__________________________________________________________________________________

שלו,
מצור בזה העתק הסכ קד נישואי אשר משרדינו ער .ההסכ מבוסס על הסכמו של אריאל
רוזצבי ,יחד ע שינויי עליה המליצו גורמי הלכתיי ,ויישות תורנית הלכתית אשר ההסכ
הובא בפניו.
חלק אחד של ההסכ )פיסקה  (2קובע כי הבעל או האשה ,יכולי לתבוע חלוקת הרכוש המשות
קוד לפקיעת הנישואי .אמנ היו לאחר תיקו תשס"ט לחוק יחסי ממו כבר נית להקדי את
מועד האיזו מכח החוק ,א הסכ זה מאפשר גמישות נוספת.
החלק השני של ההסכ )פיסקאות  3ו  (4מחייב את הבעל לשל מזונות מוגדלי לאשתו כל זמ
שה אינ חיי יחד ועוד נשואי .יש בכ תמרי %שלילי כלכלי על הבעל לתת לאשתו גט ,וחיוב
כלפי האשה.
"יד לאשה" אינה נושאת בשו אופ בשו אחריות משפטית בנוגע לכל מקרה .אי במובא כא
משו תחלי לייעו %משפטי ספציפי ,בכל מקרה .המצור הוא טופס מוצע בלבד .ומתאי לזוג
צעיר ממוצע העומד לקראת נישואי .הוא אינו מקי את כל הסוגיות שעלולות להתעורר ואינו
מותא לצרכי ספציפיי .אנו מייעצי לכ ומעודדי אתכ לפנות לייעו %משפטי בכל מקרה,
ולהביא את ההסכ בפני עו"ד לקבל את חוות דעתו המשפטית.
יש לשי לב כי בהתא לחוק יחסי ממו בי בניזוג ,התשל"ג  ,1973הסכ קד הנישאי
המצ"ב חייב לקבל אישור מערכאה משפטית בכדי שיהיה בעל תוק משפטי מחייב ,לפני
הנישואי נית לאשרו ג בפני נוטריו ,או רוש נישואי .לאחר הנישואי ,נית לאשר ההסכ
רק בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני ביה"ד הרבני.
***אי בחתימה על ההסכ בפני עד ובפני מסדר הקידושי בכדי לעמוד בדרישות החוק .ההסכ
לא יחשב להסכ ממו כהגדרתו בחוק ,אלא א אושר כנדרש בחוק :לאחר הנישואי רק בית
משפט לענייני משפחה או ביה"ד הרבני ,לפני הנישואי נית לאשרו ג בפני נוטריו או רוש
הנישואי***
מזל טוב!
בתשבע שרמשני
"יד לאשה"

Dear ______
Enclosed please find a copy of the prenuptial agreement that our office has formulated. It is based on
an agreement that Ariel Rozen-Zvi wrote, with changes that were made upon the recommendation of
halakhic authorities.
One part of the agreement (section 2) provides that the husband or wife can sue to divide their joint
property before the dissolution of the marriage. This corrects an anomaly in Israeli law that allows a
spouse to prevent the division of marital property until the end of the marriage. (Under the current law,
a husband can both deny his wife a get, and refuse to adjudicate the division of marital property until
he is ready to give her the get-- or until she succumbs to his demands for the get.)
The second part of the agreement (sections 3 and 4) obligates the husband to pay increased spousal
maintenance to his wife in the event that they are living apart, and are still married. As such, it gives
the husband a financial disincentive to gives his wife a get. This section is “affirmative action” on
behalf of women.
Yad L’isha disclaims any legal responsibility with respect to particular cases and particular needs. The
enclosed document is a form that is meant to serve the interests of the average young couple who are
getting married. It does not resolve all issues, or cover particular needs. We encourage you to bring this
document to a lawyer for review.

Please be advised that according to the Regulations to Israeli Spouses (Property
Relations) Law of 1973, the enclosed prenuptial agreement must be authorized by
an Israeli Notary Public, or by the Marriage Registrar, before the couple is
married in order for it to be valid under the law. After a couple is married, such an
agreement can only be authorized by petitioning a special hearing before the Israeli
Family Courts or before the Israeli Rabbinical Courts
***Signing the document in front of witnesses and the mesader kiddushin does not meet the
requirements of the law and the document will not be considered binding unless notarized before
the marriage or authorized by a court of law after the marriage.***

MAZL TOV,
BatSheva Sherman-Shani
Yad L’Isha

הסכ ממו
קד נישואי למניעת עגינות
שנער ביו ________
בי:

____________ ,הנושאת תעודת זהות מספר _________ )להל  "האישה"(;

לבי:

_______ ,הנושא תעודת זהות מספר _________ )להל  "האיש" או
"הבעל"(;

הואיל:

ו________________)להל  "בני הזוג"( מסכימי להינשא זה ע זה בקרוב;

והואיל:

ובני הזוג מעוניני להסדיר ע נישואיה את יחסי הממו ביניה ,כפי שמפורט
להל;

והואיל:

ובני הזוג מסכימי ביניה כי לכל ההתנאות שביניה בהסכ זה יהיה תוק של
תנאי כתובה;

לפיכ סוכ בי בני הזוג כדלקמ :
.1

מבוא
המבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

הסדר רכושי
הצדדי מסכימי בניה ,כי ע פקיעת הנישואי עקב גירושי חו"ח או עקב מותו של
בזוג חו"ח )להל "פקיעת הנישואי"( זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויי של כלל
נכסי בני הזוג ,למעט
א .כל רכוש ,בכלל זה נכסי דניידי ודלא ניידי ,זכויות וטובות הנאה ,בי ממוניות ובי
שאינ ממוניות ,בי רכושיות ובי סוציאליות שיש בידי כל צד עובר לנישואיו ,בכל
מקו ובכל צורה )להל" :הרכוש"( ,יוותר לאותו צד עצמו ,בעת פקיעת הנישואי,
ולא תהיה לצד השני כל תביעה ו/או כל זכות ברכוש ובזכויות אלו וזאת אפילו בני
הזוג מתכווני להשתמש ברכוש במשות ולהשקיע כספי משותפי ברכוש .יודגש,
כי לא יראו בשיתו ברכוש משו כוונה להחלת חזקת השיתו ,ויהיו זכאי להחזר
מחצית מ הכספי המשותפי שהושקעו בלבד.
ב .כל נכס שקיבל מי מבני הזוג במתנה או בירושה במהל הנישואי.
הצדדי מסכימי כי שוויי של הנכסי המנויי בסע' ) 2א( ,ובסע' ) 2ב( לא יאוזנו
בניה .ולא יקבל הצד השני כל שווי פיצוי או איזו כנגד נכסי אלו .מוסכ על בני הזוג
כי אי בהמשכו של הסכ זה כדי לפגוע באמור בסעי זה.

.3

מימוש מוקד של זכות לאיזו משאבי
א.

לכל אחד מבני הזוג תהא הזכות לתבוע למימוש הזכות לאיזו משאבי מכוח
חוק יחסי ממו בי בני זוג ,התשל"ג  ) 1973להל  "חוק יחסי ממו"(,
בהתקיי אחת מ הנסיבות המפורטות להל:
)(1

בני הזוג חיי בנפרד תקופה של למעלה מששה חודשי ואחד הצדדי
הגיש תביעה לגירושי חו"ח ,לרבות תביעה להתרת נישואי )להל 
"תביעה לגירושי"( לבית הדי המוסמ.

.4

.5

)(2

עיכוב המימוש של זכות האיזו עלול לגרו לב הזוג התובע את המימוש
נזק בלתי נית לתיקו.

)(3

ע פטירת אחד מבני הזוג חו"ח.

ב.

כל צד להסכ יהיה רשאי לדרוש את עיכוב מימוש הזכות עפ"י סעי ) 3א( דלעיל
לתארי אחר שייקבע ע"י בית המשפט לפי שיקול דעתו של בית המשפט ,א בית
המשפט ישתכנע שהמימוש האמור מהווה ניצול לרעה של ההסכ ,או נעשה
בחוסר תולב ,או אי לו הצדקה בנסיבות העניי.

ג.

הוראת ס"ק ) 3א( לעיל ממירה את מועדי מימוש הזכות לאיזו משאבי
הקבועי בחוק יחסי ממו.

חיוב הבעל לשל לאישה מזונות בסכו מוסכ מראש
א.

האיש מתחייב לזו ולפרנס את האשה ,כהילכות גוברי יהודאי דזני ומפרנסי
את נשיה בקושטא כל זמ היות נשואי כדת משה וישראל בי שיחיו בשלו
יחדיו ,ובי שחס ושלו תיקבע דירת בנפרד מכל טע שיהיה.

ב.

האיש מתחייב מעכשיו כי ס המזונות יהיה כל חודש בסכו השווה ל   40%מ
הכנסה החודשית הממוצעת שקיבל הבעל ,סכו נטו ,בחצי שנה קוד לכל
תשלו ותשלו ,ולא פחות מ  3,000ש"ח )שלושת אלפי שקלי חדשי(
לחודש .הסכו של  3,000ש"ח יוצמד למדד יוקר המחיה באר %ישראל צמוד
למדד חודש מר %שנת  ,2007למניינ .סכו זה מקובל על הבעל כער חובתו
משעת נישואי לפרנסת אשתו על פי די .התחייבות זאת תהיה בתוק כל זמ
היות נשואי כדת משה וישראל ,ג א לאישה פרנסה ו/או הכנסה ממקור
אחר .הבעל מוחל לאישה על כל זכויותיו והחיובי שזוכה בה אד כשנושא
אישה מתשמיש ומעשי ידיה בזמ שהתחייבות זו בתוק.

ג.

האישה מוחלת לבעלה על התחייבותו למזונותיה על פי ס"ק ) 4ב( של הסכ זה
ומוכנה להסתפק במזונות ע"פ הנהוג והמקובל ע"פ די ,כל עוד לא נתקיימה אחת
מהנסיבות המתוארות להל .כמו כ הוראות סעי  3להסכ זה לא יעמדו לזכותו
של האיש בהתקיי אחת מאלה:
)(1

האישה הגישה תביעת גירושי לבית הדי המוסמ ,ומוכנה לקבלת הגט
והצדדי חיי בנפרד למעלה מ  12חודש.

)(2

בית הדי המוסמ קבע ,כי אי סיכוי לשלובית בי בני הזוג ,או כי
עליה להתגרש ,או כי מצווה עליה להתגרש ,או המלי %על גירושי ,או
כל לשו אחר שמשמעה כי אי על בני הזוג לחיות יחד ,או חייב או כפה
את הגט והאישה מוכנה ,בנקיו כפיי ,לקבלת הגט.

)(3

הקרע בחיי הנישואי של בני הזוג אינו נית עוד לאיחוי והאישה מוכנה,
בנקיו כפיי ,לקבלת הגט.

חיוב האשה לשל לבעל מזונות בסכו מוסכ מראש
א.

א ,חס ושלו ,לא יחיו בניהזוג בשלו ,מתחייבת האשה לתת לבעל כל חודש
מזונות בסכו השווה ל   40%מ הכנסה החודשית הממוצעת ,סכו נטו,
שתקבל האשה בחצי שנה קוד לכל תשלו ותשלו ,ולא פחות מ  2,000ש"ח
)אלפיי שקלי חדשי( לחודש .הסכו של  2,000ש"ח יוצמד למדד יוקר
המחיה באר %ישראל צמוד למדד מר %שנת  ,2007למניינ .התחייבות זאת תהיה
בתוק כל זמ היות נשואי כדת משה וישראל ,ג א לבעל פרנסה ו/או

הכנסה ממקור אחר .האשה מוחלת לבעל על כל זכויותיה והחיובי שזוכה בה
בזמ שהתחייבות זו בתוק.
ב.

.6

מוסכ שהתחייבות של האשה למזונות על פי ס"ק ) 5א( של הסכ זה תכנס
לתוק ,והוראות סעי  3להסכ זה לא יעמדו לזכותה של האישה ,בהתקיי
אחת מהנסיבות המתוארות להל:
)(1

הבעל הגיש תביעת גירושי לבית הדי המוסמ ,ומוכ לתת הגט
והצדדי חיי בנפרד למעלה מ  12חודש.

)(2

בית הדי המוסמ קבע ,כי אי סיכוי לשלובית בי בני הזוג ,או כי
עליה להתגרש ,או כי מצווה עליה להתגרש ,או המלי %על גירושי ,או
כל לשו אחר שמשמעה כי אי על בני הזוג לחיות יחד ,או חייב או כפה
את הגט והבעל מוכ ,בנקיו כפיי ,לתת הגט.

)(3

הקרע בחיי הנישואי של בני הזוג אינו נית עוד לאיחוי והבעל מוכ לתת
את הגט ,בנקיו כפיי.

שונות
א.

תביעות על פי הסכ זה יידונו בבית המשפט לענייני משפחה ואינ ניתנות
לכריכה בתביעות גירושי.

ב.

בני הזוג מבקשי לאשר הסכ זה כהסכ ממו בהתא ל"חוק יחסי ממו".

ג.

א כל תנאי בהסכ זה שונה מהאמור ב"חוק יחסי ממו" ,תנאי הסכ זה
גוברי על האמור ב"חוק".

ד.

בני הזוג רואי בהסכ זה נספח לכתובה וחלק בלתי נפרד ממנה.

ה.

בני הזוג מצהירי ,כי קבלו קניי בדי הכשר לכל התחייבויותיה
במסמ זה.

ועל זה באנו על החתו:

___________________

___________________

