
 הסכם גירושין

 

. 
  2011 ____________לחודש _____שנערך ונחתם ביום 

  
  

    )"האם"או  "שהיהא" - להלן (     : ין יבענ
            

  
  ")האב"או  "הבעל" - להלן (     :ןייובענ

    
   
  .י "ז כדמו"נישאו זל") הצדדים" - להלן ביחד (שה יוהבעל והא    :הואיל 

  
  

  :ה הקטינההילדלבני הזוג  הומנישואין אלו נולד  :והואיל 
      

  ")הקטינה/הבת/הילדה:"להלן( 
              

   .והצדדים הסכימו להתגרש זה מזה    :והואיל
  

ת כל השאלות והעניינים הכרוכים והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה א           :והואיל 
, מזונותיה, הלרבות החזקת הילד, או הנובעים מחיי הנישואין/בגירושין ו

  .ענייני הרכוש ושאר העניינים הכרוכים בגירושין, ן הילדההוצאות נוספות בגי
  

  :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם
  
  :מבוא  .1
  

  .המבוא להסכם זה יהיה חלק בלתי נפרד הימנו  
  
  :הגירושין  . 2
  

 .י"ז בגט פיטורין כדמו"הצדדים מסכימים להתגרש זמ .א
  

 , האזוריושין לבית הדין הרבני הצדדים מתחייבים לפנות בבקשה משותפת לגיר .ב
האגרות . לענייני משפחה לאחר שהסכם זה יאושר בבית המשפט ימים  7בתוך 

תיק סידור : לרבות, מתן הגט וקבלתואישור הסכם זה וכן האגרות בקשר לבקשר ל
 .בחלקים שווים, ישולמו על ידי שני הצדדים -גט ותעודת גירושין

  

ש לענייני משפחה וכן "בימבפני  ה שתיקבעיבהצדדים מתחייבים להתייצב לכל יש .ג
וזאת במועדים שיקבעו על ידי בית , כבוד בית הדין הרבני שיאשר את הגירושיןבפני 

ומתחייבים לעשות את כל הפעולות והסידורים הנדרשים לצורך , הדיןהמשפט ובית 
 . סידור הגט בהקדם האפשריאישור ההסכם ו

  

אותם אשר יעשה , על גט פיטורין כשר ותקףשה תקבל מהבישה והאיהבעל ייתן לא .ד
  .כדין ז "גרושים זמ

  
  :הסדרי הורות  . 3
  

אין בהוראות שני ההורים היו ויישארו אפוטרופוסיה הטבעיים של הילדה ו .א
 .ת לפגוע באפוטרופסות מי מהם עליההסכם זה על מנ

 

 . 18וזאת עד הגיעה לגיל  במשמורתה של האם הילדה תישאר .ב
  

 . הילדה של בתהמאמץ שיידרש לשם הבטחת טוההורים יעשו כל  .ג
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 .לריפוי ולחינוך של הילדה, לטיפול, ההורים מתחייבים לדאוג במסירות לגידול .ד
 מהותיבקשר לכל דבר ועניין ויעדכנו האחד את השני עצו ביניהם יווההורים י

 .  ןוישתפו ביניהם פעולה בנדו החינוכלאו /ו הבנוגע לבריאות
  

פעילות ווח מראש ולעדכן האחד את השני בקשר לכל מתחייבים לד ההורים .ה
, טיולים, מועדי אסיפות הורים במוסדות החינוך: לרבות לילדה משמעותית

 .ההורים יחדיו  חלקקחו ייחגיגות ופעילויות אחרות בהן , מסיבות
  

ההורים יכבדו הדדית את  .שני ההורים ומשפחותיהםלכיבוד  תחונך הילדה .ו
לא יכתיבו הסדרים באמצעות הילדה וינהגו זה  ,וסמכותו ההורית של משנה

 . המרבייםבכבוד וברגישות  בזה ובילדה
  

 הילדהיפעלו ברגישות ובהתחשבות הדדית לשם שמירת קשר תקין בין ההורים  .ז
, בכל מחלוקת, ישירה או עקיפה, בכל דרך ההורים לא יערבו את הילדה.לבינם 

עשו כל הנדרש להפחתת מתחים י, הנוגעת ליחסים ביניהם, קיימת או עתידית
עברת מסרים ביניהם הנובעים מהסדרי השהות המפורטים להלן וימנעו מה

 .באמצעות הילדה
  

יהיה אך ורק  של הילדההקבוע  הכי מקום מגורי, ההורים מתחייבים הדדית .ח
בהסכמת שני הצדדים בכתב  את הארץ תהיה אך ורק בתהבישראל ועזי

 . ומראש
  

 ל"הוצאת הקטינה לחו
  

י מי מהצדדים לטובת בילוי במהלך "ל ע"כי הוצאתה של הילדה לחו, מוסכם  .ט
 .8תהיה לא לפני הגעתה של הילדה לגיל עם אחד מהם חופשת הקיץ 

  

דרש הסכמה של שני הצדדים מראש בכתב יל ת"לחולצורך נסיעה של הילדה  .י
יום מראש תוך העברת פרטי הטיסה ותאריך חזרה בכתב   14ותאום של לפחות 

 ). תאריכים ומועדים, נחיתה, המראה, עדי(
  

ימים  10לא תעלה על משך של , ל כאמור"מוסכם כי נסיעת אחד הצדדים לחו .יא
 .אלא אם הסכימו על כך הצדדים אחרת 

  

ל במועד "מחופשה בחוים מסכימים ומצהירים כי אי החזרתה של הילדה הצדד .יב
לוץ אחר שביתה או אי, למעט במקרים בהם העיכוב נבע ממחלה, המוסכם

כמשמעותה  תחשב להרחקה בלתי חוקית של הילדה, שאינו בשליטת הצדדים
 1991 -א"תשנ, )החזרת ילדים חטופים(לתוספת לחוק אמנת האג  3בסעיף 

 .ותזכה את ההורה השני בסעדים הנקובים בחוק
  

 תהיינה תמיד על חשבון ההורה המבקש, ל"לחו ילדהכל הוצאות הנסיעה של ה .יג
   ות הוצאות הקשורות בהוצאת דרכון לקטינהלרבחד איתו י ל"לחו הלהוציא

 . )ג .6כמפורט בסעיף  ל"לחו למעט בעניין נסיעות עצמאיות של הקטינה( 
  

ייבת שלא אצל האם אשר מתח כי לאחר הוצאת הדרכון הוא יישמר, מוסכם .יד
תמנע מהאב את השימוש בו בכל דרך וצורה שיהא לכשיזדקק לו לשם הוצאת 

 .ל "לחו הילדה
  

הצדדים  .ל תהא אך ורק למדינות החתומות על אמנת האג"לחו הוצאת הילדה .טו
בהיעדר .ללא סיבה סבירה, לסרב להוצאה זמנית כאמור רשאיםלא יהיו 

 יהא כל אחד מהצדדים, ל "לחו לדההצדדים בקשור להוצאת היהסכמה של 
אשר  במחוז צפוןהמשפט לענייני משפחה  רשאי לפנות בבקשה מתאימה לבית

על מנת העניינית והמקומית והבינלאומית הבלעדית מוענקת הסמכות  לו
   .שיכריע בעניין
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  :דרך קבלת החלטות
  

היוועצות הדדית בכל עניין הנוגע , ככל האפשר, צדדים מסכימים כי יקיימוה .טז
, הבריאות, הלימודי - נהלהחלטות משמעותיות ומהותיות הנוגעות לקטי

 .הועתיד אורח חייה הדתי,  הגידול
  

תתקבלנה על ידי ההורה ,  נהשל הקטי השוטף בגידולהכל ההחלטות הכרוכות  .יז
 .המשמורן

 

אלא אם  החלטות הרות גורל ומשמעותיות דרושות את הסכמת שני ההורים .יח
בהם לא ניתן לאתר ולהיוועץ עם  ובאירועים רפואיים מדובר במצבי חירום

וידאג לעדכן  ההורה השני יקבל ההורה שאצלו נמצאת הילדה את ההחלטות
בכל מקרה מתחייבת האם לא לשנות את  .את ההורה השני בהקדם האפשרי

 .אורח חיי הילדה באופן קיצוני ושונה ממה שהוא מתנהל כיום
 

צדדים יעשו כמיטב יכולתם להשתתף ביחד בפעילויות הדורשות בדרך כלל ה .יט
בים לרבות השתתפות באירועים חשו, או השתתפות של שני ההורים/ו מעורבות

על  - 'ס בהשתתפות הורים וכו"טיולי בי, מסיבות, ימי הולדת  -נה בחיי הקטי
 . חשיפה להוויה של הורות משותפת ילדהמנת לאפשר ל

  

, נהשל הקטי הצדדים ישתפו פעולה ביניהם בכל עניין הנוגע לבריאותה .כ
ומסכימים כי  יעשו כמיטב יכולתם על מנת שעניינים אלו יטופלו תוך תיאום 

 .ועצות ביניהם והיו
  

  :ראייההסדרי        .4
  

 ראייה/עם כל אחד מההורים בהתאם להסדרי השהיה בעת שהותה של הילדה .א
ולות והפעילויות היומיומיות יהיה אחראי אותו הורה לכל הפע, האמורים להלן

 .מפגשים עם חברים וטיפולים רפואיים, חלק לרבות חוגיםבהן תיקח הילדה 
 

ים מעת לעת תוך התחשבות בסדר יומה של בין ההור הסדרי  השהות יתואמו .ב
כל עוד לא הסכימו . המשתנים ובסדר יומם של ההורים בצרכיה, הילדה

עם האב בימים המפורטים הילדה  תשהה, הצדדים יחדיו מראש ובכתב אחרת 
 : להלן

  
  :ימי חול

 

ועד  )לאחר קבלת שבת בגן (  12:45 בין השעה' יראה את הקטינה בימי והאב  .ג
 ) .האב יאסוף את הקטינה ממסגרות החינוך ( כניסת השבת חצי שעה לפני 

תהיה מאוחרת  ) ס "כאשר תלמד הילדה בבי(  ס"במידה ושעת הסיום בבי
  .הרי שמועד האיסוף יהיה ממועד סיום הלימודים  12:45לשעה 

 

יתבצע ממסגרות החינוך בהן לומדת הילדה והשבתה של ' איסוף הילדה בימי ו .ד
 .תהיה למקום מגוריה של האם  הילדה

 

 .מידי יום  קשר טלפוני רציף עם הקטינהלקיים  הא רשאייהאב  .ה
  

  :סופי שבוע
  

וזאת החל  מהגיעה לגיל  רוגיןיהאב בסופי השבוע לס תשהה בביתו של הילדה .ו
 .שנה ועשרה חודשים

 

כי הילדה אינה , חודשים תסבור האם  תשעהבגיל שנה ובהיות הקטינה במידה ו .ז
מגורי ומוכנה נפשית ללינה בבית האב יפנו הצדדים לפקידת סעד באזור  בשלה

אין הדבר בא . ש והיא אשר תכריע בעניין זה "י בימ"אשר תוסמך ע הילדה
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ש המוסמך במידה והצדדים לא "לגרוע מזכותו של כל צד לפנות בעניין זה לבימ
 .עו לכדי הבנות בדרך הפשרה ייג
 

בשעה ' יראה האב את הקטינה מיום ו, האב עם  בסוף שבוע בו תשהה הילדה .ח
ש בו ישיבה "ועד מוצ) ולאחר קבלת שבת איסוף ממסגרות החינוך (  12:45

במידה ושעת הסיום  ) .לאחר צאת שבת  עד שלוש שעות( לביתה של האם 
הרי שמועד האיסוף יהיה ממועד סיום  12:45ס תהיה מאוחרת לשעה "בבי

  .הלימודים 
  

וזאת בשבוע בו היא אמורה לשהות עימו ( ה פעם בחודש קח את הילדיהאב י .ט
ויחזירה במוצאי  17:00בשעה ביום חמישי ) אחת מתוך שתיים בחודש – ש"בסו

 .'וזאת עד הגיעה של הילדה לכיתה א)  עד שלוש שעות אחרי צאת שבת ( שבת
למען הסר ספק יובהר כי הסדר זה יחל מיום הגיעה של הקטינה לגיל שנה 

' החל מהגיעה של הקטינה לכיתה א. ' שים ובכפוף לסעיף קטן חה חודרועש
 .ס "בבי' מ שהילדה לא תפסיד לימודיה בימי ו"ילך יבוטל הסדר זה וזאת עוא

  

 .לרבות ביגוד  צל האב ידאג האב לכל צרכי הקטינהלטובת שהייה זו א .י
 

 ס"חגים וחופשות מביה
  

חד מהם בחגים עם כל א ההורים יסכימו ביניהם על שהותה של הילדה .יא
היה ולא . ולפי כל חופשה וחופשה ובחופשות וזאת עד לשבוע לפני כל חג וחג

  :ין יחול ההסדר המפורט להלןייגיעו ההורים להסדר בענ
  

  ובחופשות בחגים  הוריםאצל ה הילדהשל  המוסכם בזה כי סדר שהיית .יב
ה חודשים ובתנאים רהחל מהגיעה של הילדה לגיל שנה ועש, כאמור( 

החגים הכתובים בעבור האם יחולו . מפורט להלןיהיה כ) טים לעיל המפור
ראש השנה כלול בשנה הראשונה ( החל מיום חתימת ההסכםבשנה הראשונה 

ובהתייחס לכך שהקטינה טרם הגיעה לגיל  אפילו אם ההסכם נחתם לאחריו
וחוזר  בשנה שלאחריהואלה הכתובים בעבור האב יחולו ) שנה ועשרה חודשים 

 :חלילה
 

, 'וב' ראש השנה א, אם בערב ראש השנהאצל ה תשהה הילדה הראשונה הבשנ .יג
, בחג פסח הראשון, בפורים, ראשון בערב חג סוכות הראשון לרבות חג סוכות

 .בערב יום העצמאות וביום העצמאות
 

ובכפוף להגיע הקטינה לגיל שנה ועשרה חודשים ובתנאים (  בשנה הראשונה .יד
וזאת (  אב בערב יום כיפור וביום כיפוראצל ה תשהה הילדה )שפורטו לעיל 

בתנאי שהאב מתחייב לשמור ביום זה על האיסורים שלפי ההלכה היהודית כפי 
במידה ואין בכוונת האב לשמור יום זה הרי . שהתחנכה הילדה אצל הצדדים

בערב שמחת תורה , ) שביום כיפור תהיה הילדה באופן קבוע אצל האם 
 .ג בעומר ובשבועות"בל, שני בחג פסח, בשמחת תורהו

  

 .חוזר חלילה בשנים שלאחר מכן יתהפך הסדר ו .טו
  

זמני השהייה בחגים יהיו , ההורים ינהגו בגמישות ובהעדר הסכמה אחרת .טז
  .החג לשלוש שעות לאחר צאתבערב החג ועד  14:00משעה 

  
 חופשות מהמסגרת החינוכית

  

חנוכה , וכות סבחול המועד שת כגון חופ(  בחופשות מהמסגרת החינוכית .יז
תשהה הילדה אצל הצדדים באופן בו ) פסח וכיוצא בזה חופשת חול המועד ו

עם האם את המחצית הראשונה של ימי אותה חופשה ואצל האב את  תשהה
 .3לגיל וזאת החל מהגיעה של הקטינה  יה של אותה חופשהיהמחצית השנ
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סיבה שהיא  במידה ולאב לא יתאפשר לקחת את הקטינה לחופשות החגים מכל .יח
או בשווה ערך /וקייטנה וכיוצא בזה /שמרטףמימון יישא בעלות הכרוכה ב

  .ה כתשלום מזונות לכל דבר וענייןולטובת עניין יש לראות בתשלום זכספי לכך 
  

  : חופשת הקיץ
  

 .ה המפורטים לעילבגן או בקייטנה יחולו הסדרי הראיכל עוד הילדה נמצאת  .יט
  

תשהה הילדה עם )  טנות ומחנותיהן אין קיבתקופות ב (בשאר חופשת הקיץ  .כ
זאת החל ( עשרה  ימים לבילוי בביתו משך האם כאשר האב ייקח את הילדה ל

. ולאחר תיאום ימי החופשה מול האם מראש)  3לגיל מהגיעה של הילדה 
במידה והאב לא יוכל לקחת את הילדה לתקופה ממושכת בשל אילוצים 

יהא עליו לממן את שהות הילדה ומכל סיבה שהיא הקשורים בעבודתו 
ולטובת העניין יראו הצדדים תשלום זה  או בשווה ערך כספי לכך/בקייטנה ו

 . כתשלום דמי מזונות לכל דבר ועניין
  

ביטול , ההורים יעשו כל הניתן על מנת לתאם עם ההורה האחר כל שינוי .כא
נות על מנת לאפשר התארג, מבעוד מועד, והחלפה של מועדי השהות המוסכמים

 . או קביעת מועד חלופי/מראש ו
  

כמפורט לעיל  יוכל אחד ההורים לשהות עם הילדה היה ומסיבה כלשהי לא .כב
היה וצד לא הודיע .שעות לפני המועד  48יודיע על כך להורה השני לכל הפחות 

נו יכול להתפנות שעות לפני המועד על ביטולו או היה והצד השני אי 48למשנהו 
 . דאג הצד המשנה לסידור חלופי על חשבונו ובמימונוי, ולשהות עם הילדה

  
 כללי

  

עד שבוע ק בחופשות ובחגים יתאמו ביניהם את לוח הזמנים המדויההורים  .כג
 .או חופשה/לפני כל חג ו

  

 . תגבר חופשת החג, במקרה של התנגשות בין ביקור סוף שבוע לבין החג .כד
  

ורה אשר אצלו לא ם ההע תשהה הילדה, ל"וף השבוע שבסמוך לאחר החג הנבס .כה
 .ל וסדר סופי השבוע ישונה בהתאם"בחג הנ שהתה

  

הילדה באמצעות רכב מתחייבים הצדדים  בכל נסיעותיהם של הצדדים עם .כו
 .לעשות שימוש בכיסא בטיחות ולדאוג לשלומה של הקטינה 

  
  
  :דמי מזונות  . 5
  

לחודש כאשר ₪  2,000סך של  למזונות הילדההאב מתחייב לשלם לידי האם  .א
 . מגולמת השתתפות האב במדור הקטינה סכום זה ב
 

מחצית ההוצאות תשלום ב' נוסף לאמור בסעיף קטן אכ מתחייב האב ב"כמו .ב
צהרון והוצאות /גן/מעון/החינוכיות הקשורות בילדה לרבות הוצאות משפחתון

 .עד סיום לימודיה של הקטינה  ס"בי
 

יעמוד  )בלבד נישואין  בכפוף להמצאת תעודת( והאם תינשא כי במידה , מוסכם  .ג
מחצית זאת בנוסף  ל,  כאמור( לילדה  כולל המדור החודשיסכום המזונות 

ס "ע )  'בסעיף קטן ב כמפורט לעילוהוצאות נוספות השתתפות בהוצאות חינוכיות 
 . תינשא האם החל מהחודש בו  לחודש₪  1,700

  

ם את מקום אם בעקבות נישואיה החדשים או מכל סיבה אחרת שתהיה תשנה הא .ד
 ממקום מ"ק 70למרחק שיעלה על ו לאזור צפוני למקום מגוריה הנוכחי מגוריה

י שני בני "יופחתו דמי המזונות בשיעור שיוסכם ע במגדל העמק יםימגוריה הנוכח
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או לחילופין תמצא האם דרך להפגיש בין האב לביתו מבלי בדרך הפשרה הזוג 
 .)'דלק וכו, דרך( לגרום לאב הוצאות נוספות

  

גם במקרה זה יופחתו הרי ש,  ועם הקטינה כמו כן אם האם תבחר לגור עם הוריה .ה
ובנוסף ההוצאות הנוספות כמפורט (  כולל הוצאות המדור₪  1700- דמי המזונות ל

להוכחת עניין זה בין הצדדים  .וזאת כל עוד היא מתגוררת אצל הוריה )בסעיף זה 
 .דירה להוריה תציג האם בפני האב אסמכתאות בדבר הובלת ה

  

היום הראשון של החודש השני החל מ(  השני מבעלה האם וחלילה תתגרש במידה .ו
 2,000ס "ישובו מזונות הקטינה לעמוד ע) ד "בפני עושל האם פ הצהרתה "לפירוד ע

 ).כאמור  ונוספות חינוכיות' מחצית הוצזאת בנוסף ל( לחודש ₪  
  

בהתייחס לסעיף ( את בית הוריה אם תשוב האם להתגורר לבדה ותעזוב , כ  "כמו .ז
זאת בנוסף ( לחודש ₪   2,000ס "ישובו מזונות הקטינה לעמוד ע, ) דלעיל ' ה

 .וזאת החל מהחודש בו תתגורר בגפה )  חינוכיות ונוספות כאמור ' למחצית הוצ
   

לשרות  למו לידי האם במלואם בעבור הילדה עד למועד גיוסהמי המזונות ישוד .ח
, לת הלימודים בעתודה האקדמיתשנת שרות או עד לתחי/שרות לאומי/צבאי חובה 
מבין  לפי המועד המאוחר( 18או עד הגיעה של הקטינה לגיל  בעתודהאם תלמד 

 ). המועדים
  

ועד  'כמפורט בסעיף קטן ח' עד גיוסה וכומו/שנים 18לגיל  נההקטיה מיום הגיע .ט
וכיוצא  ירות צבאי סדיר חובה או שירות לאומיאו תום ש/ושנים  21 לגיל ההגיע

ישא האב י, ולפי המועד המאוחר מבין המועדים  'חבסעיף קטן  בזה כמפורט לעיל
 מגובה דמי המזונות וכפי אשר יהיו קבועים אותה העת) שליש( 1/3בתשלום בגובה 

אם תתגורר הילדה לבדה ולא בבית האם . האם אותם ימשיך וישלם ישירות לידי ו
י הגוף בו תשרת כחיילת בודדת אזי ישולמו דמי המזונות ישירות לידי "תוכר עו

לטובת העניין מגורים בבית האם בסופי שבוע יוכרו כמגורים בבית האם . דה ילה
 .לטובת תשלום דמי המזונות 

  

ממועד זה ואילך . הסכם זה יחתםבו יהיום מהחל  דמי המזונות ישולמו לידי האם .י
לכל חודש בעבור אותו  השנילתאריך  ת מידי חודש בחודשוישולמו דמי המזונו

 . הוראת קבע לחשבון הבנק אשר האם תודיע לאב את מספרובאמצעות החודש 
  

דמי המזונות ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממדד  .יא
יהיה ידוע עובר לבצוע  ועד למדד אשר 09/2011 אשר הינו מדד חודש, הבסיס

עדכון תוספת הפרשי . בהתאם לאמור בסעיף זה הפרשי ההצמדה בפועלהעדכון של 
בתשלום המזונות של החודשים (חודשים שלושה כל י האם "חושב עהצמדה יה

יהיה ידוע במועד תשלום בהתאם למדד אשר  )אוקטובר, יולי, אפריל, ינואר
בור חודשים אלה ובסוף כל שנה קלנדרית ישלם האב את התוספת לה המזונות ע

רטרואקטיבית ובתשלום אחד בתוספת למזונות  נדרש בעבור תוספת זו לידי האם
ובמעמד התשלום תחתום האם על מסמך בפני האב  חודש ינואר לשנה העוקבת

לצורך העניין יש לראות .  המאשר קבלת תשלום זה וסגירת חוב המזונות לשנה זו 
  .וענייןלכל דבר בתשלום זה בכל סוף שנה קלנדרית כתשלום מזונות 

  

שלא ישולמו במועדם , או תשלומים אחרים בהתאם לתנאי הסכם זה/דמי מזונות ו .יב
יות משולמים מהמועד בו הם היו צריכים לה וריבית כחוקשאו הפרשי הצמדה יי

 .ועד למועד בו שולמו בפועל
  

האם מתחייבת שבכפוף לחתימה על הסכם זה לא תפנה עוד לערכאות משפטיות  .יג
 .ל המזונות בעתידהגדלה ש\לשם שינוי

  

במידה , על ידי הבטוח הלאומי משולמים/למתוהמשאו מענקים /ו קצבת הילדים .יד
   .דמי הקצבה לא יחשבו כחלק מדמי המזונות. ישירות לידי האםישולמו /לםושתש
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  :נוספותהוצאות   . 6
  

וישלם לאישה מחצית מכל ההוצאות הרפואיות  אבשא היי, בנוסף לדמי המזונות .א
או עדשות /ו לרבות טיפולי שיניים ועיניים כולל משקפיים, קטינהור ההחריגות עב

, קלינאית תקשורת ,  רגשי, טיפול פסיכולוגי ,  או ניתוח להסרת משקפיים/מגע ו
שאינן במסגרת סל  רפואיותבדיקות ,  או גסה/טיפולי מוטוריקה עדינה ו

, בסל הבריאות שלא ואבחונים שונים חינוכיות והתפתחותיות בדיקות , הבריאות
  . וכיוצא בזה פ המלצת רופא"ע טיפולים מיוחדים

 

 תבה רופא הילדים  אשר אצלו מטופלבמקרה של מחלוקת בין הצדדים יכריע  .ב
לצורך העניין יש לראות את השתתפותו של  .והמלצתו היא זו אשר תכריע קטינהה

  .הוצאות אלה כתשלום דמי מזונות לכל דבר ועניין מחצית האב ב

 

ההוצאות החינוכיות כל  תשלוםבמחצית בשיתוף האם האב  שאייכמו כן         .ג
 כל המקצועות אם תידרשב מורים פרטיים:  ובכלל זה  של הקטינה תוהחווייתיו

כגון לשם ( חוגי העשרה  2,  שיעורי תגבור והעשרה, במשך כל שנות לימודיה
וזאת  18ד הגיעה לגיל ועמיום הגיעה של הקטינה לגיל שלוש ) הדוגמא מחול ונגינה

ובמתן  בכפוף לאישורו של האב( או של הקטינה עצמה/ו פ בחירתם של ההורים"ע
חוג אנגלית ,  וכן הציוד והביגוד הנדרש לכל חוג וחוג )נימוק סביר במידה ויסרב 

פ המלצת "חוגי מחוננים ע, 'סוף כיתה יועד ל' החל מהגיעה של הקטינה לכיתה א
אחת החל מהגיעה של הקטינה " ר סקולאמס"ופשת ח, מחנכיה של הקטינה 

החל מהגיעה של הקטינה לגיל  המנוי לבריכ,  ס ותנועות נוער"טיולי בי,  'לכיתה ז
וזאת לכל חופשת קיץ החל ממועד פתיחת הבריכה  18ועד הגיעה לגיל שבע 

 וכן חוג שחייה עד לעשרים שיעוריםאו הקאנטרי קלאב המקומי /העירונית ו
הוצאות מימון בת , במהלך חופשות הגנים ובתי הספר  קייטנות,  'מכיתה א

לכל צד ובהתאם לבחירתה  50-בכמות מוזמנים שלא תפחת מ המצווה לקטינה
בהתאם לבחירתה של  ל לכבוד בת המצווה"מימון טיול בחו,  ורצונה של הקטינה

נסיעה לפולין או למשלחות במסגרות  , שלא יפחת מעשרה ימים הקטינה
חגיגות ימי , עד לקבלת רישיון נהיגה שיעורי נהיגה  ,כיות בהן תלמד הקטינההחינו

סוף עד הגיעה של הקטינה ל צהרונים,  בגנים ובבתי הספר ובתנועות הנוער הולדת
תשלומי הורים וציוד , לכל אורך שנות לימודיה של הקטינה לימוד ספרי,  'כיתה ה

מימון מכינה ולימודי תואר ראשון ,  ביגוד והנעלה' לרבות בגין הוצ לבית הספר
 .באוניברסיטה או במכללה

 

לקטינה לשימושה  ,עם האםמימון ה במחצית רכוש ולשאתכ מתחייב האב ל"כמו .ד
מחשב נייח עם מסך ומדפסת צבעונית וכן תוכנות רלוונטיות : האישי בביתה 

וש ולשימספרייה להכנת שיעורי בית ,   5וחוקיות החל מהגיעה של הקטינה לגיל 
אופניים איכותיות החל ,  5החל מהגיעה של הקטינה לגיל עם המחשב הנייח 

עד להגיעה  לפי הצורך/שדרוגם בכל שנתיים/והחלפתם 4מהגיעה של הקטינה לגיל 
מידי חודש החל מהגיעה ₪  50ס "טלפון נייד טעון בשיחות ע,  15של הקטינה לגיל 
מחשב , 10של הקטינה לגיל  מהגיעההחל מצלמה דיגיטלית ,  7של הקטינה לגיל 

נייד חדיש לאותה השנה כולל תוכנות רלוונטיות וחוקיות החל מהגיעה של 
) וכיוצא בזה  XBOX/כגון סוניפלייסטיישן( קונסולת משחק  , 10הקטינה לגיל 

      ויזיה דק ומסך טל,  8מדגם חדיש לאותה השנה החל מהגיעה של הקטינה לגיל 
 איכותית וחדישה של הקטינה עם מערכת קולנוע ביתיתלחדרה ) '26-לא פחות מ( 

 . 8החל מהגיעה של הקטינה לגיל 
   

        מחצית עלותן כמתואר לעילבהן נושאת האם ב הנוספותתשלום ההוצאות 
או /בכפוף להמצאת דרישת תשלום וקבלות וי האב "עיתבצע  )ד-סעיפים א (

לצורך העניין ייחשבו  .דבלב ובתנאי שבמחצית השנייה נושאת האם, חשבוניות
   .דמי מזונות לכל דבר ועניין תשלום תשלומי ההוצאות הנוספות כ
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  :ועזיבת הבעל את דירתה הצדדים המיטלטלין המשותפים,  תכולת הדירה  . 7

    

 .בין הצדדים טרם חתימת הסכם זה חולק בעיןהמשותף רכוש הצדדים  .א
 

את כל  ש ייקח"סכם זה בבימימים מיום אישור ה 10בתוך בזאת כי  תחייבהבעל מ .ב
את יתר פרטי תכולת הדירה ומתנות אישיות שקיבל , חפציו האישיים, בגדיו
בדירת הצדדים הרי הינו של האישה  וכל הציוד והרכוש אשר יישאר כים לוהשיי

לבדה ולבעל לא תהא כל זכות לדרוש את השבתו למעט הרכוש המוזכר בסעיף קטן 
 .ב

  

 ישה את מפתחות דירתהאישיב הבעל לידי ההסכם זה חתימת החל מיום  .ג
 .המושכרת וכניסתו אליה תהא אסורה אלא בהסכמתה המפורשת של האישה 

 
 וחשבונות הבנק פנסיוניותזכויות       . 8

  

או קרנות /או קופות גמל ו/זכויות על פי פוליסת ביטוח מכל מין וסוג שהוא ו .א
וכן זכויות או חשבונות , או מתנהלים על שם מי מיחידי הצדדים/הרשומים ו

ישארו לבעלותו ולחזקתו הבלעדית של הצד שעל י, אחרים בבעלות מי מהצדדים
ולצד השני , ל"או הקרן הנ/או קופת הגמל ו/או רשומים הביטוח ו/שמו מתנהלים ו

 .ל"נהלא יהיה כל חלק בזכויות 

 

או /מעבר לאמור בהסכם זה יהיה כל צד הבעלים היחידי והבלעדי של כל זכות ו .ב
ולצד השני לא , חובה הרשומים על שמו  אשר לא אוזכרו מפורשות בהסכם זה

 .ל"או חובה כנ/או טענות בגין כל זכות ו/תהיינה כל תביעות ו
  

כל רכוש מכל מין וסוג שלא הוזכר בהסכם זה ואשר קיים לצדדים במועד          .ג
זכויות  לרבות, או אשר יגיע אליהם בעתיד במשותף/חתימתם על הסכם זה ו

או /כספים ו, טובות הנאה, או כספיים/זכויות בנכסים עסקיים ו, נכסים, בחברות
או /או עתידית ראויה ו/או לא מוחשית מוגמרת ו/כל זכות אחרת מוחשית ו

או שעל /תהא שייכת לבן הזוג שיקבלם ו, פ הסכם"פ דין ובין ע"בין ע, מוחזקת
ואם נתנו , או תביעה לגביו/ישה ושמו הם רשומים ולבן הזוג השני לא תהא כל דר

לפי , או בזכות/יחולקו שווה בשווה או בהתאם להשקעתם בנכס ו, לבני הזוג ביחד
 .יןיהענ

  

 חשבונות הבנק          
  

הצדדים מסכימים כי חשבונות הבנק הרשומים על שמם בלבד יישארו בבעלותם  .ד
ה בקשר או דריש/בזאת על כל טענה ו ואחריותם הבלעדית והם מוותרים

לחשבונות אלה וכן בקשר לחשבונות הבנק אשר היו רשומים על שמם ביחד 
 .שהיא כל התחשבנות נםולא תהא בגי, ובנפרד במהלך תקופת הנישואין 

 

או גוף /י מוסד ו"תביעה כלשהי עאו הבעל או שניהם יחדיו  האישההיה ותוגש נגד  .ה
או הלוואה /ילוק חוב ואו לס/או לפירעון ו/או כל גורם אחר לתשלום ו/בנקאי ו

לסלק  הבעלמתחייב , ש האישה בקשור לחשבונות שניהלו יחדיו"או ע הבעלש "ע
או /בגין כל תשלום ו אישהכל חוב כאמור בשלמותו ובמלואו וכן לשפות את ה

, או במסגרת הליכים אחרים/חויב בהליכים משפטיים כאמור ותהוצאה בהם 
 .ב"ד וכיו"ט עו"שכ, לרבות הוצאות משפט
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ובכל בבנק  לוואות אשר נטלו הצדדים צוותא חדאכל ההכי מוסכם על הצדדים כן         .ו
כן כל ההלוואות אשר נטל הבעל כמו ,  בנק נוסף בו נטלו הלוואות צוותא חדא

וכן כל ) ' לרבות בבנק אוצר החייל או בבנק דיסקונט וכו( בכל בנק שהוא לבדו 
ולבעל לא תהיה זכות לדרוש  בעל לבדוי ה"יכוסו ע :  יתרות החובה אשר נותרו

או ( במידה ותיתבע האישה . האישה  מאתאו יותר את החזר מחצית ההלוואות 
י גוף בנקאי בקשור להלוואות אשר נטלה עם "חלילה ע) הבעל או צוותא חדא 

מתחייב הבעל , או הלוואות אשר נטל הבעל עצמו עד ליום אישור הסכם זה הבעל 
שה תקום יורות בכך לרבות בגין ייעוץ וטיפול משפטי ולאלשאת בהוצאותיה הקש

 .בכל דרך משפטית בה תבחר מאת הבעל הזכות לדרוש את החזר הוצאותיה 
  

  או נפרדות/זכויות נוספות ו
  

בהווה ובעתיד בכל אופן , בעבר, או בעלות ברכוש ובממון/זכויותיו של כל צד ו        .ז
שייכות ובבעלות הצד שעל שמו הן  יהיו, שלא פורשו במסגרת הסכם זה, שהוא

או דרישה /ולצד השני אין ולא תהא כל טענה ו, רשומות או שקיבל זכויות אלה
כלי , נכסי דלא ניידי, ע"ני, פיצויים, כספים, חסכונות: או תביעה בנדון ולרבות/ו

 . או זכויות מסוג כלשהוא/ביטוחים ו, רכב

 

בין זכויות , מכל מין וסוג שהואמשמען זכויות " זכויות רשומות" -לעניין זה .ח
, רשם החברות, כולל רישום ברשם המקרקעין, שגמלו ובין   זכויות שטרם גמלו

קרנות , חברות ביטוח, ביטוח מנהלים, פנסיה, קופות גמל, מוסדות בנקאיים
 . ב"משרד הרישוי וכיוצ, זכויות במקום עבודה, השתלמות

  

המשאבים המשותפים  חתימת הצדדים על הסכם זה מאשרת את איזון .ט
, בגין מס הכנסה, לרבות לרשויות המס, חובות הרובצים על מי מהצדדים.ביניהם

 ואין ולא תהא לו, י הצד הרשום כבעל החוב"יסולקו ע', ביטוח לאומי וכד, מ"מע
 .לשיפוי מן הצד השניאו /או דרישה לפיצוי ו/כל טענה ו

  
  

  :פתרון מחלוקות .9
  

ושני הצדדים ישתדלו לפתור כל , במשא ומתןכל מחלוקת בין הצדדים תוסדר  .א
 .אשר תצוץ ותתגלה בעתיד בדרך של הסדר פשרה, בעיה
 

או בכל הנוגע /בכל הנוגע ליישום הסכם זה ו, אם יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים .ב
יפנו הצדדים בהסכמה , מ ביניהם"אשר הצדדים לא הצליחו ליישבם במו, הלילד

שלוש ישיבות גישור בטרם פניה לערכאות להליך גישור ויקיימו  לפחות 
ים בגישור אזי אותו /יןייו מעונ/אם הצדדים או מי מהם לא יהא. השיפוטיות

קיום הישיבות / ם לפנות לערכאות ליישוב המחלוקת בטרם מיצוי/הם רשאי/צד
 . האמורות

 

או מי , ואם הצדדים, בכל הנוגע להסכם זה, אם יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים .ג
מוסכם בין  ,תשיפוטיוו להפנות את המחלוקת לדיון בערכאות /יחליט, םמה

כי דיון בכל חילוקי הדעות יהיה אך ורק בסמכותו של בית המשפט , הצדדים
 .לענייני משפחה

  
  :שונות .10

  
שה על ימוותרת הא, י הבעל"ובפרט למתן הגט ע בכפוף לקיום תנאי הסכם זה .א

 . ועל תוספת כתובתה ועל כתובתה, מזונותיה
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או כספים אחרים /רכוש ו. הצדדים מצהירים כי הצהירו זה בפני זה על כל רכושם .ב
של הצדדים ואשר הצדדים לא גילו זה לזה על קיומם  םנישואיהשנצברו במהלך חיי 

 .יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם
  

ו אין להם ולא תהיינה להם כל תביעות א, הצדדים מצהירים כי עובר לסידור הגט .ג
 . ז בכפוף לקיום האמור בהסכם זה"מענות זל

  
לקיום האמור בהסכם זה ובכפוף בכפוף , חתימת הצדדים על הסכם זה מאשרת כי .ד

אין עוד מקום לחלוקת רכוש בין הצדדים ולא תהיינה לצד , ש"י בהמ"ע לאישורו
 .כלשהו תביעה נגד משנהו בנדון

  
יהיה הבעלים של כל זכות  הצדדים מסכימים כי כל צד, בכפוף לאמור בהסכם זה .ה

 .ובכפוף לאמור בהסכם זה לצד השני לא תהיה כל זכות בזכויות אלה, הרשומה על שמו
  

יחזיר הצד החייב לצד המשלם , ילם צד תשלום החל על הצד השני על פי הסכם זהש .ו
  . את הסכום על פי דרישה

 
הפרה כויתור לא יראה הויתור על ה, ויתר צד למשנהו על הפרת אחד מתנאי הסכם זה .ז

 .על עצם ההתחייבות
  

או יתייצבו /לצורך ביצוע כל האמור בהסכם זה הצדדים יחתמו על כל מסמך הדרוש ו .ח
 .או יבצעו כל פעולה הדרושה לביצוע הסכם זה/בכל מקום דרוש ו

  
, אגרות בית הדין הקשורות בסידור הגט ואגרות בית משפט הקשורות באישור ההסכם .ט

 .לקים שוויםיחולו על שני הצדדים בח
  

. כל אחד מהצדדים יחזיר למשנהו מסמכים המוחזקים על ידו ואשר שייכם למשנהו .י
וכל צד יהא זכאי להעתקים , מסמכים משותפים של הצדדים יחולקו בין הצדדים

לא יעשה צד כלשהו , בכל מקרה. שלהם להשלמת המסמכים החסרים לו צילומים
 .שימוש במסמכים כנגד משנהו

  

או בכל מקום אחר על מנת לחתום /או משרד ו/ייבים להופיע בכל מוסד ובני הזוג מתח .יא
 .על כל מסמך ועל כל פעולה הדרושים לשם ביצוע האמור בהסכם זה

 

או התחייבות /הסכם זה ממצה את כל התחייבויות והסכמות הצדדים ומבטל כל מצג ו .יב
 .פ ובכתב בין הצדדים עובר לחתימתם על הסכם זה"או הבטחה שנעשו בע/ו
  

  :אשור ההסכם .11
  

כי ערכו הסכם זה וחתמו עליו לאחר משא ומתן , הצדדים מצהירים ומאשרים .א
הצדדים קראו את תוכן ההסכם והבינו את . ומתוך שקול דעת ורצון חופשי

 . משמעותו ותוצאותיו
 

הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין  .ב
ט "תשי) מזונות(חוק לתיקון דיני משפחה , 1973 –ג "תשלחוק יחסי ממון לבהתאם 

  .1962-ב "וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ 1959 –
  

  
  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  
  

  


