תאריך_________ :

לכבוד
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
("רשות החדשנות")
הנדון :כתב ויתור והסרת אחריות
הואיל

ו ______________ -מספר רישום תאגיד _____________ ("התאגיד") הגיש מענה לפנייה שרשות
החדשנות פרסמה לציבור במסגרתו ביקש להיכלל ברשימת התאגידים התומכים שרשות החדשנות מרכזת
("רשימת התאגידים התומכים");

והואיל

ורשות החדשנות מצאה את התאגיד כמתאים להיכלל ברשימת התאגידים התומכים המרוכזת על-ידה;

והואיל

ובחתימתו על כתב ויתור והסרת אחריות זה ,התאגיד מסכים להיכלל ברשימת התאגידים התומכים ,הכל
בהתאם ובכפוף לאמור בכתב ויתור והסרת אחריות זה;
לפיכך המבקש מצהיר ומאשר וכן מתחייב בזאת (לפי העניין) ,כדלקמן:

.1

התאגיד מצהיר ומאשר בזאת כי:
 1.1ידוע לו שכל הצעה לשלבו כתאגיד תומך עבור חברת יישום (כהגדרתה במסלול ההטבה שלהלן) ,שתוצע לו
על ידי רשות החדשנות ו/או ועדת המחקר ו/או מי מטעמן במסגרת מסלול משנה ג'  -הכוונת ידע יישומי
באקדמיה ליישום בתעשייה של מסלול הטבה מס'  - 5פיתוח תשתיות טכנולוגיות ,מסחור והכוונת ידע
אקדמי ("חברת היישום המוצעת") ,הינה בגדר המלצה בלבד ,ואין הוא מחויב לקבלה; וכן
 1.2כל התקשרות בין התאגיד לבין חברת היישום המוצעת תהא (אם וכלל שתהא) אך ורק על אחריותו של
התאגיד ,ולא תוטל על רשות החדשנות כל אחריות בקשר להתקשרות כאמור ,תוכנה ו/או תוצאותיה,
והאחריות הבלעדית לכל האמור תהא על התאגיד וחברת היישום המוצעת בלבד.

.2

התאגיד מצהיר ומאשר כי לרשות החדשנות ו/או ועדת המחקר ו/או כל מי שפעל או פועל בשמן ו/או מטעמן של
רשות החדשנות ,לרבות מנהליהם ו/או עובדיהם (ביחד" :הזכאים") ,אין ולא תהיה כל אחריות ,במישרין ו/או
בעקיפין ,בקשר לזהות חברת היישום המוצעת ו/או בקשר להליך בחירתה ו/או בקשר לטיב ההסכם שייחתם (אם
וככל וייחתם) בין התאגיד לבין חברת היישום המוצעת ,וכי השירותים ו/או הליווי שיינתנו על ידי התאגיד הינם
באחריות הבלעדית של התאגיד ו/או חברת היישום המוצעת (לפי העניין) ,ושל כל אלה שבאו ,באים ו/או יבואו
בשמם ,מטעמם ו/או במקומם.

.3

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד מוותר בזאת ,באופן מלא ,סופי ,מוחלט ,בלתי מותנה ובלתי הדיר ,בשמו ובשם
כל אלה שבאו ,באים ו/או יבואו בשמו ,מטעמו ו/או במקומו ,על כל טענות ,תלונות ,דרישות ו/או תביעות ,מכל
מין וסוג שהם ,כספיות ואחרות ,כנגד מי מהזכאים ,לרבות בכל הקשור לזהות חברת היישום המוצעת ו/או להליך
בחירתה זהותה ו/או לאישורה ו/או לטיב ההסכם שייחתם ,אם ייחתם ,בין המבקש לבין חברת היישום המוצעת
ו/או בקשר לשירותים ו/או הליווי שיינתנו על ידי התאגיד לחברת היישום המוצעת ,מכל מין וסוג שהוא.

.4

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד וכל אלה שבאו ,באים ו/או יבואו בשמו ,מטעמו ו/או במקומו ,מתחייבים בזאת
שלא להעלות ,במישרין או בעקיפין ,כנגד מי הזכאים ,כל תלונה ,טענה ,דרישה ו/או תביעה ,בקשר לזהות חברת
היישום המוצעת ו/או בקשר להליך מינוי התאגיד כתאגיד תומך ו/או בקשר לטיב ההסכם שייחתם בין התאגיד
לבין חברת היישום המוצעת ו/או בקשר לשירותים ו/או לליווי שיינתנו על ידי התאגיד לחברת היישום המוצעת
וכן בקשר לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם ,אם וככל שתיגרם להם ,בקשר עם האמור לעיל.
ולראיה באתי על החתום:
__________________________
התאגיד באמצעות______________:

אימות חתימות על ידי עורך דין:
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום התייצבו לפני _________________ (נושא ת.ז.
מספר _________) ו( _________________ -נושא ת.ז .מספר _________) ,אשר הינם מורשי חתימה מטעם
התאגיד___________________________ ולאחר שווידאתי זהותם והסברתי להם את האמור בכתב הוויתור
והשחרור דלעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות מהוראותיו ,ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי ,חתמו
לפני על כתב הוויתור והשחרור דלעיל מרצונו.
חתימה  +חותמת עו"ד

תאריך
1

