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 הסכם  גירושין  ויחסי  ממון
 

 __________בשנערך ונחתם בתאריך ___________ 
 

    :בין
 ________________ז. ת. פלונית

 "("האםאו האישה" " –)להלן    
 מצד אחד          

 
 _________________ ת.ז. פלוני     לבין:

      "האב"( או"הבעל"  –להלן )   
 מצד שני          

 
"( נשואים זל"ז כדמו"י ההורים" או "בני הזוג" –להלן  הבעל והאישה )ו הואיל

 ___________ מתאריך 
 

)להלן ביחד:  קטינהבת ו בת בגירה ,ילדות 2 הםולבני הזוג נולדו מנישואי לוהואי
 כדלקמן: ("הילדות"

 
 ___________.ז  ,  ת__________ ת, יליד פלונית 

 ("ההבגיר ההילד" –)להלן 
  
 ___________.ז  ,  תת __________, ילידת פלוני 
 (ו/או "הקטינה" "ההילד" –)להלן        

 
 .וחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון  והואיל

 
 .פרדו זה מזו בג"פ כדמו"ייייטב להם אם י ,כיהחליטו  ובני הזוג והואיל

 
 ,הידברות וגישורגישור בפני עו"ד זלינגר יונתן, במרכז לפנו לובני הזוג  והואיל 

  .טובת הקטינה בפרטבכלל ועל  הילדותעל מנת לשמור על טובת 
 

כל העניינים הכרוכים בפירוד ו/או הנובעים לגבי  להבנות הגיעוובני הזוג  והואיל 
, ן, מזונותיהילדותלרבות, אחזקת ה ו/או הגירושין מחיי הנישואין

 ן האחריםוהסדרי הממו רכושם של הצדדיםחלוקת  ,הורותתוכנית 
 .שיחלו ביניהם

 
בהסכם   פרידתםמעוניינים להסדיר את כל ענייניהם לרבות  ובני הזוג והואיל

 משפחה.לענייני קבל תוקף של פסק דין בבית המשפט אושר וישי
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 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: הותנה אי לכך הוצהר,
 
 כתוכנו. הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייביםהמבוא וההצהרות ב .1

 

 הגירושין: .2
 המוסמךבני הזוג מסכימים להתגרש זמ"ז בג"פ, והם יפנו לבית הדין הרבני  2.2

, לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכם זהמיד  ויחלו בהליכים לסידור הגט,
 "(מועד הפניה לבית הדין)להלן: " .משפחהלענייני המוסמך בבית המשפט 

 
לבית הדין, /או בקשה המופנים בני הזוג מתחייבים כי יחתמו על כל מסמך ו 2.2

 הסכם זה.ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף ללמען יסודר הגט וישתפו פעולה 

 
שייקבעו לשמיעת הבקשה הראשונים בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים  2.0

מצידם את כל הפעולות הדרושות  ויעשו יוולסידור הגט, יישמעו להוראות
 , בכפוף לאמור בהסכם זה.סידור הגט ביניהם בהקדם האפשריל
 

שכתובתו המשותף  ביתםלמכירת  על פי הסכם זה יפעלוהצדדים אגב הגירושין,  2.7
  "(. הבית" ו/או "בית המשפחה)להלן: " _________________

 
כפוף לזכותו של הבעל לרכוש את חלקה של האישה בבית הצדדים מצהירים כי ב 2.5

סכמה את בית המשפחה, הבעל עזב בההמשפחה בהתאם להוראות הסכם זה, 
 :מסכימים כיוכי הם 

 
על חוזה  ם לב על מנת שיחתמוועשו כל מאמץ ויפעלו בתוהאישה יהבעל  2.5.2

על ידי הבעל כולל הסכמה על מועדי  זכויותיה של האישה בבית לרכישת
יום ממועד אישור הסכם זה בבית  43מקסימום בתוך  העברת התמורה,

 המשפט המוסמך לענייני משפחה.
 

לתקופה מוגבלת  ללא תמורה בבית המשפחהיתגוררו ה והילדות האיש 2.5.2
 . להוראות הסכם זהובהתאם בכפוף 

 
 :אפוטרופסות ומשמורת .3

עפ"י   ______ביתם הקטינה, ויהיו האפוטרופסים הטבעיים על  הורים הינםה 0.2
אין בהוראות הסכם  .2442 –בשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"חוק הכ

מי מהם של על מנת לפגוע באפוטרופסות ניין המשמורת לרבות הוראותיו בעזה 
 .ביתם הקטינה _____על 
      

 בהסכם זה בכפוף לקבועיהיו בידי האם העיקרית המשמורת והחזקה  כי מוסכם 0.2
 .להסכם זה 0.4עד  0.7ובמיוחד למפורט בסעיפים 

 
 . לכבוד אב ואם בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט ותילדשני ההורים יחנכו את ה 0.0
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 קשורים בבריאות, בגידול, בחינוך,עניינים השבשגרה ב החלטותמוסכם כי  0.7

יתקבלו במשותף ובהסכמה על ידי שני  השל הילד הובעתיד ,בחוגיםבלימודים
המאפיין  ורח חיים חילוני וליבראליהמצב הקיים ועל אתוך שמירה על  ההורים,

ול ראשון במעלה ותוך שטובת הילדה הינה שיק את חיי הילדה והמשפחה כיום
 .בכל החלטה כאמור

 
ככל שמי מההורים ירצה לקבל החלטה כאמור יעשה זאת בכפוף לקבלת  0.5

ובהעדר הסכמה  הסכמתו של ההורה השני ולאחר שקיימו הידברות בנושא
 .ילדהטובת ה הםכשלנגד עינייפעלו ההורים בהתאם לקבוע בהסכם זה 

 
, אשר יש בהן כדי כלשהןפעולות חד צדדיות  ועשילא ש ההורים מתחייבים 0.4

 ילדהלשנות באופן מהותי את הקשר או את אופיו של הקשר בין ההורה השני ל
 .הולעתיד הבכל הנוגע לגידול, לחינוך, ללימודי ילדהו/או את אורח חיי ה

 
 :שהותההסדרי ו תכנית ההורות .4

 
  :כדלקמן עובר לחתימה על הסכם זה והינםכנסו לתוקף נ הסדרי השהות

או בכל יום  שלישי יוםכל ב ,בשבוע פעםבחזקתו של האב  אתנמצ ההילד 7.2.2
לילדה משעת סיום  אחראי האב ום זהביקבוע אחר שיוסכם בין בני הזוג. 

ועד למחרת בשעת תחילת המסגרת החינוכית  המסגרת החינוכית בה תמצא
  .כולל לינה בבית האב

 
שעת סיום מ ,כולל לינה בכל סוף שבוע שניבחזקתו של האב  ההילדבנוסף,  7.2.2

בשעת תחילת  יום ראשוןועד  שישיהמסגרת החינוכית בה היא נמצאת ביום 
  .בשישי ובשבת המסגרת החינוכית כולל לינה בבית האב

 
אחריות האב מתחילה מוסכם כי בימים בהם אין מסגרת חינוכית פעילה  7.2.0

 -)למעט יום שישי ב בבוקר המחרת 3:33 -ומסתיימת ב בבוקר 33:33בשעה 
האיסוף וההשבה של הילדה באחריות האב במקרים אלו  .קר(בו 23:33

 ויתבצע מבית האם ואליו.
 

 האב בחזקתבהם הילדה  למען הסר ספק מוסכם כי בכל המקרים 7.2.7
 מהמקוםאת הילדה ולהשיב אחריות לאסוף דרש הובאחריותו, ככל שיי

 .לבית האם להשיבה כשישלרבות ,חלה על האב במועד המוסכם
 

  ותחלוקת חגים וחופש 7.2
 

הצדדים מסכימים כי בשנה הראשונה יחולו לגבי חגים וחופשות ההסדרים המפורטים 
 בין ההורים מידי שנה לסירוגין. ואלו יוחלפו

 
 אצל האם. -מערב ראש השנה  ועד למוצאי ראש השנה 
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 אצל האם. -מערב יום כיפור  ועד למוצאי יום כיפור 

 
 אצל האב. -סוכות אחה"צ  מערב חג סוכות ועד יום שלישי של חול המועד

 
 אם.אצל ה -מיום שלישי של חול המועד סוכות אחה"צ ועד למוצאי חג הסוכות  

 
 אצל האם. -אצל האב  ובמחצית השנייה  -במחצית הראשונה של חופשת החנוכה  

 
 אצל האם. -בפורים פרזות  

 
 אצל האב. -בפורים שושן  

 
 אצל האב. - 23:33בשעה של חוה"מ פסח מערב פסח  )כולל ליל הסדר( ועד יום שלישי 

  
 אצל האם. -ועד למוצאי חג הפסח   23:33בשעה מיום שלישי של חוה"מ פסח 

 
 אצל האב –ביום העצמאות 

 
 אצל האם –בחג השבועות 

 

ימשיכו  הקיץו הפסח חופשת לרבות תוחופשהכל מסכימים כי בהצדדים  7.2.2
שלפני תחילת  ערבבכל מקרה ביום וב, אך הרגילים לחול הסדרי השהות

 האם. הילדה אצלותלון הלימודים תשהה שנת 
 

סופי  והסדר תגבר חלוקת החגים -במקרה של התנגשות בין סופי שבוע וחג  7.2.2
 .בהתאמה ישתנה השבוע

 
חשיבות  ו/או  אישיים בעליאירועים משפחתיים במקרה של התנגשות בין  7.0

 המוסכמיםהשהות י :אירועים מיוחדים( ובין הסדרמיוחדת למי מההורים )להלן
 .בהתאמה ישתנה סופי השבועוהסדר ו האירועים המיוחדים גברי ,בסופי שבוע

 

במקרה והתנגשות מועדים כאמור חלה באמצע השבוע יתאמו ההורים  7.0.2
 כך שבשבוע הספציפי הזה ישהה האב עם ,מפגשביניהם החלפה של יום ה

 הילדה יום קודם או יום אחרי המועד הקבוע באמצע השבוע.
 

הורה זקוק לעזרה נקודתית הכוללת שהייה ו/או מוסכם כי בכל מקרה בו  7.7
השגחה על הילדה, יפנה ההורה הזקוק לעזרה קודם כל להורה השני, על מנת 

ו/או מחויב יכול  רק במידה וההורה האחר אינו. לבדוק אם יש ביכולתו לסייע לו
ם באחריותו הינ מציאת פתרונות חלופיים, לצד השני לסייעעל פי הסכם זה 

 הייתה להיות הילדה. הבלעדית של ההורה אצלו אמורה 

 

 בכל עת. על בסיס יומיומי עם הילדה אים לקיים קשר טלפוניזכ ההורים יהיו 7.5
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ו/או לידע זה את זה, על אירועים חינוכיים ו/או  ההורים מתחייבים לזמן 7.4
ומה ו/או בכל מסגרת ד בבית הספר ו/או בתנועת הנוער חברתיים של הילדה

 ליטול חלק באותם אירועים. שניהם, על מנת לאפשר לאחרת
 

או מלאו לה  סיימה הילדה את לימודי התיכוןכל עוד לא הצדדים מצהירים כי  7.4
ובכל מקרה בטווח שלא  הצפוןבאזור בכוונתם להתגורר לפי המאוחר( )שנה  23

. _________ -בק"מ קו אווירי מבית המגורים הנוכחי של הצדדים  23יעלה על 
צד שיחפוץ להעתיק את מקום מגוריו לאזור מרוחק יותר מתחייב להודיע על כך 

  חודשים מראש. 0לצד השני לפחות 
 

כי לא  4.4מעבר לקבוע בסעיף  שהעתיק את מקום מגוריו מוסכם כי חזקה על צד 7.3
להבטיח כי תכנית ההורות לעיל תמשיך להתקיים כסדרה באופן המאפשר  יוכל

יגיעו לפיכך בקרות מקרה כאמור  יה של הילדה באופן סביר.ת שגרת חילשמר א
הצדדים להסכמה באשר להשלכות העתקת מקום המגורים של מי מהם על 

וגובה תשלום המזונות, כשטובת הילדה  השהותלרבות הסדרי  ,מכלול יחסיהם
 עומדת לנגד עיניהם כשיקול מרכזי. 

 

הילדה וכי  ם בחיית שניהינים את חשיבות מעורבוהצדדים מצהירים כי הם מב 7.4
 ליצור ביניהם תקשורת ואוירה טובה.יעשו כל שביכולתם לשתף פעולה ו

 

 חופשות בארץ ובחו"ל .5
 

 חופשות לבד

הצדדים מסכימים כי ככל שירצה אחד מהם לנסוע לחו"ל ו/או לקחת חופשה  5.2
בארץ ללא הילדה לתקופה של עד שבועיים ימים אחת לשנה קלנדארית שיש בה 

ביכולתו לקיים את מחויבויותיו על פי תכנית ההורות שבהסכם, יוכל  כדי לפגוע
ההורה המעוניין לעשות כן, וההורה השני מתחייב לתת לו גיבוי מלא ולטפל 

  .ללא תמורה בילדה בתקופת היעדרותו של ההורה השני
 

יותר מפעם אחת לחופשה בארץ ללא הילדה  "ל אוורצה מי מההורים לצאת לח 5.2
ים במשך אותה השנה לתקופה העולה על שבועיים ימאו  בשנה קלנדארית

הקלנדארית באופן הפוגע ביכולתו לעמוד במחויבותו על פי תכנית ההורות 
לו יתבקש לתת שבהסכם, יוכל ההורה המעוניין בכך לעשות כן וההורה השני 

 שההורה הנוסע, בכפוף לכך הנוספת גיבוי מלא ויטפל בילדה בתקופת היעדרותו
( בגין כל יום או ₪ _____) ₪ ______נסיעתו להורה השני סכום של  טרם ישלם

חלק מיום בו ייעדר ואשר היה באחריותו על פי הסדרי הראיה החלים בין 
  בנוסף לדמי המזונות והמדור הקבועים בהסכם זה. הינו סכום זההצדדים. 

 
רק במידה ו עם ההורה השני הילדהמוסכם כי במשך התקופה הנוספת תשהה  5.0

יוכל היוצא לחופשה לפנות לפתרונות את הסכמתו לכך לא נתן ההורה השני ו
 .באשר לתקופה הנוספת חליפיים
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 חופשות ביחד עם הילדה

 פעם אחת בשנה ,בארץ או בחו"ללחופשה  כל הורה יהיה רשאי לקחת את הילדה 5.7
בכפוף לכך שיעדכן את הצד השני יום על חשבונו  ___קלנדארית לתקופה של עד 

מבלי  יום לפני מועד היציאה המתוכנן, וזאת ____לפחות ונתו לעשות כן על כו
מוסכם כי  .שיהיה עליו לקבל את הסכמתו או אישורו של הצד השני לעשות כן

ולתקופה שלא תעלה על שבוע  או בארץ במידה והנסיעה ליעד קרוב באירופה
 ימים. ____ימים די בהתראה מראש של 

 

לחופשה בארץ או לחו"ל מעבר לזו הנזכרת בסעיף יציאה נוספת מוסכם כי כל  5.5
לעיל ואשר יש בה כדי לפגוע בתכנית ההורות המפורטת בהסכם זה, ניתן  4.7

בכפוף רק יום ו ___אם ניתנה לגביה התראה של לפחות רק יהיה לקיימה 
  הסכמתו המפורשת של ההורה השני. תלקבל

 
הילדה ובין אם בלעדיה וכן  הינן עםם אלסוגיהן בין  והנסיעות לחו"ל החופשות 5.4

ת יובלימודיה ובפעילו ,הילדה בטובת חשבבהתתמיד ייעשו  כל פתרון הנלווה להן
במידה והמשמעות של היציאה לחופשה הינה היעדרות של  .ת שלהוהחברתי

מועדי מה של שני הצדדים לכדרושה הס ימי לימודים, ___-הילדה מיותר מ
 . חופשהה
 

מתחייב לעדכן את ההורה השני בכל לחו"ל  הורה הלוקח עמו את הילדה 5.4
על מוסכם כי , לציין מועד יציאה, ארץ ו/או ארצות יעד, ומועד חזרה ,הפרטים

קשר טלפוני  יצירתלאפשר תחול אחריות של  ל"את הילדה לחו ההורה הלוקח
 .הורה שנשאר בארץל יומיומי בין הילדה

 
דורשים קבלת , הרבתי 4מוסכם על הצדדים כי בכל המקרים המפורטים בסעיף  5.3

את ההורה השני הסכמתו של ההורה השני, לא יסרב הורה לתת הסכמתו ליצי
סירב מי מההורים לתת  , אלא מטעמים סבירים וראויים.הילדה לחופשה עם

שעות מקבלת  ____בתוך  בפני ההורה האחר יפרטם בכתב ,הסכמתו כאמור
 דרישה לעשות זאת.   

 
עם ו/או בלי הילדה והודיע על כך  לצאת לחופשה מוסכם כי במידה והורה ביקש 5.4

ראשון לצד השני תגבר זכותו לצאת לחופשה זו גם אם ההורה השני התכוון 
נוצלה על ידי מי שככל ו/או בחלקם. לצאת לחופשה מקבילה באותם המועדים 

בפעם הבאה חופשה שהייתה בחפיפת מועדים מלאה ו/או חלקית, מההורים 
תגבר זכותו של ההורה שלא מימש את החופשה בפעם  ,חפיפה כזויווצר תש

. הודיע את לחופשה גם אם לא היה זה שביקש ראשון לצאת לחופשההקודמת לצ
הורה להורה השני על רצונו לממש את זכותו כאמור יוכל לעשות כן אך לאחר 

הודעה כאמור יאבד אותו הורה את זכות הקדימה שלו לעניין זה בין אם מימש 
 את לחופשה ובין אם בסופו של דבר בחר שלא לצאת לחופשה.את זכותו לצ
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הילדה לחו"ל הוצאת הורים מסכימים שטובת הילדה לגדול ולהתחנך בישראל.  5.23
זה, אלא אם הוסכם אחרת  שלא לצרכי חופשה מהווה הפרה יסודית של הסכם

  בין ההורים מראש ובכתב.
 

 :ותמזונות הילדמדור ו .6
 

 :החל ממועד חתימת הסכם זה יחול האמורמזונות הצדדים מסכימים כי לעניין ה

בסך של  ותעבור הילדומדור האב מתחייב לשלם לידי האם מזונות  4.2
עד שנה ו/או  23לגיל ( _____הבגירה ) הילדהעד הגיע  ש"ח לחודש,_______

 .לפי המאוחר מבין השניים סיום שירות החובה הצבאי שלה,

 

עד סיום שירות החובה שנה ו/או  23 לגיל( ______הבגירה ) הילדההגיע החל מ 4.2
 23 (_____הקטינה ) ילדהועד שימלאו ל לפי המאוחר מבין השניים הצבאי שלה,

ישלם האב  ,לפי המאוחר מבין השניים התיכוניים עד סיום לימודיה שנה ו/או 
 .בחודש ₪ _______לידי האם מזונות ומדור עבורה בסכום של 

 

( ______של הילדה הקטינה ) התיכוניים ודיהמסיום לימשנה ו/או  23גיל מ החל 4.0
של  23ו/או עד גיל הצבאי  החובה שירותכל במהלך ולפי המאוחר מבין השניים 

מזונות  בגיןלידי האם  האב  ישלם  יס לצה"ל,גוהילדה, במידה והילדה לא ת
  .לחודש ₪ ________סכום של  ומדור הילדה

 
 ממועד הפינוי בפועל של הביתהחל  ,לכל חודש 23 -תשלום יבוצע על ידי האב בה 4.7

בהעברה בנקאית לחשבון האם בעבור חיוביו בגין חודש ביצוע , בידי האב
 לאפריל הינו עבור חודש אפריל(. 23 -)לדוגמא תשלום שיועבר בהתשלום 

 
מן הביטוח הלאומי וכל מענק אחר מן  הילדותאישה תקבל לידיה את קצבת ה 4.5

ממשלתי / ציבורי אחר הניתן לילדים ו/או או מכל גוף המוסד לביטוח לאומי 
בנוסף לסכום  מענק כאמור יהיה מענק זה אם ישולם .להורה גרוש / חד הורי

 הנ"ל. והמדור המזונות
 

 הוצאות מיוחדות .7

שאו הצדדים יי והמדור סכום המזונותבנוסף להצדדים מסכימים ומצהירים כי  4.2
)להלן: מי מבנותיהן בקשר עם  המפורטות להלן בכל ההוצאות בחלקים שווים

או עד סיום  ____"( וזאת עד הגיע אותה הילדה לגיל ההוצאות המיוחדות"
 שירותה הצבאי, על פי המאוחר מבין השניים.

 

צרכים רפואיים מיוחדים ו/או הוצאות חריגות בגין בריאות פיסית ונפשית,  4.2.2
 המכוסים ע"י הביטוח הרפואי והמתייחסים לבריאות/או שאינם כלולים ו

 לרבות תרופות. הילדהאותה פיסית ו/או הנפשית של ה

 .פולי שיניים ויישור שיניים, משקפייםיהוצאות בגין ט 4.2.2

 שיעורים פרטיים או שיעורי עזר אחרים בתשלום. 4.2.0
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 ש"ח בחודש לכל הורה. _____עד תקרה של  ופעילויות פנאי אחרות חוגים 4.2.7

 פעילויות במסגרתובית ספר לרבות הסעות ו תשלומים עבור 4.2.5

  .לרבות הוצאות בגין תלבושת אחידה צאות עבור ספרי לימוד וציוד בי"סהו 4.2.4

 .הוצאות בגין שימוש בטלפון סלולארי 4.2.4

"ח בשנה ________שבגין רכישת מכשיר סלולארי עד תקרה של הוצאות  4.2.3
)בחישוב רב שנתי במידה ומכשיר נרכש/ מוחלף אחת לכמה  .לכל הורה

 שנים(

עד תקרה של  לדת של חברים וחברותלימי הו מתנותקניית הוצאות בגין  4.2.4
 .לכל הורה ש"ח בשנה ______

 .ומימון מבחני נהיגה ככל שידרשושיעורי נהיגה  4.2.23

הצדדים מסכימים כי באשר לביטוח בריאות פרטי או הרחבות מעבר לביטוח  4.2
, עד הגיע כל אחת מהבנות הבריאות הבסיסי המסופק במסגרת קופות החולים

לביטוח בקופת החולים רוך בהרחבת הביטוח האם תישא בתשלום הכ 22לגיל 
והאב ימשיך לשאת בתשלום ביטוח  המסופק על ידי הקופה המקיף ביותר

 .____________מספר  הפוליס _______הבריאות הפרטי של הילדות בחברת 
 

הוצאה מסוג ב לכל עניין הקשורבאשר  הצדדים מצהירים ומסכימים כי 4.0
חרף  תעשה בהסכמה הדדית. נחיצותןדבר היקפן וב הכרעה ההוצאות המיוחדות

לגורמים הבאים על מנת לקבל את חוות  ההורים יפנו , בהעדר הסכמההאמור
אותם או חוות דעת מנומקת שתינתן בכתב תחייב דעתם ו/או המלצתם והמלצה 

 .לכל דבר ועניין

רופא המשפחה אליו  – אקוטיים בעניינים הקשורים לטיפולים רפואיים 4.0.2
 בשגרה או רופא מומחה אשר רופא המשפחה הפנה אליו. הילדות הולכות

יועצת בית הספר אליו קב"ן ו/או  –בעניינים הקשורים לטיפולים נפשיים  4.0.2
 אליו. מי מהם הפנההולכת הילדה או מומחה בתחום אשר 

מחנכת הכיתה של   –שיעורי עזר בשיעורים פרטיים או בבעניינים הקשורים  4.0.0
 הילדה.

יסכימו יפנו הצדדים לגישור או הקשור להוצאות המיוחדות  בכל עניין אחר 4.0.7
 על איש מקצוע אשר החלטתו תחייב את שניהם.

 
בהוצאות המיוחדות בגין החודש הקודם, כל אחד מהצדדים תשלום חלקו של  4.7

כנגד המצאת קבלות  וזאת תשלום המזונות במועדאחת לחודש ביניהם יאוזן 
או על פי כל כל צד  שהוציא ת כאמורבקשר עם הוצאו על ידי הצדדים הדדית 

  אחרת שהסכימו עליה הצדדים.ואיזון שיטת דיווח 

 

 תשלומי איזון ותשלומי לרבותהסכם זה מוסכם כי כל הסכומים הנזכרים ב 4.5
, כאשר מדד הבסיס , יהיו צמודים למדד יוקר המחירים לצרכןהמזונות והמדור

 .החתימה על הסכם זהם והידוע ביהאחרון  הינו המדד  ההצמדה לצורך חישוב
עודכן אחת לשלושה הסכום לתשלום ילעניין המזונות והמדור ולעניין זה בלבד, 

ויתר התשלומים  בין עדכון למשנהורטרואקטיבי א תשלום הפרשים חודשים לל
 יעודכנו באופן שוטף עד מועד תשלומם בפועל.
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המפורטים ים ותשלומים מיוחד המזונות והמדורבתשלום מלא ו/או חלקי פיגור  4.4
הצמדה ושאר החיובים  ישאו הפרשיי, רבתי להסכם זה 4-ו 3 פיםבסעי

 הכל על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.   -המקובלים 

 
 

 ומזונות האישהתשלומי איזון  ,חלוקת הרכוש המשותף .8
להעברת תשלום למילוי כלל התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה ומוסכם כי בכפוף 
 ______ ל_________שיועבר מ ,₪ __________ חד פעמי בסך שלאיזון מלא סופי ו

בבית משפט לענייני משפחה,  שבוע ימים מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם זה עד
 :ואופן השימוש בו רכושם של הצדדיםכללים הבאים באשר למזונות האישה יחולו ה

  
 והמשכנתא _____________בית בני הזוג ברחוב 

יחלו הצדדים ואגב הליך הגירושין ביניהם על הסכם זה מיד עם החתימה  3.2
המגורים של בני הזוג,  ביתבנקיטת כל הפעולות הדרושות על מנת למכור את 

  ._________________ברחוב מ"ר  ______ -חדרים בשטח של כ ___ בית בן

 
 האופציה הנתונה לבעל לרכוש את חלקה של האישה

ר הסכם זה בבית המשפט המוסמך לענייני יום ממועד אישו 43במשך מסוכם כי  3.2
לרכוש את  זכות בלעדית _____תינתן ל"( התקופה הראשונה)להלן: "משפחה 

 ________) ₪ _____________( תמורת 53%)בבית  ________חלקה של 
₪).  
 

ופטר ________ י/תובמסגרת הסכם המכר שייחתם בין הצדדים  היה 3.0
תצטרך לפרוע אותה י/א מבלי שמהמשכנתא הרובצת על הבית באופן מל

המשכנתא שתיוותר לפירעון במועד פירעון ייקח על עצמו את מלוא  _______ו
המשכנתא מהתמורה היתרה לפירעון תופחת מחציתה של אזי הרכישה 

 .בבית הו/חלקרכישת בגין  ________ל ______משתשולם בפועל 

 
כר בין הצדדים מוסכם כי במהלך התקופה הראשונה או עד השלמת עסקת המ 3.7

)על פי המוקדם מבין השניים(  ______ל _____כולל העברת מלוא התמורה מ
במלוא תשלום חשבונות הארנונה, החשמל,  יישאו הצדדים בחלקים שווים

המים והמשכנתא החלים על הבית והאישה והילדות ימשיכו בתקופה זו 
 להתגורר בבית ללא תמורה.

 
 תשלומים בתקופה זו.ו מועד פינוי הבית על ידי האישה

 _____ה של ו/לרכישת חלק /הממש את זכותו/תלא י ______מוסכם כי ככל ש 3.5
ם את רכישת הבית והעברת מה/שלי____ הבמהלך התקופה הראשונה או ככל ש

במהלך התקופה הראשונה )המוקדם מביניהם(, לאישה  _____מלוא התמורה ל
ימים אלו או  03הבית.  יום נוספים במהלכם תפנה האישה את 03יינתנו עד 

תקופה קצרה יותר בתוכם במהלכה תפנה האישה את הבית יקראו להלן: 
 ."ה"התקופה השניי
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יה האישה לא תשלם תמורה כלשהי בגין המשך ימוסכם כי במהלך התקופה השנ 3.4
במידה והבעל לא רכש את חלקה של האישה תישא האישה  מגוריה בבית אך

ובכל החשבונות של הבית. ככל שהבעל  בתקופה זו במחצית מהחזר המשכנתא
השלים את רכישת הדירה תישא האישה בתקופה השנייה רק בחשבונות הבית 

 ואילו משכנתא ככל שתהיה כזו תשולם על ידי הבעל בלבד.
 

והבעל לא  במידההתקופה השנייה  חלוףבהזכות להשכיר ולשכור את הבית 
 ביתברכש את חלקה של האישה 

להשכיר את  צד על רצונו ודיעבמקרה בו י כור את הבית,רצון הצדדים למחרף  3.4
להשלמת מכירת עד ו ,יועמד הבית להשכרה החל ממועד זה ,עד למכירתו הבית
לשם מימוש  הדרושלשתף פעולה עם כל  יםמתחייב הצדדים. בפועל הבית

 השכרה כאמור. 

 
ל כל תמורה שתתקבל בגין השכרת הבית תחולק בין הצדדים בחלקים שווים וכ 3.3

הוצאה שתחול על בעלי הבית בתקופת השכירות ועד מכירתו של הבית בפועל 
 תחול אף היא על הצדדים בחלקים שווים.

 
רצה מי מהצדדים לשכור את הבית מהצד השני עד השלמת מכירתו, יודיע על כך  3.4

ה בנכס וכן ו/בגין חלקלפי מחיר השוק  שכירות ראויה וישלם לו/לה לצד השני
אשר ב .הבית החלות באופן רגיל על מחזיק במעמד של שוכר יישא בכל הוצאות

יישאו בהם הצדדים בתקופה  הוצאות החלות על בעלי בית לרבות המשכנתאל
   כאמור בחלקים שווים.

 

צד שישכור את הבית ממשנהו מתחייב להמשיך ולעשות כל שביכולתו על מנת  3.23
חודשים  4הלך לאפשר את השלמת מכירת הבית בתקופה זו, לא נמכר הבית במ

מוסכם כי במידה ותינתן הודעה מהצד  ,מעת שעבר להתגורר בו מי מהצדדים
ולהשכירו לצד ג' בבית  המתגוררהשני כי ברצונו להפסיק את השכירות של הצד 

 יום. 03השוכר יפנה את הבית בתוך מקסימום רשאי לעשות כן והוא בלתי תלוי, 
 

 מכירת הבית לצד שלישי
תחייבים כי היה וחלקה של האישה בבית לא יירכש על ידי הצדדים מצהירים ומ 3.22

, תפקע זכותו של הבעל לרכוש את חלקה של הבעל עד חלוף התקופה הראשונה
 .למכירה בשוק החופשי באופן מיידי יועמד האישה והבית

  
השנייה והאישה פינתה את הבית, חלפה התקופה היה והבית לא נמכר גם עד ש 3.22

ית והצדדים ימנעו מלעשות בו שימוש כלשהו. ימשך המאמץ למכור את הב
יחלקו הצדדים בחלקים שווים בכל הוצאות הבית  בתקופה זו ועד למכירה

בזאת לשתף פעולה עם כל  יםמתחייב לרבות בתשלום המשכנתא והצדדים
 פעולה דרושה לשם מימוש מכירה כאמור. 

 
או  ₪ __________בסכום של לרכישת הבית מוסכם כי במידה ונתקבלה הצעה 

אחד מבני הזוג מעוניין להיענות ו  לאחר שחלפה התקופה הראשונהיותר וזאת 
ולא יתנה את הרכישה במתן זכות ראשונים למי  לה, לא יסרב לכך בן הזוג השני
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 -מכירה בסכום הנמוך מ מבני הזוג להשוות את תנאי העסקה.
 תעשה רק בהסכמה משותפת של שני הצדדים. ₪ _____________

 
דדים מצהירים ומתחייבים כי כל תמורה שתתקבל בגין מכירת ביתם של בני הצ 3.20

הזוג לצד שלישי, תשמש קודם כל לפירעון מלוא הלוואת המשכנתא הרובצת על 
הבית וכן לתשלום כל ההוצאות הכרוכות במכירת הבית, לרבות תשלום מיסים, 

בני הזוג ין דמי תיווך ושכ"ט עורך דין ככל שיהיו כאלו והיתרה תחולק ב
 בחלקים שווים.

 
 המשכנתא

 םמתייחסי ,הצדדים מצהירים כי הוראות הסכם זה ביחס להלוואת משכנתא 3.27
מספר , _______שלקחו הצדדים מבנק מזרחי טפחות סניף להלוואת משכנתא 

עמד ביום  ת לסילוקהאשר היתרה המשוער, (_____)משנת   ________
 ש"ח __________ -על כ _______

 
 אישה כתובתה ותוספת כתובתהמזונות ה

ה ותוספת תבכפוף לסידור הגט בפועל מוותרת האישה על מזונותיה, על כתוב 3.25
 ה.תכתוב

 
 זכויות וכספים ממקום העבודה

, בגין עבודה מסוגים שוניםידוע ומוסכם על הצדדים, כי לבני הזוג נכסים וזכויות  3.24
דיות מכל מין וסוג זכויות עתית וחסכונוגע כפיים, בעבר בהווה וכן כספים, וי

ועד למועד  צברו ע"י מי מהצדדים ממועד הנישואיןנושאשר יגיעו בעתיד שהוא 
כי  הצדדים מצהיריםפירעונם הינו לאחר הפירוד.  אישור ההסכם ואף שמועד

הסכימו הצדדים כי במסגרת איזון  לאחר ששקלו היטב ובחנו את הנתונים
ונות, מכל מין וסוג שהוא, , כל הזכויות, הכספים והחסכביניהםהמשאבים 

הרשומים על שם מי מהצדדים ו/או המצויות בחזקתו, לרבות כלל הזכויות 
הנובעות מעבודתו או עקב עבודתו של מי מהצדדים, מכל מין וסוג שהוא ואשר 

, כולן, הפירוד בפועלנצברו אצל כל אחד מהצדדים ממועד הנישואין ועד מועד 
 . הרשום כבעלים בנכסים ובזכויות אלה תישארנה בבעלותו הבלעדית של הצד

 
  כנגד משנהו.האחד כל טענה או תביעה בעניין זה  מוותרים בזאת עלהצדדים 

 
המדובר בכלל הזכויות לרבות בכלליות האמור לעיל  למען הסר ספק ומבלי לפגוע

קרנות השתלמות, אופציות, קופות תגמולים, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, 
קדונות וחסכונות שקליים ו/או י, בונוסים, פיצויי פיטוריןמניות, פנסיה, פ

וחסכונות כספיים אחרים מכל מין וסוג שהוא, שנעשו במסגרת העבודה,  במט"ח
ורשומות על שם ואשר נצברו עד למועד אישור הסכם זה או בכל מסגרת אחרת 

תהיינה שייכות לצד שהן רשומות על  כל אחד מהצדדים. זכויות אלו באשר הן,
בקשר עם ו/או דרישה והצדדים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה  שמו

 כספים וזכויות אלו.
 

 המיטלטלין המשותפים
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בהסכמה במועד פינוי  המיטלטלין המשותפים לבני הזוג יחולקו ביניהם בעין 3.24
ככל שיהיו מיטלטלין שאף אחד מהצדדים לא . הבית על ידי האישה והילדות

ים מאמץ למוכרם והתמורה שתתקבל בגינם תחולק בין יחפוץ בהם יעשו הצדד
שווי המיטלטלין שלקח כל אחד מבני הזוג יוערך על  הצדדים בחלקים שווים.

ם ימשוויו של ציוד זהה חדש וככל שיהיה צורך באיזון שווי 53%ידם בערך של 
ישלם הצד שבידו נותרו מיטלטלין בשווי גבוה יותר את מחצית ההפרש לצד 

ף לכל תשלום איזון אחר הקבוע בהסכם זה. איזון המיטלטלין השני בנוס
יום מהמועד בו עזבו האישה והילדות  27והתשלום בגינו יבוצע בתוך מקסימום 

 את בית המשפחה.  
 

 חשבונות הבנק של הצדדים
כל אחד מהצדדים יישאר הבעלים הבלעדי ובעל  הצדדים מסכימים ומצהירים כי 3.23

שבון הבנק הרשום על שמו לרבות הלוואות הזכויות והחובות המלאות בח
 הקשורות לחשבון. מכל מין וסוג שהוא חסכונות והשקעות 

 ________, סניף _______, בבנק _______הבעל הינו חשבון מספר  חשבון
 . ______שמספרו 

 ________סניף  _____, בבנק ___________חשבון האישה הינו חשבון מספר 
  .______שמספרו 
הם מוותרים בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או  ,מצהירים ומאשרים כי הצדדים

הרשום על הנ"ל וכל חשבון בנק אחר תביעה כלפי הצד השני בקשר עם החשבון 
 שם הצד השני וכל הנלווה אליו.

 
 הבית על ידי האישה והילדות של ת הבית עד מועד הפינוי בפועללכלכ
ההוצאות הקשורות  בכל הם נהגו חתימת הסכם זההצדדים מסכימים כי עד ל 3.24

, כפי שנהגו עובר בשגרהשל הבית ניהולו השוטף לרבות  ,הביתולכלכלת לילדות ו
 וכי אין להם טענות האחד כלפי השני בעניין זה. לחתימתם על הסכם זה

 
 הרכבים

מספר  _____ייצור  שנת _____מצהירים ומסכימים כי רכב מסוג  הצדדים  3.23
 ________בלעדית של הבעל וכי רכב מסוג בעלותו הב הינו, _______ רישוי

בבעלותה הבלעדית של   הינו ___________מספר רישוי   _______שנת ייצור 
  האישה.

רעונה יבין שמועד פ ,התחייבות ו/או הוצאה בגין הרכבים הנזכרים לעילזכות, כל  3.22
ם הצדדי. על הצד אשר הינו הבעלים של הרכב בעבר, בהווה או בעתיד תחול

מצהירים כי שווי הרכבים ואיזונם נלקח בחשבון במסגרת איזון המשאבים 
ה ו/או מוותרים בזאת על כל טענהכולל שערכו ביניהם הצדדים ולפיכך הם 

 האחד כלפי השני. לתביעה בקשר עם הרכבים הנ"
 

 ___________ .א.תביעה משפטית בת
ל זכות לקבלת מצהירים ומסכימים כי כל הוצאה מכל סוג שהוא וכ הצדדים 3.22

 א.כספים או כל פיצוי אחר שיקבע לזכותם ו/או לחובתם בגין התביעה בת
_________ המתנהלת כיום בבית המשפט ________ואשר הצדדים הינם 

  יחולו עליהם במשותף ויחולקו ביניהם בחלקים שווים. התובעים בה,
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 שונות: .9
רים ומצהירים בני רט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשפ 4.2

הזוג כי מיום החתימה על הסכם זה ואילך אין להם ולא תהיינה להם, האחד 
כלפי משנהו, כל טענות ו/או מענות, מכל סוג שהוא, בכל הכרוך ו/או הנוגע ו/או 
הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים. ומוסכם ומוצהר 

תביעות והטענות ההדדיות שלהם, זה כלפי כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל ה
 זו, ולהיפך.

 
בכפוף לקיום התחייבויות הבעל עפ"י הסכם זה מוותרת בזה האישה על כל טענה  4.2

ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והו 
בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות בכל הנוגע לכספים 

 ו/או הרכוש ו/או בכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן הכלל.
 

בכפוף לקיום התחייבות האישה עפ"י הסכם זה מוותר בזה הבעל על כל טענה  4.0
ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא הן במישרין והן 

ו/או בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים 
  רכוש בכל עסק אחר של האישה, ללא יוצא מן הכלל.

 
הם יפה, שערכו בינ-הסכם זה גובר על כל הסכם קודם, בין בכתב ובין בעל 4.7

 הצדדים.
 

הצדדים מסכימים כי היה ובכל שלב לאחר החתימה על הסכם זה יוטל על חלקו  4.5
ל העברת בעלות בין הצדדים עיקולשל מי מהם ברכוש המיועד לחלוקה ו/או 

הם מתחייבים לדאוג  ,אשר ימנע את השלמת העברת הרכוש או חלקו לצד השני
 43ימום להסרת עיקול כאמור ו/או כל מגבלה אחרת התלויה בהם בתוך מקס

 לו/להרם בגין כל נזק שיגכלפי הצד השני בפיצוי  יחוב ,יום. צד שלא יעשה כן
 כתוצאה מכך.

 
ן שהוא הקשורה להסכם יוג ומהצדדים מתחייבים כי במקרה של מחלוקת מכל ס 4.4

זה או הנובעת ממנו לרבות שאלות של פרשנות ההסכם יפנו קודם כל להליך של 
 .דת לרשותםמהעוגישור בטרם ינקטו בכל פעולה חוקית אחרת 

 
מים כי היה ותתגלע מחלוקת בעתיד בנוגע לאמור בהסכם הצדדים מסכי 4.4

 .משפחה יניינלעהמוסמך סמכות הדיון תהיה שמורה רק לבית משפט זה,
 

 הצדדים מצהירים ומתחייבים כי: 4.3

 .הסכם זה נחתם בין הצדדים לאחר הליך של גישור 4.3.2

  הצדדים יחתמו על ההסכם ועל כל המסמכים שיידרשו לשם ביצוע  4.3.2
  הסכם זה וכן, ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם ולאחריו, וזאת      
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 בכפוף להסכם זה ולביצועו.     

  הומלץ להם להתייעץ עם עורך דין יטב את ההסכם הצדדים קראו ה 4.3.0
וכי חתמו עליו מרצונם מטעמם טרם חתימתם על ההסכם והם מאשרים 

 הטוב והחופשי והבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.

  לאשר הסכם זה  לענייני משפחההמוסמך הצדדים יבקשו מבית המשפט  4.3.7
להורות על  וסמךהמומבית הדין הרבני וליתן לו תוקף של פסק דין 

 .ביניהם כמפורט בהסכם זהסידור הגט 

 בני הזוג יישאו בחלקים שווים בכל התשלומים ו/או האגרות שידרשו  4.3.5
בבית המשפט האזרחי ובבית הדין לצורך אישורו של הסכם זה, לשלם  

 קבלת  תוקף של פסק דין ולצורך סידור הגט ביניהם.ל
 

 
 
 

ל החתום ע באו הצדדים  איה   :ולר
 
 
 
 

________________                                                            __________________ 
 הבעל                                                                           האישה            

 
 
 

 חתימת קיום
 
 
 

 _____________________     
  ועו"ד זלינגר יונתן, מגשר    
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