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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016

פרק א': הגדרות
בחוקזהצ1 הגדרות

"אזור","ביתמשפטצבאי"צכהגדרתםבתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרוןצשיפוט
בעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"זצ11967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק

מעתלעת;

"ביטולזכות"צלרבותהשעיה,הפקעה,התליהאוסיוגשלזכות;

"גוףהמנהלהליךפלילי"צרשותחקירה,רשותתביעהוקובלכמשמעותובסימןב'
לפרקד'לחוקסדרהדיןהפלילי;

השבים, ותקנת הפלילי המרשם חוק  כללי
התשמ"אצ1981)להלןצחוקהמרשםהפלילי 
אוהחוק(מסדיראתניהולהמרשםהפליליבידימשטרת
ישראלואתמסירתהמידעמןהמרשםהפלילילגורמים
שונים זאת,תוךקביעתכלליםשוניםלגביניהולהמרשם
הפלילי,הפעלתוומסירתהמידעהקייםבוכאמור הניסיון
קשיים העלה חקיקתו מאז החוק בהפעלת שהצטבר
שיפור ואת החוק תיקון את המחייבים רבים וליקויים

ההסדריםהקבועיםבו 

בתאריךט"ובאיירהתשס"ח)20במאי2008(מינה
ועדהלבחינת פרידמן, דניאל פרופ' דאז המשפטים שר
התשמ"אצ1981, השבים, ותקנת הפלילי המרשם חוק
או קנאי ועדת צ )להלן קנאי רות בראשותפרופ'
הוועדה( הוועדהבחנהאתהוראותחוקהמרשםהפלילי
ואתהאיזוןביןהעקרונותהמנוגדיםהגלומיםבוצהמרשם
משמעו הפליליאלמולתקנתהשבים  המרשם הפלילי, 
ושל אדם של הפלילית ההיסטוריה של מלא תיעוד
החברהבכללותהוניהולמידעפליליומסירתולגורמים
שונים,לצורךהגנהעלאינטרסיםציבוריים תקנת השבים,
עניינהאינטרסהשיקום,קריעידודשיקומושלבעלרישום
פליליוהשתלבותוהמלאהבחברהובשוקהעבודה,כך
שחטאולאייזכרלוכלימיוויתאפשרלולפתוחדףחדש
בחייו הוועדהשמהדגשעלהטייתהכףלטובתאינטרס
השיקוםועלחשיבותשילובושלבעלהרישוםהפלילי
בשוקהתעסוקה,בשלהקשרביןתעסוקהלשיקום בנוסף
הוועדהראתהחשיבותלפשטאתהוראותהחוקולהבהיר,
השונים לגופים ביחס החוקי המצב את הניתן, ככל

המקבליםמידעמהמרשםהפלילי 

המלצותהוועדהמתייחסותלסוגהמידעשיימסר
ולהיקפו,לצורתהצגתהמידע,לרישוםהמשטרתיוהגישה
אליו,לתקופותהזמןשבהןיימסרמידע,לשקילתהמידע
ולהערכתוועוד ההמלצותמפרטותאמותמידהלקביעת
הגופיםשיקבלואתהמידעוכןאמותמידהשלפיהןעל
הגופיםמקבליהמידעלשקולאתהמידעשנמסרלהם 

עודהמליצההוועדהלהקיםגוףאשריפקחעלשמירת
המידעהפליליבגופיםהשוניםהזכאיםלקבלאתהמידע
התקופות את לקצר הוצע ביןההמלצות, שקילתו  ועל
להקל בצורך התחשבות תוך פלילי, מידע יימסר שבהן
שלהן אלהשהמפגש קבוצותבאוכלוסייה,במיוחד עם
עםהחוקהפליליהיהחד–פעמיאושולי,תוךאיזוןעם

האינטרסהציבורישבשמירתמידעפלילימקיףומהימן 

הצעתהחוקמבקשתלבטלאתחוקהמרשםהפלילי
ולהחליפובחוקחדש,המשקףאתהמלצותועדתקנאי
וכןתיקוניםנוספיםהנוגעיםלנושאיםהשוניםשמעוגנים

בחוקהמרשםהפליליושנדרשלהסדירם 

יובהרכיהוראותחוקזהיחולועלכללהרישומים
המצוייםבמרשםהפליליובמרשםהמשטרתיערבתחילתו
שלהחוקהמוצעועלהרישומיםהחדשיםשייכללובהם

ממועדזהואילך 

בחינתחוקהמרשםהפליליהעלתהכילאנעשה  סעיף 1 
המתייחסים במונחים ואחיד שיטתי שימוש 
למידעהפליליעלסוגיוהשונים החוקמדברבלשוןשל
מרשם,מרשםפלילי,פרטירישום,מידע,מידעמןהמרשם,
מידעעלמשפטים,מידעעלחקירותועוד ריבויהמונחים
גורםלאי–בהירותבאשרלסוגהמידעשאליומכווןכלסעיף 

עלכןמוצעלהגדירבפרקא'להצעתהחוק,מהו
המידעהפלילישעליוחלהחוקלפיסוגיו,שבעיקרומתחלק
לשניסוגימרשמים:מרשםפליליומרשםמשטרתי,כפי
שיפורטבהמשך)ר'דבריהסברלסעיפים8ו–27להצעת
החוק( כמוכן,החוקהמוצעמציעחלוקהלפרקיםשבהם

ייקבעוההסדריםלפיסוגהמידעהנדוןבהם 

עודמוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבהצעת
החוקולהבהיראתמשמעותםלענייןההסדריםהחדשים

בהצעתהחוק ביןהשאר,מוצעלהגדירכדלקמן:

רשות חקירה, רשות צ פלילי" הליך המנהל "גוף
סדר ד'לחוק תביעהוקובלכמשמעותובסימןב'לפרק

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ב,עמ'476  1
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"החלטההמהווהפרטרישוםפלילי"צצואוקביעהלפיסעיף8)2(,)3(או)4(,למעט
צואוקביעהכאמורבסעיף17)א(;

"זכות"צלרבותרישיון,הרשאה,אישור,הכרה,זיכיון,הטבה,תעודה,היתר,מינוי,
הסמכה,רישוםבפנקסרשמיאוהעסקה;

"חוקהנוער"צחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"אצ21971;

"חוקסדרהדיןהפלילי"צחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"בצ31982;

"חוקהעונשין"צחוקהעונשין,התשל"זצ41977;

"חוקהשיפוטהצבאי"צחוקהשיפוטהצבאי,התשט"וצ51955;

"מידעפלילי"צמידעמהמרשםהפליליומהמרשםהמשטרתי;

"המרשםהפלילי"צמרשםהמנוהלעלידיהמשטרההכוללפרטירישוםפלילי;

"המרשםהמשטרתי"צמרשםהמנוהלעלידיהמשטרההכוללפרטירישוםמשטרתי;

"מתןזכות"צלרבותחידושזכותוהארכתה;

"נתוניםנלווים"צפרטיםמזהיםעלאודותהאדםוכןמידענוסףעלאודותההליך
הפליליהנוגעלפרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתי,לפיהעניין,ובכלל

זהמועדיקבלתהחלטותשיפוטיותוהחלטותאחרותעלפידין;

"פקודותהמשטרה"צפקודותמשטרתישראלכהגדרתןבפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,
התשל"אצ61971;

"פקודתהפרוצדורההפלילית)עדות("צפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(,71927;

"פרטרישוםפלילי"צפרטמהפרטיםהמנוייםבסעיפים8או9לגביאדםומועדם;

"פרטרישוםמשטרתי"צפרטמהפרטיםהמנוייםבסעיפים27או28לגביאדם;

"פרטרישוםשהתיישן"צפרטרישוםפלילישחלפהלגביותקופתההתיישנותלפי
חוקזה;

"פרטרישוםשנמחק"צפרטרישוםפלילישחלפהלגביותקופתהמחיקהלפיחוקזה;

"החלטההמהווהפרטרישוםפלילי"צצואוקביעהלפיסעיף8)2(,)3(או)4(,למעט
צואוקביעהכאמורבסעיף17)א(;

"זכות"צלרבותרישיון,הרשאה,אישור,הכרה,זיכיון,הטבה,תעודה,היתר,מינוי,
הסמכה,רישוםבפנקסרשמיאוהעסקה;

"חוקהנוער"צחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"אצ21971;

"חוקסדרהדיןהפלילי"צחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"בצ31982;

"חוקהעונשין"צחוקהעונשין,התשל"זצ41977;

"חוקהשיפוטהצבאי"צחוקהשיפוטהצבאי,התשט"וצ51955;

"מידעפלילי"צמידעמהמרשםהפליליומהמרשםהמשטרתי;

"המרשםהפלילי"צמרשםהמנוהלעלידיהמשטרההכוללפרטירישוםפלילי;

"המרשםהמשטרתי"צמרשםהמנוהלעלידיהמשטרההכוללפרטירישוםמשטרתי;

"מתןזכות"צלרבותחידושזכותוהארכתה;

"נתוניםנלווים"צפרטיםמזהיםעלאודותהאדםוכןמידענוסףעלאודותההליך
הפליליהנוגעלפרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתי,לפיהעניין,ובכלל

זהמועדיקבלתהחלטותשיפוטיותוהחלטותאחרותעלפידין;

"פקודותהמשטרה"צפקודותמשטרתישראלכהגדרתןבפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,
התשל"אצ61971;

"פקודתהפרוצדורההפלילית)עדות("צפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(,71927;

"פרטרישוםפלילי"צפרטמהפרטיםהמנוייםבסעיפים8או9לגביאדםומועדם;

"פרטרישוםמשטרתי"צפרטמהפרטיםהמנוייםבסעיפים27או28לגביאדם;

"פרטרישוםשהתיישן"צפרטרישוםפלילישחלפהלגביותקופתההתיישנותלפי
חוקזה;

"פרטרישוםשנמחק"צפרטרישוםפלילישחלפהלגביותקופתהמחיקהלפיחוקזה;

הדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"בצ1982)להלןצחוק
סדרהדיןהפלילי(;

"זכות"צלרבותרישיון,הרשאה,אישור,הכרה,זיכיון,
הטבה,תעודה,היתר,מינוי,הסמכה,רישוםבפנקסרשמי

אוהעסקה;

"רשותחקירה"צרשותהעוסקתבאכיפתהחוק,שיש
להסמכותחקירהלפיפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(,
1927,אוסמכותבדיקהוחקירהלפיסימןב'לפרקראשון

בחלקה'לחוקהשיפוטהצבאי 

ס"חהתשל"א,עמ'134  2

ס"חהתשמ"ב,עמ'43  3

ס"חהתשל"ז,עמ'226  4

ס"חהתשט"ו,עמ'171  5

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390  6

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467  7
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"רשותחקירה"צרשותהעוסקתבאכיפתהחוק,שישלהסמכותחקירהלפיפקודת
הפרוצדורההפלילית)עדות(אוסמכותבדיקהוחקירהלפיסימןב',לפרקראשון

בחלקה'לחוקהשיפוטהצבאי;

"רשותהרישוי"צכהגדרתהבפקודתהתעבורה8;

"השר"צשרהמשפטים 

פרק ב': עקרונות ניהול המידע הפלילי
ניהולהמידע

הפלילי
המשטרהתנהלמרשםפליליומרשםמשטרתי 2  )א(

פרטיהרישוםהפלילי,פרטיהרישוםהמשטרתיונתוניםנלוויםיימסרולמשטרה )ב(
עלידיגוףהמנהלהליךפלילי,בדרךובמועדשייקבעולכךבתקנות 

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכותהשלהמשטרהלנהלרישומים )ג(
אחריםהדרושיםלהלצרכיהשעליהםלאיחולוהוראותחוקזה 

גוףהמנהלהליךפלילילאיעשהכלשימושבמידעפליליהמצויברשותואלא )ד(
לצורךמילויתפקידו,ולאיעבירולאחר,למעטלמשטרהכאמורבסעיףקטן)ב(ולתובע

כהגדרתובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי 

חיסיוןהמידע
הפלילי

מידעפלילייהיהחסויולאיימסראלאלפיהוראותחוקזה 3 

כלאדםזכאילעייןבמידעהפליליעלעצמו 4 עיוןבמידעפלילי )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיקציןמשטרהלאפשרצ )ב(

להורהלעייןבמידעפליליעלילדוהקטיןאולאפוטרופוסשלאדםשהציג )1(
צושיפוטיהמעידעלמינויוכאמור,לעייןבמידעהפליליעלאותואדם;

פרקב'לחוקהמוצעקובעאתעקרונותניהול  סעיף 2
מההוראות חלק שבחוק  הפלילי המידע 
מוצע האחר חלקן ואת הפלילי המרשם מחוק לקוחות
לקבועלראשונהבחוקכדילהסדירבאופןברורומסודר

אתהעקרונותהמנחיםבחוק 

העיקרוןהראשוןהמעוגןבסעיף2המוצענוגעלניהול
המידעהפלילי:מוצעלקבועשהמשטרהתנהלאתכלל
המידעהפלילי,הכוללגםאתהמרשםהפליליוגםאת
)ב(לקבועכי המרשםהמשטרתי עודמוצע,בסעיףקטן
פרטיהרישוםהפלילייםוהמשטרתייםיימסרולמשטרה
שתיקבעבתקנות עלידיגוףהמנהלהליךפליליבדרך
צהוראהשהתייחסהבחוקהקייםלמרשםהפליליבלבד

)סעיף1)א(לחוקהמרשםהפלילי( 

כי לקבוע מוצע קנאי ועדת להמלצות בהתאם
כלגורמיאכיפתהחוקוהחקירהידווחולמאגרהמידע
הפליליעלכלשלביההליךהפליליהמנוהלעלידם,החל
משלבהפתיחהבחקירה,דרךהגשתכתבהאישוםועד
לתוצאותההליךהמשפטי סעיףקטן)ג(קובעהוראהדומה

1)ג(לחוקהמרשםהפליליולפיואיןבאמורכדי לסעיף
לה הדרושים מסמכותהמשטרהלנהלרישומים לגרוע
גם לנהל למשטרה אסמכתה מהווה זה סעיף לצרכיה 
רישומיםאשרחוקהמרשםהפליליאינוחלעליהם נוכח
חקירות לנהל מוסמכים שונים גורמים שבה מציאות

פלילי מידע של עצמאיים מאגרים ומנהלים פליליות
ואינםמדווחיםלמרשםהפלילי,סברההוועדהכיבעוד
שאיןמניעהשגורמיםשוניםיחזיקובמאגרמידעפלילי
עלאודותהעבירותהמצויותבתחומיאחריותם,לצרכים
פנימיים,הרישאיןהםרשאיםלמסורממנומידעלאףגורם
אוגוף זאתמאחרשניהולמאגריםעצמאייםשלמרשם
פליליכאמור,פוגעבאמינותושלמאגרהמידעהפלילי
המנוהלעלידימשטרתישראלוביכולתולשקףאתכלל
ההיסטוריההפליליתשלאדם לאורהאמור,מוצעלקבוע
בסעיף2)ד(המוצעשגוףהמנהלהליךפלילילאיעשהכל
שימושבמידעהמהווהמידעפלילי,אלאלצורךמילוי

תפקידו,ולאיעבירנולאחר 

ביחס החיסיון חובת את מעגן זה סעיף  סעיף 3
למידעהפלילי,ושמידעפלילילאיימסראלא 
קבועה דומה הוראה המוצע  החוק להוראות בהתאם

בסעיף3לחוקהמרשםהפלילי 

במידע אדם של העיון בזכות עוסק זה סעיף  סעיף 4
נידון העיון זכות נושא אודותיו  על הפלילי 

בהרחבהבוועדתקנאיבכמההיבטים:

פישלר 7256/95 העליוןבבג"צ ביתהמשפט  )1(
נ מפכ"להמשטרהואח')פורסםבפד"ינ)5(עמ'1()להלן
צבג"צפישלר(התייחסלשאלההאםזכותהעיוןכוללת

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173  8
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עיוןבמידעפליליעלאדם,לקרובמשפחהשלואולאדםאחרהקרובאליו )2(
אשרקיבלממנוייפויכוחלכך,וזאתאםנוכחקציןהמשטרהשנבצרמהאדם
שהמידעעלאודותיולעייןבמידעבאופןאישי,לרבותבשלמצבוהבריאותיאו

בשלהיעדרותומהארץ 

עיוןכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ייעשהבדרךשלהצגתהמידעהפלילי)ג( )1(
לאדםעלגביצגמחשבבתחנתמשטרה,בדרךשתיקבעבתקנות;

לאיצלםאדםולאייצורעותקשלהמידעהמוצגלוכאמורבפסקה)1(  )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיקציןמשטרהלאפשרמסירתתדפיסמהמידע )ד(
הפלילילעורךדיןאשרקיבלייפויכוחמיוחדלכךמהאדםשהמידעעלאודותיו,לשם
ייצוגולפניביתמשפטאוגוףמינהליהזכאיםלקבלמידעפלילילפיהוראותחוקזה;

בסעיףקטןזה,"עורךדין"צלרבותמתמחההמועסקעלידו 

מישעייןבמידעבהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,לאימסוראתהמידע )ה(
אלאלמישהמידעעלאודותיו 

עיוןבמידעפליליעלאדם,לקרובמשפחהשלואולאדםאחרהקרובאליו )2(
אשרקיבלממנוייפויכוחלכך,וזאתאםנוכחקציןהמשטרהשנבצרמהאדם
שהמידעעלאודותיולעייןבמידעבאופןאישי,לרבותבשלמצבוהבריאותיאו

בשלהיעדרותומהארץ 

עיוןכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ייעשהבדרךשלהצגתהמידעהפלילי)ג( )1(
לאדםעלגביצגמחשבבתחנתמשטרה,בדרךשתיקבעבתקנות;

לאיצלםאדםולאייצורעותקשלהמידעהמוצגלוכאמורבפסקה)1(  )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיקציןמשטרהלאפשרמסירתתדפיסמהמידע )ד(
הפלילילעורךדיןאשרקיבלייפויכוחמיוחדלכךמהאדםשהמידעעלאודותיו,לשם
ייצוגולפניביתמשפטאוגוףמינהליהזכאיםלקבלמידעפלילילפיהוראותחוקזה;

בסעיףקטןזה,"עורךדין"צלרבותמתמחההמועסקעלידו 

מישעייןבמידעבהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,לאימסוראתהמידע )ה(
אלאלמישהמידעעלאודותיו 

גםזכותלקבלתדפיסמהמידעשבועייןהאדם,וקבעכי
"בעידןהמחשבישלקרואאלזכותהעיוןגםאתהזכות
לקבלתדפיסשלאותםנתונים,אלאאםמתבקשתמסקנה
אחרת" כתוצאהמכךכלמישניגשלתחנתמשטרהכדי
לעייןברישומיםהפלילייםהנוגעיםלו,זכאילקבללידיו
תדפיסהכוללאתהמידעהפליליעלאודותיו מסירתמידע
בדרךזו,מאפשרתלעקוףאתהמגבלותשנקבעובחוקביחס
למסירתמידעוישבכךכדילפגועפגיעהשלממשבמי
היא האמורה לפגיעה בולטת דוגמה לו  נוגע שהמידע
הנוהגשהתפתחמאזבג"צפישלר,שלפיומעסיקיםרבים
שאינםנמניםעםהגורמיםהזכאיםלקבלמידעמהמרשם
הפלילי,מתניםאתקבלתהמועמדלעבודהבכךשימציא
להםהעתקמהמרשםהפליליהנוגעלוובדרךזומקבלים
מידעפלילישאינםזכאיםלקבלוכלל ניתןלסבור,כפי
שהדברמצאאתביטויובבג"צפישלר,כי"אםבאהחוק
להגןעלזכותהפרטיותשלאותואדם,והואאינוחפץ
בהגנהזו,וברצונולהעביראתהתדפיסשיקבללאחרים,על
שוםמהעלינולמנועזאת?" ואולםלדעתועדתקנאי,החוק
אינובארקלהגןעלזכותושלאדםלפרטיות,אלאקובע
אתההסדריםהחוקייםהמיועדיםלהבטיחרהביליטציה
שביחסי כשם החוק  כלשון השבים תקנת לעבריינים,
עובדומעבידסברהמחוקקכיישלהעניקלעובדים"הגנת
אינםיכוליםלוותרעל יתר"המתבטאתבכךשעובדים
זכויותיהםשנקבעובחוק,גםבענייננומןהראוילהבטיח
רהביליטציהלבעלירישוםפלילי,שהמחוקקביקשלהגן
עליהם,בדרךשלהגבלתמסירתהמידעעלאודותיהם,
ומניעתחשיפתםללחציםמצדמעסיקיהםבאופןשיביא

לעקיפתהוראותהחוק 

של זכותו בין להבחין ועדתקנאי המליצה לפיכך
לקבל זכותו לבין לו, הנוגע הפלילי במידע לעיין אדם
של זכותו את לקבוע מוצע מהרישומים  תדפיס לידיו
אדםלעייןבמרשםהפליליעלאודותיוולאפשראתהעיון
בכלהרישומים,דהיינוגםבמרשםהפליליוגםבמרשם
המשטרתי,שכןמידעזהאינוחסוילפנימישהואמתייחס

אליו באופןזה,מישזכאילקבלמידעכאמורעלפיהחוק,
יוכללגשתלתחנתמשטרהולראותעלצגהמחשבאת
המידעהפלילישאותוהואזכאילקבל ואולםלאיימסר
לאלץ אפשרות שלאתהיה לאדםתדפיסמהמידעכדי

אותולמסורמידעפליליבניגודלרצונו 

כדילמנועזליגהשלהמידעבדרכיםנוספות,נקבע
הפלילי המידע של עותק ייצור ולא יצלם לא אדם כי
המוצגעלצגהמחשב איןבאיסורזהכדילפגועבזכותו
שלאדםלרשוםלעצמובאופןידניאתהמידע האיסור
נועדלהבטיחכיעותקמצולםשלהמידעלאיועברלמי

שאינוזכאי;

עלפניו,הקביעהכיהעיוןבמידעהואאישי,נועדה )2(
למנועזליגתמידע עםזאת,ישנםמקריםמיוחדיםשבהם
אדםאינויכוללממשאתזכותובאופןאישיואיןמקום
להציבלפניוקשייםבירוקרטיים,ובלבדשיובטחשהעיון
ייעשהשלאבמטרהלעקוףאתהמגבלותהקבועותבחוק
לענייןמסירתהמידע לפיכך,אםנבצרמהאדםלממשאת
זכותובאופןאישי,יהיהרשאיקציןמשטרהלאפשראת
העיוןעלגביצגמחשבעלידיאפוטרופוסשלאדם,שהציג
צושיפוטיהמעידעלמינויואועלידיאדםאחרשקרוב
אליושקיבלייפויכוחלכך,אםנוכחקציןמשטרהשנבצר
מהאדםשהמידעעלאודותיולעייןבמידעבאופןאישי,
ובלבדשהמידעלאיימסרעלידיהאפוטרופוסאוהאדם
שלשמה למטרה לו, נוגע שהמידע לאדם אלא הקרוב,

נמסרהמידע 

חריגנוסףמעוגןבסעיףקטן)ד(ועוסקבקבלתמידע
פליליעלידיעורךדינושלהאדםשהמידעעלאודותיו 
במקרהזהיוכלעורךהדיןהמייצגלקבלתדפיסמהמידע
הפליליוזאתלשםייצוגבהליכיםאזרחייםאומינהליים
לפניביתמשפטאוגוףמינהלישזכאילקבלמידעפלילי
לפיהוראותהחוק דוגמהלכךהיאעתירהבדברפסילת
אדםלכהונהציבוריתהמתבססתעלקיומושלמידעפלילי
עלאודותיו ברורכיבמקרהזהישלאפשרלעורךהדין
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עלאףהאמורבכלדין,לאיימסרמידעפליליאלאבהתאםלהוראותחוקזה5 מסירתמידעפלילי )א(
ובהיקףהקבועבו 

נקבעובחיקוקהוראותשעלפיהןזכאיגוףאובעלתפקידלקבלמידעפלילי, )ב(
יימסרהמידעלאותוגוףאובעלתפקידעלפיהוראותחוקזה,ואולםאיןבכךכדי
לגרועמחובתושלמקבלהמידעלשקולאתהמידעבהתאםלאמורבאותוחיקוק,

בכפוףלאמורבסעיף36 

לאיימסרמידעפלילילגוףאולבעלתפקידמכוחפרטים3)1(ו–)2(,5)1(עד)4(, )ג(
)11(,)13(עד)16(,)19(ו–)20(לתוספתהראשונהאומכוחסעיף12והתוספתהשנייה,
אלאאםכןנקבעוהנחיותאונהליםפנימייםלענייןשקילתמידעפליליבקשרלמתן

זכותאוביטולזכותהחליםעלאותוגוףאובעלתפקיד 

הודעהעלמסירת
מידעפלילי

מישזכאילקבלמידעפליליעלאדםלפיחוקזהלצורךמתןזכותאוביטולזכות,6  )א(
ימסורלאדםשהמידעעלאודותיוהודעהבכתבעלמסירתהמידעאועלהכוונה

לבקשו,בסמוךלהגשתהבקשהלמסירתהמידע 

לאתחולחובתמסירתהודעהכאמורבסעיףקטן)א(צ )ב(

עלמסירתמידעלרשותהרישויאולרופאמוסמךלפיסעיף16; )1(

אםהחליטמקבלהמידע,בהחלטהמנומקתבכתב,כיההודעהעלולה )2(
לסכלאתהמטרהשלשמהנמסרהמידע,ובלבדשלאחרשהוסרההמניעהתימסר

ההודעה;

אםהאדםשהמידעעלאודותיוהסכיםבכתבלמסירתהמידע; )3(

אםהמידענמסרלגופיםאולבעליהתפקידיםהמנוייםצ )4(

בפרטים3)3(ו–5)5(,)6(,)8(,)9(ו–)10(לתוספתהראשונה; )א(

המייצגלקבלאתהמידעהפליליעלאודותהאדם,כדי
לאפשראתייצוגובביתהמשפט יצויןכיהזכותלקבל
מידעלשםייצוגבהליכיםפלילייםאינהמעוגנתבסעיף
זה,שכןהאפשרותלקבלתמידעפליליעלידיסניגורים
לחוק הראשונה בתוספת הכללתם מכוח בחוק קיימת
שעניינהרשימתהגופיםובעליהתפקידיםהזכאיםלקבל
מידעפלילימןהגופיםהמפורטיםבסעיף11לחוקהמוצע,

למטרותהמנויותבאותהתוספת 

פי על פלילי מידע במסירת עוסק זה סעיף  סעיף 5
בכל האמור אף על כי וקובע החוק הוראות 
דין,לאיועברמידעפליליאלאבהתאםלהוראותחוקזה
ובהיקףהקבועבו כאמורבסעיף2לחוקהמרשםהפלילי,
משטרתישראלהיאהאחראיתעלניהולהמאגרומסירת
המידעלגורמיםהזכאיםבהתאםלהיקףהמידעשאותוהם
זכאיםלקבל עםזאת,האחריותביחסלבקשתהמידעלשם
מילויהתפקידולשקילתומוטלתעלהגורםהזכאיוהוא
אינורשאילהעבירמידעזהאלאבהתאםלהוראותהחוק 

עניינושלסעיףזההואביחסביןחוקהמרשםהפלילי
לביןחיקוקיםספציפייםהעוסקיםבשקילתעברוהפלילי
שלאדםלצורךקבלתהיתראורישיון ועדתקנאיאימצה
אתהתפיסהשלפיהחוקהמרשםהפליליקובעאתמסגרת
העברתהמידעכךשהמידעיועברבהתאםלהיקףהמידע

הקבועבחוקהאמורואילוהחקיקההספציפיתמתווהאת
אופןהפעלתשיקולהדעתשלהגופיםמקבליהמידע,ככל
שהיאכוללתהוראותכאלה בסעיףקטן)ב(מוצעלהבהיר

מפורשותכוונהזו 

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכילאיימסרמידעלגופים
מסוימיםאולבעליתפקידיםהמנוייםבתוספתהראשונה
שהם לחוק, השנייה והתוספת 12 סעיף אומכוח לחוק
זכות או רישיון  שהםנותנים גופיהעסקהאו בעיקרם
אחרת,אלאאםכןקבעהגוףהנחיותאונהליםפנימיים
להביא כוונה מתוך זאת פלילי  מידע שקילת לעניין
שוויוניות מידה לאמות בהתאם פלילי מידע לשקילת

ובהתאםלעקרונותהמותוויםבחוק 

סעיףזהעוסקבהודעהעלמסירתמידעפלילי   סעיף 6
הסעיףמבוססעלההוראההקבועהבסעיף12 
לחוקהמרשםהפלילי,שלפיהתימסרלאדםהודעהבכתב
עלמסירתהמידעעלאודותיואועלהכוונהלבקשתמידע
פליליעלאודותיו לפיהמוצע,ההודעהתימסרלאדםרק
במקרהשלמסירתמידעלצורךמתןזכותאוביטולזכות 
אי–מסירתהודעהבכתב המקריםהחריגיםהמאפשרים
כאמורצומצמולארבעהמקריםבלבד:אםהמידענמסר
לרשותהרישויאולרופאמוסמךלפיסעיף16המוצע;אם
החליטמקבלהמידעבהחלטהמנומקתבכתב,כיההודעה
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שיפוט צ והשומרון )יהודה חירום שעת לתקנות 4א)א( בתקנה )ב(
ותוקן תוקפן שהוארך כפי התשכ"זצ1967, משפטית(, ועזרה בעבירות

נוסחןבחוקמעתלעת 

הובררכינפלהטעותברישומושלפרטרישוםפליליאושלפרטרישוםמשטרתי,7 תיקוןטעות )א(
תתקןהמשטרהאתהטעותבמרשםהפליליאוהמשטרתי,לפיהעניין 

תוקנהטעותכאמורבסעיףקטן)א(,תמסורהמשטרההודעהעלכךצ )ב(

לאדםשהמידעעלאודותיוצאםהואפנהלתיקוןהטעות; )1(

למקבלהמידעוכןלאדםשהמידעעלאודותיוצאםמקבלהמידעפנה )2(
לתיקוןהטעות 

איןבאמורבסעיףקטן)ב(כדילגרועמסמכותהמשטרהלמסורהודעהלמקבל )ג(
המידעאולמישהמידעעלאודותיואףאםתיקוןהטעותלאנבעמפנייהשלאחד

מהם 

פרק ג': המרשם הפלילי

סימן א': תוכן המרשם הפלילי

פרטיהרישום
במרשםהפלילי

המרשםהפלילייכלולאתהפרטיםהמנוייםלהלןוכןנתוניםנלווים:8 

הרשעותועונשיםשלביתמשפטאוביתדיןבפלילים)להלןצביתמשפט(בשל )1(
פשעיםועוונות)להלןצעבירות(;

צוויםכמפורטלהלןשנתןביתמשפטעקבעבירהאףאםניתנובלאהרשעה:צווי )2(
מבחן,צווישירותלתועלתהציבור,צוויםבדברהתחייבותלהימנעמעבירה;

קביעתביתמשפטבאישוםבעבירהכיהנאשםאינומסוגללעמודלדיןאואינו )3(
בר–עונשיןמחמתהיותוחולהנפשאולקויבכשרוהשכלי;

שיפוט צ והשומרון )יהודה חירום שעת לתקנות 4א)א( בתקנה )ב(
ותוקן תוקפן שהוארך כפי התשכ"זצ1967, משפטית(, ועזרה בעבירות

נוסחןבחוקמעתלעת 

הובררכינפלהטעותברישומושלפרטרישוםפליליאושלפרטרישוםמשטרתי,7  )א(
תתקןהמשטרהאתהטעותבמרשםהפליליאוהמשטרתי,לפיהעניין 

תיקוןטעות

תוקנהטעותכאמורבסעיףקטן)א(,תמסורהמשטרההודעהעלכךצ )ב(

לאדםשהמידעעלאודותיוצאםהואפנהלתיקוןהטעות; )1(

למקבלהמידעוכןלאדםשהמידעעלאודותיוצאםמקבלהמידעפנה )2(
לתיקוןהטעות 

איןבאמורבסעיףקטן)ב(כדילגרועמסמכותהמשטרהלמסורהודעהלמקבל )ג(
המידעאולמישהמידעעלאודותיואףאםתיקוןהטעותלאנבעמפנייהשלאחד

מהם 

פרק ג': המרשם הפלילי

סימן א': תוכן המרשם הפלילי

פרטיהרישוםהמרשםהפלילייכלולאתהפרטיםהמנוייםלהלןוכןנתוניםנלווים:8 
במרשםהפלילי

הרשעותועונשיםשלביתמשפטאוביתדיןבפלילים)להלןצביתמשפט(בשל )1(
פשעיםועוונות)להלןצעבירות(;

צוויםכמפורטלהלןשנתןביתמשפטעקבעבירהאףאםניתנובלאהרשעה:צווי )2(
מבחן,צווישירותלתועלתהציבור,צוויםבדברהתחייבותלהימנעמעבירה;

קביעתביתמשפטבאישוםבעבירהכיהנאשםאינומסוגללעמודלדיןאואינו )3(
בר–עונשיןמחמתהיותוחולהנפשאולקויבכשרוהשכלי;

עלולהלסכלאתהמטרהשלשמהנמסרהמידעצבמקרה
זהיהיהעלמקבלהמידעלמסורהודעהכאמורלאחר
שהוסרההמניעה;אםהאדםהסכיםלמסירתהמידעעל
אודותיו זאת,משוםשהסמכותלפגיעהבפרטיותושקילת
הסכמתו ומשניתנה חיקוק, מכוח נתונה הפלילי העבר
שלאדםלמסירתהמידעהרישעוצמתהפגיעהבאותו
אדםקטנה כמוכן,מתןהודעהעלכלמסירתמידעמן
לו שאין וכספי בירוקרטי נטל מהווה הפלילי המרשם
בהסכמה בהתחשב הפגיעה, עוצמת מול אל הצדקה
המפורשתשלהאדםלמסירתהמידע כמוכןמוצעלהחריג
מחובתמסירתהודעהכאמור,מסירתמידעמןהמרשם
הפלילילבעליתפקידיםמסוימיםשלגביהםישהצדקה
לאי–מסירתההודעה,כגוןהרמטכ"לוראשאגףכוחאדם

בצה"ל,שרהפניםלענייןאזרחותוכניסהלישראלועוד 

ברישומי למעיין לתת מוצע זה בסעיף  סעיף 7
טעויות לתיקון הזדמנותלפעול גם המשטרה 
המתגלותברישומים מוצעלהשליםאתההוראותהקבועות
כיוםבסעיפים12)ג(ו–)ד(לחוקהמרשםהפלילי,הנוגעות
לתיקוןטעויותולקבועכיעלהמשטרהלהודיעעלתיקון
הטעותלאדםשהמידעעלאודותיו,אםאותואדםפנה

לתיקוןהטעותוכןעליהלהודיעעלתיקוןטעותכאמור
למקבלהמידעולאדםשהמידעעלאודותיו,אםמקבל
המידעפנהלתיקוןהטעות המשטרהתוכללמסורהודעה
עלתיקוןטעותלמקבלהמידעולאדםשהמידעעלאודותיו

גםבמקריםשבהםתיקוןהטעותאינותוצאהשלפנייתם 

רישום פרטי הפלילי המרשם כולל כיום  סעיף 8
כגוןהרשעותועונשיםשלבתימשפטפליליים, 
צווימבחן,צווישירותלתועלתהציבוראףבלאהרשעה,
קביעותשלביתהמשפטלנוערודרכיטיפולשהטילועוד
מונה המוצע הסעיף הפלילי(  המרשם לחוק 2 )סעיף
החוק לפי במרשםהפלילי הכלולים הרישום פרטי את
המוצע כמוכןקובעהסעיףכיהמרשםהפלילייכלולאת
הנתוניםהנלוויםלאותםפרטים נתוניםנלוויםהוגדרו
בסעיףההגדרותהמוצעכפרטיםמזהיםעלאודותהאדם
הנוגעלפרטי הפלילי ההליך אודות על נוסף מידע וכן
רישוםפליליאופרטירישוםמשטרתי,לפיהעניין,ובכלל
זהמועדיקבלתהחלטותשיפוטיותוהחלטותאחרותעל

פידין 
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קביעהלפיסעיף24וצולפיסעיף26לחוקהנוער; )4(

שינוישנעשהבפרטרישוםמכוחחנינהאומכוחסמכותאחרתעלפידין; )5(

שינוישלתקופתההתיישנותאוהמחיקהשלפרטרישום,מכוחהחלטתנשיא )6(
המדינהלפיסעיף25 

פרטירישוםפלילי
מהאזור

נוסףעלפרטיהרישוםהמנוייםבסעיף8,רשאיתמשטרתישראללכלולבמרשםהפלילי9 
פרטירישוםכאמור,בשינוייםהמחויבים,בשלהליךפלילילפניביתמשפטצבאי

בעבירותלפיהדיןהחלבאזור 

סימן ב': מסירת מידע מהמרשם הפלילי

גישהישירה
למרשםהפלילי

המרשםהפלילי,לרבותפרטירישוםפלילישנמחקו,יהיהפתוחלפניהגופים10  )א(
המנוייםלהלןוהםיהיורשאיםלהעבירביניהםמידעמןהמרשם,הכולבמידהשהדבר

דרושלמילויתפקידיהם:

המשטרה,בהתאםלפקודותהמשטרה; )1(

שירותהביטחוןהכללי,לפיכלליםשיקבעראששירותהביטחוןהכללי; )2(

המשטרההצבאית,לפיכלליםשיקבעקציןהמשטרההצבאיתהראשי; )3(

אגףהמודיעיןבמטההכללישלצבאההגנהלישראל)להלןצאמ"ן(,לפי )4(
כלליםשיקבעראשאמ"ן;

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,לפיכלליםשיקבעראשהמוסד )5(
למודיעיןולתפקידיםמיוחדים;

אגףהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון,לפיכלליםשיקבעהממונה )6(
עלהביטחוןבמערכתהביטחון;

המחלקהלחקירתשוטריםשבמשרדהמשפטים,לפיכלליםשיקבעמנהל )7(
המחלקהלחקירתשוטרים 

כלליםלפיסעיףקטן)א(טעוניםאישורשלשרהמשפטים )ב( )1(

ועדתהחוקהחוק אישורשל ו–)6(טעונים )א()1( כלליםלפיסעיףקטן )2(
ומשפטשלהכנסת 

להוסיף ישראל למשטרת לאפשר מוצע  סעיף 9
לרשימתפרטיהרישוםהמנוייםבסעיף8לחוק 
באזור הצבאיים המשפט בתי של החלטות גם המוצע
יהודהוהשומרוןבעבירותמסוגפשעאועווןלגביעניינים
המהוויםפרטירישוםבמדינתישראל כיוםנרשםבמרשם
ברשויותישראליות מידעשמקורו חוקרק לפי הפלילי
הפועלותבתחוםמדינתישראל,עלפיהחוקהישראלי 
כדישתהיהבידיהרשויותוהגופיםהזכאיםלקבלמידע
עלאודותאדם,תמונהשלמהשלעברוהפלילי,הכוללת
גםמעשיםאועבירותשעברב"אזור"כהגדרתובתקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרוןצשיפוטבעבירותועזרה
משפטית(,התשכ"זצ1967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחן
בחוקמעתלעת)להלןצהאזור(,ישצורךברישוםמידע
עבירות לגבי בישראל המנוהל הפלילי במרשם פלילי

שנעברובאזורוהנאכפותעלידירשויותישראליות 

סעיף4לחוקהמרשםהפלילימונהאתהגופים  סעיפים
הפלילי למרשם ישירה גישה ניתנה שלהם  10 ו–43 

וקובעכיגישהזותוסדרבכלליםהטעוניםאת 
אישורםשלהיועץהמשפטילממשלהושלועדתהחוקה
חוקומשפטשלהכנסת גישהישירהכאמור,מתאפיינת
הנוגעות בחוק הקבועות למגבלות כפופה שאינה בכך
למסירתהמידעולכןהיאניתנתאךורקלגופיםביטחוניים 

הגורמים הם גישהכאמור ניתנה שלהם הגורמים
הכללי הביטחון שירות המשטרה, האלה: הביטחוניים
ביטחון ומחלקת הצבאית המשטרה שהם צה"ל וגורמי
שדה מהניסיוןשהצטברעולהכיבצה"ללארקמחלקת
לצורך הפלילי מהמרשם למידע זקוקה שדה ביטחון
פעולתה,אלאגםגורמיםנוספיםבאגףהמודיעיןזקוקים
למידעכאמורלצורךמילויתפקידם לפיכךמוצעלהחליף
בסעיףאתאזכורהשלמחלקתביטחוןשדהבאגףהמודיעין
המוסד את להוסיף מוצע עוד צה"ל  של הכללי במטה
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כלליםלפיסעיףקטן)א()2(עד)5(טעוניםאישורשלועדהמשותפתשל )3(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,והם

אינםטעוניםפרסוםברשומות 

העברתמידעביןהגופיםהמנוייםבסעיףקטן)א(אינהכפופהלהגבלותשחוק )ג(
זהקובעלענייןמסירתמידעואינהמחייבתמסירתהודעהכאמורבסעיפים11ו–12 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לגופיםולבעלי
תפקידים

המשטרהתמסורמידעמןהמרשםהפלילילגופיםולבעליהתפקידיםהמנויים11  )א(
בתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,ואםמנויהבתוספתהמטרהשלשמהניתן
להעביראתהמידעצלמטרהזובלבד;לענייןסעיףזה,"מידעמןהמרשםהפלילי"צ

למעטמידעעלהרשעותשנמחקו 

שירותהביטחוןהכללירשאילמסורמידעמןהמרשםהפלילילגופיםולבעלי )ב(
התפקידיםהמנוייםבתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,ואםמנויהבתוספת

המטרהשלשמהניתןלהעביראתהמידעצלמטרהזובלבד 

ולבעלי לגופים הפלילי המרשם מן מידע למסור רשאית הצבאית המשטרה )ג(
התפקידיםהמנוייםבפרטים2)2(,)3(,)13(ו–)14(,3)3(ו–5)8(לתוספתהראשונהלצורך

מילויתפקידיהם,למטרותהמנויותבאותםפרטיםבלבד 

אמ"ןרשאילמסורמידעמןהמרשםהפלילילבעליהתפקידיםהמנוייםבפרט )ד(
3)3(לתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,למטרותהמנויותבאותופרטבלבד 

מסירתהמידעמןהמרשםהפלילילפיסעיףזה,תהיהלפידרישתהגופיםאו )ה(
בעליהתפקידיםהזכאיםלקבלוולפיכלליםשיקבעשרהמשפטיםבהתייעצותעם
השרהממונהעלאותוגוףאובעלתפקידובאישורועדתהחוקהחוקומשפטשל
הכנסת,ולענייןכלליםלגביסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(צבאישורועדהמשותפתשל

ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת 

כלליםלפיסעיףקטן)א()2(עד)5(טעוניםאישורשלועדהמשותפתשל )3(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,והם

אינםטעוניםפרסוםברשומות 

העברתמידעביןהגופיםהמנוייםבסעיףקטן)א(אינהכפופהלהגבלותשחוק )ג(
זהקובעלענייןמסירתמידעואינהמחייבתמסירתהודעהכאמורבסעיפים11ו–12 

המשטרהתמסורמידעמןהמרשםהפלילילגופיםולבעליהתפקידיםהמנויים11  )א(
בתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,ואםמנויהבתוספתהמטרהשלשמהניתן
להעביראתהמידעצלמטרהזובלבד;לענייןסעיףזה,"מידעמןהמרשםהפלילי"צ

למעטמידעעלהרשעותשנמחקו 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לגופיםולבעלי
תפקידים

שירותהביטחוןהכללירשאילמסורמידעמןהמרשםהפלילילגופיםולבעלי )ב(
התפקידיםהמנוייםבתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,ואםמנויהבתוספת

המטרהשלשמהניתןלהעביראתהמידעצלמטרהזובלבד 

ולבעלי לגופים הפלילי המרשם מן מידע למסור רשאית הצבאית המשטרה )ג(
התפקידיםהמנוייםבפרטים2)2(,)3(,)13(ו–)14(,3)3(ו–5)8(לתוספתהראשונהלצורך

מילויתפקידיהם,למטרותהמנויותבאותםפרטיםבלבד 

אמ"ןרשאילמסורמידעמןהמרשםהפלילילבעליהתפקידיםהמנוייםבפרט )ד(
3)3(לתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם,למטרותהמנויותבאותופרטבלבד 

מסירתהמידעמןהמרשםהפלילילפיסעיףזה,תהיהלפידרישתהגופיםאו )ה(
בעליהתפקידיםהזכאיםלקבלוולפיכלליםשיקבעשרהמשפטיםבהתייעצותעם
השרהממונהעלאותוגוףאובעלתפקידובאישורועדתהחוקהחוקומשפטשל
הכנסת,ולענייןכלליםלגביסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(צבאישורועדהמשותפתשל

ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת 

למודיעיןולתפקידיםמיוחדים)להלןצהמוסד(וכןאת
אגףהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון 

הישירה הגישה לעניין הכללים קביעת כי מוצע
שלבעליתפקידיםבגופיםהאמוריםלמידעמןהמרשם
כן כמו המשפטים  שר לאישור בכפוף תיעשה הפלילי,
מוצעכיכלליםבנוגעלגישההישירהשלמשטרתישראל
ושלאגףהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון,ייקבעו
בכפוףלאישורהשלועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת 
מאחרשתפקודםשלשירותהביטחוןהכללי,צה"לוהמוסד
כפופיםלביקורתהשלועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,
מוצעכיהכלליםהנוגעיםלגופיםאלהיאושרובידיועדה
משותפתשלועדתהחוקהחוקומשפטושלועדתהחוץ

והביטחוןשלהכנסת 

המחלקה את הגופים ברשימת לכלול מוצע, עוד
ולקבועכימסירת שוטריםבמשרדהמשפטים, לחקירת
המידעתהיהלפיכלליםשיקבעראשהמחלקהלחקירת
שוטרים גישתההישירהשלהמחלקהלחקירותשוטרים
לפקודת 49יא)ג( בסעיף כיום מוסדרת פלילי למידע
השינוי בשל התשל"אצ1971  משולב[, ]נוסח המשטרה
עקיף בתיקון לבטלו ומוצע זה סעיף מתייתר המוצע,

לפקודההאמורהבמסגרתסעיף43להצעתהחוק 

הגישה גופי בין מידע העברת כי להבהיר מוצע
הישירההאמוריםלביןעצמם,אינהכפופהלהגבלותלפי
החוקואינהמחייבתמסירתהודעהלפיסעיפים11ו–12

המוצעים 

עם יחד המוצע לחוק 11 סעיף של עניינו  סעיף 11
התוספתהראשונה,הואבקביעתהגורמים  והתוספת

מהמרשם המידע את למסור המוסמכים  הראשונה
הפליליובקביעתהגורמיםשלהםרשאיכל 
אחדמהםלמסוראתהמידעהאמור מוסריהמידעהם
הגורמיםשלהםניתנהגישהישירהלמרשםהפלילי)כגון
מוסרים והם וצה"ל( הכללי הביטחון שירות המשטרה,
אתהמידעלגופיםהרשאיםלקבלועלפיהחוקהמנויים
עבודה בקשרי נמצאים הם שעמם הראשונה, בתוספת
את להרחיב מוצע זו, ברוח תפקידם  מילוי במסגרת
האפשרותשלאגףהמודיעיןבמטההכללישלצה"ללמסור

מידעגםבנוגעלפוקד 

מסירתהמידעלפיסעיףזהלגופיםולבעליהתפקידים
המנוייםבתוספתהראשונההיאלצורךמילויתפקידיהם,
ניתן שלשמה המטרה הראשונה בתוספת מנויה ואם

להעביראתהמידעצלמטרהזובלבד 

ועדתקנאיהמליצהלקבועבחוקקריטריוניםברורים,
שיהוותנאיסףשלפיהםיוכרעאםלכלולגופיםנוספים
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לענייןגופיםובעליתפקידיםהמנוייםבתוספתהראשונהשהמידענמסרלהם )ו(
לצורךמתןזכותאוביטולזכות,יימסרהמידעאםהסכיםלכךמבקשהזכותויחולו
לענייןהסכמהכאמורהוראותסעיפים12)ו(ו–)ז(;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולעניין
גופיםובעליתפקידיםהמנוייםבפרטים3)3(ו–5)5(,)6(,)8(,)9(ו–)10(לתוספתהראשונה 

חוק החוקה ועדת ובאישור הפנים, לביטחון השר עם בהתייעצות השר, )ז(
ומשפטשלהכנסת,רשאילשנותאתהתוספתהראשונהולהוסיףלהגופיםובעלי
תפקידיםנוספים,ובלבדששוכנעכיהםמסוגהגופיםאובעליהתפקידיםהמפורטים
בפסקאות)1(עד)5(שלהלן,וכיהמידעחיונילשםמילויתפקידםולתכליותהמנויות

באותהפסקה:

רשויותחקירהצלצורךניהולחקירה; )1(

גופיםובעליתפקידיםעלפידיןהקשוריםלהליךהפליליולמהשנגזרממנו, )2(
וכןגופיםובעליתפקידיםהעוסקיםבטיפולבחשודים,בנאשמיםאובמורשעים;

גופיםובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםמטעמיביטחוןהמדינה,לצורך )3(
מינויעובדיםאולענייןביצועעבודה,תפקידאושירותבגוףכאמור;

גורמיםהממניםבעליתפקידיםבשירותהציבורישאופיתפקידםוהיקף )4(
האחריותהנתוניםלהםמצדיקיםמסירתמידעלפיסעיףזהלצורךמינויכאמור;

המפורטים מהטעמים להם נדרש שהמידע תפקידים בעלי או גופים )5(
בפסקאות)1(,)2(או)3(שבסעיף12)ג(,ובלבדשישחששלפגיעהמשמעותית
באינטרסציבוריחיוניאםלאיימסרהמידעלאותםגופיםאובעליתפקידיםואם
היקףהפגיעההאפשריתועוצמתההםברמהגבוההבמיוחדהמצדיקהמסירת

מידעבהיקףרחביותרמהנמסרלפיסעיף12 

בהתאם מידע לקבל זכאים שיהיו הראשונה בתוספת
לסעיף11המוצע בהתאםלהמלצהזו,מוצעלקבועכישר
המשפטים,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםובאישור
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,יהיהרשאילשנות
אתהתוספתהראשונהולהוסיףלהגופיםובעליתפקידים
נוספיםובלבדשהםנכנסיםלגדראחתהקבוצותהאלה
והמידעחיונילצורךמילויתפקידםולתכליותהמנויות

להלן:

)1( רשויותחקירהלצורךניהולחקירה;

הפלילי להליך הקשורים תפקידים ובעלי גופים )2(
ולנגזרממנו,וכןגופיםובעליתפקידיםהעוסקיםבטיפול

בחשודים,בנאשמיםאובמורשעים;

גופיםשהמידענדרשלהםמטעמיביטחוןהמדינה, )3(
לצורךמינויעובדיםאולענייןביצועעבודה,תפקידאו

שירותבאותוגוף;

הציבורי בשירות תפקידים בעלי הממנים גורמים )4(
שאופיתפקידםוהיקףהאחריותהנתוניםלהםמצדיקים

מסירתמידעלפיסעיףזה,לצורךמינויכאמור;

גופיםהעומדיםבאחדמהקריטריוניםשנקבעולצורך )5(
קבלתמידעפלילילפיסעיף12)ג(המוצע,ובלבדשישחשש
לפגיעהמשמעותיתבאינטרסציבוריחיוניאםלאיימסר
המידע,וזאתכאשרהיקףהפגיעההאפשריתועוצמתה
הםברמהגבוההבמיוחד,המצדיקהמסירתמידעבהיקף

רחביותרמהנמסרעלפיסעיף12 

המצב את כנו על להותיר ראוי כי סברה הוועדה
הקיים,שלפיוהמידעהפלילימועברלגופיםאלהבלא
קשרלהסכמתוואףלידיעתושלהפרט במקריםאלה,אין
לאדםאפשרותשלאלהסכיםלמסירתהמידעולהעדיף
בקשת פי על נמסר והמידע פרטיותו, על השמירה את
נדרשים אינם אלה גופים ככלל, כן, כמו בלבד  הגוף
לעמודבאמותהמידהשייקבעובחוקלענייןבחינתמידע
פליליהנמסרלפיסעיף12,למעטגופיההעסקההנכללים
יחולו לגביהם אשר לעיל, כאמור הראשונה, בתוספת

ההוראותבדומהלגופיסעיף12 

עודמוצעלהתאיםמונחיםבדומהלתיקוניםשנעשו
בסעיף10לחוקהמוצע,בכלהנוגעלאגףהמודיעיןבצה"ל
ולאישורהכלליםבידיועדהמשותפתשלועדתהחוקה

חוקומשפטושלועדתהחוץוהביטחון 
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מסירתמידע
מהמרשםהפלילי
לשםמתןזכותאו

ביטולזכות

המשטרהתמסורמידעמןהמרשםהפליליעלאודותמבקשזכותאובעלזכות,12  )א(
לבעליהתפקידיםולגופיםהמנוייםבתוספתהשנייה,עלפידרישתם,אםמבקשהזכות
אובעלהזכותנתןאתהסכמתולכך;לענייןסעיףזה,"מידעמןהמרשםהפלילי"צ

למעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו 

המידעכאמורבסעיףקטן)א(יימסרלבעליהתפקידיםולגופיםהמנויים)ב( )1(
בטורא'ובטורב'בתוספתהשנייה,רקלמטרותהמנויותלצדםבטורג'באותה

תוספת;

עלאףהוראותפסקה)1(,אםחיקוקהמנויבחלקא'לתוספתהשנייהמסמיך )2(
לשקולמידעפלילילצורךבחינתזכאותשלמבקשזכותלקבלזכותאושלבעל
זכותלהחזיקבזכותאולצורךבחינהשלביטולזכות,יראואתההסמכההאמורה
כהסמכהלשקולמידעפלילילכללהצרכיםהאמורים,וכןלצורךחידושזכות,
בחינהתקופתיתחוזרתשלהזכאותלהחזיקבזכותוקבלתהחלטהבדברנקיטה

בהליכיםמשמעתייםעקבעבירהפלילית 

זכאותגופיםאובעליתפקידיםלקבלמידעמהמרשםהפלילילשםמתןזכות )ג(
אוביטולזכות,תיקבעבחיקוקאםקבלתהמידעמוצדקתבהתאםלתכליתאחתאו
יותרמהתכליותהמנויותבפסקאות)1(עד)3(שלהלן,אלאאםכןנקבעהבאותוחיקוק

תכליתראויהאחרתהמצדיקהזאת:

המידענדרשלבעלהתפקידאולגוףלשםהגנהעלקטיניםוחסריישע; )1(

מינוי או במקצוע עיסוק לעניין לגוף או התפקיד לבעל נדרש המידע )2(
לתפקידהכרוכיםביחסינאמנותאואמוןמיוחדים;

המידענדרשלבעלהתפקידאולגוףלשםמניעתפגיעהבגופושלאדםאו )3(
בבריאותואולשםשמירהעלאינטרסציבוריחיוני 

השר,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפנים,רשאי,בצוצ )ד(

המשטרהתמסורמידעמןהמרשםהפליליעלאודותמבקשזכותאובעלזכות,12  )א(
לבעליהתפקידיםולגופיםהמנוייםבתוספתהשנייה,עלפידרישתם,אםמבקשהזכות
אובעלהזכותנתןאתהסכמתולכך;לענייןסעיףזה,"מידעמןהמרשםהפלילי"צ

למעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי
לשםמתןזכותאו

ביטולזכות

המידעכאמורבסעיףקטן)א(יימסרלבעליהתפקידיםולגופיםהמנויים)ב( )1(
בטורא'ובטורב'בתוספתהשנייה,רקלמטרותהמנויותלצדםבטורג'באותה

תוספת;

עלאףהוראותפסקה)1(,אםחיקוקהמנויבחלקא'לתוספתהשנייהמסמיך )2(
לשקולמידעפלילילצורךבחינתזכאותשלמבקשזכותלקבלזכותאושלבעל
זכותלהחזיקבזכותאולצורךבחינהשלביטולזכות,יראואתההסמכההאמורה
כהסמכהלשקולמידעפלילילכללהצרכיםהאמורים,וכןלצורךחידושזכות,
בחינהתקופתיתחוזרתשלהזכאותלהחזיקבזכותוקבלתהחלטהבדברנקיטה

בהליכיםמשמעתייםעקבעבירהפלילית 

זכאותגופיםאובעליתפקידיםלקבלמידעמהמרשםהפלילילשםמתןזכות )ג(
אוביטולזכות,תיקבעבחיקוקאםקבלתהמידעמוצדקתבהתאםלתכליתאחתאו
יותרמהתכליותהמנויותבפסקאות)1(עד)3(שלהלן,אלאאםכןנקבעהבאותוחיקוק

תכליתראויהאחרתהמצדיקהזאת:

המידענדרשלבעלהתפקידאולגוףלשםהגנהעלקטיניםוחסריישע; )1(

מינוי או במקצוע עיסוק לעניין לגוף או התפקיד לבעל נדרש המידע )2(
לתפקידהכרוכיםביחסינאמנותאואמוןמיוחדים;

המידענדרשלבעלהתפקידאולגוףלשםמניעתפגיעהבגופושלאדםאו )3(
בבריאותואולשםשמירהעלאינטרסציבוריחיוני 

השר,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפנים,רשאי,בצוצ )ד(

המרשם לחוק 6 לסעיף בדומה זה סעיף  סעיף 12
מידע מסירת בדבר הוראות קובע הפלילי,  והתוספת
לבעלי המשטרה ידי על הפלילי מהמרשם  השנייה 
לפי פעולה לשם שונים, וגופים תפקידים  והשלישית

חוק  

סעיףקטן)א(המוצעקובעכיהמשטרהתמסורמידע
מןהמרשםהפליליעלאודותמבקשזכותאובעלזכות
1 "זכות"צר'לעילדבריההסברלסעיף )לענייןהגדרת
בתוספת המנויים ולגופים תפקידים לבעלי המוצע(
השנייהלחוקהמוצע,ככלשניתנההסכמתושלמבקש
הזכותוזאתעדתוםתקופתההתיישנותאוהמחיקהשל
פרטיהמידעהרלוונטייםמןהמרשם עלהסכמהכאמור
להינתןבכתבלפיטופסההסכמהלמסירתמידעשבתוספת

השלישיתהמוצעת 

סעיףקטן)ב(המוצעקובעכיהמידעיימסרלבעלי
התפקידיםולגופיםהמנוייםבטורא'ובטורב'בתוספת
ג' בטור לצדם המנויות לחוקהמוצע,למטרות השנייה

לאותהתוספת 

סעיףזהמתנהמסירתמידעמהמרשםהפלילילגוף
הזכאילקבלמידעכאמורבמסגרתמתןזכותאוביטול

זכות,כגוןמתןרישיון,חידושואוביטולו,בהסכמתהנוגע
בדבר כלעודמדוברבהענקתזכותלאדם,ישבהתניהזו
היגיון,שכןהיאמשקפתאתהאיזוןשלפיוהברירההיא
בידיהאדםהמעונייןלקבלאתהזכות,אםלחשוףלפני
הגוףמעניקהזכותאתעברוהפליליאושמאלוותרעל
הזכותובלבדשלאיועברלגוףמעניקהזכותמידעפלילי
עלאודותיו ואולםאיןהדברכךבהכרחמקוםשבומדובר
בביטולהשלאותהזכותשהוענקהלאדם הדרישהבאותם
מקרים,לקבלאתהסכמתושלהאדםלמסירתהמידעעל
אודותיולשםהפעלתסמכותהגוףלקבלהחלטהבעניינו,
ישבהכדילהכשילאתהגוףבמילויתפקידו נוכחזאת,
של הראשונית כיהסכמתו )ז( קטן לקבועבסעיף מוצע
מידע מסירת תאפשר אודותיו על מידע למסירת אדם
מעתלעת באופןזההגוףמעניקהזכותיוכללקבלאת
המידעעלהאדםמדיפעםכדילבחוןאםישסיבהלבטל
אולהתלותזכות,לסייגה,לחדשהאולקבלהחלטהבדבר
נקיטתהליכיםמשמעתייםעלפיחוקספציפיעקבעבירה
פלילית,כלזאתבלישיקבלאתהסכמתושלהאדםבכל

פעםלשםמסירתהמידעהרלוונטי 

סעיףקטן)ב()2(המוצעקובעכיעלאףשהמידעמן
המרשםהפלילייימסררקבהתאםלקבועבתוספתהשנייה
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לשנותאתחלקא'שלהתוספתהשנייהולהוסיףלוגופיםובעליתפקידים )1(
שנקבעובחיקוקבהתאםלתנאיםכאמורבסעיףקטן)ג(;

באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,מטעמיםמיוחדים,לשנות )2(
אתחלקב'שלהתוספתהשנייהולהוסיףלוגופיםובעליתפקידיםשהמידע
נדרשלהםמהטעמיםהמפורטיםבפסקאות)1(,)2(או)3(שבסעיףקטן)ג(,כאשר

מתןהזכותשבשלהמתבקשהמידעאינועלפיחיקוק 

איןבאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד()1(כדילמנועמסירתמידעפלילילגוףהזכאי )ה(
לפיחיקוקלקבלאתהמידע,אףאםטרםהוסףלחלקא'שלהתוספתהשנייהכאמור

בסעיףקטן)ד()1( 

הסכמהכאמורבסעיףקטן)א(תינתןבכתבלפיהטופסשבתוספתהשלישית )ו(
ותישמרבידימבקשהמידעבדרךולתקופהשתיקבעבתקנות 

ניתנההסכמהשלמבקשזכותאובעלזכותלמסירתמידעמהמרשםהפליליעל )ז(
אודותיוכאמורבסעיףקטן)א(,לאתידרשהסכמהנוספתשלולמסירתמידעכאמור
לשםבדיקהתקופתיתחוזרתשלהזכאותלהחזיקבזכות,ביטולזכות,התלייתה,סיוגה,
חידושהאולצורךקבלתהחלטהבדברנקיטתהליכיםמשמעתייםעקבעבירהפלילית 

ומכוחהחיקוקיםהמפורטיםבהביחסלכלגוףמעניקזכות,
אםחיקוקמסויםהמנויבתוספתהשנייהמסמיךלשקול
מידעפלילילצורךבחינתזכאותשלמבקשזכותלקבל
זכותאושלבעלזכותלהחזיקבזכותאולצורךבחינהשל
ביטולזכות,יראואתההסמכההאמורהכהסמכהלשקול
מידעפלילילכללהצרכיםהאמורים,וכןלצורךחידוש
הזכות,בחינהתקופתיתחוזרתשלהזכאותלהחזיקבזכות
עקב משמעתיים בהליכים נקיטה בדבר החלטה וקבלת

עבירהפלילית 

בנוסף,עלפיהמלצותועדתקנאי,ישלקבועבחוק
קריטריוניםברוריםשלפיהםייקבעמיזכאילקבלמידע
בהתאםלסעיף12המוצע קריטריוניםאלהינוסחובדרך
שתמנעתחולהרחבהמדיאוגורפתשלהסעיף הרעיון
המנחההוא,כיהמידעהפלילינועדלהישקלרקבסוגי
עיסוקיםמסוימיםשקבעהמחוקק,כךשבשארהמקרים
וכדילהגןעלזכותושלאדםלשיקום,לאיימסרמידעמן
המרשםהפלילילנותניהיתריםורישיונותועברוהפלילישל
אדםלאיובאבחשבוןבעתקבלתההחלטהלהעניקלואת
ההיתראוהרישיוןאובעתההחלטהלשלולאותם בהתאם
להמלצותהוועדה,הגופיםהזכאיםלקבלמידעמכוחחיקוק
ספציפיומכוחסעיף12המוצעיהיומנוייםבתוספתהשנייה
לחוקהמוצע כלגוףנוסףשיוחלטכיהואעומדבקריטריונים
ומתאיםלהיכללבסעיף12,יהיהניתןלכלולאותובחלק
א'לאותהתוספת,ובלבדשהמידעהפליליחיונילביצוע
מטעמים המשפטים שר רשאי האמור, אף על תפקידו 
מיוחדיםלאשרהכללתושלגוףבתוספתהשנייהאףאם
הסמכותלמתןזכותלגביואינהמעוגנתבחיקוק,וזאתבחלק

ב'שלהתוספתהשנייההמוצעת 

המלצתהוועדההיאלקבועבחוקבמפורש,כיתנאי
הסףלקבלתמידעבהתאםלסעיף12הואהשתייכותלאחת

מהקבוצותהאלה)סעיףקטן)ג(המוצע(:

)1(גופיםאובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםלעניין
זהלשםהגנהעלקטיניםוחסריישע; 

)2(גופיםאובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםלעניין
עיסוקבמקצועאומינוילתפקידהכרוכיםביחסינאמנות

אואמוןמיוחדים;

)3(גופיםאובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםלענייןזה
לשםמניעתפגיעהבגופושלאדםאובבריאותו,אולשם

שמירהעלאינטרסציבוריחיוני 

בשלהבעיותשעליהןעמדההוועדה,שעיקרןהוא
חוסרהאחידותבהוראותהחיקוקיםהספציפייםופיזורן,
סברההוועדהכיישמקוםלקבועבחוקבמפורשובמרוכז
12 סעיף לפי מידע לקבל הזכאים הגופים רשימת את
המוצע רשימתהגופיםהאמורהתפורטבמסגרתהתוספת
השנייההמוצעתושרהמשפטים,בהתייעצותעםהשר

לביטחוןהפנים,יהיהרשאילשנותהבצובאופןהזה:

ביחסלחלקא'שלהתוספתהשנייה,המתייחסלגופים
ובעליתפקידיםהמקבליםמידעלפיחיקוק,ניתןלהוסיף

גופיםהעומדיםבתנאיסעיףקטן)ג(המוצע 

המתייחס השנייה, התוספת של ב' לחלק ביחס
לגופיםובעליתפקידיםהמקבליםמידעשלאלפיחיקוק,
ניתןלהוסיףגופיםהעומדיםבתנאיסעיףקטן)ג(המוצע
באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתומטעמים

מיוחדים 

בדרךזותובטחאחידותעקרוניתביחסלהעברתמידע
מהמרשםהפלילילמטרתמתןזכות,כהגדרתהבחוק 

משמעותסעיףזהבצירוףהעיקרוןשנקבעבסעיף3
לחוקהמוצעהוא,כיהקביעהבחיקוקספציפיבדברהצורך
בהתחשבותבמידעמןהמרשםהפלילי,ככלל,אינהמקנה
לתקן נדרש הפלילי,אלא מהמרשם מידע לקבלת זכות
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מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לשםכהונה

נקבעהבחיקוקפסלותלכהונהציבוריתבשלעברפלילי,תמסורהמשטרהמידעמן13 
המרשםהפלילי,למעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו,עלמישממלאאו
נועדלמלאאותהכהונה,אםהיועץהמשפטילממשלהאישרזאת,לאחרשראהשיש
למבקשענייןמוצדקלקבלאתהמידע,וזאתאףאםאותומבקשלאהוסמךעלפיחיקוק
להביאבחשבוןאתעברוהפלילישלמישממלאאונועדלמלאאתהכהונההציבורית 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לשםמכרז

המשטרהתמסורלגוףציבורימידעמןהמרשםהפליליעלעבירותלפיהחיקוקים14  )א(
המנוייםבתוספתהרביעיתלמעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו,לצורך
השתתפותושלאדםבמכרז,מטעםהגוף,אםאותואדםהסכיםלכך;לענייןזה,"גוף
ציבורי"צהמדינה,רשותמקומיתאוגוףהמנויבסעיף2)א(לחוקחובתהמכרזים,

התשנ"בצ91992 

מסירתהמידעלפיסעיףזהתהיה,לענייןהמדינהצלחשבהכלליאולחשבשל )ב(
המשרדהממשלתיהנוגעבדבר;לענייןרשותמקומיתצלראשהרשות;ולענייןתאגיד
צליושבראששלו;כלאחדמאלהרשאילהסמיךאדםמטעמולקבלאתהמידע;כמו
כןתתאפשרמסירתהמידעליושבהראשולחבריםשלועדתהמכרזיםהדנהבמכרז

שבשלוניתןהמידע 

נקבעהבחיקוקפסלותלכהונהציבוריתבשלעברפלילי,תמסורהמשטרהמידעמן13 
המרשםהפלילי,למעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו,עלמישממלאאו
נועדלמלאאותהכהונה,אםהיועץהמשפטילממשלהאישרזאת,לאחרשראהשיש
למבקשענייןמוצדקלקבלאתהמידע,וזאתאףאםאותומבקשלאהוסמךעלפיחיקוק
להביאבחשבוןאתעברוהפלילישלמישממלאאונועדלמלאאתהכהונההציבורית 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לשםכהונה

המשטרהתמסורלגוףציבורימידעמןהמרשםהפליליעלעבירותלפיהחיקוקים14  )א(
המנוייםבתוספתהרביעיתלמעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו,לצורך
השתתפותושלאדםבמכרז,מטעםהגוף,אםאותואדםהסכיםלכך;לענייןזה,"גוף
ציבורי"צהמדינה,רשותמקומיתאוגוףהמנויבסעיף2)א(לחוקחובתהמכרזים,

התשנ"בצ91992 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לשםמכרז

מסירתהמידעלפיסעיףזהתהיה,לענייןהמדינהצלחשבהכלליאולחשבשל )ב(
המשרדהממשלתיהנוגעבדבר;לענייןרשותמקומיתצלראשהרשות;ולענייןתאגיד
צליושבראששלו;כלאחדמאלהרשאילהסמיךאדםמטעמולקבלאתהמידע;כמו
כןתתאפשרמסירתהמידעליושבהראשולחבריםשלועדתהמכרזיםהדנהבמכרז

שבשלוניתןהמידע 

אתהתוספתלחוק,עלפיהעקרונותשנקבעובסעיףזה 
עםזאת,אםנחקקאותוקןחוקהנותןלגוףמסויםזכות
לקבלמידעמןהמרשםהפליליאךהואטרםהוסףלחלק
א'שלהתוספתהשנייה,איןבהוראותסעיףזהכדילמנוע
מהמשטרהלמסורלומידעכאמור)סעיףקטן)ה(המוצע( 

בסעיףזהמוצע,כיהמשטרהתמסורמידעמן  סעיף 13
המרשםהפליליעלאודותאדםהממלא 
נקבעה שלגביו מסוים, ציבורי תפקיד למלא אמור או
בחוקפסלותעלרקעעברפלילי הסעיףמאפשרמסירת
מידעלמבקששישלוענייןמוצדקלקבלאתהמידע,וזאת

באישורהיועץהמשפטילממשלה 

בחרלתתמעמדמיוחדלכהונהציבורית המחוקק
ולהבחיןבינהלביןמינוי,מתןזכותעיסוקאוזכותאחרת
למסור ניתן למעשה, הלכה המוצע  לחוק 12 סעיף לפי
מידעמןהמרשםהפליליכאשרנקבעהבחיקוקספציפי
במקרה האמור  12 סעיף מכוח ציבורית לכהונה פסלות
זה,יימסרהמידעמןהמרשםהפלילילגורםהממנהאו
מעניקהזכות,כפישנקבעבאותוחיקוק הסעיףהמוצע
הגורם שאינו אחר, לגורם מידע למסור בנוסף מאפשר
הממנהאומעניקהזכותכאמור,שהיועץהמשפטיהכיר
בוכבעלענייןמוצדקלקבלאתהמידע כךלמשל,עלפי

סעיף7לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"הצ1965,
הקובעאתהזכותלהיכללברשימתמועמדיםולהיבחר
לקבל הבחירות ועדת ראש יושב זכאי המועצה, לחבר
מידעמהמרשםהפליליעלאודותהמועמדים,בהתאם
לתוספתהשנייהולסעיף12לחוקהמוצע אםירצהאדם
אחרלקבלמידעעלאודותעברוהפלילישלמועמד,הוא
יידרשלצורךכךלפנותלקבלתאישורושלהיועץהמשפטי
לממשלה,לאחרשיוכיחכיישלוענייןמוצדקלקבלת
המידע נוסחהסעיףהמוצעמבהיראתכוונתהמחוקק

בענייןזה 

מוצעלאפשרקבלתמידעמןהמרשםהפליליעל  סעיף 14
אודותאדםהמשתתףבמכרזלקבלתטוביןאו  והתוספת 
שירותים,אםאותואדםהסכיםלכך לדוגמה,  הרביעית
כאשרחברהמסוימתמבקשתלהשתתףבמכרז 
יימסרמידעפליליעלאודותיה,בהיותהזוהמשתתפת
במכרז,לרבותנושאימשרהבה,אךלאעלאודותעובדיה,

גםאםהםהמעניקיםאתהשירותיםבפועל 

ציבורי" "גוף כיום מגדיר הפלילי המרשם חוק
כ"תאגידשהוקםעלפידיןוחלהעליוחובתמכרז" הגדרה
זואינהמבהירהמיהםהגופיםשחלהעליהםחובתמכרז 
לגופים מידע מסירת ולאפשר הסעיף את להבהיר כדי
ציבורי" נוספיםאשראינםנמניםהיוםעלהגדרת"גוף
המעניקות חולים קופות כגון הפלילי, המרשם בחוק
שירותיםרפואייםלכללהציבור,אךאינן"גוףציבורי"על
פיההגדרה,מוצעלקבועכי"גוףציבורי"יוגדרכהמדינה,
חובת לחוק 2)א( בסעיף המנוי גוף או מקומית רשות
המכרזים,התשנ"בצ1992)להלןצחוקחובתהמכרזים( 
סעיף2)א(לחוקחובתהמכרזיםחל,ביןהשאר,עלעלכל

תאגידממשלתי,מועצהדתיתוקופתחולים 

הגופים את המכרזים חובת בחוק הגדיר המחוקק
שהואסבורשצריכהלחולעליהםחובתמכרז בהתאם
לכך,החוקהמוצעמאפשרלגופיםאלהלקבלמידעעל
המשתתפיםבמכרזכדילהבטיחשיהיואלהמשתתפים
ראויים בחינתסוגיהעבירותהמפורטותכיוםבתוספת
השנייהלחוקהמרשםהפלילי,המונהעבירותמס,מכס,
פיקוחעלהמטבע,עבירותשלטוהרהמידות,שוחד,גניבה,
מרמה,סחיטהועושק,מצביעהעלכוונתושלהמחוקק
למסורלגופיםהציבורייםרקמידעפלילישהוארלוונטי
לענייןההתקשרותהחוזיתעםהגוףהציבורי,וכןלעניין
התנהלותוהתקינהשלהליךהמכרז,כךשהגוףהציבורי
לאיתקשרעםמשתתףבמכרזשהורשעבעבירותאלה 

ס"חהתשנ"ב,עמ'114  9
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מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

למדינהזרהאולגוף
מחוץלישראל

נזקקאדםלמידעמןהמרשםהפליליעלעצמולשםקבלתזכותבמדינהזרה,15  )א(
יימסרהמידעלנותןהזכותבאמצעותמשרדהחוץאונציגותהמדינההזרהבישראל
אובדרךאחרתשתורהעליהמשטרתישראל;לענייןסעיףקטןזה,"מידעמןהמרשם

הפלילי"צלמעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו 

נמסרמידעלפיסעיףקטן)א(,לאישמשאלאלשםמסירתולנותןהזכותבמדינה )ב(
הזרה 

משטרתישראלרשאיתלמסורמידעמןהמרשםהפלילילידימדינהזרהאולידי )ג(
גוףמחוץלישראלהמנוילהלן,לצורךמילויתפקידיו,ביןמיוזמתהוביןלפיבקשה

מנומקתמאתהמדינהאוהגוף:

רשותזרהשהמדינההתחייבהלמסורלהמידע; )1(

רשותמוסמכתזרהלפיחוקעזרהמשפטיתביןמדינות,התשנ"חצ101998, )2(
וגוףמהגופיםהמנוייםבתוספתהראשונהלחוקהאמור;

גוףמחוץלישראלהמנויבתוספתהחמישית  )3(

המידעשיימסרלפיסעיףקטן)ג(לאיכלולמידעעלהרשעותשנמחקו  )ד(

במקריםמיוחדים,באישורקציןמשטרהבכיר,רשאיתמשטרתישראללמסור )ה(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(,גםפרטירישוםמשטרתיכאמורבסעיף27)2(ו–)3( 

מסירתמידעלפיסעיףקטן)ג(תותנהבידימשטרתישראלבקיוםתנאיםאלה: )ו(

השימושבמידעיהיהלשםמילויתפקידיושלהגוףהמקבלאתהמידעורק )1(
למטרהשלשמירהעלשלוםהציבורוביטחונו,אלאאםכןאישרקציןמשטרה

בדרגתסגןניצבומעלהשימושלמטרהאחרת;

עלרקעזהמוצעלהוסיףלתוספתהרביעיתלחוקהמוצע
עבירותלפיחוקיםנוספים,שהןבעלותאופידומהלאלה
המצוייםכיוםבתוספתהשנייהלחוקהמרשםהפלילי,
ומהוותמידעפלילירלוונטילגוףציבוריהמקייםמכרז 
מוצעלהוסיףעבירותלפיחוקניירותערך,התשכ"חצ1968,
חוק לפי התשמ"חצ1988, העסקיים, ההגבלים חוק לפי
איסורהלבנתהון,התש"סצ2000,ולפיחוקמאבקבארגוני
פשיעה,התשס"גצ2003 כך,גופיםציבורייםאשרעורכים
מכרזיוכלולקבלמידעעלאודותעבירותלפיחוקיםאלה

ביחסלמשתתפיםבמכרז 

סעיף9לחוקהמרשםהפליליקובעאתההסדר  סעיף 15
לגבימסירתמידעמןהמרשםלרשויותזרות,על  והתוספת 
פיוהגשתהמידעמןהמרשםנעשיתל"רשות  החמישית  

כוונתו  ברורה שלא מונח זרה", ממלכתית 
כאשרפונהאדםלמשטרהבבקשהלהעבירמידעהנוגע
לומהמרשםהפלילילרשותזרה,איןבאפשרותהמשטרה
את להעביר האדם מבקש שאליה הרשות אם לקבוע
המידעהיאאכןרשותממלכתיתכנדרשבחוק כמוכן,
זה מידע כי מבקש אודותיו על שהמידע האדם כאשר
נעשה הדבר כי להניח יש לישראל מחוץ לגורם יועבר
כדילענותעלצרכיוואיןצורךלהקשותעליובענייןזה 
לפיכךמוצעשלאלהגבילאתמסירתהמידערקלרשות
ממלכתית,אלאלאפשראתמסירתהמידעלכלגוףמחוץ

לישראלהמעניקזכות,כגון:אוניברסיטאות,רשויותהגירה,
במכרזוכןמעסיקים  זכותהשתתפות המעניקים גופים
זאת,בשונהמהמצבביחסלגורמיםבתוךישראלשלגביהם
את לקבל הזכאים הגורמים את מראש הגדיר המחוקק

המידע 

לאורהקביעהבסעיף4המוצעשלפיהלאיתאפשר
המרשם מן תדפיס קבלת של בדרך העיון זכות מימוש
הפלילי,סעיף15המוצעעלוללהוותפתחלעקוףאיסור
זה כדילמנועמצבשבותדפיסיםשהוצאולצורךמסירתם
לגוףבמדינהזרהיועברולגורמיםבישראל,ביןשהםזכאים
וביןשאינםזכאיםלקבלמידעפלילי,נקבעכימידעפלילי
שהתקבלמכוחסעיףזהלאיימסראלאלגוףנותןזכות
במדינהזרהבאמצעותמשרדהחוץאונציגותהמדינה
הזרהבישראלאובדרךאחרתשתורהעליהמשטרתישראל
במקריםשבהםהעברתהמידעכאמוראינהמתאפשרת 
על העובר שלפיה קביעה העונשין בסעיף הוספה עוד

הוראותסעיףזה,דינוצמאסרשנה 

מידע במסירת המוצע )ג( קטן סעיף של עניינו
לגופיחקירהמחוץלישראל פרט)כג(לתוספתהראשונה
לחוקהמרשםהפלילימאפשרהיוםהעברתמידעפלילי
זרה לרשות וכן אליו המסונפות ולמשטרות לאינטרפול
הניסיון מידע  לה למסור התחייבה שהמדינה אחרת
שהאפשרויות כך על מצביע החוק בהפעלת המצטבר

ס"חהתשנ"ח,עמ'356  10
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המידעלאיועברלגורםאחרבתוךהמדינההמקבלתאוהארגוןהמקבל, )2(
אלאאםכןאישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלהאתהעברתו,ואולםניתן
להעביראתהמידעבלאאישורכאמור,לגורמיםאחריםבתוךהמדינההמקבלת
אוהארגוןהמקבל,לצורךהמשךהטיפולבחקירה,בהליךאובתיקשלשמםנמסר

המידע;

המידעלאיועברלמדינהאחרתאולארגוןבין–לאומיאחר,אלאאםכן )3(
אישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלהאתהעברתולגוףמהגופיםהאמורים

בסעיףקטן)ג( 

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לענייןרישוינהיגה

המשטרהתמסורלרשותהרישוי,עלפידרישתהאוביוזמתהמשטרהמזמןלזמן,16  )א(
מידעמןהמרשםהפליליעלכלאחדמאלה:

מבקשרישיוןאוהיתרלנהיגהברכבציבוריאובעלרישיוןאוהיתרכאמור, )1(
באמבולנס,ברכבכיבויאש,באופנועלהגשתעזרהראשונהוברכבחילוץ;

מבקשרישיוןאוהיתרלשמשמורהמוסמך,בעלביתספראומנהלמקצועי )2(
כהגדרתםבתקנה170לתקנותהתעבורהאובעלרישיוןאוהיתרכאמור;

מבקשרישיוןסחרלפיתקנה292אלתקנותהתעבורהאובעלרישיוןכאמור; )3(

מישביצעעבירתתעבורהאועבירההנוגעתלשימושבסםמסוכןאו )4(
להחזקתסםמסוכןלצורךשימושבו;

המידעלאיועברלגורםאחרבתוךהמדינההמקבלתאוהארגוןהמקבל, )2(
אלאאםכןאישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלהאתהעברתו,ואולםניתן
להעביראתהמידעבלאאישורכאמור,לגורמיםאחריםבתוךהמדינההמקבלת
אוהארגוןהמקבל,לצורךהמשךהטיפולבחקירה,בהליךאובתיקשלשמםנמסר

המידע;

המידעלאיועברלמדינהאחרתאולארגוןבין–לאומיאחר,אלאאםכן )3(
אישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלהאתהעברתולגוףמהגופיםהאמורים

בסעיףקטן)ג( 

המשטרהתמסורלרשותהרישוי,עלפידרישתהאוביוזמתהמשטרהמזמןלזמן,16  )א(
מידעמןהמרשםהפליליעלכלאחדמאלה:

מסירתמידע
מהמרשםהפלילי

לענייןרישוי
נהיגה מבקשרישיוןאוהיתרלנהיגהברכבציבוריאובעלרישיוןאוהיתרכאמור, )1(

באמבולנס,ברכבכיבויאש,באופנועלהגשתעזרהראשונהוברכבחילוץ;

מבקשרישיוןאוהיתרלשמשמורהמוסמך,בעלביתספראומנהלמקצועי )2(
כהגדרתםבתקנה170לתקנותהתעבורהאובעלרישיוןאוהיתרכאמור;

מבקשרישיוןסחרלפיתקנה292אלתקנותהתעבורהאובעלרישיוןכאמור; )3(

מישביצעעבירתתעבורהאועבירההנוגעתלשימושבסםמסוכןאו )4(
להחזקתסםמסוכןלצורךשימושבו;

שיתוף על ומקשות ממצות אינן הקיים הסעיף בנוסח
פעולהבין–לאומיחיונינדרש,כמוגםעלהמשךפעילות
שוטפתשליחידתהאינטרפולשלמשטרתישראל במקרים
לאינטרפול פלילי מידע למסור באפשרות די אין רבים
ולמשטרותהמסונפותאליווישצורךבהעברתמידעלמגוון
רחבשלגופיםהפועליםמחוץלישראללמטרותשלאכיפה
פליליתושמירהעלשלוםהציבורוביטחונו עםזאת,יש
צורךלהבטיח,בדומהלסעיפיםאחריםבחקיקההישראלית
יישמר כי לארץ, לחוץ רגיש מידע העברת המאפשרים
בתנאים תעמוד המידע העברת וכי המידע של חסיונו
כללייםהמתחייביםבכלמסגרתשלהעברתמידעמחוץ

לישראל 

לפיכךמוצעלהרחיבאתהנסיבותשבהןניתןלמסור
כי לקבוע מוצע לישראל  מחוץ לגורמים פלילי מידע
המשטרהתהיהרשאיתלמסורמידעלידימדינהזרהאו
לידיגוףמחוץלישראל רשימתהגופיםכאמורמפורטת
הגופים בתוספתהחמישיתלחוקהמוצע,ומבוססתעל
הדין סדר לחוק השנייה בתוספת מידע לקבל הזכאים
הפלילי)סמכויותאכיפהצחיפושבגוףונטילתאמצעי
מסירתהמידעתתאפשרבהתאם זיהוי(,התשנ"וצ1996 
לחוקעזרהמשפטיתביןמדינות,התשנ"חצ1998,ותיעשה
גםלשםשיתופיפעולהבין–מדינתייםאוהסכמיםבין–

לאומייםשהמדינהשותפהלהם 

מוצעכיהעברתמידעפלילילמדינהאוגוףמחוץ
לישראלמכוחסעיףזהתותנהבתנאיםהאלה:

השימושבמידעיהיהלשםמילויתפקידיושלהגוף )1(
מקבלהמידעורקלמטרהשלשמירהעלשלוםהציבור

וביטחונו,אלאאםכןאישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצב
ומעלהשימושלמטרהאחרת;

המידעלאיועברלגורםאחרבתוךהמדינהשמקבלת )2(
כן המידע,אלאאם המקבלאת המידעאוהארגון את
אישרקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלהאתהעברתו,
כאמור, אישור בלא המידע את להעביר ניתן ואולם
לגורמיםאחריםבתוךהמדינההמקבלתאוהארגוןהמקבל
כאמור,לצורךהמשךהטיפולבחקירה,בתהליךאובתיק

שלשמםנמסרהמידע;

המידעלאיועברלמדינהאחרתאולארגוןבין–לאומי )3(
ניצב סגן בדרגת משטרה קצין אישר כן אם אלא אחר,
ומעלהאתהעברתולגוףמהגופיםהאמוריםבסעיףקטן)ג( 

מוצעלהבהירכיהמידעשיימסרלמדינותזרותמכוח
סעיףזהלאיכלולמידעעלהרשעותשנמחקו במקרים
מיוחדיםובאישורקציןמשטרהבכיר,יהיהניתןלהעבירמידע

עלאודותתיקיםסגוריםותיקיםשהותלובהםההליכים 

מסדיר הפלילי המרשם לחוק 10 סעיף  סעיף 16
מסירתמידעמןהמרשםלרשותהרישוי 
לפיפקודתהתעבורה,כדלקמן:מסירתמידעעלאודות
בעלי של עבירות וכן רכב בנהיגת הכרוכות עבירות
ולאחזקתו מסוכן בסם לשימוש הנוגעות נהיגה רישיון
עבירות אודות על מידע מסירת עצמי; שימוש לצורך
סמיםשעברמבקשרישיוןנהיגה,לבקשתרשותהרישוי 
בנוסף,כלולותבתקנותהתעבורה,התשכ"אצ1961)להלןצ
תקנותהתעבורה(הוראותלמסירתמידעלרשותהרישוימן
המרשםהפלילילשםמתןרישיונותנהיגהמסוגיםשונים,

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27 1296

מבקשרישיוןנהיגהאובעלרישיוןנהיגה,שרופאמוסמךסבורכיבשל )5(
עברוהפליליאיןלתתלואישוררפואילנהיגהלפיתקנה194לתקנותהתעבורה,

אושניתןלואישורכאמורוהרופאהמוסמךקבעבותנאיםוהגבלות;

מבקשתעודה;לענייןזה,"תעודה"צכהגדרתהבתקנותהתעבורה,למעט )6(
רישיוןנהיגהורישיוןאוהיתרכאמורבפסקאות)1(עד)3( 

)3(,ו–)6(טעונההסכמהשל מסירתמידעמןהמרשםלפיסעיףקטן)א()1(עד )ב(
המבקש,ויחולולענייןזההוראותסעיף12)ו(ו–)ז(,בשינוייםהמחויבים 

המשטרהתמסורלרופאהמוסמךמידעמןהמרשםהפליליעלאודותמבקש )ג(
רישיוןנהיגהאובעלרישיוןנהיגההעומדלבדיקהשלרופאמוסמךלשםמתןאישור

רפואילנהיגהלפיתקנה194לתקנותהתעבורה 

בסעיףקטןזהצ )ד(

צ אש" כיבוי "רכב חילוץ", "רכב "אמבולנס", ראשונה", עזרה להגשת "אופנוע
כמשמעותםבתקנותהתעבורה;

"מידעמןהמרשםהפלילי"צלמעטמידעעלפרטירישוםשהתיישנואושנמחקו;

"סםמסוכן"צכהגדרתובפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"גצ111973;

"עבירתתעבורה"צעבירהשבסמכותוהענייניתשלביתמשפטלתעבורהלפיסעיף25
לפקודתהתעבורהועבירהלפיסעיף338)א()1(לחוקהעונשין;

"רכבציבורי"צכהגדרתובפקודתהתעבורה;

"רופאמוסמך"צרופאבמכוןהרפואילבטיחותבדרכיםבמשרדהבריאותכמשמעותו
בתקנה193אלתקנותהתעבורה;

"תקנותהתעבורה"צתקנותהתעבורה,התשכ"אצ121961 

עלאודותעבירותתעבורהועבירותפליליותאחרות)תקנה
15בלתקנותהתעבורה( המידעלפיתקנותהתעבורהנמסר
מכוחסעיף11לחוקהמרשםהפלילי,בהיקףהמועברלפיו 
כגון נוספות, כןכוללותתקנותהתעבורההוראות כמו
193ב,המאפשרתמסירתמידעמהמרשםהפלילי תקנה
למכוןהרפואילבטיחותבדרכיםלשםשקילתהכשירות

הרפואיתלנהיגה 

מוצעלאפשרמסירתמידעפליליעלאודותעבירות
תעבורהשלכלהנהגיםועבירותפליליותשלנהגירכב
ציבוריומורינהיגהוכןלאפשרהעברתמידעעלאודות
במכון נבדקים של תעבורה ועבירות פליליות עבירות
הרפואילבטיחותבדרכים,בהתאםלצורכירשותהרישוי 
במקביל,מוצעלרכזאתהוראותהחוקהנוגעותלמסירת
למוצע, בהתאם המוצע  בחוק הרישוי לרשות מידע
תתאפשרמסירתמידעמןהמרשםהפלילילרשותהרישוי,
עלאודותהמבקשלקבלרישיוןנהיגהברכבציבוריוכןעל
אודותהמבקשיםלעסוקבהוראתנהיגהוכדומה בנוסף,
יתאפשרהמשךההסדרהקייםהיוםבחוקובתקנותלפיו

עבירות שביצע מי אודות על לעת מעת מידע מועבר
תעבורהועבירותשלשימושבסםואחזקתו העברתמידע
לרשותהרישויתיעשהבאופןתקופתי,בלאצורךבבקשה
מפורשת כמוכן,בהתאםלמוצעתתאפשרמסירתמידע
מןהמרשםהפלילילמכוןהרפואילבטיחותבדרכיםלשם

בחינתהכשירותהרפואיתלנהיגה 

בהתאםלהמלצותועדתקנאימוצעלהשתמשבמונח
"עבירתתעבורה"חלףהמונח"עבירההכרוכהבנהיגת
רכב"הקייםכיוםבסעיףהמקבילצסעיף10לחוקהמרשם
הפלילי המונח"עבירתתעבורה"כוללעבירותנוספות,
שישלהןקשרלנהיגתרכבושיכולהלהיותלהןהשלכה
עלשאלתמתןהרישיוןהמבוקשאוחידושו,כגוןעבירה
סעיף צ ברכב( שימוש )תוך ברשלנות מוות גרימת של
304לחוקהעונשין,התשל"זצ1977)להלןצחוקהעונשין(
ועבירהשלסיכוןחייאדםבמזידבנתיבתחבורהצסעיף

332לחוקהעונשין 

מידע בהגבלת המוצע הסעיף של עניינו  סעיף 17
ולבעלי לגופים הפלילי מהמרשם שנמסר 

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526  11

ק"תהתשכ"א,1128  12
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סימן ג': הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי

הגבלתמסירהלגבי
קטיניםולעניין
צוויםמיוחדים

מידעמןהמרשםהפליליכמפורטלהלןלאיימסראלאלגופיםולבעליהתפקידים17  )א(
המנוייםבפרטים2)1(,)2(,)5(עד)10(,)12(עד)18(,3)3(,4)1(עד)5(,ו–5)8(עד)10(ו–)12(

שבתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם:

הרשעהשלקטיןבעבירהשעברבטרםמלאולוששעשרהשנים,אםלא )1(
הוטלעליועונשמאסרבפועל;

קביעהלפיסעיף24לחוקהנוערכיקטיןביצעעבירהוהחלטהלתתצו )2(
דרכיטיפולכאמורבפסקה)2(לסעיףהאמוראולפטורמצוכאמורבפסקה)3(

לסעיףהאמור;

צומבחן,ביןשניתןבשלהרשעהוביןשניתןבלאהרשעה; )3(

צוהתחייבותלהימנעמעבירהלגביבגיר,שניתןבלאהרשעה; )4(

צושירותלתועלתהציבורלגביבגיר,שניתןבלאהרשעה  )5(

הרישוםבמרשםהפלילישלההרשעה,הקביעהאוהצוכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יתיישןביוםמתןפסקהדיןאוההחלטהבהליך 

התיישנותפרט
רישוםפליליצ

עקרונות

תקופתההתיישנותשלפרטרישוםפליליתימנהמיוםמתןפסקהדיןאוההחלטה18  )א(
בהליך,וזאתאףאםהוגשערעורעלפסקהדיןאוההחלטה 

עלאףהוראותסעיפים19ו–20,לאיתיישןפרטרישוםפלילישלאדםעדשהוא )ב(
נשאאתמלואהעונששהוטלעליו 

סימן ג': הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי

מידעמןהמרשםהפליליכמפורטלהלןלאיימסראלאלגופיםולבעליהתפקידים17  )א(
המנוייםבפרטים2)1(,)2(,)5(עד)10(,)12(עד)18(,3)3(,4)1(עד)5(,ו–5)8(עד)10(ו–)12(

שבתוספתהראשונהלצורךמילויתפקידיהם:

הגבלתמסירה
לגביקטינים

ולענייןצווים
מיוחדים

הרשעהשלקטיןבעבירהשעברבטרםמלאולוששעשרהשנים,אםלא )1(
הוטלעליועונשמאסרבפועל;

קביעהלפיסעיף24לחוקהנוערכיקטיןביצעעבירהוהחלטהלתתצו )2(
דרכיטיפולכאמורבפסקה)2(לסעיףהאמוראולפטורמצוכאמורבפסקה)3(

לסעיףהאמור;

צומבחן,ביןשניתןבשלהרשעהוביןשניתןבלאהרשעה; )3(

צוהתחייבותלהימנעמעבירהלגביבגיר,שניתןבלאהרשעה; )4(

צושירותלתועלתהציבורלגביבגיר,שניתןבלאהרשעה  )5(

הרישוםבמרשםהפלילישלההרשעה,הקביעהאוהצוכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יתיישןביוםמתןפסקהדיןאוההחלטהבהליך 

תקופתההתיישנותשלפרטרישוםפליליתימנהמיוםמתןפסקהדיןאוההחלטה18  )א(
בהליך,וזאתאףאםהוגשערעורעלפסקהדיןאוההחלטה 

התיישנותפרט
רישוםפליליצ

עקרונות

עלאףהוראותסעיפים19ו–20,לאיתיישןפרטרישוםפלילישלאדםעדשהוא )ב(
נשאאתמלואהעונששהוטלעליו 

תפקידיםספציפייםהמנוייםבתוספתהראשונה,לצורך
מילויתפקידיהם,כמפורטבסעיףהמוצע הסעיףמבוסס
עלסעיף13לחוקהמרשםהפליליהמגבילמסירתמידע
לגביקטיןולגביצוויםמיוחדיםשניתנובלאהרשעה)צווי
הציבורוכיוצא לתועלת שירות טיפול,צווימבחן,צווי

באלה( 

ביןהשאר,כוללהסעיףהגבלהעלמסירתמידעעל
קביעהלפיסעיף24לחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכי
על וכן עבירה ביצע קטין כי התשל"אצ1971, טיפול(,
החלטהלתתצודרכיטיפולאואמצעיטיפולהמנויים
בסעיף26לאותוחוק,לרבותהתחייבותלהימנעמעבירה

ושירותלתועלתהציבור,וכןאפשרותלמתןפטורמצו 

יצויןכימידעעלאודותצווימבחןיימסרהןביחס
לבגיריםוהןביחסלקטינים כאשרביחסלקטיניםהמידע
בלא שניתן ובין בהרשעה ניתן המבחן שצו בין יימסר

הרשעה 

הנמסרים להתאיםאתפירוטפרטיהרישום מוצע
העוסקים המוצעים, 23 עד 18 לסעיפים זה מכוחסעיף

בהתיישנותומחיקהשלפרטרישום 

נוסףעלכךמוצעלהוסיףלרשימתהגורמיםהזכאים
כיוםלקבלמידעלפיסעיף13לחוקהמרשםהפלילי)קרי
מידעעלאודותעבירותשעברקטיןאומידעעלאודותאי–

הרשעה(,גורמיםנוספיםשישלהםצורךבמידעזהלשם
מילויתפקידםצהרמטכ"לוראשאגףכוחאדםבצה"ל

בקשרלענייניכוחאדם,ראששירותיבריאותהנפשלעניין
פיקוחובעלי קציני התש"טצ1949,וכן הירייה, כלי חוק
תפקידיםלשםמילויתפקידםלפיחוקהגנהעלהציבור

מפניביצועעבירותמין,התשס"וצ2006 

בסעיףקטן)ב(מוצעלהבהירכיתקופתההתיישנות
המפורטיםבסעיףזהחלהבאופן הרישום ביחסלפרטי
מיידיבמועדמתןפסקהדיןאוההחלטה עקרונותהמחיקה
שלפיהםתקופתהמחיקהשלפרטרישוםפליליתימנה
היא המשמעות נשמרים  צ ההתיישנות תקופת מתום
כיביחסלקטיניםוביחסלהחלטותהמפורטותבסעיףזה,
גורמיםהזכאיםלקבלמידעבתקופתההתיישנותבלבדלא

יהיוזכאיםכלללקבלאתהמידע 

ההתיישנות עקרונות את קובע זה סעיף  סעיף 18
יש המחוקק, לתפיסת פלילי  רישום פרט של 
למנותאתהתקופותבאופןהמקלעםהאדםשהרישום
עלאודותיו,לפיכךמנייןתקופתההתיישנותיחלביוםמתן
פסקהדיןאוההחלטה,אףאםהוגשערעורעלפסקהדין
אוההחלטה אםהופחתהעונשאוהומר,ייעשהחישוב

התקופותבהתאםלעונשהחדששהוטלבשלהעבירה 

תפיסתהמחוקקמשתנהככלשמדוברבעברייןחוזר 
תקופת לעניין בו, לראות יש מצטבר עונש של במקרה
ההתיישנות,כאילוהוטלבשלכלאחתמההרשעותואם
הוטלובפסקדיןאחדעונשיםשוניםבשלהרשעותשונות,
בתום הרישום פרטי על ההתיישנות תקופת תסתיים
תקופתההתיישנותהמאוחרתביותרהחלהביחסלאותם
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התפקידים בעלי או לגופים אלא שהתיישן, רישום פרט על מידע יימסר לא )ג(
המנוייםבסעיפים10ו–11 

הופחתעונשאוהומרעלפיסמכותכדין,יראולענייןתקופתההתיישנותאת )ד(
העונשכפישהופחתאוהומרכעונששהוטלבשלהעבירה 

הוטלעונשאחדבשלהרשעותאחדות,אושהוטלעונשמצטבר,רואיםאותו )ה(
לענייןתקופתההתיישנותכאילוהוטלבשלכלאחתמההרשעות 

תקופת תסתיים הרשעותשונות, עונשיםשוניםבשל אחד דין בפסק הוטלו )ו(
ההתיישנות תקופת בתום האמורים הפלילי הרישום פרטי כל של ההתיישנות

המאוחרתביותרהחלהלגביאותםפרטירישום 

הורשעאדםבעבירהאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,במהלך )ז(
תקופתההתיישנותשלפרטרישוםפליליאחר,תסתייםתקופתההתיישנותשלכל
פרטיהרישוםהפלילישלובתוםתקופתההתיישנותהמאוחרתביותרהחלהלגבי

אותםפרטירישום 

התיישנותפרט
רישוםפליליצ

בגירים

תקופתההתיישנותשלפרטרישוםפלילילגביבגירים,תהיהכדלקמן:19  )א(

הורשעאדםאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,לאהוטל )1(
עליועונשמאסר,ואיןלופרטרישוםפלילינוסףצחמששנים;

הורשעאדםאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,לאהוטל )2(
עליועונשמאסרוישלופרטרישוםפלילינוסףצשבעשנים;

הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרעדחמששניםצשבעשניםועוד )3(
תקופתהמאסרשהוטלה;

הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרלמעלהמחמששניםצעשרשנים )4(
ועודתקופתהמאסרשהוטלה 

פרטירישום 

לענייןזהדנהועדתקנאי,ביןהשאר,בנושאמעמדו
שלפרטרישוםבלאהרשעההבאלאחרהרשעה הוחלט
שפרטרישוםבלאהרשעההבאלאחרהרשעה,תתארך
תקופתהמחיקהשלובהתאםלתקופותהארוכותיותרשל
ההרשעהשקדמהלו,כדילשמראתעקרוןהרצידיביזם
ההתיישנות בתקופת אם לפיכך, החוזרת(  )העבריינות
או צו קביעה, לגביו ניתנו או בעבירה אדם הורשע
החלטה,המהוויםפרטרישוםפלילי,יימסרמידעעלכל
פרטיהרישוםהפליליכלעודקייםפרטרישוםכאמור
שטרםתמהתקופתההתיישנותלגביו תקופתההתיישנות
ביותר המאוחרת ההתיישנות תקופת בתום תסתיים
בין נסמכת, זו החלטה רישום  פרטי אותם לגבי החלה
השאר,עלהנתוניםשהתקבלומהמשטרה כךלמשל,אדם
שהורשעלראשונהבשנת2000ונדוןלמאסרשנה,תקופת
2008ותקופתהמחיקה ההתיישנותשלותסתייםבשנת
שלותסתייםשבעשניםלאחרמכן,בשנת2015 אםבשנת
2001נידוןאותואדםבלאהרשעה,הרישתקופתהמחיקה

שלרישוםאי–ההרשעהתוארךעד2015 

עיקרוןזהמוחלגםלענייןתקופתהמחיקהשלפרט
רישוםמןהמרשם,בסעיף21)ג(המוצע 

הסדרי את קובעים אלה סעיפים  סעיפים
לבגירים  ביחס והמחיקה ההתיישנות  19 ו–22 

במסגרתבחינתחוקהמרשםהפלילי,בחנה 
ועדתקנאיאתתקופותההתיישנותוהמחיקההקבועות
בחוק,מתוךכוונהלאפשר,בנסיבותמסוימות,קביעתןשל
תקופותקצרותיותרולהגבילאתמשךהזמןשבונמסרמידע
פליליעלאודותאדם ההסדרהמוצעעלידיהוועדהקובע
כללבסיסי,באשרלמשךהתקופות,ולצדוהסדרמיוחדשל
תקופותקצרותיותר,ביחסלמעידהחד–פעמיתשלאדם,
שאינהמלווהבעונשמאסר הסדרזהמקדםשניאינטרסיםצ
סיועבהליךשילובםבחברהשלמישמעדובאופןחד–פעמי

ויצירתמוטיבציהבקרבםשלאלשובלבצעעבירות 

התיישנות תקופות המוצע בהסדר נקבעו כן, כמו
ומחיקהארוכותיותרלמקריםשבהםהוטלעונשמאסר
ארוךבמיוחד תפיסהזותואמתאתתפיסתהחוקהקיים,
הקובעבסעיף14שבואתמשךתקופתההתיישנותבהתאם
כי היא הנחתהמוצא לתקופתהמאסרשהוטל כאמור,
עונשהמאסרומשכומבטאיםאתחומרתהעבירהואת

ההצדקהלהארכתהתקופותלהתיישנותולמחיקה 

להתיישנות ביחס המוצעות התקופות הן ואלה
ולמחיקתפרטירישוםשלבגירים:
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בסימןזהצ )ב(

"מאסר"צלרבותמאסרעל–תנאישהופעל;

"פרטרישוםפלילינוסף"צלמעטפרטרישוםשנמחק 

התיישנותפרט
רישוםפליליצ

קטינים

תקופתההתיישנותשלפרטרישוםפלילילגביקטינים,תהיהכדלקמן:20 

הורשעקטיןבעבירהשעברלאחרשמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליו )1(
עונשמאסרצשלוששנים;

הורשעקטיןוהוטלעליועונשמאסרעדשלוששניםצחמששניםועודתקופת )2(
המאסרשהוטלה;

הורשעקטיןוהוטלעליועונשמאסרלמעלהמשלוששניםצשבעשניםועוד )3(
תקופתהמאסרשהוטלה 

מחיקתפרטרישום
פליליצעקרונות

)א(תקופתהמחיקהשלפרטרישוםפליליתימנהמתוםתקופתההתיישנות 21 

לאיימסרמידעעלפרטרישוםשנמחק,אלאלגופיםהמנוייםבסעיף10בהתאם )ב(
לכלליםשנקבעומכוחסעיף10)ב(,ליועץהמשפטילממשלה,לגורמיםהמנוייםבפרט
4)1(עד)5(לתוספתהראשונה,וכןלבאכוחהיועץהמשפטילממשלהולביתמשפט
אוביתדין,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כאשרהגילויעלאודותפרטהרישוםשנמחק

הואמהותילדיוןבהליךשיפוטי 

בסימןזהצ )ב(

"מאסר"צלרבותמאסרעל–תנאישהופעל;

"פרטרישוםפלילינוסף"צלמעטפרטרישוםשנמחק 

התיישנותפרטתקופתההתיישנותשלפרטרישוםפלילילגביקטינים,תהיהכדלקמן:20 
רישוםפליליצ

קטינים הורשעקטיןבעבירהשעברלאחרשמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליו )1(
עונשמאסרצשלוששנים;

הורשעקטיןוהוטלעליועונשמאסרעדשלוששניםצחמששניםועודתקופת )2(
המאסרשהוטלה;

הורשעקטיןוהוטלעליועונשמאסרלמעלהמשלוששניםצשבעשניםועוד )3(
תקופתהמאסרשהוטלה 

מחיקתפרטרישום)א(תקופתהמחיקהשלפרטרישוםפליליתימנהמתוםתקופתההתיישנות 21 
פליליצעקרונות

לאיימסרמידעעלפרטרישוםשנמחק,אלאלגופיםהמנוייםבסעיף10בהתאם )ב(
לכלליםשנקבעומכוחסעיף10)ב(,ליועץהמשפטילממשלה,לגורמיםהמנוייםבפרט
4)1(עד)5(לתוספתהראשונה,וכןלבאכוחהיועץהמשפטילממשלהולביתמשפט
אוביתדין,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כאשרהגילויעלאודותפרטהרישוםשנמחק

הואמהותילדיוןבהליךשיפוטי 

- תקופת התיישנות של שבע שנים  הכלל הבסיסי  )1(
ותקופת מחיקה של שבע שנים:מוצעלקבוע,ככלל,תקופת
ולאחריה שנים שבע למשך פרטרישום של התיישנות
תקופתמחיקהשלפרטרישוםלמשךשבעשנים כללזה
יחולבכלמקרהשבוהוטלעלאדםעונשמאסרשאינו
עולהעלחמששנים,וכןבכלמקרהשבוהורשעאדם
שלאבפעםהראשונה,גםאםלאנגזרעליועונשמאסר
)קריכאשרמדוברברצידיביסטצעברייןחוזר( במקרים
שבהםהוטלעונשמאסר,תהיהתקופתההתיישנותשבע
שניםבתוספתתקופתהמאסרשהוטלה תקופתהמחיקה
תקופת מתום שנים שבע היא זה במצב המוצע פי על
ההתיישנות)סעיפים19)א()2(ו–)3(ו–22)2(ו–)3(המוצעים( 
יובהרכיעונשמאסרלענייןזההואעונשמאסרבפועל,
כלומראינוכוללמאסרעל–תנאי,אךכוללמאסרשרוצה

בעבודתשירות 

)2( החריג לכלל - מעידה חד–פעמית - תקופת התיישנות 
מוצע של חמש שנים ותקופת מחיקה של חמש שנים:
רישוםפלילייחיד, לקבועכיכאשרישלגביאדםפרט
שאינומלווהבעונשמאסר,תקופתההתיישנותשלאותו
פרטתהיהחמששניםולאחריהתבואתקופתמחיקהשל
תקופת חמששניםשתימנהמתוםתקופתההתיישנות 
במקרים גם שינוי בלא תישאר המקוצרת ההתיישנות
שבהםהאדםשבלמעודבפליליםבמהלךתקופתהמחיקה 
המלצהזונועדהכאמור,להוותתמריץלאדםשמעדבאופן
19)א()1( )סעיפים עבירות ולבצע לשוב שלא חד–פעמי

ו–22)1(המוצעים( 

- תקופת התיישנות של  )3( תקופות מאסר ממושכות 
עשר שנים, תקופת המאסר ותקופת מחיקה של עשר שנים: 

גישתהמחוקקהיאכיעבירותשהוטלובשלהןתקופות
מאסרממושכותמחייבותהתייחסותמחמירהיותר תקופות
מאסרארוכותמשקפותעבריינותחמורהוסיכוןגדוליותר
לחברה,לכןישמקוםלשקףזאתבתקופותההתיישנות
והמחיקהשלפרטיהרישוםלגביהןולאפשרהתחשבות
במידעזהלתקופותארוכותיותר עלכןמוצעכיכאשר
מוטלעונשמאסרהעולהעלחמששנים,תהיהתקופת
ההתיישנותעשרשניםבתוספתתקופתהמאסר תקופת
ההתיישנות תקופת מתום שנים עשר תהיה המחיקה

)סעיפים19)א()4(ו–22)4(המוצעים( 

)4( אי–הרשעה - תקופת מחיקה של חמש שנים:באשר
למקריםשבהםבחרביתהמשפטלדוןאתהנאשםבלא
הרשעה,מוצעשלאלשנותאתהתקופההקבועהכיום
בחוקהמרשםהפליליצתקופתמחיקהשלחמששנים
מיוםמתןגזרהדין,בלאתקופתהתיישנות הוועדהבחנה
לענייןזהאתהנתוניםשהוצגולהעלידיהמשטרהועמדה
עלכךשההסדרהקייםהואמקלואיןצורךלשנותו)סעיף

22)5(המוצע( 

הקטינים של במעמדם רבות דנה הוועדה  סעיפים
בחוקהמרשםהפלילי,תוךבחינתהנתונים  20 ו–23
הנושאים מהמשטרה  בנושא שהתקבלו 
תקופת השלכות היו בוועדה בדיון שהועלו העיקריים
הקטין של סיכוייו על המחיקה ותקופת ההתיישנות
הקיימת האבחנה של החשיבות וכן בחברה, להשתלב
בחוקכיוםביןמישמלאולו16לביןמישטרםהגיעלגיל

זהוהמשמעותשלמשךהמאסרכאשרמדוברבקטינים 

הבגירים, לעניין בוועדה שהתקיים לדיון בדומה
הוסכםשלאתהיהאבחנהלענייןזהביןעוונותלפשעים,
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הורשעאדםבעבירהאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,במהלך )ג(
תקופתהמחיקהשלפרטרישוםפליליאחר,תסתייםתקופתהמחיקהשלכלפרטי
הרישוםהפלילישלובתוםתקופתהמחיקההמאוחרתביותרהחלהלגביאותםפרטי

רישום 

הרשעהשנשיאהמדינהנתןעליהחנינה,דינהכדיןפרטרישוםשנמחק  )ד(

25,נתןנשיאהמדינהחנינה 18)ד(וסעיף )ד(,סעיף עלאףהוראותסעיףקטן )ה(
עלהרשעהאושקיצראוביטלתקופתהתיישנותאותקופתמחיקהשלהרשעהלפי
סעיף25,יראולענייןמסירתמידעמןהמרשםהפלילילפיסעיף11לגופיםולבעלי
תפקידיםהמנוייםבתוספתהראשונהבפרטים2)6(ו–)12(צלענייןהליךפלילי,ובפרטים
1)3(עד)7(,2)1(עד)3(,)5(,)8(עד)11(,)13(,ו–)15(עד)17(,כאילוההרשעהלאנמחקה

עדתוםתקופתהמחיקההמקורית 

מחיקתפרטרישום
פליליצבגירים

תקופתהמחיקהשלפרטרישוםפלילילגביבגיריםתהיהכדלקמן:22 

הורשעאדםאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,לאהוטלעליו )1(
עונשמאסרואיןלופרטרישוםפלילינוסףצחמששנים;

הורשעאדםאושניתנהלגביוהחלטההמהווהפרטרישוםפלילי,לאהוטלעליו )2(
עונשמאסרוישלופרטרישוםפלילינוסףצשבעשנים;

שכןאבחנהזואינהמשקפתאתהחומרההאמיתיתשל
העבירות,וכןהוסכםשלאתהיהאבחנהעלפיסוגיעבירות 

עלאףשמהנתוניםשנמסרולוועדהעלהכישיעור
הרצידיביזםבקרבהקטיניםהואגבוה,סברההוועדהכי
נכוןמבחינהערכיתלהתייחסלקבוצהזובאופןמקליותר
ולהעניקלהאתהסיכויהמרבילשיקום עםזאת,בהתחשב
בהגנותהמיוחדותהקבועותכיוםבחוקבנוגעלקטינים
ושמוצעלקבעןגםבחוקהמוצע,איןמקוםלהתייחסבאופן
נפרדלקטיניםשנידונובאופןחד–פעמילעונששאינועונש

מאסר,ואיןמקוםלהעניקלאוכלוסייהזוהקלהנוספת 

באשרלקביעתמשךהתקופות,סברההוועדהכיאף
לגביקטיניםישמקוםלהתחשבבתקופתהמאסרשהוטלה
עלהקטין,כביטוילחומרתהעבירהשהורשעבה תקופת
המחיקהשלקטינים,ככלל,תהיהשבעשנים,והיאתחל

מידלאחרתקופתההתיישנות 

באשרלאי–הרשעהוהשלכותיהעלקטינים,מצאה
הוועדה,בדומהלקבועביחסלבגירים,כיאיןמקוםלשנות

אתהדיןהקייםהמקלכשלעצמו 

להתיישנות ביחס המוצעות התקופות הן ואלה
ולמחיקהשלפרטירישוםשלקטינים:

הרשעהעדגיל16שלאהוטלבשלהעונשמאסרצ )1(
תקופתמחיקהשלחמששניםמיוםגזרהדין,בלאתקופת

התיישנות)סעיף23)1(המוצע(;

הרשעהמעלגיל16שלאהוטלבשלהעונשמאסר )2(
צתקופתהתיישנותשלשלוששניםותקופתמחיקהשל
שבעשניםמתוםתקופתההתיישנות)סעיפים20)1(ו–23)2(

המוצעים(;

אי–הרשעהוכןהרשעהוצומבחן)בלאאבחנתגיל( )3(
צתקופתמחיקהשלחמששניםהמתחילהביוםגזרהדין,

בלאתקופתהתיישנות)סעיף23)4(ו–)5(המוצע(;

הרשעהשהוטלבשלהעונשמאסרעדשלוששניםצ )4(
תקופתהתיישנותשלחמששנים,תקופתהמאסרותקופת

מחיקהשלשבעשנים)סעיפים20)2(ו–23)3(המוצעים(;

הרשעהשהוטלבשלהעונשמאסרמעלשלוששנים )5(
צתקופתהתיישנותשלשבעשנים,תקופתהמאסרותקופת
מחיקהשלשבעשנים ההנחההיאכיבמקריםשבהם
הטילביתהמשפטעלקטיןעונשמאסרשללמעלהמשלוש
שנים,מדוברבעבירותחמורותובעברייניםהמהוויםסיכון
שנקבעה ההתיישנות תקופת ולכן לחברה, יחסית גדול

ארוכהיותר)סעיפים20)3(ו–23)3(המוצעים( 

יצוין,כיהמידעמןהמרשםבמהלךתקופותהמחיקה
ביותר, מצומצם גופים למספר רק יגיע הקטינים, של
שככלל,אינםגופיהעסקהאלאגופיחקירהוטיפול,זאת

מכוחסעיף17לחוק 

של למחיקה העקרונות את קובע זה סעיף  סעיף 21
מניין ככלל, המרשם  מן פלילי רישום פרט 
תקופות מניין תום עם מתחיל המחיקה תקופות
כי הוא המחיקה לעניין המנחה העיקרון ההתיישנות 
פיטיבה,אינהמחיקהפיסית,אלאהגבלה מחיקה,על
שמועבר הפלילי, שלמסירתהמידע משמעותיתביותר
לרשימהמצומצמתשלגורמיםהמורשיםלקבלולשקול

אתהמידעשנמחק,המפורטיםבסעיףקטן)ב(המוצע 

עודמוצעלקבועאתהסדרהמחיקהבנוגעלהרשעה
המרשם חוק המדינה  נשיא בידי חנינה עליה שניתנה
שנשיא "הרשעה כי 16)ג( בסעיף היום קובע הפלילי
המדינהנתןעליהחנינה,דינהכדיןהרשעהשנמחקה" 
מאחרשעםחלוףתקופתהמחיקהניתןלהתחשבבמידע
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הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרעדחמששניםצשבעשנים; )3(

הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרלמעלהמחמששניםצעשרשנים  )4(

לאהורשעאדםוניתןלגביואחדמאלה,תהיהתקופתהמחיקהחמששנים: )5(

צוהתחייבותלהימנעמעבירה; )א(

צושירותלתועלתהציבור; )ב(

צומבחן  )ג(

מחיקתפרטרישום
פליליצקטינים

תקופתהמחיקהשלפרטרישוםפלילילגביקטיניםתהיהכדלקמן:23 

הורשעקטיןבעבירהשעברבטרםמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליועונש )1(
מאסרצחמששנים;

הורשעקטיןבעבירהשעברלאחרשמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליו )2(
עונשמאסרצשבעשנים;

הורשעקטיןבעבירהוהוטלעליועונשמאסרצשבעשנים; )3(

לאהורשעקטיןוניתנולגביוקביעהלפיסעיף24לחוקהנוערכיהואביצעעבירה )4(
והחלטהלתתצודרכיטיפולכאמורבפסקה)2(לסעיףהאמוראולפטורמצוכאמור

בפסקה)3(לסעיףהאמורצחמששנים;

ניתןלגביהקטיןצומבחן,ביןבשלהרשעהוביןבלאהרשעהצחמששנים  )5(

מידעשלמסירתו
איןסייג

לאתהיההתיישנותלפיסעיפים18עד20אומחיקהלפיסעיפים21עד23לגבי24  )א(
עבירותאלה:

עבירותשעונשןמוות; )1(

עבירותשאיןעליהןהתיישנותלפיסעיף9לחוקסדרהדיןהפלילי; )2(

הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרעדחמששניםצשבעשנים; )3(

הורשעאדםוהוטלעליועונשמאסרלמעלהמחמששניםצעשרשנים  )4(

לאהורשעאדםוניתןלגביואחדמאלה,תהיהתקופתהמחיקהחמששנים: )5(

צוהתחייבותלהימנעמעבירה; )א(

צושירותלתועלתהציבור; )ב(

צומבחן  )ג(

מחיקתפרטרישוםתקופתהמחיקהשלפרטרישוםפלילילגביקטיניםתהיהכדלקמן:23 
פליליצקטינים

הורשעקטיןבעבירהשעברבטרםמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליועונש )1(
מאסרצחמששנים;

הורשעקטיןבעבירהשעברלאחרשמלאולוששעשרהשניםולאהוטלעליו )2(
עונשמאסרצשבעשנים;

הורשעקטיןבעבירהוהוטלעליועונשמאסרצשבעשנים; )3(

לאהורשעקטיןוניתנולגביוקביעהלפיסעיף24לחוקהנוערכיהואביצעעבירה )4(
והחלטהלתתצודרכיטיפולכאמורבפסקה)2(לסעיףהאמוראולפטורמצוכאמור

בפסקה)3(לסעיףהאמורצחמששנים;

ניתןלגביהקטיןצומבחן,ביןבשלהרשעהוביןבלאהרשעהצחמששנים  )5(

לאתהיההתיישנותלפיסעיפים18עד20אומחיקהלפיסעיפים21עד23לגבי24  )א(
עבירותאלה:

מידעשלמסירתו
איןסייג

עבירותשעונשןמוות; )1(

עבירותשאיןעליהןהתיישנותלפיסעיף9לחוקסדרהדיןהפלילי; )2(

שלגביועברהתקופתהמחיקהרקבנסיבותמצומצמות
ביותר,נקבעפרקזמןארוךיחסיתלתקופתהמחיקהכדי
לאפשרלרשויותהזכאיותלקבלמידעמהמרשםהפלילי
עדתוםתקופתהמחיקה,לקבלמידעשהואחיונילצורך
מילויתפקידם ואולםהוראותהחוקהקיימותלאלקחו
בחשבוןכיבסמכותושלנשיאהמדינהלהביאלתקופת
מחיקהבתוךפרקזמןמאודקצר,עלידישימושבסמכותו
להעניקלאדםחנינהמלאה,דברשיביאלמחיקתההרשעה
ההתיישנות תקופת של קיצור ידי על או מיידי, באופן
אוהמחיקה הפעלתסמכותושלהנשיאכאמורמטרתה
שהסתבךבפליליםכדי למחוקאתהכתםשדבקבאדם
לאפשרלולחזורלחיקהשלהחברה תוצאהזונכונהלגבי
אדםאשרשינהאתדרכיוושאכןזנחאתהדרךהעבריינית 

לבצע והמשיך לסורו שחזר מי לגבי זאת, לעומת
עבירותלאחרשזכהבחנינה,מחיקתהמידעלגביועלולה
ההליך על המופקדות הרשויות של תפקודן את לסכל
הפלילי,שכןלגביהןזהומידעחיוניביותר לפיכך,מוצע
לקבועכיהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)ה(המוצע,והם
בלבד,יהיוזכאיםלקבלמידעמהמרשםהפליליעלהרשעה
שניתנהלגביההחלטתנשיאכלעודלאעברהתקופת
אםהנשיא נקבעהבחוק,וזאתאף שהיא המחיקהכפי

העניקלנידוןחנינהאוקיצראתתקופתההתיישנותאו
המחיקהשלהרשעתו 

העבירות את לקבוע מוצע זה בסעיף  סעיף 24
שלגביהןלאתהיההתיישנותאומחיקה לגבי 
אותןעבירותגםחלוףהזמןאינומהווהמכשוללמסירת
מידעעליהן ביןעבירותאלהכלולותהעבירותהחמורות
ביותרצעבירותשעונשןמאסרעולםאומאסרשלעשרים
שניםושהוטלבשלהןמאסרבפועלשלעשרשנים,וכן
עבירותביטחוןחמורות,אםעלפיהעונשהקבועלצדןבחוק
ואםעלפיהעונששקבעביתהמשפטבמקרההספציפי
)עונשמאסרבפועלשלחמששניםאויותר( מוצעלאמץ
שלפיו המוצעים 18ו–21 שנקבעבסעיפים העיקרון את
אםמורשעאדםבמהלךתקופתההתיישנותאוהמחיקה,
ימשיךלהימסרמידעגםאודותפרטירישוםאחריםשטרם

תמולגביהםתקופותההתיישנותאוהמחיקה 

תקופות למניין ביחס שנקבע לעיקרון בדומה
ההתיישנותוהמחיקה,מוצעלקבועגםבסעיףזהכיאם
או התיישנות לגביה חלה שלא בעבירה אדם הורשע
מחיקה,יראואתכלפרטיהרישוםהפלילישלוכפרטי
רישוםשלאהתיישנוולאתהיהלגביהםהתיישנותאו
מחיקה,ביןאםמדוברבפרטירישוםפלילישטרםנמחקו
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הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27 1302

עבירותשעונשןמאסרעולםאומאסרעשריםשניםוהוטלמאסרבפועל )3(
שלעשרשניםאויותר;

עבירותלפיהחיקוקיםשלהלןהאלהאםעונשןמאסרעשרשניםאויותר )4(
והוטלמאסרבפועלשלחמששניםאויותר:

פרקז'לחוקהעונשין; )א(

חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"דצ131954)להלןצ )ב(
חוקלמניעתהסתננות(;

תקנותההגנה)שעתחירום(,141945; )ג(

סעיפים43עד100,92,46ו–102סיפהלחוקהשיפוטהצבאי; )ד(

פקודתמניעתטרור,התש"חצ151948; )ה(

סעיף8לחוקאיסורמימוןטרור,התשס"הצ162005  )ו(

חוקהמאבקבטרור,התשע"וצ172016,וכןעבירותלפיחיקוקאחרשהן )ז(
מעשהטרורכהגדרתובחוקהאמור 

הורשעאדםבעבירההמנויהבסעיףקטן)א(,יראופרטירישוםפליליאחריםשלו )ב(
המנוייםלהלן,כפרטירישוםשלאהתיישנו,ולאתהיהלגביהםהתיישנותלפיסעיפים

18עד20אומחיקהלפיסעיפים21עד23:

פרטרישוםפלילישבמועדההרשעההאמורהטרםנמחק; )1(

פרטרישוםפלילישנרשםלאחרמועדההרשעה  )2(

סמכותנשיא
המדינה

נשיאהמדינהרשאיצ25 

לקצראולבטלתקופתהתיישנותותקופתמחיקהשלפרטרישוםפלילישלאדם; )1(

לקבועכיעבירהכאמורבסעיף24שעבראדם,תתיישןאותימחק,ולקבועמועדים )2(
להתיישנותאולמחיקהכאמור 

פקיעתפסלות
בשלהתיישנותאו

מחיקהשלפרט
רישוםפלילי

נפסלאדםלפיחיקוקבשלפרטרישוםפלילי,תפקעפסלותובמועדכמפורטלהלן,26  )א(
גםאםטרםהסתיימהתקופתהפסלותהקבועהבאותוחיקוק:

במועדההרשעהבעבירהשלאחלהלגביההתיישנותאו
בפרטירישוםשהורשעבהםאדםלאחראותומועד 

יצויןכיהוראותסעיףזהיחולוגםלענייןעבירות
אחרים בחיקוקים הוחלפו או שבוטלו חיקוקים מכוח
המנוייםבסעיף49המוצע,אשרנעברולפניביטולםאו
החלפתםכאמור לאורביטולםאוהחלפתםשלהחיקוקים
האמוריםמוצעלעגןזאתבהוראתמעברהמבהירהאת
לסעיף הסבר דברי )ר' לגביהם 24המוצע תחולתסעיף

49המוצע( 

נשיא של סמכותו את קובע זה מוצע סעיף  סעיף 25
התיישנות תקופת לבטל או לקצר המדינה 

ותקופתמחיקהשלפרטרישוםפלילישלאדםוכןלקבוע
בסעיף כאמור התיישנות, לגביה חלה שלא עבירה כי
מועדים קביעת תוך תימחק, או תתיישן המוצע, 24
דומה הוראה למחיקתה  או העבירה של להתיישנותה

קבועהבסעיף18לחוקהמרשםהפלילי 

בשל פסלות פקיעת קובע זה מוצע סעיף  סעיף 26
התיישנותאומחיקהשלפרטרישוםפלילי לפי 
המוצע,אםנפסלאדםלפיחיקוקבשלפרטרישוםפלילי,
תפקעפסלותובמועדההתיישנותאוהמחיקה,בהתאמה 
במקרהשבונקבעהבחיקוקכלשהותקופתפסלותארוכה
מתקופתההתיישנותאוהמחיקההקבועותבחוקהמוצע,

ס"חהתשי"ד,עמ'160  13

ע"ר1442,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055  14

ע"רהתש"ח,תוס'א',עמ'73  15

ס"חהתשס"ה,עמ'76  16

ס"חהתשע"ו,עמ'898  17
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אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלפיאותוחיקוקלשקולאתהמידעמן )1(
המרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילה,הואאחדמהגופיםאובעליהתפקידים

כאמורבסעיפים12עד15צתפקעהפסלותבמועדהתיישנותפרטהרישום;

אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלפיאותוחיקוק,לשקולאתהמידעמן )2(
המרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילה,הואאחדמהגופיםאובעליהתפקידים

כאמורבסעיף11צתפקעהפסלותבמועדמחיקתפרטהרישום 

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלשקולאתהמידע )ב(
מןהמרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילהלפיחיקוקכאמורבאותוסעיףקטן,הוא
אחדמהגופיםאובעליהתפקידיםהמנוייםבסעיף10אובפרטים4)1(עד)5(שבתוספת

הראשונה,לאתפקעהפסילהבשלהתיישנותאומחיקהשלפרטהרישוםהפלילי 

פרק ד': המרשם המשטרתי

סימן א': תוכן המרשם המשטרתי

פרטיהרישום
במרשםהמשטרתי

המרשםהמשטרתייכלולאתהפרטיםהמנוייםלהלןלגביעבירותמסוגפשע27  )א(
ועוון,וכןנתוניםנלווים:

מידעבדברמשפטפליליתלויועומדוחקירהפליליתתלויהועומדת,לרבות )1(
מידעעלהתלייתהליכיםכאמורבסעיף94אלחוקסדרהדיןהפלילי)להלןצ

מידעעלתיקתלויועומד(;

מידעעלתיקשנסגרבשלאחדמאלה)להלןצתיקסגור(: )2(

החלטהשלאלחקורלפיסעיף59לחוקסדרהדיןהפלילי; )א(

החלטהשלאלהעמידלדיןכאמורבסעיף62לחוקסדרהדיןהפלילי, )ב(
אלאאםכןההחלטהניתנהבשלחוסראשמה;

סגירהבהסדרלפיסעיף67ולחוקסדרהדיןהפלילי; )ג(

אישוםשבוטללפיסעיף94)א(או)ב(לחוקסדרהדיןהפלילי; )ד(

אישוםשבוטלבשלטענהמקדמיתלפיסעיף149)10(לחוקסדרהדין )ה(
הפלילי;

מידעעלמשפטשעוכבובוההליכים)להלןצתיקשעוכבובוההליכים( )3(
לפיסעיף231לחוקסדרהדיןהפלילי;

מידעעלמשפטשהסתייםבזיכויהנאשם  )4(

אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלפיאותוחיקוקלשקולאתהמידעמן )1(
המרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילה,הואאחדמהגופיםאובעליהתפקידים

כאמורבסעיפים12עד15צתפקעהפסלותבמועדהתיישנותפרטהרישום;

אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלפיאותוחיקוק,לשקולאתהמידעמן )2(
המרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילה,הואאחדמהגופיםאובעליהתפקידים

כאמורבסעיף11צתפקעהפסלותבמועדמחיקתפרטהרישום 

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אםהגוףאובעלהתפקידהמוסמךלשקולאתהמידע )ב(
מןהמרשםהפלילילצורךהחלטתהפסילהלפיחיקוקכאמורבאותוסעיףקטן,הוא
אחדמהגופיםאובעליהתפקידיםהמנוייםבסעיף10אובפרטים4)1(עד)5(שבתוספת

הראשונה,לאתפקעהפסילהבשלהתיישנותאומחיקהשלפרטהרישוםהפלילי 

פרק ד': המרשם המשטרתי

סימן א': תוכן המרשם המשטרתי

המרשםהמשטרתייכלולאתהפרטיםהמנוייםלהלןלגביעבירותמסוגפשע27  )א(
ועוון,וכןנתוניםנלווים:

פרטיהרישום
במרשםהמשטרתי

מידעבדברמשפטפליליתלויועומדוחקירהפליליתתלויהועומדת,לרבות )1(
מידעעלהתלייתהליכיםכאמורבסעיף94אלחוקסדרהדיןהפלילי)להלןצ

מידעעלתיקתלויועומד(;

מידעעלתיקשנסגרבשלאחדמאלה)להלןצתיקסגור(: )2(

החלטהשלאלחקורלפיסעיף59לחוקסדרהדיןהפלילי; )א(

החלטהשלאלהעמידלדיןכאמורבסעיף62לחוקסדרהדיןהפלילי, )ב(
אלאאםכןההחלטהניתנהבשלחוסראשמה;

סגירהבהסדרלפיסעיף67ולחוקסדרהדיןהפלילי; )ג(

אישוםשבוטללפיסעיף94)א(או)ב(לחוקסדרהדיןהפלילי; )ד(

אישוםשבוטלבשלטענהמקדמיתלפיסעיף149)10(לחוקסדרהדין )ה(
הפלילי;

מידעעלמשפטשעוכבובוההליכים)להלןצתיקשעוכבובוההליכים( )3(
לפיסעיף231לחוקסדרהדיןהפלילי;

מידעעלמשפטשהסתייםבזיכויהנאשם  )4(

הרי צ לקבל הגוף זכאי שאותו המידע להיקף בהתאם
שהוראותהחוקהמוצעיגברו 

להם אשר גופים לגבי יחולו לא זה סעיף הוראות
גישהישירהלמידעמןהמרשםכאמורבסעיף10המוצע
אוגופיםשהוסמכועלפיהחוקהמוצעלקבלמידעעל
פרטירישוםשנמחקו לגביגופיםאלהלאתפקעהפסילה

בשלהתיישנותאומחיקהשלפרטהרישוםהפלילי 

בהתאםלמגמהשלעריכתסדרבניהולהמידע  סעיף 27
הפלילי,ובהתאםלהמלצותועדתקנאי,מוצע 
המשטרתי למרשם שיתייחס פרק המוצע בחוק לייחד
כדילהסדיראתהנושאבאופןמלא הנושאמוסדרכיום
11א ,11 ו–)ה(, 1)ד( בסעיפים במספרהוראותספורדיות,

ובתוספתהשלישיתלחוקהמרשםהפלילי 

בדומהלסעיף8המוצעהמפרטמהםפרטיהרישום
הכלוליםבמרשםהפלילי,כךמוצעלקבועבסעיףזהבאופן
מפורטמהוסוגהמידעשייכללבמרשםהמשטרתי בנוסף,
מוצעלקבועלמיתהיהגישהלמאגרמידעזהולמייהיה
ניתןלמסורמידעמהמאגר,הכולבהתאםלסוגהמידע

ורגישותו 

בשל שנסגר תיק על מידע לעניין להבהיר, מוצע
החלטהשלאלחקורלפיסעיף59לחוקסדרהדיןהפלילי,
המשטרתי, במרשם לכללו שלא רשאית המשטרה כי
בהתאםלהוראותשייקבעולענייןזהבפקודותהמשטרה 

בדומהלקבועבסעיף9המוצע,מוצעלקבוע  סעיף 28
כיהמשטרהרשאיתלכלולבמרשםהמשטרתי 
בשל המוצע, 27 רישוםהמנוייםבסעיף מידעעלפרטי
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיתהמשטרהשלאלכלולבמרשםהמשטרתי )ב(
מידעכאמורבסעיףקטן)א()2()א(,וזאתבהתאםלהוראותשייקבעולענייןזהבפקודות

המשטרה 

פרטירישום
משטרתימהאזור

משטרתישראללכלולבמרשם28  27,רשאית נוסףעלפרטיהרישוםהמנוייםבסעיף
המשטרתיפרטירישוםכאמור,בשינוייםהמחויבים,בשלעבירותלפיהדיןהחלבאזור 

סימן ב': מסירת מידע מהמרשם המשטרתי

גישהישירה
למרשםהמשטרתי

המרשםהמשטרתי,למעטמידעעלזיכויושלנאשם,יהיהפתוחלפניהגופיםהמנויים29 
בסעיף10והםיהיורשאיםלהעבירביניהםמידעמןהמרשםהאמור,הכולבמידה
שהדברדרושלמילויתפקידיהם;עלגישהלמידעכאמורועלהעברתו,יחולוההוראות

לפיסעיף10,בשינוייםהמחויבים 

מסירתמידעעל
תיקיםתלויים

ועומדים

המשטרהתמסורמידעעלתיקיםתלוייםועומדים,לגופיםולבעליתפקידים30  )א(
שהיארשאיתלמסורלהםמידעמןהמרשםהפלילילפיהוראותחוקזה,בעתמסירת

המידעמןהמרשםהפלילי 

מידעעלתיקיםתלויים )ד(רשאיםלמסור 11)ב(עד הגופיםהמנוייםבסעיף )ב(
המרשם מן מידע להם למסור רשאים שהם התפקידים ולבעלי לגופים ועומדים
הפליליכאמורבאותוסעיף,והכולבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף11)ה(,בשינויים

המחויבים 

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאתמסורהמשטרהמידעעלתיקתלויועומד )ג(
שטרםהוגשבוכתבאישום,לגופיםולבעליתפקידיםכאמורבסעיפים11ו–12שהמידע
נדרשלהםלצורךמתןזכותאוביטולזכות,אםחלפהתקופהממועדפתיחתהתיק

שקבעהשרלענייןזה 

עבירותלפיהדיןהחלבאזור 

לכך חשיבות יש כי סברה, קנאי ועדת  סעיפים
גם יחולו הפלילי המרשם חוק שהוראות  29 עד 31
לאוראופיו המשטרתיים,הן עלהרישומים  והתוספת
במסגרת להסדרה המתאים המידע, של  השישית 

המצויות שההגנות בכך בהתחשב והן זו, 
במסגרתחוקהמרשםהפלילירחבותמןההגנותשמספק
חוקהגנתהפרטיות,התשמ"אצ1981)להלןצחוקהגנת
הפרטיות( המלצתהוועדההיאלקבוע,כיהחוקהמוצע
פרטיהמרשםהפלילי הןאת מידעפליליככולל יגדיר
והןאתהרישומיםהמשטרתיים,וכיההסדריםהקבועים
בחוקהמוצעיחולועלשניהם עםזאת,כאמורבסעיף2)ג(
המוצע,יובהרכיהמשטרהרשאיתלנהלרישומיםנוספים,
אשרלאיהיוכפופיםלהוראותיושלהחוקהמוצע ניהול
מידעזהיהיהכפוףלחוקהגנתהפרטיות,בדומהלמידע
שמצויבמאגרימידעדומים להלןתפורטתחולתהוראות

החוקעלהמרשםהמשטרתיואופןניהולו:

מוצעלקבוע,בסעיף29המוצע,כיבדומהלמרשם
הפלילי,המרשםהמשטרתייהיהפתוחבגישהישירהלפני
10המוצעוכיהםיהיורשאים הגופיםהמנוייםבסעיף
להעבירביניהםמידעמןהמרשםהמשטרתי,למעטמידע
עלזיכויושלנאשם,ככלשהדברדרושלמילויתפקידיהם 

מוצעלקבוע,בסעיף30המוצע,כיהמשטרהתמסור
כתיקים )המוכרים ועומדים תלויים תיקים על מידע
ולבעלי לגופים  מב"ד( תיקי או דין לבירור הממתינים
תפקידיםהזכאיםלקבלממנהמידעמהמרשםהפלילילפי
החוקהמוצע,בהתאםלהיקףהמידעשהםזכאיםלועל

פיהוראותהחוקהמוצע 

כיוםישמגבלותמסוימותביחסלמסירתמידעעל
אישום כתב בהם הוגש שלא ועומדים תלויים תיקים
תקנות )ראה לחוק הראשונה בתוספת המנויים לגופים
המרשםהפליליותקנתהשבים)כללימסירתמידעבידי
משטרתישראל(,התשנ"חצ1998( עלפיהמלצותועדת
קנאי,מוצעלשנותמצבזהולקבועהבחנהשלפיהככלל,
מידעמהמרשםהפלילייהיו לקבל הזכאים כלהגופים
שטרם ועומדים תלויים תיקים על מידע לקבל זכאים
הוגשלגביהםכתבאישום,בלאהגבלתזמן,אךהגופים
המקבליםמידעלשםמתןזכותיהיוזכאיםלקבלמידע
לתקופת אישום כתב בעניינם הוגש שטרם תיקים על
זמןמוגבלת לפיכךמוצעלקבועכיהמשטרהלאתמסור
מידעעלתיקתלויועומדשטרםהוגשבוכתבאישום,
לגופיםולבעליתפקידיםכאמורבסעיפים11ו–12המוצעים
)בשילובהתוספתהראשונהוהשנייה(שהמידענדרשלהם
לצורךמתןזכותאוביטולזכות,אםממועדפתיחתהתיק

חלפהתקופהמסוימתשיקבעשרהמשפטיםבתקנות 
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מסירתמידעעל
תיקיםסגוריםאו

תיקיםשעוכבובהם
ההליכים

המשטרהתמסורמידעעלתיקסגורועלתיקשעוכבובוההליכים,לגופיםולבעלי31 
התפקידיםהמנוייםבתוספתהשישית 

איסורמסירתמידע
הנוגעלזיכוי

לאיימסרמידעעלזיכוינאשם,ואולםרשאיתהמשטרהלבקשתגוףהמנויבסעיף3210 
למסורלומידעכאמור,וזאתלשםחקירתעבירההמנויהבתוספתהראשונהלחוקסדר
הדיןהפלילי)סמכויותאכיפהצחיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"וצ181996,מניעת

ביצועעבירהכאמוראוסיכולהוכןשמירהעלביטחוןהמדינהבקשרלעבירהכאמור 

ביטולפרטירישום
משטרתי

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרתישראלאוקציןמשטרהבדרגתסגןניצב33  )א(
ומעלהשהואהסמיךלכך,רשאיםלבטלפרטרישוםמשטרתישעניינותיקסגור,לפי
אמותמידהשקבעהשרלביטחוןהפנים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,
ואולםביטולפרטרישוםמשטרתיכאמור,שעניינותיקשעוכבובוההליכים,יהיהטעון

הסכמהשלהיועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיךלענייןעיכוביהליכים 

המשטרהתמסורמידעעלתיקסגורועלתיקשעוכבובוההליכים,לגופיםולבעלי31 
התפקידיםהמנוייםבתוספתהשישית 

מסירתמידעעל
תיקיםסגוריםאו

תיקיםשעוכבו
בהםההליכים

לאיימסרמידעעלזיכוינאשם,ואולםרשאיתהמשטרהלבקשתגוףהמנויבסעיף3210 
למסורלומידעכאמור,וזאתלשםחקירתעבירההמנויהבתוספתהראשונהלחוקסדר
הדיןהפלילי)סמכויותאכיפהצחיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"וצ181996,מניעת

ביצועעבירהכאמוראוסיכולהוכןשמירהעלביטחוןהמדינהבקשרלעבירהכאמור 

איסורמסירת
מידעהנוגעלזיכוי

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרתישראלאוקציןמשטרהבדרגתסגןניצב33  )א(
ומעלהשהואהסמיךלכך,רשאיםלבטלפרטרישוםמשטרתישעניינותיקסגור,לפי
אמותמידהשקבעהשרלביטחוןהפנים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,
ואולםביטולפרטרישוםמשטרתיכאמור,שעניינותיקשעוכבובוההליכים,יהיהטעון

הסכמהשלהיועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיךלענייןעיכוביהליכים 

ביטולפרטירישום
משטרתי

מוצעכילאתהיההגבלהעלקבלתמידעלגביתיקים
תלוייםועומדיםלגופיםהזכאיםלגישהישירהלמידעמן

המרשםהפלילילפיסעיף10המוצעולגופיחקירה 

המשטרה הכללי, הביטחון שירות כי מוצע עוד 
יהיו צה"ל של הכללי במטה המודיעין ואגף הצבאית
רשאיםלמסורמידעעלתיקיםתלוייםועומדיםלאותם
הגופיםובעליהתפקידיםשהםרשאיםלמסורלהםמידע

מןהמרשםהפלילילפיסעיף11)ב(עד)ד(המוצע 

יכלול ועומדים תלויים תיקים על מידע כי יובהר
גםמידעעלתיקיםשהותלובהםהליכיםלפיסעיף94א
לחוקסדרהדיןהפלילי הכללתמידעזהכחלקמהתיקים
התלוייםועומדיםנובעתממהותושלהליךההתליהצ
הנאשם את להביא אפשרות בהעדר הליכים התליית
אותר לא עוד שכל הצדקה יש לפיכך משפטו  להמשך
הנאשם,יהיהלורישוםשלתיקתלויועומד,והכולבכפוף

לשיקולדעתהמשטרהבדברסגירתהתיק 

מוצעלקבוע,בסעיף31המוצע,כימידעעלתיקים
סגוריםיימסרלהיקףמצומצםיותרשלגורמיםהמנויים
יש שככלל, סברה הוועדה המוצעת  השישית בתוספת
זומצומצמתוישלבחוןבקפידהיתרה להשאיררשימה
הוספהשלכלגוףלתוספתהאמורהולשאוףככלהאפשרלכך

שלאיימסרמידעעלאודותתיקיםסגוריםלגורמיהעסקה 

לגביתיקיםשעוכבובהםההליכיםצלאוראופיים
שלתיקיםאלה,ראוילראותבהםרישומיםמשטרתיים
ולהגבילאתרשימתהגורמיםהזכאיםלקבלתמידעזה,
בהתאםלמגבלותהקיימותלענייןמסירתמידעעלאודות

תיקיםסגורים 

כיוםבחוק התיקוןהמוצעביחסלתוספתהקיימת
המרשםהפלילילענייןזה,הואהוספתביתמשפטובית
במסגרת כאמור, למידע הזכאים הגופים לרשימת דין
לפי מעצר בהליך וכן פלילי הליך שאינו משפטי הליך

צ אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 13 סעיף
מעצרים(,התשנ"וצ1996)להלןצמעצרימים(שבוקיים
סגורים,וזאת תיקים לגבי המידע בהצגת צורך לעתים

במקריםשבהםהגילויעלאודותהמרשםהפלילימהותי
לנושאהדיון 

מכיוון בתיקימעצרימיםקייםחומרמועטיחסית
בנוגע ולמידע דרכה רביםהחקירהבתחילת שבמקרים
לתיקיםסגוריםישחשיבותבנסיבותאלה כךלמשלבתיקי
אלימותבמשפחהישחשיבותלמידעאםמדוברבמקרה
ראשוןשלאלימותאובמקריםחוזריםונשניםאשרמעלים
אתהצורךבמניעתסכנהמיידית כמוכן,כברכיוםמובא

לפניביתמשפטבהליכיםמסוגזהגםמידעמודיעיני 

עםזאת,ראויכיהצגתהמידעבהליכיםאלהתהיה
מוגבלתלמידעמהותילדיון,ועלהמשטרהלעגןבהנחיה
פנימיתאתסוגיהמקריםשבהםתידרשהצגתהמידעואת

מערךהשיקוליםשצריכיםלהנחותבהחלטה 

ביחס העקרונית וההגבלה לעיל האמור אף על
למסירתמידעעלאודותתיקיםסגוריםלגורמיהעסקה,
רגישותהמינוי לאור שבהם ייחודיים מקרים שיש הרי
וחשיבותו,ראוילהביאלפניהגורםהממנהאףאתהמידע
הרגישעלתיקיםסגוריםותיקיםשעוכבובהםההליכים,כך
שלאיהיהספקבדברניקיוןהכפייםשלהמועמדלתפקיד
גם השישית בתוספת לציין מוצע לפיכך, רגיש  ציבורי
אתהגורמיםהמנוייםבפרט4)3(ו–)4(לתוספתהראשונה,
הכולליםגופיםובעליתפקידיםהאחראיםלמינויבעלי

תפקידיםציבורייםרגישים 

מקום יש קנאי ועדת להחלטת בהתאם  סעיף 32
להמשיךלנהלאתהרישומיםעלאודותזיכויושל 
אדםבאופןשבומידעעלאודותזיכוייםלאיימסרוהשימוש
במידעזהיוגבלויתאפשררקלגופיםבעליגישהישירה

למידעמןהמרשם,וזאתלצורכיביטחוןולצורכיחקירה 

1)ד( בסעיף היום הקבוע ההסדר כי מוצע  סעיף 33
ו–)ה(לחוק,המעגןאתסמכותושלראשאגף 
רישומים לבטל ישראל במשטרת והמודיעין החקירות
העוסק בפרק וייקבע ייוותרעלכנו סגורים, שלתיקים
ברישומיםהמשטרתיים אמותהמידהשלפיהןישלשקול
הפנים, לביטחון השר בידי ייקבעו הרישום, ביטול את

ס"חהתשנ"ו,עמ'136  18
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אמותהמידהכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר,באלה: )ב(

משךהזמןשחלףמיוםהאירוענושאהחקירה)בסעיףזהצהאירוע(,ולעניין )1(
תיקשעוכבובוההליכיםצמשךהזמןשחלףמיוםשעוכבוההליכים;

גילושלהאדםשהרישוםנוגעלוביוםהאירוע,נסיבותיוהאישיות,קיומו )2(
שלמידעפלילינוסףלגביאותואדם,מהותהעבירותשיוחסולווחומרתן 

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,פרטרישוםמשטרתישעניינותיקסגור, )ג(
בעבירהשאינהפשע,יבוטלבתוםשבעשניםמיוםהאירוע;אלאאםכןנקבעאחרת

באמותמידהשקבעהשרלביטחוןהפניםלפיסעיףקטן)א( 

פרק ה': השימוש במידע הפלילי
איסורמסירתמידע

עלעבירהשעבר
קטיןמתחתלגיל

שתיםעשרה

לאיימסרמידעעלעבירהשעברקטיןבהיותומתחתלגילשתיםעשרה 34 

מישנמסרלומידעפלילילפיחוקזה,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולא35 שמירתסודיות )א(
יעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה 

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאימישנמסרלומידעפלילילפיחוקזה,להביא )ב(
מידעכאמורלידיעתמישהמידעעלאודותיואובאכוחוכאמורבסעיף4)ד(,אם
המידעשימשבסיסלהחלטתועלמתןזכותלמישהמידעעלאודותיואועלביטול

זכותכאמור 

באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,בהתחשב,
ביןהשאר,במשךהזמןשחלףמיוםהאירוענושאהחקירה,
בגילושלהאדםשהרישוםנוגעלוביוםהאירוע,בנסיבותיו

האישיות,במהותהעבירותשיוחסולווחומרתןועוד 

רישומיםעלאודותתיקיםשעוכבובהםההליכים
החקירות אגף ראש של סמכויותיו בגדר כלולים אינם
מאחר רישומים  לביטול ישראל במשטרת והמודיעין
שבתיקיםאלהכברהחלהליךמשפטיוהוגשכתבאישום
כי ראוי ההליכים, את ולחדש לחזור אפשרות וקיימת
הגורמיםהמוסמכיםלהחליטעלאודותעיכובהליכים
יהיומעורביםבקבלתהחלטהעלביטולהרישום מוצע
עלכןכיביטולהרישוםייעשהבדרךשלהגשתבקשה
לביטולוולאתהיהאפשרותלביטולהרישוםאלאבהמלצת
היועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיךלענייןעיכוב

הליכים 

,1981 המרשםהפליליבשנת חוק קבלת בעת  סעיף 34
כללהמרשםהפלילימידעביחסלקטיניםמתחת 
לגילשלושעשרה,מאחרשבמהלךהשניםנעגילהאחריות
הפליליתשלקטיניםביןתשעלשלושעשרהשנים ואולם
הפלילית האחריות עמדגיל קבלתהחוק שבעת מאחר
עלשלושעשרהשנים,נקבעבהוראתמעברכילאניתן
למסורמידעעלעבירהשעברקטיןבהיותומתחתלגיל

של הפלילית שונהגילהאחריות עשרה לימים, שלוש
קטיןובשנת1984הועמדעלגילשתיםעשרהשנים לפיכך
מוצעבמסגרתהחוקהמוצעלהבהירבהוראהקבועהכי
לאיימסרמידעעלעבירהשעברקטיןבהיותומתחתלגיל

שתיםעשרה 

ביחס סודיות על שמירה חובת לקבוע מוצע  סעיף 35
למידעפלילישנמסרלפיחוקזה הוראהדומה 
23לחוקהמרשםהפליליוכוללתהפניה קבועהבסעיף
אמון  בהפרת גילוי שעניינו העונשין, לחוק 119 לסעיף
סודיות לעניין להוראות בהתאם נוסח המוצע הסעיף

המקובלותבחקיקהעדכנית 

מי תחולעל לא הסודיות כיחובת להבהיר מוצע
על שהמידע האדם כלפי זה חוק לפי מידע לו שנמסר
אודותיו,מקוםשבוהמידעהפלילישימשבסיסלהחלטת
הגורםהזכאילקבלתמידעבדבראותואדם בנסיבותאלה
יהיהניתןלמסוראתהמידעלמישהמידעעלאודותיו
אולבאכוחו,כאמורבסעיף4המוצעלשםייצוגולבית
משפטאולפניגוףמינהלי,הזכאיםלקבלמידעפלילילפי

הוראותחוקזה 

כיום,ככלל,איןלגופיםהמקבליםמידעפלילי  סעיף 36
מכוחחוקהמרשםהפליליהנחיותמפורשות 
כיצדלשקולולהעריךאתהמידעהמתקבלעלידם ועדת
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אמותמידה
לשקילתמידע

פלילי

נמסרמידעפליליעלאדםלשםמתןזכותאוביטולזכותמכוחפרטים3)1(ו–)2(,36  )א(
5)1(עד)4(,5)11(,)13(עד)16(,)19(ו–)20(לתוספתהראשונהאומכוחסעיף12והתוספת
השנייה)בסעיףקטןזהצסעיפיההסמכה(,ישקולמקבלהמידעאתהמידע,בהתחשב
בשיקוליםהמנוייםלהלן,בכפוףלהוראותבענייןשקילתמידעפליליהכלולותבסעיפי
ההסמכהאובחיקוקיםהמנוייםבהם,ככלשישנןובהתאםלהנחיותאונהליםפנימיים

שחליםעלמקבלהמידעכאמורבסעיף5)ג(:

שנפגע החברתי והערך העבירה סוג לרבות וחומרתה, העבירה מהות )1(
מביצועהעבירה;

משךהזמןשחלףמיוםביצועהעבירה; )2(

גילושלהאדםביוםביצועהעבירה; )3(

קיומםשלפרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתינוספים,מספרפרטי )4(
הרישוםומהותם 

נוסףעלאמורבסעיףקטן)א(,ישקולמקבלהמידעאתהזיקהביןהמידעהפלילי )ב(
עלהאדםלביןהזכותהמבוקשת,בהתחשבבשיקוליםאלה:

האינטרסהציבורישבשלונמסרהמידע; )1(

החובותוהאחריותהכרוכיםבזכותהמבוקשת; )2(

החשש,אםקיים,לפגיעהבשלומואובביטחונושלאדם,בשלוםהציבור )3(
אובביטחונואוברכוש;

מידעעלאודותשיקומושלהאדםונסיבותיוהאישיות,ככלשביססאותן )4(
לפנימקבלהמידע 

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגבימידעפלילי )ג(
שנמסרלשםהשתתפותבמכרזלפיסעיף14 

שאלותבדברעברו
הפלילישלאדם

אדםאינוחייבלגלותמידעפליליעלעצמו,שהואפרטרישוםשהתיישןאו37  )א(
שנמחק,תיקסגוראותיקשעוכבובוההליכים,למישאינוזכאילקבלאתהמידעלפי

חוקזה 

נמסרמידעפליליעלאדםלשםמתןזכותאוביטולזכותמכוחפרטים3)1(ו–)2(,36  )א(
5)1(עד)4(,5)11(,)13(עד)16(,)19(ו–)20(לתוספתהראשונהאומכוחסעיף12והתוספת
השנייה)בסעיףקטןזהצסעיפיההסמכה(,ישקולמקבלהמידעאתהמידע,בהתחשב
בשיקוליםהמנוייםלהלן,בכפוףלהוראותבענייןשקילתמידעפליליהכלולותבסעיפי
ההסמכהאובחיקוקיםהמנוייםבהם,ככלשישנןובהתאםלהנחיותאונהליםפנימיים

שחליםעלמקבלהמידעכאמורבסעיף5)ג(:

אמותמידה
לשקילתמידע

פלילי

שנפגע החברתי והערך העבירה סוג לרבות וחומרתה, העבירה מהות )1(
מביצועהעבירה;

משךהזמןשחלףמיוםביצועהעבירה; )2(

גילושלהאדםביוםביצועהעבירה; )3(

קיומםשלפרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתינוספים,מספרפרטי )4(
הרישוםומהותם 

נוסףעלאמורבסעיףקטן)א(,ישקולמקבלהמידעאתהזיקהביןהמידעהפלילי )ב(
עלהאדםלביןהזכותהמבוקשת,בהתחשבבשיקוליםאלה:

האינטרסהציבורישבשלונמסרהמידע; )1(

החובותוהאחריותהכרוכיםבזכותהמבוקשת; )2(

החשש,אםקיים,לפגיעהבשלומואובביטחונושלאדם,בשלוםהציבור )3(
אובביטחונואוברכוש;

מידעעלאודותשיקומושלהאדםונסיבותיוהאישיות,ככלשביססאותן )4(
לפנימקבלהמידע 

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגבימידעפלילי )ג(
שנמסרלשםהשתתפותבמכרזלפיסעיף14 

אדםאינוחייבלגלותמידעפליליעלעצמו,שהואפרטרישוםשהתיישןאו37  )א(
שנמחק,תיקסגוראותיקשעוכבובוההליכים,למישאינוזכאילקבלאתהמידעלפי

חוקזה 

שאלותבדברעברו
הפלילישלאדם

קנאיהבחינהבענייןזהביןגופיםהמקבליםמידעלצורכי
העסקה,מתןרישיוןאוהיתר)להלןצגופיהעסקה(לבין
גופיםהמקבליםמידעלצרכיםאחרים,כגוןלצורךחקירה
אולשםליוויההליךהפלילי כאשרמדוברבגופיהעסקה,
בהעדרהנחיותלאופןשקילתעברוהפלילישלמועמד
לעבודהאומבקשהיתראורישיון,התוצאההיאשלעתים,
לפסילת להביא כדי בה די פלילי, עבר של קיומו עצם
מועמדותושלאותואדם לפיכך,סברההוועדה,כייש
להעבירבחוקהמוצעמסרברור,שלפיועצםקיומושלעבר
פליליאינופוסלכשלעצמואדםמלעסוקבעיסוקמסוים,
הפלילי העבר בסיס על עיסוק זכות קבלת מניעת וכי

מחייבתהפעלתשיקולדעת 

לפיכךמוצעלהתוותבחוקאתשיקולהדעתשלגופי
ההעסקהמקבליהמידע,תוךחיובםלגבשנוסףעלכך
הנחיותאונהליםפנימייםבנושא החוקיקבעאמותמידה
המקבלמידעמןהמרשם העסקה כלליות,אשרכלגוף
בחוק לקבוע מומלץ בנוסף, לפיהן  אותו לשקול יחויב
חובהעלגופיםאלהלפעולבהתאםלהנחיותאולנהלים

לאופי לצורכיהם, בהתאם המידע, לשקילת הפנימיים
במגבלות בהתחשב וכן מומחיותם, ולתחומי פעילותם

הקבועותבחיקוקהספציפיהנוגעלהם 

אמותהמידהיתייחסו,ביןהשאר,למשךהזמןשחלף
מאזביצועהעבירות,לגילושלהאדםבעתביצוען)אם
הואבגיראוקטין(,למהותהעבירותולחומרתן נוסףעל
המידע בין הזיקה את לשקול המידע מקבל על אלה,
הפליליהמתקבללביןהזכותהמבוקשת,בהתחשב,בין
בחשש נמסרהמידע, השאר,באינטרסהציבורישבשלו
האפשרילפגיעהבשלומואוביטחונושלהאדםאוהציבור,
ובמידעעלאודותשיקומושלהאדםונסיבותיוהאישיות 

סעיפים19ו–20לחוקהמרשםהפליליקובעים  סעיף 37
סעיפים והמחיקה  ההתיישנות תוצאות מהן 
שלפיו עקרונותדומים,כגוןהעיקרון נועדולבטא אלה
העניין, לפי אוהמחיקה, תקופתההתיישנות משעברה
לאיידרשאדםלגלותמידעשהתיישןאושנמחקורשות
שקיבלהלידיהמידעכזהלאתיקחאותובחשבון,אלאאם
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או פלילית אוהסכם,לאיישאהנשאלבאחריות אףכלחובהמכוחדין על )ב(
אחרתבשלהימנעותומלמסורמידעכאמורבסעיףקטן)א(למישאינוזכאילקבלולפי

חוקזה 

איסורשקילת
מידעפליליבניגוד

להוראותהחוק

בעלסמכותעלפידיןלאיביאבחשבוןמידעפלילישאינוזכאילקבלולפיחוק38  )א(
זה 

מידעעלפרטרישוםשהתיישןאושנמחק,עלתיקסגוראועלתיקשעוכבובו )ב(
ההליכים,לאיובאבחשבוןביןשיקוליושלמישאינוזכאילקבלולפיחוקזה 

פרק ו': שונות

סיועלמישזכאי
לקבלתמידעפלילי

מישהוסמךעלפיחיקוקלקבלמידעפלילירשאילהסמיךבעלתפקידמטעמולקבלת39 
המידע,ובלבדשסיועושלאותובעלתפקידחיונילשםמילויהתפקידשלשמומתקבל

המידע 

מישהשיגאודרש,במישריןאובעקיפין,מידעפליליעלאדם,שהואלאזכאי40 עונשין )א(
לקבלו,לרבותבדרךשלדרישתתצהיר,הצהרהאושאלוןבכתבמהאדם,דינוצמאסר
שנה;עשהכןלשםהעסקהאולשםקבלתהחלטהבענייןהאדםשהמידענוגעלוצ
דינומאסרשנתיים;לענייןזה,לאיראומישהשיגאודרשמידעפליליכאמור,כזכאי

לקבלתהמידעבשלכךבלבדשהאדםשהמידעהפלילינוגעלוהסכיםלמסירתו 

כןהאדםמסראותומיוזמתו נוכחהבדליהנוסחהקיימים
זושנתנה זו,הפסיקההיא היוםבסעיפיםאלהבסוגיה
משמעותלאבחנהביןהוראותהקבועותבסעיפים19ו–20
)ר'בג"צ1935/93מחפודנ'השרלענייני לחוקבענייןזה

דתות)פד"ימח)1(עמ'752(( 

לאורהאמורמוצעלקבועאתסעיף37המוצעשעניינו
שאלותבדברעברוהפלילישלאדםוההגנותשיחולועליו
ככלשלאישיבאוישיבבאופןחלקילשאלותאלה לאור
המלצותועדתקנאיבאשרלפטורמאחריותפליליתאו
אחרתשמעניקהחוקכיוםלמישבוחרשלאלהשיבעל
שאלותעלאודותעברוהפלילי,מוצעלקבועהגנהאחידה
בנוגעלאי–מסירתמידעעלאודותפרטרישוםשהתיישן
אושנמחקלמישאינוזכאילקבלמידעזה הוראותאלה
יחולוגםלגביתיקסגור,לרבותתיקשעוכבובוההליכים 
הפלילי, עברו את לחשוף שלא מחליט אשר אדם קרי,
לחשפובאופןחלקיאולאלהשיבלשאלה,יהיהמוגןמפני
תביעותאזרחיותאופליליות,אלאאםכןמדוברבהרשעות

שטרםהתיישנו 

מוצעלקבועאיסורלשקולמידעפליליבניגוד  סעיף 38
להוראותהחוקהמוצע לפיסעיףזה,מידעעל 
פרטרישוםשהתיישןאושנמחק,תיקסגוראותיקשעוכבו
בוההליכים,לאיובאבחשבוןביןשיקוליושלמישאינו

זכאילקבלולפיהחוקהמוצע 

מרביתהגורמיםהזכאיםלקבלמידעפלילי,בין  סעיף 39
אםמכוחחיקוקיםספציפייםלפיסעיף11לחוק 
המוצעוביןאםמכוחהתוספותלחוקהמוצע,מוגדרים
כגורמיםבכיריםמקבליהחלטותבאותםגופים בפרקטיקה
שלשמם בנושאים החלטות בקבלת כי עולה הנוהגת
מועברמידעפלילי,מעורביםבדרךכללגורמיםנוספים,

מעברלגורםהזכאיעלפיחוק הסיועהנדרשלגורםהזכאי
בהיבט והן המקצועי בהיבט הן ביטוי לידי לבוא יכול
הניהוליצטכני כךלמשל,בהיבטהמקצועיייתכןכייועץ
משפטי,גורםהממונהעלמשאביאנוש,מומחהמקצועי
של מטעמו הפועלים תפקידים בעלי או תחום באותו
הגורםהזכאי,יזדקקוגםהםלמידעהפלילי,זאתמאחר
שהםגורםחיונילשםקבלתהחלטותבאותוגוף לפיכך,
מוצעלקבועכיהגורםהזכאיעלפיהחוקהמוצעיהיה
רשאילהסמיךאדםאחר,הממלאתפקידבאותוגוף,ככל
שהואנוטלחלקבקבלתההחלטותהנוגעותלמידעהפלילי
ושסיועושלאותובעלתפקידחיונילשםמילויהתפקיד

שלשמומתקבלהמידע 

סעיףזהקובעאתהעונשיםהקבועיםלעבירות  סעיף 40
לחוק 22 לסעיף בדומה המוצע החוק לפי 
המוצע,מישהשיגמןהמרשם, המרשםהפלילי עלפי
במישריןאובעקיפין,מידעשאינוזכאילקבלו,לרבותבדרך
שלקבלתתצהיר,הצהרהאושאלוןבכתבמהאדם,צפוי

לעונשהקבועבחוק 

במפורש הפלילי המרשם חוק התייחס עדכהלא
נעשה בפרקטיקה, בכתב  שאלון או הצהרה לתצהיר,
בעיקר ובשאלונים בהצהרות בתצהירים, תדיר שימוש
זכאים שאינם גופים ידי על ומכרזים, העסקה למטרות
עלפידיןלקבלמידעמןהמרשם דרישתהתצהירהיא,
הלכהלמעשה,דרישהלקבלאתהמידעהפליליעלאודות
אדםהכלולבמאגר,בצירוףאסמכתאבעלתערךמשפטי
ביחסלאמיתותהמידע תצהיראושאלוןבכתבהםבעלי
נפקויותמשפטיותפליליותברורותלמישמסרמידעשקרי,
שכןהמצהירחשוףלאפשרותשלהעמדהלדיןבגיןעדות
שקרבמקרהשלתצהיראובגיןעבירותאחרותבמקרה

ר ב ס ה י  ר ב ד



1309 הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27

המגלהמידעפלילישנמסרלולפיחוקזהאועושהבושימוש,שלאלפיהוראות )ב(
חוקזה,בניגודלהוראותסעיף35)א(,דינוצמאסרשנהאחת,ואםעשהכןברשלנות,

דינוצמאסרשישהחדשים 

רשאים41 ביצועותקנות לביטחוןהפניםממוניםעלביצועחוקזה,והם שרהמשפטיםוהשר )א(
להתקיןתקנותלביצועו,לרבותבדבראגרותבעדבקשהלעיוןאולקבלתמידעממרשם

לפיהחוק 

שרהמשפטיםרשאי,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתהחוקה )ב(
חוקומשפטשלהכנסת,לקבועבתקנותצ

עוונותשלגביהםלאיירשמופרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתי; )1(

פרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתישלאיימסרעליהםמידע; )2(

סייגיםלמסירתמידעפלילי; )3(

עבירותאוסוגיעבירותשהרשעהבהםלאתפסיקאתתקופתההתיישנות )4(
אואתתקופתהמחיקה;

המגלהמידעפלילישנמסרלולפיחוקזהאועושהבושימוש,שלאלפיהוראות )ב(
חוקזה,בניגודלהוראותסעיף35)א(,דינוצמאסרשנהאחת,ואםעשהכןברשלנות,

דינוצמאסרשישהחדשים 

רשאים41  לביטחוןהפניםממוניםעלביצועחוקזה,והם שרהמשפטיםוהשר )א(
להתקיןתקנותלביצועו,לרבותבדבראגרותבעדבקשהלעיוןאולקבלתמידעממרשם

לפיהחוק 

ביצועותקנות

שרהמשפטיםרשאי,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתהחוקה )ב(
חוקומשפטשלהכנסת,לקבועבתקנותצ

עוונותשלגביהםלאיירשמופרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתי; )1(

פרטירישוםפליליאופרטירישוםמשטרתישלאיימסרעליהםמידע; )2(

סייגיםלמסירתמידעפלילי; )3(

עבירותאוסוגיעבירותשהרשעהבהםלאתפסיקאתתקופתההתיישנות )4(
אואתתקופתהמחיקה;

שלהצהרהאושאלוןבכתב,דוגמתעבירהשלקבלתדבר
במרמהאועבירתניסיוןלקבלתדברבמרמה 

לפיכך,שימושבכליזהנתפסעלידיהוועדהכניסיון
את הקובעות המרשםהפלילי, חוק הוראות את לעקוף
מיהותהגורםהזכאילקבלמידעפליליואתהיקףהמידע
יצוין הזכאים  מהגורמים אחד לכל שיימסר הפלילי
היועץ עמד שעליה העקבית העמדה היא זו עמדה כי
המשפטילממשלהבמהלךהשניםוהיאעולהגםמדברי
ההסברשנכתבובשעתובהצעתהחוקהמקוריתצהצעת
חוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"אצ1981)הצ"ח

התשמ"א,עמ'218( 

הדרישהלקבלתצהיראוהצהרהבכתבבדברעבר
פלילי,לרבותתיקיםתלוייםועומדים,פרטירישוםותיקים
סגורים,עלולהאםכןלסכלאתמטרתהחוקהמוצע החוק
המוצעקובעאתהעיקרוןשלחיסיוןהמידעהפליליכדי
למנועזליגהשלהמידעוהגעתולגורמיםשאינםזכאיםעל
פיחוקלקבלו ראייהצרהשלעיקרוןזהשלפיההמידע
המוגןהואהמידעהנמסרמהמאגרבלבד,ואינהכוללת
מידעשהושגבדרכיםאחרות,דוגמתתצהיר,עלולהלחתור
המוצע, החוק של בבסיסו שעומדים הרציונלים תחת

לרבותהזכותלרהביליטציהואפשרותהשיקוםשלאדם 

בענייןזהניתןפסקדינושלביתהמשפטהעליוןמפי
כב'השופטתברקצארזבע"א8189/11דייןנ'מפעלהפיס
)פורסםבנבו,ניתןביום2013 2 21(,שלפיו"חוקהמרשם
מידע בקשת המונע שלילי הסדר מהווה אינו הפלילי
רלוונטיממועמדיםאוממציעיםבמכרזיםבנוגעלעברם
הפלילי" עלפיפסקהדין,החוקהקייםאינוכוללאיסור
בדברדרישתמידעפליליבכתב מוצעעלכן,לעגןבמפורש
איסורעלדרישתתצהיר,הצהרהאושאלוןבכתב,כדי

להבטיחהגנהעלזכותושלאדםלרהביליטציה 

מאפשרת החוק, שמתווה בדרך שלא מידע קבלת
לגורמיםשאינםזכאיםלקבלמידעפליליעלפידין,לעקוף

אתהוראותהחוק יתרהמכך,בתצהיר,הצהרהאושאלון
בכתב,ניתןעלנקללפרוץאתהמגבלותשקבעהמחוקק
ביחסלהיקףמסירתהמידע,הןלענייןסוגיהעבירותוהן
לענייןמשךהתקופהשבהנמסרהמידע כתוצאהמכך,
הזכותלרהביליטציהואפשרותהשיקוםשלאדםעלולות
להיפגע ישלצייןכיהעסקההיאהכליהמרכזילשיקומו
שלאדם,ומרגעשמוכשרמסלולעוקףחוק,המאפשרקבלת
מידעפליליעלידימעסיקפוטנציאלי,הרישנפגעתגם

היכולתלממשאתאחתממטרותיושלהחוק 

להמלצתועדתקנאיבעניין, עלכןמוצע,בהתאם
להחילאתהאיסורלדרושמידעמןהמרשםעלמישאינו
זכאילקבלוגםעלדרישהלקבלתתצהירוכןעלהצהרה
אושאלוןבכתבשתכליתםקבלתםמידעעלאודותעברו
הזכאילקבל שלאדם האיסורחלגםעלגורם הפלילי
מידעמהמרשםהפלילי,כשהמידעהפליליהנדרשעלידו
בכתבחורגמהיקףהמידעשאותוהואזכאילקבלעלפי
דין בדרךזואףמובטחכיחזקתהחפותלאתיפגעבמקרה
שבוישרישומיםמשטרתייםעלאודותאדם,דוגמתתיקים

תלוייםועומדיםאותיקיםסגורים 

מידע לגילוי ביחס עונשין סעיף נקבע בנוסף,
ובניגוד המוצע החוק הוראות לפי שלא בו שימוש או
להוראותסעיףהסודיות זאת,בהתאםלהוראותסעיף117

לחוקהעונשיןשעניינוגילויבהפרתחובה 

מוצעלקבועכישרהמשפטיםוהשרלביטחון  סעיף 41
ויהיו החוק ביצוע על ממונים יהיו הפנים 
בדבר תקנות לרבות לביצועו, תקנות להתקין רשאים
אגרותבקשהלעיוןבמידעפלילי בנוסף,מוצעלתתסמכות
הפנים לביטחון השר עם בהתייעצות המשפטים, לשר
הכנסת,לקבוע של חוקומשפט החוקה ועדת ובאישור
בתקנותעוונותשלגביהםלאיירשמופרטירישוםפליליאו
פרטירישוםמשטרתי,פרטירישוםפליליאופרטירישום
משטרתישלאיימסרלגביהםמידע,סייגיםלמסירתמידע
פלילי,עבירותאוסוגיעבירותשהרשעהבהםלאתפסיק
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דרכיעיוןבמידעפליליוהודעהעלמסירתמידעאועלתיקוןטעותברישום )5(
כאמורבסעיפים4עד7;

הוראותמיוחדותלגביתקופותהתיישנותומחיקהבקשרלמידעפלילי )6(
הנוגעלתאגידים 

שינויהתוספות
השלישיתעד

השישית

השר,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתהחוקהחוקומשפטשל42 
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספותהשלישיתעדהשישית,כולןאוחלקן 

תיקוןפקודת
המשטרה

בפקודתהמשטרה]נוסחמשולב[,התשל"אצ1971,בסעיף49יא,סעיףקטן)ג(צבטל 43 

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"בצ1982,בסעיף62)ב(,במקום"יימחק44 
רישומומרישומיהמשטרה"יבוא"יבוטלרישומובמרשםהמשטרתיכהגדרתובחוק

המידעהפליליותקנתהשבים,התשע"וצ2016" 

תיקוןתקנותשעת
חירום)יהודה

והשומרוןצשיפוט
בעבירותועזרה

משפטית(

בתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרוןצשיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"זצ45,1967 
כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוקמעתלעת,בתקנה4אצ

בתקנתמשנה)א(,במקום"המשטרהרשאית"יבוא"הגופיםובעליהתפקידים )1(
המנוייםבסעיף11לחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"וצ2016)להלןצחוק

המידעהפלילי(רשאים";

במקוםתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

עלמידעהנמסרלפיתקנתמשנה)א(יחולוהוראותחוקהמידעהפלילי ")ב(
החלותלענייןמידעשנמסרלפיסעיף11לחוקהאמור,בשינוייםהמחויבים "

ביטולחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים

חוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"אצ191981צבטל 46 

אתתקופתההתיישנותאואתתקופתהמחיקה,דרכיעיון
במידעהפליליוהודעהעלמסירתמידעאועלתיקוןטעות
ברישוםוכןהוראותמיוחדותלגביתקופותההתיישנות
זו ומחיקהבקשרלמידעפליליהנוגעתאגידים הוראה
נועדהלתתמענהלייחודיותשלתאגידיםולצורךבקביעת
תקופותשונותשלהתיישנותומחיקהשלפרטירישום

ביחסלתאגידים 

מוצעלקבועכישרהמשפטים,בהתייעצותעם  סעיף 42
החוקה ועדת ובאישור הפנים לביטחון השר 
חוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספות

השלישיתעדהשישית,כולןאוחלקן 

מוצעלתקןאתחוקסדרהדיןהפליליולהבהיר  סעיף 44
שלגביתיקשנסגרבעילהשלחוסראשמהצ 
רישומויבוטלולאיימחק,במובןזהשלאיהיהלכךכל

תיעודבמרשםהפלילי 

)יהודה חירום שעת לתקנות 4א תקנה  סעיף 45
והשומרוןצשיפוטבעבירותועזרהמשפטית(, 
בחוק נוסחן ותוקן תוקפן שהוארך כפי התשכ"זצ1967,
מעתלעת,קובעתמיהםהגורמיםבאזורשאליהםרשאית
המשטרהלהעבירמידעמהמרשםהפלילי התיקוןהמוצע

לתקנהזוהואתיקוןטכני בהתאםלאמורבסעיף11המוצע,
המשטרהאינההגורםהיחידאשרמוסרמידעמהמרשם
הפלילי,גםגורמיםנוספיםכגוןשירותהביטחוןהכלליאו
המשטרההצבאיתמוסמכיםלכך עלכןישצורךלקבוע
11 בסעיף המנויים הגורמים כל כי האמורות בתקנות

המוצערשאיםלמסוראתהמידעמןהמרשם 

תקנה4א)ב(לתקנותהאמורותקובעתכי"עלמידע
הנמסרלפיתקנתמשנה)א(יחולוהוראותחוקהמרשם
חוק צ )להלן התשמ"אצ1981 השבים, ותקנת הפלילי
המרשםהפלילי(,החלותלענייןמידעשנמסרלפיסעיף
11)א(לחוקהמרשםהפלילי,בשינוייםהמחויבים" מוצע
תקנת לפי הנמסר מידע על כי ולקבוע זה סעיף לבטל
משנה)א(יחולוהוראותהחוקהמוצעהחלותלענייןמידע

שנמסרלפיסעיף11,בשינוייםהמחויבים 

כפופה תהיה באזור לגופים המידע מסירת כך,
לכלליםהחליםעלמסירתמידעלגופיםאחריםבתחומי

ישראל,מכוחסעיף11המוצע 

ותקנת הפלילי המרשם חוק את לבטל מוצע  סעיף 46
שמוצע החוק )נוסח התשמ"אצ1981 השבים, 

לבטלוכאמורמובאבנספחלדבריההסבר( 

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ב,עמ'604  19
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תחילתושלחוקזהשנתייםמיוםפרסומו)להלןציוםהתחילה( 47 תחילה

1לחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,48 רציפותהמרשם המרשםהפלילישהתנהללפיסעיף )א(
התשמ"אצ1981,ימשיךלעמודבתוקפוויתנהלכמרשםהפלילילפיחוקזה 

פרטירישוםכאמורבסעיף27)א(לחוקזה,שרשמההמשטרהבמרשםמשטרתי )ב(
כרשומיםבמרשם התחילה,יראואותם מכוחסמכותהלפידיןלפנייום שניהלה

המשטרתילפיחוקזה 

הוראותסעיף14יחולוגםלגביעבירהלפיחוקהפיקוחעלהמטבע,התשל"חצ49 הוראותמעבר )א(
201978,שנעברהלפניביטולו 

הוראותסעיף24יחולוגםלגביעבירהלפיחיקוקהמנוילהלן,שנעברהלפני )ב(
ביטולואוהחלפתושלאותוחיקוק,אםענשהמאסרעשרשניםאויותרוהוטלמאסר

בפועלשלחמששניםאויותר:

רשמיים(, וסודות חוץ יחסי המדינה, )ביטחון עונשין דיני חוק )1(
התשי"זצ211957;

פקודתהסודותהרשמיים22; )2(

סעיפים49עד54ו–57לפקודתהחוקהפלילי,231936  )3(

תוספת ראשונה
)סעיף11(

רשויותחקירה:1 

שרהביטחוןאוראשהממשלה,לענייןסמכויותיהםלפיפרקב'לחוקהאזנתסתר, )1(
התשל"טצ241979;

ועדתחקירהלפיחוקועדותחקירה,התשכ"טצ251968; )2(

תחילהתחילתושלחוקזהשנתייםמיוםפרסומו)להלןציוםהתחילה( 47 

השבים,48  1לחוקהמרשםהפליליותקנת המרשםהפלילישהתנהללפיסעיף )א(
התשמ"אצ1981,ימשיךלעמודבתוקפוויתנהלכמרשםהפלילילפיחוקזה 

רציפותהמרשם

פרטירישוםכאמורבסעיף27)א(לחוקזה,שרשמההמשטרהבמרשםמשטרתי )ב(
התחילה,יראואותםכרשומיםבמרשם שניהלהמכוחסמכותהלפידיןלפנייום

המשטרתילפיחוקזה 

הוראותסעיף14יחולוגםלגביעבירהלפיחוקהפיקוחעלהמטבע,התשל"חצ49  )א(
201978,שנעברהלפניביטולו 

הוראותמעבר

הוראותסעיף24יחולוגםלגביעבירהלפיחיקוקהמנוילהלן,שנעברהלפני )ב(
ביטולואוהחלפתושלאותוחיקוק,אםעונשהמאסרעשרשניםאויותרוהוטלמאסר

בפועלשלחמששניםאויותר:

רשמיים(, וסודות חוץ יחסי המדינה, )ביטחון עונשין דיני חוק )1(
התשי"זצ211957;

פקודתהסודותהרשמיים22; )2(

סעיפים49עד54ו–57לפקודתהחוקהפלילי,231936  )3(

תוספת ראשונה
)סעיף11(

רשויותחקירה:1 

שרהביטחוןאוראשהממשלה,לענייןסמכויותיהםלפיפרקב'לחוקהאזנתסתר, )1(
התשל"טצ241979;

ועדתחקירהלפיחוקועדותחקירה,התשכ"טצ251968; )2(

מוצעלקבועכיתחילתושלהחוקהמוצעתהיה  סעיף 47
יום צ )להלן פרסומו מיום שנתיים בתום 

התחילה( 

מוצעלקבועכיעלאףביטולושלחוקהמרשם  סעיף 48
הפליליוהחלפתובחוקהמוצע,המרשםהפלילי 
שהתנהללפיסעיף1לחוקהמרשםהפליליימשיךויתנהל
פרטי כי מוצע עוד המוצע  החוק לפי הפלילי כמרשם
רישוםמשטרתייםכאמורבסעיף27)א(המוצע,שרשמה
המשטרהבמרשםמשטרתישניהלהמכוחסמכותהלפידין
לפנייוםהתחילה,יראואותםכרשומיםבמרשםהמשטרתי

לפיהחוקהמוצע 

הוראות שלפיה מעבר הוראת לקבוע מוצע  סעיף 49
סעיף14המוצעלענייןמסירתמידעמןהמרשם 
לגבי גם יחולו במכרז, אדם השתתפות לצורך הפלילי
התשל"חצ1978, המטבע, על הפיקוח חוק לפי עבירה

שנעברהלפניביטולושלהחוקהאמור 

חיקוקים לעניין מעבר הוראות לקבוע מוצע עוד
שבוטלואוהוחלפוהמנוייםבסעיף,ולקבועכיהוראות
24המוצעלענייןעבירותשאיןלגביהןהתיישנות סעיף
אומחיקהיחולועלעבירותשנעברולפיחיקוקיםאלה
לפניביטולםאוהחלפתם,וזאתאםהעונשהקבועבצד
העבירההואמאסרעשרשניםוהוטלמאסרבפועלשל
חמששנים באופןזהמצטרפיםהחיקוקיםהמנוייםבסעיף
המוצעלחיקוקיםהמנוייםבסעיף24וההוראותהחלות

לגביהםזהות 

ס"חהתשל"ח,עמ'108;התשס"א,עמ'180  20

ס"חהתשי"ז,עמ'172;התשל"ז,עמ'226  21

חוקיא"י,כרךב',פרקק',עמ'1003;ס"חהתשי"ז,עמ'178  22

ע"ר1936,תוס'1,עמ'263;ס"חהתשי"ז,עמ'178  23

ס"חהתשל"ט,עמ'118  24

ס"חהתשכ"ט,עמ'28  25

ר ב ס ה י  ר ב ד
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המנהלכהגדרתובפקודתמסהכנסה26,ופקידישומהשהוסמכולערוךחקירות )3(
לפיסעיף227לפקודההאמורה,לצורךחקירהבעבירותשהםמוסמכיםלחקורבהןעל

פידין;

המנהלכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"וצ271975)להלןצחוקמסערךמוסף( )4(
ומישהואהסמיכולפיסעיף109לחוקהאמורוכןפקידמכסלפיפקודתהמכס28,לצורך

חקירהבעבירותשהםמוסמכיםלחקורעלפידין;

חוקרברשותניירותערךשהסמיכולכךיושבראשהרשותכמשמעותובחוק )5(
ניירותערך,התשכ"חצ291968)להלןצחוקניירותערך(,לצורךחקירהבעבירותעלהחוק

האמורובעבירותשהואמוסמךלחקורבהןעלפידין;

ההגבלים לחוק 46)א( בסעיף כמשמעותו העסקיים ההגבלים ברשות חוקר )6(
העסקיים,התשמ"חצ301988)להלןצחוקההגבליםהעסקיים(,לצורךחקירהבעבירות

שהואמוסמךלחקורבהןעלפידין;

עובדימערכתהביטחוןשהוסמכולערוךחקירותלפיסעיף2לפקודתהפרוצדורה )7(
הפלילית)עדות(,לצורךחקירהבעבירותשהםמוסמכיםלחקורבהןעלפידין;

עובדהמדינהשהוסמךבסמכותחקירהלפיהוראותסעיף2לפקודתהפרוצדורה )8(
הפלילית)עדות(,לצורךחקירתעבירהמהעבירותשהואמוסמךלחקורבהןעלפידין;

מבקרהמשרדלביטחוןהפניםוהממונהעלתלונותהציבורבאותומשרד,לשם )9(
בירורתלונהאוביצועביקורתבענייניםהנוגעיםלמרשםהפלילי;

הון, הלבנת איסור לחוק 29)א( בסעיף כמשמעותה המוסמכת הרשות ראש )10(
התש"סצ312000)להלןצחוקאיסורהלבנתהון(,לצורךקבלתהחלטהבדברהעברת
מידעממאגרהמידעלפיסעיף30)ב(עד)ג1(,)ה(ו–)ו(לחוקהאמור,והכולעלפינהלים
שייקבעו;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגש

בהםכתבאישום 

גופיםובעליתפקידיםהקשוריםלהליךהפלילי:2 

היועץהמשפטילממשלהובאכוחו,מישהיועץהמשפטילממשלהאצללואת )1(
סמכותולעכבהליכיםפלילייםותובעכאמורבסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי;

פרקליטצבאי,תובעצבאי; )2(

גופיםובעליתפקידיםהמנוייםבתקנה4אלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון )3(
צשיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"זצ1967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחן

בחוקמעתלעת;

תובעבביתדיןלמשמעתלפיחוקהמשטרה,התשס"וצ322006; )4(

נאשםוסניגורווכןעצוראובאכוחוצלענייןמידעעלהנאשםאוהעצורלצורך )5(
הליךשהואמנהל;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120  26

ס"חהתשל"ו,עמ'52  27

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39  28

ס"חהתשכ"ח,עמ'234  29

ס"חהתשמ"ח,עמ'128  30

ס"חהתש"ס,עמ'293  31

ס"חהתשס"ו,עמ'30  32
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ביתמשפטאוביתדיןבאחתמאלה: )6(

הגילויהואמהותילנושאהדיון; )א(

הגילוינדרשלבירורמהימנותושלעדובעלדיןביקשאתהגילוי; )ב(

נפש, בחולי לטיפול בחוק כהגדרתם פסיכיאטרית וועדה מחוזי פסיכיאטר )7(
התשנ"אצ331991,ופסיכיאטרשהתבקשמאתביתהמשפט,מאתתובעאומאתסניגור

לבדוקאדםשהואשםבפלילים;

קציןמבחן; )8(

הממונהעלהמעונותלפיחוקהנוער,לענייןקטיניםשבפיקוחו; )9(

צוותמקצועי,ועדתשחרוריםוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיפים32,11ו–33 )10(
לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,התשס"אצ342001)להלןצחוקשחרורעל–תנאיממאסר(,
מישהוסמךעלידישרהבריאותלהגישחוותדעתלפיסעיף12)א(לחוקהאמור,וכן

ועדתשחרוריםלפיסעיף35לחוקהנוער;

מנהלהרשותלשיקוםהאסיר)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובסעיף18לחוק )11(
לגבי הסמיךלכך, שהוא הרשות ועובדי האסיר,התשמ"גצ351983, לשיקום הרשות

אסיריםשבטיפולהרשות;

נשיאהמדינה,ראשהממשלהאושראחרשהחליטהעליוהממשלהלפיסעיף12 )12(
לחוק–יסוד:נשיאהמדינה36אומישהםהסמיכולכך,לענייןסמכותהנשיאלפיסעיף

11)ב(לאותוחוקוסעיף25לחוקזה;

הוועדהלאישורסניגוריםלפיסעיף317לחוקהשיפוטהצבאי,הגורםהמוסמך )13(
להקלבעונשלפיסעיף442לחוקהאמור,והוועדהלעיוןבעונשלפיסעיף509לאותו

חוק;

ועדהלעיוןבעברהפלילישלחיילבראשותקציןחינוךראשיוהוועדההמייעצת )14(
להתרתהתחייבותשלחיילבשירותקבע;

נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכךצלענייןביצועתפקידיועלפידין, )15(
ובכללזהלגביעציריםאואסיריםלענייןהחזקתםבמשמורתחוקית,וכןראשחטיבת

המודיעיןאומימטעמוצלענייןביצועפעולותאבטחהבשירותבתיהסוהר;

הממונהעלעבודתשירותכמשמעותובסעיף51יאלחוקהעונשין,ועובדימחלקתו )16(
שהואהסמיךלכך,לגבינאשםשהתבקשהבעניינוחוותדעתמטעםהממונהעלעבודת
שירותלפיסעיף51ב)ב()1(לחוקהאמור,וכןלגביעובדשירותכהגדרתובסעיף51א

לאותוחוק;

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובחוקלהגנה )17(
עלעדים,התשס"טצ372008,עובדבכירברשותשהואהסמיכולכך,עובדמבצעישל
הרשותאשרהמידעדרושלובמסגרתתכניתההגנה,כמשמעותהבחוקהאמור,או
גורםמוסמךבמדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליטכיהעברתמידעאליודרושה

במסגרתתכניתההגנה;

ביתמשפטאוביתדיןבאחתמאלה: )6(

הגילויהואמהותילנושאהדיון; )א(

הגילוינדרשלבירורמהימנותושלעדובעלדיןביקשאתהגילוי; )ב(

נפש, בחולי לטיפול בחוק כהגדרתם פסיכיאטרית וועדה מחוזי פסיכיאטר )7(
התשנ"אצ331991,ופסיכיאטרשהתבקשמאתביתהמשפט,מאתתובעאומאתסניגור

לבדוקאדםשהואשםבפלילים;

קציןמבחן; )8(

הממונהעלהמעונותלפיחוקהנוער,לענייןקטיניםשבפיקוחו; )9(

צוותמקצועי,ועדתשחרוריםוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיפים32,11ו–33 )10(
לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,התשס"אצ342001)להלןצחוקשחרורעל–תנאיממאסר(,
מישהוסמךעלידישרהבריאותלהגישחוותדעתלפיסעיף12)א(לחוקהאמור,וכן

ועדתשחרוריםלפיסעיף35לחוקהנוער;

מנהלהרשותלשיקוםהאסיר)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובסעיף18לחוק )11(
לגבי הסמיךלכך, שהוא הרשות ועובדי התשמ"גצ351983, האסיר, לשיקום הרשות

אסיריםשבטיפולהרשות;

נשיאהמדינה,ראשהממשלהאושראחרשהחליטהעליוהממשלהלפיסעיף12 )12(
לחוק–יסוד:נשיאהמדינה36אומישהםהסמיכולכך,לענייןסמכותהנשיאלפיסעיף

11)ב(לאותוחוקוסעיף25לחוקזה;

הוועדהלאישורסניגוריםלפיסעיף317לחוקהשיפוטהצבאי,הגורםהמוסמך )13(
להקלבעונשלפיסעיף442לחוקהאמור,והוועדהלעיוןבעונשלפיסעיף509לאותו

חוק;

ועדהלעיוןבעברהפלילישלחיילבראשותקציןחינוךראשיוהוועדההמייעצת )14(
להתרתהתחייבותשלחיילבשירותקבע;

נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכךצלענייןביצועתפקידיועלפידין, )15(
ובכללזהלגביעציריםאואסיריםלענייןהחזקתםבמשמורתחוקית,וכןראשחטיבת

המודיעיןאומימטעמוצלענייןביצועפעולותאבטחהבשירותבתיהסוהר;

הממונהעלעבודתשירותכמשמעותובסעיף51יאלחוקהעונשין,ועובדימחלקתו )16(
שהואהסמיךלכך,לגבינאשםשהתבקשהבעניינוחוותדעתמטעםהממונהעלעבודת
שירותלפיסעיף51ב)ב()1(לחוקהאמור,וכןלגביעובדשירותכהגדרתובסעיף51א

לאותוחוק;

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובחוקלהגנה )17(
עלעדים,התשס"טצ372008,עובדבכירברשותשהואהסמיכולכך,עובדמבצעישל
הרשותאשרהמידעדרושלובמסגרתתכניתההגנה,כמשמעותהבחוקהאמור,או
גורםמוסמךבמדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליטכיהעברתמידעאליודרושה

במסגרתתכניתההגנה;

ס"חהתשנ"א,עמ'58  33

ס"חהתשס"א,עמ'410  34

ס"חהתשמ"ג,עמ'49  35

ס"חהתשכ"ד,עמ'118  36

ס"חהתשס"ט,עמ'98  37
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קציןפיקוחובעליתפקידיםאחריםביחידתהפיקוחשקבעהשרלביטחוןהפנים )18(
בצו,מעריךמסוכנות,גורםמקצועימתאם,גורםמתאםבביתהסוהר,מטפלייעודי
בקהילהלמעטבמרכזמורשה,וכןמטפלייעודיבביתסוהר,כהגדרתםבחוקהגנהעל
הציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"וצ382006,לצורךמילויתפקידיהםלפיהוראות

החוקהאמור;

שרהביטחון,לענייןסמכויותיולפיחוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"טצ )19(
לפי התשס"הצ402005, הציבור, ביטחון על שמירה לשם סמכויות חוק לפי ,391979

)סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 36 סעיף לפי הפלילי, הדין סדר לחוק 14 סעיף
אכיפהצמעצרים(,התשנ"וצ411996,לפיסעיף30לחוקלמניעתהסתננות,לפיתקנה
130לתקנותההגנה)שעתחירום(,1945,ולפיסימןא'בפרקב'וסימןב'בפרקה'לחוק

המאבקבטרור,התשע"וצ2016 

גופיםובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםמטעמיביטחוןהמדינה:3 

מנהלכללישלמשרדממשלתיאוהחשבהכלליאומישאחדמהםהסמיךלכך )1(
צלענייןהתקשרותשלהמדינה,אםבשלנושאההתקשרותנדרשתבדיקהמטעמים

שבביטחוןהמדינה;

המנהלהכלליאוממונההביטחוןשלגוףהמנויבתוספתהראשונהאובתוספת )2(
השנייהשלהחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"חצ421998)להלןצחוק
להסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים(צלענייןמינויעובדיםאוביטולמינוים,אולעניין
ביצועעבודה,תפקידאושירותבאותוגוףבידיאדםאחרשלגביומבוקשהמידעולעניין
ביצועפעולותאבטחהכמפורטבחוקהאמור;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוק
זהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום,למעטלענייןהגופיםהמונחיםעל
ידישירותהביטחוןהכלליוהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון,לפיחוקלהסדרת

הביטחוןבגופיםציבורייםוכןגופיתשתיתומעבריגבולהמונחיםעלידיהמשטרה;

ראשהמטההכלליוראשאגףכוחאדםבצבאההגנהלישראלאומישהואהסמיך )3(
לכךלפיפקודותצבאההגנהלישראל,בקשרלענייניכוחאדםשייקבעובפקודותהצבא 

גורמיםהממניםבעליתפקידיםבשירותהציבורי:4 

יושבראשהכנסתצלענייןבחירתנשיאהמדינה,ועדתהכנסתצלענייןמינוי )1(
מבקרהמדינה;

הממשלהצלענייןמינויבעליתפקידיםשמינויםמוטלעליהולענייןסעיף8לחוק )2(
בנקישראל,התש"עצ432010;

ועדתמינוייםלפיחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"דצ441984,חוקהדיינים, )3(
התשט"וצ451955,חוקהקאדים,התשכ"אצ461961,חוקבתיהדיןהדרוזיים,התשכ"גצ

471962,חוקההוצאהלפועל,התשכ"זצ481967,וחוקהשיפוטהצבאי,וכןועדהלמינוי
שופטיםצבאייםשיכהנובבתימשפטצבאייםבאזורומנהלבתיהמשפט,ולגביבית

דיןצבאיוביתמשפטצבאיצגםמזכירהוועדות;

ס"חהתשס"ו,עמ'234  38

ס"חהתשל"ט,עמ'79  39

ס"חהתשס"ה,עמ'758  40

ס"חהתשנ"ו,עמ'338  41

ס"חהתשנ"ח,עמ'348  42

ס"חהתש"ע,עמ'452  43

ס"חהתשמ"ד,עמ'184  44

ס"חהתשט"ו,עמ'68  45

ס"חהתשכ"א,עמ'118  46
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שרהמשפטים,שרהתעשייההמסחרוהתעסוקה,הוועדההמייעצתלענייןנציגי )4(
ציבורכמשמעותהבסעיף16אלחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"טצ491969,ומנהלבתי

המשפטלענייןסעיפים11,10ו–15לחוקהאמור;

שר,מנהלכלליאויועץמשפטישלמשרדממשלתיצלענייןמינוילתפקידשלא )5(
בדרךשלמכרזשנעשהבידישראובידיהממשלהאומינויהטעוןאתאישורהשל
הממשלה,למעטמינוייםהנבדקיםעלידיהוועדהלבדיקתמינויים;לענייןפרטזה,

מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

שרהמשפטים,לענייןהענקתסמכויותחקירהלפיחוק; )6(

השרלביטחוןפנים,לענייןהענקתסמכויותחקירה,עיכוב,מעצראוחיפושלפי )7(
חוק 

גופיםובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםלצורךאינטרסציבוריחיוני:5 

נציבשירותהמדינהאומישהואמסמיךלכךצלגביעובדיהמדינה;מנהל )1(
לשכתנשיאהמדינהצלגביעובדיהלשכה;יושבראשהכנסתאומישהואהסמיך
לכךצלגביעובדיהכנסת;מבקרהמדינהאומישהואהסמיךלכךצלגביעובדימשרד
מבקרהמדינה;נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכךצלגביעובדיוסוהרישירות
בתיהסוהר,והכוללענייןמינויאוביטולמינוי,לענייןעבודהשלעובדיםכאמור,וכן
לענייןעבודה,תפקידאושירות,למעןגוףמהגופיםהאמוריםבפרטזה,בידיאדםאחר;

היועץהמשפטישלרשותמקומיתשהואעובדהרשותצלענייןמינויבמכרזלמשרות )2(
המנויותבסעיף170)ב1()1(לפקודתהעיריות50,ובעליתפקידיםנוספיםשקבעשרהפנים
לפיסעיף170)ב1()2(לפקודההאמורה,והיועץהמשפטישלמשרדהפניםצלענייןמינוי
במכרזלמשרתיועץמשפטישלרשותמקומית;בפרטזה,"רשותמקומית"צכהגדרתה
בחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"חצ511978,למעטאיגודערים;לענייןפרטזה,

מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מנהלרשותהחברותהממשלתיותוכןמנהלכללישלחברהממשלתיתצלגבי )3(
מינוישלפקידבכירכמשמעותובסעיף32)א()4(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"הצ

521975)להלןצחוקהחברותהממשלתיות(;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזה
יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מנהלרשותהחברותהממשלתיותצלגבימינוירואהחשבוןבחברהממשלתית )4(
לחברה משפטי יועץ של ומינוי הממשלתיות החברות לחוק ו–46 44 סעיפים לפי
ממשלתיתלפיסעיף47לחוקהאמור;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסר

רקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

שרהפניםאומישהואהסמיךלכךצלענייןחוקהשבות,התש"יצ531950;חוק )5(
האזרחות,התשי"בצ541952;אוחוקהכניסהלישראל,התשי"בצ551952;

מפקדצבאיאומישהואהסמיךלכך,לענייןסמכויותיולפיסעיפים110,109ו–119 )6(
לתקנותההגנה)שעתחירום(,1945;

שרהמשפטים,שרהתעשייההמסחרוהתעסוקה,הוועדההמייעצתלענייןנציגי )4(
ציבורכמשמעותהבסעיף16אלחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"טצ491969,ומנהלבתי

המשפטלענייןסעיפים11,10ו–15לחוקהאמור;

שר,מנהלכלליאויועץמשפטישלמשרדממשלתיצלענייןמינוילתפקידשלא )5(
בדרךשלמכרזשנעשהבידישראובידיהממשלהאומינויהטעוןאתאישורהשל
הממשלה,למעטמינוייםהנבדקיםעלידיהוועדהלבדיקתמינויים;לענייןפרטזה,

מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

שרהמשפטים,לענייןהענקתסמכויותחקירהלפיחוק; )6(

השרלביטחוןפנים,לענייןהענקתסמכויותחקירה,עיכוב,מעצראוחיפושלפי )7(
חוק 

גופיםובעליתפקידיםשהמידענדרשלהםלצורךאינטרסציבוריחיוני:5 

נציבשירותהמדינהאומישהואמסמיךלכךצלגביעובדיהמדינה;מנהל )1(
לשכתנשיאהמדינהצלגביעובדיהלשכה;יושבראשהכנסתאומישהואהסמיך
לכךצלגביעובדיהכנסת;מבקרהמדינהאומישהואהסמיךלכךצלגביעובדימשרד
מבקרהמדינה;נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכךצלגביעובדיוסוהרישירות
בתיהסוהר,והכוללענייןמינויאוביטולמינוי,לענייןעבודהשלעובדיםכאמור,וכן
לענייןעבודה,תפקידאושירות,למעןגוףמהגופיםהאמוריםבפרטזה,בידיאדםאחר;

היועץהמשפטישלרשותמקומיתשהואעובדהרשותצלענייןמינויבמכרזלמשרות )2(
המנויותבסעיף170)ב1()1(לפקודתהעיריות50,ובעליתפקידיםנוספיםשקבעשרהפנים
לפיסעיף170)ב1()2(לפקודההאמורה,והיועץהמשפטישלמשרדהפניםצלענייןמינוי
במכרזלמשרתיועץמשפטישלרשותמקומית;בפרטזה,"רשותמקומית"צכהגדרתה
בחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"חצ511978,למעטאיגודערים;לענייןפרטזה,

מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מנהלרשותהחברותהממשלתיותוכןמנהלכללישלחברהממשלתיתצלגבי )3(
מינוישלפקידבכירכמשמעותובסעיף32)א()4(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"הצ

521975)להלןצחוקהחברותהממשלתיות(;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזה
יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מנהלרשותהחברותהממשלתיותצלגבימינוירואהחשבוןבחברהממשלתית )4(
לחברה משפטי יועץ של ומינוי הממשלתיות החברות לחוק ו–46 44 סעיפים לפי
ממשלתיתלפיסעיף47לחוקהאמור;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזהיימסר

רקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

שרהפניםאומישהואהסמיךלכךצלענייןחוקהשבות,התש"יצ531950;חוק )5(
האזרחות,התשי"בצ541952;אוחוקהכניסהלישראל,התשי"בצ551952;

מפקדצבאיאומישהואהסמיךלכך,לענייןסמכויותיולפיסעיפים110,109ו–119 )6(
לתקנותההגנה)שעתחירום(,1945;

ס"חהתשכ"ג,עמ'20  47

ס"חהתשכ"ז,עמ'116  48

ס"חהתשכ"ט,עמ'70  49

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197  50

ס"חהתשל"ח,עמ'153  51

ס"חהתשל"ה,עמ'132  52

ס"חהתש"י,עמ'159  53

ס"חהתשי"ב,עמ'146  54

ס"חהתשי"ב,עמ'354  55
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עורךדיןאשרקיבלייפויכוחמיוחדלכךמהאדםשהמידעעלאודותיו,לשם )7(
ייצוגובביתמשפטאולפניגוףמינהלי,הזכאיםלקבלמידעפלילילפיהוראותהחוק;

בסעיףקטןזה,"עורךדין"צלרבותמתמחההמועסקעלידו;

פוקדכהגדרתובחוקשירותביטחון,התשמ"וצ561986]נוסחמשולב[,אומישהוא )8(
הסמיךלכךכפישייקבעבפקודותהצבא;

חוקרמדעיצבסוגימחקר,במקריםובתיאוםשנקבעובתקנותבאישורועדת )9(
החוקהחוקומשפטשלהכנסת;

ראששירותיבריאותהנפשלענייןחוקכליהירייה,התש"טצ571949; )10(

מפקחעבודהאזוריומפקחעבודהראשי,לענייןמינוי,מתןהסמכהאוהיתרלפי )11(
חוקחומרינפץ,וכןמישהשרמינהלצורךמתןהיתרלייבואחומרנפץלפיסעיף9

לאותוחוק;לענייןזהצ

"חוקחומרינפץ"צחוקחומרינפץ,התשי"דצ581954;

"מפקחעבודהאזורי"ו"מפקחעבודהראשי"צכמשמעותםבחוקארגוןהפיקוח
עלהעבודה,התשי"דצ591954,שמונולמפקחיםלפיחוקחומרינפץ;

עובדסוציאלישמונהלפיכלאחדמהחוקיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין: )12(

חוקגילהנישואין,התש"יצ601950; )א(

חוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"וצ611955; )ב(

חוקשירותיהסעד,התשי"חצ621958; )ג(

חוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ךצ631960; )ד(

חוקההגנהעלחוסים,התשכ"וצ641966; )ה(

חוקהסעד)טיפולבמפגרים(,התשכ"טצ651969; )ו(

חוקאימוץילדים,התשמ"אצ661981; )ז(

חוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהיילוד(,התשנ"וצ )ח(
;671996

נגידבנקישראל,המפקחעלהבנקים,עובדבנקישראלשהוסמךעלידיהנגיד )13(
לענייןרישוי,מינויאוהיתר,וחבריועדתהרישיונותצלענייןרישויוהיתרלפיסעיפים
34,34,8,6,4או–36יאלחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"אצ681981,ולענייןמינוילפיסעיף

11אלפקודתהבנקאות,691941,והכולעלפינהליםשייקבעו;

ס"חהתשמ"ו,עמ'107  56

ס"חהתש"ט,עמ'143  57
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המנהלהכללישלמשרדהחינוך)להלןצהמשרד(,מנהלאגףבכירלביטחון )14(
במשרדאוקציןהביטחוןהארצישלהמשרד,היועץהמשפטישלהמשרדאועוזרו
ומנהלאגףבכירלכוחאדםבהוראהבמשרדאומנהלאגףהכפוףלוצלענייןמתן
אישורהעסקהלעובדחינוךלפיסעיף16לחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"טצ701969,

לשםהגנהעלשלומםוביטחונםשלקטינים;

הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצרכמשמעותובחוקהפיקוח )15(
עלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"אצ711981)להלןצחוקהפיקוחעלהביטוח(,עובד
משרדהאוצרשהוסמךלעסוקברישויוחבריהוועדההמייעצתלענייןרישוימבטח
לפיסעיפים22,17ו–41ילחוקהאמור,ולענייןרישויחברהמנהלתלפיסעיפים4ו–8
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"הצ722005)להלןצחוקקופות
גמל(,מידעעלנושאימשרהומנהליהעסקיםבתאגידמבקשאובמקרהשלמבטח
חוץ,מנהליוומורשיובישראל,וכןלענייןהיתרלפיסעיפים32ו–33אלחוקהפיקוחעל

הביטוחוסעיף9לחוקקופותגמל,והכולעלפינהליםשייקבעו;

הממונהעלענייניההתמחותבלשכתעורכיהדין,לצורךקבלתהחלטהבדבר )16(
רישוםמתמחהובדברחברותבלשכתעורכיהדיןבישראללפיסעיפים51,44,27ו–52
לחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"אצ731961;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזה

יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מפקחשמונהלענייןזהלפיסעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"הצ741965, )17(
לשםהגנהעלשלומםוביטחונםשלקטיניםוחוסיםאחריםבמסגרותהנתונותלפיקוחו;

הוועדהלמינויקונסולכבודבמשרדהחוץ,לענייןאישורמינויקונסולכבודשל )18(
מדינהזרה;

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפיסעיף3לחוקניירותערך, )19(
ועובדרשותניירותערךשהוסמךלעסוקברישויצלענייןרישוייועץ,משווקאומנהל
7)ד(,8)ג(,ו–10)א1(לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץ תיקיםשהואתאגיד,לפיסעיפים
השקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"הצ751995,ולענייןרישיון
זירהלפיסעיפים44יג,44כג,44כדו–44כולחוקניירותערך,מידעעלבעלהשליטה
ונושאימשרהבתאגידהמבקש,ובעלשליטהבכלאחדמהם,והכולעלפינהלים

שייקבעו;

יושבראשרשותניירותערך,עובדרשותניירותערךשהוסמךלעסוקברישוי, )20(
בנאמנות משותפות השקעות לחוק 12א סעיף לפי שמונו רישיונות ועדת וחברי
התשנ"דצ761994,לענייןאישורנאמןלקרן,אישורמנהלקרןומתןהיתרשליטהבמנהל
קרןלפיסעיפים10,9א,23,15,13בו–23דלחוקהאמור,מידעעלבעלשליטהונושא
משרהבתאגידהמבקש,בעלהשליטהבכלאחדמהםואדםשמשתתףבקבלתהחלטות

הנוגעותלניהולקרןשבניהולמנהלהקרן,והכולעלפינהליםשייקבעו 

הסמיךבעלתפקידהמנויבתוספתזו,אדםאחרלקבלתמידע,מכוחסמכותולפיתוספת6 
זו,תפורסםהודעהעלכךברשומות 

המנהלהכללישלמשרדהחינוך)להלןצהמשרד(,מנהלאגףבכירלביטחון )14(
במשרדאוקציןהביטחוןהארצישלהמשרד,היועץהמשפטישלהמשרדאועוזרו
ומנהלאגףבכירלכוחאדםבהוראהבמשרדאומנהלאגףהכפוףלוצלענייןמתן
אישורהעסקהלעובדחינוךלפיסעיף16לחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"טצ701969,

לשםהגנהעלשלומםוביטחונםשלקטינים;

הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצרכמשמעותובחוקהפיקוח )15(
עלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"אצ711981)להלןצחוקהפיקוחעלהביטוח(,עובד
משרדהאוצרשהוסמךלעסוקברישויוחבריהוועדההמייעצתלענייןרישוימבטח
לפיסעיפים22,17ו–41ילחוקהאמור,ולענייןרישויחברהמנהלתלפיסעיפים4ו–8
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"הצ722005)להלןצחוקקופות
גמל(,מידעעלנושאימשרהומנהליהעסקיםבתאגידמבקשאובמקרהשלמבטח
חוץ,מנהליוומורשיובישראל,וכןלענייןהיתרלפיסעיפים32ו–33אלחוקהפיקוחעל

הביטוחוסעיף9לחוקקופותגמל,והכולעלפינהליםשייקבעו;

הממונהעלענייניההתמחותבלשכתעורכיהדין,לצורךקבלתהחלטהבדבר )16(
רישוםמתמחהובדברחברותבלשכתעורכיהדיןבישראללפיסעיפים51,44,27ו–52
לחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"אצ731961;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף12לחוקזה

יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מפקחשמונהלענייןזהלפיסעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"הצ741965, )17(
לשםהגנהעלשלומםוביטחונםשלקטיניםוחוסיםאחריםבמסגרותהנתונותלפיקוחו;

הוועדהלמינויקונסולכבודבמשרדהחוץ,לענייןאישורמינויקונסולכבודשל )18(
מדינהזרה;

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפיסעיף3לחוקניירותערך, )19(
ועובדרשותניירותערךשהוסמךלעסוקברישויצלענייןרישוייועץ,משווקאומנהל
7)ד(,8)ג(,ו–10)א1(לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץ תיקיםשהואתאגיד,לפיסעיפים
השקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"הצ751995,ולענייןרישיון
זירהלפיסעיפים44יג,44כג,44כדו–44כולחוקניירותערך,מידעעלבעלהשליטה
ונושאימשרהבתאגידהמבקש,ובעלשליטהבכלאחדמהם,והכולעלפינהלים

שייקבעו;

יושבראשרשותניירותערך,עובדרשותניירותערךשהוסמךלעסוקברישוי, )20(
בנאמנות משותפות השקעות לחוק 12א סעיף לפי שמונו רישיונות ועדת וחברי
התשנ"דצ761994,לענייןאישורנאמןלקרן,אישורמנהלקרןומתןהיתרשליטהבמנהל
קרןלפיסעיפים10,9א,23,15,13בו–23דלחוקהאמור,מידעעלבעלשליטהונושא
משרהבתאגידהמבקש,בעלהשליטהבכלאחדמהםואדםשמשתתףבקבלתהחלטות

הנוגעותלניהולקרןשבניהולמנהלהקרן,והכולעלפינהליםשייקבעו 

הסמיךבעלתפקידהמנויבתוספתזו,אדםאחרלקבלתמידע,מכוחסמכותולפיתוספת6 
זו,תפורסםהודעהעלכךברשומות 
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פקיעתכהונהשלשרהאוצרמשרדהאוצר1 
חברהוועדהציבורי,

פקיעתכהונהשל
חברמועצתהאזורים

החופשייםודחיית
בקשהלזיכיון

סעיפים5א)ד()2(,8)א(2
ו–22)א(3)א(לחוק

אזוריםחופשייםלייצור
בישראל,התשנ"דצ

771994

מינויחברלוועדהשרהפניםמשרדהפנים2 
קרואה

סעיף16ו)ד()1(לחוק
איגודיערים,התשט"וצ

781955

עמותהמוכרת3 
לאימוץבין–ארצי

עמותהמוכרת
לאימוץבין–ארצי

בחינתבקשהלקבלת
ילדלאימוץ

סעיפים28ז)ב(ו–28ח)א()4(
לחוקאימוץילדים,

התשמ"אצ1981

משרדהרווחה4 
והשירותים

החברתייםמשרד
המשפטים

עובדסוציאלי
ראשישמינהשר

הרווחהוהשירותים
החברתייםכרשות

מרכזיתשרהמשפטים

הכרהבעמותה
מוכרתכמשמעותה

בחוקהעמותות,
התש"םצ791980,

ביטולההכרהאו
התלייתה

סעיפים28כג)א()4(
ו–28כח)א()3(לחוק

אימוץילדים,
התשמ"אצ1981

משרדהרווחה5 
והשירותים

החברתייםמשרד
המשפטים

שרהרווחה
והשירותיםהחברתיים

שרהמשפטים

הכרהבעמותה
לאימוץבין־ארצי

תקנות1)6(ו–4)1(
לתקנותאימוץילדים

)הכרהבעמותהלאימוץ
בין־ארצי(,התשנ"חצ

801998

משרדהתרבות6 
והספורט

מינויחברלמועצהשרהתרבותוהספורט
למניעתאלימות

בספורט

סעיפים22)ב(ו–24)3(
לחוקאיסוראלימות

בספורט,התשס"חצ
812008
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משרדהאוצר—רשם7 
נותנישירותימטבע

רשםנותנישירותי
מטבע

רישוםבמרשםנותני
שירותימטבעשל

"מבקשרישום",
כהגדרתובחוקאיסור

הלבנתהון,מחיקה
מהמרשםוהתליית

הרישוםבמרשם

סעיפים11ה)א()4()2(,
11ט)א()2(ו–11ט)ד(

עד)ו(לחוקאיסור
הלבנתהון

סירובלתתתעודתשרהביטחוןמשרדהביטחון8 
אישצד"לושלילת

הזכותלמענקיהוקרה

סעיפים5)ב(ו–8)ב(
לחוקאנשיצבאדרום

לבנוןומשפחותיהם,
התשס"הצ822004

שרהכלכלה9 
והתעשייה

יושבראשמועצת
המוסדלבטיחות

ולגהות

פקיעתחברות
במועצה

תקנה2)2(לתקנות
ארגוןהפיקוחעל
העבודה)מועצת
המוסדלבטיחות

וגיהות(,התשכ"גצ
831963

משרדהכלכלה10 
והתעשייה

מפקחעבודהאזורי
כמשמעותובסעיף

2)ב(לחוקארגון
הפיקוחעלהעבודה,

התשי"דצ841954

התנגדותלמינוי
ופסילתמינוישל

ממונהעלהבטיחות

תקנות7)א()5(ו–8)א()6(
לתקנותארגוןהפיקוח

עלהעבודה)ממונים
עלהבטיחות(,התשנ"וצ

851996

משרדהבריאות11 
ומשרדהאוצר

שרהבריאותושר
האוצר

שלילתהיתרלשליטה
בתאגידייעודי

כהגדרתובחוקביטוח
בריאותממלכתי,

התשנ"דצ861994

סעיפים32ד)ד()2(ו–)3(
לחוקביטוחבריאות

ממלכתי,התשנ"דצ1994

משרדהמשפטים12 
ומשרדהבריאות

היועץהמשפטי
לממשלהושר

הבריאות

מינוינציב
קבילותהציבור

לענייןחוקביטוח
בריאותממלכתי,

התשנ"דצ1994

סעיף44)2(לחוקביטוח
בריאותממלכתי,

התשנ"דצ1994

חברימועצתמשרדהבריאות13 
הבריאות/שר

הבריאות

העברהמכהונה
שלחברבמועצת

הבריאות

סעיף51)2(לחוקביטוח
בריאותממלכתי,

התשנ"דצ1994
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תקנה2)6(לתקנות
ביטוחרכבמנועי

)הקמהוניהול
שלמאגרימידע(,

התשס"דצ872004

המפקחעלהביטוחמשרדהאוצר15 
שמונהלפיסעיף2

לחוקהפיקוחעל
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והשעיהמכהונהשל
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סעיף11)א()2(לחוקבית
העצמאות,התשס"טצ

882009

ארכיוןמדינתישראל17 
והמועצההמייעצת

לגנזלענייןניהולו
והפעלתושלבית

העצמאות

הגנזוהמועצה
המייעצתלגנזלעניין
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ביתהעצמאות

מינויוהשעייתהגוף
המנהלאתבית

העצמאות

סעיפים17)ב(ו–19)4(
לחוקביתהעצמאות,

התשס"טצ2009

ארכיוןמדינתישראל18 
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לגנזלענייןניהולו
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העברהמכהונהשלראשהממשלהמשרדראשהממשלה19 
חבראויו"רהמועצה

הציבוריתכמשמעה
בחוקזה

סעיף7)ג(לחוקבנימין
זאבהרצל)ציוןזכרו

ופועלו(,התשס"דצ
892004

מינויוהשעייתחברהממשלההממשלה20 
בוועדההמוניטרית
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לחבריםמקרבהציבור
בוועדהובמועצה
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המשרדלהגנת21 
הסביבה

מינוימפקחיםהשרלהגנתהסביבה
וממוניםעלאיכות

הסביבה

סעיף64א1)א()1(
לפקודתבריאותהעם,

901940

סירובלהעניקתוארראשמינהלהסיעודמשרדהבריאות22 
מומחהבסיעוד

תקנה24)א()1(לתקנות
בריאותהעם)אישור

תוארמומחהבסיעוד(,
התשע"דצ912013

המנהלהכללישלמשרדהבריאות23 
משרדהבריאותאו

עובדמשרדהבריאות
שהסמיך

כשירותלקבלהיתר
לניהולמעבדה
רפואיתמוכרת

תקנה52)5(לתקנות
בריאותהעם)מעבדות

רפואיות(,התשל"זצ
921977

המנהלהכללישלמשרדהבריאות24 
משרדהבריאות
אועובדמשרד

הבריאותשהסמיך
לשםכך,לשםמתן

היתרלניהולמעבדה
רפואית

מתןהיתרלניהול
מעבדהרפואיתאו

ביטולו

תקנה58)א()3(
לתקנותבריאותהעם

)מעבדותרפואיות(,
התשל"זצ1977

האחותהארציתמשרדהבריאות25 
הראשית/ועדה

שמונתהלפיהוראות
תקנה14לתקנות

בריאותהעם)עוסקים
בסיעודבבתיחולים(,

התשמ"טצ931988

זכאותלרישוםבפנקס
לרישוםמורשים

לעסוקבסיעודאו
ביילודבביתחולים,

ביטולו,התלייתו
והגבלתו

תקנות5)א(,12)ב(,
14ו–21לתקנות

בריאותהעם)עוסקים
בסיעודבבתיחולים(,

התשמ"טצ1988

המנהלהכללישלמשרדהבריאות26 
משרדהבריאות,

לרבותמישהמנהל
אצללובכתבאת

סמכויותיולפיתקנות
אלה,כולןאומקצתן/

מישמינהוהמנהל
הכללישלמשרד

הבריאותלהיות
רשםהסגלהסיעודי,

לרבותסגןרשם

ביטולרישוםשל
מורשהלעסוק

בסיעוד

תקנות11ו–15)4(לתקנות
בריאותהעם)צוות
סיעודיבמרפאות(,

התשמ"אצ941981

ק"תהתשל"ז,עמ'2460  92

ק"תהתשמ"ט,עמ'227  93

ק"תהתשמ"א,עמ'1339  94

ק"תהתשמ"ז,עמ'1213  95

ס"חהתשנ"ב,עמ'90  96
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המנהלהכללישלמשרדהבריאות27 
משרדהבריאותאו

רופאעובדמשרד
הבריאות,שהמנהל

הסמיכולענייןתקנות
אלהאומקצתן

סירובלתתתעודת
מרפאהרשומה

תקנה7ב)א(לתקנות
בריאותהעם)רישום

מרפאות(,התשמ"זצ
951987

שרהמשפטים/משרדהמשפטים28 
המועצהלבתידין

מינהליים/נשיאבית
המשפטהעליון

פקיעתכהונהכחבר
ביתדיןמינהלי

סעיף14)ב(1לחוקבתי
דיןמינהליים,התשנ"בצ

961992

ועדתהמינוייםלשכתעורכיהדין29 
כמשמעהבסעיף

11)א(לחוקבתיהדין
הדתייםהדרוזיים,

התשכ"גצ1962

מינוישלקאדי
מד'הב

סעיף11א,19א)ה(
ו–19א)ו(לחוקבתיהדין

הדתייםהדרוזיים,
התשכ"גצ1962

הגשתקובלנהעלשרהמשפטיםמשרדהמשפטים30 
שופט

סעיף18)א()3(לחוקבתי
המשפט]נוסחמשולב[,

התשמ"דצ1984

משרדהמשפטים31 
המשרדלביטחון

הפנים

שרהמשפטים/השר
לביטחוןהפנים

כשירותנציבקבילות
סוהרים,מינויו
ופקיעתכהונתו

סעיפים112)ב()4(
ו–112א)2(לפקודתבתי

הסוהר]נוסחחדש[,
התשל"בצ971971

משרדהחקלאות32 
ופיתוחהכפר

שרהחקלאותופיתוח
הכפר/המועצהלגנים

בוטניים

מינויופקיעתכהונה
שלחברמועצה

סעיפים5ו–8)א()6(
לחוקגניםבוטניים,

התשס"וצ982006

הרשותלשמירת33 
הטבעוהגנים

הלאומיים

סעיפים15)1(ו–16)א()2(מינוילחברמליאהיושבראשהמליאה
לחוקגניםלאומיים,

שמורותטבע,אתרים
לאומייםואתריהנצחה,

התשנ"חצ991998

המנהלהכללישלמשרדהבריאות34 
משרדהבריאותאו

מישהואהסמיך
לענייןחוקזה

הקמהוהפעלה
שלבנקדםטבורי,

ביטולהיתר,הגבלתו
והתלייתו

סעיפים6)ג(ו–7)3(לחוק
דםטבורי,התשס"זצ

1002007

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459  97

ס"חהתשס"ו,עמ'250  98

ס"חהתשנ"ח,עמ'202  99

ס"חהתשס"ז,עמ'418  100



1323 הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

שרהכלכלה35 
והתעשייה

רשםהאגודות
השיתופיות

כשירותלשמש
כמבקרהחשבונות

שלאגודה

תקנה3)1()ב(לתקנות
האגודותהשיתופיות

)ניהולוביקורת
חשבונות(,התשל"הצ

1011975

שרהכלכלה36 
והתעשייה

רשםהאגודות
השיתופיות

כשירותלכהונה
כחברועדשלאגודה

שיתופית

תקנה26)א()1(ו–)א()2(
לתקנותהאגודות

השיתופיות)רשויות
האגודה(,התשל"הצ

1021975

האקדמיההלאומיתמשרדהחינוך37 
הישראליתלמדעים

פקיעתכהונהכחבר
האקדמיה

סעיף6)3(לחוק
האקדמיההלאומית
הישראליתלמדעים,

התשכ"אצ1031961

כשירותלשמשכחברשרהתקשורתמשרדהתקשורת38 
במועצהלשידורי

כבליםולשידורילווין
שהתמנתהלפיסעיף

6בלחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,

התשמ"בצ1041982

סעיף2)א()6(לתקנות
הבזק)כהונתם

שלחבריהמועצה
לשידוריכבליםוסדרי

עבודתהשלהמועצה(,
התשמ"זצ1051987

יושבראשועדתהכנסת39 
הבחירותהמרכזית

סעיף56בלחוקכשרותמועמדלכנסת
הבחירותלכנסת]נוסח

משולב[,התשכ"טצ
1061969

יושבראשועדתהכנסת40 
הבחירותהמרכזית

מינוילתפקידעובד
בוועדתהבחירות,

מבצעתפקידונותן
שירותלוועדה

סעיף17אלחוק
הבחירותלכנסת]נוסח

משולב[,התשכ"טצ1969,
וכלליהבחירותלכנסת
)סוגיעבודות,תפקידים

אושירותיםשישלבחון
אתעברוהפלילישל

מישמבצעםאונותנם(,
התשע"גצ1072012

ק"תהתשל"ה,עמ'1376  101

ק"תהתשל"ה,עמ'1366  102

ס"חהתשכ"א,עמ'193  103

ס"חהתשמ"ב,עמ'218  104

ק"תהתשמ"ז,עמ'641  105

ס"חהתשכ"ט,עמ'103  106

ק"תהתשע"ג,עמ'220  107

ק"תהתשס"ז,עמ'757  108
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהכלכלה41 
והתעשייה

מפקחהעבודה
הראשי

מחיקתמוסד
להכשרהמהמרשם,

ביטולווהשעייתו

תקנה55)א()3(לתקנות
הבטיחותבעבודה

)עבודהבגובה(,
התשס"זצ1082007

משרדהכלכלה42 
והתעשייה

מפקחהעבודה
הראשי

מחיקתבעלי
תפקידיםמהמרשם

תקנה56)א()4(
לתקנותהבטיחות

בעבודה)עבודה
בגובה(,התשס"זצ2007

שלילתקצבאותהמוסדלביטוחלאומיהמוסדלביטוחלאומי43 
מאסיריםוממבצעי

פשעיםעלרקע
לאומני

סעיפים325ו–326לחוק
הביטוחהלאומי]נוסח

משולב[,התשנ"הצ
1091995

משרדהרווחה44 
והשירותים

החברתיים

שרהרווחה
והשירותים

החברתיים

פקיעתחברות
במועצתהמוסד

תקנה4)2(לתקנות
הביטוחהלאומי
)מועצתהמוסד(,
התשי"חצ1101958

נציבשירותהמדינה/45 
נגידבנקישראל/

דירקטוריוןאוהגוף
הממלאתפקידהדומה

לתפקידהדירקטוריון
בגוףציבורי

ועדהכמשמעהבחוק
הביקורתהפנימית,

התשנ"בצ1111992

מינויאוכהונה,
פקיעתכהונה

והשעיהכמבקר
פנימיבגוףציבורי

סעיפים3)א()3(,12)א(
ו–12)ב(לחוקהביקורת

הפנימית,התשנ"בצ1992

משרדהאוצר/רשות46 
המסים

מתןרישיוןליצרנימנהלרשותהמסים
הדלק,ביטולו,

חידושווהתלייתו

סעיפים15)א(עד)ג(
לחוקהבלועלדלק,

התשי"חצ1121958,
ותקנות1ו–2לתקנות

הבלועלדלק,התש"ךצ
1131960

נגידבנקישראל/משרדהאוצר47 
ועדתהרישיונות

מתןביטולושינוי
היתרלהחזקתאמצעי

שליטהבתאגידחוץ

סעיפים31ו–34א)א()2(
לחוקהבנקאות)רישוי(,

התשמ"אצ1981

הוועדהלמינוי48 
דירקטוריםלפי
סעיף36אלחוק

הבנקאות)רישוי(,
התשמ"אצ1981

הוועדהלמינוי
דירקטוריםלפי
סעיף36אלחוק

הבנקאות)רישוי(,
התשמ"אצ1981

סעיף11ה)ב()3()ג(סייגלכהונתדירקטור
לפקודתהבנקאות,1941

ס"חהתשנ"ה,עמ'210  109

ק"תהתשי"ח,עמ'1052  110

ס"חהתשנ"ב,עמ'198  111

ס"חהתשי"ח,עמ'160  112

ק"תהתש"ך,עמ'618  113
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתשתיות49 
הלאומיותהאנרגיה

והמים

המנהל—לענייניגז
פחמימנימעובה—מי
שמונהלפיסעיף3)א(

לחוקהגז)בטיחות
ורישוי(,התשמ"טצ
1141989,ולענייניגז

טבעי—הממונה
כהגדרתובחוק

משקהגזהטבעי,
התשס"בצ1152002

רישיוןלמבקשלעסוק
בעבודתגז,ביטולו,
התלייתואוסירוב

לחדשו

סעיפים15)א()2(,17)א()3(
ו–17)ג(לחוקהגז
)בטיחותורישוי(,

התשמ"טצ1989

המשרדלביטחון50 
הפנים

מנהלהמרשםהארצי
לעבריינימיןעלפי

כתבהסמכהשל
השרלביטחוןהפנים

ניהולמרשםארצי
שלעבריינימין

סעיפים11)5(ו–19)א(
לחוקהגנהעלהציבור
מפניביצועעבירותמין

שרהרווחה51 
והשירותים

החברתיים

ממונהעלהרישוי
לפיסעיף20יבלחוק

הגנהעלהציבור
מפניביצועעבירות

מין

מתן,ביטולאו
התלייתרישיון
להפעלתמרכז

מורשהלשיקוםמונע

סעיפים20טו)א()1(,)ב(,
)ד(,ו–20יטלחוקהגנה

עלהציבורמפניביצוע
עבירותמין

שרהרווחה52 
והשירותים

החברתיים

ממונהעלהרישוי
לפיסעיף20יבלחוק

הגנהעלהציבור
מפניביצועעבירות

מין

מתןאישורהעסקה
במרכזמורשה

לשיקוםמונע

סעיפים20טז)א(ו–)ב(
לחוקהגנהעלהציבור
מפניביצועעבירותמין

משרדהבריאות/53 
משרדהרווחה

והשירותים
החברתיים

שרהבריאותושר
הרווחה/הוועדה

המייעצתשמונתה
לפיתקנה5לתקנות

הגנהעלהציבור
מפניעבריינימין

)מעריכימסוכנות(,
התשס"זצ1162006

מינוימעריכי
מסוכנות,ביטול

המינויוהתלייתו

סעיפים5)ד()1()א(
ו–5)ו(לחוקהגנהעל
הציבורמפניביצוע

עבירותמיןותקנה
3)2(לתקנותהגנהעל
הציבורמפניעברייני

מין)מעריכימסוכנות(,
התשס"זצ2006

המשרדלהגנת54 
הסביבה

הסמכתמפקחיהגנתהשרלהגנתהסביבה
הסביבה

סעיפים8)א(ו–8)ג()1(
לחוקהגנתהסביבה

)סמכויותפיקוח
ואכיפה(,התשע"אצ

1172011

ס"חהתשמ"ט,עמ'108  114

ס"חהתשס"בעמ'55  115

ק"תהתשס"ז,עמ'157  116

ס"חהתשע"א,עמ'738  117
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

הגופיםהמפורטיםמשרדהמשפטים55 
בסעיף17ב)א(לחוק

הגנתהפרטיות,
התשמ"אצ1181981

מינויכממונהעל
אבטחתמידע

סעיף17ב)ג(לחוק
הגנתהפרטיות,

התשמ"אצ1981

משרדהחקלאות56 
ופיתוחהכפר

מתןרישיוןציד,שרהחקלאות
התלייתווסירוב

לחדשו

תקנות7)א()5(,7א)4(
ו–7בלתקנותהגנת

חייתהבר,התשל"וצ
1191976

מתןרישיון,ביטולו,שרהתקשורתמשרדהתקשורת57 
הגבלתו,התלייתואו

שינויו

סעיף1ב)ה(לחוק
הדואר,התשמ"וצ

1201986

משרדהחקלאות58 
ופיתוחהכפר

שרהחקלאותאוכל
פקידהמורשהעלידו

ביטולםוהפסקת
תוקפםשלרישיונות

ותעודותהיתרדיג

סעיפים3ו–7לפקודת
הדיג,1211937

משרדהרווחה59 
והשירותיםהחברתיים

הממונהעלהדיור
המוגן

מתןרישיוןלהפעלת
ביתדיורמוגן,ביטולו

והתלייתו,אישור
מועסקיםונותני

שירותיםבביתדיור
מוגן

סעיפים4)א()2(,10)א(
)2(,ו–24)א(לחוקהדיור
המוגן,התשע"בצ1222012

מועצתהרבנות60 
הראשיתלישראל

ועדתהמינויים
כמשמעהבסעיף

6)א(לחוקהדיינים,
התשט"וצ1955

מינוידייןוסיום
תקופתכהונתו

סעיף6אלחוקהדיינים,
התשט"וצ1955

משרדהכלכלה61 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

פקיעתכהונהכחבר
ועדהלפטורים

ומיזוגים

סעיף23ד)ב()3(לחוק
ההגבליםהעסקיים

שרהמשפטים/משרדהמשפטים62 
ועדהלמתןאישורים

כמשמעהבסעיף
5א)א(לחוקההוצאה
לפועל,התשכ"זצ1967

מתןאישורלאדם
לצורךקבלתתפקיד

כאמורבסעיף5)ב(
לחוקההוצאה

לפועל,התשכ"זצ1967

סעיף5א)ג()1(ו–)ד(
לחוקההוצאהלפועל,

התשכ"זצ1967

ס"חהתשמ"א,עמ'128  118

ק"תהתשל"ו,עמ'2631  119

ס"חהתשמ"ו,עמ'79  120

ע"ר667,תוס'1,עמ')ע(137,)א(157  121

ס"חהתשע"ב,עמ'426  122
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהמשפטים/63 
הוועדההממליצה

למינויחוקריהוצאה
לפועל

שרהמשפטים/
הוועדההממליצה

למינויחוקריהוצאה
לפועל

מינויחוקריהוצאה
לפועל

סעיף68א)א(לחוק
ההוצאהלפועל,

התשכ"זצ1967,ותקנה
37יג)ב(לתקנות

ההוצאהלפועל,
התש"םצ1231979

משרדהכלכלה64 
והתעשייהמשרד

החינוך

שרהכלכלה
והתעשייה/שר

החינוך

מינויאוהשעיית
חברבמועצת

ההנדסאיםוהטכנאים
המוסמכיםכהגדרתה

בסעיף1לחוק
ההנדסאיםוהטכנאים
המוסמכים,התשע"גצ

1242012

סעיפים5ו–6
לחוקההנדסאים

והטכנאיםהמוסמכים,
התשע"גצ2012

ועדתהמשמעת65 
כמשמעותה

בסעיף25לחוק
ההנדסאיםוהטכנאים

המוסמכים,
התשע"גצ2012

ועדתהמשמעת
כמשמעותה

בסעיף25לחוק
ההנדסאיםוהטכנאים

המוסמכים,
התשע"גצ2012

בחינתנקיטתאמצעי
משמעתעקבעבירה

פלילית

סעיף24)4(לחוק
ההנדסאיםוהטכנאים

המוסמכים,
התשע"גצ2012

ממנהכמשמעובחוקמשרדהמשפטים66 
החברות,התשנ"טצ

1251999

מינויוהגבלתמינוי
לכהונהכדירקטור

בחברהציבורית

סעיפים226,225)א(
עד)ג(,ו–228)א()2(

לחוקהחברות,
התשנ"טצ1999

הוועדהלבדיקת67 
מינוייםשהוקמה

לפיסעיף18בלחוק
החברותהממשלתיות

הוועדהלבדיקת
מינוייםשהוקמה

לפיסעיף18בלחוק
החברותהממשלתיות

מינויופקיעתכהונת
דירקטורומנהלכללי

בחברהממשלתית

סעיפים17)א()5(,
22)א()4(,37)ג(

ו–42)א()6(לחוק
החברותהממשלתיות

משרדהאוצרהמשרד68 
הממונהעלהחברה

הממשלתית

שרהאוצר/השר
הממונהעלהחברה

הממשלתית

השעייתדירקטור
החשודבעבירהשיש

בהלדעתהיועץ
המשפטילממשלה

משוםקלון

סעיף23לחוקהחברות
הממשלתיות

משרדהמשפטים69 
חברהממשלתית
לפיחוקהחברות

הממשלתיות

היועץהמשפטי
לממשלה/דירקטוריון
שלחברהממשלתית

לפיחוקהחברות
הממשלתיות

השעייתמנהלכללי
שהוגשנגדוכתב

אישוםבשלעבירה

סעיף43)א(לחוק
החברותהממשלתיות

ק"תהתש"ם,עמ'386  123

ס"חהתשע"ג,עמ'18  124

ס"חהתשנ"ט,עמ'189  125
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

סייגיםלכהונהוסיוםשרהאוצרמשרדהאוצר70 
כהונתחברבוועדה

ליישובסכסוכיםלפי
סעיף59כבלחוק

החברותהממשלתיות

סעיף59כד)א()2(ו–)3(
לחוקהחברות

הממשלתיות

משרדהמשפטים71 
משרדהאוצר

היועץהמשפטי
לממשלה/רשות

החברותהממשלתיות

כשירותלהיות
מועמדלבחירהכנציג

נבחר

תקנה6)4(לתקנות
החברותהממשלתיות

)כלליםלקביעתנציג
נבחרמקרבעובדי

החברהכדירקטור(,
התשל"זצ1261977

המנהלהכללישלמשרדהחינוך72 
משרדהחינוךאומי
ששרהחינוךמינהו

להיותממונהלעניין
הוראהשבפקודת

החינוך]נוסחחדש[,
התשל"חצ1271978

סעיף8לפקודתפיטורימורה
החינוך]נוסחחדש[,

התשל"חצ1978

משרדהכלכלה73 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינויופקיעת
כהונתחברבמועצת

מקצועותהחשמל

סעיפים3ג)2(ו–3ד)ד(
לחוקהחשמל,

התשי"דצ1281954

משרדהכלכלה74 
והתעשייה

המנהלומנהל
למתןרישיונות

למקצועותחשמל
כהגדרתםבסעיף
1לחוקהחשמל,

התשי"דצ1954

ביטולאוהגבלת
תוקףרישיוןלעסוק

בביצועעבודות
חשמל

סעיף6)ג(לחוקהחשמל,
התשי"דצ1954

אי–מתןרישיוןלגידולמנהלרשותהמכסמשרדהאוצר75 
טבק

סעיף4)2(לפקודת
הטבק129

ביתהדיןהרבנימשרדהמשפטים76 
הגדול

זכאותלקבלה
וחידושרישיוןלשמש

כטועןרבני

תקנות7)1(,27)ב(ו27)ג(
לתקנותהטוענים

הרבניים,התשס"אצ
1302001

ק"תהתשל"ז,עמ'1992  126

דינימדינתישראל,נוסחחדש31,עמ'607  127

ס"חהתשי"ד,עמ'190  128

דינימדינתישראל,נוסחחדש5,עמ'100  129

ק"תהתשס"א,עמ'828  130



1329 הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

נשיאביתהדיןהרבנימשרדהמשפטים77 
הגדול

כהונהכחברבבית
הדיןהמשמעתי

תקנה21)4(
עד)6(לתקנות

הטועניםהרבניים,
התשס"אצ2001

ועדתהמשמעתשלהמשרדלשירותידת78 
הטועניםהשרעיים/

השרלשירותידת

מתןרישיוןטוען
שרעי,סירובלתיתו

ונקיטתאמצעי
משמעת

תקנות3)1(,4ו–12
לתקנותהטוענים

השרעיים,התשכ"גצ
1311963

רשותהתעופה79 
האזרחית

מנהלרשותהתעופה
האזרחית

הגבלה,התליה,
ביטולוסירובלחדש

רישיוןכהגדרתו
בסעיף37לחוקהטיס,

התשע"אצ1322011

סעיף38)א()6(לחוק
הטיס,התשע"אצ2011

משרדהתחבורה80 
והבטיחותבדרכים

רשותרישוישמונתה
עלידישרהתחבורה

והבטיחותבדרכים,
מנהלרשותהתעופה

האזרחית,עובדי
מינהלשראשהמינהל

אצללהםסמכות
לפעולכרשותרישוי

מתןרישיוןלעובדי
טיס

תקנה12לתקנותהטיס
)רישיונותלעובדיטיס(,

התשמ"אצ1331981

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת81 
משרדהתקשורתאו

מישהואהסמיכו
לענייןתקנותאלה,

כולןאומקצתן

כשירותלקבלרישיון
לתחנתקשר

תקנה5)א()3(לתקנות
הטלגרףהאלחוטי

)רישיונות,תעודות
ואגרות(,התשמ"זצ

1341987

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת82 
משרדהתקשורתאו

מישהואהסמיכו
לענייןתקנותאלה,

כולןאומקצתן

כשירותלקבלת
תעודתהפעלתתחנה

וסירובלתיתה

תקנות13)2(ו–13א
לתקנותהטלגרף

האלחוטי)רישיונות,
תעודותואגרות(,

התשמ"זצ1987

מנהלהשירותיםמשרדהחקלאות83 
הווטרינרייםבמשרד

החקלאותופיתוח
הכפר

ביטולהרשאהשל
מחסןמורשה

תקנה5)3(לתקנות
הכלבת)חיסון(,

התשס"הצ1352005

ק"תהתשכ"ג,עמ'1374  131

ס"חהתשע"א,עמ'830  132

ק"תהתשמ"א,עמ'510  133

ק"תהתשמ"ז,עמ'915  134

ק"תהתשס"ה,עמ'377  135
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

יושבראשועדתהכנסת84 
הבחירותהמרכזית

מינוילכהונהכחבר
כנסת,פקיעתכהונתו,

השעייתו

סעיפים6)א(ו–)ג(ו–42א
לחוק־יסוד:הכנסת136

השעיהסיוגוהעברההכנסתהכנסת85 
מכהונהשלחבר

ועדהכמשמעה
בסעיף6)א(לחוק
הכנסת,התשנ"דצ

1371994

סעיף6לחוקהכנסת,
התשנ"דצ1994

השעיה,סיוגוהעברההכנסת/ועדתהכנסתהכנסת86 
מכהונהשליושב

ראשהכנסתאושל
סגןמסגניומחמת

עבירה

סעיף7לחוקהכנסת,
התשנ"דצ1994

מינויוהשעיהשלועדתהכנסתהכנסת87 
מועמדלתפקידיושב

ראשהכנסתאוסגן
יושבראשהכנסת

סעיפים3)א(,4,
63)ג(,63)ד()1(ו–)3(,

107)ג(ו–137)ג(לתקנון
הכנסת138

משרדהכלכלה88 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייהאומי

שהואהסמיכו

אישורוביטולאישור
מינוילתפקידמתכנן

יעדיםתעסוקתי

תקנות2)ב()2(ו–)ג(
ו–3)א()2(לתקנות

המדיניותהכלכלית
לשנתהכספים2004

)תיקוניחקיקה()שילוב
מקבליגמלאות

בעבודה()הוראתשעה(,
התשס"הצ1392004

מועצתההנדסה89 
והאדריכלות

לפיסעיף3
לחוקהמהנדסים

והאדריכלים,
התשי"חצ1958

ועדתהאתיקהלפי
חוקהמהנדסים

והאדריכלים,
התשי"חצ1958

חקירתועדתאתיקה
בהתנהגותמהנדסים
ואדריכלים,התלייה

מלאהאועלתנאי
שלתעודתרישוי
מהנדסאורישוי

אדריכל,הפסקהאו
ביטולרישוםבפנקס

סעיפים13א)ב(,
16)א(ו–17)א(

לחוקהמהנדסים
והאדריכלים,

התשי"חצ1958

ס"חהתשי"ח,עמ'69  136

ס"חהתשנ"ד,עמ'140  137

י"פהתשכ"ח,עמ'590  138

ק"תהתשס"ה,עמ'184  139
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

מינויחברהמוסדמינהלתהמוסדמשרדהחינוך90 
העליוןללשון

העברית

סעיף4)ד(לחוקהמוסד
העליוןללשוןהעברית,

התשי"גצ1401953

שרהחינוך/מליאתמשרדהחינוך91 
המוסדהעליוןללשון

הערבית

מינויופקיעתמינוי
שלחברהמוסד

העליוןללשון
הערבית,חבר

המינהלהוהמנהל
הכללי

סעיפים7)2(,16)א()2(
ו–20)3(לחוקהמוסד

העליוןללשוןהערבית,
התשס"זצ1412007

משרדהרווחה92 
והשירותים

החברתיים

שרהרווחה
והשירותים

החברתיים

מינויופקיעת
כהונתחברבמועצה

הארציתלביטחון
תזונתי

סעיפים7)1(ו–9)א()3(
לחוקהמועצההארצית

לביטחוןתזונתי,
התשע"אצ1422011

משרדהמדע93 
הטכנולוגיהוהחלל

שרהמדעהטכנולגיה
והחללאוהשר

שהואיושבראש
ועדתהשריםלענייני
מדעוטכנולוגיהכפי

שקבעההממשלה/
שראחרשקבעה

הממשלה

פקיעתכהונהכחבר
אוכיושבראש

המועצה

סעיף7)4(לחוק
המועצההלאומית

למחקרולפיתוחאזרחי,
התשס"גצ1432002

משרדהתרבות94 
והספורט

ביטולמינויושלחברשרהתרבותוהספורט
המועצה

תקנה3)3(לתקנות
המועצהלביקורת

סרטיםומחזות,
התש"םצ1441979

משרדהדתותמשרד95 
התרבותוהספורט

שרהדתות/שר
התרבותוהספורט

מינויופקיעתכהונה
כחברמועצה

סעיפים2)ב(ו–7)2(
לחוקהמועצהלהנצחת

מורשתיהדותספרד
והמזרח,התשס"גצ

1452002

משרדהחקלאות96 
ופיתוחהכפר/משרד

הכלכלהוהתעשייה

שרהחקלאותושר
הכלכלהוהתעשייה

העברהמכהונהשל
נציגציבור

סעיף10)ג()4(לחוק
המועצהלייצור

ולשיווקשלאגוזי
אדמה,התשי"טצ1461959

ס"חהתשי"ג,עמ'168  140

ס"חהתשס"ז,עמ'286  141

ס"חהתשע"א,עמ'996  142

ס"חהתשס"ג,עמ'52  143

ק"תהתש"ם,עמ'159  144

ס"חהתשס"ג,עמ'92  145

ס"חהתשי"ט,עמ'76  146
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהחינוך97 
הממשלה

פקיעתחברותשלשרהחינוך/הממשלה
אדםבמועצתהחינוך

הממלכתיצדתי

סעיף3)א()4(לתקנון
המועצהלחינוך

ממלכתיצדתי,
התשע"דצ1472013

המשרדלהגנת98 
הסביבהמשרד

הכלכלהוהתעשייה

השרלהגנתהסביבה/
שרהכלכלה

והתעשייה

העברתנציגציבור
מתפקידובמועצה

לענףהלול

סעיף18)4(לחוק
המועצהלענףהלול

)ייצורושיווק(,
התשכ"דצ1481964

משרדהחקלאות99 
ופיתוחהכפר

הסמכהלקבלןשרהחקלאות
מורשהלשיווק,

ביטולהוהתלייתה

תקנות3)ב(ו–5)א()1(
ו–)2(לתקנותהמועצה

לענףהלול)ייצור
ושיווק()כלליםבדבר

הסמכתקבלנים
מורשיםלשיווקביצים,
בשרעוףוחומררבייה(,

התשנ"הצ1491994

משרדהחקלאות100 
ופיתוחהכפר

ועדתהבחירות
שהוקמהלפיתקנה
7לתקנותהמועצה
לענףהלול)כללים
בדברבחירתנציגי

המגדלים(,התשס"הצ
1502005

כשירותלעמוד
לבחירהלנציג

מגדליםבמועצה

תקנה3א)1(לתקנות
המועצהלענףהלול
)כלליםבדברבחירת

נציגיהמגדלים(,
התשס"הצ2005

משרדהמשפטים101 
משרדהפנים

היועץהמשפטי
לממשלהאונציגו

השעיהשלראש
מועצהאזורית

סעיפים6ב)א(עד)ה(,
6ב)ז()3(ו–6ד)א(לחוק

המועצותהאזוריות
)בחירתראשהמועצה(,

התשמ"חצ1511988

משרדהמשפטים102 
משרדהפנים

היועץהמשפטי
לממשלהאונציגו

פסלותוהשעיה
מכהונהכחברמועצה

נבחרת

סעיף101)7(לצו
המועצותהמקומיות)א(,

התשי"אצ1521950

יושבראשועדתמשרדהפנים103 
הבחירותהמרכזית

זכאותלהיכלל
ברשימתמועמדים

ולהיבחרחבר
המועצה

סעיף19)ב(לצו
המועצותהמקומיות

)מועצותאזוריות(,
התשי"חצ1531958

ק"תהתשע"ד,עמ'267  147

ס"חהתשכ"ד,עמ'12  148

ק"תהתשנ"ה,עמ'292  149

ק"תהתשס"ה,עמ'828  150

ס"חהתשמ"ח,עמ'213  151

ק"תהתשי"א,עמ'178  152

ק"תהתשי"ח,עמ'1259  153
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

שקילתעברפלילירשותמקומיתרשותמקומית104 
במינויאובביטול

מינוישלעובדרשות
מקומית

סעיף29לצוהמועצות
המקומיות)שירות

העובדים(,התשכ"גצ
1541963

משרדהכלכלה105 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינויוהעברה
מכהונהשלחבר

מועצה

סעיפים8)ב(ו–10)א(
לחוקהמועצותלמוצרי

פירותוירקות)ייצור
וייצוא(,התשל"גצ

1551973

כשירותלכהן,מינויראשהממשלהממשלתישראל106 
ופקיעתכהונהשל

ראשהמטהלביטחון
לאומי

סעיפים3)ב()3(ו–)4(
ו–4)4(לחוקהמטה

לביטחוןלאומי,
התשס"חצ1562008

שרהבריאות/רופאמשרדהבריאות107 
הממשלה

מתןרישיוןלעסוק
כמיילדת,פקיעתו,

ביטולוומחיקת
הרישוםבפנקס

סעיפים5)א()1(,7)1(
ו–11לפקודתהמיילדות,

1571929

משרדהתשתיות108 
הלאומיותהאנרגיה

והמיםמשרד
החקלאותופיתוח

הכפרמשרדהפנים

שרהתשתיות,
האנרגיהוהמים/שר

החקלאותופיתוח
הכפר/שרהפנים

נציגציבורבמועצת
הרשותהממשלתית

למיםולביוב

סעיף124טז)ד()3(
לחוקהמים,התשי"טצ

1581959

המנהלהכללישלמשרדהחינוך109 
משרדהחינוך/

הוועדההמייעצת
לפיסעיף2לתקנות

המכינותהקדם־
צבאיות)הכרה

במכינהקדם־צבאית(,
התש"עצ1592009

תנאיכשירות
לתפקידיראשמכינה

קדם־צבאיתואיש
סגלחינוכיבמכינה

תקנה11)א()3(ו–)ד()3(
לתקנותהמכינות

הקדם־צבאיות)הכרה
במכינהקדם־צבאית(,

התש"עצ2009

פסוללקבלתרישיוןמנהלרשותהמסיםרשותהמסים110 
למחסןרישויכלליאו

פרטיאולחידושו

סעיף19)א(,)ב(ו–)ד(
עד)י(לתקנותהמכס,

התשכ"וצ1601965

ק"תהתשכ"ב,עמ'2562  154

ס"חהתשל"ג,עמ'292  155

ס"חהתשס"ח,עמ'833  156

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(903,)א(931  157

ס"חהתשי"ט,עמ'169  158

ק"תהתש"ע,עמ'156  159

ק"תהתשכ"ו,עמ'274  160
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתשתיות111 
הלאומיותהאנרגיה

והמים

מניעתתעודתהיתרהמפקחעלהמכרות
לחיפוש

סעיף13)1()ג(לפקודת
המכרות,1611925

תנאיכשירותלמינויראשהממשלהמשרדראשהממשלה112 
שר

סעיף6)ג(לחוק־יסוד:
הממשלה162

העברהמכהונהשלהכנסתהכנסת113 
ראשממשלה

סעיף18)א(לחוק־יסוד:
הממשלה

הממשלה/יושבהכנסת114 
ראשועדתהבחירות

המרכזית

מינויוהעברה
מכהונהשלשר

סעיף23)ב(לחוק־יסוד:
הממשלה

העברהמכהונהשלהממשלההכנסת115 
סגןשר

סעיף27לחוק־יסוד:
הממשלה

ראשהממשלהאומשרדראשהממשלה116 
שרשייקבעעלידיו

לענייןחוקזה

פקיעתכהונה
במועצה

סעיף15)2(לחוקהמרכז
להנצחתזכרושליצחק

רבין,התשנ"זצ1631997

פקיעתוהשעייתראשהממשלהמשרדראשהממשלה117 
כהונתושלחבר

מועצתהמרכז
להנצחתמורשתגוש

קטיףוהשומרוןאו
המנהלהכללישל

המרכז

סעיפים11)א()2(
ו–19)א()3(לחוקהמרכז

להנצחתמורשתגוש
קטיףוצפוןהשומרון,

התשס"חצ1642008

משרדהתרבות118 
והספורט

פקיעתוהשעייתשרהתרבותוהספורט
כהונתושלחבר

מועצתהמרכז
למורשתהדרוזים

בישראלאוהמנהל
הכללישלהמרכז

סעיפים15)א()2(ו–20)ב(
)3(ו–)ג(לחוקהמרכז

למורשתהדרוזים
בישראל,התשס"זצ

1652007

משרדהתרבות119 
והספורט

פקיעתכהונתושלשרהתרבותוהספורט
חברבמועצתהמרכז

למורשתיהדות
אתיופיהושלמנהל

המרכז

סעיפים13)א()2(ו–)ב(,
17)ב()3(ו–)ג(לחוק

המרכזלמורשתיהדות
אתיופיה,התשע"בצ

1662012

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938  161

ס"חהתשס"א,עמ'158  162

ס"חהתשנ"ז,עמ'48  163

ס"חהתשס"ח,עמ'846  164

ס"חהתשס"ז,עמ'324  165

ס"חהתשע"ב,עמ'323  166
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המשרדלביטחון120 
הפנים

כשירותלהתמנותהשרלביטחוןהפנים
נציבקבילותשוטרים

ופקיעתכהונתו

סעיף82)א()4(ו–83)2(
לחוקהמשטרה,

התשס"וצ2006

מתןרישיוןמתווךרשםהמתווכיםמשרדהמשפטים121 
במקרקעין,ביטולו

והתלייתו

סעיפים5)א()4(ו–)5(
ו–5)ב(לחוקהמתווכים

במקרקעין,התשנ"וצ
1671996

נאמןשלהקדש122 
ציבורי

נאמןשלהקדש
ציבורי

כשירותלכהןכחבר
ועדתהשקעותשל

הקדשציבורי

תקנה4)א()3(לתקנות
הנאמנות)דרכיהשקעת

כספיהקדשציבורי(,
התשס"דצ1682004

משרדהתרבות123 
והספורט

הרשותלנהיגה
ספורטיביתשהוקמה

לפיהוראותסעיף
3לחוקהנהיגה

הספורטיבית,
התשס"וצ1692005

רישיוןלמסלולמירוץ,
קבועוארעי,ביטולו

והתלייתו

סעיפים8)ב()2(,
9)ב()2(ו–20לחוק

הנהיגההספורטיבית,
התשס"וצ2005

משרדהתרבות124 
והספורט

הרשותלנהיגה
ספורטיביתשהוקמה

לפיהוראותסעיף
3לחוקהנהיגה

הספורטיבית,
התשס"וצ2005

סייגיםלקבלתתעודת
מדריךאומאמן

בנהיגהספורטיבית,
ביטולהאוהתלייתה

סעיף10לחוק
הנהיגההספורטיבית,

התשס"וצ2005,ותקנות
3)א(ו–)ב(,4)4(,6)א()2(

ו–)3(ו–6)ב(לתקנות
הנהיגההספורטיבית
)הוראותבדברעיסוק

כמדריךומאמן(,
התש"עצ1702010

משרדהתרבות125 
והספורט

הרשותלנהיגה
ספורטיביתשהוקמה

לפיהוראותסעיף
3לחוקהנהיגה

הספורטיבית,
התשס"וצ2005

הזמנתבעלרישיון
לבירור

תקנה9)א()3(לתקנות
הנהיגההספורטיבית

)רישיוןלנהיגה
ספורטיבית(,התשע"אצ

1712010

הוועדהלרישוימשרדהמשפטים126 
נוטריונים

סעיף2)א()3(ו–)5(לחוקמתןרישיוןנוטריון
הנוטריונים,התשל"וצ

1721976

ס"חהתשנ"ו,עמ'70  167

ק"תהתשס"ד,עמ'318  168

ס"חהתשס"ו,עמ'110  169

ק"תהתש"ע,עמ'1411  170

ק"תהתשע"א,עמ'12  171

ס"חהתשל"ו,עמ'196  172
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

ביתהדיןהמשמעתילשכתעורכיהדין127 
המחוזישהוקםלפי

חוקהלשכה

אישוםבעבירת
משמעת,השעיית

רישיון

סעיף34)6(ו–42)א(
לחוקהנוטריונים,

התשל"וצ1976

משרדהחקלאות128 
ופיתוחהכפרמשרד

הפנים

שרהחקלאות
בהתייעצותעםשר

הפנים

ביטולבחירתנציג
רשותופקיעתחברותו

סעיף9)ב(לצוהניקוז
וההגנהמפנישיטפונות

)הקמתרשויותניקוז(,
התש"ךצ1731960

משרדהחקלאות129 
ופיתוחהכפרמשרד

הפנים

שרהחקלאות
בהתייעצותעםשר

הפנים

העברהמכהונהשל
היושבראשאוחבר

הנהלה

סעיפים17)ב(ו–18)ג(
לצוהניקוזוההגנה

מפנישיטפונות
)הקמתרשויותניקוז(,

התש"ךצ1960

משרדהחקלאות130 
ופיתוחהכפרמשרד

הפנים

שרהחקלאות
בהתייעצותעםשר

הפנים

פקיעתעבודתו
שלגזבר,מזכיראו

מהנדס

סעיף43)ב(לצוהניקוז
וההגנהמפנישיטפונות

)הקמתרשויותניקוז(,
התש"ךצ1960

משרדהתחבורה131 
והבטיחותבדרכים

ועדהלידמנהלאגף
הספנותוהנמלים

במשרדהתחבורה
והבטיחותבדרכים

כמשמעהבסעיף37
לתקנותהנמלים,
התשל"אצ1741971

מתןרישיוןנתב,
ביטולווהתלייתו

וכןחקירהבדבר
התנהגותוהמקצועית

תקנות44,43)1(ו–45)1(
לתקנותהנמלים,

התשל"אצ1971

חברהממשלה,הממשלה132 
שהממשלה,בהודעה
שפורסמהברשומות,

העניקהלואת
הסמכותלבצעאת

חוקהנפט,התשי"בצ
1751952

מינויופקיעתכהונה
שלחברבוועדה

המייעצת

סעיפים3א,3ב)א()2(
ו–3)ב(לחוקהנפט,

התשי"בצ1952

משרדהחקלאות133 
ופיתוחהכפר

הוועדהלמינוי
משקמיםשמונתה

לפיסעיף2לחוק
הסדריםבמגזר

החקלאיהמשפחתי,
התשנ"בצ1761992

מינוימשקם
והעברתומתפקידו

תקנות3)א()1(ו–5)א()2(
לתקנותהסדריםבמגזר

החקלאיהמשפחתי
)הוראותבדברמינוי
משקמים(,התשנ"גצ

1771992

ק"תהתש"ך,עמ'587  173

ק"תהתשל"א,עמ'306  174

ס"חהתשי"ב,עמ'322  175

ס"חהתשנ"ב,עמ'118  176

ק"תהתשנ"ג,עמ'59  177
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

מינוילחברמועצתשרהפניםמשרדהפנים134 
האיגודופקיעת

כהונה

סעיפים13)ב()1(
ו–17)2(לחוקהסדרת

הטיפולבחופיהכנרת,
התשס"חצ1782008

מינוילכהןכחברשרהאוצרמשרדהאוצר135 
מועצתיועציהמס
המייצגים,פקיעת

כהונהוהשעיה

סעיפים3)2(ו–5)ב(ו–)ד(
לחוקהסדרתהעיסוק

בייצוגעלידייועצימס,
התשס"הצ1792005

משרדהאוצר/רשות136 
המסים/"רשותמס"

מועצתיועצימס
מייצגים/ועדת

המשמעתשליועצי
המס

מתןרישיון,ביטולו
והתלייתו,רישום

בפנקסשליועץמס
מייצגוביטולרישום

וכןדיוןמשמעתי
בעניינושליועץמס

מייצג

סעיפים10)ג()1(ו–)ד()2(
ו–16)6(לחוקהסדרת

העיסוקבייצוג
עלידייועצימס,

התשס"הצ2005

הפסקהוהשעיהשרהאוצרמשרדהאוצר137 
מכהונהשלחבר

ועדתהמשמעת

סעיפים19)ב()2(ו–20)2(
לחוקהסדרתהעיסוק

בייצוגעלידייועצימס,
התשס"הצ2005

המנהלהכללישלמשרדהבריאות138 
משרדהבריאותאו

מישהואהסמיך
לענייןחוקהסדרת
העיסוקבמקצועות

הבריאות,התשס"חצ
1802008

מתןתעודות
במקצועותהבריאות

סעיף8)5(לחוק
הסדרתהעיסוק

במקצועותהבריאות,
התשס"חצ2008

מינויופקיעתכהונהשרהבריאותמשרדהבריאות139 
שלחברמועצה

למחקרבמחוללי
מחלות

סעיף6)ד(ו–7)ב(לחוק
הסדרתמחקרים
במחוללימחלות

ביולוגיים,התשס"טצ
1812008

המנהלהכללישלמשרדהבריאות140 
משרדהבריאותאו

עובדמשרדהבריאות
שהואהסמיכולעניין

זה

הסמכתמפקחים
לענייןמחקרים

במחוללימחלות
ביולוגיים

סעיף18)1(לחוקהסדרת
מחקריםבמחוללי
מחלותביולוגיים,

התשס"טצ2008

ס"חהתשס"ח,עמ'450  178

ס"חהתשס"ה,עמ'114  179

ס"חהתשס"ח,עמ'720  180

ס"חהתשס"ט,עמ'27  181
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

יושבראשרשותמשרדהפנים141 
מקומית

מינויפקחיםלעניין
תקנותהסדרת
מקומותרחצה

)בטיחותבבריכות
שחייה(,התשס"דצ

1822004

תקנה37לתקנות
הסדרתמקומותרחצה

)בטיחותבבריכות
שחייה(,התשס"דצ2004

המוסדלבחינת142 
כשירותמינויים
בספורטבישראל

המוסדלבחינת
כשירותמינויים
בספורטבישראל

מינויוהשעייתשופט
ספורטוחברבמוסד

שיפוטפנימי

סעיפים10בו–11)ג(
ו–)ד(לחוקהספורט,

התשמ"חצ1831988

רשותהספנות143 
והנמלים

המפקחעלהימאים
עלפיכתבמינוי

מאתרשותהספנות
והנמלים

מתןוחידושפנקס
ימאילשירותבצוות

אנייתציסוחר
ולמתלמדימי

סעיף4לחוקהספנות
)ימאים(,התשל"גצ

1841973,ותקנות4)א()4(,
5)א(,)6()א(ו–14)2(

לתקנותהספנות
)ימאים(,התשס"בצ

1852002

משרדהתחבורה144 
והבטיחותבדרכים

שרהתחבורה
והבטיחותבדרכים

העברתחברהמועצה
להסמכתימאים

מכהונתו

סעיף28)א()2(לחוק
הספנות)ימאים(,

התשל"גצ1973

משרדהתחבורה145 
והבטיחותבדרכים

ביתדיןמשמעתי
לימאים

השעיהשלימאי
מתפקידמסויםבכלי

שיט,אומשירות
כלישיטאובסוג

מסויםשלהפלגות,
התנייתהוהגבלתה

סעיף163או־ב)א(
לחוקהספנות)ימאים(,

התשל"גצ1973

משרדהתחבורה146 
והבטיחותבדרכים

מפקחכהגדרתו
בסעיף1לחוק

הספנות)ימאים(,
התשל"גצ1973

תנאיכשירותכללית
לשירותבצוותאניות

ציסוחרולמתלמד
בביתספרימי

תקנה4)א()4(לתקנות
הספנות)ימאים(,

התשס"בצ2002

משרדהתחבורה147 
והבטיחותבדרכים

רשותהרישוי
כהגדרתהבתקנה

1לתקנותהספנות
)ימאים()משיטי

כלישיטקטנים(,
התשנ"חצ1861998/

מנהלתחוםכלישיט
קטניםמשיטים

מתןתעודותמשיט
שונות,התלייתן,

ביטולוודחייתן

תקנות)7(10,7)8(,
10א)7(,10ג)10(,11)8(,

19ו–21לתקנותהספנות
)ימאים()משיטי

כלישיטקטנים(,
התשנ"חצ1998

ק"תהתשס"ד,עמ'672  182

ס"חהתשמ"ח,עמ'122  183

ס"חהתשל"ג,עמ'329  184

ק"תהתשס"ב,עמ'500  185

ק"תהתשנ"ח,עמ'751  186
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהחינוךמשרד148 
המשפטים

מועצתהספריה
הלאומית/היועץ

המשפטילממשלה

פקיעתחברותושל
אדםבמועצה

סעיף14)א()3(לחוק
הספרייההלאומית,

התשס"חצ1872007

פקיעתחברותושלשרהחינוךמשרדהחינוך149 
אדםבמועצה

תקנה3)5(לתקנות
הספריותהציבוריות
)המועצה(,התשל"וצ

1881976

מינויכחברוכיושבשרהפניםמשרדהפנים150 
ראשהמועצההדתית

תקנה4)א(לתקנות
העדותהדתיות)ארגונן(

)העדההדרוזית(,
התשנ"וצ1891995

משרדהרווחה151 
והשירותים

החברתיים

מישהתמנה
לרשםהעובדים

הסוציאליים
לפיסעיף12

לחוקהעובדים
הסוציאליים,

התשנ"וצ1901996/
ועדתהרישום

שמונתהלפיסעיף
13לחוקהעובדים

הסוציאליים,
התשנ"וצ1996

רישום,מחיקה,
התליהאוהגבלת

רישוםשל
עובדסוציאלי

בפנקסהעובדים
הסוציאליים

סעיפים14)ב()1(,
14)ד(ו–15)א()2(לחוק

העובדיםהסוציאליים,
התשנ"וצ1996ותקנה

1)4(לתקנותהעובדים
הסוציאליים)כללים

בדברדרכירישום
בפנקסהעובדים

הסוציאליים(,התשס"גצ
1912002

משרדהרווחה152 
והשירותים

החברתיים

תובעמוסמך,
ועדתהמשמעת

לפיחוקהעובדים
הסוציאליים,
התשנ"וצ1996

סעיפים27)5(ו–34לחוקבירורעבירתמשמעת
העובדיםהסוציאליים,

התשנ"וצ1996

משרדהרווחה153 
והשירותים

החברתיים

שרהרווחה
והשירותים

החברתיים

השעיה,פקיעת
כהונתושלחבר
ועדתהמשמעת

סעיפים30)3(ו–31לחוק
העובדיםהסוציאליים,

התשנ"וצ1996

ס"חהתשס"ח,עמ'50  187

ק"תהתשל"ו,עמ'1350  188

ק"תהתשנ"ו,עמ'127  189

ס"חהתשנ"ו,עמ'152  190

ק"תהתשס"ג,עמ'246  191
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

העברהמכהונהשלשרהמשפטיםמשרדהמשפטים154 
יו"ראוחברבוועדה
הממליצהלפיתקנה

3לתקנותהעונשין
)דרכיהנהלתהקרן

הייעודיתלטיפול
ברכוששחולט

ובקנסותשהוטלו
בתיקיסחרבבני

אדםוהחזקהבתנאי
עבדות(,התשס"טצ

1922009

תקנה3)ו(לתקנות
העונשין)דרכיהנהלת

הקרןהייעודיתלטיפול
ברכוששחולטובקנסות

שהוטלובתיקיסחר
בבניאדםוהחזקה

בתנאיעבדות(,
התשס"טצ2009

ראשאגףמשאבימשרדהביטחון155 
אנושבצבאההגנה

לישראלאובמשטרת
ישראל,לפיהעניין

תקנות5)3(ו–5)5()א(זכאותלאות
לתקנותהעיטורים

בצבאההגנהלישראל
)אותמלחמתלבנון

השנייה—קביעת
זכאים(,התשס"חצ

1932007

ראשאגףמשאבימשרדהביטחון156 
אנושבצבאהגנה

לישראלאובמשטרת
ישראל,לפיהעניין

תקנה5)3(לתקנותזכאותלאות
העיטוריםבצבאהגנה
לישראל)אותמערכת

שלוםהגליל—קביעת
זכאים(,התשמ"גצ

1941983

המנהלהכללישלמשרדהבריאות157 
משרדהבריאותאו

מישהואהסמיך
לענייןחוקהעיסוק

באופטומטריה,
התשנ"אצ1951991

ביטולרישיון
אותעודת

מומחהלעיסוק
באופטומטריה

והתלייתה

סעיף13לחוקהעיסוק
באופטומטריה,

התשנ"אצ1991

משרדהפניםמשרד158 
המשפטים

ועדתהמכרזים/
היועץהמשפטישל

העירייה

מינוימבקרהעירייה
ותפקידיםבכירים

בעירייההמופיעים
בתוספתהחמישית

לפקודה

סעיפים167)ג()3(
ו–170)ב1()1(לפקודת

העיריות

ק"תהתשס"ט,עמ'558  192

ק"תהתשס"ח,עמ'64  193

ק"תהתשמ"ג,עמ'709  194

ס"חהתשנ"א,עמ'191  195
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

מועצתהעירייה/משרדהפנים159 
הוועדותלבדיקת

מינוייםשמונו
לפיתקנות5ו–5א

לתקנותהעיריות
)נציגיהעירייה

בתאגידעירוני(,
התשס"וצ1962006

כשירותלכהןכנציג
העירייהבתאגיד

עירוני

תקנות4)א()2(ו–8)6(
לתקנותהעיריות)נציגי

העירייהבתאגיד
עירוני(,התשס"וצ2006

שקילתפסלותכהונהרשםהעמותותרשםהעמותות160 
לשמשכחברועדאו

חברבוועדתהביקורת
שלעמותה

סעיף33)א()4(לחוק
העמותות,התש"םצ

1971981

כשירותלכהןרשםהעמותותרשםהעמותות161 
כמפקחלפיהוראות

חוקהעמותות,
התש"םצ1981

סעיף39ב)א()1(
לחוקהעמותות,

התש"םצ1981

כשירותלכהןכבודקרשםהעמותותרשםהעמותות162 
חיצונישלעמותות

סעיף39ד)א()2(
לחוקהעמותות,

התש"םצ1981

כשירותלכהןכחוקררשםהעמותותרשםהעמותות163 
אוחוקרחיצונישל

עמותות

סעיף40)ג()1(
לחוקהעמותות,

התש"םצ1981

משרדהכלכלה164 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מתןרישיוןלעסוק
כקבלןכוחאדם,

ביטולו,סיוגו
והתלייתו

סעיפים3)א()3(,6)א()4(
ו–6)ב(לחוקהעסקת

עובדיםעלידיקבלני
כוחאדם,התשנ"וצ

1981996

משרדהתרבות165 
והספורטרשות

העתיקות

שרהתרבותוהספורט/
מנהלרשותהעתיקות

אועובדאחרשל
הרשותשהוסמךלכך

ביטולאוהתליית
רישיוןלמסחר

בעתיקות

סעיף18)א(לחוק
העתיקות,התשל"חצ

1991978

ק"תהתשס"ו,עמ'478  196

ס"חהתש"ם,עמ'210  197

ס"חהתשנ"ו,עמ'201  198

ס"חהתשל"ח,עמ'76  199
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

ועדתהמשמעתמשרדהמשפטים166 
לפיחוקהפטנטים,

התשכ"זצ2001967

נקיטתאמצעי
משמעתכנגדעורך

פטנטים,מחיקתשמו
מןהפנקס,איסור

לעסוקכעורךפטנטים
לתקופהשלאתעלה

עלחמששנים

סעיף148)א()1(
לחוקהפטנטים,

התשכ"זצ1967

"הרשותהמוסמכת"משרדהביטחון167 
כהגדרתהבסעיף1

לחוקהפיקוחעל
ייצואביטחוני,

התשס"זצ2012007

מתןרישיוןלפיפרקד'
לחוקהפיקוחעל

ייצואביטחוני,
התשס"זצ2007,

ביטולו,התלייתואו
הגבלתו

סעיפים8)1(ו–9לחוק
הפיקוחעלייצוא

ביטחוני,התשס"זצ2007

משרדהרווחה168 
והשירותים

החברתיים

מפקחעלמוסד
משולבכמשמעותו

בחוקהפיקוחעל
מוסדותלטיפול

במשתמשיםבסמים,
התשנ"גצ2021993

כשירותלניהולמוסד
משולב

תקנה48א)3(לתקנות
הפיקוחעלמוסדות

לטיפולבמשתמשים
בסמים)תנאיקבלה

ושהייהשלמטופלים
במוסדמשולב(,

התשנ"דצ2031994

משרדהתחבורה169 
והבטיחותבדרכים

המפקחכהגדרתובצו
הפיקוחעלמצרכים

ושירותים)הסעת
סיור,הסעהמיוחדת

והשכרתרכב(,
התשמ"הצ2041985

מתןרישיוןלמשרד
הסעותולמנהל

מקצועישלמשרד
הסעות

סעיפים19)9(,ו–20)א()5(
לצוהפיקוחעלמצרכים

ושירותים)הסעתסיור,
הסעהמיוחדתוהשכרת

רכב(,התשמ"הצ1985,
בשילובתקנות15ב)1(

עד)3(ו–15גלתקנות
התעבורה

משרדהתחבורה170 
והבטיחותבדרכים

מנהלהאגףלרכב
ושירותיתחזוקה

במשרדהתחבורה
והבטיחותבדרכים,
לרבותאדםשמנהל
האגףלרכבושירותי

אישוראוהסמכת
אדםלמנהלמקצועי

שלמפעלהעוסק
בענייניםהמנויים

בסעיפים

סעיף13)א()5(לצו
הפיקוחעלמצרכים

ושירותים)מוסכים
ומפעליםלכלירכב(,

התש"לצ1970,בשילוב

ס"חהתשכ"ז,עמ'148  200

ס"חהתשס"ז,עמ'398  201

ס"חהתשנ"ג,עמ'126  202

ק"תהתשנ"ד,עמ'1045  203

ק"תהתשמ"ה,עמ'1164  204
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

תחזוקההעביראליו
אתסמכויותיולפיצו

זה,כולןאומקצתן/
ועדתההסמכהלפי

סעיף10לצוהפיקוח
עלמצרכיםושירותים

)מוסכיםומפעלים
לכלירכב(,התש"לצ

2051970

10)א(ו–12)ב(לצו
הפיקוחעלמצרכים

ושירותים)מוסכים
ומפעליםלכלירכב(,

התש"לצ1970

תקנות15ב)1(עד)3(
ו–15גלתקנותהתעבורה

משרדהתחבורה171 
והבטיחותבדרכים

מנהלהאגףלרכב
ושירותיתחזוקה

במשרדהתחבורה
אומישהואאצללו

אתסמכויותיולפי
צוהפיקוח,כולןאו

מקצתן

רישוםבפנקס
השמאיםוביטול
רישוםאותעודה

סעיפים4)א()7(ו–8)א(
לצוהפיקוחעל

מצרכיםושירותים
)שמאירכב(,התש"םצ

2061980,בשילובתקנות
15ב)1(עד)3(ו–15ג

לתקנותהתעבורה

הממונהעלשוקמשרדהאוצר172 
ההון,ביטוחוחיסכון
)המפקחעלהביטוח(

מתןרישיוןלמבקש
שאינותאגיד

תקנה3)ג(לתקנות
הפיקוחעלעסקיביטוח

)רישיוןלסוכןביטוח(,
התשכ"טצ2071969

הממונהעלשוקמשרדהאוצר173 
ההון,ביטוחוחיסכון
)המפקחעלהביטוח(

ביטולאושינויהיתר
לשליטהבמבטח

סעיף33א)א()3(ו–)ג(
לחוקהפיקוחעל

הביטוח

הממונהעלשוקמשרדהאוצר174 
ההון,ביטוחוחיסכון
)המפקחעלהביטוח(

מתןרישיוןסוכן
ביטוחליחיד,ביטולו,

התלייתו,התניית
תנאיםבואושינוי

תנאיו

סעיפים25)א(,)ב()4(
ו–)ג1()1(ו–29)א()6(

לחוקהפיקוחעל
הביטוח

מינויחברלוועדההממשלההממשלה175 
הציבוריתלהצעת

מועמדיםלמנהלים
מיוחדיםולחברי

מינהלותלפיסעיף
78גלחוקהפיקוחעל

הביטוח

סעיף78ג)ד(לחוק
הפיקוחעלהביטוח

ק"תהתש"ל,עמ'2186  205

ק"תהתש"ם,עמ'2182  206

ק"תהתשכ"ט,עמ'804  207
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

הממונהעלשוקמשרדהאוצר176 
ההון,ביטוחוחיסכון
)המפקחעלהביטוח(

מינויוהעברה
מכהונהשלמנהל

מיוחדוחברמינהלה
שלקרןותיקה

סעיפים78ד)א()3(
ו–78ה)ב()3(לחוק

הפיקוחעלהביטוח

הגבלותעלמינוישרהאוצרמשרדהאוצר177 
דירקטור

תקנה4)4(לתקנות
הפיקוחעלשירותים

פיננסיים)ביטוח(
)דירקטוריוןוועדותיו(,

התשס"זצ2082007

משרדהמשפטים178 
משרדהאוצר

היועץהמשפטי
לממשלה/הממונה

עלשוקההון,ביטוח
וחיסכון)המפקחעל

הביטוח(

כשירותלכהןכחבר
ועדתהשקעות

תקנה31)ב()4(לתקנות
הפיקוחעלשירותים

פיננסיים)ביטוח(
)דרכיהשקעתההון
והקרנותשלמבטח

וניהולהתחייבויותיו(,
התשס"אצ2092001

הממונהעלשוקמשרדהאוצר179 
ההון,ביטוחוחיסכון
)המפקחעלהביטוח(

מתןרישיוןיועץ
פיננסיורישיוןשיווק

פנסיוני,ביטולו,
התלייתווהתניית

תנאיםבו

סעיפים5)א()3(,6)א()4(,
9)ג()2(,10)א()2(

ו–)ד(לחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים
)ייעוץ,שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(,
התשס"הצ2102005

ועדתהרישוםמשרדהבריאות180 
כהגדרתהבסעיף1

לחוקהפסיכולוגים,
התשל"זצ2111977

רישום,דחייתרישום,
התליהוביטולשל
רישוםכפסיכולוג

וכןקיוםחקירהבשל
חשדלביצועעבירה

פלילית

סעיפים16)1(,33)5(ו–37
לחוקהפסיכולוגים,

התשל"זצ1977

העברהמכהונהשלשרהבריאותמשרדהבריאות181 
חברבאחתהוועדות

המנויותבסעיף54
לחוקהפסיכולוגים,

התשל"זצ1977

סעיף55)ב()2(לחוק
הפסיכולוגים,
התשל"זצ1977

ק"תהתשס"ז,עמ'1025  208

ק"תהתשס"א,עמ'607  209

ס"חהתשס"ה,עמ'918  210

ס"חהתשל"ז,עמ'158  211
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתרבות182 
והספורט

הרשותהמוסמכת
כהגדרתהבסעיף
1לחוקהצלילה

הספורטיבית,
התשל"טצ2121979

סירובלתתתעודות
וביטולרישיונות
מתחוםהצלילה

הספורטיבית

תקנות28)ב(ו–64
לתקנותהצלילה

הספורטיבית)תעודות(,
התש"םצ2131981

משרדהתרבות183 
והספורט

מינויופקיעתכהונהשרהתרבותוהספורט
כחברהמועצה

לקולנוע

סעיפים4)ו(ו–6)3(לחוק
הקולנוע,התשנ"טצ

2141999

המנהלהכללישלמשרדהבריאות184 
משרדהבריאות,

לרבותמשנהווכל
נושאמשרהבמשרד

הבריאותשהמנהל
הכללימינהאותו

למלאתפקידיםעלפי
פקודתהרופאים]נוסח

חדש[,התשל"זצ
2151976/ועדהמיוחדת

שכונןהמנהל
הכללילענייןזה/שר

הבריאות

ביטולרישיוןרופא,
התלייתואולצורך

נזיפהוהתראה

סעיפים41)5(ו–44א)א(
לפקודתהרופאים]נוסח

חדש[,
התשל"זצ1976

המנהלהכללישלמשרדהבריאות185 
משרדהבריאותאו

עובדמשרדהבריאות
שהסמיךלשםכך

תקנה29א)א1(1לתקנותמתןהתוארמומחה
הרופאים)אישורתואר

מומחהובחינות(,
התשל"גצ2161973

משרדהחקלאות186 
ופיתוחהכפר

מנהלהשירותים
הווטרינרייםבמשרד

החקלאות

זכאותלקבלרישיון
לעסוקברפואה

וטרינרית,ביטולו
והתלייתו

סעיפים5)א()4(
ו–19)א()4(לחוק

הרופאיםהווטרינרים,
התשנ"אצ2171991

ס"חהתשל"ט,עמ'141  212

ק"תהתש"ם,עמ'1380  213

ס"חהתשנ"ט,עמ'53  214

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'594  215

ק"תהתשל"ג,עמ'1924  216

ס"חהתשנ"א,עמ'76  217
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

שרהבריאותהמנהלמשרדהבריאות187 
הכללישלמשרד
הבריאות,לרבות

עובדמשרדהבריאות
שהמנהלאצללו

בכתבאתסמכויותיו
לפיפקודהזו,כולןאו

מקצתן

מתןרישיוןלעסוק
כרוקחוכעוזררוקח,

התלייתו,ביטולו
אוהפעלתאמצעי

משמעת

סעיפים5,3)א()1(
ו–56)א()5(לפקודת

הרוקחים]נוסחחדש[,
התשמ"אצ2181981

המנהלהכללישלמשרדהבריאות188 
משרדהבריאותאו

מישהואהסמיךלכך
לענייןתקנותאלה,

כולןאומקצתן

ביטולהרשאהאישית
לרוקח

תקנה9)ז()5(ו–)6(
לתקנותהרוקחים

)מתןמרשםבידירוקח
בעלהרשאהאישית(,

התשע"דצ2192014

המנהלהכללישלמשרדהבריאות189 
משרדהבריאות

לרבותעובדהמדינה
שהואאצללובכתב

אתסמכויותיולפי
תקנותאלה,כולןאו

מקצתן

ביטולמינוישל
אחראימעקבתקופתי

תקנה26ט)א()4(לתקנות
הרוקחים)תכשירים(,

התשמ"וצ2201986

מנהל,לרבותעובדמשרדהבריאות190 
המכוןלביקורת

תקניםוחומרירפואה
שלהמשרדשהמנהל
הסמיכולענייןתקנות
אלה,כולןאומקצתן,

לשםכך

איסורעלבעלאישור
להעסיקרוקחאחראי

אומנהלאבטחת
האיכותבתפקידו

בעסק

תקנות12)ח()4(
ו–17)ג()4(לתקנות

הרוקחים)תנאיייצור
נאותיםלתכשירים(,

התשס"טצ2212008

יושבראשועדתמשרדהפנים191 
הבחירותהמרכזית

זכאותלהיכלל
ברשימתמועמדים

ולהיבחרחבר
המועצה

סעיפים7)ב(ו–)ד(,7א,
ו–41א)א(לחוקהרשויות

המקומיות)בחירות(,
התשכ"הצ2221965

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694  218

ק"תהתשע"ד,עמ'1464  219

ק"תהתשמ"ו,עמ'906  220

ק"תהתשס"ט,עמ'17  221

ס"חהתשכ"העמ'248  222
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

הוועדהלבחינת192 
השעייתראשי

רשויותבשלהגשת
כתביאישום

הוועדהלבחינת
השעייתראשי

רשויותבשלהגשת
כתביאישום

השעייתראשרשות
מתפקידו

סעיף19אלחוק
הרשויותהמקומיות

)בחירתראשהרשות
וסגניווכהונתם(,

התשל"הצ2231975,
וסעיף6א1לחוק

המועצותהאזוריות
)בחירתראשהמועצה(,

התשמ"חצ1988

ראשהרשותמשרדהפנים193 
המקומית

כשירותלכהן
כמהנדסהרשות

המקומית

סעיף4)4(לחוק
הרשויותהמקומיות

)מהנדסרשותמקומית(,
התשנ"בצ2241991

היועץהמשפטישלרשותמקומית194 
הרשותהמקומית

מינוישלמנהל
יחידתנוערברשות

חינוךמקומית

סעיף4)א()4(ו–4)ב(
לחוקהרשויות

המקומיות)מנהליחידת
נוערומועצתתלמידים

ונוער(,התשע"אצ
2252011

ביתדיןלמשמעתשרהפנים195 
שלעובדיהרשויות

המקומיות

נקיטתאמצעי
משמעתכנגדעובדי

רשותמקומית

סעיף9)6(לחוק
הרשויותהמקומיות

)משמעת(,
התשל"חצ1978

הפסקתכהונהשלשרהמשפטיםמשרדהמשפטים196 
חברבביתהדין
המשמעתישל

הרשויותהמקומיות

סעיף8)ב(לחוק
הרשויותהמקומיות

)משמעת(,
התשל"חצ1978

משרדהפניםמשרד197 
המשפטים

ראשהרשות
המקומית/היועץ

המשפטישלהרשות
המקומית/פרקליט

המחוז

השעייתוהעברת
עובדממשרתואו

מחלקממשרותיו

תקנה7)לתקנות
הרשויותהמקומיות

)משמעת()התאמת
הוראות(,התשל"טצ

2261979

המשרדלביטחון198 
הפנים

מינויוהשעייתנציבהשרלביטחוןהפנים
כבאותוהצלה

סעיפים6)3(ו–7א)3()ג(
לחוקהרשותהארצית

לכבאותוהצלה,
התשע"בצ2272012

ס"חהתשל"ה,עמ'211  223

ס"חהתשנ"ב,עמ'6  224

ס"חהתשע"א,עמ'799  225

ק"תהתשל"ט,עמ'786  226

ס"חהתשע"ב,עמ'702  227
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המשרדלביטחון199 
הפנים

הסמכתחוקרדליקותנציבכבאותוהצלה
וביטולההסמכה

סעיף61)1(לחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה,התשע"בצ2012
ותקנה4)א()1(לתקנות

הרשותהארצית
לכבאותוהצלה)חקירת

דליקות(,התשע"דצ
2282014

המשרדלביטחון200 
הפנים

מפקדמחוזברשות
הכבאות

סעיף17)ג()3(לחוקמינוימתנדב
הרשותהארצית
לכבאותוהצלה,

התשע"בצ2012

הסמכתמפקחנציבכבאותוהצלההמשרדלביטחוןפנים201 
בטיחותאש

סעיף47)א()1(לחוק
הרשותהארצית
לכבאותוהצלה,

התשע"בצ2012

משרדהחינוךמשרד202 
החוץ

פקיעתכהונה,שרהחינוך/שרהחוץ
העברהמכהונה

והשעיהשלחבר
מועצתהרשותושל

מנהלהרשות

סעיפים11)א()2(ו–)ג(
ו–15)א()2(לחוק

הרשותהישראלית
לחילופינוערוצעירים,

התשס"חצ2292008

משרדהתחבורה203 
והבטיחותבדרכים

מועצתהרשות
שמונתהלפיסעיף

12לחוקהרשות
הלאומיתלבטיחות

בדרכים)הוראתשעה(,
התשס"וצ2302006/

שרהתחבורה
והבטיחותבדרכים

פקיעתכהונה
והשעיהשלחבר

מועצתהרשותושל
מנהלהרשות

סעיפים23)א()5(ו–)ג(
ו–27)4(לחוקהרשות

הלאומיתלבטיחות
בדרכים)הוראתשעה(,

התשס"וצ2006

משרדהמשפטים204 
משרדהכלכלה

והתעשייה

היועץהמשפטי
לממשלה/מועצת

הרשותכאמורבסעיף
8לחוקהרשות

הלאומיתלהסמכת
מעבדות,התשנ"זצ

2311997/שרהכלכלה
והתעשייה

סייגלמינויופקיעת
כהונהשלהמנהל
הכללישלהרשות

סעיפים13)ב(ו–14)ב()3(
לחוקהרשותהלאומית

להסמכתמעבדות,
התשנ"זצ1997

ק"תהתשע"ד,עמ'752  228

ס"חהתשס"ח,עמ'821  229

ס"חהתשס"ו,עמ'347  230

ס"חהתשנ"ז,עמ'156  231
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתרבות205 
והספורט

שרהתרבות
והספורט/מועצת
הרשותהלאומית

למורשתיהדות
בוכרה,לפיהעניין

סייגלמינוי,פקיעת
והשעייתכהונת

מנהלהרשותוחברי
המועצה

סעיפים11,7)א()6(,
11)ב(,14)ב()3(ו–14)ג(

לחוקהרשותהלאומית
למורשתיהדותבוכרה,

התשס"זצ2322007

משרדהתרבות206 
והספורט

שרהתרבות
והספורט/מועצת
הרשותהלאומית

למורשתיהדותלוב,
לפיהעניין

סייגלמינוי,פקיעת
והשעייתכהונתמנהל

הרשותוחברי
המועצה

סעיפים11,7)א()6(,
11)ב(,14)ב()3(ו–14)ג(

לחוקהרשותהלאומית
למורשתיהדותלוב,

התשס"זצ2332007

הרשותהלאומיתמשרדראשהממשלה207 
למלחמהבסמים

העברתחברמועצה
מכהונתו

סעיף9)1(לחוקהרשות
הלאומיתלמלחמה

בסמיםובשימושלרעה
באלכוהול,התשמ"חצ

2341988

משרדהתרבות208 
והספורט

פקיעתכהונתהמנהלשרהתרבותוהספורט
הכללישלהרשות

וחברמועצתהרשות

סעיפים11)ב()3(ו–13)2(
לחוקהרשותהלאומית

לתרבותהיידיש,
התשנ"וצ2351996

משרדהתרבות209 
והספורט

פקיעתכהונתהמנהלשרהתרבותוהספורט
הכללישלהרשות

וחברמועצתהרשות

סעיף11)ב()3(ו–13)2(
לחוקהרשותהלאומית

לתרבותהלאדינו,
התשנ"וצ2361996

משרדהמשפטים210 
משרדהתקשורת

היועץהמשפטי
לממשלה/שר

התקשורת

מינויופקיעתכהונה
שלחברמועצת

הרשותושלהמנהל
הכללישלהרשות

סעיפים9)א()5(,10)א(
)2(,10)ה(ו–26)ה(

לחוקהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו,

התש"ןצ2371990

משרדהמשפטים211 
משרדהתקשורת

היועץהמשפטי
לממשלה/ועדת

המכרזים

מתןמכרזזיכיון
לשידורים

סעיף41)א()2(לחוק
הרשותהשנייה

לטלוויזיהורדיו,
התש"ןצ1990

משרדהמשפטים212 
משרדהתקשורת

היועץהמשפטי
לממשלה/מועצת

המנהליםשלחברת
חדשות

פקיעתכהונהשל
דירקטורמטעם

הרשות

סעיף67)ו()2(לחוק
הרשותהשנייה

לטלוויזיהורדיו,
התש"ןצ1990

ס"חהתשס"ז,עמ'101  232

ס"חהתשס"ז,עמ'105  233

ס"חהתשמ"ח,עמ'90  234

ס"חהתשנ"ו,עמ'182  235

ס"חהתשנ"ו,עמ'185  236

ס"חהתש"ן,עמ'59  237
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המשרדלפיתוח213 
הפריפריה,הנגב

והגליל

השרלפיתוח
הפריפריה,הנגב

והגליל/יושבראש
מועצתהרשות

לפיתוחהגליל

כהונהכחברהמועצה
אוכחברהמינהלה

ופקיעתכהונה

סעיפים12)א()2(ו–15)3(
לחוקהרשותלפיתוח

הגליל,התשנ"גצ2381993

משרדהאוצרהמשרד214 
לפיתוחהפריפריה,

הנגבוהגליל

שרהאוצר/השר
לפיתוחהפריפריה,
הנגבוהגליל/יושב

ראשמועצתהרשות
לפיתוחהנגב

כהונהכחברהמועצה
אוכחברהמינהלה
והעברהמתפקידם

סעיפים12)א()2(ו–16)2(
לחוקהרשותלפיתוח

הנגב,התשנ"בצ2391991

משרדהתיירות/215 
משרדראשהממשלה/

עירייתירושלים

מועצתהרשות
לפיתוח/ראש

הממשלהאוהשר
שהממשלהקבעה

אותולענייןחוקזה/
ראשעירייתירושלים,

לפיהעניין

מינוילכהונהכחבר
מועצהוכמנהל
הרשות,פקיעה

והעברהמכהונה

סעיפים10)א()2(,14)2(
ו–19)ב()2(לחוקהרשות

לפיתוחולקידום
התרבות,התיירות

וקשריהחוץשל
ירושלים,התשס"וצ

2402005

הממשלהעיריית216 
ירושלים

יושבראשועדת
השריםלענייני

ירושליםאוהשר
שהממשלהקבעה

אותולענייןחוקזה,
יחדעםשרהאוצר/

ראשעירייתירושלים

כהונהכחברמועצת
הרשותאוכחבר

המינהלהוהעברה
מכהונה

סעיפים11)א()2(ו–14)2(
לחוקהרשותלפיתוח

ירושלים,התשמ"חצ
2411988

העברהמכהונהראשהממשלהמשרדראשהממשלה217 
שלחברהוועדה

המייעצת
כמשמעותהבחוק

הרשותלקידום
מעמדהאישה

התשנ"ח1998צ242

סעיף13)3(לחוקהרשות
לקידוםמעמדהאישה,

התשנ"חצ1998

נשיאהמדינה/משרד218 
הרווחהוהשירותים

החברתיים/משרד
הפנים

נשיאהמדינה
בהמלצתשר

הרווחהוהשירותים
החברתייםשניתנה

לאחרהתייעצותעם
שרהפנים

העברהשלחבר
מועצהמכהונה
ברשותלשיקום

האסיר

סעיף13)1(לחוק
הרשותלשיקוםהאסיר,

התשמ"גצ1983

ס"חהתשנ"ג,עמ'138  238

ס"חהתשנ"ב,עמ'26  239

ס"חהתשס"ו,עמ'98  240

ס"חהתשמ"ח,עמ'168  241

ס"חהתשנ"ח,עמ'171  242
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

סעיף2)ב()3(לחוקהענקתאשרתעולהשרהפניםמשרדהפנים219 
השבות,התש"יצ2431950

השעייתחברמועצתשרהתקשורתמשרדהתקשורת220 
תאגידהשידור

הציבורי

סעיף15)א()6(ו–)ב(
לחוקהשידורהציבורי,

התשע"דצ2442014

מינויוהשעייתשרהתקשורתמשרדהתקשורת221 
חברוועדתהאיתור

למועצתתאגיד
השידורהציבורי

סעיפים29)ג(ו–34)א()4(
לחוקהשידורהציבורי,

התשע"דצ2014

מועצתתאגיד222 
השידורהציבורי

מועצתתאגיד
השידורהציבורי

העברתהמנהל
הכללישלמועצת

תאגידהשידור
הציבורימתפקידו

סעיפים40)ב()5(ו–41
לחוקהשידורהציבורי,

התשע"דצ2014

ביטולאוהתלייתשרהבריאותמשרדהבריאות223 
הרשאהלעסוק

בהיפנוט

סעיף18)5(לחוק
השימושבהיפנוזה,

התשמ"דצ2451984

ביתהדיןהמשמעתי224 
לפיסעיף192דלחוק

השיפוטהצבאי

ביתהדיןהמשמעתי
לפיסעיף192דלחוק

השיפוטהצבאי

נקיטתאמצעי
משמעתכנגדשופט

צבאימשפטאי

סעיף192ד)ג()3(לחוק
השיפוטהצבאי

ועדתהפיקוחלפימשרדהמשפטים225 
סעיף16אלחוק

התביעותשלקרבנות
השואה)הסדר

הטיפול(,התשי"זצ
2461957

דיוןבתלונותנגד
מטפליםבשלעבירות

משמעתיות

סעיף16ג)5(לחוק
התביעותשלקרבנות

השואה)הסדרהטיפול(,
התשי"זצ1957

שרהפניםבאמצעותמשרדהפנים226 
הוועדהלבחינת

השעייתראשי
רשויותבשלהגשת

כתביאישום/היועץ
המשפטילממשלה

כשירותחבר
מוסדתכנוןמקומי

והשעייתומתפקידו

סעיף44בלחוקהתכנון
והבנייה,התשכ"הצ

2471965

הוועדההמייעצתמשרדהאוצר227 
שהוקמהלפי

סעיף202דלחוק
התכנוןוהבנייה,

התשכ"הצ1965

מתןרישיוןשמאי
מכריעהתלייתו

ומחיקתו

סעיפים202ה)3(,
202ט)ב()1(ו–)ג(לחוק

התכנוןוהבנייה,
התשכ"הצ1965

ס"חהתש"י,עמ'159  243

ס"חהתשע"ד,עמ'778  244

ס"חהתשמ"ד,עמ'170  245

ס"חהתשי"ז,עמ'74  246

ס"חהתשכ"ה,עמ'307  247
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

מתןרישיוןלמכוןשרהאוצרמשרדהאוצר228 
בקרה

סעיף158טו)א()3(
לחוקהתכנוןוהבנייה,

התשכ"הצ1965

שרהאוצראוהשרמשרדהאוצר229 
הממונה

ביטולהרשאהלבקר
מורשה

סעיף158כב)ה()2(
לחוקהתכנוןוהבנייה,

התשכ"הצ1965

הסמכתמפקחיםשרהאוצרמשרדהאוצר230 
לשםפיקוחעלמכוני

הבקרה

סעיף158לא)ב()1(
לחוקהתכנוןוהבנייה,

התשכ"הצ1965

משרדהתחבורה231 
והבטיחותבדרכים

ועדתהמוניות
שמונתהלפי

סעיף14אלפקודת
התעבורה

זכאותלרישיון
להפעלתמונית
והיתרלהעברת
רישיוןלהפעלת

מונית

סעיפים14)2(ו–14ד
לפקודתהתעבורה

משרדהתחבורה232 
והבטיחותבדרכים

המפקחעלהתעבורה
כהגדרתובסעיף1
לפקודתהתעבורה

מתןרישיוןלהפעלת
קושירותלמוניות,
ביטולו,הגבלתואו

התלייתו

סעיפים14ח)ב()3(
ו–14יג)א()2(לפקודת

התעבורה

משרדהתחבורה233 
והבטיחותבדרכים

סמנכ"לבכירתנועה
במשרדהתחבורה

)"רשותהרישוי"(או
מישהואאצללואת

סמכויותיולפיפקודת
התעבורהותקנות

התעבורה,כולןאו
מקצתן

מינויבכתבלבוחן,
חידוש/אי–חידוש,

התלייהאוביטולשל
כתבמינוי

תקנה1לתקנות
התעבורה)הגדרת

"בוחן"(בשילובתקנות
15ב)1(עד)3(ו–15ג

לתקנותהתעבורה

משרדהתחבורה234 
והבטיחותבדרכים

רשותהרישוי
כהגדרתהבסעיף1

לפקודתהתעבורה

ייחודתומסחרי
לסוחרשלרכבמנועי

תקנה292א)א()2(
לתקנותהתעבורה

משרדהתחבורה235 
והבטיחותבדרכים

הרשותכהגדרתה
בתקנה579לתקנות

התעבורה/ועדת
ההסמכהכמשמעותה

בתקנה584)א1(
לתקנותהאמורות

מתןכתבהסמכה
לקציןבטיחות

תקנה582)5(לתקנות
התעבורה

משרדהבינוי236 
והשיכון

הסמכתמפקחעלשרהבינויוהשיכון
דיורבהישגיד

סעיף11)ב()1(לתוספת
השישיתלחוק

התכנוןוהבנייה,
התשכ"הצ1965
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהכלכלה237 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינויופקיעתכהונה
שלחברבוועדת

האימוץאומשקיף
לפיסעיף8בלחוק
התקנים,התשי"גצ

2481953

סעיפים8ב)ג()1(
ו–)2(ו–8ו)א()2(לחוק

התקנים,התשי"גצ1953

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת238 
משרדהתקשורתאו

מישהואהסמיכו
לענייןתקנותאלה,
דרךכללאולעניין

מסוים

תנאיםמוקדמים
לבקשתרישיוןרדיו

טלפוןנייד

סעיף4)א2()2(לחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(,
התשמ"בצ1982ותקנה

10)ב(לתקנותהתקשורת
)בזקושידורים()הליכים

ותנאיםלקבלתרישיון
כלליאחוד(,התש"עצ

2492010

שרהתקשורת/משרדהתקשורת239 
המועצהלשידורי

כבליםושידורילווין

מתןרישיונות
לשידוריכבליםולווין

סעיפים6ח2)2(ו–6מז)2(
לחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,

התשמ"בצ1982

מינויוהעברהשרהתקשורתמשרדהתקשורת240 
מכהונהשלחבר

בוועדההמייעצת
לענייןעיצומים

כספיים

סעיפים37א1)ג()1(
ו–)2(ו–37א1)ד(

)3(לחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,

התשמ"בצ1982

מינוימפקחעלשרהתקשורתמשרדהתקשורת241 
ביצועהוראות
חוקהתקשורת

)בזקושידורים(,
התשמ"בצ1982

סעיף37יא)ב()1(
לחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,

התשמ"בצ1982

המועצהלשידורימשרדהתקשורת242 
כבלים

בקשהלשידורערוץ
במשותף,התנייתה

ודחייתה

כלל39א1)יב()3(
לכלליהתקשורת)בזק

ושידורים()בעלרישיון
לשידורים(,התשמ"חצ

2501987

ס"חהתשי"ג,עמ'30  248

ק"תהתש"ע,עמ'646  249

ק"תהתשמ"ח,עמ'138  250
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת243 
משרדהתקשורתאו

מישהואהסמיכו
לענייןתקנותאלה,
דרךכללאולעניין

מסוים

תנאיםמוקדמים
לבקשתרישיוןכללי

ייחודי

תקנה11)ב(לתקנות
התקשורת)בזק

ושידורים()הליכים
ותנאיםלקבלתרישיון

כלליייחודי(,התשס"דצ
2512004

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת244 
משרדהתקשורת

אומישהואהסמיך
לענייןתקנותאלה,
דרךכללאולעניין

מסוים

תנאיםמוקדמים
לבקשתרישיוןכללי

למתןשירותיבזק
בין־לאומיים

תקנה10)ב(לתקנות
התקשורת)בזק

ושידורים()הליכים
ותנאיםלקבלתרישיון

כללילמתןשירותי
בזקבין־לאומיים(,

התשס"דצ2522004

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת245 
משרדהתקשורת

אומישהואהסמיך
לענייןתקנותאלה,
דרךכללאולעניין

מסוים

תנאיםמוקדמים
לבקשתרישיוןכללי

למתןשירותיבזק
פנים־ארצייםנייחים

תקנה11)ב(לתקנות
התקשורת)בזק

ושידורים()הליכים
ותנאיםלקבלתרישיון

כללילמתןשירותיבזק
פנים־ארצייםנייחים(,

התש"סצ2532000

מינויוהפסקתכהונהשרהתקשורתמשרדהתקשורת246 
שלחברבוועדה

המייעצת

תקנה2)ג()5(ו–)ה(
)2(לתקנותהתקשורת
)בזקושידורים()ועדה

מייעצת(,התשע"אצ
2542011

משרדהתרבות247 
והספורט

מינוילכהונהכחברשרהתרבותוהספורט
מועצה,פקיעה

והעברהמכהונה

סעיפים4)ה(ו–6)3(
לחוקהתרבות

והאמנות,התשס"גצ
2552002

שרהחינוך/המנהלמשרדהחינוך248 
הכללישלמשרד

החינוך

פקיעתחברותושל
אדםבוועדהחינוך

סעיף7)א()4(לתקנון
ועדהחינוך,התשל"הצ

2561974

משרדהחקלאות249 
ופיתוחהכפר

ועדתשמיטה
ממלכתית

הפסקתכהונהשל
חברועדתהשמיטה

הממלכתית

סעיף6)3(ו–)4()ד(לחוק
ועדתשמיטהממלכתית,

התשס"חצ2572008

ק"תהתשס"ד,עמ'758  251

ק"תהתשס"ד,עמ'402  252

ק"תהתש"סעמ'886  253

ק"תהתשע"א,עמ'926  254

ס"חהתשס"ג,עמ'64  255

ס"חהתשל"ה,עמ'547  256

ס"חהתשס"ח,עמ'254  257
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

העברהמכהונהראשהממשלהמשרדראשהממשלה250 
שלחברהמועצה

הציבוריתכמשמעה
בחוקזאבז'בוטינסקי

)ציוןזכרוופועלו(,
התשס"הצ2582005

סעיף7)ג(לחוקזאב
ז'בוטינסקי)ציוןזכרו

ופועלו(,התשס"הצ2005

המנהלהכללישלמשרדהבריאות251 
משרדהבריאות

העברתחברועדת
אתיקהמכהונתו

תקנה5)ב()1(לתקנות
זכויותהחולה)דרכי

מינוי,תקופתכהונה,
וסדריעבודהשלועדות

אתיקה(,התשנ"זצ
2591996

כשירותלקבלתעודהשרהחינוךמשרדהחינוך252 
כמאבחןמוכר,

ביטולהוהתלייתה

סעיפים6)א()3(ו–8)2(
לחוקזכויותתלמידים

עםלקותלמידה
במוסדותעל־תיכוניים,

התשס"חצ2602008

דחייתהצעהועדתמכרזיםמשרדממשלתי253 
לרכישתעבודהאו

שירותיםעתיריכוח
אדםעקבהרשעה

בדיניעבודה

תקנה6א)א()1(לתקנות
חובתהמכרזים,
התשנ"גצ2611993

מוסדלהשכלה254 
גבוהה

ועדתהמכרזיםשל
המוסדשמונתהלפי

תקנה13לתקנות
חובתהמכרזים

)התקשרויותשל
מוסדלהשכלה

גבוהה(,התש"עצ
2622010

דחייתהצעה
לרכישתעבודהאו

שירותיםעתיריכוח
אדם

תקנה11)א()1(לתקנות
חובתהמכרזים

)התקשרויותשלמוסד
להשכלהגבוהה(,

התש"עצ2010

משרדהכלכלה255 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינויאוכהונהכחבר
ההנהלה

תקנה6לתקנותחופשה
שנתית)קרנותחופשה(,

התשי"אצ2631951

ס"חהתשס"ה,עמ'268  258

ק"תהתשנ"ו,עמ'80  259

ס"חהתשס"ח,עמ'434  260

ק"תהתשנ"ג,עמ'826  261

ק"תהתש"ע,עמ'774  262

ק"תהתשי"א,עמ'1610  263
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

ועדתרישויכמשמעהמשרדהמשפטים256 
בסעיף2לחוק

חוקריםפרטיים
ושירותישמירה,

התשל"בצ2641972/
ועדתמשמעת

כמשמעהבסעיף22
לחוקהאמור

מתןרישיוןלעסוק
כחוקרפרטי,שלילתו

והתלייתו

סעיפים4)א()6(ו–25)א(
לחוקחוקריםפרטיים

ושירותישמירה,
התשל"בצ1972

ועדתרישויכמשמעהמשרדהמשפטים257 
בסעיף2לחוק

חוקריםפרטיים
ושירותישמירה,

התשל"בצ1972/ועדת
משמעתכמשמעה

בסעיף22לחוק
האמור

מתןרישיוןלאדם
לקייםמשרדלשירותי

שמירה,לארגן
שירותישמירהאו

לעסוקכשומרבסוגי
שמירה,שלילתו

והתלייתו

סעיפים19)א(ו–25)א(
לחוקחוקריםפרטיים

ושירותישמירה,
התשל"בצ1972

תנאיםלרישוםגורםרשםגורמיםמאשריםמשרדהמשפטים258 
מאשר,מחיקתרישום

שלגורםמאשראו
התלייתתוקפו

סעיף11)א()5(לחוק
חתימהאלקטרונית,

התשס"אצ2652001

רשםכמשמעומשרדהמשפטים259 
בתקנותחתימה

אלקטרונית)רישום
גורםמאשרוניהולו(,

התשס"בצ2662001

תפקודכמבקרלעניין
תקנותחתימה

אלקטרונית)רישום
גורםמאשרוניהולו(,

התשס"בצ2001

תקנה2)8()ג(לתקנות
חתימהאלקטרונית
)רישוםגורםמאשר

וניהולו(,התשס"בצ2001

המשרדלאיכות260 
הסביבה

האחראיעלתחום
הציודוהסוללות

במשרד

הכרהוביטולהכרה
בחברהכ"גוףיישום

מוכר"כמשמעותו
בסעיף8לחוקלטיפול
סביבתיבציודחשמלי
ואלקטרוניובסוללות,

התשע"בצ2672012

סעיפים14)א()6(
ו–16)א()2(לחוקטיפול
סביבתיבציודחשמלי
ואלקטרוניובסוללות,

התשע"בצ2012

ס"חהתשל"ב,עמ'90  264

ס"חהתשס"א,עמ'210  265

ק"תהתשס"ב,עמ'6  266

ס"חהתשע"ב,עמ'530 268  267

ס"חהתשמ"ה,עמ'60  269
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המינהלהלסיועמשרדראשהממשלה261 
למתיישביחבל

עזהוצפוןהשומרון
וליישוםתכנית

ההתנתקות

כשירותוהעברה
מתפקידשלמנהל

מסדירומפרקמסדיר

תקנות2)א()1(ו–4)א()2(
לתקנותיישוםתכנית

ההתנתקות)כשירות
והעברהמתפקידשל

מנהלמסדירומפרק
מסדיר(,התשס"הצ

2682005

תאגידבריאות262 
כהגדרתובסעיף
21לחוקיסודות

התקציב,התשמ"הצ
2691985

תאגידבריאות
כהגדרתו

בסעיף21לחוק
יסודותהתקציב,

התשמ"הצ1985

כשירותלכהן
כדירקטורוכעובד
בתאגידהבריאות

תקנות2)ג(ו–15)א1(
לתקנותיסודותהתקציב

)כלליםלפעולתתאגיד
בריאות(,התשס"בצ

2702002

משרדהאוצרמשרד263 
הבינויוהשיכון

שרהמשפטים/שר
האוצר

פקיעתכהונהשל
חברבוועדתפיצויים

סעיף7)ד()2(לחוק
כבישארצילישראל,

התשנ"הצ2711994

המנהלהכללישלמשרדהתקשורת264 
המשרדאועובדאחר

שלהמשרד,אשר
השרהסמיכולעניין

היתרזה,כולואו
חלקו

מתןהיתרכללי
לאיסוף,העברה,או
מסירהשלמכתבים

ליחידולתאגיד

סעיף3)1()ב(ו–)2()ב(
להיתרכללילאיסוף,

העברהאומסירהשל
מכתבים,התשס"גצ

2722003

משרדהכלכלה265 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מתןתעודתהכרה
כבודקשכרמוסמך

סעיף40)א()2(לחוק
להגברתהאכיפה
עלדיניהעבודה,

התשע"בצ2732011

המשרדלביטחון266 
הפניםמשרד

המשפטיםנציבות
שירותהמדינה

השרלביטחוןהפנים/
היועץהמשפטי
לממשלה/נציב

שירותהמדינה

מינויוביטולכהונת
מנהלהרשות

סעיפים5)ב()3(ו–6)ב(
)4()ד(לחוקלהגנהעל

עדים

משרדהכלכלה267 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

הסמכתמפקחים
לביצועהוראות

החוקלהגנתהספרות
והסופריםבישראל

)הוראתשעה(,
התשע"גצ2742013

סעיף13)ג()1(לחוק
להגנתהספרות

והסופריםבישראל
)הוראתשעה(,
התשע"גצ2013

ק"תהתשס"ה,עמ'768  268

ס"חהתשמ"ה,עמ'60  269

ק"תהתשס"ב,עמ'325  270

ס"חהתשנ"ה,עמ'38  271

י"פהתשס"ג,עמ'1316  272

ס"חהתשע"ב,עמ'62  273

ס"חהתשע"ג,עמ'208  274
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדראשהממשלה268 
משרדהמשפטים

ראשהממשלהאושר
שייקבעעלידולעניין
חוקלהנצחתזכרושל

מנחםבגין,התשנ"חצ
2751998/יושבראש

המועצה/יושבראש
הוועדהמנהל/היועץ

המשפטילממשלה

פקיעתכהונתםשל
חברמועצהוראש

המרכז

סעיפים15)2(ו–20)ב()3(
לחוקלהנצחתזכרו

שלמנחםבגין,
התשנ"חצ1998

העברהמכהונהראשהממשלהמשרדראשהממשלה269 
שלחברהמועצה

הציבוריתכמשמעה
בחוקלהנצחתזכרו

שלרחבעםזאבי,
התשס"הצ2762005

סעיף7)ג(לחוקלהנצחת
זכרושלרחבעםזאבי,

התשס"הצ2005

משרדהאוצרמשרד270 
התרבותוהספורט

שרהאוצר/שר
התרבותוהספורט

כהונה,העברה
והשעיהשלחבר

מועצה

תקנה4)ב(לתקנות
להסדרההימורים

בספורט)דרכימינוי
חבריהמועצהותקופת

כהונתם(,התשכ"חצ
2771967

המשרדלאיכות271 
הסביבה

הכרהוביטולהכרההאחראיעלהאריזות
בחברהכ"גוףמוכר"

כמשמעותובסעיף
9לחוקלהסדרת

הטיפולבאריזות,
התשע"אצ2782011

סעיפים12)א()7(
ו–14)א()2(

לחוקלהסדרת
הטיפולבאריזות,

התשע"אצ2011

משרדהחקלאות272 
ופיתוחהכפר

שרהחקלאותופיתוח
הכפר/רופאוטרינר

עירוני

מתןרישיוןלהחזקת
כלבשהנפיקה

הרשותהמקומית
שבתחומהמתגורר,

דרךקבע,בעליושל
הכלב,וביטולו

סעיף3)ג()2(לחוק
להסדרתהפיקוחעל

כלבים,התשס"גצ
2792002

ס"חהתשנ"ח,עמ'188  275

ס"חהתשס"ה,עמ'698  276

ק"תהתשכ"ח,עמ'389  277

ס"חהתשע"א,עמ'278  278

ס"חהתשס"ג,עמ'216  279
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

הסמכתפקחיםראשרשותמקומיתרשותמקומית273 
עירוניים

סעיף3)א()1(לחוק
לייעולהאכיפה

והפיקוחהעירוניים
ברשויותמקומיות

)הוראתשעה(,
התשע"אצ2802011

סעיף8א)ג()2(לחוקהסמכתסדרןממונהשרהבריאותמשרדהבריאות274 
למניעתהעישון

במקומותציבוריים
והחשיפהלעישון,

התשמ"גצ2811983

"מעסיק"כהגדרתו275 
בסעיף1לחוק

למניעתהעסקהשל
עבריינימיןבמוסדות

מסוימים,התשס"אצ
2822001

"מעסיק"כהגדרתו
בסעיף1לחוק

למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים,
התשס"אצ2001

מניעתהעסקה
והפסקתהעסקהשל

עבריינימין

סעיפים3,2ו–4)ו(
לחוקלמניעתהעסקה

שלעבריינימין
במוסדותמסוימים,

התשס"אצ2001

המשרדלאיכות276 
הסביבה

מתןרישיון,ביטולו,מנהלרישויאסבסט
התלייתו,הגבלתו,

וסירובלחידושו
לקבלןאסבסט,עובד

אחראי,מפקחאסבסט
פריך,לביצועבדיקות

מעבדתאנליזה,
מעבדהדוגמתודוגם

אסבסט

סעיפים16)א()3(,
17)ב()1()ד(,18)4(,

19)א()3(,20)א()3(,
32)א()5(ו–32)ג(לחוק

למניעתמפגעיאסבסט
ואבקמזיק,התשע"אצ

2832011

המשרדלאיכות277 
הסביבה

הסמכתפקחלענייןהשרלאיכותהסביבה
חוקלמניעתמפגעי
אסבסטואבקמזיק,

התשע"אצ2011

סעיף51)ב(לחוק
למניעתמפגעי

אסבסטואבקמזיק,
התשע"אצ2011

ס"חהתשע"א,עמ'1057  280

ס"חהתשמ"ג,עמ'148  281

ס"חהתשס"א,עמ'509  282

ס"חהתשע"א,עמ'694  283

ס"חהתשי"ט,עמ'234  284
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

מנהלרשותהמסים/רשותהמסים278 
המנהל,המינהלה/

ועדתעררלפיחוק
לעידודהשקעותהון,

התשי"טצ2841959

הגדרתחברהכ"חברה
מוטבת"וכ"חברה

מועדפת"ומתן
אישורמראשלזכאות

להטבותבמסלול
החלופילפיחוק

לעידודהשקעותהון

סעיפים51)הגדרת
"חברהמוטבת"ו"חברה

מועדפת"(ו–51טלחוק
לעידודהשקעותהון,

התשי"טצ1959

מנהלרשותהמסים/רשותהמסים279 
מינהלתמרכז

ההשקעות

התנייתמתןאישור
תכניתבידימינהלת

מרכזההשקעות
בקיוםהוראות

חוקשכרמינימום,
התשמ"זצ2851987

תקנה2)2(לתקנות
לעידודהשקעותהון

)התנייתאישורים
—שכרמינימום(,
התשע"אצ2862011

מנהלרשותהמסים/רשותהמסים280 
מינהלתמרכז

ההשקעות

תקנות2ו–3לתקנותמתןאישורלתכנית
עידודהשקעותהון

)תנאיםלמתןאישור
שעניינםשמירהעל

איכותהסביבה(,
התשע"בצ2872012

משרדהכלכלה281 
התעשייהמשרד

האוצר

שרהכלכלה
והתעשייה/שרהאוצר

הפסקתכהונהשל
חברועדתהמחקראו

השעייתו

סעיף9א)א()2(ו–)ג(
לחוקלעידודמחקר

ופיתוחבתעשייה,
התשמ"דצ2881984

משרדהכלכלה282 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינוילכהונהכחבר
מועצתהרשות
לקידוםמעמד

האישה,סיוםכהונה
והעברהמכהונה

סעיף7)א()3(לחוק
לעידודשלשילוב

וקידוםשלנשים
בעבודהושלהתאמת

מקומותעבודהלנשים,
התשס"חצ2892008

ס"חהתשמ"ז,עמ'206  285

ק"תהתשע"א,עמ'1277  286

ק"תהתשע"ב,עמ'1656  287

ס"חהתשמ"ד,עמ'100  288

ס"חהתשס"ח,עמ'482  289

ק"תהתשע"ד,עמ'230  290

ס"חהתשע"א,עמ'658  291
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהכלכלה283 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

תנאיסףלהגשת
בקשהלמענקאו

אותהכרהעלקידום
נשים

תקנה7)1(לתקנות
לעידודשלשילוב

וקידוםשלנשים
בעבודהושלהתאמת

מקומותעבודהלנשים,
התשע"דצ2902013

מינוימנהלהרשותשרהביטחוןמשרדהביטחון284 
לפינוימוקשים

סעיף8)3(לחוק
לפינוישדותמוקשים,

התשע"אצ2912011

הסמכתמפקחלשםשרהחינוךמשרדהחינוך285 
מילויהוראותחוק
לפיקוחעלאיכות

המזוןולתזונהנכונה
במוסדותחינוך,

התשע"דצ2922014

סעיף20)ב()1(לחוק
לפיקוחעלאיכותהמזון
ולתזונהנכונהבמוסדות

חינוך,התשע"דצ2014

משרדהחקלאות286 
ופיתוחהכפר

שרהחקלאותופיתוח
הכפר

מתןהיתרלשימוש
בסמלנוהלמשופר,

התלייתווביטולו

סעיפים5)א()3(
ו–6)א()1(לחוקלפיקוח

עלייצורהצמח
ושיווקו,התשע"אצ

2932011

משרדהחקלאות287 
ופיתוחהכפר

שרהחקלאותופיתוח
הכפר

מתןאישורלשמש
כגוףבקרה,התלייתו

וביטולו

סעיפים9)ב()2(
ו–10)א()1(לחוקלפיקוח

עלייצורהצמח
ושיווקו,התשע"אצ2011

ועדתהמינוייםלשכתעורכיהדין288 
כמשמעהבסעיף18ד

לחוקלשכתעורכי
הדין,התשכ"אצ1961

כשירותופקיעת
כהונהכחברביתדין

משמעתי

סעיפים16)א(1ו–17א)3(
לחוקלשכתעורכי

הדין,התשכ"אצ1961

הוועדהמוסמךומילשכתעורכיהדין289 
שהוסמךעלידייושב

ראשהלשכה

מתןהחלטהבבקשה
להתקבלכחבר

בלשכתעורכיהדין

סעיף44לחוק
לשכתעורכיהדין,

התשכ"אצ1961

אי–חידושהחברותלשכתעורכיהדיןלשכתעורכיהדין290 
בלשכתעורכיהדין

והפסקתהחברותבה

סעיפים52א)ג(ו–)ד(
לחוקלשכתעורכי

הדין,התשכ"אצ1961

ס"חהתשע"ד,עמ'762  292

ס"חהתשע"א,עמ'1075  293

ק"תהתשמ"ב,עמ'1486  294

ק"תהתשנ"ב,עמ'1542  295
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

סירובלרשוםמבקשלשכתעורכיהדיןלשכתעורכיהדין291 
במרשםעורכיהדין

הזרים

סעיף98ו)ב()1(לחוק
לשכתעורכיהדין,

התשכ"אצ1961

כשירותלמועמדותועדתהבחירותלשכתעורכיהדין292 
למוסדממוסדות

הלשכה

כלל11א)1(לכללי
לשכתעורכיהדין
)בחירותלמוסדות

הלשכה(,התשמ"בצ
2941982

השעייתופקיעתנשיאמגןדודאדוםמשרדהבריאות293 
כהונהשלחבר

מועצהוחברהוועד
הפועל

סעיפים12)ב(ו–25)א()4(
לתקנוןמגןדודאדום,

התשנ"בצ2951992

מינויופקיעתכהונהיו"רהכנסתהכנסת294 
שלחברהמועצה

המייעצת

סעיפים6)ב(ו–11)א()2(
לחוקמוזאוןהכנסת,

התש"עצ2962010

המנהלהכללישלמשרדהחינוך295 
משרדהחינוך,או

סגנו

מתןרישיוןלפתיחת
מוסדחינוךאו
קיומוכמשמעו

בחוקמוסדותחינוך
תרבותייםייחודיים,

התשס"חצ2972008

סעיף12לחוק
מוסדותחינוך

תרבותייםייחודיים,
התשס"חצ2008

פקיעתחברותושלשרהחינוךמשרדהחינוך296 
אדםבמועצתהחינוך

המשלב

סעיף6)א()4(לתקנון
מועצתהחינוךהמשלב,

התשע"בצ2982012

ועדתהבחירות297 
שמונתהלפיתקנה
11לתקנותמועצת

הצמחים)ייצור
ושיווק()דרכימינוי

חבריהמועצהוחברי
ועדותענפיות(,

התשס"וצ2992006

יושבראשועדת
הבחירותשמונתה

לפיתקנה11לתקנות
מועצתהצמחים

)ייצורושיווק()דרכי
מינויחבריהמועצה

וחבריועדותענפיות(,
התשס"וצ2006,אומי
שהואמינהלענייןזה

סייגיםלמועמדות
ופקיעתכהונה

שלחברבמועצת
הצמחיםובוועדות

הענפיות

תקנות19א)1(ו–39ׁׁׁׁ)2(
לתקנותמועצת

הצמחים)ייצורושיווק(
)דרכימינויחברי

המועצהוחבריועדות
ענפיות(,התשס"וצ2006

ס"חהתש"ע,עמ'572  296

ס"חהתשס"ח,עמ'742  297

ק"תהתשע"ב,עמ'538  298

ק"תהתשס"ו,עמ'632  299

ק"תהתשכ"ד,עמ'837  300

ס"חהתשס"א,עמ'62  301

ס"חהתש"ך,עמ'57  302
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהחקלאות298 
ופיתוחהכפר

מנהלהשירותים
הווטרינריים

ביטולהסכמה
להעסקתרופא

וטרינרי

תקנה23)א(לתקנות
מחלותבעליחיים

)שחיטתבהמות(,
התשכ"דצ3001964

המנהלהכללישלמשרדהבריאות299 
משרדהבריאותאו

מישהמנהלהסמיכו
לענייןחוקזה,כולו

אוחלקו

מתןרישיוןלעריכת
בדיקותגנטיות

למעבדהרפואית,
ביטולו,סיוגו,

התנייתווהתלייתו

סעיפים4)א()3(,6)א()5(
ו–6)ב(לחוקמידעגנטי,

התשס"אצ3012000

משרדהחקלאות300 
ופיתוחהכפרמשרד

האוצררשותמקרקעי
ישראלמשרד

המשפטים

יושבראשמועצת
רשותמקרקעי
ישראל/היועץ

המשפטילממשלה

מינויוהשעיה
מכהונהכחברמועצה

סעיפים4ג)2(ו–)3(,
4ד)א()2(ו–4ד)ג(לחוק

רשותמקרקעיישראל,
התש"ךצ3021960

מנהלמיסוירשותהמסים301 
מקרקעין/המנהל

כמשמעובחוק
מיסוימקרקעין)שבח

ורכישה(,התשכ"גצ
3031963

תיקוןשומהבעקבות
הרשעתמוכרזכות

במקרקעין,עושה
פעולהבאיגוד

מקרקעין,רוכשזכות
במקרקעיןאורוכש

זכותבאיגודמקרקעין

סעיף85)ב(לחוק
מיסוימקרקעין)שבח

ורכישה(,התשכ"גצ1963

משרדהמשפטים302 
משרדהכלכלה

והתעשייה

היועץהמשפטי
לממשלה/המנהל

הכללישלמכון
התקניםהישראלי

פקיעתכהונתושל
חברהוועדהפועל

סעיף29)3(לתקנוןמכון
התקניםהישראלי,

התשס"גצ3042002

מכוןהתקנים303 
הישראלי

המועצההכללית
שלמכוןהתקנים

הישראלי

תנאיכשירותלכהן
כראשמכוןהתקנים

הישראלי

סעיף23)א()6(לתקנון
מכוןהתקניםהישראלי,

התשס"גצ2002

המשרדלהגנת304 
הסביבה

מינוימפקחיםלפיהשרלהגנתהסביבה
חוקמניעתזיהום

הים)הטלתפסולת(,
התשמ"גצ3051983

סעיף5)ב(לחוקמניעת
זיהוםהים)הטלת

פסולת(,התשמ"גצ1983

ס"חהתשכ"ג,עמ'156  303

ק"תהתשס"ג,עמ'133  304

ס"חהתשמ"ג,עמ'110  305

ס"חהתשמ"ח,עמ'118  306

דינימדינתישראל,נוסחחדש33,עמ'630  307
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המשרדלאיכות305 
הסביבה

הסמכתמפקחיםהשרלאיכותהסביבה
לענייןחוקמניעת

זיהוםהיםממקורות
יבשתיים,התשמ"חצ

3061988

סעיף5)ב(לחוק
מניעתזיהוםהים

ממקורותיבשתיים,
התשמ"חצ1988

המשרדלהגנת306 
הסביבה

הסמכתמפקחיםהשרלהגנתהסביבה
למניעתזיהוםמי־ים

בשמן

סעיף6)ב(לפקודת
מניעתזיהוםמי־ים
בשמן]נוסחחדש[,

התש"םצ3071980

מנהלרשותהמסים/רשותהמסים307 
מנהלכהגדרתו

בפקודתמסהכנסה/
פקידשומהכהגדרתו

בפקודתמסהכנסה

גבייתמסבנסיבות
מיוחדות,סמכות

לדרושידיעות
רשמיות,עיון

בפרוטוקולועריכת
חקירה

סעיפים119א)ג1(
ו–147)א()2(ו–)3(

לפקודתמסהכנסה

הממונהעלשוקמשרדהאוצר308 
ההון,ביטוחוחיסכון

במשרדהאוצר

מינוילכהונהבחבר
בוועדתהשקעות

תקנה41ה5)ב()3(
לתקנותמסהכנסה

)כלליםלאישורולניהול
קופותגמל(,התשכ"דצ

3081964

המנהלכמשמעונציבותמסהכנסה309 
בהוראותמס

הכנסה)ניהולפנקסי
חשבונות(,התשל"גצ

3091973

מתןאישורממזער
מוסמך

סעיף36)סעיף1לנספח
ד(להוראותמסהכנסה

)ניהולפנקסיחשבונות(,
התשל"גצ1973

משרדהתחבורה310 
והבטיחותבדרכים

מנהללענייןמסילות
הברזל

מתןהיתרהפעלת
מסילתברזלמקומית

סעיף46ז)4(לפקודת
מסילותהברזל]נוסח

חדש[,התשל"בצ3101972

משרדהתחבורה311 
והבטיחותבדרכים

מנהללענייןמסילות
הברזל

מתןרישיוןמנהל
תפעולבמסילה

מקומית

סעיף46טו)א()2(
לפקודתמסילות

הברזל]נוסחחדש[,
התשל"בצ1972

ק"תהתשכ"ד,עמ'1302  308

ק"תהתשל"ג,עמ'626  309

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485  310

ק"תהתשע"ב,עמ'640  311



1365 הצעותחוקהממשלהצ1071,כ"אבתמוזהתשע"ו,2016 7 27

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתחבורה312 
והבטיחותבדרכים

מנהללענייןמסילות
ברזל

מתןרישיוןלנהיגת
רכבתמקומית

סעיף46יט)א()3(
לפקודתמסילות

הברזל]נוסחחדש[,
התשל"בצ1972

משרדהתחבורה313 
והבטיחותבדרכים

רופאבמכוןהרפואי
לבטיחותבדרכים

המוסמךלערוך
בדיקותרפואיות

עבוררשותהרישוי

עריכתבדיקהרפואית
בעבורמשרדהרישוי
למבקשרישיוןנהיגה

ברכבתמקומית,
למבקשרישיון

נהיגתרכבתמקומית
לתפעולולמבקש

רישיוןלנהיגתרכבת
מקומיתלתחזוקה

תקנה21)א()5()ב(
לתקנותמסילותהברזל

)הפעלתמסילתרכבת
מקומית(,התשע"בצ

3112012

משרדהתחבורה314 
והבטיחותבדרכים

מנהלמסילותהברזל
שמונהלפיסעיף

2אלפקודתמסילות
הברזל]נוסחחדש[,

התשל"בצ1972

תנאיםלנתינת
רישיוןנהיגה

ברכבתמקומית,
רישיוןנהיגתרכבת

מקומיתלתפעול
ורישיוןלנהיגתרכבת

מקומיתלתחזוקה
ולחידושם

תקנות21)א()6(,26)א()1(,
27)א()1(ו–29)א(לתקנות
מסילותהברזל)הפעלת

מסילתברזלמקומית(,
התשע"בצ2012

משרדהתחבורה315 
והבטיחותבדרכים

שרהתחבורה
והבטיחותבדרכים

העברהמכהונה
במועצה

תקנה6לתקנותמסילות
הברזל)מועצתרכבת

ישראל(,התשמ"וצ
3121986

משרדהאוצר/רשות316 
המסים

מתןתעודתעוסקמנהלרשותהמסים
רשוםוביטולה

סעיף6לחוקמסקניה
)טוביןושירותים(,

התשי"בצ3131962,ותקנה
19)7(לתקנותמסקנייה
)טובין(,התשי"גצ3141953

משרדהתרבות317 
והספורט

פקיעתכהונתםשלשרהתרבותוהספורט
חברמועצהושל

מנהלמרכזזלמןשזר
לחקרתולדותהעם

היהודי

סעיפים14)א()2(ו–)ב(,
ו–20)א()3(ו–)ב(לחוק
מרכזזלמןשזרלחקר

תולדותהעםהיהודי,
התשע"אצ3152010

ק"תהתשמ"ו,עמ'970  312

ס"חהתשי"ב,עמ'344  313

ק"תהתשי"ג,עמ'1364  314

ס"חהתשע"א,עמ'2  315

ס"חהתשע"א,עמ'384  316

ס"חהתשכ"ח,עמ'197  317
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ס"חהתשנ"ו,עמ'208  318

דינימדינתישראל,נוסחחדש4,עמ'74  319

ק"תהתש"ס,עמ'314  320

ק"תהתשס"ז,עמ'661  321

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המנהלהכללישלמשרדהבריאות318 
משרדהבריאותאו

מישהואהסמיך
לענייןחוקזה

מתןהיתרלניהול
מרשםתורמימוח

עצם,ביטולו,הגבלתו
והתלייתו

סעיפים6)ג(ו–8)3(לחוק
מרשםתורמימוחעצם,

התשע"אצ3162011

יושבראשהכנסתאוהכנסת319 
מישהואהסמיךלכך

מתןהיתריכניסה
לשטחיםאסורים

לכניסהלכנסת

סעיף3)ג(לחוקמשכן
הכנסתוהרחבתו,

התשכ"חצ3171968

משרדהתשתיות320 
הלאומיותהאנרגיה

והמים/משרד
המשפטים

הרשותלשירותים
ציבוריים—חשמל

שהוקמהלפיסעיף21
לחוקמשקהחשמל,

התשנ"וצ3181996,שר
התשתיותהלאומיות,

האנרגיהוהמים/
היועץהמשפטי

הממשלה

מתןרישיוןלפיחוק
זה,ביטולו,התלייתו,

הוספתתנאים,
כלליםוחובותבואו

שינוים

סעיפים6)ב()2(ו–9)א(
לחוקמשקהחשמל,

התשנ"וצ1996

משרדהאוצר/רשותמנהלרשותהמסים321 
המסים

מתןרישיוןיצרן,
רישיוןסיטונאי

ורישיוןקמעונאי
והתלייתם,צמצומם

וביטולם

סעיפים2)א(,5)א(,27
ו–43לפקודתהמשקאות

המשכרים)ייצור
ומכירה(319

העברהמכהונהשלשרהאוצרמשרדהאוצר322 
חברברשותלניירות

ערך

סעיף6)א(לחוקניירות
ערך

משרדהמשפטים323 
הרשותלניירותערך

שרהמשפטים/יושב
ראשהרשותלניירות

ערך

מינויופקיעתכהונה
שלחברבוועדה
לאכיפהמינהלית

סעיף52לד)א()1(
ו־לה)ב()1(לחוק

ניירותערך

פרטיםעלאודותהרשותלניירותערךהרשותלניירותערך324 
המציעבהצעת

הרכשבחברהרשומה

תקנות1)3(ו–13)ב(
לתקנותניירותערך

)הצעתרכש(,התש"סצ
3202000

תנאיכשירותלשמשרשםהחתמיםהרשותלניירותערך325 
חתםונושאמשרה
בו,והעברתולמצב

לאפעיל

תקנות2)א()6(,3)ח(,7)ב(
)1(ו–8לתקנותניירות

ערך)חיתום(,התשס"זצ
3212007
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ס"חהתשי"ד,עמ'76  322

ק"תהתשמ"ד,עמ'26  323

ס"חהתשס"ב,עמ'590  324

ס"חהתשכ"ה,עמ'16  325

ס"חהתשס"ד,עמ'456  326

ס"חהתשס"ו,עמ'11  327

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

יושבראשרשותרשותניירותערך326 
ניירותערך,חברי

הרשותשמונולפי
סעיף3לחוקניירות

ערך,ועובדרשות
ניירותערךשהוסמך

לעסוקברישוי

תנאיכשירותליחיד
לקבלתרישיוןייעוץ

השקעות,רישיון
שיווקהשקעות

ורישיוןניהולתיקים

סעיפים7)א()3(ו–8)א()3(
לחוקהסדרתהעיסוק

בייעוץהשקעות,
בשיווקהשקעות

ובניהולתיקיהשקעות,
התשנ"הצ1995

ועדהרפואית327 
שהתמנתהלפי

סעיף6)א(לחוקנכי
המלחמהבנאצים,

התשי"דצ3221954/
הרשותהמוסמכת

שהוקמהלפיסעיף2
לחוקהאמור

ועדהרפואית
שהתמנתהלפי

סעיף6)א(לחוקנכי
המלחמהבנאצים,

התשי"דצ1954/
הרשותהמוסמכת

שהוקמהלפיסעיף2
לחוקהאמור

ביטולקביעתדרגת
נכותלאדםשהורשע
במסירתידיעהכוזבת

תקנה16לתקנותנכי
רדיפותהנאצים)קביעת

דרגתנכות(,התשמ"ד
1983צ323

הוועדהלבחירתמשרדהמשפטים328 
נציבתלונותהציבור

עלשופטים/שר
המשפטים/נשיאבית

המשפטהעליון

מינוי,העברה
מכהונהוהשעיהשל
נציבתלונותהציבור

עלשופטים

סעיפים8)א()1(ו–9)ב(
לחוקנציבתלונות

הציבורעלשופטים,
התשס"בצ3242002

משרדהאוצר/רשות329 
המסים

רישוםומחיקתרישוםמנהלרשותהמסים
כסוכןמכסבפנקס

סוכניהמכס

סעיפים4)ד(1ו–11)א()3(
לחוקסוכניהמכס,

התשכ"הצ3251964

משרדהאוצר/רשות330 
המסים

גובהמכסומנהל
רשותהמסים

מינויפקידרשוי
)באישורגובהמכס(,

ביטולמינוי)בסמכות
מנהלרשותהמסים(

סעיפים4)ד(,11)א()3(,
16ו–18לחוקסוכני

המכס,התשכ"הצ1964

משרדהאוצר/רשות331 
המסים

רישוםומחיקתרישוםמנהלרשותהמסים
שלמשלחבינלאומי

סעיפים4)ד(,11)א()3(
ו–24בלחוקסוכני

המכס,התשכ"הצ1964
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ס"חהתשי"ג,עמ'115  328

ק"תהתשנ"ט,עמ'430  329

ס"חהתשכ"ט,עמ'180  330

ס"חהתשע"ב,עמ'394  331

ס"חהתשנ"ד,עמ'298  332

ס"חהתשע"ה,עמ'120  333

ס"חהתשנ"ד,עמ'132  334

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתחבורה332 
והבטיחותבדרכים

המנהלכהגדרתו
בחוקרשותהספנות
והנמלים,התשס"דצ

3262004,אומישהוא
הסמיךלענייןחוקזה,

כולואומקצתו

סירובלמתןהיתר
לספנותחופית

מנימוקיםהקשורים
לבעלכליהשיטהזר,

ביטולו,התלייתואו
סירובלחדשו

סעיפים6)א(ו–9)3(
לחוקספנותחופית

)היתרלכלישיטזר(,
התשס"וצ3272005

משרדהכלכלה333 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייהלרבותמי
שהואהסמיכולעניין

מתןהיתרלהעבדת
ילדבהופעה

מתןהיתרלתיווך
להעבדתילד

בהופעהאו
בפרסומת,ביטולו,
סיוגואוהתלייתו

סעיף4)ב(לחוקעבודת
הנוער,התשי"גצ3281952,

ותקנות2)ב(ו–)ג(,3)א(
)3(,)3()ב(ו–4)א()2(

לתקנותעבודתהנוער
)תיווךלהעבדתילד

בהופעהאובפרסומת(,
התשנ"טצ3291999

המנהלהכללישלמשרדהחינוך334 
משרדהחינוךאו

סגנו

מתןרישיוןלפתיחת
ביתספרוקיומו

וביטולו

סעיפים8ו–15לחוק
פיקוחעלבתיספר,

התשכ"טצ3301969

המנהלהכללימשרדהחינוך335 
שלמשרדהחינוך

והתרבותאוסגנו

מתןאישורלהעסקת
עובדחינוךוביטולו

סעיפים16)ב()2(,
18ו–22)א()2(לחוק

פיקוחעלבתיספר,
התשכ"טצ1969

מינוילמפקחלפישרהבריאותמשרדהבריאות336 
חוקציודרפואי,

התשע"בצ3312012

סעיף13)ב()1(לחוקציוד
רפואי,התשע"בצ2012

משרדהמשפטים337 
משרדהבריאות

היועץהמשפטי
לממשלה/שר

הבריאות

פקיעתכהונהכחבר
במועצהלניסויים

בבעליחיים

סעיף3)א()3(ו–)ב(לחוק
צערבעליחיים)ניסויים

בבעליחיים(,התשנ"דצ
3321994
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ס"חהתשע"ד,עמ'610  335

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'614  336

ק"תהתשנ"ג,עמ'702  337

ק"תהתשל"ח,עמ'1289  338

ס"חהתשכ"ח,עמ'204  339

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהכלכלה338 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

מינוילוועדה
המייעצתלפיחוק

קביעתמועדכניסה
לתוקףשלהוראות

סימוןמזוןארוז
מראש,התשע"הצ

3332014

סעיף7)ב()1(ו–)2(לחוק
קביעתמועדכניסה
לתוקףשלהוראות

סימוןמזוןארוזמראש,
התשע"הצ2014

הוועדהלבדיקת339 
מינוייםשהוקמה

לפיסעיף18בלחוק
החברותהממשלתיות

הוועדהלבדיקת
מינוייםשהוקמה

לפיסעיף18בלחוק
החברותהממשלתיות

מינויופקיעתכהונה
שלחברבהנהלת

הקרןלקליטתהחייל
המשוחרר

סעיפים4)ג(ו–5)א()2(
לחוקקליטתחיילים

משוחררים,התשנ"דצ
3341994

משרדהמשפטים340 
משרדהביטחון

היועץהמשפטי
לממשלה/שר

הביטחון/הוועדה
המייעצת/ראש

אגףכוחאדםוראש
המטההכלליבצה"ל

שלילתהטבות
ועיכובן

סעיף19א)א(ו–)ג(
לחוקקליטת

חייליםמשוחררים,
התשנ"דצ1994

ועדתהאיתורלפימשרדהמשפטים341 
סעיף5לחוקקרן

לאזרחיישראל,
התשע"דצ3352014

מינויופקיעתכהונה
שלחברבמועצת

הקרןלאזרחיישראל
ובוועדתההשקעות

שלהקרן

סעיפים10)1(,12)2(,
ו–19)ג(לחוקקרןלאזרחי

ישראל,התשע"דצ2014

מתןרישיוןלעיסוקשרהבריאותמשרדהבריאות342 
ברפואתשיניים,
ביטולווהתלייתו

סעיפים6)א()1(ו–45)5(
לפקודתרופאיהשיניים
]נוסחחדש[,התשל"טצ

3361979

מנהלכמשמעומשרדהבריאות343 
בפקודתרופאי

השיניים]נוסחחדש[,
התשל"טצ1979

מתןרישיוןלמרפאת
תאגיד,ביטולו,

התלייתוואי–חידושו

תקנות6)4(ו–11)א(
לתקנותרופאיהשיניים
)מרפאותשלתאגידים(,

התשנ"גצ3371993
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ק"תהתשל"ה,עמ'1184  340

ס"חהתשכ"ט,עמ'218  341

ק"תהתשמ"ט,עמ'44  342

ס"חהתשכ"א,עמ'145  343

ס"חהתשמ"ט,עמ'88  344

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המנהלהכללישלמשרדהבריאות344 
משרדהבריאותוכל
נושאמשרהבמשרד

הבריאותשהמנהל
מינהאותולמלא

תפקידיםעלפי
הפקודהאועלפי

תקנותרופאישיניים
)שינניות(,התשל"חצ

3381978

מתןרישיוןלעסוק
כשיננית,ביטולו

והתלייתו

תקנות4)1(ו–8)א()5(
לתקנותרופאי

שיניים)שינניות(,
התשל"חצ1978

רשותרישוימשרדהפנים345 
כהגדרתהבסעיף5

לחוקרישויעסקים,
התשכ"חצ3391968

מניעתרישויעסק
למכירתמשקאות

משכרים

סעיף2)א()3(לחוק
רישויעסקים,

התשכ"חצ1968

רשותרישוימשרדהפנים346 
כהגדרתהבסעיף5

לחוקרישויעסקים,
התשכ"חצ1968

סייגיםלמתןהיתר
מזורז

סעיף6א2)א()3(ו–)4(
לחוקרישויעסקים,

התשכ"חצ1968

המשרדלאיכות347 
הסביבה

מנהלמרכזההדרכה
כמשמעובתקנות

רישויעסקים)הדברת
מזיקים(,התשל"הצ

3401975/הוועדה
לענייניהדברה

)תקנה18(בהתאם
למינויעלידיהמנהל

הכללישלהמשרד
לאיכותהסביבה

מתןהיתרלעיסוק
בהדברה,ביטולו

והתלייתו

תקנות25)א()2()ג(
ו–37)ב(לתקנותרישוי

עסקים)הדברתמזיקים(,
התשל"הצ1975
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ס"חהתשכ"ה,עמ'106  345

ס"חהתשל"ז,עמ'182  346

ק"תהתשמ"ח,עמ'862  347

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהבינוי348 
והשיכון

רשםהקבלניםוחברי
הוועדההמייעצת

לרשםהקבלניםמכוח
סעיף7לחוקרישום

קבלניםלעבודות
הנדסהבנאיות,

התשכ"טצ3411969

רישוםבפנקס
הקבלנים,ביטול

רישום,התלייתווכן
בחינתנקיטתאמצעי
משמעתעקבעבירה

פלילית

סעיפים8)א(ו–8א)א(
לחוקרישוםקבלנים

לעבודותהנדסה
בנאיות,התשכ"טצ

1969ותקנה1לתקנות
רישוםקבלניםלעבודות

הנדסהבנאיות)ערעור
מהימנותוהתנהגות

בניגודלמקובל(,
התשמ"טצ3421989

משרדהבריאות349 
משרדהתיירות

שרהבריאות/שר
התיירות

העברהמכהונהשל
חברהרשות

סעיף15)ג()1(לחוק
רשותנאותמרפא,

התשל"גצ1973

משרדהתחבורה350 
והבטיחותבדרכים

שרהתחבורה/יושב
ראשמועצתרשות
הנמלים/הממשלה

מינויכחברמועצת
הרשות

סעיפים8)א()1(ו–13)א(
לחוקרשותהנמלים,

התשכ"אצ3431961

משרדהתרבות351 
והספורט

יושבראשמועצת
רשותהעתיקות/שר

התרבות

מינויכחברמועצת
רשותהעתיקות

סעיפים8)1(ו–10)א()2(
לחוקרשותהעתיקות,

התשמ"טצ3441989

חברהממשלההממשלה352 
שהממשלההסמיכה

אותולבצעאת
חוקרשותהשידור,

התשכ"הצ3451965

פקיעתחברותכחבר
מועצתרשותהשידור

סעיף20)א()6(לחוק
רשותהשידור,
התשכ"הצ1965

חברהממשלההממשלה353 
שהממשלההסמיכה

אותולבצעאת
חוקרשותהשידור,

התשכ"הצ1965

סיוםכהונתושל
יושבראשועדת

האיתורלחברי
מועצתרשותהשידור

סעיפים11)ב()4(ו–12
לחוקרשותהשידור,

התשכ"הצ1965

הממשלה/ועדת354 
האיתורלחברי

מועצתרשותהשידור

הממשלה/יושבראש
ועדתהאיתורלחברי
מועצתרשותהשידור

סיוםכהונתושלחבר
ועדתהאיתורלחברי
מועצתרשותהשידור

סעיפים11)א()4(ו–12
לחוקרשותהשידור,

התשכ"הצ1965

סיוםכהונתושלמליאתרשותהשידוררשותהשידור355 
המנהלהכללישל

רשותהשידור

סעיפים23א)ב()4(
ו–23בלחוקרשות

השידור,התשכ"הצ1965
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ק"תהתשמ"ג,עמ'1097  348

ס"חהתשנ"ח,עמ'152  349

ס"חהתשס"ד,עמ'32  350

ס"חהתש"ס,עמ'231  351

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתחבורה356 
והבטיחותבדרכים

שרהתחבורה
והבטיחותבדרכים

מינוי,השעיהופקיעת
כהונהשלחבר
מועצתהרשות

סעיפים10)א()2(,
11)א()2(ו–12לחוק

רשותשדותהתעופה,
התשל"זצ3461977

מנהלמסוףהמטעניםרשותשדותהתעופה357 
בנמלהתעופהבן
גוריון/מנהלנמל
התעופהבןגוריון

מתןהיתרלהובלת
משגורייבואויצוא,

התלייתווביטולו

כללים7)א()3(ו–11)א(
לכללירשותשדות

התעופה)הובלת
משגורייבואממסוף

המטעניםבנמל
התעופהבן־גוריון(,

התשמ"חצ3471988

מנהלמסוףהמטעניםרשותשדותהתעופה358 
בנמלהתעופהבן

גוריון

הטלתאיסורכניסה
למסוףהמטענים

כלל13)ב(לכללי
רשותשדותהתעופה
)הובלתמשגורייבוא

ממסוףהמטעניםבנמל
התעופהבן־גוריון(,

התשמ"חצ1988

נותניהרישיונותרשותשדותהתעופה359 
המנוייםבכלל11)א(

לכללירשותשדות
התעופה)כניסה

לשטחיםמוגבלים(,
התשמ"גצ3481983

תנאילמתןרישיונות
כניסהורישיונותרכב
שירותעלפיהכללים

כלל11)א(לכללירשות
שדותהתעופה)כניסה

לשטחיםמוגבלים(,
התשמ"גצ1983

משרדהרווחה360 
והשירותים

החברתיים

רשםכמשמעו
בחוקשוויוןזכויות

לאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"חצ3491998

רישוםמורשה
לנגישותמבנים,

תשתיותוסביבה,
ומחיקתו

סעיפים19מא)2(ד)1(
ו–19מא)3(בלחוק

שוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות,

התשנ"חצ1998

שיקוליועדתועדתשחרוריםמשרדהמשפטים361 
שחרורים

סעיף9)1(ו–)6()ה(
לחוקשחרורעל־תנאי

ממאסר
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ס"חהתשכ"ג,עמ'50  352

ק"תהתשל"ט,עמ'1750  353

ס"חהתשמ"ה,עמ'142  354

ס"חהתשי"ט,עמ'32  355

ס"חהתשע"ד,עמ'380  356

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המועצהכהגדרתהמשרדהתקשורת362 
בחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,

התשמ"בצ1982

זכותלהשתתףבמכרז
לבחירתגוףמשדר

בערוץ,ביטולרישיון
לשידוריםבערוץ,
התלייתווהגבלתו

סעיפים8)ז(ו–9)6(
לחוקשידוריטלוויזיה

מהכנסת,התשס"דצ
3502003

מינוי,פקיעהוהעברהשרהבריאותמשרדהבריאות363 
מכהונהכחברמועצה

סעיפים7ו–8)2(
לחוקשיקוםנכינפש

בקהילה,התש"סצ
3512000

ביטולפטורמשירותשרהביטחוןמשרדהביטחון364 
ביטחוןעקבהרשעה

בעבירה

סעיף41לחוקשירות
ביטחון]נוסחמשולב[,

התשמ"וצ1986

הסמכתמפקחיםשרהביטחוןמשרדהביטחון365 
ובודקיםלביצוע

הוראותחוק
שירותביטחון

]נוסחמשולב[,
התשמ"וצ1986

סעיפים49א)ב()1(
ו–49ג)א()1(לחוקשירות

ביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"וצ1986

משרדהאוצרמשרד366 
המשפטים

ביתהדיןלמשמעת
שלעובדיהמדינה/

ועדותמשמעת/
נציבהשירות/היועץ

המשפטילממשלה
אובאכוחו/השר
הממונהעלעובד

המדינההנדון

נקיטתאמצעי
משמעת,השעיה
חלקיתאומלאה,

העברהזמנית,
פיטוריןאופסילה

לשירותכעובדמדינה

סעיפים17)6(ו–47)א(,
לחוקשירותהמדינה

)משמעת(,התשכ"גצ
3521963

הפסקתכהונהשלשרהמשפטיםמשרדהמשפטים367 
חברבביתהדין

המשמעתישלעובדי
המדינה

סעיף9)א1(לחוקשירות
המדינה)משמעת(,

התשכ"גצ1963

משרדהמשפטים368 
משרדראשהממשלה

שרהמשפטים/ראש
הממשלה

הפסקתכהונהשל
חברבביתהדין

המשמעתישלעובדי
השב"כוהמוסד

סעיף2)ו(לצושירות
המדינה)משמעת(

)שירותהביטחוןהכללי
והמוסדלמודיעין

ולתפקידיםמיוחדים(,
התשל"טצ3531979
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ס"חהתשל"א,עמ'130  357

ק"תהתשס"ז,עמ'1150  358

ק"תהתשס"ג,עמ'68  359

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

ראשהמטההכללי/משרדהביטחון369 
שרהביטחון

שלילתהזכותלקצבת
פרישה

סעיף10)ב(לחוקשירות
הקבעבצבא־ההגנה

לישראל)גמלאות(
]נוסחמשולב[,

התשמ"הצ3541985

משרדהכלכלה370 
והתעשייה

שרהכלכלה
והתעשייה

פקיעתכהונתםשל
יושבראשוחבר
במועצתשירות

התעסוקה

סעיף11ב)א()2(
ו–)ג(לחוקשירות

התעסוקה,
התשי"טצ1959

משרדהכלכלה371 
והתעשייה)

שרהכלכלה
והתעשייה

מתןרישיוןללשכה
פרטית

סעיפים63א)א()3(,
63ב,68)א()2(ו–)ב(

לחוקשירותהתעסוקה,
התשי"טצ3551959

חברהממשלההממשלה372 
שהממשלההסמיכה
אותולבצעאתחוק

שירותלאומיצאזרחי,
התשע"דצ3562014

מינוימפקחים
לשירותהאזרחי

לאומי

סעיף20)א()1(לחוק
שירותלאומיצאזרחי,

התשע"דצ2014

רשםשלשירותימשרדהמשפטים373 
נתוניאשראיושל

שירותימידעעל
עוסקיםשמונה

לפיסעיף3לחוק
שירותנתוניאשראי,

התשס"בצ2002

מתןרישיוןלהפעלת
שירותנתוניאשראי

והפעלתשירותמידע
עלעוסקים,ביטולו

והתלייתו

סעיפים5,2)3(ו–9)א(2
לחוקשירותנתוני

אשראי,התשס"בצ2002

רשםשירותינתונימשרדהמשפטים374 
אשראי

תפקודכמבקרלעניין
תקנותשירותנתוני

אשראי,תשס"דצ2004

תקנה64)7()ג(לתקנות
שירותנתוניאשראי,

התשס"דצ2004
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ק"תהתש"ל,עמ'1721  360

ס"חהתשנ"ז,עמ'222  361

ק"תהתשס"א,עמ'446  362

ס"חהתשל"ו,עמ'228  363

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהמשפטים375 
המשרדלשירותידת

שרהמשפטיםבית
הדיןהמשמעתי/

השרלשירותידת/
היועץהמשפטישל
המשרדלשירותידת

העברהמכהונה
והשעייתתוקף

כהונתושלרבעיר

סעיף12א)ג()3(לחוק
שירותיהדתהיהודיים

]נוסחמשולב[,
התשל"אצ3571971

ותקנות5)ג()2(,17)ז()2(
ו–19)5(לתקנותשירותי

הדתהיהודיים)בחירות
רבניעיר(,התשס"זצ

3582007

מועצתהרבנותהרבנותהראשית376 
הראשית

השעייתתוקפהשל
תעודתכשירותלכהן

כרבעיראוביטולה

תקנה5)ג()2(לתקנות
שירותיהדתהיהודיים

)בחירותרבניעיר(,
התשס"זצ2007

המועצההדתית/המשרדלשירותידת377 
השרלשירותידת

מינויחברמועצה
והפסקתכהונתו

תקנות4)1(ו–6)ב()2(
ו–)3(לתקנותשירותי

הדתהיהודיים)מועצת
בתיהעלמיןהיהודיים

בברקת(,התשס"גצ
3592002

היועץהמשפטישלהמשרדלשירותידת378 
המשרד

תנאיכשירותלכהן
כיושבראשוכחבר

מועצהדתית,
כממונהלפיסעיף

6)ב2(לחוקשירותי
הדתהיהודיים
]נוסחמשולב[,

התשל"אצ1971,
כממלאחובהאו

מבצעעבודהלפי
סעיף10א)ב(לחוק

האמור,אוכחבר
ועדהממונהעל

מועצהלפיסעיף
10ב)א(לאותוחוק

תקנות4)ג(ו–4א
לתקנותשירותיהדת

היהודיים)ניהול
מועצות(,התש"לצ

3601970
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ק"תהתשכ"ז,עמ'1156  364

ס"חהתשס"א,עמ'436  365

ס"חהתשמ"ד,עמ'142  366

ס"חהתשס"א,עמ'454  367

ס"חהתשס"ו,עמ'264  368

ק"תהתש"ע,עמ'1114  369

ק"תהתש"ל,עמ'1721  360

טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

משרדהתחבורה379 
והבטיחותבדרכים

המפקחכהגדרתו
בחוקשירותיהובלה,

התשנ"זצ3611997

מתןרישיוןמוביל,
ביטולואוהתלייתו

סעיף11לחוקשירותי
הובלה,התשנ"זצ1997

משרדהתחבורה380 
והבטיחותבדרכים

המפקחכהגדרתו
בחוקשירותיהובלה,

התשנ"זצ1997

מתןהיתרלנהוג
ברכבהמובילחומר

מסוכן,ביטולו
והתלייתו

תקנה11)א()3(ו–)ג(
לתקנותשירותיהובלה,

התשס"אצ3622001

משרדהתחבורה381 
והבטיחותבדרכים

המפקחכהגדרתו
בחוקשירותיהובלה,

התשנ"זצ1997

מינויאחראיעל
בטיחותההובלהשל

חומריםמסוכנים,
ביטולווהתלייתו

תקנה12)א()3(
ו–)ג(לתקנותשירותי

הובלה,התשס"אצ2001

מישמוסמךליתןמשרדהתיירות382 
רישיוןאותעודה

אחרתלפיחוק
שירותיתיירות,
התשל"וצ3631976

מתןרישיוןאו
תעודהאחרתלפי

חוקשירותיתיירות,
התשל"וצ1976,סירוב

לתתה,חידושה,
התנייתה,ביטולהאו

שינויה

סעיף12)א()4(לחוק
שירותיתיירות,

התשל"וצ1976

עובדמדינהששרמשרדהתיירות383 
התיירותמינהלעניין

תקנותשירותי
תיירות)מורידרך(,

התשכ"זצ3641967

מתןרישיוןלשמש
כמורהדרך,התלייתו

וביטולו

תקנות2)3(ו–15)2(
לתקנותשירותי

תיירות)מורידרך(,
התשכ"זצ1967

מועצתשמאימשרדהמשפטים384 
המקרקעיןשהוקמה

לפיהוראותחוק
שמאימקרקעין,

התשס"אצ3652001

מתןרישיוןשמאי
מקרקעין,ביטולו

והתלייתו

סעיפים7)ב()1(,16)6(,
37)א(ו–39לחוק
שמאימקרקעין,

התשס"אצ2001

שרהמשפטים/משרדהמשפטים385 
הוועדהשמונתה

לפיסעיף17לחוק
שמאימקרקעין,

התשס"אצ2001

העברהמכהונה
והשעיהשלחבר

בוועדתהמשמעת
מכהונתו

סעיפים19)ב()2(
ו–20)ב()2(לחוק
שמאימקרקעין,

התשס"אצ2001
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טורא'

שםהגוף

טורב'
בעלהתפקידהזכאי

לקבלאתהמידעעלפי
החיקוק

טורג'
מטרותמסירתהמידע

לפיהחיקוק
טורד'

הסעיףהמסמיך

המשרדלהגנת386 
הסביבה

מינוימפקחיםלפיהשרלהגנתהסביבה
חוקשמירתהניקיון,

התשמ"דצ3661984

סעיף12)ב(לחוקשמירת
הניקיון,התשמ"דצ1984

משרדהתשתיות387 
הלאומיותהאנרגיה

והמים

הוועדהלבדיקת
מינוייםשהוקמה

לפיסעיף18בלחוק
החברותהממשלתיות

מינוידירקטורמטעם
רשותמקומית

סעיפים60ו–61)ג(לחוק
תאגידימיםוביוב,

התשס"אצ3672001

הנהלתהקרןשמינהמשרדהמשפטים388 
השרלפיסעיף27)ב(

לחוקתובענות
ייצוגיות,התשס"וצ

3682006

תנאיםלהגשתבקשה
לסיועבמימוןבקשה

לאישורותובענות
ייצוגיות

תקנה2)1()ה(ו–)ג(
לתקנותתובענות

ייצוגיות)סיועבמימון
בקשותלאישור

ותובענותייצוגיות(,
התש"עצ3692010

חלק ב': גופים ובעלי תפקידים המקבלים מידע שלא לפי חיקוק

טורג'טורב'טורא'

מטרותמסירתהמידעבעלהתפקידהזכאילקבלאתהמידעשםהגוף

ק"תהתש"ל,עמ'1721  360

ס"חהתשנ"ז,עמ'222  361

ק"תהתשס"א,עמ'446  362

ס"חהתשל"ו,עמ'228  363

ק"תהתשכ"ז,עמ'1156  4

ס"חהתשס"א,עמ'436  365

ס"חהתשמ"ד,עמ'142  366

ס"חהתשס"א,עמ'454  367
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תוספת שלישית
)סעיף12)ו((

הסכמהלמסירתמידעמהמרשםהפלילי
לפיסעיפים11או12לחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"וצ2016

הסכמתי את בזאת נותן/ת _________________ ת"ז מס' __________________ הח"מ אני
לכךשמשטרתישראלתמסורמידעפליליעלאודותי,בהתאםלהוראותחוקהמידע
הפליליותקנתהשבים,התשע"וצ2016)להלןצהחוק(ל__________________)שםהגורם
הזכאילקבלאתהמידעכאמורבתוספתהראשונהאובתוספתהשנייהלחוק(,לצורך
___________________________)פירוטמטרותמסירתהמידעלפיהחוק( יובהרכיהסכמתי
זוחלהגםעלמסירתמידעפלילילגורםהנ"למזמןלזמןלצורךביצועמעקבתקופתי

אחרשינוייםשחלובמידעהפליליעלאודותי 
הובאלידיעתיכיאניזכאילפיהחוקלעייןבתחנתמשטרהברישומיםהמנוהליםעל

שמיבמרשםהפלילי 
הובהרליבזאתכיככלשישלחובתירישוםפלילי,אנירשאי/תלצרףמידעעלאודות
שיקומיאונסיבותייהאישיות,כדישיילקחבחשבוןבעתבחינתבקשתי,בהתאם

לאמותהמידהשנקבעובחוק 
ידועליכיבהסכמתיזו,אנימוותר/תעלקבלתהודעהעלמסירתהמידע,וכלזאת

בכפוףלהוראותהחוק 

תאריך:_______________חתימה:_________________

תוספת רביעית
)סעיף14(

חוקמסקנייה)סחורותושירותים(,התשי"בצ3701952; )1(

פקודתמסהכנסה; )2(

פקודתהמכס; )3(

חוקמסערךמוסף; )4(

סעיפים290עד383,297עד393ו–414עד438לחוקהעונשין; )5(

חוקניירותערך; )6(

חוקההגבליםהעסקיים; )7(

חוקאיסורהלבנתהון; )8(

חוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"גצ3712003  )9(

ס"חהתשי"ב,עמ'344  370

ס"חהתשס"ג,עמ'502  371
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תוספת חמישית
)סעיף15)ג()3((

)Interpol צ International Criminal Police Organization( אינטרפול )1(
והמשטרותהמסונפותאליו;

אירופול)EuropeanCriminalPoliceOrganiztionצEuropol(והמשטרות )2(
המסונפותאליו;

משטרהפדרליתאומדינתית,וכןמשטרהמחוזיתאועירוניתהפועלתמכוחדין; )3(

רשותתביעהשלמדינהאושלגוףהמנויבתוספתזו; )4(

רשותאוסוכנותמדינתיתלאכיפתחוקפלילית; )5(

משטרתגבולותורשותהגירה; )6(

רשותאוסוכנותמדינתיתלאכיפתחוקשאינהפלילית; )7(

רשותלהגנהעלעדים; )8(

ארגוןבין–לאומילאכיפתחוקפלילית  )9(

תוספת שישית
)סעיף31(

היועץהמשפטילממשלה,מישהיועץהמשפטילממשלהאצללואתסמכותו )1(
לעכבהליכיםפליליים,תובעכמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי,באכוח
היועץהמשפטילממשלהכאשרהגילויעלאודותפרטרישוםמשטרתימהותילצורך

ניהולההליךהמשפטיהמנוהלעלידו,לצורךמילויתפקידיהם;

קציןמבחן,לצורךמילויתפקידו; )2(

חוקרמדעיצבסוגימחקר,במקריםובתנאיםשנקבעובתקנותבאישורועדת )3(
החוקהחוקומשפטשלהכנסת;

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובחוקלהגנהעל )4(
עדים,התשס"טצ2008,עובדבכירברשותשהואהסמיכולכך,עובדמבצעישלהרשות
אשרהמידעדרושלובמסגרתתכניתההגנה,כהגדרתהבחוקהאמור,אוגורםמוסמך
במדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליטכיהעברתמידעאליודרושהבמסגרתתכנית

ההגנה;

קציןפיקוחובעליתפקידיםאחריםביחידתהפיקוחשקבעהשרלביטחוןהפנים )5(
בצו,מעריךמסוכנות,גורםמקצועימתאם,גורםמתאםבביתהסוהר,מטפלייעודי
בקהילהלמעטבמרכזמורשה,וכןמטפלייעודיבביתסוהר,כהגדרתםבחוקהגנהעל
הציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"וצ792006,לצורךמילויתפקידיהםלפיהוראות

החוקהאמור;

פרקליטצבאיותובעצבאי,לצורךמילויתפקידו,אםהגילויעלאודותפרטרישום )6(
משטרתימהותילצורךניהולהליךמשפטיעלידו;

ראשהמטההכלליוראשאגףכוחאדםבצבאההגנהלישראלאומישהואהסמיך )7(
לכךבהתאםלפקודותהצבא,לענייןתפקידיםבעלירגישותמיוחדת,כפישייקבע

בפקודותהצבא;

תוספת חמישית
)סעיף15)ג()3((

)Interpol צ International Criminal Police Organization( אינטרפול )1(
והמשטרותהמסונפותאליו;

אירופול)EuropeanCriminalPoliceOrganiztionצEuropol(והמשטרות )2(
המסונפותאליו;

משטרהפדרליתאומדינתית,וכןמשטרהמחוזיתאועירוניתהפועלתמכוחדין; )3(

רשותתביעהשלמדינהאושלגוףהמנויבתוספתזו; )4(

רשותאוסוכנותמדינתיתלאכיפתחוקפלילית; )5(

משטרתגבולותורשותהגירה; )6(

רשותאוסוכנותמדינתיתלאכיפתחוקשאינהפלילית; )7(

רשותלהגנהעלעדים; )8(

ארגוןבין–לאומילאכיפתחוקפלילית  )9(

תוספת שישית
)סעיף31(

היועץהמשפטילממשלה,מישהיועץהמשפטילממשלהאצללואתסמכותו )1(
לעכבהליכיםפליליים,תובעכמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי,באכוח
היועץהמשפטילממשלהכאשרהגילויעלאודותפרטרישוםמשטרתימהותילצורך

ניהולההליךהמשפטיהמנוהלעלידו,לצורךמילויתפקידיהם;

קציןמבחן,לצורךמילויתפקידו; )2(

חוקרמדעיצבסוגימחקר,במקריםובתנאיםשנקבעובתקנותבאישורועדת )3(
החוקהחוקומשפטשלהכנסת;

מנהלהרשותלהגנהעלעדים)בפרטזהצהרשות(כמשמעותובחוקלהגנהעל )4(
עדים,התשס"טצ2008,עובדבכירברשותשהואהסמיכולכך,עובדמבצעישלהרשות
אשרהמידעדרושלובמסגרתתכניתההגנה,כהגדרתהבחוקהאמור,אוגורםמוסמך
במדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליטכיהעברתמידעאליודרושהבמסגרתתכנית

ההגנה;

קציןפיקוחובעליתפקידיםאחריםביחידתהפיקוחשקבעהשרלביטחוןהפנים )5(
בצו,מעריךמסוכנות,גורםמקצועימתאם,גורםמתאםבביתהסוהר,מטפלייעודי
בקהילהלמעטבמרכזמורשה,וכןמטפלייעודיבביתסוהר,כהגדרתםבחוקהגנהעל
הציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"וצ3722006,לצורךמילויתפקידיהםלפיהוראות

החוקהאמור;

פרקליטצבאיותובעצבאי,לצורךמילויתפקידו,אםהגילויעלאודותפרטרישום )6(
משטרתימהותילצורךניהולהליךמשפטיעלידו;

ראשהמטההכלליוראשאגףכוחאדםבצבאההגנהלישראלאומישהואהסמיך )7(
לכךבהתאםלפקודותהצבא,לענייןתפקידיםבעלירגישותמיוחדת,כפישייקבע

בפקודותהצבא;

ס"חהתשס"ו,עמ'234  372
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מפקחעבודהראשילענייןמינוי,מתןהסמכהאוהיתרלפיחוקחומרינפץ;לעניין )8(
זהצ

"חוקחומרינפץ"צחוקחומרינפץ,התשי"דצ1954;

העבודה, על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותו צ ראשי" עבודה "מפקח
התשי"דצ1954,שמונהלמפקחלפיחוקחומרינפץ;

נציבבתיהסוהראוקציןבשירותבתיהסוהרשהוסמךעלידו,לגביסוהרים )9(
בשירותבתיהסוהר,לענייןמינויאוביטולמינויוכןלענייןעבודה;

נציבבתיהסוהראומימטעמולענייןהחזקהבמשמורתחוקיתשלאסיריםוכן )10(
צוותמקצועילפיסעיפים11ו–12לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,לענייןשחרורעל–תנאי
שלאסיריםהנושאיםעונשמאסרבשלעבירהמןהעבירותהמנויותבתוספתלאותו

חוק;

ביתמשפטאוביתדין,כאשרגילויהמידעמהמרשםהמשטרתימהותילנושא )11(
הדיון,וזאתבהליךמשפטישאינוהליךפלילי,וכןבהליךשלמעצרלפיסעיף13לחוק

סדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפהצמעצרים(,התשנ"וצ1996;

ו–)4(לתוספתהראשונה,לענייןמינוייםכאמור )3(4 הגורמיםהמנוייםבפרט )12(
באותופרט 
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השבים, ותקנת הפלילי המרשם חוק נוסח להלן
התשמ"אצ1981,שמוצעבסעיף46להצעתהחוקלבטלו:

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 
התשמ"א-1981

פרק א': המרשם הפלילי

ניהול המרשם 

המשטרהתנהלמרשםפליליובופרטירישום )א(  1
לעניןכלאדםשניתנהלגביוהרשעהאוהחלטהאחרת

כאמורבסעיף2 

פרטיהרישוםיימסרולמשטרהמאתמישנקבע )ב(
לכךובדרךשנקבעהלכךבתקנות 

מסמכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין )ג(
המשטרהלנהלרישומיםאחריםהדרושיםלהלצרכיה 

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרת )1( )ד(
ישראלאוקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלה
שהואהסמיךלכך)בסעיףזהצהגורםהמוסמך(,
בדבר רישום המשטרה מרישומי לבטל רשאי
לדין להעמיד שלא או לחקור שלא החלטה
שקבע מידה אמות לפי 11א, בסעיף כאמור
השרלביטחוןהפנים,באישורועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת)בסעיףזהצועדתהחוקה( 

)1(ייקבעו אמותהמידהכאמורבפסקה )2( 
בהתחשב,ביןהשאר,במשךהזמןשחלףמיום
האירוענושאהחקירה)בסעיףזהצהאירוע(,
גילושלהאדםשהרישוםנוגעלוביוםהאירוע,
נסיבותיוהאישיות,קיומםשלרישומיםאחרים
כאמורבסעיףקטן)ג(אושלפרטירישוםכאמור
העבירות מהות אדם, אותו לגבי 2 בסעיף

שיוחסולווחומרתן 

בדבר רישום )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ה(
החלטהשלאלחקוראושלאלהעמידלדיןכאמורבסעיף
11א,בנוגעלעבירהשאינהפשע,יבוטלבתוםשבעשנים
מיוםהאירוע,אלאאםכןהחליטהגורםהמוסמךאחרת;
החלטתהגורםהמוסמךלפיסעיףקטןזהתינתןבכתב,
ותהיהבהתאםלאמותמידהשקבעהשרלביטחוןהפנים

באישורועדתהחוקה 

פרטי הרישום

ואלהפרטיהרישום:  2

דין בית או משפט בית של וענשים הרשעות )1(
בפלילים)להלןצביתמשפט(בשלפשעיםועוונות

)להלןצעבירות(;

להימנע התחייבות בדבר צווים מבחן, צווי )2(
מעבירהצלמעטצוויםנגדמתלונןצוצווישירות
והכל הרשעה, ניתנוללא אם אף הציבור, לתועלת

עקבעבירה;

קביעתביתמשפטבאישוםבעבירהכיהנאשם )3(
לעמודבדיןאואינוברצעונשיןמחמת אינומסוגל

היותוחולהנפשאולקויבכשרוהשכלי;

קביעהלפיסעיף24וצולפיסעיף26לחוקהנוער )4(
)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"אצ1971;

)נמחקה(; )5(

שינוישנעשהבפרטרישוםמכוחחנינהאומכוח )6(
סמכותאחרתעלפידין;

החלטתנשיאהמדינהלפיסעיף18  )7(

פרק ב': מסירת מידע

סייג למסירה

המרשםיהיהחסויולאיימסרמידעממנואלאלפי  3
חוקזה 

גישה למרשם 

המרשםיהיהפתוחלפניהגופיםהמפורטים )א(  4
להלןוהםיהיורשאיםלהעבירביניהםמידעמןהמירשם,

הכלבמידהשהדברדרושלמילויתפקידיהם:

המשטרה,בהתאםלפקודותקבע; )1( 

שירותהבטחוןהכללי,לפיכלליםשיקבע )2( 
ראששירותהבטחוןהכללי;

המשטרההצבאית,לפיכלליםשיקבעקצין )3( 
המשטרההצבאיתהראשי;

צבא–הגנה של שדה בטחון מחלקת )4( 
לישראללצורךביצועחקירותבטחוניות,לפי

כלליםשיקבעראשמחלקתבטחוןשדה 

כלליםלפיסעיףקטן)א(טעוניםאישורהיועץ )ב(
המשפטילממשלהוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,

ואינםטעוניםפרסוםברשומות 

בסעיף המפורטים הגופים בין מידע העברת )ג(
קטן)א(אינהכפופהלהגבלותשחוקזהקובעלעניןמסירת

מידעואינהמחייבתמסירתהודעהכאמורבסעיף12 

מסירתמידעלרשויותולבעליתפקידים

לרשויות מןהמרשם תמסורמידע המשטרה )א(  5
ולבעליתפקידיםהמפורטיםבתוספתהראשונה 

מידע למסור רשאי הכללי הבטחון שירות )ב(
לגופיםהמפורטיםבתוספתהראשונה 

המשטרההצבאיתרשאיתלמסורמידעלגופים )ג(
שבתוספת ו–)כו( )יט( )יז(, )טז(, )יב(, המפורטיםבפרטים

הראשונה 

מחלקתבטחוןשדהשלצבאצהגנהלישראל )ד(
)כו( בפרט המפורטים לגופים מידע למסור רשאית

שבתוספתהראשונה 

ר ב ס ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ  
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הגופים דרישת לפי תהיה המידע מסירת )ה(
כללים ולפי תפקידיהם, מילוי ולצורך לקבלו הזכאים
שיקבעשרהמשפטיםבהתייעצותעםהשרהממונהעל
הגוףהנדוןובאישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת 

מסירת מידע לשם פעולה

מישהוסמךעלפיחיקוקלתת,לחדשאולבטלרשיון,  6
היתר,זכותעיסוקאוזכותאחרת)להלןצזכות(,ולשםכך
הוארשאיעלפיאותוחיקוקלהביאבחשבוןאתעברו
הפלילישלמבקשהזכות,שלבעלהזכותאושלאדםאחר
הנוגעבדבר,תמסורלוהמשטרהמידעמןהמרשםעלכל

אחדמאלהאםהואהסכיםלכך 

מסירת מידע לשם כהונה

עבר בשל ציבורית לכהונה פסלות בחיקוק נקבעה  7
פלילי,תמסורהמשטרהמידעמןהמרשםעלמישממלא
אונועדלמלאאותהכהונהאםהיועץהמשפטילממשלה
אישרזאת,לאחרשראהשישלמבקשעניןמוצדקלקבל

אתהמידע 

מסירת מידע לשם מכרז

המשטרהתמסורלגוףציבורימידעמןהמרשם )א(  8
עלעבירותהמפורטותבתוספתהשניה,לצורךהשתתפותו
שלאדםבמכרזמטעםהגוף,אםאותואדםהסכיםלכך;
לעניןזה,"גוףציבורי"צהמדינה,רשותמקומיתאותאגיד

שהוקםעלפידיןוחלהעליוחובתמכרז 

לענין תהיה, זה סעיף לפי המידע מסירת )ב(
המדינהצלחשבהכלליאולחשבשלהמשרדהממשלתי
הנוגעבדבר;לעניןרשותמקומיתצלראשהרשות;ולענין
תאגידצליושבראששלו;כלאחדמאלהרשאילהסמיך

אדםלקבלאתהמידע 

מסירת מידע לרשויות זרות

נזקקאדםבענינוהואלמידעמןהמרשםלצורךהגשתו  9
לרשותממלכתיתזרה,תמסורהמשטרהאתהמידע,עלפי

בקשתהאדם,לאותהרשות 

מסירת מידע לרשות הרישוי 

פקודת לפי הרישוי לרשות תמסור המשטרה 10. )א(
הכרוכה עבירה כל בדבר המרשם מן מידע התעבורה
בנהיגתרכבובדברכלעבירהשלבעלרשיוןנהיגההנוגעת
לשימושבסםמסוכןאולהחזקתסםמסוכןלצורךשימושבו
)להלןצעבירתסמים(;בסעיףזה,"סםמסוכן"צכהגדרתו

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"גצ1973 

פקודת תמסורלרשותהרישוילפי המשטרה )ב(
התעבורה,לפיבקשתה,מידעמןהמרשםעלעבירתסמים

שעברמבקשרשיוןנהיגה 

מידע על חקירות ומשפטים תלויים ועומדים

המשטרהאוגוףשרשאילמסורמידעלפיחוק  11
זהרשאיםלמסורלמישזכאילקבלמידעלפיחוקזהגם
פרטיםבדברמשפטיםוחקירותפלילייםהתלוייםועומדים

בעניניםשההרשעותבהםהןפרטרישוםלפיסעיף2 

מידע על תיקים סגורים 

מידעעלהחלטהשלאלחקוראושלאלהעמידלדין 11א 
]נוסח 59ו–62לחוקסדרהדיןהפלילי כאמורבסעיפים
משולב[,התשמ"בצ1982,]מידעעלסגירתתיקבהסדרלפי
סימןא'1בפרקד'לאותוחוק[וכןמידעעלמשפטשבו
עוכבוההליכיםלפיסעיף231לאותוחוק,לאיימסראלא

לגופיםהמפורטיםבתוספתהשלישית 

עיון, הודעה על מסירת מידע ותיקון טעות 

כלאדםזכאילעייןבמידעשבמרשםהנוגעלו  )א(  12

יתנו זה, חוק פי על אדם על מידע נמסר )ב(
המשטרהאומישנקבעלכךבתקנותהודעהעלכךלאותו
אדם)להלןצנושאהמידע(;הוראהזולאתחולבמקרים

אלה:

המידענמסרלרשותהרישוילפיסעיף10; )1( 

המידענמסרלגופיםהמפורטיםבפרטים )2( 
)יח(,)כב(עד)כו(ו–)כח(שבתוספת )י(עד )א(,
הראשונהולבעליהתפקידיםהמפורטיםבתקנה
4א)א(לתקנותצשעתצחירום)יהודהוהשומרון,
חבלעזה,סיניודרוםסיניצשיפוטבעבירות

ועזרהמשפטית(,התשכ"זצ1967;

למסירת בכתב הסכים המידע נושא )3( 
המידע 

נמסרמידעוהובררשנפלהטעותברישוםאו )ג(
במידעשנמסר,יתוקןהדברוהודעהעלכךתימסרלנושא
המידעוכן,אםנושאהמידעביקשזאת,למישקיבלאת

המידע 

העיוןבמידעוההודעהעלמסירתמידעאועל )ד(
תיקוןטעותיהיובדרךשתיקבעבתקנותבאישורועדת

החוקהחוקומשפטשלהכנסת 

פרק ג': הגבלת מידע שנמסר

הגבלת מסירה לגבי קטינים ולענין צווים מיוחדים 

אלא יימסר לא להלן כמפורט המרשם מן מידע  13
לגופיםהמפורטיםבפרטים)א(עד)ה(,)י(עד)יב(,)יד(עד
)יט(,)כא(,)כב(,)כד(,)כה(,)כח(ו–)ל(שבתוספתהראשונה

לצורךמילויתפקידיהם:

לו מלאו בטרם קטין שעבר עבירה על מידע )1(
ארבעעשרהשנים;

ארבע לו שמלאו קטין שעבר עוון על מידע )2(
עשרהשניםוטרםמלאולוששעשרהשנים;

קביעהאוצוכאמורבסעיף2)4(; )3(

מידעבדברצומבחן; )4(

מידעעלצובדברהתחייבותלהימנעמעבירה )5(
וצושירותלתועלתהציבורשניתנוללאהרשעה 
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התיישנות הרשעה

לאיימסרמידעלפיסעיפים6עד9אםעברו 14. )א(
מיוםפסקהדיןאוההחלטההתקופותהמפורטותלהלן

)בחוקזהצתקופתההתיישנות(:

אםהוטלמאסרעדשנהאחתצהתקופה )1( 
שהוטלהועודשבעשנים;

אםהוטלמאסרעדחמששניםצהתקופה )2( 
שהוטלהועודעשרשנים;

שניםצ מחמש למעלה מאסר אםהוטל )3( 
כפלהתקופה,ובלבד התקופהשהוטלהועוד
שהתקופההנוספתלאתעלהעלחמשעשרה

שנים;

המפורטים בין שאינו עונש הוטל אם )4( 
בפסקאות)1(עד)3(,אונתןביתהמשפטקביעה

כאמורבסעיף2)3(צשבעשנים 

הוראותסעיףקטן)א(יחולולגביעבירהשעבר )ב(
קטין,בשינוייםאלה:

אםהוטלמאסרעדשלוששניםצתקופת )1( 
ההתיישנותתהיההתקופהשהוטלהועודחמש

שנים;

אםהוטלמאסרעדחמששניםצתקופת )2( 
ההתיישנותתהיההתקופהשהוטלהועודשבע

שנים;

שניםצ מחמש למעלה מאסר אםהוטל )3( 
שהוטלה התקופה תהיה ההתיישנות תקופת

ועודעשרשנים;

המפורטים בין שאינו עונש הוטל אם )4( 
בפסקאות)1(עד)3(אונתןביתהמשפסקביעה
כאמורבסעיף2)3(צתקופתההתיישנותתהיה

שלוששנים 

המשטרהתמסורמידעאףאםחלפוהתקופות )ג(
האמורותבסעיפיםקטנים)א(או)ב(אםידועלהשהאדם

עדייןלאנשאענשו,כולואומקצתו 

אםבתקופתההתיישנותהורשעאדםבעבירה )ד(
אוניתנהעליוקביעהכאמורבסעיף2)3(,יימסרמידעעל
ההרשעההקודמתכלעודלאתמהתקופתההתיישנות

שלההרשעההנוספתאושלהקביעה 

לעניןסעיףזה,"מאסר"צמאסרבפועל,לרבות )ה(
מאסרעלתנאישהופעל 

חישוב התקופות

הופחתעונשאוהומרעלפיסמכותכדין,יראו )א(  15
או שהופחת כפי העונש את תקופתההתיישנות לענין

הומרכעונששהוטלבשלהעבירה 

או אחדות, הרשעות בשל אחד עונש הוטל )ב(
שהוטלעונשמצטבר,רואיםאותולעניןתקופתההתיישנות

כאילוהוטלבשלכלאחתמההרשעות 

בשל שונים ענשים אחד דין בפסק הוטלו )ג(
הרשעותשונות,יימסרהמידעלגביכלאחתמהן,כלעוד

לאחלפותקופותההתיישנותכולן 

מחיקת הרשעה 

משעברועשרשניםמתוםתקופתההתיישנות )א(  16
)להלןצתקופתהמחיקה(,יראואתההרשעהכהרשעה
המנויים לגופים אלא עליה מידע יימסר ולא שנמחקה
)ב(עד)ה(לתוספתהראשונהוליועץהמשפטי בפרטים
לממשלה;היולנידוןמספרהרשעות,תחלתקופתהמחיקה

רקמשתמותקופותההתיישנותשלכלההרשעותשלו 

תקופת תהיה )א( קטן בסעיף האמור אף על )ב(
המחיקה,לעניןמידעכאמורבסעיף13,חמששנים,ולגבי
עווןשעברקטיןשטרםמלאולוששעשרהשניםצשלוש
או הדין פסק ביום תחל כאמור מחיקה תקופת שנים;

ההחלטה 

)ב1(תקופתהמחיקהתיפסקאםמישהמידעעליו
הורשעבעבירהנוספת 

)ג(הרשעהשנשיאהמדינהנתןעליהחנינה,דינה
כדיןהרשעהשנמחקה 

מידע שלמסירתו אין סייג 

לאתהיההתיישנותאומחיקהלפיסעיפים14ו–16  17
לגביעבירותאלה:

עבירותשענשןמוות; )1(

עבירותשאיןעליהןהתיישנותלפיחוקביטול )2(
התיישנותבפשעיםנגדהאנושות,התשכ"ו–1966;

עשרים אומאסר עולם שענשןמאסר עבירות )3(
שניםוהוטלמאסרבפועלשלעשרשניםאויותר;

עבירותלפיהחיקוקיםהבאיםאםענשןמאסר )4(
חמש של בפועל מאסר והוטל יותר או שנים עשר

שניםאויותר:

פרקז'לחוקהעונשין,התשל"זצ1977; א  

חוקדיניעונשין)בטחוןהמדינה,יחסיחוץ ב  
וסודותרשמיים(,התשי"זצ1957;

פקודותהסודותהרשמיים; ג  

החוק לפקודת ו–57 54 עד 49 סעיפים ד  
הפלילי,1936;

חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(, ה  
התשי"דצ1954;

תקנותההגנה)שעתחירום(,1945; ו  

סעיפים43עד100,92,46ו–102סיפהלחוק ז  
השיפוטהצבאי,התשט"ו–1955;

פקודתמניעתטרור,התש"חצ1948; ח  

טרור, מימון איסור לחוק 8 סעיף ט  
התשס"הצ2005 
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סמכות נשיא המדינה

נשיאהמדינהרשאילקצראולבטלתקופתהתיישנות  18
ותקופתמחיקהשלאדםולהחילאתסעיפים14ו–16לגבי

מישעברעבירהמןהעבירותהמנויותבסעיף17 

פרק ד': תוצאיהן של התיישנות ומחיקה

תוצאי התיישנות הרשעה

מידעעלהרשעהשהתיישנהלאיובאבחשבון )א(  19
ביןשיקוליושלמישהיהזכאילקבלואילולאההתיישנות 

מישישעליומידעאינוחייבלגלותהרשעה )ב(
שאלה בחשבון; להביאה רשאי שאינו למי שהתיישנה
בדברעברוהפליליתיחשבכאילואינהמתייחסתלהרשעה
שהתיישנהוהנשאללאישאבאחריותפליליתאואחרת
מחמתשלאגילהאותהלמישאינורשאיעודלהביאה

בחשבון 

לתקופה הרשעה בשל אדם שנפסל פסלות )ג(
שנקבעהבחיקוקתפקעאםעברהעלההרשעהתקופת

ההתיישנותלפיחוקזה 

תוצאי מחיקת הרשעה

דין כל לענין ייחשב הרשעתו שנמחקה מי )א(  20
כאילולאהורשע,וכלפסולשנפסלבשלההרשעה,בין
מכוחחיקוקוביןמכוחפסקדין,לרבותפסקדיןבהליך
כדי במחיקה אין אולם המחיקה; מיום בטל משמעתי,

להשפיעעלמהשנעשהעקבההרשעה 

ראיהשישבהגילויהרשעהשנמחקהלאתהיה )ב(
הממלאים אדם או גוף לפני או משפטי בהליך קבילה
תפקידציבוריעלפידין,אלאאםמסראותהביודעיןמי

שהרשעתונמחקה 

בהליךכאמורבסעיףקטן)ב(לאיישאלאדם )ג(
שאלותלגילויהרשעהשנמחקה,ואםנשאללאיהיהחייב

להשיב 

תיחשב אדם של הפלילי עברו בדבר שאלה )ד(
כאילואינהמתייחסתלהרשעהשנמחקה;עלאףחובה
באחריות אדם ישא לא הסכם, או דין פי על המוטלת
הרשעה מלגלות הימנעותו בשל אחרת או פלילית
שנמחקה,והימנעותמלגלותהרשעהשנמחקהלאתיחשב

כהעלמתעובדה 

מידעעלהרשעהשנמחקהלאיובאבחשבון )ה(
לעניןכלדין,אלאבידיגוףמןהמפורטיםבפרטים)ב(עד

)ה(שבתוספתהראשונה 

פרק ה': שונות

מידע שנתקבל שלא על פי חוק זה

יביא לא בסמכותו הפועל דין פי על סמכות בעל  21
בחשבוןמידעשאינוזכאילקבלולפיחוקזה 

עונשין 

או במישרין המרשם, דרשמן או שהשיג מי )א(  22
שנה; מאסר צ דינו לקבלו, זכאי שאינו מידע בעקיפין,
בסעיףזה,"מידע"צרישומיםאחריםכאמורבסעיף1)ג(

ופרטירישוםכאמורבסעיף2 

או במישרין המרשם, דרשמן או שהשיג מי )ב(
בעקיפין,מידעשאינוזכאילקבלולשםהעסקהאולשם
קבלתהחלטהבענייןהאדםשהמידענוגעלו,דינוצמאסר
שנתיים;לענייןזה,לאיראומישעשהכאמורכזכאילקבל
מידעמןהמרשם,בשלכךבלבדשהאדםשהמידענוגעלו

הסכיםלמסירתהמידע 

שמירת סודיות

מישקיבללפיחוקזהמידעמןהמרשםרואיםאותו  23
כמישנמסרלוהמידעבתנאימפורששעליולשומרובסוד

ויחולעליוסעיף119לחוקהעונשין,התשל"ו–1977 

הוראות מעבר

פרטירישוםכאמורבסעיף2,שרשמההמשטרה )א(  24
לפניתחילתושלחוקזה,רואיםאותםכרשומיםעלפיחוק

זה 

לאיימסרמידעמןהמרשםעלעבירהשעבר )ב(
קטיןבהיותומתחתלגילשלושעשרה 

סמכות שר המשפטים

הפנים שר עם בהתייעצות רשאי, המשפטים שר  25
הכנסת,לקבוע של חוקומשפט החוקה ועדת ובאישור

בתקנותצ

עוונותשלגביהםלאיירשמופרטירישום; )1(

שינוייםאוסייגיםבתוספות; )2(

פרטירישוםשלאיימסרמידעעליהםאוסייגים )3(
למסירתהמידע;

לא בהם שהרשעה עבירות סוגי או עבירות )4(
תפסיקאתתקופתההתיישנותאותקופתהמחיקה 

ביצוע ותקנות

שרהמשפטיםושרהפניםממוניםעלביצועחוקזה,  26
והםרשאיםלהתקיןתקנותלביצועו,לרבותתקנותבדבר

אגרותשישלמומבקשימידעאועיוןלפיחוקזה 

תיקון תקנות שעת חירום

עזה, )יהודהוהשומרון,חבל בתקנות–שעת–חירום  27
ועזרה בעבירות שיפוט צ סיני ודרום סיני הגולן, רמת

משפטית(,התשכ"זצ1967,אחריתקנה4יבוא:

"מסירת מידע מן המרשם הפלילי

המרשם מן מידע למסור רשאית המשטרה )א( 4א 
הפלילילרשויותולבעליתפקידיםבאזורהמפורטיםלהלן,

לפידרישתםולצורךמילויתפקידיהם:

מפקד; )1( 
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ביתמשפטצבאי; )2( 

תובעצבאי; )3( 

סניגורושלנאשםצלעניןמידעעלנאשם )4( 
לצורךהליךשהואמנהל 

מסירתהמידעתיעשהבהתאםלהוראותחוק )ב(
המרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"אצ1981,ויחולו

ההגבלותלמסירתמידעשבאותוחוק" 

תחילה

תחילתושלחוקזהשנתייםמיום1בחודששלאחר  28
פרסומוברשומות 

פרסום

חוקזהיפורסםברשומותתוך30ימיםמיוםקבלתו  29
בכנסת 

תוספת ראשונה

)סעיף 5(

אחר שר או הממשלה ראש המדינה, נשיא )א(
שהחליטהעליוהממשלהלפיסעיף12לחוקיסוד:נשיא
המדינהאומישהםהסמיכולכך,לעניןסמכותהנשיאלפי

סעיף11)ב(לאותוחוקוסעיף18לחוקזה;

נשיא בחירת לענין צ הכנסת ראש יושב )ב(
המדינה,וועדתהכנסתצלעניןמינוימבקרהמדינה;

הממשלהצלעניןמינויבעליתפקידיםשמינוים )ג(
מוטלעליהולעניןסעיף8לחוקבנקישראל,התשי"דצ1954;

]נוסח המשפט בתי חוק לפי מינויים ועדת )ד(
התשט"ו–1955; הדיינים, חוק התשמ"דצ1984; משולב[,
הדרוזיים, חוקבתיהדין התשכ"אצ1961; חוקהקאדים,
התשכ"גצ1963;חוקההוצאהלפועל,התשכ"זצ1967;חוק
השיפוטהצבאי,התשט"ו–1955,וכןועדהלמינוישופטים
צבאייםשיכהנובבתימשפטצבאייםבאזורומנהלבתי
המשפט,ולגביביתדיןצבאיוביתמשפטצבאיצגםמזכיר

הוועדות;

שרהמשפטים,שרהתעשייההמסחרוהתעסוקה, )ד1(
הוועדההמייעצתלענייןנציגיציבורכמשמעותהבסעיף
16אלחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"טצ1969,ומנהלבתי

המשפטלענייןסעיפים11,10ו–15לחוקהאמור;

הממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון)להלן )ד2(
צמלמ"ב(צלענייןביצועתפקידיועלפידין;

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםצלעניין )ד3(
ביצועתפקידיו;

משרד של משפטי יועץ או כללי מנהל שר, )ה(
מכרז של בדרך שלא לתפקיד מינוי לעניין צ ממשלתי
שנעשהבידישראובידיהממשלהאומינויהטעוןאת
אישורהשלהממשלה,למעטמינוייםהנבדקיםעלידי
הוועדהלבדיקתמינויים;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף

11יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

נציבשירותהמדינהאומישהואמסמיךלכך )ו(
צלגביעובדיהמדינה;מנהללשכתנשיאהמדינהצלגבי
עובדיהלשכה;יושבצראשהכנסתאומישהואהסמיך

לכךצ

שהוא מי או המדינה מבקר הכנסת; עובדי לגבי
הסמיךלכךצלגביעובדימשרדמבקרהמדינה;נציבבתי
לגביעובדיוסוהרי אומישהואהסמיךלכךצ הסוהר
שירותבתיהסוהר;והכללעניןמינויאוביטולמינוי,לענין
עבודהשלעובדיםכאמור,וכןלעניןעבודה,תפקידאו
שירות,למעןגוףמהגופיםהאמוריםבפרטזה,בידיאדם

אחר;

היועץהמשפטישלרשותמקומיתשהואעובד )ו1(
הרשותצלענייןמינויבמכרזלמשרותהמנויותבסעיף
נוספים תפקידים ובעלי העיריות לפקודת 170)ב1()1(
שקבעשרהפניםלפיסעיף170)ב1()2(לפקודתהעיריות,
והיועץהמשפטישלמשרדהפניםצלענייןמינויבמכרז
למשרתיועץמשפטישלרשותמקומית;בפרטזה,"רשות
מקומית"צכהגדרתהבחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,
התשל"חצ1978,למעטאיגודערים;לענייןפרטזה,מידע
לפיסעיף11יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתב

אישום;

מנהל וכן רשותהחברותהממשלתיות מנהל )ו2(
כללישלחברהממשלתיתצלגבימינוישלפקידבכיר
כמשמעותובסעיף32)א()4(לחוקהחברותהממשלתיות,
התשל"הצ1975;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף11יימסר

רקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום;

מנהלרשותהחברותהממשלתיותצלגבימינוי )ו3(
רואהחשבוןבחברהממשלתיתלפיסעיפים44ו–46לחוק
לחברה משפטי יועץ של ומינוי הממשלתיות החברות
ממשלתיתלפיסעיף47לחוקהאמור;לענייןפרטזה,מידע
לפיסעיף11יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתב

אישום;

החשב או ממשלתי משרד של כללי מנהל )ז(
הכלליאומישאחדמהםהסמיךלכךצלעניןהתקשרות
שלהמדינה,אםבשלנושאההתקשרותנדרשתבדיקה

מטעמיםשבבטחוןהמדינה;

המנהלהכלליאוממונההביטחוןשלגוףהמנוי )ח(
בתוספתהראשונהאובתוספתהשנייהשלהחוקלהסדרת
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"חצ1998צלעניןמינוי
עובדיםאוביטולמינוים,אולעניןביצועעבודה,תפקיד
אושירותבאותוגוףבידיאדםאחרשלגביומבוקשהמידע
האמור; בחוק כמפורט אבטחה פעולות ביצוע ולעניין
אסור אם למעט ברשומות תפורסם אלה גופים רשימת
לפרסמהלפיכלדין;לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף11
יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגשבהםכתבאישום,למעט
הביטחוןהכללי המונחיםעלידישירות לענייןהגופים
ומלמ"בבחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבורייםוכןגופי

תשתיתומעבריגבולהמונחיםעלידיהמשטרה;
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שרהפניםאומישהואהסמיךלכךצלענין )ט(
חוקהשבותהתש"יצ1950;חוקהאזרחות,התשי"בצ1952;

אוחוקהכניסהלישראל,התשי"בצ1952;

שרהביטחון,לענייןסמכויותיולפיחוקסמכויות )ט1(
שעתחירום)מעצרים(,התשל"טצ1979,לפיחוקסמכויות
לשםשמירהעלביטחוןהציבור,התשס"הצ2005,לפיסעיף
14לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"בצ1982,
אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 36 סעיף לפי
למניעת לחוק 30 סעיף לפי התשנ"ו–1996, מעצרים(, צ
הסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"דצ1954,ולפיסעיפים

120,84ו–130לתקנותההגנה)שעתחירום(,1945;

לעניין הממשלה, ראש או הביטחון שר )ט2(
סמכויותיהםלפיפרקב’לחוקהאזנתסתר,התשל"טצ1979;

מפקדצבאיאומישהואהסמיךלכך,לעניין )ט3(
סמכויותיולפיסעיפים110,109ו–119לתקנותההגנה)שעת

חירום(,1945;

שרהמשפטים,לענייןהענקתסמכויותחקירה )ט4(
לפיחוק;

השרלביטחוןהפנים,לענייןהענקתסמכויות )ט5(
חקירה,עיכוב,מעצראוחיפושלפיחוק;

ביתמשפטאוביתדיןבאחתמאלה: )י(

הגילויהואמהותילנושאהדיון; )1( 

עד של מהימנותו לבירור נדרש הגילוי )2( 
ובעלדיןביקשאתהגילוי;

היועץהמשפטילממשלהובאכוחו,מישהיועץ )יא(
הליכים לעכב סמכותו את לו אצל לממשלה המשפטי
פלילייםותובעכאמורבסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי

]נוסחמשולב[,התשמ"בצ1982;

פרקליטצבאי,תובעצבאי; )יב(

תובעבביתדיןלמשמעתלפיחוקהמשטרה, )יג(
התשס"ו–2006;

נאשםוסניגורווכןעצוראובאכוחוצלענין )יד(
מידעעלהנאשםאוהעצורלצורךהליךשהואמנהל;

צוותמקצועיוועדתשחרוריםלפיסעיפים11, )טו(
32ו–33לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,התשס"אצ2001,מי
שהוסמךעלידישרהבריאותלהגישחוותדעתלפיסעיף
12)א(לחוקהאמור,וכןועדתשחרוריםלפיסעיף35לחוק

הנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"אצ1971;

,442 סעיף לפי להקלבעונש המוסמך הגורם )טז(
ועדהלעיוןבעונשלפיסעיף509והועדהלאישורסניגורים

לפיסעיף317לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו–1955;

ועדהלעיוןבעברהפלילישלחיילבראשות )יז(
קציןחינוךראשיוהועדההמייעצתלהתרתהתחייבותשל

חיילבשירותקבע;

קצין–מבחן; )יח(

בטחון, שירות בחוק כמשמעותו פוקד )יט(
התשי"טצ1959]נוסחמשולב[,אומישהואהסמיךלכך

כפישייקבעבפקודותהצבא;

חקירה, ועדות חוק לפי חקירה ועדת )כ(
התשכ"טצ1968;

כאמור פסיכיאטרית וועדה מחוזי פסיכיאטר )כא(
ופסיכיאטר התשט"ו–1955, נפש, בחולי לטיפול בחוק
שנתבקשמאתביתהמשפט,מאתתובעאומאתסניגור

לבדוקאדםשהואשםבפלילים;

חוקרמדעיצבסוגימחקר,במקריםובתיאום )כב(
שנקבעובתקנותבאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשל

הכנסת;

או אליו, המסונפות והמשטרות האינטרפול )כג(
רשותזרהאחרתשהמדינההתחייבהלמסורלהמידע;

הממונהעלהמעונותלפיחוקהנוער)שפיטה, )כד(
קטינים לענין התשל"אצ1971, טיפול(, ודרכי ענישה

שבפיקוחו;

נציבבתיהסוהראומישהואהסמיךלכךצ )כה(
לגביעציריםאואסירים,לעניןהחזקתםבמשמורתחוקית;

הממונהעלעבודתשירותכמשמעותובסעיף )כה1(
51יאלחוקהעונשין,התשל"זצ1977,ועובדימחלקתושהוא
בעניינוחוותדעת לכך,לגבינאשםשנתבקשה הסמיך
מטעםהממונהעלעבודתשירותלפיסעיף51ב)ב()1(לחוק
האמור,וכןלגביעובדשירותכהגדרתובסעיף51אלאותו

חוק;

ראשהמטההכלליוראשאגףכוחאדםבצבא )כו(
הגנהלישראלאומישהואהסמיךלכךלפיפקודותצבא
ההגנהלישראל,בקשרלענייניכוחאדםשייקבעובפקודות

הצבא;

כלי חוק לענין הנפש בריאות שירותי ראש )כז(
היריה,התש"טצ1949;

ראשי עבודה ומפקח אזורי עבודה מפקח )כז1(
ייצור, העברה, )מסחר, נפץ חומרי בתקנות כמשמעותם
החסנהושימוש(,התשנ"דצ1994,לענייןמינוי,מתןהסמכה
אוהיתרלפיחוקחומרינפץ,התשי"דצ1954,וכןמישהשר
מינהלצורךמתןהיתרלייבואחומרנפץלפיסעיף9לאותו

החוק;

עובדסוציאלישמונהלפיכלאחדמהחוקים )כח(
המפורטיםלהלן,לפיהעניין:

חוקגילהנישואין,התש"יצ1950; )1(

חוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,חולי )2(
נפשונעדרים(,התשט"ו–1955;

חוקשירותיהסעד,התשי"חצ1958; )3(

חוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ךצ1960; )4(

חוקההגנהעלחוסים,התשכ"ו–1966; )5(
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חוקהסעד)טיפולבמפגרים(,התשכ"טצ1969; )6(

חוקאימוץילדים,התשמ"אצ1981; )7(

)אישור עוברים לנשיאת הסכמים חוק )8(
הסכםומעמדהיילוד(,התשנ"ו–1996;

מנהלהרשותלשיקוםהאסיר)להלןצהרשות(, )כט(
האסיר, לשיקום הרשות לחוק 18 בסעיף כמשמעותו
התשמ"גצ1983,ועובדיהרשותשהואהסמיךלכך,לגבי

אסיריםשבטיפולהרשות;

כמשמעותו עדים, על להגנה הרשות מנהל )ל(
בחוקלהגנהעלעדים,התשס"טצ2008,עובדבכירברשות
שהואהסמיכולכך,עובדמבצעישלהרשותאשרהמידע
דרושלובמסגרתתכניתההגנה,כמשמעותהבחוקהאמור,
אוגורםמוסמךבמדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליט

כיהעברתמידעאליודרושהבמסגרתתכניתההגנה;

ביחידת אחרים תפקידים ובעלי פיקוח קצין )לא(
הפיקוחשקבעהשרלביטחוןהפניםבצו,מעריךמסוכנות,
מטפל הסוהר, בבית מתאם גורם מתאם, מקצועי גורם
ייעודי וכןמטפל במרכזמורשה, בקהילהלמעט ייעודי
בביתסוהר,לפיחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירות
מין,התשס"ו–2006,לצורךמילויתפקידיהםלפיהוראות

החוקהאמור;

עובד הבנקים, על המפקח ישראל, בנק נגיד )לב(
בנקישראלשהוסמךעלידיהנגידלענייןרישוי,מינויאו
היתר,וחבריועדתהרישיונותצלענייןרישויוהיתרלפי
34,34או–36יאלחוקהבנקאות)רישוי(, ,8 ,6 ,4 סעיפים
לפקודת 11א סעיף לפי מינוי ולעניין התשמ"אצ1981,

הבנקאות,1943,והכלעלפינהליםשייקבעו;

המנהלכהגדרתובפקודתמסהכנסה,ופקידי )לג(
לפקודה 227 סעיף לפי חקירות לערוך שהוסמכו שומה
האמורה,לצורךחקירהבעבירותשהםמוסמכיםלחקור

בהןעלפידין;

מוסף, ערך מס בחוק כהגדרתו המנהל )לד(
התשל"ו–1975,ובפקודתהמכס,והממוניםהאזוריים,לצורך

חקירהבעבירותשהואמוסמךלחקורבהןעלפידין;

חוקרברשותניירותערךשהסמיכולכךיושב )לה(
ראשהרשותכמשמעותובחוקניירותערך,התשכ"חצ1968,
לצורךחקירהבעבירותעלהחוקהאמורובעבירותשהוא

מוסמךלחקורבהןעלפידין;

כמשמעותו עסקיים הגבלים ברשות חוקר )לו(
46)א(לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"חצ1988, בסעיף
לצורךחקירהבעבירותשהואמוסמךלחקורבהןעלפידין;

)לז(עובדימערכתהביטחוןשהוסמכולערוךחקירות
לפיסעיף2לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(,לצורך

חקירהבעבירותשהםמוסמכיםלחקורבהןעלפידין;

מפקחהגנתהסביבהכמשמעותובחוקהגנת )לח(
התשע"אצ2011, ואכיפה(, פיקוח )סמכויות הסביבה
שהוסמךלערוךחקירותלפיסעיף2לפקודתהפרוצדורה

מוסמך בעבירותשהוא )עדות(,לצורךחקירה הפלילית
לחקורבהןעלפידין;

על והממונה הפנים לביטחון המשרד מבקר  )לט(
תלונותהציבורבאותומשרד,לשםבירורתלונהאוביצוע

ביקורתבענייניםהנוגעיםלמרשםהפלילי;

צ )להלן החינוך משרד של הכללי המנהל  )מ(
המשרד(,מנהלאגףבכירלביטחוןבמשרדאוקציןהביטחון
הארצישלהמשרד,היועץהמשפטישלהמשרדאועוזרו
ומנהלאגףבכירלכוחאדםבהוראהבמשרדאומנהלגף
הכפוףלוצלענייןמתןאישורהעסקהלעובדחינוךלפי
סעיף16לחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"טצ1969,לשם

הגנהעלשלומםוביטחונםשלקטינים;

)מא(הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןבמשרד
האוצר,עובדמשרדהאוצרשהוסמךלעסוקברישויוחברי
,17 סעיפים לפי מבטח רישוי לעניין הוועדההמייעצת
)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ו–41י 22
התשמ"אצ1981)להלןצחוקהפיקוחעלהביטוח(,ולעניין
רישויחברהמנהלתלפיסעיפים4ו–8לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"הצ2005)להלןצ
חוקקופותגמל(,מידעעלנושאימשרהומנהליהעסקים
בתאגידמבקשאובמקרהשלמבטחחוץ,מנהליוומורשיו
לחוק ו–33א 32 סעיפים לפי היתר לעניין וכן בישראל;
הפיקוחעלהביטוחוסעיף9לחוקקופותגמל,והכלעל

פינהליםשייקבעו;

)מב(הממונהעלענייניההתמחותבלשכתעורכי
הדין,לצורךקבלתהחלטהבדבררישוםמתמחהובדבר
חברותבלשכתעורכיהדיןבישראללפיסעיפים51,44,27
ו–52לחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"אצ1961;לענייןפרט
11יימסררקבנוגעלתיקיםשהוגש זה,מידעלפיסעיף

בהםכתבאישום;

)מג(מפקחלפיסעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונות,
הגנהעל לשם זה, לעניין מינה שהשר התשכ"הצ1965,
במסגרות אחרים וחוסים קטינים של וביטחונם שלומם

הנתונותלפיקוחו;

)מד(הוועדהלמינויקונסולכבודבמשרדהחוץצ
לענייןאישורמינויקונסולכבודשלמדינהזרה;

בסעיף כמשמעותה המוסמכת הרשות ראש )מה(
29)א(לחוקאיסורהלבנתהון,התש"סצ2000,לצורךקבלת
החלטהבדברהעברתמידעממאגרהמידעלפיסעיף30)ב(
עד)ג1(,)ה(ו–)ו(לחוקהאמור,והכלעלפינהליםשייקבעו;
לענייןפרטזה,מידעלפיסעיף11יימסררקבנוגעלתיקים

שהוגשבהםכתבאישום;

)מו(יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונו
צ )להלן התשכ"חצ1968 ערך, ניירות לחוק 3 סעיף לפי
חוקניירותערך(ועובדרשותניירותערךשהוסמךלעסוק
ברישויצלענייןרישוייועץ,משווקאומנהלתיקיםשהוא
הסדרת לחוק ו–10)א1( 8)ג(, 7)ד(, סעיפים לפי תאגיד,
העיסוקבייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקי
השקעות,התשנ"הצ1995,ולענייןרישיוןזירהלפיסעיפים
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44יג,44כג,44כדו–44כולחוקניירותערךכנוסחםבחוק
ניירותערך)תיקוןמס’42(,התש"עצ2010,מידעעלבעל
השליטהונושאימשרהבתאגידהמבקש,ובעלשליטה

בכלאחדמהם,והכלעלפינהליםשייקבעו;

רשות עובד ערך, ניירות רשות ראש יושב )מז(
ניירותערךשהוסמךלעסוקברישוי,וחבריועדתרישיונות
שמונולפיסעיף12אלחוקהשקעותמשותפותבנאמנות
התשנ"דצ1994לענייןאישורנאמןלקרן,אישורמנהלקרן
ומתןהיתרשליטהבמנהלקרןלפיסעיפים10,9א,15,13,
23בו–23דלחוקהאמור,מידעעלבעלשליטהונושאמשרה
ואדם מהם אחד בכל השליטה ובעל המבקש, בתאגיד
שמשתתףבקבלתהחלטותהנוגעותלניהולקרןשבניהול

מנהלהקרן,והכלעלפינהליםשייקבעו 

הודעהעלהסמכותלפיתוספתזותפורסםברשומות 

תוספת שניה

)סעיף8(

חוקמסקניה)סחורותושירותים(,התשי"בצ1952; )א(

פקודתמסהכנסה; )ב(

פקודתהמכס; )ג(

חוקמסערךמוסף,התשל"ו–1975; )ד(

חוקהפיקוחעלהמטבע,התשל"חצ1978; )ה(

סעיפים290עד383,297עד393ו–414עד438 )ו(
לחוקהעונשין,התשל"זצ1977 

תוספת שלישית

)סעיף11א(

היועץהמשפטילממשלה,מישהיועץהמשפטי )א(
פליליים הליכים לעכב הסכמתו את לו אצל לממשלה
ותובעכמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח

משולב[,התשמ"בצ1982,לצורךמילויתפקידיהם;

לפי לחוק, 4)א( בסעיף המפורשים הגופים )ב(
הכלליםשנקבעובאותוסעיף;

קציןמבחן; )ג(

חוקרמדעיצבסוגימחקר,במקריםובתנאים )ד(
שנקבעובתקנותבאישורועדתהחוקהחוקומשפטשל

הכנסת;

)ה(מנהלהרשותלהגנהעלעדים,כמשמעותובחוק
להגנהעלעדים,התשס"טצ2008,עובדבכירברשותשהוא
הסמיכולכך,עובדמבצעישלהרשותאשרהמידעדרוש
לובמסגרתתכניתההגנה,כמשמעותהבחוקהאמור,או
גורםמוסמךבמדינהאחרתאשרמנהלהרשותהחליטכי

העברתמידעאליודרושהבמסגרתתכניתההגנה 

ביחידת אחרים תפקידים ובעלי פיקוח קצין )ו(
הפיקוחשקבעהשרלביטחוןהפניםבצו,מעריךמסוכנות,
מטפל הסוהר, בבית מתאם גורם מתאם, מקצועי גורם
ייעודיבקהילהלמעטבמרכזמורשה,וכןמטפלייעודי
בביתסוהר,לפיחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירות
מין,התשס"ו–2006,לצורךמילויתפקידיהםלפיהוראות

החוקהאמור 

פרקליטצבאי,תובעצבאי; )ז(

ראשהמטההכלליוראשאגףכוחאדםבצבא )ח(
ההגנהלישראלאומישהואהסמיךלכךבהתאםלפקודות
הצבא,לענייןתפקידיםבעלירגישותמיוחדת,כפישייקבע

בפקודותהצבא;

הממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ"ב( )ט(
צלענייןביצועתפקידיועלפידין;

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםצלעניין )י(
ביצועתפקידיו;

מפקחעבודהראשיכמשמעותובתקנותחומרי )יא(
נפץ)מסחר,העברה,ייצור,החסנהושימוש(,התשנ"דצ1994,
לענייןמינוי,מתןהסמכהאוהיתרלפיחוקחומרינפץ,

התשי"דצ1954;

נציבבתיהסוהראוראשחטיבתהמודיעיןלגבי )יב(
סוהריםבשירותבתיהסוהר,לענייןמינויאוביטולמינוי

וכןלענייןעבודה;

11לחוקשחרורעל– צוותמקצועילפיסעיף )יג(
תנאיממאסר,התשס"אצ2001,לענייןשחרורעל–תנאישל
אסיריםהנושאיםעונשמאסרבשלעבירהמןהעבירות

המנויותבתוספתלאותוחוק 
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