
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם יחסי ממון בין בני זוג
6102 ____ל __יום ב______ ב שנחתם            
 

 

  ......ת.ז. .........      בין:

 .......שכתובתה:      

 מצד אחד       להלן: "האישה"

 

 .....ת.ז. ...........    לבין:

 .........שכתובתו:     

 

 מצד שני        "האיש": להלן 

וחתונתם  כדמו"יה לזו ( הסכימו ביניהם להינשא ז"הצדדים")להלן יש והאישה והא הואיל:
;ז, התשע"........)עברי( , ......... נקבעה ליום   

נישואיהם את יחסי הממון כפי שמפורט להלן;טרם ינים להסדיר ביניהם יהצדדים מעונו והואיל  
ת קורת גג וברצון הצדדים לקיים, באהבה ורעות, חיי נישואין משותפים תח והואיל

 אחת 
  ומשק בית משותף;

 
וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כלל ענייניהם הרכושיים, לרבות רכוש  והואיל

שצברו בטרם הנישואין, רכוש שצברו טרם חתימתם על הסכם זה ורכוש 
 שייצברו במהלך חייהם המשותפים; 

:והואיל במטרה , "ש לענייני משפחהביהמ/לאשר את ההסכם בפני נוטריוןלפעול  הצדדיםובכוונת  
;כי הסכם זה יקבל תוקף של פס"ד  

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1
 

 ממנו. מבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ה
 

 תחולת החוק .2
 

יחסי הממון ביניהם יוסדרו אך ורק על פי הסכם  הצדדים מצהירים ומסכימים כי 1.2
חוק יחסי ממון בין בני זוג, לרבות חוק ראות כל זה, והוראותיו יגברו על הו

-חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"דוה 1791 -התשל"ג
 השיתוף.ו/או כל פסיקה, לרבות הלכות וחזקות ו/או דין  2112
 

הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל הקניית זכויות ו/או חבויות בין הצדדים  1.1
איש מהצדדים לא יטען נגד משנהו כי יש לפרש תעשה במפורש ובכתב, ו

התנהגותם של הצדדים או מי מהם כמקנה זכויות ו/או חבויות משפטיות בשונה 
 מהקבוע בהסכם זה.  

 

 רכוש .1
 

הוא כל נכס מכל סוג שהוא, בין דלא ניידי ובין דניידי, נכסים בעין "רכוש" בהסכם זה 
שי ועסקי ו/או כל זכות מכל סוג, לרבות ו/או מוחשיים ו/או אישיים, לרבות מוניטין אי

; ומבלי לפגוע בכלליות שלמותזכויות עתידיות ו/או מותנות ו/או מוקנות ו/או לא מו
האמור לעיל, כל מקרקעין, כספים, חשבונות בנק, קופות גמל, ביטוחי חיים, ביטוחי 

ובין מחוץ  מנהלים, קרנות השתלמות, פנסיה, ניירות ערך, תוכניות חיסכון, בין בישראל
 לישראל. 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הפרדה רכושית 
 

כל , לגבי יהםבינ צהירים ומסכימים בזאת על הפרדה רכושית מוחלטתמהצדדים  .1.2
חתימתם על הסכם  טרםרכוש מכל מין וסוג שהוא שהיה לכל אחד מהצדדים 

 . זה
 

יישאר קניינו  חתימתם על הסכם זה טרםרכוש אשר היה לכל אחד מהצדדים  .1.1
, ולצד האחר אין ולא תהיה כל זכות מכל מין אותו צדובבעלותו הבלעדית של 

וסוג ברכוש האמור גם אם נהנה מפירותיו של הרכוש במהלך החיים המשותפים; 
 אלא אם הוסכם אחרת ובכתב. 

 
לבוא בדרישות ו/או בטענות ו/או בתביעות הצדדים מצהירים ומתחייבים שלא  .1.1

 .כושם ו/או בבעלותםאחד כלפי השני בגין רכוש אשר לפי הסכם זה אינו ר
 

, טרם חתימה על הסכם האישהומאשרים כי בבעלותה של הצדדים מצהירים  .1.3
 : האישה, אשר יהווה רכושה הבלעדי של זה, בין היתר, הרכוש כדלקמן

 

ברח' ......, הידועה והרשומה בלשכת רישום המקרקעין כגוש.. דירת מגורים  .א
 חלקה.... 

 רכב... .ב
 פנסיה.. .ג

 קרן השתלמות... .ד
 ון בנק... חשב .ה

 חיסכון.... .ו
 

, טרם חתימה על הסכם זה, האיששל  והצדדים מצהירים ומאשרים כי בבעלות .1.3
 : האיש, אשר יהווה רכושו הבלעדי של בין היתר, הרכוש כדלקמן

 

הידועה והרשומה בלשכת רישום המקרקעין ברח' ...... ב... , דירת מגורים  .א
 כגוש.. חלקה.... ; 

 רכב... .ב
 פנסיה.. .ג

 ות...קרן השתלמ .ד
 חשבון בנק...  .ה

 חיסכון.... .ו
 

למען הסר ספק הצדדים מצהירים ומסכימים כי זכויות סוציאליות ו/או  .1.3
פנסיוניות וכן תגמולים בגין עבודה ו/או יגיע כפיים, לרבות אך לא רק, כספים 
ו/או מניות ו/או דיווידנדים ו/או רווחים מחברות ו/או נכסים, אשר נצברו ע"י מי 

 יהיו בגדר רכוש נפרד של כל אחד מהצדדים. – מת הסכם זהטרם חתימהצדדים 
 

מצהירים ומאשרים בזאת כי הבעלים הרשום של אותו הרכוש יהיה הצדדים  .1.3
, ת ו/או ההתחייבויות ו/או ההוצאותהאחראי הבלעדי לתשלום וכיסוי כל החובו

 א בעצמומכל סוג, שיחולו על אותו הרכוש ו/או בגינו; הצד בעל הרכוש הנ"ל ייש
החובות ו/או ההתחייבויות ו/או ומתוך רכושו הפרטי בלבד בתשלום סילוק 

 . הקשורות עם רכושוההוצאות 
 

צהירים ומסכימים כי כל רכוש אשר יירכש במהלך החיים המשותפים הצדדים מ .1.3
מפירותיו ו/או במקום הרכוש שהיה קניינו של מי מהצדדים טרם חתימת הסכם 

יישאר רכוש  -רה במהלך החיים המשותפים זה, ואף אם שינה ו/או יחליף צו
 השייך לאותו בן זוג, כפי שהיה טרם חתימת הסכם זה.

 
 

 


