הסכם לצירוף שותף חדש לשותפות
שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________
בין
___________ ,ת.ז__________ .
מרח' _____________________
(להלן" :צד א'")

מצד אחד

לבין
___________ ,ת.ז__________ .
מרח'______________________
(להלן" :צד ב'")

מצד שני

לבין
___________ ,ת.ז__________ .
מרח' _____________________
(להלן" :השותף החדש")

מצד שלישי

הואיל

ובין צד א' וצד ב' (להלן" :השותפים הקודמים") ,נערך ביום _____ הסכם
שותפות (להלן" :ההסכם הקודם") על פיו הקימו השותפים הקודמים שותפות
רשומה (להלן" :השותפות");

והואיל

והשותפים הקודמים מעונינים לצרף לשותפות את השותף החדש והשותף החדש
מעוניין להצטרף כשותף לשותפות;

והואיל

והצדדים מבקשים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הנוגע
לשותפות במסגרת הסכם זה;

לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד
1.1
הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
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כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין
1.2
לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
הצדדים להסכם זה מתחייבים לשתף פעולה ביניהם
1.1
בביצוע הוראות הסכם זה ,לגלות כל פרט מהותי הנוגע לשותפות ו/או
לעניינים הקשורים בה ו/או בהסכם זה ולפעול בהגינות ובתום לב תוך יחסי
אמון מרביים.
 .2הצהרות השותפים הקודמים
השותפים הקודמים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
2.1

השותפות רשומה כדין אצל רשם השותפויות.

2.2

העתק מההסכם הקודם מצורף להסכם זה כנספח א'.

2.1

אין כל הגבלה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת לצירוף
השותף החדש לשותפות.

השותפות מנהלת את ספרי החשבונות שלה ,ויתר
2.2
המסמכים המתייחסים לעסקיה ,כנדרש על פי דין ובהתאם לעקרונות
חשבונאיים מקובלים.
אין לשותפות כל התחייבות שהיא על פי דין ו/או הסכם
2.2
ו/או אחרת לצרף צד שלישי כלשהו לשותפות.
2.2

פירוט מלא ומדויק של כל הנכסים אשר השותפות הינה
בעלת זכויות ו/או זכאית לזכויות כלשהן בקשר עם הנכסים כאמור ,במועד
חתימת הסכם זה ,מצורף להסכם זה כנספח ב'.

כל נכסיה של השותפות נקיים וחופשיים מכל עיקול
2.2
ו/או משכון ו/או שעבוד ו/או זכויות צד שלישי אחרות כלשהן ,פרט לאלה
המפורטים בנספח ב'.
נכון למועד חתימת הסכם זה אין השותפות צד לכל
2.2
הליך משפטי ,בין כתובעת ובין כנתבעת או אחרת בבית משפט ו/או בבית דין
ו/או בטריבונל משפטי אחר כלשהו ו/או בבוררות ,למעט כמפורט בנספח ג'
להסכם זה.
השותפות אינה ערבה בערבות כלשהי לטובת צד שלישי
2.2
כלשהו נכון ליום חתימת הסכם זה ,ולא התחייבה כאמור ,למעט כמפורט
בנספח ד' להסכם זה.
השותפות אינה צד להסכמים ו/או חוזים ו/או
2.12
התחייבויות למעט אלה המפורטים בנספח ה' להסכם זה.

-1-

השותפות לא הפרה כל חוזה ו/או התחייבות מן
2.11
ההסכמים ומההתחייבויות המפורטים בנספח ה' להסכם זה.
לשותפות ביטוח אשר מבטח את כל הרכוש הקבוע של
2.12
השותפות המפורט בנספח ב' להסכם זה .הביטוח מכסה את כל הסיכונים
המכוסים בדרך כלל בסוג העסקים המנוהל על ידי השותפות.
השותפות המציאה לשלטונות מס ההכנסה את כל
2.11
הדו"חות כדין על הכנסותיה עד לשנת המס _____ ,והוצאו לשותפות שומות
מס בהתאם אשר שולמו במלואן.
השותפות הגישה לשלטונות מס ערך מוסף ,למוסד
2.12
לביטוח לאומי ולרשם השותפויות את כל הדו"חות שיש חובה להגישם,
במועד וכחוק ,ושילמה את כל התשלומים המתחייבים בהם.
2.12

אין כל בקשה לפירוק השותפות ו/או לכינוס נכסיה

ולשותפים הקודמים לא ידוע על חשש כלשהו לפירוק השותפות ו/או לכינוס
נכסיה.
בבעלות השותפות מצויים כל הרשיונות ו/או ההיתרים
2.12
הדרושים לפי כל דין לצורכי ניהול עסקיה ו/או כל פעולה אחרת עד ליום
חתימת הסכם זה.
 .1הצהרות השותף החדש
השותף החדש מצהיר כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או
1.1
הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
השותף החדש מצהיר כי הוא מכיר וכי בדק וראה את
1.2
מצבה של השותפות לרבות ,אך לא רק ,מצבה המשפטי ,התחייבויותיה
ונכסיה של השותפות וכי מצא את מצבה מתאים לדרישותיו ומטרותיו.
השותף החדש מצהיר כי ההצהרות וההתחייבויות
1.1
שהוצגו על ידי השותפים הקודמים בהסכם זה נבדקו על ידו והוא מוותר
בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי השותפים הקודמים בקשר
עם השותפות ו/או בכל הקשור להסכם זה.
השותפים הקודמים מתחייבים לגלות בגילוי נאות
1.2
לשותף החדש כל פרט ונתון כלשהם הנוגעים לשותפות ולעסקיה על פי דרישת
השותף החדש.
 .2הצטרפות השותף החדש
החל מיום _____ יצטרף השותף החדש כשותף בשותפות.
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 .2הון השותפות
השותף החדש מתחייב להשקיע בשותפות עד ליום _____ סכום השווה בש"ח ל_____-
דולר ארה"ב ,לפי ערכו היציג של דולר ארה"ב כפי שיתפרסם על ידי בנק ישראל ביום
התשלום בפועל.
 .2חלקם של השותפים
על אף הקבוע בהסכם הקודם ,חלקו של כל אחד מהצדדים בשותפות החל ממועד חתימת
הסכם זה ,לרבות בהון ,בזכויות ,בהתחייבויות ,בנכסים ,במוניטין ,ברווחים ו/או
בהפסדים של השותפות ,יהא כדלקמן:
צד א' _____ %
צד ב' _____ %
השותף החדש _____ %
 .2השקעות נוספות
השקעות נוספות של הצדדים בשותפות תעשה על פי החלטה בכתב של כל הצדדים,
בהתאם לחלקו היחסי של כל צד בשותפות.
 .2זכויות חתימה בשם השותפות
חתימתו של כל אחד מהצדדים להסכם זה ,בצירוף חותמת השותפות או שמה המודפס
תחייב את השותפות בכל דבר ועניין.
 .2תוקף ההסכם הקודם
התנאים וההוראות בהסכם הקודם ,אשר לא שונו במפורש בהסכם זה ,יחולו בשינויים
המחויבים על כל הצדדים להסכם זה והשותף החדש מצהיר כי הוא מאמץ את כל הוראות
ההסכם הקודם.
 .12שינוי  /ביטול
כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה ו/או ההסכם הקודם ,ייעשה אך ורק
במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי שלושת הצדדים.
 .11סמכות שיפוט
הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה
לבית המשפט המוסמך ב_____ בלבד.
 .12הודעות
כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום ,לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום  1ימים לאחר
מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
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ולראיה לנכונות כל האמור לעיל ,באו הצדדים על החתום:

___________
צד א'

ר\12\12\1

_____________
צד ב'

_____________
השותף החדש

