


 

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

23בפברואר2016 1095 כ"בבחשווןהתשע"ז

עמוד

הצעתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת()תיקון(,התשע"ז-2016          668



הצעותחוקהממשלה-וע10,כ"בבחשווןהתשע"ז,2016ע11ע23 668

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת( )תיקון(, 
התשע"ז-2016

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-12007)להלן1עתיקוןסעיף1
-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

אחריההגדרה"חוקהתקשורת"יבוא: )1(

""חוקרבכירמוסמך"-עובדבגוףמהגופיםהמנוייםבסעיף3)א1(שהואבעל
סמכותחקירהעלפידין,וראשהגוףהאמורהסמיכולענייןחוקזה,בכתב,

לאחרשנוכחכיהעובדעברהכשרהמתאימה;";

אחריההגדרה"נתוניתקשורת"יבוא: )2(

""נתוניתקשורתמסוימים"-כלאחדמאלה:

נתונימנוי; )1(

נתוניםכאמורבפסקאות)1(או)3(עד)ו(להגדרה"נתוניתעבורה", )2(
לענייןמנוימסוים;"ע

בסעיף3לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף3

בסעיףקטן)א(,המילים")בסעיףזה-הבקשה("-יימחקו; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביתהמשפטרשאי,עלפיבקשהשלחוקרבכירמוסמךבגוףמהגופים ")א1(
המנוייםלהלן,להתירבצו,לאותוגוף,קבלתנתוניתקשורתמסוימיםממאגר
מידעשלבעלרישיוןבזק,בדרךשיקבעבצו,אםשוכנעכיקייםחשדלביצוע
עבירהוקבלתהמידענדרשתלשםחקירתהעבירהאוגילויהעברייןוהעמדתו
לדין,ובלבדשאיןבקבלתנתוניהתקשורתכאמורכדילפגועבמידההעולהעל

הנדרשבפרטיותושלאדם:

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותבחוקסדרהדין  סעיף 1
תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי 
הגדרות בו ולהוסיף החוק(, - )להלן התשס"ח-2007
הנדרשותלצורךמתןסמכויותלגופיחקירהנוספים,בהתאם
למוצעבסעיף3)א1(ו–)א2()ר'דבריההסברלסעיף2להצעת
החוק(עההגדרותמתייחסותלזהותהגורםבגוףהחקירה
שהואבעלהסמכותכאמור,וסוגנתוניתקשורתשגופיםאלה

יוכלולקבלבהתאםלהסדרהמוצעע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 2

בסעיף3)א1(מוצעלתקןאתסעיף3לחוקשעניינו 
צולקבלתנתוניתקשורתממאגרמידעשלבעלרישיוןבזק,
המוצע )א1( קטן בסעיף המנויים חקירה גופי ולהסמיך
לקבלנתוניתקשורתמסוימיםכהגדרתםהמוצעתמבעל
רישיוןבזקעכיום,הסמכותלקבלתנתוניתקשורתנתונה
לרשימהסגורהשלגופיחקירה-משטרתישראל,משטרה
צבאיתחוקרת,היחידהלחקירותפניםשלחילהמשטרה

הצבאית,המחלקהלחקירותשוטרים,רשותניירותערך,
רשותההגבליםהעסקייםורשותהמסיםבישראלע

לפניחקיקתהחוק,כלגופיהחקירההיורשאיםלקבל
נתוניתקשורתמכוחסעיף43לפקודתסדרהדיןהפלילי
)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-ע6ע1)להלן-פקודת

מעצרוחיפוש(ע

חקיקתהחוק,ובעיקרהוראתסעיף12שבוהמסייגת
אתפקודתמעצרוחיפושמהוראתשמירתהדינים,מונעות
קבלתנתוניתקשורתבאמצעותבקשהלפיפקודתמעצר
נוספים חקירה מגופי האפשרות נמנעת ובכך וחיפוש
מאז שנצבר הניסיון זהע חקירה בכלי שימוש לעשות
חקיקתהחוקמלמדכימניעהמוחלטתשלאפשרותקבלת
נתוניתקשורתמגופיחקירהשאינםמנוייםבחוקכנוסחו
לפיכך הצדקהע בלא - האכיפה ביכולת פוגעת היום,
מוצעלאפשרלגופיחקירהנוספיםלקבלנתוניתקשורת
הנדרשיםלצורךאכיפתהחוקשבאחריותןלאחרבחינת

הצורךבקבלתנתוניםאלהע

ס"חהתשס"ח,עמ'72ע 1
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מינהלהבטיחותוהבריאותהתעסוקתיתאומינהלהסדרהואכיפה, )1(
במשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

אגףהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ"ב(; )2(

המשטרההירוקהאואגףיםוחופים,במשרדלהגנתהסביבה; )3(

יחידהמרכזיתלאכיפהוחקירותבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר; )4(

רשותהעתיקותשהוקמהבחוקרשותהעתיקות,התשמ"ט-ע8ע21; )ו(

הרשותלמשפט,טכנולוגיהומידעבמשרדהמשפטים)רשםמאגרי )6(
מידע(;

גנים בחוק שהוקמה הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות )7(
לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8עע1ע

ביתהמשפטרשאי,עלפיבקשהשלראשיחידתהחקירותבגוףמהגופים )א2(
המנוייםלהלן,להתירבצו,לאותוגוף,קבלתנתונימיקוםשלמנויממאגרמידע
שלבעלרישיוןבזק,בדרךשיקבעבצו,אםשוכנעכיקייםחשדלביצועעבירה
כמפורטלהלן,לפיהעניין,וקבלתנתוניהמיקוםחיוניתלשםחקירתהעבירהאו

גילויהעברייןוהעמדתולדין:

המשטרההירוקהאואגףיםוחופים,במשרדלהגנתהסביבה- )1(
עבירהלפיסעיף13)ג()1(או)1א(לחוקשמירתהנקיון,התשמ"ד-84ע31;

משרדהחקלאותופיתוחהכפר-עבירהעלתקנה2לתקנותמחלות )2(
בעליחיים)יבואויצואמוצריםמבעליחיים(,התשמ"ח-88ע41,אועבירה

עלתקנה2א)א(לתקנותמחלותבעליחיים)יבואבשר(התשל"ד-74ע1וע

צולפיסעיפיםקטנים)א1(או)א2(לאיינתןלגבינתוניתקשורתהמתייחסים )א3(
לתקופהשלאחרמתןהצו)בסעיףזה-נתוניתקשורתעתידיים(ע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"היההמנוישלגביוהוגשההבקשהבעלמקצוע"יבוא )3(
"הוגשהבקשהלפיסעיפיםקטנים)א(עד)א2(לגבימנוישהואבעלמקצוע",במקום
"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)א2("ובסופויבוא"לענייןזה,"מעורב

בעבירה"-לרבותקורבןהעבירהאומתלונן";

בסעיףקטן)ג(,במקום"הבקשה"יבוא"בקשהלפיסעיפיםקטנים)א1(עד)א2( )4(
)בסעיףזה-בקשה(;

בסעיףקטן)ד(,בפסקה)6(,הסיפההחלבמילים"בהתייחסלתקופהשלפנימתן )ו(
הצו"-תימחק;

בסעיףקטן)ז(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)א2(,לפי )6(
העניין"ואחרי"נתוניתקשורתעתידיים"יבוא"בצולפיסעיףקטן)א("ע

מינהלהבטיחותוהבריאותהתעסוקתיתאומינהלהסדרהואכיפה, )1(
במשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

אגףהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ"ב(; )2(

המשטרההירוקהאואגףיםוחופים,במשרדלהגנתהסביבה; )3(

יחידהמרכזיתלאכיפהוחקירותבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר; )4(

רשותהעתיקותשהוקמהבחוקרשותהעתיקות,התשמ"ט-ע8ע21; )ו(

הרשותלמשפטטכנולוגיהומידעבמשרדהמשפטים)רשםמאגרי )6(
מידע(;

גנים בחוק שהוקמה הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות )7(
לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8עע1ע

ביתהמשפטרשאי,עלפיבקשהשלראשיחידתהחקירותבגוףמהגופים )א2(
המנוייםלהלן,להתירבצו,לאותוגוף,קבלתנתונימיקוםשלמנויממאגרמידע
שלבעלרישיוןבזק,בדרךשיקבעבצו,אםשוכנעכיקייםחשדלביצועעבירה
כמפורטלהלן,לפיהעניין,וקבלתנתוניהמיקוםחיוניתלשםחקירתהעבירהאו

גילויהעברייןוהעמדתולדין:

המשטרההירוקהאואגףיםוחופים,במשרדלהגנתהסביבה- )1(
עבירהלפיסעיף13)ג()1(או)1א(לחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-84ע31;

משרדהחקלאותופיתוחהכפר-עבירהעלתקנה2לתקנותמחלות )2(
בעליחיים)יבואויצואמוצריםמבעליחיים(,התשמ"ח-88ע41,אועבירה

עלתקנה2א)א(לתקנותמחלותבעליחיים)יבואבשר(,התשל"ד-74ע1וע

צולפיסעיפיםקטנים)א1(או)א2(לאיינתןלגבינתוניתקשורתהמתייחסים )א3(
לתקופהשלאחרמתןהצו)בסעיףזה-נתוניתקשורתעתידיים(ע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"היההמנוישלגביוהוגשההבקשהבעלמקצוע"יבוא )3(
"הוגשהבקשהלפיסעיפיםקטנים)א(עד)א2(לגבימנוישהואבעלמקצוע",במקום
"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)א2("ובסופויבוא"לענייןזה,"מעורב

בעבירה"-לרבותקורבןהעבירהאומתלונן";

בסעיףקטן)ג(,במקום"הבקשה"יבוא"בקשהלפיסעיפיםקטנים)א1(עד)א2( )4(
)בסעיףזה-בקשה(;

בסעיףקטן)ד(,בפסקה)6(,הסיפההחלבמילים"בהתייחסלתקופהשלפנימתן )ו(
הצו"-תימחק;

בסעיףקטן)ז(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)א2(,לפי )6(
העניין"ואחרי"נתוניתקשורתעתידיים"יבוא"בצולפיסעיףקטן)א("ע

תקשורת ביןסוגיםשוניםשלנתוני מוצעלהבחין
הגופים לכל ביחס הנוספיםע החקירה לגופי בהתייחס
נתוני של בסיסי "סל" לקבוע מוצע הנוספים, החוקרים
תקשורת )"נתוני לחוק 1 בסעיף המוגדרים תקשורת,

תעבורה ונתוני מנוי נתוני הם אלה נתונים מסוימים"(ע
בטלפונים בין נכנסות, ושיחות יוצאות שיחות המזהים
וביןבתקשורתביןמחשביםענתוניתעבורהאלהמוגבלים
לכךשיתייחסולמנוימסוים-כלומרהגוףהחוקריידרש

ס"חהתשמ"ט,עמ'88ע 2

ס"חהתשמ"ד,עמ'142ע 3

ס"חהתשמ"ח,עמ'ע87ע 4

ק"תהתשל"ד,עמ'1244ע ו
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אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:3עהוספתסעיף3א

"צולשמירתנתוני
תקשורתממאגר

מידעשלבעל
רישיוןבזק

ביתהמשפטרשאי,עלפיבקשהשלמימהמנוייםבסעיף3אע )א(
3)א(עד)א2(,להורות,בצו,לבעלרישיוןבזקלשמורנתוני
תקשורתאונתוניתקשורתמסוימים,ממאגרמידעשלבעל
הרישיון,בדרךשיקבעבצו,לתקופהשלאתעלהעל0עימים,
אםשוכנעכימתקיימיםלגביהנתוניםכאמורהתנאיםלמתן

צולקבלתנתוניתקשורתלפיהסעיףהאמורע

עלבקשהועלצוכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראות )ב(
סעיף3)ג(עד)יא(,בשינוייםהמחויביםע"

בסעיף4)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"סעיף3"יבוא")א("ע4עתיקוןסעיף4

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:ועהוספתסעיף4א

"הוראהלשמירת
נתוניתקשורת

במקריםדחופים

מהמנויים4אע מי של בקשה פי על רשאי, מוסמך קצין )א(
בסעיף3)א(עד)א2(,להורותלבעלרישיוןבזקלשמורנתוני
תקשורתממאגרמידעשלבעלהרישיון,בדרךשיורה,בלא
צושלביתהמשפטלפיסעיף3א,אםשוכנעכימתקיימים
התנאיםלמתןצולקבלתנתוניתקשורתלפיסעיף3)א(וקיים
צורךשאינוסובלדיחויבשמירתנתוניתקשורתכאמור,וכי

לאניתןלקבלבעודמועדצולפיסעיף3אע

עלהוראהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף )ב(
4)ב(ו–)ד(עד)ו(,בשינוייםהמחויביםע"

לבקשנתוניםאלהעלסמךמספרמנוימסויםאוזהותשל
אדםמסוים,בלאיכולתלקבלנתוניםרקעלבסיסציון

נקודתזמןאומקוםע

בסעיף3)א2(מוצעלקבועאתהאפשרותלקבלתנתוני
מיקוםממאגרמידעשלבעלרישיוןבזקעמידתהפגיעה
בפרטיותבמסירתנתוניםאלהנחשבתגבוההיותרעלפיכך
נתוניםאלהניתניםרקביחסלעבירותמסוימותשהנתונים

נדרשיםלשםחקירתןע

של חיוניותם הוכחת מחייבת מיקום נתוני קבלת
הנתוניםלחקירהעמבחןזהדווקנייותרמהמבחןבשאר
הסעיפיםהמתייחסלאיזוןביןצורכיהחקירהוביןהפגיעה
בפרטיותעמבחןהחיוניותקובעלמעשהאתנקודתהאיזון
-אםהמידעחיונילחקירה,הפגיעהבפרטיותמוצדקתע
גםלגבינתונימיקוםמוצעלהגבילאתהבקשהלנתונים

לגבימנוימסויםע

3)א3(מוצעלקבועכיקבלתנתוניתקשורת בסעיף
עלידיגופיהחקירההנוספיםתוגבללקבלתמידערקעל
נתוניםשכברקיימיםאצלבעלרישיוןבזק,ולאנתונים

עתידייםע

לפיהמוצע,עלצוויםלקבלתנתוניתקשורתבידי
גופיהחקירההנוספיםכמפורטלעיל,יחולוהוראותסעיף
3)ב(עד)יא(לחוקהחלותעלהצוויםלפיסעיף3)א(לחוק,

בשינוייםהמחויביםע

לפסקאות )3( עד )6( 

צו לבקש ניתן לחוק 3)ב( סעיף הוראות לפי כיום
ששיחותיו מקצוע לבעל בקשר תקשורת נתוני לקבלת
חסויותלפיפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-71ע1,

רקאםהואמעורבבעבירהע

למעןהסרספק,מוצעלהבהירכיניתןלבקשנתוני
או עבירה קרבן הוא המקצוע בעל כאשר גם תקשורת
מתלונןעבנסיבותאלהתכליתקבלתנתוניהתקשורתהיא
לסייעבגילויזהותושלמבצעהעבירהנגדבעלהמקצועע
כמוכןמוצעלבצעהתאמותבסעיפיםקטנים)ג(,)ד(ו–)ז(
שלסעיף3הנדרשותעקבמתןסמכויותלפיהחוקלגופי

החקירההנוספיםע

בסעיף3אמוצעלתתאפשרותלגופיהחקירה  סעיפים 
,3 סעיף לפי תקשורת נתוני לקבל המוסמכים  3 ו–5

לבקשמביתהמשפטצושיורהלבעלרישיוןבזק 
עלשמירהשלנתוניתקשורתממאגרהמידעשלו,חלף
המצאתםעהפגיעהבפרטיותהנגרמתמהפעלתהשלסמכות
זובידיביתהמשפטפחותהיחסיתלסמכויותההמצאה
שלנתוניהתקשורתלידיהגוףהחוקר,כיוןשהמידעאינו
נחשףלעיניהמבקשעבאמצעותשמירתהנתוניםיכולהגוף
החוקרלמנועמחיקתמידעשעשוילהידרשלולצורכי
חקירה,ולבחוןאתנחיצותקבלתועםהתקדמותהחקירהע

פי על המשפט, בית את להסמיך מוצע 4א בסעיף
או אחרת חוקרת רשות נציג צבאי, שוטר שוטר, בקשת
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בסעיףולחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיףו

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אושמירתם"; )1(

אחרי"עלהעברתנתוניתקשורת"יבוא"אועלשמירתם"ובמקום"אורשותחוקרת )2(
אחרת"יבוא"רשותחוקרתאחרתאוגוףמהגופיםהמנוייםבסעיף3)א1("ע

בסעיף8)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף3"יבוא")א("ע7עתיקוןסעיף8

אחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:8עהוספתסעיף8א

"העברתנתוני
זיהוילרשות

להגנהעלעדים

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בסעיףזה-הרשות(אועובד8אע
הרשותשמנהלהרשותהסמיכולענייןזה,רשאילקבלממאגר
נתוניזיהוי)תקשורת(,באופןמקוון,נתוניזיהוי,לשםהגנה
עלעדמוגןכהגדרתובחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-62008;
קבלתמידעלפיסעיףזהתתועדאצלהרשותבאופןשיאפשר
פיקוחובקרה,לרבותבאופןשיבטיחזיהויותיעודשלמורשי

הגישהמהרשותלמאגרהאמורע"

בסעיףעלחוקהעיקרי,במקום"הרישהעדהמילים"אושוטרצבאי"יבוא"מורשהעעתיקוןסעיףע
קבלתנתוניזיהוי",במקום"שלעובדהציבוראושלהשוטרהצבאי"יבוא"שלהמורשה

קבלתנתוניזיהוי;לענייןזה-

"חוקרבכירבמינהלהתקינה"-עובדמינהלהתקינהבמשרדהכלכלהוהתעשיה
עבר כי לאחרשנוכח בכתב, זה, חוק הסמיכולעניין מינהלהתקינה שראש

הכשרהמתאימה;

"מורשהקבלתנתוניזיהוי"-עובדציבורברשותחוקרתאחרתשהואבעלסמכות
חקירהעלפידין,שוטרצבאי,חוקרבכירמוסמךאוחוקרבכירבמינהלהתקינהע"

תיקוןסעיףובסעיףולחוקהעיקרי-6ע

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אושמירתם"; )1(

אחרי"עלהעברתנתוניתקשורת"יבוא"אועלשמירתם"ובמקום"אורשותחוקרת )2(
אחרת"יבוא"רשותחוקרתאחרתאוגוףמהגופיםהמנוייםבסעיף3)א1("ע

תיקוןסעיף8בסעיף8)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף3"יבוא")א("ע7ע

הוספתסעיף8אאחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:8ע

"העברתנתוני
זיהוילרשות

להגנהעלעדים

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בסעיףזה-הרשות(אועובד8אע
הרשותשמנהלהרשותהסמיכולענייןזה,רשאילקבלממאגר
נתוניזיהוי)תקשורת(,באופןמקוון,נתוניזיהוי,לשםהגנה
עלעדמוגןכהגדרתובחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-62008;
קבלתמידעלפיסעיףזהתתועדאצלהרשותבאופןשיאפשר
פיקוחובקרה,לרבותבאופןשיבטיחזיהויותיעודשלמורשי

הגישהמהרשותלמאגרהאמורע"



בסעיףעלחוקהעיקרי,במקום"הרישהעדהמילים"אושוטרצבאי"יבוא"מורשהעע
קבלתנתוניזיהוי",במקום"שלעובדהציבוראושלהשוטרהצבאי"יבוא"שלהמורשה

קבלתנתוניזיהוי;לענייןזה-

תיקוןסעיףע

"חוקרבכירבמינהלהתקינה"-עובדמינהלהתקינהבמשרדהכלכלהוהתעשייה
עבר כי לאחרשנוכח בכתב, זה, חוק הסמיכולעניין מינהלהתקינה שראש

הכשרהמתאימה;

"מורשהקבלתנתוניזיהוי"-עובדציבורברשותחוקרתאחרתשהואבעלסמכות
חקירהעלפידין,שוטרצבאי,חוקרבכירמוסמךאוחוקרבכירבמינהלהתקינהע"

חוקרבכירמוסמך,להורותעלשמירתנתוניתקשורתבלא
הקבועה לסמכות בדומה דחופים, במקרים שיפוטי, צו

בסעיף4לחוקלענייןקבלתנתוניתקשורתע

העברתהנתוניםלמשטרה,לרשותהחוקרתהאחרת
אולגוףהחוקר,לאחרשמירתם,מחייבתצולפיסעיף3)א(,
4אע 4או )א1(או)א2(אוהוראהמינהליתלפיסעיפים
הוספתהסמכותלהורותעלשמירתנתוניםנדרשתגםבשל
הצטרפותהשלישראלביוםכ"חבאבהתשע"ו)1בספטמבר
BudapestConventionon(2011 2016(לאמנתבודפשט

Cybercrime(העוסקתבפשעימחשבע

עלבקשהלמתןצולשמירתנתוניתקשורתועלצו
3)ג( סעיף הוראות המחויבים, בשינויים יחולו, כאמור
תקשורת נתוני למתןצולקבלת )יא(שעניינןבקשה עד
לשמירת מינהלית הוראה למתן בקשה ועל כאמור, וצו
נתוניםבמקריםדחופיםועלהוראהכאמוריחולו,בשינויים
)ו(שעניינןהיתר המחויבים,הוראותסעיף4)ב(ו–)ד(עד

לקבלתנתוניתקשורתבמקריםדחופיםע

אם רק יינתנו כאמור הוראה או צו המוצע, לפי
שוכנעביתהמשפטכימתקיימיםלגבינתוניהתקשורת
שבקשראליהםמתבקשהצו,התנאיםלמתןצולקבלת

נתוניתקשורתלפיסעיף3ע

גופיהחקירההמנוייםבסעיף3)א1(יוכלולבקשמבית
המשפטלהורותרקעלשמירהשלנתוניםשהיויכולים
לקבללפיסעיף3)א1(המוצעולאשלנתוניםעתידייםעכמו
כן,לצורךקבלתצואוהוראהכאמוריחולואותםמבחנים

לענייןהאיזוןביןהפגיעהבפרטיותוצורכיהחקירהע

נוכחהוספתסעיף3)א1(,מוצעלבצעהתאמות  סעיפים
בסעיפיםקיימיםבחוקולהבהירמהםהסעיפים  4, 7 ו־11

ומהם 3)א( סעיף לפי צו לעניין רק שחלים 
3)א1(המוצעע סעיף צולפי לעניין הסעיפיםהחליםגם
כמוכןמוצעיםתיקוניהתאמהנוספיםהנובעיםמהוספת

הסמכותלהורותעלשמירתנתוניתקשורתע

חובת הקובע לחוק ו סעיף את לתקן מוצע  סעיף 6
סודיותעלבעלרישיוןבזקאומימעובדיולעניין 
העברתנתוניתקשורת,ולהחילוגםלענייןשמירתנתוני

תקשורתלבקשתגוףמהגופיםהמנוייםבסעיף3)א1(ע

בנוגעלנתוניזיהוי)שם,טלפוןוכתובת(,מוצע  סעיף 8 
כיכלגופיהחקירההנזכריםבסעיף3לחוק,וכן 
הרשותלהגנהעלעדיםוחוקרימינהלהתקינהבמשרד
הכלכלהוהתעשייהיוכלולקבלפרטיםאלהאףבלאצו
שופטעזאת,מכיווןשמדוברבסוגמידעשמידתהפגיעה
בפרטיותהגלומהבוהיאמזערית,ונחיצותולצורךחקירת

ס"חהתשס"ט,עמ'8עע 6
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אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא:10עהוספתסעיףעא

עלהחלטתביתמשפטבענייןצולפיסעיפים3או3א,עאע"ערעור )א(
ניתןלערערבתוך14ימיםממועדמתןההחלטהע

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי בקשה בהגשת אין )ב(
ביצועושלהצו,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתלאחר
ששוכנע,מנימוקיםשיירשמו,כיאיןבכךכדילפגועבחקירהע"

בסעיף10לחוקהעיקרי,המילים"למשטרהאולרשותחוקרתאחרת"-יימחקו,ובמקום11עתיקוןסעיף10
"4,3"יבוא"3עד4א"ע

בסעיף12לחוקהעיקרי,אחרי"לצוותעלהצגהאוהמצאהשלנתוניתקשורת"יבוא12עתיקוןסעיף12
"שניתןלקבלםלפיחוקזה"ע

לפניסעיףו1לחוקהעיקרייבוא:13עהוספתסעיף14א

"חובתדיווח
לכנסת

השרלביטחוןהפנים,ולענייןרשותחוקרתאחרתאו14אע )א(
גוףהמנויבסעיף3)א1(-השרהממונהעלהרשותאוהגוף
כאמור,ידווחלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,אחת
לשנה,עליישומושלחוקזה;הדיווחיכלול,ביןהשאר,את

כלאלה:

3א או 3 סעיפים לפי שהוגשו הבקשות מספר )1(
ומספרהצוויםשניתנולפיהסעיפיםהאמורים,בהתאם
לסיווגיםהמפורטיםבפסקאותמשנה)א(עד)ה(שלהלן:

המטרהשבשלההוגשההבקשה,כאמור )א(
בסעיפים3או3א;

העבירהשבשלההוגשההבקשה; )ב(

עבירותאולצורךמילויתפקידיהרשותלהגנהעלעדים
היארבהעמוצעכירשותההגנהעלעדיםתוכללקבלאת

נתוניהזיהויבאופןמקוון,כאמורבסעיף8לחוקע

כיוםהחוקאינוכוללאפשרותפנייהלערכאה  סעיף 10
נוספתבמקרהשבובקשהלקבלתנתוניתקשורת 
נדחתהעלידיהערכאההקודמתעמוצעלהוסיףהוראה
האזנתסתר,התשל"ט-ע7ע1 להוראותבחוק בדומה כזו,
מעצרים(, - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר ובחוק
התשנ"ו-6עע1,המאפשרתערעורעלהחלטתביתהמשפט

בענייןצולפיסעיפים3או3אלחוקע

סעיף12לחוקשעניינושמירתדינים,קובעכי  סעיף 12
בסמכויות לפגוע כדי זה חוק בהוראות "אין 
הנתונותעלפיכלדיןבהתייחסלקבלתמידעומסמכים,
לרבותנתוניתקשורת,והכללמעטסמכותביתהמשפט
43לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש( לפיסעיף

]נוסחחדש[,התשכ"ט-ע6ע1,לצוותעלהצגהאוהמצאה
שלנתוניתקשורת,לבקשתרשויותהחקירהוהתביעהע"

סעיףזהנועדלהבהיר,כימשנחקקהחוקהסמכות
ניתנת אינה החוק עוסק שבהם תקשורת נתוני לקבלת
ליישוםבאמצעותהוראתסעיף43לפקודתמעצרוחיפוש

אשרמכוחוהתקבלוהנתוניםלפניחקיקתהחוקעעםזאת,
נתוניתקשורתאומידעאחראשרלאניתןלקבלםבהתאם
לחוקזה,ניתןלקבלםגםלאחרחקיקתהחוקבהתאםלסעיף

43לפקודתמעצרוחיפושע

12לחוקולהבהירכיהוראת מוצעלתקןאתסעיף
לפי לקבלם שניתן נתונים של קבלה רק מונעת הסעיף
חוקזה,ואיןמטרתהלמנועמגורמיהחקירהקבלתנתונים
מסוימיםשהחוקלאחלעליהם,באמצעותקבלתצומכוח
חוקאחרעכךלמשלישגורמיםהמחזיקיםברשותםנתוני
בחוק כהגדרתו בזק" רישיון "בעל אינם והם תקשורת
אלקטרוני דואר ספקי או באינטרנט, תוכן ספקי )למשל
מבוססאינטרנט(עיובהרכיהתיקוןהמוצעאינובאלאפשר
לרשויותחקירהאשראינןמוסמכותלקבלנתוניתקשורת

לפיחוקזה,לקבלםלפיפקודתמעצרוחיפושע

שתחילתה לכנסת, דיווח חובת להוסיף מוצע  סעיף 13
המוצעע החוק של תחילתו יום לאחר שנה 
לחוק 14 בסעיף קבועה שהיתה לחובה דומה זו הוראה
כהוראתשעהועמדהבתוקףלמשך4שניםמיוםתחילתו

שלהחוקע
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או לקבלם שהותר התקשורת נתוני סוג )ג(
לשמרםעלפיהצו;

פרקהזמןשלגביוניתןהצו; )ד(

המשפט בית דן שבהן הפעמים מספר )ה(
כאמורבסעיף3)ו()2(;

4א או 4 סעיפים לפי שהוגשו הבקשות מספר )2(
ומספרההיתריםאוההוראותשניתנולפיהסעיפים

האמורים,לרבותהמטרהשלשמהניתנו;

הפעולותהמבוצעותבמאגרנתוניזיהוי)תקשורת( )3(
שתועדוכאמורבסעיף7)ב(סיפה;

מספרהעברותהמידעלרשותחוקרתאחרתלפי )4(
סעיף8)א(;

מספרהבקשותלקבלתמידעלפיסעיף8)ב(; )ו(

מספרהעברותהמידעלרשותלהגנהעלעדים )6(
לפיסעיף8א;

מספרהבקשותלקבלתנתוניזיהוילפיסעיףע; )7(

עלותהחזרההוצאותלפיסעיף10ע )8(

דיווחראשוןלפיסעיףזהיימסרלוועדתהחוקהחוק )ב(
ומשפטשלהכנסתבתוםשנהמיוםתחילתושלחוקסדר
)תיקון(, תקשורת( אכיפה־נתוני )סמכויות הפלילי הדין

התשע"ז-2016ע"



או לקבלם שהותר התקשורת נתוני סוג )ג(
לשמרםעלפיהצו;

פרקהזמןשלגביוניתןהצו; )ד(

המשפט בית דן שבהן הפעמים מספר )ה(
כאמורבסעיף3)ו()2(;

4א או 4 סעיפים לפי שהוגשו הבקשות מספר )2(
ומספרההיתריםאוההוראותשניתנולפיהסעיפים

האמורים,לרבותהמטרהשלשמהניתנו;

הפעולותהמבוצעותבמאגרנתוניזיהוי)תקשורת( )3(
שתועדוכאמורבסעיף7)ב(סיפה;

מספרהעברותהמידעלרשותחוקרתאחרתלפי )4(
סעיף8)א(;

מספרהבקשותלקבלתמידעלפיסעיף8)ב(; )ו(

מספרהעברותהמידעלרשותלהגנהעלעדים )6(
לפיסעיף8א;

מספרהבקשותלקבלתנתוניזיהוילפיסעיףע; )7(

עלותהחזרההוצאותלפיסעיף10ע )8(

דיווחראשוןלפיסעיףזהיימסרלוועדתהחוקהחוק )ב(
ומשפטשלהכנסתבתוםשנהמיוםתחילתושלחוקסדר
)תיקון(, תקשורת( נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין

התשע"ז-2016ע"
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