
 

 

  

  

  

  *�2007ח"התשס, ) נתוני תקשורת–סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי 

  

  –בחוק זה  .1 הגדרות

לרבות , לחוק התקשורת 1 בסעי� "בעל רישיו�" כהגדרת –" בעל רישיו� בזק"  

מכוח היתר כללי לפי חוק התקשורת ומי שקיבל רישיו� לפי מי שפועל 

1972–ב"תשלה, ]נוסח חדש[פקודת הטלגר� האלחוטי 
1

למעט בעל , 

 ; האמוררישיו� לשידורי# כהגדרתו בסעי�

 ; כהגדרתו בפקודת המשטרה–" המפקח הכללי"  

 ; ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל–" ל"הרמטכ"  

1982–ב"התשמ, )בזק ושידורי#( חוק התקשורת –" חוק התקשורת"  
2

; 

, רכי בזקועד לשמש לצמיוהתק� או התק� המשמש או י מ–" תק� בזקימ"  

 ;לרבות ציוד קצה

 ;תק� בזקי מקבל שירות בזק או בעליו של מ–" מנוי"  

 ;לחוק התקשורת) א(א5 כהגדרתו בסעי� – "מספר טלפו�"  

חוק  ל1סעי�  כהגדרת# ב–" שירות בזק" ו"ציוד קצה", "מסר בזק"  

 ;התקשורת

 –" נציג רשות חוקרת אחרת"  

להגדרה ) 2(*ו) 1(בפסקאות המנויה חוקרת אחרת י� רשות ילענ  )1(   

 קצי� צבא הגנה לישראל המשרת באותה –" רשות חוקרת אחרת"

שמפקד המשטרה הצבאית החוקרת או קצי� משטרה , רשות חוקרת

 ;הסמי+ לעניי� זה, י�ילפי הענ, צבאי ראשי

                                                 
*
 –הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ; )2007 בדצמבר 17(ח "בטבת התשס'  התקבל בכנסת ביו# ח 

 .550' עמ, )2006 ביולי 11(ו "התשסו בתמוז "מיו# ט, 253הממשלה 
 .506' עמ, 25נוסח חדש ,  דיני מדינת ישראל1
 .218' עמ, ב"ח התשמ"ס 2
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להגדרה ) 6(עד ) 3(בפסקאות המנויה י� רשות חוקרת אחרת ילענ  )2(   

 עובד רשות חוקרת אחרת שהוא בעל סמכות –" ות חוקרת אחרתרש"

רת האחרת הסמי+ לעניי� זה ראש הרשות החוקשו, חקירה על פי די�

 ;לאחר שהעובד עבר הכשרה מתאימה, בכתב

 ;מע� ומספר טלפו�, מספר זיהוי או מספר תאגיד, ש# –" נתוני זיהוי"  

 ;הנמצא ברשות מנוי נתוני איכו� של ציוד קצה –" נתוני מיקו#"  

 : כל אחד מאלה–" נתוני מנוי"  

 ;סוג שירות הבזק הנית� למנוי  )1(   

 ;כתובת ומספר זיהוי של המנוי, ש#  )2(   

 ;פרטי אמצעי התשלו# של המנוי  )3(   

 ;תק� בזק בשימוש המנוייבה הותק� משכתובת   )4(   

 ;תק� בזק ברשות המנויינתוני# מזהי# של מ  )5(   

כל אחד  – מקו# או מועד מסוימי#, תק� בזקימ, י� מנויילענ, "נתוני תעבורה"  

 :מאלה

 ;סוג מסר הבזק  )1(   

יעדו או , תק� בזק שהוא מקור מסר הבזקינתוני# מזהי# של מ  )2(   

 ;מצוי בנתיבו

 ;מנוי שהוא מקור מסר הבזק או יעדוהנתוני# מזהי# של   )3(   

 ; מסר הבזקה שלקבלה שידור אוהמועד   )4(   

 ;נפחו או היקפו, מש+ מסר הבזק  )5(   

והכל למעט , נתוני מנוי או נתוני תעבורה,  נתוני מיקו#–" נתוני תקשורת"  

 ;תוכנו של מסר בזק

 ; או עוו� עבירה מסוג פשע–" עבירה"  

 ;19713–א"התשל, ]נוסח חדש[ פקודת המשטרה –" פקודת המשטרה"  

 ; כהגדרת� בפקודת המשטרה–" רת ישראלפקודות משט"  

                                                 

 .390' עמ, 17נוסח חדש ,    דיני מדינת ישראל3 
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, לחוק השיפוט הצבאי) ב(א2 כמשמעות� בסעי� –" פקודות המטה הכללי"  

1955–ו"התשט
4

; 

 :מאלהכל אחד  –" קצי� מוסמ+"  

קצי� משטרה ממער+ החקירות או המודיעי� של משטרת ישראל   )1(   

 ארצי בדרגת סג� ניצב ומעלה או קצי� משטרה המשמש כמפקד מוקד

 ;שהמפקח הכללי הסמי+ לעניי� זה, או מחוזי של המשטרה

ל "שהרמטכ, קצי� בדרגת סג� אלו� במשטרה הצבאית החוקרת  ) 2(   

 ;הסמי+ לעניי� זה

 : כל אחת מאלה–" רשות חוקרת אחרת"  

 ;משטרה צבאית חוקרת  )1(   

 ;היחידה לחקירות פני# של חיל המשטרה הצבאית  )2(   

 ;חלקה לחקירת שוטרי# במשרד המשפטי#המ  )3(   

   ;רשות ניירות ער+  )4(   

 ;רשות ההגבלי# העסקיי#  )5(   

 .רשות המסי# בישראל  )6(   

סמכות עניינית 

 ומקומית

בית משפט שלו# שבאיזור הסמכות בעניי� שחוק זה ד� בו תהא נתונה ל  )א( .2

 :שיפוטו מתקיי# אחד מאלה

 או כול�, דת להתבצע העבירה או הפעולהעומנעברה העבירה או   )1(   

 ;3 שבקשר אליה� הוגשה בקשה לקבלת צו לפי סעי� ,חלק�

, נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה או הפעולה  )2(   

 .3הוגשה בקשה לקבלת  צו לפי סעי� שבקשר אליה� 

ימשי+ אותו בית משפט לדו� , הוגשה בקשה לבית משפט לפי חוק זה  )ב(  

 ל בקשה כאמור הנמצאת בסמכותו העניינית בקשר לחקירת אותה עבירהבכ

אלא א# כ� החקירה , א� א# נתונה סמכות ג# לבית משפט אחר, או פעולה

 .הועברה ליחידת חקירות אחרת

                                                 
 .171' עמ, ו"ח התשט" ס4
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קבלת נתוני לצו 

תקשורת ממאגר 

מידע של בעל 

 רישיו� בזק

� זה י לעניעל פי בקשה של קצי� משטרה שהסמי+, בית המשפט רשאי  )א( .3

, להתיר, ) הבקשה–בסעי� זה (אחרת קח הכללי או של נציג רשות חוקרת המפ

קבלת נתוני תקשורת ממאגר , למשטרה או לרשות החוקרת האחרת, בצו

א# שוכנע שהדבר נדרש למטרה , בדר+ שיקבע בצו, מידע של בעל רישיו� בזק

כאמור כדי ובלבד שאי� בקבלת נתוני התקשורת , מהמטרות המפורטות להל�

 :בפרטיותו של אד#, במידה העולה על הנדרש, לפגוע

 ;הצלת חיי אד# או הגנה עליה#  )1(   

 ;חקירת� או מניעת�, גילוי עבירות  )2(   

 ;גילוי עברייני# והעמדת# לדי�  )3(   

 .חילוט רכוש על פי די�  )4(   

ת המשפט לא יתיר בי, הוגשה הבקשה בעל מקצועהיה המנוי שלגביו   )ב(  

בהסתמ+ על  אלא א# כ� שוכנע ,)א(כאמור בסעי� קט� קבלת נתוני תקשורת 

שיש יסוד לחשד שבעל המקצוע מעורב , פירוט ברור לכ+ במסגרת הבקשה

 .בעבירה שבקשר אליה הוגשה הבקשה

 .בקשה תוגש בכתב ותיתמ+ בהצהרה שלאחר אזהרה או בתצהירה  )ג(  

 :כל אלה, בי� היתר, בבקשה יצוינו  )ד(  

 ;העובדות המקנות סמכות לבית המשפט  )1(   

פרטי זהותו ותיאור תפקידו של מגיש הבקשה ומקור סמכותו   )2(   

 ;לבקש צו לפי סעי� זה

 ;תמצית העובדות והמידע שעליה# מבסס המבקש את הבקשה  )3(   

 ;המטרות שלשמ� נדרשי# נתוני התקשורת  )4(   

 ;קשי#נתוני התקשורת המבו  )5(   

בהתייחס , פרק הזמ� שלגביו מתבקשי# נתוני התקשורת  )6(   

) ז(כ� בכפו� להוראות הסיפה של סעי� קט� ו, לתקופה שלפני מת� הצו

 נתוני תקשורת –בסעי� זה (לתקופה שלאחר מת� הצו בהתייחס 

 ;)עתידיי#
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פרטי הזיהוי של המנוי או מיתק� הבזק שנתוני התקשורת   )7(   

לרבות היות המנוי האמור , # מראשא# ה# ידועי, יה#מתבקשי# לגב

; )מקצוע בעל –בחוק זה (לפי כל די� מקצועי שחל לגביו חיסיו� מי 

 ; לרבות הלכה פסוקה–" די�", בפסקה זו

 בקשות לקבלת נתוני תקשורת שהתבקשו בעבר בדברפרטי#   )8(   

 ). בקשות קודמות–בסעי� זה ( בקשר לאותו אד# באותו תיק חקירה

, )4(*ו) 3)(ד(המפורט בסעי� קט� המידע  שעליו מבוסס ,חסויחומר   )ה(  

 .החומר יסומ� ויוחזר למבקש לאחר העיו�; בלבדיועמד לעיו� בית המשפט 

 –לבקשה יצורפו   )1( )ו(  

 ;החלטות בית המשפט שד� בבקשות קודמות  )א(    

 בית העתקי# מבקשות קודמות ופרוטוקולי# של דיוני  )ב(    

 נדונו בפני בית משפט הככל שאל, המשפט בבקשות הקודמות

 .אחר

בית המשפט רשאי לדו� בבקשה , )1(על א� הוראות פסקה   )2(   

א# נחה דעתו שיש ברשותו , דחופה ג# ללא המסמכי# שבאותה פסקה

 .ומטעמי# מיוחדי# שיירשמו, המידע הנדרש למת� ההחלטה בבקשה

 ,נתוני תקשורתועברו עת פרק הזמ� שלגביו יבהחלטה בבקשה ובקבי  )ז(  

בצור+ בצו למימוש המטרות המנויות בסעי� , בי� היתר, יתחשב בית המשפט

בהיות המנוי , בחומרת העבירה, במידת הפגיעה בפרטיותו של אד#, )א(קט� 

בית המשפט ;  ובסוג נתוני התקשורת שהתיר לקבל# על פי הצובעל מקצוע

ת לפרק הזמ� לקבלת נתוני תקשורת לפי סוג נתוני לקבוע תקופות שונורשאי 

ובלבד שהתקופה המרבית לקבלת נתוני תקשורת , התקשורת שהתיר לקבל#

 .עתידיי# לא תעלה על שלושי# ימי# מיו# מת� הצו

 :בצו לפי סעי� זה יפורטו כל אלה  )ח(  

עניי� צו המתייחס למנוי שהוא בעל ול, הנימוקי# למת� הצו  )1(   

 ; נימוקי# מפורטי# בדבר מת� צו בנסיבות אלה– מקצוע

 ;נתוני התקשורת שמותר לקבל# על פי הצו  )2(   

או מיתק� הבזק שנתוני התקשורת מנוי פרטי הזיהוי של ה  )3(   

 ;א# ה# ידועי# מראש, התבקשו לגביה#

 ;פרק הזמ� שלגביו נית� לקבל נתוני תקשורת על פי הצו  )4(   
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 .צו ומועד תו# תוקפומועד מת� ה  )5(   

לא יועברו לבעל רישיו� , )1)(ח(וקי# למת� הצו כאמור בסעי� קט� הנימ  )ט(  

 .בזק שהצו נוגע אליו

 . מיו# שנית�ימי#שלושי# צו שנית� לפי סעי� זה יהיה בתוק�   )י(  

כות בית המשפט לתת צווי# סעי� זה כדי לגרוע מסמהוראות אי� ב  )יא(  

 .חקירהאותה נוספי# לגבי 

היתר לקבלת נתוני 

תקשורת במקרי# 

 דחופי#

לפי ,  בקשה של שוטר או של שוטר צבאיעל פי, קצי� מוסמ+ רשאי  )א( .4

בלא צו , להתיר קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיו� בזק, העניי�

 א# שוכנע כי לש# מניעת עבירה מסוג פשע או ,3סעי�  לפי של בית המשפט

בקבלת , שאינו סובל דיחוי, או לש# הצלת חיי אד# יש צור+גילוי מבצעה 

 .3וכי לא נית� לקבל בעוד מועד צו לפי סעי� , נתוני תקשורת כאמור

ויהיה לתקופה שלא תעלה , היתר לפי סעי� זה יינת� ככל הנית� בכתב  )ב(  

 ההיתר יכלול את פרטי זהותו ותיאור תפקידו של הקצי� ; שעות24על 

המטרות שלשמ� , ת העובדות והמידע שעל יסוד# נית� ההיתרתמצי, המוסמ+

 ).4(עד ) 2)(ח(3נדרשי# נתוני התקשורת וכ� פרטי# כאמור בסעי� 

לדרוש , י�ילפי הענ, רשאי שוטר או שוטר צבאי, נית� היתר לפי סעי� זה  )ג(  

 או למשטרה הצבאית להעביר למשטרה, מבעל רישיו� בזק שההיתר נוגע אליו

בעל רישיו� בזק יעביר את נתוני ;  נתוני תקשורת בהתא# להיתר,החוקרת

 .ללא דיחוי, בהתא# לדרישה, התקשורת

בפירוט ,  ידווח על כ+ בכתבשנת� היתר לפי סעי� זהקצי� מוסמ+   )ד(  

לקצי� משטרה בדרגת , בהקד# האפשרי, תמצית נימוקיו למת� ההיתר כאמור

 אג� החקירות והמודיעי� של י� זה ראשיניצב משנה ומעלה שהסמי+ לענ

או למפקד )  ראש אג� החקירות והמודיעי�–בחוק זה (משטרת ישראל 

 .י�ילפי הענ, המשטרה הצבאית החוקרת

ראש אג� החקירות והמודיעי� יגיש די� וחשבו� ליוע2 המשפטי   )1( )ה(  

 .על היתרי# שניתנו לפי סעי� זה, אחת לשלושה חודשי#, לממשלה

משטרה הצבאית החוקרת יגיש די� וחשבו� לפרקליט מפקד ה  )2(   

על היתרי# שניתנו לפי סעי� , אחת לשלושה חודשי#, הצבאי הראשי

 .זה
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בפקודות משטרת , צבאית ראשי יקבעומשטרה המפקח הכללי וקצי�   )ו(  

,  או בהוראות קצי� משטרה צבאית ראשי, משטרת ישראלהליוישראל או בנ

י� אופ� מת� היתר כאמור ילרבות לענ, � סעי� זהייהוראות לענ, י�ילפי הענ

אופ� העברת הדרישה על פי ההיתר לבעל רישיו� בזק לפי , )א(בסעי� קט� 

ורשאי# ה# לקבוע , )ה(*ו) ד(ואופ� הדיווח לפי סעיפי# קטני# ) ג(סעי� קט� 

בסעי� ; הוראות שונות בהתא# לנימוקי# למת� ההיתר ולנסיבות שבה� נית�

,  פקודות כלליות אחרות–" קצי� משטרה צבאית ראשיהוראות ", זה

א קצי� ישהוצ, 1955*ו"התשט, לחוק השיפוטי הצבאי) ג(א2כמשמעות� בסעי� 

 .משטרה צבאית ראשי

סודיות העברת 

 נתוני תקשורת

בעל רישיו� בזק או מי מעובדיו לא יגלה למנוי או לכל אד# אחר על העברת  .5

אלא , רשות חוקרת אחרת על פי כל די�נתוני תקשורת לבקשת המשטרה או 

 .א# כ� קבע בית המשפט אחרת

דרישה להעברת 

קוב2 מידע ממאגר 

מידע של בעל 

 רישיו� בזק

ראש אג� החקירות והמודיעי� רשאי לדרוש מבעל רישיו� בזק למת�   )א( .6

 להעביר לידיו ,ארציי# נייחי# או שירותי רדיו טלפו� נייד*שירותי בזק פני#

אשר ,  להל�)2(*ו) 1(קוב2 מידע עדכני כמפורט בפסקאות , וחשבבאופ� ממ

 :מצוי במאגר מידע של בעל הרישיו�

וכ� מספר מזהה של מכשירי טלפו� או , נתוני זיהוי של מנוי שלו  )1(   

 ;רכיב מרכיביה#

מידע בדבר מיפוי אנטנות המשמשות את בעל הרישיו� למת�   )2(   

לרבות נתוני# מזהי# של כל , ו� ניידשירותי בזק באמצעות רדיו טלפ

 .אנטנה ואזורי הכיסוי שלה

, )א(בעל רישיו� בזק שנדרש להעביר קוב2 מידע כאמור בסעי� קט�   )ב(  

 .י� זה ראש אג� החקירות והמודיעי�י+ לעניסמהיעבירו לידי קצי� משטרה ש

שמירת קובצי מידע 

 במאגר חסוי

 במאגר חסוי ה יישמר במשטר6 מידע שהועבר כאמור בסעי�קוב2   )א( .7

 ).)תקשורת( מאגר נתוני זיהוי –בחוק זה (

 בדר+ שתבטיח הגנה עליו ותמנע ישמר י)תקשורת(מאגר נתוני זיהוי   )ב(  

העתקה או שינוי המידע ללא , העברה, לרבות עיו�, שימוש בלתי מורשה בו

בוצעות פעולות המ; ותמנע שימוש בו בניגוד להוראות חוק זה, רשות כדי�

 . יתועדו באופ� שיאפשר פיקוח ובקרה)תקשורת(במאגר נתוני זיהוי 

 אלא למטרה )תקשורת(לא ייעשה שימוש במאגר נתוני זיהוי   )ג(  

 ).א(3סעי� שב) 4(עד ) 1(פסקאות מהמטרות המפורטות ב
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באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת , השר לביטחו� הפני#  )ד(  

אופ� החזקתו ושמירתו של לעניי� הוראות יקבע , )וקה ועדת הח–בחוק זה (

,  פעולות המבוצעות בואופ� הבקרה על, )תקשורת(מידע במאגר נתוני זיהוי 

 מורשי גישה למידע הכלול בו והשימוש שייעשה בכל סוג של המידע המועבר

 למעט מידע שהוא חומר חקירה –" מידע", )ג(8בסעי� זה ובסעי� ; אליו וממנו

1982*ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 74 ו בסעי�כמשמעות
5

. 

לא יגלה , )תקשורת(עובד ציבור שהגיע אליו מידע ממאגר נתוני זיהוי   )ה(  

אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצור+ מילוי תפקידיו על פי די� או 

 .לפי צו בית משפט

העברת מידע 

לרשות חוקרת 

 אחרת

 רשאי# ,)ג( גישה ברשות חוקרת אחרת שייקבעו לפי סעי� קט� מורשי  )א( .8

נתוני זיהוי לצור+ שימוש , באופ� מקוו�, )תקשורת(לקבל ממאגר נתוני זיהוי 

קבלת מידע ;  ללא צו,)א(3סעי� שב) 4(עד ) 1(מפורטות בפסקאות למטרות ה

לפי סעי� זה תתועד אצל הרשות החוקרת האחרת באופ� שיאפשר פיקוח 

לרבות באופ� שיבטיח זיהוי ותיעוד גישת# של מורשי הגישה מהרשות , ובקרה

 . האמורהחוקרת האחרת למאגר

להעביר , על פי בקשה של נציג רשות חוקרת אחרת, המשטרה רשאית  )ב(  

נוס� על , )תקשורת(נתוני זיהוי לחוקר ברשות חוקרת אחרת מידע ממאגר 

 .3סעי� לפי על פי צו שנית� , )א(האמור בסעי� קט� 

השר הממונה על הרשות החוקרת האחרת המקבלת מידע בהתא#   )ג(  

י� אופ� החזקתו ושמירתו יהוראות לענ, באישור ועדת החוקה, לסעי� זה יקבע

מורשי , )תקשורת(זיהוי של מידע המתקבל בהתא# לסעי� זה ממאגר נתוני 

ע גישה למידע הכלול במאגר האמור והשימוש שייעשה בכל סוג של מיד

 .המועבר ממנו

קבלת נתוני זיהוי 

 מבעל רישיו� בזק

או  ,שהוא בעל סמכות חקירה על פי די�, עובד ציבור ברשות חוקרת אחרת .9

דו לצור+ מילוי תפקי, רשאי לקבל מבעל רישיו� בזק נתוני זיהוי, שוטר צבאי

הבקשה תועבר ; )א(3בסעי� ש) 4(עד ) 1(פורטות בפסקאות לאחת המטרות המ

 . או של השוטר הצבאייפורטו בה שמו וסמכותו של עובד הציבורבכתב ו

החזר הוצאות בעד 

העברת נתוני 

תקשורת וקבצי 

 מידע

בעל רישיו� בזק זכאי להחזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת למשטרה או  .10

וכ� בעד העברת קוב2 , 9 או 4 ,3סעיפי# הוראות לפי , לרשות חוקרת אחרת

 התייעצות ע# לאחר, והכל בשיעור שיקבע שר התקשורת, 6מידע לפי סעי� 

השיעור ייקבע בהתבסס על  החזר הוצאות ; השר לביטחו� הפני# ושר האוצר

 .סבירות

                                                 
 .43'  עמ,ב"ח התשמ" ס5
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 . מאסר שנתיי#–דינו , 5העובר על הוראות סעי�   )א( .11 עונשי�

 . מאסר שלוש שני#–דינו , )ה(7העובר על הוראות סעי�   )ב(  

בהתייחס , כדי לפגוע בסמכויות הנתונות על פי כל די�� בהוראות חוק זה אי .12 שמירת דיני#

והכל למעט סמכות בית , לרבות נתוני תקשורת, לקבלת מידע ומסמכי#

, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש( לפקודת סדר הדי� הפלילי 43המשפט לפי סעי� 

1969*ט"התשכ
6

לבקשת ,  לצוות על הצגה או המצאה של נתוני תקשורת,

 .יות החקירה והתביעהרשו

 .שר המשפטי# ממונה על ביצוע חוק זה .13 ביצוע

 –דיווח לכנסת 

 הוראת שעה

 השר הממונה על –י� רשות חוקרת אחרת יולענ, השר לביטחו� הפני#  )א( .14

; על יישומו של חוק זה, שנהלאחת , ידווח לוועדת החוקה, אותה רשות

 :את כל אלה, יתרבי� ה, הדיווח יכלול

 ומספר הצווי# שניתנו לפי 3מספר הבקשות שהוגשו לפי סעי�   )1(   

 )ה(עד ) א(הסעי� האמור לפי הסיווגי# המפורטי# בפסקאות משנה 

 :שלהל�

 ;)א(3 כאמור בסעי� ,המטרה שבשלה הוגשה הבקשה  )א(    

 ;העבירה שבשלה הוגשה הבקשה  )ב(    

 ; הצוסוג נתוני התקשורת שהותר לקבל# על פי  )ג(    

 ;פרק הזמ� שלגביו נית� הצו לקבלת נתוני תקשורת  )ד(    

 ד� בית המשפט כאמור � שבהפעמי#מספר ה  )ה(    

 ;)2()ו(3בסעי� 

 ומספר ההיתרי# שניתנו לפי 4מספר הבקשות שהוגשו לפי סעי�   )2(   

 ;לרבות המטרה שלשמה נית� ההיתר, הסעי� האמור

 שתועדו )תקשורת(ר נתוני זיהוי הפעולות המבוצעות במאג  )3(   

 ;סיפה) ב(7כאמור בסעי� 

 ;)א(8פי סעי� רשות חוקרת אחרת למספר העברות המידע ל  )4(   

 ;)ב(8 סעי� מספר הבקשות לקבלת מידע לפי  )5(   

 ;9פי סעי� קבלת נתוני זיהוי למספר הבקשות ל  )6(   

                                                 
 .284' עמ, 12נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 6
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 .10עלות החזר ההוצאות לפי סעי�   )7(   

וח ראשו� לפי סעי� זה יימסר לוועדת החוקה בתו# שנה מיו# דיו  )ב(  

 .תחילתו של חוק זה

 .סעי� זה יעמוד בתוקפו עד תו# ארבע שני# מיו# תחילתו של חוק זה  )ג(  

תיקו� חוק האזנת 

  סתר

 ]4' מס[

1979–ט"התשל, בחוק האזנת סתר .15
7

 : יבואב9אחרי סעי� , 

הפקת נתוני "  

 תקשורת

א# , רשאי נות� ההיתר, ר לפי חוק זהנית� הית .ג9

להתיר ג# הפקת נתוני תקשורת , התבקש לכ+

סמכויות (כמשמעות# בחוק סדר הדי� הפלילי 

2007–ח"התשס, ) נתוני תקשורת–אכיפה 
8

 של ,

, תק� הבזק שההאזנה הותרה לגביה#יהמנוי או מ

 ."למש+ תקופת תוקפו של ההיתר

 .דשי# מיו# פרסומותחילתו של חוק זה שישה חו .16 תחילה

  

  

  

  

  

  אהוד אולמרט 

 ראש הממשלה

  דניאל פרידמ� 

 המשפטי#שר 

  

 

    

 

  שמעו� פרס

 נשיא המדינה

  דליה איציק 

 יושבת ראש הכנסת

 

  

 

                                                 
 .368' עמ, ו"סהתש; 118' עמ, ט"ח התשל" ס7
 ....'עמ, ח"ח התשס" ס8


