
 לחיים משותפים ו/או נישואין הסכם ממון

 

 "(גברה")להלן:           ................. ת.ז:     מרח' _________ ,  XXXX  :יןב

 "(האישהלהלן: ")       ..................ת.ז:  , _______מרח'              XXXX  :לבין

         

 מבוא

  ,תיים וחציכשנמזה  רומנטיתחברית הואיל והצדדים מנהלים מערכת יחסים 

מחודש   החל ,יחד תחת קורת גג אחת לעבור להתגוררוהואיל וברצון הצדדים 

XXX  

זל"ז  ינשאוי אף הצדדים יתכן כיוהואיל ואם המגורים המשותפים יעלו יפה, 

  .בעתיד

ם, הרכושייהממוניים ו והואיל וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כלל ענייניהם             

רכוש שייצברו כן ממון ורכוש שצברו טרם חתימתם על הסכם זה וממון ו לרבות

ו/או במהלך הנישואין, אם יחליטו  תחת קורת גג אחת במהלך חייהם המשותפים

מלאה  רכושיתממונית ו בדרך של הפרדה ,("החיים המשותפים"להינשא )להלן: 

תף, כמבואר משו בנק , למעט חשבון("הפרדה רכושית"ומוחלטת )להלן: 

 בהסכם.

 הצדדים הצהרות

מערכת  ללכנועד להגדיר את ש ,זההסכם ממון ל מצהירים כי הגיעו הצדדים

, להגדיר את הערבות הםבמטרה לענות על צרכי ,ביניהםהיחסים הכלכלית 

שהושג או יושג בכול  ,שמירה על רכושו ל אחד מהםוולאפשר לכ ביניהםההדדית 

ההסכם מבטל מעיקרא כול  .נפרדות כלכליות קבלת החלטותל מרבימרחב ו ,עת

 .יתההסכמה קודמת, ככול שהי

בענייני  ותעתידי מחלוקותנועדו למנוע זה ההגדרות בהסכם הצדדים מצהירים כי 

החיים חו"ח יגיעו  . אםהחיים המשותפיםבנושאים הנגזרים מהם, לאורך ו כספים

 הממון ועד הסכםנכתוצאה מרצונו של אחד הצדדים, לסוף דרכם,  המשותפים

 הרכוש. הממון ו בנושאי מחלוקותללא  ,ופשוטה מסודרתפרידה  לצדדים לאפשר

ממשיים  נכסיםו , השכלהממון הצדדים מצהירים כי ידוע להם שהגבר הוא עתיר

וכן כי החיים  מועטים , מכל סוג שהוא, הםוכי נכסי האישה ווירטואליים

 ת את משנהו.המשותפים לא מקנים למי מהצדדים זכויות לרש

 והדין תחולת החוק

הצדדים מסכימים כי יחסי הממון ביניהם יוסדרו אך ורק על פי הסכם זה, 

לרבות חוק יחסי , יעתידאו קיים  ,ו/או דין ל חוקווהוראותיו יגברו על הוראות כ

חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג וה 1973 -ממון בין בני זוג, התשל"ג

 דין או פסיקה, לרבות הלכות וחזקות השיתוף.כול ו/או  2014-שנפרדו, התשע"ד



 אך ורק ל הקניית זכויות ו/או חבויות בין הצדדים תעשהוהצדדים מסכימים כי כ

איש מהצדדים לא יטען נגד משנהו כי יש לפרש התנהגותם של . במפורש ובכתב

ות ו/או זכוי יםכמקנ פורום,בכל עת או בכול  ,, או את דבריהםאו מי מהם ,הצדדים

 בהסכם זה.  השונות ממה שנקבע  ,חבויות משפטיות

 



 ההסכםתנאי 

וחו"ח אם  ,החיים המשותפים, במהלך מעת חתימת הסכם זהבכל התקופות,  .1

לא . ומוחלטת הפרדה רכושית מלאה םביניהיחליטו הצדדים להיפרד, תחול 

ו ו/א רכושכספים ו/או טענה או תביעה ל שום זכות או מהם דתהייה לאף אח

 בשליטתוברשותו או על שם הצד השני, או  מותהרשו , מכול סוג שהוא,זכויות

  .("רכוש")להלן: 

ו/או נרכש על ידה  החיים המשותפיםשהיה שייך לאישה טרם מכל סוג שהוא,  ,רכוש .2

 ,על שם האישה יהיה שייך ,יהיה רשוםאו  ,שרשוםו/או  החיים המשותפיםבמהלך 

 החיים המשותפיםשהיה שייך לגבר טרם  סוג שהוא,ל ו, מכרכוש .לאישה ,ל עתובכ

על שם  ,יהיה רשוםאו  ,שרשום ו/או החיים המשותפיםו/או נרכש על ידו במהלך 

שני רכוש שיהיה רשום על שם הצדדים יהיה שייך ל. לגבריהיה שייך בכל עת  הגבר

הוא יהיה שייך לצדדים  ,אם לא ירשמו אחוזים .על פי אחוזי הרישום ,צדדיםה

לשני שייך יהיה  ,בשום מרשם ניתן לרישוםשאינו  ,ממשי רכוש .חלקים שוויםב

, רכוש לא ממשי, מסוג של ידע, מוניטין, טכנולוגיה, קשרים הצדדים בחלקים שווים.

, בכול יהיה שייך ל רכוש לא ממשי אחר,וכו , זכויות תביעה, קניין רוחניאפ-סטארט

  . , או בשליטתו.א מצוי ברשותואו שהו ,רכש אותואו  ,אתו השיגלצד ש עת,

ממשית ולא  ,ל הכנסהווכ , ההפרשיםהרווחיםהבונוסים, , ההטבות, ל השכרוכ .3

 לחשבון הפרטי שלו. אך ורק מויוזרו ,שלו ויהימכול מקור שהוא,  ,ל צדושל כ ,ממשית

ביניהם על פי יחס הבעלות  נהחולקתשני הצדדים  שם הכנסות ממקור הרשום על

אך ורק הצד שהתחייב, אלא אם התחייבו שני הצדדים יישא חייבות ל התוכבהרשום. 

בשום דרך, והם יבהירו זאת  ,הצדדים לא יהיו ערבים זה לזהבאותה התחייבות. 

   ל מחויבות שייקחו על עצמם.ולגבי כ

ויישא בתשלום בגינו מחשבונו  ,הגבר יספק לצדדים מדור במהלך החיים המשותפים .4

לפנות  מחויבתהאישה  ., בין אם המדור יהיה רכושו ובין אם יושכר על ידוהפרטי

על ידי  ,שתינתן , ככולסיום החיים המשותפיםהודעת שמיום יום  90בתוך  זה מדור

 .לצד השני מי מהצדדים

לחודש ₪  12,000סכום של  כול חודש יזרים גברהבמהלך החיים המשותפים  .5

החובות והזכויות  .₪ 5,000והאישה , צדדים, שיפתח על שם שני הלחשבון משותף

המשותפות החשבון המשותף ישמש להוצאות לשני הצדדים.  משותפיםיהיו בחשבון 

ככל שתהיה מחלוקת . ולחיסכון , לרבות מיסיםהמדור אחזקת להוצאות, של הצדדים

מהחשבון המשותף, תיוותר ההחלטה בעניין  מסוימתבין הצדדים לגבי הוצאה 

  חיסכון משותף.יהוו  בחשבוןמים שיוותרו הסכולאישה. 

 משכר עבודה ל זמן שהכנסתו השוטפת הפנויהוכ מויתקיי לעיל 5ים שבסעיף הסדרה .6

תהיה גבוהה  ,מתוקף הסכם זה ל ההעברות לחשבון המשותףו, לאחר כגברשל ה

האישה, ותהיה יותר גדולה מהסכום הכולל שעליו להעביר  מהכנסתה הפנויה של



התנאים  שני תוגבלנה לסכום שיקיים את הגבר העברות . אם לאו,ףלחשבון המשות

  .האלו

 שאינן קשורות לחיים המשותפים, כגון יו,כול הוצאות את ממקורותיו ישלםל צד וכ .7

ל וכ תהיהלא צדדים ל. ילדיו מבן/ת זוגו הקודם/ת ו/או מתנות בגין ו/או הוצאותמזונות 

 הצד השני.בני משפחת  כלפי התחייבויות

 לחשבון המשותף לסכום ההעברה גבר, יוסיף הלצדדים דשייוול ,משותף ל ילדוכ יןבג .8

, או עד שהצדדים 18, מיום הלידה ועד גיל לחודש 200₪והאישה , לחודש 2,500₪

 .וייפרד

יוקר המחיה  למדד בהסכם זה ל הסכומיםויוצמדו כ ,2018, החל מינואר אחת לשנה .9

 .2018ד שיתפרסם בינואר הבסיס יהיה המד מדד שיחליף אותו.לאו 

פיטורין, כגון: רילוקשיין,  יאלץ להפסיק לעבוד, מטעמים אובייקטיביםת ככל שהאישה .10

על פי הסכמת  לעבוד, ממנהל בעיה אחרת, שתמנע וכבעיות רפואיות וייסוד עסק, 

הזרמה תפסק חובת העל פי חוות דעת מומחה לאותו נושא, הצדדים, ובהעדרה 

 . חלוף הבעיהל עד לחשבון המשותף השל

 ,כאוות נפשואו מתנות כספים  ,או לחשבון המשותף ,ל צד רשאי להעביר לצד השניוכ .11

ל וכיגרור ולא  זה יהווה שינוי בהסכםישמש תקדים מחייב, לא לא  שזהבתנאי 

ל ובכתב ובאישור של נוטריון. כ ורק שינוי בהסכם זה יעשה אךמחויבות נוספת. 

 .לחזור ממנה ניתן עם נתינתה ולא יהיהתהיה חלוטה בין הצדדים מתנה 

כי הוא חפץ , בכתב למשנהו להודיעמכל סיבה שהיא, ל אחד מן הצדדים רשאי, וכ .12

פרידה תחול גם ביום . ("פרידה" :)להלן הצדדים יינשאואו גירושין, ככל ש ,בפרידה

הפרידה תיכנס לתוקף מותו של אחד הצדדים, או הפיכתו לבלתי כשיר משפטית. 

 תתבצע מידיתבעת הפרידה,  יידי עם מסירת ההודעה בכתב לצד השני.באופן מ

 ריישאל צד וכ ת ההזרמה אליו.וחוב לונה כהפרדה של החשבון המשותף ותתבטל

, לרבות רכוש עתידי שהוא מכל סוג שצבר, וההתחייבויות , החובותהרכוש לוכ עם

ים משותפים יחולקו נכס .זה שייך לו על פי הסכםו/או  על שמו הרשום לא ממשיו/או 

ל פריטי ווכך גם כ חוזי הרישום, החשבון המשותף יחולק מחצה על מחצה,על פי א

או גירושי הצדדים, לא  ,עם פירוד שאינם ברי רישום. ,המשותפים הממשי הרכוש

 התחייבויות זה לזה.ל ותהיינה להם כ

₪  ₪1,000 +  2,500זמניים בסך  ילדים מתחייב לשלם לידי האישה מזונות גברה .13

עד הגיע  ,משותף קטיןל ועבור כ אם לא יהיה לאישה מדור בבעלותה, ,דמי מדור

 בחלקים שווים בהוצאות בריאות הקטינים. וצדדים יישאה .18הקטין לגיל 

ולשתף  ,או להתגרש ,שני להיפרדצד ההמהצדדים מתחייב לא למנוע כל אחד מ .14

. כן ורום ובכל מוסד רלוונטיפעולה בתום לב ובמהירות בכל ההליכים שידרשו, בכל פ

לבחון דרכי שלום לפתרון הסוגיות הלא רכושיות הכרוכות מתחייבים הצדדים 

 , ככול שתוותרנה סוגיות כאלו.או בגירושין בפרידה



או דין דין, קיים או עתידי, המסדיר ענייני רכוש בין בני זוג ל והסכם זה יגבר על כ .15

 ל שהדבר אפשרי על פי דין.ו, ככאחר

לאחר שכול אחד משניהם  הזוג מצהירים כי הם חותמים על הסכם זה מרצוןבני  .16

 תניותיו.משמעות את ות ההסכם וההתייעץ עם עו"ד מטעמו שהסביר לו את מ

משפט. אם לא יעלה הדבר הבית יאשרו אותו הצדדים בלאחר החתימה על ההסכם   .17

 בחר האישה.תנוטריון שבידם, הצדדים יאשרו את ההסכם בידי 

 :באנו על החתום תנאים אלוכי הסכמנו ל ראיהל

 

  XXXXX (גבר)ה                                          XXXXX               

 )האישה(

 

 _______     ________                                                                          

__________________ 


