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 7נספח 

 שעבוד צף - אגרת חוב

 בירוחםלתעשייה עתירת הידע  ההקמת מבנ 94.5הוראת מנכ"ל 

 
 ______שהוצאה ביום_______לחודש_______שנת

 

 

  ___________________            ע"י:

 "( מקבל הסיוע" –)להלן      

 

 

 באמצעות משרד הכלכלה והתעשייה  מדינת ישראל   לטובת:

 "(המדינה" –)להלן               

 

הניתן על ידי מותנה  סיוע ואו עומד לפנות למדינה בבקשה להעמיד לרשות פנה והתאגידהואיל 

 תכניתל בכפוף לכתב האישור ההרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה על פי החלטת

 (;"הסיוע)להלן: " ונספחיה נהליה"ל, המנכ הוראת, המאושרת

 

 , מתחייב התאגיד ליתן למדינה ערובות כמפורט להלן; הסיועוכתנאי לקבלת  והואיל

 

אשר תקבל מן  הסיועוהואיל ואגרת חוב זו היא בתמורה לשעבוד צף של החברה כנגד 

 הרשות. 

 

שעבוד, עקול, משכנתא, או כל נקיות מכל חוב,  ובנכסי ומצהיר כי כל זכויותי והתאגיד והואיל

שהוא פרט למפורט בתוספת א' לאגרת חוב  כלפי צד ג' כלשהו מכל מין וסוגזכות ו/או התחייבות 

 (. תוספת א'" :זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה )להלן

 

 :לכן מוצהר באגרת חוב זו כדלקמן    

 

 הגדרות .1

 

 באגרת חוב זו יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:  1.1 

 

                           

הרשות להשקעות ולפיתוח כתב האישור הניתן על ידי  האישור":"כתב 

 .הרלוונטית "למנכההוראת  מכוחה והכלכלה יהתעשי

 

 ;הסיוערלוונטי במסגרתו ניתן המסלול בכהגדרתו  ":הבניין"

 

 ;יה והכלכלהיהרשות להשקעות ולפיתוח התעש ":"הרשות           
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שבחוק  -"הפרשי הצמדה וריבית"ריבית בשיעור הקבוע בהגדרת  :"ריבית"

 ;1961-פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

              

כשהוא  האמור השווה לסכום הסיועתוספת לסכום   :"הפרשי הצמדה וריבית"

המענק עד יום החזרתו, ור עליית המדד בתקופה שמיום קבלת מוכפל בשיע

 בתוספת ריבית על סכום המענק;

 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; :"מדד"

 

 להוראת בהתאםב האישור בכתשאושרה לתאגיד  התכנית  :"תכנית מאושרת"

שנערכו או והתיקונים  תוספות לה כל תנאיה,במסלול הרלוונטי, על המנכ"ל 

 כפי שיאושרו מדי פעם בפעם. שיערכו

 

שבאגרת חוב זו, תהא  למילים ומונחים - לעיל 1.1 בסעיףבכפוף לאמור   1.2

 ניתןבמסגרתו  אשרמסמך המגדיר את המסלול כל במשמעותם משמעותם כ

, כל עוד שאין באגרת חוב זו או בהקשר דבר הסותר את אותה משמעות הסיוע

 או אינו מתיישב עמה.

 

 אגרת החוב .2

  

ו/או כפי  הסיועמטרתה של אגרת חוב זו להבטיח את התשלום המלא והמדויק של כל סכומי 

כל באו ו/ בעתיד ונספחיה נהליה, ההוראה, המאושרת התכניתשיפורט בכל סעיף אחר של 

להחזירם  הסיוע מקבלשעל  ,הסיועהחלה על מתן הרשות של הממשלה ו/או אחרת  החלטה

כל הוראה או אחרים, למדינה או לכל גוף אחר לפי /וו/או ביחד עם אחר  ולבדו/או לשלמם 

האמור בסעיף זה הוא בצרוף ריבית כהגדרתה לעיל, בתוספת  .הסיועאחרת החלה על מתן 

 םחת הסיוע שמקבלהפרשי הצמדה והוצאות כפי שנקבע באגרת חוב זו ו/או בכל מסמך אחר 

או בהתאם להוראות המסלול במסגרתו  הסיועעם ו/או לטובת המדינה בקשר עם חתום יו/או 

 בהתאם הסיוע עם בקשר הסיוע מקבל על שיחול נוסף חיוב/או ו תוספת כל וכן הסיוע ניתן

כל הסכומים המפורטים בסעיף זה לעיל יקראו  .הסיוע ניתן במסגרתו המסלול להוראות

 ".הסכומים המובטחים" –להלן

     

 הסיוע מקבלהתחייבות  .3

 

 ,תוספת ריביותלהבטחת סילוקם המלא והמדויק של כל הסכומים המובטחים לרבות   3.1

הצמדות כהגדרתן לעיל ולהלן לרבות כל סכום שייתוסף בכל זמן שהוא ובתוקף סעיף 

 הסיוע מקבלמשעבד בזה  ,לפקודת החברות )נוסח חדש( ו/או בתוקף כל דין אחר 165

 נשוא בבניין: כמפורט להלן כל זכויותיו בנכסיו, לרבות על צףלטובת המדינה בשעבוד 

הון  מלאי שוטף, מיטלטלין, זכויות בנכסים, ,מקרקעין כלים, ציוד, ,מכונות ,התכנית

זכויות המצויות אצל צדדים  ובכללם כספי חלוקת דיבידנדים, מתקנים, כספיםמניות, 

ו/או רעיונית ו/או מכל מין או סוג שהוא כפי שהם זכות קניינית ו/או כספית  כל שלישיים וכן

הרכוש " –להלן ) בעתיד ולרבות חליפי הרכוש האמורכיום וכפי שיהיו באיזה זמן שהוא 

  "(.המשועבד
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 הוראתב, כאמור המחוייבותעל צביון המבנה לאורך תקופת  לשמור מתחייב הסיוע מקבל  3.2

 "ל.המנכ

 

  תנאים והגבלות .4

    

  . ה בסכוםהשעבוד יהיה ללא הגבל .4.1

למעט הזכורים  ,נוספים עבור צדדים שלישים יםשעבודיצרת  בדברהשעבוד יוצר הגבלה  .4.2

 להלן.  12.1בסעיף 

כל יחול גם על  עם ההגבלה הצףמבלי לגרוע מהאמור, מוצהר ומוסכם בזה כי השעבוד  .4.3

 הזכויות והזיכיונות הנובעים מהרכוש המשועבד ו/או הקשורים אליו, ההכנסות, ,הפירות

וש המשועבד, אם אבד או ניזוק או הזכויות הנובעות מזכויות ביטוח הרכ כלובכלל זאת 

  זכות לפיצוי או לשיפוי בשל כך. הסיוע למקבלהופקע ו/או כל חלק ממנו וקיימת 

מצהיר ומאשר בזה כי לא קיים כל עקול ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או  הסיוע מקבל .4.4

משכנתא על הרכוש המשועבד ו/או על כל חלק ממנו וכן כי לא קיימת כל התחייבות 

   שעבוד או משכון או משכנתא כאמור, פרט למפורט בתוספת א'.ליצירת 

ירשם בספר לפי אגרת זו  וידהשעבוד שנוצר על מתחייב בזה לגרום לכך כי  הסיוע קבלמ .4.5

המשכונות ו/או  רשם אוו/השיתופיות  השעבודים אצל רשם החברות ו/או רשם האגודות

המועד הקבוע בחוק הרלוונטי  רשם המקרקעין ו/או אצל כל רישום אחר לפי העניין

על  יםמקבל הסיוע יעביר לרשות אישור ימים מהיום לפי המוקדם. 21בהתאם או בתוך 

 , מיד עם רישומו. בכל המרשמים הרלבנטיים דלעיל רישום השעבוד כאמור

מחק מאותו מרשם כל ירשם כאמור לעיל, לא יימתחייב בזה כי השעבוד שי הסיוע מקבל .4.6

 . הצהרה בכתב בדבר הסכמתה להסרת השעבוד ולר עוד המדינה לא תמסו

ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה ימקבל הסיוע  .4.7

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

  כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתה של התכנית.

שא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא ילא י מוסכם בין הצדדים כי המשרד .4.8

שייגרמו למקבל הסיוע או מי מטעמו או לעובדיו או למי מטעמם או למשרד או לכל אדם 

אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתה של התכנית וכי אחריות זו תחול על מקבל 

 הסיוע בלבד. 

או הוצאה שייגרמו לו מכל  מקבל הסיוע מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום .4.9

סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של מקבל הסיוע כתוצאה ישירה או עקיפה 

, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת ואו כל אירוע נזיקי אחר מהפעלתה של התכנית

המשרד. היה ותוגש תביעה נגד המשרד בגין מעשיו או מחדליו של מקבל הסיוע כתוצאה 

מביצועה של התכנית, יודיע על כך המשרד למקבל הסיוע בכתב ישירה או עקיפה 

 ויאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

, ולהפעלתו הבניין לבניית הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט מתחייב הסיוע מקבל .4.10

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ש לו ידוע כי ומתחייב מצהיר הסיוע מקבל כן וכמו

בביצוע התוכנית הקשורה בהקמתו של הבניין  ועקיפיןבמישרין  הקשורותומניעת תאונות 

 או טענה שום בגין אחראית תהיה לא המדינההסיוע בלבד ו מקבלולהפעלתו, חלה על 

 עניין שום בגין אחריות אליה להעביר או שיפוי ממנה לקבל יוכל לא הסיוע מקבלו נזק

 . לבניין הנוגע

 כלפי המדינה גם כדלקמן: הסיוע מקבלמתחייב בזה  והתחייבויותימבלי לפגוע מכלל  .4.11

 תוך קיום מלא של כל הוראות הדין.  לפעול .א
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 לבצע את התכנית המאושרת בשקידה וביעילות ובהתאם לסטנדרטים פיננסים, .ב

כלכליים, מדעיים, טכניים, טכנולוגיים ו/או והנדסיים סבירים ומקובלים, ולהמשיך 

 לביצוע המלא של התכנית המאושרת.  ללא הפסקה בכל הפעולות הדרושות עד

לשמור על הרכוש המשועבד ולהחזיקו במצב טוב ותקין וכן להשתמש ולטפל בו  .ג

בזהירות רבה ולהודיע למדינה מיד על כל מקרה של נזק או ליקוי שיחול בו, לתקן 

מיד כל פגם וליקוי שיתהווה ברכוש המשועבד מחמת שימוש ו/או מסיבה אחרת 

 כלשהיא.

וכן לא להקנות לצד ג' כלשהו  ר את הרכוש המשועבד ו/או כל חלק ממנולא להעבי .ד

כל זכות בקשר עם הרכוש המשועבד ו/או כל חלק ממנו, אלא בכפוף לקבלת 

  .בכתב ומראש,  הסכמת המדינה

או בשטח  בבנייןלהודיע מיד למדינה על כל מקרה של שריפה ו/או תקלה אחרת  .ה

ו/או ברכוש המשועבד ו/או על כל אירוע אחר העלול לפגוע בביטחונות הניתנים לפי 

 .אגרת חוב זו או בביצוע התכנית המאושרת

להודיע מיד למדינה על כל מקרה של הטלת עיקול על הרכוש המשועבד ו/או על כל  .ו

 ושבונחחלק ממנו, וכן להודיע מיד למעקל על שעבוד הזכות למדינה ולנקוט על 

 ( מיד בכל האמצעים לשם הסרת העיקול.הסיוע מקבל)של 

 לא למכור, לא להשכיר, לא להחכיר, ולא להעביר בכל אופן אחר שהוא בין  .ז

בתמורה ובין שלא בתמורה את הרכוש המשועבד ו/או כל חלק ממנו, ללא הסכמת 

  .המדינה בכתב ומראש

והרכוש המשועבד ו/או כל חלק  הבנייןלהרשות למדינה, לבדוק בכל עת את מצב  .ח

ו/או לתכנית  לבנייןממנו, ולעיין בכל המסמכים, החשבונות והפרטים הנוגעים 

, ולסייע בידי המדינה, באי כוחה, והפקידים הבאים בשמם ולמסור להם המאושרת

וההסברים בקשר למצבם הכספי והתפעולי המידע לפי דרישתם הראשונה את כל 

 .הסיוע מקבלמאושרת ו/או ו/או התכנית ה הבנייןשל 

לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטה מאושרת ע"י רו"ח מוסמכים ולהרשות לפקידי או  .ט

 באי כוח המדינה לעיין בספרים ובפנקסים ולקבל מהם העתקים בכל עת.

להמציא למדינה ו/או למי מטעמה לפי דרישתה, מאזן וחשבון רווח והפסד של  .י

ידי רואי חשבון מוסמכים, מיד לאחר שיוכנו , מבוקרים ומאושרים על הסיוע מקבל

 ולא יאוחר מתום ששה חודשים מהמועד שאליו הם מתייחסים.

לנהל רישומים מדויקים בכל הנוגע לביצוע התכנית המאושרת, ולהרשות לפקידי  .יא

 הם העתקים בכל עת.מו/או באי כוח המדינה לעיין ברישומים האמורים ולקבל 

 אלה.הוראות  ת של רשויות המדינה ולמלא אחר כללשמור בדייקנות על כל ההוראו .יב

הלוואה או המענק לפי העניין המתחייב בזה לסלק את סכומי הסיוע  מקבל .יג

לא הוסכם  ואםרעונם כפי שהוסכם או שיוסכם מדי פעם בפעם יבדייקנות ובמועד פ

 יחול מועד פירעונם  מיד עם דרישתה הראשונה של המדינה.

 הואובכל מקום בו  במבנהלמדינה ו/או למי מטעמה לבקר אפשר י הסיוע מקבל .יד

ובעלי מקצוע אחרים, ולבדוק את  ווהן עם מומחים מטעמ ובעצממנהל עסקים, הן 

מצב הרכוש המשועבד ואת הליכי ביצוע התכנית המאושרת תוך כדי ביצועה, ואף 

לאחר השלמתה וכן לבדוק מדי פעם בפעם את כל שנעשה ובוצע במסגרת התכנית 

המאושרת, וכן לבדוק אם אמנם בוצעו כל העבודות והתכניות ונעשו כל הפעולות 

 , לפי העניין.הסיועלקבל את  הסיוע מקבלעומד  אשר בקשר עמם קבל ו/או

הקשור וראות בכל הנוגע ו/או הישונו האם מצהיר ומתחייב בזאת כי  הסיוע מקבל .טו

הן לפי חוק המשכון ו/או לפי פקודת  האמור הצףלהגדרתו ומעמדו של השיעבוד 
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ימים  5-מיד ולא יאוחר מהיא תחתום החברות ו/או בהתאם לכל דבר חקיקה שהוא, 

מיום דרישתה הראשונה של המדינה על כל מסמך ו/או התחייבות הבאה להבטיח 

את המשך שיעבוד הנכסים לטובת המדינה עפ"י הנוסח אשר ייקבע ע"י המדינה. 

יראו בכך הצדדים הפרה של איגרת חוב זו המזכה את  -הסיוע מקבלכן  הלא עש

 המדינה במימוש כל הנכסים המשועבדים באופן מיידי.

 להעסקת הנוגעות הדין הוראות כל את מלא באופן לקייםסיוע מתחייב ה מקבל .טז

/או ו דין כל פי על זכאים הם להם התשלומים מלוא את לעובדיו ולשלם עובדים

 .הסכם

  בהתאם לאמור הוראה. על כל העברת מניות באופן מידי לרשות להודיע .יז

כל תביעה ו/או דרישה שהופנתה אל מקבל הסיוע, אשר יש  עללמדינה  להודיע .יח

 בהם כדי להעיד על הפרה של התחייבויות מקבל הסיוע כלפי המדינה. 

  

 עבודמימוש הש .5

 

במקרה בו הגיע מועד פירעונו של  ו/או ומקצתאו  וכול הסיועהחליטה המדינה על ביטול 

 ונספחיה נהליה"ל, המנכ הוראת, המאושרת התכנית לפי )ו/או כל חלק ממנו( הסיועסכום 

חתום יו/או  םהסיוע חת מקבלו/או לפי כל הסכמה בין הצדדים ו/או בהתאם לכל מסמך אשר 

 בין בנוגע למסלול הרלוונטי ובין אם בכלל ו/או בהתאם לכל הוראה אחרת, עם המדינה

ו/או  המדינה כלפי התחייבויותיו אתמקבל הסיוע הפר  ו/או בכל מקרה אשר בעניין זה

עלול להפר את  /אוו הפרשלמדינה יסוד סביר להניח כי קיימות נסיבות בעטיין מקבל הסיוע 

, ומבלי לגרוע מכלליות האמור היתרלרבות בין  המאושרת התכניתבקשר עם  התחייבויותיו

אגרת חוב  ו/או __________ מיום ההתחייבותכתב  פי על מהתחייבויותיו איזההפרה של 

יקבע ע"י המדינה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי התקיימו איזה  בו אחר מקרה בכל זו ו/או

על פי כל מסמך ו/או  _______ מיום ההתחייבות כתבו/או  זו מהתנאים על פי אגרת חוב

תהא המדינה  –כל הוראה אחרת בדין או/ו השעבוד למימוש אחר שנערך בין הצדדים,

, ומבלי צורך לממש בטוחות אחרות ככל שישנן, לפעול בכל האמצעים רשאית באופן מידי

לפי אגרת שתמצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובתוך כך, לממש את זכויותיה 

  .ולממש את הרכוש המשועבדחוב זו 

 מבלי לפגוע באמור, תהיה רשאית המדינה בין היתר לפעול כדלקמן:

למכירתם כולם או שועבדים למכרם ו/או להסכים ם המליטול בעצמה את החזקה בנכסי .א

 .ו/או פירותיהם הכנסותיהםו/או  תמורתםמקצתם ולגבות את 

אחרת כונס נכסים ו/או או ע"י הוצאה לפועל או בצורה למנות בעצמה או ע"י בית המשפט  .ב

  םומסכי מאשרהסיוע  מקבלוו/או על כל חלק מהם  והסיוע ונכסי מקבלמנהל על רכוש 

 בזאת מראש לכל אדם שהמדינה תמנהו ו/או תציע למנותו כאמור. 

 השז ימבלהסיוע  מקבלשל  רוקויפלעיל, תהיה רשאית המדינה לדרוש את אמור הבנוסף  .ג

 כל התנגדות.גיש י

 ,לנקוט בכל האמצעיםלצורך כך, ומבלי לגרוע מהאמור, תהיה רשאית המדינה  .ד

 המימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.המשפטיים שתמצא לנכון לצורך פעולות 

על פי אגרת חוב זו  יםלממש את השעבוד רשאית תהיה המדינהלמען הסר ספק,  .ה

ממש רק חלק מהם, תישאר אגרת חוב זו ת, ואם הבשלמות או בחלקים, לפי בחירת

 .המשועבד שטרם מומש רכושבתוקף מלא לגבי החלקים הנותרים של ה
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ויהיה הסיוע  מקבלכל כונס נכסים ו/או מנהל שימונה ע"פ החלטת המדינה ייחשב לבא כוח  .6

 רשאי, בין היתר, לעשות את כל או חלק מהפעולות הבאות:

 .הרכוש המשועבדובכללם הסיוע  מקבלשל  ונכסילקבל לרשותו את  .א

 לפי ראות עיניו.הסיוע  מקבללנהל ו/או להשתתף בהנהלת עסקי  .ב

 למכור ו/או להסכים למכירת כל חלק מהרכוש ו/או להעבירו בכל אופן אחר שהוא  .ג

 לפי התנאים שימצא לנכון.

 לעשות כל סידור אחר ביחס לרכוש המשועבד ו/או כל הימנו כפי שימצא לנכון. .ד

 

, כולו מהרכוש המשועבדו/או המדינה כל ההכנסה שתתקבל על ידי כונס הנכסים ו/או המנהל  .7

 ישמשו: או מקצתו,

המובטחים ובכלל זה כל  ות שנגרמו בקשר עם גביית הסכומיםראשית, לסילוק כל ההוצא .א

 ההוצאות של כונס הנכסים או המנהל ו/או בא כוחם ומשכורתם.

כל עודף שיישאר  שנית, לסילוק כל הסכומים המובטחים המגיעים ו/או שיגיעו למדינה. .ב

 . כל דיןוראות בכפוף לה ,הסיוע מקבללאחר מכן, יועמד לרשות 

 

כל ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או מתן ארכה מצד המדינה או ע"י מי מטעמה לא  .8

על זכויות המדינה לפי אגרת חוב זו ולא יהוו מניעה לתביעה על ידי המדינה  רכוויתוייחשבו 

 או ע"י מי  מטעמה.

 

תקבע שהמדינה ספריה וחשבונותיה של המדינה וכן ספרים וחשבונות של הגוף או הגופים  .9

או כמפקחים על  ,הסיוע מקבללכמבצעי תשלום המענק ו/או ההלוואה )כולם או מקצתם( 

וישמשו בכל עת בתור  הסיוע מקבליהיו נאמנים ומוסכמים על  ביצוע התכנית המאושרת,

להחזירם ו/או לשלמם למדינה לפי החוק הנ"ל הסיוע  מקבלל שעלסכומים בנוגע  ונגדהוכחה 

 לא תהיה כל טענה בעניין זה.הסיוע  מקבלולו/או ע"ח ההלוואות, 

 

לאחרים, או המדינה תהיה רשאית בכל עת להעביר אגרת חוב זו, כולה או חלקה, לאחר   .10

מקבלי אחר. צד או מכל הסיוע  מקבלבזמן כל שהוא, מבלי שיהיה צורך בכל הסכמה מצד 

ות לאחר או לאחרים ללא כל צורך רההעברה יהיו אף הם רשאים להעביר את הזכויות המועב

 .הסיוע מקבלבקבלת הסכמת 

 

כונס נכסים כמשמעותו בחוק ההוצאה  עת מונה לחברה / תאגיד החתום מטהיודגש כי  .11

יך או נאמן במסגרת כל הל 1980 -ולפקודת פשיטת הרגל, תש"ם 1967-לפועל, תשכ"ז

 1999חדלות פירעון  ו/או נכנס היזם להליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החברות תשנ"ט 

ו/או חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  1983-ו/או פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

וכל הליך אחר במסגרת חדלות פירעון תוכל המדינה לעשות שימוש בכתב  2018-תשע"ח

  ב מידית ללא התראה מוקדמת.ההתחייבות ומימוש אגרת החו

 

או מתחייב בזה שלא לשעבד ו/או למשכן, בשעבוד קבוע ו/או במשכון ו/הסיוע  מקבל .12

 במשכנתא את הרכוש המשועבד ו/או כל חלק ממנו, ללא הסכמת המדינה בכתב ומראש.

 יהיה והואלעיל שומר לעצמו מקבל הסיוע את הזכות  12למרות האמור בפסקה  .12.1

רשאי ללא צורך בקבלת הסכמת המדינה לכך, לשעבד או למשכן בשעבוד קבוע ו/או 

מדי  ממנו חלק כל/או ו המשועבד הרכוש אתבשעבוד צף ו/או במשכון ו/או במשכנתא, 
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פעם בפעם ובכל עת, לטובת "מוסד בנקאי" )כהגדרתו עפ"י החוק: חוק הבנקאות 

פיננסיים )שירותים פיננסיים  וחוק הפיקוח על שירותים 1981-)רישוי(, תשמ"א

 לרשות, בכתב הודעה ימסור הסיוע שמקבל לכך בכפוף וזאת(, 2016-מוסדרים(, תשע"ו

וכן כי לא מתקיימים  יצירתם עם מיד המשכנתא/או ו המשכון/או ו השעבוד יצירת בדבר

כל קשרי בעלות בין התאגיד הבנקאי ללווה. עוד יובהר כי במקרה כזה התאגיד הבנקאי 

 להכלליהיה מנוע מהמחאת השעבוד ללווה או לכל גורם מטעמו, וכי תנאי זה יהיה חייב 

 . בתנאי השעבוד ויוצג למדינה בטרם קבלת אישורה

/או ו המשכון/או ו השעבוד את ממשכל לואף על פי זאת המוסד הבנקאי לא יו .12.2

, אלא בהסכמת המדינה המשועבד ברכוש כלשהימכור רכוש ו/או זכות ל/או ו המשכנתא

או למצער במסגרת הליכי מימוש משפטי לרבות הוצאה לפועל ו/או כל  ובכתבמראש 

 המימוש הליכי על מראש הודעה למדינה שמסר לכך בכפוף וזאתהליכי מימוש מסודרים, 

 . זכויותיה על שמירה לשם כאמור המימוש בהליך חלק לקחת ההזדמנות את לה תןונ

 ומאשר בזה שכל האמור באגרת חוב זו אינו הסיוע מקבלמען הסר ספק מצהיר ל .12.3

על פי כל דין  הסיוע מקבל ובא לפגוע ו/או לגרוע בכל התחייבות אחרת אשר נטל על עצמ

ו/או לפי כל מסמך  הסיוע מקבלו/או ע"פ הסכם שנכרת ו/או ייכרת בין המדינה לבין 

 הסיוע שמקבללטובת המדינה ו/או לפי כל מסמך  הסיוע מקבלשנחתם ו/או ייחתם על ידי 

 מחויב על פיו כלפי המדינה

 

 הגוף המלווהייפתה את כוחו של שהמדינה  ולמצהיר ומאשר בזה כי ידוע הסיוע  מקבל .13

( לייצגה בכל דבר ועניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הכרוך באגרת חוב זו, בתוספת א')כהגדרתו 

לרבות כל רשומה אצל רשם החברות ו/או אצל רשם האגודות השיתופיות ו/או אצל רשם 

המקרקעין ו/או אצל רשם המשכונות ו/או לפי כל מרשם אחר שיידרש ע"פ דין, לפי העניין ו/או 

השעבודים שנוצרו של ו/או מימוש ואכיפה ל מקום אחר ולרבות ביצועה של אגרת חוב זו בכ

אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיו של  פיה.-לפיה, אך למעט ביטול השעבודים שנוצרו על

 מקבל הסיוע בקשר עם רישום השעבודים על פי אגרת חוב זו. 

 

להמציא למדינה בקשר עם  הסיוע מקבלל למדינה וכן כל מסמך שע הסיוע מקבלכל פניה של  .14

עם העתק  אגרת חוב זו וביצועה ובקשר עם השעבודים שנוצרו לפיה, יופנו לגוף המלווה

 בכתב אחרת. הסיוע למקבל, אלא אם כן הודיעה המדינה לרשות

 

חלק  יםמהוו )הוא כתב ההתחייבות( '"7ו"נספח  תוספת א'למען הסר ספק מוצהר בזה ש .15

וכל הנאמר והמפורט בתוספת א' זו כאילו נאמר בגוף אגרת  ,זוב מאגרת חובלתי נפרד 

 החוב.

 

סכום או חלק  מוצהר ומוסכם בזה כי המדינה תהיה רשאית לקזז ולגבות מדי פעם בפעם  .16

בזמן כל שהוא  הסיוע למקבלמהסכומים המובטחים, מתוך סכום כלשהו המגיע ו/או שיגיע 

 בכל דרך שהיא. מאת המדינה ו/או מרשות כל שהיא,

 

 מוותר בזה על הצורך במשלוח התראות כלשהן בקשר עם אגרת חוב זו. הסיוע מקבל .17
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ו/או כל כתובת  בתוספת א'כתובת כמפורט הלצרכי אגרת חוב זו היא  הסיוע מקבלכתובת  .18

למדינה במכתב רשום אשר את קבלתו אישרה הסיוע  מקבל יודיעאחרת בישראל עליה 

בדואר הסיוע  מקבללידי המדינה  , וכל הודעה עלבת משרדה הרשוםו/או כתו המדינה בכתב

שעות  48תוך  הסיוע למקבלרגיל לפי הכתובות האמורות תחשב להודעה חוקית שנמסרה 

מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר, ולשם הוכחת המסירה יספיק להוכיח 

 שהמכתב הושם בדואר.

לעדכן את המדינה בכל שינוי הסיוע  מקבלמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי על 

 בכתובתה. 

 

ההוצאות הכרוכות בעריכת וחתימת אגרת חוב זו, כולל כל המסמכים נוספים לאגרת חוב זו,  .19

ולרבות המסמכים, האגרות שיש לשלמן בגין ביול אגרת חוב זו, וביול כל יתר המסמכים 

וב זו ומימוש הביטחונות של אגרת ח לפועלהקשורים אליה וכן כל ההוצאות בהוצאתה 

ישולמו על ידי  –הניתנים לפיה, וכן כל ההוצאות הקשורות בגביית הסכומים המובטחים 

למדינה לפי דרישתה הראשונה, בצירוף ריבית מתאריך הדרישה ועד לסילוקן הסיוע  מקבל

 המלא של הוצאות אלו. 

 

הביטחונות מובטחות על ידי ההוצאות המפורטות בפסקה זו, ולרבות הריבית עליהן, יהיו  .20

 הניתנים לפי אגרת חוב זו עד לסילוקן המלא.

 

ירושלים, אולם במחוז מקום השיפוט לצורך אגרת חוב זו נקבע בזה בבית המשפט המוסמך  .21

, בכל הקשור לאגרת חוב הסיוע מקבלבאמצעים משפטיים נגד לנקוט המדינה תהיה רשאית 

  ז אחר על פי החלטתה.וחסמכא במ-זו, גם בכל בית משפט אחר בר

 

 כלפי כהתחייבות כמוה המדינה כלפי הסיוע מקבל של התחייבות כל, ספק הסר למען .22

 .המדינה כלפי כהתחייבות כמוה הרשות כלפי התחייבות וכל, הרשות

  

באמור באגרת חוב זו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למדינה  אין .23

 על פי כל דין ו/או ההסכם.  

 

 על החתום בתאריך לעיל הסיוע מקבלולראיה באו 

________________________________ 

 הסיוע מקבל

 

 אישור

 

ו/או הנציג  הסיוע מקבלמאשר כי מסמך זה נחתם ע"י  , עו"ד / רו"ח אני הח"מ ___________

  והחלטותיה.  המוסמך מטעמו בפני הח"מ וכי החותם הוסמך לכך כדין על פי מסמכי החברה

       

       _________________ 

 עו"ד / רו"ח                  
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 תוספת א'
 

 

 ______________________(התאגיד)שם ____ - הסיוע מקבלשם  א.

 

 

 

 -ב  מס'   רחוב (התאגיד)כתובת הסיוע  מקבלכתובת  ב.

 

 

 

 (התכנית אישור לאחר לתאגיד שהוצמד)הגוף  - הגוף המלווה ג.

 

 

 

 

 

ומהווה חלק בלתי נפרד  לאגרת חוב 3.1 בסעיף אמורכ הרכוש המשועבד הוא ד.

 מאיגרת חוב זו.

 

 

פירוט כל חוב, שעבוד, עקול, משכנתא, או כל זכות ו/או התחייבות כלפי צד ג' כלשהו  ה.

 .ח זוהקיימים במועד חתימת אג"הסיוע  מקבלעל רכוש 

 

 

 

 

 

 

 

 


