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 מימון הסכם
 __ בשנת__ חודש__  ביום ונחתם שנערך

 

 . ____________ז.ת' ____________ גב/ מר  : בין

 ________________________: שכתובתו

 ")הנותן" או" המלווה" :להלן(

 אחד מצד        

 513921544 פ.ח מ"בע 4 גבע נחום   :לבין

 4441904 ישראל, סבא כפר ג4 לוינסקי :שכתובתה

 ")הלווה" :להלן(

 שני מצד          

 4 גבע ובינוי חיזוק בחברת לרווחים מהזכויות לחלק וזכאי הניהול מזכויות במחצית מחזיק והלווה הואיל

 ;)"הפרויקט: "להלן( בגבעתיים 4 גבע פרויקט של הבעלים") החברה" להלן( מ"בע

 

 ;ממנו המקסימלי הרווח ולהפקת מולסיו עד הפרויקט את לנהל מתכוון הוא כי מצהיר והלווה והואיל

 

 הדרוש העצמי ההון במחצית להשתתף, הפרויקט של המלווה הבנק ידי על להידרש צפוי והלווה והואיל

 ;")הנדרש ההון": להלן( לערך אירו 2,000,000 – ב המוערך סכום, הפרויקט להקמת

 

 שהמלווים כך, הנדרש ההון במימון שונים בחלקים להשתתף שונים לגורמים להציע מתכוון הלווה והואיל

 ;הנדרש ההון את יממנו יחדיו

 

 ולהשתתף") ההלוואה סכום: "להלן( ₪_________  בסך הלוואה ללווה להעמיד הסכים והמלווה והואיל

 ;זה בהסכם המפורטים לתנאים בכפוף והכל, לפרויקט הנדרש ההון במימון

 

 ;זה הסכם במסגרת הכתב על םביניה ההסכמות את להעלות חפצים והצדדים והואיל

 

 :כדלהלן והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך

 מבוא .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים בו הכלולות הצדדים והצהרות ההגדרות זה להסכם המבוא .1.1
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 פרשנות לצורך משמעות להם תהיה ולא, בלבד הקריאה נוחות לשם נוספו הסעיפים כותרות .1.2

 זה הסכם

 הגדרות .2

 .האחרים המלווים עם יחד מהמלווה יתקבל אשר הלוואה סכום "הגיוס סך"

 ויוציא, מהלווה הריבית דרישת לצורך ריבית חישובי יבצע אשר חשבון רואי משרד "החשבון רואה"

 השונים הריבית תשלומי, ההלוואה העמדת מועדי את המפרט דוח הפרויקט בסיום

 . ההלוואה והחזר

 .הנדרש ההון במימון וישתתפ אשר הנוספים והמלווים המלווה "המלווים"

 .הגיוס מסך ההלוואה סכום שיעור "ההשתתפות שיעור"

 האפס מדוח שעולות כפי הפרויקט הוצאות מסך לעת מעת שיהיה כפי הגיוס סך שיעור "המימון שיעור"

 .עת לאותה העדכני

 הלווה והתחייבויות מצגי .3

 :כדלהלן, הלווה בזה ומתחייבת מאשרת, מצהירה זה הסכם על הבחתימת

, לפירוקן צעדים ננקטו ולא כדין ונרשמו שהתאגדו, ישראלית חברות הינן והחברה הלווה כי .3.1

 .מחיקתן או/ ו חיסולן

 .כלשהו' ג צד של אחרת זכות או עיקול, שעבוד, חוב מכל נקיות והחברה הלווה מניות .3.2

 פציהאו ניתנה ולא הלווה של כלשהן מניות להקצות התחייבו לא, מניותיה בעלי או/ ו הלווה .3.3

 שמשמעה כאמור פעולה לבצע שלא מתחייבת הלווה וכי, הלווה מניות לרכישת ידם על

 .הלווה במניות שליטה הענקת

 .הפרויקט את הפועל אל להוציא מנת על והמומחיות המקצועי הידע את יש לחברה .3.4

 :להלן כמפורט עצמי ההון והעמדת הפרויקט לטובת ישמשו המלווים כספי כי .3.5

 .הליווי בחשבון עצמי הון העמדת .3.5.1

 עצמי כהון יוכרו אשר האפס בדוח המתוקצבות בנקאי ליווי טרום הוצאות תשלום .3.5.2

 .בנקאי ליווי לכשיהיה

 הוצאות, למלווים ריבית תשלום, החשבון רואה ט"שכ לרבות, עקיפות הוצאות .3.5.3

 .ב"המצ 'א נספחב כמפורט שונות הוצאות וכן גיוס

 שתישלח מוקדמת להודעה בכפוף תתווסף, שתידרש ככל', א בנספח תוספת כל

 .לכן קודם ימים 7 למלווים

 הלווה ידיעת למיטב וכי, 'ב נספחכ זה להסכם המצורף האפס ח"דו הוכן לפרויקט בקשר כי .3.6

 ידיעת למיטב וכי, ונכונים מלאים הינם ח"הדו לעורך שנמסר והמידע העובדות, הנתונים
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 ידי על שיידרשו לשינויים אםבהת, האפס ח"בדו לאמור בהתאם יבוצע הפרויקט הלווה

 הפרויקט בתוכניות משמעותי שינוי ליזום שלא מתחייבת הלווה. והבניה התכנון רשויות

 .האפס ח"בדו ןמהמצוי פחותים יהיו הפרויקט צועישבי לכך יביא אשר

 של ההתאגדות למסמכי ובהתאם כדין שהתקבלה הלווה של הדירקטוריון החלטת פי על כי .3.7

 וחתימתו הלווה מטעם החתימה מורשה הינו נחום עדי ה"ה, 'ג נספחכ המצורפים הלווה

 .ועניין דבר לכל הלווה את תחייב, הלווה חותמת בצירוף

 למיטב וכי), שצורף האפס ח"לדו בהתאם( לפרויקט בניה להיתרי בקשות הגישה החברה כי .3.8

 .הקרובים החודשים במהלך כאמור היתר להתקבל אמור, ידיעתה

 את להגדיל  הכח ובידיו, המימון לשיעור הפחות לכל שווה החברה ווחיבר הלווה חלק כי .3.9

 .לכך יידרש אם החברה ברווחי חלקו

, הישראלי הדין להוראות בהתאם הפרויקט את לבצע בכדי יכולתה כמיטב תפעל הלווה כי .3.10

 .כדין שלה החשבונות ספרי את תנהל וכי

 למסמכי בסתירה או בניגוד עומדים אינם בו האמור וביצוע זה הסכם על חתימתה כי .3.11

 או שיפוטי מעין גוף, משפט בית הוראת או/ ו צו או/ ו דין לפסק או/ ו הלווה של ההתאגדות

 .כלשהי מינהלית רשות

 המלווה והתחייבויות מצגי .4

 :כדלהלן, המלווה בזה ומתחייב מאשר, מצהיר זה הסכם על בחתימתו

 .הז בהסכם להתקשרותו חוקית מניעה כל אין וכי, __________ מדינת אזרח הינו כי .4.1

, לפרויקט הדרוש העצמי ההון מימון עבור, הלוואה סכום את לחברה להעמיד ביכולתו כי .4.2

 .זה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם הכל

 הנדרש ההון למימון בשותפות המלווים ליתר מצטרף זה הסכם על שבחתימתו לו ידוע כי .4.3

 .לפרויקט

 ההלוואה העמדת וכי, המלווה הבנק ידי על שיידרש הצהרה או/ ו מסמך כל על יחתום כי .4.4

 .והסכמתו המלווה הבנק לאישור כפופה המלווים שאר אל והצטרפותו

 הלווה הוצאות למימון ישמשו, הלווה לחשבון שיעביר ההלוואה שכספי, לו וברור נהיר כי .4.5

 .3.5 בסעיף כאמור בפרויקט

 הליווי הסכם, זה הסכם לרבות, לפרויקט הרלוונטים המסמכים כל את בעיון וקרא בדק כי .4.6

 כמו. ומשמעותם תוכנם את היטב שהבין לאחר רק עליהם וחתם, הפרויקט של האפס ח"ודו

" לקוח הכרת טופס" של חתום העתק הלווה לידי ימסור, זה הסכם על לחתימתו במקביל, כן

 .'ד נספחכ המצורף
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 העסקה תנאי .5

 .בפרויקט הלווה חלק למימון NON RECOURSE הלוואת .5.1

 החתימה ממועד ימים____  בתוך וזאת ההלוואה סכום את, לחברה להעביר מתחייב המלווה .5.2

 .זה הסכם על

 קלנדרי לרבעון אחת תשולם אשר אחוזים 3 בשיעור שנתית ריבית תישא, המלווים קרן .5.3

	").תקופתית ריבית: "להלן(

 .הלווה לידי הכספים מלוא את העביר בו מיום החל מלווה לכל תחושב התקופתית הריבית .5.4

 אחוזים 6 של שנתי בשיעור ההשקעה תקופת כל בגין נוספת ריבית ולםתש, הפרויקט בתום .5.5

 ").נוספת ריבית: "להלן( הלוואה מסכום

 במקור סמ החברה תנכה, לעיל כאמור הנוספת והריבית התקופתית הריבית תשלומי בעת .5.6

 .בישראל המס לחוקי בהתאם

 המלווים כל בין שיתוף .6

 .הלווים מול אל כשותפות יפעלו המלווים .6.1

 .ללווה והלוואותיהם המלווים כל של מפורט מרשם ינהל החשבון רואה .6.2

 של חלקו חישוב  לרבות, החשבון רואה ידי על וירשמו יבוצעו המלווים תקבולי חישובי כל .6.3

 .בתקבול מלווה כל

 ביטול זכות .7

 והשבת ההתקשרות ביטול על להודיע זכאית תהא הלווה כי, הצדדים בין בזאת מוסכם .7.1

 : כדלהלן מהתנאים אחד התקיימו וכאשר אם, להלן המפורטים ובתנאים באופן ללווה הכספים

 .החתימה ממועד זמן שנה חצי תוך הפועל אל יצא לא הפרויקט .7.1.1

 .הושג לא הנדרש ההון סך .7.1.2

 .שניתן הבנקאי הליווי בוטל או לפרויקט בנקאי ליווי ניתן לא .7.1.3

 .ההלוואה מסכום 3% בשיעור קנס בתוספת התקופתית הריבית תשולם ביטול במקרה .7.2

 שונות .8

 הריבית, ההלוואה סכום החזר, כן כמו. חדשים בשקלים לווהה לידי יועבר, ההלוואה סכום .8.1

 .חדשים בשקלים למלווה למוויש ,הנוספת הריביתו התקופתית

 שבפיגור סכום כל יישא, זה הסכם לפי למלווה חייבת שהיא תקבולים בהעברת הלווה איחרה .8.2

 . זה בהסכם כאמור תקופתית ריבית

 לצורך או תוקף מתן לשם שיידרש טופס או/ ו מסמך כל על לחתום בזאת מתחייבים הצדדים .8.3

 .זה הסכם ביצוע

 . הפועל אל והוצאתו זה להסכם ובקשר בגין עליו החלים במסים יישא צד כל .8.4
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 אין לפיכך כי יובהר, בפרויקט הלווה לחלק NON RECOURSE הינה כאמור זו הלוואה .8.5

 .מהפרויקט הלווה לתקבולי מעבר להשבה לטעון הזכות המלווים בידי

 פי על הצדדים מזכויות איזה על ויתור יהוו לא, צעדים נקיטת אי או ויתור, הנחה, ארכה כל .8.6

 .הצדדים י"ע ונחתמו בכתב רכונע אם אלא, דין כל פי על או/ ו זה הסכם

 וכל, וההתחייבויות ההצהרות, הצדדים בין המוסכמים התנאים כלל את מבטא זה הסכם .8.7

 על החתימה טרם הצדדים בין נעשו אשר מצגים או התחייבויות פ"בע או בכתב הסכמים

 .זה בהסכם הקבועים והזכויות החיובים על להוסיף כדי בהם ואין בטלים יהיו, זה הסכם

 לא והמחלוקת היה. הצדדים בין לב ובתום בדיון תיפתר, הצדדים בין שתעלה מחלוקת כל .8.8

 .המחלוקת את לפתור מנת על לבוררות הצדדים יפנו, דיון במסגרת נפתרה

. בישראל החשבון רואי לשכת י"ע הבורר ימונה, מוסכם בורר על הצדדים יסכימו ולא היה .8.9

 שיקול לפי לפסוק ויוכל הדין ולסדרי הראיות לדיני כפוף יהא לא המוסכם הבורר כי יובהר

 .בכתב החלטתו לנמק חייב יהא, זאת עם יחד אך ,הבלעדית דעתו

 בעיר בישראל ורק אך תהא הבורר של המקומית שיפוט סמכות כי הצדדים בין מוסכם .8.10

 הייחודית המקומית השיפוט סמכות תהא ירושלים במחוז המשפט לבתי, כן כמו. ירושלים

 . וידרש כלל, זה להסכם נוגעה בכל לדון

 למשנהו אחד מצד שתשלח הודעה וכל, במבוא כמפורט הן זה הסכם רכיולצ הצדדים כתובות  .8.11

 מסירתה מעת שעות 72 בתוך ליעדה הגיעה כאילו תחשב, לעיל הכתובות לפי רשום בדואר

 .המסירה בעת, שליח י"ע ביד מסירה של ובמקרה, בדואר למשלוח

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 חתימה תאריך שם 

    " והוהמל"

    "הלווה"

 


