
 בס"ד

 הסכם יחסי ממון
 2015שנערך ונחתם ביום _____לחודש __________ 

 ___________ :ת.ז  , _________ :בין

 ________ מכתובת
 מצד אחד 

  __________ :ן: _________ , ת.זלבי
 מכתובת _________  

 מצד שני 

 והצדדים הינם רווקים;  הואיל: 
בברית   והואיל: ביניהם  לבוא  הצדדים  כבעל  וברצון  יחדיו  ולחיות  לגור  הנישואין, 

 בית משותף;-ואישה במשק
 ______. י ביום "והצדדים מתעתדים להינשא זל"ז כדמו והואיל:
ולצדדים רכוש ו/או זכויות ו/או חובות, אשר בדעתם שלא להכניס לשיתוף   והואיל:

 שייווצר ביניהם כתוצאה מברית הנישואין; 
מעוניינים   והואיל: יתר  והצדדים  ואת  הממוניים  יחסיהם  את  ביניהם  להסדיר 

הכול   המשותפים,  והחיים  הנישואין  חיי  תחילת  טרם  היחסים,  מכלול 
 כמפורט להלן בהסכם זה. 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא

תנאים  .1 ובחזקת  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  ונספחו  זה  להסכם  המבוא 
 מתנאיו.

 :הגדרות .2

   –" בהסכם זה, משמע זכויות"

ניידי, כספים, -כל זכות קיימת, ובכלל זאת רכוש ו/או נכסים, הן דניידי והן דלא .3
לרבות זכויות לקבלת כספים, פיקדונות, תכוניות חסכון, קופות גמל, קרנות מכל 

-ערך, מניות, אגרות-סוג שהוא, זכויות על פי פוליסת ביטוח בארץ ובחו"ל, ניירות
יים, שילומים, תגמולים, קנין רוחני, ירושה ו/או צוואה, כנסות וזכויות חוב, פיצו

אחרות, מכל סוג ומין שהוא, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות פירות פירותיהן 
 והשבחת השבחותיהן של זכויות כאמור. 

   –" בהסכם זה, משמע חובות"

ובע מהתקופה כל חוב קיים, כספי ו/או אחר, ובכלל זאת חוב שנוצר ו/או נ  .4
שלפני ברית הנישואין, קצוב ו/או בלתי קצוב, לכל צד שלישי, בין אם פסוק ובין 
אם בלתי פסוק, לרבות בקשר לזכויות ו/או רכוש ו/או נכסים של מי מהצדדים, 
פיצויים,  נזק,  דמי  וחוזים,  הסכמים  שטרות,  בגין  התחייבויות  ו/או  חובות 

אל ובין מחוצה לה, לרבות הפרשי ריבית הוצאות, מכל סוג ומין שהוא, בין בישר
 והצמדה והוצאות אחרות בגין חובות כאמור. 

בפרקים הבאים יש להגדיר את המשטר הרכושי שישרור לגבי רכוש שהביא מי מהצדדים 

  .בטרם הנישואין ולגבי רכוש שייצבר במהלך הנישואין

 

 : רכוש שלא יאוזן בין הצדדים

לרכוש המפורט בפרק זה לא יחול ההסדר של איזון  מוסכם בין הצדדים שביחס   .1

  .המשאבים

הרכוש שיפורט להלן יהיה שייך, במקרה של גירושין, אך ורק לצד שעליו הוא רשום, ולצד  .2

 .השני לא תהא כל טענה ודרישה ביחס אליו



 :להלן פריטי הרכוש

_ , נכס הרשום ע"ש _______ שכתובתו _________ , הידוע כגוש, __ חלקה______ .3

 .תת חלקה 

 .הגדרת נכסים ונספים  .4

  . _________ חשבון שרשום ע"ש ______ , מספרו _____ , מספר סניף ______ בבנק .5

 .חשבונות בנק נוספים .6

 .רכוש שיתקבל במתנה ו/או בירושה במהלך הנישואין .7

  .פירות שיצמחו או שיתקבלו מהרכוש שהוגדר, לרבות השבחת הרכוש  .8
ותפות, חברות, מניות, אופציות וכו', יש להיוועץ לגבי ניסוח אותו כשמדובר בעסק עצמאי או בש

 .הרכוש אותו מעוניינים להחריג מהרכוש המשותף

 

  המשטר הרכושי
על הצדדים להגדיר בפרק זה את המשטר הרכושי שבו הם מעוניינים להפעיל במהלך 

 .נישואיהם/חייהם המשותפים. פרק זה מהווה אך דוגמא להסדר רכושי

  . ________ לצדדים חשבון שמספרו ______ בבנק .9

הצדדים מסכימים כי למעט הרכוש שהוגדר בפרק "הרכוש שלא יאוזן בין הצדדי ם", כל  .10
הכספים שייצברו בחשבון המשותף ו/או רכוש אחר שייצבר במהלך הנישואין יאוזנו בין  

 .הצדדים הכספים והרכוש שייצברו ו/או יירכשו מהחשבון המשותף

כל אחד יפקיד את הכנסותיו לחשבון   –הצדדים מתחייבים לנהוג על פי ההסדר הבא  .11

 .המשותף

 :רכוש אשר יאוזן בין הצדדים .12

הצדדים מתחייבים שכל הרכוש ו/או הכספים ו/או החובות שייצברו במסגרת חשבונ ם  .13
חו  המשותף, וכל הרכוש האחר שיירכש על ידם במהלך הנישואין יהיו ברי איזון, ועליהם י

  .ל ההסדר של איזון המשאבים

אם הצדדים יבחרו להחריג רכוש נוסף שיירכש במהלך הנישואין מאיזון המשאבים, רישו   .14

 .ם הרכוש יהווה את הראייה החלוטה לבעלות בו

 : הצדדים מצהירים .15

מוסכם כי כל שינוי של הוראות ההסכם לא יהיה בעל תוקף, אלא אם נעשה בחתימת שני   .16

 .הדין הרבניאישור בית הצדדים וקיבל את 

הנכבד ליתן להסכם זה שנחתם על ידי הצדדים תוקף של הדיןלאור האמור מבוקש מבית  .17

 ."דספ

 הצדדים מצהירים בזה, כי קראו הסכם זה, וכי הבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו. .18

הצדדים מצהירים בזה, כי הם חותמים על הסכם זה מרצונם הטוב, בהסכמתם   .19
 לות דעת, ללא כל אונס ו/או כפיה ו/או השפעה בלתי הוגנת. החופשית, בצלי 

 ולראיה באו בזה הצדדים על החתום
 במקום ובתאריך הנקובים בראש ההסכם: 

  :ולראיה הצדדים באו על החתום

______________________                             ______________________ 

 


