
CERTIFICATE
This is to certify that the Information Security Management System of

T.M.I.R MANUFACTURES RECYCLING
CORPORATION IN ISRAEL (CC)

18, Shenkar St. , Herzelia , Israel

Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO/IEC 27001:2013
This Certificate is Applicable to

Business processes: 1. Receiving packaging reports from manufacturers and importers and
transferring them to the ministry of environmental protection (MoEP). 2. Transferring reports to the
MoEP about the collection, sorting and treatment of packaging waste (municipal area and
commercial sector). 3. Performing publicity and educational activities to increase awareness of
packaging separation.

System/products: Systems managed in a DC by outsourcing company importers and producers,
authorities reporting, ERP (priority), exchanges.

According to Statement of Applicability: 25 March 2018
Certificate No.: 93515 Certificate Issue Date: 01/05/2018
Initial Certification Date: 01/05/2018 Certification Expiry Date: 30/04/2021

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Ilan Carmit
Acting Director General R.N 514612811

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division
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תעודה
של מערכת ניהול אבטחת המידע וזאת לתעודה כי

ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
ישראל , הרצליה , שנקר 18

‘

התקן: לדרישות מתאימה נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה

ת"י 27001:2013
האישור תקף ל:

המשמש השונים) האריזה חומרי סוגי פי (על האריזות משקל על ויבואנים מיצרנים דיווחים קבלת .1 עסקיים: תהליכים
על הסביבה להגנת למשרד דיווחים העברת .2 הסביבה. להגנת למשרד אלו דיווחים והעברת מוצריהם לאריזת אותם
להגברת וחינוך הסברה פעולות ביצוע .3 העסק. מבתי והן העירוני מהמרחב הן אריזות בפסולת וטיפול מיון איסוף

בקנה מידה ארצי (טלוויזיה/רדיו/עיתונות וכו'). להפרדת אריזות הן באופן נקודתי ברשויות המקומיות והן המודעות

מערכות המנוהלות במיקור חוץ, בחוות שרתים חיצונית מערכת יצרנים ויבואנים, מערכת "דיווח מהרשויות", מערכות/מוצרים:
.EXCHANGE (פריוריטי), מערכת דואר ארגוני ERP מערכת

25 מרץ 2018 בהתאם להצהרת ישימות:

01/05/2018 הוצאה: תאריך 93515 מס' אישור:
30/04/2021 האישור בתוקף עד: 01/05/2018 אישור ראשוני:

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה. הכל אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו, מת"י

איכות והסמכה. לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר מת"י-אגף www.sii.org.ilהתעודה היא רכוש

אילן כרמית
514612811מ"מ מנכ"ל כהן-קגןח.פ אלי

ראש אגף איכות והסמכה
2 מתוך 1 עמוד
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