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 גירושיןהסכם 
 

 ב____ 2020שנת  ____בחודש __שנערך ונחתם ביום 

 

  בין:

 "( האם"או )להלן :               

           
       

  לבין:

 "(האב"או  "אלמונילהלן : ")   

 

 
 ;23.8.2007ג יהודים הנשואים זל"ז כדמו"י מיום והצדדים הינם בני זו  הואיל:

 

 נולדו ומנישואיהם  והואיל:

הם מבקשים ו ולהתגרש זמ"ז את חייהם המשותפיםלסיים  החליטו אלמוניו פלוניו והואיל: 

הכרוכים בגירושיהם לרבות את להסדיר ביניהם את כל העניינים האישיים והכלכליים 

בהתאם הכל ל עניני הרכוש, יהם וכ, מזונותהשהייה עמםהקטינים והסדרי ענייני משמורת 

 לתנאים המפורטים בהסכם זה;

אשר  מקרה, למעט הסכמה מפורשת אחרת בכתב מסכימים, כי בכל אלמוניו פלוניו והואיל:

, יחולו ההוראות הקבועות בהסכם זה והוראות אלה תאושר על ידי בית המשפט המוסמך

 בלבד, הכל בהתאם למותנה בו להלן;

מבקשים לאשר הסכם זה ולתן לו תוקף של פסק דין על פי חוק יחסי ממון  אלמוניו פלוניו והואיל:

, חוק 1969 –החוק לתיקון דיני משפחה )מזונות( התשל"ט  ,1973 –בין בני זוג התשל"ג 

חוק בית משפט לענייני משפחה ו 1972-הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ו

 .ועל פי כל דין אחר 1995 –התשנ"ה 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והתנה בין הצדדים כדלקמן:

 י כלל .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 ים בהסכם זה הן לנוחיות בלבד ואין לייחס משמעות פרשנית כלשהי.כותרות הסעיפ 1.2

 

 

 גירושין .2
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, במועד יתגרשו זמ"ז בבית הדין הרבני האזורי המוסמך, ולשם כך יחתמו אלמוניו פלוני 2.1

אשר תוגש לבית הדין הרבני המוסמך  על בקשה משותפת לגירושין החתימה על הסכם זה,

 להלן. 7.1בסעיף  הקבועבמועד 

יעשו את כל הדרוש לשם ביצוע פסק הדין לגירושין וסידור הגט. הם  אלמוניו פלוני 2.2

יתייצבו לכל מועדי הדיון שיקבעו על ידי בית הדין הרבני וישתפו פעולה בכל הנוגע 

 להוראות בית הדין, לשם קבלת פסק דין לגירושין וסידור הגט. 

ם להתגרש זמ"ז ובמעמד סדור הגט יביעו בפני בית הדין הרבני את הסכמת אלמוניו פלוני 2.3

 את גיטה. אלמוניתקבל מ פלוניגט פיטורין ו פלוניל אלמוניתן יי

וותר ביום סידור הגט על כתובתה ומזונותיה. תשלומי מזונותיה מעוכבים בזה עד ת פלוני 2.4

לעבר ולעתיד  -על תשלום מזונות כלשהם פלונילסידור הגט וביום סידור הגט תוותר 

 כאחד. 

 אפוטרופסות .3
 

 
 גם  לטובת   נעשה   זה   הסכם  כי   מצהירים,     "(ההורים)להלן: " אלמוניו פלוני 3.1

ועבורם, וכי  החיובים וההוראות הכלולים בהסכם זה גובשו מתוך ראיית טובת  הילדים 

 הילדים.

 

מאשרים ומצהירים כי פעלו ויפעלו בעתיד, בכל עניין הקשור לילידים עפ"י  ההורים 3.2

 טובתם.

 

אפוטרופוסים הטבעיים של הילדים, ואין בהוראות הסכם זה ה ויישארוההורים היו  שני 3.3

  הורות מי מהם על הילדים.או לגרוע מלפגוע  כדי 

 

  יחנכו את הילדים לאהבת וכיבוד אב ואם. ההורים .3.4

 

לכבד את סמכותו ההורית של משנהו, לא להכתיב הסדרים אחד מההורים מתחייב כל  3.5

 לדים ולנהוג זה בזה ובילדים בכבוד וברגישות המרביים.באמצעות הי

 

מתחייב להימנע מלהסית בכל דרך את הילדים זה כנגד זה ו/או כנגד  כל אחד מההורים 3.6

קרוביו ו/או כנגד אורח חייו, וייעשה כל הנדרש על מנת לשמור ולכבד את דמותו של 

 ההורה האחר בלב הילדים.

 

קיפה, בכל ישירה או ע ,כי לא יערבו את הילדים בכל דרך ים מתחייבים, הדדיתההור 3.7

מחלוקת קיימת או עתידית הנוגעת ליחסים ביניהם, יעשו כל הנדרש להפחתת מתחים 

הנובעים מסיום החיים המשותפים וימנעו ככל האפשר מהעברת מסרים ביניהם באמצעות 

   הילדים.
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 שיתוף בהחלטות  .4

   
ם בחשיבות מעורבותם הישירה וההדוקה של שני מצהירים, כי  הם  מכיריההורים  4.1

ההורים בכל הנוגע לגידול וחינוכם, והם יעשו כל הנדרש על מנת לקדם מעורבות זו. 

התחשבות , גמישות ומתחייבים לפעול בשיתוף פעולה מלא ביניהם, לגלות נכונות ההורים

 ם של הילדים.מתוך רצון להגיע לפשרות ולהבנות הדדיות והכל במטרה להבטיח את טובת

מוסכם ומוצהר על ידי כל אחד מההורים כי מקום מגוריהם הקבוע של הילדים הוא  4.2

-בישראל, כי הילדים יגדלו ויתחנכו בישראל, וכי הילדים יתחנכו בזרם החינוך החילוני

 כל שינוי באחד מאלו חייב להיעשות בהסכמת שני ההורים, בכתב ומראש. ממלכתי.

, בהסכם זה להלןי את קיומם של  הסדרי  השהייה  שנקבעו  על מנת לאפשר באופן מיטב 4.3

 10ובמרחק שלא יעלה על להתגורר באזור השרון  ההורים ולטובתם של הילדים מתחייבים

 .ק"מ ממקום מגוריהם הנוכחי בהוד השרון

למקום מגורים מרוחק,  הילדיםלהעתיק את מקום מגוריו עם  מההורים יבקשבמידה ומי  4.4

ן או המרכז, יצטרך לקבל  את הסכמתו של הצד השני לכך, מראש מחוץ לאזור השרו

צד רשאי לעשות כל שינוי על דעת עצמו, ויהא חייב אותו ובכתב, ובהעדר הסכמה לא יהיה 

 לפנות לביהמ"ש בהליך מתאים להתרת המעבר בטרם יתבצע כל שינוי.

סגרות החינוך, , בממוסכם כי עניינים הקשורים בבריאות, בגידול, בחינוך, בלימודים 4.5

מהותיים שהחלטות לגביהם יתקבלו הם עניינים  ילדיםובעתיד ה במקום מגוריהם

תוך שיתוף פעולה, תיאום, התייעצות ומסירת ההורים, בין מראש, בהסכמה ו במשותף

מוסכם ומוצהר כי אף צד לא יהיה רשאי לפעול בכל . מידע בעניינים אלה אחד לשני

 לא התייעצת והסכמה מראש עם ההורה השני.הקשור לילידים בנושאים אלו ל

צויים לעיל כדי לגרוע מזכותו ומחובתו של כל הורה, אשר עמו מ 4.5בסעיף אין באמור  4.6

באותה העת, מלנקוט בפעולות רפואיות מידיות במקרי חירום נדרשים ובלבד  הילדים

 ת כן.  שיודיע על כך מידית להורה האחר; ואם הדבר אינו אפשרי, מיד לכשיוכל לעשו

כל אחד מן ההורים יהא רשאי לקבל, באופן אישי ועצמאי, מידע רפואי מהרופא המטפל  4.7

. החתימה על הסכם זה מהווה אישור לילדיםומכל גורם ומוסד רפואי אחר, ביחס  בילדים

למוסדות השונים, לרבות מוסדות בריאות וחינוך, למסור לכל אחד מההורים כל מידע 

 דרש לכך הסכמה מההורה האחר. , מבלי שתיילדיםהנוגע ל

יעשו כמיטב יכולתם להשתתף ביחד בפעילויות הדורשות בדרך כלל מעורבות או  ההורים 4.6

השתתפות באירועים במוסדות החינוך ובאירועים  השתתפות של שני ההורים, לרבות

חשובים בחיי הילדים כגון ימי הולדת, מסיבות סיום, טקסים כיוצ"ב. למען הסר ספק 

הר בזאת כי אף הורה לא יהיה זכאי להתנגד לנוכחותו של ההורה השני באירוע כאמור מוב

 )למעט אם האירוע מתקיים בביתו של ההורה(.

, כי כל מחלוקת כבדת משקל שתיווצר ביניהם בעניינם של הילדים ההוריםמוסכם על  4.7

הכיתה או )רופא בענייני בריאות, מחנך  תובא בפני איש מקבוע טיפולי רלוונטי מוסכם

שינסה לסייע להם, או בפני כל גורם מוסכם אחר.  היועצת בבית הספר בענייני חינוך(
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 ,ברר, כי אין כל אפשרות, בעזרת הגורם המוסכם, לפתור את הבעיה שהתעוררהתבמידה וי

 לגישור, כאמור להלן.ההורים יפנו 

  .בחלקים שווים ביניהם ההוריםעלות הטיפול של איש המקצוע תשולם ע"י  4.8

 
 הוצאת הילדים אל מחוץ לגבולות הארץ  .5

 
הורה שיבקש להוציא את הילדים אל מחוץ לגבולות המדינה יהיה מחויב לקבל את  5.1

יום לפני מועד הנסיעה  30הסכמתו של ההורה האחר לכך, מראש ובכתב, לפחות 

 המתוכננת )למעט נסיעות של הרגע האחרון שיוסכמו על ידי שני ההורים(.  

ין להוציא את הילדים לחו"ל יפרט בפנייתו להורה השני את מועד הנסיעה ההורה המעוני 5.2

, כי ההורה השני לא יתנגד ה ואופי הפעילות המתוכננת. מוסכםהמתוכנן, יעד הנסיע

לנסיעה, אלא אם התחייב קודם לכך לתוכניות שאינן ניתנות לשינוי עם הילדים למועד 

ים הנוגעים לבריאות/ביטחון/בטיחות הנסיעה המתוכנן, או בשל נימוקים חריגים אחר

 הילדים וכיוצ"ב.

וסכם, כי כל אחד מההורים יוכל להוציא עמו את הילדים לטיול בחו"ל לתקופה מ 5.3

בשנה קלנדרית )אלא אם הוסכם בין שבעה ימים )מצטברת ו/או רצופה( שלא תעלה על 

בה הילדים תקופה ל, ככל הניתן, החופשות יתוכננוהצדדים על תקופה ארוכה יותר(. 

 נמצאים בחופשה מהמוסד החינוכי בו לומדים.

הוצאות הנסיעה שלה קטין לחו"ל, לרבות הביטוח הרפואי שלו בתקופת שהייתו בחו"ל,  5.4

 יחולו על ההורה המבקש להוציאו לחו"ל.

הוצאת הילדים לחו"ל, כאמור לעיל,  כפופה לחובת החזרתם לארץ תוך הזמן הקצוב  5.5

אי השבת מי מהילדים לארץ במועד, למעט במקרים  .והמוסכם מראש בין הצדדים

החופשה או ש חר שאינו בשליטת ההורהץ אילו, אבחזרה נובע ממחלה, שביתה כובשהעי

תחשב להרחקה בלתי חוקית של הילדים , הוארכה בהסכמה ובכתב של ההורה השני

 -אלתוספת לחוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, תשנ" 3מהארץ כמשמעותה בסעיף 

 ותזכה את ההורה השני בסעדים הנקובים בחוק. 1991

ידאג ההורה השוהה עימם לקשר קבוע ורציף של  במהלך שהותם של הילדים בחו"ל 5.6

 הילדים עם ההורה האחר.

דרכונים  חידוש/הנפקתהפעולות הנדרשות לצורך  הצדדים מתחייבים לבצע את כל 5.7

ההורה שנסע עמם לחו"ל אצל לילדים. הדרכונים של הילדים יוחזקו ואשרות שהייה 

יום לפני נסיעה מתוכננת שלו עם הילדים  14 ידי ההורה השניויועברו לבפעם האחרונה 

נסיעות של הרגע האחרון ל ככל שהדבר מתייחס לחו"ל או בזמן סביר לפני הנסיעה

  על ידי שני ההורים.שיוסכמו 

 

 
 משמורת והסדרי שהייה .6
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שנים,  באחריות הורית משותפות  18מהם לגיל הילדים יהיו, עד הגיעו של כל אחד  6.1

 ובמשמורת משותפת.

יעשו כל מאמץ סביר על מנת שהסדרי המשמורת והשהייה המפורטים להלן  ההורים 6.2

ההורים . יומם של הילדיםיבוצעו ללא תקלות, תוך תיאום ביניהם והתחשבות בסדר 

נסיבות של כל אחד מתחייבים לנהוג בגמישות הדדית, תוך התחשבות מרבית בעבודתו ו

 מהם, בגילם של הקטינים וצרכיהם, וכן בפעילותיהם החברתית והחינוכית של הקטינים

 :לסירוגין ורט להלןהמפ יחול ההסדר הבא ההורים בין אחרת הסכמה בהעדר

 בשבוע הראשון: 6.3

מסיום לימודיהם  ב' באמצע השבוע, -א' ובימי ישהו הילדים עם האב    6.3.1

וכן  רת היום עת ישיבם ישירות למוסדות החינוךבמוסדות החינוך ועד למח

בסוף השבוע מיום שישי, עם סיום לימודיהם במוסדות החינוך ועד ליום א' עת 

 ישיבם ישירות למוסדות החינוך.

ה' באמצע השבוע, מסיום לימודיהם -ישהו הילדים עם האם בימי ג', ד' ו 6.3.2

 רות החינוך.במוסדות החינוך ועד למחרת היום עת תשיבם ישירות למוסד

 בשבוע השני: 6.4

ה' באמצע השבוע, מסיום לימודיהם -ישהו הילדים עם האב בימי ג', ד' ו 6.4.1

 במוסדות החינוך ועד למחרת היום עת ישיבם ישירות למוסדות החינוך.

ב' באמצע השבוע, מסיום לימודיהם במוסדות -ישהו הילדים עם האם בימי א' ו 6.4.2

למוסדרות החינוך וכן בסוף החינוך ועד למחרת היום עת תשיבם ישירות 

השבוע מיום שישי, עם סיום לימודיהם במוסדות החינוך ועד ליום א' עת 

 תשיבם ישירות למוסדות החינוך.

,  בחגים ילדיםאת זמן שהייתם עם ה ההוריםבנוסף להסדר המפורט לעיל יחלקו  6.5

 ויחול ההסדר המפורט להלן:ביניהם בחלקים שווים  ממוסדות החינוך,ובחופשות 

עם האב בראש  ישהו הילדיםבמהלך השנה הראשונה שלאחר אישור הסכם זה,  6.5.1

של חוה"מ סוכות, במחצית הראשונה השנייה של סוכות ובמחצית  השניהשנה, בחג 

 בל"ג בעומר.ו ה של חוה"מ פסח כולל החג השניישל חופשת החנוכה, במחצית השני

עם האם ביום  ם ישהו הילדיבמהלך השנה הראשונה שלאחר אישור הסכם זה,  6.5.2

, במחצית השנייה ראשוןשל חוה"מ סוכות כולל ערב חג  הראשונהכיפור, במחצית 

ביום , דר+ במחצית הראשונה של חוה"מ פסחשל חופשת החנוכה, בפורים, בליל הס

 .ובחג השבועות העצמאות

במהופך, וחוזר  6.5.1-6.5.2יחול ההסכם המפורט בסעיפים קטנים בשנה שלאחריה  6.5.3

 כך לסירוגין מידי שנה בשנה. חלילה. ו

שהייה בחג, בהתאם להסדרים המפורטים בס"ק זה, תתחיל בערב החג בשעה  6.5.4

 ותסתיים בבוקר שלמחרת מוצאי החג.  08:00
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יגבר  –חופשת חג וזמני השהות בוף שבוע זמני השהות בסבמקרה של התנגשות בין  6.6

 חופשת החג.ההסדר הקבוע ב

או כל מסגרת חינוכית אחרת לרבות  לימודים בחופשות או בימים בהם לא יתקיימו 6.7

בבית כל לעיל אך השהייה  6.4-ו 6.3, יחולו הסדרי השהייה  המפורטים בסעיפים קייטנות

  .08:00ותסתיים למחרת בשעה  08:00אחד מההורים תחל בשעה 

ות האמור לעיל מוסכם, כי לכל הורה תהא הזכות לקבל את הילדים, במהלך חופשת למר 6.8

לצורך יציאה ברציפות )או מעבר לכך, בהסכמה מראש ובכתב(, ימים  שבעהך הקיץ, למש

 , בישראל או בחו"ל )בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה(.לחופשה מרוכזת

יעשו כל הניתן על מנת לתאם האחד עם השני כל שינוי, ביטול והחלפה של מועדי  ההורים 6.9

נות מראש ו/או קביעת מועד השהייה המוסכמים, מבעוד מועד, על מנת לאפשר התארג

ביקור חלופי. מוסכם על ההורים שכל אחד מהם יאפשר לילדים להשתתף באירועים 

משפחתיים של ההורה השני, אף אם הדבר יהיה כרוך בשינוי הסדרי השהייה הרגילים 

 .ובלבד שהדבר יעשה בתיאום והודעה מראש

ל, בין ההורה שאינו שוהה הצדדים מתחייבים לשמור על קשר טלפוני ואחר סביר ומקוב 6.10

 עם הילדים באותו יום לבין הילדים.

לחו"ל.  יהםימים מראש על נסיעות 3ההורים מתחייבים להודיע להורה השני לפחות  6.11

אלא אם נבצר ממנו  ם ישהו עם ההורה השניילדיבמקרה של נסיעת הורה כאמור, ה

 ים לימי היעדרותו.לשהות עם הילדים שאז על ההורה הנוסע למצוא סידור חלופי לילד

 מזונות .7

 ץ משפטי אישי הסעיף ירד דורש ייעו 7.5

 ענייני הרכוש 

 המגורים דירת .8

העומדת במועד החתימה על לאומי למשכנתאות על הדירה רובצת משכנתא לטובת בנק  8.1

 "(.המשכנתא₪ )להלן: "  938,059.99הסכם זה על סך של 

הצדדים יפעלו תוך וצעה למכירה בשוק החופשי לכל המרבה במחיר. דירת המגורים ה 8.2

 .תיאום ושיתוף פעולה במטרה למצוא את הקונה במחיר הגבוה ביותר

עד למועד מכירת הדירה ימשיכו הצדדים לממן את הוצאות החזקתה בהתאם למה שהיה  8.3

בהגינות נהוג ביניהם עובר לחתימה על הסכם זה. הצדדים מתחייבים לנהוג בתום לב, 

 ובשקיפות מלאה בכיסוי הוצאות אחזקת הדירה. 

היה ואחד הצדדים יחליט לעזוב את דירת המגורים קודם למועד הפינוי כפי שייקבע  8.4

בחוזה המכר עם צד ג' אזי הצד שיוותר בדירה יישא בעצמו בכל הוצאות אחזקתה עד 

אינטרנט  שמירה, ארנונה, ביוב ואגרת גז, חשמל, מים, מיבתשלולרבות  למועד מכירתה

למען הסר ספק יישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם, בתשלום  . 'יזיה בכבלים וכדווטלו

לרבות תיקון ו/או החלפת צנרת, דוד  -כל דבר שיתקלקל בבית המגורים עקב בלאי סביר 

 שמש וכל הוצאה שמטבעה חלה על בעלים של נכס.
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ם למכירתה לא יהיה בכך כדי לפגוע במקרה ואחד הצדדים יעזוב את דירת המגורים קוד 8.5

בזכויות הבעלות שלו בדירה. במקרה כזה, הצד שיוותר בדירה לא יהיה רשאי לאפשר לצד 

ג' כלשהו להתגורר בה והפרת התחייבות זו תגרור פיצוי מוסכם מראש, ללא הוכחת נזק, 

קבלת ימים ממועד  ₪7 אשר ישולם לידי הצד שעזב את הדירה בתוך   50,000בגובה של 

  דרישה. 

המגורים בפני קונים פוטנציאליים ובלבד דירת להציג את כל אחד מהצדדים רשאי  8.6

כל אחד מהצדדים מתחייב להודיע לצד השני מבעוד שהדבר נעשה בתיאום ביניהם מראש. 

לקונה פוטנציאלי ועל זמן הפגישה המיועדת וזאת  המגורים את בית להציגמועד על כוונתו 

 .הרוכש הפוטנציאליכל להיות נוכח בפגישה עם על מנת שמשנהו יו

 , דירת המגורים, לבקר בלרוכשים פוטנציאליםהצדדים מתחייבים לאפשר למתווכים ו/או  8.7

 לצורך המכירה.

לצד ג', בין פרסום בעיתון  דירהכל הוצאה סבירה שיוציא מי מהצדדים לצורך מכירת ה 8.8

שלום דמי תיווך שיוסכם עם )לאחר הסכמה מראש על ת באתר אינטרנט או דמי תיווך

ו/או מתוך ,  ידי הצד השני-תושב לו מחציתה על – מתווך טרם עשיית עיסקה כלשהי דרכו(

ובלבד שנתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני, שלושה , חלקו בכספי התמורה שתתקבל

 וקיבל הסכמת הצד השני מראש להוצאה.  ימים לפחות לפני הוצאת ההוצאה האמורה

את כל צד ג' מתחייבים להמציא ל עם צד ג' הם ם המכר שיחתמו הצדדיםבמסגרת הסכ 8.9

האישורים והמסמכים, הדרושים לצורך מכירת הבית והעברת הזכויות על שם הרוכש. 

הצדדים מתחייבים להתייצב בכל מקום שעליהם להתייצב בו, ולחתום על כל הניירות 

והעברת הזכויות,  מגוריםדירת הוהמסמכים שיהיו דרושים על מנת לבצע את מכירת 

 והכל במועד/ים שייקבע/ו.

המגורים או לעקלן או לעתור לצווי  בדירתשלא לשעבד את הזכויות  הצדדים מתחייבים 8.10

 המגורים. דירת ביניים כלשהם ביחס לזכויות ב

תמורת מכירת דירת המגורים לאחר תשלום החזר חוב המשכנתא, תשלום הוצאות  8.11

)ככל  , שכ"ט כונס הנכסיםידה ואלו יחולו במועד המכירה()במ ובכלל זה מסים המכירה,

 , תתחלק בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם. , תיווך, פרסום וכד'שיהיה(

 כינוס נכסים  .9

המגורים לכל  דירתנכסים לצורך מכירת  תככונסתתמנה רחל שחר עו"ד מוסכם בזאת כי  9.1

 "(.םהנכסי תכונסהמרבה במחיר )להלן: "

, אולם המשפט לענייני משפחהמונה מיד עם אישור הסכם זה על ידי בית תהנכסים  תכונס 9.2

 תמוסכם בזאת כי כינוס הנכסים לא ייכנס לתוקף אלא עם פניית מי מהצדדים לכונס

הודעה כאמור לא כי כינוס הנכסים ייכנס לתוקפו וזאת בלבד ש הבהודעה בכתב על רצונ

ים ממועד החתימה על הסכם זה, במהלכם יבוצעו חודש שישה תימסר אלא בחלוף

 ניסיונות מכירה עצמאיים ע"י הצדדים. בהסכמה מראש יוכלו הצדדים לדחות מועד זה.
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המגורים לכל  דירתלהיעזר באנשי מקצוע לצורך מכירת  תהיה רשאיתהנכסים  תכונס 9.3

ורר הצורך לפנות בכל נושא בו יתע תהיה רשאיתהמרבה במחיר, ובכלל זה מתווכים, וכן 

 לשם קבלת הוראות. המשפטלבית 

 דירתהנכסים ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים ביניהם ומתוך תמורת  תשכ"ט כונס 9.4

 המגורים.

המגורים כמפורט  דירתהנכסים הוראות למכור את  תת לכונסהצדדים נותנים בזא 9.5

 לעיל. 8.5בסעיף בהסכם זה ולחלק את תמורתו בהתאם להסכמות המפורטות 

 ת בית המגורים תכול .10
 

כל אחד מהצדדים יטול עמו את חפציו האישיים בעת עזיבתו את דירת המגורים. תכולת  10.1

דירת המגורים תחולק בין הצדדים בהסכמה ובהעדר הסכמה יערוך אחד מהצדדים שתי 

רשימות ובהן חלוקה מאוזנת של התכולה והצד השני יבחר את אחת משתי הרשימות על 

 פיהן תחולק התכולה. 

 כוניותמ .11

מספר  2016רשומות הזכויות ברכב מסוג ניסן קשקאי שנת יצור  אלמוניבבעלותו של  11.1

, פלוניוהוא ישלם לידי  אלמוני. הרכב יישאר לבעלותו ובאחזקתו של 74-836-37רישוי 

 מתוך חלקו בתמורת מכירת הדירה, מחצית משווי הרכב בהתאם למחירון יצחק לוי. 

 זכויות סוציאליות   .12

 

 למצותלרבות, אך מבלי  דים צבר במהלך הנישואין זכויות מכוח עבודתו כל אחד מהצד 12.1

ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, ביטוחי מנהלים, קופת גמל, קרנות השלמות, קרנות פנסיה 

 "(.הזכויות הסוציאליות)להלן: " וכיוצ"ב

מוסכם על הצדדים שכל אחד מהם יישאר הבעלים הבלעדי של הזכויות הסוציאליות אשר  12.2

, מבלי שלצד האחר תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לזכויות צברו על שמונ

  הרשומות ע"ש משנהו. 

 חשבונות בנק  .13

 ורש ייעוץ משפטי הסעיף ירד ד 13.1

בירושה מסבו ז"ל  אלמוני₪ אותו קיבל  50,000חשבון הבנק המשותף מופקד סך של ב 13.2

ימים מהמועד  7תוך . אלמוני"(. כספי הירושה יועברו לאלתר לכספי הירושה)להלן: "

הזכויות בחשבון המשותף, יתרת לעיל יפעלו הצדדים לחלוקת  13.2יף המפורט בסע

בחלקים שווים ביניהם. מוסכם כי לאחר חלוקת הזכויות ואיפוס החשבון יותירו הצדדים 

להסכם  7.3יעודי, כמפורט בסעיף יאת החשבון המשותף על כנו על מנת שישמש כחשבון ה

 זה לעיל. 
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דים לנהל את תכניות החיסכון של הילדים בחתימה במסגרת החשבון הייעודי ימשיכו הצד 13.3

תעבור לרשותו  18משותפת של שניהם. מוסכם כי עם הגיעו של כל אחד מהילדים לגיל 

 סכון המתנהלת על שמו. יתכנית הח

 

 הוראות כלליות  .14

מצהירים כי, בכפוף לאמור בהסכם זה ולביצועו בפועל, אין להם ולא  אלמוניו פלוני 14.1
ת או טענות, מכל מין וסוג שהוא, האחד כלפי משנהו. האמור תהיינה להם כל תביעו

 .בהסכם זה מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות של הצדדים

שכל אחד מהצדדים קיבל ייעוץ משפטי למען הסר ספק מובהר כי הסכם זה נחתם לאחר  14.2
 ל. מהווה פשרה סופית בכל ענייניהם המשותפים ללא יוצא מן הכל נפרד והוא

או הודעת דואר   SMSלצורכי הסכם זה הודעה בין הצדדים תיחשב גם להודעת  14.3
אלקטרוני. כל אחד מהצדדים מתחייב להודיע למישהו אודות שינוי בטלפון נייד או בדואר 

 האלקטרוני שלו.

כי הסכם זה ו/או הוראה כלשהיא הימנו, לא ניתנים  אלמוניו פלונימובהר ומוסכם בין  14.4
. למען הסר ספק, ני משפחהיהמשפט לענית שניהם ובאישור בית לשינוי אלא בחתימ

בשונה מהמוסכם  ,אלמוניאו  פלוניהסכמה חד פעמית ו/או מתמשכת, בהתנהגות של 
לא תהווה הסכמה מחייבת לעתיד כל עוד שההסכם לא שונה בחתימת שני  ,בהסכם זה

 .המשפטהצדדים ובאישור בית 

לאשר את הוראותיו של ההסכם וליתן  י משפחהלעניינ מבית המשפטיבקשו  אלמוניו פלוני 14.5
 .להן תוקף של פסק דין, בהתאם לכל הוראות החוק והדין הנוגעות לעניין

מצהירים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי, לאחר שקראוהו  אלמוניו פלוני 14.6
 היטב והבינו את תוכנו ומשמעויותיו וכל אחד מהם קיבל ייצוג הולם מטעמו.

 
 

 

 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 

______________________ 

  פלוני

________________________ 

  אלמוני
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