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  – 325החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן  19551–בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו .1  325תיקון סעיף 

(, בהגדרה "שם של חשוד", במקום ""שם של חשוד"" 2בסעיף קטן )ו (1)  

יבוא ""שם של חשוד", "שם של נאשם"", ובסופה יבוא "או הנאשם, לפי 

 העניין.";

 ( יבוא:2אחרי סעיף קטן )ו (2)  

באחד שם של חשוד או שם של נאשם לא יפרסם אדם  (1) (3")ו   

 מאלה:

הוא חשוד בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות  )א(     

מבצעית וכחלק ממנה וטרם הוגש נגדו כתב אישום, או 

שהיה חשוד בעבירה כאמור והוחלט שלא להגיש נגדו כתב 

 אישום;

הוא נאשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות  )ב(     

 מבצעית וכחלק ממנה, כל עוד לא הורשע בפסק דין חלוט;

הוא הואשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות  )ג(     

מבצעית וכחלק ממנה, וכתב האישום שהוגש נגדו בגין 

 אותה עבירה בוטל, או שהוא זוכה. 

הוראות סעיף קטן  לעניין ( יחולו2()1הוראות סעיף קטן )ה (2)    

הוראות סעיף קטן ובשינוי זה:  בשינויים המחויבים זה, 

 .()ב( יחולו לעניין חשוד בלבד2()1)ה

                                                                    
 .950; התשע"ו, עמ' 171"ח התשט"ו, עמ' ס 1
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היועץ שגורם על לא יחול קטן זה סעיף לפי איסור פרסום  (3)    

ם אותו גורם, או על אדם מטע הסמיך לכך המשפטי לממשלה

לרשות שלטונית זרה או  המעביר שם של חשוד או שם של נאשם

; העברת שם של חשוד או שם של נאשם לרשות שיפוטית זרה

 הפרקליט הצבאי הראשי." הסכמתב כאמור תהיה

 אחרי "שם חשוד" יבוא "או שם נאשם", ואחרי א לחוק העיקרי, 325בסעיף  .2 א325תיקון סעיף 

 (".3()א(" יבוא "או )ו2()1)ה325"סעיף 

 (".3()א(" יבוא "או )ו2()1)ה325"סעיף  אחרי( לחוק העיקרי, 1ב)א()325בסעיף  .3 ב325תיקון סעיף 

()א(" יבוא 2()1)ד( או )ה)א(, )ג(, 325( לחוק העיקרי, במקום "2ד)א()325בסעיף  .4 ד325תיקון סעיף 

 (".3()א( או )ו2()1)ד(, )ה)א(, )ג(, 325"

 ( יבוא:2פסקה ))א( לחוק העיקרי, אחרי 521בסעיף  .5 521תיקון סעיף 

 א;".539עבירה לפי סעיף  א(2")  

 א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:539בסעיף  .6 א539תיקון סעיף 

של חייל המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר,  םשהמפרסם  ")ג(  

איסור ; מאסר שישה חודשים –, דינו ולרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות

, לרבות כל פרט אחר של חיילשם סעיף קטן זה לא יחול על העברת פרסום לפי 

 ."חומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב(מכחלק  שיש בו כדי לזהותו

תיקון חוק בתי 

 המשפט

, אחרי סעיף קטן 70, בסעיף 19842–בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד .7

 :( יבוא2)ה

לרבות כל פרט שם של חשוד או שם של נאשם, לא יפרסם אדם  (1) (3")ה  

שהתקיימו בעניינו הנסיבות כאמור בסעיף  ,אחר שיש בו כדי לזהותו

שוטר משמר והוא  ,1955–התשט"ו( לחוק השיפוט הצבאי, 3)ו325

פעילות מבצעית למניעת פעילות חבלנית לעניין  –אחר  שוטר ,הגבול

כהגדרתו בחוק השיפוט אדם שעבר עבירה בהיותו חייל , או עוינת בלבד

חדל לחול עליו לגבי אותה והחוק האמור  ,1955–, התשט"והצבאי

 .עבירה

                                                                    
 .926התשע"ו, עמ ; 198ס"ח התשמ"ד, עמ'  2
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, בשינויים סעיף קטן זהלעניין  ( יחולו2()1הוראות סעיף קטן )ד (2)   

()ב( יחולו לעניין חשוד 2()1דהוראות סעיף קטן )ובשינוי זה:  המחויבים,

 .בלבד

היועץ שגורם על לא יחול קטן זה סעיף לפי איסור פרסום  (3)   

ם אותו גורם, המעביר או על אדם מטע הסמיך לכך המשפטי לממשלה

לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית  שם של חשוד או שם של נאשם

 הסכמתכאמור תהיה ב או שם של נאשם; העברת שם של חשוד זרה

 ."הרשות החוקרת או הפרקליט הצבאי הראשי, לפי העניין

ן חוק תיקו

 המשטרה

 יבוא: אחרי סעיף קטן )ב(, 102, בסעיף 20063–בחוק המשטרה, התשס"ו .8

המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר,  שוטרשל  םהמפרסם ש ")ג(  

איסור ; מאסר שישה חודשים –, דינו ולרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות

לרבות כל פרט אחר  ,של שוטר םסעיף קטן זה לא יחול על העברת שפרסום לפי 

 ".חומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב(מכחלק  שיש בו כדי לזהותו,
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