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 הסכם יחסי ממון
 16.5.13 שנערך ונחתם בחיפה ביום

 
  נושא ת.ז.         בין:

 נשר 3/6סימטת כליל החורש   מרח'  
 "(הבעל)להלן: "        

 
 048078117 :  ז.נושאת ת.ז. פרקקרן   לבין:

 נשר 3/6סימטת כליל החורש   מרח'  
 "(האישה)להלן: "        
    
 הצדדים" או "בני הזוג"(להלן ביחד: )"  

 
 

הזוג  בניהצדדים הינם יהודים, אזרחי ישראל ותושביה ובעת חתימת הסכם זה ו  הואיל

אם מוסכם בזאת כי  ;30.08.2013שישי הינם פנויים ובכוונתם להינשא זל"ז ביום 

 תבוטל מכל סיבה שהיא אזי הסכם זה בטל; החתונהחלילה 

 

 ד רכוש וזכויות ממוניות השייכות לו;ולכל אחד מהצדדים יש בנפר והואיל 

 

ובני הזוג חפצים להתקשר זה לזה בקשר משפחה בהתאם להסכם זה, אשר יסדיר  והואיל

את היחסים ההדדיים ויחסי אמון הדדי, שיתוף אהבה, כבוד והערכה, עזרה 

וויון בין המינים, מתוך סבלנות וסובלנות, כמקובל וכמתחייב מיחסיהם הדדית, ש

 ומיחסי משפחה כמנהג בעל ואישה; המשותפים

 

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את הזכויות והחובות האישיות האחד כלפי  והואיל

השני, ולהסדיר את היחסים הממוניים ביניהם, כולל רכוש ממון, הן שנרכש ונצבר 

לפני חתימת הסכם זה, והן שיירכש ויצטבר במהלך חייהם המשותפים כבני זוג 

 נשואים; 

 

וכוונתם המפורשת של הצדדים היא להסדיר ביניהם משטר של הפרדה רכושית  הואיל:ו

למעט נכסים וזכויות שהשיתוף בהם יעשה באופן מפורש, והכל בכפוף להוראות 

 הסכם זה;

 
 

 לפיכך מוסכם מותנה ומוצהר כדלקמן:
 

 מבוא .1

 

 המבוא להסכם זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 

 ליום חתימת הסכם זהשו עד דין רכוש וזכויות שנרכ .2
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הצדדים מסכימים ביניהם, כי כל רכוש וזכויות שנרכשו ע"י כל צד, עד ליום חתימת  .2.1

, ואחריו לאחר חיים לצד על שמו רשומה הזכותויהא שייך אך ורק הסכם זה, שייך 

. ("היורשים"ארוכים וטובים, לנהנים לפי כתב צוואתו או ליורשיו החוקיים )להלן: 

דים כי עליהם לערוך צוואות במנותק מהסכם זה, על מנת שההוראות הוסבר לצד

 ח תהיינה בתוקף.חסות לחלוקת הרכוש לאחר פטירה חו"המתיי

 

או זכויות, שהתקבלו ו/או שיתקבלו במתנה ו/או בירושה ו/או פנסיה ו/או דמי רכוש  .2.2

, טרם הנישואין ו/או במהלכם מחלה ו/או מכל זכות אחרת שינתנו לצד אחד בלבד

שייכים בלעדית לאותו צד שקיבל אותם ו/או שיקבל אותם ו/או שהנו זכאי להם כמקובל 

   בזוגות נשואים.

 
 :חשבונות בנק .3

 

חשבונות הבנק המתנהלים ערב חתימת הסכם זה, על שם מי מהצדדים, הנם ויהיו  .3.1

בבעלות אותו צד בלבד, זולת אם יסכימו הצדדים אחרת. כל אחד מהצדדים, יהיה זכאי 

 ופן בלעדי, ואחראי באופן בלעדי לכל יתרת זכות או חובה המתנהלת בחשבונו הנפרד.בא

 

כל סכום כסף במידה במהלך תקופת הנישואין יבחרו הצדדים לנהל חשבון בנק משותף  .3.2

 לשני הצדדים.  משותפים, לרבות חסכונות אשר יתנהלו בו, זה בלבד המצוי בחשבון

 

יחס לחשבונות הקיימים בחברות השונות מובהר בזאת כי האמור לעיל חל אף ב  .3.3

המנוהלות ע"י הבעל ו/או שלבעל יש בהן מניות ו/או שליטה ו/או זיקה כלשהי, בין לעבר 

 בין לעתיד ובין להווה;

 

 מגורים משותפים  .4

 

 3/6סימטת כליל החורש  תחת קורת גג אחת בדירה ברחוב מתגורריםהצדדים  .4.1

, דירה זו היתה ותישאר ("דירה"ה) להלן: ____חלקה ___כגוש ההידוע נשר

 רשות בלבד, ואין –, ולאשה תהא בה זכות של ברת של הבעלבבעלותו הבלעדית 

מעניקים  - ו/או שיפוצים בדירה ו/או השבחת דירת המגורים המגורים בדירה

 לאשה זכות קנייניות ו/או זכויות משפטיות אחרות.

 

מורה שהתקבלה ממכירת מכר הדירה כי אז התיהיה ובמהלך תקופת הנישואין ת .4.1.1

 שאין לאזן את שוויו. ו בבעלותו של הבעל הנכסים, תיחשב אף היא כנכס

 

רכשו נכס מקרקעין ו/או נכסים אחרים, יהיו אף במידה שבמקום הנכס שנמכר י .4.1.2

  נכסים אלו, נכסים שאין לאזן שווים, והם לא יכללו בהסדר איזון המשאבים. 



3 

 

 
 תיהם של הנכסים. האמור בסעיף זה יחול גם לגבי פירו .4.1.3

 

הצדדים  בעל ואישה, וינהלו יחד את משק בית משותף.יחיו יחד בדירה, כהצדדים  .4.2

מסכימים, כי כל אחד יתרום כמיטב יכולתו לטובת משק הבית וכלכלתו, כאשר כל 

 הוצאות החזקת הבית בו יגורו יתחלקו ביניהם כמקובל בין בני זוג נשואים.

 

 לפי השני בכבוד , ברעות, לסייע זה לזה ולטפל זה בזה. הצדדים מתחייבים לנהוג האחד כ .4.3

 

הצדדים ינהגו ביושר ובנאמנות, וישתדלו לפתור וליישב כל מחלוקת ביניהם ברוח טובה,  .4.4

 בפשרה ומתוך מגמה של פיוס ושלום בית. 

 
 מהלך הנישואין רכוש נפרד .5

  

וכן ו קיימים בתאגידים משפטיים קיימים ו/או שיהיכל רכוש במקרקעין, במטלטלין,  .5.1

הכספים והזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות ובפרט זכויות סוציאליות, 

חשבונות בנקים ו/או ני"ע, מוניטין אישי ו/או ביטוחיות ופנסיוניות ממקום עבודה, 

מוניטין של תאגידים ו/או נכסי התאגידים ו/או רווחיהם ו/או פירות התאגידים ו/או 

ואף  שנצברו לאחד מבני הזוג עד למועד הנישואיןהשתכרות רי ו/או פענכסי קריירה 

  אותו בן הזוג בלבד, וככאלה ישארו. הינם בבעלותו של  ,לאחריהם ובמהלכם

 

סוציאליות ו/או ביטוחיות ו/או כל זכות כספית אחרת מכל מוסכם בזאת כי גם זכויות  .5.2

ע"ש מי יהם ובמהלכם שנצברו עד למועד הנישואין ואף שיצטברו לאחר מין וסוג שהוא,

 במלואן ע"ש הצד שצבר את הזכויות. ישארו   ,מהצדדים

 

יהיו רכושו ובבעלותו    חיי נישואיהםמתנות וירושות אשר יקבל מי מבני הזוג גם במהלך  .5.3

של אותו בן זוג בלבד, אלא אם כן יחליטו הצדדים אחרת, ויעגנו הסכמתם בכתב ויפעלו 

ויפעלו לרישום הנכס כמשותף  רכאה המוסמכתיחדיו לביצוע תיקון בהסכם זה בע

 . בפנקסים המתנהלים על פי דין

 

כל צד יהיה רשאי לנהל את רכושו שלו בנפרד ולעשות בו כל פעולה ועסקה על פי רצונו  .5.4

 ושיקול דעת הבלעדיים לרבות מכירה, השכרה וכיו"ב.

 

המפורט הינו הסר ספק, בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו, הרכוש למען  .5.5

 , וככזה יישאר:הבעלרכוש בבעלותו הבלעדית של 

 

כל זכויותיו הכספיות מכל סוג שהוא של הבעל המתנהלות בחשבונות בנקים שעל  .5.5.1

שמו, שהצטברו לו בעבר ויצטברו לו בעתיד, וכן כל נכס הרשום על שם הבעל, 

ימים ולרבות זכויות בתאגידים קי לרבות כספים ו/או זכויות בבנקים השונים
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ו/או תאגידים שיוקמו, במניותיהם, בפירותיהם, בחשבונותיהם, בנכסים, 

 .במוניטין שנצבר וכו'

 

זכויות של הבעל הנובעות מעבודה, עמל ויגיע כפיים של הבעל, לרבות אך לא רק,  .5.5.2

תגמולים בגין עבודתו, זכויות סוציאליות, זכויות ביטוחיות ופנסיוניות ו/או מכל 

, לרבות מוניטין אישי, יכולת ירות ו/או תקבולים בגין נכסיוסוג אחר וכן דמי שכ

. מובהר כי הסכם זה חל הן על הזכויות הידועות השתכרו ופוטנציאל השתכרות

לבעל במועד עריכת הסכם, והן על אלו שאינן ידועות לבעל במועד עריכת 

 ההסכם.

 
זכויותיו של הבעל הנובעות מנכסי החברה אשר בבעלותו, מוניטין החברה ונכסי  .5.5.3

הקריירה העתידיים,  לרבות כל חברה אשר יהא שותף בה בעתיד ו/או יהא זכאי 

 מתוקף היותו שותף ו/או בעל מניות בחברה.  םלקבלת דיבידנדי

 

ל סימטת כליב ניר שקדמוסכם על הצדדים, כי הבית הרשום על שם הבעל  .5.5.4

 יהא בבעלות הבעל בלבד.   נשר 3/6החורש 

 
 

למען הסר ספק, בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו, הרכוש המפורט להלן   .5.6

 , וככזה יישאר:האישההינו רכוש בבעלותה הבלעדית של 

 

בנקים כל זכויותיה הכספיות מכל סוג שהוא של האישה המתנהלות בחשבונות  .5.6.1

שעל שמה, שהצטברו לה בעבר ויצטברו לה בעתיד וכן כל נכס הרשום על שם 

 האישה.

 

זכויות של האישה הנובעות מעבודה, עמל ויגיע כפיים של האישה, לרבות אך לא  .5.6.2

רק, תגמולים בגין עבודה, זכויות סוציאליות, זכויות ביטוחיות ופנסיוניות מכל 

 סוג שהוא.

 

 
 רכוש משותף  .6

 

הסכם זה ואילך, חתימת מתאריך  במימון משותף של הצדדים יירכשר שאכל רכוש  .6.1

ים המשותפים, ייחשב כרכוש משותף של שני הצדדים בחלקים שווים במשך תקופת החי

בכפוף לכך שירשם בפנקסים  ין, וזכויות מכל מין וסוג שהוא, מקרקעטלטליןיובכלל זה מ

 .וש משותףהמתאימים ו/או ברישומים המתחייבים על פי דין כרכ

 

 כל ההוצאות ו/או החובות לגבי הרכוש המשותף, ישולמו כמקובל אצל זוגות נשואים.  .6.2

 פירוד .7
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הם בעתיד ינסו ליישר את יעות בינבני הזוג מצהירים בזה כי בכל מקרה של חילוקי ד .7.1

שני הצדדים ישתדלו לפתור כל בעיה אשר תצוץ ותתגלה בעתיד  ההדורים בדרכי נועם.

 שרה.בדרך של הסדר פ

 

כי ברצונם להיפרד הם יפעלו עפ"י הוראות חו"ח במידה ובני הזוג ו/או מי מהם יחליטו  .7.2

 הסכם זה:

 

בן הזוג המעוניין בפירוד חו"ח יודיע בכתב, במכתב רשום לבן הזוג השני על רצונו  .7.2.1

יום מתאריך משלוח  30הם בחלוף ילהביא לקיצם את החיים המשותפים בינ

 "(.י הנישואיןתום חי "מועדהמכתב )להלן: 

 

הצדדים יפעלו בתום לב כמיטב יכולתם לקדם הליך פירוד מהיר ויעיל עד למועד  .7.2.2

 תום חייהם המשותפים.

 

 במידה והצדדים יתגוררו בדירה
 

רכש ע"י הבעל במידה והצדדים יתגוררו בדירה או כל דירה אחרת אשר תי 7.2.2.1

 , תצא האישה ותפנה את הדירה ותוציא ממנה את בגדיה, חפציהבלבד

יום מיום  60האישים וכל המיטלטלין, המהווים רכוש נפרד משלו, בתוך 

 מתן "הודעת הפירוד".

 

, הרי פרטי הציוד  7.2.2.1ה את הדירה כאמור הסעיף עם עזיבת האיש 7.2.2.2

הביתי אשר נקנו במשותף ונמצאים בדירה, יחולקו בין הצדדים בעין, ובאין 

 אפשרות לחלקם בעין יחולקו לפי ערכם בשוק. 

 

יגוד, תכשיטים וחפצים אישיים אחרים לא יאוזנו ולא יחולקו בין ב 7.2.2.3

 הצדדים וכל צד ימשיך להיות בעליו של בגדיו, תכשיטיו וחפציו האישיים. 

 

רכוש משותף שנרכש ע"י הצדדים במהלך החיים המשותפים, יחולק בין  7.2.2.4

הצדדים בחלקים שווים, ולעניין זה יחולו בשינויים מחייבים הוראות סעיף 

 לעיל. 7.2.2.2

 

 במידה והצדדים ירכשו במשותף "דירה אחרת" )להלן הדירה האחרת"( 

 

ואחד שתירשם כמשותפת באם הצדדים ירכשו במשותף "דירה אחרת"  7.2.2.5

בפרידה, הרי ש"הדירה האחרת" תימכר והתמורה  ןמהצדדים יהא מעוניי
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, וצרו בין מכירת "הדירה האחרת"אחר ניכוי כל החובות המשותפים שיל

 לק בשווה ושווה בין הצדדים.תחו

 

הרי לכל צד תהא זכות סירוב ראשונית  הנ"ל, 7.2.2.5במידה ויחול סעיף  7.2.2.6

לרכוש את חלקו של הצד האחר ב"דירה האחרת" אשר יוערך עפ"י תנאי 

 השוק.

 

הנ"ל, הרי שבמקרה שהצדדים ייפרדו ויתגורר עד  7.2.2.5בכפוף לסעיף  7.2.2.7

בשינויים  7.2.2.4 -.7.2.2.2סעיפים לפרידתם ב"דירה האחרת", הרי יחולו 

 המחויבים.

 

מנת לנהוג בכבוד ובהגינות, זה כלפי זה עד מועד מכירת הדירה ו/או פינויה  7.2.2.8

 על ידי אחד מהם או שניהם, לפי תנאי פירוק השיתוף בדירה.

  

פרדו חלילה, ויהיו להם ילדים משותפים, כי אז ימוסכם בזאת כי במידה והצדדים י 7.3

הבעל, לטובת האשה,  ולמרות שאין המדובר ברכוש משותף כי האשה מסכים 

או בדירה אחרת שתהא בבעלות  ]דירת נשר[תקבל מחצית מהזכויות בדירת הבעל 

הבעל, כאשר האשה תקבל את מחצית מהזכויות בבית בהתאם לכללי המכירה 

 לעיל; 7.2.2.8ועד לסעיף  7.2.2.5 הנקובים בסעיפים

 

, והאשה נות אישהוהאישה מוותרת על כתובתה, פיצוי ומז מוסכם על הצדדים כי 7.4

לא תהא זכאית לכתובה ו/או פיצוי ו/או מזונות אשה בכל מקרה בו נישואי הצדדים 

 .חו"ח יפקעו

 

כלפי  , לא תהיה לאף צד מן הצדדיםשל פרוד, ופירוק החיים המשותפים במקרה 7.5

ת, או כל תביעה אחרת בהסכם זה, תביעה לפיצויים או למזונוזולתו, פרט לאמור 

מסוג זה, הנובעת מעצם החיים המשותפים תחת קורת גג אחת ו/או מעצם היותם 

  ., למעט המוסכם בהסכם זהידועים בציבור ו/או מעצם היותם נשואים

 

מוסכם כי לאחר מתן הודעת הפירוד, כל צד יהא רשאי להגיש כנגד משנהו תביעת  7.6

הצד האחר להסכים לה, גם ללא הוכחת  גירושין לבית הדין הרבני אשר תחייב את

 עילת גירושין ו/או גם בכל מקרה בו תביעת הגירושין לכאורה אינה מוצדקת.

 

היה וחרף האמור לעיל, לא יושבו המחלוקות בין הצדדים בדרך של פשרה ו/או  7.7

אזי הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בכל שאלה ו/או מחלוקת שיתעוררו גישור, 

י פירוק התא המשפחתי ו/או עם ביצוע הוראות הסכם זה ו/או עם בין בני הזוג לגב
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פירוש הסכם זה ו/או הוראה מהוראותיו, תהא נתונה אך ורק לבית המשפט 

 לענייני משפחה.

 

 שונות 8

 

 כל הסכם קודם בין הצדדים בטל בזאת.  8.2

 

שני הצדדים מתחייבים לקיים במלואם תנאי הסכם זה, ולנהוג על פיו, כל עוד בני  8.3

ג חיים יחד תחת קורת גג אחת, ומנהלים משק בית משותף, כאמור לעיל, הזו

 ושניהם מתחייבים לכבד איש את רעהו ולהתנהג באופן המקובל בין זוגות נשואים. 

 

למען הסר ספק, הרי אם מכל סיבה הפסיקו שני בני הזוג לחיות תחת קורת גג  8.4

כאמור לא תהיה לאף  משותפת בין מסיבת פרידה מרצון, ובין מסיבת פטירה, הרי

 צד כל מחויבות למשנהו מעבר לאמור בהסכם זה. 

 

בני הזוג מצהירים כי חתמו על הסכם זה לאחר שקראו אותו, הבינו את משמעותו  8.5

ואת תוצאותיו המשפטיות, הסכימו לתוכנו והם חותמים עליו מרצונם החופשי, 

 ללא עושק כפיה או לחץ כלשהו.

 

הסכם  לאשראו נוטריון מבקשים מבית המשפט הצדדים בחתימתם על הסכם זה  8.6

 ן לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. וזה כהסכם ממ

 
 
 

 אשר על כן באנו על החתום:
 
 

 2013  שנתמאי   לחודש  16 ביום    
 
 

_______________    __________________ 
 הבעל       האשה               
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