
 

 

 למשפחה חדשהיסודי ממון הסכם 
 

 שנערך ונחתם ב . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . בשנת
   

 צד א'        ת.ז.                    בין: 
 מצד אחד

   
 צד ב'       ת.ז.               לבין:

 מצד שני
 ("הצדדים או בני הזוג" : )להלן  

 
 ובני הזוג הם שני אנשים בגירים, פנויים המתגוררים בישראל;   הואיל

חת תביניהם לחיות יחד כבני זוג, לנהל משק בית משותף ולחיות  מסכימיםובני הזוג  הואילו
 קורת גג אחת בין כידועים בציבור ובין כנשואים;

 שביניהם כמפורט בהסכם;ובני הזוג מעוניינים להסדיר ביניהם את יחסי הממון  והואיל
ההוראות פורש אחרת בהסכם זה, יחולו עליו והצדדים מסכימים כי אם לא נאמר במ והואיל

 "(; החוק)להלן: " 1973 –בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג  הקבועות
והצדדים מסכימים ביניהם כי כל שיסכימו לגביו בהסכם זה יחייב אותם ומוסכם  והואיל

 ביניהם;
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 .ממנוחלק בלתי נפרד  יםמהווונספחיו המבוא להסכם זה  .1
הסכם זה מבטל באופן מוחלט כל הסכם ו/או התחייבות ו/או הבטחה ו/או מצג ו/או  .2

פה ובין אם בדרך של התנהגות, אם וככל שנעשו ע"י -אמירה, בין אם בכתב בין אם בעל
 מי מהצדדים, לפני חתימת הסכם זה.

הצדדים מסכימים בזה, כי כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ביחס להסכם  .3
זה יהיו חייבים להיעשות ביניהם בכתב ובחתימת שני הצדדים ולא תישמע מכל צד 

 טענה, כי הסכימו באופן אחר על שינוי, כאמור, בהסכם זה
לב ובדרך המקובלת למילוי -ביניהם פעולה ולפעול בתוםהצדדים מתחייבים לשתף  .4

 הוראות הסכם זה.
 החיים המשותפים .5

 הצדדים מסכימים לחיות יחד חיי ולקיים חיי משפחה. .א
 הבסיס לחיים המשותפים הוא רצונם המשותף של שני הצדדים לחיות יחד. .ב
, החיים המשותפים בין הצדדים ימשיכו להתקיים כל עוד ירצו בכך שניהם יחד .ג

במידה וירצו להיפרד/להתגרש לא יערים אף צד קשיים על האחר וישתף עמו פעולה 
 על מנת להביא להסדר הוגן ומלא של הליך הפרידה ביניהם.

 הגדרות .6
לעניין הסכם זה כולל כל זכות במקרקעין, במיטלטלין, זכות כספית,  - "רכוש" .א

תגמולים, קרנות פנסיה וכיוצ"ב ולרבות מניות בחברה, זכויות ומוניטין, חסכונות, 
זכויות אשר ירכשו ו/או יתקבלו כתוצאה ממימוש ו/או מכירה של זכויות כנ"ל, 
יישארו על שמו ו/או בחזקתו ו/או בבעלותו של אותו בן הזוג שלו היו הזכויות בטרם 

 .הנישואין
 הדרך בה ינהגו בני הזוג ברכוש. - "משטר רכושי" .ב

 ממון .7
 רכוש וממון כמפורט;בעל זכויות בים כי כל אחד מהם בני הזוג מצהיר

  ;("רשימת הרכוש של צד א'" :להלןצד א' כמפורט בנספח א' )
    ;("רשימת הרכוש של צד ב'" :צד ב' כמפורט בנספח ב' )להלן

 המשטר הרכושי  .8
הצדדים מסכימים ומצהירים כי המשטר הרכושי שיחול על רכושם ויחייב אותם יהיה 

 .)מחק את המיותר(כדלקמן; 
 הפרדת רכוש מלאה  .א



 

 

על פי הרשימות  צדדיםכל הרכוש השייך לכל אחד מההפרדת הרכוש תכלול  (1
שהצטבר עד ליום החתימה על הסכם זה  ,המפורטות בנספחים א' ו ב ' בהתאמה

רכוש : "זה יהוו רכוש אישי ופרטי )להלןפותיו ופירותיו של רכוש לרבות כל חלו
אותו צד לו הוא  יישאר בבעלותו שלרכוש אישי ( של הצד לו הוא שייך. "אישי
הסדר שותפות או איזון  לגביוולא יחול  חיים המשותפיםתקופת הבמשך כל  שייך

  לרבות לא במקרה של פרידה או גירושין.
הצדדים ימשיכו לשמור על מדיניות הפרדת רכוש ביניהם במהלך כל תקופת  (2

חייהם המשותפים, במקרה של פרידה או גירושין כל אחד יהא זכאי לרכושו 
 האישי ולא ייערך איזון או שיתוף ברכושו של האחד עם האחר.

 
רכוש עד מועד החתימה על ההסכם ושיתוף ברכוש ממועד החתימה על הפרדת  .ב

 זה כםסה
רכוש שהצטבר עד מועד החתימה על הסכם זה תחול לגביו הפרדת הרכוש תכלול  (1

' הרשימות המפורטות בנספחים א' ו בכל הרכוש השייך לכל אחד מהצדדים על פי 
פותיו ופירותיו בהתאמה, שהצטבר עד ליום החתימה על הסכם זה לרבות כל חלו

( של הצד לו הוא שייך. "רכוש אישי: "של רכוש זה יהוו רכוש אישי ופרטי )להלן
רכוש אישי יישאר בבעלותו של אותו צד לו הוא שייך במשך כל תקופת החיים 

חס המשותפים ולא יחול לגביו הסדר שותפות או איזון לרבות לא במקרה של 
 פרידה או גירושין.וחלילה, 

כל הרכוש שיצטבר לצדדים, החל ממועד החתימה על הסכם זה ובמהלך חייהם  (2
של פרידה או חס וחלילה, המשותפים, יהפוך להיות רכושם המשותף ובמקרה 

 גירושין יחלקו אותו ביניהם בשווה.
 
 שותפות מלאה ברכוש -ללא הפרדת רכוש  .ג

מיום החתימה על הסכם זה, יהפוך רכושם של הצדדים למשותף הן הרכוש שהיה 
להם עד למועד החתימה והן רכוש שיצטבר להם ממועד החתימה על הסכם זה 

 של פרידה או גירושין יחולק הרכוש ביניהם בשווה.חס וחלילה, ואילך.  במקרה 
 

  ואינם מעוניינים( )למחיקה במידה שלא יכללו ברכוש המשותףמיוחדים נכסים     .9
תקבלו בירושה, במתנה אישית ו/או בזכייה ו/או פרס ע"י מי מהצדדים לא הזכויות אשר  

 אלא אם יקבעו אחרת ,שארו רכוש אישי של כל אחד מהםייכללו ברכוש המשותף וי
 במפורש ובכתב.

 
 הגירושיןפרידה /  .10

לא  ,לפירוק הקשר בפרידה או גירושין ,ידרוש או יפעל מי מהםהצדדים מצהירים כי אם 
בדרכי ויעשה הכל על מנת לפעול יחד איתו בשיתוף פעולה יערים עליו הצד השני קשיים 

  נועם וכבוד.
 כללי .11

במידה והסכם זה טעון אישור נוטריון או בית משפט לענייני  - אישור ההסכם .א
 משפחה ידאגו הצדדים לאשרו כנדרש.

, תוקנה לבית המשפט לענייני משפחה, לדון בהסכם זההסמכות  - סמכות שיפוט .ב
 .במקום מושבם המשותף האחרון של הצדדים

וחתמו עליו בהסכמה  זה הסכם ערכוהצדדים מצהירים, כי  - הסכמה חופשית .ג
 חופשית ולאחר שהבינו את משמעותו ואת תוצאותיו. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 

 צד ב'  צד א'


