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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( )תיקון מס' 4( 
)סמכות בין־לאומית בתביעה לגירושין(, התשע"ח-2018

בחוקשיפוטבתידיןרבניים)נישואיןוגירושין(,התשי"ג-11953)להלן-החוקהעיקרי(,1עתיקוןסעיף4ב
זו-החוק("יבוא")בחוקזה-חוקקיוםפסקידיןשל בסעיף4ב,במקום")בפסקה

גירושין("ובמקום"לפיהחוק"יבוא"לפיחוקקיוםפסקידיןשלגירושין"ע

לפנילמעלהמעשורתוקןחוקשיפוטבתידין  כללי
רבניים)נישואיןוגירושין(,התשי"ג-1953)להלן 
-החוק(,ונוסףבוסעיף4אאשרהרחיבאתסמכותבית
זוג בני של בתביעותגירושין לדון בישראל הרבני הדין
לישראל זיקתם ואשר תורה דין פי על שנישאו יהודים
אינהמגיעהכדיזיקתאזרחותאותושבותלשניבניהזוג
יחדיועבכךנעתרההכנסתלפנייתושלביתהדיןהרבני
הגדולאשרהצביעעלמצוקהקשהשלעגינותוסרבנותגט
הקיימתלבניזוגיהודים,ובמיוחדלנשיםיהודיות,ברחבי
העולםעעםזאת,סמכותביתהדיןהוגבלהבעיקרלמקרים
שישבהםזיקתאזרחותאותושבותלפחותלאחדמבני
הזוג,בדומהלכלליםהקובעיםבאמנתהאגבדברהכרה
בגירושיןוהתרתנישואיןמשנת1970)להלן-אמנתהאג(ע

במקבילתוקןגםחוקשיפוטבענייניהתרתנישואין
התשכ"ט-1969, בין־לאומית(, וסמכות מיוחדים )מקרים
הוחלו באמנה הקבועים מרחיבים סמכות כללי ואותם

גםעליוע

ועידתרבניאירופהוגורמיםנוספיםהעלולפניהנהלת
בתיהדיןהרבנייםאתהקושיהקייםבמצביםשבהםגברים
שנישאולפידיןתורהברחביהעולםנמנעיםמלהתיראת
נשותיהןומשאיריםאותןעגונותבלאאפשרותלהינשא
מתעלמים אף גברים אותם מהמקרים בחלק מחדשע
מפסיקתושלביתהדיןהרבניהמקומישבאותהמדינה,
סמכותשיפוטלביתהדיןהרבניהמקומילחייב בהעדר
אתהבעלבגטולהטילעליוסנקציותכדישייתןגטלאשתוע

עשוי גט, סרבנית באישה מדובר כאשר כי יצוין
הנישואין את להתיר לישראל מחוץ אזרחי משפט בית
במקרים בגולה רבני דין בית עשוי בבד ובד האזרחיים
חריגיםשלעיגון,לתתלבעלהיתרנישואיןהלכתיעאךעל
פידיןתורהאיןעומדתאפשרותדומהלזכותהשלהאישה

כאשרהבעלסרבןהגטע

אםשניבניהזוגהםאזרחימדינתישראלאותושביה
לחוק 4א בסעיף המנויות לישראל זיקות להם שיש או
בנוסחוהיום,הרישבןהזוגיוכללהגישתביעתגירושיןאל
ביתהדיןהרבניבישראלוזהיהיהמוסמךלדוןבה,לחייבם
בגירושיןואףלכוףלכךאתבןהזוגהסרבןמכוחחיקוקים
של דין פסקי )קיום רבניים דין חוקבתי שוניםכדוגמת
גירושין(,התשנ"ה-1995,וחוקבתידיןדתיים)כפייתציות

תושבי זוגותשאינם ואולם התשט"ז-1956ע דיון(, ודרכי
4א שבסעיף מהזיקות אחת להם ואין ואזרחיה המדינה
יכול אינו הוא להתגרש רוצה הזוג מבני מי אם לחוק,
כיוםלהגישתביעתגירושיןאלביתהדיןהרבניבישראלע
ובעליהן להתגרש המבקשות נשים אותן אלה, במקרים
מסרביםלהישמעלהוראתביתהדיןהרבניבמקוםמגוריהם
בגולה,איןכיוםמישיסייעלהןלכפייתהגטולהושיען

מעגינותןע

מרכזיותהשלמדינתישראלכמדינתהלאוםהיהודי
וחשיבותהבחייהיהודיםבעולם,אלמולחוסרהיכולת
לבעיות שלנשיםיהודיותברחביהעולםלמצואפתרון
שלסרבנותגטועגינות,מצדיקיםמתןסמכותזולביתהדין
הרבניבישראלעאמנםישכיוםמדינותבעולםהמאפשרות
סרבנות מול אזרחייםבהתמודדות בהליכים הסתייעות
גט,אךלאאחתמתבררכיאיןבכליםאלהדיכדילהושיע

אותןנשיםמהעגינותע

ייחודית בעיה לפתור באה לחוק זה תיקון הצעת
כאלה בעיקר וגברים, נשים כיום חיים בישראל נוספתע
שעלומארצותחברהעמים,אשרהחוקנכוןלהיוםאינו
נותןפתרוןלעגינותםמבחינהאזרחית,במצביםשבהםלא
ניתןלאתראתבןאובתהזוגהחיבמדינתחוץבמשךזמן
רבעהבעיהמתייחסתלמקריםשבהםנשיםאוגבריםנישאו
בנישואיןאזרחייםבלבדושניבניהזוגיהודים,ולאניתן
לאתראתבןאובתהזוגולנהלהליךגירושיןבמדינהשבה
נערכוהנישואיןעלפינוסחושלהחוקכיוםאיןאפשרות
בנישואין לפתוח להם ולאפשר למצוקתם מענה לתת
חדשיםעזאת,בעודשבמקרהשלהתרתנישואיןביןבני
דתותשונותאוביןחסרידת,ביתהמשפטלעניינימשפחה
)מקרים נישואין התרת בענייני שיפוט חוק לפי מוסמך,
מיוחדיםוסמכותבין־לאומית(,התשכ"ט-1969,להתיראת
הנישואיןהאזרחייםשנערכומחוץלישראלבהתקייםזיקת
אזרחותאותושבותלאחדמבניהזוגלפחות,בדומהלזיקות

המנויותבאמנתהאגע

מוצעלתקןאתסעיף4בלחוקשבונזכרחוק  סעיף 1
)קיוםפסקידיןשלגירושין(, בתידיןרבניים 
התשנ"ה-1995,ולהגדירובקצרה"חוקקיוםפסקידיןשל
גירושין",מאחרשבסעיף4ב2המוצעבסעיף2להצעתהחוק

קיימתהפניהלהוראותחוקזהע

ס"חהתשי"ג,עמ'165;התשס"ה,עמ'945ע 1
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הוספתסעיפים
4ב1עד4ב3

אחריסעיף4בלחוקהעיקרייבוא:2ע

"סמכותמבחינה
בין־לאומית

בתביעהלגירושין
שלאניתןלעורכה

לפידיןתורה
מחוץלישראל

4א,4ב1ע 1וסעיף בלילגרועמסמכויותהשיפוטלפיסעיף )א(
לביתדיןרבנייהיהשיפוטייחודיבתביעהלגירושיןביןבניזוג
יהודיםשנישאועלפידיןתורה,אףשלאמתקיימותלגביהם
הזיקותהמנויותבסעיף4א)א(,אםנוכחכילאניתןלערוך
מחוץלישראלגירושיןעלפידיןתורה,לרבותבהתקייםאחת

מנסיבותאלה:

קייםחששממשישלאניתןלערוךגירושיןלפי )1(
דיןתורהבמקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץ

לישראל;

גםאםניתןלערוךגירושיןכאמורבפסקה)1(- )2(
התקיימונסיבותמיוחדותהמקשותעלעריכתםבין

בניזוגאלהע

סעיף לפי לגירושין בתביעה רבני דין בית ידון לא )ב(
קטן)א(אלאאםכןהתקיימותנאיםאלהטרםהגשתכתב

התביעהלביתהדיןהרבני:

כתבהתביעההומצאלנתבעבישראל; )1(

תורה דין פי על גירושין לעריכת פעל התובע )2(
במקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץלישראל,
אלאאםכןלאקיימתאפשרותלעריכתגירושיןעלפי
זואושהתקיימונסיבותמיוחדות דיןתורהבמדינה

המקשותעלהתובעלפעוללעריכתםכאמור;

אםבניהזוגנישאוגםבנישואיןאזרחייםבמדינת )3(
חוץ-הוגשהתביעהלגירושיןאזרחייםבאותהמדינה,

אםהיהניתןלהגישתביעתגירושיןכאמור;

הוספתסעיפיםאחריסעיף4בלחוקהעיקרייבוא:2ע
4ב1עד4ב3

"סמכותמבחינה
בין־לאומית

בתביעהלגירושין
שלאניתןלעורכה

לפידיןתורה
מחוץלישראל

1וסעיף4א,4ב1ע בלילגרועמסמכויותהשיפוטלפיסעיף )א(
לביתדיןרבנייהיהשיפוטייחודיבתביעהלגירושיןביןבניזוג
יהודיםשנישאועלפידיןתורה,אףשלאמתקיימותלגביהם
הזיקותהמנויותבסעיף4א)א(,אםנוכחכילאניתןלערוך
מחוץלישראלגירושיןעלפידיןתורה,לרבותבהתקייםאחת

מנסיבותאלה:

קייםחששממשישלאניתןלערוךגירושיןלפי )1(
דיןתורהבמקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץ

לישראל;

גםאםניתןלערוךגירושיןכאמורבפסקה)1(- )2(
התקיימונסיבותמיוחדותהמקשותעלעריכתםבין

בניזוגאלהע

סעיף לפי לגירושין בתביעה רבני דין בית ידון לא )ב(
קטן)א(אלאאםכןהתקיימותנאיםאלהטרםהגשתכתב

התביעהלביתהדיןהרבני:

כתבהתביעההומצאלנתבעבישראל; )1(

תורה דין פי על גירושין לעריכת פעל התובע )2(
במקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץלישראל,
אלאאםכןלאקיימתאפשרותלעריכתגירושיןעלפי
זואושהתקיימונסיבותמיוחדות דיןתורהבמדינה

המקשותעלהתובעלפעוללעריכתםכאמור;

אםבניהזוגנישאוגםבנישואיןאזרחייםבמדינת )3(
חוץ-הוגשהתביעהלגירושיןאזרחייםבאותהמדינה,

אםהיהניתןלהגישתביעתגירושיןכאמורע

לסעיף 4ב1 המוצע סעיף 2

שעניינו המוצע 4ב1 סעיף את להוסיף מוצע 
דין בנישואיןלפי בין־לאומית הסמכותמבחינה קביעת
לסייע ישראל למדינת לאפשר כדי עיגוןע במקרי תורה
לאותםבניזוג,בעיקרנשים,במצביםשבהםשניבניהזוג
אינםאזרחיהמדינהאותושביהובןזוגםמסרבלאפשר
אתגירושיהם,מוצעלהוסיףאתסעיף4ב1,אשרלפיויהיה
ביתהדיןהרבניבישראלמוסמךלדוןבתביעתהגירושין
זוגיהודיםשנישאועלפידיןתורהאףשאינם שלבני
אזרחיהמדינהאותושביהואףשאינםעוניםלתנאיהזיקה
הקבועיםבסעיף4אלחוקעזאת,באותםמקריםמיוחדים
שבהםביתהדיןנוכחכיקייםחששממשישלאיהיהניתן
להתיראתהנישואיןלפידיןתורה,אובהתקייםנסיבות
תורה דין לפי הגירושין עריכת על המקשות מיוחדות
במדינתהחוץ,למשלבשלמצבבריאותקשהשלהתובעע

רחבה מהפעלה האפשר ככל להימנע כן,כדי כמו
מדישלסמכויותהשיפוטבישראלכנגדאזרחימדינות
זרותשאינםבעליזיקתאזרחותאותושבותלמדינה,מוצע
אם רק תהיה זה סעיף לפי הסמכות כי ולסייג להוסיף
הוגשהקודםלכןתביעהלגירושיןאזרחייםבמדינתחוץ,
אםנערכוכאלה,והתובעפעללהתרתהנישואיןעלפי
דיןתורהבמקוםמושבםהאחרון,אושהתקיימונסיבות
מיוחדותהמקשותעליולפעוללעריכתהגירושיןלפידין

תורהבמדינתהחוץע

מאותוהטעם,מוצעלקבועכיביתהדיןהרבנילא
כתב הומצא כן אם אלא כאמור גירושין בתביעת ידון

התביעהלנתבעבישראלע

עודמוצעלקבועכיאםקייםביתהדיןדיוןבתביעה
כאמורומצאכילאהתקיימוהתנאיםהאמוריםלהגשת

התביעההאמוריםלעיל,ימחקאתהתביעהע
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לא כי הדין בית ונוכח הרבני הדין בבית דיון נערך )ג(
התקיימוהתנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-ימחק

אתהתביעהלאלתרע

איןבהוראותסעיףזהכדילהקנותלביתהדיןהרבני )ד(
סמכותשיפוטבענייניםהכרוכיםבגירושיןע

סדרידיןבתביעה
לגירושיןשלא

ניתןלעורכהלפי
דיןתורהמחוץ

לישראל

הוגשהלביתדיןרבניתביעהלגירושיןלפיסעיף4ב41ב2ע )א(
והנתבענמצאבישראלבמועדהגשתהתביעה,יקבעבית
הדיןהרבנימועדלדיוןבתביעהבהקדםהאפשריולאיאוחר

משבועימיםמיוםהמצאתהתביעהלנתבעע

עלאףהוראותסעיף4)א()1(ו–)2(לחוקקיוםפסקידין )ב(
שלגירושין,קבעביתדיןרבניבפסקדיןאובהחלטה)להלן-
פסקדין(כיעלהצדדיםלהתגרש,אושאישרהסכםגירושין
ונתןלותוקףשלפסקדין,והנתבענמצאבישראלבמועדמתן
פסקהדין,יקבעמועדלסידורגטבהקדםהאפשריולאיאוחר

מ–14ימיםמיוםמתןפסקהדיןע

לאסודרהגטבמועדשנקבעלפיסעיףקטן)ב(והנתבע )ג(
נמצאבישראל,יחולולגביוהוראותחוקקיוםפסקידיןשל

גירושין,בשינוייםאלה:

בסעיף4- )1(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"בתוך45ימים" )א(
יקראו"בתוך14ימים";

בסעיףקטן)א2(,במקום"לאיאוחרמ־21 )ב(
יאוחר ולא האפשרי "בהקדם יקראו ימים"

משבועימים";

בסעיףקטן)ג1(- )ג(

בפסקה)1(,במקום"בתוך90ימים" )1(
יקראו"בתוך30ימים";

בפסקה)2(,במקום"בתוך45ימים" )2(
יקראו"בתוך14ימים";

בפסקה)3(,במקום"בתוך15ימים" )3(
יקראו"בהקדםולאיאוחרמשבועימים";

בסעיף4א- )2(

ימים" 21 "בתוך במקום )ב(, קטן בסעיף )1(
ימים" 60" ובמקום ימים" שבוע "בתוך יקראו

יקראו"בתוך30ימים";

לסעיף 4ב2 המוצע

כדילוודאשהטיפולבהליכיגירושיןכאמורבסעיף
נוכח האפשר, ככל מזורז באופן ייעשה המוצע 4ב1
הפגיעההאפשריתבאזרחימדינותחוץשאינםבעליזיקת

אזרחותאותושבותלמדינה,מוצעלהוסיףאתסעיף4ב2
המוצע,הקובעמועדידיוןמוקדמיםמהרגיל,וכןמקצר
אתהמועדיםהרלוונטייםהקבועיםבחוקבתידיןרבניים
)קיוםפסקידיןשלגירושין(,התשנ"ה-1995,וזאתכלעוד

הנתבעבישראלע
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)2(,במקום"בתוך60 )ג()1(ו– בסעיףקטן )2(
ימים"יקראו"בתוך30ימים"ע

סמכותמבחינה
בין־לאומית

בתביעהלגירושין
שלבניזוגשנישאו
בנישואיןאזרחיים

בלבד

1,לביתדין4ב3ע מסמכויותהשיפוטלפיסעיף בלילגרוע )א(
רבנייהיהשיפוטייחודיבתביעהלגירושיןשלבניזוגיהודים
שנישאומחוץלישראלבנישואיןאזרחייםבלבד,אםהתקיימו

כלאלה:

מקוםמושבושלהתובעבישראל,ובלבדשהתגורר )1(
בהבמשךשנהלפחותבסמוךלהגשתהתביעה;

במקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץלישראל )2(
לאניתןבמועדהגשתהתביעהלערוךאתהגירושיןעל
פיכלדין,אושמתקיימותנסיבותמיוחדותהמקשות

עלניהולהליךהגירושיןבמדינתהחוץע

איןבהוראותסעיףזהכדילהקנותלביתהדיןהרבני )ב(
סמכותשיפוטבענייניםהכרוכיםבגירושיןע

הוראותסעיף4ב)2(ו–)4(לענייןסדרידין,יחולולעניין )ג(
סעיףזהלגבינתבעשמקוםמושבואינובישראלע"

)2(,במקום"בתוך60 )ג()1(ו– בסעיףקטן )2(
ימים"יקראו"בתוך30ימים"ע

סמכותמבחינה
בין־לאומית

בתביעהלגירושין
שלבניזוגשנישאו
בנישואיןאזרחיים

בלבד

1,לביתדין4ב3ע בלילגרועמסמכויותהשיפוטלפיסעיף )א(
רבנייהיהשיפוטייחודיבתביעהלגירושיןשלבניזוגיהודים
שנישאומחוץלישראלבנישואיןאזרחייםבלבד,אםהתקיימו

כלאלה:

מקוםמושבושלהתובעבישראל,ובלבדשהתגורר )1(
בהבמשךשנהלפחותבסמוךלהגשתהתביעה;

במקוםמושבםהאחרוןשלבניהזוגמחוץלישראל )2(
לאניתןבמועדהגשתהתביעהלערוךאתהגירושיןעל
פיכלדין,אושמתקיימותנסיבותמיוחדותהמקשות

עלניהולהליךהגירושיןבמדינתהחוץע

איןבהוראותסעיףזהכדילהקנותלביתהדיןהרבני )ב(
סמכותשיפוטבענייניםהכרוכיםבגירושיןע

הוראותסעיף4ב)2(ו–)4(לענייןסדרידין,יחולולעניין )ג(
סעיףזהלגבינתבעשמקוםמושבואינובישראלע"

לסעיף 4ב3 המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף4ב3המוצעשענינוקביעת
4א סעיף בלבדע אזרחיים בנישואין בין־לאומית סמכות
בתביעה בין־לאומית מבחינה סמכות שעניינו לחוק,
לגירושין,מקנהסמכותשיפוטייחודיתלביתהדיןהרבני
לדוןבתביעהלגירושיןביןבניזוגיהודים,בהתקייםהזיקות

המופיעותבסעיףרקאםהם"נישאועלפידיןתורה"ע

כדילסייעלאותםבניזוג,גבריםאונשים,שנישאו
מוצעת בניהזוגיהודים, ושני בלבד אזרחיים בנישואין
הוספתסעיף4ב3המוצע,אשריאפשרמתןפתרוןבעיקר
לאותםמקריםשבהםלאניתןלאתראתבןהזוגולנהל
גירושיןבמדינהשבההיהמקוםמושבםהאחרוןע הליך
זאתעלידיהוספתסמכותלביתהדיןהרבנילדוןבתביעה
זוגיהודיםשנישאובנישואיןאזרחיים לגירושיןביןבני
בלבדעסמכותזותסויגרקלמקריםשבהם"מקוםמושבו
שלהתובעבישראל"והתגוררבהבמשךשנהלפחותסמוך
להגשתהתביעה,וכןרקכאשר"במקוםמושבםהאחרון

או דין, כל פי על גירושין לערוך ניתן לא הזוג בני של
שמתקיימותנסיבותמיוחדות"המקשותלמעשהעלבןהזוג
לערוךאתהגירושיןבמקוםמושבםהאחרוןמחוץלישראלע

לסיים אלה וגברים לנשים יאפשר המוצע התיקון
מערכתנישואיןכושלת,להתיראתעגינותםולפתוחדף

חדשבחייהםע

לסעיף 4ב1)ד( ולסעיף 4ב3)ב( 

יהודים זוג בני לגבי הן המוצע, שהתיקון מאחר
שנישאולפידיןתורהואיןלהםזיקותלישראלוהןלגבי
נועד בלבד, אזרחיים בנישואין שנישאו יהודים זוג בני
לפתורבעיהייחודיתהנוגעתלחירותםלהינשאמחדש,
של הייחודית השיפוטית הסמכות את להגביל מוצע
ביתהדיןהרבנירקלגירושיןעצמםעזאתבדומהלהוראה
שבסעיף4א)ה(לחוקהקובעתכי"איןבהוראותסעיףזה
בעניינים שיפוט סמכות הרבני הדין לבית להקנות כדי

הכרוכיםבגירושין"ע
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