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דבר המנכ"ל

יצרנים ויבואנים נכבדים,
החציון השני של 2016 מסכם את התקופה הראשונה שבה פעל תמיר כגוף חלוצי ומוביל ליישום חוק האריזות 
בישראל, וכן את תחילתה של תקופה בת חמש שנים נוספות בה עלינו להתמודד עם אתגרים חדשים אשר 
יובילו אותנו לצמיחה ולחדשנות. חמש שנים שבהן נשאף לפעול ביעילות ובהתמדה בכדי להמשיך ולהוביל 

את מהפיכת מחזור האריזות בישראל.

כפי שמפורט בדוח זה, את חמש השנים הראשונות אנו מסיימים כאשר רוב הרשויות בישראל כבר חתומות 
עם תמיר בהסכם להפרדת פסולת בשטחן, ומעל ל - 1,000 יצרנים ויבואנים מדווחים לתמיר על משקל 
אריזות המהווה למעלה מ - 50% ממשקל האריזות בישראל. יצרנים ויבואנים אלו שותפים למהפכה ומקיימים 
את מחויבותם החוקית דרך התקשרות עם תמיר ומאפשרים ליותר מ - 2.8 מיליון תושבים להפריד את 

פסולת האריזות לפח הכתום המוצב בסמוך לביתם.

מהפכה שקטה התחוללה בישראל בחמש השנים האחרונות וכל אחד מכם שותף להצלחתה. 

כאמור, ב – 30.11.16 העניק המשרד להגנת הסביבה לתמיר הכרה לתקופה של חמש שנים נוספות. חמש 
שנים בהם נידרש להגביר את המודעות להפרדת פסולת אריזות בקרב הציבור הרחב ולפעול להרחבת 
תשתיות ההפרדה באופן שיאפשר לכ – 75% מתושבי המדינה להפריד את פסולת האריזות לפח הכתום. 

הדיונים בבקשת ההכרה שהגישה תמיר החלו כבר בתחילת 2016 והיו מורכבים ומאתגרים. במהלך התקופה 
התקיימו פגישות עם אנשי המשרד להגנת הסביבה ע"מ למצוא את הדרך היעילה ביותר ליישום הוראות 
חוק האריזות. שאפנו למצוא את הדרך שבה נוכל מצד אחד לאפשר לתושבי המדינה להפריד את פסולת 
האריזות המצטברת בביתם לפחים הכתומים, ומצד שני לעשות זאת ביעילות תוך הרחבת מעגל היצרנים 
והיבואנים התומכים מימונית בתהליכים אלו. המחויבות של שני הצדדים לקיום מטרות אלו ברמה המיטבית 
באה לידי ביטוי גם בתכנית ההכרה החדשה שאושרה מול המשרד להגנת הסביבה ואנו מצפים לאכיפה 
מוגברת בשנים הקרובות מול אותם יצרנים ויבואנים שלא  מקיימים את החוק. אכיפה שכזאת מצד המשרד 

להגנת הסביבה תרחיב את מעגל היצרנים המדווחים לתמיר ותאפשר חלוקת נטל מימוני שווה יותר.

בשנים הקרובות נמשיך להפיץ את בשורת הפרדת פסולת האריזות לפחים הכתומים לכלל תושבי המדינה 
באמצעות פעילויות הסברה וחינוך לכלל האוכלוסיה, נפעל להרחבת תשתיות האיסוף ונשאף להופכן 

ליעילות וחכמות יותר. 

אני מאמין ששילוב בין היכולת שלנו לגייס את התושבים למהלך לבין מציאת פתרונות חדשנים וטכנולוגים 
למחזור, תאפשר  לנו לעמוד במשימה ולהמשיך לבצע עבורכם את החובות החוקיות הללו בהצלחה רבה. 

    
בברכה,
קובי דר
מנכ"ל



יצרנים ויבואנים

בתי עסק

חברה לתועלת הציבור

בעל עסק,
כשאתה ממחזר אריזות

ִמתקשרים עם תמיר – תאגיד מחזור 
 האריזות המוכר על פי חוק, נהנים

 מפתרון לפינוי פסולת אריזות תעשייתית
מפלסטיק וגם חוסכים כסף!

 ולקבלת ההסכם המפורט וטופסי דיווח, 
www.tmir.org.il היכנס לאתר 
או התקשר לתמיר: 09-8800046

בעל בית עסק יקר,

 תמיר מזמינה אותך לקחת חלק במהפכת מחזור האריזות וגם לחסוך בעלויות התפעול.
הצטרף לתמיר בהסכם התקשרות המבטיח איסוף פסולת אריזות פלסטיק באמצעות קבלן איסוף 

מורשה בכלי אצירה ייעודי במהלך השנה ותיהנה מתגמול עד לגובה של 3,288 ₪ לכל כלי אצירה בשנה!

תמיר – תאגיד מחזור האריזות בישראל
תמיר הוקמה כדי לאפשר ליצרן וליבואן של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיו על פי 

 "חוק האריזות" )החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011(. 
 תמיר הינה חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא מטרות רווח. 

תמיר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר, ביום 1.12.2011. ב-30.11.2016 חודשה ההכרה 
 בתמיר לתקופה של חמש שנים נוספות.

העסק שלך מחויב על פי חוק לטפל בפסולת האריזות 
סעיף 26 לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית 
העסק. בית עסק רשאי לאסוף ולפנות את פסולת האריזות במסגרת התקשרות ישירה עם תמיר, בהיותה 

גוף מוכר. כאשר תתקשר עם תמיר תפונה פסולת האריזות של בית העסק שלך על ידי אחד מקבלני 
האיסוף המורשים של תמיר, על פי בחירתך ובהתאם לתנאים שתסכם מול קבלן האיסוף המורשה בלבד. 

למען הסר ספק, תמיר לא תשלם עבור איסוף פסולת האריזות מבית העסק.

 

תמצית הסכם ההתקשרות עם תמיר
  הסכם ההתקשרות עם תמיר קובע את אופן הטיפול בפסולת האריזות שתצטבר בחצרי בית העסק שלך.

על פי ההסכם, הטיפול בכל פסולת האריזות שמצטברת בחצר בית העסק יהיה באמצעות אחד או יותר 
 מקבלני האיסוף המורשים ע"י תמיר ועל פי בחירתך. 

 בית העסק שלך רשאי להפסיק את ההתקשרות עם תמיר בכל עת ומכל סיבה, בהתראה של 60 יום.
 תמיר נעזרת בקבלני האיסוף המורשים העובדים עמה להחתמת בתי עסק על הסכם התקשרות איתה. 

עם זאת, כפי שמוגדר בחוק האריזות, לקבלן אין צד בהסכם הספציפי הזה.

האם חוק האריזות חל על בית העסק שלך? ומהי פסולת אריזות?
 בית עסק )שעליו חל החוק( הוא "מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות". 

 דוגמאות לבתי עסק: מחסן חומרי גלם, מרכז לוגיסטי, מפעל מייצר, קניון, חנויות ורשתות קמעונאות ועוד. 
דוגמאות לפסולת אריזות תעשייתית: חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטונים, קרטוני 
מאסטר, טבורי קרטון, ארגזי פלסטיק ועץ, משטחי פלסטיק ועץ, שרינקים מפלסטיק, שקי ניילון, מכלי 

1000 ליטר ועוד.

אתה מרוויח 
פעמיים

קבלן האיסוף תמיר

מפעל מחזור

תחנת מיון

בית העסק
פסולת האריזות 

מצטברת ומופרדת 
בחצר בית העסק

קבלן איסוף מורשה ע"י 
תמיר מפנה את פסולת 

האריזות מחצר בית העסק

קבלן האיסוף המורשה מדווח 
לתמיר על משקל פסולת האריזות 

שאסף והעביר למחזור

פסולת האריזות המופרדת 
עוברת תהליך מחזור 

וחוזרת כחומר גלם

 במידה ויש צורך 
במיון פסולת האריזות 

מועברת למתקן מיון

המשרד להגנת הסביבה
תמיר מעבירה למשרד להגנת 
הסביבה דיווח על כלל פסולת 

האריזות שמוחזרה

 לפרטים
 נוספים: 

נכון להיום התקשרו עם תמיר מעל ל-1,100 יצרנים ויבואנים המייצרים ומשווקים מוצרים ארוזים לשוק 
הישראלי. במהלך החציון השני של שנת 2016 הצטרפו לתמיר 70 יצרנים ויבואנים. היצרנים והיבואנים 
מדווחים לתמיר על המשקל הכולל של האריזות המשמשות אותם לשם הייצור והשיווק של מוצריהם בשוק 
הישראלי. משקל האריזות המדווח עומד על כ-375,000 טון בשנה, ולהערכתנו הוא מהווה לפחות כ-50% 

ממשקל כלל האריזות המשמשות יצרנים ויבואנים בישראל.
במהלך החודשים האחרונים המשיכה תמיר לבצע פעולות הסברה שונות להגברת המודעות של יצרנים 
ויבואנים לחובותיהם על פי חוק האריזות וזאת במטרה לקדם התקשרויות עם יצרנים ויבואנים נוספים 

ולהבטיח כי יתרמו גם הם את חלקם למאמץ הכלכלי הנדרש לקיום הוראות החוק.
גם בחציון הזה המשכנו בדיוור ישיר. שמונים ושלושה מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות גדולות שטרם התקשרו 
עם תמיר ואשר נמצאות ברשימת החברות שהמשרד להגנת הסביבה מתכוון לבצע הליכי אכיפה מולן, 
קיבלו במסירה אישית מכתב מתמיר, אשר כלל הסבר על חוק האריזות ועל המשמעות של אי-ההתקשרות 

עם תמיר וזאת בכדי לסייע בידם להימנע מקנסות ומחשיפה מיותרת. 
אנו בתמיר רואים חשיבות רבה ביותר להגדלת מעגל היצרנים והיבואנים הלוקחים חלק בקיום חובותיהם 
על מנת ליצור חלוקה הוגנת של הנטל הכלכלי מחד ולהקטין את החשיפה של היצרנים והיבואנים שאינם 

מודעים לחובות החוק מאידך.

בבתי עסק רבים בישראל נאספת פסולת אריזות. ע"פ חוק 
האריזות בתי העסק מחויבים ליישם בתחומם הסדרים 
להפרדת פסולת זו ולהעבירה למחזור וזאת במטרה לצמצם 
את הטמנת פסולת האריזות שמצטברת בחצרם. תמיר 
מאפשרת לבתי העסק לבצע את פינוי פסולת האריזות 
למפעלי המחזור באמצעות רשימת קבלני איסוף מורשים 

הפועלים ע"פ החוק ונמצאים בפיקוח ע"י תמיר.

מאות בתי עסק כבר חתומים עם תמיר בהסכם התקשרות 
להפרדת פסולת האריזות ונכון למועד הגשתו של דוח זה 
30 קבלני איסוף הינם מורשים על-ידי תמיר לפעול לאיסוף 
פסולת אריזות מבתי עסק באריזות הפלסטיק, הקרטון, 

הזכוכית, המתכת והעץ.

בשנה האחרונה הצטרפו מספר קבלני איסוף המתמחים 
באיסוף, מחזור ותיקון משטחי עץ, ושני קבלני איסוף המתמחים 
באיסוף ומחזור חביות מתכת. בנוסף הצטרפו אלינו מספר 
קבלני איסוף המתמחים באיסוף ומחזור אריזות פלסטיק כגון 
חביות, ג'ריקנים , שרינקים, סטראצ'ים, ביגבגים, קוביות ועוד. 

לרשימת קבלני האיסוף המורשים לחצו כאן

http://www.tmir.org.il/content/רשימת-קבלני-איסוף.aspx


על מנת לעודד הפרדה, איסוף והעברה למחזור של אריזות הפלסטיק מבתי העסק, אנו ממשיכים לתגמל בתי-
עסק שיפרידו את פסולת אריזות הפלסטיק באמצעות כלי אצירה ייעודיים. 

בית עסק שיתקשר עם תמיר בהסכם, יפריד את פסולת אריזות הפלסטיק שלו בכלי אצירה ייעודי ויפנה אותו 
באמצעות קבלן איסוף מורשה ייהנה מתגמול כספי שנתי של עד 3,288 ₪ לכל כלי אצירה.

עד כה חתומים עם תמיר מעל 600 בתי עסק הדואגים להפריד את פסולת האריזות של בית העסק על-פי חוק 
ע"י קבלן מורשה. ואתה? 

למידע נוסף בנושא מודל התגמול לחצו כאן

יעד המחזור* ב"חוק האריזות" החל משנת 2015: < 60%

יצרן ויבואן
מכניס לשוק הישראלי מוצרים 

הארוזים באריזות מחומרים שונים

בית עסק
מתקשר באופן עצמאי עם קבלן איסוף 

מורשה אחד או יותר על פי בחירתו

קבלן איסוף מורשה מפנה את פסולת האריזות 
מחצר בית העסק.

אם יש צורך במיון פסולת האריזות, היא מועברת 
למתקן מיון. פסולת האריזות המופרדת עוברת 

תהליך מחזור והופכת לחומר גלם

קבלן האיסוף המורשה מדווח לתמיר על משקל 
פסולת האריזות שאסף והעביר למחזור

משלם לתמיר דמי טיפול עבור 
האריזות שהוכנסו לשוק

פסולת האריזות מצטברת 
ומופרדת בחצר בית העסק

נכנס לשוק
תמיר מדווחת למשרד להגנת הסביבה על 
המשקל הכולל של פסולת האריזות שנכנסה 
לשוק ע”י כלל היצרנים והיבואנים הקשורים 

עמה בהסכם

יוצא מהשוק
תמיר מדווחת למשרד להגנת הסביבה על המשקל 
הכולל של פסולת האריזות שנאספה ומוחזרה 
)וזאת בנוסף לפסולת האריזות שנאספה ועברה 
למחזור מבתי התושבים ע”י הרשויות המקומיות 

בכל רחבי המדינה(

מדווח לתמיר על משקל 
האריזות שהוכנסו לשוק

60%> פסולת אריזות שנאספה ועברה למחזור מכלל בתי העסק ומכלל הרשויות המקומיות 

פסולת אריזות שנכנסת לשוק

http://www.tmir.org.il/content/תגמול-בתי-עסק.aspx


פריסה ארצית 

רשויות מקומיות בישראל הינן חלק 
חוק  קיום  בהצלחת  מאוד  חשוב 
יישום  על  אחראיות  הן  האריזות. 
הסדר הפרדה בשטחן, ביצוע מכרזים 
לבחירת קבלנים לרכש המתקנים, 
איסוף הפסולת וניהול מערך הסברה 
מול כל מחזיקי העניין ברשות לטובת 
הסברה מעמיקה ואינטנסיבית מול 
התושבים. נכון לסוף שנת 2016, 238 
רשויות )מתוך 257 הקיימות בישראל( 
חתומות עם תמיר בהסכם להפרדת 

פסולת בשטחן. 
הסדר ההפרדה המרכזי ליישום חוק האריזות ברשויות מקומיות הינו הסדר הפרדה שבו נדרשים התושבים 
להשליך את פסולת אריזות הפלסטיק, מתכת וקרטוני המשקה לפח הכתום המוצב בסמוך לפח הירוק הסמוך 
לביתם. בנוסף, אנו מאפשרים לרשות להציב פחים סגולים להפרדת זכוכית לכל 2,000 משקי בית וכמו כן, קיימים 

ברשות קרטוניות לאיסוף הקרטון, פחים כחולים לאיסוף קרטון דק ונייר ומחזוריות לאיסוף בקבוקי הפלסטיק.

רשויות בהסדר הפרדה - פח כתום
מעל 4,008,000 איש בישראל מתגוררים ברשויות שבהן נחתם הסכם הפרדת פסולת עם פח כתום הצמוד לבתי 
התושבים. מתוכם למעל 2,630,000 איש כבר יש פח כתום. הפחים משרתים כ-822,618 אלף משקי בית בישראל.  
עד כה נפרסו כ- 100,190 פחים כתומים ב-64 רשויות מקומיות )כולל משרד הביטחון(. אנו מעריכים כי עד סוף 

יולי 2017 תגדל כמות הפחים הכתומים בארץ והם ישרתו עוד כ-137,000 משקי בית שהם 460,000 תושבים. 
מאז הצבת הפחים ועד היום נאספו באמצעותם כ- 33,000 טון אריזות. ככל שנעמיק ונתמיד בפעילות ההסברה 
לתושבים אנו מאמינים כי הפוטנציאל לצמיחה בכמות האריזות הנאספות ברשויות עם הסדר פח כתום רק תגדל.

סטאטוס רשויות בהסדר הפרדה - פח כתום שלעיל
במהלך החציון השני של שנת 2016 נחתמו הסכמים עם 12 רשויות חדשות, 3  מתוכן בהסדר פח כתום.

נפרסו פחים כתומים ב-13 רשויות מקומיות )6 חדשות + 7 הרחבות(, בהן:  חריש, כפר ורדים, מועצה אזורית 
מנשה, קצרין, קריית אונו, מטולה ועוד.

בין החודשים יולי-דצמבר נפרסו מעל ל-6,630 פחים כתומים המשמשים מעל ל-27,400 משפחות בישראל. 

פריסה ארצית – רשויות בהסדר הפרדה – מרכזי מחזור
נכון לסוף שנת 2016,  174 רשויות חתומות עם תמיר בהסדר של הקמת מרכזי מחזור ברשות, חלקן בהסדר 

של רטוב יבש שיזם המשרד להגנת הסביבה. 



מחזור פסולת אריזות - סקירת התהליך

החל משנת 2013, תהליך הפרדת פסולת האריזות משאר הפסולת הביתית מתבצע כבר בבית התושבים 
בכל הרשויות החתומות עם תמיר. בית אב אשר מצטרף להסדר ההפרדה לטיפול בפסולת אריזות בפחים 
כתומים יקבל בראשית התהליך שקית ייעודית רב פעמית כתומה שאליה יתבקש להשליך את פסולת 
האריזות המצטברת בביתו – פסולת אריזות פלסטיק )למעט בקבוקי משקה(, פסולת אריזות מתכת ופסולת 
קרטוני משקה. את תכולת השקיות הכתומות הייעודיות ישליכו התושבים לפחים הכתומים אשר הוצבו 
בסמוך למקום מגוריהם ומשם תפונה פסולת האריזות באמצעות משאיות ייעודיות לאחת מארבע תחנות 
המיון השונות הפועלות בתחומה של מדינת ישראל ואשר מתבצעת בהן פעילות של הפרדת פסולת אריזות, 
למרכיביה השונים, והעברתה למחזור מוכר בישראל או בחו"ל. נכון להיום תחנות המיון, אשר פועלות מתוקף 
הסכם התקשרות ישיר של תמיר עם זכיינים פרטיים, כפי שנבחרו לאחר הליך תחרותי אשר פורסם על 
ידי תמיר, קולטות ומטפלות מדי חודש בחודשו בכ-1,200 טון פסולת אריזות. מיון הפסולת מבוצע על ידי 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, הכול מתוך מטרה לאפשר טיפול מיטבי ומירבי בפסולת המופרדת.
עם הגיעה לתחנת המיון הפסולת נפרקת מהמשאיות הייעודיות ומועמסת על גבי מסוע. בשלב הראשון 
מבוצע סינון ראשוני ידני ובו פועלי המיון "מנקים" מהפסולת כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות, בהמשך 
מחלצים אריזות קרטוני משקה. לאחר מכן מגנט רב-עצמה "מחלץ" את כלל אריזות המתכת )קופסאות 
שימורים, מטהרי אוויר וכדומה( ושואב ייעודי מנפה את שקיות הפלסטיק. המשכו של המיון מבוצע באופן 
אוטומטי לחלוטין, ללא מגע יד אדם, הכול באמצעות קרן אינפרה אדומה המאפשרת "זיהוי" בין סוגי פלסטיק 
שונים )בקבוקי שתיה, קופסאות מזון, אריזות מוצרי חלב  ועוד( שמיונם מתבצע על ידי מנגנון המבוסס על לחץ 
אוויר. כל אחד מהזרמים האמורים מועבר באופן אוטומטי לתא ייעודי נפרד וממתין להמשך טיפול – כבישה 
ל"באלות" )קוביות(, אחסון ומכירת החומר למפעלי מחזור בארץ או בחו"ל, בהתאם לביקוש ולאפשרויות 

המחזור לכל אחד מזרמי הפסולת. 

נפה גדולה לסינון החלקיקים הקטנים

שואב ענק לשקיות הניילון

מגנט ענק למתכת

סינון ידני



נכון להיום רוב רובה של פסולת האריזות הנאספת ממוחזרת בתחומה של מדינת ישראל. פסולת אריזות 
קרטון תשמש שוב בייצור קרטון ואף בייצור נייר ממוחזר. פסולת אריזות פלסטיק קשיח תשמש בייצור צנרת 
חשמל, משטחי פלסטיק, אדניות, סיבים סינטטיים לתעשיית הטקסטיל ובשאר שימושים רבים אחרים נוספים. 

פסולת מתכת תשמש בעיקר בתעשיית הבניין.  
פסולת אשר לא ניתן למחזרה, כדוגמת פסולת אריזות פלסטיק מעורב, תשמש בתהליך "השבה" בו ניתן 
יהיה להשתמש בפסולת לצרכי ייצור אנרגיה )RDF(. דוגמה לשימוש זה ניתן למצוא במפעל המלט "נשר" 
אשר החל בשנתיים האחרונות להשתמש בתחליפים אנרגטיים על מנת לתפעל את כבשני הענק הלוקחים 
חלק בתהליך ייצור המלט כשפסולת אריזות הפלסטיק המעורב משמשת אותם היטב כחומר בעירה חלופי, 

יעיל, זמין וזול.
העשייה עוד רבה והדרך עודנה ארוכה אך דבקות במטרה, נחישות ואמונה, כשמשולבים בעבודה קשה ומאומצת 
ובחשיבה "מחוץ לקופסה" יובילו למימוש החזון של ישראל טובה יותר, נקייה יותר למעננו ולמען עתיד ילדינו.

פלסטיק קשיח

LDPE שקיות פלסטיק

PET בקבוקי

קרטון

מתכת

קרטוני משקה

הכשרת צוותי פינוי פחים כתומים

במטרה לשפר את תהליך איסוף פסולת האריזות,  ע"י קבלנים 
מתבצעים מפגשים מקצועיים עם נציגי הרשות ונציגי הקבלן המפנה 
פחים כתומים בכל רשות מקומית בה מוצבים פחים אלו. עד כה בוצעו 

מעל לחמישים וארבע הדרכות ברשויות מקומיות.
במפגש מוקרן סרטון הסברה מיוחד שעוסק באופן בו מפנים אריזות 
תוך שמירה על איכות ההפרדה שמתבצעת על-ידי התושב ומאפשרת 
מחזור מרבי. מטרת המפגשים לשפר את איכות וכמות פסולת האריזות 
אשר נכנסת לתחנת המיון, שכן צוותי הפינוי מהווים חוליה חשובה 

מאוד בשרשרת של איסוף פסולת האריזות במדינת ישראל.  

לצפייה בסרט ההסברה לחצו כאן

מחזור פסולת אריזות - סקירת התהליך

https://youtu.be/q8ydBayCrAs


חינוך והסברה – איך מניעים את תושבי מדינת ישראל להפריד פסולת בביתם? 

קמפיין אביב - מרץ 2016
)פורט בחציון ראשון(

 קמפיין קיץ
יולי 2016 

קמפיין חורף
נובמבר-דצמבר 2016

הצלחת יישום חוק האריזות במדינת ישראל מצריך שיתוף פעולה מלא של התושבים. מטרת תכנית ההסברה 
היא העלאת מודעות, גיוס הציבור והנעתו לפעולה דרך פעילות הסברתית מגוונת ואיכותית ברמה הארצית 
והמקומית. האסטרטגיה השיווקית של תמיר מבוססת על הנעה לפעולה דרך יצירת הזדהות עם חשיבות 
הנושא, מפגש בלתי אמצעי של התושב עם המשימה  הנדרשת באופן חוויתי, דרך מסרים חיובים ופעילות 
מגוונת המותאמת  לכל קהלי היעד. רשות אשר מייצרת הסדר הפרדת פסולת בשטחה מיד מגויסת על 
ידינו לבניית תכנית הסברה  משותפת  להסברה ארוכת טווח על פי האסטרטגיה שנבנתה בתמיר.  אנו 
מאמינים כי במסר אחיד ובתוכנית חדשנית, חוויתית, המפולחת נכון מול כל התושבים ברשויות וכמו כן 
מייצרת נוכחות משמעותית במדיות הארציות השונות נצליח לשנות את הרגלי תושבי מדינת ישראל להפריד 

פסולת כבר בבית.  

 ,Pulse strategy עיקר תכנית הפעילות השיווקית וההסברתית בתמיר מרוכזת בגלים
סה"כ 3 גלים בשנה

להן פירוט הפעילות שבוצעה ברמה הארצית והמקומית בחציון השני של 2016:

קמפיין קיץ – יולי 2016  
פרסום ארצי: דדי החתול

ביולי 2016 הועלה קמפיין פרסומי במדיות השונות, כולל 
פרסום חסות בטלוויזיה, בגלי צה"ל ובשילוט חוצות ברחבי 
הארץ ובמקומונים. דדי החתול מככב בכל הקמפיינים 
שלנו. דדי הוא דמות של חתול אנימטיבי, שלמעלה משנה 
מהווה סוג של פרזנטור של תמיר בכל מסעות ההסברה 
שלנו. דדי הוא חתול ג'ינגי המתגורר על הפח הכתום בבניין 
ומסביר לדיירים כיצד להפריד פסולת. השיח עם דדי 
מתאפיין בהומור, שנינות, דרך המחשה לדיירים ולצופים 
מה נכנס לפח הכתום ובדגש על חשיבות השתתפות 

התושבים במהלך. 

שת"פ תוכן "המרוץ למיליון"
מתמודדי התכנית המרוץ למיליון נדרשו במשימת הפתיחה שלהם לשלוט בנושא הפרדת פסולת האריזות 
דרך משימה כתומה במיוחד שהתרחשה בת"א. בהמשך העונה הועלו תשדירי חסות שהדגישו לציבור 
הצופים את חשיבות המחזור, בטלויזיה, בדיגיטל 

ובפיסבוק של התכנית. 

 לצפייה במשימה של המרוץ למיליון
בנושא מחזור – לחץ כאן

https://youtu.be/Jd_XJMFmCtc


מימין: יצירת משאית. משמאל: פעילות הדרכה מדלת לדלת בחודש יולי

פרסומת דצמבר

חסות למופע "גאליס סוף" ופרסום בערוץ הילדים
במסגרת פרידה של תכנית גאליס מהמסכים )לאחר 7 עונות(, תמיר נתנה חסות 
למופע אטרקטיבי במיוחד לקהל הילדים והנוער בישראל. במופע בלטה נוכחות 
מיתוגית של דדי החתול, פחים כתומים פוזרו בהיכל נוקיה והמסרים בלטו מבפנים 
להיכל ומחוצה לו. גם בתוכן המופע עצמו לקחנו חלק וזה בא לידי ביטוי בסצינה 
שלמה שנכתבה בנושא הפרדת פסולת ובשיר שהוצג לאחר מכן על ידי כוכבי העונה. 
בנוסף, הועלו ארבעה סרטוני מתיחות 
במשך חמישה חודשים בערוץ הילדים, 
את  מאתגרים  גאליס  כוכבי  בהם 
חבריהם בנושא מחזור והפרדת פסולת 

לפח הכתום.

 תמיר בקייטנות ובמפגשים
עם הציבור בשטח

כחלק מהרצון שלנו להיות נוכחים ב-360 מעלות, פותחו 
תכנים מיוחדים, ביניהם הצגות וימי שיא להשתלבות 
בקייטנות הקיץ. שובצו למעלה מ-150 הצגות וסדנאות 
יצירה בגינות הציבוריות בעשרות רשויות מקומיות ברחבי 
הארץ. 160,000 משקי בית קיבלו חומרי הסברה, מחצית 
מהם בהדרכה פרונטלית בבתיהם על ידי אנשי הדרכה 

מנוסים.

קמפיין ארצי חורף – דצמבר 2016
פרסום ארצי

בחודש דצמבר עלינו בפרסומת חדשה של דדי החתול. 
לאחר שלושה ימים באויר הוכרה הפרסומת במדד היוקרתי 
של גלובס "מדד הזכורות והאהובות" כפרסומת האהובה 
ביותר.  כמו כן, הופקו שלטי חוצות ברחבי הארץ והועלו 
מודעות עמוד ואייטמים המספרים על הפעילות של תמיר 

ועל חשיבות המחזור בעשרות רשויות מקומיות. 
ממחקר לאחר קמפיין עלה כי החשיפה לקמפיין תרמה 
באופן מובהק להעלאת שיעורי המודעות הבלתי נעזרת 
לפח הכתום ולסוגי הפסולת המשתייכים אליו, המסר 
"אריזות זורקים לפח הכתום" הוטמע בשיעור גבוה, כ-66% 
מהנשאלים ידעו לפרט אילו אריזות זורקים לפח הכתום 
ואף כמחצית מהנשאלים ציינו שימחזרו יותר אריזות 

לאחר הקמפיין.

לצפייה בפרסומת לחץ כאן

https://youtu.be/QpQTmjtmnQY
https://youtu.be/5sTWzOXe2uE
https://youtu.be/5sTWzOXe2uE


פעילות שטח
גם קמפיין זה לווה בפעילות הסברה בקהילה בה זכינו להעלות כ-130 הצגות במתנ"סים, ביקרנו בכ-30,000 משקי 
בית בהדרכות פרונטליות בהן הסברנו לתושבים מה המשימה הנדרשת וכיצד עליהם לבצע זאת כבר בביתם. בנוסף, 

חילקנו בהפצה רוויה חומרי הסברה למעלה מ-50,000 משקי בית נוספים ברשויות שונות.

פעילויות הסברה נוספות שבוצעו ברמה המקומית

.

•   בנוסף, עיריית ראשון לציון קידמה "תחרות הבניין הממחזר" בה השתתפו 50 בנינים שנרשמו לתחרות שהתקיימה 
בחודשי אוגוסט-ספטמבר. הרשות היא זו שביצעה את המדידות והבקרה על הבניינים והכריזה על הבניינים הזוכים 

בטקס מרגש שהתקיים בבניין עירית ראשון לציון במעמד ראש העיר דב צור ומנכ״ל תמיר קובי דר.
•   בחג החנוכה הצטיינו הרשויות נתניה וראשון לציון שהרימו תחרות "חנוכיות מאריזות" בין כל תלמידי בתי הספר 
היסודיים בעיר. הביצוע של התחרויות בכל אחת התחרות היה מרשים ושימש השראה לפעילות הסברה על מחזור 

ושימוש חוזר לכל תושבי העיר.

מעל 4,500 מערכי שיעור לילדים 
בכיתות א'-ו' בבתי ספר ברחבי הארץ.

מעל 45 פעילויות "שער מחזור בזמר" 
לגיל השלישי.

 מעל 330 הצגות וימי שיא
בבתי הספר היסודיים ובתיכונים.

מעל 1,200 הצגות בגני ילדים.



נתוני מחזור לחציון השני של 2016

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

  יעד מחזור לשנת 2016
  מחזור צפוי חציון שני 2016
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