
  ממו�סכ� ה
קד� נישואי� למניעת עגינות

  
  ________שנער� ביו� 

  
  ;)"האישה" �להל� ( _________הנושאת תעודת זהות מספר , ____________    :בי�

  

 או "האיש" �להל�  (_________ הנושא תעודת זהות מספר, _______    :לבי�
  ;)"הבעל"

  
  ;מסכימי� להינשא זה ע� זה בקרוב) "בני הזוג" �להל� (________________ו    :הואיל

  
כפי שמפורט , ובני הזוג מעוניני� להסדיר ע� נישואיה� את יחסי הממו� ביניה�   :והואיל

  ;להל�
  

 תוק� של הסכ� זה יהיהובני הזוג מסכימי� ביניה� כי לכל ההתנאות שביניה� ב   :והואיל
  ;תנאי כתובה

  

  :לפיכ� סוכ� בי� בני הזוג כדלקמ� 
  
  מבוא  . 1
  

  .המבוא להסכ� זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו  
  
  הסדר רכושי  . 2

או עקב מותו של ח "חו כי ע� פקיעת הנישואי� עקב גירושי� ,הצדדי� מסכימי� בניה�
ג למחצית שוויי� של כלל זכאי כל אחד מבני הזו") פקיעת הנישואי�"להל� (ח "חוזוג � ב�

   � למעט, נכסי בני הזוג

ת ובי� ובי� ממוני, וטובות הנאהת יוזכו, בכלל זה נכסי דניידי ודלא ניידי, כל רכוש  .א
בכל ,  בידי כל צד עובר לנישואיושיש סוציאליות בי� רכושיות ובי�, תו ממוני�שאינ

 ,פקיעת הנישואי� בעת ,תר לאותו צד עצמויוו ,)"הרכוש": להל� (מקו� ובכל צורה
�  וזאת אפילו בניזכויות אלוברכוש ובאו כל זכות /לצד השני כל תביעה וולא תהיה 

, יודגש. השתמש ברכוש במשות� ולהשקיע כספי� משותפי� ברכושמתכווני� להזוג 
ויהיו זכאי� להחזר , כי לא יראו בשיתו� ברכוש משו� כוונה להחלת חזקת השיתו�

.  שהושקעו בלבדמחצית מ� הכספי� המשותפי�

  . במתנה או בירושה במהל� הנישואי� מי מבני הזוגכל נכס שקיבל  .ב

  
 לא יאוזנו )ב( 2' סעוב, )א( 2' הצדדי� מסכימי� כי שוויי� של הנכסי� המנויי� בסע

 מוסכ� על בני הזוג .ולא יקבל הצד השני כל שווי פיצוי או איזו� כנגד נכסי� אלו. בניה�
  .זה כדי לפגוע באמור בסעי� זהכי אי� בהמשכו של הסכ� 

  
    

  מימוש מוקד� של זכות לאיזו� משאבי�  .3
  

לכל אחד מבני הזוג תהא הזכות לתבוע למימוש הזכות לאיזו� משאבי�  מכוח   .א
, )"חוק יחסי ממו�" � להל�  (1973 � ג "התשל, חוק יחסי ממו� בי� בני זוג

  :בהתקיי� אחת מ� הנסיבות המפורטות להל�
  

ג חיי� בנפרד תקופה של למעלה מששה חודשי� ואחד הצדדי� בני הזו  )1(    
 �להל� (לרבות תביעה להתרת נישואי� , ח" חוהגיש תביעה לגירושי�

  .לבית הדי� המוסמ�) "תביעה לגירושי�"
  



עיכוב המימוש של זכות האיזו� עלול לגרו� לב� הזוג התובע את המימוש   ) 2(    
  .נזק בלתי נית� לתיקו�

  
  .ח" חוע� פטירת אחד מבני הזוג  )3(    

  
דלעיל ) א( 3י סעי� "כל צד להסכ� יהיה רשאי לדרוש את עיכוב מימוש הזכות עפ  .ב  

א� בית , י בית המשפט לפי שיקול דעתו של בית המשפט"לתארי� אחר שייקבע ע
או נעשה , המשפט ישתכנע שהמימוש האמור מהווה ניצול לרעה של ההסכ�

  .ו אי� לו הצדקה בנסיבות העניי�א, לב� בחוסר תו�
  

 לעיל ממירה את מועדי מימוש הזכות לאיזו� משאבי� )א( 3ק "הוראת ס  .ג  
  .הקבועי� בחוק יחסי ממו�

  
  
  חיוב הבעל לשל� לאישה מזונות בסכו� מוסכ� מראש  .4
  

כהילכות גוברי� יהודאי� דזני� ומפרנסי� , האשה מתחייב לזו� ולפרנס את האיש  .א
שטא כל זמ� היות� נשואי� כדת משה וישראל בי� שיחיו בשלו� את נשיה� בקו

.ובי� שחס ושלו� תיקבע דירת� בנפרד מכל טע� שיהיה, יחדיו

 מ� 40%  �ל חודש בסכו� השווה ל האיש מתחייב מעכשיו כי ס� המזונות יהיה כ  .ב
 בחצי שנה קוד� לכל ,סכו� נטו, הכנסה החודשית הממוצעת שקיבל הבעל

)  אלפי� שקלי� חדשי�שלושת(ח "ש 3,000 � ולא פחות מ,תשלו� ותשלו�
ח יוצמד למדד יוקר המחיה באר� ישראל צמוד "ש 3,000הסכו� של . לחודש
סכו� זה מקובל על הבעל כער� חובתו . למניינ�, 2007 שנת חודש מר�למדד 

התחייבות זאת תהיה בתוק� כל זמ� .  על פי די�אשתומשעת נישואי� לפרנסת 
או הכנסה ממקור /ג� א� לאישה פרנסה ו, י� כדת משה וישראלהיות� נשוא

הבעל מוחל לאישה על כל זכויותיו והחיובי� שזוכה בה� אד� כשנושא . אחר
  .י ידיה בזמ� שהתחייבות זו בתוק�אישה מתשמיש ומעש

  

 של הסכ� זה )ב( 4ק "למזונותיה על פי ס ותחייבותאישה מוחלת לבעלה על הה   .ג
כל עוד לא נתקיימה אחת , פ די�"פ הנהוג והמקובל ע"נות עומוכנה להסתפק במזו

 להסכ� זה לא יעמדו לזכותו 3הוראות סעי� כמו כ� . מהנסיבות המתוארות להל�
  : בהתקיי� אחת מאלהשל האיש

  
ומוכנה לקבלת הגט , האישה הגישה תביעת גירושי� לבית הדי� המוסמ�  )1(    

  . חודש12 �והצדדי� חיי� בנפרד למעלה מ
  

או כי , בית בי� בני הזוג�  כי אי� סיכוי לשלו�,בית הדי� המוסמ� קבע  )2(    
או , או המלי� על גירושי�, או כי מצווה עליה� להתגרש, עליה� להתגרש

או חייב או כפה , כל לשו� אחר שמשמעה כי אי� על בני הזוג לחיות יחד
  . לקבלת הגט,בנקיו� כפיי�, את הגט והאישה מוכנה

  

, ישואי� של בני הזוג אינו נית� עוד לאיחוי והאישה מוכנההקרע בחיי הנ)3(
  . לקבלת הגט,בנקיו� כפיי�

  
  
   מזונות בסכו� מוסכ� מראשבעל לשל� לאשהחיוב ה  .5
  

 כל חודש בעל לתת לאשה התמתחייב, בשלו�הזוג �בנילא יחיו , חס ושלו�, א�  .א
 ,טוסכו� נ,  מ� הכנסה החודשית הממוצעת40% �מזונות בסכו� השווה ל 

ח    "ש 2,000 �ולא פחות מ,  בחצי שנה קוד� לכל תשלו� ותשלו�אשהקבל התש
ח יוצמד למדד יוקר " ש2,000הסכו� של . לחודש)  שקלי� חדשי�פיי�אל(

התחייבות זאת תהיה . למניינ�, 2007 שנת מר�המחיה באר� ישראל צמוד למדד 
או /פרנסה ו בעלג� א� ל, בתוק� כל זמ� היות� נשואי� כדת משה וישראל



  והחיובי� שזוכה בה�ה על כל זכויותיבעל לת מוחלאשהה. הכנסה ממקור אחר
  . בזמ� שהתחייבות זו בתוק�

  

 של הסכ� זה תכנס )א( 5ק " על פי סה למזונותמוסכ� שהתחייבות של האש  .ב
בהתקיי� , ה של האישה להסכ� זה לא יעמדו לזכות3והוראות סעי� , לתוק�

  : להל� מהנסיבות המתוארות תאח
  

ת הגט ת ל�ומוכ,  הגיש תביעת גירושי� לבית הדי� המוסמ�בעלה  )1(    

  . חודש12 �והצדדי� חיי� בנפרד למעלה מ
  

או כי , בית בי� בני הזוג�  כי אי� סיכוי לשלו�,בית הדי� המוסמ� קבע  )2(    
או , או המלי� על גירושי�, או כי מצווה עליה� להתגרש, עליה� להתגרש

או חייב או כפה , שמעה כי אי� על בני הזוג לחיות יחדכל לשו� אחר שמ
  .ת הגטת ל,בנקיו� כפיי�, � מוכבעלאת הגט וה

      
 תת ל� מוכוהבעלהקרע בחיי הנישואי� של בני הזוג אינו נית� עוד לאיחוי   )3(    

  .בנקיו� כפיי�,  הגטאת
  
  שונות  .6
  
 ניתנות חה ואינ� יידונו בבית המשפט לענייני משפתביעות על פי הסכ� זה   .א   

  .לכריכה בתביעות גירושי�
  

  ."חוק יחסי ממו�"בני הזוג מבקשי� לאשר הסכ� זה כהסכ� ממו� בהתא� ל  .ב  
  

    תנאי הסכ� זה , "חוק יחסי ממו�"א� כל תנאי בהסכ� זה שונה מהאמור ב  . ג
  ."חוק"גוברי� על האמור ב

  
  . נפרד ממנהבני הזוג רואי� בהסכ� זה נספח לכתובה וחלק בלתי  .ד  

  
שר לכל התחייבויותיה�כ כי קבלו קניי� בדי� ה,בני הזוג מצהירי�  .ה  

  .במסמ� זה  
  
  
  

  :ועל זה באנו על החתו�
  

  
  

___________________  

  
  

___________________  
    


