הסכם הפצה לדוגמא
שנערך ונחתם בתל אביב ביום 09.07.2020
בין
חברת_______ ח.פ______ .
מרח'__________________
טלפון _________________
)להלן" :החברה ו/או _____"(

מצד אחד

לבין
חברת_______ ח.פ______ .
מרח'__________________
טלפון _________________
)להלן" :המפיץ"(

מצד שני

הואיל

והחברה עוסקת בפיתוח ובייצור של מוצרי ____ )להלן" :המוצרים"(;

והואיל

והמפיץ עוסק בשיווק הפצה ומכירה של ____ בין בעצמו ובין באמצעות מפיץ משנה
מטעמו;

והואיל

והחברה מעוניינת למסור את זכויות השיווק וההפצה הבלעדיות של המוצרים
באזור כהגדרתו בהסכם זה למפיץ ,הכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם
זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי
הסכם זה להלן;

והואיל

והמפיץ מעוניין לקבל את זכויות השיווק וההפצה הבלעדיות כאמור;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
 .1.1המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה
על פיהן.
 .1.3הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי במועד חתימת הסכם זה אין כל מניעה על
פי כל דין ,הסכם ו/או אחרת מליטול על עצמם את ההתחייבויות נשוא הסכם זה.
.2תקופת ההסכם
הצדדים מסכימים ביניהם כי הסכם זה יחול לתקופה בת שישים ) (60חודשים,
שתחילתה ביום חתימת ההסכם )להלן" :תקופת ההסכם הראשונה"( .ההסכם
יתחדש מאליו לתקופה נוספת בת שישים ) (60חודשים בכל פעם )תקופת ההסכם
הראשונה כפי וככל שהוארכה ,תקרא בהסכם זה "תקופת ההסכם"( ,אלא אם
ימסור צד אחד למשנהו הודעה בכתב ,לפחות תשעים ) (90ימים לפני תום תקופת
ההסכם ,בדבר אי רצונו לחדש את ההסכם .למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו
במהלך כל תקופת ההסכם קרי ,משך פעילותם העסקית של הצדדים.
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 .3מינוי המפיץ
 .3.1החברה ממנה בזאת את המפיץ למפיץ ומשווק בלעדי של המוצרים בכל שטחי
מדינת ישראל )להלן" :אזור השיווק"( בתקופת ההסכם וזאת בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם זה ,והמפיץ מקבל את המינוי כאמור בכפוף לתנאים
המפורטים בהסכם זה.
מוסכם ,כי תוצרת החברה הינה _____ .המפיץ מתחייב לעשות כמיטב יכולתו
בכדי שמוצרי החברה המשווקים על ידו ,יוצבו ויונחו בנקודות המכירה ,במקומות
הראויים להם כ______ .כן יוודא המפיץ כמיטב יכולתו כי המוצרים יישמר
בנקודות המכירה בתנאים מקובלים וראויים ,תוך שמירה על איכויותיו ,טריותו
וטעמו.
החברה רשאית לדרוש מהמפיץ לחדול מלשווק את תוצרתה בנקודת מכירה
מסוימת ,אשר אינה ראויה ולא מתאימה לשיווק ה______ ,מבחינת תנאי אחזקת
המוצרים שהם ירודים או הצבת המוצרים במקום נחות ושאינו ראוי למוצרי
החברה ,הכל על פי שיקול דעתה של החברה.
 .3.2החברה מתחייבת במשך תקופת ההסכם שלא למכור ,לשווק ו/או להפיץ את
המוצרים באזור השיווק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אלא באמצעות המפיץ ,למעט
שיווק ישיר של מוצרי החברה על ידי החברה בחנות החברה ______כולל מכירה
מקוונת דרך אתר החברה.
.3.3החברה מתחייבת להקנות למפיץ את הזכות הבלעדית למכירת ,הפצת ושיווק
המוצרים באזור השיווק ,קרי מדינת ישראל .מוסכם ,כי זכות ההפצה והשיווק
לחו"ל הינה של החברה בלבד .המפיץ מתחייב שלא לשווק את מוצרי החברה
לחו"ל לא באמצעותו ולא באמצעות מפיצי ו/או סוכני משנה.
.4שקדנות
 .4.1המפיץ מתחייב בזאת לפעול במסירות ,בנאמנות ,ובשקדנות במסגרת תפקידו
ולמכור את המוצרים באופן בו מוסכם בהסכם זה .המפיץ מתחייב לעשות את
מירב המאמצים הנדרשים לצורך קידום היקף המכירות של החברה באזור
השיווק.
.4.2המפיץ מצהיר ומתחייב בזאת כי ידוע לו היטב טיב ואופי העבודה הנדרשת ממנו
ומעובדיו ,וכי יש לו את הידע ,היכולת ,המיומנות ,האמצעים ,הניסיון וכוח האדם
המקצועי הדרושים לביצוע עבודת המכירה ,השיווק וההפצה של מוצרי החברה על
הצד הטוב ביותר.
 .4.3המפיץ מתחייב לפעול כמיטב יכולתו להקמת מערך שיווק קמעונאי רחב של
המוצרים באזור השיווק.
 .4.4המפיץ יהיה אחראי באופן בלעדי על גבית התמורה מכל הלקוחות להם ביצע את
המכירות.
.4.5אופן מכירה למפיץ ותשלום:
במהלך השנה ובאופן שוטף ,ימסור המפיץ לחברה הזמנה של כמויות המוצרים.
החברה תכין חשבוניות מס בהתאם להזמנות ותשלח אותן בדואר אלקטרוני
לחברת ______ לצורך המשך טיפול ושילוח . .הובלת הסחורה ושינוע מ_____
אל נקודות המכירה ,חנויות וכדו' תהיה על חשבון המפיץ.
.4.6בתאום בין הצדדים כאמור ,יאחסן _____ מלאי של תוצרת החברה במחסן של
חברת " _______" ,כל החשבוניות שיוצאו ללקוחות יהיו בשם _____.
המלאי של תוצרת ___ שבמחסני "___" ,שטרם נמכר ו/או שלא נמכר,
יהא שייך לחברה.___/
בתיאום עם המפיץ ובשיקולים מקצועיים של טריות ,איכות ושיווק,
תוחזר ליקב התוצרת שלא נמכרה.
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.4.7ידוע לחברה שחברת "_____" היא האחראית הבלעדית לתקינות המוצרים בזמן
אחסנת המוצרים במחסניה ,קרי :ככל שהמוצרים ינזקו ו/או ישברו בזמן שהייתם
במחסן ,חברת _____ ו/או חברת הביטוח שלה תהיה אחראית על כך ועל כל שיפוי
ככל שיהא כזה כלפי החברה לאובדנה.
.4.8במכירות המפיץ ללקוחותיו ,רשאי המפיץ להוסיף למחיר זה שבנספח א' את אחוזי
הרווח שלו בעת מכירת התוצרת בשווקים.
 .4.9המפיץ יעביר ליקב את פרטי הלקוחות ,שם החברה או העסק וכן עוסק מורשה או
ח.פ .בהתאמה .זאת על מנת לקבל אישור למכירת המוצרים ללקוחות אלו ,היה
______ לא יאשר לקוח למכירה והמפיץ יחליט בכל זאת למכור לו מוצרים
האחריות לתשלומי לקוח זה תהיה בלעדית של המפיץ והוא יהיה מחויב על כל
חובות הלקוח ל_______.
 .4.10המפיץ יגיע לחברה לפגישה כל סוף חודש על מנת למסור את השיקים ולבצע את
ההתחשבנות החודשית.
.4.11המפיץ יקבל תמורה על פי הגביה בפועל .בסוף כל חודש ירוכזו כל השיקים שנפרעו
מהם יורדו כל העלויות שחלות על המפיץ ושולמו ע"י החברה  ,קרי הובלות למרלוג,
כל הוצאות המרלוג וכל סכום אחר שאמור להיות משולם ע"י המפיץ ושולם על ידי
החברה.
.4.12התשלום יבוצע למפיץ עם קבלת חשבונית מס כחוק בסוף כל חודש .תנאי תשלום
למפיץ ע"י החברה יהיו :צ'ק עם תאריך פירעון מיידי )צ'ק מזומן(.
.5סודיות
המפיץ מתחייב ומצהיר בזאת כי במשך תקופת ההסכם ובמשך  2שנים לאחר סיומה ,לא
יגלה ו/או יעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע ו/או כל סוד שנודעו לו במהלך עבודתו עם
החברה ושיש בהם משום סוד מסחרי של החברה.
 .6חומר הסברה ופרסום
 .6.1החברה תשאף ותעשה ככל שתוכל במגבלות הוצאותיה ,לספק על חשבונה למפיץ
קטלוגים ו/או חומר הסברתי ו/או ספרות הקשורים במוצרים ,בכמויות מספקות
לשם קידום והרחבת היקף המכירות של המפיץ.
 .6.2החברה מתחייבת בזאת להודיע למפיץ זמן סביר מראש ובכתב ,על כל השקה
עתידית של מוצרים חדשים ולספק למפיץ כל חומר הסברתי והדרכתי שיש בו כדי
להעניק את כל המידע הדרוש לצורך הפצת המוצרים החדשים הנ"ל.
 .6.3המפיץ יהיה רשאי לציין בשלטי פרסומת ו/או במסמכים ו/או בכל אמצעי אחר
כי הוא משמש כמפיץ בלעדי של החברה באזור השיווק במשך תקופת ההסכם.
 .6.4ידוע לחברה כי הצלחת המוצרים אצל הקמעונאים תלויה בין היתר ,בהעמדת
משאבים רבים ומגוונים מצד המפיץ לתמיכה במכירות ,לרבות :שיתופי פעולה עם
מובילי דעת קהל ומובילי שוק ,נקיטה בפעולות שיווק ופיתוח עסקי ,השכרת
דיילות טעימה ומכירה ,קידום מכירות בתוך נקודת המכירה ומחוצה לה ,הופעה
בתערוכות ,פסטיבלים וכנסים מקצועיים שעוסקים במוצרים ,פרסום באתרים
מתמחים ונוכחות ברשתות חברתיות וחשיפה לקהלי יעד ,חלוקת דוגמיות
לבלוגרים ומשפיעני רשת ,טעימות להתנסות במוצרים ,הופעה באירועי השקה של
פתיחת חנויות ועוד ועוד.
על כן ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי החברה תעניק סיוע למפיץ
לצורכי חשיפת ופרסום המוצרים כדלקמן:
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 ..6.5השתתפות שנתית כללית בהוצאות פרסום בסך  __) ___%אחוזים( מסך
המכירות המצטבר של המפיץ )לדוגמא :מתוך מחזור מכירות שנתי בסך 1,000,000
 ,₪המפיץ יהא זכאי להשתתפות מצד החברה בסך של ______  .₪ההשתפות
יכולה להתקבל כתשלום כספי או כקיזוז בין הצדדים.
.6.6החברה תדפיס על-גבי התוויות האחוריות של המוצרים )כל מותגי המוצרים
שהמפיץ יפיץ( את שמו של המפיץ ומספר הטלפון שלו באופן הבא :משווק ומופץ
בלעדית ע"י._______________ :
 .7מחיר המוצרים
 .7.1החברה מתחייבת בזאת כי מחיר מכירת המוצרים למפיץ לא יעלה על המחיר
הנקוב מעת לעת במחירון החברה.
.8הצהרות והתחייבויות החברה
 .8.1ההחלטה בדבר התקשרותה של החברה בהסכם זה ,נתקבלה כדין ,ע"י הגופים
המורשים לכך אצל החברה ,בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ,והחברה
מצהירה כי חתימתם של ה"ה מר ________ בצירוף חותמת החברה ,מחייבת
אותו לכל דבר ועניין.
.8.2החברה מתחייבת כי המוצרים אשר יסופקו על ידה למפיץ הינם מוצרים מוגמרים
כשהם סגורים וארוזים באריזה מקורית.
.8.3ידוע ומובהר ,כי נכון למועד חתימת ההסכם ,לחברה אין עדיין "רישיון יצרן",
והחברה פועלת להשגת רישיון זה בעתיד.
.8.4החברה תעשה את כל שביכולתה ,בכדי שהמוצרים ואריזותיהם יהיו באיכות טובה
ותקינה יהיו מאושרים לשיווק ,הפצה ומכירה בישראל בהתאם לכל דין ותקן ולכל
רישיון נדרש לרבות על-ידי משרד הבריאות הישראלי.
 .8.5אריזות המוצרים יכילו מידע מפורט בהתאם לדרישת כל דין ותקן כגון :תכולת
המוצר ,הרכבו ,משקלו וכיוצא בזה.
.8.6ככל שיפתח הליך שיפוטי נגד החברה בקשר עם אי עמידה של החברה בכל אחת
מהוראות סעיף  8.3עד  8.5הרי שהחברה תשפה בהתאמה את המפיץ בגין כל נזק
או חבות שתוטל עליו כולל בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט סביר לעו"ד.
 .8.7ככל שיתגלה פגם סדרתי כלשהו במוצרים בזמן שהם נמצאים כבר אצל
הקמעונאים )לדוגמה :טעם מר ,מקולקל ,חמוץ ,פגום וכו' ,(..תימסר על כך הודעה
בכתב לחברה והיא תהיה מחויבת להוריד באופן מידי וללא דיחוי את כל המוצרים
הפגומים מן המדפים ולאוספם מהסניפים על חשבונה ,לאחר שתערוך בדיקה
מדוקדקת תחליפם במוצרים תקינים.
.8.8החברה תהיה אחראית כלפי המפיץ וכלפי לקוחותיו של המפיץ וכלפי כל אדם בכל
הקשור לטיב המוצרים וכל נזק העלול להיגרם ללקוחות משימוש במוצרים ,וכן
לשפות את המפיץ וכל אדם מטעמו בגין כל נזק העלול להיגרם להם מתביעת כל
אדם ,ובכפוף לכך שאותו נזק לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המפיץ.
.8.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שבו תוגש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד
המפיץ למעט בגין בקשה הנובעת ממעשה או מחדל של המפיץ בגין איזה מן
המוצרים ,תסכים החברה לצירופה כצד להליך ,ישירות או במסגרת הודעת צד ג'
)ככל שהמפיץ יבקש זאת( ,ותקבל על עצמה את האחריות בגין התובענה הייצוגית
או הבקשה לאישורה.
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.8.10ידוע לחברה שהמפיץ לא התחייב כלפיה לשום מצג ביחס להצלחת ההפצה ו/או
להצלחה העסקית של המוצרים .ידוע לחברה והיא מבינה ומסכימה כי למרות
השקעת המפיץ בפעילות העסקית של המוצרים ,הרי בד בבד עם הציפייה למכירות
ולרווחים כספיים ,יש גם סיכונים שנובעים מגורמים חיצוניים כגון המצב הכלכלי,
מצב השוק ,התחרות בענף ,טרנדים ,טעמי צרכנים וכדומה ואין כל הבטחה
להצלחת המוצרים בחנויות וברשתות הקמעונאיות והחברה מתקשרת עם המפיץ
בחוזה הפצה זה לאחר שדנה בעניין עם יועציה המקצועיים ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.
.9איכות המוצרים
 .9.1החברה מתחייבת כי תהא אחראית לטיב המצרים וחזקה היא שכל מוצר ומוצר
שיצא מהחברה הינו תקין .במידה ויתברר שהמוצר יצא פגום ,הוא יוחלף על ידי
החברה ,למעט נזקים ו/או פגמים שייגרמו למוצרים עקב מעשה ו/או מחדל של
המפיץ לאחר מסירתם לידי המפיץ.
.9.2המפיץ מתחייב להודיע לחברה מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין
מוצר פגום ויאפשר לחברה להתגונן כנגד דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.
 .9.3מבלי לגרוע מחובת החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי להטיל על המפיץ
חובה נוספת כלשהי ,תקיים החברה פוליסת ביטוח חבות מוצרים בחברת ביטוח
מוכרת ובסכומים המקובלים ,וכן ייכלל בה סעיף אשר על פיו יחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וויתור על זכות שיבוב מצד המבטח
כלפי מי מהצדדים להסכם זה.
.9.4על אף האמור לעיל ,ממועד מסירת המוצרים לידי המפיץ ,יהא המפיץ אחראי
באחריות מוחלטת לשלמות המוצרים )המפיץ לא פותח את המוצרים כדי לבדוק
את תכולתם() ,לא ידועה מידת טריות המוצרים בזמן הגעתם לרשות המפיץ( ,כולל
כל חסר ,אובדן ,שבר ו/או נזק אחר שייגרם להם ,ואם אמנם ייגרם חסר ,אובדן,
נזק ו/או שבר כזה לא יהיה המפיץ זכאי להחזר ו/או לזיכוי בגינו ויהיה זכאי למוצר
חלופי רק בעבור מלוא התמורה בגינו.
 .9.5החברה תמשיך לקבל הכשר למוצרים מאת בד"ץ העדה החרדית ירושלים ובאם
תעריך שיתכן ויחולו שינויים במתן ההכשר ,תעדכן את המפיץ מראש.
.10קניין רוחני
 .10.1שמות המותגים וסימני המסחר שתבחר החברה למוצרים יהיו בבעלותה הבלעדית
של החברה.
 .10.2במהלך תקופת ההסכם יהא המפיץ רשאי להשתמש בזכויות הקניין הרוחני של
החברה במוצרים לצורך מכירת המוצרים ופרסומם על פי הסכם זה ,בתאום עם
החברה ובהסכמתה מראש.
 .11ספרי חשבונות ומידע
 .11.1המפיץ מתחייב בזאת לנהל ספרי חשבונות ו/או כל מסמך אחר הדרוש לצורך
רישומן של ההזמנות שהתבצעו על ידו.
.11.2הצדדים מסכימים בזאת כי החברה תהיה רשאית לעיין ו/או לבדוק את כל ספרי
החשבונות שמנהל המפיץ בהקשר להתקשרותו עם החברה ,בכל עת שתחפוץ בכך.
 .11.3לצרכי החברה ,ובקרה על מידת חדירת המוצרים לשוק ,יגיש המפיץ לחברה מידי
חודש ,דו"ח בדבר כמות המוצרים שנמכרה ונקודות המכירה להן המוצרים נמכרו.
 .11.4המפיץ מתחייב בזאת לגלות לחברה כל מידע שיידרש על ידה בעניין מכירתם של
המוצרים.
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 .12ביטול ההסכם
למרות האמור בהסכם זה ,תהא החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל אחד מהמקרים להלן:
 .12.1המפיץ הפר סעיף יסודי של ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך  30ימים מיום
שנדרש בכתב לעשות כן על ידי החברה.
 .12.2המפיץ הוכרז פושט רגל ו/או פסול דין ו/או נפטר ו/או איננו יכול לעמוד
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מפאת מחלה ח"ו ו/או מכל סיבה אחרת.

 .13אי תחולת יחסי עובד  -מעביד
 .13.1מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  -מזמין ואין
ולא יהיו יחסי עובד  -מעביד בין החברה לבין המפיץ ו/או העובדים מטעם המפיץ
בביצוע הסכם זה.
 .13.2המפיץ יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין לתשלום שכרם ו/או
תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.
 .13.3מובהר בזאת כי המפיץ אינו זכאי מהחברה לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים
כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי ,לרבות פיצויי פיטורין.
 .13.4מובהר כי מלבד האמור בהסכם זה ,המפיץ אינו זכאי להטבות נוספות כלשהן,
בעקבות ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו ו/או בעקבות ביטול ו/או סיום
ההסכם מכל סיבה שהיא.
 .13.5למען הסר ספק ,מוסכם בין הצדדים כי למפיץ לא יהיו כל זכויות לפיצויים,
פנסיה ,תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות לעובדי החברה.
 .13.6המפיץ מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה בפורום ובמועד כלשהם ,טענות שיהא
בהן כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה ובהעדר יחסי עובד  -מעביד
בינו לבין החברה.
 .13.7המפיץ מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה
עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כי בין החברה לבין מי מעובדי המפיץ שררו
יחסי עובד  -מעביד וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
.14סעיפים יסודיים
הצדדים מסכימים בזאת כי סעיפים  10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2ו -12להסכם זה ייחשבו כסעיפים
יסודיים ועיקריים ,וכל הפרה של מי מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ,כמשמעותו
של מושג זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א ) 1970 -להלן" :חוק
התרופות"(.
 .15תרופות
הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים
הקבועים בחוק התרופות.
על הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד .סמכות עניינית ייחודית ובלעדית
מוקנית לבתי המשפט אשר במחוז הצפון בלבד.
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.16כללי
 .16.1הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל
תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה קודמים ו/או אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה
תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או
ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ,אלא אם יעשו
בכתב שיחתם על ידי הצדדים.
 .16.2לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות
לו על פיו ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
 .17הודעות
הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום ,תחשב כאילו
הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך  3ימים מעת שיגורה בדואר רשום מבית דואר בישראל
ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה ,ואם שוגרה בפקס  -תוך  24שעות ממועד שיגורה.

ולראיה באו על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_________________
החברה

___________________
המפיץ

