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בחוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג1973-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (2ד) ,במקום
"בפסק דין גירושין" יבוא "בפסק דין להתרת נישואין" ,ובסופו יבוא "בחוק זה" ,התרת
נישואין"  -לרבות גירושין ,ביטול נישואין ,הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד
לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין".

תיקון סעיף 5

.2

בסעיף  5לחוק העיקרי -

הוספת סעיף 5א

.3

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן
זוג (להלן  -פקיעת הנישואין)" יבוא "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב
מותו של בן זוג (בחוק זה  -פקיעת הנישואין)";
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בסעיף זה" ,כלל נכסי בני הזוג"  -לרבות זכויות עתידיות לפנסיה ,פיצויי
פרישה ,קרנות השתלמות ,קופות תגמולים וחסכונות".

אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
"הקדמת המועד
לאיזון המשאבים

5א.

(א) הזכות לאיזון משאבים לפי סעיף  5תהיה לכל אחד מבני
הזוג אף בטרם פקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה לביצועו
של הסדר איזון משאבים לפי פרק זה והתקיים אחד מהתנאים
המפורטים להלן:
()1

חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים האלה:
(א) הליך להתרת נישואין;
(ב) תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג ,לרבות
תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים
לבני הזוג לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-,2
תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג
ברכוש ,בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לפי
פרק זה או בקשה לפי סעיף ;11

( )2קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד
אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של
תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה;
בית המשפט או בית הדין רשאי לקצר את התקופה
האמורה בפסקה זו אם ניתנה החלטה שיפוטית
המעידה על קיומו של קרע בין בני הזוג.
(ב) בית המשפט או בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת
בכתב ,לקצר את התקופות האמורות בסעיף קטן (א) או ,אם
הוגשה בקשה לביצוע הסדר איזון המשאבים לפי פרק זה
ומצא בית המשפט או בית הדין כי קיימות נסיבות המצדיקות
זאת ,להקדים את המועד לביצוע ההסדר אף אם לא התקיימו
הוראות סעיף קטן (א) ,בהתקיים אחד מאלה:
*
1
2
3
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התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט ( 5בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,163 -מיום כ"ג בתמוז התשס"ז ( 9ביולי  ,)2007עמ' .240
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;267התשנ"ה ,עמ' .398
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
ס"ח התשנ"א ,עמ' .138
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()1

ילדיהם
יבוא
"כל אחד
הקטינים"; ילדיהם הקטינים";
יבוא "ובטובת
"ובטובתהזוג"
אחד מבני
הזוג""כל
מבניאחרי
ברישה,
ברישה ,אחרי()1

()2

אחרי פסקה ( )3יבוא:
()2יבוא:
אחרי פסקה ()3
הקטינים ".בני הזוג הקטינים".
ברווחת ילדי
פגיעההזוג
ילדי בני
"( )4פגיעה ברווחת"()4

אחרי6א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 6
העיקרי
סעיף .56לחוק אחרי
.5

4
5

הוספת סעיף 6א

ס"ח התשס"ב ,עמ' .6
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
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"מכירת דירת מגורים 6א.
של בני הזוג

ראה בית המשפט או בית הדין כי לצורך ביצוע איזון
המשאבים יש למכור דירה המשמשת למגורי בני הזוג או
למגורי ילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם ,לא יורה
על ביצוע המכירה והיא תעוכב ,כל עוד לא נוכח בית המשפט
או בית הדין כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק
בהם ,יחדיו ,נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצורכיהם,
לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצורכיהם,
לתקופה שיקבע".
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בסעיף  10לחוק העיקרי ,המילים "כל עוד לא פקעו הנישואין"  -יימחקו ,ובסופו יבוא
"כל עוד אינו זכאי לממשה".

תחולה והוראות
מעבר

.8

(א) הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יחולו על בני זוג שהוראות החוק העיקרי
כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה חלות עליהם.

בסעיף  8לחוק העיקרי -
( )1ברישה ,המילים "שהוגשה לאחר פקיעת הנישואין"  -יימחקו ,במקום "בפסק דין
גירושין" יבוא "בפסק דין להתרת נישואין" ,ואחרי "אחת או יותר מאלה" יבוא "במסגרת
איזון המשאבים";
( )2בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "בהתחשב ,בין השאר ,בנכסים עתידיים ,לרבות בכושר
ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג";
()3

בפסקה ( ,)3במקום "בשעת פקיעת הנישואין" יבוא "במועד איזון המשאבים";

()4

בפסקה ( ,)4במקום "בזמן פקיעת הנישואין" יבוא "במועד איזון המשאבים".

(ב) הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יחולו גם על בקשות לאיזון משאבים ,אשר
היו תלויות ועומדות לפני בית משפט או לפני בית דין ביום תחילתו של חוק זה.
(ג) עשו בני זוג הסכם ממון לפני תחילתו של חוק זה ,יראו אותם ,בעניינים שבהם
ההסכם אינו קובע אחרת ,כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי הוראות הפרק השני
לחוק העיקרי כנוסחן בחוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
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