מרכז צדק לנשים

CENTER FOR WOMEN'S JUSTICE

שטר התנאה
(שם האם)
(שם האב) ו
(שם מלא של החתן) בן
(שם
(שם מלא של הכלה) בת
(להלן ״האיש״) מצהיר בזאת כי הוא יקדש את
(שם האם) (להלן ״האישה״) (האיש והאישה יכונו :״בני הזוג״) על מנת שהקידושין
האב) ו
יהיו תקפים אך ורק וכל עוד מתקיימים כל שני התנאים שיפורטו להלן בסעיפים א׳ ו-ב׳ (להלן :״התנאים״) .עוד
מצהיר האיש כי כאשר יאמר לאישה ״הרי את מקודשת לי...״ במעמד החופה הוא יקדש את האישה על פי
התנאים הללו .האיש מודיע כי גם לאחר הנישואין הוא יחיה עם האישה רק על פי התנאים.
האישה מצהירה בזאת כי היא תתקדש לאיש על מנת שהקידושין יהיו תקפים אך ורק על פי התנאים.
א.

תנאי ראשון :חיים משותפים

האיש מקדש את האישה על מנת שבני הזוג ינהלו חיים משותפים ללא פירוד של מעל ל18-
חודשים וללא שיגישו תביעות למימוש שטר זה .אם בני הזוג לא יחיו בנפרד לתקופה של 18
חודשים או למעלה מזה ,או שאף אחד מהם לא פנה לבית דין כדי לממש שטר זה ,הקידושין יהיו
קידושין .אם האיש והאישה יחיו בנפרד  18חודשים או למעלה מזה ,ובנוסף ,אחד מהם יפנה
לבית דין לממש שטר זה ,הקידושין והנישואין יהיו בטלים ומבוטלים למפרע.
ב.

תנאי שני :חליצה

האיש יקדש את האישה על מנת שהוא ישאיר אחריו זרע של קיימא או שאם תידרש חליצה,
תקויים חליצה כדין תוך שלושה חודשים מפטירתו של האיש .אם ישאיר זרע של קיימא אחריו
או שתידרש ותקויים חליצה תוך שלושה חודשים מפטירת האיש ,הקידושין יהיו קידושין .אם לא
ישאיר זרע של קיימא אחריו ותידרש חליצה ואחי האיש לא יקיים חליצה כדין תוך תשעים יום
מפטירת האיש והאישה תפנה לבית הדין לממש שטר זה ,הקידושין יהיו בטלים למפרע.
בני הזוג מצהירים לפני כל קיום מעשה אינטימי ביניהם כי הם עושים זאת על דעת זה שהקידושין יהיו תקפים אך
ורק על פי התנאים ,וכי אין בכוונתם ליצור קידושין חדשים ובלתי מותנים על ידי המעשה האינטימי.
האיש והאישה מצהירים בזאת כי התנאים בשטר הם כתנאי גד וראובן ,וכי ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו
בשעבוד גוף ונעשו בבית דין חשוב דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות .האיש והאישה מקבלים על עצמם
בשבועה חמורה על דעת הרבים שלא לבטל שום תנאי מן התנאים שפורטו בשטר זה .בוטלו כל המודעות ומודעי
המודעות שנמסרו ,אם נמסרו ,והעדים עליהם פסולים.
חתימת האיש:
שם וחתימת העד:

חתימת האישה:
שם וחתימת העד:

תאריך:
ארגונים שותפים:
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