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 תאגידההצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם 

 

 "ירוחם –להשכרה לתעשייה עתירת הידע  מבנה מסלול" - 4.59הוראת מנכ"ל  

 

       :מספר התאגיד          שם התאגיד:

 אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזה:

 

 כל הנתונים שבטופס זה ובתכנית העסקית נכונים ובדוקים. 1.1

 לפי דרישתכם. -ח זה "מציא כל מסמך לאימות האמור בדונאנו  1.2

 הרשות ובנהלי 4.59לעמוד בכל הדרישות שבהוראת מנכ"ל בשם מבקש הסיוע  1.3

 .השקעותל

 :כלדקמןלהתחייב  1.4

 ובמועדים שנקבעו.והנוהל חות הדיווח המחוייבים על פי ההוראה "להגיש את דו 1.4.1

  .בנוהלבמועדים הקבועים  – כתב התחייבותוערבות ביצוע, אגרת חוב  להפקיד 1.4.2

 אינוהתאגיד פירוק.  נכסים או נמצא בתהליך כינוסלא ובעל חשבון מוגבל אינו  התאגיד 1.5

ומבקש הסיוע אינו חברה מפרה כהגדרתה בחוק  חובות בלתי מוסדרים למשרד בעל

 .1999-החברות התש"ס

סיוע ו/או מענק מהמדינה עבור אותם  ולא הגיש בקשה לקבלת התאגיד אינו מקבל 1.6

 . 4.59הוראת מנכ"ל  מרכיבי השקעה המזכה במענק לפי

לקבלת  הבקשהלא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת  ובעל שליטה בו המבקש 1.7

 –לחוק העונשין, התשל"ז הבאים סעיפים הבעבירות  והתעשייה הסיוע ממשרד הכלכלה

 393עד  383, )עבירות שוחד( 297עד 290סעיפים )תצהיר שקר(,  239סעיף  :1977

לא ולמיטב ידיעתם  )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( 438עד  414-ו)עבירות גניבה( 

מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע העבירות כאמור נכון למועד הגשת 

 לקבלת הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה. הבקשה

  -לעניין תצהיר זה

  -"בעל שליטה"

 .1981כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א  מי שהינו בעל אמצעי שליטה

 בעלי השליטה במבקש הינם : 

      

      

      

  

 .הבקשה הגשת במועד, עובדים 3 מעל מעסיק אני 
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להוראת המנכ"ל העוסק בענייני  91היטב את ההוראה ובעיקר את הסעיף  קראתי 1.8

 . נזיקין

 לשאת באחריות ולשפות את המשרד בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל 1.9

סיבה שהיא לו או למי מטעמו או לעובדיו או למי מטעמם, או למשרד או לכל אדם אחר 

 .וכתוצאה ישירה או עקיפה מהקמת הבניין או הפעלת

 האינטרנט באתר יפורסמו, תחרותית בהקצאה ויזכה שבמידה לכך מסכים סיוע מבקש 1.10

 להוראה. 12הנזכרים בסעיף  הפרטים לגביו שיוחלט אחר במקום או המשרד של

 

 

 במקרה של תאגיד  – אימות חתימה

 

אשר חתם       רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה       אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי 

 מוסמך לעשות כן בשמו.ביום __ בחודש ____ בשנת _____על תצהיר זה בפני 

 

 

      חתימה וחותמת  ______________   תאריך             שם  

 

 


