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 :1טופס ב
 

 
 תנאי בפיקוח אלקטרוניה לשחרור על/טופס הסכמת האסיר

 )נספח לחוות דעת נציג הרשות לשיקו האסיר (
 

 __________/ ט______________ ש האסיר  
 

 ה מטה/אני החתומ
 

 משפחה ש  פרטיש  האבש
 
 

 מי
 

 נ   /   ז

 לידה תארי
 יו      חודש        שנה

          /           /           

 דרכו/ ז"ת' מס
 
 
 
 

 אני, תנאי ממאסר בתנאי פיקוח אלקטרוניי ועדת השחרורי על שחרורי על"א יוחלט ע
 ידיס לכל תנאי אחר שנקבע על וזאת בנו, ה בזה לעמוד בכל התנאי המפורטי להל/מסכימ

 :תנאי על כתנאי לשחרוריועדת השחרורי
 
בהתא למועדי ולתנאי ת להימצא במקו הפיקוח בכל תקופת הפיקוח / מתחייבאני . א

 .שנקבעו בהחלטת ועדת השחרורי

   
 :           כתובת מקו הפיקוח המוצע

 
 ישוב שכונה טלפו' מס

 
 

 רחוב בית' מס כניסה קומה דירה' מס
 
 

 
 : י עמי/ גרהפיקוח במקו        

 ____________________________.ז.ת  ______________________ש 
 ____________________________.ז.ת  ______________________ש 
 ____________________________.ז.ת  ______________________ש 
 . בווה נתנו הסכמת לאמור ,  המפורטי במסמ זה הובאו לידיעת תנאי הפיקוחאשר           

 
ה כי הפיקוח על מילוי התחייבותי האמורה יהיה בי השאר באמצעות / לי ואני מסכימידוע . ב

ומקלט , לקרסולישיוצמד ) משדר( אלקטרוני  מצמיד  המורכבתמערכת פיקוח אלקטרונית  
טלפו ) (החברהלהל (קרה של חברה אזרחית המשדר למרכז ב, שיותק במקו הפיקוח

 ממקוידוע לי כי מערכת הפיקוח אמורה להתריע על כל יציאה שלי ). 03 9374510
 . הפיקוח

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

.  החברהנציג י"רו אלא עולא להסי, ועדת השחרורי עד לקבלת החלטה אחרת על ידי או
 לנציגאודיע על כ , בכל מקרה של תקלה או צור אחר להסיר את הצמיד האלקטרוני

 .ואפעל בעניי זה על פי הנחיותיה, החברה בטלפו האמור
 
 

טופס הסכמת האסיר
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להל ( בביתי שיוצבת לשמור על שלמות הצמיד האלקטרוני והמקלט הביתי  / מתחייבאני . ד

 .  לה נזק או חבלה בכל דר שהיא לא יגרכיולהבטיח ") הציוד"
 
 
 להורות על חילוט נית יהיה, ה כי א יגר באחריותי נזק לציוד/ לי ואני מסכימידוע .ה

 מתוכו את סכו ולגבות,  א תיקבע, תנאיעלהערובה שהופקדה על ידי כתנאי לשחרורי 
 . לצור כיסוי הנזק שנגר באחריותיהנדרשהפיצוי 

 
ג ,  שייקבעו על ידי ועדת השחרוריה כי מלבד הפרת התנאי/ני מסכימ לי ואידוע .ו

 :תנאי ממאסרעל שחרוריהפעולות המפורטות להל יחשבו כהפרה של תנאי  
 

 ; ניסיו להסיר את הצמיד האלקטרוניכל.  1 
 ; ניסיו לחבל בציודכל.  2 
 ; ר או הציוד האחהאלקטרוני הצמיד ניסיו להפריע לשידור  כל.  3 

 מכוונתהפרעה   , ניסיו חבלה, טלטול: לרבות, כל הפרעה לפעולת המקלט הביתי. 4
 .  ניתוק החשמלאו או לקו הטלפו  לשידור

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

 :להל
 

 ;אות או נכנסותולא נחסמו בו שיחות יוצ,  הטלפו מחוברקו  
 ;קולי מחובר אליו משיבו או תאלא  
 ; מחובר אליו מכשיר פקסימיליהלא  
 ; מחובר אליו מודלא  
 או"  ועידהשיחת", " מזוההשיחה", " ממתינהשיחה" נית באמצעותו שירות לא 

 ;") אחריעקוב"כגו שירות  (למיניה" כוכביות "שירותי
 )אינטרנט מהיר (ADSL מחובר לקווי אינו הקו  

 
לדאוג אני מתחייב ,  המפורט לעילבאופ" נקי" שקו הטלפו במקו הפיקוח אינו ככל

, להזמי על חשבוני קו טלפו מיוחד למקו הפיקוח למטרה זו, או לחלופי, לניקוי הקו
 .ולמש כל תקופת הפיקוח שתיקבע, דיחויללא 

 
כמו . על היות הקו נקי כמפורט לעיל" קבז"ידוע לי כי עלי להמציא אישור בכתב מחברת 

על מנת שתוכל ,  כוח כאמורלייפויאו לדאוג , אני מתחייב לייפות את כוחה של החברה, כ
 .  ציוד הפיקוחחיבורלצור , לבדוק את התאמת קו הטלפו במקו הפיקוח

 
,  לעילכמפורט" נקי" יישאר קו הטלפו הפיקוח מתחייב לוודא כי במש כל תקופת אני

 . כל תקופת הפיקוחבתקפווייפוי הכוח האמור יהיה 
 

 החלפת ליזוולא , ת לשל במועד בכל תקופת הפיקוח את חשבונות הטלפו/ מתחייבאני .ח
 מידית כבכל מקרה שיהיה שינוי כאמור שלא ביוזמתי אודיע על . מספר או ניתוק הקו

 .לנציג החברה
 
 . או בציודהטלפוציג החברה על כל תקלה בקו ת להודיע מיידית לנ/ מתחייבאני.       ט
 
 למטרות  הפיקוחה כי נציגי החברה יהיו רשאי להיכנס למקו / לי ואני מסכימידוע .   י

 :כדלקמ
 

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

 החברה חיווי במוקדכל מקרה בו יתקבל בדיקה בדבר עמידתי בתנאי השחרור ב. 3
 . אלקטרוני המצביע על אפשרות תקלה או הפרה

 

טופס הסכמת האסיר
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 נציג החברה שאינו י"עה כי התקנת הצמיד על קרסולי תבוצע / לי התנגדות ואני מסכימאי .אי

 .ב מיני
 
 לועדת השחרורי מחייב פניה מחודשת  או תנאי הפיקוח לי כי שינוי מקו הפיקוחידוע . בי

 .בפיקוח אלקטרוני תנאי השחרור בחינתלצור 
 
ה להשיב לפניות טלפוניות או אחרות מטע החברה לצור בדיקת תקינות / מסכימאני . גי

 או לצור  או המשטרה, הרשות לשיקו האסיר, או מטע המשרד לביטחו הפני, הציוד
 . על עמידתי בתנאי הפיקוח שנקבעופיקוח

 
 ילוו אותי בתקופת מטע הרשות לשיקו האסירי /עובדה כי /ימ לי ואני מסכידוע . יד

ואני מתחייב לאפשר לאות עובדי להיכנס , החלטת ועדת השחרוריהפיקוח על פי 
 .כ הפיקוח לצור  למקו

 
 למקו יבואוה כי נציגי צוות המחקר המלווי את תכנית הפיקוח האלקטרוני / מסכימאני . וט

 . בנושא הפיקוחהפיקוח ויציגו שאלות
 
 .ועדת השחרורית לעמוד ביתר תנאי השחרור בתנאי שיקבעו לי על ידי / מתחייבאני . טז
 
 ידוע לי וכי,  כי הבנתי אותה/ואני מצהיר,  התנאי האמורי הוקראו לי והוסברו ליכל . זי

ולחזרה לבית הסוהר  ,תנאי ממאסרלביטול שחרורי עלכי הפרת עלולה להביא לבקשה 
  א נקבעה, ' ידי צד געלולמימוש הערבות שניתנה על ידי או , לריצוי יתרת תקופת המאסר

 . לשחרוריכתנאי
 
 
 ____________ תארי ___________ה/אסירחתימת ה_______________, ה/האסיר ש
 

                      
 .  במקו הפיקוחה/האסירגרי ע ה בגיר של נציג חתימת

 
הגר עימי במקו ) להל המפוקח( ____________ ז"ת________________  _כי לי ידוע

ה /ואני מסכימ, בפיקוח אלקטרוניבתנאי , תנאי ממאסרועשוי להשתחרר שחרור על, הפיקוח
 ולנציג צוות המחקר להיכנס למקו הפיקוח הרשות לשיקו האסירלנציג , החברהלאפשר לנציגי 

 . לעילכמפורטלש מילוי תפקיד 
 

     ____________        _________________________________            ____________ 
              חתימה ה/לאסיר קרבה              ז"ת' מס   ש   תארי     

 
 

 
   _____________________                     בפני     ________________ביו   ______________,  בנחת

                                                                                                     
____________________                                                                                                               

                  חתימה וחותמת                                                                                                      
 
 

טופס הסכמת האסיר
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