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תקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א)א( לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,הממשלה מתקינה תקנות אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

"המזמין"  -המדינה ,תאגיד ממשלתי ,תאגיד מקומי וקופת חולים המתקשרים לפי תקנות
אלה ,למעט חברה אשר בהתאם לסעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה-
) 21975להלן  -חוק החברות הממשלתיות( ,לא חלה לגביה ההוראה המסמיכה של
סעיף )4א( לחוק האמור ,וחברה בת של חברה כאמור;
"הרשפ"ת"  -הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי הפועלת במשרד התעשיה המסחר
והתעסוקה;
"התקשרות משנה מקומית"  -התקשרות של ספק חוץ שזכה במכרז לרכישת טובין מתוצרת
הארץ ,או לביצוע עבודה או שירותים בארץ והכל לצורך ביצוע ההתקשרות נושא
המכרז;
"ייצור"  -הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם שכתוצאה מהם התקבלו טובין או שירותים
חדשים או שונים;
"מחיר הצעה"  -לרבות מסים ,היטלים ,אגרות ,הוצאות ביטוח והובלה ,ולענין טובין
מיובאים  -מחיר ס.י.פ .בנמל בישראל ובכלל זה מסים ,היטלים ,אגרות ,הוצאות
ביטוח והובלה;
"טובין מתוצרת הארץ"  -טובין שיוצרו בישראל או באזור או במקום אחר באישור הרשפ"ת,
בעסקה אחת או בכמה עסקאות במאוחד ,או בתקופה שתקבע ,הכל לפי שיקול דעת
הרשפ"ת ,ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה  35אחוזים לפחות ממחיר
ההצעה או ערך פחות מכך ,לפי מבחנים שפרסמה הרשפ"ת ברשומות;
"טובין מיובאים"  -טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ;
"ספק חוץ"  -יצרן ,ספק או יבואן של טובין מיובאים ,או ספק של עבודה שאינה מבוצעת
בארץ  -בין בעצמם ובין באמצעות אחרים;
"עבודה בארץ"  -עבודה ,לרבות שירותים ,המבוצעים בישראל או באזור בידי אזרח ישראלי
או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל או במקום אחר באישור מראש של
הרשפ"ת;
"שיתוף פעולה תעשייתי"  -פעילות עסקית בארץ כמפורט בתקנה .4
פירוש מונחים
שלא הוגדרו

 .2מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה  ,1יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג) 31993-להלן  -תקנות חובת המכרזים( ,ולענין התקשרויות מערכת הביטחון -
כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( ,התשנ"ג ,41993-לפי
הענין זולת אם נאמר בהן במפורש אחרת.
__________
1
2
3
4
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פרק ב' :חובת שיתוף פעולה תעשייתי
) .3א(
במכרז.

הוראות פרק זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על התקשרות שנעשתה שלא חובת שיתוף
פעולה תעשייתי

)ב( המזמין יכלול במסמכי מכרז לרכישת טובין או לביצוע עבודה ,ששווי ההתקשרות
בהם עולה על הסף שנקבע בפסקה ) (1או ) ,(2הוראה בדבר מחויבות של ספק חוץ ,אם יזכה
במכרז ,לקיים שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה ,למעט אם ניתן פטור מלא או חלקי
לענין זה מראש על ידי רשפ"ת:
)(1

שווי ההתקשרות עולה על  25מיליון שקלים חדשים;

) (2התקשרות המשך ,להתקשרות ששוויה  25מיליון שקלים חדשים ,ושווייה
עולה על  500,000שקלים חדשים ,הנעשית בתוך תקופה של חמש שנים מיום
ההתקשרות המקורית.
)ג(

נוסח ההוראה ייקבע על ידי הרשפ"ת ויפורסם ברבים.

) .4א(
ופיתוח ,העברת ידע או רכישת טובין מתוצרת הארץ ,או עבודה בארץ ,או בדרך אחרת
שאישרה הרשפ"ת מראש ,למעט אלה:

שיתוף פעולה תעשייתי יהיה בדרך של התקשרות משנה מקומית ,השקעות ,מחקר דרכים לשיתוף
פעולה תעשייתי

) (1הוצאות ,לרבות עמלת סוכן ,שהוצאו לקידום מכירותיו של ספק חוץ
בישראל;
) (2רכישת מניות של חברות אשר חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,51968-חל עליהן
בשיעור שבו אין הרוכש נהיה בעל ענין כהגדרתו באותו חוק.
)ב( בהשקעות ,רכישה ומימון עבודות מחקר ופיתוח אשר ייחשבו שיתוף פעולה
תעשייתי ,לא ייכללו מענקים שנתנה הממשלה כחלק מתכנית השקעה או מימון כאמור.
.5

)א(

התחייבות
מסמכי המכרז יכללו ,בין השאר ,את אלה:
לשיתוף פעולה
) (1נוסח התחייבות של ספק חוץ הזוכה במכרז לקיים שיתוף פעולה תעשייתי תעשייתי

כאמור בתקנות אלה )להלן  -התחייבות(;
)(2

שיעור שיתוף הפעולה התעשייתי הנדרש;

)(3

כללי דיווח בשל עמידה בתנאי ההתחייבות שתקבע הרשפ"ת.

)ב( זכה ספק חוץ במכרז ,יידרש במסמכי המכרז לצרף התחייבות לשיתוף פעולה
תעשייתי; ההתחייבות תהיה לטובת המדינה.
)ג( בתנאי המכרז ייקבע תנאי סף שלפיו תנאי להשתתפות ספק חוץ במכרז הוא
שיגיש תכנית למימוש מחויבותו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה אם יזכה
במכרז ,יחד עם הגשת הצעתו למכרז.
)ד( לא כלל המזמין במכרז את כל האמור בתקנות משנה )א( ו–)ג( ,רשאית הרשפ"ת,
בהסכמת החשב הכללי במשרד האוצר )להלן  -החשב הכללי( ולאחר שנתנה למזמין
הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה ,להודיע למזמין על הקפאת הליכי המכרז עד אשר
ימולאו הוראות תקנות אלה להנחת דעתה.
__________
5
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)ה( החליטה ועדת המכרזים כי ספק חוץ הוא הזוכה במכרז ,ייחתם איתו הסכם רק
לאחר שהרשפ"ת אישרה כי מולאו הוראות פרק זה ,ובכלל זה כי הוגשה לה תכנית למימוש
חובת שיתוף הפעולה התעשייתי; לא הודיעה הרשפ"ת למזמין בתוך  21ימים מיום שהומצאה
לה החלטת ועדת המכרזים ,על סירובה לאשר כאמור ,רשאי המזמין לחתום על ההסכם.
)ו( הרשפ"ת רשאית לחתום הסכם מסגרת שייערך בו חישוב כולל של כל הפעילות
העסקית של ספק החוץ ורכישותיו בישראל ,בלא צורך בקבלת התחייבות נפרדת לכל
רכישה.
היקף שיתוף
הפעולה הנדרש

) .6א( היקף שיתוף הפעולה התעשייתי יהיה בסכום השווה ל– 35אחוזים לפחות
משווי העסקה או שווי ההתקשרות ,לפי הענין; היתה העסקה או ההתקשרות לצורך רכש
ציוד ביטחוני של משרד הביטחון ,לרבות יחידת סמך כמשמעותה בתקנות חובת המכרזים
)התקשרויות מערכת הביטחון( ,התשנ"ג ,1993-יעמוד היקף שיתוף הפעולה התעשייתי
הנדרש על  50אחוזים לפחות ממחיר העסקה או ההתקשרות.
)ב( הרשפ"ת בהתייעצות עם החשב הכללי ובאישור הממשלה ,רשאית בכללים לקבוע
כי בתחומי פעילות מסוימים ובאזורים מסוימים ,תוכר פעילות ספק החוץ לענין קביעת היקף
שיתוף הפעולה התעשייתי בשיעורים העולים על  100אחוזים.
)ג( הרשפ"ת רשאית לקבוע נוסח התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ,לפי תקנות
אלה; קביעה כאמור תפורסם ברשומות.
)ד( לבקשת המזמין רשאית הרשפ"ת לפטור מחובת שיתוף פעולה תעשייתי או
לאשר שיתוף פעולה תעשייתי בהיקף נמוך מ– 35או מ– 50אחוזים ,בהתאמה ,כאמור בתקנת
משנה )א( ,אם התקיים אחד או יותר מתנאים אלה:
) (1דרישה לשיתוף פעולה תעשייתי או קביעת שיעור של  35או  50אחוזים
בהתאמה -
)א( תפגע פגיעה מהותית ברווחיות או במהלך העסקים הרגיל של
המזמין;
)ב(

לענין תאגיד שהוקם בחוק  -תפגע במילוי תפקידיו לפי חוק;

)(2

ההתקשרות מהווה פריצת דרך מסחרית או מדינית;

)(3

ההתקשרות בעלת אפיונים מיוחדים;

)(4

קיים הסכם מסגרת ,כאמור בתקנה )5ו( ,בין הרשפ"ת ובין ספק החוץ;

)(5

ספק החוץ הוא ספק יחיד;

)(6

ההתקשרויות הן בתחום רכישת דלק;

) (7הספק ביצע בעבר שיתוף פעולה תעשייתי בשיעור ניכר ובולט מעבר לנדרש
ממנו לפי תקנות אלה; הרשפ"ת תקבע ,בהסכמת החשב הכללי ,מבחנים למתן
פטור לפי פסקה זו.
)ה( החליטה הרשפ"ת לפטור מראש מחובת שיתוף פעולה תעשייתי או לאשר מראש
שיתוף פעולה תעשייתי בהיקף נמוך מ– 35או  50אחוזים ,בהתאמה ,כאמור בתקנת משנה )א(,
יכלול המזמין הודעה על כך במסמכי המכרז.
התקשרות משנה
מקומית
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) .7א( במכרזים ששווי ההתקשרות בהם עולה על  25מיליון שקלים חדשים ואשר
לדעת הרשפ"ת ,יש בהתקשרות חשיבות לקידום התעשיה והפיתוח הטכנולוגי בארץ ,יכללו
מסמכי המכרז הוראה בדבר התחייבות ספק החוץ ,במסגרת התחייבותו להיקף שיתוף פעולה
קובץ התקנות  ,6586כ"ב באייר התשס"ז10.5.2007 ,

תעשייתי כאמור בתקנה  ,6להתקשר בהתקשרות משנה מקומית ,בהיקף שלא יפחת מ–20
אחוזים מערך ההתקשרות.
)ב( בלי לגרוע מחובותיו לפי האמור בתקנות )5ב( ו–)7א( ,ספק חוץ שהתחייב להתקשר
בהתקשרות משנה מקומית כאמור ,יציג למזמין ולרשפ"ת בתום ביצוע העבודה אישור מאת
רואה חשבון על היקף התקשרות המשנה המקומית כפי שבוצעה בפועל ועל מהותה.
 .8ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי תבוצע בתקופת תוקפו של ההסכם נשוא המכרז; תקופת ביצוע
התחייבות
הרשפ"ת רשאית ,משיקולים הנוגעים לאופי שיתוף הפעולה התעשייתי או מורכבות לשיתוף פעולה
ההתקשרות ,להאריך את התקופה לביצוע שיתוף הפעולה התעשייתי.
תעשייתי

) .9א(
לוועדה שבראשה שר האוצר ,וחברים בה שר התעשיה המסחר והתעסוקה והשר הנוגע בדבר
או מי שכל אחד מאלה הסמיך לכך )להלן  -הוועדה( ,בבקשה לשינוי החלטה של הרשפ"ת;
הוועדה רשאית לאשר את החלטת הרשפ"ת ,לשנותה ,לבטלה או להחזיר אליה את הענין
בצירוף הוראות.

מזמין שהוא המדינה ,תאגיד ממשלתי ,תאגיד מקומי או קופת חולים ,רשאי לפנות בקשה לשינוי
החלטה

)ב( לענין לשכת נשיא המדינה ,הכנסת ,משרד מבקר המדינה ,בנק ישראל וועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ,יראו בתקנת משנה )א( כאילו במקום "השר הנוגע בדבר" נאמר
"המנהל הכללי של לשכת נשיא המדינה"" ,יושב ראש הכנסת"" ,נגיד בנק ישראל"" ,מבקר
המדינה" או "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת" ,לפי הענין.
)ג(

דין החלטת הוועדה כדין החלטת ועדת שרים שהוקמה לפי חוק–יסוד :הממשלה.6

) .10א( המעקב אחר מימוש ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ייעשה בידי הרשפ"ת אכיפת התחייבות
לשיתוף פעולה
לאחר חתימת ההסכם בין המזמין לספק החוץ.
תעשייתי

)ב( בלי לפגוע בזכותו של מזמין ,רשאית הרשפ"ת ,לאחר שנתנה לספק הזדמנות להשמיע
את טענותיו לפניה ,לקבוע בהסכמת החשב הכללי ובהתייעצות עם השר הנוגע לדעתה בדבר,
כי ספק חוץ שלא עמד במחויבויותיו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה ,לא יהיה
רשאי להתקשר בהסכמים עם מזמין למשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים.
פרק ג' :תחולה
) .11א(
או חברה–בת–ממשלתית.

הממשלה רשאית לפטור מתחולת תקנות אלה ,כולן או חלקן ,חברה ממשלתית תחולה על חברות
ממשלתיות

)ב( ועדת השרים להפרטה ,כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות ,רשאית לפטור
חברה כאמור מתחולת תקנות אלה ,כולן או חלקן ,מטעמים שבהפרטה.
.12
חוץ.

תקנות אלה לא יחולו על יבוא של מערכת הביטחון הממומן בכספי סיוע של מדינת יבוא ציוד
ביטחוני

.13
מטעמים הקשורים בביטחון המדינה.

שר הביטחון רשאי לפטור עסקאות שאינן ממומנות מכספי סיוע מתחולת תקנות אלה ,פטור מטעמי
ביטחון

.14

תקנות אלה לא יחולו על התקשרויות של בנק ישראל שענינן הנפקת מטבע.

פטור לבנק ישראל

.15

תקנות אלה יחולו על מכרז שפורסם ביום תחילתן או לאחריו.

תחולה

__________
6

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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הוראות מעבר

 .16מכרזים שהתפרסמו בטרם תחילתן של תקנות אלה ,יחולו עליהם תקנות חובת מכרזים
)העדפת תוצרת הארץ ,וחובת שיתוף פעולה עסקי( ,התשנ"ה ,71995-כנוסחן ערב תיקונן
בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( )תיקון( ,התשס"ז-
.82007
כ"ה בניסן התשס"ז ) 13באפריל (2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

)חמ (3-2512

__________
7
8

ק"ת התשנ"ה ,עמ' .562
ק"ת התשס"ז ,עמ' .830

תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ ,וחובת שיתוף פעולה עסקי(
)תיקון( ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותה לפי סעיף )3א()א( לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,הממשלה מתקינה תקנות אלה:
שינוי שם

 .1בתקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ ,וחובת שיתוף פעולה עסקי( ,התשנ"ה-
) 21995להלן  -התקנות העיקריות( ,בשם התקנות ,המילים "וחובת שיתוף פעולה עסקי" -
יימחקו.

תיקון תקנה 1

 .2בתקנה  1לתקנות העיקריות ,ההגדרות "הרשפ"ת" ו"התקשרות משנה מקומית" -
יימחקו.

ביטול פרק ג'

.3

ביטול תקנה 15

 .4תקנה  15לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 18

 .5בתקנה  18לתקנות העיקריות)7" ,ד( ו–)9א("  -יימחקו.

תחולה

.6

פרק ג' לתקנות העיקריות  -בטל.

תקנות אלה יחולו על מכרז שפורסם ביום תחילתן או לאחריו.

כ"ה בניסן התשס"ז ) 13באפריל (2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

)חמ (3-2512

__________
1
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשנ"ג ,עמ' .108
ק"ת התשנ"ה ,עמ' .562

תקנות האזנת סתר )בקשה להיתר האזנה( ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )6ב(9 ,א)ב( ו–)ג( ו– 15לחוק האזנת סתר ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
ולענין טופס  2שבתוספת  -גם באישור הוועדה המשותפת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

__________
1
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ס"ח התשל"ט ,עמ' .118
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.1

בתקנות אלה -

הגדרות

"בעל מקצוע"  -בעלי המקצוע המנויים בסעיף 9א)א( לחוק;
"מיתקן"  -מיתקן או התקן המשמש ,המיועד לשמש או היכול לשמש לשידור להעברה או
לקליטה של בזק;
"קו"  -לרבות מספר טלפון ,קו להעברת בזק ,כתובת דואר אלקטרוני ,קוד זיהוי ,משתמש אצל
ספק גישה לאינטרנט או ברשת מחשבים ,או רשת בזק כלשהי.
) .2א(
למפרע האזנת סתר לפי סעיף )7ג( לחוק ,תוגש לפי טופס  1שבתוספת.

בקשה להתיר האזנת סתר )להלן  -הבקשה( לפי סעיף  6לחוק או בקשה לאשר הגשת בקשה

)ב(

.3

)א(
)ב(

בקשה לפי סעיף 9א)ב( לחוק ,להיתר האזנה -
)(1

לפי סעיף 9א)א() (1לחוק ,תוגש לפי טופס  2שבתוספת;

)(2

לפי סעיף 9א)א() (2לחוק ,תוגש לפי טופס  3שבתוספת.

הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד.

דרך הדיון

מהלך הדיון יתועד בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר בדיון.

) .4א(
בבקשה ועל אמיתותן.

הקצין או הנציג המתייצב לדיון יצהיר לפני בית המשפט על העובדות התומכות הצהרת המבקש
והצגת חומר

)ב( חומר הנוגע לבקשה יוצג לשופט ,החומר יסומן על ידי בית המשפט בצורה מפורטת
אשר תאפשר לזהותו; בתום הדיון יוחזר החומר למבקש.
)ג( לבקשה יצורפו העתקים מבקשות קודמות הנוגעות לאותו אדם באותו תיק חקירה,
וכן החלטות בית המשפט בבקשות אלה לרבות החומר שהוגש לבית המשפט.
)ד( בבקשה לחידוש היתר ידווח הקצין או הנציג המתייצב בדיון לבית המשפט ,על
ההאזנות שנערכו ועל המידע שהופק מהן.
.5
לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב.21982-

המסמכים שהוצגו לפני בית המשפט יצוינו ברשימת החומר שנאסף כאמור בסעיף  74ציון המסמכים

 .6חומר הקלטה שהוקלט לפי סעיף 9א)ג( לחוק ,יוכנס לחבילה ,מיד עם תום הקלטה ,מסירת חומר
והחבילה תיסגר; מבצע ההקלטה יחתום על החבילה ,יציין את שעת סגירתה ואת פרטי בעל הקלטה לשופט

המקצוע ששיחותיו הוקלטו; החבילה תימסר בלא דיחוי ,באמצעות מזכירות בית המשפט,
לשופט שנתן את היתר ההאזנה ,והיא תיפתח בידו בלבד; לענין זה" ,חבילה"  -מעטפה או
כלי קיבול אחר.
.7

תקנות בתי המשפט )סדרי דין לענין האזנת סתר( ,התשמ"ה - 31985-בטלות.

ביטול

.8

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן.

תחילה

__________
1
2
3

ס"ח התשל"ט ,עמ' .118
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ק"ת התשמ"ה ,עמ' .530
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תוספת
טופס 1
)תקנה )2א((
בית המשפט המחוזי ………………...................
בקשה למתן היתר/חידוש היתר /אישור למפרע להאזנת סתר
)לפי סעיפים  6או )7ג( לחוק האזנת סתר ,התשל"ט(1979-
.1

הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל…………………………………………………………………………………………… :
………………………….........................................................................................................................................................
)שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום
שלגביו מתבקשת ההאזנה ,אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה(

בדבר ………………………………………........................................................................................…………………..............
)מהות החשד וסעיף העבירה(

והואיל והאזנת הסתר דרושה למשטרה ל………………………………………… )גילוי/חקירה/מניעה*
של עבירות מסוג פשע ,או ל–גילוי/תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור ,או לחקירה
לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור( מהנימוקים המפורטים לעיל וכן מנימוקים 1אלה:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________
*

מחק את המיותר.

1

הנחיות לפירוט הנימוקים:
.1

יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;

.2

יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר ,שהתקבלה לאחר שנשקל
הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה ,ובשים
לב לכל אלה:
)א( חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא
יוצרת לציבור;
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)ב(

הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;

)ג(

עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;

)ד(

מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;

)ה(

מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;

)ו(

משך ההאזנה הדרוש;

.3

יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר )בית פרטי ,עסק ,רכב ועוד(;

.4

יש לציין את פרטי המחזיק ,ככל שהוא ידוע ,במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה.
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אני מבקש להתיר /2לחדש היתר /3לאשר למפרע *4האזנה -
)א(

לשיחותיו של -
שם פרטי  …………........שם אב )אם ידוע(  …………….....שם סב )אם ידוע( …………………..........…..
שם משפחה  …..…...….….....מס' זהות  …......……......מקו או מיתקן /במקום* …………….……...…….

)ב(

בקו או מיתקן …………… …….הרשום על שם/המותקן ב* ……………………**

)ג(

באתר היעד שלהלן*** …………………………………………………………….
דרך ההאזנה המבוקשת…………………………………………………………… :

.2

משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום …………………..........................עד יום ………………...........
)לא יותר מ– 3חודשים(

היום …………..........................………… :בחודש…………….....................………… :שנה.20………...............……… :

…………................

…………................

……........................

……………................

…………….............................

…………................

…………................

……........................

……………................

…………….............................

מספר אישי

מספר אישי

דרגה

דרגה

שם

שם

שם משפחה

שם משפחה

חתימת
קצין משטרה מוסמך
בידי המפקח הכללי
של המשטרה
)נצ"מ ומעלה(
חתימת
קצין מוסמך
להופיע בבקשה
)סנ"צ ומעלה(

לשימוש בית המשפט

.3

בתאריך …… …………..................הופיע לפני ……………………………………………....................................................
מספר אישי

דרגה

שם

)להלן  -קצין המשטרה(

אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל ,על פי חוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-ולאחר שהזהרתיו
כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
הצהיר בפני קצין המשטרה כלהלן:
__________
2

במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.

3

ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום ………… ……….....................בתיק חה"ס ……………………………………….
ותוקפו/תוקפם מיום ……………………… ..………...................עד יום ……………………………….....................................................
)ימולא לגבי כל ההיתרים הקודמים(

4

הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף  7לחוק בתאריך
…… ……….................ואשר תוקפו פג ביום ………… ……..................העתק ההיתר האמור מצורף בזה .ההיתר האמור
ניתן ,שלא בדרך של פניה לבית המשפט ,מהטעמים האלה.............................................................................................:
...................................................................................................................................................................................................................

*

מחק את המיותר.

**

במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.

***

ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
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"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת;
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה".
…………………………........................................................

………………........................
תאריך

.4

חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא

פרוטוקול הדיון )דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה(
לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי …………………… ,והוחזרו למבקש.

צו
)ימולא אם ניתן היתר .אם סורבה הבקשה להיתר ,ימולא סעיף (6
.5

מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף )6/7ג(* לחוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-ולאחר ששוכנעתי,
על סמך הבקשה שהוגשה לי ,ועל סמך המידע שהוצג לפני ,שהאזנת הסתר דרושה
ל…………………………………… )גילוי /חקירה/מניעה* של עבירות מסוג פשע ,או ל–גילוי/תפיסה* של
עבריינים שעברו עבירות כאמור ,או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור(
ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך ,ובהסתמך על המסמכים
המפורטים להלן שהוצגו לפני )אם הוצגו(……………………………………………………………………………………
………..……………….…………………………………………………………….........................................................................……...
אני מחליט להתיר /לחדש היתר /לאשר למפרע* האזנת סתר -
)א(

לשיחותיו של ……… ……………...................מקו או מיתקן /במקום* ………………….....…............

)ב(

בקו או מיתקן………… …….....................הרשום על שם/המותקן ב* ………**…………….............

)ג(

באתר היעד שלהלן*** …………………………………………………………….................................................
דרכי ההאזנה………………….………...............................................................……………..………………………… :
מנימוקים אלה ...............................................................................................................................................
………..…............................................................................................................................….......................……...

.6

אינני מתיר /מחדש ההיתר /מאשר למפרע* האזנת סתר………………………….........................................
מנימוקים אלה .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ניתן היום......................................................... :

..................................................................................
חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא

................................................................
שם החותם

__________
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*

מחק את המיותר.

**

במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.

***

ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
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טופס 2
)תקנה )2ב()((1
בית המשפט המחוזי ………………...............................
בקשה למתן היתר/חידוש היתר/אישור* למפרע להאזנת סתר לשיחה חסויה
)לפי סעיף )5ד( או סעיף 9א) (1לחוק האזנת סתר ,התשל"ט(1979-
.1

הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע כמפורט להלן ,מעורב בעבירה מסוג פשע ,שיש
בה סכנה לביטחון המדינה ,והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה ,אני הח"מ ,ראש
שירות הביטחון הכללי/ראש אמ"ן* ,מבקש בזאת ,לפי סעיף 9א)א())5/(1ד(* לחוק ,להתיר/1
לחדש היתר/2לאשר למפרע *3האזנת סתר -
לשיחותיו של-
שם פרטי ………… .....................…..שם אב )אם ידוע( ..............…......שם סב )אם ידוע( ………….............…..….
שם משפחה … ………......………..מס' הזהות………………..........בעל מקצוע………………….…...........................
__ וכן לעובדיו ,שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לבני הבית/המקום ,שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לאחר/ים )יש לפרט( ……………- **………....…….......................................................................................
)א(

מקו או מיתקן/במקום*…………………………………...……....……………………….....….....................................

)ב(

באתר היעד שלהלן***………………....…….…………….….....................................…………………………………:
דרך ההאזנה המבוקשת……………..…………..…………………....................................………………………… :

.2

נימוקי 4לכך שההאזנה דרושה מטעמי ביטחון המדינה.........................................................................:
…………………………………………………………...................................................................................................................

__________
1

במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.

2

ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום ………… ……….....................בתיק חה"ס ……………………………………….
ותוקפו/תוקפם מיום ……………………… ..………...................עד יום ……………………….……….....................................................

3

הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף  5לחוק בתאריך
…… ……….................ואשר תוקפו פג ביום ………… ……..................העתק ההיתר האמור מצורף בזה .ההיתר האמור
ניתן ,שלא בדרך של פניה לבית המשפט ,מהטעמים האלה.............................................................................................:

 4הנחיות לפירוט הנימוקים:
 .1יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;
 .2יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר ,שהתקבלה לאחר שנשקל
הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה ,ובשים
לב לכל אלה:
)א( חומרת הסכנה לביטחון המדינה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק
והסיכון שהיא יוצרת לציבור;
)ב( הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
)ג( עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;
)ד( מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;
)ה( מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;
)ו( משך ההאזנה הדרוש;
 .3יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר )בית פרטי ,עסק ,רכב ועוד(;
 .4יש לציין את פרטי המחזיק ,ככל שהוא ידוע ,במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה בגינו.
* מחק את המיותר.
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
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.3

תקופת ההיתר המבוקשת  -מתאריך …………...........……………… :עד תאריך…….................……………… :
)לא יותר מ– 3חודשים(

………………........................
תאריך

……………........................................................……………........
חתימת ראש שירות הביטחון הכללי /ראש אמ"ן*

אישור היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה
.4

בהתאם לסעיף 9א)ב(* לחוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה
לעיל ושוכנעתי כי הדבר דרוש מטעמי ביטחון ,ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי
ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך ,אני מאשר את הגשתה לבית המשפט.
………………........................
תאריך

……………........................................................……………........
חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה

לשימוש בית המשפט
.5

בתאריך …………… .............הופיע לפני ……… …………...................בשם ומטעם ראש שירות הביטחון
הכללי/ראש אמ"ן* ,אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל ,על פי חוק האזנת סתר ,התשל"ט-
 ,1979ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,הצהיר בפני כלהלן:
"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת;
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה".
…………………………........................................................

………………........................
תאריך

.6

חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא

פרוטוקול הדיון )דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה(
לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי …………………… ………..........והוחזרו למבקש.

צו
)ימולא אם ניתן היתר .אם סורבה הבקשה להיתר ,ימולא סעיף (8
.7

מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א)א())5/(1ד(* לחוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-ולאחר
ששוכנעתי ,על סמך הבקשה שהוגשה לי ,ועל סמך המידע שהוצג לפני ,כי יש יסוד לחשד
כי בעל המקצוע ,כמפורט להלן ,מעורב בעבירה מסוג פשע ,שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון
המדינה ,והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה ,ולאחר ששקלתי גם את החיסיון
המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך ,ובהסתמך על המסמכים כמפורט להלן
שהוצגו לפני )אם הוצגו( …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............................................................................…….…………………………………………..
אני מחליט להתיר/לחדש היתר/לאשר למפרע* האזנת סתר לשיחותיו של -
שם פרטי …… ………….......שם אב )אם ידוע( … ………….......שם סב )אם ידוע( ……….........................…..
שם משפחה … ……..…...…….......מס' הזהות……… …..……...........בעל מקצוע………….……...........................

__________
*
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מחק את המיותר.

קובץ התקנות  ,6586כ"ב באייר התשס"ז10.5.2007 ,

__ וכן לאחר/ים )יש לפרט(…………………………………………………………………...................................................
)א(

מקו או מיתקן/במקום*………………………………………...……………………...........................................…….

)ב(

באתר היעד הבא**……………………………………………………………………….............................................….
דרכי האזנה………………………..….........................……………………..…………….........................……………… :
מנימוקים אלה……………………………………………………………………….........................................................

.8

__ אינני מתיר/מחדש היתר /מאשר למפרע* האזנת סתר ………………………………………......................
מנימוקים אלה ……………………….................………...................................…………………………………………………...
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................

.........................................................

חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא

תאריך

................................................................
שם החותם

__________
*

מחק את המיותר.

**

ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.

טופס 3
)תקנה )2ב()((2
בית המשפט המחוזי ………………...........................
בקשה למתן היתר/חידוש היתר להאזנת סתר לשיחה חסויה
)לפי סעיף 9א) (2לחוק האזנת סתר ,התשל"ט(1979-
.1

הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע ,כמפורט להלן ,מעורב ב………) …………....עבירת רצח/
הריגה/עבירה שיש בה סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת
מהעבירות האמורות( ,והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה ,אני הח"מ -
…………...........................
מספר אישי

………….........................
דרגה

……....................................
שם

……………...........................
שם משפחה

מבקש בזה לפי סעיף 9א)א() (2לחוק ,להתיר /לחדש היתר * להאזנת סתר -
1

2

לשיחותיו של -
שם פרטי ………… ……...…....שם אב )אם ידוע( …………………….....…..שם סב )אם ידוע( ……………….....
שם משפחה … ……………..…..מס' הזהות………………....................בעל מקצוע …………….………....................
__ וכן לעובדיו ,שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__________
1

במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.

2

ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום ………… ……….....................בתיק חה"ס ……………………………………….
ותוקפו/תוקפם מיום ……………………… ..………...................עד יום ……………………….……….....................................................

* מחק את המיותר.
** לפרט בנימוקי הבקשה.
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__ וכן לבני הבית/המקום ,שהאזנה לשיחותיהם חיונית**.
__ וכן לאחר/ים )יש לפרט( ………………………- **…...........................................................................................
)א(

מקו או מיתקן/במקום*……………………………………………………....……………..............................................

)ב(

באתר היעד שלהלן***……………………………………………………………………….............................................

דרך ההאזנה המבוקשת…………………............................................…….....……………………………………………… :
.2

נימוקי 3לכך שההאזנה חיונית למניעתה או לחקירתה של העבירה:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

.3

תקופת ההיתר המבוקשת  -מתאריך ………………............………… :עד תאריך………............…………… :
)לא יותר מ– 3חודשים(

היום …………..........................………… :בחודש…………….....................………… :שנה.20………...............……… :

…………................

…………................

……........................

……………................

…………….............................

…………................

…………................

……........................

……………................

…………….............................

מספר אישי

מספר אישי

דרגה

דרגה

שם

שם

שם משפחה

שם משפחה

חתימת
קצין משטרה מוסמך
בידי המפקח הכללי
של המשטרה
)נצ"מ ומעלה(
חתימת
קצין מוסמך
להופיע בבקשה
)סנ"צ ומעלה(

__________
 3הנחיות לפירוט הנימוקים:
 .1יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה;
 .2יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר ,שהתקבלה לאחר שנשקל
הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה ,ובשים
לב לכל אלה:
)א( חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא
יוצרת לציבור;
)ב( הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
)ג( עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר;
)ד( מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה;
)ה( מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד;
)ו( משך ההאזנה הדרוש;
 .3יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר )בית פרטי ,עסק ,רכב ועוד(;
 .4יש לציין את פרטי המחזיק ,ככל שהוא ידוע ,במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה
בגינו.
* מחק את המיותר.
** לפרט בנימוקי הבקשה.
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
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.4

בהתאם לסעיף 9א)ב( לחוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-ולאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה לעיל
ושוכנעתי כי הדבר חיוני למניעתה/חקירתה* של עבירת……………) ……….............רצח/הריגה/
עבירה שיש בה סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות
האמורות*( ,ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה
בכך ,אני מאשר את הגשתה לבית המשפט.
……………........................................................……………........

………………........................

חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה

תאריך

לשימוש בית המשפט
.5

בתאריך ………… ...............הופיע לפני …………….............… ……….…............… …..........…..……… …..........…..
מספר אישי

דרגה

שם

שם משפחה

אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל ,על פי חוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-ולאחר שהזהרתיו
כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
הצהיר בפני כלהלן:
"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת.
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה".
…………………………........................................................

………………........................
תאריך

.6

חתימת נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא

פרוטוקול הדיון )דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה(
לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי …………………… ………..........והוחזרו למבקש.

צו
)ימולא אם ניתן היתר .אם סורבה הבקשה להיתר ,ימולא סעיף (8
מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א)א() (2לחוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-לאחר ששוכנעתי,
על סמך הבקשה שהוגשה לי ,ועל סמך המידע שהוצג לפני ,כי יש יסוד לחשד כי בעל
המקצוע ,כמפורט להלן ,מעורב ב…………………) ……….……….....עבירת רצח/הריגה/עבירה שיש
בה סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות האמורות*(,
והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה ,ולאחר ששקלתי גם את החיסיון
המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך ,ובהסתמך על המסמכים המפורטים
להלן שהוצגו לפני )אם הוצגו(………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………..…….………………………......................
.7

אני מחליט להתיר/לחדש היתר* האזנת סתר לשיחותיו של -
שם פרטי ………… …........שם אב )אם ידוע( …… …………………........שם סב )אם ידוע( ……………...........…..
שם משפחה  …………….…..…..מס' הזהות …… ………..…...........בעל מקצוע ……........................….………….

__________
*

מחק את המיותר.
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__ וכן לאחר/ים )יש לפרט(………………………………………-…………………………...................................................
)א(

מקו או מיתקן/במקום*……………………………………...…..……...............................……...............…………….

)ב(

באתר היעד שלהלן***………………………………………………………………….............................……................

דרכי האזנה……………….......................................…................……..……………………..…..……......……………………… :
__ ההאזנה תתבצע בדרך של הקלטה בלבד ,וחומר ההקלטה יועבר אלי עם סיום ההקלטה.
__ ההאזנה תיעשה בדרך ………… …………........מטעמים מיוחדים אלה …………****………..…................
מנימוקים אלה ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................................................................
.8

__ אינני מתיר/מחדש היתר /מאשר למפרע* האזנת סתר …………………..…………………….......................
מנימוקים אלה ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........................................................................................
...................................................................................

.........................................................

חתימת נשיא או סגן נשיא

תאריך

................................................................
שם החותם"

כ"ג בשבט התשס"ז ) 11בפברואר (2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

)חמ (3-3325

__________
מחק את המיותר.
*
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית.
**** ימולא במקרה של האזנה שלא על דרך הקלטה.

צו לתיקון פקודת התעבורה )דחיית תחילתו של תיקון מס'  76לפקודה(,
התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(76התשס"ו2006-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
דחיית תחילתו
של החוק
תחילה

.1

תחילתו של החוק תידחה עד יום כ' בסיון התשס"ז ) 6ביוני .(2007

.2

תחילתו של צו זה ביום ז' באייר התשס"ז ) 25באפריל .(2007

1

ח' באייר התשס"ז ) 26באפריל (2007
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

)חמ (3-3546

__________
1

ס"ח התשס"ו ,עמ' .383

840
המחיר  5.84שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,6586כ"ב באייר התשס"ז10.5.2007 ,
ISSN 0334-7014

סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

