דיווח תקופתי 2016
חציון I

דבר המנכ"ל
יצרנים ויבואנים נכבדים,
כמדי חציון אני מתכבד להגיש לכם את הדיווח החציוני עבור החציון
הראשון של שנת  .2016דיווח זה הוא הזדמנות נפלאה לדווח על
פעילותה של תמיר לטובת יישום חובותיכם מתוקף חוק האריזות.
אנו נמצאים לקראת סיומה של השנה החמישית לפעילותינו שהיא
גם סיומה של התקופה בה הוסמכנו על-ידי המשרד להגנת הסביבה
לפעול כגוף מוכר.
במהלך תקופה זו פעלנו כדי לייצר את התשתית המתאימה שתאפשר עמידה בדרישות החוקיות של חוק
האריזות למשך שנים רבות .מיליוני אזרחים כבר מפרידים פסולת אריזות בביתם ובבתי העסק השונים,
עשרות אלפי מתקנים לאיסוף פסולת אריזות מסוגים שונים נפרסו בתקופה זו בכל רחבי הארץ ,מפעלי
מיון למיון פסולת אריזות הוקמו במהלך התקופה ועשרות אלפי טונות של פסולת אריזות נאספו והועברו
למפעלי מחזור .תמיר השקיעה משאבים רבים בחינוך ובהסברה לציבור הרחב כיצד ואיך נכון להפריד את
פסולת האריזות .הדרך ליישום משמעותי עוד רבה ואנו פנינו לאחרונה אל המשרד להגנת הסביבה בבקשה
לקבלת הכרה כדי שנוכל להמשיך ולפעול כגוף מוכר לתקופה של חמש שנים נוספות.
כפי שתוכלו להתרשם מדוח זה ,בחציון הראשון של  2016נמשכה פריסת הפחים הכתומים אשר מוצבים
נכון להיום ליד ביתם של כ– 795,000משקי בית ב 58-ערים ומועצות מקומיות ואזוריות בכל רחבי הארץ.
פריסה רחבה זו מאפשרת למיליוני תושבים להפריד בביתם את פסולת האריזות ולהעבירה למחזור.
תהליך רתימת הציבור הרחב לשתף פעולה עם פעולת הפרדת הפסולת בבית מלווה בפעילויות הסברה
וחינוך משמעותיות .בחודשים מרץ ויולי השנה התקיימו קמפיינים הסברתיים נרחבים בשיתוף עם הרשויות
המקומיות בישראל ותאור מפורט של הפעילות תוכלו למצוא בדיווח זה.
בכדי לאפשר לתמיר לקיים את חובות היצרנים והיבואנים כנדרש ,פעלנו בחציון הראשון של  2016מול
יצרנים ויבואנים אשר עדיין לא התקשרו עמנו בהסכם ולפיכך אינם תורמים את תרומתם הכלכלית כנדרש
מהם .מעל ל 1000-יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים בישראל כבר התקשרו עם תמיר ואנו פועלים להגדיל
את מספר היצרנים והיבואנים ולאפשר נטל כלכלי שוויוני יותר.
בימים אלו אנו שוקדים על הכנת תכנית העבודה לשנת  .2017תכנית זו תלויה במידה רבה בתנאים שיקבע
המשרד להגנת הסביבה להמשך יישומו של חוק האריזות ואנו נעדכן אתכם לגביה בהקדם.
				
					
					

בברכה,
קובי דר
מנכ"ל

יצרנים ויבואנים
נכון להיום התקשרו עם תמיר מעל ל 1,000-יצרנים ויבואנים המייצרים ומשווקים מוצרים ארוזים לשוק
הישראלי .במהלך החציון הראשון של שנת  2016הצטרפו לתמיר  49יצרנים ויבואנים .היצרנים והיבואנים
מדווחים לתמיר על המשקל הכולל של האריזות של מוצריהם בשוק הישראלי .משקל האריזות המדווח
עומד על כ 370,000-טון בשנה ,ולהערכתנו הוא מהווה לפחות כ 50%-ממשקל כלל האריזות המשמשות
יצרנים ויבואנים בישראל.
במהלך החודשים האחרונים המשיכה תמיר לבצע פעולות הסברה שונות להגברת המודעות של יצרנים
ויבואנים לחובותיהם על פי חוק האריזות וזאת במטרה לקדם התקשרויות עם יצרנים ויבואנים נוספים
ולהבטיח כי יתרמו גם הם את חלקם למאמץ הכלכלי הנדרש לקיום הוראות החוק.

קמפיין רדיו ,עיתונות ודיוור ישיר  -מאי 2016

גליקמן שמיר סמסונוב

במהלך חודש מאי הפיקה תמיר קמפיין מקיף בעיתונות הכלכלית ובתחנות הרדיו הארציות והמקומיות.
מטרתו של הקמפיין הייתה להעלות את המודעות לחובות המוטלות בחוק האריזות בקרב יצרנים ויבואנים
בישראל שטרם התקשרו עם תמיר .במהלך הקמפיין שודרו בתחנות הרדיו מעל ל 1,200-תשדירים ופורסמו
מעל  11מודעות בעיתונות הארצית.
במהלך הקמפיין החל המשרד להגנת הסביבה בפעילות אכיפה שזכתה לסיקור תקשורתי נרחב שכלל
חמש כתבות בעיתונות הארצית – גלובס ,מגזין דה-מרקר ואתר  .NRGבחלק מהכתבות צוטט גיא סמט,
סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה ,כשהוא מדבר על הגברת אכיפת החוק על-ידי
המשרד להגנת הסביבה.
כמהלך משלים לקמפיין נעשה דיוור ישיר למנכ"לים ולסמנכ"לים של  60חברות גדולות שטרם התקשרו
עם תמיר ואשר נמצאות ברשימת החברות שהמשרד להגנת הסביבה מתכוון לבצע הליכי אכיפה מולן.
המנהלים הבכירים קיבלו במסירה אישית עם חתימה מכתב מתמיר ,אשר כלל הסבר על חוק האריזות
ועל המשמעות של אי-ההתקשרות עם תמיר וזאת כדי לסייע בידם להימנע מקנסות ומחשיפה מיותרת.
בתמיר רואים חשיבות רבה ביותר להגדלת מעגל היצרנים והיבואנים הלוקחים חלק בקיום חובותיהם על
מנת ליצור חלוקה הוגנת של הנטל הכלכלי מחד ולהקטין את החשיפה של היצרנים והיבואנים שאינם
מודעים לחובות החוק מאידך.

יצרן  /יבואן
לא מקיים את החוק?
זה יעלה לך ביוקר!
&
יצרנים או יבואנים שעוברים על חוק האריזות
צפויים לקנס של ₪150,000
מהמשרד להגנת הסביבה
רוצה להימנע מקנסות מיותרים? פנה לתמיר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(
וחתום על הסכם לקיום חוק האריזות .ככה תשמור גם על הסביבה וגם על העסק שלך.

חפשו "תמיר" בגוגל או בפייסבוק
לפרטים נוספים צור קשר עם ענבל שרון ,מנהלת תחום יצרנים/יבואנים:
Inbal@tmir.org.il ,09-9666025
פורסם ע"י ת.מ.י.ר  -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(

בתי עסק
בחצרם של בתי עסק רבים בישראל מצטברת פסולת אריזות .על פי החוק בתי העסק מחויבים ליישם בתחומם
הסדרים להפרדת פסולת זו ולהעבירה למחזור ,כדי למנוע את הטמנתה .תמיר מאפשרת לבתי העסק לבצע את
פינוי פסולת האריזות מחצרם למפעלי המחזור באמצעות קבלני איסוף מורשים הפועלים ע"פ החוק ונמצאים
בפיקוח ע"י תמיר.
מאות בתי עסק חתומים מול תמיר בהסכם התקשרות להפרדת הפסולת בחצרם ונכון למועד הגשתו של דוח זה
 30קבלני איסוף מורשים על-ידי תמיר לפעול לאיסוף פסולת אריזות מבתי עסק.
בשנה האחרונה הצטרפו מספר קבלני איסוף המתמחים באיסוף ,מחזור ותיקון משטחי עץ ,ושני קבלני איסוף
המתמחים באיסוף ומחזור חביות מתכת .בנוסף הצטרפו אלינו מספר קבלני איסוף המתמחים באיסוף ומחזור
אריזות פלסטיק ,כדוגמת חביות ,ג'ריקנים  ,שרינקים ,סטראצ'ים ,ביגבגים ,קוביות ועוד.
לרשימת קבלני האיסוף המורשים לחצו כאן
על מנת לעודד הפרדה ,איסוף והעברה למחזור של אריזות הפלסטיק מבתי העסק ,אנו ממשיכים לתגמל בתי-
עסק שיפרידו את פסולת אריזות הפלסטיק שמצטברת בחצרם באמצעות כלי אצירה ייעודיים.
בית עסק שיתקשר עם תמיר בהסכם ,יפריד את פסולת אריזות הפלסטיק שלו בכלי אצירה ייעודי ויפנה אותו
באמצעות קבלן איסוף מורשה ייהנה מתגמול כספי שנתי של עד  ₪ 3,288לכל
כלי אצירה.
בימים אלו מסתיימת תקופת הדיווח הראשונה לשנת  .2016בתי עסק רבים כבר
הצטרפו אלינו ונהנים מתגמול כספי עבור הפרדת אריזות הפלסטיק בבית העסק
שלהם ,ופועלים על פי דרישות החוק .מידע נוסף בנושא מודל התגמול תוכלו
למצוא בקישור הבא:
למידע נוסף בנושא מודל התגמול לחצו כאן
יצרן ויבואן

בית עסק

מכניס לשוק הישראלי מוצרים
הארוזים באריזות מחומרים שונים

מתקשר באופן עצמאי עם קבלן איסוף
מורשה אחד או יותר על פי בחירתו

מדווח לתמיר על משקל
האריזות שהוכנסו לשוק

פסולת האריזות מצטברת
ומופרדת בחצר בית העסק

משלם לתמיר דמי טיפול עבור
האריזות שהוכנסו לשוק

קבלן איסוף מורשה מפנה את פסולת האריזות
מחצר בית העסק.
אם יש צורך במיון פסולת האריזות ,היא מועברת
למתקן מיון .פסולת האריזות המופרדת עוברת
תהליך מחזור והופכת לחומר גלם
קבלן האיסוף המורשה מדווח לתמיר על משקל
פסולת האריזות שאסף והעביר למחזור

נכנס לשוק
תמיר מדווחת למשרד להגנת הסביבה על
המשקל הכולל של פסולת האריזות שנכנסה
לשוק ע”י כלל היצרנים והיבואנים הקשורים
עמה בהסכם

יוצא מהשוק
תמיר מדווחת למשרד להגנת הסביבה על המשקל
הכולל של פסולת האריזות שנאספה ומוחזרה
(וזאת בנוסף לפסולת האריזות שנאספה ועברה
למחזור מבתי התושבים ע”י הרשויות המקומיות
בכל רחבי המדינה)

פסולת אריזות שנאספה ועברה למחזור מכלל בתי העסק ומכלל הרשויות המקומיות
פסולת אריזות שנכנסת לשוק
יעד המחזור* ב"חוק האריזות" החל משנת 60% > :2015

>60%

פריסה ארצית
רשויות מקומיות בישראל הנן חלק
חשוב מאוד בהצלחת קיום חוק
האריזות .הן אחראיות על יישום
הסדר הפרדה בשטחן ,ביצוע מכרזים
לבחירת קבלנים לרכש המתקנים,
איסוף הפסולת וניהול מערך הסברה
מול כל מחזיקי העניין ברשות לטובת
הסברה מעמיקה ואינטנסיבית מול
התושבים .נכון לסוף חודש יולי ,2016
 227רשויות מקומיות (מתוך 257
הקיימות בישראל) חתומות עם תמיר
בהסכם ליישום החוק.
הסדר ההפרדה העיקרי אותו תמיר מקדמת מול רשויות מקומיות הינו הסדר הפרדה שבו אנו מאפשרים הצבת
פח כתום (בצמוד לפח הירוק -פח הפסולת הרגילה) בו נדרשים התושבים המפרידים בבתיהם פסולת ,להשליך
את אריזות קרטון המשקה ,המתכת והפלסטיק .בנוסף ,אנו מאפשרים לרשות המקומית להציב פחים סגולים
להפרדה ואיסוף של פסולת אריזות זכוכית ,וכמו כן קיימים ברשויות המקומיות קרטוניות לאיסוף הקרטון ,פחים
כחולים לאיסוף קרטון דק ונייר ומחזוריות לאיסוף בקבוקי הפלסטיק.

סטאטוס רשויות בהסדר הפרדה  -פח כתום שלעיל:
כ 4,000,000-איש בישראל מתגוררים ברשויות שבהן נחתם הסכם להפרדת פסולת עם פח כתום .מתוכם
למעל מ 2,600,000-איש כבר יש פח כתום בקרבת הבית .עד כה נפרסו כ 100,000-פחים כתומים ב58-
רשויות מקומיות (כולל משרד הביטחון) .אנו מעריכים כי עד סוף שנת  2016תגדל כמות הפחים הכתומים
בארץ ומספר התושבים שיחשפו לפח הכתום יעמוד על כ.3,000,000-
מאז הצבת הפחים הכתומים ועד היום נאספו באמצעותם כ 26,580 -טון אריזות .ככל שנעמיק ונתמיד
בפעילות ההסברה לתושבים אנו מאמינים כי הפוטנציאל לצמיחה בכמות האריזות הנאספות ברשויות עם
הסדר פח כתום רק תגדל.
במהלך החציון הראשון השנה נחתמו הסכמים עם  9רשויות חדשות 5 ,מתוכן בהסדר פח כתום .נפרסו
פחים כתומים ב 11-רשויות מקומיות ,בהן :אריאל ,עפולה ,נצרת עילית ,צפת ,ערד ועוד .מתחילת השנה
ועד לסיום החציון נפרסו מעל ל 13,500-פחים כתומים המשמשים מעל ל 108,000-משפחות בישראל.
רון שני – ראש מועצה אזורית משגב" :הפחים הכתומים
במשגב תרמו להגברת הנגישות לציבור ,לגידול בהשתתפות
משגב
הציבור ולעליה בכמות הפסולת המופרדת במקור למחזור.
הפחים הכתומים ,יחד עם הפחים החומים לפסולת אורגנית ,מהווים את
השלד של תכנית המחזור של משגב ,שבה יכולים התושבים להפריד 93%
מהפסולת הנוצרת בביתם .שיתוף הפעולה במשגב מצוין .אנשים רוצים ואפילו
דורשים למחזר ומרגע שהעמדנו את האפשרות זכינו להיענות מרשימה".
מועצה אז ורית

משגב .פסיפס של קהילות

רון שני ראש מועצת משגב

מחזור פסולת אריזות – תהליך ותוצאות
החל משנת  ,2013תהליך הפרדת פסולת האריזות משאר הפסולת הביתית מתבצע כבר בבית התושבים
בכל הרשויות החתומות עם תמיר .בית אב אשר מצטרף להסדר ההפרדה לטיפול בפסולת אריזות בפחים
כתומים יקבל בראשית התהליך שקית ייעודית רב פעמית כתומה שאליה יתבקש להשליך את פסולת
האריזות המצטברת בביתו – פסולת אריזות פלסטיק (למעט בקבוקי משקה) ,פסולת אריזות מתכת ופסולת
קרטוני משקה .את תכולת השקיות הכתומות הייעודיות ישליכו התושבים לפחים הכתומים אשר הוצבו
בסמוך למקום מגוריהם ומשם תפונה פסולת האריזות באמצעות משאיות ייעודיות לאחת מארבע תחנות
המיון השונות הפועלות בתחומה של מדינת ישראל ואשר מתבצעת בהן פעילות של הפרדת פסולת אריזות,
למרכיביה השונים ,והעברתה למחזור מוכר בישראל או בחו"ל .נכון להיום תחנות המיון ,אשר פועלות מתוקף
הסכם התקשרות ישיר של תמיר עם זכיינים פרטיים ,כפי שנבחרו לאחר הליך תחרותי אשר פורסם על
ידי תמיר ,קולטות ומטפלות מדי חודש בחודשו בכ 1,200-טון פסולת אריזות .מיון הפסולת מבוצע על ידי
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,הכול מתוך מטרה לאפשר טיפול מיטבי ומירבי בפסולת המופרדת.

שואב ענק לשקיות הניילון

נפה גדולה לסינון החלקיקים הקטנים

סינון ידני

מגנט ענק למתכת

עם הגיעה לתחנת המיון הפסולת נפרקת מהמשאיות הייעודיות ומועמסת על גבי מסוע .בשלב הראשון
מבוצע סינון ראשוני ידני ובו פועלי המיון "מנקים" מהפסולת כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות ,בהמשך
מחלצים אריזות קרטוני משקה .לאחר מכן מגנט רב-עצמה "מחלץ" את כלל אריזות המתכת (קופסאות
שימורים ,מטהרי אוויר וכדומה) ושואב ייעודי מנפה את שקיות הפלסטיק .המשכו של המיון מבוצע באופן
אוטומטי לחלוטין ,ללא מגע יד אדם ,הכול באמצעות קרן אינפרה אדומה המאפשרת "זיהוי" בין סוגי פלסטיק
שונים (בקבוקי שתיה ,קופסאות מזון ,אריזות מוצרי חלב ועוד) שמיונם מתבצע על ידי מנגנון המבוסס על
לחץ אוויר .כל אחד מהזרמים האמורים מועבר באופן אוטומטי לתא ייעודי נפרד וממתין להמשך טיפול –
כבישה ל"באלות" (קוביות) ,אחסון ומכירת החומר למפעלי מחזור ,בהתאם לביקוש ולאפשרויות המחזור
לכל אחד מזרמי הפסולת.

מחזור פסולת אריזות – תהליך ותוצאות

פלסטיק קשיח

מתכת

בקבוקי PET

שקיות פלסטיק LDPE

קרטוני משקה

קרטון

פסולת אריזות קרטון תשמש שוב בייצור קרטון ואף בייצור נייר ממוחזר .פסולת אריזות פלסטיק קשיח
תשמש בייצור צנרת חשמל ,משטחי פלסטיק ,אדניות ,סיבים סינטטיים לתעשיית הטקסטיל ובשאר שימושים
רבים אחרים נוספים .פסולת מתכת תשמש בעיקר בתעשיית הבניין.
פסולת אשר לא ניתן למחזרה ,כדוגמת פסולת אריזות פלסטיק מעורב ,תשמש בתהליך "השבה" בו ניתן
יהיה להשתמש בפסולת לצרכי ייצור אנרגיה ( .)RDFדוגמה לשימוש זה ניתן למצוא במפעל המלט "נשר"
אשר החל בשנתיים האחרונות להשתמש בתחליפים אנרגטיים על מנת לתפעל את כבשני הענק הלוקחים
חלק בתהליך ייצור המלט כשפסולת אריזות הפלסטיק המעורב משמשת אותם היטב כחומר בעירה חלופי,
יעיל ,זמין וזול.
העשייה עוד רבה והדרך עודנה ארוכה אך דבקות במטרה ,נחישות ואמונה ,כשמשולבים בעבודה קשה
ומאומצת ובחשיבה "מחוץ לקופסה" יובילו למימוש החזון של ישראל טובה יותר ,נקייה יותר למעננו ולמען
עתיד ילדינו.
הכשרת צוותי פינוי פחים כתומים

לצפייה בסרט ההסברה לחצו כאן

במטרה לשפר את תהליך איסוף פסולת האריזות ,ע"י קבלנים
מתבצעים מפגשים מקצועיים עם נציגי הרשות המקומית ונציגי
הקבלן המפנה פחים כתומים בכל רשות מקומית בה מוצבים פחים
אלו .עד כה בוצעו מפגשים בשלושים וארבע רשויות מקומיות.
במפגש מוקרן סרטון הסברה מיוחד שעוסק באופן בו מפנים אריזות
תוך שמירה על איכות ההפרדה שמתבצעת על-ידי התושב ומאפשרת
מחזור מרבי .מטרת המפגשים לשפר את איכות וכמות פסולת האריזות
אשר נכנסת לתחנת המיון ,שכן צוותי הפינוי מהווים חוליה חשובה
מאוד בשרשרת של איסוף פסולת האריזות במדינת ישראל.

חינוך והסברה
פעילות השיווק וההסברה בתמיר מופנית אל שני קהלי יעד מרכזיים לקידום ולהשגת מטרות החוק:
.1תושבי מדינת ישראל  -יישום החוק מבוסס על שיתוף הפעולה שלהם בהפרדת פסולת האריזות
כבר בביתם ומשם לכלי האצירה המתאימים שהוצבו ברשות המקומית.
.2יצרנים ויבואנים  -עליהם חלה חובת ההתקשרות ,הדיווח והמימון ומטרת תוכנית העבודה להובילם
לקיום חובתם החוקית במלואה.
אסטרטגית השיווק בתמיר מול הציבור הרחב מבוססת על הנעת ציבור התושבים לפעולה ע"פ תיאורית
השיווק " ."The fun theoryתיאוריה המייצרת הנעה לפעולה באמצעות מסרים המייצרים הזדהות והנעה
לפעולה דרך פעילות הסברתית חינוכית המלווה בהומור ומפגש חוויתי בלתי אמצעי עם המסר והמשימה.
פעילות השיווק וההסברה מבוצעת ברמה המקומית וברמה הארצית.

קמפיינים ארציים – חציון ראשון :2016
מטרת הקמפיינים היא הדרכה ,הסברה והנעת התושבים להפרדת פסולת האריזות כבר בביתם .המסר
העיקרי בפעילות פרסומית זו הוא הטמעת המציאות הישראלית החדשה שבה תושבי המדינה ממחזרים
אריזות .במהלך שנת פעילות מתקיימים שלושה קמפיינים ארציים מרכזיים בטלויזיה ,ברדיו ,בדיגיטל
ובשלטי החוצות.
בחציון ראשון של  2016התקיים קמפיין ארצי ,שם פגשנו שוב
את "דדי החתול" ,חתול המתגורר בחדר האשפה ומנחה את
הדיירים בבניין כיצד מפרידים אריזות .דדי החתול מלווה את
הפעילות כפרזנטור של תמיר בכל הזירות הפרסומיות .דדי
הוא דמות אנימטיבית המעבירה את המסרים בשנינות ,הומור
ונבחרה כאהובת הציבור כבר בקמפיין הראשון בו עלתה לאוויר.
דדי מככב על שלטי החוצות ,תשדירי הרדיו ,מודעות בעיתונות
הכתובה ,תשדירי הפרסומת בטלוויזיה ובפעילות הדיגיטל והן
בחומרי ההסברה והקד"מ המיוצרים לתושבים.
גליקמן שמיר סמסונוב

הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור:

אריזות פלסטיק ,שקיות פלסטיק ,קופסאות שימורים וקרטוני חלב ומשקה
פורסם ע"י ת.מ.י.ר  -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

שילוט חוצות באריאל

משחק אינטראקטיבי באתר תמיר

חינוך והסברה

פעילויות הסברה לתושבים ברשויות המקומיות – חציון ראשון 2016
פעילויות ההסברה שיצאו לפועל ברשויות המקומיות בתקופה זו
של השנה הקיפו קהלי יעד שונים ,בהתאם לאסטרטגיה השיווקית
של תמיר המבוססת על מרכיבי החוויה וההנאה מהפעולה.כל
קהל יעד זכה לתוכן ממוקד שפותח במיוחד עבורו ,כשהדגש
היה על שמירת שפה אחידה עם פעילות ההסברה שמתקיימת
ברמה הארצית.
במערכת החינוך הפורמלית צפו ילדי הגנים במאות הצגות מהנות
ומלאות הומור ,שמעבירות את המסר של הפרדת פסולת בדגש הצגת הילדים "שמחה בסביבה"
על הפח הכתום .ילדי בתי הספר זכו לקבל אלפי מערכי שיעור חוויתים ומהנים וכמו כן ,לקחו חלק בימי שיא
חווייתיים ,בעוד שתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים צפו גם הם בהצגות ייחודיות לגילם.
השנה התקיימה תחרות עבודות גמר במגמות עיצוב בחטיבות
ותיכונים בשיתוף "תעשיידע" ומשרד החינוך .מתוך הנחה כי
כיתת העיצוב היא חממה רעיונית צעירה וחדשנית ,הוזמנו
התלמידים לעסוק במתן פתרונות יצירתיים לאתגרים הנובעים
מחוק האריזות .הפרויקט הגיע לשיאו בתחרות ותערוכה שבה
הוצגו  20פרויקטים מצטיינים.
התלמידים הזוכים בתחרות בין מגמות אומנויות
העיצוב ,שנערכה בשנת הלימודים תשע"ו

הקהל המבוגר נחשף למופע סטנדאפ על בסיס אלתורים:
"קומיקזה – ככה זה כשמפרידים" .כוכבים כמו אבי גרייניק
ודביר בנדק שילבו כוחות על הבמה בסיטואציות מהחיים
הקשורות באופן ישיר ועקיף לנושא המחזור והרגלי הפרדת
הפסולת לפחים השונים עוד בבית ,כל זאת כשהקהל לוקח
חלק פעיל בדיאלוגים.
עבור הגמלאים ברשויות המקומיות הצענו שירה בציבור
משירי ארץ ישראל ,לצד מסרים של אהבת הארץ והפרדת נציגי הבניין הזוכה בתחרות "הבניין הממחזר" בהרצליה,
ראש העיר מר משה פדלון ונציגי העירייה ותאגיד תמיר.
פסולת.
פעילות ייחודית ומשמעותית שבוצעה ב 2016-היא "תחרות הבניין הממחזר" בהרצליה ,אליה נרשמו 130
בניינים .המשפחות באותם בניינים אספו אריזות במשך שישה שבועות ,והעלו את המודעות בקרב סביבתם
הקרובה לנושא של הפרדת פסולת לפחים הכתומים .התחרות לוותה בפרסום מקיף וביחסי ציבור לאורך
תקופת ההרשמה והתחרות עצמה .תחרות זו מהווה פתח לרשויות אחרות שיוציאו אותן לדרך בתחומן
בחצי השני של השנה.

חינוך והסברה
נוסף על כל אלה ,הרחבנו את פעילות ההסברה
ובחציון זה הגענו ישירות לבתי התושבים באמצעות
אנשי הדרכה להסברה מדלת לדלת במעל 67,000
בתים על מנת להסביר להם על הפח הכתום ועל
פסולת האריזות שקיימת בביתם .הדיאלוג האישי
חידד את הנושא של הרגלי הפרדת הפסולת של
המשפחה הישראלית וגייס אותם למשימה.

פעילות מהנה לציבור הרחב בנושא הפח הכתום

נתוני מחזור לחציון הראשון של 2016

סוג החומר

יעד מחזור לשנת 2016

מחזור צפוי חציון ראשון 2016

קרטון

60%

120%

זכוכית

60%

*

מתכת

50%

56%

עץ

15%

232%

22.50%

32%

פלסטיק
אחר
יעד כולל

60%

90%

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

