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 ב'נספח 

 בתנאי פיקוח אלקטרונימעצר לעצור/אסיר הסכמת 

 4102 -פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי )תיקוני חקיקה(, התשע"ה  חוקסימוכין: 

 

 בבית משפט השלום/המחוזי  _____________, /  .אני החתומ/ה מטה, נאשמ/ת בת.פ

 (____________/ )פ.א.      -ב

 

 שם משפחה טישם פר שם האב

 

 מין

 / נ ז           

 תאריך לידה

 שנה  /  חודש  /  יום   

 מס ת"ז/דרכון

 

 
יקוח אלקטרוני, בתנאי פ מעצריעל  /ועדת שחרוריםבאם יוחלט על ידי בית המשפטמתחייב/ת כי 

עמוד בכל התנאים המפורטים להלן, וזאת בנוסף לכל תנאי אחר שנקבע על ידי בית א

 :בפיקוח ילמעצרכתנאי  ורים/ועדת שחרהמשפט

אני מתחייב/ת להימצא במקום הפיקוח בכל תקופת הפיקוח בהתאם למועדים ולתנאים  .א

 ./ועדת שחרוריםשנקבעו בהחלטת בית המשפט

 
 :כתובת מקום הפיקוח

 ישוב שכונה ןמס' טלפו

 

 רחוב מס' בית כניסה  קומה מס' דירה

 

 

 במקום הפיקוח גר/ים עמי:

 

      מספר ת"ז     שם

      ת"זמספר      שם

      ת"זמספר      שם

 

 אשר תנאי הפיקוח המפורטים במסמך זה הובאו לידיעתם, והם נתנו הסכמתם לאמור בו.

 
בין  ,ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפיקוח על מילוי התחייבותי האמורה בסעיף קטן )א( יהיה .ב

אלקטרוני )משדר( שיוצמד באמצעות מערכת פיקוח אלקטרונית המורכבת מצמיד  ,השאר

( "משל"טלהלן: "מרכז שליטה )לקרסולי, ומקלט שיותקן במקום הפיקוח, המשדר ל

כי מערכת הפיקוח אמורה להתריע על כל  ,ידוע לי (.10-0446201)טלפון  המופעל ע"י שב"ס

 יציאה שלי ממקום הפיקוח.

בכל תקופת אני מתחייב/ת לשאת את הצמיד האלקטרוני על גופי כל שעות היממה  .ג

, ולא להסירו אלא /ועדת שחרוריםהפיקוח או עד קבלת החלטה אחרת על ידי בית המשפט
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בכל מקרה של תקלה או צורך אחר להסיר את הצמיד . מפעילהה חברההעל ידי נציג 

בטלפון האמור, ואפעל בעניין זה על פי למשל"ט שב"ס האלקטרוני, אודיע על כך 

 .הםהנחיותי

על שלמות הצמיד האלקטרוני והמקלט הביתי שיוצב בביתי )להלן:  אני מתחייב/ת לשמור .ד

 להם נזק או חבלה בכל דרך. ם"הציוד"( ולהבטיח כי לא יגר

אהיה צפוי/ה לשאת בהוצאות  ,ידוע לי ואני מסכים/ה כי אם יגרם נזק באחריותי לציוד .ה

פיקוח ועל על הפסקה מנהלית של תכנית הלהורות שב"ס רשאי יהיה וכן, , הנזק שנגרם לו

 העברתי לריצוי המעצר במתקן כליאה.

ידוע לי כי בית המשפט מינה לי ערב/ים להבטחת שמירה על תנאי הפיקוח. אני מתחייב  .ו

לשהות עם הערב/ים בכל שעות היום ו/או כפי שקבע בית המשפט וכן, מתחייב להתריע 

כי שהייה ללא למשל"ט שב"ס אם עזב הערב את מקום הפיקוח מכל סיבה שהיא. ידוע לי, 

 ערב/ים במקום הפיקוח מהווה הפרת תנאים ותטופל על ידי שב"ס.

 לעיל,ו' -ו ד', ג', א'בפסקאות  יםהאמור םידוע לי ואני מסכים/ה כי מלבד הפרת התנאי .ז

ועלולות  המעצר בפיקוחשל תנאי  מהותיתכהפרה  תחשבנההפעולות המפורטות להלן 

 :אה בהליך מנהלי מקוצרלהביא להחזרתי לריצוי מעצרי במתקן כלי

 דקות; 01ום הפיקוח לזמן העולה על יציאה לא מאושרת ממק .0

 דקות; 01יציאה מוקדמת לחלון או חזרה מאוחרת ממנו של  .4

 האלקטרוני;הצמיד כל ניסיון להסיר את  .0

 כל ניסיון לחבל בציוד; .2

 כל ניסיון להפריע לשידור הצמיד האלקטרוני או הציוד האחר; .1

טלטול, ניסיון חבלה, הפרעה מכוונת  ות:בקלט הביתי, לרכל הפרעה לפעולת המ .6

 לשידור או לקו הטלפון או ניתוק החשמל.

נציג החברה המפעילה ו/או אי שיתוף פעולה עם כל מניעת כניסה למקום הפיקוח  .4

 ונציג שב"ס מטעם היחידה לפיקוח אלקטרוני.

יקוח יהיה "נקי" כי קו הטלפון שאליו יחובר ציוד הפ ,אני מצהיר/ה ומסכים/ה בזה .ח

 כמפורט להלן:

 ;קו הטלפון מחובר, ולא נחסמו בו שיחות יוצאות או נכנסות 

 ;לא מחובר אליו משיבון או תא קולי 

 ;לא מחובר אליו מכשיר פקסימיליה 

 ;לא מחובר אליו מודם  

 שיחה מזוהה", "שיחת ועידה" או  "שיחה ממתינה", ישירותל לא מחובר" 

 )כגון שירות "עקוב אחרי"(;שירותי "כוכביות" למיניהם 

  הקו אינו מחובר לקוויADSL )אינטרנט מהיר( 

 

 טלפון קווי תקין ופעילמכשיר לספק  /תאני מתחייב
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באופן המפורט לעיל, ותקין במקום הפיקוח אינו "נקי" ומכשיר הטלפון ככל שקו הטלפון 

קו טלפון מיוחד ו שיר, מכעל חשבוני ,להזמיןלדאוג לניקוי הקו, או לחלופין  /תבאני מתחיי

 למקום הפיקוח למטרה זו, ללא דיחוי ולמשך כל תקופת הפיקוח שתיקבע.

 
כי עלי להימצא במקום בו מצוי קו "בזק" נקי לשיחות יוצאות ונכנסות בלבד.  ,ידוע לי

לבדוק, מעת לעת, את התאמת קו  ,שב"סשל  ולייפות את כוח /תאני מתחייב ,כמו כן

הטלפון במקום הפיקוח לצורך חיבור ציוד הפיקוח וכי לא נעשה בקו זה כל שינוי שעלול 

 לסכל את הפיקוח. 
 

כי במשך כל תקופת הפיקוח יישאר קו הטלפון "נקי" כמפורט לעיל,  ,לוודא /תאני מתחייב

 וייפוי הכוח האמור יהיה בתוקפו כל תקופת הפיקוח.

, ולא ליזום במועדם כל תקופת הפיקוח את חשבונות הטלפוןלשלם במהלך תחייב/ת אני מ .ט

אודיע על כך , שלא ביוזמתי, החלפת מספר או ניתוק הקו. בכל מקרה שיהיה שינוי כאמור

 מיידית לנציג החברה.

 על כל תקלה בקו הטלפון או בציוד. למשל"ט שב"ס אני מתחייב/ת להודיע מיידית .י

ללא יהיו רשאים להיכנס למקום הפיקוח המפעילה ים/ה כי נציגי החברה ידוע לי ואני מסכ .יא

 למטרות כדלקמן:תיאום מראש, 

 התקנת הציוד והפעלת מערכת הפיקוח; .0

 תחזוקת המערכת ובדיקה שוטפת של תקינות פעולתה; .4

חיווי  במשל"ט שב"סבדיקה בדבר עמידתי בתנאי השחרור בכל מקרה בו יתקבל  .0

 שרות תקלה או הפרה.אלקטרוני המצביע על אפ

יהיה  גורם מוסמך מטעם היחידה לפיקוח אלקטרוני בשב"סכי  ,ידוע לי ואני מסכים/ה .יב

רשאי להיכנס למקום הפיקוח, ללא תיאום מראש, לצורך בקרת תקינות הפיקוח 

 כאשר מניעת הכניסה תיחשב כהפרה של תנאי הפיקוח. ,האלקטרוני

הצמיד על קרסולי תבוצע על ידי נציג החברה כי התקנת  ,אין לי התנגדות ואני מסכים/ה .יג

 שאינו בן מיני.המפעילה 

אישור מקום הפיקוח כי שינוי מקום הפיקוח מחייב פניה מחודשת לבית המשפט ל ,ידוע לי .יד

  החלופי.

 החברה , שב"ס אואני מסכים/ה להשיב לפניות טלפוניות או אחרות מטעם המשטרה .טו

לצורך פיקוח על עמידתי בתנאי הפיקוח  לצורך בדיקת תקינות הציוד או המפעילה,

 שנקבעו.

ילוו אותי  שירות בתי הסוהרידוע לי ואני מסכים/ה כי עובד/ים סוציאלי/ים מטעם  .טז

לאפשר  /תבתקופת הפיקוח על פי תוכנית ליווי מאושרת שתובא לידיעתי, ואני מתחייב

 לאותם עובדים סוציאליים להיכנס למקום הפיקוח לצורך כך.

/ת שלא לצאת ממקום הפיקוח ליציאה מאושרת )להלן: "חלון פיקוח"( בטרם אני מתחייב .יז

אוודא, כי יציאתי אושרה ותואמה עם משל"ט שב"ס. ידוע לי, כי במידה שלא תיאמתי 

 היציאה, היא תיחשב כהפרה לכל דבר.

 תנאים שיקבעו על ידי בית המשפט.האני מתחייב/ת לעמוד ביתר  .יח
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כי הבנתי אותם, וכי ידוע לי  /הוהוסברו לי, ואני מצהירכל התנאים האמורים הוקראו לי  .יט

הפסקה מנהלית של תכנית הפיקוח ולהחלטה על העברתי כי הפרתם עלולה להביא ל

 לריצוי מעצר במתקן כליאה. 

 
 __________ חתימה_ ____תאריך ___ _________ ת"ז ___________שם הנאשם ___

 
 
 
 

 מס' רישיון __________________ המייצג את אני עו"ד _______________________ 
 

 הנאשם ____________________ ת"ז _______________ אשר זוהה על ידי באמצעות 

 

______________, מאשר בזאת כי קראתי והסברתי לנאשם את התנאים המפורטים לעיל, 

 ולאחר שהבינם, חתם על התנאים בפני.

 

 ____    חתימת עוה"ד: ___________________שם עוה"ד )חותמת(: ______________
 

  

 

 ישהה המפוקח במקום הפיקוח ואישור נציג בגיר שאצל

 

"המפוקח"(  )להלן: עם הנאשם /ההגראני________________ ת"ז________________ 

 במקום הפיקוח בפיקוח אלקטרוני בתנאים המפורטים לעיל /יתרת מאסרואשר מרצה מעצרו

 . ידי הנאשם-למילוי התנאים על /ה, ערבשבחזקתי

נציגי שירות המבחן ו ינציג ,המפעילה החברהשב"ס, נציגי כמו כן, אני מסכים/ה לאפשר לנציגי 

 להיכנס למקום הפיקוח לשם מילוי תפקידם כמפורט לעיל. הליווי הסוציאלי

 

 _____שם ___________________________ מספר ת"ז ____________________
 
 

 ______________________________ חתימה _____________________תאריך _
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני עו"ד ____________________________ מס' רישיון _________________________ 

 _________ המייצג את הנאשם ________________________ ת"ז __________________

 מאשר כי הופיע בפני הערב  ______________________ ת"ז _______________________

 אשר זוהה על ידי באמצעות _______________________.  

 

 בהתייחס לנאשם ____________________ מעצר בפיקוח לאחר שהקראתי בפניו את תנאי ה

 ולאחר שהבינם, חתם בפני על תנאי  _______ת"ז ___________________ בתיק פלילי ______

 התחייבותו.

 חתימת עוה"ד )חותמת(: ___________________ שם עוה"ד: _______________________ 


