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 שלום רב,

ומרכז השלטון  15 –במהלך השבועות האחרונים עמל צוות של מרכז השלטון המקומי, פורום ה 

האזורי על שיפור מצבן של הרשויות המקומיות בהתייחס לתקופת ההכרה השלישית שאישרה 

 תאגיד תמיר כגוף מוכר ליישום חוק האריזות. את

אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי ההסכמות בנושאים השונים הקשורים לתנאי  

ההכרה השלישית בתמיר כגוף מוכר, אליהם הגיעו מרכז השלטון המקומי ותאגיד תמיר ואושרו 

 על ידי המשרד להגנת הסביבה.

רה החדשים, בהסכם לדוגמא בין תמיר לרשות הסכמות אלה עוגנו במסגרת תנאי ההכ 

 המקומית ובמסמכים נלווים. 

 

 הרחבת מספר הגופים המוכרים

המשרד הצהיר בפתח תנאי ההכרה כי הוא שוקל את הרחבת מספר הגופים המוכרים ליישום חוק 

 האריזות תוך בניית מנגנונים שיאפשרו תחרות ושיפור שירות לתושב הממחזר

 תומיםמפתח פריסת פחים כ

משקי בית כמו  6משקי בית ולא ל  4הורחבו מפתחות הפריסה בבניה צמודת קרקע לפח אחד לכל 

 בהכרה הקודמת.

 מימון איסוף פינוי וטיפול בפסולת שאינה אריזות אשר הושלכה לפח הכתום 

  אחוז. 12%תמיר לא תבצע קיזוז בתשלום לרשות בשל פסולת אורגנית של עד 

  תוגדר להן תקופת 2022-2026כתומים לראשונה במהלך שנים רשויות שיפרסו פחים ,

 הסתגלות:

במשך חצי שנה לא יבוצע כלל קיזוז, ולאחר תקופה זו ועד לסיומה של השנה  5-1אשכול 

עלות הראשונה לפריסה יעשה קיזוז לפי הוצאות ממוצעות כפי שנקבע במשכ"ל עבור 

 של הפחים הירוקים ברשות הרלוונטית.  הטיפול

 חודשים ראשונים לא יבוצע כלל קיזוז 3במשך  10-6אשכול  

  לא יבוצע קיזוז עבור מכלי משקה קטנים וגדולים, למרות שאינם מוגדרים  –מכלי משקה

עוד כאריזות. בעוד חצי שנה יחושבו כמויות מכלי הפיקדון שיימצאו בפח הכתום ועל בסיס 

זוז או עוברים למנגנון שיפוי של התוצאות תתקבל החלטה האם ממשיכים במדיניות אי קי

 הרשויות

 למרות שתמיר תקזז באופן מלא, יינתן מענה לקיזוז  -פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות

במנגנון שיקבע בין המשרד להגנת הסביבה לבין השלטון המקומי ולא יהיה באחריות 

 תמיר.

 

 

 



  

  

  

   

 

 

 

 

 עגלות -תדירות פינויים

 לטובת שירות טוב יותר 30%ת בהיקף של שיפרנו את כמות הפינויים לרשות מקומי ,

לתושבים. תדירות הפינוי תתעדכן לפעם בשבוע או פעם בשבועיים, ולמי שהיה פינוי בכל 

ימים יזכה לחליפת תדירות פינוי מותאמת שתקבע בשיתוף בין נציג תמיר לנציג הרשות  10

 שה שבועות.ומרכז השלטון המקומי. ובכל מקרה תדירות הפינוי לא תפחת מפעם בשלו

 במידה ולא יבוצע פינוי בהסתמך על אמצעי ניטור טכנולוגיים, אשר יאושרו  -2023 -החל מ

ע"י המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי תינתן לרשות אפשרות לשפר תדירות 

חלופות: האחת תדירות קבועה של פעם בשבוע או לחילופין שימוש בנוסחה  2בבחירה בין 

 הקיימת.

 ,לטיפול בעת הצורך 10%תמיר תקצה לכל רשות מקומית "בנק פינויים" בהיקף של  בנוסף 

 דרישת תשלום חודשית

  ניתנת אפשרות לרשות מקומית להגיש התחשבנות חודשית ולא רבעונית לפי בחירת

 הרשות.

 מכרזים

  סוכם שתמיר תכין מכרזי מדף עבור הרשויות המקומיות שיקלו על ביצוע המכרזים

 ק האריזות במסגרתם יקבעו גם את כוח האדם הנדרש לפעילות מיטבית.הקשורים לחו

 הסכמה בכתב

 .הוסכם כי בכל שינויי בו נדרשת הסכמת הרשות המקומית, הסכמה זו תינתן מראש ובכתב 

 מנגנון ברור מחלוקות

יוקם מנגנון קבוע לברור מחלוקות בין התאגיד לרשות מקומית. המנגנון יכלול נציג מרכז השלטון 

המקומי, נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג תמיר. הנציגים יהיו רשאים להיעזר באנשי מקצוע 

 לברור המחלוקות.

 היקף כ"א נדרש

הוסכם על "הסדר מדרכות" על פי הגדרת הרשות המקומית כמו גם משאית בייבי במקומות 

ברה למשק נדרשים לכך. בשלושת החודשים הקרובים יגבשו מרכז השלטון המקומי, נציג הח

וכלכלה ונציגי תאגיד תמיר רשימת קריטריונים ברורה )צוות עובדים( לצורך בצוע מיטבי של 

 יישום החוק

 

 


