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חוק תשלומים לפדויי שבי )תיקון מס' 4(, התשע"ב—2012*

5)א(, 1  תיקון סעיף 5 בחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה—2005  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 
אחרי פסקה )3( יבוא:

מלאו לפדוי שבי 80 שנים, תיווסף לתשלומים המשולמים לו לפי פסקה )3( תוספת   )4("
בשיעור 25 אחוזים "

מי שקיבל תשלום שנתי לפי סעיף 5)א()3( לחוק העיקרי בעד שנת 2012, תשולם לו 2 הוראת מעבר
התוספת לפי סעיף 5)א()4( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יאוחר מיום י"ג בניסן 

התשע"ב )5 באפריל 2012( 
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                             יושב ראש הכנסת

 חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )תיקון מס' 7(,
התשע"ב—2012*

)קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה—1995 1 )להלן — החוק 1 תיקון סעיף 3א בחוק בתי דין רבניים 
העיקרי(, בסעיף 3א, במקום "2)7(" יבוא "2)א()7("  

בסעיף 4 לחוק העיקרי — 2  תיקון סעיף 4 

במקום כותרת השוליים יבוא "סידור גט ודיון בצו הגבלה";  )1(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

ניתן פסק דין כאמור בסעיף 1, למעט פסק דין כאמור בפסקה )2(, יקבע ")א(  )1(
בית הדין הרבני מועד לסידור גט לא יאוחר מ–45 ימים מיום מתן פסק הדין; 
לא סודר הגט, יקיים בית הדין, בתוך 45 ימים מאותו מועד, דיון שבו ידון 

במתן צו הגבלה 

נתן בית הדין הרבני פסק דין המאשר הסכם גירושין בין הצדדים   )2(
ונותן לו תוקף של פסק דין, יקבע מועד לסידור גט לא יאוחר מ–45 ימים 

מיום מתן פסק הדין  

בית הדין הרבני יידע את הצדדים בדבר סמכותו ליתן צו הגבלה אם   )3(
פסק הדין לא יקוים 

)א1( לא יינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה לכל בעל דין הזדמנות להשמיע 
את טענותיו; לא התייצב צד לדיון אף שזומן כדין, יכול שהצו יינתן בהעדרו 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס   *
הכנסת — 401, מיום י"א בתמוז התשע"א )13 ביולי 2011(, עמ' 220 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 139; התשס"ז, עמ' 460   1

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס   *
הכנסת — 449, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 126 

ס"ח התשס"ה, עמ' 977; התשע"א, עמ' 670   1
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