גירושין בהסכמה  -איך להתגרש בהסכמה?
מאת :אסנת רייך עו"ד ומגשרת זוגית.
גירושין בהסכמה ,המכונים גם גירושין ידידותיים ,הינם אלטרנטיבה המאפשרת הסדרה
מוקדמת של עיקרי הליך גירושין טרם הבאתם בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני
משפחה.
בני זוג אשר החליטו להיפרד ומעוניינים לסיים את מערכת היחסים ביניהם באופן מכובד,
תוך נסיון להגיע לעמק השווה שלא בהתכתשות ממושכת וניהול מאבקים משפטיים ,פונים
לניסוח הסכם גירושין.
במסגרת ההסכם ,אותו מומלץ לערוך בסיוע עורכי דין לגירושין ,מוסדרות הסוגיות
המרכזיות אשר כרוכות בגירושין ,תוך מתן ביטוי לאינטרסים של כל צד בהליך.
הסכמה עקרונית למתן גט  -נדרשת הסכמה הדדית של בני הזוג לביצוע הליך גירושין ,אשר תוביל
לקביעת דיון בהסדר הגירושין באחת הערכאות המשפטיות :בית הדין הרבני או בית המשפט
לענייני משפחה.
ענייני ממון והסדר חלוקת רכוש  -במסגרת ההסכם יפורט אופן חלוקת רכוש אותו צברו בני הזוג
במשותף במהלך הנישואים ,ובכלל זה זכויות כלכליות וסוציאליות שנהנו מהן בצוותא.
סעיף זה בהסכם יש לנסח תוך הקפדה על שקיפות וגילוי מלא לגבי מצבת הנכסים והממון
השייכים לבני הזוג ,ובכלל זה נכסי נדל"ן ,חשבונות בנק ,ביטוחים פנסיוניים ,קרנות השתלמות
וכדומה.
מזונות ילדים  -הגעה להסכמה בעניין תשלום המזונות החודשי ,גובהו ,ההוצאות שיבואו בגדרו
ואופן השתתפות בני הזוג בתשלום .במזונות ילדים נוהגים כללי המשפט העברי ,לפיהם החיוב
במזונות חל על האב ,למעט מזונות מדין צדקה ,עבור הוצאות שהינן מעבר לצרכים הבסיסיים,
בהן מחוייבת האם בהתאם ליכולתה הכלכלית בהגיע הילדים לגיל בגרות.
משמורת ילדים  -קביעת הסדרי משמורת ומתכונת ביקורים על ידי הצד אשר לא יחזיק בילדים.
מדובר באחד הנושאים שחשוב מאוד להסדיר מראש ולעשות זאת מתוך נקודת מבט המתמקדת
בעקרון טובת הילד ,ומבטיחה לו את החיים היציבים והבטוחים ביותר בנסיבות החדשות.
אופן גידול הילדים  -הגעה להסכמה עקרונית לגבי סוג ואופי החינוך שיינתן לילדים על ידי ההורה
המשמורן.
אישור ההסכם ע"י בית המשפט -הסכם גירושין שנחתם ע"י בני הזוג טעון אישור בית המשפט
לענייני משפחה או בית הדין הדתי לו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג .בית
המשפט מוודא ,כי ההסכם נחתם מתוך רצון הדדי של בני הזוג ולא בעקבות כפייה או הכרח של
אחד מהם .בהינתן תנאים אלה ,בית המשפט נוטה לתמוך ולאשר הסדרים של גירושין בהסכמה.
כותבת המאמר ,עו"ד אסנת רייך ,הינה עו"ד ומגשרת לענייני גירושין ומשפחה המשלבת חשיבה
מחוץ לקופסה בעת משא ומתן ובונה ביחד עם בני הזוג מסלול הידברות ענייני המחבר בין בני הזוג
המתגרשים במקום מסלול מפלג ומעמת ,דבר שלפעמים מביא את בני הזוג להיפרד ולהישאר
חברים.

