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עמוד
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בין–לאומית) וסמכות מיוחדים (מקרים נישואין התרת בעניני שיפוט צו
משפחה), התשס"ו-2005 לעניני משפט (הסמכת בתי

מיוחדים (מקרים  נישואין התרת בעניני שיפוט לחוק  7(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - התשכ"ט-11969 בין–לאומית), וסמכות

ירושלים, טבריה, חיפה, חדרה, שבע, באר אשדוד, באילת, משפחה לעניני המשפט בתי .1
בעניני לדון מוסמכים גן ורמת לציון ראשון שמונה, קרית גת, קרית קריות, נצרת, סבא, כפר

החוק. לפי נישואין התרת

התרת נישואין בעניני לחוק שיפוט 3(א) בסעיף התחילה כהגדרתו ביום צו זה של תחילתו .2
התשס"ה-22005. חקיקה), (תיקוני בין–לאומית) וסמכות מיוחדים (מקרים

(7 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ה'
לבני פי  צי  (3-3542 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ו-2005 (תיקון), האזרחי הדין סדר תקנות

התשמ"ד- [נוסח משולב], המשפט  בתי לחוק ו–109 108 סעיפים לפי סמכותי   בתוקף
בין–לאומית), וסמכות מיוחדים (מקרים נישואין התרת בעניני שיפוט לחוק 7(א) וסעיף ,11984

אלה: תקנות מתקינה אני החוק), - (להלן התשכ"ט-21969

בכל  התקנות העיקריות), - האזרחי, התשמ"ד-31984 (להלן הדין לתקנות סדר כד1 בפרק .1
"משיב" יבוא ובמקום "תובע" יבוא "מבקש" במקום "תובענה", יבוא "בקשה" מקום, במקום

"נתבע".

יבוא מיוחדים)" "(מקרים במקום "החוק", בהגדרה העיקריות, לתקנות 343א בתקנה .2
בין–לאומית)". וסמכות מיוחדים "(מקרים

יימחקו. - החוק" לפי נקבע "ששיפוטו המילים העיקריות, לתקנות 343ב(א) בתקנה .3

 - העיקריות 343ד לתקנות בתקנה .4

יבוא: פסקה (1) (1) במקום

בצירוף התובע, בידי ממולא כשהוא הראשונה, שבתוספת 43א טופס (1)"
הזוג"; מבני אחד כל של דתו על המעידים מסמכים

תימחק. - (2) פסקה (5)

יבוא: העיקריות לתקנות 343ה תקנה במקום .5
המשפט"המצאה בית רשאי הזוג בלבד, מבני בידי אחד התובענה הוגשה 343ה.

לתחום מחוץ לנתבע אל על מצורפיו, התביעה, המצאת כתב את להתיר
2 בסעיף המנויות הזיקות  אחת  בהתקיים ,(9)500 תקנה לפי השיפוט

הסמכה

תחילה

__________
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 248.

.942 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

מונחים החלפת
כד1 בפרק

343א תיקון תקנה

343ב תיקון תקנה

343ד תיקון תקנה

343ה תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

.942 עמ' התשס"ה, ;248 עמ' התשכ"ט, 2 ס"ח

.658 עמ' התשס"ה, ;2220 עמ' התשמ"ד, 3 ק"ת
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התובע יצרף כאמור, התביעה כתב המצאת את המשפט בית התיר לחוק;
שאליה הארץ לשפת שלהם מאושר תרגום מצורפיו, על התביעה, לכתב

יומצאו."

יבוא: העיקריות לתקנות 343ו תקנה במקום .6
מתנגד"כתב הגנה הנתבע  ואם עותקים, בשלושה יוגש הגנה (א) כתב 343ו.

נימוקיו. את בו יפרט לתובענה

  - ההגנה לכתב יצרף הנתבע   (ב)

שלא ככל דתו, על המעידים ומסמכים שמילא 43ב טופס (1)
התובע; בידי צורפו

בו; הכלולות העובדות לאימות תצהיר (2)

מרשם חוק לפי  הרישום מן מאושרת תמצית או  העתק (3)
תיקונים שנעשו לרבות לגבי הנתבע, התשכ"ה-41965, האוכלוסין,

מען; שינויי שאינם ברישום,

הנתבע רצה  אם  החוץ,  לדין  אחר מומחה  של  דעת  חוות  (4)
לדין החוץ המומחה של הדעת בחוות הכלולים פרטים לחלוק על

343ג(ב)(5); בתקנה כאמור התובע שהגיש

בידי צורף שלא ככל טענותיו, לביסוס שבידו אחר מסמך כל (5)
התובע;

אחרת, בשפה מצורף הכתוב מסמך של כל לעברית תרגום (6)
מאושר. כשהוא

לתובע."   ומצורפיו יומצא מכתב ההגנה עותק   (ג)

יבוא: העיקריות לתקנות 343ו תקנה אחרי .7
דין לבית  "פניה

דתי
בדבר כאמור הנוגע הדתי הדין בית לראש יפנה המשפט (א) בית 343ז.
או אם כתבי הטענות, יסוד על הדתי), הדין בית (להלן - 3(א) לחוק בסעיף

תצהיריהם. על המצהירים חקירת לאחר בכך, צורך ראה

שבתוספת לפי טופס 43ג תישלח (א) משנה בתקנת כאמור (ב) פניה  
תישלח הפניה על הודעה  בו; האמורים המסמכים בצירוף  הראשונה,

לצדדים.

בסעיף 3(א) האמורים התנאים התקיימו לא כי המשפט בית מצא (ג)  
בבית לדיון התנאים נתקיימו כי או הדתי, הדין לבית פניה לצורך לחוק
קביעת בצירוף לצדדים, כך על הודעה ישלח לחוק, 3(ד) המשפט לפי סעיף

לדיון. אם היתה, ויקבע מועד לחוק, 3(ד) סעיף לפי הדתי הדין בית

העברת על הודעה
דין לבית תובענה

דתי

ישלח לחוק, 3(ג) לסעיף בהתאם דין דתי התובענה לבית הועברה 343ז1.
בצירוף לממשלה, המשפטי  וליועץ לצדדים כך על הודעה  המשפט בית

האמור." לפי הסעיף הדתי בית הדין של הקביעה
 

תימחק. (ג) - משנה תקנת לתקנות העיקריות, 343ח בתקנה .8

החלפת תקנה
343ו

תקנות הוספת
343ז ו–343ז1

343ח תיקון תקנה

__________
4 ס"ח התשכ"ב, עמ' 270.
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יבוא: העיקריות, לתקנות 343ט תקנה אחרי .9
בית לנשיא "בקשה

העליון המשפט
העליון לקבוע המשפט בית בני הזוג מנשיא שני או זוג בן (א) בקשת 343י.
ותוגש בכתב תהא הבקשה), - זה (בפרק לחוק 3(ה) לפי סעיף סמכות שיפוט
מיום ימים עשר  ארבעה בתוך  תוגש הבקשה  241(א); תקנה הוראות לפי
הטענות מכתבי העתקים לה ויצורפו 343ז1, לפי תקנה המצאת ההודעה

מצורפיהם. על המשפט, בית ומהודעות בתובענה

בבקשה, שאין  שעיין לאחר העליון, המשפט בית נשיא (ב) החליט  
מיד. ידחנה תשובה, מצריכה היא

  - תשובה מצריכה שהבקשה העליון המשפט בית נשיא החליט   (ג)

וליועץ המשפטי זוגו לבן הבקשה מן עותק ימציא המבקש (1)
המחויבים; בשינויים כ', בפרק א' סימן הוראות ויחולו לממשלה,

שאליו הדתי על הגשת הבקשה לבית הדין הודעה תומצא (2)
להורות הנשיא ורשאי לחוק, 3(ג) סעיף לפי התובענה הועברה
סמכות בענין להחלטתו עד בה הדיון המשך את לעכב הדין לבית

הזוג. לבני גם תומצא כאמור החלטה השיפוט;

השיפוט  סמכות את לקבוע  לממשלה המשפטי היועץ  בקשת (ד)  
בשינויים זה, פרק הוראות עליה ויחולו בכתב, תהא לחוק 3(ה) סעיף לפי

המחויבים."

יבוא: (9) פסקה במקום העיקריות, לתקנות 500 בתקנה .10

וסמכות (מקרים מיוחדים נישואין התרת בעניני שיפוט חוק פי תובענה על מגישים (9)"
התשכ"ט-1969." בין–לאומית),

43 יבוא:  טופס אחרי העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .11

43א "טופס
343ד(1)) (תקנה

לאמור: בזה מצהיר הח"מ אני

(המצהיר) התובע פרטי (1)

................................ שם:

................................ זהות: מספר

................................ דרכון: מספר

............................................ הוטבלת]: אם וכן העדה את פרט נוצרי, [אם דת

העדה]: את פרט הורים [אם נוצרי, והורי הורים דת

................................................. אב

....................................... האב הורי

................................................ אם

....................................... האם הורי

כן/לא דתך? את המרת האם המיותר] את [מחק

הוספת תקנה
343י

500 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה
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פרט את העדה]: נוצרי, בהם [אם התומכים מסמכים ולצרף הפרטים האלה את כן, יש למלא אם

ההמרה נערכה מי המרה                בפני אחרי המרה               דת לפני המרה                דת תאריך

............................................... ................................ .............................. ...........................

................................................ ............................... .............................. ...........................

............................................... ................................ .............................. ...........................

לרבות - הדת, על המעיד מסמך כל יש לצרף

על להעיד את התובע היטב ויכול המכיר נוסף אדם - תצהיר מצד חסר דת תובע לגבי (1)
דתית לעדה המשייכו טקס אי פעם האם עבר להשתייכות הדתית, כגון: רלוונטיות עובדות

וכדומה; והורי הוריו הוריו היתה דתם של מה כן, לאיזו, ואם כלשהי

- תצהיר ההטבלה תעודת את יכול להמציא אינו הטבלה ואם תעודת - נוצרי לגבי תובע (2)
להשתייכות עובדות רלוונטיות על להעיד ויכול היטב את התובע המכיר אחר אדם מצד

ההטבלה; את ערך ומי ההטבלה עריכת מקום נערכה, אם ההטבלה: לרבות הדתית,

היוונית-קתולית הכנסיה בספר רשום שהתובע אישור - יווני-קתולי נוצרי תובע לגבי (3)
בישראל;

(המרה)5. העדה הדתית פקודת לפי המרת דת תעודת (4)

שניתן] ככל למלא [יש הזוג/הנתבע בן פרטי (2)

................................ שם:

................................ זהות: מספר

................................ דרכון: מספר

................................ העדה]: את פרט נוצרי, [אם דת

העדה]: את פרט הורים [אם נוצרי, והורי הורים דת

................................................. אב

....................................... האב הורי

................................................ אם

....................................... האם הורי

המיר/לא המיר דתו? כן את המיר בן הזוג אם לך ידוע המיותר] האם [מחק את

פרט את העדה]: נוצרי, בהם [אם התומכים מסמכים ולצרף הפרטים האלה את כן, יש למלא אם

ההמרה נערכה מי המרה                בפני אחרי המרה               דת לפני המרה                דת תאריך

............................................... ................................ .............................. ...........................

................................................ ............................... .............................. ...........................

............................................... ................................ .............................. ...........................

מהם] אחד כל לגבי הפרטים את למלא יש טקסים, כמה נערכו [אם הנישואין פרטי (3)

.............................................. תאריך:

............................................... מקום:

..................................... נערך: מי בפני

__________
עמ' 1269. ב', כרך קכ"ז, פרק א"י, 5 חוקי
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.......................... דתי? טקס נערך האם

........................................................... וכיו"ב): (עדים הטקס פרטי את ציין כן, אם

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

27 בנובמבר 1983, אחרי שנערכו אזרחיים נישואין הם והנישואין לטיני-קתולי נוצרי התובע אם
(אפשר הקתולית הכנסיה את עזב לא מעולם שהתובע הקתולית מהכנסיה רשמי אישור לצרף יש

מצוי התובע בקשר); בארץ שעמה מכנסיה קתולית להמציא אישור זה

המצהיר............................. ..................................                                                           חתימת תאריך

............................... מר/גב' לפני .................. הופיע/ה ביום כי  בזה מאשר ............................... הח"מ אני
כי שהזהרתיו/ה ולאחר ............................ מס' זהות תעודת לפי שזיהיתיו/ה אישית לי המוכר/ת
יעשה/ לא אם בחוק הקבועים  לעונשים צפוי/ה יהיה/תהיה וכי האמת את  להצהיר עליו/ה

בפני. עליה וחתם/ה דלעיל הצהרתו/ה נכונות את אישר/ה כן, תעשה

......................                             חתימת מקבל התצהיר .................................... תאריך

43ב טופס
343ו(ב)(1)) (תקנה

לאמור: בזה מצהיר הח"מ אני

(המצהיר) הנתבע פרטי (1)

................................ שם:

................................ זהות: מספר

................................ דרכון: מספר

............................................ הוטבלת]: אם וכן העדה את פרט נוצרי, [אם דת

העדה]: את פרט הורים [אם נוצרי, והורי הורים דת

................................................. אב

....................................... האב הורי

................................................ אם

....................................... האם הורי

כן/לא דתך? את המרת האם המיותר] את [מחק

פרט את העדה]: נוצרי, בהם [אם התומכים מסמכים ולצרף הפרטים האלה את כן, יש למלא אם

ההמרה נערכה מי המרה                בפני אחרי המרה               דת לפני המרה                דת תאריך

............................................... ................................ .............................. ...........................

................................................ ............................... .............................. ...........................

............................................... ................................ .............................. ...........................
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לרבות: הדת, על המעיד מסמך כל לצרף יש

על להעיד את הנתבע היטב ויכול המכיר נוסף אדם - תצהיר מצד חסר דת נתבע לגבי (1)
דתית לעדה המשייכו טקס אי פעם האם עבר להשתייכות הדתית, כגון: רלוונטיות עובדות

וכדומה; והורי הוריו הוריו היתה דתם של מה כן, לאיזו, ואם כלשהי

- תצהיר הטבלה תעודת להמציא יכול אינו ואם הטבלה תעודת - נוצרי לגבי נתבע (2)
להשתייכות רלוונטיות על עובדות להעיד ויכול הנתבע היטב את המכיר נוסף אדם מצד

ההטבלה; את ערך ומי ההטבלה עריכת מקום נערכה, אם ההטבלה: לרבות הדתית,

היוונית-קתולית הכנסיה בספר רשום שהנתבע אישור - יווני-קתולי נוצרי נתבע לגבי (3)
בישראל;

הדתית (המרה). העדה פקודת לפי דת תעודת המרת (4)

מהם] אחד כל לגבי הפרטים את למלא יש טקסים, כמה נערכו [אם הנישואין פרטי (2)

.............................................. תאריך:

............................................... מקום:

..................................... נערך: מי בפני

.......................... דתי? טקס נערך האם

........................................................... וכיו"ב): (עדים הטקס פרטי את ציין כן, אם

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

27 בנובמבר 1983, אחרי שנערכו אזרחיים נישואין הם והנישואין לטיני-קתולי נוצרי הנתבע אם
(אפשר הקתולית הכנסיה את עזב לא מעולם שהנתבע הקתולית מהכנסיה רשמי אישור לצרף יש

מצוי התובע בקשר); בארץ שעמה מכנסיה קתולית להמציא אישור זה

המצהיר............................. ..................................                                                           חתימת תאריך

.............................. מר/גב' לפני הופיע/ה .................. ביום כי בזה מאשר ............................... הח"מ אני
שהזהרתיו/ה ולאחר ............................ מס' זהות תעודת לפי שזיהיתיו/ה אישית לי המוכר/ת .....
יעשה/ לא אם לעונשים הקבועים בחוק צפוי/ה יהיה/תהיה האמת וכי להצהיר את עליו/ה כי

בפני. עליה וחתם/ה דלעיל הצהרתו/ה נכונות את אישר/ה כן, תעשה

......................                              חתימת מקבל התצהיר .................................... תאריך

43ג טופס
343ז(ב)) (תקנה

ב.............................. משפט בבית

............................................ תיק

(התובע) ..............................................................

נגד

הזוג) (הנתבע/בן .............................................................
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דתי דין לבית פנייה

..................................... הדין בית אל

בין– וסמכות מיוחדים (מקרים נישואין  התרת  בעניני שיפוט לחוק 3(א) בסעיף לאמור בהתאם
תובענה בענין מנומקת  קביעה לקבלת  הדין  בית כב' אל  פונה אני התשכ"ט-1969, לאומית),

כדלהלן: זה בתיק נישואין להתרת

שבן הזוג מספק, כדי ולו הדין, דן בית שלפיו הדין הדתי פי על צורך בגירושין האם יש (1)
יוכל להינשא מחדש? זה דין דתי שעליו חל

מאפשר בית הדין הדתי שלפיו דן אחת העדות הנוצריות] האם הדין דין של [לבית (2)
הענין? בנסיבות נישואין ביטול או גירושין

מסמכים ידם, על שצורפו ומסמכים  הצדדים ידי על שמולאו כפי טפסים  מצורפים זו לפניה
הדין סדר לתקנות ו–343ו(ב)(1) 343ד(1) תקנות לפי הזוג  מבני אחד  כל  של דתו על  המעידים
או שלהם מאומת צילומי העתק  או הזוג בני של  הנישואין ותעודות האזרחי, התשמ"ד-1984,

343ד(3). לפי תקנה נערכו שבה החוץ ממדינת הנישואין של מאושרת תמצית רישום

כל לגבי הדין בית כב' של המנומקת קביעתו את למסור יש לחוק, 3(ב)(1) בסעיף לאמור בהתאם
נדרש העובדות לצורך בירור אם הפניה. משלוח מיום חודשים שלושה זו בתוך בפניה הנכלל ענין
שלושה נוספת של לתקופה את המועד המשפט כדי להאריך נשיא בית לסגן לפנות נוסף, יש זמן

חודשים.

...............................                                                               חתימה ...................................." תאריך

בטלות  מיוחדים), התשמ"ה-61984 - (מקרים נישואים התרת בענין דין סדרי תקנות  .12
המתבטלות). התקנות - (להלן

התרת בעניני שיפוט לחוק 3(א) בסעיף כהגדרתו אלה ביום התחילה תקנות של תחילתן .13
יום  חקיקה), התשס"ה-72005 (להלן - (תיקוני בין–לאומית) וסמכות מיוחדים נישואין (מקרים
לא התחילה ואשר ביום ועומדות תלויות שהיו נישואין להתרת בקשות על התחילה), ואולם
המתבטלות התקנות יחולו האמור, לחוק 3(ג) סעיף לפי משפחה לעניני משפט לבית הועברו

התחילה. יום ערב כנוסחן

(7 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ה'
לבני פי  צי  (3-1778 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

ביטול

והוראות תחילה
מעבר

__________
6 ק"ת התשמ"ה, עמ' 338.
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