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והבעלים הינו הבעלים ו/או בעלת זכויות הפצה של מוצרים שהותאמו ו/או  הואיל:
( ומעוניין "המוצרים"יוצרו ו/או מופצים על ידי קבוצת טיינס )שיכונו להלן: 

להקנות למפיץ, באמצעות ההסכם הנוכחי, זכות למכור את המוצרים 
( בעבור תמורה צה""לקוחות הקלצדדים שלישיים אשר יגויסו על ידו )להלן: 

שתקבע בהתאם לבונוסים בגין נפח המכירות ללקוחות הקצה ובהתאם 
 לתנאי תכנית השיווק והמחירון של הבעלים;

 והצדדים מעוניינים להעלות את הסכמותיהם על הכתב במסמך זה; והואיל:
 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא והגדרות
 .מהווים חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכם זה ונספחיו  .1
לסעיפי משנה וכותרות הסעיפים נועדו לנוחות , חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים .2

 .והתמצאות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצרכי פרשנות ההסכם
 בין הצדדים ההתקשרות

הבעלים מקנה למפיץ את הזכויות להפיץ ולמכור את המוצרים לצדדים שלישיים  .3
המפיץ בשיטות הפצה שיאושרו על ידי הבעלים, וכנגד תמורה,  אשר יגויסו על ידי

בהתאם לשיטת התשלום כפי שתקבע על ידי הצדדים כמפורט בהמשך ובהתאם 
 לתנאי תכנית השיווק ורשימת המחירים של הבעלים.

המפיץ מחויב למכור את המוצרים ללקוחות הקצה במחירים הנקובים ברשימת  .4
 ו כל זכות להעלות ו/או להוריד את המחירים.המחירים של הבעלים ולא תהיה ל

הכמויות, מגוון, ולוחות הזמנים המסוימים לאספקת המוצרים ייקבעו בטפסי  .5
 הזמנה נפרדים, אשר יצורפו ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

המפיץ רשאי לפתח רשת הפצה משלו בהתאם לתנאי מתן החסות של מפיצים  .6
 ק של הבעלים.אחרים, כפי שנקבעו בתוכנית השיוו

הבעלים מחויב לספק למפיץ מוצרי פרסום ו/או חומרים אחרים הנחוצים לצורך  .7
הפצת המוצרים, כמו גם לספק למפיץ את תמיכה בפרסום או בשיווק, אשר 

 נחוצים לשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
ה בעת הפצת המוצרים, המפיץ יפעל מטעמו ועל חשבונו הבלעדי. הבעלים לא יהי .8

מחויב בתשלום החזר הוצאות למפיץ בעבור לפעולות ההפצה ופעולות אחרות 
 שערך.

למפיץ תהא הזכאות לבקש מהבעלים הנחה על המוצרים, שנרכשו על ידי המפיץ  .9
 לשימושו האישי.

המפיץ מקבל על עצמו את כל התנאים הנקובים בתוכנית השיווק וברשימת  .10
 על פי שקול דעת הבעלים.המחירים של הבעלים, כפי שישתנו מעת לעת 

הבעלים הינו בעל זכות חד צדדית ובלעדית לשנות את תכנית השיווק ואת רשימת  .11
המחירים של המוצרים. הבעלים יהא מחויב לפרסם את השינויים האמורים 

 ( לפחות לפני כניסתם לתוקף.1באתר האינטרנט שלו, חודש אחד )

 

 התחייבויות הבעלים
 כלפי המפיץ, כל עוד הסכם זה בתוקף, כדלקמן:הבעלים מתחייבת בזאת 

להעניק למפיץ זכות שאינה בלעדית לרכוש, לקדם ולמכור מחדש את המוצרים  .12
 בהתאם להוראות ההסכם.

לשלם למפיץ את התמורה, כפי שנקבע בהסכם זה ו/או להעניק את ההנחה, כאמור  .13
 בהסכם.

 לספק את המוצרים למפיץ בהתאם להוראות הסכם זה. .14
למפיץ מסמכי חשבונאות עיקריים ומתאימים עבור מכירת המוצרים,  להנפיק .15

 בהתאם לשיטת התשלום.
 להבטיח כי המוצרים ייעמדו בכל דרישות החוק והתקן הישראלי. .16
להבטיח כי המוצרים מתאימים לשימוש המיועד להם וזאת באמצעות בדיקת  .17

יים בקפידה מועד פקיעת תוקף הנקוב על גבי כל מוצר ומוצר בתנאי שהמפיץ יק
 את ההוראות הנקובות על כל תווית מוצר באשר להובלה ואחסנת המוצרים.

לפרסם באתר האינטרנט של הבעלים את כל השינויים שיערכו לתכנית השיווק  .18
 ורשימת המחירים, בהתאם למועדים הקבועים בהסכם.

לספק למפיץ את התמיכה הדרושה בתחומי השיווק והקידום על פי הוראות תכנית  .19
 שיווק של הבעלים.ה

להתיר החלפה של רשת ההפצה ונותן החסות של המפיץ לבקשת האחרון ומקום  .20
 בו קיימות נסיבות מוצדקות.

להחליף ו/או לתקן מוצרים פגומים, כאשר הפגם נתגלה בעת קבלת המוצרים מן  .21
הבעלים והשימוש בהם נעשה לפי התווית על גבי כל מוצר ועל פי תנאי אחסון 

 עדים.וההובלה המיו
 התחייבויות המפיץ

 המפיץ מתחייב בזאת כלפי הבעלים, כל עוד הסכם זה בתוקף, כדלקמן:
לקיים את הוראות תכנית השיווק ורשימת המחירים של הבעלים בכל הפעילויות  .22

 שלו במסגרת ההסכם.
 לשלם את מחיר המוצרים בסכומים ובתנאים הנקובים בהסכם זה. .23
 קום ובאופן כפי במוסכם בהסכם זה.לקבל את המוצרים במסגרת הזמן, במ .24
 לבחון את המוצרים בעת רכישתם לצורך גילוי פגמים במועד קבלתם. .25
להעביר את הבעלות במוצרים בעת מכירתם ללקוחות הקצה מיד ובהקדם  .26

האפשרי לאחר רכישתם, ובכלל לנהוג בתום לב ובדרך המקובלת כלפי לקוחות 
 הקצה ובכלל.

רשים תוך נקיטת הזהירות הגבוהה ביותר לאחסן את המוצרים בתנאים הנד .27
והמחייבת, וזאת עד להעברת הבעלות בהם ומסירתם ללקוח הקצה. זאת על מנת 
להבטיח את האחסנה והבטיחות הנאותה של המוצרים במהלך פרק הזמן שייקבע 

 על ידי הבעלים.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

    ___________                                                      _____________ 
 הבעלים                                                               המפיץ          

 

למכור את המוצרים ללקוחות הקצה במחירים הנקובים ברשימת המחירים של  .48
 הבעלים, ללא שינוי.

להפיץ את המוצרים בהתאם למסמכים ולחומרי הפרסום המסופקים על ידי  .49
הבעלים. המפיץ איננו רשאי לייצר חומרי שיווק בעצמו, אם אלה לא סופקו לו על 

 ים, אלא בהסכמת הבעלים מראש ובכתב.ידי הבעל
לשאת בכל אחריות באשר לפגיעה ו/או הרס המוצרים מרגע שחרורם  .50

 ממחסן המוצרים של הבעלים.
לא להפיץ ו/או להעביר ו/או לקדם ו/או למכור ו/או לפרסם כל סוג דומה של  .51

מוצרים המסופקים על ידי צדדים אחרים, וכן לא לבצע כל פעילות עסקית 
בבעלים. סעיף זה יחול על המפיץ גם במשך שישה חודשים לאחר סיום מתחרה 

 תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא.
לא להעביר ו/או להסמיך כל צד שלישי בזכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה,  .52

 ללא הסכמתו מראש ובכתב של הבעלים.
ם של הבעלים לא לעשות שימוש בסימני מסחר ו/או סימני מוצר ו/או זכויות יוצרי .53

השייכים לבעלים, לרבות בקשר עם המוצרים, ללא הרשאה בכתב ומראש של 
 הבעלים. 

לא להעתיק ו/או להשתמש בסימנים מסחריים ו/או חומרים אחרים השייכים  .54
 באופן בלעדי לבעלים, , ללא הרשאה בכתב ומראש של הבעלים.

ו/או  לא לרשום ו/או להשתמש בסימני המסחר של המוצרים של הבעלים .55
מייל וכדומה, ללא הרשאה בכתב -נגזרותיהם לצורך רישום דומיין, כתובת אי

 ומראש של הבעלים..
למכור את המוצרים ללקוחות הקצה באריזתם המקורית. קרי, על המפיץ נאסר  .56

להחליף אריזה ו/או לשנות ו/או להוסיף תווית על גבי האריזה המקורית ו/או 
 פים.להוסיף מידע ומוצרים נלווים נוס

לערוך פעילויות הדרכה ופרסום בהתאם לחומרי הפרסום המסופקים על ידי  .57
בביצוע . באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרסום של הבעלים, הבעלים

לא רק , המפיץ אינו רשאי לספק מידע שגוי ו/או מטעה לצד שלישי, פעולות אלה
אשר אומצה , ישירהאלא גם בכל דבר המתייחס למערכת מכירות , בנוגע למוצרים
 . כמו גם תכנית השיווק ורשימת המחירים של הבעלים, על ידי הבעלים

ליידע לקוחות הפוטנציאליים של הבעלים לגבי קידום מכירות נוכחי ומדיניות  .85
 .הקידום של הבעלים

, המהווה סוד מסחרי של הבעלים, לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע כלשהו .85
סעיף זה יחול על  .ץ בקשר לכריתת הסכם זה וביצועואשר הפך להיות ידוע למפי

 המפיץ גם לאחר סיום תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא.
כמו גם של המוצרים והשירותים , לשמור על השם הטוב והמוניטין של הבעלים .06

סעיף זה יחול על המפיץ גם לאחר סיום תוקפו של  .שסופקו על ידי הבעלים
 ההסכם מכל סיבה שהיא.

וט בפעולות כלשהן העלולות לפגוע בשם הטוב או לגרום להפסד כספי לא לנק .06
סעיף זה יחול על המפיץ גם לאחר סיום  .לבעלים או למי מהמפיצים האחרים

 תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא.
לשפות את הבעלים בגין נזקים כלשהם אשר נגרמו עקב המעשים או המחדלים  .02

סעיף זה יחול על המפיץ גם לאחר סיום תוקפו של ההסכם מכל  .מצדו של המפיץ
 סיבה שהיא.

לא להפיץ ו/או להעביר ו/או לקדם ו/או למכור ו/או לפרסם את המוצרים בדוכני  .06
מכירות , בבתי ספר; עמדות וסוגים אחרים של מסחר פתוח, שולחנות מסחר, שוק

צורות אחרות כלשהן של  אירועי בידור או, פעולות ציבוריות מאורגנות, פומביות
 . אירועים ציבוריים מאורגנים

 ".דלת לדלת"לא להפיץ את המוצרים ממגוון המוצרים של המוכר בשיטת  .06
לא להפיץ את המוצרים ממגוון המוצרים של הבעלים בשיטות של טלמרקטינג או  .08

ל או אמצעי "דוא, באמצעות משלוח מכתבים למספר נמענים רב באמצעות פקס
או כל צורה של קידום ( ספאם)ובכלל זה לא להפיץ דואר זבל , םתקשורת אחרי

 .תוך בקשת התייחסות ישירה מהמשתמש, יזום או פרסום יזום
לא לעשות שימוש בשיטות פרסום מטעות של המוצרים ולא להפריז בתועלת  .00

 .שלהם
לא להצהיר שלמוצרים יש תכונות ; לא לספק אבחנות לגבי מצבים רפואיים .06

להקלה או למניעה , לאבחון, או שהם תורמים לטיפול כולות ריפויטיפוליות או י
, לא לעשות שימוש בתצלומים; של מחלה כלשהי או בעיית בריאות כלשהי

, חומרים כתובים או להצהיר הצהרות כלשהן באשר למוצרים, דימויים גרפיים
 .אם אלה אינם כלולים בחומר הפרסומי או השיווקי של הבעלים

ו סמינרים להצגת המוצרים ורק לאותה מטרה ולא לבצע שום לארגן מפגשים א .05
 . פעולות אחרות שאינן רלוונטיות למטרות המפגשים

מפיצים או )להגיש לבעלים את כל הטפסים והבקשות שנתקבלו מאת הלקוחות  .05
 . ביום העסקים הבא שלאחר היום בו הם נתקבלו( קונים

חו במסגרת תכנית השיווק אשר נשל, לקיים את כל הדרישות בנוגע למתן חסות .66
 . של הבעלים

 . לשלם כחוק וכדין את המיסים וההיטלים המוטלים עליו מכוח קיום הסכם זה .66
 התמורה

התמורה למפיץ תקבע על ידי התוצאות שיושגו על ידי המפיץ וזאת רק לגבי  .72
המכירות מהמפיץ ללקוחות הקצה, בהתאם לכללי תשלום הבונוסים, שנקבעו 

 וברשימת המחירים של הבעלים.בתוכנית השיווק 
המפיץ מתחייב לשלם לבעלים עבור המוצרים אותם הוא רוכש עבור לקוחות  .73

הקצה, שגויסו על ידו/ה, בהתאם לכמות ובהתאם לרשימת המחירים העדכנית של 
 הבעלים, כפי שפורסמה באתר האינטרנט של הבעלים ו/או בכל דרך נאותה אחרת.

השכר האמור לעיל, אחת לחודש. לא יאוחר הבעלים מתחייב לשלם למפיץ את  .74
 מהיום העשרים לחמשה לחודש.

 .סים וההיטלים המוטלים עליו מכוח קיום הסכם זה

 והאחריותמסירת המוצרים, העברת הבעלות 
( ימי 49) ארבעים ותשע( עד 7המוצרים יסופקו למפיץ על ידי הבעלים בין שבעה ) .28

עסקים ממועד קבלת כתב ההזמנה, שהוגש על ידי המפיץ, ובתנאי שהכמויות 
 הנדרשות של המוצרים קיימות במלאי הבעלים.

במידה ואין במלאי הבעלים את הכמות הנדרשת של המוצרים המוזמנים על ידי  .29
 פיץ, על הבעלים להודיע על כך למפיץ בזמן סביר.המ

ההוצאות בגין אספקת המוצרים, ובכלל זה הוצאות מדידה ושקילה, יחולו על  .30
 הבעלים.

 ההוצאות בגין קבלת המוצרים, ובכלל זה עלויות שינוע, יחולו על המפיץ. .31
הבעלות במוצרים וכן האחריות לתקינותם ולטיבם תעבור מן הבעלים למפיץ  .32

שחרורם ממחסנו של הבעלים ומסירתם למפיץ ו/או חברת השילוח,  במועד
 בהתאמה.

 תקופת ההסכם
או עד לסיומו על פי  חודשים 12הסכם זה יהיה תקף החל ממועד חתימתו ולמשך  .33

כל צד יהיה רשאי להודיע לצד השני על סיומו . הוראות הסכם זה או על פי הדין
 . יום 30של ההסכם בהודעה מוקדמת מראש ובכתב בת 

ימים לפני תקופת פקיעת ההסכם, אף צד להסכם זה, לא יגיש הודעה  30 -במידה ו .34
בכתב ומראש כי ברצונו לסיים את ההסכם, הסכם זה יתחדש אוטומטית לתקופה 

 חודשים נוספים. 12של 
 הפרת ההסכם

כל צד רשאי לבטל את ההסכם אם הצד האחר לא קיים את התחייבויותיו  .68
זה. הודעת ביטול, תערך בכתב ותימסר לצד השני בכתובתו במלואם לפי הסכם 

  הנקובה בכותרת הסכם.
במידה בעקבות מעשיו ו/או מחדליו של המפיץ כלפי צדדי ג' ייגרם נזק לבעלים, על  .36

 המפיץ לשפות את הבעלים בגין הנזק שנגרם לו.
צה במידה וניתנה הוראת ביטול על פי פרק זה, יועברו מלוא זכויותיו ברשת ההפ .37

לרשת של נותן חסות ברמה גבוהה יותר משל המפיץ, לרבות כל הסכמי ההפצה 
שמומנו על ידי האחרון, יחד עם כל הזכאויות שלו ומלוא היקף המכירות שהושגו 
במהלך פרק הזמן של ההפרה בגינה ניתנה הוראת הביטול, ובכלל זה, מבלי למעט, 

 יו או מעליה.תיקון של כל הבונוסים וההנחות ששולמו לרשת שמעל
הבעלים לא יישא בכל אחריות בגין אי יכולתו לספק את המוצרים  –כוח עליון  .38

למפיץ בגין קרות מאורע שגרם לעיכוב, העדר ייצור, מחסור במלאי, תאונות, 
שרפות, שטפון, פעולות של רשות ציבורית או כל סיבה אחרת שניתן להגדירה 

 ככוח עליון.
 ביטול ההסכם 

ר סעיפי ההסכם לעניין תקופת וביטול ההסכם, ההסכם יבוטל מבלי לפגוע בית .39
 בקרות אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים:

 בהסכמה הדדית בין הצדדים. .39.1
במידה והמפיץ מספק מידע שגוי לגבי כריתת וביצוע הסכם זה; המפיץ מואשם או  .39.2

מורשע בעבירה פלילית; המפיץ פגע במכוון ובמזיד בשמו הטוב ו/או במוניטין 
י של הבעלים; המפיץ מכר את המוצרים במחיר נמוך או גבוה ממחירי סף העסק

המכירה כפי שנקוב ברשימת המחירים של הבעלים; המפיץ ביצע הפרה כלשהי 
אשר לא בוטלה במסגרת פרק הזמן הסביר , כפי שנתבקש לעשות כן על ידי 

 המוכר.
( חודשים 12)באופן אוטומטי, כאשר המפיץ לא ביצע אף רכישה במשך שנים עשר  .39.3

מיום כריתת הסכם זה. לאחר ביטולו של הסכם זה על פי הליך זה, המפיץ יהיה 
רשאי לרכוש מוצרים לשימוש אישי בהתאם למחירים המיועדים ללקוחות קצה, 
כפי שיהיו נקובים ברשימת המחירים של הבעלים וללא שימוש בהנחות 

 המבוססות על בונוסים צבורים.
רשיו/ה אינם לוקחים על עצמם את הזכויות והחובות על במותו של המפיץ, אם יו .39.4

פי הסכם זה. במידה וישנה הסכמה של הבעלים, יוכלו יורשיו/ה של המפיץ לקבל 
 על עצמם את הזכויות והחובות של המפיץ על פי הסכם זה.

ככל שרלוונטי לשיטלת השיווק, כאשר ההסכם מתבטל מהסיבות הנקובות  .39.5
פותחה על ידי המפיץ תועבר לנותן החסות בפסקה הקודמת, רשת ההפצה ש

 שלו/ה.
 שונות

כל אחד מן הצדדים מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת את ענייני הצד האחר  .40
וכל מידע ותוכן אחר המועבר לו במסגרתו  ,הבאים לידיעתו במסגרת הסכם זה

 לא ימסור לאחרים ולא יעשה, לא יעביר, כי לא יגלה, ומתחייב, לרבות הסכם זה
, כל שימוש במידע שיגיע לידיו זולת לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה

 .וזאת למשך תקופת ההסכם ועד חמש שנים לאחר סיומו
והוראותיו גוברות על כל הסכמה , הסכם זה הינו הסכם ממצה בין הצדדים .41

 .בין הצדדים, אם הייתה, אשר הייתה, פה ובין בכתב-בין בעל, קודמת
ו תוספת להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב כל שינוי א .42

 . ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה
אף צד לא יהיה רשאי להעביר להסב או להמחות כל זכות או חובה מכח הסכם זה  .43

 .לצד שלישי כלשהו
ימי  3בתום , כל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לצד השני .44

 רתה בדואר רשום לפי הכתובות בכותרת הסכם זה.עסקים ממועד מסי
במידה ואחד הצדדים משנה את כתובתו הקבוע הרשומה בכותרת להסכם זה,  .45

 ( ימי עסקים.7הוא מחויב להודיע על כך לצד השני תוך שבעה )
הסכם זה הנו מטבעו הסכם להפצת מוצרים, שנמכרים על ידי הבעלים אל המפיץ  .46

סעיפי הסכם זה יפורשו כסעיפיו של הסכם  לצורך מכירתם ללקוחות הקצה.
הפצה ולא כסעיפים של חוזה להזמנה, הסכם זיכיון, הסכם העסקה, הסכם ייצוג, 

 הסכם שליחות, הסכם שותפות וכיו"ב'.
סמכות השיפוט בקשר עם כל סכסוך שמקורו בהסכם זה נתונה לבית המשפט  .47

 .בלבד, בתל אביב, המוסמך
 לא תאיין את ההסכם בכללותו. בטלותו של סעיף מסעיפי ההסכם


