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1.   ,
 3 , כי יותר לה
 להינשא זל"ז.XXX �ו XXXלפניי בקשת הקטיני

  4 

 5חודשי
 , והקטי" יליד יולי  5 �ו 16, כבת 1998בבקשה נכתב כי הקטינה ילידת אוגוסט   .2

 6חודשי
, כי ה
 "יוצאי
 תקופה מסוימת", ומאחר ולפני כשבועיי
  5 � ו 17, כב" 1997

 7להריונה, ה
 מבקשי
 להינשא זה לזו. נטע" כי משפחת  �5התברר שהקטינה בשבוע ה

 8ללא הנישואי" ולאחר שפנו לרבנות הקטיני
 הופנו לבית הקטינה לא תקבל את הקטינה 

 .
 9  המשפט לקבלת היתר לנישואיה

  10 

 11בתסקיר שהוגש בעניינ
, ציינה עו"ס לסדרי די" כי הקטיני
 לומדי
 בבית ספר אקסטרני   .3

 12החל משנת הלימודי
 הנוכחית. הקטינה מתגוררת בבית סבה יחד ע
 אמה ואחיה למחצה, 

 13. א
 הקטינה אינה XXXמ 10ח בכור שנפטר בגיל י
, לקטינה היה אחודש 5 �כב" שנתיי
 ו

 14עובדת ומתקיימת מקבצת ביטוח לאומי ואבי הקטינה מרצה עונש מאסר בכלא בגי"  

 15עבירות סמי
. עד לשנת הלימודי
 הנוכחית הקטינה למדה במסגרת דתית (אולפנה) 

 16ספר במסגרת חילונית. ובעקבות נידוי חברתי שגר
 לה למצוקה קשה, עברה ללמוד בבית 

 17  טיפול רגשי שנית" לקטינה לא סייע לה, א� היא חשה שסבה, שבביתו מתגוררת, תומ� בה. 

  18 

 19. אחיו התאו
 �25. מתגורר ע
 הוריו ואחיו ב" ה3בהיותו כב"  XXXהקטי" עלה לאר* מ

 20ומתגורר בסמיכות. אמו של הקטי"  1מתחנ� בפנימייה מחו* לבית ואח נוס, נשוי+

XXXXX יו עובד בואבXXX XXX ולאחר 
 21. הקטי" התחנ� בפנימייה עד לפני כשנתיי

 22, הוא עבר מסגרת שבבית הספר אליו עבר מהפנימייה הוחלט כי יישאר כיתה והוא סרב

 23  החל את לימודיו בשנת הלימודי
 הנוכחית בבית הספר בו לומדת ג
 הקטינה.חינוכית ו

  24 

  25 
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 1בשל החשש  "ההיריותה להמשי� את עו"ס לסדרי די" ציינה כי בתחילה הקטינה לא רצ

 2מתגובת משפחתה ואילו הקטי" "ישר רצה". לאחר שעורבו משפחות הקטיני
, הודיעו הוריו 

3
 בכל מצב ואילו א
 הקטינה הביעה דעתה כי על הקטינה קטינישל הקטי" כי יתמכו ב 


 4, על ידי עו"ס לבצע הפלה ובמידה ולא, תקבלה רק א
 תינשא. כאשר התבקשו הקטיני

 5להשיב לשאלה הא
 ה
 מביני
 מה מצפה לה
? השיבו כי ה
 מביני
 שיידרשו  לסדרי די",


 6אנשי
, וכ� בכוונתו לעשות במקביל  3לפרנס ויהיה על הקטי"  מה
 ויתורי
 ופחות בילויי

 .
 7  לבגרויות ולגיוסו לצבא. שני הקטיני
 ציינו כי ה
 מעונייני
 לסיי
 את לימודיה

  8 

 9משבר והנידוי החברתי באולפנה, הרקע ידי עו"ס משפחה וזאת על  הקטינה לוותה בעבר על

 10לאחר שהתברר כי . עו"ס המשפחה דיווחה כי אול
 הקשר בינה לבי" הקטינה אינו רצי,

 11 הקטינה בהריו" התקיימה פגישה יחד ע
 הא
 והקטיני
 בבית הסב במהלכה זומנה

 12וכשנה  י הקטינה ולהיפ�קיימי
 דיווחי
 קודמי
 של אלימות מצד הא
 כלפוכי  משטרה

 XXX:  13התרשמות עו"ס המשפחה היא כי . XXXוח על ניסיו" פגיעה עצמית של דוקוד
 לכ" 

  14 

 15"נערה נבונה, חכמה, ובעלת יכולת הישרדות מרשימה 

 16ע� קשיי� רגשיי� ומצב משפחתי מורכב. הקשר בי� הא� 

 17מביוטיי� ואמביוולנטיי�: לנערה מאופיי� ביחסי� סי

 18מבקשת קרבת הא� ותלויה בה, ומאיד�,  XXXמחד 

 19ור "בועטת" בה ומפגינה מרדנות. התרשמות העו"ס ולא

 20אינה בשלה בשלב זה  XXXהרקע המשפחתי שתואר נראה ש

 21  .  לזוגיות ולהורות"

  22 

 23עימה שוחחו הקטיני
 בסמו� לאחר שהתברר כי הקטינה  צוי" כי יועצת בית הספרכ" 

 24מנת לרצות �בשל בושה ואשמה  ועלהוא להינשא  התרשמה שרצונ
 של הקטיני
 בהריו", 

 25  את המשפחה המורחבת.

  26 

 27  :בפרק הדיו" וההמלצות כותבת עו"ס לסדרי די" כי

  28 

 29בחרה להמשי� בהריו� מתו� אקט מרדני מול  XXX"נראה ש

 30אמה בלי שמבינה את המשמעויות הכרוכות בבחירה זו.  היא 

 31חשה עצמה בוגרת ומנוסה בטיפול בילדי�, על רקע היותה 

 32מותי, אינה בשלה אחות לפעוט ב� שנתיי� א� להתרש

 33ו"להושיע" אותה  XXXמבקש לסייע ל XXXלנישואי�. 

 34ממציאות חייה הלא פשוטה ומתו� תחושת אשמה כלפי 

 35 משפחתו. ג� הוא, להערכתי, אינו בשל לנישואי�". 
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 1התרשמותה של עו"ס לסדרי די" היא כי הזוג אינו בשל להתמודד ע
 חיי זוגיות, אחריות 

 2ילת וגידול תינוק וכי אינ
 מביני
 את משמעות המחויבות שתידרש מה
. הקטיני
 בתח

 3חודשי
)  4�5(לדבריה
 לפני ארו� יותר, כ היכרות
, הקשר ביניה
 הוא ב" חודשיי
 בלבד 

 4והרקע המשפחתי האישי המורכב של כל אחד מה
 אינו מהווה בסיס להתמודדות בגיל כה 

 5לא מתקיימות נסיבות מיוחדות  סבורה כיצעיר ע
 בניית משפחה. עו"ס לסדרי די" 

 6  אי" להתיר
. שואי
 אינ
 משרתי
 את טובת
 והני הקשורות בטובת הקטיני
, כי

  7 

5.   
 8 –לחוק גיל הנישואי", תש"י  6, מפנה לתיקו" מס' 22.1.12המשיב, בתגובתו שהוגשה ביו

 9סמי� את בית המשפט לענייני משפחה לתת הו שנה �18, אשר העלה את גיל הנישואי" ל1950

 10רות בטובת הקטי". נטע" כי היתר לנישואי קטי" א
 מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשו

 
 11התיקו" הדגיש ביתר שאת את העובדה כי מת" היתר הוא חריג לכלל לפיו נישואי קטיני

 12אסורי
 והשמטת הסעי, שקבע כי נית" להתיר נישואי" במקרה של הריו" הקטינה, מעידה 

 13כי הריו" כשלעצמו אינו סיבה מיוחדת להתיר את הנישואי". המשיב מפנה לתסקיר 

 14  ומתנגד לבקשה. לנשואי קטיני
 היתר  בקשות למת" שדחתה ולפסיקה

  15 

 16 10.2.15. כ" שמעתי הקטיני
 ביו
 5.2.15וביו
  25.1.15ביו
  �דיוני
  2התקיימו בפניי   .6

 17  בלשכתי. 

  18 

 19המשיב חזר על עמדתו כי הוא מתנגד לבקשה. הורי הקטיני
, הקטיני
 וא, סבה וסבתה   .7

 20.  א
 לנישואי הקטיני
 מדה אחידה וביקשו כי יינת" היתרשל הקטינה שזומנו לדיו" הציגו ע

 21והסבירה כי יהיה לה קשה רגשית לקבל את בתה ללא נישואי" מאחר וזה  הקטינה חזרה

 22בהתחשב בכ� שהקטינה למדה במסגרות חרדיות וה
 ניהלו אורח חיי
 ה ונוגד את ערכי

 23כי הדבר מאוד חשוב לה חרדי עד לא מזמ" והיא פיללה לדבר אחר עבור בתה. הא
 ציינה 

 24 "ההיריוולהוריה והוסיפה בהמש� כי היא מפחדת על נפש הקטינה ורוצה שתעבור את 

 25אמר כי א
  ינה, הקטינה המהווה דמות משמעותית עבור הקט בשמחה ולא בעצבות. ג
 סב

 26הקטינה לא תתחת" הדבר יפגע ברגשותיו. אבי הקטינה, אשר לא היה שות, לגידולה, ציי" 

 27 טינה לא תינשא הדבר ייסב לו בושה ויהיה קשה לו להסתכל עליה. הורי הקטי"כי א
 הק

 28  בכל מצב.  קטיני
ציינו כי ה
 בקשר ע
 משפחת הקטינה וכי יתמכו ב

  29 

 30  התשתית המשפטית : 

  31 

 32הנוגעת לגיל הנישואי" המינימלי היא האמנה בדבר הסכמה יקרית עאמנת האו"
 ה  .8

 
 33עליה חתמה ישראל בשנת  7.11.1962לנישואי", גיל מינימלי לנישואי" ורישו
 נישואי" מיו

1962 )The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of 34 

Marriages. November 7th 1962בא .( 
 35מנה נקבע כי המדינות החתומות עליה יקבעו גיל מינימו
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 1. האמנה אינה קובעת מהו גיל 
יאלא במקרי
 חריג, נישואי ילדי
לנישואי" ולא יאפשרו 

 2המינימו
. הגיל המינימלי לנישואי" מוסדר ג
 באמנה נגד כל צורות אפליית נשי
 משנת 

1979 (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 3) עליה 

 4. האמנה קובעת זכות שווה לגברי
 ולנשי
 להינשא וקובעת כי  1980חתמה ישראל בשנת 

 5אסורי
 ויש לפעול לקביעת גיל מינימו
 לנישואי" על דר�  ילדי
אירוסי" ונישואי" של 

 6החלטותיה ה" המלצות ש(של מועצת אירופה  5.10.2005מיו
  1468חקיקה. בהחלטה מספר 

 7בעניי" נישואי" בכפייה מדינות ממזרח, מרכז ומערב אירופה)  �46למדינות החברות בה  כ

 8ונזכיר כי  ה
 נישואי ילדי
 ויש למונע
. 18ונישואי קטיני
, נקבע כי נישואי" מתחת לגיל 

 9קובע כי קטי"/ילד  �1962בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ל 3סעי, באר* 

 10  שני
. 18הוא כל מי שלא מלאו לו 

  11 

 12וקובע  18אוסר על נישואי קטיני
 מתחת לגיל  1950 –חוק גיל הנישואי" תש"י באר*,   .9

 13  כדלקמ": 5בסעי, 

  14 

 15על א" האמור בחוק זה, רשאי בית המשפט   . (א) 5"

 16לענייני משפחה לתת היתר לנישואי קטי� או קטינה א� 

 17שפט קיימות מלאו לה� שש עשרה שני�, ולדעת בית המ

 18נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטי� או הקטינה, לפי 

 19העני� המצדיקות את מת� היתר זה, בית המשפט לענייני 

 20משפחה יכריע בבקשה למת� היתר לאחר ששמע את הקטי� או 

 21 הקטינה, לפי העני�.

 22 

 23לא יכריע בית המשפט לענייני משפחה בבקשה   (ב)

 24לאו לה� שש עשרה להיתר נישואי� של קטי� או קטינה שמ

 25שני� א� טר� מלאו לה� שבע עשרה שני�, אלא לאחר שקבל 

 26 תסקיר מאת עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואי�. 

 27 

 28תוגש על ידי  5בקשה להיתר נישואי� לפי סעי"   א.5

 29מהוריה� או  הקטינה או הקטי� או על ידי אחד

 30  או על ידי מי שמבקש להינשא לה�".� אפוטרופוסיה

  31 

 32כא", ולאחר ששמעתי הקטיני
 בשתי הזדמנויות, קיימתי שני דיוני
 ולאחר במקרה   .10

33
 הקטיני התלבטויות, התרשמתי כי לא מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת 

 .
 34  והמצדיקות מת" היתר לנישואיה

  35 

  36 
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 1לפני התיקו" קבע החוק כי אסורי
  .2.12.13ביו
 בנוסחו כפי שהובא לעיל תוק"  5סעי,   .11

 2שני
 ולבית המשפט לענייני משפחה שיקול דעת להתיר  17אי קטיני
 שמלאו לה
 נשו

 3"א� היא ילדה או הרתה לאיש אשר שני
  17נישואי
 של קטינה שטר
 מלאו לה 

 4שנה ולדעת בית המשפט  16"א� מלאו לנערה או  לו ברצונה להינשא"

 5", עוד בטר
 התיקוו קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מת� היתר זה"

 6  קבעה ההלכה הפסוקה כי הריו" אי" בו די כדי להכשיר מת" היתר. 

  7 

 8המחוקק מצא לנכו" למנוע נישואי בוסר,  1950 �בחוקקו את חוק גיל הנישואי" תש"י   .12


 9. תוצאות נישואי
 אלו מובאות וכמצוות האמנה נישואי
 אשר הצדדי
 אינ
 בשלי
 לה

 .
 10המאפייני
 של קטי" שטר
 בגר הוא  אחדבפני בית המשפט לענייני משפחה מדי יו

 11 החיפזו" להתקד
 בחיי
 בעודו חסר את הבשלות הנפשית והחברתית להקמת משפחה. ראו

 12, ש
 ד" בית המשפט 651) 4, פ"ד לט (היועמ"ש נ' זהרה סקורה 741/85לעניי" זה ע"א 

 13, חודשי
 שהייתה בהריו" וקבלה היתר מבית המשפט המחוזי �8ו 16בעניי" נערה בת 

 14  ):652�653) בעמ' (2(5ולמרות זאת בית המשפט קבע עקרו" החל ג
 על החלופה שבסעי, 

  15 

 16"ביסוד מת� ההיתר עומדת, בעקרו של דבר, טובת הנערה. 

 17אכ�, עשויות להיות נסיבות, שבה� טובתה של זו תצדיק 

 18מת� היתר. הדבר כרו� בבשלותה, בנורמטיביות התנהגותה 

 19בתיי� ובשאר נסיבות, והתנהגות ב� זוגה בגורמי� סבי

 20העושות את מת� ההיתר לחלופה הטובה ביותר מבחינתה. 

 21לעומת זאת, עשויות להיות נסיבות, בה� טובתה של הנערה 

 22היא, שההיתר לא יינת�. כ� הוא  –וא" הנערה ההרה  –

 23בוודאי, כאשר הנערה אינה בשלה ואינה מתפקדת, והיא 

 24 –עבר מצויה בעזובה ובמסגרת שבורה, חברה הוא בעל 

 25פלילי..., וכאשר שאר הנסיבות  –ואולי ג� בעל עתיד 

 26מצביעות על כ� כי החלופה הטובה ביותר מבחינתה של 

 27הנערה היא באי מת� ההיתר ובדחיית ההכרעה בדבר 

 28הנישואי� עד שתתבגר. אכ�, מצויי� אנו במצב שבו קיימת 

 29מקבילית של שיקולי�, כאשר אחרי� מה� מצביעי� על כוו� 

 �30 על כוו� אחר. ההחלטה היא, בסופו של דבר אחד ואחרי

 31פרי ניסיו� לאז� בי� השיקולי� השוני� תו� בחירת 

 32האפשרות הטובה ביותר לנערה או, לפחות, הגרועה לה 

 33פחות. מטבע הדברי�, שאי� לקבוע בעניי� זה מסמרות: 

 34שיקול, שעשוי להיות מכריע לעניינה של קטינה פלונית, 

 35י שיקולי� אישיי� אצל קטינה עשוי להתקזז ולהתגמד על יד

 36אלמונית. המחוקק עצמו נמנע, מטע� זה כנראה, ממת� 

 37מבחני� מדוייקי� להגדרת� של המצבי� שבה� יש מקו� לית� 
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 7מתו�  6

 1היתר לנישואי נערה. דומה שנטיב לעשות, א� לא נכבול 

 2עצמנו במבחני� שכאלה. "דומה כי התבונה ונסיו� החיי� 

 3ו של השופט הד� מחייבי� השארת העני� גמיש להחלטת

 4 )".501/81בעני�" (ע"א 

  5 

 6  רלוונטיי
 בוודאי לאחריו. והדברי
  6כ� נפסק עוד בטר
 תיקו" מס'   .13

 7גילה דעתו כי בראש . בכ� את החלופה בדבר הריו" 6תיקו" מס' המחוקק השמיט ב

 8נישואי על הכלל האוסר את ובראשונה יש לבחו" את טובת הקטינה או הקטי" וחיזק את 

 9הותלה בנסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטי" או הוא מת" היתר הוא החריג ו בוסר.

 10  הקטינה המצדיקות נתינתו. 

  11 

 12היוע� המשפטי לממשלה  501/81כב' השופט א' ברק (כתוארו אז) בפסק הדי" המנחה ע"א 

 13  פסק:  430) 4, פ"ד לה (נ' פלונית

  14 

 15"המחוקק לא הגדיר נסיבות אלה אלא השאיר את המלאכה 

 16לרשות שופטת את חייבת לצקת תוכ� מעשי ממקרה למקרה 

 17להוראתו הכללית של המחוקק. ההדרכה היחידה שנתנה לרשות 

 18השופטת היא כי אות� נסיבות המצדיקות מת� היתר, נסיבות 

 19מיוחדות ה� דהיינו נסיבות יוצאות דופ� אשר יש בה� כדי 

 20להצדיק סטייה מהכלל. נסיבות אלא מתמקדות מטבע הדברי� 

 21 טובתה של הנערה אשר עליה ביקש המחוקק להג�".ב

  22 

 23כותב כב' השופט ח' כה" בעניי" זה  531) 1, פ"ד לב(חניפס נ' מדינת ישראל 690/77בע"א 

 24  כדלקמ":

  25 

 26א ה"כפי שאנו רואי� את הפירוש הנכו� של החוק צרי� וי

 27בנסיבות המיוחדות, כאלו שיצדיקו מת� ההיתר, כדי לעשות 

 28את קיו� איסור הנישואי� לגזירה בלתי סבירה ובלתי 

 29צודקת אשר אד� מ� היישוב אינו צרי� או אינו יכול 

 30 לעמוד בה". 

 31 

 32 18לגיל  17מגיל  6לא בכדי מצא המחוקק לנכו" להעלות את גיל הנישואי" בתיקו" מס'   .14

 33ה שדנה בתיקו" ת החוקה, חוק ומשפטמדיוני ועדל דעתו של בית המשפט. ולצמצ
 את שיקו

 34התיקו" נעשה לאחר מחקרי
 רבי
 שנערכו ושמצאו כי יש צור� בבשלות נפשית, עולה כי 

 35ושמירה  18העלאת גיל הנישואי" לגיל , גופנית להינשא ולהקי
 משפחהחברתית וא, 

 36שנה ה
 חריג, נהוגות ברוב הארצות  18נישואי בוסר מתחת לגיל  ולפיעל הכלל דווקנית 
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 7מתו�  7

 1אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, בריטניה, גרמניה, הונגריה, טורקיה (באישור  לרבות

 2  . ועוד )17�18ההורי
 אפשר בגיל 

  3 

 4 נישואי" ה
 מ" ההחלטות החשובות ביותר בחייו של אד
. קבלת החלטה להינשא היא  .15

 
 5ויש לוודא (כמצוי" ג
 בדברי ההסבר להצעת החוק) . מהל� שמשפיע על כל חייו של האד

 6באחריות החברה ולא תחת לח*.  ואמתיכי החלטה זו מתקבלת באופ" מושכל מרצו" חופשי 

 7לשמור על הקטיני
, אשר לפעמי
 מטעמי
 קצרי טווח (כגו" בושה ואשמה) ותחת לח* 

 8  ולמנוע נישואי בוסר אלו.  –המשפחות והסביבה מבקשי
 להינשא 

  9 

 10במפגש ע
 המשפחות והקטיני
 התרשמתי כי המניע להחלטה להינשא הוא הבושה מפני   .16

 11אי" בינו לבי" טובת הקטיני
 דבר ודווקא הוא המעיד כי הרצו" הריו" ללא נישואי", מניע זה 

 12להינשא לא התקבל על דעת הקטיני
 באופ" מושכל ומרצו" חופשי אלא תחת לח* הנסיבות,  

 13  המשפחות והסביבה.

  14 

 15אציי" כי הועלה החשש כי הקטינה תסתגר בביתה מפאת הבושה והדבר ישפיע על מצבה   .17

 16וג
 מותב זה,  א� עו"ס יחידת הסיוע ועו"ס לסדרי די"בשל תחושת אכזבה או בושה  הרגשי

 17משני הצדדי
, ובבוא הזמ" ע
 בשלות
  לקטינה מעטפת משפחתית תומכת התרשמו כי

 18  .18ות להינשא בעת שימלאו לה
 תעמוד לצדדי
 האפשרהרגשית והנפשית 

  19 

 20  נדחית. הבקשה למת" היתר נישואי"  .18

  21 

 22זמ" הקטיני� למפגש נוס& על מנת יידע הקטיני� אודות פסק הדי" ותיחידת הסיוע ת  .19

 23  לבחו" המש) המלצות טיפוליות.

  24 

 25  מותר לפרסו� בהשמטת פרטי� מזהי�.

 26  לעו"ס יח"ס ולב"כ היועמ"ש.המזכירות תמציא בדחיפות למבקשי�, לעו"ס לסדרי די", 

  ,
 27        , בהעדר הצדדי
.2015פברואר  23, ד' אדר תשע"הנית" היו

 28 

  29 




