
 
 
 
 
 

 חתונה רפורמית היבטים משפטיים
 

 

 זוגות חד מיניים ידועים בציבור נישואים אזרחיים נישואים ברבנות 

 

החוק קובע שיכולים  אימוץ

 לאמץ "איש ואשתו יחד".

יוצאים מן הכלל: כאשר 

המאמץ הוא בן זוגו של 

הורה המאומץ או אם 

הורי המאומץ נפטרו 

והמאמץ הוא קרוב של 

 המאומץ והוא לא נשוי.

 

איש ואישה שנישאו 

אזרחיים הם בנישואין 

כמו זוג נשוי ברבנות 

ויהיו זכאים לאמץ 

 תינוקות

השירות למען הילד מפרש את החוק 

כך שאימוץ אפשרי רק על ידי בני זוג 

 נשואים. 

בפועל, לאור הנחיות היועץ המשפטי 

לממשלה, כאשר מדובר בילד שלא 

נמצא זוג נשוי שרוצה לאמצו )ילד 

גדול מעל גיל שנתיים או ילד עם 

מיוחדים( הוא יכול להימסר צרכים 

לאימוץ על ידי ידועים בציבור. גם 

כאשר מדובר באימוץ ילד ביולוגי של 

אחד מבני הזוג יכול בן הזוג הידוע 

 בציבור לאמצו. 

 

אימוץ קטין על ידי בן 

או בת הזוג של 

ההורה הביולוגי 

 אפשרי

ביטוח 

 לאומי

בחוק הביטוח הלאומי קבוע כי בכל   

הכוונה "אשתו" וק מקום בו כתוב בח

לרבות הידועה בציבור כאשתו " היא

 ".והיא גרה עמו

 

הוכחת 

 הקשר

אין צורך להוכיח את 

הקשר כי הזוג רשום 

 במרשם האוכלוסין כנשוי

אין צורך להוכיח את 

הקשר כי הזוג רשום 

במרשם האוכלוסין 

 כנשוי

 צריך להוכיח:

)חיים אינטימיים קיום חיי משפחה  .1

של אהבה, מסירות  המושתתים על יחס

ונאמנות המראה שבני הזוג קשרו 

 גורלם זה בזו(.

)קיום  ניהול משק בית משותף .2

כלכלי המושתת על שיתוף במאמצים 

ובאמצעים לקיום צרכים שנזקקים 

 להם בחיי היומיום(. בד"כ מדובר על

בפעולות ושיתוף במקום המגורים, 

היומיום, כאשר כל אחד מבני הזוג 

. אבל אין כפי יכולתותורם את חלקו 

הכרח בשיתוף קנייני בנכסים, ויתכן 

שיהיו לבני הזוג חשבונות בנק 

העדר מגורים משותפים,  נפרדים.

כשלעצמו אין בו כדי להכריע את הכף 

 לשלילת המעמד.

 

חלוקת 

רכוש בעת 

 פרידה 

באין הסכם ממון שאושר 

על פי חוק יחסי ממון 

)בפני נוטריון או בית 

ר איזון משפט(: חל הסד

המשאבים הקבוע בחוק 

יחסי ממון. הנכסים 

מתחלקים שווה בשווה 

 למעט:

נכסים שכל בן זוג הביא 

באין הסכם ממון 

שאושר על פי חוק 

ממון )בפני יחסי 

נוטריון או בית 

משפט(: חל הסדר 

איזון המשאבים 

הקבוע בחוק יחסי 

ממון. הנכסים 

מתחלקים שווה 

באין הסכם לחיים משותפים: חלה 

בני זוג  על פיההלכת השיתוף 

נכס  -זוגיות תקינים -המקיימים חיי

)ברכישת שרכשו במאמץ משותף 

הנכסים או בניהול משר הבית 

שייך המשותף ובגידול הילדים( 

 לשניהם בחלקים שווים. 
יש להוכיח כוונת שיתוף מפורשת 

 באותו רכוש. 
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לפני הנישואין, מתנות או 

ירושות מתקופת 

הנישואין, גימלה מהמוסד 

לביטוח לאומי או פיצוי 

על נזק גוף או נכסים 

שהוסכם בכתב שלא 

 יחולקו. 

 בשווה למעט:

נכסים שכל בן זוג 

הביא לפני הנישואין, 

מתנות או ירושות 

מתקופת הנישואין, 

גימלה מהמוסד 

לביטוח לאומי או 

פיצוי על נזק גוף או 

נכסים שהוסכם בכתב 

 .שלא יחולקו

הסדרת 

מעמד של 

ג זר בן זו

הנישא 

 לישראלי

חוק האזרחות קובע כי יש 

צורך בהוכחת כנות 

הקשר ומרכז חיים 

בישראל. במסגרת זו, 

נדרשים בני הזוג להמציא 

מסמכים שונים המוכיחים 

 זאת.

חל הליך מדורג על פיו 

במהלך בדיקת הבקשה, 

יינתן למבקש/ת רשיון 

 1שהיה ועבודה מסוג ב/

לששה חודשים ולאחר 

של תושב  מכן יקבל מעמד

 4לתקופה של  5ארעי א/

שנים נוספות. בהעדר 

מניעה פלילית או אחרת 

)למשל, חשש לכנות 

הקשר(. בתום התקופה 

 יקבל אזרחות ישראלית. 

 

חוק האזרחות קובע כי 

יש צורך בהוכחת 

כנות הקשר ומרכז 

חיים בישראל. 

במסגרת זו, נדרשים 

בני הזוג להמציא 

מסמכים שונים 

 המוכיחים זאת.

הליך מדורג על  חל

פיו במהלך בדיקת 

הבקשה, יינתן 

למבקש/ת רשיון 

שהיה ועבודה מסוג 

לששה חודשים  1ב/

ולאחר מכן יקבל 

מעמד של תושב ארעי 

 4לתקופה של  5א/

שנים נוספות. בהעדר 

מניעה פלילית או 

אחרת )למשל, חשש 

לכנות הקשר(. בתום 

התקופה יקבל אזרחות 

 ישראלית. 

 

 קובע כי יש חוק הכניסה לישראל

 חיים ומרכז הקשר כנות בהוכחת צורך

בישראל. במסגרת זו, נדרשים בני 

הזוג להמציא מסמכים שונים 

 המוכיחים זאת.

 בדיקת במהלך חל הליך מדורג על פיו

 שהיה רישיון ת/למבקש יינתן, הבקשה

חודש ולאחר  27 -ל 1/ב מסוג ועבודה

 5מכן יקבל מעמד של תושב ארעי א/

שנים נוספות. בהעדר  4לתקופה של 

מניעה פלילית או אחרת )למשל, חשש 

לכנות הקשר(, בתום התקופה יקבל 

 –מעמד של תושב קבע. אחרי שנה 

שנתיים יכול בן הזוג להגיש בקשה 

 להתאזרח. 

התנאים להתאזרחות שלא במסגרת 

נישואים הן ויתור על אזרחות זרה 

 וידיעת מה של השפה העברית.

בציבור, בשונה במקרה של זוג ידועים 

מזוג נשוי, הנוהל לא מתייחס לקטינים 

הנלווים לבן הזוג הזר ומשרד הפנים 

 מפרש זאת כך שלא ניתן לקטין מעמד.

 

מתייחסים אליהם 

בפועל כאילו הם 

בין  –ידועים בציבור 

אם נישאו ובין אם 

 לאו

חלוקת 

זכויות 

 פנסיה

זכויות גם כאשר 

פנסיוניות רשומות על שם 

הן  ,וגאחד מבני הז

 שני בני הזוג. שייכות ל

זכויות גם כאשר 

פנסיוניות רשומות על 

 ,שם אחד מבני הזוג

שני בני הן שייכות ל

 הזוג.

 יש -בהעדר הסכם חיים משותפים 

טיב הקשר את בכל מקרה  בדוקל

. הנטל הרובץ על ידוע בציבור הזוגי

זוגו, הוא -הטוען לשיתוף בנכסי בן

בות כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסי

זוג נשוי, במיוחד כאשר -דומות על בן

 אין מדובר בנכס משפחתי מובהק.

 -כאשר יש הסכם לחיים משותפים

 ההסכם הוא הקובע

 

 –אם הם נשואים 

מעמדם יהא זהה לזוג 

הטרוסקסואלי נשוי 

אם הם ידועים בציבור 

מעמדם יהיה כמו זוג 

הטרוסקסואלי ידוע 

 בציבור

טיפולי 

 פוריות

דוגמת מוסדרות בחקיקה 

חוק הסכמים לנשיאת 

מוסדרות בחקיקה 

דוגמת חוק הסכמים 

זכאית.  כל אישההפריה חוץ גופית: 

אין רלוונטיות לקשר הזוגי אותו היא 

פונדקאות: בלתי 

אפשרית. אפשרית רק 
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תקנות בריאות עוברים ו

 .גופית(-העם )הפריה חוץ

 

לנשיאת עוברים 

תקנות בריאות העם ו

 .גופית(-)הפריה חוץ

 

 מנהלת או להיעדרו.

לה לקבל אישה יכותרומת זרע: 

תרומת זרע מהידוע בציבור שלה, גם 

 הוא נשוי לאחרת. 

ין זה תנאי מוקדם : אפונדקאות

זוג -ש"הורים מיועדים" יהיו בני

איש  . אבל הם חייבים להיותנשואים

 זוג-ואישה שהם בני

 לזוג שהוא גבר ואשה. 

חובת 

רישום 

 הנישואין

פקודת הנישואין 

הגירושין )רישום( ו

קובעת כי מי שאינו דואג 

לרישום הנישואין או 

הגירושין שלו, או 

לרישום הנישואין או 

הגירושין שהוא סידר 

מאסר  –לאחר, דינו 

 שנתיים.
 

פקודת הנישואין 

והגירושין )רישום( 

קובעת כי מי שאינו 

דואג לרישום 

הנישואין או הגירושין 

שלו, או לרישום 

ושין הנישואין או הגיר

שהוא סידר לאחר, 

 מאסר שנתיים. –דינו 
 

  

 כבנו של ידוע בציבוררישום של ילד    ילדים

הצהרת הצדדים  יעשה רק על פי

 .שהילד הוא ילדו של הידוע בציבור

   

במצב של הולדת קטין 

לבני זוג, המקיימים 

מערכת יחסים זוגית,  

כשמתקיים קשר גנטי 

בין אחד מבני הזוג 

קיים יתלבין הקטין, 

פסק דין המצהיר על 

: הורות בתנאים אלה

מתקיימים רצון ( 1)

וכוונה אמיתית ליחסי 

הסכמה של ( 2)הורות 

ההורה הלא ביולוגי 

לקבל על עצמו חובות 

מתקיימים ( 3)הוריות 

בין יחסי הורה ילד 

ההורה הלא ביולוגי 

 לקטין.

ירושה 

)בהעדר 

צוואה 

 תקפה(

חוק הירושה קובע שבן 

ח מקבל את  הזוג של המנו

המיטלטלין כולל מכונית 

השייכים, לפי המקובל, 

למשק הבית המשותף, 

ובנוסף מקבל חצי 

מהעזבון )אם יש ילדים 

או הורים( או שני 

שלישים מהעזבון )אם יש 

אחים או סבים אך הדירה 

כולה של בן הזוג אם גר 

חוק הירושה קובע 

שבן הזוג של המנוח 

לטלין מקבל את  המיט

כולל מכונית 

השייכים, לפי 

המקובל, למשק הבית 

המשותף, ובנוסף 

מקבל חצי מהעזבון 

)אם יש ילדים או 

הורים( או שני 

שלישים מהעזבון )אם 

 חוק הירושה קובע כי 
החיים חיי משפחה במשק  הואישאיש "

בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה, 

ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד 

מהם לא היה נשוי לאדם אחר, זכאי 

 ןמהעיזבוהנשאר בחיים למזונות 

 כאילו היו נשואים זה לזה".

 

אותו הסדר של ידועים 

 בציבור
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יש אחים או סבים אך  שנים עם המנוח( 3

הדירה כולה של בן 

שנים  3הזוג אם גר 

 עם המנוח(

מזונות 

 ילדים

אדם חייב במזונות 

הילדים הקטינים שלו 

-ם הקטינים של בןוהילדי

זוגו לפי הוראות הדין 

 האישי החל עליו

אדם חייב במזונות 

הילדים הקטינים שלו 

והילדים הקטינים של 

זוגו לפי הוראות -בן

 הדין האישי החל עליו

ניתן לחייב אדם במזונות ילדים קטינים 

של בן/בת זוג ידוע/ה בציבור גם אם 

 אינם ילדיו הביולוגיים או המאומצים.

 

 

נות מזו

 אשה

יש חובה לזון את האישה 

עד למתן הגט. אין חובה 

לזון את האשה לאחר 

 הגט.

יש חובה לזון את 

האישה עד למתן הגט. 

אין חובה לזון את 

 האשה לאחר הגט.

אין חובה לתשלום מזונות אישה. כדי 

להעמיד את זכותה של האישה למזונות 

לאחר הפירוד יש צורך בהסכם 

 מפורש. 
לחייב תשלום  בית המשפט יכול

מזונות לידועה בציבור מתוך הנחה 

שזו היתה כוונתם של בני הזוג, זאת 

להסתגל למצב על מנת לאפשר לה 

וכל לתמוך תלידי כך ש הולהביא

. המזונות ניתנים לתקופה הבעצמ

סבירה בסמוך למועד הפירוד, ולא 

החיוב תלוי בנסיבות לכל החיים. 

)למשל, יטו לחייב במקרה של נטישה 

ניתוק הקשר צדדית או כאשר  חד

באורח חד צדדי בין בני הזוג הביא את 

 ( האישה למצב של חרפת רעב

דפוס היחסים בפועל,  יש לבדוק את

תלות הכלכלית המשך היחסים, 

שנוצרה, קיומם של ילדים, הפסדים 

וברווחים שנגרמו ליכולת ההשתכרות 

 .של בני הזוג עקב הקשר וכדומה

 

זכאים זוגות נשואים  מיסים

במס לנקודות זיכוי 

ולפטור מלא  הכנסה,

ופטור חלקי  ממס שבח

בכל הנוגע  ממס רכישה

להעברת דירת מגורים בין 

 בני הזוג

זוגות נשואים זכאים 

במס לנקודות זיכוי 

ולפטור מלא  הכנסה,

ופטור  ממס שבח

 ממס רכישהחלקי 

בכל הנוגע להעברת 

דירת מגורים בין בני 

 הזוג

מס הוא נפרד : חישוב המס הכנסה

לשני בני הזוג. מצד שני, בן זוג לא 

 זכאי לנקודות זיכוי עבור בן זוגו.

: מעמד ידועים בציבור הוא מס שבח

 כמו מעמד בני זוג נשואים.

 

כפיית מתן 

עדות נגד 

 בן הזוג

  אין חובה אין חובה אין חובה

בני זוג יכולים להוציא צו  עיקולים

עיקול כנגד רכושו של 

בבית הדין בן/ת הזוג 

הרבני או בבית המשפט 

רק בבימ"ש  –כנ"ל 

 לענייני משפחה

בכדי שבית המשפט יטיל עיקול על 

רכושו של בן זוג ידוע בציבור על 

התובע/ת להוכיח קודם כי היא/הוא 

 ידוע/ה בציבור. 
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לרבות לענייני משפחה 

בקשה לרישום הערות 

אזהרה על נכסי 

 .המקרקעין

 

של רכוש  רשם המחליט על עיקול זמני

של ידוע/ה בציבור בשל תביעה 

רכושית של בן/ת הזוג יטה לדרוש מן 

התובע/ת ערבות גבוהה כדי להבטיח 

פיצוי לנתבע/ת למקרה שהתביעה נגדו 

 תידחה. 

מצבה/ו של ידוע/ה בציבור המחזיק/ה 

בפסק דין המכריז על מעמדם שווה 

 לזה של בני זוג נשואים

פנסיית 

 שארים

רים זכאות לקצבת שאי

לאלמנת פנסיונר נוצרת 

 במקרים הבאים:

אשתו  ה( מי שהיית1)

שנתיים לפחות לפני 

פטירתו וגרה עימו בעת 

 פטירתו.

אשתו  ה( מי שהיית2)

פחות משנתיים לפני 

פטירת המנוח אך ילדה לו 

ילד וגרה עימו בעת 

 פטירתו .

קצבת פרישה משולמת 

, של עובד מדינה זוג-בןל

זוגו לפחות -אם היה בן

וש שנים שקדמו של

לפטירתו או נולד להם 

 כל עוד לא נישא  ילד,

  חל גם על ידועים בציבור כנ"ל

צו עיכוב 

יציאה 

 מהארץ

בני זוג יכולים לקבל סעד 

של צו עיכוב יציאה בבית 

הדין הרבני, בגין "חשש 

 עיגון".

ניתן לקבל צו עיכוב 

יציאה מן הארץ גם בבית 

המשפט לענייני משפחה 

ה לפועל ובלשכת ההוצא

אך זאת רק לאחר 

 שהתובע זוכה בפסק דין

ניתן לקבל צו עיכוב 

יציאה מן הארץ בבית 

המשפט לענייני 

משפחה במהלך 

תביעה או  בלשכת 

ההוצאה לפועל לאחר 

שהתובע זוכה לפסק 

 דין

מאחר שזכותה של הידועה בציבור 

למזונות מוגבלת למקרים חריגים 

ומיוחדים, האפשרות שידועה בציבור 

ל צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד בן תקב

זוגה היא מוגבלת, ומצומצמת יותר מזו 

 של האישה הנשואה

 

יש צורך לקבל גט בבית  צורך בגט

 הדין הרבני

יש צורך באקט של 

גירושין שמתבצע 

בבית הדין הרבני אך 

לא תמיד יש צורך 

 בגט.

 שתי גישות:

בני הזוג נשואים  .1

על פי הלכות בני 

נוח ולכן זקוקים 

לגבי זוגות חד מיניים  אין צורך בגט

שנישאו בחו"ל 

 -ושנרשמו בארץ 

ביהמ"ש לענייני 

משפחה הוא הערכאה 

המוסמכת להתיר 

כשמדובר על  .נישואין

בני זוג בני אותה דת 

תובענה צריך להגיש 
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לפסק דין של 

גירושין מבית 

 הדין הרבני. 

אין צורך בגט  .2

אלא רק בהתרת 

נישואין. על אף 

שהצדדים לא רצו 

לקיים נישואין 

כדת משה 

וישראל ללא 

התרתם הם אינם 

נחשבים פנויים 

 רועלולה להיווצ

 ביגמיה. 

האופי האזרחי של 

טקס הנישואין אינו 

מהווה עילה 

אוטומטית לגירושין 

בני אלא יחסיהם של 

הזוג שהביעו 

למשבר שאינו ניתן 

 לאיחוי.

אי אפשר לכרוך 

נושאים נוספים על 

הגט בבית הדין 

הרבני )כגון חלוקת 

רכוש או משמורת 

 ילדים(.

 

לפסק דין הצהרתי 

ולא תובענה לפי חוק )

 (.התרת נישואין

רישום 

במרשם 

 האוכלוסין

על בני זוג הבאים 

להירשם לנישואין, 

להופיע בלשכת רישום 

כל מקום בו בנישואין 

בין שלושה  יבחרו

יום לפני  45 -חודשים ל

 מועד הנישואין.
גובה אגרת רישום 

 700הנישואין הוא 

 שקלים.
לצורך קבלת תעודת 

נישואין יופיעו בני הזוג 

המאושרים כשבועיים 

לאחר החתונה בלשכת 

רישום נישואין במועצה 

הדתית אשר בה נרשמו 

בלו את לנישואין ויק

נרשמים כנשואים 

 במרשם האוכלוסין 

 

על פקיד הרישום  אין רישום

לרשום במרשם 

גם בני זוג האוכלוסין 

חד מיניים שנישאו 

 בחו"ל

http://www.religions.gov.il/NR/exeres/2C7BBF81-B0AF-43C6-9FA0-9580F48386CD,frameless.htm
http://www.religions.gov.il/NR/exeres/2C7BBF81-B0AF-43C6-9FA0-9580F48386CD,frameless.htm
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 התעודות לידם.

שינוי שם 

 משפחה

מי שנישא רשאי לבחור 

את שם משפחתו בהתאם 

 לחוק השמות. 

השינוי יעשה במשרד 

הפנים. דרושה נוכחות 

 אישית. 

חמש אפשרויות קיימות 

 לשינוי שם:

להמשיך לשאת או  (1)

לשוב לשאת שם משפחה 

 .קודם

לבחור בשם  (2)

 הזוג. בת/המשפחה של בן

ה משפחהלצרף לשם  (3)

את שם המשפחה של 

 הזוג.  בת/בן

לבחור שם משפחה  (4)

זהה לשם המשפחה 

גם  הזוג בת/בן ה/שבחר

אם שם זה שונה משמות 

המשפחה הקודמים של 

 .בני הזוג

 המשפחהלצרף לשם  (5)

 הזוג בת/שם משפחה שבן

לצרף לשם  רובח

 .םמשפחת

מי שנישא רשאי 

לבחור את שם 

משפחתו בהתאם 

 לחוק השמות. 

השינוי יעשה במשרד 

הפנים. דרושה נוכחות 

 אישית. 

קיימות חמש 

אפשרויות לשינוי 

 שם:

להמשיך לשאת  (1)

או לשוב לשאת שם 

 .משפחה קודם

לבחור בשם  (2)

 בת/של בן המשפחה

 הזוג.

לצרף לשם  (3)

את שם ה משפחה

 בת/המשפחה של בן

 הזוג. 

לבחור שם  (4)

משפחה זהה לשם 

 ה/המשפחה שבחר

גם אם שם  הזוג בת/בן

זה שונה משמות 

המשפחה הקודמים 

 .של בני הזוג

לצרף לשם  (5)

שם משפחה  המשפחה

 רובח הזוג בת/שבן

 .םלצרף לשם משפחת

ת את שם ידוע/ה בציבור יכול/ה לשנו

משפחתם כך שיהיה זהה לזה של בן/ת 

 הזוג. 

ידועה בציבור יכולה לשנות את שם 

משפחתה לשמו של בן זוגה אף אם 

הוא נשוי לאישה אחרת הנושאת עדיין 

 את שם משפחתו. 

 

משפחות 

 שכולות 

אלמנה תהא זכאית 

 לתגמול  

אלמנה תהא זכאית 

 לתגמול  

  אלמנה תהא זכאית לתגמול  

זכות 

פחה מש

לקבל 

פיצויים 

בגין 

תאונה 

שגרמה 

 למוות 

פיצויים יינתנו לבן זוגו, 

 הוריו וילדיו של המנוח

פיצויים יינתנו לבן 

זוגו, הוריו וילדיו של 

 המנוח

כאשר ידועה בציבור תלויה הלכה 

למעשה במנוח שעמו חיה חיי אישות 

וניהלה משק בית משותף במסגרתה 

יש לראות בה  של משפחה מאוחדת

 זוג" של המנוח. -כ"בת

 

 


