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  בתל אביב שנערך ונחתם  

____ בע"מ ח.פ. ____   ת _________ בין: חבר                           

 מרח' ____________ 

           (להלן: " החברה")   מצד אחד 

 לבין: המפיץ בע"מ ח.פ. ______ 

____________  מרח'  

       (להלן: " המפיץ")  מצד שני 

 

 ;")ההסכם(להלן: "   08.09.2020ביום    הפצה לדוגמא ובין הצדדים נחתם הסכם  הואיל 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 
ו/או   המפיץ .1 מהתחייבויותיו  חלק  או  כל  את  להעביר  ו/או  להסב  ו/או  להמחות  רשאי  יהיה 

שלא   ובין  בתמורה  בין  זה,  בהסכם  מוגדרות  שהן  כפי  ובין זכויותיו  במישרין  בין  בתמורה, 

 בעקיפין, ללא אישור בכתב ומראש מאת החברה. 

וחוג   .2 שוק  לה  לבנות  בכדי  וזמנו  מרצו  יהוו,  כל  את  להשקיע  מתעתד  שהמפיץ  ידוע  לחברה 

לקוחות למוצרים של החברה וכי הדבר מצריך מאמצים עילאיים, התמסרות טוטלית, נחישות  

לה למפיץ  תאפשר  החברה  כן,  על  מלבד והתמדה.  הרבה,  מהשקעתו  מחלק  בעתיד  יפרע 

הכנסותיו השוטפות, וזאת ע"י מכירת קו ההפצה של המוצרים שלו הוא יבנה מוניטין וכדאיות 

פי  -עסקית רבה, לחברת הפצה אחרת והחברה לא תסכל זאת כל עוד ישמרו כל זכויותיה על

 הסכם זה. הווה אומר: 

ר ו/או למכור את כל או חלק מהתחייבויותיו  המפיץ יהא רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעבי .3

ו/או זכויותיו כפי שהן מוגדרות בהסכם זה, לחברת שיווק והפצה אחרת, שתהיה לשביעות רצון  

החברה והחברה לא תפסול אותה מלהיכנס בנעלי המפיץ בהסכם זה משיקולים לא עניינים 

ם מחברת ההפצה החדשה  ושלא בתום לב. כמו כן, החברה לא תתנגד לכך שהמפיץ יקבל תשלו

 שתיכנס לנעליו ושתהיה לשביעות רצון החברה כממשיכת דרכו של המפיץ. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום;

 

 __________________     _________________ 

 המפיץ                       החברה              
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