
 

 

 הסכם העברת נכסים ופעילות 
 2022שנערך ונחתם ביום __ לחודש __

 

  ב י ן 

      ("הרוכשת)להלן: "

 מצד אחד;       

 ל ב י ן 

 

      ("המוכרת)להלן: "

 מצד שני;       

 

 (;להלן כהגדרתם) הנמכרים בנכסים הבלעדית והמחזיקה הבעלים הינה והמוכרת והואיל

 בתוקף, הנמכרים הנכסים את, מהמוכרת לקבל מבקשת והרוכשת לרוכשת להעביר מעוניינת והמוכרת והואיל

 ;הקובע מהמועד החל

, הנכסים הנמכרים את מהמוכרת הרוכשת תרכוש במסגרתה בעסקה להתקשר מעוניינים והצדדים והואיל

 .להלן זה בהסכם כמפורט והכול, להלן כהגדרתה התמורה קבלת כנגד וזאת

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

 מבוא .1

 .("ההסכם" –המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן כולם יחדיו  .1.1

בהסכם תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בצידם זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף  .1.2

 ההסכם:

האתרים והנכסים המהווים את הרכוש הקבוע של 

 להסכם זה; נספח א'המוכרת כפי שמפורט ב

 "הרכוש הקבוע"

 "המלאי" מלאי מוצרים;

פעילות, זכויות ומוניטין המוכרת בתחום פעילותה, לרבות 

חומרים גרפיים, צילומים, רשימות והסכמי ספקים ולקוחות 

 המוכרת;

 "הנמכרת הפעילות"

 "הנכסים הנמכרים" הרכוש הקבוע, המלאי והפעילות הנמכרת;

 "המועד הקובע" ;2022 ____ חודשב __

 "מועד החתימה" מועד החתימה על הסכם זה;

 

 העסקה .2

במועד החתימה, בתוקף החל מהמועד הקובע, המוכרת תעביר את הנכסים הנמכרים לרוכשת,  .2.1

 והרוכשת תקבל את הנכסים הנמכרים מהמוכרת.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העברת הנכסים הנמכרים תיעשה כנגד קבלת מלוא התמורה  .2.2

 כמפורט להלן.

 המוכרת הצהרות .3
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 המוכרת מצהירה, מאשרת ומתחייבת כדלקמן:

המוכרת חופשית, רשאית ומוסמכת להתקשר בהסכם זה ולבצע את כל התחייבויותיה על פיו, ואין  .3.1

כל מניעה, על פי דין ו/או מסמכי ההתאגדות של המוכרת ו/או חוזה ו/או בצורה אחרת, להתקשרותה 

בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיה על פיו, וההתקשרות בהסכם זה וביצוע ההתחייבויות על פיו לא 

 יגרום להפרה של התחייבות של המוכרת כלפי צד שלישי כלשהו. 

העברת הנכסים הנמכרים על פי הסכם זה אינם פוגעים בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים  .3.2

או קניין רוחני אחר או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו או מתנגשים עם הסכמים, הסדרים, 

 ידי צד כזה או מטעמו.מעשים, ייצוגים או הבטחות שניתנו על 

לא מוטלים שעבודים ו/או עקולים כלשהם ו/או לא קיימות זכויות אחרות של צד שלישי על הנכסים  .3.3

הנמכרים ו/או המוכרת לא התחייבה בהתחייבויות כלשהן ליצור שיעבוד ו/או למשכן את ו/או ליתן 

 זכות כלשהי לצד ג' בהם או על חלק מהם.

או אחרת, להתקשרותה בהסכם זה, ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו, אין כל מניעה חוקית, חוזית  .3.4

במלואן ובמועדן וכי יש לה סמכות מלאה להתקשר בהסכם זה, והסכם זה הינו תקף ומחייב אותה 

על פי כל דין וכי נתקבלו אצלה כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות 

 לא כל צורך באישור או הסכמה נוספת.שלה לשם התקשרותה בהסכם זה, ל

 הצהרות והתחייבויות הרוכשת .4

 הרוכשת מצהירה, מאשרת ומתחייבת כדלקמן:

 יש לה את היכולת והאמצעים הכספיים לקיום מלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה. .4.1

 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, להתקשרותה בהסכם זה, ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו, .4.2

במלואן ובמועדן, יש לה סמכות מלאה להתקשר בהסכם זה, הסכם זה הינו תקף ומחייב אותה על 

פי כל דין ונתקבלו אצלה כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלה 

 לשם התקשרותה בהסכם זה, ללא כל צורך באישור או הסכמה נוספת.

 התמורה  .5

"( התמורה)להלן: " ש''ח  _______הנכסים הנמכרים תשלם הרוכשת למוכרת סך שלבתמורה לרכישת והעברת 

 כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

 קניין רוחני .6

הנכסים הנמכרים כוללים, בין היתר, את כל תוצאות הפעילויות הקשורות לפיתוח המותג, כולל  .6.1

שבונות הגוגל, גוגל המודולים, הרכיבים, הקודים, האלגוריתמים, הפרוטוקולים, התוספים, ח

אנליטיקס, אינסטגרם, פייסבוק, הכלים, הנתונים, הסיסמאות, הממשקים והמבנים של אתרים אלה, 

כפי שהשתמשו בהם וכפי שתוכננו לשימוש. הנכסים הנמכרים כוללים את רשימת הלקוחות שרכשו 

ם את הערות באתר, נרשמו לדיוור ו/או, הצטרפו לדפים ברשתות החברתיות. קבצי האתר כוללי

המפתחים אליו, כולל גרסאות ניסוי, הפניה או דוגמה לקוד כזה, הכל בין אם מוגמר ובין אם לאו, 

ויהיה ככל שהוא נתפס ובכל צורה או מדיה כלשהי כפי שפותח על ידי המוכרת או, במשותף למוכרת 

אתר או בשיתוף או לא, על ידי אנשים הקשורים למוכרת או פעלו או פועלים כחלק מצוות מפתחי ה

 פעולה עימה.

הצדדים מסכימים כי החל מהמועד הקובע, הנכסים הנמכרים לרבות האתרים והפעילות הנמכרת  .6.2

ייחשבו, על ידי הצדדים, בבעלות הרוכשת בלבד. בהתאם לכך, הרוכשת תהיה הבעלים של הנכסים 

 הנמכרים, על פי הסכם זה ותהא רשאית לשנותם ולעשות בהם כרצונה.

י, פיתוח, שינוי, השלמה או עבודות נגזרות של הנכסים הנמכרים על ידי הרוכשת שיעשה כל שינו .6.3

לאחר המועד הקובע, יהיה בבעלות בלעדית של הרוכשת, ולמוכרת לא תהיה שום זכות, תואר, 

 בעלות או אינטרס כלשהו בו. 

על קניין רוחני המוכרת, לא תבקש או תקבל, במישרין או בעקיפין, בעלות או אמצעי אחר להגנה  .6.4

ביחס לפעילות הנמכרת, לקוד או לחלק מהם באופן שמתיימר ליצור, להשלים או להוכיח זכות 

 בעלות או כלפי הקוד באופן הסותר את זכויותיה של הרוכשת על פי הסכם זה.
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אם עד התאריך ______ צד כלשהו התוודע לפגיעה באתרים, בקוד או על ידי צד שלישי, צד זה  .6.5

על כך לצד השני, והצדדים ישתפו פעולה באופן סביר ביניהם בהגנה מפני כאלה, כל  יודיע מייד

 אחת על חשבונה.

המוכרת לא תיתן, תעניק, תקצה, תעביר, תאציל, תשעבד או תעביר בעלות או רישיון של הנכסים  .6.6

 הנמכרים לצד שלישי באופן הסותר או מוביל לחריגה מזכויות הרוכשת על פי הסכם זה; המוכרת

מתחייבת שלא להעביר, לחשוף או להעניק רישיון לקוד המקור הכלול בקוד או לחלק משמעותי 

ממנו לצד שלישי שמטרתו לקבל אותו, או שיש להניח או לחשוד באופן סביר, לפתח אתר המתחרה 

בפעילות הנמכרת; או לבצע כל מעשה או מחדל שהופכים את הנכסים הנמכרים או חלק מהם באופן 

 עקיף לחלק מנחלת הכלל ו/או לפגוע בתקינותם.ישיר או 

למען הסר ספק, החל מהמועד הקובע, למוכרת או לצד שלישי כלשהו לא תהיה כל זכות קניינית  .6.7

רוחנית או אחרת כלשהי בנכסים הנמכרים לרבות כל זכות או סימנים מסחריים כלשהם של הנכסים 

הם, לרבות שמות, דומיינים, מותגים, לוגו הנמכרים או באתרים ובנכסים הדיגיטליים הקשורים אלי

או אמצעי התאמה אישית; כל עיצובים גרפיים או מידע המשמשים ביחס לנכסים הנמכרים או ביחס 

לפעילות השיווק ביחס אליהם. או בכל מידע, ממסמכים או נתונים )כולל תוכניות עסקיות ושיווק, 

 מכרים. מידע פיננסי, רשימות לקוחות וכו '( של הנכסים הנ

אם הבעלות על אחת מהזכויות של המוכרת של הנכסים הנמכרים לפי הסכם זה, כחוק, תיחשב  .6.8

שלא היתה בבעלותה עם העברתם, כולם או חלקם, המוכרת מתחייבת להקצות באופן בלתי הפיך 

ומיידי, את כל הזכויות, הגישות, הקבצים והאתרים, במידה הנדרשת בכדי להעניק תוקף מלא 

ה של הרוכשת במסגרת הסכם זה. ככל שלא ניתן להקצות זכויות מסוג זה על פי החוק, לזכויותי

ובמידת המותר על פי החוק, הרוכשת מתנערת בזאת ללא תנאי ובלתי הפיך מכל תביעה או דרישה 

 שעשויות להיות סותרות את זכויות המוכרת על פי הסכם זה.

צד השני מסמכים כמתבקש באופן סביר על ידי אם יתבקש על ידי הצד השני, כל צד יבצע וימסור ל .6.9

הצד השני על מנת לאשר, להשלים או להוכיח את זכויות הצד השני בנכסים הנמכרים על פי הסכם 

 זה.

 

 העברת הנכסים הנמכרים  .7

'( וכו מפתחות, סיסמאות מתן ידי על) גישה לרוכשת תעניק( i) המוכרת, הקובע מהמועד החל .7.1

 הדיגיטליים הנמכרים הנכסים כל ואת האתרים את המכילים אחרים ולמיקומים לעננים, לשרתים

 חלקיו וכל הקוד העברת ידי על הנמכרים הנכסים את לרוכשת תמסור( ii) -ו, אליהם הקשורים

, קשיים יצירת מבלי, שיתופי באופן הכל, הרוכשת ידי על שצוין כפי אחר מיקום או ענן, לשרת

 או פגיעה, מחיקה, שיבוש, שינוי ידי על כגון) נציגיה על או הרוכשת על, בעקיפין או במישרין

 .הרוכשת להוראות ובהתאם( רכיביו או מבנהו או( ים)האתר של סיבוך

 להיות שיכולה בצורה יהיו וכך, ותקינים נגישים ימסרו הנמכרים שהנכסים מתחייבת המוכרת .7.2

 הנכסים שבה לדרך דומות תויכולו תכונות, פונקציות עם, הרוכשת ידי על מיידי באופן מופעלת

 .הקובע למועד עד המוכרת לקוחות את שימשו או פעלו המכרים

 בהעברה, הרוכשת עם פעולה תשתף המוכרת, הקובע המועד לאחר יום( שלושים) 30 של לתקופה .7.3

 על בקוד ושימוש הפעלה, בדיקה, ובאימות,  הרוכשת הוראות לפי הנמכרים הנכסים של חלקה

, הנמכרים לנכסים ביחס משלים ומידע הבהרות, הערות מתן ידי על לרבות, הונציגי  הרוכשת ידי

 . הרוכשת מטעם ונציגים אנשים ידי על כמתבקש

, שעון כל( i) יכילו לא לרוכשת שיועברו כפי, הנמכרים הנכסים כי ומתחייבת מצהירה המוכרת .7.4

 או משביתות פקודות או קודים או טרויאניים סוסים, אחר משבית או מגביל קוד או מונה, טיימר

 ניתנים לבלתי הפיכתם, חלקם או הקבצים, האתרים למחיקת לגרום שעשויות, אחרות משבשות
 שלו הביצועים למפרט בהתאם לבצע מסוגלים כבלתי חלקית או אחרת בצורה שניתנו או לפעולה
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, וצפייה יתמורש בלתי לגישה אפשרות כל( ii) או באתרים השימוש יכולת את להגביל או ותיאוריו

 .באתרים אחרים שינויים או שינוי עשיית או

 שיפוי .8

המוכרת תשפה את הרוכשת בגין כל הוצאה ו/או תשלום, לרבות הוצאות משפטיות,  בהם תשא הרוכשת בגין מצג 

ידי המוכרת במסגרת הסכם זה, וכן בגין דרישות ו/או -או הצהרה לא נכונים או לא שלמים שניתנו על

תביעות צד שלישי לרבות על ידי מי מהעובדים ו/או  ספקים ו/או לקוחות של המוכרת שיוגשו כנגד 

 הרוכשת, אשר עילתן קודמת למועד הקובע. 

 שונות .9

כסים הנמכרים על שמה של הרוכשת במרשם כלשהו, במקרה בו תדרש העברה של איזה מפרטי הנ .9.1

 תעשה ההעברה באחריות המוכרת ועל חשבונה.

ההסכם מכיל, מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בין הצדדים. ממועד החתימה על ההסכם  .9.2

ואילך, לא יהא תוקף לכל הסכמה, מצג, הבטחה, ערובה או התחייבות שנעשו על ידי הצדדים או 

 אם נכללו ונאמרו מפורשות בהסכם. ביניהם, זולת

אין בכל האמור בהסכם כדי להקנות, במפורש או מכללא, זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו, ואף  .9.3

 אחת מהוראות ההסכם לא תתפרש, במפורש או מכללא, כמקנה זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.

 –בה כלשהי )להלן אם יקבע כי הוראה מהוראות ההסכם הינה בלתי אכיפה ו/או בטלה מסי .9.4

"( לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של ההסכם והצדדים יפעלו על ההוראה הבלתי אכיפה"

מנת ליישם את ההסכם כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת ההוראה הבלתי אכיפה בהוראה חלופית 

 שתוצאתה ופעולתה זהה בעיקרה לתוצאות ופעולות ההוראה הבלתי אכיפה.

במיסים, בהיטלים ובאגרות אשר יחולו, ככל שיחולו, עליו על פי הדין בגין העברת כל צד ישא  .9.5

הנכסים הנמכרים כמפורט בהסכם זה לעיל, וכל צד ידווח כל דיווח אשר אותו צד נדרש לתיתו על 

 פי כל דין. על כל תשלום המפורט בהסכם זה יווסף מע"מ כדין אשר ישולם כנגד חשבונית כדין.

יפו תהא  –ם זה יחול הדין הישראלי, לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב על הוראות הסכ .9.6

 סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהוראות הסכם זה.

כל שינוי, תיקון או ויתור בקשר להסכם זה יהיה בר תוקף על פי מסמך בכתב החתום על ידי הצדדים  .9.7

ויתור במקרה כלשהו לא יהווה תקדים  בלבד, ויהיה מוגבל לעניין שלגביו הוא נעשה מלכתחילה.

לכל מקרה אחר שהוא. הימנעות מביצוע פעולה או שיהוי בביצועה לא ייחשבו כוויתור, ולא יפגעו 

 בזכויות ובהתחייבויות מי מהצדדים בקשר לאותה פעולה.

 .בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין נספחיו יגברו הוראות ההסכם .9.8

 

 

 

הצדדים על החתוםולראיה באו  : 

 

 

 

 

 

 

 ________________)המוכרת(  )הרוכשת(
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 ע"י:  _________________  ע"י:  _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכוש קבוע -נספח א' 

 

 סיסמאות אדמין, העבר דומיין, –)כולל אנגלית במידה וקיים(  –אתרים  ●

 פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל דף אחר שקיים    -סושיאל  ●

 חשבון אימייל  ●

 גוגל אדס ●

 פייסבוק אדס  ●

 טיק טוק אדס  ●

 TGM, search-consoleאנליטיק,  -חשבונות גוגל  ●

●  

 

 הנמכרים בנכסיםכל פלטפורמה המהווה את הרכוש הקבוע של המוכרת 
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