
 
 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           
 

 הסכם גירושין
 

 שבע -בבאר __.__.____ביום  שנערך ונחתם
 

 _________. ז.ת ________   :בין
 __________, ______מרחוב 

 "(בהא"או /ו" הבעל" :להלן)
 

 מצד אחד
 _________. ז.ת__________    :לבין

 __________, ______מרחוב 
 "(םהא"או /ו" אישהה: "להלן)

 מצד שני

 :__.__.____ביום י "ז כדמו"נישאו זל( "הצדדים": להלן) והבעל והאישה :הואיל

 :ילדים שנילהם שואי הצדדים יומנ :והואיל

 .בגירה, __.__.____ילידת , ___

 .קטינה, __.__.____ילידת , _________. ז.ת, _____

האזורי  י בבית הדין הרבני"פיטורין כדמו ז בגט"הגיעו למסקנה כי עליהם להתגרש זמ צדדיםוה :והואיל

 ;_________ב

או /ינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים בגירושין ויובני הזוג מעונ :והואיל

 .'וכיובמזונותיה חלוקת הרכוש  הקטינהלרבות החזקת , הנובעים מחיי הנישואין

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 אמבו. א

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל תניותיו והצהרותיו .1

 .בכדי לשמש כאמצעי לפירוש תוכן הסעיפים ןכותרות הסעיפים משמשות לצורכי הנוחות בלבד ואין בה .2

 

 גירושיןה. ב

מועד אישור מ ימים 7תוך  ז בגט פיטורין ולשם כך הם מסכימים לפנות"בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ .3

למתן פסק  ________בהאזורי  בבקשה משותפת לבית הדין הרבני , י בית המשפט לענייני משפחה"ההסכם ע

 .דין לגירושין וסידורי גיטין

ולשם , הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את מתן וקבלת הגט בהקדם האפשרי .4

 .אישור שיידרשאו /או לחתום על כל מסמך ו/כך להמציא ו

הצדדים יתייצבו בבית הדין הרבני המוסמך במועד שייקבע לכך על ידי מזכירות בית הדין לצורך קבלת פסק דין  .5

  .זיהוי שמות וסידור הגט עצמו, לגירושין

 . ותוספת כתובתה ובכפוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה כתובתה ,במועד .6

 

 והסדרי ראיה הקטינההחזקת . ג

למען הסר ספק האפוטרופסות עליה תיוותר בידי . שנה 11לגיל  הבמשמורתה של האם עד הגיע תישאר הינקטה .7

 .שני ההורים

 בכפוף לחובת האב לשלם מזונותיה ויתר ההוצאות כמפורט  ההקטינשל  האם מתחייבת לדאוג לכל צרכיה .1

 .הסכם זהבהמשכו של 

 

http://www.azr.co.il/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/
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או זה , זה כנגד זה הומתחייבים שלא להסית את הקטינ ,לכיבוד אב ואם הקטינההצדדים מתחייבים לחנך את  .9

 .כנגד משפחתו של זה

 הבריאות, הלחינוכהנוגעת ולקבל במשותף כל החלטה  לקטינהההורים מתחייבים לעדכן זה את זה בכל הקשור  .11

ת בעיות הקשורות בה ויטפל בה במסירו, צרכיה, הכל צד יעדכן את הצד השני בכל הקשור בחיי הקטינ .הועתיד

 . אצלו השוה יאבמועדים בה ה

 :אליו במועדים הבאים הויקבל יקח את הקטינהי האב .11

לבית  הוישיב ישירות מבית הספר בתום יום הלימודים היאסוף האב את הקטינ, ____ביום , פעם בשבוע  11.1

ה בשעה וישיב 16:31במידה ואין מסגרות באותו היום יאסוף הקטינה מבית האם בשעה  .19:31האם עד השעה 

19:31 . 

לבית האם במוצאי שבת עד  הוישיב, מתום הלימודים הביום שישי יאסוף האב את הקטינ, אחת לשבועיים 11.2

 .לפי המאוחר, או שעה אחר צאת השבת 21:11השעה 

ויתאמו , האב והאם מתחייבים להודיע מראש האחד לשני בהקדם הראוי על כל שינוי או תקלה בהסדרי הראיה .12

 .ימועד חילופ

הסדרי ראיה "בהתאם לנספח  עם כל אחד מההורים מחצית החופשות והחגים לסירוגין ה תשהההקטינ .13

 .המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו"( נספח החגים: "להלן" )בחופשות וחגים

וסכם ביחס יעם האב בחופשת הקיץ יתקיימו הסדרי הביקורים עם האם כפי ש תשהה הקטינהבתקופה בה  .14

 .לנספח החגים  3בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף , אצל האבם קוריהלבי

 ".____"לא ישונה ויוותר  השל הקטינ  השם משפחת .15

 ,בביצוע הביקורים דלעיל הקטינשל ה הבסדר חייה ובשגרת יומ, שלא לצורך ,ההורים מתחייבים שלא לפגוע .16

 .וינהגו בגמישות ובתיאום מרבי בעניין זה

הקווי במספר הטלפון וכן , הרשמי והמעשיאת משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו  כל אחד מן ההורים יעדכן .17

 .בו ניתן להשיגו יוהסלולאר

של  הההורים יגלו גמישות בביצוע הסדרי הראיה והביקורים שנקבעו בהסכם זה ויתאימו את השעות לגיל .11

 .לאירועים משפחתיים משמעותיים הצרכיה המשתנים ויאפשרו לכל אחד מהצדדים לקבל את הקטינ, ההקטינ

להגיש בקשה ליישוב מתחייבים הצדדים , שלא תיפתר, קשר ישיר או עקיף הבכל מחלוקת הקשורה לקטינ .19

בטרם ינקטו בהליכים , __________בליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה  סכסוך ולבקש הפנייה

 .משפטיים

 . עם כל אחד מהם, הקטינה ערהבשעות בהן , וני רציףלשמור על קשר טלפ ההצדדים יאפשרו לקטינ .21

שלישי אחר  שפחהקרוב מהצדדים יהיו רשאים במסגרת הסדרי הראיה להשתמש בבתם של הצדדים או ב .21

 .המוכר לילדה ולצדדים לצורך הסתייעות בהסדרי ההסעה להסדרי הראיה

 15ל עד לפרק זמן של "ה לטיול בחונהקטינה פעם בש י כל אחד מההורים יוכל להוציא אתכמוסכם על הצדדים  .22

יעביר להורה השני את תוכנית  ההורה המעוניין לנסוע.  ימים ובלבד שהדבר יתקיים בזמן חופשת בית הספר

  . הטיול וידאג לשמירת קשר טלפוני בין הקטינה להורה שנותר בארץ

 

 הקטינמזונות ה. ד

מוסכם ונקבע בזאת כי הבעל ישלם  הרכי הקטינלאחר שהצדדים שקלו היטב את יכולותיהם הכלכליות ואת צ .23

 :כמפורט להלן הקטינה מזונות  בעבור לידי האישה

אלפיים : במילים) בחודש₪  2,111סך של , הקטינה ישלם האב למזונותל חמישי לחודש בכ -מזונות 21.1

עד . תחל ממועד אישור הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחהבסכום האמור  החבות במזונות  (₪

 . ותו המועד ימשיך האב לחוב במזונות לפי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטהלא

 .לפי המאוחר, ב"או עד תום כיתה י שנה 11לגיל  הקטינההמזונות ישולמו עד הגיע  21.2
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ישלם האב , או השרות הלאומי/ועד לסיום השירות הצבאי הסדיר ו, 11ולא לפני גיל , ממועד סיום התיכון 21.3

, מובהר למען הסר ספק. מהסכום אותו שילם בגין מזונותיה בטרם בגרה 1/3 הקטינה לידי האם למזונות

 . או שירות לאומי/כי תשלום השליש מותנה בשירות צבאי ו

 :הוצאות החריגות הבאותב בחלקים שווים האב לשאת עם האם  מתחייב, כמו כן 21.4

, חוג אחד, דולמחזור אחד של קייטנה בחופש הג, צהרון פעם בשבוע -הוצאות חינוכיות 21.4.1

הוראה , טיולים, שיעורי עזר, הוצאות תחילת שנת לימודים, דמי שכלולתשלומי בית ספר ו

הוצאות ההצטיידות בתחילת שנת הלימודים יקוזזו אל מול מענק המוסד לביטוח . מתקנת

 .האישה מתחייבת לידע את הבעל אם שולם סך זה. לאומי ככול שישולם לאישה

 לרבות, ביטוח הבריאות של  קופת החוליםי "שאינן מכוסות ע מחצית הוצאות רפואיות 21.4.2

 בלבדו', וכיוצב טיפולים פסיכולוגיים, אבחונים, משקפיים, אורתודנטיה, טיפולי שיניים

בדבר  בהעדר הסכמה. שהצדדים הסכימו מראש על גובה ההוצאה הכספית ונחיצותה

 .הרלוונטי או רופא מומחה בתחום המשפחהרופא  יכריע, נחיצות הטיפול

ויצורפו למועד תשלומים בגין כל ההוצאות המפורטות לעיל יתבצעו כנגד הצגת קבלות  21.4.3

 .בחמישי לכול חודש הקרוב תשלום המזונות החודשי

צמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא  היהי ,מזונות הקטינה -בפרק דכל סכום המפורט  21.4.4

 בבכל שלושה חודשים מבלי שהאיעודכנו  הסכומים. חתימת הסכם זההמדד הידוע ביום 

העדכונים יעשו .ב בתשלומי הפרשי הצמדה בגין התקופה שבין עדכון אחד למשנהויחוי

 .__.__.____העדכון הראשון ייעשה ביום . אוקטובר כל שנהו יולי, אפריל, בחודשים ינואר

ישולמו במועד ישאו  תשלומים שלא. עבור אותו החודש מראש יקלנדארלכל חודש  5 -דמי המזונות ישולמו ב .24

 .הפרשים כדין

 .תחשבנה להוצאה בגין תשלום מזונות לכל דבר ועניין, 21מוסכם כי ההוצאות החריגות כאמור בסעיף  .25

 .ביטוח הלאומי תשולם לידי האם בנוסף לסכום המזונות המפורט לעילהמשולמת על ידי המוסד לקצבת הילדים  .26

 ______בבנק  ______' חשבון מס: שפרטיו כדלהלן, ל האםק שבנהלחשבון  האבעל ידי  יועברודמי המזונות  .27

 .אםאו לחשבון אחר של האישה שפרטיו יימסרו על ידי ה ______ב ___סניף 

 

 __________,_________הדירה ברחוב . ה

___________, הצדדים בעלים בחלקים שווים בדירת מגורים בת ארבעה חדרים הממוקמת ברחוב  .21

 . מנהל מקרקעי ישראלוהרשומה ב __חלקה  ____וש הידועה כג________ 

 . ________ לבנק על הדירה רובצת משכנתא .29

תוך חלוקת התמורה  , ל המרבה במחירלכו, את הדירה למכירה בשוק החופשיהצדדים מסכימים להעמיד  .31

. ולפעול למכירתה תוך פרק זמן של שלושה חודשים ממועד החתימה על הסכם זה, בניהם בחלקים שווים

 .הצדדים יהיו רשאים להאריך המועד האמור בהסכמה ובכתב בניהם

 . בחלקים שווים, לרבות שימוש בשירותי תיווך, הצדדים יחלקו בניהם כל הוצאות הפרסום והמכירה של הדירה .31

קרי __ .__.____וא המחיר שנקבע בחוות דעת השמאי מיום המחיר הראשוני בו יוצע הבית למכירה ה .32

י קונים פוטנציאלים תועמד הדירה למכירה "במידה ולא תהיה הענות לתשלום הסכום האמור ע. ₪ 1,441,111

 .בהתאם לכוחות השוק החופשי

מכירה של ביחס למחיר ה ,שיציע הצעה או עם כל צד שלישי/תמחר בניהם וכי שמורה לצדדים הזכות לה, מוסכם .33

 . כל צד שיציע סכום גבוה יותר לדירה לאחר התמחרות יוכל לרכושהובכול מקרה , הבית

, מכול סיבה שהיא, ימים ממועד החתימה על הסכם זה 91לא נמכרה הדירה על ידי הצדדים בכוחות עצמם תוך  .34

ד "עוהו ________ד "עוה, ימונו באי כוח הצדדים, דים על הארכת התקופה בכתבולא הסכימו הצד

למכירת הדירה וחלוקת התמורה בין הצדדים בחלקים שווים בניכוי  ויפעל םוהככונסי נכסים  _________,

 . 'מיסים וכיוב, הוצאות המכירה
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או רשות על מנת לבצע הוראות /להתייצב בפני כל גוף ו, לחתום על כל מסמך, הצדדים מתחייבים לשתף פעולה .35

 . שנתבקש לעשות כןימים מהמועד  7וזאת תוך , פרק זה

הוא ידאג  ואם קיים חוב כאמור, או תשלומים בפיגור בהלוואת המשכנתא/עבר וכי אין כול חוב , הבעל מצהיר .36

אין לה כל , הבעל והסכמת הבעל בסעיף זה כי בכפוף להצהרת, האישה מצהירה. לכסותו טרם מכירת הנכס

 . אוייםלרבות טענה לדמי שימוש ר, הבעל בדירהטענה ביחס למגורי 

 

  תכולה. ו

 . כל צד הבעלים של התכולה שהוא מחזיק בידו. אין לצדדים כל טענה זה כנגד זה ביחס לתכולה .37

 

 רכבים. ז

 . שאר בבעלות מלאה של האישהיהרשום על שם האישה י_______ . ר.מ" _________"הרכב מסוג  .31

 . ו המלאה של הבעלשאר בבעלותיהרשום על שם הבעל י _______. ר.מ" ______"הרכב מסוג  .39

 

 חשבונות בנק. ח

 . הצדדים כבר הפרידו את חשבונותיהם מזה מספר שנים .41

שאר הבעלים המלא של כל החשבונות הרשומים על שמו והוא הנושא באחריות לכול יתרת זכות או יהבעל י .41

 . חובה בהם

לכול יתרת זכות או  האישה תישאר הבעלים המלא של כל החשבונות הרשומים על שמה והיא הנושאת באחריות .42

 . חובה בהם

 

 חובות. ט

כל צד ישא . כי הם כבר פרודים כלכלית מזה למעלה משנתיים ואין להם כל חובות משותפים, הצדדים מצהירים .43

 . במלוא החזרי החובות הרשומים על שמו

חוב במלואו הצד שכנגד מתחייב לפרוע ה, במידה ומי מהצדדים יקבל פנייה בגין חוב הרשום על שם הצד שכנגד .44

ההוצאות שיגרמו לו הנזקים ו יהיה זכאי הצד הנפגע לפיצויי בגין כל, לא פעל כאמור. ימים מקבלת דרישה 7תוך 

 . 'שכר טרחת עורך דין וכיוב, לרבות הוצאות משפט, בגין חוב כאמור

 

 מעבודהזכויות . י

הוא היום  __.__.____ם ועד ליום ממועד נישואיהממקומות עבודתם ו הצדדים כל הזכויות מכל סוג שהוא שצבר .45

או כל זכות אחרת שצבר כל אחד מהצדדים ממקום עבודתו /לרבות זכויות הפנסיה ו, עליו הסכימו הצדדים הקובע

או כל זכות אחרת מכול מין וסוג שהוא בין שאוזכרה בסעיף זה ובין /ואו קופות גמל /לרבות קרנות השתלמות ו

 . במועד גיבושה של הזכות, ים שוויםיאוזנו בין הצדדים בחלק ,אם לאו

לצורך הגשת חוות דעת לבית המשפט לענייני משפחה בעניין  ________' הצדדים מינו בהסכמה את פרופ .46

 . שוויין של הזכויות הסוציאליות של הצדדים ודרכי האיזון לרבות תחשיב איזון ליום הקובע

 

, הבעל להסכים לאיזון של זכויות אלה טרם מועד גמילתןאו /כי אין כל חובה על האישה ו, מובהר למען הסר ספק .47

 . בהתאם למצב החוקי ,ובהתאם לקצב גמילתן

' יבחנו הצדדים לאחר קבלת חוות דעתו של פרופ, ומבלי לגרוע ממנו דבר בכפוף לאמור בסעיף הקודם .41

קיימת דרך לבצע  האם, הן לעניין הזכויות מעבודה והן לעניין שוויו של העסק המפורט בפרק הבא ________

כי במקרה של אי הסכמה יחול , ואולם שוב ולמען הזהירות יאמר. הפרדה מלאה ומוחלטת של הצדדים כבר כיום

 . הכלל המופיע בסעיף הקודם
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 "____________"עסק . יא

מוסכם כי הבעל ירכוש את חלקה של האישה בעסק במחצית . ________הצדדים בעלים בחלקים שווים בעסק  .49

 ._________' שיקבע המומחה פרופהסכום 

לצורך הגשת חוות דעת לבית המשפט לענייני משפחה בעניין שוויו  _______' הצדדים מינו בהסכמה את פרופ .51

 . של העסק ושוויין של זכויות הצדדים

המצויים אצלו  הבעל מתחייב להשלים את העברת כל המסמכים. עם המומחה הצדדים מתחייבים לשתף פעולה .51

הבעל מסמיך במסגרת . הסכם זה החתימה עלימים ממועד  21שנתבקשו על ידי המומחה תוך  ליטתואו בש/ו

או רשות ולשם כך יחתום על כל ויתור רלוונטי לעניין זה לצורך השלמת /הסכם זה את המומחה לפנות לכול גוף ו

סמכים הנדרשים על להשיג את כל המ/ או של המומחה להמציא/בהעדר יכולת של הבעל ו. המסמכים הנדרשים

י לאמוד אמוסכם על הצדדים כי המומחה יהיה רש, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המומחה, ידי המומחה

 . את שווי העסק על סמך המסמכים המצויים בפניו

 או כל מידע נדרש/להנחיית המומחה ולא המציא מסמכים ובשקידה ראויה בהתאם לא פעל מי מהצדדים  .52

גין כל יום איחור ב₪  51ישלם לצד שכנגד פיצוי מוסכם של , ימים מקבלת דרישה 21 תוך כתוצאה ממחדל

 . לעניין זה יראו מכתב פנייה של המומחה כמועד בו מתחיל מניין הימים להמצאת החומר. במסירת המידע

 . ור הסכם זהימים ממועד איש 45תוך פרק זמן של , המומחה יגיש חוות דעתו הן לעניין הזכויות והן לעניין העסק .53

 .הצדדים ישאו בשכרו של המומחה בחלקים שווים .54

 

 העדר טענות ותביעות. יב

, מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא תהיינה להם, בכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים .55

מלבד , שואין שביניהםאו הנובעים מקשר הני/או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/כל תביעות ו, זה כלפי זה

 .אלו המפורטים בהסכם זה

 .בהבינם את תוכנו משמעותו ותוצאותיו, מרצונם הטוב והחופשי ו הסכם זהחתמהצדדים מצהירים כי  .56

 .הצדדים ישאו בחלקים שווים באגרת בית משפט ובית דין הכרוכות בביצוע הוראות  הסכם זה .57

על פי חוק יחסי , ליתן להוראותיו תוקף של פסק דיןהצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה ו .51

וחוק לתיקון דיני  1962 –ב "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ, 1973 -ג"ממון בין בני זוג התשל

 .וליתן להסכם זה תוקף של פסק דין, וכל הוראת חוק אחרת הנוגעות לעניין 1959 –ט "תשי( מזונות)משפחה 

 

 :החתום ולראיה באו הצדדים על
 

_________________________     _________________________ 
 

               ______________                     _____________ 
 נספח הסדרי ראיה בחופשות וחגים            

 :לפי הטבלה הבאה, אצל כל אחד מן ההורים לסירוגין תשהה הקטינהבחגים  .1

 

 'טור ב 'טור א

 יום כיפור השנה ראש

 סוכות 
 ימי חול המועד האחרונים ושמחת תורה 3

 סוכות 
 ימי חול המועד הראשונים 3-חג ראשון ו

 חנוכה 
 ימים ראשונים 3

 חנוכה 
 ימים אחרונים 4

  פורים

 פסח 
 ימי חול המועד האחרונים וחג שני 3

 פסח 
 ימי חול המועד הראשונים 3-חג ראשון ו

 מרג בעו"ל יום העצמאות
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 שבועות 

 

לטבלה שלעיל ואצל האב בחגים ' אצל האם בחגים המפורטים בטור א תשהה הקטינהלהסכם  בשנה הראשונה .2

 .וחוזר חלילה בשנים הבאות, בשנה השנייה להסכם יחול ההסדר במהופך. לטבלה' המפורטים בטור ב

לכל אחד מההורים תהא נוסף ב. הסכםשמרו הסדרי הראיה המפורטים ביי( החופש הגדול)במהלך חופשת הקיץ  .3

וזאת לצורך יציאה לחופשה  להורה השניראייה שבוע רצוף מבלי שיתקיימו הסדרי  הקטינההזכות לשהות עם 

 . יחולו הסדרי הראיה המפורטים בהסכם, אם הצד עמו ישהו הקטינים לא יצא לחופשה מחוץ לבית. מחוץ לבית

במקרה של . רי הראיה הרגילים המפורטים בהסכםהסדרי הראיה בחגים ובחופשת הקיץ יגברו על הסד .4

 . יגבר החגהתנגשות בין סוף שבוע לחג 

במידה . הצדדים מתחייבים לקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות תוך שמירה על שוויון והדדיות ביניהם .5

 . יודיע על כך מראש לצד השני, ואחד מהצדדים מנוע מלקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות

 
 
 
 
 

 להסכם הבא         להסכם הקודם
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