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 פרק א׳: כללי
 1. בחוק זה -

 ״האזנה״ — האזנה לשיחת הזולת באמצעות מכשיר:
 ״האזנת סתרי׳ — האזנה ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה׳ לרבות הקלטת שיחה כאמור!

 ״רשות בטחון״ — כל אחד מאלה:
 (1) אגף המודיעין במטה הכללי של צבא״הגנה לישראל;

 (2) שירות ־,׳בטחון הכללי;
 ״שיחה״ - בדיבור או בדרך תקשורת אחרת:

 ״שר״ — ראש הממשלה או שר הבטחון:
 ״פקודות הצבא״ — כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי׳ תשט״ו—1955 1:

 ״קצין משטרה מוסמך׳ — קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומצלה׳ שהסמיך המפקח הכללי
 של המשטרה.

 2. (א) המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין׳ דינו — מאסר שלוש שנים.
 (ב) המשתמש ביודעין וללא סמכות כרין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על
 ידי האזנת סתר׳ בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין׳ או מגלה ידיעה או תוכן

 שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה׳ דינו — מאסר שלוש שנים.
 (ג) המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש

 בו למטלה האמורה׳ דינו — מאמר שנה.

 3. האזנה לשיחה והקלמתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה — אסורות׳
 ודינן כדין האזנת סתר אם געשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק׳ או למטרת גילוי

 דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

: האזנת סתר למטרת בטחון המדמה  פרק ג׳
 4. (א) שר רשאי׳ אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות בטהון ואם שוכנע כי הדבר

 דרוש מטעמי בטחון המדינה׳ להתיר בכתב האזנת סתר.
 (ב) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה׳ ומקום

 השיחות או סוגן׳ הכל אם הם ידועים מראש: כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.
 (ג) בהיתר תפורש תקופת תקפו: התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת

 ההיתר! ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.
 (ד) היה ההיתר מאת שר הבטחון — יודיע שר הבטהון מיד לראש הממשלה על מתן
 ההיתר או על חידושו: שר יודיע לשר המשפטים אחת לשלושה חדשים על היתרים שניתנו

 לפי פרק זה.

 5. (א) שוכנע ראש רשות בטחון כי בטחון המדינה מחייב האזנת סתר שאיננה סובלת
 דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיף 4׳ רשאי הוא להתיר בכתב את
 ההאזנה: ההיתר יכלול פרטים כאמור כסעיף 4 (ב) ומשך תקפד לא יעלה על ארבעים י שמונה

 שעות.
 (ב) נתן ראש רשות בטחון היתר לפי סעיף זה׳ יודיע על כך מיד בכתב לשר והשר

 רשאי• לבטל את ההיתר.

 הגדרות

 האזנת סתר שלא
 כדין ושימוש

 שלא כדין נהאזבה

 האזנה למטרת
 עגירה או

 גרימת נזק

 האזנה למטרת
 בטמון המדינה

 האזנת סתר
 גמקריפ דתופיש

 » נתקבל גכנסת גיוט זז׳ כתמיז תשל״ט (3 ביולי 1979); הצעת החוק ודכרי הסכר פורסמו כה״ח 1361,
 תשל׳יח, עמי 302.

 1 ם״ח תשט״ו, עמ׳ 171.
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 מרק ג׳: האזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עבריינים

 6. (א) נשיא בית משפט מחוזי, ובהעדרו - נשיא תורן של בית משפט מחוזי, רשאי, האזנת סתר
ת למניעת עיירות ע י נ מ  לפי בקשת קצין משטרה מוסמך, להתיר בצו האזנת סתר אם שוכנע שהדבר דרוש ל

 עבירות או לגילוי עבריינים.
 (ב) הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין בדרגת סגן

 ניצב ומעלה.
 (ג) סירב השופט להעניק היתר כמבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט של בית המשפט העליון

 שנשיאו מינהו לכך. .

 (ד) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדפ אשר האזנה לשיחותיו הותרה, ומקום
 השיחות או סוגן, הכל אם הס ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

 (ה) בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת
 ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

 (ו) המפקת הכללי של המשטרה יגיש מדי חודש דין וחשבון לשר הפנים על ההית־
 ריס שניתנו לפי סעיף זה ועל תנאיהם; שר הפנים יעביר העתקים מדוחו׳ית אלה לשר

 המשפטים אחת לשלושה חדשים.

 7. (א) שוכנע המפקח הכללי של המשטרה כי לשם מניעת פשע או גילוי מבצעיו יש האזנת סתר
 צורך בהאזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיף 6, גמקרימ דתופיפ

 רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה: ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 6 (ד) ומשך תקפו
 לא מילה על ארבעים ושמונה שעות.

 (ב) נתן המפקח הכללי של המשטרה היתר לפי סעיף זה, יודיע על כך מיד בכתב
 לשר הפנים, ושר הפנים רשאי לבטל את ההיתר: שר הפנים יעביר העתקיס מהודעות אלה

 לשר המשפטים אחת לשלושה חדשים.

 (0 האזנה שנעשתה לפי סעיף זה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך
 להתירה לפי סעיף 6, ויחולו הוראות סעיף 6 בשינויים המחוייגים.

 פרק ד׳: הודאות שונות

 8. האזנות סתר אלה אינן טעונות היתר לפי חוק זה: האזנות שאינן
ה טעונות היתר ת ש ע ם נ ׳ א ם י ב ר ז  (1) האזנה לשיחה ברשות ן

 (א) בידי מי שהסמיכו לכך ראש רשות בטחון, מטעמים של בטחון
 המדינה:

 (ב) בידי מי שהסמיכו לכך קצין משטרה מוסמך, לשם מניעת עבירות
 או גילוי עבריינים:

 (ג) באקראי ובתום לב, אגב הקימה גלויה שנועדה לפרסום ברבימ
 או למחקר:

 לענין פסקה זו, ״רש ת הרבים״ - לרבות מקום שבו מוחזק אותה שעה
 עצור או אסיר;

 (2) האזנה לשיחות בינלאומיות, שנעשתה למטרות צנזורה מטעם הצנזור
 הצבאי הראשי:
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 (3) האזנה בידי חייל או שוטר שהוסמך לכך בפקודות הצבא או בפקודות
 הקבע של המשטרה׳ לפי הענין, לשיחה המתנהלת באמצעי תקשודת שבשימוש

 צבא־הגבה לישראל או משטרת ישראל;
 (4) האזנה לשיחה בידי עובד משרד התקשורת לשם בקורת של תקינות קווי

 התקשורת׳ ובלבד שהודיע לבעלי השיחה על ההאזנה עם תחילתה;
 (5) האזנה של עובד משרד התקשורת לשם בקורת על קיום ההוראות של
 פקודת הטלגרף האלחוטי !:נוסח חדש]׳ תשל״ב-1972 2׳ ופקודת הדואר [נוסח

 חדש]׳ תשל״ז-1976 3׳ בענין רישוי תחנות תקשורת.

 9. חוק זה אינו בא להתיר האזנת סתר לשיחה שעדות עליה חסויה לפי סעיפים 48 עד 51
 לפקודת הראיות נ נוסח חדש], תשל״א-1971 י.

 10. הורשע אדם בעבירה של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה, רשאי בית המשפט
 לצוות כי מכשיר שהשתמשו בו כדי לעבוד את העבירה׳ ותקליט, סרט או חוט המכילים

 דבר שהוקלט תוך כדי העבירה, יחולטו או שייעשה בהם כפי שיורה.

 11. ראש הממשלה, באישור ועדה משותפת כאמור בסעיף 15 (ג), רשאי להסדיר בצו,
 בין בדרך רישוי ובין בדרך אחרת, ייצור, מכירה, יבוא, הפצה והחזקה של מכשירים

 העשויים לשמש להאזנת סתר או של סוג מכשירים כאלה.

 12. לא יהיה לאדם זכות או סעד בבית משפט נגד מי שנתן היתר כדין לפי חוק זה או
 נגד מי שפעל על פיו או השתמש כדין בידיעה שהושגה על פיו.

 13. (א) דברים שנקלטו בדרך האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה, לא יהיו קבילים
 כראיה בבית משפט.

 (ב) דברים שנקלטו בהאזנה כדין לפי סעיף 7 לא יהיו קבילים כראיה אם לא אושרה
 ההאזנה כאמור באותו סעיף.

 (ג) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר לא יהיו קבילים כראיה אלא בהליך
 פלילי שאינו על פי קובלנה.

 (ד) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מטענה בדבר קבילות ראיה גם אם נקלטה
 בדרך האזנת סתר בהתאם להוראות חוק זה.

 14. סמכויות של שר לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.

 15. (א) ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 (ב) ראש הממשלה יתקין תקנות לענין שמידת המידע שהושג בהאזנת סתר ולענין

 ביעורו.
 (ג) תקנות לפי סעיף זה יהיו באישור ועדה משותפת של ועדת החוץ והבטחון ושל

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 האזנות אסורות

 חילוט

 מכשירי האזנה

 מניעת הליכים
 נגד היתר

 כדין

 ראיות

 מניעת אצילה

 כיציע ותקנות

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 506.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמי 567.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ׳ 421.
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ר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים  ־מחי


