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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס׳ 3), התשנ׳׳ז-996 ו

ו (להלן - החוק העיקרי),*, ו 99 ו ״א- ת במשפחה, התשנ מו עת אלי י  תיקי! סעיף 2 1. בחוק למנ
ף 2 -  בסעי

רשו ו פ ם שי וחדי א ״מנימוקים מי בו ״ י ף קטן(ג1), אחרי ״בית המשפט רשאי  (1) בסעי
א ״שנה״; ו ב  בהחלטתו״ ובמקום ״ששה חורשים״ י

) יבוא: ד ) ן ף קט  (2) אחרי סעי

י בית המשפט, ד ל י ה על בך ע ע ד ו ן קטין, תימסר ה י ו הגנה לענ ) ניתן צ  ״(דו
.׳׳; תו בחוק הגוער (טיפול והשגחה), התש״ך-ם96ו2 ו ד טעד כמשמע  לפקי

) יבוא: ו ) ף קטן  (3) אחרי סעי

ם האחראי על קטין ד ) כלפי א ו אץ ז ( ט ר בסעיף ק ו הגנה באמו  ״(ז) ניתן צ
י א ש נה להגן על הקטין, ר ו אי , ומטרת הצ יחס הצו ה מתי רה שאלי רר בדי ו  המתג
לם או ן הקטין: ו ם לבי ד א ן ה י רת הקשר שב ן שמי ת לעני ראו ט לתת הו פ ש מ ת ה  בי
ן זה, תסקיר י ש לו, לענ ג ו ה ר אלא לאחר ש ת באמו ראו ט הו פ ש מ ת ה תן בי י  לא י
ר לא יהיה ת באמו ראו ך אחרת, כי מתן הו ר ד בח ב ו ף 6, או לאתר שנ ר בסעי  כאמו
ך - הורה, הורה חורג, ל קטי ף זה, ״אחראי ע ן סעי יעה בקטין: לעני ך בפג  כרו

רתו או בהשגתתו.״ ן נתון במשמו  אפוטרופוס, או מי שהקטי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה
 כנוסחו היום, קצרה מדי. בך למשל, כשבן המשפחה
 האלים נתון בטיפול, מתעורר לעתים צורך להאריך את
 תוקף צו ההגנה עד לסיום אותו טיפול, היוח ושיתוף
י להיות טוב ־־ותר  הפעולה של המטופל עם המטפל, עשו

 בצילו של צו ההגנה.

 הוא הדין בערובה להתנהגות טובה שבה חויב אדם
 שהוצא נגדו צו הגנה. על פי החוק הנוהג רשאי ביה
 משפט להאריך את תקופת תוקפה של הערובה לתקופה
 שאינה עולה על ששה חודשים מיום שפג תוקפו של צו
 ההגנה. גם תקופה זו עלולה להיות קצרה מדי, במקרה

 שבו נתון בן המשפחה האלים בטיפול.

 לפיכך מוצע להסמיך את בית המשפט, מנימוקים
 מיוחדים שיפרט בהחלטתו להאריך את תוקפו של צו
 ההגנה לתקופה כוללת שתעלה על ששה חודשים אך לא
 תעלה על שנה אחת (סעיף 4 להצעה). ובן להסמיכו
 להאריך את תקופת תוקפה של ערובה להתנהגות סובה,
 לתקופה שלא תעלה על שנה מיום פקיעת תוקפו של צו
 ההגנה (סעיף 1(1) להצעה). שימוש בסמכויות המוצעות
 יאפשר להרתיע את בן המשפחה האלים לתקופה

 משמעותית העשויה לשמש גם לטיפול בו.

 סעיפים סעיף 2(ג0 לחוק למניעת אלימות
 1(1) ו־4 במשפחה, התשנ״א- 1991 (להלן - החוק
 למניעת אלימות במשפחה), קובע לאמור:

 ״צו הגנה

 (א) ....

 גב) ...

 (ג) ...

 (גו) בית המשפס רשאי להאריך את תקופת תוקפה
 של ערובה להתנהגות טובה לתקופה שלא תעלה על

 ששה חודשים מיוס שיפוג תוקפו של צו ההגנה.״

 סעיף 5 לתיק קובע לאמור:

 ״הקופה תוקף
 5. תוקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חודשים:
 בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו מפעם
 לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה

 חודשים.־

 המציאות מגלה שבנסיבות מסוימות, תקופה של
 ששה חודשים, שהיא התקופה המרבית הכוללת לתוקפו

 ם״ח התשנ״א. עמי 1ל9; החשנ״ו, עמי 245.
 י ם״ח התש״ך, עמ׳ 52.
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ף ב לחוק וזעיקרי - תיקון סעיף 3  2. בסעי

ן או כלא רת מי א ״ביצע בו עבי בו רת מין״ י צע בו עבי י ) בפסקה (1), במקום ״או ב ו ) 
א בדין״; ל תו ש  או

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

ד את בן ת מתמשכת, או הטרי פשי ת נ ו ל בבן משפחתו התעלל  ״(3) התעל
ל חייו.״ ל סביר ותקין ש ו מאפשר לו ניהו נ י פן שא  משפחתו באו

ף 4 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 4  3. בסעי

י ינתן אלא במעמד שנ א י ף 3(3) ל ר בסעי ף קטן(א), צו כאמו ר בסעי  ״(ג) על אף האמו
צב לדיון.״ י לא התי ן ו י ב כד י ש מ ם בן הוזמן ה ם, אלא א י  הצדד

ר ב ס  ה

ף 2 סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה  סעי
 קובע לאמור:

 ״בקשה למתן צו הגנה והתנאים לנתינתו

 3. לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או
 נציגו, או פקיד סעד שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך-960ו, רשאי בית משפט לתת צו הגנה

 מפני אדם אם ראה כי נתקיים אהד מאלה:
 (ו) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן

 משפחתו או ביצע בו עבירת מין־,
 (2) התנהגותו נותנת בסים סביר להניח בי הוא
 מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא

 עלול לבצע בו עבירת מין:
 לענין סעיף זה. ״עבירת מין״ - עבירה לפי סימן הי

 בפרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז-דד9ו.״
 לפסקה (ו): מוצע להסמיך בית משפט ליתן צו הגנה
 שעילתו בליאת שוא של אדם בידי בן משפחתו, מעשה
 הקרוב במהוחו למעשה של אלימות פיזית והמתייב

 הגנה על קורבן המעשה בדחיפות.
 לפסקה >2<: ההצעה להסמיך את בית המשפט לתת צו
 הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה מפני אדם
 שהתעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או
 שהטרידו באופן שלא איפשר לו ניהול סביר ותקין של
 חייו, שואבת את השראתה מן המשפט העברי(דיני מדור
 שלו), שעליו מבוססת ההלכה הפסוקה בתתומ הדין
 האישי. (ר׳ למשל ע״א 458/79 ניר נ. ניר פ״ד לה(ו), 520).

ף ג מוצע שלא להסמיך בית משפט לתת צו  סעי
 הגנה שיסודו בהתעללות נפשית, במעמד
 צד אחר. זאת, הן מפני שדחיפותו של צו על רקע כאמור
 בדרך כלל פחותה מזו של צו הגנה הבא למנוע אלימות
 פיזית, עבירת מין או בליאת שווא והן מפני שיקשה על
 בית משפט לקבוע אם אכן מתקיימת התעללות נפשית
 באדם בידי בן משפחתו מבלי לשמוע את שני

 הצדדים.

י ר ב  ד

 סעיף ו(2) על פי הסעיף המוצע, כל אימת שניתן צו
 הגנה לענין קטין, תימסר על בך הודעה
 מטעם בית המשפט, לפקיד סעד כמשמעותו בחוק הנוער
 (טיפול והשגחה), התש״ך-1960: זאת על מנת למנוע מצב
 שבו פקידי סעד, האמונים על פי אותו חוק על שלומם
 של קטינים, אינם מודעים לצו הגנה לענין הקטין, ולפיכך
 אינם שוקלים הבאת ענינו בפני בית משפט לנוער לשם

 טיפול בו והשגחה על שלומו.

 סעיף 1(3) סעיף 2(א^) לחוק קובע לאמור:
 ״צו הגנה

 2. (א) בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם
 לעשות את אלה, כולם או מקצתם, או לקבוע להם

 תנאים (להלן - צו הגנה):

 (ז) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או
 להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה והוא אף

 אם יש לו זכות כלשהי בה:״

 מוצע להסמיך בית משפט הנותן צו הגנה המרחיק
 אדם מדירת מגוריו, ואותו אדם אחראי על קטין, לתת
 הוראות לעניין שמירת הקשר שבין אותו אדם לבין
 הקטין: סמכות זו תחול רק במקרים שבהם צו ההגנה

 איננו מתייחס לקטין.

 הסמכות האמורה מוצעת על מנת שלא לפגוע
 בזכותו של קטין להתראוח עם הורהו או עם אדם אחר
 האחראי עליו. ושלא לפגוע בזכותו של האחראי על קטין
 להתראות עמו, בתוצאה מצו הגנה המרחיק אותו מבן
 משפחה אחר (במקרה האופייני - בן זוגו), ואשר אין

 מטרתו להרחיקו מאותו קטין.

 על פי ההוראה המוצעת, לא יתן בית משפט
 הוראות באמור, אלא לאחר שנוכה, על פי תסקיר פקיד
 סעד שהוגש לו, או בדרך אחרת, בי שלום הקטין לא
 ייפגע. ביה משפט העושה שימוש בסמכוח המוצעת,
 יקבע את מקום המפגש בין הקטין לאחראי עליו, את
 תנאי המפגש, ואת דרבי הפיקוח על שמירתם של תנאים

 אלה.
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ו יבוא: י ף 5 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחר ר בסעי  תיקון סעיף 5 4. האמו

רשו פו וחדים שי ת המשפט, מנימוקים מי י בי ראות סעיף קטן(א), רשא  ״(ב) על אף הו
ללת העולה על ל צו הגנה מפעם לפעם, לתקופה כו ת תוקפו ש ך א י  בהחלטתו, להאר

ה אחת.״ א תעלה על שנ ל בלבד ש ה חודשים, ו ש  ש

ף 7 לחוק העיקרי -  תיקק סעיף ד 5. בסעי

א) - בטל; ) ) סעיף קטן ו ) 

״ - תימחק. ם ״על מעצרו לי לה במי , הסיפה המתתי (ב) ף קטן  (2) בסעי

ף 37(ב), אחרי פסקה (6) , בסעי ג  תיקון חוק 6. בחוק בחי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984
ט יבוא: פ ש מ י ה ת  ב

מות במשפחה. עת אלי י ת לפי חוק למנ ן והתלטות אחרו ם על פסקי די רי  ״(7) ערעו
״א- 991 ו.״  התשנ

ף 18 יבוא.•  תיקון חדק 7. בחוק בלי יריה, התש״ט-949ו/ אחרי סעי
 כלי יריה

י בית המשפט לבקשת א ש רת אלימות, ר י ם בעב ר רשע א -ביטול רשיון 8וא. (א) תו
ן כל אחת מאלה: י ל בגזר הד ז תובע, לבלו י ר י ״  ב

; ריה ן לכלי י ו רשע רשי , לבטל למו י שו ד הרי ) הוראה לפקי ו ) 
ריה המוחזק על ת כלי י ר מ ש מ ד ל רשע להפקי  (2) הוראה למו

ו או מקום עסקיו. רי ל מקום מגו  ידו, בתחנת המשטרה ש

ר ב ס  ה

 לפסקה (2<: החיקון המוצע הוא טכני באופיו ונובע
 מחקיקת הוק סדר הדין הפלילי (םמבויוח אכיפה -
 מעצרים), התשנ״ו-1996, שחוקק לאחרונה ושייכנס

 לתוקפו בחודש מאי 1997.

 סעיף 6 התיקון לחוק בתי המשפט, החשמ״ד--1984,
 לפיו ערעורים על החלטות לפי החוק
 למניעת אלימות במשפחה ייכללו בגדר סמכותו של דן
 לחיד בבית משפט מחוזי, מוצע על מנת למנוע עיכוב
 בשמיעת הערעור, הכרוך בקביעת התיק לשמיעת הרכב
 של שלושה שופטים, עיכוב העלול להעמיד את מבקש
 הצו כסיכון. תיקון זה מוצע גם על מנח לייעל את הדיון
 בערעור על צו ההגנה, שבאופיו אינו מצריך דיון בהרכב

 של שלושה שופטים.

ף ד חוק בלי יריה, התש״ט-949ו (להלן - חוק  סעי
 כלי יריה), אינו מקנה סמכות לבית המשפט
 שהרשיע אדם בעבירת אלימות להורות על ביטול רשיונו
 של האדם שהורשע באמור או להורות לאדם להפקיד

 בלי יריה שבהחזקתו.

י ר ב  ד

ף 5 סעיף ד להוק למניעת אלימות במשפחה.  סעי
 קובע:

 ״הפרת צו

 7. (א) הוגשה בקשה לבית המשפט כשל הפרת צו
 הגנה או נעצר אדם כאמור בסעיף קטן (ב), ידון בית

 המשפט בבקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט.

 (ב) הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו הגנה
 הכולל איסור לפי סעיף 2(אץ1), רשאי שוסר לעצור את
 המפר: על מעצרו יחילו הוראות סעיף 16{ב) לפקודת סדר
 הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשב״ט-

.1969 

 (ג) ..."
 לפסקה (1): ההצעה לבטל את סעיף 7 (המצוטט לעיל)
 נועדה למנוע פרשנות לפיה אין לנקוט הליכים פליליים
 נגד מפר צו הגנה (מעשה המהווה עבירה על פי סעיף
 287 לחוק העונשין, התשל״־-ד97ו). ואולם הביטול
 המוצע לא ימנע מהנפגע לפתוח בהליך לפי פקודת בזיון
 בית המשפט, אם יבחר בכך. על פי הוראות אותה

 פקודה.

 1 סייח התשמ־׳ד, עמי 198.

 יי ם״ח התש׳׳ט, עמ׳ 143.
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רת ע בעבי ש ר ו ה ן אדם ש א) לעני ) ף קטן ר בסעי בע באמו קש תו  (ב) בי
ת המשפט כמבוקש, אלא אם בן החליט, י , יורה ב ת כלפי בן משפחתו מו י  אל
ף ן סעי י ן, לדחות את הבקשה; לענ ר הדי שו בגז ר ו פ ם שי י חד ו  מנימוקים מי
ת במשפחה, מו י יעת אל תו בחוק למנ  זה, ״בן משפחה״ - במשמעו

 התשנ״א-991ו.״

ף 5, אחרי פסקה (2) יבוא: תיקון פקודת , בסעי 5 , התשל״א-ו197 ת [נוסח חדש] ו דת הראי  8. בפקו
 הראיות

עת י ן הפרת צו הגנה לפי חוק למנ י , לענ ן נשי ף 287 לחוק העו רה לפי סעי  ״(2א) עבי
ו הגנת בן נ י י טי אחר, שענ פו ו שי ן הפרת צ , או לעני ת במשפחה, התשנ״א-991ו מו  אלי

ל המפר מפניו.״ ו או הורהו ש לד  זוגו, י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סימנים ה׳ או ויו בפרק י׳ לחוק העונשין, שעבר בן
 זוג נגד בן זוגו, הורה נגד ילדו, או ילד נגד הורהו:

 (ג) עבירה לפי סעיפים 244 עד 246, 249 ו־249א
 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לאחת העבירות

 המפורטות בסעיף זה;

 (4) נסיון לעבור אחת העבירות המפורטות בסעיף
 זה.״

 סעיף 287 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו, קובע
 לאמור:

 ״המרת הוראה חוקית

 287. המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או
 מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו

 ענין, דינו - מאסר שנתיים.״

 ההוראות האמורות, יוצרות מצב חוקי לפיו,
 משהפר אדם צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות
 במשפחה או צו שיפוטי אחר שמטרתו להגן מפניו על בן
 זוגו, ילדו או הורהו, הרי אלה אינם בשרים להעיד

 לחובתו בהליך פלילי בשל הפרת הצו.

 מצב חוקי זה מסכל לעתים קרובות את אכיפת
 החוק בלפי מפרי צו שיפוטי שמטרתו הגנה על קרבנות
 לאלימות במשפחה, מאחר שהעד היחיד לאותה הפרה,
 הוא בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו, והוא הוא הפסול
 לעדות במשפט פלילי נגד המפר - בהיותו בן זוגו, ילדו

 או הורתו.

 מצב זה אינו מניח את הדעת, ולפיכך מוצע לקבוע
 חריג נוסף לרשימת החריגים הקבועים היום בפקודת
 הראיות, לכלל לפיו, במשפט פלילי אין בן זוג בשר להעיד
 לחובת בן זוגו ואין הורה וילד כשרים להעיד זה לחובת

 משנהו.

 מוצע לתקן את חוק כלי יריה ולהקנות לבית
 המשפט, לבקשת תובע, סמכויות כאמור. תכליתו של
 התיקון היא הגנה על הציבור, במקרים שבהם בית
 המשפט סבור כי החזקת כלי יריה בידי אדם שהורשע

 באמור, מהווה סכנה לשלום הציבור (סעיף קטן(א)).

 לאור הסכנה המיוחדת הנשקפת לשלומם של
 קרבנות לאלימות במשפחה, ולאור מקרי הרצח שבוצעו
 בשנים האחרונות בין בני משפחה, מוצע כי בית משפט
 שהתבקש בידי התביעה ליתן הוראות באמור לענין
 החזקת בלי יריה בידי אדם שהורשע בעבירת אלימות
 בלפי בן משפחתו, לא יסרב לבקשה, אלא אם בן מצא

 טעמים מיוחדים להימנע ממתן הוראות כאמור.

ף 8 סעיפים 3 עד 3 לפקודת הראיות [נוסה  סעי
 חדש], התשל״א-ו97ו (להלן - פקודת

 הראיות), קובעים לאמור:

 ״סייג לעדותם של בני זוג
 3. במשפט פלילי אין בן זוג כשר להעיד לחובת בן זוגו,
 ואין כופים אותו להעיד לחובת אדם המואשם יחד עם

 בן זוגו בכתב אישום אחד.

 סייג לעדותם של הורה וילד
ילד בשרים להעיד האחד  4. במשפט פלילי אין הורה ו
 לחובת משנהו, ואין כופים אחד מהם להעיד לחובת אדם

 המואשם יחד עם משנהו בכתב אישום אחד.

 עדות מותרת

 5. הסייגים שבסעיפים 3 ו־4 לא יחולו במשפט פלילי
 בשל אחד מאלה:

 (ו) חבלת גוף או אלימות או איום באחד מאלה:
 (2) עבירה לפי סעיפים 337 או 362 לחוק העונשין,
 התשל״ז-977ו (להלן - חוק העונשין), או לפי

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8 ו, עמי ו42.

 הצעות חוק 2562, ז׳ בכסלו התשנ״ז, 18.11.1996 73



 ISSN 0334-3030 סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


