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את שנת 2020 סיימנו עם "יום המחזור של ישראל". 
מטרתו של יום זה להעלות על סדר היום את מחזור 
פסולת האריזות, לעודד את התושבים לקחת חלק 
פעיל ולחזק את אמון הציבור בתהליכי המחזור. 
ביום חגיגי זה הענקנו בבית הנשיא אותות הצטיינות 
לרשויות מקומיות המצטיינות במחזור והשנה הענקנו 
אותות הצטיינות וציוני שבח גם לחברות שבלטו 

בהעברת פסולת אריזות למחזור. 

 2020 למרות משבר הקורונה, בחציון השני של 
הצטרפו לתמיר 84 יצרנים ויבואנים נוספים, סה"כ 
הצטרפו השנה 158 יצרנים ויבואנים נוספים.  אחת 
הפעולות המרכזיות שלנו היא גיוס ואיתור יצרנים 
ויבואנים על מנת שיקיימו את חובותיהם כפי שקובע 
חוק האריזות ובאמצעות כך להגדיל את בסיס הדיווח 

לטובת חלוקת הנטל באופן הוגן ושוויוני. 

בחציון השני של 2020 ליותר מחצי מיליון תושבים 
נוסף פח כתום ליד הבית וזאת במסגרת שיתוף 
הפעולה שלנו עם הרשויות המקומיות להרחבת 

התשתית להפרדת אריזות.

24% בכמות  2020 מסתיימת עם עליה של  שנת 
פסולת האריזות הנאספת.

הקפדנו תוך כדי משבר הקורונה להמשיך לוודא 
איסוף פסולת אריזות בזרם המסחרי ומיון והעברה 

של פסולת אריזות למחזור בזרם הביתי.

אני מודה לכל החברות שהצטרפו למהלך סימון 
סמלי המחזור על האריזות.

הוספת סמלי המחזור על גבי האריזות מחזקת את 
התדמית הסביבתית שלכם ומהווה כלי הסברה פשוט 
לתושבים, לאיזה פח מחזור יש להשליך כל אריזה. 



הנושאים העיקריים לדיווח 
חציון שני 2020
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פתחנו את שנת 2020 עם יותר מ-1540 יצרנים 
ויבואנים, אליהם הצטרפו במהלך השנה 158 

יצרנים ויבואנים נוספים.
אנו משקיעים מאמצים רבים ביצירת קשר ובגיוס עוד ועוד  יצרנים 
ויבואנים שטרם התקשרו בהסכם. לאחרונה העלינו בשיחה מול 
שרת המשרד להגנת הסביבה את חשיבות הפעלת אכיפה מול 
אותם יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עם תמיר בעקבות זאת 

בכוונת השרה לקדם אכיפה משמעותית.

מטרתנו היא להרחיב את מעגל היצרנים והיבואנים המתקשרים 
עם תמיר לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות ולהגדיל את 
בסיס הדיווח, כך שהנטל המימוני יתחלק באופן הוגן ושוויוני בין כל 

היצרנים והיבואנים החייבים בחוק.

בחציון השני של 
2020 הצטרפו 

לתמיר 84 יצרנים 
ויבואנים נוספים
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208,000 טון 
אריזות הועברו 
למחזור והשבה 
בחציון ה-2 של 

2020

על פי הוראות החוק נדרשת תמיר לעמוד עבורכם ביעדי המחזור הקבועים 
בחוק והנגזרים מהדיווח על המשקל הכולל של האריזות המשווקות על ידיכם 
לשוק הישראלי. האריזות העשויות מחומרים שונים )פלסטיק, מתכת, קרטון, 
זכוכית ועץ( נאספות ועוברות למחזור או השבה, לפי המפורט מטה בגרף

יעד כולל

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

נתונים עדכניים:

208,000 טון אריזות הועברו למחזור והשבה בחציון ה-2 של 2020

אחוזי מחזור- צפי:

נייר וקרטון

היעד
בפועל

פלסטיקעץ

67.1%

מתכת

95.4%

60%

122.6%

60%

366.3%

15%

34.4%

22.5%50%
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זכוכית

60%
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בעל עסק,

 הפרדת אריזות בבית העסק יכולה להביא לך תועלת כלכלית בנוסף לעמידה בדרישות החוק.
העסק שלך מחויב לפי החוק להפריד ולדאוג למחזור פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק.

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.

לפרטים נוספים פנו ל: 

asakim@tmir.org.il
הפסולת נאספת על ידי קבלני איסוף שאושרו על ידינו לטפל בפסולת מהזרם המסחרי.

לצפייה בטבלת קבלנים מורשים לחץ כאן <

אנו ממשיכים לתגמל בתי עסק על הפרדת פלסטיק בחצרם והעברתה למחזור באמצעות קבלני 
איסוף מורשים של תמיר.

159,000 טון פסולת 
אריזות נאספו 

מהזרם המסחרי 
והועברו למחזור 

והשבה בחציון זה 

ניתן להגיע לתגמול של אלפי שקלים בשנה, להתייעל כלכלית ולהימנע מעלויות הטמנה ולעשות טוב לסביבה.



סך משקי הבית הפרוסים פח כתום בשיתוף הרשויות 
המקומיות עמד בסוף החציון השני על 1,518,366 משקי 
בית ב-112 רשויות מקומיות, ולכ-5 מיליון תושבים יש כבר 

פח כתום בקרבת הבית.

לכ-5 מיליון
תושבים

יש פח כתום בקרבת ביתם

 בחציון השני
 של 2020 נוספו

יותר מ-118,000 
 משקי בית חדשים

ב-13 רשויות 
מקומיות
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הוספת משקי בית:

  פריסות חדשות  הרחבת פריסה קיימת

רחובותצור יגאל

באר שבע

תל-אביב-יפוחיפה

חריש

נהריה

שדרות

להבים
מ.א.אלונה

קריית
מלאכי

כוכב יאיר



שנה מאתגרת 
היתה לנו 

שהסתיימה 
בעלייה בכמות 

פסולת האריזות 
הנאספת

05
שנת 2020 מסתיימת עם עלייה של 24% בכמות פסולת 
האריזות הנאספת מהפחים הכתומים, איכות הפסולת נשמרה.

משקל נאסף )בטון(

24,337
19,572

2020 2019

24%+



יום המחזור 06
שת״פ קשת

שת״פ ספורט 1

שת״פ מאקו

קמפיין דיגיטל

קד״מ ברשויות

קמפיין חוצות

שת״פ פסטיגל

שיתוף יצרנים ויבואנים

קמפיין רדיו TV קמפיין

YNET שת״פ

חלוקת אותו הצטיינות

250,000 יוניקים נחשפו

הגענו אל 50,000 בתי אב ב-19 
רשויות. פגשנו כ-20,000 משפחות

1,380,000 חשיפות 
לאייטמים בטלוויזיה

חשיפה של מעל 100,000 גולשים
4,178,000 חשיפות לתכנים 

פרסומיים בטלוויזיה

מטרת "יום המחזור של ישראל" להעלות לסדר היום את נושא 
מחזור פסולת האריזות, לחזק את אמון הציבור ולעודד תושבים 
נוספים לקחת חלק פעיל בהפרדת פסולת האריזות לפח הכתום.



דוגמאות להמחשה ממוצרים שנמצאים בשוק

סימון אריזות 
כשותפים מרכזיים ביישום חוק האריזות, 
הנכם שותפים לתרומה בשמירה על 
הסביבה ובהפחתת הטמנת פסולת 

אריזות.
בכדי לחזק את התדמית הסביבתית שלכם היצרנים 
והיבואנים החתומים בהתקשרות עם "תמיר" ולהביא את 
תרומתכם לידיעת הציבור, יזמנו בתמיר מהלך של הוספת 

סמלי מחזור על גבי אריזות המוצרים שלכם.

בנוסף לחיזוק התדמיתי מהווה מהלך זה כלי הסברה פשוט 
לתושבים, של מתן תשובה ברורה לאיזה פח יש להשליך 

כל אריזה. 

לינק להצטרפות
https://b.tmir.org.il/partners/
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בפועל: היעד

בפועל: היעד

בפועל: היעד

בפועל: היעד

עמידה ביעדים מרכזיים בשנת 2020 
היעדים נקבעו טרם פרוץ הקורונה

151,000 משקי בית עתידים להיפרס 
במהלך שנת 2020

432,000 טון אריזות ידווחו על ידי 
היצרנים והיבואנים בשנת 2020

200 יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר 
היצרנים והיבואנים החתומים מול תמיר
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158 יצרנים ויבואנים התווספו למאגר היצרנים 

והיבואנים החתומים מול תמיר

 148,670 משקי בית נפרסו. 
בכך אנו עומדים על 1,518,360 משקי בית 

החשופים לפח הכתום

438,000 טון אריזות ידווחו על ידי היצרנים 
והיבואנים בשנת 2020

403,000 טון אריזות דווחו כפסולת אריזות 
שעברו למחזור והשבה בשנת 2020

375,000 טון אריזות ידווחו כפסולת אריזות 
שתועבר למחזור והשבה בשנת 2020



דיווח שנתי
בעקבות השנה המורכבת ביקשנו ארכה עבורכם 

בהגשת הדיווחים.

אנו שמחים לעדכן שאושרה דחייה 
של חודשיים להגשת הדיווח השנתי 
של 2020 וניתן להגישו עד ל-30 ביוני 

2021 כולל אישור רו״ח.
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תודה!


