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 פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה(  –הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון  -פניה דחופה הנדון: 

 שלום רב,  

אנו פונות אליך לאור אי הוודאות הפוליטית שנוצרה, ולאור משבר הקורונה שבין היתר מביא לעלייה דרמטית   .1

 במקרים של אלימות במשפחה.

ונועדה להקנות לבתי המשפט    ית ביותר בהגנה על קורבנות אלימות במשפחהמשמעותהצעת החוק שבנדון   .2

סמכות להורות על מתן צו הגנה בתנאי פיקוח אלקטרוני מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה ולייצר בכך  

מענה לנפגעות אלימות החיות בפחד מתמשך. ההצעה קודמה במהלך חודשים ארוכים על ידי חה"כ קרן ברק  

 ת שרים לעניינה חקיקה וקריאה טרומית.  ועברה וועד

חשיבות ההצעה לפיקוח אלקטרוני הינה המענה שהיא מייצרת במצבי אלימות במשפחה שבהם אין מעצר וניתן   .3

אנשים שהוצא נגדם צו הגנה יודעים כי אין ביכולתה של המשטרה  צו הרחקה בלבד. כפי שצוין בדברי ההסבר  

נשקפת לקורבנות האלימות במשפחה  במצב זה,  .  ם אינם נרתעים מהפרתולדעת אם הפרו את הצו או לא, ולכן ה

לפיכך, הצעת    הפוגעים ממשיכים לשלוט שליטה מוחלטת בחיי הנפגעות.  סכנה ממשית מידי שעה ומידי יום.

החוק שבנדון ביקשה להקנות לבית המשפט את הסמכות להורות במצבים מסוימים על מתן צו הגנה בתנאי  

לספק סעד אפקטיבי להגנתם של אלפי נפגעי ונפגעות אלימות  , באופן שיאפשר לבתי המשפט  פיקוח אלקטרוני

 במשפחה.   

כבר   .4 זו  הצעה  ראשונה.  בקריאה  לאישור  ולהביאה  החוק  בהצעת  דחוף  דיון  לקיים  נבקשך  כך,  עברה לאור 

בכנסת קודמת קריאה טרומית אך בשל התפרקותה לא זכתה לקידום. קיים חשש כבד שללא פעולה נמרצת  

 מצדך, שוב הדברים יפלו בין הכיסאות והנפגעות מכך יהיו אלו אשר סובלות מאלימות מתמשכת.  

 

 בברכה ובכבוד רב,                                      
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