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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים )תיקון מס' 4(, התשפ"ג-2022
הצעות חוק הממשלה - 1584, י"ט בכסלו התשפ"ג, 13.12.2022

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-12019)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"זכות"יבוא: )1(

"חוקחובתהמכרזים"-חוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-21992;";

בהגדרה"מערכתהביטחון",המילים"התשנ"ב-1992"-יימחקוע )2(

בסעיףצ)ג(לחוקהעיקרי,המילים"והתוספתהשנייהאוחיקוקאחר"-יימחקוע2עתיקוןסעיףצ

בסעיף7לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף7

)א(,במקום"תתקןהמשטרה"יבוא"יתקןהגוףשניהלאתההליך בסעיףקטן )1(
הפלילי";

השבים, ותקנת הפלילי המידע חוק  כללי
התשע"ט-2019)להלן-החוקאוחוקהמידע 
הפלילי(,פורסםביוםי'בשבטהתשע"ט)16בינואר2019(
ע29(עהחוק,שטרםנכנסלתוקףכפי )ס"חהתשע"ט,עמ'
שיפורטבהמשך,נועדלהחליףאתחוקהמרשםהפלילי
המרשם חוק - )להלן התשמ"א-1ע19 השבים, ותקנת
בין הראויה האיזון נקודת את מחדש ומגדיר הפלילי(,
הצורךלקייםמאגרמידעפליליולשקולמידעכאמורלבין
תקנתהשבים-הצורךלאפשרלאנשיםבעלירישומים
לשוב מעולם, הורשעו שלא אנשים אף ובהם פליליים,
הרישום שכתם בלי בחברה, מחדש ולהשתלב למוטב

הפליליילווהאותםכלחייהםע

שינויים בו עוגנו החוק תכליות מימוש לשם
משמעותיים,ובהםקיצורתקופותההתיישנותוהמחיקה,
חקירה תיקי בדבר המשטרה רישומי על החוק החלת
מנוהלים הפלילי המרשם חוק שלפי וסגורים פתוחים
כ"רישומיםאחרים"שאותוחוקאינוחלעליהם,הטלת
חובתדיווחעלגופיםהמנהליםהליכיםפליליים,ביטול
תדפיסזכותעיוןכדילמנועאתזליגתהתדפיסלמישאינו
שימוש על ובקרה איזון מנגנוני קביעת בעיון, מורשה
לקביעת חובה הטלת באמצעות לרבות פלילי, במידע
נהליםבדבראופןשקילתהמידעהפלילי,וכןחובתמינוי
ממונהמידעפליליבגופיםהמקבליםמידעפליליומינוי
ממונהביקורתלפיקוחעלגופיםאלהענוסףעלכך,חייב
החוקהתקנתשורהשלתקנותהנדרשותלצורךיישומוע
כדילאפשרלגורמיםהשונים,ובייחודלמשרדהמשפטים,
המשרדלביטחוןהפניםומשטרתישראל,להיערךליישום
החוק,נקבעכייוםתחילתוהואשנתייםמיוםפרסומוע
בהמשךנדחהיוםהתחילהפעמייםלתקופהמצטברתשל
שנהוחצי,ליוםי"גבתמוזהתשפ"ב)12ביולי2022(עבמהלך
ההיערכותהתבררכיישצורךבתיקוןהחוקבמטרהלטייב
הסדריםשנקבעובו,להבהירסוגיותולתקןכמהטעויות

שנפלובוע

הצעתחוקזופורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
והיא ,)2022 במאי 2( התשפ"ב באייר א' מיום 29צ1, -

מתפרסמתכעתבשניתע

בהמשך, שיפורט וכפי המוצע לחוק בהתאם  סעיף 1
חובת חוק של אזכורים כמה בחוק יתווספו 
המכרזים(ע חובת חוק - )להלן התשנ"ב-1992 המכרזים,
1לחוקאתההגדרה נוכחהאמור,מוצעלהוסיףבסעיף
"חוקחובתהמכרזים"ולערוךהתאמההנדרשתבשלכך

בהגדרה"מערכתהביטחון"ע

סעיפים 2, 14)2(, 16)1( ו־18

בחוקמוזכרתכמהפעמיםמסירתמידעמכוחסעיף12
לחוקוהתוספתהשנייהלחוקאוחיקוקאחרעואולםסעיף
12לחוקחלעלמסירתמידעמהמרשםהפליליהןלגופים
שהוסמכו לגופים הן לחוק, השנייה בתוספת המנויים
לקבלולפיחיקוקאחרוהןלגופיםשהוסמכולקבלולפי
סעיף14לחוקעלפיכך,ההפניהבחוקלמסירתמידעמכוח
התוספתהשנייהוחיקוקאחרמשמיטהתחולהחשובהעל
סעיף14לחוקומייצרתסרבוללשוניעלפיכךמוצעלמחוק
אתהמילים"והתוספתהשנייהאוחיקוקאחר"בסעיפים
36)א(ו־40)א(לחוקולהסתפקבהפניהלסעיף 30)ג(, צ)ג(,

12לחוקע

הגופים כלל על דיווח חובת מטיל החוק  סעיף 3
מכך, כתוצאה פלילייםע הליכים המנהלים 
למשטרה,המנהלתאתמערכתהמידעהפלילי,איןמידע
מהותיעלההליךואיןבידהלבדוקאםברישוםנפלהטעותע
בשלהאמורונוכחריבויהגורמיםהמדווחים,מוצעלתקן
אתסעיף7לחוקכךשחובתתיקוןהטעותבפרטהרישום
תחולעלהגוףשניהלאתההליךהפליליושדיווחעליו
למשטרהענוסףעלכך,מוצעלקבועכיגופיםאלהיהיו
אחראיםגםלהודיעלאדםשהמידעעליוולמבקשהתיקון

עלהשינוישבוצעע

ס"חהתשע"ט,עמ'301;התשפ"ב,עמ'329ע 1

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ע 2
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בסעיףקטן)ב(,במקום"תמסורהמשטרה"יבוא"ימסורהגוףשניהלאתההליך )2(
הפלילי"ע

בסעיף10)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא:4עתיקוןסעיף10

כלליםלפיסעיףקטן)א()1(טעוניםגםאישורשלהשרלביטחוןהפניםע" ")1א(

בסעיף11לחוקהעיקרי-צעתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)ה(,הסיפההחלבמילים"ולפיכלליםשיקבעהשר"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ו(,אחרי"צ)1(עד)4("יבוא")עא(,)עב(,",והסיפההחלבמילים"הוראות )2(
סעיףקטןזה"-תימחק;

בסעיףקטן)ז()2(,המילה"וכן"-תימחק,ואחרי"בנאשמיםאובמורשעים"יבוא )3(
"וכןגופיםובעליתפקידיםהנוגעיםלהליךמשפטיאחר"ע

בסעיף12)א(לחוקהעיקרי,המילים"לשםמכרז"-יימחקוע6עתיקוןסעיף12

בסעיף14לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף14

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מסירתמידעפלילילשםהתקשרותבחוזהלביצוע )1(
עסקה";

ישירה גישה הוא לחוק 10 סעיף של עניינו  סעיף 4
למידעהפלילי,והואקובעכיהמרשםהפלילי 
והמרשםהמשטרתייהיופתוחיםלפניהגופיםהמנויים
ולפי תפקידיהם למילוי דרוש שהדבר במידה בסעיף,
כלליםשוניםכמפורטבסעיף10)א(לחוק,ובכללםפקודות
המשטרהלענייןמשטרתישראלעהשרלביטחוןהפניםהוא
הסוגיות מהות בשל ישראלע משטרת על הממונה השר
שעתידותלהיותמוסדרותבמסגרתפקודותהמשטרהלפי
סעיף10)א()1(לחוקוהיקפן,מוצעלעגןבסעיף10)ב(לחוק

אףאתסמכותהשרלביטחוןהפניםלאשרפקודותאלהע

סעיפים 5, 14)1(, 21 ו־23)2(

החוקמקנהזכאותלעשרותגופיםלקבלמידעפליליע
הנמסר המידע בהיקף מזה זה נבדלים השונים הגופים
להם,בהתאםלמקורהסמכותשלפיוניתןהמידעעיחדעם
זאת,האופןשבונמסרהמידעהפליליוהכלליםהמסדירים
אתהבקשהלקבלתמידעואתאופןמסירתוהםאחידיםע
לפיכך,מוצעלעגןבסעיף43לחוק,המסדיראתסמכותשר
המשפטיםוהשרלביטחוןהפניםלהתקיןתקנות,סמכות
בידימשטרת בדברמסירתמידעפלילי לקבועהוראות
ישראל,שירותהביטחוןהכללי,המשטרההצבאיתואגף
המודיעיןבמטההכללישלצבאההגנהלישראל)להלן-
אמ"ן(עבהתאם,מוצעלמחוקאתהסמכותלהתקיןתקנות
30)ב( 11)ה(לחוקוכןמסעיף בענייןמסירתמידעמסעיף
לחוקשעניינומסירתמידעעלתיקיםהממתיניםלבירור
דיןבידישירותהביטחוןהכללי,המשטרההצבאיתואמ"ןע

11)ו(לחוק הסיפהשלסעיף את מוצעלמחוק עוד
המורהכיהוראותהסעיףלאיחולולענייןגופיםובעלי
תפקידיםהמנוייםבסיפהעזאת,מאחרשהאמורברישה
שלסעיף11)ו(לחוקמונהאתכלפרטיהתוספתהראשונה

שהסעיףכןיחולעליהםולפיכךהסיפהשמוצעלמוחקה
אינהמוסיפהדברע

כמוכןוכפישיפורטבהמשך,מוצעתיקוןברישהשל
סעיף11)ו(לחוק,ולפיותיווסףבההפניהלפרטיםחדשים
בהם, שמצוינים לחוק, הראשונה לתוספת ו–)עב( צ)עא(
בהתאמה,נציבבתיהסוהר)להלן-נציבשב"ס(אוקצין
בשירותבתיהסוהר)להלן-שב"ס(שהואהסמיךלכך,
אוהשרלביטחוןהפנים,לגביהענייניםהמנוייםבפרטים

האמורים,והכוללפיהענייןע

נוסףעלכך,מוצעלהבהירבסעיף11)ז()2(לחוקכישר
המשפטים,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםובאישור
להוסיף רשאי הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת
לתוספתהראשונהלחוק,גופיםובעליתפקידיםהנוגעים
מוצע זה, לעניין פליליע הליך שאינו משפטי להליך גם
לתקןאתהרישהשלפרט2לתוספתהראשונהלחוקבאופן
שיבהירכיהפסקאותהמנויותבפרטזהאינןמתייחסות
רקלהליכיםפלילייםאלאגםלהליכיםמשפטייםאחרים

לסוגיהםע

סעיפים 6, 7 ו־16)2(

מוצעלתקןאתסעיף14לחוק,העוסקבקבלתמידע
פלילילשםמכרז,במטרהלהתאימולצורכיעולםהרכש
ותקנותיו מכרזים חובת חוק להלןע כמפורט הציבורי,
מאפשריםלמדינהולגופיםציבורייםשחוקחובתהמכרזים
חלעליהםלהתקשרלארקבמכרזאלאלקייםגםהליכים
ממכרז בפטור להתקשר ואף שונים מסוגים תחרותיים
ההתקשרות,בין ביצוע דרך מסוימיםע תנאים בהתקיים
בדרךשלמכרזוביןבפטורממכרז,אינהמשפיעהעלעצם
ההתקשרותע לצורך פלילי מידע ולשקול לקבל הצורך
חל המכרזים חובת שחוק לגופים לאפשר מוצע לפיכך
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בסעיףקטן)א(,במקום"עסקהבטוביןבמסגרתמכרז"יבוא"עסקה,לרבותבמהלך )2(
תקופתההתקשרות,",והסיפההחלבמילים"בסעיףזה"-תימחק;

בסעיףקטן)ב(,במקום"לענייןהמציעבמכרז"יבוא"לענייןמציעבמכרז,ספקאו )3(
ספקמוכר,וכן"ובמקום"בגוףהמציע"יבוא"בכלאחדמאלה";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,המשטרהתמסורלגוףציבורימידע ")ג(
מהמרשםהפלילילשםהתקשרותבחוזהלביצועעסקההכוללתביצועעבודהאו
רכישתשירותיםאועסקהבטוביןלאמוחשייםאועסקתשכירות,לרבותבמהלך
תקופתההתקשרות,אםראההגוףהציבורישישצורךבכךבהתאםלמאפייני
ההתקשרות,עלהמציעבמכרז,עלספקאועלספקמוכר,עלבעליהשליטהונושאי
המשרההנוגעיםבדברבכלאחדמאלה,וכןעלנותןשירותאומבצעעבודהנושא

ההתקשרות-אםנתנואתהסכמתםלכךע";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"מידעלפיסעיףזהיימסר"יבוא"לוועדתהמכרזיםהדנה )צ(
בהתקשרותאובאישורספקמוכר,לפיהעניין,שבשלםניתןהמידע,לענייןהתקשרות
שלהמדינה-גם",במקום"ליועץהמשפטי"יבוא"גםלראשהרשותהמקומיתוליועץ
המשפטי",והמילים"וכןלוועדתהמכרזיםהדנהבמכרזשבשלוניתןהמידע"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )6(

שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועכלליםלענייןהשימוש ")ו(
במידעלפיסעיףזה,ואולםכלליםלפיסעיףקטןזהלענייןהתקשרותשלמערכת

הביטחוןייקבעועלידישרהמשפטים,בהסכמתשרהביטחוןע

בסעיףזה- )ז(

"גוףציבורי"-רשותמקומיתאוגוףהמנויבסעיף2)א(לחוקחובתהמכרזים;

עליהםולרשויותמקומיותלקבלולשקולמידעפלילילשם
קבלת את לייחד ולא עסקה, לביצוע בחוזה התקשרות
המידערקלהתקשרויותהנעשותבמסגרתמכרזעבהתאם,
מוצעלתקןגםאתסעיפים12)א(ו־36לחוקולמחוקבהם
אתהמילים"לשםמכרז"ו"לשםהשתתפותבמכרז",לפי
הענייןעיובהרכיקבלתמידעפלילילשםהתקשרותבחוזה

לביצועעסקהתיעשהאךורקלפיסעיף14לחוקע

לסעיף 14)א( ו–)ז( לחוק 

מידע לקבל מאפשר לחוק 14)א( סעיף של נוסחו
פליליעלעבירותהמנויותבתוספתהרביעיתלחוקלשם
התקשרותבחוזהלביצועעסקהבטובין,ואילוסעיף14)ג(
לחוקמאפשרלקבלמידעעלכללהעבירותלשםהתקשרות
בחוזההכוללביצועעבודהאורכישתשירותיםעמנוסח
זהעלוללהשתמעהסדרשלילישלפיולאניתןלקבלאת
המידעהמצומצםעלעבירותהמנויותבתוספתהרביעית
לצורךהתקשרותבחוזההכוללביצועעבודהאורכישת
התקשרויות משמיט זה נוסח כך, על נוסף שירותיםע
ניתן שלגביהן במקרקעין, עסקאות כגון אחרים, מסוגים
לקבלמידעפלילילפיחוקהמרשםהפלילי,בלישהייתה
כוונהלהחריגםעלפיכך,מוצעלהבהירבנוסחהחוקכיניתן
לקבלמידעפליליעלעבירותהמנויותבתוספתהרביעית
לצורךכללסוגיההתקשרויותעעודמוצעלהבהירכיניתן

לקבלולשקולמידעפליליגםבמהלךתקופתההתקשרות,
בהתאםלעיקרוןהקבועבסעיף12)ב(לחוק,שלפיוהסמכה
לקבלאתהמידעלשםמתןהזכות,משמעותההסמכהגם
לקבלאתהמידעלשםביטולה,חידושהובחינהתקופתית
לחוק, 14 סעיף לעניין המוצעים השינויים לנוכח שלהע
מוצעלהוסיףבוהגדרותשנדרשותלכלהסעיף,ולפיכך
מוצעלמחוקאתההגדרותהקבועותבסעיףקטן)א(ולייחד
בעבורןובעבורההגדרותהחדשותסעיףקטןנפרדוחדש,

שהואסעיףקטן)ז(ע

לסעיף 14)ב( לחוק

בהתאםלאמורלעילמוצעלתקןאתסעיף14)ב(לחוק,
ולאפשראתקבלתהמידעלארקעלמציעבמכרזאלא
גםלגביספקשעימומתקשרהגוףהציבוריבחוזהלביצוע

עסקה,לרבותאדםהרוכשאושוכרמןהמדינהע

לסעיף 14)ג( ו–)ו( לחוק

לחוק הרביעית בתוספת המנויות העבירות סוגי
לחוק 14)א( בסעיף המחוקק שכוונת כך על מצביעים
היאלהגןעלההתקשרותהחוזיתשלהגוףהציבוריועל
התנהלותוהתקינהשלהליךהמכרזאוההתקשרותעמעבר
14)ג(לחוקנועדלהרחיבאתהעבירות למידעזה,סעיף
שיהיהניתןלשקולבמטרהלהגןעלמכלולהאינטרסים
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"ועדתמכרזים"-ועדהשהוקמהאומונתהלפיכלדין,שבסמכותהלאשר
התקשרותשלגוףציבוריאוספקמוכר,אולהמליץבדברמתןאישור

כאמור;

"החשבהכללי"-החשבהכלליבמשרדהאוצראומימטעמו;

"מידעמהמרשםהפלילי"-למעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואו
שנמחקו;

"ספק"-אדםשעימומתקשרגוףציבוריבחוזהלביצועעסקה;

"ספקמוכר"-ספקישראלישאושרלהיותספקשלמשרדהביטחוןבהתאם
לתקנותלפיחוקחובתהמכרזיםבענייןהתקשרויותמערכתהביטחון,

ולרבותמועמדלהיותספקמוכרע"

בסעיףצ1)א(לחוקהעיקרי,אחרי"בדרךאחרתשתורהעליההמשטרהבנהלים"יבואעעתיקוןסעיףצ1
"לרבותבדרךשלהעברתהמידעלנוטריוןשבחרהאדםשהמידעעליולשםתרגומו"ע

הנובעיםממהותהשלהתקשרותבחוזהלביצועעבודה
אולרכישתשירותיםעכךלמשל,המדינהרוכשתשירותים
שנותני לוודא אמורה ולפיכך ובקטינים בנכים לטיפול
השירותיםאינםמסכניםאתהנכיםוהקטיניםשעימםהם
באיםבמגעעלנוכחהמגווןהעצוםשלסוגיההתקשרויות
שלגופיםציבורייםוהצורךלהתאיםאתסוגיהעבירות
לכלאחתמןההתקשרויות,לאניתןלעגןבחקיקההיקף
מידעייחודיומותאםלכללהאינטרסיםהנובעיםממהותן
שלההתקשרויותעבצדהאמור,קיימתבחוקחובהלקבוע
פלילי מידע שקילת לעניין פנימיים נהלים או הנחיות
ביחסלהתקשרויותלביצועעסקהעסעיף36לחוקמפרטאת
השיקוליםשיובאובחשבוןבמסגרתההנחיותאוהנהלים
האמוריםעשיקוליםמפורטיםאלהכוללים,ביןהשאר,את
את המחייב זה, הסדר וסוגהע חומרתה העבירה, מהות
עורךההתקשרותלקבועאמותמידהמפורטותולהגדיר
ההתקשרות לצורך בחשבון שיובאו העבירות סוגי את
טרםבחינתהמציעיםאוהספקים,נותןמענהמיטבילאיזון
ביןהצורךבשקילתהמידעהפלילילביןתקנתהשביםע
לפיכך,מוצעלבטלאתהחובהלעגןבתקנותאתהיקףואופן
מסירתהמידעלפיסעיףקטןזהובדבבדמוצעלהבהירכי
קבלתמידעלצורךההתקשרויותמןהסוגהמפורטבסעיף
14)ג(לחוקתיעשהרקאםראההגוףהציבורישישצורך
בקבלתהמידעהרחבבהתאםלמאפייניההתקשרותעבצד
בהסכמת המשפטים, שר סמכות את לשמר מוצע זאת,
תקנות לקבוע העניין, לפי הביטחון, שר או האוצר שר
לענייןהשימושבמידעפלילילפיסעיף14לחוק,במטרה
לצורך במידע השימוש לעניין מיוחדות הוראות לייחד
התקשרויותשלגוףציבוריבחוזהלביצועעסקהעמוצע
כיתקנותאלהיחולוגםעלקבלתמידעפליליבעבירות
וגם לחוק 14)א( סעיף לפי הרביעית בתוספת המנויות
מוצע עוד לחוקע 14)ג( סעיף לפי פלילי מידע קבלת על
לאפשרקבלתמידערחבגםלצורךעסקתשכירותועסקה
בטוביןלאמוחשיים,כגוןניירותערך,זכויותיוצריםוידעע
גם עבודה, לביצוע או שירותים לרכישת עסקאות כמו
עסקאותשכירותועסקאותבטוביןלאמוחשייםעלולות
ממהותה הנובע המסחרי לסיכון מעבר סיכונים לייצר

ידע מוכרת המדינה כאשר למשל, כך ההתקשרותע של
רגישבריאותית,כגוןפיתוחרפואי,עליהלוודאשהידע
מועברלספקשאינומהווהסיכוןלשימושפוגעניבידעע
נוסףעלכך,מוצעלאפשרלמשרדהביטחוןלקבלמידע
מורחבגםלצורךאישורספקיםעלידיהוועדהלאישור
ספקיםהפועלתמכוחתקנותחובתהמכרזים)התקשרויות
שתהליכי מאחר זאת, התשנ"ג-1993ע הבטחון(, מערכת
הרכששלמשרדהביטחוןמחייביםהכרהבספקבטרםיוכל
להציעהצעותבמכרזאולהתקשרבפטורממכרזעבהתאם,
מוצעלהוסיףהגדרהבסעיף14)ז(לחוקלמונח"ספקמוכר",
המבוססתעלההסדרשנקבעלענייןזהבתקנותלפיחוק

חובתהמכרזיםלענייןהתקשרויותמערכתהביטחוןע

וזהנוסחושלסעיף14)ג(לחוקשמוצעלהחליפו:

מהמרשם מידע ציבורי לגוף תמסור המשטרה ")ג(
הפלילילשםהתקשרותבחוזההכוללביצועעבודהאו
רכישתשירותיםבמסגרתמכרזכאמורבסעיףקטן)א(,על
המציעבמכרז,בעליהשליטהונושאיהמשרההנוגעים
בדברבגוףהמציע,וכןעלנותןשירותאומבצעעבודה
נושאההתקשרות-אםנתנואתהסכמתםלכך,באופן
ובהיקףשיקבעשרהמשפטיםבהסכמתשרהאוצר,ולעניין
התקשרותשלמערכתהביטחון-שרהמשפטיםבהסכמת
שרהביטחון;תקנותלפיסעיףזהטעונותאישורשלועדת

החוקהע"

לסעיף 14)ד( לחוק 

סעיף14)ד(לחוקקובעאתהגורמיםשאליהםיימסר
מידעפלילילפיסעיף14לחוקעלגורמיםאלהמוצעלהוסיף
אתהוועדהשדנהבאישורספקמוכרשלמשרדהביטחון
כאמורלעיל,וגםאתראשהרשותהמקומית,כיווןשלפי
דיניהמכרזיםברשויותהמקומיות,הגורםהמוסמךלהחליט
עלהתקשרותבמכרזאובפטורממכרזהואראשהרשות,
אישור לעניין ממליץ גורם היא המכרזים ועדת ואילו

ההתקשרותע

פרטיות מטרות למגוון פלילי מידע העברת  סעיף 8
בחוץלארץמוסדרתבסעיףצ1)א(לחוקעבמסגרת 
זונדרשלעיתיםתרגוםנוטריונישלהמידעלשפהזרהע
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בפועל"יבוא"אוקביעהכאמור9עתיקוןסעיף17 אחרי"עונשמאסר לחוקהעיקרי, 17)א()1( בסעיף
בסעיףע)א()3(שניתנהלגביו"ע

בסעיף20)1(לחוקהעיקרי,במקום"בסעיףע)3("יבוא"בסעיףע)א()3("ע10עתיקוןסעיף20

בסעיף21)ב(לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף21

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

נציבבתיהסוהראוקציןבשירותבתיהסוהרשהואהסמיךלכך,לגבי ")1א(
סוהריםבשירותבתיהסוהר,לענייןמינויאוביטולמינוי,וכןלענייןעבודה,תפקיד

אושירות,למעןשירותבתיהסוהר,בידיאדםאחר;";

בפסקה)3(,במקום"בפרט4)1(עד)צ("יבוא"בפרטים4)1(עד)צ(ו־צ)עב("ע )2(

בסעיף23לחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיף23

)1(,אחרי"ולאהוטלעליועונשמאסר"יבוא"אוניתנהלגביוקביעה בפסקה )1(
כאמורבסעיףע)א()3(";

)2(,אחרי"ולאהוטלעליועונשמאסר"יבוא"אוניתנהלגביוקביעה בפסקה )2(
כאמורבסעיףע)א()3("ע

לפיכךמוצעלהתיראתהעברתהמידעגםלנוטריוןשבחר
האדםשהמידעעליולצורךתרגומהעזאת,בעודשהאחריות
ואופןהעברתהמידעלנוטריוןוממנוהלאהלנותןהזכות
במדינההזרהייקבעובנוהליהמשטרהובתיאוםביןכלל

הגורמיםהנוגעיםבדברע

סימןג'בפרקג'לחוקקובעהסדרבענייןהגבלה  סעיפים
שלמסירתמידעמהמרשםהפליליעבבחינהשל  9 ו־12

לגבי והמחיקה ההתיישנות הוראות מכלול 
קטיניםנמצאהלקונהבנוגעלקביעותביתמשפטבדבראי–
כשירותלעמודלדיןוקביעותכיהנאשםאינוברעונשין,
כאמורבסעיףע)א()3(לחוק,לגביקטינים,וזאתכתוצאה
משינוייםשנערכובנוסחהחוקבמסגרתהליךחקיקתהחוקע
לפיכך,מוצעלהשליםאתהפעריםכלהלן:לגביהתיישנות
ולא שנים עשרה שש לו מלאו שלא קטין של הרשעות
הוטלעליועונשמאסרבפועלכאמורבסעיף17)א()1(לחוק
-מוצעלהוסיףלהסדרזהגםקביעהכאמורבסעיףע)א(

)3(לחוקלגביקטיןשטרםמלאולוששעשרהשנים;באשר
להסדרהקבועבסעיפים23)1(ו-)2(לחוקבענייןתקופות
המחיקהשלפרטרישוםפלילילגביקטיןבטרםמלאולו
ששעשרהשניםולאחרמכןאםהורשעבעבירותולאהוטל
עליועונשמאסר-מוצעלהוסיףלסעיפיםאלהגםקביעות

כאמורבסעיףע)א()3(לחוקע

בסעיף20)1(לחוקנפלהטעותסופרכךשהסעיף  סעיף 10
מפנהלסעיףע)3(,אשראינוקייםבחוקעלפיכך 

מוצעלתקנוולהפנותלסעיףע)א()3(לחוקע

סעיפים 11, 16)1(, 23)5()א( ו–)ו( ו־26)2(

הסוהר, בתי בניהול העוסק גוף הוא שב"ס שב"ס:
ההדוק המגע בכךע הכרוך ובכל אסירים, במשמורת

והמתמשךשלהסוהריםוהעובדיםהמשרתיםבמיתקני
הפלילי, מהעולם המגיעים ועצורים אסירים עם שב"ס,
מחייבהקפדהיתרהבנוגעלהסרתהחששותלמעורבותם
בפליליםולשמירהעלטוהרהמידות,במטרהלמנועפגיעה
בביטחון ואף ובביטחונו הציבור בשלום הציבור, באמון
המדינהענוסףעלכך,העסקתסוהריםועובדיםהמעורבים
בפליליםעלולהלהביאלפשיעהביטחוניתופליליתאשר
תתבצעבתוךכותלימיתקניהכליאהומחוצהלהםעלפיכך,
מתחייבתנגישותלמידעפליליבהיקףרחבעלסוהרים,

עובדיםומועמדיםלשירותאולהעסקהבשב"סע

בהתאםלנוסחהנוכחישלהחוק,זכאינציבשב"ס
אוקציןשב"סשהואהסמיךלכך,למידעעלרישוםפלילי,
עדתוםתקופתהמחיקה,עלתיקיםתלוייםועומדיםועל
תיקיםסגוריםעכיווןשכך,מוצעלאפשרלנציבשב"סאו
יותר רחבה גישה כך, לשם הסמיך שהוא שב"ס לקצין
למידעהפליליבהיבטיםהנוגעיםלמינויוביטולמינוישל
סוהרים,לרבותלצורךטיפולבפיטורים,השעיהופגיעה
הנוגעיםלשימוש בגמלאותוכןלהתאיםאתההסדרים
במידעהפלילי,כמפורטלהלן:מוצעלהפרידאתהזכאות
למידעעלרישוםפליליעדתוםתקופתהמחיקהמפרט
צ)עא( צ)1(לתוספתהראשונהלחוקולקבועאותוכפרט
בתוספתהאמורהעלנוכחהשינויהמוצע,נדרשלתקןגם
11)ו(ו־36לחוקבמטרהלהבהירכיהחובה אתסעיפים
לבקשאתהסכמתושלהאדםשהמידעעליוואמותהמידה
לשקילתהמידעהפליליחלותגםעלקבלתמידעפלילי

לפיפרטצ)עא(ע

נוסףעלכך,בשלהשיקוליםלעיל,מוצעלתקןאת
שב"ס לקצין או שב"ס לנציב ולאפשר לחוק 21)ב( סעיף
גם מידע האמורות לתכליות לקבל לכך, הסמיך שהוא
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בסעיף24)א()4(לחוקהעיקרי-13עתיקוןסעיף24

בפסקתמשנה)ב(,אחרי"עבירותלפיסעיפים"יבוא"301ב)א(,301ג,"; )1(

בפסקתמשנה)ט(,בסופהיבוא")להלן-צובדברהוראותביטחון("ע )2(

קיצורן לנוכח בייחוד זאת, שנמחקוע רישום פרטי על
המשמעותישלתקופותההתיישנותוהמחיקהלפיהחוק,

לעומתהקבועבחוקהמרשםהפליליע

השר לביטחון הפנים:מכוחאחריותוהמיניסטריאלית
על והשמירה הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת על
אמוןהציבורבגופיםאלהועלטיבהשירותבהם,הפקיד
הנוגעות סמכויות הפנים לביטחון השר בידי המחוקק
ולסוהרים לשוטרים בנוגע שונים מינהליים לצעדים
במשטרתישראלובשירותבתיהסוהר,הכולליםאתאלה:
מינויקצינימשטרהבכיריםלפיסעיפים7ו־49ו)ב(לפקודת
פקודת - )להלן תשל"א-1971 חדש[, ]נוסח המשטרה
המשטרה]נוסחחדש[(;גיוסשוטריםלתפקידיםמיוחדים
לפיסעיף31לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[;פיטורישוטרים
והשעייתםלפיסעיפים10)2(,21ו־77ילפקודתהמשטרה
]נוסחחדש[,לפיסעיף74לחוקהמשטרה,התשס"ו-2006,
ולפיסימןצ1לדברהמלךבמועצהעלארץישראל,1922
עד1947;פגיעהבגמלהשלשוטריםלפיסעיפים76ו־77
לחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחחדש[,התש"ל-1970
)להלן-חוקהגמלאות(;מינויסוהריםבכיריםלפיסעיף
79לפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1971)להלן
-פקודתבתיהסוהר(;פיטוריםוהשעיהשלסוהריםלפי
סעיפים0ע)ג()2(ו־110עאלפקודתבתיהסוהרולפיסימןצ1
לדברהמלךבמועצהעלארץישראל,1922עד1947;ופגיעה

בגמלהשלסוהריםלפיסעיף1עלחוקהגמלאותע

גופים הם הסוהר בתי ושירות ישראל משטרת
המטפליםבעבירות,והמשרתיםבהםמקיימיםמגעהדוק
עםעבריינים,עצוריםואסיריםהמגיעיםמהעולםהפליליע
נוסףעלכך,מסורותלשוטריםסמכויותרחבותהנוגעות
יתירהוהסרתכל לציבורהרחבעמשכך,נדרשתהקפדה
חששלמעורבותםשלהשוטריםוהסוהריםבפליליםלשם
השירות ובטיב אלה בגופים הציבור אמון על שמירה
בהםעכיווןשכך,ניתנולגופיםאלהגישהרחבהלמידע
הפלילילצורךטיפולבמינוייםופיטורים,השעיהופגיעה
בגמלאותעהמשטרהקיבלההיתרזהכגוףהזכאילגישה
ישירהלמידעפלילילפיהחוק,ואילולשב"סמוצעבתיקון
זהלהרחיבאתהיקףהזכאותעהטיפולהמקדיםבהיבטים
להחלטות התשתית את מהווה ובשב"ס במשטרה אלה
השרלביטחוןהפניםבנושאעלפיכך,במקוםשבוההחלטה
נסמכתעלהמידעהפליליהרחב,ישמקוםלאפשרגםלשר
לביטחוןהפניםלהיחשףלאותומידעכדישיוכללממשאת
הסמכויותהנרחבותשהוענקולובאופןמפורטבדיןעלפיכך
ולצורךמימושסמכויותיו,מוצעלהוסיףלתוספתהראשונה

לחוקאתפרטצ)עב(ולאפשרלשרלביטחוןהפניםלקבל
תקופת תום עד לעיל המפורטות לתכליות פלילי מידע

המחיקהע

לנוכחהשינויהמוצע,נדרשלתקןגםאתסעיפים
את לבקש החובה כי להבהיר במטרה לחוק ו־36 11)ו(
הסכמתושלהאדםשהמידעעליוואמותהמידהלשקילת
מידעפליליחלותגםעלקבלתמידעפלילילפיפרטצ)עב(
השיקולים בשל מוצע, עוד לחוקע הראשונה לתוספת
האמוריםלעיל,לתקןאתסעיף21)ב(לחוקולאפשרלשר
לביטחוןהפניםלקבללתכליותהאמורותמידעגםעלפרטי
רישוםשנמחקועזאת,בייחודלנוכחקיצורןהמשמעותישל

תקופותההתיישנותוהמחיקהלפיהחוקע

נוסףעלכך,מוצעלאפשרלשרלביטחוןהפניםלקבל
מידעעלתיקיםסגוריםאותיקיםשעוכבובהםהליכים,
באמצעותהוספתפרט)16(לתוספתהשישיתלחוקעהוספת
)16(לתוספתהשישיתלחוקתאפשרלשרלביטחון פרט
הפניםגםלקבלמידעעלתיקיםשטרםהוגשבהםכתב
אישום,לפיסעיף30)ג(לחוקכתיקונוהמוצעכפישיפורט

בהמשךע

בינואר2019הושלמההרפורמהבעבירותהמתה,  סעיף 13
העונשין, לחוק 137 מס' תיקון פרסום עם 
העונשין, וחוק ,137 מס' תיקון - )להלן התשל"ז-1977
בהתאמה(,ביוםד'בשבטהתשע"ט)10בינואר2019()ס"ח
התשע"ט,עמ'230(עעוברלתיקוןמס'137,פרטירישוםבכלל
עבירותההמתהלאהתיישנוולאנמחקו,למעטעבירהשל
גרםמוותברשלנותעבמסגרתהרפורמההאמורהנקבעו
שתיעבירותחדשות:עבירהשלגרימתמוותבכוונהאו
באדישותכשהנאשםנתוןבמצבשלמצוקהנפשיתקשה
עקבהתעללותחמורהומתמשכתבואובבןמשפחתו,בידי
מישהנאשםגרםלמותו,ועבירהשלהמתהבקלותדעתע
לעבירותאלהנקבעעונשנמוךמ־20שנה,אךכזהשעולה
על10שניםעכיווןשחקיקתושלתיקוןמס'137הושלמה
במקביללחקיקתחוקהמידעהפלילי,לאנכללועבירות
אלהבמסגרתסעיף24לחוק,העוסקבמידעשאיןלגביו
התיישנותומחיקהעלנוכחהאמור,מוצעלהוסיףלסעיף
24)א()4()ב(לחוקאתהעבירותלפיסעיף301ב)א(ו־301ג
24)א()4()ט( לחוקהעונשיןעכמוכןמוצעלתקןאתסעיף
ביטחון הוראות בדבר הצו לראשונה מוזכר שבו לחוק,
]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1צ16(,התש"ע-2009
)להלן-הצובדברהוראותביטחון(,ולהגדירוכצובדבר
במקומות אליו לנוכחההצעהלהפנות הוראותביטחון,

נוספיםבחוק,כפישיפורטבהמשךע
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בסעיף30לחוקהעיקרי-14עתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"והכולבהתאםלכללים"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיפים11)ו(,12והתוספתהשנייהאוחיקוקאחר" )2(
יבוא"כאמורבסעיפים11)ו(,12ו־צ1)א("ואחרי"ובאישורועדתהחוקה"יבוא"אלאאם

כןהגוףאובעלהתפקידמנויבתוספתהשישית"ע

בסעיף32לחוקהעיקרי,אחרי"לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףצ1עתיקוןסעיף32
ונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-1996"יבוא"אועבירההמנויהבתוספתהשנייהלצו

בדברהוראותביטחון,למעטעבירההמנויהבתוספתהשביעיתלחוקזה"ע

בסעיף36לחוקהעיקרי-16עתיקוןסעיף36

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"פרטים3)1(ו–)2(,4,צ)1(עד)4(,"יבוא")עא(,)עב(,", )1(
והמילים"והתוספתהשנייהאוחיקוקאחר"-יימחקו;

בסעיףקטן)ג(,המילים"לשםהשתתפותבמכרז"-יימחקוע )2(

בסעיףע3לחוקהעיקרי-17עתיקוןסעיףע3

בסעיףקטן)א(,המילים"וכןלאיביאבחשבוןמידענוסףהנוגעלמידעהפלילי )1(
האמור"-יימחקו;

תמסור המשטרה כי קובע לחוק 30)א( סעיף  סעיף
מידעעלתיקיםתלוייםועומדיםבעתשהיא )2(14 
מוסרתמידעמהמרשםהפלילילמישזכאילקבלו 
עלפיהחוקעסעיף30)ג(לחוקמסייגאתמסירתהמידעעל
אישום כתב בהם הוגש שטרם ועומדים תלויים תיקים
לגופיםנותניזכות,רקאםטרםחלפהממועדפתיחתהתיק
התקופהשנקבעהבתקנותעאףעלפישהתקשרותבחוזה
לביצועעסקהעםגופיםשחוקחובתהמכרזיםחלעליהם
כהגדרתה זכות, היא אף מהווה מקומיות רשויות ועם
14לחוקנשמטה בחוק,הזכאותלקבלתמידעלפיסעיף
מסעיף30)ג(לחוקולפיכךמוצעלהוסיפהכעתבאמצעות
ההפניההכלליתלסעיף12לחוק,אשר,כאמורלעיל,חלגם
לענייןגופיםשהוסמכולקבלמידעמהמרשםהפלילילפי
סעיף14לחוקעמעברלכך,הטעמיםלהגבלהזועלמסירת
פלילילשםקבלת המידערלוונטייםגםלהעברתמידע
זכותבמדינהזרהועלכןמוצעלהוסיףגםאתסעיףצ1)א(
לחוקלרשימתהסעיפיםהמנוייםבסעיף30)ג(לחוקעלסיום,
מוצעשלאלהחילאתהסייגהקבועבסעיף30)ג(עלגופים
נותניזכותהמנוייםבתוספתהשישיתלחוק,לנוכחזכאותם

לקבלמידעגםעלתיקיםסגוריםע

סעיף32לחוקאוסרעלמסירתמידעעלזיכוי  סעיפים
נאשםעבצדזאת,מתירהסעיףלהעבירמידע  15 ו־27

זהלגופיםהזכאיםלגישהישירהלמידעפלילי, 
המנויה 10לחוק,לצורךחקירתעבירה בסעיף המנויים
)סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק הראשונה בתוספת

אכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-1996
)להלן-חוקהחיפושבגוף(,לשםמניעהוסיכולשלעבירה
כאמורוכןלשםשמירהעלביטחוןהמדינהבקשרלעבירה
כאמורענוסףעלכך,ניתןלמסורמידעזהלשירותהביטחון
הכללילשםקבלתהחלטהבדברהתאמהביטחוניתעכעת
מוצעלהוסיףגםעבירותהמנויותבתוספתהשנייהלצו
בדברהוראותביטחון,החלבאזוריהודהוהשומרון,אשר
לחוק הראשונה התוספת של לתכליתה זהה תכליתו
החיפושבגוףולפיכךישצורךלמסורמידעעלזיכוייםגם
לצורךחקירה,מניעהוסיכולשלעבירותהמנויותבועעל
אףהאמור,מוצעלהחריגמןהעבירותהמנויותבתוספת
להן שאין עבירות ביטחון הוראות בדבר לצו השנייה
מקבילהבתוספתהראשונהלחוקהחיפושבגוףעעבירות
אלהמנויותבתוספתהשביעיתאשרמוצעלהוסיפהלחוקע

הנורמטיבי האיסור את קובע לחוק ע3 סעיף  סעיפים
זכאי שאינו מי ידי על פלילי מידע לשקול  17 ו־20
לקבלווכןאיסורשקילתמידענוסףהנוגעלמידע 
הפלילי)להלן-מידענוסף(,שנודעבדרכיםאחרותכגון
מפסקידיןומהתקשורתעעלהפרתסעיףע3לחוקחלאיסור
פליליהמעוגןבסעיף42)ב(לחוק,אשרקובעעונשמאסר
שלשנהלמישמביאבחשבוןמידעפלילי,לרבותמידע
נוסף,בניגודלהוראותסעיףע3לחוקעהמחוקקהיהמודע
לכךשמידעפליליבעידןהאינטרנטאינומצוירקבמאגר
ישראל,וביקש משטרת ידי המנוהלעל המידעהפלילי
להבטיחכיהעיקרוןשלתקנתהשביםיחולגםבמקרה

3
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,מישאינוזכאילקבלמידעפלילימסוים ")א1(
בין אחר, לשםהעסקת לאיביאבחשבוןבשיקוליובקבלתהחלטה אוככלל,
במסגרתיחסיעבודהוביןשלאבמסגרתיחסיעבודה,מידענוסףהנוגעלמידע
פליליכאמור,לרבותבדרךשלתצהיר,הצהרהאושאלוןבכתב,והכוללמעטלשם

העסקהבידיאדםשמעסיקפחותמשישהעובדיםע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(לאיחולולענייןאלה: ")ב(

הדרושלשםהגנהעלאדםשהמידעעליואועלבןמשפחתו,עלקטין )1(
אועלחסרישע,לשםאבחוןשלמימהםאולשםטיפולבהם;

שימושבחומריחקירהובמידעמודיעינישהועברוכדין; )2(

מידעעלעבירהשנעברהבמסגרתההעסקהבידימקבלההחלטהע" )3(

בסעיף40)א(לחוקהעיקרי,במקום"בתוספתהראשונה,מכוחסעיף12והתוספתהשנייהע1עתיקוןסעיף40
אוחיקוקאחר"יבוא"בתוספתהראשונהאומכוחסעיף12,"ע

בסעיף41)ג(לחוקהעיקרי,במקום"מידעמהמרשםהפלילי"יבוא"מידעפלילי"ע19עתיקוןסעיף41

שבוהעברהפלילינודעממקורותאחריםעבמסגרתהדיונים
שהתקיימובוועדתחוקהחוקומשפטשלהכנסתעלדחיית
מועדכניסתהחוקלתוקף,התעוררההשאלהאםהסיפה
ובגינה האוסרתשקילתמידענוסף, ע3לחוק, סעיף של
מוטלאיסורפלילי,אינהרחבהמדיעפניותבענייןזההגיעו
מגורמיםרביםהןלוועדתחוקהחוקומשפטשלהכנסת
ההיערכות במהלך כך, על נוסף המשפטיםע למשרד והן
ליישוםהחוקהתבררכיהאיסורמשתרעגםעלפעילויות
שלאהייתהכלכוונהלאוסרן,כגוןשימושבחומריחקירה
שהועברוכדיןומידעשהועברעלידיגורםמוסמךבמסגרת
תפקידועבשלהקושיבקביעתעבירההנעשיתבמחשבותיו
שלאדםביחסלשקילתמידענוסףוהקושיבאכיפתהוכן
בשלהיקפוהרחבשלהאיסור,הנפרשעלמגווןידיעות
וסוגימידע,מוצעלתקןאתסעיף42)ב(לחוקבאופןשיבטל
על נוסף נוסףע מידע שקילת של הפלילית העבירה את
כך,מוצעלסייגאתהאיסורעלשקילתמידענוסףהנוגע
למידעהפלילי,כאמורבסעיףע3לחוק,רקכאשרהמידע
הפליליאוהמידעהנוסףמובאיםבחשבוןלשםהעסקת
אחר,ביןבמסגרתיחסיעבודהוביןשלאבמסגרתיחסי
עבודהעזאת,במטרהלשמראתאחתמהתכליותהמרכזיות
שלשמןנחקקחוקהמידעהפלילי-לעודדאתשיקומו
שלבעלרישוםפליליוהשתלבותוהמלאהבחברהובשוק
ויתאפשרלו ימיו ייזכרלוכל העבודה,כךשחטאולא
לפתוחדףחדשבחייועבדומהלהסדרהקבועבחוקשוויון
ההזדמנויותבעבודה,התשמ"ח-עע19,מוצעכיאיסורזה
נוסף עובדיםע שישה לפחות המעסיק אדם על רק יחול
הנוסף המידע את לדרוש אין כי להבהיר מוצע כך, על

גםלאבדרךשלתצהיר,הצהרהאושאלוןבכתבעלסיום,
מוצעלקבועבמפורשבסעיףקטן)ב(שלסעיףע3לחוקכי
האיסוריםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו־)א1(לאיחולו
גםעלמצביםשלאהייתהכוונהלאסוראותםמלכתחילה:
שימושבחומריחקירהובמידעמודיעינישהועברוכדין,
מקבל אצל העסקה במסגרת שנעברה עבירה על וכן
ההחלטה,וזאתנוסףעלהמצבהמעוגןכיוםבחוקהנוגע
לשקילתהמידעלשםהגנהעלאדםשהמידעעליואועל
בןמשפחתו,עלקטיןאועלחסרישע,לשםאבחוןשלמי

מהםאולשםהטיפולבהםע

וזהנוסחושלסעיףע3)ב(לחוקשמוצעלהחליפו:

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןהדרושלשם ")ב(
הגנהעלאדםשהמידעעליואועלבןמשפחתו,עלקטיןאו
עלחסרישע,לשםאבחוןשלמימהםאולשםטיפולבהםע"

סעיף41)ג(לחוקמסמיך,ביןהשאר,אתהממונה  סעיף 19
עלהביקורתכמשמעותובסעיף41לחוקלקבל 
ואולם תפקידוע מילוי לשם הפלילי מהמרשם מידע
מן למידע רק לא להזדקק עשוי הביקורת על הממונה
המשטרתי המרשם מן למידע גם אלא הפלילי המרשם
כיווןשמתפקידולבקראתהשימושבמידעהפליליעלידי
הגופיםהכפופיםלביקורתו,לרבותאתהשימושבמידע
מןהמרשםהמשטרתיעלפיכך,מוצעלהסמיךאתהממונה
בהגדרתו כאמור אשר פלילי, מידע לקבל הביקורת על
שבסעיף1לחוק,כוללהןמידעמהמרשםהפליליוהןמידע

מהמרשםהמשטרתיע
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בסעיף42)ב(לחוקהעיקרי,המילים"אוהביאבחשבוןמידענוסףהנוגעלמידעפלילי20עתיקוןסעיף42
כאמור"-יימחקוע

בסעיף43לחוקהעיקרי-21עתיקוןסעיף43

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

הוראותבדברמסירתמידעבידימשטרתישראללפיחוקזהע"; )3("

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

שרהמשפטים,בהתייעצותעםהשרהממונהעלהגוףהמנויבסעיף11)ב( ")א1(
עד)ד(,לפיהעניין,רשאילקבועהוראותבדברמסירתמידעבידיגוףכאמור,לפי

סעיפים11)ב(עד)ד(ו־30)ב(ע"

בסעיף47לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)2(יבוא:22עתיקוןסעיף47

פסקה)3(-תימחקע" )2("

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-23ע

בפרט1)10(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )1(

בפרט2,ברישה,אחרי"להליךהפלילי"יבוא"אולהליךמשפטיאחר"; )2(

בפרט3)2(,במקום"אובתוספתהחמישית"יבוא"בתוספתהחמישיתאובתוספת )3(
השישית",והסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק;

בפרט4)צ(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )4(

בפרטצ- )צ(

חדש[ ]נוסח העיריות לפקודת 170)ב1( סעיף  סעיף 22
)להלן-פקודתהעיריות(מקנהסמכותלקבל 
מידעפלילילצורךמינוייםלתפקידיםמסוימיםברשות
)3(שלהסעיףהאמור המקומיתעלשםכךקובעתפסקה
כיהשרלביטחוןהפנים,בהתייעצותעםשרהמשפטים
ובאישורועדתהפניםואיכותהסביבהשלהכנסת,יקבע
ואולם למינויע מועמד של פלילי מידע למסירת דרכים
סמכותזומנוגדתלעיקרוןשנקבעבסעיףצלחוק,שלפיו,
עלאףהאמורבכלדין,מסירתמידעפליליתיעשהבהתאם
להוראותהחוקוהתקנותמכוחועלפיכך,מוצעלתקןאת
47)2(לחוקהמידעהפלילי,אשרעורךתיקוןעקיף סעיף
לסעיף170)ב1(לפקודתהעיריות,באופןשפסקה)3(שבסעיף

170)ב1(האמור-תימחקע

וזהנוסחהשלפסקה)2(לסעיף47לחוק,שמוצעלהחליפה:

בפסקה)3(,אחרי"בסעיףזה"יבוא"ועלדרכימסירת )2("
מידעבדברהגשתכתבאישוםאוקיוםחקירהבעבירהלפי

הוראותפסקה)2א(ע"

סעיף 23)1( עד )4(, ו–)5()ב( עד )ה( ו–)ז( עד )יב(

לפסקאות )1(, )3(, )4(, ו–)5()ב( עד )ד( ו–)ט(

התוספתהראשונהלחוקקובעתלגביחלקמהפרטים
המנוייםבהכימידעעלתיקיםתלוייםועומדיםיימסר
רקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישוםעהתקנתןשל

תקנותלהגבלתמסירתמידעעלתיקיםשטרםהוגשבהם
כתבאישוםבחלוףהתקופותשייקבעובתקנותמייתרתאת
הצורךבהגבלהזועכעת,משפורסמהלהערותציבורטיוטת
תקנותבענייןזהומתוכנןלהביאןלאישורועדתחוקהחוק
ומשפטשלהכנסתעוברלהשלמתההליךלחקיקתהחוק
המוצע,מתייתרהצורךבהגבלההפרטניתהקבועהבחלק
מהפרטיםעלפיכך,מוצעלתקןבהתאםאתפרטים1)10(,3)2(,

4)צ(ו־צ)2(עד)4(ו–)17(לתוספתהראשונהלחוקע

3)2(לתוספתהראשונהלחוק, כמוכן,באשרלפרט
נקבעבוכיהמידעהפלילייימסרלמנהלהכלליאולממונה
הביטחוןשלגוףהמנויבתוספתהראשונה,בתוספתהשנייה
אובתוספתהחמישיתשלהחוקלהסדרתהביטחוןבגופים
ציבוריים,התשנ"ח-ע199)להלן-החוקלהסדרתהביטחון(,
לענייןמינויעובדיםאוביטולמינוים,אולענייןביצוע
עבודה,תפקידאושירותבאותוגוףבידיאדםאחרשלגביו
כמפורט אבטחה פעולות ביצוע ולעניין המידע מבוקש
בחוקהאמורעבחוקלהסדרתהביטחוןנקבעכיגוףציבורי
המנויבתוספותלאותוחוקיונחהעלידימשטרתישראל,
שירותהביטחוןהכללי,מערךהסייברהלאומיאוצה"לע
צה"למנחהאתהגופיםהמנוייםבתוספתהשישיתלחוק
להסדרתהביטחוןאשרלהםמיתקןימיכהגדרתובחוק
ימיתע אבטחה פעולות ביצוע לעניין הביטחון, להסדרת
כדילאפשרלצה"ללהנחותאתהגופיםהמנוייםבתוספת
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בפסקה)1(,המילים"נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכך-לגביעובדי )א(
וסוהרישירותיבתיהסוהר"-יימחקו;

בפסקה)2(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )ב(

בפסקה)3(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )ג(

בפסקה)4(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )ד(

פסקה)7(-תימחק; )ה(

אחריפסקה)ע(יבוא: )ו(

נציבבתיהסוהראוקציןבשירותבתיהסוהרשהואהסמיךלכך- ")עא(
לגביסוהריםבשירותבתיהסוהר,לענייןמינויאוביטולמינוי,וכןלעניין

עבודה,תפקידאושירות,למעןשירותבתיהסוהר,בידיאדםאחר;

השרלביטחוןהפנים-לענייןסמכויותיולגביקציןמשטרהבכיר )עב(
לפיסעיפים49,7ו)ב(ו־77ילפקודתהמשטרה]נוסחחדש[ולפיסעיף74
לחוקהמשטרה,התשס"ו-32006,סמכויותיולגבישוטרלפיסעיפים10)2(,
21ו־31לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,לפיסימןצ1לדברהמלךבמועצה
עלארץישראל,1922עד41947ולפיסעיפים76)ב(ו־77לחוקהגמלאות,
סמכויותיולגביסוהרבכירלפיסעיפים79ו־110עאלפקודתבתיהסוהר,
וסמכויותיולגביסוהרלפיסעיף0ע)ג()2(לפקודתבתיהסוהר,לפיסימןצ1
לדברהמלךבמועצהעלארץישראל,1922עד1947ולפיסעיף1עלחוק

הגמלאות;לענייןזה-

חדש[, ]נוסח )גמלאות( המדינה שירות חוק - הגמלאות" "חוק
התש"ל-1970צ;

"סוהר"ו"סוהרבכיר"-כהגדרתםבפקודתבתיהסוהר;

חדש[, ]נוסח הסוהר בתי פקודת - הסוהר" בתי "פקודת
התשל"ב-61971;";

השישיתלחוקלהסדרתהביטחון,ובכללזהבעלירישיון,
שבבעלותם האמורה בתוספת המנויים חזקה או היתר
בדיקת לבצע ימי, מיתקן מפעילים שהם או ימי מיתקן
מידעפלילילצורךמינויעובדים,ביצועעבודה,תפקיד
אושירות,ישצורךלתקןאתפרט3)2(לתוספתהראשונה
לחוק,כךשתכלולגםאתהתוספתהשישיתלחוקלהסדרת

הביטחוןותאפשרלגופיםאלהקבלתמידעפליליע

לפסקה )5()ה(

עיון זכות תדפיס למסור מאפשר לחוק 4)ד( סעיף
לעורךדיןשקיבלייפויכוחמיוחדלכךמהאדםשהמידע
עליו,לשםייצוגובביתמשפט,ביתדיןאולפניגוףמינהלי,
הזכאיםלקבלמידעפליליעהיקףהמידעהנמסרלפיסעיף

4)ד(לחוקזההלהיקףהמידעשבעלהרישוםזכאילועפרט
צ)7(לתוספתהראשונהלחוקמקנהלעורךדיןכאמורזכאות
לאותההתכליתבדיוק,ואולםבהיקףמידעמצומצםיותר
-קריפרטירישוםפליליעדתוםתקופתהמחיקהומידע
עלתיקיםתלוייםועומדים-ולפיכךעומדבסתירהלאמור
בסעיף4)ד(לחוקומגבילאתיכולתהייצוגשלעורךהדיןע
לנוכחהאמורמוצעלמחוקאתפרטצ)7(לתוספתהראשונה

לחוק,וזהנוסחו:

עורךדיןאשרקיבלייפויכוחמיוחדלכךמהאדם )7("
שהמידעעליו,לשםייצוגובביתמשפט,ביתדיןאולפני
גוףמינהלי,הזכאיםלקבלמידעפלילילפיהוראותהחוק;
בסעיףקטןזה,"עורךדין"-לרבותמתמחההמועסקעל

ידו;"ע

ס"חהתשס"ו,עמ'130ע 3

חוקיא"י,כרךג',עמ')ע(ע273,)א(69צ2ע 4

ס"חהתש"ל,עמ'צ6ע צ

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'9צ4ע 6
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]נוסחחדש[, ]נוסחחדש["-פקודתהמשטרה "פקודתהמשטרה
התשל"א-1971;

"קציןמשטרהבכיר"ו"שוטר"-כהגדרתםבפקודתהמשטרה]נוסח
חדש[;";

בפסקה)13(,במקום"שהוסמךעלידיהנגידאועלידיהממונהעלשיתוף )ז(
בנתוניאשראי"יבוא"שהוסמךעלידימימהם",במקום"ו־36יא"יבוא"36יא

ו־36יא1"ובמקום"לפיסעיף11א"יבוא"לפיסעיפים11או־צ1ג)ב(";

בפסקה)14(,אחרי"סעיף16לחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-1969"יבוא )ח(
19לחוקמוסדותחינוךתרבותיים "ולענייןהעסקתעובדחינוךכאמורבסעיף

ייחודיים,התשס"ח-ע7200";

בפסקה)17(,הסיפההחלבמילים"לענייןפרטזה"-תימחק; )ט(

טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה, הנוער חוק "לפי אחרי )ע1(, בפסקה )י(
התשל"א-1971"יבוא"מפקחוהמפקחהארציעלהאומנהלפיחוקאומנהלילדים,

התשע"ו-2016ע";

לפסקה )5()ז(

)רישוי(, הבנקאות לחוק ע1 מס' תיקון במסגרת
לחוק נוסף הבנקאות(, חוק - )להלן התשמ"א-1ע19
הבנקאותפרקד'2שעניינוסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב,
ולפיומישעוסקבסליקתעסקאותבכרטיסחיובנדרשלקבל
רישיוןסולקמנגידבנקישראלעעלמתןהרישיוןכאמור,
כמוגםהיבטיםנוספיםהנוגעיםלבדיקותיושרויושרה
הוחלו בסולק, ושולטים היתר בעלי משרה, נושאי של
,6 הוראותשונותמחוקהבנקאות,כגוןהוראותסעיפים
36יאו־36יא1לחוק 34ו־34אלחוקהבנקאות)בסעיפים
1941 הבנקאות, מפקודת שונות הוראות וכן הבנקאות(
)להלן-פקודתהבנקאות(,כגוןהוראותסעיף11אלפקודת

הבנקאות)בסעיףצ1ג)ב(לפקודתהבנקאות(ע

את כולל אינו לחוק הראשונה לתוספת צ)13( פרט
סעיף36יא1לחוקהבנקאות,אשרקובע,ביןהשאר,כינדרש
בסולק, שליטה בעל של גם ויושרה יושר היבטי לבדוק
מאותםהשיקוליםשקיימיםלגביבעלישליטהבתאגיד
בנקאי,ומחילאתהוראותסעיף34לחוקהבנקאות)המקנה
לנגידבנקישראלסמכותלשקולאתיושרוויושרתושלמי
שמבקשלשלוטבתאגידבנקאיבמסגרתמתןהיתרשליטה(
וכןאתהוראותסעיף34אלחוקהבנקאות)המקנהלנגיד
סמכותלבטלאולשנותהיתר,ביןהשאר,במקרהשבובעל
ההיתראונושאמשרהבוהורשעבעבירה,אשרחומרתה,
מהותהאונסיבותיהמצדיקותאתביטולההיתראואת
שינויו(,החליםעלתאגידבנקאי,גםעלסולקעכמוכן,פרט
צ)13(לתוספתהראשונהלחוקאינוכוללאתסעיףצ1ג)ב(
לפקודתהבנקאותאשרקובע,ביןהשאר,כיהוראותסעיף
11אלפקודתהבנקאות)המקנהסמכותלמפקחלהתנגד
למינוינושאמשרה,ביןהשאר,בשלהעדריושראויושרה(
יחולועלסולקכאילוהיהתאגידבנקאיעאשרעלכן,מוצע

לתקןאתפרטצ)13(לתוספתהראשונהלחוקולהוסיףבואת
סעיף36יאלחוקהבנקאותוסעיףצ1ג)ב(לפקודתהבנקאות,

לענייניםהמוזכריםבאותופרטע

לתוספת צ)13( פרט את לתקן מוצע כך, על נוסף
הראשונהלחוק,כדילאפשרגםלמפקחעלהבנקיםלהסמיך
גורםמטעמו,שהואעובדבנקישראל,לצורךשקילתהמידע
הפליליבנוגעלמתןרישיונות,מינוייםוהיתרים,כמפורט
באותופרט;זאת,בהתאםלקבועבפרטזהכיוםלענייןנגיד

בנקישראלוהממונהעלשיתוףבנתוניאשראיע

לפסקה )5()ח(

סמכות מקנה לחוק הראשונה לתוספת צ)14( פרט
לשקולמידעפלילילשםהעסקתעובדיחינוךלפיחוק
פיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-1969,במוסדותחינוךשבהם
של וביטחונם שלומם על הגנה לשם קטינים, לומדים
מידע לשקול סמכות זה לפרט להוסיף מוצע הקטיניםע
פליליגםבנוגעלהעסקתעובדיחינוךלפיחוקמוסדות
חינוךתרבותייםייחודיים,התשס"ח-ע200,כדילהגןגםעל
שלומםוביטחונםשלקטיניםהלומדיםבמוסדותמסוגזהע

לפסקה 5)י(

סמכות מקנה לחוק הראשונה לתוספת צ)ע1( פרט
למפקחיםולממוניםשמונולפיחוקהפיקוחעלמעונות,
התשכ"ה-צ196,חוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,
התשל"א-1971,וחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,
התשע"ט-ע201,לקבלמידעפלילילשםהגנהעלשלומם
וביטחונםשלקטיניםוחוסיםאחריםבמסגרותהנתונות
לפיקוחםעמוצעלהוסיףלפרטזהגםמפקחומפקחארצי
עלהאומנהלפיחוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016,לשם

אותההתכליתע

ס"חהתשס"ח,עמ'742ע 7

ס"חהתשע"ו,עמ'6עצע ע
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בפסקה)21(,במקוםהסיפההחלבמילים"ולענייןרישיוןזירה"יבוא"לעניין )יא(
רישוםבמרשםהרכזיםכרכזהצעהלפיסעיפיםצ3מאו־צ3מבלחוקניירותערך,
לענייןרישיוןזירהלפיסעיפים44יג,44כג,44כדו־44כולחוקניירותערך,ולעניין
רישיוןבורסהורישיוןמסלקהלפיסעיפיםצ4א,צ4ה,צ4טו–0צאלחוקניירותערך
-מידעעלבעלהשליטהונושאימשרהבכירהבתאגידהמבקשונושאימשרה
בכירהבבעלהשליטה,ולענייןהיתרהחזקהבבורסהובמסלקהלפיסעיפיםצ4ז
ו־0צאלחוקניירותערך-מידעעלמבקשההיתרונושאימשרהבכירהבו,והכול

עלפינהליםשייקבעו;";

בפסקה)22(,אחרי"אישורמנהלקרןומתןהיתר"יבוא"החזקתאמצעי", )יב(
במקום"בעלהשליטהבכלאחדמהםואדם"יבוא"אדם"ואחרי"החלטותהנוגעות
לניהולקרןשבניהולמנהלהקרן"יבוא"ונושאמשרהבמחזיקאמצעישליטה

בתאגידהמבקשובאדםכאמור"ע

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,תחתהכותרת"גופיםובעליתפקידיםהרשאיםלקבל24ע
מידעמהמרשםהפליליעדתוםתקופתההתיישנות"יבוא:

לפי תמיכה מתן לשם ממשלתי, משרד של אחרת ועדה או תמיכות ועדת "1ע
סעיף3אלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-צע919,אותמיכה,הקצבהאומענקלפי
הוראותשנקבעובהתאםלסעיף0צלחוקהאמוראולפיחיקוקאחר,למעטתמיכה,

הקצבהאומענקהניתניםמכוחחובהשבדיןע"

לפסקה )5()יא( ו–)יב(

מוצעלתקןאתפרטיםצ)21(ו־צ)22(לתוספתהראשונה
לחוקכךשהגורמיםהמצויניםבהםיהיותואמיםלגורמים
שרשותניירותערךמוסמכתלבדוקאתמהימנותםטרם
מתןרישיוןאוהיתרלפיהסעיפיםהמסמיכיםבחוקניירות
ערך,התשכ"ח-ע196,חוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-צ199,

וחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-1994ע

כמוכן,מוצעלהוסיףלפרטצ)21(לתוספתהראשונה
לבדוק מוסמכת ערך ניירות הגורמיםשרשות לחוקאת
אתמהימנותםלצורךרישוםרכזהצעהאולצורךקבלת
רישיוןבורסהאורישיוןמסלקהוהיתרהחזקהבבורסה
אומסלקהעהוספתגורמיםאלהלתוספתהראשונהלחוק
פעילות וסטנדרט גבוה ערכי סטנדרט להבטיח נועדה
ויושרהשלהגורמיםהמפוקחיםשעוסקיםבניהולכספי
אחריםובפעילותבעלתחשיבותמרכזיתלניהולוופיתוחו
שלשוקההוןהישראליערשותניירותערך,המפקחתעל
גופיםאלה,מוסמכתלבצעבדיקתמהימנותלגורמיםאלה
פגיעה מפני חיוניים ציבוריים אינטרסים על להגן כדי
משמעותית,ובכללזהשמירהעלכספיהציבורוהבטחת

אמוןהציבורבשוקההוןע

מוצעלעגןבתוספתהשנייהלחוקסמכותלקבל  סעיף 24 
ולשקולמידעפלילילשםמתןתמיכה,לפיסעיף 
3אלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-צע19)להלן-חוק

יסודותהתקציב(,שלפיומוענקותתמיכותלמוסדותציבור
)בעיקרעמותותוחברותלתועלתהציבור(,אולשםתמיכה,
הקצבהאומענק,לפיהוראותשנקבעובהתאםלסעיף0צ
לחוקיסודותהתקציב,)קריהוראותמינהלשקבעהחשב
הכלליבמשרדהאוצרלענייןחלוקתתמיכות,ובכללזה
הוראתהתכ"ם2ע6בדברתמיכותמתקציבהמדינהבגופים
אחרים(,אותמיכה,הקצבהאומענקהניתניםלפיחיקוק
התשי"ט-9צ19ע הון, השקעות לעידוד החוק כגון אחר,
אחרת לוועדה או תמיכות לוועדת תאפשר זו הסמכה
תקופת תום עד פלילי מידע לקבל ממשלתי משרד של
ולשקול לחוק, 12 סעיף להוראות בהתאם ההתיישנות,
או המענק התמיכה, מתן על ההחלטה במסגרת אותו
ההקצבהעזאת,במטרהלמנועמהטבותכספיותהניתנות
עלידיהמדינהלהגיעלגורמיםעבריינייםולמנועשימוש
בהןלתכליותאחרותמאלהשלשמןניתנועהיבטזהמהווה
נדבךמהותיבאמוןהציבורבפעילותגופיםאלהענוסףעל
כך,תיקוןזההולםגםאתדרישתארגוןה-OECDלהביא
המקבלים גורמים של מעורבותם בדבר מידע בחשבון
הטבותמןהמדינהבעבירותשלמתןשוחדלעובדציבור
זרעיובהרכילאניתןלקבלמידעפלילילפיפרטזהלשם
מתןתמיכה,הקצבהאומענקהניתניםמכוחחובהשבדין,
שהמשרד מאחר זאת, לאומי; ביטוח קצבאות דוגמת
הממשלתימחויבבהענקתםבלאשיקולדעתהנוגעלמידע
פליליעלאודותאדם,ולפיכךאיןהצדקהלהעברתהמידעע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 9
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תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלחוקהעיקרי-צ2ע

מתחתלכותרת"הסכמהלמסירתמידעמהמרשםהפליליומידעעלתיקיםתלויים )1(
ועומדיםלפיסעיפים11או12לחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2019"

יבוא:

"חלק א': כתב הסכמה למסירת מידע פלילי - יחיד";

בחלקא',המילים"כאמורבתוספתהראשונהאובתוספתהשנייהלחוק"-יימחקו; )2(

בסופהיבוא: )3(

"חלק ב': כתב הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי - תאגיד

אניהח"ממטה______,מס'זהות_________,נותן/תבזהבשם_____________]שםמלא
שלהתאגידשבשמוניתנתההסכמה[,מס'תאגיד______)להלן-התאגיד(,את
הסכמתילכךשמשטרתישראלתמסורמידעעלהתאגידמהמרשםהפלילי,וכן
מידעעלתיקיםתלוייםועומדים,בהתאםלהוראותחוקהמידעהפליליותקנת
את לקבל הזכאי הגורם )שם ל______ החוק( - )להלן התשע"ט-2019 השבים,

המידע(,לשם__________________)פירוטמטרותמסירתהמידעלפיהחוק(ע
יובהרכיהסכמתיזוחלהגםעלמסירתמידעפלילילגורםהנ"למזמןלזמןלשם

מעקבתקופתיאחרשינוייםשחלובמידעהפליליעלהתאגידע
הובאלידיעתיכיאניזכאילפיהחוקלעייןבתחנתמשטרהברישומיםהמנוהלים

עלשמיבמרשםהפליליובמרשםהמשטרתיע
הובהרליבזהכיככלשישלחובתהתאגידרישוםכאמור,איןבכךבהכרחכדי
לשלולאתקבלתהזכותאוהתפקידוהתאגידרשאילצרףמידעעלשיקומו,ובכלל
זהצעדיםשננקטולמניעתביצועעבירותבעתיד,כדישיילקחבחשבוןבעתבחינת

בקשתו,בהתאםלאמותהמידהשנקבעובחוקע
ידועליכיבהסכמתיזוהתאגידמוותרעלקבלתהודעהעלמסירתהמידע,וכל

זאתבכפוףלהוראותהחוקע

תאריך___________________חתימה_____________

וההחלטות ההתאגדות פימסמכי בזהכיעל עו"ד_____,מאשר/ת אניהח"מ,
שלהתאגיד______)שםהתאגיד(,מס'___________)מס'זיהוישלהתאגיד(,מר/

גב'____________מס'זהות_______________מוסמכ/תלהתחייבבשםהתאגידבכל
הקשורל_________)פירוטמטרותמסירתהמידעלפיהחוק(ע

_________________ ______________ ________________________ ________
חתימהוחותמת"ע מס'רישיון שםפרטיושםמשפחה תאריך

תיקוןהתוספת
השישית

בתוספתהשישיתלחוקהעיקרי-26ע

במקוםפרט)1(יבוא: )1(

מוצעלעגןבתוספתהשלישיתלחוקנוסחכתב  סעיף 25
הסכמהלמסירתמידעפליליעלתאגידבמטרה 

להתאיםאתכתבההסכמהלמאפייניהתאגידע

פרט1לתוספתהשישיתלחוקמעגןאתסמכות  סעיף
סגורים תיקים על מידע לקבל המדינה נשיא )1(26 

לשםבחינתבקשותלפיסעיףצ2לחוקעואולם 
סמכותנשיאהמדינה,אשרנוגעתלמידעפלילירחבהיותר
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נשיאהמדינה,ראשהממשלהאושראחרשהחליטהעליוהממשלהלפי )1("
סעיף12לחוק־יסוד:נשיאהמדינה,אומישהםהסמיכולכך,לענייןסמכותהנשיא

לפיסעיף11)ב(לאותוחוקוסעיףצ2לחוקזה;";

אחריפרט)צ1(יבוא: )2(

הגורםהמנויבפרטצ)עב(לתוספתהראשונה,לענייניםהמפורטיםבאותו )16("
פרטע"

הוספתתוספת
שביעית

אחריהתוספתהשישיתלחוקהעיקרייבוא:27ע

"תוספת שביעית

)סעיף32(

עבירות לפי התוספת השנייה לצו בדבר הוראות ביטחון אשר לשם חקירתן, מניעתן, 
סיכולן או לשם שמירה על ביטחון המדינה בקשר אליהן, לא יימסר מידע הנוגע לזיכוי

עבירותלפיסעיפיםע21,צ317,22,ע31ו־319לצובדברהוראתביטחון; )1(

עבירותלפיסעיפים4,צ,6ו־10אלצובדבראיסורפעולותהסתהותעמולהעויינת )2(
)יהודהוהשומרון()מס'101(,תשכ"ז-101967;

עבירותלפיתקנות63,60,עע,94,91,90,צ97,96,9,ע140,137,136,129,100,9, )3(
143ב,143דו־144לתקנותההגנה)שעתחירום(,צ194,כפיתוקפןבאזור;

עבירותלפיסעיפים397,394,393,ע410,409,40)1(ו־412לחוקהפליליהירדני)מס'16( )4(
לשנת111960ע"

תיקוןחוק
הסניגוריה
הציבורית

בחוקהסניגוריההציבורית,התשנ"ו-צ12199,בסעיף12)ג(,בסופויבוא"אואםהורשעע2ע
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילהתמנותכסניגורציבורי

אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור"ע

וכוללתגםסמכותלחוןלפיסעיף11)ב(לחוקיסוד:נשיא
המדינהעלפיכךמוצעלהסמיךאתנשיאהמדינהלקבל
מידעעלתיקיםסגוריםגםלצורךהפעלתסמכותולפי
סעיף11)ב(לחוקיסוד:נשיאהמדינהעבצדהאמור,מאחר
שהחלטתנשיאהמדינהמחייבתלפיסעיף12לחוקהיסוד
האמורגםחתימתקיוםשלראשהממשלהאושראחר
שהחליטהעליוהממשלה,מוצעלהסמיךגםאותםלקבל
מידעפלילילתכליתזועהנוסחהמוצעתואםאתפרט2)12(

לתוספתהראשונהלחוק,המסמיךאתהגורמיםהאמורים
לקבלמידעפלילילענייןסמכויותנשיאהמדינהלפיסעיף

11)ב(לחוקיסוד:נשיאהמדינהוסעיףצ2לחוקע

הסניגוריה לחוק עקיף תיקון לערוך מוצע  סעיף 28
הציבורית,התשנ"ו-צ199,בסעיף12שבו,באופן 
שיאפשרלסניגוריההציבוריתלקבלמידעפלילילצורך

מינויסניגורציבורישאינועובדמדינהע

קובץהמנשריםמס'6,עמ'227ע 10

פורסםבעיתוןהרשמיהירדני,גיליוןמס'7ע14,מיום1960עצע1,עמ'374ע 11

ס"חהתשנ"ו,עמ'ע;התשע"ו,עמ'9ע11ע 12
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