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מהו חוזה מוצלח

חוזה ברור עם חלוקת אחריות ברורה בין הצדדים•

חוזה המעגן בתוכו את תיאום הציפיות בין הצדדים•

חוזה הנותן מענה לסיטואציות פרויקטאליות מהותיות אשר  •
במידה שהוא נכרת  (יכולות להתרחש במהלך חיי הפרויקט 

)לטובת ביצוע פרויקט

חוזה המגן משפטית על הצדדים לו•

אירוע /מבחן המציאות הוא הקובע וכשמתעוררים בעיה•
!של החוזה" הצלחתו"בפרויקט מסוים נבדקת אז 







 WARRANTYותנאיה כולל  WARRANTYאחריות •
DISCLAIMER.

תיקון או  (מהי כוללת , חשוב לקבוע תקופת האחריות
הפסקת הספירה  , הוצאות התיקון והשינוע, )החלפה

.במהלך התיקון והכי חשוב מה לא כוללת האחריות



הפרדה ברורה בין הידע  . IPהגנה על הקניין הרוחני •
.  הקודם לידע החדש והכללים החלים על שני סוגי הידע

הגדרת ידע קודם שפותח או שהיה בבעלות כל צד לפני  
כאן מקובל לקבוע שכל צד יישאר הבעלים  , חתימת ההסכם

להסכם יש להוסיף כמו כן הגדרת . של הידע הקודם שלו
האם יש  . ידע חדש המפותח במסגרת ההסכם והזכויות בו

האם הפיתוח מבוסס על ידע קודם של מי  ? בעלות משותפת
האם השימוש בידע החדש אפשרי ללא הידע  ? מהצדדים

?הקודם



•CONFIDENTIALITY )Non Disclosure Agreement(

או סעיף  ) נספח(כ הסכם "בד. כללים ויוצאים מן הכלל
.סטנדרטיים

קנסות ואיך לגדר את הסיכון הטמון בהם•
לגדר אותם כך שאלו יוטלו  ) הספק(חשוב עבור הצד הנקנס 

רק במקרה של פיגור הנובע מאחריותו הבלעדית של  
.הספק

.מחיר המוצר שבפיגור/ רק בגין אבן הדרך
בכפוף לתקרה שתיקבע ושזו תהיה התרופה הבלעדית  

.בגין הפיגור



  LIMITATION OF LIABILITYהגבלת אחריות •

אף פעם  "חשוב מאוד לגדר את הסיכון בחוזה לפי הכלל 
". אל תסכן יותר מהתמורה שאתה מקבל

.  החוזית והנזיקית) LIAIBILITY(יש להגביל את האחריות 
.כן חשוב להגביל את האחריות לנזק ישיר בלבד

סעיפי שיפוי•
יש לדאוג לגדר את הסיכון ולהכפיף את השיפוי לניהול  

התניית הפשרה בתביעה בהסכמה  , ההגנה בתביעה
.'וכוד חלוט "כנגד פ, מראש



בוררות/החוק הקובע ומקום השיפוט•

:  לדוגמה(קיימת חשיבות רבה לעניין החוק הקובע בחוזה 
)  בנזיקיןהחוק הגרמני אשר אינו מאפשר להגביל אחריות 

יש תמיד לעדיף  . אבל הכי חשוב הוא מקום השיפוט
ש פרט למקרים של סכסוכים בתחום  "בוררות על פני בימ

.IP -ה



מה קורה כשהחוזה שותק בנושא מסוים•

חל החוק ולכן חשוב מאוד מהו החוק הקובע והחל על  
.החוזה

חשוב כמו כן לא להשאיר ללא התייחסות בחוזה נושאים  
.חשובים כגון הנושאים המוצגים במצגת זו

 LIMITATION(אי קביעת הגבלת אחריות : לצורך דוגמא
OF LIABILITY ,דבר אשר אינו מעוגן בחוק.(



דוגמאות סעיפים•

דוגמאות בעיות בחיי פרויקט שנפתרו על ידי סעיפי  •
חוזה מוצלחים




