
 איסתא  -הסכם ג׳אבר 

 

מעונינים לשתף פעולה בדרך של    )״איסתא״( ישראל    איסתא   חברתו )״ג׳אבר״(    חברת ב.ג'אבר יזמות 

משותף,   מיזם  השםהקמת  התיירות    "נוזהא"  תחת  מוצרי  את  ימכור  איסתא,    תחת חברתאשר 

ל  (nozha.comתוכן )באמצעות אתר   כמרכז רווח נפרד, הכל  ויפעל    טלפוני   מרכז הזמנותשיפנה 

 כמפורט להלן בהסכם זה; 

. כאשר המיזם המשותף  תוך המסגרת המשפטית של איסתאבשלב הראשון בהמיזם המשותף יופעל   

או במועד    ,)לפי הדוחות התפעוליים של איסתא(  לשנה  מיליון דולר  10יחצה את מחזור המכירות של  

הצדדים יפעלו להקמת חברה    קדם מבינהם,לפי המו  אחר עליו יוסכם בכתב על ידי שני הצדדים,

 . ובהתאם לאותם עקרונות כאמור בהסכם זה, בשינויים המחוייבים  משותפת לפי אותם יחסים

לרבות    מהזכויות במיזם המשותף  50%  ולג׳אבר יהיומהזכויות במיזם המשותף    50%לאיסתא יהיו  

    .במותג נוזהא ובאתר נוזהא

  תכונס שכל צד ימנה שני מנהלים לועדת הניהול  .  ארבעה מנהליםהצדדים יקימו וועדת ניהול בת  

לרבות אישור תקציב שנתי, נטילת אשראי,  בקבלת החלטות מהותיות  תעסוק ו   אחת לרבעון  לפחות 

 . אחדיתקבלו פה  בוועדת הניהול  ההחלטות העסקה ופיטורים של מנכ"ל וכד'. 

ולצורך   המיזם  הניהול  ההקמה  מנהל    ,בפועלשל  הצדדים  בין  בהסכמה  שתנאי  פעילות  ימונה 

מנהל הפעילות  .  ושכרו יהווה חלק מהוצאות המיזם המשותף  מראש  העסקתו יסוכמו בין הצדדים

כל צד יוכל להחליט על פיטורי מנהל  יפעל בהתאם להנחיות וועדת הניהול ולתקציב שאושר על ידה.  

 מה של שני הצדדים.  הפעילות ואולם מינוי מנהל פעילות חדש יחייב הסכ

וכי איסתא תספק    ,מובהר כי המיזם מסתמך על איסתא כספקית התכנים של המוצרים והשירותים

 . התשתיות הטכנולוגיות לתפעול ומתן השירות ללקוחות המיזםאת 

מובהר כי המיזם מסתמך על קבוצת ג׳אבר לכל פעילות השיווק והמודעות למותג לטובת הבאת  

 ההזמנות, והכל על בסיס היכולות והנכסים הקיימים בג׳אבר. הלקוחות לאתר ולמרכז

המיזם המשותף יעסיק עובדים ויקבל שירותים לפי שיקול דעתו ועל פי קביעת ועדת הניהול בהתאם  

 ועלות העסקתם תושת במלואה על המיזם המשותף.   איסתאלתקציב שאושר. העובדים יהיו עובדי 

ע"י לקוחות המיזם המשותף,    את כל הזמנות שתבוצענה יזהה ויפריד  איסתא תפעיל מנגנון אשר  

דיווח על מחזור    בצורה מקוונת  נוזהאעביר לתאיסתא    .במסגרת איסתאהזמנות שמבוצעות  מיתר ה

ההזמנות וכמות  היומית  הזמנה  הפעילות  ביצעו  אשר  המשותף  המיזם  לקוחות  כל  וברמה    של 

    . חודשית דוחות רווח והפסד תפעוליים

כהגדרתם  ם המשותף,  רווחי המיזם המשותף, דהיינו הכנסות המיזם המשותף בניכוי הוצאות המיז

   בין הצדדים בחלקים שווים. ויתחלקלהלן,  



 2 

השותפים ידי  על  שיבוצעו  המיזם  ב   עצמם  הוצאות  למיזם  ינתנו  וג׳אבר(  השולית  )איסתא  עלות 

(COSTללא מרכיב רווח ) .  

במקרה של תביעה בגין שירותי התיירות שהפעילות תספק ללקוחות המיזם, איסתא תפעל מטעם  

 לטיפול במקרים אלו וההוצאות/נזק יושתו על המיזם.המיזם 

  הפונים   אחרים  סחרו  חדשותמיזם דומה עם אתרי  באיסתא מתחייבת בזאת שלא להיות שותפה  

 .  המיזם המשותף בפעילות ישירה בצורה המתחריםו  הערבי למגזר

שלא    ג׳אבר בזאת  במתחייבת  דומה  להיות  והנסיעותמיזם  התיירות  לחברה    בתחום  המיועדת 

 הערבית. 

ימים וכן לאישור כל צד    60כפופים לחתימת הסכם מפורט תוך    ההעקרונות המפורטים במסמך ז

 ו. במוסדותי

 

 ב. ג'אבר יזמות:_______________ 

 שם החותם: סארי ג'אבר 

 2.5.2021תאריך: 

 

 :איסתא ישראל

 שם החותם:_________________ 

 

 


