
תמיר
מובילה מהפכה סביבתית בישראל

מהן מטרות החוק?
החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א - 2011 )"חוק האריזות"( קובע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו 
לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית 

של אריזות ופסולת אריזות.

הסמכת השר לקבוע הסדרים לעניין אמצעי הפחתה במקור, שעל יצרנים/יבואנים של אריזות לפעול לפיהם.

הטלת אחריות מורחבת על יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים, ועל יצרנים/יבואנים של אריזות שירות, בכל הנוגע לסימון 
האריזות ולביצוע מחזור מוכר של פסולת האריזות הנובעת מהן, לרבות קביעת יעדים מחייבים למחזור. כמו כן, החוק 

מסדיר את פעילותם של גופים מוכרים שיפעלו בשמם של היצרנים והיבואנים האמורים.

הטלת אחריות על אחראים לפינוי פסולת לקבוע הסדרים לעניין הפרדה של פסולת אריזות ולעניין איסוף ופינוי של פסולת 
אריזות, וקביעת איסור על השלכת פסולת אריזות ועל איסוף או פינוי של פסולת אריזות שלא על פי ההסדרים האמורים.

קביעת איסור הטמנה של פסולת אריזות.

"חוק האריזות"

חובות היצרנים והיבואנים ב"חוק האריזות"

"חוק האריזות" מטיל, בין היתר, על יצרן/יבואן של מוצרים ארוזים 
או אריזות שירות, למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים 
או אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מחזור הקבועים 

ב"חוק האריזות" )יעדים שונים לחומרי אריזות שונים(.

יצרן/יבואן נדרש לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על המוצרים 
הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידם בישראל בכל שנה, 
בהתאם לדרישות שנקבעו ב"חוק האריזות" ועל-ידי המשרד 

להגנת הסביבה.

"חוק האריזות" אף קובע כי לשם קיום חובותיו הנ"ל, נדרש יצרן/
יבואן להתקשר בהסכם עם חברה אשר קיבלה "הכרה" )רישיון( 
מהמשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", ואשר, תפעל לקיום 
חובותיו הנ"ל של היצרן/יבואן. אי ביצוע התקשרות עם "גוף מוכר" 

מהווה עבירה על "חוק האריזות" ועלולה לגרור קנסות.

כל יצרן/יבואן שחייב בחוק מחויב לממן את כל העלויות של הגוף 
המוכר באופן שוויוני. מימון העלויות מכונה "דמי טיפול". הסכום 
הכולל של דמי הטיפול לכל יצרן/יבואן, מחושב על פי משקל כל 
סוג חומר אריזות שידווח על ידי היצרן/יבואן. דמי הטיפול מיועדים 

למימון כלל הפעילות של הגוף המוכר.

דיווחמחזור

מימוןגוף מוכר



תמיר כגוף מוכר

תמיר היא חברה לתועלת הציבור )חל"צ( שאינה פועלת למטרות רווח, אשר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", 
ושמטרתה היחידה הינה ביצוע חובות היצרן/יבואן על פי "חוק האריזות".

אנחנו כאן בשבילך!
חברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרן/יבואן 
בישראל בע"מ - )חל"צ( )"תמיר"( מיסודה 
של התאחדות התעשיינים בישראל, הינה 
חברה אשר הוקמה על מנת לאפשר 
ליצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים 
ואריזות שירות, לקיים את כל חובותיהם 
על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות,

התשע"א - 2011 )"חוק האריזות"(. 

תמיר הוכרה על ידי המשרד להגנת 
הסביבה כ-"גוף מוכר", ביום 1.12.2011.

תמיר קיבלה הכרה נוספת בנובמבר 
2016 לחמש שנים נוספות.

החזון של תמיר

החזון של תמיר 
תמיר תוביל את יישום עקרון אחריות יצרן/יבואן מורחבת לטיפול בפסולת האריזות במדינת ישראל. 

תמיר תפעל לשינוי הרגלי הפרדת והשלכת פסולת האריזות בבית, בבתי העסק ובתחומי הרשויות 
המקומיות. לשם כך תמיר תיקח אחריות על תהליכי ההסברה והחינוך של הציבור הרחב.

תמיר תוביל ותסייע בתהליכים הנוגעים למחזור חיי האריזה – 
משלב התכנון להפחתה במקור של האריזה, דרך ההפרדה, 
האיסוף, המיון והמחזור. כל זאת תוך שיתוף פעולה עם יצרנים 

ויבואנים, רשויות מקומיות וחברות לטיפול בפסולת.
תמיר מאמינה בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ותעודד 
שימוש בהן לשיפור ולמקסום תהליכי הטיפול בפסולת 

האריזות בישראל.
כמובילה בתחום תהיה תמיר חלק מהקהילה הבינלאומית 

העוסקת במחזור האריזות.


