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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק להגנה על עדים, התשם״דו-2008

 פרק אי: פרשנות

 בחוק זה -

י לו, ילדו, ילדו של בן הזוג, הורה, הורה ו נשו נ  ״בן משפחה״ - בן זוגו של עד אף אם אי

ת חורגים, ילדיהם של כל אחד מאלה ובן ו אחות, אח או אחו  של הורה, אח א

י לו; ו נשו נ  זוגו של כל אחד מאלה, אף אם אי

 הגדרות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חקירה מסוים ובכפוף למגבלותיה, וזאת, בהעדר תקציבים
ים משמעותיים או משאבי כוח אדם מתאימים, די יעו  י
 המוקצים לטיפול בנושא זה ולהתמקצעות בו. מצב זה
 מקשה ביותר על מתן הגנה אפקטיבית לעדים מאוימים
 באופן המותאם לרמת האיום המופנה כלפיהם, ובאופן
 שיש בו כדי להבטיח הן את הגנתו המיטבית של העד והן

 את שיתוף הפעולה המלא שלו עם רשויות האכיפה.

נות להתמודדות עם  לאחר בחינת החלופות השו
 הבעיה ולגיבוש פתרון אפקטיבי, המליצה ועדת לדור
 כאמור, על הקמת רשות להגנה על עדים בישראל, וזאת
 לצד מכלול תיקוני חקיקה ונהלים אשר יסייעו בצמצום
 האיום הנשקף לעדים ובהגברת ביטחונם על פי המלצות
 הוועדה, תוקם רשות עצמאית, נפרדת ממשטרת ישראל,
 אשר תעסוק בהגנתם ובאבטחתם של מספר מצומצם
ימים - עדי מדינה ועדים אחרים (כ־20  של עדים מאו
 עדים בשנה), אשר הערכת הסכנה הנשקפת להם היא
 גבוהה מאוד, ואשר עדותם ניתנה בעיקר במסגרת חקירות
 פליליות בעבירות של פשיעה חמורה ומאורגנת, בתיקים
 בעלי רמת חומרה מיוחדת או בתיקים אשר האינטרס
 הציבורי שבניהולם גבוה במיוחד, ואשר בשל טיב הסכנה
 הנשקפת להם נדרש להתאים להם ״סל הגנה״ ייחודי,

 החורג מיכולותיה של משטרת ישראל בתחום זה

 לצד הקמתה של הרשות, המליצה ועדת לדור כי
 משטרת ישראל תמשיך לספק הגנה לכלל העדים המאוימים
 אשר אינם מתאימים להגנה בידי הרשות הגנה זו תיעשה
 בהתאם לתורה מקצועית רחבה וכוללת (להלן - התורה
 המקצועית), אשר על פיה ייקבעו קריטריונים ונהלים
 רוחביים להתמודדות מקצועית ויעילה עם הנושא, והיא
 תלווה בהקצאה של תקציבים מתאימים - לצורך הגברת
 יכולותיה של המשטרה בתחום זה, לצורך העמדת הכלים
 המקצועיים הנדרשים לביצוע מטלה זו ברמה המתחייבת,
 וכדי לאפשר העמדת כוח אדם מיומן ומקצועי, האמון
 על תחום האבטחה וההגנה על עדים לביצוע משימות

 האבטחה הכרוכות בכך

 המלצות ועדת לדור אומצו על ידי הממשלה בהחלטת
 ממשלה מסי 4619 מיום אי בטבת התשס״ו (ו בינואר 2006),
 בה הוחלט על הקמתה של הרשות להגנה על עדים
 עוד הוגדרו בהחלטת הממשלה תפקידיה העיקריים של

 כללי בשנת 2002 מינו פרקליטת המדינה ומפכ״ל
 המשטרה, צוות בין־משרדי בראשות פרקליט
 מחוז ירושלים דאז, עו״ד משה לדור, לבחינת המצב הקיים
 בישראל בנושא הגנת עדים, ולגיבוש הצעות להיערכות
 כוללת בנושא בעזרת מודל ישראלי המתאים לצרכים
 ולאיומים המקומיים (להלן - ועדת לדור). זאת, נוכח
ימים  ״בעיות חוזרות ונשנות באבטחת עדי מדינה מאו
 ועדים אחרים, ונוכח חשיבות הנושא לאכיפת החוק״,

 כלשון כתב המינוי

 בחודש ספטמבר 2004 הוגש דוח ועדת לדור, ובו נסקרו
 המצב הקיים בישראל בתחום ההגנה על עדים והמלצות
ום על עדים, על  הוועדה להתמודדות עם תופעת האי
י נהלים י נו  ידי מגוון פעולות - ובכללן תיקוני חקיקה ושי
 בנושאים שונים, ובפרט על ידי הקמת רשות להגנה על

 עדים בישראל

 על פי ממצאי ועדת לדור, תופעת האיום על עדים
 בישראל כיום היא תופעה נפוצה ורחבת היקף, אשר אף
 הולכת ומתפשטת, במיוחד בשל התרחבות תופעות הפשע
 המאורגן, והתבססות שיטות הפעולה האופייניות למנגנונים
 עברייניים אלה. קיים קושי מובנה בהערכת היקפה הממשי
 של התופעה, הן בשל האפקטיביות של האיום, המונע
 על פי רוב מן העד לדווח על האיום שהופנה כלפיו, והן
 משום שהאיומים נעשים לעתים באופן מרומז או משתמע,
 אשר קשה להוכיחם או להתמודד עמם בכלים המשפטיים
 המקובלים. עם זאת, השלכותיה של התופעה ניכרות היטב
 בכל ענפי מערכת אכיפת החוק, ומתבטאות בקושי הקיים
 באיתור ובהשגת שיתוף פעולה של עדים פוטנציאליים,
 הן בתיקים שעניינם עבירות ״קלות״, והן בתיקים מורכבים
 העוסקים בפשיעה חמורה ומאורגנת . מובן כי קושי זה פוגע
 פגיעה קשה ביכולתה של מערכת אכיפת החוק בהבאת

 עבריינים לדין ובניהול ההליך נגדם

 לאחר בחינת אופן ההתמודדות עם תופעת האיום
 על עדים על ידי ועדת לדור, נמצא כי כיום אין בידי
 משטרת ישראל כלים מספקים להתמודדות ראויה עם
 התופעה, ברמה הנדרשת ככלל, נמצא כי הטיפול וההגנה
 על עדים מאוימים נעשה באופן פרטני, התלוי בכל מקרה
 ומקרה ביכולותיה ובמשאביה של היחידה המטפלת בתיק
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י שהוקמה דלתי סעיף 9; ו ג ״ - ועדת תי י ו ג  ״ועדת ההי

; ו ו 965 , התשם״ה- חץ ו כ- ״ - חוק הרושם האו חץ כלו  ״חוק מרשם האו

; רות המד ינה (משמעות), התשכ״ג-21963 נה (משמעות)״ - דינן שי רות המדי  ״חוק שי

 ״ילד״ - לרבות ילד חורג;

 ״סיווג ביטחוני״, ״התאמה ביטחננ״ת״ - כמשמעותם לפי חוק שירות הביטה ון הכללי;

;  התשס״ב-32002

 ״עד״ - מי שמסר מידע לרשית המוסמכת לחקור עבירות כל פי דין, וכל אדם ששיתף

ת התבי עה, ו י ו עם רשו ר א ת כאמו  פעולה או הסכים לשתף פע ולה עם רשו

 במסגרת חקירת עבירה גאו הבאה לדין ששל אשוד אבילוע עבירה;

עית של משהרת ישעאל(להלן - המ שטרה), ם״ - עד אשר על ופי הערעה מקצו י  ״עד מאו

ום על חי יו, ש לומי א ו בריאות ו, שלו או של בן ן לאי ת נתו ו ן או עלול להי  נתו

תו עד; ו  משפחתו, בקשר עםמהשיופתחותו,עד;בקשר עם הי

 ״עד מוגן״ - עד מא״ויעםד שמנוגכןל״ל-בעתדכנמיאתויהםג נשה,נכללרלב ובתתבכןנ ימתשהפגחנה,שלרלבעודת כבןאמושרפשחנהק בשעל

 כי ייכלל בתכנית הכגינ יהי;כלל בתכנית הגנה;

ר ב ס  ה

 של העד המאוים (בין קרבה הנובעת מנישואים ובין שאינה
 כזו), שגם להם נשקפת סכנה בשל קרבתם לעד

 להגדרה ״עד״ -

 הגדרת ״עד״ בהקשר של הגנה על עדים, היא הגדרה
 רחבה הכוללת אנשים אשר שיתפו פעולה או הסכימו
 לשתף פעולה עם רשות המוסמכת לחקור עבירות או
 עם רשויות התביעה, בדרכים שונות, ובכלל זה מודיעים
 וסוכנים משטרתיים ועדי מדינה . כל אלו עשויים להיות
 מאוימים כתוצאה משיתוף הפעולה שלהם עם רשויות
 האכיפה, וזאת, הן במטרה למנוע את העדתם, והן במטרה
 להרתיע בעתיד משתפי פעולה פוטנציאליים, בעיקר בקרב

 ארגוני פשיעה

 להגדרה ״עד מאוים״ -

 כל עד כאמור, אשר על פי הערכה מקצועית של
 המשטרה נשקפת או עלולה להיות נשקפת לו סכנה
יות האכיפה,  כתוצאה מנכונותו לשתף פעולה עם רשו
י להיות מוגדר כ״עד מאוים״, ולהיחשב כמועמד  עשו
 אפשרי להצטרפות לתכנית להגנת עדים, בהתאם לנסיבות

 המקרה, למאפייניו האישיים ולתורה המקצועית

 להגדרה ״עד מוגן״ -

 ״עד מוגן״ הוא עד מאוים אשר בהתאם להליכים
 שנקבעו בחוק המוצע, נכלל בתכנית הגנה של הרשות
 להגנה על עדים, וכן, בכפוף להוראות החוק, גם בן משפחה

 של עד שהוחלט לכלול אותו בתכנית הגנה

י ר ב  ד

 הרשות, בתחום אבטחתם של עדים מאוימים ברמת הסיכון
 הגבוהה ביותר ובתחום פיתוח הידע והכלים בנושא
 ההגנה על עדים בהיבט הרחב שלו. כמו כן, התייחסה
 החלטת הממשלה להקמתה של ועדת היגוי שתלווה את
 עבודת הרשות, להגנת עדים שלא ייכללו בתכנית הגנה
 של הרשות בידי משטרת ישראל, ולהטבת תנאי כליאה של

 עדים מאוימים המוחזקים במשמורת חוקית

 הצעת חוק זו מבקשת ליצור את המסגרת להקמתה
 ולפעולתה של הרשות להגנה על עדים, בהתאם למתווה
 שנקבע בהחלטת הממשלה האמורה ובהתאם לצרכים
 המבצעיים והארגוניים אשר לובנו במהלך ההיערכות

 להקמת הרשות

 הנושאים העיקריים המוסדרים בהצעת החוק הם:

- המבנה הארגוני של הרשות להגנה על עדים, מינוי מנהל
 הרשות ועובדיה, וכן העסקת מאבטחים על ידה ושכירת

 שירותי אבטחה בהתאם לצורך;

- הקמת ועדת היגוי שתלווה את עבודת הרשות, והגדרת
 תפקידיה;

- מנגנון הפניית עד לטיפול הרשות וקבלתו, גיבוש תכנית
 הגנה בעבורו וסיום תכנית הגנה, ובכלל זה שיקום העד

 וסיוע להשתלבותו בקהילה;

- הגנת עדים בידי המשטרה ושירות בתי הסוהר;

- תיקוני חקיקה עקיפים, בעניינים הנוגעים לפעילות הרשות

 סעיף ו להגדרה ״בן משפחה״ -

 ״בן משפחה״ מוגדר בהצעת החוק באופן רחב,
 זאת במטרה לאפשר לכלול בתכנית ההגנה את מגוון קרוביו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 270

 2 ס״ח התשכ״ג, עמי 50.

 3 ס״ח התשס״ב, עמי 179.
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נה״ - פרקליט בכיר מפרקליטות המדינה, שמונה בידי פרקליט המדינה  ״הפרקליט הממו

ין חוק זה;  לעני

ן במשטרה; עי די  ״קצין המשטרה״ - ראש אגף החקירות והמו

 ״הרשות״ - הרשות להגנה על עדים;

 ״השר״ - השר לביטחון הפנים;

 ״תכנית הגנה״ - תכנית של הרשות להגנה על עד, לפי פרק גי.

 פרק בי: הרשות להגנה על עדים

 סימן אי: ארגון וניהול

 הקמת הרשות 2 . (א) מוקמת בזה במשרד לביטחון הפנים, הרשות להגנה על עדים.
 ותפקידיה

ת הם:  (ב) תפקידי הרשו

 (1) לספק הגנה לעדים מוגנים בהתאם לתכנית ההגנה שנקבעה בעבורם;

עית כוללת להגנה על עדים יעצות עם המשטרה, תורה מקצו  (2) לפתח, בהתי

ן דה להערכת הסיכו ת מי ם (בחוק זה - התורה המקצועית), לרבות אמו מי י  מאו

ימים ועל בני משפחותיהם  הנשקף להם, וכן שיטות ואמצעים להגנה על עדים מאו

 לפי הצורך;

ם ן אבטחת עדי י י ף פעולה לענ תו הלי שי ו  (3) לקבוע, יחד עם המשטרה, נ

ת ות להגנה על עדים כאמור בין המשטרה לבין הרשו ם וחלוקת האחרי מי י  מאו

ימים שלא נכללו נות לעדים מוגנים לעומת עדים מאו  וכן הגדרת רמות אבטחה שו

 בתכנית הגנה של הרשות (בחוק זה - נוהלי שיתוף הפעולה);

י והמשטרה, להגברת ביטחונם של עדים, ו ג  (4) לפעול, בשיתוף עם ועדת ההי

י ות אכיפת החוק בגילו י וע לרשו  לחיזוק החובה האזרחית של שיתוף פעולה וסי

ם לצורך ת חקיקה והסדרים הנדרשי מו ז ו ם י דו הבאתם לדין, ולקי ם ו י נ י  עברי

 המטרות האמורות;

געים בדבר, שיתוף פעולה עם ו ם עם משרדי הממשלה הנ או  (5) לקדם, בתי

ות מוסמכות זרות בתחום ההגנה על עדים, ובכלל זה י נות אחרות או רשו  מדי

ות והסכמים בנושא; י יע ככל הנדרש בקידום התקשרו ום ולסי ז  לי

 (6) כל תפקיד נוסף בתחום ההגנה על עדים שיטיל עליה השר

ר ב ס  ה

 המקצועית האמורה, שהיא תורה מקצועית כוללת להגנה
 על עדים בהיבטה הרחב, ותפעל לקדם שיתוף פעולה בין־
 לאומי בתחום זה בנוסף, הרשות תקבע יחד עם המשטרה
 נוהלי שיתוף פעולה לעניין אבטחת עדים מאוימים, אשר
 יתייחסו בין השאר לנושאי חלוקת האחריות להגנה על
 עדים כאמור בין המשטרה לבין הרשות, וכן הגדרת רמות
 אבטחה שונות לעדים אשר הגנתם תהיה מסורה לרשות
 לעומת עדים אשר לא ייכללו בתכנית ההגנה של הרשות
 ואשר הגנתם תהיה מסורה למשטרה, בהתאם לכלים

 שיעמדו לרשותה

י תפקידיה תעסיק הרשות מאבטחים  לצורך מילו
 שיעסקו בהגנת עדים הנכללים בתכניות הגנה מטעם

י ר ב  ד

 סעיף 2 מוצע כי תוקם במשרד לביטחון הפנים
 הרשות להגנה על עדים (להלן - הרשות
 או הרשות להגנה על עדים). הרשות תהיה יחידת סמך
 במשרד לביטחון הפנים, ותאופיין בעצמאות מלאה בקבלת
 החלטות מקצועיות לגבי הגנת עדים, הכל בהתאם לקבוע
 בחוק המוצע. תפקידי הרשות מוגדרים בהתאם לקבוע
 בהחלטת ממשלה מסי 4619 האמורה . הרשות תעסוק בהגנה
 על עדים מאוימים אשר מפאת טיב הסכנה הנשקפת להם,
 ולאור טיבם של התיקים שבהם הם נדרשים להעיד, יש
 צורך בהגנה עליהם במסגרת תכנית הגנה מטעם הרשות,
 הכל בהתאם לאמות מידה שייקבעו בעניין זה במסגרת
 התורה המקצועית כמו כן תעסוק הרשות בפיתוח התורה
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 (ג) הרשות תפעל לביצוע תפקידיה לפי סעיף קוטן(ב), ולפלל זה -

רותי אבטחה לשם דוגנה  (1) תעסיק מאבטח)ם ותפעל, לפי הצורך, לקבלות שי

 על עדים מוגנים, בהעלת אעדםילםתומורגהניהם,מבקהצותעאיתם;לתורה המקצועית;

ץ לישראל, לאשם שמי רזי; ם בישראל או מחו מי  (2) תפעל להכשרת מקומפע מתאי

 על עדים מוגנים ואעבלט חעדתים;ם מוגנים ואבטחתם;

הלי עבודה ו ת חוק זה ולתקאת שהותקנ ו לתיו, נ ראו  (3) תקבע, בכפוף להו

ות הגנליה,י נשוהםל יתםכלניאובתטהחגתנה,מינדהעליולםכלאעבניטיןחתאחמירדשעבולתכחולםענתייפןקיאדחיר שבתחום תפקי י ישום תכנ  לי

 הרשות; נוהלי הרשות שינם טעונים פרסום ברשומות םו פרסום פומבי אחר, ואופן

 שמירתם, לרבות הגדרת תםוגם והפצתם, ייקבע בנהלים.

, בתחום בעולה נפ רד במסגרת תק ציב תקציב הרשות ת ייקבע בח וה התתציב השנתי  3. תקציב הרשו

 המשרד לביטחון הפהנימםשרד לביטחון הפנים

ת חוק זה מורשה תמנהל, יחמ רגם חשמ המשרד לביטחון עסקאות הרשות ראו ע הו צו  ע, (א) ולצורך ב י

נ ה, ־5 לחוק עכסי המדי צג את הממשלה בעסקאוה כאמלר בסעיפים 4 ו י  הפנים, לי

נה על מסמכי ם הנוגעי ם , למהט שסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדי 4  התשי״א-1951

 לעסקאות כאמור לעסקאות כאמור

ו המנהל וחשב המשרד לביטחון ה פנים מורשים הי ר בסעין) קטן (הא) י  (ב) על אף האמו

נה על מ סמכים יצג את הממשלה בעסקאות שכירות של מקרקעין ולחתום ב שם המדי  לי

מו אל האלה: י  הנוגעים לעסקאות אלה, אם התקי

 (1) תקופת השכיר1ת אינקה עולה על וחמש שנים;

רות דרושה לצושכ מגורים של עד מוג ן, ?1•צורך שלוט רה מבצעית אוח רת  (2) השכי

 הקשורה להגנת עד מוגן או לצורך מטרה אחרת במסגרת שיקוח עד מוגן כחלק

 מתכנית הגנה; מתכנית הגנה;

ו עולה הל 100,000 שקלים חדשים לתקופה ש ל שנה אל נ  (3) סכום העסקה אי

צר בהסכמת ה שר רשאי, בצו, לשהות  על סכום יחסי לתקופה קצרה יותר; שר הא ו

ר  את גובה הסכום האמו

ה אחראי על ני הול הרשות עינ וי מנהל הי  מי (א) השת באי שור אממהלה, ימנה מנהל לרשות אשר י
 ותפקידיו הרשות ותפקידי
נ ה עובד המדי  ועל ביצוע תפקידיהועכלאבמיוצרובעחותקפקזיהד י(בהחכוקא זמוהר-בחהומקנזההל )(;בהחומקנ זהלה י-היההמנעוהבל)ד; המנדיהנלהי הי

ר ב ס  ה

 התקציבית לפעילות הרשות, ואת עצמאותה בהקצאה
 פנימית של משאבים, בהתאם לצורכי הרשות ולסדרי

 העדיפויות שייקבעו בפעילותה.

 סעיף 4 לצורך ביצוע הוראות חוק זה מוצע להסמיך את
 מנהל הרשות, יחד עם חשב המשרד לביטחון
 הפנים, לייצג את הממשלה בעסקאות לפי סעיפים 4
 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951, למעט עסקאות
 במקרקעין. עם זאת, יוכלו מנהל הרשות וחשב המשרד
 לביטחון הפנים לייצג את הממשלה כאמור בעסקאות
 שכירות של מקרקעין שהן לתקופה שאינה עולה על חמש

 שנים, בתנאים ולמטרות המפורטות בסעיף המוצע.

ום י״ז  סעיף 5 בהתאם להחלטת ממשלה מסי 433 מי
 באלול התשס״ו (10 בספטמבר 2006), מוצע כי
 מנהל הרשות ימונה בידי השר לביטחון הפנים (להלן

י ר ב  ד

 הרשות וכן תפעל לפי הצורך לקבלת שירותי אבטחה לשם
 הגנה על עדים הרשות תפעל להכשרת מקומות מתאימים
 להחזקת עדים מוגנים בתקופת תכנית ההגנה, בישראל
 ומחוץ לישראל, וכן תקבע נוהלי עבודה במכלול תחומי

 פעילותה

 מוצע לקבוע כי נהלים אלה לא יהיו טעונים פרסום,
 וכי ייקבע בהם אופן סיווגם, הפצתם ושמירתם, זאת מפאת
 רגישותם המיוחדת והצורך בהגנה מרבית על סודיותם.
 הסדר זה דומה להסדר הקבוע בסעיפים 21(ב) ו־22 לחוק
 שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002 (להלן - חוק שירות

 הביטחון הכללי)

 סעיף 3 מוצע כי תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב
 השנתי, במסגרת תחום פעולה נפרד בתקציב
 המשרד לביטחון הפנים, וזאת כדי להבטיח את התשתית

 4 ס״ח התשי״א, עמי 52.
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נה מנהל לרשות אלא אם כן התמלאו לגביו כל אלה:  (ב) לא ימו

א בעל ניסיון רב בתחומי אכיפת החוק, הביטחון או האבטחה, המקנה  (1) הו

י התפקיד; לו רות הנדרשת לצורך מי  לו את הכשי

ני נית לתפקיד, בהתאם לסיווג הביטחו ר כדין להתאמתו הביטחו  (2) ניתן אישו

 שנקבע לתפקיד;

 (3) המשטרה אישרה כי אין מניעה למנותו לתפקיד מטעמים של שלום הציבור

 וביטחונו, לרבות מפאת עברו הפלילי;

תו בחוק אר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה כמשמעו א בעל תו ו  (4) ה

, או בעל תואר אקדמי מוכר כמשמעותו 5  המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-1958

 בחוק האמור;

רות ין זה לפי חוק שי א עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שנקבעו לעני  (5) הו

נה (מינויים)). רות המדי 6 (להלן - חוק שי ״ט-1959 נה (מינויים), התשי  המדי

יעצות ו ורשאי השר, בהתי י ו נ ום מי ה חמש שנים מי נתו של המנהל תהי  כהונת מנהל 6 . (א) תקופת כהו

י, להאריך תקופה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים ת עם ועדת ההיגו ו ש ר  ה

נתו באחת מאלה: ם תקופת כהו  (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תו

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

רים בסעיף 5(ב);  (2) חדל להתקיים במנהל תנאי מהתנאים האמו

נה (משמעת); א הועבר מתפקידו או פוטר לפי חוק שירות המדי  (3) הו

נה, רות המדי נציב שי ץ המשפטי לממשלה ו ע ו י ת עם ה עצו י  (4) השר, בהתי

ו לאחר שהוכח להנחת דעתו אחד מאלה: י ו נ  החליט לבטל את מי

ם מסיבה אחרת נו מתאי י או שאי ו ממלא את תפקידו כראו נ א אי  (א) הו

 למלא את התפקיד;

ר ב ס  ה

 סעיף 6 מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של מנהל הרשות
 תהיה חמש שנים, וניתן יהיה להאריכה לתקופה

 נוספת שלא תעלה על שלוש שנים

 עוד מוצע לקבוע כי המנהל יחדל לכהן לפני תום
נו עומד עוד בתנאי  תקופת כהונתו, אם התפטר, אם אי
 הכשירות לתפקיד, או אם הועבר מתפקידו או פוטר לפי
 חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963 (להלן
ועץ - חוק המשמעת), וכן אם השר, בהתייעצות עם הי
ו י נו  המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה, ביטל את מי
 מאחד הטעמים המנויים בסעיף המוצע ובכלל זה, מצב
 שבו המנהל הושעה מתפקידו לתקופה העולה על שישה

ייחודיותו  חודשים, זאת מפאת חשיבות התפקיד ו

צע דומה בעיקרו למודל  ההסדר בסעיף המו
 הקיים בסעיף 60 לחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב-2002

 (להלן - חוק משק הגז הטבעי)

י ר ב  ד

- השר), באישור הממשלה מנהל הרשות יהיה עובד
יהיה אחראי על  המדינה, הוא יעמוד בראש הרשות ו
 ניהולה ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק המוצע . מודל
 דומה קיים בסעיף 6(ג) לחוק רשות התעופה האזרחית,

 התשס״ה-2005 .

נוי ו תנאי סף למי  מוצע לקבוע קריטריונים שיהו
 המנהל, במטרה להבטיח את התאמתו - הן בהיבט
 ההתאמה הביטחונית, בשל רמת הסיווג הגבוהה הנדרשת
 ממנהל הרשות העוסק בנושא ליבה בתחום המלחמה
 בפשיעה בכלל ובפשיעה החמורה והמאורגנת בפרט, והן
 בהיבט ההתאמה המקצועית - המחייב השכלה אקדמית,
 ויכולת ניהולית וביצועית מוכחת בתחומי אכיפת החוק,
 הביטחון או האבטחה בהתאם לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959 (להלן - חוק שירות המדינה
 מינויים), ניתן יהיה לקבוע תנאי כשירות נוספים לתפקיד

 המנהל

 ס״ח התשי״ח, עמי 191

 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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ן י י ו ת  סמכות ל
 כלי יריה

 מילוי מקום
 המנהל

 ושעחדבתריהה יגהוים:

 (ב) נבצר ממנו, דרך קבע צאר לתקופזה דהעולה על שישה חהדשים, למלא

 את תפקידו; את תפקידו;

א הורשע בעבירה אשר משאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין  (ג) הו

י לכהן כמנהל; י לכהן כמנההולא; ראו א ראו  הו

ת הממד יחה ו ר י ת חוק ם ראו דו בהתאם להו ה מתפהו ע ש ו א ה ו  (ד) ה

 (משמעת), לתקופה העולה על שישה חהדשים.

ה עוסד אחרכך כמשמעותו בחעיף הי  (א) המנהל או עובד הרשות שהאא הבמ יכר לכך, י

(להלן ת חוט כלי היריה), לעניין הרשאת מאבטחים  10א לחוק כלי היריה, אתש״ט-71949

 לשאת כלי יריה שנלועשדאותלכצולירכייר ימהילושינ ותעפדוקילדיצ והררכישומיתלוליפיתחפוקקידזיההרשות לפי חוק זה

נה , ירא ו נה ובין אום דאינו עובה המדי א עוב ד המדי  (ב) מאבטח לפי סימן גי, בין אם הו

ת סעיף 10א לחוק כלי יהיריה, והעובד האחראי ראו נה לצורך הו ו כעובד המדי ת ו  א

 כאמור בסעיף קטן (כא)א,מרורש אביסלעיהףרקשוטןת(וא)ל,שראשתאיכ ליהיררישוהתבוהלתשאאםתלכהלויריארויתהאבוהתות אחוםקלה

ו הושעה ממשרתו, אה התפנ תה  (א) נבהר מהמנהל, דרך ארעי, למלא את תפקיעיו, א

ת נה משהל אטר במקומו, רשאי חשר להטיל על ע ובד מעובדי הרשו  משרתו וטרם מו

 למלא את תפקידי המנהל לתקופה שלא תהלה תעל שישה חודשלם, ורשאי הו א להאריך

 את התקופה האמורה לתקופה נוספת שללא ותעלה על שלושא חודשים, אם מצא כו

 הדבר דרוש כדי לההשדלבירםדהרולישכיכדמי נלויהשלימםנהליכחידמשינלויפישסלעימףנ5ה ל חדש לפי סעיף 5

ים במסגרת תפקידוי רשאי השר להטיל על וע מלעסוק בעניין מס ו ה המנהל מנ  (ב) הי

תו עניין, לעד שתוסר העניעה.  עובד מעובדי הרשות למלא את תפקידי המנהל לתבי או

ת לנושא ההגנה על עדום, שחבריה הם: י ביךמשרדי ו ג  (א) מוקמת בזה ועדת הי

ושב ראשא ה הי הי נה והפרא י  (1) פרקליט המדי

 (2) המפקח הכלל(י2 )של המפשקטחרהכאלוליס גנשו;ל המשטרה או סגנו;

ר ב ס  ה

 הרשות, בהתאם לסעיף 6(ב)(4)(ד) המוצע, הוחלט לבטל
יו ורק אז הוחל בהליכים למינוי מנהל חדש מודל  את מינו
 דומה קבוע בסעיף 85 לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור

 קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס״ו־2006

 בנוסף, מוצע לקבוע כי אם המנהל מנוע מלעסוק
 בעניין מסוים במסגרת תפקידו, כגון במצב של ניגוד עניינים
 נקודתי, רשאי השר להטיל על עובד מעובדי הרשות את
 מילוי תפקידי המנהל לגבי אותו עניין עד שתוסר המניעה

 סעיף 9 בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מסי 4619
 האמורה, מוצע להקים ועדת היגוי לנושא ההגנה
 על עדים. מוצע כי בראש ועדת ההיגוי יעמוד פרקליט
 המדינה, ועם חבריה יימנו מפכ״ל המשטרה או סגנו, וכן
 עובד מדינה שהוא איש מקצוע בתחום הקרימינולוגיה,
 המשפטים או העבודה הסוציאלית . תפקידה של ועדת
 ההיגוי, בהתאם למתווה שנקבע בהחלטת הממשלה, הוא
 ללוות את הרשות בשלבי הקמתה ובעבודתה השוטפת,
 לסייע ביצירת ממשקי העבודה בין הרשות לבין גורמים
ניות כוללת בתחום וה מדי  נוספים, להוות גורם המתו
 ההגנה על עדים וגורם בקרה ומעקב אחר פיתוח התורה

י ר ב  ד

ון נשק באופן המסווג  סעיף 7 כדי לאפשר מתן רישי
 הנדרש לגבי מאבטחים מטעם הרשות, מוצע
 לקבוע כי המנהל או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך
 יהיה עובד אחראי כמשמעותו בסעיף 10א לחוק כלי היריה,
 התש״ט-1949, לעניין הרשאת מאבטחים לשאת כלי יריה
 שנועדו לצורכי מילוי תפקידי הרשות. כמו כן, נקבע כי
 יראו את המאבטחים מטעם הרשות כעובדי המדינה לעניין
 סעיף 10א לחוק האמור, בין אם הם עובדי המדינה ובין אם
 אינם עובדי המדינה, וכי העובד האחראי כאמור יהיה

 רשאי להרשותם לשאת כלי יריה

 סעיף 8 מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי למנות ממלא
 מקום למנהל מבין עובדי הרשות, אם נבצר
 ממנו באופן זמני למלא את תפקידיו, אם הושעה ממשרתו,
 או אם פונתה משרת המנהל וטרם הושלם תהליך המינוי
 של מנהל חדש. מילוי מקום כאמור יהיה לתקופה שלא
 תעלה על שישה חודשים, ואולם השר רשאי להאריך את
 התקופה האמורה בשלושה חודשים נוספים אם הדבר
 דרוש לשם השלמת הליך של מינוי מנהל חדש לרשות,
 כגון במקרים שבהם לאחר שישה חודשי השעיה של מנהל

 ס״ח התש״ט, עמי 143
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נולוגיה, המשפטים או נה בעל ניסיון והשכלה בתחום הקרימי  (3) עובד המדי

 העבודה הסוציאלית, שימנה שר המשפטים בהסכמת השר

י הם: ו ג  (ב) תפקידי ועדת ההי

וע בתיאום בין הרשות לבין גורמי אכיפת י שלבי ההקמה של הרשות וסי ו ו  (1) לי

י תפקידיה; לו  החוק, תוך הבטחת עצמאותה של הרשות כנדרש לצורך מי

די ת ובי ת הכוללת בתחום ההגנה על עדים בידי הרשו ו י נ ת המדי י י ו ו  (2) הת

 המשטרה;

ת בתחום ההגנה על עי רה המקצו התו דע ו  (3) בקרה ומעקב אחר פיתוח הי

 עדים;

נים, בהתאם למפורט בחוק ץ לרשות בתחומי עבודתה ובתפקידיה השו ו ע י  (4) י

 זה

 סימן בי: עובדי הרשות

ו עובדי המדינה; הי ת י ^ (א) (1) עובדי הרשו 0 

ר הנדרש ת אלא אם כן ניתן, נוסף על כל אישו  (2) לא יועסק אדם כעובד הרשו

 לעניין התאמתו הביטחונית, אישור מאת המשטרה כי אין מניעה למנותו לתפקיד

ר וביטחונו, לרבות מפאת עברו הפלילי בו  מטעמים של שלום הצי

ת עם עצו י נה (מינויים), רשאי השר, לאחר התי ר בחוק שירות המדי  (ב) על אף האמו

 נציב שירות המדינה, לקבוע בתקנות או בכללים הוראות אחרות מאלה החלות בשירות

ניהול כוח האדם ברשות, כולו או חלקו, והכל בכפוף להוראות  המדינה, לעניין ארגון ו

ת חוק התקציב השנתי. ראו הו , ו 8  חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

ת יעצו  (ג) (1) על אף האמור בחוק שירות המדינה (משמעת), רשאי השר, לאחר התי

ין זה ה בעני תי בו ת הכנסת שישי עדו ו ר ועדה מו נה ובאישו  עם נציב שירות המדי

לו חו ת בדבר המשטר והמשמעת שי חדו ו ת מי ראו ות, לקבוע בצו הו י ו חסו הי  י

נה ת המדי רו ו של חוק שי תי ראו ת בדבר תחולת הו ראו  ברשות, ובכלל זה הו

ם כפי שיקבע, לרבות לעניין הרכב בית הדין למשמעת וסדרי י י ו נ  (משמעת) בשי

ון המשמעתי בתחומים שיקבע ן בדי  הדי

 עובדי הרשות

ר ב ס  ה

 עוד מוצע לקבוע, בדומה להסדר הקיים בסעיף 2(ג)
 לחוק שירות הביטחון הכללי, כי השר, לאחר התייעצות עם
 נציב שירות המדינה, רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לעניין
 ארגון וניהול כוח אדם ברשות, וזאת, בין השאר, במטרה
 לאפשר, במקרים המתאימים, גיוס עובדי הרשות בהליכים
 מיוחדים, המאפשרים שמירה מרבית על סודיות זהות
 עובדי הרשות, וכן כדי לאפשר הליך גיוס מזורז של עובדים
 במקרים המחייבים איוש מיידי של תפקידים, לצורך ביצוע

 תכניות הגנה מטעם הרשות

 כמו כן, מוצע לקבוע, בדומה להסדר הקיים בסעיף
 75א לחוק המשמעת בנוגע לשירות הביטחון הכללי
 ולמוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, כי השר, באישור
ו הי  ועדה מוועדות הכנסת אשר ישיבותיה בעניין זה י
וחדות בנושאי  חסויות, רשאי לקבוע בצו הוראות מי
 המשטר והמשמעת ברשות, וזאת כדי לאפשר יצירת מנגנון

י ר ב  ד

 המקצועית של הרשות . תפקידיה וסמכויותיה של ועדת
 ההיגוי מפורטים במסגרת סעיפים שונים בחוק המוצע
ווי עבודת הרשות בהיבטים  (כגון סעיפים 2, 6), ועיקרם לי
ים והארגוניים, להבדיל ממעורבות בהחלטות  הניהולי
ות פרטניות המתקבלות בידי מנהל הרשות  מקצועי

 ועובדיה, ומצויות בסמכותם הבלעדית, כמפורט בחוק

ו עובדי המדינה, כמו במודל  סעיף 0ו עובדי הרשות יהי
 הקיים בסעיף 62 לחוק משק הגז הטבעי, ומינוים
 מותנה באישור התאמתם הביטחונית ברמה הנדרשת . זאת
 לאור רמת הסיווג הגבוהה הנדרשת לגבי ממלאי תפקידים
 ברשות, מפאת הרגישות המיוחדת של תחום ההגנה על
 עדים והצורך בשמירה מרבית על סודיות פעילות הרשות
 כמו כן נדרש אישור מאת המשטרה כי אין מניעה למנות
 עובד לתפקיד מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות

 מפאת עברו הפלילי

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60
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דה והאגפן שבהם יחהלו על  (2) צו כאמור בפסקה (1) יכול שיבבס גם את המי

ות הכלולות בתקנה, הוראה, נוהג, הסדר ארגוני או ני ת ארגו ראו ת הו  עובדי הרשו

ין זה, גם אחרי  הסכם כללי החלים על שאל עובדי המדינה, ובלבד שנהמ, לעני

צר ת עם שר האתוייצערצות עם שר האו עצו י  התי

דיעת העובדים א מבא לי ו טעון פרס ום ברשומות ןהו נ נ  (3) צו לפי סעיף זה אי

 בדרך שתיקבע בצובדרך שתיקבע בצו

ת לא יהובה חבר בארגון עובדים ולא ייטול1 וחלק בפעילות להקמתו, איסורה תארגנות  א1. (א) עובד הרשו

ומו או לניהולו לשקליואמורגואןוכלזניההולו של ארגון כזה  לקי

ראו (תב)סעיףהזפהרתהיהאורעאבויתר תס עמיףש זמהע תהיא עבירת משמעת  (ב) הפרת הו

 (ג) בסעיף זה - (ג) בסעיף זה -

 ״ארגון עובדים״ - כ״לא רהגותןאערוגבנודיתם״או-נ צכילג והת,תבאירןגנקובתועאהו ונבציןג ואתר,עבייןת ,קבשוביעןהמוטבירןו תאירהעיאתו, שבין מטרותיה או

 פעולותיה נמנה הטפיפעולובתיאהרגנוןמנההר שהוטתי,פובלניבהואלרגהו,ןבהמרש וטר,ת,בבמנישהומלעהת, באומבשתטנר,איב משמעת או בתנאי

ג של שבד הרשות בששאים אהה; צו י ת של עובדי הרשות, או י רו  השי

 ״תנאי שירות״ - לר״בתונתאישכשיר,ריוחת״ס י-עלברובדוהת, תשנכאר,י יעחבסוידעהבוותדנה,א יתפנראיישעהבודה ותנאי פרישה

 סימן גי: מאבטחים

ת אבטחת עמים מוגנים, להע סיק מאבטחים העסקת מאבטחים מו צו ע משי ת רשאיות, לשם בי  ה1. (א) הרשו
י ת ו ר י ש

ה

ת ל ט

ב

ב

ק תי אבטחה ממאבטתים שאינם עובדי המד ינה. א רו  וכן, מהתאם לצורך, כקבל תי

 (ב) כשיר לשמש מאבטח כאמוש בשעמף קטן(א)(בפרק זעה - מאבטח), נמר שמתק ימאים

 לגביו כל אלה: לגביו כל אלה:

א אזרח ותושב יהראל;  (1) הו

וג והביטחוני ו ן התאמתו והביטחונית, בהתאה לטי ץ לעתי ד ר כ שו  (2) ניתן אי

 שנקבע לתפקיד; שנקבע לתפקיד;

ר ב ס  ה

 של עובדי הרשות, כולם או חלקם, אשר עבודתם חיונית
 להבטחת ניהולה התקין של תכנית ההגנה בהתאם
 לעקרונות משפט העבודה הישראלי, במקביל לפגיעה
 בזכות ההתארגנות של העובדים, ייקבע, בתיאום עם גורמי
 הממשלה הנוגעים בדבר, מנגנון מוסכם להסדרת שכר
 עובדי הרשות ולהגנת תנאי העסקתם, בשים לב לאיסור
 ההתארגנות המוחל לגביהם, באופן שמטרתו להבטיח את

 תנאי העסקתם ולהגן על זכויותיהם

 סעיף 2ר מוצע לקבוע כי לשם ביצוע משימות אבטחת
 עדים מוגנים, רשאית הרשות להעסיק מאבטחים
 אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו בסעיף, וכן במקרה הצורך
 לקבל שירותי אבטחה ממאבטחים שאינם עובדי המדינה
 משימותיהם הרגישות של מאבטחים מטעם הרשות
 להגנה על עדים, אשר יאבטחו באופן חשאי עדים אשר
 נשקפת לחייהם סכנה ממשית ומיידית מצד גורמי פשיעה
 מאורגנים היטב, מחייבות קביעת תנאי סף מחמירים, אשר
 יבטיחו קבלת עובדים שרמתם המקצועית, סיווגם הביטחוני
 והתאמתם לצורכי התפקיד, יעמדו בסטנדרטים המחמירים
 ביותר בהתאם לכך, נדרשות, בין השאר, אזרחות ותושבות
 ישראלית - במטרה להבטיח שליטה מלאה בשפה העברית,
 היכרות והתמצאות עם סביבתו של העד המוגן, ויכולת

י ר ב  ד

 משמעתי ייחודי, המותאם למאפיינים המיוחדים של
 עבודת הרשות, לרבות הצורך בשמירה קפדנית על הנהלים
 המבצעיים ועל רמת סודיות מרבית בביצוע תפקידים
 במסגרת הרשות, וההכרח לקיים את הליכי המשמעת,
 ככל שהם עוסקים בנושאים סודיים, שלא בפומבי, ובהרכב
 שופטים המותאם להליכים חסויים מסוג זה צו לפי סעיף
 זה, מעצם טיבו, איננו טעון פרסום ברשומות, אך הוא יובא

 לידיעת העובדים בדרך שתיקבע בצו

ו מפאת טיבה של עבודת הרשות להגנה על עדים,  סעיף ו
ינת בעבודה במתכונת חירום, בכל  המאופי
 שעות היממה, וברמת חשיבות ודחיפות מרבית, מוצע
 לקבוע בחוק איסור על התארגנות של עובדי הרשות, זאת
 בדומה לאיסור הקיים כיום לגבי שוטרים וסוהרים וכן
 לגבי עובדי שירות הביטחון הכללי (רי סעיף 93ב לפקודת
 המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971, סעיף 129א לפקודת
 בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971, וסעיף 20(ב) לחוק

 שירות הביטחון הכללי, בהתאמה)

 סעיף זה נועד להבטיח הפעלה רציפה של הרשות
 להגנה על עדים על כל מחלקותיה, כדי להבטיח שהגנתו
 של עד לא תיפגע וכי עד לא יועמד בסכנה בשל שביתה
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 (3) המשטרה אישרה כי אין מניעה למנותו לתפקיד מטעמים של שלום הציבור

 וביטחונו, לרבות מפאת עברו הפלילי;

ו שמנהל משרד ריה לפי חוק כלי היריה, א ן לנשיאת כלי י ו א בעל רישי  (4) הו

ר דע כאמו דו מי ן בי שר שאי ן זה, אי י י דו לענ ו מי שהוסמך על י ת א או  הברי

ץ ה ממלי  בסעיפים 11א או 11ב לחוק האמור, בקשר לאותו אדם, אשר בשלו הי

ריה ן לנשיאת כלי י ו  שלא לתת לו רישי

 (ג) המנהל רשאי להורות על תנאי כשירות נוספים, לרבות לעניין השכלה וניסיון,

נים בהתאם לאופי התפקיד שיוטל עליהם; אין בהוראות סעיף קטן  לסוגי מאבטחים שו

נה ת חוק שירות המדי ראו  זה כדי לגרוע, לעניין מאבטחים שהם עובדי המדינה, מהו

יים) נו  (מי

ם בהצלחה מסלול הכשרה י ש אדם מאבטח אלא לאחר שסי מ ש  (ד) (1) לא י

ות המסורות י עית שאישר המנהל, בתחום ההגנה על עדים ובתחום הסמכו  מקצו

 למאבטח לפי חוק זה

ת סעיף 8(7)(ב) ראו לו הו עית כאמור בפסקה (1) יחו ר הכשרה מקצו  (2) על אישו

ות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה-05 920 (בחוק זה - חוק י  לחוק סמכו

בים י ים המחו י ו נ ות לשם שמירה על ביטחון הציבור), בשי י  סמכו

ימו לגביו תנאי  (ה) לא יוסמך אדם למאבטח אלא לאחר שאישר המנהל בכתב כי התקי

א סיים בהצלחה את מסלול ההכשרה לפי רות לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) וכי הו  הכשי

 סעיף קטן (ד)

ימות התנאים כאמור בסעיף קטן (ה), ייתן למאבטח תעודת  (ו) אישר המנהל התקי

א עובד המדינה, ה לשלוש שנים אם המאבטח הו הי י י ו נ ; תוקפה של תעודת מי י נו  מי

זאת כל עוד מקבל התעודה משמש בתפקיד ו עובד המדינה, ו נ  או לשנה אחת אם אי

י לתקופות נוספות ו נ  מאבטח ברשות; המנהל רשאי להאריך את תוקפה של תעודת מי

 כאמור

י תפקידו - לו ^ (א) לשם אבטחה של עד מוגן רשאי מאבטח, בעת מי  סמכויות מאבטחים, 3
 חובותיהם

 וזכויותיהם (1) לערוך חיפוש בלא צו של שופט על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען

רה המנהל, ין או מקום מגודר שהו  ובטובין אחרים, בסביבתו הקרובה של בני

י ו ו אה ממנו; וכן בעת לי צי ר ובעת י ו למקום כאמו  לרבות בעת כניסה לבניין א

צוע פעולות לאבטחתו; ץ לבניין או מקום כאמור, במסגרת בי ו ח  עד מוגן מ

ר ב ס  ה

 מוצע לקבוע כי לא יוסמך אדם למאבטח אלא לאחר
 שאישר המנהל בכתב כי עמד בתנאים שפורטו בסעיף, ונתן
 לו תעודת מינוי תוקפה של תעודת המינוי יהיה לשלוש
 שנים אם המאבטח עובד המדינה, או לשנה אחת אם איננו
 עובד המדינה, וזאת כל עוד הוא משמש בתפקיד מאבטח
 ברשות . המנהל יהיה רשאי להאריך את תוקפה של תעודת
 המינוי לתקופות נוספות כאמור הצורך בהארכת תוקפה
 של תעודת המינוי, נועד להבטיח את קיומה של בקרה
 תקופתית על כשירותם המבצעית של המאבטחים, ורענון

 סיווגם הביטחוני מזמן לזמן

 סעיף 3ו מוצע לתת למאבטחים מטעם הרשות בעת מילוי
 תפקידם, סמכויות בנושאי עריכת חיפוש על
 הגוף, בכלי תחבורה או בכליו של אדם, וכן סמכות לתפיסת

י ר ב  ד

 הבנה ותגובה מיידית לכל התרחשות בקשר עם הגנתו.
 זאת, נוסף על התנאים ההכרחיים בדבר סיווגו הביטחוני
 של מועמד לתפקיד מאבטח עדים, ולקבלת אישור מאת
 המשטרה כי אין מניעה למנות אותו לתפקיד מטעמים של

 שלום הציבור וביטחונו, לרבות מפאת עברו הפלילי

 כמו כן, מנהל הרשות יהיה רשאי לקבוע תנאי כשירות
 נוספים, הנראים לו דרושים לצורך מיון וקבלת מאבטחים,
 בהתאם לתפקיד שאליו הם מיועדים אין בהוראה זו כדי
 לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), לעניין

 מאבטחים שהם עובדי המדינה

יבים במסלול הכשרה ו חי הי  מאבטחי הרשות י
 מקצועית אשר יותאם לתחום עיסוקם, ואשר יעמוד בבחינה

 קפדנית באשר לזהות נותני ההכשרה, תוכנה והיקפה

 9 ס״ח התשס״ה, עמי 758.
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 (2) לערוך חיפוש על גופע של אדום או ב כלפ תחבורה, אם הכלה למאבטה חשד

ושא שלא כדין נשקו שאו שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תו אדם נ  סביר שאו

ו שהאהדתםחעבוומרדה ,לאעושושתה אשידמםועשו משדללאעכשדויןתבנשישמקו;ש שלא כדין בנשק;  התחבורה, א

פוש לגביו, למסור לו אלת שמ ו ומערו ש לו ס מכורת ח י  (3) לדרוש מאדם, שי

א  ולהציג לפניו תעודת זהות או תעועה רשהות אחרת המערדה על זהותו, שהו

 חייב בהחזקתה לפיחיכילבדבין;החזקתה לפי כל דין;

 (4) לתפוס חפץ ל(פ4י) הורלאתופותססחעיפףץ4(ל2פ)ילהחוורקאוסתמ כסויעויףת 4ל(2ש)םל חשומקירסהמכעוילובתילטחשוןם שמירה על בי

ר בו ר הצי  הציבו

ו למאבטח ה י  (ב) סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפריש או לתפיסה לחי הוראות סעיף זה, י

ר. יות המפורטות בסעיף 5 החוק סמכויות לשם שמירה עול בביטחון הציבו  הסמכו

ה למאבטח( ג)חשדהיסהבירלמשאאבדטםח נוחשדא סשבלירא כשדאיןד נםשנוקשאאו עשולמאדכלדעיןשנותשקשיאומ ועשומד לעשות ש  (ג) הי

 שלא כדין בנשק, אושלשאהוכאד יןע ובמנדשלק,בצאוע שעבהיוראהעוהמעדלולבהצלעסעכןביארתה שהלעולומול השלסעכדן אמותגןשלומו של עד

ראות תו אדם בפכ הו ות לעיכוב כנגד או י ו למאבטח סמכי הי ו לפגוע בתכנית הגנה, י  א

ר בו  סעיף 6 לחוק סמכויוסתעיףל 6שםל חשומקירסהמכעוילו תבילטחשוןם השצמייברוהר על ביטחון הצי

זהה את עצמ ו ו דפי סעיס זה, ו י ת ו י ו כ מ ס ת  (ד) (1) מאבטח המפעמל כלפי אדם א

! י שלו תאמו ו נ ון שמא ותפקידו, וכי יציג ולפניו את ותעודת המי תו אדם בצי  לפני או

 בסעיף 12(ו).

ת כמאבטח מטעם  (2) חובת ההזדהות כאחוב ב פסקה(1), לא תחו ל אם הה1ד הו

א  הרשות עלולה לגרום לפגיעה בביטחונו של המהבטחי או של אדם אחר, או שהי

 עלולה לסכן או לשעבלשולאהתלבסיכצןועאוהלפשעיבלשותאתש לבישצמוהע הופפעעילוהתהשסלמכשומתה הופעלה הסמכות

ו עובד נ , יראו מאבטח שאי 1  (ה) לעניין סעיפים 7א עד 7י לפקודת הנזיקין [נוסח חדתי]0

נה כעובד המדמה כהגדרתו בסעדף 7 לפקודה האמורה.  המדי

ו נ - העונשין), ירא ו מאבטח שאי ו ו ילהלן - ח ו ו 9 7 7 - ז ו ל ש ת  (ו) לעניין חוק העונשין, ה

י תפקי לו נה כעובעדו בהדציהבומרד יכנהגכדרעותבודבהסצעיףבו4ר3כהדגלדחרותקו הבסעועניףש ין3,4בכדמילוחיו קת פהקעיודנושין, במי  עובד המדי

ו חסויבת, רשאי לקב:וע כללים לאייין הי ין זה י ר ועדה משועדות הרנסת ש ישוועותיה בעני  4ל. השר, באישו

מ א ת מ ו ה ד ז ם לעניין הזדהכת מאבטח בנהידות כאמור בסעיף 13(ד)(2). ה י א ל  כ

ר ב ס  ה

 של העד המוגן או של אדם אחר, או לחשוף את זהותו של
 העד המוגן ולפגוע בתכנית ההגנה (הסדר דומה קיים כבר
 בתקנה 2 לתקנות שירות הביטחון הכללי (סמכויות שוטר),
 התשס״ד-2004) כללים לעניין הזדהות מאבטח בנסיבות

 אלה, ייקבעו בידי השר, כמפורט בסעיף 14 המוצע

 בנוסף, ולמען הסר ספק, מוצע לעגן בחקיקה כי יראו
 במאבטחי הרשות עובדי המדינה, גם אם אינם עובדי המדינה,
 לעניין חסינות עובדי ציבור כמשמעותה בפקודת הנזיקין
 [נוסח חדש], וכן יראו בהם עובדי הציבור לעניין הוראות חוק

 העונשין, התשל״ז-1977 (להלן - חוק העונשין)

 סעיף 4ר מוצע לקבוע כי בנסיבות המפורטות בסעיף
 13(0(2), לא תחול על מאבטח חובת הזדהות
 כעובד הרשות, וניתן יהיה להחיל עליו כללים אחרים
 שייקבעו בידי השר באישור ועדת כנסת שתיקבע ואשר

 ישיבותיה בעניין זה יהיו חסויות

י ר ב  ד

 חפצים והסמכות לדרוש הזדהות של אדם, בדומה לסמכויות
 מאבטחים על פי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון
 הציבור, התשס״ה-2005 (להלן - חוק סמכויות לשם שמירה
 על ביטחון הציבור), וזאת בהתאמות הנדרשות בשל אופי

 תפקידם ומשימותיהם הייחודיות של מאבטחי הרשות

 כמו כן מוצע לתת למאבטחי הרשות את הסמכויות
 המפורטות בסעיף 5 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון
 הציבור, לגבי אדם שסירב לדרישת הזדהות, לחיפוש או
 לתפיסה על פי דרישה כדין, לרבות סמכויות למניעת כניסת
 אדם למקום, הוצאת אדם מהמקום, ביצוע חיפוש תוך
 שימוש בכוח סביר, במקרה הצורך עוד מוצע לתת למאבטחי

 הרשות סמכות עיכוב, במקרים המפורטים בסעיף המוצע

 הפעלת הסמכויות האמורות בידי מאבטח מותנית
 בהזדהות המאבטח ובהצגת תעודת מינוי, אלא אם כן
 ההזדהות עלולה לגרום לפגיעה בביטחונו של המאבטח,

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266. 0 

1 ס״ח התשל״ז, עמי 226. 1 
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 פרק גי: תכנית הגנה

ים ש מקום לכלול עד מאו נה, כי י ^ (א) סבר קצין המשטרה, על דעת הפרקליט הממו  הפניית עד לטיפול 5

ר לרשות המלצה (בסעיף זה - ההמלצה) בצירוף ת, יעבי ת בתכנית הגנה של הרשו ו ש ר  ה

 המסמכים והפרטים שלהלן, וכן מסמכים ופרטים נוספים כפי שייקבע בנוהלי שיתוף

 הפעולה:

 (1) דוח של המשטרה שיכלול מידע בנושאים אלה:

ים לגביו; י הקי נ עי די  (א) עברו הפלילי של העד ומידע מו

געים לחקירה שבה מעורב העד ולטיב שיתוף ו  (ב) מכלול הפרטים הנ

ות אכיפת החוק בהקשר זה, לרבות חשיבות שיתוף י  הפעולה שלו עם רשו

ות דומות ממקורות אחרים;  הפעולה שלו והאפשרות להשגת ראי

ו לבני  (ג) טיבה של הסכנה הנשקפת, לדעת קצין המשטרה, לעד א

ים המצדיקים, לדעת קצין המשטרה, נ , וכן מכלול הנסיבות והנתו  משפחתו

 את הכללתו של העד בתכנית הגנה;

צוע העבירה שלגביה נחקר העד ד בבי ת החשו דו  (ד) מכלול הפרטים או

ם י ת מי שאי דו ת אכיפת החוק, וכן פרטים או ו י ו שיתף פעולה עם רשו  א

ם י י ו ים לגביהם, כלי הנשק המצ י הקי נ עי די  על העד בהקשר זה, מידע מו

 ברשותם, והערכת הסכנה הנשקפת מהם לעד;

 (ה) פירוט הצעדים שנקטה המשטרה להגנתו של העד;

 (ו) תכנית ההגנה הנדרשת, לדעת קצין המשטרה, בעבור העד;

 (2) פרטי העד והצהרת העד בהתאם לטופס שייקבע בנוהלי שיתוף הפעולה;

י ר בו י ן האינטרס הצ י י גע בדבר, לענ ו ז הנ ו ת דעת של פרקליט המח ו ו  (3) ח

רי שבניהול ההליך בו  בהכללת העד בתכנית הגנה, לרבות לעניין האינטרס הצי

 הפלילי שבמסגרתו נדרשת עדותו של העד, חשיבותה של עדותו לראיות התביעה

עית  בהליך ופרטים נוספים כפי שייקבע בתורה המקצו

ש מקום לכלול בתכנית הגנה נה, כי י  (ב) סבר קצין המשטרה, על דעת הפרקליט הממו

תו בן משפחה בהמלצה לפי ים, יכלול את או  של הרשות גם בן משפחה של עד מאו

 סעיף קטן (א), ויצרף לה את המסמכים והפרטים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2) לגבי בן

בים י ים המחו י ו נ  המשפחה, בשי

ר ב ס  ה

 בני משפחתו), להצטרפות לתכנית הגנה, על כל המשתמע
 מכך

 כדי להבטיח קבלת החלטה מושכלת בדבר צירופו של
 עד לתכנית הגנה, ולהבטיח את הצלחתה של תכנית ההגנה,
 מוצע לקבוע בסעיף את עיקרי הנתונים, המסמכים וחוות
 הדעת שיש להעביר לרשות יחד עם ההמלצה על הכללתו
 של עד בתכנית הגנה המסמכים והנתונים האמורים
 מקיפים את ההיבטים השונים הנוגעים למעמדו של העד,
 מצבו האישי, התיק בו נדרשת עדותו, הסכנה הנשקפת
נים  לו, ועוד כמו כן, יש להעביר את המסמכים והנתו
 האמורים, גם לגבי בן משפחה של העד אשר במסגרת
 ההמלצה האמורה נתבקש לכלול גם אותו בתכנית הגנה
 היבטים אלה ייבחנו בידי הרשות עובר לקבלת ההחלטה
 בדבר צירופו של העד לתכנית הגנה, וכן יסייעו בגיבושה

 של תכנית המתאימה לנתוניו של העד

י ר ב  ד

 סעיף 5ר הפניית עד לטיפול הרשות תיעשה ביוזמת ראש
 אגף החקירות והמודיעין במשטרה (להלן - קצין
 המשטרה), על דעת פרקליט בכיר מפרקליטות המדינה,
 שמונה לענין זה (להלן - פרקליט ממונה), וזאת כדי
 להבטיח פיקוח של הגורמים המקצועיים בראיה כלל
 ארצית, לבחינת הצורך וההצדקה בהפניית עד לתכנית
 הגנה בהתאם לתורה המקצועית, הן בהיבטים הנוגעים
 להערכת הסכנה הנשקפת לעד ולהיבטים המודיעיניים
 הכרוכים בכך, והן בהיבטים המשפטיים הנוגעים לניהול
 ההליך הפלילי ולמעמדו של העד במסגרת הליך זה עם
 זאת, בהתאם למוצע בסעיף 16, ההחלטה הסופית על קבלת
 עד לתכנית הגנה מטעם הרשות, תתקבל בידי הרשות
 לאחר בחינת מכלול הנסיבות והנתונים הנוגעים לעניין,
 לרבות מידת התאמתו של העד (ובמידת הצורך - גם של
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ם לכלול את העד החלטה באבר ת המליצה לפי סעית 15, יחליט ה מנהל א  ה1. (א) (1) קיבלה הרשו

• התכליתתעהג נה ה ה ת ה י נ כ ת ם ב י ו א מ  ה

ים בתכניות הגנ ה, אלא לתאחי־ שהובאו  (2) לא יחליט המנהל שלא לכלול עמ מאו

ן המשמרה הא ו צ מטעמם, בנושא, כפי נה וקצי  לפניו עמדות הפרקליט הממו

 שייקבע בנוהלי שיתוף הפעולה .

 (ב) בבואו להחלי(טב )אםבלבוכלאוללעהדחלמיאטויאםםבלתככלנוילתעהדגנמה,א וייבםחןבתהכמנניהתלהאגנתה,היתבאחןמ תהומנהל את התאמ

ת , וישקול, בין השאר, אש אלה: עי  של העד לתכנית הגנה על פי התורה המק צו

ד ימשפחתו לבנ  (1) הסכנה הנשקפת לעד או

רי שבניהול ההליך הפלילי שבמסלרתו נדרשת העדות, בו  (2) האינטרס הצי

תו הליך;  ומידת חשיבותה שולמיהדעתדוחתשיבבמוסתגרהתשאלוהתועדהולתי ך;במסגרת או

די המשטרה; ומם של אמ(3צ)עי הקיגונמהםשנשילתןאלמסצפעקי להעגנדהעלש ניידתיןהלמספשקטרלהע;ד על י  (3) קי

נת - ל העד לתכנית הגנה, לרב ות מבחי ת ה שי  (4) מידת התאמתו האי

ם הוספים, ובכלל זה י כים משפטי לי ימעורבדורו בהלי  (א) עברו הפלי

; ים והליככם בעניין מעומד אישי  הליכים אזרחי

 (ב) מצבו המשפ (חבת)י; מצבו המשפחתי;

 (ג) התאמתו הפ (סגי)כולוגהיתאומהתסוו צהיפאסלייכתו;לוגית והסוציאלית;

 (5) כל שיקול נוסף שהמנה ל יסבור שהו א נוגע לע ניין, בשהאם לתו רה המקצהתית,

 ובשים לב לתקציב והבעשוימםדללברלשותתקצהיבש לה עהורמשדולתרלשצוותרךה השגלנ ה רעלשועתדילםצ ורך הגנה על עדים

 (ג) לצורך קבלת (גה)חלטלהצ וכראךמקוברלבתסעהיחףלקטטהן (כא),מוררשבאיסעיהףמ נקהטלן (לאה),ביראשבאיחשהבמונן,הגלםלהביא בחשבון,

ת דעת נוספות אום ה ודשו לו, ובכלל זה - ו  חו

; י הכלל ן טחו תהבי רו ת דעת שלשי ו  (1) חו

ות מצ ת דעת של( 2)ש ירחוותתבדתיעתה סשולה רשי-רולתעניביןת יעדהסהומהרצוי- אלוענעייתןי דעלדההיומתצומיצואיו עתיד להי ו  (2) חו

 במשמורת של שירובתמבשתמיו רהתס ושהלר;שירות בתי הסוהר;

ת דעת מק(3צ)ועיתח וושתל דעועבתדמסקוצויעאילתי אשולפעסויבכדו לסווגצליעאנלייי ןאוה תפאסימכתולוהגעלדעניין התאמת ה ו  (3) חו

 לתכנית הגנה לתכנית הגנה

ם אשר נכ י  (ד) בסעיף זה, ״ע(דד״) אוב״סעעדי ףמזאהו,י ״ם״ע ד-״ לארוב״ועתדבןמאמוישםפ״חה- לשרלבועתד בןמאמוישםפחאהש רשנלכלעלד מאו

 בהמלצה לפי סעיף 15.

ר בסעיף 16, רשאית סדיקות ומסירת ו בן משפחתו לתכנית הגנה כאמו  7די לצורך בחינת התאמת ךד א
ע ד י ע הרשות לדרוש מהעהדר אשותמלבןדרמושפמחהתוע ד-או מבן משפחתו - מ ד י  מ

ר ב ס  ה

 גם חוות דעת נוספות אם הוגשו לו, לרבות חוות דעת של
 שירות הביטחון הכללי, חוות דעת של שירות בתי הסוהר,
 וחוות דעת מקצועיות בנוגע להתאמת העדים המועמדים

 להגנה בהיבט הפסיכולוגי והסוציאלי

 סעיף 7ו כדי לבחון את התאמת העד או בן משפחתו לתכנית
 הגנה כאמור בסעיף 16 המוצע, וכדי להבטיח את
 הצלחתה של תכנית ההגנה בלי לגרום לסיכון בלתי סביר למי
 מן המעורבים בעניין או לרשות להגנה על עדים, מוצע לקבוע
 כי ניתן לדרוש מהעד או מבן משפחתו למסור כל מידע רפואי
 שבידיו וכן לעבור בדיקות רפואיות או פסיכולוגיות נדרשות

 כדי לבדוק את מידת התאמתו לתכנית הגנה

י ר ב  ד

 סעיף 6ו מוצע לקבוע כי החלטה על הכללת עד בתכנית
 הגנה תתקבל בידי מנהל הרשות כמו כן מוצע
 לקבוע, כי לא יחליט המנהל שלא לכלול עד או בן משפחתו
 בתכנית הגנה, בטרם הובאו לפניו עמדת הפרקליט הממונה
 וקצין המשטרה בעניין, כפי שייקבע בנהלים מוצע לעגן
 בסעיף את פירוט השיקולים שעל המנהל לשקול בטרם
 יקבל החלטה כאמור וזאת, בשים לב למכלול הנתונים
 הנוגעים לעד עצמו, לסכנה הנשקפת לו, ולאינטרס הציבורי
 שבהגנתו, על ההיבטים השונים הכרוכים בכך, ובכלל זה
 התקציב העומד לרשותה של הרשות לצורך מימון מכלול
 תכניות ההגנה . במקרים המתאימים, יביא המנהל בחשבון
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ות רפואית, די ר על סו תו י  (1) למסור לה כל מידע רפואי שבידו, לחתום על טופס ו

ות ובדיקות פסיכולוגיות הנדרשות לדעתה, לצורך קבלת החלטה  לעבור בדיקות רפואי

 בעניינו, או כל בדיקה סבירה אחרת שתיראה לה נחוצה, בנסיבות העניין, לצורך קבלת

 החלטה בעניינו;

, דתו, עיסוקו, מצבו הכלכלי, נכסיו, ין מצבו האישי דע לעני  (2) למסור לה כל מי

ם, לדי רת י ן משמו י י ת לענ ו ב י י ח ת , לרבות ה ת ו ד ח ו י מ ת ה ו י ק ו ח ו ה י ת ו י ו ב י י ח ת  ה

א צד להן וכל מידע סביר אחר הנראה ות שהו ת אזרחי עו ת כלכליות, תבי ו י בו י  התחי

נו י י ץ, בנסיבות העניין, לצורך קבלת החלטה בענ  לה נחו

 לביעת תכנית הגנה 18 . (א) החליט המנהל לכלול עד בתכנית הגנה, יקבע, בתיאום עם כל הגורמים הנדרשים

ם התכנית, את פרטי תכנית ההגנה המתאימה לעד, בהתאם לתורה המקצועית, ישו ד לשם י  ע

ם אלה, כולם  ובכלל זה רשאי המנהל לקבוע כי במסגרת תכנית ההגנה ייכללו אמצעי

ו חלקם:  א

תו של העד; י זהו ו נ  (1) שי

ץ לישראל; ו ח  (2) העתקת מקום מגורי העד, בין בישראל ובין מ

ם סבירה של העד בתקופת תכנית י ים להבטחת רמת חי  (3) הסדרים כלכלי

 ההגנה;

נוכית, דית או חי  (4) סיוע לעד במציאת עבודה, או בהשתלבות במסגרת לימו

 לפי העניין;

ם אחרים; מי די מאבטחים או באמצעים מתאי  (5) אבטחת העד על י

ו של העד נ טחו ש לדעת המנהל, להבטחת בי י אחר הדרו ע צ מ  (6) כל א

 והשתלבותו בקהילה

 (ב) המנהל רשאי, לאחר גיבוש הערכת סכנה תקופתית בהתאם לסעיף 26, ובשים לב

נה המנהל את  לתורה המקצועית, לשנות מזמן לזמן את תכנית ההגנה של עד מוגן; שי

דיעת העד י לי ו נ  תכנית ההגנה של עד כאמור, יביא את השי

תו  (ג) בסעיף זה, ״עד״ - לרבות בן משפחה של עד אשר המנהל החליט לכלול או

 בתכנית הגנה

יבות, הצהרה והסכמה  כתב התחייבות 9^ (א) לא ייכלל עד בתכנית הגנה אלא אם כן חתם על כתב התחי

 כמפורט בסעיף קטן (ב) (בחוק זה - כתב התחייבות), לאחר שהובהר לו -

ר ב ס  ה

 הנסיבות כל שינוי כאמור בתכנית ההגנה, יובא לידיעת
 העד המוגן

 סעיף 9ו לאחר שהוחלט על הכללת עד בתכנית הגנה
 בהתאם למנגנון הקבוע בחוק המוצע, מותנית
 הכללת העד בתכנית בחתימת העד וכל בן משפחה נוסף
 הנכלל בתכנית ההגנה, על כתב התחייבות כמפורט בסעיף
 המוצע (להלן - כתב התחייבות), וזאת לאחר שהובהרו
 לעד, ככל הניתן בנסיבות העניין, פרטי תכנית ההגנה
 וההשלכות של מסירת מידע שגוי או הפרת התחייבויותיו,
 העלולות אף להביא להפסקת תכנית ההגנה, לפי נסיבות
 העניין. כתב ההתחייבות נועד להגדיר בבהירות את מסגרת
 התחייבותו של העד כתנאי להכללתו בתכנית ההגנה,
 באופן שיבטיח את הצלחת התכנית ואת המשך שיתוף

 הפעולה של העד עם רשויות אכיפת החוק

י ר ב  ד

 בנוסף, מוצע לקבוע כי ניתן לדרוש מהעד למסור כל
 מידע כמפורט בסעיף, בין השאר לעניין מצבו האישי, דתו,
 עיסוקו ומצבו הכלכלי, וזאת כדי לאפשר לרשות לקבל את
 מרב הנתונים לשם קבלת החלטה בעניינו של העד, ובכך

 להבטיח כי ניתן יהיה להצליח בביצוע תכנית ההגנה

 סעיף 8ו מוצע לקבוע כי לאחר קבלת ההחלטה העקרונית
 על הכללתו של עד בתכנית הגנה, לרבות בן
 משפחה של העד אשר הוחלט לכלול אותו בתכנית הגנה,
 תיקבע, על פי התורה המקצועית, תכנית הגנה המותאמת
 לצרכיו הייחודיים של העד ולנסיבות המקרה, לרבות על
 ידי נקיטת אמצעים כגון שינוי זהותו של העד, העתקת
 מקום מגוריו, אבטחתו, וכל אמצעי דרוש אחר תכנית זו
 עשויה להשתנות במשך הזמן, בהתאם להערכות סכנה
 תקופתיות שייערכו בקשר לעד המוגן, בשים לב למכלול
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 (1) מהם פרטי תכנ)ת ההגנה, למעט לעתיין סוגי מימע אשר המנהל החלי ט כי

 לא ניתן לגלותם; לא ניתן לגלותם;

ו או מ סירת מידע שגא כאמור בסעיע 27(א)(2), עש ויזה תי ו י בו י  (2) כי הפרת התחי

 לשמש עילה להפסלקתשמהשעתיתלפהו תלוהבפסתקכנתיתה השהתגתנפהו;תו בתכנית ההגנה;

 (3) מהן השלכות(3ה)פסקמתהןההששתלתכפוותוהבפסתקכנתיתה;שתתפותו בתכנית;

 (4) כי המנהל רשאי בכל עת, לפי שמק ובל לעתת, לשנ וש את תענתת ההגנה,

 כאמור בסעיף 18(ב).

 (ב) כתב ההתחיי(בבו)ת יכלתובל,הביהןתהחישיאבור,תאיתכלכול,אבליןה:השאר, את כל אלה:

נות כל ה פרטים שמסר העדה  (1) הצהרה בדבר נכו

 (2) חובתו של הע(ד2)לשחתוףבפתועולשלה העעםדרלשושיותתף פאעכוילפהת עהםח ורקשבויכולתהאנוכגיעפתל הלחיוכקי

תו  חקירה והעדה בביתח קהירמהשופהטעבדהליבכבייםתשהבמהשםפנטדברהשלתי כעידםו תשו;בהם נדרשת עדו

ן הסדרת ו של העד במסגרת ששום תכנית התגיה, לרבות לעהי תי בו  (3) חו

ים ו הכלכליים, נכסנו, זכוילת בנכסיו וכן ׳לעניין הסדרת הליכים משפטי י נ י י  ענ

א צד להם, ובכלל זה דתימה על המסהכים הנדרשים להסדרת כל אלה,  שהו

ר  לרבות לעניין מינוילמריבוופתהלכעונחייןבהמיתנואיםמליוספעהיףכו24ח, בלפהיתהאצםורלךס;עיף 24, לפי הצו

יבות להימנע מכל מעשה עבירה וכן מכל מעשה שיש בו כדל לסכן האת  (4) התחי

 ביטחון העד, ביטחוןב יבטןחמוןשהפעחד,ת וביאוטחבויןטבחןוןמאשדפםח תאוחרא,ואבוי טכחדויןלאפדגוםעאביחרע,ילאותכהד

 של תכנית ההגנה; של תכנית ההגנה;

ה סעד וטענה או תביעה נגד המדינה או נגד מי מעובדיה  (5) הסכמה כי לא תהי

י על נזק שנגרלםפילוצ וימ עצלםנזקהצשטנרגפרוםתול ולתמכענציםת ,האצלטארפכופיתושלסתוכניםת,ע מאולמארכאפיש;  לפיצו

ת ל (ש6מ)ור בהסתוחדייאבותתפרלטשימותרכ נביסתודה האגנתה,פרזטהיו ת כענויבתדיההגרנשהו,תז והוכלת בו י  (6) התחי

ה מעורב איחשום תכנית ההגנה, וכן כל עובדה אהרות שהתבקש  אדם אחר שהי

ה עבירה לפי ו י כאמור מהו דיעתו שגילו  העד לשמור בסוד, והצהרה כי הובא לי

ת סעיף 29; ראו ת סעיף 29; הו ראו  הו

י כאמרר ו פאר מהירות מידע שגו ת י ו י בו י  (7) הצהרה כי יד(ע לעה כי הפרית התחי

 בסעיף 27(א)(2), עשבויסהעיףלש27מ(אש)(ע2י),להעשלויההפסלקשתמהששעתילתפהולתוהפבסתקכנתיתה שהתהגתנפהותואו

יה, וכן כי ידולעושתינלויעהד, והכןהשכיל יכודותעושתל להעפדסקהתהשהלשכותת פשולת והבפתסכקנתיתההשהתגתנפה,ו ו נ  לשי

ה להינתנ לו על ידה המשטרה ככל שהדבר י ין רמת ההגנה העשו  לרבות לעני

 יתאפשר; יתאפשר;

יבות אחרת שהמנהל סב ור כי הש דמושים לצררך  (8) כל תנאי, הצהרה או התחי

 הבטחת הגנתו של הבעטדחת הגנתו של העד

תו  (ג) בסעיף זה, ״עד)״ - לסבות בה משפחה לשל עד אשר המנהל העדיט לכלול או

 בתכנית הגנה בתכנית הגנה

ר ב ס  ה

 העד להימנע מכל מעשה עבירה או מעשה אחר שיש בו
 כדי לסכן את ביטחונו שלו או את ביטחונם של אחרים . עוד
 יכלול כתב ההתחייבות פירוט בדבר חובתו של העד לשתף
 פעולה עם רשויות אכיפת החוק במסגרת ההליכים שבהם
 נדרשת עדותו, כפי שסוכם עמו, וכן כל התחייבות אחרת

 הנדרשת, לדעת המנהל, להבטחת הגנתו של העד

י ר ב  ד

 בכתב ההתחייבות ייכללו, בין השאר, פירוט חובותיו
 של העד לצורך ביצוע תכנית הגנה על כל פרטיה, לרבות
 הסדרת ענייניו הכלכליים לפני הכללתו בתכנית, חובת
 הסודיות החלה עליו, הסכמה בדבר העדר תביעות נגד
 המדינה לפיצוי על נזק שנגרם לו מעצם הצטרפותו לתכנית
 ההגנה (להבדיל מזכותו לתבוע בשל ביצוע עוולה נגדו על
 ידי המדינה תוך כדי ביצוע התכנית), וכן התחייבות של
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ם בתכנית הגנה זמנית, אף אם טרם י  תכנית הגנה זמנית 20 (א) המנהל רשאי לאשר הכללתו של עד מאו
 במקרים דחופים

ימו כל אלה: ת פרק זה, אם נתקי ראו ם הנדרשים לפי הו  מולאו כל התנאי

ימת אפשרות סבירה שהעד יוכל להיכלל בתכנית הגנה א מצא כי קי  (1) הו

נה זמנית;  שאי

א סבור כי יש צורך בכך לשם מתן הגנה דחופה לעד הנמצא בסכנה  (2) הו

ת בחקירה אם ים סיכון לפגיעה ממשי ו מאחר שקי ו או לשלומו, א י ת לחי די י  מי

 לא תינתן ההגנה באופן דחוף;

 (3) נמסר לעד כי מדובר בתכנית הגנה זמנית וכי רק לאחר שימולאו כל התנאים

ו בתכנית הגנה ת ו ת פרק זה, תיבחן האפשרות לכלול א ראו ם לפי הו  הנדרשי

נה זמנית  שאי

ר בסעיף לאו כאמו ת פרק זה, שטרם מו ראו ם לפי הו ם הנדרשי אי י התנ ו ל  (ב) מי

יעשה בהקדם האפשרי  קטן (א), י

ם י ם״ - לרבות בן משפחה של עד מאו י  (ג) בסעיף זה, ״עד״ או ״עד מאו

נה לו אפוטרופוס, אלא אם ו אדם שמו  21 . (א) לא ייכלל בתכנית הגנה קטין, פסול דין, א

נה לו אפוטרופוס - ו של הקטין, או אם מו רי  כן ניתנה לכך הסכמה בכתב של שני הו

נה לו אפוטרופוס - אפוטרופסו ין פסול דין או מי שמו  אפוטרופסו, ולעני

עץ ו  (ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל או מי מטעמו, באישור הי

רו של בית  המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, לבקש את אישו

 משפט לענייני משפחה לכלול בתכנית הגנה קטין, פסול דין, או אדם שמונה לו

 אפוטרופוס, אם סבר המנהל כי בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי אין

ו או אפוטרופסו לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (א) רי  לבקש את הסכמת שני הו

ני משפחה את הבקשה כאמור בפסקה (1), רשאי י  (2) אישר בית המשפט לעני

צוע תכנית ההגנה א ליתן כל הוראה בדבר האפוטרופסות הנדרשת לצורך בי  הו

נה לו אפוטרופוס, בהתאם ן או האדם שמו  ושמירת טובתו של הקטין, פסול הדי

, לרבות 1 2 ת והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962 ת המשפטי ת חוק הכשרו ראו  להו

ו רי  בעניין הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגו

 הוראות מיוחדות
 לעניין קטין או

 פסול דין

ר ב ס  ה

 ההגנה מתבקש לקבוע באופן מפורש, ובשונה מההוראה
 הכללית הקיימת בסעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962, כי נדרשת הסכמת שני

 ההורים דווקא

 עוד מוצע לקבוע כי אם עקב חשש לפגיעה בשלומו
 הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו
 אפוטרופוס, אין לבקש את הסכמת שני הוריו או אפוטרופסו,
 יהיה ניתן, במקום ההסכמה האמורה, לבקש באישור היועץ
 המשפטי לממשלה, את אישור בית המשפט לענייני משפחה
 לעניין זה . במקביל, מוצע להסמיך את בית המשפט לענייני
 משפחה ליתן כל הוראה בהתאם לחוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962, הנדרשת לצורך ביצוע
 תכנית ההגנה, לרבות לעניין האפוטרופסות על הקטין,

 ההחזקה בקטין וקביעת מקום מגוריו

י ר ב  ד

 סעיף 20 מוצע לקבוע כי במקרים חריגים שבהם קיים
 צורך למתן הגנה דחופה לעד מאחר שהוא
 נמצא בסכנה מיידית לחייו או לשלומו או מאחר שקיים
 סיכון לפגיעה ממשית בחקירה, ניתן יהיה לכלול עד או בן
 משפחתו, בתכנית הגנה זמנית, וזאת אף אם טרם מולאו
 כל התנאים או הומצאו כל המסמכים הנדרשים בהתאם
 לחוק המוצע, ובלבד שנמצא כי קיימת אפשרות סבירה
 שהעד יוכל להיכלל בתכנית הגנה שאינה זמנית ושיובהר
 לעד כי מדובר בתכנית הגנה זמנית כמו כן, מילוי התנאים

 הנדרשים שטרם מולאו כאמור, ייעשה בהקדם האפשרי

 סעיף ו2 מוצע לקבוע כי אם העד או בן משפחתו
 המועמד להצטרף לתכנית הגנה הוא קטין,
 פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, נדרש כי שני
ו או האפוטרופוס ייתנו לכך את הסכמתם בכתב.  הורי
יות לנבוע מצירוף קטין לתכנית  לאור ההשלכות העשו

 ס״ח, התשכ״ב, עמי 120
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ת הגנה לפי סעיף 8 1, :איה מעקלים הונה מפני עיקול י  ה2 . נכסים וכספים שמקבל עד מוגן בממגרת תדנ

ה לפועל, א צ ו ה יב לפי חוק ה ו עיקול על כלל ל צכסי הל י צ שי ו די צד ש לי ם בי ת ו  א

גי ש קדמו ות של העד המו י ו תופס בהם, והיכל בהפסיבס לחבו נ , אי 1 3 1967- ז  התשכ״

 להכללתו בתכנית לההגכנלהלתו בתכנית ההגנה

 23 . (א) קבע המנהל כי במסגרת תכנית הגנה נדרש ?שכניי זהגנתו נשל שד מוגי, רשאי בית שינוג זהות של

ט מחוזי, לבקשמתשהפמטנהמלחואזוי, מליבקמטשעתמוה,מלנצהוולתאועלמ יכלמ טרעשומו,ת לאוצוגוותף עללה נכפלי קר כשולתמאסומגךו ף לעדהנמפויגןק כל מסמ פ ש מ ן ג ו ד מ  ע

ו או תחילותו, לצורך רישום, ביתוס ותיעוד  או לבצע כל רישום או פבולה בתחום גס מכפותי

 זהותו החדשה של העד והמוגן (בחש זה - הזהות החדש זה), -אם שוכנע כי יש ב כך צורך

 לשם הגנה על העד המוגן; בסעיף זה, ״מסמך״ - ?1רבות ״תעומה ציבלרית״ כתגדרתה

ו (להלן ש פקו-ת הראיות), ולרבות 4 ו 97 ו א-  בסעיף 29 לפקודת הבאיות [נוסח חדש], התשל״

ו . 5 95ש ״ה-  ״חומר מחשב״ ו״פלט״ כהגמרתם בחוק המחשבים, התשנ

ו ע ל בפצוע רה על הנפקת מסמך א ר בסע יף קוטן (הא), לא יינתן צו המו  (ב) על אף האמו

י ש י ומם שיל כישעלים, כשרות משפטית, מצב א ם על קי די ם או פעולה המעי שו  רי

ן ו ו רישי תו בחוק מרשם האוכלוסין, דרת, כמצב בריאסתי, השכלהב הסמכה א  כמשמעו

 של עד מוגן, אשר אשינלםעמדשמקוגפן,יםאאשרת אילנהם במפשוקעפל,י וםכןאלתאאילינהתןב פצוועלה,מווכרןהלאעלי ינהנתןפ קצות המורה על הנפק

א לא ז כאי לה ן על פי דץז  מסמכים המקנים למד מכגן זכמות םו הטבות שהו

י הזההת המקורית והן לעניין ו נ ין שי י זהותו שזלל עד מוגן לפי סעיש לה, הן לע ני ו נ  (ג) שי

, חובפאו ו ותי י ת החדשה, לאין בו כשלעצמו כדי לשנכת את זכו הו י או ביטול הז ו נ  שי

ו של ותי י כו ץ בו כדי לפגוע בז א שי של העד, ו  ומעמדו של העד, ובכלמ זה מצבו האי

ות למשפטי ות אחרות של אדום! כלפי העד י כו ו בז ושה של העד א  נ

תו ששל עש מוגן לפו סעיף זה, וכלל עוד לא בוטלה לפי סעיף ק טן (ו) - נתה זהו  (ד) שו

ר לכל דבה ועניין, כ! הזה ודת  (ו) רשאי העד להזדהות בזהותו החדשה ולהצהי

א זהותוההחידחישדהה;היא זהותו היחידה;  החדשה הי

ר ב ס  ה

 בזכויותיו של נושה בשל חבויות שייווצרו לאחר הכללת
 העד בתכנית ההגנה

 סעיף 23 בסעיף זה מוצעים הסדרים הנוגעים למנגנון
י זהותו של עד מוגן, כאשר הדבר ו נ  שי
 נמצא הכרחי לצורך הגנתו האפקטיבית. הצורך בקביעת
 ההסדרים המתאימים באופן המוצע בסעיף, נובע
 מהחשיבות שבהסדרת תהליך שינוי הזהות באופן יסודי
 ויעיל, אשר מצד אחד יאפשר את הסתרתו של העד מפני
 המאיימים עליו, ומצד שני, יבטיח כי קיימים מנגנונים
י באופן מבוקר, לרבות חשיפת נו  מתאימים לביצוע השי

 זהותו של העד במקרים שבהם הדבר נדרש

 לשם כך, מוצע לקבוע כי משנדרש שינוי זהותו של עד
 מוגן, רשאי בית המשפט המחוזי לצוות על גופים ורשויות
 רלוונטיים לבצע פעולות או להנפיק מסמכים ואישורים
 הנדרשים לצורך רישום, תיעוד וביסוס זהותו החדשה
 של העד עם זאת, מוצע לקבוע כי לא יהיה ניתן במסגרת
 זו להנפיק לעד מסמכים המעידים על כישורים, כשרות
 משפטית (הן לעניין פסול דין והן לעניין קטין), נישואין או

י ר ב  ד

 סעיף 22 מוצע לקבוע כי נכסים וכספים שקיבל עד מוגן
ו ניתנים לעיקול  במסגרת תכנית ההגנה, לא יהי
 בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 (לפי סעיף
 50 לחוק), ביחס לחבויות של העד המוגן שקדמו להכללתו
 בתכנית ההגנה . הנחת המוצא היא שאם לא תתאפשר
 התאמת תכנית הגנה בעבור העד, לרבות על ידי הבטחת
 ההסדרים הכלכליים הנדרשים במסגרת זו, ממילא לא

 יגיעו כספים אלה לרשותו של העד או הנושה

 ההסדר המוצע נועד להבטיח כי יהיה ניתן לממש
 את תכנית ההגנה באופן שיבטיח את החזקתו הבטוחה
 של העד ואת מחייתו הסבירה הטלת עיקול על הכספים
 שמקבל עד במסגרת תכנית ההגנה, בשל חוב קודם, תסכל
 את ביצוע תכנית ההגנה ותמנע כל אפשרות לשיקום
 ממשי של העד ולבניית מסגרת המתאימה לצרכיו במהלך
 תקופת תכנית ההגנה, בפרט כאשר הוא נאלץ להיות
ין כי  מורחק ממקום עבודתו או ממקורות הכנסתו עוד יצו
 ההסדר המוצע אינו פוגע בזכויותיו של נושה כלפי נכסים
 שהיו בידי העד לפני הצטרפותו לתכנית ההגנה, ואינו פוגע

1 ס״ח התשכ״ז, עמי 116. 3 

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421. 4 

1 ס״ח התשנ״ה, עמי 366. 5 
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מוש בזהותו הקודמת או במסמך המעיד עליה, ולא ימסור  (2) לא יעשה העד שי

ו נכלל בתכנית ההגנה  פרטים אודותיה, אלא לצורך מתן עדות בהליך שבקשר אלי

ר מראש ובכתב, בהתאם לסעיף קטן (ה) שו  או על פי אי

ר קצין המשטרה והפרקליט א הסמיכו לכך, באישו  (ה) המנהל או עובד הרשות שהו

תו החדשה של העד המוגן או מקום  הממונה, רשאי לאשר את גילוים של פרטי זהו

ו הקודם של העד רי ו החדש, או פרטים הנוגעים לזהותו הקודמת או מקום מגו רי  מגו

י לניהול הליכי נ ו  המוגן, תוך קביעת תנאים לכך, אם מצא כי הצורך לגלות מידע זה חי

כי ם, ו הם של אנשי י ו חי ו להגנת שלומם א ות, א  חקירה או משפט בעבירות פלילי

דע גובר על הסיכון שבגילוי; אישר המנהל או עובד י המי רי שבגילו בו  האינטרס הצי

דע כאמור, יקבע, ככל שהדבר ניתן, הסדרים י מי לו כו לכך, גי א הסמי ו ה ת ש  הרשו

י המידע נו של העד המוגן לאחר גילו ם להבטחת ביטחו מי  מתאי

ימה לפי ו שהסתי נתה תכנית ההגנה של עד מוגן לפי סעיף 8ו(ב), א  (ו) (ו) שו

זי, לבקשת העד או לבקשת המנהל או מי מטעמו,  סעיף 27, רשאי בית משפט מחו

צה תו החדשה של העד ולתת כל הוראה הנחו ו ביטול זהו י א ו נ ת על שי ו  לצו

ה ו ו י יבים; צ ים המחו י ו נ ראות כאמור בסעיף קטן (א), בשי  בקשר לכך, ובכלל זה הו

נתה או מוש בזהות חדשה שבוטלה או שו  בית משפט כאמור, לא יעשה העד שי

ד עליה, אלא בהתאם להוראות בית המשפט, וכן לא ימסור העד  במסמך המעי

ר מראש ובכתב ת זהות חדשה שבוטלה או שונתה, אלא על פי אישו דו  פרטים או

א הסמיכו לכך  של המנהל או עובד הרשות שהו

ו מי הל א המנ ם במעמד העד ו י תקי ן בבקשה לפי סעיף קטן זה י ו  (2) די

 מטעמו

י ו ו ע צ צו ת לעניין דרכי בי ראו  (ז) השר, בהסכמת השר הנוגע בדבר, רשאי לקבוע הו

ם, י ו ה אחראי לביצוע הצו הי  בית משפט לפי סעיף זה, לרבות קביעת בעל התפקיד שי

ן על ין רישום העד המוגן במרשם האוכלוסי ת לעני ראו  ככל שהדבר נדרש, וקביעת הו

ו תעודת מעבר על פי חוק הדרכונים, ין מתן דרכון א ן ולעני  פי חוק מרשם האוכלוסי

, וכן לעניין כל פעולה נדרשת אחרת. ו 6 ו 952 ״ב-  התשי

ר ב ס  ה

 לצורך ניהול הליכי חקירה או משפט בעבירות פליליות, או
 לצורך הגנת שלומם של אחרים, ובלבד שנמצא כי האינטרס
 הציבורי שבגילוי המידע גובר על הסיכון שבגילויו ובכפוף
 לקביעת ההסדרים המתאימים להמשך הגנתו של העד גם

 לאחר הגילוי כאמור, ככל שהדבר ניתן

 כמו כן, מוצע לכלול בסעיף הסדרים הנוגעים לשינוי
 זהותו החדשה של העד או ביטולה, עם שינוי או סיום
 תכנית ההגנה, על פי החלטת בית המשפט לבקשת העד

 או לבקשת מנהל הרשות

 עוד מוצע לקבוע כי השר, בהסכמת השרים הנוגעים
י ו  בדבר, רשאי לקבוע הוראות מתאימות לצורך יישום צו
 בית המשפט האמורים בסעיף המוצע ולצורך ביצוע כל
 פעולות הרישום הנדרשות, וזאת לשם הסדרת מנגנון שינוי

 הזהות באופן יעיל, בלי לפגוע בסודיות התהליך

י ר ב  ד

 גירושין, דת, מצב בריאותי, השכלה, הסמכה או רישיון,
 אשר אינם משקפים את אלה בפועל, וזאת, במטרה למנוע
 שימוש לרעה בהחלפת הזהות כך גם לא יונפקו מסמכים
 המקנים לעד המוגן זכויות או הטבות שהוא לא זכאי להן

 על פי דין

 בהתאם לחוק המוצע, זהותו המקורית של העד אינה
 מתבטלת ואין בשינוי הזהות, כשלעצמו, כדי לשנות זכויות,
 חובות או מעמד של העד יחד עם זאת, על פי המוצע,
 זהותו החדשה של העד תשמש אותו, לכל דבר ועניין,
 כזהותו היחידה, וחל עליו איסור לעשות שימוש בזהותו
 המקורית או למסור כל מידע הנוגע לה . נושא גילוי זהותו
 הקודמת או החדשה של העד, במקרים המחייבים זאת,
 הוסדר בסעיף קטן (ה) המוצע, המכיל הסדרים הנוגעים
 לגילוי זהות העד או מקום מגוריו, במקרים שהדבר נדרש

 ס״ח התשי״ב, עמי 260
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 המעיודפהמכוגחן שמליו
 עד מוגן

 מסירת עדכונים
 בתקופת תכנית

ופה י זהותח של עד מנגי לפי סעיף 8 ע,ימנה העד המוגן מי ו נ  מ2. (א) (ו) הוחלט על שי

יעצות עם קצ ב המשטרה (עסעיצ  כוח מטעמו, שזהותו תאושר בידי המנהל בהתי

ה ממסמך לבצע כהל שהדבר נדרש, כל פעוהה הי ח! -ה הפו ו  זה - מיופה הכוח); מי

 בשם העד, לרבות ניהול נכסי העד ותיצוע פעכלות בהם, ובכלל זעה התברת בעלכת

 בנכסים, אם העד הבמנוכגןס יאםי,נואיםכוהלעלדבהצמעוגפןעואילנוותיכואלמולרב צבעשלפעתוכלוניתתכהאהמגונרהבשל

ופה הכוח יבקש את אישוכו של השד לביצוע פעולו ת בשמו, צכל שהלבר  (2) מי

ץ בנסיבותנ יהתןע נויניןח וץבהבנתסאיבםולתתהכנעיניתי ןהוהבגהנתהאשםללהתעכנדית ההגנה של הע חו נ  ניתן ו

ח ופה הכו ו של מי י ו נ ו שביטל את מי ופה הוח, א נה העד המולן מי  (ב) (ו) לא מי

ו מי מטעמו לבית משפט מחומו לבקשה נה אחר במקומם, יפנה המרהל א  וטרם מי

ת או לשל אדם אחור, לאצע פעולות יפה את כוח ו של עובד הרשו  לקבל צו אשר י

זאת ככל שהדבר יקבעו בצו, ו  בשם העד ולחתום בשםו על כל מתמך, בתמאים שי

ו של העד תי ו י ש ז כו מו  נדרש לצורך ניהול הליך משרטי שהעד צד לו, לצורך מי

ו של העד כלפי •ציו גי, ובלבד שהיעד המוגן אינד י ח ואותי לו  בנכס או לצורך מי

 יכול לבצע את הפ יעוכולולתלכבצאעמוראתב שהלפעתוכלוניתתכהאהמגונרהבשל תכנית ההגנה

נה לא ת(י2)שא בהאמחדירניוהתלכאלפתי שהאעדבאהחמורגיןו תבשכלפפיעוהלעהד השמבוגצןעבהשבלאפועפןו  (2) המדי

 סביר בהתאם לסעיסףבקירטןבזהתאם לסעיף קטן זה

א ב(גה)וצאוהתעדנ יייהושלאנכבסהיווצואבויתצ וניעהוהלפ ענוכלסויתו והביאצחורועתהבפעשומלוו,תכאהמאוחרר ש י  (ג) העד י

 בסעיף זה בסעיף זה

 5מ2ס ירתבעתדקכונפיםת תכני5ת2 הגנבהתק-ופת תכנית הגנה -

 (ו) ימסור קצין המשטרה למנהצ עדכון ברל פרט ומיעע הנוגעלם לעד המוגן, לחשוד

צוע העבירה שבבקישצרועאלהיעהבינרכהללשהבעקדשרב תאכלנייהת נהכלהגלנה,עודלכבלת כאנידתם השהמגמננהו, נולשכקלפ תא  בבי

זאת במועדים ובדרך תש ייקבעו בנ והלי שיתוף הפעולה;  סכנה לעד המוגן, ו

 (2) ימסור פרקליט המחמ הנוגע בדבר למחוהל עדכון לגבי להתקדמות ההליב הפלילי

נה ת פרקליט המדי ״ ח נ ה זאת במועהים ותדרך תש ייקבעו ב  שבמסגרתו נדרשת העדות, ו

 בתיאום עם המנהל;בתיאום עם המנהל;

ז הנוגע קלבר, למי העהנין, עבכון ו לפצקליט המחו  (3) ימסור המנהל לקציי המשטרה א

ין אשר עשוביכללהעשניפיןעאעשלרניעהשוולי להחהקשיפריהעאעולהניההלוילך החפקלירליהשאובקהשהרליאךליהופנלכיללי  בכל עני

 העד בתכנית ההגנה,עהדכבלתכ נפיתשיהיהקגבנעה ,בנהוכהלליכ פשייתשוייףקהבפעעובנלוה לי שיתוף הפעולה

ר ב ס  ה

 כלפי העד בשל פעולה שבוצעה כאמור, באופן סביר כמו
 כן, מוצע לקבוע כי העד יישא בהוצאות ניהול נכסיו

 וביצוע הפעולות האחרות בשמו, כאמור בסעיף זה

 סעיף 25 מוצע לקבוע כי בתקופת תכנית ההגנה, ימסרו
 קצין המשטרה ופרקליט המחוז הנוגע בדבר,
 עדכונים למנהל הרשות בכל מידע שהוא רלוונטי לעניין
 ביצוע תכנית ההגנה של העד, לרבות מידע הנוגע לעד
 או לגורמים המאיימים עליו, וכן מידע אודות התקדמות
 ההליך המשפטי שבו מעורב העד המוגן, וזאת בהתאם
 לנוהלי שיתוף הפעולה בין הרשות ובין המשטרה, לעניין
 קצין המשטרה, ובהתאם להנחיות פרקליט המדינה, לעניין
 פרקליט המחוז . חובת העדכון בסעיף זה נועדה להבטיח את
 ניהולה היעיל של תכנית ההגנה, ולאפשר הכנסת שינויים
 והתאמות בתכנית, בהתאם לנסיבות המשתנות במהלך

 תקופת התכנית

י ר ב  ד

 סעיף 24 כאמור בסעיף 23(ג) המוצע, מבחינה
י זהותו של עד, נו  משפטית גם לאחר שי
 זהותו הקודמת אינה מתבטלת, אף שאסור לעד לעשות
 בה שימוש בלא היתר, וזכויותיו או חובותיו של העד אינן
 נפגעות רק בשל הצטרפות העד לתכנית ההגנה . לפיכך,
 כדי לאפשר לעד שזהותו שונתה להמשיך ולנהל את נכסיו
 או לבצע פעולות שונות הנדרשות בשל זהותו המקורית,
 מוצע לקבוע כי עם הצטרפותו לתכנית ההגנה יהיה על
 העד למנות מיופה כוח מטעמו אשר יהיה מוסמך לעשות

 כל פעולה בנכסיו או כל פעולה אחרת הדרושה בשמו

 עוד מוצע לקבוע כי אם לא מינה העד מיופה כוח
ו וטרם מינה אחר במקומו, יפנה מנהל י נו  או ביטל את מי
 הרשות לבית המשפט לקבלת צו שייפה את כוחו של עובד
 הרשות או אדם אחר לביצוע הפעולות הנדרשות בשם העד
יות בסעיף, והמדינה לא תישא באחריות  בנסיבות המנו
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ין זה, בשיתוף א קבע לעני  בתקופת תכנית ההגנה יערוך המנהל או עובד הרשות שהו

יקבעו  קצין המשטרה, הערכת סכנה מעודכנת בקשר לעד המוגן, במועדים ובדרך שי

 בנוהלי שיתוף הפעולה

ים באחת מאלה:  (א) תכנית הגנה תסתי

 (1) במועד או בנסיבות שנקבעו בתכנית ההגנה;

נה, החליט עם הפרקליט הממו ת עם קצין המשטרה ו עצו י  (2) המנהל, בהתי

 להפסיק את תכנית ההגנה בשל אחד מאלה:

תי שעל ן מהו י י י לגבי ענ ו א שהעד המוגן סיפק מידע שג צ א מ  (א) הו

 בסיסו הוחלט על הכללתו בתכנית ההגנה או על פרטי התכנית;

יבות; בות שלו על פי כתב ההתחי י  (ב) העד הפר התחי

 (ג) העד עשה פעולה שבשלה סבר המנהל שלא ניתן עוד להגן על העד

י עוד להשתתף בתכנית הגנה; א ראו ו שאין הו  ביעילות, א

נה, החליט עם הפרקליט הממו ת עם קצין המשטרה ו עצו י  (3) המנהל, בהתי

ד צורך בהכללתו בתכנית ן עו  כי בהתאם להערכת הסכנה הנשקפת לעד, אי

רה ישקול המנהל, בין השאר, גם את פרק הזמן שבו  הגנה; לצורך החלטתו האמו

וכל העד לקבל מן  נכלל העד בתכנית הגנה וכן, ככל שהדבר נדרש, ההגנה שי

 המשטרה;

ו להפסיק את תכנית ההגנה; נ ע לרשות בכתב כי ברצו די  (4) העד המוגן הו

 ואולם לא תופסק התכנית כאמור אלא לאחר שניתנה לעד המוגן הזדמנות סבירה

דעתו  לחזור בו מהו

 (ב) בכל מקרה של הפסקת תכנית הגנה של עד מוגן, ישקול המנהל את הצורך בהמשך

תו עד, הכלול בתכנית הגנה  תכנית הגנה של בן משפחה של או

ם בסעיף קטן (א)(2) ו-(3), אלא אם י י ו  (ג) לא תופסק תכנית הגנה בשל הטעמים המנ

ו לפני המנהל, ובמקרה של תי  כן ניתנה לעד המוגן הזדמנות סבירה לטעון את טענו

בות של העד - בלי שניתנה לו הזדמנות לתקן את ההפרה, י  הפסקה עקב הפרת התחי

 ככל שהדבר ניתן

26 

27 

 הערכת סכנה
 תקופתית

 סיום תכנית הגנה

 ד ב ר י ה ס ב ר

 הוא אינו ראוי עוד להשתתף בתכנית ההגנה, עלולים
 להביא לסיום התכנית כמו כן, אם הודיע העד בכתב על
 רצונו להפסיק את תכנית ההגנה, חלה חובה להפסיק את
 תכנית ההגנה, וזאת בכפוף למתן אפשרות סבירה לעד

 המוגן לחזור בו מהודעתו

 את ההחלטה על הפסקת התכנית יש למסור לעד
 בכתב, אלא אם כן מיקומו של העד אינו ידוע ולא ניתן
 לאתרו במאמץ סביר ההחלטה על הפסקת התכנית תיכנס
 לתוקפה במועד שייקבע בה, אך לא לפני שחלפו 10 ימים
 מיום מסירתה, אלא אם כן נקבע כי בנסיבות העניין יש

 לקבוע מועד מוקדם יותר

 אם הופסקה תכנית ההגנה של עד מוגן, ישקול המנהל
 את הצורך בהמשך תכנית ההגנה של בן משפחתו של העד
 המוגן. במסגרת זאת, ניתן לבחון, בין השאר, את הסיבות
 שהביאו להפסקת תכנית ההגנה של העד ואת הסכנה

 הנשקפת לשאר בני המשפחה שנכללו בתכנית הגנה

 בנוסף, מוצע לקבוע כי בתקופת תכנית ההגנה ימסור
 מנהל הרשות לקצין המשטרה או לפרקליט המחוז, לפי העניין,
 עדכון בכל עניין הנמצא בידיעתו, אשר עשוי להשפיע על

 ניהול החקירה או ההליך הפלילי שבו מעורב העד המוגן

 סעיף 26 מוצע לקבוע כי במהלך תקופת תכנית ההגנה,
 תיערך על ידי הרשות, בשיתוף קצין המשטרה,
 הערכת סכנה תקופתית בקשר לעד המוגן, וזאת כדי
 להבטיח את הרלוונטיות של פרטי תכנית ההגנה לפי

 הנסיבות המשתנות מזמן לזמן

 סעיף 27 תכנית הגנה תסתיים במועד או בנסיבות שנקבעו
 בה, או לפי החלטת מנהל הרשות, בהתייעצות
 עם הגורמים המנויים בסעיף, בנסיבות שבהן אין עוד צורך
 בתכנית ההגנה, או שלא ניתן עוד ליישמה באופן יעיל,
 הכל בכפוף למתן זכות טיעון לעד המוגן כך, למשל, הפרת
 התחייבויות העד על פי כתב ההתחייבות, או ביצוע פעולה
 אחרת בידי העד שפוגעת ביכולת להגן עליו או שבשלה
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 (ד) (1) החלטה(ד)על ה(פ1)סקתהתחכלנטיהת עהלגנהפתסיקמתסרתכלנעידת בהאגונפהן תאימשסירבלכעתדב,בכאושפןהיאישי בכתב, כ

 חתומה בידי המנהלח,תווימפוהרטבוידביההמנשהמל,ע ווייופתורהטופ סבקהתמהשתמכנעיויתו;תההעפתסקקהתההחתלכטנהית; העתק הה

נה ולקצין המשטרה.  יימסר לפרקליט הממו

 (2) ההחלטה לפי פסקה (ו) תיכ נס לתוקפה במועד שנקבע בה, אך לא לפנב

י ט המנהל, בנסיבלת העננה ו ח ם מס ירתה, אלא אם כן ה ו י ם מ מי  שחלפו 10 י

 ובהתאם לנוהלי שויבתוהףתאהםפעלונלוה,ליכ ישפירתקוףהזהמפןעוהלאה,מ וכריהפוראקבהלזתמין סהבאירמ וורכיהיואש בלתי סביר ו

מו של העד בליק ידוע, תיכנס ההחלטה קו ה מי  לקבוע מועד מוקדם יוותר; הי

ר אף אם לא נמסרה ההחלםה אעד, סבלבד שנעשו ליסיונות  לתוקפה במועד האמו

 סבירים לפני המועדס בהיראימםו ר,ל פלניא תהרמואעודת והואלמוסרו,רללאותארתאוהתהוחולטמהסור לו את ההחלטה

 פרק די: סודיות ומאגר מידע

 ח2ס הוראות סעיף 02ו(א) ו־(א)( 1 ) עד(5) לחוק המשטרה (דין משמ עתי, בירור קבילות שוטרים חיסיון חומר
ר י ק ח ם ת נבי לו לעניין תחקיר שנע רך ביד י הרשרת, בשי חו , י ו 7 ת שונות), הותשס״ו־6 0 20 ראו הו  ו

ם אלה: י י ו נ ם ובשינוייהםמאחלויה:בים ובשי בי י  המחו

ר -  (ו) בסעיף 102 לחוק האסו

 בסעיף קטן (א(, במקום ההגדרה ״,תחקיר״ יהראו:

 ״״תחקיר״ - בירור ״ש״נתערחךק יברר״ש-ו בתירבוהרתשאנםע רלךנובהרליש והתרבשוהת,אבםנוגלנעו להפליע יהלרותש ו

 מבצעית של הרשותמ,באצועיבתקשרלאהלריהשו״;ת, או בקשר אליה ״;

 בסעיף קטן (ב)(ב)- בסעיף קטן (ב) -

 (ו) בפסקה (4)(ב), במקום ״במפקח הכלמי״ יקראמ ״במנהל״;

 (א)

 (ב)

ים חשש כי העברתו תפגש כביטחון  (2) בפסקה (5)(א)! במקבם ״אם קי

נה״ יקראו ״אהםמקדיינםה״חישקרשאכוי״האעםבקרייתום תחפשגעש בכישלהועמוברשתול תאפדגםעאבוש  המדי

 בתכנית הגנה״; בתכנית הגנה״;

הא נתחנות ות הנת)נות למפקח ה כללי בסעיף 02חב)(5)(א) לחוק האמור, י י  (2) הסמכו

 למנהל למנהל

ו פרסומם אלור: נים המפורטים להלן הם חסאים, וגיהוים א י י  (א) הענ

ם ואחרים ם שנכתב ו על פיה, נהלי י י ם מבצע ו ל ה ת, ו עי רה המקצו ) התו  (ו

ת ים עלול לפגוע בפעיל ועת הרשי  הנוגעים לפעילות הרשות שהמעהל קבע כי גילו

 או לסכן עד מוגן, וכן כללים עזהוראןת שנקבעו לפה ראיפים 14 ו־23(ז);

2די  ס9ו

 ד ב ר י ה ס ב ר

 החומר ליועץ המשפטי לממשלה, כדי לאפשר את בחינתו
 לצורך קבלת החלטה על פתיחה בבדיקה או בחקירה, לאור
 הממצאים שעלו בתחקיר. עם זאת, חומר התחקיר לא יועבר
 לגוף החוקר, למעט תיאור נסיבות האירוע והסיבות שבשלהן
 עלה חשד לביצוע עבירה. עוד כלולים בסעיף הסדרים
 לעניין העברת חומר התחקיר לגוף ציבורי שהמידע דרוש
 לו לצורך מילוי תפקידו, אלא אם כן קיים חשש כי העברת

 החומר תפגע בשלומו של אדם או בתכנית הגנה

 סעיף 29 בשל רגישותו המיוחדת של נושא ההגנה על
 עדים בידי הרשות, אל מול האינטרס הברור
 של גורמים עבריינים להשיג מידע רב ככל הניתן בעניין,
 מתחייבת שמירה קפדנית על סודיות נוהלי העבודה של

 סעיף 28 במסגרת ההסדרים הנחוצים להבטחת הגנת
 הסודיות בכל הנוגע לפעילות הרשות, לזהות
 עובדיה ולפרטי העדים המוגנים על ידה, ובמטרה להבטיח
 מנגנון יעיל לעריכת תחקירים פנימיים הנחוצים לצורך
 פעילותה המבצעית של הרשות, מוצע לקבוע כי יחולו,
 לגבי תחקירים מבצעיים הנערכים על ידי הרשות, הוראות
 סעיף 102 לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות

 שוטרים, והוראות שונות), התשס״ו-2006

 בסעיף האמור מעוגנים הסדרים שעניינם חשאיות
 חומר התחקיר, לרבות איסור הגשתו כראיה במשפט, וכן
 איסור מסירתו לעיון כל אדם או לגוף חוקר, למעט החריגים
 שנקבעו בסעיף. כמו כן מוסדר בסעיף מנגנון להעברת

 7 ס״ח התשס״ו, עמי 130.
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ת הפועלים מטעם הרשות, כפי הו ז ת למעט המנהל, ו  (2) זהות עובדי הרשו

 שייקבע בנוהלי הרשות;

דע ממאגר מי תו של עד מוגן או לתכנית הגנה, ו הו דע הנוגע לפרטי ז  (3) מי

 המידע;

 (4) פרטים אחרים הנוגעים לרשות, שנקבעו בתקנות

וה, וכן כל אדם שנטל חלק ו בהו  (ב) עובד הרשות או מי שפועל מטעמה, בעבר א

י תפקידו, לא ימסור מידע שהגיע לו  בביצוע צו של בית משפט לפי סעיף 23 במסגרת מי

ו קיבל ו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך לפי דין א נ ו במסגרת תפקידו למי שאי  אלי

 היתר לכך בכתב בהתאם לחוק זה או לנוהלי הרשות

 (ג) עד מוגן לא יגלה מידע שהתבקש לשמור בסוד במסגרת תכנית הגנה ולא יעשה

 בו כל שימוש, אלא בהתאם להוראות חוק זה או באישור מראש ובכתב של המנהל

תו לאחר ולא יעשה בו כל י לפי חוק זה, לא יגלה או ו מידע חסו די  (ד) מי שהגיע לי

ר מראש ובכתב של המנהל ו באישו י תפקידו כדין א לו  שימוש, אלא לצורך מי

ו - מאסר שלוש נ  (ה) (1) המגלה או המפרסם מידע חסוי לפי חוק זה בלא היתר, די

נו - מאסר שנה א אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות, די  שנים; הבי

א ו עלול להבי י לו י דע אשר ג ר בפסקה (ו), מי י כאמו דע החסו ה המי י  (2) ה

מצאו או לגילוי כל מידע אחר בקשר לתכנית ו של עד מוגן, לגילוי מקום הי י הו י  לז

נו של המגלה או המפרסם כאמור בפסקה (1) - מאסר חמש שנים, ואם  הגנה, די

ים ו - מאסר שנתי נ י ברשלנות, די לו ה הגי  הי

וה, וכן כל אדם שנטל חלק  (ו) עובד הרשות או מי שפועל מטעמה, בעבר או בהו

ו המפרסם י תפקידו, המגלה א לו ע צו של בית משפט לפי סעיף 23 במסגרת מי צו  בבי

ו - מאסר נ ו - מאסר חמש שנים, ואם עשה כן ברשלנות, די נ  מידע חסוי לפי חוק זה, די

 שלוש שנים

ות,  (ז) (ו) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות שר לפי סעיפים 44 ו־45 לפקודת הראי

, או מכל סמכות 1 ר לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 81945 ו ז ות הצנ י  או מסמכו

 אחרת למניעת פרסום, לפי כל דין

ת סימן הי לפרק זי ראו לת הו ת סעיף זה כדי לגרוע מתחו ראו ן בהו  (2) אי

ן  בחלק בי לחוק העונשי

3 . (א) הרשות רשאית לנהל מאגר מידע שיכלול מידע בדבר תכניות הגנה, פרטי עדים מוגנים  מאגר מידע 0

 וכל מידע נוסף הדרוש לצורך ניהול תכניות הגנה (בחוק זה - מאגר המידע); המאגר יהיה

 חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא לצורך מילוי תפקידי הרשות על פי חוק זה, ובכלל זה

 מסירת מידע בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) והגשת דין וחשבון כאמור בסעיף 35(א).

ר ב ס  ה

 כמו כן מוצע לקבוע, לצד העבירות הקיימות בחוק
 העונשין, סעיפי עונשין ייחודיים ומחמירים בנוגע לגילוי
 מידע חסוי לפי חוק זה בידי כל אדם, ובפרט בידי עובד
 הרשות, כאשר לגבי עבירות אלה נקבע רף ענישה חמור
 יותר מהעבירות הדומות להן בחוק העונשין. מדרג הענישה
 שנקבע בסעיף המוצע דומה להסדרים המעוגנים בסעיף
 19 לחוק שירות הביטחון הכללי, לגבי גילוי מידע הנוגע

 לשירות

י ר ב  ד

 הרשות, זהות עובדיה, וכל פרט או מידע הנוגעים לאבטחת
 העדים המוגנים על ידה . לפיכך, מוצע לקבוע בסעיף זה
 איסורים והסדרים הנוגעים לשמירת סודיות המידע
 המנוהל בידי הרשות, לרבות סודיות התורה המקצועית
 והנהלים שייכתבו ברשות, סודיות זהות עובדי הרשות
 והפועלים מטעמה, למעט המנהל, וסודיות כל מידע הנוגע
 לעד מוגן, לתכנית הגנה או לרשות, וכן למידע ממאגר

 המידע המנוהל בידי הרשות

 ע״ר 1945, תוסי 2, עמי 1055
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 יאבשטלחאתבעטדחמאויתםו
 שאינו עד מוגן

נוהל בידי הובד הרשות שהמנהב ההמיכו לשך. דע י  (ב) מאגר המי

 (ג) המנהל, או ע(וגב)ד ההרמשנוהתל,שאהוו אע והבסדמיהכרושולתכך,שרהושא י,הסבמהיתכוא םל כלך,ת נראישםאי,שבייהקתבאעום

ות השטיעה, י  בנוהלי שיתוף הפעולה, למסור מידע ממאגר סמידע, למשטרה ולרשו

ע עבי רות ועריכה של העורכת צו  לצורך חקירת עבירה, ניהול הליך פלילי, מניעת לי

 סכנה לעד סכנה לעד

 פרק הי: הגנה על עדים ב ידיי המשטרה ושירות בתי הדוהר

תו ם שאינח עד ממן, שהמשטרה ה חלגטה כי יש לאבטח או י ת עד מאו ח 3 ב  (א) אשם א

 עבדאממוגצןעות מאבטחיבם,ארמשצעאוית מהאמבשטטחריהם,לרקבשלא ישתי רהומתישטארבהטחלהקבגלם שמימריותשיאאינבוטשחוהטגרםאומ

נה נה עובד המדי  עובד המדי

.31 

 (ב) לא ישמש אדם מאבאח כאמור בס עיף קטן (א), אלא לאחר שאישר קצאן משטרש

ן המוסמך), כי  שהוסמך לכך בידי המפמח הכללי ש ל המשטרה (בחוק ז ה - הקצי

י ו נ יבים, ובשי ים המח ו י ו נ רים בתעיף 2ו(ב) עד (ד) סשי מו לגביו התנאים מאמו י  התקי

ות, הנתזונה:ו תהסלמנכוהילותב,סהעניףת ונהואתמולר,מ ניהליובנסתעוינוףתהלאקמצויר,ן יההמיוסנמתךו נות לקצין המוסמך י  זה: הסמכו

 (ג) למאבטח לפ(יג)סעיףלזמה,א בתטינחתןל פתיעוסדעיתף זמיהנ,ויתיכנאתןמ ורתעבוסדעתיףמי2נ1ו(יו )כשאתמיורח תבםס עבייףדי2 1(ו) שתיחתם

ת כאמור בסעיף 13, תהכל בשינסיים ו י כו הז ת ו יהוב ו ות ו ו לו ההמכני הי י  הקצין המוסמך, ו

בים י בים המחו י  המחו

ם מטעמה , לפי עלי ת אל עול הפו ם הבולים עא עובדם הרשו רי ת והא(סו בו  (ד) החו

ם בי י ם המחו י י ו נ לו על סמעאיבףט9ח2 ,ליפחיולסועיעףלזמה,אבטשיחנ ולייפים סהעמיףח וזיהב,י םב שי  סעיף 29, יחו

 ק2ב3י עת נהוהמלישטרה ושי2ר3ות בהתימ שהטסרוהר,ושביהרותיתי עבצתויתהעסוםהרה,רבשוהת,י ייעקצבועתו נעהםליהםר שמובת,צעייקיבםעולעננהיילןים קמביבעצתעינויהםליל

רנשהי רועלת עדים מאויהגמניהם עהלנמעצדיאיםםמבאטויפמוילםםהאנומבצמאישםמוברטיתפםו,ללםפיאוהעבנמיןשמורתם, לפי ה

הגו

והה

ר

ס

ט

ה

ש

י

מ

ת

ה

 ב

 המשטרה ושירות
 נביןתי הסוהר

 פרק וי: שונות

נה למנהל או למי מעובדי הרשות לפי חובק זה, ראינה נלתנ ת לנטילה לפי שמירל סמלויות  סמכות הנתו

. 1 9  סעיף 34 לחוק־יסוד: הממשלה

 ייוםן בבתי 4מ3שפטהבדהיולןיכביבםתיל פמישחפוטק זבה לאיוכ יבםענלייפןי החוחקל זטוהתאוש הבתענקיביןל והלחפליטוחותקשזה,ת

ים בדלתיים סגורקת; כבל חומר חסוי שנמסל חידי הרשות במסג רת הלהכים כאמור,  יתקי

ן ו וחזר לרשותיסבותמןו וםיוהחדזירו ןלרשות בתום הדי י  יסומן ו

 קדבילוןו בלדפליתייחוםק
 סגורות

.33 

די הת ל ד  ד4יו3ן ב

 ד ב ר י ה ס ב ר

 סעיף 32 מוצע כי המשטרה ושירות בתי הסוהר יקבעו,
 בהתייעצות עם הרשות, נהלים מבצעיים הנוגעים
 לטיפול בעדים מאוימים הנמצאים תחת אחריותם, וזאת,
 להבטחת גיבוש סטנדרט טיפול מקצועי, בראיה משותפת,

 בין הגורמים השונים המטפלים בעדים מאוימים

 סעיף 33 מוצע לקבוע כי סמכויות מנהל הרשות ועובדי
 הרשות לפי חוק זה, לא יהיו ניתנות לנטילה על
 ידי השר לפי סעיף 34 לחוק־יסוד: הממשלה, וזאת לצורך
 הבטחת עצמאותה המקצועית של הרשות, ושמירת אחידות
 השיקולים המקצועיים בהחלטות המתקבלות בכל הנוגע
 להכללת עד בתכנית הגנה, גיבוש תכנית ההגנה, סיום

 התכנית, וכיוצא באלה

 סעיף 34 מוצע כי הדיון בבתי משפט בהליכים לפי חוק זה
 או בעניין החלטות שהתקבלו לפי חוק זה,

 סעיף 30 מוצע לקבוע כי הרשות רשאית לנהל מאגר
 מידע שיכלול מידע בדבר תכניות הגנה, פרטי
 עדים מוגנים ומידע הנוגע להם מאגר המידע יהיה חסוי

 ולא יימסר ממנו מידע אלא בהתאם להוראות הסעיף

 סעיף 31 לשם ייעול מערך ההגנה על עדים בידי המשטרה,
 מוצע לאפשר למשטרה להיעזר, לצורך ביצוע
 משימות אבטחת עדים, גם במאבטחים שאינם שוטרים או
 עובדי המדינה, שמהם תקבל שירותים לצורך משימה זו
 בלבד קבלת שירותי אבטחה כאמור, מותנית בעמידה בתנאי
 הכשירות וההכשרה שנקבעו בסעיף 12 המוצע, לגבי מאבטחי
 הרשות מאבטחים שיועסקו על ידי המשטרה לפי סעיף זה
 יהיו בעלי אותן סמכויות, חובות וזכויות כמו מאבטחי הרשות
 לפי סעיף 13 המוצע, ויחולו עליהם אותם חובות ואיסורים,

 כמו עובדי הרשות והפועלים מטעמה, לפי סעיף 29 המוצע

 9 ס״ח התשס״א, עמי 158.
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ו ץ המשפטי לממשלה, מדי שנה, א ע ו י ל י ו ו ג עדת ההי ו גיש לשר, לו ^ (א) המנהל י  הגשת דין וחשבון 5

ותר שנקבעו בנוהלי הרשות, ככל שנקבעו, דין וחשבון בכתב על  במועדים תכופים י

ת באותה  פעילות הרשות, ויפרט בו את מספר העדים המוגנים המטופלים בידי הרשו

ות ההגנה שגובשו בעבורם, הפעולות שננקטו בנושא הגנה י ר כללי של תכנ או  שנה, תי

ות ההגנה כאמור; לא יפורטו בדין וחשבון פרטים העלולים להביא  על עדים ועלות תכני

ים של עדים מוגנים או העלולים לפגוע בתכנית הגנה, ובכלל זה פרטי התיקים הו י  לז

ם די  שבהם העדים מעי

ץ המשפטי ע ו י ל ה ו נ גיש לשר, לפרקליט המדי  (ב) המפקח הכללי של המשטרה י

ותר שנקבעו בנוהלי שיתוף הפעולה, ככל  לממשלה, מדי שנה, או במועדים תכופים י

 שנקבעו, דין וחשבון בכתב על הפעולות שננקטו בידי המשטרה בנושא הגנה על עדים

ין חקירת עבירות ת והמשטרה בנושא האמור, לעני ו לפעילות הרשו  וההשלכות שהי

ר ן וחשבון האמו ינים, הכל כפי שייקבע בנהלים האמורים; העתק הדי  והרשעת עברי

ועבר למנהל  י

יים, ולא יימסר כל פרט לגביהם לגורם אחר מלבד ו חסו הי ם לפי סעיף זה י חי ו ו  (ג) הדי

ין זה ו מי שהם הסמיכו לעני רים בסעיף זה, א  הגורמים האמו

ידרש לה לשם ת חוק זה, כל רשות ציבורית תגיש לרשות כל סיוע שי ראו 3 . בלי לגרוע מהו  הגשת סיוע בידי 6
 רשות ציבורית

י בתחום סמכותה, הכל בהתאם להסדרים שיסכימו ו ע תכנית הגנה, בענין המצ צו  בי

ת הנוגעת בדבר רי בו ת והרשות הצי  עליהם הרשו
נת ישראל מבקשת את הגנתם במדינה אחרת או הגנה על  התקשרות בהסכמים 37 (א) הגנה על עדים שמדי

 בין־לאומיים _! _!

ת ־צדדי נה אחרת מבקשת את הגנתם בישראל, תיעשה לפי אמנה דו  עדים אשר מדי

ת לעניין ראו נה האחרת צדדים לה, הכוללת הו נת ישראל והמדי  או רב־צדדית שמדי

ות שהתקשר בו השר בהסכמת שר המשפטים נ וחד בין שתי המדי  זה, או לפי הסכם מי

ץ ו ח  ושר ה

ר ב ס  ה

 הכל בהתאם להסדרים שיסכימו עליהם הרשות להגנה על
 עדים והרשות הציבורית הנוגעת בדבר שיתוף פעולה מעין
 זה יידרש בכל הנוגע לעד שזהותו או מקום מגוריו שונו,
 כגון לעניין שיבוץ בני משפחתו במקומות עבודה, במוסדות
 חינוך, ובמסגרות נוספות כיוצא באלה. חלק מן הנושאים
 האלה יוסדרו במסגרת צו בית משפט לפי סעיף 23 המוצע,
 ואולם הצורך בשיתוף פעולה לצורך פתרון בעיות שוטפות
 וסוגיות שיעלו מזמן לזמן, מחייב ניהול קשרי עבודה שוטפים

 עם גורמים מתאימים ברשויות הנוגעות בדבר

 סעיף 37 במטרה לאפשר אבטחת עדים מאוימים מחוץ
 לישראל, כאשר נמצא כי נסיבות העניין מחייבות
 הרחקתו של עד מישראל לצורך הגנתו האפקטיבית, מוצע
 לקבוע כי הגנה על עדים שמדינת ישראל מבקשת את
 הגנתם במדינה אחרת , תיעשה לפי אמנה דו־צדדית או
 רב־צדדית שמדינת ישראל והמדינה האחרת צדדים לה,
 הכוללת הוראות לעניין זה. כמו כן, השר, בהסכמת שר
 המשפטים ושר החוץ, רשאי להתקשר בהסכם מיוחד עם

 מדינה אחרת בעניין הגנה על עדים מאוימים

 ההדדיות העומדת בבסיסם של הסכמים ואמנות
 כאמור, תחייב גם את מדינת ישראל לאפשר הגנה זהה
 בשטחה בעבור עדים מאוימים של המדינות השותפות
 להסכמים או לאמנות . על הגנת עדים כאמור יחולו הוראות

י ר ב  ד

 יתקיים בדלתיים סגורות, להבטחת סודיות ההליך והגנה
 מרבית על העדים כמו כן מוצע כי כל מסמך חסוי הנמסר
 במסגרת הליכים כאמור, יסומן ויוחזר לרשות בתום הדיון,

 כדי להבטיח שלא ייחשף לעיון גורמים לא מורשים .

 סעיף 35 בשל חשיבותו המערכתית של נושא ההגנה
 על עדים, והשלכותיו על מערכת אכיפת החוק
 בישראל, מוצע לקבוע מנגנוני דיווח ועדכון אודות פעילות
 הרשות והמשטרה בתחום ההגנה על עדים, וזאת בלי
 לפגוע בסודיות הנדרשת בכל הנוגע לעדים המוגנים

 ולתכניות ההגנה

 לפיכך מוצע לקבוע כי המנהל יגיש מדי שנה לשר,
 לוועדת ההיגוי וליועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון על
 פעילות הרשות, בהתאם למפורט בסעיף, וכן מוצע כי
 מפכ״ל המשטרה יגיש לשר, לפרקליט המדינה (שהוא יושב
 ראש ועדת ההיגוי) וליועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון
 אודות פעילות המשטרה בנושא ההגנה על עדים העתק
 דין וחשבון זה יועבר גם למנהל הרשות הדיווחים שיוגשו

 לפי סעיף זה יהיו חסויים

 סעיף 36 מוצע לחייב כל רשות ציבורית לשתף פעולה
 עם הרשות ולהגיש לה סיוע בכל הנוגע לביצוע
 תכניות הגנה, בנושאים שהם בתחום סמכותה של הרשות
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 הבינוצגוע ולתבקינוצותע

 פתיסקוןהח(ו6)ק יביבותא
 המשפט לעניני

 משפחה

 ותפיוקויןבוחואק: בתי
 המשפט

 תיקון חוק
 המשטרה (דין

 משמעתי, בירור
 קביל ות שוטרים

וראות ש ונותג ת  ו

יבים, על ההגנה על עדים שמדעה עח רת ת חוק זבה יחולו, בשינחוים המחו ראו  (ב) הו

 מבקשת את הגנתם בישראל, כאמור בסעיף קאן ( א), בכפוף להףראות האמנה או ההסכת

תו סעהיףאמקוטרןים באותו סעיף קטן ם באו רי  האמו

א רשאי להתקין תקאות בכל המגע לבקצועב הו ע חוק זנה ו צו . (אק השר ממזונה על בי 3 8 

ץ ושר המששטים, רשאי להמקין תקנות לעניין ו ח  (ב) השר, בהסכמות )שר הפנרם, השר ה

 הגנה בישראל על עהדגינםהשבימשדירנאהלאעחלרעתדימםב קששמתד ינאהת אהגחנרתםמביקששרתאלאכתאהמגונרתבםסבעיףשר37א

ר ין הסדרת שהותם בארץ של עדים כאמו  ולעני

ת עם השר תבאישור עעדת החוקה חורק ומשפט שק י עצו  (ג) שר המשפטים, בהשי

צאה לפועל בשונה כי הו  הכנסת, רשאי לקבוע בתק נות סדרי המצאת מסמכים והלי

א צד להמ או מהוד ים הו ת כל דין, בקשר עם הליכים שעד מוגי הו עד־ משו ראו  מהו

 בהם.

 פרק זי: תיקונים עקיפים

, בסעיף ו, אחרי פסקה (6) יבוא: 2 0 ו ר99 ״ה- נ י משפחה, התשנ י  39ק בחוק בית המשפט בעו

 ״(7) הליך לפי סעיף 21 לחוק להגנה יעל עדלח, התשס״חעל00די״

ו יבוא: פ ^ , בהעיש 68(ב), ב 2  40ק בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמסד-984ו ו

ת הגנה, י דע חסו י בעעיין עד מוגן, תכנ ו על מי  ״(10) לשם הגנה על עד מוםן א

ם בםוק להגנה על עחום, ת ו ע מ ש מ ם, כ י ו ו עד מא ם, א ת להגנה על עדי ו ש ר  ה

 התשס״ח-2008 ״ התשס״ח-2008 ״

ת שונות)י התשס״ו־2006, ראו הו , בירו ר קבילות שוטרבם ו  ויק בחוק המשטרה (דין משמעתי

 בסעיף 02ו(א), בהגדרה ״תחקיר״, אחרי פס קת(4) יבוא:

ו עד מ ומן, כהגדרתם בדומ להגנה נ ם שאי י ש פעילות המשטרה לשם אבטחת עד מאו )  ״

 על עדים, התשס״חע-ל08ע0ד2י״ם, התשס״ח-2008 ״

ר ב ס  ה

 סעיף 39 מוצע לתקן את חוק בית המשפט לעניני משפחה,
 התשנ״ה-1995, ולקבוע כי הוא מוסמך לדון גם

 בהליך לפי סעיף 21 לחוק המוצע

 סעיף 40 מוצע לתקן את חוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו, כך שבין העילות המאפשרות
 קיום דיון בדלתיים סגורות, לפי סעיף 68(ב) לחוק האמור,
 תיכלל גם מטרת הגנה על עד מוגן, עד מאוים, או על תכנית

 הגנה, כמפורט בסעיף המוצע

 סעיף 41 מוצע לתקן את סעיף 102 לחוק המשטרה
 (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות
 שונות), התשס״ו-2006, שעניינו קביעת חיסיון על תחקירים
 משטרתיים בנושאים מסוימים, כך שגם תחקיר בעניין
 פעילות המשטרה בתחום אבטחת עד מאוים שאינו עד
 מוגן, יהיה חסוי במסגרת הסעיף האמור, וזאת כדי להבטיח
 את ביטחון העד ואת יעילותו של התחקיר הנערך בתחום
 רגיש זה . הסדר זה משלים את ההסדר הקבוע בסעיף 28

 המוצע, לענין חיסיון תחקירים הנערכים בידי הרשות

י ר ב  ד

 החוק המוצע, בשינויים המחויבים, וזאת בכפוף להוראות
 שייקבעו לעניין זה במסגרת האמנה או ההסכם האמורים
 הוראות נוספות לעניין זה ייכללו בתקנות שיותקנו לפי

 סעיף 38(ב) המוצע

 סעיף 38 השר לביטחון הפנים הוא הממונה על ביצוע
 החוק המוצע, והוא יהיה רשאי להתקין תקנות
 בכל הנוגע לביצועו לענין סדרי דין בהליכים אזרחיים שעד
 מוגן או עד מאוים הוא צד להם או מעיד בהם, מוצע לקבוע
 כי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע בתקנות
 סדרי המצאת מסמכים והליכי הוצאה לפועל ייחודיים, וזאת
 כדי לאפשר מימוש זכויותיו של העד, של נושיו, או של צד

 גי, לפי העניין, בלי לפגוע בהגנתו של העד

 עוד מוצע כי תקנות לענין סעיף 37 המוצע, הנוגעות
 לקבלת עד זר להגנה בישראל, יותקנו בהסכמת שר המשפטים,
ץ ושר הפנים, כדי להבטיח קביעת ההסדרים  שר החו
 המתאימים בנוגע להנפקת אישורי שהייה בישראל, אופן

 רישום זהותו ופרטיו של העד, וכל הכרוך בכך

 ס״ח התשנ״ה, עמי 393
 ס״ח התשמ״ד, עמי 198,
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, בסעיף 9ו(ג), אחרי פסקה (4) יבוא: 2 2 ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  בחוק הגנת הפרטיות, ה

 ״(5) הרשות להגנה על עדים ״

, בסעיף 14(א), אחרי פסקה (12) יבוא: 2 3  בחוק חופש המידע, התשנ״ח-1998

 ״(13) הרשות להגנה על עדים״.

- 2 4 ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

 (ו) בסעיף 13 רישה, במקום ״ו־(כח)״ יבוא ״(כח) ו־(ל)״;

 (2) בתוספת הראשונה, במקום פרט (ל) יבוא:

ם, ו בחוק להגנה על עדי ת ו ע מ ש מ ם, כ ת להגנה על עדי  ״(ל) מנהל הרשו

א הסמיכו לכך״;  התשס״ח-2008, או עובד בכיר באותה רשות שהו

 (3) בתוספת השלישית, אחרי פרט (ד) יבוא:

תו בחוק להגנה על עדים, התשס״ח-  ״(ה) מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעו

א הסמיכו לכך״  2008, או עובד בכיר ברשות שהו

42 

43 

44 

 תיקון חוק הגנת
 הפרטיות

 תיקון חוק חופש
 המידע

 תיקון חוק המרשם
 הפלילי ותקנת

 השבים

 ד ב ר י ה ס ב ר

 הנוגעים לשמירת סודיות המידע המנוהל בידי הרשות .
 בהתאמה לכך וכהוראה משלימה, מוצע לתקן את סעיף
 4ו(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח-998ו, המונה גופים
 שחוק חופש המידע לא יחול עליהם ועל מידע שנוצר,
 נאסף או מוחזק בידיהם, ולהוסיף לרשימת הגופים האמורה

 באותו סעיף, את הרשות להגנה על עדים

 תיקון זה מתבקש מאחר שנמצא כי אל מול הצורך
 בשקיפות מעשי הרשות, קיים אינטרס ציבורי חשוב אחר
 והוא מניעת העברת המידע הקיים ברשות, בין השאר, לשם
 מניעת אפשרות של איסוף מודיעין בידי גורמים עבריינים
 ומניעת סיכון חיי אדם, וכדי לאפשר את פעילותה התקינה
 של הרשות להגנה על עדים והגשמת המטרה שלשמה

 הוקמה.

 סעיף 44 מוצע להוסיף את מנהל הרשות להגנה על עדים,
 או עובד בכיר ברשות שהוסמך לכך, לרשימת
י  הזכאים לקבל מידע מן המרשם הפלילי לצורך מילו
 תפקידיו לפי חוק זה, לרבות מידע בעניין תיקים סגורים,
 מידע בעניין צווים מיוחדים ומידע אודות עבירות שעברו
 קטינים לפי סעיף 13 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
. המידע נדרש בעיקר לעניין עד מאוים  התשמ״א-ו98ו
 או עד מוגן וכן כדי לאפשר את ביצועה של תכנית הגנה
י  בצורה הטובה ביותר - יש להבטיח כי בידי הרשות מצו
 מלוא המידע הנחוץ לה לצורך קבלת החלטותיה, לרבות
 החלטה אודות צירוף עד לתכנית הגנה וגיבוש תכנית
 הגנה מתאימה בעבורו, בשים לב, בין השאר, למעורבותו
 של העד בפעילות פלילית, ולסיכויי הצלחת תכנית ההגנה
 בהקשר זה . מוצע כי תיקון זה יבוא במקום פרט (ל) לתוספת
 הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-

 1981, שמקורו בטעות

 סעיף 42 בשל אופייה המיוחד של הרשות להגנה על
 עדים, העובדה שלצורך ביצוע משימותיה
יות  יהיה על עובדיה פעמים רבות לבצע פעולות העשו
 להיחשב כבילוש או התחקות אחר אדם, הרצון להבטיח
 את פעילותה היעילה של הרשות, לרבות הצורך בשמירה
 על סודיות מאגר המידע שלה, וכדי לתת לרשות כלים
 והגנות אשר ניתנו בין השאר למשטרה לצורך הגנה על
 עדים - מוצע לתקן את סעיף 9ו(ג) לחוק הגנת הפרטיות,
 התשמ״א-1981 (להלן - חוק הגנת הפרטיות), ולהוסיף את
 הרשות להגנה על עדים לרשימת רשויות הביטחון הקבועה
 באותו סעיף. משמעות התיקון היא, בין השאר, שעובד
 הרשות יהיה פטור מאחריות לפי החוק האמור, לפגיעה
 בפרטיות שנעשתה באופן סביר לשם מילוי תפקידו ברשות,
 כאמור בסעיף 9ו(ב) לחוק הגנת הפרטיות. הנימוק לכך הוא
 שפגיעה זו היא אינהרנטית לעבודת הרשות וכן נמצא כי
 ביחס לפעילות גופים מסוגה של הרשות, אין די בהוראת
 הפטור הכללית לגבי עשיית מעשה לפי הסמכה על פי דין,

 המעוגנת בסעיף 9ו(א) לחוק הגנת הפרטיות .

 כמו כן, משמעות התיקון היא שעל מאגר המידע
 של הרשות יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות המיוחדות
 למאגרי מידע של רשויות ביטחון, זאת כהוראה משלימה
 להוראת סעיף 30 הנוגעת להקמת מאגר מידע ברשות;
 בנוסף, הרשות תוכל לקבל ולמסור מידע רב הדרוש לה
 לצורך ביצוע תפקידה כאמור בסעיף 23ב לחוק הגנת

 הפרטיות

 סעיף 43 לאור רגישותו המיוחדת של נושא ההגנה על
 עדים בידי הרשות, המחייבת שמירה קפדנית על
 סודיות בכל הנוגע לעבודת הרשות (רי דברי ההסבר לסעיף
 29 המוצע), נקבעו בסעיף 29 המוצע איסורים והסדרים

 ס״ח התשמ״א, עמי 128.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 226

 24 ס״ח התשמ״א, עמי 322

5 הצעות חוק הממשלה - 380, כ״ד באדר בי התשס״ח, 2008 3 31 4 4 



- תיקון חוק למניעת " ו 9 9 ו - א ״ ו ש ת  45ק בחוק לעתיעת לאלימות קמשנפחה, ה
 אלימות במשפחה אלימות במשפחה

א ״הרשות להגנה  (1) בסעיף 1, בהג(ד1)רה ״ברסשעויתף 1ב,י טבחהוגן״ד,ראהח״ריש״ומתשבטירטתח וין״ש,ראחל״ריי״בומאש״טהררתשיושתרלאלה״גניהב ו

 על עדים״; על עדים״;

 (2) בסעיף 2ג(א)(3()2,)אחבריס עפיסףק2תג (מא)(שנ3),ה (אד)ח רייבופאס:קת משנה (ד) יבוא:

ת להגנה על ןגדיוי1 - מנהה עלשודת או ש הרשו א אי יב בצו הו  ״(ה) כשהמחו

 עובד הרשות שהואעוהבסדמיהכרושלוכתך״שהוא הסמיכו לכך ״

ה חאיימת, תתשס״ב- ו200מ, ב סעיף 3, בהוגדןרה ״רשות ביטחון״, אח רי ותקבן חוק מניעת ד ר ט  46ק בחוק עני עת 6
ת מ י י א ה מ ד ר ט ת ישראל״ י״בומאש״טהררתשיושתרלאהלג״ניהב ועאל״עהדרישםו״ת להגנה על עדים״ ה רת טמ שי י מא ״מ ה ד ר ט  ה

ר ב ס  ה

 על מתן צו כאמור - יחולו גם לגבי עובדי הרשות, בשינויים
 המחויבים

 סעיף 46 מוצע להוסיף את הרשות להגנה על עדים
יות הביטחון המוגדרות בחוק  לרשימת רשו
 מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב-ו200 . משמעות ההוספה
 היא שהוראות סעיף 5 לחוק האמור, שעניינו החזקת נשק
 בידי איש רשות ביטחון שניתן לגביו צו מניעת הטרדה
 מאיימת, וכן הודעה לרשות הביטחון על מתן צו כאמור

- יחולו גם לגבי עובדי הרשות

י ר ב  ד

 וזה לשון פרט (ל) האמור שמוצע להחליפו:

 ״(ל) הרשם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-
 1958, לענין רישוי מורשים להיתר לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו.״

 סעיף 45 מוצע להוסיף את הרשות להגנה על עדים
יות הביטחון המוגדרות בחוק  לרשימת רשו
. משמעות 99ו ו  למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-
 ההוספה היא שהוראות סעיפים 2ב, 2ג ו־2ו לחוק האמור,
 שעניינן הוראות הנוגעות להחזקת נשק בידי איש רשות
 ביטחון שניתן לגביו צו הגנה, וכן הודעה לרשות הביטחון

 ס״ח התשנ״א, עמי 138

 ס״ח התשס״ב, עמי 6
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