הסכם
שנערך ונחתם ב _________ ביום __ בחודש _______ בשנת ____
בין סטארטאפיסט.קום בע"מ ,מרחוב דרך אילות  ,5גני תקווה ("החברה") ,מצד אחד ,לבין
________________ (ת.ז ,)_________ .מרחוב _________________________ ("המפתח") ,מצד שני.
הואיל והחברה הקימה מיזם ("המיזם") אשר עוסק בפיתוח ומסחור של אפליקציות ממוחשבות ("אפליקציות")
בשיתוף עם מספר מפתחים ("המפתחים") ,כאשר ההכנסות שתתקבלנה (ככל שתתקבלנה) ממסחור
האפליקציות תתחלקנה בין החברה לבין המפתחים אשר ישלימו את חלקם בפיתוחה של לפחות
אפליקציה אחת ,כמפורט להלן;
והואיל והמפתח מעוניין להצטרף למיזם ולשתף פעולה עם החברה בפיתוח אפליקציה ו/או אפליקציות אשר
ימוסחרו על-ידי המיזם באופן שבו המפתח יהיה זכאי ,בכפוף לקיום התחייבויותיו מכח הסכם זה
ולתנאים המפורטים להלן ,לקבל חלק מן ההכנסות אשר תתקבלנה בידי המיזם ,והצדדים מעוניינים
להסדיר את מערכת הזכויות והחבויות ביניהם בקשר עם המיזם ,והכל בכפוף לאמור בהסכם זה להלן;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו .כותרות סעיפי ההסכם הנן לשם
הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי פרשנותו.

1.1

החברה הקימה את המיזם ,אשר תכליתו פיתוח אפליקציות באמצעות המפתחים ,מסחור האפליקציות
וחלוקת ההכנסות אשר תופקנה מן האפליקציות במסגרת המיזם בין החברה לבין המפתחים ,כמפורט
בהסכם זה להלן .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות נספח א' להסכם,
תגברנה הוראות הסכם זה.

1.1

במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים ,ככל שיהיה בכך צורך ,תקנה החברה למפתח הכשרה בתחום של
פיתוח תוכנה ,ולאחר מכן המפתח ייקח חלק בפיתוח של אפליקציה או אפליקציות ,כמפורט להלן .ככל
שהמפתח ייקח חלק ויקיים את התחייבויותיו בכל הנוגע לפיתוח של לפחות אפליקציה אחת אשר
תמוסחר על-ידי החברה ,יהיה המפתח זכאי ,בכפוף ליתר הוראות הסכם זה ,לקבל חלק מן ההכנסות
אשר תתקבלנה בידי המיזם כמפורט להלן.

1.1

בהסכם זה ,המונחים "המפתחים" ו"המפתח" מתייחסים לכל מי שיהיה חבר בצוות הפיתוח של
האפליקציות שתפותחנה במסגרת המיזם ,לרבות מי שישמש בתפקידים של ארכיטקט ,מעצב ,מתכנת,
מבצע בדיקות איכות ,משווק או כל תפקיד אחר .התפקיד של המפתח בצוות הפיתוח ייקבע בין המפתח
לבין החברה בהתאם להכשרתו המקצועית של המפתח.

 .2מהות ההסכם
1.1

החברה תממן בעבור המפתח קורס ,שבמסגרתו תינתן לו הכשרה בתחום של פיתוח תוכנה אצל גורם
אשר ייבחר לצורך כך על-ידי החברה ("ההכשרה") .ככל שהמפתח ישלים את חלקו בפיתוח של לפחות
אפליקציה אחת ,החברה תישא במלוא עלות ההכשרה ,וככל שאותה אפליקציה תמוסחר על-ידי המיזם
בהתאם לתנאי הסכם זה – תקום למפתח הזכות לקבל חלק מהכנסות המיזם מן האפליקציות ,כמפורט
להלן בהסכם זה ("התמלוגים") .ככל שהמפתח לא ישלים את חלקו בפיתוח של לפחות אפליקציה אחת
שתמוסחר על-ידי המיזם בהתאם לתנאי הסכם זה ,המפתח יחויב לשלם את מלוא עלות ההכשרה
לגורם אשר אצלו תועבר ההכשרה כאמור להלן והוא לא יהיה זכאי לקבל את התמלוגים ו/או כל
תשלום אחר מהחברה .ככל שהמפתח לא יעבור את ההכשרה ,לא תחולנה ביחס למפתח הוראות הסכם
זה המתייחסות להכשרה.

1.1

לאחר תום ההכשרה ,ישתלב המפתח בצוות הפיתוח של אפליקציה אחת או יותר ("צוות הפיתוח").
האפליקציה/ות אשר המפתח ישתלב בצוות הפיתוח שלה/ן והתפקיד של המפתח בצוות/י הפיתוח
שיעסוק/קו בפיתוחה/ן תיקבענה בהסכמה על-ידי המפתח והחברה ,וזאת בהתאם לסוג ההכשרה
שיעבור המפתח ולתפקידי הפיתוח שטרם אוישו עד לאותה עת ,ובהתחשב ,ככל הניתן ,ברצונו של
המפתח .האפליקציה/יות אשר המפתח ישתלב בצוות הפיתוח שלה/ן תיקראנה להלן "האפליקציה
המיועדת" ו/או "האפליקציות המיועדות" (לפי העניין) .הצדדים יעלו על הכתב את האפליקציה
המיועדת שתיבחר  ,את התפקיד שימלא המפתח בצוות הפיתוח שלה ואת יתר התחייבויותיו של המפתח
בקשר עמה.

1.1

המפתח יבצע את התחייבויותיו ביחס לאפליקציה המיועדת באופן עצמאי ,וזאת באמצעים ,במקום
ובזמן שיבחר לשם כך ,לפי שיקול דעתו המלא ,בהתחשב במגבלות הנגזרות מן ההתחייבויות ביחס
לאפליקציה המיועדת ,ועל חשבונו הבלעדי .המפתח יעבוד בשיתוף עם מי שימונה להוביל את הליך
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הפיתוח של האפליקציה המיועדת וישלים את חלקו בפיתוח האפליקציה המיועדת בהתאם ללוחות
הזמנים וליתר ההנחיות אשר ייקבעו על-ידי מוביל הליך הפיתוח.
1.1

זכאותו של המפתח לקבלת תמלוגים מהחברה ,מותנית בהתקיימותם של שלושת התנאים המפורטים
להלן במצטבר (שלושתם ייקראו להלן יחד" :התנאי המתלה") )1( :המפתח ישלים בהצלחה את חלקו
בפיתוח של לפחות אפליקציה מיועדת אחת (החברה ו/או מוביל הליך הפיתוח של האפליקציה ייקבעו,
בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,האם המפתח השלים בהצלחה את חלקו בפיתוח האפליקציה
המיועדת); ( )1הפיתוח של אותה אפליקציה מיועדת יושלם; ו )1(-החברה תמסחר את אותה אפליקציה
מיועדת .מובהר בזאת ,כי ככל שהמפתח לא ישלים בהצלחה את חלקו בפיתוח של האפליקציה המיועדת
בתוך לוחות הזמנים שייקבעו על-ידי מוביל הליך הפיתוח של אותה אפליקציה מיועדת ,החברה תהיה
רשאית ,באמצעות הודעה בכתב למפתח ,להחליף את המפתח במפתח אחר .במקרה כזה יראו את
התנאי המתלה כתנאי שלא התקיים ,ולמפתח לא תקום הזכאות לקבלת תמלוגים מהחברה .ככל
שהתנאי המתלה יתקיים ,יהיה זכאי המפתח לקבל מן החברה את התמלוגים כמפורט בסעיף  1להלן,
והוא יהיה פטור מלשאת בעלויות ההכשרה.

1.2

ככל שלא התקיים התנאי המתלה ו/או ככל שהמפתח הודיע לחברה שאין בכוונתו להשלים את חלקו
בפיתוח האפליקציה המיועדת ,כי אז ,למעט אם יוסכם אחרת (מראש ובכתב) בין המפתח לבין החברה:
( )1הסכם זה יגיע לסיום באופן מיידי ,ללא כל צורך במתן הודעה על כך; ו )1(-המפתח יישא במלוא
עלותה של ההכשרה וישלם אותה במישרין לגורם אצלו תבוצע ההכשרה .על-אף האמור לעיל ,ככל
שהמפתח ישלים בהצלחה את חלקו בפיתוח של לפחות אפליקציה מיועדת אחת ,כי אז לא יחויב
המפתח לשאת בעלות ההכשרה וזאת אף אם אותה אפליקציה מיועדת לא מוסחרה לבסוף; ו )1(-כל
זכויות הקניין הרוחני בכל הפיתוחים שפיתח המפתח במסגרת ביצוע הסכם זה תהיינה שייכות לחברה
באופן בלעדי (מבלי שתעמוד למפתח כל זכות בגינן) .למען הסר ספק מובהר ,כי זכויות הקניין הרוחני
בפיתוחים כאמור בס"ק זה לעיל תהיינה שייכות בכל מקרה לחברה באופן בלעדי ומלא (בין אם יתקיים
התנאי המתלה ובין אם לאו) ,אולם בהתקיים התנאי המתלה תקום למפתח הזכות לקבלת התמלוגים.
לשם הבטחת תשלום ההכשרה על-ידי המפתח ,מוסר המפתח לחברה ,במעמד חתימת הסכם זה ,שיק
חתום לפקודת הגורם אצלו תועבר ההכשרה ,בסך של  1,000ש"ח (שלושת אלפים שקלים חדשים)
("שיק הביטחון ") ,אשר מועד פירעונו אינו נקוב .ככל שיהא על המפתח לשאת בעלות ההכשרה ,כאמור
ברישא לסעיף זה ,והמפתח לא יעשה כן בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד דרישתה הראשונה של החברה
לעשות כן ,יהיה רשאי המוטב של שיק הביטחון לפרוע אותו ,ובחתימתו על הסכם זה המפתח מאשר
לאותו גורם לפעול כאמור ומוותר ,באופן מוחלט ובלתי חוזר ,על כל טענה בקשר עם כך.

 .3מסחור האפליקציה ותשלום תמלוגים
1.1

החברה תמסחר את האפליקציות אשר הפיתוח שלהן יושלם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ובאופן אשר לדעת החברה ימקסם את הרווחים שניתן יהיה להפיק ממסחורן .מובהר ומודגש ,כי כל
החלטה בקשר עם אופן השימוש ו/או הפקת הרווחים ביחס לכל אפליקציה ,ובכלל זאת אופן המסחור
של האפליקציה ,אופן הפקת ההכנסות ממנה ,כל החלטה להתקשר בהסכמים שונים ביחס אליה
(לרבות ,אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הסכמי רישיון ,הסכמי שיתוף פעולה ,הסכמי חלוקת
רווחים ואף מכירת זכויות מלאה וכוללת ביחס לאפליקציה) ו/או כל החלטה אחרת בקשר עם
האפליקציה תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ,ובחתימתו על הסכם זה
המפתח מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בקשר עם כך.

1.1

בהסכם זה ,למונחים הבאים תיוחס המשמעות הנקובה בצדם:
המונח "ההכנסות נטו" משמעו כל ההכנסות (לא כולל מע"מ) שתתקבלנה בפועל בידי החברה בגין
האפליקציות שהפיתוח שלהן הושלם ואשר החברה תמסחר אותן ("האפליקציה/ות המזכה/ות"),
כתוצאה ממסחור האפליקציות המזכות ,לאחר שינוכו מהן כל התשלומים שתחויב החברה לשלם
לצדדים שלישיים ביחס לאותן הכנסות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תשלומים לגורם/ים
שבאתר האינטרנט שלו/הם ניתן יהיה לרכוש את האפליקציה ,תשלומים לסוכנים ,מפיצים ומשווקים,
הנחות ,החזרים (לרבות תשלומים שיתקבלו בידי החברה בגין מסחור האפליקציות המזכות אשר
החברה תחויב ו/או תיאלץ להחזירם) וכיוצא באלו.
המונח "תמלוגים בגין האפליקציה המזכה" משמעו ,ביחס לכל תקופה רלוונטית ולכל אפליקציה
מזכה ,סכום השווה ל( 10%-שלושים אחוזים) מן ההכנסות נטו אשר תתקבלנה בפועל בידי החברה בגין
אותה אפליקציה מזכה.
המונח "תמלוגים בגין כלל האפליקציות המזכות" משמעו ,ביחס לכל תקופה רלוונטית ,סכום השווה -
( 10%ארבעים אחוזים) מן ההכנסות נטו אשר תתקבלנה בפועל בידי החברה במהלך אותה תקופה בגין
כלל האפליקציות המזכות אשר פיתוחן הושלם עד לתחילתה של אותה תקופה.
המונח "ניקוד האפליקציה" משמעו ניקוד שיינתן על-ידי החברה ביחס לכל אפליקציה מיועדת טרם
ו/או בסמוך לתחילת הליך הפיתוח שלה .ניקוד האפליקציה יהיה מספר שלם ,בסקאלה שבין  1ל,10-
וישקף את "איכותה" של אותה אפליקציה ,לפי פרמטרים שונים אשר תקבע החברה לפי שיקול דעתה
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הבלעדי והמוחלט (לדוגמא :רמת המורכבות של האפליקציה המיועדת ,גודל קהל היעד שלה ,פוטנציאל
ההכנסות העתידיות שלה וכיוצא באלו) ,ובהתאם לאופן בו תבחר החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לשקלל את הפרמטרים האמורים לכדי ניקוד האפליקציה .ככל שלאחר השקת האפליקציה
המיועדת יוחלט על הוצאת גרסאות חדשות ו/או שדרוגים לאותה אפליקציה ,כי אז עשויה החברה
(אולם אינה מחויבת) להוסיף לניקוד האפליקציה ניקוד נוסף כפי שייקבע על-ידה.
המונח "הניקוד האישי" משמעו חלק מניקוד האפליקציה שייוחס לכל אחד מבין חברי צוות הפיתוח
אשר ישלים את חלקו בפיתוח שלה וכן לאדם אשר הציע את הרעיון לפיתוח אותה אפליקציה ("יוזם
האפליקציה") ,בהתאם למפתח חלוקה אשר ייקבע על-ידי החברה ויימסר ליוזם האפליקציה ולכל אחד
מחברי צוות הפיתוח שלה טרם ו/או בסמוך לתחילת הליך הפיתוח של האפליקציה ("מפתח החלוקה").
1.1

בכפוף לקיומו של התנאי המתלה ,החברה תשלם למפתח את התמלוגים אשר יכללו חלק מהתמלוגים
בגין האפליקציה המזכה וחלק מהתמלוגים בגין ככל האפליקציות המזכות ,כמפורט להלן:
1.1.1

תמלוגים בגין האפליקציה המזכה – החברה תשלם את התמלוגים בגין האפליקציה המזכה
לכל חברי צוות הפיתוח של האפליקציה המזכה אשר התנאי המתלה התקיים ביחס אליהם
וכן ליוזם האפליקציה ,באופן שבו התמלוגים בגין האפליקציה המזכה יחולקו בין כל
האנשים הללו בהתאם למפתח החלוקה ,וזאת כל עוד תקבל החברה הכנסות בגין אותה
אפליקציה .מובהר בזאת ,כי ככל שלאחר השלמת הליך הפיתוח של האפליקציה המיועדת
יוחלט על הוצאת גרסאות חדשות ו/או שדרוגים לאותה אפליקציה ,כי אז המפתחים אשר
יהיו מעורבים וישלימו בהצלחה את חלקם בפיתוח של אותן גרסאות חדשות/שדרוגים יזכו
בניקוד אישי נוסף ו/או בהגדלת חלקם היחסי במפתח החלוקה ביחס לאותה אפליקציה וכי
החל מאותו מועד ואילך החלוקה של התמלוגים בגין האפליקציה המזכה תבוצע בהתאם
ליחס שבין הניקוד האישי המעודכן של כל מפתח ו/או יוזם האפליקציה לבין ניקוד
האפליקציה (בגרסתה החדשה/משודרגת) העדכני.

1.1.1

תמלוגים בגין כלל האפליקציות המזכות – החברה תחלק את התמלוגים בגין כלל
האפליקציות המזכות בין כל המפתחים אשר התנאי המתלה התקיים ביחס אליהם ובין כל
יוזמי האפליקציות המזכות ,וזאת במהלך תקופת הסכם זה (כל עוד תקבל החברה הכנסות
בגין האפליקציות המזכות) .החלוקה תבוצע באופן שבו כל אחד מהמפתחים שהתנאי המתלה
התקיים לגביו וכל אחד מיוזמי האפליקציות המזכות יהיה זכאי לקבל חלק מן התמלוגים
הללו ,בשיעור אשר יבטא את היחס שבין הניקוד האישי המצטבר שלו לבין סכום הניקוד
הכולל של כלל האפליקציות המזכות אשר פותחו במסגרת המיזם (בס"ק זה" ,הניקוד האישי
המצטבר" ו"סכום הניקוד הכולל" משמעם לרבות כפי שיעודכנו מעת לעת ,ככל שעדכון/ים
כאמור חל/ו טרם תחילתה של התקופה הרלוונטית אשר ביחס אליה מחושבים התמלוגים
בגין כלל האפליקציות המזכות).

1.1

החברה תשלם למפתח את התמלוגים ,ככל שקמה למפתח הזכות לקבלת תמלוגים בהתאם להוראות
הסכם זה ,על בסיס רבעוני ,באופן שבו לא יאוחר מחלוף ( 10שלושים) יום מסיומו של כל רבעון
קלנדארי תשלם החברה למפתח את התמלוגים שהצטברו לטובתו במהלך אותו רבעון .על-אף האמור
לעיל ,מוסכם כי ככל שסכום התמלוגים (ברוטו) שיגיע למפתח ברבעון מסוים יפחת מסך של  100ש"ח
(מאה שקלים חדשים) ,כי אז לא תשלם החברה למפתח את התמלוגים ביחס לאותו רבעון ,ואותם
תמלוגים יתווספו לתמלוגים שישולמו למפתח ברבעון העוקב לאותו רבעון ו/או ברבעון הראשון שבו
סכום התמלוגים המצטבר שטרם שולם למפתח עד לסיומו לא יפחת מסך של  100ש"ח .כמו כן ,ככל
שסכום התמלוגים אשר המפתח יהיה זכאי לקבל מכח הסכם זה יפחת מסך של  100ש"ח בממוצע
לחודש ,במשך תקופה של ששה חודשים קלנדאריים רצופים ,החברה תחדל מלשלם למפתח תמלוגים עד
שסכום התמלוגים לו יהיה זכאי המפתח ישוב ויעלה (ככל שיעלה) על הרף האמור.

1.2

התמלוגים ישולמו למפתח (ככל שתקום לו הזכאות לקבלם) כנגד חשבונית מס כדין .ככל שהדבר נדרש
בהתאם להוראות הדין ,החברה תנכה מהתמלוגים (אשר ,ככל שישולמו ,ישולמו למפתח "ברוטו") כל
ניכוי המתחייב על-פי כל דין ,לרבות ניכוי מס במקור ,אלא אם המפתח ימציא לחברה אישור מתאים
מטעם רשויות המס בדבר פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור.

1.3

מובהר ומודגש בזאת ,כי המפתח לא יהיה זכאי לגמול כלשהו מהחברה מלבד התמלוגים (ככל שתקום
למפתח הזכות לקבלתם) ,כי התמלוגים ,ככל שתקום למפתח הזכות לקבלם ,יהוו את התמורה הסופית
והמוחלטת אשר תגיע למפתח בגין קיום מלוא התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,לרבות לעניין הסכומים
אשר יגיעו ,ככל שיגיעו ,למפתח בגין סיום ההתקשרות בין הצדדים (בנסיבות אשר בהן עתידה
ההתקשרות להסתיים ,כעולה מהוראות הסכם זה) וכי החברה אינה מחויבת ,בכל מקרה ,לשלם למפתח
כל סכום מעבר לתמלוגים (ככל שתקום לו הזכות לקבלתם); והמפתח מוותר בזאת ,באופן סופי
ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

1.7

כל צד יישא לבדו במלוא הוצאותיו בקשר עם קיום התחייבויותיו מכח הוראות הסכם זה .בתוך כך,
המפתח יהיה אחראי לכיסוי מלוא הוצאותיו בקשר עם הסכם זה (לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות

4

האמור ,הוצאות נסיעה ,זמן ומאמצים אשר יושקעו בקיום התחייבויותיו בקשר עם האפליקציה/ות
המיועדת/ות ,פגישות אשר תיערכנה לטובת קיום התחייבויותיו של המפתח בקשר עם הסכם זה,
הוצאות אשר יוציא המפתח לשם שיפור והרחבת הידע המקצועי שלו ו/או שיפור ביצועיו בקשר עם
קיום התחייבויותיו ביחס לאפליקציה המיועדת וכיוצא באלו).
 .4התחייבויות הצדדים
1.1

הצדדים יקדישו את מירב מרצם ,ידיעותיהם וניסיונם ויפעלו בחריצות ,במסירות ובנאמנות לשם ביצוע
התחייבויותיהם בקשר עם הסכם זה באופן המיטבי.

1.1

כל אחד מהצדדים מצהיר ומאשר כי הוא חופשי ,רשאי ומוסמך להתקשר בהסכם זה ולבצע את כל
התחייבויותיו על-פיו ,כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה ,על-פי דין ו/או חוזה ,להתקשרותו בהסכם זה
ולביצוע התחייבויותיו על-פיו ,וכי ההתקשרות בהסכם זה וביצוע ההתחייבויות על-פיו לא יגרמו להפרה
של הוראות הדין ו/או להפרה של התחייבויות שלו כלפי צד שלישי כלשהו.

1.1

כל אחד מהצדדים מתחייב כי במסגרת ביצוע הסכם זה הוא לא יפר זכויות של צדדים שלישיים ,לרבות
זכויות קניין רוחני.

 .5העדר יחסי עובד-מעביד
2.1

מובהר ומודגש בזאת ,כי הסכם זה אינו מהווה חוזה עבודה ,כי המפתח הנו בעלי עסק עצמאי וכי בין
המפתח לבין החברה ו/או המיזם ו/או מי מטעמם לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד ,לכל
צורך שהוא ,לרבות מכח כל הסכם ,הסדר ,דבר חקיקה ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא באלה .בכפוף ליחסים
המוסדרים במסגרת הסכם זה וליתר הוראות ההסכם ,כל אחד מהצדדים מצהיר ומאשר ,כי הנו קבלן
עצמאי ,כי אין ולא יהיו בינו לבין הצד שכנגד כל יחסי נאמנות ,שליחות ,סוכנות ,הרשאה ,שותפות ייצוג
וכיוצא באלו ,כי הוא אינו מוסמך ולא יהא מוסמך לייצג את הצד שכנגד ו/או לפעול מטעמו או בשמו
ו/או להתחייב בשמו או במקומו בכל עניין שהוא בנוגע לכל דבר ועניין וכי הוא לא יציג ולא יתיימר
להציג בפני כל צד שלישי שהוא כל מצג ממנו ניתן יהא לסבור בטעות כי הוא מוסמך לעשות אחד מאלה.

2.1

המפתח יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחולו עליו בקשר עם
ביצוע הסכם זה .המפתח מצהיר כי הצדדים הסדירו את יחסיהם באופן האמור בהסכם זה בהתאם
לרצונם ,וכי ברור למפתח ומוסכם עליו כי אילו הוא היה מבצע את התחייבויותיו מכוח הסכם זה כעובד
של החברה ,הייתה ההתקשרות עמו נעשית במתכונת שונה לחלוטין והשכר שהיה משולם לו היה נמוך
באופן קיצוני מן התמלוגים שעשויים להתקבל בידי המפתח כאמור בהסכם זה ,ככל שהמיזם ינחל
הצלחה .זאת ,משום שהתמלוגים העשויים להשתלם למפתח מכח ההסכם כאמור ,ככל שהמיזם ינחל
הצלחה ,עשויים לכלול ,בנוסף לשכר עבודה ,את כל התנאים הנלווים והזכויות הסוציאליות (לרבות,
דמי מחלה ,דמי הבראה ,פיצויי פיטורין ,קופת תגמולים או קרן פנסיה ,וכיוצא באלה) שהיו מגיעים
למפתח מהחברה אילו הוא היה מבצע את התחייבויותיו מכוח הסכם זה כעובד של החברה ,ואף הרבה
למעלה מכך.

2.1

המפתח מאשר כי ידוע לו כי אין כל וודאות לכך שהמיזם המשותף ינחל הצלחה מקצועית וכלכלית; כי
אין כל וודאות לכך שסכום התמלוגים אשר ישולמו לידיו במסגרת הסכם זה (אם בכלל) יגיע לכדי
סכומים אשר יבטאו את הערך הריאלי של תמורת שירותיו תחת ההסכם ,וכי ייתכן שלא תצמח לו
התמורה המצופה מבחינתו (או תמורה בכלל) בגין התקשרותו בהסכם זה .על אף זאת ,המפתח מבקש
להתקשר עם החברה במסגרת הסכם זה מתוך תקווה ושאיפה כי המיזם ינחל הצלחה מקצועית
וכלכלית ,ומתוך ציפייה כי במקרה כזה התמלוגים אשר יגיעו לידיו יהיו גבוהים בהרבה מן התמורה
שעשויה הייתה להשתלם לו אילו היה עובד של החברה או ספק שירותים שלה במתכונת "סטנדרטית".

 .6תקופת ההסכם
3.1

הסכם זה יהיה בתוקף במשך תקופה בלתי קצובה שתחילתה במועד חתימת ההסכם ("תקופת
ההסכם") .כל אחד מהצדדים יהא רשאי (אך לא חייב) להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי ,היה והצד
שכנגד יפר הוראה מהוראות ההסכם ולא יתקן את ההפרה בתוך ( 10שלושים) ימים מקבלת הודעה
בכתב מהצד השני לעשות כן ,וזאת מבלי שיהא בהבאת ההסכם לסיומו כאמור כדי למצות את זכויותיו
וסעדיו של הצד שנפגע מההפרה.

3.1

על-אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי הסכם זה יגיע לסיומו בהתקיים הנסיבות האמורות בסעיף 1.2
לעיל.

3.1

הגיע ההסכם לסיומו ,לא יהיה זכאי המפתח לקבל מהחברה את התמלוגים ו/או כל תשלום אחר ו/או
נוסף.
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 .7סודיות ,קניין רוחני ואי תחרות
7.1

כל אחד מהצדדים מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת ,לא להעביר לצדדים שלישיים ולא לעשות
כל שימוש (גם לאחר תקופת ההסכם) בכל ידע ,מידע ו/או סודות מסחריים ,כלכליים ו/או מקצועיים
הכרוכים בפעילותו של הצד השני ו/או אשר נוגעים ,במישרין ו/או בעקיפין ,לצד השני ו/או למיזם.
הצדדים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע כאמור רק ככל שהעניין דרוש לשם הוצאתו אל הפועל של
הסכם זה  .האמור לעיל לא יחול ביחס למידע המצוי בידיעת הכלל או ביחס למידע שפותח באופן עצמאי
ושלא בקשר עם המיזם על-ידי הצד המגלה או שהגיע אליו באופן חוקי ושלא תוך הפרת חובת הסודיות.

7.1

מוסכם בזאת ,כי כל הזכויות ,לרבות זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים ו/או הזכויות בעלות
אופי דומה לקניין רוחני ו/או זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהוא ,באפליקציות המיועדות ו/או
באפליקציות המזכות ,במסמכים ,בקוד מקור ,בטכנולוגיות ,במידע מכל סוג שהוא ,בתיעוד ובכל מסמך
ו/או זכות (מוחשית ו/או לא מוחשית) אחרת ,שיפותחו ו/או יוכנו ו/או יתוכננו במסגרת המיזם ו/או
בקשר עם הסכם זה ("זכויות הקניין הרוחני") ,תהיינה שייכות באופן מלא ,בלעדי ומוחלט לחברה
בלבד ,ללא הגבלת זמן .למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזאת ,כי כל המצאה ,תהליך ,שיפור ,נוסחה,
מסקנות או ממצאים שיפותחו ו/או יתגלו על-ידי המפתח במסגרת ביצועו של הסכם זה יהיו קניינה של
החברה בלבד ,מבלי שתהיה למפתח כל זכות ביחס אליהם .בחתימתו על הסכם זה ממחה המפתח
לחברה ,באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר ,את כל זכויות הקניין הרוחני אשר תפותחנה על-ידי המפתח
במסגרת ביצוע הסכם זה.

7.1

בנוסף לכך ,המפתח מסכים ומאשר ,כי כל הזכויות בקניין הרוחני תהיינה שייכות לחברה בלבד ,כי
החברה תהיה רשאית לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
וכי ,למעט התמלוגים המוגדרים בהסכם זה (ככל שתקום למפתח הזכות לקבלתם) ,המפתח לא יהיה
זכאי לקבל מהחברה כל תשלום ו/או פיצוי בגין העברת זכויות הקניין הרוחני הנ"ל לידי החברה ו/או
בגין כל הכנסה ו/או רווח שיצמחו לחברה בגין השימוש בזכויות הקניין הרוחני כאמור ,לרבות זכותו של
המפתח (ככל שקיימת ו/או תתקיים בעתיד) לקבלת תמלוגים ו/או תשלומים אחרים מכח סעיף 111
לחוק הפטנטים ,התשכ"ז ,1637-והמפתח מוותר בזאת על זכותו לקבלת כל תמורה נוספת מהחברה
(מעבר לתמלוגים כאמור) ,ככל שעומדת ו/או תעמוד לו בקשר עם הקניין הרוחני כאמור.
למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיו של המפתח לקבל מהחברה את
התמלוגים בהתאם להוראות הסכם זה.

7.1

במהלך ו/או לאחר סיומו של הסכם זה ,לא תחול על מי מהצדדים כל מגבלה שהיא ביחס לעיסוקם ו/או
פעילותם של הצדדים ,וכל צד יוכל לפעול בכל תחום פעילות שהוא ,וזאת בכפוף לכך )1( :שאף אחד
מהצדדים לא יפר את חובת הסודיות החלה עליו ביחס למידע הסודי של הצד השני כאמור לעיל ,ו ()1
שהמפתח לא יעשה כל שימוש בזכויות הקניין הרוחני ,אשר תהיינה כאמור בכל שלב בבעלותה המלאה
והבלעדית של החברה.

 .8כללי
1.1

הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים בכל הנוגע ו/או קשור לעניינים המוסדרים בו .לא יהא כל
תוקף לכל שינוי ,תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה ,אלא אם כן נעשה במסמך בכתב אשר נחתם
על ידי שני הצדדים.

1.1

כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר לכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים ממנו
לרבות בקשר לביצועו ,הפרתו או פרשנותו של הסכם זה ,יימסרו להכרעתו של בורר יחיד שזהותו
תקבע בהסכמת הצדדים ,ובהיעדר הסכמה כאמור – בידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב .דין הוראות
סעיף זה כדין חוזה בוררות בין הצדדים .הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ,אך לא לדיני הפרוצדורה
והראיות .החלטת הבורר תינתן בהקדם ככל האפשר והוא ינמק פסיקתו .למעט ביחס לעניינים אשר
ביחס אליהם נקבע במפורש אחרת בסעיף זה ,תחולנה הוראות חוק הבוררות ,התשכ"ח( 1631-לרבות
תוספת לו) על הבורר ועל הליכי הבוררות כאמור בסעיף זה.

1.1

בכפוף לאמור בסעיף  1.1לעיל ,מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה
נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו .הצדדים שוללים במפורש את סמכותם
המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

1.1

כל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים החלים עליו ,לרבות תשלומים
לשלטונות המס (ולרבות כל תשלום סוציאלי) ,בקשר עם עיסוקו מכוח הסכם זה.

1.2

המפתח לא יהיה רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או
התחייבויותיו מכוח הסכם זה ,כולן או חלקן ,אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
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1.3

ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה
ו/או נוגדת כל דין ,לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם ,אלא אם ביטול אותה
הוראה פוגם במהות ההסכם.

1.7

כל צד ישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לכל גורם שהוא (לרבות לאותו צד ו/או למי
מטעמו ו/או למיזם ו/או לצד השני ו/או למי מטעמו ) כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שיבצע אותו צד
ו/או מי מטעמו במסגרת קיום הוראות הסכם זה.

1.1

הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תיעשינה בכתב ותישלחנה לכתובות הצדדים שבמבוא להסכם או לכל
כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על-ידי הצד השני ,לפחות  11שעות טרם משלוח ההודעה.
כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני  71שעות ממועד
משלוח ההודעה ,אם נמסרה ביד – במועד מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה – ביום בו נשלחה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
סטארטאפיסט.קום בע"מ

המפתח

