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 פלוני. 1 מבקשיםה
 פלונית . 2
 )קטינה( .3
 פלוני  . 0

 
 

 נגד
 

 אזרחי -פרקליטות מחוז דרום  משיבים
 2 

 
 פסק דין

 3 

 4,  0, עם מבקש 2444, ילידת  3מבקשת   -בפני בקשה  למתן היתר נישואין עבור הקטינה .1

XXX5 זוג" ( .) להלן :" ה '99יד , יל 

  6 

 7 הינם הוריה של הקטינה. 1-2המבקשים  .2

 8 

 9 ב"כ המדינה התנגד לבקשה. .3

 10 

 11סברה העו"ס כי אין להעתר לבקשה שכן להבנתה  לא קיימות  27/11/17בתסקירה מיום  .0

 12 נסיבות חריגות המצדיקות מתן היתר לנישואי הזוג. 

 13 

 14, אשר גם 0ת הוריו של משיב התקיים דיון בנוכחות הצדדים וכן בנוכחו 21/11/17ביום  .5

 15 הם תמכו בבקשה . 

 16 

 17, והקטינה לומדת לימודי XXX,  משתיכים לגרעין התורני ב0המבקשים, וכן הורי משיב  .9

 18 קודש במדרשה . 

 19 
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 1)להלן:  1954 –לחוק גיל הנישואין, תש"י  9התקבל תיקון מספר  42.12.13ביום  .7

 2ער ונערה" בביטויים "קטין וקטינה" "החוק"(. במסגרת תיקון זה הוחלפו הביטויים "נ

 3כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, ולפיכך ככלל  נאסרו נישואי 

 4 שנים (.   11קטינים בטרם בגרו ) 

 5 

 6לחוק הביע המחוקק את עמדתו כי טובתם של הקטינים איננה  9בעצם תיקון מספר  .1

 7 שנים.  11להנשא בעודם קטינים, ובטרם מלאו להם 

 8 

 9החוק מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה ליתן היתר לנישואי קטין אם לדעתו  .9

 10 קיימות "נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין... המצדיקות מתן היתר זה". 

 11 

 12לחוק למעשה צמצם את שיקול דעת בית המשפט בכל הקשור להיתר  9תיקון מספר  

 13 שנים.  11שנים ל  17נישואין לקטינים, וכן שינה את גיל הנישואין מ 

 14 

 15לאחר שעיינתי באשר הוגש בתיק, ולאחר ששמעתי את הצדדים בדיון שהתקיים ביום  .14

 16 , מצאתי להעתר לבקשה , וזאת מהנימוקים המצטברים כדלקמן: 21/11/17

 17 

 18ומיום  19/11/17מיום  XXXצג  בפני ) מכתב הרבנות הראשית מאשר הו א.

 19טרם  XXXה שערכו הזוג עם הרבנות בי בבדיק(, עולה בבירור כ 27/11/17

 20קביעת מועד הנישואין,  הובהר להם כי הם יכולים להינשא שכן לקטינה מלאו 

 21 שנים. 17

 22והחלו , יחד עם   XXX  בהסתמך על האמור לעיל, קבע הזוג מועד לחתונה ליום 

 23 הוריהם, בהכנות לחתונה. 

 24ה את הזוג, הבינה כי טעתה שכן החוק תוקן ובפועל הטעת XXמשהרבנות ב 

 25, וזאת לאחר שכבר נקבע מועד לעריכת 19/11/17הודיעה לזוג במכתב מיום 

 26 ע"פ החוק". 11החופה, כי "הובהר לנו כי אין לערוך חופה לפני גל 

 27ברי כי מדובר בזוג, שומר חוק, אשר פעל בהתאם להנחיות שקיבל מהגורמים  

 28 המתאימים והמוסמכים על ידי המדינה.

 29 
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 1אי מתן היתר נישואין לזוג, יגרום להם לנזקים כספיים , שכן הם כבר התקשרו   ב.

 2עם אולם שמחות, צלם, להקה וכו' , וביטול מועד החתונה יחייבם בתשלום " 

 3 קנסות", וכל זאת ללא עוול בכפם.

 4 

 5ביטול מועד החתונה יגרום בהכרח לעוגמת נפש לזוג, ובודאי לקטינה, שכן מועד  ג.

 6 בע והאורחים הוזמנו. החתונה נק

 7 

 8ביטול מועד החתונה יכול ויפגע באמון הקטינה במוסדות המדינה שכן , וכאמור  ד.

 XXX. 9לעיל, פעלה הקטינה בהתאם להנחיות הרבנות ב

 10 

 11הגם שבתסקירה העו"ס לסדרי דין סברה כי במקרה דנן לא קיימות נסיבות  ה.

 12מהזוג הינה חיובית חריגות המצדיקות הענות לבקשת הזוג, הרי שהתרשמותה 

 13, וכלשונה, " אני מתרשמת מזוג צעיר ונמרץ... השניים מבטאים אמון וביטחון 

 14 זה בזו, וניכר כי מבינים במה כרוכים נישואין" .

 15 

 16במהלך הדיון, התרשמתי מזוג אוהב אשר מבין את משמעות החלטתם להינשא.   ו.

 17 התרשמתי גם מבגרותה של הקטינה. 

 18 

 19מהורי הזוג , ומהמעטפת המשפחתית התומכת לה יזכו כן התרשמתי לחיוב  ח.

 20 הזוג לאחר נישואיהם. 

 21הוריו של החתן המיועד הינם אנשי חינוך. האב משמש כרב והינו ממקימי  

 XXX . 22, והאם הינה מורה באולפנה בXXXהגרעין התורני ב

 23הורי הכלה הינם הורים חמים , אינטלגנטים,  שומרי חוק , ולא היו  מקדמים  

 24 ידורי החתונה באם לא היו מוטעים על ידי הרבנות.את ס

 25 

 26 חודשים. 7-שנים ו 17(, תהא הקטינה כבת   XXX במועד החתונה הצפויה ) ט.

 27 

 28אדגיש כי בהצטברותם של הטעמים המפורטים לעיל, יש משום נסיבות מיוחדות  .11

 29 הקשורות בטובת הקטינה , ובאופן שבקשת המבקשים תתקבל על ידי.
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 1 

 2 םביו 0למבקש  3לנישואיה של מבקשת כן , ניתן בזאת היתר בית המשפט  אשר על .12

XXX. 3 

 4 

 5כמפורט לעיל, יש להעריך את התנהלותה  XXXחרף הטעות אשר נפלה אצל הרבנות ב .13

 6 עת לקחה אחריות  על טעותה זו. 

 7יחד עם זאת, טוב תעשה הרבנות הראשית כי תעדכן את שלוחיה במועצות הרבנות בארץ  

 8יקון בחוק גיל הנישואין, למניעת הישנות הטעות, שכן מדובר בחוק שתוקן בדבר הת

 9 לפני מספר שנים. 

 10 

 11 הנני מתיר פרסום החלטתי זו ללא שמות הצדדים וללא פרטים מזהים.  .10

 12 

 13 בית המשפט מאחר לזוג הצעיר ברכה והצלחה.  .15

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.2112נובמבר  22ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ח, 

      16 

 17 
 18 


