הסכם רישיון ותמיכה
לתוכנת "מקבלי החלטות"
הסכם רישיון ותמיכה זה )להלן "ההסכם"( שנחתם ביום _________________ בין
חברת "מקבלי החלטות בע"מ" ,חברת ישראלית שמקום משרדה שוהם ,שדרות עמק
איילון  ,19/8ישראל )להלן "החברה"(
לבין

____________________________________

)להלן

"המשתמש"(

שעיקר

עיסוקו ___________________________________ ________________________
ומקום משרדו העיקרי ____________________________________________.
הואיל ו"החברה" הינה הבעלים של סימולטור עיסקי אינטרנטי "מקבלי החלטות" )להלן
"התוכנה"( המשמש לצורכי לימוד )בפרט אבל לא רק( בתחומים של מיקרו כלכלה ,מאקרו
כלכלה ,כלכלה ציבורית ,כלכלת משאבי טבע ,מדיניות ציבורית ומשחק עסקים.
והואיל ו"החברה" מעוניינת להעניק רישיון שימוש מוגבל בלתי ניתן להעברה לפרק זמן
קצוב של התוכנה ללקוחות אשר יחפצו לעשות שימוש בתוכנה לצרכי לימוד ,הוראה
ומחקר בלבד.
והואיל ו"המשתמש" מעוניין לעשות שימוש בתוכנה לצרכי לימוד ,הוראה ומחקר במסגרת
פעילותו ומעוניין לרכוש לצורך כך רישיון שימוש על פי התנאים המוצגים ב"הסכם".

לפיכך הוסכם בין הצדדים
 .1הגדרת הרישיון.
"החברה" מעניקה בזאת ל"משתמש" רישיון שימוש מוגבל בזמן בתוכנה )להלן
"הרישיון"( ,לא ניתן להעברה )".("Non-transferable

רישיון זה אינו מאפשר למשתמש להגביל שימוש של משתמשים אחרים )"Non-
.("Exclusive
רישיון זה אינו מאפשר ל"משתמש" לתת רישיון שימוש למשתמשים אחרים.
"הרישיון" ניתן לכל עובדי המשתמש או תלמידים במוסד אותו מנהל המשתמש או
תלמידים בקורס ,השתלמות או תוכנית לימודים ציבורית שאותה מנהל
ה"המשתמש".
"הרישיון" ניתן לצרכי לימוד ,הוראה ומחקר בלבד.
תחולת הזמן של "הרישיון" מוגדרת בנספח א לחוזה זה .בסיום התקופה המוגדרת
בנספח א יסתיים הסכם זה אלא עם בוצע חידוש של ההסכם בכתב על ידי שני
הצדדים.
הרישיון מוגדר על פי יחידות של "אתרי שימוש" ) .(Domainsנספח א מגדיר את כמות
האתרים שאותם רוכש המשתמש ואת התשלום עבור אתרים אילו.
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 .2אופן השימוש.
"החברה" תאפשר ל"משתמש" להשתמש בתוכנה על ידי מתן הרשאת גישה לשרת
אינטרנט )להלן "השרת"( עליו מותקנת ה"תוכנה".
קבצי ההרצה ) (Executable filesלא יותקנו על מחשב המשתמש.

לצורך שימוש ב"תוכנה" ה"משתמש" יבצע התקנה של קבצי הפעלה לשפת Java
)המסופקים חינם על ידי ספקית סביבת  Javaמורשית( על פי הנחיות אותן יקבל
"המשתמש" מ"החברה" .ה"חברה" תספק ל"משתמש" באופן נגיש ונח את כל
הקבצים הדרושים להתקנה כולל הסבר על אופן ההתקנה.
השימוש בתוכנה יתבסס על טעינה של דפי אינטרנט ודפי ישומונים ) (Appletsשיהיו
נגישים למשתמש מ"השרת" בעזרת דפדפן סטנדרטי מסוג  Internet Explorerשל חברת
מיקרוסופט או כל דפדפן תואם אחר המצוי בשימוש נרחב.
 .3תיעוד והסברי הפעלה.
"החברה" תספק למשתמש חוברת משתמש אשר תכיל הסברים כללים על אופן הפעלת
הסימולטור.
"התוכנה" תכלול הסברים מקוונים שמטרתם לעזור ל"משתמש" בשימוש בתוכנה.
"החברה" תספק בעזרת אתר אינטרנטי שירות של מתן תשובות לשאלות של
משתמשים לגבי הפעלת התוכנה.
לאחר ובסמוך למועד חתימת ההסכם "החברה" תבצע הדגמה של שימוש בתוכנה כולל
הדרכה.
השירותים הנ"ל )חוברת ,הסברים מקוונים ואתר שאלות ותשובות( יינתנו כחלק
מהרישיון ללא תמורה נוספת.
 .4הגנת זכויות יוצרים.
חברת "מקבלי החלטות" הינה הבעלים של "התוכנה" .זכויות הנובעות משימוש
בתוכנה ושיפורים אשר יתווספו לתוכנה במהלך השימוש בתוכנה הינם בבעלות
ה"חברה" בלבד.
זכויות הפירסום ) (Copy rightsעל מאמרים או מחקרים המתפרסמים עקב שימוש
בתוכנה הינם בבעלות "המשתמש".
בכל פרסום של מאמר או מחקר המתבסס על שימוש בתוכנה יוזכר כי התוצאות
במחקר הנ"ל התבססו על עבודה שהתבצעה בעזרת ה"תוכנה".
בכל תוכנית הוראה/לימוד שתתבסס על שימוש ב"תוכנה" ייכתב כי תוכנית הלימודים
מתבססת על ה"תוכנה".
כל שימוש בתוכנה מעבר למסגרת הלימודית/מחקרית של המוסד אותו מנהל
ה"משתמש" מחייב אישור בכתב מ"החברה".
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 .5אחריות מוגבלת
ה"משתמש" מצהיר בזאת כי הינו מודע לעובדה שתוכנת "מקבלי החלטות" הינה
סימולצייה ממוחשבת שאינה המתבססת על נתוני אמת.
עשיית שימוש בתוצאות הסימולציה לצורך קבלת החלטות עיסקיות הכרוכות בסיכון
של הפסד כספי או נזק מכל סוג שהוא בפועל הינה על אחריות המבצע ואינה יכולה
בשום אופן להטיל אחריות על "החברה".
בכל מקרה בו תוצאות הסימולציה אינן משקפות תכנים לימודיים סבירים
"המשתמש" יודיע על כך בכתב ל"חברה" .באחריות החברה לתקן תקלות מסוג זה
תוך פרק זמן סביר.
מוסכם בזאת כי בכל מצב אחריות ה"חברה" ו/או חבות הנזק שעלול להיות משוייך
ל"חברה" בגין שימוש ב"תוכנה" לא יעלה על מחיר השימוש ב"תוכנה" כפי ששולם על
ידי ה"משתמש" לפרק הזמן הקצוב ב"הסכם" הנוכחי.
 .6תיקון תקלות ועידכונים.
מוגדר בזאת כי "תקלה משביתה" הינה תקלה שאינה מאפשרת שימוש סביר בתוכנה
לפרק זמן של למעלה מארבעים ושמונה שעות ושגורם התקלה הינו התוכנה עצמה.
מוסכם בזאת כי במקרה של "תקלה משביתה" באחריות ה"חברה" לתקן את התקלה
תוך פרק זמן של שבוע ימים מקבלת הודעה.
מוגדר בזאת כי "תקלה סבירה" הינה תקלה שעונה לתנאים הבאים:
 פעולה של התוכנה בניגוד למתואר בחוברת ההפעלה או בניגוד לכל היגיון
שאותו אמורה לשקף הסימולציה.
 גורם התקלה הינו התוכנה עצמה.
 ניתן תוך ביצוע הנחיות מתאימות להתעלם מהתקלה.
מוסכם בזאת כי במקרה של "תקלה סבירה" באחריות החברה לתקן את התקלה תוך
פרק זמן של שבועיים.
מוסכם בזאת כי ה"משתמש" לצורך שימוש בתוכנה ירכוש שרותי אינטרנט מספק
שרותי אינטרנט מקובל )שאינה ה"חברה"( המאפשרים גישה לשרותי אינטרנט בפס
רחב של  G1.5ביט לשניה לפחות.
מוסכם בזאת כי תקלות באספקת שירות האינטרנט או באיכות השירות של רשת
האינטרנט אינן באחריות ה"חברה" ואינן נחשבות ל"תקלה משביתה".
ה"חברה" תבצע שיפורים ועידכונים ב"תוכנה" בפרקי זמן קצובים ותודיע על כך
ל"משתמש".
 .7מועדי תשלום.
התשלום עבור רישון שימוש בתוכנה יתבצע בהתאם לתנאים המסחריים המוסכמים
בנספח א .פיגור בביצוע התשלום על פי המוסכם לפרק זמן של למעלה משלושים יום
מהווה הפרה של הסכם על ידי ה"משתמש" ועלול לשמש עילה להפסקת השירות.
 .8סיום ההסכם.
עם סיום ההסכם על פי המוזכר בנספח א ה"חברה" תפסיק כל שירותים ל"משתמש"
הקשורים לביצוע "הסכם" זה.
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לפיכך באנו על החתום בתאריך ___________________ :
בשם ה"חברה"
שם __________________________________:חתימה __________________ :

בשם ה"משתמש"
שם __________________________________:חתימה __________________ :
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נספח א – תנאים מסחריים להסכם.
 .1תחולת הזמן של הרישיון:
מתאריך___________________:
עד תאריך__________________:

 .2כמות אתרים____________ :

 .3שמות אתרים__________________________ :
__________________________
__________________________
__________________________

 .4תשלום._______________________________ :

 .5מועד התשלום___________________________:
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