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 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           

 
 

 הסכם גירושין
 

 1122 ____ לחודש_____   -ה_________ ביום ,ירושליםב שנערך ונחתם
 

 _________. ז.ת ___________   :בין
 ________, _______מרחוב    

 ('הבעל' :להלן)
 מצד אחד     

 
  _________. ז.ת _______   :לבין

 _______, ________מרחוב    
 ('אישהה': להלן)

 מצד שני     
 

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

 :ואין לצדדים ילדים משותפים  ;והואיל

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

 ;______ב

בית הדין הרבני והבעל הגיש תביעה רכושית לבית והאישה הגישה כנגד הבעל תביעת גירושין ל ;והואיל

 : המשפט לענייני משפחה

או /שין וינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים בגירויובני הזוג מעונ ;והואיל

 :הנובעים מחיי הנישואין

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 :והסכם קודם מבוא. א

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

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

 __-__-_____ס "בבית המשפט לענייני משפחה במסגרת תה ממון חלקי הצדדים אישרו בניהם הסכם .3

כי בכפוף לעמידת האישה בכול , מוסכם. __.__.____ביום  ['מן אב ההסכם ואישורו ומסו"מצ]

או לנסיבות /מתחייב הבעל שלא לטעון בעתיד כל טענה ביחס להסכם ו, התחייבויותיה לפי הסכם זה

 . אישורו בבית המשפט

 :גירושיןה. ב

 ממועד ימים 7תוך  ז בגט פיטורין ולשם כך הם מסכימים לפנות"בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ .4

האזורי  לבית הדין הרבנילגירושין בבקשה משותפת  , משפחהענייני י בית המשפט ל"אישור ההסכם ע

 .______ב

, הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את מתן וקבלת הגט בהקדם האפשרי .5

 .או אישור שיידרש/או לחתום על כל מסמך ו/ולשם כך להמציא ו

יתייצבו בבית הדין הרבני המוסמך במועד שייקבע לכך על ידי מזכירות בית הדין לצורך קבלת הצדדים  .6

 .זיהוי שמות וסידור הגט עצמו, פסק דין לגירושין
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  :המשותפת המגורים דירת. ג

 ________ ______,ברחוב של הצדדים הממוקם  מגוריםהבית מ 25% -בעלים בהינו הבעל כי , מוסכם .7

 __בית  __________' בתיק מס ________הרשום במנהל האזרחי אזור  ('גוריםהמ בית ': להלן)

 .  __דירה 

 .   או התחייבות מכול מין וסוג שהוא/על הדירה לא רובצת כל הלוואה ו .8

, (₪מאות שבעים וחמישה אלף  שש)₪  ,,,,675האישה תרכוש את חלקו של הבעל בבית בסכום של  .9

בבית המשפט לענייני  במעמד אישור הסכם זה ,₪ 111576,' עס בהמחאה בנקאיתאשר ישולמו לבעל 

 . משפחה

 7תוך ההמחאה הבנקאית הערוכה לפקודת הבעל מתחייב הבעל לפנות את דירת המגורים  פירעון עם .,1

 . 'כשהוא נוטל עימו את רשימת החפצים המצורפת כנספח ב, ימים

צו העיקול אשר הוטל על בית המגורים תוגש בקשה מוסכמת לביטול  אישור ההסכםימים ממועד  7תוך  .11

 . על ידי הבעל

קבלת , כי מועד אישור ההסכם, מסכימים הצדדים, על מנת לאפשר את התארגנות הבעל לקראת עזיבתו .12

שזה פרק הזמן המינימאלי הדרוש לבעל לצורך  __.__.____יום מהתשלום ופינוי הדירה לא יקדם 

 . התארגנות

 "___________"עוסק מורשה . ד

או /מצהיר כי אין לו כל דרישה ו ,בגין חלקו בדירת המגורים₪  576,111בכפוף לקבלת הסך של  .13

האישה  .וכי הבעלות בעסק במלואה היא לאישה בין לזכות ובין לחובה, תביעה ביחס לעסק האמור

 . במידה ורובץ על העסק, מתחייבת לשאת בכול חוב מכול מין וסוג שהוא הרובץ

 חשבונות בנק. ה

 . אין לצדדים חשבון בנק משותף .14

שאר הבעלים המלא והמוחלט של כל חשבונות הבנק הרשומים על שמו בין ביתרת זכות ובין ייכל צד  .15

 . ביתרת חובה

מספר , ________סניף , _________ישאר הבעלים המלא והמוחלט של חשבון הבנק בבנק יהבעל  .16

 . על כל יתרת זכות או חובה שבו ______חשבון 

מספר חשבון __________סניף  _____ה תישאר הבעלים המלא והמוחלט של חשבון הבנק בבנק האיש .17

 . על כל יתרת זכות או חובה שבו_____________, 

 ____________סניף  __________האישה תישאר הבעלים המלא והמוחלט של חשבון הבנק בבנק  .18

 . על כל יתרת זכות או חובה שבו____________, מספר חשבון 

 זכויות מעבודה וקופות גמל. ו

כל קופת גמל באו /בעבר ו במקומות עבודתוישאר הבעלים המלא והמוחלט של כל זכות שצבר יכל צד  .19

 . או בכול זכות מכול מין וסוג שהוא הרשומה על שמו/ו העומדת לרשותו

או  תו הצד בזכותמהווה ראיה חלוטה לבעלותו של או, על שם מי מהצדדים בלבד או חוב רישומה של זכות .,2

 . כאמור בחוב

  תכולה. ז

טול הבעל עם ישל הצדדים תהייה לאישה במלואה למעט רשימת הפריטים אשר יתכולת דירת המגורים  .21

 .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו' בבנספח  יםפינוי הדירה והמפורט

 יםרכב. ח

הבעל מצהיר כי הבעלות , לדי הבעלהסכם זה לי 24 -ו 9בכפוף לתשלום הסכומים הנקובים בסעיפים  .22

 . הינה לאישה בלבד _______. ר.מ ____שנת יצור  _________ מסוג המלאה על רכב
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הינה של  _______מספר רישוי  ____שנת יצור  ____הבעלות על רכב מסוג  כי ,בין הצדדים מוסכם .23

   .  הבעל בלבד

 :₪ 11101,תשלום איזון נוסף בגובה . ט

₪  01,111חשבנויות הכספיות בין הצדדים תעביר האישה לבעל סכום נוסף של לסיום כל יתר ההת .24

 . בהמחאה בנקאית לפקודתו במעמד סידור הגט, (₪ שלושים אלף: במילים)

 :העדר תביעות. י

או הרכוש מכול מין וסוג שהוא /הצדדים מצהירים כי גילו בהסכם זה גילוי מלא ומוחלט של כל הנכסים ו .25

 . נצבר בתקופת נישואיהםואשר  אשר בבעלותם

מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא תהיינה , בכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים .26

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

 .מלבד אלו המפורטים בהסכם זה, שביניהם

 כתובתה בגין עבר הווה ועתיד ומוותרת גם על ף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיהובכפו ,במועד .27

  .ותוספת כתובתה

או הוצאה מכול מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע הוראות הסכם /הצדדים ישאו בחלקים שווים בכול אגרה ו .28

 . זה

 . ההתחייבויות שנטלו הצדדים בהסכם זה שלובות אלו באלו .29

 :כללי. יא

 .בהבינם את תוכנו משמעותו ותוצאותיו, מרצונם הטוב והחופשי ו הסכם זהחתמדים מצהירים כי הצד .,3

בהתאם לכל , הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק דין .31

 .דין

 

 

 

 

 :1122שנת   ____ב ______ -ה_______ יום , היום ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 

_______________     _______________ 
              _________               _______ 
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 'בנספח  -רשימת התכולה של הבעל

 
 

 בגדים וחפצים אישיים .1
 . ____שני זוגות אופניים של הבעל ובנו  .2
 . מחשב נייד מסוג טושיבה .3
 . םספרי .4
 . משקל .5
 . כוסות מזכרת מהוריו .6
 . רה מזכרת מהוריוקופסת תפי .7

 
 
 
 
 

 להסכם הבא         להסכם הקודם
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