
 
 

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 

 
 

 פרידה הסכם
 

 _____________ביוםב....  ונחתם שנערך
 

 ......, ת.ז ...... 
 "האישה/האם:"להלן

 אחד מצד
 

 לבין
 

 ......., ת.ז ....... 
 "הבעל/האב:" להלן

 שני מצד
 "(ההורים/  הצדדים:"ביחד להלן)

 

 ;ז"זלאינם נשואים  והצדדים הואיל

והצדדים ניהלו מערכת יחסים זוגית במשך ..... שנים, וכתוצאה ממערכת היחסים  והואיל
 :בנם הקטין נולדהנ"ל 

 ......, יליד ....... , ת.ז ...... 

 לידי הצדדים הגיעו דעת שיקול ולאחר הצדדיםבקשר הזוגי בין  משבר וחל והואיל
 ;מזו זה ייפרדו כי דורשתהקטין  וטובת טובתם כי החלטה

 ההתחייבויות או/ו העניינים כל את זה בהסכם להסדיר מבקשים והצדדים והואיל
 ;הקטין ומזונותיו משמורת לרבות, הם המשותפיםמחיי הנובעים או/ופרידה  הכרוכים

 :כדלקמן הצדדים בין והוצהר הותנה, הוסכם לפיכך

 מבוא .1

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא

 הקטינים ומשמורת אפוטרופסות .2

 המשפטית הכשרות חוק פי עלהקטין  של אפוטרופוסים להיות ימשיכו ההורים .א
 .2691 – ב"התשכ, והאפוטרופסות

 ויתגורר האם של הבלעדית במשמורתה יוותרהקטין  כי הצדדים על הוסכם .ב
 .שנים 21 לגיל והגיע עד וזאת עמה

 .האב עם תקין קשר לקייםלו  ותאפשר ובנאמנות במסירותן בקטי תטפל האם .ג

 לאחר בהסכמה תתקבלנההקטין  של ולחינוכ הנוגעות חשובות החלטות .ד
 .ההורים בין התייעצות

 את לחנך מתחייבים,ו לזה זה ארץ ובדרך בכבוד לנהוג מתחייבים ההורים .ה
 .ואם אב כיבוד של לדרךן הקטי
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לא ישונה ללא הסכמתם ן ההורים מסכימים כי שם המשפחה של הקטי .ו
 "......המשותפת והוא יישאר :"

במשמורת האם, לא יועתק מקום מגורי הקטין הוסכם על הצדדים כי כל עוד  .ז
אלא בהסכמה ..... ק"מ מהעיר  12 –למקום המרוחק למעלה מ ן הקטי

 משותפת של הצדדים. 

 ןטיהק עם האב שלשהיה  הסדרי .3

 20:22החל משעה  השבוע באמצעביום ג' הקטין  את יראה האב: שבוע אמצע .א
 למוסדות החינוך ביום ד' למחרת.   וישיבואת הקטין מבית האם אז יאסוף 

בשעה ' ו מיום החל שני שבוע סוף בכל האב אצל הישההקטין : שבוע סופי .ב
 . השבת צאת לאחר לשעה ועד 29:22

 דועמהקטין ת טובת כאשרהשהיה  להסדרי הנוגע בכל גמישות יגלו ההורים .ג
 . העת כל עיניהם למול

 הסדר, החגים את שווה באופן מההורים אחד כל עם גויחג הקטין: חגים .ד
בשנה הראשונה להסכם . ההורים בין מראש יקבע זה עיקרון י"עפ המדויק

עם האם בחגים המפורטים בטור א' לטבלה המצ"ב ועם האב ישהה הקטין 
בחגים המפורטים בטור ב' לטבלה. בשנה השנייה להסכם יחול ההסדר 

 במהופך וחוזר חלילה בשנים הבאות. 

 טור ב' טור א'

  ראש השנה
  יום כיפור
 סוכות ב' סוכות א'

 חנוכה פורים
 פסח ב' פסח א'

 ל"ג בעומר יום העצמאות 
 שבועות 

 

הוסכם על הצדדים כי יישאו באופן שווה  :המועד וחול הספר מבית חופשות .ה
במסגרת חינוכית, ומי ישהה לא שהקטין בעלות מטפלת ו/או קייטנה. ככל 

, ההורה השני יישא הקטיןמההורים ייקח חופשה מעבודה לצורך שהייה עם 
בכל עלות המטפלת ו/או ייקח חופשה מעבודתו כמספר הימים שההורה 

יחולקו הקטין הראשון לקח. מכל מקום העלויות וחלוקת זמני השהייה עם 
 באופן שווה בין הצדדים.  

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

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

 וקביעת הנסיעה משך, הנסיעה יעד לגבי ובכתב מראש השני ההורה הסכמת
 כאמור הארץ מגבולותהקטין  את להוציא יסרב לא הורה. ההתקשרות אופן

 . ענייניות שאינן מסיבות


