מתחתנים יקרים ,מזל טוב!
אנו מאחלים לכם אושר ,אהבה ושמחה בחייכם הזוגיים,
ומקווים כי תחום זה של ההכנות לחתונה יהיה לשווא.
•

•

•

שימו לב כי הסכם ממון זה כולל התייחסויות לענייני ממון בלבד ,ואינו כולל תנאים הנוגעים
לסרבנות גט ועיגון האשה בעת בקשה לגירושין .אם אתם מחפשים הסכם המשלב את ענייני
הממון עם תנאים אלה – עיינו ב'הסכם טרום נישואין' המופיע באתר עתים.
ככלל ,הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג –  1973קובע חלוקה שווה
של הנכסים והרכוש בין בני הזוג ,אפילו אם חלק מן הרכוש היה רשום רק על שם אחד מן
הצדדים ,ולמרות שאחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית תמורת שכר גבוה מן האחר) .כמובן ,נתונים
כמו נישואין שהתפרקו לאחר פחות משלוש שנים ,נישואין שהתרחשו לפני שנת ) 1974תאריך
תחולת החוק החדש( ,וסוגי נכסים שהיו אצל אחד מבני הזוג קודם הנישואין ,עשויים להשפיע
ולשנות את המאזן השוויוני( .לפיכך ,זוגות אשר מבקשים לחתום ביניהם הסכם ממון ,עושים
זאת בדרך כלל על מנת להוציא נכסים מסוימים מכלל זה ולהבטיח חלוקתם באופן שאינו שוויוני
ביניהם.
הסכם זה אינו אלא דוגמא כללית ,וכל זוג יכול לנסחו כרצונו ,ולהכניס בו את תנאיו שלו .כל
עוד ההסכם נראה כמייצג את רצונכם האמיתי בעת החתימה עליו – הוא מחייב.

הסכם ממון לדוגמא
הסכם ממון
שנערך ונחתם ב __________ ביום ______ לחודש _________ בשנת __________
]למעונינים בתאריך על פי לוח נוסף[ ) _________ לחודש _________ בשנת ___________ (.
בין ______________ ת.ז_____________ .
)להלן "_________ "(
מצד אחד
לבין ____________ ת.ז_____________ .
)להלן "_________"(
מצד שני
הואיל ו _______ ו ________ הסכימו ביניהם להינשא זל"ז במדינת ישראל כדת משה וישראל;
והואיל והצדדים מעונינים להסדיר ביניהם את יחסי הממון ויחסים אחרים כפי שמפורט להלן;
והואיל והצדדים מסכימים ביניהם כי מבלי לפגוע בהסכם זה ,יהיו לכל ההתנאות שביניהם בהסכם זה,
תוקף של תנאי כתובה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
.2
א .כל הרכוש שהיה או יהיה בבעלותו של אחד מן הצדדים בעת נישואיהם
זל"ז ,לרבות נכסים בעין ו/או מוחשיים ו/או אישיים ו/או מעורבים; דניידי
ודלא ניידי ,במקום אשר יהיו; מוקנים ו/או מותנים ו/או לא מושלמים; הם,
תמורותיהם ,תחלופיהם ותחלופי תחלופיהם; לרבות מה שיצמח ו/או מה

שיופק מהם ,דמי שכירותם ,פירותיהם ,הכנסותיהם ,ו/או רווח כלשהו מהם,
אשר היה או יהיה לאחר הצדדים מיום הנישואין ואילך ,לרבות בזמן
נישואיהם ,מכל מקור אשר יהיה )להלן "הרכוש הנפרד"( יהיה רכושו
הבלעדי של אותו צד שהינו הבעלים בעת נישואיהם; ויהיה משוחרר ונקי
מכל זכות ,טענה ,תביעה ,או דרישה ,מכל סוג שהוא ,מן הצד השני.
ב .על הרכוש הנפרד לא יחול "הסדר איזון המשאבים" כמשמעו בחוק יחסי
ממון בין בני זוג ,תשל"ג – .1973
ג .כמו כן ,מסכים ומתחייב כל צד שלא לדרוש ו/או לטעון לזכות כלשהי
ברכוש הנפרד של הצד השני בין בזמן הנישואין ובין לאחר פקיעתם ,אם
מכוח גירושין ואם מכוח פטירת כל צד ,לרבות נגד יורשיו ,המוציא לפועל
או המנהל של עזבונו ,למעט האמור מפורשות בהסכם זה.
ד .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי הרכוש הנפרד של
______ כולל ,בין היתר _______________ והרכוש הנפרד של
______ כולל ,בין היתר ,את _______________________ .
.3
א .לא יהיה לצד כלשהו זכות ,בעלות ,זיקה ,טענה ,תביעה או דרישה כלשהי
כלפי הצד השני בנוגע לרכוש הנפרד של הצד השני.
ב .לכל צד הזכות להעביר ולעשות ברכוש הנפרד שלו ככל שיראה לו לנכון,
ולצד השני לא תהיה בשל כך כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג או מין
שהוא ,והכל בהתאם למצב אילו לא נישאו הצדדים זה לזה מעולם ולא היו
חיי שיתוף ביניהם.
ג .כל צד ישא לבדו בכל חוב ,התחייבות ו/או הפסד הקשורים ו/או נובעים
מרכושו הנפרד ,ואילו הצד השני משוחרר מכל אחריות בגין אותו חוב,
התחייבות ו/או הפסד.
.4
א .מוסכם בין הצדדים כי גם במהלך הנישואין כל רכוש ו/או זכות מכל מין
וסוג שהוא שיירכש על ידי מי מהצדדים יהיו שייכים לצד שעל שמו הם
רשומים ולצד השני לא תהיה כל זכות ו/או טענה בנוגע לרכוש זה.
ב .הצדדים מסכימים כי במהלך חיי הנישואין ,לא יחול ביניהם כל שיתוף
מכל סוג ומין שהוא לרבות "חזקת השיתוף" ,על נכסים ו/או זכות מכל
סוג שהוא שיירכשו במהלך הנישואין ואשר יירשמו על שם צד אחד
ולרבות עיסקו של כל צד.
ג .הצדדים מסכימים כי רק לגבי נכסים ,חשבונות וזכויות מכל סוג שהוא,
אשר יירשמו על שם שני בני הזוג בחלקים שווים או שונים יחול שיתוף
ואילו כל נכס אחר שייצבר במהלך הנישואין ויהיה רשום על שם צד אחד
בלבד יהיה שייך רק לאותו צד שעל שמו רשומים הזכות או הרכוש.

 .5הצדדים מצהירים כי ברור להם כי בהתאם להסכם זה ,על ההכנסות של הצד האחר במהלך
הנישואין הנובעות מן הרכוש הנפרד לא יחול "הסדר איזון המשאבים" כמשמעו בחוק יחסי ממון

בין בני זוג ,תשל"ג –  ,1973והכנסות אלה תהיינה רכושו הבלעדי של אותו צד במהלך
הנישואין ,ותשארנה רכושו הבלעדי של אותו צד עם פקיעת הנישואין ולאחריה.
 .6בהתקיים אחד מן המקרים המנויים בסעיף  5לחוק יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג –  1973ו/או
תיקוניו ו/או כל סעיף או סעיפים אחרים הבאים או אשר יבואו במקומו או בנוסף לו ,תיעשה
הערכה על שווי נכסי כל אחד מבני הזוג במועד המתאים ,ולצדדים תקום הזכות למימוש זכות
איזון המשאבים מכוח החוק .בהערכה זו לא ילקח בחשבון הרכוש הנפרד הכולל בין היתר:
) (1נכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג בעת נישואיהם או שקיבלם במתנה
או בירושה בתקופת הנישואין ,או פרותיהם ופירות פירותיהם ו/או
כל תפוקה אחרת מהם ו/או תחלופיהם ותחלופי תחלופיהם ,וכן כל
רכוש נפרד של מי מהם;
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי במסגרת הערכת שוויו של נכס
מכל סוג שהוא ,אשר רכישתו מומנה בחלקה מרכושו הנפרד של אחד
מבני הזוג ,לא יילקח בחשבון החלק היחסי של הנכס אשר מומן על
ידי הרכוש הנפרד .חלק יחסי זה של הנכס ייחשב כרכושו הנפרד של
אותו בן זוג שמימן אותו.
) (2נכסים אשר בן זוג אחד קיבל במתנה מבן הזוג השני בתקופת
הנישואין ,ובלבד שנכסים אלו מומנו מרכושו הנפרד של בן הזוג
המעניק המתנה.
) (3נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם;
) (4גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי ,או
גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג
בשל נזקי גוף או מוות.
מהערכה זו של נכסי בן זוג יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו ,פרט לחובות
הנובעים מהרכוש הנפרד ו/או שהם בעלי אופי פרטי בלבד.

 .7הצדדים מתחייבים הדדית לבצע ,להצהיר ,ולהמציא כל מסמך ,ולנקוט בכל פעולה ,הנחוצים,
מועילים או מומלצים לשם מימוש מטרות הסכם זה ,וזאת על פי דרישתו של הצד השני.
 .8הסכם זה משקף את מלוא המוסכם בין הצדדים .אין כל מצגים ,ערובות ,הבטחות ,התחייבויות או
הסכמים אחרים ,בעל פה או אחר ,זולת האמור בהסכם זה.
 .9הסכם זה יזכה ויחייב בהתאם את יורשי הצדדים ,המנהלים והמוציאים לפועל של עזבונם.
.10
א .בני הזוג מסכימים ביניהם כי הסכם זה יפורש עד כמה שאפשר בהתאמה עם
ההוראות המופיעות בפרק שני" :הסדר איזון המשאבים" שבחוק יחסי ממון
בין בני זוג תשל"ג –  1973ו/או תיקוניו ו/או כל חוק או חוקים אחרים
הבאים במקומו וכל הסעדים המשפטיים שבני הזוג זכאים לנקוט זה כנגד זה
על פי אותו חוק ו/או תיקוניו ו/או כל חוק או חוקים אחרים הבאים במקומו
יהיו זכאים לנקוט אף על פי הסכם זה.
ב .אך בכל מקום של סתירה בין הוראות החוק הנ"ל לבין סעיפי הסכם זה,
סעיפי ההסכם יגברו על הוראות החוק .כן יגברו סעיפי הסכם זה על כל

הוראה סותרת אחרת בכל מסמך משפטי אחר ביחס להסדר יחסי הממון בין
בני הזוג.
.11
א .ויתר צד אחד למשנהו על הפרת אחד מתנאי הסכם זה ,לא ייראה ויתור
ההפרה כויתור על עצם ההתחייבות.
ב .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של מחלוקת בין פוסקי ההלכה בדבר פרט
מן הפרטים הנוגעים להסכם זה ,אזי הצדדים מקבלים על עצמם כמחייבת
אותה דעה המקיימת את האמור בהסכם זה.
ג .הצדדים מסכימים ,כי אם איזה חלק או סעיף בהסכם זה ילקה בחסר או
ימצא פסול ,לא ישפיע הדבר על שאר החלקים בהסכם זה והם יישארו
עומדים בתקפם ,שרירים וקיימים.
ד .הצדדים מסכימים כי הסכם זה יחייב אותם ,בשינויים המחוייבים ,אף אם
ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בישראל כי נישואיהם בטלים
מעיקרם או לא היו תקפים מכל סיבה שהיא.
ה .כל שינוי של הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ייעשה אך ורק בכתב ובאישור
הערכאה המוסמכת.
.12
א .הצדדים מצהירים כי עשו את ההסכם וחתמו עליו בהסכמה חופשית ולאחר
שהבינו את משמעותו ואת תוצאותיו של הסכם זה.
ב .הצדדים מודים ,מאשרים ומצהירים כי קבלו קנין מועיל כדין בהקשר לכל
סעיף וכל התחייבות והתחייבות בהסכם זה ,בבית דין חשוב ,כחומר כל
התנאים וכל השטרות.

ולראיה באו הצדדים על החתום
_____________________

______________________

אישור רושם נישואין
אני הח"מ _______________ בתפקידי כרושם נישואין ,מאשר בזאת כי ביום _________
חתמו הצדדים על הסכם זה בפני בהסכמה חופשית ,לאחר שהבינו את משמעותו ואת תוצאותיו
ולאחר שקיבלו קניין כדין.

_____________________
רושם נישואין

