
התשנ"ו1996* ,(2 מס' (תיקון במשפחה אלימות למניעת חוק

,1 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשנ"א1991 במשפחה, אלימות למניעת בחוק . 1
או זוג בן של "הורה יבוא הורה' של זוג בן או "הורה אחרי ,1 בפסקה משפחה, "בן בהגדרה

ההורה". של זוגו בן

ו סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

לישראל הגנה צבא מטעם לו שניתן נשק "לרבות יבוא בסופו (א)(4), קטן בסעיף 0)
המדינה"; מרשויות אחרת רשות מטעם או

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

להתנהגות ערובה של תוקפה תקופת את להאריך רשאי המשפט בית "(ג1)
צו של תוקפו שיפוג מיום חודשים ששה על תעלה שלא לתקופה טובה

ההגנה.";

של המילואים כוחות עם נמנה בצו המחוייב "ואם יבוא בסופו (ד), קטן בסעיף (3)

;'. לישראל הגנה לצבא גם כך על הודעה תימסר לישראל, הגנה צבא

יבוא: בסופו (4)

בית יפרש (א)(4), קטן בסעיף כאמור איסור כולל שאינו הגנה צו ניתן "(ו)
בצו." כאמור איסור הכללת לאי הנימוקים את בהחלטתו המשפט

יבוא. 2 סעיף אחרי .3

2 סעיף תיקון

לקבלת התחייבות
טיפול

במועד או הצו מתן עם המשפט בית רשאי הגנה, צו ניתן (א) 2א.
טיפול שיקבל התחייבות לתת הצו, פי על למחוייב להורות יותר, מאוחר
לקבלת התחייבות  זה בסעיף (להלן המשפט בית שיקבע מגורם

טיפול).

לאחר אלא טיפול, לקבלת התחייבות על משפט בית יורה לא (ב)
צו פי על המחוייב כי נוכח המשפט ובית 6 בסעיף באמור תסקיר לו שהוגש
הטיפול, של ומהותו ואת תנאיו את ומבין מסכים לטיפול, מתאים ההגנה

בו. לטיפול מסגרת קיימת וכי

על יורה טיפול, לקבלת להתחייבות הוראה משפט בית נתן (ג)
ובדרכים במועדים הטיפול, התקדמות על המשפט לבית דיווח מסירת

שיקבע."

"תובע יבוא נציגו" או לממשלה המשפטי "היועץ אחרי העיקרי, לחוק ג בסעיף .4
משטרתי".

3 סעיף תיקון

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד

המשפטים שר

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת במרס1996); התשנ"ו(13 באדר כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
.525 עמ' בפברואר1996), 19) התשנ'ו בשבט כ"ט מיום ,2496

עמ'.399 התשנ'ה, ;138 עמ' התשנ"א, ס"ח 1


