מבוא להסכם לברית אהבה
מהי מטרת ההסכם?



מטרת ההסכם היא לאפשר לבני זוג לעגן את מסגרת חייהם המשותפים על פי אמונתם וזאת מבלי
להינשא כדת משה וישראל.
ההסכם משמש כראיה לכך שבני הזוג הם "ידועים בציבור".

מה יש בהסכם?





הגדרה משפטית של הקשר הזוגי :בני הזוג מגדירים את היחסים ביניהם כ"ידועים בציבור"
ומצהירים כי אין בדעתם להיות נשואים כדת משה וישראל ,ובנוסף ,מגדירים כי ההסכם ביניהם
יחול אף במקרה שיינשאו בנישואין אזרחיים.
מתן סמכות לערכאה האזרחית :בני הזוג מסכימים כי במקרה של מחלוקת ביניהם ,הם יפנו
לערכאה האזרחית בלבד ולא לבית הדין הרבני.
שיתוף בנכסים :בני הזוג מסכימים להחיל שיתוף רכושי על נכסים שיצברו במשך חייהם
המשותפים.
מניעת סרבנות גט :ליתר בטחון ,יוצרים בני הזוג מנגנונים למניעת סרבנות גט ,למקרה שבו
יזדקקו בני הזוג לגט.

מדוע ישנה בהסכם התייחסות לאפשרות של סרבנות גט?


קשה לצפות את התנהלות בית הדין הרבני ביחס לידועים בציבור .לכן ההסכם כולל מנגנונים שונים
שנועדו להבטיח את מניעת עיכוב הגט .יש להבהיר ,כי במקרה של נישואין אזרחיים ברוב המקרים
בית הדין מחייב את הצדדים בגט הלכתי.

כיצד חותמים על ההסכם?




את החתימה על ההסכם (סעיפים  )1-8רצוי לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני
נוטריון .יובהר כי אם בני הזוג יינשאו ,בין כדת משה וישראל ובין בנישואין אזרחיים ,חלה עליהם
חובה לאשר את ההסכם בפני נוטריון לפני מועד הנישואין או בפני בית המשפט לענייני משפחה
לאחר מועד הנישואין .על השטר ההלכתי (סעיפים  )6-15יש לחתום בפני שני עדים כשרים
מבחינת הלכתית שיחתמו אף הם על השטר.
מומלץ לכל זוג שבכוונתו לחתום על ההסכם להיוועץ בעורכ/ת דין.
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הסכם לברית אהבה
שנערך ב___________ ביום________
לחודש__________ שנת___________

בין __________

ת.ז___________ (להלן "האישה")

(שם האישה)

לבין ___________

ת.ז____________ (להלן "האיש")

(שם האיש)

האיש והאישה (להלן גם "בני הזוג") הם יהודים ,תושבי ואזרחי מדינת ישראל ,המבקשים
לקשור את חייהם זה עם זה כמשפחה ,בצורה הוגנת ,צודקת ושוויונית ובהתאם לרצונם
ואמונתם .למטרה זו ,הם בחרו להתאחד מיום ________ (להלן" :יום ההתאחדות") כזוג
ב"ברית האהבה".
מובהר בזאת כי הצדדים החליטו שלא להתחתן כדת משה וישראל במדינת ישראל או בכל
מדינה אחרת .כמו כן ,מבהירים בני הזוג כי לא התחתנו מחוץ לגבולות ישראל בשום טקס או
על פי כל חוק.
עם זאת ,למרות שהם אינם מעוניינים להתאחד "כדת משה וישראל" או להתחתן כעת בכל
צורה שהיא במדינה אחרת ,מבהירים בני הזוג כי בכוונתם ליצור תא משפחתי כך שכל אחד
מהם ייחשב כ"-ידוע בציבור" של השני כפי שמונח זה מתפרש בחקיקה הישראלית ובפסיקת
בתי המשפט במדינת ישראל .כך מצהירים בני הזוג כי :הם גרים יחד תחת קורת גג אחת
בבית משותף; כי הם נושאים יחדיו בהוצאות ניהול הבית; כי הם מקיימים ביניהם יחסים של
קרבה ואהבה; וכי בכוונתם לייצר "חזקת שיתוף" בכל הנכסים ,הרכוש ,והזכויות ,שייצברו לכל
אחד מהם משך החיים המשותפים שלהם וזאת מיום ההתאחדות שלהם כזוג .למטרה זו,
מתחייבים הצדדים כי ,ככל שיהיה נחוץ ,יצהירו על הזוגיות שביניהם ועל היותם "ידועים
בציבור" בפני כל רשות וגורם הנזקקים לשאלת מעמדם האישי ,וכן יציגו בפני רשויות אלו את
הסכם זה.
בני הזוג מקווים ומתפללים כי ברית האהבה שלהם תצליח וכי יזכו לחיות שנים רבות באושר
ובטוב .במקרה ,חו"ח ,שיהא ביניהם ריב ומדון ,מסכימים בני הזוג לעשות מאמצים רבים
לשקם את ברית האהבה שלהם בכדי לשוב ולחיות באהבה ובשלום .אם שיקום זה לא יצליח,
בני הזוג מסכימים להיפרד בצורה מכובדת שתשקף גם היא את ברית האהבה שלהם,
כדלקמן:
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 .1הסדר רכושי .כאמור ,הצדדים מסכימים כי כל זכות ורכוש שייצבר לכל אחד מהם משך
חייהם המשותפים כ"ידועים בציבור" מאז יום ההתאחדות שלהם כזוג ייחשב כרכוש
משפחתי ויהיה שייך לשניהם באופן שווה ,וזאת ללא כל משמעות לשאלה על שם מי
נרשמו הרכוש או הזכות .בכלל זה כוונתם לשיתוף בכל רכוש עסקי ,נכסי קריירה ,וכן
זכויות והטבות (כדוגמת פנסיה ,ביטוח מנהלים ,פיצויי פיטורים ,קרנות השתלמות ,קופות
גמל ,אופציות וכיו"ב') .כן מוסכם גם כי הרכוש המתואר בנספח א' להסכם זה הוא "רכוש
נפרד" .סיום השיתוף הרכושי בין בני הזוג יחל במועד מסירת הודעה בכתב מצד אחד
לצד השני המודיעה על סיום השיתוף.

 .2סמכות אזרחית והסכמה לבוררות .בני הזוג מסכימים כי אם חו"ח יצטרכו להיפרד ולא
יצליחו להגיע להסכמה ביניהם ,הרי שבכל הקשור לחלוקת רכוש ,החזקת ילדיהם ,מזונות,
וכדומה ,יפנו בני הזוג לבית משפט לענייני משפחה להכריע בעניינים אלו ,או לכל בית
משפט אזרחי אחר .הצדדים מסכימים כי לא יפנו לבית דין רבני בתביעה בנושאים אלו וכן
לא יפעלו ליישוב הסכסוך באמצעות בית הדין הרבני .מוסכם כי אם מסיבה כלשהי ,בית
המשפט האזרחי אינו מקבל את הסמכות לדון בתביעות בני הזוג ,הרי שהצדדים מסכימים
כי כל הנושאים שבמחלוקת יוכרעו בבוררות על ידי בורר בהתאם לחוק הבוררות ,תשכ"ח-
. 1638

 .3אפוטרופוס וזכות חתימה בגין נושאים רפואיים .מוסכם כי כל אחד מבני הזוג ישמש
כאפוטרופוס על גופו של השני או יחתום בפני רופא עבור השני אם יהא כל צורך בעתיד
לזה .

 .4פניה לבית הדין הרבני .בני הזוג מסכימים כי אם אחד מהם ,בניגוד להסכם זה ,יפנה
לבית דין רבני במקום לפנות לסמכות אזרחית כמתואר בסעיף  0בכל הקשור לחלוקת
רכוש ,החזקת ילדיהם ,מזונות ,וכדומה (למעט טקס גט ,כאמור בס'  ,)0הצד 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 .

 .5מזונות מוגדלים .כאמור ,בני הזוג הסכימו לבסס את מערכת היחסים ביניהם באמצעות
ברית אהבה ,על מנת שלא יצטרכו להתגרש זה מזה ב"גט פיטורין" על פי הדין הדתי
היהודי ולא יצטרכו להתדיין בבית הדין הרבני בכל נושא .אם יתברר שגט פיטורין נחוץ
מכל סיבה שהיא ,כולל מאחר והתחתנו בנישואים אזרחיים כמתואר להלן בס'  ,8הצדדים
מסכימים לקיים את טקס הגט .צד שלא ייתן או יקבל את הגט על פי בקשת השני בכתב
תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה בכתב ,ישלם לצד השני סכום של מזונות
מוגדלים חודשיים סך  $0,555לחודש ,או סך מחצית המשכורת של הצד המשלם (הסכום
הגבוה מבניהם) עד לסידור הגט בפועל ,וזאת בנוסף לכל תשלום מזונות אחר שיחויב על
ידי בית משפט לענייני משפחה ,או כל סמכות אזרחית אחרת ,וזאת בהתאם לסעיף 0
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דלעיל .הסכום יחל להיות משולם מיד עם תום  185יום מיום קבלת הבקשה בכתב לקבלת
גט ,וכל איחור בתשלום יישא ריבית של  1.0%אחוז לחודש .אם יסודר גט בהסכמה
בהתאם לסעיף זה ,יישאו הצדדים שווה בשווה בכל הוצאה הקשורה לסידור הגט .צד
שיתנגד לסידור הגט למרות המוסכם בסעיף זה ,יישא בכול הוצאות סידור הגט ,וזאת
בנוסף לתשלום מזונות מוגדלים.

 .6אישור ההסכם בבית משפט לענייני משפחה .בכוונת הצדדים להגיש הסכם זה לבית
המשפט לענייני משפחה לאישור בפס"ד בהתאם לסעיף (4ג) לחוק בתי המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה .1660-אם הצדדים יחליטו להתחתן בטקס אזרחי כמתואר להלן בס'
 ,8וטרם אישרו הסכם זה בפני ערכאה שיפוטית ,מתחייבים הצדדים לאשר את ההסכם
בסמוך למועד הנישואין ,וזאת ,בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג .1693 -

 .7פרשנות .מוסכם כי אם תהא התנגשות בין פרשנות משפטית לגבי זכויות של ידועים
בציבור לבין המוסכם בהסכם זה ,תנאי הסכם זה יכריעו.

 .8נישואים אזרחיים .אם לאחר חתימת הסכם זה יתחתנו בני הזוג בחו"ל ,או אם תהא
בעתיד אפשרות להתחתן במדינת ישראל בצורה שלא תיחשב כהתאחדות לשם קידושין
כ"דת משה וישראל" ,מצהירים הצדדים כי הם מסכימים כי תנאי הסכם זה ,למיניהם,
יכריעו את טיב הקשר ביניהם ויתגברו על כל הכרעה של בתי הדין או החקיקה בענייניהם
הרכושיים.

 .9תנאי ,הרשאה להפקיע והרשאה לשליחות בגט

.9.1

תנאי( ___________ :שם מלא של האיש) בן __________ (שם האב)
ו_______ (שם האם) מצהיר בזאת כי הוא נכנס לברית האהבה עם
___________ (שם מלא של האישה) בת ________ (שם האב) ו_______
(שם האם) בתנאי שברית זו לא תיחשב כ"-קניין" או "קידושין" או כ"נישואין" כדת
משה וישראל .וכן מצהירה האישה כי גם היא הסכימה לברית זו באותם תנאים .אם
תחשב הברית על ידי גורם כלשהו כקידושין או כנישואין על פי דת משה וישראל,
קידושין ונישואין אלו יהיו בטלים ומבוטלים מיד .כן מסכימים בני הזוג כי היחסים
ביניהם יוגדרו כ"פילגשות" במובנה ההלכתי.

.9.2

הרשאה להפקעת ה"קידושין" :האיש והאישה חוזרים על הסכמתם כי כוונותיהם
לא להתחתן כדת משה וישראל וכי אם ברית האהבה שלהם תחשב כקידושין או
כנישואין יהא אלו בטלים ומבוטלים .אך אם למרות כוונותיהם והצהרותיהם יצטרכו
בני הזוג מסיבה כלשהו לנהל טקס הגט וצד אחד לא ייתן או יקבל גט מהשני מכל
סיבה שהיא תוך שישה חודשים מבקשה בכתב לעשות כן ,הצדדים מסכימים כי בית
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דין רבני רשאי להפקיע למפרע את הקידושין ,ולהכריז עליהם כבטלים ומופקעים
למפרע ,וזאת על פי הכלל התלמודי "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש".
.9.3

הרשאה לשליחות בגט :האיש והאישה חוזרים על כוונותיהם לא להתחתן כדת משה
וישראל וכי אם ברית האהבה שלהם תחשב כקידושין או כנישואין יהא אלו בטלים
ומבוטלים .אך אם למרות כוונותיהם והצהרותיהם יצטרכו בני הזוג מסיבה כלשהו
לנהל טקס הגט והאיש לא ייתן גט מכל סיבה שהיא ,האיש ממנה מעכשיו בית דין
לכתוב עבורו את הגט ולסדרו .האיש ממנה 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 במקומו ,עד מאה גיטין עד שיוכשר אחד מהם בכתיבה
וחתימה ובנתינה ,לדעת בית הדין המסדר את הגט .האישה מסכימה שקבלת גט
היא לטובתה ,והיא ממנה כל אחד מן היהודים המצוינים בסעיף זה להיות שליח
לקבלת הגט מיד עם בקשתה .האיש מתחייב שלא לבטל את הגט ואת ההרשאה
למתן לגט ,שהוזכרו לעיל .האיש מבטל כל מודעה שייתכן שנתן או שייתן ושיכולה
לפגוע בגט או בהרשאה למתן הגט.

.9.4

שונות :האיש והאישה מצהירים בזאת כי התנאים בהסכם הם כתנאי גד וראובן ,וכי
ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו בשעבוד גוף ונעשו דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי שטרות .האיש והאישה מקבלים על עצמם בשבועה חמורה על דעת הרבים
שלא לבטל שום תנאי מן התנאים שהוזכרו בסעיף  .3בוטלו כל המודעות ומודעי
המודעות שנמסרו ,אם נמסרו ,והעדים עליהם פסולים .האיש והאישה מסכימים כי
כל מעשה אינטימי ביניהם נעשה שלא לשם "קידושי ביאה" ואין בדעתם להתקדש
זה לזה כלל.

 .11עליונות תנאי הסכם זה :למען הסר כל ספק ,סעיפים  1-8להסכם זה יחולו לגבי בני הזוג
גם במקרה שמוכרע מסיבה כלשהי כי ישנם קידושין או כי היו קידושין והם הופקעו או
בוטלו בהתאם לסעיף .6

חתימת האיש _____________ :חתימת האישה______________ :
חתימת עד א'____________________:
חתימת עד ב'____________________:
תאריך_____________ :

חתימת נוטריון או בית המשפט לאישור סעיפים  1-8להסכם זה:
____________________
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