
הסכם שיתוף פעולה 

בין:  איי.די.די.אס שירותים בע״מ 
  חברה פרטית מס‘ 515226929 

  מרחוב עצמון 18, נוף הגליל  
  (”החברה“) 

             מצד אחד; 
לבין:   

  השותף העסקי  
  (”השותף העסקי“) 

             מצד שני; 
הואיל  

והחברה הקימה פורטל למסחר אלקטרוני עבור עסקים (”הפורטל“). 
והואיל 

והחברה מעוניינת לצרף את השותף העסקי למאגר השותפים, על בסיס התנאים המפורטים. 
והואיל 

והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה את התנאים שיחולו על מתן הרישיון ושיתוף הפעולה בין השותף העסקי לבין החברה 
נשוא הסכם זה. 

 

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:  
אפיון הנתונים אשר יועברו לפורטל והפעולות הנוגעות לשירות, אשר ניתן יהיה לבצע באמצעות הפורטל, ייעשו על ידי 1.

החברה.  
השירות יסופק באופן רציף באינטרנט. שירות הלקוחות של החברה יהיה זמין בשעות 9:00 עד 18:00 למעט סופי שבוע 2.

וחגים. המחירים ללקוח יופיעו באתר וישתנו מעת לעת, על פי החלטת החברה.  
גביית התשלום בגין השימוש מלקוחות הפורטל תיעשה על ידי החברה. השותף העסקי יהיה לעמלה בסך 20% מההכנסות 3.

הנובעות מהחבילה אותה בחר הלקוח ללא מע״מ, ובניכוי עמלות לצדדים שלישיים (״העמלה״). התשלום לשותף העסקי 
ייעשה אחת לרבעון ולאחר הגעה לסך של 1,000 ש״ח זכאות עבור התשלום . לכל תשלום יצורף מע"מ כחוק, כנגד חשבונית 

מס. ניכוי במקור ייעשה לפי דין, וכל סכום שינוכה במקור כדין ייחשב כסכום ששולם לנו כחלק מהעמלה.  
החברה תוכל להפסיק את השימוש בשירות ללקוחות בתנאים אשר היא תמצא לנכון, לרבות באופן מיידי.  4.
החברה תהיה רשאית להסב לכל גורם שהוא, את זכויותיה ו/או התחייבויותיה בהסכם, ובכלל זה להמחות, לשעבד או 5.

למשכן לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם האמור, והכל ללא צורך באישור השותף העסקי. 
החברה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להביא הסכם זה לסיומו בהודעה בכתב בתוקף מיידי. 6.
מובהר כי ההתקשרות על פי הסכם זה הינה התקשרות בין ספק ללקוח, ולא יהיו בין השותף העסקי לבין החברה יחסי עובד 7.

מעביד, שותפות, שליחות או הרשאה.  
השותף העסקי מאשר לחברה לפרסם את שמו ו/או את הסימן המסחרי שלו במסגרת פרסום השירות.  8.
כל זכויות הקניין הרוחני בידע, בסימני המסחר ובמוניטין של כל צד שייכות, ותישארנה שייכות, לאותו צד. כל צד מוותר בזה 9.

על כל טענה לזכויות בקניין הרוחני של הצד האחר. השותף העסקי מתחייב לשפות את החברה על כל תביעה בגין הפרה 
של זכויות קניין רוחני הנוגעות לקניין הרוחני אשר יופיע באתר השותף העסקי עקב מעשה ו/או מחדל של השותף העסקי. 

השותף העסקי נותן הסכמה בלתי חוזרת לכך שמידע ביחס לפעילותו ייאגר במאגרי מידע של החברה, ושהחברה תהיה 10.
רשאית להעבירו לצדדים שלישים על פי דין; כל אחד מהצדדים מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, ולא למסור או לגלות לכל 
צד שלישי שהוא, באיזו דרך שהיא, כל מידע סודי הנוגע לצד השני, לרבות לעסקיו ופעילויותיו. חיוביהם של הצדדים על פי 
סעיף זה אינם מוגבלים בזמן. אם תתקבל בקשה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת לקבלת מידע סודי כאמור, יהיה צד 
רשאי להעביר אל רשות זו את המידע, אך רק בהיקף הנדרש בבקשה. אותו צד יודע לצד השני אודות הבקשה והמידע 

המועבר ויעשה את מלוא המאמצים לסייע לצד השני להתמודד עם הדרישה ולשמור על סודיות המידע המועבר.  
הסכם זה הינו על בסיס לא בלעדי.  11.
לכל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם זה, לא יהיה תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים לאחר הסכם זה. לא 12.

תישמע טענה של שינוי הסכם בעל פה.  
הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים וכל משא ומתן, סיכום, מזכר עקרונות, הבנה או הסכם בין הצדדים בקשר 13.

לעניינים נשוא הסכם זה, הקודמים לחתימתו, בטלים בזה, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.  
בתי המשפט במחוז מרכז יהיו המוסמכים באופן בלעדי לדון בכל עניין הקשור להסכם זה. 14.


