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גם†גברים†צריכים†וזכאים†להגנה†מפני†כפייה†או†ניצול†Æהם†גם†סבורים†כי†ערב†הכניסה†לחופה†נכון†יותר†לנקוט†לשון†של†הדדיות¨
אם†הדבר†אפשריÆ

∂
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לכל†הדעות¨†הבעיה†העיקרית†בנישואין†בלתי≠מוגנים†היא†הכוח†המוקנה†לבעל†¢לעגן†¢את†אשתו¨†בין†בכוונה†©בעת†ויכוח†על†הסדרי
גירושין®†ובין†שלא†בכוונה†©כגון†במקרי†היעלמות†או†אי≠שפיות†חלילה®†Æבדרך†כלל††נרתעים†בתי†הדין†הרבניים†מלכפות†מתן†גט†או
ממתן†תוקף†לגט†שניתן†שלא†בהסכמה†Æהסכמים†המוותרים†על†ניסיון†לכפות†גט¨†ומתרכזים†במקום†זה†בהסדרי†ממון†מסוימים
בין†בני†הזוג†שיש†בהם†כדי†לתמרץ†את†הבעל†לתת†גט†©הסכמים††¨®±≠¥עשויים†להיות†בעלי†סיכוי†רב†יותר†למימוש†על†ידי†בית†דין
רבני†Æלעומת†זאת¨†ישנם†הסכמים†המבקשים†להתמודד†באופן†ישיר†ומקיף†יותר†עם†בעיית†ה¢עיגון†Æ¢דבר†זה†יכול†להיעשות†על†ידי
יצירת†מנגנון†למתן†גט†מטעמו†של†הבעל†הנעדר†©או†אולי†אף†הסרבן®†©הסכמים†∂≠Æ®µ
ההסכמים†המובאים†ב¢קטלוג†¢זה†אינם†היחידים†הקיימים†Æמלבדם†קיימים†הסכמים†רבים†נוספים¨†שחלקם†דומים†לאלה†המובאים
כאן¨†וחלקם†נבדלים†מהם†הבדלים†משמעותיים†Æההחלטה†אילו†מבין†ההסכמים†להכליל†התבססה†על†שקלול†מספר†גורמים¨
וביניהם†השימוש†שכבר†נעשה†בהם¨†הכלים†ההלכתיים†עליהם†מתבססים†ההסכמים†השונים¨†ועוד†Æהשאיפה†לגוון†ולהעניק†מספר
אופציות†הנחתה†אותנו†להימנע†מלכלול†הסכמים†מוכרים†המתבססים†על†אותם†כלים†הלכתיים†בדומה†להסכמים†אחרים†הכלולים
בחוברת†Æכך†למשל†לא†כללנו†הסכם†הנמצא†בשימוש†בידי†ארגון††¢נעמת†¢מאחר†והמכשיר†ההלכתי†עליו†הוא†מתבסס†דומה
להסכם¨†שנוסח†בידי†פרופ†ßרוזן≠צבי†ז¢ל¨†הנכלל†בחוברת†Æבדומה†לכך¨†לא†כללנו†את†ההסכם†שכותרתו†¢ברית†שלום†¨¢הנמצא
בשימוש†התנועה†המסורתית†בישראל¨†שכן†הוא†מבוסס†בעיקרו†על†ההסכם†לכבוד†הדדי†הנכלל†בחוברת†Æמכיוון†אחר¨†נמנענו
מלכלול†הסכמים†המקנים†שיקול≠דעת†מוחלט†לבית≠הדין†הרבני†לגבי†הפעלת†מנגנון†של†¢המרצת†¢מתן†הגט¨†מתוך†הכרה†בכך
שהדבר†עלול†לחשקØלחזק†עוד†יותר†את†היתרון†המבני†הקיים†לבעל†במצב†ההלכתי†הנוכחי†Æכאלה†הם¨†לטעמנו¨†ההסכם†הנמצא
בשימוש†על≠ידי†איגוד†הרבנים†האורתודוכסיים†בארה¢ב†©ה≠†¨®RCAשאף†זכה†לנוסח†עברי†שקיבל†את†הסכמתם†של†הרבנים
עובדיה†יוסף¨†זלמן†נחמיה†גולדברג¨†צימבליסט¨†ודב†גדליה†שוורץ¨†וכן†ההסכם†שנוסח†על≠ידי†הרב†יהודה†בלייך†שפורסם†על≠ידו
במספר†כתבי≠עת†הלכתיים†Æנציין†עוד†ששני†הסכמים†אחרונים†אלה†מותאמים†במיוחד†לציבור†האמריקאי†ולמצב†המשפטי†הקיים
בארה¢ב¨†בו†אין†לבתי≠הדין†הרבניים†סמכות†משפטית†רשמית†המוענקת†מטעם†המדינה†Æהסכם†נוסף†שלא†כללנו†בחוברת†הוא
ההסכם †שנכתב †על≠ידי †הרב †דוד †מישלוב †©ראו †הפניה †ברשימת †הקריאה †הנוספת®¨ †מפאת †אורכו †ומורכבותוÆ
חשוב†להבהיר†כי†ההסכמים†השונים†אינם†בהכרח†מוציאים†זה†את†זה†Æכך¨†לדוגמה¨†ניתן†לחתום†על†אחד†מן†ההסכמים†השייכים
לקבוצה†הראשונה†©הסכמים††¨®±≠¥בצירוף†להסכם†מן†הקבוצה†השנייה†©הסכמים†∂≠†¨®µשכן†המנגנונים†שבהם†משלימים†זה†את
זה†Æעל†דרך†ההכללה†ניתן†לומר†כי†המנגנונים†המאפיינים†את†הקבוצה†הראשונה†מתונים†מאלה†המאפיינים†את†הקבוצה†השנייהÆ
†חתימה†משולבת†יכולה†להביא†לכך†שבמקרה†בו†הסכם†מן†הקבוצה†הראשונה†אינו†מוכיח†את†עצמו¨†ניתן†יהיה†לעשות†שימוש
בהסכם†ה¢רדיקלי†¢יותר†מן†הקבוצה†השנייהÆ
אנו†תקווה†כי†בפרסום†זה†נתרום¨†ולו†במעט¨†לקידום†נישואין†המושתתים†על†שוויון¨†רעות¨†אהבה†ושלוםÆ
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∑

איך†להשתמש†בחוברתø
עו¢ד†סוזן†ווייס¨†מרכז†צדק†לנשים
בחוברת†זו†אספנו†שישה†הסכמי†קדם†נישואין†שונים†Æההסכמים†מחולקים†לשני†סוגי†פתרונות∫
הסוג†הראשון†כולל†הסכמי†קדם†נישואין†המציעים†תמריץ†לבן†הזוג†הסרבן†על†מנת†שיסכים†לשתף†פעולה†במתן†Øקבלת
הגט†Æרוב†התמריצים†מבוססים†על†תשלום†¢מזונות†מוגדלים†¢במצב†בו†בני†הזוג†גרים†בנפרד¨†עד†אשר†הם†מתגרשים†בפועלÆ
לכאן†שייכים†ארבעת†ההסכמים†הראשונים†שבחוברתÆ
הסוג†השני†כולל†הסכמי†קדם†נישואין†המציעים†תנאי†בנישואין¨†אשר†במקרה†ואינו†מתקיים†הנישואין†מופקעים†Æתנאים†אלו
מונעים †את †הצורך †במסירת †הגט †ובקבלתו† Æבמילים †פשוטות¨ †הנישואין †חדלים †מלהתקיים †ללא †צורך †בגטÆ
לכאן†שייך†ההסכם†החמישי†שבחוברתÆ
בנוסף¨†קיימים†הסכמים†המכילים†את†שני†סוגי†הפתרונות†Æיש†בהם†הסכם†תמריץ†לצד†הסרבן¨†וכן†תנאי†הקובע†שניתן†להפקיע
את†הנישואין†אם†הצדדים†אינם†עומדים†בתנאים†שנקבעוÆ
לכאן†שייך†ההסכם†השישי†שבחוברתÆ
בכל†אחד†מן†ההסכמים†ניתן†לכלול†גם†התייחסות†להסדר†חלוקת†הרכוש†בין†בני†הזוג†Æאם†אכן†כך†נעשה¨†ההסכם†יוגדר†גם
כ¢הסכם†ממון†¨¢ואז†יש†לחתום†עליו†בפני†נוטריון†או†בפני†רושם†הנישואין†טרם†הנישואין†ªולאחר†הנישואין≠†בפני†בית†משפט†לענייני
משפחה†או†בית†דין†רבניÆ
כל†עוד†לא†מדובר†בהסכם†שהוא†¢הסכם†ממון†¢אין†צורך†בחתימה†בפני†גורמים†משפטיים†פורמאליים†ודי†בחתימה†בפני†שני†עדים
כשריםÆ

כהקדמה†לכל†הסכם†קדם†נישואין†המופיע†בחוברת¨†ביקשנו†לענות†על†השאלות†הבאות∫
Æ±
≤Æ
≥Æ
Æ¥
Æµ
∂Æ
∑Æ
∏Æ
Æπ

הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
תמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
הדדיות∫†האם†ההסכם†הוא††הדדיø
רכוש∫†האם†ההסכם†משנה†את†הסדר†חלוקת†הרכוש†©¢איזון†המשאבים†®¢הקבוע†בחוק†הישראליø
ייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
בית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף†אותוø
בית†משפט†לענייני†משפחה∫†האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
סמכות†שיפוטית∫†האם†ההסכם†מפנה†את†הצדדים†לערכאה†ספציפית†להתדיינותø
חתימה∫†בפני†מי†יש†לחתום†על†ההסכם†כדי†לתת†לו†תוקףø

בכל†מקרה†נדגיש†כי†אין†בדברי†ההסבר†המובאים†כאן†בכדי†להחליף†ייעוץ†משפטי†מקצועי†מגורם†מוסמך†המוכשר†לכך†Æנבהיר
גם†כי†תשובותינו†לשאלות†∂†ו≠∑†נשענות†על†הבנתנו†את†המצב†המשפטי†וההלכתי†הקיים¨†ומשקפות†את†דעתנו†בלבדÆ
בסוף†החוברת†הוספנו†רשימת†מקורות†להמשך†העמקה†בנושא†Æאנו†תקווה†כי†בהצגת†הסכמי†קדם†הנישואין†בצורה†הזאת¨†יש
ביכולתנו†לעזור†לפתרון†הבעיה†של†נשים†המעוניינות†בגירושין†על≠פי†ההלכה†היהודית¨†על≠ידי†תפיסה†מודרנית†יותר†של†הנישואין
כשותפותÆ

∏
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ההסכמים

תנאי†כתובה
דברי†הסבר†להסכם
†Æ±הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
הרב†שאר†ישוב†כהן†ניסח†את†ההסכם†ב≠∞∏†Æ±πהרב†שאר†ישוב†כהן†הוא†הרב†הראשי†וראש†אבות†בתי†הדין†של†חיפהÆ
≤†Æתמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
ההסכם†מעודד†בעל†סרבן†לתת†גט†לאשתו†בכך†שהוא†מחייב†אותו†לשלם†לאשתו†כתובה¨†תוספת†כתובה†ומזונות†מוגדלים¨
סכומים†אשר†ישולמו†לאשה†לאחר†שהאשה†שלחה†בקשה†בכתב†לבעל†לקבלת†גט†ועברו†∞≥†יום¨†והבעל†עומד†בסירובוÆ
לא†נדרשת†כל†קביעה†שיפוטית†לעצם†הפעלת†מנגנון†התשלום†הקבוע†בהסכם†Æעם†זאת¨†במקרה†ואין†הסכמה†לגבי†סכום†המזונות
וØאו†הכתובה¨†תידרש†הכרעה†שיפוטית†בידי†בית†הדין†או†בית†המשפטÆ
≥†Æהדדיות∫†האם†ההסכם†הוא†הדדיø
לא†Æההסכם†אינו†הדדי†Æההסכם†מעודד†בעל†סרבן†לתת†גט¨†ואינו†נותן†תמריץ†כלשהו†לאשה†סרבנית†לקבל†את†הגטÆ
†Æ¥רכוש∫†האם†ההסכם†משנה†את†הסדר†חלוקת†הרכוש†©¢איזון†המשאבים†®¢הקבוע†בחוק†הישראליø
לא†Æכל†צד†יוכל†לתבוע†על†פי†המצב†המשפטי†הקיים†את†חלקו†ברכוש†Æההסכם†גם†קובע††כי†כל†מה†שהביאה†עימה
האשה†לתוך†הנישואין†יישאר†בידיהÆ
†Æµייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
הסכם†זה†ייחודי†בכך†שיש†לו†אישור†הלכתי†מפורש†וברור†מהרב†שאר†ישוב†כהןÆ
יצויין†כי†ההסכם†אינו††קובע†במפורש†את†סכום†המזונות†מדין†מעוכבתÆ
∂†Æבית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף†אותוø
בהתאם†להבנתנו†את†המצב†המשפטי†וההלכתי†אין†סיבה†להניח†שבית†דין†רבני†לא†יאכוף†הסכם†כזה†לכשיגיע†הדבר†בפניו¨†שהרי
ההסכם†נוסח†ואושר†על†ידי†ראב¢ד†הרב†שאר†יישוב†כהן†Æאמנם††לא†ידוע†על†בית†דין†רבני†שאכף†הסכם†זה¨†עם†זאת¨†המכשיר
המשפטי†של†¢מזונות†מדין†מעוכבת†¢מוכר†היטב†ומעוגן†בהלכהÆ
∑†Æבית†משפט†לענייני†משפחה∫††האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
יש†להניח†כי†בתי†המשפט†לענייני†משפחה†בישראל†יכירו†בהסכם†ויאכפו†אותו¨†למרות†דרישת†ההסכם†שהתשלום†יהיה†על≠פי
נורמות†הלכתיות†Æבאופן†תיאורטי†בתי†משפט†לענייני†משפחה†נדרשים†לעשות†זאת†גם†על≠פי†החוק†הישראלי†כאשר†הם†פוסקים
מזונות†במצב†של†סרבנות†גט¨†גם†בהיעדר†הסכם†מפורש†כזהÆ
∏†Æסמכות†שיפוטית∫†האם†ההסכם†מפנה†את†הצדדים†לערכאה†ספציפית†להתדיינותø
לאÆ
†Æπחתימה∫†בפני†מי†חותמים†על†ההסכם†כדי†לתת†לו†תוקף†כלשהוø
יש†לחתום†על†ההסכם†בפני†שני†עדים†כשרים†לפני†טקס†הנישואין¨†רצוי†בזמן†החתימה†על†הכתובהÆ

∞±
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תנאי†כתובה
הרב†שאר†ישוב†כהן

אנו†העדים†החתומים†מטה¨†מאשרים†בזה†כי†החתן†אמר†לכלה¨†אחרי†הקידושין†לפני†הנישואין∫
¢דין†ודברים†אין†לי†בנכסיך†ובפירותיהן†ובפרות†פירותיהןÆ¢
כמו†כן†התחייב†החתן†באותו†מעמד∫
אני†מתחייב†לתת†לכלה¨†במידה†ותבקש†ממני†זאת†בשעה†שתהא†רעייתי¨†גט†פיטורין¨††תוך†שלושים†יום†מקבלת
דרישתה†בכתב†ממנו†אם†תרצה†זאת¨†ואם†לא†אעשה†זאת†מיד¨†אשלם†לה†כתובתה†מיד¨†הכתובה†הנדוניה
והתוספת≠†וכן†אשלם†לה†מיד†מזונות†מדין†מעוכבת†מחמתו¨†בעין†יפה†ולפי†כבודה†ומעמדה¨†ודין†התחייבות†זו¨
מעכשיו¨†בקגא¢ס¨†ובכל†אופן†המועיל†על†פי†ד¢ת†ועל†פי†חוק†המדינהÆ
ולראיה†באנו†על†החתום∫
עד†ראשון†___________________________
עד†שני†_____________________________
מודה†אני†על†הנ¢ל

הסכמי†קדם†נישואין

±±

הסכם†קדם†נישואין
דברי†הסבר†להסכם
†Æ±הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
פרופ†ßאריאל†רוזן≠צבי†המנוח¨†שהיה†מומחה†לדיני†משפחה†ואף†שימש†דיקן†הפקולטה†למשפטים†באוניברסיטת†ת¢א¨†ניסח†את
ההסכם†בשנות†ה≠∞∏¨†לבקשת†ארגון†נעמת¨†במסגרת†מחקר†שכותרתו†היתה†¢פתרונות†לבעיות†אישות†Æ¢ההסכם†במתכונתו
המקורית†נמצא†מאז†בשימוש†ארגון†נעמת†ואף†מכונה†לעיתים†הסכם†נעמתÆ
ההסכם המובא בחוברת זו נמצא בשימוש ארגון יד לאשה וכולל שינויים קלים†©בסעיף†≥†להסכם®†עליהם†המליצו†גורמים†הלכתייםÆ
השינויים†נערכו†על≠ידי†עו¢ד†ווייס†בעת†שניהלה†את†הארגוןÆ
≤†Æתמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
ההסכם†מעודד†בעל†סרבן†לתת†גט†לאשתו†בכך†שהוא†מחייב†אותו†לשלם†לאשתו†מזונות†מוגדלים†במקרים†הבאים∫†א†Æבמקרה
בו†בני†הזוג†חיים†בנפרד†במשך†שנה†והאשה†הגישה†תביעת†גירושין†ªב†Æבמקרה†בו†בית†הדין†הרבני†קבע¨†אפילו†לפני†שעברה†שנה¨
כי†על†בני†הזוג†להתגרש¨†או†כי†הקרע†בין†בני†הזוג†אינו†ניתן†לאיחוי†©סעיף†≥†להסכם†רוזן≠צבי®Æ
≥†Æהדדיות∫†האם†ההסכם†הוא†הדדיø
לא†Æההסכם†אינו†הדדי†ªבעל†סרבן†מתחייב†לשלם†מזונות†מוגדלים†לאשה†©סעיף†≥†להסכם†רוזן≠צבי®¨†ואילו†אשה†סרבנית†מאבדת
את †זכותה †למזונות †מן †הבעל †©סעיף †† ¥להסכם †רוזן≠צבי®¨ †אך †לא †מתחייבת †לשלם †לבעל †מזונות †מוגדליםÆ
†Æ¥רכוש∫†האם†ההסכם†משנה†את†הסדר†חלוקת†הרכוש†©¢איזון†המשאבים†®¢הקבוע†בחוק†הישראליø
כן¨†בהיבט†של†הקדמת†מועד†האיזון†Æההסכם†מקדים†את†התאריך†שבו†בני†זוג†יכולים†לדרוש†איזון†משאבים¨†אך†אינו†משנה†את
הסדר†חלוקת†הרכוש†הקבוע†בחוק†הישראליÆ
†Æµייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
הסכם†זה†פשוט†וברור†Æהוא†אינו†הדדי†ªההסכם†נותן†יתרון†לאשה†משום†שבדרך†כלל†נשים†הן†הנפגעות†העיקריות†מבעיית†סרבנות
הגט†Æיש†לציין†שניתן†להפוך†את†ההסכם†להדדי†על†ידי†תיקון†קל†של†סעיף††¥להסכםÆ
∂†Æבית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף†אותוø
בהתאם†להבנתנו†את†המצב†המשפטי†וההלכתי¨†אין†סיבה†להניח†שבית†דין†רבני†לא†יאכוף†הסכם†כזה†לכשיגיע†הדבר†בפניו¨
למרות†שלא†ידוע†על†בית†דין†רבני†או†סמכות†רבנית†אחרת†מובהקת†שאישרה†את†ההסכם†Æזאת†מאחר†והמכשיר†המשפטי†של
¢מזונות†מוגדלים†¢מוכר†היטב†ומעוגן†בהלכהÆ
∑†Æבית†משפט†לענייני†משפחה∫††האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
כן†Æבתי†משפט†לענייני†משפחה†בישראל†הכירו†בהסכמים†מעין†אלו†ואכפו†אותםÆ
∏†Æסמכות†שיפוטית∫†האם†ההסכם†מפנה†את†הצדדים†לערכאה†ספציפית†להתדיינותø
אין†הפניה†מפורשת¨†אך†ההסכם†קובע†שתביעות†בגין†ההסכם†אינן†ניתנות†לכריכה†בתביעת†גירושין¨†מכאן†שלא†תהא†סמכות
לבית≠דין†רבני†לדון†בתביעות†כאלהÆ
†Æπחתימה∫†בפני†מי†חותמים†על†ההסכם†כדי†לתת†לו†תוקףø
יש†לחתום†על†ההסכם†בפני†נוטריון†או†רושם†הנישואין†לפני†הנישואין¨†או†בפני†בית†משפט†או†בית†דין†רבני†לאחר
הנישואיןÆ

≤±

הסכמי†קדם†נישואין

הסכם†קדם†נישואין
פרופ†ßאריאל†רוזן†צבי
שנערך†ביום†_____________Æ
בין∫

_____________†¨†הנושאת†תעודת†זהות†מספר††______________¨†©להלן†≠†¢האשהÆ®¢

לבין∫

______________¨†הנושא†תעודת†זהות†מספר_______________¨†©להלן†≠†¢האיש†¢או†ה¢בעלÆ®¢

הואיל∫

________________†ו_______________††©להלן†≠†¢בני†הזוג†®¢מסכימים†להינשא†זה†עם†זה†בקרובÆ

והואיל∫

ובני†הזוג†מעונינים†להסדיר†עם†נישואיהם†את†יחסי†הממון†ביניהם¨†כפי†שמפורט†להלןª

והואיל∫

ובני†הזוג†מסכימים†ביניהם†כי†לכל†ההתנאות†שביניהם†בהסכם†זה†יהיה†תוקף†של†תנאי†כתובהÆ

לפיכך†סוכם†בין†בני†הזוג†כדלקמן∫
†Æ±מבוא
המבוא†להסכם†זה†מהווה†חלק†בלתי†נפרד†הימנוÆ
≤†Æמימוש†מוקדם†של†זכות†לאיזון†משאבים
א†Æלכל†אחד†מבני†הזוג†תהא†הזכות†לתבוע†למימוש†הזכות†לאיזון†משאבים††מכוח†חוק†יחסי†ממון†בין†בני†זוג¨†התשל¢ג†≠†≥∑±π
©להלן†≠†¢חוק†יחסי†ממון†¨®¢בהתקיים†אחת†מן†הנסיבות†המפורטות†להלן∫
©†®±בני†הזוג†חיים†בנפרד†תקופה†של†למעלה†מששה†חודשים†ואחד†הצדדים†הגיש†תביעה†לגירושין¨†לרבות†תביעה†להתרת†נישואין
©להלן†≠†¢תביעה†לגירושין†®¢לבית†הדין†המוסמךÆ
©≤®†עיכוב†המימוש†של†זכות†האיזון†עלול†לגרום†לבן†הזוג†התובע†את†המימוש†נזק†בלתי†ניתן†לתיקוןÆ
©≥®†עם†פטירת†אחד†מבני†הזוגÆ
ב†Æכל†צד†להסכם†יהיה†רשאי†לדרוש†את†עיכוב†מימוש†הזכות†על≠פי†סעיף†≤©א®†דלעיל†לתאריך†אחר†שייקבע†על≠ידי†בית†המשפט
לפי†שיקול†דעתו†של†בית†המשפט¨†אם†בית†המשפט†ישתכנע†שהמימוש†האמור†מהווה†ניצול†לרעה†של†ההסכם¨†או†נעשה†בחוסר
תום≠לב¨†או†אין†לו†הצדקה†בנסיבות†הענייןÆ
ג†Æהוראת†ס¢ק†≤©א®†לעיל†ממירה†את†מועדי†מימוש†הזכות†לאיזון†משאבים†הקבועים†בחוק†יחסי†ממוןÆ
≥†Æחיוב†הבעל†לשלם†לאשה†מזונות†בסכום†מוסכם†מראש
א†Æהאיש†מתחייב†לזון†ולפרנס†את†אשתו¨†האשה¨†כהילכות†גוברין†יהודאין†דזנין†ומפרנסין†את†נשיהן†בקושטא†כל†זמן†היותם†נשואים
כדת†משה†וישראל†בין†שיחיו†בשלום†יחדיו¨†ובין†שחס†ושלום†תיקבע†דירתם†בנפרד†מכל†טעם†שיהיה†Æאם†יחיו†בשלום¨†קיום†חיוב†זה
יהיה†כנהוג†בין†איש†והאשה†Æואם¨†חס†ושלום¨†לא†יחיו†בשלום¨†מתחייב†הבעל†לתת†לאשתו†כל†חודש†מזונותיה†בסכום†השווה
ל†≠†•∞†µמן†הכנסה†החודשית†הממוצעת†שקיבל†הבעל†בחצי†שנה†קודם†לכל†תשלום†ותשלום¨†ולא†פחות†מ≠†_________ש¢ח
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©_________†אלפים†שקלים†חדשים®†לחודש†Æהסכום†של†_________†ש¢ח†יוצמד†למדד†יוקר†המחיה†בארץ†ישראל†צמוד
למדד†______†שנת†_________¨†למניינם†Æסכום†זה†מקובל†על†הבעל†כערך†חובתו†משעת†נישואין†לפרנסת†אשתו†על†פי†דיןÆ
התחייבות†זאת†תהיה†בתוקף†כל†זמן†היותם†נשואים†כדת†משה†וישראל¨†גם†אם†לאשה†פרנסה†וØאו†הכנסה†ממקור†אחר†Æהבעל†מוחל
לאשה †על †כל †זכויותיו †והחיובים †שזוכה †בהם †אדם †כשנושא †אשה †מתשמיש †ומעשי †ידיה †בזמן †שהתחייבות †זו †בתוקףÆ
ב†Æמוסכם†שהתחייבות†של†הבעל†למזונותיה†של†אשתו†על†פי†ס¢ק†≥©א®†של†הסכם†זה†תכנס†לתוקף¨†והוראות†סעיף†≤†להסכם†זה
לא†יעמדו†לזכותו†של†האיש¨†בהתקיים†אחת†מהנסיבות†המתוארות†להלן∫
©†®±האשה†הגישה†תביעת†גירושין†לבית†הדין†המוסמך¨†ומוכנה†לקבלת†הגט†והצדדים†חיים†בנפרד†למעלה†מ≠†≤†±חודשÆ
©≤®†בית†הדין†המוסמך†קבע†כי†אין†סיכוי†לשלום≠בית†בין†בני†הזוג¨†או†כי†עליהם†להתגרש¨†או†כי†מצווה†עליהם†להתגרש¨†או†המליץ
על†גירושין¨†או†כל†לשון†אחר†שמשמעה†כי†אין†על†בני†הזוג†לחיות†יחד¨†או†חייב†או†כפה†את†הגט†והאשה†מוכנה†לקבלת†הגטÆ
©≥®†הקרע†בחיי†הנישואין†של†בני†הזוג†אינו†ניתן†עוד†לאיחוי†והאשה†מוכנה†לקבלת†הגטÆ
†Æ¥פטור†הבעל†מתשלום†מזונות†לאשה
אם†הגיש†האיש†תביעה†לגירושין†נגד†האשה†לבית†הדין†והוא†מוכן†לתת†גט†ובני†הזוג†חיים†בנפרד†למעלה†מ≠†≤†±חודש†או†בהתקיים
אחת†מהנסיבות†המפורטות†בס¢ק†≥©ב®†©≤®†או†≥©ב®†©≥®†לעיל¨†והאשה†מסרבת†לקבל†את†הגט¨†יהיה†הבעל†פטור†כליל†ממזונות†האשה
והוראות†סעיף†≤†להסכם†זה†לא†יעמדו†לזכותה†של†האשהÆ
†Æµשונות
א†Æתביעות†על†פי†הסכם†זה†לא†ניתנות†לכריכה†בתביעות†גירושיןÆ
ב†Æבני†הזוג†מבקשים†לאשר†הסכם†זה†כהסכם†ממון†בהתאם†ל¢חוק†יחסי†ממון¢Æ
ג†Æאם†כל†תנאי†בהסכם†זה†שונה†מהאמור†ב¢חוק†יחסי†ממון†¨¢תנאי†הסכם†זה†גוברים†על†האמור†ב¢חוק¢Æ
ד†Æבני†הזוג†רואים†בהסכם†זה†נספח†לכתובה†וחלק†בלתי†נפרד†ממנהÆ
ה†Æבני†הזוג†מצהירים†כי†קבלו†קניין†בדין†הקשר†לכל†התחייבויותיהם†במסמך†זהÆ
ועל†זה†באנו†על†החתום
___________________
שם∫_________________
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הסכמי†קדם†נישואין

___________________
שם∫†_______________

אימות†של†רושם†הנישואין
אני†הח¢מ¨†הרב†____________________¨†הנושא†תעודת†זהות†מס†¨_________________†ßבתפקידי†כמסדר†קידושין
לזוג†הנ¢ל¨†ובהתאם†לסמכות†שניתנה†לי†כרושם†נישואין†על†פי†ס¢ק†≤©ג®†של†חוק†יחסי†ממון†בין†בני†הזוג≠התשל¢ג¨†מאמת†את†מסמך
זה¨†והנספח†המצורף†אליו¨†המהווה†הסכם†הממון†שנכרת†בשעת†עריכת†הנישואין†של†בני†הזוג†ומאשר†כדלקמן∫
†Æ±הן†החתן†והן†הכלה†חתמו†בפני†על†הסכם†הממון†לאחר†שקראו†את†המסמך¨†הבינו†את†משמעותו†והסכימו†לתוכנוÆ
≤†Æחתימתם†של†החתן†והכלה†נעשתה†מרצונם†הטוב¨†ללא†עושק¨†ללא†כפיה†וללא†לחץÆ
≥†Æהחתן†והכלה†קבלו†קניין†של†התחייבויותיהם†הכלולות†בהסכם†הממון†בנוכחות†העדים†החתומים†ומעידים†על†כך†Æהחתן†והכלה
הסכימו†לקבל†את†העדים†הח¢מ†כעדים†מתאימים†לצורך†אישור†זהÆ
ולראיה†באתי†על†החתום†היום††_______________†††שם†הרשם∫______________
עד∫
______________
שם†העד
עד∫
______________
שם†העד

אימות††של†מסדר†הקידושין
אני†הח¢מ¨†_______________¨†הנושא†תעודת†זהות†מס†¨___________†ßבתפקידי†כמסדר†קידושין†לזוג†הנ¢ל¨†מאמת†את
מסמך†זה¨††המהווה†הסכם†הממון†על†פי†ס¢ק†≤©ג®†של†חוק†יחסי†ממון†שנכרת†בשעת†עריכת†הנישואין†של†בני†הזוג†ומאשר†כדלקמן∫
†Æ±הן†החתן†והן†הכלה†חתמו†בפני†על†הסכם†הממון†לאחר†שקראו†את†המסמך¨†הבינו†את†משמעותו†והסכימו†לתוכנוÆ
≤†Æחתימתם†של†החתן†והכלה†נעשתה†מרצונם†הטוב¨†ללא†עושק¨†ללא†כפיה†וללא†לחץÆ
≥†Æהחתן†והכלה†קבלו†קניין†של†התחייבויותיהם†הכלולות†בהסכם†הממון†בנוכחות†העדים†החתומים†ומעידים†על†כך†Æהחתן
††והכלה†הסכימו†לקבל†את†העדים†הח¢מ†כעדים†מתאימים†לצורך†אישור††זהÆ
ולראיה†באתי†על†החתום†היום††__________________†††††הרב†______
עד∫
______________
שם†העד
עד∫
______________
שם†העד
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הסכם†לכבוד†הדדי
דברי†הסבר†להסכם
†Æ±הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
ניסוח†ההסכם†הושלם†בשנת†≥∞∞≤†Æהרב†אלישיב†קנוהל¨†הרב†דוד†בן†זזון¨†והטוענת†הרבנית†רחל†לבמור†חברו†יחד†לניסוחוÆ
במהלך†עבודת†ניסוח†ההסכם†התייעצו†עם†מומחים†רבים†מתחום†דיני†המשפחה†ומתחום†ההלכה†היהודית†על†מנת†להגיע†להסכם
זה†Æהשלמת†ניסוח†ההסכם†נעשתה†כאשר†הובא†בפני†קבוצת†אנשי†ונשות†הלכה†ומשפט†שכונסה†על†ידי†ארגון†¢קולך†Æ¢מספר
גופים††מצאו†לנכון†להשתמש†בהסכם†זה†כפי†שהוא¨†או†כבסיס†להסכם†משלהם†בשינויים†קלים¨†ביניהם†ניתן†לציין†את†ארגון
¢קולך†¨¢מועצת†רבני†¢ישראל†הצעיר†¢בישראל†והתנועה†ליהדות†מסורתית†בישראלÆ
≤†Æתמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
ההסכם†מעודד†בעל†לתת†גט†לאשתו†בכך†שהוא†מתחייב†לשלם†סכום†כסף†נכבד†כמזונות†מוגדלים†לאשה†במקרה†בו†האשה
הגישה†בקשה†להתגרש¨†ניסיונות†שיקום†הנישואין†על≠ידי†גורם†מקצועי†במשך††∂≠πחודשים†לא†הצליחו¨†והוא†עדיין†לא†נתן†לאשתו
גט†בתום†תקופת†ההמתנהÆ
≥†Æהדדיות∫†האם†ההסכם†הדדיø
כן†Æההסכם†הוא†הדדי†Æבמקרה†בו†האשה†מסרבת†לקבל†את†הגט†היא†מחויבת†לשלם†לבעל†מזונות†מוגדלים†באותו
שעור†שהוא†התחייב†בו†©הסכם†לכבוד†הדדי¨†פסקה†וÆ®ß
†Æ¥רכוש∫†האם†ההסכם†משנה†את†הסדר†חלוקת†הרכוש†©¢איזון†המשאבים†®¢הקבוע†בחוק†הישראליø
כן†Æבמספר†מובנים∫
א†Æכמו†הסכמים†אחרים†בחוברת¨†גם†הסכם†זה†מקדים†את†המועד†שבו†יכול†בן†זוג†לדרוש†¢איזון†משאבים©†¢סעיף†ב†®±©ßלנספח
להסכם®Æ
ב†Æההסכם†מתייחס†לכתובה†Æעל≠פי†ההסכם¨†האשה†מסכימה†שעיקר†הכתובה†יהיה†כלול†בסכומים†שהיא†זכאית†להם†על†פי
בחירתהÆ
היא†מוחלת†על†תוספת†כתובה†שהובטחה†לה†על≠ידי†הבעל†בכתובה†©סעיף†ב†®≤≠≥©ßלנספח†להסכם®†Æבמקום†סכומים†אלו¨
האשה†יכולה†לבחור†אם†היא†רוצה†את†חלוקת†הרכוש†על≠פי†הסדר†¢איזון†המשאבים†¢הקבוע†בחוק†הישראלי¨†או†לקבל†∞∞∞¨∞µ
©†₪סעיף†א†ßלנספח†להסכם®Æ
ג†Æההסכם†מתייחס†למזונות†ילדים†בסעיף†הצהרתי†Æעל≠פי†החוק†יש†לנהוג†בהתאם†להלכה†היהודית†הקובעת†כי†הבעל†נושא
בעול†המזונות†הכרחיים†של†הילדים¨†בעוד†שההסכם†קובע†כי†המזונות†ההכרחיים†של†הילדים†יתחלקו†בשיעור†יחסי†ליכולתם
הכלכלית†של†בני†הזוג†©סעיף†ג†ßלנספח†להסכם®Æ
†Æµייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
ההסכם†קיבל†אישור†מפורש†וברור†של†הרב†קנוהל†ושל†הרב†בן†זזון¨†רבנים†מתנועת†הקיבוץ†הדתי†ורבנים†נוספים†שאמצו†אותוÆ
ההסכם †דורש †מבני †הזוג †¢תקופת †צינון† ¢וטיפול †זוגי †אצל †גורם †מקצועי †©סעיף †ג† ßלהסכם †לכבוד †הדדי®Æ
בהסכם †זה †כתובת †האשה †כלולה †בסכומים †שהיא †מקבלת †על †פי †חוק †יחסי †ממון †בין †בני †זוג †תשל¢ג≠≥∑Æ±π
ההסכם†מספק†תשתית†לשינוי†הפסיקה†המקובלת†בבית†הדין†הרבני†הנוגעת†למזונות†ילדים¨†והוא†היחיד†מבין†ההסכמים†המתייחס
למזונות†ילדיםÆ

∂±

הסכמי†קדם†נישואין

יש†הרואים††בהסכם†זה†חסרון∫†ההסכם†הוא†מורכב¨†מאחר†והוא†מנסה†להתמודד†לא†רק†עם†סרבנות†גט†אלא†גם†עם†נושאים
אחרים†כמו†שיקום†הנישואין¨†כתובה†ומזונות†ילדיםÆ
∂†Æבית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף
אותוø
בית†הדין†הרבני†אינו†נוהג†ואינו†נדרש†¢להכיר†¢באף†הסכם†בצורה†כוללנית†וגורפת†ולכן††טרם†הכיר†באופן†רשמי†בהסכם†Æעם
זאת¨†כפי†שציינו†גם†לגבי†הסכמים†אחרים†בחוברת¨†המכשיר†המשפטי†של†¢מזונות†מוגדלים†¢אושר†על≠ידי†סמכויות†רבניות†Æיתר
על†כן¨†הסכם†זה†נכתב†ונוסח†בהשפעת†הדיינים†Æזאת†ועוד¨†הסכם†זה†או†הסכמים†הבנויים†עליו¨†אושרו†בעת†חתימתם†באופן
פרטני†בבית†הדין†הרבני†Æהשאלה†אם†בית†הדין†הרבני†יאכוף†הסכם†זה¨†תלויה†בהרכבו†של†בית†הדין†ובתפיסת†העולם†של†הדיינים
היושבים†בהרכב†Æמכל†מקום¨†מכיוון†שגם†בתי†המשפט†לענייני†משפחה†אשרו†את†ההסכם†הזה†בעת†חתימתו¨†נראה†כי†בתי
המשפט †כן †יאכפו †את †ההסכם †אם †יובא †בפניהם¨ †ויש †להניח †שתהיה †להסכם †השפעה †מרתיעה †על †בן †הזוג †הסרבןÆ
∑†Æבית†משפט†לענייני†משפחה∫†האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
כן†Æבית†המשפט†לענייני†משפחה†אישר†את†ההסכם†הזה†לזוגות†שחתמו†בפניו†Æיש†להניח†כי†בתי†משפט†לענייני†משפחה†בישראל
יאכפו†אותוÆ
∏†Æסמכות†שיפוטית∫†איזו†סמכות†שיפוטית†יכולה†לאכוף†הסכם†זהø
הסכם†זה†מאפשר†את†אישורו†ואכיפתו†הן†בבית†הדין†הרבני†והן†בבית†המשפטÆ
†Æπחתימה∫†בפני†מי†חותמים†על†ההסכם†כדי†לתת†לו†תוקף†כלשהוø
מאחר †וההסכם †לכבוד †הדדי †מורכב †משני †חלקים¨ †כאשר †החלק †השני¨ †שכותרתו †¢נספח †להסכם †לכבוד †הדדי≠
התניות†ממוניות†¨¢עונה†להגדרה†¢הסכם†ממון†¨¢יש†לחתום†על†ההסכם†כולו†בפני†נוטריון†או†רושם†הנישואין†לפני†הנישואין†Æבמקרה
הצורך†ניתן†לחתום†בפני†בית†המשפט†או†בית†הדין†גם†לאחר†הנישואיןÆ
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שנערך†ב_____________†ביום†______†לחודש†_______†שנת______¨
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†††††††††††††††††††††שם†האשה† †††††††††††††††††††††††††††††מספר†תעודת†זהות
הואיל††והאיש†והאשה†©להלן∫†¢בני†הזוג†®¢הסכימו†ביניהם†להינשא†בחופה††וקידושין†כדת†משה†וישראל¨
הואיל †ובני †הזוג †מתכוונים †לנהוג †כבוד †אחד †כלפי †משנהו †וליישב †חלוקי †דעות †ביניהם †בהגינות †ובדרכי †נעם¨
והואיל†ובני†הזוג†הסכימו†להשתית†את†חיי†נישואיהם†על†יסודות†של†אהבה¨†אחוה¨†שלום¨†שוויון¨†כבוד¨†התחשבות¨†הגינות†ואכפתיות
הדדיים¨

לפיכך¨†סוכם†בין†בני†הזוג†כדלקמן∫
מבוא
א†Æהמבוא†להסכם†זה†מהווה†חלק†בלתי†נפרד†ממנוÆ
ההודעה
ב†Æרצה†אחד†מבני†הזוג†לגור†בנפרד†מבן†זוגו¨†יכול†הוא†למסור†הודעה†בכתב†למשנהו†ובה†הוא†מודיע†כי†הוא†מבקש†לממש†את
התחייבויות†בן†הזוג†השני†המופיעות†בסעיף†ה†ßאו†ו†ßשלהלן¨†לפי†העניין¨†©להלן∫†¢ההודעהÆ®¢
אין†במשלוח†הודעה†על†ידי†בן†זוג†אחד†כדי†למנוע††משלוח†הודעה†גם†על†ידי†בן†הזוג†השניÆ
מסירת†ההודעה†תבוצע†במסירה†אישית†או†במשלוח†ההודעה†בדואר†רשום†או†בתחליף†המצאה†בהתאם†לתקנות†סדר†הדין†האזרחי¨
התשמßßד≠Æ±π∏¥
יום†מסירת†ההודעה†כאמור†יקרא†להלןßß†:יום†ההודעהÆßß
שולח†הודעה†רשאי†לבטלה†בכתב†ולחזור†ולשולחה†לפי†שיקול†דעתו†הבלעדיÆ
אין†בביטול†הודעה†כדי†לפגוע†בתוקפה†של†הודעה†ששלח†בן†הזוג†השניÆ
שיקום†הנישואין
ג†Æ±†Æמקבל†ההודעה†רשאי†לבקש†לשקם†את†הנישואין†בעזרת†גורם†מקצועי†מוסכם†©להלן∫†¢המסייע†לשיקום†הנישואין†Æ®¢בהעדר
הסכמה†בין†בני†הזוג†בבחירת†המסייע†לשיקום†הנישואין¨†ימונה†המסייע†לשיקום†הנישואין†על†ידי†האגודה†הישראלית†לטיפול†במשפחה
ובנישואין†ולחינוך†בחיי†משפחהÆ
≤†Æבני†הזוג†מתחייבים†להופיע†בפני†המסייע†לשיקום†הנישואין††עד†שלוש†פעמים†Æשכרו†של†המסייע†לשיקום†הנישואין†עבור†הפגישות
הנßßל†ישולם†שווה†בשווה†על≠ידי†שני†בני†הזוגÆ
≥†Æלא†יאוחר†מ≠∞∏†±יום†מיום†ההודעה¨†ימסור†המסייע†לשיקום†הנישואין†מכתב†לכל†אחד†מבני†הזוג†בו†יציין†אם†בני†הזוג†הגיעו†להסכמה
לשקם†את†הנישואין¨†אם†לאוÆ
כאשר†בני†הזוג†לא†הגיעו†להסכמה†לשקם†את†הנישואין¨†אך†לדעת†המסייע†לשיקום†הנישואין†יש†בכוחו†של†טיפול†זוגי†לעזור†לבני
הזוג†לשקם†את†נישואיהם¨†יציין†זאת†במכתבוÆ
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התקופה
ד††Æשלח†אחד†מבני†הזוג†הודעה¨†חלפו†∞∏©†±מאה†ושמונים®†יום†מיום†ההודעה†©להלן∫†ßßהתקופה††¨®ßßובני†הזוג†לא†הגיעו†להסכמה†לשקם
את†הנישואין†והמסייע†לשיקום†הנישואין†לא†ציין†כי†לדעתו†יש†בכוחו†של†טיפול†זוגי†לעזור†לבני†הזוג†לשקם†את†נישואיהם¨†זכאי†השולח
לנקוט†כל†פעולה†למימוש†התחייבויות†בן†הזוג†השני†המופיעות†בסעיף†ה†ßאו†ו†ßשלהלן¨†לפי†העניין†©להלן∫†ßßההתחייבויותÆ®ßß
כאשר†המסייע†לשיקום†הנישואין†ציין†כי†לדעתו†יש†בכוחו†של†טיפול†זוגי†לעזור†לבני†הזוג†לשקם†את†נישואיהם††6תוארך†התקופה†ב≠∞π
ימים†נוספים†©להלן¢†:התקופה†הנוספת†®¢ויחול†על†התקופה†הנוספת†האמור†בסעיף†ג†©≤®†שלעילÆ
שולח†הודעה†רשאי¨†בכתב¨†להאריך†את†התקופה¨†ולקצר†את†ההארכה†Æאין†בהארכת†התקופה†על†ידי†בן†זוג†אחד†כדי†להאריך†את
התקופה†הרלוונטית†להודעה†של†בן†הזוג†השניÆ
מוסכם†במפורש†על†בני†הזוג†כי∫
†††Æ±משך†מהלך†שיקום†הנישואין¨†האמור†בסעיף†ג†¨ßנכלל†בתוך†התקופה†האמורה¨†ולא†יאריכה†אף†אם†לא†התקיימו†שלוש†הפגישות
בפני†המסייע†לשיקום†הנישואיןÆ
≤††Æעל†אף†האמור†בסעיף†ג†®≤©†ßשלעיל¨†שולח†ההודעה†רשאי†לנקוט†כל†פעולה†למימוש†ההתחייבויות†בתום†התקופה†והתקופה
הנוספת†©אם†חלה®†בכל†מקרה¨†למעט†במקרה†בו†מונה†מסייע†לשיקום†הנישואין¨††ושולח†ההודעה†עצמו†לא†הופיע†בפניו†לפי†הזמנת
המסייע†לשיקום†הנישואין¨†כאמור†לעילÆ
התחייבויות†בני†הזוג
ה††Æהתחייבויות†האיש
† Æ±האיש †מתחייב †מעכשיו †לשלם †לאשה †דמי †מזונות †חודשיים †בסכום †הגבוה †מבין †הסכומים †המפורטים †להלן:
א††Æסך†בשßßח†השוה†ל≠∞∞©†§†±¨µאלף†וחמש†מאות†דולר†ארהßßב®†לפי†שערו†היציג†כפי†שיהיה†ידוע†בזמן†ביצוע†התשלום†בפועלÆ
סכום †המהווה †•∞©† µחמישים †אחוז® †מהכנסתו †החודשית †הממוצעת †©נטו® †בשנה †שקדמה †ליום †ההודעהÆ
על†אף†התחייבותו†זו†של†האיש†לדמי†המזונות¨†האשה†מסכימה†להסתפק†במזונות†על†פי†הנהוג†והמקובל†על†פי†דין†מיום†הנישואין
ועד†לתום†התקופה†והתקופה†הנוספת†©אם†חלה®Æ
≤††Æהתחייבות†זו†של†האיש†אינה†תלויה†בהכנסותיה†של†האשה†ממשכורת¨†שכר¨†רכוש†או†מכל†מקור†אחר¨†ואינה†ניתנת†לקיזוז†כנגד
חיובים†כלשהם†של†האשה†כלפיוÆ
≥†††Æעל†אף†התחייבותו†לשלם†דמי†מזונות†חדשיים†כאמור†לעיל†בסעיף†קטן††±האיש†מוחל†מעכשיו†על††כל†זכות†המוקנית†לו†על†פי
דין†בהכנסות†שיהיו†לאשה†בתקופה†בה†האשה†זכאית†למימוש†ההתחייבויות¨†לרבות†מעשה†ידיה¨†מותר†מעשה†ידיה¨†מציאתה
או†פירות†נכסיהÆ
†††Æ¥התחייבויות†אלו†שרירות†וקיימות†במלואן†על†אף†כל†מעשה†או†מחדל†של†האשהÆ
††Æµעל†אף†האמור†בסעיף†קטן††¨¥התחייבויות†אלו†בטלות†אם†האשה†תסרב†לסיום†הנישואין†כהגדרת†ßßסיום†הנישואין†ßßבסעיף†ז†ßאו
שלא †תופיע †בבית †הדין¨ †היא †או †שלוחה¨ †במועד †שנקבע †כנדרש †ללא †סיבה †מוצדקת †לאי †ההופעהÆ
ו†Æהתחייבויות†האשה
††Æ±האשה†מתחייבת†מעכשיו†לשלם†לאיש†החל†מתום†התקופה†והתקופה†הנוספת†©אם†חלה®†דמי†מזונות†חודשיים†בסכום†הגבוה
מבין†הסכומים†המפורטים†להלן:
א††Æסך†בשßßח¨†השוה†ל≠∞∞©†§†±¨µאלף†וחמש†מאות†דולר†ארהßßב®†לפי†שערו†היציג†כפי†שיהיה†ידוע†בזמן†ביצוע†התשלום†בפועלÆ
ב† Æסכום †המהווה †•∞©† µחמישים †אחוז® †מהכנסתה †החודשית †הממוצעת †©נטו® †בשנה †שקדמה †ליום †ההודעהÆ
≤††Æהתחייבות†זו†של†האשה†אינה†תלויה†בהכנסותיו†של†האיש†ממשכורת¨†שכר¨†רכוש†או†מכל†מקור†אחר¨†ואינה††ניתנת†לקיזוז†כנגד
††††חיובים†כלשהם†של†האיש†כלפיהÆ
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≥††Æעל†אף†התחייבותה†לשלם†דמי†מזונות†חודשיים†כאמור†לעיל†בסעיף†קטן††±האשה†מוחלת†מעכשיו†על†כל†זכות†המוקנית†לה
על†פי†דין†כלפי†האיש†או†בהכנסות†שיהיו†לאיש†בתקופה†בה†האיש†זכאי†למימוש†ההתחייבויותÆ
††Æ¥התחייבויות†אלו†שרירות†וקיימות†במלואן†על†אף†כל†מעשה†או†מחדל†של†האישÆ
††Æµעל†אף†האמור†בסעיף†קטן††¨¥התחייבויות†אלו†בטלות†אם†האשה†תסכים†לסיום†הנישואין¨†כהגדרת†ßßסיום†הנישואין†ßßבסעיף
ז†ßותופיע†בבית†הדין¨†היא†או†שלוחה¨†במועד†שנקבע†כנדרש¨†אלא†אם†נבצר†ממנה†להופיע†בבית†הדין†מסיבה†מוצדקת†לאי
ההופעהÆ
סיום†הנישואין
ז†Æלעניין†ההתחייבויות†האמורות†בסעיף†ה†ßובסעיף†ו†ßדלעיל¨†¢סיום†הנישואין†¢משמעו∫†סיום†הנישואין†שבין†בני†הזוג†כדת†משה
וישראל¨†ללא†קשר†וללא†התניה†בכל†צורה†או†דרך†שהיא†בנושאים†אחרים†הנלווים†או†הקשורים†לסיום†הנישואין†Æבכלל†זה∫†ענייני
משמורת†הילדים¨†מזונותיהם†וחינוכם¨†עניני†ממון¨†סמכויות†שיפוט†או†נושאים†נלווים†אחרים†כלשהם†©להלן∫†ßßעניינים†אחרים†Æ®ßßלמען
הסר†כל†ספק†מובהר¨†כי†אשה†שמסכימה†לסיום†הנישואין†כדת†משה†וישראל¨†אפילו†אינה†מסכימה†לתנאים†או†לדרישות†בעניינים
האחרים¨†לא†תיחשב†כמי†שמסרבת†לסיום†הנישואיןÆ
שמירת†זכויות
ח†Æלמעט†האמור†לעיל†במפורש†אין†בהסכם†זה†כדי†לפגוע†בזכויות†האיש†וØאו†האשה†וØאו†הילדים†וØאו†בכל†סעד†אחר†העומד
לרשות†מי†מבני†הזוג†וØאו†בחלוקת†הרכוש†של†בני†הזוג¨†כמתחייב†על†פי†דין†וØאו†על†פי†הסכם†שנחתם†ביניהם†וØאו†על†פי†מנהג
המדינה†Æאין†בנקיטת†הליכים†משפטיים†כדי†לגרוע†מן†האמור†בהסכם†זהÆ
כדי†למנוע†פגיעה†בשלום†הבית†מסכימים†בני†הזוג¨†כי†פעולה†המקנה†סמכות†לגוף†שיפוטי†תיעשה†בהסכמה†בלבד†Æכל†עוד†לא
ניתנה†הסכמה¨†תישאר†הסמכות†לגוף†בעל†הסמכות†המקוריתÆ
תוקף†ההסכם
ט†Æאם†יש†מחלוקת†בין†הפוסקים†לגבי†תקפות†ההסכם†או†סעיף†מסעיפיו†לפי†דין†תורה¨†בני†הזוג†מקבלים†על†עצמם†את†השיטה
הנותנת†יתר†תוקף†לסעיפי†ההסכם†Æכל†אחד†מבני†הזוג†מתחייב†לשלם†למשנהו†כל†סכום¨†ומקנה†לו†כל†זכות†בהתאם†לשיטה
הנותנת†יתר†תוקף†לסעיפי†ההסכם¨†כך†שלא†יוכל†לטעון†טענת†ßßקים†ליÆßß
י††Æבני†הזוג†מסכימים¨†כי†במקרה†שחלק†כלשהו†מהסכם†זה†יפסל¨†יושמט¨†יקבע†שאינו†תקף¨†לא†יוכל†להתבצע†או†לא†יוכל†להיות
מוצא†אל†הפועל¨†הרי†דבר†זה†לא†יפגע†בתוקף†שאר†חלקי†ההסכם†והם†יעמדו†בתוקפם†המלאÆ
יא†Æהימנעות†או†שיהוי†או†עיכוב†של†מי†מבני†הזוג†מלתבוע†וØאו†לפעול†למימוש†זכות†המוקנית†לו†על†פי†הסכם†זה†אין†בה†משום
ויתור†או†מחילה†על†כל†זכות†כאמור¨†אלא†אם†נעשו†הויתור†או†המחילה†בכתבÆ
יב††Æכל†ההתחייבויות†בהסכם†זה†חלות†מעכשיו†בשעבוד†הגוף¨†ונעשו†בבית†דין†חשוב¨†לא†כאסמכתא†ולא†כטופסי†שטרות¨†אלא
ככל†שטרי†ממון†הנוהגים†בישראל¨†כהוגן†וכתיקון†רבותינו†ז¢ל†Æכל†התנאים†האמורים†לעיל†תקפים†כתוקף†תנאי†בני†גד†ובני†ראובןÆ
בני†הזוג†התנו†זה†עם†זה†שלא†ישמיטו†את†החיובים†הנובעים†מהסכם††זה†בשביעית†Æתוקף†הסכם†זה†כתוקף†כל†השטרות¨†כתקנת
חז¢ל¨†בביטול†ובפסול†כל†המודעות†ומודעי†מודעות†והעדים†עליהם†Æעל†כל†הנ¢ל†קיבלו†בני†הזוג†התחייבות†בקניין†המועיל¨†על†כל
דבר†לפי†עניינו¨†ובשבועה†Æחתימת†בני†הזוג†על†הסכם†זה†היא†הודאה†בכל†האמורÆ
יג†Æברצון†בני†הזוג†לתת†תוקף†להסכם†זה†הן†לפי†דין†תורה¨†הן†לפי†חוק†יחסי†ממון†בין†בני†זוג¨†תשל¢ג†©†±π∑≥†6להלן¢†:החוק†®¢והן
לפי†כל†דיןÆ
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יד†Æסעיף†שאינו†מוסכם†נמחק†על†ידי†העברת†קו†עליו†וחתימת†שני†בני†הזוג†בראשי†תיבות†על†יד†המחיקה†Æכל†שינוי†של†הסכם†זה
ייעשה†בכתב†בלבד†ובאישור†גוף†שיפוטי†מוסמךÆ
טו†Æהכותרות†בהסכם†זה†נעשו†מטעמי†נוחות†בלבד†ואין†לייחס†להם†משמעות†בפרשנות†ההסכםÆ
טז†Æכל†הסכם†או†שטר†שייעשה†בין†בני†הזוג†לאחר†חתימת†הסכם†זה¨†ולא†יכלול†הפנייה†מפורשת†להסכם†זה¨†יפורש†על†פי†הכתוב
בהסכם†זה†ויהיה†כפוף†לוÆ
יז††Æבני†הזוג†מודיעים†ומצהירים†כי†קראו†את†ההסכם¨†והוא†הוסבר†להם¨†והם†הבינו†את†כל†הכתוב†בו¨†הם†חותמים†עליו†מרצונם
החופשי †ללא †כל †אילוץ¨ †וכי †ניתנה †להם †האפשרות †להתייעץ †עם †כל †מי †שמצאו †לנכון¨ †לרבות †ייעוץ †משפטי †והלכתיÆ
ועל†זה†באנו†על†החתום∫
__________________________††††††††††††††††††††††††__________________________
האיש††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††האשה
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נספח†להסכם†לכבוד†הדדי††0התניות†ממוניות
שנערך†ב_____________†ביום†______†לחודש†_______†שנת______¨
בין †______________________ † † † † † †___________________ † † † † † † † † †©שיקרא †להלן∫ †¢האיש¨®¢
††††††††††††††††††††††שם†האיש†††††††††††††††††††††††††††††מספר†תעודת†זהות
לבין †_____________________ † † †___________________ † † † † † † † † † †©שתקרא †להלן∫ †¢האשה¨®¢
†††††††††††††††††††††שם†האשה† †††††††††††††††††††††††††††††מספר†תעודת†זהות
הואיל † † †והאיש †והאשה †©להלן¢† :בני †הזוג† ®¢הסכימו †ביניהם †להינשא †בחופה †וקידושין †כדת †משה †וישראל¨
והואיל††ובני†הזוג†חתמו†ביום†_______†לחודש†_______†שנת†______†על†הסכם†לכבוד†הדדי¨†וברצונם†להוסיף†לו†את†התניות
הממוניות†כפי†שיפורטו†להלן¨

††††לפיכך¨†הוסכם†בין†בני†הזוג†כדלקמן∫
יחסי†ממון
א†Æ±†Æכל†אחד†מבני†הזוג†מתחייב†לשלם†למשנהו†כל†ממון†ומקנה†לו†כל†זכות†כמתחייב†מהוראות†חוק†יחסי†ממון†בין†בני†זוג¨
התשל¢ג≠≥∑†±πופרשנותן†המוסמכת†כפי†שיהיו†במועד†חלוקת†הרכוש¨†לרבות†הסדר†איזון†המשאביםÆ
≤†Æהאשה†זכאית†לבחור†בין†מימוש†האמור†לעיל†בסעיף†זה†לבין†קבלת†סך†של††∞∞∞¨∞†µשßßח†©חמישים†אלף†שקלים†חדשים®
צמודים†למדד†המחירים†לצרכן†מיום†∂†±בינואר†≥∞∞≤†ועד†למועד†התשלום†בפועלÆ
ב†Æעל†אף†האמור†בחוק†הנßßל¨†מוסכם†במפורש†על†בני†הזוג†כדלהלן:
†Æ±חלוקת†הרכוש†תתבצע†בתום†התקופה†והתקופה†הנוספת†©אם†חלה®†כהגדרתן†בסעיף†ד†ßבהסכם†לכבוד†הדדי††דלעילÆ
≤†Æהסכם†זה†אינו†בא†לפגוע†בזכות†האשה†לעיקר†כתובה†כדין¨†אולם†סכום†זה†כלול†בסכומים†שהיא†זכאית†להם¨†על†פי†האמור
לעיל†בסעיף†א†ßבנספח†זהÆ
≥†Æהאשה†מוחלת†בזאת†על†התוספת†לכתובתה†Æאם†בכל†זאת†תקבל†האשה†בעתיד†סכום†כלשהו†כתוספת†כתובה¨†היא††מתחייבת
לשלם†לבעל†מיד†את†הסכום†שקיבלה†כתוספת†הכתובהÆ
מזונות†הילדים
†ג†††Æבני†הזוג†מתחייבים†לשאת†יחדיו†במזונות†הילדים†שייוולדו†להם¨†לרבות†שווי†הטיפול†בהם†בשיעור†יחסי†ליכולתם†הכלכלית
כמפורט†להלן∫
מוסכם†על†בני†הזוג†כי†בקביעת†מזונות†הילדים†יתחשב†הגוף†השיפוטי†הדן†בעניין†במכלול†המשאבים†שבידי†כל†אחד†מבני†הזוג¨
לרבות∫†חלקו†של†כל†אחד†מהם†בחלוקת†הרכוש¨†יכולת†ההשתכרות†של†כל†אחד†מבני†הזוג¨†זהות†ההורה†המשמורן¨†היקף
הסדרי†הראייה†והביקור¨†דרישות†המשמורת†ועוד†Æהכל†במטרה†להגיע†לקביעה†צודקת†של†חלוקת†נטל†מזונות†הילדים†Æבני†הזוג
מתחייבים†לשלם†כל†סכום†על†פי†האמור†לעילÆ
תוקף†ההסכם
ד†Æאם†יש†מחלוקת†בין†הפוסקים†לגבי†תקפות†ההסכם†או†סעיף†מסעיפיו†לפי†דין†תורה¨†בני†הזוג†מקבלים†על†עצמם†את†השיטה
הנותנת†יתר†תוקף†לסעיפי†ההסכם†Æכל†אחד†מבני†הזוג†מתחייב†לשלם†למשנהו†כל†סכום¨†ומקנה†לו†כל†זכות†בהתאם†לשיטה
הנותנת†יתר†תוקף†לסעיפי†ההסכם¨†כך†שלא†יוכל†לטעון†טענת†ßßקים†ליÆßß
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כל†דין†Æידוע†לבני†הזוג†כי†הוראות†החוק†יחולו†עליהם†במקרה†שלא†נקבע†אחרת†בהסכם†ממון†שנחתם†ביניהם†ואושר†או†אומת
בהתאם†לחוק†וברצונם†שהוראות†החוק†יחולו†עליהם†בכפוף†להוראות†הסכם†זהÆ
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†בביטול†ובפסול†כל†המודעות†ומודעי†מודעות†והעדים†עליהם†Æעל†כל†הנ¢ל†קיבלו†בני†הזוג†התחייבות†בקניין†המועיל¨†על†כל†דבר
†לפי†עניינו¨†ובשבועה†Æחתימת†בני†הזוג†על†הסכם†זה†היא†הודאה†בכל†האמורÆ
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††††ייעשה†בכתב†בלבד†ובאישור†גוף†שיפוטי†מוסמךÆ
י††Æהכותרות†בהסכם†זה†נעשו†מטעמי†נוחות†בלבד†ואין†לייחס†להם†משמעות†בפרשנות†ההסכםÆ
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ב†Æהסכם†לתשלום†מזונות†בנסיבות†שבהן†בן†הזוג†חויב†בגירושין
מבוא
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ההסכם†הנוכחיÆ
התחייבות†האיש
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בתקופה†שבה†האשה†זכאית†למזונות†על†פי†ההסכם†הנוכחי¨†היא†תקבלם†בלא†להתחשב†בהכנסות†שהאשה†תקבל†מעבודה
או†מכל†מקור†אחרÆ
התחייבות†האשה
האשה †מתחייבת †מעכשיו †לשלם †לאיש †דמי †מזונות †חודשיים †את †הסכום †הגבוה †מבין †הסכומים †המפורטים †להלןÆ
א†Æסך†∞∞†±¨µדולר†ארה¢ב†לפי†שער†יציג†ביום†התשלוםÆ
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בתקופה †שבה †האשה †מחויבת †בתשלום †זה¨ †הוא †ישולם †בלא †להתחשב †בכל †הכנסה †שיש †לבעל †מכל †מקור †אחרÆ
בית†הדין†הדן†במימוש†ההתחייבות†שבהסכם†זה†רשאי†לקבוע†סכום†אחר†הנמוך†מהקבוע†לעיל¨†במידה†ויתברר†כי†הבעל†או†האשה
אינם†מסוגלים†לעמוד†בתשלום†הקבוע†בהסכם†הנוכחי¨†עקב†תשלום†מזונות†הילדים†שבהם†חויב†אחד†הצדדים¨†ואין†ברשותם†מקורות
מימון†או†רכוש†הניתן†למימוש†למילוי†התחייבותו¨†או†אם†יתברר†כי†בערכאה†אחרת†נקבע†חיוב†תשלום†מזונות†בעבור†הצד†השניÆ
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חו¢מ†סי†ßרז¨†ודלא†כטופסי†דשטראÆ
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או†לבטל†מכוחו†של†ההסכםÆ
סמכות†שיפוט
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שנעשה†עמם†קניין†על†ההתחייבויות†הממוניות†שבהסכםÆ
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שטר†הבהרה†לעניין†תנאי†בקידושין
דברי†הסבר†להסכם
†Æ±הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
הרב†פרופ†ßנעם†זהר†ניסח†את†ההסכם†בשנת†≥∞∞≤†Æפרופ†ßזהר†הוא†מרצה†לפילוסופיה†באוניברסיטת†בר≠אילן†וחוקר†בכיר
במכון†הרטמןÆ
≤†Æתמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
ההסכם†אינו†כולל†תמריץ†לבעל†לתת†גט†Æבמקום†זאת¨†מכיל†ההסכם†תנאים†לקידושין†Æעל†פי†ההסכם†האשה†תחשב†¢מקודשת¢
כל†זמן†שלא†יתרחש†אחד†מן†הדברים†הבאים∫
א† Æהאשה †פנתה †לבית †דין †ובית †הדין †בירר †ומצא †שהבעל †נעדר †≤† ±חודשים †ואין †שום †הודעה †ממנוÆ
ב†Æבית†הדין†פסק†שהבעל†חייב†לתת†גט†לאשתו†והבעל†עומד†בסירובו†≥†חודשים†©או†נקבע†שהוא†מסרב†≥†חודשים†לבוא†לדיון®Æ
ג†Æבית†הדין†פסק†שהבעל†אינו†כשיר†מבחינה†משפטית†©¢שוטה†®¢לתת†גט†והבעל†עומד†בחזקה†זו†לפחות†≥†חודשיםÆ
≥†Æהדדיות∫†האם†ההסכם†הדדיø
לא†Æההסכם†אינו†הדדי†Æההסכם†מבטל†את†הקידושין†במקרים†של†סרבנות†הבעל†או†עגינות†©הבעל†נעלם†או†שוטה®†אך†ההסכם
אינו†מבטל†את†הקידושין†במקרה†של†סרבנות†האשה†או†במקרה†שהיא†נעדרת†או†מוכרזת†כשוטה†Æההסכם†מניח¨†כנראה¨†כי
במקרים†אלו†הבעל†יוכל†להתחתן†שנית†©¢היתר†מאה†רבניםÆ®¢
Æ¥רכוש∫ †האם †ההסכם †משנה †את †הסדר †חלוקת †הרכוש †©¢איזון †המשאבים† ®¢הקבוע †בחוק †הישראליø
לא†Æההסכם†אינו†מתייחס†כלל†לענייני†רכוש†Æניתן†להניח†שאם†הנישואין†מוכרזים†כבטלים¨†יוכל†כל†צד†לתבוע†את†הרכוש†המגיע
לו†על†פי†חוקÆ
†Æµייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
הסכם†זה†¢עוקף†¢לגמרי†את†הצורך†בנתינת†גט†על≠ידי†הבעל¨†ופותר†את†בעיית†העגינות†במקרה†שהבעל†נעדר†או†אינו†כשיר
לתת†גט†Æיש†לציין†כי†הסכמים†בהם†יש†תמריץ†כספי†לנתינת†הגט†אינם†פותרים†מקרים†קשים†של†עגינות†Æכמו†כן¨†תמריץ†כספי
בלבד †אינו †פותר †בעיות †קשות †של †סרבנות¨ †שכן †לא †ניתן †לכפות †על †הבעל †את †נתינת †הגט †בשום †צורהÆ
∂†Æבית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף†אותוø
יש†יסוד†לחשש†שבתי†הדין†הרבניים†בישראל†היום†לא†יכירו†בתוקף†ההלכתי†של†הסכם†זה†ולא†יאכפו†אותו†Æאומנם¨†אם†כנים
הדיינים†המכריזים†לעיתים†כי†¢קצרה†ידנו†מלהושיע¨†ואילו†רק†הייתה†דרך†היינו†מחלצים†אותך†מבעל†אכזר†6†¢הסכם†זה†נותן
בידם†את†האמצעי†הדרוש†לכך††Æעם†זאת¨†יש†לציין†שבסוף†המאה†ה≠†±πובתחילת†המאה†ה≠∞≤¨†קידמו†רבנים†מצרפת†את
הרעיון†של†תנאים†לקידושין†כפתרון†לסרבנות†גט†ועגינות¨†אך†רוב†רבני†אירופה†התנגדו†לכך†בתוקף†Æהרעיון†אומץ†בפועל†בידי
רבני†מצרים†ומאז†הועלה†מספר†פעמים¨†בין†היתר†על≠ידי†הרב†עוזיאל†והרב†ברקוביץ¨†מבלי†שאומץ†הלכה†למעשה†על≠†ידי
הממסד†הרבני†האורתודוכסיÆ
∑†Æבית†משפט†לענייני†משפחה∫†האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
לא†Æמבחינת†המערכת†המשפטית†בישראל¨†אכיפת†הסכם†זה†יכולה†להיות†אך†ורק†בבית†הדין†הרבני†מכיוון†שההסכם†מבטל
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הסכם†לנישואין†בצדק†ובהגינות
דברי†הסבר†להסכם
†Æ±הכותב∫†מי†ניסח†את†ההסכםø
עו¢ד†סוזן†ווייס†וטו¢ר†רבקה†לוביץ†ממרכז†צדק†לנשים†ניסחו†את†ההסכם†בשנת†∑∞∞≤Æ
סעיפים†≥≠†±נוסחו†בהשראת†ההסכם†של†אריאל†רוזן≠צבי†ז¢ל†©ראו†הסכם†≤†בחוברת†זו®¨†וסעיף††¥נוסח†בהשראת†ה¢הסכם
שלושה†חלקים†¢של†הרב†מיכאל†ברוידÆ
≤†Æתמריץ∫†כיצד†מתמרץ†ההסכם†בעל†סרבן†לתת†גטø
ההסכם†מעודד†בעל†לתת†גט†לאשתו†בכך†שהוא†מחייב†את†הבעל†לשלם†לאשתו†מזונות†מוגדלים†במקרה†שבו†בני†הזוג†חיים
בנפרד †∏† ±חודשים †רצופים¨ †וצד †כלשהו †פנה †בבקשה †לגט †©סעיף †≤ †להסכם †לנישואין †בצדק †ובהגינות®Æ
בנוסף¨†ההסכם†מכיל†תנאים†לקידושין†מן†הסוג†של†תנאי†מפסיק∫†אם†הצדדים†פרודים†∏†±חודשים†וצד†אחד†תובע†גירושין¨†הקידושין
מתבטלים†למפרעÆ
כמו†כן¨†ההסכם†מסמיך†את†בתי†הדין†להפקיע†את†הקידושין†וממנה†שליח†לגט†©סעיף††¥להסכם†לנישואין†בצדק†ובהגינות®Æ
≥†Æהדדיות∫†האם†ההסכם†הוא†הדדיø
כן†Æההסכם†הוא†הדדי†בכל†הנושאיםÆ
† Æ¥רכוש∫ †האם †ההסכם †משנה †את †הסדר †חלוקת †הרכוש †©¢איזון †המשאבים† ®¢הקבוע †בחוק †הישראליø
כן¨†בהיבט†של†הקדמת†מועד†איזון†המשאבים†Æההסכם†מקדים†את†התאריך†שבו†בן†זוג†יכול†לדרוש†¢איזון†משאבים†¨¢אך†אינו†משנה
את†הסדר†חלוקת†הרכושÆ
†Æµייחודיות∫†מה†מאפיין†את†ההסכם†הזה†לעומת†האחריםø
הסכם†זה†כולל†בתוכו†מספר†מנגנונים†למניעת†עגינות∫†ההסכם†כולל†הן†תמריץ†של†¢מזונות†מוגדלים©†¢סעיפים†≥≠†±להסכם
לנישואין†בצדק†ובהגינות®†למניעת†סרבנות¨†והן†סעיף†המאפשר†ביטול†והפקעת†הקידושין†כדי†למנוע†בעיות†של†עגינות†©סעיף†¥
להסכם†לנישואין†בצדק†ובהגינות®Æ
יש†לציין†שההסכם†לא†קיבל†אישור†הלכתי†משום†גורם†הלכתי†מובהקÆ
בהסכם†זה†האשה†מוותרת†על†כתובתהÆ
∂†Æבית†הדין†הרבני∫†האם†בית†הדין†הרבני†יכיר†בהסכם†זה†כבר≠תוקף†מבחינה†הלכתית†øהאם†בית†הדין†יאכוף†אותוø
לגבי†סעיפים†≥≠†∫±בהתאם†להבנתנו†את†המצב†המשפטי†וההלכתי†אין†סיבה†להניח†שבית†דין†רבני†לא†יאכוף†הסכם†כזה†לכשיגיע
הדבר†בפניו¨†למרות†שלא†ידוע†על†בית†דין†רבני†או†סמכות†רבנית†אחרת†מובהקת†שאישרה†את†ההסכם†Æזאת†מאחר†והמכשיר
המשפטי†של†¢מזונות†מוגדלים†¢מוכר†היטב†ומעוגן†בהלכהÆ
לגבי†סעיף††∫¥לא†Æיש†להניח†שבתי†הדין†הרבניים†בישראל†היום†לא†יכירו†בתוקף†ההלכתי†של†סעיף††¥להסכם†זה†ולא†יאכפו†אותוÆ
†למרות†זאת¨†יש†לציין†שבסוף†המאה†ה≠†±πובתחילת†המאה†ה≠∞≤¨†קידמו†רבנים†מצרפת†את†הרעיון†של†תנאים†לקידושין†כפתרון
לסרבנות†גט†ועגינות¨†אך†רוב†רבני†אירופה†התנגדו†לכך†בתוקף†Æמאז†הועלה†הרעיון†מספר†פעמים†מבלי†שאומץ†הלכה†למעשה
על†ידי†הממסד†הרבני†האורתודוכסיÆ
∑†Æבית†משפט†לענייני†משפחה∫†האם†בית†משפט†לענייני†משפחה†יאכוף†הסכם†זהø
כן †לגבי †סעיפים †≥≠† ∫±בתי †משפט †לענייני †משפחה †בישראל †הכירו †בהסכמים †מעין †אלו †ואכפו †אותםÆ
לא†לגבי†סעיף††∫¥אכיפת†הסכם†זה†יכולה†להיות†אך†ורק†בבית†הדין†הרבני¨†מכיוון†שההסכם†משפיע†על†המעמד†האישי†של†יהודים¨
דבר†הנמצא†בסמכותו†הייחודית†של†בית†הדין†הרבניÆ
∏†Æסמכות†שיפוטית∫†האם†ההסכם†מפנה†את†הצדדים†לערכאה†ספציפית†להתדיינותø
כן†Æבהסכם†הצדדים†מסכימים†להתדיין†בבית†משפט†לענייני†משפחה†בכל†הנושאים†שביניהם†©סעיף††±להסכם†לנישואין†בצדק
ובהגינות®Æ
†Æπחתימה∫†בפני†מי†חותמים†על†ההסכם†כדי†לתת†לו†תוקף†כלשהוø
יש†לחתום†על†ס†±≠≥†ßשל†ההסכם†בפני†נוטריון†לפני†הנישואין†או†בית†משפט†לאחר†הנישואין¨†ועל†ס†¥†ßבפני†שני†עדים†כשרים
לפני†טקס†הנישואיןÆ
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הסכם†לנישואין†בצדק†ובהגינות
עו¢ד†סוזן†ווייס†מרכז†צדק†לנשים
אנו¨

__________ __________ __________
©שם†פרטי†של†החתן®
תÆז
שם†החתן

__________ __________ __________
©שם†פרטי†של†הכלה®
תÆז
שם†הכלה

החתומים†מטה¨†מסכימים†להינשא†כדת†משה†וישראל†בצדק†ובהגינות†Æאנו†מקווים†ומתפללים†שנישואינו†יצליחו†ושנזכה†לחיות†יחד
שנים†רבות†באושר†ובטוב†Æבמקרה†שיארע¨†חלילה†וחס¨†שתהא†בינינו†ריב†ומדון†אנו†מסכימים†לעשות†מאמצים†רבים†לשקם†את
נישואינו†למען†תשרה†שוב†האהבה†בביתנו†ונחיה†יחדיו†באחווה†בשלום†וברעותÆ
בכדי†לקיים†נישואין†בצדק†ובהגינות†אנו†מסכימים†להינשא†על†פי†התנאים†הבאים∫
 Æ±חלוקת†הרכוש†המשפחתיÆ
אם†נחיה†בנפרד†∏†±חודשים¨†או†למעלה†מזה¨†אנו†מסכימים∫
©א®†שכל†אחד†מאיתנו†יהיה†רשאי†לפנות†לבית†משפט†לענייני†משפחה†©או†כל†בית†משפט†אזרחי†אחר®†בבקשה†לחלק†את†הרכוש
המשפחתי †ו¢לאזן†את†המשאבים†¢שצברנו†במשך†הנישואין¨†וזאת†אף†לפני†פקיעת†הנישואין††6אם†על†ידי†גט†כריתות†ואם†על†ידי
הפקעה†©ראה†סעיף††¥להלן®ª
©ב®†שבית†משפט†לענייני†משפחה†©או†כל†בית†משפט†אזרחי†אחר®†יהיה†הערכאה†המקובלת†על†שנינו†לדון†בענייני†חלוקת†הרכושØ
איזון†המשאבים†שלנו¨†ואנו†מוותרים†על†כל†טענה†שכנגד†מתן†הרשאה†זוª
©ג® שחלוקת†הרכושØאיזון†המשאבים†יבוצע†אך†ורק†על †בסיס†החוקים†האזרחיים†של†המדינה†ופסיקותיו†לגבי †הגדרת†הרכושØ
המשאבים†וחלוקתו† Æעל†אף†האמור†בסעיף†זה¨†אנו†מסכימים†כי†בית†המשפט†יהא†רשאי†להמנע†מחלוקת†הרכושØאיזון†המשאבים
לגבי אותו†צד†המונע†מהשני†גירושין†כדת†משה†וישראלÆ
עם †קבלת †הגט¨ †וחלוקת †הרכוש †בהתאם †לסעיף †זה¨ †מוותרת † †____________ †©שם †ראשון †של †הכלה® †על †כתובתהÆ
≤ Æמזונות†מוגדליםÆ
אנו†מסכימים†שאם†נחיה†בנפרד†∏†±חודשים¨†או†למעלה†מזה¨†ואחד†מאיתנו†דרש†או†תבע†לגירושין¨†כל†אחד†מאיתנו†ישלם†לשני
מזונות†מוגדלים†חודשיים†בסך†∞∞∞¨≤†§†לחודש¨†או†סך†מחצית†המשכורת†של†הצד†המשלם†©הסכום†הגבוה†מביניהם®¨†עד†אשר
הנישואין†כדת†משה†וישראל†יופקעו†על†ידי†גט†כריתות†©והנפקת†תעודת†גירושין†במידה†ואנו†גרים†במדינת†ישראל†בעת†הגירושין® Æאנו
מסכימים†ש____________†©שם פרטי†של†החתן®†לא†יחוייב†במזונות†מוגדלים†האמורים†בסעיף†זה†ל†____________
©שם פרטי†של†הכלה®†במידה†ו___________†©שם פרטי†של†הכלה®†מסרבת†לקבל†ממנו†גט†ללא†כל†תנאי†מצידו†או†מצידה¨
לבקשתו†ªכמו†כן¨†__________©שם פרטי†של†הכלה®†לא†תחוייב†במזונות†מוגדלים†ל__________©שם פרטי†של†החתן®†במידה
ו____________©שם פרטי †של †החתן® †מסרב †לתת †לה †גט¨ †ללא †כל †תנאי †מצידה †או †מצידו¨ †לבקשתהÆ
≥ Æאישור†והצהרת†כוונותÆ
אנו†מסכימים†לאשר†הסכם†זה†באופן†שיהיה†חוקי†ומקובל†על†פי†כללי†המדינה†בה†אנו†נישאים† Æמבלי†לגרוע†מן†האמור†לעיל¨†אנו
מסכימים†שכל†חילוקי†הדעות†הקשורים†לנישואים†שלנו†והנובעים†ממנו¨†לרבות†הקשור†לילדינו¨†יידונו†אך†ורק†בערכאת†בית†משפט
אזרחיÆ
חתימת†החתן____________ †חתימת†הכלה†___________________
חתימת†רשם†נישואין†או†נוטריון∫†____________________
 Æ¥תנאי†לקידושין¨†הפקעת†הקידושין†והרשאה†לגט™†Æ
©__________¥Æ±שם פרטי†של†החתן®†מצהיר†בזאת†כי†הוא†מתכוון†לקדש†את†__________©שם פרטי†של†הכלה®¨
ו__________†©שם פרטי†של†הכלה®†מצהירה†בזאת†כי†היא†מסכימה†להתקדש†ל__________†©שם פרטי†של†החתן®†אך
ורק†על†פי†התנאים†המצטברים†הבאים∫
©א®†אף†אחד†מאיתנו†לא†תבע†לגירושיןª

הסכמי†קדם†נישואין

≥±

©ב®†אנו†לא†חיים†בנפרד†∏†±חודשים†או†למעלה†מזה†Æאם†אף†אחד†מאיתנו†לא†תובע†לגירושין†ואנו†לא†חיים†בנפרד†∏†±חודשים†רצופים¨
או†למעלה†מזה¨†הקידושין†יהיו†תקפים†וקיימים†Æואם†אחד†מאיתנו†תובע†לגירושין†וכן†אנו†חיים†בנפרד†∏†±חודשים†או†למעלה†מזה†®
הקידושין †והנישואין †יהיו †בטלים †ומבוטלים †למפרע† Æהתנאי †דלעיל †יהיה †תנאי †כפול †כ¢תנאי †בני †גד †ובני †ראובןÆ¢
________ ©שם פרטי†של†החתן®†מצהיר†בזאת†שכאשר†יאמר†¢הרי†את†מקודשת†לי†בטבעת†זו†כדת†משה†וישראל†¢במעמד
החופה†בתאריך†__________¨†וכן†לפני†כל†מעשה†אינטימי†ביניהם¨ הוא†מתכוון†לכלול†את†התנאים†המצטברים†האמורים†בסעיף
זהÆ
≤†Æ¥Æאנו†מסמיכים†בזאת†כל†שלושה†יהודים†מן†היהודים†הנמצאים†כעת†בישראל¨†ומן†היהודים†הנמצאים†כעת†בארה¢ב¨†להיות†בית
דין¨†ולהפקיע†למפרע†את†הקידושין†שלנו¨ ולהכריז†עליהם†כבטלים†ומופקעים†למפרע†במקרה שאנו†חיים†בנפרד†∏†±חודשים†או
למעלה†מזה¨†ובנוסף†לזאת†אחד†מאיתנו†תובע†לגירושין†בבית†דין†רבני†בכל†מקום†בעולם†Æזאת†על†פי†הכלל†התלמודי†¢כל†דמקדש
אדעתא†דרבנן†מקדשÆ¢
≥© ________†Æ¥Æשם פרטי†של†החתן® †מסכים†שמתן†גט†במקרה†האמור†לעיל†הוא†לטובתו†והוא†ממנה†כל†אחד†מן†היהודים
הנמצאים†כעת†בישראל¨†ומן†היהודים†הנמצאים†כעת†בארה¢ב¨†להיות שליח†לכתיבת†גט†ולמסירת גט†כריתות†ל________
©שם פרטי†של†הכלה®†במקומו©†________††Æשם פרטי†של†הכלה®†מסכימה†שקבלת†גט†במקרה†האמור†לעיל†היא†לטובתה
והיא†ממנה†כל†אחד†מן†היהודים†הנמצאים†כעת†בישראל¨†ומן†היהודים†הנמצאים†כעת†בארה¢ב†להיות†שליח†לקבלת†גט†כריתות
מ†________†©שם† פרטי†של†החתן®†במקומהÆ
חתימת†החתן†________ †חתימת†הכלה†____________________
חתימת†עד†________ ††©שם†העד®∫ __________
חתימת†עד††________ †©שם†העד®∫†__________
™סעיף††¨¥כנראה¨†לא†יתקבל†על†ידי†דייני†בתי†הדין†הרבניים†של†מדינת†ישראל†Æתקוות†המרכז†היא†שבעתיד†יהיו†בתי†דין†בישראל
וברחבי†העולם†שיקבלו†את†¢התנאי†¢בנישואים†כדבר†המקובל†והנכון†בחברה†היהודיתÆ
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הלכה
למעשה

הדרכה†לחתימה†בפועל
לאחר†בחירת†הסכם†קדם†נישואין¨†מה†עושיםø
אם†ההסכם†שבחרתם†הוא†הסכם†ממון¨†כלומר†קובע†הסדר†רכושי†מקיף†למקרה†של†סיום†הנישואין¨†יש†לוודא†שיקבל†תוקף
משפטי†Æכדי†להעניק†תוקף†משפטי†להסכם†ממון†יש†לחתום†עליו†לפני החתונה†בשלושה†עותקים†בפני†נוטריון או†רושם†הנישואין
©רושם†הנישואין†משמש†במועצה†הדתית†בה†נרשמים†לנישואין®¨†או†בפני†בית†הדין†הרבני†או†בית†המשפט†לענייני†משפחה†Æבכדי
לאשר †הסכם †לאחר †הנישואין †יש †לחתום †עליו †בפני †בית †המשפט †לענייני †משפחה †או †בית †הדין †הרבניÆ
אם†ההסכם†שבחרתם†אינו†ממוני†מומלץ†להתייעץ†עם†רב†כדי†לוודא†את†תוקף†ההסכםÆ
לידיעתכם¨†אין†ביכולת†המנסחים†לקחת†על†עצמם†אחריות†הלכתית†או†משפטית†על†ניסוח†ההסכם†שניסחו†ותקפותו†Æכדי†לקבל
את†הייעוץ†המתאים¨†יש†לפנות†לעורךØכת†דין†וכן†להיוועץ†בסמכות†הלכתיתÆ
להלן†רשימת†ארגונים†אצלם†ניתן†לקבל†מידע†בנושא†הסכמי†קדם†נישואין∫

שם†הארגון∫†

מרכז†צדק
לנשים

פרטי†התקשרות∫
עמק רפאים ≥†¥ירושלים
טלפון∫†∞†¨ ∞≤≠µ∂∂¥≥πפקס∫†∑∞≤≠µ∂∂≥≥±

†פרטים∫
ניתן לקבל ייעוץ ללא תשלום ביחס להסכם.

לוחמי הגטאות ∑≤†חיפה
טלפקס∫†∞¥≠∏µµ≤∏∑±
ההסכם מפורסם באתר האינטרנט:
http://www.cwj.org.il/
קישור ישיר להסכם באתר:
http://cwjisrael.googlepages.com/
הסכםלנישואין†בצדק†ובהגינות7
למשלוח דוא¢ל†cwj@cwj.org.il :

ארגון
¢מפנים¢

טל∫†∞µ∞≠∏∑∂≠≤µ≥µ
אתר†¢מפנים∫¢
www.mifnim.org
mifnim@yahoo.com,
jordannalcope@yahoo.com

מפנים†≠†מרכז†לפתרונות†הלכתיים†ומשפטיים¨†ע¢ר†≠
מציע†ערבי†הסברה†וימי†עיון†בקהילה¨†בבית†ובמוסדות†לימודÆ
לזוגות¨†מפנים†מפעיל†שירות†ייעוץ†לקראת†חתימה†על
הסכם†קדם†נישואין†עם†אחד†מצוות†עורכי†הדין†שהוכשרו
בהיבטים†ההלכתיים†והמשפטיים†של†ההסכם†Æשירות†זה
אינו†כרוך†בתשלום†אך†מוצע†לזוג†לתת†תרומה†לפי†ראות
עיניהםÆ
הסכם†קדם†הנישואין†שבשימוש†על†ידי†מפנים†הוא†הדדי
בדומה†ל¢הסכם†לכבוד†הדדי†¢שחובר†ע¢י†הרב†ד†Æבן†זזון¨
טו¢ר†ר†Æלבמור†והרב†א†Æקנוהל†והנוסח†הספציפי†שבשימוש
מפנים†אושר†ע¢י†רבנים†חשובים†Æההסכם†כולל†מרכיב
¢מסורתי†¢של†הסכם†ממוני†לחלוקת†רכוש™†ומרכיב†ייחודי
למניעת†סירוב†גטÆ
™†המרכיב†הממוני†מנוסח†באופן†גלובלי†כאשר†זוג†הזקוק
להסדר†ספציפי†חייב†לפנות†לייעוץ†של†עורך†דין†פרטיÆ

≥¥

הסכמי†קדם†נישואין

שם†הארגון∫†
פרטי†התקשרות∫
פרטי†התקשרות∫
טלפון∫†∞∏≥≠∞∞≤≠∞∞∏≠±
דובנוב†∑†תל≠אביב
נאמני
ארגון
טלפון∫†∞≥≠∂∞∑≤∑≥πטלפון∫††¨ ∞≥≠∂∞∑≤∑≥πפקס∫†±µ≥≤≠µ∂±±∑∂±
תורה†ועבודה
¢יד†לאשה¢
אתר†אינטרנט∫†www.legalaid.org.il
דוא¢ל
neemaney@toravoda.org.il
מידע†ומאמרים†עיוניים†בנושא†ניתן†למצוא
בגליונות†דעות†באתר
www.toravoda.org.il
דובנוב†∑†תל≠אביב
טלפון∫††¨ ∞≥≠∂∞∑≤∑≥πפקס∫†±µ≥≤≠µ∂±±∑∂±
טלפון∫†∞∏∏∑∂≥∑≠∞∞µ
מידע†ומאמרים†עיוניים†בנושא†ניתן†למצוא

נאמני
תורה†ועבודה
הרב
אלישיב†קנוהל
בגליונות†דעות†באתר
www.kolech.org.il
www.toravoda.org.il
ארגון
קולך
המרכז
לפלורליזם
יהודי
נעמ¢ת
ארגון
קולך
המרכז
לפלורליזם
יהודי
עמותת
לÆא
נעמת
לחימה
באלימות
ויצ¢ו

דוא¢ל
neemaney@toravoda.org.il
טלפון∫†∞≤≠∂≤µ∂≤∂±

www.kolech.org.il

טלפון∫†∞≤≠∂≤µ∂≤∂±
אתר†אינטרנט∫†www.irac.org

†פרטים∫
ארגון†יד†לאשה†ממוסדות†אור†תורה†סטון†מייצג†נשים
תנועת†נאמני†תורה†ועבודה†הינה†תנועה†ציונית†דתית†אשר
מסורבות†גט†ועגונות†באמצעות†טוענות†רבניות¨†נותן†ייעוץ
ומסורבות
בין†יתר†מטרותיה¨†פועלת†לפתרון†מצוקת†העגונות
משפטי†לכל†אשה†בהליכי†גרושין†ופועל†למיגור†תופעת
הגט†Æמטרת†התנועה†בעניין†הינה†למען†קידום†מעמד†האשה
סרבנות†גט†בדרך†של†שינוי†הלכתי¨†שינוי†המצב†החוקי
למען†שיפור†שירותי†הדת†בישראלÆ
והעלאת†מודעות†הציבור†לבעיה¨†לפתרונותיה†ולדרכים
קידום†נושאים†אלו†נעשה†בעיקר†על≠ידי†ניסיון†להשפיע
להמנע†ממנהÆ
בתחום†הרעיוני†Æלצורך†כך¨†התנועה†מקיימת†ערבי†עיון†ולימוד¨
שבתונים¨†הוצאת†גיליון†דעות¨†הוצאת†דף†פרשת†שבוע†¢עת
ניתן†לקבל†את†ההסכם†וסקירה†קצרה††על†ההבדל†בין
לדרוש†¨¢מעורבות†ציבורית¨†קיום†פעילות†בשדה†התקשורתי¨
ההסכמים
תפעול†אתר†אינטרנט¨†הנעת†תהליכים†בציבור†הדתי†ועודÆ
אנשים†ונשים†המעוניינים†לתרום†מזמנם†לצורך†קידום†נושא
תנועת†נאמני†תורה†ועבודה†הינה†תנועה†ציונית†דתית
¢הסכמי†קדם†נישואין†¢במרחב†הציבוריÆ
אשר†בין†יתר†מטרותיה¨†פועלת†לפתרון†מצוקת†העגונות
ומסורבות†הגט†Æמטרת†התנועה†בעניין†הינה†למען†קידום
ייעוץ†בענייני†קדם†נישואין
מעמד†האשה†למען†שיפור†שירותי†הדת†בישראלÆ
קידום†נושאים†אלו†נעשה†בעיקר†על≠ידי†ניסיון†להשפיע
ניתן†לרכוש†את†ההסכם†לכבוד†הדדי†במשרד≠†קולך
בתחום†הרעיוני†Æלצורך†כך¨†התנועה†מקיימת†ערבי†עיון
פורום†נשים†דתיותÆ
ולימוד¨†שבתונים¨†הוצאת†גיליון†דעות¨†הוצאת†דף†פרשת
מחיר†עריכת†ההסכם∫†∞†µש¢ח
שבוע†¢עת†לדרוש†¨¢מעורבות†ציבורית¨†קיום†פעילות†בשדה
התקשורתי¨†תפעול†אתר†אינטרנט¨†הנעת†תהליכים†בציבור
ייעוץ†ועריכת†הסכמי†ממון†נעשים†על†ידי†המחלקה
הדתי†ועודÆ
המשפטית†של†המרכז†לפלורליזם†יהודי†≠
אנשים†ונשים†המעוניינים†לתרום†מזמנם†לצורך†קידום
התנועה†ליהדות†מתקדמתÆ
נושא†¢הסכמי†קדם†נישואין†¢במרחב†הציבוריÆ
נעמת†פועלת†לקידום†מעמד†האישה†במשפחה¨†בעבודה
ניתן†לרכוש†את†ההסכם†לכבוד†הדדי†במשרד≠†קולך
ובחברה†††Æנעמת†מפעילה†לשכות†משפטיות†ומרכזי†זכויות
פורום†נשים†דתיותÆ
ברחבי†הארץ†בהם†ניתן†יעוץ†משפטי†בדיני†משפחה¨†ירושה
מחיר†ערכת†ההסכם∫†∞†µש¢ח
ועבודה†††Æניתן†לערוך†בנעמת†צוואות†וצווי†ירושה†¨†הסכמי
קדם≠נישואין¨†הסכמי†גירושין†ושלום†בית†¨†הסכמי†ממון
והסכמי†הורות†Æבנוסף†ניתן†לקבל†בנעמת†יעוץ†מקדים
ייעוץ†ועריכת†הסכמי†ממון†נעשים†על†ידי†המחלקה
בנוגע†להסכמים†וחוות†דעת†על†הסכמים†טרם†חתימתםÆ
המשפטית†של†המרכזÆ
כמו†כן†ניתן†לקבל†בנעמת†יעוץ†וטיפול†אישי¨†זוגי†ומשפחתיÆ
השירותים†הם†בתשלום†סמלי†לכיסוי†הוצאותÆ

ניתן†לקבל†ב†¢מרכז†עדנה≠היחידה†המשפטית†¢¢מידע
ניתן†ליצור†קשר†בימים†א≠ה†בין†השעות
על הסכמי†קדם†נישואין†ולמעשה†כל†יעוץ†ויצוג†משפטי
∞∞†∏Æל≠∞∞††±µÆבטלפון†∞π≠πµ∂±∂∂±
נעמת†פועלת†לקידום†מעמד†האשה†במשפחה¨†בעבודה
הלשכה†המשפטית†המרכזית∫†∑∏≥ ∞≥∂π≤±בתחום†של†אלימות†במשפחה†בהקשר†של דיני†המשפחה
ולקבל†מידע†לגבי†פעילותה†של†העמותה
תל†אביב≠†יפו∫†≤≤∞≥µ≤µ¥¥
ובחברה†Æנעמת†מפעילה†לשכות†משפטיות†ומרכזי†זכויות
עלות†עריכת†הסכמים†©גם†הסכם†גירושין® כיום†הינה
באתר∫†www.no2violence.co.il
ירושלים∫∏∞∂∞∞≤≠µ∂±
ברחבי†הארץ†בהם†ניתן†יעוץ†משפטי†בדיני†משפחה¨†ירושה
∞∞₪±µ
חיפה∫†∞¥≠∏µ±≥∞∑∏Øπ
ועבודה†Æניתן†לערוך†בנעמת†צוואות†וצווי†ירושה†¨†הסכמי
לבירור†הלשכה†הקרובה†למקום†המגורים¨
המשפחה,
בויצו ניתן ייעוץ משפטי ראשוני בתחום דיני
מרכז†גליקמן†לטיפול†ולמניעת†אלימות
קדם≠נישואין¨†הסכמי†גירושין†ושלום†בית†¨†הסכמי†ממון
ניתן†להתקשר†לאגף
הארץ.
לרבות הסכמי קדם נישואין ב -34לשכות ברחבי
במשפחה†בת¢א≠†∞∑∞≥∂¥π≤¥∂πØ
והסכמי†הורות†Æבנוסף†ניתן†לקבל†בנעמת†יעוץ†מקדים
לקידום†מעמד†האשה†בויצ¢ו†ישראל
הייעוץ הראשוני עולה .₪ 50
בנוגע†להסכמים†וחוות†דעת†על†הסכמים†טרם†חתימתםÆ
טלפון∫†∞≥∂π≤≥∑π±
אתר†האינטרנט∫† www.naamat.org.ilכמו†כן†ניתן†לקבל†בנעמת†יעוץ†וטיפול†אישי¨†זוגי†ומשפחתיÆ
השירותים†הם†בתשלום†סמלי†לכיסוי†הוצאותÆ

הסכמי†קדם†נישואין

≥µ

שם†הארגון∫†

עמותת
לÆא
לחימה
באלימות
ויצ¢ו

פרטי†התקשרות∫
ניתן†ליצור†קשר†בימים†א≠ה†בין†השעות
∞∞†∏Æל≠∞∞††±µÆבטלפון†∞π≠πµ∂±∂∂±
מידע†לגבי†פעילותה†של†העמותה
באתר∫†www.no2violence.co.il

†פרטים∫
ניתן†לקבל†ב†¢מרכז†עדנה≠היחידה†המשפטית†¢¢מידע
על הסכמי†קדם†נישואין†¨†יעוץ†ויצוג†משפטי†בתחום†של
אלימות†במשפחה†בהקשר†של דיני†המשפחהÆ
עלות†עריכת†הסכמים†©גם†הסכם†גירושין® כיום†הינה
∞∞₪±µ

לבירור†הלשכה†הקרובה†למקום†המגורים¨
ניתן†להתקשר†לאגף†לקידום†מעמד
האשה†בויצ¢ו†ישראל
טלפון∫†∞≥∂π≤≥∑π±

בויצ¢ו ניתן ייעוץ משפטי ראשוני בתחום דיני המשפחה,
לרבות הסכמי קדם נישואין ב≠†≥¥לשכות ברחבי הארץ.
הייעוץ הראשוני עולה ∞.₪†µ

מועצת†רבני†ßישראל†הצעיר†ßבישראל
מועצת†רבני†ßישראל†הצעיר†ßבישראל†עוסקת†בשלל
מועצת
הפתרונות†לעיגון†וסירוב†גט†בהתמקדות†ב¢הסכם†לכבוד
Council of Young Israel Rabbis in
רבני
הדדי†Æ¢באתר†האינטרנט†של†העמותה†ובמשרדהֶ†אפשר
ישראל†הצעיר Israel
להשיג†עותקים†של†ההסכם†לכבוד†הדדי†בעברית¨†אנגלית¨
היכל†שלמה
צרפתית†ובספרדית†Æבנוסף¨†מועצת†רבני†ßישראל†הצעירß
רח†ßהמלך†גßורג†µ∏†ßחדר†±∞π
ירושלים
בישראל†משתפת†פעולה†עם†ßבית†הדין†דאמריקאBeth†ß
טל∫†≥∏∞≤≠∂≤µ¥π
†Din of Americaשהוא†הזרוע†של†ה≠Rabbinical
†Council of Americaומציעה†הסכם†לזוגות†שיתכן
www.youngisraelrabbis.org.il
ויתגוררו†במשך†חלק†מחייהם†בחו¢ל†Æהסכם†זה†כולל†סעיף
דוא¢ל† info@youngisraelrabbis.org.ilנוסף†של†הסכם†בוררות †לßבית†דין†דאמריקא†ßבארה¢ב
למטרת†מניעת†סירוב†גט†בחו¢ל†Æכל†השרותים†מוצעים
לצבור†הרחב†ללא†תשלום¨†בתמיכת†הסוכנות†היהודית
אתר אינטרנטwww.schechter.ac.il :
מכון
החוברת†¢ללמוד וללמד†¢מספר††¥וההסכם
שכטר
למדעי†יהדות שלנו ©הסכם†¢ברית†שלום ®¢מופיעים ב-
www.responsafortoday.com
מכון†שכטר מציע את ההסכם שגיבש ,אך רבני התנועה
אתר על שאלות הלכתיות
המסורתית משתמשים בו בפועל בחתונות שהם עורכיםÆ
http://www.schechter.edu
 /women/learnteach.htהאתר באנגלית
מכון שכטר למדעי היהדות הוא אחד מהמוסדות
האקדמיים המובילים במדעי יהדות במדינת ישראלÆ
המרכז לחקר האשה בהלכה פועל במסגרת המכוןÆ

טל®∞∑¥©†∑∏∞∞∂∞∞†Æ

רח†ßניסנבוים††±¥בני≠ברק
¢אמונה¢
תנועת†האשה טל∞≥≠µ∑∏µ≥πµ†††ß
פקס∫†≥≥∞≥≠∂±∏≤π
הדתית

לאומית
כתובת†האתר∫††www.emunah.org.il
Email:emunah@emunah.co.il

∂≥

הסכמי†קדם†נישואין

אמונה†עוסקת†בתחומי†החינוך¨†הרווחה¨†העצמת†נשים¨
חיזוק†המשפחה†וטיפוח†ההתנדבותÆ
אמונה†מפעילה†מרכזים†לייעוץ†וטיפול†במשפחה†ומעניקה
ייעוץ†משפטי†בתחומי†מעמד†אישיÆ
אמונה†פועלת†לסיוע†לעגונות†ומסורבות†גטÆ

שם†הארגון∫†

עיתים

פרטי†התקשרות∫
טל±∑∞∞≠µ∞∞≠µ∞∑†Æ
www.itim.org.il

התנועה
המסורתית

†פרטים∫
יעוץ†ומידע†במעגל†החיים†היהודי†©ע¢ר®†מעניק†יעוץ†ראשוני
על†הסכמי†טרום†נישואין†ועל†היבטים†בירוקרטיים†וטקסיים
של†טקס†הנישואין¨†לתושבי†הארץ†וחו¢ל Æניתן†להזמין
חוברות†מידע†חינםÆ

מציעים†חתונות†עם†הסכם†קדם†נישואיןÆ
טלפון†לבירורים∫†®∞≤©†µ∂µ∏∞∞π
אתר∫† www.masorti.org.il/lifecycleההסכם†©¢ברית†שלום†®¢בשיתוף†מכון†שכטר

המרכז†לקידום טלפון∫†∞≥≠µ≥±∏∏πµ
מרכז†רקמן†הוקם†מתוך†רצון†להשפיע†על†מעמד
האשה†בחברה†הישראלית†באמצעות†קידום†ידע†ומחקר
מעמד†האשה
ודרך†פעילות†מעשית†וישומיתÆ
אתר†אינטרנט∫
ע¢ש†רות
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