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חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( )תיקון מס' 5 והוראת שעה(, 
התשפ"ב-2021 *

הוספתסעיפים
4ב1עד4ב3

בחוקשיפוטבתידיןרבניים)נישואיןוגירושין(,התשי"ג-53פ11,אחריסעיף4ביבוא:1ר

"סמכותמבחינה
בין־לאומית

בתביעתגטשל
אישהיהודייה

שלאניתןלערוך
מחוץלישראל

4א,4ב1ר 1וסעיף בלילגרועמסמכויותהשיפוטלפיסעיף )א(
לביתדיןרבנייהיהשיפוטייחודיבתביעתגטלפידיןתורה
לא אם אף היהודי, אישה נגד יהודייה אישה שהגישה
ובלבד 4א)א(, בסעיף המנויות הזיקות לגביהם מתקיימות
שהנישואיןנערכועלפידיןתורהוהאישהלאקיבלהגט
מנישואיןאלהבביתדיןמחוץלישראל,ומתקייםאחדמאלה:

מושבה במקום או הנתבע של מושבו במקום )1(
שלהתובעתאיןביתדיןשניתןלערוךלפניוגטלפי
דיןמחוץ בית תורהמחוץלישראל)בחוקזה- דין
לישראל(;לענייןזה,הגישההאישהבקשהלעריכתגט
לפניביתדיןמחוץלישראל,לאתישמעטענהכיאין
ביתדיןשיכוללערוךגטלפידיןתורהאלאאםכןקבע
ביתהדיןשאליוהוגשההבקשהכיאינויכוללערוךגט

לפידיןתורה;

האישההגישהבקשהלעריכתגטלפידיןתורה )2(
לביתדיןמחוץלישראלוהאישלאהתייצבלפניבית
הדיןבמשךארבעהחודשיםמיוםשזומןעלידיבית

הדיןכאמור;

גט ייתן שהאיש קבע לישראל מחוץ דין בית )3(
לאשתו,אולםעלאףמאמץסבירלאכוףאתהחלטת
הקיימים והדתיים המשפטיים באמצעים הדין בית
חודשים שישה במשך ניתן לא הגט מדינה, באותה

מיוםשקבעביתהדיןכאמורר

סעיף של )3( או )2( פסקה לפי המוגשת לתביעה )ב(
בדבר לישראל מחוץ הדין בית החלטת תצורף )א(, קטן
התקיימותהנסיבותשבשלהןהתעוררהצורךבהגשתתביעה
לגטלביתהדיןהרבניבישראל,אלאאםכןבנסיבותהעניין

ישקושילצרףהחלטהכאמורר

לאידוןביתדיןרבניבתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
אלאאםכןהתקיימותנאיםאלה:

או בישראל לנתבע הומצא התביעה כתב )1(
שהנתבענמצאבישראלבמועדהגשתהתביעה,ובלבד

שכתבהתביעההומצאלוכדין;

התקבלבכנסתביוםכ"ובכסלוהתשפ"ב)30בנובמבר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1423,מיוםכ"הבתמוזהתשפ"א)5ביולי2021(,עמ'536ר

ס"חהתשי"ג,עמ'165;התשע"ח,עמ'22 ר 1
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אםבניהזוגנישאוגםעלפיהדיןהחלבמדינת )2(
אם ואולם, דין; אותו לפי גרושים הזוג בני - חוץ
התקיימונסיבותמיוחדותהמקשותעלעריכתגירושין
כאמורבמדינתחוץ,דיבכךשהוגשהתביעהלגירושין
פעלה והתובעת חוץ, במדינת מוסמך משפט לבית

בשקידהראויהלעריכתהגירושיןכאמורר

הוגשהלביתדיןרבניתביעהלפיסעיףזהלאיהיהבכך )ד(
כדילמנועמביתמשפטמוסמךבמדינתחוץלדוןבתביעה

לגירושיןאזרחייםביןבניהזוגר

האמורים התנאים התקיימו לא כי הדין בית נוכח )ה(
בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-ימחקאתהתביעהלאלתרר

איןבהוראותסעיףזהכדילהקנותלביתהדיןהרבני )ו(
סמכותשיפוטבענייניםהכרוכיםבגירושיןר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ו(,הוגשהתביעהלפי )ז(
אותהתביעה, אגב זה,לאתהיהלביתהדיןהרבני, סעיף
סמכותשיפוטבענייניםשנקבעובפסקדיןאובהחלטהשל
ביתמשפטמוסמךבמדינתחוץאובהסכםתקףעלפידיןשל
מדינתחוץאושמתנהלבעניינםהליךבביתמשפטמוסמך

שלמדינתחוץר

סדרידיןבתביעה
לגטלפיסעיף4ב1

הוגשהלביתדיןרבניתביעתגטלפיסעיף4ב1,והנתבע4ב2ר )א(
נוכחבישראל,יקבעביתהדיןהרבנימועדלדיוןבמתןהגט
בהקדםהאפשריולאיאוחרמשבועמיוםהגשתהתביעהאם
הנתבענכחבישראלבמועדזהאומיוםהמצאתהתביעה

לנתבעבישראלר

החלטתביתהדיןהרבניבתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
תינתןבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־30ימיםממועדהדיון
כאמורבאותוסעיףקטן;ואולם,בנסיבותחריגותומטעמים
שיירשמו,רשאיביתהדיןלתתאתהחלטתולאיאוחרמ־60
ימיםמהמועדהאמור;נשיאביתהדיןהרבניהגדולרשאי
ימים ב־30 הדין בית החלטת למתן התקופה את להאריך

נוספיםאםסברשנסיבותהענייןמצדיקותזאתר

החלטהלענייןסמכותביתהדיןבתביעהשהוגשה)ג( )1(
לפיסעיףקטן)א(תינתןבצירוףנימוקיםר

)1(ניתנתלערעורבפני החלטהכאמורבפסקה )2(
מיום ימים שבעה בתוך הגדול הרבני הדין בית
המצאתהותשובהלערעורתוגשבתוךשבעהימים

מיוםהמצאתולמשיבר

אםבניהזוגנישאוגםעלפיהדיןהחלבמדינת )2(
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כאמור בערעור ידון הגדול הרבני הדין בית )3(
בפסקה)2(בדןיחידאובמותב,כפישיקבענשיאבית
הדיןהרבניהגדולאודייןשהואהסמיךלכך;הדיון

יתקייםבתוך14ימיםממועדהגשתור

החלטתביתהדיןהרבניהגדולבערעורכאמור )4(
בפסקה)2(תינתןבתוך14ימיםממועדהדיוןר

עלאףהוראותסעיף4)א()1(ו–)2(לחוקקיוםפסקידין )ד(
שלגירושין,קבעביתדיןרבניבפסקדיןאובהחלטה)בסעיף
זה-פסקדין(כיעלהצדדיםלהתגרשוהנתבענמצאבישראל
במועדמתןפסקהדין,יקבעמועדלסידורגטבהקדםהאפשרי

ולאיאוחרמ־14ימיםמיוםמתןפסקהדיןר

ניתןפסקדיןלגירושיןולאסודרהגטבמועדשנקבעלפי )ה(
סעיףקטן)ד(והנתבענמצאבישראל,יחולולגביוהוראותחוק

קיוםפסקידיןשלגירושין,בשינוייםאלה:

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

ציווהביתדיןרבניעלמאסרכפייהשל ")ג(
תימסר לישראל, מחוץ מושבו שמקום נתבע
הודעהמיידיתבכתבלנשיאביתהדיןהרבני
הגדולעלמתןהצו,והואיהיהרשאילבטלאת
המאסראולקבועכלהוראהאחרתכפישיראה

לנכוןר";

בסעיף4- )2(

ימים" "מ־45 במקום )א()1(, קטן בסעיף )א(
יקראו"מ־14ימים",ובמקום"45ימים"יקראו

"14ימים";

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

משבוע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ובהתחשבביןהיתר" )ג(
יקראו"במקוםמגוריו,";

בסעיףקטן)ג1(- )ד(

בפסקה)1(,במקום"0פימים"יקראו )1(
"30ימים";

בפסקה)2(,במקום"45ימים"יקראו )2(
"14ימים";
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בפסקה)3(,במקום"בתוך15ימים" )3(
יאוחר ולא האפשרי "בהקדם יקראו

משבוע";

בסעיף4א- )3(

יקראו ימים" 21" במקום )ב(, קטן בסעיף )א(
"שבוע"ובמקום"60ימים"יקראו"30ימים";

בסעיףקטן)ג()1(ו–)2(,בכלמקום,במקום )ב(
"60ימים"יקראו"30ימים"ר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

לוועדתהחוקה,חוק4ב3ר מנהלבתיהדיןהרבנייםידווח )א(
יישום על לשנה, אחת יוני בחודש הכנסת, של ומשפט
4ב1ו־4ב2;הדוחיכלולביןהשארפירוט הוראותסעיפים

לגביהענייניםשלהלןבשנהשקדמהלמועדהדיווח:

מספרהתביעותשהוגשולפיסעיף4ב1)בסעיףזה )1(
-תביעות(,ומתוכןמספרהתביעותשבהןהייתהלבית
הדיןהרבניסמכותלדוןומההייתההעילהלרכישת

הסמכות;

פירוטמדינותהמושבשלבעליהדיןבתביעות; )2(

מספרהתביעותשהסתיימובמתןגטופרקהזמן )3(
ממועדהגשתהתביעהועדמתןהגט;

מספרהתביעותשבהןהוטלוצוויהגבלהלפי )4(
חוקקיוםפסקידיןשלגירושיןופירוטצוויההגבלה

שהוטלו;

מספרהתביעותשבהןבניהזוגנישאוגםעלפי )5(
הדיןבמדינתחוץ,ומתוכןמספרהתביעותשבהןבני
הזוגהיוגרושיםלפיאותודיןבמועדהגשתהתביעהר

לדיווחכאמורבסעיףקטן)א(יצורפו,ככלהניתןובכפוף )ב(
להוראותכלדין,פסקידיןשניתנולפיהסעיפיםהאמורים
בשנהשקדמהלמועדהדיווח,בלאציוןפרטיםשמאפשרים

לזהותאתבעליהדיןר

סעיףזהיעמודבתוקפועדיוםכ"הבסיווןהתשפ"ז)30 )ג(
ביוני 202(ר"

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

א נ ה כ  ן ת מ
השרלשירותידת

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

יקילוי מ
יושבראשהכנסת
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