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 ________ ביום___________ ב שנערך

 

 ___________ שנת__________ לחודש

 

 ____________ .ז.ת (________האישה שם__)  בין

 ("האישה" להלן)

 

 ____________ .ז.ת (________האיש שם___) לבין

 "(איש" להלן)

 

, ישראל מדינת ואזרחי תושבי, יהודים הם"( הזוג בני" גם להלן) והאישה האיש

 ושוויונית צודקת, הוגנת בצורה כמשפחה זה עם זה חייהם את לקשור  המבקשים

: להלן___)_____ יוםמ להתאחד ובחר הם, זו למטרה. ואמונתם לרצונם ובהתאם

 ".האהבה ברית"ב  כזוג"(  ההתאחדות יום"

 ישראל במדינת וישראל משה כדת להתחתן שלא החליטו הצדדים כי בזאת מובהר

, ומדגישים כי אם יערכו או ערכו טקס המכריז על הזוגיות שלהם אחרת מדינה בכל או

לא הייתה להם כוונה לבצע קידושין. כמו כן, כל מעשה אינטימי שבני הזוג עשו בעבר 

 .בכוונתם כי הוא יצור קידושין איןאו יעשו 

כעת  להתחתן או וישראל משה כדת להתאחד מעוניינים אינם שהם למרות, זאת עם

 משפחתי תא ליצור בכוונתם כי הזוג בני מבהירים, אחרת במדינה שהיא צורה בכל

 בפסיקת מתפרש זה שמונח כפי השני של" בציבור ידוע"-כ ייחשב מהם אחד שכל כך

 גג קורת תחת יחד גרים הם כי  הזוג בני מצהירים כך. ישראל במדינת המשפט בתי

 מקיימים הם כי; הבית ניהול בהוצאות יחדיו נושאים הם כי; משותף בבית אחד

, הנכסים בכל" שיתוף חזקת" לייצר בכוונתם וכי; ואהבה קרבה של יחסים ביניהם

 מיום וזאת שלהם המשותפים החיים משך מהם אחד לכל שייצברו, וזכויות, רכוש

 יצהירוכי, ככל שיהיה נחוץ,  הצדדים מתחייבים, זו למטרה.  כזוג שלהם ההתאחדות

 הנזקקים וגורם רשות כל בפני" בציבור ידועים" היותם ועל שביניהם הזוגיות על

 האישי מעמדם לשאלת
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 רבות שנים לחיות יזכו וכי תצליח שלהם האהבה ברית כי ומתפללים מקווים הזוג בני

 לעשות הזוג בני מסכימים, ומדון ריב ביניהם שיהא, ח"חו, במקרה. ובטוב באושר

. בשלוםו, באהבה ולחיות לשוב בכדי שלהם האהבה ברית את לשקם רבים מאמצים

 היא גם שתשקף מכובדת בצורה להיפרד מסכימים הזוג בני, יצליח לא זה שיקום אם

 :כדלקמן, שלהם האהבה ברית את

 משך מהם אחד לכל שייצבר ורכוש זכות כל כי מסכימים הצדדים .רכושי הסדר .1

 ייחשב  כזוג שלהם ההתאחדות יום מאז" בציבור ידועים"כ המשותפים חייהם

 שם על משמעות כל ללא וזאת, שווה באופן לשניהם שייך ויהיה משפחתי כרכוש

 נכסי, עסקי רכוש בכל לשיתוף כוונתם זה בכלל. הזכות או הרכוש  נרשם מי

, פיטורים פיצויי, מנהלים ביטוח, פנסיה כדוגמת) והטבות  זכויות וכן,  קריירה

 בני בין הרכושי השיתוף סיום(. ב"וכיו אופציות, גמל קופות, השתלמות קרנות

 סיום על המודיעה השני לצד אחד מצד בכתב הודעה מסירת במועד יחל הזוג

 .השיתוף

 

 להגיע יצליחו ולא להיפרד יצטרכו ח"חו אם כי מסכימים הזוג בני .אזרחית סמכות .2

, מזונות, ילדיהם החזקת, רכוש לחלוקת הקשור שבכל הרי, ביניהם להסכמה

 לכל או, אלו בעניינים להכריע משפחה לענייני משפט לבית הזוג בני יפנו, וכדומה

 בתביעה רבני דין לבית יפנו לא  כי מסכימים הצדדים. אחר אזרחי משפט בית

 . הרבני הדין בית באמצעות הסכסוך ליישוב יפעלו לא וכן אלו בנושאים
 

 

 הזוג מבני אחד כל כי מוסכם. רפואיים נושאים בגין חתימה וזכות אפוטרופוס .3

 .בעתיד צורך יהא אם השני של גופו על כאפוטרופוס ישמש

 

, זה להסכם בניגוד, מהם אחד אם כי מסכימים הזוג בני. הרבני הדין לבית פניה .4

 בכל 2 בסעיף כמתואר אזרחית לסמכות לפנות במקום רבני דין לבית יפנה

 כאמור, גט טקס למעט) וכדומה, מזונות, ילדיהם החזקת, רכוש לחלוקת הקשור

 המשפטיות הוצאותיו כל את לשני יממן הרבני דין לבית שיפנה הצד(, 5' בס

 הצדדים. ד"עו ט"שכ תשלום כולל, הדין בבית אלו הליכים ניהול לצורך בפועל

 שיינתנו אלו בנושאים ד"פס או החלטה כל לפועל להוציא זכותם על מוותרים

  .הרבני הדין בבית
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 ביניהם היחסים מערכת את לבסס הסכימו הזוג בני, כאמור .מוגדלים מזונות .5

" פיטורין גט"ב מזה זה להתגרש יצטרכו שלא מנת על, אהבה ברית באמצעות

 אם. נושא בכל הרבני הדין בבית להתדיין יצטרכו ולא היהודי הדתי הדין פי על

 טקס את לקיים מסכימים הצדדים שהיא סיבה מכל נחוץ פיטורין שגט יתברר

 חודשים שישה תוך בכתב השני בקשת פי על הגט את יקבל או ייתן שלא צד. הגט

 מוגדלים מזונות של סכום השני לצד ישלם, בכתב הבקשה הגשת ממועד

 הסכום) המשלם הצד של המשכורת מחצית סך או, לחודש 2,000$ סך חודשיים

 אחר מזונות תשלום לכל בנוסף וזאת, בפועל הגט לסידור עד( מבניהם הגבוה

 וזאת, אחרת אזרחית סמכות כל או, משפחה לענייני משפט בית ידי על שיחויב

 מיום יום 180 תום עם מיד משולם להיות יחל הסכום. דלעיל 2 לסעיף בהתאם

 אחוז 1.5% של ריבית יישא בתשלום איחר וכל, גט לקבלת בכתב הבקשה קבלת

 בשווה שווה הצדדים יישאו, זה לסעיף בהתאם בהסכמה גט יסודר אם. לחודש

 המוסכם למרות הגט לסידור יתנגד צד אם. הגט לסידור הקשורה הוצאה בכל

 לתשלום בנוסף וזאת, הגט סידור הוצאות בכול יישא שיתנגד צד, זה בסעיף

 .מוגדלים ונותזמ

 

 זה הסכם להגיש הצדדים בכוונת .משפחה לענייני משפט בבית ההסכם אישור .6

 בתי לחוק( ג)3 לסעיף בהתאם ד"בפס לאישור משפחה לענייני המשפט לבית

 .1995-ה"התשנ ,משפחה לענייני המשפט

 

 של זכויות לגבי משפטית פרשנות בין התנגשות תהא אם כי מוסכם .פרשנות .7

 .יכריעו זה הסכם תנאי, זה בהסכם המוסכם לבין בציבור ידועים
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 אם או, ל"בחו הזוג בני יתחתנו זה הסכם חתימת לאחר אם. אזרחיים נישואים .8

 כהתאחדות תיחשב שלא בצורה ישראל במדינת להתחתן אפשרות בעתיד תהא

 תנאי כי יםממסכי הם כי הצדדים מצהירים", וישראל משה דת"כ קידושין לשם

 של הכרעה כל על ויתגברו ביניהם הקשר טיב את יכריעו, למיניהם, זה הסכם

 . הרכושיים בענייניהם החקיקה או הדין בתי

 

 ___________________ האשה חתימת_____________  האיש חתימת

 

 

 _______________תאריך

 

 ההסכם לאישור המשפט בית חתימת

____________________ 


