
 

 1נספח תיקונים מס' 

 _____________להסכם מיום

תאגיד מיחזור יצרנים  –להלן רשימת התיקונים להסכם למתן שירותים שנחתם בין ת.מ.י.ר. 

( "תמיר")להלן:  פתח תקוה, ג'25 יגיע כפיים , מרחוב 55-4652855בישראל בע"מ )חל"צ(, מס' חברה 

לבין _____________________________, מס' חברה ____________________, מרחוב 

( מיום ____ לחודש ______ בשנת _______ "מקבל השירותים"__________________ )להלן: 

 (:"ההסכם המקורי")להלן: 

 :יירשם בחובות הקבועות בו;"במבוא להסכם המקורי, לאחר המילים " .5

 ;".והואיל והסכם זה אושר ע"י המנהל כנדרש עפ"י חוק"

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 6.5.2.5בתחילת סעיף  .2

 ".לעיל 2.1.2"על אף האמור בסעיף 

 להסכם המקורי יתווספו המילים הבאות: 6.5.5בסוף סעיף  .3

טוריון של "למען הסר ספק מובהר כי כל שינוי בשיעורי דמי הטיפול כפוף לאישור הדירק

תמיר. עוד מובהר כי תמיר תודיע בכתב למקבל השירותים על כל שינוי בשיעורי דמי 

 הטיפול."

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 6.2.5בסוף סעיף  .4

"תמיר תעביר למקבל השירותים אסמכתאות על הטלת הקנס או העיצום הכספי תוך זמן 

 הכספי"סביר ממועד דרישת תשלום הקנס או העיצום 

 להסכם המקורי: 6.2.2בסעיף  .5

 ".2.2.1לפי סעיף "יבואו המילים  "2.2סעיף "לפי מקום המילים ב

יתווספו  "על כל דרישה ו/או תביעה כאמור לעיל"להסכם המקורי, לאחר המילים  7בסעיף  .6

 "בצירוף עותק של הדרישה ו/או התביעה כאמור".המילים 

 :הבאותיתווספו ההוראות להסכם המקורי  7בסוף סעיף  .7

"מקבל שירותים המבקש לערער על חיוב שהושת עליו כאמור בסעיף זה, יגיש לדירקטוריון 

יום ממועד ההחלטה על  30הגוף המוכר השגה בכתב על החיוב )להלן: "השגה"( בתוך 

השתת החיוב כאמור. דירקטוריון הגוף המוכר יתכנס וידון בהשגה, ומועד תשלום החיוב 

מידה והדירקטוריון ידחה את ההשגה, ישלם מקבל יידחה עד לאחר הדיון בהשגה. ב
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ימים בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )מדד  14השירותים את החיוב תוך 

ידוע( ממועד ההחלטה על השתת החיוב. למען הסר ספק מובהר כי האפשרות להגשת 

השגה לא תחול ביחס לתשלומים מכל סוג שהוא או קנסות שהושתו על כלל מקבלי 

 שירותים על פי הסכם זה."ה

 :יירשם" .סודי אחר מידע כללהסכם המקורי, לאחר המילים " 8בסעיף  .8

עפ"י הוראות כל דין,  במידה הנדרשת"מובהר כי מידע שנידרש לגלותו עפ"י כל דין, יגולה 

המצוי בנחלת המוגדר כמידע ועצם גילוי מידע זה, לא יהפוך את המידע המגולה למידע 

 ל."הכל

 יישארו ללא שינוי מלבד התיקונים המתוארים לעיל. המקורי ההסכםהוראות  .9

חתימת תמיר ומקבל השירותים על נספח זה מהווה קבלה של כל התיקונים אשר פורטו  .55

לבין הוראות הנספח יגברו  המקורי לעיל, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם

 הוראות נספח זה.

 ולראיה באנו על החתום:

 

_________________ _________________ 

תאגיד מיחזור יצרנים  –ת.מ.י.ר. 
 בישראל בע"מ )חל"צ(

_______________ 

 


