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 גירושין שלום בית ולחלופין הסכם

 ______ שנת _______ שנערך ונחתם ביום  _____ לחודש 

 בין:     

 פלונית   

 "(        האשה" )אשר תקרא להלן:   

 מצד אחד                                                                                                                     

 לבין:     

 פלוני   

                      "(הבעל)אשר יקרא להלן: "

 מצד שני                              

 

 ;2.5.02..5 כדמ"ו ביום זה לזווהצדדים הינם בני זוג, שנישאו            הואיל:

 ולבני הזוג טרם נולדו ילדים;  :והואיל

ברצונם לפעול ובחיי הנישואין של בני הזוג פרץ משבר, והם הגיעו למסקנה כי  והואיל:

כל העניינים הכרוכים בפירוק , ובמקביל להגיע להסכמות בדבר לשלום בית

 ונסיון שלום הבית לא יצלח;היחסים וגירושין, במידה 

גירושין, לוכן להבנות באשר  ,תקופת שלום הביתבובני הזוג הגיעו להסכמות  והואיל:

וברצונם להעלות הסכמות אלו על הכתב, במסגרת הסכם זה, אשר יקבל תוקף 

 ום מגוריהם;במקדין בבית המשפט לענייני משפחה -של פסק

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא

 המבוא להסכם זה מחייב כתוכנו, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .0

נישואים, ולחיים לשיקום ה לנסות נסיון אמיתי וכנההצדדים מצהירים כי הם מסכימים  .5

 בשלום, ביחסים טובים ובאהבה.

יחליט על סיום הקשר, עליו להודיע על כך בכתב, ללא תנאי יחד עם זאת, באם מי מהצדדים  .3

 "(. הודעת גירושיןוללא צורך בהנמקה או ראיה נוספת, לבן הזוג השני )להלן: "

לבית הדין הרבני בבקשה לסידור יפעל לפניה משותפת של הצדדים השולח הודעת גירושין  .2

 הגט.
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מלא וברוח טובה, לו בשיתוף פעולה הצדדים מסכימים ומתחייבים כי במקרה של גירושין, יפע .2

 להלן.ליישום הוראות ההסכם בכל הסוגיות העולות מהגירושין ובהתאם לאמור 

 הסכמות שלום הבית

 הצדדים מתחייבים לפעול, מרגע החתימה על הסכם זה ואילך, בהתאם להסכמות דלהלן: .6

 .ךבאמצעות מטפל מוסמשבועי הצדדים מסכימים כי יחלו בטיפול זוגי  .6.0

ים מסכימים כי בתקופת שלום הבית וכל עוד לא נמסרה "הודעת גירושין" לא הצדד .6.5

או שיחות בעלות אופי מיני מרומז או משתמע, עם קשר רומנטי  מגע פיזי,יקיימו כל 

 אחרים.

א הוכחת נזק לל₪,  ...,..0תזכה את הנפגע בפיצוי כספי מוסכם בסך  2.5הפרת סעיף  .6.3

 לזכאותו לכל סעד נוסף על פי דין.או קיום הליך משפטי, ומבלי לגרוע 

פעמים באמצע שבוע ולצאת לבילוי  3יחד בבית לפחות  שהותהצדדים מסכימים ל .6.2

 בחודש.  לפחות במהלך סוף שבוע אחד ,משותף

 הצדדים מתחייבים לפעול לקיום ושיפור יחסי האישות ביניהם. .6.2

 הצדדים יחלו בהליך כניסה להריון והבאת ילד לעולם. .6.6

ולהתמסר  ,מתחייבים לנהוג אחד כלפי השני באהבה, סבלנות, כבוד והתחשבותהצדדים  .6.6

 בכנות לנסיון לשיפור חיי הנישואין.  

 הסכם גירושין לאחר הודעת גירושין

ידי הצדדים בקשה בהסכמה -לאחר שמסר אחד מבני הזוג "הודעת גירושין" תוגש על .6

 משפחה, הנותן תוקף להסכם זה. המשפט לענייני-דינו של בית-לגירושין, אליה יצורף פסק

יתייצבו לכל דיון , יחתמו על כל מסמךיתוף פעולה עם הליכי סידור הגט, הצדדים יפעלו בש .8

 .ישום ההסכמות להלןיו ויפעלו בהתאם לנדרש על מנת לאפשר את סידור הגט ,שיקבע

 הסכמות גירושין

 :הסדרי רכוש

 בית המגורים .9

ם שני הרשומה על ש ,xתת חלקה  xxחלקה  xxx00כגוש על שם הצדדים דירה הידועה  8.0

 . על הדירה רובצת משכנתא."(הדירה)להלן: " בחלקים שווים הצדדים

. המשכנתא תפרע מהחשבון חלקו של הבעל בדירה יעבור על שם האשה ללא כל תמורה 8.5

 .המשותף שיעבור על שם האשה

 עוד. לדור בהמתן הגט ולא ישוב  אחרלא יאוחר משבוע לבהקדם והבעל יעזוב את הדירה  8.3

במועד סידור הגט בפועל יפקיד הבעל בידי באת כוח האשה יפוי כוח בלתי חוזר שיאפשר  8.2

 להעביר את הדירה על שמה וכן יחתום על כל מסמך הנחוץ לצורך העברת הדירה והמשכנתא

 על שם האשה.

 דירת הבעל

. דירת הבעל xxתת חלקה  xx, חלקה xxxxxש על שם הבעל דירה שקיבל בירושה, הידועה כגו ..0

 ובבעלותו, ולאשה לא תהיה כל תביעה כלפיה. תשאר על שמו


