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ה העעת חוק מגזעם הבימשלה:  מתפרסמת בז

א ו ב  מ

, ניתן לכפות  לפי סעיף 5 לחוק שיפרט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין;. התשי״ג-955ן

 במאסר בעל המסרב לתת גבי לאשתו, לאחר שבית הדין הרבני ציווה עליו, בפסק דין סופי, שיש

 לכפותו לתת גס.

 בהתאם לדין תדדה, ניתן לכפות מתן גט רק כשהתקיימו התנאים והעילות שנקבעו במקורות

̂י שלא לפי כללים אלה תחיאתה - ״גט מעושה׳, שמשמעותו חוסר נפקות  ההלכה. כפייה ג

 ובטלות הגט.

 המשפט העברי מביר, נוסף על כפיית גט, בדרגות שונות של פסקי גירושין: רצוי לגרש,

 מצווה להתגרש או חובה להתגרש (בג״צ דלי.661 הבר נ׳ בית הדין הרבני הגדול לערעורים, פד״י

 ל״ב(3;, 324). במקרים אלה, שאינם נופלים בגדר ״בפיית גט״, אין ביום אפשרות אביפה על פי חוק.

ב אמצעי רב־עצמה, שלפיו ביתן להרחיק בעל, המסרב לקיים פסק דין ״  בדם, בהתאם ל־־לכיה, ק

יות המוענקות לו במסגרתם.  כאכזור, מהחיים החברתיים של הקהילה ולשלול ממנו את הזכו

 אמצעי זח ידוע בםמדוה ההלכה בבינוי ״הרחקה דרבנו תם״.

 הצעת דוק זו מגזרתח לרתום מכשיר הלכתי לפתרון מצוקתן של נשים מעוכבות גט,

 בנסיכות שאץ בהן •*?ילה למתן צו כפיה. שלילת הזכויות האזרחיות, כמוצע, עולה בקנה אחד עם

ות בזמנו.  יישום רעיון ״ההרחקה דרב;ו תם״ בקהילות היהודי
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 הצעת חוק בתי דין רבניימ (קיום פסקי דין של גירושין), התשג״ד-994ו [833]

ו ערעור עוד. הגדרה  זה, ״פסק דין סופי״ - פסק דין שאין עלי

ת דין רבני בסםק דין, על איש לתת גט. לאשתו או הורה לחייבו או לכפותו בפיית ציות  2. (א) ציווה בי
 לפסה דין של

ז אי גורו4ן ם 30 ימים מיום מתן פסק הרי ן הרבני, בתו  לעשות בן, והאיש לא נתן גט לאשתו, יתן בית הדי

 בתום המועד להגשת ערעור, לפי המאוחר, צו הגבלה נגד האיש.

ב ביצוע צו ההגבלה עד כו ן הרבני הגדול להורות על עי  (ב) הוגש ערעור, רשאי ביה הדי

 להכרעה בערעור.

ווה בית דין רבני בפסק דין סופי, על אשה לקבל גט מאישה, והאשה לא הסכימה  (ג) צי

ים (כפיית ציות), ות על פי סעיף 7א לחוק בתי דין דתי י ן הסמכו  לקבל את הגט, יהיו לבית הדי

.  התשט״ז-1956י

 3. (א) במתן צו הגבלה לפי סעיף 2(א) רשאי בית הדין הרבני להגביל זכויות אלה, כולן או עי הגבלה

 מקצתן:

 (1) לצאת מן הארץ:

 (2) לקבל רדכון ישראלי או להחזיק בו או לחדשו:

 (3) לקבל תעודת מעבר או להחזיק בה או לחדשה;

גה או להחזיק בו או לחדשו;  (4) לקבל רשיון נהי

 (5) להתמנות או לשמש במשרה על פי דין או לתפקיד בשירות המדינה, ברשות

 מקומית, בצבא, במשטרה או בכל גוף ציבורי אחר;

 (6) לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין:

 (7) לפתוח חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון, ולענין זה יראו את האיש כלקוח

; 2 ז  מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשנדא-981

, או  (8) לקבל כרטיס חיוב, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986ג

 להשתמש בו.

ן הרבני  (ב) צו הגבלה כאמור בסעיף קטן(א) יהיה לתקופה ובתנאים שיקבע בית הדי

 בצו, וכן רשאי הוא לשנות את צו ההגבלה ולהוסיף עליו, הכל כפי שיראה לנכון לקיום פסק

 הדין,

 4. צו הגבלה יפקע עם פקיעת הנישואין של בני הזוג, פקיעת צו

ת דין רבני בפסק דין סופי לכפות איש לתת גט לאשתו, רשאי בית משפט מחוזי, בפיה במאסר ווה בי  5. צי

ן או בתומ המועד להגשת  לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, בתום 30 ימים מיום מתן פסק הדי

 ערעור, לפי המאוחר, לכפות במאסר לציית לצו.

 מוצע לקצר את תקופת ההמתנה להליכי
 כפיית גס מששה חודשים, כאמור בסעיף 6
 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי״ג-

 1953, ל־ם3 ימים.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפים מוצע לקבוע את הסמכות, העילות והתנאים םעין) 5
 1 עד 4 למתן צו הגבלה ומועד פקיעתו.

 ם״ח התשט׳׳ז, עמ׳ 40.
 ס׳׳ח התשמ״א, עמי 136.
 ס״ח התשמ״ו, עכל 137.
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יבו . (א) ציווה׳פית דין רבני בפסק דין, על איש לתת חליצה לאלמנת אחיו, או הורה לחי 6 
 או לכפותו לעשות כן, יתן, בתום 30 ימים מיום מתן פסק הדין, או בתום המועד להגשת ערעור,

יים המתויבים. ו נ 4 יתולו בשי ־  לפי המאוחר, צו הגבלה נגד האיש, והוראות סעיפים 3 ו

ן הרבני הגדול להורות על עיכוב ביצוע צו ההגבלה עד  (ב) הוגש ערעור, רשאי בית הדי

 להכרעה בערעור.

 (ג) ציווה בית דין רבני בפסק דין סופי, לכפות איש לתת חליצה, רשאי בית משפט מחוזי,

ית  לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, בתום 30 ימים מיום מתן פסק הדין, לכפות במאסר לצי

 לצו.

 7. (א) נתקיימה עילת למתן צו הגבלה על פי חוק זה, רשאי בית דין רבני לתייב את האיש

 בדמי כלכלה, לרבות הטלת מזונות מוגדלים עבור האשה, בשיעור שיקבע, בנוסף לכל זבות

נות הקיימת על פי כל דין או הסבם. ו  למז

, 4 ט-1959 ־ ו לחוק לתיקון דיני המשפחה(מזונות). התשי 5 ־  (ב) הוראות סעיפים 14,10,8 ו

 יתולו, בשינויים המחויבים, לענין דמי כלכלה לפי סעיף זה.

זי על פי כל ן רבני ושל בית המשפט המחו די ת־ יות של בי נו בא לגרוע מן הסמכו  8. חוק זה אי

 דיו•

- 5 ו 953- ״ג  9. סעיפים 6 עד 8 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי

 בטלים.

יעצות עם שר המשפטים ני דתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתי י  10. השר לענ

גע לביצועו. ו עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בבל ענין הנ  ובאישור ו

 כפיה למתן
 חליצה

 דמי כלכלה

 שמירח דינים

 תיקון חוק
 שיפוט בתי
 דין רבניים

 (נישואין וגירושיף

 ביצוע ותקנות

 1953: הוראות הסעיפים המבוטלים בלולות בסעיפים 3 ו־6
 בהצעת חוק זו. תה לשון הסעיפים שמוצע לבטל:

-בפיה למתן גט ולקבלתו

 ״6. ציווה בית דין רבני בפסק־דין סופי לכפות איש לתת
 גט פיטורין לאשתו או לכפות אשה לקבל גט פיטורין מאישה,
 רשאי בית משפט מחוזי. כתום ששה חדשים מיום מתן הצו,
 לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, לכפות במאסר לציית

 לצו.

 כפיה למתן חליצה

 7. ציווה בית דין רבני בפסק דין סופי לכפות איש לתת
 חליצה לאלמנת אחיו, רשאי בית משפט מחוזי, בתום
 שלושה חדשים מיום מתן הצו, לפי בקשת היועץ המשפטי

 לממשלה, לכפות במאסר לציית לצו.

 סזפ«ות של פסק דין

 8. לצורך הסעיפים 6 ויד יראו פסק דין כסופי כשאין עוד
 ערעור עליו.״

י ר ב  ד

 סעין6 6 מוצע להחיל את הוראות ההגבלה גם נגד
 איש המסרב לחלוץ לאלמנת אתיו, ולקצר את
 תקופת ההמתנה להליכי כפיית חליצה משלושה חודשים,
 כאמור בסעיף ד לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין

 וגירושין), התשי״ג-1953 - ל־ס3 ימים.

 סעיף ד נוסף על הסמכות למתן צו הגבלה, מוצע
 להסמיך את בית הדין גם לחייב איש המסרב
 לגרש - לשלם דמי כלכלה לאשתו כתוספת לזכותה

 למזונות.

 סעיף 8 מוצע לקבוע במפורש כי אין בהוראות חוק זה
 כדי לגרוע מחםמכויות הנתונות כיום, לפי כל

 דין, לבית הדין הרבני או לביח המשפט המחוזי.

 סעיף 9 מוצע לבטל את הסעיפים 6 ער 6 לחוק שיפוט
 בחי דין רבניים(נישואין וגירושין), החשי״ג-

 * ם־ח התשייט, עמי 72.
 5 ס״ח התשי׳ג, עמ• 165.
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