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בפסקה )3()ד(, המילה "שדרות" - תימחק; )ב( 

בתוספת הראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:  )2(

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, 
ערד" 

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 6 ביצוע ותקנות
להתקין תקנות לביצועו 

תחולה והוראת 
שעה

הוראות לפי סעיף 1, לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי 7  )א( 
היישובים והאזורים שנקבעו בצו, כולם או חלקם, יחולו בשנות הכספים 2007 ו–2008, 
ואם האריך שר האוצר את תוקפם של הסעיפים כאמור בסעיף קטן )ב( - עד תום תקופת 

ההארכה 

הוראות סעיפים 3, 4 ו–6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק  )ב( 
זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של 
12 חודשים )בסעיף זה -  ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 

תקופת ההארכה( 

הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי  )ג( 
2007 ועד חודש דצמבר 2008 

הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף  )ד( 
5 לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2007; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 

רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2008 

תכנית ראשונה 
לשיעורי תגבור

תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים 8 
ימים מיום תחילתו של חוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד             
                 יושבת ראש הכנסת

חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )תיקון מס' 6(, התשס"ז-2007 *

)קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 1 בחוק בתי דין רבניים 
העיקרי(, בסעיף 1, אחרי "צו הגבלה כמשמעותו בסעיף 2" יבוא "צו הגבלה בדרך של 

עיכוב או שלילה של גמלה או קצבה כמשמעותו בסעיף 2א" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 2 תיקון סעיף 2

בלי לגרוע מסמכותו של בית הדין הרבני לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים )כפיית  ")ב( 
ציות ודרכי דיון(, התשט"ז-1956  2, ומהוראות סעיף קטן )א(, רשאי בית הדין הרבני, בצו 

הגבלה - 

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז )25 ביולי 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 158, מיום ט' בתמוז התשס"ז )25 ביוני 2007(, עמ' 212  
ס"ח התשנ"ה, עמ' 139; התשס"ד, עמ' 388    1

ס"ח התשט"ז, עמ' 40    2
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להטיל, על אף האמור בכל דין, עיקול על גמלה או קצבה, המשתלמת על   )1(
פי חיקוק, למעט גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  3 )להלן - גמלת 
הבטחת הכנסה(, לשם גביית חוב מזונות המגיעים על פי פסק דין לאשתו או 

לילדו של מי שניתן נגדו הצו; 

לצוות על תפיסת כל נכס מנכסיו של מי שניתן נגדו הצו, מיטלטלין או   )2(
מקרקעין, על רישום עיקול עליהם או על מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות 
לכונס הנכסים מה ייעשה בנכס ובפירותיו כל עוד הצו בתוקפו; צו לפי פסקה 
זו לא יפגע בזכותו של נושה, לרבות כל מי שתלוי במי שניתן נגדו הצו, לרדת 

לאותם נכסים "

אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: 3 הוספת סעיף 2א

"צו הגבלה - עיכוב 
ושלילה של גמלה 

או קצבה

נתן בית הדין צו הגבלה כמשמעותו בסעיף 2, והאדם 2א  )א( 
שנגדו ניתן הצו לא קיים את פסק הדין בתוך 30 ימים מיום 
מתן הצו, רשאי בית הדין, בצו הגבלה, להורות על עיכוב או 
על שלילה של גמלה או קצבה, המשתלמת לו על פי חיקוק, 
לתקופה שלא תעלה של שישה חודשים, ורשאי בית הדין הרבני 

להאריכה לתקופות נוספות כאמור, והכל כמפורט להלן:

בחודש הראשון לאחר שניתן צו ההגבלה - עיכוב   )1(
בשיעור שלא יעלה על 25% מהגמלה או מהקצבה;

החל בחודש השני לאחר שניתן צו ההגבלה - עיכוב   )2(
בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה;

החל בחודש השביעי לאחר שניתן צו ההגבלה   )3(
לראשונה לפי הוראות סעיף קטן זה - עיכוב או שלילה 
50% מהגמלה או מהקצבה,  בשיעור שלא יעלה על 
לרבות שלילת כל הגמלה או הקצבה שעוכבה עד אותו 
מועד; בית הדין הרבני לא יורה על שלילה של גמלה 
או קצבה כאמור בפסקה זו, אלא אם כן שוכנע כי לא 
ניתן להביא לקיום פסק דין של גירושין בדרך אחרת לפי 

חוק זה ומטעמים שיירשמו  

של  שלילה  או  עיכוב  על  יורה  לא  הרבני  הדין  בית  )ב( 
גמלת הבטחת הכנסה, אלא אם כן שוכנע כי לא ניתן להביא 
 לקיום פסק דין של גירושין אף בדרך של צו הגבלה לפי סעיף

קטן )א(, ומטעמים שיירשמו 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין  )ג( 
הרבני לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי 

דיון(, התשט"ז-1956, ומהוראות סעיף 2 "

ס"ח התשמ"א, עמ' 30    3

להטיל, על אף האמור בכל דין, עיקול על גמלה או קצבה, המשתלמת על   )1(
פי חיקוק, למעט גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  3 )להלן - גמלת 
הבטחת הכנסה(, לשם גביית חוב מזונות המגיעים על פי פסק דין לאשתו או 

לילדו של מי שניתן נגדו הצו; 

לצוות על תפיסת כל נכס מנכסיו של מי שניתן נגדו הצו, מיטלטלין או   )2(
מקרקעין, על רישום עיקול עליהם או על מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות 
לכונס הנכסים מה ייעשה בנכס ובפירותיו כל עוד הצו בתוקפו; צו לפי פסקה 
זו לא יפגע בזכותו של נושה, לרבות כל מי שתלוי במי שניתן נגדו הצו, לרדת 

לאותם נכסים "

הוספת סעיף 2אאחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: 3 

"צו הגבלה - עיכוב 
ושלילה של גמלה 

או קצבה

נתן בית הדין צו הגבלה כמשמעותו בסעיף 2, והאדם 2א  )א( 
שנגדו ניתן הצו לא קיים את פסק הדין בתוך 30 ימים מיום 
מתן הצו, רשאי בית הדין, בצו הגבלה, להורות על עיכוב או 
על שלילה של גמלה או קצבה, המשתלמת לו על פי חיקוק, 
לתקופה שלא תעלה של שישה חודשים, ורשאי בית הדין הרבני 

להאריכה לתקופות נוספות כאמור, והכל כמפורט להלן:

בחודש הראשון לאחר שניתן צו ההגבלה - עיכוב   )1(
בשיעור שלא יעלה על 25% מהגמלה או מהקצבה;

החל בחודש השני לאחר שניתן צו ההגבלה - עיכוב   )2(
בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה;

החל בחודש השביעי לאחר שניתן צו ההגבלה   )3(
לראשונה לפי הוראות סעיף קטן זה - עיכוב או שלילה 
50% מהגמלה או מהקצבה,  בשיעור שלא יעלה על 
לרבות שלילת כל הגמלה או הקצבה שעוכבה עד אותו 
מועד; בית הדין הרבני לא יורה על שלילה של גמלה 
או קצבה כאמור בפסקה זו, אלא אם כן שוכנע כי לא 
ניתן להביא לקיום פסק דין של גירושין בדרך אחרת לפי 

חוק זה ומטעמים שיירשמו  

של  שלילה  או  עיכוב  על  יורה  לא  הרבני  הדין  בית  )ב( 
גמלת הבטחת הכנסה, אלא אם כן שוכנע כי לא ניתן להביא 
 לקיום פסק דין של גירושין אף בדרך של צו הגבלה לפי סעיף

קטן )א(, ומטעמים שיירשמו 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין  )ג( 
הרבני לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי 

דיון(, התשט"ז-1956, ומהוראות סעיף 2 "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד             
                 יושבת ראש הכנסת
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