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מיון



סוגי החומרים  
המופרדים

קרטוני משקהמתכת

קרטון

PP/HDPEפלסטיק קשיח 

PETבקבוקי LDPEשקיות פלסטיק 

Mixed Plasticתוצר נוסף הינו 



מיחזורדוגמאות לתוצרי 



תכנון אריזה

חומרי 
גלם

מיון עיצוב
ומחזור



יצרנים ויבואנים 1,700מעל 
חתומים עם תמיר



תכנון אריזה

עוגיות  החלפת מגשיות 
למגשיות -שחור /מפט אטום צבעוני

מיחזורהרבה יותר ברות , שקופות

–אריזת גלידה 
100%PP-שימוש ב

במקום קרטון מצופה פלסטיק  
קל יותר  , (כמו קרטון חלב)

למחזור בארץ

החלפת חומר הגלם של המדבקה  
PPממדבקת נייר למדבקה מחומר גלם 
בתהליך המחזור מדבקת הנייר  

.מתפוררת וסותמת את המסנן
מהמיכלבתהליך נפרדת PPמדבקת 

.שעובר למחזור בנפרד



שינוי אריזה שינוי אריזה לטובת צמצום והפחתת חומר

מעבר ממגשית עם מכסה למגשית  
הפחתת כמות הפלסטיק -עם מדבקה

ביותר מחצי

אריזות חטיפים הקטנת גודל  
האריזה וצמצמו את כמות 

הפלסטיק באריזה

הורידו את הקרטון לאריזת  
הערגליות ונשארו רק עם  

.השקית הפנימית





בתהליך הייצור אנו מייצרים פסולת  ▪

.ואריזות

להפוך כל פסולת למשאב שימושי  :  מטרה▪
.ומועיל

ואיתור  , מיפוי סוגי פסולת קיימים? איך▪
לקנות את הפסולת  / ארגונים המוכנים לקלוט

.שתשמש עבורם חומר גלם

תעשייתיתסמביוזה





יעודייםמפעלי מחזור קבלני איסוף מורשים אריזות בחצרקניון/ ג"מרלו/ מפעל 

בתי עסק מקבלים תגמול על  700-כמאות בתי עסק חתומים עם תמיר
הפרדה ומחזור פלסטיק

עשרות מפעלי מחזור קולטים קבלים מורשים של תמיר47
ממחזרים  , פסולת אריזות

ומחזרים לתעשייה





121
רשויות בהסדר פח כתום

1.8M-כ
משקי בית

6M-כ
תושבים

2021עד סוף *



התאמת תשתית הפרדת האריזות



טכנולוגיה באיסוף פסולת אריזות



טכנולוגיה באיסוף פסולת אריזות

(חיסכון כספי אדיר)קונטרולראפליקציית , ניטור קרטון•
ייעול האיסוף  )קונטרולרמצטרף לדיווח באמצעות , ניטור זכוכית•

יצירת מאגר ידע המאפשר  , שיפור שירות, והמימון בעולם הזכוכית
ניתוח לצורכי תפעול והסברה

פחים כתומים מונפים באמצעות חיישניםניטור •
באמצעות מצלמות על משאיות הפינוי, עגלות–ניטור פחים כתומים •



ברמה הארצית  
–ברמה המקומית 

שיתוף פעולה עם  
הרשויות המקומיות

?איך מסבירים הפרדה למחזור

:אנחנו רוצים שהתושבים
יפרידו נכון את פסולת האריזות בבית•
יאמינו בכל תהליך המחזור  •

?איך אנחנו עושים את זה

פרזנטור
!אהוב



מה שפשוט 

מיחזורסמלי 
סימון על גבי אריזות

פשוט יהיה

של תדמית הסביבתיתהלחזק את 

החתומים בהתקשרות  היצרנים והיבואנים 
"תמיר"עם 

מטרות המהלך

-לקדם הסברה פשוטה וברורה לתושבים 

להשליך כל אריזה  לאיזה פח



על אריזותהמיחזורחברות חתמו על נספח סימון סמלי 28



תודה


