שותפות משולה לנישואין
בין בני זוג הרוצים לקיים אורח חיים משותף ,כך גם השותפים הרוצים להקים עסק או מיזם משותף.
כמו בנישואין בהתחלה הכל נראה ורוד ומבטיח ,אך המציאות לעיתים חזקה מכל תסריט אופטימי.
המציאות בחיי השותפות מעמידה לשותפים אתגרים לא פשוטים ,מחלוקות וקשיים .מצבים בהם רצוי,
אף הכרחי ,כי יהיה לשותפים הסכם כתוב ומפורש ככל הניתן בו קבועים כללים וענייני השותפות כפי
שקבעו מראש השותפים עצמם .
הסכם השותפות נועד להגדיר מראש כללים ועניינים הנוגעים להתנהלותה של השותפות ,משלב
הראשוני להקמתה ,עובר להפעלתה ועד לשלב פירוקה.
כמובן שהסכם שותפות צריך שיותאם למטרת השותפות ואישיותם של השותפים ,יכולתם ורצונם ,אך
יש מספר נקודות החייבות להיות בכל הסכם שותפות .
מטרת השותפות-מעבר לעקרון שהשותפות צריכה לפעולה להשאת רווחיה ,השותפים צריכים
להגדיר את מטרות השותפות באופן הברור ביותר .
הגדרת תפקידים -השותפים צריכים לעגן את החלטתם בנוגע לחלוקת התפקידים ביניהם בהסכם
השותפות .היקף המשרה שיעבוד כל שותף ושותף בשותפות וכדומה .
מימון השותפות -יש שותפויות שהקמתן כרוכה בהשקעה ממונית ,השקעה שלעיתים אינה משגת
עבור חלק מהשותפים .הגדרת עניין המימון מראש מונעת אי הבנות בעניין זה .
שכר וחלוקת רווחים -השותפים צריכים להגדיר בהסכם את צפיות השכר שלהם והצפיות לקבל
רווחים בסוף שנת עסקים .יש שותפים שאינם נחוצים לשכר או התחייבות לקבל רווחים מאותה שותפות
מאחר ומדובר בעסק משני שלהם ,לעומת שותפים שהשותפות עבורם תהא מקור הכנסתם היחידי,
ומכאן החשיבות להגדיר עניין רגיש זה מראש .
מכירת חלקו של שותף בשותפות -יש מצבים בהם אחד מהשותפים יהיה מעוניין למכור את חלקו
בשותפות ,מסיבות שונות ומגוונות .התייחסות מופרשת בהסכם למצב יכולה למנוע מצבים אבסורדים
לפיהם השותף שלא מכר את חלקו עשוי להיות שותף למי שאינו רצוי לו או לשותפות .כללים בסגנון
""along tagו " -"along bringהינם חלק מהפתרונות שיכולים וצריכים להיקבע בהסכם השותפות.
מנגנון מוסכם ליישוב מחלוקות -מצבים בהם מתעוררות מחלוקות בין השותפים הם מצבים
לגיטימיים בהחלט .יחד עם זאת ,רצוי וחשוב כי השותפים יסכימו מראש על מנגנון כיצד הם מיישבים
מחלוקות ביניהם .מנגנון ליישוב מחלוקות יכול שיהיה בורר מוסכם ,או גוף מוסכם שימנה את בורר,
אישיות מסוימת הרלוונטית לתחום השותפות וכדומה .

מנגנון מוסכם לפירוק השותפות -הסכם השותפות צריך שיתייחס לפירוק השותפות ,נסיבות פירוק
השותפות יהיו אשר יהיו .פירוק השותפות אינו מסתכם רק בחלוקת הנכסים וההתחייבויות בין השותפים,
אלא כולל חובת הסדרת הפירוק מצד השותפים אל מול גורמים חיצוניים לשותפות ,כגון :סגירת
חשבונות בנק וערבויות ,סגירת תיק במס הכנסה ,סגירת תיק במע"מ ועוד .
יזמים ובעלי עסקים ,אל תאמרו "יהיה בסדר" "אנחנו נסתדר" ,לפני שאתם נכנסים לשותפות תבדקו
איך אתם יוצאים ממנה -תעשו הסכם שותפות.

