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 מצד שני
 ()להלן ביחד:"הצדדים"

 ......והצדדים נישאו זל"ז כדמו"י ביום   הואיל
 .... ת.ז ... יליד....  ,ף קטיןמשותילד ומנישואי הצדדים נולדו להם  והואיל
החלטה כי טובתם לולאחר שיקול דעת הגיעו הצדדים , וחל משבר בנישואי הצדדים   והואיל

 דורשת כי ייפרדו זה מזו ויתגרשו בהסכמה;
הזכויות ו/או החובות ו/או הסוגיות והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה את כל  והואיל

ו/או איזון משאבים מחיי הנישואין, לרבות ענייני הרכוש ות בגירושין ו/או הנובע ותהכרוכ
 כמפורט בהסכם זה;ו/או חלוקת חובות , 

 תמשפטי ינות התדיוברצונם להימנע מ, להסכמות המופרטות בהסכם זה והצדדים הגיעו והואיל
ולפתור את המחלוקות שתתעוררנה ביניהם, אם תתעוררנה, בדרך של הבנה , ומבקשים 

 גישור;ו/או והדברות בתום לב ובדרך של משא ומתן 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 
 הגירושין .2

 כדמו"י.הצדדים מסכימים להיפרד ולהתגרש זה מזו בגט פיטורים  .א
 

הצדדים מסכימים לפנות לבית הדין הרבני האזורי בחיפה בבקשה משותפת  .ב
 ...בלגירושין, וזאת לאחר שהסכם זה יאושר בבית המשפט לענייני משפחה 

 
הצדדים מסכימים לחתום על כל בקשה ו/או מסמך וכן לעשות את כל הפעולות  .ג

הגירושין, לרבות התייצבות בפני בית הדין הרבני, בכל קיום טקס לצורך  ותרשהנד
 מועד שייקבע על ידו. 

 
 .לאישה והבעל מסכים לתת את הגטמהבעל, האישה מסכימה לקבל את הגט  .ד

 
 האגרות ויתר ההוצאות הנדרשות תשולמנה ע"י שני בני הזוג בחלקים שווים.  .ה

 
 ןאפוטרופסות ומשמורת הקטי .3

על פי חוק הכשרות המשפטית ן ימשיכו להיות אפוטרופוסים של הקטיהצדדים  .א
 .2691 –והאפוטרופסות, התשכ"ב 

 תגורר עמה.ייוותר במשמורתה של האם ון הוסכם על הצדדים כי הקטי .ב
במסירות ובנאמנות ותאפשר לה לקיים קשר תקין ושוטף עם ן האם תטפל בקטי .ג

 האב.
תתקבלנה בהסכמה לאחר התייעצות  ןשל הקטי והחלטות חשובות הנוגעות לחינוכ .ד

 . הצדדיםבין 
. הקטיןמתחייבים לנהוג בכבוד ובדרך ארץ זה לזה ולא לריב בנוכחות הצדדים  .ה

 מתחייבים לחנך את הקטינה לדרך של כיבוד אב ואם.הצדדים 
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לא ישונה ללא הסכמתם המשותפת הקטין מסכימים כי שם המשפחה של הצדדים  .ו
 "......והוא יישאר :"

  
 ןדרי ביקורים של האב עם הקטיהס .4

והיחסים התקינים בין ההורים הוסכם כי הסדרי הראייה בין  ןשל הקטי ולאור גיל .א
השונים ובהתאם ליכולת האב  וועיסוקי ןיוסדרו בהתאם לרצון הקטי ןהאב לקטי

 ורצונו. 
ורצונם יעמדו  ןההורים יגלו גמישות בכל הנוגע להסדרי הראייה כאשר טובת הקטי .ב

 יניהם כל העת. למול ע
חגוג עם כל אחד מההורים באופן שווה את החגים, כך ששנה אחת י ן: הקטיחגים .ג

 חגוג עם האם ושנה אחת עם האב, שנה לאחר מכן במהופך וחוזר חלילה. י
 ת חגיגם** אפשרות לרשימ

: מוסכם כי ישמרו הסדרי הביקורים הרגילים חופשות מבית הספר וחול המועד .ד
שהה עם האב ן ילהרחיב את הסדרי הביקור באופן בו הקטיכאמור, עם אופציה 

בחופשה מרוכזת בת שבוע ימים בכל אחד מחודשי חופשת הקיץ וזאת בתיאום 
 מראש בין ההורים. 

לחו"ל, בזמן חופשה הקטין : כל אחד מההורים רשאי להוציא את יציאה לחו"ל .ה
יעלה על חודש מהלימודים, למטרת טיול בלבד ולא למגורי קבע. משך הטיול לא 

ימים ברציפות ויתואם עם ההורה השני לפחות חודש טרם מועד הטיול. הוצאת 
מחוץ לגבולות המדינה כאמור, תעשה רק לאחר קבלת הסכמת ההורה השני הקטין 

מראש ובכתב לגבי יעד הנסיעה, משך הנסיעה וקביעת אופן ההתקשרות. הורה לא 
 ר מסיבות שאינן ענייניות. יסרב להוציא את הקטינה מגבולות הארץ כאמו

 
 ןמזונות הקטי .5

הוסכם בין הצדדים כי יישא האב מידי חודש בחודשו בדמי מזונות ומדור עבור   .א
)להלן:"דמי ₪  .........., אשר ישולמו לידי האם בהוראות קבע, בסך של ןהקטי

 המזונות"(. 
או לסוף הלימודים התיכוניים, לפי  21לגיל  ןדמי המזונות ישולמו עד הגיע הקטי .ב

או סיום שירות החובה בצה"ל, לפי  12לגיל  והמאוחר ומאותה העת ועד הגיע
 ( לפי ערכו באותה העת. 2/1המאוחר, יעמדו דמי המזונות על שליש )

דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת לשלושה חודשים,  .ג
קטיביים, כשמדד הבסיס לצרכי החישוב הינו המדד הידוע ביום ללא הפרשים רטרוא

 חודשים מיום חתימת ההסכם. 1חתימת ההסכם והצמדה ראשונה תתבצע 
בחודש לחשבון הבנק של האם  2דמי המזונות ישולמו באמצעות הוראת קבע בכל  .ד

 ......., סניף ....., בבנק ...... שמספרו 
לביטוח הלאומי, באם תשולם, תועבר ישירות קצבת הילדים המשולמת ע"י המוסד  .ה

 לחשבון הבנק של האם ותבוא בנוסף לסכום המזונות, מבלי לגרוע בהם.
הוצאות חריגות: בנוסף לדמי המזונות, כאמור לעיל, יישאו ההורים בהוצאות  .ו

 המפורטות להלן בחלקים שווים כדלקמן: 
ות, שיעורים פרטיים הוצאות חינוך חריגות כגון:ביה"ס,  אגרת חינוך, סל תרב (2

הוצאות הנדרשות על ידי בית  לפי צורך, רכישת ציוד לימודי בתחילת שנה,
חוגים עפ"י הסכמת שני ההורים באשר למהות החוג ועלותו. במקרה של , הספר

העדר הסכמה בין ההורים בנוגע להוצאה זו, יכריע המורה המחנך ו/או המורה 
 ה.המקצועי, מחזור אחד של קייטנה אחת בשנ

ההוצאות החריגות האמורות תשולמנה בחלקים שווים ישירות לנותן השירות  (1
ולחילופין, ישלם מי מההורים וההורה השני ישיב להורה ששילם את מחצית 

 ההוצאה מיד עם הצגת קבלה בפניו. 
הוצאות בריאות חריגות כגון: טיפולי שיניים, כולל גשר לצורך יישור, משקפיים,  (1

חה, תרופות וכן כל הוצאת בריאות אשר אינה מכוסה ע"י פסיכולוג, רופא מומ
 משרד הבריאות.


