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חוקשיפוטבענייניהתרתנישואין)מקריםמיוחדיםוסמכותבין–לאומית(
)תיקוןמס'3(,התש"ע-2009*

בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין–לאומית(, התשכ"ט-1 תיקון סעיף 3
1969 1, בסעיף 3 - 

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )1(, אחרי "סגן נשיא בית המשפט" יבוא "או שופט מוסמך"; )א( 

אחרי פסקה )3( יבוא:  )ב( 

נשיא בית משפט השלום רשאי להסמיך שני שופטים נוספים של בית   )4("
משפט לענייני משפחה, לשם ביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה של סגן נשיא 

בית משפט לענייני משפחה באותו מחוז )בסעיף זה - שופט מוסמך( ";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

בפסקה )1(, אחרי "סגן נשיא בית המשפט" יבוא "או שופט מוסמך"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "דיין אחד נוסף לשם ביצוע סמכויותיו" יבוא "דיינים  )ב( 
נוספים, שכל אחד מהם יהיה מוסמך לבצע את סמכויותיו של ראש בית הדין" 

ובמקום "הדיין המוסמך" יבוא "דיין מוסמך";

"דיין  יבוא  המוסמך"  "הדיין  במקום  מקום,  בכל  ו–)ד(,  )ג(  קטנים  בסעיפים   )3(
מוסמך" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 449, מיום ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(, עמ' 774 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 248; התשס"ה, עמ' 942   1
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