
 

 הנחיות לדיווח –תוספת לנספח ד' 

"(, קבלן הרישיוןלרישיון קבלן איסוף פסולת אריזות מבית עסק )להלן: " 3.5-ו 3.4בהתאם לסעיפים 

 האיסוף נדרש להעביר לתמיר דיווחים חודשיים ושנתיים בהתאם לפורמטים המצורפים לרישיון.

 בדיווחיו לתמיר. לפי ההנחיות שלהלןימים ממועד פרסום מסמך זה, קבלן האיסוף יפעל  60-החל מ

* * * 

 הדיווח החודשי .1

)להלן:  בית העסקברמת  פרטני קבלן האיסוף יעביר לתמיר, באמצעות מערכת הדיווח, דיווח .1.1

 1"(, בהתאם להוראות שלהלן:הדיווח הפרטני"

קבלן האיסוף יפיק, באמצעות מערכת הדיווח, תבנית דיווח פרטני לגבי מכלי אצירה או  .1.1.1

קשיחים. ניתן להפיק את תבנית הדיווח הפרטני פעם אחת בלבד, ולעשות בה שימוש בכל 

 דיווח חודשי.

קבלן האיסוף יפיק, באמצעות מערכת הדיווח, רשימה של בתי העסק שהוא אוסף מהם  .1.1.2

 פסולת אריזות.

לפי  פסולת האריזות לגבי כל בית עסקאת נתוני איסוף  ברשימה כאמור הקבלן ימלא .1.1.3

 שלהלן: התבחינים

 כלי אצירה או קשיחים; –סוג התגמול  .1.1.3.1

 משקל האיסוף בטון; .1.1.3.2

 כמות פינויים לפי זהות האתר. .1.1.3.3

 , באמצעות מערכת הדיווח, אסמכתאות של תעודות משלוח.דיווחקבלן האיסוף יצרף לכל  .1.1.4

על בתי עסק חדשים שטרם מופיעים ברשימת בתי העסק,  , מדי חודש,קבלן האיסוף ידווח .1.1.5

 איסוף שהתקבלו מהם לפי משקל האיסוף )בטון( וכמות פינויים.ויזין את נתוני ה

 

מובהר בזאת כי הדיווח הפרטני אינו מחליף את הדיווח הכללי של קבלן האיסוף על פסולת  .1.2

האריזות שאסף מכלל בתי העסק, וכי קבלן האיסוף נדרש להעביר את הדיווח הפרטני בנוסף 

 לדיווח הכללי בתכונתו הקיימת כיום.

-על העברה למחזור של "ביגגם קבלן האיסוף יעביר לתמיר דיווח, באמצעות מערכת הדיווח,  .1.3

 בגים" או חומרים אחרים שנאספו מבתי עסק ועברו למחזור במפעלים שונים.

הכולל אסמכתאות ורישומוני ייצוא לפי   דיווחים של מפעלי מחזור,קבלן האיסוף יעביר לתמיר  .1.4

 הנדרש.

 פרטני יבוצע, בשינויים המחויבים, גם בדיווח השנתי.תהליך של דיווח  .1.5

קבלן האיסוף יקפיד על הנחיות הדיווח וינחה את כל מי שפועל מטעמו לגבי הקפדה על הנחיות  .1.6

 הדיווח.

 התאמה-התאמות נתונים במקרה של אי .2

                                                           
יצוין כי עד היום קבלן האיסוף נדרש להעביר דיווח כללי על פסולת האריזות שאסף בבתי עסק, וכעת  1

 ברמת בית העסק. פרטני דיווח גם בנוסף יצטרך להעביר



 

אינו תואם את תבנית הדיווח הפרטני שהופק שהונפק באמצעות מערכות הקבלן שהדיווח ככל  .2.1

, מתחייב קבלן האיסוף לבצע התאמה של הנתונים לקובץ שהנפיקה ות מערכת הדיווחבאמצע

תמיר באמצעות מערכת הדיווח ולערוך השוואה לרשימת בתי העסק שהונפקה באמצעות 

 המערכת, בהתאם לפירוט שלהלן:

 שם בית העסק; .2.1.1

 שמות האתרים ומספרם בתמיר; .2.1.2

 סוג כלי האצירה. .2.1.3

ווח נדרש לבצע תיקונים, שינויים או התאמות בדיווחים בנוסף, ככל שיתברר כי לאחר הדי .2.2

, כגון עדכון אתרים, עדכון בתי עסק שנשמטו או בהתאם לביקורות שעורכת תמיר מעת לעת

ימים  7יבצע את התיקון, שינוי או התאמה תוך  קבלן האיסוף – ממצאים אחרים שעלו בביקורת

 ים, השינויים או ההתאמות כאמור.בו העבירה תמיר את הבקשה לערוך את התיקונמהמועד 

* * * 

לרישיון, תמיר, לפי שיקול דעתה, רשאית לשנות את תנאי הרישיון, וקבלן האיסוף  7.2בהתאם לסעיף 

יום  60יידרש לעמוד בתנאים החדשים או שיישלל ממנו הרישיון. הודעה על שינוי תנאי הרישיון תימסר 

 מראש.

 

 


