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נספח א'
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
א.נ.

הנדון :בקשה להתקבל כחבר מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
.1
.2
.3
.4

אנו )שם מגיש הבקשה( ________________ )להלן" :החברה"( שכתובת משרדנו הינה
_________________ מבקשים בזאת להתקבל כחבר המסלקה.
הננו מתחייבים בזאת לקיים ,אם נתקבל כחברי המסלקה ,את ההוראות והתנאים שבחוקי העזר של
המסלקה ואת החלטות דירקטוריון המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת.
אנו מתחייבים להפקיד בטוחות עבור חלקנו בקרן הסיכונים מסוג ובשווי שיקבעו על ידי המסלקה
ובמועדים שיקבעו.
מצ"ב לבקשתנו:
א.

דו"חות כספיים אחרונים.

ב.

דו"ח שנתי אחרון של החברה שהוגש לרשם החברות.

ג.

תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה.

הננו מתחייבים להעביר למסלקה כל תיקון של תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה.

_____________________
תאריך

______________________
החברה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ ______________ ,המכהן כעורך דינו של ______________
)להלן – "החברה"( ,מאשר בזה כדלהלן:
א.

נתקבלו על ידי החברה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.

ב.

_________________________ נושא ת.ז .מס' ____________ ו _______________ -נושא ת.ז.
מס' __________________ חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים
לעיל מחייבת את החברה.

_____________________
תאריך

______________________
החברה
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נספח ב'1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחד העם 54
תל-אביב 65202
א.נ,

הנדון :פתיחת חשבון על שם מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
.1

בהתאם להוראות שנקבעו בחוקי העזר של מסלקת הבורסה )להלן" :חוקי העזר"( ,נתבקשנו לפתוח על
שם מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :מסלקת הבורסה"( ,חשבון אצלינו,
המתנהל בסניף ____ ומספרו ____________ )להלן" :החשבון"(.

.2

הרינו לאשר בזה ,כי על אף כל הוראה במסמכי פתיחת החשבון המקובלים אצלינו ,או בכל מסמך אחר
שייחתם על ידי מסלקת הבורסה ,ועל אף הוראות כל דין ,יחולו על החשבון התנאים שלהלן:
לא נהיה רשאים לרדת ליתרת זכות כלשהי או לנכס כלשהו המופקד או שיהיה מופקד בחשבון או
לתמורתם )כל אחד מאלה ייקרא להלן" :נכס המופקד בחשבון"( ,לשם פירעון חוב כלשהו ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא נהיה רשאים לגבות סכום או חוב ,מכל סוג שהוא ,מתוך נכס
המופקד בחשבון או לקזז כל נכס המופקד בחשבון כנגד סכום או חוב כלשהו או לעכב תחת ידינו כל
נכס המופקד בחשבון עד לסילוקו של חוב כלשהו או מסיבה אחרת כלשהי ,ואנו מוותרים בזה על זכות
כלשהי ,לרבות זכות קיזוז או עכבון בכל הקשור לנכס המופקד בחשבון.
בכבוד רב

______________________
בנק
אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ ______________ ,המכהן כעורך דינו של
______________ )להלן – "החברה"( ,מאשר בזה כדלהלן:
א.

נתקבלו על ידי החברה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.

ב.

_________________________ נושא ת.ז .מס' ____________ ו _______________ -נושא ת.ז.
מס' __________________ חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים
לעיל מחייבת את החברה.

_____________________
תאריך

______________________
החברה
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נספח ב'2
הסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת

שנערך ונחתם ביום ____בחודש____ שנת _ 200בעיר תל-אביב
בין
______________
______________
)להלן " -החבר"(
לבין

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מ.ח2-002715-52 .
)להלן – "המסלקה"(

הואיל

והחבר הינו חבר המסלקה ומקבל מהמסלקה שירותי מסלקה ושירותים נוספים ,והכל ,כמפורט
בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו וכן בחוקי העזר של המסלקה ובהחלטות הדירקטוריון של
המסלקה )כל אלה ייקראו להלן " -ההסדר התחיקתי"(;

והואיל

ובמסגרת תיקון להסדר התחיקתי נערכו שינויים בענין הבטוחות שעל חברי המסלקה להמציא
למסלקה כערובה לקיום התחייבויותיהם כלפיה ,והכל כמפורט בהסדר התחיקתי ,כפי שתוקן.

והואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי ,כפי שתוקן ,על חברי המסלקה ליתן שעבודים קבועים )להלן -
"השעבודים"( לטובת המסלקה ,כערובה לקיום חיוביהם כלפי המסלקה ,והכל כמפורט בהסדר
התחיקתי ,כפי שתוקן;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את יצירת השעבודים ,וזאת ,מבלי לגרוע מזכויותיה של
המסלקה על פי חוקי העזר ,או על פי כל דין ,והכל כמפורט להלן בהסכם זה ובהתאם לתנאיו;

לפיכך ,הוסכם והותנה בין החבר לבין המסלקה כדלהלן:
.1

מבוא ופרשנות
1.1

המבוא ,הנספחים והתוספות להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

חלוקת הסכם זה לסעיפים והכותרות המופיעות בו נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין לעשות בהם
שימוש למטרת פרשנותו.

1.3

בהסכם זה תהיה לביטויים המפורטים להלן ,המשמעות הרשומה לצדם:
" 1.3.1הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
" 1.3.2החיובים המובטחים"  -כהגדרתם בסעיף  2להלן;
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" 1.3.3חשבון בטוחות המסלקה"  -חשבון מס' ____ המתנהל במסלקה לזכות המסלקה ועל
שם המסלקה )על כל חשבונות המשנה שלו( ,אשר נועד להפקדת ניירות ערך אשר ינתנו על
ידי החבר ,ואשר שמשו כבטוחות לטובת המסלקה כמתחייב על פי ההסדר התחיקתי;
" 1.3.4החשבון הכספי בבנק"  -חשבון מס' ________ )על כל חשבונות המשנה שלו( ,המתנהל
על שם המסלקה ,בבנק ____ סניף _________ אשר נועד להפקדת מזומנים על ידי
החבר ,שישמשו כבטוחות לטובת המסלקה כמתחייב על פי ההסדר התחיקתי;
 1.3.5ההסדר התחיקתי"  -תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,חוקי העזר של המסלקה והחלטות
הדירקטוריון של המסלקה כנוסחם מעת לעת;
 1.3.6הנכסים הממושכנים"  -כל הנכסים והזכויות ,הממושכנים על פי הוראות סעיף  4של
הסכם זה )על כל סעיפי המשנה שבו( ,או כל חלק מהם ,לפי ההקשר והענין;
" 1.3.7חוקי העזר"  -חוקי העזר של המסלקה כמשמעותם במסמכי ההתאגדות של המסלקה
כפי שיהיו מעת לעת;
" 1.3.8ניירות ערך"  -מכל מין וסוג שהוא ,לרבות:
א.

ניירות ערך ,כמשמעותם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח  ,1968 -לרבות אופציות או
חוזים עתידיים ,כהגדרתם בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,תשנ"ד ;1994 -

ב.

כל נייר ערך שהונפק על ידי המדינה;

" 1.3.9המסלקה"  -מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
" 1.3.10קרן הסיכונים"  -קרן הסיכונים של המסלקה כמפורט בפרק ג' בחלק א' לחוקי העזר;
" 1.3.11יום עסקים"  -כמשמעותו בחוקי העזר.
.2

החיובים המובטחים
2.1

הסכם זה נערך כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל חיובי החבר כלפי המסלקה  -קיימים או
עתידיים ,מתחדשים או מותנים ,קצובים או בלתי קצובים ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החיובים לפרעון כל הסכומים שלהלן:
 2.1.1כל סכום הנובע מכל התחייבות שהחבר נטל על עצמו ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור
חבר בורסה אחר שאינו חבר מסלקה או עבור לקוחו של חבר כאמור או עבור אחר ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל סכום הנובע מכל התחייבות של החבר בגין
עסקאות שבוצעו על ידו עבור עצמו או עבור לקוחו או בגין עסקאות שבוצעו על ידי חבר
בורסה אחר שאינו חבר מסלקה עבור עצמו או עבור לקוחו.
 2.1.2כל סכום הנובע מכל התחייבות שנטלה על עצמה המסלקה עבור החבר ,על פי ההסדר
התחיקתי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל התחייבות בקשר לביצוע
עסקאות על ידי החבר ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור אחר ,או בקשר לביצוע
עסקאות שהחבר אחראי להן על פי ההסדר התחיקתי ,על ידי חבר בורסה אחר שאינו חבר
המסלקה עבור עצמו או עבור לקוחו;
 2.1.3כל סכום הנובע מהתחייבויות החבר בגין חלקו של החבר בקרן הסיכונים;
 2.1.4כל סכום ,לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה ,עמלה או הוצאה ,שעל החבר לשאת בהם ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.
)כל החיובים דלעיל ,יקראו להלן " -החיובים המובטחים"(.

2.2

החיובים המובטחים הינם ללא הגבלה בסכום.
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.3

התחייבות החבר לקיום החיובים המובטחים
החבר מתחייב בזה כלפי המסלקה לקיים את כל החיובים המובטחים ,במועדים שנקבעו לכך בהסדר
התחיקתי ,ואם לא נקבע מועד כאמור ,תוך יום עסקים אחד מתאריך דרישתה של המסלקה או במועד
שנקבע בדרישה האמורה ,לפי המוקדם מביניהם.

.4

שעבודים קבועים בדרגה ראשונה
כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל החיובים המובטחים וכל חלק מהם ,החבר ממשכן ומשעבד בזה
לטובת המסלקה בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך שעבוד ,ללא הגבלה בסכום ,את כל
הנכסים והזכויות שלהלן:

.5

.6

4.1

כל הזכויות בחשבון בטוחות המסלקה מכל מין וסוג ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל ניירות הערך ,המופקדים או הרשומים לזכות חשבון בטוחות המסלקה או שיופקדו או
יירשמו לזכות החשבון האמור ,מעת לעת ,וכל פירותיהם ו/או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה
אליהם ,לרבות התמורה הכספית ממכירת ניירות הערך האמורים או ממימושם;

4.2

כל הזכויות בחשבון הכספי בבנק ,מכל מין וסוג ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל
הזכויות לקבלת כל הכספים המופקדים או הרשומים לזכות החשבון הכספי בבנק או שיופקדו או
יירשמו לזכות החשבון האמור ,מעת לעת וכל פירותיהם או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה
אליהם.

שעבודים מתמידים ומתחדשים
5.1

כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה יהיה בעל אופי מתמיד ומתחדש ויהיה תקף במלואו ,עד
למועד שבו תאשר המסלקה בכתב ,כי בוטל.

5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תוקפו של כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה ,לא ייפגע,
אף אם במשך תקופה מסוימת ,לא יהיו לחבר חיובים כלשהם כלפי המסלקה או אף אם יחולו
שינויים בהסכם זה או בהסדר התחיקתי או בשירותים שיוענקו לחבר על ידי המסלקה.

5.3

מוסכם בזה ,כי המסלקה תהיה רשאית ,ללא הסכמת החבר ,להקטין ,להגדיל ,לשנות ,או לחדש,
כל שירות או התחייבות שיינתנו על ידה לאדם אחר ,לרבות לחבר אחר במסלקה מבלי לגרוע או
לפגוע בתוקפו של כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה או בחיוביו של החבר כלפיה ,לרבות
חיובים שנטל על עצמו עבור אחרים.

הצהרות החבר וחיוביו
6.1

6.2

החבר מצהיר בזה ,כדלקמן:
6.1.1

אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,החלים על פי דין או הסכם או התחייבות ,להתקשרותו
של החבר בהסכם זה.

6.1.2

אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,על פי דין או הסכם או התחייבות ,החלים על העברת
הבעלות בנכסים הממושכנים או על שעבודם או על מישכונם.

6.1.3

הנכסים הממושכנים חופשיים ויהיו חופשיים ,בכל עת ,מכל שעבוד ,עקול או זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו.

החבר מתחייב בזה ,כדלקמן:
6.2.1

לקיים את כל חיוביו כלפי המסלקה על פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין או הסכם
אחר.
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6.3

6.2.2

לא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם הנכסים הממושכנים ,שיש בה או עלולה להיות בה
פגיעה כלשהי בזכות כלשהי של המסלקה על פי הסכם זה או ביכולתה של המסלקה
לממש את זכויותיה או כל חלק מהן.

6.2.3

להודיע למסלקה מיד ,על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים הממושכנים או על כל
חלק מהם ,להודיע מיד למעקל על השעבודים לטובת המסלקה ולנקוט על חשבונו של
החבר ,מיד וללא דיחוי ,בכל האמצעים הנדרשים לשם הסרת העיקול.

6.2.4

לשלם את כל המסים ותשלומי החובה המוטלים על הנכסים הממושכנים ו/או בקשר
אליהם ,ולהמציא למסלקה לפי דרישתה ,הוכחות כי תשלומים אלו בוצעו ,כנדרש על
פי כל דין .מוסכם בזה ,כי אם החבר לא ישלם תשלומים אלה או כל חלק מהם ,במועד,
תהיה המסלקה רשאית )אך לא חייבת( לשלמם על חשבון החבר ,וכל סכום ששולם
כאמור ,ייזקף לחובת החבר בספרי המסלקה וייחשב כחלק מן החיובים המובטחים,
לכל דבר וענין.

התחייבויות החבר לגבי הנכסים הממושכנים
הנכסים הממושכנים יהיו מאמצעיו העצמיים של החבר ויהיו חפשיים בכל עת מכל שעבוד,
עיקול ,עיכבון או זכות אחרת של צד ג' כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה לעיל ,החבר מתחייב בזה כדלקמן:
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6.3.1

לא לשעבד ולא למשכן בדרך כלשהי ,לרבות בדרך של המחאה על דרך שעבוד ,את
הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,וזאת בין בזכויות שיהיו
קודמות ,בין בזכויות שיהיו שוות ,ובין בזכויות שיהיו מאוחרות ,לזכויות המסלקה על
פי הסכם זה ,ללא קבלת הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

6.3.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.3.1לעיל ,לא ליצור שעבוד צף כלשהו על נכסיו
או על זכויותיו או על כל חלק מהם ,לטובת צד שלישי כלשהו ,למעט שעבודים
שבמסמך היוצר אותם ייאמר במפורש כי אין הם חלים על הנכסים הממושכנים
בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ,כאמור בסעיף  4של הסכם זה ,או על כל חלק מהם או
על כל זכות בהם ,ללא קבלת הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

6.3.3

לא למכור ,לא להעביר ולא להמחות את הנכסים הממושכנים בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה ,כאמור בסעיף  .4של הסכם זה או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,לא לעשות
בהם עסקה כלשהי )ובכלל זה ,אך לא רק ,עסקת השאלה( ולא להקנות בהם זכות לצד
ג' כלשהו ,וכן לא להרשות לצד ג' לעשות איזו מן הפעולות הנ"ל ,ללא קבלת הסכמתה
של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

מימוש הנכסים הממושכנים
הואיל והצדדים מייחסים חשיבות רבה לעמידת המסלקה בכל התחייבויותיה ,במועדן;
והואיל ובהתאם לכך ,הצדדים מעונינים לאפשר למסלקה לפעול בדרך מהירה ויעילה לשם
מימוש הנכסים הממושכנים ,מוסכם בזה ,כדלקמן.
7.1

בקרות אחד או יותר מן האירועים המפורטים להלן ,המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים
הממושכנים או כל חלק מהם;
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ואלה האירועים:

7.2

7.3

א.

אם החבר לא ישלם למסלקה סכום כלשהו שיגיע ממנו ,במועד שנקבע לתשלומו ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,סכום כלשהו שהועמד לפרעון מיידי או אם החבר
יפר חיוב כלשהו כלפי המסלקה על פי חוקי העזר או על פי הסכם זה או על פי כל דין,
לרבות חיוב שאינו כספי;

ב.

אם לדעת המסלקה ,יהיה קיים חשש ,כי החבר עלול שלא לקיים את חיוביו או כל חלק
מהם או עלול שלא לפרוע את חובותיו או כל חלק מהם;

ג.

אם חברותו של החבר במסלקה תופסק או תושעה או תבוטל או אם יוחלט על הפסקת
זמנית במתן שירותי סליקה לחבר או אם תתקיים עילה כלשהי שבעטיה ניתן יהיה
להפסיק ,להשעות או לבטל את חברותו כאמור או להפסיק זמנית את מתן שירותי
הסליקה לחבר;

ד.

אם ימונה לחבר מנהל מורשה או מפקח מיוחד או אם המפקח על הבנקים ינקוט נגד החבר
באמצעים אחרים כלשהם ,על פי סעיפים 8ג .או 8ד .לפקודת הבנקאות 1941 ,או כל דין
אחר שיבוא במקומם;

ה.

אם תוגש כנגד החבר בקשה לפירוק או למינוי קדם מפרק זמני או מפרק זמני או כונס
נכסים או כונס נכסים זמני או אם תוגש נגד החבר בקשה לפתיחת הליכי שיקום או
להקפאת הליכים או אם החבר יחליט על פירוקו מרצון;

ו.

אם יוטל עיקול על הנכסים הממושכנים או על כל חלק מהם או על נכס מהותי מנכסי
החבר או אם יתמנה כונס למימושו של כל חלק מהם ,או אם תיעשה פעולת הוצאה לפועל
בקשר לאיזה מן הנכסים האמורים;

בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין ,המסלקה תממש את הנכסים הממושכנים לאחר
שנתנה לחבר הודעה ,שני ימי עסקים מראש .ואולם רשאית המסלקה לממש את הנכסים
הממושכנים ,ללא הודעה מראש כאמור ,בהתקיים לדעתה אחד מאלה:
)(1

עיכוב במימוש הנכסים הממושכנים עלול לפגוע באופן משמעותי ביכולת לפרוע את מלוא
החיובים המובטחים באמצעות מימוש הנכסים הממושכנים.

)(2

מתקיימים תנאים אחרים המחייבים מימוש מיידי של הנכסים הממושכנים ,כולם או
חלקם.

בכל מקרה שבו המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים הממושכנים ,תהא רשאית המסלקה
לפעול ,בכפוף לכל דין ,בכל האמצעים שתמצא לנכון ,על מנת לגבות את החיובים המובטחים או
כל חלק מהם ,וכן לממש את כל זכויותיה לפי הסכם זה ,בדרך המהירה והיעילה ביותר ,לרבות
)אך מבלי שתהא חייבת לעשות כן( ,באחת או יותר מן הדרכים שלהלן:
7.3.1

לממש את הנכסים הממושכנים על פי הסכם זה ,בשלמותם או בחלקם.

7.3.2

לממש את הנכסים הממושכנים ,כשם שהחבר יכול היה לממשם ,ואף אם טרם הגיע
המועד לקיום החיובים המובטחים ,ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
למכור את הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ,הן בעצמה )ללא קבלת צו בית משפט
או צו ראש ההוצאה לפועל( והן באמצעות אחרים ,הן במכירתם בבורסה ,הן במכירתם
מחוץ לבורסה ,והן במכירתם בדרך מסחרית סבירה אחרת ,ולקבל את תמורתם ,הן
במזומן הן בתשלומים והן בדרך אחרת ,והכל ,במחיר ובתנאים ,כפי שתמצא לנכון ,על
פי שיקול דעתה של המסלקה.
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7.3.3

7.4
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לממש את הנכסים הממושכנים או כל בטוחה אחרת ,על פי צו בית המשפט או על פי צו
ראש ההוצאה לפועל ,לרבות בדרך של מינוי כונס נכסים או נאמן ,אשר יהיה רשאי ,בין
היתר ,לקבל לרשותו את כל הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ,לנהלם ,למכרם,
להעבירם או לעשות ביחס אליהם כל סידור אחר ,כפי שימצא לנכון.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המסלקה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להחליף ,לשחרר,
לממש או להימנע מלממש ,כל משכון או בטוחה ,וכן להתפשר ,להעניק ארכה או ויתור ,לפטור,
או לעשות הסדר עם חבר כלשהו או עם כל אדם אחר ,וזאת מבלי לגרוע מחיוביו של החבר כלפיה
ומבלי לפגוע בהם או להפחיתם; למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי המסלקה תהא רשאית לעשות
שימוש בזכויותיה על פי סעיף זה ,ללא הסכמת החבר.

אי תלות
8.1

כל אחד מן השעבודים שנוצרו על פי הסכם זה ,הינו עצמאי ונפרד מכל שעבוד אחר ,שנוצר על פי
הסכם זה ,או מכל בטוחה או ערובה אחרת שניתנה או תינתן לטובת המסלקה להבטחת החיובים
המובטחים ,כולם או חלקם.

8.2

מוסכם בזה במפורש ,כי המסלקה תהא זכאית ,על פי שיקול דעתה ומבלי לקבל את הסכמת
החבר ,להחליט על מימושם של כל שעבוד ,משכון או בטוחה שניתנו לה על פי הסכם זה או כל
חלק מהם או להחליט על אי מימושם או על סדר מימושם או על מימוש כל בטוחה אחרת או כל
חלק הימנה ,והכל ,כפי שייקבע על ידי המסלקה לפי שיקול דעתה.

8.3

כל ויתור שייעשה על ידי המסלקה כלפי חבר אחר במסלקה או כל ויתור שייעשה על ידה ביחס
לבטוחה כלשהי ,לא ישפיע בדרך כלשהי על חיובי החבר על פי הסכם זה או על זכותה של
המסלקה לממש את הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ,לפי שיקול דעתה.

8.4

כל אחד מן השעבודים נשוא הסכם זה ,יעמוד בתוקפו המלא אף אם המסלקה לא תקבל שעבוד
אחר כלשהו על פי הסכם זה או בטוחה אחרת כלשהי ,או אף אם יתברר כי שעבודים או בטוחות
כלשהם שקיבלה המסלקה הינם חסרי ערך או שאינם תקפים ואף אם יתברר כי המסלקה גרמה
לפקיעתם.

זכות עכבון וזכות קיזוז
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה:
9.1

כל עוד יהיה לחבר חיוב כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חיוב מותנה או
חיוב שאינו ודאי או חיוב שמועד פירעונו טרם הגיע ,כלפי המסלקה תהא למסלקה הזכות לעכב
תחת ידה כל נכס או זכות המגיעים לחבר ממנה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
את הנכסים הממושכנים כאמור בסעיף  4לעיל .כמו כן ,המסלקה תהא זכאית לממש בעצמה
)ללא קבלת צו בית משפט או צו ראש ההוצאה לפועל( או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידה ,את
הנכסים המעוכבים על ידה ,כאמור ,למכרם ולהשתמש בתמורתם לשם פירעון כל חוב או לשם
סילוק כל חיוב ,או חלק מהם.

9.2

כמו כן ,ומבלי לגרוע מזכות העיכבון ,כאמור לעיל ,המסלקה תהא זכאית לקזז כל חיוב של החבר
כלפיה ,מכל מין וסוג שהוא ,כנגד כל חיוב של המסלקה כלפי החבר ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כנגד סכומים כלשהם ,מסוג כלשהו ,שיגיעו לחבר
מהמסלקה בדרך כלשהי ,על פי עילה כלשהי ,במסגרת עיסקה כלשהי או על פי חשבון כלשהו ,או
כנגד הנכסים הממושכנים או תמורתם או סכומים שיתקבלו ממימושם או כל חלק מהם.
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9.3

הקיזוז ייחשב כמבוצע אם החבר לא ישלם למסלקה כל סכום המגיע ממנו במועד שנקבע
לתשלומו ,לרבות בקרות אחד או יותר מן האירועים המזכים את המסלקה להעמיד חוב כלשהו
לפרעון מיידי ,וזאת ללא צורך בהמצאת הודעה לחבר ואף אם פעולת הקיזוז טרם בוצעה בספרי
המסלקה.

9.4

אין בהוראות הסכם זה ,ובכלל זה ,בהוראות סעיפים  9.1עד  9.3לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות
העכבון או בזכות הקיזוז של המסלקה על פי ההסדר התחיקתי או על פי כל דין.

9.5

אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות או תרופה שיש למסלקה על פי הסכם זה ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי כל דין.

הוצאות
החבר ישא בהוצאות ביולו של הסכם זה וכן בכל הוצאה ,תשלום או אגרה הקשורים או הכרוכים
בשעבוד הנכסים הממושכנים או במימושם.

.11

ספרי המסלקה
החבר מצהיר בזה ,שספרי המסלקה וחשבונותיה נאמנים עליו ויחשבו כהוכחה לכאורה בכל הקשור
להסכם זה ,ובכלל זה בכל הקשור לחיובים המובטחים ,על כל פרטיהם ,או לנכסים הממושכנים ,על כל
פרטיהם.

.12

רישום השעבודים
החבר מסכים בזה כי השעבודים הנוצרים על פי הסכם זה יירשמו בכל לשכת רישום מוסמכת על פי דין,
ובקשר לכך מתחייב החבר לחתום על כל הודעה ,תצהיר או מסמך אחר ,כפי שתדרוש המסלקה לשם
ביצוע הרישומים הנדרשים ,מובהר בזה כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק ניירות ערך
)תיקון מס'  (26התשס"ה.2004-

.13

העברה ,המחאה ושעבוד
חיובי החבר וזכויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהם ,אינם ניתנים להעברה ,להמחאה או לשעבוד,
בדרך כלשהי.

.14

ויתור ופשרה
כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה או המנעות מפעולה ,מצד המסלקה בקשר לאי קיום או קיום חלקי של
חיוב מחיובי החבר ,לא יחשבו כויתור מצד המסלקה על זכות כלשהי העומדת למסלקה כלפי החבר ,או
כל חלק הימנה.

.15

שמירת זכויות
אין בהוראות הסכם זה ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות כלשהי של המסלקה על פי כל הסכם אחר או על פי
ההסדר התחיקתי ,או על פי כל דין.

.16

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט ולשכות
ההוצאה לפועל ,בעיר תל-אביב-יפו ,ולאלו בלבד.

.17

התחייבות כללית לביצוע פעולות וחתימת מסמכים
הצדדים מתחייבים בזה ,לבצע את כל הפעולות ,ולחתום על כל המסמכים ,האישורים ,הטפסים
וההצהרות ,ככל שיידרש ויהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות הסכם זה.
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.18

הודעות
 18.1כל ההודעות שיש לתיתן על פי הוראות הסכם זה יהיו בכתב וישלחו לכתובות ,הצדדים ,כמפורט
ברישא להסכם זה.
 18.2כל הודעה תשלח באמצעות שליח ,דואר רשום ,פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר .הודעה
שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה שלושה ) (3ימים לאחר מועד משלוחה ,ואילו
הודעה שנשלחה באמצעות שליח ,או הודעה שנמסרה באמצעות פקסימיליה או אמצעי אלקטרוני
אחר – ואשר דבר קבלתה אושר טלפונית ,יחשבו כאילו נתקבלו יום עסקים אחד לאחר שנשלחו.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____________________
המסלקה

______________________
החבר

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מ_______________ ,המכהן כעורך דינו של ___________
)להלן – "החבר"(  ,מאשר בזה כדלהלן:
א.

נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.

ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס' _________
חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.

_____________________
תאריך

______________________
חתימה
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נספח ב'3
תאריך______________
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  -אביב בע"מ )להלן – "המסלקה"(
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב
נכבדי,

הנדון :מכתב הסכמה

.1

במסמך זה תהיה לביטויים המפורטים להלן ,המשמעות הרשומה לצידם:
"ההסכם" – ההסכם שנחתם בין מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
לבין _______________________________________ )להלן – "החבר"( ביום
____________________________ ,שכותרתו "הסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת" המצ"ב
ומסומן כנספח א'.
"הנכסים הממושכנים" – כל הנכסים הממושכנים ,כמשמעותם בהסכם.

.2

הננו מאשרים כי הנכסים הממושכנים ששועבדו לטובת המסלקה לפי ההסכם ,אינם כלולים בגדר
הנכסים המשועבדים לנו על פי הסכמים שנחתמו בינינו לבין החבר או בדרך אחרת כלשהי .כמו כן אנו
מאשרים כי אין לנו טענה או זכות כלשהי בקשר לנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ,ששועבדו
לטובת המסלקה ,ואנו מסכימים כי זכויותינו מכח השעבודים לטובתנו ,לא יחולו על הנכסים
הממושכנים ,או כל חלק מהם.

בכבוד רב

_____________________
)בעל השעבוד(

אני הח"מ ______________________________ ,עו"ד ,מ______________________ ,המכהן כעורך
דינה של החברה ___________________________________ )להלן – "החברה"( מאשר בזה
כי_____________________ נושא ת.ז .מס' __________________ו ____________________ -נושא
ת.ז .מס' _________________________ חתמו בפני על מכתב זה לאחר שזיהיתי אותם )להלן" :מורשי
החתימה"( .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החברה על מכתב הסכמה זה ,וחתימתם מחייבת את
החברה.
_____________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'4
תאריך__________________
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  -אביב בע"מ )להלן – "המסלקה"(
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב

נכבדי,

הנדון :מכתב הסכמה

.1

במסמך זה תהיה לביטויים המפורטים להלן ,המשמעות הרשומה לצידם:
"ההסכם" – ההסכם שנחתם בין מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
לבין ________________________________________ )להלן – "החבר"( ביום
___________________________________ ,שכותרתו "הסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת"
המצ"ב ומסומן כנספח א'.
"הנכסים הממושכנים" – כל הנכסים הממושכנים ,כמשמעותם בהסכם.

.2

הננו מסכימים בזה כי הנכסים הממושכנים ששועבדו לטובת המסלקה לפי ההסכם ,יוצאו מתוך
הנכסים המשועבדים לנו על פי הסכמים שנחתמו בינינו לבין החבר או בדרך אחרת כלשהי .כמו כן אנו
מאשרים כי אין לנו טענה או זכות כלשהי בקשר לנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ,ששועבדו
לטובת המסלקה ,ואנו מסכימים כי זכויותינו מכח השעבודים לטובתנו ,לא יחולו על הנכסים
הממושכנים ,או כל חלק מהם.
בכבוד רב
___________________________
)בעל השעבוד(

אני הח"מ __________________________________ ,עו"ד ,מ_____________________ ,המכהן
כעורך דינה של החברה _________________________________________ )להלן – "החברה"( מאשר
בזה כי ________________________________________ נושא ת.ז .מס' ו-
______________________ נושא ת.ז .מס' _________________________ חתמו בפני על מכתב זה
לאחר שזיהיתי אותם )להלן" :מורשי החתימה"( .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החברה על מכתב
הסכמה זה ,וחתימתם מחייבת את החברה.

_____________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'5
תוספת להסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת
שנערכה ונחתמה ביום ____בחודש____ שנת  2005בעיר תל-אביב

בין
__________________
)להלן " -החבר"(

לבין
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מס' חברה 52-0027152 .-
)להלן " -המסלקה"(
הואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי ,כפי שתוקן ,על החבר להתקשר עם המסלקה בהסכם מישכון ואיגרת
חוב מובטחת )להלן " -אגרת החוב"( ולשעבד במסגרתה את הנכסים הממושכנים לטובת
המסלקה ,בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה )להלן " -השעבודים"( ,כערובה לקיום חיוביו כלפיה;

והואיל

והחבר הינו בעל "רישיון בנק חוץ" ,על פי חוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ;1981 -

והואיל

ועל פי חוקי העזר של המסלקה ,חבר שהינו בנק חוץ ,נדרש להתקשר עם המסלקה גם בתוספת זו
לאגרת החוב ולהתחייב על פיה ,כמפורט להלן בתוספת זו;

לפיכך ,הוסכם והותנה בין החבר לבין המסלקה ,כדלהלן:
.1

מבוא ופרשנות
1.1

המבוא והנספחים לתוספת זו מהווים חלק בלתי נפרד הימנה.

1.2

חלוקת תוספת זו לסעיפים והכותרות המופיעות בה נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין לעשות בהם
שימוש למטרת פרשנות.

1.3

תוספת זו לאגרת החוב מהווה חלק בלתי נפרד מאגרת החוב; אגרת החוב ,תוספת זו וההסדר
התחיקתי בכללותו יסדירו ,בין היתר ,את מכלול היחסים שבין החבר לבין המסלקה ,בכל הנוגע
לשעבודים .בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוספת זו ,אגרת החוב וההסדר התחיקתי ,תיגבר
תחילה ,תוספת זו ,לאחר מכן ,אגרת החוב ,ולבסוף ההסדר התחיקתי.

1.4

בתוספת זו תהיה לביטויים שלהלן ,המשמעות הרשומה לצדם:
" 1.4.1דין ישראל"  -כמשמעות המונח "דין" בפקודת הפרשנות;
" 1.4.2דין מדינת ההתאגדות"  -דין ,כמשמעותו בפקודת הפרשנות ,בשינויים המחוייבים,
במדינת ההתאגדות של החבר;
" 1.4.3דין" או "הדין"  -דין ישראל וכן דין מדינת ההתאגדות ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,דיני בנקאות והוראות של רשויות פיקוח.
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" 1.4.4ההסכם" או "הסכם זה"  -אגרת החוב ותוספת זו ,יחדיו.
" 1.4.5חוקי העזר"  -חוקי העזר של המסלקה;
" 1.4.6פקודת הפרשנות"  -פקודת הפרשנות )נוסח חדש(.
" 1.4.7צדדים שלישיים"  -לרבות הנאמן בפשיטת רגל של החייב ואם היה החייב תאגיד בפירוק
 המפרק. 1.4.8בכפוף לאמור לעיל ולמעט אם נאמר במפורש אחרת ,תהיה לביטויים בתוספת זו,
המשמעות הנתונה להם באגרת החוב.
1.5

.2

מוסכם בזאת ,כי המונח "הסכם זה" שבאגרת החוב ,יכלול גם את הוראותיה של תוספת זו
)למעט המלים "הסכם זה" ,שבסעיפים  6.3.2 ,1.3.6ו 6.3.3 -של אגרת החוב ,אשר יתייחסו
להוראות אגרת החוב בלבד(.

הצהרות החבר וחיוביו
החבר מצהיר ומתחייב בזה ,כדלקמן:
2.1

 2.1.1החבר הינו חברה שהתאגדה כדין ,על פי חוקי מדינת _____ ,והינו קיים ופעיל ,לכל דבר
וענין.
 2.1.2החבר הוא בעל רישיון בנק ,שניתן על ידי ה ____________ -במדינת ______ ובעל
רישיון בנק חוץ ,שניתן על ידי נגיד בנק ישראל;
 2.1.3ההסדר התחיקתי אינו עומד בסתירה לדין מדינת ההתאגדות והוא מחייב את החבר ,לכל
דבר וענין.
 2.1.4לחבר הכוח ,הסמכות והזכות ,להתקשר בהסכם זה ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.
 2.1.5כל ההחלטות ,ההסכמות והאישורים ,הדרושים לשם התקשרותו של החבר בהסכם זה
וביצוע התחייבויותיו על פיו ,נתקבלו כדין; החותמים על הסכם זה בשם החבר ,מוסמכים
לחתום בשם החבר ,וחתימתם על הסכם זה ,מחייבת את החבר ,לכל דבר וענין.
 2.1.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אין כל מניעה הגבלה או תנאי ,החלים על פי דין ,או על
פי מסמכי ההתאגדות של החבר ,או על פי הסכם או התחייבות ,להתקשרותו של החבר
בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו של החבר על פיו ובכלל זה ,לשעבוד הנכסים
הממושכנים ולמימוש זכויותיה של המסלקה כמפורט בהסכם זה.

2.2

הפרטים לענין השעבודים על נכסי החבר ,המפורטים בנספח א' לתוספת זו ,מהווים חלק בלתי
נפרד מהתחייבויותיו והצהרותיו של החבר על פי סעיף  2זה.

2.3

בכפוף לבצוע האמור בסעיף  3להלן:
 2.3.1הסכם זה והתחייבויותיו של החבר על פיו ,ובכלל זה ,שעבוד הנכסים הממושכנים ,הינם
תקפים ,מחייבים וניתנים לאכיפה ,על פי דין .בכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,זכויותיה של המסלקה על פי הסכם זה ,לרבות בכל הקשור למימוש הנכסים
הממושכנים ,יעמדו בתוקפן גם כלפי צדדים שלישיים ויהיו ניתנות לאכיפה ,על פי דין ,אף
אם החבר יהיה במצב של חדלות פרעון או במצב דומה ואף אם ייפתח כנגד החבר ,הליך
של כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או הליך דומה.
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 2.3.2לענין סעיף זה:
"זכויותיה של המסלקה למימוש הנכסים הממושכנים"  -לרבות זכויותיה של המסלקה על
פי סעיף  7לאגרת החוב ועל פי סעיף  5להלן ,וכן זכויותיה של המסלקה על פי הדין;
2.4

 2.4.1ביום החתימה על הסכם זה ,לחבר היכולת לשלם את חובותיו ,כמשמעות מונח זה בדין
מדינת ההתאגדות והוא לא יהפוך לחסר יכולת לשלם את חובותיו )כמשמעות מונח זה
בדין מדינת ההתאגדות( ,כתוצאה מהתקשרותו בהסכם זה;
 2.4.2החבר לא הגיש ולא הוגשה כנגדו בקשה לפירוקו או למחיקתו ,וכן לא הוגשה בקשה
למינוי מנהל מורשה ,נאמן ,כונס נכסים או למינויו של בעל תפקיד דומה לחבר או לאיזה
מנכסיו.
 2.4.3החבר יפעל בכל הקשור להסכם ,באמצעות סניפו בתל-אביב.

2.5
.3

החבר מתחייב להודיע למסלקה ,בהקדם האפשרי ,על כל שינוי במצב העובדתי או המשפטי,
המשפיע על נכונות הצהרותיו או התחייבויותיו ,כמפורט בהסכם זה.

הענקת תוקף לשעבודים כלפי צדדים שלישיים
3.1

 3.1.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  12לאגרת החוב ,החבר מתחייב בזה לעשות את כל הנדרש על
פי דין ,על מנת לתת תוקף לשעבודים ,גם כלפי צדדים שלישיים; בכלל זה ,החבר יגיש את
השעבודים לרישום בכל מרשם בישראל ,כנדרש על פי דין ישראל .בנוסף ,החבר יגיש את
השעבודים לרישום בכל מרשם מחוץ לישראל שהרישום בו נדרש ,על פי דין ,לשם מתן
תוקף לשעבודים כלפי צדדים שלישיים או ימסור למסלקה חוות דעת של עורך דין ,להנחת
דעתה של המסלקה ,לפיה לא חלה חובה לרשום את השעבודים במרשם נוסף כלשהו מחוץ
לישראל ,ובמקרה כאמור יבוצע הרישום בישראל בלבד.
 3.1.2הגשת השעבודים לרישום בישראל ,או הגשתם לרישום מחוץ לישראל )ככל הנדרש(,
תיעשה לא יאוחר מתום  15ימים מיום החתימה על תוספת זו ,אך לא לפני אישור קבלתו
של החבר ,כחבר במסלקה ,ובכל מקרה ,לא יאוחר מן המועד הקבוע בדין ,לענין זה.
מובהר ,כי המסלקה לא תעניק שירותי סליקה לחבר ,לפני רישום השעבודים ,כאמור
לעיל.

3.2

החבר ימציא למסלקה ,בסמוך לאחר ביצועו של כל רישום ,כאמור בסעיף  3.1לעיל ,את כל
האסמכתאות בדבר רישום השעבודים.

3.3

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  3זה לעיל ומהוראות אגרת החוב ,החבר מתחייב בזה כי אם במועד
כלשהו תחול חובה לבצע רישום נוסף או פעולה נוספת ,מלבד הרישום או הפעולות שביצע החבר
עד לאותו מועד ,על מנת לתת תוקף לשעבודים גם כלפי צדדים שלישיים )לרבות ,בשל שינוי
המצב המשפטי או העובדתי( ,אזי ,החבר יודיע על כך למסלקה ,ללא דיחוי ,ויעשה את כל הנדרש
על מנת לתת תוקף מלא לשעבודים גם כלפי צדדים שלישיים; בכלל זה יגיש החבר את השעבודים
לרישום בכל מרשם רלבנטי ויבצע כל פעולה אחרת ,ככל שיידרשו ,והכל ,לא יאוחר מתום  7ימים
מן המועד שבו קמה חובה ,כאמור לעיל ,ובכל מקרה ,לא יאוחר מן המועד הקבוע בדין ,לעניין
זה.
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.4

חוות דעת עורך דין
4.1

החבר ימסור למסלקה חוות דעת של עו"ד ישראלי וכן חוות דעת של עו"ד במדינת התאגדותו של
החבר להנחת דעתה של המסלקה ,אשר יופנו למסלקה ,ואשר יכללו את האמור להלן:
 4.1.1אישור בדבר נכונות ההצהרות בסעיף  .2.1לעיל;
 4.1.2אישור כי השעבודים נרשמו כנדרש על פי דין ,וכי מלבד הרישומים שנעשו ,אין כל חובה
לביצוע רישום נוסף או פעולה אחרת ,לצורך מתן תוקף לשעבודים כלפי צדדים שלישיים;
 4.1.3אישור בדבר נכונות ההצהרות המפורטות בסעיף  2.3לעיל;
 4.1.4אישור כי הוראות סעיף  7להלן ,הינן תקפות ,מחייבות וניתנות לאכיפה ,על פי דין.
מסירת חוות הדעת ,כאמור לעיל ,מהוות תנאי מוקדם למתן שירותי סליקה לחבר ,על ידי
המסלקה.

.5

4.2

בתום  30יום מן המועד בו הופקדו הנכסים הממושכנים בחשבון בטוחות המסלקה ו/או בחשבון
הכספי בבנק ,ימסור החבר למסלקה אישור של עורכי דין במדינת ישראל ובמדינת ההתאגדות,
כי ביצעו בדיקות נוספות של המרשמים הרלבנטיים ,וכי לא נרשם שעבוד כלשהו על נכסי החבר,
בתוך  30הימים האמורים )ואם נרשמו שעבודים כאמור ,יפורטו השעבודים שנרשמו ותינתן חוות
דעת ,כי אין בהם כדי לגרוע מזכויות המסלקה(.

4.3

אם תחול חובה לבצע רישום נוסף או פעולה נוספת כלשהי ,על מנת לתת תוקף לשעבודים גם
כלפי צדדים שלישיים ,כאמור בסעיף  3.3לעיל ,ימסור החבר למסלקה ,בהקדם האפשרי לאחר
השלמת הרישום או ביצוע הפעולות ,לפי הענין ,חוות דעת כאמור בסעיף  4.1רישא לעיל,
המאשרות כי השעבודים נרשמו כנדרש על פי דין )כמפורט בסעיף  4.1.2לעיל( ,או כי יש בפעולות
שבוצעו על ידי החבר כדי להעניק תוקף לשעבודים גם כלפי צדדים שלישיים ,לפי הענין.

מימוש הנכסים הממושכנים
בנוסף לאמור בסעיף  7לאגרת החוב ,מוסכם בזה ,כי המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים
הממושכנים או כל חלק מהם ,גם בקרות אחד או יותר מן האירועים שלהלן:

.6

5.1

אם החבר הפר איזו מהתחייבויותיו או הצהרותיו על פי תוספת זו;

5.2

אם רשות פיקוח כלשהי ,במדינה בה מואגד החבר תנקוט נגד החבר באמצעים כלשהם ,אשר יש
בהם כדי להעיד על קיום חשש כי החבר לא קיים את הוראות הדין או כי קיים חשש לפגיעה
ביכולתו של החבר לקיים את התחייבויותיו או לפגיעה בניהול עסקיו התקין.

המצאת נתונים ומסמכים
6.1

החבר מתחייב להמציא למסלקה ,עם דרישתה ,כל מסמך ,מידע או נתון אחר שיידרש על ידי
המסלקה ,באופן סביר ,בכל הקשור להסכם זה .כמו כן ,החבר מתחייב להודיע למסלקה על כל
פרט ,מידע או אירוע שיש בו כדי להשפיע על התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה ,לרבות על
כל שינוי שיחול בקשר למידע הנכלל בהצהרותיו של החבר על פי הסכם זה.
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6.2

.7

.8

בכל מקרה שבו יבקש החבר את הסכמתה של המסלקה ,לביצוע איזו מן הפעולות המנויות
בסעיפים  6.3.1עד  6.3.3לאגרת החוב ,תהא המסלקה רשאית לדרוש מן החבר ליתן לה חוות דעת
של עורך דין ,להנחת דעתה של המסלקה ,וכן כל מידע או פרט אחר ,ככל שיידרש ,לצורך קבלת
החלטתה של המסלקה בענין בקשתו של החבר.

הדין החל וסמכות השיפוט
7.1

הדין החל על ההסדר התחיקתי וכן על אגרת החוב ועל תוספת זו ועל כל הנובע מהם והקשור
בהם ,לרבות יצירתם ,ביצועם והפרתם ,הוא הדין הישראלי ,והוא בלבד.

7.2

סמכות השיפוט הבלעדית בכל העניינים הנוגעים לחברותו של החבר במסלקה ,ובכלל זה ,בכל
העניינים הנוגעים להסדר התחיקתי ,לאגרת החוב ולתוספת זו ,לרבות כל העניינים הנובעים
מהם או הקשורים בהם ,מוקנית לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל ,בעיר תל-אביב-יפו,
ולאלו בלבד.

השפה המחייבת של ההסכם
הנוסח המחייב של אגרת החוב ותוספת זו ,הוא הנוסח העברי בלבד ,וכל תרגום של מסמכים אלו או
איזה מהם ,נעשה למטרת נוחות בלבד ,ואינו הנוסח המחייב.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____________________
המסלקה

______________________
החבר

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מ_______________ ,המכהן כעורך דינו של ___________
)להלן " -החבר"(  ,מאשר בזה כדלהלן:
א.
ב.

נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים ,על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם
זה.
_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
_________ ,חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל
מחייבת את החבר.

_____________________
תאריך

______________________
חתימה
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נספח ב'6
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחד העם 54
תל-אביב

כתב מינוי של ממונה
אנו הח"מ ____________________מודיעים בזה כי מינינו את ה"ה ___________________
שם החבר

שם הממונה

הנושא/ת ת.ז .מס' ________________)להלן" :הממונה"( ,כממונה מטעמנו לפנות אליכם בבקשות בכל
הקשור למתן הרשאות לשימוש במערכת האקסטרנט/במערכת מס"ר עבור הפועלים מטעמנו במערכת
האקסטרנט ,במערכת המס"ר ולביטולן של הרשאות שניתנו.
הממונה הוסמך כדין לחייבנו בכל הקשור לפנייה למסלקה בבקשות למתן הרשאות לשימוש במערכת
האקסטרנט/במערכת מס"ר* ובבקשות לביטולן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
.1

הממונה מוסמך לפנות בשמנו ומטעמנו למסלקה בבקשות למתן הרשאות לשימוש במערכת
האקסטרנט/במערכת מס"ר* ,בכל אחד מהחשבונות המתנהלים עבורנו במסלקה.

.2

הממונה מוסמך לקבל בשמנו ומטעמנו כל אמצעי גישה למערכת האקסטרנט/במערכת מס"ר*.

.3

הממונה מוסמך לפנות בשמנו ומטעמנו למסלקה בבקשות לביטול כל הרשאה לשימוש במערכת
האקסטרנט/במערכת מס"ר* שניתנה לנו בכל אחד מהחשבונות המתנהלים עבורנו במסלקה.

.4

הממונה מוסמך לחתום בשמנו על כל מסמך ו/או טופס ו /או הצהרה ו/או התחייבות כפי שידרש
בהתאם לחוקי העזר של המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת )להלן" :חוקי העזר"( ולנהלים שתקבע
המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,בקשר עם מתן הרשאות לשימוש במערכת האקסטרנט/במערכת מס"ר*
ולביטולן.

כל פעולה שתבוצע על ידי הממונה בהתאם לכתב מינוי זה ,תיחשב כפעולה שנעשתה על ידינו ,לכל דבר ועניין.
כל עוד המסלקה לא ביטלה הרשאה שניתנה לנו על פי בקשתו של הממונה ,כמפורט בחוקי העזר ובכפוף
להוראותיהם ,אנו נהיה אחראים לכל פעולה שבוצעה במערכת האקסטרנט/במערכת מס"ר* ,תוך שימוש
באמצעי גישה שהונפק למורשה מטעמנו ,גם אם המורשה חרג מהסמכות שהוקנתה לו על ידינו לפעול במערכת
האקסטרנט/במערכת מס"ר* ,וגם אם הפעולה בוצעה על ידי מי שאינו מורשה.
בוטל כתב מינוי זה ,בהתאם לאמור בחוקי העזר ,כל ההרשאות שהוצאו על ידי המסלקה ,לפני כניסתו לתוקף
של ביטול כתב המינוי ,תמשכנה להיות בתוקף ,כל עוד לא בוטלו בהתאם לאמור בחוקי עזר אלה.
אין בכתב מינוי זה ובהוראותיו ,כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי המסלקה לפעולותיו של הממונה
והמורשים ,כמפורט בחוקי העזר.
כתב מינוי זה יישאר בתוקף כל עוד לא בוטל ,בדרך הקבועה בחוקי העזר ובכפוף להוראותיהם.
כל המונחים בכתב מינוי זה יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
_____________________
תאריך

______________________
חותמת וחתימת חבר המסלקה

*

מחר את המיותר.
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אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מ_____________________ ,המכהן כעורך דינו של חבר
מסלקת הבורסה________________ )להלן – "החבר"( מאשר בזה כי _________________ נושא ת.ז.
מס' ____________ ו ________________ -נושא ת.ז .מס' _______________ חתמו בפני על כתב מינוי
זה לאחר שזיהיתי אותם )להלן" :מורשי החתימה"( .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על כתב
מינוי זה ,וחתימתם מחייבת את החבר.

______________________
חתימה וחותמת

_____________________
תאריך

פרטי הממונה
__________
שם הממונה

_____________ _______
טלפון
תפקידו אצל החבר

________ ___________
דוא"ל
פקסימיליה

______________
דוגמת חתימה

אני הח"מ _____________________ ,עו"ד ,מ________________________ ,מאשר בזה כי החתימה
דלעיל ,הינה חתימתו של ______________ ת.ז") _______________ .הממונה"(.

_____________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'7
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחד העם 54
תל-אביב

בקשה למתן הרשאה לשימוש במערכת האקסטרנט
.1

על פי כתב המינוי מיום __________ שנמסר לכם על ידי________________________
שם החבר הממנה

)להלן" :החבר"( ,אני הח"מ ________________________ ,משמש כממונה מטעם החבר
שם מלא של הממונה

לצורך הגשת בקשות למתן הרשאות לשימוש במערכת האקסטרנט.
.2

בהתאם לסמכות שניתנה לי על ידי החבר הנני לפנות אליכם בשם החבר ומטעמו בבקשה למתן הרשאה
לשימוש באקסטרנט כמפורט להלן:
א.

שמו המלא של האדם עבורו מתבקשת ההרשאה ומספר תעודת הזיהוי שלו )להלן" :המורשה"(;
____________________
_______________________
שם המורשה

ב.

חשבונות המשנה של החבר בהם יהיה רשאי המורשה לפעול:
____________________
___________________
(1
שם החשבון

(2

___________________
שם החשבון

(3

___________________
שם החשבון

ג.

ת.ז .המורשה

מספר החשבון

____________________
מספר החשבון

____________________
מספר החשבון

הפעולות אותן יהיה המורשה רשאי לבצע מטעם החבר בחשבונות המשנה בהם רשאי לפעול:
(1

__________________

(2

__________________

(3

__________________

(4

__________________

כל המונחים בבקשה זו יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

_____________________
תאריך

______________________
חתימת הממונה
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נספח ב') 7א(
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה למתן הרשאה לשימוש במערכת מס"ר
.3

על פי כתב המינוי מיום __________ שנמסר לכם על ידי________________________
שם החבר הממנה

)להלן" :החבר"( ,אני הח"מ ________________________ ,משמש כממונה מטעם החבר
שם מלא של הממונה

לצורך הגשת בקשות למתן הרשאות לשימוש במערכת מס"ר.
.4

בהתאם לסמכות שניתנה לי על ידי החבר הנני לפנות אליכם בשם החבר ומטעמו בבקשה למתן הרשאה
לשימוש במערכת מס"ר לפעולות העברות דואליות מול  DTCכמפורט להלן:
א.

שמו המלא של האדם עבורו מתבקשת ההרשאה ומספר תעודת הזיהוי שלו )להלן" :המורשה"(;
_________________
___________________
___________________
שם המורשה )בעברית(

ב.

שם המורשה )באנגלית(

חשבונות המשנה של החבר בהם יהיה רשאי המורשה לפעול:
(1

___________________

____________________

שם החשבון

(2

___________________

מספר החשבון

____________________

שם החשבון

(3

___________________

מספר החשבון

____________________

שם החשבון

ג.

ת"ז המורשה

מספר החשבון

סמכות המורשה לפעול במערכת מס"ר*:
מבצע  /מפקח  /מנהל חתימות  /מנהל חתימות ומפקח1.

כל המונחים בבקשה זו יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב
אחרת.
_____________________
תאריך
*
1

_____________________
חתימת הממונה

מחק את המיותר

מבצע  -מי שרשאי להזין הוראות למערכת מס"ר.
מפקח  -מי שמאשר את הוראת המבצע )מפקח יכול להיות גם מבצע אך אינו רשאי לאשר פעולות שביצע כמבצע(.
מנהל חתימות  -מי שרשאי לקבוע כללים לחתימה מחייבת של החבר במערכת מס"ר.
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נספח ב'8
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחד העם 54
תל-אביב

בקשה להצטרפות לקמ"ס
אנו הח"מ ____________ פונים אליכם בבקשה כדלקמן:
שם החבר

.1

אנו לקוחות של סוויפט ומבקשים להצטרף לקמ"ס כמשתתף קמ"ס.

.2

כמשתתף קמ"ס אנו מבקשים לקבל באמצעות הקמ"ס את השירותים המפורטים להלן עבור חשבונות
המשנה המפורטים להלן:
שם חשבון המשנה ומספרו

.3

סוג ההוראות  /דוחות  /הודעות

ידוע לנו כי בהתאם להסכם בין המסלקה לסוויפט ,חלה על המסלקה חובת שיפוי כלפי סוויפט,
במקרים הקבועים בהסכם.
לפיכך ,אנו מתחייבים כלפי המסלקה כי אם המסלקה תידרש לשפות או לפצות את סוויפט ,בשל
פעילותנו כמשתתף קמ"ס ,אנו נשפה או נפצה את המסלקה במלוא הסכום שתידרש המסלקה לשלם
לסוויפט ובחתימתנו על בקשה זו אנו מייפים את כוחה של המסלקה לחייב את החשבון הכספי שלנו
בבנק ישראל ,בכל סכום אותו תידרש המסלקה לשלם לסוויפט ,כאמור לעיל.

.4

אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה ,דהיינו ,נושאי משרה בהן,
מנהליהן והמועסקים על ידן )כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף זה " -הפועלים מטעם המסלקה"( ,מכל
אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא )להלן :בסעיף זה -
"נזק"( אשר עלולים להיגרם לנו או לאדם או ליישות כלשהם ,לרבות ,בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל,
מכל סוג שהוא )למעט אם בוצעו בזדון( של המסלקה ,של הבורסה או של מי מן הפועלים מטעם
המסלקה ,בכל הקשור למתן שירותי סליקה באמצעות הקמ"ס.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם
המסלקה ,מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא )להלן
בסעיף זה " -נזק"( אשר עלולים להיגרם לנו או לאדם או ליישות כלשהם ,בשל כל פעולה ,מעשה או
מחדל ,מכל סוג שהוא ,של סוויפט או של מי מטעמה ,והכל ,בין אם הם קשורים לפעולה כלשהי
שנעשתה על ידי המסלקה ובין אם אינם קשורים לכך.
כל המונחים בבקשה זה יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה כפי שיהיו מעת לעת ,אלא אם
כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
_____________________
תאריך

_______________________
חותמת וחתימת חברה המסלקה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ_____________________ ,המכהן כעורך דינו של חבר מסלקת
הבורסה____________ )להלן – "החבר"( מאשר בזה כי _____________ נושא ת.ז .מס' ___________
ו ________________ -נושא ת.ז .מס' ___________ חתמו בפני על בקשה זו לאחר שזיהיתי אותם )להלן:
"מורשי החתימה"( .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על בקשה זו ,וחתימתם מחייבת את החבר.
______________________
_____________________
חתימה וחותמת
תאריך
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נספח ב'9
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחד העם 54
תל-אביב

בקשה לשינוי השירותים הניתנים באמצעות הקמ"ס
בהמשך לבקשתנו להצטרפות לקמ"ס ,ומבלי לגרוע מן האמור בה ,אנו הח"מ ________________ פונים
שם החבר

אליכם בבקשה לבצע את השינויים הבאים בשירותים שאנו מבקשים לקבל באמצעות הקמ"ס:
שם חשבון המשנה ומספרו

מהות השינוי

כל התחייבויותינו ו /או הצהרותינו כלפי המסלקה והבורסה ,בכל הקשור לקבלת השירותים באמצעות
הקמ"ס ,יחולו גם על השירותים שנקבל באמצעות הקמ"ס בעקבות השינויים האמורים.
כל המונחים בבקשה זו יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה כפי שיהיו מעת לעת ,אלא אם כן הקשר
הדברים מחייב אחרת.

_____________________
תאריך

______________________
חותמת וחתימת חבר המסלקה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ_____________________ ,המכהן כעורך דינו של חבר מסלקת
הבורסה____________ )להלן – "החבר"( מאשר בזה כי _____________ נושא ת.ז .מס' ___________
ו ________________ -נושא ת.ז .מס' ___________ חתמו בפני על בקשה זו לאחר שזיהיתי אותם )להלן:
"מורשי החתימה"( .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על בקשה זו ,וחתימתם מחייבת את החבר.

_____________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'10
הסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת
שנערך ונחתם ביום ____בחודש____ שנת _______ בעיר תל-אביב
בין
________________
מ.ח.
)להלן " -החבר"(
לבין
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מ.ח520027152 .
)להלן – "המסלקה"(

הואיל

והחבר הינו חבר המסלקה ומקבל מהמסלקה שירותי מסלקה ושירותים נוספים ,והכל,
כמפורט בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו וכן בחוקי העזר של המסלקה ובהחלטות
הדירקטוריון של המסלקה ,כנוסחם מעת לעת )כל אלה ייקראו להלן " -ההסדר
התחיקתי"(;

והואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי על חברי המסלקה להמציא למסלקה בטוחות כערובה לקיום
התחייבויותיהם כלפיה ,והכל כמפורט בהסדר התחיקתי;

והואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי ,חברי המסלקה נתנו משכונות ושעבודים קבועים )להלן -
"השעבודים הקודמים"( לטובת המסלקה ,כערובה לקיום חיוביהם כלפי המסלקה ,והכל
כמפורט בהסדר התחיקתי;

והואיל

ולאחרונה תוקן ההסדר התחיקתי באופן שהמסלקה רשאית להפקיד את הכספים
המשמשים כבטוחות לטובת המסלקה ,כמתחייב על פי ההסדר התחיקתי ,גם בחשבונות
המתנהלים על שם המסלקה בבנק ישראל;

והואיל

ובעקבות התיקון האמור ,על חברי המסלקה למשכן ולשעבד בשעבודים קבועים )להלן –
"השעבודים"( לטובת המסלקה ,גם את חשבונות הבטוחות בבנק ישראל )כהגדרתם להלן(,
כערובה לקיום חיוביהם כלפי המסלקה ,כמפורט להלן בהסכם זה; זאת ,בנוסף ,לשעבודים
הקודמים ומבלי לגרוע מהם ,והכל כמפורט בהסדר התחיקתי ,כפי שתוקן;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את יצירת השעבודים ,וזאת ,מבלי לגרוע מזכויותיה של
המסלקה על פי חוקי העזר ,או על פי כל דין ,או על פי השעבודים הקודמים לרבות על פי
ההסכם מכוחו נוצרו השעבודים הקודמים או על פי תנאי השעבודים הקודמים ,והכל
כמפורט להלן בהסכם זה ובהתאם לתנאיו;
לפיכך ,הוסכם והותנה בין החבר לבין המסלקה כדלהלן:

ב 24 -
חוקי העזר-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274626 -27.10.16
.1

מבוא ופרשנות

1.1

המבוא ,הנספחים והתוספות להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

חלוקת הסכם זה לסעיפים והכותרות המופיעות בו נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין לעשות
בהם שימוש למטרת פרשנותו.

1.3

בהסכם זה תהיה לביטויים המפורטים להלן ,המשמעות הרשומה לצדם:

1.3.1

"בנק"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי ,התשמ"א;1981-

1.3.2

"בנק ישראל"  -כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,התש"ע;2010-

1.3.3

"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

1.3.4

"החיובים המובטחים"  -כהגדרתם בסעיף  2להלן;

1.3.5

"חשבונות הבטוחות בבנק ישראל"  -כל אחד מאלה:
1.3.5.1

חשבון מס' ________ )על כל חשבונות המשנה שלו ,לרבות כל מספר
או אמצעי זיהוי שיינתן לחשבון ,מעת לעת ,על ידי בנק ישראל ,במקום
המספר האמור או בנוסף לו( וכן חשבונות הרזרבה הקשורים אליו )על
כל חשבונות המשנה שלהם ,לרבות כל מספר או אמצעי זיהוי שיינתן
להם ,מעת לעת ,על ידי בנק ישראל( ,המתנהלים על שם המסלקה
במערכת זה"ב הפועלת בבנק ישראל ואשר נועדו להפקדת כספים על
ידי חברי המסלקה ובכללם החבר ,המשמשים כבטוחות לטובת
המסלקה ,על פי ההסדר התחיקתי;

1.3.5.2

חשבון מס' ________ )על כל חשבונות המשנה שלו ,לרבות כל מספר
או אמצעי זיהוי שיינתן לחשבון ,מעת לעת ,על ידי בנק ישראל ,במקום
המספר האמור או בנוסף לו( ,המתנהל על שם המסלקה במערכת
הנהלת החשבונות של בנק ישראל ואשר נועד להפקדת כספים שיועברו
מאיזה מן החשבונות המנויים בסעיף  1.3.5.1לעיל ו/או להפקדת
כספים על ידי חברי המסלקה ובכללם החבר ,המשמשים כבטוחות
לטובת המסלקה ,על פי ההסדר התחיקתי;

1.3.5.3

חשבון אחר בבנק ישראל או במערכת תשלומים המנוהלת על ידי בנק
ישראל או מי מטעמו או חשבון בבנק ,אשר נועד להפקדת כספים
שיועברו מאיזה מן החשבונות המנויים לעיל בסעיפים  1.3.5.1ו-
 ,1.3.5.2בין לצורך מימוש הנכסים הממושכנים והמשועבדים ובין
לצורך אחר.

1.3.6

"ההסדר התחיקתי"  -תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,חוקי העזר של
המסלקה והחלטות הדירקטוריון של המסלקה ,כנוסחם מעת לעת;

1.3.7

"הנכסים הממושכנים והמשועבדים"  -כל הנכסים והזכויות ,הממושכנים
והמשועבדים על פי הוראות סעיף  4של הסכם זה;

1.3.8

"חוקי העזר"  -חוקי העזר של המסלקה ,כמשמעותם במסמכי ההתאגדות של
המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ובכלל זה ,כללים והוראות שנקבעו על ידי
המסלקה ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  ,1968 -כפי שיהיו
מעת לעת ,וכן כללים והוראות שנקבעו על ידי המסלקה ,המסדירים את
היחסים שבין המסלקה לבין חברי המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת;
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1.3.9

"המסלקה"  -מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

1.3.10

"מערכת זה"ב"  -מערכת תשלומים לסליקה תוך יומית של תשלומים בזמן
אמת ) (RTGSהפועלת בבנק ישראל;

1.3.11

"קרן הסיכונים"  -קרן הסיכונים של המסלקה ,כמפורט בפרק ג' בחלק א'
לחוקי העזר;

1.3.12

"יום עסקים"  -כמשמעותו בחוקי העזר.

החיובים המובטחים
2.1

הסכם זה נערך כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל חיובי החבר כלפי המסלקה  -קיימים או
עתידיים ,מתחדשים או מותנים ,קצובים או בלתי קצובים ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החיובים לפרעון כל הסכומים שלהלן:
 2.1.1כל סכום הנובע מכל התחייבות שהחבר נטל על עצמו ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור
חבר בורסה אחר או עבור לקוחו של חבר כאמור או עבור אחר ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כל סכום הנובע מכל התחייבות של החבר בגין עסקאות שבוצעו על
ידו עבור עצמו או עבור לקוחו או בגין עסקאות שבוצעו על ידי חבר בורסה אחר עבור עצמו
או עבור לקוחו.
 2.1.2כל סכום הנובע מכל התחייבות שנטלה על עצמה המסלקה עבור החבר ,על פי ההסדר
התחיקתי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל התחייבות בקשר לביצוע
עסקאות על ידי החבר ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור אחר ,או בקשר לביצוע
עסקאות שהחבר אחראי להן על פי ההסדר התחיקתי ,על ידי חבר בורסה אחר עבור עצמו
או עבור לקוחו;
 2.1.3כל סכום הנובע מהתחייבויות החבר בגין חלקו של החבר בקרן הסיכונים;
 2.1.4כל סכום ,לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה ,עמלה או הוצאה ,שעל החבר לשאת בהם ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין ,ובכלל זה ,אך בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כל חיובי החבר בקשר לביצוע עסקאות או פעולות עבור עצמו או
עבור לקוחו או עבור אחר וכן כל חיובי החבר בקשר לביצוע עסקאות או פעולות על ידי
חבר בורסה אחר או על ידי צד שלישי כלשהו ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור אחר.
)כל החיובים דלעיל ,ייקראו להלן " -החיובים המובטחים"(.

2.2
.3

החיובים המובטחים הינם ללא הגבלה בסכום.

התחייבות החבר לקיום החיובים המובטחים
החבר מתחייב בזה כלפי המסלקה לקיים את כל החיובים המובטחים ,במועדים שנקבעו לכך בהסדר
התחיקתי ,ואם לא נקבע מועד כאמור ,תוך יום עסקים אחד מתאריך דרישתה של המסלקה או במועד
שנקבע בדרישה האמורה ,לפי המוקדם מביניהם.
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שעבודים קבועים בדרגה ראשונה
כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל החיובים המובטחים וכל חלק מהם ,החבר ממשכן ומשעבד בזה
לטובת המסלקה בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך שעבוד ,ללא הגבלה בסכום ,את כל
הנכסים והזכויות שלהלן:
כל הזכויות מכל מין וסוג ,בכל אחד מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,כל הזכויות לקבלת הכספים המופקדים או הרשומים לזכות כל אחד מחשבונות הבטוחות
בבנק ישראל או שיופקדו או יירשמו לזכות כל אחד מן החשבונות האמורים ,מעת לעת ,וכל פירותיהם
או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה אליהם.

.5
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שעבודים מתמידים ומתחדשים
5.1

כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה יהיה בעל אופי מתמיד ומתחדש ויהיה תקף במלואו ,עד
למועד שבו תאשר המסלקה בכתב ,כי בוטל.

5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תוקפו של כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה ,לא ייפגע,
אף אם במשך תקופה מסוימת ,לא יהיו לחבר חיובים כלשהם כלפי המסלקה או אף אם יחולו
שינויים בהסכם זה או בהסדר התחיקתי או בשירותים שיוענקו לחבר על ידי המסלקה.

 5.3מוסכם בזה ,כי המסלקה תהיה רשאית ,ללא הסכמת החבר ,להקטין ,להגדיל ,לשנות ,או לחדש,
כל שירות או התחייבות שיינתנו על ידה לאדם אחר ,ובכלל זה ,לחבר אחר במסלקה ,לרבות ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לבטוחות שתקבל המסלקה מחבר אחר במסלקה,
ובכלל זה ,תנאי השעבוד או אופן החזקת הבטוחות ,והכל ,מבלי לגרוע או לפגוע בתוקפו של כל
אחד מן השעבודים על פי הסכם זה או בחיוביו של החבר כלפיה ,לרבות חיובים שנטל על עצמו
עבור אחרים.
הצהרות החבר וחיוביו
6.1

החבר מצהיר בזה ,כדלקמן:
 6.1.1אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,החלים על פי דין או הסכם או התחייבות ,להתקשרותו של
החבר בהסכם זה.
 6.1.2אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,על פי דין או הסכם או התחייבות ,החלים על העברת
הבעלות בנכסים הממושכנים והמשועבדים או על מישכונם או על שעבודם.
 6.1.3הנכסים הממושכנים והמשועבדים חופשיים ויהיו חופשיים ,בכל עת ,מכל משכון ,שעבוד,
עיקול ,עיכבון או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

6.2

החבר מתחייב בזה ,כדלקמן:
 6.2.1לקיים את כל חיוביו כלפי המסלקה על פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין או הסכם אחר.
 6.2.2לא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,שיש בה או עלולה
להיות בה פגיעה כלשהי בזכות כלשהי של המסלקה על פי הסכם זה או ביכולתה של
המסלקה לממש את זכויותיה או כל חלק מהן.
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 6.2.3להודיע למסלקה מיד ,על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים הממושכנים
והמשועבדים או על כל חלק מהם ,להודיע מיד למעקל על השעבודים לטובת המסלקה
ולנקוט על חשבונו של החבר ,מיד וללא דיחוי ,בכל האמצעים הנדרשים לשם הסרת
העיקול.
 6.2.4לשלם את כל המסים ותשלומי החובה המוטלים על הנכסים הממושכנים והמשועבדים
ו/או בקשר אליהם ,ולהמציא למסלקה לפי דרישתה ,הוכחות כי תשלומים אלו בוצעו,
כנדרש על פי כל דין .מוסכם בזה ,כי אם החבר לא ישלם תשלומים אלה או כל חלק מהם,
במועד ,תהיה המסלקה רשאית )אך לא חייבת( לשלמם על חשבון החבר ,וכל סכום ששולם
כאמור ,ייזקף לחובת החבר בספרי המסלקה וייחשב כחלק מן החיובים המובטחים ,לכל
דבר וענין.
.7

התחייבויות החבר לגבי הנכסים הממושכנים והמשועבדים
הנכסים הממושכנים והמשועבדים יהיו מאמצעיו העצמיים של החבר ויהיו חופשיים בכל עת מכל
משכון ,שעבוד ,עיקול ,עיכבון או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה לעיל ,החבר מתחייב בזה כדלקמן:
 7.1לא לשעבד ולא למשכן בדרך כלשהי ,לרבות בדרך של המחאה על דרך שעבוד ,את הנכסים
הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,וזאת בין בזכויות שיהיו קודמות,
בין בזכויות שיהיו שוות ,ובין בזכויות שיהיו מאוחרות ,לזכויות המסלקה על פי הסכם זה ,ללא
קבלת הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.
 7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.1לעיל ,לא ליצור שעבוד צף כלשהו על נכסיו או על
זכויותיו או על כל חלק מהם ,לטובת צד שלישי כלשהו ,למעט שעבודים שבמסמך היוצר אותם
ייאמר במפורש כי אין הם חלים על הנכסים הממושכנים והמשועבדים בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה ,כאמור בסעיף  4של הסכם זה ,או על כל חלק מהם או על כל זכות בהם ,ללא קבלת
הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

.8

 7.3לא למכור ,לא להעביר ולא להמחות את הנכסים הממושכנים והמשועבדים בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה ,כאמור בסעיף  4של הסכם זה או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,לא לעשות בהם עסקה
כלשהי )ובכלל זה ,אך לא רק ,עסקת השאלה( ולא להקנות בהם זכות לצד שלישי כלשהו ,וכן לא
להרשות לצד שלישי כלשהו לעשות איזו מן הפעולות הנ"ל ,ללא קבלת הסכמתה של המסלקה
לכך ,מראש ובכתב.
הצהרות החבר והתחייבויותיו בקשר עם חשבונות הבטוחות בבנק ישראל
8.1

החבר מצהיר ומתחייב בזה ,כדלקמן:
 8.1.1כי ידוע לו שלצורך הפתיחה של חשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם ,נערכו ונחתמו
הסכמים בין המסלקה לבין בנק ישראל ,שכותרתם "הסכם פתיחת חשבון בבנק ישראל
וניהולו" ו" -חוזה להשתתפות בסליקה במערכת זה"ב בישראל" )שני ההסכמים
האמורים ,על כל נספחיהם ,כנוסחם מעת לעת ,ייקראו להלן ,ביחד – "ההסכם עם בנק
ישראל"(.
 8.1.2כי קיבל מן המסלקה עותק של ההסכם עם בנק ישראל;
 8.1.3כי חתם על המסמכים שנדרשו על ידי בנק ישראל וכי יחתום על כל מסמך נוסף ,כפי
שיידרש על ידי בנק ישראל ,מעת לעת ,בהתאם להסכם עם בנק ישראל;
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 8.1.4כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהמסלקה רשאית לשנות ,מעת לעת ,את ההסכם עם בנק
ישראל ותנאיו ,לפי שיקול דעתה ,מבלי לקבל את הסכמתו של צד שלישי כלשהו ,ובכלל
זה ,מבלי לקבל את הסכמת של החבר;
 8.1.5כי הוא מסכים להוראות ההסכם עם בנק ישראל וכל תנאיו ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ככל שההסכם עם בנק ישראל נוגע או מתייחס,
במישרין או בעקיפין ,לחבר או לנכסים הממושכנים והמשועבדים ,והחבר מתחייב שלא
לבוא בכל דרישה או טענה בקשר לכך.
 8.1.6כי ידוע לו כי בכפוף להוראות כל דין ,ההסכם עם בנק ישראל אשר נמסר לחבר וכן מידע,
נתונים והודעות שיימסרו לחבר בקשר להסכם עם בנק ישראל ,נועדו לחבר והוא מתחייב
בזה שלא יעבירם לאחרים ,ללא קבלת אישור המסלקה לכך ,מראש ובכתב.
8.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החבר מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך:
 8.2.1כי ההסכם עם בנק ישראל מסדיר את היחסים שבין בנק ישראל לבין המסלקה ,בכל
הקשור לפתיחת חשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם; בהתאם לכך ההסכם עם בנק
ישראל אינו מעניק זכות כלשהי למי שאינו צד להסכם זה ,ובכלל זה ,אינו מעניק זכות
כלשהי לחבר;
 8.2.2כי המסלקה תהא בעלת הזכויות הבלעדיות בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,במישור
היחסים שבין המסלקה לבין בנק ישראל; כי בנק ישראל יפעל בכל הקשור לחשבונות
הבטוחות בבנק ישראל ,על פי הוראות המסלקה בלבד ,וכי בנק ישראל יהיה רשאי לבצע
כל הוראה שתינתן לו על ידי המסלקה בקשר לכספים בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל,
הכל כמפורט בהסכם עם בנק ישראל;
 8.2.3כי לחבר לא תהא כל זכות למשוך כספים מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או לבצע בהם
כל פעולה אחרת ,למעט מתן הוראות זיכוי לצורך הפקדת כספים בחשבונות הבטוחות
בבנק ישראל ,בהסכמת המסלקה;
 8.2.4כי שירותי ניהול החשבון יינתנו על ידי בנק ישראל למסלקה בלבד ולבנק ישראל לא תהיה
כל אחריות כלפי צדדים שלישיים ,ובכללם החבר ,וכי לחבר לא תהיה כל זכות ,סעד או
עילת תביעה על פי ההסכם עם בנק ישראל או על פי כל דין ,כלפי בנק ישראל או כלפי מי
מן הפועלים מטעמו או כלפי הבורסה ,המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעמן;
 8.2.5כי לבנק ישראל זכויות ,ובכללן ,זכויות חזקה ,עיכבון וקיזוז על הכספים בחשבונות
הבטוחות בבנק ישראל וכן על תמורתם ,הכל בהתאם להוראות ההסכם עם בנק ישראל;
בהתאם לכך ,שווי הבטוחות הניתנות על ידי החבר לטובת המסלקה ,יחושב בהתאם
ליתרתן בפועל ,לאחר מימוש זכויותיו של בנק ישראל ,כאמור לעיל )אם וככל שימומשו,
מעת לעת( ,והחבר מתחייב להשלים את סכום הבטוחות ,כפי שיידרש על פי חוקי העזר.
 8.2.6כי הנכסים הממושכנים והמשועבדים יוחזקו על ידי המסלקה בחשבונות הבטוחות בבנק
ישראל ,ביחד )בצובר( עם נכסים וזכויות אחרים ,שיינתנו כבטוחות לטובת המסלקה על
ידי חברים אחרים במסלקה ויופקדו או יירשמו לזכות חשבונות הבטוחות בבנק ישראל.
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 8.2.7כי המסלקה תנהל בספריה ,בכל עת ,רישום נפרד ,מלא ומדוייק על שם כל אחד מחברי
המסלקה ,ובכלל זה ,על שם החבר ,של כל הנכסים והזכויות שיינתנו למסלקה כבטוחות
על ידי אותו חבר ואשר יופקדו או יירשמו לזכות חשבונות הבטוחות בבנק ישראל.
 8.2.8א.

ב.
8.3

כי הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,היקפם ,סכומיהם וכל פרט או נתון הנוגע
אליהם ,ייקבעו בכל עת אך ורק בהתאם לסכומים ,לנתונים ולפרטים שיירשמו
לענין זה בספרי המסלקה ,והמסלקה וכן החבר יסתמכו על הרישומים בספרי
המסלקה ,בכל דבר וענין הנוגעים להסכם עם בנק ישראל וכל תנאיו ,והחבר
מתחייב שלא לבוא בכל טענה או דרישה בקשר לכך.
כי האמור בסעיף  8.2.8א .לעיל ,בא להוסיף על הוראות סעיף  13להלן ואינו גורע
הימנו.

החבר מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי על פי ההסכם עם בנק ישראל ,בנק ישראל וכן
הפועלים מטעמו לא יישאו באחריות או בחבות כלשהי ,מכל מין וסוג שהוא ,בשל אובדן ,נזק,
הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא )להלן ,בסעיף  8זה – "נזק"( ,הכל ,בהתאם להוראות
ההסכם עם בנק ישראל;
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החבר פוטר בזה את המסלקה והבורסה וכן הפועלים מטעמן,
וכן את בנק ישראל והפועלים מטעמו ,מכל אחריות או חבות מכל מין וסוג שהוא ,בשל כל נזק
אשר עלול להיגרם לאדם או ליישות כלשהם )לרבות ,לחבר ,לחברי המסלקה או לחברי המסלקה
הסולקים עבור אחרים( ,בשל כל ענין הנוגע לחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או הקשור לפעילות
בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,או הקשור להסכם עם בנק ישראל ,ובכלל זה ,קיום או אי
קיום של הוראות ההסכם עם בנק ישראל .הפטור כאמור ,לא יחול אם הנזק נגרם כתוצאה
מפעולה בזדון או ברשלנות רבתי.
החבר מצהיר בזה כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי בהתאם להסכם עם בנק ישראל חלה על
המסלקה חובה לשפות ולפצות את בנק ישראל וכן את הפועלים מטעמו או לשלם להם כל סכום
שידרוש בנק ישראל מן המסלקה עבור נזקים שייגרמו לבנק ישראל או לפועלים מטעמו ,במישרין
או בעקיפין )להלן ,ביחד – "שיפוי ופיצוי"( ,הכל בהתאם להוראות ההסכם עם בנק ישראל.
החבר מתחייב בזה לשפות ולפצות את הבורסה ,המסלקה ואת הפועלים מטעמן ולשלם להם ,עם
דרישתה הראשונה של המסלקה ,כל סכום שהמסלקה תדרוש מן החבר עבור נזקים שייגרמו
לבורסה ,למסלקה או לפועלים מטעמן ,במישרין או בעקיפין ,לרבות הוצאות ,שכר טרחת עורך
דין ותשלומים לצד שלישי כלשהו ,שישולמו על ידי הבורסה ,המסלקה או הפועלים מטעמן או
שהם יידרשו לשלם ,בשל הפעילות בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או בקשר אליהם או בקשר
להסכם עם בנק ישראל;
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החבר מתחייב בזה לשלם למסלקה כל סכום שיידרש על ידי
המסלקה לצורך שיפוי ופיצוי בנק ישראל ,בהתאם להסכם עם בנק ישראל ,לא יאוחר מעשרים
ואחד ) (21ימים מיום דרישתה הראשונה של המסלקה ,בכתב ,או במועד מוקדם יותר שייקבע על
ידי המסלקה לענין זה; מוסכם בזה ,כי המסלקה תקבע האם החבר ישא במלוא סכום השיפוי
והפיצוי שיידרש על ידי בנק ישראל או בחלק הימנו ,על פי שיקול דעתה של המסלקה ,בהתחשב
בנסיבות הענין ,והחלטתה של המסלקה בענין זה תהיה סופית.
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לפני שהמסלקה תבצע תשלום מיוזמתה לבנק ישראל בגין שיפוי
ופיצוי ,כאמור לעיל ,המסלקה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להודיע לחבר על הדרישה לתשלום;
כמו כן ,ככל שהדבר לא יעמוד בסתירה להסכם עם בנק ישראל ,המסלקה תעשה כמיטב יכולתה
על מנת לאפשר לחבר להתגונן מפני דרישה כאמור ,על חשבונו של החבר ,ותסייע בידו ככל
האפשר ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של המסלקה ,בהתחשב בנסיבות הענין.
8.4
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החבר מצהיר בזה כי ידוע לו שאילמלא הסכמותיו ,הצהרותיו והתחייבויותיו ,כאמור לעיל ,בנק
ישראל לא היה מתקשר עם המסלקה בהסכם עם בנק ישראל.

מימוש הנכסים הממושכנים והמשועבדים
הואיל והצדדים מייחסים חשיבות רבה לעמידת המסלקה בכל התחייבויותיה ,במועדן;
והואיל ובהתאם לכך ,הצדדים מעונינים לאפשר למסלקה לפעול בדרך מהירה ויעילה לשם מימוש
הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,מוסכם בזה ,כדלקמן.
9.1

בקרות אחד או יותר מן האירועים המפורטים להלן ,המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים
הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם;
ואלה האירועים:
 9.1.1אם החבר לא ישלם למסלקה סכום כלשהו שיגיע ממנו ,במועד שנקבע לתשלומו ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,סכום כלשהו שהועמד לפרעון מיידי או אם החבר
יפר חיוב כלשהו כלפי המסלקה על פי חוקי העזר או על פי הסכם זה או על פי כל דין,
לרבות חיוב שאינו כספי;
 9.1.2אם לדעת המסלקה ,יהיה קיים חשש ,כי החבר עלול שלא לקיים את חיוביו או כל חלק
מהם או עלול שלא לפרוע את חובותיו או כל חלק מהם;
 9.1.3אם חברותו של החבר במסלקה תופסק או תושעה או תבוטל או אם יוחלט על הפסקה
זמנית במתן שירותי סליקה לחבר או אם תתקיים עילה כלשהי שבעטיה ניתן יהיה
להפסיק ,להשעות או לבטל את חברותו כאמור או להפסיק זמנית את מתן שירותי
הסליקה לחבר;
 9.1.4אם ימונה לחבר בעל תפקיד לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות או מנהל
מורשה או מפקח מיוחד על פי כל דין ,או אם המפקח על הבנקים או נגיד בנק ישראל
ינקוט נגד החבר באמצעים כלשהם על פי סעיפים 8ג .או 8ד .לפקודת הבנקאות 1941 ,או
כל דין אחר שיבוא במקומם;
 9.1.5אם תוגש כנגד החבר בקשה לפירוק או למינוי קדם מפרק זמני או מפרק זמני או כונס
נכסים או כונס נכסים זמני או אם תוגש נגד החבר בקשה לפי הפרק השלישי לחלק
התשיעי לחוק החברות ,לרבות בקשה לפתיחת הליכי הבראה או להקפאת הליכים או אם
החבר יחליט על פירוקו מרצון;
 9.1.6אם יוטל עיקול על הבטוחות שהופקדו בחשבונות הבטוחות או על כל חלק מהם או על נכס
מהותי מנכסי החבר או אם יתמנה כונס למימושו של כל חלק מהם ,או אם תיעשה פעולת
הוצאה לפועל בקשר לאיזה מן הנכסים האמורים;

9.2

בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין ,המסלקה תממש את הנכסים הממושכנים
והמשועבדים לאחר שנתנה לחבר הודעה ,יום עסקים אחד מראש .ואולם המסלקה רשאית
לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,ללא הודעה מראש כאמור ,בהתקיים לדעתה אחד
מאלה:
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 9.2.1עיכוב במימוש הנכסים הממושכנים והמשועבדים עלול לפגוע באופן משמעותי ביכולת
לפרוע את מלוא החיובים המובטחים באמצעות מימוש הנכסים האמורים;
 9.2.2מתקיימים תנאים אחרים המחייבים מימוש מיידי של הנכסים הממושכנים והמשועבדים,
כולם או חלקם.
9.3

בכל מקרה שבו המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,תהא
רשאית המסלקה לפעול ,בכפוף לכל דין ,בכל האמצעים שתמצא לנכון ,על מנת לגבות את
החיובים המובטחים או כל חלק מהם ,וכן לממש את כל זכויותיה לפי הסכם זה ,בדרך המהירה
והיעילה ביותר ,לרבות )אך מבלי שתהא חייבת לעשות כן( ,באחת או יותר מן הדרכים שלהלן:
 9.3.1לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים על פי הסכם זה ,בשלמותם או בחלקם;
 9.3.2לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,כשם שהחבר יכול היה לממשם ,ואף אם
טרם הגיע המועד לקיום החיובים המובטחים ,ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם ,בעצמה ,ללא קבלת
צו בית משפט או צו ראש ההוצאה לפועל )לרבות באמצעות אחרים( ,הן במכירתם
בבורסה ,הן במכירתם מחוץ לבורסה והן במכירתם בדרך מסחרית סבירה אחרת ,לגבותם
ולקבל את תמורתם ,הן במזומן ,הן בתשלומים והן בדרך של העברה לחשבון בנק או
לחשבון בבנק ישראל או לחשבון אחר על שם המסלקה או לחשבון אחר על שם צד שלישי
כלשהו והן בדרך אחרת ,והכל ,בתנאים כפי שהמסלקה תמצא לנכון ,על פי שיקול דעתה;
 9.3.3לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל בטוחה אחרת ,על פי צו בית המשפט
או על פי צו ראש ההוצאה לפועל ,לרבות בדרך של מינוי כונס נכסים או נאמן ,אשר יהיה
רשאי ,בין היתר ,לקבל לרשותו את כל הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק
מהם ,לנהלם ,להעבירם או לעשות ביחס אליהם כל סידור אחר ,כפי שימצא לנכון.
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 9.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המסלקה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להחליף ,לשחרר,
לממש או להימנע מלממש ,כל משכון ,שעבוד או בטוחה ,וכן להתפשר ,להעניק ארכה או ויתור,
לפטור ,או לעשות הסדר עם חבר אחר כלשהו או עם כל אדם אחר ,וזאת מבלי לגרוע מחיוביו של
החבר כלפיה ומבלי לפגוע בהם או להפחיתם; למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי המסלקה תהא
רשאית לעשות שימוש בזכויותיה על פי סעיף זה ,ללא הסכמת החבר.
אי תלות
 10.1כל אחד מן השעבודים שנוצרו על פי הסכם זה ,הינו עצמאי ונפרד מכל שעבוד אחר שנוצר לטובת
המסלקה על ידי החבר על פי הסכם זה ,או על פי הסכם אחר כלשהו ,לרבות ההסכם מכוחו נוצרו
השעבודים הקודמים ,או מכל בטוחה או ערובה אחרת שניתנה או תינתן לטובת המסלקה
להבטחת החיובים המובטחים ,כולם או חלקם.
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 10.2מוסכם בזה במפורש ,כי המסלקה תהא זכאית ,על פי שיקול דעתה ומבלי לקבל את הסכמת
החבר ,להחליט על מימושם של כל שעבוד ,משכון או בטוחה שניתנו לה על פי הסכם זה או על פי
ההסכם מכוחו נוצרו השעבודים הקודמים או על פי הסכם אחר כלשהו או כל חלק מהם ,או
להחליט על אי מימושם או על סדר מימושם או על מימוש כל בטוחה אחרת או כל חלק הימנה,
והכל ,כפי שייקבע על ידי המסלקה לפי שיקול דעתה.
 10.3כל ויתור שייעשה על ידי המסלקה כלפי חבר אחר במסלקה או כל ויתור שייעשה על ידה ביחס
לבטוחה כלשהי ,לא ישפיע בדרך כלשהי על חיובי החבר על פי הסכם זה או על זכותה של
המסלקה לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם ,לפי שיקול דעתה.
 10.4כל אחד מן השעבודים נשוא הסכם זה ,יעמוד בתוקפו המלא אף אם המסלקה לא תקבל שעבוד
אחר כלשהו על פי הסכם זה או בטוחה אחרת כלשהי ,או אף אם יתברר כי שעבודים או בטוחות
כלשהם שקיבלה המסלקה הינם חסרי ערך או שאינם תקפים ואף אם יתברר כי המסלקה גרמה
לפקיעתם.
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זכות עכבון וזכות קיזוז
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה:
 11.1כל עוד יהיה לחבר חיוב כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חיוב מותנה או
חיוב שאינו ודאי או חיוב שמועד פירעונו טרם הגיע ,כלפי המסלקה ,תהא למסלקה הזכות לעכב
תחת ידה כל נכס או זכות המגיעים לחבר ממנה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,כאמור בסעיף  4לעיל .כמו כן ,המסלקה תהא זכאית
לממש בעצמה )ללא קבלת צו בית משפט או צו ראש ההוצאה לפועל( או בכל דרך אחרת שתיקבע
על ידה ,את הנכסים המעוכבים על ידה ,כאמור ,למכרם ולהשתמש בתמורתם לשם פירעון כל
חוב או לשם סילוק כל חיוב ,או חלק מהם.
 11.2כמו כן ,ומבלי לגרוע מזכות העיכבון ,כאמור לעיל ,המסלקה תהא זכאית לקזז כל חיוב של החבר
כלפיה ,מכל מין וסוג שהוא ,כנגד כל חיוב של המסלקה כלפי החבר ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כנגד סכומים כלשהם ,מסוג כלשהו ,שיגיעו לחבר
מהמסלקה בדרך כלשהי ,על פי עילה כלשהי ,במסגרת עיסקה כלשהי או על פי חשבון כלשהו ,או
כנגד הנכסים הממושכנים או תמורתם או סכומים שיתקבלו ממימושם או כל חלק מהם.
 11.3הקיזוז ייחשב כמבוצע אם החבר לא ישלם למסלקה כל סכום המגיע ממנו במועד שנקבע
לתשלומו ,לרבות בקרות אחד או יותר מן האירועים המזכים את המסלקה להעמיד חוב כלשהו
לפרעון מיידי ,וזאת ללא צורך בהמצאת הודעה לחבר ואף אם פעולת הקיזוז טרם בוצעה בספרי
המסלקה.
 11.4אין בהוראות הסכם זה ,ובכלל זה ,בהוראות סעיפים  11.1עד  11.3לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע
בזכות העכבון או בזכות הקיזוז או בזכות אחרת של המסלקה על פי ההסדר התחיקתי או על פי
ההסכם מכוחו נוצרו השעבודים הקודמים או על פי הסכם אחר כלשהו או על פי כל דין.
 11.5אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות או תרופה שיש למסלקה על פי הסכם זה ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי ההסכם מכוחו נוצרו השעבודים הקודמים או על פי הסכם אחר
כלשהו או על פי כל דין.
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.12

הוצאות
החבר ישא בכל עמלה ,תשלום ,הוצאה ,מס ,היטל או אגרה ,הקשורים או הכרוכים בהסכם עם בנק
ישראל או בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם וכן במישכון ושעבוד הנכסים הממושכנים
והמשועבדים לטובת המסלקה ובמימושם; החבר ישלם למסלקה את הסכומים האמורים ,כמפורט
בהסדר התחיקתי.

.13

ספרי המסלקה
החבר מצהיר בזה ,שספרי המסלקה וחשבונותיה נאמנים עליו ויחשבו כהוכחה לאמיתות תכנם ,בכל
הקשור להסכם זה ,לרבות לענין זכויות העיכבון והקיזוז של המסלקה ,ובכלל זה ,בכל הקשור לחיובים
המובטחים ,על כל פרטיהם וכן לנכסים ולזכויות הממושכנים והמשועבדים לטובת המסלקה ,על כל
פרטיהם.

.14

רישום השעבודים
החבר מסכים בזה כי השעבודים הנוצרים על פי הסכם זה יירשמו בכל לשכת רישום מוסמכת על פי דין,
ובקשר לכך מתחייב החבר לחתום על כל הודעה ,תצהיר או מסמך אחר ,כפי שתדרוש המסלקה לשם
ביצוע הרישומים הנדרשים ,מובהר בזה ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 50א .לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-או כל דין אחר שיבוא במקומו או מזכויות המסלקה על פי כל דין.

.15

העברה ,המחאה ושעבוד
חיובי החבר וזכויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהם ,אינם ניתנים להעברה ,להמחאה או לשעבוד,
בדרך כלשהי.

.16

ויתור ופשרה
כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה או המנעות מפעולה ,מצד המסלקה בקשר לאי קיום או קיום חלקי של
חיוב מחיובי החבר ,לא יחשבו כויתור מצד המסלקה על זכות כלשהי העומדת למסלקה כלפי החבר ,או
כל חלק הימנה.

.17

שמירת זכויות
אין בהוראות הסכם זה ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות כלשהי של המסלקה על פי כל הסכם אחר ,ובכלל זה
ההסכם מכוחו נוצרו השעבודים הקודמים ,או על פי ההסדר התחיקתי ,או על פי כל דין.

.18

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט ולשכות
ההוצאה לפועל ,בעיר תל-אביב-יפו ,ולאלו בלבד.

.19

התחייבות כללית לביצוע פעולות וחתימת מסמכים

.20

הצדדים מתחייבים בזה ,לבצע את כל הפעולות ,ולחתום על כל המסמכים ,האישורים ,הטפסים
וההצהרות ,ככל שיידרש ויהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות הסכם זה.
הודעות
 20.1כל ההודעות שיש לתיתן על פי הוראות הסכם זה יהיו בכתב וישלחו לכתובות הצדדים ,כמפורט
ברישא להסכם זה.
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 20.2כל הודעה תישלח באמצעות שליח ,דואר רשום ,פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר.
הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שנתקבלה שלושה ) (3ימים לאחר מועד משלוחה;
הודעה שנשלחה באמצעות שליח תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה בפועל באמצעות
השליח; הודעה שנמסרה באמצעות פקסימיליה או אמצעי אלקטרוני אחר ,תיחשב כהודעה
שנתקבלה במועד קבלת אישור טלפוני על קבלת ההודעה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
________________________
המסלקה

___________________
החבר

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מ_______________ ,המכהן כעורך דינו של
_____________ )להלן – "החבר"(  ,מאשר בזה כדלהלן:

א.

נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.

ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס' _________
חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.

________________________
תאריך

___________________
חתימה
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נספח ב'11
אישור חבר מסלקה לפתיחת חשבון בבנק ישראל ,הצהרותיו והתחייבויותיו כלפי בנק ישראל
לכבוד
בנק ישראל ,ת.ד 780 .ירושלים 91007
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,רחוב אחוזת בית  ,2תל-אביב

הנדון :אישור לפתיחת חשבון בבנק ישראל וניהולו
.1

הננו מאשרים בזאת כי ידוע לנו שנחתם הסכם לפתיחת חשבון בבנק ישראל וניהולו לצורך ניהול כספי
הבטוחות אשר ניתנו על ידינו למסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן  -ההסכם לפתיחת
חשבון( והננו מסכימים לכל הוראות ההסכם לפתיחת חשבון ,כפי שיהיו מעת לעת ,ככל שהסכמתנו
נדרשת.

.2

הננו מאשרים בזאת שבנק ישראל רשאי לבצע כל הוראה שתינתן לו על ידי מסלקת הבורסה לניירות
ערך בתל-אביב בע"מ בקשר עם הכספים בחשבון.

.3

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההסכם לפתיחת החשבון מסדיר את היחסים שבין בנק ישראל למסלקת
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בלבד ,ובהתאם לכך לא יהיו לנו כל זכות או סעד או עילת תביעה
כלפי בנק ישראל או כלפי מי מהפועלים מטעמו בכל הקשור להסכם לפתיחת חשבון ולביצוע פעולות
בחשבון.

.4

אנו פוטרים בזאת את בנק ישראל והפועלים מטעמו מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק,
הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא אשר עלולים להיגרם מכל פעילות בחשבון ובכלל זה קיום או אי
קיום של הוראות ההסכם.

.5

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאלמלא הסכמתנו ,הצהרותינו והתחייבויותינו המפורשות כאמור ,בנק
ישראל לא היה מתקשר עם מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהסכם לפתיחת חשבון.

ולראיה באנו על החתום בתאריך._________________ :
בכבוד רב,
_____________________
)שם +חותמת +חתימה(

בשם __________________

אישור עו"ד
אני החתום מטה ,עו"ד ___________________ ,ת"ז __________________ ,מספר רישיון
__________________ ,מאשר בזאת כי כל החתומים לעיל במסמך זה ,חתמו בפני על מהמסמך לאחר
שזיהיתי אותם על פי תעודת זהות/תעודת עובד/המוכרים לי אישית וכי הם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם
______________ .
________________
חותמת  +חתימה
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נספח ב'12
הסכם מישכון ואיגרת חוב מובטחת
שנערך ונחתם ביום ____בחודש____ שנת _______ בעיר תל-אביב
בין
_____________________
מ.ח.
)להלן " -החבר"(
לבין
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מ.ח520027152 .
)להלן – "המסלקה"(

הואיל

והחבר הינו חבר המסלקה ומקבל מהמסלקה שירותי מסלקה ושירותים נוספים ,והכל,
כמפורט בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו וכן בחוקי העזר של המסלקה ובהחלטות
הדירקטוריון של המסלקה ,כנוסחם מעת לעת )כל אלה ייקראו להלן " -ההסדר
התחיקתי"(;

והואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי על חברי המסלקה להמציא למסלקה בטוחות כערובה לקיום
התחייבויותיהם כלפיה ,והכל כמפורט בהסדר התחיקתי;

והואיל

ועל פי ההסדר התחיקתי ,על חברי המסלקה ליתן שעבודים קבועים )להלן –
"השעבודים"( לטובת המסלקה ,כערובה לקיום חיוביהם כלפי המסלקה ,כמפורט להלן
והכל כמפורט בהסדר התחיקתי;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את יצירת השעבודים ,וזאת ,מבלי לגרוע מזכויותיה של
המסלקה על פי חוקי העזר ,או על פי כל דין ,והכל כמפורט להלן בהסכם זה ובהתאם
לתנאיו;

לפיכך ,הוסכם והותנה בין החבר לבין המסלקה כדלהלן:

.1

מבוא ופרשנות
 .1.1המבוא ,הנספחים והתוספות להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2חלוקת הסכם זה לסעיפים והכותרות המופיעות בו נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין לעשות בהם
שימוש למטרת פרשנותו.
.1.3

בהסכם זה תהיה לביטויים המפורטים להלן ,המשמעות הרשומה לצדם:
" .1.3.1בנק" – כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי ,התשמ"א;1981-
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" .1.3.2בנק ישראל" – כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,התש"ע;2010-
" .1.3.3הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
" .1.3.4החיובים המובטחים"  -כהגדרתם בסעיף  2להלן;
" .1.3.5חשבון בטוחות המסלקה"  -חשבון מס' ____ המתנהל במסלקה לזכות המסלקה ועל
שם המסלקה )על כל חשבונות המשנה שלו( ,אשר נועד להפקדת ניירות ערך אשר ינתנו
על ידי החבר ,ואשר ישמשו כבטוחות לטובת המסלקה כמתחייב על פי ההסדר
התחיקתי;
" .1.3.6חשבונות הבטוחות בבנק ישראל" – כל אחד מאלה:
1.3.6.1

חשבון מס' ________ )על כל חשבונות המשנה שלו ,לרבות כל מספר או
אמצעי זיהוי שיינתן לחשבון ,מעת לעת ,על ידי בנק ישראל ,במקום המספר
האמור או בנוסף לו( וכן חשבונות הרזרבה הקשורים אליו )על כל חשבונות
המשנה שלהם ,לרבות כל מספר או אמצעי זיהוי שיינתן להם ,מעת לעת ,על
ידי בנק ישראל( ,המתנהלים על שם המסלקה במערכת זה"ב הפועלת בבנק
ישראל ואשר נועדו להפקדת כספים על ידי חברי המסלקה ובכללם החבר,
המשמשים כבטוחות לטובת המסלקה ,על פי ההסדר התחיקתי;

1.3.6.2

חשבון מס' ________ )על כל חשבונות המשנה שלו ,לרבות כל מספר או
אמצעי זיהוי שיינתן לחשבון ,מעת לעת ,על ידי בנק ישראל ,במקום המספר
האמור או בנוסף לו( ,המתנהל על שם המסלקה במערכת הנהלת החשבונות
של בנק ישראל ואשר נועד להפקדת כספים שיועברו מאיזה מן החשבונות
המנויים בסעיף  1.3.6.1לעיל ו/או להפקדת כספים על ידי חברי המסלקה
ובכללם החבר ,המשמשים כבטוחות לטובת המסלקה ,על פי ההסדר
התחיקתי;

1.3.6.3

חשבון אחר בבנק ישראל או במערכת תשלומים המנוהלת על ידי בנק ישראל
או מי מטעמו או חשבון בבנק ,אשר נועד להפקדת כספים שיועברו מאיזה מן
החשבונות המנויים לעיל בסעיפים  1.3.6.1ו ,1.3.6.2 -בין לצורך מימוש
הנכסים הממושכנים והמשועבדים ובין לצורך אחר.

" .1.3.7ההסדר התחיקתי"  -תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,חוקי העזר של המסלקה
והחלטות הדירקטוריון של המסלקה ,כנוסחם מעת לעת;
" .1.3.8הנכסים הממושכנים והמשועבדים"  -כל הנכסים והזכויות ,הממושכנים
והמשועבדים על פי הוראות סעיף  4של הסכם זה;
" .1.3.9חוקי העזר"  -חוקי העזר של המסלקה ,כמשמעותם במסמכי ההתאגדות של המסלקה,
כפי שיהיו מעת לעת ,ובכלל זה ,כללים והוראות שנקבעו על ידי המסלקה ,בהתאם
להוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  ,1968 -כפי שיהיו מעת לעת ,וכן כללים והוראות
שנקבעו על ידי המסלקה ,המסדירים את היחסים שבין המסלקה לבין חברי המסלקה,
כפי שיהיו מעת לעת;
" .1.3.10ניירות ערך"  -מכל מין וסוג שהוא ,לרבות:
א.

ניירות ערך ,כמשמעותם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח  ,1968 -לרבות אופציות או
חוזים עתידיים ,כהגדרתם בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,תשנ"ד ;1994 -

ב.

כל נייר ערך שהונפק על ידי המדינה;
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" .1.3.11המסלקה"  -מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
" .1.3.12מערכת זה"ב"  -מערכת תשלומים לסליקה תוך יומית של תשלומים בזמן אמת
) (RTGSהפועלת בבנק ישראל;
" .1.3.13קרן הסיכונים"  -קרן הסיכונים של המסלקה ,כמפורט בפרק ג' בחלק א' לחוקי העזר;
" .1.3.14יום עסקים"  -כמשמעותו בחוקי העזר.
.2

החיובים המובטחים

2.1

הסכם זה נערך כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל חיובי החבר כלפי המסלקה  -קיימים או
עתידיים ,מתחדשים או מותנים ,קצובים או בלתי קצובים ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החיובים לפרעון כל הסכומים שלהלן:
 2.1.1כל סכום הנובע מכל התחייבות שהחבר נטל על עצמו ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור
חבר בורסה אחר או עבור לקוחו של חבר כאמור או עבור אחר ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כל סכום הנובע מכל התחייבות של החבר בגין עסקאות שבוצעו על
ידו עבור עצמו או עבור לקוחו או בגין עסקאות שבוצעו על ידי חבר בורסה אחר עבור עצמו
או עבור לקוחו.
 2.1.2כל סכום הנובע מכל התחייבות שנטלה על עצמה המסלקה עבור החבר ,על פי ההסדר
התחיקתי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל התחייבות בקשר לביצוע
עסקאות על ידי החבר ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור אחר ,או בקשר לביצוע
עסקאות שהחבר אחראי להן על פי ההסדר התחיקתי ,על ידי חבר בורסה אחר עבור עצמו
או עבור לקוחו;
 2.1.3כל סכום הנובע מהתחייבויות החבר בגין חלקו של החבר בקרן הסיכונים;
 2.1.4כל סכום ,לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה ,עמלה או הוצאה ,שעל החבר לשאת בהם ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין ,ובכלל זה ,אך בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כל חיובי החבר בקשר לביצוע עסקאות או פעולות עבור עצמו או
עבור לקוחו או עבור אחר וכן כל חיובי החבר בקשר לביצוע עסקאות או פעולות על ידי
חבר בורסה אחר או על ידי צד שלישי כלשהו ,עבור עצמו או עבור לקוחו או עבור אחר.
)כל החיובים דלעיל ,ייקראו להלן " -החיובים המובטחים"(.

2.2
.3

החיובים המובטחים הינם ללא הגבלה בסכום.

התחייבות החבר לקיום החיובים המובטחים
החבר מתחייב בזה כלפי המסלקה לקיים את כל החיובים המובטחים ,במועדים שנקבעו לכך בהסדר
התחיקתי ,ואם לא נקבע מועד כאמור ,תוך יום עסקים אחד מתאריך דרישתה של המסלקה או במועד
שנקבע בדרישה האמורה ,לפי המוקדם מביניהם.

.4

שעבודים קבועים בדרגה ראשונה
כערובה לקיומם המלא והמדויק של כל החיובים המובטחים וכל חלק מהם ,החבר ממשכן ומשעבד בזה
לטובת המסלקה בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך שעבוד ,ללא הגבלה בסכום ,את כל
הנכסים והזכויות שלהלן:

4.1

כל הזכויות בחשבון בטוחות המסלקה מכל מין וסוג ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל ניירות הערך ,המופקדים או הרשומים לזכות חשבון בטוחות המסלקה או שיופקדו או
יירשמו לזכות החשבון האמור ,מעת לעת ,וכל פירותיהם ו/או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה
אליהם ,לרבות התמורה הכספית ממכירת ניירות הערך האמורים או ממימושם;
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4.2

.5

.6

כל הזכויות מכל מין וסוג ,בכל אחד מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כל הזכויות לקבלת הכספים המופקדים או הרשומים לזכות כל אחד
מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או שיופקדו או יירשמו לזכות כל אחד מן החשבונות
האמורים ,מעת לעת ,וכל פירותיהם או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה אליהם.

שעבודים מתמידים ומתחדשים

5.1

כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה יהיה בעל אופי מתמיד ומתחדש ויהיה תקף במלואו ,עד
למועד שבו תאשר המסלקה בכתב ,כי בוטל.

5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תוקפו של כל אחד מן השעבודים על פי הסכם זה ,לא ייפגע,
אף אם במשך תקופה מסוימת ,לא יהיו לחבר חיובים כלשהם כלפי המסלקה או אף אם יחולו
שינויים בהסכם זה או בהסדר התחיקתי או בשירותים שיוענקו לחבר על ידי המסלקה.

5.3

מוסכם בזה ,כי המסלקה תהיה רשאית ,ללא הסכמת החבר ,להקטין ,להגדיל ,לשנות ,או לחדש,
כל שירות או התחייבות שיינתנו על ידה לאדם אחר ,ובכלל זה ,לחבר אחר במסלקה ,לרבות ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לבטוחות שתקבל המסלקה מחבר אחר במסלקה,
ובכלל זה ,תנאי השעבוד או אופן החזקת הבטוחות ,והכל ,מבלי לגרוע או לפגוע בתוקפו של כל
אחד מן השעבודים על פי הסכם זה או בחיוביו של החבר כלפיה ,לרבות חיובים שנטל על עצמו
עבור אחרים.

הצהרות החבר וחיוביו
6.1

החבר מצהיר בזה ,כדלקמן:
 6.1.1אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,החלים על פי דין או הסכם או התחייבות ,להתקשרותו של
החבר בהסכם זה.
 6.1.2אין כל מניעה ,הגבלה או תנאי ,על פי דין או הסכם או התחייבות ,החלים על העברת
הבעלות בנכסים הממושכנים והמשועבדים או על מישכונם או על שיעבודם.
 6.1.3הנכסים הממושכנים והמשועבדים חופשיים ויהיו חופשיים ,בכל עת ,מכל משכון ,שעבוד,
עיקול ,עיכבון או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

6.2

החבר מתחייב בזה ,כדלקמן:
 6.2.1לקיים את כל חיוביו כלפי המסלקה על פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין או הסכם אחר.
 6.2.2לא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,שיש בה או עלולה
להיות בה פגיעה כלשהי בזכות כלשהי של המסלקה על פי הסכם זה או ביכולתה של
המסלקה לממש את זכויותיה או כל חלק מהן.
 6.2.3להודיע למסלקה מיד ,על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים הממושכנים
והמשועבדים או על כל חלק מהם ,להודיע מיד למעקל על השעבודים לטובת המסלקה
ולנקוט על חשבונו של החבר ,מיד וללא דיחוי ,בכל האמצעים הנדרשים לשם הסרת
העיקול.
 6.2.4לשלם את כל המסים ותשלומי החובה המוטלים על הנכסים הממושכנים והמשועבדים
ו/או בקשר אליהם ,ולהמציא למסלקה לפי דרישתה ,הוכחות כי תשלומים אלו בוצעו,
כנדרש על פי כל דין .מוסכם בזה ,כי אם החבר לא ישלם תשלומים אלה או כל חלק מהם,
במועד ,תהיה המסלקה רשאית )אך לא חייבת( לשלמם על חשבון החבר ,וכל סכום ששולם
כאמור ,ייזקף לחובת החבר בספרי המסלקה וייחשב כחלק מן החיובים המובטחים ,לכל
דבר וענין.
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.7

התחייבויות החבר לגבי הנכסים הממושכנים והמשועבדים
הנכסים הממושכנים והמשועבדים יהיו מאמצעיו העצמיים של החבר ויהיו חופשיים בכל עת מכל
משכון שעבוד ,עיקול ,עיכבון או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה לעיל ,החבר מתחייב בזה כדלקמן:

.8

7.1

לא לשעבד ולא למשכן בדרך כלשהי ,לרבות בדרך של המחאה על דרך שעבוד ,את הנכסים
הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,וזאת בין בזכויות שיהיו קודמות,
בין בזכויות שיהיו שוות ,ובין בזכויות שיהיו מאוחרות ,לזכויות המסלקה על פי הסכם זה ,ללא
קבלת הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

7.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.1לעיל ,לא ליצור שעבוד צף כלשהו על נכסיו או על
זכויותיו או על כל חלק מהם ,לטובת צד שלישי כלשהו ,למעט שעבודים שבמסמך היוצר אותם
ייאמר במפורש כי אין הם חלים על הנכסים הממושכנים והמשועבדים בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה ,כאמור בסעיף  4של הסכם זה ,או על כל חלק מהם או על כל זכות בהם ,ללא קבלת
הסכמתה של המסלקה לכך ,מראש ובכתב.

7.3

לא למכור ,לא להעביר ולא להמחות את הנכסים הממושכנים והמשועבדים בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה ,כאמור בסעיף  4של הסכם זה או כל חלק מהם או כל זכות בהם ,לא לעשות בהם עסקה
כלשהי )ובכלל זה ,אך לא רק ,עסקת השאלה( ולא להקנות בהם זכות לצד שלישי כלשהו ,וכן לא
להרשות לצד שלישי כלשהו לעשות איזו מן הפעולות הנ"ל ,ללא קבלת הסכמתה של המסלקה
לכך ,מראש ובכתב.

הצהרות החבר והתחייבויותיו בקשר עם חשבונות הבטוחות בבנק ישראל
8.1

החבר מצהיר ומתחייב בזה ,כדלקמן:
 8.1.1כי ידוע לו שלצורך הפתיחה של חשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם ,נערכו ונחתמו
הסכמים בין המסלקה לבין בנק ישראל ,שכותרתם "הסכם פתיחת חשבון בבנק ישראל
וניהולו" ו" -חוזה להשתתפות בסליקה במערכת זה"ב בישראל" )שני ההסכמים
האמורים ,על כל נספחיהם ,כנוסחם מעת לעת ,ייקראו להלן ,ביחד – "ההסכם עם בנק
ישראל"(.
 8.1.2כי קיבל מן המסלקה עותק של ההסכם עם בנק ישראל;
 8.1.3כי חתם על המסמכים שנדרשו על ידי בנק ישראל וכי יחתום על כל מסמך נוסף ,כפי
שיידרש על ידי בנק ישראל ,מעת לעת ,בהתאם להסכם עם בנק ישראל;
 8.1.4כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהמסלקה רשאית לשנות ,מעת לעת ,את ההסכם עם בנק
ישראל ותנאיו ,לפי שיקול דעתה ,מבלי לקבל את הסכמתו של צד שלישי כלשהו ,ובכלל
זה ,מבלי לקבל את הסכמת של החבר;
 8.1.5כי הוא מסכים להוראות ההסכם עם בנק ישראל וכל תנאיו ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ככל שההסכם עם בנק ישראל נוגע או מתייחס,
במישרין או בעקיפין ,לחבר או לנכסים הממושכנים והמשועבדים ,והחבר מתחייב שלא
לבוא בכל דרישה או טענה בקשר לכך.
 8.1.6כי ידוע לו כי בכפוף להוראות כל דין ,ההסכם עם בנק ישראל אשר נמסר לחבר וכן מידע,
נתונים והודעות שיימסרו לחבר בקשר להסכם עם בנק ישראל ,נועדו לחבר והוא מתחייב
בזה שלא יעבירם לאחרים ,ללא קבלת אישור המסלקה לכך ,מראש ובכתב.
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8.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החבר מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך:
 8.2.1כי ההסכם עם בנק ישראל מסדיר את היחסים שבין בנק ישראל לבין המסלקה ,בכל
הקשור לפתיחת חשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם; בהתאם לכך ההסכם עם בנק
ישראל אינו מעניק זכות כלשהי למי שאינו צד להסכם זה ,ובכלל זה ,אינו מעניק זכות
כלשהי לחבר;
 8.2.2כי המסלקה תהא בעלת הזכויות הבלעדיות בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,במישור
היחסים שבין המסלקה לבין בנק ישראל; כי בנק ישראל יפעל בכל הקשור לחשבונות
הבטוחות בבנק ישראל ,על פי הוראות המסלקה בלבד ,וכי בנק ישראל יהיה רשאי לבצע
כל הוראה שתינתן לו על ידי המסלקה בקשר לכספים בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל,
הכל כמפורט בהסכם עם בנק ישראל;
 8.2.3כי לחבר לא תהא כל זכות למשוך כספים מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או לבצע בהם
כל פעולה אחרת ,למעט מתן הוראות זיכוי לצורך הפקדת כספים בחשבונות הבטוחות
בבנק ישראל ,בהסכמת המסלקה;
 8.2.4כי שירותי ניהול החשבון יינתנו על ידי בנק ישראל למסלקה בלבד ולבנק ישראל לא תהיה
כל אחריות כלפי צדדים שלישיים ,ובכללם החבר ,וכי לחבר לא תהיה כל זכות ,סעד או
עילת תביעה על פי ההסכם עם בנק ישראל או על פי כל דין ,כלפי בנק ישראל או כלפי מי
מן הפועלים מטעמו או כלפי הבורסה ,המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעמן;
 8.2.5כי לבנק ישראל זכויות ,ובכללן ,זכויות חזקה ,עיכבון וקיזוז על הכספים בחשבונות
הבטוחות בבנק ישראל וכן על תמורתם ,הכל בהתאם להוראות ההסכם עם בנק ישראל;
בהתאם לכך ,שווי הבטוחות הניתנות על ידי החבר לטובת המסלקה ,יחושב בהתאם
ליתרתן בפועל ,לאחר מימוש זכויותיו של בנק ישראל ,כאמור לעיל )אם וככל שימומשו,
מעת לעת( ,והחבר מתחייב להשלים את סכום הבטוחות ,כפי שיידרש על פי חוקי העזר.
 8.2.6כי הנכסים הממושכנים והמשועבדים יוחזקו על ידי המסלקה בחשבונות הבטוחות בבנק
ישראל ,ביחד )בצובר( עם נכסים וזכויות אחרים ,שיינתנו כבטוחות לטובת המסלקה על
ידי חברים אחרים במסלקה ויופקדו או יירשמו לזכות חשבונות הבטוחות בבנק ישראל.
 8.2.7כי המסלקה תנהל בספריה ,בכל עת ,רישום נפרד ,מלא ומדוייק על שם כל אחד מחברי
המסלקה ,ובכלל זה ,על שם החבר ,של כל הנכסים והזכויות שיינתנו למסלקה כבטוחות
על ידי אותו חבר ואשר יופקדו או יירשמו לזכות חשבונות הבטוחות בבנק ישראל.

8.3

 8.2.8א.

כי הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,היקפם ,סכומיהם וכל פרט או נתון הנוגע
אליהם ,ייקבעו בכל עת אך ורק בהתאם לסכומים ,לנתונים ולפרטים שיירשמו
לענין זה בספרי המסלקה ,והמסלקה וכן החבר יסתמכו על הרישומים בספרי
המסלקה ,בכל דבר וענין הנוגעים להסכם עם בנק ישראל וכל תנאיו ,והחבר
מתחייב שלא לבוא בכל טענה או דרישה בקשר לכך.

ב.

כי האמור בסעיף  8.2.8א .לעיל ,בא להוסיף על הוראות סעיף  13להלן ואינו גורע
הימנו.

החבר מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי על פי ההסכם עם בנק ישראל ,בנק ישראל וכן
הפועלים מטעמו לא יישאו באחריות או בחבות כלשהי ,מכל מין וסוג שהוא ,בשל אובדן ,נזק,
הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא )להלן ,בסעיף  8זה – "נזק"( ,הכל ,בהתאם להוראות
ההסכם עם בנק ישראל;
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החבר פוטר בזה את המסלקה והבורסה וכן הפועלים מטעמן,
וכן את בנק ישראל והפועלים מטעמו ,מכל אחריות או חבות מכל מין וסוג שהוא ,בשל כל נזק
אשר עלול להיגרם לאדם או ליישות כלשהם )לרבות ,לחבר ,לחברי המסלקה או לחברי המסלקה
הסולקים עבור אחרים( ,בשל כל ענין הנוגע לחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או הקשור לפעילות
בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,או הקשור להסכם עם בנק ישראל ,ובכלל זה ,קיום או אי
קיום של הוראות ההסכם עם בנק ישראל .הפטור כאמור ,לא יחול אם הנזק נגרם כתוצאה
מפעולה בזדון או ברשלנות רבתי.
החבר מצהיר בזה כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי בהתאם להסכם עם בנק ישראל חלה על
המסלקה חובה לשפות ולפצות את בנק ישראל וכן את הפועלים מטעמו או לשלם להם כל סכום
שידרוש בנק ישראל מן המסלקה עבור נזקים שייגרמו לבנק ישראל או לפועלים מטעמו ,במישרין
או בעקיפין )להלן ,ביחד – "שיפוי ופיצוי"( ,הכל בהתאם להוראות ההסכם עם בנק ישראל.
החבר מתחייב בזה לשפות ולפצות את הבורסה ,המסלקה ואת הפועלים מטעמן ולשלם להם ,עם
דרישתה הראשונה של המסלקה ,כל סכום שהמסלקה תדרוש מן החבר עבור נזקים שייגרמו
לבורסה ,למסלקה או לפועלים מטעמן ,במישרין או בעקיפין ,לרבות הוצאות ,שכר טרחת עורך
דין ותשלומים לצד שלישי כלשהו ,שישולמו על ידי הבורסה ,המסלקה או הפועלים מטעמן או
שהם יידרשו לשלם ,בשל הפעילות בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל או בקשר אליהם או בקשר
להסכם עם בנק ישראל;
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החבר מתחייב בזה לשלם למסלקה כל סכום שיידרש על ידי
המסלקה לצורך שיפוי ופיצוי בנק ישראל ,בהתאם להסכם עם בנק ישראל ,לא יאוחר מעשרים
ואחד ) (21ימים מיום דרישתה הראשונה של המסלקה ,בכתב ,או במועד מוקדם יותר שייקבע על
ידי המסלקה לענין זה; מוסכם בזה ,כי המסלקה תקבע האם החבר ישא במלוא סכום השיפוי
והפיצוי שיידרש על ידי בנק ישראל או בחלק הימנו ,על פי שיקול דעתה של המסלקה ,בהתחשב
בנסיבות הענין ,והחלטתה של המסלקה בענין זה תהיה סופית.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לפני שהמסלקה תבצע תשלום מיוזמתה לבנק ישראל בגין שיפוי
ופיצוי ,כאמור לעיל ,המסלקה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להודיע לחבר על הדרישה לתשלום;
כמו כן ,ככל שהדבר לא יעמוד בסתירה להסכם עם בנק ישראל ,המסלקה תעשה כמיטב יכולתה
על מנת לאפשר לחבר להתגונן מפני דרישה כאמור ,על חשבונו של החבר ,ותסייע בידו ככל
האפשר ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של המסלקה ,בהתחשב בנסיבות הענין.
8.4
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החבר מצהיר בזה כי ידוע לו שאילמלא הסכמותיו ,הצהרותיו והתחייבויותיו ,כאמור לעיל ,בנק
ישראל לא היה מתקשר עם המסלקה בהסכם עם בנק ישראל.

מימוש הנכסים הממושכנים והמשועבדים
הואיל והצדדים מייחסים חשיבות רבה לעמידת המסלקה בכל התחייבויותיה ,במועדן;
והואיל ובהתאם לכך ,הצדדים מעוניינים לאפשר למסלקה לפעול בדרך מהירה ויעילה לשם מימוש
הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,מוסכם בזה ,כדלקמן.
9.1

בקרות אחד או יותר מן האירועים המפורטים להלן ,המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים
הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם;
ואלה האירועים:
 9.1.1אם החבר לא ישלם למסלקה סכום כלשהו שיגיע ממנו ,במועד שנקבע לתשלומו ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,סכום כלשהו שהועמד לפרעון מיידי או אם החבר
יפר חיוב כלשהו כלפי המסלקה על פי חוקי העזר או על פי הסכם זה או על פי כל דין,
לרבות חיוב שאינו כספי;
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 9.1.2אם לדעת המסלקה ,יהיה קיים חשש ,כי החבר עלול שלא לקיים את חיוביו או כל חלק
מהם או עלול שלא לפרוע את חובותיו או כל חלק מהם;
 9.1.3אם חברותו של החבר במסלקה תופסק או תושעה או תבוטל או אם יוחלט על הפסקה
זמנית במתן שירותי סליקה לחבר או אם תתקיים עילה כלשהי שבעטיה ניתן יהיה
להפסיק ,להשעות או לבטל את חברותו כאמור או להפסיק זמנית את מתן שירותי
הסליקה לחבר;
 9.1.4אם ימונה לחבר בעל תפקיד לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות או מנהל
מורשה או מפקח מיוחד על פי כל דין ,או אם המפקח על הבנקים או נגיד בנק ישראל
ינקוט נגד החבר באמצעים כלשהם על פי סעיפים 8ג .או 8ד .לפקודת הבנקאות 1941 ,או
כל דין אחר שיבוא במקומם;
 9.1.5אם תוגש כנגד החבר בקשה לפירוק או למינוי קדם מפרק זמני או מפרק זמני או כונס
נכסים או כונס נכסים זמני או אם תוגש נגד החבר בקשה לפי הפרק השלישי לחלק
התשיעי לחוק החברות ,לרבות בקשה לפתיחת הליכי הבראה או להקפאת הליכים או אם
החבר יחליט על פירוקו מרצון;
 9.1.6אם יוטל עיקול על הבטוחות שהופקדו בחשבונות הבטוחות או על כל חלק מהם או על נכס
מהותי מנכסי החבר או אם יתמנה כונס למימושו של כל חלק מהם ,או אם תיעשה פעולת
הוצאה לפועל בקשר לאיזה מן הנכסים האמורים;
9.2

בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין ,המסלקה תממש את הנכסים הממושכנים
והמשועבדים לאחר שנתנה לחבר הודעה ,יום עסקים אחד מראש .ואולם המסלקה רשאית
לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,ללא הודעה מראש כאמור ,בהתקיים לדעתה אחד
מאלה:
 9.2.2עיכוב במימוש הנכסים הממושכנים והמשועבדים עלול לפגוע באופן משמעותי ביכולת
לפרוע את מלוא החיובים המובטחים באמצעות מימוש הנכסים האמורים;
 9.2.3מתקיימים תנאים אחרים המחייבים מימוש מיידי של הנכסים הממושכנים והמשועבדים,
כולם או חלקם.

9.3

בכל מקרה שבו המסלקה תהא זכאית לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,תהא
רשאית המסלקה לפעול ,בכפוף לכל דין ,בכל האמצעים שתמצא לנכון ,על מנת לגבות את
החיובים המובטחים או כל חלק מהם ,וכן לממש את כל זכויותיה לפי הסכם זה ,בדרך המהירה
והיעילה ביותר ,לרבות )אך מבלי שתהא חייבת לעשות כן( ,באחת או יותר מן הדרכים שלהלן:
 9.3.1לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים על פי הסכם זה ,בשלמותם או בחלקם;
 9.3.2לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,כשם שהחבר יכול היה לממשם ,ואף אם
טרם הגיע המועד לקיום החיובים המובטחים ,ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם ,בעצמה ,ללא קבלת
צו בית משפט או צו ראש ההוצאה לפועל )לרבות באמצעות אחרים( ,הן במכירתם
בבורסה ,הן במכירתם מחוץ לבורסה והן במכירתם בדרך מסחרית סבירה אחרת ,לגבותם
ולקבל את תמורתם ,הן במזומן ,הן בתשלומים והן בדרך של העברה לחשבון בנק או
לחשבון בבנק ישראל או לחשבון אחר על שם המסלקה או לחשבון אחר על שם צד שלישי
כלשהו והן בדרך אחרת ,והכל ,בתנאים כפי שהמסלקה תמצא לנכון ,על פי שיקול דעתה;
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 9.3.3לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל בטוחה אחרת ,על פי צו בית המשפט
או על פי צו ראש ההוצאה לפועל ,לרבות בדרך של מינוי כונס נכסים או נאמן ,אשר יהיה
רשאי ,בין היתר ,לקבל לרשותו את כל הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק
מהם ,לנהלם ,להעבירם או לעשות ביחס אליהם כל סידור אחר ,כפי שימצא לנכון.
9.4
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המסלקה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להחליף ,לשחרר,
לממש או להימנע מלממש ,כל משכון ,שעבוד או בטוחה ,וכן להתפשר ,להעניק ארכה או ויתור,
לפטור ,או לעשות הסדר עם חבר אחר כלשהו או עם כל אדם אחר ,וזאת מבלי לגרוע מחיוביו של
החבר כלפיה ומבלי לפגוע בהם או להפחיתם; למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי המסלקה תהא
רשאית לעשות שימוש בזכויותיה על פי סעיף זה ,ללא הסכמת החבר.

אי תלות
 10.1כל אחד מן השעבודים שנוצרו על פי הסכם זה ,הינו עצמאי ונפרד מכל שעבוד אחר שנוצר לטובת
המסלקה על ידי החבר על פי הסכם זה ,או על פי הסכם אחר כלשהו ,או מכל בטוחה או ערובה
אחרת שניתנה או תינתן לטובת המסלקה להבטחת החיובים המובטחים ,כולם או חלקם.
 10.2מוסכם בזה במפורש ,כי המסלקה תהא זכאית ,על פי שיקול דעתה ומבלי לקבל את הסכמת
החבר ,להחליט על מימושם של כל שעבוד ,משכון או בטוחה שניתנו לה על פי הסכם זה או על פי
הסכם אחר כלשהו או כל חלק מהם ,או להחליט על אי מימושם או על סדר מימושם או על
מימוש כל בטוחה אחרת או כל חלק הימנה ,והכל ,כפי שייקבע על ידי המסלקה לפי שיקול
דעתה.
 10.3כל ויתור שייעשה על ידי המסלקה כלפי חבר אחר במסלקה או כל ויתור שייעשה על ידה ביחס
לבטוחה כלשהי ,לא ישפיע בדרך כלשהי על חיובי החבר על פי הסכם זה או על זכותה של
המסלקה לממש את הנכסים הממושכנים והמשועבדים או כל חלק מהם ,לפי שיקול דעתה.
 10.4כל אחד מן השעבודים נשוא הסכם זה ,יעמוד בתוקפו המלא אף אם המסלקה לא תקבל שעבוד
אחר כלשהו על פי הסכם זה או בטוחה אחרת כלשהי ,או אף אם יתברר כי שעבודים או בטוחות
כלשהם שקיבלה המסלקה הינם חסרי ערך או שאינם תקפים ואף אם יתברר כי המסלקה גרמה
לפקיעתם.
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זכות עכבון וזכות קיזוז
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה:
 11.1כל עוד יהיה לחבר חיוב כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חיוב מותנה או
חיוב שאינו ודאי או חיוב שמועד פירעונו טרם הגיע ,כלפי המסלקה ,תהא למסלקה הזכות לעכב
תחת ידה כל נכס או זכות המגיעים לחבר ממנה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
את הנכסים הממושכנים והמשועבדים ,כאמור בסעיף  4לעיל .כמו כן ,המסלקה תהא זכאית
לממש בעצמה )ללא קבלת צו בית משפט או צו ראש ההוצאה לפועל( או בכל דרך אחרת שתיקבע
על ידה ,את הנכסים המעוכבים על ידה ,כאמור ,למכרם ולהשתמש בתמורתם לשם פירעון כל
חוב או לשם סילוק כל חיוב ,או חלק מהם.
 11.2כמו כן ,ומבלי לגרוע מזכות העיכבון ,כאמור לעיל ,המסלקה תהא זכאית לקזז כל חיוב של החבר
כלפיה ,מכל מין וסוג שהוא ,כנגד כל חיוב של המסלקה כלפי החבר ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כנגד סכומים כלשהם ,מסוג כלשהו ,שיגיעו לחבר
מהמסלקה בדרך כלשהי ,על פי עילה כלשהי ,במסגרת עיסקה כלשהי או על פי חשבון כלשהו ,או
כנגד הנכסים הממושכנים או תמורתם או סכומים שיתקבלו ממימושם או כל חלק מהם.
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 11.3הקיזוז ייחשב כמבוצע אם החבר לא ישלם למסלקה כל סכום המגיע ממנו במועד שנקבע
לתשלומו ,לרבות בקרות אחד או יותר מן האירועים המזכים את המסלקה להעמיד חוב כלשהו
לפרעון מיידי ,וזאת ללא צורך בהמצאת הודעה לחבר ואף אם פעולת הקיזוז טרם בוצעה בספרי
המסלקה.
 11.4אין בהוראות הסכם זה ,ובכלל זה ,בהוראות סעיפים  11.1עד  11.3לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע
בזכות העכבון או בזכות הקיזוז או בזכות אחרת של המסלקה על פי ההסדר התחיקתי או על פי
הסכם אחר כלשהו או על פי כל דין.
 11.5אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות או תרופה שיש למסלקה על פי הסכם זה ,על פי
ההסדר התחיקתי או על פי הסכם אחר כלשהו או על פי כל דין.
.12

הוצאות
החבר ישא בכל עמלה ,תשלום ,הוצאה ,מס ,היטל או אגרה ,הקשורים או הכרוכים בהסכם עם בנק
ישראל ו/או בחשבון בטוחות המסלקה ו/או בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל וניהולם וכן במישכון
ושעבוד הנכסים הממושכנים והמשועבדים לטובת המסלקה ובמימושם; החבר ישלם למסלקה את
הסכומים האמורים ,כמפורט בהסדר התחיקתי.

.13

ספרי המסלקה

החבר מצהיר בזה ,שספרי המסלקה וחשבונותיה נאמנים עליו ויחשבו כהוכחה לאמיתות תכנם ,בכל הקשור
להסכם זה ,לרבות לענין זכויות העיכבון והקיזוז של המסלקה ,ובכלל זה ,בכל הקשור לחיובים
המובטחים ,על כל פרטיהם וכן לנכסים ולזכויות הממושכנים והמשועבדים לטובת המסלקה ,על כל
פרטיהם.
.14

רישום השעבודים
החבר מסכים בזה כי השעבודים הנוצרים על פי הסכם זה יירשמו בכל לשכת רישום מוסמכת על פי דין,
ובקשר לכך מתחייב החבר לחתום על כל הודעה ,תצהיר או מסמך אחר ,כפי שתדרוש המסלקה לשם
ביצוע הרישומים הנדרשים ,מובהר בזה ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 50א .לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-או כל דין אחר שיבוא במקומו או מזכויות המסלקה על פי כל דין.

.15

העברה ,המחאה ושעבוד
חיובי החבר וזכויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהם ,אינם ניתנים להעברה ,להמחאה או לשעבוד,
בדרך כלשהי.

.16

ויתור ופשרה
כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה או המנעות מפעולה ,מצד המסלקה בקשר לאי קיום או קיום חלקי של
חיוב מחיובי החבר ,לא יחשבו כויתור מצד המסלקה על זכות כלשהי העומדת למסלקה כלפי החבר ,או
כל חלק הימנה.

.17

שמירת זכויות
אין בהוראות הסכם זה ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות כלשהי של המסלקה על פי כל הסכם אחר ,או על פי
ההסדר התחיקתי ,או על פי כל דין.

.18

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט ולשכות
ההוצאה לפועל ,בעיר תל-אביב-יפו ,ולאלו בלבד.
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.19

התחייבות כללית לביצוע פעולות וחתימת מסמכים
הצדדים מתחייבים בזה ,לבצע את כל הפעולות ,ולחתום על כל המסמכים ,האישורים ,הטפסים
וההצהרות ,ככל שיידרש ויהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות הסכם זה.

.20

הודעות
 20.1כל ההודעות שיש לתיתן על פי הוראות הסכם זה יהיו בכתב וישלחו לכתובות הצדדים ,כמפורט
ברישא להסכם זה.
 20.2כל הודעה תישלח באמצעות שליח ,דואר רשום ,פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר.
הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שנתקבלה שלושה ) (3ימים לאחר מועד משלוחה;
הודעה שנשלחה באמצעות שליח תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה בפועל באמצעות
השליח; הודעה שנמסרה באמצעות פקסימיליה או אמצעי אלקטרוני אחר ,תיחשב כהודעה
שנתקבלה במועד קבלת אישור טלפוני על קבלת ההודעה.
ולראיה באו הצדדים על החתום

________________________
המסלקה

___________________
החבר

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מ_______________ ,המכהן כעורך דינו של
_____________ )להלן – "החבר"(  ,מאשר בזה כדלהלן:
א.

נתקבלו על ידי החבר כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.

ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס' _________
חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל מחייבת את החבר.

________________________
תאריך

___________________

