
 דוגמאות של הסכם גירושיןעוד 
 
 

 הסכם גירושין
 

 0229 ______ לחודש __ ביום ,ירושליםב שנערך ונחתם
 

 
 __________ז .ת __________   :בין

 
 "(םהא"או /ו" אישהה" :להלן) 

 
 מצד אחד     

 
 __________ז .ת _________    :לבין

 
 "(בהא"או /ו" בעלה: "להלן) 

 מצד שני     
 
 

 .__.__.____ביום י "ז כדמו"ישאו זלנ( "הצדדים": להלן) והבעל והאישה :הואיל

 :ילד אחדלהם  נולדשואי הצדדים יומנ :והואיל

 (.קטין) __.__.____יליד , _________ז .ת, ________                

דורשת פירודם  ןונישואי הצדדים לא עלו יפה והצדדים החליטו כי טובתם וטובת הקטי :והואיל
 .בגט פיטורין כדין

ינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים יזוג מעונובני ה :והואיל
חלוקת הרכוש  ,ומזונותי ,קטיןלרבות החזקת ה, או הנובעים מחיי הנישואין/בגירושין ו

 .'וכיוב

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 :מבוא .א

 .תיו והצהרותיוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל תניו .1

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

 :הגירושין .ב

חתום במעמד ז בגט פיטורין ולשם כך הם מסכימים ל"בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ .3
ממועד אישור ההסכם  ימים 7ולהגישה תוך  לבית הדין הרבניאישור ההסכם על בקשה משותפת 

 .לבית הדין הרבני , י בית המשפט לענייני משפחה"ע

הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את מתן וקבלת הגט בהקדם  .4
 .או אישור שיידרש/או לחתום על כל מסמך ו/ולשם כך להמציא ו, האפשרי

לכך על ידי מזכירות בית הדין לצורך הצדדים יתייצבו בבית הדין הרבני המוסמך במועד שייקבע  .5
הצדדים ישאו באגרות בית המשפט ובית  .זיהוי שמות וסידור הגט עצמו, קבלת פסק דין לגירושין

 .הדין הכרוכות במימושו של הסכם זה בחלקים שווים

 :והסדרי ראיה קטיןההחזקת   .ג

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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 ופוטרופסות עלילמען הסר ספק הא. שנה 11לגיל  ובמשמורתה של האם עד הגיע יישאר יןקטה .6
 .תיוותר בידי שני ההורים

זה כנגד  ןומתחייבים שלא להסית את הקטי, לכיבוד אב ואם הקטיןהצדדים מתחייבים לחנך את  .7
 .או זה כנגד משפחתו של זה, זה

 .ןהקטישל  וושם משפחת והצדדים מתחייבים שלא לשנות את שמ .1

, וגילבהתחשב ב, ן הצדדיםאש ביבכל מועד שיתואם מר ואלי ואות וייקח ןיקבל את הקטי אבה .9
 האב ייקחאו הסכמה מראש /בהעדר תיאום ו. ו של הקטיןוצרכי ואורח חיי, השוטפות ויתיופעילו

 :במועדים הבאים בית האםל ווישיב מבית האם ןאת הקטי

 :עד הגיע הקטין לגיל שלוש שנים     

 :ביום, פעם בשבועיים באמצע השבוע     

  .26:66השעה  ועד 16:66החל מהשעה  שלישי     

  , הקטין ישהה עם אביו בסוף השבוע אחת לשישה שבועותהחל מגיל שנתיים וחצי      

 . לשלוש שעות לאחר צאת השבתועד  14:66מיום שישי בשעה      

 :מהגיע הקטין לגיל שלוש שנים     

 :ביום, פעם בשבועיים באמצע השבוע     

  .26:66השעה  ועד 16:66החל מהשעה  שלישי     

  14:66מיום שישי בשעה , הקטין ישהה עם אביו בסוף השבוע שבועות ארבעהאחת ל     

 . לשלוש שעות לאחר צאת השבתועד       

האב והאם מתחייבים להודיע מראש האחד לשני בהקדם הראוי על כל שינוי או תקלה בהסדרי  .16
 .ויתאמו מועד חילופי, הראיה

 חגים לסירוגיןמהחופשות ומה במחצית אותוהאב יהיה רשאי לקחת  ,עם הגיע הקטין לגיל שלוש .11
המצורף להסכם זה "( נספח החגים: "להלן" )הסדרי ראיה בחופשות וחגים"בהתאם לנספח 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

בביצוע הביקורים  ןקטישל ה וובשגרת יומ ובסדר חיי, שלא לצורך ,ההורים מתחייבים שלא לפגוע .12
 .הגו בגמישות ובתיאום מרבי בעניין זהוינ ,דלעיל

וכן , הרשמי והמעשיכל אחד מן ההורים יעדכן את משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו  .13
 .בו ניתן להשיגו יהקווי והסלולארבמספר הטלפון 

ההורים יגלו גמישות בביצוע הסדרי הראיה והביקורים שנקבעו בהסכם זה ויתאימו את השעות  .14
לאירועים  ןהמשתנים ויאפשרו לכל אחד מהצדדים לקבל את הקטי וצרכי, ןישל הקט ולגיל

 .משפחתיים משמעותיים

מחייבת קשר טוב  ןטובת הקטי, ןהאם מתחייבת לאפשר קיומו של קשר תקין בין האב לקטי .15
 .ותקין עם האב

 :ןקטימזונות ה. ד

, מזונותל, האישה הבעל ישלם לידי, החל ממועד החתימה על הסכם זהמוסכם ונקבע בזאת כי  .16
 :כמפורט להלןהקטין עבור ואחזקת מדור ב מדור

ישלם האב  מיום אישור ההסכם ובכול שני לחודש החל -ואחזקת מדור מדור מזונות .א
 "(. דמי המזונות: "להלן) ₪ 1,666, מדור ואחזקת מדור עבור הקטין, למזונות

 .לפי המאוחר, ב"יאו עד תום כיתה  שנה 11לגיל הקטין המזונות ישולמו עד הגיע  .ב

, ועד לסיום השירות, ל או שירות לאומי"לשרות החובה בצה ממועד גיוסו של הקטיןהחל  .ג
  .ו ערב גיוסומהסכום אותו שילם בגין מזונותי 1/3 הקטיןישלם האב לידי האם למזונות 
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 רפואיות הכרחיות לשאת בחלקים שווים בהוצאות מתחייב כל אחד מההורים ,כמו כן .ד
, או כל ביטוח אחר/ביטוח הבריאות המשלים של  קופת החולים וי "ת עשאינן מכוסו

תוך שיתוף פעולה עם  ',וכיוצב, משקפיים, אבחונים, אורתודנטיה, לרבות טיפולי שיניים
 כריעת, בדבר נחיצות הטיפול בהעדר הסכמה. האב ובהסכמה על נחיצות הטיפול

זאת למעט טיפולי חירום אותם , או הגורם הטיפולי הנדרש/המלצת הרופא הרלוונטי ו
וההורה השני מתחייב לשלם להורה ששילם את , להוציא ןרשאי ההורה אצלו נמצא הקטי

תשלומים בגין ההוצאות . ימים מהיום שיידרש לעשות כן 7מחצית ההוצאה בתוך 
 .או אישורי תשלום/והמפורטות לעיל יתבצעו כנגד הצגת קבלות 

מוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא המדד הידוע צ היהיזה  סעיףכל סכום המפורט ב .ה

ב יחוי ביעודכנו בכל שלושה חודשים מבלי שהא הסכומים. חתימת הסכם זהביום 

העדכונים יעשו . בתשלומי הפרשי הצמדה בגין התקופה שבין עדכון אחד למשנהו

 . אוקטובר כל שנהו יולי, אפריל, בחודשים ינואר

תשלומים שלא ישולמו . עבור אותו החודש מראש יקלנדארחודש לכל  2 -דמי המזונות ישולמו ב .17
 .במועד ישאו הפרשים כדין

כי האב ישלם , מוסכם, הואיל והאב לא שילם מזונות בחדשים הקודמים לחתימה על הסכם זה .11
מצהירה האישה כי , עם תשלום הסכום האמור. בגין מזונות עבר₪  6,666תשלום חד פעמי של 
 . לחתימה על הסכם זה אין חוב מזנות הקודם

תחשבנה להוצאה בגין תשלום מזונות לכל דבר  16 מוסכם כי ההוצאות החריגות כאמור בסעיף .19
 .ועניין

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

 ' חשבון מס: פרטיו כדלהלןש, ל האםבנק שהעל ידי הבעל לחשבון  יועברודמי המזונות  .21
או לחשבון אחר של האישה שפרטיו יימסרו על ידי  ____ סניף ______בבנק _______ 

 .האישה

 דירת המגורים. ה

בבית המגורים שברחוב , בחלקים שווים ביניהם, הצדדים מצהירים כי הינם בעלי הזכויות .22
בית "ונה בהסכם זה והמכ _____חלקה  _____הידוע כגוש , ____שביישוב  _________

 .על בית המגורים לא רובצת משכנתא ".המגורים

כפנוי בשוק , י הצדדים"יועמד בית המגורים למכירה מיידית ע, מייד לאחר אישור הסכם זה .23
לרבות תשלומי , הקשורות במכירהבניכוי הוצאות  –ותמורתו , החופשי לכל המרבה במחיר

 . תחולק בין הצדדים בחלקים שווים –ב "ד וכיו"ט עו"שכ, מיסים

. חודשים ממועד אישור ההסכם 3כי בית המגורים יימכר עד ולא יאוחר מחלוף , מוסכם בזאת .24
 אחד מטעמו כונס נכסים ש"מימנה ביהחודשים כאמור  3מכר תוך יבמידה שבית הצדדים לא י

 .תלמכירת הבי

לרבות פניה , הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בכל הנוגע למכירת בית המגורים כאמור .25
ב וכן לשאת שווה בשווה "וכיו, הצגת בית המגורים לרוכשים, פרסום בעיתונות, למתווכים

במידה שלא תהיה הסכמה . בהוצאות הנדרשות לשם מכירת הבית שהוסכמו מראש בין הצדדים
 .בית המשפט בעניין זהכאמור בין הצדדים יכריע 

מנע מכל יולה ביתהצדדים מתחייבים בזאת הדדית לפעול ביעילות המרבית לשם מכירת ה .26
 . או מחדל העלול לסכל את המכירה בכל צורה שהיא/מעשה ו

, כלשהו בזכויותיהם בבית המגורים' הצדדים מתחייבים בזאת שלא ליתן זכות כלשהי לצד ג .27
או רישום הערת /או רישום עיקול ו/או רישום משכון ו/ם משכנתא ואו רישו/לרבות שיתוף בזכויות ו

אישורו של הסכם זה . פ הסכם המכר שייחתם"כאמור לעיל וע, למעט לשם מכירת הבית, אזהרה
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כמוהו כצו מניעה האוסר רישום של כל זכות שהיא לטובת צד , ש"י ביהמ"ד ע"ומתן תוקף של פס
 .שלא לצורכי הגשמת הסכם זה, ת בבית המגוריםאו שינוי כלשהו של מצבת הזכויו/ו' ג

או לגריעה /או יגרום לשינוי ו/צד אשר הוא או מי מטעמו יכשיל או יעכב את הליך המכירה ו .21
, הניתן על פי הדיןבנוסף לכל סעד , יהא חייב למשנהו, כלשהי ממצבת הזכויות בבית המגורים

 .ה זואת מלוא ההוצאות והנזקים אשר יגרמו למשנהו בשל פעול

להוציא ציוד ומיטלטלין המשמשים , תכולת דירת המגורים תתחלק בין הצדדים מחצה על מחצה .29
 .את הקטין ויוותרו ברשותו

 זכויות מעבודה.  ה

האישה לא צברה זכויות . הבעל צבר זכויות ממקום עבודתו במהלך תקופת נישואי הצדדים .36
או חייהם המשותפים /שואיהם והצדדים מצהירים כי כל סכום אשר נצבר במהלך ני. כלשהן

לרבות אך מבלי , לשני הצדדים בחלקים שווים כיםשיי בודתו של הבעלבמסגרת מקומות ע
ביטוחי , פיצויי פיטורין, זכויות סוציאליות על כל סוגיהן, קרנות השתלמות, קופות גמל, למעט

או הרשומים על /ו הבעלש "מענקי פרישה וכספים מכל מין וסוג המתנהלים ע, פנסיות, מנהלים
 .שמו בלבד

היה . ימים ממועד אישור הסכם זה 7הבעל מתחייב להעביר מסמכים המעידים על זכויותיו תוך  .31
ימונה מומחה על ידי בית המשפט לענייני , והצדדים לא יגיעו להסכמה בעניין המגיע לאישה

 .משפחה אשר ישום את זכויות הבעל ויקבע את נוסחת האיזון

 בנקים.   ו

יתרת החשבון . ___סניף , ______בבנק ________ חשבון בנק משותף שמספרו ים לצדד .32
הצדדים מתחייבים לפעול ככל שנדרש  .בחלקים שוויםביניהם תחולק , ₪ 76,666 -מסתכמת בה

כל עלות כספית . החתימה על הסכם זהימים מיום  7וזאת תוך , לשם סגירת החשבון המשותף
כל צד שיסכל את סגירת החשבון . בין הצדדים בחלקים שוויםהכרוכה בסגירת החשבון תתחלק 

 .ישא בעלויות המשפטיות הכרוכות בכך
 

 חובות הצדדים.  ז
 

 .או הלוואה משותפים/או הלוואה המהווים חוב ו/הצדדים מצהירים בזאת כי לא קיים כל חוב ו .33
 

, על ידי הצד שכנגדאו שנוצר /או דרישה לפירעון חוב הרשום ו/היה ומי מהצדדים יקבל פניה ו .34
ימים ממועד קבלת  7אזי מתחייב הצד שכנגד לפעול לסילוק החוב תוך , ושלא פורט בסעיף זה

לא פעל אותו צד כאמור יהיה אחראי לשפות את הצד הנפגע שיפוי מלא ומוחלט . דרישה כאמור
 .של החוב לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שיגרמו

 
 רכבים.  ח

  .הבעלבבעלות שאר יי ____שנת  ________רכב מסוג  .35

 שונות.  ט

הנמצא ברשות האישה ובשימושה יועבר על שמה וכן , _________טלפון סלולארי שמספרו  .36
ימים מיום אישורו של  7ל תוך והכ –או לחשבון אחר שתמסור /החיוב יועבר ישירות לחשבונה ו

יוב תשא האישה בחיובי החל מיום העברת הח .לענייני משפחה הסכם זה בבית המשפט
 .הצדדים ישתפו פעולה ויחתמו על כל מסמך שיידרש לשם ביצוע סעיף זה .הסלולארי שברשותה

 העדר תביעות.  ט

מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא , בכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים .37
מקשר  תאו הנובע/ו ההקשור ,לפי זהזה כ מכל מין וסוג שהוא האו טענ/ו הכל תביע, תהיינה להם
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או טענה כאמור הצד /באם תוגש תביעה ו .בהסכם זה ותמלבד אלו המפורט, הנישואין שביניהם
או הוצאה /טענה מתחייב בזאת לשפות את הצד השני בגין כל נזק ו/שהעלה את התביעה

 .וזאת מבלי לוותר על זכותו לכל סעד אחר על פי כל דין, שהוציא

 . ותוספת כתובתה פוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה כתובתהובכ ,במועד .31

 

 :כללי. י

בהבינם את תוכנו משמעותו , מרצונם הטוב והחופשי ו הסכם זהחתמהצדדים מצהירים כי  .39
 .ותוצאותיו

על , הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק דין .46
 –ב "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ, 1973 -ג"בין בני זוג התשל פי חוק יחסי ממון

, וכל הוראת חוק אחרת הנוגעות לעניין 1959 –ט "תשי( מזונות)וחוק לתיקון דיני משפחה  1962
 .וליתן להסכם זה תוקף של פסק דין

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

_______________     _______________ 
                 __________             _________ 
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 נספח הסדרי ראיה בחופשות וחגים

 :לפי הטבלה הבאה, בחגים אצל כל אחד מן ההורים לסירוגיןישהה , עם הגיע הקטין לגיל שלוש .1

 

 'טור ב 'טור א

 יום כיפור ראש השנה

 סוכות 
 ימי חול המועד האחרונים ושמחת תורה 3

 ת סוכו
 ימי חול המועד הראשונים 3-חג ראשון ו

 חנוכה 
 ימים ראשונים 3

 חנוכה 
 ימים אחרונים 4

  פורים

 פסח 
 ימי חול המועד הראשונים 3-חג ראשון ו

 

 פסח 
 ימי חול המועד האחרונים וחג שני 3

 ג בעומר"ל יום העצמאות

 שבועות 

 

לטבלה שלעיל ואצל ' טים בטור אאצל האם בחגים המפור ןהקטי הלהסכם ישה בשנה הראשונה .2
וחוזר , בשנה השנייה להסכם יחול ההסדר במהופך. לטבלה' האב בחגים המפורטים בטור ב

 .חלילה בשנים הבאות

לכל בנוסף . הסכםשמרו הסדרי הראיה המפורטים ביי( החופש הגדול)במהלך חופשת הקיץ  .3
להורה ראייה קיימו הסדרי שבוע רצוף מבלי שית ןהקטיאחד מההורים תהא הזכות לשהות עם 

תוארך , במקרה של יציאה לחופשה מחוץ לבית. וזאת לצורך יציאה לחופשה מחוץ לבית השני
לא יצא  ןהקטי האם הצד עמו ישה. בהסכמת הצדדים מראש, התקופה בהתאם למשך הנסיעה

 . יחולו הסדרי הראיה המפורטים בהסכם, לחופשה מחוץ לבית

. הקיץ יגברו על הסדרי הראיה הרגילים המפורטים בהסכם הסדרי הראיה בחגים ובחופשת .4
 . יגבר החגבמקרה של התנגשות בין סוף שבוע לחג 

הצדדים מתחייבים לקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות תוך שמירה על שוויון והדדיות  .5
ך יודיע על כ, במידה ואחד מהצדדים מנוע מלקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות. ביניהם

 . מראש לצד השני

 

 

הבאלהסכם          להסכם הקודם
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