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בפקודת הנישואין והגירושין (רישום)  ,בסעיף  3אחרי סעיף קטן ד' יבוא:
(ה) העתק מהסכם קדם נישואין ,כאמור בסעיף 3א
ולחלופין ,ויתור על הסכם קדם נישואין
חתום על ידי שני בני הזוג ,בטופס שקבע השר
בתקנות

הוספת סעיף 3א
.2

"חובת הפניה
להסכם קדם

3א.

נישואין

הרשות הרושמת תפנה את בני הזוג לחתימה על
הסכם קדם נישואין .לחילופין ,יחתמו בני הזוג
על טופס ובו הם מצהירים כי אין בכוונתם
לחתום על הסכם שכזה.

.2

"אימות הסכם
קדם נישואין

 3ב.

בנוסף תציין הרשות הרושמת בשעת סדור
הקידושין ,האם נערך בן בני הזוג הסכם קדם
נישואים ,אשר יופקד בידי הרשם בארבעה
העתקים שכל אחד מהם יהא חתום בחתימת
ידה ובחותמתה של הרשות הרושמת -

דברי הסבר
מטרת הצעת חוק זו היא למנוע את תופעת סרבנות הגט והתמשכות ההליכים
לקבלת גט ולהסדיר את יחסי בני הזוג בעת משבר ,באמצעות חתימה על
הסכם קדם נישואים.

התלות ההדדית של בני זוג אחד ברצונו של השני בהליך הגירושין על פי
הדין הדתי ,עלול להביא להתמשכות הליכי הגירושין ולסחטנות של אחד
מבני הזוג את רעהו.
הסכם קדם נישואים הינו הסכם הנחתם טרם הנישואים או אחריו ועוסק
במניעת סרבנות גט באמצעות הסדר אשר קובע כי במידה ואחד הצדדים
יסרב לדרישת הגט ולאחר שיחולו תנאים מסוימים ,המפורטים בהסכם ,הצד
הסרבן ישלם כסף בגין כל יום בו לא ניתן הגט .ההסדר המוצע ייתן מענה
לצורך להבטיח כי בני זוג לא יוכלו לעשות שימוש בגט למטרות שאינן קבלת
או נתינת הגט עצמו ,כגון עבור השגת הישגים רכושיים או הפעלת לחץ
בענייני הסדרי ראיה ומשמורת .
למ רות הוכחת יעלות של ההסכם קדם נישואים במניעת סרבנות גט ,רבים
הזוגות הנמנעים מלחתום עלו .לפיכך מוצע כי ההסכם יקבע כנורמה בחוק,
יחד עם מתן אפשרות בחירה ביחס לסוג ההסכם .הצעת החוק מאפשרת לבני
זוג לבחור את נוסח הסכם קדם הנישואים המתאים להם ולהשקפת עולמם.
במידה ובני הזוג יותרו על זכותם זו  ,ידרשו בני הזוג לחתום על תופס
ויתור אצל רשם הנישואים .
א ין בהסדר הנ"ל משום קביעת סמכות בנושא סמכות הדיון בעניינים
הכרוכים בתביעת הגרושים ,כמו כן אין בהצעה זו משום פגיע בסמכותם
ובריבונותם של בתי הדין הרבניים .בנוסף הצעה זו אינה עומדת בניגוד
להלכה ומסדירה בחוק נוהג קיים של חתימה על הסכמי קדם נישואים
המקובלת על ידי פוסקי הלכה רבים .ההצעה מובאת בשיתוף ארגון "מבוי
סתום" למען נשים עגונות ומסורבות גט ,ארגון "קולך" וארגון "נעמת".
עו"ד בתיה כהנא דרור – ארגון מבוי סתום

