
נספח דיווחים להסכם יצרן-יבואן 

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין: תמיר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

ח.פ. 514612811

מרח' יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה; 

טלפון: ;03-7790100; פקס: 03-7765006.

 (להלן: "תמיר")  מצד אחד;

לבין:  __________________________

ח.פ. ______________________ 

מרחוב_____________________ 

טלפון: ____________, פקס: _________________

 (להלן: "מקבל השירותים") מצד שני;

ובין הצדדים נחתם ביום _______________ הסכם למתן שירותים לצורך  הואיל

קיום חובות היצרנים והיבואנים על פי הוראות סעיפים 9 ו-15 לחוק להסדרת 

הטיפול באריזות, התשע"א-2011 (להלן: "ההסכם"); 

והצדדים מעוניינים להוסיף הוראות בכל הנוגע לדיווחי מקבלי השירותים, הכל  והואיל 

כמפורט בנספח זה להלן.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם והוראותיו גוברות על האמור בו.

2. לסעיף 1 להסכם (סעיף ההגדרות) יתווספו הגדרות נוספות, כדלקמן: 

2.1.  גיליון (מפרט) אריזה - גיליון המפרט את מרכיביה השונים של האריזה לכל מוצר או 

משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה. בגיליון זה יפורטו נתוני האריזה לפי סוג האריזה 

(אריזת מכירה, אריזה קבוצתית או אריזת הובלה) ולפי סוגי החומרים המרכיבים כל סוג 

אריזה ומשקלם. גיליון האריזה מתייחס למרכיבי האריזה החד פעמיים בלבד ואינו כולל 

מידע לגבי האריזות הרב פעמיות. 

2.2.  משפחות מוצר - קבוצות מוצרים שנקבעו מראש ועל פיהן יש להעביר את הדיווח המשקלי 

של האריזות, לפי סוגי החומרים השונים.

 קטלוג אריזות - כלל גיליונות האריזה של היצרן או היבואן. 2.3. 

 אריזה רב פעמית - אריזה בעלת מפרט טכני המתאים לשימוש חוזר, תוכננה ויועדה 2.4. 

לשימוש חוזר ואשר נעשה בה שימוש חוזר בפועל על ידי יצרן או יבואן. אריזה רב פעמית 

תדווח בנפרד בכל שיטת דיווח ולא יגבו בגינה דמי טיפול. על היצרן או היבואן לנהל רישום 

ביחס למספר השימושים שנעשו באריזות אלו ולדווח על כך לתמיר.

 אריזת שרות - אריזה (בזרם הביתי בלבד) שהמוצר נארז בה בנקודת המכירה ולא בעת 2.5. 

.SE ייצור המוצר. אריזות אלו ידווחו תחת קוד משפחת מוצר



 אריזות מוצרים לזרם הביתי - אריזות של מוצרים המיועדים לצריכה ביתית ואשר 2.6. 

  

הופכות לפסולת בבית הצרכן. עבור אריזות אלו יחושבו דמי הטיפול על פי תעריף תמיר 

לאריזות בזרם הביתי. 

 אריזות2.7.  מוצרים לזרם המסחרי - אריזות של מוצרים המיועדים לצריכה 

מסחרית/תעשייתית ואשר הופכות לפסולת בבית עסק/מפעל. עבור אריזות אלו יחושבו 

דמי הטיפול על פי תעריף תמיר לאריזות בזרם המסחרי. אריזות אלו ידווחו תחת קוד 

 .TR משפחת מוצר

 מחזור  כספי - סך מחזור המכירות של החברה כפי שמופיע בדוח הכספי המבוקר שלה 2.8. 

לאותה שנה. 

3. לאחר סעיף 5.4 להסכם, יתווסף ס"ק 5.5 בנוסח הבא: 

 שיטות הדיווח 3.1. 

להלן יפורטו שלושת שיטות הדיווח לפיהן רשאים היצרנים והיבואנים להעביר דיווחים 

לתמיר, והתנאים לדיווח בכל אחת משיטות אלו: 

 שיטת הדיווח המפורטת (קטלוג אריזות) 3.1.1. 

שיטת דיווח זו מתאימה ליצרנים ויבואנים בעלי מחזור מכירות שנתי בשוק המקומי 

(בישראל) הגבוה מ- 40 מיליון ש"ח (גם יצרנים ויבואנים בעלי מחזור מכירות שנתי הנמוך 

מ- 40 מיליון ש"ח יכולים לדווח בשיטה זו, ככל שהקימו גיליונות אריזה לכל אחד 

מהמוצרים הנמכרים על ידם בישראל). 

3.1.1.1. על היצרן או היבואן לייצר עבור כל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה 

זהה, גיליון אריזה מפורט. 

3.1.1.2. לאחר יצירת גיליונות האריזה כאמור, יש להזין את מפרט גיליונות האריזה 

למערכת הדיווח האינטרנטית של תמיר. 

3.1.1.3. בכל תקופת דיווח על היצרן או היבואן לצרף לדיווח את גיליונות האריזה 

הרלוונטיים לאותה תקופת דיווח. 

3.1.1.4. הדיווח התקופתי יעשה על פי משפחות מוצר ועל פי סוגי חומרי האריזה 

השונים מכל סוג אריזה. 

3.1.1.5. דיווח שנתי יועבר עם אישור רו"ח בהתאם לדרישות שקבעה לשכת רואי 

החשבון. 

3.1.1.6. אריזות מוצרים בזרם המסחרי ידווחו בקוד משפחת מוצר TR, אין חובת 

העברת גיליונות אריזה למוצרים בזרם המסחרי, וניתן לקבוע משקל ממוצע 

על פי סוג חומר לקטגוריות מוצרים בזרם המסחרי בעלי מאפייני אריזה 

דומים.  
 שיטת הדיווח על פי מחזור3.1.2.  1

שיטת דיווח זו מתאימה ליצרנים ויבואנים אשר סך משקל אריזותיהם (על פי דיווח שנתי 

מפורט ומבוקר על ידי רו"ח) נמוך מ- 300 טון בשנה. 

                                                           
1 מובהר, כי המשרד להגנת הסביבה רשאי בכל עת לבחון מחדש את שיטת הדיווח לפי מחזור, ולשנות את החלטתו בכל 1

הנוגע למתן ההקלה כאמור, לרבות לעניין שינוי סף המשקל שנקבע כרף מקסימלי לדיווח על פי שיטה זו.     

 

Dummy Text



3.1.2.1. דיווח שנתי ראשון של כל יצרן ויבואן החותם על הסכם עם תמיר, יהיה דיווח 

על פי שיטת הדיווח המפורטת ויאושר על ידי רו"ח כמפורט בסעיף 3.1.1.5 

לעיל. 

3.1.2.2. אחת לחמש שנים ובכל שנה ראשונה של כל תקופת הכרה חדשה של תמיר 

(2022, 2027 וכו') יעביר כל יצרן ויבואן דיווח בשיטת הדיווח המפורטת 

מאושר על ידי רו"ח (להלן: "הדיווח המעודכן"), וזאת גם אם מדובר ביצרן 

או יבואן שהתקשר עם תמיר בפרק זמן של שנה עד ארבע שנים לפני מועד 

זה. למען הסר ספק מובהר כי הדיווח המעודכן ישמש כבסיס לדיווח על פי 

השינוי במחזור כמפורט להלן. 

3.1.2.3. כל יצרן ויבואן יעביר יחד עם הדיווח השנתי המבוקר אישור רו"ח ביחס 

לשינוי שחל במחזור הכספי של החברה באותה שנה והתאמתו לדיווח השנתי 

שהועבר לגוף המוכר על ידי החברה.  

3.1.2.4. דיווחים חציוניים (חצי שנתיים) יתבססו על הדיווח השנתי לשנה הקודמת 

בחלוקה ל- 2, עם התאמה לשינוי במחזור בין החציונים הרלוונטיים. 

3.1.2.5. ככל שיצרן או יבואן מסוים יעבור את הסף של 300 טון בשנה, עליו לחזור 

לדיווח בשיטת הדיווח המפורטת כמפורט בסעיף 3.1.1 לעיל או בשיטת 

ף 3.1.3 הדיווח המצומצמת כמפורט בסעיף להלן. 

 שיטת הדיווח המצומצמת (דיווח לפי מפרט אריזה ממוצע קבוע למשפחת מוצר) 3.1.3. 

  

שיטת דיווח זו מתאימה ליצרנים ויבואנים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשוק 

המקומי (בישראל) אינו עולה על 40 מיליון ש"ח, ואשר מוצריהם נמכרים בזרם הביתי 

בלבד (במידה ולאותו יצרן/יבואן ישנם בנוסף למוצרים הנמכרים בזרם הביתי גם מוצרים 

הנמכרים לזרם המסחרי ניתן לדווח על אריזות המוצרים לזרם הביתי בנפרד על פי שיטת 

הדיווח המצומצמת ואת הדיווח לזרם המסחרי בנפרד תחת קוד משפחת מוצר TR – יש 

לבצע חישוב באופן עצמאי של משקל האריזות בזרם המסחרי בדומה לחישוב הנעשה 

בשיטה המפורטת בסעיף 3.1.1.6 לעיל). 

3.1.3.1. על היצרן או היבואן לסווג את מוצריו הנמכרים לזרם הביתי על פי רשימת 

משפחות מוצר. 

3.1.3.2. על היצרן או היבואן לדווח על מספר היחידות שמכר בתקופת הדיווח מכל 

משפחת מוצר. 

3.1.3.3. תמיר תבצע המרה למשקלים וסוגי חומרים על פי טבלאות ההמרה 

המעודכנות לאותה שנת דיווח והמפורסמות באתר האינטרנטי של החברה. 

3.1.3.4. תמיר תעדכן בתחילת כל תקופת הכרה את טבלאות ההמרה של משפחות 

המוצר השונות וזאת על פי מפרטי האריזה שיועברו לה על ידי היצרנים 

והיבואנים במסגרת הדיווחים השונים. בגין תקופת ההכרה השנייה טבלאות 

ההמרה יעודכנו ויפורסמו עד סוף שנת 2020 עבור שנת 2021 ואילך.   

3.2. למען הסר ספק מובהר, כי סך דמי הטיפול אותם יידרש לשלם כל יצרן או יבואן יחושב 

על בסיס דיווחיו של אותו יצרן או יבואן. 

 



 מעבר בין שיטות הדיווח השונות 3.3. 

  

מעבר בין שיטות הדיווח יתאפשר אחת לחמש שנים בלבד (פעם אחת בכל תקופת הכרה), אלא 

אם יתקיים אחד מהמקרים הבאים: 

3.3.1. יצרן או יבואן המדווח בשיטת הדיווח המצומצמת אשר עבר את סף המכירות 

השנתי של 40 מיליון ש"ח - יעבור לדווח בשיטת הדיווח המפורטת או בשיטה ע"ב 

מחזור ככל שעונה על הקריטריונים לשיטה זו.. 

3.3.2. יצרן או יבואן המדווח בשיטת הדיווח על פי מחזור ואשר יחס מחזור המכירות 

שלו מראה שעבר את סף 300 הטון- יעבור לדווח בשיטת הדיווח המפורטת או 

המצומצמת ככל שעונה על הקריטריונים בשיטה זו. 

3.3.3. חישוב דמי הטיפול הרטרואקטיביים יבוצע באופן יחסי לשינוי במחזור הכספי 

כפי שמוצג בדוח הכספי השנתי המבוקר אלא אם היצרן או היבואן מבקשים לבצע 

חישוב מדויק.  

4. לאחר סעיף 5 להסכם יתווסף סעיף "מועדי דיווח של יצרן ויבואן לתמיר", בנוסח הבא: 

כל יצרן ויבואן נדרש להעביר לתמיר שלושה דיווחים בשנה, באופן הבא: 

 עד ל- 31.7 בכל שנה על היצרן או היבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה 4.1. 

ב- 1.1 בכל שנה ומסתיימת ב- 30.6 באותה השנה (דיווח חצי שנתי – חציון ראשון). תמיר 

תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת 

הסביבה עד ה- 31.8  בכל שנה, כמחויב בחוק. 

 עד ה- 31.1 בכל שנה יש להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1.7 של השנה 4.2. 

שחלפה ומסתיימת  ב- 31.12 עבור השנה שחלפה (דיווח חצי שנתי – חציון שני). תמיר 

תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת 

הסביבה עד ה- 28.2 בכל שנה, כמחויב בחוק. 

 עד ה- 30.4 בכל שנה יש להעביר לתמיר דיווח מבוקר על ידי רו"ח חיצוני עבור התקופה 4.3. 

שמתחילה ב- 1.1 בשנה שחלפה ומסתיימת ב- 31.12 בשנה שחלפה (דיווח שנתי). תמיר 

תרכז את דיווחי כלל היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת 

הסביבה עד ל- 30.6 בכל שנה, כמחויב בחוק. 

5. מובהר כי תמיר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות ו/או בקרות מטעמה 

בכל הנוגע לדיווחי היצרן/היבואן לפי שיטת הדיווח על פי מחזור, ולדרוש מכל יצרן/יבואן, על 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לעבור לדווח בשיטת דיווח אחרת, וליצרן/יבואן לא תהיה כל טענה 

או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.  

6. עוד מובהר כי שיטות הדיווח המפורטות בנספח זה אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה (להלן: 

"המשרד"). המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון ולבקר את נוהל הדיווח מעת לעת ולבצע בו 

כל שינוי שימצא לנכון. 

7. ככל שלא נאמר במפורש בנספח זה, כל יתר תנאי ההסכם יחולו ללא שינוי. בכל מקרה של 

סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. 

ולראיה באו על החתום: 

  ____________________________      __________________________   
   מקבל השירותים                  תמיר 


