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    בתאריך :שנערך 

  
 , ע"רלאומי-המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין בין:

 68125אביב -, תל29המרד  'מרח 
         "(המכון)להלן: " 
 מצד אחד          

 
     לבין:

         )להלן: "הפרוייקטור"(
          
 מצד שני         

 

 "(צד", וכל אחד מהם הינו "צדדיםוותא ה"ייקראו להלן בצפרוייקטור וה)המכון 

לתעשיינים וליצואנים  סייעמוהמכון, במסגרת פעילותו לקידום היצוא מישראל,  הואיל:
 ;עולםבבשווקים שונים שותפים עסקיים באיתור  ישראליים

פרוייקטור עבורה  אתרה למכון בבקשה לת"( פנהיצואן)להלן: " .............וחברת  והואיל:
מדינת )להלן: " ......... -במתוצרתה מוצרים לשותפים עסקיים באיתור לה שיסייע 

המצ"ב להסכם זה כפי שאושרה ע"י היצואן,  ,השירותים הצעת, בהתאם ל"(היעד
 ;"(הצעהה)להלן: " נספח א'כ

מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, המומחיות, והפרוייקטור  הואיל:ו
 איתור צורך מצעים והכישורים המקצועיים הנדרשים להקשרים, המוניטין, הא

 ;"(השירותים)להלן: "במדינת היעד היצואן  למוצרי ו/או שירותי שותפים עסקיים

לשכור את המכון כאמור לעיל ולהלן, מבקש הפרוייקטור יסוד הצהרות ומצגי -ועל והואיל:
 ;במדינת היעדעבור היצואן שותפים עסקיים לשם איתור  הפרוייקטורשירותיו של 

כי בהסכמת המכון להתקשרות במסגרת הסכם זה אין משום לפרוייקטור והובהר  :והואיל
המכון רשאי להתקשר עם כי בלעדיות כלשהי, והעניק לו למצד המכון בות התחיי

לשם קבלת שירותים או ו/ קבלת השירותיםלאו אחרים נוספים פרוייטוקרים 
היעד ובין בנוגע למדינות אחרות, ו/או שווקים דומים או נוספים, בין בנוגע למדינת 

 ;אחרים ו/או סקטורים אחרים

 .ביניהםותנאי ההתקשרות וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמות   והואיל:
 
 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 חלק א': תנאים כלליים

 הימנו והאמור בהם מחייב את הצדדים.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1
, הוראות ההסכם בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור בנספחים להסכם זה

 תגברנה ותחייבנה.

ספק, מוצהר בזאת כי תנאי הסכם זה גוברים על כל הסכם ו/או הבנה קודמים, בין  הסרלמען  .2
 .הפרוייקטוררותים על ידי בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים בנוגע להענקת השי

 רכי נוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.וכותרות הסכם זה הינן לצ .3

  .לפרוייקטורמכל מין וסוג בין המכון או תאגוד סכם זה אינו בא ליצור יחסי שותפות ה .4

 הפרויייקטורמעמד  .5
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מאי לכל עצפרוייקטור  והינהפרוייקטור כי ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים  הסרלמען  5.1
שלוח בין המכון -מעביד או שולח-דבר ועניין, וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד

ו, לרבות מנהליו ו/או בעלי השליטה בו מי מטעמוכל הפרוייקטור מי מטעמו לבין  כלו
   ;ו/או עובדיו

לשפות את המכון בגין הפרוייקטור בזאת מתחייב מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה,  5.2
בקשר עם כל קביעה המכון, או יחויב  בהם יישא , נזק, הפסד או חסרון כיסיובח כל

אף -כי על ,דין סופי-טית מוסמכת בפסקופיערכאה ש של ,יקבעתככל שו אםעתידית, 
המכון לבין שלוח בין -שולחיחסי מעביד או -האמור בהסכם זה התקיימו יחסי עובד

 .הפרוייקטורו של מי מטעמכל  /אווהפרוייקטור 

 

 חלק ב': השירותים

יספק ליצואן את השירותים נשוא הסכם זה הפרוייקטור מוסכם בזאת בין הצדדים כי  .6
 כדלקמן:

במנועי חיפוש ייחודיים בקשריו האישיים, שימוש הפרוייקטור לצורך השירותים יעשה   6.1
לאיתור גורמים רלוונטיים )כהגדרתם להלן(, יערוך חיפוש במקורות המידע הייחודיים 

ייצור קשר הפרוייקטור  ובמקורות נוספים במדינת היעד. המכון, אותם יעמיד לרשותו
אחרת עם הגורמים ולרבות תקשורת טלפונית, מקוונת עם הגורמים  נשוא ההסכם 

הרלוונטיים במדינת היעד. אי זמינות של מאגרי המידע מכל סיבה לא תהווה עילה 
 .הפרוייקטורשל  וותילעיכוב בביצוע הפרויקט או גריעה מהתחייבוי

במדינת היעד, שהיצואן קבע כי שותפים עסקיים  –" גורמים רלוונטיים" -בהסכם זה  
מוצרי  הפצתהם מתאימים לצרכיו ושיש בהתקשרות הפוטנציאלית עימם כדי לקדם את 

 להסכם זה. -הצעת מחיר -כרשום בנספח א'מדינת היעד. בו/או שירותי היצואן 

להלן, לעיל והמפורטות , בין היתר, את המטלות הפרוייקטוריבצע  ,במסגרת השירותים 6.2
של כל ויעיל , תוך ניצול מלא כוללתו מקיפהבצורה  ,בתיאום עם המכון ובאישורו

מידע של האמצעים אלקטרוניים ומקורות  ובכלל זה, עומדים לרשותוהאמצעים ה
, כרשום מות הבאותביצוע המשי לרבותהמכון, לשם איתור וגיוס גורמים רלוונטיים, 

     :להסכם זה –הצעת מחיר  –בנספח א' 

 והגשת דו"ח בהתאם ליצואן )עם העתק למכון(;ראשונית של שוק היעד בדיקת        6.2.1 

  ניתוח צרכי היצואן והחלטה על מתווה העבודה  6.2.2 

 הגדרת ערוצי השיווק הרלוונטיים ליצואן בתחום פעילותו; 6.2.3 

, באמצעות הצעההנתונים בהתאם לצרכי היצואן כפי שהוגדרו ב וטיוב ןסינו 6.2.4 
עיון באתרי האינטרנט של הגורמים הרלוונטיים, משלוח החומרים השיווקיים 
של היצואן בצרוף פנייה גנרית, ויצירת קשר טלפוני עם גורמים אלה ככל 
שיידרש, וזאת לשם היכרות עם הגורמים הרלוונטיים ובדיקת התאמתם 

 כי החברה;לצר

; רשימת חברות, כולל כתובות אינטרנט, ואיתור הגורמים הרלוונטייםהגדרת  6.2.5 
 )עם העתק למכון היצוא(.  לאישורויועברו ליצואן בדוא"ל 

רלוונטיים גורמים ( 3עם מינימום שלושה ) ביעת פגישותוק פתיחת דלתות 6.2.6 
ורצון להתקשר עם עניין בעלי  ,פוטנציאל עבור היצואן איכותיים, בעלי

ואושרו בכתב ע"י היצואן, על פי סעיף  והעונים להגדרות צרכי היצואן ,היצואן
הפרוייקטור יסייע בקביעת הפגישות בין  "(המועמדים)להלן: " 6.2.5

המועמדים לנציגי היצואן בתיאום עם היצואן, ובכפוף להסכמתו לקיים את 
  הפגישות. 

, "(הדו"ח המסכם)להלן: " המועמדיםשימת הכולל את ר הכנת דו"ח מסכם 6.2.7 
וישלח בדוא"ל  ואשר חייב לכלול באופן ברור ונגיש את הפרטים הבאים

 :ליצואן, עם העתק למכון היצוא

 פרטי הגורמים שאותרו לאורך התהליך, כולל כתובות אינטרנט 6.2.7.1               

, תוך )איתם נקבעו הפגישות( מדיםמועפרטי הקשר המלאים של ה  6.2.7.2                  
פירוט הפעילות שנעשתה מולם והפעילות הנדרשת לשם המשך 

 (;Excelקובץ גיליון אלקטרוני בהקשר עימם )ירוכז ב

על כיווני פעולה לקידום מטרות היצואן, ותובנות עסקיות המלצות  6.2.7.3
 ;הפרוייקטורכפי שהתגבשו על בסיס הידע שנצבר ע"י 
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ימסור ליצואן את הדו"ח המסכם לפני  הפרוייקטורבזאת כי  מובהר ומוסכם
 . קיום הפגישות עם המועמדים

 לנציגי היצואן לפגישות עם המועמדים.הפרוייקטור ע"י היצואן, יתלווה  במידה ויתבקש  6.3
 .ישות הנה על דעת היצואן ובמימונולפגהפרוייקטור הצטרפות 

-את כלל החומרים והמסמכים אשר הוכנו על ןהמכון והיצואימסור לידי הפרוייקטור  6.4
ידו ו/או הצטברו בידו במסגרת השירותים, לרבות סקרי שוק, רשימות וממצאים 

יבצע כל שינוי, תיקון או הוספה לדו"ח המסכם ולכל יתר החומרים  הפרוייקטור אחרים.
סביר ידם, בתוך זמן -והמסמכים שיועברו על ידו למכון וליצואן, ככל שיידרש לכך על

 וללא תמורה נוספת.

שנקבע  לוח הזמניםקבע על פי יי זמנים לביצועו של הסכם זה, על כל רכיביו,הלוח  6.5
יודגש עם זאת כי   בהצעת המחיר שאושר ע"י היצואן, מצ"ב להסכם זה כנספח א'.

הפרוייקטור מתבקש לשלוח ליצואן, עם העתק למכון היצוא, בדוא"ל עדכון סטטוס 
 לושה שבועות.הפרוייקט כל ש

. בהתאם לדרישותיו המקצועיות של המכוןובאופן אישי הפרוייקטור השירותים יסופקו על ידי  .7
פי לוחות -על כל תוצר אשר הזמן להשלמתו לא הוגדר מפורשות במסגרת הסכם זה יושלם

  .והפרוייקטורהיצואן ידי המכון בתיאום עם -זמנים שיוגדרו על

ירותים אותם ביצע ועל התוצאות שהניבו, ויעמוד בקשר רציף ידווח למכון על השהפרוייקטור  .8
פי דרישת -מתחייב להשתתף, עלהפרוייקטור עם אנשי הקשר שימנה המכון לצורך כך. כמו כן, 

המכון, בפגישות ובישיבות שיתקיימו מעת לעת עם נציגי המכון ונציגי היצואן בקשר עם 
מתחייב לפעול בתיאום  הפרוייקטורלעיל, השירותים נשוא הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור 

 מלא עם המכון ולמלא אחר כל הנחיות אנשי הקשר הייעודיים שימנה המכון לצורך כך.

בבקשה לשירותים נוספים, מעבר לאמור בהסכם זה )להלן: לפרוייקטור במידה ויפנה המכון  .9
ם בגינם וכל יתר "(, יסוכמו מחירם של שירותים נוספים אלה, תנאי התשלושירותים נוספים"

בהסכם נפרד, בכפוף לנוהלי המכון. הפרוייקטור הפרטים הנוגעים להענקתם בין המכון לבין 
תשלום כאמור יכול ויתווסף לתמורה, אם כך יוסכם בין הצדדים. למען הסר ספק, אין המכון 

 .מהפרוייקטורמתחייב להזמין שירותים נוספים 

 

 חלק ג': תקופת ההסכם וסיומו  

עד לסיום ביצוע השירותים  ויעמוד בתוקפוייכנס לתוקף במועד חתימתו ע"י הצדדים ה הסכם ז .11
של אי אלו  הפרה יסודיתבכל מקרה של  מבלי לגרוע מן האמור לעיל . הפרוייקטורבמלואם ע"י 

פי הסכם זה יהא המכון רשאי לסיים הסכם זה לאלתר -עלהפרוייקטור מהתחייבויותיו של 
פי דין, -, מבלי לפגוע בכל סעד אחר ו/או נוסף העומד למכון עלורלפרוייקטבהודעה בכתב 

 זכאי לכל תמורה.  פרוייקטור ובמקרה זה לא יהיה 

 הפרוייקטורהא י, לעיל 11כאמור בסעיף  בכל מקרה של סיום ההתקשרות נשוא הסכם זה .11
ם, סטאטוס עבודה, עדכונילרבות מחויב להעביר לידי המכון כל מידע, בכתב או בעל פה, 

וכל מידע רלוונטי  , מסמכים, ניירות עבודה, התכתבויות עם צדדים שלישייםהסברים וביאורים
פרוייקטור במידה וימנה המכון  הסכם זה. נשואאחר הנוגע לשירותים אותם התחייב להעניק 

שתף פעולה עם להפרוייקטור מתחייב לשם הענקת השירותים הפרוייקטור במקום חלופי 
כל זאת  –החלופי הפרוייקטור ולהעביר כל מידע נחוץ לידי ג לעדכן ודאולש, תבקיהמכון, ככל ש

 תנאי וללא כל תמורה נוספת.  כל ללא 

 

 חלק ד': התמורה ותנאי התשלום

פגישות בין וקביעת תיאום ל : )א(בכפוףכן ו הסכם זה פי-על בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו .12
 : נציגי היצואן לבין

₪ +  11,111צעה שנחתמה עם היצואן( , ישלם המכון לפרוייקטור סך כל )בהתאם לה פגישות 3
)בהתאם להצעה שנחתמה  מועמדים  5-  10 מע"מ כחוק )להלן "התמורה"(.  אופציה נפרדת 

)ג( למכון הפרוייקטור )ב( להגשת הדו"ח המסכם ע"י  -ו לעיל 6כאמור בסעיף עם היצואן( 
כולל סך לפרוייקטור ישלם המכון פגישות  11בגין  –אישור היצואן כי הפגישות נקבעו כמתחייב 

כי היה בזאת, למען הסר ספק, מובהר .  "(התמורההלן: "ל)ש"ח + מע"מ כחוק  19,611של 
 :ויעלה בידי הפרוייקטור לקבוע 
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כחוק.  פגישות חסרות,  ש"ח + מע"מ 1,611( פגישות  : כל פגישה מתומחרת  5-9) 9חמש עד  .א
בהתאם לתמחור כל פגישה נפרדת, על  12ירד המחיר הכולל בסעיף  –פגישות  11להשלמת 

 פי הרשום בסעיף זה.

 ש"ח + מע"מ כחוק.   11,111( פגישות בלבד ישלם המכון לפרוייקטור סך כולל של 4ארבע ) .ב

 ש"ח + מע"מ כחוק. 7,511ם המכון לפרוייקטור סך כולל של בלבד ישלפגישות  (3שלוש ) .ג

 .+ מע"מ כחוק ש"ח 5,111( פגישות בלבד ישלם המכון לפרוייקטור סך כולל של 2שתי ) .ד
מועמדים משני לתאם פגישות בין נציגי היצואן לבין לא פחות הפרוייקטור ולא יעלה בידי והיה 

עם  זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהם עבור עבודתו בקשרהפרוייקטור כאמור לעיל, לא יהיה 
, כאמור לעיל, אך היצואן פגישותהפרוייקטור למען הסר ספק, בכל מקרה בו יתאם  הסכם זה.

 זכאי לתמורההפרוייקטור דעתם שלא להגיע אליהן, יהיה -פי שיקול-ו/או נציגיו יחליטו על
   .כמפורט בסעיף זה

תים נשוא השירו כלשהם בקשר עםזכאי להחזרי הוצאות לא יהיה הפרוייקטור למען הסר ספק,  .13
 .הסכם זה

למכון, הפרוייקטור ידי -הענקת השירותים על ומוחלטת בגיןסופית תמורה התמורה תהווה  .14
בסעיף  כאמור תמורהמעבר ל לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה.ולפרוייקטור 

לא יהיה בגין השירותים נשוא הסכם זה ו זכאי לכל תמורה נוספתהפרוייקטור  היהילא לעיל  12
 . מאת המכון או אחר תשלום נוסףלכל  זכאי

בגין כדין  הערוכבכפוף להוצאת חשבונית מס  ,ידי המכון-עללפרוייקטור  תשולםהתמורה  )א(  .15
 .יום 31שוטף+בתנאי אשראי , השירותים נשוא הסכם זה

 והתחייבויות , מצגיםחלק ה': הצהרות

כי מרשמים הרלוונטיים וכל הכדין ב םוהרש עוסק מורשהמצהיר בזאת כי הינו הפרוייקטור  .16
על מנת לעסוק בעיסוקים הכרוכים  , אם וככל שהם נדרשים,הינו בעל כל הרישיונות הנדרשים

מתחייב לציית בכל עת להוראת כל דין בקשר הפרוייקטור  הסכם זה. נשואהשירותים  הענקתב
לדיני ולתקנות מדינת ר הפרוייקטועם הסכם זה ועם השירותים נשוא ההסכם, ובכלל זה יציית 

  היעד.

פי כל הבנה ו/או הסכם קודם או נוכחי -על פי דין או-עלמצהיר כי אין שום מכשלה הפרוייקטור  .17
, וכי וכל תנאי עלהסכם זה ב והתקשרותא מחויב, בין בכתב ובין בעל פה, לואשר אליו ה

כל התחייבות אחרת עם המכון בהסכם זה אינה עומדת בניגוד עניינים ואינה מפרה  והתקשרות
מתחייב בזאת כי במידה ויועלו טענות ו/או הפרוייקטור כלפי צדדים שלישיים. הפרוייקטור של 

ידי צד שלישי מהטעמים של התקשרות קודמת -עלהפרוייקטור תביעות כלפי המכון ו/או כלפי 
כלפי בהסכם זה, לא תהא למכון כל אחריות הפרוייקטור ו/או אחרת אשר נוגדת את התקשרות 

שתועלה או שפה את המכון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה יוהפרוייקטור , הפרוייקטור 
 .בהקשר זה ג'צד תוגש נגדו ע"י 

מצהיר כי ידוע לו שהמכון איננו ולא יהא אחראי כלפי היצואן בכל הנוגע לשירותים הפרוייקטור  .18
כלפי היצואן בכל הנוגע די ( הינו האחראי הבלעהפרוייקטורנשוא הסכם זה, וכי הוא )

 ., לרבות טיבם, איכותם ותוצאותיהםשירותיםל

פי הסכם זה, -ומוסכם בזאת בין הצדדים כי ההתקשרות בינו לבין המכון, עללפרוייקטור ידוע  .19
מבוססת על אמון אישי, יושרה ואמינות וכי כל הפרה של יחסי אמון אלו עלולה להכשיל את 

לב, -לנהוג בהתאם לאמור לעיל, בתוםהפרוייקטור מתחייב תכליתו של הסכם זה, ולפיכך, 
 ביושר ובאמינות הן כלפי המכון והן כלפי היצואן. 

או ו/להתחייב ו/או להצהיר הצהרות  רשאי וא אינושה ומצהיר בזאת כי ידוע להפרוייקטור  .21
זולת אם אושר הדבר ע"י המכון או היצואן,  ם המכון ו/או בשם היצואן,מצגים בשלהציג 

 . , מראש ובכתבבהתאמה

בהתאם לאמור בהסכם זה על הצד  השירותיםאת  ספק למכוןמתחייב בזאת להפרוייקטור  .21
פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים לכל יחיד ו/או עסק ו/או תאגיד -ועל הטוב ביותר

פי דין ובין -המספק שירות זהה או דומה לשירותים )כהגדרתם בהסכם זה(, בין שנקבעו על
 בעו אחרת.שנק

הפרוייקטור מתחייב להגן על שמו הטוב והמכובד של המכון בפני כל צד שלישי. הפרוייקטור  .22
עשה כן עלולים להיגרם למכון נזקים חמורים, ומתחייב, במידת ימודע לכך שבמידה ולא 

 הצורך, לשפות את המכון בגין נזקים מעין אלה.

 

 סודיותחלק ו': 
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 וות מוחלטת, ללא הגבלת זמן, כל מידע אשר יגיע לידימתחייב לשמור בסודיהפרוייקטור  .23
במהלך ו/או עקב ביצועו של הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ואשר אינו נחלת כלל הציבור 

פעילותו העסקית, תכניותיו, קניינו , ןיצואהלגבי שיגיע לידיעתו מידע כל לרבות  ,בעת גילויו
ובכתב מראש אישור מפורש הפרוייקטור לת אם קיבל זוהרוחני, סודותיו המסחריים וכיו'ב, 

 לחרוג מחובת הסודיות המוחלטת כאמור לעיל.לפרוייקטור המאפשר  היצואןמאת המכון ו/או 

 

 חלק ז': פיצוי ושיפוי 

מתביעה של אחראי לכל נזק של המכון אשר ייגרם כתוצאה  יהיההפרוייקטור בכפוף לכל דין,  .24
פגיעה בשמו הטוב או בתדמיתו  , אך לא רק,, לרבותפי הסכם זה-לע ומביצוע התחייבויותי צד ג'

כל נזק שייגרם עקב הפצת מידע סודי, הוצאת לשון הרע, פרסום כוזב, הפרת זכויות ושל המכון 
 יוצרים וכיו'ב. 

בגין נזקים שייגרמו  את המכוןולשפות  לפצותמתחייב הפרוייקטור האמור לעיל,  ןמבלי לגרוע מ .25
יועלו או בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה אשר  הוצאות משפטיות סבירות,למכון, לרבות 

גרמו יינזקים ש בגין, יועלו או יוגשוש ככלאם ו, ובפרט ע"י היצואןידי צד ג', -עלנגד המכון  יוגשו
בביצוע  ומי מטעמ כלוהפרוייקטור כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים של כאמור לצד ג' 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  ,לרבותנשוא הסכם זה, ייקטור הפרושל  והתחייבויותי
 , אובדן הזדמנויות עסקיות, הוצאת לשון הרעקניין רוחניזכויות  , הפרתהפרת חובת סודיות

לאחר  מידכאמור או תוגש על כל תביעה שתועלה לפרוייקטור . המכון יודיע נזקים וכיו'ב
על מנת לאפשר שבידיו בקשר לתביעה כאמור  ויספק כל מסמך או מידעלידיעתו  ובאשת

שתף פעולה יהפרוייקטור  חפוץ בכך.יככל ש, ולהתגונן מפניה ףלהצטרף כנתבע נוסלפרוייקטור 
לא יגיע לפשרה, אלא המכון במסגרת ניהול ההגנה ו/או משא ומתן לפשרה, ועם המכון 

טיל חבות כלשהי על בכתב ומראש, אלא אם אין בפשרה כאמור כדי לההפרוייקטור בהסכמת 
 .הפרוייקטור

, מוסכם במפורש פי דין-ובמידה המירבית המותרת על לגרוע מכל האמור בהסכם זהמבלי  )א( .26
המכון, למעט אם  נגד כלשהןרשאי להגיש תביעות  אהילא הפרוייקטור בין הצדדים כי 

נזק ור לפרוייקט הסבאשר נזק ישיר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוון של המכון  ונגרם ל
נזק עקיף, לרבות אובדן  בגין לא תהא כל עילת תביעה נגד המכוןולפרוייקטור , ישיר בלבד

 ;רווח ו/או אובדן הזדמנות ו/או פיצוי בגין הסתמכות ו/או פיצוי בגין נזק שאינו ממוני

, הינו הוכחת נזק ישיר כאמור לפרוייקטור יקבע כי מגיעינאי לקבלת פיצוי כאמור, ככל שת )ב(
 .איות לשביעות רצון המכוןבר

 
 שונותחלק ח': 

תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום תקופת  32-34-, ו31 ,22-26, 21, 18, 11, 1-5הוראות הסעיפים:  .27
 ההסכם או ביטולו מכל סיבה שהיא.

מהוות תנאים יסודיים,  29-31 -ו, 23-24 ,16-21 ,12 ,7-8, 5מוסכם בזאת כי הוראות הסעיפים:  .28
  )ב( לעיל.11וה הפרה יסודית של הסכם זה, כאמור בסעיף אשר הפרתם תהו

פי הסכם זה, כולם או -אינו רשאי להמחות או להסב את חיוביו עלהפרוייקטור : המחאה-אי .29
 מקצתם, לצדדים שלישיים ללא הסכמתו המפורשת של המכון בכתב.

י לפגוע בכלליות הסכם והנובע ממנו, לרבות, מבללל הסכם זה ועל כל עניין הקשור ע: דין החלה .31
ב, 'האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו

, בקשר עם הסכם זהסמכות השיפוט הבלעדית  .דיני מדינת ישראלבאופן בלעדי ומוחלט יחולו 
ים בתל בתי המשפט המוסמכל תהא נתונה, הנובעים ממנו חילוקי דעותכל סכסוך ו/או  לרבות
 .יפו בלבד-אביב

 כלל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה בתוקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי כ :ויתור-אישינוי;  .31
לא יהוו תקדים ו/או  מסויםבמקרה  למשנהוויתור או ארכה שניתנו על ידי צד להסכם  הצדדים.

ו אכף באיחור, מי מהצדדים, א אכף לא ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.
/או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת וזה  הסכםפי -זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על

 על זכויות אחרות כלשהן. אומקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה 

יקבע כי הוראה מהוראות ההסכם הינה בלתי אכיפה ו/או ים א :הוראות בלתי אכיפות/בטלות .32
הי לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של ההסכם, והצדדים יפעלו על בטלה מסיבה כלש

בטלה המנת ליישם את ההסכם כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת ההוראה הבלתי אכיפה ו/או 
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ותוצאותיה הכלכליות זהות מבחינת  כאמור בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן
 .הצדדים להסכם זה

מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים  הסכם זה: הסכם ממצה .33
כרון דברים, הצעה, מפרט, סיכום דיון, יבו ומחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, ז

מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין 
  הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.

 מכתב שישלח צד למשנהו  .במבוא להסכם זה אמורכתובות הצדדים הינן כ: תובות הצדדיםכ .34
 שעות מעת משלוחו. מכתב שישלח צד למשנהו 48בדואר רשום, יחשב כמגיע לתעודתו תוך 

 כפוף לכך שלא אירעה תקלה בעתבבפקס או בדואר אלקטרוני, בשעות העבודה המקובלות, 
 עסקים של המקבל. באותו יום ייחשב כמגיע לתעודתומשלוחו, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
_______________________     ________________ 

 הפרוייקטור                  המכון הישראלי לייצוא    
 לאומי, ע"ר-ולשיתוף פעולה בין


