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אישור הסכם גירושין
במידה והגעתם להסכמה עם בן הזוג לגבי הליך הגירושין ,באפשרותכם לנסח הסכם גירושין
בעצמכם או בסיוע עורך דין ,טוען רבני או מגשר .כמו כן יתכן וההסכם הינו תוצאה של
התדיינות בערכאה שיפוטית.

אגרות

לצורך אישור ההסכם ,עליכם לפתוח תיק אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני.
הליך אישור הסכם גירושין הינו הליך קצר ,המונע מבני הזוג וילדיהם סבל מיותר .כמו כן הליך
זה חוסך התמשכות הדיונים וההוצאות הכרוכות בכך.
הליך אישור הסכם גירושין
מלאו טופס בקשה לאישור הסכם הגירושין .את הטופס ניתן לקבל במזכירות בית הדין או
להדפיסו באמצעות אתר בתי הדין.
שלמו במזכירות בית הדין את האגרה הקבועה בחוק.
צרפו תצלום תעודת הזהות שלכם ,כולל ספח מעודכן.
צרפו עותק מהסכם הגירושין החתום.
שמרו עותק מהחומר המוגש למזכירות בית הדין.
על פי רוב ,נכללים בהסכם הגירושין מגוון נושאים ,ביניהם :חלוקת הזכויות בדירה המשותפת,
כלי רכב ,תכולת הדירה ,חסכונות ,זכויות סוציאליות ,חובות ,משכתנתאות וחשבונות בנק.
כן כולל ההסכם :קביעת משמורת ילדים ,הסדרי ראייה ואופן חינוכם של הילדים המשותפים,
הכתובה ומזונות הילדים )כולל מועד התשלום ,אופן התשלום והצמדתו ופירוט הצרכים
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הנכללים במזונות(.
בכל מקרה ,כל הסכם דורש לצורך תקפותו את אישורה של ערכאה שיפוטית .מבלי שאושר
ההסכם ,אין יכולת לאוכפו באופן מעשי על בן הזוג .מרגע שאושר ההסכם על ידי רשות
משפטית וקבלת תוקף של פסק-דין ,ניתן לאוכפו הן בהוצאה לפועל והן מול הביטוח הלאומי
)בעניין מזונות(.
לאחר מתן פסק הדין הנותן להסכם תוקף משפטי ,יש לפתוח תיק סידור גט לצורך קביעת מועד
סידור הגט.

שינויים בהסכם גירושין
באפשרותכם לערוך בהסכמת שני הצדדים שינויים בהסכם גם לאחר שאושר בבית הדין הרבני
וקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין .עליכם למלא טופס בקשה ולבקש תיקון להסכם גירושין
או בקשה לשינוי הסכם.
בית הדין ידון בבקשה ,ואם לא תהא מניעה חוקית או הלכתית ,יאשר בית הדין את הבקשה.

תביעת גירושין
אם ברצונכם להתגרש ,אולם בן הזוג  /בת הזוג אינם מסכימים להליך ,באפשרותכם להגיש
תביעת גירושין בבית הדין הרבני האזורי.
סמכות שיפוט בית הדין הרבני לטיפול בתביעה ,הינה במקום המגורים המשותף של בני הזוג
בחצי השנה טרם הפרידה.

הליך פתיחת תיק תביעת גירושין:
מלאו את טופס כתב התביעה ,הכולל:
    .1פרטיו האישיים של התובע.
    .2פרטי בן הזוג הנתבע.
    .3פרטי עורכי הדין והטוענים הרבניים המעורבים )במידה והנכם מיוצגים על ידי עורכי

       דין או טוענים רבניים( .כמו כן צרפו ייפוי כח.
    .4פרטי התביעה ,כולל מידע על הנישואים לנתבע ועל נסיבות הפרידה ,נישואין

       וגירושין קודמים ,ילדים משותפים ,הליכי גישור וטיפול משפחתי ,שהתקיימו ותלונות

       במשטרה או תביעות קודמות ,אם היו.
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    .5עליכם לפרט את העילה המצדיקה את תביעת הגירושין ואת מהות הסעד והעזרה

       המבוקשים מבית הדין.

את טופס כתב התביעה ניתן לקבל במזכירות בית הדין או להדפיסו באמצעות אתר בתי הדין.
צלמו את טופס כתב התביעה בשני העתקים.
צרפו צילום של תעודת הזהות שלכם ,כולל ספח מעודכן.
שלמו במזכירות בית הדין את האגרה לפתיחת תיק תביעת גירושין ,בהתאם לחוק.
שמרו עותק מהחומר המוגש למזכירות בית הדין לצורך התביעה.

תביעת גירושין וכל הכרוך בגירושין
באפשרותכם להגיש בבית הדין הרבני תביעת גירושין וכל הכרוך בגירושין ,הכוללת את ענייני
הרכוש המשותף ,המזונות והחזקת הילדים.
סמכות שיפוט בית הדין לטיפול בתביעה הינה במקום המגורים המשותף של בני הזוג בחצי
השנה טרם הפרידה.

הליך פתיחת תיק תביעת גירושין וכל הכרוך בגירושין:
מלאו את טופס "תביעת גירושין והכרוך בגירושין" ,הכולל:
    .1פרטיו האישיים של התובע.
    .2פרטי בן הזוג הנתבע.
    .3פרטי עורכי הדין והטוענים הרבניים המעורבים )במידה והנכם מיוצגים על ידי עורכי דין

       או טוענים רבניים( .כמו כן צרפו ייפוי כח.
    .4פרטי התביעה ,כולל מידע על הנישואים לנתבע ועל נסיבות הפרידה ,נישואין

       וגירושין קודמים ,ילדים משותפים ,הליכי גישור וטיפול משפחתי ,שהתקיימו ותלונות

       במשטרה או תביעות קודמות ,אם היו.
    .5עליכם לפרט את העילה המצדיקה את תביעת הגירושין ואת מהות הסעד והעזרה

       המבוקשים מבית הדין.
את טופס התביעה ניתן לקבל במזכירות בית הדין או להדפיסו באמצעות אתר בתי הדין.
צרפו שני העתקים מכתב התביעה.
צרפו תצלום תעודת הזהות שלכם ,כולל ספח מעודכן.
]http://www.rbc.gov.il/TargetAudiences/DivorcingCouples/Pages/default.aspx[12/11/2015 10:08:32

default

שלמו במזכירות בית הדין את האגרה לתביעת גירושין וכל הכרוך בגירושין ,בהתאם לחוק.
שמרו עותק מן החומר המוגש למזכירות בית הדין במסגרת התביעה.

לידיעתכם ,בנוסף לתביעה העיקרית ניתן לבקש מבית הדין ,במידת הצורך ,סעדים נלווים כגון:
צו עיקול ,צו עיכוב יציאה מן הארץ.

כמו כן באפשרותכם לפתוח תיק בקשה לצורך :מדור ספציפי ,צו הגנה וצו מניעה.
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