
 

 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           

 

 הסכם גירושין

 

 0202שנת    ________לחודש __ שנערך ונחתם ב רמת גן  ביום 

 

  _________. ז.ת _______ :ב י ן 

 "(הבעל": להלן)

 

- מצד אחד-

 

 _________. ז.ת _________ :ל ב י ן

 "(האישה": להלן) 

- מצד שני-

 

י "ז כדמו"ואזרחי ישראל נשואים זליהודים יחידים "( ההורים" "בני הזוג: "להלן)והבעל והאישה  הואיל

 ; __.__.____מיום 

 

  "(הילדים" :להלן): ילדים משותפים 3הזוג נולדו להם  ומנישואיי בני והואיל

 

 .שהינה בגירה __.__.__ילידת   ______

 "(____:"להלן )שהינו קטין  __.__.__יליד _____    

 "( ____:"להלן  )שהינו קטין __.__.__יליד  ______

 "(הקטינים: "להלן )   

 

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

 

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

 

טורין להחלטה ולהסכמה בדבר פרידתם זה מן זו בגט פי, לאחר שיקול דעת מרובה, ובני הזוג הגיעו והואיל

 ;כדת משה וישראל

 

לרבות , וברצון בני הזוג להסדיר בהסכם זה את כלל העניינים המשותפים הכרוכים בגירושיהם והואיל

 ;והכל כפי שיפורט להלן, העניינים הנוגעים ליחסי הממון והרכוש  שביניהם

 

 :לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא ונספחים .0

http://www.azr.co.il/%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%9D/


 

 

 .להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו המבוא והנספחים .0.0

או אי התאמה בין הוראות ההסכם לבין הוראה /או  דו משמעות ו/בכל מקרה של סתירה ו .0.0

שבנספח תהא הוראת ההסכם גוברת ועדיפה והוראות הנספח תפורשנה ותיקראנה בהתאם 

 .אלא אם נאמר אחרת במפורש, וברוח הוראות ההסכם

 

 הגירושין .0

 

 .פ בהקדם האפשרי"בני הזוג מסכימים להתגרש בג .0.0

לענייני משפחה  יגישו בני הזוג בקשה משותפת לגירושין  עם  אישור ההסכם בבית המשפט .0.0

יופיעו בכל המועדים שיקבעו וימלאו אחר כל הוראות בית הדין , לבית הדין הרבני האזורי

 .עד לסידור הגט בפועל

 

 משמורת הילדים .3

 

 . תהא  משמורת משותפת על הקטיניםכי לצדדים , בין הצדדים  מוסכם בזה

 

 הסדרי ביקורים וראייה .4

 

, הסדרי הראיה יקבעו בין ההורים בהתחשב בפעילותם החברתית והחינוכית של הילדים .4.0

 .וברצונם בצורכיהם

 חינוך הילדים .5

 

 .הילדים יחונכו לכיבוד אב ואם .5.0

 .על אופן חינוכם של הילדים, בהסכמה הדדית, הםבני הזוג יחליטו ביני .5.0

י הסכמת הצדדים ובהעדר הסכמה שכזו  "מוסדות החינוך בהם יתחנכו הילדים יקבעו עפ .5.3

 . שתמונה לצורך כך ______ס של לשכת הרווחה בעיר "י פקה"יחליט בורר  אשר יקבע ע

והצדדים יתייעצו , ל ההורה השניללא הסכמתו ש, לא יעשה שינוי בדרך חינוכם של הילדים .5.4

 .ביניהם בכל עניין הקשור לחינוכם של הילדים

 .החלטות החינוך יעשו כשטובת הילדים ואושרם לנגד עיני ההורים  .5.5

 

 יציאה מהארץ .6

 

 . מוסכם כי מרכז חייהם של הקטינים  הינו בישראל .6.0

  . הקטינים ילדים יתחנכו ויגדלו אך ורק בישראל .6.0

 .הקטינים  לא יוצאו מן הארץ אלא בהסכמה הדדית בין ההורים ובחתימתם .6.3

 

 מזונות הילדים .7



 

 

כנגד המצאת קבלה של הצד המשלם לצד השני   כל צד ישא במחצית הוצאות הקטינים .1.7

 .ב"וכיוצהוצאות רפואיות , לימודים , חוגים, לרבות הוצאות חינוך 

 :ו בכל  ההוצאות והתשלומים הבאים לבדו הבעל ישא לבד. 7.0ק "למרות האמור בס .1.7

 .עד שיסיים את לימודי התיכון ____הוצאות הלימוד וחינוך מכל מן וסוג שהוא של הבן  .א

 .____ים  של הבן  יפולי השניים והטיפולים  האורתודנטהוצאות ט .ב

על שמו את פרטי מוסכם כי הבעל יעביר הבעל  ובתוך.  ____הוצאות הטלפון הנייד של הבן  .ג

 . שבון המשלם בחברה התקשורת הסלולאריתח

 והבת, הקטינים עד גיוסם לצבאהוצאות כל הביטוחים הרפואיים וביטוחי שניים עבור שני  .ד

בין  חצי חצייתחלק לאחר הגיוס המשך התשלומים יותנה ברצון הבעל או  . ____ –הבגירה 

 .הבעל לאישה

 .____שיעורי נהיגה של הבן  .ה

 . ____במנוי שנתי לפארק המים  .ו

 .קצבת המוסד לביטוח לאומי נותרת בידי האישה .ז

הבעל ינהל את תוכניות החיסכון וישלם את  הוראות הקבע לכל אחת  ואחת מתוכניות החיסכון  .ח

הכספים יועברו לילדים . עד לגיוסם לצבאוזאת  _______של כל אחד מהילדים המצויים בבנק 

 .הבנקנות ותקבבוא העת ובכפוף לחתימת שני ההורים והוראות 

קבלת הדרישה ולא יאוחר ה  ישולמו מיד עם  -א. 7.0 -ו 7.0' כל התשלומים האמורים  בס .1.7
 .ימים מיום קבלתם 3 -מתום 

 

 ענייני רכוש .8

 

 _______' הצדדים הינם הבעלים המשותפים  והרשומים של בית  ברח.1.7

בגוש  -______ והידועה בלשכת רשם המקרקעין כחלקה  ____ב

 ________' ובדירת מגורים ברח"( ____' הבית ברח"-להלן)______ 

  ___ בגוש ____הידועה בלשכת רשום מקרקעין כחלקה ______ב

 "(.________' הדירה ברח: להלן )

 _____' מתחייב הבעל להעביר את כל זכויותיו בבית ברח סידור הגטעם .1.7

ש האישה לבדה והאישה מתחייבת להעביר את כל  זכויותיה בדירה "ע

 .ש הבעל לבדו"ע ________' רחב

ח בלתי ולצורך כך יחתמו  הצדדים במעמד אישור הסכם זה על יפויי כ .1.7

 _____' חוזרים ושטרות מכר לצורך העברת זכויותיהם בבית ברח

אשר  ______ד "של עו שיופקד בידיו, _________ 'ובדירה ברח

ב "ח רצולהלן יפויי הכ .יעבירם על שמם בכפוף לאמור בהסכם זה

 .להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו 'נספח אכ

 

 לרבות  _________' בכל הוצאות הדירה ברחהבעל ישא לבדו  .1.8



 

  הדירה עבודים אשר יכול ונלקחו עלאו ש/תשלומי  העבר והלוואות ו         

 .וזאת  עד לפירעונם  המלא         

יב הבעל לשחרר ולפטור את עם חתימת ההסכם מתחי, בכל מקרה .1.8

ובכפוף לכך להמציא , אם ישנם, ותה וערביה מחיוביהערב, ההאיש

אישור מן הבנק לפיו שוחררה האישה מכל חובותיה והתחייבויותיה 

 . אלו

האישה  מצידה מתחייבת לחתום על כל המסמכים הדרושים ולעשות כל .1.8

פעולה שתידרש לצורך שיעבוד הדירה לטובת הבנק על מנת לאפשר לבעל  

 .ל"הנ תיהיבויוישחרורה מהתח

עם אישור ההסכם מנועים הצדדים להגיע למקום מגורי הצד השני ולא .1.1

 .לחזור אליהם עוד אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש 

שאר יאשר י _______ר .מ ____מודל  ______רכב מסוג , לאישה.1.1

 .בבעלותה

שאר יי אשר _______. ר.מ____ מודל  __________רכב מסוג , לבעל.1.8

 .בבעלותו

  מי מבני הזוג תועבר לבעלותו של, ____ה בפארק המים בהמני .1.78

 .שאר האחרון להתגורר באזור המגורים הנוכחייאשר י

 

 

 מיטלטלין ותכולת הדירה .9

 ישארו לאישה י _____' המצויים בבית ברח, והתכולההמיטלטלין ופרטי הריהוט       .8.7

 .ישארו לבעלי ________' רה ברחלה המצויים בדיופרטי הרהוט והתכו המיטלטלין             

 . שארו בידיה ובבעלותהיהתכשיטים של האישה י      .8.7

 

 העסקים 01

 

 זכויות העל כל  ___________האישה הינה בעלת עסקים ובעלת הזכויות בין היתר כ. 02.0

  הציוד ,משרדיה, ____ב ______' בשד_______ לרבות זכות בעלות ב, הנובעות מכך           

 או חובה /נכסי קריירה של האישה  וכל זכות נלוות ו, המוניטין של האישה, בה           

 .הנובעים או שייכים לה          

 לרבות אלו המתייחסות לעיסוקיה  . 02.0' כל זכויות האישה בעסקיה ובנכסיה האמורים בס. 02.0

 , יישארו בבעלותה, גיעה כלשהין ובכל זכות אחרת אשר  יש לאישה נ"ולרבות נכסי הנדל        

 לבעל לא תהיינה זכויות כלשהן בהן והוא לא . ולחזקתה ולניהולה הבלעדית של האישה        

 .יחויב בחיוב כלשהו לגביהן        

 לבעל זכויות פנסיוניות הרשומות על שמו וכן זכויות סוציאליות לרבות  .78.7

 .ב "טבות וכיוצה, קרנות השתלמות, ג "קופ                   

                       ,נגיעה כלשהי יש לבעלובכל זכות אחרת אשר ,  02.3' בס כל זכויות הבעל האמורים .78.8



 

  תהיינה זכויות לא לאישה. לניהולו הבלעדית של הבעלולחזקתו ו, יישארו לבעלותו                   

 .כלשהן בהן והיא לא תחויב בחיוב כלשהו לגביהן                   

 

 חשבונות ותכניות חסכון .00

 

 ' מס ___ סניף _____לצדדים חשבון בנק הרשום על שם שניהם בבנק  77.7

 הבעל . אשר שייך לאישה  ומשויך לה מאז פרידת הצדדים  _______ן -ח                   

 או כספים המצויים או אשר היו מצויים /מוותר בזאת על כל זכות ו                   

 ל הן בעבר והן בהווה  והאחרון יחתום עם אישור ההסכם  על "בחשבון הנ                   

 ל  ומותירו על  כל "לצאת מהחשבון הנ בקשה  בבנק לפיו הוא מבקש                    

 .לידיה של האישה לבדהזכיותיו                     

 לעיל  אין  ,  00.0' ם מאשרים ומצהירים בזאת כי מעבר לאמור בסהצדדי .77.7

 ומוסכם בזאת כי כל צד יישאר הבעלים של חשבונות , להם חשבונות בנק משותפים                   

 וכל צד יחויב ויהיה אחראי לגבי יתרות החובה המצויות , הבנק הרשומים על שמו                   

 .בחשבונותיו                   

 או על שם עסקיהם /או אחרים הרשומים על שם מי מבני הזוג ו/חשבונות עסקיים  ו .77.7

 או מתנהל /או על שם העסק שלו רשום ו/של הצד שעל שמו ו יישארו לבעלותו                      

 . ל"ים בחשבונות כנאו חובה הקיימ/ולצד השני לא יהיה חלק בכל זכות ו, החשבון                      

 כל הערבויות ההדדיות שניתנו על ידי הצדדים יבוטלו לאלתר וכל צד מתחייב                       

 עד לשלושה חודשים , בזאת לשחרר את משנהו מהערבויות שנתן עבור הצד החייב                      

 .מיום סידור הגט                      

 או /או קופות גמל ו/יסת ביטוח מכל מין וסוג שהוא וזכויות על פי פול .77.8

 וכן זכויות , או מתנהלים על שם מי מיחידי הצדדים/קרנות הרשומים ו                      

 וכן ירושות במגיעות למי , או חשבונות אחרים בבעלות מי מהצדדים                      

 לותו ולחזקתו הבלעדית של הצד שעל שמו יישארו לבע מהצדדים                      

 ולצד    , ל"או הקרן הנ/או קופת  הגמל ו/או רשומים הביטוח ו/מתנהלים ו                     

 .ל"השני לא יהיה כל חלק בזכויות כנ                      

  או חובה/מעבר לאמור בהסכם זה יהיה כל צד הבעלים היחידי והבלעדי של כל זכות ו .77.8

 ולצד השני לא תהיינה כל , הרשומים על שמו  אשר לא אוזכרו מפורשות בהסכם זה                     

 .ל"או חובה כנ/או טענות בגין כל זכות ו/תביעות ו                      

 , מ וביטוח לאומי"מע, לרבות חובות מס הכנסה, כל צד יהא אחראי על הוצאות עסקיו .77.8

 והצדדים מצהירים בזה כי כל אחד יהא אחראי לחובות , לגביהם תבוא דרישת הרשויות                     

 .עסקיו וכל צד יהא זכאי להחזרים המגיעים לו משלטונות המס                     

 כל רכוש מכל מין וסוג שלא הוזכר בהסכם זה ואשר קיים לצדדים במועד חתימתם על  .77.1

 זכויות , נכסים, לרבות זכויות בחברות, או אשר יגיע אליהם בעתיד במשותף/ם זה והסכ                      

 או /או כל זכות אחרת מוחשית ו/כספים ו, טובות הנאה, או כספיים/בנכסים עסקיים ו                      

 , פ הסכם"ין עפ דין וב"בין ע, או מוחזקת/או עתידית ראויה ו/לא מוחשית מוגמרת ו                     



 

 או שעל שמו הם רשומים ולבן הזוג השני לא תהא כל /תהא שייכת לבן הזוג שיקבלם ו                    

 יחולקו שווה בשווה או בהתאם , ואם נתנו לבני הזוג ביחד, או תביעה לגביו/דרישה ו                     

 .העניין לפי, או בזכות/להשקעתם בנכס ו                     

 

 תשלומי איזון .01

 

 ביום  להסכם מתחייבת האישה  לשלם לבעל 2.3-.2.0' בכפוף לאמור בס 77.7

  2.3' ד וכנגד מסירת הגט והמסמכים האמורים בס"סידור הגט בביה                 

 (.ח"חמש מאות אלף ש)₪   522,222-הסך השווה ל, להסכם                  

 

 הפרות וסעדים .01

 

 תרופות בשל הפרת )חוק החוזים הפרת הסכם זה יחולו הוראות על  77.7

 .0991. -א "התשל( חוזה                   

 

 י "אין באמור בהוראות סעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכויות כל צד עפ 77.7

 ומיתר זכויותיהם , 0772 -א "תשל( תרופות בשל הפרת חוזה)הוראות חוק החוזים                    

 אם אכן , לרבות הוכחת נזק גדול יותר, החוקיות האחרות של הצדדים על פי כל דין                   

 .נגרם כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים                   

 

 מסירת מסמכים   .01

ח וי כייפולמסור למשנהו  יהיה אחראי כל צד, הגט במועד סידור  78.7

בבית העברת הזכויות  שיידרש לצורךטרות מכר וכל מסמך ש ,בלתי חוזר

והכול בכפוף  ,'כדו רייהילרבות אישורי ע, ובדירת המגורים מהאחד לשני

 .להסכם  2' לאמור בס

 

 שונות והעדר תביעות .01

 בכפוף לביצועו של הסכם זה מסכימים ומצהירים הצדדים כי לא תהיינה להם עוד כל תביעות . 05.0

 וכי האמור בהסכם זה מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל , לפי משנהומכל מין וסוג איש כ         

 .זכויותיהם וחובותיהם זה כלפי זה, תביעות בני הזוג         

 עם אישורו של הסכם זה ובכפוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה כתובתה ותוספת          

 .כתובתה         

 מסמכים . נהו מסמכים המוחזקים על ידו ואשר שייכים למשנהוכל אחד מהצדדים יחזיר למש. 05.0

 ם שלהם ילומייוכל צד יהא זכאי להעתקים צ, דדיםמשותפים של הצדדים יחולקו בין הצ         

 לא יעשה צד כלשהו שימוש במסמכים כנגד , בכל מקרה. להשלמת המסמכים החסרים לו          

 זה ישלם המפר לניפר נזקיו שנגרמו כתוצאה משימוש שנעשה ' ר סמוסכם כי באם יופ. משנהו          

 . במסמכים כמפורט לעיל          



 

 .כל ההסכמות האמורות בהסכם זה תלויות ושלובות זו בזה למען סידור הגט בין הצדדים.  05.3

 ם כותרות הסעיפים הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכ. 05.4

 .ותנאיו         

 או   /או התחייבות ו/הסכם זה ממצה את כל התחייבויות והסכמות הצדדים ומבטל כל מצג ו.   05.5

 .פ ובכתב בין הצדדים עובר לחתימתם על הסכם זה"הבטחה שנעשו בע           

 חלקים שווים י שני בני הזוג ב"ישולמו ע -או לבית הדין /תשלומי האגרות לבית המשפט ו.    05.6

 .ביניהם           

 

 אישור ופסק דין .01

 , הצדדים מאשרים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי .78.7

 .משמעויותיו ותוצאותיו, בהבינם    את תוכנו                      

 הצדדים יבקשו מבית המשפט  הנכבד לאשר את ההסכם וליתן  .78.7

 חוק יחסי ממון בין י "לרבות עפ, של פסק דין על פי דיןלו   תוקף                      

 חוק הכשרות המשפטית                       , 0991ג "התשל, בני זוג                     

  לתיקון דיני משפחה  החוקו 0911 -ב "התשכ, האפוטרופסות                     

 .0919 -י "תש( מזונות)

 .ורט במבוא להסכם זהכתובות הצדדים הנן כמפ  .78.7

 כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו על פי הכתובות האמורות תחשב     .78.8

 שעות מעת מסירתה במשרד הדואר למשלוח  70כאילו הגיעה לתעודתה בתום                     

 או /שעות ממועד שיגורה באמצעות דואר אלקטרוני ו  04בתוך , בדואר רשום                    

 .בעת מסירתה -ואם נמסרה ביד , פקסימיליה                    

 

 

 :ולפיכך באו הצדדים על החתום

 

________________     __________________ 

 האישה           הבעל  

 

יש חישובות  -להעברת זכויות בבית ובדירה ח של הצדדיםוייפוי כ -' נספח א:  רשימת נספחים

 .בצירוף המסמך

 

 

 

 

 להסכם הבא         להסכם הקודם
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