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 ; מצד שני

   

   

"האתר/  )להלן:    www.govaad.com שבבעלותה אתר אינטרנט    פרטית  חברה היא    החברה ו :הואיל

משמש כפלטפורמה לחשיפת ספקים/ נותני שירותים/ ספקים ו/ או כל  ( אשר  הנהלת האתר"

 תםבמסגרת הצג  שירותיו   /בעל מקצוע שמעוניין להציע את שירותיו ו/או למכור את מרכולתו 

האתר לרבות אם ורטו בתקנון  באתר. הרכישה באתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים ושיפ

כך   על  שתודיע  ומבלי  האתר  הנהלת  של  הבלעדי  הדעת  לשיקול  בהתאם  לעת  מעת  ישתנו 

 האתר והמוכרים; למשתמשי

וידע   והואיל: ניסיון  בעל  הוא  למכירה  והמוכר  מציע  שאותם  השירותים  המוצרים/  מכירת  בתחום 

שיעודכנו מעת לעת באיזור האישי של המוכר    כפיבאתר ומעונין למכור שירותים/ מוצרים  

 ; "(המוצרים/ השירותים)"באתר ויוצגו באתר 

)" והואיל: השירותים  המוצרים/  את  מהמוכר  ירכשו  האתר  השירותים/  המזמיןומשתמשי   ;)"

, מבלי  למזמין על ידיו כעוסק/ כחברה עצמאיים לחלוטין ונפרדים לחלוטין   מכרוהמוצרים י 

  יחס   שיתקיים  ובליבין במישרין ובין בעקיפין   יחסי עבודההחברה לבין המוכר  שיתקיימו בין  

  בין המוצר  / השרות  של  המכירה  להסכם  צד  אינו  והאתר,  האתר  הנהלת  של  כספק   המוכר   של

 ;    והמוכר הלקוח 

, לרבות  מודע לכל ההשלכות הכספיות והאחרות הכרוכות בהתקשרות עם החברה והמוכר   :והואיל

ושימוש באתר כפלטפורמה להצגת עסקו/ מרכולתו   כפי  וזאת  תנאי התקנון  כנגד התמורה 

נעשית בהסתמך על  עמו  ההתקשרות  שהוגדרה בהסכם זה ובמחירון המצ"ב, וידוע למוכר כי  

וכי לא תוגש    בהתאם לכל האישורים הנדרשים לפי החוקפועל    או הכי    בהסכם זה  והצהרותי 

 ;הסותרת הסכמות אלו או דרישה תביעה או מטעמו ויעל יד 

 :והואיל

 

 

 

למזמינים   יספק  המוכר  כי  מעוניינת  החברה  לעיל,  האמור  על  ובהסתמך  ובהתאם 

באתר   האתר    וללקוחותולמשתמשים  והצדדים הנהלת  להלן(   )כהגדרתם  המוצרים  את 

 ;  מבקשים להעלות על הכתב את תנאי ההתקשרות ביניהם בנוגע לכך

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרות .1

 חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.   המבוא להסכם זה מהווה .1.1

http://www.govaad.com/
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כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות   .1.2

  נקבה   או  זכר  בלשון   והשימוש  המינים   לשני  שווה   באופן  מתייחס  זה  בהסכם  האמור  ההסכם.  

 . בלבד לנוחות הם

 

 המוכר והתחייבויותהצהרות  .2

את כל    ו להתקשר בהסכם זה ולקבל על עצמרשאי    וא מאשר ומתחייב, כי ה  , מצהירהמוכר   .2.1

חוקית כל הגבלה או מניעה  אין  כי  פיו,  על    ו או אחרת,  להתקשרות  , חוזיתההתחייבויות 

מפר כל   ואוכי בהתקשרות זאת אין ה  במלואן ובשלמותן, ובהסכם זה ולביצוע התחייבויותי 

 צד להם.   הצד להם או שהיוא ו התחייבות אחרים שההסכם א

וכי הוא בעל  אותו הוא מספק ללקוחותיו  מכיר את תחום הפעילות  הוא  כי  מצהיר  המוכר   .2.2

הידע,   התפקיד ההשכלההכישורים,  מילוי  לצורך  הנדרשים  והיכולת  הניסיון,  ההסמכה,   ,  

 .  לרבות התעודות וההסמכות הנדרשות לצורך כך והכל בהתאם להוראות הדין

סיונו,  יאת כישוריו, ידיעותיו, מומחיותו ונ   ולחברותו באתר  יקדיש לביצוע השירותיםהמוכר   .2.3

אתר החברה ולהשאת רווחיו באופן  זמנו ומרצו, ויפעל ביושר, במסירות ובנאמנות לקידום  

הנדרשים לשביעות רצון הלקוחות בהתאם לאמור בהסכם זה מקצועי, הוגן, ברמה ובאיכות  

 .  ולהנחיות הנהלת האתר/ החברה מעת לעת

  ולספק המוכר מתחייב לספק למשתמשים גישה ורכישה קלה, נוחה ובטוחה באמצעות האתר   .2.4

המוכרים מתחייבים לאפשר למשתמשי  מענה לרוכשים ולמשתמשי האתר תוך זמן סביר.  

 שירותים עד גמר המלאי.   האתר לרכוש מוצרים ו/או 

על  המוכר   .2.5 אחרים  נלווים  ותשלומים  המס  תשלומי  על  הבלעדי  האחראי  הוא  כי  מצהיר 

הוא רשום ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף  עסקאות המתבצעות דרך הנהלת האתר כי  

 אין לו ולא תהיה לו כל טענה לאתר/ להנהלת האתר בהקשר זה.   .וביטוח לאומי

במסגרת מתן השירותים  בגין התקשרותו    למוכרת וההטבות המגיעים  כל הסכומים, הזכויו .2.6

או מי מטעמו    והוא  הן שימושו באתר לצורך הצגת השירותים/ המוצרים שברצונו למכור

ו  יהיאינם  תמורה    םזכאי  ולא  או  סכום  כפלטפורמה  לכל  באתר  לשימוש  מעבר  כלשהי 

 לחשיפה כאמור. 

ב   מעשה או מחדליימנע מכל  המוכר   .2.7 בו,ו, אשיש  עניינים    ו שעלול להיות  טובתו  ניגוד  בין 

לבין  ו/או  זה  הסכם  לבין  ל   האישית  השירותים  של  מתן  כלשהו  אינטרס  לבין  ו/או  חברה 

שבקשר אליו עלול  לאלתר על כל ענין  חברה  מתחייב להודיע ל  ואוההחברה או כל אדם אחר,  

עניינים,   ניגוד  ל להיווצר  יש  אשר  נושא  העומד  ו  או  אישי  ענין  מתן  בו  עם  עניינים  בניגוד 

 השירותים.

המוכר מתחייב שלא למכור את שירותיו/ מוצריו במחיר המופחת מהמחיר המשווק באתר  .2.8

אותו שירות/ מוצר באתר ולא לפגוע בכל דרך בין במישרין ובעין בעקיפין באטרקטיביות  ל

מוכר  המחירים באתר בהקשר זה. האמור יעמוד בתוקף גם בעת שינוי התעריפים על ידי ה

ככל שישונו ועל אחריותו לעדכן את המחירים באתר ולדאוג לעדכון תנאי השימוש ומדיניות  

 המשלוחים אודות השירותים/ המוצרים שהוא מוכר.  

בין אם במקרה של תמיכה   -כל עידכון שהתבקש על ידי המוכר ושבוצע על ידי הנהלת האתר .2.9

חלה אחריות בלעדית על המוכר לוודא את תקינות העמוד    - טכנית  או בין אם בהקמת החנות

והמוצרים שעלו כחלק מהחנות. ויודגש, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית על כל טעות או  
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אלה גם במקרה שבוצעו על ידי הנהלת האתר ועל אחריות המוכר  כ-ככל ויהיו כאלה  -פגם

הינם   באתר  שיוצגו  המחירים  החנות.  והעמוד/  הנתונים  מכלול  את  דיחוי  ללא  לבדוק 

 המחירים הסופיים לתשלום הלקוח, כוללים מע"מ, אלא אם כתוב אחרת. 

על  במשך .2.10 ההתקשרות  זה,  -תקופת  הסכם  ההמוכר  פי  טובת  או  תשלום  כל  יקבל  נאה  לא 

 . פי הסכם זה על על ידי האתר המוענקים השירותיםאחרת, מכל צד שלישי בקשר עם 

המוכר מצהיר ומסכים לכך כי מדובר בזכות אישית לחשיפה באתר, אשר כפופה להסדרת   .2.11

התשלום בגין כך ועמידה בכל התנאים להם הוא מחוייב באתר על פי התקנון ותנאי השימוש  

של כתוקף  ותקפים  בו  ו/או    המופיעים  להעברה  ניתנת  אינה  אשר  מחייב,  משפטי  הסכם 

 להמחאה בשום צורה או דרך.

השירותים   .2.12 המוצרים/  על  לאחריות  הקשור  בכל  הדין  הוראות  את  לקיים  מתחייב  המוכר 

אותם הוא מוכר באמצעות האתר, לרבות בקשר למלל/התמונות/הקישורים ו/או כל תוכן  

גם להקפיד הקפדה יתירה על מדיניות האתר,    שיועלה לאתר לרבות יידוע של הלקוחות כמו

מדיניות ביטול העסקאות ומדיניות החזרת המוצרים למשתמשי האתר ולפעול על פי הוראות  

התקנון והוראות הדין באופן גורף וחד משמעי. כל האמור בתום לב, בהגינות ובהוגנות ובשים 

 ותדמיתו.  לב לעובדה כי להתנהלות המוכר השפעה ישירה על מוניטין האתר

  על ידו באתר החברהכי המידע הכלול בהסכם זה וכן כל מידע אחר הנצבר    םמסכיהמוכר   .2.13

  יישמר בסודיות מוחלטת ובחיסיון כך שמונטין האתר לא יפגע בשום צורה ו/ או דרך. 

תמונות/   .2.14 חומר/  בכל  יוצרים  זכויות  של  הפרה  תוך  לפעול  המוכרים  על  מוחלט  איסור  חל 

יוצעו בחנות שלהם באתר וכל עבירה על הוראה זו תחייב את המוכר  מוצרים/ שירותים ש

באופן אישי בכל נזק שייגרם ולהנהלת האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. מובהר כי  

הינה   והאחריות  מבקרת  ולא  מנטרת  לא  זה,  בהקשר  בדיקות  עורכת  לא  האתר  הנהלת 

וך שינויים בתמונות/ בכל אחריות בלעדית של המוכר גם במקרה שבו הנהלת החברה תער

 מידע שיימסר על ידי המוכר. 

מנת   .2.15 על  אחרת  דרך  באתר/בכל  ברשת/  לרעה  שימוש  יעשה  לא  כי  בזאת  מצהיר  המוכר 

להכתים את שם האתר/ לכתוב/ לדבר בגנותו, לא יפגע במוניטין, לא יפגע בלקוחות ו/ או לא  

אתר. האמור יעמוד בתוקפו  שיווקית שמטרתה לפגוע בשמו הטוב של ה-יעשה כל פעולה דיס

 גם במקרה שהמוכר לא יהיה שבע רצון מהתקשרותו לאתר וללא הגבלת זמן. 

מוסכם בזאת על הצדדים כי החנות של המוכר באתר תהיה בבעלות הנהלת האתר, אשר  .2.16

תהא רשאית בכל עת שתחפוץ לשנות את סידור והופעת התמונות/ המלל/ החומרים שהועלו  

לדייק מסרים/ תיאורים/עריכת תמונות ללא שינוי מהות התמונה    לחנות/ למחוק חומרים/

)כגון החלפת רקע, הבהרה, משחק צבעים( וכל פעולה שתמצא לנכון לצורך קידום מטרת 

האתר ולצורך שיפור חווית המשתמש ושמירה על קו עיצוב  אחיד של האתר כראות עיניה  

ך החברה/ הנהלת האתר לא יחובו  בגין כ   -של הנהלת האתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  

כי ככל והחברה/   עוד מצהיר המוכר  לכך.  כל טענה בקשר  ולמוכר לא תהיה  בכל אחריות 

באתר   בחנות  חומרים  של  בהקשר  יוצרים  זכויות  מהפרת  כתוצאה  יתבעו  האתר  הנהלת 

שנשלחו ממנו/ הועלו על ידו/ לבקשתו יפצה את החברה בכל הדרוש שכן מדובר באחריותו  

דית. בהעלאת צילומים/סרטונים המוכר מצהיר שקיבל את הסכמתם ואישורם של כל  הבלע

 אדם הנדרש לאשר זאת ועומד בהוראות הדין החל בהקשר זה.
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עוד מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לקדם את האתר בקידום אורגני/ ממומן/ בכל   .2.17

מתו על הסכם זה שתמצא לנכון ומבלי לקבל את אישור המוכר לכך ובחתי  פירסום/קידום

 הוא מסכים לכל שימוש בחומרים שנשלחו על ידו/ הועלו על ידו לאתר בלי סייג. 

ידוע למוכר כי לצורך קידום החשיפה של האתר נדרש שיתוף פעולה מצידו באופן של שיתוף   .2.18

בלינק לחנות שלו באתר, בניית מחירון מפורט לרבות ההנחות/ ההטבות ולעדכן מחירון זה  

מ על  לעת  ליתן  מעת  המוכר  מתחייב  כן,  כמו  לאשורו.  המצב  את  נאמנה  שישקף  נת 

למשתמשים/ למזמינים באתר שירות ברמה מקצועית, איכותית, יעילה ובלוח זמנים קצר 

 ככל הניתן. 

, לרבות כל הנתונים השמורים או הםוהתוכנות המותקנות עלי   האתר   מחשביכי  למוכר  ידוע   .2.19

טעמה אך ידוע לו שהחברה לא תחוב כל אחריות  נשמרים אצל החברה ו/ או מי ממועברים  

  כל או  /במקרה שבו המחשבים/ השרתים/ המערכות יפרצו/ יושבתו על ידי גורם לא מורשה  

ומידע כלשהו ידלוף לצד ג' שלא באשמת החברה/ הנהלת האתר ו/ או ככל    עליון  כוח  מקרה

   וייגרם נזק כלשהו לצד ג' בין אם למוכר ובין אם לצדדים שלישיים.

 

 השירותים .3

פי .3.1 על  והשירותים  ימכור באמצעות האתר את המוצרים  האישי    המוכר  באיזורו  המעודכן 

(. המוכר מתחייב בזאת כי כל שינוי במוצר/ בשירות אותם  השירותים/ המוצרים")"  באתר

מוכר באתר יעודכן באופן מיידי וללא דיחוי בחנות באתר. אין באמור כדי לפגוע בהתחייבות  

לשמור על החובה שהמחיר שיוצג באתר הינו מחיר נמוך/ שווה למחיר שימכור את  המוכר  

מוצריו/ שירותיו מחוץ לאתר. מדובר בהתחייבות יסודית של המוכר והפרתה מהווה עילה  

להפסיק את חברותו באתר מיידית ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שתהיה החברה זכאית לו  

זו. מוצרים במחיר מופחת ממחיר שיווקם באתר   המוכר מתחייב שלא למכור  מכח הפרה 

אישור   את  קיבל  אם  אלא  וכיו"ב  חיסול  מכירת  מבצעים/  קופונים/  באמצעות  לא  לרבות 

 באמצעות פרוטוקול חתום ומאומת.  -החברה מראש ובכתב על ידי המורשים לכך

 

למכירה   .3.2 להצטרף  למוכר  יתאפשר  הצדדים  בין  ולהסכמות  האתר  תקנון  לתנאי  בכפוף 

 פרוייקטים שתתומחר בנפרד ובהתאם לשיקול דעת החברה. במסגרת

 

 החודשית  התמורה   .4

זכות   .4.1 וקבלת  באתר  חברות  בעבור  ישלם  באתר   לשימושהמוכר  המכירה  בפלטפורמת 

השתתפות  נוסף על האמור, מובהר בזאת כי    במחירון המצ"ב.  ד/א/ב/גאפשרות  ל  בהתאם

פי   על  ומראש  בנפרד  ובהתאם בפרוייקטים של האתר תתומחר  הסיכום שבין הצדדים 

 להוראות התקנון המופיע באתר.

ל .4.2 הינה  לאתר  המוכרים  )  12  - הצטרפות  ו חודשים  לעיל  "יקרא  תקופת להלן: 

לגבות את התמורה לפי    "(. במסגרת תקופת ההתקשרות החברה מתחייבתההתקשרות

ההסכם  נחתם  שבו  ההתקשרות  המחיר  להסכם  בתום  כנספח  ושצורף   החודשים   12. 

הצדדי בין  המוכר  םלהתקשרות  שלח  כן  אם  אלא  אוטומטית  תחודש  באתר  החברות   ,

בתום   ימים בכתב ובה ביקש שלא לחדש את חברותו.  30להנהלת האתר הודעה מראש של  

בפני החברה האפשרות להעלות את   החודשים הראשונים של החברות באתר, תעמוד  12
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  30מחיר המעודכן נמסר למוכר בהתראה של  ובתנאי שה  שהופיע במחירון המצ"ב  המחיר

שאישרם  ימי ולאחר  כאמור  בכתב  מראש  המעודכן  המחיר  תקופת    .את  בהארכת 

 ההתקשרות ימשיכו לחול התנאים בהסכם זה למעט סעיף התמורה ככל וחל בו שינוי.

ביטול   .4.3 לבקש  למוכר  יתאפשר  הוארכה,  זו  אם  לרבות  ההתקשרות,  תקופות  במסגרת 

ימי עסקים.   14ודעה שתימסר להנהלת האתר בכתב בהתראה של  השתתפות באתר בה

ימי עסקים ובכפוף לבדיקת   7החזר יחסי בעבור החודשים הנותרים ימסר למוכר בתוך  

 .סכום ההחזר על ידי הנהלת האתר

 

 התחייבות החברה/ הנהלת האתר  .5

החברה תעמיד לרשות המוכרים אפשרות לקבלת תמיכה טכנית באמצעות הוואטסאפ  5.1

שכתובתו:    054-8811473פרו:  שמס האלקטרוני  הדואר  ובאמצעות 

 info@govaad.com התמיכה הטכנית תתאפשר למוכרים לצורך תפעול החנות ומבלי .

למוכ או  שלישיים  לצדדים  שייגרם  נזק  בגין  אחריות  בכל  תחוב  אם שהחברה  בין  ר 

במישרין ובין אם בעקיפין כתוצאה מהליקוי הטכני שנוצר. חובתו הבלעדית של המוכר 

הינה תפעול החנות באתר באופן שוטף ותמיכה טכנית עצמית. כל סיוע בהקשר זה מצד 

החברה הוא וולונטרי ולא יחייב את החברה בין אם יפסק ללא התראה מוקדמת ובין  

מרגע אישור    72התמיכה הטכנית תינתן בטווח של    המוכר.אם יינתן שלא לשביעות רצון  

בין השעות   -על קבלת הפנייה וזאת בהתחשב בשעות העבודה כדלקמן: ימים א',ג',ה' 

 . 17:00-19:00ובין השעות   09:00-12:00

כפי שמופיעים במחירון האתר  5.2 יסופקו למוכר השירותים  בתמורה לתשלום החודשי, 

המצ"ב ובהתאם לשירותים כפי שיפורטו בתקנון האתר שישתנה מעת לעת. בהקשר זה 

יובהר כי בידי המוכר יהיו פרטים לצורך כניסה לאיזור אישי אשר באחריותו להעלות 

חנות ועידוד החשיפה והרכישה באתר. תמונות/ מחירונים/ כל הנדרש לצורך תפעול ה 

הפרטים  כל  לרבות  שלם  יהיה  באתר  בחנות  שהמידע  לכך  לדאוג  המוכר  באחריות 

קשר,  יצירת  פרטי  אלה:  ובכלל  הדין  מהוראות  והמתחייבים  הנדרשים  המהותיים, 

מדיניות משלוחים, מדיניות ביטול, מדיניות החזרות/ החלפות וכל פרט רלוונטי.הנהלת 

לסרב להעלאת מוצרים לאתר גם ללא צורך ביידוע של  המוכר ותפעל   האתר רשאית

בהקשר זה כראות עיניה. המוכר יודע ומצהיר, מתחייב ומאשר כי המוצרים לא יעלו  

לאתר באופן מיידי מרגע הכנסתם לאיזור האישי של המוכר ויעלו תוך זמן סביר לאתר, 

הנהלת האתר ובכפוף לשיקול   בכפוף לעמידה בתנאי התקנון, בכפוף ללוח הזמנים של

אין באמור כדי הדעת הבלעדי של הנהלת האתר ולמוכר לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  

בכמות  למכירות  לחשיפה/  בהקשר  שהיא  התחייבות  לכל  המוכר  כלפי  להתחייב 

 מסויימת באמצעות האתר.  

       

 תקופת ההסכם וסיומו   6

והוא יעמוד בתוקפו ללא הגבלת זמן, אלא אם    _  ________   תאריךבהסכם זה יכנס לתוקפו   6.1

 יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות הסכם זה. 

mailto:info@govaad.com
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הנהלת האתר ו/ או החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק וחשיפת המוצרים/   6.2

השירותים בין אם ספציפיים ובין אם באופן גורף, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן  

 שלול זכות רכישה ו/ או זכות המכירה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. ל

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים הסכם זה, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מראש   6.3

ובכתב. הודעת הביטול תיכנס לתוקפה לאחר שהתקבלה אצל הצד   מראש  ימים  14  בתובכתב  

 ואטסאפ/ במסירה אישית.   השני בדואר אלקטרוני/ בו

זה   6.4 הסכם  את  מראש  הודעה  מתן  וללא  מיידי  בתוקף  לסיים  רשאית  תהיה  האתר  הנהלת 

 בהתקיים אחד או יותר מן המקרים הבאים:

עבירת מעילה, תרמית או שוחד או עבירה אחרת מסוג פשע או עבירה המוכר הורשע ב  6.4.1

 ;פלילית אחרת שיש בה קלון

ימים מיום   14את ההפרה בתוך    יתקןהסכם זה ולא    הפרה יסודית אתהמוכר הפר  אם   6.4.2

  קבלת התראה בכתב מהחברה;

התקבלו תלונות רבות שאינן מניחות את דעת הנהלת החברה ו/או מי מטעמה, על טיב  6.4.3

השירות/ המוצרים/ האיכות/ כל תלונה אחרת שלדעת ההנהלת האתר ועל פי שיקול 

 ם המוכר.דעתה הבלעדי יש בהם כדי להפסיק את התקשרותו ע

את מתן השירותים בצורה  הוא יסיים  מתחייב כי עם סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא,  המוכר   6.5

מקצועית  מסודרת ראויה,  בצורה  המזמינים  לכל  השירותים  המוצרים/  אספקת  את  יסיים   ,

וטובה ויפעל על מנת לשמור על המוניטין של האתר ולא יעשה כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע  

או מתייחס  לאתר  כל מסמך או מידע השייך    המוכרישמור  בנוסף, לא    ל האתר.בשמו הטוב ש 

 ו. אלי

 

 ומעסיק  היעדר יחסי עובד  7

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא עוסק מורשה עצמאי/ חברה פרטית עצמאית / עוסק פטור    המוכר 7.1

בין    שותפות, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי  מעסיק- ואין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

 .  הנהלת האתר /לבין החברה  המוכר

ידי   7.2 על  או דרישה  ועל אף הסכמות הצדדים תוגש או תינקט תביעה  מי מהמשתמשים/  היה 

האתר הנהלת  כלפי  המוכר  של  הלקוחות  המוצר/    המזמינים/  לאספקת  הקשור  עניין  בכל 

המוכר   ידו,  על  יהשירותים  שבעה  בתוך  לה,  ולשלם  החברה  את  לשפות  מיום  מתחייב  מים 

הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו  דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, כל  

הקשורים לדרישה או לתביעה כאמור או בקשר   (סביר והוצאות משפט)ובכלל זה שכ"ט עו"ד  

 עם כל חיוב, מס או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, מכל מקור שהוא.  

 תחרות  -סודיות ואי 8

ואף    ת ההתקשרות בינו לבין החברה עפ"י הסכם זהתקופכל  תחייב בזה, כי במהלך  מ  המוכר  8.1

עביר לכל אדם ו/או גוף כלשהו מחוץ  י ו/או    הגלי ר בסודיות, לא  ושמללא הגבלת זמן, י,  לאחריה

סודי של המשתמשים ו/או של כל מי שקשור בהם לרבות ספקים, מוכרים,    , מידעלאתר/ לחברה

ר לעיל לא יחול על מידע שהינו נחלת הכלל או הפך לנחלת הכלל שלא  האמו  מזמינים וכיו"ב. 

   .וכן לא יחול על מסירת מידע לרשויות המוסמכות לדרוש מידע כאמור עקב הפרת סעיף זה

 שונות 9
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הסכם זה בא להוסיף ולא  הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להמחאה בכל דרך שהיא.   9.1

 לגרוע מהוראות התקנון שמופיע באתר לרבות מדיניות האתר, הגנת הפרטיות ותנאי השימוש. 

הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות   9.2

כל  ם זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף.  שהיו קודם לחתימת הסכ

 שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים.  

התנהגות של מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על  שום   9.3

ם זה או  פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו להפרה או לאי קיום הוראה מהוראות הסכ 

 לשינוי, ביטול או תוספת של הוראה כלשהיא. 

ויתר צד כלשהוא על קיום הוראה יהא ויתור זה חד פעמי ולא יהווה תקדים כלשהוא לוויתור   9.4

על קיום ההוראה, אם להוראה הספציפית ואם לכל הוראה אחרת, ולא יהווה השתק או מניעות  

 אותה הוראה.מצד אותו הצד לעמוד על זכותו ולדרוש קיום 

המועד הקובע הוא מועד הקבלה אצל הצד   –בדוא"ל  כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו   9.5

 כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא להסכם זה.  השני. 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _______________________  ________________________ 

 החברה  המוכר

 

  

 


