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תקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת( )העברת 
נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת(, התשע"ז-2017 

נתוני   - אכיפה  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  8)ג(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
תקשורת(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקנות אלה, "המאגר" - מאגר נתוני זיהוי )תקשורת( כהגדרתו בסעיף 7)א( לחוק.  .1
כל אחד מאלה הוא מורשה גישה למידע הכלול במאגר:  .2

החקירות  במערך  תפקיד  בעל   - מצ"ח(   - )להלן  חוקרת  צבאית  משטרה  לעניין   )1(
והמודיעין של מצ"ח שהסמיך לכך מפקד מצ"ח;

לעניין היחידה לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית - בעל תפקיד במערך   )2(
החקירות והמודיעין של חיל המשטרה הצבאית שהסמיך לכך מפקד היחידה לחקירות 

פנים;

במערך  תפקיד  בעל   - המשפטים  במשרד  שוטרים  לחקירת  המחלקה  לעניין   )3(
המחלקה  מנהל  לכך  שהסמיך  שוטרים  לחקירת  המחלקה  של  והמודיעין  החקירות 

לחקירת שוטרים;

לעניין הרשות לניירות ערך - בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של הרשות   )4(
לניירות ערך שהסמיך לכך ראש הרשות לניירות ערך;

לעניין רשות ההגבלים העסקיים - בעל תפקיד במערך החקירות והמודיעין של   )5(
רשות ההגבלים העסקיים שהסמיך לכך הממונה על ההגבלים העסקיים;

של  והמודיעין  החקירות  במערך  תפקיד  בעל   - בישראל  המסים  רשות  לעניין   )6(
רשות המסים שהסמיך לכך מנהל רשות המסים.

נתוני  לקבלת  למאגר  פנייה  כל  ורצוף  אוטומטי  באופן  תתעד  ישראל  )א( משטרת   .3
והכול  המידע,  קבלת  את  תתעד  האחרת  החוקרת  והרשות  המידע(   - )להלן  זיהוי 

באופן מקוון לפי סעיף 8)א( לחוק.

)ב( התיעוד יכלול את אלה:

זהות מקבל המידע;  )1(

התאריך והשעה שבה התקבל המידע;  )2(

סוג המידע שהתקבל;  )3(

מספר תיק החקירה, אם יש כזה.  )4(

נתוני זיהוי שיתקבלו בהתאם לסעיף 8)א( לחוק, למטרות האמורות בסעיף 3)א()2(  )א(   .4
עד )4(, יישמרו בתיק החקירה שלעניינו התקבל המידע, בהתאם להוראות החלות על 

שמירת חומרי חקירה באותה רשות חוקרת אחרת.

החוקרת  הצבאית  במשטרה  לחוק,  8)א(  לסעיף  בהתאם  שיתקבלו  זיהוי  נתוני  )ב( 
בהתאם  המידע,  התקבל  שלעניינו  בתיק  יישמרו  3)א()1(,  בסעיף  האמורה  למטרה 

להוראות קצין משטרה צבאית ראשי כהגדרתן בסעיף 4)ו( לחוק. 

הגדרה

קביעת מורשי גישה

תיעוד

החזקה ושמירת 
נתונים

ס"ח התשס"ח, עמ' 72.  1
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .5
י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(

)חמ 3-4772(
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תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים )ועדה מקצועית מייעצת(, 
התשע"ז-2017

חיים,  לבעלי  מזון  על  הפיקוח  לחוק  ו–36)ב()7(  36)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"הוועדה" - הוועדה המקצועית המייעצת שמונתה לפי סעיף 31 לחוק;

"יושב ראש הוועדה" - חבר הוועדה שנקבע כיושב ראש לפי סעיף 31)א()1( לחוק;

"משקיף" - מי שהמנהל מינה למשקיף לאחר שארגון שהוכר על ידי השר לפי סעיף 
31)ב( לחוק מסר למנהל הודעה בכתב כי הוא נציגו לעניין אותו סעיף.

יושב ראש הוועדה יזמן את ישיבותיה, יקבע את מועדיהן, מקומן וסדר יומן וכן  )א(   .2
ינהל את ישיבותיה.

מיום  עבודה  ימי   21 בתוך  תתכנס  הוועדה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  על  נוסף  )ב( 
שדרשו זאת השר, המנהל, או שניים לפחות מחברי הוועדה.

זימון לישיבת הוועדה, לפי תקנת משנה )א( או )ב(, יפרט את סדר היום ויימסר  )ג( 
לחברי הוועדה ולמשקיפים בה, 14 ימי עבודה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

לא  הוזמן,  שאליה  ועדה  ישיבת  של  יום  לסדר  נושא  להציע  רשאי  ועדה  חבר  )ד( 
יאוחר מעשרה ימי עבודה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; נושא שהוצע יעמוד 
על סדר היום אם הסכימו לכך שניים לפחות מחברי הוועדה, והודעה עליו תימסר 

למוזמנים, בהקדם האפשרי.

וההחלטות  הדיון  עיקרי  סיכום  ישיבותיה;  של  פרוטוקול  ינהל  הוועדה  ראש  יושב   .3
ייחתם ביד יושב ראש הוועדה ויומצא לכל חבריה ולמשקיפים.

לא ימונה משקיף או חבר ועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן  )א(   .4
לבין  או  שלו,  אישי  עניין  לבין  בוועדה  תפקידו  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  תדיר, 

תפקיד אחר שלו.

חבר הוועדה או משקיף לא יטפלו במסגרת תפקידם זה בנושא העלול לגרום להם  )ב( 
להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה )א(.

נודע לחבר הוועדה או למשקיף שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים  )ג( 
כאמור בתקנת משנה )א(, יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה, ימסור 
לו את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור; חבר ועדה כאמור שהוא יושב 

ראש הוועדה, יודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל.

תחילה

הגדרות

ישיבות הוועדה

פרוטוקול וסיכום 
דיון

מניעת ניגוד 
עניינים

ס"ח התשע"ד, עמ' 306; התשע"ו, עמ' 748.  1


