
 

 המכללה למוצרי מידע באינטרנט
 הסכם תוכנית שותפים

 
 מסמך זה מתייחס ל'שותף' שנרשם לתוכנית כדי להפיץ קישורים מזהים ייחודיים (קישור

  שותפים), לדפי המכירה של המכללה והמוצרים שבה.

 הוא מהווה הסכם משפטי בין ה'שותף' לבין אתר "פשוט עושים שיווק- המכללה למוצרי
 מידע באינטרנט" שכתובת המתחם שלו היא http://www.nechamashor.com  (להלן:

 "האתר"), שבבעלות נחמה שור.

 הסכם זה מגדיר את תנאי ההתקשרות, נהלי העבודה, כללי ההתנהלות והסדרי התשלומים
 בין נחמה שור ל'שותף', שע"י השימוש בשירותי האתר בכלל ותוכנית השותפים שלו

  בפרט, מצהיר בזאת כי קרא, הבין והסכים לכל האמור במסמך זה כדלהלן:
 כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים

 כאחד.

 תוכנית שיווק השותפים של המכללה למוצרי מידע - מושגים בסיסים

 קישור שותפים – על מנת שהמערכת תזהה לקוחות לפי מקור ההגעה שלהם, כל שותף
 מקבל קישור עם תוספת קוד קצרה שמעדכנת את המערכת דרך מי הלקוח נרשם לאתר.

 עוגיה – קוקי – קובץ דיגיטלי סמוי שמזהה גולש שנכנס לאתר דרך קישור שותפים של
  שותף ספציפי ומשייך אותו אליו במהלך 30 יום בהם הגולש נכנס ויוצא מהאתר.

 ליד – פרטי מידע והתקשרות (שם ו/או כתובת מייל ו/או מס' טלפון) של גולש שביצע
 הרשמה לרשימת התפוצה הייעודית של השותף במערכת הדיוור של המכללה באופן

 אקטיבי באמצעות טופס באתר.

 לקוח – גולש שעשה עסקה בתשלום עבור מוצר כלשהו במכללה.

 שותף פעיל – שותף שגולשים הפכו ללידים ו/או ללקוחות במכללה דרך קישור השותפים
 שלו.

 עמלה – אחוז מסוים שמגיע לשותף מתוך סכום כסף שנכנס בעסקאות שבצעו לקוחות דרך
 קישור השותפים שלו.

 ביטול עמלה – ביטול העסקה בין נחמה שור לבין השותף בעקבות ביטול עסקה של הלקוח
  עם המכללה.

 אזור השותפים באתר – דף אינטרנטי ייחודי שמרכז מידע ונתונים בקשר לפעילות של
 השותף, כולל כמה כסף הוא הרוויח, כמה לחיצות היו על הקישורים שלו, וכל המידע

  השיווקי שעומד לרשותו.

 תהליך הרישום כשותף בתוכנית השותפים של המכללה למוצרי מידע באינטרנט

 הגשת בקשה באתר להירשם לתוכנית השותפים1.
 חתימה על כל אחד מהדפים בהסכם זה (כולל הנספח)2.
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 העבר הדפים סרוקים במייל ווידוא הגעתם3.
 פתיחת חשבון באתר, באיזור השותפים4.
 פעילות שיווקית ברצף לשימור חשבון פעיל שנסגר אחת ל-3 חודשים במידה ואין5.

  פעילות. כדי לפתוח חשבון שותפים שנסגר, יש לחתום שוב על הסכם זה.

 כלים שיסופקו לשותף כדי להביא אנשים למכללה

 קישור שותפים – במערכת האתר ניתן יהיה לקבל את קישור השותפים הגלובלי1.
  של המכללה, שמספק את העוגיה לשיטוט בכל האתר

 חומרים שיווקיים – באנרים, טקסטים למיילים, וכן קישורים ספציפיים2.

 דיוור קבוע – עדכונים במסרים שוטפים למייל האישי ודיווחים על כלים ומבצעים3.
 חדשים תומכי שיווק ומכירות להפצה והפניית גולשים למכללה ולעידוד ותמרוץ

 לידים ולקוחות
 הדרכות בשידורים חיים – הדרכות שמטרתן לשפר, לפתח ולשכלל את התוצאות4.

 הכלכליות דרך טיוב האפשרויות למשוך גולשים חדשים למכללה באופן שוטף
  ורציף.

 איך נרשמת עמלת שותפים

  התגמול על הפנית הלומדים במכללה הוא לפי הפניה.1.
 כל הפניה שנרשמת במערכת תחת שם השותף, מזכה אותו בעמלות על רכישות2.

 עתידיות של הלקוח. (גם אם הלקוח יצטרף למכללה בעוד כמה חודשים.)
 ההפניה הראשונה שנרשמת היא זאת שנחשבת במערכת, אם לדוגמא שותף א'3.

 הפנה גולש דרך קישור השותפים שלו, גם אם הוא לא נרשם, המערכת, באמצעות
 העוגיה, משייכת אותו לשותף א' במהלך 30 ימים. במידה והגולש הפך לליד או

 ללקוח, הוא יישאר משוייך לשותף א' גם במקרה שהגולש ייכנס שוב דרך קישור
 שותפים של שותף ב'.

 במידה והעוגיה לא היתה פעילה (כי עבר זמן/ הליד מחק את העוגיות/הוא נכנס4.
 ממכשיר אחר) המערכת תשייך את הגולש לשותף ב' שבמידה והוא בצע עסקה

 שותף ב' יקבל את עמלת השותפים בגין העסקה שלו (לכן כדאי מאד להיות
  הראשונים שמפרסמים כדי לתפוס את הלידים).

  כדי להישאר בתוכנית השותפים של המכללה5.

על השותף לדאוג להפנות מספיק גולשים כדי שתתבצע לפחות עסקה אחת כבר ב-6.
  3 החודשים הראשונים שלו בתוכנית.

 באזור השותפים באתר המכללה נאגר מידע על כל העמלות שנצברו ושהשתחררו7.
  לתשלום שעומד לרשות השותף בכל רגע נתון.

 ניתן להפנות אנשים באופן בלתי מקוון אוף ליין ולידע את המשרד במייל בפרטי8.
 הנרשם, כך שהעמלה תרשם על שם השותף במידה וההפניה מתממשת לכדי עסקה.

  הפניה דרך מייל תקפה לשבוע.
 התאריך הקובע לרישום תחת השותף הוא תאריך משלוח המייל או תאריך הרישום9.

 במערכת האתר, הקודם מבניהם. (כלומר אם שותף א' שלח מייל עם פרטים על
 נרשם מסוים, ואחר כך הליד בצע עסקה תחת שותף ב'. שותף א' הוא זה שיקבל

  את העמלה כי הוא הפנה ראשון).

  אופן התשלום בגין עמלות

  העמלות משולמות לפי טבלת העמלות שבניספח.1.
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 כדי לקבל את התשלום על השותף להעביר בכתובת2.
  service@nechamashor.com למשרד האתר חשבונית או קבלה.

 הסכום של העמלה שיופיע באזור השותפים כבר כולל את המע"מ.3.

 במידה ומדובר על הגשת קבלה יש להוריד את סכום המע"מ מגובה העמלה.4.

 התשלום יתבצע אחת לחודש במידה והסכום החודשי המצטבר עולה על 500 ₪.5.
 במידה והסכום המצטבר נמוך מ500 ₪ התשלום יתבצע אחת לרבעון קלנדרי בכל

  סכום שהוא.
 העברת התשלום תוך 10 ימים מהגשת החשבונית דרך חשבון פייפאל, (עליכם6.

  לוודא שהפרטים של חשבון הפייפאל שלכם תקינים).

 אחריות השותף

 עם חתימתו על הסכם זה, השותף מצהיר כי מלאו לו 18 שנים לפחות והוא בעל1.
 עסק רשום במדינת ישראל.

 השותף ישתמש בכלים הפרסומיים שיספק לו האתר, ויציגם ברחבי הרשת2.
  האינטרנט שלו בצורה מקצועית, ייצוגית ומכובדת.

 השותף רשאי להשתמש בכלים/תכנים פרסומיים אישיים עפ"י שיקול דעתו, כל3.
 עוד אינו פוגע בצורה ישירה או עקיפה במכללה למוצרי מידע ו/או באתר פשוט

  עושים שיווק, ונותן מידע שגוי.
 האחריות על הצגת המידע בזירות האינטרנט חלה עליו בלבד. נחמה שור לא תישא4.

 באחריות כלשהי בגין מידע כוזב או שגוי שהוצג ע"י השותף.
 השותף מתחייב שלא להציג את הפרסומים של פשוט עושים שיווק באמצעות5.

  ספאם (דוא"ל זבל)
  עם חתימתו על מסמך זה, השותף מצהיר כי:6.

 א. המידע שהוא מספק לפשוט עושים שיווק בזמן רישומו לאתר הוא נכון, מדויק,
 תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא

 כלשהו מתוך מטרה להטעות את פשוט עושים שיווק ו/או לקוחותיו ו/או מכל
  כוונה זדונית אחרת כלשהי.

 ב. הוא מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים
  המופיעים באתר.

 ג. הוא מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש
  בו יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.

 ד. הוא לא ישתמש בתוכנית השותפים באתרים המכילים את תחומי העיסוק
 הבאים: פורנוגרפיה, הימורים, משחקי יכולת, סמים ותרופות, הסתה וגזענות, כלי

  נשק ו/או כל תחום עיסוק אחר אשר אינו חוקי במדינת ישראל.
 ה. במידה ויהיה תגמול על הקלקות, הוא לא יבצע הקלקות פיקטיביות ו/או הונאה

 אחרת כלשהי על מנת להגדיל את סך הרווחים שלו. כל ההקלקות על הבאנרים
 הפרסומיים באתר שלו יהיו רנדומאליות מגולשים שונים.

  כללי

 תאריך תחילת הסכם זה הוא תאריך רישום השותף לתוכנית השותפים של פשוט1.
 עושים שיווק- המכללה למוצרי מידע באינטרנט של נחמה שור, כפי שתועד

  במערכת האתר.
 המערכת רשאית לחסום את השותף במיידית וללא התראה מוקדמת, בתרחיש בו2.

 המשתמש הפר לפחות אחד מתנאי הסכם זה ו/או פעל בצורה לא הוגנת, ביצע
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 ניסיון הונאה במערכת האתר או ביצע פעולה פלילית כלשהי במסגרת תוכנית
  השותפים.

 המערכת רשאית להפסיק את תכונית השותפים בכל עת, עפ"י שיקול דעתה3.
 והחלטתה של נחמה שור בלבד, וזאת ללא כל תנאי. מובהר בזאת כי בתרחיש זה,

 יחדל המשתמש לקבל כל תגמול שהוא וכן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מנחמה
 שור בגין נזקים/הפסדים כלכליים עתידיים שלכאורה ייגרמו לשותף.

 השותף מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת, ולא להעביר למתחרה ו/או צד שלישי4.
  כלשהו פרט כלשהו הנוגע לתוכנית השותפים של המכללה.

 כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בין הצדדים בכל עת.5.

 מערכת השותפים הינה מערכת אלקטרונית אשר עשויים להיווצר בה לעיתים6.
 תקלות לא צפויות. האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות אלו, אך אין
 ביכולתו להתחייב באופן מוחלט למניעתן. לפיכך, מודגש בזאת כי האתר לא יהיה

 אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד
 שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם,

  הגבלתם או להפסקתם.

 נחמה שור שומרת לעצמה את הזכות לבחור שלא לאשר שותף אשר נרשם לתוכנית
 השותפים, עפ"י שיקול דעתה והחלטתה בלבד, ללא כל חובת ההסברה והנימוק על

  כך.

  קניין רוחני
 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב אתר המכללה ומוצרי הפרסום

 שלו, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם
 רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות,

 יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו-
  הינם רכוש של נחמה שור בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור
 לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות

 שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מנחמה שור.

  הפרות
 נחמה שור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או

  הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתה בלבד.

 השימוש בשירות ו/או באתר המכללה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה
 ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית

 של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר ירושלים במדינת ישראל, לרבות
 טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק

  בינלאומי.

  בהצטרפות לתוכנית השותפים הנכם מסכימים לכל הכתוב כאן.
 אנא שילחו מייל חוזר עם כל הדפים חתומים כדי להצהיר שאתם מאשרים שקראתם את
 ההסכם ומבינים אותו ואת תוכנית השותפים, כדי שתוכלו לקבל את הכסף שמגיע לכם

  מההפניות.
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