עוד דוגמאות של הסכם גירושין
הסכם גירושין
שנערך ונחתם בצפת ביום __ לחודש ______ 0221
בין

________ ת.ז_________ .
מרחוב ________________ ,
(שתקרא להלן" :האישה" /האם")

לבין

_________ת.ז_________ .
מרחוב _________________ ,
(שיקרא להלן" :הבעל" " /האב")

הואיל

מצד אחד

מצד שני

והבעל והאישה (להלן :הצדדים) נישאו זל"ז כדמו"י ביום ____ ,__.__.ומנישואים
אלה נולדו להם שלושה ילדים (להלן" :הילדים או הקטינים") _____ ת.ז.
_________ _______ ,ת.ז _________ .ו________ ת.ז;__________ .
ואין השלום שורר בין הצדדים והצדדים מעונינים להביא את נישואיהם לקצם

והואיל

באמצעות גט פיטורין ובד בבד להסדיר בניהם את כל ענייני הרכוש ,המזונות,
אחזקת הילדים ,הסדרי הראיה וכיוב';
והואיל

והאישה הגישה בשמה ו/או בשם הילדים תביעה לפרוק שיתוף ותביעה לקבלת
משמורת על הקטינים כנגד הבעל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים:

והואיל

וגובה המזונות והמדור נקבע לאחר שהצדדים נתנו דעתם לגובה צרכי
הילדים והוצאותיהם לרבות רמת חייהם ולאחר חישוב ובדיקה
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
א .הגירושין
 .1הצדדים מסכימים להתגרש זמ"ז בגט פיטורין כדמו"י במועד מוקדם ככל האפשר.
במעמד החתימה על הסכם זה יחתמו הצדדים על בקשה בהסכמה לגירושין ולסידור
הגט בניהם אשר תוגש לבית הדין הרבני בירושלים.
 .2הצדדים מסכימים לחתום על כל מסמך ,להתייצב בבית הדין הרבני בכל מועד
שיקבע על ידי בית הדין ולשתף פעולה בכל הליכי הגירושין עד לסיום הליכי הגירושין
וסידור הגט בניהם.
ב .משמורת ואפוטרופסות
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 .3האב והאם הנם אפוטרופסים של הקטינים.
 .4הצדדים מסכימים ,כי הקטינים _____ ו____ יהיו בחזקתה ובמשמורתה של האם
עד הגיעם לגיל  11שנים ,והיא תטפל בהם ותדאג לחינוכם .הצדדים מסכימים ,כי
הקטין ____ יהיה בחזקתו ובמשמורתו של האב עד הגיעו לגיל  11שנים ,והוא יטפל
בו וידאג לחינוכו .מוסכם על הצדדים כי היה ומי מהקטינים יהיה מעוניין לעבור
בעתיד ממשמורתו של האב למשמורת האם או להיפך ,הדבר יהיה טעון החלטה של
בית המשפט לענייני משפחה ב______.
 .5האם והאב ינהגו בכל הנוגע לקטינים בשיתוף פעולה ובכבוד הדדי ,מתוך שיקולי
טובת הילדים ולפי צורכיהם .שני הצדדים אשר הילדים יהיו במשמורתם מתחייבים
לגדל את הילדים במסירות תוך הקפדה על כיבוד שני ההורים .הצדדים יתייעצו
ביניהם בקשר לכל דבר ועניין עקרוני הנוגע לחינוך הילדים ,וישתפו פעולה ,כך שכל
החלטה מהותית תתקבל בהסכמה על ידי הצדדים.
 .6האב והאם יפעלו לשמירת קשר טוב רצוף והדוק בין הילדים לכל אחד מההורים.
 .7מוסכם בין הצדדים ששם משפחתם של הקטינים יוותר "____".
 .1מוסכם בין הצדדים ,כי הוצאת הקטינים לחו"ל תהיה טעונה הודעה מוקדמת של 14
ימים ,וכי השהות בחו"ל לא תעלה על  33ימים ,והכל בכפוף למועדי חופשות מבית
הספר.
 .9הצדדים מתחייבים לטפל בקטינים במיטב תשומת הלב ,לחנכם ולהשגיח עליהם
במסירות ובנאמנות תוך שיתוף פעולה בניהם בכל הנוגע להחלטות החורגות
מהטיפול השגרתי.
 .13כל אחד מהצדדים מתחייב שלא להסית את הקטינים כנגד הצד השני וכן לא לעשות
דבר העלול לפגוע ברגשי הכבוד והאהבה שהקטינים חייבים בהם כלפי הוריהם.
ג .הסדרי ראיה וביקור
 .11הסדרי הראיה המוסכמים על הצדדים הינם:
א.

מוסכם ומקובל כי בימי שני ,ישהו שלושת הקטינים עם האב משעה 16:33
ועד למחרת היום .האב מסכים לאסוף את הקטינים מהמסגרות השונות בהן
הם שוהים ולהחזירם למחרת היום בבוקר למסגרות הלימודיות שלהם,
בשעת תחילת הלימודים .מוסכם ומקובל על הצדדים ,כי בימי רביעי ישהו
שלושת הקטינים אצל האם ויחול אותו הסדר המפורט ברישא לסעיף זה.
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ב.

בכל סוף שבוע ישהו שלושת הקטינים לסירוגין אצל האב או האם

מיום

שישי בשעה  12:33ועד שעתיים לאחר צאת השבת.
ג.

מחצית מחגי ישראל לסירוגין במובן זה שבמידה והקטינים היו אצל האב
בראש השנה ,יהיו אצל האם ביום הכיפורים ולהפך בשנה שלאחר מכן .בחול
המועד פסח וסוכות יחלקו הצדדים גם את ימי חול המועד בניהם .החג
הראשון לצרכי הסבב יהיה ראש השנה ,ובאותו החג ישהו שלושת הקטינים
עם אמם.

ד.

בחופשת הקיץ ישהו שלושת הקטינים עם האב שבועיים ברציפות ועם האם
שבועיים ברציפות .באותה התקופה יהיה זכאי ההורה השני לקבל את
הילדים לשני ביקורים בשבוע.

ה.

במקרה של מחלוקת מתחייבים הצדדים לפנות ליחידת הסיוע שליד בית
המשפט לענייני משפחה בירושלים במגמה ליישב את המחלוקת.

ו.

הצדדים מתחייבים לקיים את הסדרי הראיה ככתבם וכלשונם למעט מקרים
חריגים דוגמת מחלת ילד .במקרה כאמור יתואם מועד חלופי לקיום הביקור.

ז.

במידה ומי מהילדים יעבור מהורה אחד למשנהו יחולו לגבי ההורה השני
הסדרי הראיה הנקובים בהסכם זה.

ד .מזונות הקטינים ומדורם
 .12מיום חתימת ההסכם ,האב מתחייב לשלם לידי האם למזונות שני הקטינים אשר
נותרים במשמורתה ולמדורם לכל המאוחר ב -שני לכל חודש סך של ₪ 1,533
בעבור כל קטין למזונותיו ומדורו -סה"כ  ₪ 3,333בעבור שני הקטינים .במידה
והקטין ____ לא יעבור להתגורר עם אביו עד ליום ____ ,__.__.או שיחליט לשוב
ולהתגורר עם אמו בכל שלב ישלם האב סכום נוסף עבורו למזונותיו ומדורו בגובה
 ₪ 1,333בחודש ,כך שגובה המזונות החודשיים בעבור שלושת הקטינים יעמוד על
 ₪ 4,333בחודש .למען הסר ספק מודגש ,כי המשמורת על שני הקטינים _____
ו____ נתונה בידי האישה בלבד .גם במידה ואחד מהקטינים הללו יבקש לעבור
למשמורת אביו ,החבות במזונות לגביו תופחת רק לאחר שינתן פסק דין של בית
המשפט לענייני משפחה המורה על העברת המשמורת לידי האב .הוא הדין ביחס
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לקטין ____ .במידה והקטין ____ יבקש לגור עם האם ,יהיה עליה לפעול להגדלת
המזונות בגינו באמצעות פניה לבית המשפט לענייני משפחה .מוסכם ומוצהר בין
הצדדים כי סכום המזונות המפורט בסעיף זה כולל את כל צורכי הילדים לרבות
מדור ,ביגוד ,כלכלה ,חינוך ,בילויים ,צעצועים ,ספרים ,רהיטים ,פעוטון ,גן ,שמרטף,
דמי טיפול וכל יתר ההוצאות הדרושות לצורכי הילדים.
 .13בנוסף ,הצדדים ישאו בחלקים שווים בכל הוצאה רפואית חריגה ,במידה ותידרש למי
מהקטינים ,ובמידה והביטוח הרפואי של הקטינים אינו מכסה למשל ,עלות טיפול
חו"ח בשל מחלה קשה ,טיפולי שיניים וטיפולים אורטודנטיים.
 .14עם הגיע כל אחד מהקטינים לגיל  ,11תופסק החבות במזונות עבורו .עם זאת,
מוסכם על הצדדים כי אין בדברים בכדי לפגוע בזכותו של מי מהקטינים מלהגיש
תביעת מזונות עצמאית כנגד האב בגין התקופה שמעבר לגיל .11
 .15דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו מידי שלושה חודשים על
בסיס המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה ,בלא עדכון רטרואקטיבי  .דמי המזונות
יועברו לחשבונה של האישה בכל  2לחודש לבנק _____ סניף ___ חשבון
_______ .הצדדים מסכימים ומצהירים מראש ,כי לא יועברו כל סכומים אלא
באמצעות הפקדות לחשבונה של האישה ,וכי לא תטען כל טענה מצד הבעל לפיה
הוא העביר כספים ישירות לידי האישה שלא באמצעות חשבון הבנק שלה .דפי
הפקדה ו/או העברה לחשבון האישה שבוצעו לטובת מזונות במועד תשלום המזונות
ובגובה המזונות ישמשו כאסמכתה לתשלום .במטרה להקל על הבעל בתקופה
הקצרה שלאחר חתימת ההסכם ,האישה מסכימה שלא לנקוט בהליכי גביה כנגד
הבעל במשך תקופה של  93ימים ממועד חתימת הסכם זה ,קרי עד ליום
____ ,__.__.ובתנאי שהבעל ישלם באותה התקופה מחצית מדמי המזונות
בהתאם להוראות הסכם זה .לאחר המועד האמור האישה תהיה זכאית לנקוט בכל
הליכי ההוצאה לפועל לצורך גביית המזונות .אין בהסכמת האישה בסעיף זה בכדי
להוות ויתור על כל חוב מזונות שיצטבר באותה התקופה או בתקופה מאוחרת יותר.
 .16קצבת הביטוח הלאומי בגין הילדים תשולם ותועבר ישירות לידי האישה ,האישה
מתחייבת להפקיד את הסכום החודשי שיתקבל בתוכניות חסכון ע"ש הילדים
בחלקים שווים .שחרור הכספים לטובת הילדים יתבצע בהסכמת שני ההורים בלבד.
מוסכם על הבעל ,כי פתיחת החסכון לטובת הילדים תהיה לאחר מכירת דירת
המגורים ב_________ .עד לאותו המועד האישה תהיה זכאית להשתמש בקצבת
הביטוח הלאומי לצורכי הילדים.
ה .דירה ברחוב __________ ב_________
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 .17הצדדים בעלים בחלקים שווים בדירת מגורים בת ארבעה חדרים ברחוב
_________ ב_________ הידועה כגוש ____ חלקה ___ תת חלקה __ (להלן:
דירת המגורים או הדירה).
 .11עם סידור הגט בין הצדדים ,יעזוב הבעל את דירת המגורים .האישה והקטינים יוסיפו
להתגורר בדירה עד ליום מסירת החזקה בה בהתאם להסכם המכר שיחתם עם
הרוכשים ,ובלבד שמועד פינויה של הדירה על ידי האישה לא יפחת משלושה
חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר עם הרוכשים .האישה מתחייבת שלא
להכניס לדירה את מר _____ ת.ז _________ .הבעל מתחייב ,כי לאחר צאתו
מהדירה לא יגיע לדירה אלא בתאום מראש עם האישה.
 .19מוסכם על הצדדים ,כי תוך  33ימים ממועד סידור הגט בין הצדדים ימנו הצדדים
שמאי מוסכם להערכת שווי דירת המגורים .לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות
השמאי ,ימונה השמאי על ידי באי כוחם של הצדדים .לא הגיעו באי הכוח להסכמה,
ימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז ______.
 .23לאישה ניתנת זכות סירוב ראשונה לרכוש את הדירה בהתאם להערכת השמאי.
במידה והאישה תחליט שלא לרכוש את הדירה במחיר הערכת השמאי הדירה
תימכר לכל המרבה במחיר בשוק החופשי .במידה וההצעה הגבוה ביותר שתתקבל
לדירת הצדדים תהיה נמוכה מהערכת השמאי ,והצדדים יהיו מעוניינים למכור
במחיר האמור ,לאישה תינתן שוב זכות סירוב ראשונה לרכוש את בית המגורים
במחיר ההצעה הגבוה ביותר .מכל מקום מוסכם ,כי בכל הנוגע לסעיף זה מתחייבת
האישה להודיע לבעל בכתב דבר כוונתה לממש את האופציה המוקנית לה תוך 24
שעות מהמועד שניתנה הצעה של רוכש פוטנציאלי אשר הינה לשביעות רצון הבעל
והאישה.
 .21מוסכם על הצדדים ,כי במידה והאישה תהיה מעוניינת לרכוש את הדירה ועל הדירה
במכירה לצד שלישי תהיה חבות מס שבח ,או כל חבות מס אחרת חבות אשר
הצדדים יהיו פטורים ממנה במקרה של גירושין ,אזי שווי הדירה לצורכי מכירה
לאישה יהיה שווי הדירה לפי הערכת שמאי או מציע פוטנציאלי לאחר ניכוי מס
השבח או מיסים אחרים .לשם הדוגמא :היה ושמאי יעריך את דירת הצדדים בסכום
של  113,333דולר של ארה"ב ,ובמכירה לצד שלישי על הצדדים יהיה לשלם מס
שבח בגובה  15,333דולר של ארה"ב .אזי ,מחיר הדירה לצורכי מכירה לאישה
יעמוד על  165,333דולר של ארה"ב .מובהר למען הסר ספק ,כי בשום מקרה לא
יפגע הבעל כתוצאה ממכירת חלקו לאישה במובן זה שעליו לקבל את אותו הסכום
בדיוק אשר היה מקבל בגין חלקו במידה והדירה הייתה נמכרת לצד שלישי שאינו
האישה.
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 .22מוסכם על הצדדים ,כי כל תמורה אשר תתקבל ממכירת דירת המגורים של הצדדים
תופקד בידיו הנאמנות של עוה"ד אשר יטפל בהליכי מכירת דירת המגורים בשמם
של שני הצדדים .עורך הדין המטפל יפעל לסילוק המשכנתא במלואה וכל חוב אחר
שנוצר כפועל יוצא מפעולות המכירה של הדירה .כמו כן ,יפרע עורך הדין המטפל את
כל חובות הצדדים המפורטים בסעיף  39להסכם זה ,בערכיהם המעודכנים .רק
לאחר פירעונם של מלוא חובות הצדדים המפורטים בהסכם זה תתחלק יתרת
התמורה מהמכירה בין הצדדים בחלקים שווים לאחר ביצוע איזונים בניהם הכל
כמפורט בסיפא של סעיף  43של הסכם זה .במידה והתמורה ממכירת הדירה לאחר
סילוק המשכנתא תעלה משמעותית על הסכומים הנדרשים לפרעון ההלוואות ,יהיה
רשאי עורך הדין המטפל במכירת הדירה לשחרר מקצת הכספים לצדדים בטרם
פירעון מלוא החובות ובלבד שדאג ,כי לא יווצר חוסר שימנע כיסוי החובות .לצורך כך
תידרש הסכמת שני הצדדים ובהעדרה אישור בית המשפט.
 .23הצדדים יפעלו למכירת הדירה בכוחות עצמם במשך  12חודשים ממועד אישורו של
הסכם זה .הצדדים יוכלו להאריך את התקופות הנקובות בהסכמה ובכתב בלבד .לא
נמכרה הדירה תוך  12חודשים ממועד אישור הסכם זה ,ולא הוסכם על הארכת
התקופה כמפורט הצדדים ימנו בהסכמה כונס נכסים למכירת דירת המגורים .לא
הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות הכונס ,ימנה אותו בית המשפט לענייני
משפחה .מוסכם על הצדדים ,כי במידה ומי מהצדדים לא יעמוד בשלושה תשלומים
או יותר של החזרי המשכנתא יהווה הדבר עילה לכינוס נכסים מיידי בדירת המגורים
ב________ ו/או בדירת הצדדים ב___.
 .24לצורך ביצוע מכירת הדירה והעברת הזכויות לקונים מתחייבים הצדדים לחתום על
כל מסמך שיידרש ולשתף פעולה בכל הדרוש לביצוע סעיף זה.
 .25מיום ____ ,__.__.ישאו הצדדים בהחזרי המשכנתא בחלקים שווים .לצורכי נוחות
בלבד ,האישה תמשיך ותשלם את המשכנתא הרובצת על הדירה ב________.
הבעל ישא בהחזר המשכנתא הרובצת על הדירה ב___ .הואיל והמשכנתא על
הדירה ב___ יורדת מחשבונה של האישה בבנק ____ הבעל מתחייב להעביר
ולשלם את החזר המשכנתא על הדירה ב___ לחשבון על שמו ו/או מי מטעמו תוך
 33ימים ממועד אישורו של הסכם זה .לא יעביר הבעל את החזרי המשכנתא על
הקוטג' ב___ לחשבון על שמו תוך  93ימים ממועד אישורו של הסכם זה ו/או לא
יעמוד בהחזר המשכנתא בערד מיום ____ __.__.כמפורט בראשיתו של סעיף זה,
ימונה כונס נכסים באופן מיידי לתפקידו בכל הנוגע לקוטג' ב___ .הואיל והמשכנתא
על הדירה ב___ גבוהה מהמשכנתא על הדירה ב________ ,האישה מתחייבת
לכסות את ההפרש באמצעות החזר תשלומי ההלוואה בבנק ______ בחשבון
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המשותף של הצדדים .במידה והדירה ב________ תימכר והמשכנתא תיפרע
במלואה ,אז ממועד פירעון המשכנתא תשתתף האישה במחצית המשכנתא על
הדירה ב___ עד למכירתה ,והבעל ישוב ויחוב ביחד עם האישה בהלוואה בחשבון
המשותף בבנק _____ .הוא הדין ביחס לבעל ,אם הקוטג' ב___ יימכר לפני הדירה
ב________ :במקרה כאמור ישא הבעל במחצית מהמשכנתא על הדירה
ב________ עד למכירתה ופירעון המשכנתא במלואה .מוסכם ,כי בטרם חלוקת
יתרת הכספים שיוותרו ממכירת כל דירה יערכו הצדדים התחשבנות ביחס להחזרים
אשר נשא בהם כל צד ביחס לצד שכנגד כשמועד עריכת ההתחשבנות יהיה מיום
____.__.__.
 .02האישה מתחייבת להעביר על שמה את כל החשבונות המגיעים לדירת המגורים
ב_________ וזאת תוך  33ימים ממועד סידור הגט בין הצדדים .הבעל נושא
באחריות לתשלומי החשבונות על הקוטג' ב___ .במידה והקוטג' ב___ לא יושכר
הצדדים ישאו בחלקים שווים בהוצאות אחזקתו ,ובלבד שתינתן לאישה האפשרות
להשכיר את הקוטג' באמצעות מיופה כוח מטעמה.
ו .דירת הצדדים ברחוב _______ ב___
 .27הצדדים בעלים בחלקים שווים בקוטג'  3חדרים (עם אפשרות הרחבה במעטפת
קיימת) ברחוב _______ ב___ הידוע כמגרש ___ כגוש ________ חלקה
_________ תת חלקה__________ והרשום במנהל מקרקעי ישראל.
 .21הקוטג' מושכר בחלקו לצד שלישי .מוסכם על הצדדים ,כי החל ממועד סידור הגט
ועזיבת הבעל את הבית ב_________ ,יקבל הבעל את מלוא דמי השכירות על
הקוטג' ,וזאת בשל העובדה שהאישה ממשיכה להתגורר בדירה ב_________.
במידה והדירה ב________ תימכר לפני הקוטג' ב___ ,האישה תשוב להיות זכאית
לקבלת מחצית מדמי השכירות בגין הקוטג' ב___ למן המועד שבו תפנה את הדירה
ב________ לטובת הרוכשים.
 .29הואיל והצדדים מכרו לפני כשנתיים דירת מגורים בפטור ממס שבח אין ביכולתם
למכור את הקוטג' האמור בשנים הקרובות .מוסכם על הצדדים ,כי הקוטג' יעמוד
למכירה מיד לאחר שתקום לצדדים הזכות למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח.
 .33הצדדים ינסו למכור את הקוטג' בכוחות עצמם במשך תקופה של  12חודשים
מהמועד בו ניתן יהיה למכרו בפטור ממס שבח .לא נמכר הקוטג' בתקופה האמורה,
ולא הסכימו הצדדים בכתב על הארכת התקופה לביצוע המכירה ,ימנו הצדדים
בהסכמה כונס נכסים למכירת הקוטג' .לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות
הכונס ימנה אותו בית המשפט למשפחה.
 .31על הקוטג' ב___ רובצת משכנתא .כפי שנאמר ,מוסכם על הצדדים כי האישה
תשלם את המשכנתא בגין הדירה ב________ .הבעל ישא במשכנתא על הדירה
ב___ במלואה .במידה ומי מהדירות תימכר לפני האחרת והמשכנתא עליה תפרע
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ישאו הצדדים במשכנתא בדירה השנייה בחלקים שווים למן המועד בו סולקה
המשכנתא על אחד הבתים .מוסכם על הצדדים ,כי במידה ומי מהצדדים לא יעמוד
בשלושה תשלומים או יותר של החזרי המשכנתא יהווה הדבר עילה לכינוס נכסים
מיידי בדירת המגורים ב________ ו/או בדירת הצדדים ב___.
 .32הצדדים ימכרו את הקוטג' במצבו הנוכחי ללא ביצוע כל השקעות נוספות מכל מין
וסוג שהוא ,זולת אם יסכימו אחרת בכתב בשלב מאוחר יותר.
 .33מוסכם על הצדדים ,כי בסמוך למועד שבו ניתן יהיה למכור את הקוטג' בפטור ממס
שבח ,ימנו הצדדים שמאי מוסכם להערכת שווי הקוטג' .לא הגיעו הצדדים להסכמה
בדבר זהות השמאי ,ימונה השמאי על ידי באי כוחם של הצדדים .לא הגיעו באי
הכוח להסכמה ,ימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז ______.
 .34מוסכם על הצדדים ,כי כל תמורה אשר תתקבל ממכירת הקוטג' של הצדדים תופקד
בידיו הנאמנות של עוה"ד אשר יטפל בהליכי מכירתו בשמם של שני הצדדים .עורך
הדין המטפל יפעל לסילוק המשכנתא במלואה וכל חוב אחר שנוצר כפועל יוצא
מפעולות המכירה של הדירה .כמו כן ,יפרע עורך הדין המטפל את כל חובות הצדדים
המפורטים בסעיף  39להסכם זה ,במידה ונותרו חובות כאמור אשר טרם סולקו .רק
לאחר פירעונם של מלוא חובות הצדדים המפורטים בהסכם זה תתחלק יתרת
התמורה מהמכירה בין הצדדים בחלקים שווים ,לאחר ביצוע איזונים בניהם הכל
כמפורט בסיפא של סעיף  43של הסכם זה.
ז .תכולת הדירה
 .35תכולת דירת המגורים תהיה במלואה לאישה ולילדים למעט הפריטים הבאים אותם
יטול הבעל עימו עד למועד סידור הגט :חפצים אישיים  ,טלויזיה לבחירתו ,מכונת
כביסה ,וידאו מערכת סטריאו ,מייבש כביסה .כמו כן יהיה הבעל רשאי לקחת את
חפציו האישיים של בנו ____.
ח .מכוניות
 .62בבעלות הצדדים רכב מסוג ________ מ.ר _______ .משנת יצור ____ .הצדדים
מסכימים ,כי הרכב יעבור לבעלותו המלאה והבלעדית של הבעל .האישה מתחייבת
לחתום על מסמכי העברת הבעלות תוך  33ימים ממועד סידור הגט בין הצדדים.
 .37בבעלות הצדדים רכב מסוג _____ מסחרית מ.ר _______ .משנת יצור ____.
הצדדים מסכימים ,כי הבעלות ברכב תהיה במלואה לבעל.
 .63בבעלות אבי האישה ,מר ________ ,רכב מסוג _____ מ.ר ._______ .אבי
האישה העמיד את הרכב לשימושם של הצדדים .הבעל מצהיר ,כי אין לו חלק ברכב
זה ,וכי הוא מאשר ,כי הבעלות המלאה ברכב האמור הינה למר ________ ו/או
לאישה בלבד ,הכל בהתאם לרצונו ושיקול דעתו של מר ________ .האישה
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מצהירה כי מכרה לאחרונה את הרכב האמור ובתמורה רכשה רכב ______ שנת
____ מ.ר ._______ .מוסכם על הצדדים ,כי גם הבעלות ברכב האמור הינה
במלואה לאישה.
ט .חובות הצדדים
 .39להלן רשימת החובות המשותפים המוסכמת אשר גיבשו הצדדים:
א .בנק ____ ,סניף ___ ,מספר חשבון ______ יתרת חובה בעו"ש .₪ 11,222
ב .בנק ____ ,סניף ___ ,מספר חשבון ______ הלוואה בגובה .₪ 3,712
ג .בנק _______ -הלוואה המנוכה מתלוש השכר של האישה באמצעות מת"ש-
.₪ 02,222
ד .בנק ________ -הלוואה נוספת המנוכה מתלוש השכר של האישה באמצעות
מת"ש.₪ 35,333 -
ה .בנק ______ סניף ___ מספר חשבון _______ -הלוואה בגובה של כ-
( ₪ 63,333ע"ח קרן תגמולים משועבדת לטובת ההלוואה).
ו .בנק ____________  -חוב בגין פיגורי החזרי משכנתא בבנק ________-
.₪ 22,333
ז .בנק _____________  -חוב בגין פיגורים בהחזרי משכנתא בבנק ________
 .₪ 1,533ח .חובות הקשורים למיסי מכירה למכירת שלד בית בישוב ______ לרבות חוב
לעורך הדין – .₪ 15,333
ט .מס רכישה על דירת המגורים של הצדדים ב________ .₪ 15,333 -
י .חוב ארנונה לעיריית ___.₪ 3,333 -
יא .חוב להורי האישה ,ה"ה ___________ ,לצרכי רכישת הבית ב________ -
.₪ 33,333
יב .חוב נוסף להורי האישה ,ה"ה ____________ ,לצרכי בניית בית ב___ -
.₪ 23,333
 .43מוסכם מובהר ומוצהר על ידי הצדדים ,כי הסכומים המצוינים בצידם של כל אחד
מהחובות הינם מוערכים בקירוב ,ונכונים לתקופה שקדמה לעריכתו של הסכם זה.
הצדדים ישאו בחלקים שווים גם בכל עדכון של חובות אלה לרבות עדכונים שמקורם
הגדלת החוב לשם הדוגמא בשל אי עמידה בהחזרי משכנתא ,ריביות והצמדות
שונות וכיוב' .מוסכם על הצדדים ,כי כל תשלום אשר ישולם על ידי מי מהצדדים החל
מיום ____ __.__.על חשבון החובות המפורטים בסעיף  39יזקף לזכותו של הצד
אשר ביצע את אותו התשלום בלבד ואותו הצד יהיה זכאי לקזז ו/או לקבל את
מחציתו של התשלום אותו ביצע מהצד שכנגד .לשם הדוגמא בלבד ,היה והאישה
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תמשיך ותשא לבדה בהחזרי ההלוואות המנוכים משכרה ,החל מיום ______.__.
היא זכאית לקבל מהבעל מחצית מכל תשלום אשר שילמה.
י .תוכניות חסכון של הצדדים
 .41ע"ש ילדי הצדדים מופקדות קופות גמל .כספים אלו ישארו ע"ש הילדים וישמשו
לצרכיהם בעתיד .מוסכם על הצדדים ,כי שימוש בכספים אלו על ידי הילדים מחייב
את הסכמת שני הצדדים .המטרות אשר לא היו טעונות הסכמת שני הצדדים הינן
נישואים ,ולימודים.
 .42לצדדים היה חסכון בבנק ____ בגובה  .₪13,933חסכון זה שוחרר ושימש כולו
לכיסוי יתרת החובה בחשבון בבנק ____.
יא .איזון זכויות סוציאליות
 .43האישה עובדת כ____ ב______________ מחודש יולי ____ (__ שנים) .מתוך
תקופה זו ניהלו הצדדים חיי שיתוף במשך תקופה של __ שנים .מרביתה של
התקופה כזוג נשוי ומקצתה כידועים בציבור לפני כן.
 .44מוסכם על הצדדים כי לכשתפרוש האישה מ___________ יהיה הבעל זכאי לקבל
חלקו בקצבת האישה לפי העקרונות והכללים הבאים:
א.

תוך  33ימים ממועד פרישת האישה מ___________ ימנו הצדדים
אקטואר לחישוב זכאות הבעל .בהעדר הסכמה ,יפנו הצדדים בהסכמה
לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אקטואר ,אשר יחשב את
חלקו של הבעל בזכויות הפנסיוניות של האישה .האישה מסכימה לחתום
במועד הרלוונטי על כתב ויתור סודיות המופנה ל__________ לטובת
האקטואר במטרה שניתן יהיה למסור לו ישירות את כל הנתונים הנדרשים
לטובת ביצוע חוות הדעת שלו.

ב.

זכויות פנסיוניות לצרכי הסכם זה מוגדרות ככל תשלום כספי שהאישה
תקבל עם פרישתה בין כתשלום חד פעמי עם פרישתה ובין בדמות קצבה
חודשית אשר תשולם לאישה מדי חודש בחודשו.

ג.

זכאות הבעל לחלקו הינה הדרגתית ,קרי הוא זכאי לקבל את חלקו רק
במועד בו קמה לאישה הזכאות לחלקה .למשל ,במידה והאישה תקבל
מענק פרישה חד פעמי עם פרישתה הבעל יהיה זכאי לחלקו תוך  33ימים
מהמועד בו קבע האקטואר את גובה התשלום לו הוא זכאי .במידה
והזכות שתקום לאישה היא זכות לקצבה חודשית ,יחלקו הצדדים את
הזכות מדי חודש בחודשו והאישה תפקיד לחשבונו של הבעל עד ל5 -
לכל חודש את חלקו .בכל מקרה ,האישה לא תחוב כלפי הבעל ,בגין
כספים אשר טרם שולמו לה על ידי ____________.

ד.

הבעל יהיה זכאי למחצית הזכויות הפנסיוניות אשר נצברו בתקופה של __
שנות השיתוף בניהם .לשם הדוגמא בלבד ,היה והאישה תהיה זכאית
לקצבה חודשית נטו בגובה ( ₪ 5,333בגין התוספות אשר יש בהן לבעל
חלק כמפורט בסעיף קטן ה') לאחר __ שנות עבודה ,אזי משמעות
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הדברים הינה כי צברה  ₪ 253בגין כל שנת עבודה .הצדדים ניהלו שיתוף
במשך __ שנים ,קרי החלק המשותף עומד על  ₪ 3,753מתוכו זכאי
הבעל למחצית ,קרי לסכום חודשי בגובה  ₪ 1,175בחודש.
ה.

מובהר מודגש ומוסכם ,כי בסיס חישוב השכר לצרכי חישוב חלקו של
הבעל יהיה שכרה של האישה בחודש ______ .רכיבי השכר אשר יבואו
בחשבון לצורכי חישוב חלקו של הבעל הם רכיבי השכר והתוספות
המופיעים בתלוש השכר של האישה בחודש ______ והמצורף כנספח א'
להסכם זה .הבעל לא יהיה זכאי לחלק מתוספות חדשות אשר תקבל
האישה בעתיד ואשר מקורן בפעולות אשר ביצעה האישה לאחר גירושי
הצדדים ואשר שיפרו את נתוני השתכרותה .לשם הדוגמא בלבד ,במידה
ולאחר חודש ______ האישה תהיה זכאית לתוספות חדשות שמקורן
לימודים לתואר ראשון או כל תוספת חדשה ,תוספות אלו לא יבואו בבסיס
חישוב זכאות הבעל.

ו.

האקטואר מחויב בתחשיביו לפעול בהתאם להנחות היסוד המפורטות
בסעיף זה ואשר עליהן הוסכם בין הצדדים .האישה מתחייבת להעביר
לאקטואר כל נתון אשר בהישג ידה .מוסכם על האישה ,כי האקטואר יוכל
לפנות ישירות ל_________ על מנת לקבל פירוט או כל נתון הרלוונטי
להכנת חוות דעתו .האקטואר יתן חוות דעתו תוך  63ימים ממועד קבלת
כל החומר לידיו .כל צד זכאי לפנות אל האקטואר בשאלות הבהרה,
והאקטואר ישיב ובמידת הצורך יתקן את חוות דעתו.

ז.

כל צד רשאי לפנות לבית המשפט ולטעון כנגד קביעת האקטואר ובית
המשפט יחליט במחלוקת בין הצדדים.

 .45מוסכם על ידי הבעל ,כי במידה ויחוב בחוב כספי כלשהו לאישה בין בדמות אי
תשלום מזונות ו/או אי כיסוי חובות המפורטים בהסכם זה ו/או אי החזרת תשלומים
אשר הוא חב בהם לפי הסכם זה מכל מין וסוג שהוא ,קמה לאישה הזכות לקזז
חובות אלו מכל סכום אשר יגיע לו בעתיד מזכויותיה הפנסיוניות הכל כמפורט בסעיף
 44על כל סעיפי המשנה שלו .מוסכם על האישה ,כי הבעל יוכל אף הוא לקזז כל חוב
של האישה כלפיו מחוב שלו כלפיה ואולם הבעל לא יוכל לקזז כל חוב של האישה
כלפיו אל מול חבותו לתשלום מזונות בהתאם להוראות הסכם זה .הקיזוז יתבצע
באמצעות הודעת קיזוז אשר תימסר לבעל בדואר רשום.
 .46הבעל יהיה זכאי לקבל חלקו בכל קופת גמל או קרן השתלמות שהאישה צברה
בתקופת הנישואין ושמועד פרעונה טרם הגיע ,ובלבד שהבעל יקבל חלקו במועד
גמילת הזכות ובהתייחס לחלקו בסכומים שיצטברו עד ליום ____ .__.__.לשם
הדוגמא בלבד :היה והאישה תהיה זכאית בעוד שלוש שנים לקרן השתלמות
שנצברה במשך שש שנים ,מחציתה בזמן הנישואין ומחציתה לאחר ______ ,הבעל
יהיה זכאי לקבל מחצית מהסכומים שנצברו עד יום ____.__.__.
יב .זכויות עתידיות של הצדדים
 .47הצדדים הינם חלק מקבוצת תובעים כנגד חברת _______ וזאת בשל ליקויי בניה
אשר נתגלו בשני קוטג'ים אשר רכשו הצדדים מהחברה ב___ .התביעה מתנהלת
באמצעות עוה"ד _______ .התביעה נמצאת בשלביה הסופיים .מוסכם על הצדדים,
כי תינתן הוראה לעורך הדין המטפל בתביעה מטעמם של התובעים ,עוה"ד
_______ להעביר כל סכום כסף אשר יתקבל לידיהם הנאמנות של באי כוחם של
הצדדים עוה"ד _____ ו______ .עורכי הדין יפעלו לפירעון חובות הצדדים
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המפורטים בהסכם זה ,במידה וחובות כאמור יהיו קיימים במועד קבלת הפיצוי.
יתרת התמורה לאחר סילוק חובות הצדדים ולאחר האיזונים בין הצדדים כמפורט
בסעיף  43סיפא תתחלק בין הצדדים בחלקים שווים.
 .83בכוונת הצדדים להגיש תביעה כנגד משפחת ____ אשר רכשו מהם שלד של בית
בישוב ______ .מוסכם על הצדדים ,כי יפעלו ביחד בנושא האמור ,יחלקו כל הוצאה
בחלקים שווים וכן כל סכום שיתקבל במידה ויתקבל יתחלק בחלקים שווים.
 .49כמו כן ,הצדדים זכאים לקבל בחלקים שווים סכום של כ ₪ 13,333 -בגין עבודה
אשר ביצע הבעל ב_______ אצל מר ________ .הבעל ישלם לאישה מחצית מכל
סכום שישולם לצדדים ע"י מר _____.
 .53כעקרון מנחה מוסכם על הצדדים ,כי במידה ולצדדים תהיה זכאות לכל זכות כספית
שהתגבשה בתקופת נישואיהם ומועד גמילתה לאחר גירושיהן ,יחלקו הצדדים גם
בזכויות אלו בחלקים שווים.
יג .העדר תביעות ,ויתור על כתובה ומזונות ,ואישור הסכם
 .51עם ביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים ,מצהירים בזה הצדדים כי אין
ולא יהיו להם זה כלפי זה כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/או
הנובעים מקשר הנישואים ביניהם ,מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.
 .52הצדדים מצהירים ,כי לפי מיטב ידיעתם ואמונתם הפירוט של זכויות הצדדים אשר
פורטו בהסכם זה משקפים את מלוא הזכויות אשר נצברו על ידי הצדדים והרשומות
על שמם .ואולם ,במידה ויתברר ,בניגוד להצהרתם כי יש למי מהם זכויות נוספות
שנוצרו במהלך תקופת נישואיהם יתחלקו הצדדים גם בזכויות אלה בחלקים שווים.
 .53הצדדים מצהירים כי חתמו על הסכם זה לאחר שקראו אותו ,הבינו את משמעותו
ואת תוצאותיו המשפטיות ,הסכימו לתוכנו והם חותמים עליו מרצונם החופשי ,ללא
עושק ,כפייה או לחץ כלשהו.
 .54עם ובכפוף לסידור הגט האישה מוותרת על כתובתה ,תוספת כתובתה ומזונותיה
בגין עבר הווה ועתיד.
 .55הצדדים יבקשו מבית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה לאשר את ההסכם
וליתן לו תוקף של פסק דין על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג  ,1973על פי חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב –  ,1963ועל פי החוק לתיקון דיני
משפחה (מזונות) תשי"ט .1959

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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____________________
ה א י ש ה_________ -

___________________
ה ב ע ל – _________

__________________________
הבעל והאישה בשם הילדים

להסכם הבא

להסכם הקודם
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