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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( )תיקון מס' 9( )פרסום מרשם סרבני גט 
באינטרנט(, התשע"ט–2018 *

בחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה–1995 1 )להלן – החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1)א(, במקום "בסעיף 2א או" יבוא "בסעיף 2א, צו הגבלה חמשמעותו בסעיף 2ב,".

אחרי סעיף 2א לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 2ב
"צו הגבלה – 
פרסום ברבים

7א 2ב. בלי לגרוע מסמחותו של בית הדין הרבני לפי סעיף  )א( 
דיון(, התשט"ז–1956 ,  ודרחי  )חפיית ציות  דין דתיים  לחוק בתי 
בית הדין הרבני רשאי, בצו הגבלה, להורות על פרסום ברבים 
נגדו הצו, בין היתר במרשם  של שמו ותמונתו של מי שניתן 
שיפורסם באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים או באתר 

אינטרנט שנועד לחך.

בית הדין הרבני לא יורה על פרסום ברבים חאמור בסעיף  )ב( 
קטן )א( אלא אם חן שוחנע חי לא ניתן להביא לקיום פסק דין של 
גירושין אף בדרך של צו הגבלה לפי סעיף 2, ומטעמים שיירשמו.

קיים אדם שניתן נגדו צו חאמור בסעיף קטן )א( את פסק  )ג( 
הדין, יוסר הפרסום ברבים חאמור באותו סעיף קטן."

גירושין(,  דין של  )קיום פסקי  דין רבניים  חוק בתי 
לצמצום  להביא  נועד  החוק(,   – )להלן  התשנ"ה–1995 
התופעה הקשה של סרבנות גט, הפוגעת בזחויותיו של בן 
הזוג, ובחלל זה הזחות לחירות, לחבוד ולזוגיות, ובמקרים 

מסוימים גם בזחותו להורות.

צווי  החוק מסמיך את בתי הדין הרבניים להטיל 
הגבלה שונים על סרבנים חאמור, ובין היתר הגבלה על 
נהיגה, להתמנות  זחותו לצאת מהארץ, להחזיק רישיון 
למשרה על פי דין או לשמש במשרה חאמור ולפתוח או 
להחזיק חשבון בנק. חמו חן, החוק מסמיך את בתי הדין 
הרבניים להורות על עיחוב או על שלילה של גמלה או 
קצבה המשתלמת לו על פי חיקוק לתקופות המפורטות 

בחוק, ואף להטיל עליו מאסר.

מוצע להוסיף על ההגבלות שאפשר להטיל מחוח 
החוק היום על סרבן גט ולקבוע חי בית הדין הרבני יהיה 
ותמונתו של  רשאי להורות על פרסום ברבים של שמו 

סרבן גט, בין היתר במרשם באתר האינטרנט של בתי הדין 
הרבניים או באתר אינטרנט שנועד לחך. בית הדין הרבני 
יורה על פרסום ברבים חאמור אלא לאחר ששוחנע  לא 
שלא ניתן להביא למתן הגט על ידי הטלת ההגבלות לפי 

סעיף 2 לחוק.

לפרסום פרטיו של סרבן הגט באינטרנט עלולה להיות 
ילדיהם המשותפים. לעניין זה  השפעה על בן הזוג ועל 
יודגש חי לפי הוראות סעיף 4 לחוק, על בית הדין הרבני 
לתת הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם בטרם 

מתן צו ההגבלה. 

עוד מוצע לקבוע חי עם קיום פסק הדין, יוסר הפרסום 
ברבים של סרבן הגט. 

בעת החנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
ומשפט של החנסת  ועדת החוקה, חוק  השלישית תדון 
באופן שבו יוסרו פרטיו של סרבן הגט מהאינטרנט לאחר 

שקיים את פסק הדין.
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