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חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )תיקון מס' 10(, התשע"ט-2019*

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,1פתיקוןסעיף1
בסעיף1-

לפניההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )1(

""האזורהימי"-רצועתמימיהחופיןשלישראל,וכןהמדףהיבשתיכהגדרתו
בחוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־לאומיומיתקניםימיים(,

התשס"ח-22008,ורצועתהיםשמעליו;

"בריכתנמל"-השטחהימיהתחוםוהסגורעלידיקצוותשובריהגליםשבתחומי
הנמל;";

אחריההגדרה""התאמהביטחונית"ו"סיווגביטחוני""יבוא: )2(

""חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-32002;

"חוקהנפט"-חוקהנפט,התשי"ב-41952;

"חוקרשותהספנותוהנמלים"-חוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-52004;";

אחריההגדרה"מאבטח"יבוא: )3(

בחוק כהגדרתו שיט כלי הימי,לרבות הנמצאבאזור מיתקן ימי"- ""מיתקן
הספנות)כלישיט(,התש"ך-61960,המשמשלביצועסקרלגילוינפטאו
לקידוח,להפקה,להולכה,להנזלהאולגיזוזשלנפט,אולטיפולבנפט,

לאגירתואולהובלתו;";

אחריההגדרה"מערךהסייברהלאומי"יבוא: )4(

""נפט"-כהגדרתובחוקהנפט;";

אחריההגדרה"נציגמערךהסייברהלאומי"יבוא: )5(

""נציגצה"ל"-מישמונהעלידיראשהמטההכלליבצבאהגנהלישראל;";

בהגדרה"פעולותאבטחה",אחריפסקה)2(יבוא: )6(

לענייןגופיםהמנוייםבתוספתהשישית-פעולותאבטחהימית;"; )3("

אחריההגדרה"פעולותאבטחה"יבוא: )7(

""פעולותאבטחהימית"-פעולותהדרושותלשםשמירהעלביטחונושלאדם
אושמירהעלרכוש,במבנהאובמקוםשלגוףציבוריהנמצאבאזורהימי,

וכןפעולותלמניעתפגיעהבכלאחדמאלה;";

בהגדרה"פעולותאבטחהפיזית",אחרי"במבנהאובמקוםשלגוףציבורי"יבוא )8(
"שאינונמצאבאזורהימי";

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הממשלה-1134,מיוםי"בבאיירהתשע"ז)8במאי2017(,עמ'1114פ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשע"ט,עמ'86פ 1

ס"חהתשס"ח,עמ'894פ 2

ס"חהתשס"ב,עמ'55פ 3

ס"חהתשי"ב,עמ'322פ 4

ס"חהתשס"ד,עמ'456פ 5

ס"חהתש"ך,עמ'67פ 6
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בהגדרה"קציןמוסמך",בסופהיבוא: )9(

לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהשישית,לגביפעולותאבטחהימית- )6("
נציגצה"ל;"פ

בסעיף2לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:2פתיקוןסעיף2

היההגוףהציבורימנויהןבתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה,תיעשה ")ו(
הקביעהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,

יחדפ"

בסעיף4לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף4

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

היההגוףהציבורימנויהןבחלקא'לתוספתהשישיתוהןבתוספת")א1( )1(
כממונה לשמש מועמד של לכשירותו האישור יינתן זה, לחוק אחרת
ביטחון,לפיסעיףקטן)א(,בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותו

גוף,יחדפ

היההגוףהציבורימנויהןבחלקב'לתוספתהשישיתוהןבתוספת )2(
כממונה לשמש מועמד של לכשירותו האישור יינתן זה, לחוק אחרת
ביטחון,לפיסעיףקטן)א(,בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותו

גוף,יחד,למעטנציגצה"לפ";

בסעיףקטן)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"והחמישית"יבוא"החמישיתוהשישית"ובסופהיבוא )א(
"היההגוףהציבורימנויביותרמתוספתאחת,ייקבעוהתנאיםהאמוריםבידי
כלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,יחד,ואולםלענייןגוףהמנויבחלקב'

לתוספתהשישית-למעטנציגצה"ל;";

השלישית "השנייה, יבוא והשלישית" "השנייה במקום ,)2( בפסקה )ב(
והשישית"פ

בסעיף5)ג(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:4פתיקוןסעיף5

לענייןהגופיםשבתוספתהשישית-עלידינציגצה"ל,לענייןגוףהמנויהן )4("
בחלקא'לתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכים
הנוגעיםלאותוגוף,יחד,ולענייןגוףהמנויהןבחלקב'לתוספתהשישיתוהןבתוספת

אחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכיםכאמור,יחד,למעטנציגצה"לפ"

בסעיף7לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף7

בפסקה)2(,אחרי"המבצעים"יבוא"אוהשיטור"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

נציגצה"ל,שיקבעראשהמטההכלליבצה"ל-לענייןהחלטותהנוגעות )4("
לגופיםהמפורטיםבחלקא'לתוספתהשישית,בנושאאבטחהימיתפ"

בסעיף8לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"סעיף4)א("יבוא"סעיף4"פ6פתיקוןסעיף8

בסעיף9לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"סעיף4)א("יבוא"סעיף4"פ7פתיקוןסעיף9

בהגדרה"קציןמוסמך",בסופהיבוא: )9(

לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהשישית,לגביפעולותאבטחהימית- )6("
נציגצה"ל;"פ

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:2פ

היההגוףהציבורימנויהןבתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה,תיעשה ")ו(
הקביעהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,

יחדפ"

תיקוןסעיף4בסעיף4לחוקהעיקרי-3פ

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

היההגוףהציבורימנויהןבחלקא'לתוספתהשישיתוהןבתוספת")א1( )1(
כממונה לשמש מועמד של לכשירותו האישור יינתן זה, לחוק אחרת
ביטחון,לפיסעיףקטן)א(,בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותו

גוף,יחדפ

היההגוףהציבורימנויהןבחלקב'לתוספתהשישיתוהןבתוספת )2(
כממונה לשמש מועמד של לכשירותו האישור יינתן זה, לחוק אחרת
ביטחון,לפיסעיףקטן)א(,בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותו

גוף,יחד,למעטנציגצה"לפ";

בסעיףקטן)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"והחמישית"יבוא"החמישיתוהשישית"ובסופהיבוא )א(
"היההגוףהציבורימנויביותרמתוספתאחת,ייקבעוהתנאיםהאמוריםבידי
כלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,יחד,ואולםלענייןגוףהמנויבחלקב'

לתוספתהשישית-למעטנציגצה"ל;";

השלישית "השנייה, יבוא והשלישית" "השנייה במקום ,)2( בפסקה )ב(
והשישית"פ

תיקוןסעיף5בסעיף5)ג(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:4פ

לענייןהגופיםשבתוספתהשישית-עלידינציגצה"ל,לענייןגוףהמנויהן )4("
בחלקא'לתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכים
הנוגעיםלאותוגוף,יחד,ולענייןגוףהמנויהןבחלקב'לתוספתהשישיתוהןבתוספת

אחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכיםכאמור,יחד,למעטנציגצה"לפ"

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-5פ

בפסקה)2(,אחרי"המבצעים"יבוא"אוהשיטור"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

נציגצה"ל,שיקבעראשהמטההכלליבצה"ל-לענייןהחלטותהנוגעות )4("
לגופיםהמפורטיםבחלקא'לתוספתהשישית,בנושאאבטחהימיתפ"

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"סעיף4)א("יבוא"סעיף4"פ6פ

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"סעיף4)א("יבוא"סעיף4"פ7פ
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בסעיף10לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף10

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הנחיותמקצועיותלפיסעיףקטן)א(לענייןפעולותאבטחהימיתשל ")א1(
גוףהמנויבפרט1בחלקא'לתוספתהשישיתיינתנולאחרהתייעצותעםמנהל
רשותהגזהטבעישמונהלפיחוקמשקהגזהטבעי,לענייןהנחיותכאמורשלגוף
המנויבפרט2בחלקא'לתוספתהשישית-לאחרהתייעצותעםהממונהעל
עניינינפטשמונהלפיחוקהנפט,ולענייןהנחיותכאמורשלגוףהמנויבחלקב'
לתוספתהשישית-לאחרהתייעצותעםמנהלרשותהספנותוהנמליםשמונה

לפיחוקרשותהספנותוהנמליםפ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לפיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"לפיהוראותסעיףזה"; )2(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

מקצועיות הנחיות לתיאום כללים בנוהל יקבעו המוסמכים הקצינים ")ג(
וליישובמחלוקותביניהםפ"

בסעיף10א)א(לחוקהעיקרי-9פתיקוןסעיף10א

בפסקה)2(,במקום"מבצעיםבמשטרתישראל"יבוא"במשטרתישראלהממונה )1(
עלחטיבתהאבטחה";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לענייןהנחיותמקצועיותשנתןנציגצה"ל-לפנימפקדחילהיםאוקצין )4("
אחרבדרגתתת־אלוףשמפקדחילהיםמינהלכךפ"

בסעיף11)א(לחוקהעיקרי,במקום"ראשהממשלהאוהשר"יבוא"ראשהממשלה,10פתיקוןסעיף11
השראושרהביטחון"פ

בסעיף14)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לענייןגוףהמנויהןבחלקא'לתוספתהשישית11פתיקוןסעיף14
והןבתוספתאחרתלחוקזה,תיחתםתעודתהמינוישלממונהביטחוןבידיכלהקצינים
המוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,ולענייןגוףהמנויהןבחלקב'לתוספתהשישיתוהן
בתוספתאחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכיםכאמור,יחד,למעטנציגצה"ל"פ

בסעיף18לחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף18

בסעיףקטן)א(,במקום"והחמישית"יבוא"החמישיתוהשישית"ובסופויבוא )1(
"ובתוספתהשישית-גםשלשרהביטחון";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ולענייןגופיםציבורייםהמנוייםבתוספתהשישית, )2(
רשאיראשהממשלהלקבועכאמורלאחרהתייעצותעםשרהביטחון"פ

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,בפרט13-6פ

בפרטמשנה)ב(,הסיפההחלבמילים"התשס"ד-2004"-תימחק; )1(

בסופויבוא: )2(

חברתאספאייפפיפג'יפטרמינלבייפורטחברהבע"מ-בתחוםהשטחבנמל ")ח(
חיפהשבתפעולהבהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנות

והנמלים;

חברתהדרוםקונטיינרבע"מ-בתחוםהשטחבנמלאשדודשבתפעולה )ט(
בהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנותוהנמליםפ"
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תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בפרט15,בסופויבוא:14פ

חברתאספאייפפיפג'יפטרמינלבייפורטחברהבע"מ-בתחוםהשטחבנמלחיפה ")ט(
שבתפעולהבהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנותוהנמלים;

חברתהדרוםקונטיינרבע"מ-בתחוםהשטחבנמלאשדודשבתפעולהבהתאם )י(
לכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנותוהנמליםפ"

הוספתתוספת
שישית

אחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא:15פ

"תוספת שישית 

חלק א'

בעלרישיוןכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעישבבעלותומיתקןימיאושהוא1פ
מפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימיפ

בעלהיתרמוקדם,רישיוןאוחזקהכהגדרתםבחוקהנפט,שבבעלותומיתקןימי2פ
אושהואמפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימיפ

חברתהחשמללישראלבע"מפ3פ

חלק ב'

חברתנמלאשדודוחברתנמלחיפה-בתחוםבריכתהנמלשמפעילהכלאחת1פ
מהן,לענייןפעולותאבטחהימיתשלבריכתהנמלפ

חברתנמליישראל-פיתוחונכסיםבע"מ-בתחוםבריכותהנמלשלנמלחיפה2פ
ונמלאשדודשבאחריותהבהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשות

הספנותוהנמליםפ"

תחילתושלחוקזהחודשמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(פ16פתחילה

מינהגוףציבוריהמנויבאחתהתוספותלחוקהעיקריממונהביטחוןאומאבטח,לפני17פהוראתמעבר
יוםהתחילה,והגוףהציבורימנויגםבתוספתהשישיתלחוקהעיקרי,כנוסחהבחוק
זה,יראואתממונההביטחוןאוהמאבטחכאילומונהלפיהוראותהחוקהעיקרי

כנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
שרלביטחוןהפנים ה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

תיקוןהתוספתבתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בפרט15,בסופויבוא:14פ
השנייה

חברתאספאייפפיפג'יפטרמינלבייפורטחברהבע"מ-בתחוםהשטחבנמלחיפה ")ט(
שבתפעולהבהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנותוהנמלים;

חברתהדרוםקונטיינרבע"מ-בתחוםהשטחבנמלאשדודשבתפעולהבהתאם )י(
לכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשותהספנותוהנמליםפ"

הוספתתוספתאחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא:15פ
שישית

"תוספת שישית 

חלק א'

בעלרישיוןכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעישבבעלותומיתקןימיאושהוא1פ
מפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימיפ

בעלהיתרמוקדם,רישיוןאוחזקהכהגדרתםבחוקהנפט,שבבעלותומיתקןימי2פ
אושהואמפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימיפ

חברתהחשמללישראלבע"מפ3פ

חלק ב'

חברתנמלאשדודוחברתנמלחיפה-בתחוםבריכתהנמלשמפעילהכלאחת1פ
מהן,לענייןפעולותאבטחהימיתשלבריכתהנמלפ

חברתנמליישראל-פיתוחונכסיםבע"מ-בתחוםבריכותהנמלשלנמלחיפה2פ
ונמלאשדודשבאחריותהבהתאםלכתבההסמכהשניתןלהלפיחוקרשות

הספנותוהנמליםפ"

תחילהתחילתושלחוקזהחודשמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(פ16פ

מינהגוףציבוריהמנויבאחתהתוספותלחוקהעיקריממונהביטחוןאומאבטח,לפני17פ
יוםהתחילה,והגוףהציבורימנויגםבתוספתהשישיתלחוקהעיקרי,כנוסחהבחוק
זה,יראואתממונההביטחוןאוהמאבטחכאילומונהלפיהוראותהחוקהעיקרי

כנוסחובחוקזהפ

הוראתמעבר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
שרלביטחוןהפנים ה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 32(, 
התשע"ט-2019*

בפקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(,11938)להלן-הפקודה(,בסעיף5)י(-1פתיקוןסעיף5

בפסקה)1(,במקום"יתאשרע"ישרהפנים"יבוא"קיבלאתאישורמועצתהרשות )1(
המקומית",המילים"לאיתנהשרהפנים"-יימחקו,ואחרי"עדגיל25,"יבוא"לא

יותנה";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מועצתהרשותהמקומיתתאשרמתןפטורלפיסעיףקטןזהרקבהתאם )4("
לתנאיםוכלליםשקבעהמנהלהכללישלמשרדהפניםולאחרשהונחהלפניה
חוותדעתהשלועדתההנחותשלהרשותהמקומיתלענייןבקשהשהוגשהלמתן

פטור;תנאיםוכלליםכאמוראינםטעוניםפרסוםברשומותפ

לאאישרהמועצתרשותמקומיתמתןפטורלפיסעיףקטןזה,יאשרשר )5(
הפניםאתמתןהפטוראםהתקיימובמבקשהפטורהתנאיםוהכלליםכאמור

בפסקה)4(פ

בסעיףקטןזה,"ועדתהנחות"- )6(

בעירייה-כמשמעותהבסעיף149דלפקודתהעיריות; )א(

במועצהמקומית-כמשמעותהבהוראותלפיסעיף12לחוקהסדרים )ב(
במשקהמדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-1992פ"

הוראותחוקזהיחולולגביבקשותלפטורמארנונהכלליתהמוטלתלענייןשנתהכספים2פתחולה
2019ואילך;לגביבקשותלפטורמארנונהכלליתלענייןשנתכספיםשקדמהלשנת

הכספים2019,יחולוהוראותסעיף5)י(לפקודה,כנוסחוערבפרסומושלחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הכנסת-810,מיוםט"ובחשווןהתשע"ט)24באוקטובר2018(,עמ'14פ

ע"ר1938,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31;ס"חהתשע"ט,עמ'33פ 1
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חוק זכות יוצרים )תיקון מס' 5(, התשע"ט-2019*

בחוקזכותיוצרים,התשס"ח-12007)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה1פתיקוןסעיף1
"פרסום",שליצירהיבוא:

""רשתתקשורתאלקטרונית"-רשתהאינטרנט,וכןכלרשתתקשורתציבוריתאחרת
שהשרקבעבצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת;"פ

אחריסעיף27לחוקהעיקרייבוא:2פהוספתסעיף27א

"יצירותשבעל
זכותהיוצריםבהן

אינוידועאולא
אותר

שימושביצירהשבעלזכותהיוצריםבהאינוידועאו27אפ )א(
לאאותר,מותרבתנאיםאלה:

המשתמשפעלבשקידהסבירהלגילויאולאיתור )1(
בעלזכותהיוצריםביצירה,לפיהעניין,לפניהשימוש;

המשתמשצייןבאופןברורבאותהדרךשבההוא )2(
עושהשימושביצירה,כיהשימושנעשהעלפיסעיף
זהוכיבעלזכותיוצריםזכאילבקששהמשתמשיחדל

מהשימושוכןפרטיםליצירתקשרעמו;

המשתמשהפסיקאתהשימושאוקיבלרישיון )3(
לשימושעתידילאחרשקיבלהודעהמבעלזכותהיוצריםפ

ביצירהכאמורבסעיףקטן)א(מסחרי, היההשימוש )ב(
יחולוהוראותאלהנוסףעלהאמורבאותוסעיףקטן:

בעיתון או באינטרנט הודעה פרסם המשתמש )1(
יומיזמןסבירלפניהשימוש;

המשתמששילםלבעלזכותהיוצריםתמלוגראוי )2(
לאחרשקיבלהודעהמבעלזכותהיוצרים;תמלוגראוי
כאמורישולםבעדהתקופהשתחילתהבמועדתחילת

השימושביצירהפ

באופי בהתחשב השאר בין תיבחן סבירה שקידה )ג(
היצירהובמועדיצירתהפ

השררשאילקבועבתקנותפעולותשייחשבושקידה )ד(
סבירהופרטיםליצירתקשרכאמורבסעיףקטן)א()2(פ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותהאפוטרופוס )ה(
הכללילפיחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-21978פ"

בסעיף48לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,במקום"זכותיוצרים"יבוא"זכותהיוצרים3פתיקוןסעיף48
להעתקה"פ

אחריסעיף48לחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף48א

"הפרהעקיפה
שלזכותהיוצרים

להעמדהלרשות
הציבור

הועמדהיצירהשישבהזכותיוצריםלרשותהציבור,כאמור48אפ
בסעיף15,בלאשניתנהרשותושלבעלזכותהיוצרים,לרבות

חוק זכות יוצרים )תיקון מס' 5(, התשע"ט-2019*

בחוקזכותיוצרים,התשס"ח-12007)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה1פ
"פרסום",שליצירהיבוא:

תיקוןסעיף1

""רשתתקשורתאלקטרונית"-רשתהאינטרנט,וכןכלרשתתקשורתציבוריתאחרת
שהשרקבעבצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת;"פ

הוספתסעיף27אאחריסעיף27לחוקהעיקרייבוא:2פ

"יצירותשבעל
זכותהיוצריםבהן

אינוידועאולא
אותר

שימושביצירהשבעלזכותהיוצריםבהאינוידועאו27אפ )א(
לאאותר,מותרבתנאיםאלה:

המשתמשפעלבשקידהסבירהלגילויאולאיתור )1(
בעלזכותהיוצריםביצירה,לפיהעניין,לפניהשימוש;

המשתמשצייןבאופןברורבאותהדרךשבההוא )2(
עושהשימושביצירה,כיהשימושנעשהעלפיסעיף
זהוכיבעלזכותיוצריםזכאילבקששהמשתמשיחדל

מהשימושוכןפרטיםליצירתקשרעמו;

המשתמשהפסיקאתהשימושאוקיבלרישיון )3(
לשימושעתידילאחרשקיבלהודעהמבעלזכותהיוצריםפ

ביצירהכאמורבסעיףקטן)א(מסחרי, היההשימוש )ב(
יחולוהוראותאלהנוסףעלהאמורבאותוסעיףקטן:

בעיתון או באינטרנט הודעה פרסם המשתמש )1(
יומיזמןסבירלפניהשימוש;

המשתמששילםלבעלזכותהיוצריםתמלוגראוי )2(
לאחרשקיבלהודעהמבעלזכותהיוצרים;תמלוגראוי
כאמורישולםבעדהתקופהשתחילתהבמועדתחילת

השימושביצירהפ

באופי בהתחשב השאר בין תיבחן סבירה שקידה )ג(
היצירהובמועדיצירתהפ

השררשאילקבועבתקנותפעולותשייחשבושקידה )ד(
סבירהופרטיםליצירתקשרכאמורבסעיףקטן)א()2(פ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותהאפוטרופוס )ה(
הכללילפיחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-21978פ"

בסעיף48לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,במקום"זכותיוצרים"יבוא"זכותהיוצרים3פ
להעתקה"פ

תיקוןסעיף48

הוספתסעיף48אאחריסעיף48לחוקהעיקרייבוא:4פ

"הפרהעקיפה
שלזכותהיוצרים

להעמדהלרשות
הציבור

הועמדהיצירהשישבהזכותיוצריםלרשותהציבור,כאמור48אפ
בסעיף15,בלאשניתנהרשותושלבעלזכותהיוצרים,לרבות

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הממשלה-1164,מיוםי"בבחשווןהתשע"ח)1בנובמבר2017(,עמ'32פ

ס"חהתשס"ח,עמ'38;התשע"ז,עמ'1201פ 1

ס"חהתשל"ח,עמ'61פ 2
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לאחרהעמדתהכאמורלראשונה,באופןשמהווההפרהשל
זכותהיוצריםלהעמדהלרשותהציבורכאמורבסעיף11)5(
)בסעיףזה-העמדהבהפרה(,ועשהאדם,עלדרךעיסוק,
פעולהשישבהכדילהקלאתהגישהשלהציבורליצירה
שהועמדהבהפרהאולהרחיבאתהגישהשלהציבוראליה,
במטרהלהפיקרווחמעשייתפעולהכאמורומקיומהשלגישה
ליצירהשהועמדהבהפרה,מפרהואבכךאתזכותהיוצרים,
אםבעתביצועהפעולהידעאוהיהעליולדעתכיהיצירה
הועמדהבהפרה;לענייןזה,אדםהמפעילאמצעיםטכנולוגיים
למניעתגישהליצירהשהועמדהבהפרהלאיוחזקמחמתזה

בלבדכמישהיהעליולדעתכיהיצירההועמדהבהפרהפ"

בסעיף50לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:5פתיקוןסעיף50

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ובלילגרועמהוראותסעיף46)1(,עשייתפעולה ")א1(
ביצירההפוגעתבזכותהמוסריתהאמורהבסעיף46)1(,אינהמהווההפרהשלהזכות

האמורה,אםהתקיימותנאיםאלה:

המשתמשפעלבשקידהסבירהלגילויהיוצר,לפניהשימוש; )1(

המשתמשצייןבאופןברורבאותהדרךשבההואעושהשימושביצירה, )2(
כיהשימושנעשהעלפיסעיףזהופרטיםליצירתקשרשנקבעולפיסעיף27א)ד(

לשםעדכונובדברזהותהיוצר;

היההשימושביצירהמסחרי,המשתמשפרסםהודעהבאינטרנטאובעיתון )3(
יומיזמןסבירלפניהשימושפ"

אחריסעיף53לחוקהעיקרייבוא:6פהוספתסעיף53א

"צוהגבלתגישה
למקורתוכן

בסעיףזה-53אפ )א(

"מקורתוכן"-אמצעימבוססתוכנתמחשבהפועלעלגבי
רשתתקשורתאלקטרונית,לרבותאתראינטרנט,בין
נמצא מאוחסןבו שהשרתשהתוכןאומקורהתוכן

בישראלוביןמחוץלישראל;

"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"ספקגישה"-מישמספקשירותשמהותומתןגישהלאדם
גישה ספק זה ובכלל אלקטרונית, תקשורת לרשת
לאינטרנטכהגדרתובסעיף4ט)א(לחוקהתקשורת)בזק

ושידורים(,התשמ"ב-31982;

"ספקשירותיאחסון"-מישמספקשירותיאחסוןשלתוכן
שנמסרלולשםהעלאתולרשתתקשורתאלקטרונית;

"רישיוןייחודי"-כהגדרתובסעיף37)ד(פ

ביתהמשפטרשאי,עלפיבקשהשלבעלזכותיוצרים )ב(
אובעלרישיוןייחודי)בסעיףזה-המבקש(,לתתצוהמופנה
כלפיספקגישהומורהלולהגבילאתהגישהלמקורתוכן,
כולואוחלקו)בסעיףזה-צוהגבלתגישה(,אםשוכנעכי

מתקייםלגביעיקרהתוכןשבאותומקורתוכןאחדמאלה:

ס"חהתשמ"ב,עמ'218פ 3
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שידורואוהעמדתולרשותהציבור,כאמורבסעיף )1(
11)2(,)4(או)5(,באמצעותמקורהתוכן,מהוויםהפרה

שלזכותיוצריםלפיסעיף47;

לפי יוצרים זכות של הפרה מהווה בו פעולה )2(
סעיפים48או48אפ

בצוהגבלתגישהיורהביתהמשפטלספקהגישהלנקוט )ג(
אמצעיםסביריםלהגבלתהגישהלמקורהתוכן,כולואוחלקו,
והכולבתנאיםובמידהשאינהעולהעלהנדרש,כפישיורה
ביתהמשפט,כדילמנוע,ככלהאפשרבנסיבותהעניין,את
הפגיעהבבעלזכותהיוצריםאובבעלהרישיוןהייחודי;בצו

כאמורייכללוביןהשארכלאלה:

פרטימקורהתוכןשהגישהאליותוגבל; )1(

הוראותלענייןהיקףהגבלתהגישהלמקורהתוכן; )2(

התקופהשבהתוגבלהגישהלמקורהתוכןפ )3(

במתןצוהגבלתגישהובכללזהבקביעתתנאיוישקול )ד(
הוגשה לא אם אף אלה, כל את השאר, בין המשפט, בית

התנגדותלבקשה:

ההשפעהעלהציבורכתוצאהמהגבלתהגישה )1(
לפיהצואומהחלטתביתהמשפטשלאלתתצו;

חומרתההפרההנטענת; )2(

חיוניותהצולמניעתהפרה,ככלהאפשר,שלזכות )3(
יוצרים;

יעילותםשלסעדיםאחריםהעומדיםלרשותבעל )4(
זכותהיוצריםאובעלהרישיוןהייחודי,ובכללזהפנייה
למפראולמשיב,אםזהותוידועהאואםניתןלאתרו

בשקידהסבירה;

תוכן למקורות בגישה הצפויה הפגיעה מידת )5(
אחרים;

מידתהפגיעההצפויהבפרטיותשלמשתמשי )6(
האינטרנטפ

לאיינתןצוהגבלתגישהשישבשיטתביצועומשום )ה(
האזנתסתרלפיחוקהאזנתסתר,התשל"ט-41979פ

המבקשיצרףלהליךהבקשהלצוהגבלתגישה)ו( )1(
)בסעיףזה-בקשהלצו(,כמשיב,אתהבעליםשלמקור
התוכן,אתהמפעילשלמקורהתוכןאושלחלקממנו
ואתמישלדעתהמבקשהואהמפר,אםאינואחדמהם;
ואולםביתהמשפטרשאילפטוראתהמבקשמצירופו
שלמימהם,אםשוכנעכילאהיהניתןלאתרובשקידה

סבירהפ

שידורואוהעמדתולרשותהציבור,כאמורבסעיף )1(
11)2(,)4(או)5(,באמצעותמקורהתוכן,מהוויםהפרה

שלזכותיוצריםלפיסעיף47;

לפי יוצרים זכות של הפרה מהווה בו פעולה )2(
סעיפים48או48אפ

בצוהגבלתגישהיורהביתהמשפטלספקהגישהלנקוט )ג(
אמצעיםסביריםלהגבלתהגישהלמקורהתוכן,כולואוחלקו,
והכולבתנאיםובמידהשאינהעולהעלהנדרש,כפישיורה
ביתהמשפט,כדילמנוע,ככלהאפשרבנסיבותהעניין,את
הפגיעהבבעלזכותהיוצריםאובבעלהרישיוןהייחודי;בצו

כאמורייכללוביןהשארכלאלה:



פרטימקורהתוכןשהגישהאליותוגבל; )1(

הוראותלענייןהיקףהגבלתהגישהלמקורהתוכן; )2(

התקופהשבהתוגבלהגישהלמקורהתוכןפ )3(

במתןצוהגבלתגישהובכללזהבקביעתתנאיוישקול )ד(
הוגשה לא אם אף אלה, כל את השאר, בין המשפט, בית

התנגדותלבקשה:

ההשפעהעלהציבורכתוצאהמהגבלתהגישה )1(
לפיהצואומהחלטתביתהמשפטשלאלתתצו;

חומרתההפרההנטענת; )2(

חיוניותהצולמניעתהפרה,ככלהאפשר,שלזכות )3(
יוצרים;

יעילותםשלסעדיםאחריםהעומדיםלרשותבעל )4(
זכותהיוצריםאובעלהרישיוןהייחודי,ובכללזהפנייה
למפראולמשיב,אםזהותוידועהאואםניתןלאתרו

בשקידהסבירה;

תוכן למקורות בגישה הצפויה הפגיעה מידת )5(
אחרים;

מידתהפגיעההצפויהבפרטיותשלמשתמשי )6(
האינטרנטפ

לאיינתןצוהגבלתגישהשישבשיטתביצועומשום )ה(
האזנתסתרלפיחוקהאזנתסתר,התשל"ט-41979פ

המבקשיצרףלהליךהבקשהלצוהגבלתגישה)ו( )1(
)בסעיףזה-בקשהלצו(,כמשיב,אתהבעליםשלמקור
התוכן,אתהמפעילשלמקורהתוכןאושלחלקממנו
ואתמישלדעתהמבקשהואהמפר,אםאינואחדמהם;
ואולםביתהמשפטרשאילפטוראתהמבקשמצירופו
שלמימהם,אםשוכנעכילאהיהניתןלאתרובשקידה

סבירהפ

ס"חהתשל"ט,עמ'118פ 4
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נמצא התוכן מקור מאוחסן שבו השרת אם )2(
בישראל הנמצא אדם בשליטת שהוא או בישראל
אובשליטתתאגידהרשוםבישראל-יצורףלהליך

הבקשהלצוגםספקשירותהאחסוןפ

כלאדםרשאילבקשמביתהמשפטלהצטרףכצד )3(
להליךהבקשהלצופ

כך, על הודעה הגישה ספק יציג לצו, בקשה הוגשה )ז(
שתוצגבמקוםבולטבאתרהאינטרנטשלו;ההודעהתכלול
אתפרטיהליךהבקשהובכללזהאתמספרההליך,שמות
הצדדיםוביתהמשפטהדןבבקשה;בהודעהיצויןכיהגבלת
הגישההתבקשהבשלהפרתזכותיוצריםוכיכלאדםרשאי

לבקשמביתהמשפטלהצטרףכצדלהליךפ

מצאביתהמשפטכיהתקיימהעילהלמתןצוהגבלת )ח(
גישהלמקורתוכןאולחלקו,והשרתשעליומאוחסןהתוכןאו
מקורהתוכןנמצאבישראלאושהואבשליטתאדםהנמצא
בישראלאובשליטתתאגידהרשוםבישראל,לאיורהעלמתן
צוהגבלתגישהויורהכיהתוכןאומקורהתוכן,לפיהעניין,
יוסרמהשרתבתנאיםשיקבע,אלאאםכןמצאשהסרתהתוכן
אומקורהתוכןמהשרתאינהאפשריתבנסיבותהענייןאוכי

ישטעמיםמיוחדיםאחריםלהימנעמהסרהכאמורפ

ניתןצוהגבלתגישה,לרבותצוזמנילהגבלתגישה- )ט(

יציגספקהגישההודעהעלכךשהגישהלמקור )1(
לגשת המנסה אדם לכל תוצג והיא הוגבלה התוכן
אליו,אלאאםכןהדבראינואפשרימסיבותטכניות,
והוארשאילעשותכןבדרךשלהפניהלאתרהאינטרנט
)ז(;הודעהלפיסעיףקטןזה שלוכאמורבסעיףקטן
תכלולאתפרטיהליךהבקשהלצוויצויןבהכיכל
אדםרשאילהגישלביתהמשפטבקשהלביטולהצואו
לשינויתנאיו,ויכולשתכלולכלפרטאחרשקבעבית

המשפטובנוסחשקבע;

בקשה המשפט לבית להגיש אדם כל רשאי )2(
לביטולהצואולשינויתנאיו,וביתהמשפטרשאילבטל
אולשנותאתהצובהתאםלבקשה,אובתנאיםאחרים
שיורה;ואולםמישהיהצדלהליךהבקשהלצורשאי
להגישבקשהלביטולהצואולשינויתנאיורקעלבסיס
עובדותחדשותשהתגלואונסיבותשהשתנולאחר
מתןהצו;עלהחלטתביתהמשפטלפיפסקהזויחולו

הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ו(פ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותביתהמשפט )י(
לתתלבעלזכותיוצריםאולבעלרישיוןייחודיכלסעדאחר
שהואזכאילומהמשיביםהאמוריםבסעיףקטן)ו()1(,לפיכל

דין,בשלהפרתהזכותהאמורהפ"
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אחריסעיף56לחוקהעיקרייבוא:7פהוספתסעיף56א

"סייגיםלתחולה
לענייןפיצויים

בלאהוכחתנזק

56לאיחולועלאדםשהעמידלרשות56אפ הוראותסעיף )א(
הציבורברשתהאינטרנטיצירהאמנותיתשהועמדהקודם
לכןלרשותהציבוראושהרשהלאחרלהעמידלרשותהציבור

יצירהכאמור,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

המפרחדלמההפרהבתוךזמןסבירלאחרשקיבל )1(
הודעהמבעלהזכותאומימטעמובדברההפרה;

היצירהלאהועתקהמקטלוג,שמטרתומכירהשל )2(
היצירותהכלולותבואומתןרישיוןלשימושביצירות
הכלולותבו,שהועמדלרשותהציבורברשתהאינטרנט;

התקייםאחדמאלה: )3(

למטרה היתה לא כאמור הזכות הפרת )א(
מסחרית;

בחוק כמשמעותה עמותה הוא המפר )ב(
כוונת ללא מוסד התש"ם-51980, העמותות,
רווחכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"ו-

כמשמעותה הציבור לתועלת חברה ,61975
הקדש ,71999 התשנ"ט- החברות, בחוק
התשל"ט-81979, הנאמנות, בחוק כמשמעותו
ואגודהעותמניתכמשמעותהבחוקהעותומני
על עולה אינו שמחזורם ובלבד האגודות, על
"מחזור" זה, לעניין חדשים; שקלים 1,200,000
-סכוםהתקבוליםמכלמקורוסוגשהתקבלו
בשנההאחרונהשחלפה,ולענייןהקדש-סכום
שהוצאו סוג או מקור לכל השנתי ההוצאות

בשנההאחרונהשחלפהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותאותוסעיףקטן )ב(
לאיחולועלמוסדממוסדותהמדינה,רשותמקומית,חברה
ממשלתיתאוחברהבתממשלתיתכהגדרתןבחוקהחברות
הממשלתיות,התשל"ה-91975,תאגידשהוקםלפיחוקאועל
גופיםהמנוייםבסעיףקטן)א()3()ב(שמחזורםעולהעלהסכום

האמורבאותוסעיףקטןפ

הוראותסעיף56לאיחולועלאלה,ובלבדשהשימוש )ג(
נעשהבמסגרתפעילותםהרגילה,לשםמימושמטרותיהםולא

למטרהמסחרית:

מוסדותחינוךמסוגשקבעהשרלפיסעיף29; )1(

שקבע מסוג אחרים וגופים ארכיונים ספריות, )2(
השרלפיסעיף30)א(או)ג(;

הוספתסעיף56אאחריסעיף56לחוקהעיקרייבוא:7פ

"סייגיםלתחולה
לענייןפיצויים

בלאהוכחתנזק

הוראותסעיף56לאיחולועלאדםשהעמידלרשות56אפ )א(
הציבורברשתהאינטרנטיצירהאמנותיתשהועמדהקודם
לכןלרשותהציבוראושהרשהלאחרלהעמידלרשותהציבור

יצירהכאמור,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

המפרחדלמההפרהבתוךזמןסבירלאחרשקיבל )1(
הודעהמבעלהזכותאומימטעמובדברההפרה;

היצירהלאהועתקהמקטלוג,שמטרתומכירהשל )2(
היצירותהכלולותבואומתןרישיוןלשימושביצירות
הכלולותבו,שהועמדלרשותהציבורברשתהאינטרנט;

התקייםאחדמאלה: )3(

למטרה היתה לא כאמור הזכות הפרת )א(
מסחרית;

בחוק כמשמעותה עמותה הוא המפר )ב(
כוונת ללא מוסד התש"ם-51980, העמותות,
רווחכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"ו-

כמשמעותה הציבור לתועלת חברה ,61975
הקדש ,71999 התשנ"ט- החברות, בחוק
התשל"ט-81979, הנאמנות, בחוק כמשמעותו
ואגודהעותמניתכמשמעותהבחוקהעותומני
על עולה אינו שמחזורם ובלבד האגודות, על
"מחזור" זה, לעניין חדשים; שקלים 1,200,000
-סכוםהתקבוליםמכלמקורוסוגשהתקבלו
בשנההאחרונהשחלפה,ולענייןהקדש-סכום
שהוצאו סוג או מקור לכל השנתי ההוצאות

בשנההאחרונהשחלפהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותאותוסעיףקטן )ב(
לאיחולועלמוסדממוסדותהמדינה,רשותמקומית,חברה
ממשלתיתאוחברהבתממשלתיתכהגדרתןבחוקהחברות
הממשלתיות,התשל"ה-91975,תאגידשהוקםלפיחוקאועל
גופיםהמנוייםבסעיףקטן)א()3()ב(שמחזורםעולהעלהסכום

האמורבאותוסעיףקטןפ

הוראותסעיף56לאיחולועלאלה,ובלבדשהשימוש )ג(
נעשהבמסגרתפעילותםהרגילה,לשםמימושמטרותיהםולא

למטרהמסחרית:

מוסדותחינוךמסוגשקבעהשרלפיסעיף29; )1(

שקבע מסוג אחרים וגופים ארכיונים ספריות, )2(
השרלפיסעיף30)א(או)ג(;

ס"חהתש"ם,עמ'210פ 5

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 6

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 7

ס"חהתשל"ט,עמ'128פ 8

ס"חהתשל"ה,עמ'132פ 9

DoCenter Id:801-02-2019-000045, received on -09/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים2777,ג'בשבטהתשע"ט,2019פ1פ9 192

מוזאוניםמסוגשקבעהשר; )3(

)1( גופיםנוספיםכגוןאלההמנוייםבפסקאות )4(
עד)3(שקבעהשרבאישורועדתהכלכלהשלהכנסתפ"

אחריסעיף60לחוקהעיקרייבוא:8פהוספתפרקח'1

"פרק ח'1: חשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת 
תקשורת אלקטרונית

בפרקזה-60אפהגדרות-פרקח'1

"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"מחשב"-כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-101995;

"פרטימידע"-לרבותנתוןטכנולוגישהואחלקמפרוטוקול
התקשורתביןמחשבים,המסייעלאיתורשלמחשב
אושלרשתמחשביםשבאמצעותםניתןפומבילתוכן,

ברשתתקשורתאלקטרוניתפ

בקשהלחשיפת
זהות

רשת60בפ באמצעות שלו יוצרים זכות הופרה כי הטוען אדם
הפעולה את שעשה מי של וזהותו אלקטרונית, תקשורת
עושה - זה )בפרק כאמור ההפרה את מהווה שעשייתה
הפעולה(אינהידועהלו,רשאילבקשמביתמשפטלהורות
לאדםששמונקובבבקשה)בפרקזה-המשיב(למסורלבית
המשפטפרטימידעשברשותולגביעושההפעולההנדרשים
לשםבירורזהותושלעושההפעולהונקיטתהליכיםמשפטיים

נגדובשלאותההפרה)בפרקזה-בקשהלחשיפתזהות(פ

הוראהלמשיב
למסורפרטימידע

העשוייםלהביא
לזיהויושלעושה

הפעולה

סברביתהמשפטכיבקשהלחשיפתזהותמגלהעילה,60גפ )א(
אינהטורדניתאוקנטרניתוהוגשהכדילאפשרלמגישהבקשה
)בפרקזה-המבקש(לנקוטבהליכיםמשפטייםנגדעושה
הפעולה,רשאיהואלהורותלמשיבלמסורלביתהמשפטפרטי

מידעשברשותו,העשוייםלהביאלזיהויושלעושההפעולהפ

הורהביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,ימסורהמשיב )ב(
לביתהמשפט,בלבד,פרטימידעכאמורבאותוסעיףקטןשדי
בהםכדילהביאלזיהויושלעושההפעולה,ויודיעלבית
המשפטאםידועיםלופרטיםנוספיםכאמורבסעיףקטן)א(
וכןאםידועלועלאדםנוסףשברשותופרטימידעהעשויים

להביאלזיהויושלעושההפעולהפ

נוסף אדם על או נוספים פרטים על המשיב הודיע )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיביתהמשפט,אםראהשישבכך
צורךלשםזיהויעושההפעולהולאחרשהביאוהצדדיםאת
טענותיהםלפניו,להורותעלמסירתפרטיםנוספיםאועל
מסירתפרטיושלאותואדםלביתהמשפט,וכןרשאיהוא
להורותלאותואדם)בסעיףקטןזה-משיבנוסף(כאמור
בסעיףקטן)א(;הורהביתהמשפטכאמור,יחולוהוראותסעיף

קטן)ב(עלהמשיבהנוסףפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 10
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ביתהמשפטרשאילמנותמומחהשיסייעלובבירור )ד(
)א( קטנים סעיפים הוראות לפי הפעולה זהותושלעושה

טרחת בשכר יישא המבקש מומחה(; - זה )בפרק )ג( עד
של זהותו בירור בביצוע הכרוכות ובהוצאותיו המומחה

עושההפעולה,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתפ

המצאתהבקשה
לחשיפתזהות

לעושההפעולה
וקבלתעמדתו

סברביתהמשפט,עלבסיספרטיהמידעשנמסרולפי60דפ )א(
60ג,כיידועהלוזהותושלעושההפעולה הוראותסעיף
בבקשה החלטה שייתן לפני הוא, רשאי גבוהה, בסבירות
לחשיפתזהות,להורותעלהמצאתהבקשהלעושההפעולה;
זהישקולביתהמשפטבין בקבלתהחלטהלפיסעיףקטן

השאראתכלאלה:

מידתהוודאותלגביזהותושלעושההפעולה; )1(

עוצמתהפגיעהבזכויותיושלעושההפעולהאם )2(
לאתינתןלוהזדמנותלהשמיעאתטענותיוטרםמתן

ההחלטהבבקשה;

הנזקשעלוללהיגרםלמבקשכתוצאהמהמצאת )3(
הבקשהלעושההפעולה;

החששלסיכולחשיפתזהותושלעושההפעולה; )4(

אםישבהמצאתהבקשהלעושההפעולהכדי )5(
לגרוםעיוותדיןלאחדהצדדיםלהליךפ

החליטביתהמשפט,לפיהוראותסעיףקטן)א(,להורות )ב(
עלהמצאתהבקשהלעושההפעולה,תומצאלוהבקשהכפי
שיורהביתהמשפט,בלילגלותלמבקשאתשמושלעושה

הפעולהוכלפרטאחרשישבוכדילזהותופ

עושההפעולהרשאילמסורלביתהמשפט,בכתב,את )ג(
עמדתולגביהבקשהלחשיפתזהותו;עמדתעושההפעולה
כאמורתומצאגםלמבקש,בלילגלותלואתשמווכלפרט
אחרשישבוכדילזהותו,אלאאםכןהסכיםעושההפעולה

לגלותםפ

החלטתבית
המשפטבבקשה

לחשיפתזהות

החליטביתהמשפטשלאלהורותעלהמצאתהבקשה60הפ )א(
60ד)א(,או לחשיפתזהותלעושההפעולה,כאמורבסעיף
60ד)ג(עלהסכמתו שעושההפעולהלאהודיעלפיסעיף
לחשיפתזהותו,יחליטביתהמשפטבבקשהלחשיפתזהותעל
יסודכתביהטענותבהליךבלבד,ואםראהצורךבכך-לאחר
שהתקייםדיוןבבקשה;ואולםביתהמשפטלאיקבלטענת
התנגדותשלעושההפעולהלחשיפתזהותו,אםשוכנעכי
זכותושלהמבקשלטעוןנגדטענתההתנגדותכאמור,בלא
חשיפתזהותושלעושההפעולה,נפגעת,ביןהשאר,בשל

העדרחקירהנגדיתפ

ביתהמשפטרשאילמנותמומחהשיסייעלובבירור )ד(
)א( קטנים סעיפים הוראות לפי הפעולה זהותושלעושה

טרחת בשכר יישא המבקש מומחה(; - זה )בפרק )ג( עד
של זהותו בירור בביצוע הכרוכות ובהוצאותיו המומחה

עושההפעולה,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתפ

המצאתהבקשה
לחשיפתזהות

לעושההפעולה
וקבלתעמדתו

סברביתהמשפט,עלבסיספרטיהמידעשנמסרולפי60דפ )א(
60ג,כיידועהלוזהותושלעושההפעולה הוראותסעיף
בבקשה החלטה שייתן לפני הוא, רשאי גבוהה, בסבירות
לחשיפתזהות,להורותעלהמצאתהבקשהלעושההפעולה;
זהישקולביתהמשפטבין בקבלתהחלטהלפיסעיףקטן

השאראתכלאלה:

מידתהוודאותלגביזהותושלעושההפעולה; )1(

עוצמתהפגיעהבזכויותיושלעושההפעולהאם )2(
לאתינתןלוהזדמנותלהשמיעאתטענותיוטרםמתן

ההחלטהבבקשה;

הנזקשעלוללהיגרםלמבקשכתוצאהמהמצאת )3(
הבקשהלעושההפעולה;

החששלסיכולחשיפתזהותושלעושההפעולה; )4(

אםישבהמצאתהבקשהלעושההפעולהכדי )5(
לגרוםעיוותדיןלאחדהצדדיםלהליךפ

החליטביתהמשפט,לפיהוראותסעיףקטן)א(,להורות )ב(
עלהמצאתהבקשהלעושההפעולה,תומצאלוהבקשהכפי
שיורהביתהמשפט,בלילגלותלמבקשאתשמושלעושה

הפעולהוכלפרטאחרשישבוכדילזהותופ

עושההפעולהרשאילמסורלביתהמשפט,בכתב,את )ג(
עמדתולגביהבקשהלחשיפתזהותו;עמדתעושההפעולה
כאמורתומצאגםלמבקש,בלילגלותלואתשמווכלפרט
אחרשישבוכדילזהותו,אלאאםכןהסכיםעושההפעולה

לגלותםפ

החלטתבית
המשפטבבקשה

לחשיפתזהות

החליטביתהמשפטשלאלהורותעלהמצאתהבקשה60הפ )א(
60ד)א(,או לחשיפתזהותלעושההפעולה,כאמורבסעיף
60ד)ג(עלהסכמתו שעושההפעולהלאהודיעלפיסעיף
לחשיפתזהותו,יחליטביתהמשפטבבקשהלחשיפתזהותעל
יסודכתביהטענותבהליךבלבד,ואםראהצורךבכך-לאחר
שהתקייםדיוןבבקשה;ואולםביתהמשפטלאיקבלטענת
התנגדותשלעושההפעולהלחשיפתזהותו,אםשוכנעכי
זכותושלהמבקשלטעוןנגדטענתההתנגדותכאמור,בלא
חשיפתזהותושלעושההפעולה,נפגעת,ביןהשאר,בשל

העדרחקירהנגדיתפ
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על בהתבסס המשפט, בית של דעתו להנחת הוכח )ב(
ראיותלכאורהשהציגהמבקש,כיקייםחששממשישעושה
סבירה אפשרות קיימת וכי הפרה, כלפיו ביצע הפעולה
שתביעהנגדעושההפעולהבשלאותההפרהתוכרעלטובת
המבקש,רשאיביתהמשפטלהורותעלמסירהלמבקששל
פרטיהמידעלגביעושההפעולההנדרשיםלולשםנקיטת

הליכיםמשפטייםנגדו,כפישיורהביתהמשפטפ

מינוימומחהנוסף
אומסירתפרטי

מידעלמבקש

סברביתהמשפטכילאדיבפרטיהמידעשנמסרולפיהוראות60ופ
סעיף60ג)בסעיףזה-פרטיהמידעהקיימים(כדילזהותאת
עושההפעולהבסבירותגבוהה,רשאיהואלפעולבאחת

מאלה:

למנותמומחהנוסףלשםהמשךבירורהזהות,כאמור )1(
בסעיף60ג;

למבקש, הקיימים המידע פרטי מסירת על להורות )2(
כולםאוחלקם,כפישיורה,ובלבדשהםנדרשיםלשםבירור
כדי למבקש במסירתם ושאין הפעולה עושה של זהותו
לפגועבמידההעולהעלהנדרשבפרטיותושלאדם,בשים
לבלמידתהפגיעהבזכויותהמבקשולחומרתההפרה;על
החלטהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיף60ה)ב(;ביתהמשפט
ייתןהחלטהלפיפסקהזועליסודכתביהטענותבלבד,ואם

ראהצורךבכך-לאחרשהתקייםדיוןבבקשהפ

איסורשימוש
במידעעלעושה
הפעולהלמטרה

אחרת

פרק60זפ הוראות לפי פעולה עושה על מידע אליו שהגיע מי
זה,לאיעשהבושימושאלאלצורךבירורזהותושלעושה
הפרה, בשל נגדו משפטיים הליכים נקיטת לשם הפעולה

ולמטרהזובלבדפ

סדרידיןבבקשה
לחשיפתזהות

השררשאילקבועהוראותלענייןסדריהדיןבבקשהלחשיפת60חפ
זהותפ"

בסעיף61לחוקהעיקרי,בסופויבוא:9פתיקוןסעיף61

לאישדראדםיצירהבהיקףמסחרי,עלדרךעיסוק,בלארשותושלבעלזכות ")ז(
היוצרים,במטרהלהפיקרווחמעיסוקובשידורכאמור,באופןשמהווההפרהשלזכות

היוצריםלשידורכאמורבסעיף11)4(פ

לאיעמידאדםיצירהלרשותהציבורבהיקףמסחרי,עלדרךעיסוק,בלארשותו )ח(
שלבעלזכותהיוצרים,במטרהלהפיקרווחמעיסוקובהעמדהלרשותהציבורכאמור,
באופןשמהווההפרהשלזכותהיוצריםלהעמדהלרשותהציבורכאמורבסעיף11)5(פ"

בסעיף62)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:10פתיקוןסעיף62

משדריצירהכאמורבסעיף61)ז(; )4("

מעמידיצירהלרשותהציבורכאמורבסעיף61)ח(פ" )5(

בסעיף67)ב(לחוקהעיקרי-11פתיקוןסעיף67

ברישה,במקום"ו־31"יבוא"31ו־56א)ג("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

DoCenter Id:801-02-2019-000045, received on -09/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



195 ספרהחוקים2777,ג'בשבטהתשע"ט,2019פ1פ9

לענייןמוזאונים-השרהממונהעלחוקהמוזאונים,התשמ"ג-111983פ" )4("

תחילתושלפרקח'1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,תשעהחודשיםמיוםפרסומו,והוא12פתחילהותחולה
יחולגםלגביתכניםשניתןלהםפומבי,כאמורבסעיף60בלחוקהעיקריכנוסחובחוק

זה,ברשתתקשורתאלקטרונית,לפניהמועדהאמורפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

לענייןמוזאונים-השרהממונהעלחוקהמוזאונים,התשמ"ג-111983פ" )4("

תחילתושלפרקח'1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,תשעהחודשיםמיוםפרסומו,והוא12פ
יחולגםלגביתכניםשניתןלהםפומבי,כאמורבסעיף60בלחוקהעיקריכנוסחובחוק

זה,ברשתתקשורתאלקטרונית,לפניהמועדהאמורפ

תחילהותחולה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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