
 ת משותפתהסכם להורו

 6102שנערך ונחתם בחיפה ביום_____ לחודש____ 

 

 בין

 "(האם)להלן: "  ______________________ 

 

 לבין

 "(האב)להלן: "     _______________________   

 

 "ההוריםשיקראו להלן ביחד: "         

 

ולשמש לו כאם ואב, תוך הבטחת שלומו,  לעולם ילד יחדוההורים מעוניינים להביא   הואיל:

 רווחתו וטובתו של ילדם המשותף.

הל משק בית לנמקיימים יחסי זוגיות ואינם מתכוונים לקיים כאלה ו/או וההורים אינם  והואיל:

והם חפצים לשמור על ניהול עצמאי ונפרד לחלוטין של ו/או לחיות בשיתוף כלכלי, 

 והכלכליות.ות , החברתיהמשפחתיות – מערכות חייהם

הורים מסכימים כי הורותם המשותפת והתקשרות בהסכם זה לא יפגעו בזכותו של הו  והואיל:

 כל אחד מהם לקיים מערכות יחסים זוגיות עם בני זוג כפי בחירתו.

הורות המשותפת, תוך הסדרת האופן בו יגדלו את והורים מעוניינים לקבוע את תנאי ה והואיל:

 במסגרת הסכם זה.וזאת ילדם המשותף 

 לפיכך הוסכם והתנה והוצהר בין ההורים כדלקמן:

 חלק א: כללי

 סכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לה .0

 וכוונותיהם. נאמנה את רצונותיהם ההורים מצהירים כי האמור בו משקף  .6

ההורים מצהירים כי הסכם זה נערך לשם יצירת מסגרת מוסכמת להורות משותפת לגבי  .3

 מנת להבטיח את טובתו ורווחתו של הילד.-, עלהמשותףילדם 

ליצור משק בית לקיים חיי זוגיות או ההורים מצהירים כי אין למי מהם רצון או כוונה  .4

משותף. ההורים ימשיכו להתגורר בנפרד זה מזו ולנהל אורח חיים עצמאי ונפרד כאוות נפשם, 

ות, המשפחתיות, החברתיות, תוך הפרדה מוחלטת של כל מערכות החיים, לרבות הרגשי

 הרכושיות והכלכליות.



כל אחד מההורים רשאי לבחור לו בני זוג ולפתח מערכות יחסים זוגיות כרצונו ולהתחייב  .5

בכפוף לאמור בהסכם זה כלפי בן זוגו, בהתחייבויות זוגיות ומשפחתיות תוך שמירה על טובת 

 הילד.

 ,בדרך כלשהי בחייו הזוגיים של רעהו תערבמההורים מתחייב שלא להפריע ו/או להכל אחד  .2

 ומוותר על כל טענה או דרישה ביחס לאורח חייו של ההורה השני ו/או לזהותם של בני זוגו.

לטות לגבי הילד המשותף ולקבוע ההורים קובעים כי רק ההורים עצמם יהיו רשאים לקבל הח .7

 .את מסגרות חייו

ההורים מסכימים כי . 08עד הגיעו לגיל  ההורים מתחייבים כי הילד ימשיך להתגורר בישראל .8

 ובנכחותם המשותפת במשרד הפנים.  לילדם המשותף יעשה בהסכמת שניהםהוצאת דרכון 

 ההיריון והלידה:

ההורים מתחייבים כי לפני תחילת תהליך הבאתו לעולם של כל אחד מהילדים המשותפים  .9

ולידה  לשם הבטחת ההיריון ,הגנטיות שיקבעו ע"י הרופאהאישיות ואת כל הבדיקות  יעבור

מולדים לילדים. כל אחד מהורים -פגמים תורשתיים, ושלילת מחלותלשם שלילת  ,תקינים

על גילוי מלא אודות מצבם  , ולהקפידהבדיקות רעהו את תוצאות מתחייב להציג בפני

 .השייך לעניין הבריאותי

גין בדיקות וטיפולים הוצאות ב כל ההוצאות הקשורות להיריון וללידה של ילדם המשותף, .01

הלידה שידרשו לאחר  וכן כל בדיקה או טיפול רפואיים ,ההיריון והלידה במהלךרפואיים, 

 .הנובעים מההיריון או הלידה, יתחלקו באופן שווה בין שני ההורים

 ההורות המשותפת: 

 הילד יישאר בחזקת האם ובמשמרתה וזאת ללא תלות במצבם המשפחתי של הצדדים. .00

 מתחייבים לפעול בכל עניין הנוגע לילדם המשותף כפי שהורים טובים ואחראים היוההורים  .06

והכול במטרה להבטיח  ,להגיע לפשרותההורים מתחייבים . הםנינוהגים, תוך שיתוף פעולה ב

ולהבטיח  ו, לשמור על היציבות והוודאות בחייוירכ, לדאוג לכל מחסורו וצאת טובתו של הילד

 ., ובין ההוריםלד עם כל אחד מהוריושמירת קשר תקין של הי

ולבטא כלפי ההורה השני רגשות חיבה הורים הההורים מתחייבים לחנך את הילד לכבוד  .03

 .וכבוד

, האב והאם, הינם ויהיו אפוטרופוסים לילד עפ"י החוק הכשרות המשפטית ההורים .04

ם ביחד בכל שאלה בת חשיבות הנוגעות לילד יתייעצו ההורי .0926-תשכ"בואפוטרופסות 

 לטובת הילד. במידת הצורך יפנו ליעוץ מקצועי או ליווי הורי בהסכמה.  םויחליטו בהתא

 ולעשות כל שביכולתם על מנת ,ההורים מתחייבים לשמור על אוירה טובה ונעימה בניהם .05

 נולד ובה יגדל. יהלמאופי המסגרת המשפחתית אשהילד לא יפגע בדרך כלשהי 

 ו של האב לגבי הילד המשותף ולוודא כי הוא יירשם כאביוהאם מתחייבת להצהיר על אבהות .02

 בתעודת זהות.

 31האם מצהירה ומתחייבת לא לעבור למקום מגורים שהמרחק ממנו למגורי האב עולים על  .07

                                                                  ק"מ.


