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 - בתנאי פיקוח אלקטרוניבערובהה  /עצור שחרורטופס 
 ת/הסכמת הנאשם

 
 נוער/המחוזי/בבית משפט השלום_________, /___. פ.ת בת/נאשמ, ה מטה/החתומ אני
 )__________/___. א.פ(_____________ ב
 

  משפחהשם
 
 

  האבשם  פרטישם

 דרכון/ ז"ת' מס
 
 

  לידהתאריך
 יום      חודש        שנה

           /          /         

 מין
 

 נ   /   ז
 

 
ה /מסכימ אני, י בית המשפט על שחרורי בערובה ממעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני"באם יוחלט ע

 בית המשפט ידיוזאת בנוסף לכל תנאי אחר שנקבע על , בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן
 :כתנאי לשחרורי בערובה

 
בהתאם למועדים ולתנאים מצא במקום הפיקוח בכל תקופת הפיקוח ת להי/ מתחייבאני . א

 .שנקבעו בהחלטת בית המשפט

   
  מקום הפיקוחכתובת           

 
 ישוב

 

 

 טלפון' מס שכונה

 רחוב
 
 

 דירה' מס קומה כניסה בית' מס

 
 : ים עמי/ גרהפיקוח במקום 

 ____________________________.ז.ת  ______________________שם 

 ____________________________.ז.ת  ______________________שם 

 ____________________________.ז.ת  ______________________שם 

 . בווהם נתנו הסכמתם לאמור ,  תנאי הפיקוח המפורטים במסמך זה הובאו לידיעתםאשר           

 
יהיה ) ב(-)א (קטן התחייבותי האמורה בסעיף ה כי הפיקוח על מילוי/ לי ואני מסכימידוע . ב

) משדר( אלקטרוני  מצמיד  המורכבתבין השאר באמצעות מערכת פיקוח אלקטרונית  
המשדר למרכז בקרה של חברה , ומקלט שיותקן במקום הפיקוח, לקרסולישיוצמד 
ע על ידוע לי כי מערכת הפיקוח אמורה להתרי). 03 9374510טלפון ) (החברהלהלן (אזרחית 

 .  הפיקוחממקוםכל יציאה שלי 
 
 תקופת הפיקוח  בכלת לשאת את הצמיד האלקטרוני על גופי כל שעות היממה  / מתחייבאני . ג

בכל .  החברהנציג י"ולא להסירו אלא ע,  עד לקבלת החלטה אחרת על ידי בית המשפטאו
 החברה נציגלאודיע על כך , מקרה של תקלה או צורך אחר להסיר את הצמיד האלקטרוני

 .ואפעל בעניין זה על פי הנחיותיהם, בטלפון האמור
 
להלן ( בביתי שיוצבת לשמור על שלמות הצמיד האלקטרוני והמקלט הביתי  / מתחייבאני . ד

 .  לא יגרם להם נזק או חבלה בכל דרך שהיאכיולהבטיח ") הציוד"
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 רשאי להורות המשפטיה בית יה, ה כי אם יגרם באחריותי נזק לציוד/ לי ואני מסכימידוע .ה

 ולגבות,  בערובהעל חילוט הערובה שהופקדה על ידי בקופת בית המשפט כתנאי לשחרורי 
 . לצורך כיסוי הנזק שנגרם באחריותיהנדרשמתוכו את סכום הפיצוי 

 
גם הפעולות , לעיל' וב' ה כי מלבד הפרת התנאי האמור בפסקה א/ לי ואני מסכימידוע .ו

 : בערובהשחרורייחשבו כהפרה של תנאי  המפורטות להלן 
 

 ; ניסיון להסיר את הצמיד האלקטרוניכל.  1 
 ; ניסיון לחבל בציודכל.  2 
 ;  או הציוד האחרהאלקטרוני הצמיד ניסיון להפריע לשידור  כל.  3 

 מכוונתהפרעה   , ניסיון חבלה, טלטול: לרבות, כל הפרעה לפעולת המקלט הביתי. 4
 .  ניתוק החשמלאוטלפון   או לקו הלשידור

 
כמפורט , "נקי" שאליו יחובר ציוד הפיקוח יהיה הטלפוןה בזה כי קו /ה ומסכימ/ מצהיראני      .ז

 :להלן
 

 ;ולא נחסמו בו שיחות יוצאות או נכנסות,  הטלפון מחוברקו  
 ;קולי- מחובר אליו משיבון או תאלא  
 ; מחובר אליו מכשיר פקסימיליהלא  
 ;ובר אליו מודם מחלא  
 או"  ועידהשיחת", " מזוההשיחה", " ממתינהשיחה" ניתן באמצעותו שירות לא 

 ;") אחריעקוב"כגון שירות  (למיניהם" כוכביות "שירותי
 )אינטרנט מהיר (ADSL מחובר לקווי אינו הקו  

 
 

 לדאוגאני מתחייב ,  המפורט לעילבאופן" נקי" שקו הטלפון במקום הפיקוח אינו ככל
, להזמין על חשבוני קו טלפון מיוחד למקום הפיקוח למטרה זו, או לחלופין, לניקוי הקו

 .ולמשך כל תקופת הפיקוח שתיקבע, דיחויללא 
 

על היות הקו נקי כמפורט לעיל " בזק"ידוע לי כי עלי להמציא אישור בכתב מחברת 
או לדאוג , האני מתחייב לייפות את כוחה של החבר, כמו כן. למזכירות בית המשפט

לצורך , על מנת שתוכל לבדוק את התאמת קו הטלפון במקום הפיקוח,  כוח כאמורלייפוי
 .  ציוד הפיקוחחיבור

 
,  לעילכמפורט" נקי" יישאר קו הטלפון הפיקוח מתחייב לוודא כי במשך כל תקופת אני

 . כל תקופת הפיקוחבתקפווייפוי הכוח האמור יהיה 
 
 

 החלפת ליזוםולא , ועד בכל תקופת הפיקוח את חשבונות הטלפוןת לשלם במ/ מתחייבאני .ח
 מידית כךבכל מקרה שיהיה שינוי כאמור שלא ביוזמתי אודיע על . מספר או ניתוק הקו

 .לנציג החברה
 
 . או בציודהטלפוןת להודיע מיידית לנציג החברה על כל תקלה בקו / מתחייבאני.       ט
 
 למטרות  הפיקוח נציגי החברה יהיו רשאים להיכנס למקום ה כי/ לי ואני מסכימידוע .   י

 :כדלקמן
 

 ; הציוד והפעלת מערכת הפיקוחהתקנת.  1 
 ; המערכת ובדיקה שוטפת על תקינות פעולתהתחזוקת.  2 

 החברה חיווי במוקדבדיקה בדבר עמידתי בתנאי השחרור בכל מקרה בו יתקבל . 3
 . האלקטרוני המצביע על אפשרות תקלה או הפר

 
 נציג החברה שאינו י"עה כי התקנת הצמיד על קרסולי תבוצע / לי התנגדות ואני מסכימאין .אי

 .בן מיני
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 תנאי בחינת לי כי שינוי מקום הפיקוח מחייב פניה מחודשת לבית המשפט לצורך ידוע . בי

 .השחרור בערובה בפיקוח אלקטרוני
 
 המשרדות מטעם המשטרה או מטעם ה להשיב לפניות טלפוניות או אחר/ מסכימאני . גי

 על עמידתי פיקוחלביטחון הפנים או מטעם החברה לצורך בדיקת תקינות הציוד או לצורך  
 .בתנאי הפיקוח שנקבעו

 
ים מטעם משרד הרווחה ילוו אותי בתקופת /ים סוציאלי/עובדה כי  / לי ואני מסכימידוע . יד

ואני מתחייב לאפשר לאותם עובדים , תי מאושרת שתובא לידיעליוויהפיקוח על פי תכנית 
 .כך הפיקוח לצורך  למקוםסוציאליים להיכנס 

 
 למקום יבואוה כי נציגי צוות המחקר המלווים את תכנית הפיקוח האלקטרוני / מסכימאני . וט

 .הפיקוח ויציגו שאלות בנושא הפיקוח
 
 על ידי בחשבוןהילקח  לי כי תקופת השחרור בתנאי פיקוח אלקטרוני עשויה שלא לידוע . זט

 כמובן כפוף זאת. אם אמצא חייב בדין וייגזר דיני למאסר, בית המשפט בעת גזירת דיני
 . צורךבכךואם יהיה ,  אם אמצא לנכוןש"לזכותי לטעון בעניין זה בפני ביהמ

 
 .המשפטת לעמוד ביתר תנאי השחרור בתנאים שיקבעו לי על ידי בית / מתחייבאני . זי
 
 ידוע לי כי וכי, ואני מצהיר כי הבנתי אותם, אים האמורים הוקראו לי והוסברו לי התנכל . חי

'   ידי צד געלהפרתם עלולה להביא לבקשה למעצרי ולמימוש הערבות שניתנה על ידי או 
 . לשחרוריכתנאי

 
 

 ____________ תאריך ___________ת/חתימת הנאשמ_______________, ת/הנאשמ שם
 

                      
 . ת במקום הפיקוח/הנאשמגרים עם ה בגיר של נציג חתימת

 
הגר עימי במקום ) להלן המפוקח( ____________ ז"ת _________________ כי לי ידוע

ה לאפשר /ואני מסכימ,  בערובה בפיקוח אלקטרוני בתנאים המפורטים לעילשוחרר, הפיקוח
המחקר להיכנס למקום הפיקוח לשם מילוי לנציג שירות המבחן ולנציג צוות , החברהלנציגי 

 . לעילכמפורטתפקידם 
 

     ____________        _________________________________            ____________ 
              חתימה ת/ לנאשמקרבה              ז"ת' מס   שם   תאריך     

 

   _____________________                     בפני     ________________ביום   ______________,  בנחתם

                                                                                                     

                                                                                                    ____________________           

                  חתימה וחותמת                                                                                                      
 

 ויהווה חלק מתנאי השחרור בערובה, בערובה בדבר שחרור ש" זה יצורף להחלטת ביהממסמך


