
 
 

ניסוח 
וחתימה על 

הסכם 
 שותפות

 הסכם השותפות

 הסכמה על האחריות והמחויבות לשותפות, ועיגונן בהסכם בין השותפים

קיום השיחות הרלוונטיות על ההסכמה, והעיצוב הראשוני של איתור השותפים המתאימים ביותר,  לאחר

לכדי מסמך. רמת הפורמאליות של הסכם שיעגן את בסיסי השותפות  ההסכמה עלהשותפות, ניגש למלאכת 

שירצו לקדם דף מוסכם על שני הצדדים, יש כאלה  את אלו. יש תםההסכם תקבע לפי אופי השותפים וההעדפ

שיעדיפו לבצע מסמך עליו יחתמו הצדדים ויש כאלה שיעדיפו חתימה על חוזה. כל פתרון, כל עוד הוא מוסכם על 

כולם, בוצע תוך כדי תהליך של הדברות והסכמות, ועבר תהליך הסכמה פורמאלי )חתימה, הסכמה באימייל חוזר 

 מכל הצדדים, הרמת כוסית, ישיבת ציון דרך וכיוב(, הוא מצוין. 

הסכם השותפות הוא אבן דרך חשובה בבניין השותפות, משום שהוא מציין את הנקודה הראשונה בה אנחנו 

ההתחייבויות והדרך בה נשתף פעולה. ההסכם הוא גם כלי לעבודה למעשה מסכימים באופן פורמאלי על 

 ותפת, יחד עם עוד כלים שיבואו בהמשך, וככזה נכון שיהיה גם דינאמי, ומתעצב עם התהליך. שמ

 הסכם שיתוף פעולה
 

 מיזם: סביב פעולה לשתף הולכים אנו

 

 לשולחן? מביא צד כל מה

 

 המשותפת? העבודה שגרות מהן

 

 יחד: שנעשה צעדים 3

 

 נראה: מהיום שנה עוד

 

  החתום על
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 הארגונים השותפים .1

 שותף א'

 פרטי קשר

 איש קשר

 שותף ב'

 פרטי קשר

 איש קשר

 שותף ג'

 פרטי קשר

 איש קשר

 

 הצהרת כוונות .2

 פעול לטובת/ לקידום/ למניעת משותפת ל מחויבותאנו, הח"מ, מצהירים על 

 הערכים המשותפים בשותפות, כפי שמשתקפים בערכי הארגונים הם

 השותפות עליה הצדדים מסכימים היא שותפות מסוג )כלי בחירת סוג שותפות בשיטה(

 לתרום לפרוייקט בדרכים הבאות:להביא ערך מוסף ובאופן ייחודי, אנו מצפים מכל אחד מהשותפים 

 שותף ג' שותף ב' שותף א'

 כל השותפים

 

 מבנים ונהלים .3

 )כלי כובעים רחבים בשיטה( תפקידי מאקרו ותחומי אחריות של שותף

 שותף ג' שותף ב' שותף א'

   

 שגרות הניהול והתיאום של השותפות: )ישיבות ניהול, הרכב וועדות, פלטפורמות תיאום וכו(

 תהליכי קבלת ההחלטות בשותפות יהיו:

 

 לפרויקט ולשותפות מכל צדהשקעת משאבים  .4
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 ביקורת / בדיקות / שינויים .5

 אנו מסכימים להעמיד לרשות השותפים את כל המידע הרלוונטי לשותפות זו, בהתאם לצורך.

 חודשים. X אנו מסכימים לבחון מחדש את השותפות כל

הכספיים של השותפות )וכל הפרויקטים הנובעים מהשותפות( על תיערך ביקורת עצמאית של ההסדרים 

 בסיס שנתי.

אנו מסכימים לבצע התאמות לשותפות )כולל כתיבה מחדש של הסכם זה( במקרה שבדיקה או ביקורת תקבע 

 שהדבר נחוץ כדי שהשותפות תשיג את מטרותיה.

 כלים והסכמות נוספות .6

עוד כלים בשותפות אשר מטרתם לקבוע הסכמות ושגרות עבודה מוסכם עלינו כי בנוסף להסכם זה יהיו 

 )מסמכי הסכמות, תכנית עבודה ועוד(. גם מסמכים אלה ייכתבו יחד ובהסכמה של כל השותפים.

 שגרות של זכויות יוצרים על התוצר והסכמות להפצה

 אזהרות .7

( או הפצת מידע סודי לצד שלישי הסכם זה אינו מתיר שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים )כולל לוגו

 כלשהו, ללא אישור בכתב של השותף או השותפים המעורבים.

הסכם זה אינו מחייב את הארגונים השותפים או עובדיהם/בכיריהם בכל התחייבות פיננסית או התחייבות 

 אחרת, ללא תיעוד רשמי נוסף.

 תוקף השותפות .8

יבוצע תהליך הערכה מחדש ובמידת הצורך הארכת ההסכם , אשר לקראתו Xהסכם זה תקף עד לתאריך 

 והשותפות

 חתימות
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 מקום תאריך

 


