


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

4בינואר2021 1384 כ'בטבתהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהמידעהפליליותקנתהשבים)תיקוןוהוראתשעה(,התשפ"א-2020                176



הצעותחוקהממשלה-4עצ1,כ'בטבתהתשפ"א,2021צ1צ4 176

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים )תיקון והוראת שעה(, 
התשפ"א-2020

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-12019)להלן-חוקהמידעהפלילי(,1צתיקוןסעיףע5
בסעיףע5,במקום"שנתייםמיוםפרסומו"יבוא"ביוםט"ובתמוזהתשפ"ב)14ביולי

2022("צ

השבים, ותקנת הפלילי המידע חוק  כללי
התשע"ט-2019)להלן-החוקאוחוקהמידע 
הפלילי(פורסםביוםי'בשבטהתשע"ט)16בינואר2019(צ
ותקנת הפלילי המרשם חוק את להחליף נועד החוק
הפלילי(, המרשם חוק - )להלן התשמ"א-1ע19 השבים,
ולהגדירמחדשאתנקודתהאיזוןהראויהביןהצורךלקיים
קבלת בעת מידעשכלולבו פליליולשקול מידע מאגר
הצורךלאפשרלאנשים - השבים החלטות,לביןתקנת
הורשעו שלא אלה אף ובהם פליליים, רישומים בעלי
מעולם,לשובלמוטבולהשתלבמחדשבחברה,בלישכתם

הרישוםהפליליילווהאותםכלחייהםצ

לשםמימושתכליותהחוקעוגנובושינוייםמרחיקי
לכת,ובהםקיצורתקופותההתיישנותוהמחיקה,החלת
פתוחים חקירה תיקי בדבר המשטרה רישומי על החוק
וסגוריםשעדאזנוהלוכ"רישומיםאחרים"שהחוקאינו
חלעליהם,הטלתחובתדיווחעלגופיםהמנהליםהליכים
זליגת את למנוע כדי עיון זכות תדפיס ביטול פליליים,
התדפיסלמישאינומורשהבעיון,קביעתמנגנוניאיזון
ובקרהעלשימושבמידעפלילי,לרבותבאמצעותהטלת
חובהלקביעתנהליםבדבראופןשקילתהמידעהפלילי,
וכןחובתמינויממונהמידעפליליבגופיםהמקבליםמידע
פליליומינויממונהביקורתלפיקוחעלגופיםאלהצנוסףעל
כך,חייבהחוקהתקנתשורהשלתקנותהנדרשותלצורך
יישומוצכדילאפשרלגורמיםהשוניםלהיערךליישוםהחוק
נקבעיוםתחילתולשנתייםמיוםפרסומוצאףעלפיכןלא
היהניתןלהשליםאתההיערכותליישוםהחוקבשלשני

עניינים:

מגפתהקורונה:כשנהלאחרפרסוםהחוקמצאועצמן )1(
פנדמיה, של בעיצומה בתוכן, וישראל העולם, מדינות
מגפהכלל־עולמיתכתוצאהמהתפרצותוהתפשטותנגיף
NovelCoronavirusnCov-2019)להלן-נגיףהקורונה(צ
כחלקממכלולהמאמציםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה
פורסמוצוויםוהותקנומספררבשלתקנותשעתחירום
ובהמשךלכךנחקקחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעם
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020,והותקנו
התקנותלפיוצמעברלהגבלותעלשגרתהעבודהבאופן
שמקשהאתביצועה,מגפתהקורונה"טרפהאתהקלפים"

הגופים בכלל המשאבים מרבית של הפנייה וחייבה
שאמוריםליישםאתהוראותהחוקלצורךהתמודדותעם
נגיףהקורונהצזאת,בייחודבשניהגופיםשאמוריםלהוביל

אתיישוםהחוק:משרדהמשפטיםומשטרתישראלצ

כתוצאהמכךלאהושלמההעבודהלגביחלקמהתהליכים
המתחייביםטרםכניסתהחוקלתוקףובהםהתקנתתקנות
חובה,פיתוחמערכתהמידעהפליליבהתאםלתקופות
הגופים התממשקות החדשות, והמחיקה ההתיישנות
הפלילי, המידע למערכת פלילים הליכים המנהלים
הכשרתהגורמיםהזכאיםלקבלמידעפליליוממונימידע
פלילי,היערכותלביטולתדפיסיזכותהעיוןומינויממונה

הביקורת;

קושיטכנולוגי:התחדדהבעיהטכנולוגיתשהתעוררה )2(
ההתיישנות תקופות ליישום הנוגעת מאוחר, בשלב
והמחיקההחדשותבמערכתהמידעהפלילי,והיאמחייבת
פיתוחטכנולוגימורכבביותרשלאנצפהמראששבשבילו

נדרשיםע1חודשיםצ

עלה הרלוונטיים הממשלתיים הגורמים מול בבחינה
כיכדילאפשראתיישוםהוראותיושלהחוקאיןמנוס
מלדחותאתיוםתחילתובשנהוחצי,שבמהלכןיושלמו

כללההכנותהנדרשותצ

עםזאת,כדילתתלבעליהרישומיםהפלילייםוהמשטרתיים
אתהאפשרותליהנותמהיתרונותהקבועיםבחוקושאין
מניעהליישמם,ובכללזהלהקלאתהשתלבותםבשוק
השימוש על בקרה בהפעלת להתחיל וכדי התעסוקה
במידעהפלילי,שהואמידערגישבעלהשפעותמרחיקות
לכתעלמכלולמישוריחיים,מוצעלקבועכהוראתשעה
כיההוראותהמהותיותשישבהןמשוםבשורהלציבור
ושהחלתןאינהתלויהבהתאמותשלהמערכתהממוחשבת
אובהתקנתתקנות,ייכנסולתוקףבמועדשתוכנן,קריביום
ג'בשבטהתשפ"א)16בינואר2021(צזאת,באמצעותשילובן
בחוקהמרשםהפליליעדלכניסתולתוקףשלחוקהמידע

הפליליביוםט"ובתמוזהתשפ"ב)14ביולי2022(צ

מוצעלדחותאתמועדכניסתולתוקףשלחוק  סעיף 1 
המידעהפליליב־ע1חודשים,ליוםט"ובתמוז 

התשפ"ב)14ביולי2022(צ

ס"חהתשע"ט,עמ'01צצ 1
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תיקוןחוקהמרשם
הפלילי-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםג'בשבטהתשפ"א)16בינואר2021(ועדיוםתחילתושלחוקהמידע2צ
הפלילי)בחוקזה-תקופתהוראתהשעה(-

לאיחולוהסעיפיםבחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-1ע19)בחוק )1(
זה-חוקהמרשםהפלילי(,המפורטיםבטורא'לתוספתהראשונה,ויחולובמקומם
הסעיפיםבחוקהמידעהפליליהמפורטיםלצדםבטורב'לתוספתהאמורה)בפסקהזו
-סעיפיםמחליפים(,בשינוייםהמחויבים,בשינוייםהמפורטיםלצדםבטורג'לאותה
תוספתובשינוייםכאמורבפסקה)צ(,ומספרושלכלסעיףמחליףבחוקהמרשםהפלילי

יהיהכאמורבטורד'לתוספת;

יתווספולחוקהמרשםהפליליהסעיפיםבחוקהמידעהפליליהמפורטיםבטורא' )2(
לתוספתהשנייה)בפסקהזו-הסעיפיםהמתווספים(,בשינוייםהמחויבים,בשינויים
המפורטיםלצדםבטורב'לאותהתוספתובשינוייםכאמורבפסקה)צ(,ומספרושלכל

סעיףמתווסףבחוקהמרשםהפלילייהיהכאמורבטורג'לתוספת;

בתקופהשמיוםג'בשבטהתשפ"א)16בינואר2021(ועדיוםתחילתושלחוקהמידע2צ
הפלילי)בחוקזה-תקופתהוראתהשעה(-

תיקוןחוקהמרשם
הפלילי-הוראת

שעה

לאיחולוהסעיפיםבחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-1ע19)בחוק )1(
זה-חוקהמרשםהפלילי(,המפורטיםבטורא'לתוספתהראשונה,ויחולובמקומם
הסעיפיםבחוקהמידעהפליליהמפורטיםלצדםבטורב'לתוספתהאמורה)בפסקהזו
-סעיפיםמחליפים(,בשינוייםהמחויבים,בשינוייםהמפורטיםלצדםבטורג'לאותה
תוספתובשינוייםכאמורבפסקה)צ(,ומספרושלכלסעיףמחליףבחוקהמרשםהפלילי

יהיהכאמורבטורד'לתוספת;

יתווספולחוקהמרשםהפליליהסעיפיםבחוקהמידעהפליליהמפורטיםבטורא' )2(
לתוספתהשנייה)בפסקהזו-הסעיפיםהמתווספים(,בשינוייםהמחויבים,בשינויים
המפורטיםלצדםבטורב'לאותהתוספתובשינוייםכאמורבפסקה)צ(,ומספרושלכל

סעיףמתווסףבחוקהמרשםהפלילייהיהכאמורבטורג'לתוספת;

מוצעלתקןאתחוקהמרשםהפליליכהוראת  סעיף 2
שעה,באופןשעדיוםתחילתושלחוקהמידע 
הפלילי,במקוםהוראותמסוימותבחוקהמרשםהפלילי
ייקראוהוראותמחוקהמידעהפליליוכןיתווספוסעיפים
והכול הפלילי, המרשם לחוק הפלילי המידע מחוק
הסעיפים המוצעצ בחוק כמפורט הנדרשים, בשינויים
שייקראומחוקהמידעהפליליכולליםהוראותמהותיות
שנועדולתתמענהלתופעהשלזליגתמידעפלילילגורמים
שאינםזכאיםלקבלולפיהדין,וכןהוראותשעניינןהבניית
והכשרת אדם של הפלילי עברו בבחינת הדעת שיקול
הדעת,באופןשיאפשר הגורמיםשמפעיליםאתשיקול
שיקוםושילובבעלירישוםפליליומשטרתיצלהלןפירוט

ההוראותהמהותיות:

צמצוםהאפשרותלזליגתמידעפלילי-כיוםקיימת )א(
מי זליגתמידעפליליושקילתובידי של תופעהרווחת
שאינוזכאילקבלועלפיהדיןצבתופעהזוישכדילסכל
אתשיקומושלאדםובכךלחתורתחתמטרתהחוקצחוק
שני באמצעות זו תופעה למזער מבקש הפלילי המידע
מנגנוניםמרכזייםשיהיהבהםכדילחסוםאתהאפשרות
דרישת איסור הוא האחד המנגנון פלילי: מידע לזליגת
תצהירבדברעברוהפלילישלאדםעלידימישאינוזכאי
לקבלועלפידיןצכיוםנעשהשימושבתצהיריםובהצהרות
בכתבביחסלעברפליליבידיגורמיםשאינםזכאיםלקבל
פידין, זכאיםעל דוגמתמעסיקיםשאינם פלילי, מידע
ועדותקבלהליישוביםוגורמיםנוספיםצישבשימושזה
כדילפגועבטעמיםשעומדיםבבסיסושלהחוקצלפיחוק
המידעהפלילי,העונשעלדרישתתצהיריושווהלעונש
הקבועלגבידרישתמידעפלילישלאכדיןלשםקבלת
החלטהויעמודעלשנתייםמאסרצמטרתהוראהזוליצור
איסורברור,ביןהשאר,לנוכחעמדתביתהמשפטהעליון
בפסקדינובע"א9/11ע1ערפאלדייןנ'מפעלהפיס,ולפיו
מידע לדרוש ממעסיק מונע אינו הפלילי המרשם חוק
לא שלפיה הוראה הוא השני המנגנון בתצהיר; פלילי
יימסרלאדםתדפיסמרשםפליליצכיום,גורמיםפרטיים
דורשיםממועמדיםלעבודהתדפיסמרשםפלילי)המוכר

גםכ"תעודתיושר"(,אףעלפישאינםזכאיםלקבלמידעצ
מאחרשמדוברבתופעהרחבתהיקףובשלהקושישקיים
בנקיטתהליכיםבמקריםאלה,נקבעבחוקהמידעהפלילי
כיזכותהעיוןלאדםבכלהרישומיםעלאודותיו,כלומרגם
במרשםהפליליוגםבמרשםהמשטרתי,תיעשהבדרךשל
עיוןבצגהמחשבבכלתחנתמשטרה,בלישיימסרלאדם
תדפיסמהמידעובלישתינתןלוהאפשרותלצלםאוליצור
עותקצהוראהזומונעתאתהאפשרותלאלץאדםלמסור
מידעפלילישנוגעלובניגודלרצונווכןמונעתזליגתמידעצ
מאחרשעיוןבצגהמחשבמחייבהתאמותשלהמערכת
הממוחשבתוהתקנתתקנות,שכאמורלעילטרםבוצעו,
בתחנת ייעשה העיון השעה הוראת בתקופת כי מוצע
המשטרהבלבדבאופןשלאיאפשראתהוצאתהתדפיס
מחוץלתחנהוהעברתולידיגורמיםשאינםזכאיםלקבלו

לפידין;

אמותמידהלשקילתמידעפלילי-החוקקובעאמות )ב(
מידהשלפיהןיישקלהמידעהפליליעלידיגופיםהזכאים
לקבלמידעזהלשםמתןזכות)העסקה,רישיון,זכותעיסוק
אוזכותאחרת(,כמומשךהזמןשחלףמביצועהעבירה,
קיומםשלרישומיםנוספים,הזיקהלעיסוקהספציפיועודצ
זאת,כדילהבטיחשגופיםהשוקליםמתןזכותלאיפסלו
פסילהגורפתמועמדיםשישבעניינםרישוםפלילי,אלא
ישקלובכלמקרהאתהחומרהוהזיקהלעיסוקבנסיבות
הענייןצכמוכן,נקבעהחובהעלכלגוףנותןזכותלגבש
ניתן יהיה שבמסגרתם הפלילי המידע לשקילת נהלים
לפרט,למשל,אתסוגהעבירותהרלוונטילעיסוק,לקבוע
אתמשךהזמןשהמידעיובאבחשבוןבהתאםלחומרת
העבירהועודצאףעלפיכן,מאחרשטרםכונןמערךהפיקוח
עלקיוםהנהליםאצלהממונהעלהביקורתהרישלאנכון
להתנותאתקבלתהמידעבקיומםשלנהליםצעםזאת,
לממונהעלהביקורתתינתןהסמכותלהפסיקאתהעברת

המידעאםלאתוקןליקויהנוגע,ביןהשאר,לנהלים;

מינויממונהמידעפליליוממונהביקורת-כלגוף )ג(
נותןזכותמחויבלמנותממונהמידעפלילישיוכשרעל
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צ בסעיף למעט מקום, בכל המתווספים, ובסעיפים המחליפים בסעיפים )צ(
ובסעיףצ2א)ד(-

במקום"מידעפלילי"יבוא"מידעפליליכולל"; )א(

במקום"המידעהפלילי"יבוא"המידעהפליליהכולל"; )ב(

במקום"למידעהפלילי"יבוא"למידעהפליליהכולל"; )ג(

במקום"במידעהפלילי"יבוא"במידעהפליליהכולל"; )ד(

במקום"שהמידעהפלילי"יבוא"שהמידעהפליליהכולל"; )ה(

במקום"מהמידעהפלילי"יבוא"מהמידעהפליליהכולל"; )ו(

בסעיף4- )4(

בכותרתהשוליים,במקום"למרשם"יקראו"למידעהפליליהכולל"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"המרשם"יקראו"המידעהפליליהכולל"ובמקום )ב(
"מידעמןהמרשם"יקראו"מידעפליליכולל"צ
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