הסכם ממון לחיים משותפים ו/או נישואין
בין:

XXXX

לבין:

XXXX

מרח' _________ ,

ת.ז................. :

מרח' _______ ,ת.ז.................. :

(להלן" :הגבר")
(להלן" :האישה")

מבוא
הואיל והצדדים מנהלים מערכת יחסים חברית רומנטית מזה כשנתיים וחצי,
והואיל וברצון הצדדים לעבור להתגורר יחד תחת קורת גג אחת ,החל מחודש
XXX
והואיל ואם המגורים המשותפים יעלו יפה ,יתכן כי הצדדים אף יינשאו זל"ז
בעתיד.
והואיל וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כלל ענייניהם הממוניים והרכושיים,
לרבות ממון ורכוש שצברו טרם חתימתם על הסכם זה וכן ממון ורכוש שייצברו
במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת ו/או במהלך הנישואין ,אם יחליטו
להינשא (להלן" :החיים המשותפים") ,בדרך של הפרדה ממונית ורכושית מלאה
ומוחלטת (להלן" :הפרדה רכושית") ,למעט חשבון בנק משותף ,כמבואר
בהסכם.
הצהרות הצדדים
הצדדים מצהירים כי הגיעו להסכם ממון זה ,שנועד להגדיר את כלל מערכת
היחסים הכלכלית ביניהם ,במטרה לענות על צרכיהם ,להגדיר את הערבות
ההדדית ביניהם ולאפשר לכול אחד מהם שמירה על רכושו ,שהושג או יושג בכול
עת ,ומרחב מרבי לקבלת החלטות כלכליות נפרדות .ההסכם מבטל מעיקרא כול
הסכמה קודמת ,ככול שהייתה.
הצדדים מצהירים כי ההגדרות בהסכם זה נועדו למנוע מחלוקות עתידיות בענייני
כספים ובנושאים הנגזרים מהם ,לאורך החיים המשותפים .אם חו"ח יגיעו החיים
המשותפים לסוף דרכם ,כתוצאה מרצונו של אחד הצדדים ,נועד הסכם הממון
לאפשר לצדדים פרידה מסודרת ופשוטה ,ללא מחלוקות בנושאי הממון והרכוש.
הצדדים מצהירים כי ידוע להם שהגבר הוא עתיר ממון ,השכלה ונכסים ממשיים
ווירטואליים וכי נכסי האישה ,מכל סוג שהוא ,הם מועטים וכן כי החיים
המשותפים לא מקנים למי מהצדדים זכויות לרשת את משנהו.
תחולת החוק והדין
הצדדים מסכימים כי יחסי הממון ביניהם יוסדרו אך ורק על פי הסכם זה,
והוראותיו יגברו על הוראות כול חוק ו/או דין ,קיים או עתידי ,לרבות חוק יחסי
ממון בין בני זוג ,התשל"ג 1973 -והחוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג
שנפרדו ,התשע"ד 2014-ו/או כול דין או פסיקה ,לרבות הלכות וחזקות השיתוף.

הצדדים מסכימים כי כול הקניית זכויות ו/או חבויות בין הצדדים תעשה אך ורק
במפורש ובכתב .איש מהצדדים לא יטען נגד משנהו כי יש לפרש התנהגותם של
הצדדים ,או מי מהם ,או את דבריהם ,בכול עת או בכל פורום ,כמקנים זכויות ו/או
חבויות משפטיות ,השונות ממה שנקבע בהסכם זה.

תנאי ההסכם
 .1בכל התקופות ,מעת חתימת הסכם זה ,במהלך החיים המשותפים ,וחו"ח אם
יחליטו הצדדים להיפרד ,תחול ביניהם הפרדה רכושית מלאה ומוחלטת .לא
תהייה לאף אחד מהם שום זכות או טענה או תביעה לכספים ו/או רכוש ו/או
זכויות ,מכול סוג שהוא ,הרשומות על שם הצד השני ,או ברשותו או בשליטתו
(להלן" :רכוש").
 .2רכוש ,מכל סוג שהוא ,שהיה שייך לאישה טרם החיים המשותפים ו/או נרכש על ידה
במהלך החיים המשותפים ו/או שרשום ,או יהיה רשום ,על שם האישה יהיה שייך,
בכול עת ,לאישה .רכוש ,מכול סוג שהוא ,שהיה שייך לגבר טרם החיים המשותפים
ו/או נרכש על ידו במהלך החיים המשותפים ו/או שרשום ,או יהיה רשום ,על שם
הגבר יהיה שייך בכל עת לגבר .רכוש שיהיה רשום על שם הצדדים יהיה שייך לשני
הצדדים ,על פי אחוזי הרישום .אם לא ירשמו אחוזים ,הוא יהיה שייך לצדדים
בחלקים שווים .רכוש ממשי ,שאינו ניתן לרישום בשום מרשם ,יהיה שייך לשני
הצדדים בחלקים שווים .רכוש לא ממשי ,מסוג של ידע ,מוניטין ,טכנולוגיה ,קשרים,
סטארט-אפ ,זכויות תביעה ,קניין רוחני וכול רכוש לא ממשי אחר ,יהיה שייך ,בכול
עת ,לצד שהשיג אתו ,או רכש אותו ,או שהוא מצוי ברשותו ,או בשליטתו..
 .3כול השכר ,ההטבות ,הבונוסים ,הרווחים ,ההפרשים וכול הכנסה ,ממשית ולא
ממשית ,של כול צד ,מכול מקור שהוא ,יהיו שלו ,ויוזרמו אך ורק לחשבון הפרטי שלו.
הכנסות ממקור הרשום על שם שני הצדדים תחולקנה ביניהם על פי יחס הבעלות
הרשום .בכול התחייבות יישא אך ורק הצד שהתחייב ,אלא אם התחייבו שני הצדדים
באותה התחייבות .הצדדים לא יהיו ערבים זה לזה ,בשום דרך ,והם יבהירו זאת
לגבי כול מחויבות שייקחו על עצמם.
 .4במהלך החיים המשותפים הגבר יספק לצדדים מדור ,ויישא בתשלום בגינו מחשבונו
הפרטי ,בין אם המדור יהיה רכושו ובין אם יושכר על ידו .האישה מחויבת לפנות
מדור זה בתוך  90יום מיום שהודעת סיום החיים המשותפים ,ככול שתינתן ,על ידי
מי מהצדדים לצד השני.
 .5במהלך החיים המשותפים הגבר יזרים כול חודש סכום של  ₪ 12,000לחודש
לחשבון משותף ,שיפתח על שם שני הצדדים ,והאישה  .₪ 5,000החובות והזכויות
בחשבון יהיו משותפים לשני הצדדים .החשבון המשותף ישמש להוצאות המשותפות
של הצדדים ,להוצאות אחזקת המדור ,לרבות מיסים ולחיסכון .ככל שתהיה מחלוקת
בין הצדדים לגבי הוצאה מסוימת מהחשבון המשותף ,תיוותר ההחלטה בעניין
לאישה .הסכומים שיוותרו בחשבון יהוו חיסכון משותף.
 .6ההסדרים שבסעיף  5לעיל יתקיימו כול זמן שהכנסתו השוטפת הפנויה משכר עבודה
של הגבר ,לאחר כול ההעברות לחשבון המשותף מתוקף הסכם זה ,תהיה גבוהה
מהכנסתה הפנויה של האישה ,ותהיה יותר גדולה מהסכום הכולל שעליו להעביר

לחשבון המשותף .אם לאו ,העברות הגבר תוגבלנה לסכום שיקיים את שני התנאים
האלו.
 .7כול צד ישלם ממקורותיו את כול הוצאותיו ,שאינן קשורות לחיים המשותפים ,כגון
מזונות ו/או הוצאות ו/או מתנות בגין ילדיו מבן/ת זוגו הקודם/ת .לצדדים לא תהיה כול
התחייבויות כלפי בני משפחת הצד השני.
 .8בגין כול ילד משותף ,שייוולד לצדדים ,יוסיף הגבר לסכום ההעברה לחשבון המשותף
 2,500₪לחודש ,והאישה  200₪לחודש ,מיום הלידה ועד גיל  ,18או עד שהצדדים
ייפרדו.
 .9אחת לשנה ,החל מינואר  ,2018יוצמדו כול הסכומים בהסכם זה למדד יוקר המחיה
או למדד שיחליף אותו .הבסיס יהיה המדד שיתפרסם בינואר .2018
 .10ככל שהאישה תיאלץ להפסיק לעבוד ,מטעמים אובייקטיבים כגון :רילוקשיין ,פיטורין,
ייסוד עסק ,בעיות רפואיות וכול בעיה אחרת ,שתמנע ממנה לעבוד ,על פי הסכמת
הצדדים ,ובהעדרה על פי חוות דעת מומחה לאותו נושא ,תפסק חובת ההזרמה
שלה לחשבון המשותף עד לחלוף הבעיה.
 .11כול צד רשאי להעביר לצד השני ,או לחשבון המשותף ,כספים או מתנות כאוות נפשו,
בתנאי שזה לא ישמש תקדים מחייב ,לא יהווה שינוי בהסכם זה ולא יגרור כול
מחויבות נוספת .שינוי בהסכם זה יעשה אך ורק בכתב ובאישור של נוטריון .כול
מתנה בין הצדדים תהיה חלוטה עם נתינתה ולא יהיה ניתן לחזור ממנה.
 .12כול אחד מן הצדדים רשאי ,מכל סיבה שהיא ,להודיע למשנהו בכתב ,כי הוא חפץ
בפרידה ,או גירושין ,ככל שהצדדים יינשאו (להלן" :פרידה") .פרידה תחול גם ביום
מותו של אחד הצדדים ,או הפיכתו לבלתי כשיר משפטית .הפרידה תיכנס לתוקף
באופן מיידי עם מסירת ההודעה בכתב לצד השני .בעת הפרידה ,תתבצע מידית
הפרדה של החשבון המשותף ותתבטלנה כול חובות ההזרמה אליו .כול צד יישאר
עם כול הרכוש ,החובות וההתחייבויות שצבר ,מכל סוג שהוא ,לרבות רכוש עתידי
ו/או לא ממשי הרשום על שמו ו/או שייך לו על פי הסכם זה .נכסים משותפים יחולקו
על פי אחוזי הרישום ,החשבון המשותף יחולק מחצה על מחצה ,וכך גם כול פריטי
הרכוש הממשי המשותפים ,שאינם ברי רישום .עם פירוד ,או גירושי הצדדים ,לא
תהיינה להם כול התחייבויות זה לזה.
 .13הגבר מתחייב לשלם לידי האישה מזונות ילדים זמניים בסך ₪ 1,000 + ₪ 2,500
דמי מדור ,אם לא יהיה לאישה מדור בבעלותה ,עבור כול קטין משותף ,עד הגיע
הקטין לגיל  .18הצדדים יישאו בחלקים שווים בהוצאות בריאות הקטינים.
 .14כל אחד מהצדדים מתחייב לא למנוע מהצד השני להיפרד ,או להתגרש ,ולשתף
פעולה בתום לב ובמהירות בכל ההליכים שידרשו ,בכל פורום ובכל מוסד רלוונטי .כן
מתחייבים הצדדים לבחון דרכי שלום לפתרון הסוגיות הלא רכושיות הכרוכות
בפרידה או בגירושין ,ככול שתוותרנה סוגיות כאלו.

 .15הסכם זה יגבר על כול דין ,קיים או עתידי ,המסדיר ענייני רכוש בין בני זוג או דין
אחר ,ככול שהדבר אפשרי על פי דין.
 .16בני הזוג מצהירים כי הם חותמים על הסכם זה מרצון לאחר שכול אחד משניהם
התייעץ עם עו"ד מטעמו שהסביר לו את מהות ההסכם ואת משמעות תניותיו.
 .17לאחר החתימה על ההסכם יאשרו אותו הצדדים בבית המשפט .אם לא יעלה הדבר
בידם ,הצדדים יאשרו את ההסכם בידי נוטריון שתבחר האישה.
לראיה כי הסכמנו לתנאים אלו באנו על החתום:
( XXXXXהגבר)
(האישה)
_______________
__________________

XXXXX

