
 
 

 

 :הסכמי ממון לבני ובנות זוג נשואים

 העלייה בגיל  הממוצע בו אנשים נישאים, מאפיינת את העת הנוכחית במערב ובישראל.

כאשר כל צד )בישראל או מחוץ לישראל(   נישאיםתושבי מדינת ישראל בשל כך ובאופן משמעותי יותר מבעבר, בני ובנות זוג 

 פיננסים ואחרים, לרבות מתנות וירושות.מגיע ליום המיוחל עם רכוש ונכסים 

 העלייה בשיעור הגירושין מאפיינת אף היא את העת הנוכחית במערב ובישראל.

 : בשל כך ובאופן משמעותי יותר מבעבר נדרשים בני ובנות זוג לתהליך לא פשוט

 חלוקת הרכוש, הנכסים והזכויות הכלכליות.

השנייה ולעיתים אף השלישית, מזמן  בד"כ מצבים בהם בני ובנות הזוג מגיעים ליומם העלייה בשיעור הזוגות הנישאים בפעם 

 המיוחל, יום הנישואין,  עם רכוש, נכסים וזכויות והורים לילדים משלהם בגילאים שונים וממערכות יחסים קודמות.

-ייניי הרכוש, הזכויות והנכססים בשל כך ובאופן משמעותי יותר מבעבר, חלה על בני הזוג החובה והאחריות להסדיר את ענ

 וזאת גם במחשבה על ילדיהם קטינים ובגירים כאחד.

, 1974אשר נישאו לאחר שנת )"איזון משאבים"(, חלים על  בני ובנות זוג,  עקרונות החוק בישראל לחלוקת רכוש בעת גירושין

 וזאת בהיעדרו של  הסכם ממון בין בני ובנות הזוג.

הסדיר את חייהם השוטפים עצב וללנשואים )בין אם נישאו בישראל או במדינה אחרת( שרות, לבני זוג ממון נותן את האפהסכם 

ח  בעת חו", כאלו שנצברו עד כה וכאלו שיצטברו לעתיד לבוא וזאת ולקבוע את התנהלותם לגבי חלוקת רכוש, נכסים וזכויות

 ם.והמותאם למצבם ולצרכים שלהפ רצונם המדויק דה והכל ע"יקרע ופר

 :מבוא  - הסכמי ממון לבני ובנות זוג הידועים בציבור

 בני ובנות זוג נוטים יותר מבעבר לקיים בינהם מערכות יחסים משפחתיות  ללא נישואין.

 אף אם לא הצהירו על כך. -בני ובנות זוג אלו מוגדרים בד"כ כידועים בציבור, אגב

 מהלך יותר נפוץ, משמעותית מהעבר. במסגרת של ידועים בציבור נהייתה  בעת האחרונהזוגיות 

הסיבות לכך הן רבות: היעדרה של אפשרות להינשא כחוק בישראל, התנגדות מצפונית לנישואין "ברבנות", איסור הלכתי, 

 היעדר נחיצות בעיני בני הזוג )גרושים, אלמנים( ועוד.

ת נשואים, הסדר ברירת המחדל, איזון משאבים הגדרת הידועים בציבור אינה בחוק אלא בפסיקה המשפטית ולכן ובשונה מזוגו

)ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג(  אינו חל "באופן אוטומטי" על ידועים בציבור, שכן, במקרה של סכסוך משפטי עתידי ביניהם, 

 יצטרכו בני הזוג ראשית כל להוכיח לבית המשפט שהם אכן ידועים בציבור.

 :הסכם ממון

 ידועים בציבור, מוטלת החובה והאחריות המוסרית לחתום על הסכם ממון?מדוע על בני ובנות זוג, 

הסכם ממון בין ידועים בציבור, נותן מענה מותאם ומדויק לצרכים האישיים, המשתנים והספציפיים של בני הזוג  כבני  .א

יד במקרה של חו"ח לעתלניהולו בהווה ולחלוקתו להגנות עליו,  זוג, ע"ב ודאות ובהירות  בכל הנוגע לרכוש הצדדים,

 קרע ופרדה.

 הסכם ממון מבטיח: יציבות וודאות אצל בני הזוג וילדיהם, לרבות ילדים מנישואין או ממערכות יחסים קודמות. .ב

 של בני ובנות הזוג כידועים בציבור, על כל הזכויות המשתמעות מכך.רשמית חברתית והכרה הכרה הסכם ממון מייצר  .ג

 



 
 

 

 סיכום:ל

 משפחתי.-ובנות זוג הינו מהלך חיוני לכל תא זוגיהסכם ממון בין בני 

מהלך זה, הינו משמעותי וקריטי, ואחת היא, אם מדובר בזוגות נשואים, בידועים בציבור, בזוגות בני אותו מין, או 

 בזוגות בעלי ילדים ממערכות יחסים קודמות.

 בחתימת הצדדים , ככל הנדרש, ייםתהליך הסכם הממון מתחיל במיפוי צרכים ורצונות של כל אחד מהצדדים ומסת

 על ההסכם והגשתו לבית המשפט.

 כאמור, הסכם ממון, לאחר עריכתו וחתימה עליו יוגש לאישור בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין.

 

 

 מקצועי בתחום זהשפטי וממח לתת לכם שרות משרדנו יש

 

 


