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   תקנות בתי המשפט )סדרי דין בבקשה לאסור פרסום שם חשוד(, 
התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–108  70ה  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה 

תקנות אלה:

בתקנות אלה, "בקשה" - בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 70)ה1( לחוק    1
ניתן  וכן  פקסימיל ה,  באמצעות  או  המשפט  לבית  במסירה  להגיש  ניתן  בקשה  )א(    2
או  מעצר  בהארכת  דיון  לצורך  שופט  לפני  חשוד  הבאת  בעת  פה  בעל  להעלותה 

שחרור ממעצר 

חשוד שהגיש בקשה לאסור את פרסום שמו, ישלח העתק ממנה ליחידה החוקרת  )ב( 
ויוודא את קבלתה; ואולם אין באי–וידוא הקבלה כדי לפגוע בתוקף הבקשה 

הבקשה תועבר בלא דיחוי לשופט ותידון בהקדם האפשרי; בית המשפט רשאי  )ג( 
להורות על איסור פרסום זמני עד למועד הדיון בבקשה  

בית המשפט רשאי להחליט לאסור את הפרסום על יסוד הבקשה בלבד   )ד( 

בהקדם  המשטרה,  בתחנת  הנמצא  מיוצג  שאינו  עצור  תיידע  חוקרת  רשות  )א(    3
המשפט  מבית  לבקש  זכותו  על  מעצר  להארכת  שופט  לפני  הובא  ובטרם  האפשרי 

לאסור את פרסום שמו  

הנמצא  או  חקירה  לצורך  משטרה  בתחנת  הנמצא  מיוצג,  שאינו  עצור  ביקש  )ב( 
באמצעות  המשפט  לבית  הבקשה  תועבר  המשפט,  לבית  בקשה  להגיש  במשמורת, 

הרשות החוקרת במסירה לבית המשפט  

ביקש העצור להגיש בקשה כאמור, ימסור לו החוקר, לבקשתו, טופס לפי התוספת  )ג( 
הרביעית לחוק, ויאפשר לו להכין את הבקשה בהקדם האפשרי 

נדרשת  בהם  שנוכחותו  חקירה,  הליכי  של  בעיצומם  מיוצג  שאינו  עצור  נמצא  )ד( 
להשלמתם, ומסירת הטופס והכנת הבקשה על ידי העצור מחייבת את הפסקתם או 
דחייתם, וניתנה לעצור האפשרות להגיש את הבקשה וכן הודע לו כי אם לא יגישה 
כעת לא יוכל לעשות כן בזמן הקרוב - לא תופסק חקירתו לצורך הכנת הבקשה, אלא 

אם כן מצא הממונה על החקירה, שהפסקת החקירה לצורך זה לא תפגע בחקירה  

)א( ניתנה החלטה בבקשה לאיסור פרסום, ולא נמסרה לחשוד במהלך הדיון, תומצא    4
ההחלטה למען או למספר הפקסימילה שצוינו על גבי הבקשה  

היא  מיוצג,  שאינו  עצור  מצוי  שבחזקתה  החוקרת  לרשות  ההחלטה  הומצאה  )ב( 
תיידע את העצור בדבר ההחלטה 

אלא  בנוכחותו  שלא  הדיון  את  לקיים  ניתן  סנגור,  ידי  על  מיוצג  החשוד  היה  )א(    5
בנוכחות סנגורו; היה החשוד עצור, יקוים הדיון בנוכחותו גם אם הוא מיוצג, זולת 

אם החליט בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו או לבקשתו 

או  מעצר  בהארכת  הראשון  הדיון  לפני  בקשתו  את  והגיש  עצור,  החשוד  היה  )ב( 
שחרור בערובה, ניתן לקיים את הדיון בבקשה במועד הדיון כאמור  

הגדרה

הודעה לחשוד על 
איסור הפרסום

דיון בבקשת איסור 
פרסום

העברת בקשה 
לאיסור פרסום שם 

של עצור על ידי 
הרשות החוקרת

__________
ס"ח התשמ"ד עמ' 198; התשס"ג, עמ' 202   1

הגשת בקשה של 
חשוד לאיסור 

פרסום מידע
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הראשון  הדיון  לפני  בבקשה  הדיון  קיום  את  למנוע  כדי  )ב(  משנה  בתקנת  אין  )ג( 
בהארכת המעצר או השחרור בערובה של העצור כאמור בתקנת משנה )א(, אם הוגשה 
מטעמים  כך  לעשות  שיש  המשפט  בית  סבר  אם  או  הפרסום  איסור  לביטול  בקשה 

אחרים  

נתן בית המשפט צו לאיסור פרסום שם חשוד -    6
בנוגע  החשוד  של  בעניינו  המשפט  לבית  שיגיש  הליך  בכל  התובע  זאת  יציין   )1(
לעבירה שבקשר אליה ניתן איסור הפרסום, בראש כתב בית–הדין שיגיש ולפני בית 

המשפט בפתח הדיון, וכן יציין את מספר ההליך שבמסגרתו ניתן הצו;

יציין זאת החשוד בכל הליך שיגיש לבית המשפט בנוגע לעבירה שבקשר אליה   )2(
ניתן צו איסור הפרסום, בראש כתב בית הדין שיגיש ולפני בית המשפט בפתח הדיון 

וכן יציין את מספר ההליך שבמסגרתו ניתן הצו 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    7
י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(

)חמ 3-3715(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות התכנון והבנייה )היתר לעבודה מצומצמת( )תיקון(, התשע"ד-2014 

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   265 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )היתר לעבודה מצומצמת(, התשס"ג-22003 )להלן    1
- התקנות העיקריות( -    

אחרי ההגדרה "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" יבוא:  )1(

""בניין גבוה" ו"בניין רב–קומות" - כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה )בקשה 
להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-31970 )להלן - תקנות הבנייה(;";

במקום ההגדרה "בעל זכות בנכס" יבוא:  )2(

""בעל זכות בנכס" - כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות הבנייה, ובבית משותף - 
לרבות נציגות הבית;";

בהגדרה "שיפור נגישות לבניין ובתוכו", במקום "והתאמת מעברים" יבוא:  )3(

"התאמת מעברים והקמת מעלית בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב–קומות;"  

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -      2
 - בתוכו"  או  לבנין  הנגישות  לשיפור  עבודות  לביצוע  "או  המילים   ,)4( בפסקה   )1(

יימחקו;

בסופה יבוא:  )2(

פרטים  צירף  בתוכו,  או  לבניין  הנגישות  לשיפור  עבודה  לביצוע  לבקשה   )9("
בדבר סוג העבודה, מיקומה וכן -

הודעה על איסור 
פרסום לבית 

המשפט

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשס"ג, עמ' 948; התשע"ג, עמ' 784   2
ק"ת התש"ל, עמ' 1481; התשע"ג, עמ' 1469   3
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לגבי בקשה הכוללת פתיחת פתח בקיר או הגדלתו - אישור מהנדס  )א(  
קונסטרוקציה מוסמך, כי העבודה לא תפגע ביציבות המבנה;

לגבי בקשה להתקנת כבש נגיש שהפרש הגובה בין הנקודה הגבוהה  )ב( 
לנקודה הנמוכה על פניו עולה על 75 סנטימטרים - חישובים סטטיים;

מהנדס  ואישור  סטטיים  חישובים   - מעלית  להקמת  בקשה  לגבי  )ג( 
קונסטרוקציה מוסמך, כי העבודה לא תפגע ביציבות המבנה, וכן -  

המבנה  חזיתות   - חוץ  בשטחי  מעלית  להקמת  בקשה  לגבי   )1(
שאליו מוצמדת המעלית;

לפי  חתכים,   - פנים  בשטחי  מעלית  להקמת  בקשה  לגבי   )2(
הנחיות המהנדס;" 

בחלק א' לתוספת הראשונה, במקום "מצורפים פרטים נוספים לפי תקנה 4)3( עד )8( -    3
פרט" יבוא "מצורפים פרטים נוספים לפי תקנה 4)3( עד )9( - פרט" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה    4
לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו 

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-3907(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות התכנון והבנייה )תדירות דיוני מוסד התכנון( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   265 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

לתקנות   4 בתקנה  כאילו  יראו  אלה,  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנתיים  של  בתקופה    1
התכנון והבנייה )תדירות דיוני מוסד תכנון(, התשס"ג-22003 - 

בתקנת משנה )א(, במקום "אחת לחודש" נאמר "פעמיים בחודש" ובמקום "12"   )1(
יבוא "24";

אחרי תקנת משנה )ד( נאמר:  )2(

")ה(  על אף האמור בתקנות משנה )א( עד )ג(, רשאי השר, לבקשת יושב ראש 
ועדת  או  המחוזית  שהוועדה  צורך  אין  כי  לדעת  שנוכח  לאחר  מחוזית,  ועדה 
המשנה שלה תקיים ישיבות מן המניין בתדירות הנדרשת לפי תקנות המשנה 
האמורות, להפחית את תדירות הישיבות ולהורות ליושב ראש הוועדה המחוזית 

על תדירות הישיבות הנדרשת מהוועדה האמורה "

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-3231(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תיקון התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 694   2




