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פנקס קליטת לקוח

פנקס קליטת לקוח זה נועד לעזור למנהלי חברות ועסקים, אנשים העוסקים  בתחומים 
אשראי, כספים, רכש, שיווק, ביטוח וכיוצ”ב.  

ו/או   דין  זה בניגוד לכל  ו/או להשתמש במידע  זה  אין לעשות שימוש לרעה במידע 
לפעילות לא הוגנת ו/או לא מקובלת ו/או מטעה.  

הפנקס הינו כלי עבודה עבורכם ולכן חשוב להחזיק פנקסים אלו בהתאמה לכל סוגי 
הלקוחות. עו”ד עזורה מוני אינו אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד אשר נגרם עקב שימוש ו/

או הסתמכות ו/או עצה ו/או חוות דעת ו/או מסקנה שסופקו בעקבותיו. 

המידע כפוף תמיד לחוות דעת היועץ המשפטי של העסק.

נשמח לקבל הערות והארות: עו”ד מוני עזורה רח’ סמילנסקי 3, חדרה. 
azzura@azzura.co.il :טלפון: 04-6345670  פקס’: 04-6341540  אי-מייל

תוכן העניינים
עמ’ נושא 

1 תוכן עניינים __________________________________ 

2 המשפט המסחרי על רגל אחת _________________________ 

3 בקרת המשולש העסקי: הבנק, הספקים והלקוח ________________ 

3 סדר חלוקת הכספים בהליכי פשיטת רגל פירוק והקפאת הליכים ________ 

3 נקודות ומשפטים חשובים לזכור ________________________ 

 4 כרטיס מודיעין לקוח ______________________________ 

5 כרטיס קליטת לקוח ______________________________ 

6 דף החלטות שלך לגבי קליטת לקוח ______________________ 

7 הערות בעניין  קליטת לקוח __________________________ 

8 יפוי כח ____________________________________ 

8 הערות ____________________________________ 

9 הסכם המחאת זכות ______________________________ 

9 תצהיר ____________________________________ 

9 אישור _____________________________________ 

 10 כתב ערבות אישית בלתי חוזרת ________________________ 

10 שטר חוב ___________________________________ 

11 התחייבות לשיפוי _______________________________ 

11 כתב ערבות __________________________________ 

הסכם משכון _________________________________ 13

14 הסכם ושטר משכון ושעבוד __________________________ 

15 הסכמי מסגרת +אג”ח _____________________________ 

 16 רשימת האתרים באינטרנט היכולים לשמש את מנהל העסק ו/או איש השיווק _ _ 

18 הסכמי מסגרת _________________________________ 
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המשפט המסחרי על רגל אחת

שם המשחק במסחר הוא כסף מזומן. כל אמצעי אחר הינו אפשרי, אך אינו 
שווה למעמדו של “כסף מזומן”.

ככל שאמצעי התשלום חלש יותר, אתה כבעל עסק זקוק לבטוחות טובות 
יותר.

האמצעי החזק ביותר לתשלום “חוב פתוח” הוא כסף מזומן, לאחר מכן באים 
“העברה בנקאית”, תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ולבסוף שיקים.

“חוב  )החוזי-  האובליגטורי  בחיוב  לאותו ספק שאינו מסתפק  נועדה  הבטוחה 
פתוח”( ומעוניין בזכות חזקה יותר.

קיימים סוגים שונים של בטוחות עסקיות: ערבות בנקאית, שעבוד ספציפי ו/או 
משכון נכס, שעבוד צף, עיכבון, ערבות אישית.

ערבות בנקאית  - ערבות אוטונומית שנותן הבנק של הלקוח לטובת הספק.

שעבוד ו/או משכון נכס ספציפי - שעבוד ו/או משכון נכס ספציפי לטובת 
הספק לאבטחת תשלום החוב הפתוח. השעבוד ו/או המשכון נרשמים ברשם 

החברות )אם זו חברה( וברשם המשכונות.
במקרקעין, נרשמים השעבודים ו/או משכון הנכסים גם ברשם המקרקעין ו/או 

רשם המשכונות.
רכבים וצמ”ה נרשמים גם במשרד הרישוי ו/או רשם ציוד הנדסי, בהתאמה.

- הינו שעבוד המרחף מעל נכסי החברה עד אשר אירע ארוע  צף  שעבוד 
המגבש את השעבוד והופכו לשעבוד קבוע על הנכסים הנמצאים אותה שעה 

בחברה.
שעבוד צף הינו חלש משעבוד ספיציפי במיוחד בהליכי הקפאת הליכים ופירוק 
)עד סכום  ורשויות המס  עובדים, משכירים  בדין קדימה,  מול הנושים  במבחניו 

מוגבל(. 
נושים אלו לא גוברים על הנושים המובטחים בשעבוד ספציפי אבל הם גוברים 

על שעבוד צף.
עכבון - זכות על פי דין, לאחוז במיטלטלין עד שיפרע החיוב, כלומר, מדובר בדרגה 
של שעבוד להבטחת החוב, אבל הכוח שניתן לבעל העכבון שונה מהותית מזה 
של בעל המשכון - בעל העכבון רשאי לשמור בידיו את החזקה בנכס עד לפירעון. 

הזכות לעכב נכס כבטוחה ניתנת כנגד חוב הקשור לאותו נכס. 

משכון - בטוחה מסוג שעבוד. נושה מקבל זכות בנכס החייב או צד ג’ ויכול להיפרע
ממנו במקרה שהחוב לא הוחזר. המשכון עוסק בנכסים מסוג מיטלטלין או זכויות,
יש חובת רישום אצל  וכפוף להוראות חוק המשכון. על משכון של חברה 
רשם המשכונות ו/או רשם  החברות,  בכדי שיהיה לו תוקף כלפי נושי החברה, 

המפרק וכולי עלמא.

- משכון על נכס מקרקעין. כמו כל עסקה במקרקעין, גם משכנתא  משכנתא 
כפופה לחובת רישום בפנקסי המקרקעין.

המחאת זכות - המחאת הזכויות של חייבים לטובת צד ג’ לפי הפירוט בהמחאה 
רשם  ו/או  החברות  ברשם  ייעשה  הרישום  בהמחאה.  שפורטו  החוזים  ולפי 

המשכונות לפי העניין.

עסקת שימור בעלות  -  החברה תמסור את הסחורה אבל הבעלות תישאר 
אצלה עד לתשלום בגין הסחורה.

עסקת קונסיגנציה )משגור( - בעסקה כזאת אין העברת בעלות אלא הסחורה 
רק  תועבר  הסחורה  על  והבעלות  המשווקת  לחברה  שייכים  ותמורתה 

כנגד קבלת התמורה הכספית במלואה.

היא  העסקה  לעשיית  המלך  דרך   - מימוני(   )ליסינג  שכר-מכר  עסקת 

שהמוכר והקונה יעשו עסקת מכר, הקונה והגורם המממן יעשו עסקת הלוואה, 
ולהבטחתה ישועבד נשוא העסקה. טכניקה אחרת של עשיית העסקאות הללו, 
היא שהקונה פונה למממן ואומר לו באיזה נכס )למשל, רכב( הוא מעוניין; המממן 
קונה נכס זה מהמוכר במישרין ועושה  עסקה עם הקונה, והעסקה היא הסכם 

שכירות לפחות לפי ההגדרה המשפטית שלה.

זכור את המונח “בקרת המשולש העסקי”
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הבנק, הספקים והלקוח
ניהול נכון הוא בקרה ופיקוח על שלושתם

1. בנק - 
שליטה על קבלת ושמירת המסמכים שלהלן:  

בהתאם לחוק הבנקאות )שרות ללקוח( התשמ”א - 1981, כללי הבנקאות 
כללי   ,1992  - התשנ”ב   מסמכים(,  ומסירת  נאות  )גילוי  ללקוח(  )שרות 
הבנקאות )שרות ללקוח( )יעוץ להשקעות(, התשמ”ו - 1986, בקש ושמור את 

כל המסמכים שלהלן:
הסכמי ההלוואות, לרבות הפרמטרים הצמודים למט”ח ולמדד. א. 

לוחות סילוקין של כל ההלוואות. ב. 
כל סולמות הריבית. ג.  

כל הסכמי חח”ד. ד.  
כל טפסי הוראות טלפוניות. ה. 

כל טפסי הוראות פקסימיליה. ו. 
כל טפסי יפוי כח בחשבון אם קיימים. ז. 

כל שעורי הריבית )בפירוט ריבית בסיסית - PRIME, תוספת סיכון וריבית   ח. 
חריגה(.  

פירוט של כל תוכניות החסכון, כל הפק”מים, וכן כל קופות הגמל לרבות:  ט. 
מתי נפתחו, סכום הקרן, שעורי הריבית, מספר התשלומים, מועדי פדיון 
התוכנית, הפק”מים, וקופות הגמל, אם נפדו, מתי ובאיזה סכומים, כל טפסי 

כתבי קיזוז ושיפוי.
כל מסמכי השעבוד. י. 

כל טפסי שטרי המשכון. יא. 
ניתנו,  מתי  שניתנו,  סכומי האשראי  להעמדת אשראי,  הבקשות  מלוא  יב. 
על סמך אילו בטחונות ניתנו, ומה עלה בגורלן )האם נפרעו אם לאו?(.  

מלוא דפי האובליגו. יג. 
מלוא טפסי “תנאי ניהול אשראי”. יד. 

מלוא דפי “תיק לקוח”. טו. 
כל מסגרות האשראי המוסכמים בין הבנק לבין בעל הח-ן. טז. 

מלוא דפי החשבון מיום פתיחת החשבון ועד בכלל. יז. 
שליטה על ניהול הקופה  

ניהול הקופה הוא כלי הבקרה החשוב ביותר בעסק, ודורש ממך ללמד את 
מנהלי וצוות העסק שלך לפעול לפי תוואי דרך שהנחת מראש:

נוהל הפקדה יום יומי. א. 
בדיקת ה”זדים”: כספים שהתקבלו לפי סוגי כרטיסי אשראי, שיקים ומזומן,  ב. 

קבלת שיקים עתידיים.  
אסור לקבל את הביטוי: “אין מי שיפקיד” ו”אין מי שיביא”. ג. 

בדיקה יומית של מצב העסק בבנק. ד. 

 כלי זה יביאך לביצוע תזרים מזומנים נכון וטוב ויאפשר לך לבצע הצלבה לגבי 
 הפקדות מזומנים וכיוצ”ב.

 

2. ספקים
בקרת הקניות בעסק חשובה לך כדי לדעת את מצב העסק שלך.   

בצע נוהל “הזמנת רכש”. א.   
בקש דו”ח ריכוז כל החשבוניות שהגיעו מספקים והתאמתם להזמנת הרכש  ב.   

שביצעת.   
ריכוז תעודות המשלוח יאפשר לך בקרה: מה קניתי, מה הזמנתי, מה  ג.   

נכנס, וכמה זה עולה לנו.   
בצע ספירה נקודתית של המלאים ה”כבדים” מבחינה כספית, ואחת לכמה זמן  ד.   

בדיקת מלאי כללית ולא רק לפי דרישת שלטונות המס.  
התקן מצלמות בעסק עם ביקורת שלך. ה.   

 

3. הלקוחות
שאר הכתוב בפנקס זה נועד לבחינת ההתנהלות שלך עם הלקוחות 

שקונים מהעסק שלך.

סדר חלוקת הכספים בהליכי פשיטת רגל, 
פירוק והקפאת הליכים

חלוקת הכספים לנושים: 
1. חובות מובטחים  

א. שיעבוד רצוני - משכון, משכנתא, הערת אזהרה  
ב. שעבוד לא רצוני - שיעבוד לטובת רשויות המיסים.  

ג. עכבון.  

2. חובות בדין קדימה  
א. שכר עובדים  

ב. שומות מס  
ג. ניכוי מס במקור  

ד. תשלומי חובה אחרים  

3. חובות לא מובטחים  
א. כל חוב אחר  

4. חובות נדחים  
א. חובות שיש דחיה כלפיהם על פי דין  

ב.  חובות שיש דחיה כלפיהם מכח הסכמים  

5. חוב לבעלי מניות  
א. חוב שנוצר מאחזקת המניות  

נקודות ומשפטים חשובים: 

כדי לרשום משכון יש צורך בהודעת משכון חתומה על ידי שני הצדדים )חייב 
ונושה( ואגרת רישום.

רשם המשכונות.  היא  קיומו של משכון  אי  או  קיומו  לבדיקת  היחידה  הרשות 
בחברה גם רשם החברות. הבדיקה במשרד הרישוי אינה מספקת. 

נכון להיום אין למאגר רשם המשכונות קשר עם המאגר של משרד הרישוי או עם 
מאגר רשם החברות. 

אין ברשם החברות ו/או רשם המשכונות אינפורמציה לגבי עיקולי כלי רכב זאת 
יש לבדוק במשרד הרישוי 

רשם החברות ו/או משכונות אינם מהווים צד ג’ ואינם “מחזיק” בנכסים. לפיכך 
אינם רושמים עיקולים על נכסים שם. 

מטרת הרישום ברשם החברות ו/או רשם המשכונות היא מתן פומביות לזכות 
השעבוד שיש לנושה בנכס וע”י כך להזהיר נושים פוטנציאלים. 

ברוח  לכן  בלבד  ופורמלי  דקלרטיבי  הוא  המשכונות  ברשם  והביטול  הרישום 
התקנות והחוק אין מחייבים בתצהיר עו”ד ובאימות חתימות בפעולה של רישום 

משכון או ביטול.

מסמך יוצר השעבוד הינו– שטר שעבוד / אג”ח / הסכם / שטר משכון / המחאת 
זכות, משכנתא או כל מסמך אחר יוצר השעבוד . 

מונחים  הם  ומשכנתא  ומשכון  החברות,  מפקודת  הלקוח  מונח  הוא  שיעבוד 
הלקוחים מחוק המשכון וחוק המקרקעין. 
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כרטיס מודיעין לקוח

אנו ממליצים למלא את כרטיס המודיעין לקוח לגבי כל לקוח ולקוח.

____________________________________ העסק:  שם 

___________________________________________

שם הנהג \ סוכן : ___________________________________

סוג הרכב 
הנמצא 
במקום 
העסק

מספר 
הרכב 

שמות 
הלקוחות 
העובדים 
עם הלקוח

מספר 
טלפון 
לקוחות

שמות 
הספקים 

העובדים  
עם הלקוח

מספר 
טלפון 
ספקים

הערות

תרשומות עם הלקוח

מהות השיחה תאריכים

______________________________________ הערות 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

כרטיס מודיעין לקוח הוא כלי פנימי שלך כבעל העסק, אשר יכול לעזור בעתיד, 
אם חלילה לא ישולמו לך החובות על ידי הלקוח.  
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כרטיס קליטת לקוח

שם הלקוח החדש: _______________________________

פתיחת חשבון אשראי 

סימול לקוח___________  תאריך:__ __ __ __ / __ __ / __ __ 

________________ ח.פ.  שם: ___________________ 

כתובת _______________  חותמת _________________ 

פקס _______________ טלפון _________________ 

___________ ישיר  טלפון  איש קשר בעסק ____________ 

___________ ישיר  טלפון  מנהל/ת חשבונות של העסק ______ 

___________ ישיר  טלפון  מורשה הזמנות ____________ 

שם בעלי המניות

ת.ז/ח.פ _____________ א. __________________ 

ת.ד _______ מיקוד _____ כתובת בית ______________ 

טלפון בית ____________ עיר _________________  

פקס בית ____________  נייד _________________ 

ת.ז/ח.פ _____________ ב. __________________ 

ת.ד _______ מיקוד _____ כתובת בית ______________ 

___________ בית  טלפון  עיר _________________  

פקס בית ____________  נייד _________________ 

ת.ז/ח.פ _____________ ג. ___________________ 

____ מיקוד   _______ ת.ד  כתובת בית ______________ 

___________ בית  טלפון  עיר _________________  

פקס בית ____________ נייד _________________ 

מידע מיוחד

שם בנקים
טלפון-כתובתמס’ סניףהבנק

בנק
פקיד/ת 

קשר
מס’ 

שונותחשבון

עסקי/
פרטי

עסקי/
פרטי

עסקי/
פרטי

אני מסכים למתן מידע על חשבון/נות הבנק שלי כמפורט לעיל לטובת חברת: 

___________________

מאשר ________________  

תאריך:__ __ __ __ / __ __ / __ __

מידע ספקים

הערותאנשי קשרטלפוןכתובתספקים

אני מסכים למתן מידע לגבי עסקי עם הספקים כמפורט לעיל לטובת חברת: 

___________________

מאשר ________________  תאריך:__ __ __ __ / __ __ / __ __

מידע ביצוע עבודה
אני מאשר את הפרטים לעיל,  מאשר ___________________ 

תאריך:__ __ __ __ / __ __ / __ __
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דף החלטות שלך לגבי הלקוח

שם הלקוח: __________________________________

q לא  q כן   1. האם נמסר כל המידע מהלקוח? 

מידע שלא נמסר והסיבה ____________________________

__________________________________________

__________________________________________

2. סכום האובליגו המבוקש _________   

q לא          q כן   3. האם נמסרו הביטחונות? 

פירוט רשימת הביטחונות  שנמסרו ______________________

__________________________________________

__________________________________________

q לא   q כן   4. האם ניתנה ערבות אישית? 

הערות _____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

q לא   q כן , על סך _______₪  5. האם ניתנה ערבות בנקאית? 

____________________________________ הערות 

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

_____________________________________

______________________________________

q לא   q כן , על סך _______₪  6. האם ניתן שיק אישי?  

____________________________________ הערות 

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

q לא    q כן , על סך _______¶  7. האם ניתן שטר אישי? 

הערות _____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

q לא    q כן , על סך _______¶  8. האם ניתן שיק חברה? 

הערות _____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

q כן  q לא  9. האם חתם על כרטיס אשראי? 

תוקף הכרטיס____________________________________

סוג הכרטיס ___________________________________

מס’ הכרטיס ________________________________

הערות _____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

   

q כן  10. האם ניתנה המחאת זכויות? 

פרוט________________________________________

_______________________________________

q לא      

הערות _____________________________________

________________________________________

4.  מה חוות דעת איש הקשר\הסוכן?  _____________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 _______________________________________

_______________________________________

ריכוז מידע החלטות

 

חוות דעת 
ספקים

הערותמוסר תשלומיםהיקפי עבודה

הערות מטעם ביטחונותהיקפי אשראיחוות דעת בנקים
הבנק לרבות 
לגבי גלגול 

שיקים/החזרות 
שיקים/ביטולי 

שיקים

ריכוז מידע נוסף 

מידע סובב 
עסק

חברות מידע 
עסקי

מצב חברות 
קשורות

מידע מצטברמידע מהשטח

מצב העסק 
כיום

הסטוריה 
עסקית

מיקום קודם 
של העסק

שכנים של 
העסק

אובליגו מוצע

החלטת החברה

 q תאריך: ___________ 

הנני מאשר אובליגו בסכום של _______¶ 

q הנני מבקש שלא לקיים עם הלקוח הזה קשר מסחרי 

q הנני מתנה את ההתקשרות המסחרית בתנאים

כללי:

שם המאשר: __________________________________

תאריך:____________________________________

חתימת המאשר _________________________________

אישור הנהלת החשבונות

שם המאשר: __________________________________

תאריך:_____________________________________

הערות בעניין קליטת לקוח: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________
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יפוי כח

אני הח”מ _____________________ מ ________________

ממנה בזאת את _________________ עו”ד ו/או עו”ד כולם וכל אחד מהם לחוד( 

להיות באי כחי בענין _______________________________ 

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ”ל בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי 
בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לענין הנ”ל והנובע ממנו כדלקמן: 

לחתום על כל מסמך ו לנקוט בכל הפעולות בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי   .1
ימצא לנכון בכל ענין הנובע מהענין הנ”ל. 

להופיע בשמי וליצגני בפני רושם הקרקעות, במשרד ספרי האחוזה, לחתום   .2
בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי 
כל עסקה )דיספוציזיה( המוכרת ע”י החוק וליתן הצהרות, קבלות ואשורים 

ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו עפ”י דין. 
לייצגני ולהופיע בשמי בפני רשם המשכונות, רשם החברות, רשם השותפויות   .3
ורשם אגודות שיתופיות, לחתום במקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר 
לרשום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של גוף משפטי ולטפל בכל 

דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי. 
להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו”ד אחר עם זכות   .4
העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ”ל לפי 
ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם 
המשפט או עם עניני הנ”ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום 

בתוקף יפוי כח זה מראש. 
למען הסר ספק, ידוע לי כי עורך דיני מייצג גם את הצד השני .  .5

ולראיה באת על החתום, היום יום ________חתימה ____________

הנני מאשר את חתימת מרשי הנ”ל

עורך דין ____________________ חתימה ______________ 

הערות: 

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 __________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 __________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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הסכם המחאת זכות

  _______________ ביום  שנערך ונחתם ב ___________ 

“הלקוח”( ______________________________)להלן:  בין: 

מצד אחד

________________________________)להלן:  לבין: 

“הספק“(        

מצד שני

ליום  נכון  מע”מ  בתוספת   ₪  ____ של  סך  לספק  חייב  והלקוח  הואיל: 

______  וזאת בגין אספקת סחורה  )להלן: ”סכום החוב”(.

הואיל: והלקוח אמור לקבל מצד ג’  סך של  ____ ₪ בתוספת מע”מ )להלן: 
”הכספים ו/או זכויות אחרות”(.

הואיל: והלקוח הציע כי הספק יקבל הכספים ו/או הזכויות בדרך של המחאת 
זכות והספק נעתר להצעה

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

הלקוח ממחה את זכותו לקבלת כספים ו/או זכויות אחרות לטובת הספק  והוא   .2
נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לצד ג’ להעביר ישירות לספק  את כל הכספים 
ו/או שיגיעו ללקוח, מעת לעת,  עד לסכום של ___₪  המגיעים ללקוח  
בתוספת מע”מ מאת צד ג’ וזאת ללא שצד ג’ יצטרך לקבל את אישור הלקוח ו/
או הסכמתו ולא יהיו ללקוח  כל טענה ו/או דרישה בקשר עם העברת הכספים 

ו/או הזכויות באופן ישיר מצד ג’ עד לכיסוי מלוא סכום החוב.
הלקוח מתחייב כי לא המחה בעבר את זכויותיו כאמור לעיל לאחרים וכי לא יחתום   .3

על המחאת זכות נוספת של הזכויות הנ”ל בעתיד.
הלקוח מסכים כי יחולו על העברת כספים ו/או זכויות זו דיני המחאת זכויות, ולא   .4
יהיה לו כל אפשרות לבטל המחאת זכות זו או למנוע העברת כספים ו/או 

זכויות לטובת הספק. 
לספק תהיה הזכות להביא לרישום המחאת זכויות זו אצל רשם משכונות ו/או רשם        .5

החברות והלקוח יסייע בידו לעשות כן, ככל שתתבקש.  
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הלקוח  הספק ___________________  

__________________

אנו הח”מ צד ג’  קיבלנו הוראה לביצוע המחאת זכות זו ונפעל בהתאם לה.

ח.פ. : ________________  שם החברה: ________________ 

חותמת +חתימה: _________________________________

חובה  אין  כי  נבהיר  הספק,  מעו”ד  לקבל  שיש  משפטי  לייעוץ  בכפוף  הערה: 
להחתים את צד ג’ אך נכון הוא ליידע אותו על המחאת הזכות שכן ייתכן ויהיו לו 

טענות משפטיות טובות המונעות המחאת זכות זו

הערה: כדאי להכין גם תצהיר +יפוי כח

תצהיר

אני הח”מ __________ ת”ז שמספרה _________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים 

הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:
אני  )בחירה( משמש כמנהל בחברת ______ -הלקוח(  ומוסמך ליתן  תצהיר  .1

זה מטעמה.  
זכות(,  המחאת  של  רישום  )סדרי  החברות  תקנות  פי  על  נערך  זה  תצהיר   .2

תש”ל-1970.
אני מאשר בזאת כי כל הפרטים האמורים בהודעה על המחאת הזכות  הינם נכונים.  .3

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי - אמת.  .4

_______________

חתימה      

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________  הופיע בפני _____________ 

עו”ד, במשרדי שברחוב ____________ הנושא ת.ז. ____________ 

לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  בלבד  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר 

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

חותמת _________________ חתימת עו”ד ______________
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כתב ערבות אישית בלתי חוזרת

 _____________________________________ הח”מ  אני 

זהות ______________________________ נושא/ת תעודת 

מיקוד _________ עיר _________   מרחוב ____________ 

טלפון נייד _____________  טלפון בבית ________________ 

פקס: ___________________

עניין בחברת ______________  ו/או בעל/ת  עובד/ת  ו/או  אני מנהל/ת 

בע”מ, ח.פ _______________ )להלן: “החברה”(.

אני ערב/ה בזאת כלפיכם באופן אישי, לפירעון כל חוב אשר יהא בחברתכם ממועד 
למועד, על פי הרישומים בספריכם ו/או על פי דרישתכם מהחברה ו/או כל חברה 
אחרת מטעמה ו/או באמצעותה ו/או כל אדם אחר מטעמה אשר באמצעותם 
תרכוש מכם מוצרים או שירותים )ללא תנאי או עד לסכום של *** ₪- נא להיוועץ 

עם עו”ד החברה(.
אני ערב/ה לכל תשלום ו/או התחייבות מכל סוג שהוא, בין שהגיע זמן פירעונם ובין 

שלא הגיע זמן פירעונם.
לעת,  מעת  לו,  זכאים  תהיו  סכום אשר  כל  מיידית  לכם  לשלם  מתחייב/ת  אני 

מהחברה על פי דרישתכם.
מוסכם ומובהר בין הצדדים כי ערבות זו תחול גם על שטרות ו/או שיקים ו/או 

המחאות אשר מסרה החברה ו/או מי מטעמה.
תוקף ערבות זו ו/או מימושה לא יהיה תלוי בפניה קודמת אל החברה על מנת 
שתקיים את התחייבויותיה ו/או בפנייה לערכאות ולרבות הגשת תביעה מכל סוג 

שהוא כנגד החברה.

כראיה באתי על החתום:

__________  __________  __________

חתימת עד חתימת הערב/ה  תאריך   

שטר חוב )מספר ___________  בסדרה(

ביום ________________ שנעשה בעיר _____________  

שנת ________________ בחודש ___________________ 

אנו הח”מ    

כתובת _______________   ת.ז __________________ 

ביום _________________ מתחייבים לשלם במשרדי _______ 

לפקודת __________________ 

סך של ___________ ש”ח במילים ____________________₪

התמורה קיבלתי ב ____________

סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה  ויתווספו אליו ריבית חוקית על פי דין. אנו מוותרים על טענת קיזוז 
או התיישנות מכל מין וסוג שהוא, ולא נהיה רשאים להעלות ו/או לטעון על טענת 
קיזוז ו/או התיישנות כנגד השטר ו/או סכום השטר ו/או כנגד כל תביעה שתוגש 
בקשר אליו, כמו  כן אנו פוטרים את המחזיק בשטר מכל חובת הצגה ו/או משלוח 

הודעת חילול ו/או הודעות כלשהן. 

__________ .4 __________ .3  __________ .2 __________ .1
חתימת עושי השטר, חתימה+חותמת 

ערבות אוואל
הח”מ כולם יחד וכל אחד לחוד ערבים ערבות אוואל לתשלום השטר ע”י עושי 
השטר לרבות כל תנאיו, על ויתוריהם והתחייבויותיהם של עושי השטר. ערבות זו 
לא תפגע ע”י מתן אורכות או הנחות או הפטר לחותמים ו/או לכל ערב ו/או לכל 
מסב שטר זה. אנו מוותרים על כל טענה בעניין לרבות טענת התיישנות או כל 
טענה אחרת בקשר לשטר זה, הננו פוטרים בזה את מחזיק/י שטר זה מכל חובת 
הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן ומסכימים כי המחזיק בשטר יוכל 
לדרוש מאתנו את פירעון השטר לפני שפנה לעושי השטר ו/או לערבים האחרים.

חתימהתעודת זהותכתובתשמות הערבים

.1

.2
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הנדון: התחייבות לשיפוי

ת.ז/ח.פ _______________  לבקשת )הלקוח( _____________  
)להלן: “הלקוח”( הננו מתחייבים  לשפות אתכם בגין כל הסכומים שמגיעים ו/או 

יגיעו לכם על פי ספרי הנהלת החשבונות שלכם מהלקוח.
למען הסר ספק, ספרי הנהלת החשבונות שלכם מהווים עבורינו ראיה מכרעת 

לנכונות החוב של הלקוח כלפיכם.
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתידרשו מאת הלקוח בתוך שבעה ימים 
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב. 

מסמך זה הינו התחייבות לשיפוי לפי הוראות סעיף  *** לחוק הערבות 
       
בכבוד רב   
שם:     

__________

הנני מאשר ומסכים כי התחייבות זו ניתנה בהסכמתי המלאה
בכבוד רב 
שם:     

__________

לכבוד: ___________________ 

כתב ערבות

)להלן:   ________________________________ ו  הואיל 
“הלקוח”( התקשר עם *****)להלן: “הספק”( בהסכם לאספקת סחורה 

מיום ___ /  ___ / ___)להלן: “ההסכם”(;
והואיל ואנו הח”מ הסכמנו לערוב כלפי הספק לתשלום כל חובות והתחייבויות 

הלקוח לספק על פי ההסכם, ללא הגבלה בסכום כאמור להלן;

לפיכך אנו הח”מ: _________________________________

שם: _______________________________________

מצהירים ומתחייבים כלפי הספק כדלקמן: 
הננו   ערבים עד לסכום של ***** או ערבים ללא תנאי, בערבות מלאה  .1

ובלתי מוגבלת בסכום )מחק את המיותר- צריך להיזהר בהחתמה ללא   
תנאי ובערבות בלתי מוגבלת בסכום – נא להיוועץ עם עו”ד בענין זה(,   
ובלא תלות בערבות אחרת או נוספת, לכל החובות וההתחייבויות של הלקוח   

לספק, מכל מין וסוג.  
ערבותנו זו הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה, בטענות כל שהן של הלקוח   .2
כלפי הספק בקשר לחיוביהן, ואנו מתחייבים לשלם לספק תוך 7 ימים ממועד 
דרישתו הראשונה של הספק בכתב, כל סכום שידרוש מאתנו הספק, מפעם 
בפעם, וזאת מבלי שיהא על הספק לממש תחילה שום בטוחה, שיעבוד, 

עיכבון או זכות אחרת.
הסכום האמור בדרישתו של הספק יהא צמוד, החל מתאריך הדרישה ועד   .3
התקופה  במשך  ויישא  לצרכן,  המחירים  למדד  לספק  בפועל,  לתשלומו 
האמורה ריבית צמודה בשיעור הריבית בה מחייב בנק לאומי לישראל  בע”מ 

את לקוחותיו על חריגה ממסגרת אשראי בחשבונות חח”ד.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד לקבלת אישורו של הספק   .4

בכתב כי אנו משוחררים מערבותנו.
ידוע לנו כי רק לאור ערבותנו זו והתחייבותנו כאמור, הסכים הספק להמשיך   .5
ולפטור את בעל המניות הקודם ממנו רכשנו את  ולהתקשר עם הלקוח 

מניותיו מערבותו להסכם.
ערבותנו זו לא תיפגע ותישאר בתוקף גם במקרה של הסדר חובות הלקוח כלפי   .6
הספק )לרבות הסדר נושים מחוץ לכותלי בית המשפט ו/או הסדר נושים 
על ידי בית המשפט(, גם אם יינתן נגד הלקוח צו קבלת נכסים או צו כינוס 
נכסים, או ימונה לו מנהל מיוחד וכיו”ב, או ימונה לו כונס נכסים, וגם במקרה 
והתחייבויותיו של הלקוח כלפי הספק יהיו פגומות או לא יהיו ברות תוקף 

מכל סיבה שהיא.
ספריו וחשבונותיו של הספק יהיו וישמשו בכל עת ראיה לכאורה בקשר לסכום   .7

שיגיע לספק מהלקוח ו/או בכל הנוגע לכתב ערבות זה או הנובע ממנו.
כל הודעה שתשלח אלינו לפי הכתובת דלעיל תחשב כאילו נמסרה לתעודתה   .11
תוך 72 שעות ממועד השלחה בדואר רשום, ואם שוגרה בפקס ו/או בדואר 
אלקטרוני - תוך 24 שעות, או בעת מסירתה בכתובת האמורה על ידי שליח.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור או הנוגע לכתב ערבות זה   .12

וההתחייבויות על פיו, או הנובע מהם, תהא לבתי המשפט בעיר_______   

ולראיה באנו על החתום:

________  ________  ________  ________

חותמת חתימה   תאריך   שם מורשה החתימה 

________  ________  ________  _______

חותמת חתימה   תאריך   שם מורשה החתימה 

אני הח”מ _________, עו”ד מאשר כי בדקתי כי מורשי החתימה אשר חתמו 
על כתב ערבות זה הינם מורשים לחתום ולהתחייב מטעם ****  על פי כל דין ו/או 
הסכם ואשר זיהיתי אותם  בת.ז. __________ ות.ז. __________ חתמו 

בפני על כתב הערבות לאחר שהוסבר להם תוכנו.

                                                                      ____________ , עו”ד
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כאלה ובלתי תלוי בהם, לא ישפיע עליהם, לא יושפע על ידם וישמש בתור 
בטחון חוזר על אף סידור חשבונות הממשכן או איזה מחשבונות ו/או חובות 
הממשכן כלפי החברה ויעמוד בתוקף מלא עד שהחברה תמסור לממשכן 

הצהרה חתומה בידי החברה ששטר משכון זה בטל ומבוטל.
התחייבות הממשכן בכתב זה תישאר בתוקפה המלא גם במקרה שהחברה, 
בין בהסכמת הממשכן או בלעדיה ואף בלי מתן הודעה לממשכן, לפי שקול 

דעתה של החברה בלבד:
תיתן לממשכן או לכל אדם האחראי איתו או עבורו, בין כערב ובין באופן אחר,  א. 
כל ארכה או הקלה, או תגרום לאי מילוי חיוב כלשהו שהממשכן אחראי 

לו או ערב עבורו.
תפסיק, תגדיל, תשנה או תחדש כל אשראי או הלוואה או ערבות או שירות  ב. 
אחר שניתן ע”י החברה או שינתן לממשכן וכן תפסיק, תשנה תחדש 

איזה מתנאי אותם אשראי, הלוואה, ערבות ושרות הניתן ע”י החברה.
תתפשר ותעשה כל הסדר שהוא עם הממשכן או עם אחרים או עם חלק  ג. 
מהם בנפרד או עם אדם אחר האחראי יחד עם הממשכן או עם כל ערב עבורו.
במקרה שהממשכן לא ישלם את הסכומים המובטחים או חלק מהם תוך 7   .12

ימים 
מתאריך דרישתה הראשונה של החברה בכתב, או במקרה שהממשכן לא 
ימלא איזה שהוא תנאי מתנאי שטר משכון זה, או במקרה שהחברה תביא 
לפירעון את הסכומים המובטחים כאמור לעיל, יישאו הסכומים המובטחים 
ריבית רגילה בשיעור הנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע”מ, והחברה 
תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון כדי לגבות את הסכומים 
המובטחים, ובייחוד )מבלי לפגוע בכלליות זכויות של החברה ומבלי שיהיה 
לפועל  להוציא  כדי  כלשהם  באמצעים  כן  לפני  לנקוט  על החברה  מוטל 
ולבצע איזו מזכויותיה כנגד הממשכן ונגד אחרים או מי מהם או לממש כל 
בטחון שבידי החברה או שיהיה בידיה בעתיד( תהא החברה רשאית, בתור 
בא כוח הממשכן )ולצורך סעיף זה ממנה הממשכן את החברה באופן בלתי 
חוזר כבא כוחו(, להעביר לשמה או למכור את הנכסים המשועבדים או כל 
חלק מהם במכירה פרטית או פומבית, בעצמה או על ידי אחרים, במזומנים 
או על ידי תשלומים בעתיד או בצורה אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול 
דעתה המוחלט של החברה, וכמו כן תהא החברה רשאית בעצמה, על ידי 
בית המשפט או על ידי משרד ההוצאה לפועל, לממש את הבטחונות שניתנו 
לפי שטר משכון זה או אחר על ידי מינוי כונס נכסים או כונס נכסים מנהל, 

אשר יחשב כבא כוח הממשכן ואשר בין שאר סמכויותיו יהיה רשאי:
לקבל לרשותו את הנכסים.  .1 א. 

2. לנהל את עסק הממשכן.
למכור או להסכים למכירת הנכסים הממושכנים בשלמות או בחלקם או   .3
להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר לפי התנאים שימצא לנכון.  
לעשות כל סדור אחר ביחס לנכסים הממושכנים ו/או כל חלק מהם כפי   .4

שימצא לנכון.  
למכור  ו/או  להעביר  מנת  על  הנדרשת  פעולה  כל  לעשות   .5

את הציוד, ולרבות כל הזכויות הנובעות והקשורות בציוד.  
כל ההכנסה שתתקבל על ידי כונס הנכסים ו/או כונס הנכסים והמנהל  ב. 
מהנכסים הממושכנים, וכן כל תמורה שתתקבל על ידי החברה ו/או על ידי 
כונס הנכסים או כונס הנכסים והמנהל ממכירת הנכסים הממושכנים ישמשו:
ראשית, לסילוק כל ההוצאות שנגרמו ושיגרמו בקשר עם גביית הסכומים   .1
המובטחים, ובכלל זה הוצאות כונס הנכסים או כונס הנכסים והמנהל, 

שכ”ט עו”ד החברה והוצאות משפטיות.
2. שנית, לסילוק הסכומים הנוספים שיגיעו לחברה עקב תנאי הצמדה ריביות, 

דמי נזק והוצאות המגיעות ושיגיעו לחברה לפי שטר משכון זה.  
שלישית, לסילוק קרן הסכומים המובטחים.  .3

לאחר מכן ובכפיפות לנקבע דלהלן, כל עודף שיושאר בידי החברה   .4
יועבר לרשות הממשכן, ומלבד אם יש או תהיה לחברה זכות לעכב את 

העודף לסילוק חובות אחרים של הממשכן לחברה.
למרות האמור לעיל בסעיף קטן זה, תהא החברה רשאית לזקוף את 
ההכנסה ואת התמורה האמורות לעיל בכל סדר אחר שהחברה תמצא 

לנכון, לפי שקול דעתה הבלעדי, או רק בחלקו.
במקרה שההכנסה שתתקבל על ידי כונס הנכסים ו/או כונס הנכסים  ג. 
הנכסים  ממכירת  שהפדיון  ו/או  הממושכנים  מהנכסים  והמנהל 
בזה  מתחייב  המובטחים,  הסכומים  לכסוי  יספיקו  לא  הממושכנים 

הממשכן לשלם את ההפרש מיד לפי דרישתה הראשונה של החברה.
במקרה שבזמן שתתקבל הכנסה על ידי כונס הנכסים ו/או כונס הנכסים והמנהל   .13

מהנכסים הממושכנים ו/או שבזמן מכירת הנכסים הממושכנים טרם הגיע 
החברה  תהא  מהם,  חלק  של  או  המובטחים  הסכומים  של  הפירעון  זמן 
רשאית לגבות מההכנסה ו/או מפדיון המכירה סכום המספיק לכסוי סכומים 
אלה, והסכום שייגבה יהיה משועבד לחברה לבטחון ויושאר בידי החברה 

לסילוקם.
כל ההוצאות הכרוכות בעריכת שטר משכון זה, ביולו ורישומו, לרבות שכ”ט עו”ד   .14
בגין רישומו, וכן כל הוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל ובמימוש הבטחונות לפי 
שטר המשכון ו/או בהפקעתם ו/או בפדיונם, ובכלל זה שכר טרחה לעורכי 
הדין וכל ההוצאות הכרוכות בשמירת והחזקת הנכסים הממושכנים, יחולו 

על הממשכן ויהיו מובטחות אף הן על ידי הבטחונות הניתנים בזה.
פנקסי וספרי החשבונות של החברה יהיו נאמנים על הממשכן והרשום בפנקסי   .15
וספרי החשבונות ישמשו הוכחה סופית ומכרעת נגד הממשכן בכל הנובע 

הקשור בשטר משכון זה.
כתובת הממשכן היא כמפורט לעיל או כל כתובת אחרת בישראל שעליה יודיע   .16
לחברה במכתב רשום אשר את קבלתו תאשר החברה בכתב. כל הודעה 
שתשלח לממשכן על ידי החברה בדואר רגיל לפי התכתובת הנ”ל תחשב 
כאילו נתקבלה על ידי הממשכן תוך 72 שעות מזמן מסירתה למשרד הדואר 
בישראל. הצהרה בכתב מאת החברה על דבר תוכן ההודעה, מסירתה לדואר 
וזמן מסירתה תהוה הוכחה נגד הממשכן על מסירת ההודעה, זמן מסירתה 

ותוכנה.
הממשכן מוותר בזה על הצורך במשלוח התראות נוטריוניות או הודעות אחרות   .17

בקשר להפרת תנאי שטר משכון זה.
החברה תהא זכאית לרשום את הבטחונות הניתנים בזה אצל כל רשות, על פי   .18

הוראות כל דין.
לכל  השיפוט  ______למקום  העיר  את  בזה  קובע  הממשכן   .19
צרכי כתב זה, ואולם, שום דבר האמור בזה לא יפגע בזכות החברה לפנות לכל   

בית משפט מוסמך אחר.  
הממשכן מסכים כי בכל מקרה שהחברה אינה משתמשת מיד בזכויותיה הנובעות   .20
משטר משכון זה או קשורות אליו, לא תחשב עובדה זו של השהיה לויתור 
על זכויות אלה, או להסכמה או להודעה איזו שהיא מצד החברה או לתקדים 
כלשהו, והחברה רשאית להשתמש בזכויות הנובעות משטר משכון זה ו/או 

הקשורות אליו ו/או מהחוק בכל עת שתמצא לנכון.
מוצהר בפירוש כי במקרה והחברה תשתמש באיזה זכויות או אמצעים הניתנים   .21
לה לפי שטר משכון, זה לא יפגע הדבר בתביעות, בזכויות ובאמצעים אחרים 
הניתנים או שינתנו לחברה על סמך שטר זה ו/או כל מסמך אחר ו/או באופן 

אחר.
שום תנאי ושום הוראה מתנאי שטר זה אינם באים לגרוע מזכויות החברה לפי   .22

הסכם אחר, כי אם להוסיף אליהן, וזאת לטובת החברה.
הממשכן מתחייב לחתום על כל מסמך ועל כל טופס בהתאם לדרישת החברה   .23
ובמידה שעל פי חוקי מדינת ישראל, כולם או מקצתם, יש או יהיה צורך, 
לשיקולה הבלעדי של החברה, בחתימת הממשכן על מסמך או טופס כלשהו 

כדי לתת או להשאיר תוקף מלא לכתב זה על כל הוראותיו.
לשם ביצוע הוראות סעיף זה, ממנה בזה הממשכן את החברה כבאת כוחו 
בעצמה או באמצעות אחר שהחברה תעביר לו את סמכויותיה לחתום על כל 
מסמך וטופס כפי שיידרש על ידי החברה, ומבלי שהחברה או הבא מכוחה 
כשלהו  למחדל  או  למעשה  הממשכן  כלפי  כלשהי  בצורה  אחראים  יהיו 
שנעשו על ידם או בעקבות סעיף זה, ותנאי זה הוא בלתי חוזר מאחר וזכויות 

החברה תלויות בו.
שטר זה נעשה בהתאם לחוק המשכון תשכ”ז-1976 והוראות חוק זה יחולו על   .24

שטר זה, הבא להוסיף ולא לגרוע מהוראות החוק.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________  _______________________

החברה הממשכן    

תאריך: _______________  לכבוד: ___________________ 

שם העסק: ________________

א.ג.נ., 
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הסכם משכון

שנערך ונחתם ב _______ ביום ______ לחודש _______שנה ______ 

______________ מרחוב  בין: _________________ בע”מ 

אשר תקרא להלן ולשם הקיצור - “החברה”

מצד אחד 

לבין: ____________________ת.ז: _________________ 

אשר יקראו להלן ולשם הקיצור - “הממשכן”

)להלן: ”הממשכן”(     
מצד שני

כמפורט   *** מעתלעת  רוכש  ו/או  רכש  והממשכן  הואיל 
בחשבוניות )להלן: “הציוד”(  

ולצורך רכישת הציוד פנה הממשכן לחברה בבקשה לקבלת אשראי  והואיל 
ו/או הלוואה, אשר יקרא להלן ולשם הקיצור: “האשראי”;  

והחברה מתנה הסכמתה להעמיד לרשות הממשכן אשראי בתנאים,  והואיל 
וכנגד בטחונות כפי שיפורטו להלן;  

והממשכן קיבל ו/או עומד לקבל מזמן לזמן מאת החברה אשראי; והואיל 
בפעם  פעם  מדי  לחברה  חייב  יהיה  ו/או  חייב  והממשכן  והואיל 

כספים שונים בקשר עם מתן האשראי;  
והוסכם בין החברה ולבין הממשכן שהממשכן יבטיח את כל הסכומים והואיל 
המגיעים ושיגיעו לחברה מאת הממשכן, בין שהם עקב וכתוצאה ממתן 
האשראי הנ”ל ובין ללא קשר עם מתן האשראי, וזאת ללא הגבלה 
בסכום, כאשר, להסיר כל ספק, מצהיר הממשכן שידוע לו שלסכומים 
המגיעים יתווספו ריביות, דמי נזק, הוצאות, דמי עמלה וסכומים נוספים 
המגיעים ו/או שיגיעו עקב תנאי הצמדה, כפי שהוסכם ו/או שיוסכם 

עליהם מפעם בפעם.

אי לכך הסכימו ביניהם הצדדים כדלהלן:
ויקרא  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  משכון  לשטר  המבוא   .1

בכפיפה אחת עם יתר תנאיו והוראותיו.  
בכתב זה:  .2

המונח “הממשכן” וההתייחסות אליו יתפרשו ככוללים ומתייחסים אל  א.   
הממשכן, לרבות כל הבא מכוח או במקום הממשכן.   

הנוהגת  המקסימלית  הריבית  כשיעור  יתפרש  “ריבית”  המונח  ב.   
המקסימלי  בשיעור  פיגורים  ריבית  לחילופין,  או  זמן.   בחברה באותו     

שיהיה מותר באותה שעה.   
לשון יחיד כוללת לשון רבים וכן להפך ולשון מין זכר כוללת מין נקבה וכן  ג.   

להפך, אלא אם תוכן הדברים מחייב אחרת.   
נחתם כתב זה על ידי שני ממשכנים או יותר, יחייב את יחידי הממשכנים ביחד ולחוד. ד.   

כתב זה מעיד שהממשכן אחראי ומתחייב בזה לשלם לחברה מדי פעם בפעם   .3
כל הסכומים המגיעים ושיגיעו ממנו לחברה וכן כל כספים שניתנו או יינתנו, 
שולמו או ישולמו לממשכן או עבורו, וכן כל כספים שהממשכן התחייב או 
יתחייב להחזירם לחברה או לשלמם ולא עשה כן, וכן כל סכום המגיע ושיגיע 
לחברה מהממשכן על פי כל שטר חוב ו/או הסכם אשראי כלשהו ו/או הסכם 
כלשהו ו/או התחייבות כלשהי ו/או שטרות בחתימת הממשכן, וכן כל כספים 
שהחברה זכאית ו/או תהיה זכאית לתבעם ו/או לקבלם מהממשכן מכל סיבה 

שהיא.
הממשכן אחראי לשלם לחברה את כל הסכומים להם הוא אחראי, וזאת ללא 

הגבלה בסכום.
הממשכן מתחייב בזאת לשלם לחברה כל סכום שהוא חייב לחברה בסכומים   .4
דרישות  כל  עפ”י  זה  להסכם  בנספח  שיקבעו  ו/או  שנקבעו  ובמועדים 
אחר  הסכם  מכל  לגרוע  בא  זה  הסכם  אין  הסכם.  לאותו  בהתאם  החברה 

שנערך בין הצדדים, לרבות הסכם אשראי, כי אם להוסיף עליו.
הממשכן מצהיר בזה כי הינו הבעלים היחיד של הציוד, כי הוא רכשו מאת החברה  א.   .5
והבעלות עברה אליו ביום ___ /  ___ / ___ וכי יש לו הזכות המלאה 
למשכן את הציוד הנ”ל כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול, משכון, זכות צד ג’ 

ו/או כל חוב אחר.

הממשכן מצהיר שידוע לו שהציוד כמפורט בהסכם זה כולל כל זכות נלווית ב. 
שיש לממשכן בגין הציוד.  

בכל מקרה שנרשמה ו/או שתרשם לטובת הממשכן כל זכות בציוד, תהווה זכות  ג. 
זו חלק בלתי נפרד מהציוד.  

בתור בטחון לסילוק המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, לרבות תשלום   .6
ריביות, הפרשי הצמדה, עמלות, הוצאות וכד’, עד ליום התשלום בפועל ובתוקף 
סעיף 165 לפקודת החברות, ממשכנים ומשעבדים בזה הממשכנים לפקודת 
ראשונה  מדרגה  וספציפי  קבוע  שעבוד  ובתור  במשכון  וחליפיה  “החברה” 
את הציוד )להלן: “הנכס הממושכן”(. הממשכן מאשר בזה שהבטחון הניתן 
בזה מהווה הן משכון לפי חוק המשכון תשכ”ז-1967 והן שעבוד לפי פקודת 
כל אחד  פי  וניתן למימוש על  קיים בפני עצמו  החברות, כשכל אחד מהם 

מהחוקים האלה.
והזכויות  ההכנסות  הפירות,  כל  את  כוללים  בזאת  הממושכנים  הנכסים  א.   .7
במשך  אליו  הקשורים  או  הממושכן  מהנכס  הנובעים    

כל זמן קיום שטר משכון זה.   
אבד, ניזוק ו/או הופקע הנכס הממושכן, כולו או מקצתו, ויש לממשכן זכות ב.   
משכון שטר   לפי  השעבוד  יחול  כך,  בשל  לשפוי  או  לפיצוי    

   זה על כל זכות כזאת לפיצוי או לשפוי.
הממשכן מתחייב בזה, כל זמן שהמשכון קיים:  .8

להשתמש בציוד באופן רגיל ומקובל לשימוש בציוד מסוג זה ולהחזירו על  א.   
חשבונו במצב תקין.   

לא למכור ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד לאחר בכל דרך שהיא את  ב.   
את  לקבל  מבלי  וזאת  תמורה,  ללא  ובין  בתמורה  בין  הציוד,    

הסכמת החברה מראש ובכתב.   
הציוד  על  עיקול  הטלת  של  מקרה  כל  על  לחברה  מיד  להודיע  ה.   
ו/או  השעבוד  על  למעקל  מיד  להודיע  ממנו,  חלק  על  ו/או    
ולנקוט על חשבון הממשכן מיד בכל האמצעים  המשכון לזכות החברה    

להסרת העיקול.   
מוצהר בפירוש כי במקרה והחברה תשתמש באיזה זכויות או אמצעים הניתנים לה   .9
לפי הסעיפים דלעיל, לא יפגע הדבר הזה בתביעות, בזכויות ובאמצעים אחרים 
הניתנים או שינתנו לחברה על סמך שטר זה ו/או כל מסמך אחר ו/או החוק ו/

או באופן אחר.
מבלי לגרוע מכל האמור בכל מסמך אחר החתום על ידי הממשכן, הותנה בזה   .10
להעמיד  רשאית  החברה  תהיה  הבאים  מהמקרים  אחד  שבכל  במפורש 
לפירעון מידי את כל הסכומים המובטחים, בין אם מועד פירעונם הגיע או 

לא:
אם הממשכן לא ישלם לחברה במועד הפירעון איזה סכום שהוא שיגיע  א. 

לחברה מהממשכן מתוך הסכומים המובטחים.  
אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל על רכוש הממשכן או חלק ממנו. ב. 
אם הממשכן יקבל החלטת פרוק או אם יווצר צו פרוק או צו קבלת נכסים נגדו. ג. 
אם תפסק העבודה אצל הממשכן למשך חודש או יותר, או אם הממשכן  ד. 

יפסיק את עסקיו לחלוטין.  
אם יוטלו עיקול או פעולת הוצאה לפועל אחרת דומה על רכוש הממשכן  ה. 
או כל חלק ממנו, והעיקול לא יוסר תוך 14 יום מיום הטלתו ע”י בית המשפט   

או משרדי ההוצאה לפועל.  
אם הממשכן יפר או לא ימלא את אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי שטר  ו. 
משכון זה ו/או לפי כל הסכם ו/או לפי כל כתב ו/או התקשרות שנערכו   

בעבר ו/או שיעשו בעתיד בין הממשכן ולבין החברה.  
אם יתברר כי כל הצהרה שהיא של הממשכן - בשטר משכון זה ו/או בהסכם  ז. 
ו/או בכל כתב ו/או בכל התקשרות שנעשו בעבר ו/או שיעשו בין הממשכן ובין   

החברה - אינה נכונה ו/או אינה מדויקת.  
אם הממשכן יעשה או יפעל לעשיית כל מעשה, ללא אישור מראש ובכתב  ח. 
מהחברה, הנועד לשנות את מעמדו של הממשכן כבעל הציוד, בין ע”י 
העברת הציוד מרצון או בדרך אחרת, ולרבות העברת המחסן ללא רשות 

החברה לרשות ו/או חזקת ו/או שימוש של אדם אחר מלבד הממשכן.
אם הממשכן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לפשרה או  ט. 

הסדר עם נושיו.  
אם יראה לחברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול  י. 

לפגוע ביכולתו הכספית של הממשכן.  
השעבוד ו/או המשכון הנוצר לפי שטר משכון זה, לא ישמש בתור בטחון לגופים   .11
אחרים ואם קבלה או תקבל החברה בטחונות אחרים או נוספים מכל אדם 
או גוף שהם, יהיה הבטחון הנוצר בזה נוסף על בטחונות אחרים או נוספים 
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הסכם ושטר מישכון ושעבוד )משכון רכוש משוכלל( 

_______ לחודש   ______ ביום   _______ ב  ונחתם  שנערך 

________________________________________ שנה 

”החברה”( בין:________________________________)להלן: 

מצד אחד 

________________________________________ לבין: 

ח.פ/ת.ז:_______________________________________ 

כתובת: __________________ 

טל’: ______________-_____ 

)להלן: ”הממשכן”(      
מצד שני 

הואיל: והממשכן רכש את הציוד המפורט בנספח א’ לשטר מישכון ושעבוד זה 
)להלן: ”הנכסים הממושכנים”( ובהתאם לתנאי הסכם המכר מיום ___ /  ___ 

/ ___ )להלן: ”הסכם המכר”(; 
החברה  לטובת  הנ”ל  של  שעבודם  הוא  הרכישה,  מתנאי  ואחד  והואיל: 
להבטחת תשלום  מלוא התמורה המגיעה לחברה בגין רכישתם )להלן: ”הסכומים 

המובטחים”(. 
אי לזאת הסכימו בינהם הצדדים כדלקמן: 

כתב זה מעיד שהממשכן ממשכן ומשעבד בזה לחברה במשכון ושעבוד מדרגה   .1
ראשונה את כל הנכסים הממושכנים להבטחת תשלום הסכומים המובטחים.   
הממשכן מתחייב בזה לא למכור ו/או להשכיר ו/או למשכן ו/או לשעבד ולא להוציא   .2
מרשותו את הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם,  בלי הסכמת החברה ובכתב. 
הממשכן ישמור את הנכסים המשועבדים, ויבטחם כאשר החברה הינה המוטב.  .3

מן  באחד  הממושכנים  הנכסים  את  לממש  רשאית  תהא  החברה   .4
המקרים הבאים:   

אם הממשכן הפר באופן יסודי הסכם זה ו/או את הסכם המכר ו/או כל  א.   
תשלום  אי  ובמיוחד  הממשכן,  כלפי  שהתחייב  אחרת  התחייבות    

תמורתם במועדם ובמלואם.    
אם הוטל עיקול על נכס מהנכסים המשועבדים ו/או על כל נכס מנכסי הממשכן  ב.   
ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע לממשכן ו/או לרכושו 
ו/או לחלק מרכושו ו/או לנכסים המשועבדים ו/או בקשה להקפאת הליכים 

ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. 
מימוש הנכסים המשועבדים אינה מונעת נקיטת הליכים אחרים כלשהם מצד   .5

החברה כלפי הממשכן לגביית מלוא הסכומים המובטחים.   

ולראיה באו הצדדים על החתום: 
החברה ___________________ 
הממשכן: _________________

נספח א’ לשטר מישכון ושעבוד
)פירוט הנכסים המשועבדים(

_______ לחודש   ______ ביום   _______ ב  ונחתם  שנערך 

________________________________________ שנה 

”החברה”( בין:________________________________)להלן: 

מצד אחד 

________________________________________ לבין: 

ח.פ/ת.ז:_______________________________________ 

כתובת: __________________ 

טל’: ______________-_____ 

)להלן: ”הממשכן”(      
מצד שני 

     

להלן פירוט “הנכסים הממושכנים” אותם משעבד הממשכן לטובת החברה כאמור 

בשטר המישכון והשעבוד דלעיל:

כל הנכסים המפורטים בחשבונית מס/תעודת משלוח מס’ _________   .1

מיום ___ /  ___ / ___ שהוציאה החברה לממשכן והמצ”ב.  

כל הנכסים המפורטים בהזמנה / אישור הזמנה מס’ _____________   .2

מיום ___ /  ___ / ___  ו/או הממשכן הוציא לחברה או שהוציאה החברה   

לממשכן והמצ”ב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה: _________________ 

הממשכן: _________________
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הסכם מסגרת + אג”ח

שנערך ונחתם ביום __ __ __ __ / __ __ / __ __ 

להלן: )הכוונה לבית העסק( ___________________ להלן הספק
_____________ והציוד(  הסחורה  ללקוח/רוכש  )הכוונה  לבין 

להלן הלקוח
והואיל: ובכוונת  הלקוח לרכוש מהספק מעת לעת סחורה וציוד כמפורט בנספח 

לאג”ח זה )להלן : “הסחורה”(.
והואיל: והצדדים רוצים להסדיר את נהלי רכישת הסחורה ואופן התשלומים עבורה. 
למלאי  בהתאם  ללקוח  סחורה  לספק  מעוניין  והספק  והואיל: 

אצלו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .1
מחירי הסחורה יהיו בהתאם למחירוני )שם העסק(  שיהיו תקפים במועד   .2
ההזמנה ובהעדר סיכום שונה בכתב ומראש. לא תשמע כל טענה לגבי מחירו 
של פריט זה או אחר לאחר מסירת הסחורה לידי הלקוח. הספק ימכור ללקוח 

סחורה לפי שיקול דעתו ובהתאם לרמת הביטחונות שנמסרו על ידי הלקוח.
הלקוח מסמיך מטעמו את עובדיו לקבל הסחורה עבורו, אפילו ללא שחתם בעצמו ו/או   .3

מי מעובדיו על תעודת המשלוח. 
החשבונות  הנהלת  ספרי  פנקסי  לפי  ללקוח  הסחורה  אספקת  עצם    .4
לא  הסחורה.  את  קיבל  הלקוח  כי  מכרעת  ראיה  מהווה  הספק  של 
 30   + שוטף  הינם  התשלום  תנאי  כלשהי.  קיזוז  טענת  לטעון  ניתן 
ההסכם. של  יסודית  הפרה  מהווה  זה  למועד  עד  תשלום  אי  יום. 
להבטחת חובות החברה לספק, כפי שיתהוו מעת לעת, מוסרת בזאת החברה    .5
לספק אגרת חוב זו ושעבוד שוטף על כל נכסי החברה, אשר יירשם ברשם 
ברשם  הרישום  את  לבצע  כח  יפוי  מהווה  זה  הסכם  על  חתימה  החברות. 
את  לגבש  רשאי  יהיה הספק  כאמור,  יסודית  הפרה  במקרה של  החברות. 
אגרת החוב, למנות עו”ד ככונס נכסים לצורך כך כאשר כל העלויות יחולו על 
הלקוח. מוסכם בין הצדדים כי אגרת חוב זו תרשם כשעבוד שוטף על נכסי 

החברה. 
הלקוח מוסר שטר המצ”ב יוחזק בנאמנות ע”י הספק. סכום השטר וז”פ ימולא    .6
ע”י הספק בהתאם לגובה החוב הרשום אצל הספק וזאת בצירוף ריבית חוקית 

ו/או המוסכמת וכן הצמדה מיום היווצרות החוב.

ולראיה באנו על החתום:

___________________________________ הלקוח  שם 

ח.פ./ת.ז: ______________________________________

_______________________________________ כתובת 

_____________________________________ חתימה 

שטר חוב מספר ___ )שטר חוב בסדרה( שנעשה ביום: ___ /  ___ / ___

_____________________________________ הלקוח 

______________________________________ ת.ז./ח.פ. 

_______________________________________ כתובת 

מתחייב לשלם ביום ___ /  ___ / ___ 

לפקודת _____________________________________

סך של _________₪,  

במילים_________________________₪

התמורה בקבלת סחורה. פרעון שטר חוב זה במשרדי הספק.
סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה  ויתווספו אליו ריבית חוקית מקסימאלית בגין חריגה בבנק לאומי. 
אנו מוותרים על טענת קיזוז או התיישנות מכל מין וסוג שהוא, ולא נהיה רשאים 
להעלות ו/או לטעון על טענת קיזוז ו/או התיישנות כנגד השטר ו/או סכום השטר 
ו/או כנגד כל תביעה שתוגש בקשר אליו, כמו  כן אנו פוטרים את המחזיק בשטר 

מכל חובת הצגה ו/או משלוח הודעת חילול ו/או הודעות כלשהן. 
תימת עושי השטר, חתימה+חותמת 

__________ .4 __________ .3  __________ .2 __________ .1

ערבות אוואל
הח”מ כולם יחד וכל אחד לחוד ערבים ערבות אוואל לתשלום השטר ע”י עושי השטר

חתימהתעודת זהותכתובתשמות הערבים

.1

.2
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רשימת האתרים באינטרנט היכולים לשמש את מנהל העסק ו/או איש השיווק:

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________

______________________
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36. מוסכם על הצדדים כי כתובות הצדדים הרשומות במבוא להסכם זה הן כתובות 
למסירת כל מסמך ובפרט למסירת כתבי בי-דין, על צד המשנה כתובתו להודיע 
לצד השני לאלתר ובכתב על שינוי הכתובת, כל  דבר או מסמך שישלח לכתובת 
כאמור יחשב כנמסר לתעודתו בתוך 72 שעות מיום משלוחו בדאר רשום או 

לפי יום מסירתו בפועל בכתובת, לפי המועד המוקדם בניהם. 
  

ולראיה באו הצדדים על החתום: 
)*( מסמך זה מלא סעיפים לבחירה של החברה והתאמה לעסקה.

)*(במקרה והלקוח מציג עצמו כתאגיד, מצהיר בזאת החותם על הסכם זה בשם 
התאגיד כי הוא רשאי ומוסמך לחתום בשם התאגיד וכי חתימתו שלהלן מחייבת 
כדין את התאגיד, התברר כי הצהרתו של החותם אינה נכונה יהא החותם חייב 
אישית בכל חיובי הסכם זה והחיובים הנובעים ממנו לרבות הסכמים אחרים 

שיכרתו בהסתמך על הסכם זה. 

____________  ______________  ______________
הלקוח)*(  תאריך  החברה   

ערבות אישית
הח”מ ערב/ים בזאת אישית, ביחד ולחוד, לתשלום כל הסכומים המגיעים ו/או 
שיגיעו לחברה מהלקוח על פי הסכם זה ו/או על פי כל הסכם ו/או הזמנה אחרים  

שלאחר חתימת הסכם זה. 

שם הערב _____________________________________ 

ת.ז:_______________________________________

חתימת הערב ___________________________________ 

שם הערב _____________________________________ 

ת.ז:________________________________________

חתימת הערב ___________________________________

שנעשהביום ____________  שטר חוב מספר ____)שטר חוב בסדרה( 

_____________________________________ הלקוח 

______________________________________ ת.ז./ח.פ. 

_______________________________________ כתובת 

מתחייב לשלם ביום ___ /  ___ / ___ 

לפקודת _________________

סך של _________₪,  

במילים_________________________₪

התמורה במוצרים. פרעון שטר חוב זה במשרדי הספק.
סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה  ויתווספו אליו ריבית חוקית על פי דין )הערה: ניתן לדרוש ריבית 
חוקית מקסימאלית בה מחייב בנק לאומי לישראל  בע”מ את לקוחותיו על חריגה 

ממסגרת אשראי בחשבונות חח”ד, בכפוף לכך שנתון זה נמצא בידיכם(.
אנו מוותרים על טענת קיזוז או התיישנות מכל מין וסוג שהוא, ולא נהיה רשאים 
להעלות ו/או לטעון טענת קיזוז ו/או התיישנות כנגד השטר ו/או סכום השטר ו/או 
כנגד כל תביעה שתוגש בקשר אליו, כמו  כן אנו פוטרים את המחזיק בשטר מכל 

חובת הצגה ו/או משלוח הודעת חילול ו/או הודעות כלשהן.

חתימת עושי השטר, חתימה+חותמת 

__________ .4 __________ .3  __________ .2 __________ .1

ערבות אוואל
הח”מ כולם יחד וכל אחד לחוד ערבים ערבות אוואל לתשלום השטר ע”י עושי השטר

חתימהתעודת זהותכתובתשמות הערבים

.1

.2
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הסכם מסגרת שנערך ונחתם ביום __ __ __ __ / __ __ / __ __ 

העסק( _______________________  לבית  )הכוונה  להלן: 
הספק

הסחורה(  ללקוח/רוכש  )הכוונה  לבין 
הלקוח להלן   ________________

והואיל: ובכוונת  הלקוח לרכוש מהספק מעת לעת מוצרים ____ )להלן- “מוצרים”(. 
והואיל: והצדדים רוצים להסדיר את נהלי רכישת המוצרים ואופן התשלומים עבורם. 
מוצרים  לספק  מעוניין  והספק  והואיל: 
שיקול  ולפי  אצלו  למלאי  בהתאם  ללקוח 

דעתו הבלעדי.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 

הלקוח יעביר לחברה הזמנת רכש לרכישת מוצרים כפי שיחפוץ מדי פעם  .1
בפעם.   

החברה תהא רשאית לסרב למכור ללקוח את המוצרים כולם או מקצתם מבלי   
שתהא חייבת לנמק סרובה.    

החליטה החברה לספק את מלוא ההזמנה או מקצתה, ישלח על ידה אישור להזמנה   .2
או לחלקה, אושרה כל ההזמנה יחולו תנאי הסכם זה.  

הלקוח מאשר כי הוא מסמיך מי מטעמו  או מי מעובדיו להזמין  ו/או לקבל ציוד    .3
עבורו, אף ללא  שחתם בעצמו על אישור קבלת המוצרים.     

בהסכמת הצדדים תהא החברה מוכנה להשאיל ו/או להשכיר ללקוח מוצר/ים   .4
בכלל ו/או עד לאספקת מוצר/ים לפי הזמנותיו ו/או לפי הסכמת הצדדים,  הלקוח   
מתחייב להחזיר לחברה את המוצר/ים המושאל/ים לו מאת החברה מיד עם דרישה  

ראשונה מצד החברה.   
היה והלקוח הפר הסכם כל שהוא עם החברה יהא הוא חייב להחזיר לחברה את כל   .5

המוצר/ים שהשכיר ו/או השאיל ממנה לאלתר.   
בגין רכישת המוצר/ים הלקוח מתחייב בזאת לשלם לחברה את הסך כפי שיופיע   .6
מדי פעם באישור ההזמנה, בהיעדר רישום המחיר באישור ההזמנה, יחול מחירון   

החברה   
כפי שיהיה בתוקף במועד ההזמנה. )להלן: ”תמורת המוצר/ים“(.   

סך של ______ מתמורת המוצר/ים ישולם במזומן בעת אישור ההזמנה ע”י   .7
הודעתה  עם  לחברה  תשולם  המוצר/ים  תמורת  יתרת  החברה,   
מקרה  ובכל  המוצרים  את  לו  לספק  באפשרותה  יש  כי  ללקוח   
”התשלומים“(.  )להלן:  ללקוח  בפועל  המוצר/ים  של  אספקתם  לפני   
כל התשלומים יהיו צמודים לשער הדולר היציג ארה”ב או למדד המחירים לצרכן,   .8
לפי הגבוה מבניהם לעומת שער הדולר או מדד הבסיס, כאמור, הידוע בעת החתימה  

על הסכם זה.  
היה והוסכם בכתב בין הצדדים על תשלום תמורת המוצר/ים באופן שונה   .9
מהאמור לעיל, ימסור הלקוח עם  אישור ההזמנה ובכל מקרה לפני אספקת 
פי  על  הפרעון  ובמועדי  בסכומים  לחברה  שיקים  ללקוח,  בפועל  המוצרים 
המוסכם . התשלום בגין הפרשי ההצמדה ישולמו יחד עם התשלום האחרון. 

10. במקרה והלקוח הינו תאגיד ו/או אם הלקוח ישלם לחברה בשיקים המשוכים 
על שם תאגיד ו/או בחתימתו ו/או בהסבתו של תאגיד, יחתום בעלי  החברה ו/

או מנהלה על גב כל אחד מהשיקים כערב אישית לפירעון השיק.    
מובהר בזה כי אין המזמין רשאי לקזז כנגד התשלומים חיובים  ו/או חובות של   .11

החברה מכל מקור שהוא.
מוסכם על הצדדים כי ספרי החברה יהוו ראיה מכרעת לנכונות הרשום בהם.   .12

ידוע ללקוח כי החברה מזמינה את המוצר/ים מספק בחו”ל ותלויה בגורמים   .13
הובלה  שביתה,  בחו”ל,  הספק  ע”י  המשלוח  מועד  כגון:  בשליטתה  שאינם 
וכיוב’ ולפיכך, מועד האספקה הינו מועד משוער בלבד. ואולם, החברה תודיע 
לספק בחו”ל כי יש לספק את המוצר/ים לא יאוחר מהתאריך שיקבע באישור 
ההזמנה ובכפוף לכך שהלקוח יכין התשתית הנדרשת כמפורט להלן ולפני 

מועד האספקה בפועל  .
ההתקנה  אזי  החברה  ע”י  המוצר/ים  התקנת  הלקוח  יזמין  בו  במקרה   .14
ידוע לו שהתקנת  תבוצע בתשלום נוסף.  כמו כן, הלקוח מצהיר בזאת כי 
לבצע  בזאת  מתחייב  והוא  מיוחדת  תשתית  הכנת  מחייבת  המוצר/ים 
חשבונו.  ועל  שיקבל  מקצועי  ייעוץ  ולפי  בעצמו  התשתית,  הכנת  את 
 ._________________ היתר:  בין  כוללת,  התשתית  הכנת 
באחריות  הינה  כך,  לשם  מקצועי  ייעוץ  וקבלת  התשתית  להכנת  האחריות   

הלקוח בלבד.   
15. החברה תעניק 12 חודשי אחריות על פגמי יצור למוצר וללקוח המקורי בלבד 
ו/או כפי שרשום בתעודות אחריות שתוציא החברה למוצר/ים ספציפיים מדי 

פעם. והכל בתנאי כי בוצעו  כל הטיפולים ו/או התיקונים במוצר/ים באמצעות 
החברה ו/או מי מטעמה. 

16. האחריות, כאמור, הינה לפגם ביצור המוצר בלבד ולא תחול במקרה של שימוש 
או הרכבה בניגוד להוראות החברה ו/או פגם שנוצר כתוצאה מזדון ו/או חבלה 
ו/או שבר ו/או מכה ו/או תאונה ו/או בלאי לא סביר ו/או גורם חיצוני כגון: 

שריפה, שיטפון, אספקת חשמל לא תקינה וכיוב’ ו/או בשל כח עליון. 
17. בכל מקרה בו חלה אחריות החברה, החברה תהא רשאית לתקן את המוצר או 
להחליפו לפי שיקול  דעתה, כולו או חלקו, בחלפים מקוריים או חלפים דומים. 
18. במקרה של תקלה ו/או צורך בטיפול ו/או  בהחלפה בפרט מפרטי המוצר/

ים )להלן “שירות”(, ימסור הלקוח לחברה הודעה בכתב בה יפרט את פרטי 
המוצר/ים ומהות התקלה או הדרישה. 

19. החברה רשאית להעניק ללקוח שירות בעצמה ו/או ע”י מי מטעמה וזאת 
במחירון המקובל אצלה באותה עת ולפי שיקול דעתה. 

20. החברה רשאית להחליט אם השירות ינתן במעבדת החברה או אצל הלקוח 
ובכל מקרה הובלת מוצר/ים אל החברה וממנה תהא באחריות הלקוח ועל 

חשבונו. 
21. שירות כאמור ינתן ללקוח בלבד בימים  )להלן: “יום עסקים”(. 

22. מוסכם על הצדדים כי החברה לא מתחייבת ליתן שירות שלא ביום עסקים אלא לפי 
אישור פרטני בסמוך לבקשת הלקוח ובתוספת על המחיר הנקוב במחירון החברה.     
23. החברה תהא רשאית לסרב ליתן שירות מכל סוג למוצר/ים ו/או ללקוח אם 
הפר הלקוח הסכם זה או הפר כל הסכם אחר עם החברה, ובפרט אם לא שילם 
לחברה איזה תשלום במלואו ו/או במועדו,  ו/או אם התשתית למוצר/ים לא 
הוכנה כראוי  ו/או המוצר/ים טופל ע”י מי שאינו מורשה מטעם החברה לטפל 

בו.      
24. היה ולא יפרע בפועל אחד או יותר מאיזה מהתשלומים האמורים לעיל במלואם 
ובמועדם ו/או הוטל עיקול על כל נכס מנכסי הלקוח ו/או הוגשה בקשה למינוי 
כונס נכסים זמני ו/או קבוע ללקוח ו/או לרכושו ו/או לחלק מרכושו ו/או למוצר/
ים ו/או בקשה להקפאת הליכים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל, תעמוד כל יתרת 

חוב של הלקוח לחברה לפרעון מיידי. 
25. בכל אחד מהמקרים האמורים בסעיף דלעיל ו/או בכל מקרה של  הפרת הסכם 
זה ו/או כל הסכם אחר שבין הצדדים תהא החברה רשאית לפנות לכל  ערכאה 
ולבקש צו לתפיסת המוצר/ים שנרכשו ו/או שהושכרו ו/או שהושאלו ללקוח 

כולם או מקצתם וזאת בנוסף לכל סעד אחר המגיע לה על פי כל דין. 
26. להבטחת קיומו המלא והמדויק של הסכם זה: משעבד בזאת הלקוח את כל 
אחד מפרטי המוצר/ים כפי שיופיע בהזמנות שיבצע הלקוח מפעם לפעם ו/
או באישורי ההזמנות ו/או בחשבוניות ו/או בתעודות משלוח מאת החברה 
שהלקוח  וכפי  לחברה  המגיעה  המוצר/ים  תמורת  מלוא  תשלום  להבטחת 

ירכוש מפעם לפעם.
27. הסכם זה מהווה הסכמה ויפוי כח לטובת החברה ו/או בא כוחה לרשום את 
השעבוד ברשם החברות ו/או רשם  המשכונות, כולל חתימה על הודעת משכון 

ו/או שטר משכון לטובת החברה. 
28. הלקוח וערביו  יחתום/מו על שטר חוב ו/או על ערבות אישית. הלקוח נותן 
בזאת לחברה הרשאה למלא את שטר החוב בהתאם ליתרת החוב כפי שתהא 

רשומה בספריה. 
29. אין בבטחונות אלו כדי לגרוע מהחברה לנקוט בכל הליך אחר לשם גביית חוב

הלקוח כלפיה. 
אי מתן איזו מהבטוחות הנ”ל לא יגרע מבטחונות אחרים שניתנו לחברה.    .30

 ______ תוך  לחברה  שהעביר  מאלו  כלשהי  הזמנה  הלקוח  ויבטל  היה   .31
ימים  מיום שהחברה אישרה את ההזמנה,  אזי תהא החברה זכאית לפיצוי 
מוסכם בשיעור של %_____ מתמורת המוצר/ים וזאת בנוסף לכל הוצאה 
שהוציאה החברה ולכל סכום שהחברה העבירה או התחייבה להעביר לספקיה, 

בגין ההזמנה שהלקוח ביטל. 
32. ידוע והובהר לקונה כי לאחר המועד האמור בס”ק דלעיל , החברה אינה יכולה 
לבטל את הזמנת המוצר/ים ולפיכך, היה ויבטל הלקוח הסכם זה לאחר המועד 
האמור בסעיף לעיל, אזי תהא החברה זכאית למלוא תמורת המוצר/ים. לא 

תישמע טענת הלקוח לעניין זה אלא בהסכמת החברה במפורש ובכתב. 
33. טענה ל”אי התאמה” עפ”י חוק המכר לא תתקבל לאחר חלוף 14 ימים מאספקת 

המוצר/ים והחברה תעשה, תוך זמן סביר לתיקון אי ההתאמה. 
34. כל שינוי בתנאי מתנאי הסכם זה יעשה אך ורק בכתב, במפורש ובחתימת 

החברה.  
35. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הייחודי בכל עניין שבין הצדדים הוא אך 

ורק לבית המשפט המוסמך במחוז המרכז או לפי בחירת החברה.  
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הסכם מסגרת שנערך ונחתם ביום __ __ __ __ / __ __ / __ __ 

העסק( _______________________  לבית  )הכוונה  להלן: 
הספק

הסחורה(  ללקוח/רוכש  )הכוונה  לבין 
הלקוח להלן   ________________

והואיל: ובכוונת  הלקוח לרכוש מהספק מעת לעת סחורה מהספק  )להלן - הסחורה(. 
והואיל: והצדדים רוצים להסדיר את נהלי רכישת הסחורה ואופן התשלומים עבורה. 
סחורה  לספק  מעוניין  והספק  והואיל: 
שיקול ולפי  אצלו  למלאי  בהתאם  ללקוח 

דעתו הבלעדי.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

מחירי הסחורה יהיו בהתאם למחירוני )שם העסק( שיהיו תקפים במועד ההזמנה 
ובהעדר סיכום שונה בכתב ומראש. לא תשמע כל טענה לגבי מחירו של פריט 
זה או אחר לאחר מסירת הסחורה לידי הלקוח. הספק ימכור ללקוח סחורה לפי 

שיקול דעתו ובהתאם לרמת הביטחונות שנמסרו על ידי הלקוח.
הלקוח מסמיך מטעמו את עובדיו לקבל הסחורה עבורו, אפילו ללא שחתם בעצמו 

ו/או מי מעובדיו על תעודת המשלוח. 
עצם אספקת הסחורה ללקוח לפי פנקסי ספרי הנהלת החשבונות של הספק 
מהווה ראיה מכרעת כי הלקוח קיבל את הסחורה. לא ניתן לטעון טענת קיזוז 

כלשהיא. תנאי התשלום הינם שוטף 30+ יום.
הלקוח מוסר שטר המצ”ב יוחזק בנאמנות ע”י הספק. סכום השטר וז”פ ימולא ע”י 
הספק בהתאם לגובה החוב הרשום אצל הספק וזאת בצירוף ריבית חוקית ו/או 

המוסכמת וכן הצמדה מיום היווצרות החוב.
שימור הבעלות - מוסכם כי הבעלות על הסחורה הינה של הספק וזאת עד לתשלום 
מלא וסופי של החוב. למען הסר ספק שיקים הנמצאים בידי הספק בעבור הסחורה 

שסופקה ללקוח וטרם נפרעו לא ייחשב כתמורה, אלא לאחר פירעונם בלבד.
למען הסר ספק, יכול הספק לרשום שעבוד ו/או משכון ברשם החברות ו/או ברשם 
המשכונות לטובתו על הסחורה ומסמך זה מהווה יפוי כח מצד הלקוח לרישום 
אצל רשם המשכונות ו/או רשם החברות. אין באמור לעיל כדי להסיר את החובה 

מצידו של הלקוח לשלם עבור שווי הסחורה.

ולראיה באנו על החתום:

_____________________________________ הלקוח: 

שם:_______________________________________

ח.פ./ת.ז._________________________________

כתובת: _______________________________________

חתימה: _____________________________________

שטר חוב מספר ____)שטר חוב בסדרה( 

 _________________________________ ביום  שנעשה 

_____________________________________ הלקוח 

______________________________________ ת.ז./ח.פ. 

_______________________________________ כתובת 

מתחייב לשלם ביום ___ /  ___ / ___ 

לפקודת _____________________________________

סך של _________₪,  

במילים_________________________₪

התמורה בקבלת סחורה. פרעון שטר חוב זה במשרדי הספק.
סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה  ויתווספו אליו ריבית חוקית על פי דין. אנו מוותרים על טענת קיזוז 
או התיישנות מכל מין וסוג שהוא, ולא נהיה רשאים להעלות ו/או לטעון על טענת 
קיזוז ו/או התיישנות כנגד השטר ו/או סכום השטר ו/או כנגד כל תביעה שתוגש 
בקשר אליו, כמו  כן אנו פוטרים את המחזיק בשטר מכל חובת הצגה ו/או משלוח 

הודעת חילול ו/או הודעות כלשהן.
חתימת עושי השטר, חתימה+חותמת 

__________ .4 __________ .3  __________ .2 __________ .1

ערבות אוואל
הח”מ כולם יחד וכל אחד לחוד ערבים ערבות אוואל לתשלום השטר ע”י עושי 

השטר

חתימהתעודת זהותכתובתשמות הערבים

.1

.2
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הסכמי מסגרת

הסכמי המסגרת הינם בעלי חשיבות עליונה לקיומו של עסק. במהלך העבודה 
עם הלקוח עלולים להיות מחדלים בנוהלי קבלת/מסירת הסחורה או שינויים במצב 
הלקוח. הסכמי המסגרת מגנים על הספק מפני עוקצים ושומרים עליו בימים של 

פשיטות רגל ו/או פירוקים.

ברי כי יש להתאים כל הסכם מסגרת לכל עסק בהתאמה לנוהלי השיווק/אספקה שם.

לפניכם דוגמאות מהן תוכלו לבנות אפליקציה מתאימה לעסקיכם.
הסכם מסגרת 

תאריך __________________
)להלן   ___________________ ע”י  בנאמנות  יוחזק  המצ”ב  השטר 

“הספק”(
סכום השטר ותאריך פירעונו ימולא ע”י הספק וזאת בהתאם לגובה החוב הרשום 
לחייב אצל הספק, ובצירוף ריבית והצמדה מיום היווצרות החוב ועד לתאריך מילוי 

השטר.

שימור הבעלות - מוסכם כי הבעלות על הסחורה תישאר בידי הספק וזאת עד 
לתשלום מלא וסופי של החוב, למען הסר ספק שיקים הנמצאים בידי הספק בעבור 
הסחורה שסופקה ללקוח וטרם נפרעו לא ייחשבו כתמורה, אלא לאחר פירעונם בלבד.
אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבוננו מספר____________ 
בשטר   הנקוב  בסכום  סניף_________  _____________מס’  בבנק 

בערכו במועד הפירעון על פי התנאים המפורטים לעיל.
אי פירעונו של תשלום החוב על ידנו, במלואו ובמועדו, יעמיד כל יתרת החוב שלנו 

)לרבות כל שטר שזמן פירעונו טרם הגיע( לפירעון מיידי.
אנו מוותרים על כל טענת קיזוז מכל מין וסוג שהוא, ולא נהיה רשאים להעלות ו/
או לטעון טענת קיזוז כנגדיכם לרבות כנגד  השטר ו/או סכום השטר ו/או כנגד כל 

תביעה שתוגש בהסתמך עליו או בקשר אליו.

ולראיה באנו על החתום:

נציג הספק הלקוח 

הנני מאשר כי עושי השטר חתמו בנוכחותי שם ____________________ 

ח.פ./ ת.ז. _____________________________________ 

שם_______________________________________

כתובת ______________________________________

ת.ז. _______________________________________

חתימה __________________ 

חתימה ________________

שטר חוב

מספר _____________________________)שטר חוב בסדרה(

שנעשה  ב- _____________________________________ 

ביום ________________ בחודש ____________________ 

בשנה_______________________________________

מועד קבלת  שטר החוב ______________________________

שם החברה _______________________________________

ח.פ. ________________________________________ 

כתובת _______________________________________

שם פרטי _______________________________________

שם משפחה ____________________________________

ת.ז. __________________________________________

__________________________________________ כתובת 

שם פרטי ____________________________________

שם משפחה _____________________________________

ת.ז._________________________________________

______________________________________ כתובת 

מתחייבים לשלם ביום ______________________________ 

לפקודת ____________________________________

סך של _____₪  

במילים________________________₪

_____________________________________ התמורה 

סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע”י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו )להלן : “המדד”(.

חתימת עושי השטר

__________ .4 __________ .3  __________ .2 __________ .1

ערבות אוואל

חתימהתעודת זהותכתובתשמות הערבים

.1

.2

החתומים מטה כולם יחד וכל אחד לחוד הערבים ערבות אוואל לתשלום השטר 
ע”י עושי השטר


