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 דוגמאות של הסכם גירושיןעוד 

 

 הסכם גירושין

 

 XXXX בשנת XXX לחודש XXביום  XXXXב שנערך ונחתם

  XXXX                   :בין
 XXXX      ' מרח

 מצד אחד                     "(האם"או /ו" האישה: "להלן)
 

 XXXX                 לבין:
 XXXX      ' מרח

   מצד שני                                                ("האב"או /ו  "הבעל: "להלן) 

                                                                    

 __________ביום  קפריסיןז ב"זלנשאים ותושביה, והצדדים אזרחי ישראל  :הואיל 

 ;ז"זמוהצדדים החליטו להתגרש 

 :המנישואיהם הילד דהולצדדים נול               :והואיל
 

XXXXX  .ת.זXXXX תאריך לידה ,XXXX 
 " (הנ/ הקטי ההילד: ")להלן                                                                               

ויחסי בני הזוג עלו על שרטון ונתגלעו ביניהם חילוקי דעות שאינם ניתנים                :והואיל
 ;לגישור

      ;אך ללא הואיל, ובני הזוג ניסו לפעול לשלום בית ביניהם               :והואיל

   ;להחלטה ולהסכמה בדבר גירושין זה מן זו, לאחר שיקול דעת, ובני הזוג הגיעו               :והואיל

 הומזונותי נהקטיוברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר ביניהם את ענייני החזקת ה               :והואיל
   ;ענייני הרכוש המשותף וחלוקתו וכן את

 וברצון הצדדים לבצע איזון משאבים בהקדם האפשרי : והואיל

 :אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .א

הצדדים מצהירים כי מטרת הסכם זה, הינה הרצון לקיים מערכת יחסים הוגנת  .ב

טרה זו הינה הבסיס ומהות ההסכם כולו ולב ליבן של תוך כבוד הדדי. מ

 התחייבויות הצדדים.

ימים מיום החתימה  7בתוך  XXXXב המשפט לענייני המשפחהבית הצדדים יפנו ל .ג

 על ההסכם, בבקשה לאישור ההסכם.

 נהמשמורת הקטי

חוק הכשרות  עפ״י, הקטינה ו להיות האפוטרופוסים הטבעיים שלשני ההורים ימשיכ .1

 .1962 – התשכ׳׳ב, ת והאפוטרופסותהמשפטי

האם עד במשמורת  תהיה היאהוסכם בין ההורים, כי  ם של הקטינהלאחר ששקלו את טובת .2

 .18לגיל  ההגיע

https://www.azr.co.il/%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9f/%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9f/
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לכבוד אב ואם בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט, למותר לציין  הנשני ההורים יחנכו את הקטי .3

ההורים יתייעצו  כלפי בני משפחתו.כלפי ההורה השני ו/או  הנכי כל הורה לא יסית את הקטי

 וישתפו ,השמירת בריאות, הנשל הקטי הלחינוכ ביניהם בקשר לכל דבר ועניין עקרוני בנוגע

 .כך שההחלטות תתקבלנה בהסכמה בין הצדדים, בעניינים אלה ביניהם פעולה

כל מידע שיתקבל מהמוסד  הנהקטי תלשני ההורים יהיה קשר עם המוסד החינוכי בו לומד .4

יימסר להורה השני ושני ההורים ( מסיבות, טיולים, תעודות, אסיפת הורים: כגון)לימודי ה

כל הורה רשאי לפנות למוסד החינוכי . באירועים במוסד החינוכי, עד כמה שניתן, ישתתפו

 .לקבלת מידע

לרבות גישה לאתר  ,הנלשני ההורים תהיה גישה מלאה לנתונים רפואיים לגבי הקטי .5

 .פת חוליםאינטרנט של קו

את חתימת  הדורשים, נהמוסכם כי טיפולים רפואיים הכרחיים דחופים לקטי .6

הצדדים, בהם לא ניתן להשיג את הסכמת בן הזוג השני, תהיה מספקת ככל שיידרש, 

 חתימת אחד הצדדים.

במקרה של מחלוקת יפנו הצדדים יחדיו לרופא מומחה בתחום הרלוונטי ויפעלו  .7

טיפול רפואי דחוף שאינו מאפשר היוועצות כאמור,  בהתאם להמלצתו. במקרה של

יהא רשאי כל הורה לבצעו ללא היוועצות ובלבד שיודיע לבן הזוג השני אודות 

 הטיפול בסמוך למתן הטיפול.

כפי שרשום במנהל האוכלוסין  נהההורים מתחייבים כי לא ישנו את פרטי הקטי .8

 ובכל אחד ממאגרי המידע הרשמיים ו/או הציבוריים.

 בין ההורים שהותלוקת זמני הח
 

תוך הבנה, התחשבות ובתיאום  השהותהאב והאם מתחייבים לפעול בעניין הסדרי  .9

פגש עם שני ההורים באופן תבראש מעייניהם על מנת ש הנמראש, כשטובת הקטי

 סדיר וקבוע.

 :שבוע ראשון .א

 'X ,'X Xאצל האם: ימי 

 ' וסופ"שX 'Xאצל האב: ימי 

 :שבוע שני .ב

 ' וסופ"שX ,'X ,'Xמי אצל האם: י

 'X-' וXאצל האב: ימי 

. האב יאסוף את עם כל אחד מההורים בכל סופשבוע שני השהת נההקטי בסופי השבוע

ביום ראשון ישירות למסגרת ה ויחזיר תום מסגרת החינוכית ביום שישיב הנהקטי

 החינוך )בימים בהם אין מסגרות חינוך, האב יחזיר את הקטינה לבית האם עד השעה

8:00) . 



 3 

 

בקייטנה או במסגרת אחרת, ימשיכו להתקיים  תשההנה הקטיבמידה ו בחופש הגדול: .ג

סכמו יההורים אוגוסט -לאחר תום המסגרות בחודשים יוליזמני השהות השגרתיים. 

א'+ב'  9ביניהם בכתב ובהעדר הסכמה יתקיימו ימי שהות בהתאם לחלוקת הימים בס' 

 בבוקר. 8:00וזאת מהשעה 

 
בפועל, שהוא ידאג  תאצל ההורה אצלו נמצא הנהקטי תשההה ל הקטינלה שבימי מח .ד

 לכל מחסורה כולל טיפול רפואי. 

 עם כל אחד מן ההורים לפי החלוקה כדלקמן: תשהה נההקטי :ם ומועדיםבחגי      .10

חול  ראש השנה, חג ראשון של סוכות )שמחת תורה( ומחצית הראשונה של :אצל האם

של חנוכה, חג ראשון של פסח )לילה סדר( ומחצית אשונה המועד סוכות, מחצית הר

 ראשונה של חול המועד פסח, יום העצמאות, שבועות. 
 

חג שני של סוכות )שמחת תורה( ומחצית שניה של חול המועד יום כיפור,  :אצל האב

סוכות, מחצית השניה של חנוכה, פורים, חג שני של פסח ומחצית שניה של חול המועד 

 עומר. פסח, ל"ג ב
 

 בשנה שלאחר מכן במהופך, וחוזר חלילה. 
 

 זמני השהות בחג גוברים על זמני השהות במהלך הימים הרגילים. 
 

 ההורים מסכימים לנהוג בגמישות ובהתחשבות הדדית בכל עניין הנוגע לזמני השהות   .11

 האמורים לעיל, ולפתור מחלוקות שתתגלענה ביניהם, ככל האפשר, בדרכי שלום     

 סכמה.ובה
      

 לחו"ל ניםהוצאת הקטי

 .יהיה בישראל נההרגיל של הקטים מגוריהומקום  המוסכם כי מרכז חיי .12

 

 על כל מסמך הדרוש יהיה דרכון ישראלי ולשם כך יחתמו  נהההורים מסכימים שלקטי .13

 לצורך הנפקת הדרכון והארכת תוקפו.
    

יעדכן את ההורה השני ויקבל  ,נהבמידה ואחד ההורים מעוניין לצאת מהארץ יחד עם הקטי .14

ההורה שהסכים  את הסכמתו מראש ובכתב וזאת לאחר קבלת כל פרטי הנסיעה ומטרתה.

 , במידה ודרוש.לנסיעה יחתום על כל מסמך הדרוש לצורך הנסיעה

 

ל וטילב מוסכמת ומשותפת בבקשה XXXXהצדדים יפנו לבית המשפט לענייני המשפחה ב .15

 עיכוב יציאה כנגד הקטינה.

 
ההורה הנוסע מתחייב להעביר להורה השני פרטים לגבי הנסיעה ולדאוג לקיום קשר רציף בין  .16

ימים אלא אם כן סוכם  14לבין ההורה השני. תקופת היציאה לחו"ל לא תעלה על נה הקטי

 אחרת בין ההורים בכתב.

 
 

 



 4 

 

 

 
ארצה במועד שנקבע לכך בכתב ומראש תחשב  הנ.  מוסכם כי אי החזרת הקטי20

שלא כדין כמשמעותה בחוק אמנת האג  ה״ או ״אי החזרה״ של הילדרחקהל״ה

 .1991 - התשנ״א)החזרת ילדים חטופים(, 

 

 ניםמזונות הקטי
 

 מדור והוצאות מדור בסך   ,הנהקטי עבור המזונות דמילידי האם את  ישלם .     מוסכם כי האב21

 .XXXX-החל מ לחודש ₪ XXXXשל 

 
או סיום בית הספר התיכון לפי המאוחר מבין השניים. דמי  18ו עד גיל .     דמי המזונות ישולמ22

 10בכל  ________________המזונות ישולמו באמצעות האם, ישירות לחשבונה בבנק 

 לכל חודש.
 

או סיום בית הספר התיכון ) המאוחר מבין השניים ( ועד  18לגיל  הנהקטי ה.   בהגיע23

ישלם האב  ו הסדיר בצבא המאוחר מבין שניהם,או עד סיום שירות 20לגיל  ההגיע

  לידי האם שליש מדמי המזונות.

כל סיוע ו/או ו/או מענק הנחה ו/או  ו/או כל קצבה אחרת לאומי לביטוח .    קצבאות מהמוסד24

 בנוסף לסכום המזונות.האם  לידי תשולם  נוסף

          

 חריגות:הוצאות 

 
ת חריגות הרפואיו החינוך והוצאות ההוצאותבמחצית מן  כל הורה יהא חייב לשאת .  בנוסף,25

 בהתאם לרשימה דלמטה:וזאת  הנשל הקטי

הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים, טיפול פסיכולוגי ואבחון דידקטי וזאת 

על פי המלצות הגורמים הרפואיים ו/או גורם טיפולי, טיפולי שיניים לרבות בדיקות שגרתיות 

ר שיניים, משקפיים ו/או עדשות, ציוד אורתופדי, שכר לימוד )לרבות מעון / גן / משפחתון ויישו

 ובניכוי הנחה שתתקבל, ככל שתתקבל(, צהרונים עד לכיתה ג' )כולל( שיעורים פרטיים וזאת

בהתאם להמלצת הגורם החינוכי, חוגים )בעלות מרבית של מתנ"ס/שירות ציבורי(, מחזור אחד 

בר לקייטנת המוסד הלימודי מידי שנה )בעלות מרבית של קייטנת מתנ"ס / של קייטנה מע

בתיאום ובהסכמת שני הצדדים מראש, תשלום  -קייטנה ציבורית(, מחזור נוסף של קייטנה 

עבור נסיעה לימודית לחו"ל כגון מצעד החיים, כל תשלום למוסד לימודי בו לומדת הקטינה 

וכד', הוצאות רכישת ספרי לימוד וביגוד וציוד לימודי לרבות אגרה, דמי שכלול וועד הורים 

בניכוי סכום מענק הלימודים שתקבל האם בתחילת כל שנה  -נדרש בתחילת כל שנת לימודים 

 מאת המוסד לביטוח לאומי )במידה ותקבל(. 

 כן לעשותהשני  ההורה שנתבקש מיוםיום  14 תוך יבוצע חריגה הוצאה עבור תשלום החזר

 . ותקבל ובליווי
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כשהמדד הבסיסי הוא המדד הידוע   . דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן28

דמי  ,ביום אישור ההסכם והם יעודכנו אחת לשלושה חודשים. במידה והמדד ירד

 המזונות לא ירדו.

שא הפרשי הצמדה מהמועד שהיה צריך לשלמו ועד י. סכום המזונות שלא ישולם במועדו י29

 .ם המלא בפועל התשלו

 המשותף וחלוקתו הרכוש ענייני

המצויים בדירה  מיטלטלין ופרטי הריהוטהאישה תחליט ורשאית לקחת מהדירה המשותפת כל  .30

 המשותפת.

 לצדדים חשבונות בנק נפרדים וכל אחד יהיה אחראי חשבונו, לחובות והיתרון שבחשבון.   .31

של העסק ויהיה אחראי , הבעל ימשיך להיות הבעלים XXXXבבעלות הבעל חנות  .32

 לניהולו וכל המשתמע מכך.

. הצדדים מצהירים, מסכימים ומתחייבים שכל החובות ו/או התחייבויות ו/או החיובים 34

של מי מהצדדים לכל גורם ו/או מוסד, לרבות בנקים, רשויות מס ו/או לכל רשות 

יה האחראי אחרת, יהיו באחריות הצד שיצר את החוב ו/או ההתחייבות ואותו הצד יה

 הבלעדי לסילוקם בהתאם לאמור לעיל .

. הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל מה שנוצר ע"י הצדדים ו/או מי מהם, הרשום על 35

שמם ו/או המצוי בהחזקתם ו/או בהחזקת מי מטעמם ומכוחם, מכל מין וסוג, לרבות 

ארץ, יהיו פוליסת ביטוח, קופת גמל, קרנות, זכויות ממקום העבודה, בארץ ומחוץ ל

שייכים בלעדית לאותו צד ובמקרה פדיון, הכספים שישוחררו, יהיו שייכם לצד 

 שבבעלותו אותה פוליסה.

 . פנסיה הצבורה על שם אחד הצדדים, תישארו לבעלותו של הצד שעל שמו צבורה אותה     36

 פנסיה וכי לצד שני לא יהי בה כל חלק.      

 

 והעדר תביעות שונות

 

תביעות        כל לביצועו של הסכם זה מסכימים ומצהירים הצדדים כי לא תהיינה להם עוד.  בכפוף 37

וכי האמור בהסכם זה מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל תביעות , מכל מין וסוג איש כלפי משנהו

 .וחובות משותפים, כולל בגין מזונות העבר, זכויותיהם וחובותיהם זה כלפי זה, בני הזוג

או /או התחייבות ו/ממצה את כל התחייבויות והסכמות הצדדים ומבטל כל מצג ו . הסכם זה38

 .פ ובכתב בין הצדדים עובר לחתימתם על הסכם זה"בעהבטחה שנעשו 
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 האחד ממשנהו מאשרים ומצהירים הצדדים כי אין להם ולא תהיינה להם, . פרט לקבוע בהסכם זה39

או הקשור /או הנובע ו/שהוא ומכל הכרוך ו ןטענות ומענות מכל סוג ומי, דרישות, תביעות

כל התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה . או ברכושו של אחד מהצדדים/בנישואיהם וברכושם ו

 .שלובות זה בזו

 ופסק דין אישור

 המשפט לענייניתהיה לבית  הנהסמכות לדון בנושאים הקשורים במשמורת ומזונות הקטי. 40

 .XXXXב

משמעויותיו , בהבינם את תוכנו, חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי הצדדים מאשרים כי.  41

 .ותוצאותיו

לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין  XXXXהרבני האזורי ב הדיןהצדדים יבקשו מבית .  42

חוק הכשרות המשפטית , 1973 -ג "התשל, י חוק יחסי ממון בין בני זוג"עפלרבות , על פי כל דין

 .1959 -י "תש( מזונות)והחוק לתיקון דיני משפחה  1962 -ב "התשכ, ופסותוהאפוטר
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