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 3נספח תיקונים מס' 

 להסכם מיום_____________

תאגיד מיחזור יצרנים  –להלן רשימת התיקונים להסכם למתן שירותים שנחתם בין ת.מ.י.ר. 
)להלן:  תקוה -פתח, ג'18 יגיע כפיים, מרחוב 18-188118-8בישראל בע"מ )חל"צ(, מס' חברה 

( לבין _____________________________, מס' חברה ____________________, "תמיר"
( מיום ____ לחודש ______ בשנת "מקבל השירותים"מרחוב __________________ )להלן: 

 (:"ההסכם המקורי"ן: _______ )להל

 להסכם המקורי יתווסף המשפט הבא: 1.5בסוף סעיף  .8

 ."באישור המנהל"כל שינוי בשיטת הדיווח יבוצע על ידי תמיר 

 להסכם המקורי יתווסף המשפט הבא: 1.1בסוף סעיף  .1

 ."באישור המנהלכל שינוי בשיטת הדיווח יבוצע על ידי תמיר  "

 סף המשפט הבא:להסכם המקורי יתוו 8.8.8בסוף סעיף  .5

"כל תשלום יבוצע כנגד חשבונית כדין, וינוכו ממנו תשלומי חובה על פי דין, אלא אם 

 יומצאו קודם לכן אישורים מתאימים על פטור מניכוי מס במקור."

להסכם המקורי, לאחר המילים "הדוח השנתי )להלן: "ההתחשבנות"(",  8.8.1בסעיף  .1

 יתווספו המילים הבאות: 

  ".למקבל השירותים העתק של ההתחשבנותתמיר תספק "

 להסכם המקורי יתווסף המשפט הבא: 8.8.1בסוף סעיף  .1

 ".העדכון יכנס לתוקף רק בתום תקופת ההודעה המוקדמת"

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 8.1.1בסוף סעיף  .8

 "ובלבד שהנתונים הנדרשים מתייחסים לתקופת ההסכם בלבד."

 המקורי יוחלף ויהיה כדלקמן:להסכם  7נוסח סעיף  .7

 שיפוי. 7"

מקבל השירותים ישפה את הגוף המוכר מייד עם דרישתו הראשונה, ובכל מקרה לא  7.1
ימים ממועד דרישת הגוף המוכר, בגין כל נזק ישיר אשר נגרם לגוף המוכר,  30-יאוחר מ

כל מעשה או עקב אם וככל שנגרם ולרבות בגין כל קנס או עיצום כספי אשר הוטל עליו, 
מחדל של מקבל השירותים )להלן: "הקנס"(, ובכלל זאת בגין העברת דיווחים לא נכונים 
או לא מדויקים לגוף המוכר או היעדר רישום בקשר עם הנתונים אותם נדרש מקבל 

 השירותים לספקם ו/או לנהל את רישומם מכוח החוק. 
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ל טענה ו/או תביעה ו/או הליך בנוסף, ישפה מקבל השירותים את הגוף המוכר בגין כ 7.2
נגד הגוף המוכר בשל כל מעשה או מחדל של מקבל השירותים )להלן:  אחר שיוגש
 "התביעה"(.

כפופה לכך שהגוף המוכר ימסור לעיל,  7.2 -ו 7.1 חובת השיפוי כאמור בסעיפים 7.3
תם, למקבל השירותים הודעה על התביעה או הקנס, לפי הענין, בתוך זמן סביר לאחר קבל

, ובלבד שאין בכך וככל שהדבר אפשרי, יאפשר למקבל השירותים להתגונן או לערור כנגדם
כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על הגוף המוכר על פי הוראות כל דין ו/או הוראות 

 אחרות החלות על הגוף המוכר.

שור מקבל הגוף המוכר לא יתפשר ו/או יודה בכל תביעה או קנס, אלא לאחר קבלת אי 7.4
, מראש ובכתב לעיל 7.2 -ו 7.1ייוחסו הקנס או התביעה כאמור בסעיפים  אליוהשירותים 

מקבל השירותים יעמיד לרשות הגוף "(, וזאת בתנאי כי התפשרות על הגבלה)להלן: "
בגובה המקורי של התביעה או  חוזרת ובלתיהמוכר ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית 

 סבראם כן  אלאימים ממועד דרישתה של תמיר לעשות כן,  7וזאת בתוך הקנס, לפי הענין, 
מועד שבעת הימים ) יותר קצר במועד כאמור בנקאית ערבות המצאת נדרשת כי המוכר הגוף

. הערבות "(הערבות להמצאת המועד: "להלןלהמצאת הערבות או המועד הקצר יותר יכונו 
הבנקאית לא תחולט אלא במקרה בו מקבל השירותים לא מילא את התחייבותו לשיפוי 
כאמור בגין התביעה או הקנס, בכל מקרה בו חוייב הגוף המוכר )בחיוב שלא עוכב ביצועו( 

ימים  3לשלם עבור התביעה. הגוף המוכר יתן למקבל השירותים הודעה מראש ובכתב 
מובהר כי בכל מקרה בו לא יעמיד מקבל השירותים את  קודם למימוש הערבות. עוד

, לא תחול ההגבלה על התפשרות, ולמקבל הערבות להמצאת המועד בתוךהערבות הבנקאית 
 השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה." 

 להסכם המקורי, יתווספו המילים הבאות: 1.8בסוף סעיף  .1

 ", מכל סיבה שהיא."

להסכם המקורי, לאחר המילים "לפני מועד סיום ההסכם" יתווספו המילים  9.8 בסעיף .9

 הבאות:

 ", מכל סיבה שהיא ו/או ללא סיבה."

בנספח תיקונים זה ו ללא שינוי מלבד התיקונים המתוארים רהוראות ההסכם המקורי יישא .81

: והתיקונים שבנספחי התיקונים האחרים עליהם חתמו תמיר ומקבל השירותים )להלן

 ."(נספחי התיקונים"

חתימת תמיר ומקבל השירותים על נספח זה מהווה קבלה של כל התיקונים אשר פורטו  .88

י התיקונים, לעיל, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם המקורי לבין הוראות נספח

 .י התיקוניםיגברו הוראות נספח

 

 ולראיה באנו על החתום:
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_________________ _________________ 

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

_______________ 

 

 


