
התשנ"ח1998* ,(4 מס' (תיקון הנישואין גיל חוק

ו סעיף ההגדרהתיקון במקום ,1 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התש''י1950 הנישואין, גיל בחוק ו.
יבוא: ''נערה"

שנים; עשרה שבע לו מלאו שלא גבר  "נער'

שנים;" עשרה שבע לה מלאו שלא אשה  "נערה"

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף . 2

שעשה"; "מי יבוא שעשה" "אדם במקום ברישה, (ו)

נער"; נשאה "או יבוא בסופה (א), בפסקה (2)

נער"; של או יבוא בסופה (ב), בפסקה (5)

שהם נער או "נערה יבוא נתונה שהיא או בתו שהיא "נערה במקום (ג), בפסקה (4)

לירות מאות שש עד קנס או שנים שתי עד "מאסר ובמקום נתונים שהם בנו או בתו
לחוק 61(א)(3) בסעיף באמור קנס או שנתיים "מאסר יבוא כאחד" הענשים שני או

התשל"ז21977". העונשין,

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק בסעיף3 .5

נערה בהיותה שנישאה מי ידי על יבוא האשה" ידי על במקום (ב), קטן בסעיף (1)
ובמקום מהוריהם יבוא 'מהוריה במקום נער, בהיותו שנישא מי או

'מאפוטרופסיהם"; יבוא מאפוטרופסיה'

למי או נערה בהיותה שנישאה "למי יבוא "לאשה" במקום (ג), קטן בסעיף (2)
נער; בהיותו שנישא

 (ד) קטן בסעיף (3)

מי ידי "על יבוא לה" שמלאו לפני האשה ידי "על במקום (ו), בפסקה (א)
להם"; שמלאו לפני נער בהיותו שנישא מי או נערה בהיותה שנישאה

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 29) התשנ"ח באב ה' ביום בכנסת נתקבל .
,426 עמ' ,(1998 ביולי 6) התשנ"ה בתמוז י"ב מיום ,2728

397 עמ' התשנ"ה, ;286 עמ' התש'י, ס"ח 1
226. עמ' התשל"ז, ס"ח 2



'מהוריהם יבוא האשה" של מאפוטרופסיה או 'מהוריה במקום ,(2) בפסקה (ב)
נער'' בהיותו שנישא מי או נערה בהיותה שנישאה מי של מאפוטרופסיהם או

"להם". יבוא "לאשה" ובמקום
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"לקולא'; יבוא העונש להמתקת במקום ברישה, (1)

"בן יבוא 'האשה' ובמקום להתיר הסכים "או יבוא התיר אחרי (א), בפסקה (2)
זוגו".

4 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 5 בסעיף .5

נער; או יבוא בסופה השוליים, בכותרת (ו)

היתר'; 'לתת יבוא נערה' נישואי "להרשות במקום ברישה, (2)

;' נערה 'לנישואי יבוא בתחילתה (ו), בפסקה (ג)

יבוא: (1) פסקה אחרי (4)

;'; לו ילדה או הרתה לשאת ברצונו אשר האישה אם  נער לנישואי '(וא)

יבוא 'לנערה ובמקום ,' נער או נערה 'לנישואי יבוא בתחילתה , (2) בפסקה (5)
"להם".

5 סעיף תיקון

'מהוריה' במקום הנער', 'או יבוא הנערה ידי 'על אחרי העיקרי, לחוק 5א בסעיף .6

יבוא האיש' ידי על ובמקום "אפוטרופסיהם" יבוא "אפוטרופסית" במקום "מהוריהם", יבוא
להם". להינשא שמבקש מי ידי "על

3א סעיף תיקון

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

הנגבי צחי


