
 
 

איסוף ומיחזור פסולת תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על  –ת.מ.י.ר דיווח חצי שנתי ל

 PETפלסטיק מסוג אריזות מסוג 

 

 ______________________שם אחראי לפינוי פסולת )רשות מקומית(:

 המדווח:פרטי 

 _ תפקיד:______________שם פרטי:_____________ שם משפחה:____________

 מספר טלפון:__________________ 

 : חציון ראשון/חציון שני )מחק את המיותר(תקופת הדיווח

 :_________________שנת הדיווח

במהלך תקופת הדיווח המצוינת לעיל,  הריני מצהיר בזאת כי בכפוף לדיווחים החודשיים שנמסרו לתמיר,

 חונאספו בשטחי הרשות המקומית ונשל

 לתמיר 

  למפעלי מחזור 

 

 כמפורט לעיל: PETמסוג פלסטיק סך של _______________ ק"ג פסולת אריזות מסוג 

שם קבלן הפינוי/קבלן 
 המיון

כמות פסולת פלסטיק 
שנאספה  (PETמסוג )

 בק"ג

שם מפעל 
 המחזור

כתובת מפעל 
 המחזור

טלפון במפעל 
 המחזור לבירורים

     

     

     

     

     

     PETסה"כ פלסטיק 

 

 תאריך הדיווח:__________________חותמת הרשות:__________  חתימת המדווח:_____________

 

 .אה חשבוןדו"ח זה נבדק ואושר על ידי רו

 פרטי רואה החשבון:

  שם פרטי:__________  שם משפחה:_______________  מס' רישיון:____________

 _חותמת:___________חתימה ו

 עיר:______________ רחוב:____________ מספר:__________מיקוד:______________

  טלפון:________________  טלפון נוסף:_______________ פקס:_______________

 



 
 

תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על איסוף ומיחזור פסולת  –דיווח חצי שנתי לת.מ.י.ר 

 קרטוןאריזות מסוג 

 

 ______________________ם אחראי לפינוי פסולת )רשות מקומית(:ש

 פרטי המדווח:

 שם פרטי:_____________ שם משפחה:_____________ תפקיד:______________

 מספר טלפון:__________________ 

 : חציון ראשון/חציון שני )מחק את המיותר(תקופת הדיווח

 ________________:_שנת הדיווח

הריני מצהיר בזאת כי בכפוף לדיווחים החודשיים שנמסרו לתמיר, במהלך תקופת הדיווח המצוינת לעיל, 

 נאספו בשטחי הרשות המקומית ונשלחו

 לתמיר 

  למפעלי מחזור 

 

 כמפורט לעיל:קרטון סך של _______________ ק"ג פסולת אריזות מסוג 

שם קבלן הפינוי/קבלן 
 המיון

פסולת קרטון כמות 
 שנאספה בק"ג

שם מפעל 
 המיחזור

כתובת מפעל 
 המיחזור

טלפון במפעל 
 המיחזור לבירורים

     

     

     

     

     
סה"כ קרטון שהועבר 

 למחזור
    

 

 חותמת הרשות:__________  חתימת המדווח:_____________תאריך הדיווח:__________________

 .י רואה חשבוןדו"ח זה נבדק ואושר על יד

 פרטי רואה החשבון:

 שם פרטי:__________  שם משפחה:_______________  מס' רישיון:____________

 חותמת: ___________חתימה ו

 עיר:______________ רחוב:____________ מספר:__________מיקוד:______________

 _______________טלפון:________________  טלפון נוסף:_______________ פקס:

 



 
 

תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על איסוף ומחזור פסולת אריזות  –דיווח חצי שנתי לת.מ.י.ר 

 (PETפלסטיק )ללא מסוג 

 

 ______________________שם אחראי לפינוי פסולת )רשות מקומית(:

 פרטי המדווח:

 פחה:_____________ תפקיד:______________שם פרטי:_____________ שם מש

 מספר טלפון:__________________ 

 : חציון ראשון/חציון שני )מחק את המיותר(תקופת הדיווח

 :_________________שנת הדיווח

הריני מצהיר בזאת כי בכפוף לדיווחים החודשיים שנמסרו לתמיר, במהלך תקופת הדיווח המצוינת לעיל, 

 שות המקומית ונשלחונאספו בשטחי הר

 לתמיר 

  למפעלי מחזור 

 

 כמפורט לעיל: (PETפלסטיק )ללא סך של _______________ ק"ג פסולת אריזות מסוג 

שם קבלן הפינוי/קבלן 
 המיון

כמות פסולת פלסטיק 
שנאספה  (PET)ללא 

 בק"ג

שם מפעל 
 המחזור

כתובת מפעל 
 המחזור

טלפון במפעל 
 המחזור לבירורים

     

     

     

     

     
סה"כ פלסטיק )ללא 

PET) שהועברה למחזור 
    

 

 חותמת הרשות:__________  חתימת המדווח:_____________תאריך הדיווח:__________________

 .דו"ח זה נבדק ואושר על ידי רואה חשבון

 פרטי רואה החשבון:

חתימה ________שם פרטי:__________  שם משפחה:_______________מס' רישיון:____

 חותמת:_______________ו

 עיר:______________ רחוב:____________ מספר:__________מיקוד:______________

 טלפון:________________  טלפון נוסף:_______________ פקס:_______________

 



 
 

 ומיחזור פסולת מסוג תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על איסוף  –דיווח חצי שנתי לת.מ.י.ר 

 נייר

 

 ______________________שם אחראי לפינוי פסולת )רשות מקומית(:

 פרטי המדווח:

 שם פרטי:_____________ שם משפחה:_____________ תפקיד:______________

 מספר טלפון:__________________ 

 מחק את המיותר(: חציון ראשון/חציון שני )תקופת הדיווח

 :_________________שנת הדיווח

הריני מצהיר בזאת כי בכפוף לדיווחים החודשיים שנמסרו לתמיר, במהלך תקופת הדיווח המצוינת לעיל, 

 נאספו בשטחי הרשות המקומית ונשלחו

 לתמיר 

 למפעלי מחזור 

 

 כמפורט לעיל: ניירסך של _______________ ק"ג פסולת מסוג  

 

נוי/קבלן שם קבלן הפי
 המיון

 ניירכמות פסולת 
 שנאספה בק"ג

שם מפעל 
 המיחזור

כתובת מפעל 
 המיחזור

טלפון במפעל 
 המיחזור לבירורים

     

     

     

     

     
שהועבר  ניירסה"כ 

 למחזור
    

 

 חותמת הרשות:__________  חתימת המדווח:_____________תאריך הדיווח:__________________

 .ה נבדק ואושר על ידי רואה חשבוןדו"ח ז

 פרטי רואה החשבון:

 שם פרטי:__________  שם משפחה:_______________  

 חותמת:_______________חתימה ורישיון:____________מס' 

 עיר:______________ רחוב:____________ מספר:__________מיקוד:______________

 :_______________ פקס:_______________טלפון:________________  טלפון נוסף



 
 

תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( על איסוף ומיחזור פסולת  –דיווח חצי שנתי לת.מ.י.ר 

 מתכתאריזות מסוג 

 

 ______________________שם אחראי לפינוי פסולת )רשות מקומית(:

 פרטי המדווח:

 ____ שם משפחה:_____________ תפקיד:______________שם פרטי:_________

 מספר טלפון:__________________ 

 : חציון ראשון/חציון שני )מחק את המיותר(תקופת הדיווח

 :_________________שנת הדיווח

: הריני מצהיר בזאת כי בכפוף לדיווחים החודשיים שנמסרו לתמיר, במהלך תקופת הדיווח המצוינת לעיל, 

 ספו בשטחי הרשות המקומית ונשלחונא

 לתמיר 

  כמפורט לעיל: מתכתלמפעלי מחזור סך של _______________ ק"ג פסולת אריזות 

שם קבלן הפינוי/קבלן 
 המיון

כמות פסולת מתכת 
 שנאספה בק"ג

שם מפעל 
 המיחזור

כתובת מפעל 
 המיחזור

טלפון במפעל 
 המיחזור לבירורים

     

     

     

     

     
סה"כ מתכת 

 שהועברה למיחזור
    

 

 

 חותמת הרשות:__________  חתימת המדווח:_____________תאריך הדיווח:__________________

 

 .דו"ח זה נבדק ואושר על ידי רואה חשבון

 פרטי רואה החשבון:

 שם פרטי:__________  שם משפחה:_______________  

 ______________חותמת:_חתימה ומס' רישיון:____________

 עיר:______________ רחוב:____________ מספר:__________מיקוד:______________

 טלפון:________________  טלפון נוסף:_______________ פקס:_______________

 


