מבוא להסכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינות
מהי מטרת ההסכם והשטר?


מטרת השטר וההסכם היא לאפשר לצדדים לממש את רצונם להתגרש מבלי להיות תלויים
ברצון הצד השני.

מה יש בהסכם ובשטר?






מתן סמכות לערכאה האזרחית :בני הזוג מסכימים כי במקרה של מחלוקת ביניהם ,הצדדים
יהיו רשאים לפנות לערכאה האזרחית בלבד ולא לבית הדין הרבני.
תמריץ כספי למניעת סרבנות גט :בני הזוג מסכימים על הטלת "מזונות מוגדלים" על צד
שמסרב לתת או לקבל גט.
תנאי בקידושין :בני הזוג מסכימים שהקידושין יהיו על תנאי שבני הזוג חיים ביחד ואף אחד
מהצדדים לא ביקש להתגרש.
הרשאה להפקעת הקידושין :בני הזוג מסמיכים שלושה דיינים אשר יורשו להפקיע את
הקידושין.
הרשאה לשליחות בגט :האיש ממנה שליח לכתיבת הגט.

במה שונים ההסכם השטר מהסכמים אחרים למניעת עגינות?


רוב ההסכמים בנויים על הרעיון של הפעלת לחץ כלכלי על סרבן הגט .מנגנון זה אינו יכול
להוות פתרון מוחלט ,שכן תמריץ כספי אינו יעיל במקרים של בעל עשיר במיוחד ,עני במיוחד,
עקשן ,נעדר או אינו כשיר למתן גט.

לפיכך השטר וההסכם:




מהווים פתרון מלא לסרבנות גט.
מהווים פתרון לבעיית העגינות הקלאסית :בעל נעדר ,אינו כשיר פיזית ונפשית.
מהווים פתרון לבעיית חליצה או ממזרות.

האם השטר יתקבל בבית הדין?


השטר אינו מקובל לעת עתה על הממסד הרבני ועל בתי הדין בישראל ,אולם השטר בנוי על
בסיס מסמך שחובר ע"י רב אורתודוקסי ויש לו יסודות איתנים במקורות ההלכתיים .כמו כן,
רבנים ואנשי אקדמיה העוסקים בנושא נתנו לשטר את ברכתם .אנו מקווים ומאמינים שהשטר
יתקבל בשנים הקרובות גם ע"י בתי הדין בישראל.

כיצד חותמים על ההסכם והשטר?


על החלק הראשון (סעיפים  )1-3יש לחתום לפני מועד הנישואין בפני נוטריון או בפני רושם
הנישואין .אם חותמים על ההסכם לאחר הנישואין – יש לאשרו בפני בית המשפט לענייני
משפחה .על החלק השני (סעיפים  )4-7יש לחתום בפני שני עדים כשרים לפני טקס הנישואין.
אין אפשרות לחתום על החלק השני לאחר מועד הנישואין ,ואולם אין חובה שהחתימה על
השטר תתקיים ביום החתונה עצמו.
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הסכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינות
הסכם
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") מקווים ומתפללים כי נישואיהם יצליחו וכי יזכו לחיות
שנים רבות באושר ובטוב .במקרה שייארע ,חו"ח ,שיהא ביניהם ריב ומדון ,מסכימים
בני הזוג לעשות מאמצים רבים לשקם את נישואיהם בכדי לשוב ולחיות באהבה,
באחווה ,בשלום וברעות.
בכדי לקיים נישואין בצדק ובהגינות מסכימים בני הזוג להינשא 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 טקס
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 .הצדדים מוותרים
על זכותם להוציא לפועל כל החלטה או פס"ד בנושאים אלו שיינתנו בבית הדין
הרבני.
עם קבלת הגט ,וחלוקת הרכוש בהתאם לסעיף זה ,מוותרת האישה על תוספת
כתובתה.
 .2מזונות מוגדלים:
בני הזוג מסכימים כי אם יחיו בנפרד  18חודשים ,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 הגבוה מביניהם .זאת עד למועד שבו הנישואין כדת משה
וישראל יופקעו על ידי גט כריתות והנפקת 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 תחוייב 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______________ :

חתימת רושם נישואין או נוטריון____________________ :

שטר התנאה והרשאה
 .4תנאים בקידושין:
___________ (שם מלא של החתן) בן ______ (שם האב) ו______ (שם
האם) ("האיש") מצהיר בזאת כי הוא מתכוון לקדש את __________(שם מלא
של הכלה) בת _____ (שם האב) ו_______ (שם האם) (להלן
"האישה") (האיש והאישה יכונו" :בני הזוג") על מנת שהקידושין יהיו תקפים אך
ורק וכל עוד מתקיימים כל שלושת התנאים שיפורטו להלן בסעיפים  4.2 ,4.1ו-
( 4.3להלן" :התנאים") .עוד מצהיר האיש כי כאשר יאמר "הרי את מקודשת
לי "...במעמד החופה הוא מתכוון לקדש את האישה על פי התנאים הללו .האיש
מודיע כי גם לאחר הנישואין בכוונתו לחיות עם האישה רק על פי התנאים.
האישה מצהירה בזאת כי היא מתכוונת להתקדש לאיש על מנת שהקידושין יהיו
תקפים אך ורק על פי התנאים ,וכי כאשר תסכים להתקדש במעמד החופה היא
מתכוונת להתקדש לאיש על פי התנאים.
 4.1תנאי ראשון :חיים משותפים
האיש יקדש את האישה על מנת שבני הזוג ינהלו חיים משותפים ללא פירוד של
מעל ל 18-חודשים וללא שיגישו תביעות גירושין לבית הדין .אם בני הזוג אינם
חיים בנפרד לתקופה של  18חודשים או למעלה מזה ,וכן אף אחד מהם לא פנה
לבית דין כדי לממש שטר זה ,הקידושין יהיו קידושין .אם האיש והאישה חיים
בנפרד  18חודשים או למעלה מזה ,ובנוסף ,אחד מהם יפנה לבית דין לממש
שטר זה ,הקידושין והנישואין יהיו בטלים ומבוטלים למפרע.
 4.2תנאי שני :הימנעות מחליצה
האיש מתכוון לקדש את האישה על מנת שהוא משאיר אחריו זרע של
קיימא .אם ישאיר זרע של קיימא אחריו ,הקידושין יהיו קידושין .אם לא ישאיר
זרע של קיימא אחריו ותידרש חליצה והאישה תפנה לבית דין לממש שטר זה,
הקידושין יהיו בטלים למפרע.
 4.3תנאי שלישי :הימנעות מפסולי חיתון
האיש מתכוון לקדש את האישה על מנת שכל הילדים העתידיים של האישה יהיו
כשרים לבוא בקהל .אם הקידושין יובילו חו"ח ללידתם של ילדים שאינם כשרים
לבוא בקהל ,הרי שהקידושין והנישואין יהיו בטלים למפרע.
 .5הסכמה להפקעת הקידושין:
האיש והאישה מצהירים כי כל בית דין רשאי להפקיע למפרע את הקידושין,
ולהכריז עליהם כבטלים ומופקעים למפרע אם אחד התנאים לא מתקיים .זאת
על פי הכלל התלמודי "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש".

 .6הרשאה לשליחות בגט:
האיש מסכים שמתן גט הוא לטובתו אם לא יתקיים התנאי המפורט בסעיף .4.1
האיש ממנה מעכשיו כל רב ,סופר או בית דין שיראה את חתימתו על שטר זה,
לרכוש דיו ונוצה ,לכתוב גט ולסדרו עבורו ,לשמו ולשמה ולשם גירושין .האיש גם
ממנה כל יהודי כשר לעדות שיראה את חתימתו על שטר זה לחתום על הגט,
וממנה כל יהודי כשר שיראה את חתימתו על שטר זה להוליך את הגט וליתן את
הגט לאישה כשלוחו ,עד מאה גיטין עד שיוכשר אחד מהם בכתיבה וחתימה
ובנתינה ,לדעת בית הדין המסדר את הגט.
האישה מסכימה שקבלת גט אם לא יתקיים התנאי האמור היא לטובתה ,והיא
ממנה כל אחד מן היהודים המצוינים בסעיף זה ,שאם לא יתקיים התנאי האמור,
יהיה שליח לקבלת הגט.
האיש מתחייב שלא לבטל את הגט ואת ההרשאה למתן לגט ,שהוזכרו לעיל.
האיש מבטל כל מודעה שייתכן שנתן או שייתן ושיוכלו לפגוע בגט או בהרשאה
למתן הגט.
 .7שונות:
בני הזוג מצהירים לפני כל קיום מעשה אינטימי ביניהם כי הם עושים זאת על
דעת זה שהקידושין יהיו תקפים אך ורק על פי התנאים ,וכי אין בכוונתם ליצור
קידושין חדשים ובלתי מותנים על ידי המעשה האינטימי.
האיש והאישה מצהירים בזאת כי התנאים בשטר הם כתנאי גד וראובן ,וכי
ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו בשעבוד גוף ונעשו בבית דין חשוב דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות .האיש והאישה מקבלים על עצמם בשבועה
חמורה על דעת הרבים שלא לבטל שום תנאי מן התנאים שפורטו בשטר זה.
בוטלו כל המודעות ומודעי המודעות שנמסרו ,אם נמסרו ,והעדים עליהם פסולים.
האיש והאישה מצהירים בזאת ,כי אדעתא דהכי שלא יינתן תוקף להסכם זה
בעתיד כוונתם הייתה שלא להתקדש כדת משה וישראל ,אלא לחיות כאיש
ואישה ללא קידושין.

חתימת האיש_____________ :

חתימת האישה_____________ :

שם וחתימת העד_________________ :
שם וחתימת העד_________________ :
תאריך__________ :

