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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' ( )6העלאת גיל הנישואין המותר),
תיקון סעיף 1

.1

החלפת סעיף 5

.2

התשע"ב–2012*

בחוק גיל הנישואין ,התש"י–1950( 1להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף – 1
()1

בהגדרה "נער" ,במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שמונה עשרה שנים";

()2

בהגדרה "נערה" ,במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שמונה עשרה שנים".

במקום סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
"היתר נישואי נער
או נערה

.5

על אף האמור בחוק זה ,רשאי בית המשפט לענייני משפחה
לתת היתר לנישואי נער או נערה אם מלאו להם שש עשרה
שנים ,ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות
בטובת הנער או הנערה ,לפי העניין ,המצדיקות מתן היתר זה;
בית המשפט לענייני משפחה יכריע בבקשה למתן היתר לאחר
ששמע את הנער או הנערה ,לפי העניין".

דברי הסבר
חוק גיל הנישואין ,התש"י–( 1950להלן – החוק) ,קובע
שגיל הנישואין המותר בישראל הוא  17שנים .לפי החוק,
נישואיהם או עריכת נישואיהם של מי שטרם מלאו להם
 17שנים הם עבירה פלילית שעונשה שנתיים מאסר או
קנס ,אלא אם כן בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית
המשפט) קבע כי הנישואין מותרים .בית המשפט רשאי
ליתן היתר לנישואין כאמור אם מלאו לנער או לנערה 16
שנים וקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את מתן ההיתר,
או במקרה של היריון או לידה אף בטרם מלאו לנער או
לנערה  16שנים.
הצעת החוק מטרתה למנוע נישואין בגיל צעיר ,כאשר
הנער או הנערה אינם בשלים לקבל החלטה שתשפיע על
מהלך חייהם ,וייתכן שהיא אינה פרי רצונם החופשי.
לפיכך ,מוצע להעלות את גיל הנישואין המותר מ־ 17שנים
ל־ 18שנים.
כמו כן ,מוצע לשנות את ההסדר הקבוע בסעיף 5
לחוק למתן היתר לנישואי נער או נערה ולקבוע כי בית
המשפט יהיה רשאי ליתן היתר נישואין רק אם מלאו לנער
או לנערה  16שנים ומתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות
את מתן ההיתר .בית המשפט ישמע את הנער או הנערה
בטרם יכריע בבקשה למתן ההיתר.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תדון ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
בהותרת האפשרות לבית המשפט ליתן היתר לנישואי
נערה בהיריון אף אם טרם מלאו לה  16שנים ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,אם שוכנע כי יש צורך ממשי במתן
ההיתר הגובר על הפגיעה שעלולה להיגרם מנתינתו.
זו לשונו של סעיף  5לחוק שמוצע להחליפו:
"היתר נישואי נערה או נער
.5

על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט
לענייני משפחה לתת היתר –
( )1לנישואי נערה – אם היא ילדה או הרתה
לאיש אשר לו ברצונה להינשא;
(1א) לנישואי נער – אם האישה אשר ברצונו
לשאת הרתה או ילדה לו;
( )2לנישואי נערה או נער – אם מלאו להם
שש עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות
נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה".
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גלאון ,עינת וילף ,ניצן הורוביץ ,אילן גילאון ,יריב לוין ,חנין זועבי ,ג'מאל זחאלקה
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