
 

 הנחיות למילוי טופסי דיווח

לכל חודש על כמות פסולת  51כקבלן איסוף מורשה של תאגיד ת.מ.י.ר אתם נדרשים להעביר אלינו דיווח עד ה 

 האריזות שנאספה וכמות פסולת שמוחזרה בחודש הקודם.

= אריזות של מוצרים )ללא חומרים מסוכנים( מכל הסוגים שנפרקו בחצר המפעל או בית העסק לאחר  פסולת אריזות

 השימוש המיועד שלהן. 

של מוצרים שלא יצאו מהיצרן/יבואן ריקות ) אריזות  פחת ייצורלדווח לתאגיד ת.מ..י.ר:  איןפסולת אריזות עליה 

קפם ובסופו של דבר לא נמכרו לצרכן גיעו לחנות אך פג תו) מוצרים שה השמדהל ואריזות שנשלחובשל פגם למשל( 

 ולכן אין להכניס את הכמויות הללו לדיווח. אינם נכללים בחוק האריזותאלא הועברו להשמדה( 

חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטונים, תבורי קרטון, : דוגמאות לאריזות נפוצות בעולם התעשייתי

 .וכדומה קוביות ,, משטחי פלסטיק או עץ, שרינקים, שקי ניילוןארגזי פלסטיק או עץ

 לצורך הדיווח נבנו בשבילכם נספחי דיווח ד' ה' ונספח ו'.

)ללא פחת ייצור  אתם מתבקשים למלא את כמות פסולת האריזות .מבתי עסק איסוףטופס דיווח לקבלן  - נספח ד'

בלבד )ללא איסוף מרשויות או קליטה של פסולת אריזות  במהלך החודש המוודח מבתי עסקשנאספה  והשמדות(

 וצריך להיות מגובה בתעודות שקילה. מקבלני איסוף מורשים אחרים(. הדיווח הינו לפי סוג חומר

אתם מתבקשים למלא את כמות  .למחזור טופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק על פסולת אריזות שהועברה - נספח ה'

אין לכלול בנספח זה פסולת אריזות של ) ה למחזור מתוך הכמות שנאספה מבתי העסקפסולת האריזות  שהועבר

קבלני איסוף שונים שהעבירו אליכם פסולת ואין לכלול פסולת אריזות שנאספה מרשויות או חומרי מחזור שהם אינם 

יכיל חומר שעבר למפעל מחזור  ח ה'כל נספ את נספח ה' ממלאים לכל מפעל מחזור בנפרד/פתרון קצה, .(אריזות

יכול להיות שהועברו לאותו מפעל מחזור כמה חומרים אך לא יכולים להופיע כמה פתרון קצה על אותו נספח.  ים.מסו

אליו כמות פסולת האריזות מפעל המחזור/ פתרון הקצה נדרש לחתום לכם על הדיווח ובכך לאשר שאכן הועברה 

  "י המשרד להגנת הסביבה.חייב להיות מוכר ע האריזות פסולתועברת אליו ממפעל המחזור  שדווחה.

טופלה  / לאנרגיה הושבה / לשם מחזור שיוצאהטופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק על פסולת אריזות  -נספח ו'

אתם מתבקשים למלא את הנספח הזה רק במידה וייצאתם את פסולת האריזות או  .(בלבד )באישור תמיר אחרת

חובה  ,נספח ו'יש למלא את  במידה והפסולת יוצאה לחו"ל העברתם אותה להשבה )לאחר קבלת אישור מתמיר(. 

)ניתן  ח.במידה והפסולת מועברת לחברת ייצוא אתם נדרשים לצרף רשימון ייצוא לדיוו .למלא את עמודת ארץ הייצוא

 בסוף הנספח יש לחתום.(. ולהשאיר רק את הכמות יעד הייצוא וסוג החומרלמחוק בו את הפרטים המסחריים 

 !שימו לב

 משקל הפסולת שמוחזרה באותה חודש סך כל נספחי ה'  ונספחי ו' שאתם מגישים שווים לסך

 הדיווחים החודשיים שהועברוסוכם את פעם בשנה אתם מתבקשים להעביר דיווח שנתי מרוכז חתום על ידי רו"ח ש

 


