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 הסכם לצירוף שותף אשר יאתר משקיעים לחברה

 שנערך ונחתם ב_________ ביום _________ בחודש _________ בשנת _________

   

 בין

 

 . ______________, ת.ז. ____________1

 מרח' ____________________________      

 "(בעל מניות א')להלן: "   

  

 __. ______________, ת.ז. __________2

 מרח' ____________________________        

 "(בעל מניות ב')להלן: "   

 

 "(בעלי המניות)כולם לעיל ביחד ולחוד להלן: "   

 

 . ______________, ח.פ. ____________3

 מרח' ____________________________        

 מצד אחד    "(החברה)להלן: "   

 

 לבין

 

  ז. ____________________________, ת.   

 מרח' ____________________________   

 מצד שני    "(השותף החדש)להלן: "   

 

 

 והחברה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שהתאגדה כדין בישראל הואיל

 

והשותף החדש מצהיר כי ביכולתו לאתר ולסייע באיתור משקיעים אשר יעמידו  והואיל

  "(המשקיעיםורך פעילותה )להלן: "לחברה את המימון הדרוש לצ

 

ובעלי המניות מסכימים להעביר לשותף החדש מניות בחברה תמורת קבלת  והואיל

   המימון הדרוש כאמור לעיל, הכל כמפורט בהסכם זה
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והצדדים מעונינים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם  והואיל

 במסגרת תנאי הסכם זה

 

 הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם,

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. .א

כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה  .ב

 לפיהן.

 תנאי מתלה .2

 ברה.תנאי מתלה לתוקף הסכם זה הינו אישור הסכם זה על ידי האסיפה הכללית של הח

 הצהרות החברה .3

 החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

-כי הונה הרשום של החברה, ביום חתימת הסכם זה, הינו _____ ש"ח מחולק ל .א

 "(.מניות רגילות_____ מניות רגילות, ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת )להלן: "

כי הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביום חתימת הסכם זה מוחזק  .ב

 :כדלקמן

 _____ מניות רגילות. -בעל מניות א' 

 _____ מניות רגילות. -בעל מניות ב' 

 הצהרות השותף החדש .4

 השותף החדש מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כי הוא מכיר את מצב החברה וכי בדק וראה את מסמכי התאגדותה, מצבה של  .א

כי החברה לרבות, אך לא רק, מצבה המשפטי והתחייבויותיה ונכסיה של החברה ו

 מצא את מצבה מתאים לדרישותיו ומטרותיו.

כי ההצהרות וההתחייבויות שהוצגו על ידי החברה בהסכם זה נבדקו על ידו והוא  .ב

מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם מניות החברה 

 ו/או מצב החברה.

 בהסכם זה. כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו .ג

כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים לשם איתור משקיעים, ניהול משא ומתן  .ד

עם המשקיעים, השתתפות במצגות בפני המשקיעים וכריתת הסכמים עם 

 המשקיעים בכל הנוגע להשקעתם בחברה.
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כי ישמור אמונים לחברה וישקיע את מירב מאמציו וזמנו לביצוע התחייבויותיו  .ה

 זה.על פי הסכם 

 

 

 

 

 העסקה .5

השותף החדש מתחייב להצטרף לחברה במאמציה לאיתור משקיעים אשר  .א

ישקיעו בחברה ויממנו את פעילות החברה וזאת מעבר לסך מינימלי השווה בש"ח 

_______ דולר ארה"ב, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד חתימת -ל

 "(.ההשקעההסכם זה )להלן: "

להשתתף באופן אישי בכל המצגות, אשר יוזמן אליהן על  השותף החדש מתחייב .ב

 ידי החברה, אותן תערוך החברה בפני משקיעים פוטנציאלים.

במידה וההשקעה לא תופקד בחשבון הבנק של החברה עד לתום שנה ממועד  .ג

חתימת הסכם זה, הסכם זה בטל מעיקרו ומובהר בזאת כי השותף החדש לא יהא 

 ו/או כיסוי הוצאות כלשהם מאת החברה.זכאי לתמורה ו/או תשלום 

 התמורה .6

בתמורה לתרומתו של השותף החדש לאיתור משקיעים ולהיותו הגורם היעיל  .א

שיביא להתקשרות בין החברה לבין המשקיעים בהסכם מחייב והפקדת ההשקעה 

בפועל בחשבון הבנק של החברה על ידי המשקיעים, יעבירו כל אחד מבעלי 

מלוא ההשקעה בחשבון הבנק של החברה, _____ מניות  המניות, במועד הפקדת

רגילות לשותף החדש, כך שמיד לאחר העברה יהיה השותף החדש הבעלים 

"(. התמורהוהמחזיק של %_____ מהונה המונפק והנפרע של החברה )להלן: "

 השותף החדש מסכים ומתחייב לקבל לידיו את המניות כאמור.

, במעמד החתימה על שטרי העברת מניות, השותף החדש ישלם לכל בעל מניות .ב

 את ערכן הנקוב של המניות אשר יועברו לו על ידי כל בעל המניות.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי במידה והשותף החדש ישתתף באיתור  .ג

משקיעים אשר ישקיעו בחברה סך הגבוה מסך ההשקעה, לא יועברו לשותף 

 החדש מניות נוספות מעבר לתמורה.

בזאת כי התמורה מגלמת וכוללת את כל התמורה שלה יהא זכאי השותף  מובהר .ד

 החדש בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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מובהר בזאת כי השותף החדש יהא זכאי לתמורה רק לאחר שיתרום לאיתור  .ה

משקיעים, יהא הגורם היעיל שיביא להתקשרות בין החברה לבין המשקיעים 

מלוא ההשקעה בחשבון הבנק של החברה על ידי  בהסכם מחייב ולאחר הפקדת

המשקיעים. השותף החדש לא יהא זכאי לתמורה כלשהי במידה ומשקיעים שלא 

 תרם לאיתורם ישקיעו בחברה.

 ניהול החברה לאחר העברת המניות לשותף החדש .7

מובהר בזאת כי על אף האמור במסמכי ההתאגדות של החברה, לשותף החדש  .א

 דירקטור בדירקטוריון החברה. לא תהא הזכות למנות

על אף האמור במסמכי ההתאגדות של החברה, אין החברה חייבת להקצות  .ב

לשותף החדש מניות נוספות במידה ויוחלט על הקצאה של מניות החברה, בין 

 מתוך הון רשום שטרם הוצא ובין בעקבות הגדלת הון.

של החברה על אף האמור במסמכי ההתאגדות של החברה, האסיפה הכללית  .ג

רשאית לקבל החלטות ללא הסכמת השותף החדש ובכל מקום בו נקבע במסמכי 

ההתאגדות של החברה כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו פה אחד, הכוונה 

היא רק לקולות בעלי המניות, למעט קולו של השותף החדש. המנין החוקי 

ות הכלליות המינימלי )קוורום( לקיום אסיפה כללית ולקבלת החלטות באסיפ

יהא מספר בעלי המניות כאמור במסמכי ההתאגדות של החברה, למעט השותף 

 החדש.

על אף האמור במסמכי ההתאגדות של החברה, זכות הסירוב הראשונה הקבועה  .ד

בתקנון החברה לא תחול על בעלי המניות לגבי השותף החדש, דהיינו בעלי 

ן לשותף החדש במידה וירצו המניות בחברה לא יהיו חייבים להציע את מניותיה

 למכרן ו/או להעבירן לצד שלישי כלשהו.

מוסכם כי כל החובות החלות על בעלי המניות בחברה יחולו גם על השותף החדש  .ה

 החל ממועד העברת מניות החברה לבעלותו.

 אי תחרות .8

השותף החדש ו/או שלוחיו מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או 

ו במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו על ידי החברה, במישרין או בלקוחותיה ו/א

בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאי ובין כשכיר, לרבות על ידי שותפות 

או החזקה בעצמו או באמצעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם, 

מניות בחברה ובמשך _____ שנים  משך כל זמן היותו בעצמו או באמצעות אחרים בעל

 לאחר מכן.

 שמירה על סודיות .9
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כל מידע הקשור לחברה, לשירותיה, ללקוחותיה, לתוכניותיה, לסודותיה  .א

המקצועיים, העסקיים והמסחריים ו/או לעסקיה, אשר הגיע או יגיע לידיעת 

 השותף החדש ו/או שלוחיו הינו מידע חסוי, ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל,

אלא שאם הפך המידע לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות כלשהי של מי 

מהצדדים ו/או שלוחיהם ו/או מי מעובדי החברה, יישאר אף אז המידע בבחינת 

מידע חסוי. המידע האמור יכול שיהיה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע 

מפות, תיאור  בעל פה או מידע בכתב לרבות בצורת דו"חות, תירשומות, מסמכים,

המידע הליכי שיווק, הפצה, פיתוח ואחרים או בכל צורה אחרת )להלן :"

 "(.החסוי

השותף החדש ו/או מי משלוחיו, מתחייב שלא להעביר, במישרין או בעקיפין,  .ב

מידע חסוי לכל אדם ו/או גוף מחוץ לחברה ולעובדים אחרים של החברה, בטרם 

חר מכן, אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך ובמהלך היותו בעל מניות בחברה ואף לא

ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או קידום המטרות לשמן הוקמה החברה, 

וזאת לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב, וכן לא לעשות שימוש כלשהו, 

במישרין או בעקיפין, במידע חסוי שלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

ת החברה ולשמור על סודיות בכל הקשור לעסקי החברה זה ו/או קידום מטרו

 ולמכלול ענייניה.

כל מידע חסוי שהגיע או יגיע לרשות השותף החדש ו/או שלוחיו בקשר לחברה,  .ג

יהיו בכל עת רכושה הבלעדי של החברה ויוחזרו לה עם סיום היות השותף החדש 

ל פריט כאמור בעל מניות בחברה, או אף קודם לכן, אם תדרוש זאת החברה. כ

לעיל לא יועתק ולא ישוכפל ולא יועבר לאחר על ידי השותף החדש ו/או שלוחיו, 

 במישרין או בעקיפין, אלא אם נתקבלה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 זכויות יוצרים, מוניטין וסודות מסחריים .11

י כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בכל חומר שייערך על יד .א

החברה יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה. השותף החדש מסכים שלא יהא 

רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים 

 ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

יו קנייניה המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעולותיה של החברה יה .ב

הבלעדיים והמלאים של החברה. השותף החדש מסכים שלא יהא רשאי להשתמש 

במוניטין ובקשרים העסקיים ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים 

 ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
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ימה אחרת שתשמש רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רש .ג

את פעילותה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה. השותף 

החדש מתחייב שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה אלא למען החברה 

 ובהסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

 עבירות מניות .11

היה והשותף החדש יבקש למכור ו/או להעביר את מניותיו או כל חלק מהן  .א

"( את המניות אותן ההצעהרה, יהיה חייב השותף החדש להציע )להלן: "בחב

"(, ליתר בעלי המניות בחברה, לכל אחד המניות המוצעותיבקש למכור )להלן: "

בהתאם לחלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה, במחיר ובתנאי תשלום 

 הצד" כפי שהוצאו לו על ידי קונה מרצון, בשוק חופשי ובתום לב )להלן:

 "(.שלישי

ההצעה כאמור תהא בכתב ותצורף אליה התחייבות של אותו צד שלישי לרכוש  .ב

 את המניות המוצעות בתנאים המוצעים על ידו.

אם מי מיתר בעלי המניות יבקש לרכוש את המניות המוצעות, כי אז, יהא חייב  .ג

נאי להודיע לשותף החדש על הסכמתו לרכוש את כל המניות המוצעות במחיר ובת

 יום ממועד קבלת ההצעה. 31התשלום המוצעים על ידי הצד השלישי, הכל תוך 

סרבו יתר בעלי המניות המוצעות ו/או לא הסכימו לרכשן בתנאים המוצעים על  .ד

ידי הצד השלישי וכמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת לה ו/או לא השיבו 

שותף החדש למכור יום מעת שקיבלו אותה, כי אז יהיה רשאי ה 31להצעה תוך 

כאמור ובתנאי נוסף שאותו צד שלישי אינו מתחרה בעסקי החברה ויחתום על 

 הסכם המייסדים של החברה כאילו היה צד לו מלכתחילה.

הסכימו יתר בעלי המניות או מי מהם לרכוש את המניות המוצעות בתנאים  .ה

וצעות כמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת אליה, כי אז, יעברו המניות המ

לקניינם של אותם יתר בעלי המניות שנענו להצעה, בהתאם לחלקם היחסי בהון 

המניות המונפק של החברה, וכנגד ביצוע התשלום בתנאי התשלום כמפורט 

 בהצעה.

 פעולות נוספות לשם מתן תוקף להסכם זה .12

מבלי לגורע מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה, מתחייב כל צד לחתום על כל  .א

צע כל פעולה שהחתימה עליו או עשייתה על ידו דרושה לשם מתן תוקף מסמך ולב

 להוראות הסכם זה ולביצוען.
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כל הוראה של תקנון החברה הסותרת הוראות הסכם זה, לא תחול במערכת  .ב

היחסים שבין הצדדים להסכם זה ובמקרה של סתירה בין תקנון ההתאגדות ובין 

 כל הקשור לצדדים של הסכם זה.הוראות הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה ב

 מעביד -אי תחולת יחסי עובד  .13

מזמין ואין  -מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  .א

מעביד בין החברה לבין השותף החדש ו/או העובדים מטעם  -ולא יהיו יחסי עובד 

 השותף החדש בביצוע הסכם זה.

ת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג השותף החדש ישא בכל האחריות המוטל .ב

 לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.

מובהר בזאת כי השותף החדש ו/או מי מטעמו אינם זכאים מהחברה לתשלום  .ג

הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם 

 ן.קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורי

מובהר כי השותף החדש ו/או מי מטעמו אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד  .ד

התמורה, בעקבות ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו ו/או בעקבות ביטול 

 ו/או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

השותף החדש מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד  .ה

במעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה ובהעדר יחסי  כלשהם שיהא בהם כדי לפגוע

 מעביד בינו לבין החברה. -עובד 

השותף החדש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה  .ו

שיגרמו לחברה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כי בין החברה לבין מי 

מכל הקשור להסכם מעביד ו/או הנובעת  -מעובדי השותף החדש שררו יחסי עובד 

 זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

מובהר בזאת כי בין החברה לבין השותף החדש לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או  .ז

שליחות וכי השותף החדש אינו סוכן ו/או שלוח של החברה ואינו רשאי ו/או 

מוסמך להתקשר בשם החברה ביחסים חוזיים עם צד שלישי כלשהו, אלא אם 

 יבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.ק

 הוצאות .14

ההוצאות הכרוכות בביול הסכם זה ו/או בהקצאת המניות לשותף החדש ו/או  .א

 בכל הנובע מביצוע הוראות הסכם זה יחולו על החברה.

 כל צד להסכם זה ישא בהוצאות שכר טרחת עורך דינו בגין עריכת הסכם זה. .ב

 בוררות .15
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סכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו כל מחלוקת בין הצדדים לה .א

של הסכם זה או מסמכי ההתאגדות של החברה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד 

יום מיום פנייתו של אחד  7שזהותו תוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה, בתוך 

 הצדדים למשנהו, ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

 זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.חתימת הסכם  .ב

 .1968 -על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח  .ג

 כללי .16

השותף החדש איננו רשאי להמחות זכויות ו/או חובות המוטלות עליו על פי  .א

 הסכם זה מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

ולא יהיה כל הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין  .ב

תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל 

שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור 

בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב 

 שיחתם על ידי הצדדים.

תהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לא השתמש ו/או הש .ג

 לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם לו או כתובת  .ד

אחרת עליה תינתן הודעה בהתאם לסעיף זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד אחד 

שעות מעת שנמסרה  72ב כאילו נתקבלה תוך למשנהו לפי הכתובות הנ"ל תחש

 למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל ועם מסירתה, אם נמסרה ביד.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

_________________      _________________ 

 השותף החדש               החברה          

 

 

_________________      _________________ 

 'בעל מניות ב              יות א'בעל מנ      


