
יצרן/יבואן יקר,

ניתנת בזאת הודעה ע"י חברת ת.מ.י.ר - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: "תמיר"(, בדבר כינוס 
אסיפה של יצרנים ויבואנים הקשורים עם תמיר בהסכם לקבלת שירותים ואשר אינם בעלי מניות בתמיר )להלן: 
"יצרנים ויבואנים"(, בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"א-2011 )להלן: "חוק האריזות"(. 

הנושאים שעל סדר היום*: 

הצגת תקציב 2018. 1

הצגת דוחות כספיים 2017. 2

סקירה על יצרנים ויבואנים ועל רשויות מקומיות. 3

אישור מינוי דח"צ - מר יואש בן יצחק כדירקטור חיצוני על פי סעיף 21 )ה( לחוק האריזות. 4

מניין חוקי והרוב הנדרש
מניין חוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים יצרנים ו/או יבואנים המייצגים יחד לפחות 25% מסך היצרנים ו/או היבואנים )להלן: "המניין 
החוקי"(. לא נכח המניין החוקי בתום חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. בהתאם להוראות 

סעיף 21)ז( לחוק האריזות, הרוב הנדרש לאישור החלטות באסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות היצרנים והיבואנים הנוכחים המשתתפים בהצבעה. 

 הנכם מוזמנים למפגש שיערך ביום שלישי, 
 10 ביולי 2018, כ"ז בתמוז תשע"ח בשעה 14:30

קריפטון הכפר הירוק

אסיפת יצרנים ויבואנים ה-6

 יש לשלוח טופס זה עד לתאריך 15.6.2018 באמצעות פקס: 153-9-9666025
aluma@tmir.org.il או neta@tmir.org.il או בדוא"ל

*הצגת העניינים שדווחו ע"י תמיר למנהל )כהגדרתו בחוק האריזות( לפי סעיף 18 לחוק האריזות, למעט הפרטים האמורים בסעיף 18 )א()2( לחוק זה.



לכבוד
ת.מ.י.ר - תאגיד מחזור יצרנים בישראל )חל"צ( )להלן: "תמיר"(

רח' שנקר 18 
הרצליה

פרטי התקשרות עם הנציג המשתתף:

 תפקיד:                                         טלפון במשרד:                                         טלפון נייד:                                       

דוא"ל:                                         מספר פקס:                                                            

הכניסה לאסיפה מותנית בהצגת תעודה מזהה

הנדון: מינוי שלוח לאסיפת יצרנים ויבואנים 

מס' חברה/ע"מ   אני הח"מ )שם החברה(      

, או בהיעדרו/ה את  ממנה בזה את מר/גב'      ת.ז.     

ת.ז.     לפעול ולהצביע למעני ובשמי באסיפת היצרנים  מר/גב'     

,2011 21 לחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א -   והיבואנים שתכונס על ידי תמיר, בהתאם להוראות סעיף 

ביום 10 ביולי 2018.

ולראיה באתי על החתום

לחודש    שנת   ביום   

                                           

שם וחותמת החברה/ע"מ

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( רח' שנקר 18, אזור התעשייה 
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