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 מבוא        

 אילוהו,  XXX שנתמ  אחת גג קורת תחת יחד ומתגוררים,  2012 משנת זוגית יחסים מערכת מנהלים והצדדים הואיל

  ,XXX ביום י"כדמו ז"זל להנישא ועתידים ביניהם הקשר את למסד הצדדים וברצון

 תחת החיים בטרם שצברו רכוש לרבות, הרכושיים ענייניהם כלל את ביניהם להסדיר הצדדים וברצון והואיל              

 ; המשותפים חייהם במהלך שייצברו ורכוש זה הסכם על חתימתם טרם שצברו רכוש ,גג קורת אותה

 

 המשפחה צרכי על לענות במטרה ,הצדדים בין הכלכלית היחסים מערכת את להגדיר נועד הממון הסכם ,כן על אשר

 החלטות קבלתל סביר מרחב מהם אחד לכל ולאפשר הצדדים בין ההדדית הערבות את להגדיר, והעתידית הקיימת

 מי של או, המשפחה של הכלכלי לעתיד כולל סיכון לליטו מבלי, וסיכוי לסיכון ליחסו בהתאם ,עצמאיות כלכליות

 . הגרעינית ומשפחתו מהצדדים

 . הנישואין לאורך, מהם הנגזרים בנושאיםו, כספים בענייני ,יםעתידי יםויכוח למנוע  נועדו זה בהסכם ההגדרות

 . הרכוש בנושאי םסכסוכי ללא ,ופשוטה מסודרת פרידה לאפשר ההסכם נועד, דרכם לסוף ואיןשהני יגיעו ח"חו אם

 החוק תחולת

 הוראות על יגברו והוראותיו, זה הסכם פי על ורק אך יוסדרו ביניהם הממון יחסי כי ומסכימים מצהירים הצדדים

, שנפרדו זוג בני בין פנסיוני חסכון לחלוקת חוקוה 1973 -ג"התשל, זוג בני בין ממון יחסי חוק לרבות חוק כל

 .השיתוף וחזקות הלכות לרבות, עתידיים או קיימים פסיקה כל או/ו דין או/ו 2014-ד"התשע

 

 ואיש, ובכתב במפורש תעשה הצדדים בין חבויות או/ו זכויות הקניית כל כי ומסכימים מצהירים הצדדים

 חבויות או/ו זכויות כמקנה מהם מי או הצדדים של התנהגותם לפרש יש כי משנהו נגד יטען לא מהצדדים

 .  זה בהסכם מהקבוע בשונה משפטיות

 

 ההסכם

 מלאה רכושית הפרדה םביניה תחול, להיפרד הצדדים יחליטו אם ח"וחו ,ןהנישואי במהלך, הנישואין עד התקופות בכל .1

 סוג מכל, רכוש .לאישה ,עת בכל ,שייך יהיה האישה שם על ,רשום יהיה או ,שרשום ,שהוא סוג מכל, רכוש: כדלהלן

 שייך יהיה הצדדים שם על רשום שיהיה רכוש. לבעל עת בכל שייך יהיה הבעל שם על ,רשום יהיה או ,שרשום, שהוא

 ממשי רכוש .שווים בחלקים לצדדים שייך יהיה הוא ,אחוזים ירשמו לא אם .הרישום אחוזי פי על ,צדדיםה שניל

, מוניטין, ידע של מסוג, ממשי לא רכוש .שווים בחלקים הצדדים לשני שייך יהיה מרשם בשום רשום שאינו

  . אותו רכש או השיגש לצד שייך יהיה ,אחר ממשי לא רכוש לוכו קשרים, טכנולוגיה

 ,צד כל של ,עתידית הכנסה לרבות ,ממשית ולא ממשית ,הכנסה וכל ההפרשים, הרווחים, הבונוסים, ההטבות, השכר כל .2

 נהחולקת הצדדים שני על הרשום ממקור הכנסות .שלו הפרטי לחשבון יוזרםו ,שלו יהיה ,שלו ההכנסה ממקורות

 אלא, שהתחייב הצד ורק אך יישא התחייבות כלב. בכתב שתוכם אחרת בצורה או הרשום הבעלות יחס פי על ביניהם



 כל לגבי זאת יבהירו והם, דרך בשום ,לזה זה ערבים יהיו לא הצדדים. התחייבות באותה הצדדים שני התחייבו אם

 . עצמם על שייקחו מחויבות

 יהיו בחשבון והזכויות החובות כאשר₪,  9,000 והאישה, משותף לחשבון לחודש₪  20,000 של םסכו יזרים הבעל .3

 לחיסכון ישמשו בו שיוותרו הסכומים. והצדדים הבית להוצאות ישמש המשותף החשבון. הצדדים לשני משותפים

 מתוקף המשותף שבוןלח ההעברות כל לאחר, הבעל של הפנויה השוטפת שהכנסתו זמן כל יתקיים זה הסדר .משותף

 הכולל מהסכום לפחות 2 פי גדולה יותר ותהיה, האישה של הפנויה מהכנסתה יותר או 2 פי גבוהה תהיה ,זה הסכם

  .האלו התנאים שני את שיקיים לסכום תוגבלנה ההעברות ,דהיינו, המשותף לחשבון להעביר שעליו

 פיצוי או/ו קצבה או/ו מענק כל לרבות, לידה או/ו מהריון כתוצאה האישה לידי ישולם אשר מענק או/ו סכום כל .4

  . האישי בחשבונה ויופקד האישה רכוש יהיה – העבודה ממקום

 הלידה מיום, לחודש ₪ 4,000 המשותף לחשבון ההעברה לסכום הבעל יוסיף, למשפחה שיצטרף ,משותף ילד כל עם 5

 .וייפרד שהצדדים עד או, 18 גיל ועד

 יהיה הבסיס .אותו שיחליף מדדל או המחיה יוקר למדד זה בהסכם הסכומים כל יוצמדו ,2018 מינואר החל, לשנה אחת 6

 .2018 בינואר שיתפרסם המדד

 יםההסדר ,הרילוקשן לתקופת, זמנית ויופסק, פרנסה לצרכי זרה למדינה הצדדים מעבר קרי,  רילוקשן של במקרה 7

 על שיתקבלו, והבונוסים החודשי השכר ללכ ערך שווה סכום המשותף ןלחשבו יפקידו הצדדים. לעיל 5-ו 3 שבסעיף

   .לישראל החזרה יום ועד ל"בחו ההצבה מיום, הרילוקשן במהלך ,משותף בחשבון ,בפועל ידם

 בעיה כלו רפואיות בעיות, עסק ייסוד, פיטורין, רילוקשיין: כגון אובייקטיבים מטעמים, לעבוד להפסיק שיאלץ צד 8

 תפסק, נושא לאותו מומחה דעת חוות פי על ובהעדרה, בכתב הצדדים הסכמת פי על ,לעבוד צד מאותו שתמנע, אחרת

 ,זה הסכם פי על, השני הצד הזרמתמ ויתנהל הצדדים. הבעיה חלוףמ שנה תום עד המשותף לחשבון שלו הזרמהה חובת

 יכול שאינו ,צד כל של האישי ןחשבוהמ חסכונות הזרמת ידי על ,תומם עם. המשותף בחשבון שנותרו המקורותומ

 .שנקבע הסכום מלוא את השוטפת מהכנסתו להזרים

 בעת ,בעסק השני הצד של מחלקו 30% ,לרכוש אופציה השני לצד תינתן ,מהצדדים מי ידי על ,עסק הקמת של במקרה 9

 אלא, מעיקרה תתבטל היא – השני לצד האופציה מהצעת שנה תוך האופציה נוצלה לא. 1,000₪-ל בתמורה ,הרכישה

 .בכתבו בהסכמה תוארך אם

 לא, מחייב תקדים ישמש לא שזה בתנאי ,נפשו כאוות כספים המשותף לחשבון או השני לצד להעביר רשאי צד כל 10

 . נוספת מחויבות כל יגרור ולא בהסכם שינוי יהווה

 .נוטריון של ובאישור בכתב אך יעשה זה בהסכם שינוי כל 11

 הוא כי ,קבלה אישור עם, בכתב למשנהו יודיע אחד צד או, שהיא סיבה מכל, הבהסכמ הצדדים ייפרדו ח"חו אם 12

  .אליו ההזרמה תוחוב כל נהותתבטל המשותף החשבון של הפרדה מידית תתבצע בגירושין או בפירוד חפץ

 שייך או/ו שמו על הרשום ממשי לא או/ו עתידי רכוש לרבות, שהוא סוג מכל ,שצבר הרכוש כל עם ריישא צד כל 13

 יחולק המשותף החשבון, הרישום חוזיא פי על יחולקו משותפים נכסים .בשליטתו נמצא או זה הסכם פי על לו

   .רישום ברי שאינם ,הממשי הרכוש פריטי כל גם וכך ,מחצה על מחצה



 מדור לאישה יהיה לא אם ,מדור דמי₪  ₪1,800 +  2,400 בסך זמניים מזונות האישה לידי לשלם מתחייב הבעל 14

 עד או  גירושין הסכם אישור עד יחול זה הסדר .21 לגיל הקטין הגיע עד וזאת; טיןק משותף ילד כל עבור ,לותהבבע

 הראויים הסכומים על מנחה קו להוות כדי אלו בסכומים אין כי מסכימים הצדדים .הקטינים מזונות בעניין ד"פס קבלת

 .הקבועים במזונות

 של ביותר הגבוהה ברמה רפואי ביטוח לרבות הקטינים וחינוך בריאות הוצאותב שווים בחלקים ויישא צדדיםה, בנוסף  15

 .הבעל י"ע שישולמו והמדור המזונות לדמי בנוסף וזאת, ילד לכל חוגים ושני מקיף פרטי רפואי ביטוח, החולים קופת

 ההליכים בכל ובמהירות לב בתום פעולה ולשתף להתגרש או להיפרד מהשני אחד למנוע לא מתחייבים הצדדים 16

 רכושיות הלא הסוגיות לפתרון שלום דרכי לבחון הצדדים מתחייבים כן. רלוונטי מוסד ובכל פורום בכל, שידרשו

 .בגירושין או בפרידה הכרוכות

 .ההסכם חתימת בעת הידוע למדד צמודים יהיו זה בהסכם הסכומים כל 17

 .דין פי על אפשרי שהדבר ככל, אחר דין או זוג בני ןבי רכוש ענייני המסדיר, עתידי או קיים, דין כל על יגבר זה הסכם 18

 לו שהסביר מטעמו ד"עו עם התייעץ משניהם אחד שכול לאחר מרצון זה הסכם על חותמים הם כי מצהירים הזוג בני 19

 .ותניותיו ההסכם ותהמ את

 המשפט בבית גם ההסכם את לאשר ינסו הצדדים. האישה בחרתש נוטריון בידי יאושר הוא ההסכם על החתימה לאחר  20

 .המשפט בבית ההסכם יאושר הנישואין לאחר, בידם הדבר יעלה לא אם. מכן לאחר

 

 :החתום על באנו אלו תנאיםל הסכמנו כי ראיהל

 

                XXXXX (הבעל)                                           XXXXX (האישה) 

 

                _______           ________                             __________________ 


