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 הסכם שותפות מוגבלת
 

 5102______, בחודש  __ביום __________ שנערך ונחתם ב
 

 בין
 

    _________________*  
 ____________ שותפות מספר/ חברה     

 ________________מרחוב     
 כשותף כללי    

 מצד אחד    
 

 לבין
 

 להסכם זה' הצדדים המפורטים בנספח א    
  עתכפי שיהיו מעת ל    

 לחוד וללא אחריות, כולם כשותפים מוגבלים    
 וערבות הדדית ביניהם

 
 מצד שני        

  

 

 

 

 

 

 

לא "( השותפות)"שותפות מוגבלת ____________________, של "( הזכויות)"זכויות השותפות המוגבלת 

הזכויות . נה אחרתאו לפי חוק ניירות ערך של כל מדי, 8691-ח"נרשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך התשכ

, אלא בכפוף להסכם השותפות, שעבוד או העברה, מוצעות לרכישה לצורך השקעה בלבד ואין להציען למכירה

רוכשי הזכויות צריכים לשאת בסיכון של החזקת הזכויות לתקופת זמן בלתי , לפיכך. הסכם ההצטרפות והחוק

 .מוגבלת

 

 

ופרטיו יושלמו לאחר ההקמה והגוף , כשותפות בייסוד/הל הקרן כחברהיש לכלול את השם המוצע של מנ ככל שטרם הוקם *

 .שיוקם יוסיף חתימתו בשולי ההסכם כמפורט להלן
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 תוכן עניינים

 עמוד   סעיף

 3  מבוא 0

 7  השותפות והשותפים בה 5

מקום ניהול , סמכויותיה, מטרתה, שם השותפות 3
 עסקיה ותקופת השותפות 

 9 

 9  קעה בוהון השותפות וההש 4

חלוקה לשותפים ודמי הצלחה , חשבון ההון, הוצאות 2
 לשותף הכללי

 03 

 09  השקעות השותפות  6

השקעה  תהפניית הזדמנויו, הקדשת זמן ניהולי 7
 ואירוע איש מפתח

 50 

 53  השותף הכללי 8

 54  האסיפה והוועדה המייעצת, השותפים המוגבלים 9

 57  אחריות ושיפוי 01

 59  דיותסו 00

 59  דיווחים 05

 31  ניגוד עניינים  03

 30  פירוק השותפות 04

 34  העברת זכויות בשותפות 02

 32  ענייני מס 06

 36  הצהרות השותף הכללי 07

 37  הצהרות השותפים המוגבלים 08

 39  שינויים בהסכם השותפות המוגבלת 09

51 FATCA  41 

 41  הוראות שונות 50
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שתפעל דדים מעוניינים בהקמתה ובייסודה של שותפות מוגבלת על פי דיני מדינת ישראל והצ

 ;  כקרן להשקעות בעסקים בינוניים כמפורט בהסכם זה להלן

 הואיל

  

וברצון השותפים המוגבלים להגביל את אחריותם לחובות השותפות המוגבלת לסכום השקעתם 
 .קודת השותפויותבכפוף להוראות פ, בהון השותפות המוגבלת

 והואיל

  
 :הותנה והוסכם כדלקמן, לפיכך הוצהר

 
 מבוא .0

 
 .מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו והמבוא להסכם זה ונספחי 0.0

 

 .כותרות סעיפי הסכם זה הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו 0.5

 
 .להבדיל מחייב -" רשאי"; ך מבלי לגרועלרבות א –" לרבות: "בהסכם זה 0.3

 
וכל תקופת זמן , יחול או יפקע, ואשר חל ביום שאינו יום עסקים, כל תאריך הקבוע בהסכם זה 0.4

ביום הבא , לפי העניין, תחול או תפקע, הקבועה בהסכם זה והפוקעת ביום שאינו יום עסקים
 . אשר הינו יום עסקים

 
או ויתור על זכויות מי מהצדדים להסכם זה יהיו /ימנעות מפעולה וה, הנחה, שינוי, כל שיהוי 0.2

 . או הויתור/השינוי ו, חסרי תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצד נגדו נטען השיהוי
 

 :בהסכם זה יהיו למונחים הנקובים להלן המשמעות הנקובה בצידם כדלקמן 0.6
 

 "אירוע איש מפתח"
 

 ;7.4כהגדרתו בסעיף - 

 ;להסכם זה 6.5כהגדרת מונח זה בסעיף -  "ירוע הפרהא"
 

אירוע סיבה "
(CAUSE) " 

הרשעה בידי בית משפט מוסמך של ( 0: )פירושו כל אחד מאלו- 
מרמה , גניבה, להעימאו מי מאנשי המפתח ב/השותף הכללי ו

( 5); או גורם קשור אליה/או הונאה בקשר עם השותפות ו/ו
או מי /של השותף הכללי ו הרשעה בידי בית משפט מוסמך

, אך למעט חטא)מאנשי המפתח בעבירה פלילית שעונשה מאסר 
עבירה שעונשה ברירת קנס או עבירה המתייחסת אך ורק לחוקי 

 –ח "התשכ, או בעבירה על פי חוק ניירות ערך/ו( עזר עירוניים
או /קביעה של בית משפט מוסמך כי השותף הכללי ו( 3)או ; 0968

תח הפרו במכוון הוראה מהותית מהוראות מי מאנשי המפ
( אם ניתן לתקנה)יום  04והפרה כאמור לא תוקנה בתוך , ההסכם

 ;או למי מהשותפים/וגרמה נזק לשותפות ו
 

 "שליטה אמצעי"
 

 ;0968 –ח "התשכ, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך- 

 "המפתח אנשי"
 

כי במסמ" אנשי מפתח"כל אחד מאותם אנשים שהוגדרו כ- 
אנשי "המכרז ואושרו על ידי ועדת המכרזים במסגרת המכרז כ

וכל מי , כל עוד הם מכהנים כנושאי משרה בשותף הכללי, "מפתח
. שימונה במקומם כאיש מפתח בהתאם להוראות הסכם זה
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במועד הסגירה הראשוני יהיו אנשי המפתח 

________________________________1; 
 

 "אסיפת השותפים"
 "סיפההא"או  

 

 ;9.2כהגדרתה בסעיף - 

סכומים אשר שולמו לשותף הכללי על פי הוראות סעיפים -  "דמי ההצלחה"

או בהתאם למסלול החלופי לתשלום /ו( i()ה)2.4.3 -ו( i()ד)2.4.3
שלא בקשר , דמי ניהול ודמי הצלחה כמפורט בהסכם ההצטרפות

 ;עם השקעתו בשותפות
 

או בהתאם למסלול החלופי לתשלום /ו( ו) 2.0.0כהגדרתם בסעיף -  "דמי הניהול"
 ;דמי ניהול ודמי הצלחה כמפורט בהסכם ההצטרפות

 
השותף , שאינם שותפים מפרים)החלטה של שותפים מוגבלים -  "החלטה רגילה"

המחזיקים , (אנשי המפתח או צדדים קשורים למי מהם, הכללי
ובלבד שהממשלה , ביותר ממחצית מיחסי החלוקה בשותפות

 ;ביניהם
 

השותף , שאינם שותפים מפרים)החלטה של שותפים מוגבלים -  "החלטה מיוחדת"
המחזיקים , (אנשי המפתח או צדדים קשורים למי מהם, הכללי

ובלבד שהממשלה , מיחסי החלוקה בשותפות 72%-ביותר מ
 ;ביניהם

 
 ;באמצעות משרד הכלכלה ומשרד האוצר, ממשלת ישראל-  "הממשלה"

 
, הסכם עליו יחתום כל שותף מוגבל בעת הצטרפותו לשותפות-  "צטרפותהההסכם "

לפי , להסכם זה (2)כנספח באו  (8)כנספח בבנוסח המצורף 
 ;העניין

 
התחייבות ההשקעה "

המנדטורית של השותף 
 "הכללי

 

 ; 5.2כהגדרתה בסעיף - 

 "ועדת ההשקעות"

 

 ;6.4.0כהגדרתה בסעיף - 

 ;9.7.0בסעיף כהגדרתה -  "וועדה מייעצת"

 
 "זוכה מותנה"

 

 ;במסמכי המכרזכהגדרת מונח זה - 

 "חברים במציע"

 

אשר אושר על ידי ועדת המכרזים במסגרת , מהגופיםל אחד כ- 

בשיעורי האחזקה כפי שפורטו " חבר במציע"הליך המכרז כ
, ככל שקיימים, עד לרמת היחידים)למיון המוקדם בהצעה 

או כפי ששונו /ו( מיון המוקדם בהתאם להוראות ההזמנה להליך
בהתאם , בכתב, מאז באישור ועדת המכרזים או הממשלה

                                            
  .המכרזישלים את שמות אנשי המפתח שאושרו על ידי ועדת המכרזים במסגרת הליך השותף הכללי    1
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 ;(כפי שרלוונטי)או הסכם זה  להוראות מסמכי המכרז

 
 "חשבון ההון"

 

 ;2.5כהגדרתו בסעיף - 

כל יום בו מספקים מרבית הבנקים המסחריים בישראל -  "יום עסקים"

 ;חשב כיום עסקיםלמעט  יום שישי שלא יי, שירותים לקהל
 

מעת , יחס חלקיהם של השותפים בשותפות אשר יחושב וייקבע-  "יחסי החלוקה"
סכום ההשקעה של כל שותף על פי  ,השותף הכללי על ידי, לעת

 ; יחסית לסך סכומי ההשקעה של כלל השותפים
 

יחס החלוקה ללא "
 "הממשלה

 

 ;(ג)2.4.3כהגדרתם בסעיף - 

מועד הסגירה "

 "הראשוני
 

מועד כניסת התחייבויות הממשלה על פי הסכם זה לתוקף - 

 ; להלן 55כמפורט בסעיף 
 

חודשים ממועד הסגירה  4מועד אשר יחול לא יאוחר מתום -  "מועד הסגירה הסופי"
 ;הראשוני

 
, משרד הכלכלה, שפרסמה מדינת ישראל, 60/04' הליך מכרז מס-  "מכרז"

שר הובילו להקמת א, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 ;השותפות

 
 ;04.4.0כהגדרתו בסעיף -  "מנהל הפירוק"

 
לרבות ההזמנה להציע , כל המסמכים והטפסים של המכרז-  "המכרז מסמכי"

 ;הצעות למכרז והצעת השותף הכללי למכרז
 

שותפות או נכס בהם השקיעה , חברה, פרוייקט, מיזם, כל גוף-  "נכסי פורטפוליו"
 ;או בעקיפין ריןבמיש, השותפות

 
 "נציג הממשלה"

 

מי שמינו מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וראש אגף - 

ואשר יפעל , ר הוועדה המייעצת"תקציבים במשרד האוצר כיו
 ;בהתאם לסמכויות שהוקנו לו בכתב המינוי

 
של  בפועל סך כל השקעתו - במועד מסוים לגבי כל שותף מוגבל-  "סכום ההשקעה"

 ,בהתאם להוראות הסכם זה שותף מוגבל בהון השותפות אותו
 ; עד אותו מועד

 
סכום ההשקעה "

 "הכולל
 

עד , סך כל סכומי ההשקעה של כל השותפים -במועד מסוים - 

 ;אותו מועד

סכום התחייבות "
 "ההשקעה

סכום התחייבות ההשקעה הנקוב לצד שמו  - לגבי כל שותף- 
 ;להסכם זה 'בנספח א

 
 ; סך כל סכומי התחייבות ההשקעה של כל השותפים- ייבות סכום התח"
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  "ההשקעה הכולל

 
כפי שתהא מעת  ,0972-ה"התשל, [נוסח חדש]פקודת השותפויות -  "הפקודה"

 ;אשר יבוא תחתיה או כל דין אחר ,לעת
 

גורם "או " צד קשור "
 "גוף קשור"או  "קשור

ד הנמצא כל תאגיד או יחי -ביחס לתאגיד או יחיד כלשהו - 
, השולט בו או הנמצא עימו תחת שליטה משותפת, בשליטתו

כהגדרת מונח )גם קרוביהם  -לגבי יחידים ; במישרין או בעקיפין
לרבות , ולגבי השותף הכללי, (0999 –ט "התשנ, זה בחוק החברות

אך למעט נכס פורטפוליו של השותפות שלא , כל איש מפתח
 ; ו על ידי השותפותייחשב צד קשור רק כתוצאה מההשקעה ב

 
 ;7.3כהגדרתה בסעיף -  "קרן המשך"

 
עבור  שותף הכלליאשר ישכור ה, משרד ראיית חשבון בארץ-  "רואה החשבון"

 ;ואשר זהותו תאושר בידי נציג הממשלה, השותפות
  

  ;(ב)2.4.3כהגדרתו בסעיף -  "הראשון רף התשואה"
 

 "רף התשואה השני"
 

  ;(ג)2.4.3כהגדרתו בסעיף - 
 

  ;(ד)2.4.3כהגדרתו בסעיף   "רף התשואה השלישי"
 

או כל שותף כללי נוסף שיבוא במקומו /ו 2_____________-  "השותף הכללי"
 ; בהתאם להוראות הסכם זה

 
או  "השותפות"

 "השותפות המוגבלת"
 

 ;השותפות המוגבלת הנוצרת על פי הסכם זה- 

 ;גבליםכללי והשותפים המוהשותף ה-  "השותפים"
 

  "  מוגבליםההשותפים "
 -

ששמם מפורט ( לרבות הממשלה)כל אחד מהשותפים המוגבלים 
 'נספח אמובהר כי . כפי שיעודכן מעת לעת, להסכם זה 'בנספח א

להסכם זה לא ישתנה לאחר מועד הסגירה הסופי אלא בהתאם 
 ;להוראות הסכם זה

 
 ;0968 –ח "כהתש, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך-  "שליטה"

 
חברה לתועלת הציבור או חברה , למעט חברה ממשלתית)חברה -  "תאגיד ישראלי"

אשר , שנתאגדו בישראל, שותפות או אגודה שיתופית, (ציבורית
מנכסיה המוחשיים  21%לפחות  ,במועד ביצוע ההשקעה בה

מעובדיה  21%וכן לפחות ( ב"מלאי וכיו, מבנים, מכונות)
חות הכספיים האחרונים "כל על פי הדווה, ממוקמים בישראל

המאוחדים שלה הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות 
ובלבד שהדוחות הכספיים המבוקרים ; המקובלים בישראל

                                            
 .שמו יושלם לאחר ההקמה, ככל שטרם הוקם. אנא השלימו את שם השותף הכללי  2



7 

 

 40912 - 2435085/14 

 

חודשים ממועד  05-האחרונים לא יהיו ממועד מוקדם יותר מ

 ;ביצוע ההשקעה
 

 ;3.3כהגדרת מונח זה בסעיף -  "תאגידי מטרה"
 

מליון  61מחזור המכירות שלהם אינו עולה על תאגידי מטרה ש-  "תאגידי מטרה קטנים"
חות הכספיים המבוקרים האחרונים של "בהתאם לדו, ₪

בכל אחת מהשנתיים שקדמו למועד , התאגיד על בסיס מאוחד
ובלבד שהדוחות ; ביצוע השקעת השותפות בתאגיד המטרה

-הכספיים המבוקרים האחרונים לא יהיו ממועד מוקדם יותר מ
 ;חודשים ממועד ביצוע ההשקעה 05

 
תקופה שתחילתה במועד הסגירה הראשוני וסיומה במועד -  "תקופת ההשקעה"

 של הראשוני שנים ממועד הסגירה 2תום ( א: )המוקדם מבין
מהתחייבויות  91% -המועד בו סך השווה ל( ב) -השותפות ו

ניתנו לגביו התחייבויות , ההשקעה של השותפות הושקע
ו נשמר כרזרבה להוצאות צפויות של השותפות או להשקעה א

מהתחייבויות  81%-ובלבד שבכל מקרה סך השווה ל, להשקעות
תקופת ההשקעה עשויה להסתיים . ההשקעה הושקע בפועל

בנסיבות של אירוע איש מפתח או אירוע , במועד מוקדם יותר
 ;הפרה כמפורט בהסכם זה

 
 "התקופה המותנית"

 

 ;סמכי המכרזכהגדרת מונח זה במ- 

 ;3.2כהגדרתה בסעיף -  "השותפות תקופת"

 
"FATCA"  U.S. Foreign Account Tax Compliance Act , מכוחן מחויב

ב על "לדווח לרשויות בארה( שאינו אמריקאי)כל מוסד פיננסי 
שאם לא יעשה כן עלול להיות חשוף , חשבונות של אמריקאים

 .ב"לניכויים במקור מתשלומים שמקורם בארה
 

 והשותפים בה השותפות .2 
 

אשר השותף הכללי , הצדדים להסכם זה מסכימים לייסד ולכונן שותפות מוגבלת על פי הפקודה 5.0
להסכם זה  'בנספח איהיה השותף הכללי בה והשותפים המוגבלים יהיו אלה הרשומים 

 .לפקודה 60יף הוראות הסכם זה יהוו את תקנות השותפות כמשמעותן בסע. כשותפים המוגבלים
 

השותף הכללי מתחייב לרשום את השותפות ברשם השותפויות בתוך המועדים הקבועים לכך  5.5
  . להלן( ג)55.0בסעיף 

 
' בנספח אמצוינים , שמם של השותפים המוגבלים וסכום התחייבות ההשקעה של כל אחד מהם 5.3

 .  להסכם זה
 

והכל אלא אם יקבע , ₪3____________ ל הינו מינימום סכום התחייבות ההשקעה לשותף מוגב 5.4
ביחד עם צדדים קשורים )סכום התחייבות ההשקעה של שותף מוגבל בודד . השותף הכללי אחרת

                                            
 .יקבע על ידי השותף הכללי  3
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מסכום התחייבויות ההשקעה הכולל בשותפות לרבות אגב העברת זכויות  41%לא יעלה על ( שלו

 .4על פי הסכם זה
 

או גופים /השותפים בו ו/לי ביחד עם בעלי מניותיוסכום התחייבות ההשקעה של השותף הכל 5.2
מסכום התחייבות ההשקעה הכולל בשותפות במועד  0.2% -לא יפחת מ, הקשורים אליהם

התחייבות ההשקעה " - 0.2%התחייבות השקעה כאמור בסך של עד )הסגירה הסופי 
ד לשותפות להעמי, אך לא חייב, השותף הכללי יהיה רשאי"(. המנדטורית של השותף הכללי

על דרך הקיזוז מול דמי ניהול , תשלומים בגין התחייבות ההשקעה המנדטורית של השותף הכללי
, "(הזכאות לדמי ניהול)"לתקופה של עד ארבעה רבעונים לאחר מכן , להם הוא זכאי מהשותפות

מהזכאות לדמי ניהול בארבעת  31%ובכל מקרה אך ורק בתקופת ההשקעות ועד לסך של 
, היה והשותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל את כל או חלק מהזכאות לדמי ניהול. כאמור הרבעונים

יעמיד השותף הכללי לשותפות לאלתר סכומים כאמור אשר נעשה בהם שימוש למימון 
 .התחייבות ההשקעה המנדטורית של השותף הכללי

 
עד שיתרת , זהכל אחד מהשותפים מתחייב להשקיע בהון השותפות בהתאם להוראות הסכם  5.6

כל התשלומים להון השותפות כאמור יבוצעו . סכום התחייבות ההשקעה שלו תהיה שווה לאפס
 . במועדים ובסכומים כמפורט להלן

 
ממועד הסגירה הראשוני ועד מועד הסגירה הסופי יהיה השותף הכללי רשאי לצרף שותפים  5.7

ובלבד שבכל מקרה סכום ,  "(ע חדשמשקי: "כל אחד, זה 5.7בסעיף )מוגבלים נוספים לשותפות 
לרבות התחייבות ההשקעה של הממשלה כפי )ההשקעה הכולל של השותפות  תהתחייבויו

מיליון  421במועד הסגירה הסופי לא יעלה ( להלן 5.7.2כאמור בסעיף ( אם הוגדלה)שהוגדלה 
 :על צירוף משקיע חדש יחולו ההוראות הבאות. ח"ש

 
יצטרף כצד להסכם זה ויחשב כאילו , על הסכם הצטרפותהמשקיע החדש יחתום  5.7.0 

 .הצטרף כשותף מוגבל לשותפות במועד הסגירה הראשוני
 

 2.0המשקיע החדש יישא בחלקו היחסי בכל הוצאות השותפות המפורטות בסעיף  5.7.5 
כאילו הצטרף כשותף מוגבל לשותפות במועד , להלן החל ממועד הסגירה הראשוני

 .זה
 

המשקיע החדש ישקיע בהון השותפות את אותו חלק , ד הצטרפותו לשותפותבמוע 5.7.3 
מסכום התחייבות ההשקעה שלו השווה לחלק היחסי של סכום ההשקעה הכולל של 

למעט המשקיע החדש ומשקיעים חדשים נוספים המצטרפים )השותפים הקיימים 
הקיימים מתוך סכום התחייבות ההשקעה הכולל של השותפים ( באותו מועד סגירה

 (.למעט המשקיע החדש ומשקיעים חדשים נוספים המצטרפים באותו מועד סגירה)
  

המשקיע החדש ישלם לשותפות ריבית בשיעור השווה , במועד הצטרפותו לשותפות 5.7.4 
בגין הסכום אשר ישקיע בהון השותפות  0.2%לריבית בנק ישראל לשנה בתוספת 

בו הייתה אמורה להתבצע השקעה של החל מהיום ש, לעיל 5.7.3כאמור בסעיף 
הסכומים כאמור לו היה המשקיע החדש מצטרף כשותף מוגבל לשותפות במועד 

סכום הריבית יחולק "(. סכום הריבית)"הסגירה הראשוני ועד ליום תשלומם בפועל 
למעט המשקיע החדש ומשקיעים חדשים נוספים )בין השותפים הקיימים 

בהתאם ליחסי החלוקה כפי שהיו טרם הצטרפות , (המצטרפים באותו מועד סגירה

                                            
 . להזמנה להציע הצעות 9.0קרה בו ייערך סבב נוסף בין המציעים בהתאם להוראות סעיף יש לעמוד בתנאי סעיף זה גם במ  4
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ואולם סכום הריבית המיוחס לתשלום דמי הניהול עד , המשקיע החדש לשותפות

 .לאותו מועד יועבר לשותף הכללי
 

, ייתן השותף הכללי הודעה בכתב לממשלה, מיד לאחר צירוף משקיע חדש לשותפות 5.7.2 
בסמוך לאחר . בות ההשקעה שלועם פרטים אודות אותו משקיע חדש וסכום התחיי

על מנת , תגדיל הממשלה את סכום התחייבות ההשקעה שלה, מועד הסגירה הסופי
, לשמר את חלקה היחסי בהון השותפות כפי שהיה במועד הסגירה הראשוני

 .לעיל יחולו על הסכום המוגדל כאמור 5.7.3 -ו 5.7.5והוראות סעיפים 
 

למעט , תצרף השותפות שותפים מוגבלים נוספים לא, לאחר מועד הסגירה הסופי  5.7.6
שותף ) 4.2כמפורט בסעיפים , צירוף שותף מוגבל במקומו של שותף מוגבל אחר

 . להלן( העברת זכויות) 02 -ו( מפר
 

טרפות לשותפות של לגבי הצ, בשינויים המחויבים, זה יחולו 5.7הוראות סעיף  5.7.7
השותף הכללי כזוכה מותנה במכרז  שותפים מוגבלים נוספים ממועד ההכרזה על

לפי , ועד לתום התקופה המותנית או הכרזתו כזוכה במכרז( אם הוכרז ככזה)
 .המוקדם

 
 מקום ניהול עסקיה ותקופת השותפות, סמכויותיה, מטרתה, שם השותפות .3

 
או שם  "_________________" –ובאנגלית  "_________________: "שם השותפות יהיה 3.0

 .פי שייקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על פי הוראות הפקודהאחר כ
 

לממש ולמכור תאגידי , להחזיק, לממן, לפעול כקרן השקעות ולהשקיעמטרת השותפות הינה  3.5
או /לשותפות יהיו כל הסמכויות והכוחות הנדרשים ו, בכפוף להוראות הסכם זה. מטרה

 . המועילים לצורך קידום מטרת השותפות
 

, בתאגידים ישראליים אך ורק( הון או אחרת, על דרך של חוב)השותפות תהיה רשאית להשקיע  3.3
 01מחזור מכירות שנתי של לפחות ( א(: )במצטבר)אשר מתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים 

בהתאם , השנים שקדמו למועד ההשקעה 3-בכל אחת מ, ₪מליון  031 -אך לא יותר מ₪ מליון 
השנתיים ( ככל שאין לתאגיד דוחות מבוקרים)המבוקרים או הסקורים  חות הכספיים"לדו

₪ מליון  011מחזור מכירות שנתי ממוצע של עד ( ב) -ו, האחרונים של התאגיד על בסיס מאוחד
ככל שאין )חות הכספיים המבוקרים או הסקורים "השנים שקדמו להשקעה על פי הדו 3-ב

ובלבד שבכל אחד ; ם של התאגיד על בסיס מאוחדהשנתיים האחרוני( לתאגיד דוחות מבוקרים
( ככל שאין לתאגיד דוחות מבוקרים)מהמקרים הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים 

חודשים ממועד ביצוע ההשקעה על ידי  05-השנתיים האחרונים לא יהיו ממועד מוקדם יותר מ
הינו תאגיד שנוצר אגב אם תאגיד שהשותפות מבקשת להשקיע בו "(. מטרה תאגידי)"השותפות 

ניתן יהיה , השנים שקדמו למועד ההשקעה 3שינוי מבני ועקב כך אין ברשותו דוחות כספיים של 
לבצע בו השקעה בתאגיד אם ניתן לקבל לגבי פעילותו את הנתונים הכספיים הדרושים על מנת 

 .והכל כפי שתקבע ועדת ההשקעות, "תאגיד מטרה"לקבוע כי מדובר ב
 

כפי , או כל מקום אחר בישראל 5_________________ביהול עסקי השותפות יהיה מקום נ 3.4
 .לשותפים רבהודעה שתימס, שיקבע השותף הכללי מעת לעת

 

                                            
 .הכתובת חייבת להיות בישראל. יושלם על ידי השותף הכללי  5
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ותפעל עד לתום השנה השביעית מתום תקופת , השותפות תחל לפעול במועד הסגירה הראשוני 3.2

להלן או  04ם להוראות סעיף אלא אם תפורק קודם לכן בהתא, "(השותפות תקופת)"ההשקעות 
 . על פי דין

 
  וההשקעה בו הון השותפות .4

 
 421-אך לא יותר מ, ₪מליון  311השותפות תגייס התחייבויות השקעה בסכום כולל של לפחות  4.0

 (. כולל התחייבות ההשקעה של הממשלה)₪ מליון 
 

מעת , י כל אחד מן השותפיםתועבר לשותפות על יד, כולה או חלקה, סכום התחייבות ההשקעה  4.5
ובהן ייכלל תיאור , ו לשותפים המוגבליםרשימס, בהתאם לדרישות בכתב של השותף הכללי, לעת

השותפים יעבירו לשותפות את "(. דרישה" -כל אחת )של מטרת ההשקעה הכספית הרלוונטית 
פורט או בדרך מקובלת אחרת שת, בדרך של העברה בנקאית לחשבון, הסכום הנדרש בדרישה

-מועד ההעברה יחול לא פחות מ"(. ההעברה מועד)"עד למועד שיקבע במכתב הדרישה , בדרישה
 . לאחר מועד הדרישהם עסקי ימי 02

 
יבקש השותף הכללי למסור לשותפים דרישות בסכום , אם במהלך שנה קלנדארית, על אף האמור 

כי , השותף הכללי מתחייב ,או יותר מסך התחייבויות ההשקעה של השותפים המוגבלים 52%של 
שיהוו ביחד עם דרישות קודמות )בטרם תימסר לשותפים דרישה לתשלום סכומים נוספים 

, באותה שנה קלנדארית( מהתחייבויות ההשקעה של השותפות 52%מעל  תבאותה שנה קלנדארי
ימים טרם מועד  42השותף הכללי ימסור לשותפים המוגבלים הודעה מקדימה בכתב לפחות 

ההודעה המקדימה תתאר את ההשקעה הצפויה "(. הודעה מקדימה"כל אחת )ברה המבוקש ההע
וכן תפרט את הסכומים אותם השותפים המוגבלים צפויים להידרש להעביר במסגרת , ומטרתה

, ישלח השותף הכללי דרישה, ככל שההשקעה הצפויה התגבשה(. אם וכאשר תישלח)הדרישה 
ובלבד שמועד ההעברה , זה לעיל 4.5תאם להוראות סעיף אשר תועבר לשותפים המוגבלים בה

 .ימי עסקים לאחר קבלת הדרישה 02יחול בכל מקרה לפחות 
 

לגרוע בצורה כלשהי קבלת סכומים כלשהם על ידי שותף מוגבל מאת השותפות לא יהיה בה כדי  4.3
כאמור  שותף הכללית הועל פי דריש בשותפות להמשיך ולהשקיע של השותף המוגבלמחובתו 

אם יפר מי מהשותפים את . עד למלוא סכום התחייבות ההשקעה שלו לעיל 4.5בסעיף 
לא יהיה בכך כדי לאפשר לשותף אחר להימנע , התחייבותו להשקיע בהון השותפות כאמור

 .או לדחותה, מביצוע השקעתו כנדרש על פי הסכם זה
 

לא יהיה , ום התחייבות ההשקעה שלואת מלוא סכ, בפועל, לאחר שישקיע שותף מוגבל בשותפות  4.4
או לשלם סכומים /השותף המוגבל חייב להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות ו

אלא בהתאם להוראות כל דין שלא ניתן , או למי מטעמם/או לשותף הכללי ו/נוספים לשותפות ו
 .להלן 01.6להתנות עליו ובהתאם להוראות סעיף 

 
  לוםאי ביצוע הוראת תש 4.2

 
אשר  ,לעיל 4.5את העברתו כאמור בסעיף  ודרש שותפות או השותף הכלליסכום שה 4.2.0

ג והנשנתי המרבי הה ריבית בשיעורישא "( הסכום בפיגור)"לא יועבר במועדו 
"(. ריבית הפיגורים)" 6_________בבנק  שקליים ד"כריבית חריגה בחשבונות חח

ט עורכי "ובפרט שכ)את כל ההוצאות כמו כן יידרש אותו שותף לשלם לשותפות 
. שהוצאו על ידי השותפות או השותף הכללי לצורך אכיפת ביצוע התשלום( דין

                                            
 .יושלם על ידי השותף הכללי. אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל  6
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מובהר בזאת כי ריבית הפיגורים והחזר ההוצאות כאמור לעיל לא יילקחו בחשבון 

, וריבית הפיגורים, לצורך חישוב הסכום שהוכנס להון השותפות על ידי אותו שותף
תיזקף לזכות , ת שהוציאה השותפות בקשר עם גביית הסכום בפיגורבניכוי הוצאו

בהתאם ליחסי , חשבונות ההון של שאר השותפים אשר אינם שותפים מפרים
 .החלוקה במועד הזקיפה כאמור

 
 הבצירוף ריבית הפיגורים שנצבר, קזז בכל עת את הסכום בפיגורשותף הכללי יה 4.2.5

 .זכאי לו בל אשר פיגר בתשלוםשותף המוגהמכל תשלום אשר , ובגינ
  

 אם לא העביר שותף מוגבל את מלוא הסכום בפיגור בצירוף ריבית הפיגורים 4.2.3
ונמסרה ( כהגדרתו להלן)עד למועד התשלום הנדחה , לידי השותפות, שנצברה בגינו

שותף )"לשותף כאמור הודעה בכתב על ידי השותף הכללי בדבר היותו בהפרה 
( ג)-(א)ק "פות זכאית לכל אחד מן הסעדים המפורטים בסתהיה השות, "(מפר

על פי , היא זכאית לומבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר וזאת , לחוד או במצטבר, להלן
 : כל דין

 
וכן את ריבית , לאכוף את ביצוע התשלום על ידי השותף המפר (א)

 . הפיגורים והחזר ההוצאות בגינו
 

( א: )ף המפר בסכום הגבוה מביןלהפחית את חשבון ההון של השות (ב)
או , מיתרת חשבון ההון של אותו שותף מפר עובר לאותו מועד 21%

מסך סכומי ההשקעה שהעביר השותף המפר לשותפות עובר  21%( ב)
 4.2.4ויחולו הוראות סעיף , "(סכום קנס הפיגור)"לאותו מועד 

 . להלן
 

ף הכללי וצדדים לרבות לשות)כל אחד משאר השותפים ( 0: )להציע ל (ג)
, אם השותפים לא נענו( 5)לפי יחסי החלוקה או , (קשורים שלו

לרכוש את , "(הניצע)"לפי קביעת השותף הכללי ', להציע לצד ג
זכויותיו של השותף המפר וליטול על עצמו את התחייבויות 

ויחולו , "(זכויות השותף המפר)"ההשקעה של השותף המפר 
 .להלן 4.2.2הוראות סעיף 

 
, ביחס לשותפים המוגבלים שאינם הממשלה –" מועד התשלום הנדחה", עניין זהל

 .ימים לאחר מועד ההעברה 61וביחס לממשלה , ימים לאחר מועד ההעברה 50
 

, הורה השותף הכללי על הפחתת חשבון ההון של השותף המפר בסכום קנס הפיגור 4.2.4
 :יחולו ההוראות הבאות

 
אי לבצע השקעות בשותפות מאותו מועד השותף המפר לא יהיה זכ (א)

 . ואילך
 

אם . יתרת חשבון ההון של השותף המפר תופחת בסכום קנס הפיגור (ב) 
בעקבות ההפחתה כאמור תהיה יתרת חשבון ההון של השותף המפר 

וסכום , תועמד יתרת חשבון ההון של השותף המפר על אפס, שלילית
ואילך לא יהיה  אך מאותו מועד, קנס הפיגור יתוקן בהתאמה

השותף המפר זכאי לתשלום כלשהו מהשותפות ולא יזקפו לזכותו 
 .כל רווחים מרווחי השותפות
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( לעיל( ב)ק "בכפוף להתאמה בהתאם להוראת ס)סכום קנס הפיגור  (ג)
בהתאם , ייזקף כרווח לזכות חשבונות ההון של שאר השותפים

 .ליחסי החלוקה למועד הזקיפה כאמור
 

 :יחולו ההוראות הבאות, השותף הכללי על רכישת זכויות השותף המפרהורה  4.2.2
 

. הצעת זכויות השותף המפר לשאר השותפים תופנה אליהם בכתב 4.2.2.0
וזאת בהודעה , כל שותף יהיה רשאי לקבל את ההצעה האמורה

 . יום ממועד ההצעה 50-בכתב שתימסר לשותף הכללי לא יאוחר מ
 

זכויות השותף המפר יועבר לכל שותף שנתן הודעת החלק הרלוונטי ב 4.2.2.5
קיבול כנדרש לעיל בהתאם לשיעור בזכויות השותף המפר שנתן 

או אם השותפים לא נענו לצד , (כולם או חלקם)לגביהן הודעת קיבול 
תשלום ( ב) -תשלום לשותפות של הסכום בפיגור ו( א) -בתמורה ל' ג

תרת חשבון ההון של מי 21% -לשותף המפר של סכום שלא יפחת מ
בניכוי ריבית , עובר לדרישת הסכום שבפיגור, השותף המפר

 .לעיל( א)ק "הפיגורים המשולמת לשותפות בהתאם לס
 

סכום ', מובהר כי אם הציע השותף הכללי  זכויות שותף מפר לצד ג 4.2.2.3
בגין הזכויות כאמור יהיה בהתאם לאמור ' הרכישה שישלם צד ג

 . ללעי 4.2.2.5בסעיף 
 

זכויות , לאחר מועד התשלום הנדחה, זה לעיל 4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   4.2.6

לא תילקחנה ( כל עוד הן מוחזקות על ידי שותף מפר)השותפות של שותף מפר 
והשותף המפר לא יכול להצביע בכל , בחשבון לצרכי כל החלטה על פי הסכם זה

 . הליך כאמור
 

זה לעיל יהוו פיצוי מוסכם  4.2ולות האמורות בסעיף כי כל אחת מהפע, מוסכם 4.2.7
 .  ללא צורך בהוכחת נזק בגין הפרתו, וסביר בנסיבות העניין

 
להוציא דרישת תשלום לשותפים האחרים , על פי שיקול דעתו, השותף הכללי רשאי 4.2.8

לתשלום הסכום שנדרש מהשותף המפר ושלא הועבר לשותפות על ידי השותף 
כאשר בחישוב )על פי חלקו היחסי בהתחייבות ההשקעה לשותפות  כל אחד, המפר

ובלבד , (החלק היחסי של כל שותף לא יילקח בחשבון חלקו של השותף המפר
ששותף מוגבל לא יידרש להשקיע בהון השותפות סכום הגבוה מיתרת סכום 

 .התחייבות ההשקעה שלו לשותפות
 

גד שותף מפר ולסעדים שייתבעו ממנו החלטות השותפות באשר לצעדים שינקטו כנ 4.2.9
השותף הכללי ידווח לוועדה המייעצת על החלטותיו . יתקבלו על ידי השותף הכללי

בדבר הצעדים שינקטו והסעדים שיתבעו משותף מפר וכן את נימוקיו הסבירים 
 .  בקשר עם החלטות כאמור

 
  שותף מיוחד 4.6

 
חייב להוסיף ולהשקיע בהון השותפות  שותף מוגבל לא יהיה, למרות האמור לעיל 4.6.0

עובר למועד בו נדרש להשקיע סכומים נוספים בהון , אם המציא לשותף הכללי
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חוות דעת בכתב מאת עורך דין , השותפות בהתאם לסכום התחייבות ההשקעה שלו

לפיה , "(המקובלת הדעת חוות( )"אשר זהותו תהא מקובלת על השותף הכללי)
פות תפר הוראת דין או הוראת רשות רגולטורית המשך השקעתו בהון השות

אשר שותף מוגבל כאמור כפוף להן ואשר לא הייתה בתוקף במועד , מוסמכת
 "(. מיוחד שותף)"הצטרפותו לשותפות 

 
לאחר שהומצאה חוות הדעת )מעת שנעשה שותף מוגבל לשותף מיוחד כאמור לעיל  4.6.5

א יחשב שותף מיוחד כשותף מפר ל, להלן 4.6.3ובכפוף לאמור בסעיף ( המקובלת
סכומים נוספים בהון השותפות , ולא יהיה רשאי להשקיע, ולא יידרש להשקיע

ויראו את סכום התחייבות ההשקעה של שותף מיוחד כאמור כאילו היה הסכום 
, על אף האמור. אשר הושקע על ידו בשותפות עד למועד שבו נעשה שותף מיוחד

המשיך ולהשקיע בהון השותפות לצורך תשלום מובהר כי שותף מיוחד יידרש ל
חודשים מהמועד שבו הפך  05וזאת עד לתום , חלקו היחסי בהוצאות השותפות

שותף מיוחד ימשיך להיות כפוף לחובת ההשבה על פי , כמו כן. להיות שותף מיוחד
 .להלן 01.6 -ו 9.4הוראות סעיפים 

 
סות להשקעות השותפות אשר לשותף מיוחד לא תהא כל זכות בחלוקות המיוח 4.6.3

מובהר כי חלקו של שותף מיוחד בהשקעות אשר . נעשו שלא מתוך כספי השקעתו
, נעשו מתוך כספי השקעתו בין במישרין ובין באמצעות השקעה מחדש כאמור לעיל

באישור הוועדה , השותף הכללי. יהיה בהתאם לשיעור השקעתו באותן השקעות
כפי שימצא מתאים , זה 4.6.3האמור בסעיף  יקבע את מנגנון יישום, המייעצת

 .וראוי בנסיבות העניין לאור חוות הדעת המקובלת ובהתאם לאמור בסעיף זה לעיל
 

שותף מוגבל שנעשה שותף מיוחד יעשה את מירב המאמצים , על אף האמור לעיל 4.6.4
אשר הוא לא יכול )להעביר את יתרת סכום התחייבות ההשקעה שלו בשותפות 

לצד שלישי על מנת לעמוד בהוראת הדין או הרשות הרגולטורית ( להשקיע
והשותף הכללי ישתף פעולה עם השותף , המוסמכת אשר בגינה נעשה שותף מיוחד

 .  המיוחד בקשר עם העברת זכויותיו כאמור
 

 חלוקה לשותפים ודמי הצלחה לשותף הכללי, הוצאות חשבון ההון .5
 

  הוצאות 2.0
 

, מוסכם כי הוצאות הניהול והתפעול בהן תשא השותפות, להלן 2.0.4בכפוף לסעיף  2.0.0
ואשר  בעבור השותפותאו מי מטעמו /וישא השותף הכללי ילרבות הוצאות בהן 

 :יהיו כדלהלן, על ידי השותפות הםיושבו ל
 

 .אגרה או תשלום חובה אשר יחול על השותפות, כל מס (א) 
 

בפעילותה של  רה במישריןהוצאה או התחייבות הקשו, כל עלות (ב) 
ובלבד , פירוקה וביצוע השקעות השותפות, ניהול עסקיה, השותפות

( לרבות השותף הכללי)שלא יותרו התקשרויות עם מי מהשותפים 
אלא אם יהיו בתנאי שוק ואושרו על , וצדדים קשורים של מי מהם

ובלבד שהאמור לא יחול על התקשרויות שניתן )ידי הועדה המייעצת 
אישור מראש במסגרת הסכם זה או שנקבע בהסכם זה מנגנון להן 

 (.  אחר לאישורן
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שכר טרחת רואי החשבון ועורכי הדין שתעסיק השותפות בקשר עם  (ג)

 .ענייני השותפות
 

הוצאות בגין פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות  (ד)
 .להסכם (א)5..8בנספח מקצועית כמפורט 

 
לרבות החזר , בקשר עם פעילות הוועדה המייעצת כל הוצאה סבירה (ה)

 .להלן 9.7.2הוצאות לחברי הוועדה המייעצת בהתאם לסעיף 
 

בגין ניהול השותפות בידי השותף הכללי וביצוע , דמי ניהול רבעוניים (ו)
אשר ישולמו מראש בתחילת כל , התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה

 :7"(דמי הניהול)"כדלקמן , רבעון
 

( מ"כולל מע) 1.42% -סכום השווה ל - תקופת ההשקעהב . 0
במהלך תקופה , ואולם; מסכום התחייבות ההשקעה הכולל

הממשלה תישא במלוא , של שנתיים ממועד הסגירה הראשוני
מסכום ( מ"כולל מע) 1.42%דמי הניהול בשיעור של 

דמי הניהול ששולמו )התחייבויות ההשקעה  הכולל של הקרן 
דמי הניהול : "במהלך השנתיים הראשונותעל ידי הממשלה 

והשותפים האחרים לא יישאו בתשלום דמי , "(המוגדלים
 . ניהול

( מ"כולל מע) 1.32%-סכום השווה ל - לאחר תקופת ההשקעה . 5
לרבות השקעות )סך הסכומים שהושקעו ( א)מההפרש שבין 

עלות נכסי ( ב)לבין , בפועל בנכסי פורטפוליו( מחדש
בתוספת עלות נכסי הפורטפוליו , שר מומשוהפורטפוליו א

אשר נמחקו ובתוספת סכום בו הופחת ערכם של נכסי 
אך בכל מקרה לא פחות מסך של , פורטפוליו בספרי השותפות

 (. מ"כולל מע)לשנה ₪  211,111
 

השותף הכללי יהיה רשאי לבקש כי דמי הניהול , לעיל( ו)2.0.0על אף האמור בסעיף  2.0.5
או הפרשי הצמדה על דמי /וזאת ללא תוספת ריבית ו, מועד מאוחר יותרישולמו לו ב

מבלי לגרוע , כמו כן. ובלבד שלא יהיה בדרישה כאמור כדי לפגוע בשותפים, הניהול
במועד הסגירה הראשוני יהיה זכאי השותף הכללי לקבל , לעיל( ו)2.0.0מסעיף 

₪  621,111 מהשותפות מקדמה על חשבון דמי ניהול עתידיים בסך של עד
 הוצאות)"לשם מימון ההוצאות בהן נשא בקשר עם הקמת השותפות , "(המקדמה)"

ינוכה רבע מסכום המקדמה מדמי , אם בחר השותף הכללי לעשות כן"(. ההקמה
, הניהול השנתיים שתשלם השותפות לשותף הכללי בכל אחת מהשנים הראשונה

 .השלישית והרביעית ממועד הסגירה הראשוני, השנייה
 

עובדיו , השותף הכללי, מדמי הניהול יקוזזו כל הסכומים שקיבלו אנשי המפתח 2.0.3
בגין מתן שירותים לנכסי פורטפוליו , (או גופים קשורים אליהם/ו)או מי מטעמם /ו

, (מ"לרבות מע)בניכוי מיסים , או בקשר עם השקעת השותפות בנכס/של השותפות ו

                                            
אשר יחול לגבי השותפים המוגבלים שיבחרו בו חלף דמי , נוגע לדמי הניהול ודמי ההצלחההשותף הכללי רשאי לקבוע במסגרת הסכם ההצטרפות מסלול חלופי ב  7

במסגרת מסלול זה יוכל השותף הכללי לשנות את הוראות (. להסכם( ה)או /ו( ד)2.4.3ודמי ההצלחה המפורטים בסעיפים ( )ו)2.0.0הניהול המפורטים בסעיף 

ל זה כדי להגדיל את חלקה של הממשלה בדמי הניהול ויתר הוראות הסכם זה החלות על דמי ניהול יחולו ללא ובלבד שלא יהיה במסלו, להסכם( ו)2.0.0סעיף 

 .לעיל ולא במסלול החלופי( ו)2.0.0הממשלה תבחר במסלול דמי הניהול המפורט בסעיף , מבלי לגרוע מדמי הניהול המוגדלים. שינוי
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וסכומים ששולמו , ם על תשלומים כאמוראו השבה החלי/שאינם ניתנים לקיזוז ו

סבירות שהוצאו על ידם בקשר עם מתן  (out of pocket)כהחזר הוצאות 
זה  2.0.3כל קיזוז על פי הוראות סעיף "(. הסכומים לקיזוז)"השירותים כאמור 

. יבוצע במלואו מדמי הניהול הרבעוניים העוקבים שלאחר קבלת הסכומים לקיזוז
לעיל מובהר כי במקרה בו לא יהיה ניתן לקזז את כל מבלי לגרוע מהאמור 

בשל )הסכומים לקיזוז במלואם מדמי הניהול של הרבעון העוקב לרבעון בו התקבלו 
אזי כל יתרה תקוזז מתשלומי דמי , (היותם גבוהים מדמי הניהול של רבעון כאמור

זזו עד אשר סך כל הסכומים לקיזוז קו, הניהול הרבעוניים העוקבים שלאחריהם
ישלם השותף הכללי את , במלואם ואם לא קוזזו במלואם מדמי הניהול העוקבים

 . יתרת הסכומים לקיזוז לשותפות לפני מועד החלוקה האחרונה של השותפות
 

למעט דמי הניהול )לעיל  2.0.0כי הוצאותיה של השותפות כמפורט בסעיף , מוסכם 2.0.4
וכן הוצאות ישירות בקשר עם  (יגציהכגון ליט)והוצאות בגין אירועים לא צפויים 

 ההוצאות תקרת)"לשנה ₪  011,111לא יעלו על סך של   (עסקאות שיצאו אל הפועל
 Broken)הוצאות ישירות של השותפות בגין עסקאות שלא יצאו לפועל "(. השנתית

Deals ) ולא ישולמו לאחר תקופת ₪  511,111לא יעלו על סך שנתי של עד
שהינה מעבר לתקרת , ל הוצאה בגין אירועים לא צפוייםכ, כמו כן. ההשקעות

 . תהיה כפופה לאישורה של הוועדה המייעצת, ההוצאות השנתית
 

השותף הכללי יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות שאינן בגדר הוצאות  2.0.2
, ובכלל זה בהוצאות הרגילות היומיומיות שלו, לעיל 2.0.0השותפות כמפורט בסעיף 

וכן בכל , עובדיו והוצאות משרד, כבו בעיקר מתשלום שכר אנשי המפתחאשר יור
הוצאות הקמת השותפות ובכל ההוצאות הקשורות בעסקאות של השותפות שלא 

  .מעבר לתקרה השנתית כאמור לעיל( Broken Deals)יצאו אל הפועל 
 

ה יהוו דמי הניהול ודמי ההצלחה להם זכאי השותף הכללי על פי הוראות הסכם ז 2.0.6
לרבות , את התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה זכאי השותף הכללי מהשותפות

בין שהשותפות השקיעה בהם ובין אם )בגין ניהול השותפות ובגין איתור נכסים 
 .ובדיקתם( לאו

 
השותף הכללי יגרום לכך שהשותפות תנהל בספריה חשבון הון בקשר עם כל אחד מהשותפים  2.5

אליהם כפופים משקיעים שבונות ההון ינוהלו על פי כללי חשבונאות מקובלים ח "(.חשבון ההון)"
 . מוסדיים

 
 :יתרת חשבון ההון לכל מועד תחושב על ידי השותף הכללי באופן הבא  2.5.0

 
 ; השקעתו של אותו שותף בהון השותפות (א)

 
בתוספת רווחים שנזקפו לזכותו של אותו שותף בהתאם להוראות  (ב)

 ; להלן 2.3סעיף 
 

או שחולק , אם קיבל, בניכוי כל סכום שקיבל השותף מן השותפות (ג)
 ; להלן 2.4והכל בהתאם להוראות סעיף , לשותף

 
בניכוי כל ההפסדים שנזקפו לחובתו של אותו שותף בהתאם  (ד)

 ; להלן 2.3להוראות סעיף 
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 כל סכום שאמור להיזקף לחובתו או, לפי העניין, בניכוי או בתוספת (ה)

לעיל  4.6או /ו 4.2לזכותו של אותו שותף כתוצאה מהפעלת סעיפים 
 .להלן 9.4וסעיף 

 
שותף מוגבל אשר לו טענות באשר ליתרת חשבון ההון שלו יהיה רשאי לפנות     2.5.5

ביקש זאת שותף . לשותפות בכתב ולבקש כי רואה החשבון יאשר את נכונות היתרה
ימי עסקים לאחר קבלת  04-לא יאוחר מ ,תמציא השותפות לשותף המוגבל, מוגבל

אישור מרואה החשבון באשר לגובה יתרת חשבון ההון של השותף ונספח , בקשתו
המפרט כיצד חושבה יתרת חשבון ההון של השותף המוגבל אשר נבדק ואושר על 

קביעתו של רואה החשבון תחייב את השותפות ואת השותף . ידי רואה החשבון
בון כי יש לתקן את יתרת חשבון ההון של אותו שותף קבע רואה החש. המוגבל

את היתרה כאמור וכן יתקן  שותף הכלליתקן הי, בהתאם להערת השותף המוגבל
את יתרת חשבון ההון של כל שותף מוגבל אחר שטענת השותף המוגבל רלבנטית 

קבע . והשותף הכללי ישא בשכר טרחת רואה החשבון בהכנת האישור כאמור, לגביו
 אייש, החשבון כי יתרת חשבון ההון שדיווחה השותפות לשותף המוגבל נכונהרואה 

למען הסר ספק . השותף המוגבל בשכר טרחת רואה החשבון לצורך מתן אישורו
 .מובהר כי אין באמור בכדי למנוע תיקון טעויות של רואה החשבון

 
 זקיפת רווחים והפסדים 2.3

 
לרבות לצרכי ניהול חשבון ההון )מעת לעת השותפות תחשב את רווחיה והפסדיה  2.3.0

ולעניין השפעות אחרות , בהתאם לשינויים בשווי הנכסים( של כל אחד מהשותפים
אליהם כפופים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  -על רווחיה והפסדיה 

 .(IFRS -ונכון למועד חתימת הסכם זה לפי כללי ה)משקיעים מוסדיים 
 

קוף רווחים או הפסדים בתקופה לזכות או לחובת חשבון ההון של השותפות תז 2.3.5
בהתאם להוראות סעיף , השותפים על פי יחסי החלוקה שבין השותפים באותו מועד

או ' גבתה כל סכום המגיע לה מצד ג, כאילו השותפות מכרה את כל נכסיה, להלן 2.4
תה תקופה התפרקה וחילקה את כל התמורה הנותרת לשותפים באו, מהשותפים

אם וככל שהוא זכאי להם במועד , לרבות זקיפת הוצאות ותשלומים לשותף הכללי)
 (. הייחוס האמור

 
 ,ואו חלק ממנ ימדי רבעון קלנדר כאמור לעיל תבוצעוההפסדים   הרווחים זקיפת 2.3.3

כל טענה בנוגע לאופן זקיפת הרווחים וההפסדים תתברר  .קבע השותף הכלליכפי שי
 .לעיל 2.5.5ון הקבוע בסעיף  בהתאם למנגנ

 
 חלוקות לשותפים  2.4

 
בכפוף לסמכות השותפות להשקיע מחדש תמורה שתתקבל מנכסי פורטפוליו שלה  2.4.0

יום ממועד קבלת תמורה כאמור בידי  91 -לא יאוחר מ, להלן 2.9כאמור בסעיף 
מסכום התמורה שנתקבלה אצלה , 8תחלק השותפות לשותפים במזומן, השותפות

ובלבד שהשותפות לא תהא חייבת לבצע חלוקה במידה , את הסכום לחלוקה
 . ₪מיליון  3 -נמוך מ( כהגדרתו להלן)והסכום לחלוקה 

                                            
אך לא עבור השותף הכללי , ון לחלוקה בעין של נכסים על ידי השותפות במועד החלוקה האחרון של השותפותהשותף הכללי יהיה רשאי להוסיף להסכם זה מנגנ  8

השותף הכללי יממש בשמו , במקרה של שותף שבחר כאמור. ובלבד שתינתן לכל שותף מוגבל אפשרות לבחור שלא לקבל חלוקות בעין, או צדדים קשורים שלו/ו

 .וזכאותו לדמי הצלחה תיבחן על בסיס הסכומים שחולקו בפועל לשותף המוגבל לאחר המימוש, ללא תמורה, בעיןועבורו את הנכסים שיבקש לחלק 
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הסכום לחלוקה יהיה כל הסכומים שיתקבלו בידי השותפות מנכסי הפורטפוליו  2.4.5
, בהפחתת הסכומים הנדרשים לשם הבטחת עמידת השותפות בהתחייבויותיה, שלה

או לשם ביצוע השקעות מחדש בנכסי פורטפוליו בהתאם , ימות והצפויותהקי
ובלבד שסכומים שהופחתו מהסכום ; "(הסכום לחלוקה)"להוראות הסכם זה 

יחולקו לשותפים במועד החלוקה הסמוך שלאחר , לחלוקה ולא נעשה בהם שימוש
 .מכן

 
 :9חלוקת  הסכום לחלוקה תבוצע לפי הסדר ובאופן הבא 2.4.3

 
ובכללם הממשלה שתקבל גם החזר על מלוא סכום )לשותפים  011%, יתראש (א)

רטה על פי יחסי -פרו, (דמי הניהול המוגדלים שהושקעו על ידה בשותפות
סכום השווה , זה( א)ק "עד אשר כל השותפים יקבלו במצטבר על פי ס, החלוקה

 ;לכלל סכומי ההשקעה שלהם  בשותפות

לרבות )לשותפים  011%, ה לשותפיםלאחר החזר מלוא סכום ההשקע, שנית  (ב)

זה לשותפים ( ב)ק "עד אשר החלוקות על פי ס, על פי יחסי החלוקה( הממשלה
שנתי מצטבר ( IRR)ישקפו לשותפות שיעור תשואה פנימי ( לרבות הממשלה)

ממועד ההשקעה בפועל ועד למועד , על סך סכומי ההשקעה בשותפות 5%של 
 ; "(הראשון שואההת רף)"זה ( ב)ק "החלוקה על פי ס

 

ק "לאחר תשלום מלוא רף התשואה הראשון לשותפים בהתאם לס, שלישית  (ג)

, "(המשקיעים מהמגזר הפרטי( )"למעט הממשלה)לשותפים  011%, לעיל( ב)
כשלצורך זה ייוחס חלקה היחסי של הממשלה לשותפים )על פי יחסי החלוקה 

התחייבות למעט שותפים מוגבלים שהשקעתם הינה במסגרת , מוגבלים
וכן לשותף הכללי ביחס להתחייבות , ההשקעה המנדטורית של השותף הכללי

( השקעה שהינה מעבר להתחייבות ההשקעה המנדטורית של השותף הכללי
 -לעיל ו( ב)ק "עד אשר סך החלוקות על פי ס, "(יחס החלוקה ללא הממשלה)"

על סך  2%של  שנתי מצטבר( IRR)ישקפו לשותפות שיעור תשואה פנימי , זה( ג)
ממועד ההשקעה בפועל ועד למועד החלוקה על פי , סכומי ההשקעה בשותפות

 ; "(רף התשואה השני)"זה ( ג)ק "ס

 

לעיל ועד אשר ( ג)ק "לאחר תשלום מלוא רף התשואה השני בהתאם לס, רביעית (ד)
זה ישקפו לשותפות שיעור תשואה ( ד)-לעיל ו( ג)-(ב)ק "סך החלוקות על פי ס

על סך סכומי ההשקעה בשותפות ממועד  01%שנתי מצטבר של ( IRR)פנימי 
רף התשואה )"זה ( ד)ק "ההשקעה בפועל ועד למועד החלוקה על פי ס

לשותף הכללי כדמי  51% (i: )זה יבוצעו( ד)ק "חלוקות תחת ס, "(השלישי
על פי יחס החלוקה ללא , למשקיעים מהמגזר הפרטי 81%( ii) -הצלחה ו

 . הממשלה
 

, לעיל( ד)ק "לאחר תשלום מלוא רף התשואה השלישי בהתאם לס ,חמישית (ה)
חלק מכל חלוקה כאמור בשיעור הקבוע ( i: )חלוקות נוספות יבוצעו באופן הבא

להסכם זה ישולם לשותף הכללי כדמי  (ה)5.4.3כנספח בטבלת העזר המצורפת 
חלקו של השותף הכללי בחלוקות כאמור ילך ויפחת באופן שעבור )הצלחה 

                                            
חלף דמי , השותף הכללי רשאי לקבוע במסגרת הסכם ההצטרפות מסלול חלופי בנוגע לדמי ההצלחה ודמי הניהול שיחולו על שותפים מוגבלים שיבחרו בכך  9

במסגרת מסלול זה יוכל השותף הכללי לשנות את הוראות ((. ו)2.0.0ודמי הניהול המפורטים בסעיף )להסכם ( ה)או /ו( ד)2.4.3ההצלחה המפורטים בסעיפים 

ובלבד שלא יהיה במסלול זה כדי לשנות את חלקה של הממשלה ויתר ההוראות הסכם זה החלות על דמי ההצלחה יחולו ללא , להסכם( ה)או /ו( ד)2.4.3סעיפים 

 .שינוי



08 

 

 40912 - 2435085/14 

 

שיעור דמי ההצלחה   -ויותר  31%שנתי מצטבר של ( IRR)ור תשואה פנימי שיע

היתרה מכל חלוקה כאמור תשולם ( ii) -ו, (1%לשותף הכללי יעמוד על 
 .על פי יחס החלוקה( לרבות הממשלה)לשותפים 

 

 .להסכם זה 5.4.3כנספח מצורפת , דוגמא מספרית לסדר ואופן החלוקה
   

שלא בקשר עם )לעיל ( i()ה) -ו( i()ד)ק "לשותף הכללי על פי סהסכומים המחולקים  2.4.4

או בהתאם למסלול החלופי לדמי ניהול ולדמי הצלחה /ו( השקעתו בשותפות
, מ"דמי ההצלחה כוללים מע". הצלחה דמי"יכונו   ,כמפורט בהסכם ההצטרפות

 . ככל שחל
 

השותף הכללי יהיה  מוסכם כי, זה לעיל ולהלן 2.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.4.2
מוסכם כי , כמו כן. רשאי לקבל דמי הצלחה רק לאחר תום תקופת ההשקעה

השותף הכללי יהיה רשאי לבקש כי דמי ההצלחה ישולמו לו במועד מאוחר יותר 
או הפרשי הצמדה על סכום דמי /וזאת ללא תוספת ריבית ו, ממועד החלוקה

 .ותפיםההצלחה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במי מהש
 

זה יחולו גם  2.4לעיל ויתר הוראות סעיף  2.4.3סדר החלוקות כאמור בסעיף  2.4.6
 . בשינויים המתחייבים, בפירוק השותפות

 
2.2 Downside Protection  

 
אם לאחר פירוק השותפות וחלוקת כל נכסיה בהתאם להוראות , על אף כל האמור אחרת

עה של השותפים בשותפות עולה על סך הסכומים סך סכומי ההשק, לעיל 2.4החלוקה שבסעיף 
בגין הפסד נומינלי ( א: )יחולו ההוראות הבאות"( נומינלי הפסד)"שחילקה השותפות לשותפים 

תקרת סף )"₪ מליון  02 -מסך הסכומים שהושקעו בשותפות ובכל מקרה לא יותר מ 2%של עד 
בין על ידי העברת )ד כאמור מסך הפס 91% -הממשלה תישא בסך השווה ל, "(ההפסד הראשונה

סכום זה ( )תשלומים בפועל לשותפות ובין על דרך של ויתור על חלוקות המגיעות לה בפירוק
, "(5%ההגנה עד  סכום" -בנטרול סך ההפסד בו הייתה נושאת הממשלה ללא הגנה זו 

המשקיעים )"למעט השותף הכללי או צדדים קשורים אליו , והמשקיעים מהמגזר הפרטי
יקטינו את חלקם בהפסד כאמור בגובה חלקם היחסי בסכום ההגנה , "(טיים הבלתי תלוייםהפר

ככל שההפסד הנומינלי עולה על תקרת סף ( ב) -ו; על פי יחס החלוקה ללא הממשלה, 2%עד 
, 2%מעבר לסכום ההגנה עד , הממשלה תישא, אזי ביחס לחלק ההפסד כאמור, ההפסד הראשונה

מים בפועל לשותפות ובין על דרך של ויתור על חלוקות המגיעות לה בין על ידי העברת תשלו
אך , מסכום ההפסד הנומינלי מעל תקרת סף ההפסד הראשונה 21% -בסכום השווה ל, בפירוק

סכום זה בנטרול סך ההפסד )בכל מקרה לא יותר מסך הסכומים שחולקו לממשלה מהשותפות 
סכום ההגנה מעבר " -ת סף ההפסד הראשונה בו הייתה נושאת הממשלה ללא הגנה זו מעל תקר

והמשקיעים הפרטיים הבלתי , "(הכולל ההגנה סכום", 2%וביחד עם סכום ההגנה עד , "5% -ל
, שהינו מעבר לתקרת סף ההפסד הראשונה, קשורים יקטינו את חלקם בחלק ההפסד האמור

למען הסר . ממשלהעל פי יחס החלוקה ללא ה, 2% -בגובה חלקם היחסי בסכום ההגנה מעבר ל
או /השותף הכללי ו, ספק יובהר כי בקשר עם התחייבות ההשקעה המנדטורית של השותף הכללי

בכל צורה שהיא מסכום  ובעלי מניות בשותף הכללי לא ייהנ/ או שותפים /צדדים קשורים אליו ו
מבלי  .הניתן על ידי הממשלה אך ורק לטובת המשקיעים הפרטיים הבלתי תלויים, ההגנה הכולל

ללא תלות  2%מוסכם כי הממשלה תישא בסכום ההגנה עד , זה לעיל 2.2לגרוע מהאמור בסעיף 
ואף אם לא תהיה שותפה מוגבלת בקרן ואם לא קיבלה חלוקות מהשותפות , בחלקה היחסי בקרן

 .  2%או קיבלה חלוקות בסכום נמוך יותר מסכום ההגנה עד 
 



09 

 

 40912 - 2435085/14 

 

 .להסכם זה 5.5כנספח זה מצורפת  2.2דוגמא מספרית למנגנון הקבוע בסעיף 

 
חוות דעתו של רואה החשבון של השותפות לעניין חישוב חלקם של השותפים על פי הסכם זה  2.6

בהוצאות ובהפסדי השותפות וחישוב דמי ההצלחה לשותף הכללי תחייב את הצדדים , בהכנסות
 .ככל שיהיו ,זה כדי למנוע תיקון טעויות 2.6אין באמור בסעיף . לכל דבר ועניין

 
לשותף מוגבל לא תהא כל זכות למשוך כספים מהשותפות או לדרוש מהשותפות לשלם או לחלק  2.7

לו סכומים לחלוקה או תשלומים אחרים או למנוע מהשותפות או לחייבה לשלם תשלומים 
אלא אם כן נאמר אחרת , י הסכם זה"כלשהם או הוצאות לסוגיהן אשר מותרים לתשלום עפ

 .סכם זהבמפורש בה
 

צו או הוראה של איזו , תקנה, כלל, שום חלוקה לא תיעשה אם חלוקה שכזו תפר חוק כלשהו  2.8
השותף הכללי לא יהיה רשאי להתקשר בהסכם . רשות שלטונית החלות באותה עת על השותפות

אלא באישור מראש של הוועדה , כלשהו אשר מגביל את יכולתה של השותפות לבצע חלוקות
 . המייעצת

 
 השקעות המשך והשקעות מחדש 2.9

 
רשאית השותפות לבצע במהלך , להסכם זה 9.8בנספח בכפוף לכללי ומגבלות ההשקעה כמפורט 

, שנים לאחר מכן השקעות המשך בנכסי הפורטפוליו הקיימים שלה 3תקופת ההשקעה שלה ועד 
רן ותמורות ק, לרבות תשלומי ריבית)הן מתמורות שיתקבלו אצלה מנכסי פורטפוליו שלה 

 . והן מסכומים שיעמידו השותפים על פי קריאות לכסף שיוציא השותף הכללי( מימושים
 

לצורך , השותפות תהיה רשאית לעשות שימוש בתקבולים שיתקבלו אצלה מנכסי פורטפוליו שלה
השקעות מחדש בין בתאגידי מטרה חדשים במהלך תקופת ההשקעה ובין בנכסי פורטפוליו 

 . קופת ההשקעה ובכפוף למגבלות לעיל לגבי השקעות המשךקיימים לאחר ת
 

על פי שיקול דעתו של השותף הכללי ובהתחשב בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות , שותפותה  2.01
מוקדם ככל האפשר לפני המועד המיועד לתשלום המס , בהלשותפים תחלק  ,של השותפות

שיעור המס הגבוה ביותר החל בישראל על אשר יחושב לפי , סכום, ביחס לכל שנת מס, הנדרש
 שותפים ביחס לחלקם היחסי בהכנסות השותפותהעל מנת לכסות את חיובי המס של , יחידים

כל חלוקת מס  ."(המס חלוקת)"אשר ייקבע בהתאם לחלקם היחסי בהון השותפות , באותה שנה
ראויים לחלוקה כאמור תיעשה לכלל השותפים ותחשב כמקדמה על חשבון חלוקה של סכומים 

 . לעיל 2.4בהתאם להוראות סעיף 
 

ללוות או לקבל כספים בכל דרך אחרת  , שותף לא יהא רשאי למשוך, זה 2מעבר לאמור בסעיף   2.00
 . מחשבון ההון שלו

  
 השקעות השותפות .9

 
 השקעות השותפות יבוצעו רק על פי ובהתאם לכללי, לעיל 3.3 -ו 3.5בנוסף לאמור בסעיפים   6.0

 .להסכם זה 9.8בנספח ומגבלות ההשקעה של השותפות כמפורט 
 

להסכם זה  9.8בנספח או כללי ההשקעה כאמור /אם חרגה השותפות מאחת או יותר ממגבלות ו 6.5
דמי הניהול להם יהיה זכאי השותף הכללי על פי ( i: )אזי יחולו ההוראות הבאות, "(הפרה אירוע)"

 -ממה שהיה זכאי השותף הכללי אילולא ארע אירוע ההפרה ו 71% -הסכם זה יהיו בסך השווה ל
(ii )ימים ממועד קרות אירוע  7 -השותף הכללי ימסור הודעה על כך לשותפים בתוך לא יאוחר מ
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יום מקרות אירוע ההפרה לריפוי ההפרה  42תעמוד לרשות השותף הכללי תקופה של ( iii)-ההפרה ו

י יהיה רשאי השותף הכללי להמשיך ולפעול בהתאם במהלך תקופת הריפו"(. תקופת הריפוי)"
, להוראות הסכם השותפות ובלבד שבתקופת הריפוי לא יבוצעו השקעות חדשות על ידי השותפות

ישובו דמי , אם תוקנה ההפרה במהלך תקופת הריפוי. אלא לשם ריפוי אירוע ההפרה כאמור
הכללי את ההפרה בתוך תקופת  לא תיקן השותף. הניהול להיות בשיעורים הקבועים בהסכם זה

להחליט על ( א)יכנס השותף הכללי לאלתר את הוועדה המייעצת אשר תהיה רשאית , הריפוי
אם לא תוקנה ההפרה בתוך תקופת . להחליט על פירוק השותפות( ב)החלפת השותף הכללי או 

עמיד כספים השותפים לא ידרשו לה, הריפוי או אם הוועדה המייעצת החליטה על פירוק השותפות
השותף , אם החליטה הוועדה המייעצת על פירוק השותפות. אלא לשם מימון הוצאות השותפות

הכללי יפעל למימוש נכסיה של השותפות ופירוקה בתוך שנתיים ממועד קבלת ההחלטה כאמור או 
עד אם מו, על אף האמור לעיל"(. מועד תחילת הפירוק)"לפי העניין , המועד האחרון לריפוי ההפרה

השותף הכללי יפעל למימוש , חודשים ממועד הסגירה הראשוני 54תחילת הפירוק יחול לפני חלוף 
אם החליטה הוועדה המייעצת על . נכסיה של השותפות ופירוקה בתוך שנה ממועד תחילת הפירוק

אשר תהא רשאית בהחלטה , תתכנס האסיפה של השותפים המוגבלים, החלפת השותף הכללי
, להלן 2.4.2בנספח ובלבד ששותף זה עומד בתנאים המפורטים , ותף כללי חדשרגילה למנות ש

במקרה של החלפת השותף . שיש לו שני אנשי מפתח העומדים בתנאי הסף לאיש מפתח, ובכלל זה
יהיה השותף הכללי הפורש זכאי לקבל דמי הצלחה בהתאם למנגנון , הכללי ומינוי שותף כללי חדש

אם לא התקבלה החלטה כאמור בתוך שישה חודשים ממועד קרות  .להלן 04.5הקבוע בסעיף 
 . תפורק השותפות כאמור לעיל, אירוע ההפרה

  
, לא יבוצעו השקעות חדשות, (או אם הושהתה תקופת ההשקעה)לאחר תום תקופת ההשקעה  6.3

והשותף הכללי רשאי לדרוש מהשותפים המוגבלים להעמיד סכומים נוספים לשותפות על חשבון 
תשלום הוצאות השותפות כמפורט ( א: )רק במידה הנדרשת לשם, תחייבות ההשקעה שלהםה

ביצוע השקעה אשר עקרונותיה התגבשו והוסכמו בכתב בהסכם מחייב בין הצדדים ( ב), בהסכם זה
 2.9ביצוע השקעות המשך בהתאם להוראות סעיף ( ג)-ו, הרלוונטיים עובר לתום תקופת ההשקעה

 .לעיל
 

 ההשקעות ועדת  6.4
 

, "(ההשקעות ועדת)"חברים ( 2)השותף הכללי ימנה וועדה אשר תורכב מעד חמישה  6.4.0
וביניהם כל אנשי המפתח וחברים נוספים אשר ימונו על ידי השותף הכללי ויאושרו 

לא יידרש אישור של הוועדה המייעצת , על אף האמור. על ידי הוועדה המייעצת
גם אם אינם אנשי מפתח כחברים , פים בשותף הכללישות/ לצורך מינוי בעלי מניות 

 .בוועדת ההשקעות
 

, ללא זכות הצבעה, "(הממשלה משקיף)"לממשלה תהיה הזכות למנות משקיף  6.4.5
לעסקים קטנים ובינוניים  מנהל הסוכנותהמשקיף ימונה על ידי . לועדת ההשקעות

 . במשרד האוצרראש אגף תקציבים במשרד הכלכלה וסגן 
 

אך לא )השותף הכללי יהיה רשאי להפסיק את חברותו של חבר בועדת ההשקעות  6.4.3
, מכל סיבה שהיא וכן למנות חברים חדשים לועדת ההשקעות( של משקיף הממשלה

( לעיל 6.4.0שלא תידרש במקרה של סייפת סעיף )בכפוף להסכמת הוועדה המייעצת 
 . ולכך שכל אנשי המפתח יכהנו כחברים בועדת ההשקעות

 
אך , ועדת ההשקעות תתכנס לפי צרכי השותפות ועל פי החלטת השותף הכללי 6.4.4

לפחות אחת לחודשיים במהלך תקופת ההשקעות ולאחר תקופת ההשקעה לפחות 
במצב , באפיקי השקעה חדשים, בהשקעות עתידיות, בין היתר, ותדון, אחת לרבעון
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ות השותפות ובנושאים במגמות בשווקים הרלוונטיים לפעיל, נכסי הפורטפוליו

 . שונים אחרים כפי שיובאו בפניה על ידי השותף הכללי או מי מחברי הוועדה
 

חבר . מניין חוקי לקיום ישיבה של ועדת ההשקעות יהיה רוב חברי ועדת ההשקעות 6.4.2
ועדת השקעות אשר הצבעה בקשר עם עניין מסוים מעמידה אותו במצב של ניגוד 

 . מנע מהצבעה בקשר עם אותו ענייןי, עניינים עם השותפות
 

או מימוש נכסי פורטפוליו /כל החלטה בקשר עם ביצוע השקעות על ידי השותפות ו 6.4.6
ולפיכך תובא לוועדת ההשקעות ותתקבל על , תדרוש את אישור ועדת ההשקעות

רוב מיוחד , החלטות בועדת ההשקעות יתקבלו ברוב רגיל(. או תדחה על ידה)ידה 
השותף הכללי יפעל בהתאם להחלטות  .כפי שייקבע השותף הכללי, או פה אחד

 .וועדת ההשקעות
 

 הפניית הזדמנויות השקעה ואירוע איש מפתח, הקדשת זמן ניהולי .2
 

השותף הכללי וכל אחד מאנשי המפתח מתחייב להקדיש את הרוב , במהלך תקופת ההשקעה 7.0
ותשומת לבו העסקית לניהול עסקיה וקידום של זמנו העסקי ( substantial majority)המוחלט 

יקדיש כל אחד מאנשי , לאחר תום תקופת ההשקעה ועד לפירוק הקרן. ענייניה של השותפות
מימושם וחלוקת תמורת , המפתח זמן ככל שיידרש באופן סביר לשם השבחת נכסי השותפות

 .המימושים לשותפים 
 

( א)ללי וכל הגופים הקשורים של מי מהם השותף הכ, אנשי המפתח, במהלך תקופת ההשקעה 7.5
ואשר , או הובאה לידיעתם/יעבירו לועדת ההשקעות כל הזדמנות השקעה אשר זוהתה על ידם ו

 -ו, מתאימה לשותפות לאור מדיניות ההשקעות שלה ומגבלות ההשקעה שלה ובהתאם ליכולתה
פות לאור מדיניות לא יבצעו כל השקעה ולא יהיו מעורבים בכל השקעה המתאימה לשות( ב)

למעט השקעות המשך בנכסים שנרכשו על ידם )מגבלות ההשקעה שלה ויכולתה , ההשקעה שלה
בכפוף לקבלת אישור הוועדה , על אף האמור. אלא עבור השותפות, (טרם מועד הסגירה הראשוני

 השותף הכללי וכל הגופים הקשורים של מי מהם יהיו, אנשי המפתח, המייעצת לביצוע ההשקעה
במקרים בהם הזדמנות ההשקעה הובאה , לעיל( ב)רשאים לבצע השקעות כאמור בסעיף קטן 

 . וזו החליטה שלא לבצע את ההשקעה עבור השותפות, בפני ועדת ההשקעות
 

או להיות , מתחייבים שלא להקים( וכן כל גוף קשור של מי מהם)השותף הכללי ואנשי המפתח  7.3
או קרן השקעות בעלת /או בפעילות של מיזם ו/יהול ומעורבים בכל אופן וצורה שהם בנ

או כזאת המתחרה בשותפות /אסטרטגיה ומאפייני השקעה דומים במהותם לאלו של השותפות ו
כי אף לאחר , מובהר בזאת. לפני תום תקופת ההשקעה"( המשך קרן)"על הזדמנויות השקעה 

בהתאם ובכפוף , ראשונה לשותפות תהא זכות, הקמת קרן המשך בהתאם להוראות הסכם זה
כל הזדמנות ( i)במלואה או בחלקה , לנצל, (לרבות על פי הסכם זה)ליכולותיה והתחייבויותיה 

השקעה אשר עקרונותיה ( ii)וכן , להשקעת המשך בנכסי פורטפוליו קיימים של השותפות
 . עההתגבשו והוסכמו בכתב בהסכם מחייב בין הצדדים הרלוונטיים עובר לתום תקופת ההשק

 
 אירוע איש מפתח 7.4

 
מאנשי המפתח יחדל להקדיש את הזמן הנדרש ממנו ( או יותר מאחד)אחד ( i)אם  7.4.0

מכל , לניהול ענייניה של השותפות( בין בתקופת ההשקעה ובין לאחריה)בהסכם זה 
 05יום במהלך תקופה של  051יום ברצף או  91למשך תקופה של , סיבה שהיא

או יותר )או אחד /לגבי השותף הכללי ו( Cause)ארע אירוע סיבה  (ii)או /ו, חודשים
ובלבד שאם יש יותר ; (אירוע איש מפתח" -כל אחד מהם )מאנשי המפתח ( מאחד
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האמור לא יחול כל עוד לפחות שני אנשי מפתח מקדישים את  -משני אנשי מפתח 

גבי השותף ל( Cause)הזמן כפי הנדרש מהם בהסכם וכל עוד לא ארע אירוע סיבה 
השותף הכללי ימסור הודעה ( א: )אזי, הכללי ולגבי שניים או יותר מאנשי המפתח

ימים ממועד קרות אירוע איש המפתח  7 -על כך לשותפים בתוך לא יאוחר מ
אם עדיין )תושהה תקופת ההשקעה של השותפות ( ב); "(הודעת אירוע איש מפתח)"

יום מקרות  051בתוך , עדה המייעצתהשותף הכללי יציג לוו( ג) -ו( לא הסתיימה
איש מפתח חלופי לאיש המפתח שעזב או שארע לגביו אירוע , אירוע איש מפתח

או יותר מאיש מפתח אחד אם עזב או ארע אירוע סיבה לגבי יותר מאיש )סיבה 
 2.4.8בנספח העומד בתנאי הסף המקצועיים לאנשי המפתח כמפורט , (מפתח אחד

 "(. איש מפתחתנאי הסף ל)"להסכם זה 
 

ואם טרם הסתיימה , אם אישרה הוועדה המייעצת את איש המפתח החלופי כאמור 7.4.5
יום  051אם בתוך . תקופת ההשקעה תוסר ההשהיה ותקופת ההשקעה תמשיך

מקרות אירוע איש המפתח לא הוצג איש מפתח חלופי שעומד בתנאי הסף או לא 
השותף הכללי יכנס , פתחתתקבל הסכמת הוועדה המייעצת להחלפת איש המ

למנות שותף ( i)אשר תהיה רשאית בהחלטה מיוחדת , אסיפה של שותפים מוגבלים
ובלבד ששותף כללי זה עומד , כללי חדש לשותפות במקומו של השותף הכללי

ובכלל זה כי יש לו לפחות שני אנשי , להסכם זה 2.4.2בנספח בתנאים המפורטים 
 04.5יחולו הוראות סעיף ,ובמקרה זה, פתחמפתח העומדים בתנאי הסף לאיש מ

לפרק את ( ii)או , להלן ביחס לדמי ההצלחה להם זכאי השותף הכללי הפורש
 . השותפות

 
ימונה שותף כללי חדש , אם התקבלה החלטה מיוחדת למנות שותף כללי חדש  

אם לא התקבלה , ואולם. תוסר ההשהיה ותקופת ההשקעות תמשיך, כאמור
חודשים מקרות אירוע  6אמור על ידי אסיפת השותפים בתוך החלטה מיוחדת כ

תסתיים ( i)אזי , איש המפתח או אם התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את השותפות
השותפים לא ידרשו להעמיד ( ii), (אם עדיין לא הסתיימה)תקופת ההשקעה 

השותף ( iii) -ו, אלא לשם מימון הוצאות השותפות כמפורט בהסכם זה, כספים
לי יפעל למימוש נכסיה של השותפות ופירוקה בתוך שנתיים ממועד קבלת הכל

או שנה ממועד כאמור , לפי העניין, אי קבלת ההחלטה כאמור/ ההחלטה המיוחדת
 .חודשים ממועד הסגירה הראשוני 54אם אירוע איש המפתח ארע לפני חלוף 

 
 (Cause)חלוקת דמי הצלחה ואירוע סיבה  7.2

 

או השותף /כנגד מי מאנשי המפתח ו( Cause)רחשות אירוע סיבה במקרה של הת 7.2.0

ישיבו , לפי העניין, או השותף הכללי/איש המפתח הרלוונטי ו( i)אזי , הכללי
או /ו( או הגוף הקשור אליו/ו)לשותפות את כל דמי ההצלחה שאותו איש מפתח 

ממועד ביצוע ( ואם קיבל)קיבלו , לפי העניין, (או הגוף הקשור אליו/ו)השותף הכללי 
אך לא יותר מסך דמי ( )Cause)המעשה או המחדל שבגינם ארע אירוע הסיבה 

החל ( ii) –ו , (בניכוי המס ששולם בגינם ואשר לא הושב לו, ההצלחה שקיבל בפועל
לפי , או השותף הכללי/ו( או הגוף הקשור אליו/ו)מאותו מועד איש המפתח כאמור 

( Cause)באופן שאם אירוע הסיבה , דמי הצלחהלא יהיו זכאים לתשלום , העניין
דמי ההצלחה להם יהיה זכאי השותף הכללי יפחתו כפי , אינו לגבי השותף הכללי

בשותף הכללי עובר ( או הגוף הקשור אליו/ו)שיעור חלקו של אותו איש מפתח 
    (.Cause)לקרות אירוע הסיבה 
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מוסכם כי , לעיל 7.2.0האמור בסעיף לעיל ומבלי לגרוע מ 2.4על אף האמור בסעיף  7.2.5

( 0)בגין , או השותף הכללי/מי מאנשי המפתח ובמקרה בו הוגש כתב אישום כנגד 
( 5)או ; או גורם קשור אליה/או הונאה בקשר עם השותפות ו/מרמה ו, גניבה, להעימ

עבירה שעונשה ברירת קנס או עבירה , למעט חטא)עבירה פלילית שעונשה מאסר 
, או בעבירה על פי חוק ניירות ערך/ו( ך ורק לחוקי עזר עירונייםהמתייחסת א

או השותף /כל דמי ההצלחה שאותו איש מפתח ו( i)יופקדו , 0968 –ח "התשכ

מהמועד הנטען לביצוע ( אם קיבל)קיבל , (או הגוף הקשור אליו/ו)לפי העניין , הכללי
, (המס ששולם בגינם בניכוי, אך לא יותר מסך דמי ההצלחה שקיבל בפועל)העבירה 

לפי , או השותף הכללי/כל דמי ההצלחה להם יהיה זכאי אותו איש מפתח ו( ii) –ו 

בידי נאמן שימונה , החל ממועד הגשת כתב האישום( או הגוף הקשור אליו/ו)העניין 
או צד /או השותף הכללי ו/אם וככל שאותו איש מפתח ו. על ידי השותף הכללי

יעביר , בפסק דין סופי וחלוט או כתב האישום נגדו בוטל זוכה, לפי העניין, קשור
, לפי העניין, (או הגוף הקשור אליו/ו)או השותף הכללי /הנאמן לידי איש המפתח ו

והשותפות תישא בכל העלויות וההוצאות , את דמי ההצלחה שהופקדו אצלו עבורו
לפי , ראו צד קשו/או השותף הכללי ו/אם וככל שאותו איש מפתח ו. של הנאמן

יעביר הנאמן את דמי ההצלחה שהופקדו , הורשע בפסק דין סופי וחלוט, העניין
 .בכל העלויות וההוצאות של הנאמן אוהשותף הכללי ייש, אצלו לשותפות

 
לעיל יחולקו על ידי  7.2.5 -ו 7.2.0סכומים שיוחזרו לשותפות בהתאם לסעיפים  7.2.3 

 .לעיל 2.4.3עיף בהתאם לס, השותפות בין השותפים המוגבלים
 

 השותף הכללי .1
 

שיקול הדעת והכוחות , לשותף הכללי יהיו כל הסמכויות, בכפוף לכל יתר הוראות הסכם זה 8.0
, שותף הכללי ינהל את כל ענייניהה. לניהול השותפות ועסקיה ולמילוי התחייבויות השותפות

ל מנת לבצע ולהגשים את ויעשה את מירב המאמצים ע, בתום לב פעילותה ועסקיה של השותפות
והכל בכפוף לסמכויות ועדת ההשקעות והוועדה , מטרותיה של השותפות כאמור בהסכם זה

לשותף הכללי יהיו כל הכוחות והסמכויות , ולהוראות כל דין בהסכם זה בכפוף לאמור. המייעצת
ים לקידום אשר ייראו לו כנחוצים וכמועיל, לנקוט בכל הליך או צעד ולעשות כל פעולה או דבר

ובלבד שלא יטיל על השותפים המוגבלים חובות או , פעילותה ועסקיה, מטרות השותפות
 , התחייבויות מעבר לאמור בהסכם זה

 
בכפוף )השותפים מסכימים כי השותף הכללי רשאי בכל עת , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 8.5

לבצע כל אחת מהפעולות , כלליוהשותפים מייפים את כוחו של השותף ה, (להוראות הסכם זה
 :הבאות

 
ב בקשר לכל דבר "התחייבות וכיו, הסכם, מסמךכל לחתום בשם השותפות על  8.5.0

 .ועניין הקשור בפעילותה של השותפות
 

זה או , להחליט ולקבוע בשם השותפות בדבר הצטרפותו של אדם או תאגיד כלשהו 8.5.5
בהון השותפות ולנקוט בכל  לשותפות ואת סכום השקעתו מוגבלכשותף , אחר

 .בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה לוהכו, הפעולות הדרושות לכך
 

מבקשת ובין כנתבעת  או ותביעה בשם השותפות בין כתובעתמשפטי לנהל כל הליך  8.5.3
תביעות והליכים משפטיים כאמור ולהתפשר בהם כפי וליישב כל , משיבהאו 
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להליכים משפטיים הנוגעים לסכום העולה החלטות בקשר , ואולם; שימצא לנכון

 . יתקבלו באישור של הוועדה המייעצת, ₪10מיליון  01על 
 

 .ליתן ולקבל כל הודעה בשם השותפות 8.5.4
 

או הנדרשת לשותפות או לשם ביצוע עם השותפות לקבל כל החלטה בקשר  8.5.2
רך כל שותפות לצושם הלרבות קביעת זכויות חתימה ב, הוראותיו של הסכם זה

 .דבר ועניין
 

עניין דבר ולצורך כל , ולהתקשר בהסכמים עם יועצים חיצוניים, למנות, עזרילה 8.5.6
לרבות רואי , בניהול ענייניה השוטפים ובקידום מטרותיה, הקשור בעסקי השותפות

 .ב"יועצים משפטיים וכיו, מומחים למיניהם, חשבון
 

 .ולה הנדרשת לצורך עסקי השותפותנהל את נכסי השותפות  ולעשות  כל פעל 8.5.7
 

לייעץ לשותפות בנושא השקעות ובמידת הצורך לכהן כדירקטור או נושא משרה  8.5.8
 . אחר בנכסי פורטפוליו או כיועץ להם מטעם השותפות

 
, לבצע את כל הדרוש ולקבל כל החלטה לשם הוצאתן לפועל של השקעות השותפות 8.5.9

 .  ות ממימושןמימושן וחלוקת התמורות המתקבל
 

לספק את המידע הסביר הדרוש לשותפים המוגבלים לשם הכנת הדיווחים  8.5.01
 .הנדרשים מהם על פי כל דין לרשויות המס בקשר עם הכנסותיהם מהשותפות

 
 . למלא כל חובה אחרת החלה על השותפות 8.5.00

 
 האסיפה והוועדה המייעצת, השותפים המוגבלים .6

 
שותפים בשותף /או בעלי מניות/ו, אך למעט אנשי המפתח)תפים המוגבלים אחד מהשולא אף  9.0

ישתתף בניהול ( ככל שיהיו שותפים מוגבלים בשותפות, או צדדים קשורים שלהם/הכללי ו
ולא יעשה או יתחייב , במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עסקיה ופעילותה, השותפות

 . נפקות משפטית כלשהי לעשות בשם השותפות כל פעולה בעלת
 

כי ידוע לו שבהתאם , בחתימתו על הסכם זה ועל הסכם ההצטרפות, כל שותף מוגבל מצהיר 9.5
 :כפי שהינן בתוקף במועד חתימת הסכם זה, להוראות הפקודה

 
כאילו היה , יהא אחראי לכל חיוביה, שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות  9.5.0

 .א משתתף בניהולהכל עוד הו, שותף כללי
 

שותף מוגבל לא יהיה אחראי לחובותיה והתחייבויותיה של השותפות למעלה מן   9.5.5
בכפוף ליתר הוראות הסכם זה  לוהכו, הסכום שהתחייב להשקיע בשותפות

 .והפקודה
 

                                            
טרם חתימת הממשלה על , המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות, או סכום נמוך יותר שיקבע בהסכמת השותף הכללי והשותפים המוגבלים שאינם הממשלה  10

 .הסכם השותפות
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במישרין או , למשוך או לקבל, במשך קיומה של השותפות, שותף מוגבל אינו רשאי 9.5.3

יהא חב בחיוביה של השותפות כדי , ואם עשה כן, לק מהשקעתושום ח, בעקיפין
 . הסכומים שמשך או קיבל

 
השותף המוגבל הינו הבעלים היחידי של זכויותיו מכוח הוראות הסכם זה כלפי השותף הכללי  9.3

 דהואוכלפי השותפות ושום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה כדי להקנות זכויות כלשהן למאן 
המוגבל עצמו והיא לא תפורש כמקנה זכות כאמור אלא אם כן נאמר במפורש זולת השותף 

 .אחרת
 

במקרה בו תישא השותפות בהוצאה כלשהי בשל דרישת רשות שלטונית כזו או אחרת בקשר עם  9.4
או שתאלץ לשאת בתשלום כלשהו המשויך או החל על שותף מסוים , שותפותו של שותף מסוים

מיד עם , ישיב השותף המשיב לשותפות, (בהתאמה, "המשיב השותף" -ו" הסכום להשבה)"
על פי שיקול דעתו , רשאי השותף הכללי, לחילופין. את הסכום להשבה, דרישתה הראשונה

או לקזז את הסכום /הבלעדי להפחית מחשבון ההון של השותף המשיב את הסכום להשבה ו
בכפוף להוראות כל . סכם זהלהשבה מסכומי חלוקה המגיעים לאותו שותף בהתאם להוראות ה

זה תמשיך לחול ותחייב את השותף המשיב גם לאחר פירוקה של  9.4התחייבות לפי סעיף , דין
 . השותפות

 
השותף הכללי יהא (. "אסיפת השותפים")יהא רשאי לכנס אסיפה של השותפים , השותף הכללי 9.2

, במצטבר, ם מוגבלים המחזיקיםעל פי דרישה בכתב שתופנה אליו על ידי שותפי, חייב לעשות כן
ניהולה , על כינוס אסיפת השותפים. או על ידי הממשלה/מיחסי החלוקה ו 21%-ביותר מ

 :וההצבעה בה יחולו ההוראות הבאות
 

 .של עשרה ימים לפחות, מראש ובכתב, אסיפת השותפים תכונס בהודעה לשותפים 9.2.0
 

, ם באמצעות כל אמצעי תקשורתהשותפים רשאים לקיים את אסיפת השותפים ג 9.2.5
 .ובלבד שכל השותפים המשתתפים באסיפת השותפים יוכלו לשמוע זה את זה

 
, מנין חוקי לקיום אסיפת שותפים יהיה שני שותפים מוגבלים או יותר המחזיקים 9.2.3

אם כעבור חצי שעה  .והממשלה ביניהם, מיחסי החלוקה 21%-ביותר מ, במצטבר
ת תידחה מאליה אסיפ ,ן החוקיילא ימצא המני המן המועד שנקבע לאסיפ

אם צוין מועד כאמור בהודעה על  ,או למועד מאוחר יותר, שעות 75-ב שותפיםה
אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין . "(הנדחית האסיפה)"אסיפת השותפים כינוס 

 75אזי תכונס אסיפה נדחית נוספת , חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לה
ואם , (או במועד מאוחר יותר שנקבע בהזמנה לישיבה המקורית)וחר יותר שעות מא

בה לא יהיה מניין חוקי אזי כל מספר משתתפים יהווה מנין חוקי ויהיה רשאי לדון 
 .בנושאים הקבועים על סדר יומה של אסיפת השותפים המקורית

 
יבחר יושב ראש  בהיעדרו. יושב ראש אסיפת השותפים יהיה השותף הכללי או נציגו 9.2.4

. על ידי רוב השותפים המשתתפים באסיפה, לצורך אותה אסיפה בלבד, האסיפה
 . ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול מכריע או קול נוסף

 
כוח ההצבעה של השותפים באסיפת השותפים יקבע לפי יחסי החלוקה של כל שותף  9.2.2

לטות באסיפת יתקבלו הח, למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה. באותו מועד
 21%-יותר מ, במצטבר, השותפים רק אם תמכו בהן שותפים מוגבלים המחזיקים

 . ובלבד שהממשלה ביניהם, מיחסי החלוקה
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החלטה שנתקבלה באסיפת השותפים תחייב את כל , בכפוף ליתר הוראות הסכם זה 9.2.6

 ובלבד שלא יהיה בסמכות, בין שנכחו באסיפה ובין שנעדרו ממנה, השותפים
האסיפה כדי לחייב שותף להשקיע סכומים מעבר לסכומים להם התחייב בהסכם 

או כדי /או הוצאות שמשלמת השותפות ו/או כדי להגדיל תשלומים ו/ההצטרפות ו
לשנות את חלקו של שותף מוגבל בהון או ברווחי השותפות כך שהשינוי כאמור אינו 

כדי לשנות יחסי חלוקה  או/פרו ראטה בין כל השותפים בהתאם ליחסי החלוקה ו
או כדי לשנות את אופן זקיפת רווחים /ו, (באופן שאינו פרו ראטה בין כל השותפים)

 . אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של השותף הנפגע, והפסדים בחשבונות ההון
 

שיישמר במקום עסקיה , יושב ראש האסיפה יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה 9.2.7
ויהווה , פרוטוקול כאמור ייחתם בידי יושב ראש האסיפה. ותהעיקרי של השותפ

 . ראיה לכאורה לאמור בו
 

או /האסיפה תהיה רשאית לקבל החלטות אך ורק בנושאים שהוסמכה בהסכם זה ו 9.2.8
 .לעסוק בהם במפורש, על פי דין

 
יפת החלטות בכתב בנושאים בהם הוסמכה אס, למעט אם נקבע רוב גבוה יותר בהסכם זה  9.6

, אשר נחתמו על ידי שותפים המחזיקים, או על פי דין לעסוק/ו, במפורש, השותפים בהסכם זה
תהיינה תקפות ובנות פועל לכל צורך , וביניהם הממשלה, מיחסי החלוקה 72%-יותר מ, במצטבר

זו החלטה שנתקבלה באסיפה שכונסה והתקיימה כדין לשם קבלת אותה  הכאילו היית, שהוא
 .תידרש החלטה בכתב כאמור לפי רוב גבוה זה –קבע בהסכם זה רוב גבוה יותר אם נ. החלטה

 
 הוועדה המייעצת 9.7

 
השותף הכללי ימנה וועדה אשר תורכב מחמישה נציגים של השותפים המוגבלים  9.7.0

"(. המייעצת הוועדה)"או אנשי המפתח /אשר אינם צד קשור של השותף הכללי ו
נות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה באמצעות מנהל הסוכ)לממשלה 

תהיה זכות למנות חבר לוועדה המייעצת ( וראש אגף התקציבים במשרד האוצר
 .מטעמה

 
תפקידה של הוועדה המייעצת יהיה לייעץ ולהמליץ במצבים בהם קיים ניגוד  9.7.5

 לבין השותפות( או צד קשור שלהם)או אנשי המפתח /עניינים בין השותף הכללי ו
השותפות תישא בכל ההוצאות הסבירות החלות . ובנושאים נוספים על פי הסכם זה

 . בגין כינוסה ועבודתה של הוועדה המייעצת
 

וכן רוב מחברי הוועדה המייעצת יהיו רשאים לכנס את הוועדה , השותף הכללי  9.7.3
ניהולה וההצבעה בה יחולו , על כינוס הוועדה המייעצת. המייעצת מעת לעת

 : ראות הבאותההו
 

הוועדה המייעצת תכונס בהודעה שתופץ לכל חברי הוועדה המייעצת   9.7.3.0
במקרים דחופים ובהסכמה בכתב של כל . לפחות עשרה ימים מראש

או בהודעה מראש .תכונס הוועדה המייעצת ללא הודעה מראש, חבריה
 . קצרה יותר

 
שיבה גם באמצעות כל חברי הוועדה המייעצת רשאים לקיים את הי     9.7.3.5

ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים בישיבה יוכלו , אמצעי תקשורת
 .לשמוע זה את זה
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מנין חוקי לקיום ישיבה של הוועדה המייעצת יהיה רוב חברי הוועדה   9.7.3.3
אם כעבור חצי שעה מן . ובלבד שנציג הממשלה יהיה נוכח בישיבה

, א ימצא המניין החוקיהמועד שנקבע לישיבת הוועדה המייעצת ל
או למועד מאוחר יותר אם צוין , שעות 75-ב ישיבהה תידחה מאליה

אם בישיבה הנדחית . ישיבת הוועדהמועד כאמור בהודעה על כינוס 
אזי , כאמור לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לה

עים כל מספר חברים יהווה מנין חוקי ויהיה רשאי לדון בנושאים הקבו
ובלבד שנציג הממשלה ישתתף , על סדר יומה של הישיבה המקורית

יקבע מועד , במידה ונציג הממשלה לא השתתף בישיבה. בישיבה
אם בישיבה הנדחית "(. ישיבה נדחית נוספת)"לישיבה נדחית נוספת 

הנוספת כאמור לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע 
הווה מנין חוקי ויהיה רשאי לדון בנושאים אזי כל מספר חברים י, לה

לרבות בהיעדר נציג , הקבועים על סדר יומה של הישיבה המקורית
 .הממשלה

 
ליושב הראש לא יהיה . יושב ראש הוועדה המייעצת יהיה נציג הממשלה      9.7.3.4

 .להלן 9.7.3.6אך תהיה לו זכות וטו כמפורט בסעיף , קול נוסף או מכריע
 

חבר וועדה מייעצת אשר הצבעה בקשר עם עניין מסוים מעמידה אותו    9.7.3.2
ימנע מהצבעה בקשר עם אותו , במצב של ניגוד עניינים עם השותפות

 . עניין
 

למעט אם נאמר אחרת . המייעצת יהיה קול אחד הלכל חבר בוועד 9.7.3.6
החלטות בישיבות הוועדה המייעצת תתקבלנה על פי דעת , בהסכם זה

לחבר הוועדה , ואולם, הוועדה הנוכחים בישיבת הוועדה רוב חברי
המייעצת שמונה על ידי הממשלה תהיה זכות וטו בנוגע לכל עניין שיובא 

 .בפני הוועדה המייעצת
 

יושב ראש ישיבת הוועדה המייעצת יערוך פרוטוקול של ההליכים      9.7.3.7
ול פרוטוק. שיישמר במקום עסקיה העיקרי של השותפות, בישיבה

 .ויהווה ראיה לכאורה לאמור בו, כאמור ייחתם בידי יושב ראש הישיבה
 

, במפורש, החלטות בכתב בנושאים בהם הוסמכה הוועדה המייעצת בהסכם זה 9.7.4
תהיינה תקפות ובנות פועל , אשר הסכימו לנוסחן כל חברי הוועדה המייעצת, לעסוק

שיבת הוועדה המייעצת כאילו הייתה זו החלטה שנתקבלה בי, לכל צורך שהוא
 .שכונסה והתקיימה כדין לשם קבלת אותה החלטה

 
למעט , או מהשותף הכללי/חברי הוועדה המייעצת לא יקבלו שכר מהשותפות ו 9.7.2

החזר הוצאות סבירות שהוציאו בקשר עם מילוי תפקידם כפי שיקבע על ידי השותף 
 . לעיל 2.0.4הכללי ובכפוף להוראות סעיף 

 
לא ישתתפו חברים , בין אם התקבלו בישיבה או בכתב, טות הוועדה המייעצתבהחל 9.7.6

או /בהחלטה שעל סדר היום ו( להלן 03.0כהגדרתו בסעיף )אשר להם עניין אישי 
 .המצויים בניגוד עניינים בקשר עם ההחלטות שעל סדר יומה של הועדה

 
 שיפויואחריות  ..8
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לא יהא שותף מוגבל אחראי לחיוביה של , זה להלן 01ף בכפוף להוראות הפקודה ולהוראות סעי 01.0
השותפים המוגבלים אינם אחראים באופן . השותפות למעלה מסכום התחייבות ההשקעה שלו

 . הדדי ביניהם ואחריותם היא לחוד
 

חברי ועדת ההשקעות , בעלי מניותיהם או מי מטעמם, אנשי המפתח, עובדיו, השותף הכללי 01.5
אינם ולא "( הגופים המשופים: "ביחד)וכן חברי הוועדה המייעצת ( הממשלה ובכלל זה משקיף)

יהיו אחראים כלפי השותפות או השותפים המוגבלים על כל מעשה או מחדל שנעשו על ידי מי 
על פי הסמכויות והכוחות שהוענקו להם בהסכם זה או על פי , מהם בשם השותפות או עבורה

או תוך הפרה יסודית של /במרמה ו, בזדון, ברשלנות רבתי אלא אם נעשו לוהכ, הוראת כל דין
חברי הוועדה המייעצת ומשקיף הממשלה יהיו אחראים , על אף האמור לעיל.  הוראות הסכם זה

 .לכל נזק או הוצאה כאמור לעיל רק אם פעלו בזדון או במרמה
 

, וכן מי מעובדיהם, השותף הכללי ישפה את השותפים המוגבלים ואת חברי הוועדה המייעצת 01.3
הגופים המוגבלים : "ביחד)בעלי מניותיהם או כל חברה או גורם אחר מטעמם , מנהליהם

, תשלום או נזק ישיר שיגרמו להם, בגין כל הוצאה, כולם או חלקם לפי העניין, "(המשופים
ל פסק בורר או דרישת רשות שלטונית ע, החלטה, פסק דין, קנס אזרחי, כופר, לרבות בשל חקירה

או מי /עקב דרישה או תביעה שנובעת ממעשה או מחדל  שנעשה על ידי הגופים המשופים ו, פי דין
, או תוך הפרה יסודית של הוראות הסכם זה/במרמה ו, בזדון, שהינם ברשלנות רבתי, מטעמם

מיד לאחר שיחויבו הגופים המוגבלים המשופים בפסק דין או בהסכם פשרה שהשותף  לוהכ
בכפוף לכך שכל גוף מוגבל משופה יודיע לשותף  לוהכ, בתשלום הוצאה כאמור, הכללי צד לו

יאפשר לשותף הכללי ליטול על עצמו , הכללי על דרישה או תביעה כאמור מייד לאחר שהוגשה
ועל חשבונו את ההגנה בדרישה או תביעה כאמור ויסייע לו ככל הנדרש באופן סביר בהתגוננות 

כם כי הגופים המוגבלים המשופים לא יתקשרו בהסכם פשרה מוס. בפני הדרישה או התביעה
 .אלא אם הסכם כאמור אושר מראש על ידי השותף הכללי, בקשר עם כל תביעה או דרישה

  
תשלום או נזק ישיר אשר מי , בשל כל הוצאה, השותפות מתחייבת לשפות את הגופים המשופים 01.4

, פסק דין, קנס אזרחי, כופר, בות בשל חקירהלר, במישרין, מהאמורים יישא או ייאלץ לשאת בו
בשל כל מעשה או מחדל אשר נעשו על , פסק בורר או דרישת רשות שלטונית על פי דין, החלטה

אירוע )"או תוך הפרה יסודית של הוראות הסכם זה /במרמה ו, בזדון, ידו שלא ברשלנות רבתי
, בתשלום הוצאה כאמור, רלוונטי והכל מיד לאחר שחוייב בפסק דין או בהסכם פשרה, "(מחייב

זה יודיע לשותפות על דרישה  01.4בכפוף לכך שאותו צד הדורש שיפוי על פי הוראות סעיף  לוהכו
יאפשר לשותפות ליטול על עצמה ועל חשבונה את , או תביעה כאמור מייד לאחר שנודע לו עליה

סביר בהתגוננות בפני  ההגנה בדרישה או תביעה כאמור ויסייע לשותפות ככל הנדרש באופן
הגופים המשופים יהיו זכאים לקבל מקדמה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. הדרישה או התביעה

מהשותפות לצורך תשלום הוצאות סבירות צפויות בקשר עם הליכים כאמור בגינם הם זכאים 
כזה זה ובלבד שהגוף המשופה יתחייב כלפי השותפות להשיב סכום ש 01.4לשיפוי בהתאם לסעיף 

 . במידה שלא יהיה זכאי לשיפוי מהשותפות בנסיבות כאמור
 

עד למועד הנקוב , להסכם זה (א)5..8בנספח השותף הכללי ירכוש פוליסות ביטוח כמפורט  01.2
פוליסות הביטוח האמורות יקבעו במפורש כי הכיסוי לפיהן יבוא לפני כל . להלן( ד)55.0בסעיף 

וללא , יפוי שניתנה או תינתן על ידי השותפות או מי מטעמהתשלום על פי או מכוח התחייבות לש
השותף הכללי יגיש לממשלה אישורים על הכיסויים הביטוחיים בנוסח . זכות שיבוב לשותפות

 .   להלן( ד)55.0להסכם זה עד למועד הנקוב בסעיף  (ב)5..8כנספח המצורף 
 

ואין , לעיל 01.4אם להוראות סעיף במקרה שהשותפות נדרשת לשפות את הגופים המשופים בהת 01.6
יפעל השותף הכללי , (לרבות באמצעות דרישות הון)בידה הון מספיק לשם קיום חובתה זו 
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ככל שלא עלה בידי השותף הכללי לממש . למימוש נכסי השותפות לצורך ביצוע תשלומי השיפוי

במקרה  או, נכסים של השותפות בתמורה לסכומים המספיקים לביצוע תשלומי השיפוי
לפטור את השותף הכללי מהחובה לפעול , בהחלטה רגילה, שהשותפים המוגבלים הסכימו

בהודעה , השותף הכללי רשאי יהיה לדרוש מכל השותפים, למימוש נכסי השותפות כאמור לעיל
פרו ראטה בהתאם , להשיב לשותפות סכומים שחולקו להם, ימים לפחות 31מראש ובכתב של 

ובלבד ששותף לא יידרש , תף ביחס לכלל הסכומים שחולקו לשותפיםלסכום שחולק לכל שו
מסך החלוקות שבוצעו לאותו שותף בשנתיים שקדמו לדרישת השיפוי   11__%-להשיב יותר מ

ובניכוי סכומים ששולמו על , (לרבות חלוקות לקודמיו ושהשותף בא בנעליהם כשותף בשותפות)
מסכום  31% -ובסך הכל לא יותר מ, המס ידי אותו שותף בגין חלוקות כאמור לרשויות

כל שותף מוגבל יהיה , זה לעיל 01.6על אף האמור בסעיף . התחייבות ההשקעה של אותו שותף
יוחזקו , אם ביקש,וסכומים אלו, רשאי לבקש מהשותף הכללי שלא יחולקו לו סכומים כאמור

או במועד מוקדם יותר אם  בנאמנות עבורו על ידי השותף הכללי ויחולקו לו במועד פירוק הקרן
לא ניתן , ביקש כאמור שותף מוגבל. ייקבע השותף הכללי כי הם לא כפופים עוד לחובת השבה

 . יהיה לחייבו להשיב לשותפות חלוקות ששולמו לו

 

ייעשה חישוב מחדש של דמי , זה 01.6במקרה של החזר חלוקות על ידי שותפים בהתאם לסעיף 
שבמסגרתו יילקחו בחשבון )לעיל  2.4י בהתאם להוראות סעיף ההצלחה המגיעים לשותף הכלל

ובמקרה שלא יגיעו , (זה לעיל 01.6הסכומים שהוחזרו על ידי השותפים המוגבלים כאמור בסעיף 
ישיב השותף הכללי , לשותף הכללי דמי הצלחה או שיגיעו לו דמי הצלחה בסכומים נמוכים יותר

  . ימים ממועד ביצוע החישוב מחדש 31 -יאוחר מ בתוך לא, לשותפות את הסכומים העודפים
 

 סודיות .88
 

כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר כלשהו ' הצדדים מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר לצד ג 00.0
 לרבות מצבה הכספילשותפות וכל נתון או חומר הקשורים , והשקעותיה פעילותה, לשותפות

גע לשותפים בשותפות שהגיע למי מהשותפים אגב וכן כל מידע הנו, ומצב הנכסים בהם השקיעה
, פי דרישת רשות מוסמכת-פי כל דין או על-למעט מידע שגילויו נדרש על, שותפותו בשותפות

ובלבד שמידע זה לא הפך לנחלת הכלל עקב מעשה או מחדל )מידע הנמצא או הפך לנחלת הכלל 
שותף מוגבל ואשר הגיע לידיו  וכן מידע הנמצא בידי, (של הצד המבקש להסתמך על טענה כזו

השותפים מתחייבים לנקוט  .לשותף הכללי או לאנשי המפתח, מצד שלישי שאינו קשור לשותפות
 .בכל האמצעים הדרושים על מנת שכל אדם הקשור אליהם ימלא אחר הוראות סעיף זה

 
ות צירוף לרב, לצורך קידום עסקי השותפות, השותף הכללי יהא רשאי, על אף האמור לעיל 00.5

לגלות ידיעות חומר ומידע בקשר , שותפים נוספים ולצורך גיוס משקיעים לקרנות המשך
 . עסקיה ומצבה הכספי, לשותפות

 
 דיווחים .82

 
 :שותף הכללי יגרום לכך שהשותפות תפעל כדלקמן בכל הקשור לספרי חשבונותיה ודוחותיה הכספייםה

 
חות כספיים בהתאם "אפשרו הכנתם ועריכתם של דוהשותפות תחזיק ותנהל ספרי חשבונות שי 05.0

החשבונאות המקובלים אליהם כפופים המשקיעים המוסדיים בישראל להוראות כל דין ולכללי 
 .שישקפו באופן נאות את עסקיה, (IFRS -כיום ה)

 

                                            
הממשלה על הסכם  טרם חתימת, המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות, השיעור יקבע על ידי השותף הכללי והשותפים המוגבלים שאינם הממשלה   11

 .השותפות
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בכל עת ( או נציגיהם המורשים)ספרי השותפות ומרשמיה יהיו פתוחים לעיון בפני השותפים  05.5

לאחר הודעה סבירה מראש לכל מטרה סבירה הקשורה לזכויות השותף , ך שעות העסקיםבמהל
 . בשותפות

 
חות "דו, שוטפת תקלנדריבכל שנה האחרון של חודש מרץ עד ליום , השותפות תכין ותאשר 05.3

ובהם פירוט כל ההכנסות  ,הקודמת תהקלנדרישנה הבדצמבר של  30כספיים מבוקרים ליום 
והמס  רווחי או הפסדי השותפות לאותה שנהולשותפות במהלך השנה שחלפה  וההוצאות שהיו

מסיום כל שנה  12יום____ ח כאמור יועבר לכל שותף מוגבל בתוך "דו .שנוכה במקור מהכנסותיה
 ח סקירה מרואה החשבון באשר לגובה יתרת חשבון ההון של אותו שותף"דובצירוף , קלנדארית

במקור בגין חלקו ( אם נוכה)ועל המס שנוכה , ל השנה שחלפהבדצמבר ש 30מוגבל נכון ליום 
 .בשותפות

 
והשותף הכללי ישלח , 13רבעוניים סקורים/חות כספיים חציוניים "השותפות תכין ותאשר דו 05.4

 .לפי העניין, רבעון קלנדארי/ ימים מסיום כל חציון  61חות אלה בתוך "לשותפים דו
 

ח הכולל את יתרת חשבון ההון של כל שותף מוגבל נכון "תפים דוהשותפות תכין ותשלח לכל השו 05.2
ח מנהלים "לתום הרבעון הקלנדארי החולף על בסיס ספרי החשבונות של השותפות ובצירוף דו

 .בכתב אודות ההשקעות שביצעה השותפות ברבעון החולף וסטאטוס ההשקעות קיימות
 

יאוחר ממועד מסירת הדוחות הכספיים בתוך לא , השותף הכללי ימסור לשותפים, בנוסף 05.6
ח מנהלים בכתב אודות ההשקעות שביצעה השותפות בשנה "דו( א: )השנתיים של השותפות

וכן , ח מפורט של הוצאות השותפות בשנה שחלפה"דו( ב), החולפת וסטאטוס ההשקעות קיימות
מגבלות וכללי אישור בכתב חתום בידי רואה החשבון של השותפות בדבר עמידת השותפות ב( ג)

וכן כי לפחות שני אנשי מפתח מחזיקים לפחות , להסכם זה 9.8בנספח ההשקעה המפורטים 
 . מכל אמצעי השליטה בשותף הכללי וכן מהזכויות הכלכליות בשותף הכללי 22%

 
לא יאוחר , לדרישת שותף מוגבל ידווח לו השותף הכללי, זה לעיל 05מבלי לגרוע מהוראות סעיף  05.7

פרטים בדבר יתרת חשבון ההון של אותו , ימי עסקים לאחר פניית השותף המוגבל( 2) מחמישה
שותף נכון ליום העסקים האחרון ברבעון שקדם לפניית אותו שותף או אם אירע אירוע מיוחד 

 .נכון ליום העסקים האחרון בחודש בו אירע אותו אירוע, (כגון חלוקה)
 

  ניגודי עניינים .83
 

השותפות לא תהיה רשאית להשקיע בנכסי , ושר אחרת על ידי הוועדה המייעצתלמעט אם א 03.0
.  או לצד קשור למי מהם יש עניין אישי בהם/פורטפוליו אשר לשותף הכללי או לאנשי המפתח ו

או כהונה /או יותר ו 2%משמע החזקה של זכויות בשיעור של " אישי עניין"זה  03.0בסעיף 
אם יוסכם אחרת בין השותף הכללי לבין השותפים המוגבלים כי אלא , מובהר. כנושא משרה

האמור לא יחול לגבי בעלי מניות , שאינם הממשלה המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות
בנוסף השותפות תדווח לוועדה המייעצת בנוגע לכל השקעה . בשותף הכללי שאינם אנשי מפתח

 .או לצד קשור למי מהם יש עניין בהם/לאנשי המפתח ו, בנכס פורטפוליו אשר לשותף הכללי
 

                                            
טרם , המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות, יקבע על ידי השותף הכללי והשותפים המוגבלים שאינם הממשלה ,יום 051-ל 91בין , מספר הימים המדויק  12

 .חתימת הממשלה על הסכם השותפות

טרם חתימת , המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות, גבלים שאינם הממשלהלט על ידי השותף הכללי והשותפים המוחשיובהתאם למה , מחק את המיותר  13

 .הממשלה על הסכם השותפות
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למכור או לרכוש ( א)השותפות לא תהיה רשאית , מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה 03.5

או מגופים קשורים /או ממי מהפועלים מטעמם ו/מאנשי המפתח ו, נכסים מהשותף הכללי
י מהפועלים או ממ/איש מפתח ו, להתקשר בעסקה כלשהי עם השותף הכללי( ב)אליהם או 

 . אלא בהתאם להוראות הסכם זה, או מגופים קשורים אליהם/מטעמם ו
 

להשקיע , או על ידי מי מטעמו/בעצמו ו, יהא רשאי מוגבל שותף ,לעיל 00בכפוף להוראות סעיף  03.3
או בכל נכס /או השקעה המתאים למדיניות ההשקעה של השותפות ו/בכל נכס ובכל צורה ואופן 

זה כדי לגרוע  03.3אין באמור בסעיף . תשקיע או השקיעה השותפות או השקעה בהם/ו
לרבות )אנשי המפתח ומי מטעמם על פי הוראות הסכם זה , מהתחייבויותיהם של השותף הכללי

 (. לעיל 7סעיף 
 

לפקודה יראו את כל השותפים כאילו נתנו את הסכמתם הבלתי חוזרת מראש  39לעניין סעיף  03.4
לכל קיום עסק על ידי מי מהשותפים או התחרות בעסקי השותפות בידי שותף אחר שנעשו 

 .זה 03בהתאם להוראות סעיף 
 

או צד קשור /אנשי המפתח ו, או עסקה אשר נגועה בניגוד עניינים בין השותף הכללי/כל פעולה ו    03.2
או אשר עלולה לעורר ניגוד עניינים כאמור תובא על ידי השותף הכללי , למי מהם לבין השותפות

לשם אישור או דחיית הפתרון המוצע על ידו ליישוב ניגוד העניינים , בפני הוועדה המייעצת
 . האמור

 
 השותפות פירוק .84

 
 :המקרים הבאים המוקדם מביןפורק בקרות השותפות ת, להלן 04.5בכפוף לסעיף  04.0

 
 . בתום תקופת השותפות 04.0.0

 
מכל סיבה , החליטו לפרק את השותפות, בהחלטה מיוחדת, אם שותפים מוגבלים 04.0.5

 .לרבות במהלך תקופת ההשקעות, שהיא
 

אשר לא תוקן בתוך פרק הזמן , או אירוע הפרה/אירע אירוע איש מפתח ואם  04.0.3
ובלבד שלא מונה שותף כללי חדש )ך ובהתאם להוראות הסכם זה הקצוב לכ

 (.לעיל 6.5או סעיף /ו( i)7.4.5בהתאם להוראות סעיף 
 

היות ואין , החליטו לפרק את השותפות, בהחלטה מיוחדת, אם שותפים מוגבלים 04.0.4
מכל אחד מאמצעי השליטה  22%אנשי מפתח המחזיקים לפחות ( או יותר)שני 

ובלבד שאם מקרה כאמור אירע , ומהזכויות הכלכליות בשותף הכללי בשותף הכללי
פירוק השותפות יתאפשר רק אם אנשי מפתח לא יחזיקו , עקב אירוע איש מפתח

 .יום מקרות אירוע איש מפתח 051כאמור בתום  22%לפחות 
 

בדבר פירוק השותף , בני תוקף משפטי מחייב, אם יינתן צו או תתקבל החלטה 04.0.2
פרט לפירוק השותף הכללי למטרות מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש , יהכלל

ובלבד שאחרי שינוי כאמור לפחות שני אנשי מפתח יחזיקו )של השותף הכללי 
שתשמש , מאמצעי השליטה ומהזכויות הכלכליות בחברה החדשה 22%לפחות 

 .ימים 61תוך , לפי העניין, אשר לא בוטל או בוטלה, (כשותף הכללי בשותפות
 

או /יוטל עיקול או תבוצע הוצאה לפועל ביחס לשותפות ו, אם ימונה כונס נכסים 04.0.6
מטיל , באופן שיקנה לכונס הנכסים, מנכסיו/ לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיה 
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אשר , העיקול או מבצע ההוצאה לפועל שליטה על עסקי השותפות או השותף הכללי

 .ימים 61ה תוך /לא בוטל, פי הענייןל, הטלתו או ביצועה, מינויו
 

 .אם הורה בית משפט מוסמך על פירוקה 04.0.7
 

התחייבות ההשקעה של המדינה תהיה , לעיל 4.6אם כתוצאה מהוראות סעיף  04.0.8
בנטרול יתרת התחייבות )מסך התחייבויות ההשקעה של השותפות  72% -גבוהה מ

 .רק את השותפותוהמדינה החליטה לפ, (ההשקעה של שותף מיוחד
 

ביחס ) 04.0.6או /ו 04.0.2, 04.0.4בנסיבות כאמור בסעיפים , לעיל 04.0על אף האמור בסעיף  04.5
למנות שותף כללי , מיוחדתבהחלטה  ,רשאים השותפים המוגבלים, לעיל( לשותף הכללי בלבד

טים ובלבד ששותף כללי זה עומד בתנאים המפור, חדש לשותפות במקומו של השותף הכללי
ובכלל זה כי יש לו לפחות שני אנשי מפתח העומדים בתנאי הסף לאיש , להסכם זה 2.4.2בנספח 

מכל אחד מאמצעי השליטה והזכויות הכלכליות בשותף הכללי  22%מפתח ומחזיקים לפחות 
 04.0.6או  04.0.2, 04.0.4יום מקרות האירוע כאמור בסעיף  61 -וזאת בתוך לא יאוחר מ, החדש

שותף של ה ווזכויותי ועל עצמו את כל התחייבויותיהשותף הכללי החדש ייטול . י הענייןלפ, לעיל
 .החל מאותו מועד מכוח הסכם זההיוצא  הכללי

 
אך למעט במקרים בהם השותף הכללי מוחלף , בכל מקרה בו ימונה שותף כללי חדש לשותפות

דמי הצלחה בגין ההשקעות השותף הכללי הפורש יהיה זכאי לקבל , ((Causeבשל אירוע סיבה 
מדמי ההצלחה להם היה זכאי בגין  21%בשיעור של , שביצע בפועל במהלך תפקידו כשותף כללי

אילולא הוחלף וכפונקציה של התקופה שבה כיהן כשותף כללי מתוך תקופת חיי , השקעות אלה
למשך במידה והשותף הכללי כיהן בתפקידו כשותף כללי , כך לשם הדוגמא בלבד. השותפות

דמי ההצלחה להם יהיה זכאי השותף הכללי בגין , שנים 8שנתיים ומשך השותפות עמד על 
הינו סכום דמי ההצלחה אשר היה  Xכאשר , X( *5/8)*0/5: ההשקעות שביצע יחושבו באופן הבא

 . משולם לשותף הכללי בגין ההשקעות שבוצעו על ידו בפועל אילולא היה מסיים את תפקידו
 

הכרזת שותף מוגבל  , לא יהוו פטירת שותף מוגבל, לפקודה 43-ו 45האמור בסעיפים על אף  04.3
בקרות אחד . עילה לפירוק השותפות, במקרה של תאגיד, או שנעשה חדל פירעון, כפושט רגל

או מוסמך על פי דין לפעול /המקרים האמורים לעיל יבוא במקום שותף מוגבל כאמור מי שזכאי ו
במקרה , לרבות כונס נכסים או מפרק של שותף מוגבל בפירוק או בחיסול ,בנכסי השותף המוגבל

במקרה , אפוטרופוס או יורש, כונס נכסים רשמי של פושט רגל, או נאמן בפשיטת רגל, של תאגיד
 .שמדובר ביחיד

 
 :הלןעל ניהול הפירוק יחולו ההוראות דל 04.4

 
פי דין לנהוג -ובהעדר יכולת על, יהשותף הכללהפירוק על ידי בפירוק מרצון יתבצע  04.4.0

יעסוק בכך מי שימונה על ידי בית המשפט , משפט-כאמור או אם כך יורה בית
מנהל : "השותף הכללי או האדם שיתמנה כאמור להלן בסעיף זה)לצורך זה 

 "(.הפירוק
 

 .פירוק שלא מרצון של השותפות יתבצע על פי הוראות הפקודה 04.4.5
 

כל הסמכויות והכוחות שיש לשותף , לצורך ניהול הפירוק, יהיולמנהל הפירוק  04.4.3
 .הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק
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באישור הוועדה )מנהל הפירוק יהיה זכאי לתמורה כפי שתוסכם עם השותפות  04.4.4

ם א, ואולם. וכל תמורה כאמור תחשב כחלק מהוצאות השותפות, (המייעצת
לא תשולם לו תמורה נוספת מעבר לתשלום , השותף הכללי ישמש כמנהל הפירוק

אין , אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה. דמי הניהול עד למועד השלמת הפירוק
אם , באמור כדי לגרוע מזכותו של השותף הכללי לקבל דמי הצלחה המגיעים לו

 . על פי הסכם זה, מגיעים לו
 

מנהל הפירוק כי ייערכו על או /השותף הכללי ויומו יגרום עם תחילת הפירוק ובס 04.4.2
, החשבון של השותפות חשבונות מתאימים בנוגע לנכסי השותפות הידי רוא

 .פעולותיה והתחייבויותיה מיום תחילת הפירוק ועד למועד סיומו
 

מנהל הפירוק בדרך ובסדר או /השותף הכללי ונכסי השותפות ישמשו בידי , בפירוק 04.4.6
 :לקמןד

 
 .סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות 04.4.6.0

 
 .סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה 04.4.6.5

 
 לרבות תשלום דמי ניהול ,סילוק חיוביה של השותפות לשותפים 04.4.6.3

 .לשותף הכללי
 

, מיםיתרת כספיה ונכסיה של השותפות שיוותרו לאחר סילוק הסכו 04.4.6.4
ההוצאות וההתחייבויות האמורים ימומשו ותמורתם תחולק 

לרבות )לעיל  2.4בהתאם להוראות סעיף בין השותפים במזומן 
 .(חלוקת דמי הצלחה לשותף הכללי

    
04.2 Claw Back 

 
ולאחר שנלקחו בחשבון גם , אם לאחר החלוקה האחרונה של נכסי השותפות 04.2.0

סך הסכומים שחולקו ( א), רת פירוק השותפותהסכומים שחולקו לשותפים במסג
ותשואה מצטברת , לשותפים המוגבלים נמוכים מסך סכומי ההשקעה שלהם בקרן

על סך הסכומים  2%שנתי מצטבר של ( IRR)שמשקפת לקרן שיעור תשואה פנימי 
ולגבי כל סכום ממועד השקעתו בפועל ועד למועד החלוקה לגביו , שהושקעו בקרן

סך דמי ההצלחה ששולמו לשותף הכללי עולה על ( ב)או , לעיל 2.4.3על פי סעיף 
סך החלוקות שביצעה השותפות לשותף הכללי ולשותפים (  i: )מההפרש בין 51%

אזי בכל אחד מהמקרים כאמור , סך הסכומים שהושקעו בשותפות( i) -המוגבלים ו
ביתר השותף הכללי יהא מחויב להחזיר לשותפות את דמי הצלחה ששולמו לו 

ימים ממועד ביצוע החישוב  61-וזאת בתוך לא יאוחר מ, "(clawback -ה סכום)"
 . 14זה להלן 04.2כאמור ובהתאם להוראות סעיף 

 
בשום מקרה לא יהא חייב השותף הכללי להחזיר , זה 04.2על אף האמור בסעיף  04.2.5

קיבל זה סכום גבוה יותר מסך דמי ההצלחה ש 04.2לשותפות מכח הוראות סעיף 
לאחר מאמצים סבירים לקבל )בניכוי המס ששולם בגינם ושלא הושב לו , בפועל

לרבות )ובניכוי הוצאות סבירות שהוצאו על ידו לצורך השבת המס ( החזרים כאמור
סכומי מס ששילם השותף הכללי בגין אותם סכומים עודפים (. הוצאות משפטיות

                                            
 .סעיף זה יותאם ככל שהשותף הכללי יקבע בהסכם ההצטרפות מסלול חלופי לדמי הצלחה  14
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יושבו על ידו לשותפות מיד לאחר  ,שעליו להשיב אשר יוחזרו לו במועד מאוחר יותר

 .קבלתם מרשויות המס
 

יחולק בין השותפים על פי , שיתקבל מהשותף הכללי כאמור claw back  -סכום ה 04.2.3
 .לעיל 2.4.3סעיף 

 
השותפים בשותף / כל אחד מבעלי המניות , מבלי לגרוע מהתחייבות השותף הכללי 04.2.4

להשיב , עות חתימתו בשולי הסכם זהבאמצ, לחוד ולא ביחד, הכללי מתחייב
אם )בניכוי המס ששילם בגינו , clawback -לשותפות את מלוא חלקו בסכום ה

לרבות בדרך של ניכוי במקור על ידי השותף הכללי בעת חלוקת דמי ההצלחה , שילם
 61-ושלא הושב לו בתוך לא יאוחר מ, (השותפים בשותף הכללי/ לבעלי המניות 

שותפים בשותף הכללי יעשה / כל אחד מבעלי המניות . החישוב ימים ממועד ביצוע
את מירב המאמצים לקבל בחזרה מרשויות המס את סכום המס ששולם על ידו 

וישיב לשותפות את סכומי המס שקיבל בחזרה , בגין תשלומים שעליו להשיב
 -להבטחת השבת סכום ה. מיד לאחר קבלתם מרשויות המס, מרשויות המס

clawback מדמי ההצלחה להם  15___%השותף הכללי יפקיד בנאמנות , ותפותלש
עד למועד החלוקה האחרונה של נכסי השותפות וחישוב , הוא זכאי מהשותפות

 .זה 04על פי הוראות סעיף  clawback -סכום ה
 

 העברת זכויות בשותפות .85
 

לעשות כל או משכן ל, לשעבד, להעביר ולהמחות ,בכל מועד שהוא, רשאי יהיהשותף מוגבל  02.0
כולן או , בחלקו בשותפות ובזכויותיו ובהתחייבויותיו"( העברה" –כל אחד מאלו )עסקה שהיא 

ולא יהיה כל תוקף או נפקות להעברה , הסכם זה ובכפוף לתנאים הבאיםעל פי אך ורק , מקצתן
 :אלא לאחר שיתקיימו במלואם התנאים כאמור

 
ימים קודם  04כללי הודעה מוקדמת בכתב של השותף המוגבל ימסור לשותף ה  02.0.0

השותף הכללי (. "הנעבר")להעברה ויכלול בה פרטים בדבר זהות השותף המוצע 
יהא רשאי לדרוש כל מידע סביר נוסף שיראה לו נחוץ בקשר עם פרטי ההעברה 

 ;ד מעורך הדין של הנעבר"לרבות לגבי זהות הנעבר  וכן חוו
 

השותף הכללי לא ימנע . ף הכללי מראש ובכתב להעברהנתקבל אישורו של השות 02.0.5
מלתת אישור כאמור אלא מטעמים סבירים שיועלו על הכתב וכן לא ימנע מלתת 

 . אישור כאמור כאשר הנעבר הינו צד קשור לשותף המוגבל
 

הנעבר קיבל על עצמו את כל זכויותיו וחובותיו של המעביר בהתאם להסכם זה   02.0.3
 ; םבכפוף לשינויים המחויבי, צטרפות להסכם זהוחתם על הסכם ה

 
יראו את השקעת הנעבר , לבין השותפים ולבין הנעבר, ביחסים שבין השותפות  02.0.4

בשותפות כאילו נעשתה על ידו במועד בו השקיע המעביר בשותפות ובשל עצם 
יחסי החלוקה או בסכום , ביצוע העברה כאמור לא יחול כל שינוי בחשבון ההון

 .חייבות ההשקעההת
 

                                            
, המחזיקים ברוב יחסי החלוקה בשותפות, ינם הממשלהשיעור דמי ההצלחה שיופקדו בנאמנות יוסכם על ידי השותף הכללי והשותפים המוגבלים בשותפות שא  15

 .טרם חתימת הממשלה על הסכם השותפות
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, אך לא רק, לרבות)יחובו בכל ההוצאות הסבירות , ביחד ולחוד, השותף המעביר והשותף הנעבר 02.5

אשר יחולו בקשר עם העברה וישיבו לשותפות או ( אגרות והוצאות אחרות, ח"רו, ד"ט עו"שכ
א בהן את כל הסכומים שמי מהם נש, מיד עם דרישתם הראשונה, לפי העניין, לשותף הכללי

 .בין שהעברה כאמור יצאה אל הפועל ובין אם לאו, בקשר עם העברה כאמור
 

אך ימשיך , להיות שותף בשותפות כדי החלק המועבר החל ממועד ההעברה יחדל השותף המעביר 02.3
 . להסכם זה 00לחוב בחובת הסודיות על פי סעיף 

 
דיע לשותפים על כל שינוי בהרכב השותף הכללי יו, לעיל 02.3מבלי לגרוע מהוראות סעיף  02.4

ואם בעקבות שינוי כאמור לא יחזיקו לפחות שניים מאנשי המפתח בלפחות , החברים במציע
מאמצעי השליטה ומהזכויות הכלכליות בשותף הכללי השותף הכללי יכנס לאלתר אסיפת  22%

 . לעיל 04.0.4שותפים ויחולו הוראות  סעיף 
 

שהחבר לכך  שותף הכלליהיגרום  ,וכתנאי לביצועו, רים במציעבכל מקרה של שינוי בזהות החב 
טפסים נוספים כפי , להסכם זה כשהוא חתום על ידו 'ח גנספאת במציע החדש ימציא לממשלה 

לאלה שחתמו החברים במציע , בשינויים המתחייבים, בנוסחים דומים)שתקבע הממשלה 
( שותף בשותף הכללי/ שהינו בעל מניות ככל )וכן יחתום בשולי הסכם זה ( במסגרת הליך המכרז

, הממשלה תהיה רשאית. clawback -על ההתחייבות להשיב לשותפות את מלוא חלקו בסכום ה
 . לצירוף חבר במציע חדש כאמור( מטעמים שינומקו בכתב)להתנגד 

 
או לא תהיה לה כל נפקות ויר, זה תהא בטלה 02כל העברה שתבוצע שלא בהתאם להוראות סעיף  02.2

כשותף החב בכל ההתחייבויות והזכאי לכל הזכויות על פי , ואותו בלבד, את השותף המעביר
 . הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין

 
 ענייני מס .89
 

על , רשאית לפנות לקבלת הסדר מס מרשויות המס בישראל, (באמצעות השותף הכללי)השותפות  06.0

"(. הסדר המס)"ום המס בגין פעילותה חבות המס ותשל, מנת להסדיר את אופן הדיווח
שותפים , השותפים מצהירים בזאת כי בדקו את הוראות הדין המתייחסות למיסוי שותפויות

והשקעות מהסוג שמתכוונת השותפות לבצע והתייעצו עם יועצי מס בנדון וכי הם מודעים למלוא 
ב לנסיבותיו ובשים ל, השלכות המס של השקעתם בשותפות ושל השקעות השותפות ככלל

אין באמור בהסכם זה או במסמכים הנלווים לו כדי להוות  .הספציפיות של כל שותף בפרט
 . תחליף לייעוץ מס ספציפי המתייחס לעניינו והמתחשב בנתוניו של כל שותף מוגבל

 
השותפים מצהירים כי ידוע להם כי פעולות ועסקאות שתבצע השותפות עלולות להיות מחויבות  06.5

וכי חיוב במס יכול שיעשה בדרך של ניכוי במקור מחשבון , ל החשיפה הכרוכה בכךבמס ע
השותפות ולפיכך התחשבנות ישירה של מי מהשותפים המוגבלים לצורך קיזוז הפסדים או 

רווחים כנגד הפסדים או רווחים שנגרמו לאותו שותף כתוצאה מהשקעות שלא באמצעות 
 .חינת הוראות הדיןהשותפות עלולה להיות בלתי אפשרית מב

 
השותפות תהא רשאית לנכות כל סכום מס במקור כמתחייב על פי כל דין או על פי הסדר המס  06.3

וסכום ניכוי המס כאמור יחשב כחלוקה על פי הוראות הסכם , מתשלומיה לשותפים( אם יתקבל)
 .לכל דבר ועניין, זה

 
( אם יתקבל)או לפי הסדר המס /ל דין וח שהיא מחויבת בהגשתו לפי כ"השותפות תגיש כל דו 06.4

, ימסור לרשויות המס ככלל, או מיופי כוחו, ידוע לשותפים כי השותף הכללי. לרשויות המס
בתום כל שנת מס ובכל מועד אחר כפי שיידרשו על ידי , ואפשר שאף לפקידי שומה ספציפיים
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יעור החזקתם וחלקם ש, פרטים בדבר זהות השותפים המוגבלים כולם או חלקם, רשויות המס

השותפים מתחייבים לשתף פעולה עם השותף הכללי והשותפות בכל הקשור  .ברווחי השותפות
לחתום על כל מסמך ולהגיש , ובתוך כך, תשלום או דיווח לרשויות המס, (אם יהיה)להסדר המס 

 (.אם יהיה)כל דיווח שיידרש על פי כל דין או הסדר המס 
 

ותף כל מידע ומסמך נוסף שביקש לקבל ואשר לדעת השותף הכללי נדרש השותפות תעביר לכל ש 06.2
בכפוף לכך שאותו , להכנת דיווחים שהוא חייב בהם לרשויות מס, באופן סביר, לשותף האמור

 .שותף יישא בעלות הפקת המידע או המסמך המבוקשים
 

כל . חלקו בשותפותהחלים על , מכל סוג שהוא, יחויב בכל המסים מובהר בזאת כי כל שותף 06.6
מייד עם קבלת דרישתם הראשונה , שותף מתחייב בזאת לשפות את השותפות או כל שותף אחר

בגין כל מס שיוטל או יידרש מהשותפות או שותף אחר כאמור ואשר מתייחס לחלקו של , לכך
על מס  דורש השיפוי כאמור יודיע לאותם שותפים מהם נדרש השיפוי. אותו שותף בשותפות

, ליטול שותפים מהם נדרש השיפויאפשר לל או יידרש ממנו כאמור בהקדם האפשרי וישיוט
 .או תביעה כאמור/את ההגנה כנגד דרישה ו, בעצמם ועל חשבונם

 
 צהרות השותף הכלליה .82

 
 :16השותף הכללי מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן 

 
היתרים והרישיונות הדרושים ה, שותפות המאוגדת כדין וכי התקבלו כל האישורים/ הוא חברה  (א)

וכי נתקבלו כל ההחלטות , ככל שנדרשים כאלו, להתקשרותו בהסכם זה ולניהול השותפות
, הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין וצורך התקשרותו בהסכם  זה וביצועו על ידו

ור של כל גוף לרבות הצורך בהשגת הסכמה או איש)חוקית או אחרת , וכי אין כל מניעה חוזית
 .במלואן ובמועדן, המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה או למלא אחר התחייבויותיו על פיו( לכך

 
הליכים משפטיים או מעין שיפוטיים או חקירות תלויים ועומדים בפני , תביעות, אין שום פעולות (ב)

וכן , כאמור בית משפט או רשות ממשלתית כשלהי ולא ידוע לו על כוונה לנקוט נגדו בהליכים
כנגד מי , השותפים בשותף הכללי/ לאחר בירורים ובדיקות עם אנשי המפתח ובעלי המניות 

בקשר עם עבירה שעונשה מאסר , השותפים בשותף הכללי/ או בעלי המניות /מאנשי המפתח ו
, (עבירה שעונשה ברירת קנס או עבירה המתייחסת אך ורק לחוקי עזר עירוניים, אך למעט חטא)

ולא ידוע על כוונה לנקוט נגד מי מהם , או הפרת חובות אמון/של דיני ניירות ערך ו הפרה
או /והכל למעט כפי שנמסר לועדת המכרזים במסגרת הליך המיון המוקדם ו; בהליכים כאמור

וועדת המכרזים אישרה את שלם ומדויק , הינו מלא, אם נמסר, ובלבד שהמידע שנמסר, המכרז
השותפים בשותף הכללי / או בעלי המניות /אנשי המפתח ו, כלליהמשך השתתפות השותף ה

כי אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם , ידוע לשותף הכללי. במכרז חרף הליכים כאמור
 7.2.5וההשלכות שלו וכן הוראות סעיף ( Cause)ובכלל זה מההוראות הנוגעות לאירוע סיבה , זה

 .לעיל
 

אף אחד מאנשי המפתח לא הורשע מעולם בעבירה , ם אנשי המפתחלאחר בירורים ובדיקות ע (ג)
עבירה שעונשה ברירת קנס או עבירה המתייחסת אך ורק לחוקי , אך למעט חטא)שעונשה מאסר 

 . 0968-ח"התשכ, או בעבירה על פי חוק ניירות ערך/ו( עזר עירוניים
 
ואף אחד מבעלי הזכויות בשותף השותף הכללי , לאחר בירורים עם בעלי הזכויות בשותף הכללי (ד)

עבירה שעונשה ברירת קנס או , אך למעט חטא)הכללי לא הורשע מעולם בעבירה שעונשה מאסר 
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-ח"התשכ, או בעבירה על פי חוק ניירות ערך/ו (עבירה המתייחסת אך ורק לחוקי עזר עירוניים
0968. 

 
שלהם ישקיעו בשותפות לא נבעו הזכויות בו והגופים הקשורים / בעלי המניות , הכספים שהוא (ה)

או ינבעו מפעילות כלשהי הנחשבת פלילית על פי חוקי מדינת ישראל או קשורה לפעילות פלילית 
או /לא יגרמו לשותפות ו, ככל שהינם בשליטתו, כל השקעה או תשלום על ידם לשותפות. כאמור

קנות המותקנות והת, 5111-ס"התש, לשותפים המוגבלים להפרה של חוק איסור הלבנת הון
 . מכוחו

 

לרבות הסכם זה וכל דין רלוונטי וכי נהירים , הוא קרא בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרז (ו)
 .הסכם זה וכל דין רלוונטי, לו היטב כל תנאי המכרז

 
הכישורים , המיומנות, היכולת הפיננסית, כוח האדם המקצועי, הניסיון, הידע, הכליםכל בידיו  ( ז)

 ןבמלוא וכל דין פי הסכם זה על והתחייבויותי לביצוע האמצעים האחרים הדרושיםועיים והמקצ
 .והם יהיו ברשותו לכל אורך תקופת ההסכם, ןובמועד

 
 –ח "ידוע לו כי הוא יהיה כפוף לביקורת על ידי מבקר המדינה בהתאם לחוק מבקר המדינה תשי ( ח)

0928. 
 
לרבות ההצהרות וההתחייבויות של אנשי )ו בשלב המכרז ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותי (ט)

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה( השותפים בו/ המפתח ושל בעלי המניות 
 
 .מחייבות ובנות אכיפה, כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות ( י)

 
לשותפות או לשותף הכללי כל  אין, נכון למועד הסגירה הראשוני ובכפוף להוראות כל דין (יא)

על פי ( עתידיים וקיימים)זולת התחייבויות כלפי שותפים מוגבלים , התחייבויות מהותיות שהן
הוראות הסכם זה וזולת התחייבויות של השותף הכללי לתשלומים לנותני שירותים בקשר עם 

 .הקמת השותפות
 

הסכם זה ויישארו נכונים במועד כניסת  כל הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה נכונים למועד חתימת (יב)
, השותף כללי מתחייב להודיע לשותפים המוגבלים. הסכם זה לתוקף ובמשך כל תקופת ההסכם

או על כל שינוי שיחול /מיד עם היוודע לו על שינוי בנכונות איזה מן המצגים המפורטים לעיל ו
והאוסר או מגביל צו שניתן כנגדו  לרבות על כל, בתוקף התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה

 .זהבהתאם להסכם ( כולן או חלקן) לקיים את התחייבויותיו ואת יכולת
 

ל בהחלטתם להתקשר "על המצגים הנ, בין היתר, ידוע לו כי השותפים המוגבלים מסתמכים ( יג)
 . בהסכם השותפות ולהיות שותפים מוגבלים בשותפות

 
בעלי המניות או השותפים בשותף הכללי יחתמו על התחייבות בעלי כי כל השותף הכללי יוודא  ( יד)

להסכם זה ויקיימו את  'כנספח גהשותפים בשותף הכללי בנוסח המצורף /המניות
יחתמו בשולי הסכם זה על ההתחייבות להשיב לשותפות את סכום וכן , התחייבויותיהם מכוחה

 . clawback -ה
 

  הצהרות השותפים המוגבלים .81
 

                                                                                                                                                 
והשותף הכללי יקבל על עצמו ויאשרר ,  מצגים אלה יהיו תקפים החל ממועד הקמת השותף הכללי, אם וככל שהשותף הכללי טרם הוקם במועד חתימת ההסכם  16

 .בשולי הסכם זה את כל הוראות ההסכם מיד לאחר הקמתו כמפורט
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 :השותף הכללי והממשלה כדלהלן, חד מהשותפים המוגבלים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי השותפותכל א

 
קרא בעיון והבין את הסכם השותפות ואת כל מסמכי המכרז האחרים , כי הוא קיבל לידיו (א)

יועצי מס  , רואי החשבון, לרבות עורכי הדין, והתייעץ עם כל יועץ מקצועי שראה לנכון להיוועץ בו
וכי הוא מודע לסיכונים ולחשיפות הכרוכים , או יועצי השקעות ביחס להשקעה שלו בשותפות/ו

 . בפעילות השותפות העלולים לעלות עד כדי אובדן ההשקעה
 

הכלכליים והעסקיים הדרושים על מנת לנתח , הפיננסיים, המקצועיים ןיש לו היכולת והניסיו (ב)
את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה , םעל בסיס עצמאי או בעזרת יועצי, ולהעריך

וכן באפשרותו לעמוד בכל , בשותפות בתנאים המפורטים בהסכם השותפות ובמסמכי המכרז
ובפרט תשלום מלוא סכום התחייבות ההשקעה שלו , התחייבויותיו על פי הסכם השותפות

 .במועדים שיקבע השותף הכללי
  

את ההזדמנות לשאול שאלות , לרכישת הזכויות בשותפות כי השותף הכללי העמיד לרשותו קודם (ג)
בנוגע לתנאי ההשקעה בשותפות ולקבל את כל התשובות וכל מידע נוסף הנדרש לו על מנת להבין 

השותף המוגבל מצהיר בזאת כי . את המידע הכלול במסמכי המכרז ואת פעילות השותפות
השותף , ו התחייבות של השותפותערבות א, מצג, השקעתו בשותפות אינה מבוססת על הצהרה

ולפיכך אין ולא תהיה לו כל טענה , או הממשלה שאינם מפורטים בהסכם השותפות/הכללי ו
, באי כוחם או מי מטעמם, נושאי משרה שלהם, או הממשלה/השותף הכללי ו, כלפי השותפות

 . ערבות או התחייבות שאינם מפורטים בהסכם השותפות, מצג, בגין כל הצהרה
 

ותיקונם כאמור משתקף , כי הוראות ותנאים מסוימים שנקבעו במקור במסמכי המכרז תוקנו (ד)

 .בנוסח הסופי של הסכם השותפות עליו הוא חתם
 

בקשר "( עורכי הדין)"ידוע לו כי כל אחד מהשותף הכללי והממשלה שכרו שירותים משפטיים  (ה)
שירותים משפטיים בקשר עם עם הקמת השותפות והשקעת הממשלה בה ומתכוונים לשכור 

ידוע לו כי עורכי הדין אינם מייצגים ולא ייצגו את השותפים המוגבלים בקשר . פעילות השותפות
או בכל , ניהול והפעלת השותפות, הצעה לשותפים המוגבלים, הקמת השותפות, עם המכרז

, הכללי חילוקי דעות אשר עלולים להתעורר בין השותפים המוגבלים מצד אחד לבין השותף
אם הוא , כל שותף מוגבל ישכור לעצמו עורך דין עצמאי. או הממשלה מצד שני/השותפות ו

וישלם את כל האגרות וההוצאות של עורך הדין שלו , מעוניין בייעוץ משפטי לגבי השותפות
 .בעצמו

 

על פי או  0968-ח"ידוע לו כי הזכויות בשותפות לא נרשמו למסחר על פי חוק ניירות ערך התשכ (ו)

וכי הוא רוכש את הזכויות עבור עצמו , חוקי ניירות הערך החלים בתחומי שיפוט אחרים כלשהם
 . למעט על פי הסכם השותפות והוראות כל דין, כולן או חלקן, ולא ימכור או יעביר את הזכויות

 

ק והוא מבין כי הוא עלול להידרש להחזי, אין לו צורך בנזילות בקשר להשקעתו בשותפות (ז)
 .בזכויות בשותפות ולשאת בסיכון הכלכלי של השקעה זו עד לפירוק השותפות

 

חברה ממשלתית וחברת בת ( i: )או צד קשור שלו אינם אחד מהגופים המנויים להלן/כי הוא ו (ח)

תאגיד שהוקם מכוח ( ii); 0972 -ה"תשל, ממשלתית כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות
 -ה"תשמ, לחוק יסודות התקציב 50ת בת עירונית כהגדרתם בסעיף חברה עירונית וחבר( iii);חוק

0982 ;(iv ) או ; 0982 -ה"תשמ, לחוק יסודות התקציב 50גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף(v ) גוף
 .0982 -ה"תשמ, לחוק יסודות התקציב 35נתמך כהגדרתו בסעיף 
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פקודת  או/ו 0967-ז"התשכ, לפועל לפי חוק ההוצאה לא ננקטו כנגדו הליכים -כי ככל שהינו יחיד  (ט)
ולא , או לפי דינים דומים של מדינות אחרות החלים עליו, 0981 -ם"התש[ נוסח חדש]פשיטת רגל 

זמני )כי לא מונה לו מפרק  –וככל שהינו תאגיד ; ידוע לו על כוונה לנקוט כנגדו בהליכים כאמור
כי לא הוגשה בקשה כנגדו להקפאת , ועל עיקר נכסי( זמני או קבוע)או כונס נכסים /ו( או קבוע
חות הכספיים "או מחיקתו כאישיות משפטית נפרדת וכי לא נרשמה בדו/חיסולו ו, הליכים

 ".עסק חי"האחרונים שלו הערת 
 
הליכים משפטיים או מעין שיפוטיים או חקירות תלויים ועומדים , תביעות, כי אין שום פעולות (י)

, כשלהי ולא ידוע לו על כוונה לנקוט נגדו בהליכים כאמור בפני בית משפט או רשות ממשלתית
עבירה שעונשה ברירת קנס או עבירה , אך למעט חטא)בקשר עם עבירה שעונשה מאסר 

ולא , או הפרת חובות אמון/הפרה של דיני ניירות ערך ו, (המתייחסת אך ורק לחוקי עזר עירוניים
ל למעט כפי שנמסר לועדת המכרזים במסגרת והכ; ידוע על כוונה לנקוט נגדו בהליכים כאמור

שלם ומדויק , הינו מלא, אם נמסר, ובלבד שהמידע שנמסר, או המכרז/הליך המיון המוקדם ו
 . וועדת המכרזים אישרה את המשך השתתפות השותף הכללי במכרז חרף הליכים כאמור

 
ונשה ברירת קנס או עבירה שע, אך למעט חטא)כי לא הורשע מעולם בעבירה שעונשה מאסר  (יא)

 -ח"התשכ, או בעבירה על פי חוק ניירות ערך/ו (עבירה המתייחסת אך ורק לחוקי עזר עירוניים
 .או בעבירות דומות לפי דינים אחרים החלים עליו, 0968

 

יש לו את הסמכות וההרשאה הנדרשים לצורך החתימה על הסכם ( i)השותף המוגבל מאשר כי  (יב)
החתימה על ( iii) -ו; ל הסכם זה בשמו הוסמך כדין לחתום על ההסכםמי שחותם ע( ii); זה

או תנאים של הסכם /או אינה מנוגדת להוראות כל דין ו/הסכם זה כאמור אינה מהווה הפרה ו
החל מהמועד שבו . או שהוא מחויב על פיו, שהוא צד לו, או כל מסמך משפטי אחר/אחר כלשהו ו

סכם השותפות יהווה הסכם תקף ומחייב משפטית כלפי ה, הממשלה תחתום על הסכם השותפות
 .השותף המוגבל

 

כי השקעתו בשותפות כרוכה בהשלכות מס מורכבות שייתכן וישתנו , השותף המוגבל יודע ומבין (יג)

ידועות לשותף המוגבל המגבלות , כמו כן. לעיל 06לרבות אלו המנויות בסעיף , מעת לעת
דין על משיכת השקעתו או העברת חלקו בשותפות ועל המפורטות בהסכם השותפות ועל פי 

חלוקת רווחי השותפות וכי מגבלות אלו עלולות להביא לכך שהוא יידרש לשלם מס בגין חלקו 
בהכנסות השותפות מתוך מקורותיו שלו בלא שיהיה זכאי לממן מס כאמור מתוך השקעתו 

עשויות להשפיע על התשואות החזקה ומכירה של הזכויות , השלכות המס של רכישה. בשותפות
השותף המוגבל מאשר כי התייעץ עם יועצי . הכלכליות של השותף המוגבל מהשקעתו בשותפות

המס שלו והסתמך אך ורק עליהם ביחס להשלכות המס של השקעתו בשותפות לרבות חובות 
או מצגים בנושא המס /וכי לא קיבל כל ייעוץ מס ו, הדיווח הנובעות מהשקעתו כאמור

או מהממשלה וכי בדק את הוראות הדין המתייחסות למיסוי /או מהשותף הכללי ו/שותפות ומה
 . שותפים והשקעות מהסוג שמתכוונת השותפות לבצע, שותפויות

 
 . מדיניות ההשקעה של השותפות וכללי ומגבלות ההשקעה שלה ידועים לו ומקובלים עליו (יד)

 
עשויים למסור ולדווח , או מיופי כוחם/שותף הכללי וה, כי ידוע לו והוא מסכים שהשותפות  (טו)

אשר תמסור לרשויות המס האמריקאיות או לכל רשות רלוונטית , לרשות המיסים בישראל

, FATCA-או הוראות אחרות הדומות להוראות ה FATCA -אחרת אשר מיישמת את הוראות ה
 -על פי הוראות ה שראו כל מידע אחר כפי שייד/פרטים בדבר זהות השותפים המוגבלים ו

FATCA ,על פי הוראות ההסכם בין מדינת ישראל לארצות הברית בנוגע לציות להוראות ה- 

FATCA "(מדינתי -ההסכם הבין)" , או מכוח כל חקיקה עתידית שתחוקק בישראל מכוח
 .מדינתי-ההסכם הבין
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ים עליה הנוגעים יודע ומבין כי השותפות מבקשת לעמוד בכל הדינים החלהשותף המוגבל  (טז) 
הכספים ( 0: )לשם קידום מאמצים אלה השותף המוגבל מצהיר ומתחייב כי. להלבנת הון

שישקיע בשותפות לא נבעו או ינבעו מפעילות כלשהי הנחשבת פלילית על פי חוקי מדינת ישראל 
או ( או מקום פעילותו/מקום תושבתו ו, לרבות לפי מקום התאגדותו)עליו או חוקים החלים 

ככל שהינם , כל השקעה או תשלום על ידו לשותפות( 5) -ו; ורה לפעילות פלילית כאמורקש
-ס"התש, או לשותף הכללי להפרה של חוק איסור הלבנת הון/לא יגרמו לשותפות ו, בשליטתו

לרבות )או לפי דיני הלבנת הון במדינה אחרת החלים עליו והתקנות המותקנות מכוחו , 5111
השותף המוגבל יודיע לשותף . (או מקום פעילותו/מקום תושבתו ו, ובהתאם למקום התאגדות

השותף המוגבל מתחייב להעביר . ככל שאילו מהמצגים לעיל חדלו מלהתקיים לגביו, הכללי מיד
שעל פי שיקול דעתו של השותף הכללי נדרש , לשותף הכללי ולשותפות כל מידע נוסף הנוגע אליו

השותף המוגבל מבין . געים להלבנת הון ולפעילויות דומותעל מנת להבטיח עמידה בחוקים הנו
או אם , ומתחייב כי בכל מועד שבו יתגלה כי אחד או יותר מהמצגים הנזכרים לעיל אינו נכון

השותף הכללי , הדבר נדרש על פי חוק או תקנה החלים בנוגע להלבנת הון או לפעילויות דומות
, ובכלל זה, יח עמידה בחוק או בתקנה כאמוררשאי לנקוט בפעולות מתאימות על מנת להבט

 .או העברת זכויות השותף המוגבל בשותפות/לכפות את מכירת ו

  
כל הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה נכונים למועד חתימת הסכם זה ויישארו נכונים במועד כניסת  (יז)

ם היוודע והוא מתחייב להודיע לשותף הכללי מיד ע, הסכם זה לתוקף ובמשך כל תקופת ההסכם
או על כל שינוי שיחול בתוקף /לו על שינוי בנכונות איזה מן המצגים המפורטים לעיל ו

והאוסר או מגביל את לרבות על כל צו שניתן כנגדו , התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה
השותף הכללי יודיע . זהבהתאם להסכם ( כולן או חלקן) לקיים את התחייבויותיו ויכולת

 .מיד לאחר קבלת כל עדכון כאמורלממשלה 
 
את כל המידע , מיד עם קבלת דרישה ראשונה, כי הוא ימסור לשותף הכללי, הוא מתחייב בזאת (יח)

או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי באופן סביר לצורך עמידת השותפות בהוראות כל דין /ו
 . או לשם קבלת החלטת מיסוי עבור השותפות/ו

 

  הסכם השותפות המוגבלתשינויים ב .86   
 

השותף הכללי לבין השותפים המוגבלים  מה בכתב ביןאלא בהסכ ,לא ייעשה כל שינוי בהסכם זה 09.0
המחזיקים במרבית יחסי ( שאינם שותפים מפרים ושאינם צדדים קשורים לשותף הכללי)

ם כל שינוי כאמור יחייב את כל השותפי .ובלבד שהממשלה ביניהם, באותה עתהחלוקה 
 .  בשותפות

 
השותף הכללי רשאי לשנות או לתקן הסכם זה מזמן לזמן ללא , לעיל 09.0על אף האמור בסעיף  09.5

ימי עסקים לפני  2ובהודעה בכתב לכל השותפים המוגבלים לפחות , הסכמת השותפים המוגבלים
אם יש ( ב); לשם תיקון טעות סופר או חוסר בהירות בהסכם שאינם מהותיים( א: )ביצוע השינוי

החלפת , בקשר עם צירוף שותף מוגבל חדש( ג); בכך רק כדי לזכות את השותפים המוגבלים
( ד)או ; והכל בהתאם להוראות הסכם השותפות, להסכם השותפות 'נספח אאו עדכון /שותף ו

כדי להוסיף התחייבות או מצג של השותף הכללי או לשם ויתור על זכות שהוענקה לשותף 
השותף , זה 09.5קבל החלטה לשנות את הסכם השותפות המוגבלת כאמור בסעיף אם תת. הכללי

הכללי יכין ויחתום בשם השותפים המוגבלים על תיקון להסכם השותפות המוגבלת המכיל את 
השותף הכללי ימסור לכל אחד מהשותפים המוגבלים העתק מאושר של . השינויים האמורים

 . התוספת האמורה

 

יחייב שותף ( i)לא יעשה כל שינוי בהסכם זה אשר , לעיל 09.5-ו 09.0בסעיפים למרות האמור  09.3
ישנה את ( ii)או , מוגבל להוסיף ולהשקיע בהון השותפות מעבר לסכום התחייבות ההשקעה שלו

קיומם של , למעט עקב הצטרפות שותפים חדשים עד למועד הסגירה הסופי)יחסי החלוקה 
או הוצאות שמשלמת /יגדיל תשלומים ו( iii) או, (חדיםאו שותפים מיו/שותפים מפרים ו
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ישנה את חלקו של שותף מוגבל בהון או ברווחי ( iv)או ( לרבות הגדלת דמי הניהול)השותפות 

או , ראטה לכל השותפים בהתאם ליחסי החלוקה-השותפות באופן כך שהשינוי כאמור אינו פרו
(v )או , שותף מוגבל יפגע באופן לא פרופורציונאלי בזכויותיו של(vi ) ישנה את אופן זקיפת

בכל מקרה ללא הסכמתו המפורשת של כל שותף מוגבל ; הרווחים וההפסדים בחשבונות ההון
 .כאמור מראש ובכתב

 
2..  FATCA

17 

 
ייתכן והשותפות תידרש לקבל מידע מסוים , מדינתי-וההסכם הבין FATCA -על פי הוראות ה 51.0

אשר תעביר לרשות המס האמריקאית או לכל , שות המיסים בישראלוכן להעביר לר, מכל שותף
על מנת לציית . דוחות בנוגע לשותפים המוגבלים בשותפות, רשות ממשלתית אמריקאית אחרת

יבקש מהשותפים המוגבלים , בנסיבות מתאימות, יתכן והשותף הכללי FATCA-להוראות ה
כן להעביר מסמכים הנוגעים לסטאטוס המס ו( במישרין או בעקיפין)למסור מידע אודות בעליהם 

 .של אותם שותפים

את , מיד עם קבלת דרישה ראשונה, כי הוא ימסור לשותף הכללי, כל שותף מוגבל מתחייב בזאת 51.5

, FATCA-וזאת על מנת לציית להוראות ה, או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי/כל המידע ו
  .תחוקק בישראל מכוחםוכל חקיקה עתידית שמדינתי -ההסכם הבין

כי ידוע להם שאי שיתוף פעולה מצידם עם דרישות כאמור של , השותפים המוגבלים מצהירים 51.3
ובהתאם כל אחד מהשותפים המוגבלים , עלול לחשוף את השותפות לנזקים, השותף הכללי

שת בגין כל ניכוי מס במקור אשר יו( והשותפים האחרים)מתחייב בזאת לשפות את השותפות 
או עקב אי הגשת המסמכים הנדרשים על /ו FATCA -עליהם כתוצאה מאי ציות שלו להוראות ה

או נזק שנגרמו למי מהם כתוצאה מאי שיתוף הפעולה כאמור של /ידו וכן בגין כל הוצאה ו
 . השותף שבהפרה

ם שנדרשו או המסמכי/במידה ושותף מוגבל לא יעביר את המידע ו, לעיל 51.3מבלי לגרוע מסעיף  51.4
בין אם אי העברת המסמכים תעלה כדי אי , לעיל 51.5 -ו 51.0ממנו בהתאם להוראות סעיפים 

מדינתי או תביא להטלת -או להוראות ההסכם הבין FATCA-ציות של השותפות להוראות ה
אזי , ובין אם לאו, סנקציה של ניכוי מס במקור מהשותפות או מהשותפים המוגבלים האחרים

לרבות אך מבלי , רשאית לנקוט בכל סעד העומד לרשותה כנגד השותף שבהפרה השותפות תהא
או לגרוע מחשבון ההון /לחייב את השותף שבהפרה למשוך את חלקו בשותפות לאלתר ו, לגרוע

 . או למי מהשותפים/או הנזקים שנגרמו לשותפות ו/ההוצאות ו, שלו את סכום הניכוי במקור
 

 -ו בשינויים המחויבים גם בקשר עם חוקים ותקנות המקבילים לזה יחול 51הוראות סעיף  51.2
FATCA ,ככל שאלו יחולו על השותפות. 

 
 הוראות שונות .28

 
לחתום בשם השותפים והשותפות על כל מסמך בלתי חוזר פוי כוח יניתן בזה לשותף הכללי י 50.0

, יסוד השותפותשותף הכללי לנכון לצורך יהולעשות בשמה כל פעולה משפטית כפי שימצא 
ובכלל זה הגשת כל דיווח לרשם , על פי הפקודה והוראות כל דיןופירוקה  קיומה, רישומה ,כינונה

מתן תוקף להעברת זכויות בשותפות וביצוע כל , אימוץ כל תיקון להסכם השותפות, השותפויות
להוראות והכל בלבד שפעולות כאמור הינן בהתאם , להסכם זה 4.2פעולה על פי הוראות סעיף 

                                            
, השותף הכללי והשותפים המוגבלים בשותפות ביןיוסכם כפי ש זה 51ניתן יהיה לערוך שינויים בנוסח סעיף , טרם מועד חתימת הממשלה על הסכם השותפות  17

  . ובלבד ששינויים אלה לא יחולו על הממשלה ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב
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השותף הכללי ימסור לשותפים המוגבלים הודעה בדבר כל שימוש בייפוי הכוח הניתן  .הסכם זה

 .זה 50.0לו על פי סעיף 
 

כל צד להסכם זה אינו רשאי להמחות או להעביר , למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה 50.5
 . שהולגוף או גורם כל, או התחייבויותיו על פי הסכם זה/את זכויותיו ו

 
מסכימים כי מקום השיפוט  השותפיםהשותפות וכל , הסכם זה כפוף לדיני ישראל והצדדים לו 50.3

 .והם בלבד ירושליםהבלעדי לצורכי הסכם זה יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוז 
 

לרבות )קבע בית משפט מוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי על הוראה מהוראות הסכם זה להתבטל  50.4
תפקע הוראה זו ותתבטל מאליה ויראו אותה כאילו לא נכללה ( ותה נגועה באי חוקיותמחמת הי

בתוקף  ויוותר, ןעל תיל ועמדישאר הוראות ההסכם . לכל דבר ועניין, בהסכם זה מלכתחילה
 .את הצדדים לכל דבר ועניין וחייביו

 
, כינונה וניהולה, ותממזג ומבטא את כל המוסכם בין הצדדים לעניין השותפ, מכילהסכם זה  50.2

או /מצג ו, ולא יהיה תוקף לכל הצהרה, ולעניין זכויות הצדדים וחובותיהם כשותפים בשותפות
או שהיו תנאי לעשייתו וכל אלה בטלים ומבוטלים בזה אלא אם באו לידי /התחייבות שקדמו ו

מים השותף הכללי לא יתקשר עם מי מהשותפים המוגבלים בהסכ. ביטוי מפורש בהוראותיו
או תנאים /או הבנות שונות ו/או במכתבי צד אשר יקבעו סיכומים אחרים ו/נלווים להסכם זה ו

, במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה. שונים מהתנאים המפורטים בהסכם זה
 . יגברו הוראות הסכם זה

 
או לכתובת  סכם זהתשלחנה בכתב לכתובות הצדדים כמפורט במבוא לה הודעות מכוח הסכם זה 50.6

הודעות כאמור תיחשבנה כאילו  .עם העתק לשותפות, אחרת עליה הודיע בכתב ליתר הצדדים
ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום ( שלושה) 3תוך , נתקבלה בידי הצד הנשגר

ובמועד שיגורה ; במועד שבו נמסרה בפועל אם נשלחה במסירה ביד; (כנגד אישור מסירה)
, אם שוגרה במהלך שעות העבודה המקובלות ביום עסקים)יליה או בדואר אלקטרוני בפקסימ

והכל בתנאי שהצד , (ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה –ואם שוגרה במועד אחר 
המשגר יציג אישור פקסימיליה או אישור מסירה בדבר קבלת ההודעה בדואר אלקטרוני לפי 

 .העניין
 

 תחייבויות הממשלהכניסה לתוקף של ה .22
 

התחייבויות הממשלה על פי הסכם זה לא ייכנסו לתוקף ולא יחייבו את הממשלה עד  55.0
או כל מועד אחד שיוסכם )להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן תוך המועדים שנקצבו לכך 

 (: בין הממשלה לבין השותף הכללי

 

להזמנה להליך המיון  6.0.0.5במקרה שהשותף הכללי הגיש הצעתו בהתאם לסעיף  (א)
ימים ממועד ההודעה של ( 7)תוך שבעה  -מ"אם בחר להתאגד כחברה בע( 0: )המוקדם

יתאגד השותף הכללי כחברה , (שאינה זכייה מותנית) ועדת המכרזים על הזכייה במכרז
ימים ממועד ההודעה של ( 31)תוך שלושים  -אם בחר להתאגד כשותפות( 5)או   ; מ"בע

יתאגד השותף הכללי כשותפות , (שאינה זכייה מותנית) הזכייה במכרז ועדת המכרזים על
 .בישראל

 

, ימציא השותף הכללי לממשלה את מסמכי התאגדותו( 0: )לאחר התאגדות השותף הכללי (ב)
, (לרבות בפסקת האשרור)יוסיף את חתימתו על הסכם השותפות במקומות הנדרשים ( 5)
ימי ( 3)והכל תוך שלושה , תפות עם חתימתויגיש לוועדת המכרזים את הסכם השו( 3)-ו

 .עסקים ממועד ההתאגדות השותף הכללי
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להזמנה להליך המיון  6.0.0.0במקרה שהשותף הכללי הגיש הצעתו בהתאם לסעיף  (ג)
השותף הכללי ירשום את השותפות ברשם השותפויות בתוך לא יאוחר  -המוקדם

; (שאינה זכייה מותנית) במכרז ימים ממועד ההכרזה על זכייתו( 42)מארבעים וחמישה 
להזמנה להליך המיון  6.0.0.5ובמקרה שהשותף הכללי הגיש הצעתו בהתאם לסעיף 

השותף הכללי ירשום את השותפות ברשם השותפויות בתוך לא יאוחר   -המוקדם
, (שאינה זכייה מותנית) ימים ממועד התאגדותו של השותף הכללי( 42)מארבעים וחמישה 

ימי  3ד מהמקרים לממשלה את מסמכי ההתאגדות של השותפות בתוך וימציא בכל אח
 .  עסקים ממועד התאגדותה

 

נספח השותף הכללי המציא לממשלה את אישורי עריכת הביטוחים הנדרשים בנוסח  (ד)
 . ימים ממועד רישום השותפות 02-בתוך לא יאוחר מ, להסכם זה (ב)5..8

  

אם , כזוכה מותנהבהליך המכרז רזים יוכרז על ידי ועדת המכ שותף הכלליבמקרה שה (ה)(ד)
  .בתוך התקופה המותנית "זוכה במכרז"הוכרז על ידי ועדת המכרזים כ

 

לא , לעיל במלואם עד למועדים שנקבעו לכך 55.0אם לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף  55.5

פי  והממשלה תהיה זכאית לכל הסעדים על, יהיה תוקף להתחייבויות הממשלה על פי הסכם זה
לרבות אך מבלי לגרוע לחלט את ערבות ההצעה שהגיש , הסכם זה ומסמכי המכרז, כל דין

 .לעיל( ה)55.0למעט במקרה בו לא נתמלא התנאי שבסעיף , או מי מטעמו/השותף הכללי ו

 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 

 
 

 שותף מוגבל
 

 ____________: על ידי
 

 
 

 *השותף הכללי 
 

 ____________: על ידי

 
 
 
באמצעות חתימת כל , כשותפות בייסוד/כחברה, הסכם השותפות ייחתם על ידי השותף הכללי, ככל שטרם הוקם*

 :בזכויות בשותף הכללי באופן ישיר ויאומת על ידי עורך דין/החברים במציע אשר מחזיקים במניות

 

 
 

       
חתימה וחותמת 

חבר במציע 
במקרה של )

 (תאגיד

 ד"מת וחותמת עוחתי  תאריך 
כי החתומים בשם החבר במציע הינם מורשי , הריני מצהיר ומאשר בחתימתי

 .ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז ולצורך חתימת הסכם זה, חתימה מטעמו
כי  החתומים בשם החבר במציע הוזהרו על ידי להצהיר , הריני מאשר בחתימתי

ולאחר , ק אם לא יעשו כןאת האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחו
 .חתמו בפני על הסכם זה, שהזהרתי אותם כאמור

 תאריך 
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חתימה וחותמת 
חבר במציע 

במקרה של )
 (יחיד

 ד"חתימת וחותמת עו  תאריך 
כי החבר במציע הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי , הריני מאשר בחתימתי

ולאחר שהזהרתי אותו , כןיהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
 .חתם בפני על הסכם זה, כאמור

 תאריך 

 
 
 
 

 

 אשרור השותף הכללי

 

/ הוקם ונרשם כדין ברשם החברות [ השותפות/ אנא השלימו את שם החברה ]________ הרינו לאשר בזאת כי 
 . ___________ומספרו _____, ביום [ מחק את המיותר]שותפויות 

וכן כי השותף , את כל פעולה שנעשתה על ידי השותף הכללי ומי מטעמו טרם הקמתוהרינו לאשרר בז, כמו כן
הכללי מקבל על עצמו ומאשרר את כל הוראות הסכם זה כאילו היה צד לו ממועד חתימתו על ידי השותפים 

, רותלרבות אך מבלי לגרוע את כל ההצה, השותפים בשותף הכללי באופן ישיר/ המוגבלים ועל ידי בעלי המניות 
 . המצגים וההתחייבויות של השותף הכללי הכלולות בו

 

 השותף הכללי

 
 ____________: על ידי

 ___________: תאריך        
 

 

 

 ד "אישור עו

מאשר בזאת בחתימתי כי , שהינו השותף הכללי של השותפות, __________ד של "עו___________ מ "אני הח
מחייבת את , או שמו המודפס השותף הכלליבצירוף חותמת ____ _______ו__________ ה "חתימתם של ה
 .וכי התקשרותו של השותף הכללי בהסכם זה תקפה ומחייבת לכל דבר ועניין השותף הכללי

 

________________       ___________________ 

 ד"עו,                תאריך 
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 ליהשותפים בשותף הכל/ התחייבויות בעלי המניות 

 
 -מתחייבים להשיב לשותפות את מלוא סכום ה, השותפים בשותף הכללי/ המהווים את כל בעלי המניות , מ"הח

clawback ,ימים  61-בתוך לא יאוחר מ, בניכוי המס ששולם בגינם, ובכל מקרה לא יותר מהסכום שחולק לנו
 .  מביצוע החישוב של הסכומים המגיעים לשותף הכללי כדמי הצלחה

 
מתחיבים לעשות את מירב המאמצים לקבל בחזרה מרשויות המס את סכום המס ששולם על ידינו בגין  הננו

מיד לאחר קבלתם , ולהשיב לשותפות את סכומי המס שקיבלנו בחזרה מרשויות המס, תשלומים שעלינו להשיב
 . מרשויות המס
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  18הרשימת שותפים וסכומי התחייבויות השקע –' נספח א

 

 ח"סכום התחייבויות ההשקעה בש כתובת ופרטי איש קשר שם השותף

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
אם תיפתח אם ייערך סבב ) 3והן במעטפה מספר  5טים בנספח זה ולהגישו במסגרת הצעתו למכרז הן במעטפה מספר על השותף הכללי להשלים את כל הפר  18

 .בשינויים המחויבים בסכומי התחייבויות ההשקעה בהתאם להוראות ההזמנה להציע הצעות, (נוסף
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 הסכם ההצטרפות –( 8)נספח ב

( 5)חלף בנספח בנספח זה יו. 5' למעטפה מס, שאינם הממשלה, יש לצרף נספח זה כשהוא חתום על ידי כל אחד מהשותפים המוגבלים*

 *להזמנה להציע הצעות 9.0בהתאם להוראות סעיף , במקרה שייערך סבב נוסף בין מציעים בו ישתתף המציע

 

 לכבוד
______________ 

מבקש בזאת בחתימתי על (  _______________חברה מספר ./ ז.ת)___________________ מ "אני הח
( בהקמה)שותפות מוגבלת ______________, שותף מוגבל בלהצטרף כ, באופן בלתי חוזר, הסכם הצטרפות זה

. לו (8)נספח בשבקשה זו הינה , "(השותפות הסכם)"ולהצטרף כצד להסכם השותפות המוגבלת "( השותפות)"
הסכם השותפות . למונחים בבקשה זו אשר לא הוגדרו במפורש תיוחד המשמעות הניתנת להם בהסכם השותפות

 .ועמוד החתימות לו כשהוא חתום על ידי מצורף בזאת, כם הצטרפות זהמהווה חלק בלתי נפרד מהס

באופן מוחלט , את כל הוראות הסכם השותפות ומתחייב בזאת ,באופן מוחלט ובלתי חוזר, הנני מקבל על עצמי
אשר יחייבו אותי , וההתחייבויות הכלולים בוהמצגים ובכלל זה בכל , ובלתי חוזר בכל הוראות הסכם השותפות

 . וללא כל צורך בפעולה נוספת מצידי, חתימת הממשלה על הסכם השותפותד עם מי

, חוזר ובלתי מוחלט באופן מתחייב והנני, ₪__________  הינו לו מתחייב שהנני ההשקעה התחייבות סכום
 .השותפות בהסכם הקבועים ובמועדים באופן, בתנאים, במלואו זה סכום לשותפות להעביר

יראו במשקיע כמי שבחר , במידה ולא תסומן אף חלופה]ודמי ההצלחה שהנני בוחר הינו מסלול דמי הניהול 
 [:בחלופה הראשונה

  להסכם השותפות 2.4.3ודמי הצלחה לפי סעיף , להסכם השותפות( ו)2.0.0דמי ניהול לפי סעיף. 

  נאים ויתר הת)לאחר תקופת ההשקעה ___ בתקופת ההשקעה ובשיעור של ___ דמי ניהול בשיעור של
ודמי הצלחה ( לרבות תשלום דמי הניהול המוגדלים על ידי הממשלה, בהתאם לקבוע בהסכם השותפות

_____________ :לפי מפל תשלומים כדלהלן
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________ _____________________________________________________
 .19(ויתר התנאים בהתאם לקבוע בהסכם השותפות)

  

 :______בשנת  ____ בחודש __ ולראיה באתי על החתום היום 

 
 ______________________: חתימה___________________              : שם

 

 

                                            
ניתן לעשות שינוי במנגנון דמי ההצלחה הקבוע . ר להשתתף במסלול זהיושלם על ידי השותף הכללי באופן אחיד עבור כל אחד מהשותפים המוגבלים אשר בח 19

ובכל מקרה לא בשיעורי רף , להסכם השותפות אך ורק לגבי אופן החלוקות בין השותף הכללי לבין השותפים המוגבלים שישתתפו במסלול זה 2.4.3בסעיף 

 . שתתפות של הממשלה או באופן אחר שישפיע על שותפים מוגבלים אחריםרף התשואה השני ורף התשואה השלישי או במנגנוני הה, התשואה הראשון
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 ד של תאגיד"אישור עו

אשר חתם על הסכם השותפות ועל הסכם ההצטרפות לעיל __________ ד של "עו______ _____מ "אני הח
וכי , מאשר בזאת בחתימתי כי המצטרף קיבל החלטה כדין על הצטרפותו כשותף מוגבל לשותפות, "(המצטרף)"

כמופיע על גבי , בצירוף חותמת המצטרף או שמו המודפס___________ ו__________ ה "חתימותיהם של ה
 .מחייבת את המצטרף לכל דבר ועניין, הסכם השותפות והסכם הצטרפות זה

 

 ______________________: חתימה וחותמת   ___________________             : תאריך

 

 

   
, לפי שיקול דעתו, או והתחייבויות נוספות מצד המשקיעים/המציע רשאי להוסיף לבקשה זו שאלונים נוספים ו]

 [לול בכל בקשת הצטרפות לכל הפחות את הנוסח האמור בכתב הצטרפות זה כלשונואך חייב לכ
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 הסכם ההצטרפות –( 2)נספח ב

נספח זה יבוא במקומו של . 3' למעטפה מס, שאינם הממשלה, יש לצרף נספח זה כשהוא חתום על ידי כל אחד מהשותפים המוגבלים*

יש למלא נספח זה גם . להזמנה להציע הצעות 9.0בהתאם להוראות סעיף , ציעבמקרה סבב נוסף בין מציעים בו ישתתף המ( 0)נספח ב

 *(בעקבות השינוי בסכום התחייבות ההשקעה של הממשלה)במקרה שאין שינוי בסכום התחייבות ההשקעה של המשקיע 

 

 לכבוד
______________ 

בזאת בחתימתי על מבקש (  _______________חברה מספר ./ ז.ת)___________________ מ "אני הח
( בהקמה)שותפות מוגבלת ______________, להצטרף כשותף מוגבל ב, באופן בלתי חוזר, הסכם הצטרפות זה

. לו (2)נספח בשבקשה זו הינה , "(השותפות הסכם)"ולהצטרף כצד להסכם השותפות המוגבלת "( השותפות)"
הסכם השותפות . נת להם בהסכם השותפותלמונחים בבקשה זו אשר לא הוגדרו במפורש תיוחד המשמעות הנית

 .ועמוד החתימות לו כשהוא חתום על ידי מצורף בזאת, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הצטרפות זה

באופן מוחלט , את כל הוראות הסכם השותפות ומתחייב בזאת ,באופן מוחלט ובלתי חוזר, הנני מקבל על עצמי
אשר יחייבו אותי , וההתחייבויות הכלולים בוהמצגים זה בכל  ובכלל, ובלתי חוזר בכל הוראות הסכם השותפות

 . וללא כל צורך בפעולה נוספת מצידי, חתימת הממשלה על הסכם השותפותמיד עם 

, חוזר ובלתי מוחלט באופן מתחייב והנני, ₪__________  הינו לו מתחייב שהנני ההשקעה התחייבות סכום
 .השותפות בהסכם הקבועים ובמועדים באופן, םבתנאי, במלואו זה סכום לשותפות להעביר

והוא יעמוד על סך של , כי ידוע לי שחל שינוי בסכום התחייבות ההשקעה של הממשלה, הנני מאשר בזאת
וכי בעקבות שינוי כאמור יחול שינוי בחלק , ₪_____________ במקום על סך של , בלבד₪ ___________  

  .מהתמריצים וההגנות של הממשלה בקרן

יראו במשקיע כמי שבחר , במידה ולא תסומן אף חלופה]מסלול דמי הניהול ודמי ההצלחה שהנני בוחר הינו 
 [:בחלופה הראשונה

  להסכם השותפות 2.4.3ודמי הצלחה לפי סעיף , להסכם השותפות( ו)2.0.0דמי ניהול לפי סעיף. 

  ויתר התנאים )ופת ההשקעה לאחר תק___ בתקופת ההשקעה ובשיעור של ___ דמי ניהול בשיעור של
ודמי הצלחה ( לרבות תשלום דמי הניהול המוגדלים על ידי הממשלה, בהתאם לקבוע בהסכם השותפות

_____________ :לפי מפל תשלומים כדלהלן
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________
 .20(ויתר התנאים בהתאם לקבוע בהסכם השותפות)

 :______בשנת  ____ בחודש __ ולראיה באתי על החתום היום 

 
 ______________________: חתימה___________________              : שם

                                            
ניתן לעשות שינוי במנגנון דמי ההצלחה הקבוע . יושלם על ידי השותף הכללי באופן אחיד עבור כל אחד מהשותפים המוגבלים אשר בחר להשתתף במסלול זה 20

ובכל מקרה לא בשיעורי רף , ותף הכללי לבין השותפים המוגבלים שישתתפו במסלול זהלהסכם השותפות אך ורק לגבי אופן החלוקות בין הש 2.4.3בסעיף 

 . רף התשואה השני ורף התשואה השלישי או במנגנוני ההשתתפות של הממשלה או באופן אחר שישפיע על שותפים מוגבלים אחרים, התשואה הראשון
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 דד של תאגי"אישור עו

אשר חתם על הסכם השותפות ועל הסכם ההצטרפות לעיל __________ ד של "עו___________ מ "אני הח
וכי , מאשר בזאת בחתימתי כי המצטרף קיבל החלטה כדין על הצטרפותו כשותף מוגבל לשותפות, "(המצטרף)"

כמופיע על גבי , בצירוף חותמת המצטרף או שמו המודפס___________ ו__________ ה "חתימותיהם של ה
 .מחייבת את המצטרף לכל דבר ועניין, הסכם השותפות והסכם הצטרפות זה

 

 ______________________: חתימה וחותמת   ___________________             : תאריך

 

 

   
, דעתולפי שיקול , או והתחייבויות נוספות מצד המשקיעים/המציע רשאי להוסיף לבקשה זו שאלונים נוספים ו]

 [אך חייב לכלול בכל בקשת הצטרפות לכל הפחות את הנוסח האמור בכתב הצטרפות זה כלשונו
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 דוגמא מספרית מפל תשלומים – 5.4.3נספח 

 

 ב"רצ
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 טבלת עזר –שיעור דמי הצלחה לשותף הכללי  –( ה)5.4.3נספח 

 

 ב"רצ

 



54 

 

 40912 - 2435085/14 

 

 Downside Protectionדוגמא מספרית  – 5.5נספח 

 

 ב"רצ
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 כללי ומגבלות השקעה – 8.9נספח 

 :בתאגידים שאינם תאגידי מטרה וכן( חוב או אחרת, בין בדרך של הון)רשאית להשקיע  אינההשותפות  .0

ן "או של נכסי הנדל/הערך הכולל של החזקותיו הפיננסיות ו, בתאגיד מטרה שבמועד ההשקעה .א

מערך כלל  21% עולה על( ן בו מתבצעת הפעילות העסקית של התאגיד"למעט נדל)שבבעלותו 
ובלבד שהדוחות הכספיים , בהתאם לדוחות הכספים המבוקרים האחרונים שלו, נכסיו

 .חודשים ממועד ביצוע ההשקעה 05-המבוקרים האחרונים לא יהיו ממועד מוקדם יותר מ

שאינה מקנה למחזיק יכולת , משמע החזקה בנייך ערך של תאגיד" פיננסיות החזקה"לעניין זה 

 51% -החזקת נייר ערך בשיעור הנמוך מ –בהקשר זה ; ו השוטף של אותו תאגידלהשתתף בניהול
 . מאותו אמצעי שליטה תיחשב החזקה פיננסית

ואולם ; מסך התחייבויות ההשקעה הכולל של השותפות 01%סך העולה על , בתאגיד מטרה אחד .ב
מסך  51%בסך של עד , השותפות רשאית לבצע השקעה אחת ויחידה לאורך כל חיי השותפות

בתאגיד מטרה אחד או בקבוצת תאגידים אחת , התחייבויות ההשקעה הכולל של השותפות
 (. כהגדרתה להלן)

מסך התחייבויות ההשקעה הכולל  02%סך העולה על , (כהגדרתה להלן)בקבוצת תאגידים אחת  .ג
סך , ובלבד שלא יושקע בתאגיד מטרה אחד שהינו חלק מקבוצת התאגידים ;של השותפות

" תאגידים קבוצת"לעניין זה . מסך התחייבויות ההשקעה הכולל של השותפות 01%ה על העול
 . משמע תאגיד מטרה וכן צד קשור שלו

אלא אם מדובר בהשקעת המשך בנכס פורטפוליו )בתאגיד מטרה יחיד ₪ מליון  3 -סך הנמוך מ .ד
 (. ₪מליון  3קיים וסך השקעות השותפות בנכס עולה על 

או /מועד ביצוע ההשקעה או בשלוש השנים שקדמו לה קיבל השקעה ובתאגיד מטרה אשר ב .ה
לרבות )י המדען הראשי "או מחממה טכנולוגית המופעלת ע/מימון מקרן השקעות פרטית ו

/ או חממה מחזיקה במניות /קרן השקעות פרטית ו, תאגיד מטרה אשר במועד ביצוע ההשקעה
אך למעט ; (או לחממה/לקרן השקעות פרטית ו או שיש לו יתרת חוב פתוחה/בזכויות הוניות בו ו

מההון המונפק של תאגיד המטרה או מימון בסך של  2%-השקעה שמקנה באותו מועד פחות מ
 .₪מליון  3 -לא יותר מ

 
מסך  51%-סך שלא יפחת מ ,עד תום תקופת ההשקעה השותפות תשקיע בתאגידי מטרה קטנים .5

ובהתאם   ,אגידי מטרה שאינם תאגידי מטרה קטניםהסכומים שהשקיעה השותפות עד לאותו מועד בת
 05% -סך שלא יפחת מ –החודשים הראשונים של תקופת ההשקעה  08במהלך ( א: )לאבני הדרך הבאות

( ב) -ו; מסך הסכומים שהשקיעה השותפות עד לאותו מועד בתאגידי מטרה שאינם תאגידי מטרה קטנים
מסך הסכומים שהשקיעה  02% -סך שלא יפחת מ -חודשים ממועד הסגירה הראשוני  36עד תום 

 . השותפות עד לאותו מועד בתאגידי מטרה שאינם תאגידים קטנים יושקע בתאגידי מטרה קטנים
 

 51% -סך שלא יפחת מ, החודשים הראשונים ממועד הסגירה הראשוני 02השותפות תשקיע במהלך  .3
 21% -סך שלא יפחת מ, ה הראשוניחודשים ממועד הסגיר 36מהתחייבויות ההשקעה שלה ועד לתום 

 (.החודשים הראשונים 02כולל הסכומים שהושקעו במהלך )מהתחייבויות ההשקעה שלה 
 

לצורך , רשאית ליטול הלוואות או אשראים ממוסדות פיננסים או למנף את השקעותיה אינההשותפות  .4
לקבלת סכומי התחייבות  עד, למעט נטילת הלוואות לתקופת ביניים, מימון השקעות או לכל צורך אחר

 61ובלבד שמועד פירעון כל הלוואה כאמור יחול בתוך עד , ההשקעה אשר נקראו על ידי השותף הכללי
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מסך כל התחייבויות ההשקעה  01%יום ממועד נטילתה ושסך ההלוואות שנטלה השותפות לא יעלה על 

 . של השותפות
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 תנאי סף אנשי מפתח – 2.4.8ח נספ

ובלבד שלפחות אחד מהם , כל אחד מאנשי המפתח חייב לעמוד באחד מתנאי הסף המקצועיים המפורטים להלן
 .להלן 0עומד בתנאי הסף שבסעיף 

 

 : תנאי הסף הינם כדלהלן

 

במגזר , ₪ (21,111,111)בעל ניסיון בניהול השקעות או ניהול אשראי בהיקף שלא יפחת מחמישים מיליון  .0
השנים שקדמו למועד ( 01)במהלך עשר , שנים לפחות( 4)בכל שנה  רלוונטית במשך ארבע , הפרטי או הציבורי

הגשת ההצעות למיון המוקדם ולגבי איש מפתח שמונה לאחר מכן בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות 
 ; "(מקצועי ניסיון תקופת)"למועד מינויו כאיש מפתח 

 
 :  כל אחת מהדוגמאות להלן( אך לא רק)לרבות " ניסיון בניהול השקעות או ניהול אשראי", זה 0לעניין סעיף 

 

 ;פיננסי אחר/ כהונה בתפקיד ניהולי בכיר במחלקת אשראי בבנק או במוסד כספי  .א

לצורך ; או בחברת השקעות( אך לא כולל קרנות גידור)שותף מנהל או מנהל השקעות בקרן השקעות  .ב
משמע תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או " גידור קרן", סעיף זה

ׁשלוקח חלק ( א)ובלבד שלעניין זה תאגיד כאמור   , בשוק מוסדר והפקת רווחים משותפת מכל האמור
, לרבות באמצעות כהונה בדירקטוריונים של חברות הפורטפוליו, אקטיבי בניהול הפורטפוליו שלו

, או בגיבוש הסדרי החוב שלה/של החברה ו turnover-ברות ומעורבות במהלכים לייעוץ להנהלת הח
ע שהוקצו על "כולל ני( במונחי כסף)מהפורטפוליו שלו  51%שלפחות ( ב)או /ו; לא ייחשב קרן גידור

לא ייחשב , (ע שנרכשו בשוק המשני"להבדיל מני)במסגרת הנפקות פרטיות או ציבוריות , ידי החברות
 .קרן גידור

 .או בתאגיד אחר/אשראי בגוף מוסדי ו/ כהונה כמנהל תחום השקעות  .ג

 

 או

 

בתפקידי ניהול בכירים בתאגיד ( א: )שנים לפחות במהלך תקופת הניסיון המקצועי( 4)בעל ניסיון של ארבע  .5
שמחזור עסקיו של כל אחד מהם גדול מעשרים וחמישה מיליון ( ן"לא פיננסים ולא בתחום הנדל)עסקי 

, בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים( ב)או ; ₪( 52,111,111)
 .  מסחריים וניהוליים

 
 . ל"ל וסמנכ"מנכ(: אך לא רק)לרבות " תפקידי ניהול בכירים", זה 5לעניין סעיף 
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 תנאי סף שותף כללי – 2.4.2נספח 

רטים בסעיפים הבאים בהזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם על השותף הכללי החדש לעמוד בכל התנאים המפו
 :כפי שתאשר הממשלה, שהינה חלק ממסמכי המכרז, לבחירת מנהלים לקרנות להשקעה בעסקים בינוניים

 
טופס ) 8.3סעיף , ((המציע) 5' טופס מס) 8.5סעיף , (אנשי מפתח) 6.3, (חברים במציע) 6.5סעיף , (המציע) 6.0סעיף 

 7' טופס מס) 8.7סעיף , ((תנאי סף מקצועיים) 4' טופס מס) 8.4סעיף , ((ות החברים במציעהתחייב) 3' מס
 ((הצהרה ואישור לעניין הליכים פליליים) 8' טופס מס) 8.8סעיף , ((אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים)

 . והכל בשינויים המתחייבים; (תנאי סף מקצועיים) 9.0וסעיף 
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 פירוט כיסוי ביטוחי נדרש–(א)5..8נספח 

משרד  -לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל, השותף הכללי מתחייב
את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים , משרד האוצר והשותפים המוגבלים ולהציג למשרד הכלכלה, הכלכלה

- :אחריות לא יפחתו מהמצוין להלןוהתנאים הנדרשים כאשר גבולות ה
 
 ביטוח חבות המעבידים .8

 
מדינת ישראל  בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי והחוקית כלפי עובדיו בטח את אחריותיהשותף הכללי  .א

 ; והשטחים המוחזקים

 
 ;למקרה ולשנה, ב לעובד"דולר ארה 2,111,111גבול האחריות לא יפחת מסך   .ב

 

         ויחשב קבלני משנה ועובדיהם היה , ו של המבוטח כלפי קבלניםהביטוח יורחב לכסות את חבות .ג
 ;כמעבידם

 

        או השותפים /משרד האוצר ו, משרד הכלכלה –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד
בחבות מעביד  נושאים הםמחלת מקצוע כלשהי כי /המוגבלים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה

 .          וקבלני משנה ועובדיהם שבשירות, קבלנים ,השותף הכלליכלפי מי מעובדי  ישהכל
                                                         

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
  

ף את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  שלישי  גו יבטחהשותף הכללי  .א
 ;בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, ורכוש

 

 ; (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 521,111גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב

 

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 
י משנה קבלנ, הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים .ד

 ;ועובדיהם

 
משרד האוצר             , משרד הכלכלה  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 .או מחדלי השותף הכללי והפועלים מטעמו/והשותפים המוגבלים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו
 

 ביטוח אחריות מקצועית .3
    

 ;אחריות מקצועית השותף הכללי יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח .א

 

ובכלל )חברי ועדת ההשקעות , עובדיו, הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של השותף הכללי .ב
ובגין כל הפועלים מטעם השותף הכללי ואשר אירע , חברי הוועדה המייעצת, (זה משקיף הממשלה

רה רשלנית שנעשו בתום הצה, מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל, רשלנות, כתוצאה ממעשה
 ;                          שייגרמו בקשר להקמת וניהול השותפות, לב

 
 ;       (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 0,111,111 סךגבול האחריות לא יפחת מ .ג

 
 :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות .ד

 ;מרמה ואי יושר של עובדים -        
 ;עקב מקרה ביטוח או העיכוב/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -        

 ;אולם הכיסוי לא יחול על תביעות השותף הכללי כנגד המדינה, אחריות צולבת -        
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  ; חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
   

צר והשותפים המוגבלים ככל           משרד האו, משרד הכלכלה –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה
 .השותף הכללי והפועלים מטעמו או מחדלי/שיחשבו אחראים למעשי ו

 
 ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים .4
    

וחברי ( ובכלל זה משקיף הממשלה)לרבות חברי ועדת ההשקעות )השותף הכללי יבטח את נושאי המשרה  .א
 ;משרה ודירקטורים בביטוח אחריות נושאי( הוועדה המייעצת

     
וכן חברי ועדת )הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה של נושאי המשרה והדירקטורים של השותף הכללי  .ב

, רשלנותכתוצאה ממעשה  ואשר אירע ( וחברי הוועדה המייעצת( ובכלל זה משקיף הממשלה)ההשקעות 
 שייגרמו בקשר להקמת, ו בתום לברשלנית שנעשהצהרה , מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל

  ;של השותפות שותפותהלהסכם בהתאם , וניהול השותפות
        

 ;       (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 0,111,111 סךגבול האחריות לא יפחת מ .ג
  

      . חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .ד
   
 ד של השותפות"ביטוח אחריות מקצועית לעו .5
 

 ;יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית ד"העו .א
     

אירע  מטעמו ואשרעובדיו ובגין כל הפועלים , ד"העוהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  .ב
שנעשו בתום  רשלנית הצהרה, מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל, רשלנות, כתוצאה ממעשה

 ; ירותים משפטיים בנוגע להסכם השותפות של השותפותש שייגרמו בקשר למתן, לב

 

 ; (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 211,111גבול האחריות לא יפחת מסך  .ג
 

- :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות .ד
 ; מרמה ואי יושר של עובדים -       
 ;העיכוב עקב מקרה ביטוח או/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -       
 ;כנגד המדינה ד"העואולם הכיסוי לא יחול על תביעות , אחריות צולבת -       

 ;חודשים  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
  

  משרד האוצר והשותפים המוגבלים ככל          , משרד הכלכלה –ביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל ה .ה
 .והפועלים מטעמו ד "העואו מחדלי /ו שיחשבו אחראים למעשי

 
 ח של השותפות"ביטוח אחריות מקצועית לרו .9
 

 ;יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית ח"הרו    .א
   

אירע  מטעמו ואשרעובדיו ובגין כל הפועלים , ח"הרוהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  .ב
שנעשו בתום  רשלנית הצהרה, מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל, רשלנות, כתוצאה ממעשה

 ;של השותפותשותפות הלהסכם  בנוגע חשבונאייםשייגרמו בקשר למתן שירותים , לב

 

 ;       (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 211,111גבול האחריות לא יפחת מסך   .ג

    
 :הבאות הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות .ד

 ;מרמה ואי יושר של עובדים -       
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 ;או העיכוב עקב מקרה ביטוח/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -       
 ;כנגד המדינה ח"הרואולם הכיסוי לא יחול על תביעות , אחריות צולבת -       
 ; חודשים  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

   
   משרד האוצר והשותפים המוגבלים ככל         , משרד הכלכלה –דינת ישראל הביטוח יורחב לשפות את מ .ה

 .והפועלים מטעמו ח"הרואו מחדלי /שיחשבו אחראים למעשי ו
                              

 כללי .2
 

 :בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים
 

משרד האוצר והשותפים , משרד הכלכלה –מדינת ישראל : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים .א
 ;  להרחבי השיפוי לעילהמוגבלים בכפוף 

          
אם ניתנה על כך , י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא"בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע .ב

                                ;יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה 61הודעה מוקדמת של 
 

משרד  -השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל , תביעה, שיבוב/המבטח מוותר על כל זכות תחלוף .ג
                                                          ;                                                                               זדון מתוך כוונת  ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק, משרד האוצר  ועובדיהם, הכלכלה

 
השותף הכללי אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי , להסכם השותפות 2.0.4בכפוף להוראות סעיף  .ד

 כל  הפוליסות ולמילויהביטוח עבור כל 
 ;החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות

 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה , סכם השותפותלה 2.0.4בכפוף להוראות סעיף  .ה

 ;                                   השותף הכלליתחולנה בלעדית על 
 

כאשר קיים ביטוח , כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח
המזכה במלוא הזכויות על פי  ביטוח ראשוני חזקתוהביטוח הינו ב, אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל

 .  הביטוח
 

יומצאו על ידי , י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור"מאושרות ע, העתקי פוליסות הביטוח
 .הממשלה על הסכם השותפותחתימת   משרד האוצר טרם, למשרד הכלכלה השותף הכללי

 
       .הביטוח להחזיק בתוקף את פוליסות, וכל עוד אחריותו קיימת, תפותהשותף הכללי מתחייב בכל תקופת השו

 
המוגבלת   השותפות  הסכםכל עוד , בשנה השותף הכללי מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה

ו י המבטח א"השותף הכללי מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע. בתוקף
 .   אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הכלכלה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח

       
על פי דין ועל פי הסכם השותפות  אין בכל האמור בנספח זה כדי לפטור את השותף הכללי מכל חובה החלה עליו

זכות או סעד המוקנים אוצר על כל משרד ה, משרד הכלכלה –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 
 .זה הסכםלה על פי דין ועל פי 
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 אישור קיום ביטוחים -( ב)5..8נספח 
 

 לכבוד 
 

 ;משרד האוצר, משרד הכלכלה –מדינת ישראל 
 
 ,.נ.ג.א
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון
 
 

 "( השותף הכללי"להלן )______________________________ערכנו למבוטחנו  הננו מאשרים בזה כי
 

על , השותפותלהקמת וניהול  בקשר________________ עד יום _______________ לתקופת הביטוח  מיום 
 :     את הביטוחים המפורטים להלן, השותפות שנספח זה הינו נספח לופי הסכם 

 
 ביטוח חבות המעבידים

 
 . בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים וחריותו החוקית כלפי עובדיא. 0
  
 (.שנה)למקרה ולתקופת ביטוח , ב לעובד"דולר ארה 2,111,111גבול האחריות לא יפחת מסך  . 5
 
 .כמעבידםויחשב קבלני משנה ועובדיהם היה , הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים. 3

                                                   
השותפים     ו משרד האוצר, משרד הכלכלה –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח על פי הפוליסה . 4

מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם /המוגבלים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה
 .          קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו, יםקבלנ, כלפי מי מעובדי השותף הכללי

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       
בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי , אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל. 0

 . מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
 
 (. שנה)למקרה ולתקופת הביטוח , ב"רהדולר א  521,111גבול האחריות לא יפחת מסך  .  5
 
 (.CROSS LIABILITY)בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת . 3
 
     קבלני משנה, הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים. 4

 .ועובדיהם
 
משרד האוצר והשותפים , לכלהמשרד הכ  –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח על פי הפוליסה . 2

 .או מחדלי השותף הכללי והפועלים מטעמו/המוגבלים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו
 

 ביטוח אחריות מקצועית
 
עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר , הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של השותף הכללי.  0

הצהרה רשלנית שנעשו בתום , מצג בלתי נכון, עות או השמטהט, לרבות מחדל, רשלנות, אירע כתוצאה ממעשה
 .השותפותבהתאם להסכם , השותפותשייגרמו בקשר להקמת וניהול , לב
       

        .(שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 0,111,111גבול האחריות לא יפחת מסך .  5
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 :אותהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הב.  3

 ;מרמה ואי יושר של עובדים -       
 ;או העיכוב עקב מקרה ביטוח/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -       
 ;אולם הכיסוי לא יחול על תביעות השותף הכללי כנגד המדינה, אחריות צולבת -       
 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

 
משרד האוצר והשותפים המוגבלים ככל שיחשבו , משרד הכלכלה –מדינת ישראל  לשפות את מורחבהביטוח . 4

 .או מחדלי השותף הכללי והפועלים מטעמו/אחראים למעשי ו
 

 ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים
 
לרבות חברי ועדת )הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה של נושאי המשרה והדירקטורים של השותף הכללי . 0

לרבות , ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות( וחברי הועדה המייעצת( ובכלל זה משקיף הממשלה)ת ההשקעו
שייגרמו בקשר להקמת וניהול , הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, מחדל

                        .תשותפוהבהתאם להסכם , השותפות
       

        .(שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 0,111,111חת מסך גבול האחריות לא יפ.  5
 
 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות .  3
 

 כללי
 

 :בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים
  
והשותפים  משרד האוצר, משרד הכלכלה –מדינת ישראל  :  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים. 0

 .   כמפורט לעיל בי השיפוילהרח בכפוף המוגבלים
 
י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו "בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע.  5

 .יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה  61הודעה מוקדמת של  
 
, משרד הכלכלה -ינת ישראלכלפי מד, השתתפות  או חזרה, תביעה, שיבוב/אנו מוותרים על כל זכות תחלוף.  3

          .                                                                                                                            מתוך כוונת זדון שגרם לנזקובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם , משרד האוצר ועובדיהם
 
השותף הכללי אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח , להסכם השותפות 2.0.4סעיף בכפוף להוראות .  4

 .עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות
 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה , להסכם השותפות 2.0.4בכפוף להוראות סעיף .  2

 .על השותף הכללי בלעדית
  
כאשר קיים ביטוח אחר , כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח.  6

 .ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח ביטוחוהביטוח הינו  בחזקת , לא יופעל כלפי מדינת ישראל
 

              
 . ות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זהבכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקורי

 
 ,                 בכבוד רב                                                                                      

                                                                     
                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח______________                        תאריך
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 ד "העונספח ביטוח עבור 
 

 לכבוד    
                          
 ; משרד האוצר, משרד הכלכלה –מדינת ישראל 

 
 ,.נ.ג.א
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון                                             
 
 

 "( ד"העו"להלן )________________________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 
 

בקשר למתן שירותים משפטיים ________________ עד יום _______________ לתקופת הביטוח  מיום 
 :         את הביטוח המפורט להלן,   [אנא השלימו את שם השותפות"( ]השותפות)"________ 

      
 

 ד "ביטוח אחריות מקצועית לעו
     
 עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו , ד"הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של העו. 0

 , מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל, רשלנות, ואשר אירע כתוצאה ממעשה    
 .לשותפותשייגרמו בקשר למתן שירותים משפטיים , הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב    
 
 ;       (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 211,111גבול האחריות לא יפחת מסך . 5 

    
- :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות. 3

 ;ר של עובדיםמרמה ואי יוש -      
 ;או העיכוב עקב מקרה ביטוח/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -      
 ;ד כנגד המדינה"אולם הכיסוי לא יחול על תביעות העו, אחריות צולבת -      
 ; חודשים  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      

 
 האוצר והשותפים המוגבלים ככל  משרד, משרד הכלכלה –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח . 4 

 .ד  והפועלים מטעמו"או מחדלי העו/שיחשבו אחראים למעשי ו      
 

 כללי
 

 :ל נכללו התנאים הבאים"הביטוח הנת בפוליס
 
 משרד האוצר והשותפים , משרד הכלכלה –מדינת ישראל : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים . 0

 .פוי  כמפורט לעילבכפוף להרחבי השי המוגבלים     
 
 י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  אם "בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע.  5

 .לחשב משרד הכלכלהיום לפחות במכתב רשום  61ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של      
 
  –ראל השתתפות או חזרה כלפי מדינת יש, תביעה, שיבוב/אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף. 3

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת , ועובדיהם משרד האוצר, משרד הכלכלה    
 .     זדון    
 
 כל אחראי בלעדית כלפינו המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  ד"העו. 4

 . המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות החובות    
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 .ד"העותתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ההש. 2
 
 ביטוח אחר קייםכאשר , כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח. 6

 .הזכויות על פי הביטוח במלואוהביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה , לא יופעל כלפי מדינת ישראל
 

 .כפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זהב
 
 

 ,                  בכבוד רב                                                                                     
                                                             

 
                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח______________                        תאריך
 
 
 

 ח "הרונספח ביטוח עבור 
 

 לכבוד    
                          
 ; משרד האוצר, הכלכלהמשרד  –מדינת ישראל 

 
 ,.נ.ג.א
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון
 

 "( ח"הרו"להלן )________________________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 
 

 חשבונאייםבקשר למתן שירותים ________________ עד יום _______________ לתקופת הביטוח  מיום 
 :         את הביטוח המפורט להלן  [אנא השלימו את שם השותפות"( ]השותפות)"__________ ל
 

  ח"לרוביטוח אחריות מקצועית 
     
עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע , ח"הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הרו. 0

 , מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, לרבות מחדל, רשלנות, כתוצאה ממעשה
 . שותפותשייגרמו בקשר למתן שירותים חשבונאיים בנוגע ל, הרה רשלנית שנעשו בתום לבהצ    
 
 ;       (שנה)ב למקרה ולתקופת הביטוח "דולר ארה 211,111גבול האחריות לא יפחת מסך . 5
    
- :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות. 3

 ;מרמה ואי יושר של עובדים -      
 ;או העיכוב עקב מקרה ביטוח/לרבות אובדן השימוש ו, אובדן מסמכים -      

 ;כנגד המדינה ח"הרואולם הכיסוי לא יחול על תביעות , אחריות צולבת -      
 ; חודשים  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      

 
מוגבלים ככל שיחשבו משרד האוצר והשותפים ה, משרד הכלכלה –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח . 4

 .והפועלים מטעמו  ח"הרואו מחדלי /אחראים למעשי ו
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 כללי
 

 :ל נכללו התנאים הבאים"הביטוח הנת בפוליס
 
 משרד האוצר והשותפים , משרד הכלכלה –מדינת ישראל : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים . 0

 .בכפוף להרחבי השיפוי  כמפורט לעיל המוגבלים     
 
 י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  אם "בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע.  5

 .לחשב משרד הכלכלהיום לפחות במכתב רשום  61ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של      
 
  –השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל , תביעה, שיבוב/אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף. 3

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת , ועובדיהם משרד האוצר ,משרד הכלכלה    
 .     זדון    
 
 כל אחראי בלעדית כלפינו המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  ח"הרו. 4

 . המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות החובות    
 
 .ח"הרובכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  ההשתתפויות העצמיות הנקובות. 2
 
 כאשר , כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח. 6

 והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה , ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל קיים     
 .הזכויות על פי הביטוח במלוא     
 
 

 .וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה בכפוף לתנאי
 
 

 ,                  בכבוד רב                                                                                     
                                                             

 
                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח______________                        תאריך
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