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 מתפרסמת בזה הצעה חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מם׳ 33) (חסינות בטני
 האזנת סתר), התשס׳׳ה-05 20•

 הוספת סעיף 2א 1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-1951י, אחרי סעיף 2 יבוא:

 ״חסינות 2א. (א) חבר הכנסת יהיה חסין בפני האזנת סתר.
 בפני

 האזנת סתר (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי שופט של בית המשפט העליון
 להתיר בצו האזנת סתר, אם שוכנע שיש יסוד לחשד שחבר הכנסת מעורב

 בעבירה ונתקיימו התנאים שבאחד מאלה:
 (ו) נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, כשהעבירה היא
 מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, והאזנת הסתר

 דרושה מטעמי ביטחון המדינה;.
 (2) נתבקש לכך בכתב מאת קצין משטרה מוסמך. כשהעבירה
 היא עבירת רצח, הריגה. עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון
 המדינה. עבירה של עסקת סמים כהגדרתה בפקודת הסמים
 המסוכנים [נוסח חדשן, התשל״ג—973ו2, עבירת שוחד, עבירה של
 סחר בבני אדם לעיסוק בזנות לפי סעיף 203א לחוק העונשין,
 התשל־ז—977וג, עבירה על חוק איסור הלבנת הון, התש״ם-42000,
 עבירה על חוק מאבק בארגוני פשיעה. התשס״ג-52003, או קשר
 לעבור אחת העבירות האמורות. והאזנת הסתר חיונית למניעתה

 או לחקירתה של העבירה.

 (ג) בקשה להיתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן(ב) תוגש באישור היועץ
 המשפטי לממשלה.

 (ד) הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין
 בדרגת סגן ניצב ומעלה.

 (ה) בהיתר יתואר שמו ופרטי זהותו של חבר הכנסת אשר האזנה
 לשיחותיו הותרה, וכן זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים
 לשמש לקליטה, להעברה. או לשידור של בזק. ואשר האזנה עליהם
 הותרה, ומקור השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש: כן יפורטו

 דרכי ההאזנה שהותרו.
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 שונים, ביוזמתם או ביוזמת אחרים, ללא חשש מפני האזנות
 סתר. לפיכך מוצע לעגן חסינות זו בחוק חסינות חברי
 הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-ו 195 (להלן —
 חוק חסינות חברי הכנסת), לצד החסינות מפני חיפוש

 ומעצר.

 סעיף 1 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהן
 וחובותיהם (תיקון מס׳ גג) (חסינות בפני האזנת
 סתר), התשם״ה-2005, המתפרסמת בזה, באה לעגן את
 חםינותם של חברי הכנסת בפני האזנת סתר. לחסינות זו
 חשיבות לצורך מילוי תפקידם של חברי הכנסת, והיא באה
 להבטיח כי חברי הכנסת יוכלו לקיים שיחות עם גורמים

 * הצעת חוק מס׳ פ/1678; הועברה לוועדה ביום י״דו בתמוז התשס״ד (7 ביולי 2004).
 י סייח התשי״א, עמי 228; התשס״ד, עמי 398.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.

 3 ם״ח התשל״ז, עמי 226.

 4סייח התש״ס, עמי 293.

 5 סייח התשס״ג, עמי 502.
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 (ו) בהיתר תפורש תקופת תוקפו: התקופה לא תעלה על שלושה
 חדשים מיום נתינת ההיתר: ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

 (ז) התיר שופט האזנת סתר, רשאי הוא להתיר גם כניסה למקום לצורך
 התקנת אמצעים הנדרשים להאזנה, פירוקם או סילוקם: פרטי המקום
 שאליו הותרה הכניסה יפורטו בהיתר: אין בהוראות סעיף קטן זה כדי
 לפגוע בהוראות סעיף 6 לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת,

 התשב״ח—968ו6.
 (ח) ניתן היתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן(ב)(2), תהיה ההאזנה על
 דרך של הקלטה בלבד, אלא אם כן הורה השופט, מטעמים מיוחדים
 שיירשמו, על דרך אחרת; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן
 את ההיתר, באופן שייקבע לענין זה לפי,סעיף 9א(ג) לחוק האזנת סתר,

 התשל״ט-979ו7(בחוק זה — חוק האזנת סתר).

 (ט) השופט שנתן את ההיתר לפי סעיף קטן(ב)(2), ובהעדרו שופט אחר
 של בית המשפט העליון, רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת

 תמליל ולעיין בו במעמד המבקש.
 (י) מצא השופט כי חומר הקלטה שההאזנה אליו הויתרה בסעיף קטן
 (ב)(2) כולל חומר הנוגע לעבירה שבשלה ניתן ההיתר, לעבירה אחרת
 מסוג פשע, או חומר העשוי להביא למניעתה של עבירה באמור, יורה על
 העברתו של חומר זה בלבד למבקש ההיתר בדרך שתיקבע לענין זה לפי
 סעיף 9א(ה) לחוק האזנת סתר: מצא השופט כי חומר ההקלטה אינו כולל

 חומר חקירה כאמור - יורה על מניעת הגישה לחומר.

 (יא) לכל מונח בסעיף זה תהא המשמעות שיש לו בחוק האזנת סתר.״

 2. בחוק האזנת סתר, התשל״ט—1979 — תיקון חוק
 האזנת סתר

 (ו) בסעיף ו אחרי ההגדרה: ״רשות ביטחון״ יבוא :
 ״״חוק חסינות חברי הכנסת״ — חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם,

 התשי״א—951ו8":
 (2) בסעיף 6(ו), במקום ״לפי סעיף זה״ יבוא ״לפי פרק זה וסעיף 9א, ולפי סעיף 2א

 לחוק חסינות חברי הכנסת,״:
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 העליון, ועל פי בקשה המוגשת באישור היועץ המשפטי
 לממשלה.

 סעיף 2 מוצע לתקן את חוק האזנת סתר, ולקבוע כי אם
 במסגרת האזנת סתר כדין לאדם שאינו חבר
 הכנסת נקלטה שיחה עם חבר הכנסת, תופסק ההקשבה
 לשיחה, וחומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שאישר
 את ההאזנה. השופט יהיה רשאי להאזין להקלטה או
 להורות על תמלולה, וכך למיין איזה חלק מן החומר יועבר

 למבקש ההאזנה (סעיף 7א שמוצע להוסיפו בפסקה (ג)).

 עם זאת, מוצע כי חסינות זו לא תהיה מוחלטת, וכי
 ניתן יהיה, במקרים מיוחדים, לאשר האזנה לשיחות של
 חבר כנסת, בתנאים המפורטים בחוק. יצוין כי תנאים אלה
 דומים לתנאים הקבועים בחוק האזנת סתר, התשל״ט—1979
 (להלן — חוק האזנת סתר), המאפשרים קיום האזנת סתר
 לשיחה שהעדות עליה חסויה, דהיינו שיחה של עורך דין,
 רופא, פסיכולוג או כהן דת. השינויים העיקריים בין האזנה
 לחבר כנסת לבין שיחה שהעדות עליה חסויה, הם בכך
 שהסמכות לאשר האזנה היא בידי שופט בית המשפט

 י סייח התשכ״ח, עמי 197.
 7 ם״ח התשל״ט, עמי 118; התשנ״ה, עמי 180.

 8 ם״ח התשי״א, עמי 228; התשס״ה, עמי....
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 (3) אחרי סעיף ד יבוא:

 ״שיחות 7א. (א) נקלטה במסגרת האזנת סתר כדין לפי סעיפים 6,7 או 9א שיחה עם
 שנללטו חבר הכנסת, תופסק, מיד עם היוודע למאזין שמדובר בחבר הכנסת,
 בדרך אגב הקשבה לה, ולא ייערך תמליל שלה: חומר ההקלטה יועבר לעיונו של

 השופט שנתן את ההיתר.
 (ב) השופט שנתן את ההיתר ובהיעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף

 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו.
 (ג) מצא השופט. כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות שלשמן
 ניתן להאזין האזנת סתר לפי סעיף 5<(א), וכי הצורך בגילוי החומר לשם
 כך עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת למלא את תפקידו,
 יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש בדרך שתיקבע; השופט יורה

 על אופן הטיפול ביתרת חומר ההקלטה.״;

 (4) בסעיף 12, אחרי ״לפי חוק זה״ יבוא ״או לסעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת״;
 (5) בסעיף 3 ו(א) ברישה, אחרי ״להוראת חוק זה״ יבוא ״או להוראת סעיף 2א לחוק

 חסינות חברי הכנסת״.
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 סתר (סעיף 6(ו)<!
- מניעת הליכים נגד מי שנתן או פעל לפי היתר כדין

 (סעיף 12);
 — קבילות דברים שנקלטו בהאזנת סתר בניגוד לחוק(סעיף

 13 (א)).

 חבר הכנסת אורי יהודה אריאל

 הצעת החוק כוללת תיקונים נדרשים נוספים בחוק
 האזנת סתר, שמטרתם להתאים את החוק להוראה החדשה

 שבחוק חסינות חברי הכנסת, בענינים הבאים:
 — דיווח חודשי של המפקח הכללי של משטרת ישראל
 ליועץ המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו להאזנת
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