
 

 לדוגמא נספח פיצוי מוסכם להסכם הפצה          
  בתל אביבשנערך ונחתם                

בין: חברת _________ בע"מ ח.פ. ________                          

 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: 

 
לשוק   .1 החברה  מוצרי  ושיווק  ההפצה  מלאכת  את  לידיו  לקבל  החליט  שהמפיץ  ידוע  לחברה 

המוצרים, כאשר מדובר בשלבים ראשוניים ובוסריים של המודעות הקמעונאי התחרותי בענף  

ניסיונו המקצועי הרב,   למוצרי החברה והמותגים שלה בקרב הציבור בישראל. ואולם מתוך 

קשריו המעולים עם לקוחות וגורמים עסקיים בתחום ואמונתו של המפיץ, מאמין המפיץ כי 

יה של החברה, להחדיר את המותגים תוך השקעת עבודה רבה ושיטתית יוכל לפתח את עסק

לשוק המוצרים וליצור עבור החברה מערך מכירות משמעותי ואפקטיבי אשר מתבסס בין היתר  

 על מכירות חוזרות ללקוחות קמעונאים קבועים. 

לקצור   .2 יהיה  ניתן  הפירות  את  סיזיפית  זריעה  לאחר  טווח,  ארוכת  עסקית  השקעה  כל  כמו 

"הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו" ועל כן המפיץ  בחינת:בשלבים מתקדמים ואף מאוחרים ב

מבקש להגן על השקעתו הרבה ולוודא שלא יידרש לסיים את עבודתו משיקולים לא ענייניים  

 ומבלי שהפר את הסכם ההפצה. 



 

אשר על כן, בתום תקופת ההסכם, ואך ורק אם ובמידה וההסכם יסתיים ביוזמת החברה בכל  .3

יהיה המפיץ זכאי לקבל מהחברה תגמול כספי חד פעמי בגין שירותיו נקודת זמן ובכל שלב,  

) של עמלת המכירות 2כמפיץ בהתאם לאורך תקופת הפעילות. התגמול יחושב כמכפלה בשניים ( 

החודשית הממוצעת של המפיץ ובמכפלה של מספר שנות הפעילות. קביעת העמלה החודשית 

ש  החודשיות  העמלות  של  כממוצע  תיעשה  הקודמים הממוצעת  החודשים  בששת  המפיץ  ל 

( להלן: "העמלה החודשית הממוצעת") לשם דוגמא: בתום השנה הראשונה   לסיום ההסכם 

כפול   הממוצעת  כפול   2העמלה  הממוצעת  העמלה  השנייה  השנה  בתום  השנה 4,  בתום   ,

.  12ובתום השנה השישית ואילך העמלה הממוצעת כפול   10החמישית העמלה הממוצעת כפול 

בסך  לדוג חודשית ממוצעת  עמלה  עם    30,000מה:  יחד  פעילות תזכה את המפיץ   ₪2,  שנות 

 ₪.  120,000בפיצוי מוסכם בעת סיום ההתקשרות החד צדדי מצד החברה בסך של 

העסקית שלה את הפעילות    הו/או הפסיקה  סגרהחברה נשלעיל לא יחול במקרה שבו    13.5  סעיף .4

 מכל סיבה שהיא.

להביא את ההסכם לכדי סיום עקב   הביקש   החברהיחול במקרה שבו    גם לא  שלעיל  13.5סעיף   .5

 נזק משמעותי.  לחברה, אשר גרמו המפיץמעשה בניגוד להסכם ו/או מחדל של 

למפיץ תהיה הזכות הבלעדית להודיע לחברה על רצונו להביא את הסכם ההפצה לסיום וזאת  .6

 הרציף בהתאם להסכם.  ימים לחברה והמשך עבודתו 120תוך מתן הודעה מראש ובכתב של 

 ולראיה באו הצדדים על החתום;

 __________________     _________________ 

 המפיץ                       החברה              
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