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דבר המנכ"ל
יצרנים ויבואנים נכבדים,

אני מתכבד להגיש לכם את הדיווח החצי-שנתי של תמיר לחציון השני של שנת 2014.

תמיר ממשיכה לפעול גם בימים אלו לקיום החובות המוטלות עליכם, היצרנים והיבואנים של מוצרים 
ארוזים, מתוקף חוק האריזות. במהלך החציון השני של שנת 2014 המשיכה תמיר את פעילותה 
הענפה ביישום חוק האריזות בתחומן של רשויות מקומיות רבות בישראל. נכון להיום חתומות 180 
רשויות על הסכם התקשרות שמטרתו ליישם בתחומן הסדרי הפרדה ופינוי של פסולת אריזות. 
פריסת הפחים הכתומים התרחבה, וכיום הפחים הכתומים כבר נגישים למיליון וחצי תושבים לערך. 

כמו כן המשיכה תמיר לקיים פעולות הסברה וחינוך בנושא הפרדת פסולת האריזות ומחזורה.

ההתקשרויות עם הרשויות המקומיות ופעולות ההסברה לציבור הרחב – לא זו בלבד שהן חובות 
המוטלות עליכם, היצרנים והיבואנים, מתוקף החוק; הן גם נדרשות כדי לבנות תשתית יציבה 
להפרדה ולאיסוף של פסולת האריזות והבאתה לִמחזור, והכרחיות כדי להבטיח כי תעמדו ביעדי 

הִמחזור גם בטווח הארוך. 
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

במהלך החציון השני של שנת 2014 
קיימנו בפעם הראשונה את הכנס 
 .Global Rethinking הבינלאומי 
הכנס התמקד בצירוף שבין העולם 
הסביבתי והעסקי ומטרתו הייתה 
להפגיש אתכם, היצרנים והיבואנים 
המקיימים את חובותיהם כחוק, עם 
מומחים מהארץ ומהעולם בכל הקשור 
לִמחזור אריזות, לעיצובן ולהפחתת 

אריזות במקור. 

אנו בתמיר נמשיך לפעול לקידום 
עשייה הנובעת מהאחריות שמטיל 
חוק האריזות על היצרנים והיבואנים, 
ונוודא כי עשייה זו יעילה ומאפשרת 

לכם להמשיך ולעמוד בחובותיכם.

 קובי דר
מנכ"ל

בברכת המשך עשייה סביבתית משמעותית,

Global Rethinking מנכ"ל תמיר, קובי דר, בכנס
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יצרנים ויבואנים
במהלך החציון השני של 2014 הצטרפו לתמיר 45 יצרנים ויבואנים. עד כה התקשרו עם תמיר 

כ-880 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ושל אריזות שירות.

היצרנים והיבואנים מדווחים לתמיר על המשקל הכולל של האריזות המשמשות אותם לשם הייצור 
והשיווק של מוצריהם בשוק הישראלי. המשקל המדווח עומד על כ-350,000 טון בשנה, ולהערכתנו 

הוא כ-50% ממשקל כלל האריזות המשמשות יצרנים ויבואנים בישראל. 

תמיר נקטה במהלך החודשים 
האחרונים פעולות הסברה שונות 
וביניהן קמפיין רדיו ארצי נרחב, 
וזאת להגברת המודעות של 
יצרנים ויבואנים לחובותיהם על 
פי חוק האריזות וזאת במטרה 
לקדם התקשרויות עם יצרנים 
ויבואנים נוספים ולהבטיח כי 
יתרמו את חלקם למאמץ הכלכלי 
הנדרש לקיום הוראות החוק. 

פסולת קרטון תעשייתי לאחר מיון במפעל "אמניר"
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

בתי עסק
נכון למועד הגשתו של דוח זה, 23 קבלני איסוף נושאים רישיון לאיסוף פסולת אריזות מבתי עסק.

קבלני האיסוף המורשים מדווחים לתמיר על נתוני איסוף פסולת האריזות מבתי העסק בישראל 
ועל העברת הפסולת הזאת למחזור.

מערך איסוף פסולת האריזות מבתי העסק 
באמצעות הקבלנים המורשים הוא נדבך 
חשוב ומרכזי במערך הכולל של תמיר 

לאיסוף פסולת אריזות ומחזורה. 

תמיר תמשיך ותעודד קבלנים נוספים 
להצטרף למעגל קבלני האיסוף המורשים, 
ותעודד גם בתי עסק נוספים להצטרף 
למערך האיסוף. כך אפשר יהיה להגביר 
את איסוף פסולת האריזות המצטברת 

בבתי העסק ולהביא למחזורה. 

 מידע על קבלני האיסוף המורשים אפשר 
למצוא באתר האינטרנט של תמיר כאן. 

 גריסת אריזות פלסטיק תעשייתיות בתהליך המחזור, 
Vpm-plast מפעל המחזור

http://www.tmir.org.il/template/default.aspx?PageId=44
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מה קורה בשטח?
  עד כה נפרסו יותר מ-45,000 פחים כתומים ב-33 
רשויות מקומיות. הפחים משרתים כ-1,500,000 
תושבים, שיכולים כעת להפריד פסולת אריזות 
ולמחזר אותה. אנו מעריכים כי עד סוף שנת 
2015 תגדל פריסת הפחים הכתומים והם ישרתו 
כ-2,500,000 תושבים. מאז הצבת הפחים הכתומים 
ועד היום נאספו באמצעותם יותר מ-7,500,000 

ק"ג אריזות.

  בחציון השני של 2014 התחילו לפעול באופן סדיר 
שתי תחנות מיון לפסולת אריזות – תחנת ק.מ.מ. 
בראשון לציון ותחנת המיון אמניר שבעפולה – 
לאחר שזכו בהליך תחרותי שערכה תמיר. פעולת 
המתקנים תתבסס על טכנולוגיות חדישות של 
זיהוי אופטי, הפרדה בליסטית של פסולת אריזות 
ושאיבת שקיות פלסטיק, ורמתם הטכנולוגית 

משתווה לזו של מתקני מיון אירופיים.

הצבת פחים כתומים לפסולת אריזות בעיר רמת-גן

אריזות הפלסטיק לאחר תהליך המיון האופטי, 
מתקן המיון ק.מ.מ. בראשון-לציון



20
14

 | 
תי

ופ
תק

ח 
דיוו

7

יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

התקשרויות עם רשויות מקומיות
עד עתה התקשרה תמיר עם 180 רשויות מקומיות 
ומועצות אזוריות בכל רחבי הארץ, שבתחומיהן 

מתגוררים יותר מ-5.7 מיליון תושבים. 

רשויות אלו פועלות יחד עם תמיר להרחבת 
היקפי האיסוף וההפרדה של פסולת האריזות 
בתחומיהן. זאת באמצעות פריסת תשתיות 
נוספות לִמחזור, פיתוח אמצעי מיון וטיפול 
בפסולת האריזות שנאספת, והבטחת ִמחזורה 
של הפסולת הזאת. להערכתנו, עד סוף שנת 
תמיר יותר  2015 יהיו קשורות בהסכם עם 

מ-210 רשויות מקומיות.

את הרשימה המלאה של הרשויות המקומיות 
כאן.  תמיר אפשר לראות   שהתקשרו עם 

שלט חוצות ברמת-גן

שלט חוצות באלפי מנשה

http://www.tmir.org.il/template/default.aspx?PageId=42
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הסברה וחינוך – ממחזרים לעתיד טוב יותר
2014 החל מסע  בחציון השני של שנת 
הסברה ארצי ונרחב בתקשורת שמטרותיו 
היו להעלות את מודעות הציבור להפרדת 
פסולת האריזות בבתים ולחשוף ברמה 
הארצית את הפח הכתום לִמחזור פסולת 
האריזות. הקמפיין עלה בטלוויזיה בתחילת 
חודש נובמבר ולווה בקמפיין מסיבי באינטרנט, 
במובייל וברשתות החברתיות. מסקר שערכנו 
לפני הקמפיין ואחריו עלה כי הוא השיג 
תוצאות נאות ביותר והעלה במידה ניכרת 

את המודעות לפח הכתום. 

ברשויות המקומיות ניהלה תמיר קמפיינים 
מקומיים שנועדו לחנך את הציבור הישראלי 
לחשיבות הִמחזור, ולצדם הפקנו סרטון ברוח 
עכשווית המתאר את הפרדת האריזות לפח 
הכתום. הסרטון שטף את הרשת, הגיע גם 
לטלוויזיה וכך נחשף לקהלים נוספים וזכה 
לתפוצה רבה בערוצי האינטרנט וברשתות 
החברתיות. בתוך שבוע מיום עלייתו לאוויר 

הצליח הסרטון לצבור 1.22 מיליון צפיות. 

את הסרטון אפשר לראות כאן.

מתוך "שש עם עודד בן-עמי", ערוץ 2

פעילות הפרדת אריזות בבית-הספר "רבין" בנשר

https://www.youtube.com/watch?v=R552n3w8-B4
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

10.12.2014 התקיים לראשונה הכנס  בתאריך 
הבינלאומי Global Rethinking. מטרתו של כנס 
זה הייתה להוביל חשיבה משותפת על האופן שבו 
יכולה התעשייה בישראל להתפתח ובה בעת לקיים 
את חובתה כלפי הקהילה ולשמור על הסביבה. 
הכנס התמקד בנושא המחזור וההפחתה במקור. 
בין המרצים בכנס היו ג'רום פרז, מנהל הקיימות 
העולמי של נספרסו; רון גונן, יזם בתחום הסביבה 
והיועץ של מייקל בלומברג ועיריית ניו יורק בתחום 
המחזור; ודניס ווייל, עד לאחרונה סמנכ"ל העיצוב 
של מקדונלד'ס ואחד מהמעצבים המובילים בעולם.

בכנס השתתפו כ-500 איש, רובם יצרנים ויבואנים 
הקשורים עם תמיר בהסכם. 

כאן אפשר לראות סרטון קצר המסכם את הכנס.
מנהל הקיימות העולמי של נספרסו, ג'רום פרז, 

Global Rethinking בכנס

https://www.youtube.com/watch?v=3Jn3h-A247M
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נתוני ִמחזור לחציון השני של 2014
להלן שיעורי הִמחזור לחציון השני של 2014 )במועד דוח זה טרם התקבלו כל הדיווחים לחציון 
הראשון של 2014. לפיכך הנתונים שלהלן מבוססים על כ-90% ממשקל האריזות הכולל הצפוי 

לחציון המדווח(: 

 יעד מחזור סוג החומר
לשנת 2014

 מחזור צפוי
חציון ראשון 2014

55%121%קרטון

*55%זכוכית

45%72%מתכת

15%62%עץ

22.5%36%פלסטיק

  אחר 

55%81%יעד כולל

* הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד להגנת הסביבה.


