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******* 

 מבלי לפגוע בזכויות                  לצורכי מו"מ לפשרה בלבד

 

 הסכם גירושין 
 

 שנערך ונחתם בנתניה ביום _______

 

 מצד אחד  -האשה"(                    )להלן:"    *************************בין:       

 

 מצד שני -                        הבעל"(   )להלן:"       ********************* ולבין :  

 

 ולבין :

************************* 

 מצד שלישי  -  באמצעות האשה והבעל הילדים הקטינים                                         

 

טורא בין  והואיל וגבה. *********נישאו זל"ז כדמו"י ביום  בני הזוג"( )להלן:"הואיל והבעל והאשה 

ולדו מנישואיהם הילדים בני הזוג נלוהצדדים החליטו להתגרש זמ"ז בג"פ כדמו"י. והואיל ום. והואיל הצדדי

*********************************. 

 

הסדיר ל ***********   ת הילדים והואיל וברצון בני הזוג לקבוע ולהסדיר ביניהם את ענייני החזק

 יין מזונותיהם.את ענ *******************כאפוטרופסים של 

 

 והואיל וברצון בני הזוג להסדיר ביניהם את ענייני הרכוש המשותף וחלוקתו בעקבות הגט.

 

 כדלקמן : הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים אשר על כן

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

זה יקבל תוקף של פסק דין  ימים מיום שהסכם 7בתוך בני הזוג מתחייבים להתגרש זה מזו בגט פיטורין.  .2

בני הזוג יגישו בקשה משותפת לבית הדין הרבני האזורי בנתניה, יופיעו לקמן,  _____כמפורט בסעיף 

בפני בית הדין במועדים שייקבעו לשמיעת הבקשה ולסידור הגט ביניהם ויישמעו לכל הוראות בית הדין 

 בעניין הג"פ.

 

 ם כדלקמן :בני הזוג יטפלו בילדים הקטינים והבגירי .3

 

יישארו במשמרתו בהחזקתו ובטיפולו של הבעל עד הגיעם לגיל  *************הילדים  .א

יגורו אצל הבעל או במקום אחר  ************הילדים  18לאחר הגיעם לגיל  שנה. 18

 אשר הילדים יחפצו בו.

 

 18תישאר במשמרתה בהחזקתה ובטיפולה של האשה עד הגיעה לגיל  ************הילדה  .ב

תגור אצל האשה או במקום אחר אשר  ************הילדה  18לאחר הגיעה לגיל שנה.

 הילדה תחפוץ בו.

 

בני הזוג מתחייבים לגדל את הילדים הקטינים ולחנכם במסירות תוך הקפדה על כיבוד שני  .ג

ם ההורים. בני הזוג יתייעצו בניהם בקשר לכל דבר ועניין בנוגע לחינוך הילדים, וישתפו ביניה
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פעולה בנידון זה, כך שההחלטה תתקבל רק תוך כדי הסכמה בין הצדדים. כל סירוב ו/או כל 

בעניין הילדים הקטינים בנושא העקרוני יצטרכו להיות מנומקים ע"י  החלטה של הבעל והאשה

ימשיכו ללמוד בבי"ס חילוני ומוסכם כי  **************הבעל או האישה . מוסכם כי 

 יך ללמוד בבי"ס דתי.תמש**************

 

 הצדדים מתחייבים לחנך את הילדים  לכיבוד אב ואם ולא לדבר סרה איש כנגד משנהו. .ד

 

הילדה או במקום אחר אשר הילדה תחפוץ בו.   תגור אצל הבעל **********הילדה הבגירה  .ה

 או במקום אחר אשר הילדה תחפוץ בו. תגור אצל האשה ************הבגירה 

 

 משולמת על ידי המל"ל  תשולם לידי האשה.קצבת הילדים ה .ו

 

הבעל מתחייב לשלם לידי האשה מזונות הילדה לימור וסיפוק צורכיה השונים , ולהלן  לאור האמור לעיל .4

סכום  של בבהחזקתה וברשותה של האשה  **********שנה וכל עוד הילדה  18עד הגיעה לגיל 

דמי המזונות ישולמו ישירות  המזונות"(. דמיצמוד למדד המחירים לצרכן )להלן:" ₪ _________

עד  *************חשבון מס' ********** סניף  *******לחשבון הבנק של האשה בבנק 

שהאשה תעבור עם לימור למקום מגורים נפרד הראשון החל מהחודש וכל זאת לראשון לכל חודש 

 .מהבעל

 

 השני  במועדים הבאים: פגש עם הילדים הנמצאים  אצל בן הזוגיבני הזוג  זכאים לה .5

 

בני הזוג יוכלו להיפגש עם  הילדים הנמצאים אצל בן הזוג השני כל אימת שיחפצו. תנאי לכך  .א

 הוא שבן הזוג יתאם את מועד הפגישה עם בן הזוג השני.

 

באם לא יתאפשר לבן הזוג הזמנים בהם ירצו לפגוש את ילדיהם הנמצאים אצל בן הזוג השני  .ב

שבן הזוג יהא רשאי לפגוש את הילדים בימים ובשעות כדלהלן גם אם השעות והימים הנ"ל הרי 

 20:30עד  16:00לא יהיו נוחים מבחינת בן הזוג השני : פעמיים באמצע השבוע  החל מהשעה 

 האשה בימים ראשון ורביעי, והבעל בימים שני וחמישי. 

 

ככל שהם  / מכוניותנסיה/תגמולים/ פקדונות שקלייםלבני הזוג זכות לאיזון משאבים בתוכניות ביטוח/ פ .6

כיום בידי הבעל ובסך  ₪קיימים אם קיימים המוערכים על ידי הצדדים בסך של ______________ 

 .הזוג יחלקו בניהם שווה בשווה סכומים אלובני  .של _____________________ כיום בידי האשה 

 

עת. כל אחד מבני הזוג מתחייב שלא להוציא לא בשמו  כל אחד מבני הזוג רשאים לצאת את הארץ בכל .7

ולא בשם הילדים בהחזקתו צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בן הזוג השני, למעט ובמידה והבעל לא ישלם 

 את המזונות על פי הסכם זה.

 

מטלטלי הצדדים יחולקו  כל צד יקבל את בגדיו וחפציו האישיים. כל תכולת הבית תחולק שווה בשווה.  .8

 תאם לרשימה המצורפת להסכם זה. החלוקה בפועל תיעשה ביום פינוי הבית.בה

 

 יועברו לבעלות הבעל במסגרת איזון המשאבים. *****************הרכב מסוג  .9

 

רשומים על שם הבעל ואשר הזכיות בו  הבית"( )להלן:"  ********************הבית ברחוב  .10

 ************מטעם האשה עוה"ד שהם: ח הצדדים והאשה בחלקים שווים יימכר  על ידי באי כו

ומטעם הבעל עוה"ד אהרון גולדנברג כפנוי מכל אדם וחפץ לצד ג' המרבה במחיר,בני הזוג נותנים בזה 

 כדלקמן: ממכירת הבית הוראות בלתי חוזרות לבאי כוחם לחלק את  התמורה שתתקבל 
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 את המשכנתא הרובצת על הבית. לסלק .א

 

בתוספת מע"מ  0.5%וצאות מכירת הבית ובכלל זה שכ"ט עוה"ד בשיעור תשלום המיסים  וה .ב

 ממחיר מכירת הבית לכל אחד מבאי כוח הצדדים. 

 

,בני הזוג  יחלקו את הכסף שיוותר שווה בשווה בניהם וכל אחד מבני הזוג ידאג  ותר בכסף שיו .ג

 למדורו. ואחראי 

 

 עד ליום ______________.בני הזוג יפנו את הבית מכל אדם וחפץ לצורך מכירתו   .11

 

חשבונות הבנק המתנהלים על שם כל אחד מיחידי הצדדים יישארו בבעלות כל צד ויהיו שייכים לצד  .12

 הרשום כבעל החשבון.

 

פרט לרשום בהסכם זה, הצדדים מאשרים ומצהירים כי אין להם ולא תהיינה להם האחד ממשנהו  .13

א ומכל הכרוך ו/או הנובע ו/או הקשור בנישואיהם תביעות, דרישות,טענות ומענות מכל סוג ומין שהו

 וברכושם ו/או ברכושו של כל אחד מהצדדים.

 

אם  על מזונותיה וכתובתה במעמד סידור הגט. מוותרת בזהלמען הסר ספק , האשה מצהירה כי היא  .14

אזי האשה  -הבעל יפעל ככל הנדרש כדי לבצע את סדור הגט ויתן לאשה גט פיטורין במועד שיקבע

 ותרת בזה על מזונותיה מיום חתימת הסכם זה ועד למועד סידור הגט.מו

 

 תנאי הסכם זה הנם תלויים ושלובים זה בזה. .15

 

הצדדים יבקשו מכבוד ביהמ"ש בכפר סבא לאשר הסכם זה ימים מיום החתימה על הסכם זה,  7בתוך  .16

ית הדין על מנת  ליישם כל צד רשאי מיוזמתו לפנות  לבית המשפט ו/או לבוליתן לו תוקף של פסק דין.

 הסכם זה.

 

אם ההסכם יבוטל מכל סיבה שהיא, כל צד יהא רשאי לטעון כל טענה מבלי שתיטען נגדו טענה  .17

 המבוססת על הסכם זה.

 

בני הזוג מצהירים שקראו הסכם זה ,הבינו את תוכנו, משמעותו והשלכותיו וכי חתמו עליו מרצונם  .18

 החופשי.

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

                          __________________________          _______________________ 

 האשה                 הבעל                                                                                   

 

 

____________________________________________ 

 טינים באמצעות האשה והבעלהילדים הק

 

 

 


