
התשנ"ח1997* ,(3 מס' (תיקון במשפחה אלימות למניעת חוק

2 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן 1 התשנ'א1991 במשפחה, אלימות למניעת בחוק ו.
 2 בסעיף

שיפורטו מיוחדים "מנימוקים יבוא רשאי" המשפט ''בית אחרי (גו), קטן בסעיף (ו)

"שנה"; יבוא חודשים" "ששה ובמקום בהחלטתו"

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (2)

בית ידי על כך על הודעה תימסר קטין, של להגנתו הגנה צו ניתן (ו) "(ז)

התש'ך והשגחה), (טיפול הנוער בחוק כמשמעותו סער לפקיד המשפט,
.2 1960

לפקיד להורות המשפט בית רשאי קטין, של להגנתו הגנה צו ניתן (2)

שיקבע. במועד בכתב תסקיר להגיש (ו), בפסקה כאמור סעד

אדם כלפי (א)(1), קטן בסעיף כאמור קטין של להגנתו הגנה צו ניתן )3(
על (ו), בפסקה כאמור סעד לפקיד המשפט בית יורה הקטין, על האחראי

ימסור ובו ימים 30 בתוך יוגש כאמור תסקיר המשפט; לבית תסקיר הגשת
לשמירת אפשרות של לקיומה ביחס עמדתו את היתר, בין הסעד, פקיד

הקטין. על האחראי לבין הקטין בין קשר

שמירת כי ,(3) בפסקה כאמור תסקיר סמך על המשפט, בית נוכח (4)
עולה ההגנה, צו ניתן שכלפיו הקטין על האחראי ובין הקטין בין הקשר

זה. לעניין הוראות ליתן הוא רשאי הקטין, טובת עם אחד בקנה

ומטרת קטין, על האחראי אדם כלפי (א)(1) קטן בסעיף כאמור הגנה צו ניתן (ח)
שמירת לעניין הוראות לתת המשפט בית רשאי הקטין, על להגן אינה הצו
סעיף הוראות לפי תסקיר סמך על שנוכח, ובלבד הקטין, לבין האדם שבין הקשר

בקטין. בפגיעה ברוך יהיה לא כאמור הוראות מתן כי אחרת, בדרך או 6

מי או אפוטרופוס, חורג, הורה הורה,  קטין'' על "אחראי זה, סעיף לעניין (ט)
בהשגחתו.'' או במשמורתו נתון שהקטין

נ סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף .2

כלא או מין עבירת בו 'ביצע יבוא מין עבירת בו ביצע ''או במקום (ו), בפסקה 0)
כדין"; שלא אותו

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

באופן התנהג או מתמשכת, נפשית התעללות משפחתו בבן התעלל (3)"
'. חייו של ותקין סביר ניהול משפחתו לבן מאפשר שאינו

4 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 4 בסעיף .3

שני במעמד רק יינתן (3)3 בסעיף כאמור צו (א), קטן בסעיף האמור אף על "(ג)
'. לדיון התייצב ולא כדין המשיב הוזמן בן אם אלא הצדדים,

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;0 997 בנובמבר התשנ"ח(25 בחשון כה ביום בכנסת נתקבל *
.70 עמ' ,0996 בנובמבר 18) התשנ'ז בכסלו ז' מיום ,2562 חוק

.243 עכו התשנ"ו, ;138 עמ' התשנ"א, ס"ח 1
.253 עבר התשנו, ;52 עמ' התש"ך, ס"ח 2



בהחלטתו, שיפורטו מיוחדים מנימוקים ''ואולם, יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 5 בסעיף .4

אחת.'' שנה על תעלה שלא כוללת לתקופה הצו של תוקפו את להאריך הוא רשאי

5 סעיף תיקון

שיקבע''. למועד ''עד יבוא בכתב'' תסקיר ''להכין אחרי העיקרי, לחוק 6 בסעיף .56 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 7 בסעיף .6

בטל;  (א) קטן סעיף 0)

תימחק.  מעצרו" "על במילים המתחילה הסיפה (ב), קטן בסעיף (2)

7 סעיף תיקון

(6) פסקה אחרי 57(ב), בסעיף ,3 התשמ''ד1984 משולב], ננוסח המשפט בתי בחוק .7
יבוא:

במשפחה, אלימות למניעת חוק לפי אחרות והחלטות דין פסקי על ערעורים (7)"
התשנאו199."

חוק תיקון
 המשפט בתי

25 מס'

יבוא: סעיף18 אחרי ,4 התשט1949 היריה, כלי בחוק חוק8. תיקון
 היריה כלי

11 מס' רשיון ביטול
דין בגזר

לבקשת המשפט בית רשאי אלימות, בעבירת אדם הורשע (א) 18א.

 הדין במר לכלול תובע,

יריה, לכלי רשיון למורשע לבטל הרישוי, לפקיד הוראה (ו)

המשפט; בית שיקבע תקופה במשך חדש רשיון לו לתת ולא

על המוחזק יריה כלי למשמרת להפקיד למורשע הוראה (2)
עסקיו. מקום או מגוריו מקום של המשטרה בתחנת ידו,

בית יתן משפחה, בן כלפי אלימות בעבירת אדם הורשע (ב)

כן אם אלא ו(2), (א)(ו) קטן בסעיף כאמור הוראות תובע, לבקשת המשפט,
לעניין הבקשה; את לדחות הדין, בגזר שיפורטו מיוחדים מנימוקים החליט,
במשפחה, אלימות למניעת בחוק כהגדרתו  משפחה" "בן זה, סעיף

התשנ"או99ו.

שכלי המשטרה תוודא זה, סעיף לפי הוראה המשפט בית נתן (ג)

זה." חוק להוראות בהתאם הופקד היריה

יבוא: (2) פסקה אחרי ,5 בסעיף ,5 התשלא1971 חדש], [נוסח הראיות בפקודת .9

למניעת חוק לפי הגנה צו הפרת לעניין העונשין, לחוק 287 סעיף לפי עבירה "(2א)
דין, כל לפי אחר שיפוטי צו הפרת לעניין או התשנ''א1991, במשפחה, אלימות

. מפניו המפר, של הורהו או ילדו זוגו, בן הגנת שעניינו

פקודת תיקון
13 מס'  הראיות

 6 התשנ"ז1996 מעצרים),  אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק . 10

 42 בסעיף (ו)

יבוא: בסופו (ב), קטן בסעיף (א)

חשוד לעניין  המשטרה בתחנת שברשותו הנשק כלי הפקדת (8)*
אלימות.; בעבירת

חוק תיקון
הפלילי הדין סדר

 אכיפה (סמכויות
2 מס'  מעצרים)

.198 עמ' התשמ''ד, ס''ח 3
.143 עמ' התש"ט, ס"ח 4

ו.42 עמ' ,18 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 5
ו. ו 6 עמ' התשנו, ;558 עבר התשנו, ס"ח 6



יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

חשוד של השחרור את להתנות שלא הממונה הקצין החליט ''(בו)

החשוד, שברשות הנשק כלי בהפקדת משפחה, בבן אלימות בעבירת

זה. לעניין בכתב; נימוקיו את יפרט (ב)(8), קטן בסעיף כאמור
התשנ''א במשפחה, אלימות למניעת בחוק כהגדרתו  משפחה' "בן

.1991

שנעשתה בעבירה חשוד בערובה לשחרר הממונה הקצין החליט (ב2)

את יתנה קר, או חם בנשק שימוש תוך או באכזריות חמורה, באלימות
".(8) קטן בסעיף כאמור שברשותו הנשק כלי בהפקדת שחרורו

יבוא: בסופו ,43 בסעיף (2)

סכנה נשקפת לא העניין בנסיבות אם 42(ב2), סעיף הוראות לפי תנאי על (3)"
'. התנאי מביטול הציבור לבטחון או אדם של לבטחונו

 48 בסעיף (3)

יבוא: (11) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (א)

חשוד לעניין  המשטרה בתחנת שברשותו הנשק כלי הפקדת (12)"
אלימות."; בעבירת

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

בבן אלימות בעבירת חשוד של שחרור על המשפט בית הורה "(ב1)

שימוש תוך או באכזריות חמורה, באלימות שנעשתה בעבירה או משפחה,
שברשות הנשק כלי בהפקדת השחרור את התנה ולא קר, או חם בנשק

לעניין ; בהחלטתו לכך נימוקיו את יפרט (א)(12), קטן בסעיף כאמור החשוד
התשנ''א במשפחה, אלימות למניעת בחוק בהגדרתו  משפחה" "בן זה,

".1991

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

הנגבי צחי
המשפטים שר


