
 גירושין-שלום ביתהסכם 

 ___בשנת ____ לחודש  ___ביום  בירושליםשנערך ונחתם 

 
 

 ________: ז.ת ____ ____     בין:
  _____, ___ ____רחוב  כתובת

 חדא מצד    "(הבעל)להלן: "

 

 

 ________: ז.ת ____ ____     ובין:
 ______, _____ ____ רחובכתובת      

 ניש מצד    "(שהיהא)להלן: "

 

נולדו להם ומנישואים אלה  _____ביום והבעל והאישה )להלן: הצדדים( נישאו זל"ז כדמו"י  הואיל

 הילדים הבאים: 

 _____ לידה:תאריך , _______, ת.ז: _____ 
 ("הילדים"להלן:)           _____ לידה:, תאריך _______ת.ז:  ,_____

 
הם למרות זאת ו ,לנישואיהם של ממש תוחלתחמור וספק אם יש  מצויים במשברהצדדים ו והואיל

, וכן בהתאם למפורט בהסכם זה ,ביניהם שלום ביתל אם קיימת תקווה לבחוןלנסות מבקשים 

 .להתגרש הירצהצדדים מי מו ,להסדיר את היחסים ביניהם למקרה ששלום הבית ייכשל

 

 
 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 ה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם ז

 

 הסכם שלום הבית
 
 :כדלקמן מוסכםצורך השגת שלום בית בין הצדדים, ל .2

 .הבנות מולאל  ענייניהם את ינהלו ולא, וברוגע בנימוס זה אל זה ידברו, ואהבה בכבוד בזה זה ינהגו צדדיםה .א

 תיקבע או/ו ן הצדדיםבי תוסכם המפגשים כמות. סכםמו מטפל אצל זוגיים טיפולים סדרת יקיימו םצדדיה .ב

 בהעדר הסכמה הם ימשיכו בטיפול אצל  __________________ .לנכון שימצא כפי המטפל י"ע

 םוהתפתחות ם, לבריאותםלחינוכ הנוגעות החלטות. ילדיםב לטיפול הנוגע בכל פעולה ישתפו םצדדיה .ג

 במשותף. נהתקבלת

 .עובדת שאינה ככל יותר תתרוםהאישה . שווה באופןם הצדדי י"עיבוצעו  הבית מטלות .ד

 אחד כל: כלומר, עכשיו עד שהייתה כפי תימשך הצדדים של הכלכלית ההתנהלות הבית שלום בתקופת .ה

 לחשבונו תוכנס השנייה המחצית. המשותף לחשבון, עובד הוא אם, משכורתו מחצית את יכניס םצדדימה

 . ל תביעה בגין מחצית זוכ השני לצד תהיה ולא ,צד כל של הפרטי

במידה ונרכשו וזאת , שמו על ירשמו שהם למי שייכים יהיו ואילך זה הסכםחתימת מ החל שירכשו נכסים .ו

 נכסים שלא עונים לשני תנאים אלו יהיו משותפים.. מחשבונו הפרטי

תושג אם לא . תקופה לכל מראש ידיהם על ייקבע אשר, סביר תקציב באמצעות כלכלית יתנהלו םצדדיה .ז

 הסכמה יחליט בנושא מומחה מהמכון של אלון גל.



- 2 - 

, _____ ____' ברח ,שבבעלותם וילה ושתי הדירותוה עבור המשולמת המשכנתא כי מסכימים םצדדיה .ח

 .ןעבור המתקבלים השכירות מדמי משולמת להיות תמשיך )להלן: "הדירה"(

 קיימה היא עימם מהגברים אחד אף עם כלשהו, לרבות קשר טלפוני, בקשר להיות שלא תחייבתהאישה מ .ט

 בכתב הסכמה ללא, נוספים גברים עם אינטימיים יחסים לקיים לא וכן, הנישואין במהלך אינטימיים יחסים

 .כרצונו נשים עם קשרים לקיים יוכלהבעל  גם כזו הסכמה תנתן אם. הבעל של ומראש

 לטובת ___% -ו הבעל לטובת ____% היא םהצדדי שבבעלות נכסיםה חלוקת ___שנת ל נכון כי מוסכם .י

 מערך ____% אישהל יועברהצדדים,  ביןיצלח  הבית שלום בה , או חלק ממנה,שנה בכל. האישה

  .50%-50% -ל עד כלומר, מלא שוויון להשגת עדנכסים, ה

  
 כניסה לתוקף של הסכם הגירושין .3
 

 תהיה, המשותפים החיים בהמשך טעם עוד שאין למסקנה יגיע מהם ואחד במידהכי  הצדדים בין מוסכם .א

 . לשני בכתב הודעה מתן י"ע גירושין בהליך לפתוח הרשות לו

ומתחייבים לבצע כל פעולה ולחתום על כל  הגירושיןבתום לב ביישום  פעולה לשתף מתחייבים הצדדים .ב

  מסמך שיידרש לצורך זה.

ויום ההודעה יהיה  דעהההו מתן עם לתוקף יכנס, המפורט להלן, הגירושין הסכם כי הצדדים בין מוסכם .ג

 היום הקובע לצורך איזון המשאבים שנוצרו מיום הסכם זה ואילך.

 יחולק על פי הסכם הגירושין שלהלן. ושייצבר במהלך שלום הבית כל הרכוש שקיים ביום הסכם זה .ד

 

 גירושיןההסכם 

 סידור הגט .4
 

 דבר כל את ויעשו"פ בג מזו זה להתגרש מסכימים הם, לתוקף הצדדים בין הגירושין הסכם בהיכנס .א

 הדין לבית לגירושין משותפת בקשה יגישו הצדדים. הגירושין של ,האפשר ככל ,מוקדם לביצוע שידרש

בפני בית הדין הרבני במועדים שיקבעו לשמיעת הבקשה ולסידור הגט יופיעו  ,ב_____ האזורי הרבני

 ביניהם וישמעו לכל הוראות בית הדין בעניין זה.  

 
 םמשמורת  הילדי .5

 .המשותפת של הצדדים םבמשמורת יהיו ילדיםמוסכם כי ה  א.

במסירות תוך הקפדה על כיבוד שני ההורים. הצדדים  םולחנכ ילדיםהלגדל את  יםמתחייב הצדדים  ב.

 החלטות . בנידון ביניהם פעולה וישתפו ,ילדיםהלחינוך  יתייעצו ביניהם בקשר לכל דבר ועניין בנוגע

 .צדדיםהסכמה בין הבקבל רק תת

 .המורחבת משפחתם מבני מי כנגד או, כנגד מי מהם ילדיםה את להסית שלא מתחייבים הצדדים  ג. 

 .גם לעניין אמנת האג בישראל יהיה ילדיםה של חייהן מרכז כי מוסכם בין הצדדים ד. 

 הסדרי ראיה .6

 במועדים כדלקמן: ילדיםהלקבל את היה זכאי י הבעל 

למסגרת  בסיום המסגרת החינוכית, ויחזירם למחרת בבוקר ילדיםה ייקח האב אתד' -בימים ב' ו א.

 ,לימודים מתקיימים לא בהם ,ה'-ג' ו בימי כי מוסכםהחינוכית בשעה הראשונה לתחילת הלימודים. 



- 3 - 

 הצד עם מראש בתיאום וזאת, 16:00 לשעה עד האם לבית הילדים את להחזיר רשאי האב יהיה

 .הדדית ובהסכמה, השני

ביום א'  ויחזירם, יתחנכו הן בה החינוכית המסגרת בסיום הילדים את האב ייקחניה כל שבת ש .ב

 מתקיימים לא בהם, א' בימי כי מוסכם. בשעה הראשונה לתחילת הלימודים למסגרת החינוכית

 עם מראש בתיאום וזאת, 16:00 לשעה עד האם לבית הילדים את להחזיר רשאי האב יהיה, לימודים

 .הדדית ובהסכמה, השני הצד

, אחרים חשובים ולאירועים משפחתיים לאירועים ילדיםה את לקבל לזה זה יאפשרו הצדדים ג. 

 אם גם"(, מיוחדים ימים: "להלן) אחר מיוחד יום וכל טקסים, כיף ימי, הולדת ימי, שמחות: לרבות

 םימי כי מוסכם. השני הצד של במשמורתו יםנמצא ילדיםה בו ביום חלים אלה מיוחדים ימים

   .הרגילים הראייה הסדרי על גוברים אלה מיוחדים

 הילדים את להחזיר או/ו להביא יוכל לא הצדדים מן אחד שבו במקרה כי הצדדים בין מוסכם ד. 

 לבנות. המוכר, שלישי משפחה בבן להסתייע רשאים הצדדים יהיו, הראייה הסדרי במסגרת

 הסדרי" לנספח בהתאם, לסירוגין גיםוהח החופשות את םצדדימה אחד כל עם ישהו הילדים ה.

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה' א ומסומן זה להסכם המצורף", ובחופשות בחגים הראייה

 הימים את ויתאימו, זה בהסכם שנקבעו והביקורים הראייה הסדרי בביצוע גמישות יגלו הצדדים ו. 

 .המשתנים צרכיהםלו הילדים לגיל והשעות

לקבל את  , אך לא חייב,זכאי יהיה הבעל אוגוסט,-בחודשים יולי בקיץ, שר לחופשה הגדולהבא ז. 

 הגדולה. החופשהלמחצית  העלדים

 תהיה האם זכאית הגדולה, בתקופת החופשה האבאצל ישהו  ילדיםהמוסכם בין הצדדים כי כאשר  ח.

 הילדים, ותקבל את 20:00 -15:00 פעמיים בשבוע בימים ב' ד' בין השעות הלרשות םולקבל םלבקר

 .20:00ועד למוצאי השבת בשעה  16:00, מיום שישי בשעה לרשותה בכל שבת שניה

 יתואמו בין שני הצדדים ברוח טובה.ואחרים מוסכם בזאת כי מועדים אלו  ט.

 לחגים, יגברו החגים.  הרגילים ותהא התנגשות בין הסדרי הראייההצדדים מסכימים כי במידה  י.

 ילמדו.  ןהבו  כיבזמן למוסד החינו הבנותד להביא את הצדדים מתחייבים להקפי יא.

 .ביום חילופי ולקבל יהיה האב זכאי, יחלה אחד הילדים של האב קוריבמידה וביום ב יב.

 ולתאם, הראייה בהסדרי תקלה או שינוי כל על, ובהקדם ,מראש לזה זה להודיע מתחייבים הצדדים יג. 

 .הצורך במקרה חלופי מועד ביניהם

  חופשות .7

בכל שנה,  חודששל  לחו"ל לתקופה ילדיםהצדדים מסכימים כי כ"א מבני הזוג יוכל להוציא את ה .א

חודש של ובכתב לחו"ל תהיה טעונה  הודעה מראש  ילדיםההוצאת  ממוסדות החינוך. םחופשת עתב

 להורה השני.  לפחות
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לות המדינה ללא מחוץ לגבו ילדיםהמלבד האמור בסעיף זה, לא יהיו הצדדים רשאים להוציא את  .ב

 .ומתן ערבות מספקת בכתב מהצד השני ,הסכמה מראש

בנסיבות בהן לא קוימו הוראות סעיף  בנותהצדדים יהיו רשאים להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ ל .ג

 .זה

 מזונות .8

 . במשותף ידם על יקבעהילדים  עבור המזונות סכום כי הצדדים בין מוסכם .א

 .משפחה לענייני משפט יתב אל הצדדים יפנו הסכמה אי של במקרה .ב

 מיטלטלין .9

 כל צד יקבל את בגדיו וחפציו האישיים.  א.

 שה במועד סידור הגט.ייתרת המיטלטלין תועבר לבעלות הא  .ב

 רכבים .10

 .שהיה כפי בבעלותו להישאר ימשיך הבעל בבעלותמרצדס  מסוג הרכב א. 

 ה.האיש לבעלות יעבור והוא הבעל, בבעלות הינו לקסוס מסוג הרכב ב. 

יהיה בבעלותו וירשם על שמו,  ,על ידי מי מהצדדים ,מוסכם על הצדדים כי כל רכב אשר יירכש בעתיד  ג. 

 הבלעדית.

 זכויות סוציאליות .11

 .  עבודתו במקום שצבר וההטבות הסוציאליות הזכויות כל עם יישאר םצדדימה אחד כלמוסכם כי  א. 

 כספים/חשבונות בנק .12

 בחלקים ביניהם יחולק ____בסניף____, מספר , לאומי בבנק המשותף נםחשבו כי מסכימים הצדדים   א.
 .שווים

 .שמו על הרשומים הבנק בחשבונות הבלעדי הבעלים ויהיה היה צד כל כי מסכימים הצדדים ב.  

 
 הצדדים שבבעלות הדירה .13

 _____, ____ ברחובווילה ושתי דירות בכתובות הבאות: הווילה משותפת של הצדדים ה םבבעלות .א

____  כגוש בטאבו הרשומה____, _____  ברחובדירה  ,____חלקה ____כגוש הרשומה בטאבו 

 "(.הנכסים)להלן: "  ____ חלקה____  כגוש בטאבו הרשומה____, _____  ברחוב, ודירה ____חלקה

 לפי תהא הוצאות המכירה,המשכנתא ו הנכסים, בניכוי חלוקת הגירושין בעת כי מסכימים הצדדים .ב

 .בפרק "הסכם שלום הבית" ,זה להסכם' י 1 בסעיףביניהם  הוסכמו אשר יםהאחוז

 :כתובה .14

 . כתובתה ותוספת כתובתה, מזונותיה על האישה מוותרת, בפועל הגט לסידור בכפוף .א

 :תביעות העדר .15

 ולא להם אין כי הצדדים בזה מצהירים, הצדדים בין הגט וסידור זה הסכם הוראות לביצוע בכפוף .א

 הנישואין מקשר הנובעים או/ו הקשורים שהוא וסוג מין מכל טענות או/ו תביעות כל להם תהיינה

 .זה בהסכם המפורטות אלו מלבד, שביניהם
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 :שונות .16

 משותפות זכויות םהל יקנה שניהם שם על במשותף נכס רישום רק כי מסכימיםהצדדים , ספק הסר למען .א

 .ו נכסאות לגבי

 .שווים בחלקים, שידרשו ככל, הרבני דיןה ובית משפט בית באגרות יישאו הצדדים .ב

 את בהבינם, כפייה או לחץ שום ללא, והחופשי הטוב מרצונם זה הסכם על חתמו כי מצהירים הצדדים .ג

 .ראוי משפטי ייעוץ שקיבלו ולאחר, ותוצאותיו משמעותו תוכנו

 שפטיתהמ הכשרות חוק י"עפ זה הסכם לאשר הנכבד משפט לענייני משפחהה מבית מבקשים הצדדים .ד

 .דין פסק של תוקף להוראותיו וליתן, דין כל י"ועפ 1962 - ב"תשכ והאפוטרופסות

 בכל לדוןהבלעדית  הסמכות זה הסכם הפרת או/ו דעות חילוקי של מקרה בכל כי הצדדים בין מוסכם .ה

 .משפחה לענייני משפט לבית נתונה תהיה העניינים

 
 
 

 :לראיה באו הצדדים על החתוםו
 
 
 
 
 

             ___________________                  ____________________  
 שהיהא                                 הבעל                           


