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נישואין הם ראשית הדרך להקמת משפחה ודור ההמשך. בבסיס התא המשפחתי מצויה הברית שבין האיש לאישה המקבלת 
קיום במעמד הקידושין. זוהי ברית עמוקה המציינת תחילתו של מסע חיים זוגי של שותפות ונאמנות הדדיים, ומחייבת את בני 

הזוג לעמוד במבחנים שונים הניצבים בפניהם במהלך חייהם המשותפים. 

טובת כל בני המשפחה והסובבים אותם היא לשמור על יציבות התא המשפחתי. כדי לשמר יציבות זו, קבעו חז"ל את שעת 
הנישואין כמועד להנחת יסודות שיבטיחו יחסי הוגנות וכבוד הדדיים גם בעתות משבר, ותיקנו את שטר הכתובה, המפרט את 

מערכת הזכויות והחובות של בני הזוג זה כלפי זו.

ברוח זו, נוסח ההסכם שבפניכם ומטרתו העיקרית היא לדאוג לאשה שאין בביתה שלום בית, שיהיה לה קיום הגון ופרנסה ראויה כל 
עוד היא נשואה. באופן דומה, לדאוג גם לאיש שאין השלום בביתו, שיהיה לו קיום הגון ופרנסה ראויה כל עוד הוא נשוי. 

החתימה על ההסכם מבטאת ברית עמוקה לפיה גם במקרה של משבר בחיי הנישואין ינהגו בני הזוג זה בזו בכבוד ובהגינות ולא 
יתנו לצוק העיתים להסיטם מדרך זו.

ההסכם המקורי )שנוסח בשנת התש"ס – 2000( נכתב בהתייעצות עם דיינים, רבנים ומשפטנים בכירים. בראש הדיינים עמם 
התייעצו מנסחי ההסכם עמד הרב הגאון זלמן נחמיה גולדברג )הגרז"ן( זצוק"ל אשר חתם על הסכמתו לתוקף ההלכתי של 
ההסכם. ההסכם המחודש, שנכתב בשנת התשפ"א )2020( משמר את אותם עקרונות הלכתיים אשר זכו להסכמת הגרז"ן. אין 

רשות  לכל גוף או יחיד לערוך, להשמיט או להוסיף על נוסח זה של ההסכם לכבוד הדדי – המחודש התשפ"א.

הסכם
, לחודש                        שנת ביום   שנערך ב

                                שם היישוב                                                      

)שיקרא להלן: "האיש"( בין                                                                                                                                          
                                 שם האיש                                                       מספר תעודת זהות

)שתקרא להלן: "האישה"( לבין
                                שם האישה                                                      מספר תעודת זהות

                                                                                                                       )האיש והאישה יקראו להלן: "בני הזוג"(   

בני הזוג מסכימים כדלקמן:
1. מבוא

בני הזוג מסכימים להשתית את חיי נישואיהם על יסודות של אהבה, אחוה, שלום, שוויון, כבוד, התחשבות, הגינות ואכפתיות הדדיים. א. 
בני הזוג מתכוונים לנהוג כבוד אחד כלפי משנהו וליישב חילוקי דעות ביניהם בהגינות ובדרכי נועם. ב. 

2. ההודעה
רצה אחד מבני הזוג לגור בנפרד מבן זוגו, יכול הוא למסור הודעה בכתב למשנהו בענין זה )להלן: "ההודעה"( ובה הוא מודיע כי  א. 
הוא מבקש לממש את התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף 5 שלהלן )להלן: "ההתחיבויות"(. ההסכם ניתן למימוש על ידי 

שולח ההודעה ורק לאחר משלוח ההודעה.

מסירת ההודעה תיעשה בכתב ותימסר במסירה אישית מתועדת או במשלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה או בדרך  ב. 
תחליף המצאה על פי דין. 

יום מסירת ההודעה כאמור יקרא להלן: ''יום ההודעה''.  ג. 
אין במשלוח הודעה על ידי בן זוג אחד כדי למנוע משלוח הודעה גם על ידי בן הזוג השני.  ד. 

שליחת  וכדרך  בכתב  ייעשה  ביטול  כל  הבלעדי.  דעתו  שיקול  לפי  ולשולחה  ולחזור  ההודעה  את  לבטל  רשאי  ההודעה  שולח  ה. 
ההודעה. אין בביטול הודעה כדי לפגוע בתוקפה של הודעה ששלח בן הזוג השני.

חתימה )בראשי תיבות(:



3. התקופה בין יום ההודעה לבין מועד מימוש ההתחייבות

אורך התקופה אשר תחל מיום ההודעה, יהיה 180 ימים או שנה, לפי בחירת בני הזוג להלן בסעיף 4 )להלן: "התקופה"(. א. 

שלח אחד מבני הזוג הודעה וחלפה התקופה, זכאי שולח ההודעה )בכפוף לסעיף 4( לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות בן  ב. 
הזוג השני כפי האמור בסעיף 5 שלהלן.

שולח ההודעה רשאי, בכתב, להאריך את התקופה ולקצר את ההארכה. אין בהארכת התקופה על ידי בן זוג אחד כדי להאריך את  ג. 
התקופה הרלוונטית להודעה של בן הזוג השני. 

4. ניסיון לשיקום הנישואין – לבחירה בין שני מסלולים, יש לסמן את המסלול הרצוי:

 מסלול 1 - נסיון לשיקום, חובה לפי דרישת מקבל
                             ההודעה.

התקופה – תוגדר להלן 180 ימים מיום ההודעה. א. 

שולח  את  לחייב  רשאי  ההודעה  מקבל  התקופה  במהלך  ב. 
ההודעה לפנות להליך שיקום נישואין בעזרת גורם מקצועי. 
המפורטות  להוראות  בהתאם  יבוצע  הנישואין  שיקום 

בנספח א להסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

ושולח ההודעה לא מילא את ההוראות  גורם מקצועי,  מונה  ג. 
יהיה  לא  ההודעה  שולח  זה,  להסכם  א  בנספח  המפורטות 
רשאי לנקוט בתום התקופה כל פעולה למימוש ההתחייבויות 

שבסעיף 5 להלן.

  מסלול 2 - נסיון לשיקום, בהסכמת שני בני הזוג.

התקופה – תוגדר להלן שנה מיום ההודעה. א. 

הזוג לבקש לפנות  במהלך התקופה רשאי כל אחד מבני  ב. 
שיקום  מקצועי.  גורם  בעזרת  נישואין  שיקום  להליך 
בדרך  ויבוצע  הצדדים  בהסכמת  רק  ייעשה  הנישואין 

שתוסכם על שני בני הזוג.

למנוע  בכדי  העדרו,  או  קיומו   – הנישואין  בשיקום  אין  ג. 
משולח ההודעה לנקוט בתום התקופה כל פעולה למימוש 

ההתחייבויות שבסעיף 5 להלן.
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5. התחייבויות בני הזוג

התחייבויות האיש
האיש מתחייב מעכשיו: לשלם לאישה, החל מיום נישואיהם  א. 
וכל  )לפי המאוחר מביניהם(,  זה  או מיום חתימת הסכם 
זמן היותם נשואים זה לזו כדת משה וישראל, דמי מזונות 

חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

4000 ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם   .1
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15.12.20. 

סכום המהווה % 50 )חמישים אחוז( מהכנסתו החודשית   .2
הממוצעת )נטו( בשנה שקדמה ליום ההודעה. 

האישה  המזונות,  לדמי  האיש  של  זו  התחייבותו  אף  על  ב. 
מסכימה להסתפק במזונות על פי הנהוג והמקובל על פי 

דין מיום התחייבותו ועד לתום התקופה.

של  בהכנסותיה  תלויה  אינה  האיש  של  זו  התחייבות  ג. 
האישה ממשכורת, שכר, רכוש או מכל מקור אחר, ואינה 

ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האישה כלפיו.

על אף התחייבותו לשלם דמי מזונות חודשיים כאמור לעיל  ד. 
זכות המוקנית  כל  5)א(, האיש מוחל מעכשיו על  בסעיף 
דין בהכנסות שיהיו לאישה במשך הזמן בו  פי כל  לו על 

האישה זכאית למימוש ההתחייבויות.

כל  אף  על  במלואן  וקיימות  שרירות  אלו  התחייבויות  ה. 
מעשה או מחדל של האישה. 

5)ה(, התחייבויות אלו בטלות אם  על אף האמור בסעיף  ו. 
האישה תסרב לסיום הנישואין כהגדרת "סיום הנישואין" 
בסעיף 6 או שלא תופיע בבית הדין, היא או שלוחה, במועד 

שנקבע כנדרש ללא סיבה מוצדקת לאי הופעה. 

התחייבויות האישה
מיום  החל  לאיש,  לשלם  מעכשיו:  מתחייבת  האישה   א. 
נישואיהם או מיום חתימת הסכם זה )לפי המאוחר מביניהם(, 
וכל זמן היותם נשואים זה לזו כדת משה וישראל, דמי מזונות 

חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

4000 ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם   .1
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 15.12.20. 

2.  סכום המהווה % 50 )חמישים אחוז( מהכנסתה החודשית 
הממוצעת )נטו( בשנה שקדמה ליום ההודעה. 

האיש  המזונות,  לדמי  האישה  של  זו  התחייבותה  אף  על  ב. 
הנהוג  פי  על  משולמים(  )אם  במזונות  להסתפק  מסכים 
והמקובל על פי דין מיום התחייבותה ועד לתום התקופה.

התחייבות זו של האישה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש  ג. 
ממשכורת, שכר, רכוש או מכל מקור אחר, ואינה ניתנת 

לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האיש כלפיה.

כאמור  חודשיים  מזונות  דמי  לשלם  התחייבותה  אף  על  ד. 
זכות  כל  על  מעכשיו  מוחלת  האישה  5)א(,  בסעיף  לעיל 
המוקנית לה על פי כל דין בהכנסות שיהיו לאיש במשך 

הזמן בו האיש זכאי למימוש ההתחייבויות. 

כל  אף  על  במלואן  וקיימות  שרירות  אלו  התחייבויות  ה. 
מעשה או מחדל של האיש. 

5)ה(, התחייבויות אלו בטלות אם  על אף האמור בסעיף  ו.  
האישה תסכים לסיום הנישואין כהגדרת "סיום הנישואין" 
במועד  שלוחה,  או  היא  הדין,  בבית  ותופיע   6 בסעיף 
הדין  בבית  להופיע  נבצר ממנה  כנדרש אלא אם  שנקבע 

מסיבה מוצדקת לאי ההופעה. 

חתימה )בראשי תיבות(:

חתימה )בראשי תיבות(: חתימה )בראשי תיבות(:



6. סיום הנישואין

לעניין ההתחייבויות האמורות בסעיף 5)ו( דלעיל, "סיום הנישואין" משמעו: סיום הנישואין שבין בני הזוג כדת משה וישראל, 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: ''עניינים אחרים''(. למען הסר כל ספק 
מובהר, כי הסכמה לסיום הנישואין כדת משה וישראל, אפילו כשאין הסכמה לתנאים או לדרישות בעניינים האחרים, תיחשב הסכמה 

לסיום הנישואין, ולא תיחשב סירוב לסיום הנישואין.

7. שמירת זכויות

למעט האמור לעיל במפורש אין בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות האיש ו/או האישה ו/או הילדים ו/או בכל סעד אחר העומד לרשות 
מי מבני הזוג ו/או בחלוקת הרכוש של בני הזוג, כמתחייב על פי דין ו/או על פי הסכם שנחתם ביניהם ו/או על פי מנהג המדינה. אין 

בנקיטת הליכים משפטיים כדי לגרוע מן האמור בהסכם זה. 

8. תוקף ההסכם

כל ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו בשעבוד הגוף, ונעשו בבית דין חשוב, לא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות, אלא ככל  א. 
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 עניינו, ובשבועה. חתימת בני הזוג על הסכם זה היא הודאה בכל האמור.

אם יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו לפי דין תורה, בני הזוג מקבלים על עצמם את השיטה  ב. 
הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם בין אם ההסכם נחתם לפני הנישואין ובין אם לאחר הנישואין. כל אחד מבני הזוג מתחייב 
לשלם למשנהו כל סכום, ומקנה לו כל זכות בהתאם לשיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם, כך שלא יוכל לטעון טענת ''קים 

לי''.

בני הזוג מסכימים, כי במקרה שחלק כלשהו מהסכם זה יפסל, יושמט, יקבע שאינו תקף, לא יוכל להתבצע או לא יוכל להיות  ג. 
מוצא אל הפועל, הרי דבר זה לא יפגע בתוקף שאר חלקי ההסכם והם יעמדו בתוקפם המלא. במקרה בו לא נבחר בבירור אחד 

מן המסלולים המופיעים בסעיף 4 דלעיל, יחול על בני הזוג מסלול 2. 

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  ד. 
או מחילה על כל זכות כאמור, אלא אם נעשו הוויתור או המחילה בכתב. 

הכותרות בהסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין לייחס להם משמעות בפרשנות ההסכם.  ה. 

כל שינוי של הסכם זה בעת החתימה ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת שני בני הזוג בראשי תיבות על יד השינוי )ובאישור גוף  ו. 
שיפוטי מוסמך במקרה הדרוש(.

כל הסכם או שטר שייעשה בין בני הזוג לאחר חתימת הסכם זה, ולא יכלול הפנייה מפורשת להסכם זה, יפורש על פי הכתוב  ז. 
בהסכם זה ויהיה כפוף לו. 

בני הזוג מצהירים בזה כי הם ערים לכך שיש מחלוקת בין פוסקי ההלכה היהודית, הן לגבי עצם תוקפו של הסכם זה והן לגבי  ח. 
פרטיו. על אף האמור, מבקשים בני הזוג לחתום על הסכם זה, ואין להם כל טענה בכל הקשור לנוסח הסכם זה ו/או לחתימתו. 

בני הזוג מודיעים ומצהירים כי קראו את ההסכם, והוא הוסבר להם, והם הבינו את כל הכתוב בו, והם חותמים עליו מרצונם  ט. 
החופשי ללא כל אילוץ, וכי ניתנה להם האפשרות להתייעץ עם כל מי שמצאו לנכון, לרבות ייעוץ משפטי והלכתי.

 ועל זה באנו על החתום:

            האיש      האישה
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נספח א – הוראות לאופן ביצוע שיקום הנישואין לבוחרים בסעיף 4 במסלול 1. 

אורך התקופה יהיה 180 ימים מיום ההודעה.  א. 

)להלן:  גורם מקצועי  בעזרת  נישואין  להליך שיקום  לפנות  לחייב את שולח ההודעה  במהלך התקופה, מקבל ההודעה רשאי  ב. 
"המסייע לשיקום הנישואין"(. בהעדר הסכמה בין בני הזוג בבחירת המסייע לשיקום הנישואין, ימונה המסייע על ידי התחנה 

הציבורית לטיפול וייעוץ זוגי ומשפחתי, הקרובה למקום מגוריהם המשותף האחרון.

בני הזוג מתחייבים להופיע בפני המסייע לשיקום הנישואין עד שלוש פעמים. שכרו של המסייע לשיקום הנישואין עבור הפגישות  ג. 
הנ''ל ישולם שווה בשווה ע"י שני בני הזוג.

משך מהלך שיקום הנישואין נכלל בתוך התקופה האמורה, ולא יאריכה אף אם לא התקיימו שלוש פגישות בפני המסייע לשיקום  ד. 
הנישואין. 

לא יאוחר מ-180 יום מיום ההודעה, ימסור המסייע לשיקום הנישואין מכתב לכל אחד מבני הזוג בו יציין אם בני הזוג הגיעו  ה. 
להסכמה לשיקום הנישואין או לחלופין לסיומם, אם לאו.

כאשר בני הזוג לא הגיעו להסכמה, אך לדעת המסייע לשיקום הנישואין יש בכוחו של טיפול זוגי לעזור לבני הזוג לשקם את  ו. 
נישואיהם, יציין זאת במכתבו. במקרה זה תוארך התקופה באופן חד פעמי ב- 90 ימים נוספים כך שאורך התקופה יהיה 270 

ימים. על 90 הימים הנוספים יחול האמור בסעיפים ג-ד שבנספח א.

חלפה התקופה,  יהיה שולח ההודעה זכאי לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף 5 להסכם זה,  ז. 
למעט במקרה בו מונה מסייע לשיקום הנישואין ושולח ההודעה עצמו לא הופיע בפניו לפי הזמנתו.

חתימת הצדדים על הנספח:

                       האיש                                     האישה  

 הסכם
 לכבוד הדדי

המחודש
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אישור ואימות חתימה על ההסכם:*

 אני, עו"ד / טו"ר / סמכות רבנית )יש למחוק את המיותר(                                   

הופיעו בפני בני הזוג                      מאשר/ת כי ביום 

ו-  שזוהו על ידי לפי ת"ז, והצהירו בפני כי קראו והבינו את תוכנו ומשמעותו של הסכם זה, 

ולאחר הצהרתם חתמו עליו בפני.

                                             תאריך          חתימה

*ההסכם תקף גם ללא אישור ואימות חתימה


