הסכם לנישואין בצדק ובהגינות
שנערך ב________ ביום ________ לחודש__________ בשנת ________
בין __________
(שם האיש)

ת.ז__________ .
(מספר ת.ז).

(להלן "האיש")

לבין ___________
(שם האישה)

ת.ז__________ .
(מספר ת.ז).

(להלן "האישה")

האיש והאישה (להלן "בני הזוג") חיים זה עם זה באהבה ,באחווה בשלום וברעות.
במקרה שיארע ,חו"ח ,שיהא ביניהם ריב ומדון ,מסכימים בני הזוג לעשות מאמצים
רבים לשקם את נישואיהם בכדי לשוב ולחיות בשלום.
בכדי לקיים נישואין בצדק ובהגינות מסכימים בני הזוג בהתאם לאמור להלן:
 .1יישוב סכסוכים משפחתיים:
בני הזוג מסכימים כי בית משפט לענייני משפחה (או כל בית משפט אזרחי אחר)
יהיה הערכאה המקובלת על בני הזוג לדון בכל מחלוקת שתעלה ביניהם (לרבות
בעניין ילדיהם המשותפים) וליישב כל סכסוך ביניהם ,והם מוותרים על כל טענה
שכנגד הקניית סמכות זו .בני הזוג מסכימים כי אם אחד מהם ,בניגוד להסכם זה,
יפנה לבית דין רבני במקום לפנות לסמכות אזרחית בכל נושא למעט הליך הגט,
הצד שיפנה לבית דין הרבני יממן לשני את כל הוצאותיו המשפטיות בפועל לצורך
ניהול הליכים אלו בבית הדין ,כולל תשלום שכ"ט עו"ד.
עם קבלת הגט וחלוקת הרכוש בהתאם לסעיף זה ,מוותרת האישה על תוספת
כתובתה.
 .2מזונות מוגדלים:
בני הזוג מסכימים כי אם יחיו בנפרד  12חודשים ,או למעלה מזה ,ואחד מהם
יתבע גירושין ,כל אחד מבני הזוג ישלם לשני מזונות מוגדלים חודשיים בסך
( $2,000אלפיים דולר אמריקאי) לחודש ,או לחלופין סך מחצית מהכנסותיו של
הצד המשלם  -הסכום הקובע הוא הגבוה מביניהם .זאת עד למועד שבו הנישואין
כדת משה וישראל יופקעו על ידי גט כריתות וכן תונפק תעודת גירושין במקרה
שבני הזוג גרים במדינת ישראל בעת הגירושין .מזונות מוגדלים אלה אינם תלויים
בהכנסות בן הזוג השני ואינם ניתנים לקיזוז כנגד חיובים אחרים של בני הזוג אחד
כלפי השני.
מוסכם כי האיש לא יחויב במזונות מוגדלים האמורים בסעיף זה לאישה אם
האישה מסרבת לקבל ממנו גט ללא כל תנאי; כמו כן ,האישה לא תחויב במזונות
מוגדלים לאיש אם האיש מסרב לתת לה גט ללא כל תנאי.

 .3אישור והצהרת כוונות:
בני הזוג מסכימים לאשר הסכם זה באופן שיהיה חוקי ומקובל על פי חוקי מדינת
ישראל.

חתימת האיש_____________ :

חתימת האישה______________ :

אישור חתימות הצדדים על ידי עו"ד____________________ :

אישור בית המשפט לענייני משפחה______________________ :

