
ט"ו בתמוז תשע"ט18/07/19
קריפטון הכפר הירוק



כללי

לחוק להסדרת  ( א)21פ הוראות סעיף "אסיפה זו מתכנסת ע
2011-א"התשעהטיפול באריזות 

:על סדר יומה של האסיפה

לחוק18פ סעיף "הצגת העניינים שדווחו למנהל במשרד להגנת הסביבה ע•

גינל( רובי )ראובן –צ"דחאישור מינוי •



סדר יום

על תמיר וסביבת העבודה

דיווחים  נדרשים



על תמיר

קיבלה הכרה מהמשרד  תמיר 
"  גוף מוכר"להגנת הסביבה כ

לתקופה של חמש שנים

1.12.2011

1.1.2012 2011מאי 

תמיר החלה בהתקשרויות למתן 
שירותים ליצרנים ויבואנים

לתועלת  תמיר הוקמה כחברה 
ופועלת בהתאם לדרישות  הציבור 

החוק ללא מטרות רווח

חודשה ההכרה בתמיר לתקופה  
נוספותשל חמש שנים 

30.11.2016



מבנה ארגוני

איידלררני 

ל"מנכ

עקרוןקלנררותי 

לית תפעול"סמנכ

אלון טל

ל כספים"ל וסמנכ"משנה למנכ

שלי מלצר

לית שיווק והסברה"סמנכ

עובדות ועובדים38בתמיר  •
ד חיים ישר ממשרד רון  "ד בני רוטנברג ועו"י עו"תמיר מסתייעת בליווי משפטי שוטף הניתן לה ע•

.'רוטנברג ושות, גזית



יצרנים ויבואנים 
המחויבים בחוק 

רשויות מקומיות 

קבלני איסוף 
ומיון 

מפעלי מחזור

גוף מוכר  

המשרד להגנת 
הסביבה  

צרכנים 

ארגונים  
בינלאומיים

ממשקים בחוק האריזות



דיווחים נדרשים



2018: יצרנים יבואנים

1,400

יצרנים ויבואנים  1,400עם תמיר התקשרו 2018עד סוף שנת 
www.tmir.org.il: תמיר בכתובתשל היצרנים ויבואנים שהתקשרו עם תמיר מפורסמת באתר האינטרנט רשימת 

יבואנים-יצרנים

http://www.tmir.org.il/


2018דיווחי יצרנים יבואנים לשנת 

2018משקל האריזות של המוצרים שנמכרו בשנת 

:  הינו כדלקמן, כפי שדווח על ידי היצרנים והיבואנים שהתקשרו בהסכם עם תמיר

(יבואנים העבירו דיווחים/מהיצרנים95%-כ)בטון ומצוינים 2018דיווח שנתי מבוקר מבוססים על הנתונים * 

קרטון

•203,982

זכוכית

•22,561

מתכת

•24,090

עץ

•12,286

פלסטיק

•137,668

אחר

•1,753

כ דיווח"סה

•402,340



פסולתעם תמיר להפרדת בהסכם רשויות : 2018

256מתוך 246

רשויות בהסדר 

רטוב יבש

זרמים  "רשויות בהסדר 
"ייעודיים

רשויות בהסדר 

פח כתום

8

147

91



2018: איסוף ומחזור שנתי

הנתונים בטון*

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחראיסוףכ "סה

רשויות84,3507,7840513,38073,135
שנתי

בתי עסק244,68720,73830,2365,32667188,320

כ איסוף שנתי"סה329,03728,52230,2365,3773,447261,455

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחרכ מחזור  "סה

2018כ לשנת  "סה342,798033,08132,37712,6741,714262,952



2018: אחוזי מחזור צפויים

הסביבהבפסולת אריזות הזכוכית בישראל נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד להגנת הטיפול *

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחריעד כולל
יעד60%22.50%15%50%60%60%

91%24.0%264%52.6%*129%
צפי

2018



2018: גרעון/עודף-דוח כספי

2018תקציב 
106,613

82,360

16,193

13,000

-5,000

24,193

-700

760

2018סיום 
105,019

73,118

15,649

12,391

-5,000

23,040

-50

8,911

סעיפי התקציב
דמי טיפול

עלויות משתנות נטו

עלויות קבועות

ניהול

הסברה

הפרשה לקרן ייעודית  

כ קבועות"סה

מימון 

גרעון/יתרת עודף



עבודה  תקציב ותוכנית תכנית 

2019



יבואנים/יצרנים: 2019תכנית עבודה 

1,600
בהסכם  תמיר עם יתקשרו 2019אנו צופים כי עד סוף שנת 

טון אריזות בשנהאלף 423–של כאשר ידווחו על כמות כוללת יבואנים /יצרנים1,600כולל של סך 



תכנית השקעות: 2019תכנית עבודה 

1,300,000₪
. מידעבמערכות ₪ מיליון 1.3–כשל סך 2019להשקיע בשנת תמיר בכוונת 

מערכת המידע לקליטת דיווחי הגורמים השלמת ותחזוקת , זה ישמש להרחבת תשתית המחשובסכום 
.יבואנים/המטפלים בפסולת ותחזוקת מערכת הדיווח של היצרנים



רשויות מקומיות: 2019תכנית עבודה 

משקי בית  1,600,000

2019רשויות נוספות בשנת 5-צפי התקשרות עם כ
מתוכם  1,600,000-הפרדה במקור של פסולת יעמוד על כמספר משקי הבית שיבצעו 

מיליון יבצעו הפרדה לפח הכתום1,4–כ 



שיווק והסברה: 2019תכנית עבודה 

בביתםלהפרדת פסולת אריזות שינוי הרגלי התושבים בישראל :  מטרה
Funcycle-באמצעות אסטרטגיית ה

הסברה מדלת •
לדלת לתושב

חלוקת שקית  •
כתומה ועלון הסברה

הסברה לתושבים

פעילויות הסברה  •
חווייתיות מותאמות  

גיל

תוכן לילדים ונוער

צ "פרסום ויח•
משותפים

כנסים ושיתוף מידע•
תחרויות לתושבים  •

'וכד

פ רשויות"שת

אסטרטגיית פרסום  •
"דדי החתול"

פ תוכן טלוויזיוני"שת•
יחסי ציבור•

פרסום ארצי



2019תקציב שנתי 

2017שנתעודפיאתמייצג"הגרעון*"

הכנסות דמי טיפול110,446

איסוף ומיון נטו82,797

הוצאות קבועות28,929
ניהול16,429
הסברה12,500

הפרשה לקרן ייעודית-

מימון300-

*(גרעון/)עודף(980)



צ"דחאישור מינוי 

גינל כדירקטור חיצוני בתמיר  ( רובי)יש לקבל אישור האספה למינוי ראובן 



  

 א 

ל   ) ןבואר   נ י ג  ) י ב ו  ר

 

 נסיון מקצועי

 תפקידים נוכחיים

 מנכ"ל –התאחדות התעשיינים 

 מנכ"ל -הקרן ההדדית של המעסיקים

 סגן יו"ר -מכון היצוא

2015-2017 

 משנה למנכ"ל –התאחדות התעשיינים 

2013-2015 

 כלכליים, ממשלה(ייעוץ כלכלי ורגולטורי )לקוחות: חברות עסקיות, ארגונים  -גינל בע"מ

2009-2013 

 סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה -התאחדות התעשיינים בישראל

2007-2009 

 ראש אגף כלכלה -התאחדות התעשיינים בישראל

2004-2007 

 מנהל -חדשנות, מידע וטכנולוגיה-הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

1999-2004 

 מנהל-מרכזי  טיפוח יזמותמרכז 

1999- 1997    

 מנהל לנושאים כלכליים -לשכת ראש הממשלה

1995-1997  

 יועץ כלכלי מטעם המכון ללימודים אסט' מתקדמיםועדת כלכלה,  -כנסת ישראל

 

 

 השכלה

  אוניברסיטת בר אילן 1997–1995

 ווקי( עם התמחות בשMBAתואר שני במנהל עסקים )

ינות  מוסמך בהצטי

  אוניברסיטת בר אילן 1995–1992

 (BAתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים )

ינות יתרה  בוגר בהצטי
 

 הכשרות

  הקריה האקדמית אונו -קורס דירקטורים 2009

 מי"ל   -קורס ניהול עמותות ומלכ"רים 2002
 




