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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ

РАЗВОД СМЕШАННЫХ ПАР
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ИЮНЬ 2010

חוק שיפוט בעניני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית( ,התשכ"ט1969-

.1

)א( עניני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית משפט
לעניני משפחה )בחוק זה – בית המשפט( אלא אם כן על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות
השיפוט לבית דין דתי.
)ב( חוק זה לא יחול אם שני בני הזוג יהודים ,מוסלמים ,דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות
המקיימות בישראל בית דין דתי ,למעט במקרים האלה:
) (1שני בני הזוג הם בני עדה נוצרית אחת המקיימת בישראל בית דין דתי ואולם לאותו
בית דין אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם;
) (2שני בני הזוג הם בני עדה דתית אחת ,למעט יהודים ,ואולם לבית הדין הדתי הנוגע
בדבר אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם ,ובלבד שראש בית הדין
הודיע ,בהודעה כללית לנשיא בית המשפט העליון ,כי אינו מתנגד להחלת הוראות חוק זה
במקרים אלה.

.2

)א( בית המשפט מוסמך לדון בעניני התרת נישואין ,לפי סעיף  ,1בהתקיים אחת הזיקות האלה:
) (1מקום מושבו של המשיב בישראל;
) (2שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים;
) (3מקום מושבו של המבקש בישראל ,ובלבד שהתגורר בה במשך שנה לפחות בסמוך
להגשת הבקשה להתרת הנישואין;
) (4מקום מושבו של המבקש בישראל ,ובלבד שמקום מושבם המשותף האחרון של בני
הזוג היה בישראל;
) (5המבקש הוא אזרח ישראלי ומקום מושבו בישראל;
) (6המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במשך שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד
הגשת הבקשה להתרת הנישואין;
) (7המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין,
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ובלבד שבאותו מועד ,במקום מושבם האחרון של בני הזוג לא ניתן לערוך גירושין על פי כל
דין.
)ב( לענין סעיף זה" ,מקום מושב" ,של אדם – המקום שבו נמצא מרכז חייו או מקום מגוריו
הרגיל.
.3

)א( ) (1הוגשה לבית המשפט בקשה להתרת נישואין ואחד מבני הזוג הוא יהודי ,מוסלמי,
דרוזי או בן אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי ,או התעורר ספק ביחס
להשתייכותו של אחד מבני הזוג לעדה דתית כאמור )בחוק זה – בן דת מוכרת( ,או ששני
בני הזוג הם בני דתות מוכרות שונות ,יפנה סגן נשיא בית המשפט או שופט מוסמך בכתב,
לראש בית הדין הנוגע בדבר ,כדי שיקבע אם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו
הוא דן ,ולו מספק ,כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש )בחוק זה –
פניה(.
) (2היו בני הזוג בני דתות מוכרות שונות תישלח פניה לכל אחד מראשי בתי הדין הנוגעים
בדבר.
) (3נשלחה פניה לבית דין דתי של אחת העדות הנוצריות – יקבע ראש בית הדין גם אם
הדין הדתי שלפיו הוא דן מאפשר גירושין בנסיבות הענין;
) (4נשיא בית משפט השלום רשאי להסמיך שני שופטים נוספים של בית משפט לענייני
משפחה ,לשם ביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה של סגן נשיא בית משפט לענייני משפחה
באותו מחוז )בסעיף זה – שופט מוסמך(.
)ב( ) (1קיבל ראש בית דין פניה ,ימסור לבית המשפט ולבני הזוג ,בתוך שלושה חודשים מיום
משלוח הפניה את קביעתו לגבי כל ענין שנכלל בפניה; הקביעה תהיה מנומקת; סגן נשיא
בית המשפט או שופט מוסמך רשאי להאריך את המועד לתקופה נוספת של שלושה
חודשים ,אם הודיע לו ראש בית הדין כי הדבר נדרש לצורך בירור העובדות.
) (2ראש בית דין רשאי להסמיך דיינים נוספים ,שכל אחד מהם יהיה מוסמך לבצע את
סמכויותיו של ראש בית הדין לפי סעיף קטן זה )בסעיף זה – דיין מוסמך(.
)ג( קבע ראש בית הדין או דיין מוסמך כי יש צורך בגירושין כאמור בסעיף קטן )א() ,(1ולענין
עדה נוצרית גם כי הדין מאפשר גירושין כאמור בסעיף קטן )א() ,(3יעביר בית המשפט את
הבקשה להתרת הנישואין לבית הדין הדתי ,כדי שיקבע את המועד לדיון ולהחלטה בדבר
הגירושין ,ואולם אין בהעברת הבקשה כדי להקנות לבית הדין סמכות שיפוט בענינים הכרוכים
בגירושין; לבית הדין יהיו הסמכויות הנתונות לו על פי כל דין לצורך הגירושין.
)ד( קבע ראש בית הדין או דיין מוסמך כי אין צורך בגירושין כאמור בפסקה )א() (1או כי הדין
אינו מאפשר גירושין כאמור בפסקה )א() ,(3או שלא נמסרה קביעה בתוך שלושה חודשים מיום
משלוח הפניה והמועד למסירתה לא הוארך ,או שחלפה התקופה שניתנה כארכה – ידון בית
המשפט בבקשה להתרת הנישואין.
)ה( על אף האמור בסעיף זה רשאי נשיא בית המשפט העליון לבקשת בעל דין או לבקשת
היועץ המשפטי לממשלה ,שהוגשה בתוך מועד שייקבע בתקנות ,להורות כי סמכות השיפוט
בבקשה מסוימת להתרת נישואין תהיה לבית המשפט או לבית דין דתי אחר ,אם שוכנע כי הדבר
מוצדק בנסיבות הענין.
)ו( ראש בית דין רשאי להודיע ,בהודעה כללית ,לנשיא בית המשפט העליון ,כי בהתקיים
נסיבות מסוימות אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן ,כדי שבן הזוג שעליו חל
אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש; התקיימו הנסיבות המפורטות בהודעה הכללית ,לא תישלח
פניה לאותו בית דין.
)ז( בסעיף זה –
"ראש בית דין" ,כל אחד מאלה לפי הענין:
) (1לענין יהודים – נשיא בית הדין הרבני הגדול;
) (2לענין דרוזים – ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
) (3לענין מוסלמים – נשיא בית הדין השרעי לערעורים;
) (4לענין בני עדה נוצרית – ראש בית הדין הגבוה של אותה עדה נוצרית;
"דיין" ,כל אחד מאלה לפי הענין:
) (1לענין יהודים – דיין כהגדרתו בחוק הדיינים ,התשט"ו ,1955-המכהן בבית הדין הרבני
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הגדול;
) (2לענין דרוזים – קאדי-מד'הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג-
 ,1962המכהן בבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
) (3לענין מוסלמים – קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים ,התשכ"א ,1961-המכהן בבית הדין
השרעי לערעורים;
) (4לענין בני עדה נוצרית – דיין של בית דין גבוה של עדה נוצרית כמשמעותו בסימן 54
לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל.1922-1947 ,
.4

.5

.6

)א( סימן  55לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל ,1922-1947 ,לא יחול בענין שחוק זה דן בו.
)ב( הסייגים שבסימן  (1)64ובפסוק השני לסימן  65לדבר המלך האמור לא יחולו בענין
שהשיפוט בו נקבע לפי חוק זה.
)א( בית משפט לעניני משפחה ששיפוטו נקבע לפי חוק זה ידון בענין לפי סדר ההעדפה הבא:
) (1הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף של בני הזוג;
) (2הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;
) (3הדין הפנימי של ארץ אזרחותם המשותפת של בני הזוג;
) (4הדין הפנימי של מקום עריכת הנישואין -
ובלבד שבית המשפט לא ידון לפי דין כאמור אם חלים על פיו דינים שונים על שני בני הזוג או
אם לא ניתן לפיו לערוך גירושין.
)ב( באין דין שיחול לפי סעיף קטן )א( ,רשאי בית המשפט לדון לפי הדין הפנימי של מקום
מושבו של אחד מבני הזוג ,כפי שייראה לו צודק בנסיבות הענין.
)ג( הסכמת בני הזוג תשמש לעולם עילה לגירושין.
)ד( לענין סעיף זה" ,מקום מושב" – כהגדרתו בסעיף  80לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב.1962-
בחוק זה -
"התרת נישואין"  -לרבות גירושין ,ביטול נישואין והכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם;
"גירושין" – לרבות ביטול נישואין ,אך למעט הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם;
"בית דין דתי"  -בית דין רבני ,בית דין שרעי ,בית דין של עדה נוצרית ובית דין דרוזי,
כמשמעותם על פי דין;
"מקום מושב" – )נמחקה(.

.7

)א( שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
)ב( שר המשפטים רשאי לקבוע בצו בתי משפט מסוימים שיהיו מוסמכים לדון בעניני התרת
נישואין לפי חוק זה.

.8

הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסעיף  9לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(,
תשי"ג.1953-
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תקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד1984-
פרק כ"ד :1התרת נישואין במקרים מיוחדים
343א .בפרק זה –
"החוק" – חוק שיפוט בעניני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית( ,תשכ"ט-
;1969
"התרת נישואין" – כהגדרתה בסעיף  6לחוק.
343ב) .א( הוראות פרק זה יחולו על הגשת תובענה להתרת נישואין )בפרק זה – תובענה( לבית
משפט ועל הדיון בה.
)ב( הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו בתובענה ככל שאינן סותרות פרק זה ובשינויים
המחוייבים לפי הענין.
343ג) .א( הוגשה לבית המשפט תובענה בידי בן זוג ,יהיה בן הזוג האחר הנתבע בה; הוגשה התובענה
בידי שני בני הזוג – לא יצויין בה נתבע.
)ב( התובענה תוגש בשלושה עותקים ותכיל פרטים אלה:
) (1שמו של כל אחד מבני הזוג ,דתו ,ואם הוא נוצרי – העדה הדתית שאליה הוא
משתייך ,אזרחותו או אזרחויותיו ,מספר הזהות או מספר הדרכון שלו ,מקום מושבו ומענו;
היו לבני הזוג ילדים קטינים משותפים – יכללו בתובענה פרטים כאמור גם לגביהם;
) (2מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;
) (3תאריך טקס או טקסי הנישואין של בני הזוג ,מקום עריכתם והדין שלפיהם נערכו;
) (4הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התובענה;
) (5היתה התובענה נסמכת על דין חוץ ,תצורף לה חוות דעת של מומחה לדין החוץ,
המבססת את העילה להתרת הנישואין.
343ד .לתובענה יצורפו מסמכים אלה:
) (1טופס  43א שבתוספת הראשונה ,כשהוא ממולא בידי התובע ,בצירוף מסמכים המעידים
על דתו של כל אחד מבני הזוג;
) (2תצהיר לאימות העובדות הכלולות בתובענה ,ואם הוגשה בידי שני בני הזוג – תצהיר של
שניהם; היתה התובענה להכריז על ביטול הנישואין מעיקרם ,יצורף לה תצהיר של אדם אחר
לאימות העובדות שעליהן היא מתבססת;
) (3תעודות הנישואין של בני הזוג ,אם הן מצויות בידי התובע או העתק צילומי מאומת שלהן,
או תמצית רישום מאושרת של הנישואין ממדינת החוץ שבה נערכו;
) (4העתק או תמצית מאושרת מן הרישום לפי חוק מרשם האוכלוסין ,תשכ"ה ,1965-לגבי
התובע ,לרבות תיקונים שנעשו ברישום ושאינם שינויי מען;
)) (5נמחקה(;
) (6תרגום לעברית של כל מסמך מצורף הכתוב בשפה אחרת ,כשהוא מאושר.
343ה .הוגשה התובענה בידי אחד מבני הזוג בלבד ,רשאי בית המשפט להתיר את המצאת
כתב התביעה ,על מצורפיו ,לנתבע אל מחוץ לתחום השיפוט לפי תקנה  ,(9)500בהתקיים אחת
הזיקות המנויות בסעיף  2לחוק; התיר בית המשפט את המצאת כתב התביעה כאמור ,יצרף
התובע לכתב התביעה ,על מצורפיו ,תרגום מאושר שלהם לשפת הארץ שאליה יומצאו.
343ו) .א( כתב הגנה יוגש בשלושה עותקים ,ואם הנתבע מתנגד לתובענה יפרט בו את נימוקיו.
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)ב( הנתבע יצרף לכתב ההגנה –
) (1טופס 43ב שמילא ומסמכים המעידים על דתו ,ככל שלא צורפו בידי התובע;
) (2תצהיר לאימות העובדות הכלולות בו;
) (3העתק או תמצית מאושרת מן הרישום לפי חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה,1965-
לגבי הנתבע ,לרבות תיקונים שנעשו ברישום ,שאינם שינויי מען;
) (4חוות דעת של מומחה אחר לדין החוץ ,אם רצה הנתבע לחלוק על פרטים הכלולים
בחוות הדעת של המומחה לדין החוץ שהגיש התובע כאמור בתקנה 343ג)ב();(5
) (5כל מסמך אחר שבידו לביסוס טענותיו ,ככל שלא צורף בידי התובע;
) (6תרגום לעברית של כל מסמך מצורף הכתוב בשפה אחרת ,כשהוא מאושר.
)ג( עותק מכתב ההגנה ומצורפיו יומצא לתובע.
343ז) .א( בית המשפט יפנה לראש בית הדין הדתי הנוגע בדבר כאמור בסעיף )3א( לחוק )להלן –
בית הדין הדתי( ,על יסוד כתבי הטענות ,או אם ראה צורך בכך ,לאחר חקירת המצהירים על
תצהיריהם.
)ב( פניה כאמור בתקנת משנה )א( תישלח לפי טופס 43ג שבתוספת הראשונה ,בצירוף
המסמכים האמורים בו; הודעה על הפניה תישלח לצדדים.
)ג( מצא בית המשפט כי לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף )3א( לחוק לצורך פניה לבית
הדין הדתי ,או כי נתקיימו התנאים לדיון בבית המשפט לפי סעיף )3ד( לחוק ,ישלח הודעה על
כך לצדדים ,בצירוף קביעת בית הדין הדתי לפי סעיף )3ד( לחוק ,אם היתה ,ויקבע מועד לדיון.
343ז .1הועברה התובענה לבית דין דתי בהתאם לסעיף )3ג( לחוק ,ישלח בית המשפט
הודעה על כך לצדדים וליועץ המשפטי לממשלה ,בצירוף הקביעה של בית הדין הדתי לפי
הסעיף האמור.
343ח) .א( הוגש לבית המשפט הסכם גירושין ,יברר בית המשפט אם הוא נעשה מרצון חופשי ,יבדוק
את ההסכם על פי הדין החל עליו ,ורשאי הוא לאשר את ההסכם.
)ב( לא הוגש לבית המשפט הסכם גירושין יחליט בית המשפט בענייני התרת הנישואין על פי
הדין החל לפי החוק.
)ג( )נמחקה(.
343ט .בתיתו פסק דין לענין התרת נישואין רשאי בית המשפט לקבוע מהו המועד שבו
רואים את בני הזוג כפנויים לענין עבירת ריבוי נישואין; לא עשה כן – רואים את בני הזוג
כפנויים רק משעה שפסק הדין הוא חלוט.
343י) .א( בקשת בן זוג או שני בני הזוג מנשיא בית המשפט העליון לקבוע סמכות שיפוט לפי סעיף
)3ה( לחוק )בפרק זה – הבקשה( ,תהא בכתב ותוגש לפי הוראות תקנה )241א(; הבקשה תוגש
בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 343ז ,1ויצורפו לה העתקים מכתבי
הטענות בתובענה ומהודעות בית המשפט ,על מצורפיהם.
)ב( החליט נשיא בית המשפט העליון ,לאחר שעיין בבקשה ,שאין היא מצריכה תשובה ,ידחנה
מיד.
)ג( החליט נשיא בית המשפט העליון שהבקשה מצריכה תשובה –
) (1ימציא המבקש עותק מן הבקשה לבן זוגו וליועץ המשפטי לממשלה ,ויחולו הוראות
סימן א' בפרק כ' ,בשינויים המחויבים;
) (2תומצא הודעה על הגשת הבקשה לבית הדין הדתי שאליו הועברה התובענה לפי
סעיף )3ג( לחוק ,ורשאי הנשיא להורות לבית הדין לעכב את המשך הדיון בה עד להחלטתו
בענין סמכות השיפוט; החלטה כאמור תומצא גם לבני הזוג.
)ד( בקשת היועץ המשפטי לממשלה לקבוע את סמכות השיפוט לפי סעיף )3ה( לחוק תהא
בכתב ,ויחולו עליה הוראות פרק זה ,בשינויים המחויבים.
Все права защищены.
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טופס 43א
)תקנה 343ד)((1
אני הח"מ מצהיר בזה לאמור
) (1פרטי התובע )המצהיר(
שם................................. :
מספר זהות................................. :
מספר דרכון................................. :
דת ]אם נוצרי ,פרט את העדה וכן אם הוטבלת[................................. :
דת הורים והורי הורים ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
אב .................................
הורי האב .................................
אם .................................
הורי האם .................................
]מחק את המיותר[ האם המרת את דתך? כן  /לא
אם כן ,יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
בפני מי נערכה ההמרה
דת אחרי המרה
דת לפני המרה
תאריך המרה
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת ,לרבות –
) (1לגבי תובע חסר דת – תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות
רלוונטיות להשתייכות הדתית ,כגון :האם עבר אי פעם טקס המשייכו לעדה דתית כלשהי ואם כן,
לאיזו ,מה היתה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה;
) (2לגבי תובע נוצרי – תעודת הטבלה ואם אינו יכול להמציא את תעודת ההטבלה – תצהיר מצד
אדם אחר המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית ,לרבות
ההטבלה :אם נערכה ,מקום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה;
) (3לגבי תובע נוצרי יווני-קתולי – אישור שהתובע רשום בספר הכנסיה היוונית-קתולית בישראל;
) (4תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית )המרה(.
) (2פרטי בן הזוג/הנתבע ]יש למלא ככל שניתן[
שם................................. :
מספר זהות................................. :
מספר דרכון................................. :
דת ]אם נוצרי ,פרט את העדה[................................. :
דת הורים והורי הורים ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
אב .................................
הורי האב .................................
אם .................................
הורי האם .................................
]מחק את המיותר[ האם ידוע לך אם בן הזוג המיר את דתו? כן המיר  /לא המיר
אם כן ,יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
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בפני מי נערכה ההמרה
דת אחרי המרה
דת לפני המרה
תאריך המרה
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
) (3פרטי הנישואין ]אם נערכו כמה טקסים ,יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם[
תאריך................................. :
מקום................................. :
בפני מי נערך................................. :
האם נערך טקס דתי? .................................
אם כן ,ציין את פרטי הטקס )עדים וכיו"ב(................................. :
אם התובע נוצרי לטיני-קתולי והנישואין הם נישואין אזרחיים שנערכו אחרי  27בנובמבר  ,1983יש לצרף
אישור רשמי מהכנסיה הקתולית שהתובע מעולם לא עזב את הכנסיה הקתולית )אפשר להמציא אישור
זה מכנסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר(;

__________________
תאריך

__________________
חתימת המצהיר

אני הח"מ  .................................מאשר בזה כי ביום  .................................הופיע לפני מר/גב
 .................................שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס'  .................................ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.

__________________
תאריך

Все права защищены.

__________________
חתימת מקבל התצהיר

*** *** ИЗРАИЛЬСКОЕ ПРАВО – РАЗВОД СМЕШАННЫХ ПАР

7/9

© Е. Резников и Партнёры.

_____________ י .רזניקוב ושות' – משרד עורכי דין _____________
E. Reznikov & Co. – Law Offices

טופס 43ב
)תקנה 343ו)ב()((1
אני הח"מ מצהיר בזה לאמור:
) (1פרטי הנתבע )המצהיר(
שם................................. :
מספר זהות................................. :
מספר דרכון................................. :
דת ]אם נוצרי ,פרט את העדה וכן אם הוטבלת[................................. :
דת הורים והורי הורים ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
אב .................................
הורי האב .................................
אם .................................
הורי האם .................................
]מחק את המיותר[ האם המרת את דתך? כן  /לא
אם כן ,יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם ]אם נוצרי ,פרט את העדה[:
בפני מי נערכה ההמרה
דת אחרי המרה
דת לפני המרה
תאריך המרה
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
...................... ................................. ................................. .................................
יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת ,לרבות:
) (1לגבי נתבע חסר דת – תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את הנתבע היטב ויכול להעיד על עובדות
רלוונטיות להשתייכות הדתית ,כגון :האם עבר אי פעם טקס המשייכו לעדה דתית כלשהי ואם כן,
לאיזו ,מה היתה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה;
) (2לגבי נתבע נוצרי – תעודת הטבלה ואם אינו יכול להמציא תעודת הטבלה – תצהיר מצד אדם
נוסף המכיר את הנתבע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית ,לרבות
ההטבלה :אם נערכה ,מקום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה;
) (3לגבי נתבע נוצרי יווני-קתולי – אישור שהנתבע רשום בספר הכנסיה היוונית-קתולית בישראל;
) (4תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית )המרה(.
) (2פרטי הנישואין ]אם נערכו כמה טקסים ,יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם[
תאריך................................. :
מקום................................. :
בפני מי נערך................................. :
האם נערך טקס דתי? .................................
אם כן ,ציין את פרטי הטקס )עדים וכיו"ב(................................. :
אם הנתבע נוצרי לטיני-קתולי והנישואין הם נישואין אזרחיים שנערכו אחרי  27בנובמבר  ,1983יש לצרף
אישור רשמי מהכנסיה הקתולית שהנתבע מעולם לא עזב את הכנסיה הקתולית )אפשר להמציא אישור
זה מכנסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר(;

__________________
תאריך
Все права защищены.

__________________
חתימת המצהיר
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גב/ הופיע לפני מר.................................  מאשר בזה כי ביום................................. אני הח"מ
 ולאחר שהזהרתיו כי עליו................................. ' שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס.................................
 אישר את נכונות הצהרתו,להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
.דלעיל וחתם עליה בפני

__________________
חתימת מקבל התצהיר

__________________
תאריך

Данный документ представляет собой частичный свод законов государства Израиль,
действующих на 06/2010 и касающихся юрисдикции и процедуры развода смешанных пар в
Израиле, и не может быть трактован как юридическая консультация.
Перед принятием важных решений и любым обращением в израильский суд настоятельно
рекоммендуется получить консультацию лицензированного израильского адвоката.
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