
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

  מניותמכירת ה ס כ ם 

 חודש ______ שנת ______  __ביום  __________בשנערך ונחתם 

 בין

 _____________ת.ז   ________

 ("צד א'")להלן:  

 מצד האחד

 לבין

 

 __________בע"מ; ח.פ.  __________

 ("צד ב' " :)להלן 

מצד            

 השני

 

 ____________ת.ז.  _________

 "(צד ב')להלן: "

מצד         

 שלישי

 

 

ש"ח ע.נ. כל אחת של  1מניות בנות  ________הינו הבעלים הרשום של  צד א'ו הואיל: 

החברה כמפורט בתדפיס רשם החברות לגבי החברה מיום ________ המצ"ב 

 .כנספח א' 

       

מניות רגילות _________ וסה"כ הון המניות המונפק והנפרע של החברה הוא  והואיל: 

הינו בעל  צד א'ש"( באופן מניות החברהע.נ. כל אחת )להלן: "₪  1ות בנ

 החברה;  הון המניות המונפק והנפרע שלמ %_______

 

ממניות החברה, הינו את מלא מניותיו ______   צד א'לרכוש מאת צד ב' ברצון  והואיל: 

 ;את הממכרצד ב' למכור ל צד א'וברצון א ,("הממכר")להלן:  בחברה צד א'של 

 

והצדדים מעוניינים לעגן ביניהם את התנאים לרכישת הממכר ואת יתר התנאים  :והואיל 

  .וההסדרים הנלווים לכך, הכל כמפורט בהסכם זה להלן

 

 ן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמ

 מבוא וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. .1.1



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

כם זה האמור בלשון יחיד, אף בלשון רבים במשמע ולהיפך וכן האמור בלשון זכר, בהס .1.1

 אף נקבה  במשמע ולהיפך, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

 העסקה .1

 94לרשותו קבל י 'צד בשאת הממכר, כך  'צד בלמוכר בזאת  'צד או 'צד אקונה בזאת מ 'צד ב

ות ונקיות מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ע.נ. כל אחת כשהן חופשי₪  1מניות רגילות בנות 

 . , תמורת ערכן הנקוב של המניותו/או משכון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו

 התמורה  .3

, במועד צד ב' לצד א'ישלם כמפורט להלן,  'צד בלבממכר  'צד אבתמורה למכירת זכויות 

 .₪__________ חתימת הסכם זה, סך של 

 לצד א' החזר הלוואת בעלים .9

ל סך ש צד א'ל החברהותשלם תחזיר  , וכתנאי לחתימתו,במועד חתימת הסכם זה .5

צד ק יכפירעון של הלוואת הבעלים אותה הענ( ₪ במלים:___________)₪  __________

 ________לחברה ביום  א'

 כדלהלן: צד א'ל  צד ב' יעבירו, וכתנאי לחתימתו, החברה ומועד חתימת הסכם זהעד ל .6

, אשר העתקו רת בעלות בפוליסת ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה וקופות הגמלכתב העב .6.1

 ;מצ"ב

 ;, אשר העתקו מצ"בכתב העברת בעלות בקרן השתלמות .6.1

 , , אשר העתקו מצ"ב.חברהב 'צד אעל סיום עבודתו של  החברהאישור בכתב של  .6.3

 העברת מניות המוכר .7

 הממכר להעברת עברת מניות שטרי הצד ב' לידי  צד א'הסכם זה, ימסור  במועד חתימת .7.1

, צד ב', ערוכים על שם ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה( 1בנות  מניות_______   )קרי,

 ]  חתומים ומאומתים כדין.ו

הצדדים מתחייבים לחתום על כל מסמך אחר ו/או נוסף הנדרש לשם ביצוע יעיל ונכון  .7.1

 ם.לרבות יפויי כח בלתי חוזרי ,של העברת המניות על פי הסכם זה

 תחרות -ואי סודיות .8

לצד שלישי כלשהו,  וףר בסודיות מוחלטת, ולא יעביר ו/או יחשוישמ כי ,מתחייבצד א'  .8.1

 וידיעת/או ו ולידי שהגיעו םו/או של מי מטעמ חברהה/או כל מידע וסודות מסחריים של 

-מקצועי ידע לרבות, בחברה או בקשר עם פעילותו בחברה ופעילות במהלך או עם בקשר

 נתוניה אודות מידע זאת ובכלל חברהב העבודה תהליכי אודות מידע כל וכןטכני, 

 סודותיה אודות מידע וכן, החברה של והחשבונאיים התקציביים, המסחריים, הכלכליים

 כל בהם יעשה ולא, ועובדיה לקוחותיה, אצלה הנהוגות העבודה שיטות, העסקיים

 מראש ובכתב. ב'צד ו חברההאישורם של  ללא, שהיא מטרה לכל שימוש


