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 ממון הסכם

 XXXֹֹֹֹֹֹֹֹ בשנת  XXXֹֹֹֹֹֹֹֹ לחודש XXX שנערך ונחתם ביום                                             

 

 ("צד א'")להלן:                          .....ת.ז.     XXXX  בין:

  XXXXX :הכתובתש

                 

 ("צד ב'")להלן:    ......ת.ז.    XXXX  לבין:

         XXXXX: ותכתובש

                                                      

 .' גרושה ללא ילדים ובכוונת הצדדים להינשא זל"ז כדמו"יא' רווק ללא ילדים וצד בוצד  הואיל: 

עפ"י הוראות הסכם זה ולא עפ"י כלכליים הוהצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם הממוניים ו והואיל 

 .בוע בדיןההסדר הק

וליתן לו תוקף של פסק דין ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג  ,זה ממון מבקשים לאשר הסכםוהצדדים   והואיל:

 , וע"פ כל דין.1973התשל"ג 

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבואא. 

 .בכפיפה אחתעמו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא   .1

, ללא יוצא מן הכלל, יוסדרו בהסכם זה, וכי הסכם זה יהיה ביניהם סכימים כי כל העניינים הממונייםהצדדים מ .2

כל טענה ו/או  להםלא תהיינה מעבר להסכם, ובכפוף ליישומו, כי ו ,שיחייב את הצדדים יההסכם היחיד

 .זה מזהתביעה 

 תחולת ההסכם. ב

כל נכסי הצדדים, הן על אלו שנצברו לכ"א טרם  הסכם זה וכל ההסדרים המפורטים בו חלים ויחולו על .3

לאחר מכן, בין שנרכשו ע"י אחד מהצדדים ובין שנרכשו ע"י  ונוספונישואיהם זל"ז והן על אלה שנצברו 

 שניהם, לרבות נכסי מקרקעין, מטלטלין, נכסים בעין ושאינם בעין ולרבות זכויות וחובות מכל מין וסוג שהוא.

 םנכסי צד א' הייחודיי. ד

זכויותיו של צד א' במניות, באופציות, בקרנות ובחשבונות אחרים הקשורים למקום עבודתה בחברת  .4

 ________, יהיו שייכים לצד א' בלבד.

 לצד ב' אין ולא יהיו בעתיד כל זכויות, דרישות, טענות או תביעות בקשר לזכויות המנויות בפרק זה. .5

 נכסי צד ב' הייחודיים. ג

)להלן "הדירה"(,  XXXX חלקה תת XXXXחלקה  XXXXגוש  ,XXXXXברחוב בדירה זכויותיו של צד ב'  .6

 שייכת לצד ב' בלבד ותישאר בבעלותו בלבד כקניינו הייחודי ולצד א' לא יהיה כל חלק בה.
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אם בכל עת שהיא תימכר הדירה לצד ג', תהיה התמורה שתתקבל ממנה שייכת לצד ב' בלבד. אם ירכש 

 ., אף נכס זה יהיה שייך לצד ב' בלבד)להלן "הנכס החדש"( שתתקבל ממכירת הדירה נכס אחרבתמורה 

ככל שצד א' תשקיע מכספה בדירה שתירכש, בין אם מכספים שלה ובין אם באמצעות הלוואה, יירשם על 

 שמה חלק יחסי בנכס החדש, בהתאם להיקף השקעתה בנכס החדש לעומת שוויו הכולל של הנכס.

 אין ולא יהיו בעתיד כל זכויות, דרישות, טענות או תביעות בקשר לזכויות המנויות בפרק זה.לצד א'  .7

 כללי. ג

אם לאחר נישואיהם ירכשו הצדדים נכסים משותפים במאמצים משותפים או כרישום משותף על שם שניהם,  .8

 –יחולו לגבי אלה ההוראות הבאות 

יה התמורה שתתקבל ממימושו כאמור שייכת לשני נמכר רכוש משותף לצד ג' או מומש בדרך אחרת, תה .א

 הצדדים בחלקים שווים.

של צד. נכס המוגדר בהסכם  םייחודייבכל מקרה לא יהיה שיתוף בנכסים המוגדרים בהסכם זה כנכסים  .ב

זה כנכס ייחודי של צד, יישאר בבעלותו בכל עת ותמורה שתתקבל ממימושו תהיה שייכת רק לצד 

 חודי.שהרכוש נחשב כרכושו היי

הצדדים ינהלו משק בית משותף במסגרת נישואיהם ולצורך זה יוכלו להחזיק חשבון משותף. על חשבון  .9

  משותף המשמש את צרכי משק הבית המשותף לא יחולו הוראות הסכם זה.

לא תהא למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין שהוא כנגד הצד השני פרט להתחייבויות  .10

 ת מהסכם זה.הנובעו

שיאשר וייתן לו תוקף של פסק  ת המשפט לענייני משפחהלבי , מייד לאחר חתימתו,הצדדים יגישו הסכם זה .11

 .דין

הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם, הבינו את תוכנו, משמעותו, ותוצאותיו, וכי הם חותמים עליו מרצונם  .12

 הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה.

 

                                                                      

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

           ____________        ________________ 

XXXX              XXXX 


