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 הסכם התקשרות 
 

 

   בין:
 ח.פ. ________________  
 מרח' _______________  

 )להלן: "הארגון המבקש"(  
 מצד אחד;

 

 קרן ...   לבין:
 ח.פ.   
 מרח'   

   
 )להלן: "הקרן "(  

 מצד שני;

 

והארגון המבקש, אשר הינו ארגון הפועל שלא למטרות רווח, פנה לקרן בבקשה להשתתפות  הואיל
ן הפרויקט כמפורט בבקשה להשתתפות ובמפרט תוכנית העבודה המהווה חלק מהבקשה במימו

"הבקשה" בהתאמה(, שהעתקם מצ"ב כנספח א' להסכם זה; -האמורה )להלן: "הפרויקט" ו  

והקרן אישרה את השתתפותה במימון הפרויקט בהתאם לבקשה שהוגשה והכל בכפוף לתנאי  והואיל
 הסכם זה להלן; 

ן מוכנה להשתתף במימון הפרויקט בתנאי שכספי ההשתתפות )כהגדרתם בסעיף והקר והואיל 3.1 
להסכם זה( ישמשו ליישום הפרויקט בהתאם לאמור בהסכם זה בלבד, ולא למטרה אחרת 

 כלשהי;

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 ופרשנות מבוא, נספחים 

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. במקרה של סתירה בין מי מהנספחים 
 ההוראה שבגוף ההסכם תגבר. -להסכם זה לבין גוף ההסכם 

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש כלשהו לפרשנות 
 הסכם זה.

 הצהרות הארגון המבקש 1

ון המבקש מצהיר בזאת, כי הוא ארגון הפועל על פי חוק וכי לא מתנהלים נגדו כל הארג 1.1
 הליכים ו/או תביעות פליליות. 

הארגון המבקש מצהיר בזאת, כי אין בהתקשרותו בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות כלשהן  1.2
 של צד שלישי כלשהו.
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 הבקשה והפרויקט 2

לו, הבקשה שהגיש הארגון  במעמד החתימה על הסכם זה תצורף להסכם, כנספח א' 2.1
המבקש להשתתפות הקרן במימון הפרויקט וכן תוכנית עבודה מפורטת ומעודכנת 
לביצוע הפרויקט, לרבות זהות האנשים העומדים בראש הארגון המבקש ושמו של מנהל 
הפרויקט, לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט והמימון הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט 

 הנדרשים להשלמת הפרויקט )לעיל ולהלן: "תוכנית העבודה"(. ומקורות מימון נוספים

הארגון המבקש מצהיר ומתחייב לייעד את כל כספי ההשתתפות, על פירותיהם, אך ורק  2.2
 לצורך הקמת הפרויקט והפעלתו והכל כאמור בתוכניות העבודה.

הארגון המבקש מתחייב להקים את הפרויקט ולהפעילו . כמו כן, הארגון המבקש  2.3
ייב להתקדם בשלבי ביצוע הפרויקט כאמור בתוכנית העבודה וכמפורט בנספח מתח

 שלבי התקדמות ומועדי תשלום המצ"ב כנספח ב' להסכם זה. 

 כל שינוי בתוכנית העבודה מחייב את קבלת הסכמתה, מראש ובכתב, של הקרן.  2.4

 

כל הארגון המבקש מתחייב כי הקמת הפרויקט והפעלתו תעשינה על פי חוק ובהתאם ל 2.5
 הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין.

הארגון המבקש מתחייב להפיק ולשלוח לקרן, אחת לתקופה, כמוגדר בנספח שלבי  2.6
התקדמות ומועדי תשלום המצ"ב כנספח ב' להסכם זה, ]בהתאם למספר שלבי 
ההתקדמות כמפורט בנספח ב'[ של כל שנה קלנדרית, דו"ח תקופתי )להלן: "דו"ח 

. הדו"ח התקופתי יכלול דיווח על שלבי התקדמות ביצוע הפרויקט בהשוואה תקופתי"(
 לתוכנית העבודה וכן על ניהול תקציב הפרויקט. 

הארגון המבקש מתחייב לשלוח לקרן את הדוחות הכספים השנתיים של הארגון, כשהם  2.7
 מבוקרים על ידי רואה חשבון.

רן דו"ח מסכם, מבוקר על ידי הארגון המבקש מתחייב, כי עם סיום הפרויקט יגיש לק 2.8
רואה חשבון )להלן: "דו"ח מסכם"(. הדו"ח המסכם יכלול את סכום עלות הקמת 
הפרויקט בפועל ופירוט השימוש שנעשה בכספי ההשתתפות כל זאת בהשוואה לתוכנית 
העבודה. כמו כן, הדו"ח המסכם יכלול תיאור של הישגיי הפרויקט בהשוואה למטרות 

 גו בתוכנית העבודה.הפרויקט כפי שהוצ

הארגון המבקש מתחייב לנהל את הפרויקט לרבות כספי ההשתתפות בסעיף תקציבי  2.9
 נפרד אשר יאפשר מעקב אחר ההוצאות השונות הנעשות מתוך כספים אלו. 

הארגון המבקש מתחייב ליתן לקרן, על פי בקשתה ובכל עת, זכות לעיין בספרי  2.10
 חר הקשור בפרויקט.החשבונות של הארגון המבקש ובכל מסמך א

 כספי ההשתתפות  3

בכפוף לתנאי הסכם זה, קרן ו/או מי מטעמה )להלן בסעיף זה: "הגוף המשלם"( ישתתפו  3.1
במימון הפרויקט בסכום מירבי של  _______ ש"ח )לעיל ולהלן: "כספי ההשתתפות"(. 
כספי ההשתתפות יועברו לארגון המבקש במספר תשלומים כמפורט בנספח שלבי 

ומועדי תשלום המצ"ב כנספח ב' להסכם זה, ובהתאם לתנאים הכלליים  התקדמות
 כאמור להלן:
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התשלום הראשון מכספי ההשתתפות יועבר על ידי הגוף המשלם לארגון  3.1.1
ימי עסקים מיום חתימת הצדדים על הסכם זה  על כל  30המבקש בתוך 

 נספחיו.

העברת כספי ההשתתפות לארגון המבקש מותנית בהעברת הדו"ח  3.1.2
קופתי ו/או הדו"ח המסכם במועדים כאמור בנספח ב' להסכם זה, הת

 לעיל.  2.10ובמתן הזדמנות לעיון כאמור בסעיף 

העברת כספי ההשתתפות לארגון המבקש מותנית בהצגה בפני הגוף  3.1.3
ן המשלם של כל האישורים הנדרשים לצרכי מס, המעידים כי הארגו

 המבקש הינו ארגון הפועל שלא למטרות רווח.

בגין כל תשלום מכספי ההשתתפות שמקבל הארגון המבקש, מתחייב  3.1.4
הארגון המבקש להנפיק כדין חשבונית ו/או קבלה על שם הגוף המשלם 

 ימי עסקים לאחר קבלתו. 20ולהעבירה לאותו הגוף בתוך 

 

יעשה בכספי ההשתתפות שימוש בלעדי למטרות יישום הארגון המבקש מתחייב כי  3.2
הפרויקט כאמור בבקשה ובתוכנית העבודה וכי לא יעשה בכספי ההשתתפות שימוש 

 למטרה אחרת כלשהי.

היה ובסיום הפרויקט לא מומשו כל כספי ההשתתפות, מתחייב הארגון המבקש להחזיר  3.3
 את יתרת כספי ההשתתפות לגוף המשלם. 

 ו הפסקתהביטול ההשתתפות א 4

 המקרים המנויים להלן יהוו עילות לביטול או הפסקת ההשתתפות במימון הפרויקט: 4.1

 הקמת הפרויקט ו/או הפעלתו לא התבצעה במהלך שנת ... . 4.1.1

להלן  -הארגון המבקש לא עמד בלוחות הזמנים שהוצגו בתוכנית העבודה 4.1.2

 2.4נספח ג' ולא אושר, בהקשר זה, שינוי תוכנית העבודה כאמור בסעיף 
 לעיל.

 30הארגון המבקש לא הגיש לקרן דו"ח תקופתי ו/או דו"ח מסכם בתוך   4.1.3
ימים מהיום בו חלה עליו החובה להציגו כאמור בנספח שלבי התקדמות 

 ומועדי תשלום המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.

ות עיון כאמור בסעיף הארגון המבקש הפר את התחייבותו ליתן לקרן זכ 4.1.4

2.10 .לעיל 

הארגון המבקש עשה שימוש לרעה בכספי ההשתתפות. לעניין סעיף זה,  4.1.5
יראו, בין היתר, שימוש בכספי ההשתתפות למטרה אחרת מן המטרות 

 אשר הוצגו בבקשה, כשימוש לרעה בכספי ההשתתפות.

ת העבודה של הפרויקט ו/או בזהות האנשים העומדים נעשה שינוי בתוכני 4.1.6
בראש הארגון המבקש ללא קבלת אישור מראש ובכתב של הקרן כאמור 

 לעיל. 2.4בסעיף 
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חל שינוי במעמדו של הארגון המבקש לצרכי מס כגוף הפועל שלא  4.1.7
 למטרות רווח.

 כלשהי מהוראות הסכם זה. הארגון המבקש הפר הוראה 4.1.8

 

לעיל, תהיה הקרן רשאית לבטל ו/או להפסיק את  4.1אירע מקרה כאמור בסעיף  4.2
התחייבותה ו/או התחייבות מי מטעמה להשתתף במימון הפרויקט, וכן לבטל הסכם זה. 

טעמה למימון הפרויקט כאמור בסעיף ביטול ו/או הפסקת התחייבותה של הקרן ו/או מי מ
זה תגרור הפסקת העברת כספי ההשתתפות לארגון המבקש על ידי הגוף המשלם 

לעיל וחיוב הארגון המבקש בהחזרת סכומי ההשתתפות אשר ניתנו  3.1כמוגדר בסעיף 
 קול דעתה הבלעדי של הקרן. לה עד למועד הודעת הביטול, והכל בהתאם לשי

לפי שיקול דעתה לעיל, תהא הקרן רשאית,  4.2 -ו 4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  4.3
שנה להפסיק את השתתפותה במימון הפרויקט בתום כל  ,וללא צורך בהנמקה כלשהי

  .ימים 30של כל שנה  וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת של לפחות  31.12קלנדרית ]

 שונות 5

( מורשי חתימה מטעם 2חתימת הארגון המבקש על הסכם זה תעשה על ידי שני ) 5.1
 הארגון המבקש.

וביצוע יישומו של הסכם זה הפרויקט ועם יפעלו בכל ענין הקשור עם  הצדדים להסכם זה 5.2
ובשיתוף פעולה. במידה ואיזה מסעיפי הסכם זה  בתום לבבהתאם לו התחייבויותיהם 

לא יהיו ניתנים לביצוע או לאכיפה מסיבה כלשהי אשר אינה תלויה במי מהצדדים, יפעלו 
מנת להסכים על הסדרים חלופיים אשר יאפשרו את הגשמת -הצדדים בתום לב על

 י ביטוי בהסכם זה.כוונותיהם ורצונותיהם המשותפים של הצדדים כפי שבאו ליד

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקרן לא תישא בכל אחריות, חבות, התחייבות או נזק  5.3
שעניינם בפעולות שנעשו בקשר עם הקמת הפרויקט, הפעלתו או סיומו, והאחריות לכל 

 פעולה שכזו תחול באופן בלעדי על הארגון המבקש.

סכם והמותנה בין הצדדים בכל מוסכם בזאת, כי תנאי הסכם זה משקפים את כל המו 5.4
הקשור עם הנושאים המוסדרים בו, והצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, 

פה או בכתב שאינן נכללות בהסכם זה שנעשו, אם -מצגים, הסכמים והתחייבויות בעל
 .בכלל, לפני חתימתו

דים ידי הצד-לא יהא תוקף לכל תיקון להסכם זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על 5.5
 להסכם זה.

מחלוקות בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה תהיינה בסמכותם הבלעדית של בתי  5.6
 יפו.-אביב-המשפט בתל

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כאמור במבוא לו. הודעה מאת צד אחד למשנהו  5.7
ארבעה ימי  -תיחשב כמי שנמסרה: )א( אם נשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה 

 במועד מסירתה. -)ב( אם נמסרה במסירה אישית -רתה למשלוח; ועסקים לאחר מסי
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 
_______________________ ________________________ 

 הארגון המבקש קרן ... בע"מ
   

 באמצעות: _______________ באמצעות: _________________ באמצעות: _______________
_________________תפקיד:   תפקיד: _________________ תפקיד: ___________________ 

 תאריך: _________________ תאריך: ___________________ תאריך: _________________

 
 

 נספח א: טופס בקשה שלב ב'
 נספח ב': מכתב אישור תמיכה

 נספח ג' : תכנית עבודה שנתית

 
  


