בס"ד

לכבוד חברינו ומשפחתנו היקרים,
כהכנה לחיי הנישואין המשותפים שלנו ,החלטנו לחתום על ה"הסכם לכבוד הדדי" ולתרום את
חלקנו להעלאת המודעות ופתרון לבעיית העגונות.
ה"הסכם לכבוד הדדי" קדם-הנישואין מאפשר לאנשים טובים לשמר את טוב-ליבם וכבודם
העצמי וההדדי חרף קשיים ומשברים אשר חלילה יפקדו את ביתם במהלך הנישואין .צעד קטן
ובלתי מסובך זה בתהליך הנישואין יכול למנוע אסונות של ממש מלהפוך למציאות .אנו מעודדים
אתכם לברר לגבי הסכם זה לפני שאתם מתחתנים ,ולשאול חברים וחברי משפחה אם הם חתמו
על ה"הסכם לכבוד הדדי" .הסכם זה ,אשר הינו בעצם המשך של הכתובה ,מגן על האישה ,הגבר
ומוסד הנישואין .מודעות לנושא תימנע את קריסתם ח"ו של בניני "עדי עד" רבים בעתיד.

מידע נוסף ,מאמרים ,וההסכם בחמש שפות ,פרושים לפניכם באתר של תנועת ישראל הצעיר
הבינלאומיתwww.iyim.org.il/prenup/heb :
דווקא עכשיו ,בתחילת דרכינו המשותפת ,נפתח חלון הזדמנות המאפשר להכין דרכו חיים
בטוחים ומאושרים יחד המושתתים על אימון הדדי .תקוותנו היא שהעלאת המודעות והשיחה
לגבי ההסכם יביאו לשימוש נרחב בפתרון מניעתי זה בחברה הישראלית.

תודה רבה שהשתתפתם בשמחתנו.
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