עוד דוגמאות של הסכם גירושין
הסכם גירושין
שנערך ונחתם בירושלים ,ביום ____ ה __ -לחודש _____ 2102
בין:

_________ ת.ז_________ .
מרחוב ________________ ,
(להלן" :הגרוש")

לבין:

________ ת.ז_________ .
מרחוב ________________ ,
(להלן" :הגרושה")

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

ובין הצדדים מתבררות שתי תביעות בבית המשפט לענייני משפחה ב_______ :האחת תביעה
לאכיפת פסק דין והשנייה תביעה לדמי שימוש ראויים.

והואיל:

והצדדים החליטו לסיים את המחלוקות בניהם עד תום במסגרת הסכם זה:
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

א .סילוק טענות עבר ביחס לכול הכספים והתחשבנויות העבר
 .1לסילוק מלא ומוחלט של כל טענות הצדדים ביחס לכספים מכול מין וסוג לרבות זכויות ממקומות עבודה שכבר
נפדו על ידי מי מהצדדים בעבר והתחשבנויות כאלו ואחרות בגין תשלומים ששילם זה עבור זה ,תשלם
הגרושה לגרוש סך נוסף של  ,₪ 00,333וזאת בנוסף לסך של  ₪ 21,107אשר שולם על ידה .הסך הנקוב
בסעיף זה יכסה את חבות הגרוש במזונות הקטינים וזאת בגין התקופה שמחודש ____  2102ועד לחודש
______ ( 2102כולל חודש ______  -)2102סה"כ __ חודשי מזונות.
 .7בכפוף לתשלום האמור אין למי מהצדדים כל טענה כספית ו/או אחרת מכול מין וסוג שהוא ביחס לתקופה
הקודמת לאישור הסכם זה ביחס לזכויות שנפרעו ו/או לאיזונים כספיים כאלו ואחרים בניהם.
ב .תוכניות חסכון לחלוקה
 .0תוכנית החיסכון בבנק _______ שמספרה ________ ע"ס ידוע של  ₪ 577,288בחשבון המשותף
שמועד פירעונה ____ __.__.תחולק בין הצדדים בחלקים שווים במועד פירעונה ,וכל הכספים במועד הפירעון
יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים .הצדדים יתייצבו יחדיו בבנק במועד הפירעון לחלוקת התמורה בניהם
בחלקים שווים וביצוע כל הפעולות הנדרשות לסגירת החשבון.
 .4תוכנית החיסכון "_______" שמספרה ______ ע"ס ידוע של  ₪ 6,0,80,והרשומה על שם הגרושה
בלבד שמועד פירעונה ____ __.__.תחולק בין הצדדים בחלקים שווים במועד פירעונה ,וכל הכספים אשר יהיו
קיימים בתוכנית במועד הפירעון יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים.
 .0לצורך הבטחת חלקו של הגרוש בקבלת הכספים האמורים ובשל העובדה כי התוכנית מופקדת בחשבון על שם
הגרושה בלבד תמסור הגרושה לגרוש במעמד אישור ההסכם המחאה דחויה ליום ____ __.__.ע"ס
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 ₪ 071,333השקולים למחצית הסכום המופקד בתוכנית החיסכון ,וזאת להבטחת קבלת חלקו של הגרוש
בכספים אלו .היה וידרשו איזונים נוספים כפועל יוצא מכספים נוספים שהצטברו כפירות הפיקדון ,תשלים
הגרושה לגרוש את הסכום הנוסף בהמחאה ,היה וסכום המחצית יפחת מסכום ההמחאה ישיב הגרוש לגרושה
את ההפרש המגיע לה ,כל האיזונים הנדרשים יבוצעו תוך  2ימים מפדיון תוכנית החיסכון לרבות צירוף
אסמכתא של הסכום המדויק שנפדה.
ג .ביטול הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין בדבר הפקדת כספים לילדי הצדדים
 .6הצדדים מסכימים לבטל את ההסכמה אליה הגיעו במסגרת הדיון ביום ____ __.__.עמ' __ לפרוטוקול סעיף
__ ועד סעיף __ ,כולל ,בעמוד __ ואשר נגעו להעברת כספי חסכונות לידי ילדי הצדדים .כ"א יתמוך בילדיו
כראות עיניו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
ד .כספים לא נזילים ממקומות עבודת הצדדים אל מול חבות מזונות עתידית של הגרוש
 .2מוסכם כי לצורך איזון מלא וסופי של כל הזכויות העתידיות שטרם גמלו המגיעות לגרוש מהגרושה בגין איזונים
של זכויות ממקומות עבודה תשלם הגרושה לגרוש סך של  ₪ 00,333בנוסף כמובן ל ₪ 00,333 -הנקובים
בסעיף  . 1התשלום הנקוב בסעיף זה יבוצע אף הוא על דרך של קיזוז דמי המזונות שהגרוש חייב בהם כך
שמוצהר כי הגרוש שילם גם כן מראש את המזונות שמחודש ______ שנת ____ ועד לחודש ____ שנת
____ (כולל חודש ____ שנת ____) -סה"כ __ חודשי מזונות נוספים.
 .8לאחר ביצוע תשלום האיזון הנקוב בסעיף הקודם כל צד יישאר עם מלוא הזכויות הרשומות על שמו.
 .9סיכומם של דברים ,הגרוש מוותר על כל סכום המגיע לו מהגרושה בגין כל האיזונים הנוכחיים והעתידיים,
והגרושה מצהירה כי קיבלה מהגרוש את מלוא המזונות המגיעים לה מכוח פסק הדין למזונות של בית
המשפט לענייני משפחה וזאת מחודש ____ __/עד לתום חודש ____( __/חידוש המזונות יחל ביום
____ __.__.הכול בהתאם להוראות פסק הדין למזונות) .הצדדים מצהירים כי אין חובות למזונות
הקודמים להסכם זה.
 .13במידה והקטין ____ או הבגיר ____ יעברו למשמורת הגרוש בטרם הסתיים הקיזוז בגין הסכומים ששולמו
על ידי הגרוש מראש למזונות ,יוחזר החלק היחסי של המזונות אשר שולמו מראש.
 .11למען הסר ספק מובהר ,כי ההיוון עוסק בפסיקת המזונות והמדור .מאחר וקיימת בפסק הדין התחייבות
להוצאות חריגות ,הללו ימשיכו להשתלם בהתאם להוראות פסק הדין .אין באמור לעיל בכדי להרחיב את חבות
הגרוש כפי שנקבעה בפסק הדין למזונות או לצמצמה.
ה .מחיקת תביעות והעדר טענות
 .17בכפוף למילוי אחר הוראות הסכם זה מוסכם ,כי התביעה לדמי שימוש ראויים והתביעה לאכיפת פסק דין
שהוגשו על ידי הגרוש ימחקו ללא צו להוצאות.
 .10הצדדים מצהירים ,כי אין ולא יהיו להם זה כנגד זה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכול מין וסוג שהוא למעט
הדברים הנקובים בהסכם זה.
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 .14הצדדים יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות של מכלול הזכויות הלא נזילות .היה ותתגלה זכות לא נזילה בעתיד שלא
חולקה במסגרת האיזון שיבוצע זו תחולק בין הצדדים בחלקים שווים.
 .10הצדדים מצהירים ,כי הם מסיימים את ענייניהם ברוח טובה ,וישתפו פעולה בצורה אדוקה בכול הנוגע לשלושת
ילדיהם והכול מתוך ראיית טובת הילדים.
 .16הגרוש מוותר על התנאי לפיו מעבר מגורי הקטין מ___________ טעון קבלת אישור בית המשפט ,בכפוף
להצהרת הגרושה כי תיוועץ עימו ותשקול עימו מעברים כאמור בטרם ביצועם.
 .12הצדדים ובאי כוחם יפנו לרו"ח ______ ויגיעו עימו להבנות ביחס לשכרו בגין עבודתו עד לשלב זה ,ובכל
מקרה ,ישאו בחלקים שווים בכול סכום לעניין זה.
 .18הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן תוקף של פסק דין להוראותיו בהתאם לכול דין.

__________________

__________________

_________ -הגרושה

___________ -הגרוש

להסכם הבא

להסכם הקודם
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