חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(,
התשנ"ה19951-

 .1ציות לפסק דין של גירושין )תיקון התשנ"ה(
)א( קבע בית דין רבני ,בפסק דין ,שאיש יתן גט לאשתו )להלן  -פסק
הדין( והאיש לא קיים את פסק הדין ,רשאי בית הדין ,במטרה להביא
לקיום פסק הדין ,ליתן נגדו בהתאם להוראות סעיף  ,4צו הגבלה
כמשמעותו בסעיף  2או צו הגבלה בדרך של מאסר כפיה כמשמעותו
בסעיף ) 3להלן  -צו הגבלה(.
)ב( לעניין סעיף זה ,אין נפקה מינה אם ננקטה בפסק הדין לשון
של כפיה ,חובה ,מצווה ,הצעה או לשון אחרת.
)ג( קבע בית דין רבני בפסק דין ,שאישה תקבל גט מבעלה ,והאישה
לא קיימה את פסק הדין ,רשאי בית הדין באישור נשיא בית הדין הרבני
הגדול ובמטרה להביא לקיום פסק הדין ,ליתן נגדה צו הגבלה.
)ד( על צו הגבלה לפי סעיף קטן )ג( ,לא יחולו הוראות סעיף6
)ה( נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יתן את אישורו ,אלא לאחר
ששמע את טענות הצדדים במעמד הצדדים; לא התייצב צד לדיון אף
שזומן כדין ,יכול שהצו יינתן בהעדרו.
)ו( הוצא צו הגבלה כנגד אישה מכוח הוראות סעיף קטן )ג( ,לא
תידון בקשת הבעל ליתן לו היתר נישואין עד תום שלוש שנים מיום
הוצאת צו ההגבלה.
 .2תוכנו של צו הגבלה )תיקון התשנ"ו(
מבלי לגרוע מסמכותו של בית הדין הרבני לפי סעיף 7א לחוק בתי
דין דתיים )כפיית ציות( ,התשט"ז ,1956-רשאי בית הדין הרבני ,בצו הגבלה,
לפגוע בזכויות המפורטות להלן ,כולן או מקצתן ,לתקופה ובתנאים שיקבע:
) (1לצאת מן הארץ;
) (2לקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים ,התשי"ב,1952-
להחזיק בהם או להאריך את תוקפם ,ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה
לישראל;
) (3לקבל ,להחזיק או לחדש רשיון נהיגה;
) (4להתמנות ,להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר
כמשמעו בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958-נוסח משולב[;
) (5לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק
הטעון רישוי או היתר על פי דין;
) (6לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק בדרך
של קביעה כי הוא לקוח מוגבל מיוחד ,כמשמעותו בחוק שיקים ללא
כיסוי ,התשמ"א;1981-
) (7היה האדם שנגדו ניתן צו ההגבלה אסיר או עצור -

)א(לקבל חופשה מיוחדת לפי סעיף  36לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,
התשל"ב) 1971-להלן  -הפקודה(;
)ב(לקבל ולשלוח מכתבים ,למעט כתבי בי-דין או מכתבים לעורך
דינו או מעורך דינו ,לטוען רבני או מטוען רבני וכן למבקר המדינה
או ממבקר המדינה;
)ג(לקבל מבקרים פרט לאלה :עורך דין ,איש דת ,טוען רבני ,מבקר
רשמי ,וכן ילדיו הקטינים של האסיר או העצור שבית משפט או בית
דין מוסמך קבע הוראות בדבר ביקוריהם; אין בצו הגבלה שניתן
לפי פסקה זו למנוע ממנהל בית סוהר או בית מעצר להתיר ביקור
של אדם אצל אסיר או עצור אם שוכנע כי יש בביקור כדי להביא
לקיום פסק הדין;
)ד(להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר ,למעט חפצים
הדרושים לשם שמירה על בריאותו ומסמכים הקשורים לחקירתו או
למשפטו;
)ה(לעבוד בעבודה אשר משולם בעבורה שכר;
)ו(לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר למעט מצרכים הדרושים
לו לשם שמירה על בריאותו;
)ז(לקבל רשיון להתהלך חופשי לפי סעיף  28לפקודה;
)ח(להשתחרר שחרור מנהלי לפי סימן ט' 1בפרק ב' לפקודה;
)ט(להשתחרר לפני תום תקופת המאסר ,לפי סעיף  49לחוק העונשין,
התשל"ז ,1977-למעט שחרור בשל חולניות מתמדת.
 .3צו הגבלה  -מאסר כפיה
)א( ציווה בית דין רבני בצו הגבלה לכוף אדם במאסר לציית לפסק
הדין )להלן  -מאסר כפיה( ,יחולו הוראות סעיף  (3)6עד ) (5לפקודת בזיון
בית המשפט ,אלא שבמקום "בית משפט שהטיל את המאסר" יראו
לצורך חוק זה כאילו נאמר "בית הדין הרבני שנתן את הצו" ויחולו
השינויים הנובעים מכך.
)ב( תקופת מאסר הכפייה לא תעלה על חמש שנים; אולם רשאי בית
הדין ,אם ראה שהדבר דרוש לקיום פסק הדין ,להאריכה מפעם לפעם
ובלבד שתקופת מאסר הכפייה הכוללת לא תעלה על עשר שנים.
3א .צו הגבלה – ביצוע )תיקון התש"ס(
)א( נתן בית הדין צו הגבלה לפי סעיף  (7)2נגד אסיר או עצור ,והאדם
שנגדו ניתן הצו לא קיים את פסק הדין בתוך  30ימים מיום מתן הצו,
רשאי בית הדין להורות שהוא יוחזק בבידוד לתקופה שלא תעלה על חמישה
ימים.
)ב( בית הדין רשאי לשוב ולהורות על בידוד לפי סעיף זה מעת
לעת ,כל עוד לא קיים האדם את פסק הדין ,ובלבד שעברו שבעה ימים מיום
תקופת הבידוד הקודמת.
)ג( הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עצור המוחזק במעצר תקופה
שאינה עולה על  3חודשים
)ד( צו הגבלה לפי סעיף זה יבוצע במועד שיקבע מפקד מיתקן
הכליאה ,סמוך ככל האפשר למועד מתן הצו.

 .4הדיון בצו ההגבלה או בשינויו
)א( עם תום שלושים ימים מיום מתן פסק הדין ,ידון בית הדין הרבני
במתן צו הגבלה; לא יינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה ההזדמנות ,לכל
בעל דין ולמי שלדעת בית הדין עלול להיפגע ממנו ,להשמיע טענותיו.
)ב( בבואו ליתן צו הגבלה ישקול בית הדין הרבני את הדרך הדרושה
להביא לקיום פסק הדין ,בשים לב לנסיבות העניין ,ובהתחשב בין היתר,
במצב בריאותו של מי שכנגדו מבקשים ליתן את הצו ויכולתו לקיים את
התלויים בו; החלטת בית הדין תהיה מנומקת.
)ג( בכפוף להוראות חוק זה ,וככל שייראה לו דרוש לקיום פסק
הדין ,רשאי בית הדין הרבני ,בכל עת ,לאחר מתן פסק הדין ליתן צו
הגבלה ,או לשנות צו הגבלה שנתן ,והכל ,בין ביוזמתו ובין לבקשת בעל
דין או לבקשת מי שעלול להיפגע ממנו.
)ד( הוגש ערעור על פסק הדין או על צו ההגבלה ,רשאי בית הדין
הרבני הגדול להורות על עיכוב ביצוע צו ההגבלה עד להכרעה בערעור.
 .5פקיעת צו ההגבלה
צו הגבלה יפקע עם פקיעת הנישואין.
 .6כפיה למתן חליצה
החליט בית דין רבני שאיש יתן חליצה לאלמנת אחיו ,והאיש לא קיים
את החליצה רשאי בית הדין הרבני ,בתום שלושים ימים מיום מתן ההחלטה,
ליתן צו הגבלה נגד האיש והוראות סעיפים  3 ,2ו 4-יחולו ,בשינויים
המחויבים.
 .7שמירת דינים
חוק זה אינו בא לגרוע מן הסמכויות של בית דין רבני או של בית
משפט על פי כל דין.
 .8תחולה
הוראות חוק זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על פסק דין שניתן
לפני תחילתו של חוק זה.
 .9ביצוע ותקנות )תיקון התש"ס(
השר לענייני דתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהתייעצות
עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,להתקין
תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו .תקנות שעניינן מתן צווי הגבלה נגד אסירים
ועצורים יותקנו בהתייעצות גם עם השר לביטחון הפנים.
) .10תיקון התשנ"ח( )בוטל(.
 .10תיקון חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואים וגירושין(
בחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי"ג,1953-

בסעיף  6שבו ,במקום "ששה חדשים" יבוא "ששים ימים".
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