
 

  יצרן/יבואן נכבד,

של תמיר משקפים את המדיניות הסביבתית אותה מעוניין המשרד להגנת הסביבה  תנאי ההכרה
הפרדת פסולת האריזות בבתי . מדיניות זו מעודדת את ליישם בכל הנוגע לטיפול בפסולת האריזות

 .  התושבים ובבתי העסק ואיסופה באמצעות מערכי איסוף נפרדים לשם מיחזור
במסגרת מדיניות סביבתית זו רואה המשרד חשיבות רבה בהנגשת פתרונות המחזור השונים לתושבי 

אשר נועדו לאיסוף פסולת אריזות הרחבת פריסתם של הפחים הכתומים ע"י המדינה בעיקר 
בהתאם נקבעו דרישות בכל רחבי הרשויות המקומיות בישראל. צטברת בבתי התושבים וזאת שמ

 פרטניות על ידי המשרד להגנת הסביבה. 
 

 2020 -דמי הטיפול ל

במסגרתה חושבו העלויות  2020דמי הטיפול נקבעו לאחר הכנתה של תכנית עבודה מפורטת לשנת 
 של תמיר. ת בתנאי ההכרה הצפויות לשנה זו וזאת בהתאם לדרישות המופיעו

תכנית העבודה ודמי הטיפול המעודכנים נבדקו על ידי מומחה חיצוני ואושרו על ידי דירקטוריון 
 החברה ואף הוצגו למשרד להגנת הסביבה כנדרש.

בתי אב נוספים, בנוסף ביצעה תמיר פעילויות  200,000 -פחים כתומים לכפרסה תמיר  2019בשנת 
המקומיות ובשיתוף הרשויות המקומיות על מנת להכווין ולעודד את הציבור  הסברה רבות ברשויות

  להפרדת אריזות.

הנובעת בעיקרה  2019צפויה עליה בהוצאות התפעול של החברה לעומת שנת  2020בשנת 
ייב מתנאי כמתח 2020בשנת בתי אב נוספים  200,000 -לכת הפחים הכתומים סמהרחבת פרי

העלייה הנ"ל ובשל גיוס יצרנים/יבואנים נוספים שמעלים את הכמות . למרות של תמיר ההכרה
והועברו לתקציב  2018, עודפים שנשארו משנת השנתית המדווחת ומשתתפים במימון הפעילות

תשלומים עבור איסוף ופינוי פסולת וספות שמבצעת תמיר על מנת לדייק את הפעולות נו 2020שנת 
הינם  2020פול שעל תמיר לגבות מהיצרנים והיבואנים בשנת דמי הטי ,אריזות ברשויות המקומיות

 .2019יחסית לדמי הטיפול שנגבו בשנת  במרבית החומרים נמוכים
העלייה בדמי הטיפול של הפלסטיק המסחרי נובעת מפעולות שמבצעת תמיר לשם עידוד מחזור 

המחזור ועקב כך הפלסטיק בישראל בזרם המסחרי וזאת על מנת למנוע מצב של אי עמידה ביעדי 
 תשלום קנסות.

 :ברצוני לציין מספר נקודות נוספות

  דמי הטיפול נועדו לאפשר לתמיר לקיים את החובה החוקית המוטלת עליכם למימון איסוף
 נוכחיתבה זו הורחבה בתקופת ההכרה הפסולת האריזות מהשוק והעברתה למחזור. חו

  .בהיקף משמעותי

  .יישום החוק בישראל מבוסס על מודלים ליישום חוקי אריזות במדינות מערב אירופה השונות
 אלו.דמי הטיפול בישראל עדיין נמוכים בהשוואה למדינות אולם 

  תמיר תמשיך לפעול בנחרצות אל מול המשרד להגנת הסביבה בדרישה להגביר את האכיפה
וזאת בכדי לחלק את הנטל המימוני על על יצרנים ויבואנים אשר מתחמקים מיישום החוק 

 יותר יצרנים ויבואנים.

 200 -כ תמיר מקצה משאבים רבים לצורך גיוס יצרנים/יבואנים נוספים והצליחה לגייס 
 הוא דומה. 2020כאשר צפי גיוס החברות לשנת  2019חברות נוספות בשנת 

 
 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה. 

 בברכה,
 איידלר רני 

 מנכ"ל

 2020דמי טיפול לשנת 



  

 

 

 
 

 

 

 חומר

 

 יתיב -ש"ח/טון 

 

 סחרימ -ש"ח/טון 

 40 280 זכוכית

 139 178 קרטון ונייר

 40 210 קרטוניות שתייה

PET 423 84 

HDPE 448 84 

LDPE 474 84 

PP 584 84 

PS 782 84 

 84 782 פלסטיק אחר/חומר אחר

 55 210 מתכת

 31 31 עץ

  2020לפח סוגי חומרים לשנת דמי טיפול 


