הסכם למניעת עגינות
שנערכה ונחתמה ב __________ ביום _________ (_________)
בין:

____________________
(בעל ת .ז .מס' __________)

לבין:

____________________
(בעלת ת .ז .מס' __________)

(להלן" :האיש")

(להלן" :האישה")
 .1תוקף הלכתי:
א.
ב.
ג.

הצדדים מקבלים עליהם את פסיקת ה"תורת גיטין" סימן קל"ד ד"ה קנסות.
היה וימצא חולק על שיטת "התורת גיטין" ,לא יוכלו הצדדים לטעון טענת "קים לי" כנגד
2
"התורת גיטין".
הצדדים מאשרים ומצהירים כי קבלו עליהם הסכם זה על כל סעיפיו בשבועה ובקנין
המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר .על כל האמור לעיל קבלו הצדדים בקנין סודר בבית
3
דין חשוב.
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 .2התחייבויות הצדדים:
א.

התחייבויות

האיש4:

 .1האיש מתחייב לגרש את האישה תוך שבוע ממועד חתימת הסכם זה.

 1למרות המחלוקות הרבות בנושאים אלה ,כאשר קיימת אפשרות של פתרון הלכתי ,המבוסס על הכרעת
ופסיקת גדולי פוסקים ,הגם שיש חולקים עליהם ,עלינו להישען עליהם כדי להתיר איש ובמיוחד אישה
מעיגונם .מחבר ספר ה"תורת גיטין" ,רבי יעקב לוברבוים מליסא ,הוא ידוע כמחבר ספר "נתיבות
המשפט" ,ספר הלכתי על חלק "חושן משפט" בשלחן ערוך .נחשב לאחד מגדולי הפסקים.
 2טענת "קים לי" היא טענה משפטית הלכתית המאפשרת לאדם להודיע כי – במחולקת הלכתית בין פוסקים
שונים  -הוא מקבל דווקא את דעתם של פוסקים מסויימים ולא את דעתם של הפוסקים החולקים עליהם.
במקרה שלנו ,סעיף זה בא למנוע מסרבן הגט לטעון כי הוא מקבל את דעתם של הפוסקים החולקים על
דעתו של ה"תורת גיטין" וממילא לא לקבל את תנאי הסכם זה.
 3קבלת התחייבות חוזית בשבועה מונעת אפשרות לטעון טענת "אסמכתא" ,כלומר טענה כי המתחייב לא
התכוון באמת להתחייב .האמור בסעיף זה בא לתת תוקף הלכתי להתחייבויות הצדדים ,בנוסף לתוקפן
המשפטי לפי חוקי מדינת ישראל.
 4האמור בסעיף זה הוא הפתרון ההלכתי-משפטי ,המוצע על ידי מחבר ה"תורת גיטין" ,כדי להתגבר על
הקושי שהגט שיינתן על ידי הבעל ייחשב לגט מעושה ,כלומר גט פסול .כאמור במבוא ,גט שניתן על ידי
הבעל מתוך כפייה הוא גט מעושה .הטלת סנקציה – כספית או אחרת – על הבעל המסרב לתת גט עלולה
להיחשב לכפייה הפוסלת את הגט .לפי סעיף זה ,הבעל יהיה חייב בפיצויים הקבועים בהסכם בכל מקרה
שבוע ימים אחרי חתימת ההסכם .ולכן ,כאשר הוא יסכים לתת את הגט ,זה יהיה ללק קשר עם הפיצויים
כלומר ,ללא כפיה.

 .2לא עמד האיש בהתחייבות זו ולא גירש את האישה במועד הקבוע,
מתחייב האיש לשלם לאישה פיצויים בסך השווה לחמש מאות אלף
דולר ארה"ב וקיבל על כך בשבועה ובקנין סודר אף בתורת התחייבות,
ושיעבוד נכסיה דקנאי ודאקני מעכשיו מטלטלי אגב מקרקעי.
 .3סכום פיצויים זה לא יהיה ניתן להפחתה מכל סיבה שהיא ,גם על ידי
5
רשות שיפוטית מוסמכת.
ב.

התחייבויות האישה:
 .1האישה מודה בהודאה גמורה שהיא חייבת לאיש סכום השווה לחמש
מאות אלף דולר ארה"ב ,וקיבלה על כך בשבועה ובקנין סודר אף
בתורת התחייבות ,ושיעבוד נכסיה דקנאי ודאקני מעכשיו מטלטלי אגב
מקרקעי .והיא מצהירה כי בחוב זה הותנה תנאי שיהיה ניתן לממש חוב
זה אך ורק אם האיש רוצה לתת לה גט והיא מסרבת לקבל ממנו את
6
הגט.
 .2האישה מודה בהודאה גמורה שהיא חייבת לאיש סכום נוסף השווה אף
הוא לחמש מאות אלף דולר ארה"ב ,וקיבלה על כך בשבועה ובקנין
סודר אף בתורת התחייבות ,ושיעבוד נכסיה דקנאי ודאקני מעכשיו
מטלטלי אגב מקרקעי .והיא מצהירה כי בחוב זה הותנה תנאי שיהיה
ניתן לממש חוב זה אך ורק אם היא תובעת מהאיש את הפיצויים
7
הקבועים בסעיף  2דלעיל למרות שהאיש רוצה לתת לה גט.

 .3דרישת תשלום:
א.
ב.

דרישת תשלום על פי סעיף מסעיפי הסכם זה תעשה בכתב ובדואר רשום או במסירה
אישית עם אישור קבלה;
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ההודעה חייבת לכלול התראה בת  60ימים למלא אחר התחייבויות הסכם זה.

 .4שונות:

 5על פי הפסיקה המקובלת ,ערכאה שיפוטית יכולה להקטין קנס או פיצויים שנקבעו בין הצדדים .סעיף זה
בא למנוע התדיינות בערכאה שיפוטית.
 6כאמור במבוא ,אין חשש לגט מעושה מצד האישה ,שהרי מדין תורה לא נדרשת הסכמתה לקבלת הגט
מבעלה .הסכמתה נדרשת רק לפי תקנת הרגמ"ה .במציאות הישראלית ,אי אפשר להתגרש ללא הסכמת
האישה ובתי הדין הרבניים נמנעים מלאכוף עליה קבלת הגט .הפתרון המוצע בסעיף זה ידוע כתקנת חכמי
ספרד ונהגו להשתמש בה בכל מיני מסמכים משפטיים ,כגון צוואות .תקנה זו נותנת תוקף הלכתי משפטי
להתחייבות המתחייב .האישה מתחייבת על פי הודאתה בסכום קבוע .אלא שהודאתה כוללת סעיף פטור
שיחול בהתקיים תנאי מסוים ,כאן הסכמתה לקבל גט.
 7סעיף זה קשור להתחייבות האיש הקבועה בסעיף  2א .2 .הוא בא למנוע מצב שהאישה תתבע את סכום
הפיצויים הקבוע שם למרות שהאיש מוכן לתת לה את הגט.
 60 8ימי המתנה ,לפני הגשת תביעה לקבלת סכום הפיצויים נקבע כדי לתת זמן לצדדים לחשב מחדש את
צעדיהם לפני פתיחת הליך הגירושין .ניתן להוסיף בסעיף זה הגבלות נוספות כגון ,פנייה למומחה לענייני
נישואים במאמץ לשקם את חיי הנישואים של בני הזוג .אפשר גם להתנות את החלת התחייבויות הצדדים
בהחלטה של בית דין רבני ,בורר.

א.
ב.
ג.

ד.

הצדדים מצהירים כי חתמו על הסכם זה מרצונם החופשי ולאחר שהבינו את משמעותו
ואת תוצאותיו.
הצדדים מצהירים כי הוסבר להם שיש להם זכות לקבל ייעוץ משפטי .ויתור על זכות זו
על ידי אחד ו/או שני הצדדים לא יפגע בתוקף הסכם זה ,כולו ו/או מקצתו.
כל ארכה ,הנחה ,וויתור ,הסכמה זו או אחרת או אי נקיטת צעדים לא יהוו ויתור על איזה
מזכויות הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י
הצדדים.
הצדדים מצהירים בזה כי הובהר והוסבר להם היטב כי קיימות מחלוקות רבות בין פוסקי
ההלכה לגבי תוקפו של הסכם זה בסעיפיו השונים ואף על פי כן ,הם מבקשים לחתום
עליו ואין להם ולא יהיה להם כל טענה בכל הקשור לעריכת וחתימת הסכם זה.

ועל זה באנו על החתום

_______________
האיש

_______________
האישה

