עוד דוגמאות של הסכם גירושין

הסכם גירושין
שנערך ונחתם בחיפה ,ביום __ לחודש ________ 2102
בין:

__________ ת.ז___________ .
רחוב ____________________ ,
(להלן" :האישה" ו/או "האם")

לבין:

__________ ת.ז___________ .
רחוב _____________________ ,
(להלן" :הבעל" ו/או "האב")

מצד אחד

מצד שני

הואיל :והבעל והאישה (להלן" :הצדדים") נישאו זל"ז כדמו"י ביום ____:__.__.
והואיל :ומנישואי הצדדים נולדו להם שני ילדים:
________ ,יליד ____ __.__.ת.ז _________ (קטין).
_________ ,ילידת ____ __.__.ת.ז _________ (קטינה).
והואיל:

והצדדים הגיעו למסקנה כי עליהם להתגרש זמ"ז בגט פיטורין כדמו"י בבית הדין הרבני האזורי
ב____.

והואיל:

ובני הזוג מעוניינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים בגירושין
ו/או הנובעים מחיי הנישואין ,לרבות החזקת הילדים ,מזונותיהם ,חלוקת הרכוש וכיוב'.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

א .מבוא:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,על כל תניותיו והצהרותיו.
ב .הגירושין:
 .2בני הזוג מסכימים להתגרש זה מזו בגט פיטורין ויעשו את כל הדרוש לביצוע מוקדם ככל האפשר של
הגירושין .לצורך זה ,יחתמו הצדדים ,במעמד חתימת הסכם זה ,על בקשה משותפת לגירושין ולסידור
הגט ביניהם.
 .3הבעל יסכים לתת את הגט והאישה תסכים לקבל את הגט במועד הראשון שיקבע על ידי ביה"ד.
 .4האישה מוותרת על מזונותיה ,כתובתה ותוספת כתובתה ,אך בכפוף לסידור הגט במועד.
 .5אגרות ותשלומים אשר ידרשו על ידי בית הדין לשם מתן פסק גירושין וסידור הגט ישולמו ע"י הצדדים
בחלקים שווים.
ג .משמורת והסדרי ראיה:
 .6הקטינים יהיו במשמורת משותפת של שני הצדדים.
 .7הקטינים ישהו אצל האב באמצע השבוע ,החל מסיום לימודיהם ,או החל משעה  ,10:00בימים בהם
מסגרתם הלימודית אינה פעילה .האב יחזיר את הילדים למגורי בית האם עד השעה .13:70

 .8הקטינים ילונו אצל האב בימי חמישי .האב יביא את הקטינים למסגרות החינוך בימי שישי.
 .9בסופ"ש ישהו הקטינים אצל האב בכל שבוע שני ,מיום שישי החל מסיום לימודיהם או החל מהשעה
 10:00בימים בהם מסגרתם החינוכית אינה פעילה ,ויוחזרו ביום שבת לבית מגורי האם עד השעה
.13:70
 .11כאשר האב יחזיר את הקטינים לבית מגורי האם ,הוא לא יעלה ולא יכנס לבית האם ,אלא יחזיר את
הקטינים לרחבת הכניסה לבית.
 .11הקטינים ישהו עם כל אחד מההורים מחצית החופשות והחגים לסירוגין ,לפי נספח א'" -הסדרי ראיה
בחופשות ובחגים" ,אשר מצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .במקרה של התנגשות בין
הסדר של חג והסדר אחר ,יגבר ההסדר הרלוונטי לחג.
 .12כל אחד מהצדדים יהיה אחראי לקחת את הילדים השוהים אצלו ממקום המצאם ולהחזירם ליעד
הרלוונטי .האב והאם מתחייבים להודיע מראש ,האחד לשני ,בהקדם הראוי ,על כל שינוי או תקלה
בהסדרי הראיה ,ולתאם מועד חילופי.
 .13יציאת הקטינים לחו"ל לטיול תהא בתיאום מראש עם ההורה השני ,ובהסכמתו שתינתן מראש ובכתב.
 .14מרכז חייהם של הקטינים יהיה בישראל .הם יתחנכו במסגרת יהודית-חילונית .הקטינים ילמדו
במסגרות חינוכיות ב__________.
 .15הצדדים מתחייבים לחנך את ילדיהם לכיבוד אב ואם ,ומתחייבים שלא להסית את הקטינים זה כנגד
זה ,או זה כנגד מי מבני משפחתם.
 .16ההורים מתחייבים לעדכן זה את זה בכל הקשור לילדיהם ולקבל במשותף כל החלטה משמעותית
הנוגעת לחינוכם ,בריאותם ועתידם .כל צד יעדכן את הצד השני בכל הקשור בחיי הקטינים ,צרכיהם,
בעיות הקשורות בהם ויטפל בקטינים במסירות כאשר הם שוהים אצלו.
 .17כל אחד מן ההורים יעדכן מראש את משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו הרשמי ו/או המעשי,
במספר הטלפון הקווי והסלולארי ,וכתובת דואר אלקטרוני (אי-מייל) בו ניתן להשיגו.
 .18בכל מחלוקת הקשורה לקטינים ,שלא תיפתר בין הצדדים ,מתחייבים הצדדים לפנות ללשכת הרווחה
או ליח"ס בבית המשפט לענייני משפחה ב_____ או לגורם גישורי אחר ,בטרם ינקטו בהליכים
משפטיים.
ד .מזונות ומדור הקטינים:
 .19בעניין תשלום המזונות והמדור עבור הקטינים אין הסכמה בין הצדדים .משכך ,עניין זה יוכרע על ידי
בית המשפט לענייני משפחה בקריות במהלך אישור הסכם זה.
 .21עד להחלטת בית המשפט בסוגיית המזונות והמדור ,יפעלו הצדדים בהתאם להחלטת בית המשפט
בבקשה למזונות זמניים מיום ____ ,__.__.לפיה על הבעל לשלם לידי האישה סך של  ₪ 0,300עבור
מזונות שני הקטינים ,בהנחה שכל אחד מהצדדים ימשיך לשאת במחצית מתשלומי המשכנתא החלה
על בית הצדדים .במידה והבעל ישא בעצמו בכל תשלומי המשכנתא ,יעמדו המזונות הזמניים על סך
של  ₪ 7,200לחודש עבור שני הקטינים.
 .21דמי המזונות המוסכמים יוצמדו למדד המחירים לצרכן אחת לשלושה חודשים.
 .22דמי מזונות הילדים יועברו ישירות לחשבון האישה בבנק ________ סניף _____ חשבון ________
או לחשבון אחר עליו תודיע האישה לבעל בכתב.
 .23מוסכם כי הצדדים ישאו בחלקים שווים בכל ההוצאות הרפואיות החריגות ,שאינן מכוסות על ידי
הביטוח הרפואי המשלים .הצורך בטיפול הרפואי החריג ,זהות הרופא המטפל וגובה הטיפול ייקבעו
בהסכמה בין הצדדים מראש .באין הסכמה יקבע רופא המשפחה ,פרט למקרים דחופים ,בהם יחליט
ההורה שהילדים אצלו באותה עת.
 .24מוסכם כי הצדדים ישאו בחלקים שווים בכל ההוצאות החינוכיות של הקטינים ללא יוצא מן הכלל:
צהרונים ,חוגים ,ציוד בית ספרי ,אגרות חינוך ,רישום לביה"ס ,ועד כיתה ,ספרי לימוד ,תלבושת
אחידה ,טיולים בביה"ס ,קייטנות ,שיעורי עזר (פרטיים).

 .25תשלום המזונות והמדור המוסכמים ישולמו עד הגיע כל ילד לגיל  11ו/או סיום הלימודים התיכוניים,
לפי המאוחר .ממועד הגיוס לצה"ל ועד לסיום השרות הצבאי הסדיר ו/או סיום השירות לאומי ,ישולמו
שליש מגובה דמי המזונות והמדור הצמודים למדד.
 .26קצבת הילדים מהביטוח הלאומי שתתקבל בגין הילדים ,תשולם לאישה.
ה .דירת המגורים:
 .27לצדדים דירה ,בבעלות משותפת ,ברחוב ___________ ,_________ ,הידועה כחלקה ___ בגוש
______ .הצדדים מסכימים כי ערך הדירה הוא  .₪ 1,150,000הדירה תימכר על ידי הצדדים
ותמורתה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים ,מיד לאחר תשלום יתרת החוב לבנק בגין המשכנתא.
 .28לאחר חלוקת תמורת הדירה בין צדדים ,תשלם האישה לבעל  ₪ 20,000בגין חוב הנוגע לדירה.
 .29אם תוך  7חודשים מיום אישור ההסכם ,לא תימכר הדירה ,ימונו עורכי דינם של הצדדים ככונסי נכסים
לצורך מכירת הדירה .הצדדים ישאו בחלקים שווים בעלות שכרם של כונסי הנכסים ,אשר ייקבע על ידי
בית המשפט לענייני משפחה ב_____.
ו .רכב:
 .31לבעל רכב הרשום על שמו .הרכב יישאר בבעלותו של הבעל.
ז .חשבונות בנק:
 .31לצדדים חשבונות בנק נפרדים .כל צד יישאר הבעלים הבלעדי של חשבונו.
ח .זכויות פנסיוניות:
 .32כל הזכויות מכל סוג שהוא והחסכונות שצבר כל צד ,לרבות זכויות הפנסיה ו/או קרן השתלמות ו/או
קופת גמל ו/או פיצויים ו/או כל זכות אחרת ,שצבר כל אחד מהצדדים ממקום עבודתו ,יישארו לאותו צד
שצבר את הזכויות.
 .33הבעל יישאר הבעלים הבלעדי והמוחלט של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא ,שנצברו על ידו במסגרת
עבודתו .האישה תישאר הבעלים הבלעדי והמוחלט של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא ,שנצברו על
ידה במסגרת עבודתה.
ט .חובות:
 .34כל צד יותר אחראי לפירעון כל החובות הרשומים על שמו מכל מין וסוג .רישומו של חוב הינו ראיה
לאחריותו של אותו צד לפירעון חוב זה.
 .35היה ומי מהצדדים יקבל פניה ו/או דרישה לפירעון חוב הרשום על הצד שכנגד ,אזי מתחייב הצד שכנגד
לפעול לסילוק החוב תוך  3ימים ממועד קבלת דרישה כאמור .לא פעל אותו צד כאמור יהיה אחראי
לשפות את הצד הנפגע שיפוי מלא ומוחלט של החוב לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט
שיגרמו.
י .תכולת הדירה:
 .36תכולת הדירה תהיה בבעלות הבעל.

יא .העדר תביעות:
 .37בכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים ,מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא
תהיינה להם כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/או הנובעים מקשר הנישואין
שביניהם ,מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.
 .38הצדדים מצהירים ,כי לפי מיטב ידיעתם ואמונתם פירוט הזכויות והחובות בהסכם זה משקף את מלוא
הזכויות והחובות אשר נצברו ע"י הצדדים .במידה ויתברר כי היו או נותרו למי מהם זכויות נוספות
שנוצרו במהלך תקופת נישואיהם ,יתחלקו הצדדים גם בזכויות אלה בחלקים שווים.
יב .כללי:
 .39הצדדים מצהירים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי ,בהבינם את תוכנו משמעותו
ותוצאותיו ,ולאחר שקיבלו ייעוץ משפטי ראוי.
 .41הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק דין ,על פי
חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג ,1337 -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1392
וחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט –  1353וכל הוראת חוק אחרת הנוגעות לעניין ,וליתן
להסכם זה תוקף של פסק דין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________
__________

_______________
__________

נספח הסדרי ראיה בחופשות וחגים
 .1בחגים ישהו הקטינים אצל כל אחד מן ההורים לסירוגין ,לפי הטבלה הבאה:
טור א'
ראש השנה
סוכות
 7ימי חול המועד האחרונים ושמחת תורה
חנוכה
 7ימים ראשונים
פורים
פסח
 7ימי חול המועד האחרונים וחג שני
יום העצמאות

טור ב'
יום כיפור
סוכות
חג ראשון ו 7-ימי חול המועד הראשונים
חנוכה
 0ימים אחרונים
פסח
חג ראשון ו 7-ימי חול המועד הראשונים
ל"ג בעומר
שבועות

 .2בשנה הראשונה להסכם ישהו הקטינים אצל האם בחגים המפורטים בטור א' לטבלה שלעיל ואצל האב
בחגים המפורטים בטור ב' לטבלה .בשנה השנייה להסכם יחול ההסדר במהופך ,וחוזר חלילה בשנים
הבאות.
 .3במהלך חופשת הקיץ (החופש הגדול) יישמרו הסדרי הראיה המפורטים בהסכם .בנוסף ,לכל אחד
מההורים תהא הזכות לשהות עם הקטינים שבוע רצוף מבלי שיתקיימו הסדרי ראייה להורה השני.
במקרה של יציאה לחופשה מחוץ לבית למשך יותר משבוע ,תוארך התקופה בהתאם למשך הנסיעה,
עד לתקופה של שבועיים ,בהסכמת הצדדים מראש .במקרה בו ישהו הקטינים עם אחד מההורים
למשך יותר משבוע ,תהא להורה השני ,הזכות לשהות עם הקטינים לפרק זמן זהה ,גם אם לא ייצא
עמם לחופשה מחוץ לבית.
 .4הסדרי הראיה בחגים ובחופשת הקיץ יגברו על הסדרי הראיה הרגילים המפורטים בהסכם .במקרה
של התנגשות בין סוף שבוע לחג יגבר החג.
 .5הצדדים מתחייבים לקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות תוך שמירה על שוויון והדדיות ביניהם.
במידה ואחד מהצדדים מנוע מלקיים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות ,יודיע על כך מראש לצד
השני.

להסכם הקודם

להסכם הבא

