סיוע למסורבות גט ועגונות

מבית אור תורה סטון

"וארסתיך לי לעולם וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים"...
(הושע ב)
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הנספח הישראלי לכתובה
משחר ההיסטוריה היהודית מקובל היה בשעת הנישואין לקבע בשטר משפטי
את החובות בהן מתחייב הבעל כלפי אשתו בתקופת הנישואין ואת התשלום
שישלם לה במקרה וחלילה יסתיימו הנישואין .שטר זה קרוי כתובה והוא ממשיך
ונוהג גם בימינו .דווקא רגעי השיא של החתונה ,בהם מקבלים בני הזוג החלטה
גורלית לקשור את חייהם זה בזה ,נבחרו למתאימים ביותר לנהוג באחריות
ולהניח יסודות שיבטיחו יחסי הוגנות וכבוד הדדיים גם בעתות משבר.
ברוח מתווה זה ,ובהתאם לקשיים המאפיינים את הנישואין והגירושין בדורות
האחרונים ,נּוסח ההסכם שלפניכם ,אשר מהווה נספח לכתובה .ההסכם נועד
להבטיח כי במקרה של משבר בחיי הנישואין ינהגו בני הזוג זה בזו בכבוד ובהגינות,
ולא יתנו לצוק העיתים להסיטם מדרך זו.
ִחתמו על ההסכם מתוך אהבה ,כבוד ,אמון ואחריות הדדית .לכו בדרך של
צדק ומשפט ,חסד ורחמים.
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"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים"...

לאישה
יד
ע"ש מוניקה דניס גולדברג

בני הזוג מסכימים כדלקמן:
 .1מבוא
.אבני הזוג מסכימים להשתית את חיי נישואיהם על יסודות של אהבה ,אחווה ,שלום ,שוויון ,כבוד ,התחשבות ,הגינות ואכפתיות הדדיים.
.בבני הזוג מתכוונים לנהוג כבוד זה בזו וליישב חילוקי דעות ביניהם בהגינות ובדרכי נועם.
 .2ההודעה
.ארצה אחד מבני הזוג להיפרד מבן זוגו ,יכול הוא למסור הודעה בכתב למשנהו ובה הוא מודיע כי הוא מבקש לממש את התחייבויות
בן הזוג השני המופיעות בסעיף  4שלהלן (להלן" :ההודעה") .אין במשלוח הודעה על ידי בן זוג אחד כדי למנוע משלוח הודעה
גם על ידי בן הזוג השני .הסכם זה ניתן למימוש רק לאחר משלוח ההודעה.
.במסירת ההודעה – תיעשה בכתב ותימסר במסירה אישית ,או בדואר רשום ,עם אישור מסירה ,או בדרך תחליף המצאה על פי דין.
.גבהסכם זה" ,יום ההודעה" הינו יום מסירת ההודעה כאמור לעיל.
.דשולח ההודעה רשאי לבטל את ההודעה ולחזור ולשלוח אותה לפי שיקול דעתו הבלעדי .כל ביטול ייעשה בכתב וכדרך שליחת
ההודעה.
.האין בביטול ההודעה על ידי שולח ההודעה כדי לפגוע בתוקפה של הודעה ששלח בן הזוג השני.
.וחלפה שנה מיום ההודעה (להלן" :התקופה") זכאי השולח לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות הצד השני כאמור בסעיף 4
להסכם זה.
 .3התקופה וניסיון לשיקום הנישואין
.אבמהלך התקופה רשאי כל אחד מבני הזוג לבקש לשקם את הנישואין בעזרת גורם מקצועי מוסכם .הניסיון לשיקום הנישואין
ייעשה בהסכמת שני הצדדים.
.בהשולח רשאי להאריך את התקופה ,ולקצר את ההארכה .ההארכה ,או קיצורה ,תיעשה בכתב ותיכלל במסגרת המונח "תקופה".
אין בהארכת התקופה על ידי בן זוג אחד כדי להאריך את התקופה הרלוונטית להודעה של בן הזוג השני.
.גמשך הניסיון של שיקום הנישואין לא יאריך את התקופה האמורה ויהיה כלול בתוך התקופה ,אלא אם הסכימו שני הצדדים אחרת.
 .4ההתחייבויות
התחייבות האיש
.אהאיש מתחייב מעכשיו לשלם לאישה החל מיום נישואיהם
וכל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל ,דמי
מזונות חודשיים בסכום הגבוה מן הסכומים המפורטים להלן:
 .1מחצית מהשכר הממוצע למשרת שכיר במשק (נטו) ,כפי
שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי ב־ 1לינואר של
השנה בה נשלחה ההודעה.
 .2סכום המהווה  50%מהכנסתו החודשית הממוצעת (נטו)
בשנה שקדמה ליום ההודעה.
.בעל אף התחייבות האיש ,האישה מוכנה להסתפק במזונותיה
ובזכויות אחרות בגובה הנהוג והמקובל על פי דין ,מיום
הנישואין ועד תום התקופה.
.גהתחייבות זו של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האישה
מכל מקור שהוא ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של
האישה כלפיו.
.דעל אף התחייבותו ,וכל עוד זכאית האישה למימוש
ההתחייבות ,האיש מוחל מעכשיו על כל זכות המוקנית לו
ע"פ כל דין מאת האישה.
.ההתחייבותו של האיש תהא שרירה וקיימת במלואה על אף כל
מעשה או מחדל של האישה ,ועל אף כל טענת פטור העומדת
לאיש ,כל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל.
.והתחייבות זו תהא בטלה אם האישה לא תופיע בבית הדין,
היא או שלוחה ,במועד שנקבע כנדרש ,ללא סיבה מוצדקת
לאי ההופעה .למען הסר ספק ,מובהר כי לצורך סעיף זה,
אם האישה התייצבה בבית הדין אך אינה מסכימה לתנאים ו/
או לדרישות אשר הוצעו בעניינים אחרים ,ההתחייבות תעמוד
בעינה ולא תבוטל.

התחייבות האישה
.אהאישה מתחייבת מעכשיו לשלם לאיש החל מיום נישואיהם
וכל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל ,דמי
מזונות חודשיים בסכום הגבוה מן הסכומים המפורטים להלן:
 .1מחצית מהשכר הממוצע למשרת שכיר במשק (נטו) ,כפי
שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי ב –  1לינואר של
השנה בה נשלחה ההודעה.
 .2סכום המהווה  50%מהכנסתה החודשית הממוצעת (נטו)
בשנה שקדמה ליום ההודעה.
.בעל אף התחייבות האישה ,האיש מוכן להסתפק במזונותיו
(אם משולמים) ובזכויות אחרות בגובה הנהוג והמקובל על פי
דין ,מיום הנישואין ועד תום התקופה.
.גהתחייבות זו של האישה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש
מכל מקור שהוא ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של
האיש כלפיה.
.דעל אף התחייבותה ,וכל עוד זכאי האיש למימוש ההתחייבות,
האישה מוחלת מעכשיו על כל זכות המוקנית לה ע"פ כל דין
מאת האיש.
.ההתחייבותה של האישה תהא שרירה וקיימת במלואה על אף
כל מעשה או מחדל של האיש ועל אף כל טענת פטור העומדת
לאישה ,כל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל.
.והתחייבות זו תהא בטלה אם האיש לא יופיע בבית הדין,
הוא או שלוחו ,במועד שנקבע כנדרש ,ללא סיבה מוצדקת
לאי ההופעה .למען הסר ספק ,מובהר כי לצורך סעיף זה,
אם האיש התייצב בבית הדין אך אינו מסכים לתנאים ו/או
לדרישות אשר הוצעו בעניינים אחרים ,ההתחייבות תעמוד
בעינה ולא תבוטל.

 .5שמירת זכויות
.אלמעט האמור מפורשות בהסכם זה ,אין בהסכם כדי לפגוע בזכויות האיש או האישה או הילדים ,ו/או כל סעד אחר העומד
לרשות מי מבני הזוג ו/או בחלוקת הרכוש של בני הזוג ,כמתחייב על פי דין ,או על פי הסכם שנחתם ביניהם ,או על פי מנהג
המדינה.
.באין בנקיטת הליכים משפטיים כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.
 .6תוקף ההסכם
.אבני הזוג מסכימים שאם חלק מההסכם יהיה פסול או לא ניתן לביצוע מסיבה כלשהי ,אין בכך כדי לפגוע בתוקף שאר חלקי
ההסכם ,והם יעמדו בתקפם המלא.
.בכל שינוי של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד (ובאישור הגוף המוסמך לכך על פי חוק במקרה הדרוש).
.גהימנעות או שיהוי או עיכוב של מי מבני הזוג מלתבוע ו/או לפעול למימוש זכות המוקנית לו על פי הסכם זה ,לא ייחשבו משום
ויתור או מחילה על כל זכות כאמור ,אלא אם נעשו הוויתור או המחילה בכתב.
.דכל הסכם או שטר שייעשה בין בני הזוג לאחר חתימת הסכם זה ולא יכלול הפניה מפורשת להסכם זה ,יפורש על פי הכתוב
בהסכם זה ויהיה כפוף לו.
.הבני הזוג מודים ,מאשרים ומצהירים כי קראו את ההסכם ,קיבלו הסבר והבינו את כל הכתוב בו ,את משמעותו והשלכותיו והם
חותמים על ההסכם מרצונם החופשי ללא כל אילוץ.
.והוסבר לבני הזוג שיש להם זכות לקבל ייעוץ משפטי .אם אחד מהם יוותר על זכות זו ,אזי מוסכם כי לא ייפגע תוקף הסכם זה,
כולו או מקצתו.
 .7תוקף הלכתי
.אבכל מחלוקת בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו לפי דין תורה ,בני הזוג מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת
יתר תוקף לסעיפי ההסכם .כל אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו כל סכום ,ומקנה לו כל זכות בהתאם לשיטה הנותנת יתר
תוקף לסעיפי ההסכם ולכל האמור בו (כך שלא יוכל לטעון טענת "קים לי").
.בבהתאם לדין תורה ,בני הזוג מודים ,מאשרים ומצהירים כי קיבלו קניין המועיל על פי דין תורה ,בקשר לכל סעיף וסעיף וכל
התחייבות והתחייבות בהסכם זה ,בבית דין חשוב ובהתאם לכל הדרישות המחמירות של דיני תנאים ודיני שטרות .בני הזוג התנו
זה עם זה שלא ישמיטו את החיובים הנובעים מהסכם זה בשנת השביעית.
.גבני הזוג מצהירים בזה כי הם ערים לכך שיש מחלוקת בין פוסקי ההלכה היהודית ,הן לגבי עצם תוקפו של הסכם זה והן לגבי
פרטיו .על אף האמור ,מבקשים בני הזוג לחתום על הסכם זה ,ואין להם כל טענה בכל הקשור לעריכת הסכם זה ו/או לחתימתו.

ועל זה באנו על החתום:

האישה

האיש

6
אישור ואימות חתימה*:
אני ,עו"ד  /רב מוסמך (יש למחוק את המיותר)
בפני בני הזוג

מאשר/ת כי ביום
ו-

הופיעו
שזוהו על ידי לפי ת"ז ,והצהירו בפני

כי קראו והבינו את תוכנו ומשמעותו של הסכם זה ,ולאחר הצהרתם חתמו עליו בפני.

תאריך
* ההסכם תקף גם ללא חתימת עו״ד  /רב

חתימה

סיוע למסורבות גט ועגונות

לאישה
יד
ע"ש מוניקה דניס גולדברג
מבית אור תורה סטון

קו ארצי1-800-200-380 :

הסכם זה נוסח ע"י עוה"ד וטו"ר של "יד לאישה" ,תודתנו נתונה לטו"ר ד"ר רחל לבמור על תרומתה המקצועית.

