
,(4 מס' (תיקון גירושין) של דין פסקי (קיום רבניים דין בתי חוק
התש"ס2000*

1. בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה1 1995 (להלן  החוק
בידוד של בדרך הגבלה צו "או יבוא "3 בסעיף "כמשמעותו אחרי 1(א), בסעיף העיקרי),

כמשמעותו בסעיף 3א".

1 סעיף תיקון

יבוא: (7) פסקה במקום העיקרי, לחוק 2 בסעיף .2

 עצור או אסיר ההגבלה צו ניתן שנגדו האדם היה (7)"

חדש], [נוסח הסוהר בתי לפקודת 36 סעיף לפי מיוחדת חופשה לקבל (א)
התשל"ב 2 1971 (להלן  הפקודה);

(ב) לקבל ולשלוח מכתבים, למעט כתבי בי"דין או מכתבים לעורך דינו או
ממבקר או המדינה למבקר וכן רבני מטוען או רבני לטוען דינו, מעורך

המדינה;

וכן רשמי, מבקר רבני, טוען דת, איש דין, עורך לאלה: פרט מבקרים, לקבל (ג)
קבע מוסמך דין בית או משפט שבית העצור או האסיר של הקטינים ילדיו
בית ממנהל למנוע זו פסקה לפי שניתן הגבלה בצו אין ביקוריהם, בדבר הוראות
יש כי שוכנע אם עצור או אסיר אצל אדם של ביקור להתיר מעצר בית או סוהר

בביקור כדי להביא לקיום פסק הדין;
חפצים למעט המעצר, בבית או הסוהר בבית אישיים חפצים להחזיק (ר)
או לחקירתו הקשורים ומסמכים בריאותו על שמירה לשם הדרושים

. . . למשפטו,

שכר; בעבורה משולם אשר בעבודה לעבוד (ה)

לו הדרושים מצרכים למעט המעצר בבית או הסוהר בבית מצרכים לקנות (ו)

בריאותו; על שמירה לשם

לפקודה, 28 סעיף לפי חופשי להתהלך רשיון לקבל (ז)

לפקודה, ב' בפרק ט'1 סימן לפי מינהלי שחרור להשתחרר (ח)

העונשין, לחוק 49 סעיף לפי המאסר, תקופת תום לפני להשתחרר (ט)
התשל"ז3 1977, למעט שחרור בשל חולניות מתמדת."

2 סעיף תיקון

* נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס (6 במרס 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2796, מיום א' בשבט התשנ"ט (18 בינואר 2000), עמ' 354.

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 139; התשנ"ח, עמ' 118.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459. ■

3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



3א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 3 סעיף אחרי .5

 הגבלה "צו
ביצוע

עצור, או אסיר נגד (7)2 סעיף לפי הגבלה צו הרין בית נתן (א) 3א.
מתן מיום ימים 30 בתוך הדין פסק את קיים לא הצו ניתן שנגדו והאדם
על תעלה שלא לתקופה בבידוד יוחזק שהוא להורות הדין בית רשאי הצו,

ימים. חמישה

מעת זה סעיף לפי בידור על ולהורות לשוב רשאי הרין בית (ב)

ימים שבעה שעברו ובלבד הדין, פסק את האדם קיים לא עוד כל לעת,
הקודמת. הבידוד תקופת מיום

תקופה במעצר המוחזק עצור לגבי יחולו לא זה סעיף הוראות (ג)

חודשים. 3 על עולה שאינה
מיתקן מפקד שיקבע במועד יבוצע זה סעיף לפי הגבלה צו (ר)

הצו." מתן למועד האפשר כבל סמוך הכליאה,

9 סעיף אסיריםתיקון נגד הגבלה צווי מתן שענינן "תקנות יבוא בסופו העיקרי, לחוק 9 בסעיף .4
הפנים". לביטחון השר עם גט בהתייעצות יותקנו ועצורים

לפניתחולה שניתן דין פסק על גם יחולו זה, בחוק כנוסחם העיקרי, לחוק ו3א (7)2 סעיפים .5
זה. חוק של תחילתו

ויצמן עזר
המרינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

כהן יצחק
דתות לעניני השר

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


