


  

                   דבס"
  פרטיסקא ילהיתר ערישום חברה שטר 

 פלוריסטם בע"מו, 560021594ח.פ.  )pluristem therapeutics inc( פלוריסטם תרפיוטיקס אינק :תוחברהנהלת העל פי החלטת 
  אנו מודיעים בזאת כי:, [כולן יחד ו/או כ"א לחוד. (להלן: "החברה")]  513371666ח.פ. 

והחברה מעוניינת והואיל  "היתר עיסקא"), :(להלןהמצורף על שטר היתר עיסקא  ____________הואיל והחברה חתמה בתאריך 
 מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה ו/או באמצעות רישום באתר ,)"הסכם הנפרד" :(להלן אישילהתקשר בהיתר עיסקא זה גם באופן 

מה התקשר עהמעוניין לעם כל  ,)"המכון" :(להלןאחר אשר מתפעל ו/או יתפעל הסדר כזה  גוףו/או כל מכון היתר עיסקא למהדרין 
 19/4/16מיום  199-12בהתאם לעמדת סגל הרשות לני"ע מספר אג"ח או החזקת רכישת השקעה ע"י  למטרת, בין בהסכם נפרד זה

), והואיל והחברה קראה את טופס שטר "לקוחה" :לן(להשתהיה  אחרת כל סוג התקשרותלמטרת ובין  ,המאשרת התקשרויות מסוג זה
  ותנאיו מקובלים עליה, לכן החברה מצהירה ומתחייבת: ,המצורף "לקוח להיתר עיסקא פרטירישום "

תקשר עם מאשר לקוח מחייבים את החברה כלפי כל  עם תנאי שטר זה אשר מהוים את הסכם הנפרד, תנאי היתר עיסקא  .א
ובכל צורה ובין דרך ב"כ  ,בין בהתקשרות באופן פרטיובכל צורה שהיא, יד שניה וסחר בע"י קניה בין  ,החברה, בין ישירות

 ביחס לתקופת ההתקשרות עם החברה. – יש בהתקשרות זאת חשש איסור ריביתבכל אופן אשר , שהיא

תנאי ההיתר  ולא חל הקודםהמחזיק  באופן שאצל ,ביד שניהאו החברה  הלקוחרכישה של עם החברה ע"י לקוח ה בהתקשרות  .ב
שמחושבת  התחייבותה. מותר בגבייה על פי הלכהההחוב  מיד אחרי הרכישה, בשיעור שיווייסקא עיסקא, יחולו תנאי ההיתר ע

ההתקשרות בין הלקוח לחברה באופן שבשעת , כמו כן, מוגבלת לשיעור המותר על פי ההלכה. רכישהלפני השתקופה הבגין 
בזמן ובאופן המועיל והמותר על פי על פי הפרטים הנ"ל לא חלו בה תנאי ההיתר עיסקא, יחולו תנאי ההיתר עיסקא  עדיין

  ההלכה היהודית.

באופן ו/או עבורו  ובשליחותע"י נותן העיסקא ו/או עיסקא, ייעשו ויחולו  תנאי היתר קיוםהרכישות והקניינים הנדרשים לשם   .ג
  או בשאר קנין המועיל כפי הגדרתו וכוונתו ההלכתית.ו/מלוה היהודית, בקנין ע"י הנאת מחילת המועיל והמותר על פי ההלכה ה

מי שלא התקשר  דהיינו , לקוחותוקפו של היתר העיסקא עליו חתומה החברה ביחס לכלל הבכדי לגרוע מת אין בהסכם הנפרד  .ד
 לקוחותזה יחולו גם ביחס לכלל השטר של וג' ' בתנאי סעיף , שככל שניתן ולמי שניתן, מוסכםעם זאת  עמה בהסכם הנפרד.

  .בכל אופני התקשרות הנ"ל בסעיף א'

מובהר בזאת, שלגבי התקשרות ע"י אגרות חוב, במידה ורצון החברה לשנות מתנאי האג"ח שבתשקיף ביחס ללקוחות   .ה
  שהתקשרו בהסכם הנפרד, יבוצע יישום הסכם הנפרד במישרין עם הלקוחות מבלי שהנאמן יתערב בו. 

כי הנהלת החברה מצהירה בזאת  ו.תנאימחייבת את החברה מבחינה הלכתית ומשפטית לעמוד בכל  נפרדההסכם חתימתנו על   .ו
 אותו.התחייבות הנוגדת ו/או הסכם על כל והוא גובר הסכם זה מחייב בכל דיון משפטי 

 , בצירוף היתר העיסקא.ינוכשהיא חתומה על ידבאתר המכון לפרסם הודעה זו מכון אנו מאשרים ל  .ז

נעשו באופן המועיל ביותר על פי ההלכה, שאפשר לבצעם מעכשיו הקנינים וההתחייבויות כי כל ומאשרים אנחנו מודים   .ח
החברה תקשרות רישום הכמו כן,  .כפי משמעותם ההלכתית דשטריחשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי  מעכשיו, ובבית דין

  נעשו באופן המועיל.הנצרכים עבור ההסכם הנפרד חשב כהודאה ואישור שכל ההתחייבויות והקנינים הלקוח תעם 

   .ובזאת באנו על החתום על פי הרשאה שיש בידינו מהנהלת החברה

  ___________________ היום

                                              

                                              ______________________                  __________________  

                                                    pluristem therapeutics inc                                    פלוריסטם בע"מ  

                   

  : _____________________החותם שם  :__________________החותם שם

    _____: ___________________תפקיד   ______:_______________תפקיד

  

וקנרפ ןח , יאני יקי
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  בס"ד

   פרטילהיתר עיסקא רישום לקוח 

  מצהיר ומתחייב בזה הריני

אדם [כולל גם או בעל עסק כל גוף או /ה/מוסד/ ויחברה/עירימדינה/, או עשיתי, עסקאות עם יתכן שאעשהו הואיל

 :(להלן , וכן כל סוג עיסקה שתהיה י"ע בכל אופן שהואכולל רכישת והחזקת אג"ח ושאר נ), "חברהה" :(להלן ]פרטי

  .יהיה בעסקאות אלה חשש איסור ריביתיש או ויתכן ש), "עיסקה"

, וזאת ע"י חתימתה על פי היתר עיסקא את הסכמתה להתקשרות עם לקוחות באופן פרטי והחברה הביעה הואילו

עיסקא  מכון היתרברשימת  ושם החברה מופיעה או בכל דרך שהיא,על שטר רישום חברה להיתר עיסקא פרטי, 

  ו/או בכל גוף אשר יתפעל הסדר דומה. (להלן המכון) למהדרין ו/או ברשימת מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה

ר רישום של ולתנאים שבשט ,של החברההיתר עיסקא הופרטי שכל עיסקה תהיה כפופה לתנאי וברצוני  הואילו

  .)"(להלן "הסכם הנפרדבשטר זה  תנאים דלהלןולהחברה, 

 ע"כ אני מצהיר ומתחייב כדלהלן. 

ברות אשר כבר רשומים במכון, וכן עם החברות שירשמו בעתיד במכון, חעל פי הסכם הנפרד היא עם כל ה יהתקשרות  .א

  .חברה מסויימת בלבדאא"כ הודעתי למכון שכוונתי ל

כל פרטי האישיים שנמסרו על  את ,ן החברות איתן ביקשתי להתקשר בהסכם הנפרדלמכון להעמיד לעיואני מאשר   .ב

 ידי למכון בשביל ההסכם הנפרד.

 ותקופת שיעור על אמיתי מידעזה, על פי דרישתן,  סכם נפרדאני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי להתקשר בה  .ג

 כדין.שולמו על ידן שלא הסכם נפרד זה הם לפי תנאי שולהחזיר להן כספים  ,סקהעיה של האחזקה

סקה היה בה יאו במקרה שבתחילת קנית העעם חשש ריבית,  בה התחייבות רה של קנית עיסקה ביד שניה, שישבמק  .ד

ובקנין בהנאת  ,המותרבאופן בזמן הנכון וכשזה מתאפשר,  סכם הנפרדהתחייבות עם חשש ריבית, יחולו כל תנאי ה

 .מלוה ו/או בשאר קנין המועילהמחילת 

אני מצהיר ששיעור הקניה וההחזקה של העיסקה תהיה רק בשיעור המותר לגבייה על פי במקרה הנ"ל של סעיף ד'   .ה

י שאינה יכולה כלפ. כמו כן כל התחייבות של החברה בהחזקתו שאין בה שום חשש איסורבאופן ההלכה היהודית, ו

באופן עיסקה , כגון התחייבות שמחושבת בגין תקופה קודמת של החזקת ההסכם הנפרדיכלל לפי ההלכה בתנאי הל

, וכן כל סכם הנפרדההיתר העיסקא ושלא יהיה ניתן להכליל אותה בתנאי ובשיעור דה יבמ - שהיה בה חשש איסור

 ב, אינני רוצה לזכות בה והריני מוותר עליה. אופן אחר כיוצ"

המוטל על החברה או תנאי נאמנות ו/של החברה יש התחייבות בתנאי הסכם הנפרד החתום ע"י החברה דה שיבמ  .ו

לפי כללי ולהקל על החברה ע ובית הדין יכולים לגרשיש בהם חשש איסור, הריני מוותר לחברה על תנאים אלה, ו

  .התחייבויות ותנאי הנאמנות של החברהבכל הנוגע ל, ההלכה על פי שקול דעתם

, במידה וקיימת, אינה בבקשתי ולא בשליחותי הקונהל החברה כלפי כל התחייבות אסורה שעל ידי,  עיסקהבמכירת   .ז

 אלא ע"ד החברה בלבד.

ההלכה, מעכשיו, נעשו באופן המועיל ביותר על פי שאפשר לבצעם עכשיו  וההתחייבויות אני מודה כי כל הקנינים  .ח

עם החברה תחשב כהודאה ואישור  עשיית העיסקהכמו כן  ובבית דין חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי  דשטרי.

  נעשו באופן המועיל. וההתחייבויות הנצרכים עבור הסכם הנפרד שכל הקנינים 


	1
	רישום להיתר עסקה פרטי
	רישום לקוח להיתר עסקה פרטי



