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 הדדית כתובההסכם ל
 

ביום_________ לחודש_______ שנת___________,   הסכם שנערך ב__________ 
בין_____________)שיקרא להלן: "האיש"( מספר תעודת זהות____________________ 

 מספר תעודת זהות_________________. _____ )שתקרא להלן: "האישה"(לבין________
כדת משה  הואיל והאיש והאישה )להלן: "בני הזוג"( הסכימו ביניהם להינשא בחופה וקידושין

נישאו ביניהם בחופה וקידושין כדת משה וישראל, והואיל ובני הזוג מתכוונים לנהוג  / וישראל
ובדרכי נועם, והואיל ובני הזוג  כבוד אחד כלפי משנהו וליישב חלוקי דעות ביניהם בהגינות

הסכימו להשתית את חיי נישואיהם על יסודות של אהבה, אחווה, שלום, שוויון, כבוד, התחשבות, 
 הגינות ואכפתיות הדדיים, לפיכך סוכם בין בני הזוג כדלקמן:

 

 התחלת הליכים -פרק א' 
 פת בית הדיןלהפקיד בקו. רצה אחד מבני הזוג לגור בנפרד מבן זוגו, יכול הוא 1

הגבוה מבין סך של  האזורי שע"י הרבנות הראשית לישראל )להלן: "בית הדין"(
בצמוד למדד המחירים ₪ ף לחמישים א :שלושת הבאים )להלן: "דמי הכתובה"(

לפי  )נטו( , סך השווה לחמש משכורות של בן זוגו2015לצרכן הידוע בסוף שנת 
השנה שקדמה ליום ההפקדה, סך השווה לחמישה אחוזים מהונו המוערך של בן 

למסור הודעה בכתב ואח"כ זוגו לאחר שתבוצע חלוקת רכוש בין שני בני הזוג, 
למשנהו )להלן: "ההודעה"( ובה הוא מודיע כי הוא מבקש לממש את התחייבויות 

עניין, וכי הוא מוחל למשנהו על ג' שלהלן, לפי ה-בן הזוג השני המופיעות בפרק ב' ו
 תשלום האמור בכתובה )במקרה שהאישה היא החפצה בהליך(.ה
משלוח הפקדה ומשלוח הודעה על ידי בן זוג אחד כדי למנוע הפקדה ו. אין ב2

 הודעה גם על ידי בן הזוג השני. 
. מסירת ההודעה תבוצע במסירה אישית או במשלוח ההודעה בדואר רשום או 3

  ."בית הדין"שיהיה מקובל ע"י בכל אופן 
 

 התחייבויות האיש  -פרק ב' 
. האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאישה דמי מזונות חודשיים אף כשאינה גרה 1

ששת אלפים שח )בצמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בסוף שנת עמו, בסכום של 
או מחצית ממשכורתו )לפי השנה שחלפה עד ליום הפירוד(, הגבוה מבין ( 2015

 למשך כל תקופת הנישואין.השנים. התחייבות זו תהיה בתוקף 
, ובתוספת לכך, יראו את האישה כחסרת 1. למרות האמור לעיל בסעיף קטן 2

 יכולת להשתכר מאומה.
חסרת יכולת  . על אף התחייבותו זו של האיש לדמי המזונות כאילו האישה3

השתכרות לחלוטין, האישה מסכימה להסתפק בחיוב מזונות על פי הנהוג והמקובל 
 בעקימן האשה לאיש לאחר קבלת "ההודעה" ועד אשר פי דין מיום הנישואין  על

שהבעל מחוייב  , וכןאין עוד סיכוי לשלום בית בין בני הזוגכי חלילה ע"י "בית הדין" 
 .לאישה מן הדין במתן גט

ורת, שכר, התחייבות זו של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האישה ממשכ. 4
 .רכוש או מכל מקור אחר
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, האיש 1. על אף התחייבותו לשלם דמי מזונות חודשיים כאמור לעיל בסעיף קטן 5

מוחל מעכשיו על כל זכות המוקנית לו על פי דין מן האישה ו/או בהכנסות שיהיו לה 
בתקופה בה היא זכאית למימוש ההתחייבות, לרבות מעשה ידיה, מותר מעשה 

ירותיהן מעתה ועד עולם, ולרבות ידיה, מציאתה וכן פירות נכסיה וכספיה ופירות פ
חיוביה באישות כלפיו, בלא שדבר זה יפגע בחיובו שלו במזונות מעיקר דין תורה 

 ו/או תקנת חז"ל. 
.התחייבויות ומחילות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של 6

 האישה כלפי האיש.
אם האישה תהיינה מושהות . על אף כל האמור לעיל, התחייבויות ומחילות אלו 7

, ( לכל משך זמן הסירוב' בפרק ד''הגדרת 'סיום הנישואין)כתסרב לסיום הנישואין 
, היא או שלוחה, במועד שנקבע כנדרש, באופן שיראה "בית הדין"או שלא תופיע ב

 הללווהמחילות יבויות את ההתחי השהותשמחמת אי ההופעה ראוי ל "ת הדיןבי"ל
 "בית הדין""כ, התחייבויות אלו תהיינה מושהות באם יראה לכמו .לפרק זמן מסוים

שישנו חשש שהאישה תגרום בעתיד לעוולה כלשהי )שנחשבת עוולה עפ"י דיני 
" יוסר החשש בית הדין"בני משפחתו, עד אשר לדעת מי מהתורה( כלפי האיש ו/או 

 .הנ"ל
 

 התחייבויות האישה  -פרק ג' 
דמי מזונות חודשיים אף כשאינו גר  לאיש. האישה מתחייבת מעכשיו לשלם 1

לחודש או מחצית ממשכורתה )לפי השנה  ששת אלפים שחעמה, בסכום של 
לכל שחלפה עד ליום הפירוד(, הגבוה מבין השנים. התחייבות זו תהיה בתוקף 

 משך תקופת הנישואין.
. על אף התחייבותה זו של האישה, האיש מסכים להסתפק בחיוביה כלפיו על פי 2

מן לאחר קבלת "ההודעה" ועד אשר הנהוג והמקובל על פי דין מיום הנישואין 
, אין עוד סיכוי לשלום בית בין בני הזוגכי  "בית הדין"ע"י חלילה  יקבעהאיש לאשה 

או חסרונות ו/שה מגיעים למצב שאם היו מחדלים יאו חסרונות האו/שמחדלי  וכן
 .לאישה אלו באיש היה מחוייב מן הדין במתן גט

. התחייבות זו של האישה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש ממשכורת, שכר, 3
 רכוש או מכל מקור אחר. 

, 1. על אף התחייבותה לשלם לאיש תשלומים חודשיים כאמור לעיל בסעיף קטן 4
מעכשיו על כל זכות המוקנית לה על פי דין כלפי האיש או בהכנסות  האישה מוחלת

שיהיו לאיש בתקופה בה האיש זכאי למימוש ההתחייבות, לרבות מחילה על חיובו 
במזונות ואישות כלפיה, בלא שדבר זה יפגע בחיובה במעשה ידיה כעיקר תיקון 

 .1בסעיף קטן  חז"ל, ובתנאי שמחילה זו לא תגרום לחיובה ביותר מהאמור לעיל
. התחייבויות ומחילות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל 5

 של האיש כלפי האישה.
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אם האיש יסרב  תהיינה מושהות. על אף האמור לעיל, התחייבויות ומחילות אלו 6

, או ( לכל משך זמן הסירובהגדרת ''סיום הנישואין'' בפרק ד')כ לסיום הנישואין
ת בי", הוא או שלוחו במועד שנקבע כנדרש, באופן שיראה ל"בית הדין"ופיע בשלא י

פרק הללו לוהמחילות את ההתחייבויות  להשהותשמחמת אי ההופעה ראוי  "הדין
שישנו  "בית הדין"כמו"כ, התחייבויות אלו תהיינה מושהות באם יראה ל זמן מסוים.

חשש שהאיש יגרום בעתיד לעוולה כלשהי )שנחשבת עוולה עפ"י דיני התורה( 
 יוסר החשש הנ"ל. "בית הדין"בני משפחתה, עד אשר לדעת מי מכלפי האישה ו/או 

 
 סיום הנישואין -פרק ד' 

לעניין ההתחייבויות האמורות בפרק ב' ובפרק ג' דלעיל, "סיום הנישואין" . 1
)לרבות ובתנאים באופן  הנישואין שבין בני הזוג כדת משה וישראל,משמעו: סיום 
 . "בית הדין"ע"י  ושיוצעתנאים נלווים( 

דמי )" "בית הדין"יועבר הסכום המושלש בקופת  "סיום הנישואין". לאחר 2
 ."הודעה"במלואם לידי מקבל ה"( הכתובה

 
 אחריותהגבלת  –פרק ה' 

ענייני הגבייה והכפייה על התחייבויות האיש והאשה עפ"י פרקים ב' וג' דלעיל 
תהיינה כדין חובות רגילים, ולא כדין מזונות רגילים בזמן שמתקיימים יחסי אישות 
כסדרן. משמעות הדבר, שלא ניתן לחייב מי מהצדדים לצאת לעבוד על מנת לשלם 

 תו במידה חלקית או מלאה.את המזונות, אף כשאינו ממצה את כושר השתכרו
 

 סמכות שיפוט –' פרק ו
או עיכוב כל שהוא כל שהוא ו/כל גביית חוב ו/או כפייה בכל אמצעי שהוא ו/או עיקול 

ו/או פנייה לבית משפט ו/או לשכה להוצאה לפועל ו/או כל גוף שלטוני אחר 
שמטרתה מימוש הסכם זה ו/או חלק ממנו תוכל להיעשות רק באמצעות הפנייה 

 מפורטת מבית הדין.
 

 שמירת זכויות -' זפרק 
למעט האמור לעיל במפורש, אין בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות האיש ו/או האישה 
ו/או הילדים ו/או סעד אחר העומד לרשות מי מבני הזוג ו/או בחלוקת הרכוש של 

 בני הזוג, כמתחייב על פי דין ו/או על פי הסכם שנחתם ביניהם ו/או על פי המנהג. 
 

 תוקף ההסכם  -' חפרק 
בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו לפי דין . אם יש מחלוקת 1

תורה, בני הזוג מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם. 
ומוחל לו על כל אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו כל סכום ומקנה לו כל זכות 

א יוכל בהתאם לשיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם, כך שלכל חיוב מצידו 
 לטעון טענת ''קים לי''. 



4 
 

 הדדית כתובההסכם ל
 
. בני הזוג מסכימים, כי במקרה שחלק כלשהו מהסכם זה יפסל, יושמט, יקבע 2

שאינו תקף, לא יוכל להתבצע או לא יוכל להיות מוצא אל הפועל, הרי דבר זה לא 
 יפגע בתוקף שאר חלקי ההסכם והם יעמדו בתוקפם המלא. 

מבני הזוג מלתבוע ו/או לפעול למימוש זכות  . הימנעות או שיהוי או עיכוב של מי3
המוקנית לו על פי הסכם זה אין בה משום ויתור או מחילה על כל זכות כאמור, אלא 

 אם נעשו הוויתור או המחילה בכתב. 
. כל ההתחייבויות וכן המחילות בהסכם זה חלות מעכשיו ונעשו בבית דין חשוב, 4

שטרי ממון הנוהגים בישראל, כהוגן  לא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות, אלא ככל
 וכתיקון רבותינו ז"ל. 

 ההתחייבויות חלות מעכשיו בשעבוד הגוף.. כל 5
הוסכם בין בני הזוג שכל התנאים האמורים לעיל תקפים כתוקף תנאי בני גד  .6

 ראובן, ונחשבים כאילו הותנו במפורש בלשון של תנאי בני גד ובני ראובן.
עם זה שלא ישמיטו את החיובים הנובעים מהסכם זה . בני הזוג התנו זה 7

 בשביעית.
תוקף הסכם זה כתוקף כל השטרות שתיקנו חז"ל, בביטול ובפיסול כל המודעות  .8

 ומודעי מודעות וביטול ביטולי מודעות מעתה ועד עולם, וכן בפיסול העדים עליהם. 
יל על כל דבר לפי בקניין המועמעכשיו . על כל הנ"ל קיבלו בני הזוג התחייבות 9

  .שבעו על קיום ההסכם במעמד הקנייןעניינו, וגם נ
 . חתימת בני הזוג על הסכם זה היא הודאה בכל האמור.10
. ברצון בני הזוג לתת תוקף להסכם זה הן לפי דין תורה, הן לפי חוק יחסי ממון 11

 , והן לפי כל דין.1973בין בני זוג, תשל"ג 
חק על ידי העברת קו עליו וחתימת שני בני הזוג . סעיף שאינו מוסכם, יימ12

 בראשי תיבות על יד המחיקה. 
. הכותרות בהסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להם משמעות 13

 בפרשנות ההסכם. 
. כל הסכם או שטר שייעשה בין בני הזוג לאחר חתימת הסכם זה, ולא יכלול 14

 הפנייה מפורשת להסכם זה, יפורש על פי הכתוב בהסכם זה ויהיה כפוף לו.  
. בני הזוג מודיעים ומצהירים כי קראו את ההסכם, והוא הוסבר להם, והם הבינו  15

ללא כל אילוץ, וכי ניתנה להם את כל הכתוב בו, והם חותמים עליו מרצונם החופשי 
 האפשרות להתייעץ עם כל מי שמצאו לנכון, לרבות ייעוץ הלכתי ומשפטי. 

 ועל זה באנו על החתום:
 __חתימת האיש_______________  ___חתימת האישה_____________

      :עדיםכ שנינו ם ע"י האישה והאיש הנ"ל בנוכחותנחת
  ________________________ חתימת עד __________________ חתימת עד 

/נו הופיעו בפני _________  ב _________________שביום _________ /יםמאשר /והנני
   _______________________ באמצעות ת.ז /נוהזוג הרשומים לעיל, אשר הזדהו בפניני ב

להם את משמעות ההסכם שעליו  /נוו __________________________ ולאחר שהסברתי
 הם חותמים וכי יש להסכם זה תוקף עפ"י חוקי מדינת ישראל, חתמו עליו מרצונם החופשי.

 הדין האזורירושם הנישואין / נוטריון / בית    


