
מבוא
הליך הנישואין מהווה כריתת ברית של אהבה ומחויבות בין בני זוג והנחת אבן פינה לכינון משפחה משותפת. 

ברית הנישואין שונה מהותית משותפות עסקית רגילה, הנובעת מאינטרס אישי ומתפרקת בנקל. ברית הנישואין נשענת 
על מחויבות מוסרית עמוקה, על שאיפה להגשמת ייעוד משותף ועל הקמת דור המשך. משום כך יש לפעול ליציבותה 

של ברית זו. 

עם זאת, ההלכה היהודית מכירה במציאות המצערת שבה בני זוג מחליטים לפרק את ברית הנישואין, ומאפשרת הליך 
גירושין. ההכרה במציאות זו מחייבת היערכות מקדימה, כך שאם חלילה ברית הנישואין לא תעלה יפה, יוכלו בני הזוג 
להיפרד באופן הנכון ביותר בעבורם ובעבור ילדיהם. מטרתו של ה"הסכם מאהבה" לדאוג לכך שגם בתקופת הפירוד 

הקודמת לסיום הנישואין וגם בעת סיום הנישואין יידעו בני הזוג לשמור על כבודם ועל כבוד זולתם. 

דווקא ברגעים שלפני הכניסה לברית הנישואין, ברגעים שבהם חשים אהבה, אחדות, כבוד ואמון הדדי, נכון לחתום על 
הסכם זה, הסכם אשר עשוי לסייע לבני הזוג להתגבר על חילוקי דעות עתידיים בצוק העתים.

ידיעתם של בני הזוג שגם לעת משבר יש ביניהם הסכמות עקרוניות שנקבעו ברגעי אמון ואהבה, יש בה כדי להרגיע 
 מתחים העלולים להיווצר במהלך חיי הנישואין, ולחזק את החוסן, את הביטחון ההדדי ואת המחויבות לברית הנישואין. 

יהי רצון שכך יהיה.

הסכם קדם נישואין של ארגון רבני צהר



התחייבות האיש
מיום  החל  למזונותיה,  לאישה  לשלם  מעכשיו  מתחייב  האיש  א. 
נישואיהם וכל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל, 
דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מן הסכומים המפורטים להלן: 
על  החתימה  מיום  המחיה  יוקר  למדד  צמודים  ש״ח,   6,000  .1

הסכם זה.
2. סכום המהווה 50 אחוז מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו( 

בשנה שקדמה ליום ההודעה.
התחייבות זו )להלן: ההתחייבות( של האיש אינה תלויה בהכנסותיה  ב. 
חיובים  כנגד  לקיזוז  ניתנת  ואינה  שהוא  מקור  מכל  האישה  של 

כלשהם של האישה כלפיו.
לו  המוקנית  זכות  כל  על  מעכשיו  מוחל  האיש  התחייבותו,  אף  על  ג. 
בין השאר,  לרבות,  וברכוש כלשהם של האישה,  דין בהכנסות  על-פי 
מעשה ידיה או פירות נכסיה, בפרק הזמן שבו האישה זכאית למימוש 
המוקנית  זכות  כל  על  מעכשיו  מוחל  האיש  כן,  כמו  ההתחייבות. 
מדור  שהוא,  מקור  מכל  האישה,  מאת  למזונות  דין  כל  על-פי   לו 
ו/או מדור ספציפי, הכל בפרק זמן שהאישה זכאית למימוש ההתחייבות.

פטור  טענת  כל  אף  על  במלואה  וקיימת  שרירה  תהא  התחייבותו  ד. 
העומדת לו, כל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל. 

על אף התחייבות האיש, האישה מוכנה להסתפק במזונותיה ובזכויות  ה. 
תום  ועד  הנישואין  מיום  דין,  על-פי  והמקובל  הנהוג  בגובה  אחרות 
התקופה, וגם לאחר תום התקופה, כל זמן שהאישה מביעה בכל דרך 
שהיא )לרבות באמצעות התנהגותה( את רצונה בהמשך קשר הנישואין.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי לצורך סעיף זה, אם האישה מעוניינת  ו. 
בסיום הנישואין כדת משה וישראל, אך אינה מסכימה לתנאים ו/או 
כך  היא לא תיחשב משום  בעניינים אחרים,  הוצעו  לדרישות אשר 

כמעוניינת בהמשך קשר הנישואין. 

התחייבות האישה
מיום  החל  למזונותיו,  לאיש  לשלם  מעכשיו  מתחייבת  האישה  א. 
נישואיהם וכל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל, 
דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מן הסכומים המפורטים להלן: 
1. 6,000 ש״ח צמודים למדד יוקר המחיה מיום החתימה על הסכם זה.
2. סכום המהווה 50 אחוז מהכנסתה החודשית הממוצעת )נטו( בשנה 

שקדמה ליום ההודעה.
תלויה  אינה  האישה  של  ההתחייבות(  )להלן:  זו  התחייבות  ב. 
בהכנסותיו של האיש מכל מקור שהוא ואינה ניתנת לקיזוז כנגד 

חיובים כלשהם של האיש כלפיה.
על אף התחייבותה, האישה מוחלת מעכשיו על כל זכות המוקנית  ג. 
וברכוש כלשהם של האיש, לרבות,  ו/או בהכנסות  דין  לה על-פי 
בין השאר, מזונות מאת האיש, מכל מקור שהוא, מדור ו/או מדור 

ספציפי, הכל בפרק זמן שהאיש זכאי למימוש ההתחייבות. 
התחייבותה תהא שרירה וקיימת במלואה על אף כל טענת פטור  ד. 
העומדת לה, כל זמן שבני הזוג נשואים זה לזו כדת משה וישראל. 
על אף התחייבות האישה, האיש מוכן להסתפק במזונותיו – אם  ה. 
דין,  והמקובל על-פי  ובזכויות אחרות בגובה הנהוג   – משולמים 
מיום הנישואין ועד תום התקופה, וגם לאחר תום התקופה, כל זמן 
שהאיש מביע בכל דרך שהיא )לרבות באמצעות התנהגותו( את 

רצונו בהמשך קשר הנישואין. 
למען הסר ספק, מובהר בזה כי לצורך סעיף זה, אם האיש מעוניין  ו. 
בסיום הנישואין כדת משה וישראל, אך אינו מסכים לתנאים ו/או 
לדרישות אשר הוצעו בעניינים אחרים, הוא לא ייחשב משום כך 

כמעוניין בהמשך קשר הנישואין. 

סוכם בין בני הזוג כדלקמן:
הודעה  .1

רצה מי מהצדדים להיפרד ממשנהו, ימסור הודעה למימוש התחייבות הצד השני בהסכם זה )להלן: הודעה(:
מסירת ההודעה – תיעשה בכתב ותימסר במסירה אישית, או בדואר רשום, או בדרך תחליף המצאה על-פי דין. א. 

יום ההודעה – יום מסירת ההודעה כאמור.  ב. 
שולח ההודעה רשאי לבטל את ההודעה ולחזור ולשלוח אותה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל ביטול ייעשה בכתב וכדרך שליחת הודעה. ג. 

חלפו 180 ימים מיום ההודעה )להלן: התקופה(, זכאי השולח לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות הצד השני כאמור בסעיף 4  ד. 
)להלן: ההתחייבויות( להסכם זה. 

השולח רשאי להאריך את התקופה. ההארכה תיעשה בכתב ותיכלל במסגרת המונח התקופה. ה. 

2. ניסיונות לשיקום הנישואין
צד שקיבל הודעה ואינו מעוניין בפירוק הנישואין, רשאי לבקש לשקם את הנישואין בעזרת גורם מקצועי מוסכם. בני הזוג מתחייבים  א. 

להופיע בפני הגורם המקצועי שלוש פעמים במהלך התקופה. 
הגורם המקצועי רשאי להאריך בכתב ובאופן חד-פעמי, את התקופה ב-90 ימים נוספים אם הוא סבור שיש בכך לתרום לשיקום הנישואין. ב. 

בני הזוג מסכימים במפורש כי: ג. 
על אף המוסכם בסעיף זה, שולח ההודעה, יהא זכאי, בתום התקופה, לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות הצד השני בהסכם זה,   .1

אלא אם כן שולח ההודעה לא הופיע שלוש פעמים בפני הגורם המקצועי שנתמנה, אף על פי שזומן על ידו.
משך הניסיון של שיקום הנישואין לא יאריך את התקופה האמורה, ויהיה כלול בתוך התקופה, אף אם לא התקיימו שלוש הפגישות   .2

בפני הגורם המקצועי.

3. סמכות הפעלה –  לבחירה למעוניינים:
בני הזוג מסכימים כי במקום האמור בסעיף 2ב, יהיה הגורם המקצועי מוסמך להאריך ולעכב את הפעלתו של סעיף 4 להלן, על-פי 

שיקול דעתו, אם הוא סבור כי קיימים סיכויים טובים לשיקום הנישואין, וכן יהיה מוסמך להפעילו שוב.

4. התחייבויות

חתימה )בראשי תיבות(: _______; ________

חתימה )בראשי תיבות(: _______; ________

הסכם שנערך ב______________________________ )המקום בו נערך ההסכם(

ביום )לפי הלוח העברי( ______________ בחודש ______________ שנת תש____

ביום )לפי הלוח הגריגוריאני( _________ בחודש ______________ שנת ____20

בין   _______________      ___________________         ת״ז ___________________ )להלן: "האיש"(

ת״ז ___________________ )להלן: "האישה"( לבין  _______________      ___________________ 



 
בוררות ביצוע   .5

א. בני הזוג מסכימים כי כל סכסוך או חילוקי דעות ביניהם על דרך ביצועו, פירושו או תוקפו של הסכם זה, או אם התקיימו התנאים 
המנויים בהסכם זה לצורך הפעלת ההתחייבויות בסעיף 4 להסכם יימסרו להכרעתו של בורר. 

על הבוררות מכוח סעיף זה יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם לנספח א. אין בפניית מי  ב. 
מבני הזוג לערכאה משפטית כדי לפגוע בסמכותו של הבורר לדון בהסכם זה. 

6. ענייני ממון )יש לסמן את ההסדר המוסכם(
     בני הזוג הסדירו את יחסי הממון ביניהם במסמך נפרד. 

7. בוררות עניינים נלווים –  לבחירה למעוניינים: 
בני הזוג מסכימים כי כל סכסוך או חילוקי דעות ביניהם בכל העניינים הנלווים הדרושים לסיומם היעיל של הנישואין, יימסרו להכרעתו  א. 

של בורר )בכפוף לכל האמור בהסכם זה(. 
העניינים הנלווים כוללים: תשלום עיקר הכתובה; חלוקת הרכוש בין בני הזוג; חיוב צד בתשלום כספים לצד השני; כל הקשור במזונות  ב. 
בן הזוג או בת הזוג )למעט המזונות המשולמים על-פי התחייבויות הצדדים כאמור בסעיף 4 ואשר נמצאים בסמכותו של הבורר 
כאמור בסעיף 5( ו/או במזונות ילדים; החלטה אם המחלוקת המובאת בפניו היא בסמכות הבורר לעניינים נלווים; כל נושא אחר 

שיסכימו עליו בני הזוג מראש ובכתב )פרט להחזקת הילדים(.
על הבוררות מכוח סעיף זה יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם לנספח א. ג. 

חתימה )בראשי תיבות(: _______; ________

8. זהות הגורם המקצועי או הבורר ותשלום שכרם
א. לא הגיעו בני הזוג לידי הסכמה באשר לזהותו של הגורם המקצועי, הבורר לביצוע או הבורר לעניינים הנלווים, תוך שבוע מיום הדרישה 
מצד אחד מבני הזוג למנותו, אזי הוא ימונה על-ידי אחד מאלו:  יו"ר ארגון רבני צהר  יו"ר לשכת עורכי הדין )נא לסמן גורם אחד(. 

שכרו של הגורם המקצועי, הבורר לביצוע או הבורר לעניינים הנלווים, ישולם על-ידי בני הזוג שווה בשווה.  ב. 

9. תוקף ההסכם 
בני הזוג מסכימים בזה שאם חלק מההסכם יהיה פסול ו/או לא ניתן לביצוע מסיבה כלשהי, אין בכך כדי לפגוע בתוקף שאר חלקי  א. 

ההסכם, והם יעמדו בתוקפם המלא. 
כל שינוי של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד )ובאישור הגוף המוסמך לכך על-פי חוק במקרה הדרוש(. ב. 

בני הזוג מודים, מאשרים ומצהירים, כי קראו את ההסכם, קיבלו הסבר והבינו את כל הכתוב בו, את משמעותו ואת השלכותיו, והם  ג. 
חותמים על ההסכם מרצונם החופשי ללא כל אילוץ. 

ד. הוסבר 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. 

10. תוקף הלכתי
א.  בכל מחלוקת בין פוסקי ההלכה לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו, בני הזוג מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת יתר תוקף 

להסכם ולכל האמור בו )כך שלא יוכלו לטעון טענת ''קים לי''(.
וכל  וסעיף  סעיף  לכל  בקשר  תורה,  דין  על-פי  המועיל  קניין  קיבלו  כי  ומצהירים,  מודים, מאשרים  הזוג  בני  תורה,  לדין  בהתאם  ב.  
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.
בני הזוג מצהירים בזה כי הם ערים לכך שיש מחלוקת בין פוסקי ההלכה היהודית הן לגבי עצם תוקפו של הסכם זה והן לגבי פרטיו.  ג.  

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 )חתימה מלאה(: _____________________                                   _____________________
                                                       האיש                               האישה

 בני הזוג הסכימו להסדיר את יחסי הממון ביניהם בהתאם לחוק, כאמור 
בנספח ב. חלוקת הרכוש בהתאם לאמור בסעיף זה תתבצע מיד בתום 

התקופה. 
האישה מוחלת על התוספת לכתובתה.

חתימה )בראשי תיבות(: _______; ________חתימה )בראשי תיבות(: _______; ________



נספח א
א. על בוררות מכוח סעיף 5 ו/או מכוח סעיף 7 יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתקנות שהותקנו מכוחו. חתימת בני 
הזוג על סעיף זה כדין חתימתם על שטר בוררות, אלא אם כן בני הזוג מסכימים אחרת מראש ובכתב. הבוררים לא יהיו קשורים 
ובני הזוג מקבלים על עצמם את  יהיו מוגבלים בזמן,  בדיני הראיות או בסדרי הדין הנוהגים בבתי משפט או בבתי הדין, לא 
הכרעתם של הבוררים ללא עוררין. הבורר לפי סעיף 5 לא יהיה קשור בדין המהותי – פרט לאמור בהסכם זה – ולא יהיה חייב 
לנמק את החלטותיו; ואילו הבורר לפי סעיף 7 יהיה קשור בדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטותיו ולו בקצרה – הכול אלא 
אם כן בני הזוג מסכימים אחרת מראש ובכתב. הבוררים יפעלו בדרך הנראית להם מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של 
הסכסוך, יפסקו לפי מיטב שפיטתם על-פי החומר שבפניהם, ואף יהיו רשאים לפסוק על דרך של פשרה הקרובה לדין. הבוררים 

יהיו רשאים להתייעץ עם כל אדם או גוף, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי, ייראו להם מתאימים ושייכים, לצורך מתן החלטתם.

ב. תקופות ה"בוררות" לא יאריכו את התקופה.

נספח ב
בסעיף 6 להסכם, ״בהתאם לחוק״ כולל, בין השאר: חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל''ג-1973 ו/או תיקוניו ו/או כל סעיף או סעיפים 
אחרים הבאים או אשר יבואו במקומו או בנוסף לו; הוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, החלות; והפרשנות המוסמכת לחוקים אלו 
בזמן הפעלת ההסכם. כל אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו וליורשיו כל ממון ומקנה לו כל זכות כמתחייב מהחוקים הללו 

ומפרשנותם ומהאמור בהסכם זה. 
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