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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, 
התשע"ז-2017

בחוקזה-1עהגדרות

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-11996;

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-21982;

"חסימתמספרטלפון"-חסימתהגישהשלמספרהטלפוןלרשתתקשורתשלמפעיל
סלולרי;

מאגרנתוניזיהוי)תקשורת("-כמשמעותובסעיף7)א(לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות
אכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-32007;

"מחזיק"-המשתמשבמספרטלפוןלצורךקבלתשירותיבזק,אףאםאינומנוי;

"מנוי"-מישהתקשרעםמפעילסלולריבהסכםהתקשרותלמתןשירותיבזק;

"מספרטלפון"-כהגדרתובסעיף5אלחוקהתקשורת;

SMSׁׂ(-כהגדרתובסעיף5ב)ו(לחוקהתקשורת; ׂ "מסרון")ׁ

חוק לפי כללי רישיון מכוח טלפוןנייד רדיו שירותי שנותן -מי סלולרי" "מפעיל
התקשורת;

"עבירה"-כלאחתמאלה:

עבירהלפיסעיפים205אאו205גלחוקהעונשין,התשל"ז-1977ע; )1(

עבירהלפיסעיפים13,ע1או21לפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[, )2(
התשל"ג-51973;

עבירהלפיסעיפים7או8לחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים )3(
התשע"ג-62013;

האחרונותנפוצהבישראלתופעהשל בשנים  כללי
שימושבמכשיריטלפוןסלולרייםלצורךביצוע 
עבירותשונותלפיחוקהעונשין,התשל"ז-1977)להלן-
חוקהעונשין(,לפיפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,
התשל"ג-1973)להלן-פקודתהסמים(,ולפיחוקהמאבק
בתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-2013)להלן

-חוקהמאבק(ע

המדוברבעבירותשלפרסוםשירותיזנותלפיחוק
העונשין;עבירותייצוא,ייבוא,סחר,אואספקהשלסמים
וכןעבירותשלתיווךאוהדחתקטיןלשימושבסמים,לפי
פקודתהסמיםועבירותשלאיסורהפצתחומראסוראו
הדחתקטיןלשימושבחומראסורלפיחוקהמאבקעעבירות

אלהמתבצעותתוךהסתרתהזהותשלהמבצע,למשל
בדרךשלפרסוםמספרטלפוןשאיןלגביובעליםרשום)קו
מסלול במסגרת בעבורונעשהמראש טלפוןשהתשלום
"פריפייד"(,מהשמקשהלעתיםלהגיעאלהגורםהעומד

מאחוריהפרסוםולהעמידולדיןע

הצעתהחוקמבקשתלעגןבחקיקהכלילהתמודדות
עםהתופעההאמורה,באמצעותהסמכהלמתןצוהמורה
למפעילסלולרילחסוםאתהגישהשלמספרטלפוןשקיים
יסודסבירלהניחשמשמשלצורךביצועעבירותכאמור,

לרשתהתקשורתהסלולריתשלוע

מוצעותהגדרותלמונחיםשנעשהבהםשימוש  סעיף 1
בחוקהמוצעע 

ס"חהתשנ"ו,עמ'338ע 1

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 2

ס"חהתשס"ח,עמ'72ע 3

ס"חהתשל"ז,עמ'226 ע

דינימדינתישראל,נוסחחדשמס'27,עמ'526ע 5

ס"חהתשע"געמ'221 6
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"צוחסימהמינהלי"-צולחסימתמספרטלפון,לפיסעיף2;

"צוחסימהשיפוטי"-צולהארכתתוקפושלצוחסימהמינהליאוצולחסימתמספר
טלפון,לפיסעיף3;

"קציןמשטרהמוסמך"-קציןמשטרהבדרגתניצבמשנהומעלה;

"שירותיבזק"-כמשמעותםבחוקהתקשורת;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמושלב[,התשמ"ב-71982,
שהסמיךלענייןזההמפקחהכללישל קציןמשטרהבדרגתפקדומעלה וכן

משטרתישראלע

היהלקציןמשטרהמוסמךיסודסבירלהניחכימספרטלפוןמשמשלביצועעבירה2עצוחסימהמינהלי )א(
וכיישיסודסבירלחשששימשיךלשמשלביצועעבירהאםלאייחסםבאופןמיידי,
רשאיהואלתתצוהמורהלמפעילהסלולרישעמוהתקשרהמנויבהסכםהתקשרות
למתןשירותיבזק)בחוקזה-הסכםהתקשרות(לחסוםאתמספרהטלפוןלתקופה

שיקבעבצואשרלאתעלהעל30ימיםע

צוחסימהמינהלייינתןרקלאחרשנמסרהלמחזיקאולמנויהודעהעלהכוונה )ב(
למתןהצו)בחוקזה-הודעה(וניתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובתוךע2שעות
ממועדמסירתההודעה,באופןשיפורטבה;לענייןסעיףקטןזהיראוהודעהשנמסרה
באמצעותשיחה,הודעהקוליתאומסרוןלמספרהטלפון,כאילונמסרהלמחזיקאו

למנויע

בצוחסימהמינהלייפורטומספרהטלפוןשלגביוניתןהצוופרטיהמנויככל )ג(
שרשומיםבמאגרנתוניזיהוי)תקשורת(,וכןתקופתתוקפושלהצוע

עלהחלטתקציןמשטרהמוסמךבענייןצוחסימהמינהליניתןלעתורבתוךתקופת )ד(
תוקפושלהצו,לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםע

ביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםרשאי,עלפיבקשהבכתב3עצוחסימהשיפוטי )א(
שלתובע,לצוותעלהארכתתוקפושלצוחסימהמינהלילתקופהנוספתשלאתעלה
על60ימים,אםשוכנעכיחסימתמספרהטלפוןחיוניתלמניעתהמשךביצועהעבירה

שבשלההוצאהצו,ורשאיהואלחזורולצוותכאמורמזמןלזמןע

"צוחסימהמינהלי"-צולחסימתמספרטלפון,לפיסעיף2;

"צוחסימהשיפוטי"-צולהארכתתוקפושלצוחסימהמינהליאוצולחסימתמספר
טלפון,לפיסעיף3;

"קציןמשטרהמוסמך"-קציןמשטרהבדרגתניצבמשנהומעלה;

"שירותיבזק"-כמשמעותםבחוקהתקשורת;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמושלב[,התשמ"ב-71982,
שהסמיךלענייןזההמפקחהכללישל קציןמשטרהבדרגתפקדומעלה וכן

משטרתישראלע

היהלקציןמשטרהמוסמךיסודסבירלהניחכימספרטלפוןמשמשלביצועעבירה2ע )א(
וכיישיסודסבירלחשששימשיךלשמשלביצועעבירהאםלאייחסםבאופןמיידי,
רשאיהואלתתצוהמורהלמפעילהסלולרישעמוהתקשרהמנויבהסכםהתקשרות
למתןשירותיבזק)בחוקזה-הסכםהתקשרות(לחסוםאתמספרהטלפוןלתקופה

שיקבעבצואשרלאתעלהעל30ימיםע

צוחסימהמינהלי

צוחסימהמינהלייינתןרקלאחרשנמסרהלמחזיקאולמנויהודעהעלהכוונה )ב(
למתןהצו)בחוקזה-הודעה(וניתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובתוךע2שעות
ממועדמסירתההודעה,באופןשיפורטבה;לענייןסעיףקטןזהיראוהודעהשנמסרה
באמצעותשיחה,הודעהקוליתאומסרוןלמספרהטלפון,כאילונמסרהלמחזיקאו

למנויע

בצוחסימהמינהלייפורטומספרהטלפוןשלגביוניתןהצוופרטיהמנויככל )ג(
שרשומיםבמאגרנתוניזיהוי)תקשורת(,וכןתקופתתוקפושלהצוע

עלהחלטתקציןמשטרהמוסמךבענייןצוחסימהמינהליניתןלעתורבתוךתקופת )ד(
תוקפושלהצו,לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםע

ביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםרשאי,עלפיבקשהבכתב3ע )א(
שלתובע,לצוותעלהארכתתוקפושלצוחסימהמינהלילתקופהנוספתשלאתעלה
על60ימים,אםשוכנעכיחסימתמספרהטלפוןחיוניתלמניעתהמשךביצועהעבירה

שבשלההוצאהצו,ורשאיהואלחזורולצוותכאמורמזמןלזמןע

צוחסימהשיפוטי

מוצעלהסמיךקציןמשטרהבכירלתתצוהמורה  סעיף 2
סלולרילחסוםמספרטלפוןשלמנוי למפעיל 
שעמוהתקשרבהסכםהתקשרותלמתןשירותיבזק,במקרה
שבוישיסודסבירלהניחשמספרהטלפוןמשמשלביצוע
עבירהכהגדרתהבסעיף1המוצעוישיסודסבירלהניח
שימשיךלשמשלביצועעבירהאםלאייחסםבאופןמיידי
)להלן-צוחסימהמינהלי(עצוכאמוריהיהמוגבללתקופה

שלאתעלהעל30ימים)לסעיףקטן)א((ע

צוחסימהמינהלייינתןרקלאחרשנמסרהלמנויאו
למשתמשבמספרהטלפוןאףאםאינומנוי)להלן-מחזיק(,
הודעהעלהכוונהלחסוםאתמספרהטלפון,וניתנהלו
הזדמנותלטעוןאתטענותיובתוךע2שעותממועדמסירת
ההודעה,באופןשיפורטבהענוכחהחשיבותבהתמודדות
עםעבירותכאמורבתוךפרקזמןמהירככלהאפשרומאחר
שלעיתיםלאניתןלאתראתהמנויבתוךפרקהזמןכאמור,
מוצעלקבועכיהודעהשנמסרהבאמצעותשיחה,הודעה

קוליתאומסרוןׁ)SMS(למספרהטלפון,יראואותהכאילו
נמסרהלמנויאולמחזיק)לסעיףקטן)ב((ע

בצוחסימהמינהלייפורטומספרהטלפוןשלגביו
ניתןהצוופרטיהמנויככלשרשומיםבמאגרנתוניזיהוי
)תקשורת(לפיסעיף7)א(לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות
אכיפה־נתוניתקשורת(,התשס"ח-2007,וכןתקופתתוקפו

שלהצו)לסעיףקטן)ג((ע

עודמוצעלהעניקזכותלכלמישרואהעצמונפגע
משפט לבית ההחלטה על לעתור מינהלי חסימה מצו
מדובר השלוםע משפט בית נשיא יושב שבו השלום
בהחלטהמינהליתועלכןביתמשפטהשלוםידוןבהלפי

כלליהמשפטהמינהליהמהותי)לסעיףקטן)ד((ע

מוצעכיביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאבית  סעיף 3
משפטהשלוםיהיהמוסמךלצוותעלהארכת 
תוקפושלצוחסימהמינהלילתקופהשלאתעלהעל60

ס"חהתשמ"ב,עמ'3עע 7
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הצעותחוקהממשלה-7ע11,ט"זבתמוזהתשע"ז,2017ע7ע10 1212

הוגשכתבאישוםבעבירהרשאיביתהמשפטהדןבכתבהאישום,עלפיבקשת )ב(
תובע,לתתצוהמורהלמפעילהסלולרישעמוהתקשרהמנויבהסכםהתקשרותלחסום
אתמספרהטלפוןהמשמשלביצועהעבירהאולצוותעלהארכתתוקפושלצוחסימה
מינהלי,עדתוםההליכיםאועדלמועדמוקדםיותרשיקבע,אםשוכנעכיחסימת
מספרהטלפוןחיוניתלמניעתהמשךביצועהעבירהשבשלההוצאהצו,ורשאיהוא

לחזורולצוותכאמורמזמןלזמןע

הוגשהלביתהמשפטבקשהלהארכתתוקפושלצוחסימהמינהלילפיסעיפים )ג(
קטנים)א(או)ב(יתקייםהדיוןבבקשתההארכהבהקדםהאפשריוהצוהמקורייישאר
המשטרה הורהקצין שעליה מתוםהתקופה 30ימים של נוספת בתוקפולתקופה

המוסמךאלאאםכןקבעביתהמשפטאחרתע

ביתהמשפטרשאילדוןמחדשבצוחסימהשיפוטיאםראהכיהדברמוצדקבשל )ד(
נסיבותשהשתנואועובדותשהתגלולאחרמתןהצוע

עלהחלטתביתהמשפטלפיסעיףזהניתןלערערלביתהמשפטשלערעור,בתוך )ה(
30ימיםממועדמתןההחלטהע

סדרידיןבבקשה
למתןצוחסימה

שיפוטי

לענייןבקשהלמתןצוחסימהשיפוטי,יחולוהוראותאלה:עע

הבקשהתוגשבכתבותיתמךבהצהרהשלקציןמשטרהמוסמך; )1(

המשיביםבבקשהיהיוהמפעילהסלולרישעמוהתקשרהמנויבהסכםהתקשרות, )2(
וכןהמנויאוהמחזיקככלשניתןלאתרםבשקידהסבירה;

הדיוןבבקשהיתקייםבמעמדהמשיבים,ואולםביתמשפטרשאילתתצוחסימה )3(
שיפוטיבמעמדצדאחד,אםהואסבורשהמשיבים,כולםאוחלקם,הוזמנוכדיןולא

התייצבולדיון;

לשםהחלטתובבקשהרשאיהשופטלהיזקקלראיותאףאםאינןקבילותבמשפטע )ע(

בדיוןבבקשהלמתןצוחסימהשיפוטיוכןבערעורעלהחלטתביתהמשפטלפי5עחומרחסוי )א(
הסעיףהאמור,רשאיתובעלבקשלפרטאולהציגלפניביתהמשפטבלבדעובדותאו
מידעשעליהםהואמבססאתטענותיו)בסעיףזה-חומרחסוי(;בקשהלפיסעיףזה

)בסעיףזה-בקשהלאיגילויחומרחסוי(תוגשבכתבבצירוףנימוקיםע

ימים,ויהיהרשאילחזורולצוותכאמורמזמןלזמן)לסעיף
קטן)א((ע

כהגדרתה בעבירה אישום כתב הוגש אם כן, כמו
בסעיף1המוצע,רשאיביתהמשפטהדןבכתבהאישום
נגדו מישהוגש הטלפוןשל מספר לחסימת צו להוציא
מוקדם למועד עד או ההליכים תום עד האישום, כתב
יותרשיקבע,וכןרשאילחזורולצוותכאמורמזמןלזמן

)לסעיףקטן)ב((ע

בקשה המשפט לבית הוגשה אם כי לקבוע מוצע
להארכתתוקפושלצוחסימהמינהלי,יעמודהצובתוקפו
למשך30ימיםמתוםהתקופהשנקבעהבצואלאאםכן

קבעביתהמשפטאחרת)לסעיףקטן)ג((ע

עצמו את שרואה למי זכות להעניק מוצע כן כמו
נפגעמהחלטתביתהמשפטלערערלפניערכאתהערעור

)לסעיףקטן)ד((ע

הנוגעיםלהגשת מוצעלקבועאתסדריהדין  סעיף 4
בקשהלהארכתתוקפושלצוחסימהמינהליאו 
למתןצולחסימתמספרטלפוןבידיביתהמשפט)להלן-
צוחסימהשיפוטי(עביןהשאר,מוצעלקבועכיהמשיבים
המנוי התקשר שעמו הסלולרי המפעיל יהיו בבקשה
שניתן ככל המחזיק או המנוי וכן ההתקשרות, בהסכם
לאתרםבשקידהסבירהעעודמוצעלקבועכיהדיוןבבקשה
יתקייםבמעמדהמשיבים,ואולםביתמשפטרשאילתתצו
חסימהשיפוטיבמעמדצדאחד,אםהואסבורשהמשיבים,

כולםאוחלקם,הוזמנוכדיןולאהתייצבולדיוןע

בדיון חסוי חומר לעניין הסדר לקבוע מוצע  סעיף 5
בבקשהלמתןצוחסימהשיפוטיוכןבערעורעל 
החלטתביתהמשפטבקשרלבקשהכאמור,וזאתבדומה
במקום שימוש הגבלת לחוק 5ג בסעיף הקבוע להסדר
לשםמניעתביצועעבירות,התשס"ה-2005עלפיהמוצע,
ביתהמשפטרשאילהיענותלבקשהלאיגילויחומרחסוי
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ביתהמשפטרשאילהיענותלבקשהלאיגילויחומרחסויולהסתמךעלהחומר )ב(
החסוי,אםמצאכיגילויובנוכחותהמשיביםעלוללפגועבחקירהאובאינטרסציבורי

חשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלמבקשלאחרהעיוןוהדבריירשםבפרוטוקולע

ביתהמשפטיודיעלמבקשולמשיבעלהחלטתובבקשהלאיגילויחומרחסוי )ג(
ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיוחסוייםע

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהלאיגילויחומרחסוי,רשאיהמבקש )ד(
להודיעכיהואחוזרבומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכןלאיועמדהחומרלעיון

המשיביםוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיוע

אםבמועדהדיוןבבקשהלאי–גילויחומרחסויהיהתלויועומדגםהליךלפי )ה(
ג'בפרקב'לחוקהמעצריםבעניינושלחשודבעבירהשבקשראליההוגשה סימן
הבקשה,לאיחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ד(ויחולועלהדיוןבבקשההוראות

סעיף15)ג(עד)ה(לחוקהמעצריםע

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהלאי–גילויחומרחסוי,רשאיתובע )ו(
לערערעלהחלטתביתהמשפטבענייןזהבתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,לפני

ביתמשפטשלערעוראשרידוןבערעורבשופטאחדע

)ו(כיהואשוקללהגיש הודיעתובעלביתמשפטשהחליטכאמורבסעיףקטן )ז(
ערעורכאמורבאותוסעיףקטן,לאיעבירביתהמשפטאתהחומרהחסוילמשיביםעד

להכרעהבערעורע

)ו(רשאיביתהמשפטלעייןבחומרהחסויולקבל בדיוןבערעורלפיסעיףקטן )ח(
פרטיםנוספיםמהתובעבלילגלותםלמשיביםע

מימושהוראה
לפיהצו

מפעילסלולרייפעללמימושהשלהוראהשניתנהבצוחסימהמינהליאובצוחסימה6ע
שיפוטי,באופןמיידיולאיאוחרמ–ע2שעותממועדקבלתוע

השרלביטחוןהפניםממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע7עביצועותקנות

ביתהמשפטרשאילהיענותלבקשהלאיגילויחומרחסויולהסתמךעלהחומר )ב(
החסוי,אםמצאכיגילויובנוכחותהמשיביםעלוללפגועבחקירהאובאינטרסציבורי

חשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלמבקשלאחרהעיוןוהדבריירשםבפרוטוקולע

ביתהמשפטיודיעלמבקשולמשיבעלהחלטתובבקשהלאיגילויחומרחסוי )ג(
ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיוחסוייםע

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהלאיגילויחומרחסוי,רשאיהמבקש )ד(
להודיעכיהואחוזרבומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכןלאיועמדהחומרלעיון

המשיביםוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיוע

אםבמועדהדיוןבבקשהלאי–גילויחומרחסויהיהתלויועומדגםהליךלפי )ה(
ג'בפרקב'לחוקהמעצריםבעניינושלחשודבעבירהשבקשראליההוגשה סימן
הבקשה,לאיחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ד(ויחולועלהדיוןבבקשההוראות

סעיף15)ג(עד)ה(לחוקהמעצריםע

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהלאי–גילויחומרחסוי,רשאיתובע )ו(
לערערעלהחלטתביתהמשפטבענייןזהבתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,לפני

ביתמשפטשלערעוראשרידוןבערעורבשופטאחדע

)ו(כיהואשוקללהגיש הודיעתובעלביתמשפטשהחליטכאמורבסעיףקטן )ז(
ערעורכאמורבאותוסעיףקטן,לאיעבירביתהמשפטאתהחומרהחסוילמשיביםעד

להכרעהבערעורע

)ו(רשאיביתהמשפטלעייןבחומרהחסויולקבל בדיוןבערעורלפיסעיףקטן )ח(
פרטיםנוספיםמהתובעבלילגלותםלמשיביםע

מפעילסלולרייפעללמימושהשלהוראהשניתנהבצוחסימהמינהליאובצוחסימה6ע
שיפוטי,באופןמיידיולאיאוחרמ–ע2שעותממועדקבלתוע

מימושהוראה
לפיהצו

ביצועותקנותהשרלביטחוןהפניםממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע7ע

ולהסתמךעלהחומרהחסוי,במקריםשבהםגילויהחומר
עלוללפגועבחקירהאובאינטרסציבוריחשובאחרעכמו
כןמוצעכיאםהחליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשה,
תהאהמשטרהרשאיתלחזורבהמהגשתהחומרהחסויוכן
לערערעלהחלטתביתהמשפטבפניערכאתהערעורעאולם
במקריםשבהםבמקביללדיוןבבקשהכאמורמתקייםגם
הליךבענייןבקשתהמשטרהלעצורחשודבאותןעבירות
חסוי חומר הגשת לעניין יחולו כי מוצע ימים, במעצר
הוראותסעיף15)ג(עד)ה(לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות
אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-1996)להלן-חוקהמעצרים(,
שבודרךהמלךהיאהצגתראיותלפניהשופטבלבד,כדי

למנועשיבושהליכיהחקירהע

מוצעלקבועבמפורשכימפעילסלולרייפעל  סעיף 6 
למימושצוחסימהמינהליאוצוחסימהשיפוטי, 
באופןמיידיולאיאוחרמ־ע2שעותממתןהצועזאת,כדי
להבטיחכיחסימתמספרהטלפוןבמקריםשבהםניתןצו

לפיההסדרהמוצע,תיעשהבאופןמיידיע

מוצעלקבועכיהשרלביטחוןהפניםממונהעל  סעיף 7
חוקזהוכיהוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע 
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