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01.02.2021 

 לכבוד:

 לתאגידמכלים התפוצת ספקי 

 

  באתר התאגידשל הספקים  "איזור האישי"ב דגימותמידע ושינוי מתווה שיקוף 

 2021.01.02החל מתאריך 

 

 כללי: .1

 קבלת , )להלן: "ספקים"( לספקים, לרבות אספנים ורשתות שיווק הנגיש למעוניין התאגיד 

   .כלים שהינם מעבירים לתאגידמ כמויותתמונת מצב רציפה על 

 

 :המודל החדש .2

 משתמשים חדשים, ראו נספח א'(לכניסת צפייה בנתוני הדוחות באיזור האישי ) .א

 לספקיםיאפשר קוף י. השבנפרד ("מרכזת")להלן"  משלוח דוחכל נתונים משיקוף  .ב

 ובין אלה שנמצאו ברי פיקדון.בין אלו שדווחו על ידם  -"יםפערלהבין את הסיבות ל"

לפי ומסך נוסף  בחודש נתוןכלל המישלוחים שהועברו לתאגיד  שלפעילות הצגת מסך  .ג

 (."מרכזת"דוח משלוח )

ה"מרכזת" באתרי דוח  אושרבו רגע חל מהיהספקים  ב"אזור האישי" שלהשיקוף  .ד

 ימי עסקים מהגעת המיכלים לאתרי התאגיד.  5 –, לא יאוחר מ התאגיד

הטבלאות כל גו ותר ממשלוח אחד בתאריך מסוים, יוצשלח יוהספק במידה  .ה

 , כל אחת בהתאם למס' המרכזת שלה.המתייחסות לתאריך הספיציפי

 .'נספח בבהצפייה ב"דוח משלוחי המכלים לתאגיד" הסבר על  .ו

  לתשומת ליבכם: .ז

הנתונים המוצגים בדוח מהווים הערכה בלבד, הנסמכת על המידע המעודכן במערכות "
התאגיד למועד הפקת הדוח, והם אינם בהכרח נתוני הזיכוי הסופיים לספק. הנתונים 
הסופיים יקבעו לאחר קליטה ועיבוד מלא של מלוא נתוני הדגימות במשלוחים שיעביר 

 הספק במהלך החודש.
 
 

 יד:פניות ספקים לתאג .3

 :כספיםבנושא ת והבהרל .א

 .למחלקת הכספים של התאגידומשם  למוקד אל"ה המייליופנו באמצעות  (1

 לספק דרך המוקד, לצרכי תיעוד, בקרה ומעקב.חזרה תשובות יועברו  (2

 

 :דגימהקבלת סרטוני בקשות לל .ב

 .הלמוקד אל" טופס מקווןפנייה באמצעות  (1

 ייה למנהל הביטחון של התאגיד. עביר את הפנמוקד יה (2

  

mailto:Ela@elas.co.il?subject=הבהרה%20בנושא%20כספים%20[פרטי%20הפונה]
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את הסיבות  במערכות התאגיד ובאמצעות סרטוני הדגימה מנהל הביטחון יבדוק (3

  ."מכלים שאינם ברי פיקדוןהימצאות "/ "חוסר בתכולת מכלים", כגון יםלפער

, באופן שיבחר הפונהוישלח  /ותההדגימסרטון  עם דיסקיצרוב מנהל הביטחון  (4

 העברה בנקאית ביצועלאחר ימי עסקים מהצגת שובר התשלום לתאגיד  2תוך 

)לציין בעת התשלום  .עבור כל דגימה בנפרד ,בתוספת מע"מ ₪ 80ע"ס לתאגיד, 

לחשבון הדגימות המבוקשות(  ימספרפרוט את מספר התעודה המרכזת ואת 

 .170בבנק הפועלים, סניף  667040התאגיד 

 

 :סרטוןלאור ממצאי ה דגימההעל הספק ערעור  .ג

"ערעור על תוצאות  ושאהנ , תחתבמייל למוקד התאגיד פנייהיעביר  הספק (1

 ./י הדגימות המבוקשות, כולל ציון מספר "שם הספק -דגימה

 מנהל הביטחון של התאגיד.טיפולו של ל פנייהאת ההמוקד יעביר  (2

 
 

 

 

 בברכה,

 

 

 תאגיד המיחזור אל"ה

 

  

mailto:Ela@elas.co.il?subject=ערעור%20על%20תוצאות%20דגימת%20מיכלים-%20[שם%20הספק]
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 נספח א'

 

 התאגיד האינטרנט של "אזור האישי" באתרל כניסההסבר על 

 

או   אל"הלמוקד תתאפשר באמצעות פניה  האישי"ל"אזור  לנרשמים חדשיםכניסה 

  1-700-700-310בטלפון 

 לצפייה.יקבל הספק הרשאה עביר את הנתונים לתאגיד ושם ימוקד שירות הלקוחות 

 

 /https://ela.org.il  :אתר התאגידב מצויהכניסה לדוחות האישיים 

 .לאתר הדוחותיאפשר כניסה  – דוחות אישיים<<"" עלבצד שמאל לחיצה 

  

 

 "דוחות אישיים"ומשם  "תפריט"על  יש ללחוץ גולשים מטלפון סלולאריה ספקים רשומיםל
 

 הכניסה:יש להזין במסך 

 קוד לקוח

 מספר ת.ז או מספר ח.פ 

 סיסמא

 מספר מהתמונה

 

 (כפתור ירוק)ה לחיצה על "כניסה<" – "קראתי והסכמתי לתנאי השימוש באתר" Vלסמן ב יש 

 

 

  

mailto:Ela@elas.co.il?subject=בקשת%20הרשאה%20לצפייה%20באזור%20האישי%20[פרטי%20הפונה]
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 נספח ב'

 

 משלוחי המכלים לתאגיד" ותהצפייה ב"דוחדף הסבר על 

 

 

מוצג בפניכם שדרוג ועדכון "האזור האישי" שלכם שיפור השירות, פעילות התאגיד לכחלק מ

כלים המבאתר האיטרנט של התאגיד, כל זאת לצרכי בקרה ומעקב שלכם אחר משלוחי 

 שהינכם מעבירים לתאגיד.

 

להכניס קריאות לפינוי ב"אזור האישי" ניתן, בין השאר, לעיין בנתוני המשלוחים שביצעתם ו

 כלים.מ

 

 הספקניתן לעיין בפעילות החודשית בהתאם למספר  כלים לתאגיד"דוח משלוחי המב"

 שלכם.

 

" ריק, יםספקשל נקודות איסוף נוספות, השאירו את תא " ספקבמידה וברשותכם  מספרי 

 תוכלו לעיין בכל המשלוחים יחד. "המשקפת" וכךסימון לחיצה על 
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 במשלוח הרלבנטי.לחיצה על תא "מספר המרכזת", פותחת את פרוט הדגימות שבוצעו ב 

 

 בקשה לקבל צילום דגימה ממשלוח:

במידה וקיים פער בין המשלוח לממצאי הדגימות, הנכם רשאים לבקש את צילומי הדגימה 

 .ימים מיום פרסום דוח המשלוח 10תוך הרלבנטית, 

 

 לתשומת לבכם:

התאגיד הנתונים המוצגים בדוח מהווים הערכה בלבד, הנסמכת על המידע המעודכן במערכות 

הסופיים יקבעו  . הנתוניםלספק, והם אינם בהכרח נתוני הזיכוי הסופיים למועד הפקת הדוח

 במהלך החודש.  הספקלאחר קליטה ועיבוד מלא של מלוא נתוני הדגימות במשלוחים שיעביר 


