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הסכם גירושין ויחסי ממון
שנערך ונחתם בתאריך ___________ בתל-אביב
בין:

לבין:

פלונית ת.ז__________ .
מרחוב _______  24ב________
(להלן – "האישה")

מצד אחד

פלוני ת.ז__________ .
מרחוב _______  22ב________
(להלן – "הבעל")
מצד שני

הואיל

והבעל והאישה ( להלן – "בני הזוג" ו/או "הצדדים") נישאו זל"ז בטקס
אזרחי חילוני שנערך ביום __________________

והואיל

ובני הזוג ערכו ביניהם הסכם לחיים משותפים שנחתם ביום
___________ .המצורף להסכם זה כנספח א' (להלן" -הסכם החיים
המשותפים")

והואיל

ובני הזוג מעולם לא נרשמו כנשואים לא בארץ ולא בכל מקום אחר
בעולם.

והואיל

ולבני הזוג אין ילדים.

והואיל

וחייהם המשותפים של בני הזוג עלו על שרטון והם לא מתגוררים יחדיו
מזה כשמונה חודשים.

והואיל

ולאחר שיקול דעת רב החליטו הבעל והאישה כי ייטב להם אם ייפרדו זה
מזו בהקדם.

והואיל

ובני הזוג פנו להליך גישור בפני עו"ד זלינגר יונתן ,במרכז להידברות
וגישור על מנת לסיים את כל המחלוקות העומדות ותלויות ביניהם
והצליחו להגיע להבנות בכל העניינים הכרוכים בפירוד ו/או הנובעים
מחיי הנישואין ו/או הגירושין וכן לגבי חלוקת רכושם של הצדדים
והסדרי הממון האחרים שיחלו ביניהם והם מעוניינים להסדירם בהסכם
שיקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט למשפחה.

משרד ראשי :רח' ברנר  ,5תל-אביב
טל 30-4422377 :פקס30-4733007:

מנכ"ל ומייסד :עו"ד יונתן זלינגר

E-mail: mazkirut@gishoor.co.il

www.gishoor.co.il

2

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

המבוא וההצהרות שבראש הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים
כתוכנו.

הפניה לבית הדין הרבני:
2.2

בני הזוג מסכימים לפנות לבית הדין הרבני בתל אביב בהקדם האפשרי ומיד
לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכם זה ,בבית המשפט לענייני משפחה .הפניה
לבית הדין תעשה באמצעות בקשה משותפת בהסכמה על מנת לקבל את פסיקתו
של בית הדין האם בנסיבות החלות על חייהם המשותפים יש צורך בקבלת
הצהרה על בטלות נישואיהם ו/או בנקיטת הליכים לסידור גט בין בני הזוג ו/או
בנקיטת כל הליך אחר שיסדיר את פרידתם באופן חוקי( .להלן" :מועד הפניה
לבית הדין")

2.2

לאחר הפניה לבית הדין בני הזוג מתחייבים כי יחתמו על כל מסמך ו/או בקשה
המופנים לבית הדין ,וישתפו פעולה ביניהם ועל פי הנחיות בא כוחם למען יסודר
כל דבר שיקבע כדרוש על ידי בית הדין לרבות סידור הגט ביניהם בהקדם
האפשרי ככל שיידרש כזה ,הכל בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.0

בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים הראשונים שייקבעו לשמיעת הבקשה
ולסידור הגט ככל שיידרש כזה ,יישמעו להוראות בית הדין ויעשו מצידם את כל
הפעולות הדרושות לשם סידור כל עניין דרוש ביניהם בהקדם האפשרי ,בכפוף
לאמור בהסכם זה.

 .3חלוקת הרכוש
הרכב המשותף והוצאות קשורות
 0.2הצדדים מצהירים ומסכימים לנהוג ברכבם המשותף מסוג _______ שנת ייצור
_____ מספר רישוי ______ (להלן" :הרכב") בהתאם למפורט:
 0.2.2בכפוף לאמור בסעיף קטן  0.0להסכם הבעל ישלים את העברתו של סכום
כולל בסך _______ (_________  )₪לידי האישה בגין דמי שימוש ברכב,
עד ל 0-ימי עסקים לאחר יום מכירת הרכב ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף 43
יום ממועד חתימת הסכם זה.
 0.2.2בנוסף הבעל יעביר לידי האישה החזר כספי בגין תשלומי ביטוח ששולמו
עבור הרכב בסך של _____ (_________  )₪עד ל 0-ימי עסקים לאחר יום
מכירת הרכב ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  43יום ממועד חתימת הסכם
זה.
 0.2.0התמורה שתתקבל בגין מכירת הרכב בכפוף לביצוע האמור בסעיפים 0.2.2
ו 0.2.2 -תחולק בין הצדדים בחלקים שווים
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0.2.7

0.2.5

0.2.4

0.2.4
0.2.3

הוצאות הקשורות בהוצאת מכירת הרכב לפועל יתחלקו בין הצדדים
בחלקים שווים ,כל הוצאה כפופה לקבלת אישור מראש משני הצדדים.
הודעות כאמור ישלחו במייל בין הצדדים וצד שלא הגיב להודעה כאמור
במשך  5ימי עסקים יראו אותו כמסכים לביצוע ההוצאה.
האחריות לטיפול במכירת הרכב תחול על הבעל ,היה והבעל לא יצליח
למכור את הרכב בתוך  03יום ממועד החתימה על הסכם זה יועבר הרכב
לחזקת האישה על מנת שתטפל במכירתו .לא הצליחה האישה למכור את
הרכב בתוך  03יום נוספים ,יימכר הרכב למגרש מכוניות אלא אם הגיעו
הצדדים להסכמה אחרת לעניין זה בכתב.
כל אחד מהצדדים יהיה אחראי בלעדי על תשלום מלוא ההוצאות הקשורות
לרכב בעת שהרכב בחזקתו לרבות דלק וביטוח ואם לא יבטח את הרכב
בביטוח מקיף יהיה אחראי גם בגין כל נזק וירידת ערך שייגרמו לרכב בשל
תאונה ובעלות תיקון הרכב ו/או השבת שוויו במקרה של גניבה בעת שהרכב
בחזקתו.
תשלום טסט שנתי ועלות טיפולים תקופתיים אם יידרשו לאחר מועד
חתימת ההסכם יחולו על הצדדים במשותף בחלקים שווים.
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם תהליך מכירת הרכב לעדכן
את הצד השני בכל פעולה הקשורה למכירת הרכב ולהתייצב מיד עם קבלת
דרישה כאמור מהצד המטפל במכירה לצורך חתימה על כל מסמך שיידרש
לרבות חתימה על זיכרון דברים והעברת בעלות ברכב לצד ג'.

המיטלטלין המשותפים
0.2

0.0

הצדדים מצהירים כי המיטלטלין המשותפים לבני הזוג חולקו ביניהם בעין
לשביעות רצונם המלאה ובהסכמה עובר לחתימתם על הסכם זה .חרף האמור
מוסכם כי הבעל יוכל לקחת עימו בנוסף לכל המיטלטלין הנמצאים בחזקתו
במועד החתימה ואשר אין לגביהם הסדר ספציפי בהסכם זה ,גם את המיטלטלין
הבאים הנמצאים בחזקת האישה ורק אותם:
________________________________________________________
_______________________________________________________
כל יתר המיטלטלין הנמצאים בחזקת האישה יישארו בבעלותה הבלעדית
לצורך איסוף המיטלטלין האישה והבעל יתאמו ביניהם מועד מוסכם שיחול לכל
המאוחר בתוך  43יום ממועד החתימה על הסכם זה או במעמד פירעון כל
ההתחייבויות הכספיות של הבעל כלפי האישה בהתאם להסכם זה ,על פי
המוקדם מבין השניים.

חשבון הבנק המשותף
0.7

הצדדים מסכימים ומצהירים כי לא יאוחר מיום ________ יפגשו הצדדים
בבנק _______ ,סניף ________(מס' סניף _____) לצורך סגירת החשבון
המשותף המתנהל בסניף שמספרו ________ ,הצדדים מסכימים בזאת כי
הכספים שיישארו בחשבון לאחר תשלום כל החובות והעלויות הנלוות לסגירת
החשבון יחולקו ביניהם בחלקים שווים .חרף האמור ככל שסכום מחצית
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הכספים שווה או נמוך מסך של ___________  ₪יעביר הבעל לאישה את חלקו
בכספים שבחשבון המשותף במעמד סגירת החשבון ולא יאוחר מיום
__________________ כתשלום ראשון על חשבון דמי השימוש ברכב אשר
עליו לשלם לאישה כמפורט בסעיף  0.2.2להסכם זה .עם סגירת החשבון הצדדים
מצהירים כי הם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי הצד השני בקשר
עם החשבון המשותף וכל הנלווה אליו.

חובות
0.5

0.4

הצדדים מצהירים כי לאחר סגירת החשבון המשותף וגמר פירעון ההלוואה
שנלקחה בעבר לרכישת הרכב ומשולמת מהחשבון המשותף וכן החזר כספי בסך
________  )₪ _______________( ₪שעל הבעל להשיב לאישה כנגד חלקו
בחשבונות ששולמו על ידה בדירה בה התגוררו יחדיו עובר לפרידה ,כל חוב
הרשום ו/או שיירשם על אחד מהם הינו של הצד אשר עליו רשום החוב והוא
האחראי הבלעדי לפירעונו ואין לו כל טענה ו/או תביעה כלפי הצד השני בקשר
עם חב כאמור.
החזר החב הנזכר בסעיף  0.7בסף _______  ₪ישולם על ידי הבעל לאישה בתוך
מקסימום  43יום ממועד החתימה על הסכם זה.

זכויות וכספים ממקום העבודה
0.4

ידוע ומוסכם על הצדדים ,כי לבני הזוג נכסים וזכויות סוציאליות לרבות ביטוחי
מנהלים ,קרנות השתלמות ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ,בגין עבודה ויגע כפיים,
בעבר בהווה וכן כספים וחסכונות וכן זכויות עתידיות אשר יגיעו בעתיד מכל מין
וסוג שהוא ושנצברו ע"י מי מהצדדים ממועד הנישואין ועד למועד אישור
ההסכם ואף שמועד פירעונם הינו לאחר הפירוד .הצדדים מצהירים כי לאחר
ששקלו היטב ובחנו את הנתונים כל הזכויות ,הכספים והחסכונות ,מכל מין וסוג
שהוא ,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 נצברו אצל כל אחד מהצדדים ממועד הנישואין ועד מועד חתימה על הסכם
זה ,כולן ,תישארנה בבעלותו הבלעדית של הצד הרשום כבעלים בנכסים ובזכויות
אלה ,ואילו לצד שכנגד לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה כנגד משנהו .למען
הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המדובר בכלל הזכויות לרבות
ביטוחי מנהלים ,קופות גמל ,קופות תגמולים ,קרנות השתלמות ,אופציות,
מניות ,פנסיה ,פיצויי פיטורין ,בונוסים ,פיקדונות וחסכונות שקליים ו/או
במט"ח וחסכונות כספיים אחרים מכל מין וסוג שהוא ,שנעשו במסגרת העבודה,
או בכל מסגרת אחרת ואשר נצברו עד למועד אישור הסכם זה ורשומות על שם
כל אחד מהצדדים  -תהיינה שייכות לצד שהן רשומות על שמו והצדדים
מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כספים וזכויות
אלו הרשומים על שם הצד השני.

 .4שונות:
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7.2

פרט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשרים ומצהירים בני
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
כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות ההדדיות שלהם ,זה כלפי
זו ,ולהיפך.

7.2

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

7.0

בכפוף לקיום התחייבות האישה עפ"י הסכם זה מוותר בזה הבעל על כל טענה
ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא הן במישרין והן
בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או
רכוש בכל עסק אחר של האישה ,ללא יוצא מן הכלל.

7.7

הצדדים מצהירים ומאשרים כי בכפוף לחתימתם על הסכם זה וקיום כל
האמור בו הם מכירים ומאשררים את תוקפו של פרק ג' להסכם החיים
המשותפים העוסק ביחסי הממון בין הצדדים.

7.5

הצדדים מצהירים כי מעבר לרכוש המפורט בהסכם זה אין להם רכוש
משותף אחר ואין להם כל טענה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא בקשר עם
פרק ג' בהסכם החיים המשותפים העוסק ביחסי הממון ביניהם בכלל
וברכוש הרשום על שם כל אחד מהם בפרט כמפורט בפרק ג' להסכם
החיים המשותפים.

7.4

בכפוף לאמור בסעיפים קטנים  7.7ו 7.5-לעיל הסכם זה גובר על כל הסכם קודם,
בין בכתב ובין בעל-פה ,שערכו ביניהם הצדדים.

7.4

הצדדים מתחייבים כי במקרה של מחלוקת מכל סוג ומן שהוא הקשורה להסכם
זה או הנובעת ממנו לרבות שאלות של פרשנות ההסכם יפנו קודם כל להליך של
גישור בטרם ינקטו בכל פעולה חוקית אחרת העומדת לרשותם.

7.3

הצדדים מסכימים כי היה ותתגלע מחלוקת בעתיד ,אשר פתרונה לא יצלח
בהליך גישור ,סמכות הדיון תהיה שמורה רק לבית משפט לענייני משפחה ברמת
גן.

7.4

בחתימתם על הסכם זה ממנים הצדדים את עורך הדין זלינגר יונתן כמגשר בכל
מחלוקת עתידית ביניהם הנובעת מהסכם זה ו/או מפרשנותו.
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 7.23הצדדים מצהירים ומתחייבים כי:

7.23.2

הסכם זה נחתם בין הצדדים לאחר הליך של גישור.

 7.23.2הצדדים יחתמו על ההסכם ועל כל המסמכים שיידרשו לשם ביצוע
הסכם זה וכן ,ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם ולאחריו ,וזאת
בכפוף להסכם זה ולביצועו.
 7.23.0הצדדים קראו היטב את ההסכם הומלץ להם להתייעץ עם עורך דין
מטעמם טרם חתימתם על ההסכם והם מאשרים וכי חתמו עליו מרצונם
הטוב והחופשי והבינו את תוכנו ,משמעותו ותוצאותיו.
 7.23.7הצדדים יבקשו מבית המשפט המוסמך לענייני משפחה ברמת גן ומבית
הדין הרבני האזורי בתל אביב לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין
וככל שנדרש להורות על סידור הגט ביניהם כמפורט בהסכם זה.
 7.23.5בני הזוג יישאו בחלקים שווים בכל התשלומים ו/או האגרות שידרשו
לשלם בבית המשפט האזרחי ובבית הדין לצורך אישורו של הסכם זה,
קבלת תוקף של פסק דין ולצורך סידור הגט ביניהם או נקיטת כל פעולה
אחרת בבית הדין ככל שתידרש.

ו ל ר א י ה ב א ו ה צ ד ד י ם ע ל ה ח ת ום :

__________________
הבעל

________________
האישה
חתימת קיום

_____________________
זלינגר יונתן ,מגשר ועו"ד
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