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מה הוא הסכם קדם/לאחר נישואין?
לפני

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין והמכריע בענייני כסף ונכסים בין בני הזוג במקרה
שיחליטו להתגרש .לאחרונה ,נוסחו הסכמי קדם-נישואין אשר פותחו במיוחד למטרת
מניעת מקרים של סירוב גט.

אחרי

הסכם ממון שנחתם אחרי הנישואין והמכריע בענייני כסף ונכסים בין בני הזוג במקרה
שיחליטו להתגרש .לאחרונה ,נוסחו הסכמי קדם-נישואין במיוחד למטרת מניעת מקרים של
סירוב גט .ההסכם שייחתם באירוע החתימה על ההסכם לכבוד הדדי מיועד אך ורק
למניעת סירוב גט.

במה ההסכם שונה מהכתובה?

לפני ואחרי

הכתובה הוכנסה לשימוש כדי לענות על צרכים חברתיים חשובים שהיו קיימים בעבר.
תפקידה העיקרי היה להגן על אישה מגירושין כנגד רצונה ולספק לה רשת בטחון כלכלית.
ההסכם לכבוד הדדי מיועד להעצים את הכתובה ומטרתו להגן על כל אחד מבני הזוג מפני
סירוב של השני לתת גט.
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מה כתוב בהסכם?
לפני

לפני ואחרי



הסכם קדם נישואין כולל נספח המפרט את חלוקת הנכסים והכספים של בני הזוג
במקרה של גירושין .



כל צד מתחייב לשלם לצד השני דמי מזונות חודשיים בגובה  ₪ 1,500לפחות או
מחצית מההכנסה החודשית שלו כל עוד הם נשואים לפי ההלכה ,במקרה
שיסרב לתת גט .



התחייבות זו נכנסת לתוקף  6-9חודשים לאחר שהצד המבקש גט שולח הודעה
בכתב לצד השני בעניין מימוש ההסכם .



במהלך  6-9חודשים אלה ,רשאי הצד המקבל את ההודעה לדרוש יעוץ זוגי והצד
השני מחוייב להשתתף במספר מינימלי של מפגשי יעוץ.

למה לחתום על ההסכם?
לפני

ההסכם לכבוד הדדי מונע סירוב גט .בהגנה זו על שני בני הזוג הוא מסייע בבניית תשתית
חזקה של אמון ביניהם.

אחרי

חתימה על הסכם לאחר נישואין למניעת סירוב גט היא כלי חינוכי ממדרגה ראשונה עבור
הדור הבא – נלמד אותם באמצעות דוגמה אישית כיצד להקים תא משפחתי יהודי ,איתן
ואחראי.

על מה מושתת תוקף ההסכם?

לפני

ההסכם תואם את ההלכה וגם את החוק הישראלי .כדי שההסכם יהיה תקף ,יש לחתום
עליו בפני גוף מוסמך .במדינת ישראל ,הזוג יכול לבחור לחתום בפני בית המשפט או בית
הדין הרבני ,רשם נישואים או נוטריון .הנסיון מלמד כי הדרך היעילה ביותר היא לחתום
בפני נוטריון.

אחרי

ישנה דעה שהחוק האזרחי הישראלי מחייב זוגות נשואים לחתום על הסכם בפני אחד מבין
בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הממלכתי ,בכדי להעניק תוקף משפטי
למסמך .על מנת להעניק תוקף הלכתי להסכם ככל שניתן מחוץ לכותלי בית דין ,יש לחתום
בפני שני עדים כשרים עם קנין.

כיצד ההסכם מונע בעיות במקרה של גירושין?
לפני

הסכם קדם נישואין מגן על הזכויות הממוניות של כל צד בהתאם לחוקי המדינה.

לפני ואחרי

ההסכם מחזק את המסר ,ואף משכנע את הזוג כשכבר החליטו להתגרש ,שיש לנהל את
סידורי הגירושין בצורה מכובדת .החיוב לשלם מזונות לצד השני מרתיע את בני הזוג
מהעמדת מכשולים לגירושין ומעודד אותם לתקשר זה עם זה .
2

באילו מקרים ההסכם יעיל או לא יעיל?

לפני ואחרי



ההסכם לכבוד הדדי הוכיח את עצמו במקרים של סירוב גט .קיומו של
ההסכם משנה את עמדתו של הצד המסרב באמצעות מנגנון של חיוב כספי אשר
פג ברגע שהגט יסודר .



ההסכם אינו יעיל במקרים של עגונה שבעלה נעלם ולא ידוע אם הוא עדיין חי וכן
במקרים שהבעל אינו מסוגל לתת גט .



יש הטוענים כי ההסכם אינו יעיל אם הצד המסרב עני מאד (מאחר ואין לו כסף,
השיקול הכספי לא ישנה את עמדתו) אך המציאות בפועל מוכיחה שגם בן זוג עני
אינו מעוניין לצבור עוד חובות .



יש הטוענים כי ההסכם אינו יעיל כאשר הצד המסרב מוכן להפסיד הכל ובלבד
שלא לשחרר את בן הזוג המבקש להיפרד .גם במקרה זה המציאות מוכיחה כי אף
בני זוג כאלה אינם מעוניינים להוציא כסף מכיסם לטובת בן הזוג שכבר נפרד מהם
ועל כן ההסכם יעיל גם במקרים כאלה

האם ההסכם עובד בפועל?


ידוע לנו על כמה וכמה מקרים שבהם אישה ניצלה מעגינות לאחר שבעלה הכריז
שבכוונתו לסרב לתת גט .במקרים אלה ,לאחר שהוזכר לבעל התחייבותו לפי
ההסכם שהוא חתום עליו ,האיש השלים את סידורי הגירושין בצורה מכובדת
וזריזה .



לא קיים דיווח על אף מקרה שבו הסכם הועמד למבחן בבית משפט ישראלי .עם
זאת ,במקרים שבהם זוג הגיש "בקשה משותפת לגירושין" לבית הדין הרבני על
בסיס ההסכם קדם הנישואין שלהם ,בית הדין נמנע מדיון על ההסכם ומיד סידר
את הגט .



במאי  ,2008הרב אליהו בן-דהן ,מנהל בתי הדין הרבניים בישראל אמר בפומבי
שכבר הובאו בפני בתי הדין מספר מקרים של גירושין של זוגות שחתמו על הסכם
קדם נישואין ובכל אחד מהמקרים בית הדין הרבני אישר את הגט על בסיס
ההסכם .
)(http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=103192

לפני ואחרי

אחרי

הסכם לאחר נישואין הוא רעיון יחסית חדש ולכן אין עדיין דוגמאות ליעילותו .אך הדעת
נותנת לחשוב שהוא יהיה יעיל כמו הסכם קדם-הנישואין .
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מה ההבדל בן הסכמים אלה בארץ ובארה"ב?

לפני ואחרי



ההסכם לכבוד הדדי בישראל הינו מסמך שוויוני המחייב את שני הצדדים באופן
שווה .



ההסכם לכבוד הדדי בישראל מחייב את הזוג ללכת ליעוץ זוגי במקרה שצד אחד
מבקש זאת .



ההסכם לכבוד הדדי בישראל אינו מצריך בית משפט או בית דין לתת פסיקה לגבי
תביעת גירושין .ההסכם נכנס לתוקף אוטמטית לאחר  180יום .



ההסכם לכבוד הדדי קדם הנישואין עולה בקנה אחד עם מטרותיה של הכתובה,
כלומר הגנה לאישה שאין לה בסיס כלכלי עצמאי .



סכום המזונות שעל צד הסרבן לשלם בישראל עשוי להגיע עד  50%מהכנסתו,
אולם בהסכם בארה"ב הסכום נקבע מראש .



ההסכם בארה"ב הוא הסכם בוררות מחייב ומצריך את השתתפותם של בתי
המשפט וגם של בתי הדין בתהליך הגירושין.

מדוע לחתום על נוסח ההסכם לכבוד הדדי ולא על הסכם אחר?

לפני ואחרי



ההסכם לכבוד הדדי הוא ההסכם קדם-נישואין למניעת סירוב גט הנפוץ והמקובל
במדינת ישראל .להערכתנו ,אלפי זוגות מכל פלחי החברה הישראלית כבר
חתומים על ההסכם לכבוד הדדי .



ההסכם לכבוד הדדי כבר הוכיח את יעילתו במניעת סירוב גט בכמה וכמה מקרים .



ההסכם לכבוד הדדי מעניק שליטה גמורה לבני הזוג( במסגרת דרישות ההלכה)
להחליט להתגרש ולהפעיל את ההסכם .בני הזוג אינם מעבירים את סמכותם
להחליט – לא לבית משפט ,לא לבית דין ,לא לבורר ולא למטפל .



ההסכם לכבוד הדדי הוא היחיד שפותח על ידי צוות של אנשי תורה והלכה
בשיתוף עם מומחים מכל התחומים :רבני בית הדין הגדול ,שופטים מבית
המשפט ,אנשי רוח ,עורכי דין ,פסיכולוגים ,ארגוני נשים וארגונים לשינוי חברתי.

האם יש תמיכה רחבה להסכם?
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מספר רב של רבנים מכובדים תומכים בהסכם ,ביניהם :
 .1הרב עובדיה יוסף ז"ל ,הזלמן נחמיה גולדברג ,הרב חיים זימבליסט ,הרב יצחק
ליבס ז"ל ,והרב גדליה שוורץ תמכו באב הטיפוס של הסכם קדם נישואין –זה של
בית דין של ארה"ב – הנמצא בשימוש כמה עשורים .
לפני ואחרי

 .2הרב שאר-ישוב הכהן ,הרב הראשי וראש אבות בתי הדין של חיפה .
 .3ה רב אשר וויס ,אב בית הדין של בית דין דרכי תורה ורב בית החולים שערי צדק
 .4הרב אליהו בן דהן ,לשעבר מנהל בתי הדין הרבניים בישראל
 .5ראשי ישיבות ורמי"ם של ישיבות ההסדר
 .6ארגון בית הלל וארגון צהר

האם יש רבנים המתנגדים להסכם?
כן .ישנם רבנים הסבורים כי ההסכם גורם לגט מעושה שהוא גט כפוי ועל כן אינו תקף.
מסיבה זו הסכום היומי אותו מתחייבים הצדדים לשלם הוא דמי מזונות או דמי מחיה שבהם
חייבים מתוקף הנישואין .על כן ,סכום זה איננו קנס אלא התוצאה של סרוב לתת או לקבל
גט והמשך הנישואין.
לפני ואחרי

ישנם רבנים הסבורים שההסכם מקל על זוגות להתגרש .מסיבה זו ההסכם מציין שעל הזוג
לנסות טיפול זוגי ותהליך שלום בית לפני החלטה להתגרש ,אם אחד מבני הזוג מבקש
זאת.
ישנם רבנים הסבורים כי חידושים מטבעם סותרים את ההלכה .למרבה הצער ,שיעור
הגירושין הגדל יוצר מקרים רבים והולכים של סרוב גט הדורשים פתרון הלכתי .מצוקתם
של הסובלים מסרוב גט עמוקה מכדי שנוכל להתעלם מטיפול בנושא.
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