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 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           
 
 

 הסכם גירושין
 

 1122 ____ לחודש_____  -ה______ ביום ,ירושליםב שנערך ונחתם
 

  ___________. ז.ת ___________    :בין
 _______, _________רחוב 

 "(בהא"או /ו" הבעל" :להלן)
 מצד אחד     

 
  __________. ז.ת _________   :לבין

 _______, _______רחוב    
 "(םהא"או /ו" אישהה: "להלן)

 מצד שני     

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

 :כולם קטינים, חמישה ילדיםלהם  ושואי הצדדים נולדיומנ :והואיל

 .__.__.____יליד , _________. ז.ת, _____ 
 .__.__.____יליד , _________. ז.ת, _____

 .__.__.____ד ילי, _________. ז.ת, ___
 .__.__.____יליד , _________. ז.ת, ____

 .__.__.____יליד , _________. ז.ת, ______

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

 ;______בהאזורי 

ות והעניינים הכרוכים ינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאליובני הזוג מעונ :והואיל

, הסדרי ראייתם, הקטיניםלרבות החזקת , או הנובעים מחיי הנישואין/בגירושין ו

 .'וכיוב חלוקת הרכוש המשותף ,םמזונותיה

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 :מבוא

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

בכדי לשמש כאמצעי לפירוש תוכן  ן סעיפים משמשות לצורכי הנוחות בלבד ואין בהכותרות ה .2

 .הסעיפים

 :גירושין

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

בבקשה משותפת לבית  , ________ב משפחהענייני י בית המשפט ל"אישור ההסכם ע ממועד

 .________ב הרבני הדין

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

במועד שייקבע לכך על ידי מזכירות בית הדין  ______בהצדדים יתייצבו בבית הדין הרבני  .5

 .זיהוי שמות וסידור הגט עצמו, לגירושין לצורך קבלת פסק דין

 :והסדרי ראיה הקטיניםהחזקת 

למען הסר ספק האפוטרופסות על . שנה 11לגיל  םבמשמורתה של האם עד הגיעהקטינים יהיו  .6

 .תיוותר בידי שני ההורים הקטינים
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: להלן) םבכפוף לחובת האב לשלם מזונותיה הקטיניםשל ם לכל צרכיההאם מתחייבת לדאוג  .7

 .ומצהירה כי היא מסוגלת לעשות כן, בהתאם לאמור בהסכם זה"( םמזונותיה"

זה כנגד  הקטיניםומתחייבים שלא להסית את , לכיבוד אב ואם הקטיניםהצדדים מתחייבים לחנך  .1

 .או זה כנגד משפחתו של זה, זה

הנוגעת ולקבל במשותף כל החלטה  לקטיניםההורים מתחייבים לעדכן זה את זה בכל הקשור  .9

, םצרכיה, הקטיניםכל צד יעדכן את הצד השני בכל הקשור בחיי  .םועתיד םבריאות, םלחינוכ

 .'וכיוב םבעיות הקשורות בה

העברת , עם ההורה השני ובהסכמה בכתב בתיאום מראש תתבצע לטיול ל"לחו הקטינים יציאת .11

לענייני  בהעדר הסכמה יפנו הצדדים לבית המשפט. ודרכי שמירת קשר, תכנית הטיול וייעדו

נתנו ערבויות מתאימות להבטחת חזרת הקטינים ימוסכם על הצדדים כי י. משפחה שיכריע בעניין

 . לישראל

וכן , הרשמי והמעשיכל אחד מן ההורים יעדכן את משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו  .11

 .בו ניתן להשיגו יהקווי והסלולארבמספר הטלפון 

מתחייבים , בין הצדדים שלא תיפתר, שר ישיר או עקיףק, לקטיניםבכל מחלוקת הקשורה  .12

בטרם ינקטו , ________בשליד בית המשפט לענייני משפחה  הצדדים לפנות ליחידת הסיוע

 .בהליכים משפטיים

 : ים הבאיםביחס להסדרי ראייה יחולו ההסדר .13

קח את הקטינים לביקור אחד באמצע שבוע יהאב י -ביקור אמצע שבוע אחת לשבועיים 13.1

וישיבם  ____ב לשם כך יגיע האב למקום מגורי האישה -בת בו הקטינים אינם לנים אצלובש

 . לבית האישה

בשבוע בו . ש"ועד למוצ 21:11שבת תוגדר מיום חמישי בשעה  -שבתות לסירוגין 13.2

לבית הקטינים אמורים להיות עם האב בסוף השבוע האם מתחייבת להביא את הקטינים 

 .אי שבתהאב ולאספם מבית האב במוצ

האם תביא את הקטינים לבית . המצורף להסכם זה' חלוקת החגים תהייה בהתאם לנספח א .14

כך שבכול חג שהקטינים שוהים עם האב שלצידו , צית מן החגיםהאב ותאספם מבית האב מח

האחריות להבאת הקטינים לבית האב ולנטילתם מבית האב תהייה ' מסומנת כוכבית בנספח א

 . על האם

 :טיניםהקמזונות 

כל עבור  םואחזקת מדור, םמדור, מזונות, כי הבעל ישלם לידי האישהמוסכם ונקבע בזאת  .15

 :כמפורט להלן הקטיניםחמשת 

, םלמדור, הקטיניםישלם האב למזונות לחודש  5הסכם זה ובכל ה אישור מיום החל  15.1

בין אם בין שפורטה בהסכם זה ו ,ם ולכול הוצאה מכול מין וסוג שהואמדוראחזקת להוצאות 

  . ₪ 6,111כ "סה, בעבור כל קטין (₪ אלף ומאתיים: במילים) לחודש₪  1,211סך של  ,לאו

  .לפי המאוחר, ב"או עד תום כיתה י שנה 11לגיל  כל קטיןהמזונות ישולמו עד הגיע  15.2

או  החובה ועד לסיום שירות, ל או שירות לאומי"לשרות החובה בצה כל קטיןהחל מגיוס  15.3

מהסכום אותו שילם בגין  1/3 אותו קטיןשלם האב לידי האם למזונות י, השירות הלאומי

כי תשלום השליש מותנה בשירות , מובהר למען הסר ספק .המועד שבגרערב  ומזונותי

 .או שירות לאומי ובמגורים אצל האם/צבאי ו

הרפואיות החריגות  לשאת בחלקים שווים בהוצאות כל אחד מההורים מתחייב, כמו כן 15.4

 :כדלקמן םשל הקטיני

לרבות טיפולי , חוליםהביטוח הבריאות של קופת י "שאינן מכוסות ע הוצאות רפואיות .א

שהצדדים הסכימו מראש על גובה  בלבדו ',וכיוב ,משקפיים, יהאורתודנט, שיניים
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וכן  "____"הקטינים מבוטחים בביטוח רפואי משלים של . ההוצאה הכספית ונחיצותה

. הכולל טיפולי שיניים והוצאות רפואיות חריגות "_____"ביטוח רפואי של חברת 

כי האישה תשתתף במחצית מעלות ביטוח זה על מנת להבטיח טיפולים עבור , מוסכם

 . הקטינים

רופא מומחה מוסכם על הצדדים  יכריע, נחיצות הטיפול אופי או בדבר בהעדר הסכמה .ב

ל צד להביא הצעת יהיה רשאי כ, בהעדר הסכמה בדבר עלות הטיפול. בתחום הרלוונטי

ובלבד שלא מדובר  –מחיר מטעמו והאב ישא לפחות במחצית עלות ההצעה הזולה 

כי תינתן תמיד עדיפות לרופאים הנמצאים , מוסכם .שלא סובל דיחוי, בטיפול חירום

 . במסגרת ההסדרים הביטוחיים שיש לקטינים

ם ממועד ביצוע ימי 14תוך  יתבצעו בסעיף זהתשלומים בגין כל ההוצאות המפורטות  .ג

 .ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף זה, כנגד הצגת קבלות התשלום

הסכם  אישורצמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא המדד הידוע ביום  סכום המזונות יהיה .16

ב בתשלומי הפרשי הצמדה בגין יחוי ביעודכנו בכל שלושה חודשים מבלי שהא הסכומים. זה

אוקטובר כל ו יולי, אפריל, העדכונים יעשו בחודשים ינואר. ד למשנהוהתקופה שבין עדכון אח

 . שנה

ביטוח הלאומי תשולם לידי האם בנוסף לסכום המזונות המשולמת על ידי המוסד לקצבת הילדים  .17

 .המפורט לעיל

' חשבון מס: שפרטיו כדלהלן, ל האםבנק שהעל ידי הבעל לחשבון  יועברודמי המזונות  .11

או לחשבון אחר של האישה שפרטיו יימסרו על  ________סניף _______בבנק _________

 .ידי האישה

  :המגורים דירת

רשומה ה ________, _________הצדדים בעלים בחלקים שווים בדירת מגורים ברחוב  .19
 (.'בית המגורים':להלן) ____________תיק ' מס __________במנהל האזרחי אזור 

 44,577רתה לסילוק עומדת סכום של  תשי "______"על הדירה רובצת משכנתא לטובת בנק  .21
לצדדים שתי הלוואות נוספות , בנוסף. נכון למועד הגשת תביעת הגירושין לבית הדין הרבני₪ 

נכון לאותו  ₪ 19,432' והשנייה עס₪  11,143' הראשונה עס. בגין רכישת הדירה ____בבנק 
 . המועד

מתמורת המכירה יסולקו . יפעלו למכירת הדירה למרבה במחיר בשוק החופשיהצדדים  .21
לאחר סילוק , יתרת התמורה. ההלוואות המפורטות בסעיף הקודם במלואן והוצאות המכירה

 . תתחלק בין הצדדים בחלקים שווים ההוצאות וההלוואות המפורטות בסעיף הקודם

ימונה שמאי על ידי בית המשפט לענייני , הבמקרה של מחלוקת בין הצדדים ביחס למחיר המכיר .22
מחיר המכירה יהיה . הצדדים ישאו בעלות חוות הדעת בחלקים שווים, _______במשפחה 

במידה והצדדים או מי מהם יהיה מעוניין לרכוש את הנכס תיערך . בהתאם להערכת השמאי
 . התמחרות בניהם או בניהם לבין קונים שלישיים פוטנציאלים

אשר אינו עומד בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה , ירים כי הדירה מושכרת לצד שלישיהצדדים מצה .23
הצדדים יבצעו כל , במידה והשוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה השכירות. השכירות

ישאו בחלקים שווים בכול , מוקדם ככול שניתן, לפנות את המושכר משוכר זההדרוש על מנת 
 . הזכויות שיהיו פועל יוצא ממצב דברים זהכל יחלקו בניהם את ו, הכרוכות בכך ההוצאות

או רשות על מנת /להתייצב בפני כל גוף ו, לחתום על כל מסמך, הצדדים מתחייבים לשתף פעולה .24
 . לעשות כן וימים מהמועד שנתבקש 7וזאת תוך , לבצע הוראות פרק זה

החזקה בדירה לידי הקונים  דמי שכירות שיתקבלו ממועד החתימה על הסכם זה ועד למסירת .25
לאחר ביצוע התשלומים השוטפים של ההלוואות , יתחלקו בין הצדדים בחלקים שווים

 . והמשכנתא
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יפרסמו אותה באתרי , יתלו שלטים, כל הדרושבלשם מכירת הדירה ישתפו הצדדים פעולה  .26
הוצאות . סמבלי להעניק להם בלעדיות על הנכ, מוסכמים ואף יעשו שימוש במתווכים, אינטרנט

 . מוסכמות ומתואמות מראש יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים

או , לא הצליחו הצדדים למכור הדירה בכוחות עצמם תוך שישה חודשים ממועד אישור הסכם זה .27
לפי  ,במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו מהמועד בו יפונה הדייר המתגורר בשלב זה בדירה

והוא  ________בעל ידי בית המשפט לענייני משפחה , אחדימונה לדירה כונס נכסים  ,המאוחר
 . הצדדים יוכלו להאריך תקופה זו בהסכמה בניהם ובכתב בלבד. ינהל את תהליך המכירה

 רכב 

הרשום על שם אימה של האישה ________ מספר רישוי  ____ שנת_______ הרכב מסוג  .21
 . שאר בידי האישהיי

 חשבונות בנק

הצדדים יחלקו בניהם . _____מספר חשבון  ___סניף  ____ותף בבנק לצדדים חשבון בנק מש .29
ימים  7הצדדים יפעלו לסגירת החשבון תוך  .כל יתרת זכות או חובה בחשבון זה בחלקים שווים

הצדדים מתחייבים שלא למשוך כספים מחשבון זה החל מיום  .ממועד סידור הגט בניהם
____.__.__ . 

 : ים כדלקמןלצדדים גם חשבונות בנק נפרד .31

מספר , ________ב, ___סניף  _______לבעל חשבון בנק שפתח לאחרונה בבנק  31.1
 . _____חשבון 

 ________ לאישה חשבון בנק בבנק 31.2

ישאר הבעלים המלא והמוחלט של כל חשבון בנק הרשום על שמו בין ביתרת זכות ובין יכל צד  .31
 . ביתרת חובה

  כולהת

    .להסכם זה' המצורפות כנספח ב התכולה תתחלק בהתאם לרשימות הבאות .32

 

 :חובות, כספים זכויות אחרות, זכויות ממקומות עבודה

כל צד ישא . שאר הבעלים המלא והמוחלט של כל זכות הרשומה על שמויכל אחד מהצדדים י .33

 . לבדו במלוא החובות הרשומים על שמו

ודתו במשטרת צבר במסגרת עב שאר הבעלים המלא והמוחלט של כל הזכויות אשריהבעל י .34

קופות גמל וכל זכות מכול , קרנות השתלמות, לרבות זכויות פנסיוניותישראל והרשומות על שמו 

ללא עריכת כל איזון בין , בין שפורטה בסעיף זה ובין אם לאו שמקורה בעבודה מין וסוג שהוא

 . הבעל לאישה

עבודתה במשרד האישה תישאר הבעלים המלא והמוחלט של כל הזכויות אשר צברה במסגרת  .35

קופות גמל וכול זכות , קרנות השתלמות, לרבות זכויות פנסיוניות והרשומות על שמה החינוך

ללא עריכת כל איזון , אובין שפורטה בסעיף זה ובין אם ל שמקורה בעבודה מכול מין וסוג שהוא

 . בין הבעל לאישה

 :בין הצדדים העדר תביעות

מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא , הגט בין הצדדיםבכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור  .36

או הנובעים /או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/כל תביעות ו, זה כלפי זה, תהיינה להם

  .מלבד אלו המפורטים בהסכם זה, ומהליכי הגירושין שבניהם מקשר הנישואין שביניהם

  .ותוספת כתובתה מזונותיה כתובתה מוותרת האישה על בפועל ובכפוף לסידור הגט ,במועד .37
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 :כללי

בהבינם את תוכנו משמעותו , מרצונם הטוב והחופשי ו הסכם זהחתמהצדדים מצהירים כי  .31

 .ותוצאותיו

על , הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק דין .39

 –ב "רות המשפטית והאפוטרופסות תשכחוק הכש, 1973 -ג"פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל

, 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
 
 
 
 
 

_______________     _______________ 
              _____________           __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסדרי ראיה בחופשות וחגים  -'א נספח
 

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

 

 'טור ב 'טור א

 יום כיפור ראש השנה*

 סוכות 
 ימי חול המועד האחרונים ושמחת תורה 3

 סוכות *
 ימי חול המועד הראשונים 3-חג ראשון ו

 וכה חנ*
 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

 ג בעומר"ל יום העצמאות

 שבועות* 

 

לטבלה שלעיל ' בבחגים המפורטים בטור  אבאצל ה ישהו הקטיניםלהסכם  בשנה הראשונה .2

, ה להסכם יחול ההסדר במהופךיבשנה השני .לטבלה' אהמפורטים בטור  בחגים םואצל הא

 .וחוזר חלילה בשנים הבאות

לכל בנוסף . הסכםשמרו הסדרי הראיה המפורטים ביי( החופש הגדול)במהלך חופשת הקיץ  .3

לפחות בחודש יולי ושבוע רצוף  שבוע רצוף הקטיניםאחד מההורים תהא הזכות לשהות עם 
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וזאת לצורך יציאה לחופשה  להורה השניראייה מבלי שיתקיימו הסדרי  ,סטלפחות בחודש אוגו

 . מחוץ לבית

. הסדרי הראיה בחגים ובחופשת הקיץ יגברו על הסדרי הראיה הרגילים המפורטים בהסכם .4

 . יגבר החגבמקרה של התנגשות בין סוף שבוע לחג 

ירה על שוויון והדדיות הצדדים מתחייבים לקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות תוך שמ .5

יודיע על כך , במידה ואחד מהצדדים מנוע מלקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות. ביניהם

 . מראש לצד השני

ימים  14ניתן יהיה לקחת את הקטינים לפרק זמן , ל עם הקטינים"במקרה של נסיעה לחו .6

   .רצופים

 
 
 
 
 

 להסכם הבא         להסכם הקודם

 
 

 
 

http://www.azr.co.il/images/divorce_agreement_example_5.pdf
http://www.azr.co.il/images/divorce_agreement_example_5.pdf
http://www.azr.co.il/images/divorce_agreement_example_7.pdf

