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 2017–"זהתשע (,8 'מסתיקון הצעת חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )

 

 

 

 6הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ח' באדר התשע"ז )

 (, והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.2017במרס 

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017במרס  21) ג באדר התשע"זכ"השלישית ביום 

 

 להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

 

 

 

 רפאלי-: חברת הכנסת שולי מועלםיוזמת
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 564279-4172מספר פנימי:

 /א'691-נספח מס' כ
 (2848/20)פ/

 

 2017–התשע"ז (,8 'מסרבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )תיקון חוק בתי דין 

 

 –)להלן  19951–התשנ"הבחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(,  .1 2תיקון סעיף 

 (, בסופו יבוא:7)א()2החוק העיקרי(, בסעיף 

אף האמור  על ,בבית הסוהרשמתקיימת לימודית להשתתף בכל מסגרת  ")י(  

 בכל דין;

לפי שנקבעו  בדרישות כשרות מיוחדותמזון העומד  , לפי בקשתו,לקבל )יא(  

שהמזון המסופק ובלבד  ,אינו מסופק לכלל האסיריםאשר  ,הפקודההוראות 

העומדים בדרישות מצרכים בסיסיים  כוללבבית הסוהר לכלל האסירים 

  ;כאמורכשרות 

, על המיועד לאסירים שומרי מצוות הסוהרמיוחד בבית לשהות באגף    )יב(  

 ;אף האמור בכל דין

או  האסיריחויב  ,; הורה בית דין רבני כאמורהאישיים בגדיו את ללבוש (יג)  

 .לו צהמחואו  הסוהר בביתהציבוריים  מותבמקואסיר  בגדיהעצור ללבוש 

 א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:3בסעיף  .2 א3תיקון סעיף 

הדין על החזקת אדם בבידוד לפי סעיף על אף האמור בכל דין, הורה בית  ")ו(  

קטן )א( או )ב(, רשאי הוא להורות כי אותו אדם לא יהיה רשאי להחזיק בבידוד 

לקיים , וכן כי ייאסר עליו , למעט ספר תפילהאמצעי כתיבה או חומר קריאה

 ." קשר טלפוני

 
*************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 .226; התשע"ב, עמ' 139"ח התשנ"ה, עמ' ס 1



 

 

- 2 - 

 א'/691-נספח מס' כ
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"ז8י דין של גירושין( )תיקון מס' להצעת חוק בתי דין רבניים )קיום פסק
 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1סעיף לפני 

 :חבר הכנסת אלעזר שטרן מציע

 

 לפני הסעיף יבוא: .1

  –)להלן   19952–בחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה     .1 א   1הוספת סעיף 

 יבוא: 1אחרי סעיף החוק העיקרי(, 

חוק זה מטרתו להתעלל בנשים המבקשות  א.1   "מטרה   

 להתגרש."

                                     

 1לסעיף 

 :חבר הכנסת אלעזר שטרן מציע

שנקבעו לפי  בדרישות כשרות מיוחדותהעומד מזון  , לפי בקשתו,לקבלבפסקה )יא( המוצעת, במקום " .2

 .מיוחד לרבות בכשרות מיוחדת" לפי בקשתו, מזון ,לקבל"" יבוא הוראות הפקודה

 :לופיןלח

 בדרישות כשרות מיוחדותמזון העומד  ו,ת, לפי בקשלקבלבפסקה )יא( המוצעת, במקום " .א

 לקבל מזון העומד בדרישות כשרות"." יבוא "שנקבעו לפי הוראות הפקודה

 :יבוא פסקה )יא( המוצעתבמקום  .ב

 מידה הנדרשת להישרדותו."לחם ותפוחי אדמה, בלמעט מים,  ,לקבל מזון ")יא(

 

לכוף אדם  3לפי סעיף בית הדין  ציווהבפסקה )יב( המוצעת, במקום "לשהות באגף מיוחד" יבוא " .3

 באגף מיוחד".  האסירלא ישהה , במאסר

 שי כיפה".ובאסירים חלאסירים שומרי מצוות" יבוא "לבפסקה )יב( המוצעת, במקום " .4
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 2לסעיף 

 :מציעחבר הכנסת אלעזר שטרן 

 תשמישי קדושה מכל סוג".אמצעי כתיבה, "אמצעי כתיבה" יבוא " במקוםבסעיף קטן )ו( המוצע,  .5

בין אם  ,עשות שימוש באמצעי תקשורתלאו קשר טלפוני" יבוא ""לקיים  אחריבסעיף קטן )ו( המוצע,  .6

 עולם". לצורך תקשורת עם בני אדם ובין אם לצורך תקשורת עם ריבונו של
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 בקשות רשות דיבור

 תמר', פריג ויועיסאגילאון,  אילןגלאון,  זהבהרפאלי, רויטל סויד, מיכל רוזין, -חברי הכנסת שולי מועלם

 זנדברג
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