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;והקרן הינה עמותה המעניקה הלוואות ללא ריבית לעסקים

:והלווים פנו לקרן לקבלת הלוואות ללא ריבית בתנאים המפורטים להלן

,והקרן הסכימה להעניק ללוים את ההלוואה המבוקשת בתנאים המפורטים בהסכם זה

.וידוע לצדדים כי כספי ההלוואה נתרמו מתרומות קרן הגליל

:לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו1

הקרן תעביר ללוים את סכום ההלוואה בסך של 2

(ובמילים)

.ענבל מבס\י מנחם זילברקלנג"בהתאם להתקדמות ההשקעה כפי שייקבע ע("ההלוואה"להלן )

.מטרת ההלוואה הינה לעסק כפי שנקבע בתוכנית העסקית שצורפה לבקשה3

, הלווים מתחייבים להשתמש בכספי ההלוואה אר ורק למטרה אשר הוצגה לקרן בתוכנית העסקית. א

.ובהתאם לשלבים ולוחות הזמנים שפורטו בתוכנית העסקית, אשר היוותה את הבסיס לאישור ההלוואה

, ל"באופן מידי כל חלק של ההלוואה שלא נעשה בו שימוש למטרה הנ, הלווים מתחייבים להחזיר.ב

.עד המועד הנקוב בלוחות הזמנים שבתוכנית העסקית

.תשלומים חודשיים שווים ורצופים0-ל ב"הלווים מתחייבים לפרוע ההלוואה הנ4

, תשלומי ההחזרים יחלו בחודש שלאחר קבלת ההלוואה ויבוצעו בעשירי לכל חודש5

.עד לפרעון הסופי והמלא של ההלוואה

להבטחת פירעון סכום ההלוואה מתחייבים הלווים למסור בידי הקרן שטר חוב לפקודת הקרן ולטובתה 6

.בהתאם לנהלי הקרן, בחתימת ידם ובחתימת ערבים לשביעות רצונה

י הבנק לכיסוי "הלווים מתחייבים למסור לידי הקרן הוראת קבע חתומה על ידם ומאושרת ע7

.ההחזרים במועד כמוסכם לעיל

.ההלוואה לא תישא ריבית ולא הצמדה בכפוף לאמור בשטר החוב8

מוסכם כי פיגור של שני תשלומים רצופים בהחזר ההלוואה במועדם תקנה לקרן את הזכות להעמיד את 9

פרעון מלוא יתרת ההלוואה הלא מסולק לפירעון מידי והקרן תהא רשאית לפעול לגביית החוב 

.ולצורך כך לעשות שימוש בשטר החוב
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, בכל תקופת ההלוואה לבקר באתר נשוא התוכנית העסקית, הלווים מתחייבים לאפשר לנציג הקרן10

.לרבות נתונים כספיים, בקשר לביצוע ההשקעות ופעולות העסק, ל כל מידע"ולמסור לנציג הנ, בשעות הפעילות

או להימחות לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותהם וחובותיהם /הלווים לא יהיו רשאים להעביר ו11

.על פי הסכם זה

או תשלומי חובה כלשהו שתיווצר עקב או בקשר /או אגרה ו/ו/הלווים מתחייבים לשאת בכל חבות במס 12

.או פרעונה/עם העמדת ההלוואות ו

או שהעסק יחוסל על ידם ,  יעבירו או ימחו את זכויותיהם בעסק מכל סיבה שהיא, במידה והלווים ימכרו13

או שהלווים ישנו את מהות העסק בצורה משמעותית עליהם להודיע מידית לקרן על כוונתם , מכל סיבה שהיא

והקרן תהייה רשאית לדרוש את תשלום יתרת הסכום המגיע בגין ההלוואה מידית מידי הלווים , לעשות כן

.או הערבים כאחד

או דוחות כספיים /או מאזן מבוקר ו/למסור לקרן לפי בקשתה בתוך זמן סביר מאזן בוחןו,  הלווים מתחייבים14

.שנתיים של העסק מעודכן ליום המסירה

לא יהוו ויתור על איזה מזכויות הצדדים על פי הסכם זה , ויתור או אי נקיטת צעדים, הנחה, כל ארכה15

.י הצדדים"אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע. או על פי דין/ו

הסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור הקרן ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים 16

.לשביעות רצונה המלא של הקרן לרבות שטר החוב וטופס הוראת קבע

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט 17

.המוסמכים בירושלים בלבד

,בכתובת של העסק או של הערבים, במספרי הטלפון, על הלווים להודיע מיידית לקרן על כל שינוי בכתובתם18

:כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כדלקמן

9110401 ירושלים 10424. ד.ת.  ירושלים, תלפיות, 29רבקה ' רח

.כל הודעה שתשלח בדואר רשום תיראה כאילו הגיעה לייעודה שלושה ימים לאחר יום המשלוח

:לראיה באו הצדדים על החתום
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ערבים

כולם ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד ערבים להחזיר את היתרה המגיעה בגין החזר, אנו החתומים מטה

קיום אחר של-או אי, י הלווה"ל במקרה של פיגור בשני תשלומים או כל חלק מהם ע"ההלוואה הנ

.מיד עם קבלת דרישה מאת הקרן, אחד התנאים של ההסכם
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