עוד דוגמאות של הסכם גירושין
הסכם גירושין
שנערך ונחתם ביום __לחודש ____ בשנת 1122
בין:

(להלן" :האישה" ו/או "האם")

___________ ת.ז_________ .
שכתובתה :רחוב _____________ ,

מצד אחד
לבין:

(להלן" :הבעל" ו/או "האב")

________ ת.ז_________ .
שכתובתו :רחוב _____________ ,

מצד שני
הואיל:

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

והואיל:

ומנישואין אלו נולדו להם הילדים:
________ ,יליד ____ ,__.__.ת.ז( ___________ .בגיר).
_________ ,ילידת ____ ,__.__.ת.ז( ___________ .בגירה).

והואיל

והצדדים צברו במשך שנות נישואיהם הרבות רכוש ,כספים וזכויות ממשיות ואחרות

והואיל

ובכוונת הצדדים להסדיר ביניהם את השימוש בחלק מהרכוש המשותף ואת חלוקת ההכנסות
ושארית הרכוש.

והואיל

והצדדים מבקשים שכל הרכוש שיוותר אחרי מות כל אחד מהם יוותר אך לילדיהם המשותפים.

והואיל

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם הממוניים וכלכליים בעתיד ,עד יום מותם ,ללא כל תלות
באופי או בצורת מערכת היחסים ביניהם

והואיל

והצדדים מבקשים לפעול בצורה שתמנע מכל צד שלישי ,מכל סוג שהוא ,להיות שותף או בר תביעה
בנכסים ובהכנסות שנצברו להם עד כה ,וייצברו בעתיד.

והואיל

והבעל עזב זה מכבר את הבית ,והוא הצהיר כי אין בכוונתו לשוב אליו.

והואיל

ובכוונת הצדדים להישאר נשואים זל"ז גם אם יתקיים ביניהם מצב של פירוד זמני או קבוע.

והואיל:

והצדדים מבקשים לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג
התשל"ג  ,3791וע"פ כל דין.
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

א .מבוא
 .3המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בכפיפה אחת.
 .2הצדדים מסכימים כי כל העניינים העניינים הממוניים ,ללא יוצא מן הכלל ,יוסדרו בהסכם זה ,וכי הסכם זה
יהיה ההסכם הבלעדי ,והיחידי שיחייב את הצדדים ולא תהיינה להם כל טענה ו/או תביעה הדדית.
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ב .דירת המגורים
 .1בבעלות הצדדים בית ברחוב ________ ,_____ ,הרשומה על שם הצדדים במשותף( .להלן" :הבית").
 .4מוסכם כי הבית ימשיך להיות רשום על שם הצדדים.
 .5קיימת צוואה הדדית שנערכו הצדדים ביניהם וזו תישאר בתוקף ,לפיה הבית מצווה אחד לשני במקרה של
פטירת מי מהצדדים ,ועם מותו של בן הזוג השני הילדים יירשו את הבית.
 .6מוסכם כי אם לאחר פטירה של מי מהצדדים ,ירצה בן הזוג החי למכור את הבית עבור רכישת בית אחר עם
ידוע/ה בציבור לכל מטרה שהיא ,לרבות מגורים משותפים ,אזי חלקו של בן הזוג המת דהיינו  55%משווי
הבית יועבר לבעלות הילדים.
 .9כיום ______ גרה בבית ותמשיך להתגורר בו עד סוף חייה.
 .8הבעל ישתתף ב 55%-בהוצאות אחזקת הבית ושימורו ,לרבות ומבלי למעט ארנונה ,מים ביוב ,תחזוק
הצנרת ,תיקונים ,צביעת הבית ,ביטוח מבנה הבית ,דוד שמש וכיו"ב.
 .7האישה רשאית להשכיר את הבית וזה נתון לשיקול דעתה הבלעדי .דמי השכירות שיתקבלו יהיו לאישה
בלבד .הוצאות אחזקת הבית ישולמו מדמי השכירות שיתקבלו.
 .35כל עוד האישה בחיים ,ההחלטה אם למכור את הבית נתונה לשיקול דעתה הבלעדי .במידה והבית יימכר,
עפ"י החלטתה ,אזי הבית שיירכש יירשם על שני הצדדים במשותף ,היתרה ,אם תהיה ,תוכנס לתוכנית
חיסכון עבור הצדדים לעת צרה( .להלן" :הבית החדש").
 .33מוסכם כי אם האישה תלך לעולמה והבעל יחליט למכור את הבית החדש ,אזי חלקה של האישה יועבר
לילדים.
ג .הפנסיה
 .32מוסכם על הצדדים ,כי הפנסיה של שניהם תופקד בחשבון המשותף לאחר תשלום ההוצאות המשותפות
כדלהלן :ארנונה ,מים ,קופת חולים מכבי ,ביטוח שיניים ,ביטוח משנה הבית ,כרטיס מפעל הפיס (להלן:
"ההוצאות המשותפות").
 .31הסכום שיוותר מהפנסיות ,לאחר תשלום ההוצאות המשותפות ,יחולק בין הצדדים שווה בשווה (להלן:
"היתרה מהפנסיות").
 .34האישה מסכימה להעביר מחצית מיתרת הפנסיות לחשבונו הפרטי של הבעל.
 .35במקרה ומי מהצדדים ילך לעולמו ,תשלום הפנסיה יועבר לבן הזוג החי ולא לידי צד ג' ,לרבות לא לידועה
בציבור.
 .36באחריותו של כל צד להבטיח כי לא תהא לצד ג' כל טענה ו/או תביעה ביחס לכספי הפנסיה.
 .39הצדדים מתחייבים להחתים את הידוע/ה בציבור ,על הסכם שיקבל תוקף של פסק דין על ידי נוטריון שיבטיח
את זכויות בן הזוג החי בכספי הפנסיה.
ג .חשבונות הבנק
 .38בבעלות הצדדים חשבון בנק משותף שמספרו _______ בבנק ____________ סניף _______ –
חשבון זה יוותר בבעלות משותפת של הצדדים (להלן" :החשבון המשותף" ו/או "החשבון הפרטי של
האישה").
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 .37הבעל מתחייב עם פרישתו להפקיד את הפנסיה שלו ,אך ורק לחשבון המשותף.
 .25החשבון המשותף יהיה לשימושה הפרטי של האישה ,וזו רשאית להשתמש בו כבשלה ,חרף רישומו על שם
הצדדים.
 .23בבעלותו של הבעל חשבון פרטי שמספרו ______ בבנק ____________ ,סניף ________ (להלן:
"החשבון הפרטי של הבעל").
 .22האישה מתחייבת להעביר מהחשבון המשותף לחשבון הפרטי של הבעל מחצית מיתרת הפנסיות ,כאמור
בסעיף  34לעיל.
 .21בבעלות הצדדים חשבון עסקי משותף ,שמספרו ______ בבנק ____________ סניף ________ –
החשבון יישאר משותף (להלן" :החשבון העסקי המשותף") .הצדדים מתחייבים להפקיד בחשבון העסקי
המשותף את כל הכנסותיהם ,מכל סוג ומין שהוא ,שיתקבלו הן מעסקים קיימים ,הן מעסקים חדשים שיוקמו
ע"י מי מהצדדים והן מעבודות כשכירים .ההכנסות ,כאמור ,יחולקו שווה בשווה ,לאחר קיזוז הוצאות
שהצדדים יסכימו עליהם בהחלטה משותפת ,וזאת עד שילכו לעולמם.
ד .המכוניות
 .24הרכב מסוג _______ ,שמספרו – _______ יועבר לבעלותה של האישה ולשימושה הפרטי ,לבעל לא תהא
כל תביעה ו/או טענה לגביו.
 .25הרכב מסוג ___________ ,שמספרו – _______ יועבר לבעלותו של הבעל ולשימושו הפרטי ,לאישה לא
תהא כל תביעה ו/או טענה לגביו.
 .26הצדדים מתחייבים להגיע לסניף הדואר לשם העברת הבעלות ולחתום על כל מסמך שיידרש ,לצורך העברת
הבעלות.
ה .מיטלטלין
 .29המיטלטלין יישארו בבית.
 .28במידה ומי מהצדדים יעזוב את הבית הוא יוכל לקחת עימו את חפציו האישיים.
 .27במידה והאישה תעבור לבית אחר ,אם בשל רצונה להשכיר את הבית ,ואם בשל רצונה למכור את הבית ,היא
תהא רשאית לקחת את כל המיטלטלין שבבית לביתה החדש.
ו .ביטוחים
 .15ביטוחי החיים הרשומים על ששני הצדדים יישארו בבעלותם המשותפת ,וימשיכו להיות מוטבים האחד של
השנייה.
 .13במקרה ומי מהצדדים ילך לעולמו ,תשלומי הביטוח יועברו לבן הזוג החי ולא לידי צד ג' ,לרבות לא לידועה
בציבור.
 .12באחריותו של כל צד להבטיח כי לא תהא לצד ג' כל טענה ו/או תביעה ביחס לכספי הביטוח.
 .11הצדדים מתחייבים להחתים את הידוע/ה בציבור ,על הסכם שיקבל תוקף של פסק דין על ידי נוטריון שיבטיח
את זכויות בן הזוג החי בכספי הביטוח.
 .14הצדדים מסכימים כי ביטוח הבריאות יישאר בבעלות משותפת.
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 .15הצדדים מסכימים כי ביטוח הבריאות ימשיך להיות רשום בבעלות הצדדים והילדים.
ז .קופות גמל
 .16קופות הגמל הרשומות על שם מי מהצדדים יחולקו בין הצדדים במועד פדיונם.
ח .סילוק תביעות הצדדים ושונות
 .19לא תהא למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין שהוא כנגד הצד השני פרט להתחייבויות
הנובעות מהסכם זה.
 .18מוסכם בזה כי בהסכם זה גובשו כל החיובים הרכושיים שבין הצדדים וכי אין להם תביעות ו/או דרישות ו/או
טענות מכל מין וסוג שהוא זה כלפי זה למעט תביעות עפ"י התחייבויותיהם בהסכם זה.
 .17הצדדים יגישו הסכם זה לבית המשפט לענייני משפחה שיאשר וייתן לו תוקף של פסק דין.
 .45הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם ,הבינו את תוכנו ,משמעותו ,ותוצאותיו ,וכי הם חותמים עליו מרצונם
הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

________________

__________________

__________

____________

להסכם הבא

להסכם הקודם
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