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 שותפיםתוכנית ב שיתוף פעולההסכם 

 

 _____________שנה ____________ לחודש __________ ביום _________ שנערך ונחתם ב

 

   "( השותפות: "להלן  ) 228931855מ .ע שותפות סופר אינוויס   : בין 

 05585מיקוד  נתניה 2שמואל הנציב  'מרח

    575-5555589:פקס , 575-5555585:'טל   
 ; מצד אחד          

 

     ________________ז.ת/ פ .ח_____________________   :לבין 

    ___________________'   מרח "(בתוכנית שותפיםשותף ה :"להלן)                                         

 , ______________:' לט  ____________מיקוד  ___________ עיר                                        

 ____________________________: מייל, _____________: פקס                                        

 ; מצד שני          

 "הצדדים"יקראו יחד : להלן     

 

הינה המפתחת ובעלת זכויות ההפצה והשיווק הבלעדיים של תוכנה להפקת השותפות ו: הואיל 
 לצרכי ניהול ספרי חשבונותגם המשמשת "( התוכנה: "להלן)ות באופן דיגיטאלי חשבוניות וקבל

  .בתחום הפיננסילא רק  ךבפרט א

 , מעוניינת להעניק רישיון שימוש מוגבל בלתי ניתן להעברה לפרק זמן מוגבל שותפותוה: והואיל 
 . בתחום הפיננסיהם שימוש לצרכיבה אשר יחפצו לעשות  ומשרדים ללקוחות

יועץ מס או בעל משרד הנהלת חשבונות  ,הינו רואה חשבון שותף בתוכנית השותפיםו: יל והוא
 במסגרת פעילותוולקוחותיו  לשם ניהול ספרי חשבונותיוהמעוניין לקבל זכות שימוש בתוכנה 

 .לצרכיו ולצרכי לקוחותיו

רווחים על לצורך הנבת  שותפותלהתקשר עם הגם מעוניין  שותף בתוכנית השותפיםוה: והואיל 
 .לשימוש בתוכנה נוספיםחדשים ודרך עמלות בגין הוספת משתמשים 

בהתאם , ביניהם לעיל פעולהה שיתוף מערכת את למסד מעוניינים והצדדים : והואיל
 ותנאי שיתוף תנאי את ממצים הסדריםב ולקבוע מחייב בהסכם ותהשונ החבילות/למסלולים

 .להלן כמפורט ביניהם העבודה

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, הוצהר, אשר על כן

 :כללי  .9
 

 .זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו הסכםהמבוא והנספחים ל 9.9
 

הן אינן מהוות חלק מהסכם זה ואינן , הינן לשם נוחיות בלבד הסכםכותרות סעיפי ה 9.5
 .כלי עזר לפרשנותו

 
נה זה משקף את כל שהוסכם והות הסכםהצדדים מצהירים ומאשרים כי האמור ב 9.3

, הצהרות, פרסומים, ביניהם במלואו וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות
, שאינן נכללות בהסכם זה ואשר נעשו או בכתב/פ ו"פעות והתחייבויות בעהש, מצגים

 .לפני מועד חתימתו, אם כלל
 

 .ויתור וארכה יעשו מראש ובכתב, מצג, הבנה, וכל הסכם הסכםכל שינוי ב 9.0
 

 : הגדרות .5
 
אלא אם נאמר בו במפורש , ה תהיינה למונחים שלהלן המשמעות הנקובה לצדןז הסכםב

 .אחרת
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ומסמכי תיעוד באופן בלות על כלל סוגיהן תוכנה להפקת חשבוניות וק –" התוכנה"
או  Super Invoiceדיגיטאלי ברשת האינטרנט על פי הוראות ניהול ספרים תחת השם 

בתבניות כהגדרתן להלן והצגת של ניהול באמצעות שימוש , "סופר אינוויס " בעברית 
 .ספרי החשבונות כאמור

בלבד  ולה סופר אינוויס ידי על פותחה התוכנה -" זכויות היוצרים וזכויות השיווק " 
 .שלה השיווק זכויות וכן בתוכנה היוצרים זכויות שמורות

ל ספרי פורמטים קבועים המובנים בתוכנה כהגדרתה לעיל ומיועדים לניהו –" תבניות" 
 .קבועים לפורמטיםבהתאם חשבונות באמצעות העלאה של תכנים 

 שימוש, וחוץ פנים תיעוד הפקת, ספרים הפקת, מסמכים הפקת –" התוכנה שירותי"
, סלולריות הודעות שליחת, פרסומות ניהול, לקוחות ומועדון לקוחות קשרי ניהול, במידע
 , יתהשה התוכנה באמצעות לביצוע הניתנת אחרת פעולה כל וכן ,אלקטרוני דואר שליחת

 .שתהיה אועודנה קיימת 

 .חקלאית או שיתופית אגודה, מוגבלת לא או מוגבלת שותפות, חברה לרבות –" אדם"  

 כאמור ישראל מדינת שיפוט בתחומי שירותים נותן או/ו עסק שמפעיל מי –" עוסק" 
 – ו"תשל, מוסף ערך מס בחוק או/ו(  "הפקודה" :להלן)  (חדש נוסח) הכנסה מס בפקודת

 חברה, פטור עוסק, מורשה כעוסק ורשום מאוגד אם בין"( מ"חוק מע: "להלן)  9172
 עוסק ולרבות עוסקים איחוד או שיתופית אגודה, רשומה לא או רשומה שותפות, מ"בע

 .בפקודה כהגדרתו" אזור"ב הרשום כאמור

 .לפקודה 532 שבסעיף ההגדרה פי על –" מייצג"

 .מייצג או חשבונות הנהלת/  מס ייעוץ/  חשבון בראיית המתמחה שרדמ -"משרד"

 .המשרד עובדי וכן משרד שבבעלותו מי –" משרד בעל"

 .חופשיים משתתפים לרבות -"המשרד עובדי"

   הסכמה באמצעות, פה בעל, בכתב כח ייפוי באמצעות לייצגו רשות שנתן אדם –" מיוצג"
 .אחרת רךבד בכל או התוכנה דרך ייצוג לבקשת

 .התוכנה באמצעות המשתמש ידי על הופק אשר קובץ או מסמך כל -"מסמך"

 .בתוכנה השימוש עלויות ובו התוכנה של הראשי בדף המוצג מסמך –" שימוש מחירון"

 .אחר או מפיץ, משתמש, משרד בעל אם בין לתוכנה הנרשם –" נרשם"

נה על ההגדרות כל שותף שנקשר בהסכם זה ועו –" שותף בתוכנית השותפים"
 . חבילה/ במסגרת מסלול , הרלוונטיות לעיל

 נעשה אם וגם התוכנה של האינטרנט באתר לעת מעת יםופיעשמ כפי –" חבילה/מסלול"
 .או בכל דרך אחרת "חבילות" / "חבילה", "תכניות" / "תכנית" במילה שימוש

 : שותף בתוכנית השותפיםמטרת הסכם  .3
 

לשותף  שותפותלהסדיר היחסים בין ה פעולה זה הינו שיתוףהסכם  ו העיקרית שלמטרת
לצורך הנבת רווחים בגין עמלות חבילה אותם בחר /במסגרת מסלולבתוכנית שותפים 

   . בתוכנית השותפיםבאמצעות השותף  הנגזרות מרכישת משתמשים חדשים של התוכנה

 : עלות השימוש .0

 ,בתוכנה השימוש וןמחיר את לעת מעת לשנות הזכות את לעצמה שומרת השותפות 0.9
 תשמע לאו בתוכנית השותפים השותף י"ע שירותים חבילת רכישת ביצוע בעת לרבות

 .ל"הנ כאמור לשינוי בזכותה שימוש עשתה השותפותו במידה בעניין טענתכל 
 מחירון לעיל אין בה כדי לשנות שותפותכי מימוש זכות ה, למען הסר ספק יובהר 0.5

, ו ללקוח שהתקשר זה מכבר עם השותפותהשימוש לשותף בתכנית השותפים א
מסלולים והן למשתמשים /ומבלי לגרוע מזכותה לשנות התעריפים הן של החבילות

 . שטרם נרשמו חבילה/או שותפים במסגרת מסלול
 

 : מסלולים/חבילות .2
 

 הינו לעת מעת התוכנה באתר שיתפרסם כפי מסלולים/החבילותהשימוש של  מחירון 2.9
 .הז מהסכם נפרד בלתי חלק
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 זו להטבה כי יובהר, כספית עלות ללא לשימוש ניתנות המסלולים/החבילות מן חלק 2.5
 .השתתפותו תופסק בהגדרה לעיל עומד שאינו ומי בלבד משרדים בעלי זכאים

 
 של הפסקתו או/ו תחילתו על להורות הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית שותפותה 2.3

 .להינתן הייתה השעתיד או שניתנה הנחה או/ו הטבה או/ו מבצע כל
 

 כי ,בזאת יובהר .לתוכנה ההרשמה ביום הינה בתוכנה שימוש הטבת תחילת מועד 2.0
 .בלבד אחת לחבילה להירשם רשאי שותף בתוכנית השותפים

 
, בגינה היחסי הסכום יוסיף חבילה/מסלול להגדיל שותף בתוכנית השותפים ביקש 2.2

 הסר למען. הרכישה חירלמ בהתאם היחסי חלקו לו יושב להקטינה ביקש לחילופין
הסעיפים  הוראות ויחולו כביטול דינה (SUPER) סופר לחבילת שינוי ,ספק

 .הרלוונטיים בהסכם זה
 

 :הדדיים  תשלומים .2
 

 שיפורסמו כפי בחיובים הנרשם את מחייבת החבילות/  המסלולים מן דלאח הרשמה  2.9
 האמורות תהחבילו מן לאחת נרשם התחייב. התוכנה של האינטרנט באתר לעת מעת

 .לה הנלווים החיובים בכל לשאת התחייב –
 

השותף בתוכנית  יצטרף אליה מסלול / החבילה בחירת י"ע יקבע תועמלה סכום 2.5
   . השותפים

 
/  המסלול את לבטל ביקש כאילו יראוהו, ימים 35מעל  בתשלומים נרשם עמד לא 2.3

 . נרשם םאליה החבילה
 

 לעמוד מתחייב, אחר באמצעי ובין יאשרא בכרטיס בין בתשלומים הנרשם התחייב 2.0
 . שיקבעו הזמנים פי על תשלום בכל

 
/  לקוחותיו שימוש / התוכנה הפצת בגין לעמלותזכאי השותף בתוכנית שותפים  2.2

 יקבלם - ("הכספים: "להלן) אחרת דרך בכל שנוצר אחר תשלום לכל או פרסומות
 הוסכם אם לאא, רבעון כל מתום עסקים ימי 90תוך  מראש תוסכם אשר בדרך

 .אחרת
 

 בכל מקרה התשלום, קבלה או/ו חשבונית בהגשת מותנה בסעיף לעיל כאמור תשלום 2.2
 . כמתחייב במקור מס ניכוי לאחר יבוצע

 
 רשאית – לכספים הוא וזכאי ואופן צורה בכל בתשלומיו או/ו בחיוביו נרשם עמד לא 2.7

 .החוב לגובה עד כאמור הכספים את לקזז או/ו לעכב שותפותה
 

 זכאי הוא להם כספים עיכוב בגין שותף במסגרת שותפים מאת טענה כל תשמע אל 2.8
 החוזיים חיוביו כי יובהר. החוזייםאו /המעוגנים בהסכם זה ו בחיוביו עמד לא אם

 כללי פ"ע ונאות ראוי שימוש, דין פ"ע לשימוש התחייבות, תכספי התחייבות כוללים
 .ותפותשה ידי על קבעשי אחרת דרך בכל או/ו האתיקה

 
 זכאותו תיפגע לא, בתוכנה משתמש היותו בגין שהיא סיבה מכלנרשם  שילם לא 2.1

 .בתוכנה השוטף שימושו יופסק אך, השותפים מתכנית ליהנות
 
 

 :במסגרת המסלולהשקעה לשותף  להחזרת  שותפותה התחייבות .7
 

 בו, (שנים 2,95,92)  השימוש במחירון ההרשמה בעת מצוינת חבילה / מסלול תקופת 7.9
בהתאמה  555% ,355% ,255% -שקעההה להכפלת שותפותה התחייבות מצוינתגם 

  .("הכפלה" :להלן) ל"הנ החבילה/  המסלוללתקופת 
 

 ככל החבילה / המסלול תקופת הארכת משמעותה להכפלה התחייבות כי יובהר 7.5
 להשלים או/ו לשלם שותפותה של התחייבות משום באמור ואין ,להכפלה עד שיידרש

 האחריות כי ,יצוין ויודגש. האמור הסכום בתוכנית השותפיםלשותף  הכפילל או/ו
 . בתוכנית השותפיםהשותף  על בלעדי באופן ורק אך חלה להכפלה

 
 : בלבד חוקיות למטרות שימוש .8
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 לשם שימוש בה לעשות בתוכנית השותפיםשותף ה מתחייב בתוכנה לשימוש כתנאי 8.9
 השימוש לתנאי מנוגדות שאינןאו דין ו/ק והוראות כל חו פי על בלבד חוקיות מטרות

 .לו נלווה מסמך כל או/ו זה הסכם פ"ע
 

 כחוק רשוםהוא  כי חתימה על הסכם זה בעת מצהיר בתוכנית השותפיםהשותף  8.5
 .כאמור בחוק קבלות או/ו מס חשבוניות להנפיק הוא רשאי וכי כעוסק

 
 :  התוכנית/  מסלולתקופת ה .1

 
יום הפעלת התוכנה על או  מיום חתימת הסכם זה הינההחבילה  / מסלולתקופת ה 1.9

 מסלול שנבחרה / ועד תום התקופה כפי שנקבעה בחבילה, לפי המאוחר, נרשםידי ה
 .ואליה נרשם השותף בתוכנית השותפים

 
לאחר  החבילה / מסלולרשאית להאריך את תקופת ה שותפותה, האמור לעיל על אף 1.5

 . בתנאים שיקבעוו םבתוכנית השותפילרצון השותף בהתאם  סיומה
 

להביא ההסכם לסיומו  אפשרותבתוכנית השותפים קיימת לשותף כי , מובהר בזאת 1.3
והוא יהא זכאי להחזר חלקי בהתאם למשך זמן השימוש שנעשה בתוכנה או בהתאם 

 מגובהמ "דמי ביטול בתוספת מע 2%י בניכו( הגבוה מבניהם)לסכומים שנצברו 
 לבטל שבחר חבילה/ מסלולה

 
 יחויב, הופעלה בטרם חבילהה/  המסלול לבטלבתוכנית השותפים השותף  ביקש 1.0

 שבחר חבילה/  מסלולה מגובהמ "בתוספת מע 2% ךבס וההרשמה הטיפול בדמי
 . לבטל

 
 שותפותתפסיק ה זכר בסעיפים הרלוונטיים בהסכם זהסיום ההסכם על פי המו עם 1.2

בהתאם למסגרת לוקת רווחים לרבות ח, בהסכם זה התקשרות בהתאם לאמורכל 
סיום , למען הסר ספק. בתוכנית השותפיםאליה נרשם השותף  החבילה / המסלול

   .לעיל 7בסעיף ההסכם מפקיע מטבעו ומעצמו התחייבות השותפות להכפלה כאמור 
 

 : שותפותהתחייבויות ה .95
 

ממועד התחלת הפעלת התוכנה בשעות העבודה  מיםי 7לספק תמיכה במהלך  95.9
חול המועד ומועדים מעין , ערבי חג, למעט חגים' עד ה' מים אביבכלל זה הרגילות ו

של " חלונות"מתן תמיכה זו מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת . אלו
  .קריאת המדריך למשתמש במלואוהלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו וכן 

 
הודעה או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שה/לתקן שגיאות ו 95.5

והלקוח שילם על  שותפותלידיעת ה וובאאו ליקוי י/או תקלה בתוכנה ו/אה ושל שגי
 . תקופת השימוש

 
ברישיון  כאמור פעל לא אם למשתמש שיגרם נזק כל על אחראית שותפותה אין 95.3

 .לרבות גיבוי שהינו באחריותו בלבד, וןיהתוכנה ובהתאם להסכם שימוש בריש

 

בה עבור עלויות  השותפיםרבויות אישיות של מתחייבת לחתום על ע שותפותה 95.0
ואלו יהיו אחראים , נפרד התוכנה והשימוש בהתאם לתנאי הרישיון כאמור בהסכם

או מקום בו תאלץ לחדול /מפעילותה ו שותפותאישית בכל מקרה בו תחדל ה
 .או אינן תלויות בה/מפעילותה בעל כורחה ובנסיבות שאינן ידועות לה ו

 
 :בתוכנית שותפיםהתחייבויות שותף  .99

 
 בסעיף האמור פ"ע נישומים לייצג הזכות לו יש כי מצהיר שותף בתוכנית השותפיםה 99.9

 חובהכל  חלה לא השותפות על .המשתמש י"ע כח ייפוי לו ושנמסר לפקודה 532
 .בתוכנית השותפים השותף על כולה והאחריות הנתון את לאמת

 
 המשתמש י"ע כח ייפוי לו מסרנ כי מצהיר מייצג שאינו שותף בתוכנית השותפים 99.5

 עלו, התוכנה דרך המופקים נתונים שימוש או/ו במידע שימוש או/ו פעולה כל לביצוע
השותף בתוכנית  על כולה והאחריות הנתון את לאמת חובה חלה לא שותפותה

 .השותפים
 

 - שינוי בו נעשה או הוקפא, בוטל, נמסר, תלההו שרישיונו שותף בתוכנית השותפים 99.3
 .שותפותלכתובת ה רשום בדואר דיחוי כל וללא מידי באופן שותפותל יודיע
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 י"ע המפורסמות השותפים מתכניות לאחת יצטרף בתוכנית השותפיםשותף  99.0

    . שותפותה
  
 אשר מיוצגים בתוכנה המיוצגים לרשימת יצרף כי מצהיר שותף בתוכנית השותפים 99.2

 כח פוייי באמצעות וזאת דין לכ פי על ידו על מיוצגים והם לצירוף במפורש הסכימו
 . ימה על ההסכםתלח כתנאי לדרושאך לא חייבת  שותפותרשאית ה ואותו לו שנמסר

 
 בזק) התקשורת לחוק א35 סעיף בתנאי לעמוד מתחייב שותף בתוכנית השותפים 99.2

 עמד משלא – וכלשונו ככתבו 9185 -ב"תשמ, ("התקשורת חוק: "להלן( )ושידורים
 סנקציה או לנזק אחריות כל תוסר התקשורת חוק בתנאי םהשותף בתוכנית שותפי

  או כספיות, פליליות לסנקציות הבלעדית האחריות כי בזאת יובהר, שותפותמה
 .בלבדיו ועליו על יוטלו אחרות

 
 : בשטחי פרסום שותף בתוכנית השותפים ידי על שימוש .95

 
 .ותשותפה של המלאה בבעלותה הינם באתר הפרסום שטחי ,למען הסר ספק 95.9

 
 ראוי שימוש עשה לא. בו ראוי שימוש לעשות מתחייב לטובתו פרסום שטח המקבל 95.5

 . שיגרם מכך הפסד או הוצאה, נזק כל בגין הוא וחייב לשימוש זכותו את יאבד
 

 שולמה אם אף לאלתר שימוש הפסקת יגרור הפרסום בשטחי ראוי לא שימוש 95.3
 התקופה בגין יחסי ספיכ החזר יקבל שותף בתוכנית השותפיםה. במלואה התמורה

 היא ורשאית נזק נגרם כי להניח סביר יסוד יש שותפותל אם למעט מומשה שלא
 רשאית, שותפותל כספי נזק נגרם כי ונמצא היה. העניין לבירור עד ההשבה את לעכב
 . שנגרם הנזק לטובת המעוכבים בכספים שימוש לעשות היא

 
 זאת יעשה הפצה לצרכי ברתיותח ברשתות שימוש העושה שותף בתוכנית השותפים 95.0

 כל יעשה ולא ,או כל דין/תוך כיבוד הוראות החוק ו המרבית זהירותאופן סביר ובב
– כאמור אסורה פעולה מפיץ עשה. שותפותה של הטוב בשמה לפגוע העלולה פעולה
 .שיגרם מכך הפסד או הוצאה, נזק כל בגין הוא וחייב לשימוש זכותו את יאבד

 
 : זכויות יוצרים .93

 
או /ו, טקסט, תוכן, לרבות עיצוב האתר, הבעלות והקניין הרוחני, זכויות היוצרים 93.9

יקבל  השותף בתוכנית שותפים. שותפותכל חומר אחר הכלול בתוכנה יישארו של ה
 .בלתי ניתנת להעברה בלבד זכות שימוש

 
 
 
מתחייב כי מלבד הזכות לשווק את התוכנה לא ימכור  כנית השותפיםבתוהשותף  93.5

או אינפורמציה /או אינפורמציה הקשורה בה ו/או כל חלק ממנה ו/וכנה ואת הת
או העתק ממנה לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש /הקשורה לדרך פעולתה ו

 .וכן לא לגרום במחדל למכירה כאמור, שותפותמראש ובכתב מאת ה
 

המידע הסודות המסחריים , מצהיר כי התוכנהבתוכנית השותפים שותף ה 93.3
בלבד ואין ולא תהיה לו כל חלק ונחלה  שותפותיים הינם קניינה של הוהמקצוע

 . בהם
 

או בכל גרסה /מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי כל זכות מכל סוג ומין שהוא בתוכנה ו 93.0
בין , שותפותי ה"בין שנעשה ע, או עדכון או שינוי קוד המקור או בכל קוד מעודכן

באופן  שותפותיהיו שייכים ל ,ישיי צד של"ובין עם נעשה ע, י הלקוח"עשנעשה 
 .כל זכות או תביעה ביחס לכךהיה תאין ולא  לשותף בתוכנית השותפיםבלעדי וכי 

 
זכות כלשהיא  לשותף בתוכנית השותפיםזה כדי להעניק  הסכםאין בכי ,יובהר  93.2

 .הסכםשאינה מוענקת לו במפורש ועל פי ה
 

 :סודיות  .90
 

או שיעבור /מידע סודי שיגיע לידיו ו כל צד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל 90.9
כאמור " מידע סודי", לצורך כך. אליו על ידי הצד השני תוך כדי ביצוע הסכם זה

או כלכלי השייך לאחד /מידע טכני ו, ידע, כל סוד מסחרי –בהסכם זה משמעו 
, כל מידע הקשור לתוכנה, מהצדדים או לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

 .   הלי ביצועניות עבודה ונכשפת המכונה ת, ורקוד המק, נלווה להלתיעוד ה
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הצד המקבל מידע סודי ישמור אותו בסודיות ויאפשר גישה אליו אך ורק לאותם  90.5

 .מעובדיו המעורבים באופן ישיר בביצועו של הסכם זה
 

לא יעתיקו ולא יעשה , הצד המקבל מידע סודי לא יגלה אותו לצד שלישי כל שהוא 90.3
או מסחרי שלא לצורכי הסכם זה אלא אם גילוי המידע נדרש /שימוש אישי ו בו כל

 .על ידי רשות מוסמכת
 

 :  תרופות וסעדים .92
 

, יחולו על הסכם זה, 9175 -א"תשל( הסכםתרופות בשל הפרת )הוראות חוק החוזים  92.9
 .לעיל ולהלן, הסכםבכפוף להוראות ה

 
, ותיה בהתאם להסכם זהלא תשתמש באחת או יותר מזכוי שותפותבכל מקרה שה 92.5

לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה או הסכמה או הודאה מצדה ולא יהיה בכך 
והיא רשאית להשתמש בזכויותיה אלה או בכל חלק מהן בכל , משום מניעות נגדה

 .עת שתחפוץ
 

מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות בתוכנית השותפים שותף ה 92.3
או כל הפרת זכויות יוצרים בתכונה /בלתי חוקית של התוכנה ויוצרים וכי העתקה 

 .הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית
 

מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם בתוכנית השותפים שותף ה 92.0
כולם או , ובגין הפרת, שותפותוכי יפצה את ה, הסכם זהבגין הפרת תנאי , שותפותל

ובין היתר , או כל צד שלישי שלו/חלקם בין אם על ידו או בין על ידי מי מטעמו ו
     מוסכמים בסך פיצוייבגין כל הפרה כאמור  שותפותמתחייב מראש לשלם ל

 . מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרתללא צורך בהוכחת נזק , ₪ 25,555
 

מעיקרי הסכם זה שהפרתן או הפרת כל להסכם זה הינן  2,8,99-90הוראות סעיפים  92.2
 .אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

 
 
 
 

 : הערות כלליות .92
 

של בתי  המוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנ 92.9
 .יפו בישראל -המשפט במחוז תל אביב

 
, המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאיםההסכם זה הינו  הסכם 92.5

הן בעל פה והן , או מצג נוסף/זה כל תנאי ו הסכםהזכויות והכוונות ב, ותההצהר
 .בכתב

 
 בנאמנות, ביושר האינטרסים שלהם  לשרת בזאת ומצהירים מתחייבים הצדדים 92.3

מטרות  את לקדם לרבות, הללו אינטרסיםה את לקדם כדי יכולתם כמיטב ולעשות
 . של תכנית השותפים ולשגשוג הלפריח ולהביאהסכם זה 

 
 הנוגע ועניין דבר כל על, ושלם נכון מידע למשנהו איש למסור מתחייביםהצדדים  92.0

 . להסכם זה
 

 :שונות  .97
 

ב בין "סוכנות וכיו, שליחות, אין באמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד 97.9
כל צד הינו עצמאי וידאג לשלם עבורו ועבור עובדיו את . הצדדים או מי מעובדיהם

או כל תשלום /ו מי החובה האחרים לרבות דמי ביטוח לאומיכל המיסים ותשלו
 . ולא תשמע כל טענה בעניין זה או בעקיפין/נוסף הנובע במישרין ו

 
בהוראות כל  וא/ו ה בדיןאין באמור בהסכם זה כדי ליצור ישות משפטית כמשמעות 97.5

ומוצהר על ידי הצדדים כי מלבד המפורט בהסכם זה בהקשר עם היחסים בין , חוק
אין בו כדי לקשור הצדדים בשותפות מכל סוג ומין שהוא כמו שאין בו , צדדיםה

 . שאינם מוסדרים כדבעי בהסכם זה ליצור יחסים אחרים
 
, לא יהיו בני תוקף, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו שבהסכם זה, ארכה, שום ויתור 97.3

 . אלא אם ייעשו בכתב ובחתימת הצדדים
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, יתור על הזכויותוידי מי מהצדדים לא ייחשב כושום איחור בשימוש בזכויות על   97.0

הן לפי , והוא יהא רשאי להשתמש בזכויותיו כולן ביחד או בכל אחת מהן לחוד
 .בכל עת שימצא לנכון, הסכם זה והן לפי כל דין

 
מכתב . תב בדואר רשום או במסירה אישיתשלח במככל הודעה על פי הסכם זה ת 97.2

או בכתובת אחרת שעליה הודיע , הסכם זהבכותרת רשום שישלח לפי הכתובות ש
 . שעות משעת מסירתה למשלוח בדואר רשום 75ייחשב שהגיע לנמען כעבור , כל צד

  
 
 

 
 :לראייה באו הצדדים על החתום

 
 

                                     ______________                ______________ 
 'צד ב                   ' צד א        


