
  ד   ו   ג   מ   א           ב   ל   ב   ד

  הסכם יחסי ממון      דוגמא
  )הפרדת נכסים מלאה(

  
  
  

  ______שנת ______ לחודש ________ ביום ________ שנערך ונחתם ב
  
  

  ____________. ז.ת__________   :ב י ן 

  ____________________מרחוב     

  )"בן הזוג": להלן (  

  - מצד אחד -    

  
  ____________. ז.ת__________   :ל ב י ן 

  ____________________וב   מרח  

  )"בת הזוג": להלן (  

  - מצד שני -    

  

  ;ובני הזוג חפצים לנסות מתכונת של חיים במשותף  ה ו א י ל

  

בתקווה , ובני הזוג מעונינים לנהל חיי שיתוף וזאת מבלי להינשא  ו ה ו א י ל

  ;שאלה ימשיכו כתקנם עד אחרית ימיהם ושנותיהם

  

נים כי על יחסי הממון שביניהם לא תחול חזקת והצדדים מעוני  ו הו א י ל

חוק איזון משאבים הקבוע באו הסדר /או כוונת השיתוף ו/השיתוף ו

  ;1973 –ג "יחסי ממון בין בני זוג התשל

  

ובכלל זה יחסי , ובני הזוג מעונינים להסדיר את חייהם המשותפים  ו ה ו א י ל

  ;כם זההממון ויחסים אחרים ביניהם הכל במסגרת הוראות הס

  

  

  :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  



  ד   ו   ג   מ   א           ב   ל   ב   ד

  מבוא .1

  

 . המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 
כותרת הסעיפים הינן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה לפרשנות  .2

 . ההסכם וסעיפיו

  

    הצהרת הצדדים   .3

  

3.1 _________________________________________________

_________________________________________________

____________________  

 

או התחייבות /כי איש מהם לא עשה ולא נתן מצג ו הצדדים מצהירים  3.2

וכי , או הבטחה עובר לחייהם המשותפים ולחתימתם על הסכם זה/ו

מעבר לקבוע במפורש במסגרת הוראות הסכם זה לא ניתנו כל 

י מהם וכי אין ולא תהיה להם כל תביעה או הבטחה למ/התחייבות ו

במהלך , או דרישה מכל מין וסוג שהוא האחד כלפי משנה/או טענה ו/ו

 . או בסיום החיים המשותפים למעט כאמור בהוראות הסכם זה

  
    בעלות נפרדת בנכסים   .4

  

 או זכויות שנרכשו טרם הסכם זה /רכוש ו    4.1

4.1.1 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

4.1.2 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________ 
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 או זכויות עתידיים /רכוש ו 4.2

4.2.1 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________ 

 

צונם לחלק ביניהם את רכושם מוסכם בין הצדדים כי אין בר 4.2.2

או לשתף אחד את השני /או זכויותיהם ו/או נכסיהם ו/ו

או להקנות איש /או בזכויות אלו ו/ברכוש ואו בנכסים ו

או בזכויות /או בנכסים ו/לרעהו זכויות כלשהם ברכוש ו

או /לרבות בחליפיהם של אותו רכוש נכסים ואו זכויות ו

או זכויות /נכסים ו, או ברכוש/או בכספים ו/בפרותיהם ו

 . שיתקבלו תמורתם

  

או /או יצטברו ו/או זכויות אשר יתקבלו ו/או נכסים ו/רכוש ו 4.2.3

או לנכסים או /יתווספו במהלך החיים המשותפים לרכוש ו

לזכויות הקיימים במועד חתימתם הסכם זה יהיו שייכים אך 

 . ורק לאותו צד שלו הם יוקנו או שעל שמו הם יירשמו

  

4.2.4 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________ 

  

4.2.5 ___________________________________________

___________________________________________

________________________ 
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 צוואת הנכסים  4.3

 
  .כל צד יהיה רשאי לצוות את רכושו כראות עיניו

  

      חיים משותפים  .5

  

5.1 _________________________________________________

____________________________ 

 
5.2 _________________________________________________

_________________________________________________

_______________ 

  

5.3 _________________________________________________

_________________________________. 

  

5.4 _________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________- 

  

5.5 _________________________________________________

_________________________________________________

______________________ 

  

אדיבות ובנימוס ולא , בני הזוג מתחייבים לנהוג זה כלפי זו בכבוד 5.6

 . לבגוד איש ברעהו

  

5.7 _________________________________________________

________________________ 
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  פרוד מרצון  .6

  
6.1  

  ________________________________________________

_________________________________________________

_________________________ 

  
 

יום בטרם מועד הפירוד ______ הודעת הפירוד תמסר לכל הפחות  6.2

 . הרצוי

  
  

6.3 _________________________________________________

_________________________________________________

______________________  

  

אזי תחולנה ההוראות , וד למישנהושלח אחד מבני הזוג הודעת פיר 6.4

  :הבאות

  

6.4.1 ___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

 

_____ י בן הזוג לאחר חלוף "נמסרה הודעת הפירוד ע 6.4.2

חודשים _____ חודשים מיום חתימת הסכם זה ולפני חלוף 

 :מיום חתימת הסכם זה יפעלו הצדדים כדלקמן

  

6.4.2.1 ___________________________________

___________________________________

_________________________________ 
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6.4.2.2 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________ 

  

6.4.3 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________ 

 

6.4.4 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________ 

6.4.5 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_____________________ 

 

6.5 _________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________- 

6.6 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________ 
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  ח פטירה "פירוד ע .7

7.1 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________ 

7.2 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________ 

7.3 _________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________  

7.4 _________________________________________________

_________________________________________________

______________ 

 

 המכונית 7.5

7.5.1 ___________________________________________

___________________________________________

___________________ 

 . שני בני הזוגהוצאות אחזקתה יחולו על  7.5.2

7.5.3 ___________________________________________

______________ 

7.5.4 ___________________________________________

__________________________________________ 

 

8.  
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 תוקף .9

הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה כהסכם ממון ומסכימים כי הסכם זה 

וזאת גם מכוח , יוגש לאישור כדין על ידי בית המשפט לעניני משפחה

 .1973 –ג "חוק להסדר יחסי מימון בין בני זוג התשנהוראות 

 

 הפרות וסעדים .10

תרופות בשל הפרת (על הסכם זה והפרתו יחולו הוראות חוק החוזים  10.1

 .1970 –א "התשל) זהחו

יפעלו הצדדים , להסכם זה________במקרה של הפרה של סעיף  10.2

 :כדלקמן

10.2.1 ___________________________________________

___________ 

10.2.2 ___________________________________________

______________________- 

10.2.3 ___________________________________________

____________________________________ 

או / רישא ו7.3היה ובת הזוג הפרה את התחייבויותיה על פי סעיף קטן  10.3

או המכונית בהתאמה יחולו / בגין אחזקת הדירה ו7.5.2סעיף קטן 

 :ההוראות הבאות

10.3.1 ___________________________________________

_______________________ 

10.3.2 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________ 
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 בוררות  .11

כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים לגבי ביצועו הפרתו או  11.1

ד "עו__________,  פרשנותו של סכם זה יימסרו להכרעתו של 

 ").הבורר: "להלן ( יחיד שיכהן כבורר דן

_______ נבצר מן הבורר לכהן בכהונתו זו מטעם כלשהו יכהן מר  11.2

 ").הבורר החליף: "להלן (כבורר 

נבצר מן הבורר החליף לכהן בכהונתו זו מטעם כלשהו תקבע זהותו  11.3

 .________של הבורר על ידי בית משפט המחוזי ב

חוק ים הוראות דין הוראות סעיף זה כדין הסכם בוררות בין הצדד 11.4

 לרבות התוספת לו יחולו על הבורר ועל 1968 –ח "הבוררות תשכ

 . הליכי הבוררות

 
הצדדים מתבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסכם וליתן  .11.5

 1973 –ג "חוק יחסי ממון בין בני זוג התשלד בהתאם ל"לתוקף של פס

 והחוק 1962 –ב "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסית התשכ

 .1959 –ט "תשי) מזונות(ון דיני משפחה לתיק

  

  

  

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

  

  

  

  

__________________        ____________________  

       בת הזוג                                בן הזוג 

 


