
 משווק הסכם נספח תיקונים ל

 __________ להסכם מיום

 
תאגיד חברתי למחזור פסולת  –להלן רשימת התיקונים להסכם למתן שירותים שנחתם בין אקומיוניטי 

 , אזור התעשייה קרית אריה, פתח תקווה7מרחוב אימבר  ,51-490750-0מס' חברה , אלקטרונית בע"מ
___________, מרחוב ____________, מס' חברה ____________לבין  ("אקומיוניטי" )להלן:

"ההסכם ( מיום ____ לחודש ______ בשנת _______ )להלן: "המשווק"__________________ )להלן: 
 (:המקורי"

 

 תתווסף המילה: ", שלא כתוצאה ממעשהלהסכם המקורי, לאחר המילים " 3.1בסעיף  .1

 "מכוון"

 יתווסף הנוסח כדלקמן: להסכם המקורי 3.1בסוף סעיף  .2

 ".טאשר אינם שנויים במחלוקת או כפי שנקבעו על ידי בית משפט מוסמך במסגרת פסק דין חלו"

 הנוסח הבא:או 

הודיעה למשווק כי הוטל קנס ואפשרה לו להתגונן או לערער עליו ככל שניתן,  אקומיוניטיובלבד ש"

שווק לא ישא בתשלום כלשהו מעבר ובמידת הצורך תשתף עמו פעולה לצורך כך. יובהר כי המ

 "לגובה הקנס.

 " בנוסח הבא:ימי עסקיםחמישה  תוך" להסכם המקורי יוחלפו המילים: 3.2.1.3בסעיף  .3

 "ימי עסקים שלושהתוך "

 להסכם המקורי יוחלף ויהיה כדלקמן: 3.10וסח סעיף נ .4

לפי משקל,  פסולת ציוד וסוללות שתצטבר אצלו וזאתהל רישום מלא ומפורט של ינהמשווק "

, בהתאם לרישומים שיקבל מקבלן האיסוף המורשה "(הרישומים)להלן: " קבוצות סיווג וסוגים

וזאת  הדרישה בכתב, ימים מיום 14, בתוך לאקומיוניטי םעביריו שיפנה ממנו את הפסולת כאמור,

 "מבלי לגרוע מיתר חובותיו בהתאם לחוק.

 :להסכם המקורי יוחלף ויהיה כדלקמן 3.12נוסח סעיף  .5

לאקומיוניטי  להעביר מתחייב המשווקככל שאקומיוניטי תודיע למשווק כי עליו להעביר דיווח, "

 30 בתוך וזאת"(, הדיווח פורמט)להלן: " זה להסכם' ה כנספח המצורף בפורמטדיווחים רבעוניים 

 המשווק יעביר ל שהמשווק יידרש לכך,, ככבנוסף. מהמועד בו הודיעה לו אקומיוניטי על כך יום



 פנימישנתיים על פי פורמט הדיווחים כשהם מבוקרים על ידי רואה חשבון  דיווחים, לאקומיוניטי

 .שנה כל של מסיומה יום 60 בתוך וזאת, המשווק שלאו סמנכ"ל הכספים בחברה 

 יתווסף סעיף בנוסח כדלקמן: 3.15לאחר סעיף  .6

בכך, אקומיוניטי תספק לו מדבקות שילוט אודות אפשרות ההחזרה ככל שהמשווק יהיה מעוניין "

 "זה, להדבקה בחנויות המשווק. 3של פסולת ציוד וסוללות, כמפורט בסעיף 

 :כדלקמן ףסעי ףיתווסלהסכם המקורי )"פינוי"(  3.16סעיף לאחר  .7

מירבית  אקומיוניטי מתחייבת לבצע את פינוי הפסולת, בחצריו של המשווק, תוך נקיטת זהירות

ושמירה על שלום הסובבים בעת פינוי הפסולת וכן לבצע ביטוחים עבור השירותים הניתנים על ידה 

  במסגרת הסכם זה.

 להסכם המקורי יתווסף סעיף בנוסח כדלקמן: 4.3לאחר סעיף  .8

 "אקומיוניטי מתחייבת להעביר את הפסולת שתועבר לידיה במסגרת הסכם זה למחזור מוכר."

 להסכם המקורי יתווסף הנוסח כדלקמן: 4.4בסוף סעיף  .9

בעניין זה מובהר כי חובת המימון של אקומיוניטי כאמור תחול הן במקרה בו ינחה המשווק את "

כבדה ישירות לקבלני המשנה -אקומיוניטי לשלם עבור העלויות הכרוכות באיסוף הפסולת דומה

 יות כאמור."עבור העלוהמורשים, והן במקרה בו המשווק יבחר כי אקומיוניטי תשלם לו 

 :בנוסח הבא "חודשים 6ובמהלך תקופה של " להסכם המקורי יוחלפו המילים: 5.3.2בסעיף  .10

 "חודשים 3ובמהלך תקופה של "

 בנוסח כדלקמן: 5.4להסכם המקורי )"תשלומים"( יתווסף סעיף  5בסעיף  .11

קלה, בפסולת -הדומהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי העברת הבעלות לידי אקומיוניטי בפסולת 

כבדה, בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני אחרת ובפסולת סוללות  תהא התמורה היחידה לה -הדומה

תהא זכאית אקומיוניטי בעבור ביצוע התחייבויותיה כאמור בהסכם זה וכי אקומיוניטי לא תהא 

 "זכאית לכל תמורה נוספת או אחרת, לרבות החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא.

 הבא: " בנוסחיום 60בהודעה מראש ובכתב של  להסכם המקורי יוחלפו המילים: 6.1ף בסעי .12

  "יום. 30בהודעה מראש ובכתב של "

 :המשפט הבאלהסכם המקורי יתווסף  6.3בסוף סעיף  .13



 "בהסכמת הצדדים מראש ובכתב."

 מילים "וללא צורך בכל הודעה" במילים הבאות:הלהסכם המקורי יוחלפו  6.5סעיף סוף ב .14

 "תוך מתן הודעה לצד השני"

 המשפט הבא:להסכם המקורי יתווסף  6.5.2בסוף סעיף  .15

 ".יום 60אשר לא התבטלו בתוך "

 :להסכם המקורי יוחלף ויהיה כדלקמן 6.6נוסח סעיף  .16

 Error! Reference source not -ו .Error! Reference source not foundמבלי לגרוע מהוראות סעיפים "

found.  מוסכם  ,מכח הוראות הסכם זה ו/או כל דיןלצדדים לעיל ו/או מכל סעד או זכות העומדת

עקב כל הפרה יסודית  מיידי באופן לסיומו זה הסכם להביא רשאי היהכל אחד מהצדדים י בזאת כי

יום ממועד ההודעה של הצד השני בדבר הפרה, ככל שהיא ניתנת  30להסכם זה שלא תוקנה בתוך 

 "לתיקון.

 ילה:יום ממועד ההודעה", תתווסף המ 30להסכם המקורי, לאחר המילים "בתוך  6.7 בסעיף .17

 "בכתב"

 :יוחלף ויהיה כדלקמן )"שמירת סודיות"( להסכם המקורי 7נוסח סעיף  .18

 שימוש כל לעשות ולא מוחלטת סודיות על לשמור משנהו כלפי בזאת מתחייב מהצדדים אחד כל"

 הסכם פי-על התחייבויותיו קיום לשם יידרש אשר ככל למעט) אחרים באמצעות ובין בעצמו בין

, לרבות דיווחים ו/או ידיעות שנתקבלו במסגרת מהותו או טבעו מעצם סודי מידע לכל ביחס(, זה

 מיועציו מי או/ו עובדיו או/ו ממנהליו מי או/ו הוא ייחשף או/ו נחשף אליו"(, סודי מידע)" הסכם זה

, מסמכים, רק לא אך לרבות, השירותים עם ובקשר במסגרת, מטעמו מי או/ו משנה קבלן או/ו

 ספקים או/ו מוצרים רשימת, ועסקיים טכניים, מקצועיים, כספיים נתוניםרישומים, דיווחים, 

וכי מידע  הכלל לנחלת שהפך מידע כולל אינו סודי מידע כי מובהר. אחר סודי מידע כל או/ו

ולא יהא בעצם גילוי הוראות כל דין  פי-פי כל דין יגולה במידה הנדרשת על-שנידרש לגלותו על

על אף האמור מובהר עוד, כי . ידע המוגדר כמידע שמצוי בנחלת הכללהמידע כאמור כדי להפכו למ

אקומיוניטי תהא רשאית לגלות מידע סודי לרשות כלשהי, ולרבות גוף ציבורי )משרדי ממשלה ו/או 

 מוסדות מדינה( שהמידע דרוש לה לשם ביצוע תפקידיה בהתאם להוראות כל דין.

מבקש כי  המשווקגרת הליך משפטי כלשהו, במס מאקומיוניטיבמקרה שגילוי כאמור יידרש 

תינתן לו האפשרות, ככל הניתן, להביא את עמדתו בפני הגורם הרלוונטי בטרם תינתן החלטה 

  מידע מסחרי רגיש ביותר. המשווקבנושא הגילוי, לאור היות המידע הסודי של 



עוד מובהר, כי  .ההסכם תקופת סיום לאחר גם בתוקף להיות ימשיךזה על תתי סעיפיו  7 סעיף

ניירות ערך,  חוקהיתר,  וביןנדרש על פי כל דין,  כאמורחובת סודיות זו לא תחול ככל שגילוי המידע 

 מעת לעת. שיעודכנו, כפי ותקנותיו  1968 - "חהתשכ

 :1יתווסף סעיף אחריות ושיפוי בנוסח כדלקמן)"שמירת סודיות"(  7לאחר סעיף  .19

ו/או לאקומיוניטי ו/או למי מטעמה בקשר  שווקלמ םשר יגראקומיוניטי תהא אחראית לכל נזק א"

עם מתן השירותים על פי  הסכם זה ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל של אקומיוניטי ו/או מי מטעמה 

בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד לדין, "והכל בכפוף לכך שהנזק כאמור נגרם בחצריו של 

 במסגרת התקשרות זו.צוע השירותים במהלך בישווק המ

בשל כל  טענה ו ל םבגין כל נזק אשר יגר שווקאקומיוניטי מתחייבת לשפות ו/או ולפצות את המ

ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם מתן השירותים על פי  הסכם זה ו/או בגין 

ם זה ו/או בניגוד כל מעשה ו/או מחדל של אקומיוניטי ו/או קבלני המשנה בניגוד להוראות הסכ

, והוצאות, נזקים ו/או חלוט לדין, או כפי שנקבעו על ידי בית משפט מוסמך במסגרת פסק דין

 על ידי ביטוחי אקומיוניטי ו/או מי מטעמה.  שווקחסרון כיס אלו לא הושבו למ

אף צד מהצדדים להסכם זה לא יחויב בנזקים עקיפים, מסתברים או תוצאתיים לרבות בגין אובדן 

 ווחים ואובדן מוניטין. ר

ואת הבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  שווקאקומיוניטי פוטרת בזאת את המ

ו/או המשמש את  שווקציוד כלשהו המובא על ידי אקומיוניטי או מי מטעם אקומיוניטי לחצרי המ

ידי המשווק או מי ו/או הנמסר לאקומיוניטי על  אקומיוניטי לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם

, ולא תהיה לה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. הפטור מטעמו

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ביחס לשירותים נשוא  סעיף זה יעמוד בתוקפו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא

 הסכם זה.

, ביטוח בהתאם לנוסח אישור הביטוח המצורף זה הסכם תקופת כל במהלך, ערוךת אקומיוניטי

 "כנספח להסכם זה.

 :להסכם המקורי יתווסף המשפט הבא 10.8בסוף סעיף  .20

וודא אקומיוניטי ת. ולעשות מצגים מטעמ כתאו כמוסמ המשווקשל  הכשליח הציג עצמתלא  אקומיוניטי"
 ".הקיומה של התחייבות זו אף לגבי כל מי מטעמ

 להסכם המקורי )"שונות"( יתווסף סעיף בנוסח כדלקמן: 10סעיף סוף ב .21

                                                           
כי  התבררהמקורי היה קיים סעיף ביטוח, אך במהלך הדרך המשווק הסביבה: בהסכם  תכהערה פנימית למשרד להגנ 1

 הסעיף לא רלוונטי בעבור מרבית המשווקים ולכן הסעיף נמחק ולא מופיע כיום במרבית הסכמי המשווק.



הצדדים מבהירים כי חוזה זה אינו חוזה לטובת צד שלישי, וכי לא יהיה באי עמידה בתנאי מתנאי "

 "חוזה זה כדי להקים עילה לצד שלישי.

  יוותרו ללא שינוי.שלא שונו במפורש בנספח תיקונים זה הסכם היתר הוראות  .22

על נספח זה מהווה קבלה של כל התיקונים אשר פורטו לעיל, ובכל מקרה המשווק אקומיוניטי וחתימת  .23

של סתירה בין הוראות ההסכם המקורי לבין הוראות נספח תיקונים זה, יגברו הוראות נספח 

 התיקונים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 המשווק                        אקומיוניטי                                                         

 


