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לא כדאי להיות סרבן

הסכם לדוגמא

הסכם בין בני זוג

"הסכם ממון ללא ממון" :עקרונות ודוגמא
 /עו"ד אירית רייכמן

"

ההתחייבות המרכזית בהסכם היא
קביעת תשלום מזונות מוגדלים ע"י
בן הזוג הסרבן לבן הזוג המסורב.
מזונות אלו יתחילו להשתלם בתום
תקופה הקבועה בהסכם ,אשר
תתחיל להיספר מיום מתן ההודעה
של אחד הצדדים על רצונו בגירו־
שים.
הרעיון הוא לקבוע סכום מזונות
אשר ישולם לבן הזוג המסורב מדי
חודש ,ללא כל קשר להכנסותיהם
ולמצבם הכלכלי של בני הזוג .מו־
מלץ לקבוע סכום חודשי אשר אכן
מהווה הרתעה על הצד האחר שלא
לדבוק בסירובו .ההנחה היא ,שהצד
הסרבן יפעל לסיום ההליך באופן
מהיר ,על מנת שלא יצטרך לשאת
בחיוב הכספי הכבד.

סרבנות גט היא מצב בו אחד מבני
הזוג מבקש להתגרש ובן הזוג השני
מסרב לכך .לפי החוק ,נישואין וגי־
רושין בישראל יבוצעו על פי ההל־
כה היהודית ,לפיה גירושין יכולים
להיעשות רק בהסכמת שני הצ־
דדים.
על פי דין תורה הגבר צריך לתת
גט מרצונו החופשי ,ואילו על פי
תקנות חרם דרבינו גרשום ,האישה
צריכה להסכים לקבל את הגט .אי
הסכמה של אחד הצדדים משמעו,
כי הזוג ימשיך להיות נשוי ,על אף
שאחד מבני הזוג אינו רוצה בכך
עוד.

הכותבת מומחית לדיני משפחה וירושות.

שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______ לחודש _______ שנת _______

חיוב בתשלום
מזונות מוגדלים

מהי תופעת
סרבנות גט?

החשיבות של עריכת הסכם ממון ללא ממון
רבה במיוחד כאשר מדובר בזוגות צעירים העו־
מדים להינשא וכל עתידם עוד לפניהם .היקל־
עות למערכת נישואים אשר הם אינם רוצים בה
עוד ,כאשר הם נתונים לגחמותיו של הצד השני,
מהווה מצב חמור מאוד המעכב אותם מלהמ־
שיך הלאה ולשקם את חייהם.
עבור נשים צעירות ,המתנה ארוכה לגט
עלולה לפגוע בסיכוי להרות .עקרונית ,אף אדם
אינו רוצה למצוא עצמו כבול במערכת נישואים
שהוא אינו רוצה בה עוד .על כן מומלץ בחום

(לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג ) 1973 ,

לחתום על הסכם זה בכל גיל .מובן
שניתן להוסיף להסכם אלמנטים
כלכליים בהתאם לצורך.

הסכם ממון ללא ממון" הוא
הסכם טרום נישואין ,אשר אינו
מכיל סעיפים ממוניים כלל
וכלל ,וכל מטרתו היא אחת :למ־
נוע את תופעת סרבנות הגט .מדו־
בר בהסכם המיועד לגברים ונשים
כאחד הרוצים להבטיח את חירותם
להתגרש.

מתי מומלץ לערוך "הסכם
ממון ללא ממון"?
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תוקף ההסכם
החשיבות של עריכת הסכם ממון
ללא ממון רבה במיוחד כאשר
מדובר בזוגות צעירים העומדים
להינשא וכל עתידם עוד לפניהם.
היקלעות למערכת נישואים אשר
הם אינם רוצים בה עוד ,כאשר הם
נתונים לגחמותיו של הצד השני,
מהווה מצב חמור מאוד המעכב
אותם מלהמשיך הלאה ולשקם
את חייהם

לפי חוק יחסי ממון ,אם מדובר בהסכם ממון
אשר נחתם לפני הנישואים ,ניתן לאשר אותו
אצל רושם נישואין או נוטריון ובכך לתת לו
תוקף משפטי .אם ההסכם נחתם לאחר הני־
שואים ,רק בית משפט למשפחה או בית דין
רבני מוסמך לאשר אותו .הסכם שלא אושר הוא
חסר תוקף.

		
בין:
					

(להלן" :האישה")

					
לבין:

(להלן" :האיש")

(להלן" :הצדדים" או "בני הזוג")
והצדדים נישאו זה לזו כדת משה וישראל בתאריך______.
הואיל :
והואיל  :והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את יחסיהם במקרה של גירושין.
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
הצדדים מסכימים כי אם במועד כלשהו ירצה אחד הצדדים להתגרש מן הצד השני יסכים הצד השני לגירושין וינקוט תוך  120יום ,בכל הפעולות
הדרושות לשם סידור הגט בהתאם לדין תורה וחוקי מדינת ישראל.
צד המבקש להתגרש יודיע זאת לצד השני בהודעה בכתב בה יבקש להתגרש תוך מאה ועשרים ( )120יום מיום קבלת ההודעה (להלן" :הודעת
הגירושין").
לא יידרש הצד ,אשר מבקש להתגרש מן הצד השני ,ליתן הסבר כלשהו לרצונו להתגרש ,ואינו חייב לבסס את דרישתו על עילה מוכרת לגירושין.
עם קבלת הודעת הגירושין ,רשאי כל אחד מן הצדדים לבקש מן הצד השני לפנות ליועץ נישואין ,על פי בחירתו של הצד המבקש ,וזאת על מנת לבדוק אם
יש דרך לשקם את הנישואין .הצדדים מתחייבים לשתף פעולה להצלחת הליך הייעוץ ולפעול ע"פ הנחיות היועץ .הצדדים ישלמו את שכר יועץ הנישואין
בחלקים שווים.
מוסכם בזאת כי היה ויתגלעו חילוקי דעות בכל עניין מהעניינים הקשורים בחיי הנישואין ,ינסו הצדדים להגיע להסכמה לגביו בדרכי נועם .באם לא
יצליחו הצדדים להגיע לפתרון ,מתחייבים הצדדים לפנות למגשר מוסכם על שניהם.
במידה ואחד הצדדים לא ירצה בהליך גישור ו/או ייעוץ זוגי רשאי כל אחד מהצדדים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה להכרעה במחלוקות בין
הצדדים.
הצדדים מסכימים כי בית משפט למשפחה יהיה המוסמך לדון בכל המחלוקות בניהם.
לא תסכים האישה לקבל גט תוך  120יום מיום דרישת האיש ,תהא חייבת האישה לשלם לאיש סך של  10,000ש"ח לחודש מיום דרישתו לגירושין ועד
שתקבל את הגט בפועל ,וזאת בלי קשר להכנסתו של האיש מעבודה או מנכסים או מכל מקור שהוא.
לא ייתן האיש גט לאישה תוך  120יום מיום דרישתה ,יהא האיש חייב לשלם מזונות לאישה בסך של  10,000ש"ח לחודש מיום דרישתה לגירושין ועד
שייתן לה גט בפועל ,וזאת בלי קשר להכנסתה של האישה מעבודה או מנכסים או מכל מקור שהוא.

אכיפת ההסכם

ההסכם מהווה גורם הרתעה משמעותי מפני
סרבנות גט ,וככל הנראה מהווה את הגורם לכך
שעד היום בית הדין הרבני לא נדרש לדון בתוק־
פו ההלכתי .ככל חיוב חוזי ,ניתן יהיה לאכוף את
ההסכם בבית משפט למשפחה ,אשר יתן סעדים
לקיום החיובים שבהסכם באמצעות ההוצאה
לפועל ,עד אשר הצד הסרבן יחזור בו/// .

ולראיה באו הצדדים על החתום -
							
________________
_______________
						
(האיש)
		
(האישה)

