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הסכם התקשרות
בין
שם הקרן
באמצעות גברת ת.ז.
מרח'
(להלן "הקרן")
לבין
שם העמותה
באמצעות גברת ת.ז.
מרח'
(להלן "העמותה")

.1

מהות הצדדים ובסיסם במסגרת ההסכם

הצדדים להסכם זה הינם גופים מואגדים ,עמותות ,ותכניות חברתיות במסגרת תאגידים ועמותות ,אשר
משקפים יחדיו חזון לביצוע התוכנית  ,...ולשם כך חברו הצדדים לפעולה משותפת .זהות הצדדים,
תפקידם ומהותם הוא כדלקמן:
א.

הקרן  -הינה שותפות בלתי רשומה של משקיעים  ...שחברו לקדם  ...באמצעות . ...

ב.

העמותה– הינה גוף ,...המהווה  ..שהוקם בשנת , ...כדי . ....

ג.

שם הפרוייקט – הינו תכנית ("הפרויקט") ב . ...התכנית מבוססת על  ....ופועלת כ....
פירוט התכנית לרבות תקציב לתכנית מצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד מההסכם.

.2

מטרת השקעת הקרן
הקרן גאה להשקיע בפרוייקט של העמותה ,וזאת לאחר החלטה עקרונית שהתקבלה בקרן
בתאריך  , ...ולאחר אישור התכנית העסקית לפרוייקט שתאריכה . ...

.3

התחיבות מותנית
הקרן מתחייב להשקיע סכום בשקלים חדשים השווה ל ( $$$$$במילים) ,בין התאריכים ...ל ...
(תקופה של כשנתיים וחצי) ,עבור  ...בפרוייקט .ההשקעה מותנית בעמידה ביעדים ,בלוחות
זמנים ,בהגשת תכניות עבודה ודוחות התקדמות במועדם ,ובגיוס מימון נוסף לפרוייקט מגורמים
נוספים – כפי שמצויין בתכנית העסקית ובתכניות העבודה שיוגשו לקראת . ...

.4

אבני הדרך
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פריסת התשלומים המתוכננת תלויה בהגשת תכניות עבודה שנתיות ,ודוחות התקדמות חצי
שנתיות על ידי העמותה ,הכוללות דיווח תקציבי לצד דיווח הכנסות והוצאות אמת מצטבר .אבני
הדרך לתשלום מצד הקרן לעמותה הינם:

תאריך
1
2
3
4
5
.5

סכום

התנייה

בחינת אבני הדרך במהלך ביצוע
ביצוע התשלומים ע"י הקרן יהיה בשלבים הבאים:
א.שני התשלומים הראשונים  -אושרו על ידי הקרן בתאריך  . ...תשלום ראשון ישולם תוך חודש
ימים מחתימת הסכם זה.
ב .תשלומים בשנה השניה לתכנית מותנים באבני הדרך המצויינים בטבלה למעלה .התשלומים
יתבצעו תוך חודש ימים מאישור ההתניה ע"י הקרן.
ג.היקף התשלומים בשנה השלישית מותנה באבני הדרך המצויינים בטבלה למעלה ובכמות
המשתתפים בפועל .במידה והיקף התכנית בפועל יקטן ,ההיקף התקציבי יתעדכן בהתאם.
התשלומים יתבצעו תוך חודש מאישור ההתניה ע"י הקרן.

.6

שינויים
במידה ויחולו במהלך תקופת הפרויקט שינויים אשר ימנעו מהעמותה עמידה באבני הדרך
ולוחות הזמנים ,העמותה מתבקשת לפנות בבקשת הארכה בטרם יחלוף המועד ,על מנת שלא
תתבטל היתרה הלא מנוצלת.

.7

ביצוע
התשלומים יועברו בדולרים (או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר ביום התשלום) .הזמן
המשוער לטיפול בהעברת תשלומים אורך כחודש ימים.

.8

הוראות מיוחדות
העדר חיוב משפטי וזכות הקרן להפסקה ולביטול
8.1
הסכם זה מהווה את כלל ההסכם בין הקרן לבין העמותה בנוגע להשקעה והשימוש בה .מסמך זה
אינו מהווה התחייבות משפטית לטובת העמותה ואין לפרשו כמטיל על הקרן חובה כלשהי כלפי
העמותה .בפרט ,לקרן שמורה הזכות לבטל את ההשקעה ,להפסיקו או להפחיתו ,לפי שיקול
דעתה .ואולם התחייבויות שניתנו ע"י העמותה כלפי צדדים שלישיים בהתאם לתכנית עד למועד
הודעת הביטול ישולמו על ידי כל צד בהתאם להתחייבויות כל צד על פי הסכם זה.
אי שינוי מטרות
8.2
ההשקעה ניתנת למטרת פרוייקט  , ...כפי שצוין בתכנית העסקית מתאריך  ...ולפרוייקט זה
בלבד .אין לשנות מטרות אלה או לסטות מהן ללא אישור בכתב של הקרן.
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שימוש במישרין לעמותה
8.3
ההשקעה אושרה עבור העמותה ,ולה בלבד .לפיכך אין לקבוע מקבל משני ,או להעביר את כספי
ההשקעה ,כולם או חלקם לגורם אחר ,שלא במסגרת מימוש המטרות שאושרו על ידי הקרן.
העברות בנקאיות
8.4
התשלומים ישולמו לעמותה באמצעות העברות בנקאיות לעמותה וחשבון בנק המצויינים בנספח
א' להסכם זה.
עודפים
8.5
במידה והפרוייקט יסתיים טרם זמנו ,העמותה מתחייבת להחזיר לקרן כל סכום אשר לא נעשה בו
שימוש לטובת הפרוייקט.
קיום הוראות החוק
8.6
העמותה מחויבת לקיים את כל החוקים והנהלים של מדינת ישראל בהקשר של קבלת ההשקעה
ומימושה ,לרבות כל הקשור למטבע חוץ ולמסים ,ובכלל זה הכרה כמוסד ציבורי בכל גוף מאוגד
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

פרסום ומוניטין
8.7
כל פרסום או אזכור בתפוצה ציבורית של תמיכת הקרן (בעלונים ,אתרי אינטרנט ,שילוט וכד')
ייעשה בהסכמה בכתב של הקרן.
.9

תחילה ותוקף ההסכם
הסכם ההתקשרות ייכנס לתוקפו לאחר חתימות כל הגופים על הסכם זה ,ותוקפו ימשך בהתאם
לאבני הדרך כאמור בהסכם זה.

.10

התחיבות העמותה
העמותה מתחייבת באמצעות גב'  ...לקבל את ההשקעה ולפעול כאמור בהסכם זה.

ולראייה באו כל הצדדים על החתום באמצעות הגופים הזכאים לחתום בשמם כדלקמן:

הקרן

_____________________באמצעות גב' __________

העמותה _____________________באמצעות גב' __________
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נספח א'
התשלומים ישולמו לעמותה באמצעות העברות בנקאיות לעמותה וחשבון בנק המצויינים בזאת:
שם המוטב (עמותה/מלכ"ר)_________________________________ :
שם הבנק_____________________________________________ :
מס' הבנק______________________________________________ :
מס' הסניף_____________________________________________ :
כתובת הסניף___________________________________________ :
מס' חשבון_____________________________________________ :
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