
 
 

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 

 
 

 וחיים משותפים ןהסכם ממו

 .... ביום.... בשנערך ונחתם 
 

 ......ת.ז. ........   בין:              

                 [האישה]להלן: 

 מצד אחד 
 

 ...... ת.ז. ......  לבין: 

      [האיש]להלן:  

 שנימצד 

 
 וביחד יקראו להלן: הצדדים ו/או בני הזוג

 
 ולא נשאה בשנית;... הינה גרושה משנת האישה ו והואיל:

 
 ולא נשא בשנית;..... הינו גרוש משנת והאיש  והואיל:

 
, חיים יחדיו .... והצדדים מנהלים ביניהם מערכת יחסים זוגית החל משנת  והואיל:

 ואישה לכל דבר ועניין;ומתנהלים כבעל כידועים בציבור 
 

, ........ תחת קורת גג אחת, בדירה שברחוב יחד מתגוררים והצדדים  והואיל:
, אשר .... חלקה ... הידועה והרשומה בלשכת רישום המקרקעין כגוש 

 ;בדירה הנ"ל ובכוונתם להמשיך להתגורר ביחד, האישהבבעלותה של 
 

ענייניהם הרכושיים, לרבות רכוש  וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כלל והואיל:
שצברו בטרם הפכו לידועים בציבור, רכוש שצברו טרם חתימתם על הסכם 

 זה ורכוש שצברו וייצברו במהלך חייהם המשותפים;
 

/ ביהמ"ש לענייני וברצון הצדדים לאשר הסכם זה כדין בפני נוטריון והואיל:
 וליתן לו תוקף של פסק דין מחייב. משפחה 

 
 

 :הצדדים כדלקמןן הוסכם, הוצהר והותנה בילפיכך 
 

 מבוא

 

 .מהווה חלק בלתי נפרד הימנוהמבוא להסכם זה  .1

 

 תחולת החוק

 

, אך ורק על פי הסכם זההצדדים מצהירים ומסכימים כי יחסי הממון ביניהם יוסדרו  .2
 -חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"גיגברו על הוראות כל חוק לרבות    והוראותיו 

 השיתוף.דין ו/או כל פסיקה, לרבות הלכות וחזקות כל ו/או  3791
 
 



 
 

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 

 
 

הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל הקניית זכויות ו/או חבויות בין הצדדים תעשה  .3
במפורש ובכתב, ואיש מהצדדים לא יטען נגד משנהו כי יש לפרש התנהגותם של הצדדים 

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

 הפרדה רכושית
 

חתימתם על הסכם זה  טרםרכוש מכל מן וסוג שהוא אשר היה לכל אחד מהצדדים  .4
יישאר קניינו ובבעלותו הבלעדית של אותו צד, ולצד האחר אין ולא תהיה כל זכות מכל 
מין וסוג ברכוש האמור גם אם נהנה מפירותיו של הרכוש במהלך החיים המשותפים; 

 אלא אם הוסכם אחרת ובכתב. 

 
 לאחררכוש מכל מן וסוג שהוא אשר יהיה לכל אחד מהצדדים ים כי הצדדים מסכימ .5

, ולצד האחר אין יהיה קניינו ובבעלותו הבלעדית של אותו צד חתימתם על הסכם זה
ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג ברכוש האמור גם אם נהנה מפירותיו של הרכוש 

 במהלך החיים המשותפים; אלא אם הוסכם אחרת ובכתב. 
 

ם מסכימים כי כל רכוש הרשום על שם מי מהצדדים במרשם מוסדר כלשהו, הצדדי .6
יהיה רכושו הבלעדי של  –לרבות אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין ומשרד התחבורה 

 ס באותו מרשם.הצד על שמו רשום הנכ
 

ו/או פירות  ו/או צבירהתקף הן לגבי כל תוספת ו/או הצדדים מסכימים כי האמור לעיל  .7
מי מהצדדים במהלך החיים נכסים שהתווספו להתחליף חפצי של /או שבח ו

 המשותפים.
 

הצדדים מסכימים כי האמור לעיל יחול גם על כל נכס שהתקבל ו/או יתקבל במתנה  .8
 .ו/או בירושה במהלך החיים המשותפים

 
הצדדים מצהירים ומתחייבים שלא לבוא בדרישות ו/או בטענות ו/או בתביעות אחד  .9

בגין רכוש אשר לפי הסכם זה אינו רכושם , האחד כלפי יורשיו של השניו/או כלפי השני 
 בבעלותם.אינו ו/או 

 
עריכת הסכם  נכון ליוםהאישה, הרשום ע"ש הרכוש מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .11

 כדלקמן:כולל גם הזכויות  ,זה

 

, הידועה והרשומה על שם האישה בלשכת רישום המקרקעין ..... ברחוב  דירת מגורים .א
 ...... חלקה  .... כגוש 

 ...מס' חשבון ... סניף .. חשבון בנק בבנק  .ב

 כל חשבון אשר על שמה. –..... קרן פנסיה ב .ג

 
עריכת הסכם זה  נכון ליוםהאיש, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הרכוש הרשום ע"ש     .11

 כדלקמן:כולל גם הזכויות , 

 

 ....מס' חשבון ....  סניף.. חשבון בנק בבנק  .א

 כל חשבון אשר על שמו. –..... קרן פנסיה ב .ב

 ....ש.י .. מסוג רכב  .ג

 
חזקה בכל רכוש זכות ו/או כל  תהאלא לאישה ומסכימים כי הצדדים מצהירים  .12

 .האישההביא עמו לביתה של אשר האישה בבעלותו של 


