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 ממוןהסכם 
 

 _________ ביום ______נחתם ב                                  
 
 
 

 ;____________מרח'  , ___________ת.ז.__________   :בין
 

 ()להלן: "בת הזוג"         
 
 

 ____________מרח'  ,____________ת.ז __________  :לבין
   
 (ן: "בן הזוג")להל         

 
  

, הם אנשים בגירים ,"(בני הזוג" ו/או "הצדדים)להלן: "________ו __________ו  :הואיל
 אשר הכירו זה את זו, התאהבו ומאז נקשר גורלם המשותף;

 
 ;_________כי בכוונת הצדדים להינשא זל"ז ב והואיל:

 
ם ביניהם לרבות מערכת היחסי והצדדים מעוניינים להסדיר באמצעות הסכם זה את :והואיל

 ;הכוללת הפרדה רכושית מלאההממון מערכת יחסי 
 

והצדדים מעוניינים לבנות ביניהם מערכת יחסים המבוססת על אמינות, אהבה, כבוד  :והואיל
 ;ושיתוף פעולה הדדי תוך הבנה והתחשבות של כל צד כלפי רעהו

 
בם ובדעתם זה, והם גמרו בל ולצדדים הובהרה המשמעות המשפטית של הסכם  :והואיל

 להגיע ביניהם להסכם זה;
  

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:  
 

 :מבוא
 
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, והוא יחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, כאילו  .1

 נאמר בהסכם גופו.
 

אינן מהוות חלק מן ההסכם  להקל על קריאת ההסכם, ורקהכותרות לסעיפי ההסכם נועדו אך  .2
 ולא ישמשו לפרשנותו.

 
 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .3
 
במערכת היחסים בין הצדדים תקבענה הוראות הסכם זה בלבד, וכל שינוי או תוספת להסכם זה  .4

 תהיה בכתב בלבד, חתומה על ידי הצדדים. 
נחתם  שנחתם בין הצדדים, באם אכן מסמך אחרזה בא במקומו ומבטל כל הסכם ו/או הסכם  .5

שנערך ו/או הסכם לחיים משותפים קודם ו/או סוכם בין הצדדים, לרבות הסכם יחסי ממון 
 בכל דרך שהיא.  בע"פ ו/או  ונחתם בין הצדדים באם אכן נחתם ו/או סוכם

 
 :תום לב

 
ושטת יד בעת צרה, כל אחד מבני הזוג זכאי מבן זוגו וחייב כלפיו בשיתוף פעולה, עזרה הדדית וה .6

 .נאמנות וכבוד
 :רכוש

 
ניידי ובין דניידי, וכן כל זכות מכל סוג, לרבות זכויות -בהסכם זה "רכוש" הוא כל נכס, בין דלא .7

 עתידות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לכל מקרקעין, מתנות, ירושות, מיטלטלין, כספים,
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, מוניטין ורווחים עסקיים, בין בישראל עסק  , מניות, אופציות, זכויות שליטה,ניירות ערך
 ובין מחוץ לישראל.

 
 :רכוש משותף

 
 כל רכוש שירשם על שם שני הצדדים יחדיו יהיה רכושם המשותף של הצדדים. .8

 
בנוסף, רק רכוש שהצדדים יסכימו בכתב ובחתימת ידם שהוא רכוש משותף, ייחשב לרכושם  .9

 חלוטה לתוכנו. המשותף ומסמך חתום ע"י שני הצדדים יהווה ראיה
 

 כל פעולה ברכוש המשותף טעונה הסכמה של שני הצדדים. .10
 
 :נפרד רכוש

 
רכוש נפרד הוא רכושם של כל אחד מהצדדים ואשר לצד האחר אין בו כל זכות  מכל  מין וסוג  .11

 שהוא.
 

אחר, חוץ מהדירה  ת הסכם זה, לצדדים אין רכוש משותףמוסכם בין הצדדים שבמעמד חתימ .12
 המשותפת.

 
א תהיינה משותפות ולא רווחים הוניים לו מלהקצבה, גם מסוג כי הכנסותיה ,הצדדים מצהירים .13

 רה של פירוד.קיאוזנו במ
 

, כדי לפגוע אף באם יהיה בין הצדדים קשר נישואיםו אין בתקופת הקשר בחיים המשותפים .14
בקניינם של הצדדים, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני, או להטיל עליו אחריות לחובות 

 השני.
יחשבו, בכל פרק זמן שהוא, כרכוש אינם רכוש משותף ולא י בהסכם זההנכסים האמורים  .15

 ., הכל כאמור בהסכם זה"(רכוש נפרדמשותף של הצדדים )להלן: "
 :ולא רק בהסכם זה, יפורש נכס כדלהלן .16

 
 מקרקעין, מיטלטלין או זכות אחרת בנכס כלשהו. .א
 ., ביטוחים וקרנותקופות גמלחשבונות בבנקים, חסכונות, .ב
 קרנות נאמנות וכדומה. .ג
הצדדים ובין בין שאינם בעין, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, בין בידי ים בין שבעין ופכס .ד

 בידי אחד מהם, בנאמנות של אחר, ובידיו של אחר שלא בנאמנות.
 אופציות, מניות מכל מין וסוג שהוא. .ה
לפני מועד הקשר ו/או לפני תחילת החיים נכסים וזכויות אחרות שהיו לכל צד שהוא  .ו

 .והנישואין המשותפים
במהלך ב בחייו ו/או במהלך הקשר ו/או ים שקיבל כל צד במתנה או בירושה בכל שלנכס .ז

 החיים המשותפים.
 

כל רכוש מכל מין וסוג המצוי ביום חתימת ההסכם בבעלות של צד אחד בלבד ו/או רכוש  שיועבר  .17
לצד אחד בלבד לאחר חתימת ההסכם בכל דרך שהיא לרבות מתנה, ירושה, רכישה, יחשב כרכושו 

אותו צד ולצד השני לא תהיה כל זכות או תביעה לגבי אותו רכוש, אלא אם יוסכם אחרת  של
 בכתב ובמפורש בין בני הזוג.

 
הסכם זה על ידי צד כלשהו יהיה בבעלותו הבלעדית של ל נכס אשר יירכש החל ממועד חתימת כ .18

ף של בני הזוג, הצד אותו רכש אף אם אינו רשום על שם בן הזוג הרוכש, ולא ייחשב כנכס משות
 אלא אם הוצהר והוגדר אחרת בכתב בין הצדדים.

  
מוסכם על הצדדים, כי ראיה על היות נכס בבעלותו של אחד מהצדדים או על היותו רשום על  .19

 שמו, יש בה בלבד כדי לצאת ידי נטל ההוכחה לעניין הבעלות על הנכס.
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יתתו של הסכם זה, בין אם היו כל נכסי המקרקעין שהיו בבעלותו של מי מבני הזוג, ערב כר .20

רשומים על שמו בלשכת רישום המקרקעין או בכל מוסד ממשלתי או רשמי אחר, ובין אם לאו, 
 יינשאוהחיים המשותפים ואף אם ד, הן במשך תקופת צימשיכו להיות בבעלותו המלאה של אותו 

 יהם., הסדר איזון המשאבים לא יכול עלחו"ח הנישואין לאחר פקיעת הצדדים ואף
 

בני הזוג מסכימים, כי נכסים, בין נכסי מקרקעין ובין נכסים אחרים מכל סוג שהוא, שירכשו ע"י  .21
 הצדדים, מיום כריתת הסכם זה, יחולו עליהם ההוראות הבאות:

 
לגבי נכסים שהבעלות בהם רשומה בפנקס המתנהל ע"פ דין, יהיו שייכים לצד שרכש  .א

 . ה חלוטה לתוכנוואופן הרישום יהיה ראי ובהתאם לרישום
 

בהיעדר נוהג רישום, שייך הרכוש לצד שהרכוש רשום על שמו או שנמצא בחזקתו החוקית,  .ב
 ויחולו עליו כל ההוראות האמורות לעיל.

 
 לגבי נכסים שהבעלות בהם אינה רשומה בפנקס המתנהל ע"פ דין, יחולו ההוראות הבאות: .ג

י פתיחת החשבונות והסדר ביחס לחשבונות בנק, תהיה הבעלות בהם כרשום במסמכ .1
 איזון המשאבים שבחוק לא יחול עליהם. 

 
 ביחס לנכסים אחרים, תהיה הבעלות בהם ע"פ עקרונות הסכם זה. .2

 
הצדדים מסכימים כי כל הנכסים, הזכויות, התקבולים, הכספים, ההכנסות המתנות והירושות  .22

הצדדים ערב היכרותם, ובין מכל מקור שהוא, לרבות מיגיעה אישית, בין שהיו בבעלותו של מי מ
שהגיעו לידיו או נרכשו על ידו לאחר היכרותם ו/או בעתיד ו/או במהלך התקופה בה הצדדים 
מקיימים קשר מכל סוג שהוא, לרבות ולא רק רכוש ו/או זכויות /או חובות מכל מין וסוג, 

הבלעדיים של אותו הנתונים ו/או שייכים למי מהצדדים, הנם ויישארו רכושו, זכויותיו וחובותיו 
צד. ברור אפוא כי במסגרת זו יכללו אף זכויות סוציאליות, כספי פיצויים פיטורים, קופות 
תגמולים ו/או קופת גמל ו/או קרנות מכל סוג שהוא, וכן תוכניות חסכון ע"ש מי מבני הזוג ו/או 

כויות הצד מי מטעמם ולכל אחד מהצדדים לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם ז
 השני כמפורט לעיל.

 
צד אשר היה בעלים של רכוש מסוים מכל סוג שהוא לפני החיים המשותפים, ימשיך להיות בעלים  .23

יחיד ובלעדי של רכוש זה וכן של כל פירותיו ופירות פירותיו של רכוש זה, וכן יהיה הבעלים של כל 
כל נכס אחר שייווצר מגלגולו  תמורה שתתקבל ממימוש הרכוש הנ"ל וכן יהיה בעלים בלעדי של

 של הרכוש הנ"ל )להלן: "רכוש נפרד"(.
 

דינה של מתנה שיקבל צד וכן דינה של ירושה שיקבל יהיה כדין רכוש נפרד, אלא אם יוסכם בכתב  .24
 במפורש אחרת.

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מוסכם, כי רכוש נפרד של צד יחשב כל רכוש שהוא שנרשם לפני  .25

שותפים או במהלך החיים המשותפים על שם צד, בין בדרך של רישום בפנקס המתנהל החיים המ
עפ"י דין )קונסטיטוטיבי ו/או דקלרטיבי(, בין בדרך של הסכם המעביר או המקנה לצד זכויות 

 כלשהן, ובין בדרך של רישום המתנהל בבנק ובכל מוסד כספי בנקאי כלשהו או אחר.
 

של כל נכס מנכסיהם יהווה הוכחה מכרעת לגבי הבעלות על מוסכם על הצדדים, כי הרישום  .26
 הנכס.
 

רכוש שלא נרשם על שם צד כלשהו או שלא ניתן לרשמו, יהיה רכוש נפרד של הצד שרכש אותו  .27
 ממקור שהוא רכושו הנפרד, לרבות השתכרות וחשבון בנק נפרד.

 
מוניטין  ו/או זכויות אחרות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי מניות ו/או  .28

מכל מין וסוג שהוא ו/או זכויות בקופת תגמולים ו/או פוליסות ביטוח ו/או זכויות פנסיה מכל מין 
שם אחד מהצדדים הינם של אותו צד שעל שמו הם רשומים בלבד ולצד -וסוג שהוא הרשומים על

יתווספו לקופת התגמולים  השני אין ולא תהיה כל זכות או חלק בהם. סכומים אשר יצטברו ו/או
ו/או פוליסות ביטוח ו/או קופות פנסיה ו/או דיבידנדים ו/או מוניטין ו/או זכויות אחרות בגין 
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שייכים אך ורק למי שעל שמו רשומה הקופה  אחזקת מניות במהלך החיים המשותפים יהיו 
 ו/או הפוליסה ו/או המניה ו/או הזכות.

 
כל צד  מוותר בזאת, במפורש, על כל זכות, תביעה או דרישה, מכל טעם או סיבה בקשר לזכויות  .29

הסוציאליות ו/או הכספיות ו/או בנכסיו ו/או במטלטלין ו/או ברכוש, של הצד האחר, לרבות 
בקשר עם תשלומים שישולמו ע"י מי מהצדדים ו/או מחשבון בנק של מי מהם )או שניהם יחד( או 

 בכל הנוגע לנכסי האחר. מכספיהם,
 

כי לעניין הרכוש האישי, רשאי אותו צד לעשות בו כאות עיניו לרבות  ,בני הזוג מסכימים בזאת .30
מסירתו, ציוויו, הורשתו, השכרתו, והעברתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הכל לפי ראות עיניו 

יצור עיקול ו/או שיעבוד וללא צורך ברשות או הסכמת הצד השני. איש מן הצדדים אינו רשאי ל
ו/או חיוב מסוג כל שהוא, ברכושו האישי של הצד השני, או של מי מבני משפחתו. כמו כן איש מן 
הצדדים אינו זכאי בשום צורה שהיא לזכויות ברכוש ו/או בכספים ו/או בזכויות של משנהו או של 

 ישות.מי מבן משפחתו על פי כל עילה שהיא ובכלל זה עילה הנובעת מקשרי א
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל, ולמען הסר ספק מוצהר כי כל הזכויות והכספים הצבורים  .31
בחשבון הבנק של האיש ו/או חליפיו ) להלן: "חשבון הבנק של האיש"( הינם, כולם, בבעלותו 
הבלעדית של האיש, והם יישארו רכושו של האיש בכל מקרה; מובהר כי לאישה, או לחליפיה, אין 

לא תהא כל זכות, דרישה, תביעה או טענה בקשר לזכויות ולכספים הנמצאים בחשבון הבנק של ו
 האיש.
 

כמו כן ולמען הסר ספק מוצהר כי כל הזכויות והכספים הנמצאים בחשבון הבנק של האישה או  .32
חליפיו )להלן: "חשבון הבנק של האישה"( הינם, כולם, בבעלותה הבלעדית של האישה והם 

ושה של האישה בכל מקרה; מובהר כי לאיש, או לחליפיו, אין ולא תהיה כל זכות, יישארו רכ
 דרישה, תביעה או טענה בקשר לזכויות והכספים הנמצאים בחשבון הבנק של האישה.

 
 חשבונות בנקים של הצדדים:

 
מוסכם, כי כל אחד מהצדדים אחראי באופן בלעדי לכל הפעילות המתנהלת בחשבונות הבנק  .33

יעה הן לגבי יתרות הרשומים על שמו בלבד ולצד האחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או זכות ו/או תב
 חובה והן לגבי יתרות זכות.

 
ו/או _____________בבנק ____________ע"ש ________________חשבון הבנק  מס'  .34

ומערכת היחסים בין הצדדים לא תעניק , ________בבעלותו הבלעדית של  והינ חליפיו
 . __________בחשבון הבנק של מכל סוג ומין שהואכל זכות ___________ל

 
 והינ ו/או חליפיו___________בבנק ___________ע"ש ___________ חשבון הבנק מס' .35

ומערכת היחסים בין הצדדים לא תעניק , ____________הבלעדית של ה בבעלות
 . ______________בחשבון הבנק של  מכל סוג ומין שהואכל זכות _____________ל

 
כות או יובהר, כי חשבונות בנק ע"ש מי מהצדדים, יישארו ע"ש הצד עליו הם רשומים וכל יתרת ז .36

חובה בהם תהיה של אותו צד בלבד ולאחר ו/או מי מטעמו לא יהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 בקשר לחשבונות אלו.תביעה 

 
 י:נאמנות, דאגה וטיפול בשעת חול

 

 הצדדים מתחייבים להיות נאמנים זה לזאת וזאת לזה. .37
 

הצדדים מתחייבים לדאוג האחד לרווחת השני, ולהימנע מכל פעולה העלולה לפגוע בבריאותו או  .38
 של השני. ו/או עושרו אושרו
 

ולטפל ככל שניתן בדרוש טיפול, עת השני  ח()חו" בשעת חוליו והצדדים מתחייבים לסעוד זה את ז .39
 שרוי במצב של אי כשירות בשל מצבו הבריאותי.

 
 :לגבי הרכוש שנרכש במשותף ע"י הצדדים בלבד )באם יהיה קיים כזה( הוראות לעניין פירוד
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הצדדים מסכימים, כי לא תהיה מניעה לצד מן הצדדים להביא, בכל עת, לסיום הקשר ביניהם בין  .40

מתן הודעה בכתב לצד השני ו/או במידת הצורך בדרך של פתיחת הליך להתרת נישואין  בדרך של
 "(.ההודעה על סיום הקשר ו/או מועד הפרידהבבית המשפט )להלן: "

 
עם כניסת ההודעה על סיום הקשר לתוקף, יפסק שיתוף הפעולה הרכושי בין הצדדים עפ"י  .41

שי נוגע אך ורק לנכסים המשותפים שנרכשו עקרונות הסכם זה. יובהר, כי שיתוף הפעולה הרכו
במשותף ע"י בני הזוג, באם קיים כזה. במקרה כזה ולגבי הנכסים שנרכשו במשותף, אלו יחולקו 
ביניהם על בסיס העקרונות הקבועים בהסכם זה. במידה ואין אפשרות לבצע חלוקה בעין בחלוקה 

של איזון משאבים אך ורק באשר  שווה בין הצדדים, כי אז מסכימים הצדדים על חלוקה בדרך
לרכוש המשותף, וזאת כאמור בחוק היינו, המרתו של הנכס או הרכוש בכסף )ע"י מכירה, חכירה, 

 השכרה וכו'( וחלוקתו בין הצדדים בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם זה.
 

על אף האמור בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי הגשת דו"חות משותפים, מכל סוג שהוא,  .42
רשויות המס, בין אם מתבססים הדו"חות על הכנסה, בין אם מתבססים הדו"חות על רכוש, ובין ל

אם מתבססים הדו"חות על הכנסה ורכוש, גם יחד, לא יהפכו הרכוש הנפרד לרכוש משותף, רק 
 משום הגשת דו"חות משותפים אלו, בלבד. 

 

מי מהצדדים ובין אם שולמו  כמו כן, תשלום מיסים, בין אם שולמו המיסים מרכושו הנפרד של .43
 מרכוש משותף, לא יהפוך את הרכוש הנפרד לרכוש משותף, רק משום תשלום זה בלבד.

 

על כל טענה בדבר ____________מוסכם על הצדדים בזאת, כי במקרה של פרידה מוותרת  .44
 . ו/או פיצוי כלשהו אחר בגין התקופה המשותפת מזונות אישה ו/או מזונות משקמים

  
 :ניין כל ההסכםהוראות לע

 
 הצדדים מתחייבים לפעול בנאמנות ובתום לב, האחד בנכסי האחר. .45

 
אין בחיים המשותפים לרבות חיי הנישואין בכדי להצביע על רצון בשיתוף כלכלי למעט המפורט  .46

 בהסכם זה.
 

אין בחיים המשותפים של הצדדים בכדי להקנות למי מהם זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  .47
 בוע בהסכם זה.מעבר לק

 
 הצדדים מתחייבים להימנע מלפעול בנכסי הצד השני, בלא ידיעתו ובלא הסכמתו מראש. .48

 

 הסכם זה מבטל כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים לפני חתימת הסכם זה. .49
 

כי הסכם הסותר הסכם זה, חייב להיעשות בכתב, ולא תשמע מכל צד שהוא  ,הצדדים מסכימים .50
 ע"פ על שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה להסכם זה.טענה כי הצדדים הסכימו ב

 

 הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך מקובלת למילוי הסכם זה. .51
 

הסמכות לשפוט ולהכריע בכל עניין לגבי הסכם זה וביחס לצדדים מוקנית לבית המשפט לענייני  .52
 .של הצדדים באזור מגוריהם האחרוןמשפחה 

 

זה, וכי הבינו את תוכנו, משמעותו, ותוצאותיו המשפטיות.  כי קראו הסכם ,הצדדים מצהירים .53
 הצדדים מצהירים כי הם מסכימים לקבל על עצמם את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו המשפטיות.

 

 ידם מרצונם הטוב והחופשי.ם מצהירים בזאת שהסכם זה נחתם על הצדדי .54
 

, ומרצון טוב, לאחר שניתן כי הם חותמים על הסכם זה ללא אילוץ או כפייה ,הצדדים מצהירים .55
 להם פרק זמן הדרוש לבחון צעדיהם ולהתייעץ עם כל גורם שירצו.
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בכל שלב נתון לאחר חתימת הסכם זה יוכלו הצדדים גם יחד להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל  .56

 הסכם זה ו/או חלק ממנו, זאת בהתאם לאמור בהסכם זה.
 

יהיה בתוקף גם אם הצדדים יחדלו  הצדדים מצהירים ומסכימים, כי האמור בהסכם זה .57
 מפרידתם, אלא אם יערכו הסכם חדש המבטל את ההסכם הנ"ל.

 
 –הצדדים מבקשים לאשר הסכם יחסי ממון זה בהתאם להוראות חוק יחסי ממון, התשל"ג  .58

וכל דין ואף יבקשו את כב' ביהמ"ש  1995 –התשנ"ה  –, חוק בית המשפט לענייני משפחה 1973
 פסק דין. ליתן לו תוקף של
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