
 
 

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 

 
 

 הסכם שותפות
 _________________. -_________________ ובמקום  -שנערך ונחתם בתאריך 

    

 בין

 

 ____________________, ת.ז. ___________________

 מרח' _________________טלפון: _________________

 מצד אחד;     "( צד א')להלן: "  

 

 לבין

 

 _______________________________________, ת.ז. 

 מרח' _________________טלפון: _________________

 מצד שני;       "(צד ב')להלן: "    

 

 

 

והצדדים מעוניינים להקים שותפות רשומה שעיקר עסוקה הינו  הואיל 

 "(;   השותפות_______________ )להלן: "

לשיתוף הפעולה ביניהם וברצון הצדדים לקבוע את התנאים וההוראות בנוגע  והואיל

בהפעלת השותפות, השקעותיהם בשותפות, היחסים ההדדיים בינם לבין עצמם 

 ביחס לניהול השותפות ובנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לגביה;

ואין כל מניעה משפטית או אחרת להתקשרותו כל אחד מהצדדים בהסכם זה, וכי  והואיל 

נם עומדים בניגוד או בסתירה לפסק פיו אי-הסכם זה וביצועו והתחייבויותיו על

דין, לצו או להוראה של בית משפט, לחוזה או הסכם כלשהו שהוא צד לו, 

למסמכי היסוד שלו, או לכל התחייבות אחרת שלו, בין מכוח הסכם )בעל פה, 

 בהתנהגות או בכתב( ובין מכוח הדין.

צורך קיום חיוביו כי יש בידי כל אחד מהצדדים את היכולת הכלכלית הנדרשת ל והואיל

 פי הסכם זה.-על

 

 הצדדים הסכימו, התנו והצהירו כדלקמן: -לפיכך 

 

 כללי; פרשנות .1

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

כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם זה משמשות לצורכי נוחות בלבד, והן לא  .1.1

 תשמשנה באופן כלשהו לפרשנות הסכם זה.



 
 

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 

 
 

לשון יחיד כוללת רבים, ולהיפך; ולשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך; כל  בהסכם זה .1.1

 לרבות הטיותיו. –מונח כהגדרתו בהסכם זה 

 

 ורישום השותפות ההקמ .1

הצדדים להסכם זה מקימים בזאת שותפות, ולשם כך יחתמו הצדדים על כל המסמכים  .1.1

הדרושים לרישום השותפות ויגישו אותם לרישום כדין אצל רשם השותפויות עד ולא 

 ממועד חתימת הסכם זה. ימים 13יאוחר מתום 

להסכם זה, וכולל את שם השותפות,  נספחכמצורף העתק ממסמכי רישום השותפות  .1.1

הגדרתו של כל שותף, שמות בעלי זכויות החתימה  ,מקומו הראשי של העסק, שמו, מענו

 בשם השותפות ומועד חתימת הסכם זה.

"__________" או כל שם אחר אשר יוסכם על הצדדים בכתב  יהאשם השותפות  .1.1

 ושיאושר על ידי רשם השותפויות.

ה את תקנון השותפות המוגבלת וכל עניין שלא הוסדר במפורש הוראות הסכם זה תהוונ .1.2

 בהסכם זה יחולו עליו הוראות פקודת השותפויות. 

 

 הון השותפות, השקעות וחלוקת רווחים .1

חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות בשותפות ו/או ברווחיה ו/או בהפסדיה ו/או בכל  .1.1

 דבר אחר יהא כדלקמן:

 צד א' %_____  

 _צד ב' %____  

 "(.השותפים)צד א' וצד ב' להלן: "  

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי ההון ההתחלתי שיושקע על ידי צד א' בשותפות  .1.1

מן אחד כל  _____.-_____ ועל ידי צד ב' סך השווה בש"ח ל-הינו סך השווה בש"ח ל

 . ______הצדדים מתחייב כי ישקיע בשותפות את חלקו כמפורט לעיל לא יאוחר מיום _

השקעה נוספת בשותפות תעשה אך ורק על פי בעתיד כל הצדדים מתחייבים בזאת כי כל  .1.1

 הסכמה בכתב של כל הצדדים להסכם זה.

 

 מטרות השותפות .2

 מטרותיה העיקריות של השותפות תהיינה כדלקמן:

 א. __________________________.

 __________________________.ב. 

 

 תקופת השותפות .5

תקופת תחל להתקיים ביום חתימת הסכם זה לתקופה בלתי מוגבלת )להלן: "השותפות  .5.1

 "(.השותפות

הצדדים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפרק את השותפות ו/או לדרוש פירוק השותפות  .5.1

יום מראש על ___ ו/או לפרוש מהשותפות, ובלבד שנתנו הודעה בכתב לשותפות לפחות 

 רצונם לעשות כן.


