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כל ומתגוררי�  ואהבה יחסי חברותיש והאישה מקיימי� ביניה� והא  הואיל

 12.12.12מיו�   או בשכירות/בבעלותו ותו הוא אשר צד בדיר

  .נפרדמשק בית  ,כל צד, מקיימי�ו

  

  כאשר אי� למי , פרדה רכושית מלאההוהצדדי� מעונייני� ב    והואיל

ו א/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי נכסי� ו/ו מ"מהצדדי� כל טו

או זכויות מכל מי� וסוג שהוא לרבות א� לא /או מיטלטלי� ו/כספי� ו

כלפי הצד , או עסקי/מוניטי� אישי ו, רק זכויות במקו� העבודה

  .השני

 
 .ואי� צד תלוי במשנהו לצרכי פרנסה וכל צד מפרנס את עצמו    והואיל

   
  ילדי� מנישואי� קודמי�  לכל אחד מיחידי הצדדי�ו    והואיל

 

 
ולכל צד מיחידי הצדדי� כספי� וזכויות מסוגי� שוני� בבעלותו   והואיל

  .הפרטית

 
 



   
  מבקשי� להסדיר בהסכ� זה את זכויות כל אחד מיחידי והצדדי�              והואיל

  או ממוניות/ומסכימי� על היעדר כל תוצאות רכושיות ו הצדדי�    

  וכ� היעדר, כתוצאה מהחיי� המשותפי� מכל מי� וסוג שהוא 

  והכל כמפורט  ,קריירה זכויות למזונות ולנכסי תוצאות לעניי� 

 .בהסכ� זה

        

  :הותנה והוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ�, כ# הוצהרמש
  
  
    :כללי. א

 
  .המבוא להסכ� זה על כל הוראותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .1

 

כותרות הסעיפי� וסעיפי המשנה משמשי� לנוחות בלבד ולא כאמצעי  .2

   .רשנותפ

 

הצדדי� מסכימי� כי כל צד יישאר הבעלי� על כל זכות מכל סוג ומי� שהוא  .3

והצד השני יהיה מושתק , י כל די�"או עפ/הרשומה על שמו בפנקסי� ו

לעניי� סעי' זה הינ� " זכויות". מ בקשר לזכויות אלה"מלהעלות כל טו

י� וסוג ה� במיטלטלי� וה� בזכויות כספיות מכל מ, במקרקעי� זכויות ה�

לעניי� הסכ�  .או אישי/או מוניטי� עסקי ו/שהוא ובנוס' א' בנכסי קריירה ו

וזכויות שנצברו , או רכישתה/זה לא תהיה כל נפקות למועד צבירת הזכות ו

וה� זכויות שהתקבלו , וכ� זכויות עתידיות לפני החיי� המשותפי� ובמהלכ�

ה הזכות ללא כל קשר יהיו שייכי� לצד שעל שמו רשומ, או ירושה/במתנה ו

האמור לעיל מדובר על נכסי� מכל סוג שהוא תחליפיה� ותחליפי  .למקורה

 .תחליפיה�

  

הצדדי� מסכימי� כי ה� מוותרי� מראש על זכויות של ידועי� בציבור צד  .4

וכל האמור , וזאת א' א� יעברו להתגורר תחת קורת גג אחת, כלפי משנהו

ולא , הצדדי� תחת קורת גג אחתבהסכ� זה יחול א' למקרה בו יתגוררו 

או שינוי /שינוי נסיבות מהותי והיה במעבר למגורי� משותפי� משו� י

נסיבות כלשהו המצדיק סטיה ולו ג� הקטנה ביותר מהוראותיו של הסכ� 

 .תניה זו הינה תניה יסודית בהסכ� זה. זה

  



הצד  כי אי� ולא תהיינה לו כל דרישות לעניי� מזונות מע�בזה מצהיר כל צד  .5

ומזונות  ח"ה� במהל� החיי� המשותפי� וה� לעת פקיעת הקשר חו, השני

או /או תשלומי� עיתיי� ו/לרבות א� לא רק דמי שיקו� ו: לעניי� סעי' זה

הצדדי� . כזה או אחר בגי� החיי� המשותפי� כל צורה אחרת של פיצוי

ה או תהיה הרע/מדגישי� כי ג� א� צד אחד מיחידי הצדדי� יחדל לעבוד ו

או שינוי /לא יהיה בכ� משו� שינוי נסיבות מהותי ו, בתנאיו הכלכליי�

תניה . נסיבות כלשהו שיצדיק סטיה ולו ג� קטנה מהוראותיו של הסכ� זה

 .זו הינה תניה יסודית בהסכ� זה

  

כלפי צדדי� שלישיי� של צד או התחיבות /ו הצדדי� מסכימי� כי בכל חוב  .6

יישא  ,או שהתחייב בו מי מהצדדי�/ו ש מי מהצדדי�"הרשו� ע, או בכלל/ו

או הצד /ו או יהיה באחריותו של הצד שעל שמו רשו� חוב זה/בפרעונו ו

  .התחייב בהתחייבותש

  

ש "או מיטלטלי� הרשומי� ע/הצדדי� מסכימי� כי נכסי� לרבות מקרקעי� ו .7

ח בעי� "ויחולקו בחלקי� שווי� ביניה� לעת פקיעת הקשר חשני הצדדי� 

   .או במכירה וחלוקת התמורה של הנכס הרלוונטי/ו

  

  

  :א� וכאשר יעברו להתגורר תחת קורת גג אחת הצדדי�זכויות . ב

  

כי כל האמור לעיל יחול על הצדדי� א' א� יתגוררו תחת קורת גג מוסכ�  .8

  .אחת

 

א� לא יהיה בעצ� (במקרה של מגורי� משותפי� יתנהל משק בית משות'  .9

כדי לשנות מהאמור לעיל ובעיקר לעניי� ויתור הסכמת הצדדי� ההתנהלות 

הצדדי� יפתחו חשבו� בנק ). על זכויות של ידועי� בציבור האחד כלפי השני

הוצאות . יפקידו בו את הכנסותיה� ויציאו דרכו את הוצאותיה�, משות'

לרבות קבלת ותשלו� מזונות ותשלומי� אחרי� עבור ילדי : לעניי� סעי' זה

 .� מנישואי�� קודמי�הצדדי

  



כל הילדי� הלא משותפי� יהיו ילדי� שווי זכויות בבית המשות' בי� א� ה�  .10

כל צד מיחידי הצדדי� יכבד את . גרי� בו זמ� רב או חלק קט� מהזמ�

ה שלו לגבי הילדי� הלא /ההחלטות וההתחייבויות של הצד השני והגרוש

 .משותפי�

  

יה� לגרו� לכ� כי הסדרי הראייה י שנ"הצדדי� מסכימי� כי ייעשה מאמ. ע .11

יוסדרו באופ� שיפנה זמ� זוגי משות' מרבי ללא ילדי� כגו� סופי שבוע וימי� 

 .באמצע השבוע

  

ייקח , מיקו� הבית המשות' בו יתגוררו הצדדי� כאשר יחליטו על כ� .12

ובעיקר יינת� משקל  )הצדדי� וילדיה�(בחשבו� את טובת כלל המשפחה 

 .ל"� עד סיו� שירות החובה בצהזה לצורכי הילדי בנושא

  

  

  :זכויות הצדדי� לעת פקיעת הקשר. ג

  

מכל סיבה שהיא יישאר כאמור כל צד ע� הרכוש פקיעת הקשר במקרה של  .13

. הרשו� על שמו כאמור לעיל ויישא בהתחייבויות שלו והכל כאמור לעיל

ש שני הצדדי� יחולקו בחלקי� שווי� בי� "זכויות משותפות הרשומות ע

� והצדדי� יישאו בחלקי� שווי� בהתחייבויות משותפות שנטלו על הצדדי

 .עצמ� כאשר הרישו� יהווה ראיה מכרעת ה� לזכות וה� לחובה

 

כל צד מיחידי הצדדי� יהיה מושתק מלהעלות טענה כלשהי לעניי� רכוש  .14

ש הצד השני וכ� יהיה מושתק מלהעלות טענה של "או זכות הרושמי� ע/ו

  . ב הרשו� על שמושותפות הצד השני בחו

  

 או/כל צד מיחידי הצדדי� יהיה מושתק מלהעלות טענה של הסכ� מכללא ו .15

  יחייב  מפורש ובכתבי התנהגות והצדדי� מצהירי� כי רק הסכ� "הסכ� ע

  .את הצדדי�

  

או /או ממוניות ו/כאמור לעיל לא תהיינה כל תוצאות רכושיות ו .16

לחיי�  תשלו� שלאו כל צורה אחרת /דמי שיקו� ו, לעניי� מזונות



וע� הפירוד יחולו הוראות הסכ� זה  ,המשותפי� של הצדדי�

 .והוראות הסכ� זה בלבד

 

אי� ולא תהיה דרישה כלשהי של צד כלפי משנהו לשאת במזונות ילדי�  .17

 ).ילדי� מנישואי� קודמי�(שאינ� משותפי� לצדדי� 

 

הצדדי� מצהירי� כי קראו את ההסכ� ולאחר שהבינו את משמעותו  .18

או השפעה בלתי /וצאותיו חתמו עליו מרצו� חופשי ובהיעדר לח. וות

  .הוגנת

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

___________              ___________  

  האיש                                 האשה     


