עוד דוגמאות של הסכם גירושין
הסכם גירושין
שנערך ונחתם בירושלים ,ביום __ לחודש ____ 9002
בין:

_________ ת.ז_________ .
מרחוב ________________ ,
(להלן" :הבעל" ו/או "האב")

לבין:

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

מצד אחד

מצד שני
(שניהם להלן' :הצדדים')
הואיל:

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

והואיל:

ומנישואי הצדדים נולדו להם שתי בנות;
__________ ,ת.ז ,_________ .קטינה ,ילידת ____.
_________ ,ת.ז ,_________ .קטינה ,ילידת ____.
(להלן' :הבנות' ו/או 'הקטינות')

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 הבנות ,מזונותיהן חלוקת הרכוש
המשותף וכיוב'.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

מבוא:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל תניותיו והצהרותיו.
 .2כותרות הסעיפים משמשות לצורכי הנוחות בלבד ואין בהן בכדי לשמש כאמצעי לפירוש תוכן
הסעיפים.
גירושין:
 .3בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ"ז בגט פיטורין ולשם כך הם יפנו בבקשה משותפת לבית
הדין הרבני למתן פסק דין לגירושין ולסידור הגט.
 .4הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את מתן וקבלת הגט בהקדם
האפשרי ,ולשם כך להמציא ו/או לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיידרש.
 .5הצדדים יתייצבו בבית הדין הרבני המוסמך במועד שייקבע לכך על ידי מזכירות בית הדין לצורך
קבלת פסק דין לגירושין ,זיהוי שמות וסידור הגט עצמו.
 .6הצדדים מסכימים ,כי ביצוע הגט בתנאי הסכם זה ,לפיו האישה מוותרת על כתובתה ,תוספתה
ומזונותיה הינם תנאי עיקרי ויסודי בהסכם .היה והגט לא יצא אל הפועל בתנאים המפורטים בסעיף
זה תוך  09ימים ממועד אישור הסכם זה בשל מעשה או מחדל של האישה ,אזי מוסכם על
הצדדים ,כי במקרה כאמור ,יבוטל הסכם זה ,לרבות תוקף פסק הדין שניתן מכוחו ,והצדדים
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ימשיכו את ההתדיינות מהנקודה אליה הגיעו בבית הדין הרבני מבלי שיש בחתימת הסכם זה כדי
לגרוע מכל זכות/טענה/תביעה שיש למי מהצדדים.
החזקת הבנות והסדרי ראיה:
 .7המשמורת על הקטינות נמסרת לאם עד הגיען לגיל  11שנה .למען הסר ספק ,האפוטרופסות על
הבנות תיוותר בידי שני ההורים.
 .1האם מתחייבת לדאוג למדורן ולכל צרכיהן של הבנות בכפוף לחובת האב לשלם מזונותיהן מדורן
ויתר ההוצאות כמפורט בסעיף  22להלן (להלן' :מזונותיהן' או 'מזונות הבנות') בהתאם לאמור
בהסכם זה.
 .0הצדדים מתחייבים לחנך את הבנות לכיבוד אב ואם ,ומתחייבים שלא להסית את הבנות זה כנגד
זה ,או זה כנגד משפחתו של זה.
 .19ההורים מתחייבים לעדכן זה את זה בכל הקשור לבנות ולקבל במשותף כל החלטה הנוגעת
לחינוכן ,בריאותן ועתידן .כל צד יעדכן את הצד השני בכל הקשור בחיי הבנות ,צרכיהן ,בעיות
הקשורות בהן ,ויטפל בבנות במסירות במועדים בהם שוהות הבנות אצלו.
 .11יציאת הבנות לחו"ל לטיול תהא בתיאום מראש עם ההורה השני ,העברת תכנית הטיול וייעדו,
הבטחת קיום קשר עם ההורה השני .טיול כאמור יתקיים רק בחופשות בית הספר אא"כ סוכם בין
הצדדים אחרת.
 .12הצדדים יקבלו את הבנות וייקחו אותן אליהם בכל מועד שיתואם מראש ביניהם ,בהתחשב בגילן,
פעילויותיהן השוטפות ,אורח חייהן וצרכיהן .בהעדר תיאום ו/או הסכמה מראש ייקח האב ויקבלן
אליו במועדים הבאים:
 12.1פעמיים בשבוע בימים שני וחמישי יאסוף האב את הבנות מבית האם בשעה ,16.99
וישיבן לבית האם עד השעה .29:99
 12.2אחת לשבועיים ,ביום שישי יאסוף האב את הבנות מבית האם לאחר סיום הלימודים,
וישיבן לבית האם במוצאי שבת עד השעה .29:99
12.3

האב מתחייב לדאוג לבנות לתנאי מחיה נאותים.

 12.4סידורי הראיה הנקובים בהסכם זה הם חובה ולא רשות .האם מתחייבת לשתף פעולה
בכל דרך ולדאוג ככל יכולתה לכך שהבנות יבקרו אצל האב ,והאב מתחייב לקבל לידיו את
הבנות בכל המועדים הנקובים בהסכם זה.
 .13האב והאם מתחייבים להודיע מראש האחד לשני בהקדם הראוי על כל שינוי או תקלה בהסדרי
הראיה .ככלל מתחייבים הצדדים לנהוג בעניין זה בגמישות ובתאום.
 .14הבנות ישהו עם כל אחד מההורים מחצית החגים לסירוגין בהתאם לנספח "הסדרי ראיה בחופשות
וחגים" (להלן" :נספח החגים") המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .15בתקופה בה ישהו הבנות עם האב בחופשת הקיץ יתקיימו הסדרי הביקורים עם האם כפי שיוסכם
ביחס לביקוריהן אצל האב ,בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף  3לנספח החגים.
 .16שמן הפרטי ושם משפחתן של הקטינות לא ישונה ויוותר "________".
 .17ההורים מתחייבים שלא לפגוע ,שלא לצורך ,בסדר חייהן ובשגרת יומן של הבנות בביצוע הביקורים
דלעיל ,וינהגו בגמישות ובתיאום מרבי בעניין זה.
 .11כל אחד מן ההורים יעדכן את משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו הרשמי והמעשי ,וכן
במספר הטלפון הקווי והסלולארי בו ניתן להשיגו.
 .10ההורי ם יגלו גמישות בביצוע הסדרי הראיה והביקורים שנקבעו בהסכם זה ויתאימו את השעות
לגילן של הבנות ,צרכיהן המשתנים ויאפשרו לכל אחד מהצדדים לקבל את הבנות לאירועים
משפחתיים.
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 .29בכל מחלוקת הקשורה לבנות ,קשר ישיר או עקיף ,שלא תיפתר על ידי הצדדים ,מתחייבים
הצדדים לפנות ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה ,בטרם ינקטו בהליכים
משפטיים.
 .21הצדדים יאפשרו לבנות לשמור על קשר טלפוני רציף עם כל אחד מהם.
מזונות הקטינות
 .22מוסכם ונקבע בזאת כי הבעל ישלם לידי האישה ,מזונות מדור ואחזקת מדור עבור הבנות כמפורט
להלן:
 22.1החל מיום חתימת הסכם זה ובכל  5לחודש ישלם האב למזונות הבנות ,למדורן ולהוצאות
מדורן סך של  ₪ 2,999לחודש בעבור כל אחת מהבנות (במילים :אלפיים  .)₪סכום זה כולל
את כל צרכי הקטינות מכול מין וסוג .למעט האמור בפירוש בהסכם זה לא יחויב הבעל בשום
הוצאה נוספת משום מין וסוג שהוא.
 22.2המזונות ישולמו עד הגיע כל אחת מהבנות לגיל  11שנה או עד תום כיתה י"ב ,לפי
המאוחר.
 22.3החל מגיוס כל אחת מהבנות לשרות החובה בצה"ל או שירות לאומי ,ועד לסיום השירות,
ישלם האב לידי האם למזונות כל אחת מהבנות  1/3מהסכום אותו שילם בגין מזונותיהן בתום
כיתה יב' .ממועד סיום השירות האמור ועד להגיע כל בת לגיל  21ישולם סכום המזונות
האמור ישירות לידי הבת.
 22.4כמו כן ,מתחייב כל אחד מההורים לשאת בחלקים שווים בהוצאות החריגות של הבנות
כדלקמן:
 22.4.1הוצאות רפואיות שאינן מכוסות ע"י ביטוח הבריאות של קופת החולים ,לרבות
טיפולי שיניים  -האישה תשתתף בביטוח הרפואי לטיפולי שיניים שהבעל הוציא
לבנות תשלם מחצית מדמי הביטוח החודשיים ותקבל מחצית מההחזר ,אורתודנטיה
(לגבי הטיפול האחרון בסך  ₪ 11,133האישה תשלם מחצית מההחזרים שירדו
מחשבון הבעל עבור הטיפול האחרון רק החל ממועד חתימת הסכם זה ולא בגין
תשלומים שכבר שולמו) ,משקפיים ,ובלבד שהצדדים הסכימו מראש על גובה
ההוצאה הכספית ונחיצותה .טיפולים פסיכולוגיים ימומנו ע"י הצדדים בחלקים שווים,
בהעדר הסכמה בדבר הצורך/טיב/אופי/עלות הטיפול תכריע יחידת הסיוע שליד בית
המשפט לענייני משפחה.
 22.4.2בהעדר הסכמה בדבר נחיצות טיפול רפואי ,יכריע רופא המשפחה המטפל
בבנות .להסרת ספק מובהר כי אישור בכתב חתום ע"י רופא המשפחה בדבר
נחיצות הטיפול יהווה ראיה חלוטה לדבר.
 22.4.3האב והאם ישאו כל אחד בעלות מחצית חוג אחד ובמחצית מחזור אחד של
קייטנה (בישראל) בחופש הגדול בעבור כל אחת מהקטינות ובהתאם לבחירות
הקטינות ,ובלבד שעלות חוג לא תעלה על עלות חוג "_____" ב______.
 22.4.4הוראה מתקנת ו/או שיעורים פרטיים ו/או תגבור באנגלית  -בכפוף להמלצת
מחנכת הכיתה או המורה המקצועית ישאו הצדדים בחלקים שווים בצורכי
הוראה/תגבור/שיעורים כנ"ל לבנותיהם ,ובלבד שהתשלום לא יעלה על  ₪ 499לכל
צד לחודש ( ₪ 199בסה"כ לשניהם).
 22.4.5תשלומים בגין כל ההוצאות המפורטות לעיל יתבצעו ע"י שני הצדדים באופן שווה
כשכל אחד מהם ידאג להמציא המחאות ע"ס מחצית הסכום לפי הצורך כנגד הצגת
קבלות או אישורי תשלום או אישור בכתב מראש על עלות ההוצאה מהגורם המטפל,
ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף זה.
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 22.4.6כל סכום המפורט בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא
המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה .הסכומים יעודכנו בכל שלושה חודשים מבלי
שהאב יחויב בתשלומי הפרשי הצמדה בגין התקופה שבין עדכון אחד למשנהו.
העדכונים יעשו בחודשים ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר כל שנה.
אא"כ סוכם בין הצדדים אחרת בכתב ,יתווסף חלקו של האב בהוצאות
22.4.7
החריגות שלעיל אחת לחודש לתשלום המזונות שהוא מעביר לאם לפי הסכם זה.
 .23דמי המזונות ישולמו ב 5 -לכל חודש קלנדארי עבור אותו החודש מראש .תשלומים שלא ישולמו
במועדם ישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.
 .24מוסכם כי ההוצאות החריגות כאמור בסעיף  ,22.4תחשבנה להוצאה בגין תשלום מזונות לכל דבר
ועניין.
 .25קצבת הילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי תשולם לידי האם בנוסף לסכום המזונות
המפורט לעיל .להסרת ספק מובהר כי תשלום המזונות אינו מותנה בשהיית הבנות אצל האם
בפועל וימשיך כסדרו גם בחופשות ו/או בתקופות שבהן הבנות שוהות אצל האב בהתאם להסכם
זה.
 .26הצדדים מצהירים כי אין חוב מזונות הקודם לחתימה על הסכם זה.
 .27דמי המזונות יועברו על ידי הבעל לחשבון הבנק של האם ,שפרטיו כדלהלן :חשבון מס'
__________ בבנק ____________ סניף _______ או לחשבון אחר של האישה שפרטיו
יימסרו על ידה.
בית המגורים:
 .21הצדדים בעלים בחלקים שווים בבית מגורים (להלן' :בית המגורים') הממוקם ברחוב
_________ ,______ ,הידוע כגוש ____ חלקה __ תת חלקה _________ והרשום
____________.
 .20הצדדים מסכימים כי הבית ימכר למרבה במחיר בשוק החופשי ,וכי תמורת המכירה ,לאחר ניכוי
יתרת המשכנתא והוצאות המכירה ,קרי התמורה נטו ,תחולק בין הצדדים כך שבאישה תקבל
 69%מתמורת המכירה נטו ואילו הבעל יקבל  49%מתמורת המכירה נטו .בחלוקה זו מגולמת
חבות הבעל למדור ומוצהר כי הבעל שילם בדרך האמורה מראש את כל חבותו למדור בעבור
הקטינות.
 .39על דירת המגורים רובצת משכנתא לטובת הבנק ____________ העומדת על ( ₪ 115,999נכון
ליום  – __/__/90רצ"ב) בערכי סילוק .עד למכירת הבית וסילוק המשכנתא במלואה ,מכספי
התמורה ,ישאו הצדדים בהחזרי המשכנתא בחלקים שווים ,האב יוסיף לתשלום המזונות החודשי
שהוא מעביר לאם את מחצית המשכנתא מדי  5לחודש.
 .31לאחר חתימת הסכם זה הבעל יעזוב את בית המגורים בהתאם לאמור להלן:
א .מאחר והבעל מתכנן לנסוע לחו"ל ביום א' הקרוב לשבעה ימים עד ליום __ __/__/תינתן
לו האפשרות להתארגן במשך ארבעה ימים נוספים עד ליום __ __/__/שאז יפנה את
חפציו ויעזוב את הדירה.
ב .הבעל מצהיר כי במשך תקופה זו יצמצם למינימום את שהותו בבית כדי למנוע במידת
האפשר חיכוך מיותר בין הצדדים.
ג .היה ולא סודר הגט מכול סיבה שהיא ו/או לא אושר ההסכם בבית המשפט בשל מעשה
ו/או מחדל של אישה יחול כל האמור בסעיף  6לעיל והבעל יהיה רשאי לשוב להתגורר
בבית.
 .32מיום עזיבת הבעל את הבית ,ועד למסירת החזקה בדירה לקונים ,מתחייבת האישה לשאת במלוא
הוצאות אחזקת הבית ובתשלום כל חשבונות הבית מכול מין וסוג .כן ,מתחייבת האישה לשמור
את הנכס מכול משמר ,לטפחו ולהחזיקו ברמת התחזוקה בו תוחזק עד למועד עזיבת הבעל את
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בית המגורים .ההוצאות היחידות בהן הבעל ישא במחציתן הן החזר המשכנתא החודשי עד
לסילוקה מכספי תמורת המכירה ,תיקונים הנושאים אופי של בעלות וכן במלוא הוצאות הבית עד
למועד עזיבתו .למען הסר ספק מובהר כי הבעל לא יחויב הן במזונות לפי הסכם זה והן במלוא
הוצאות הבית במקביל ,ותשלום המזונות לפי הסכם זה יחל עם עזיבתו את הבית.
 .33האישה והבנות ימשיכו להתגורר בדירה עד ליום ____ ,__.__.במועד זה מתחייבת האישה
לפנות את הדירה ,והדירה תעמוד פנויה וריקה למכירה מיידית ,הכל בכפוף לאמור להן:
א .ביום __ __.__.הצדדים יפנו במשותף לשני מתווכים ממודיעין על מנת שיעריכו את שווי
הבית למכירה וכדי שיפעלו מייד למכירתו .מחיר המכירה המבוקש יהיה הממוצע שבין
הערכות שני המתווכים הנ"ל.
ב .המתווכים יציעו את הדירה למכירה במחיר הממוצע האמור ,ויודיעו כי הדירה מיועדת
למסירה החל מיום __.__.__.
ג .היה וימצא קונה המבקש להיכנס לדירה עד ליום __ __.__.תפונה הדירה לידי הקונה
האמור במועד הנ"ל בהתאם.
ד .היה וימצא קונה המבקש להיכנס לדירה במועד מאוחר יותר תוכל האישה להמשיך
ולהתגורר בבית עם הבנות עד למועד הפינוי המוסכם עם הקונה.
ה .בכל מקרה שבו הדירה לא תימכר על ידי הצדדים כאמור עד ליום __ __.__.יהיו ב"כ
הצדדים כונסי נכסים לצורך מכירת הדירה למרבה במחיר ,אא"כ שני הצדדים הסכימו
ביניהם בכתב על הארכת מועד המכירה ועיכוב המכירה באמצעות כונסי הנכסים כאמור.
אישור הסכם זה על ידי בית המשפט יהווה מינוי ב"כ הצדדים – עוה"ד ______
ו_______ ככונסי נכסים למכירת הדירה.
ו .כונסי הנכסים יציעו את הדירה למרבה במחיר ,יקבלו חוו"ד שמאי בקשר למחיר הדירה,
ויפנו בבקשה לאשר כל הסכם שייחתם על ידם .האישה תפנה את הבית במועד הפינוי
ומסירת החזקה לקונה שיהיה נקוב בכל הסכם שכונסי הנכסים יחתמו עליו ויאושר על ידי
בית המשפט.
ז .שכ"ט כונסי הנכסים יעמוד ע"ס  + 6%מע"מ משווי המכירה.
 .34הצדדים מתחייבים לשאת בחלקים שווים בכול העלויות הקשורות במכירה לרבות פרסום ,תיווך,
שכר טרחת עורכי דין ו/או כונסי נכסים ,מיסים והוצאות מכירה ,בין אם ההוצאה פורטה בסעיף זה
ובין אם לאו .הצדדים יעדכנו זה את זה בכול פגישת מכירה ויתאמו מועדים הנוחים לשני הצדדים
למפגש עם הקונים הפוטנציאלים.
דירה בפרויקט "_________"
 .35ע"ש הבעל רשומה דירה בפרויקט "_________" הממוקמת ברחוב ________ בית
מספר_______ דירה מספר ____ והידועה כגוש ____ ,חלקה _____ ,תת חלקה ___
והרשומה ______________ .על הדירה רובצת משכנתא הרשומה על שם הבעל.
 .36האישה מוותרת על כל זכות מכול מין וסוג שהוא בנכס זה בתמורה לסכום של ₪ 125,999
(במילים :מאה עשרים וחמישה אלף  ,)₪אשר ישולמו לאישה מחלקו של הבעל בבית המגורים
________ ,מחלקו בתשלום הראשון שיתקבל מהקונים בצירוף הפרשי הצמדה למדד ממועד
חתימת הסכם זה ועד לתשלום בפועל.
 .37האישה מצהירה ,כי בכפוף לקבלת הסכום הנקוב בסעיף הקודם ,אין לה ולא תהייה לה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה מכול מין וסוג שהוא ביחס לנכס האמור.
תכולה
הבעל ייקח מהבית מיטלטלין הדרושים לו בהתאם לרשימה הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ,יתר
התכולה תישאר אצל האישה.
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רכבים
 .31הצדדים בעלים בחלקים שווים ברכב "_________" שנת יצור ____ מ.ר ._______ .הרכב
יי מכר לכול המרבה במחיר בשוק החופשי והתמורה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים .לחילופין
תוכל האישה להשאיר בחזקתה את הרכב שיעבור על שמה ,ולנכות מחלקה במכירת הדירה את
שווי הרכב לפי מחיר מחירון דהיום בצירוף הפרשי הצמדה למדד.
 .30לצדדים היה בזמן שהותם בקנדה רכב מסוג "__________" .רכב זה נמכר לאחרונה ב______
על ידי סוחר רכב בסכום של  19,999דולר ____ .עמלת המכירה עמדה על  499דולר ____ ,כך
שתמורת המכירה נטו עמדה על  0,699דולר ____ .הבעל יעביר לאישה ערך שקלי של 4,199
דולר ____ תוך  7ימים ממועד חתימת הסכם זה ביחד עם העתק של הסכם מכירת הרכב.
איזון פנסיוני
 .49הבעל מקבל גמלה חודשית בגין עבודתו .הצדדים מסכימים ,כי בהתחשב בשנות הנישואין ביחס
לתקופת השירות ,זכאית האישה לקבל  31%מהגמלה נטו שיקבל הבעל או  ₪ 4,999בחודש לפי
הגבוה מבין השניים .מוסכם על הצדדים ,כי הבעל יעביר לאישה מדי חודש בחודשו ,ב 5 -לכול
חודש סכום זה ישירות לחשבונה .אחת לשנה יעביר הבעל לידי האישה  12תלושי קצבתו ,על מנת
שניתן יהיה לערוך תחשיב מדויק של הסכומים .כל צד שיחוב לאחר עריכת התחשיב הסכום
ישופה בדרך של תוספת או קיזוז מהתשלום הקרוב.
 .41לאישה זכויות פנסיה צבורות על שמה בגין עבודתה ב_________ .הבעל מוותר על זכויות אלה
והם לא יאוזנו בין הצדדים ,כאמור להלן – ויתור זה לא יחול על קרנות השתלמות.
חשבונות בנק
 .42על שם הבעל חשבון בנק בבנק ________ סניף ________ מספר חשבון ______.
 .43על שם האישה חשבון בנק בבנק ___________ ,סניף ______ ,מספר חשבון _________.
 .44הצדדים יאזנו את היתרות הנזילות בחשבונות אלו תוך  7ימים ממועד אישור הסכם זה .הצדדים
מצהירים כי אין חובות ויתרות בחובה בחשבונות אלה.
 .45מועד האיזון לכול זכות כספית בהסכם זה נקבע ליום ____ __.__.ובכפוף למועד גמילתה של
הזכות בפועל.
קופות ,חסכונות ,קרנות
 .46על שם הבעל רשומות הזכויות הבאות ,אשר יאוזנו כל אחת במועד גמילתן ,בכפוף לחבות מס,
בחלקים שווים בין הצדדים ,ובכפוף ליום הקובע לביצוע האיזונים הוא יום ____( __.__.הסכומים
הנקובים להלן נכונים ליום __ __/__/הבעל ימציא אישורי יתרה לגבי __ __/__/ומצהיר כי לא
נעשתה כל פעולה בזכויות אלו מאז יום __ __/__/ועד היום):
46.1

תוכנית חסכון "____" בבנק ______ -התוכנית נזילה מיום ____ .__.__.הסכום-
 .₪ 00,290הצדדים מסכימים כי הסכומים המופקדים בתוכנית זו יופקדו כחסכון ללימודים
על תיכוניים עבור בנותיהם ועבור ____ ,בתה של האישה מנישואיה הקודמים .חלקה של
____ יועבר לה מייד ואילו חלקן של הקטינות יופקד בחשבון נאמנות משותף לשני
הצדדים.

46.2

קרן תגמולים ____ -התוכנית נזילה מיום ____ .__.__.הסכום.₪ 00,9,, -

46.3

קופת גמל "______" -היתרה נכון ליום ____ __.__.היא  .₪ 00,000נזילה בעוד כ__ -
שנים.

46.4

קרן השתלמות _______ -________ -התוכנית נזילה מיום ____ .__.__.הסכום-
.₪ 00,0,0

46.5

קופת גמל "________" -________ -יתרה נכון ליום ____ .₪ 90,209 -__.__.נזילות
בפרישה.
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46.6

קופת גמל ______  -נזילות בשנת ____ .סכום.₪ 0,099 -

46.7

קופת גמל _________ .₪ ,,092-

46.1

קרן השתלמות "_____" -______ -נזילות ביום ____ .__.__.הסכום .₪ 6,900

46.0

פוליסת ביטוח חיים בחברת ביטוח "____" -נזילה מיידית .הסכום.₪ 0,,296 -

 46.19הבעל מתחייב כי עד למועד גמילת כל זכות והתחשבנות/קיזוז/איזון בפועל מול האישה לא
יעשה כל פעולה בנכסים האמורים.
 .47על שם האישה קרן השתלמות של __________ שסה"כ היתרות בה נכון ליום ______.__.
עומדת על  .₪ 63,999הצדדים מסכימים כי קרנות אלו תאוזנה לפי היתרה הנקובה בסעיף זה אל
מול הכספים הראשונים שיגיעו לאישה במסגרת סעיף  46לעיל.
חובות
 .41לצדדים הלוואה המנוכה מתלוש שכרו של בעל .יתרת ההלוואה לסילוק עומדת על .₪ 14,474
מוסכם ,כי הבעל יקזז את מחצית יתרת ההלוואה מחלקה של האישה ברכב שנמכר ב____,
כמפורט בהסכם זה.
העדר תביעות:
 .40בכפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדים ,מצהירים בזה הצדדים כי אין להם ולא
תהיינה להם ,זה כלפי זה ,כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/או הנובעים
מקשר הנישואין שביניהם ,מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.
 .59במועד ,ובכפוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה ,כתובתה ותוספת כתובתה.
כללי:
 .51הבעל ישיב לאישה סך של  ₪ 19,999כשיפוי בגין הוצאות משפטיות שהוציאה ,סכום זה יועבר לה
לאחר חתימת ההסכם ולא יאוחר מתשעים יום ממועד חתימת הסכם זה.
 .52הצדדים מצהירים כי חתמו הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי ,בהבינם את תוכנו משמעותו
ותוצאותיו.
 .53הצדדים מבקשים מבית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק
דין ,על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג ,1073 -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
תשכ"ב –  1062וחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט –  1050וכל הוראת חוק אחרת
הנוגעות לעניין ,וליתן להסכם זה תוקף של פסק דין.
 .54כל צד שיגלה קיומו של נכס שלא הוצהר עליו במפורש בהסכם זה והועלם מידיעתו מכל סיבה
שהיא ,יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בכל תביעה לכל סעד חוקי מייד כשיגלה את קיומו של
הנכס האמור ,ואין בחתימת הסכם זה כדי לגרוע מכל זכות/טענה/תביעה שיש לכל צד בנוגע לאותו
נכס.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________
_________

_______________
_____________
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נספח הסדרי ראיה בחופשות וחגים
 .1בחגים הבנות ישהו אצל כל אחד מן ההורים לסירוגין ,לפי הטבלה הבאה:
טור א'
ראש השנה
סוכות
 3ימי חול המועד האחרונים ושמחת תורה
חנוכה
 3ימים ראשונים
פורים
פסח
 3ימי חול המועד האחרונים וחג שני
יום העצמאות

טור ב'
יום כיפור
סוכות
חג ראשון ו 3-ימי חול המועד הראשונים
חנוכה
 4ימים אחרונים
פסח
חג ראשון ו 3-ימי חול המועד הראשונים
ל"ג בעומר
שבועות

 .2בשנה הראשונה להסכם ישהו הבנות 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 הבנות שבוע רצוף מבלי שיתקיימו הסדרי ראייה להורה השני
וזאת לצורך יציאה לחופשה מחוץ לבית .אם הצד עמו ישהו הבנות לא יצא לחופשה מחוץ לבית,
יחולו הסדרי הראיה המפורטים בהסכם.
 .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

