הסכם גירושין
שנערך ונחתם במלון קרלטון בנהריה ביום ______ לחודש _____ שנת 2011
בין:

משה כהן ת.ז 123456789
מכתובת.......................................................... :
(להלן" :הבעל"" ,האב")

ל ב י ן:

-מצד אחד-

יפעת כהן ת.ז 987654321
מכתובת :רחוב ..............................................
(להלן" :האישה"" ,האם")

ובעניין:

מיכל ,ת.ז  ,87766551ת.לידה 04/05/2005
מרים ,ת.ז  ,33445566ת.לידה 23/05/2011

הואיל

-מצד שני-

להלן" :הקטינות"

והבעל והאישה (להלן" :בני הזוג" "ההורים") הם יהודים ,אזרחי ישראל הנשואים זה לזו כדמו"י
מיום ________.

והואיל

ומנישואיי בני הזוג נולדו הקטינות ,שהן בנות ביולוגיות של שני הצדדים.

והואיל

ובני הזוג הגיעו להחלטה ולהסכמה בדבר פרידתם זה מזו ,בהקדם האפשרי ,בגט פיטורין כדת
משה וישראל;

והואיל

וברצון בני הזוג להסדיר בהסכם זה את כלל העניינים הכרוכים בגירושיהם ,לרבות סדרי החזקת
הילדות ,הסדרי הראייה ,מזונות הילדות וכן את העניינים הנוגעים ליחסי הממון שביניהם ,כפי
שיפורט להלן;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא ונספחים

.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות ו/או אי התאמה בין הוראות ההסכם לבין הוראה שבנספח
תהא הוראת ההסכם גוברת ועדיפה והוראות הנספח תפורשנה ותיקראנה בהתאם וברוח הוראות
ההסכם ,אלא אם נאמר אחרת במפורש.

.2

הגירושין

.2.1

בני הזוג מעוניינים להתגרש בגט פיטורין בהקדם האפשרי.

.2.2

תנאי מהותי ויסודי לקיום הסכם זה הוא שבני הזוג יגישו בקשה משותפת לגירושין לבית הדין הרבני
האזורי בעיר תל אביב אשר לו הסמכות לדון בעניינם ,יופיעו בכל המועדים שיקבעו וימלאו אחר כל
הוראות בית הדין עד לסידור הגט בפועל .הבעל מתחייב לשאת בכל האגרות הכרוכות בפתיחת תיק
גירושין ,בסידור הגט ובכל הוצאה אחרת הקשורה להליך זה וכן באגרות בית משפט.

2.3

בני הזוג מתחייבים לנהוג ,זה כלפי זה ,בכבוד הדדי ובאיפוק מיום החתימה על הסכם זה ואילך.

.3

משמורת הילדות

3.1

מוסכם בזה בין ההורים ,כי הקטינות יהיו בחזקת האם ובמשמורתה עד להגיען לגיל .18

3.2

ההורים הינם ,ויישארו ,האפוטרופסים הטבעיים של הילדות ומוטלת עליהם חובת דיווח והיוועצות
לגבי כל החלטה משמעותית ,החורגת מהטיפול היום יומי בקטינות.

3.3

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בכל עניין מהותי הנוגע לילדות ולקבל החלטות בעצה אחת
ובמשותף ,לרבות החלטות בענייני חינוכן ,גידולן ובריאותן של הילדות ,למעט במקרי חירום.

3.4

בני הזוג יחנכו את הילדות לאהוב ולכבד את הוריהן ובני משפחתן המורחבת ומתחייבים שלא
להסית את הילדות זה כנגד זה.

3.5

הצדדים מתחייבים ליידע אחד את השני בכל פעילות המתקיימת במסגרת החינוכית והנוגעת
לילדות ,לרבות מסיבות ,פעילות מיוחדת ,וכל פעילות בה מתבקשת השתתפות ההורים או מי
מהם וכן אספות הורים ,וזאת באמצעות משלוח מסרון או בכל דרך אחרת ,אם מסרון אינו
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מסתייע .הצדדים רשאים להיות חברים בכל רשימת תפוצה  /ווטסאפ  /פייסבוק ודומיהם,
הרלוונטיות לעניין זה.
3.6

כל אחד מההורים רשאי להיות בקשר ישיר עם הגורמים האחראיים על הקטינות במוסדות החינוך
בהם הן מתחנכות וכן להשתתף בכל אסיפות ההורים ,הטקסים ושאר הארועים המתקיימים
במוסדות החינוך ,אליהם מוזמנים ההורים.

3.7

לכל אחד מההורים ,הזכות לקבל כל מידע הרלוונטי לילדות ,לרבות מוסדות חינוך ,יועצים
חינוכיים ,עובדים סוציאליים ,מוסדות רפואה וכו' ,וזאת ללא צורך בהסכמת ההורה השני.

3.8

כל הורה יהיה אחראי לקחת את הקטינות לטיפול רפואי ,במידת הצורך ,בזמן אשר בו הקטינות
יהיו בהשגחתו .אותו הורה שהקטינות בהשגחתו ,יידע את ההורה השני ,בדבר מחלת הקטינות.

3.9

ההורים ידאגו להזמין כפל כרטיס קופ"ח של הקטינות ,כך שלכל אחד מהם יהיה כרטיס קופ"ח
שלהן.

 3.10הצדדים מתחייבים לאפשר לקטינות ,לקיים קשר חופשי ומלא עם כל אחד מהם ,לרבות שיחות
טלפוניות ,ולרבות עם המשפחה המורחבת משני הצדדים.
.4
4.1

זמני שהות (הסדרי ראיה וביקור)
האב והאם מתחייבים לפעול בעניין הסדרי הראייה עם הקטינות ,תוך הבנה ,גמישות והתחשבות
ובתיאום מראש ביניהם ,על מנת שישהו אצל שני ההורים בצורה סדירה בהתאם לימים אשר
נקבעו בהסכם זה ,אך תוך התחשבות בעבודה ובעניינים אחרים ,הדורשים גמישות מבחינת
עריכת שינויים בהסדרי הראיה.

4.2

החלפת המועדים של הסדרי הראיה ,תיעשה בתיאום בין ההורים ,של לפחות  24שעות מראש
בהודעה טלפונית ותתבצע לאחר קבלת אישור בע"פ של ההורה השני .זאת ,אלא אם מדובר
באירוע שאותו הורה לא ידע אודותיו  24שעות מראש ושינוי הסדרי הראיה הנו הכרחי.

4.3

מוסכם כי בשל אירועים שונים כגון שמחות וכיוצ"ב ,אצל האם או האב יחולו שינויים בהסדרי
הראיה ,הכול לפי תיאום והסכמה בין הצדדים מראש.
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4.4

בימים שבהם יש מסגרות חינוך ,האב יאסוף את הקטינות ישירות ממסגרות החינוך בימי ב' ו-ד'
כולל לינה ויחזירן למסגרות בימי שלישי וחמישי בבוקר בהתאמה .בנוסף בכל סוף שבוע שני,
יאסוף האב את הקטינות ביום שישי מהמסגרות והקטינות ישהו אצלו עד שעה אחת לאחר צאת
השבת ,שאז ישיב האב את הקטינות לבית האם או לכל מקום אחר עליו תודיע האם .אחת לחודש
בשבוע האחרון של כל חודש בו שוהות הקטינות עם האב ,ילונו הקטינות בשבת בלילה אצלו,
והאב ישיבן לביה"ס בבוקר יום ראשון.

4.5

בימים בהם אין מסגרות האיסוף ,יתבצע עד לשעה  10:00וההחזרה לבית האם תתבצע עד
לשעה  10:00למחרת .
חגי ישראל

4.6

בחגי ישראל ישהו הקטינות אצל ההורים באופן שווה ,כך שבכל שנה ישהו הקטינות אצל אחד
הצדדים באותו חג אשר שהו בשנה הקודמת אצל הצד השני .הטבלה כדלהלן חלה לאחר חתימתו
ואישורו של הסכם זה:
החג

האם

האב
X

ראש השנה
ערב יום כיפור +כיפור

X

סוכות חג ראשון+
מחצית

ראשונה

X
של

חול

המועד
סוכות חג שני+

X

מחצית השנייה של חול המועד
ערב חנוכה

X

פורים

X

פסח חג ראשון+
מחצית

ראשונה

X
של

חול

המועד
פסח חג שני+

X

מחצית שנייה של חול המועד
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יום העצמאות
ל"ג בעומר

X
X

חג השבועות

X

4.7

בשנה שלאחריה  ,הסדר זה מתהפך וחוזר חלילה.

4.8

הסדרי הראייה בתקופת החגים יגברו על הסדרי הראיה הקבועים והשוטפים לרבות במקרה של
התנגשות בין סוף שבוע לחג ,אזי גוברת חופשת החג וסוף שבוע נדחה לסוף שבוע הסמוך.

4.9

במהלך חופשת הקיץ הגדולה מביה"ס ומתום הקייטנות – הילדות ישהו אצל האב בשבועיים
הראשונים של חודש יולי וכן שבוע ראשון של חודש אוגוסט ושבוע שלישי של חודש אוגוסט .באם
הצד שאצלו הקטינות בחופשת הקיץ לא יצא לנופש מחוץ לעיר ,יהא זכאי הצד השני לקבל את
הקטינות להסדרי ראיה במהלך השבוע באותם הימים שהאב זכאי לקבלם במהלך שבוע רגיל.

.5

יציאה מחוץ למדינה

5.1

מוסכם כי מרכז חייהם של הקטינות הינו בישראל והן תתגוררנה באיזור נהריה ולא יותר מ 25-ק"מ
בקו אוירי ממרכז בעיר.

5.2

הוצאת הילדות הקטינות מהארץ בלא הסכמה מראש של בן הזוג השני אסורה ותחשב כהפרה של סע'
 3לתוספת לחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) תשנ"א .1991

5.3

הרחקת מגורי הקטינות לטווח של יותר מ 25-ק"מ בקו אווירי מנהריה תחשב להפרת הסכם זה,
ותזכה את האב בזכות לבטל מחצית מתשלום מזונות הקטינות.

5.4

חתימה על הסכם זה מהווה יפוי כח למי מן הצדדים לפעול באופן עצמאי להוצאת דרכונים ו/או חידושם
ללא הסכמת ו/או חתימת הצד השני.

5.5

ככל שיהיה צורך בחתימת שני ההורים על מתן הסכמה להוצאת דרכון במשרד הפנים ,ההורים
מתחייבים לשתף פעולה באופן בדרישה של מי מהצדדים ולחתום על כל מסמך שיידרש לטובת הוצאת
הדרכונים ו/או חידושם.

5.6

כל אחד מהצדדים להסכם זה יהיה רשאי לצאת יחד עם הילדות מחוץ לגבולות המדינה לטיול בלבד.
לתקופה שלא תעלה על  21יום  ,וכל זאת בתנאי שהילדות הסכימו לצאת את גבולות המדינה ובכפוף
להמצאת בטחונות מתאימים ,אשר יסוכמו בין הצדדים.

5.7

כל אחד מהצדדים יהיה רשא י לקחת את הילדות לחופשה עד שבוע ימים בגבולות הארץ ובתאום
מראש עם הצד השני.

5.8

בהעדר הסכמה ייקבעו הביטחונות על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.
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.6

מזונות הקטינות  ,מדור והוצאות נלוות

 6.1החל מיום _____ האב ישלם לאם דמי מזונות עבור כל קטינה בסך של  1,800ש"ח לחודש ובסה"כ
 3,600ש"ח.
6.2

דמי המזונות ישולמו לכל אחת מהקטינות עם הגיע כל אחת מהן לגיל ( 18לרבות לימודי יג' -יד') ו/או
עם תום לימודיה התיכונים ו ו/או עם גיוסה לצה"ל ו/או שירות לאומי לפי המאוחר.

 6.3סך של  1,800בגין כל קטינה יופחת לסך של  ₪ 1,000עם הגיעה של כל קטינה לגיל  18ו/או עם סיום
לימודיו התיכוניים או גיוסה לצה"ל ,לפי המאוחר ו/או סיום שירות סדיר/שירות לאומי ו/או עד להגיע כל
קטין לגיל  ,21לפי המאוחר.
6.4

דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ,ויעודכנו מדי  3חודשים ,כאשר המדד הבסיסי הינו
המדד שפורסם ביום אישור הסכם זה .מדד שלילי לא יגרע מסכום המזונות.

 6.5דמי מזונות שלא ישולמו במועדם יישאו הפרשי ריבית והצמדה.
6.6

תשלום דמי מזונות ייעשה על ידי הפקדת דמי מזונות באמצעות העברה בנקאית אל חשבונה של
האישה בבנק ____ סניף ____מס' חשבון ____ או בכל חשבון אחר עליו תודיע האישה לבעל ב 10 -
לכל חודש ,וזאת מיום כניסת הוראות הסכם הגירושין לתוקף.

6.7

תשלומי המוסד לביטוח לאומי בגין הקטינות (קצבת ילדים) ישולמו לידי האם ויתווספו לדמי המזונות.

6.8

בנוסף לדמי המזונות לעיל ,יישא האב במדור הקטינות ואחזקתו בסך של  40%עד לסכום של 5,500
 .₪הסכום האמור הינו עבור משכנתא בגין רכישת דירה על ידי האישה או שכר דירה עבור דירה
שתשכור האם.

 6.9בנוסף לדמי המזונות ,מתחייב הבעל לשאת במחצית ההוצאות הרפואיות החריגות ו/או המיוחדות של
הילדות בהתאם להמלצת רופא משפחה או רופא רלוונטי אחר ,אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח
הרפואי של קופת חולים כגון טיפולי שיניים ,אורטודנטיה ,משקפיים ,עדשות מגע ,ריפוי בעיסוק,
טיפולים פסיכולוגים ,תרופות מיוחדות ,ניתוחים פרטיים ,אבחונים רפואיים ,קלינאי תקשורת וכד'.
 6.10כמו כן יחלקו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות החינוך החריגות של הקטינות כמפורט להלן ובכפוף
לחשבונית ו/או הצעת מחיר שתציג האם:
א .עלות צהרון לכל ילדה עד כיתה ג' כולל.
ב .היטלים מטעם בית הספר ו/או מוסד החינוכי בו מתחנכות הקטינות ,בתחילת שנה ,אמצע וסוף שנה
לרבות רכישת צורכי לימוד ,כלי כתיבה ,ספרי לימוד ,טיולים ,תלבושת אחידה ,הסעות בית ספר,
אגרת יום לימודים ארוך ,משלחת לחו"ל (פולין) מטעם בית הספר.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

.7

תשלום עבור סוגי אבחון לקטינות ,ככל וידרשו.
קייטנת קיץ עבור מספר המחזורים שהבנות ישתתפו בקיץ.
שני חוגים ותנועת נוער ,אחת לכל קטינה על פי בחירת הקטינה ,כולל תלבושות ככל וידרש ,ציוד
נלווה ,תחרויות  ,מדים ,ציוד וכיוצ"ב.
שיעורים פרטיים בכפוף להמלצת המורה/המחנכת.
הוצאות מסיבה בגיל בת מצווה.
שיעורי שחייה.
רישון נהיגה ,בהגיע כל קטינה לגיל  17שנים.

נכסי מקרקעין ונכסים נוספים

 7.1בבעלות הצדדים דירה ברחוב הגעתון  66נהריה הידועה כגוש  7777חלקה  333תת חלקה ( 54להלן:
"הדירה").
 7.2עם אישור הסכם זה על ידי בית המשפט ,יעמידו הצדדים את הדירה למכירה לכל המרבה במחיר תוך 6
חודשים.
 7.3הצדדים רשאים לקנות את חלקו של הצד השני ככל שיחפצו מבלי להציע הדירה למכר לצדדים
שלישיים .המחיר יהיה מחיר הדירה בשוק.
 7.4אם הצדדים לא יצליחו למכור את הדירה תוך  6חודשים ,תמונה עו"ד זהבה כהן לכונסת נכסים על
הדירה.
כונסת הנכסים תפרסם את הדירה ,תערוך לה שומה ותקיים התמחרות .הוצאות מכירת הדירה יחולקו
בחלקים שווים .לכל צד תהא זכות ראשונים לרכוש את הדירה במכר אגב גירושין.
מ התמורה שתתקבל ,ישולמו החובות הרובצים על הדירה ,ככל שקיימים חובות אלו לרבות תשלומי
מיסים לרשויות ו/או חוב לצד שלישי.
 7.5היתרה שתיוותר לאחר סילוק כל החובות ,תחולק שווה בשווה בין הצדדים.
 7.6עד למכירת הדירה על ידי הצדדים ,ימשיכו האישה והקטינות להתגורר בדירה .שהות האישה והקטינות
בדירה מגלם את תשלום המדור עבור הקטינות .בשלב זה לא יישלם האב דמי מדור .הבעל לא יישמע
בטענה כי על האישה לשאת בדמי שימוש.
 7.7עם פינוי האישה והקטינות את הדירה ,יחל האב לשלם דמי מדור כאמור בסעיף  6.8לעיל.
 7.8מלוא תכולת הדירה תישאר לאישה ולקטינים לשימושם ולבעלותה באופן בלעדי למעט חפציו האישים
של הבעל .ככל שהבעל ירכוש את חלקה של האישה בדירה וירצה להשאיר את כל תכולתה ,ישלם
הבעל פיצוי חד פעמי בגין עלות מחצית מהמיטלטלין שנרכשו על ידי הצדדים.
.8

חשבונות בנק

 8.1לצדדים חשבון משותף בבנק ____ סניף _____ מס' חשבון_____( .להלן" :החשבון").
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 8.2לצדדים חסכונות בסך של _______.
 8.3מוסכם כי כספי החסכונות ייוקצו לכיסוי כלל החובות הרובצים על הצדדים לכל מאן דהוא לרבות הלוואה
מס' _____ בחשבון ,לרבות יתרת חובה הקיימת בחשבון.
 8.4ככל ותיוותר יתרה ,זו תחולק בחלקים שווים בין הצדדים.
.9

רכבים

9.1

לצדדים רכב מסוג מזדה  6מ.ר  77-333-65שנת ייצור_____ (להלן":הרכב").

9.2

הצדדים מסכימים כי הרכב יישאר בבעלות האישה והאישה תישא בכל ההוצאות אחזקת הרכב לרבות
דו"חות ,קנסות ,תשלום לכביש  6וכל חיוב אחר הנובע משימוש הרכב ואחזקתו.

 .10חובות
 10.1מוסכם כי הצדדים ישאו באופן שווה לסילוק כל חוב אשר נצבר במהלך נישואי הצדדים.
 10.2כל התשלומים שנתקבלו מקרובי המשפחה של הצדדים יחשבו לעניין זה במתנות.
.11

איזון משאבים

 11.1מוסכם כי אקטואר מטעם חברת "תצפית" ימונה לצורך איזון משאבי הצדדים.
 11.2שכ"ט המומחה ישולם בחלקים שווים.
 11.3האקטואר יבחן את מלוא הזכויות שצבר כל צד במקום עבודתו עד ליום_____ (מועד הקרע) ויקבע את
האיזון בינהם.
 11.4כל צד מתחייב לגלות את מלוא המידע הדרוש לאקטואר לצורך עבודתו.
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.12

שונות והעדר תביעות

 12.1בכפוף לביצועו של הסכם זה מסכימים ומצהירים הצדדים כי לא תהיינה להם עוד כל תביעות מכל מין
וסוג איש כלפי משנהו ,וכי האמור בהסכם זה מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל תביעות בני הזוג,
זכויותיהם וחובותיהם זה כלפי זה.
 12.2עם אישורו של הסכם זה ובכפוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה ,כתובתה ותוספת
כתובתה.
 12.3כל ההסכמות האמורות בהסכם זה תלויות ושלובות זו בזה למען סידור הגט בין הצדדים .הצדדים יעשו
כל פעולה ויחתמו על כל מסמך הנחוץ למימוש הסכם זה ויקיימו הוראותיו בתום לב ובדרך מקובלת.
.13

אישור ופסק דין

 13.1הצדדים מאשרים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי ,בהבינם את תוכנו ,משמעויותיו
ותוצאותיו.
 13.2הצדדים יבקשו מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין על פי דין ,לרבות
עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג  ,1973 -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב -
 1962והחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תש"י .1959 -
 13.3כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה.
 13.4הצדדים מסכימים כי כל סכסוך ידון בבית המשפט לענייני משפחה בקריות.
 13.5כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו על פי הכתובות האמורות תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום
 72שעות מעת מסירתה במשרד הדואר למשלוח בדואר רשום ,בתוך  24שעות ממועד שיגורה
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ,ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
ולפיכך באו הצדדים על החתום:
____________________
האישה

__________________
הבעל
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