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דיווחים נדרשים



1,715

תמיר  התקשרו עם 2021עד סוף שנת 
יצרנים ויבואנים  1,715

רשימת היצרנים ויבואנים שהתקשרו עם תמיר מפורסמת באתר  
www.tmir.org.il: האינטרנט של תמיר בכתובת

יבואנים-יצרנים

2021שנת 

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


-פחים כתומים בנפרסו2021בשנת 

משקי בית287,000-כ, רשויות74
הרחבות פריסה61-רשויות חדשות ו 13

-פחים כתומים בנפרסו2021כ עד סוף שנת "סה

רשויות125

משקי בית1,810,604

תושביםמיליון 6-כ

231,371
במחוז צפון

88,871
במחוז ירושלים

229,455
במחוז דרום

585,567
במחוז מרכז

392,461
במחוז תל אביב

282,879
במחוז חיפה



2021משקל האריזות של המוצרים שנמכרו בשנת 

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

ומצוינים בטון2021הנתונים מבוססים על דיווח שנתי מבוקר * 

קרטון

•246,669

זכוכית

•28,274

מתכת

•30,438

עץ

•12,897

פלסטיק

•160,399

אחר

•1,688

כ דיווח"סה

•480,365

דיווחי יצרנים ויבואנים
2021שנת 



הנתונים בטון*

כ "סה
איסוף

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחר

רשויות83,7326,9540484,97471,756
שנתי

בתי עסק325,00237,31651,78018,226757216,923

כ איסוף שנתי"סה408,73444,27051,78018,2745,731288,679

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחרכ מחזור  "סה

2021כ לשנת  "סה398,136049,15749,68424,6922,653271,950

:איסוף ומחזור שנתי
2021



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

קרטוןזכוכיתמתכתעץפלסטיקאחריעד כולל

יעד60%22.50%15%50%60%60%

90.9%30.6%385.2%81.1%*110.2%
צפי

2021

:אחוזי מחזור צפויים
2021



גרעוןתוכנן)2023לשנתהועברו₪אלפי4,851שללסךהמסתכמים2021שנתעודפי
יותרנמוךהיההגרעוןבפועלכאשר2019שנתעודפיעלשהסתמך₪אלפי8,888של

(2021לשנתהעודףאתמהווהההפרש-₪אלפי4,037שללסךוהסתכם
תמירבאתרנמצאהמלאהכספיהדוח

2021תקציב 

105,340

99,183

18,045

11,500

-14,000

15,545

-500

(8,888)

2021סיום 

110,854

100,968

17,178

11,497

-14,000

14,675

-752

(4,037)

סעיפי התקציב

דמי טיפול

עלויות משתנות נטו

עלויות קבועות

ניהול

הסברה

הפרשה לקרן ייעודית  

כ קבועות"סה

מימון  

גרעון/יתרת עודף

גירעון/עודף–דוח כספי 
ח"אלפי ש-2021



תכנית תקציב ותוכנית עבודה  

2022

2022



1,700
יתקשרו עם תמיר בהסכם  2022תוכנן כי עד סוף שנת 

יבואנים  /יצרנים2,200סך כולל של 

אלף טון אריזות בשנה440–אשר ידווחו על כמות כוללת של כ

2022

2022

יצרנים ויבואנים



2022

2022

4,800,000₪תכנית השקעות
.  במערכות מידע₪ מיליון 1.4–סך של כ2022תוכנן להשקיע בשנת •

השלמת ותחזוקת מערכת המידע , סכום זה ישמש להרחבת תשתית המחשוב
הרחבת הדיווח בזרם המסחרי לרמת  , לקליטת דיווחי הגורמים המטפלים בפסולת

.יבואנים/בית העסק ותחזוקת מערכת הדיווח של היצרנים
באמצעים טכנולוגים לשיפור  ₪ מיליון 3.4סך של 2022תוכנן להשקיע בשנת •

הניטור והבקרה של האיסוף והפינוי של כלי האצירה ברשויות המקומיות ושיפור  
השירות לתושב



131
רשויות בהסדר פח כתום

1.850M-כ
משקי בית

6M-מעל
תושבים

223,943-כ
פחים כתומים

-ס"להגננסגרה תכנית פריסה מצומצמת מאוד מול המשרד 
אלף משקי בית וזאת כדי לא להכביד על התקציב50תוספת 



אכיפה-יצרנים ויבואנים 
שלח המשרד להגנת הסביבה 2022בינואר 

חברות472התראות לעיצום כספי ל 

חברות שקיבלו התראה לעיצום כספי 222

חברות שלא נכללו בהתראות המשרד175

מכל שנה בחמש שנים האחרונות  2כמות גיוס גבוהה פי 



דמי טיפול
2021

מטרות
מיחזורתכנון ופיתוח אריזה ברת מיון וברת •
החזרת חומר הגלם לאותה אריזה-קידום כלכלה מעגלית •

חדשנות וכלכלה  
מעגלית באריזות

–אריזת גלידה 
100%PP-שימוש ב

כמו  )במקום קרטון מצופה פלסטיק 
קל יותר למחזור בארץ, (קרטון חלב

שרון שלו–מנהלת חדשנות וקיימות 



2022שיווק והסברה 

בבית לטובת מחזורלהפרדת פסולת אריזות עידוד הציבור 1.

בתהליכי מחזור האריזות בישראלאמון הציבור הגברת 2.

, לראשונה
פרסום  סמלי  

המיחזור

מיחזורקידום 2022שיווק והסברה 
זכוכית

פרסומת עוקבת בושם
משחקי השף

תמיכה בגיוס 
יצרנים ויבואנים

פ משרד  "שת
החינוך



דמי טיפול
2021

תקציב שנתי
2020שנתגרעוןאתמייצג"העודף*"ח"אלפי ש-2022

141,053הכנסות דמי טיפול

109,439איסוף ומיון נטו

30,893הוצאות קבועות

18,693ניהול

12,500הסברה

-הפרשה לקרן ייעודית

300-מימון

721(גרעון*/)עודף



דמי טיפול
2021

תקציב שנתי
2021שנתעודפיאתמייצג"הגרעון*"ח"אלפי ש-2023

141,884הכנסות דמי טיפול

114,795איסוף ומיון נטו

31,940הוצאות קבועות

19,740ניהול

12,500הסברה

-הפרשה לקרן ייעודית

300-מימון

4,851-*(גרעון/)עודף



דמי  
טיפול

לעומת  2023
2022

מסחריביתי

הפרש  20222023
הפרש  
באחוז

הפרש  20222023
הפרש  
באחוז

1-2.38%-₪ ₪41 ₪42 3-0.96%-₪ ₪309 ₪312 זכוכית

11-6.96%-₪ ₪147 ₪158 11-5.56%-₪ ₪187 ₪198 קרטון

1-2.38%-₪ ₪41 ₪42 9-2.27%-₪ ₪387 ₪396 קרטוני משקה

₪1818.56% ₪115 ₪97 9-3.78%-₪ ₪229 ₪238 מתכת

PET ₪459 ₪449 ₪-10-2.18% ₪137 ₪135 ₪-2-1.46%-פלטיק

HDPE ₪483 ₪473 ₪-10-2.07% ₪137 ₪135 ₪-2-1.46%-פלסטיק 

LDPE ₪542 ₪528 ₪-14-2.58% ₪137 ₪135 ₪-2-1.46%-פלסטיק 

PP ₪663 ₪642 ₪-21-3.17% ₪137 ₪135 ₪-2-1.46%-פלסטיק 
-פלסטיק/חומר אחר

PS ₪1,006 ₪990 ₪-16-1.59% ₪137 ₪135 ₪-2-1.46%

13-24.07%-₪ ₪41 ₪54 13-24.07%-₪ ₪41 ₪54 עץ



תודה




