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 רשויות מקומיות•

 בתי עסק•

 צפי יעדי מחזור•

 ראשי פרקים



 ,יבואן יקר/יצרן

   .2012 של השני לחציון תמיר של שנתי החצי הדוח את לך להגיש מתכבד אני

  הפעולות ועל ,תמיר עם הסכם על שחתמו והיבואנים היצרנים מספר על כללי עדכון למצוא תוכל זה בדוח

  חוק פי על  החוקיות בחובותיהם אלו ויבואנים יצרנים של עמידתם את לוודא כדי תמיר נקטה אותן

 .האריזות

  לשם הנדרשות הפעולות בכל ותנקוט תמשיך תמיר ,האריזות חוק פי על חובותיכם קיום על שאמונה כמי

 .ביותר היעיל באופן ,אלו חובותיכם קיום

   .il.org.tmir.www בכתובת תמיר של האינטרנט באתר למצוא ניתן תמיר של פעילותה על נוסף מידע

 ,בברכה                                                                                                                                                                                         

 ל"מנכ, קובי דר

ל"דבר המנכ  
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 שנוסחו בהסכם ויבואנים יצרנים 590 -כ עם תמיר התקשרה ,2012 שנת במהלך•

   .הסביבה להגנת המשרד י"ע אושר

  אחד כל .המקורי השירותים להסכם תיקונים נספחי שלושה כה עד פרסמה תמיר•

 .אלו תיקונים עצמו על להחיל רשאי ,החלטתו פ"ע ,והיבואנים מהיצרנים

 טון 290,000 – כ על עומד אלו ויבואנים יצרנים של השנתי האריזות משקל•

 הנמכרים ארוזים מוצרים של האריזה חומרי כלל של מהמשקל 45% -כ ומהווה

 *.בשנה בישראל

 תמיר הערכות פ"ע*

מקבלי שירותים   סטאטוס  -  



 

  מקבלי על האריזות בחוק המוטלת המרכזית החובה קיום לשם
 במספר תמיר נקטה ,המיחזור ביעדי עמידה - תמיר של השירותים

  המרכזיים המוקדים בשני התמקדות תוך להלן המפורטות פעולות

 :האריזות פסולת מצויה בהם

  ומפונה ונאספת הבית במשקי המצטברת אריזות של פסולת•

 .בישראל המקומיות הרשויות באחריות

  שונים עסק בתי של בשטחם המצטברת אריזות של פסולת•
   .העסק בתי באחריות ומפונה ונאספת

 פעולות אותן נקטה תמיר לשם

 עמידה ביעדי המיחזור



 .בהסכם תמיר עם להתקשר המקומיות לרשויות פנייה•

  התקשרות לקידום המקומיות הרשויות מרבית עם פגישות•

 .ל"כנ

  ההתקשרויות אופי לגבי מקומי לשלטון המרכז עם מ"מו קיום•

  לרשויות אריזות פסולת של ההפרדה הסדרי מימון וגובה

 .המקומיות

  המקומי השלטון לבין תמיר בין מוסכם הבנות מזכר גיבוש•

  לכלל בישראל מקומי לשלטון המרכז ל"מנכ י"ע הופץ אשר

 .המקומיות הרשויות ראשי

 .להלן כמפורט מקומיות רשויות 40 עם התקשרות•
 

פעולות תמיר –רשויות מקומיות   



 בתי אב תושבים סוג הסדר רשות מקומית ד"מס

 11,806 38,000 זרמים ייעודיים עמק חפר. א.מ 1

 6,500 23,000 זרמים ייעודיים משגב. א.מ 2

 55,000 160,000 פסולת אריזות בת ים 3

 15,000 50,000 פסולת אריזות אילת 4

 12,000 41,000 שני זרמים נס ציונה 5

 9,700 34,000 זרמים ייעודיים עמק יזרעאל. א.מ 6

 6,500 23,000 זרמים ייעודיים מטה אשר. א.מ 7

 9,750 39,000 פסולת אריזות קריית מוצקין 8

 1,000 3,500 פסולת אריזות חבל אילות. א.מ 9

 33,000 88,000 פסולת אריזות הרצליה 10

 6,212 20,500 זרמים ייעודיים חבל מודיעין. א.מ 11

 3,714 13,000 זרמים ייעודיים גולן. א.מ 12

 6,286 22,000 זרמים ייעודיים גזר. א.מ 13

 1,000 4,000 שני זרמים סביון 14

 1,143 4,000 זרמים ייעודיים מגדל 15

 7,200 25,000 פסולת אריזות נשר 16

 8,186 25,000 פסולת אריזות חוף הכרמל. א.מ 17

 1,600 7,500 זרמים ייעודיים קצרין 18

 15,714 55,000 פסולת אריזות גבעתיים 19

 2,100 7,500 זרמים ייעודיים ברנר. א.מ 20

 התקשרות עם תמיר –רשויות מקומיות 



 בתי אב תושבים סוג הסדר רשות מקומית ד"מס

 3,400 12,000 זרמים ייעודיים עמק המעיינות. א.מ 21

 461 1,520 זרמים ייעודיים יסוד המעלה 22

 6,000 21,000 פסולת אריזות אר'מג 23

 5,000 18,000 זרמים ייעודיים יפיע 24

 884 2,916 זרמים ייעודיים פסוטה 25

 700 2,500 זרמים ייעודיים כפר שמריהו 26

 888 2,932 זרמים ייעודיים מעיליא 27

 1,698 5,605 זרמים ייעודיים כפר ורדים 28

 857 3,000 זרמים ייעודיים כפר תבור 29

 12,000 45,000 פסולת אריזות נצרת עילית 30

 4,800 17,000 פסולת אריזות גוש עציון. א.מ 31

 128,000 450,000 שני זרמים תל אביב 32

 5,000 18,000 פסולת אריזות בית שאן 33

 1,429 5,000 זרמים ייעודיים מצפה רמון 34

 4,000 14,000 זרמים ייעודיים כסייפה 35

 25,000 85,000 שני זרמים כפר סבא 36

 2,571 9,000 זרמים ייעודיים מעלה יוסף. א.מ 37

 12,000 48,000 שני זרמים קריית גת 38

 857 3,000 זרמים ייעודיים קריית יערים 39

 600 2,100 זרמים ייעודיים עין קניה 40

 התקשרות עם תמיר –רשויות מקומיות 



 רשויות 50-55 -כ 2013 שנת סוף עד כי היא הערכתינו•

 אחד ליישום הסכם על תמיר עם יחתמו נוספות מקומיות

 .אריזות פסולת של ההפרדה מהסדרי

2013הערכת התקשרויות לשנת  –רשויות מקומיות   



 להגנת המשרד עם שוטף בקשר מצויה תמיר

 עם ההתקשרויות קצב על אותו ומעדכנת הסביבה

 לוודא כדי היתר בין ,וזאת ,המקומיות הרשויות

  לרשותו העומדים האמצעים בכל ינקוט שהמשרד

 המוטלות החובות את המקומיות הרשויות על ויאכוף
   .החוק פי על כאמור עליהן

המשך  -רשויות מקומיות   



נכון למועד הגשת דוח זה קיבלו רישיון לאיסוף פסולת אריזות מבתי •

 .עסק עשרה קבלני איסוף אשר פועלים בשיתוף עם תמיר

קבלני האיסוף המורשים מדווחים לתמיר על נתוני איסוף פסולת  •

 .האריזות מבתי העסק בישראל

מידע על קבלני האיסוף המורשים כאמור ניתן למצוא באתר האינטרנט  •

 :של תמיר  בקישור הבא

            http://www.tmir.org.il/bet-esek/contractors 

 

 בתי עסק



יש לציין כי הנתונים יכולים להשתנות וזאת  ) 2012להלן שעורי המחזור הצפויים לשנת •

יבואנים והן מהרשויות המקומיות  /בהתאם לדיווחים המבוקרים שתקבל תמיר הן מהיצרנים

 (.וקבלני האיסוף בזרם המסחרי

 

 סטטוס מיחזור פסולת אריזות

  

 יעד כולל פלסטיק עץ מתכת זכוכית קרטון/נייר

 40.0% 22.5% 15.0% 30.0% 40.0% 40.0% יעד מחזור

 62.0% 25.6% 107.2% 31.4% *ראה הערה  101.0% מחזור בפועל

הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד  *

להגנת הסביבה במסגרת תוכנית דו שנתית מוסכמת שבמסגרתה יוצבו כלי אצירה  

.לאיסוף פסולת אריזות זכוכית ברחבי הרשויות המקומיות  

 


