
 
 

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 לפירוק שותפות

 שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________

     

 

 בין

 

 ____________, ת.ז. __________    

 מרח' ______________________

 מצד אחד   "( צד א')להלן: "    

 

 לבין

 

 ___________, ת.ז. ___________

 מרח'_______________________

   מצד שני    "(צד ב')להלן: "

     

והצדדים להסכם זה הינם שותפים בשותפות רשומה ששמה "__________",   הואיל

  "(;השותפותאשר מטרותיה העיקריות הינן __________ )להלן: "

            

  וחלקי הצדדים בשותפות הינם:    והואיל

 _____.% -צד א' 

 _____.% -’ ב צד

 

וברצון הצדדים לפרק את השותפות ולקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם  והואיל

 בפירוק השותפות;

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא   

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב  1.1

 כיתר תנאיו.

בלבד ואין כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות  1.1

 לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

 הסכם זה מבטל כל הסכם קודם בין הצדדים. 1.1
 

 מועד הפירוק .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 

 
 

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי השותפות תפורק ביום _____ ותחדל  

 מכל פעילות.

 הצהרות הצדדים .1  

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי ישתפו פעולה  1.1

ומוחלט של כל עסקי וענייני  ביניהם לחיסול מלא

 השותפות.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לנהוג בהגינות  1.1

 ובנאמנות איש כלפי רעהו בפירוק השותפות.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לנקוט בכל  1.1

הצעדים האפשריים ולעשות כמיטב יכולתם על מנת 

לגבות ולממש את כל הזכויות ו/או החובות הנובעות 

 בטרם פירוקה. מהשותפות

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי העתק מכל  1.3

מסמך ו/או כל דבר דואר המיועד לשותפות או הנוגע 

לשותפות ו/או לפירוקה, אשר יגיע לאחר מועד פירוק 

השותפות לידי אחד הצדדים, יימסר בהקדם האפשרי 

 על ידי הצד שקיבלם לידי הצד האחר.

 אופן ביצוע הפירוק  3

מצהירים ומתחייבים בזאת כי פירוק השותפות יתבצע בדרך ובסדר המפורט הצדדים 

 כדלקמן:

צד א' יקבל את הבעלות במקרקעין המצויים ברחוב __________   3.1

והידועים כגוש _____ חלקה _____ ובריהוט משרדי השותפות וזאת 

_____ דולר ארה"ב לשותפות )להלן: -תמורת תשלום סך השווה בש"ח ל

עד ולא יאוחר מיום _____, לפי השער היציג של דולר ארה"ב "( התמורה"

 הידוע במועד התשלום בפועל.

כל המיסים, האגרות, ההיטלים, תשלומי חובה, ההוצאות ושכר טרחת עו"ד   3.1

"( שיחולו על העברת הבעלות הנ"ל או הקשורים בכך התשלומים)להלן: "

 יחולו על השותפות. 

 ________בבנק  שותפותבון הבנק של הצמו את ניהול חש' מקבל על עאצד  3.1

' לא יורשה לעשות כל פעולה ב. צד _______חשבון מס' _______ סניף

' בבחשבון זה והצדדים ינקטו בכל הפעולות הנחוצות להסרת שמו של צד 

 מהחשבון או ערבותו לו.


