
 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           
 

 

 ה ס כ ם    ג י ר ו ש י ן

 

 0226בשנת  ____ בחודש __אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 _________. ז.ת, ___________  :בין 

 "האם"או /ו" ____"שתקרא להלן ולשם הקיצור    

 מצד אחד            

 

 _________. ז.ת, ___________  :לבין 

 "האב"או /ו" ____"שיקרא להלן ולשם הקיצור    

 מצד שני            

 

 

 ;__.__.____י ביום "ז כדמו"הם יהודים שנישאו זל "(בני הזוג: "להלן גם)והצדדים   הואיל

,  __.__.____יליד , _________. ז.ת, ___________, ידם-ולצדדים בן אשר אומץ על והואיל

 ;"(הבן:"להלן)קטין 

והבעל הגיש ביום , חייהם המשותפיםבנוגע להמשך  בין בני הזוג נתגלעו חילוקי דעותו והואיל

והאישה הגישה ביום  _____בתביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני  __.__.__

ש "תמ)תביעת משמורת , (_____/__ש "תמ)תביעות לשמירת זכויות ברכוש __ .__.__

 .______בבבית משפט לענייני משפחה ( _____/__ש "תמ)ותביעת מזונות ( _____/__

 המשותףבנם כי טובתם וטובת , וחיי הנישואין של בני הזוג נתערערו ללא תקנה והם מצאו :והואיל

 ;י"כדמו פ"ז בג"שיפרדו זמ

ובני הזוג מבקשים להסדיר ביניהם במסגרת הסכם גירושין זה את כל העניינים הנובעים  והואיל

מזונותיו וסדרי , טיןמשמורת הק, מנישואיהם והכרוכים בגירושיהם לרבות חלוקת רכוש

 ;ראייתו בדרך ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה

והצדדים מעוניינים לקבוע בהסכם זה בהבנה ובהסכמה הדדית את כל העניינים הכרוכים  :והואיל

אשר מעבר לו לא תהיינה לצדדים  ,הכל לפי הסכם זה, או הנובעים מחיי הנישואין/בגירושין ו

 ;נותכל טענות ומע, או מי מטעמם

 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

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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 מבוא

  .ף ומחייב ובלתי נפרד מהסכם זההמבוא דלעיל מהווה חלק תק .1

 הגירושין

י וחותמים במעמד חתימת הסכם זה גם על בקשה "פ כדמו"ז בג"בני הזוג מסכימים להיפרד זמ .0

ש "בביהמואישורו  הסכם זה מתחתיסמוך לאחר  _____בד הרבני "שתוגש לביה, משותפת לגירושין

 (."ש"ביהמ" :להלן) ______בלענייני משפחה 

ידי -ולקבל הגט במועדים המקוריים שייקבעו על/בני הזוג מסכימים להתייצב לכל הליכי סידור הגט וליתן .3

 .לצורך סידור הגט בין הצדדים, דרשנהיד כפי שת"כל צד ישא במחצית מאגרות ביה .ד הרבני"ביה

ד במועדים שיקבעו "לשם כך יופיעו בפני ביה, מים לשתף פעולה לשם סיום הליכי הגירושיןהצדדים מסכי .4

או מוסד /כמו כן יופיעו הצדדים בפני כל גוף ו. י בית הדין לשמיעת בקשתם לגירושין ולסידור הגט"ע

 .וזאת בכל מועד שיזומנו להופיע, שחתימתם לפניהם תידרש לצורך ביצוע הוראות הסכם זה

 . יתן את הגט והאישה תקבל את הגט במועד שיקבע על ידי בית הדיןהבעל י .5

 . הסכמת הצדדים להתגרש הינה מעיקרי הסכם זה .6

 אפוטרופסות

ואין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע , בןהטבעיים של ה האפוטרופוסים, ויישארו, רים הינםשני ההו .7

   .בןבאפוטרופסות מי מהם על ה

 משמורת

  .81עד להגיעו לגיל  .שאר במשמורת האם ובחזקתהיבן יכי ה, מוסכם על הצדדים .8

ולגרום ליחסים טובים , לא לדבר סרה איש כנגד רעהו, לאהבת אם ואב בןהצדדים מתחייבים לגדל את ה .9

 .תוך שמירה על כבוד הדדי, בןככל האפשר בין כל אחד מההורים לבין ה

. בריאותו ועתידו, בןוני בנוגע לחינוך הבקשר לכל דבר ועניין עקרניהם ימתחייבים להתייעץ בצדדים ה .12

 שני תהסכמבתתקבל רק  בןכל החלטה משמעותית לכך ש, ישתפו ביניהם פעולה בנידון זההצדדים 

 .בןהצדדים מתחייבים שלא לשנות את שם משפחתו של ה .הצדדים

ולעשות ככל , בןהצדדים מתחייבים לעדכן מיידית איש את רעהו בכל עניין הקשור לבריאותו וחינוכו של ה .11

 .למעט פעילות רפואית דחופה, ניהם באשר לכל פעילות רפואיתיהאפשר בכדי להיוועץ ב
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כן מוסכם כי  .ויוותר כך עד להגיעו לגיל בגרות, הוא בישראל בןמוסכם על הצדדים כי מרכז חייו של ה .10

יתבצע  ,הספרוכל שינוי שיידרש לעניין בית  _______בהבן ימשיך ללמוד בבית הספר התיכון 

יוכרע , במקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניין זה. בןובהתחשב ברצון ה ,בהסכמת הצדדים בכתב

  .רלוונטייםמקצועיים י המלצות גורמים "הדבר עפ

רשאי כל אחד , כי בכפוף להסכמה ותיאום מראש ובכתב של ההורה השני, מוסכם בזה על הצדדים .13

וזאת במהלך , ימים בכל שנה 03לתקופה שלא תעלה על  ,ל לטיול עימו"לחו בןמההורים להוציא את ה

ובלבד שהודיע להורה האחר על מועד הנסיעה המתוכננת ויעדיה  .החופשות של הקטין מבית הספר

מוסכם כי ההורה שיוציא את הבן יהא , ל"במקרה של הוצאת הבן לחו. שבועיים ימים מראש לכל הפחות

מוסכם כי גם יציאת הבן לבדו  .אחר אחת ליומיים לכל הפחותחייב ליצור קשר טלפוני בין הבן להורה ה

 .ל דורשת הסכמה בכתב של שני הצדדים"לחו

לא הסכמה מראש ל ,מחוץ לגבולות המדינה בןרשאי להוציא את האינו הצדדים מוסכם כי אף אחד מ .14

מהארץ רשאי להוציא צו עיכוב יציאה הוא יהא , במקרה של חשש של אחד הצדדים .ובכתב מהצד השני

וכי אי החזרתו לישראל בתום , כי מקום מגוריו הקבוע של הבן הוא בישראל, מוסכם על הצדדים .בןל

חוק אמנת בכמשמעותה , יהווה חטיפה, יום מיום שעזב את ישראל 03ל ולכל היותר לאחר "ביקור בחו

  .חרף גילו, 8998-א"התשנ, (החזרת ילדים חטופים)האג 

  .תהיינה על חשבון ההורה המבקש להוציאו עמו, לארץ לחוץ בןהוצאות הנסיעה של ה .15

 הסדרי ראיה

 :הסדרי הראיה יהיו כדלקמן, בהיעדר הסכמה אחרת בין ההורים .16

י "עפ בשעות, מתום הלימודים במסגרת החינוכית מים שני ורביעיבי, באמצע השבועמיים פע .א

 ,חוגיםע בזמן לגייבויות של הבן להחובה של האב למחותיאום ישיר בין האב לבן ותוך 

לבית האב ישיב את הבן . הבןברצון בהתחשב ואחרת פעילות לשיעור פרטי או לכל , לפסיכולוג

שאז ישיבו  לון אצלובחר לאם הבן י ,או למחרת בבוקר 00:33עד לשעה , האם בתום הביקור

ה בכל מקר. בהיעדר לימודים באותו יום, בבוקר 31:33למוסד החינוכי או לבית האם עד לשעה 

כל ב .במידה ואינו לן בבית האב, האם תעודכן על מועדי השבת הבן על מנת להיערך בהתאם

תחילת יום ל עד, ס"באחריות האב להשיב את הבן לביה, מקרה של לינת הבן אצל האב

בתחילת כל שנת לימודים  .ס לאותו היום"לאחר שהבן הכין את כל המטלות לביה, הלימודים

 .י לוח הזמנים של הבן"עפ, את ימי הביקורים, בתיאום והסכמה, רךבמידת הצו, םהורייקבעו ה

י תיאום "בשעות עפ, מסגרת החינוכיתלימודים במסיום ההחל , ה החל מיום שישייכל שבת שני .ב

, לפסיכולוג, ישיר בין האב לבן ותוך חובה של האב למחויבויות של הבן להגיע בזמן לחוגים

או /ו 00:33מוצאי שבת בשעה ועד ל ,התחשב ברצון הבןלשיעור פרטי או לכל פעילות אחרת וב
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בכל מקרה האם תעודכן על מועדי השבת הבן על מנת להיערך  .לתחילת הלימודיםעד ' יום א

 .במידה ואינו לן בבית האב, בהתאם

י "עפ, בבוקר 31:33רשאי האב לקבל הילד החל משעה , בהיעדר לימודים בימי ביקור של האב .ג

 .בין הבןתיאום ישיר בינו ל

-0332ובשנת  0332-0332להלן ההסדרים לשנת  .עם האב והאם לסירוגין ישהה ןבחגים הב .ד

  :יתחלף הסדר 0331

  . ____ אצל -חול המועד מחצית ו ליל הסדר -0332פסח 

  .____ אצל – 0332 יום העצמאות

  .____אצל  – 0332בעומר  ג"ל 

  .____ אצל – 0332 שבועות

   .____ אצל -2033ראש השנה 

  .____ אצל – 2033יום כיפור 

   .____חול המועד אצל מחצית חג ו– 0332 סוכות

  .מחצית ראשונה של החופש____  אצל -0332חנוכה 

  .____אצל  -2033פורים 

 .בשנים שלאחר מכן, לסירוגין, במהופך, וחוזר חלילה

בתאום , ים רצופיםישהה עם האב במשך שבועי בןמוסכם כי ה ,באשר לחופשה הגדולה בקיץ .ה

 .ותוך התחשבות בצרכי הבן ופעילויותיו והבן האם, האבבין 

ומתוך התחשבות , כי מועדים אלו ואחרים יתואמו בין שני הצדדים ברוח טובה ,מוסכם בזאת .ו

 .הדדית

 יחולו ,זה לסעיף( ב) -ו( א)ק "ו חגים בתקופות הנקובות בסחולהצדדים מסכימים כי במידה שי .ז

 .לגבי החגים קבועיםה הראייה הסדרי

 .לומד ואבזמן למוסד החינוך בו ה בןהצדדים מתחייבים להקפיד להביא את ה .ח

 .בתיאום עם האם, ביום חילופי ויהיה האב זכאי לקבל, בןחלה הי במידה וביום ביקור .ט

יתואמו , במועדים הקבועים בהסכם זה לעיל, מוסכם כי הביקורים עימו, בשל גילו של הבן .י

 .ן האבישירות בינו לבי

 מזונות הבן

או לכל  ____של בנק  (___) _____בסניף  ________' האב מתחייב לשלם ישירות לחשבון האם מס .17

לכל חודש  5 -ב, ומדורו למזונות הבן, ("חשבון האם: "להלן) חשבון אחר כפי שתורה לו האם
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עבור ₪  0,033 -למזונות ו₪  8,133: לפי החלוקה הבאה) ₪ 0,333 סכום חודשי בשיעור, גרגוריאני

הסכום יהיה צמוד . (הוצאות נוספות עבור הבן ללא צורך בהוכחתן 'ייעוץ פסיכולוגי וכד, שיעורים פרטיים

כפי שפורסם  __/____מדד הבסיס יהיה מדד חודש . חודשים 0 -למדד יוקר המחיה ויתעדכן אחת ל 

 (."מדד הבסיס: "להלן)__.__.____ביום 

, או גמר בית הספר התיכון 81גיל ל ישולם באופן שוטף עד הגיע הבן ללעי 82הסכום המפורט בסעיף  .18

 .("מועד הבגרות": להלן) .__.__.____יום ולא יאוחר מ לפי המאוחר בניהם

שלם האב לחשבון י ,ובתנאי שהבן יתגייס לצבא, ל"משירות חובה בצה הבן ועד לשחרור הבגרותממועד  .19

חודשים לפי מדד  0אשר ימשיך להיות מוצמד מידי , ח"ש 8,333 סך חודשי בשיעור של, האם כאמור

חודשים ממועד הבגרות יוקפא החיוב האמור בסעיף זה ויחודש עם  0לא התגייס הבן בתום . הבסיס

 .גיוס הבן לשרות חובה

לרבות , בןנקבעו לאחר שקילת כל צרכי ה, כי סך המזונות והמדור, מובהר מוסכם ומוצהר על ידי האישה .02

סכום זה כולל את כל צורכי הקטין מכל מין וסוג שהוא ומהווים את מלוא השתתפות . יפולמדורו ודמי ט

  .ומזונותיו בןשל הל מתחייבת האישה לשאת בכל צרכיו "ומעבר לסכום הנ בןהבעל במזונות ובמדור ה

וסף ישולמו לאם בנ, או מענק מהמוסד לביטוח לאומי/מוסכם כי דמי ביטוח הלאומי בגין הבן וכל הטבה ו .01

 .לדמי המזונות כאמור לעיל

עם תשלום וכי  __.__.____כי חיובי האב במזונות לפי הסכם זה הינם החל מיום , מוסכם על הצדדים .00

זה ישולם לידי  עיףהסכום הנקוב בס. __.__.____ליום  דע בין הצדדים אין כל חוב, ₪ 0,333הסך של 

 .האם במעמד סידור הגט בין הצדדים

 יחסי הממון

   ______בהבית  .03

' רחוהמצוי ב ,___חלקה  ____הידוע כגוש , והבן ____בו מתגוררים כיום  ביתב ____זכויותיה של 

 .בהן לא יהא כל חלק  ____ו____ של  בעלותה הבלעדיתב יהיו ______ המושבב, ________

 ______בהבית תכולת  .04

טלטלין אישיים של ימ למעט, ובבעלותה הבלעדית ____בחזקתה של  תהיה ______בתכולת הבית 

 .ב להסכם זה"המצ' נים בנספח אולמעט הפריטים המצוי ככל שישנם שם, ____

 "__________"זכות הבעלות על החברות ב .05

הרשומה , (______מועדון חברים של רשת " )________"לצדדים בעלות על זכות חברות ב .א

 .ש שני הצדדים בחלקים שווים"ע
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, במידה ולא ניתן לחלק את הזכות. במידת האפשר, זכות זוהצדדים יתחלקו בחלקים שווים ב .ב

 .מרבה במחירל, תהיה לכל צד הזכות לקנות את חלקו של השני

  מכונית .06

יעבור לשמה ________  ר.מ ____שנת ייצור  _______מסוג  ____ו ____ש "הרכב הרשום ע

במעמד אישור הסכם , יחתום ____ .רכב זהללא יהיו כל תביעות בקשר  ____ו____ ולבעלותה של 

, ידרשיסמוך למועד ש, וכן יחתום ____ח להעברת זכויותיו ברכב לשמה ולבעלותה של וי כיעל יפו, זה

 מוסכם כי כל חוב הרובץ על רכב .בהקדם האפשרי לצורך ביצוע ההעברה כאמור, דרשיעל כל מסמך שי

י מי "רמו עחות שנג"למעט דו, __/____מהחל  יחול במלואו על האישה בלבד' חות וכו"לרבות דו, זה

מתחייבת  ____ .נגרמו ר מועד זה שאז יחוב בהם הצד בגינומהצדדים בביקוריהם בישראל גם לאח

כל חוב  .בגין התקופה בה רובץ החוב עליה כאמור בגין כל חוב שיחויב עבור הרכב ____לשפות את 

מתחייב לשלם החוב בגינו  ____. שווים בגין התקופה שלפני המועד האמור יחול על הצדדים בחלקים

 .(שמעבר לכך ישאו בחוב הצדדים בחלקים שווים₪  8,333עד ) הוטל עיקול על הרכב

  ______ב מעבודתו ____זכויותיו של  .07

יאוזנו בין הצדדים בהגיע מועד  ,עבודתוהנובעות מתקופת  _____מ ____ל שיו כל זכויות .א

מכל  23%תקבל  ____שבאופן , לפנסיה חודשית שוטפתלרבות הזכות , רעון כל זכות וזכותיפ

ד המורה על חלוקת הזכויות "ויהווה כתב הוראות ופס _____להעתק מהסכם זה יועבר . זכות

וחלוקתם בין הצדדים באופן , לרבות הוראה לפיצול התשלומים החודשיים השוטפים, כאמור

שכר חודשי "מ 23%שמע הפנסיה מ 23%, למען הסר ספק. 03% ____ו 23%תקבל  ____ש

, נטו לרבות כל ההענקות וההטבות, כמופיע ברובריקה הנושאת כותרת זו בתלוש השכר" נטו

בשיעור כולל כפי ____________________ : והניכויים המוסכמים כדלקמןלאחר ניכויי חובה 

וזמת ללא זכות להגדלתם בי, _____י "לשינויים הנעשים מעת לעת עצמוד , שהם מנוכים כיום

לשלם לבדו את , מתחייב ____, למען הסר ספק .("בפנסיה ____חלקה של ": להלן) ____

את חלקה בניכויים  ____לוהוא יעביר  (₪ 2.2)וביטוח תאונות אישיות ( ₪ 98)ביטוח החיים 

מכל מין וסוג  כי כל זכות נוספת, מוסכם ומובהר, למען הסר ספק .אחת לששה חודשים( 23%)

אין ולא יהיה , ובין מגורמים אחרים _____מבין , אם יקבל בגין נכות, ____שיקבל  שהוא

 .כל חלק בה _____ל

ותדווח  ____כי לצורכי מס תחושב משכורתו של , מוסכם בין הצדדים, למען הסר ספק .ב

ולא  ____או נוספת של /ותיאומי המס יערכו בכל הכנסה אחרת ו ,"משכורת ראשונה"כ

 ____ישלים , ק זה"מס מעבר לאמור בס ____מתשלומי הפנסיה של  היה וינוכה .ממשכורת זו

 .י הסכם זה"עד לשיעור חיובו עפ, ללא כל דיחוי, את חלקה בפנסיה ____ל
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ד המאשר אותו וכן לתת הוראה להעביר "עותק מהסכם זה ומפסה ____למתחייב לתת  ____ .ג

בבנק  (___) _____ סניףב ,________פנסיה כאמור לעיל לחשבון ב ____את חלקה של 

 .__/____החל מחודש  ,____י "מסרו עאו לכל חשבון חלופי שפרטיו י, ______ב _____

לעיל לא ישונה מכל סיבה ' ק א"כאמור בס ____כי החלק של , מוסכם ומובהר, למען הסר ספק .ד

י מוסכם כ .כמזונות גרושה, עד ליום מותה שהיא והיא זכאית לו במסגרת איזון משאבי הצדדים

 לשארים ובין ____לבין  גורם שישלם את קצבת הפנסיהכל או  ____זכות זו עומדת רק למול 

זכותה של , למען הסר ספק. זבון או כל גורם אחריולא אל מול העאו מי מטעמו  ____במקום 

את שישלם מטעמו הגורם מאו  ____מהינו אך ורק , לגבות תשלום מזונות זה ____

גם לאחר מותו של ( 23%)זכאית לחלקה  ____כי , מוסכם .ואו לשארי ____ל הפנסיה

הנותרים לכל אדם אחר  03% -היעברו  במקרה של ידועה בציבור או נישואין נוספיםו, _____

נותנים בזאת הצדדים הוראה בלתי חוזרת , בחתימתם על הסכם זה .יכתוב בצוואתו ____ש

בפנסיה ישירות לחשבונה  ____ לגופים המשלמים את הפנסיה לבצע את תשלום חלקה של

  .ל"הנ

י ההוראות הבלתי חוזרות כמפורט לעיל "לא יפעלו הגופים המשלמים עפ, היה ומסיבה כלשהי .ה

הליך שיפוטי למידע מסכים לסייע בכל  ____אזי , ____לוהפנסיה תמשיך להיות משולמת 

, מתחייב ____ ,לא תקבל את חלקה ישירות ____כל עוד ש. ____מול תנקוט בו ל ____ש

נה י זיכוי חשבו"את חלקה ממקורותיו הוא ע ____ם קבלת תשלום הפנסיה להעביר למייד ע

 .המפורט לעיל

ליתן צו המורה לגופים המשלמים , ש"לביהמ, במסגרת אישור הסכם זה, הצדדים עותרים בזאת .ו

 .לעיל, י הוראותיהם הבלתי חוזרות של הצדדים כמפורט בפרק זה להסכם"לפעול עפ

משמע גם , מוסכם כי מתן תוקף של פסק דין להסכם זה, ל"לצורך הבטחת ביצוע ההוראות הנ .ז

כל  או ' ________, ______לכתובתה ברח____, מורה לגופים המשלמים להעביר לצו ה

וכן ליתן לה כל מידע  ____העתק מכל תלוש פנסיה של , ____כתובת חלופית כפי שתודיע 

הנובעות משירותו ____, או זכויות כספיות נוספות של /ית והקשור לתשלום הפנסיה החודש

  .י הסכם זה"יש חלק בהן עפ ____ככל של____, או מהיותו גמלאי /ו

או המידע אודות זכויותיו /העתקי תלושי הפנסיה ו ____והגופים המשלמים לא יעבירו ל היה .ח

י דרישת "עפ, להעביר ____אזי מתחייב , כמפורט לעיל, כאמור בהסכם זה ____יות של הכספ

או לזכויות /ו או כל מסמך אחר בנוגע לפנסיה/העתק מתלושי הפנסיה ו, פעמיים בשנה, ____

או /ו ומצוי ברשותו ____כל עוד שמדובר במסמך שהועבר ל, י הסכם זה"בהן יש לה חלק עפ

  .שהוא בר השגה על ידו

 זכויות סוציאליות וחשבונות בנקים, כספים .08
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  .יהיה זכאי לקופות הגמל ותוכניות השתלמות שנפתחו על שמוכל אחד מהצדדים  .א

ש כל אחד מהצדדים יהיה שייך לצד שעל שמו "או ביטוח מנהלים שרשום ע/ביטוח החיים ו .ב

  .נרשם

אחראי לבדו ליתרות שבחשבונות הבנקים הרשומים על או /זכאי לבדו ויהיה מהצדדים כל אחד  .ג

 .שמו בחשבונות אלה שמו בלבד וזכאי לכל הזכויות שנצברו על

: חשבון' מס (___) ____סניף  ________ של הצדדים בבנק פיםהמשות ותיהםחשבונ .ד

כל אחד מהצדדים . הסכם זה החתימה עליום ממועד  03 ךבתו וסגרי ______או /ו ______

ככל שקיימת תחולק בין הצדדים בחלקים , זכותיתרת ה. דרש לצורך כךייחתום על כל מסמך שי

כל צד ישא בחיובי . י הצדדים בחלקים שווים"ש תכוסה ע"תרת החובה בחשבון העוי. שווים

מתחייבים שלא לחייב את הצדדים . כרטיס האשראי שהיה על שמו ובשימושו וטרם שולמו

ישא לבדו , צד שיגרום לחיובים חדשים בחשבון. אלא לצורך הפקדה, החשבון ולא לפעול בו

יחולק בין הצדדים בחלקים ', מצד ג, דים לחשבונם המשותףכל זיכוי שיגיע לצד. בהחזרים אלו

 . שווים ביניהם

פיצויי פיטורין וכספים , זכויות סוציאליות על כל סוגיהן, קרנות, כל רכוש אחר לרבות קופות גמל .ה

יהיו שייכים לאותו צד בלא , או הרשומים על שמו/ש מי מהצדדים ו"מכל מין וסוג המתנהלים ע

 .בהם זכויות כלשהן בעתידשלצד השני תהיינה 

 רכוש אחר .09

אם ישנם כאלה מעבר למפורט , או כל זכויות מכל מין וסוג שהוא/ן ו"ן או נדל"כל רכוש נד .א

 .ש מי מבני הזוג יהיו שייכים לבן הזוג שעל שמו הם רשומים"הרשומים ע, בהסכם זה

מוסכם על . וורוישמרו בעב ןשל הב ושארו על שמיי ןש הב"או זכויות הרשומים ע/ות וחשבונ .ב

לבן בהגיעו אך ורק חרר ימשיך להתקיים וישו, הצדדים כי חסכון להשכלה גבוהה על שם הבן

בכל מקרה מובטח כי סכום כסף  .מביעה רצון להמשיך ולשלם חסכון זה ____ .שנים 08לגיל 

 לאפיק סולידי חלופיאלא  מתחייבת לא לשנות את אפיק ההשקעה ____וזה יועבר לבן בלבד 

  .דבלב

תדאג להעברת כל הוראות התשלום של  ____, הסכם זההחתימה על יום ממועד  03בתוך  .ג

, או על שם הבן/ו או החסכונות אותם היא ממשיכה לשלם ואשר מתנהלים על שמה/הביטוחים ו

, ו יעברו לשליטתה הבלעדיתאו חסכונות אל/לחשבונה וביטוחים ו ____מחשבונו של 

בגין  __/__/__ יקזז כל סכום ששולם על ידו מיום  ____וסכם כי מ .אין כל חלק בהם ____כשל

 .ואשר טרם קוזז תשלומים אלה
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תדאג להעברת הוראות התשלום של  ____, הסכם זההחתימה על יום ממועד  03בתוך  .ד

ל יקזז כ ____מוסכם כי   .לחשבונה ____שלה ושל הבן מחשבונו של  מכשירי הטלפון הניידים

 .בגין תשלומים אלה ואשר טרם קוזז __/__/__מיום  סכום ששולם על ידו

 כללי

בין הרכושיות ובין , כל החובות והזכויות, צדדים מצהירים ומאשרים כי למעט האמור בהסכם זהה .32

או מיגע כפיו של מי /אשר הבעלות בו תהא למי מהצדדים ו, או אשר ינבעו לכל צד/הכספים הנובעים ו

תהיינה לאותו צד ולו בלבד וכי לצד השני לא תהיינה , ע"או ני/ניות ואו בעל מ/או שותף ו/מהם כעובד ו

 .או תביעות כלשהן/בהם זכויות ו

או כל /אין למי מן הצדדים להסכם זכות בנכסי השני וזאת כי מוסכם ב, מור בסעיפי ההסכםכל הא למעט .31

עה בחוק החל בישראל והזכות לאיזון הקבו, או טענה לזכויות כלפי הצד השני/צד מוותר על כל תביעה ו

או לשיתוף מכוח הלכת שיתוף משאבים אינה חלה על /ו, 8920 –ג "התשל גחוק יחסי ממון בין בני זו –

 .יחסי הממון של הצדדים להסכם זה

שאר יי כל דין י"ש אחד הצדדים בכל רישום המתנהל עפ"או נכס הרשומים ע/או זכות ו/ל רכוש וכ .30

 .או הנכס/או הזכות ו/מו רשום הרכוש ובבעלותו ובחזקתו של הצד אשר על ש

הצדדים מצהירים כי מוסכם שבכפוף לביצוע הוראות הסכם זה אין להם שום תביעה או טענה או דרישה  .33

או /או דרישה ו/או כלפי מי ממשפחת משנהו ובזאת הינם מוותרים על כל תביעה ו/האחד כלפי משנהו ו

לרבות בכל עניין הנובע , הבןן בשמם ובין בשם בי, האחד כנגד משנהו, טענה מכל מין וסוג שהוא

מתחייב כל אחד מהצדדים לשפות את משנהו , כמו כן .או כרוך עם גירושיהם/או הקשור ו/מנישואיהם ו

 .י מי מבני משפחתו"בגין כל תביעה שתוגש כנגד משנהו ע

 .כתובתה ועל תוספת כתובתה, מזונותיהתוותר על  ____, בכפוף לסידור הגט .34

כי הוא קרא והבין את , מהצדדים מצהיר בזה כי הוא הגיע להסכם זה מרצונו הטוב והחופשי כל אחד .35

, כי הוא הסכים לו וחתם עליו מרצונו הטוב והחופשי ללא שום לחץ, את משמעותו ותוצאותיו, תוכנו

 .או אונס מכל סוג שהוא לאחר שהתייעץ ובדק את זכויותיו, כפייה

לאשר הסכם זה לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג  ______בי משפחה ש לעניינ"הצדדים עותרים לביהמ .36

וחוק הכשרות המשפטית  8959 -ט "תשי( מזונות)חוק לתיקון דיני משפחה , 8920 -ג "התשל

ש "מלחוק ביה' ג 0י סעיף "ד עפ"י כל דין וליתן לו תוקף של פס"ועפ 8920 -ב "והאפוטרופסות תשכ

 .8995 –ה "לענייני משפחה תשנ
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 ___________________                _____________________ 

                           ____________                 ____________ 
 

 לחוזה ' נספח א

 

 :____לן רשימת הפרטים אשר יועברו ללה

 

 .ביגוד לסוגיו כולל נעלים .8
 .השוניםספרים  אותם קיבל או רכש או שמשו אותו בעת לימודיו  .0
 .עבודתוכל אלבומי התמונות השיכים לו מתקופת ילדותו או מתקופת  .0
 .פסלונים והוקרות אשר קיבל/ כל המגנים  .0
 .____של ארגזי ציוד בהם מאוחסנים כל הספרות והציוד  .5
 .____של ארגזי מסמכים  .2
 .לעבודתות הממוסגרות הקשורות כל התמונו .2
 .____נה הגדולה של לחליפין התמו או ____י תמונות קטנות של תש .1
 .ספריה אחת מהמתכת .9

 .____עותק ממסמכי האימוץ של  .83
 .____של סרטי וידיאו  .88

 

 

  להסכם הקודם
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