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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום )תיקון(, התשע"ז-2017

בחוקלמניעתהטרדותשלמוקדיחירום,התשע"ו-ע1201)להלן-החוקהעיקרי(,בשם1צתיקוןשםהחוק
החוק,במקום"למניעתהטרדותשלמוקדיחירום"יבוא"מוקדיחירום)שיפורהשירות("צ

במוקדהחירוםשלמשטרתישראל)להלן-מוקד  כללי
החירום(מתקבלותכ־9מיליוןפניותמדישנהצ 
נושאים של רחב מגוון על מלמדת השיחות התפלגות
שלגביהםמתבצעותפניותלמוקדהחירום,ובהםאירועי
חירום,תלונותעלרעש,וכןפניותבנוגעלחניותולסיוע
השימוש עליית עם מידעצ לקבלת ובקשות בדרכים
למוקדבמצבי הפניות ניידים,מתבצעותרוב בטלפונים
חירוםבאמצעותטלפוןנייד,כאשרהפונהנמצאפעמים
רבותבמצבשלמצוקהולחץרבולעתיםאףבסכנתחייםצ
בשלכך,מתקשהלעתיםהמתקשרלמסוראתנתוניהמיקום
המדויקיםשלוצבחלקמהשיחותקבלתנתוניהמיקוםשל
חיים, להצלת לסייע עשויה החירום למוקד המתקשר
לשמירהעלביטחוןהנפשאולמניעתעבירות,אולתת

מענהבמקריםאחריםהדורשיםטיפולמשטרתימיידיצ

בהתאםלמצבהחוקיהקיים,משטרתישראלאינה
יכולהלקבלנתונימיקוםשלמתקשריםבאופןאוטומטי
הפלילי הדין סדר חוק תפקידהצ מילוי לצורך ומיידי
)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-2007)להלן
-חוקנתוניתקשורת(,קובעכימשטרתישראלרשאית
לקבלנתוניתקשורתהמצוייםבמאגרמידעשלבעלרישיון
בזק,עלפיצושלביתמשפטאועלפיהיתרשלקצין
מוסמך,אםהדברנדרשלמטרהמהמטרותהמנויותבחוק
נתוניתקשורתובהתאםלהוראותהחוקהאמורצהסדרזה
אינומאפשרקבלהאוטומטית,באופןמיידי,שלנתונים
בזמןאמת,כאשרישצורךבאיתורמיקומושלמתקשראל

מוקדהחירוםצ

בהצעתחוקזומוצעלתקןאתהחוקלמניעתהטרדות
שלמוקדיחירום,התשע"ו-ע201)להלן-החוק(,ולקבועבו
הסדרהמאפשרלמשטרתישראללקבלמבעלרישיוןבזק,באופן
אוטומטייחדעםנתוניהשיחה,גםנתונימיקוםשלהמתקשר

אלמוקדהחירום,המצוייםבמאגרמידעשלבעלהרישיוןצ

יוכלוכוחות מיקוםכאמור נתוני קבלת באמצעות
אתהפונה לאתר החירום,במקריםשבהםהדברנדרש,
ולהגיעאליובתוךזמןקצר,ועלידיכךלסייעלהצלתחיי
הדורשים באירועים לסייע וכן עליהם, להגנה או אדם

טיפולמשטרתידחוףצ

האירוע מדווח נדרש, הדבר שבהם רבים במקרים
אחרים, לגופים החירום במוקד פנייה התקבלה שלגביו
ובכללזהלגופירפואהוהצלהצבאותםמקרים,ככלשיהיה
בידיהמשטרהמיקוםמדויקשלהפונה,יהיהבכךכדי
לחסוךזמןיקרלכללגופיההצלהשמיקוםהפונהנדרש

להםלשםטיפולבאותומקרהצ

יצוין,כילצדמוקדהחירוםמפעילהמשטרתישראלגם
אתמוקד110כשירותשניתןלאזרחצמוקדזהמהווהמוקד
לאומילשאלותשלאזרחיםבנושאיםמשטרתיים,מספק
הסברוהכוונהמקצועייםבתחומיםשבאחריותהמשטרה,או
מפנהאזרחיםלגורםהרלוונטישיטפלבפנייתםאםפנייתם
אינהבתחוםטיפולהשלהמשטרהצשיחותלמוקד110,שאינו
מוקדחירום,לאייכללובמסגרתההסדרהמוצע,אלאאם
כןיוחלטלהפעילובמתכונתחירום,ככלשיעלהצורךבכך
במקרהשלכשלמערכתיאותקלהבמערכותמוקדהחירוםצ
במקריםחריגיםאלה,יופעלמוקד110בידיהמשטרהכמוקד

חירוםויחולועליוהוראותהחוקצ

עודיצויןכיאיכוןאוטומטישלמתקשריםמטלפון
בעולםצ שונים במקומות נעשה החירום למוקדי נייד
החירום רשויות שלביםצ בשני מבוצע האיכון בארה"ב
באיכון, ראשון כשלב Cell ID בטכנולוגיית משתמשות
ולאחרמציאתהאנטנהשקלטהאתהשיחה,הםמבקשים
GPS/ממפעילהרשתהסלולריתשלהטלפוןלספקמידע
נחשבת זו שיטה המתקשרצ של מדויק לאיכון GNSS
בארה"ב לתקשורת הפדרלית הוועדה מאודצ למדויקת

)FCC-)FederalCommunicationCommissionקבעה
תכניתדו–שלביתלהנגשתהמידעעלאודותהמיקוםהפיזי
שלהמתקשריםבעתהתקשרותםלמוקדהחירוםצבשלבא',
מפעילותרשתהטלפוןחייבותלספקלמוקדהחירוםאת
מספרהטלפוןשלהמתקשרואתמיקוםהאנטנהשקלטה
אתהשיחהבתוךעדקותמבקשתמרכזייתהחירום,ובשלב
ב'מפעילרשתהטלפוןחייבלספקלמוקדהחירוםאתנתוני

המיקוםשלהמתקשרבטווחשל00עמ'ׂצ

בבריטניהנעשהשימושבשיטההיברידית,המערבת
כמהטכנולוגיותאיכוןיחד)WIFI/GPSוכו'(וכשהמתקשר
מאוכן-נשלחתהודעתSMSלמרכזייתמוקדהחירוםעם

כלהפרטיםהנחוציםעלאודותמיקוםהמתקשרצ

סעיףע2)ע(לדירקטיבהשלהאיחודהאירופיבנושא
רשתות בנושא משתמשים וזכויות אוניברסלי שירות
Directive 2002/22/EC Of The( תקשורת ושירותי
European Parliament And Of The Council ,of 7
March2002,OnUniversalServiceAndUsers'Rights
RelatingToEelectronicCommunicationsNetworks
AndServicesמחייבת )UniversalServiceDirective(
אתמדינותאירופהלנקוטאמצעיםכךשמפעילותרשתות
הטלפוןיהיומסוגלותלהנגישלרשויותהחירוםמידעעל
אודותמיקוםהמתקשרבעתאירועחירוםצרובהמדינות
איכון בפתרונות משתמשות האירופי באיחוד החברות
של הוא הממוצע האיכון ורדיוס Cell-ID בסיס על
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הוספתכותרת
פרקא'

לפניסעיף1לחוקהעיקריתבואהכותרת:2צ

"פרק א': מניעת הטרדות של מוקדי חירום."

בסעיף1לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בחוקזה"יבוא"בפרקזה"צעצתיקוןסעיף1

תיקוןסעיפים8
עד10

בסעיפים8עד10לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"חוקזה"יבוא"פרקזה"צ4צ

אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:5צהוספתפרקב'

"פרק ב': קבלת נתוני מיקום של המתקשרים למוקד 
החירום של משטרת ישראל

בפרקזה-10אצהגדרות

"אירועהדורשטיפולמיידי"-אירועחירוםאואירועאחר
הדורשטיפולמשטרתידחוף;

סדר בחוק כהגדרתם - מיקום" "נתוני בזק", רישיון "בעל
תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין

התשס"ח-22007;

"מוקדהחירום"-מוקדהחירוםשלמשטרתישראל;

"מתקשר"-מתקשרלמוקדהחירום;

"עובדהמוקד"-עובדמוקדהחירוםצ

קבלתנתוני
מיקוםשלמתקשר

ושמירתםבמאגר

משטרתישראלרשאיתלקבלמבעלרישיוןבזקנתונימיקום10בצ
שלמתקשרלמוקדהחירוםבעתקבלתהשיחה,והיאתשמור
ייעודי, כאמורבמאגרמידע המיקוםשהתקבלו אתנתוני
מיקום(, נתוני מאגר - זה )בפרק אחר מידע מכל בנפרד
והכוללצורךטיפולבאירועיםהדורשיםטיפולמיידיבהתאם

להוראותפרקזהצ

הוספתכותרתלפניסעיף1לחוקהעיקריתבואהכותרת:2צ
פרקא'

"פרק א': מניעת הטרדות של מוקדי חירום."

תיקוןסעיף1בסעיף1לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בחוקזה"יבוא"בפרקזה"צעצ

תיקוןסעיפים8בסעיפים8עד10לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"חוקזה"יבוא"פרקזה"צ4צ
עד10

הוספתפרקב'אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:5צ

"פרק ב': קבלת נתוני מיקום של המתקשרים למוקד 
החירום של משטרת ישראל

בפרקזה-10אצהגדרות

"אירועהדורשטיפולמיידי"-אירועחירוםאואירועאחר
הדורשטיפולמשטרתידחוף;

סדר בחוק כהגדרתם - מיקום" "נתוני בזק", רישיון "בעל
תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין

התשס"ח-22007;

"מוקדהחירום"-מוקדהחירוםשלמשטרתישראל;

"מתקשר"-מתקשרלמוקדהחירום;

"עובדהמוקד"-עובדמוקדהחירוםצ

קבלתנתוני
מיקוםשלמתקשר

ושמירתםבמאגר

משטרתישראלרשאיתלקבלמבעלרישיוןבזקנתונימיקום10בצ
שלמתקשרלמוקדהחירוםבעתקבלתהשיחה,והיאתשמור
כאמורבמאגרמידעייעודי, המיקוםשהתקבלו אתנתוני
מיקום(, נתוני מאגר - זה )בפרק אחר מידע מכל בנפרד
והכוללצורךטיפולבאירועיםהדורשיםטיפולמיידיבהתאם

להוראותפרקזהצ

500מ'צׁבחלקממדינותהאיחודהאירופי)כמובולגריה,
נעזרת המשטרה וספרד( דנמרק צ'כיה, קפריסין, ספרד,
במפעילהרשתהסלולריתשקלטהאתהשיחה,ושולחת
אליהבקשהלאיכוןשיחתהחירוםבאופןאוטומטי,ובחלק
מהמדינותכמוצרפת,גרמניה,אירלנדשבדיהובריטניה,

הבקשהלאיכוןנעשיתבאופןידניצ

לאורהוספתההסדרהמוצעבפרקב',מוצע  סעיפים
לתקןאתשםהחוקכךשישקףגםאתהתכלית  1 ו־8 
שלההסדרהאמורצבהתאםלכך,מוצעלתקןגם 
אתפרט54בתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלעניינים
מינהליים,התש"ס-2000,ולהתאיםאתהאזכורשלהחוק

המובאבולשםהחדשהמוצעצ

לאורהוספתהסדרחדששעניינוקבלתנתוני  סעיפים 
מיקוםשלהמתקשריםלמוקדהחירום,מוצע  2 עד 4 ו–6

נפרד פרק ולייחד לפרקים, החוק את לחלק 
להסדרהקייםבחוקכיוםשעניינומניעתהטרדותשלמוקדי
חירום)פרקא'(,פרקנפרדלהסדרהמוצע)פרקב'(ופרקנפרד

להוראותשונותהקיימותבחוקכנוסחוהיום)פרקג'(צ

עודמוצעלבצעאתההתאמותהנדרשותבפרקא'
לאורהחלוקהלפרקיםכאמורצ

לפרק ב': קבלת נתוני מיקום של המתקשרים   סעיף 5
למוקד החירום של משטרת ישראל  

לסעיף 10א 

שימוש בהם שנעשה למונחים הגדרות מוצעות
בהסדרהמוצעבפרקב'צ

לסעיף 10ב 

מוצעלקבועכימשטרתישראלתהיהרשאיתלקבל
שמתקשר מי של המיקום נתוני את בזק רישיון מבעל
החירום(, מוקד - )להלן המשטרה של החירום למוקד
בנפרד ייעודי, מידע במאגר המיקום נתוני את ותשמור
מכלמידעאחר)להלן-מאגרנתונימיקום(,והכוללשם
טיפול הדורש אחר באירוע או חירום באירוע טיפול
משטרתידחוף)ר'הרחבהלענייןאירועיםכאמורבהסבר

לסעיף10גהמוצע(צ

ס"חהתשס"ח,עמ'72צ 2
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צפייהבנתוני
מיקוםשלמתקשר

באירועהדורש
טיפולמיידי

התקבלהשיחהבמוקדהחירוםשלמשטרתישראלוסברעובד10גצ
המוקדכיקייםחששלהתרחשותשלאירועהדורשטיפול
מיידיוישצורךבצפייהבנתוניהמיקוםשלהמתקשר,באופן
מיידי,לשםטיפולבאירועכאמור,רשאיהואלצפותבנתוני

המיקוםשלהמתקשרהשמוריםבמאגרנתוניהמיקוםצ

הגבלתהשימוש
בנתונימיקוםשלא

נצפוומחיקתם

משטרתישראללאתעשהשימושבנתונימיקוםשלא10דצ )א(
נצפובידיעובדהמוקדבעתקבלתהשיחהלפיהוראותסעיף
10ג,ובכללזהלאתעבירםלמאגרמידעאחרולאתצליבםעם

מידעאחר,אלאבאחדמאלה:

אםסברעובדהמוקד,לאחרמועדקבלתהשיחה, )1(
כיישצורךבצפייהבנתוניהמיקוםבהתאםלהוראות

סעיף10ג;

לשםביצועתחקירהנוגעלאופןהטיפולשלמוקד )2(
החירוםבפנייהלמוקדהחירום;

לפיצושלביתהמשפטצ )ע(

משטרתישראלתמחקנתונימיקוםשלאנעשהבהם )ב(
שימושכאמורבסעיףקטן)א(,ממאגרנתוניהמיקום,בתוך

14ימיםממועדקבלתםצ

החזרהוצאות
לבעלרישיוןבזק

בעלרישיוןבזקרשאילדרושהחזרהוצאותבעדהעברת10הצ
נתונימיקוםלמשטרתישראללפיפרקזה;החזרההוצאות
יהיהבסכוםשיאשרשרהתקשורתלאחרהתייעצותעםשר

האוצרוהשרלביטחוןהפניםצ"

הוספתכותרת
פרקג'

לפניסעיף11לחוקהעיקריתבואהכותרת:עצ

"פרק ג': הוראות שונות."

לפיהמוצע,"נתונימיקום"הםנתוניאיכוןשלציוד
קצההנמצאברשותמנוי,בהתאםלהגדרתהמונחבחוק

נתוניתקשורתצ

לסעיף 10ג

מוצעלקבועבאילומקריםיהיהניתןלצפותבנתוני
המיקוםשלמתקשרלמוקדהחירום,השמוריםבמאגרהמידעצ
לפיהמוצע,רשאיעובדמוקדהחירוםלצפותבנתוניהמיקום
שלהמתקשרבמקרהשלאירועהדורשטיפולמיידיצאירוע
כאמורמוגדרכאירועחירום)לדוגמהכאשרעובדהמוקד
מזההמצבשלסכנתחיים(אואירועאחרהדורשטיפול
משטרתידחוף)כגוןבמקרהשבומתקשרמבקשסיועשאינו
סובלדיחוי(צזאת,אםסברעובדהמוקדשישצורךבצפייה

בנתוניםאלה,באופןמיידי,לשםטיפולבאירועכאמורצ

לסעיף 10ד 

מכיווןשההסדרהמוצענועדלאפשרקבלתכללנתוני
מיקוםשלהמתקשריםלמוקדהחירום,לשםמתןגישהמיידית
לנתוניםאלהבמקריםדחופים,מוצעלהגבילאתהשימוש
בנתוניםכאמוראשרלאנצפובידיעובדהמוקדלפיהוראות

סעיף10גהמוצעצכך,מוצעלקבועכישימושבנתונימיקום
כאמור,ובכללזההעברתםלמאגראחראוהצלבתםעםמידע

אחר,ייעשהאךורקבאחדמהמקריםהאלה:

קבלת מועד לאחר החירום, מוקד עובד סבר אם )1(
בהתאם המיקום בנתוני בצפייה צורך יש כי השיחה,

להוראותסעיף10ג;

לשםביצועתחקירהנוגעלאופןהטיפולשלמוקד )2(
החירוםבפניותאליו;

לפיצושלביתמשפטצ )ע(

עודמוצעלקבועכינתונימיקוםשלאנעשהבהם
שימושכאמורבסעיףזה,יימחקוממאגרנתוניהמיקוםעד

תום14ימיםמהמועדשבוהתקבלובמשטרהצ

 לסעיף 10ה המוצע 

מוצעלקבועכיבעלרישיוןבזקיהיהרשאילדרוש
החזרהוצאותבעדהעברתנתונימיקוםלמשטרתישראל,
ככלשיהיוכאלהצהחזרההוצאותיהיהבסכוםשיאשרשר
התקשורתלאחרהתייעצותעםשרהאוצרוהשרלביטחון

הפניםצ
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בסעיף11לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:7צתיקוןסעיף11

השרלביטחוןהפניםיקבעבדרךהאמורהבסעיףקטן)א(ובהסכמתשר ")א1(
המשפטים,הוראותלענייןקבלתנתונימיקוםלפיפרקב',וכןלענייןאופןשמירת
נתוניהמיקוםבמאגרנתוניהמיקום,הרשאתהגישהאליהם,השימושבהם

ומחיקתםצ"

תיקוןחוקבתי
משפטלענינים

מינהליים

8,54צ בחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,התש"ס-2000ע,בתוספתהראשונה,בפרט
במקום"למניעתהטרדותשלמוקדיחירום"יבוא"מוקדיחירום)שיפורהשירות("צ

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:7צ

השרלביטחוןהפניםיקבעבדרךהאמורהבסעיףקטן)א(ובהסכמתשר ")א1(
המשפטים,הוראותלענייןקבלתנתונימיקוםלפיפרקב',וכןלענייןאופןשמירת
נתוניהמיקוםבמאגרנתוניהמיקום,הרשאתהגישהאליהם,השימושבהם

ומחיקתםצ"

8,54צ בחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,התש"ס-2000ע,בתוספתהראשונה,בפרט
במקום"למניעתהטרדותשלמוקדיחירום"יבוא"מוקדיחירום)שיפורהשירות("צ

תיקוןחוקבתי
משפטלענינים

מינהליים

לצורךיישומושלההסדרהמוצעבהצעתחוקזו,  סעיף 7
יקבע, הפנים לביטחון השר כי לקבוע מוצע 
בדרךהאמורהבסעיף11)א(לחוקובהסכמתשרהמשפטים,
הוראותלגביקבלתנתוניהמיקוםבידימשטרתישראל

מבעלרישיוןבזקלפיפרקב'המוצע,וכןלגביאופןשמירת
הנתוניםשיתקבלובמאגרהמידע,הרשאתהגישהאליהם,

השימושבהםומחיקתםצ

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'949צ ע
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