
  

  BeAgent  -   תנאי  שימוש  להצטרפות  כמשווק  עצמאי 
  
  

               ברוך הבא לחברת בי אג'נט אונליין בע"מ,  המספקת ממשק וכלים טכנולוגיים לשיווק ומכירת שירותי תיירות,  
              באמצעות אתר  www.travelor.com  (להלן:  "האתר")  מבית חברת וי.  טרוולאור בע"מ,  המתווכת בין מאות אלפי 
                   מלונות ברחבי העולם -  בין אם באופן ישיר או דרך צד שלישי -  ללקוחות (להלן:  "החברה"),  ומפעילה תכנית שיווק 

 (להלן:   "התכנית")   על  מנת  לשווק  את  שירותי  החברות,   והכל  בהתאם  לתנאי  התכנית  וההטבות  המגולמות  בה.  
  

                תנאים אלה חלים על השימוש באתרי החברה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת 
                  אחר (כדוגמת טלפון סלולרי,  מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).  כמו כן הם חלים על השימוש באתרי החברה,  בין 

 באמצעות  רשת  האינטרנט  ובין  באמצעות  כל  רשת  או  אמצעי  תקשורת  אחרים.  
  

              במסגרת התכנית מוצעות מספר חבילות הצטרפות שונות (להלן:  "החבילות"),  הניתנות לשינוי מעת לעת ע"פ 
               שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מועמד שהגיש בקשה להצטרף 
              לתכנית (להלן:  "המיזם המשותף")  ולהשתתף כמשווק עצמאי (להלן:  "המשווק"),  במסגרת אתר זה,  בכל אחת 

 מהחבילות  המוצעות,   וקיבל  אישור  על  השתתפותו,   והכל  בהתאם  לאמור  ולמוסכם  בתנאי  שימוש  אלו.  
  

              מטרת ההתקשרות עם החברה הינה התקשרות עסקית,  במטרה לייצר רווחים ממכירת שירותי תיירות ומאפיקי 
            רווח נוספים שהחברה מציעה מעת לעת.   בכדי להשתתף בתכנית יש להירשם בקישור 
           https://app.travelor.com/register .  לאחר בחירת החבילה ואישור ההרשמה,  יקבלו המצטרפים קישור ייחודי 
                להפניית גולשים לאתר,  וזאת על מנת לזהות את הפעילות שלהם ולשייך את העמלות המגיעות להם.  בנוסף,  
               יקבלו המצטרפים מערכות לניהול המכירות שלהם,  הדרכות וכלי שיווק לצורך הפניית הגולשים לאתר,  וזאת ע"פ 
                שיקול דעת החברה בלבד.  למען הסר ספק,  יובהר כי כל המשווקים המצטרפים לחברה הינם עצמאיים אשר 

 מעניקים  לחברה  שירותים  בלבד.  
  

 משווק  יקר!  
               אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש.  השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא הגבלה או 

 הסתייגות.   האמור  בתנאי  השימוש  בלשון  זכר  נועד  לצרכי  נוחות  בלבד,   ומתייחס  לנשים  וגברים  כאחד.  

 מצגי  הצדדים 
                 הצדדים מצהירים בזאת כי אין מניעה חוקית או חוזית להתקשרותם בתכנית,  וכי אין התקשרות זו עומדת בניגוד 

 להסכם  כלשהו  לו  הם  מחויבים.  
                 כל אחד מן הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בעל הכוח והסמכות להתקשר בתכנית זו ולבצע את 

 ההתחייבויות  המפורטות  בו.  
                  המשווק מצהיר כי אין כל מניעה להצטרפותו לתכנית,  וכי הוא מעל גיל  18 וכשיר משפטית ליטול את החובות

 העולות  מהסכם  זה.  
                 המשווק מצהיר כי הוא תושב המדינה שהצהיר על התושבות בה,  ומתחייב לפעול לפי הסכם זה.  הצהרה כוזבת 

 תביא  לבטלות  ההסכם  ללא  כל  החזר  או  פיצוי  כספי.  
 המשווק  מצהיר  ומוותר  על  כל  טענה  כנגד  החברה  בגין  קיום  יחסי  עובד  מעביד  בכל  צורה  שהיא.  

 כל  צד  מצהיר  בזאת  כי  חתימתו  /   אישורו  על  ההסכם  נעשתה  כדין,   והיא  מחייבת  אותו  לכל  דבר  ועניין.  
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 הסכם  הצטרפות  למיזם  המשותף  בתכנית  השיווק 
  
  
    הפעלת  המיזם  המשותף 1.

                במסגרת התכנית יכול המשווק לשווק את האתר בכל דרך שהיא,  וכן לקשר את אתר התכנית לאתרי 1.1.
 האינטרנט  שלו,   והכל  בהתאם  ובכפוף  לאמור  בתנאי  השימוש  להלן.  

                החברה תספק למשווק קישור ייחודי הן לשיווק וקידום האתר,  והן לשיווק וקידום התכנית דנן,  וכן תתכנן 1.2.
              ותעצב מודעות לשימוש באתרי אינטרנט,  וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לחבילה שבה בחר 

 המשווק.  
              החברה תספק למשווק כלי ניהול לניהול ההזמנות שהוא מבצע,  וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי 1.3.

 ובהתאם  לחבילה  שבה  בחר  המשווק.  
              החברה תספק הדרכות אינטרנטיות לשימוש נכון בכלים שהיא מספקת למשווק,  על מנת לקדם את 1.4.

 הצלחתו,   וזאת  ע"פ  שיקול  דעתה  הבלעדי  ובהתאם  לחבילה  שבה  בחר  המשווק.  
               המשווק מצהיר כי הוא רשום כדין בכל המרשמים הרלוונטיים,  וכי הוא מנהל כדין ספרים ופנקסי 1.5.

 חשבונות  בהתאם  לכל  הוראות  הדין  המחייבות  אותו  (לרבות,   אך  לא  רק,   מס  הכנסה  ומע"מ).  
                במידה והמשווק אינו תושב ישראל,  הוא אינו נדרש להציג שום מרשם רלוונטי על מנת לקבל עמלות 1.6.

 מהחברה.   המשווק  מתחייב  לפעול  כראוי  וע"פ  החוקים  הרלוונטיים  במדינתו.  
               המשווק יכול לעשות שימוש במודעות ולשלבם באתריו החיצוניים,  בתנאי שלא עשה בהם כל שינוי,  כך 1.7.

            שלקוחות המשווק יוכלו לבצע רכישות באופן מקוון באמצעות הקישורים מאתר התוכנית ובכפוף 
 להוראות  תקנון  התוכנית  ע"פ  ההדרכות  באתר  החברה.  

               המשווק מקבל עליו אחריות בכל הנוגע להעברת מידע באופן אישי בינו לבין לקוחותיו.  המשווק מתחייב 1.8.
              להעביר מידע זה במלואו ע"פ המידע המופיע באתר החברה בלבד.  החברה תהיה האחראית הבלעדית 
            להזמנות שיבוצעו במסגרת התכנית,  והכל בהתאם לתנאי התכנית ולדרישות החברה,  ע"פ תקנון 

 החברה  הרשמי  המופיע  באתר.  
                 המשווק מתחייב כי ידווח לחברה על כל מאורע חריג ו/או חמור ו/או לא צפוי,  אשר התרחש במסגרת 1.9.

 פעילותו  באתר,   מיד  עם  התרחשותם.  
               החברה תהא רשאית לפסול ו/או להסיר ו/או לסיים את הסכם ההתקשרות מול המשווק במידה והפר 1.10.

 את  אחד  מתנאי  ההסכם.  
               עם הצטרפותו,  המשווק מקבל על עצמו הוראות הסכם זה,  לרבות תשלום עבור ממשק אישי,  שימוש 1.11.

            במערכות החברה והדרכות בתחום התיירות,  שיווק ופרסום,  שתעניק החברה למשווק,  וזאת ע"פ 
               החבילה שבה בחר המשווק.  הצדדים מסכימים בזאת כי דמי התשלום לא יוחזרו למשווק בכל מקרה.  

 הפרת  סעיף  זה  מהווה  הפרה  יסודית  של  ההסכם  ותביא  לידי  ביטול  כל  זכויותיו  באופן  מיידי.  
  
   תקופת  המיזם  המשותף 2.

 המיזם  המשותף  ייכנס  לתוקפו  ביום  בו  הסכם  זה  יאושר  על  ידי  המשווק  בסימון   V  בעמוד  ההרשמה.  2.1.

                המשווק רשאי לבקש,  מכל סיבה שהיא,  להביא את המיזם המשותף לסיומו באופן עצמאי,  על ידי כפתור 2.2.
             "ביטול חשבון"  המופיע בדף "הגדרות"  בממשק האישי שיקבל בהצטרפותו.  הביטול ייכנס לתוקף לאחר 

  14  יום  מעת  בקשת  הביטול.  
              במקרה שהפר המשווק תנאי מתנאי השימוש ו/או תנאי התכנית,  יבוא המיזם המשותף לסיומו ביום 2.3.

 גילוי  ההפרה.  
  
   בעלות  על  המודל  העסקי 3.

               המודל העסקי של המיזם ותכנית ההצטרפות מוגן כנכס וכסוד מסחרי קנייני ובעל ערך הנמצא בבעלות 3.1.
 החברה.  

              המשווק מצהיר כי המודל,  לרבות ארגון המועמדים והמשווקים והמידע עליהם,  הוא נכס בלעדי של 3.2.
 החברה.  

 



  

   קניין  רוחני 4.
            כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים באתרי החברה,  לרבות השמות,  סימני המסחר,  והאלמנטים 4.1.

 הקשורים  באתרים,   הינם  קניינה  הבלעדי  של  החברה,   ולמשווק  לא  תהא  כל  זכות  בקשר  עמן.  
             לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל,  זכויות היוצרים בפרסומי החברה,  כולל אלה המתפרסמים 4.2.

                באתר זה,  שייכות לחברה ו/או למי מטעמה.  כמו כן,  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר,  לרבות 
                עיצוב האתר,  התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה,  יישום,  קוד מחשב,  קובץ גרפי,  טקסט וכל חומר אחר 
              הכלול בו,  מדגמים,  סימני מסחר,  הסודות המסחריים וסידור המידע שבו,  הינם של החברה,  למעט 
                 במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל האתר באמצעות קישור,  אשר אינם נושאים את לוגו 

 החברה  ו/או  התוכנית.  
                 זכויות יוצרים אלה חולשות,  בין היתר,  על כל טקסט,  תמונה,  איור,  מפה,  קטע צליל,  קטע וידאו,  גרפיקה 4.3.

               ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן:  ''החומר המוגן''),  אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים 
 בחומר  המוגן  שייכות  לגורם  אחר.  

               המשווק מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע,  ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי לא הוגן במידע 4.4.
 שלא  ע"פ  הנחיות  החברה,   או  לגרום  לכל  שינוי  או  סילוף  במידע  או  בכל  חלק  ממנו.  

                המשווק מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בשירות באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או 4.5.
 שמהווה  זיוף,   שינוי  או  מחיקת  מידע.  

  
   סודיות 5.

              לאחר ההצטרפות כמשווק,  יש למשווק גישה למידע חסוי (להלן:  "המידע"),  שהוא מידע קנייני,  רגיש 5.1.
                במיוחד ובעל ערך לעסקי החברה.  המידע זמין למשווק אך ורק כדי לקדם את מכירת שירותי החברה.  
             המשווק והחברה מסכימים ומצהירים בזאת שאלמלא ההסכמה לשמור על סודיות ולא לחשוף את 

 המידע,   החברה  לא  הייתה  חושפת  בפני  המשווק  כל  מידע  חסוי.  
              במהלך כל תקופת הפעילות בתכנית,  ולמשך תקופה של ארבע שנים לאחר סיום ההתקשרות או 5.2.

                 פקיעתו,  מכל סיבה שהיא,  מטעמך ומטעמו של כל אדם אחר,  המשווק מסכים:  לא לחשוף כל מידע חסוי 
               שקשור לתכנית או שכלול בתכנית לכל צד שלישי,  במישרין או בעקיפין;  לא לחשוף,  במישרין או 
               בעקיפין,  את הסיסמה או קוד גישה אחר למערכת;  ולא להשתמש במידע החסוי כדי להתחרות בחברה,  

 או  לכל  מטרה  שאינה  קידום  החברה.  
                עם אי-חידוש ההתקשרות,  סיומו או הפסקתו,  המשווק ישמיד ללא דיחוי את כל המידע החסוי או יחזירו 5.3.

 ללא  דיחוי  לחברה.  
              הצדדים מתחייבים לא לעשות כל שימוש במידע,  אלא למען קידום התכנית והוצאתה לפועל.  הצדדים 5.4.

               מתחייבים לא לגלות,  להראות או למסור,  לשום אדם ו/או גוף,  סודות מסחריים ו/או מידע הקשור,  
               במישרין או בעקיפין,  בתכנית השיווק ו/או בצדדים עצמם,  וכן לדאוג לכך,  כי עובדיהם ושלוחיהם ישמרו 

 כל  מידע  כאמור  בסודיות.  
               ההתחייבויות הנזכרות בסעיף  4.4 לעיל לא תחולנה על מסירת מידע לרשויות,  שגילויו נדרש על-פי כל 5.5.

                דין,  לרבות על-פי צו בית משפט ו/או הוראת הרשות המוסמכת,  או על מידע שהיה מצוי בידיעתם 
                 המקצועית של הצדדים בטרם אישורם תנאי שימוש אלו,  וכן על מידע שהינו נחלת הכלל או יהפוך להיות 
              נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבויות הצדדים,  במישרין ו/או בעקיפין,  וזאת החל מהמועד שיהפוך 

 להיות  נחלת  הכלל  (אם  בכלל).  
              ההתחייבויות המפורטות בסעיף  4  זה תמשכנה לעמוד בתוקפן גם לאחר ביטולו של המיזם המשותף,  5.6.

 סיומו  או  הפסקתו.  
  
   שמירה  על  מוניטין  החברה 6.

                 המשווק לא יפעל בכל דרך שעלולה לגרום לנזק לחברה או למוניטין שלה,  וזאת גם אם הפסיק את 6.1.
              השתתפותו בתכנית.  החברה שומרת על זכותה לקבוע אילו מעשים נחשבים מזיקים ולנקוט פעולה לפי 

 שיקול  דעתה  הבלעדי,   שיתבסס  על  סיבות  אובייקטיביות  ולא  מפלות,   נגד  המשווק.  
               החברה רשאית לבטל את חשבון המשווק בתכנית דנן,  במידה והמשווק גרם לנזק לחברה ו/או למוניטין 6.2.

 שלה.  
  

 



  

   פיקוח,   בקרה  ופרטיות 7.
              החברה רשאית לעקוב ולפקח על אופן השימוש של המשווקים השונים באתר ובמיזם המשותף,  והיא 7.1.

               תהיה רשאית להשעות או לבטל באופן מיידי הרשאה שהוענקה למשווק,  בכל מקרה של הפרת תנאי 
 השימוש  באתר,   כולם  או  חלקם.  

             החברה תהיה רשאית להכניס שינויים בתכנים המופיעים באתר,  ולבצע את כל הפעולות הדרושות 7.2.
 להבטחת  פעילותו  התקינה  והחוקית  של  האתר  בהתאם  לתנאי  שימוש  אלה.  

               המשווק מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר,  החברה תהא רשאית "לשתול"  7.3.
             במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "  cookies"),  אשר מאפשרים לזהות את המשווק בעת הגלישה 
              באתר (להלן:  "העוגיות").  במידה והמשווק רוצה למחוק את העוגיות,  עליו לפנות לאתר הבית של 
 החברה  המייצרת  את  הדפדפן  -   אקספלורר  ו/או  כרום  (או  אחרים),   ולפעול  לפי  ההנחיות  המפורטות  שם.  

              החברה לא תמסור פרטים אישיים,  כגון שם וכתובת מגורים של המשווק,  לצדדים שלישיים,  אלא 7.4.
 במקרים  המפורטים  להלן:  

            במקרה שהמשווק הפר את תנאי השימוש באתר,  את הוראות איזה מהשירותים המוצעים 7.4.1.
               בו,  או אם יבצע באמצעות האתר,  או בקשר איתו,  פעולות הנחזות כמנוגדות לדין,  או ניסיון 

 לבצע  פעולות  כאלה;  
               אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשווק או המידע אודותיו לצד 7.4.2.

 שלישי;  
             בכל מחלוקת,  טענה,  תביעה,  דרישה או הליכים משפטיים,  אם יהיו,  בין המשווק לבין 7.4.3.

 החברה;  
              בכל מקרה שהחברה תסבור,  כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לחברה ו/או למי 7.4.4.

 מטעמה.  
              המשווק מודע לכך שהחברה עשויה לעשות שימוש עסקי לגיטימי במידע הנמסר על ידי המשווקים,  7.5.

 בכפוף  לחוק  הגנת  הפרטיות.  
           המשווק מאשר לחברה להעביר/לחשוף מידע אישי/חסוי שפותח כתוצאה מפעילותו כמשווק בתכנית 7.6.

             דנן,  לארגונים המקבלים את חסותה,  לרבות תמונות,  סרטונים,  עיצוב,  תכנים,  יישום,  קבצים גרפיים 
 וטקסט.  

             המשווק מאשר להשתמש במידע האישי שלו לזיהוי המשווק בשירותים ובחומרי התמיכה העסקית של 7.7.
 החברה.  

              המשווק מאשר בזאת שכל התכנים שיפותחו על ידו עבור התכנית ו/או כתוצאה מפעילותו כמשווק 7.8.
             בתכנית,  יאושרו לשימוש חופשי ע"י החברה והמשווקים,  וזאת לרבות תמונות,  סרטונים,  עיצוב,  תכנים,  

  יישום,   קבצים  גרפיים  וטקסט,   וזאת  גם  אם  הפסיק  את  השתתפותו  בתכנית.   
  
    כללי 8.

                למען הסר ספק,  בשום מקרה המשווק אינו רשאי לבקש החזר כספי על ההתקשרות בינו לבין החברה.  8.1.
             ההתקשרות הינה התקשרות עסקית,  ועל כן מעוגנת בחוק החוזים.  ההתקשרות עם החברה איננה 

 צרכנית  לשימוש  אישי  או  משפחתי  -   אלא  למטרה  עסקית,   כך  שאינה  מוגנת  תחת  חוק  הגנת  הצרכן.  
                 החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין,  מדויק,  נכון ועדכני.  החברה 8.2.

             אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר,  ככל 
                 שתהיינה.  לפיכך,  ברור למשווק כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכותו עליו,  כאשר אין לו,  ולא תהיינה 
                  לו,  כל תביעה או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע 

 מהם.  
                 המשווק מצהיר,  כי אין מבחינתו כל מניעה,  איסור או מגבלה,  בין על-פי דין ובין על-פי הסכם,  מלבצע 8.3.

                 פעולות באתר זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש;  וכי אין צורך בקבלת כל אישור ו/או 
 הסכמה  או  בהתקיימות  תנאי  כלשהו  לאישורו  את  תנאי  השימוש.  

               המשווק מתחייב לשפות את החברה,  עובדיה,  מנהליה או מי מטעמה,  בגין כל נזק,  הפסד,  אובדן-רווח,  8.4.
                  תשלום או הוצאה שייגרמו להם -  ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט -  עקב הפרת תנאי שימוש אלה,  
 לרבות,   אך  לא  רק,   עקב  מסירת  מידע  מוטעה  ו/או  חלקי  לחברה  ו/או  ללקוחות  החברה  ו/או  כל  צד  אחר.  

 



  

               אין בתנאי השימוש ו/או בפעולה באתר ו/או בתוכנית כדי לקבוע במפורש או במשתמע יחסי שותפות,  8.5.
 יחסי  עבודה  וכל  כיוצא  באלה  בין  הצדדים  לו.  

                תנאי שימוש אלו מבטלים כל הסכם ו/או הסכמה ו/או הבטחות שקדמו לאישורם,  אם ובכלל שנעשו בין 8.6.
                  הצדדים או על ידי מי מהם ולאלה.  מבלי לגרוע מהאמור,  מוסכם על ידי הצדדים כי כל הסכם שנחתם 
                 בין המשווק לבין החברה איננו תקף במסגרת זו של התקשרות,  והמשווק ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי 
               לכפל הנחות ו/או תמורה ו/או עמלה ו/או כל הטבה שהיא,  למעט המגולמת במיזם המשותף ובתנאי 

 שימוש  אלו.  
               החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע,  יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות,  יתקיים בבטחה8.7.

                וללא טעויות,  ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים,  קלקולים,  תקלות או כשלים -  והכל,  
 בחומרה,   בתוכנה,   בקווי  ובמערכת  תקשורת,   אצל  החברה  או  אצל  מי  מספקיה.  

                החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר,  הכולל את מראהו,  היקפו,  תוכנו וזמינותם של 8.8.
               השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו,  לרבות תנאי השימוש,  ההסכם והנספחים -  והכל,  
                 בלא כל צורך לתת על כך הודעה מראש.  שינויים אלה יבוצעו,  בין השאר,  בהתחשב באופי הדינמי של 
            האינטרנט,  והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.  מטבעם;  שינויים מסוג זה עלולים להיות 
              כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכדו'  בגין ביצועים,  שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו 
                 אגב ביצועם.  למשווק לא תהיה כל טענה,  תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור,  או 

 תקלות  שיתרחשו  אגב  ביצועם.   תחילת  תוקפם  של  השינויים  יהיה  במועד  פרסומם.  
              בהצטרפות לחברה,  מאשר המשווק לקבל דיוור פרסומי בכל תחומי השיווק של החברה ולכל אמצעי 8.9.

              קשר שהמשווק יספק לחברה,  וזאת גם לאחר סיום פעילותו בחברה,  עד להודעה מפורשת להסרתו 
 מרשימות  התפוצה,   או  בהסרה  עצמאית  מקישורי  ההסרה  הקיימים  בדיוורים  ובהודעות.  

               החברה תעניק למשווקים שירותי דיוור ישיר מרוכזים באמצעות משרדה,  אלא אם כן יוחלט על ידי8.10.
 חברה  אחרת,   וזאת  ע"פ  שיקול  דעתה  הבלעדי  בלבד.  

            בכל מקרה של תקלה באתר יש להודיע מיד לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני 8.11.
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                 שום ויתור,  מחדל,  ארכה,  הנחה או הימנעות מפעולה על ידי החברה,  בקשר לזכות המוקנית לה על פי 8.12.
                   תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין,  לא יתפרשו כויתור מצידה על כל טענה או זכות כלשהי,  ולא ישמשו 

 מניעה  לתביעה  ו/או  כל  פעולה  אחרת  על  ידיה.  
                 החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון,  וללא כל 8.13.

 חובה  מצד  החברה  לפרסם  את  דבר  ההמחאה  כאמור  באתר.  
              הפעילות באתר זה,  וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר,  לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי 8.14.

              השימוש,  יוכפפו לדין הישראלי בלבד,  וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו,  
              ולמיזם המשותף,  תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב שבישראל בלבד.  כמו כן,  

 הצדדים  מסכימים  כי  הדין  היחול  על  הסכם  זה  הוא  הדין  הישראלי  בלבד.  
                היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה,  אזי הסעיפים שנשלל תוקפם 8.15.

              או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים,  אשר תוכנם תואם במידת 
 הקירוב  הגדולה  ביותר  את  כוונת  הסעיפים  המקוריים,   ויתר  סעיפי  תנאי  השימוש  יישארו  בתוקפם.  

              חובה על המשווק למסור פרטים מלאים ונכונים ללקוחות,  וזו אחריותו הבלעדית.  המשווק נדרש לפני 8.16.
                 אישור ביצוע ההזמנה לוודא כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים,  וכי עבר על כל הערות המופיעות על 

 המלון  ועל  פרטי  החדר,   וכי  בכל  טעות  בהזמנה  אשר  נעשתה  מחוסר  אחריותו  יישא  המשווק  בתוצאות.  
               אין החברה אחראית לטפל בבעיות שנוצרו עקב שגיאות המשווק.  החברה תעשה ככל יכולתה לשם כך,  8.17.

 אך  דבר  זה  עשוי  להיות  כרוך  בגביית  תשלום  מתוך  עמלות  המשווק.  
 החברה  רשאית  לעדכן  את  ההסכם  מעת  לעת,   ע"פ  שיקול  דעתה,   בכל  עת  ובהתראה  סבירה  מראש.  8.18.
            בכל שאלה אודות השירותים הניתנים באמצעות המיזם המשותף,  ובשאלות נוספות הנוגעות לאתר,  8.19.

  .  support@travelor.com    :ניתן  לפנות  באמצעות  הדואר  האלקטרוני  לכתובת 
   מניעת  איסורי  תורה 9.

               בכדי למנוע איסורי תורה (לפי הגדרתם בתורת ישראל),  מוסכם בזה על החברה והמשווקים,  כי כל 9.1.
                הפעילות והרווח אשר אסורים על פי תורת ישראל,  שייכים אך ורק למשווקים שאינם מחויבים על פי 
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              תורת ישראל.  בתמורה,  רווחים בשווי זהה המותרים על פי תורת ישראל,  יועברו מהמשווקים שאינם 
 מחויבים  על  פי  תורת  ישראל,   למשווקים  המחויבים  על  פי  תורת  ישראל.  

                בנוסף,  מוסכם בזה כי המשווקים שאינם מחויבים על פי תורת ישראל בשמירת שבת וחג,  אינם נדרשים 9.2.
 לעשות  שום  פעילות  בשבתות  וחגים,   והדבר  תלוי  ברצונם  החופשי.  

  
   כללי  אתיקה  כלליים 10.

 מבלי  לגרוע  מכל  האמור  לעיל,   על  המשווק  לנהוג  לפי  כללי  האתיקה  הנהוגים  בחברה.  10.1.

 על  המשווק  למלא  אחר  הוראות  ההסכם  והחוקים  הרלוונטיים.  10.2.

 על  המשווק  לנהל  את  ההסכם  במהימנות.  10.3.

              על המשווק להציג את עצמו והשירותים שהוא מעניק בפני לקוחות ומועמדים פוטנציאליים בצורה נאותה 10.4.
 ומדויקת.  

 המשווק  לא  יפעיל  לחץ  פסול  על  מועמדים  לפעול  באופן  בלתי-אחראי  מבחינה  פיננסית.  10.5.

 המשווק  לא  יעודד  מועמדים  במישרין  או  בעקיפין  להיכנס  לחובות  כדי  להשתתף  בתכנית.  10.6.

                המשווק לא יציג מצג שווא בפני מועמדים,  לפיו הם חייבים לרכוש את שירותי החברה כדי להיעשות 10.7.
 משווקים.  

              המשווק לא יביע השוואות,  טענות,  מצגים או הצהרות מטעות,  בלתי-הוגנות,  לא מדויקות או מזלזלות 10.8.
              על החברה,  על שירותיה או פעילותה המסחרית;  אנשים אחרים;  חברות אחרות (לרבות מתחרים);  או 

 שירותים  או  פעילויות  מסחריות  של  חברות  אחרות.  
 המשווק  יציית  לכל  חוקי  מניעת  השחיתות  החלים  עליו.  10.9.

  
   התחזות  והפרת  תנאים  של  תוכנית  העמלות 11.

               המשווק ימלא אחר כל ההוראות של תוכנית העמלות,  ולא ישתמש בכל צורה שהיא במספרי זיהוי 11.1.
              כוזבים,  בשמות כוזבים ובמשווקים כוזבים,  או בכל מניפולציה אחרת שמפרה את התנאים של תכנית 

 העמלות  למשווק.  
  
   איסור  שידול 12.

                אסור למשווק בכל צורה שהיא,  באופן ישיר או בעקיפין,  לקדם,  לשווק או למכור,  שירותי נופש ותיירות 12.1.
                 או שירותים של ישות עסקית אחרת או של אדם אחר,  למשווקים אחרים בתכנית,  אלא אם כן קיימים

 יחסים  עסקיים  בין  המשווקים  לפני  שאותו  אדם  נהיה  משווק  בתכנית.  
                  אסור למשווק,  בכל צורה שהיא,  באופן ישיר או בעקיפין,  לגייס ולשדל כל משווק או לקוח,  או לצרף כל 12.2.

                  משווק או לקוח,  כדי שהוא יגבש מערכת יחסים או יתקשר או ישתתף כאיש מכירות או ימכור או ירכוש 
                 שירותי נופש ותיירות או שירותים של חברה אחרת,  או יעודד משווק או לקוח כלשהו לעשות זאת,  או 

 לסיים  או  לשנות  את  מערכת  היחסים  שלו  עם  החברה.  
                אסור למשווק להשתמש בקשרים או במשווקים בחברה עבור כל עסק אחר,  וכן גם לא לשווק מוצרי 12.3.

 שיווק  ישיר  או  שיווק  רשתי  בין  המשווקים,   ללא  אישור  בכתב  מראש  מהחברה.  
              ההתחייבויות לפי סעיף זה תקפות לשנתיים מתאריך הפסקת ההסכם,  סיום התקשרות,  העברת או כל 12.4.

 שינוי  אחר  במעמד  ההשתתפות  בתכנית,   או  לתקופה  המרבית  המותרת  בחוק.  
                בנוסף לפיצויי נזיקין אחרים שיוענקו לחברה,  סעד מניעתי זמני או קבוע הוא תרופה הולמת כדי למנוע 12.5.

 נזק  נוסף  למשווקים  ולחברה.  
  
   חבילות  ההצטרפות  לתכנית 13.

             החברה מציעה מגוון חבילות להצטרפות לתכנית השיווק.  בכל חבילות ההצטרפות,  לכל סוגי המשווקים 13.1.
                (לרבות,  אך לא רק,  סוכנות /  סוכן /  אפיליאייט+  /  אפיליאייט),  יהיה המשווק במעמד עצמאי הנותן 

 שירותים  לחברה,   אשר  בגינן  משולמת  לו  עמלה,   כאמור  בהסכם  זה.  
 הצטרפות  כאפיליאייט  לחברה 13.2.

          הצטרפות כמשווק בחבילת "אפיליאייט"  (להלן:  "אפיליאייט")  לחברה היא חינמית,  ללא 13.2.1.
 תשלום.    החבילה  סגורה  לרישום.  

 הצטרפות  כאפיליאייט+   לחברה 13.3.

 



  

          עלות ההצטרפות כמשווק בחבילת "אפיליאייט+"  (להלן:  "אפיליאייט+"),  היא  $399 תשלום 13.3.1.
           חד פעמי בלבד.  התשלום ייגבה במעמד ההצטרפות (להלן:  "דמי הרישום").   החבילה 

 סגורה  לרישום.  
 הצטרפות  כסוכן  או  סוכנות  לחברה 13.4.

 בהסכם  זה,   חבילת  "סוכנות"   וחבילת  "סוכן"   יוגדרו  להלן  תחת  ההגדרה  "סוכן".  13.4.1.

            עלות ההצטרפות כמשווק בחבילת "סוכן"  או "סוכנות"  (להלן:  "סוכן"),  היא בהתאם לחבילה 13.4.2.
 הנבחרת,   כמפורט  באתר.   התשלום  ייגבה  במעמד  ההצטרפות  (להלן:   "דמי  הרישום").  

            החל מהחודש השני,  ישלם הסוכן תשלום חודשי קבוע בהתאם למפורט באתר,  בגין 13.4.3.
          הרשאה לשימוש בתוכנות החברה ויתר הכלים והשירותים שמעניקה החברה לסוכנים 

 (להלן:   "התשלום  החודשי").  
             התשלום החודשי ייגבה בתאריך קבוע בחודש הנקבע ע"פ התאריך שבו שילם המשווק את 13.4.4.

              דמי הרישום,  אך תאריך זה עשוי להשתנות במקרים מסוימים,  לרבות,  אך לא רק,  עקב 
 תקלה  בחיוב  הכרטיס,   עקב  אילוצים  טכניים  וכדו'.  

             התשלום החודשי לסוכן הינו קבוע.  ניתן להגיש בקשה לביטול החשבון בכל עת דרך 13.4.5.
 הממשק  האישי  באתר  כאמור  בסעיף   2.2.  

             הפסקת התשלום באופן חד צדדי,  ללא ביטול החשבון בצורה רשמית דרך האתר והודעה 13.4.6.
             למשרדי החברה,  תיחשב כהפרה מהותית של ההסכם בין הצדדים,  ותבטל את כלל זכויות 

 הסוכן  לאלתר,   ואף  תזכה  את  החברה  בכל  סעד  אשר  עומד  לרשותה  הן  בחוזה  והן  בחוק.  
  
    צירוף  מועמדים  חדשים 14.

 מועמדים  חדשים  יוכלו  להצטרף  לתכנית  בכל  עת,   וזאת  ע"פ  תנאי  הסכם  זה.  14.1.

            החברה רשאית להגביל את כמות המשווקים המאושרים להצטרפות לתכנית,  בכל אחת מהחבילות,  14.2.
 וזאת  ע"פ  שיקול  דעתה  הבלעדי  בלבד.  

              במקרה ומועמד מסוים יבקש להצטרף לתכנית דרך יותר ממשווק אחד,  המועמד ישויך למשווק הראשון 14.3.
                    שדרכו נחשף לתכנית -  גם אם צורף על ידי משווק אחר,  וזאת רק אם לא עברו  30 יום מקבלת המשווק 

 הראשון  את  פרטי  המועמד.  
              בחלוף  30 יום מקבלת הפרטים אצל המשווק הראשון,  המועמד יצטרף דרך המשווק שצירף אותו 14.4.

 בפועל,   ובלבד  שקיבל  את  פרטיו  דרך  המערכת.  
 לחברה  שמורה  הזכות  להעביר  מצורף  בין  המשווקים  ע"פ  שיקול  דעתה  הבלעדי.  14.5.
               משווק לשעבר רשאי להצטרף לתכנית כמשווק חדש תחת משווק אחר במידה וחלפו  90 יום מאז 14.6.

 עזיבתו  את  התכנית.  
             מועמדים חדשים אשר יצטרפו דרך הקישורים של משווקים שאינם בחבילת "סוכן",  יצורפו אוטומטית 14.7.

 לצוות  שבו  נמצא  המשווק  שדרכו  הצטרף  המועמד  החדש   -   תחת  משווק  בחבילת  "סוכן".  
               למען הסר ספק,  משווקים שאינם בחבילת "סוכן"  יקבלו עמלות בגין מכירת תיירות דרך הקישור הייחודי 14.8.

              שלהם בלבד.  משווקים אלו לא יוכלו להרוויח משום אפיק רווח אחר שמציעה החברה למשווקים 
 בחבילת  "סוכן".  

  
   התמורה  –   עמלות  בלבד 15.

              התמורה שתשולם למשווק ע"י החברה תוגדר לצורכי נוחות בלבד כעמלה,  מבלי שיינתן להגדרה תוקף 15.1.
               משפטי או פרשנות שונה,  שכן כל תשלום שתשלם החברה הינו בגדר תשלום בגין שירות,  וכל 
               המשווקים ללא יוצא מן הכלל הינם עצמאים אשר מעניקים לחברה שירותים כנגד חשבונית מס קבלה 

 כדין,   או  כל  מסמך  חוקי  חלופי,   בהתאם  לדין  המקובל  במדינתם.  
              העמלה שתשולם למשווק בגין הרווח של הזמנות בפועל,  תהיה בהתאם להנחיית החברה כפי שתינתן 15.2.

             מעת לעת.  "הזמנות בפועל"  משמען,  הזמנות שירותי תיירות שבוצעו באתר החברה ואושרו,  ולאחר 
            הגעת הלקוחות בפועל למלון שהוזמן והשלמת שהייתם בהתאם להזמנתם.  "רווח"  משמעו,  סך 
             ההכנסות שנגבו מלקוחות המשווק בעת ביצוע ההזמנה,  לאחר תשלום התמורה למלון ו/או לספק 

 



  

              שירותי הנופש,  ובניכוי ההוצאות הישירות שנבעו מתהליך ביצוע העסקה,  לרבות,  אך לא רק,  עמלות 
 גביה,   עמלות  סליקה,   חובות,   ביטולים,   תשלומים  חוזרים  והחזרים  כספיים.  

             העמלה שתשולם למשווק בגין צירופים בפועל לחבילות בתשלום,  תהיה בהתאם להנחיית החברה כפי 15.3.
             שתינתן מעת לעת.  "צירופים בפועל"  משמעם,  צירוף משווק חדש לחבילה בתשלום בתכנית,  לאחר 
            רישומו באתר,  תשלום ואישור הרשמתו,  ובניכוי ההוצאות הישירות שנבעו מתהליך ביצוע העסקה,  

 לרבות,   אך  לא  רק,   עמלות  גביה,   עמלות  סליקה,   חובות,   ביטולים,   תשלומים  חוזרים  והחזרים  כספיים.  
               המשווק יהיה זכאי לתמורה רק אם מסר את מלוא פרטיו האישיים,  בהתאם להנחיות המופיעות באתר,  15.4.

 לרבות  שמו  ואמצעים  ליצירת  קשר  עמו.  
 משיכת  עמלות  תתאפשר  רק  כאשר  צבר  המשווק  מינימום   $100  סך  עמלות  מאושרות  למשיכה.  15.5.
                 למען הסר ספק,  יובהר כי התמורה,  גובהה ומועד תשלומה,  ייבחנו מעת לעת על ידי החברה אשר תהא 15.6.

 זכאית  לשנותם  בכל  עת,   על  פי  שיקול  דעתה  הבלעדי  וללא  חובת  נימוק.  
 המשווק,   באמצעות  הממשק  האישי,   יוכל  להתעדכן  במצב  העמלות  מעת  לעת.  15.7.
                 המשווק לא יהיה זכאי לכפל עמלות במסגרת תכנית זו.  מובהר בזאת,  כי החברה לא תשלם למשווק כל 15.8.

              תשלום נוסף מעבר לעמלות הנקובות בתנאי שימוש אלו,  מכל סיבה שהיא,  והמשווק מתחייב שלא 
 לדרוש  כל  תשלום  נוסף,   למעט  מקרים  בהם  הוסכם  אחרת  במפורש,   מראש  ובכתב.  

                  מובהר למען הסר ספק,  כי משווק ו/או מי מטעמו,  שלא מילא אחר תנאי שימוש אלו ו/או אחרי הוראות 15.9.
               החברה,  לרבות אי תשלום של התשלום החודשי,  לא יהיה זכאי לקבל תשלומי עמלות במשך תקופת 

 ההפרה,   וכן  לא  יהיה  זכאי  לתשלומי  עמלות  שניתן  לייחס  לתקופה  זו.  
                מובהר למען הסר ספק,  כי אם בוטל אחד התשלומים לאחר קבלת העמלה ע"י החברה,  העמלה תבוטל 15.10.

 גם  כן  ותידרש  בחזרה  מהמשווק. 
                 מובהר למען הסר ספק,  כי כל הרווחים שמקבל המשווק הינם כוללים מע"מ,  והוא ינוכה על ידי החברה 15.11.

 במקרים  בהם  נדרש  לנכות  את  המע"מ  ע"פ  חוק.  
              המשווק רשאי להגיש בקשת משיכת עמלות בכל עת (לאחר שהגיע למינימום הנדרש כמפורט לעיל),  15.12.

 וזאת  דרך  אתר  החברה  בלבד,   ובהתאם  לתנאים  המפורטים  בהסכם  זה.  
            המשיכה תתבצע באמצעות הגשת אישורים מתאימים,  והכספים יועברו לחשבון הבנק או לחשבון 15.13.

 הפייפאל  של  המשווק,   בהתאם  לאפשרויות  הקיימות  במערכת,   בניכוי  דמי  טיפול  שיוצגו  בעת  הבקשה.  
             העברת הכספים לחשבון המשווק תתבצע בין התאריכים  25-31 בכל חודש,  ובלבד שבקשת המשיכה 15.14.

                הוגשה באופן תקין עד לתאריך  20 באותו חודש.  בקשות שהוגשו לאחר תאריך  20 לחודש או שהוחזרו 
               למשווק עם הערה מכל סיבה שהיא,  יועברו לטיפול בחודש הבא.  ימי העברת הכספים ניתנים לשינוי 

 מעת  לעת  ע"פ  שיקול  דעתה  של  החברה.  
               המשווק מחויב לוודא שסכום העמלה נכון ומדויק,  וככל שתתגלה טעות עליו להודיע לחברה בתוך  60 15.15.

 יום  מיום  קבלת  העמלה,   אחרת  ייחשב  סכום  העמלה  כמשקף  את  מלוא  התמורה  המגיעה  לו.  
              החברה רשאית לדרוש עמלות ששולמו למשווק מעבר לעמלות להן היה זכאי,  במידה ומתברר שנפלה 15.16.

 טעות  בסכומים  שהוצגו  במערכת.  
  

   עמלות  ממכירת  שירותי  תיירות 16.
 אפיליאייט  ירוויח   40%  מהרווח  המתקבל  מכל  מכירה  אישית  המתבצעת  דרך  הקישור  הייחודי  שקיבל.  16.1.
 אפיליאייט+   ירוויח   60%  מהרווח  המתקבל  מכל  מכירה  אישית  המתבצעת  דרך  הקישור  הייחודי  שקיבל.  16.2.
 סוכן  ירוויח   80%  מהרווח  המתקבל  מכל  מכירה  אישית  המתבצעת  דרך  הקישור  הייחודי  שקיבל.  16.3.

  
   תכנית  התגמול  לצירוף  משווקים 17.

             משווקים בחבילת "סוכן"/"סוכנות"  יוכלו לקבל עמלות על צירוף משווקים חדשים לחברה,  וזאת ע"פ 17.1.
 תכנית  התגמול  שלהלן.  

 משווק  בחבילת  "סוכן"/"סוכנות"   שצירף  משווק  חדש  לחבילת  "סוכן"/"סוכנות"   יקבל:  17.2.
 עמלה  חד  פעמית  בעת  הצטרפות  המצורף  לתכנית,   בסכום  שנקבע  לאותה  חבילה.  17.2.1.
 עמלה  תקופתית  בעת  התשלום  התקופתי  שמשלם  המצורף,   בסכום  שנקבע  לאותה  חבילה.  17.2.2.
            עמלה תקופתית בעת התשלום התקופתי של מצורפים לא-ישירים ברשת שלו,  עבור מס'  17.2.3.

 דורות  זהה  למס'   הדרגה  המוגדר  לו  באותה  עת,   בסכום  שנקבע  לאותה  חבילה.  

 



  

 משווק  בחבילת  "סוכן"   שצירף  משווק  חדש  לחבילת  "אפיליאייט+"   יקבל:  17.3.
 עמלה  חד  פעמית  בעת  הצטרפות  המצורף  לתכנית,   בסכום  שנקבע  לאותה  חבילה.  17.3.1.
 עמלה  של   10%  מהרווח  שיצר  המצורף  מהמכירות  שלו.  17.3.2.

              משווק בחבילת "סוכן"  שצירף משווק חדש לחבילת "אפיליאייט"  יקבל עמלה של  20% מהרווח שיצר 17.4.
 המצורף  מהמכירות  שלו.  

  
   עמלות  ייחודיות  לחבילות  "סוכן"   ו"סוכנות"  18.

             החברה מפעילה תכנית תגמולים מיוחדת במטרה לקדם את מכירות החברה בעולם,  ובמטרה לעודד 18.1.
 את  משווקי  החברה  להצליח  ולהרוויח  יותר  מפעילותם  בחברה,   ועבור  פעילותם  בשיווק  וקידום  החברה.  

            החברה תחלק למשווקים בחבילות "סוכן"  ו"סוכנות"  עמלות נוספות ממכירות המתבצעות באתר,  וזאת 18.2.
 ע"פ  עמידה  בקריטריונים  שהחברה  תקבע  ויפורטו  להלן,   שמטרתם  לעודד  ולקדם  את  מכירות  החברה.  

               סך העמלות הנוספות שיקבל הסוכן תלויה ברמת הפעילות שלו,  הנקבעת על פי כמות הנקודות שצבר 18.3.
              בחודש קלנדרי.  כמות הנקודות שצבר הסוכן בחודש קלנדרי תקבע את דרגתו ואת העמלות הנוספות 

 שיקבל  בחודש  הבא.  
 העמלות  הנוספות  יחולקו  על  פי  קבוצות  (עמלה  קבוצתית)   לכלל  הסוכנים  באותה  דרגת  רווח.  18.4.
 כל  אחת  מדרגות  הרווח  תקבל  עמלה  שונה  ממכירות  המתבצעות  באתר.  18.5.
 כל  עלייה  בדרגה  תכיל  בתוכה  גם  את  העמלה  של  הדרגות  הקודמות,   בנוסף  לדרגה  הנוכחית.  18.6.
 העמלות  הנוספות  בין  הדרגות  (הקבוצות)   השונות  יחולקו  באופן  הבא:  18.7.

  50%  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   1.  18.7.1.

  5%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   2.  18.7.2.

  5%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   3.  18.7.3.

  5%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   4.  18.7.4.

  5%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   5.  18.7.5.

  5%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   6.  18.7.6.

  2%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   7.  18.7.7.

  2%  נוספים  מהרווח  הנוצר  מכל  מכירה  באתר  יחולקו  באופן  שווה  בין  כל  הסוכנים  בדרגה   8.  18.7.8.

              כל עליה בדרגה מזכה את הסוכן בעמלה קבוצתית מהדרגה שאליה הגיע,  וגם מכל הדרגות 18.7.9.
 שאותן  עבר.   כלומר  סוכן  בדרגה   8  יהנה  מקבלת  עמלה  נוספת  מכל  הדרגות.  

  

  
              צבירת הנקודות היא דינמית ומחושבת על פי הפעילות החודשית של הסוכן.  צבירת הנקודות איננה 18.8.

               קבועה!  צבירת הנקודות תיקבע על פי כמות הנקודות שצבר הסוכן באותו חודש קלנדרי.  כמות הנקודות 
 שצבר  תקבע  את  דרגתו  לחודש  הקלנדרי  הבא  שבו  יזכה  לקבל  את  העמלות  הייחודיות  בהתאם  לדרגתו.  

 

 עמלה  ניקוד  נדרש  לדרגה  דרגה 
 1   0-299   50%  

 2   300-699   5%  

 3   700-1199   5%  

 4   1200-1999   5%  

 5   2000-2999   5%  

 6   3000-4499   5%  

 7   4500-7499   2%  

  2%   7500  ומעלה   8 



  

             הקריטריונים לצבירת הנקודות ולקבלת העמלות הנוספות ייקבעו על ידי החברה,  ויוכלו להשתנות מעת 18.9.
           לעת ע"פ שיקול דעת החברה.  באפשרות החברה לשנות/לבטל/להוסיף קריטריונים לקבלת נקודות,  
               וזאת תוך התחשבות בסוכנים והודעה על השינויים בזמן סביר לפני ביצוע השינוי.  מטרת עמלות אלו 

 לקדם  את  החברה  ואת  צמיחתה,   ולכן  הקריטריונים  יוכלו  להשתנות  לפי  צרכי  החברה  לקידומה.  
 רמת  הפעילות  של  הסוכן  תיקבע  על  פי  צבירת  נקודות,   שאותן  יקבל  על  ידי  עמידה  בקריטריונים  הבאים:  18.10.

 קריטריון   1:   ניהול  צוות  סוכנים.  18.10.1.
          החברה תאפשר לסוכן לצבור נקודות ע"פ צוות סוכנים שיגייס לחברה.  18.10.1.1.

           הסוכן יצבור נקודות על פי כמות הסוכנים הפעילים שניהל באותו החודש.  
 על  כל  סוכן  פעיל  בצוות,   יקבל  הסוכן  המנהל   100  נקודות.  

           "סוכן פעיל"  בצוות נחשב סוכן שחשבונו פעיל ואשר עומד בתנאי הסכם 18.10.1.2.
         ההתקשרות עם החברה,  ובפרט ששילם את התשלום החודשי הקבוע 
            לחברה!  סוכן לא פעיל בצוות,  לא יחושב לחישוב הנקודות של הסוכן המנהל,  

 אף  אם  שילם  באותו  חודש,   וזאת  מרגע  שהפך  ללא  פעיל.  
          על מנת לעודד את הסוכן המנהל להשקיע באיכות הסוכנים ובהצלחת 18.10.1.3.

          הסוכנים שאותם הוא מצרף לחברה,  יוכל הסוכן המנהל לקבל נקודות 
           נוספות על פי איכות הסוכנים שאותם צירף.  סוכן פעיל בצוות שיעלה 
          בדרגות הרווח,  יזכה את הסוכן המנהל שלו בנקודות נוספות.  הנקודות 

 יתקבלו  ע"פ  הטבלה  הבאה:  
  

  
 קריטריון   2:   ותק  בחברה  -   "קו  הכסף".  18.10.2.

          על מנת לתגמל את הסוכנים שהצטרפו לחברה בשלבים המוקדמים של 18.10.2.1.
         הקמתה,  קבעה החברה ניקוד נוסף המושפע מכמות הסוכנים הפעילים 

 הקיימים  בחברה,   אשר  הצטרפו  אחרי  הסוכן.  
          "סוכן פעיל"  נחשב סוכן שחשבונו פעיל ואשר עומד בתנאי הסכם 18.10.2.2.

         ההתקשרות עם החברה,  ובפרט ששילם את התשלום החודשי הקבוע 
             לחברה!  סוכן לא פעיל לא יחושב לחישוב הנקודות של "קו הכסף",  אף אם 

 שילם  באותו  חודש,   וזאת  מרגע  שהפך  ללא  פעיל.  
          כמות המצטרפים הנדרשת לתגמול של נקודה אחת,  נתונה לשיקול דעת 18.10.2.3.

 החברה.  
 קריטריון   3:   מכירת  שירותי  תיירות.  18.10.3.

          החברה תאפשר לסוכן לצבור נקודות ע"פ סכום המכירות שמכר בחודש 18.10.3.1.
           קלנדרי.  הסוכן יצבור נקודות לאותו החודש לפי סכום המכירות שמכר באותו 

 החודש,   ע"פ  הטבלה  הבאה:  

 

 שווי  נקודות  דרגת  הסוכן  בצוות 
 1   100  

 2   400  

 3   500  

 4   600  

 5   700  

 6   800  

 7   900  

 8   1000  



  

  

  
   תוספות  ייחודיות  לחבילת  "סוכנות"  19.

 למרות  האמור  בסעיף   13.4.1,   בפרק  זה,   חבילת  "סוכנות"   -   למעט  חבילת  "סוכן".  19.1.

 בהצטרפות  לחבילת  "סוכנות"   בלבד  (להלן:   "סוכנות"),   יקבל  המשווק  כלים  נוספים  הייחודיים  לחבילה  זו:  19.2.
 אפשרות  להפעלת  האתר  על  דומיין  אישי  ("תווית  לבנה").  19.2.1.
 אפשרות  לשינוי  צבע  האתר.  19.2.2.
 אפשרות  להגדרת  לוגו  מותאם  אישית.  19.2.3.
 אפשרות  להטמעת  קודי  מעקב.  19.2.4.
 אפשרויות  נוספות  שתגדיר  החברה  מעת  לעת.  19.2.5.

 

 שווי  נקודות  סך  מכירות  לדרגה 
$100-$1,999    10  

$2,000-$6,999    300  

$7,000-$19,999    700  

$20,000-$49,999    1200  

$50,000-$149,999    2000  

$150,000-$299,000    3000  

$300,000-$499,999    4500  

  7500   $500,000  ומעלה 


