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 2017–(, התשע"ז6הצעת חוק האזנת סתר )תיקון מס' 

 

 

( )האזנה לאיתור או מניעה של 6האזנת סתר )תיקון מס' הצעת חוק 

נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  2015–דליפת מידע ביטחוני(, התשע"ו

(, והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת 2015בנובמבר  30) י"ח בכסלו התשע"ו

 ועדה לדיון בהצעה.

 

( הודיעה ועדת הכנסת לכנסת 2015בדצמבר  2ביום כ' בכסלו התשע"ו )

)ב(, להעביר את הצעת החוק לדיון 83כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף 

 בוועדת החוץ והביטחון.

 

יטה הכנסת, בהתאם ( החל2017ביולי  10)ט"ז בתמוז התשע"ז  ביום

)ב( לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את 84להוראות סעיף 

הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שהחלק הראשון מההצעה יכלול את 

 את יתר הסעיפים.השני יכלול  והחלק (2)-()א( ו1)1 סעיפים

 

 –הסתייגויות  ללא –מוגשת  הכוללת את החלק הראשון הצעת החוק

 (.2017ביולי  17) כ"ג בתמוז התשע"זה השנייה ולקריאה השלישית ביום לקריא

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2017–ז(, התשע"6חוק האזנת סתר )תיקון מס' 

 

 – א4 בסעיף(, העיקרי החוק – להלן) 19791–ט"התשל, סתר האזנת בחוק .1 א4 סעיף תיקון

במקום "במכשיר קשר אלחוטי או ברדיו טלפון נייד" , (א) קטן בסעיף (1)  

לשמש לקליטה, להעברה או או המיועד  מיתקן המשמשאמצעות יבוא "ב

 ";, כגון ציוד קצה או מחשב,לשידור של בזק

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא: (2)  

 הביטחון מערכת לעובד אלא זה סעיף לפי היתר יינתן לא (1)א"   

 רגיש ביטחוני למידע להיחשף עשוי או ונחשף מסווג בתפקיד שמועסק

 (";1)ב קטן בסעיף כאמור הודעה לו נמסרהש לאחרו, העסקתו במסגרת

 של בפרטיותו פגיעתה שמידת להאזנה יינתן זה סעיף לפי היתר (2)א   

 אמצעים שנשקלו ולאחר, הניתן ככל קטנה תהיה הביטחון מערכת עובד

 .";פחותה העובד בפרטיות שפגיעתם אחרים

 חידוש אולםבמקום "מעת לעת" יבוא "מעת לעת, (, ב) קטן בסעיף (3)  

 ,"לממשלה המשפטי היועץ אישור את טעון יהיה ימים 30 על העולה לתקופה

 התדרים, הקווים" יבוא" האלחוט מכשירי של התדרים או הקווים" במקוםו

 ;"המיתקנים או

 :יבוא)ב(  קטן סעיף אחרי (4)  

המתנהלת באמצעות  לשיחה להאזיןבכתב בדבר הסמכות  הודעה (1")ב   

לעובד מערכת הביטחון שהוראות  תימסרמיתקן כאמור בסעיף קטן )א( 

, יאשר והוא, המסווג בתפקיד העסקתו תחילת עםסעיף זה חלות עליו 

 ף; הודעה לפי סעיהאמורהכי הוא מודע לסמכות  ,ההודעה מסירת לאחר

 ."המסווג בתפקיד מועסק הוא עוד כל לשנה אחת לעובד תימסר זה קטן

                                                                    
 .251' עמ, ה"התשע; 118' עמ, ט"התשל ח"ס  1
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לחוק זה,  1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1בא)4כאמור בסעיף ראשונה הודעה  .2 הודעה ראשונה

ימים מיום  14בתוך כאמור באותו סעיף,  עובד מערכת הביטחוןלתימסר 

 פרסומו של חוק זה.
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