
 פיתוח מקצועי לשיתוף פעולה לשם מתן שירותי  הסכם 
 אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות הקריאה נכתב בלשון זכר  הסכם זה

 
"  זה  התקשרות  הסכם בינך,  ההסכם)להלן  הינו  מומחה  "(  או  והמוצרבתחום  סטודנט  ועיצוב הפיתוח  אפיון   , 

בנפרד המשתתפים"  )" "  "המשתתף"  וכל אחד מהם  לבין  "(אתהאו  )להלן    "  "מבע  משמעות  מפתחים  קודה“, 
או לחלופין    ההצטרפות לפלטפורמה של קודה  "(. סימון המשבצת המאשרת קבלת תנאי הסכם זה במסך  קודה"

הסכם זה, ולפיכך   תנאיקראת, הבנת, ואתה מסכים ל  כיובלתי מסויגת מצדך    מלאהלהסכמה    וחתימתך עליו, ייחשב
   .הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם

 
דרך התנסות בצוות   , , אנשי מוצר, איפיון  ועיצובוקודה הינה פלטפורמה לפיתוח אישי ומקצועי למפתחים  הואיל

ובמסגרתה  אשר    ,פיתוח ארגונ או סטודנטים  \ו  או מפתחים\מנהלים  עצמםמטעם  או מטעם  יתנסו    ,ים 
תוך    "( העמותה" וכל אחת בנפרד "ותהעמות)"נים חברתיים  גותוכנה עבור עמותות ואירבניהול ופיתוח  

 . "(הפרויקט)" ליווי ומנטורינג באמצעות קודה
 

 ; המפורטים בהסכם זהולמגבלות  תנאים  התאם לב שתף פעולה עם קודה ל   ןמעוניי הנך משתתף אשרו והואיל
 
 

 לפיכך הוסכם הוצהר הותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 

 מבוא .1
המבוא להסכם זה, לרבות הצהרות הצדדים הכלולות והמסמכים הנזכרים בו וכל נספח בו מהווים חלק  

 בלתי נפרד הימנו וייחשבו כתנאי מתנאי ההסכם. 
 

 מהות ההסכם .2

העמותה  בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם    ךבצע את פעולותילבמקצועיות, ולפעול  הנך מתחייב   .2.1
מעת לעת    או קודה \העמותה ו  ךל  יורותוך עמידה בנוהלי העבודה המקובלים בענף, וכפי ש  וקודה

   ."(השירותים)להלן "

 . בעבודה וירטואליתהשירותים יבוצעו  .2.2

  ובתקשורתבמדיה חברתית  למטרות שיווקיות  שיתוף הפעולה  לתת מידע אודות    יהא רשאי  כל צד .2.3
 . ובלבד שאין באמור גילוי מידע סודי

  בתוך האירגון של קודה של קודה במדיניות של קוד פתוח     GitHubהקוד של הפרוייקט יישמר ב   .2.4
 . ויוכל להיות בשימוש חוזר עבור משתתפים בפרויקטים אחרים של קודה

תוכן    א יכילבמסגרת השירותים שתספק כחלק מהפרויקט להטכנולוגי    הפתרוןמתחייב כי    הנך .2.5
  כיל מלאלימות או    סית מ  ,כפישמבביטוי שנאה,    תומךאו    עודדמ,  שמיץמבשפה גסה או מגונה,  

 ן.הוראות כל די  מפרדברי תועבה ו/או 

מצוי במצב של ניגוד עניינים כלפי העמותה וכי אם יתעורר חשש לקיומו   אתה לאמצהיר כי  הנך .2.6
 ה.ז  מצב למניעת הנחיותיה  פי על  פעלתו  לעמותה כך על ודיעתשל מצב כזה, 

 תקופת ההסכם .3

זה   .3.1 בתוקפוהסכם  חתימתוהחל    יעמוד  ומסירתו  ו   ממועד  הפרוייקט  על  העבודה  לסיום  עד 
 .לעמותה

 חודשים אשר בסופם מצופה ממך למסור תוצרים.  6 הינו סביבמשך ממוצע של פרויקט  .3.2
 

בכל עת וללא כל סיבה בהודעה מראש ובכתב    ךקודה או העמותה יהיו רשאיות לסיים את שירותי  .3.3
בו הפר  7של   זה.    תימים, או מיידית במקרה  לסיים את  אתה תאת הוראות הסכם  הא רשאי 

  יך ולמסור את כל הפיתוח שנעשה על ידם, יו 30של  בהודעה מראש ובכתב  בפרויקט,    ךהשתתפות
 . לצוות הפרוייקט ך,שברשותהסודי והמידע 
 

 תמורהה .4
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,  ךלשתינתן  הקמת הפרוייקט, ליווי הצוות והמעטפת המקצועית לאורך חיי הפרוייקט    תמורת   .4.1
 קודה גובה דמי השתתפות בפרויקט שנקבעים ומעודכנים מפעם לפעם.

  יך לא תחול על ו  עבור מתן השירותים  קודהלאת מלוא התמורה המגיעה    דמי ההשתתפות כוללים .4.2
   .קודהלחובת תשלום כלשהו ו/או מתן פיצוי כספי או אחר כלשהו 

מהעמותה. כל רווח  עבורך  כספית    תמורהמתבצעים ללא    ךעל ידי  נתנוי שהשירותים    כלמובהר כי   .4.3
 בלבד.  מוטביהאו /ו ייועדו לטובת העמותה אלו  או הטבה שהעמותה תניב עקב מתן שירותים 

 
 
 

 מהות יחסי הצדדים   .5

בכל עת, יחסים של    נךלבי   ן העמותה או קודהלא ישררו בי מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי   .5.1
מחויב    נךה.  תמע מיחסים אלהעובד מעביד, או יחסי שותפות כמשמעותם עפ"י כל דין על כל המש

בכל הביטוחים הנדרשים על פי    ךבכל הפרשות החובה על פי הדין ולבטח את עצמ  ךלשאת בעצמ
 הדין. 

מוסכם בין הצדדים כי אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת הצדדים המפורשת,   .5.2
  ו הינ  העמותהאו    קודהכי  ,  קודה או העמותהכנגד      ךעקב תביעה ו/או נקיטת הליך משפטי על ידי

 עקב כך.  הםעל כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל קודה או העמותה שפה את  ת,  ךשל מעסיק

ו .5.3 כל תקופת ההסכם  הצדדים מצהירים  יחולו במשך  זה  סעיף  הוראות  כי  מסכימים מפורשות 
 ולאחריה.  

 

 ואי תחרות סודיות .6

כי    הנך .6.1 זמן(,  מתחייב  הגבלת  )ללא  לאחריה  וכן  ההתקשרות  תקופת    בסודיות   ורשמתבמשך 
, עסקי, כלכלי, מסחרי או אחר הקשורים,  טכניידע  או  \וכל מידע  שימוש ב  העשתולא  מוחלטת  

העמותה  של  פעילות  לכל  ו/או  קניין רוחני  לאו לשירותים או  לקודה  ,  עמותה ל   במישרין או בעקיפין
הקשורים    לעסקיםו/או    םהו/או ספקי  םיהחוג לקוחותל  אליהןכל מידע הקשור  כן  , ואו קודה

  יך או אחר, אשר הגיע אל, עסקי, כלכלי, מסחרי  טכני, לרבות מידע או ידע  ןאליהבצורה כלשהי  
 "(  הסודי הידעואינו בגדר נחלת הכלל )להלן: " ,ביצוע השירותיםבמהלך או עקב 

כל תקופת ההסכם   .6.2 יחולו במשך  זה  סעיף  הוראות  כי  ומסכימים מפורשות  הצדדים מצהירים 
   ולאחריה. 

 

 זכויות בתוצרים  .7
 

עבודתתוצרכל   .7.1 לרבות    ךי  זה,  הסכם  פי  על  השירותים  רקבמסגרת  לא  הפיתוחים,  כל    ,אך 
הפטנטים, המדגמים, השמות או הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים וכן רעיונות, המצאות  
פתוחים, שכלולים או שיפורים, בין שניתן ובין שלא ניתן לקבל בגינם פטנט או זכות קניין רוחני  

  לגלות   מתחייב  נךה ,  בלבדאו קודה  \ו  העמותה הבלעדי של    השורכו  היהיו קניינ אחרת כלשהי,  
עזור  יו  פורים כאמוריבהקדם האפשרי את כל הרעיונות, המצאות, פתוחים, שכלולים או ש  לקוחל
זכויותי םלפי בקשת ולקודה    עמותהל ו  העמותהשל    ה, בכדי לממש את  כל  ל לגביהם  על  חתום 

ע"י   וכל מסמך אחר שידרשו  ויתור  תעודת הסבה, מכתב  לשם    העמותהבקשה, שטר העברה, 
  העמותה של    השכלול או שיפור כאמור ולשם רישומ בכל רעיון, המצאה, פיתוח,    המימוש זכויותי 

 כבעלים של הזכויות הנ"ל.

בעלותך או יוצר על  קניין רוחני שתהיה חלק בפיתוחו במסגרת הסכם זה, במצהיר כי כל    הנך .7.2
 ידיך בלבד, ואין לכל צד שלישי זכות בו וכי אינו בהפרה של זכויות צד שלישי כאמור.

 

  הנדרש   המידע  כל  עם  מלווה  ומסמךהמקור    קוד   אתהנך מתחייב להעביר לעמותה    ,הפיתוח  בסוף .7.3
 . בעתיד שלו העצמאית התחזוקה והמשך   שפותח הפתרון  להטמעת
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שהיא,   .7.4 סיבה  מכל  זה  הסכם  של  תוקפו  בתום  או  סיום  לעמותה  תעם  ציוד  חזיר  או  חומר  כל 
 .  העמותהעבור  תוכל חומר או ציוד שפיתח העמותהמ תשקיבל

י .7.5 זה  סעיף  הוראות  כי  ומסכימים מפורשות  כל תקופת ההסכם  הצדדים מצהירים  חולו במשך 
 .  ולאחריו
 

 הגבלת אחריות .8

אחראי לכל נזק עקיף תוצאתי או נסיבתי שיגרם לעמותה, לקודה או לכל צד שלישי    ההיתלא   .8.1
  .במסגרת ביצוע או כתוצאה מביצוע השירותים נשוא הסכם זה

( מתוך רצון  best effort basisבפרויקט על בסיס מיטב המאמצים )  ך מתחייב לבצע את חלק  הנך .8.2
התוצרים    להשלמת  ךדיבות מציהתחי ן  אך איעמותה  קדם את עשיית ה לגם  וללמוד ולהתפתח  

 . םשתסייע בפיתוח
 

 כללי  .9

במבוא להסכם. .9.1 כל הודעה שתשלח מצד למשנהו תחשב כנמסרת    כתובות הצדדים הן כאמור 
או מיידית אם    שעות ממועד מסירתה בבית הדואר כשהיא ממוענת ומבוילת  72לתעודתה כעבור 

 . נשלחה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה בכפוף לקבלת אישור מסירה

להעביר, להסב, להמחות לאחר הסכם זה כולו או חלקו ו/או להעביר    םרשאי  יולא יה  הצדדים .9.2
 . אחר כל זכות או חובה לפי הסכם זהו/או למסור ל

ה, התחייבות, הסכמה, זיכרון  סכם בין הצדדים. כל הבטחוהסכם זה, על נספחיו, כולל את כל המ .9.3
דברים או מצג שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימתו, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים  

כל שינוי או תוספת להסכם לא יהיו ברי תוקף אלא  . ומבוטלים בזה ואין לעשות בהם כל שימוש
 אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים.

תוקף מטעם    ת הסכם זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרתבמקרה שייקבע כי הוראה מהוראו .9.4
 כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם

זה, בכל הקשור לעריכתו,   .9.5 יחולו בלעדית על הסכם  מדינת ישראל  כי חוקי  הצדדים מסכימים 
הבלעדית בכל סכסוך הנובע מהסכם זה תהא    פרשנותו או אכיפתו, ובכלל, וכי סמכות השיפוט

 . יפו -  נתונה לבית הדין המוסמך בתל אביב

 & I agree to Terms"   על   ולחיצה   סימון   באמצעות ,  המשתתף  ידי  על   זה  הסכם  של  אישורו   עם .9.6

Conditions ,"כאילו נחתם פיזית על ידיהם.הצדדים עבור כמחייב זה  הסכם יחשב ,   
 
 

 


