
 
 
 

1  

 דלכבו
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 ("החדשנות רשות")
    

 תאריך: _________  

 

 ויתור והסרת אחריותכתב  הנדון:
 

 
הגיש מענה לפנייה שרשות  ("התאגיד)"  מספר רישום תאגיד _____________ ______________  -ו הואיל

מרכזת  חדשנותהרשות שברשימת התאגידים התומכים להיכלל החדשנות פרסמה לציבור במסגרתו ביקש 
 ;"(רשימת התאגידים התומכים)"

 
 ;ידה-המרוכזת על להיכלל ברשימת התאגידים התומכים התאגיד כמתאיםורשות החדשנות מצאה את  והואיל

 
כל , ההתאגידים התומכיםרשימת זה, התאגיד מסכים להיכלל ב והסרת אחריות ויתורובחתימתו על כתב  והואיל

 ;זה בהתאם ובכפוף לאמור בכתב ויתור והסרת אחריות
 

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

 :מצהיר ומאשר בזאת כי תאגידה .1

שתוצע לו  ,)כהגדרתה במסלול ההטבה שלהלן( יישום עבור חברתשכל הצעה לשלבו כתאגיד תומך ידוע לו   1.1
הכוונת ידע יישומי  -מסלול משנה ג' במסגרת על ידי רשות החדשנות ו/או ועדת המחקר ו/או מי מטעמן 

פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע  - 5באקדמיה ליישום בתעשייה של מסלול הטבה מס' 
 ; וכןה בגדר המלצה בלבד, ואין הוא מחויב לקבלהינה ,"(המוצעת חברת היישום)" אקדמי

רק על אחריותו של ותהא( אך )אם וכלל שתהא  המוצעת חברת היישוםבין כל התקשרות בין התאגיד ל  1.2
ות כל אחריות בקשר להתקשרות כאמור, תוכנה ו/או תוצאותיה, נרשות החדש, ולא תוטל על התאגיד

 בלבד.המוצעת  וחברת היישום התאגיד ת הבלעדית לכל האמור תהא עלוהאחריו

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

ו/או בקשר לטיב ההסכם שייחתם )אם  בחירתההליך ו/או בקשר ל המוצעת חברת היישוםבעקיפין, בקשר לזהות 
 םהינ, וכי השירותים ו/או הליווי שיינתנו על ידי התאגיד בין התאגיד לבין חברת היישום המוצעתוככל וייחתם( 

יבואו כל אלה שבאו, באים ו/או ושל  ,)לפי העניין( חברת היישום המוצעתו/או התאגיד באחריות הבלעדית של 
 ם.או במקומו/ ם, מטעמםבשמ

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

הליך לו/או  חברת היישום המוצעתבכל הקשור לזהות לרבות , מי מהזכאים, כנגד , כספיות ואחרותמין וסוג שהם
 תהמוצע בין המבקש לבין חברת היישוםטיב ההסכם שייחתם, אם ייחתם, לו/או  ו/או לאישורה זהותה בחירתה

 שהוא., מכל מין וסוג על ידי התאגיד לחברת היישום המוצעת ו/או בקשר לשירותים ו/או הליווי שיינתנו

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

 לטיב ההסכם שייחתם בין התאגידו/או בקשר  ךכתאגיד תומ מינוי התאגידהליך לו/או בקשר היישום המוצעת 
 התאגיד לחברת היישום המוצעתו/או לליווי שיינתנו על ידי לשירותים ו/או בקשר  חברת היישום המוצעתלבין 

 , בקשר עם האמור לעיל.להם או הוצאה שתיגרם, אם וככל שתיגרםוכן בקשר לכל נזק ו/

 באתי על החתום: ולראיה

__________________________ 
 באמצעות:______________ תאגידה

 
 :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 ___________________________תאגידה
 מוכראוי, חתהם והשחרור דלעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות מהוראותיו, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן ל

 .וויתור והשחרור דלעיל מרצונולפני על כתב ה
 

 חתימה + חותמת עו"ד  תאריך
 


