עיקרי ההסכם לכבוד הדדי
מהות ההסכם
בהסכם לכבוד הדדי ,כל אחד מבני הזוג לוקח על עצמו היום – יום חתימת ההסכם
– התחייבות כספית כלפי בן/בת הזוג :הבעל מתחייב לשלם לבת זוגתו דמי מזונות
מוגדלים ,והאשה מתחייבת לשלם לבן זוגה מזונות אחרי תקופה מסוימת של
פירוד; עם זאת ,כל אחד מוחל לשני על תשלום חוב זה אלא אם כן הבעל יסרב לתת
לאשתו גט או האישה תסרב לקבל גט מידי בעלה ,בתנאים ובמועדים הקבועים
בהסכם .במקרה של סרבנות כאמור ,תופקע המחילה ,והסרבן /הסרבנית
יהיה/תהיה חייב/ת לעמוד בהתחייבות ולשלם את הסכום החודשי עד שיתן/תקבל
את הגט.
שימו לב :ההסכם לכבוד הדדי אינו הסכם לחלוקת רכוש בין בני הזוג שמתגרשים.

סכום ההתחייבות על פי ההסכם
המזונות על פי ההסכם מוערכים בסכום של $0011 -לחודש או חצי מהכנסתו
החודשית הממוצעת (נטו) של המתחייב ,לפי הגבוה ביניהם.

מתי ואיפה חותמים על ההסכם
א .לפני הנישואין
ההסכם הינו סוג של הסכם ממון כהגדרתו בחוק יחסי ממון .על פי החוק ,יש
לחתום עליו בפני רושם הנישואין או בבית המשפט לענייני משפחה ,או בבית
הדין הרבני או בפני נוטריון.

ב .אחרי הנישואין
הסכם שנחתם אחרי הנישואין חייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או
בית הדין רבני.

מימוש ההסכם
א .בן הזוג המבקש להתגרש שולח הודעה למשנהו.
 )0מקבל ההודעה יכול לבקש שיקום; במקרה זה ימונה מסייע לשיקום
וייקבעו פגישות בין בני הזוג.
או
 )2מקבל ההודעה אינו מבקש שיקום.
ב .חלפו  081יום מיום ההודעה ,נסיון השיקום (אם היה) לא צלח ,ומקבל ההודעה
לא נתן (או מקבלת ההודעה לא הסכימה לקבל) גט – זכאי מי ששלח את
ההודעה לתבוע מימוש ההסכם בבית המשפט לעניני משפחה או בבית הדין
הרבני .היות וההסכם אושר מראש ,בית המשפט יתן לו תוקף של פסק דין
ואפשר יהיה ללכת ישירות להוצאה לפועל.
(על פי המלצת המסייע לשיקום ,יש אפשרות להאריך את התקופה בתקופה
נוספת של עד  01יום).

שינוי ההסכם
ההסכם לכבוד הדדי מנוסח בצורה קפדנית מאוד על מנת להבטיח ,במידת האפשר,
שגט שיינתן או יתקבל בעקבות מימושו לא ייפסל על ידי בית הדין הרבני כ"גט
מעושה" .על כן ,יש להתייעץ עם מומחים לפני הכנסת שינויים כלשהם בהסכם.

