בעל עסק,
כשאתה ממחזר אריזות

אתה מרוויח
פעמיים
חברה לתועלת הציבור

ִמתקשרים עם תמיר – תאגיד מחזור האריזות המוכר על פי חוק,
נהנים מפתרון לפינוי פסולת אריזות תעשייתית מפלסטיק וגם
חוסכים כסף!
בעל בית עסק יקר,
תמיר מזמינה אותך לקחת חלק במהפכת מחזור האריזות וגם לחסוך בעלויות התפעול.
הצטרף לתמיר בהסכם התקשרות המבטיח איסוף פסולת אריזות פלסטיק באמצעות קבלן איסוף מורשה בכלי אצירה ייעודי במהלך השנה ותיהנה מתגמול עד לגובה
של  ₪ 3,288לכל כלי אצירה בשנה!

תמיר – תאגיד מחזור האריזות בישראל
תמיר הוקמה כדי לאפשר ליצרן וליבואן של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיו על פי "חוק האריזות" (החוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א.)2011-
תמיר הינה חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא מטרות רווח.
תמיר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר ,ביום  .1.12.2011ב 30.11.2016-חודשה ההכרה בתמיר לתקופה של חמש שנים נוספות.

העסק שלך מחויב על פי חוק לטפל בפסולת האריזות
סעיף  26לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק .בית עסק רשאי לאסוף ולפנות את פסולת האריזות
במסגרת התקשרות ישירה עם תמיר ,בהיותה גוף מוכר .כאשר תתקשר עם תמיר תפונה פסולת האריזות של בית העסק שלך על ידי אחד מקבלני האיסוף המורשים
של תמיר ,על פי בחירתך ובהתאם לתנאים שתסכם מול קבלן האיסוף המורשה בלבד .למען הסר ספק ,תמיר לא תשלם עבור איסוף פסולת האריזות מבית העסק.

תמצית הסכם ההתקשרות עם תמיר
הסכם ההתקשרות עם תמיר קובע את אופן הטיפול בפסולת האריזות שתצטבר בחצרי בית העסק שלך.
על פי ההסכם ,הטיפול בכל פסולת האריזות שמצטברת בחצר בית העסק יהיה באמצעות אחד או יותר מקבלני האיסוף המורשים ע"י תמיר ועל פי בחירתך.
בית העסק שלך רשאי להפסיק את ההתקשרות עם תמיר בכל עת ומכל סיבה ,בהתראה של  60יום.
תמיר נעזרת בקבלני האיסוף המורשים העובדים עמה להחתמת בתי עסק על הסכם התקשרות איתה.
עם זאת ,כפי שמוגדר בחוק האריזות ,לקבלן אין צד בהסכם הספציפי הזה.

האם חוק האריזות חל על בית העסק שלך? ומהי פסולת אריזות?
בית עסק (שעליו חל החוק) הוא "מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות".
דוגמאות לבתי עסק :מחסן חומרי גלם ,מרכז לוגיסטי ,מפעל מייצר ,קניון ,חנויות ורשתות קמעונאות ועוד.
דוגמאות לפסולת אריזות תעשייתית :חביות מתכת או פלסטיק ,ג'ריקנים ,ביגבגים ,קרטונים ,קרטוני מאסטר ,טבורי קרטון ,ארגזי פלסטיק ועץ ,משטחי פלסטיק ועץ,
שרינקים מפלסטיק ,שקי ניילון ,מכלי  1000ליטר ועוד.

למה כדאי לכולנו למחזר פסולת אריזות פלסטיק?

דוגמאות לכלי אצירה:

חוסכים משאבים והיטלים ,נהנים מתגמולים ותורמים
לשמירה על איכות הסביבה!
הטמנת פסולת היא שיטה מיושנת ,מזהמת ובזבזנית .למרות זאת 80% ,מהפסולת המיוצרת בישראל
עדיין מועברת להטמנה .כאשר מטמינים פסולת ,משליכים לפח את המשאבים הגלומים בה וגם פוגעים
קשות באיכות הסביבה .אחת השיטות היעילות ביותר להפחתת הטמנה היא הפרדת פסולת במקור,
מיונה והעברתה לשימוש חוזר או למחזור.
בעולם התעשייתי ,רוב הפסולת המצטברת בחצר בית העסק היא פסולת יבשה בעלת נפח גדול
הגורר עלויות גבוהות של פינוי והטמנה .רוב הנפח של הפסולת היבשה מקורו בפסולת אריזות
פלסטיק.

מכולה פתוחה

מכולה סגורה

הערך הכלכלי לבית העסק שלך
העברתה של פסולת האריזות להטמנה גוררת עלויות גבוהות של היטל הטמנה ,תדירות פינוי גבוהה
יותר וזיהום קרקע קשה .והכי חשוב :אם תשלח את הפסולת שלך להטמנה תאבד את הערך הכלכלי
שמגולם בה.
לעומת זאת ,אם תפריד את הפסולת בבית העסק ותפנה אותה באמצעות קבלני איסוף מורשים,
תוכל להפיק תועלת כלכלית מפסולת האריזות שלך.

דחסן

ממחזרים פסולת אריזות פלסטיק בכלי אצירה ייעודי
ונהנים מתגמול כספי:
עד  ₪ 3,288לכל כלי אצירה בשנה
אם תפריד את פסולת אריזות הפלסטיק שמצטברת בחצר בית העסק ותאסוף
אותה בכלי אצירה ייעודי ,תהיה זכאי לקבל תגמול תקופתי עבור השימוש בכלי האצירה.

כלוב

מכבש

התגמולים שבית העסק זכאי לקבל עבור ההפרדה באמצעות
כלי אצירה ייעודי:
סוג כלי האצירה לאיסוף
פסולת אריזות פלסטיק

תגמול חודשי מתמיר

כלי אצירה  4קוב עד  20קוב

₪ 70

כלי אצירה  21קוב ומעלה

₪ 200

דחסן/מכבש

₪ 274

* המחירים אינם כוללים מע"מ
לדוגמה ,בית עסק המפריד את פסולת אריזות הפלסטיק באמצעות מכולה של  21קוב ומעלה יהיה זכאי לקבל תגמול של  + ₪ 2,400מע"מ עבור תקופת
שימוש של שנה.
הבהרה :התגמול יינתן אך ורק עבור כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בלבד.

מה עליך לעשות?
לחתום על הסכם עם תמיר ולבקש מקבלן האיסוף להעביר דיווח חציוני חתום על-ידך לתמיר.

איך מקבלים את התגמול? פשוט מאוד!
התגמול בגין שימוש בכלי אצירה ייעודיים להפרדת פסולת אריזות פלסטיק יועבר אליך בכל חצי שנה .התגמול יקטין עבורך את העלות השנתית של כלי
האצירה .גם העלות השנתית של פינוי האשפה המעורבת תקטן ,בעקבות הפרדת אריזות הפלסטיק ובעקבות הפחתת נפח האשפה המעורבת.
התקשר עם גוף מוכר ופנה את פסולת האריזות באמצעות קבלן איסוף מורשה .זוהי דרך יעילה ומשתלמת להבטיח שבית העסק שלך יעמוד בדרישות חוק
למחזור מוכר על פי כל דין ואתה תיהנה מתגמול כספי.
האריזות .פסולת האריזות הנאספת מחצר בית העסק שלך תועבר ִ

איך תקבל את התגמול?

בית העסק

קבלן האיסוף

אסוף את פסולת אריזות הפלסטיק המצטברת
בחצר בית העסק שלך בכלי אצירה ייעודי ופנה
אותה באמצעות קבלן איסוף מורשה של תמיר.

קבלן האיסוף ימלא פעמיים בשנה* דו׳׳ח חצי שנתי עבור בית העסק שלך ויעבירו אליך.
בדו׳׳ח הוא יציין את סוג פסולת האריזות שפינה מחצרך בתקופת הדיווח ואת סך משקל
האריזות שנאסף .הוא ידווח גם על סוג כלי האצירה המוצבים לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק בבית העסק שלך ואת תקופת השימוש בהם לשם פינוי אריזות הפלסטיק.

עליך להחזיר את
הדוח החתום על ידיך
לקבלן האיסוף.

קבלן האיסוף

תמיר תאשר את הדיווח ותשלח אותו
אליך ולקבלן האיסוף המורשה.

את הדו׳׳ח המלא
והחתום יעביר קבלן
האיסוף לתמיר.

קבלן האיסוף

בית העסק

בהתאם לאישור שיתקבל ע"י תמיר ,עליך
לשלוח לתמיר חשבונית לתשלום באופן ישיר.
בית העסק

תמיר תעביר את התגמול ישירות לבית העסק.
בית העסק

לקבלת פרטים מלאים על הנדרש מבית העסק כדי לקבל את התגמול יש להיכנס לאתר האינטרנט של
תמיר תחת לשונית בתי עסק בכתובת הבאהwww.tmir.org.il :
* קבלן האיסוף יעביר את הדו׳׳ח לתמיר לאישור פעמיים בשנה.

בית העסק

פסולת האריזות
מצטברת ומופרדת
בחצר בית העסק

קבלן האיסוף

תמיר

קבלן איסוף מורשה ע"י
תמיר מפנה את פסולת
האריזות מחצר בית העסק

קבלן האיסוף המורשה מדווח
לתמיר על משקל פסולת האריזות
שאסף והעביר למחזור

תחנת מיון

במידה ויש צורך
במיון פסולת האריזות
מועברת למתקן מיון

המשרד להגנת הסביבה
תמיר מעבירה למשרד להגנת
הסביבה דיווח על כלל פסולת
האריזות שמוחזרה

מפעל מחזור

פסולת האריזות המופרדת
עוברת תהליך מחזור
וחוזרת כחומר גלם

לפרטים
נוספים:
ולקבלת ההסכם המפורט וטופסי דיווח ,היכנס לאתר www.tmir.org.il

או התקשר לתמיר09-8800046 :

