
 

 2נספח תיקונים מס' 

 _____________להסכם מיום

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

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

( לבין _____________________________, מס' חברה ____________________, "תמיר"

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

 (:"ההסכם המקורי"_______ )להלן: 

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 5.2בסוף סעיף  .5

וההנחיות כאמור יפורסמו על ידי תמיר באתר האינטרנט שלה או יועברו תנאי הרישיון "

  "לידיעת מקבל השירותים בכל דרך אחרת שתמצא תמיר לנכון על פי שיקול דעתה.

 להסכם המקורי יתווספו בריש הסעיף המילים הבאות: 6.5.5בתחילת סעיף  .2

 לעיל," 1.4עבור קיום חובות הגוף המוכר כאמור בסעיף "

 להסכם המקורי יתווספו המילים הבאות: 6.5.4סעיף בסוף  .3

ספרי מקבל השירותים, כפי שיאושרו על ידי רואה החשבון של מקבל השירותים,  יהיו "

 ".ראיה לכאורה לנכונות הנתונים המופיעים בדיווחי מקבל השירותים

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 7בסוף סעיף  .4

בהתאמה אף ביחס למעשה ו/או מחדל של מקבל השירותים זה, יחולו  4"הוראות סעיף 

אשר השפיעו על חלקו של מקבל השירותים על הקנסות, העיצומים הכספיים וגובהם 

 ."לעיל 3.2.2כאמור בריש סעיף 

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 8בסוף סעיף  .5

אותו הוא ל מידע רשאי להעביר כ היהי יםמובהר כי למרות האמור לעיל, מקבל השירות"

של מידע כאמור לא תיחשב כהפרת  העברהעפ"י כל דין, לרשות כלשהיא, ומחויב להעביר 

 ים."חובת הסודיות של מקבל השירות

 לעיל, יתווספו המילים הבאות: 5 , לאחר התוספת כאמור בסעיף 8בסוף סעיף  .6

 )ב( לחוק האריזות". 22זה, כדי לגרוע מהוראות סעיף  5מובהר כי אין בהוראות סעיף "
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 :לסכם המקורי, יתווספו המילים הבאת 9.2וף סעיף בס .7

לעיל, כדי לגרוע  6.4קבל השירותים על פי סעיף אין בסיום הסכם זה על ידי מ ,כמו כן"

מחובות הגוף המוכר לספק שירותים למקבל השירותים בכל הנוגע לתקופה שהייתה חלק 

 ".מתקופת ההסכם

 ת:יתווספו המילים הבאולהסכם המקורי,  55.3וף סעיף בס .8

לו, על  ימים מהיום בו נודע לו, ככל שנודע 4הגוף המוכר ידווח למקבל השירותים בתוך "

 ."ההכרה בו כגוף מוכראת מנו כוונת המנהל לשלול מ

 יישארו ללא שינוי מלבד התיקונים המתוארים לעיל. המקורי הוראות ההסכם .9

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

או נספח  נספחלבין הוראות ה המקורי לעיל, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם

 יגברו הוראות נספח זה.תיקונים מוקדם יותר בזמן לנספח תיקונים זה, 

 

 ולראיה באנו על החתום7

 

_________________ _________________ 

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

_______________ 

 


