דוגמא בלבד – לא לשימוש!!
הסכם ממון
שנערך ונחתם  XXXXביום  XXXXלחודש  XXXXשנת XXXX
בין:

XXXX

לבין:

XXXX

(להלן' :האיש' )
מצד אחד;

(להלן' :האישה' )
מצד שני;

הואיל:

והצדדים מנהלים ביניהם מערכת זוגית ועומדים להינשא ביום
 XXXXבנישואין כדמו"י ;

והואיל:

ולצדדים רכוש אשר רכשו ו/או צברו בטרם הנישואין ;

והואיל:

ברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את היחסים ביניהם,
לרבות יחסי הממון ולרבות חלוקת הרכוש במקרה של פירוד חו"ח.

לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא:
המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.
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 .2כותרות הסעיפים:
כותרות הסעיפים הינן לנוחיות בלבד ולא תשמשנה ראייה לתוכנם.
 .3נישואין:
הצדדים ינשאו במטרה להקים בית חם בישראל מתוך אהבה ושיתוף.
 .4תחולת חוק יחסי ממון התשל"ג –( 1793להלן "החוק"):
מוסכם על הצדדים כי החוק יחול על יחסי הממון שבינהם למעט נושאים אשר
הוחרגו במסגרת הסכם זה.
 .5שיתוף נכסים:
מוסכם על הצדדים כי מיום הנישואין ואילך יחול שיתוף מוחלט בינהם
בנכסים מכל מין וסוג שהוא אשר יצברו לאחר הנישואין כתוצאה מעבודתם.
 .6הפרדה רכושית -כל רכוש שנצבר טרם הנישואין (סעיף כללי):
א .מוסכם על הצדדים כי כלל רכושו ,נכסיו וזכויותיו של כל צד ,כפי שנצברו על ידו
עד מועד הנישואין ,מכל מין וסוג שהוא ,יישארו על שם הצד שעל שמו הם
רשומים ,ויהיו בבעלותו הבלעדית ,מבלי שלצד האחר תהיינה כל תביעות ביחס
לזכויות הללו.
ב .למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצדדים מבקשים לנקוט משטר ברור של
העדר כל שיתוף או זכות של מי מהם ברכוש ובזכויות ,אשר נצברו על ידי מי
מהם לפני מועד נישואיהם.
 .9נכסי האיש:
למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר כי הרכוש ,הנכסים והזכויות של האיש מלפני
הנישואין יהיו רכושו הבלעדי ,ולאישה לא תהינה תביעות ביחס לזכויות הללו.
 . 8נכסי האישה:
למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר כי הרכוש ,הנכסים והזכויות של האישה מלפני
הנישואין יהיו רכושה הבלעדי ,ולאיש לא תהיינה תביעות ביחס לזכויות הללו.
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 .7רכוש מקרקעין:
מוסכם על הצדדים כי הדירה ברחוב  XXXXו/או שירכשו הצדדים תקבע על
פי הרישום.

 .11פירוד חו"ח:
א .היה וירצה אחד מהצדדים בפירוד חו"ח יודיע על כך לצד השני.

ב .הצד השני ישתף פעולה והרכוש המשותף ,אם יהא כזה ,יחולק תוך XXXX
חודשים מיום קבלת הודעה על רצון צד בפירוד.
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כללי:
א .מוסכם ומוצהר כי לא תהיה לכל צד טענה קניינית כלפי משנהו הנובעת
מהסכמות ו/או ויתורים שבהתנהגות ו/או בשתיקה של מי מהם.
ב .מוסכם ומוצהר בזאת כי כל צד יישא באופן בלעדי בחובותיו שניטלו על ידו לפני
מועד חתימת ההסכם.
ג .מוסכם ומוצהר כי הוראות הסכם זה יאבדו מתוקפן אך ורק בהתאם לרצונם
המפורש של שני הצדדים כאחד ,שיובא לידי ביטוי במסגרת הסכם בכתב אחר
חתום על ידי שניהם אשר יאושר ע"י ערכאה מוסמכת למשפחה ובו הוראה
מפורשת המבטלת הסכם זה או חלק ממנו.
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הסכמה ורצון חופשי:
הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה ,הבינו את תוכנו ומשמעותו וחתמו עליו
מרצונם הטוב והחופשי.

ולראייה באים הצדדים על החתום
___________________
האיש

__________________
האישה
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אזהרה
הנוסח המצ"ב מהווה דוגמא בלבד למבנה הסכם הממון ,ואינו נועד לשימוש.
יובהר ,כי כל מצב משפטי שונה ויש לקבל ייעוץ מעו"ד העוסק בתחום אשר ייבחן את המצב
המשפטי ויערוך את הסכם הממון כדבעי.
יובהר ,כי היה וגולש/ים ייבחר/ו לעשות שימוש בהסכם זה לא תהא בשום אופן אחריות ו/או
חבות מכל מין וסוג שהוא לאתר ו/או מי מבעליו עקב השימוש בהסכם זה המהווה דוגמא בלבד
כאמור.
עצם הצפייה בנוסח המצ"ב מהווה הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת מצד הגולש/ים כלפי האתר
ו/או מי מבעליו בקשר עם האמור לעיל ,וכי לא תהא לגולש/ים ו/או מי מטעמם כל דרישה ו/או
טענה ו/או תביעה ,מכל סוג ומין שהוא ,כלפי האתר ו/או מי מבעליו בנושא זה.
למען הסר ספק יובהר ויודגש ,כי אין להסתמך על נוסח זה המהווה דוגמא בלבד ויש להיוועץ עם
עורך דין המתמחה בתחום.
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