
  בס"ד

 הסכם שלום בית לחילופין גירושין
 ___________ שערך וחתם בתל אביב ביום

 ___________ :ת.ז , _________ :בין

 _________ מרחוב ___________ , עיר
 ב")שייקרא להלן: "הבעל/ "הא(

 מצד אחד

  __________ :ן: _________ , ת.זלבי

 _________ מרחוב ___________ , עיר

 )"להלן: "האישה" / "האםשתקרא (
 מצד שי

ולדו להם    והבעל והאישה (להלן: "הצדדים") ישאו זל"ז כדמו"י ביום _______ ומישואים אלה  :הואיל

 ._______ ילדים
יגיעו לקיצם,    וכעת השלום שורר בין הצדדים, והצדדים מעוייים להסדיר אפשרות בה הישואים  והואיל:

יוכרעו לפי הוראות הסכם זה תוך    הם, יכי אופן חלוקת הרכוש והסדרי מתן הגט בי מוסכם בין הצדדים בזאת

  .בעתיד   החלטה להיפרד ברוח טובה ותוך שיתוף פעולה גם 
 ")להלן: "הקטיים ו/או הילדים(

מזו כדת משה   וישואי הצדדים הגיעו למשבר שלא יתן לאיחוי, ולכן הצדדים מסכימים להתגרש זה  ל:והואי

 .וישראל

מזוות,    והצדדים מעוייים במסגרת הסכם זה להסדיר את כל עייי הרכוש, מכל מין וסוג,  :והואיל
ים או כרוכים מהישוא       את כל העייים הובעים משמורת, הסדרי הראייה, ולהסדיר בהסכמה

 .בגירושין
 מבוא

 .מוהמבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי פרד מ

 :לפיכך הוסכם, הותה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 .המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי פרד ממו . 1

מוסכם בין הצדדים, שבמידה ומי מהצדדים יגיע למסקה, שאין עוד טעם בהמשך החיים המשותפים, יהיה  . 2

 .פעולה בהליך הגירושין אותו צד זכאי לפתוח בהליכי גירושין והצדדים מסכימים לשתף

 .הצדדים מסכימים בזאת כי במידה ויחליטו להתגרש יחולו הוראות ההסכם דן . 3
 הסכם שלום הבית

 :לצורך השגת שלום בית, מסכימים הצדדים כדלקמן . 4

 .הצדדים יהגו זה בזו בכבוד ואהבה . 5

להוג באיפוק, סבלות הצדדים מתחייבים לפעול במשותף, ביסיון כן ואמיתי, לשקם את חיי הישואים,  . 6

 .וסובלות זה כלפי זו
 כיסה לתוקף של הסכם הגירושין

מוסכם בין הצדדים, שבמידה ומי מהצדדים יגיע למסקה שברצוו להתגרש, יהא רשאי אותו צד לפתוח  . 8
"תיק גירושין", והצדדים מתחייבים לשתף פעולה בהליך הגירושין. די במתן הודעה בכתב (להלן: "הודעת 

 .שין") על ידי אחד הצדדים לצד האחר, בכדי שסעיף זה ייכס לתוקףהגירו

מוסכם בין הצדדים כי הוראות הסכם הגירושין תכסה לתוקפן מיד עם מתן הודעת הגירושין, כמפורט  . 9

 .לעיל, והן תהייה תקפות אף במותק מסוגיית מועד הגט בין הצדדים

 

 :ולראיה הצדדים חותמים

_______________________                        ____________________ 
 האישה                                                                הבעל

 


