
 להסכם מיום __________ שינוייםנספח 

 שנערך ונחתם ביום ____ בחודש __________ שנת ______

 
 

     ________________  :בין

 ___________ ובמרח

 טלפון:]                     [; פקס: ]_________[                 

   ("הרשות המקומיתאו " "פסולת לפינוי אחראי: "להלן)  
 ;אחד מצד          

 
 
 

 (צ"חל) מ"בע בישראל יצרנים מחזור תאגיד. ר.י.מ.ת  :לבין

 514612811.פ.ח   
   
 הרצליה 18שנקר  ובמרח  

  8866053-09פקס:  8800046-09: טלפון

      "(תמיר: "להלן)  
 ;שני מצד

 
 

 יזותע הוראות חוק הארוצילבהסכם _________ ובין הצדדים נחתם ביום  הואיל

בכל הנוגע להפרדה ולפינוי של פסולת  ,בהתאמה הצדדיםעל כל אחד מ החלות

 (;"ההסכם המקורי"להלן: ) מתחומו של האחראי לפינוי פסולתהאריזות 

קיבלה תמיר הכרה חדשה מהמשרד להגנת הסביבה, כ"גוף  30.11.2016וביום  והואיל

  ;מוכר" לחמש שנים נוספות

ובמסגרת ההכרה החדשה כאמור, אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה נוסח  והואיל

הסכם לדוגמא מעודכן עם אחראי לפינוי פסולת אשר נוסחו אף אושר על ידי מרכז 

 "(;ההסכם המעודכן)להלן: "  האיזוריות צותהמוע ומרכזהשלטון המקומי 

ועל פי תנאי ההכרה החדשים של תמיר, כל אחראי לפינוי פסולת החתום על  והואיל

הסכם עם תמיר נדרש לחתום על נספח שינויים המביא לידי ביטוי את השינויים 

 ;שנעשו בהסכם המעודכן ביחס להסכם המקורי

 הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין 

  לנספח שינויים זה.המצורף  נספח א'בתוקן בהתאם למפורט יהמקורי הסכם הנוסח  .1

המצורף  ב' בנספחנספח י' להסכם המקורי יתוקן ויתווספו אליו סעיפים בהתאם למפורט  .2

 לנספח שינויים זה.
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המצורף  ג' בנספחלהסכם המקורי יתוקן ויתווספו אליו סעיפים בהתאם למפורט  1-נספח י' .3

 לנספח שינויים זה.

 .'דכנספח נספחי י"ב להסכם המקורי יוחלפו בנספחי י"ב המצורפים לנספח שינויים זה  .4

המצורף  'הבנספח נספח י"ג להסכם המקורי, יתוקן ויתווספו אליו סעיפים בהתאם למפורט  .5

 .לנספח שינויים זה

 'וכנספח נוהל דגימות פחים כתומים, בנוסח המצורף  – 2-גנספח י" יתווסף להסכם המקורי .6

 לנספח שינויים זה.

 .1כנספח ז'נספח י"ח להסכם המקורי יוחלף בנספח י"ח המצורף לנספח שינויים זה  .7

תכנית מפורטת להסברה ברשויות המקומיות  – 1-נספח י"ח יתווסף להסכם המקורי .8

 . לנספח שינויים זה 'חנספח כ, בנוסח המצורף הסכםההמיישמות הסדרי הפרדה על פי 

 יבוטלו.להסכם המקורי  ט"ז -ו 2-, י"ז1-נספחים י"ד, י"ז .9

מלבד התיקונים  ,יישארו ללא שינוי ולהמצורפים הנספחים הוראות ההסכם המקורי ויתר  .10

 .המפורטים בנספחים המצורפים לנספח תיקונים זה

   .כאמור של התיקוניםעל נספח זה מהווה קבלה אחראי לפינוי פסולת חתימת תמיר וה .11

 . 1.1.2017תחולתו של נספח שינויים זה יהיה החל מיום  .12

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח שינויים זה לבין הוראות ההסכם המקורי ו/או נספחיו  .13

 ייגברו הוראות נספח שינויים זה.

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 מחזור תאגיד – ר.י.מ.ת

 (צ"חל) מ"בע בישראל יצרנים

 הרשות המקומית 

 

 

 

 

                                                        
 

 השינוי יהיה ביחס לרשויות המיישמות הסדר הפרדה לפסולת אריזות )"פחים כתומים"( בלבד. 1


