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  6נספח 

 לכבוד

משרד הכלכלה והתעשייה  מדינת ישראל באמצעות   
והכלכלה התעשייה ולפיתוח להשקעות הרשות  

 

 ,נאג״

 כתב התחייבות

   __________ מס׳ תכנית_______  לתכנית מאושרת על פי כתב אישור מיום

 בירוחםלתעשייה עתירת הידע  ההקמת מבנ 94.5הוראת מנכ"ל  

והרשות להשקעות משרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "המדינה" (  מאתהואיל ואנו מעוניינים לקבל  .1

סיוע לפי בקשה שלנו, מדי פעם בפעם ולפיתוח התעשייה והכלכלה )להלן: "הרשות להשקעות"(, 

ולפיתוח התעשייה והכלכלה השקעות רשות להבמסגרת מסלולי סיוע שונים המופעלים על ידי 

)להלן ־ "סכומי סיוע"( וזאת בהתאם להחלטות ממשלה, לכללים, לנהלים שונים, לקריטריונים ולכל 

 ידע עתירת לתעשייהבניין להקמת הוראה אחרת המסדירה את מתן סכומי הסיוע, וזאת לצורך סיוע 

 ״(;הבניין״ -)להלן 

ייבויות אשר תחולנה ומאחר שאנו מעוניינים בזה להצהיר ולהתחייב כלפי המדינה, הצהרות והתח

עתר לבקשתנו ותיתן לנו את אותו סכום סיוע יעל כל סכום סיוע כאמור, אם וכאשר המדינה אכן ת

 -כאמור )כל הסכומים שנקבל מהמדינה במסגרת סכומי הסיוע הנזכרים לעיל ייקראו להלן גם 

 :״הסכומים הנ״ל״(; לכן הננו מצהירים ומתחייבים בזה כלפי המדינה לאמור

 ר לעיל בכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.האמו

, יינתן לנו מדינה ידי ה-נתן לנו עלישכל סכום מהסכומים הנ״ל שי -ידוע לנו ־ ואנו מסכימים לכך  .2

ובהתאם לפי הקריטריונים שיהיו קיימים בעת קבלת אותו סכום, לגבי אותו סוג של סכום סיוע, 

את הסכומים הנ״ל,  )ככל שיעמיד( יעמידמשרד הכלכלה והתעשייה , לאגרת החוב החתומה על ידינו
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, בבת אחת או בחלקים, ושיקול דעתו הבלעדי או חלק מהם, לרשותנו, לפי ראות עיניו הבלעדית

 ;לובזמנים ולפי התנאים שייראו 

 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי ידוע לנו שכל סכום מהסכומים הנ״ל ניתן לנו בכפוף לעמידתנו  .3

 בתכנית המאושרת, הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיה. בכל התנאים שנקבעו 

 

אנו מצהירים ומתחייבים בזה כי הסכומים הנ״ל ניתנים לנו באופן מותנה, ורק אם נעמוד בכל  .4

של  הדעתובהתאם ובכפוף לשיקול  , הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיה בתכנית המאושרת,התנאים 

 , יהפכו הסכומים הנ״ל לסכומים שאנו זכאים להם.הרשות להשקעות

 

בכל מקרה שקיבלנו סכום כלשהו מתוך הסכומים הנ״ל בלי לעמוד בתנאים לקבלתו של אותו סכום,  .5

 .בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אנו מתחייבים להחזיר את אותו הסכום למדינה באופן מידי

 

על כל אי עמידה שלנו בתנאי כלשהו  בכתב בלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לדווח למדינהמ .6

 . תכנית המאושרת, הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיההמהתנאים שלפי 

 

ן מ לובאיאי עמידה בהתאם לשיקול דעתה, הוועדה לפי הוראת המנכ"ל בו תקבע בכל מקרה  .7

, ובנוסף לחובת הדיווח על כך  נספחיהו ,תכנית המאושרת, הוראת המנכ"ל, נהליההשלפי  התנאים 

והחשב הכללי רשאים לדרוש  הרשות להשקעותהחלה עלינו, אנו מצהירים ומתחייבים שידוע לנו כי 

מאיתנו השבה של הסכומים הנ״ל, כולם או חלקם, ואנו מתחייבים להחזיר את הסכומים הנ״ל 

ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כפי שיקבעו  הרשות להשקעותקבע תלדרישתם במועדים ש בהתאם

 או החשב הכללי או מי מטעמם. הרשות להשקעות

 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי במקרה שבמועד שבו אנו צפויים לקבל סכום כלשהו מהסכומים הנ״ל  .8

, או כאשר מתברר כי איננו עומדים בתנאי  משרד הכלכלה והתעשייהקיים חוב כלשהו שלנו כלפי 

המדינה רשאית להתנות מתן  ,תכנית המאושרת, הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיההכלשהו מתנאי 

, או לקזז את אותו חוב תעשייהכלכלה וההאותו סכום שאנו צפויים לקבל בהחזר אותו חוב למשרד 

חר שלא לעשות שימוש בזכותה על פי למען הסר ספק, מובהר כי היה והמדינה תב מהסכומים הנ״ל.

סעיף זה, לא יהיה בכך כדי לגרוע מכל זכות מצד המדינה ו/או כדי להוות ויתור כלשהו על החוב 

 למשרד.  

 

רעון הסכומים הנ״ל ולתשלום כל יתר הסכומים שאנו חייבים או שנהיה חייבים יטחון לפיבתור ב .9

־ידנו או עבורנו )להלן  יתנו ו/או יינתנו למדינה עללמדינה לפי כתב זה ישמשו הערובה או הערובות שנ

 "הערובה" או "אגרת החוב"(. -

 

 אנו מתחייבים בזה כלפי המדינה כלהלן:

 

ה שלנו ידוע כי ואנו מצהירים, ולהפעלתו הבניין לבניית הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט .א

במישרין ועקיפין הקשורות אחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות 

מבקש הסיוע , חלה על להפעלתובביצוע התוכנית הקשורה בהקמתו של הבניין ו

 או שיפוי ממנה לקבל נוכל ולא נזק או טענה שום בגין אחראית תהיה לא מדינההו בלבד

  .לבניין הנוגע עניין שום בגין אחריות אליה להעביר

הרשויות במדינת ישראל, וכן לשלם את כל ההוראות של הוראות הדין, לשמור ולבצע את כל  .ב

המיסים, הארנונות, ההיטלים, החיובים והתשלומים האחרים למיניהם, ובכלל זה תשלומים 

 ממשלתיים, עירוניים ואחרים החלים או שיחולו עלינו.

להרשות ולאפשר למדינה, באי כוחה, פקידיה, סוכניה, שלוחיה והבאים בשמה או לכל מי  .ג

ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה  הבנייןמדינה, לבדוק בכל עת את מצב שייקבע על ידי ה

לתכנית המאושרת את כל המידע והמסמכים שיידרשו על ידם, לרבות מידע והסברים בקשר 
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הכספי והתפעולי של תאגידים למצב ו/או למצבנו הכספי והתפעולי ו/או  הבנייןלמצב 

 תאגידים" ־ להלן כולם) אלינו הקשורים םשבבעלותנו, תאגידים המחזיקים בנו או תאגידי

האמור, כל מידע אחר אשר לפי שיקול דעתה של ת וכמו כן, ומבלי לגרוע מכלליו ורים"(קש

  .המדינה דרוש על מנת לבחון את עמידתנו בהתחייבויותינו

לנהל פנקסים וספרי חשבונות לפי שיטה מאושרת על ידי רואי חשבון ולהרשות לפקידי  .ד

 התאגידים של םובפנקסי םובספרי אלה םובפנקסי םבאי כוחה לעיין בספריהמדינה או ל

 .ויעילה נאותה בצורה עסקינו את לנהל וכן עת בכל העתקים מהם ולקבל הקשורים

להמציא למדינה לפחות פעם אחת בכל שנה קלנדרית, דוחות כספיים שלנו, מבוקרים  .ה

 מהמועד םיאוחר מתום ששה חודשיומאושרים על ידי רואי חשבון, מיד לאחר שיוכנו ולא 

להודיע למדינה בכתב, מדי פעם בפעם, על קרות אירוע כל שהוא  .מתייחסים הם שאליו

 (10)ו'( ) 10 בסעיףהמפורטים למעט אלה מכתב זה להלן,  )ו'( 10מאלה המפורטים בסעיף 

 מיד לאחר קרות אותו אירוע., האמור לסעיף

מקרה או על התהוותו של מצב עניינים כל שהם אשר להודיע למדינה, מיד ובכתב על קרות  .ו

כתוצאה מהם קיים חשש סביר שאנו לא נוכל לעמוד בהתחייבות כל שהיא שלנו )קיימת או 

עתידה( כלפי המדינה ו/או שנשקפת סכנה לערובה ו/או שערכה של הערובה ירד בשיעור ניכר 

או שזכויות המדינה לגבי ו/או שהערובה עלולה להתקלקל או לאבד שיעור ניכר מערכה ו/

 פגע מסיבה אחרת.יהערובה עלולות לה

 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כדלקמן: .10

כי נכון לתאריך כתב זה אינה תלויה ועומדת נגדנו בקשה כל שהיא למינוי כונס נכסים )זמני קבוע(  .א

 או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( או מפרק זמני או בקשה לפרוק.

נגדנו צו כל שהוא למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( או כונס נכסים ומנהל )זמני או כי לא הוצא  .ב

קבוע( או מפרק )זמני או קבוע( או מפרק זמני ו/או כל צו שהוא לפירוקנו וכי לא קיבלנו החלטת 

 פירוק ואף איננו מתעתדים לקבל החלטה כזו.

ט כל שהוא ושלפי מיטב ידיעתנו אין כי אינה תלויה ועומדת נגדנו תובענה כל שהיא בבית משפ .ג

 עומדים להגיש נגדנו תובענה כל שהיא.

כי אין לנו חוב כלפי המדינה מכל מקור או סוג שהוא ואם ייווצר חוב כאמור אנו מתחייבים  .ד

 להודיע על כך לכם מיד עם היווצרותו.

קיים חשש כי לא נוכל לעמוד בהתחייבויותינו על פי כתב  בעטיהכי לא ידוע לנו על כל נסיבה  .ה

 התחייבות זה. 

הבלעדי  בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה המדינה רשאית, מדי פעם בפעם ולשיקול דעתה .ו

, לדרוש מאתנו את הפירעון המידי של הסכומים הנ״ל, כולם או חלקם, ואנו מתחייבים והמוחלט

הדרישה הראשונה ובצירוף ריבית והצמדה בהתאם  בזה לשלם למדינה סכומים אלה מיד עם

 :לדרישתכם

פשיטת  לפקודתו 1967-חוק ההוצאה לפועל, תשכ"זב כמשמעותונכסים  כונס לנו מונה .1

 חדלותלהליכי  נונכנספירעון  ו/או  חדלות הליך כלנאמן במסגרת  או 1980 -הרגל, תש"ם

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג או/ו 1999"ט תשנהחברות  לחוק בהתאם פירעון

 וכל הליך אחר במסגרת חדלות פירעון.  2018-"חתשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוקו/או 

)ברובה או לחלוטין( למשך שלושה חודשים בבניין אם מכל סיבה שהיא נפסיק את העבודה  .2

חלוטין( או אם מכל תיפסק )ברובה או ל בבנייןאו יותר, או אם מכל סיבה שהיא העבודה 

 סיבה שהיא יופסקו עסקינו )ברובם או לחלוטין(.

אם יוטל עיקול כל שהוא )לרבות עיקול זמני, עיקול על תנאי, עיקול קבוע או עיקול סופי( על  .3

ו/או על נכסים אחרים כל שהם שלנו )לרבות כספים המגיעים ו/או שיגיעו לנו(, או אם  הבניין

 או נכסים אחרים שלנו. הבנייןל שהיא לגבי תיעשה פעולת הוצאה לפועל כ

 מהבנייןאו חלק ניכר  את הבנייןנמכור, נשכיר, נחכיר, נמסור או נעביר בכל אופן אחר  םא .4

 )להלן ־ "נכס שלנו"(, ללא הסכמת המדינה בכתב מראש.

 , ללא הסכמת המדינה בכתב מראש.בבנייןנעניק זכות שימוש או זכות אחרת שכל שהיא  םא .5

 ו או נפר הוראה או תנאי כל שהם מהוראות כתב זה או מהוראות מסמכי הערובה,הפרנ םא .6
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או הוראה או תנאי כל שהם מתנאי או הוראות מסמך כלשהו שנעשה או ייעשה בעתיד בין 

בכתב ובין בעל פה, בין המפורש ובין מכללא, בין מדינת ישראל לביננו ו/או שנעשה ו/או 

 ייעשה על ידנו לטובת המדינה.

או שהאישור שונה באופן מהותי, או הופר על ידינו, כולו או  כתב האישור לבנייןאם בוטל  .7

 חלקו.

אם החילונו בהליכי שינוי ארגוננו או שינוי המבנה שלנו ו/או בהליכי מיזוג אם חברה אחרת  .8

 הסכמנו להליכי כאלה, ללא הסכמת המדינה בכתב מראש. אםאו גוף אחר או 

לפי כל הליך חדלות פירעון,  שהיא לפירוקנו על ידי בית המשפטאם תהיה קיימת עילה כל .9

 הקפאת הליכים כינוס ומימוש. 

אם יתהווה מצב עניינים אשר כתוצאה ממנו תחשוש המדינה באופן סביר, כי לא נוכל לעמוד  .10

בהתחייבות כלשהיא )קיימת או עתידה( שלנו כלפי המדינה ו/או שלפי דעת המדינה נשקפת 

/או שערכה של הערובה ירד בשיעור ניכר ו/או שהערובה עלולה להתקלקל או סכנה לערובה ו

פגע מסיבה אחרת, ילאבד שיעור ניכר מערכה ו/או שזכויות המדינה לגבי הערובה עלולות לה

 הכל לפי שיקול דעתה של המדינה.

 

ו/או גוף אחר כל שהוא אותו קבעה המדינה לצורך זה, קבע ־ וקביעתו  הרשות להשקעות םא .ז

התכנית המאושרת, הוראת תחייב אותנו ־ שאנו הפרנו או לא מילאנו אחרי אחד או יותר מתנאי 

 לביננוכתב זה ו/או כל מסמך אחר שנעשה ו/או יעשה בין המדינה המנכ"ל, נהליה ונספחיה ו/או 

 נו לטובת המדינה.ו/או שנעשה ו/או יעשה על יד

 

נדרשנו על ידי המדינה בזמן כל שהוא להחזיר לה את הסכומים הנ״ל או כל חלק מהם בהתאם  .ח

לכתב זה לעיל ־ )להלן "הסכום שיש להחזירו"(, אנו מתחייבים ומסכימים  )ו'( 10להוראות סעיף 

בזה להחזיר למדינה את הסכום שיש להחזירו כאמור בצירוף הצמדה וריבית מצטברת בשיעורים 

 על ידי המדינה, . ריבית מצטברת זו תחושברשות להשקעותבובתנאים כפי שקבעו או יקבעו 

ופה המתחילה ביום בו קיבלנו לראשונה מהמדינה לפי כתב זה ותשולם על ידינו למדינה לגבי התק

או מתאריך מאוחר יותר, כפי שיקבע על ידי  -סכום כל שהוא על חשבון הסכום שיש להחזירו 

ועד לתשלומו המלא בפועל של הסכום שיש להחזירו,  הרשות להשקעותהחשב הכללי ו/או על ידי 

יוכלו להיעשות  רשות ההשקעותהו/או  המדינהוהכל ־ אם לא נקבע אחרת. מובהר כי קביעת 

 מראש או בדיעבד.

 

שהוא מותנית, בין השאר, אף בכך שאנו נמציא  לכך שזכאותנו לקבלת סכום סיוע כלאנו מודעים  .ט

ידי רואה חשבון ובו  ( דו״ח ביצוע מאושר על־השקעותל רשותללגוף המלווה )ואם נידרש אז גם 

 של הגוף המלווה שאכן ביצענו את ההשקעה.יאשר רואה החשבון לשביעות רצונו 

 

׳ מסעיף זה לעיל יש לראותו כפניה טאנו מצהירים בזה שהמצאת דו״ח הביצוע כאמור בפיסקה  .י

אל הגוף המלווה ואל החשב הכללי בבקשה לקבל מהמדינה סכומי סיוע בהסתמך על אותו דו״ח 

 ביצוע.

 

אנו מורים בזה למדינה באופן בלתי חוזר להעביר את הסכומים הנ״ל לזכות חשבוננו בתאגיד  .יא

 ידנולבנקאי שאת פרטיו נמסור לגוף המלווה בכתב וכל סכום שיועבר כנ״ל יראוהו כאילו נתקבל 

ביום העברתו כנ״ל. הוראה זו תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונתה על ידנו בהוראה בכתב שהגוף 

 ישר בכתב את קבלתה.המלווה א
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לעיל, תהיה המדינה רשאית לפי שיקול  )ו'( 10 בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף .11

דעתה, לנקוט בכל הצעדים שתמצא לנכון לשם מימוש ואכיפה של הערובה. כן תהיה המדינה 

ויתר רשאית, במקרים אלה, לגבות את הסכומים הנ״ל, הריבית, הפרשי ההצמדה, ההוצאות 

הסכומים המגיעים ושיגיעו לה לפי כתב זה, בכל אופן אחר שתמצא לנכון ולמועיל לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, וביחוד ומבלי לפגוע בכלליות האמור, תהיה המדינה רשאית למנות, על ידי בית משפט 

הכונס, מוסמך, כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד על נכסינו, כולם או מקצתם )להלן וביחד, בכתב זה, 

 1967-חוק ההוצאה לפועל, תשכ"זבכמשמעותם  והמושג כונס כולל אף מספר כונסים ו/או מנהלים(

 חברהה נכנסהפירעון  ו/או  חדלות הליך כלנאמן במסגרת  או 1980 -פשיטת הרגל, תש"ם לפקודתו

ודת פק או/ו 1999"ט תשנהחברות  לחוק בהתאם פירעון חדלותלהליכי  זהאו החתומים בפני אג"ח 

וכל הליך  2018-"חתשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוקו/או  1983-החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 אחר במסגרת חדלות פירעון.

אנו מאשרים ומסכימים בזה מראש לכל אדם או גוף שהמדינה תציע למנותו ככונס/מנהל כאמור 

 לעיל.

 

לממש ולאכוף מדי פעם בפעם רק מוסכם ומודגש בזה שהמדינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה,  .12

חלק מהערובה, וכן לממש ולאכוף מדי פעם בפעם את השעבודים במסגרת הערובה רק לגבי חלק 

מרכושנו, מבלי שהדבר יגרע או יפגע בצורה כל שהיא בזכותה של המדינה לממש ולאכוף את יתרת 

 טחונות שהם מרכיבי הערובה.יהב

 

בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים  הריף זה לעיל, בלי לפגוע או לגרוע מכל האמור בסעימ .13

לעיל, תהיה המדינה אף רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע בהודעה בכתב שתשלח  )ו'( 10בסעיף 

אלינו, כי השיעבודים הצפים לפי הערובה, כולם או חלקם, יגובשו וייהפכו לשעבודים קבועים על 

ם אלה, בתאריך משלוח אותה הודעה, או בתאריך אותו חלק מרכושנו עליו חלים שעבודים צפי

מאוחר יותר, כפי שהמדינה תיקבע לפי שיקול דעתה, באותה הודעה לנו, ומשקבעה כך המדינה 

 הצפים לשעבודים קבועים, הכל כפי שייקבע בהודעה זו. םבהודעה האמורה לנו, יהפכו השיעבודי

 

 

יהיו נאמנים עלינו  הברשות, רישומיה וחשבונותיה וכל מידע רלוונטי אחר המצוי המדינהספרי  .14

וישמשו בכל עת בתורת הוכחה לכאורה נגדנו בנוגע לסכומים הנ״ל, סכומי הריבית, הפרשי 

ההצמדה, התוספות לסכומים הנ״ל וכל יתר הפרטים והסכומים הנובעים או הקשורים לכתב זה, 

ק מחשבונות המדינה או הגוף המלווה בקשר לסכומים הנ״ל, הפרשי ואנו מסכימים בזה כי העת

ההצמדה, הריבית ויתר הסכומים המגיעים ושיגיעו למדינה לפי כתב זה(, כשהוא חתום על ידי 

יתקבל כהוכחה לכאורה על אמיתות ם ין, הגוף המלווה או פקיד מפקידיהיהמדינה או, לפי הענ

שרד הוצאה לפועל, פקיד ציבורי, נושא משרה רשמית וכל הרישום והחשבון בפני כל בית משפט, מ

 אדם, גוף או מוסד אחר כל שהם.

 

 אנו מוותרים בזה על הצורך במשלוח התראות כל שהן וקבלתן בקשר עם כתב זה. .15

 

מנעות מפעולה במועדה או מתן ארכה כל שהיא מצד המדינה לא ישום ויתור, הנחה, שיהוי, וה .16

 כויות המדינה לפי כתב זה ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידי המדינה.יחשבו כויתור כל שהוא על ז

 

כתובתנו לצרכי כתב זה ולכל צורך אחר של המדינה בקשר עם בקשתנו לאישור תוכנית ההשקעות  .17

היא הכתובת עליה הודענו בעת הגשת הבקשה לאישור תוכנית ההשקעות שלנו. אנו מתחייבים 

דינה בכתב, ומצהירים כי כל עוד לא הודענו וכל עוד לא קיבלנו להודיע על כל שינוי בכתובת זו למ

מהמדינה אישור בכתב להודעתנו על שינוי הכתובת, יראו את הכתובת עליה הודענו בעת הגשת 

 הבקשה לאישור התוכנית בכתובתנו לכל דבר ועניין.

 

עם גביית כל ההוצאות הכרוכות בהוצאתו לפועל של כתב זה וכן כל ההוצאות שיוצאו בקשר  .18
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הסכומים הנ״ל, הריבית, הפרשי ההצמדה וההוצאות ובקשר עם גביית כל סכום אחר המגיע ושיגיע 

למדינה לפי כתב זה וכן כל ההוצאות והסכומים האחרים שהמדינה תוציא ושהם חלים עלינו, 

מתאריך  ישולמו על ידינו למדינה מיד לפי דרישתה הראשונה בצירוף ריבית כפי שתקבע המדינה

הדרישה ועד לסילוקן המלא של הוצאות אלה. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית המדינה, מדי פעם 

בפעם, לגבות הוצאות אלה או חלקן, לרבות הריבית עליהן, מתוך כספי הסכומים הנ״ל ו/או מתוך 

כל סכום אחר המגיע ו/או שיגיע לנו מאת המדינה בכל דרך שהיא. כל סכום שייגבה על ידי המדינה 

כאמור מתוך כספי הסכומים הנ״ל ייחשב כאילו הוא ניתן לנו על חשבון הסכומים הנ״ל בתאריך 

 גבייתו.

 

מוסכם בזה שאנו לא נהיה רשאים לקזז בצורה ובאופן כל שהם סכום כל שהוא המגיע או שיגיע לנו  .19

ים מהמדינה בדרך כל שהיא וממקור כל שהוא כנגד סכום כל שהוא שאנו חייבים או נהיה חייב

 למדינה בכל דרך שהיא וממקור כל שהוא.

 

וכן מוסכם בזה שלא נהיה רשאים להעביר זכות כל שהיא, אם תהיה לנו זכות כזו, לפי כתב זה  .20

 נקבל על כך את הסכמת המדינה בכתב ומראש. םלאחר או לאחרים אלא א

 

זכאית המדינה לפי למען הסר ספק, מוצהר בזה שהוראות כתב זה והסעדים להם זכאית ו/או תהיה  .21

כתב זה הם בנוסף לאמור בערובה ואינם באים בשום פנים ואופן לפגוע או לגרוע מהתחייבות כל 

שהיא שלנו או של מישהו אחר לפי או בקשר עם הערובה ו/או בסעד כלשהוא לו זכאית ו/או תהיה 

ות למדינה על פי כמו כן, אין בסעדים והזכויות העומד זכאית המדינה לפי הערובה או בקשר עימה.

כתב התחייבות זה ו/או הערובה, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים למדינה על פי כל 

דין ו/או ההסכם. למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בכתב זה ו/או בערובה, כדי לגרוע מכל זכות 

 ו/או סמכות אחרת העומדת למדינה ו/או מי מרשויותיה.

 

ג׳ לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ 57וסעיף  1981לחוק הפרשנות התשמ״א־ 10-ו 8, 7, 6 ,5, 4, 2סעיפים  .22

ין, אף על כתב זה ויתר המסמכים הקשורים ייחולו, בשינויים המחויבים לפי הענ 1971-התשל״א

 אלינו או הנזכרים בו.

 

השקעות, למען הסר ספק, כל התחייבויותינו כלפי המדינה תחשבנה כהתחייבויות גם כלפי רשות ה .23

 וכל התחייבויותינו כלפי רשות ההשקעות תחשב גם כהתחייבות כלפי המדינה. 

 

 לעניין כתב זה:

"ערובה" ־ לרבות כל אגרת חוב, משכון, משכנתא, שעבוד קבוע )מיוחד(, שעבוד שוטף )צף( ושעבוד אחר 

 מהערובה.מאיזה מין או סוג שהוא, ערבויות למיניהן ובטחון אחר כל שהוא, ולרבות כל חלק 

 ן הלוח הגריגוריאני.ילמני -"שנה", "חודש" 

כולל כל מידע הנמצא במערכת המחשב של הגופים הללו וכל  -״ספרי המדינה״ ו״ספרי הגוף המלווה״ 

 מסמך הקיים בתיקיהם וכל אמצעי שהוא לאחסון נתונים הקיים ברשותם.

 

או בקשר עם כתב זה ו/או ביצועו כל פעולה שעלינו לבצעה וכל סכום שעלינו לשלמו למדינה, לפי  .24

 ואשר לא נקבע בכתב זה מועד ביצועם, יבוצעו על ידינו מיד עם דרישתה הראשונה של המדינה.

 

כל מקום בכתב זה בו נקבע, במישרין או בעקיפין, שפעולה מסוימת כל שהיא שלנו או של המדינה  .25

הרי כוונת הכתוב  ראות עיניהם,של כל אחר צריך שתתבצע לפי שיקול דעתה של המדינה או לפי או 

 היא לפי שיקול דעתה הבלעדי של המדינה.

היום בו ישולם לנו סכום כל שהוא על חשבון הסכומים הנ״ל ייחשב "ערך" היום בו על פי רישומי 

 המדינה הועבר לנו התשלום.

 

היום בו נשלם למדינה סכום כלשהו לפי כתב זה או בקשר אליו ייחשב "ערך" היום בו על פי רישומי  .26
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 המדינה התקבל אצל המדינה אותו תקבול.

 

כל שינוי ו/או תיקון בהוראות כתב זה או בתנאיו ייעשה בכתב. כל הודעה או מידע שעלינו לשלוח או  .27

 ו בקשר עמו, ייעשו בכתב.להמציא למדינה או לגוף המלווה לפי כתב זה א

 

למען הסר כל ספק מוצהר ומודגש בזה שמעשה או מחדל כל שהוא שלנו בניגוד להוראות או תנאי  .28

 כתב זה, יהווה הפרת הוראות כתב זה ותנאיו על כל הנובע מכך.

 

כל מקום בכתב בו נאמר שעלינו להחזיר למדינה סכום כל שהוא, הרי כוונת הכתוב היא, לרבות  .29

 רן, ריבית למיניהן, הפרשי הצמדה והוצאות כפי שתקבע המדינה.סכומי ק

 

פוט לצורך כתב זה נקבע בזה בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים ואולם המדינה ימקום הש .30

תהיה רשאית להגיש תביעה נגדנו בכל ענין הנוגע ו/או קשר בכתב זה גם בכל בית משפט אחר בר 

 סמכא.

 

 בכבוד רב,

 

_______________________ 

 המתחייב, מורשה חתימה בתאגיד מגיש הבקשה

 

 

 אישור

 הנני מאשר בזה כי כתב זה נחתם בפניי בשם המתחייב על ידי

 

 

___________________________________ 

 .שם, חתימה וחותמת של עו״ד או רו״ח
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