הסכם גירושין והתרת נישואין
שנחתם ב ______בתאריך _________
בין:

__________ת.ז ,_________ .מרח' __________;

לבין:

__________ת.ז _________ ,מרח' __________;

הואיל:

והאישה יחידה __________;

הואיל:

והבעל יחיד __________;

הואיל:

והבעל והאישה (להלן" :בני הזוג") נשואים זל"ז בנישואין אזרחיים שהתקיימו בתאריך

(להלן" :האישה")
(להלן" :הבעל")

__________;
הואיל:

ומנישואי הצדדים נולדה להם __________ ,ילידת __________ (להלן" :הקטינה");

הואיל:
הואיל:
הואיל:

ויחסי בני הזוג עלו על שרטון ונתגלו ביניהם חילוקי דעות שאינם ניתנים לגישור;
ובני הזוג ניסו לפעול לשלום בית ביניהם ,אך ללא הועיל;
ובני הזוג מעוניינים להסדיר ביניהם בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים בגירושין
ו/או התרת נישואין ו/או הנובעים מחיי הנישואין.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא:
1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,והם יחייבו את הצדדים לכל דבר
ועניין ,כאילו נאמר בהסכם גופו.

1.2

כותרות לסעיפי ההסכם נועדו אך ורק להקל על קריאת ההסכם ,אינן מהוות חלק מן ההסכם ולא
ישמשו לפרשנותו.

1.3

הנספחים להסכם זה שמהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנים כדלהלן:
 1.3.1נספח א'  -בקשה להתרת נישואין על נספחיה;
 1.3.2נספח ב' – נספח טאבו של הדירה __________;
 1.3.3נספח ג' – נספח טאבו של הדירה __________;
 1.3.4נספח ד'  -פרטי משכנתא והלוואה קיימת.

1.4

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בביצוע הסכם זה לרבות בהליך התרת הנישואין והעברת חלקו של
הבעל בדירה הצדדים ,אגב גירושין ,ע"ש האישה.
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 .2גירושין ו/או התרת נישואין:
 .2.1בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ"ז ולשם כך הם מסכימים לפנות לאלתר לבית משפט לענייני
משפחה לפי מקום מגורים בשותף אחרון של הצדדים בבקשה משותפת להתרת נישואין .הבקשה על
נספחיה מצ"ב ומסומנת כנספח א'.
 .2.2הצדדים מאשרים ומסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את ההליך להתרת נישואין בהקדם
האפשרי ,ולשם כך להמציא ו/או לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיידרש.
 .2.3מוסכם ,כי הצדדים יישאו בחלקים שווים בתשלום אגרות ותשלומים אשר יידרשו על ידי בית המשפט
לשם מתן פסק דין על התרת נישואין.
 .3משמורת ,אפוטרופסות והסדרי ראיה:
 .3.1מוסכם על הצדדים ,כי המשמורת על הקטינה תימסר לידי האם עד הגיעה לגיל  18שנים.
 .3.2להבדיל ,האפוטרופסות על הקטינה ,קרי חלוקת האחריות ההורים בניהם ,הינה לשני ההורים וכל
החלטה מהותית הנוגעת לקטינה בין רפואית ובין חינוכית תתקבל על ידי שני הצדדים בהסכמה
מלאה.
 .3.3בהיעדר הסכמה בין הצדדים ,יכריע במחלוקת __________בלבד.
 .3.4מוסכם על הצדדים כי מרכז החיים של הקטינה הינו בישראל.
 .3.5מוסכם בין הצדדים כי הקטינה תישאר במשמורת של אמא.
 .3.6מוסכם בין הצדדים ,כי לצורך יציאה של הקטינה מהארץ עם אחד מההורים ו/או סבות ו/או סבתות,
יקבל ההורה השני ו/או שני ההורים הסכמה מראש ובכתב של ההורה השני ו/או שני ההורים בהתאם.
 .3.7מוסכם בין הצדדים ,כי במידה והקטינה תשהה אצל האב ,הבעל ידאג על מקום טוב ונוח בביתו,
המיועד לקטינה בלבד.
 .3.8כל אחד מן הצדדים יעדכן מראש את משנהו לגבי כל שינוי שיחול במען מגוריו הרשמי ו/או המעשי,
במספר הטלפון הקווי והסלולארי ,וכתובת דואר אלקטרוני ) אי-מייל ( בו ניתן להשיגו.
 .3.9מוסכם בין הצדדים ,כי האב ייקח את הקטינה __________.
.3.10

חינוך הקטינה יהיה במסגרת יהודית – חילונית.

מוסכם בין הצדדים ,כי הם יפעלו בכל הנוגע לקטינה בשיתוף פעולה ובכבוד הדדי ,מתוך
.3.11
שיקולי טובת הילדה ולפי צרכיה.
שני הצדדים מתחייבים לגדל את הקטינה במסירות תוך הקפדה על כיבוד שני ההורים.
.3.12
הצדדים מתחייבים לכבד זה את זה ,ולייקר זה את משפחתו של זה בפני הקטינה ,לא לדבר רעה זה
כנגד זה ,ולשמור על כבוד המשפחה ,הכול לטובת הקטינה.
הצדדים יתייעצו ביניהם בקשר לכל דבר ועניין עקרוני הנוגע לחנוך הילדה ,וישתפו פעולה ,כל
.3.13
שכל החלטה מהותית תתקבל הסכמה על ידי הצדדים.
.3.14

הבעל והאישה יפעלו לשמירת קשר טוב רצוף והדוק בין הקטינה לכל אחד מההורים.
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.3.15

הצדדים מתחייבים לעדכן זה את זה בכל הקשור לקטינה ולקבל במשותף כל החלטה

משמעותית הנוגעת לחינוכה ,בריאותה ועתידה .כל צד יעדכן את הצד השני בכל הקשור בחיי הילדה ,
צרכיה ,בעיות הקשורות בה ויטפל בילדה במסירות כאשר היא שוהה אצלו.
 .4מזונות הקטינה:
 .4.1מוסכם ונקבע בזאת ,כי הבעל ישלם לידי האישה עבור הקטינה ,מזונות אחזקת מדור וכול הוצאה
אחרת מכול מין וסוג שהוא למעט הוצאות רפואיות חריגות סל שך __________( ₪במילים:
__________) בחודש.
 .4.2המזונות ישולמו עד הגעתה של הקטינה לדיל  18שנה או עד תום כיתה י"ב ,לפי המאוחר.
 .4.3בין הגילאים  21 – 18ישלם הבעל שליש מן המזונות אשר שילם לקטינה בטרם בגרה ובלבד שהיא
תהייה רווקה ו/או תשרת בשירות צבאי ו/או לאומי.
 .4.4הוצאות רפואיות שאינן מכוסות ע"י ביטוח הבריאות של קופת החולים ,לרבות טיפולי שיניים,
אורתודנטיה ,משקפיים ,וכיוצב' ,יישאו בהן הצדדים בחלקים שווים .מובהר ,כי נדרשת המלצה של
רופא המטפל בטרם מתן טיפול כאמור ,למעט במקרי חרום .התשלום יתבצע כנגד הצגת קבלה.
 .4.5כל סכום המפורט בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו הוא המדד הידוע ביום
חתימת הסכם זה .הסכומים יעודכנו בכל שנה בחודש ינואר מבלי שהבעל יחויב בתשלומי הפרשי
הצמדה בגין התקופה שבין עדכון אחד למשנהו.
 .4.6דמי המזונות ישולמו ב 10 -לכל חודש קלנדארי עבור אותו החודש מראש .תשלומים שלא ישולמו
במועד יישאו הפרשים כדין.
 .4.7מוסכם כי ההוצאות החריגות כאמור בפרק זה ,תחשבנה להוצאה בגין תשלום מזונות לכל דבר ועניין.
 .4.8קצבת הילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי תשולם לידי האם בנוסף לסכום המזונות
המפורט לעיל.
 .4.9הצדדים מצהירים כי אין חוב מזונות הקודם לחתימה על הסכם זה.
.4.10

דמי המזונות יועברו על ידי האב לחשבון הבנק של האם ,שפרטיו כדלהלן :חשבון מס'

__________או לחשבון אחר של האישה שפרטיו יימסרו על ידי האישה.
.4.11

על הבעל לחתום על כל מסמך שיש בו בכדי לאפשר לאישה לקבל כל קצבה ו/או הטבה מכול

מין וסוג שהוא.
 .5דירת מגורים ותכולתה:
 .5.1אישה עם הקטינה ימשיכו להתגורר בדירה הנוכחית __________.
 .5.2תכולת הדירה (בעיקר ריהוט ומוצרי חשמל) יישאר בדירה השכורה לראשותה של האישה והקטינה,
פרט לחפצים האישיים של הבעל.
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 .5.3מוסכן בין הצדדים ,כי בעל יפנה את הדירה כולל מחפציו ודברים שייכים לוט לא יאוחר מ-
__________.
 .5.4מוסכם בין הצדדים ,כי הבעל לא יחזור להתגורר בדירה הנוכחית.
 .5.5הצדדים מצהירים כי אין להם כל טענה מכל מין וסוג שהוא הנוגעות לתכולת הדירה הנוכחית והם
יחלקו הכול ברוח טובה.
 .6דירות משותפות:
 .6.1הצדדים בעלים של דירת מגורים בחלקים שווים:
.6.1.1דירה ברח' __________ ,הידועה כגוש __________ (להלן" :הדירה ") .נסח טאבו של הדירה
מצ"ב ומסומן כנספח ב'.
 .6.2מוסכם בין הצדדים ,כי דירת הצדדים תימכר מיד אחרי כניסה לתוקף של הסכם זה בשוק החופשי
במרבית המחיר שיציעו לצדדים.
 .6.3הצדדים מסכימים כי ערך הדירה הוא כ .₪__________-הדירה תימכר על ידי הצדדים ותמורתה
.6.4
.6.5

.6.6

.6.7
.6.8
.6.9

תחולק בין הצדדים בחלקים שווים ,מיד לאחר תשלום יתרת החוב לבנק בגין המשכנתא.
עד שהדירה תימכר ,ישולמו הצדדים משכנתא משכר דירה של הדיירים המתגוררים בה והעודף
יחולק שווה בשווה בין הצדדים.
אם הדירה לא תימכרנה ולא יהיו דיירים בדירות שיכסו את עלות המשכנתא באמצעות שכר דירה,
יישאו הצדדים בהוצאות משכנתא שווים או יבדקו אפשרות להקפיא את תשלומי המשכנתא עד מועד
מכירת הדירות.
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בכל הנוגע למכירת דירה הצדדים כאמור ,לרבות פניה למתווכים ,
פרסום בעיתונות ,הצגת הדירות לרוכשים ,וכיו"ב וכן לשאת שווה בשווה בהוצאות הנדרשות לשם
מכירת הדירות שהוסכמו מראש בין הצדדים.
הצדדים מתחייבים בזאת הדדית לפעול ביעילות המרבית לשם מכירת הדירה ולהימנע מכל מעשה
ו/או מחדל העלול לסכל את המכירה בכל צורה שהיא.
מכירה ו/או העברה של הדירה יעשה אגב הליכי גירושין ,כאשר הצדדים פטורים מתשלום מס בגין
מכירה.
אם זאת ,מוסכן בין הצדדים ,כי במידה ויוטל מס על עסקות הצדדים עם דירתם ,הצדדים יישאו
בחלקים שווים בגין תשלום מס.

 .7רכב:
 .7.1רכב מסוג __________מ.ר __________ .הרשום על שם האישה יישאר בבעלותה ובחזקתה
הבלעדית של האישה .היא תישא בכל ההוצאות הקשורות – תשלום לחברת ליסינג ,רישוי ,דלק,
ביטוחים ,טסט ובדיקות נדרשות.
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 .8זכויות בעבודה ,העסקים וזכויות פנסיוניות:
 .8.1כל זכויות הצדדים במקום עבודתם שייכות לכל אחד מכם בלבד.
 .8.2כל צד יהיה אחראי על הוצאות עסקיו ,לרבות חובות מס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי ,לגביהם תבוא
דרישת הרשויות ,והצדדים מצהירים בזה כי כל אחד יהא אחראי לחובות עסקיו וכל צד יהא זכאי
להחזרים המגיעים לו משלטונות המס.
 .8.3כל הזכויות מכל סוג שהוא והחסכונות שצבר כל צד ,לרבות זכויות הפנסיה ו/או קופת גמל ו/או
פיצויים ו/או כל זכות אחרת ,שצבר כל אחד מהצדדים ממקום עבודתו ,יישארו לאותו צד שצבר את
הזכויות.
 .9חובות:
 .9.1הצדדים מצהירים ,כי הינם בעלים של שתי משכנתאות והלוואה משותפת בגין רכישת שתי הדירה
שבבעלות המשותף .יתרת משכנתא בבנק __________נכון למועד חתימת הסכם זה עומדת על סך
של __________ .₪מצ"ב יתרת משכנתא ומסומן כנספח ד'.
 .9.2מעבר לאמור בסעיף קטן  10.1להסכם זה ,כל צד אחראי לפירעון כל החובות הרשומים על שמו מכל
מין וסוג .רישומו של חוב הינו ראיה לאחריותו של אותו צד לפירעון חוב זה.
 .9.3היה ומי מהצדדים יקבל פניה ו/או דרישה לפירעון חוב הרשום על הצד שכנגד ,אזי מתחייב הצד
שכנגד לפעול לסילוק החוב תוך  7ימים ממועד קבלת דרישה כאמור .לא פעל אותו צד כאמור יהיה
אחראי לשפות את הצד הנפגע שיפוי מלא ומוחלט של החוב לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות
משפט שיגרמו.
 .10חשבונות בנק:
.10.1

לכל אחד מהצדדים חשבונות בנק נפרדים:

 .10.1.1חשבון

הבנק

מס'

____________ע"ש

הבעל

בבנק

__________סניף

מס'

__________הינו בבעלותו הבלעדית של הבעל ,לאישה אין כל זכות מכל סוג ומין שהוא
בחשבון הבנק של הבעל.
 .10.1.2חשבון הבנק מס' __________ע"ש האישה בבנק __________ סניף מס' __________הינו
בבעלותה הבלעדית של האישה ,ולבעל אין כל זכות מכל סוג ומין שהוא בחשבון הבנק של
האישה.
.10.2

לצדדים חשבון בנק המשותף בבנק __________ סניף __________מס חשבון

__________ע"ש בעל ואישה ביחד .חשבון בנק זה ישמש לצורך תשלום משכנתא משותפת בלבד ,עד
לפירעון החוב .שאר הוצאות מהחשבון המשותף יאפסו  ,כולל הלוואות ,פיקדונות ,השקעות ותשלומי
כרטיסי אשראי וצ'קים  .החשבון ייסגר מיד עם מכירת הדירות כפי שנאמר בסעיף  7להסכם זה
והחזרת משכנתאות.
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הצדדים מאשרים ומצהירים בזאת ,כי מעבר לאמור לעיל ,אין להם חשבונות בנק אחרים,
.10.3
משותפים או נפרדים ,ומוסכם בזאת כי כל צד יישאר הבעלים של חשבונות הבנק הרשומים על שמו,
וכל צד יחויב ויהיה אחראי לגבי יתרות החובה המצויות בחשבונותיו.
חשבונות עסקיים ו/או אחרים הרשומים על שם מי מבני הזוג ו/או על שם עסקיהם יישארו
.10.4
לבעלותו של הצד שעל שמו ו/או על שם העסק שלו רשום ו/או מתנהל החשבון ,ולצד השני לא יהיה
חלק בכל זכות ו/או חובה הקיימים בחשבונות הנ"ל .כל הערבויות ההדדיות שניתנו על ידי הצדדים
יבוטלו לאלתר וכל צד מתחייב בזאת לשחרר את משנהו מהערבויות שנתן עבור הצד החייב.
 .11ביטוחים ושונים:
זכויות על פי פוליסות ביטוח מכל מין וסוג שהוא ו/או קופות גמל ו/או קרנות הרשומים ו/או
.11.1
המתנהלים על שם מי מיחידי הצדדים ,וכן זכויות או חשבונות אחרים בבעלות מי מהצדדים ,וכן
ירושות המגיעות למי מהצדדים יישארו רשומים לבעלותו ולחזקתו הבלעדית של הצד שעל שמו
מתנהלים ו/או רשומים הביטוח ו/או קופת הגמל ו/או הקרן הנ"ל ,ולצד השני לא יהיה כל החלק
בזכויות הנ"ל.
מעבר לאמור בהסכם זה יהיה כל צד הבעלים היחידי והבלעדי של כל זכות ו/או חובה
.11.2
הרשומים על שמו אשר לא אוזכרו מפורשות בהסכם זה ,ולצד השני לא תהיינה כל תביעות ו/או
טענות בגין כל זכות ו/או חובה הנ"ל.
כל רכוש מכל מין וסוג שלא הוזכר בהסכם זה ואשר קיים לצדדים במועד חתימתם על הסכם
.11.3
זה ו/או אשר יגיע אליהם בעתיד במשותף ,לרבות זכויות בחברות ,נכסים ,זכויות בנכסים עסקיים
ו/או כספיים ,טובות הנאה ,כספים ו/או כל זכות אחרת מוחשים ו/או לא מוחשים ,מוגמרת ו/או
עתידית ראויה ו/או מוחזקת ,בין ע"פ דין לבין ע"פ הסכם ,תהא שייכת לבן הזוג שיקבלם ו/או שעל
שמו הם רשומים ולבן הזוג השני לא תהא כל דרישה ו/או תביעה לגביו ,ואם נתנו לבני הזוג ביחד,
יחולקו שווה או בהתאם להשקעתם בנכס ו/או בזכות ,לפי העניין.
 .12הפרות וסעדים:
על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970
.12.1
(להלן" :חוק החוזים").
אין באמור בהוראות סעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכויות כל צד עפ"י הוראות חוק החוזים,
.12.2
ומיתר זכויותיהם החוקיות האחרות של הצדדים על פי כל דין ,לרבות הוכחת נזק גדול יותר ,אם אכן
נגרם כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים.
 .13גילוי נאות ושקיפות:
.13.1

הצדדים מסכימים להציג אחד לשני כל מסמך וכל מידע אותו מבקש להציג בני זוג.

.13.2

הצדדים מצהירים כי אין להם רכוש נוסף שנרכש במהלך הנישואין ולא נתגלה לצד השני.

.13.3

אם יתגלה רכוש נוסף משותף שנוצר במהלך הנישואים יחולק באופן שווה בין הצדדים.

 .14שונות והיעדר תביעות:
.14.1

הצדדים מסכימים ,כי מתנות ודברי ערך יישארו בידי הצד שקיבל את המתנות.
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.14.2

מוסכם בין הצדדים ,כי כל אחר ישלם עבור לימודים שלו מכספו.

.14.3

הוסכם בין הצדדים כי תאריך הקרע שממנו ההתחשבנות הכספית הופכת להיות נפרדת הינו

__________.
בכפוף לביצועו של הסכם זה מסכימים ומצהירים הצדדים כי לא תהיינה להם כל תביעות
.14.4
מכל מין וסוג איש כלפי משנהו וכן כלפי מי מבני משפחתו ,וכי האמור בהסכם זה מהווה הסדר סופי
ומוחלט של כל תביעות בני הזוג ,זכויותיהם וחובותיהם זה כלפי זה.
.14.5

חובות ותשלומים החלים על צד אחדולא שולמו במועדם ניתנים לקיזוז מידי.

כל אחד מהצדדים יחזיר למשנהו מסמכים המוחזקים על ידו ואשר שייכים למשנהו.
.14.6
מסמכים שותפים של הצדדים יחולקו בין הצדדים ,וכל צד יהא זכאי להעתק צילומים שלהם
להשלמת המסמכים החסרים לו .בכל מקרה ,לא יעשה צד כלשהו שימוש במסמכים כנגד שמנהו.
מוסכם כי באם יופר סעיף זה ישלם המפר למקיים נזקיו שנגרמו כתוצאה משימוש שנעשה
במסמכים כמפורט לעיל.
כל ההסכמות האמורות בהסכם זה תלויות ושלובות זו בזה למען סיום הליך גירושין והתרת
.14.7
נישואי הצדדים.
כותרות הסעיפים הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשתמשנה בשום מקרה לפרשנות
.14.8
ההסכם ותנאיו.
הסכם זה ממצה את כל התחייבויות והסכמות הצדדים ומבטל על מצג ו/או התחייבות ו/או
.14.9
הבטחה שנעשו בע"פ ובכתב בין הצדדים עובר לחתימתם על הסכם זה.
.14.10

אגרות ישולמו ע"י שני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם.

.14.11

כל צד יישא בשכ"ט עו"ד בחלקים שווים.

 .15אישור ופסק דין:
הצדדים מאשרים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי ,בהבינם את תוכנו,
.15.1
משמעותיו ותוצאותיו.
הצדדים יבקשו מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין על פי
.15.2
דין ,לרבות על פי חוק יחסי ממון בין בני הזוג ,התשל"ג –  ,1973חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב – .1962
ולפיכך באו הצדדים על החתום:
__________________________
("הבעל")

______________________
("האישה")
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