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הסכם שלום בית לחילופין גירושין
שנערך ונחתם בתאריך ___________ בתל-אביב
בין:

פלונית ת.ז( __________ .להלן – "האישה")

לבין:

פלוני ת.ז __________ (להלן – "הבעל")

מצד אחד
מצד שני

הואיל

והבעל והאישה ( להלן – "בני הזוג" ו/או "הצדדים") נישאו זל"ז כדמו"י
ביום ___________

והואיל

ולבני הזוג אין ילדים וחייהם המשותפים נקלעו למשבר.

והואיל

ולאחר שיקול דעת רב ,החליטו בני הזוג לנסות לשקם את הקשר ביניהם,
אך בד בבד להגיע להסכמות כיצד יוסדרו ביניהם כל העניינים הכרוכים
בפירוד ו/או הנובעים מחיי הנישואין ו/או הגירושין ,לרבות חלוקת
רכושם של הצדדים והסדרי הממון האחרים שיחולו ביניהם ,במידה
וניסיונם לשקם את הקשר לא יעלה יפה.

והואיל

ובני הזוג פנו לגישור בפני עו"ד זלינגר יונתן ,והגיעו להבנות בכל
העניינים הנזכרים לעיל ,הן לעניין שלום הבית והן במקרה של פרידה
והם מעוניינים להסדירם בהסכם שיקבל תוקף של פסק דין בבית
המשפט למשפחה.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא וההצהרות בראש הסכם זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כתוכנו.
 .2מוסכם בין הצדדים ,כי אם מי מהצדדים יחליט ,שאין עוד טעם בחיים משותפים,
יודיע אותו צד לצד השני בכתב ,כי הוא מעוניין בסיום הקשר ויבקש לפנות לבית
הדין הרבני להסדרת הגט בין הצדדים( .להלן" :הודעת גירושין")
 .3מוסכם כי זכותו של צד להודיע על סיום הקשר וליזום פנייה לבית הדין הרבני
להסדרת הגט לאחר שנתן הודעה בעניין לבן/בת הזוג ,הינה זכות ללא תנאי
והצדדים מסכימים כי אין צורך בהנמקה או הוכחה כלשהי על מנת להביא את
נישואיהם לידי סיום ועל מנת ליזום פניה להסדרת הגט.
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 .4הצדדים מסכימים ומתחייבים כי היה ומי מהם ייתן הודעת גירושין ,מתחייב הצד
השני לשתף פעולה עם הודעה כאמור ,וכי אופן חלוקת הרכוש והסדרי מתן הגט
ביניהם ,יוכרעו לפי הוראות הסכם זה ,ברוח טובה ושיתוף פעולה מלא ,הן בעניין
הגט והגירושין והן בכל עניין אחר המוסכם בין הצדדים.
 .5מוסכם בין הצדדים כי הוראות הסכם הגירושין ויחסי הממון המפורטים בהסכם
זה ,יכנסו לתוקף מיד עם מתן "הודעת גירושין" על ידי מי מהצדדים והן תהיינה
תקפות אף במנותק מסוגיית הפנייה לבית הדין הרבני לצורך הסדרת הגט בין
הצדדים ומסוגיית מועד מתן הגט בפועל.

.6

הסכם שלום הבית:
לצורך השגת שלום הבית מסכימים הצדדים כדלקמן:

6.6
6.2
6.0
6.7
6.5
6.6

6.4

הצדדים מתחייבים לנהוג האחד בשני בכבוד בסובלנות ובאהבה.
הצדדים מתחייבים לפעול במשותף ,בניסיון כן ואמיתי לשיקום חיי הנישואים
ביניהם תוך התחשבות הדדית בצרכיו של בן  /בת הזוג.
האישה מתחייבת כי מוקדם ככל שניתן ולא יאוחר מיום ______ ,היא תעזוב
את מקום עבודתה הנוכחי וכי החל ממועד החתימה על הסכם זה היא תנתק כל
קשר עם _____________.
הצדדים מתחייבים לפעול בהקדם האפשרי להעתקת מקום מגוריהם לשכונה
אחרת מזו בה הם מתגוררים כיום עליה יסכימו יחדיו הצדדים.
הצדדים מסכימים ,מצהירים ומתחייבים האחד כלפי השני כי ,כל עוד לא נתן מי
מהם "הודעת גירושין" לצד השני ,הם ימנעו מקיום כל קשר רומנטי ו/או מיני
ו/או מקיום שיחות אינטימיות בין במישרין ובין בעקיפין עם צד שלישי כלשהו.
הצדדים מסכימים ומתחייבים האחד כלפי השני כי היה ויפר מי מהם את
התחייבותו הנזכרת בסעיפים  6.0ו 6.5 -להסכם זה ,בטרם מתן הודעה כקבוע
בסעיף  ,6.5אזי יהיה הצד המפר חייב לפצות את הצד השני בסכום כספי חד
פעמי בגובה  . ₪ 633,333הצדדים מצהירים כי הם רואים בפיצוי כספי כאמור
כפיצוי מוסכם ,מידתי וראוי בנסיבות הרלוונטיות וכי הם מסכימים כי זכות זו
לפיצוי ,הינה ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו ותבוא בנוסף לכל זכות לפיצוי ו/או
לכל סעד ו/או תביעה אחרת ,ככל שתעמוד כזו למי מהצדדים על פי כל דין.
הצדדים מסכימים ומתחייבים האחד כלפי משנהו כי ,עד ולא יאוחר מחלוף
שבוע ימים ממועד חתימתם על הסכם זה ,יפנו הצדדים במשותף ויחלו בתהליך
לאיחוי הקרע ביניהם באמצעות תהליך משולב של אימון זוגי ואישי שיסופק
להם באמצעות מטפלת מוסמכת של המרכז להידברות וגישור /התאחדות
הגישור הישראלי ,במטרה לסייע להם במאמץ לשקם את הקשר ביניהם ולתמוך
בו.
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הסכם גירושין ויחסי ממון
להלן הסכם הגירושין ויחסי הממון אשר יחול בין הצדדים היה ואחד מהם ייתן
לצד השני "הודעת גירושין" כמשמעותה בהסכם זה:

.7

הפניה לבית הדין הרבני:
4.6
4.2

4.0

בני הזוג מסכימים כי עם מתן הודעת גירושין על ידי מי מהם ,הם יפנו לבית
הדין הרבני המוסמך במיידי על מנת להתגרש זמ"ז בג"פ ויחלו בהליכים לסידור
הגט ,מיד לאחר מתן הודעת גירושין כאמור( .להלן" :מועד הפניה לבית הדין")
הפניה לבית הדין תעשה באמצעות בקשת גירושין משותפת בהסכמה ,אליה
יצורף בין השאר עותק מהסכם זה ,לאחר שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בידי
בית המשפט הנכבד לענייני משפחה .בנוסף בני הזוג מתחייבים כי יחתמו על כל
מסמך ו/או בקשה המופנים לבית הדין ,וישתפו פעולה למען יסודר הגט ביניהם
בהקדם האפשרי ,בכפוף להסכם זה.
בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים הראשונים שייקבעו לשמיעת הבקשה
ולסידור הגט ,יישמעו להוראותיו ויעשו מצידם את כל הפעולות הדרושות
לסידור הגט ביניהם בהקדם האפשרי ,בכפוף לאמור בהסכם זה.

 .8חלוקת הרכוש
הצדדים מסכימים בזאת כי לעניין חלוקת הרכוש יחול ביניהם ההסדר האמור:

כלי הרכב
 3.6הרכב הרשום על שם האישה ,סובארו לגסי 6443 ,מספר רישוי _______ יוותר
בבעלות האישה .רכב מסוג פיג'ו  2362 ,635מספר רישוי ________הרשום על
שם הבעל יישאר בבעלות הבעל.
 3.2כל הוצאה ,חב ו/או היטל ו/או קנס ,ככל שישנו כזה החל ממועד החתימה על
הסכם זה יחול על מי שכלי הרכב רשום על שמו.

דירת המגורים המשותפת
3.0
3.7

במועד החתימה על הסכם זה הצדדים מחזיקים בחלקים שווים בזכויות בדירת
גג בת _____ חדרים בשטח של כ ____ -מ"ר עם חניה ומחסן ,הידועה גם כתת
חלקה ___ בחלקה ___ בגוש ____ ברחוב _______ ,בפתח תקווה.
הצדדים מסכימים כי במידה ומי מהם ייתן הודעת גירושין לצד השני הם יפעלו
באופן מיידי למכירת דירת המגורים הנ"ל ו/או כל נכס מקרקעין אחר שיהיה
בבעלות מי מהם במועד הרלוונטי.
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 3.5חלוקת התמורה בחלקים שווים בין הצדדים ,תעשה רק על חלק התמורה
שיישאר לאחר ביצוע הפעולות המפורטות להלן לגבי כל נכס:
 3.5.6התמורה שתתקבל תשמש קודם כל לתשלום כל החובות הקשורים
להוצאות השוטפות של הנכס החלות על הצדדים (ארנונה ,מים ,גז ,חשמל,
טלפון וועד בית וכד') וכן לתשלום כל עלויות העסקה לרבות דמי תיווך,
מיסים ושכ"ט עורך דין בקשר עם המכירה.
 3.5.2היתרה תשמש לפירעון המשכנתא ככל שישנה כזו ,ולגבי בית המגורים
הנוכחי של הצדדים משכנתא מהבנק לאומי למשכנתאות ,הלוואות מספר
____________והלוואה מספר ____________ ,אשר נכון לחודש
__________  2365יתרת סילוקן עומד על סך של כ.₪ _____________ -
 3.5.0היתרה שתוותר לאחר פירעון המשכנתא תשמש להחזר כלל החובות
המשותפים שיהיו לבני הזוג במועד המכירה בין שמקורם בנכס ובין שלא.
 3.5.7היתרה ככל שתהיה כזו תופקד בחשבונם המשותף של הצדדים.
3.6

מוסכם על הצדדים כי בהחלטה משותפת שתעשה בכתב יוכלו הצדדים בכל עת
לשנות את ההסכמות האמורות לעיל באשר לשימוש שיעשו בכספי התמורה
ממכירת הבית.

המיטלטלין המשותפים
3.4

הצדדים מצהירים ומסכימים כי יחלקו ביניהם בהסכמה את המיטלטלין
המשותפים בעין בהתאם לרשימת חלוקת המיטלטלין המצורפת להסכם זה
כנספח א'.

חשבון הבנק המשותף
 3.3הצדדים מסכימים ומצהירים כי לא יאוחר מחלוף  0ימי עסקים ממועד מתן
"הודעת גירושין" על ידי מי מהצדדים יפגשו הצדדים בבנק הפועלים ,סניף
_____ ,לצורך סגירת החשבון המשותף המתנהל בו שמספרו ___________.
 3.4הצדדים מסכימים בזאת כי ככל שישנם בחשבון הלוואות כלשהן ו/או יתרת
חובה ו/או המחאות דחויות ו/או עסקאות בתשלומים ,יפעלו הצדדים לפירעונם
המיידי ו/או להסבתן על שמו של כל אחד מהם כך שמחצית החובות יחולו על
הבעל ומחציתם על האישה על מנת שניתן יהיה לסגור את החשבון.
 3.63כרטיסי האשראי ,פנקסי הצ'קים והוראות הקבע בחשבון יבוטלו טרם סגירתו.
 3.66ככל שיישארו בחשבון המשותף כספים כלשהם ,לאחר תשלום כל החובות (או
הסבתם על שם הצדדים) ולאחר תשלום כל העלויות הנלוות לסגירת החשבון,
יחולקו כספים אלו בחלקים שווים בין הצדדים.

זכויות וכספים ממקום העבודה למעט קרנות השתלמות
 3.62ידוע ומוסכם על הצדדים ,כי לבני הזוג נכסים וזכויות סוציאליות לרבות אך לא
רק ביטוחי מנהלים ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ,בגין עבודה ויגע כפיים ,בעבר
בהווה וכן זכויות עתידיות אשר יגיעו בעתיד מכל מין וסוג שהוא ושנצברו ע"י מי
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מהצדדים ממועד הנישואין ועד למועד מתן הודעת גירושין ואף שמועד פירעונם
הינו לאחר הודעת הגירושין .הצדדים מצהירים ומסכימים כי לאחר ששקלו
היטב ובחנו את הנתונים ובכפוף לתשלום איזון חד פעמי של ________ שיעביר
הבעל לאישה בתוך  03יום ממועד מתן הודעת גירושין ,כל הזכויות ,הכספים
והחסכונות ,מכל מין וסוג שהוא ,הרשומים על שם מי מהצדדים ו/או המצויות
בחזקתו ,לרבות כלל הזכויות הנובעות מעבודתו או עקב עבודתו של מי
מהצדדים ,מכל מין וסוג שהוא ואשר נצברו אצל כל אחד מהצדדים ממועד
הנישואין ועד מועד חתימה על הסכם זה ,כולן ,תישארנה בבעלותו הבלעדית של
הצד הרשום כבעלים בנכסים ובזכויות אלה ,ואילו לצד שכנגד לא תהיה כל
טענה או תביעה בעניין זה כנגד משנהו.
 3.60למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המדובר בכלל הזכויות
הפנסיוניות והסוציאליות של הצדדים מכל מין וסוג שהוא ,למעט קרנות
השתלמות לרבות אך לא רק ביטוחי מנהלים ,קופות גמל ,קופות תגמולים,,
פנסיה ,פיצויי פיטורין ,שנעשו במסגרת העבודה ,ואשר נצברו עד למועד מתן
הודעת הגירושין ורשומות על שם כל אחד מהצדדים.
 3.67לגבי קרנות ההשתלמות מוסכם האמור:
 3.67.6הכספים בקרן השתלמות המתנהלת על שם ______ בחברת כלל ,חשבון
מספר ________ אשר נכון לחודש מרץ  2367יש בה סך של כ-
_____________  ₪אשר הינה קרן נזילה החל מפברואר  ,2363ימשכו על
ידי הצדדים וישמשו אותם קודם כל לפירעון הלוואות שנלקחו כנגד שעבוד
הכספים בקרן ההשתלמות או בקופות הגמל של _____.
הלוואה מקורית של  ₪ 333,-שמסתיימת ביום _______
3.67.6.6
הלוואה מקורית של  ₪ 333,-שמסתיימת ביום _______
3.67.6.2
היתרה בקרן ההשתלמות הנזכרת בסעיף קטן  4.67.6ככל שתישאר כזו
תועבר לחשבון הבנק המשותף של הצדדים.
 3.67.2הצדדים מסכימים כי כל סכום כספי אשר מופקד בקרן השתלמות כלשהי
על שם מי מהם במועד מתן הודעת גירושין ואשר אין בהסכם זה הוראות
ספציפיות באשר לשימוש בו ,יחולק בין הצדדים בחלקים שווים במועד בו
כספי הקרן יהיו נזילים למשיכה ללא מס ,אלא אם יסכימו הצדדים בכתב
על תשלום איזון ביניהם במועד אחר ביחס לקרן השתלמות ו/או קרנות
השתלמות ספציפיות.

בעלי החיים
 3.65מוסכם כי הסוס של הצדדים  ”Black Arrow":יישאר בבעלות האישה ואילו
הכלב של בני הזוג ________ יישאר עם הבעל ובבעלותו .החל ממועד מסירת
הודעת הגירושין וכל עוד בעלי החיים נמצאים בחזקתו של מי מהצדדים ,כל צד
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אחראי בלעדי למתן טיפול נאות לבעלי החיים שבחזקתו ולהוצאות הכרוכות
בכך.
 3.66מוסכם כי לאחר  62חודשים בהם הצדדים לא יגורו עוד במשותף ,כל צד רשאי
למסור את בעלי החיים שברשותו לכל מי שיימצא לנכון ,ובלבד שיפנה תמיד
קודם לצד השני ,יעדכן אותו בכוונתו וייתן לו את האפשרות לקחת את בעל
החיים אליו .כל מסירה של בעל חיים לצד שלישי כלשהי תעשה תמיד תוך
התחשבות בצרכיו של בעל החיים ומתוך כוונה כנה למצוא לבעל החיים בית
חליפי חם ואוהב שידאג לרווחתו וצרכיו לפני כל מטרה אחרת.

הלוואות וחובות
 3.64הצדדים מצהירים ומתחייבים כי ככל שיש למי מהם במועד החתימה על הסכם
זה חובות נוספים מעבר לחוב המשכנתא בגין דירת המגורים ,ולחובות בגין
הלוואות המפורטות בסעיף  3.67.6רבתי (להלן" :החובות") חובות אלו הינם
חובות משותפים החלים על הצדדים בחלקים שווים ללא קשר על שמו של מי
הם רשומים.
 3.63מוסכם כי כי הלוואות נוספות ככל שיילקחו לאחר החתימה על הסכם זה ועד
למועד מתן הודעת גירושין (אם וכאשר תינתן כזו) יחולו על הצדדים בחלקים
שווים ,ובלבד שעובר ללקיחתה של הלוואה כאמור נתן הצד אשר על שמו רשומה
ההלוואה לצד השני הודעה בכתב לגבי כוונתו לקחת הלוואה כאמור ,פירט מיהו
הגורם המלווה ,מהו גובה ההלוואה שבכוונתו לקחת ,מהי תקופת ההלוואה
והריבית שתחול עליה והצד השני לא הביע את אי הסכמתו ללקיחתה בהודעה
בכתב לרבות באי-מייל ,שתימסר לצד המעוניין בלקיחת ההלוואה ,בתוך  2ימי
עבודה ממועד מתן הודעה על כוונתו לקחת הלוואה כאמור.
 3.64הצדדים מצהירים כי בכוונתם לקחת במהלך שנת  ₪ 2365הלוואה נוספת
בסכום מקסימאלי של ( ₪ 625,333מאה עשרים וחמישה אלף  )₪לצורך
__________ וכי הלוואה זו לרבות בטחונות בגינה יחולו על הצדדים בחלקים
שווים ,ללא קשר על שם מי מהם תילקח ההלוואה ומה יהיו הביטחונות אשר
יהיה עליהם להעמיד לצורך קבלתה.

 .9שונות:
 4.6פרט לקבוע בהסכם זה ,בהינתן הודעת גירושין ובכפוף למילוי כל התחייבויות

4.2

הצדדים על פי ההסכם ,מאשרים ומצהירים בני הזוג כי אין להם ולא תהיינה
להם ,האחד כלפי משנהו ,כל טענות ו/או מענות ,מכל סוג שהוא ,בכל הכרוך
ו/או הנוגע ו/או הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים.
ומוסכם ומוצהר כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות
ההדדיות שלהם ,זה כלפי זו ,ולהיפך.
בהינתן הודעת גירושין ובכפוף לקיום התחייבויות הבעל עפ"י הסכם זה מוותרת
בזה האישה על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין
שהוא ,הן במישרין והן בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות
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4.0

4.7

4.5
4.6
4.4

4.3

בכל הנוגע לכספים ו/או הרכוש ו/או בכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן
הכלל.
בהינתן הודעת גירושין ובכפוף לקיום התחייבות האישה עפ"י הסכם זה מוותר
בזה הבעל על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא
הן במישרין והן בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל
הנוגע לכספים ו/או רכוש בכל עסק אחר של האישה ,ללא יוצא מן הכלל.
הצדדים מצהירים כי מעבר לרכוש המפורט בהסכם זה אין להם במועד
החתימה על ההסכם רכוש משותף אחר.
הסכם זה גובר על כל הסכם קודם ,בין בכתב ובין בעל-פה ,שערכו ביניהם
הצדדים.
הצדדים מצהירים כי בכפוף לזכותם על פי כל דין ,יבכרו פניה לגישור במקרה
של מחלוקת מכל סוג ומן שהוא הקשורה להסכם זה ,נובעת ממנו או מפרשנותו
בטרם ינקטו בכל פעולה חוקית אחרת העומדת לרשותם.
היה ותתגלע מחלוקת בעתיד ,אשר פתרונה לא יצלח בהליך גישור ,סמכות הדיון
תהיה שמורה רק לבית משפט המוסמך לענייני משפחה.
הצדדים מצהירים ומתחייבים כי:
 4.3.6הסכם זה נחתם בין הצדדים לאחר הליך של גישור.
 4.3.2הצדדים יחתמו על ההסכם ועל כל המסמכים שיידרשו לשם ביצועו וכן,
ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם ולאחריו ,בכפוף להסכם ולביצועו.
 4.3.0הצדדים קראו היטב את ההסכם הומלץ להם להתייעץ עם עורך דין
מטעמם טרם חתימתם על ההסכם והם מאשרים וכי חתמו עליו מרצונם
הטוב והחופשי לאחר שהבינו את תוכנו ,משמעותו ותוצאותיו.
 4.3.7הצדדים יבקשו מבית המשפט המוסמך לענייני משפחה לאשר הסכם זה
וליתן לו תוקף של פסק דין ובעתיד ככל שיידרש להורות לבית הדין הרבני
המוסמך להורות על סידור הגט ביניהם כמפורט בהסכם זה.
 4.3.5בני הזוג יישאו בחלקים שווים בכל התשלומים ו/או האגרות שידרשו לשלם
בבית המשפט האזרחי לצורך אישורו של הסכם זה ,וקבלת תוקף של פסק
דין .וכן בכל התשלומים ו/או האגרות שידרשו לשלם בעתיד ,לצורך סידור
הגט ביניהם או נקיטת כל פעולה אחרת בבית הדין הרבני ,ככל שתידרש
אם וכאשר תינתן הודעת גירושין על ידי מי מהם.

ו ל ר א י ה ב א ו ה צ ד ד י ם ע ל ה ח ת ום :
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__________________
הבעל

________________
האישה

חתימת קיום

_____________________
זלינגר יונתן ,מגשר ועו"ד
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נספח א' – חלוקת מיטלטלין
בהינתן הודעת גירושין:
המיטלטלין הבאים יישארו בבעלותו הבלעדית של הבעל:
המיטלטלין הבאים יישארו בבעלותו הבלעדית של האישה:
.
דיסקים יחולקו בהסכמה לפי טעם מוסיקלי
ציוד וריהוט בע"ח – בהתאם לבעלות על בעלי החיים.
מיטלטלין אחרים ככל שיהיו כאלו יחולקו בהסכמה בעין בין הצדדים.
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