
 
 

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 

 
 

 מייסדיםהסכם 

 ._________________ -ובמקום  _________________ -תאריך שנערך ונחתם ב

    

 בין

 
 ___________________ .ת.ז, ____________________

 _________________טלפון: _______מרח' __________

 ;מצד אחד      "(צד א')להלן: "  

 

 לבין

 

 ___________________ .ת.ז, ____________________

 _________________טלפון: _______מרח' __________

 ;מצד שני       "(צד ב')להלן: "    
 

 

אשר ישראלית בע"מ, פעולה לשם הקמת חברה ביניהם לשתף ברצון הצדדים ו הואיל 

בהשקעות בפרויקטים, מיזמים וכל פעילות עסקית עסוק הינה למטרתה העיקרית 

 ;אחרת

מוגבלת בהון ישראלית לייסד חברה  המייסדיםמעונינים  ,ולשם הגשמת מטרותיהם והואיל

 ;"(החברהמניות, אשר תשמש כגוף במסגרתו תבוצע הפעילות )להלן: "

לחתימתם על הסכם  ,תכי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחר ,והצדדים מצהירים והואיל

 משום כל הפרת הסכם ו/או התחייבות אחרת;על הסכם זה זה וכי אין בחתימתם 

וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים ביניהם באשר לפעילותם  והואיל

 במסגרת החברה, הכל בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;

 כדלקמן: הסכימו, התנו והצהירו הצדדים - לפיכך
 

 ונספחיםמבוא  .1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה  .1.1

 בשום מקרה לפרשנותו של ההסכם ו/או תנאיו.

כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ובכל מקרה  .1.1

של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין 

ההוראה שבהסכם גוברת ועדיפה על הוראת הנספח, הוראה בנספח, תהא 

 אלא אם נאמר אחרת במפורש ובכפוף לדרישות החוק והפסיקה הרלבנטיים.

 

 והון מניותיה החברהרישום  .2

ינקטו הצדדים בכל הפעולות  ,הסכם זההמייסדים על מיד לאחר חתימת  .1.1

 הדרושות לרישום החברה בישראל.



 
 

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 

 
 

בהמשך ויהיה ברוח הסכם "י הצדדים יהא בנוסח נפרד שיקבע ע תקנון החברה .1.1

 מייסדים זה.

 החברה.הצדדים הינם בעלי הון המניות המונפק והנפרע של  .1.2

 ________ -ל ש"ח המחולק  ________של החברה הוא הון המניות הרשום  .1.2

 "(. המניות": ש"ח ע.נ. כ"א )להלן  ________מניות רגילות בנות 

למחזיקים בהן את הזכויות מניות תהיינה שוות זכויות ביניהן והן תקנינה ה .1.2

 את הזכויות הבאות: הנלוות להן כפי שייקבע בתקנון החברה ובין היתר,

 הזכות להיות מוזמן לאסיפות הכלליות של החברה;  .1.2.1

  .;הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה .1.2.1

 בשעת פירוקה.הזכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה  .1.2.2

 

 המניות חלוקת .3

ש"ח ע.נ. כ"א,  1...רגילות בנות  מניות  ________הבעלים של  והינ צד א' .2.1

 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ___ תהמהוו

ש"ח ע.נ. כ"א,  1...רגילות בנות  מניות  ________הבעלים של  והינ צד ב' .2.1

 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ____ תהמהוו

 

 דירקטוריון החברה, יו"ר הדירקטוריון והאסיפה הכללית .4

כל  חברים.  ________ -מורכב יהחברה תנוהל על ידי דירקטוריון, אשר יהיה  .2.1

שינוי בכמות בזהות וכמות חברי הדירקטוריון תיעשה על בסיס האמור 

 בתקנון החברה בלבד.

מניות המונפק מכלל הון   ________ % כל בעל מניות בחברה המחזיק ב .2.1

 .בחברה יהא זכאי למנות דירקטור אחד בדירקטוריון החברה

קטוריון יהיה רשאי בכל הבעלים של המניות שמכוחן נעשה המינוי של חבר דיר .2.2

להסיר מכהונתו את חבר הדירקטוריון שמונה כאמור ולמנות כל אדם  עת

  .על פי הנוהל שייקבע בתקנון החברה מוכחבר דירקטוריון במקו

, אלא אם בעניין מסוים נדרש בישיבות הדירקטוריון (קוורוםהמניין הדרוש )ה .2.2

, אשר בחברה חברי הדירקטוריון המכהנים אותה שעה רובהוא  מנין מיוחד,

 הופיעו בעצמם או באמצעות מיופה כוח.

 חליףדירקטור בהודעה בכתב שתימסר לחברה,  ,רשאי למנות איהדירקטור  .2.2

 .במקומו

קול  אלכל דירקטור יה כאשר ברוב קולותוריון יתקבלו כל החלטות הדירקט .2.4

 אחד בכל הצבעה.

הדירקטוריון של  כיו"רמוסכם כי דירקטוריון החברה ימנה את אחד מחבריו  .2.4

החברה. מובהר בזאת, כי ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע ו/או נוסף 

 .בהצבעות שייערכו בדירקטוריון החברה


