
דף מידע ליצרן ויבואן 
חובותיך כבית עסק על פי חוק האריזות 

בית העסק

בית העסק

בית עסק הוא מקום שבמהלך העבודה או העסקים המתנהלים בו 
מצטברת בחצרו פסולת אריזות.

סעיף 26 לחוק האריזות מחייב בית עסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצרו.

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

התקשרות עם תמיר מאפשרת פינוי פסולת האריזות 
מבית העסק שלך באמצעות אחד מקבלני האיסוף 

המורשים של תמיר.

דוגמאות לפסולת אריזות המצטברת בחצרי בית העסק: 

בית עסק רשאי לאסוף ולפנות את פסולת האריזות 
במסגרת התקשרות ישירה עם תמיר, בהיותה גוף מוכר.
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קניון, חנויות 
ורשתות 
מחסן חומרי קמעונאות

גלם
מרכז

לוגיסטי
מפעל
מייצר

מיהו "בית עסק" על פי חוק האריזות?

כל יצרן ויבואן חייב לעמוד ביעדי המחזור המוגדרים בחוק.	 
 תמיר פועלת לעמידה ביעדי המחזור עבור כל יצרן ויבואן החתום איתה בהסכם.	 

חוק האריזות

לפרטים 
נוספים 
לחץ כאן

לפרטים 
נוספים 
לחץ כאן

כאשר בחצרך מצטברת פסולת אריזות, מוטלת עליך 
אחריות נוספת כבית עסק מעבר לחובתך כיצרן ויבואן

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


מי הם קבלני האיסוף המורשים?

סיכום תהליכי ההתקשרות השונים של בית העסק ושל יצרן ויבואן

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

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

 מחויב לחתום על הסכם התקשרות עם תמיר
 )בנוסף על ההסכם עם תמיר כיצרן ויבואן( 

בית העסק

קבלן איסוף מורשה מפנה את 
פסולת האריזות מחצר בית העסק קבלן האיסוף

משלם לתמיר דמי טיפול עבור 
האריזות שהוכנסו לשוק

פסולת האריזות מצטברת 
ומופרדת בחצר בית העסק

*קיימים גם יעדים ספציפיים עבור כל חומר אריזה בנפרד

פסולת אריזות שנאספה ועברה למחזור מכלל 
בתי העסק ומכלל הרשויות המקומיות 

60%>
פסולת אריזות שנכנסת לשוק

תמיר פועלת בשיתוף עם מערך קבלני איסוף מורשים המפנים פסולת אריזות 
מבתי העסק בכל רחבי הארץ.

קבלני האיסוף שאושרו לעבוד עם תמיר עומדים בתנאי סף קפדניים ומחזיקים 
באישורים הבאים:

רישיון קבלן האיסוף
עסק

רישיון 
מוביל

 תקן 
ISO9001

ניסיון של 
3 שנים

לרשימת מלאה 
של קבלני האיסוף 

 המורשים 
לחץ כאן

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(

יעד המחזור* בחוק האריזות החל משנת 2015:  <  60%

יצרן/יבואן

הסכם

מחויב לחתום על הסכם 
התקשרות עם תמיר

הסכם

מדווח לתמיר על משקל 
האריזות שהוכנסו לשוק

דו”ח

דו”ח

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


עד 3200 ₪

לכל כלי אצירה 
בשנה.

 סוג כלי האצירה לאיסוף 
תגמול חודשי מתמירפסולת אריזות פלסטיק

25 ₪כלוב
70 ₪מכולה 4 קוב עד 12 קוב

115 ₪מכולה 13 קוב עד 20 קוב
200 ₪מכולה 21 קוב ומעלה

274 ₪דחסן/מכבש
*המחירים אינם כוללים מע"מ

דוגמה לחישוב המענק לבית העסק:
בית עסק שמפריד את פסולת אריזות הפלסטיק 

באמצעות מכולה של 21 קוב ומעלה, ומפנה אותה 
במשך שנה מלאה באמצעות קבלן איסוף מורשה 

הפועל עם  תמיר, יהיה זכאי לקבל תגמול של 
2,400 ₪ + מע"מ.

לקבלת פרטים מלאים על הנדרש מבית העסק כדי לקבל את התגמול 

* קבלן האיסוף יעביר את הדוח לתמיר לאישור פעמיים בשנה )דוח עבור חציון ראשון לשנת 2015 יימסר עד 31.8.2015; דוח עבור חציון שני לשנת 2015 יימסר עד 29.2.2016(.

 התקשרותך כיצרן ויבואן וכבית עסק עם תמיר, 
מסייעת לך לעמוד ביעדי המחזור ובדרישות החוק

במהלך שנת 2015 החלה תמיר בהפעלת מערך תגמול לבתי עסק. 
באמצעות תגמול זה משתתפת תמיר בהוצאות בתי העסק בכל 

הקשור בהפרדת פסולת אריזות פלסטיק המצטברת בחצרות בתי 
עסק בכלי אצירה ייעודי ופינויה באמצעות קבלן איסוף מורשה.

התגמולים שבית העסק זכאי לקבל עבור ההפרדה באמצעות כלי אצירה ייעודי

כדי שתהיה רשאי לקבל את התגמול, עליך לחתום עם תמיר על הסכם בית עסק. את ההסכם עליך לצרף לדוח ולמסור לקבלן האיסוף.

לחץ כאן

מפרידים פסולת אריזות פלסטיק בכלי אצירה ייעודי ונהנים מתגמול כספי

asakim@tmir.org.il – לשאלות ניתן לפנות לדוא”ל

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