
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם פרידה בין בני זוג
 

 שנערך ונחתם ב...ביום_____________
 

 ........ , ת.ז ......   בין :
 להלן: "האישה"   

 
 מצד אחד

 
 ...... , ת.ז ......   לבין:

 להלן: "האיש"
 
 מצד שני   

 
זוג החל משנת .... , מקיימים חיים והאישה והאיש )להלן: הצדדים( הינם בני   הואיל

 משותפים ומתגוררים יחדיו בדירה שבבעלות האישה ברח' ....)להלן: דירת האישה(.
 וחל משבר ביחסי הצדדים, ולאחר שיקול דעת הצדדים החליטו להיפרד זה מזו;   והואיל
וגי וביום ..... האישה המציאה לידי האיש מכתב בו מבקשת להפסיק את הקשר הז והואיל

 ביניהם; 
וברצון הצדדים להסדיר ביניהם באמצעות הסכם זה את כל הסוגיות הקשורות עם  והואיל

 פרידתם והפסקת חייהם המשותפים, ולהימנע מהתדיינות משפטית;
וברצון הצדדים לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה בבקשה לאשר הסכם זה וליתן לו  והואיל 

 תוקף של פסק דין.
 :הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמןלפיכך 

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

 

 הפרידה .2

הצדדים מסכימים להיפרד זה מזו, תוך כיבוד האמור בהסכם זה וללא הערמת  .א
 קשיים זל"ז.

הצדדים מסכימים לחתום על כל בקשה ו/או מסמך ולבצע כל פעולה הנדרשת לצורך  .ב
 כם זה.קיום האמור בהס

אגרות ביהמ"ש לענייני משפחה ויתר ההוצאות הנדרשות לצורך אישור הסכם זה  .ג
 תשולמנה ע"י הצדדים בחלקים שווים. 

 

 דירת המגורים  .3

הצדדים מסכימים כי האיש יעזוב את דירת מגורי הצדדים, אשר בבעלות האישה,  .א
 ני משפחה.ימים מיום אישור הסכם זה בביהמ"ש לעניי 03ברח' ..... ; וזאת בתוך 

 
כמו כן, האיש מתחייב לפנות את מטלטליו וחפציו האישיים מדירת האישה, עד  .ב

 למועד הפינוי הקבוע לעיל.

 
הצדדים מסכימים כי ככל שהאיש לא יעזוב את דירת האישה עד המועד הפינוי  .ג

עבור כל יום מעבר למועד ......₪ הקבוע לעיל, האיש יחויב לשלם לידי האישה סך של 
תוספת ריבית והצמדה מיום ההפרה עד ליום עזיבת הדירה בפועל; וזאת הפינוי ב

 מבלי לפגוע בזכותה של האישה לפעול נגדו לפי כל דין.

 

 איזון משאבים .4

 
 הסדר חובות הצדדים 4.1

 :הצדדים מצהירים כי הינם ערבים זל"ז /שותפים להלוואות כדלקמן .א



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

ן ...., אשר -סניף ...,  חהאיש לווה יחד עם האישה הלוואה, מבנק הבנק ...,  (1)
 ....₪  -בבעלות האישה, ויתרתה לתשלום נכון למועד עריכת הסכם זה הינה כ

ן..., אשר בבעלות האיש, -האישה ערבה להלוואה שנטל האיש מבנק.. סניף ... ח (2)
 ₪ ויתרתה לתשלום נכון למועד עריכת הסכם זה הינה כ.... 

 
וואה בחשבונו, אשר הצד השני ערב כל אחד מהצדדים מתחייב לפעול לפירעון ההל .ב

 ימים מיום חתימת הסכם זה . 7לה ו/או לווה במשותף; וזאת בתוך 

 
כל אחד מהצדדים מתחייב להמציא לצד השני אישור מאת הבנק המלווה אודות  .ג

 פירעון הלוואה.

 
ככל שמי מהצדדים לא יפעל לפירעון ההלוואה כאמור, ולא יפעל לשחרור הצד השני  .ד

הדבר יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, והצד  -כלפי הבנק המלווה מהתחייבותו 
בתוספת ריבית ......₪ המפר יהיה חייב בתשלום פיצוי מוסכם לידי הצד השני, בסך 

והצמדה מיום ההפרה ועד יום פירעון ההלוואה; וזאת מבלי לפגוע בזכות הצד הנפגע 
 לפעול נגד הצד המפר לפי כל דין.

 
פעול, בכל עת, בשיתוף פעולה מלא ולחתום על כל מסמך הצדדים מתחייבים ל .ה

 שיידרש לצורך קיום האמור בסעיף זה.

 
 הסדר תשלומים שוטפים 4.2

ועד מועד עזיבת האיש את דירת האישה כפי  1.1.17הצדדים מסכימים כי החל מיום 
 ₪.לחודש, סך של...... 13 -הסכם זה, האיש ישלם לידי האישה מידי חודש, ב

  

 חלקת קבר .5

האישה מתחייבת לפנות למשרדי חברה קשידא, על מנת לחתום על מסמך וויתור על  .א
 חלקת הקבר אשר נרכשה עבורה ע"י האיש.

 האישה מתחייבת להמציא לידי האיש אישור בכתב על קיום האמור בס"ק א'. .ב

 

 העדר תביעות .6
הצדדים מצהירים כי עם חתימת הסכם זה, ובכפוף לקיום האמור בו, אין ולא תהיה  .א

להם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה זה כלפי זה, מכל מין וסוג שהוא בכל הכרוך 
 ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר הזוגי ביניהם.

 
בכפוף לאמור בהסכם זה, הצדדים מצהירים כי הם הסדירו ביניהם, לשביעות  .ב

רצונם ומתוך רצון חופשי והבנה מלאה, את כל ענייני הרכוש והממון המשותפים 
 געים להם ו/או השייכים להם, לרבות זכויות וחובות. והנו

 
 

 פתרון מחלוקות וסמכות שיפוט .7

כל מחלוקת עתידית בין הצדדים תוסדר ע"י מו"מ בין הצדדים; הצדדים ישתדלו  .א
 לפתור כל מחלוקת ביניהם בעתיד בדרך של הדברות ופשרה.

 
בכל נושא הקשור  היה וחרף האמור בס"ק א' לעיל יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים .ב

לקיום הסכם זה ו/או פרשנותו ו/או דרך ביצועו, והחליט אחד הצדדים לפנות לבית 
המשפט לפתרון המחלוקת, מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה לבית 

 המשפט לענייני משפחה ב.... 


