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 ןגירושיהסכם 

 בטבריה 5020שנת  אוקטוברלחודש  13שנערך ונחתם ביום  

 

 123456789 ת.ז. כהןאבי            בין : 

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

                                                                                                                        

 987654321 ת.ז. אריאל כהן            לבין : 

 מצד שני       "(האישה" ו/או "אריאל")להלן :                               

                                                                                                                         

  ברבנות בטבריה, 37.197.091ביום  בנישואין דתיים:  והצדדים נישאו זה לזה הואיל

 

 הסכם זה, קפדני של הוראות מסכימים להתגרש זה מזו בכפוף ליישום : והצדדיםוהואיל

 

 ורים,ואינם זקוקים לסיוע של הה ולם בגיריםילדים, כ 5 צדדיםלו:  והואיל

 

 ,בנצרתמשפט לענייני משפחה בית :  והצדדים מנהלים הליכים בפני והואיל

 

 ,הכרוכים בגירושיןהרכושיים ינים לקבוע בהסכם זה את העניינים י: והצדדים מעונוהואיל

 
 מהוות מקשה אחת,שלובות ו והצדדים מסכימים כי כל ההתחייבויות בהסכם זה: והואיל

 

 
 , המפורטים בהסכם,וזכויות בארץ ובחו"ל חשבונות בנקמכוניות,  ורים,ת מגודיר ולצדדים: והואיל

 

השנים האחרונות, כל רכוש  שבע: והצדדים מצהירים כי אין ברשותם, ולא היה ברשותם ו/או בשליטתם, בוהואיל

 . זה בהסכםלמעט הרכוש המפורט  , משום סוג שהוא,אחר

 
ו הרכוש שרשום על שמו ו/אעל ו הבעלמכל סוג, של  ,ותהפעילוימידע על  ,לא היה, ואין ולאישה :והואיל

 .בהסכם זה הרכוש הנזכר בשליטתו, למעט

 

, לא תהיינה להם כל טענות ו/או לוי מלא וסופי של הוראות הסכם זה, כי עם מיוהצדדים מסכימים: והואיל

, למעט צעות אחריםבין באמצעותם ובין באמ ו/או כנגד קרובי משפחה של שני הצדדים, תביעות זה כנגד זה

  לאכיפתו.תביעה תביעות הנובעות מהסכם זה או 

 
, או עיקול, מכל סוג שהוא ב או התחייבות או מחויבות עתידיתמכל חו והבעל התחייב לפטור את האישה :והואיל

, ככל ולשפות אותה על כל נזק שייגרם לה בהווה ובעבר, הנובעים ממנו או מעסקיו,או לאחרים לרשויות, 

 ימים מהיום שתבוא דרישה כזו לפתחה. 30, תוך רםשייג
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 :לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 : המבואא. 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והוא מחייב כמותו. .1

 כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה הן לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם. .2

 :, טבריה77פטים השוברח'  בית המגוריםב. 

 77השופטים ברחוב  בית המגורים המצוישל צהירים בזאת ומאשרים כי הם בעלים, בחלקים שווים, הצדדים מ .1

 .קטנה על הבית רובצת משכנתא "(.הבית)להלן: " , הידוע כגוש.... חלקה....טבריה

היה הבעלים הבלעדי ת האישה, כך שהאישהלבעלותה של  יעביר את חלקו בבית הבעלכי  מוסכם בין הצדדים .2

  .של הבית

תישא לבדה ביתרת  האישה .הצדדים כי לאחר העברת חלקו של הבעל בבית לבעלותה של האישהמוסכם בין  .3

 תשלומי המשכנתא.

מוסכם בין הצדדים כי האישה תישא לבדה בכל ההוצאות הכרוכות בהעברת הבית על שמה, לרבות שכר טרחת  .4

שור הסכם זה יפקיד הבעל בידיה של איבמעמד לצורך כך,  וכו'. עברה, בגין ההעורך דין, תשלום לרשויות

 .על שמהלשם העברת הזכויות בבית ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר  האישה

שם העברת זכויותיו בבית ע"ש ולחתום על כל מסמך שיידרש ל ,ככל שיידרש ,לשתף פעולהמתחייב  הבעל .5

  .ימים מיום שיידרש לכך 7תוך  האישה

 :ל"ןנדג. 

, טבריה 44 בן גוריוןברחוב  ההמצוי דירההצדדים מצהירים בזאת ומאשרים כי הם בעלים, בחלקים שווים, של  .1

 דירהיעביר את חלקו ב הבעלמוסכם בין הצדדים כי  "(.בבן גוריוןדירה כגוש.... חלקה....)להלן: "ה ההידוע

 . הדירהתהיה הבעלים הבלעדי של  לבעלותה של האישה, כך שהאישה

, טבריה, 34ישעיהו הצדדים מצהירים בזאת ומאשרים כי הם בעלים, בחלקים שווים, של דירה המצויה ברחוב  .2

 יעביר את חלקו בדירה הבעלמוסכם בין הצדדים כי  "(.הדירה בישעיהוהידועה כגוש.... חלקה....)להלן: "

 . הדירהתהיה הבעלים הבלעדי של  לבעלותה של האישה, כך שהאישה

 טבריה, 56גליל ירים בזאת ומאשרים כי הם בעלים, בחלקים שווים, של דירה המצויה ברחוב הצדדים מצה .3

בדירה  את חלקה תעביר האישהמוסכם בין הצדדים כי  "(.בגלילהידועה כגוש.... חלקה....)להלן: "הדירה 

 יהיה הבעלים הבלעדי של הדירה.  הבעל, כך שהבעללבעלותו של 

, נצרת, 6 הנגבם כי הם בעלים, בחלקים שווים, של דירה המצויה ברחוב הצדדים מצהירים בזאת ומאשרי .4

 האישה. על הדירה רובצת משכנתא. מוסכם בין הצדדים כי "(בנגב)להלן: "הדירה  הידועה כגוש.... חלקה....

 יהיה הבעלים הבלעדי של הדירה.  שהבעל, כך הבעלשל ו תעביר את חלקה בדירה לבעלות

לבעלותו של הבעל, הבעל יישא לבדו ביתרת  בדירהלאחר העברת חלקה של האישה מוסכם בין הצדדים כי  .5

התשלום שיתקבל מהחברה הקבלנית בגין עיכוב מסירת  מלוא את תשלומי המשכנתא, ויעביר לידי האישה

 הדירה לידי הצדדים.

ייפוי כוח  ,, אחד בידי השניהצדדים ו, במעמד אישור הסכם זה יפקידלעילהמפורטת  לצורך חלוקת הרכוש .6

 .הנדל"ןבנכסי לשם העברת הזכויות  יםבלתי חוזר םנוטריוני
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על שמו, לרבות שכר טרחת  ותמוסכם בין הצדדים כי כל צד יישא לבדו בכל ההוצאות הכרוכות בהעברת הדיר .7

 עורך דין, תשלום לרשויות וכו'.

שם העברת הזכויות בהתאם ל ו, ולחתום על כל מסמך שיידרשולשתף פעולה ככל שיידרש יםמתחייבהצדדים  .8

 להסכם זה.

-יישא בנזקיו של הצד השני בסכום שלא יפחת מ ,לעיל 'ג-ו 'מוסכם כי צד שלא ישתף פעולה ביישום פרקים ב .9

200,000 ₪ . 

 ואיזון החובות ד. חשבונות בנק

ולא היו  הלןכדל, בנק משותף, אלא חשבונות בנק נפרדים , חשבוןמצהירים כי אין להם, ולא היה להםהצדדים  .1

 : להם, או בשליטתם, חשבונות בנק אחרים

 .131סניף  11בבנק  2345678ן -לבעל חא. 

 .אבי כהן ומשה כהןחשבון משותף ע"ש . 006סניף  11בבנק  4567890ן -לבעל חב. 

 .13סניף  16בבנק  2345678ן -לאישה חג. 

 ד. לצדדים כמה חשבונות בחו"ל, שלא יפורטו מחשש עינא בישא.

 מסכימים כי כל צד היה ויהיה הבעלים הבלעדי בחשבונות הבנק הרשומים על שמו. הצדדים .2

 הצדדים מצהירים כי בעשר השנים האחרונות לא היה להם או בשליטתם חשבון בנק נוסף לאלו המפורטים לעיל. .3

שבבעלותו , ישולמו על ידי הצד חובותיהם לבנקים אם קיימים כאלו, מכל סוג ומין שהוא מוסכם בין הצדדים כי .4

 החשבון. חובות שנוצרו על ידי כל צד או תביעות נגדו ישולמו על ידו.

אם יתגלה בעתיד חוב נוסף, שאינו מפורט במסגרת הסכם זה, יישא הצד שעל שמו החוב רשום בחוב זה  .5

רם יום, הוא ישפה את הצד השני על כל נזק שייג 30במלואו, לרבות כל סכום שיתווסף לו. אם לא יעשה כך תוך 

 לו.

 יםרכב. ה

הרכבים המפורטים ברשימה המצורפת מוסכם בין הצדדים כי הבעל הוא סוחר רכב ויש בבעלותו מכוניות רבות.  .1

על פי  לאריאלרכבים שיעביר  עשר עלותו, למעט חמישהרשומים על שם הבעל, יישארו בבהלהסכם זה, 

 , ומסומנת כנספח א'(. )מצ"ב רשימת הרכבים הבחירת

בבעלותו   , בין אםרכבים נוספים ,או בשליטתו, בשנה האחרונהברשותו ו/ו א הי, ולכי אין ברשותומצהיר  הבעל .2

 אם יתגלו כאלו הם יועברו לבעלות האישה. בבעלות מי מטעמו. ובין אם

 .ימים מיום אישור הסכם זה 14עד  לבעלותה של האישה ויועבר שברשימה יםמוסכם בין הצדדים כי הרכב .3

 אם יש כאלו הם ישולמו על ידי הבעל. משעבודים, קנסות ו/או חובות. יםנקי יםכי הרכבהצדדים מצהירים  .4

 ע"י הצדדים בחלקים שווים. מושוללומים נוספים בגין העברת הבעלות יאגרות ותש .5

 ממקומות העבודהו. זכויות 

 ביטוחית אחרת,מסכימים כי כל צד יישאר עם מלוא זכויותיו ממקומות העבודה וכל זכות סוציאלית ו הצדדים .1

 אלו. של זכויות ן מוותרים על ביצוע איזוו לרבות קרנות השתלמות,

כל הזכויות והכספים ממקומות עבודה, לרבות זכויות הפנסיה ו/או קרנות השתלמות ו/או קופות גמל ו/או פיצויים  .2

ורטת בסעיף זה ו/או קופות אחרות ו/או כל זכות אחרת שמקורה בעבודת הצדדים בתקופת נישואיהם, בין המפ
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ובין אם לאו, שצבר כל אחד מהצדדים ממקומות עבודתו, יישארו בבעלותו המלאה והבלעדית של הצד שעל שמו 

 הן רשומות.

 ז. מיטלטלין:

יישארו בבעלותה ובחזקתה של האישה, למעט חפצים בית מוסכם בין הצדדים כי כל המיטלטלין הנמצאים ב

 אישור הסכם זה.אחר ל יהא רשאי לקחת בתכוף אישיים שהבעל

  :וגילוי מלא והדדי העדר תביעות .ח

 או תביעה ו/או דרישה ביחס לנדל"ן המפורטכי אין לצדדים שלישיים ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/הבעל מצהיר  .1

 .()להלן: "הנדל"ן לעיל

עד למועד חתימת  תוו דרישה שתגיע לצדדים בגין הנדל"ן, והשכרמוסכם בין הצדדים כי כל טענה ו/או תביעה ו/א .2

כל בויישא לבדו בכל פיצוי או בכל בעיה שתתעורר . הבעל יטפל הסכם זה, תהא באחריותו הבלעדית של הבעל

 תשלום אחר. 

עד למועד חתימת הסכם זה,  מוסכם בין הצדדים כי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתגיע לצדדים מהרשויות .3

 תהא באחריות הבעל.

אין ברשותם, ולא היה ברשותם ו/או בשליטתם, בעשר השנים האחרונות, כל רכוש אחר הצדדים מצהירים כי  .4

 למעט הרכוש המפורט בהסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי אם יתגלה בעתיד רכוש נוסף של הצדדים ו/או כספים שאינם מפורטים בהסכם זה,  .5

 לרעת הצד שהעלים את הרכוש.  80:20יתחלקו הצדדים בחלוקתו, ביחס של 

 ים.הצדדים מצהירים בזה כי לא העבירו רכוש ו/או כספים לצדדים שלישי .6

חשד ביחס להצהרות המפורטות בהסכם זה, לעתור לצו גילוי  ייווצרמוסכם בין הצדדים כי כל צד יהיה רשאי, אם  .7

ף מסמכים ו/או מינוי מומחה כלכלי, מטעם בית המשפט, בעל סמכויות חקירה כלכליות, כדי להגיע למלוא היק

 השנים האחרונות. 10 -רכושם המשותף של הצדדים ב

 ט. הגירושין

יום מיום אישור הסכם זה בבית הדין הרבני בטבריה. לצורך  זה הם יגישן  30הצדדים מסכימים להתגרש תוך 

בקשה משותפת לגירושין שתחתם על ידם במקביל לחתימת הסכם זה, ותוגש לבית הדין על ידי האישה. צד 

על כל יום עיכוב. בכפוף לכך  ₪ 1,000לה מיידית עם כל דרישות בית הדין ישלם למשנהו שלא ישתף פעו

 מוותרת האישה על כתובתה, תוספת כתובתה וכל זכות אחרת הנובעת מהנישואין ואינה מפורטת בהסכם זה..

  .  רצון חופשיי

הבינו את משמעותו , כנוהצדדים מצהירים ומאשרים כי הסכם זה נעשה מרצונם החופשי לאחר שקראו את תו

 .והתייעצו עם באי כוחם ותוצאותיו

 :.  אישור ההסכם י"א

 לאשר הסכם זה וליתן להוראותיו תוקף של פסק דין. בנצרתהצדדים יבקשו מבית המשפט לענייני משפחה 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
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                                        _________________                                  ___________________ 

 הבעל           האישה                                                                                   

 


