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 דלכבו
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 ("החדשנות "רשות)
   

 תאריך: _________  

 

 ויתור והסרת אחריותכתב  הנדון:

 

הגיש לרשות החדשנות "(, המבקש"להלן: ) _____________ רישום תאגיד, מספר ____________-ו הואיל
הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה של מסלול  -בקשה לקבלת הטבה מכוח מסלול משנה ג' 

 "לקבלת הטבה "הבקשהפיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע אקדמי )להלן:  - 5הטבה מס' 
 ;(, בהתאמה"מסלול ההטבה" -ו

 
 ;(ההטבהבמסלול  )כהגדרתוהוגשה על ידי המבקש ללא צירוף תאגיד תומך  לקבלת הטבה והבקשה והואיל

  
 לקבלת הטבה "( בחנה את הבקשהועדת המחקרועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול ההטבה )להלן: "ו והואיל

 ;"(המאושר התיק)להלן: " ואישרה אותה במסגרת תיק מס' ______
 

, המבקש הגיש לרשות החדשנות בקשה לצירוף תאגיד תומךכאמור, לקבלת הטבה הבקשה לאחר אישור ו והואיל
 רשות החדשנותאשר  רשימת תאגידים תומכיםרשות החדשנות מתוך יוצע לו על ידי כי  במסגרתה ביקש

 ,כפוףבקשה לצירוף תאגיד תומך כאמור השל אשר אישורה ו "(המוצע התאגיד התומך)להלן: " רכזתמ
 זה; ויתור והסרת אחריות בין היתר, לחתימת המבקש על כתב

 

 כדלקמן:, )לפי העניין( בזאת וכן מתחייב המבקש מצהיר ומאשרלפיכך 

 :המבקש מצהיר ומאשר בזאת כי .1

 ןו/או על ידי מי מטעמ ו/או ועדת המחקר זהות התאגיד התומך המוצע לו על ידי רשות החדשנותידוע לו ש .1.1
לצורך המשך  הלקבלואין המבקש מחויב  בלבד בגדר המלצה ה, הינןו/או על ידי מי שפעל ו/או פועל בשמ

 ; וכןביצוע התיק המאושר

רק על אחריותו של ותהא( אך תאגיד התומך המוצע תהא )אם וכלל שכל התקשרות בין המבקש לבין ה .1.2
כאמור, תוכנה ו/או תוצאותיה,  המבקש ולא תוטל על יד רשות החדשות כל אחריות בקשר להתקשרות

 והאחריות הבלעדית לכל האמור תהא על המבקש והתאגיד התומך המוצע בלבד.

של  ןו/או מטעמ ןמכל מי שפעל או פועל בשו/או  החדשנות ו/או ועדת המחקר המבקש מצהיר ומאשר כי לרשות .2
תהיה כל אחריות, במישרין ו/או אין ולא  ,"(הזכאים"ביחד: ) לרבות מנהליהם ו/או עובדיהם החדשנות, רשות

ו/או בקשר לטיב ההסכם שייחתם  להליך בחירת זהותוו/או בקשר המוצע  התאגיד התומךבעקיפין, בקשר לזהות 
, וכי השירותים ו/או הליווי שיינתנו על ידי התאגיד המוצע )אם וככל וייחתם( בין המבקש לבין התאגיד התומך

כל אלה שבאו, ושל )לפי העניין(  המבקשהתאגיד התומך המוצע ו/או של באחריות הבלעדית  םהינ המוצע התומך
 .םאו במקומו/ ם, מטעמםבאים ו/או יבואו בשמ

ובשם  ובשמ, ובלתי הדיר בלתי מותנה, סופי, מוחלטמלא, באופן  ,המבקש מוותר בזאת בלי לגרוע מהאמור לעיל, .3
מכל , תביעותדרישות ו/או  , תלונות,על כל טענות ,ואו במקומו/ ו, מטעמוכל אלה שבאו, באים ו/או יבואו בשמ

להליך ו/או  המוצע התאגיד התומךזהות ל הקשור בכללרבות , מי מהזכאים, כספיות ואחרות, כנגד מין וסוג שהם
 המוצע מךבין המבקש לבין התאגיד התו , אם ייחתם,טיב ההסכם שייחתםלו/או לאישורו ו/או  בחירת זהותו

 .סוג שהואמין ו מכל ,למבקשהמוצע  על ידי התאגיד התומך יינתנוש ו/או הליווי או בקשר לשירותיםו/

בזאת  יםמתחייבוכל אלה שבאו, באים ו/או יבואו בשמו, מטעמו ו/או במקומו, המבקש בלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4
התאגיד ר לזהות בקשהזכאים, כל תלונה, טענה, דרישה ו/או תביעה,  מישלא להעלות, במישרין או בעקיפין, כנגד 

לטיב ההסכם שייחתם בין המבקש לבין התאגיד ו/או בקשר  להליך בחירת זהותוו/או בקשר המוצע  התומך
וכן בקשר לכל למבקש המוצע על ידי התאגיד התומך  נוו/או לליווי שיינתלשירותים ו/או בקשר המוצע התומך 

 האמור לעיל.עם , בקשר להם או הוצאה שתיגרם, אם וככל שתיגרםנזק ו/

 

 באתי על החתום: לראיה
 
 

_________________________ 
 המבקש באמצעות:______________
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 :על ידי עורך דיןות אימות חתימ
 

)נושא ת.ז.  _________________לפני  והיום התייצבאשר בזה כי אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ
, אשר הינם מורשי חתימה מטעם (__________________________ )נושא ת.ז. מספר  -ו (_________מספר 

ויתור ואת האמור בכתב ההם והסברתי ל םזהות יולאחר שווידאת המבקש___________________________
 מותכראוי, חהם והשחרור דלעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות מהוראותיו, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן ל

 .וויתור והשחרור דלעיל מרצונולפני על כתב ה
 
 

 חתימה + חותמת עו"ד  תאריך
 


