
 

 

 הסכם לנישואין בצדק ובהגינות

 

 שנערך ב________ )מקום(  ביום ________  לחודש__________ בשנת ________

 

 

 ת.ז. __________        __________  בין

 )להלן "האיש"()מספר ת.ז.(                        )שם האיש(

 

 ת.ז. __________     לבין ___________

 )מספר ת.ז.(         )להלן "האישה"(           )שם האישה(

 

עומדים להינשא בשעה טובה כדת משה "( הזוג בני" להלן) והאישה והאיש הואיל

 באושר רבות שנים לחיות יזכו וכי יצליחו נישואיהם כי ומתפללים מקוויםוישראל, ו

 ;ובטוב

 רב מאמץ יעשו הם, ו"ח, ומדון ריב ביניהם שיהא במקרה כי מסכימים הזוג ובני והואיל

 ;וברעות בשלום, באחווה, באהבה ולחיות לשוב כדי נישואיהם את לשקם

 םוסיהביא ל ל  מעוניין יהיה הזוג מבני ואחד שבמקרה לכך מודעים הזוג ובני והואיל

)להלן:  לסידור גיטין בבית דין מומחה סידור גטבאמצעות  כדת משה וישראל הנישואין

 ולא מוחשי נזק יגרום הסירוב, סירובו על יעמוד השני והצדסיום הנישואין כדמו"י( 

 פי;כס לפיצוי שראוי מוחשי

 רק לא יפגעכדמו"י  את הנישואין לסיים האיש שסירוב בכך מכירים הזוג ובני והואיל

 גם יפגע אלא, אחר זוג מבן מזונות לקבל ובזכותה האישה של ובחירות באוטונומיה

 ;היהודית הקהילה בתוך חיתון מעוכבי יהיו שלא ילדים לעולם להביא שלה במסוגלות

 בחירות יפגע"י כדמו הנישואין את לסיים האישה שסירוב בכך מכירים הזוג ובני והואיל

 ;האיש של ובאוטונומיה

והואיל ובני הזוג מכירים בכך שהסכם זה אינו הסכם ממון כמשמעו בחוק יחסי ממון 

 ;1973 –בין בני זוג, תשל"ג 

 :להלן לאמור בהתאם להינשא הזוג בני מסכימים, בצדק נישואיהם לקיים כדי

 

 משפחה לענייני משפט בבית משפחתיים סכסוכים ישובי .1

 בית בפני ידון ביניהם להיווצר שעלול משפחתי סכסוך כל כי מסכימים הזוג בני

 על סמכות לו שיש אחר אזרחי משפט בית כל או, משפחה לענייני משפט

 כל למעט וזאת"(, משפחה לענייני משפט בית: "להלן) הזוג בני של נישואיהם
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 שנמצא נושא בכל ידון משפחה לענייני משפט בית. לסיום הנישואין כדמו"י הנוגע

; הזוג בני של המשאבים איזון או רכוש חלוקת(: למעט ולא) לרבות , בסמכותו

 לילדיהם הנוגע אחר נושא כל וכל ילדים מזונות, תאפוטרופסו, משמורת

 הקשורה טענה או תביעה כל וכן; זוג בת או זוג בן מזונות; הזוג בני של המשותפים

 לסיים את הנישואין כדמו"י. הזוג מבני אחד של לסירוב

 משפט לבית בלעדית סמכות הענקת כנגד טענה כל על מוותר צד כליובהר כי 

 כי מסכימים הזוג בני. דלעיל, זה בסעיף המתוארים בעניינים משפחה לענייני

 בנוסף או במקום הרבני הדין לבית יפנה מהם אחד, זה להסכם שבניגוד במקרה

 בענייניהם יכריע הרבני הדין שבית מנת על משפחה לענייני משפט לבית לפניה

 סמכות בעל משפט כבית ובין, כמגשרים בין, כבוררים בין - זה בסעיף המתוארים

 השני לצד לשלם יחויב הרבני הדין לבית שיפנה הצד --אלו בעניינים לדון מקבילה

, למעט ולא, לרבות ,הרבני הדין בבית ההליכים בגין המשפט הוצאות כל את

 את מעניקים הם כי מסכימים הזוג בני, בנוסף. ואגרות ד"עו טרחת שכר הוצאות

 בבית שנידונו העניינים בכל מחדש לדון משפחה לענייני המשפט לבית  הסמכות

  .זה סעיף של הפרה תוך הרבני הדין

 

 חלקו או גירושין הסכם ביטול .2

 הסכם לבטל הסמכות תהא משפחה לענייני המשפט לבית כי מסכימים הזוג בני

 שהתמורה כך נכרת שההסכם עישוכנ שבו במקרה, מקצתו או כולו, גירושין

ניצול יחסי הכוחות  תוך סיום הנישואין כדמו"י הייתה, הממנ חלק או, להסכם

 .הנישואיןהבלתי שוויוניים בדין האישי או הפער בין רצון הצדדים לסיום 

 

 מזונות מוגדלים  .3

 יגיש או כוונתו על השני לצד בכתב יודיעכדמו"י  הנישואין בסיום המעוניין צד

שממנה עולה בבירור כוונתו לסיים את  משפחה ענייני המשפט לבית תובענה

חודשים  12-הנישואין )ההודעה והגשת התובענה יכונו להלן: "ההודעה"(. החל מ

 בסך חודשיים מוגדלים מזונות לשני הזוג מבני אחד כל ממועד ההודעה ישלם

 של מהכנסותיו מחצית סך לחלופין או, לחודש( 2,000$) אמריקאי דולר אלפיים

חיוב  )להלן: "המזונות המוגדלים"(. ניהםימב הגבוה הסכום על פי ,המשלם הצד

 המוגדלים מזונותהמזונות המוגדלים יעמוד עד למועד סיום הנישואין כדמו"י. ה

 של אחרים חיובים כנגד לקיזוז ניתנים ואינם השני הזוג בן בהכנסות תלויים אינם

 . השני כלפי אחד הזוג בני

 לקבל מסרבת האישה אם לאישה המוגדלים במזונות יחויב לא האיש כי מוסכם

 אם לאיש מוגדליםה במזונות תחויב לא האישה, כן כמו; תנאי כל ללא גט ממנו

 .תנאי כל ללא גט לה לתת מסרב האיש
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היא הוגנת וסבירה  המוגדלים מזונותה תשלום חובתהצדדים מסכימים ש  יובהר כי

 או, למזונות אחרת משפטית התחייבות לכל בנוסף היא זו מזונות חובתבנסיבות. 

מצהירים כי כוונתם שבית המשפט לא ישקול  הצדדים .למזונות משפט בית צו כל

את חיוב המזונות המוגדלים בבואו לפסוק מזונות בכל הקשר אחר )לרבות מזונות 

 ילדים ומזונות אישה(.

 

 באוטונומיה ופגיעה נפשית התעללות בגין פיצוי .4

המזונות המוגדלים, צד שיסרב לסיים  דמי לתשלום בנוסףבני הזוג מסכימים כי 

חודשים מיום הודעה, יחויב בתשלום פיצוי לצד  12את הנישואין ללא תנאי, בתום 

השני בגין הנזק הלא מוחשי שנגרם לו בעקבות אי סיום הנישואין כדמו"י. הנזק 

 בכבוד, חירותב פגיעה, ונפשית תהתעללוהלא מוחשי כולל, בין היתר, 

 . סכום הפיצוי ייקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה.ובאוטונומיה

 -עיף זה לס בהתאם נזק עבור פיצויים המחייב דין פסק כי מצהירים הזוג בני

, ועל שנגרם ואין בו כדי להשפיע על סיום הנישואין כדמו"י נזק בגין מטרתו לפצות

 . נותרת אף לאחר סיום הנישואין כדמו"יכן חובת הפיצוי 

 

 כוונות והצהרת אישור .5

 במועד מגוריהם בתחום תמשפטישיוכר  כך זה הסכם לאשר מסכימים הזוג בני

 ההוראות יתר, לאכיפה ניתן בלתי ייחשב הסכםמתנאי  תנאיש  במקרה. החתימה

 בתוקפן. יעמדו

 

 : _____________האישה: _____________              חתימת אישחתימת ה

 

 

 אימות חתימה

__ מספר תעודת זהות ______אני עורכ/ת הדין ______________ מאשר/ת בזאת כי האישה _______

________ שהופיעו ___________ מספר תעודת זהות ______________________ והאיש _________________

 .על הסכם זהבפניי, זיהו עצמם באמצעות תעודות הזהות וחתמו בפניי 

 

 

 

 

________________________ 

 חתימה וחותמת
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 שטר התנאה

   

  בקידושין: םתנאי.  6 

 

___ )שם _______ )שם האב( ו____________)שם מלא של החתן( בן  _______________

קדש את __________)שם מלא של הכלה( יהאם( )"האיש"( מצהיר בזאת כי הוא 

)האיש  __ )שם האם( )להלן "האישה"(_______ )שם האב( ו__________בת ____

כל עוד ווהאישה יכונו: "בני הזוג"( על מנת שהקידושין יהיו תקפים אך ורק 

)להלן: "התנאים"(.  6.2, 6.1התנאים שיפורטו להלן בסעיפים  שניכל  מיםמתקיי

במעמד החופה  עוד מצהיר האיש כי כאשר יאמר לאישה "הרי את מקודשת לי..."

לאחר הנישואין  גםמודיע כי  האיש הוא יקדש את האישה על פי התנאים הללו.

 .התנאים פי על רק האישההוא יחיה עם 

  

לאיש על מנת שהקידושין יהיו תקפים אך  תתקדשמצהירה בזאת כי היא  האישה

 .פי התנאים עלורק 

 

 משותפים חייםראשון:  תנאי  6.1

 

ללא פירוד  משותפים חיים ינהלו הזוג שבני מנת על האישה את יקדש האיש

 הזוג בני אם. למימוש שטר זהחודשים וללא שיגישו תביעות  18-של מעל ל

 מהם אחד אףש או, מזה למעלה או חודשים 18 של לתקופה בנפרד חיים אינם

האיש . אם קידושין יהיו הקידושין, זה שטר לממש כדי דין לבית פנה לא

, אחד מהם יפנה ובנוסףחודשים או למעלה מזה,  18חיים בנפרד  והאישה

 לבית דין לממש שטר זה, הקידושין והנישואין יהיו בטלים ומבוטלים למפרע. 

 

               

  חליצהמ הימנעות: שני תנאי  6.2

האיש יקדש את האישה על מנת שהוא משאיר אחריו זרע של קיימא. אם 

הקידושין יהיו קידושין. אם לא ישאיר זרע של ישאיר זרע של קיימא אחריו, 

קיימא אחריו ותידרש חליצה והאישה תפנה לבית דין לממש שטר זה, 

 הקידושין יהיו בטלים למפרע.

  

 

  שונות: .7

 

לפני כל קיום מעשה אינטימי ביניהם כי הם עושים זאת על  מצהיריםבני הזוג 
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, וכי אין בכוונתם ליצור םתנאיהדעת זה שהקידושין יהיו תקפים אך ורק על פי 

 קידושין חדשים ובלתי מותנים על ידי המעשה האינטימי.

 

הם כתנאי גד וראובן, וכי  שטרהאיש והאישה מצהירים בזאת כי התנאים ב

ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו בשעבוד גוף ונעשו בבית דין חשוב דלא 

ם על עצמם בשבועה מקבלי כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות. האיש והאישה

זה.  שטרב פורטוחמורה על דעת הרבים שלא לבטל שום תנאי מן התנאים ש 

 בוטלו כל המודעות ומודעי המודעות שנמסרו, אם נמסרו, והעדים עליהם פסולים. 

 

 

 

 : _____________אישהחתימת ה              : _____________אישחתימת ה

 

 

 _________________  עד:השם וחתימת 

 

 ם וחתימת העד: _________________ש 

 

 

 תאריך: __________
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