תמיר
בסביבה
שלך

דיווח חציון שני 2021

דבר המנכ"ל
סיימנו את שנת  2021עם קבלת "הכרה" לחמש שנים
נוספות מהמשרד להגנת הסביבה.
תנאי ההכרה מביאים לידי ביטוי את דרישות המשרד להגנת הסביבה להעמקת יישום
חוק האריזות והנגשת פתרונות מחזור אריזות לכלל תושבי מדינת ישראל הן ברמת
משקי בית והן ברמת בתי עסק .דרישות אלו המוטלות עליכם יצרנים ויבואנים ,מיושמות
בפועל ,עבורכם ,על ידי תמיר.
בעקבות פניות שלנו למשרד להגנת הסביבה ולשרה ח"כ תמר זנדברג ,יצא המשרד
לראשונה בתוכנית אכיפה בהיקף נרחב כנגד יצרנים ויבואנים שלא מקיימים את החוק.
כ 500-יצרנים ויבואנים קיבלו קנסות בגובה של כ .₪ 130,000-בעקבות המהלך ,נכון
לעכשיו 197 ,יצרנים ויבואנים חדשים חתמו על הסכם התקשרות עם תמיר .נמשיך
להשקיע מאמצעים גם בפרסום וגם בתקשורת לגיוס עוד ועוד יצרנים ויבואנים ,כדי שהנטל
יתחלק על כמה שיותר יצרנים ויבואנים מול הפעילויות וההוצאות הנדרשות ליישום.
אנו מבקשים לחלוק מהידע הרב שנצבר אצלנו ,לייעץ ,לסייע בכדי לקדם יחד אתכם
פתרונות שיתרמו לחברתכם ולסביבה .הצטרפה אלינו שרון שלו מנהלת קיימות
וחדשנות בתמיר עם ניסיון נרחב בתחום תכנון וייצור אריזות .אני מזמין אתכם להיפגש
ולהתייעץ עם שרון בשלב תכנון האריזה כדי לקדם כמה שיותר אריזות כך שיהיו ברות
מחזור (פרטי ההתקשרות נמצאים בדיווח).
בברכה,
רני איידלר ,מנכ"ל

הנושאים העיקריים
לדיווח
חציון שני 2021

הכרה שלישית מהמשרד להגנת הסביבה
עיקרי ההכרה
בדצמבר  2021קיבל תאגיד תמיר הכרה נוספת למשך  5שנים מהמשרד להגנת הסביבה.
תנאי ההכרה שפרסם המשרד מבטאים ומשקפים את המחויבות שאנו נדרשים לעמוד בה עבורכם.
אנו מביאים בפניכם את עיקרי הנושאים כפי שפורטו בהכרה החדשה:
 .1יצרנים יבואנים  -עד סוף שנת  2023נפרסם מדריך מפורט המסביר ליצרנים וליבואנים על איסוף הנתונים
החייבים בדיווח לפי משקל וסוג החומר ,כולל מידע על שימוש באריזות רב פעמיות ומידע על אריזות שלא
חייבות בדיווח .המדריך יועבר לאישור המשרד להגנת הסביבה.
 .2רשויות מקומיות  -המשרד להגנת הסביבה חייב עד סוף שנת  2025הצבת פחים כתומים ל 90%-מתושבי ישראל.
פסולת שאינה אריזות בפחים הכתומים -תמיר תבצע קיזוז לרשויות מקומיות עבור איסוף פינוי ומימון פסולת
שאינה פסולת אריזות הנאספת בפחים הכתומים ,למעט פסולת אורגנית עד אחוז מסוים במטרה לדייק את
התשלום שמוציאה תמיר כך שישקף את התשלום על איסוף אריזות ולא על פסולת אחרת שנאספת בפחים
הכתומים.
 .3בתי עסק  -עד סוף שנת  2024ינוהלו הנתונים כך שיהיה לנו מידע פרטני ברמת בית עסק על משקל וסוגי
החומר שנאסף ממנו .מבית העסק עצמו ,דרך השלבים שהחומר עבר ועד למחזורו.
 .4הסברה  -בהתאם לשיטת המצ'ינג הנהוגה כיום בהסברה מול הרשויות המקומיות ,תמיר נדרשת
להוציא יותר תקציב מול רשויות מקומיות הנמצאות באשכול  ,1-5זאת במטרה לייצר בכלל הרשויות הנעה
לפעולה להפרדת אריזות כבר בבית.

בחציון השני של  2021הצטרפו
לתמיר  122יצרנים ויבואנים נוספים,
סה"כ סיימנו את שנת 2021
עם  198יצרנים ויבואנים חדשים.
(לפני החלת תכנית האכיפה של המשרד
להגנת הסביבה)

יצרנים ויבואנים

אל תחכו שהקנס
ידפוק לכם בדלת!
כאמור בעקבות פניות שלנו יצא לאחרונה המשרד להגנת הסביבה
בתכנית אכיפה והוציא התראות לפני קנס לכ 500-יצרנים ויבואנים.
חיזקנו את תכנית האכיפה במודעות בעיתונות הכלכלית תחת המסר
"אל תחכו שהקנס ידפוק לכם בדלת!" ונמשיך לקדם את הנושא
בתקשורת.
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.

אכיפת חוק האריזות של המשרד להגנת הסביבה
עולה שלב  -והקנסות בדרך!
בימים אלה שולח המשרד להגנת הסביבה
התראות לקנס של כ & 120,000-ל 500-חברות.
החל מה  1.2.2022-חברה שתקבל קנס
לא תוכל לבטלו גם לאחר חתימה עם תאגיד המיחזור.

אל תחכו ,הצטרפו עכשיו לתמיר
והימנעו מקנסות כבדים.
מוגש ע"י תמיר תאגיד מחזור האריזות בישראל (חל"צ) לפרטים נוספיםsigal@tmir.org.il :

למחזור
 221אלף טון אריזות הועברו ִ
והשבה בחציון ה 2-של 2021
המחזור הקבועים בחוק והנגזרים מהדיווח על
על פי הוראות החוק נדרשת תמיר לעמוד עבורכם ביעדי ִ
המשקל הכולל של האריזות המשווקות על ידיכם לשוק הישראלי .האריזות העשויות מחומרים שונים
למחזור או השבה ,לפי המפורט מטה בגרף
(פלסטיק ,מתכת ,קרטון ,זכוכית ועץ) נאספות ועוברות ִ

60%

114%

22.5%

31%

50%

62%

15%

60%
95%

יעד כולל

נייר וקרטון

פלסטיק

מתכת

340%

 היעד -בפועל

עץ

 182,642טון פסולת אריזות
נאספו מהזרם המסחרי והועברו
למחזור והשבה בחציון זה.
ִ
סה"כ  344,037טון בכל שנת .2021
כשאתם ממחזרים אריזות  -אתם מרוויחים פעמיים
ממחזרים פסולת אריזות פלסטיק בכלי אצירה ייעודי ונהנים מתגמול כספי.
מעל  750חברות מפרידות אריזות פלסטיק בחצר ונהנות מקשר ישיר עם תמיר ותגמול על כלי האצירה.
לפרטים נוספים asakim@tmir.org.il -
לצפייה בטבלת קבלנים מורשים לחץ כאן >>

בסוף שנת  ,2021ל1,810,604-
משקי בית יש פח כתום ליד הבית.
תוספת של  287,000משפחות
בכל שנת .2021
בנוסף הורחבה פריסת הפח הכתום
בפתח תקוה ,קרני שומרון ,מ.א .שומרון,
תל-אביב-יפו ,אשקלון.

פריסות חדשות

מ.א .מעלה יוסף
מ.א .מטה אשר
כפר קרע

שוהם
מודיעין
מכבים רעות
נתיבות

סביון

המחזור של ישראל
יום ִ
המחזור של ישראל ,מתקיים בכל שנה בחודש דצמבר ומעלה לסדר היום הציבורי את המודעות לנושא
יום ִ
המחזור לעודד את התושבים לקחת חלק
ִמחזור וטיפול בפסולת אריזות בקרב תושבי ישראל .מטרת יום ִ
והמחזור הקיימים בישראל.
ולהפריד אריזות בבית תוך כדי חיזוק אמון הציבור בתהליכי המיון ִ

פרסום ארצי
קמפיין
דיגיטל

קמפיין
TV

שת"פ
קשת
12

קמפיין
חוצות

קמפיין
רדיו

שת"פ
מאקו

שת"פ

WALLA

המחזור של ישראל
יום ִ
פעילויות הסברה
שת"פ סינמה סיטי

פעילות עובדים.ות בחברות

פעילות להנעת תושבים בהפרדת אריזות,
והבנה אילו אריזות מתאימות לפח הכתום .מי
שהביא אריזות לסינמה סיטי ,קיבל מאיתנו
פופקורן במתנה.

פיתחנו חומרים להסברה ולפעילויות
פנים ארגון עבור עובדי.ות החברות

המחזור בהענקת
שיאו של יום ִ
אות "הרשות הממחזרת"

לראשונה! פעילות במגזר
החרדי בשת"פ עם רדיו
קול חי ופעילות שטח

בהשתתפות כבוד נשיא המדינה והשרה
להגנת הסביבה לרשויות שתושביהם
במחזור אריזות השנה בטקס
הצטיינו ִ
מכובד וחגיגי בבית הנשיא.

קד"מ ברשויות
" ִמחזרת ,נתפסת ,זכית"

במסגרת הפעילות צוותים כתומים של תמיר
בשיתוף הרשות המקומית הגיעו אל בתי
התושבים לחיזוק ההסברה ושיתוף הפעולה.

שני שיתופי פעולה עם חוברות
הסברה איכותיות על זמניות למגזר
החילוני והחרדי

סימון אריזות
תודה לכל החברות שפנו אלינו ולכל החברות החדשות שהצטרפו
למהלך של סימון סמלי ִמחזור על האריזות .נכון להיום יש כבר
המחזור ואנו נשלב את הסימון
אלפי מוצרים מסומנים בשוק בסמלי ִ
בקמפיינים עתידיים.
המחזור.
בעמוד האינסטגרם של תמיר ,עולות תמונות רבות של אריזות מסומנות בסמלי ִ
המחזור מחזק את התדמית הסביבתית שלכם ומהווה
סימון האריזות של חברתכם בסמלי ִ
כלי הסברה פשוט לתושבים ,לאיזה פח יש להשליך כל אריזה.
אנו מזמינים את כל מי שעדיין לא הצטרף לפנות אלינו .hani@tmir.org.il

נושא זה חשוב לאנשי הרכש
ומפתחי האריזות בארגון שלכם
אנו מבקשים לחלוק מהידע הרב שנצבר אצלנו ,לייעץ ,לסייע
ולקדם אתכם יחד פתרונות שיתרמו לחברתכם ולסביבה ,מתוך
מטרה משותפת לקדם כלכלה מעגלית וסימביוזה תעשייתית.
לאחרונה גייסנו את שרון שלו לתפקיד מנהלת קיימות וחדשנות בתמיר ,תפקיד
שכל כולו מיועד לסייע לכם בתכנון האריזות שלכם כך שיתאימו באופן מיטבי
לתהליכי המיון והמחזור בישראל .נרצה לקדם יחד אתכם כלכלה מעגלית בייעוץ
וקידום תהליכים המותאמים לכל יצרן ויבואן ,לקדם פרויקטים של סימביוזה במטרה
להפוך פסולת אריזות של עסק אחד למשאב שימושי ומועיל לעסק אחר ,ולהתעדכן
בחדשנות עולמית ומקומית בתחום האריזות.
שרון מגיעה עם ניסיון נרחב בתחום האריזות ומחכה להיפגש אתכם.
שרון שלו |  | sharonshalev@tmir.org.ilנייד054-6765038 :

עמידה ביעדים בשנת 2021
בפועל:

היעד:

287,000

280,000

 1,810,604משקי בית

משקי בית עתידים להיפרס

בכך יעמוד על  1.8מיליון המספר הכולל
של משקי הבית החשופים לפח הכתום

היעד:

395,000

פרוסים בפח כתום

היעד:

200

היעד:

443,000

טון אריזות ידווחו כפסולת אריזות
שתועבר למחזור והשבה בשנת 2021

יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר היצרנים
והיבואנים החתומים מול תמיר

טון אריזות ידווחו על ידי היצרנים והיבואנים
בשנת 2021

בפועל:

בפועל:

בפועל:

יעודכן בדיווח הבא ,לאחר העברת
דיווח שנתי  2021למשרד להגנת
הסביבה

198

יצרנים ויבואנים נוספו למאגר

יעודכן בדיווח הבא ,לאחר העברת
דיווח שנתי  2021למשרד להגנת
הסביבה

הגשנו למשרד להגנת הסביבה את העמידה ביעדי  2020ואנו ממתינים לקבלת אישור היעדים.

יעדי 2022
היעד:

50,000

משקי בית צפויים להיפרס
בשנת 2022

היעד:

381,000

טון אריזות ידווחו כפסולת אריזות
שתועבר למחזור והשבה בשנת 2022

היעד:

600

יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר היצרנים
והיבואנים החתומים מול תמיר

היעד:

440,000

טון אריזות ידווחו על ידי היצרנים והיבואנים
בשנת 2022

תודה!

נתראה בחציון הבא

