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יצרנים ויבואנים 
 המחויבים בחוק 

 רשויות מקומיות 

קבלני איסוף 
 ומיון 

 מפעלי מחזור

 גוף מוכר  

המשרד להגנת 
 הסביבה  

 צרכנים 

ארגונים  
 בינלאומיים

 ממשקים בחוק האריזות



 דיווחים נדרשים



 2016: יצרנים יבואנים

1,100 
 

 יצרנים ויבואנים   1,100עם תמיר התקשרו  2016עד סוף שנת 
   www.tmir.org.il  : תמיר בכתובתשל היצרנים ויבואנים שהתקשרו עם תמיר מפורסמת באתר האינטרנט רשימת 

 יבואנים-יצרנים

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


 2016דיווחי יצרנים יבואנים לשנת 
 

 2016משקל האריזות של המוצרים שנמכרו בשנת 

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

 

 (יבואנים העבירו דיווחים/מהיצרנים 90% -כ)בטון ומצוינים  2016–ל 2וחציון  1מבוססים על דיווחי חציון הנתונים * 

 קרטון

•192,053 

 זכוכית

•18,584 

 מתכת

•21,762 

 עץ

•9,548 

 פלסטיק

•126,962 

 אחר

•2,231 

 כ דיווח"סה

•371,140 



81 
 רשויות בהסדר פח כתום

140 
 רשויות בהסדר זרמים ייעודיים

18 
 יבש-רשויות בהסדר רטוב

 מקומיות בהסכם להפרדת פסולתרשויות :  2016

 256מתוך  239

 תושבים 1,600,000

 תושבים 5,600,000

 תושבים 1,050,000



 2016: איסוף שנתי

     קרטון זכוכית מתכת עץ פלסטיק אחר כ דיווח"סה

 רשויות 31,664 1,542 25   8,206 - 41,437

 1חציון 
 בתי עסק 81,829 14 2,730 8,215 8,163 - 100,951

 רשויות 32,446 1,526 24   9,356 - 43,352

 2חציון 
 בתי עסק 83,453 1 3,490 8,753 7,410 - 103,107

 רשויות 64,110 3,068 49 0 17,562 - 84,789

 כ"סה
 בתי עסק 165,282 15 6,220 16,968 15,573 - 204,058

 כ איסוף שנתי"סה 229,392 3,083 6,269 16,968 33,135 0 288,847

 הנתונים בטון*



 2016: מחזור שנתי

 הנתונים בטון*

   קרטון זכוכית מתכת עץ פלסטיק אחר כ "סה

 1חציון  113,909 873 6,005 9,310 19,624   149,721

 2חציון  116,924 698 7,280 9,158 21,434   155,494

 2016לשנת  כ "סה 230,833 1,571 13,285 18,468 41,058 0 305,215



 2016: אחוזי מחזור צפויים

   קרטון זכוכית מתכת עץ פלסטיק אחר יעד כולל

 יעד 60% 60% 50% 15% 22.50%   60%

81%   32% 193% 59% * 118% 
 צפי

   2016 

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



 2015: נתונים כספיים
 הכנסות ח"אלפי ש

 דמי טיפול 70,440

 עלויות משתנות

 איסוף ומיון נטו 52,803

 עלויות קבועות

 ניהול 12,487

 הסברה 10,990

 הפרשה לקרן ייעודית 7,500

 כ קבועות"סה 30,977

    

 הכנסות מימון 658

    

-12,682  גרעון/יתרת עודף 

  ₪ מיליון 10.7-כ של בסך 2013 שנת עודפי
 במלואם ונוצלו 2015  שנת לתקציב הוכנסו
 2015 בשנת



 2016: גרעון/צפי עודף

 2016 בשנת במלואם נוצלו אלו עודפים לראות שניתן כפי בפועל .₪ מיליון 18 -כ של בסך 2014 שנת עודפי הוכנסו 2016 שנת בתקציב *

 2016תקציב 
81,031 

69,517 

14,660 

15,500 

0 

30,160 

-680 

17,966- 

 2016צפי 
70,000 

64,280 

13,300 

11,850 

0 

25,150 

-1,110 

18,320- 

 סעיפי התקציב
 דמי טיפול

 עלויות משתנות נטו

 עלויות קבועות

 ניהול

 הסברה

 הפרשה לקרן ייעודית  

 כ קבועות"סה

 מימון 

 גרעון/יתרת עודף



 2017 -עבודה תקציב ותוכנית תכנית 



 יבואנים/יצרנים: 2017תכנית עבודה 

1,300 
 בהסכם  תמיר עם יתקשרו  2017אנו צופים כי עד סוף שנת  

 טון אריזות בשנהאלף  399 –של כאשר ידווחו על כמות כוללת יבואנים /יצרנים 1,300–ככולל של סך 



 תכנית השקעות: 2017תכנית עבודה 

1,000,000 ₪ 
 . מידעבמערכות ₪ מיליון  1–כשל סך  2017להשקיע בשנת תמיר בכוונת  

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



 רשויות מקומיות: 2017תכנית עבודה 

1,200,000   
 משקי בית

 2017רשויות נוספות בשנת  17-כצפי התקשרות עם  
 מתוכם   1,200,000 -הפרדה במקור של פסולת יעמוד על כמספר משקי הבית שיבצעו 

 מיליון יבצעו הפרדה לפח הכתום 1 –כ 



 שיווק והסברה: 2017תכנית עבודה 

 הרגלים של האוכלוסייה בישראל להפרדת פסולת אריזות בביתםשינוי :          מטרות
 יצרנים ויבואנים להתקשרות עם תמיר וליישום החוק  גיוס 

 
 :  פעילותתכנית                      

 פרסום ארצי

"  דדי החתול"קמפיין פרסומי  
 פ תוכן טלוויזיוני  "ושת

 (ערוץ הילדים/המרוץ למיליון)

פעילות הסברה  
 ברשויות  

תכנית שיווק והסברה ארוכת  
'  טווח ממוקדת ומפולחת לאוכ

מקומית בכל רשות  
 (גיל /שפה/תרבות)

יצרנים  
 ויבואנים

פעילות ממוקדת להגברת  
המודעות של יצרנים ויבואנים  

לגבי יישום חוק האריזות  
והעמקת הקשר עם יצרנים  

 ויבואנים חתומים



 שיווק והסברה: 2017תכנית עבודה 

   :יבואנים יצרנים

 המודעות הגברת לשם מוכר גוף עם התקשרו לא עדיין אשר ויבואנים ליצרנים הסברה קמפיין

  .האריזות חוק של והכלכליות האירגוניות למשמעויות וכן ,עליהם האריזות חוק לתחולת

   :מקומיות רשויות
 הפנמת ,למחזור המודעות העלאת תהיה והחינוך ההסברה מהלך מטרת ,לתושבים והסברה חינוך

 .הפסולת הפרדת הרגלי והקניית בבית הפסולת הפרדת תהליך של המשמעויות
 



 2017דמי טיפול 

 חומר
 -טון /ח"ש

 ביתי
 -טון /ח"ש

 מסחרי

 64 366 זכוכית

 158 183 ונייר קרטון

 64 525 שתייה קרטוניות

PET 454 52 
HDPE 412 52 
LDPE 464 52 

PP 520 52 
PS 778 52 

 52 778 אחר חומר/אחר פלסטיק

 31 216 מתכת
 87 87 עץ



 2017מתודולוגיית חישוב דמי טיפול 

כאשר פינוי של חומר מסוים נעשה בזרם אריזות כללי מחושב חלקו היחסי בעלות . מתבצע זיהוי עלויות ישיר, כאשר פינוי של חומר מסוים נעשה בנפרד
 הטיפול

משויכת ספציפית   למיחזורגם התמורה ממכירת כל סוג חומר , באופן דומה. המיון והטיפול של כל סוג חומר משויכים ספציפית לאותו חומר, עלויות האיסוף
 לאותו החומר  

 כך שהם מקוזזים או מתווספים לדמי הטיפול בשנים שלאחר מכן, בחשבון הכלכלי השנתי של תמיר מועברים לשנים הבאות חוסרים/עודפים

 נבדקים על ידי מומחה חיצוני ומאושרים על ידי דירקטוריון החברה, העבודה לכל שנה תוכניתדמי הטיפול נקבעים מראש על פי 

והם זהים לכלל היצרנים  , בהפרדה בין פסולת שמקורה בזרם ביתי לבין פסולת שמקורה בזרם מסחרי, דמי הטיפול נקבעים לכל סוג חומר במחיר לטון לשנה
 והיבואנים החתומים בהסכם עם תמיר



 2017מתודולוגיית חישוב דמי טיפול 

 למעט עלויות ההסברה( הביתי והמסחרי)ייחוס עלויות אחיד לכלל הקרטון  2017מכיוון שמרבית הקרטון הנאסף במרחב העירוני הינו קרטון מסחרי נעשה בתקציב  -דמי הטיפול לקרטון 

 לזרם המסחרי 15% -לזרם הביתי ו 85%עלויות ההסברה של תמיר מועמסות ביחס של 

 עלויות הניהול של תמיר מיוחסות על כל החומרים במחיר קבוע לטון

 הסכומים משתנים בין התקופות השונות ובין סוגי החומר השונים

משלם השתתפות בעלויות החומר שנאסף ומוחזר מעבר ליעד המחזור הכולל ובכך משלים לאותו החומר את הכמות החסרה על מנת שיעמוד  , כל סוג חומר ששיעור המחזור שלו נמוך מיעד המחזור הכולל 
 "(.מנגנון הסולידריות: "להלן)מה שמגדיל את דמי הטיפול לאותו החומר שלא עמד ביעד המחזור הכולל ומקטין את דמי הטיפול לאותו החומר שנאסף ומוחזר מעבר ליעד הכולל .  ביעד המחזור הכולל



 2017הוצאות /הכנסותצפי 

 הכנסות דמי טיפול 102,235

 איסוף ומיון נטו   74,853

 הוצאות קבועות 25,465

 ניהול   15,265

 הסברה   13,500

 הפרשה לקרן ייעודית   2500-

 מימון   800-

 (גרעון*/)עודף   1,917

 2015 שנת גרעון לכיסוי נועד העודף*



 !תודה


