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ד"תשע טבת 'כ                 

2013 דצמבר 23   
 

  
  יישום חוק האריזותדיווח שנתי על 

 2011 -לחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א  55סעיף לפי 

  רקע

) "האריזות חוקאו " "החוק" -(להלן 2011-"אהתשע, באריזות הטיפול להסדרת החוקשל  ומטרת

הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת  לקבוע

האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית 

ויבואנים אחריות מורחבת על יצרנים  הטלתעל ידי  הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות, ובכלל זה 

 לרבות, מהן הנובעת האריזות פסולת של מוכר מיחזור לביצוע שירות אריזות שלו ארוזים מוצרים של

הסדרת גופים מוכרים שיפעלו בשמם של היצרנים  ;כאמור למיחזור מחייבים יעדים קביעת

 של הפרדה לעניין הסדרים לקבוע פסולת לפינוי אחראים על אחריות הטלת והיבואנים האמורים;

 ועל אריזות פסולת השלכת על איסור וקביעת, אריזות פסולת של ופינוי איסוף ולעניין אריזות פסולת

  ;האמורים ההסדרים פי על שלא אריזות פסולת של פינוי או איסוף

 מיחזורשעיקרה החובה לבצע  –לשם קיום 'אחריות היצרן המורחבת' שהוטלה עליהם לפי החוק 

של פסולת האריזות הנוצרת מהמוצרים הארוזים שהם מוכרים בשנה, לפי משקל, בשיעורים  מוכר

על יצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה התקשרות  –") המיחזור יעדי" -לחוק (להלן 6המפורטים בסעיף 

עוד שיהיה אחראי לקיום חובותיהם, כל  ,ולממן את כל העלויות של אותו גוף מוכר מוכר גוףעם 

  .1ההתקשרות עומדת בתוקפה

רשויות מקומיות) לשם יישום הסדרי  ובכלל זהגוף מוכר יתקשר גם עם כל אחראי לפינוי פסולת (

הפרדה ואיסוף של פסולת אריזות בתחומו, ויהיה אחראי למימון כל העלויות הדרושות לטיפול 

  שעמו התקשר. בפסולת האריזות שהופרדה ונאספה בתחומו של כל אחראי לפינוי פסולת

על גוף מוכר לדווח למנהל פעמיים בשנה (דוח חצי שנתי ודוח שנתי) על הפרטים והנתונים המפורטים 

  -(א) לחוק, ובין היתר על18בסעיף 

 היצרנים והיבואנים שעימם הוא קשור בחוזה התקשרות; )1

המוצרים הארוזים או אריזות השירות שמכרו ומשקלם, סוגי החומר שממנו עשויות  )2

 האריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות, קיבולתן ומשקלן;

 האחראים לפינוי פסולת שעמם הוא קשור בחוזה התקשרות; )3

 משקל פסולת האריזות וסוגי החומר שממנו עשויה פסולת האריזות, שאסף, מיחזר או השיב. )4

                                                             
1
ברירת המחדל ליצרן או יבואן היא התקשרות עם גוף מוכר, אלא אם הוא יצרן או יבואן שמשקל האריזות של המוצרים   

ק"ג (פטור למשקל אריזות מזערי) או אם מנהל האריזות  1,000הארוזים או של אריזות השירות שמכר בשנה אינו עולה על 
  (ה) לחוק.9נתן לו פטור מהתקשרות לפי סעיף 
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דוח שנתי יוגש למנהל  דוח חצי שנתי יוגש למנהל בתום חודשיים מתום התקופה שלגביה מוגש הדוח.

בתום כל שנה, לא יאוחר משישה חודשים מתום השנה שלגביה מוגש הדוח, כשהוא מבוקר בידי רואה 

  חשבון.

 1 -לחוק נקבע כי תחילתו של החוק ב 60בסעיף . 31.1.2011חוק האריזות פורסם בספר החוקים ביום 

שעיקרם החובה לבצע  -ואנים , כאשר החובות המהותיות המוטלות על היצרנים והיב2011במרס 

נכנסו  - מיחזור מוכר בהתאם ליעדי המיחזור, חובות הרישום והדיווח וחובת ההתקשרות עם גוף מוכר

  .2011ליולי  1 - לתוקפם ב 

  החוק יישום

  הסביבה להגנת המשרד

  במסגרת עבודת המטה במשרד להגנת הסביבה ליישומו של החוק נערכו הפעולות העיקריות הבאות:

 אגף אריזות ייעודי; הקמת .1

 ;לחוק 47שיהיה אחראי על תחום האריזות במשרד, לפי סעיף  מינוי מנהל אריזות .2

 ימי הדרכה לרשויות מקומיות להערכות ליישום החוק (אחד בכל מחוז); 6ביצוע  .3

איגוד לשכות ובהתאחדות התעשיינים ובכלל זה ב - ימי עיון ליצרנים ויבואניםביצוע  .4

 המסחר;

והחובות  חוק האריזותחקיקתו וכניסתו לתוקף של ארציים על פרסום והסברה  .5

 הקבועות בו.

 ;יצרנים/יבואנים/גוף מוכר הכנת מתכונת מנהל לדיווחי .6

 הכנת נוהל הודעה ליצרן/יבואן למשקל אריזות מזערי; .7

תאגיד  -ת.מ.י.רטיפול בבקשת ההכרה שהוגשה על ידי חברת  - הליך הכרה בגוף מוכר .8

, ובכלל זה אישור חוזי ההתקשרות לדוגמה בין בע"מ (חל"צ) מחזור יצרנים בישראל

גוף מוכר ליצרן ויבואן ובין גוף מוכר לאחראים לפינוי פסולת, תוך שיתוף וקבלת 

הרשות להגבלים עסקיים; יצרנים ויבואנים; התאחדות  -התייחסות מגורמים שונים

 מקומיות וכד'.התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר; מרכז שלטון מקומי ורשויות 

  ).פירוט בהמשך( פעולות אכיפה .9

  מוכר גוף

 מחזור תאגיד -.מ.י.רתלפי סמכות המנהל על פי חוק האריזות, לחברת ניתנה , 1.12.2011בתאריך 

הכרה כ'גוף מוכר' האחראי לקיום חובות יצרנים ") תמיר" -(להלן "צ)חל"מ (בע בישראל יצרנים

  שנים.ויבואנים. תקופת ההכרה היא לחמש 

  נכון למועד כתיבת דוח זה, תמיר הינה החברה היחידה שקיבלה הכרה כגוף מוכר לפי חוק האריזות.
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  2012 שנתי דוח

וחציון  2012(חלקי), שנת  2011דוחות חצי שנתיים עבור שנת על ידי הגוף המוכר תמיר למנהל דווחו 

  .2013ראשון לשנת 

הדוח השנתי נבדק  .2013, דווח למנהל ביוני 2012לגבי שנת  תמירדוח שנתי ראשון של הגוף המוכר 

יעדי המיחזור ומקורות מידע נוספים. שנתיים - תוך הצלבה עם הדוחות החציבאגף אריזות במשרד, 

  .2013בנובמבר  4 שדווחו אושרו על ידי המנהל בתאריך

  :2012מהדוח השנתי עיקרי הממצאים 

  ארוזים ואריזות שירות עם הגוף המוכרהתקשרות יצרנים ויבואנים של מוצרים 

נכון לחציון הראשון של שנת  יצרנים ויבואנים. 607התקשרו עם הגוף המוכר  31.12.2012עד ליום 

  .יצרנים ויבואנים, בסה"כ 718התקשרו עם הגוף המוכר  2013

  

  

 אריזות מדווח  משקל –יצרנים ויבואנים 

על ידי יצרנים ויבואנים  2012בשנת  שנמכרו בישראלשל המוצרים הארוזים האריזות משקל סך 

  .טון 299,941 :הוא שהתקשרו עם הגוף המוכר

. עולה כי היקף השוק של היצרנים טון 900,000עד  700,000 -ב  ךשנה מוערב משקל פסולת אריזות

  .42%עד  33% -והיבואנים שבחוזה התקשרות עם הגוף המוכר מוערך ב

שנתי 2011  6/2012 מבוקר 2012  6/2013

185

493

607

718

יצרנים ויבואנים עם הגוף המוכר -נתוני התקשרות 

 מקור:  אגף אריזות-  המשרד להגנת הסביבה
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   דיווח תמיר –התפלגות חומרי האריזות ששווקו 

תקופת  
 דיווח

  /נייר
  קרטון

סה"כ  עץ מתכת זכוכית
 פלסטיק

סה"כ  פלסטיק  
 דיווח

פלסטיק  PET HDPE LDPE PP PS אחר 
 אחר

1-12/2012 
 299,941 9,004 8,581 20,829 18,720 15,802 40,526 311 113,462 2,788 17,704 15,005 150,671  מבוקר

1-12/2011  
נתונים 

 172,195 6,698 5,533 13,719 9,247 6,668 29,252 148 71,117 1,396 6,280 6,789 86,465  חלקיים)

המשרד להגנת הסביבה -אגף אריזותמקור:     

  

  תמירדיווח  –ומרי האריזה תרשים התפלגות ח

  

, קרטון /נייר
150,671 ,50%

זכוכית
15,005

5%

מתכת
17,704

6% 1%, 2,788, עץ
311, אחר

PET, 40,526 
14%

HDPE
15,802

5%

LDPE
18,720

6%

PP 20,829
7%

PS 8,581
3%

9,004, אחר
 3%

,  113,462, פלסטיק
38%

2012חומרי אריזות ששווקו בשנת 

)נתונים מבוקרים(טון 299,941כ "סה
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  התקשרות עם אחראים לפינוי פסולת

וחצי  כמיליוןשל  אוכלוסייה, ובהם רשויות מקומיות 40התקשרו עם הגוף המוכר  2012בשנת 

  .נוספות רשויות מקומיות 65 עם הגוף המוכר  התקשרו 2013עד ספטמבר  תושבים.

  

  1 כנספחמצ"ב  ,מועד ההתקשרותשהתקשרו עם הגוף המוכר, בפירוט רשימת הרשויות המקומיות 

   

2012עד יוני  2102לסוף שנת  2013עד אוקטובר 

זרמים יעודיים 2 5 62

יבש/רטוב 1 12 16

פסולת אריזות 4 23 27

מספר הרשויות המקומיות שהתקשרו עם גוף מוכר  
105 

40 

7 
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   2012יעדי המיחזור לשנת 

  2012דוח שנתי מבוקר של גוף מוכר לשנת  -יעדי מיחזור

סוג 
 החומר

דיווח על 
אריזות 

 שנמכרו[טון]

דיווח 
על 

מחזור 
  [טון] 

מחזור 
מוכר 
  [טון] 

ייצוא 
 [טון]

 השבה
 מוכרת

 [טון]

סה"כ 
מחזור 

 מוכר

אחוז 
המיחזור 

 המוכר

יעדי 
 המיחזור

לשנת 
2012 

נייר 
 וקרטון

150,671 150,409 150,402 0 0 150,402 100% 40% 

 22.5%  24.2% 27,428  0 0 27,428 27,968 113,462 פלסטיק

 2,750 4,317 7,226  17,704  2מתכת
)15.5% 

יצוא 
  מתכת)

0 7,067 40% 30% 

   40%  --- --- --- --- --- ---  15,005 3זכוכית

 15%  61.5% 1,716 0 0 1,716 1,716 2,788 עץ

  - --  0% 0 0 0 0 0 311 אחר

 40.0% 62.2% 186,613 0  2,750 183,863 187,319 299,941 סה"כ

  המשרד להגנת הסביבה  -אגף אריזותמקור: 

, עבור 2012לשנת הכולל המיחזור  עמד ביעד תמירהגוף המוכר  בהתאם לדוח השנתי המבוקר,

לעניין יעדי המיחזור לאריזות ( , וכן ביעדי המיחזור לפי סוג חומרהיצרנים והיבואנים שהתקשרו עמו

  ).ראו להלןזכוכית, מסוג 

 תמיר הציג, 2012 שנת במהלך, והיבואנים היצרנים חובות יישום תחילת לאחר: זכוכית לאריזות מיחזור יעדי

גם בהשקעת משאבים כספיים ולוגיסטיים ניכרים, באיסוף פסולת אריזות מזכוכית, קשיים ממשיים  למנהל

בין שוק  ההבדליםלגבי הגורמים לכך. ניתוח הממצאים הצביע על  בישראל הזכוכית שוק ניתוחיחד עם 

 זכוכית מכלי כגורם לכמויות הקטנות של  4אירופה מערב במדינות לבין שוק הזכוכיתהזכוכית בישראל 

                                                             
2
 20%המנהל רשאי להכיר במשקל פסולת אריזות שיוצאה כפסולת אריזות שבוצע לגביה מיחזור מוכר עד לשיעור של   

דווח על ייצוא של אריזות מתכת בכמות הגדולה מכך.  2012מיעדי המיחזור לפי סוג חומר, לכל סוג חומר. בדיווח לשנת 
  כמיחזור מוכר.  2012בגין שנת  בהתחשב בחלופות המיחזור הקיימות בישראל חריגה זו הוכרה

3
 נתונים לפי תכנית פריסה ארצית למכלי אצירה יעודיים לזכוכית, כמפורט להלן.   

  

4
 מיעוט); בישראל מפלסטיק משקה מכלי יותר( לאירופה בהשוואה זכוכית במכלי במוצרים מיעוטעיקרי ההבדלים הם:   

 מזכוכית משקה מכלי של רבה כמות); בירה, יין( לאירופה בהשוואה בזכוכית משקה במכלי משקאות של צריכה
  הפיקדון חוק של בתחולתו ונמצאים האריזות חוק של מתחולתו מוחרגיםה
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 ליעד בהתאם שנקבע שבחוק, לזכוכיתהאפשריות לאיסוף ביחס ליעד המיחזור  האריזות חוק שבתחולת

    ).40%- 2012(היעד לשנת  האירופי האיחוד של האריזות שבדירקטיבת

 בנושא לפעול לתמיר הורה המנהלשל הגוף המוכר, בנסיבות העניין, בהתייחס לשנת הפעילות הראשונה 

 פריסה תכנית לפי) סגולים אצירה מכלי( לזכוכית ייעודיים אצירה מכלי הצבתבאמצעות  מזכוכית האריזות

הנושא  .זכוכית אריזות פסולת לאיסוף כמותיים ויעדים זמנים לוחות הכוללת, המנהל ידי על שאושרה ארצית

אריזות הזכוכית נבחן ברציפות, ויערכו ההתאמות הנדרשות בהתאם לנתונים שיצטברו עם הזמן על שוק 

  בישראל.

  אכיפה

  מוכר גוף עם התקשרות אי - ויבואנים יצרנים

אלא אם כן , מוכר גוףיצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם  על(א) לחוק, 9בהתאם לסעיף 

מהמנהל  מהתקשרות פטור קיבל או לחוק 10לפי סעיף  מזערי אריזות למשקל לפטורהוא עומד בתנאי 

. בגין אי התקשרות עם גוף מוכר רשאי המנהל להטיל על היצרן או היבואן עיצום לחוק (ה)9פי סעיף ל

  כספי.

לאחר פרסומים, הסברה והתראות לציבור היצרנים ויבואנים על חובתם להתקשר עם גוף מוכר, 

יצרנים  301עיצום כספי נגד מסוג , מנהל האריזות ערך הליך אכיפה 2013אוגוסט  -בחודשים מאי 

  טרם התקשרו עם גוף מוכר.כי ים שהיה לגביהם מידע ויבואנ

חברות עלה כי הם  49יצרנים ויבואנים התקשרו עם גוף מוכר; לגבי  240תוצאות הליכי האכיפה: 

אינם בגדר 'יצרן' או 'יבואן' או כי הם יצרנים ויבואנים במשקל אריזות מזערי או מבקשים פטור 

מלש"ח (לאחר  1.5 -לו עיצומים כספיים בסך כולל של כחברות הוט 12על מהתקשרות עם גוף מוכר; 

 באריזות הטיפול להסדרת לתקנות) 1(א)(2בהתאם לתקנה  20%- הפחתה של סכום העיצום ב

  .2011-א"תשע), תשלומים ופריסת כספי עיצום סכום של הפחתה(

  מוכר גוף עם התקשרות אי -)מקומיות רשויות( פסולת לפינוי אחראים

) לחוק, על אחראי לפינוי פסולת להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף מוכר. בגין 2(ב)(23בהתאם לסעיף 

  אי התקשרות עם גוף מוכר רשאי המנהל להטיל על האחראי לפינוי פסולת עיצום כספי. 

  מנהל האריזות מפקח על קיום חובת ההתקשרות של הרשויות המקומיות, בהתאם להוראות החוק.

הוציא המנהל הודעה לכלל הרשויות המקומיות על חובתם לקבוע הסדרי הפרדה  4.1.2012בתאריך 

הוציא המנהל התראה  13.6.2012ופינוי לפסולת אריזות בתחומן ולהתקשר עם גוף מוכר. בתאריך 

הוציא  28.7.2013מילוי חובתם לפי החוק. בתאריך -לכלל הרשויות המקומיות שטרם התקשרו על אי

רשויות מקומיות שטרם התקשרו התראה לפני שליחת הודעה על כוונה להוצאת עיצום  160 - המנהל ל

  כספי.

  נכתב על ידי: ראש אגף אריזות



  
  

 2012דוח שנתי  -חוק האריזות    המשרד להגנת הסביבה - אגף אריזות

  

8    

  

       )10/2013 -(עד ל ר.י.מ.שהתקשרו עם תמקומיות רשויות  – 1נספח 

 התקשרותתאריך  *הפרדה  הסדר  רשות  שם   מס"ד

 28/12/2011 זרמים ייעודיים מ.א. עמק חפר 1

 13/02/2012 ייעודיים  זרמים  משגב  מ.א.  2

 04/03/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  ים  בת  3

 06/03/2012 זרמים (רטוב יבש)  שני  ציונה  נס  4

 15/03/2012 ייעודיים  זרמים  עמק יזרעאל  מ.א.  5

 20/03/2012 ייעודיים  זרמים  מטה אשר  מ.א.  6

 03/05/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  אילת 7

 04/07/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  מוצקין  קריית  8

 24/07/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  חבל אילות  מ.א.  9

 08/08/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  הרצליה 10

 19/08/2012 ייעודיים  זרמים  חבל מודיעין  מ.א.  11

 04/09/2012 ייעודיים  זרמים  גולן  מ.א.  12

 09/09/2012 ייעודיים  זרמים  גזר  מ.א.  13

 24/09/2012 זרמים (רטוב יבש)  שני  סביון 14

 10/10/2012 ייעודיים  זרמים  מגדל 15

 21/10/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  עילית  נצרת  16

 31/10/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  נשר 17

 01/11/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  חוף הכרמל  מ.א.  18

 01/11/2012 ייעודיים  זרמים  קצרין 19

 01/11/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  גבעתיים 20

 04/11/2012 ייעודיים  זרמים  ברנר  מ.א.  21

 05/11/2012 ייעודיים  זרמים  עמק המעיינות  מ.א.  22

 06/11/2012 ייעודיים  זרמים  ורדים  כפר  23

 07/11/2012 ייעודיים  זרמים  המעלה  יסוד  24

 12/11/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  מג'אר 25

 19/11/2012 ייעודיים  זרמים  יפיע 26

 20/11/2012 ייעודיים  זרמים  תבור  כפר  27

 28/11/2012 ייעודיים  זרמים  פסוטה 28

 29/11/2012 ייעודיים  זרמים  מעיליא 29

 29/11/2012 ייעודיים  זרמים  שמריהו  כפר  30

 21/12/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  גוש עציון  מ.א.  31

 11/12/2012 זרמים (רטוב יבש)  שני  יפו-אביב-תל 32

 25/12/2012 ייעודיים  זרמים  מעלה יוסף  מ.א.  33
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 התקשרותתאריך  *הפרדה  הסדר  רשות  שם   מס"ד

 26/12/2012 זרמים (רטוב יבש)  שני סבא  כפר  34

 26/12/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  גת  קריית  35

 27/12/2012 ייעודיים  זרמים  כסייפה 36

 30/12/2012 ייעודיים  זרמים  רמון  מצפה  37

 30/12/2012 אריזות (פח כתום)  פסולת  שאן  בית  38

 31/12/2012 ייעודיים  זרמים  יערים  קריית  39

 31/12/2012 ייעודיים  זרמים  קניה  עין  40

 01/01/2013 ייעודיים  זרמים  חוף השרון  מ.א.  41

 01/01/2013 ייעודיים  זרמים  רכסים 42

 15/01/2013 זרמים (רטוב יבש)  שני  העמק  מגדל  43

 01/02/2013 ייעודיים  זרמים  יואב  מ.א.  44

 19/02/2013 אריזות (פח כתום)  פסולת  תרשיחא  מעלות  45

 01/03/2013 זרמים (רטוב יבש)  שני  אופקים 46

 04/03/2013 זרמים (רטוב יבש)  שני  אונו  קריית  47

 19/03/2013 ייעודיים  זרמים  מיתר 48

 20/03/2013 אריזות (פח כתום)  פסולת  הכרמל  טירת  49

 02/04/2013 אריזות (פח כתום)  פסולת  שפרעם 50

 03/04/2013 ייעודיים  זרמים  מזרעה 51

 14/04/2013 זרמים (רטוב יבש)  שני  מכבים רעות  מודיעין  52

 24/04/2013 זרמים ייעודיים מ.א. גדרות 53

 01/05/2013 זרמים ייעודיים אליכין 54

 01/05/2013 זרמים ייעודיים דיר אל אסד 55

 01/05/2013 זרמים ייעודיים מג'ד אל כרום 56

 01/05/2013 זרמים ייעודיים ישי רמת 57

 01/05/2013 זרמים ייעודיים מ.א. שער הנגב 58

 07/05/2013 שני זרמים (רטוב יבש) עפולה 59

 12/05/2013 שני זרמים (רטוב יבש) שוהם 60

 13/05/2013 זרמים ייעודיים אבן יהודה 61

 13/05/2013 פסולת אריזות (פח כתום) פרדס חנה כרכור 62

 21/05/2013 זרמים ייעודים כפר מנדא 63

 21/05/2013 זרמים ייעודים מ.א. זבולון 64

 27/05/2013 זרמים ייעודיים שגב שלום 65

 01/06/2013 שני זרמים (רטוב יבש) זכרון יעקב 66

 05/06/2013 פסולת אריזות (פח כתום) נתניה 67

 13/06/2013 שני זרמים (רטוב יבש) אשדוד 68

 13/06/2013 זרמים ייעודיים מגידומ.א.  69
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 התקשרותתאריך  *הפרדה  הסדר  רשות  שם   מס"ד

 13/06/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. סאג'ור 70

 25/06/2013 זרמים ייעודיים מ.א. עמק הירדן 71

 01/07/2013 פסולת אריזות (פח כתום) כרמיאל 72

 01/07/2013 זרמים ייעודיים טירה 73

 04/07/2013 פסולת אריזות (פח כתום) מודיעין עילית 74

 09/07/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. חורפיש 75

 18/07/2013 יבש)- שני זרמים (רטוב רעננה 76

 21/07/2013 פסולת אריזות (פח כתום) ראשון לציון 77

 24/07/2013 זרמים ייעודים מ.מ. בית ג'ן 78

 24/07/2013 זרמים ייעודים מ.מ. פקיעין 79

 24/07/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. מזכרת בתיה 80

 24/07/2013 יבש)- שני זרמים (רטוב אשקלון 81

 24/07/2013 פסולת אריזות (פח כתום) יבנה 82

 25/07/2013 זרמים ייעודיים מטולה 83

 29/07/2013 זרמים ייעודיים מ.א. מרום גליל 84

 31/07/2013 זרמים ייעודיים סמיע-מ.מ. כסרע 85

 12/08/2013 כתום)פסולת אריזות (פח  מ.מ. אזור 86

 15/08/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. חוף אשקלון  87

 15/08/2013 זרמים ייעודיים כפר קאסם 88

 15/08/2013 זרמים ייעודים מג'דל שמס 89

 15/08/2013 פסולת אריזות (פח כתום) ירוחם 90

 21/08/2013 יבש)- שני זרמים (רטוב רמלה 91

 25/08/2013 ייעודייםזרמים  מ.א. הר חברון 92

 01/09/2013 פסולת אריזות (פח כתום) גבעת שמואל 93

 01/09/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. כפר ברא 94

 01/09/2013 פסולת אריזות (פח כתום) פתח תקווה 95

 02/09/2013 פסולת אריזות (פח כתום) נתיבות 96

 03/09/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. שלומי 97

 03/09/2013 זרמים ייעודיים השרוןלב  98

 08/09/2013 זרמים ייעודיים מ.א. מרחבים 99

 08/09/2013 זרמים ייעודיים עמק לוד 100

 08/09/2013 זרמים ייעודיים קריית טבעון 101

 11/09/2013 זרמים ייעודיים קלנסאווה 102

 15/09/2013 זרמים ייעודיים מ.א. שפיר 103

 30/09/2013 זרמים ייעודיים מ.מ. ג'לג'וליה 104

 07/10/2013 יבש)- שני זרמים (רטוב חיפה 105
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הסדרי הפרדה: *  

אחראי לפינוי פסולת יקבע הסדר לעניין הפרדת פסולת אריזות מפסולת אחרת בתחומו, ורשאי הוא להתיר 

  פסולת האריזות.בהסדר כאמור עירוב של פסולת אריזות עם פסולת בעלת מאפיינים דומים למאפיינים של 

מנהל האריזות, בהתאם למדיניות ההפרדה במקור של המשרד להגנת על ידי  שאושרו לאריזות הסדרי ההפרדה

  הם: הסביבה

 ייעודי במיכל אריזות פסולת תופרד זה בהסדר -)כתום פח( אריזות לפסולת במקור הפרדה הסדר •

הסדר זה כולל בנוסף לפח הכתום פח לפסולת פריקה  .הקיים המעורבת הפסולת למיכל שיתווסף

  ביולוגית (חום) ופח שיורי (ירוק) או בשלב זה פח נוסף ירוק לכל פסולת שאינה אריזות. 

 זרםל תתבצע הבית במשק הפסולת הפרדת זה בהסדרלשני זרמים (יבש ורטוב)  במקור הפרדה הסדר •

  את האריזות ושאר הפסולת היבשה. המכיל יבשה פסולת זרם(פח חום) ול ביולוגית פריקה פסולת

 נייר וקרטון, פלסטיק, תופרד הפסולת לחומרים כגוןבהסדר זה  -ייעודיים מיםרלז הפרדה הסדר •

  .במכלים ייעודייםועוד מתכת זכוכית 


