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ברית שלום
הסכם קדם נישואין
ילתא  -כנסת רבנים – התנועה המסורתית

שנערך ב_____________ ביום ____________ לחודש _____________
שנת___________
בין______________ :
"האיש"(
שם האיש
לבין ______________
"האשה"(
שם האשה

___________________ )שיקרא

להלן:

מספר תעודת זהות
__________________

)שתקרא

להלן:

מספר תעודת זהות

הואיל והאיש והאשה )להלן" :בני הזוג"( הסכימו ביניהם להינשא בחופה
וקידושין כדת משה וישראל,
והואיל ובני הזוג מתכוונים לנהוג כבוד אחד כלפי משנהו וליישב חלוקי דעות
ביניהם בהגינות ובדרכי נועם,
והואיל

ובני הזוג הסכימו להשתית את חיי נישואיהם על יסודות של אהבה,

אחווה  ,שלום ,שוויון ,כבוד ,התחשבות ,הגינות ואכפתיות הדדיים,

לפיכך ,הוסכם בין בני הזוג כדלהלן:
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מבוא
א .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"ההודעה"
ב .רצה אחד מבני הזוג לגור בנפרד מבן הזוג השני ,יכול הוא למסור הודעה בכתב
למשנהו ובה הוא מודיע כי הוא מבקש לממש את התחייבויות בן הזוג השני
המופיעות בסעיף ה' או ו' שלהלן ,לפי העניין )להלן'' :ההודעה''(.
אין במשלוח ההודעה על ידי בן זוג אחד כדי למנוע משלוח הודעה גם על ידי בן
הזוג השני.
מסירת ההודעה תבוצע במסירה אישית ,או במשלוח ההודעה בדואר רשום עם
אישור מסירה ,או תחליף המצאה כדין על פי תקנות סדר הדין האזרחי
התשמ"ד – ) 1984להלן" :מסירה"(.
יום מסירת ההודעה כאמור יקרא להלן" :יום ההודעה".
שולח הודעה רשאי לבטלה בכתב ולחזור ולשלחה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ובלבד שהמסירה תתבצע כמפורט לעיל .אין בביטול הודעה כדי לפגוע בתקפה
של הודעה ששלח בן הזוג השני.
שיקום הנישואין
ג .1 .מקבל ההודעה רשאי לבקש לשקם את הנישואין בעזרת גורם מקצועי מוסכם
)להלן":המסייע לשיקום הנישואין"( .בהעדר הסכמה בבחירת המסייע
לשיקום הנישואין ,ימונה המסייע לשיקום הנישואין ע''י האגודה
הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך בחיי משפחה.
 .2בני הזוג מתחייבים להופיע בפני המסייע לשיקום הנישואין שלוש פעמים
)אלא אם כן המסייע אינו רואה טעם להשלים את מספר הפגישות( .שכרו של
המסייע לשיקום הנישואין עבור הפגישות הנ''ל ,ישולם שווה בשווה ע"י שני
בני הזוג.
"התקופה"
ד .שלח אחד מבני הזוג הודעה ,וחלפו  90יום מיום ההודעה )להלן" :התקופה"(,
ובני הזוג לא הגיעו להסכמה לשקם את הנישואין ,זכאי השולח לנקוט כל
פעולה למימוש התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף ה' או ו' שלהלן,
לפי העניין )להלן" :ההתחייבויות"(.
ציין המסייע לשיקום הנישואין בכתב )בסוף התקופה( כי לדעתו יש בכוחו של
טיפול זוגי לעזור לבני הזוג לשקם את נישואיהן ,תוארך התקופה ב 90-ימים
נוספים )להלן" :התקופה הנוספת"( ,ויחול על התקופה הנוספת האמור בסעיף ג)(2
שלעיל.
שולח ההודעה רשאי ,בכתב ,להאריך את התקופה .אין בהארכת התקופה על ידי
בן זוג אחד כדי להאריך את התקופה הרלוונטית להודעה של בן הזוג השני.
מוסכם במפורש על בני הזוג כי:
 .1משך מהלך שיקום הנישואין ,האמור בסעיף ג' ,נכלל בתוך התקופה ,ולא תוארך
אלא בהסכמת שני הצדדים אף אם לא התקיימו שלוש הפגישות בפני המסייע
לשיקום הנישואין .
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 .2על אף האמור בסעיף קטן  1שלעיל ,רשאי שולח הודעה לנקוט כל פעולה
למימוש ההתחייבויות בתום התקופה והתקופה הנוספת )אם חלה( בכל מקרה,
למעט מקרה בו מונה המסייע לשיקום הנישואין ושולח ההודעה לא הופיע בפניו
לפי הזמנתו של המסייע לשיקום הנישואין.
התחייבויות בני הזוג
ה .התחייבויות האיש
 .1האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאשה דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין
הסכומים המפורטים להלן:
א .סך ,בש''ח ,השוה ל) $1500-אלף וחמש מאות דולר ארה''ב( ,לפי שערו
היציג כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.
ב .סכום המהווה ) 50%חמישים אחוז( מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו(
בשנה שקדמה ליום ההודעה.
 .2התחייבות זו של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האשה ממשכורת ,שכר,
רכוש ,או מכל מקור אחר ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האשה
כלפיו ,ואינה תלויה בקיום התחייבות אחרת כלשהי של האשה לאיש.
 .3על אף התחייבותו לשלם דמי מזונות חדשיים כאמור לעיל בסעיף קטן  .1האיש
מוחל מעכשיו על כל זכות המוקנית לו על פי דין בהכנסות ובנכסים שיהיו
לאשה ,בתקופה בה האשה זכאית למימוש ההתחייבות ,לרבות מעשה ידיה,
מותר מעשה ידיה ,מציאתה או פירות נכסיה.
 .4התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של
האשה.
 .5על אף התחייבותו זו של האיש לדמי המזונות האמורים ,האשה מסכימה
להסתפק במזונות על פי הנהוג והמקובל על פי דין ,מיום הנישואין ועד לתום
התקופה והתקופה הנוספת )אם חלה(.
 .6על אף האמור בסעיף קטן  ,4התחייבויות אלו אינן ניתנות למימוש כל עוד
האשה תסרב לסיום הנישואין ,כהגדרת ''סיום הנישואין'' בסעיף ז' ,או לא
תופיע בבית הדין הרבני ,היא או שלוחה ,במועד שנקבע כנדרש ,ללא סיבה
מוצדקת לאי ההופעה.

ו .התחייבויות האשה
 .1האשה מתחייבת מעכשיו לשלם לאיש ,החל מתום התקופה והתקופה הנוספת
)אם חלה( דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:
א .סך ,בש''ח ,השוה ל) $ 1500-אלף וחמש מאות דולר ארה''ב( ,לפי שערו
היציג כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.
ב .סכום המהווה ) 50%חמישים אחוז( מהכנסתה החודשית הממוצעת
)נטו( בשנה שקדמה ליום ההודעה.

 .2התחייבות זו של האשה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש ממשכורת ,שכר,
רכוש או מכל מקור אחר ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של
האיש כלפיה ,ואינה תלויה בקיום התחייבות אחרת כלשהי של האיש
לאשה.
 .3על אף התחייבותה לשלם דמי מזונות חודשיים כאמור לעיל בסעיף קטן ,1
האשה מוחלת מעכשיו על כל זכות המוקנית לה על פי דין כלפי האיש או
בהכנסות שיהיו לאיש בתקופה בה האיש זכאי למימוש ההתחייבות.
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 .4התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של
האיש.
 .5על אף האמור בסעיף קטן  ,4התחייבויות אלו אינן ניתנות למימוש כל עוד
האשה תסכים לסיום הנישואין ,כהגדרת ''סיום הנישואין'' בסעיף ז',
ותופיע בבית הדין הרבני ,היא או שלוחה ,במועד שנקבע כנדרש ,אלא אם
נבצר ממנה להופיע בבית הדין מסיבה מוצדקת לאי ההופעה.
"סיום הנישואין"
ז .לענין ההתחייבויות האמורות בסעיף ה' ובסעיף ו' דלעיל" ,סיום הנישואין"
משמעו :סיום הנישואין שבין בני הזוג כדת משה וישראל ,לרבות כך שכל אחד
מן הצדדים יכול להינשא מחדש לאחר לפי דיני מדינת ישראל ודיני המשפט
הבינלאומי ,ללא קשר וללא התניה בכל צורה או דרך שהיא בנושאים אחרים
הנלווים או הקשורים לסיום הנישואין .בכלל זה :ענייני משמורת הילדים,
מזונותיהם וחינוכם ,עניני ממון ,סמכויות שיפוט ,או נושאים נלווים אחרים
כלשהם )להלן'' :ענינים אחרים''( .למען הסר כל ספק מובהר ,כי בן זוג
שמסכים לסיום הנישואין כדת משה וישראל ,אפילו אינו מסכים לתנאים או
לדרישות בעניינים האחרים ,לא יחשב כמי שמסרב לסיום הנישואין.
שמירת זכויות
ח .למעט האמור בהסכם זה במפורש ,אין בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות האיש
ו/או האשה ו/או הילדים ו/או בכל סעד אחר העומד לרשות מי מבני הזוג ו/או
בחלוקת הרכוש של בני הזוג ,כמתחייב על פי הדין ו/או על פי הסכם שנחתם
ביניהם ו/או על פי מנהג המדינה .כמו כן אין בנקיטת הליכים משפטיים כדי
לגרוע מן האמור בהסכם זה.
כדי למנוע פגיעה בשלום הבית מסכימים בני הזוג ,כי פעולה המקנה סמכות לגוף
שיפוטי תיעשה בהסכמה בלבד .כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים
להוראות הסכם זה ,לרבות ,בין היתר ,ביצועו ,הפרתו ,פירושו ,תחולתו או
תוקפו ,יימסרו להכרעתו של בורר דן יחיד אשר לא יהי כפוף לדיני הראיות
ולסדרי הדין הנהוגים בערכאות ישראל .הבורר יהיה עורך דין עם ניסיון בתחום
של מעמד אישי ,וימונה על ידי כנסת הרבנים בישראל ,אלא אם כן יסכימו האיש
ושאישה ביחד על בורר מוסכם אחד.
למען הסר ספק יובהר כי אין בכל האמור בהסכם זה כדי להטיל חיוב מזונות
לאחר סיום הנישואין כדת משה וישראל.
יחסי ממון
ט .בני הזוג מקבלים עליהם כי יחולו עליהם הוראות חוק יחסי ממון בין בני
זוג התשל''ג –  1973ופרשנותו המוסמכת ,לרבות הסדר איזון משאבים .כל
אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו כל ממון ומקנה לו כל זכות כמתחייב
מהוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג 1973-ופרשנותן המוסמכת כפי
שיהיו במועד חלוקת הרכוש ,לרבות הסדר איזון המשאבים.
י .על אף האמור בחוק הנ''ל ,מוסכם במפורש על בני הזוג כדלהלן:
 .1כל צד רשאי לדרוש חלוקת הרכוש בתום התקופה והתקופה הנוספת
)אם חלה( כהגדרתן בסעיף ד' דלעיל ,בנוסף למועדים בחוק יחסי ממון בין
בני הזוג התשל"ג .1973-
 .2הסכם זה אינו בא לפגוע בזכות האשה לעיקר כתובה כדין ,אולם סכום
עיקר הכתובה כלול בסכומים שהיא זכאית להם על פי האמור לעיל בסעיף
ט'.
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 .3האשה מוחלת בזאת על התוספת לכתובתה .אם בכל זאת תקבל האשה
בעתיד סכום כלשהו כתוספת כתובה ,היא מתחייבת לשלם לבעל מיד את
הסכום שקיבלה כתוספת כתובה
תוקף ההסכם
יא .כל הספקות שיתעוררו בקשר להסכם זה ידונו על פי הפוסק ועל פי הדעה
המקיימים את ההסכם ואת הקניינים של הזוכים על פיה.
יב .בני הזוג מסכימים ,כי במקרה שחלק כלשהו מההסכם 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 המלא.
יג .הימנעות או שיהוי או עיכוב של מי מבני הזוג מלתבוע ו/או לפעול למימוש
זכות המוקנית לו על פי הסכם זה אין בה משום ויתור או מחילה על כל זכות
כאמור ,אלא אם נעשה הויתור או המחילה בכתב.

יד.

טו.

טז.

יז.

כל 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 .כל התנאים האמורים לעיל תקפים
כתוקף תנאי בני גד ובני ראובן .בני הזוג התנו זה עם זה שלא ישמיטו את
החיובים הנובעים מהסכם זה בשביעית .תוקף הסכם זה כתוקף כל השטרות,
כתקנת חז"ל ,בביטול ובפסול כל המודעות ומודעי מודעות והעדים עליהם .על
כל הנ"ל קיבלו בני הזוג התחייבות בקניין המועיל ,על כל דבר לפי ענינו,
ובשבועה .חתימת בני הזוג על הסכם זה היא הודאה בכל האמור.
ברצון בני הזוג לתת תוקף להסכם זה הן לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג,
תשל"ג) 1973-להלן" :החוק"( והן לפי כל דין .ידוע 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 זה.
סעיף שאינו מוסכם ימחק על ידי העברת קו עליו וחתימת שני בני הזוג בראשי
תיבות על יד המחיקה .כל שינוי של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד ובאישור גוף
שיפוטי מוסמך.
הכותרות בהסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ,ואין לייחס להן משמעות
בפרשנות ההסכם.

יח .כל 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 לו.
יט .בני הזוג מודיעים ומצהירים ומודים כי קראו את ההסכם והבינו את כל הכתוב
בו והם חותמים עליו מרצונם החופשי ללא כל אילוץ.
כ .הצדדים מצהירים כי הסכם זה יחייב אותם בשינויים המחויבים אף אם יקבע
על ידי ערכאה שיפוטית מוסכמת כי נישואיהם בטלים מעיקרם או לא היו או
אינם תקפים מכל סיבה שהיא.
ועל זה באנו על החתום:
________________
האיש

________________
האשה
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