
 

 

 גירושין הסכם

 2017שנת ב מאי לחודש_____ שנערך ונחתם ביום 

 
 

   : בין

 ("האם"ו/או  האישה"" קרא להלן:תש)

 מצד אחד

   לבין:

   

 ("האב"ו/או  "הבעל"רא להלן: יק)ש

 מצד שני

  ; 10.1.98ביום ו זל"ז בחו"ק כדמו"י נישאוהצדדים  : הואיל

 

 :ילדים  3יהם נולדו להם  נישואומ והואיל:

 קטין 3-ת.ז.   20.9.2002ת.ל.   בן

 קטין 9-ת.ז.  31/12/2003ת.ל.  בן

 קטינה   6-ת.ז.   24/11/2005ת.ל.  בת

 כי ייטב באם יתגרשו זמ"ז; ,ואין השלום שורר בין הצדדים והם הגיעו למסקנה והואיל:

 

, יםוקות שביניהם, לרבות החזקת הילדוהצדדים הגיעו להסכמה לפתרון כל המחל והואיל:

 יה ומזונותיהם, וכן הרכוש המשותף בהליך של גישור.הסדרי הרא

  :כדלקמן ן הצדדיםלפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בי

 

 גירושין    א. 

 להתגרש זמ"ז בג"פ בביה"ד הרבני  הצדדים מסכימים .1

על בקשה משותפת לגירושין, יופיעו יחתמו במעמד חתימה על הסכם זה הצדדים  .2

למועד הראשון שייקבע לשמיעת הבקשה המשותפת לגירושין ויביעו את הסכמתם 

 להתגרש זמ"ז.

יסכים ליתן לאישה את גיטה שייקבע לסידור הגט. הבעל  לכל מועדכן יופיעו הצדדים  .3

 ויתנו והאישה תסכים לקבל את גיטה ותקבלו.

 

 ראייה משמורת והסדריב.      

 הילדים ישארו במשמורות משותפת של האב והאם. .4
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כי השנה הקלנדרית תתחלק לשניים בכל הקשור להסדרי הראייה מוסכם בין הצדדים,  .5

החלק ובר )יקרא להלן: "באוקט 30במאי ועד  1: בשל עבודתו של האב של הילדים

 "(.החלק השניבאפריל )יקרא להלן: " 30בנובמבר ועד  1"( הראשון

בחלק הראשון ישהו הילדים אצל ההורים בחלוקה כדלקמן: אצל האם שלוש פעמים  .6

 בשבוע: ראשון, שני ורביעי ואצל האב פעמיים בשבוע: שלישי וחמישי.

מן: אצל האם פעמיים בשבוע: בחלק השני ישהו הילדים אצל ההורים בחלוקה כלדק .7

 ראשון ורביעי ואצל האב שלוש פעמים: שני, שלישי וחמישי.

מסיום  כאמור לעיל בכל יום  כל אחד מההוריםהילדים ישהו אצל כי מוסכם  .8

 מחרת. ההלימודים ועד ליום 

מסיום הלימודים ביום שישי ועד לסירוגין בכל שבת שניה  ההוריםהילדים ישהו אצל  .9

 עת חזרתם לבית הספר. ליום ראשון,

הצדדים יתחלקו ביניהם במחצית החגים באופן שווה ולסירוגין בכל שנה, עפ"י  .10

 '.כנספח א הטבלא המצ"ב

חופש הגדול יתקיימו הסדרי הראייה הרגילים בתקופת חופשות בית ספר לרבות ה .11

ואולם הצדדים יהיו זכאים לשהות עם הילדים למשך שבוע שלם בחודשי הקיץ )יולי 

 וסט( בתיאום ביניהם.אוג

 רי הראייה, יתבצעו בתיאום בין הצדדים בלבד ובזמן סביר מראש.דשינויים בהס .12

 הצדדים מסכימים לנהוג בגמישות בהסדרי הראייה והכל לטובת הילדים. .13

בכל מקרה בו ייעדר אחד מההורים מכל סיבה שהיא, לרבות היעדרות הקשורה בעבודה,  .14

הילדים במשמורתו של ההורה השני  ישהוחלה וכו', חופשה, מילואים, נסיעה לחו"ל, מ

 .בעדיפות ראשונה

15.  

וכל  יםהטבעיים, החוקיים של  הילד םמוצהר כי שני הצדדים הינם האפוטרופוסי )א(  

 , ו, כגון זרם החינוך בו ילמדיםשל הילד םעניין עקרוני ומהותי הנוגע לחינוכ  

 כל העניינים  כמת ההורים., יהיו אך ורק בהתייעצות והסיםוריפוי בריאות  

של  פי שיקול דעתם-וכיו"ב, יעשו על הםוחיי םהקשורים בשגרת יומ האחרים  

 שני ההורים.  

, םהאב והאם מתחייבים להעביר, האחד למשנהו, מידע שוטף בכל הנוגע לבריאות (ב)

לנגד  ים, מתוך ראיית טובת הילדיםהחברתי והלימודי של הילד םומצב םחינוכ

 עיניהם.

ביושר ולכיבוד הורים בכלל ולכיבוד ההורה  יםורה מתחייב לחנך את הילדכל ה (ג)

 האחר בפרט, וכמובן ימנעו מהסתות והכפשות.

הורים יחדיו התהא אך ורק בהסכמת  לחו"ל ע"י האב/האם/לבד יםהוצאת הילד (ד)

 ובכתב, בהעדר הסכמה, יכריע כב' ביהמ"ש למשפחה.
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 יםדמזונות הילג.       

 דמי מזונות כדלקמן: האב ישלם לידי האם .16

עבור מדורם, חינוכם ויתר הוצאותיהם של הילדים מכל מין וסוג שהוא, בנוסף לאמור בס"ק  .17

בחודש מיום ₪  3000, סה"כ לכל ילדבחודש ₪  1000' להלן, ישלם האב לידי האם סך של ב' וג

או  18, ועד הגיעם של הילדים לגיל אישור הסכם זה בפני כב' בית המשפט לענייני משפחה

 סיום בית הספר התיכון, לרבות בחינות הבגרות, המאוחר מבין השניים.

, או סיום בית הספר התיכון, לרבות בחינות הבגרות, המאוחר 18בעת הגיעם של הילדים לגיל  .18

שנים או סיום השירות החובה הצבאי, המאוחר מבין  21ניים, ועד מלאת להם שמבין ה

מהסכום  33%ונות לילדים סכום חודשי ששיעורו השניים, ישלם האב לידי האם דמי מז

 "(.הסכום המופחתששולם עד אז עבורם. )להלן: "

הוצאות הללו: ביגוד, שכ"ל מוסדות חינוכיים, מוסכם כי דמי המזונות הנ"ל כוללים את  .19

 .א' וב' 22בסעיף  , בכפוף לאמור בהסכם זהחוגים, קייטנות, ספרי לימוד, ביטוח בריאות, 

 דדים כי לכל ילד שני חוגים בשנה, וכל חריגה תידון בין הצדדים.מוסכם על הצ .20

הידוע ביום  ינו זה ה יד הבסיסמדהכאשר  ,למדד המחירים לצרכן יםצמוד דמי המזונות יהיו .21

תשלום הפרשי הצמדה ללא  ,אחת לשלשה חודשים העדכון ייעשהו זה הסכם אישור

 . םרטרואקטיביי

 הקבועים בחוק,ריבית ם במועדו ישא הפרשי הצמדה וכל סכום מדמי המזונות אשר לא ישול .22

 החל ממועד החיוב ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 כל הוצאהב האב ו הצדדים במשותף ישאבנוסף לדמי המזונות המפורטים לעיל  א.  .23

ושאינה מכוסה ע"י הביטוח הרפואי.  הילדיםרפואית חריגה שתידרש עבור 

וללת, בין השאר, טיפולי שיניים, טיפולים לענין זה כ "חריגה "הוצאה רפואית

אורטודנטיים וטיפולים פסיכולוגיים. התשלום יבוצע כנגד קבלות או דרישות 

ידרש ישה לבעל. הצדדים ישתפו פעולה עם כל טיפול שילתשלום שתציג הא

איש המקצוע מהתחום הרלבנטי ובכפוף להמלצות  ,ככל שיידרש, לילדים

  .דהמטפל בילהרופא )ובמיוחד מ

, טיולים, נסיעה לפולין שיעורי עזר,  לרבותנוספים, ריגים ם חנוגע לתשלומיהכל ב .ב

 ו בהם בחלקים שווים.ישא הצדדיםבמסגרת בית הספר,  מוסכם על הצדדים כי 

 

לחודש עבור החודש השוטף באמצעות הוראת קבע  אחדמידי זונות ישולמו דמי המ  .24

 חשבונו של הבעל לחשבונה של האישה מ

 .ר לאם, בנוסף לדמי המזונותת המל"ל תועבמוסכם כי קצב .25

 חשבונות הבנקד.   

 כל צד יישאר הבעלים של כל חשבון בנק אחר הרשום על שמו ו/או נמצא בבעלותו  .26

 הצדדים ירכב.        ה
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 מוסכם כי רכב מ.ר. ___________ הרשום ע"ש הבעל ישאר בבעלותו.  .27

  כספים וזכויות סוציאליותחלוקת רכוש, איזון משאבים, ו. 

ימכר אגב ע"ש הצדדים,  ________ הרשום גם כגוש ________ חלקה  הידועהבית מספר  .28

 ."(הנכסגירושין בתום שנה מיום אישור הסכם זה.)להלן: "

 מוסכם על הצדדים כי לצדדים זכות קדימה בקניית הנכס. .29

מוסכם כי החוב יוחזר במלואו . _______________ ₪ 305,000ע"ס  לצדדים חוב .30

 מהתמורה שתתקבל ממכירת הנכס._____________

לאחר   וכן 30, בכפוף לאמור בסעיף תתחלק בין הצדדים באופן שווה הנכסהתמורה ממכירת  .31

היטלים, מיסים ככל לרבות שכ"ט עו"ד, אגרות,  ממכירתוסילוק כל וההוצאות הקשורות 

 שיחולו, לכל גוף ו/או רשות ו/או צד ג' ללא יוצא מן הכלל.

כוח  הצדדים מתחייבים בזאת לחתום על כל מסמך שיידרש ולרבות: בקשות, משח"ים, יפוי  .32

 . בנכסהבעלות  מכירתבלתי חוזר, שטרי מכר וכו' , וכל מסמך דרוש אחר, לצורך 

להימנע מלבצע כל דיספוזיציה ו/או העברת הבעלות ו/או להצדדים מתחייבים עד למכירה,  .33

 .בושיש בהן כדי לשנות את מצב הזכויות  בנכספעולה 

 .2018יוני הצדדים מסכימים כי הבעל ימשיך להתגורר בנכס עד  .34

בכל  1והבעל ישלם מחצית משכר הדירה לידי האישה ב  ___________האישה תשכור דירה  .35

 בבעלות הצדדים.חודש וזאת על למכירת הנכס ש

הידועה גם כגוש _________ חלקה  ב_________הדירה ברח' ________ מספר _____  .36

"( הרשומה ע"ש הצדדים תישאר בבעלותם עד אשר אחד הצדדים הדירה _________ )להלן:

 את הדירה. יבקש למכור

 תתחלק בין הצדדים באופן שווה וזאת  לאחר סילוק כל וההוצאות התמורה ממכירת הדירה .37

הקשורות ממכירתה לרבות שכ"ט עו"ד, אגרות, היטלים, מיסים ככל שיחולו, לכל גוף ו/או 

 רשות ו/או צד ג' ללא יוצא מן הכלל.

להימנע מלבצע כל דיספוזיציה ו/או ו/או להעברת הבעלות הצדדים מתחייבים עד למכירה,  .38

 בה.שיש בהן כדי לשנות את מצב הזכויות בדירה פעולה 

ו ולאישה אין נמצאת בבעלות הבעל, תישאר בבעלותה)להלן: "החברה"( חברת _________  .39

 כל זכויות בה .

 

 

כל צד ישאר בעלים של כל זכות כספית ו/או סוציאלית ו/או אחרת מכל מין וסוג שהוא לרבות  .40

ביטוחי חיים ומנהלים, קרנות השתלמות, פיצויים, קופות גמל, זכויות פנסיה, מענקי פרישה, 

שה ומחלה וכל תשלום או זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא הרשומה על שמו פדיון ימי חופ

 ובעבורו.
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 חשבונות / כספים ע"ש הילדיםט.        

 להםויימסרו  םבעלותביישארו  וו/או בעבור יםת ו/או כספים הרשומים ע"ש הילדחשבונו 

אלו אלא נאסר על מי מהצדדים למשוך כספים מחשבונות  ,עד אז שנים 18לגיל  םבהגיע 

  ההורים. בהסכמה מראש ובכתב של  

 העדר תביעות.     יא

 .ממועד סידור הגטהאישה מוותרת על מזונותיה, מדורה, כתובתה ותוספת כתובתה   .41

למען הסר ספק, ויתורה של האישה כאן לא יעמוד כנגדה במקרה והבעל לא ייתן לאישה  

ל כוח עליון ( בכפוף להתייצבות את גיטה במועד הראשון שייקבע לסידור הגט ) אלא בש 

 האישה למועד הדיון והסכמתה לקבל את גיטה.  

פרט לביצוע הסכם זה מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענות ו/או תביעות הצדדים, ו  .42

ולא תהיינה להם כל תביעות ו/או טענות האחד ו/או למי מטעמם  הסכם זה, אין לצדדים  

 ו/או מכל עילה שהיא. כלפי רעהו, מכל מין וסוג שהוא 

כנגד ד כפוף לאמור בהסכם זה ועם ביצועו, לא יהיו לצדדים כל תביעה ו/או טענה אחב 

  משנהו, הנובעים מקשר הנישואין ו/או הגירושין. 

 יב. כללי

תנאי הסכם זה הינם שלובים אלה באלה והצדדים ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם  .43

 ולאחריו.

בקשר להסכם זה ולביצועו, יעשו בני הזוג כמיטב יכולתם להגיע לפתרון במקרה של מחלוקת,  .44

 מוסכם ביניהם.

לעיל, יפנו בני הזוג  44בסעיף  היה ובני הזוג לא יצליחו להגיע להסכמה בכוחות עצמם, כאמור .45

 במשותף למגשר/ת מוסכם/מת וינסו להגיע בעזרתו/ה לפתרון בדרך של גישור.

בני הזוג  פתרונה באמצעות הגישור, כאמור, יהיו רשאיםבמקרה והמחלוקת לא תמצא את  .46

 לפתוח בהליכים משפטיים בבית המשפט, וזאת בנוגע לסוגיה הספציפית שבמחלוקת.

בהסכם, וכל ההסכמות וההתחייבויות נשוא הסכם זה  יםעיקרי הנם סעיפים 44-47 סעיפים .47

 אם תהיינה, בדרך של גישור.הושגו בגישור, ובני הזוג מבקשים ליישב גם מחלוקות עתידיות, ב

הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה והבינו תוכנו, משמעותו ותוצאותיו, לאחר שהוסברו  .48

 וכי הם חותמים עליו מרצונם הטוב והחופשי.עו"ד דגנית אלישיב ידי -להם על

הצדדים יגישו הסכם זה לאישורו של ביהמ"ש למשפחה עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג,  .49

, וכן יבקשו ליתן לו תוקף של פס"ד עפ"י החוק לתיקון דיני משפחה )מזונות(, 1973-תשל"ג

ו/או חוק בית  1962-ו/או חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב ,1959-תשי"ט

 .חוק אחרוכן עפ"י כל  1995-משפט לענייני משפחה, התשנ"ה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________     ___________________ 
        

 בעלה              אשהה
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 חלוקת חגי ישראל והחופשות

 

 האם האב החג

  X פסח חג ראשון 

 X  פסח חג שני 

  X יום העצמאות

 X  ל"ג בעומר

  X חג שבועות

 X  ראש השנה יום ראשון

  X ראש השנה יום שני

 X  יום כיפור

  X ראשון סוכות

 X  סוכות שני 

  X חנוכה 

 X  פורים

 

 

 הטבלה הנ"ל מתייחסת לשנה הראשונה, בשנה שלאחריה יהיה הסדר במהופך וכן הלאה.


