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 ד"בס
 

 עוד דוגמאות של הסכם גירושין                           

 
 הסכם גירושין

 
 2102  _____ לחודש __ -הראשון  ביום ,ירושליםב שנערך ונחתם

 
 __________. ז.ת__________     :בין

 ("בהא"או /ו" הבעל" :להלן) 
 מצד אחד     

 
 __________. ז.ת ________   :לבין

 "(םהא"או /ו" אישהה: "להלן)
 מצד שני     

 ;ט"ד תשרי תשס"י י ביום"ז כדמו"נישאו זל( "דדיםהצ": להלן) והבעל והאישה :הואיל

 ילידת, __________. ז.ת ________ ילדה אחתלהם  השואי הצדדים נולדיומנ :והואיל

____.__.__: 

י בבית הדין "פיטורין כדמו ז בגט"הגיעו למסקנה כי עליהם להתגרש זמוהצדדים  :והואיל
 ;הרבני

ניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים ינים להסדיר בייובני הזוג מעונ :והואיל
 .או הנובעים מחיי הנישואין/שין ובגירו

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 :מבוא. א

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל תניותיו והצהרותיו .1

 

די לשמש כאמצעי לפירוש תוכן בכ ן כותרות הסעיפים משמשות לצורכי הנוחות בלבד ואין בה .2
 .הסעיפים

 :גירושין. ב

 לאלתר ז בגט פיטורין ולשם כך הם מסכימים לפנות"בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ .3
 .למתן פסק דין לגירושין וסידורי גיטיןבבקשה משותפת  , לבית הדין הרבני בירושלים

 

בצע את מתן וקבלת הגט בהקדם הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת ל .4
 .או אישור שיידרש/או לחתום על כל מסמך ו/ולשם כך להמציא ו, האפשרי

 

במועד שייקבע לכך על ידי מזכירות בית הדין  בירושליםהצדדים יתייצבו בבית הדין הרבני  .5
 .זיהוי שמות וסידור הגט עצמו, לצורך קבלת פסק דין לגירושין

 

  .ותוספת כתובתה מוותרת האישה על מזונותיה כתובתה בפועל ובכפוף לסידור הגט ,במועד .6

 

כי הסמכות לדון במכלול ענייני הסכם זה תהייה מסורה גם בעתיד לבית , הצדדים מסכימים .7
 . בלבד ______בהדין הרבני האזורי 

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/
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 משמורת ואפוטרופסות. ג

 . שנים 18ל כי המשמורת על הקטינה תימסר לידי האם עד הגיעה לגי, מוסכם על הצדדים .8

 

הינה לשני ההורים , קרי חלוקת האחריות ההורית בניהם, האפוטרופסות על הקטינה ,להבדיל .9
וכל החלטה מהותית הנוגעת לקטינה בין רפואית ובין חינוכית תתקבל על ידי שני הצדדים 

 . בהסכמה מלאה

 

 .בלבד ________ביכריע במחלוקת בית הדין הרבני האזורי , בהעדר הסכמה בין הצדדים .11
לעניין זה בכול מקום בהסכם בו נאמר בית הדין הרבני יראו בזה כאילו נכתב בית הדין הרבני ]

 .[בלבד______ בהאזורי 

  

צו עיכוב היציאה כי  , כן מוסכם. מוסכם על הצדדים כי מרכז החיים של הקטינה הינו בישראל .11
 . 18מן הארץ שהוצא לקטינה ישאר בתוקפו עד הגעת הקטינה לגיל 

 

או בהעדר הסכמה באמצעות פנייה לבית הדין להוציא את , יוכלו הצדדים בהסכמה, עם זאת .12
בית הדין . שימלאו לקטינה שש שנים חרימים ולא 14ל שלא יעלה על "הקטינה לטיול בחו

 . הרבני יקבע את הערבויות ההולמות כדי להבטיח חזרת הקטינה לישראל

 

בהעדר הסכמה בין . לא במסגרות ממלכתיות דתיותחינוך הקטינה יהיה במסגרות דתיות אך  .13
 . ______בים ביחס להגדרת המוסד יכריע בעניין בית הדין הרבני האזורי הצדד

 

הצדדים . ______בהוזמן תסקיר פקידת סעד על ידי בית הדין הרבני האזורי  -הסדרי ראיה .14
ך מתן עליונות מסכימים כי פקידת הסעד תשב עימם ותגבש את הסדרי הראייה בתיק זה תו

 . מוחלטת לטובת עניינה של הקטינה בלבד

 

האב : הסדרים זמניים עד לקבלת תסקיר והחלטת בית הדין אם לאמצו אם לאו יהיו כדלקמן .15
ישיבה  19:31ישירות מהמעון ועד לשעה  ,בימים שני וחמישי ,ים בשבועייקח את הקטינה פעמ

ך גם חגי ישראל לסירוגין כך שבמידה שבתות יתחלקו בין הצדדים לסירוגין וכ. לבית האם
רשימת . והקטינה שהתה בשנה מסוימת עם האב היא תשהה עם האם בשנה שלאחר מכן

מחצית , חג סוכות ומחצית מחול המועד, יום הכיפורים, ראש השנה: החגים שיתחלקו הינה
חול  ליל הסדר ומחצית, פורים, מחצית מחופשת החנוכה, שנייה של חול המועד ושמחת תורה

 . שבועות, ושביעי של פסחמחצית שניה של חול המועד פסח , המועד

 

הקטינה בשעה שהקטינה שוהה אצלו  הצדדים מתחייבים לעדכן זה את זה ביחס לנעשה עם .16
 . ב"מה אכלה וכיו, מתי ישנה, לרבות

 

, בחופש הגדול תשהה הקטינה עם האב שבוע ימים בחודש יולי ושבוע ימים בחודש אוגוסט .17
אז במקרה כזה תקבל האם , במידה והאב לא יסע עם הקטינה לנופש. ום מראש עם האםבתיא

 . הסדרי ראיה עם הקטינה כפי שמקבל האב כיום
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כמו כן הצדדים מסכימים שהקטינה תשהה עימם בכול שמחה משפחתית מדרגה ראשונה או  .18
 .שעות מראש 24תינתן התראה של . יום הולדת של קרבה מדרגה ראשונה

 

נם מצהירים לקיים את הסדרי ימה יוכלו ההורים להחליף את המועדים והשעות והבהסכ .19
 שעות מראש 24שינוי או ביטול של ביקור יתבצע בהתראה של . הראיה בהתאם לטובת הילדה

 .לפחות

  

לא לדבר , ולייקר זה את משפחתו של זה בפני הקטינה, הצדדים מתחייבים לכבד זה את זה .21
 . הכול לטובת הקטינה, ר על כבוד המשפחהולשמו, רעה זה כנגד זה

 

יקבעו הסדרי ראיה מחודשים על ידי פקידת , ______מהיה ומי מהצדדים יחליט לעקור  .21
בית הדין הרבני ישקול אם . הסעד תוך בחינת טובת עניינה של הקטינה כשיקול ראשון במעלה

 . לאמץ המלצות פקידת הסעד

 

תובא באופן , שא השבת ושמירה על ערכי השבתכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים סביב נו .22
מיידי בפני פקידת הסעד אשר תמליץ לבית הדין הרבני כיצד לנהוג ובית הדין הרבני יכריע 

 . בנקודה זו

 

 :קטינהמזונות ה. ד

 

וכול  אחזקת מדורמזונות , עבור הקטינה מוסכם ונקבע בזאת כי הבעל ישלם לידי האישה .23
: במילים) ₪ 2,111סך של  הוא למעט הוצאות רפואיות חריגותמכול מין וסוג ש הוצאה אחרת

 .בחודש(  ₪אלפיים 

 

 .לפי המאוחר, ב"או עד תום כיתה י שנה 18לגיל  הקטינההמזונות ישולמו עד הגיע  .24

 

ה בטרם בגרה ובלבד שהיא ישלם האב שליש מן המזונות אשר שילם לקטינ 18-21בין הגילאים  .25
 .  או לאומי/שרת בשירות צבאי ותחפוץ לאו /או תלמד במסגרת סמינר ו/תהייה רווקה ו

 

לרבות טיפולי , חוליםהביטוח הבריאות של  קופת י "שאינן מכוסות ע הוצאות רפואיות .26
כי , מובהר. ישאו בהן הצדדים בחלקים שווים ',וכיוצב ,משקפיים, יהאורתודנט, שיניים

התשלום . למעט במקרי חרום, דרשת המלצה של רופא המטפל בטרם מתן טיפול כאמורנ
 . יתבצע כנגד הצגת קבלה

 

צמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא המדד הידוע ביום  היהיזה  סעיףכל סכום המפורט ב .27
ב בתשלומי הפרשי יחוי ביעודכנו בכל שלושה חודשים מבלי שהא הסכומים. חתימת הסכם זה

 יולי, אפריל, העדכונים יעשו בחודשים ינואר. דה בגין התקופה שבין עדכון אחד למשנהוהצמ
 . אוקטובר כל שנהו
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תשלומים שלא . עבור אותו החודש מראש יקלנדארלכל חודש  17 -דמי המזונות ישולמו ב .28
 .ישולמו במועד ישאו הפרשים כדין

אה בגין תשלום מזונות לכל דבר תחשבנה להוצ, ם כי ההוצאות החריגות כאמור בפרק זהמוסכ .29
 .ועניין

ביטוח הלאומי תשולם לידי האם בנוסף לסכום המשולמת על ידי המוסד לקצבת הילדים  .31
 .המזונות המפורט לעיל

 

 . הצדדים מצהירים כי אין חוב מזונות הקודם לחתימה על הסכם זה .31

' חשבון מס: ןשפרטיו כדלהל, ל האםבנק שהלחשבון  האבעל ידי  יועברודמי המזונות  .32
או לחשבון אחר של האישה שפרטיו יימסרו על ידי  ___ סניף ______בבנק  _______

 .האישה

או הטבה מכול מין /על האב לחתום על כל מסמך שיש בו בכדי לאפשר לאם לקבל כל קצבה ו .33
 . וסוג שהוא

לא מתחייבת האם ש, בכפוף למילוי האב אחר התחייבויותיו למזונות בהתאם להסכם זה .34
 . לפנות לבית המשפט לא בשמה ולא בשם הקטינה בתביעה להגדלת מזונות

בכפוף לאישור הסכם זה בבית הדין הרבני מתחייבת האישה למחוק את תביעתה בבית  .35
, כמו כן. ____-__-__ש "למזונות הקטינה במסגרת תמ ______בהמשפט לענייני משפחה 

זה כנגד זה במסגרת כתב התביעה וכתב הבעל והאישה מסכימים לחזור מכול טענה שטענו 
 . ______/_ההגנה לגירושין בבית הדין הרבני במסגרת תיק מספר 

 .  עיכוב היציאה מן הארץ כנגד האםצו יבוטל , מיד עם סידור הגט .36

 

 תכולת דירת המגורים. ה

הצדדים מצהירים כי אין להם כל טענה מכול מין וסוג שהוא הנוגעים לתכולה והם חילקו  .37
 . ול ברוח טובההכ

 

 הסדרי כספים. ו

₪  3,211 -לצדדים חובות משותפים בגין הדירה בה התגוררו בשכירות חובות אלה נאמדים בכ .38
  .[6 -א -0'ב העתק הקבלות ומסומנות א"מצ] כולל עלות החומרים לצביעת הדירה

ב כזה או ישא ביתרת החוב לדמי שכירות אם וככול שקיים עדיין חו/הבעל מצהיר כי נשא ו .39
 . כאמור

, להסכם זה 38לפי סעיף  למעט דמי שכירות וחובות ידועים, היה ויתגלה כי קיים חוב אחר .41
הם ישאו _______ ב, _________ברחוב  והקשורים בתקופה בה הצדדים התגוררו בדירה

הוא יהיה , קיים או חוב עתידי שיתגלה לא נשא צד בחלקו בחוב. בחוב זה בחלקים שווים
 . מ להשיב את המצב לקדמותו"ול תוצאה מסתברת ולכול תוספת שתידרש עהאחראי לכ

 חשבון בנק משותף. ו

 . __________חשבון מספר , ____סניף _________, לצדדים חשבון בנק משותף בבנק  .41

ימים  7הצדדים מתחייבים לגשת לבנק תוך . ₪ 5,111 -ה מצוי ביתרת חובה של כחשבון ז .42
 . סילוק החוב המשותף וסגירת החשבוןולהגיע עימו להסדר בדבר 

 . הצדדים מתחייבים שלא לבצע כל משיכה מחשבון זה עד לסגירתו .43
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 הצדדים מתחייבים לסיים את כל ההתחייבויות שלהם המופיעות על שם מי מהצדדים, כמו כן .44
 .בגין הוצאות מדור הבית או חייהם המשותפים בתקופת נישואיהם

 

 :בין הצדדים העדר תביעות. ז

ובכפוף להצהרות הצדדים כפי , כפוף לביצוע הוראות הסכם זה וסידור הגט בין הצדדיםב .45
או למי /ו צדדים כי אין להם ולא תהיינה להםמצהירים בזה הזה  בהסכםשקיבלו ביטוין 

או הנובעים /או טענות מכל מין וסוג שהוא הקשורים ו/כל תביעות ו, וזה כלפי ז ,מטעמם
  .מלבד אלו המפורטים בהסכם זה, הליכי הגירושין שבניהםומ מקשר הנישואין שביניהם

 

, במקומות עבודתו, במידה וצבר, כל צד ישאר הבעלים המלא והמוחלט של כל זכות שצבר .46
 . בתקופת נישואי הצדדים

 

 :כללי. ח

 . או בסידור הגיטין בניהם/הצדדים ישאו בכול הוצאה הכרוכה באישור הסכם זה ו .47

 

לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף  ______בדין הרבני האזורי ההצדדים מבקשים מבית  .48
 .כל דיןעל פי , של פסק דין

 

כולל פרשנותו עורר בניהם בכול הנוגע להסכם זה הצדדים מסכימים כי כל מחלוקת שתת .49
הסכמת הצדדים לעניין זה . ______בתימסר להכרעתו הבלעדית של בית הדין הרבני האזורי 

 . אפוטרופסים טבעיים של הקטינה ובהתחשב בטובת הקטינה ובשמה ניתנת מכוח היותם

 

בינם את תוכנו משמעותו בה, מרצונם הטוב והחופשי ו הסכם זהחתמהצדדים מצהירים כי  .51
ס ובכול קניין גמור המועיל בבית דין חשוב "לאחר שקיבלו התחייבו והקנו בקאגו, ותוצאותיו

וכתיקון , כגלוי, מעכשיו, לעיל כל דבר לפי עניינוודלא כאסמכתא לפי דין תורה על כל האמור 
ל ודלא כאסמכתא ודלא כתופסי דשטרי "ל ויהיה תוקף שטר זה כתוקף של שטרי חז"חז

 . בביטול ובפיסול כל המודעות ומודעי דמודעות והעדים עליהם

 

 :ב"שבט התשע' ה ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
           _______________     _______________ 

                  ________          ___________ 
 
 
 
 

 להסכם הבא         להסכם הקודם
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