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התשס"ה―2005
תיקון שם החוק

 .1בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ"ו1996-
)להלן  -החוק העיקרי( ,בשם החוק ,במקום "חיפוש בגוף החשוד" יבוא "חיפוש בגוף ונטילת
אמצעי זיהוי".

הוספת כותרת
פרק א'

.2

לפני סעיף  1בחוק העיקרי תבוא הכותרת" :פרק א' :הגדרות".

תיקון סעיף 1

.3

בסעיף  1בחוק העיקרי -

1

) (1אחרי ההגדרה "אח" יבוא:
""אמצעי זיהוי" ,של אדם  -כל אחד מאלה:
)(1

טביעת אצבעות;

)(2

דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה:

)(3

)א(

דגימת תאי לחי;

)ב(

דגימת שיער;

)ג(

דגימת דם מזערית;

תצלום;";

) (2אחרי ההגדרה "בעל מקצוע רפואי" יבוא:
""גוף ציבורי"  -רשויות התביעה ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,צבא הגנה
לישראל ,שירות הביטחון הכללי ,וכל גוף ציבורי אחר שקבע שר המשפטים
בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
"דגימת דם מזערית"  -דגימת דם של עד  0.5מ"ל ,מאצבע היד;
"דגימת שיער"  -דגימת שיער ,לרבות שורשיו ,ולמעט שיער מחלקים מוצנעים
של הגוף;
"דגימת תאי לחי"  -דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;
"הוועדה המאשרת"  -הועדה שמונתה כאמור בסעיף 14ה;
"המאגר"  -מאגר נתוני הזיהוי כמשמעותו בפרק ד';
"המפקח הכללי" ו"פקודות משטרת ישראל"  -כהגדרתם בפקודת המשטרה
]נוסח חדש[ ,התשל"א;";21971-
)(3

בהגדרה "חיפוש חיצוני" -
)א(

בפסקה ) ,(2במקום "לקיחת טביעה" יבוא "נטילת טביעה";

)ב(

במקום פסקה ) (12יבוא:

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ג באייר התשס"ה ) 1ביוני  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,115מיום ט"ז בתמוז התשס"ה ) 5ביולי  ,(2004עמ' .536
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .136
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .290
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")(12
)(4

נטילה של דגימת תאי לחי;";

בהגדרה "חיפוש פנימי" ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
נטילת דגימת דם מזערית";

")(6

) (5אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:
"טביעת אצבעות"  -לרבות טביעת כף יד;
"מקום משמורת מיוחד" ו"מוחזק במשמורת"  -כמשמעותם בפרק רביעי בחוק
הכניסה לישראל ,התשי"ב;31952-
"נטילה" ,לענין אמצעי זיהוי שהוא טביעת אצבעות  -לרבות סריקה של טביעת
אצבעות;
"נתוני זיהוי" לענין זיהוי אדם  -אחד מאלה:
)(1

נתונים שהופקו מטביעת אצבעות;

) (2נתונים שהופקו מ DNA-אשר הופק מדגימה ביולוגית )בחוק זה – נתונים
לזיהוי גנטי(;
)(3
)(6

תצלום;

אחרי ההגדרה "רופא שיניים" יבוא:
""תצלום"  -תצלום פניו ומראה גופו של אדם ,שאינו חושף את חלקי גופו
המוצנעים".

.4

אחרי סעיף  1בחוק העיקרי תבוא הכותרת" :פרק ב' :חיפוש בגוף החשוד".

הוספת כותרת
פרק ב'

.5

בסעיף  2בחוק העיקרי -

תיקון סעיף 2

) (1בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא "ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות שימוש בנתוני
הזיהוי שיופקו ממה שניטל בחיפוש גם לצורך הכללתם במאגר בכפוף להוראות חוק
זה ,או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד";
) (2בסעיף קטן )ה() ,(3במקום "לקיחת טביעת אצבעות וכף יד" יבוא "נטילת טביעת
אצבעות";
)(3

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ו( נתוני זיהוי שהופקו ממה שניטל בחיפוש לפי פרק זה ,רשאית משטרת
ישראל להכלילם במאגר ,ובלבד שמתקיים האמור בסעיף 11יג)ב()".(2

.6

אחרי סעיף  4בחוק העיקרי יבוא:

"חיפוש פנימי
שהוא דגימת
דם מזערית

הוספת סעיף 4א

4א) .א( הוראה כאמור בסעיף )4א( בדבר עריכת חיפוש פנימי כהגדרתו
בסעיף  1בפסקה ) (6לגבי עבירה מסוג פשע או עוון ,יכול שתינתן בידי שוטר,
ובלבד שהחשוד נתן את הסכמתו לכך לפי הוראות סעיף זה.
)ב( לא נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש פנימי כאמור בסעיף קטן )א(,
תתבקש הסכמתו לחיפוש חיצוני כהגדרתו בסעיף  1בפסקה ) (6או בפסקה
) (12ויראו אותו לענין סעיפים  11ו–)12א() ,(1כמי שסירב לחיפוש רק אם סירב
גם לחיפוש החיצוני כאמור.

__________
 3ס"ח התשי"ב ,עמ' .345
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)ג( עורר חשוד כאמור בסעיף זה חשש סביר שעריכת החיפוש עלולה
לפגוע בבריאותו פגיעה שאינה נובעת ממהותו של החיפוש ,לא ייערך
חיפוש בגופו אלא אם כן נתן רופא אישור שאין מניעה בריאותית לערוך את
החיפוש והוראות סעיף )4ד( לענין אופן מתן האישור וסירוב החשוד להיפגש
עם הרופא יחולו לענין זה".
תיקון סעיף 5

 .7בסעיף )5א( בחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2במקום "כהגדרתו בפסקה ) "(1יבוא "כהגדרתו
בפסקאות ) (1וכן )."(6

תיקון סעיף 10

 .8בסעיף )10ב() (2בחוק העיקרי ,במקום "ותוצאותיה" יבוא "לרבות שימוש בכוח ,אם
נעשה ,ותוצאות פעולת החיפוש".

הוספת פרקים
ג' ו–ד'

.9

אחרי סעיף  11בחוק העיקרי יבוא:

"פרק ג' :נטילת אמצעי זיהוי
סימן א' :אופן נטילת אמצעי זיהוי
אופן נטילת
אמצעי זיהוי

11א .נטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות פרק זה תבוצע בדרך ובמקום
שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם ,על פרטיותו ועל בריאותו ובמידה
המועטה האפשרית של פגיעה ,אי נוחות או כאב.
סימן ב' :נטילת אמצעי זיהוי מחשוד ,מנאשם או ממורשע

תנאים לנטילת
אמצעי זיהוי
לצורך המאגר

11ב) .א( שוטר מוסמך ליטול מאדם אמצעי זיהוי ,אחד או יותר ,או
להורות על נטילה כאמור בידי בעל מקצוע רפואי ,לשם שימוש באמצעי
הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם כאמור בסעיף 11ד ,ובלבד שהתקיים
באותו אדם אחד מאלה:
) (1הוא חשוד בעבירה ונחקר בקשר לחשד האמור לאחר
שהוזהר לפי דין;
)(2

הוא נאשם בביצוע עבירה;

) (3הוא הורשע בעבירה; לענין זה" ,הורשע"  -לרבות קביעה
של בית משפט או של בית דין צבאי ,שהאדם ביצע עבירה בלא
הרשעה.
)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,שוטר לא ייטול ולא יורה ליטול
אמצעי זיהוי שהוא דגימת תאי לחי ,דגימת שיער או דגימת דם מזערית,
אלא מחשוד ,מנאשם או ממי שהורשע בעבירה ,כאמור בסעיף קטן )א(,
בעבירה מהעבירות המנויות בתוספת.
)ג( המפקח הכללי רשאי לקבוע בפקודות משטרת ישראל ,סוגי
עבירות ,שלבים בחקירה או בהליך הפלילי ,או נסיבות אחרות ,שבהם לא
יינטלו אמצעי זיהוי ,כולם או חלקם ,לפי הוראות סעיף זה.
)ד( הסמכות ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף זה תהיה עד
המועד כמפורט להלן:
) (1לענין חשוד כאמור בסעיף קטן )א() - (1במועד חקירתו
באזהרה כאמור באותו סעיף קטן ,ואם היה עצור  -עד תום
תקופת מעצרו;
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) (2לענין נאשם כאמור בסעיף קטן )א() - (2עד יום מתן פסק
הדין בענינו;
) (3לענין מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן )א() - (3עד 30
ימים מיום הרשעתו בפסק דין סופי ,ואם הוטל עליו עונש מאסר
 עד תום תקופת מאסרו.)ה( אמצעי זיהוי יינטלו מאדם לפי הוראות סעיף זה בתחנת משטרה,
במקום מעצר או בבית סוהר ,לפי הענין.
נחקר באזהרה 11 -ג) .א( ניטל מאדם שנחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה אמצעי זיהוי
בקשה לעיון חוזר שהוא דגימה ביולוגית בהתאם להוראות סעיף 11ב)א() ,(1וטרם הוגש נגדו
כתב אישום ,רשאי הוא להגיש בקשה לעיון חוזר אם סבר שלא היה כל
בסיס סביר מלכתחילה לחקור אותו באזהרה )בסעיף זה  -הבקשה(; הבקשה
תוגש לקצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי של משטרת ישראל הסמיך לענין
זה )בסעיף זה  -קצין המשטרה(.
)ב( מצא קצין המשטרה ,או עורך דין שהוא הסמיכו לכך ,כי לא היה
בסיס סביר מלכתחילה לחקור אדם באזהרה כאמור בסעיף קטן )א( ,יורה על
אי הכללת נתוני הזיהוי הגנטי שהופקו מאותו אמצעי זיהוי במאגר נתוני
הזיהוי; הוכללו נתוני הזיהוי כאמור במאגר  -יורה על מחיקתם מן המאגר,
והוראת סעיף 11כג)ב( תחול על אמצעי הזיהוי שניטל כאמור.
שימוש מותר
באמצעי זיהוי
ובנתוני זיהוי

11ד) .א( אמצעי זיהוי שניטל מאדם לפי הוראות סעיף 11ב ,ישמש רק
לשם הפקת נתוני זיהוי.
)ב(
אלה בלבד:

נתוני הזיהוי שהופקו כאמור בסעיף קטן )א( ,ישמשו למטרות
)(1

הכללתם במאגר;

)(2

השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד;

)(3

אימות או עדכון הנתונים שבמאגר.

נטילה חוזרת של 11ה .ניטל מאדם אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב ,לא ייטול שוטר ולא
אמצעי זיהוי
יורה ליטול לפי הוראות הסעיף האמור ,מאותו אדם את אותו אמצעי זיהוי
פעם נוספת ,אלא בהתקיים אחד מאלה:
) (1נתוני הזיהוי של האדם ,המופקים מאותו אמצעי זיהוי ,אינם
כלולים במאגר או שהם כלולים במאגר אך אינם מלאים ,ולא ניתן
להפיק מאמצעי הזיהוי שניטל בעבר נתוני זיהוי מלאים;
) (2אמצעי הזיהוי הוא טביעת אצבעות והוא נדרש לשם בירור או
אימות זהותו של אותו אדם;
)(3
זימון לשם
נטילת אמצעי
זיהוי וסמכות
עיכוב

אמצעי הזיהוי הוא תצלום ,והתצלום שניטל בעבר אינו עדכני.

11ו) .א( שוטר רשאי לזמן לתחנת משטרה אדם שמתקיימים לגביו התנאים
לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב ,לשם נטילת אמצעי זיהוי ממנו
לפי הוראות אותו סעיף.
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)ב( לא התייצב אדם בתחנת המשטרה במועד שאליו זומן לפי
הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי שוטר לעכבו ולדרוש ממנו להילוות עמו
לתחנת משטרה לצורך נטילת אמצעי הזיהוי; הוראות סעיף )23ב( לחוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו) 41996-בחוק זה  -חוק
המעצרים( ,יחולו על אי ציות להוראה כאמור.
בקשת הסכמה 11ז) .א( אמצעי זיהוי יינטל מאדם לפי הוראות סימן זה רק לאחר
וסמכות שימוש שהתבקשה הסכמתו לכך ,ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות בנתוני הזיהוי
בכוח
שהופקו מאמצעי הזיהוי לצורך הכללתם במאגר ,לצורך אימות או עדכון
הנתונים שבמאגר ,או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור
בסעיף 11יד; ולענין נטילת דגימת דם מזערית ,יימסר לאדם גם על החלופות
לנטילה זו אם יסרב לה ,כמפורט בסעיף קטן )ב( ,וכן תוסבר לו המשמעות
המשפטית של סירובו כאמור בסעיף )12ב(.
)ב( התבקשה הסכמתו של אדם לנטילת דגימת דם מזערית ,ולא
נתן האדם את הסכמתו לכך ,תתבקש הסכמתו לנטילת דגימת תאי לחי או
דגימת שיער ,ויראו אותו לענין סעיף )12ב( ,כמי שסירב לנטילת אמצעי זיהוי
רק אם סירב גם לכך.
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )א( רשאי שוטר ליטול מאדם אמצעי
זיהוי שהוא טביעת אצבעות ,דגימת שיער או תצלום ,תוך שימוש בכוח סביר
כאשר האדם לא נתן את הסכמתו לנטילה ,ובלבד שהזהירו בדבר הכוונה
לעשות שימוש בכוח כאמור; ואולם לא ייטול שוטר מאדם דגימת שיער תוך
שימוש בכוח לפי הוראות סעיף קטן זה אלא לאחר שניתן לכך אישור מאת
קצין משטרה; הוראות סעיף )3ג( ו–)ד( ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,לענין
אישור קצין משטרה לפי הוראות סעיף קטן זה.
נטילת אמצעי
זיהוי  -תנאי
הנטילה

11ח) .א( נטילת דגימת תאי לחי או דגימת שיער ,מאדם ,לפי הוראות סימן
זה ,תיעשה בידי שוטר ,ואם ביקש זאת האדם  -בידי שוטר שהוא בן מינו.
)ב( נטילת דגימת דם מזערית מאדם לפי הוראות סימן זה תיעשה
בידי בעל מקצוע רפואי ,ואם ביקש זאת האדם  -בידי בעל מקצוע רפואי
שהוא בן מינו.
)ג( עורר האדם חשש סביר שנטילת אמצעי הזיהוי עלולה לפגוע
בבריאותו ,פגיעה שאינה נובעת ממהותה של הנטילה ,לא יינטל ממנו
אמצעי הזיהוי אלא באישור רופא כאמור בסעיף )4ד( או 4א)ג(.

דוח בדבר נטילת 11ט) .א( הנוטל אמצעי זיהוי לפי סימן זה ירשום בתום הנטילה ,בהקדם
אמצעי זיהוי
האפשרי ,דין וחשבון על מהלך הנטילה ,ויחתום עליו.
)ב(

דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א( יכלול את אלה:
) (1שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטל אמצעי הזיהוי
והעבירה שבה הוא חשוד ,נאשם או מורשע;
) (2פירוט פעולת הנטילה שבוצעה ,לרבות שימוש בכוח ,אם נעשה;
) (3התאריך ,לרבות השעה והמקום שבו בוצעה פעולת הנטילה;

__________
4
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) (4שמו וכשירותו או דרגתו של האדם שביצע את הנטילה,
לרבות פירוט מקום עבודתו הקבוע;

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
ספר החוקים  ,2005י"ב בסיון התשס"ה19.6.2005 ,

)(5
)ג(

שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת הנטילה ,אם נכח.

העתק דוח הנטילה יימסר לאדם שממנו ניטל אמצעי הזיהוי.

סימן ג' :נטילת טביעת אצבעות ותצלום ,לצורך זיהוי עצורים ,אסירים
ומוחזקים במשמורת
11י) .א( שוטר או סוהר ,רשאי ליטול מעצור ,מאסיר או ממוחזק
נטילת אמצעי
זיהוי לצורך
במשמורת ,המתקבל למשמורת במקום מעצר ,בבית סוהר ,או במקום
זיהוים של
עצורים ,אסירים משמורת מיוחד ,לפי הענין ,טביעת אצבעות ותצלום לשם זיהויו.
ומוחזקים
)ב( אמצעי זיהוי יינטל מעצור ,מאסיר או ממוחזק במשמורת לפי
במשמורת
הוראות סעיף קטן )א( לאחר שהתבקשה הסכמתו לכך ,ולאחר שנמסר לו כי
ניתן לעשות שימוש בנתוני הזיהוי שיופקו מאמצעי הזיהוי לצורך הכללתם
במאגרים כאמור בסעיף 11יא או במאגר ,בכפוף להוראות חוק זה ,או לצורך
השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד.
)ג( לא נתן העצור ,האסיר או המוחזק במשמורת את הסכמתו
לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,רשאי שוטר או סוהר
ליטול ממנו אמצעי זיהוי כאמור תוך שימוש בכוח סביר ,ובלבד שהזהירו
בדבר הכוונה לעשות שימוש בכוח כאמור.
)ד( הוראות לענין נטילת אמצעי זיהוי תוך שימוש בכוח סביר,
כאמור בסעיף קטן )ג( ,ייקבעו בפקודות משטרת ישראל ,בפקודות השירות,
כמשמעותן בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,51971-ובפקודות
הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו) 61955-בחוק זה -
פקודות הצבא(.
השימוש בנתוני
הזיהוי

11יא) .א( משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר רשאים לנהל מאגרים של
נתוני זיהוי של עצורים ,אסירים או מוחזקים במשמורת ,שהופקו מאמצעי
זיהוי שניטלו לפי סימן זה ,לצורך ניהולם התקין של מקומות המעצר ,בתי
הסוהר או מקומות המשמורת המיוחדים ,ולמטרה זו בלבד; מאגרי נתוני
זיהוי כאמור בסעיף קטן זה ינוהלו בנפרד מהמאגר.
)ב( ההוראות לפי סעיפים 11כ ו–11כא)ב( ו–)ג( ,יחולו ,בשינויים
המחויבים ,גם לגבי אמצעי זיהוי שניטל לפי סימן זה ,וכן לגבי נתוני זיהוי
שהופקו מאמצעי זיהוי כאמור ,הכלולים במאגרים האמורים בסעיף קטן )א(.
)ג( נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל לפי הוראות סימן
זה ,רשאית משטרת ישראל להכלילם במאגר ,ובלבד שמתקיים האמור
בסעיף 11יג)ב().(2
סימן ד' :סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב

סריקת טביעת
אצבעות לשם
זיהוי מעוכב

11יב) .א( עיכב שוטר אדם ,לפי הוראות סעיפים  67או  68לחוק המעצרים,
והיה ספק בדבר זהותו ,רשאי השוטר לבצע סריקה של טביעת האצבעות
של המעוכב ,במקום הימצאו ,לשם בירור או אימות זהותו ,לרבות על ידי
השוואת הסריקה לנתוני זיהוי שבמאגר.

__________
5
6

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' .459
ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
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)ב( סריקה של טביעת אצבעות של מעוכב לפי הוראות סעיף קטן
)א( תבוצע לאחר שהתבקשה הסכמתו לכך ,ולאחר שנמסר לו כי ניתן
לעשות שימוש בסריקה לצורך השוואתה לנתוני זיהוי שבמאגר; לא נתן
המעוכב את הסכמתו לביצוע הסריקה ,רשאי השוטר לדרוש מהאדם
להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר
שיקבע לשם ביצוע הסריקה.
)ג( דין מעוכב שסירב לביצוע הסריקה לפי הוראות סעיף קטן )ב(,
ולא נערכה הסריקה בשל סירובו ,כדין אדם שאינו מציית להוראות שניתנו
על פי סמכויות עיכוב ,ויחולו לענין זה הוראות סעיף )23ב( לחוק המעצרים.
)ד( נלווה אדם עם שוטר לתחנת המשטרה כאמור בסעיף קטן )ב(,
יבקש שוטר את הסכמתו לסריקה של טביעת אצבעותיו; לא נתן האדם
את הסכמתו לביצוע הסריקה ,רשאי שוטר לבצע את הסריקה תוך שימוש
בכוח סביר ,ובלבד שהזהיר את האדם בדבר הכוונה לעשות שימוש בכוח
כאמור; המפקח הכללי יקבע הוראות בפקודות המשטרה לענין השימוש
בכוח לפי סעיף קטן זה.
)ה( נתוני זיהוי שהופקו מסריקה של טביעת אצבעות שניטלה לפי
הוראות סעיף זה לא ייכללו במאגר.
)ו( ביצע שוטר סריקה של טביעת אצבעות של מעוכב לפי הוראות
סעיף זה ,יערוך השוטר דוח לפי הוראות סעיף  74לחוק המעצרים ,אף אם
לא התקיימו התנאים האמורים באותו סעיף לעריכת הדוח; בדוח כאמור
יכלול השוטר ,נוסף על הפרטים האמורים בסעיף  74לחוק המעצרים ,גם
פרטים בדבר ביצוע הסריקה ,לרבות שימוש בכוח ,אם נעשה ,ותוצאות
הסריקה.

פרק ד' :מאגר נתוני זיהוי
סימן א' :ניהול מאגר נתוני זיהוי
מאגר נתוני זיהוי 11יג) .א( משטרת ישראל רשאית לנהל מאגר של נתוני זיהוי; המאגר יהיה
חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא לפי הוראות חוק זה.
)ב( משטרת ישראל רשאית לכלול במאגר ,נתוני זיהוי שהופקו
מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי שמתקיים בהם
אחד מאלה:
) (1הם ניטלו מחשוד ,מנאשם או ממי שהורשע בעבירה לפי
הוראות סימן ב' לפרק ג' ,או לפי הוראות סעיף 245א 1לחוק
השיפוט הצבאי ,התשט"ו) 1955-בחוק זה  -חוק השיפוט
הצבאי(;
) (2הם ניטלו מאדם לפי הוראות פרק ב' ,סימן ג' לפרק ג' ,או
פרק ו' ,או מכוח חוק השיפוט הצבאי ,ובלבד שבעת הכללת
נתוני הזיהוי במאגר מתקיים אחד מאלה:
)א( לענין נתוני זיהוי המזהים את האדם שממנו ניטלו
אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי
זיהוי  -מתקיימים לגבי אותו אדם התנאים לנטילת
אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב)א( עד )ג(;
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)ב( לענין נתוני זיהוי המזהים אדם שלא ממנו ניטלו
אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי
זיהוי  -זהות האדם אינה ידועה ,או שזהותו ידועה
ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה
הנחקרת;
) (3הם ניטלו ממקום ,מחפץ או מגופה שקשורים לעבירה
הנחקרת ,ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר ,זהות
האדם שאותו הם מזהים אינה ידועה ,או שזהותו ידועה ולא
נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת.
)ג( נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן )ב( ,רשאית משטרת
ישראל לכלול במאגר ,נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל בהסכמה
משוטר ,בעת גיוסו למשטרה או במהלך שירותו ,וזאת לצורך זיהויו
כשוטר.
השוואה לנתוני
הזיהוי שבמאגר

11יד) .א( משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי
שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי ,שניטלו
לפי הוראת חוק זה או לפי חוק השיפוט הצבאי ,לבין נתוני הזיהוי שבמאגר,
והכל למטרות האמורות בסעיף 11טז)א(; ובלבד שהשוואה כאמור של נתוני
זיהוי שלא מתקיימים לגביהם התנאים להכללה במאגר לפי הוראות סעיף
11יג תהיה השוואה חד–פעמית.
)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( לא תיערך השוואה כאמור באותו
סעיף קטן ,בין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית
שאינה אמצעי זיהוי ,שניטלו מאדם והמזהים אדם אחר ,או שניטלו ממקום,
מחפץ או מגופה בקשר לעבירה הנחקרת ,לבין נתוני זיהוי שבמאגר ,אם
זהותו של האדם שאותו נתוני הזיהוי מזהים  -ידועה ,ונשללה אפשרות
לקשר בינו לבין ביצוע עבירה.

ניהול המאגר

11טו .המאגר ינוהל במשטרת ישראל בידי שוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי,
שהמפקח הכללי הסמיכם לכך.
סימן ב' :שימוש במאגר נתוני הזיהוי

מטרות השימוש 11טז) .א(
במאגר
אלה בלבד:

משטרת ישראל רשאית לעשות שימוש במידע שבמאגר למטרות
) (1לצורך חקירת עבירה ,לרבות חקירה לצורכי חילוט
רכוש ,ולצורך הליך פלילי;
)(2

לצורך מניעת ביצוע עבירות או סיכולן;

) (3לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה,
שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק ,ולצורך איתור נעדרים
או שבויים;
)(4

לענין סעיף 11יח  -לרבות לצורך איתור אדם;

) (5לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות )(1
עד ) ,(4שאושר בידי הוועדה המאשרת ,ובלבד שהמידע מן
המאגר המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים.
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)ב( משטרת ישראל רשאית למסור נתונים מן המאגר לגוף ציבורי,
לפי דרישתו ,לשימושו למטרות המנויות בסעיף קטן )א( בלבד ובמסגרת
מילוי תפקידו.
)ג( משטרת ישראל רשאית למסור מידע מן המאגר ,כהגדרתו בחוק
זה ,לפי הוראות סעיף  32בחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח1998-
)להלן  -חוק עזרה משפטית( ,לידי מדינה אחרת כמשמעותה בחוק האמור,
והוראות החוק האמור יחולו לענין זה.
7

הצגת תצלומים
מהמאגר לאדם

11יז) .א( שוטר רשאי להציג לפני אדם תצלום הכלול במאגר ,למטרות
האמורות בסעיף 11טז)א( ,בהתקיים אחד מאלה:
) (1התצלום הוא של אדם שיש לגביו חשד כי הוא קשור
לעבירה שלצורך חקירתה ,מניעתה או סיכולה נדרשת הצגת
התצלום;
) (2התצלום הוא של אדם או של גופה ,שלשם זיהויים או
איתורם נדרשת הצגת התצלום;
) (3הצגת התצלום נדרשת לשם בירור קשר אפשרי בין האדם
המופיע בתצלום לבין עבירה נחקרת או עבירה שאותה מבקשים
למנוע או לסכל ,אף שאין לגבי האדם המופיע בתצלום חשד
כאמור בפסקה ) ,(1ובלבד שמתקיימים התנאים הנדרשים
להצגת התצלום ,שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן )ב(;
) (4הצגת התצלום נדרשת לשם מסדר זיהוי תמונות ,ובלבד
שמתקיימים התנאים הנדרשים להצגת התצלום ,שנקבעו לפי
הוראות סעיף קטן )ב(.
)ב( בפקודות משטרת ישראל ,יקבע המפקח הכללי ,פקודות לענין
דרכי הצגתו של תצלום הכלול במאגר ,באופן שיבטיח כי הפגיעה בפרטיות
לא תעלה על הנדרש ,לרבות פקודות לענין התנאים הנדרשים להצגת
תצלום לפי הוראות סעיף קטן )א() (3ו–).(4
)ג( גוף ציבורי שנמסר לו תצלום הכלול במאגר ,לפי הוראות סעיף
11טז)ב( ,רשאי ,לצורך מילוי תפקידו ,להציגו לפני אדם ,ובלבד שהתקיימו
כל התנאים להצגת התצלום לפי סעיף זה.

הצגת תצלום
ברבים

11יח) .א( משטרת ישראל רשאית ,בכפוף להוראות סעיף קטן )ב( ,לפרסם
ברבים תצלום הכלול במאגר ,במטרה להסתייע בציבור כדי לאתר אדם או
למנוע ביצוע עבירה ,לפי הענין ,ובלבד שהתקיים לגביו אחד מאלה:
) (1התצלום הוא של אדם החשוד בביצוע עבירה או של אדם
שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה ,ובית המשפט התיר
בצו את פרסום התצלום כאמור בסעיף קטן )ב(;
)(2

התצלום הוא של עצור או אסיר שנמלט ממשמורת חוקית;

)(3

התצלום הוא של נעדר.

__________
7
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ס"ח התשנ"ח ,עמ' .336
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)ב( בית משפט רשאי ,לבקשת שוטר בדרגה ובתפקיד כפי שייקבעו
בפקודות משטרת ישראל ,ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות ,להתיר
פרסום תצלום כאמור בסעיף קטן )א() ,(1אם השתכנע כי התמלאו התנאים
האמורים בסעיף הקטן האמור ,וכי קיים אינטרס ציבורי בפרסום התצלום
לציבור.
)ג( המשטרה רשאית ,לצורך המטרות האמורות בסעיף 11טז)א()(1
עד ) ,(4להציג באופן גלוי בתחנת משטרה ,תצלום הכלול במאגר של אדם
החשוד בביצוע עבירה או של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע
עבירה  -בלא צו בית משפט.
)ד( גוף ציבורי שנמסר לו תצלום הכלול במאגר ,לא יפרסמו ברבים
אלא אם כן התקיימו התנאים האמורים בסעיף זה.
הפקה חוזרת

11יט .משטרת ישראל לא תעשה שימוש בדגימות ביולוגיות שניטלו לפי
סימן ב' לפרק ג' ושמהן הופקו נתונים לזיהוי גנטי שנכללו במאגר ,אלא לשם
הפקה חוזרת של נתונים כאמור לצרכים האמורים בסעיף 11ד)ב( ,ובכפוף
לתקנות שיותקנו לפי סעיף )15ב().(3
סימן ג' :שמירת סודיות ואבטחה

שמירת סודיות
והגבלת שימוש

11כ .אדם שהגיעו לידיו ,תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו ,מידע
מן המאגר ,או אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי ,שמהם
הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר או המיועדים להפקה כאמור ,לא ימסור
ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש ,אלא לפי חוק זה ולצורך
ביצוע תפקידו.

שמירת אמצעי
11כא) .א( נתוני הזיהוי הכלולים במאגר וכן אמצעי הזיהוי והדגימות
זיהוי
זיהוי ונתוני
הביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי ,שמהם הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר
ואבטחתם
או המיועדים להפקה כאמור ,יישמרו במאגר לפי הוראות סעיף זה ובכפוף
להוראות סימן ד' לפרק ד'.

)ב( נתוני הזיהוי הכלולים במאגר וכן אמצעי הזיהוי והדגימות
הביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי ,כאמור בסעיף קטן )א( ,יישמרו בהתאם
להוראות האלה:
) (1בדרך שתבטיח הגנה מפני חשיפה ,שימוש או העתקה
בלא רשות כדין;
)(2

בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות חוק זה;

) (3לענין אמצעי זיהוי שניטלו מאדם לפי הוראות סעיף 11ב
 במקום ובדרך שיבטיחו כי השימוש בהם יהיה רק לצרכיםהאמורים בסעיף 11ד.
)ג( הגישה לנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר ,וכן לדגימות
הביולוגיות שמהן הופקו הנתונים האמורים או המיועדות להפקה כאמור,
תותר רק לשוטרים שהמפקח הכללי הסמיכם לכך לפי הוראות סעיף 11טו.
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סימן ד' :מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר
הגדרות

11כב .בסימן זה -
"אמצעי זיהוי"  -אמצעי זיהוי שניטל מאדם לפי הוראות פרק ב' או לפי
הוראות סימן ב' לפרק ג' או לפי הוראות סעיף 245א 1לחוק השיפוט
הצבאי;
"הסתיים הליך פלילי בלא הרשעה"  -אחד מאלה:
) (1התקבלה החלטה שלא להעמיד אדם לדין בשל העבירה שבקשר
אליה ניטל ממנו אמצעי הזיהוי;
) (2בית משפט זיכה אדם מן העבירה שבקשר אליה ניטל ממנו אמצעי
הזיהוי ופסק הדין נעשה חלוט;
) (3תובע חזר בו מכתב האישום לפי סעיף  93בחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 1982-בסעיף זה  -חוק סדר הדין הפלילי(;
) (4עוכבו ההליכים נגד אדם לפי סעיף  231בחוק סדר הדין הפלילי
ולא ניתן לחדשם עוד כאמור בסעיף  232באותו חוק;
"חשוד"  -מי שחשוד בביצוע עבירה המנויה בתוספת;
"מורשע"  -לרבות מי שבית משפט או בית דין צבאי קבע שהוא ביצע
עבירה בלא הרשעה.

מחיקת נתונים
לזיהוי גנטי

11כג) .א( נתונים לזיהוי גנטי יימחקו מן המאגר בהתקיים אחד מאלה
ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים לפי סעיף )15ב())(1ד(:
) (1לגבי חשוד  -בתום שבע שנים מיום שניטל ממנו אמצעי
הזיהוי המזהה אותו ,או בתום  60ימים מיום שהסתיים ההליך
הפלילי בענינו בלא הרשעה ,לפי המאוחר;
)(2

לגבי מורשע  -בתום עשרים שנה מיום שנפטר.

)ב( נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף קטן )א( ,יבוער גם
אמצעי הזיהוי ששימש להפקתם.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,אמצעי זיהוי שהוא חומר חקירה
בתיק החקירה המשטרתי  -לא יבוער.
)ד( קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי בטרם חלפו התקופות
האמורות בסעיף קטן )א( ,לפי הענין ,לא יימחקו הנתונים לזיהוי גנטי ויחל
מנין התקופה כאמור בסעיף קטן )א( במועד שבו קמה העילה החדשה.
בירור בדבר
מחיקת נתונים
לזיהוי גנטי מן
המאגר
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11כד) .א( מי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף 11כג)א( ,רשאי להתייצב
אישית בתחנת משטרה אם שילם את האגרה שנקבעה לפי סעיף )15ב())(1ה(,
כדי לברר ,בעצמו או על ידי אפוטרופסו ,האם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי
שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל ממנו ,ואולם לא יימסר לאותו אדם תדפיס,
עותק ,פלט מחשב ,צילום או כל תיעוד אחר.
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)ב( שוכנע קצין משטרה כי נבצר ממי שהתקיימו לגביו הוראות
סעיף קטן )א( להתייצב בתחנת המשטרה בעצמו או באמצעות אפוטרופסו,
יאפשר לעורך דינו או לקרובו של האדם אשר קיבל ייפוי כוח ממנו,
להתייצב ולברר כאמור באותו סעיף קטן ,ובהתאם לתקנות שיקבע השר
לביטחון הפנים לפי סעיף )15ב())(1ה(.
)ג( מי שקיבל מידע כאמור בסעיף זה ,לא ימסור את המידע אלא
למי שהמידע אודותיו ,ויחולו עליו הוראות סעיף 11כ.
)ד(
הדין".

.10

בסעיף זה" ,עורך דין"  -לרבות מתמחה המועסק על ידי עורך

לפני סעיף  12בחוק העיקרי תבוא הכותרת" :פרק ה' :עונשין".

 .11בסעיף  12בחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ")א(" ,ובו ,אחרי "התשל"ג "1973-יבוא
")בחוק זה  -פקודת הסמים המסוכנים(" ואחריו יבוא:

הוספת כותרת
פרק ה'
תיקון סעיף 12

")ב( סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות פרק ג' ,ולא ניתן היה לערוך באופן
סביר את הנטילה בשל סירובו ,דינו  -מאסר שישה חודשים.
)ג( המוסר או המגלה מידע ,אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית ,או העושה בהם
שימוש ,בניגוד להוראות סעיפים 11יא)ב( או 11כ ,דינו  -מאסר שלוש שנים".

.12

סעיף  13בחוק העיקרי  -בטל.

ביטול סעיף 13

.13

במקום סעיף  14בחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 14
והוספת פרקים
ו' ו–ז'

"פרק ו' :חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד
סימן א' :הוראות כלליות
חיפוש בהסכמה
בגוף אדם שאינו
חשוד

) .14א( שוטר רשאי ,לצורך חקירת עבירה ,לערוך חיפוש כאמור בחוק
זה בגופו של אדם שאינו חשוד ,ולענין עריכת חיפוש כאמור לפי סעיף
 5להורות על עריכת חיפוש כאמור באותו סעיף ,ובלבד שמתקיים אחד
מאלה:
) (1האדם הוא נפגע עבירה ,עד וכל מי שאינו חשוד ,והיה
לשוטר יסוד סביר להניח שבגופו של אותו אדם נמצאת ראיה
הנדרשת לצורך חקירת העבירה;
) (2החיפוש נדרש לשם בדיקת קשר אפשרי של אותו אדם
לעבירה הנחקרת.
)ב( לא יערוך שוטר חיפוש לפי הוראות פרק זה אלא לאחר שהסביר
לאדם ,בלשון המובנת לו ,את מטרת החיפוש ואת השימוש שניתן לעשות
במה שייתפס בחיפוש ,וכן הסביר לו את זכותו שלא להסכים לחיפוש,
ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב ,לביצוע החיפוש.
)ג( על אף האמור בסעיף זה ,לא ייערך חיפוש פנימי כאמור בסעיף
קטן )א() (2שהוא בדיקה גינקולוגית ,אלא בהיתר של בית משפט; הוראות
סעיפים  7ו–  8יחולו ,בשינויים המחויבים ,לפי הענין.
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הגבלת השימוש
במה שנתפס
בחיפוש

14א) .א( לא תיערך השוואה לפי הוראות סעיף 11יד ,בין נתוני הזיהוי
שהופקו ממה שנתפס בחיפוש לפי פרק זה והמזהים את האדם שבו נערך
החיפוש ,לבין נתוני הזיהוי שבמאגר ,אלא לצורך חקירת העבירה שלשמה
נערך החיפוש ,או לצורך חקירת עבירה בתיק חקירה משטרתי אחר ולאחר
שאותו אדם הסכים לכך ,בכתב ,על גבי טופס שקבע השר ,ובהתאם
להסכמה שנתן; ההסכמה יכול שתינתן לגבי כל תיק חקירה בנפרד ,לגבי
סוגי עבירות או לגבי השוואה לכלל תיקי החקירה.
)ב( נתוני זיהוי שהופקו ממה שנתפס בחיפוש לפי פרק זה והמזהים
את האדם שבו נערך החיפוש ,לא ייכללו במאגר ,אלא אם כן יתקיים,
לאחר הנטילה ובמהלך חקירת העבירה שלשמה נערך החיפוש ,האמור
בסעיף 11יג)ב())(2א(.
סימן ב' :הוראות לענין קטינים ואנשים עם מוגבלות שכלית

הגדרות

14ב.

בסימן זה -

"בן משפחה"  -הורה ,הורה של הורה ,בן זוגו של כל אחד מאלה ,אף אם
אינו נשוי לו ,אח או אחות ,לרבות אח או אחות חורגים ,וצאצאיהם
של כל אחד מאלה ,דוד או דודה וצאצאיהם ,גיס או גיסה;
"חוק הגנת ילדים"  -חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט"ו-
;81955
"חוקר ילדים"  -חוקר ילדים שמונה לפי חוק הגנת ילדים;
"חוקר נוער"  -חוקר נוער שמונה לפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי
טיפול( ,התשל"א;91971-
"פקיד סעד"  -פקיד סעד כמשמעותו בחוקים המפורטים בפסקאות ) (1עד
):(3
) (1חוק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו;101955-
)(2

חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך;111960-

)(3

חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט. 1969-
12

ההסכמה
14ג) .א( מצא שוטר כי קיים צורך לערוך חיפוש לפי פרק זה בקטין ,או
הנדרשת לחיפוש באדם עם מוגבלות שכלית או באדם שקיים חשש לגביו כי הוא אדם עם
בקטין ובאדם עם
מוגבלות שכלית מוגבלות שכלית )בפרק זה  -אדם עם מוגבלות שכלית( ,לא יערוך את
החיפוש אלא אם כן נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או של האדם
עם המוגבלות השכלית ,נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב; לא
היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס ,רשאי בית המשפט,
לבקשת שוטר ,למנות לו אפוטרופוס לדין לצורך קבלת הסכמה לפי סעיף
זה.

__________
 8ס"ח התשט"ו ,עמ' .96
 9ס"ח התשל"א ,עמ' .134
 10ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
 11ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 12ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
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)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,ניתן לערוך חיפוש לפי הוראות
פרק זה בקטין אף אם אינו מסוגל לתת הסכמה בכתב מחמת גילו ,ובאדם
עם מוגבלות שכלית אף אם אינו מסוגל לתת הסכמה בכתב או בדרך
אחרת ,לפי הענין ,מחמת מוגבלותו ,ובלבד שהחיפוש לא ייערך בניגוד
לרצונו; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראת סעיף קטן )ג(.
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,לא תידרש הסכמת אפוטרופסו של
קטין או של אדם עם מוגבלות שכלית ,כאמור באותו סעיף קטן ,בהתקיים
אחד מאלה:
)) (1א( קטין שטרם מלאו לו  14שנים ביקש כי לא תידרש
הסכמת אפוטרופסו ,והתקיים אחד מאלה ,לפי הענין:
) (1לגבי חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות
חוקר ילדים  -מצא הממונה על החקירה לאחר
שהתייעץ בחוקר ילדים ,כי אין בדבר כדי לפגוע
בטובת הקטין;
) (2לגבי חיפוש שלא כאמור בפסקת משנה )- (1
מצא הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בפקיד
סעד ,כי אין בדבר כדי לפגוע בטובת הקטין;
)ב(
זאת;

קטין שמלאו לו  14שנים וטרם מלאו לו  18שנים ביקש

) (2לדעת הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בפקיד סעד,
נכון לעשות כן על יסוד טעמים של טובת הקטין או של האדם
עם המוגבלות השכלית ,או טעמים של טובת החקירה שאין
בהם פגיעה בטובת הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית,
מחמת היות החשוד בביצוע העבירה אפוטרופסו ,בן משפחתו
של אפוטרופסו ,או בן משפחתו של הקטין או של האדם עם
המוגבלות השכלית;
) (3לדעת הממונה על החקירה ,נכון לעשות כן בשל כך
שקיים חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או
של האדם עם המוגבלות השכלית ,כאמור בפסקאות משנה )א(
עד )ג(:
)א( לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית ,או בקטין
שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק הגנת ילדים
 לאחר שהתייעץ בפקיד סעד וכן לפי הענין גם בתיאוםעם חוקר ילדים ,הכל לפי הענין;
)ב( לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר
ילדים  -לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;
)ג( לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה )א(
או )ב(  -לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה ובהעדרו
בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;
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)) (4א( לדעת הממונה על החקירה ,דרישה לקבלת הסכמת
האפוטרופוס תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להשיג
את הסכמתו של האפוטרופוס במאמץ סביר ,וקיים יסוד
סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל
מניעה של פשע ,ובלבד שלדעת הממונה על החקירה
לאחר שהתייעץ כאמור בפסקאות משנה ) (1עד ) ,(3אין
בויתור על הסכמת האפוטרופוס ,בנסיבות הענין ,כדי
לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם
עם המוגבלות השכלית:
) (1לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית ,או
בקטין שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק
הגנת ילדים  -לאחר שהתייעץ בפקיד סעד וכן לפי
הענין גם בתיאום עם חוקר ילדים ,הכל לפי הענין;
) (2לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר
ילדים  -לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;
) (3לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה
) (1או ) - (2לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה
ובהעדרו בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;
)ב( הודעה על החיפוש לפי פסקה זו תימסר לאפוטרופסו
של הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית ,מוקדם ככל
האפשר.
החלת הוראות
פרק ב'

14ד .הוראות סעיפים )2ד()3 ,ו()4 ,ט( 5 ,ו– ,10יחולו ,בשינויים המחויבים ,על
חיפוש לפי פרק זה.

פרק ז' :הוראות כלליות
ועדה לאישור
שיטות ההפקה
של נתונים לזיהוי
גנטי

14ה) .א( שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ימנו ועדה בת שלושה
חברים שתפקידיה הם:
) (1לאשר את האתרים ב– DNAשמהם ניתן להפיק נתונים
לזיהוי גנטי לענין חוק זה או שיטה אחרת להפקת נתונים
כאמור;
) (2לאשר למשטרת ישראל לעשות שימוש במידע שבמאגר
לצורך מחקר כאמור בסעיף 11טז)א();(5
) (3לאשר את הגופים הנוספים שלהם תהא רשאית משטרת
ישראל למסור דגימות ביולוגיות כאמור בסעיף 14ח)ב();(2
) (4לייעץ לשר לביטחון הפנים כאמור בסעיפים )15ב())(1ג(
ו–)15ב().(3
)ב(

ואלה חברי הוועדה:
) (1שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט מחוזי
בדימוס ,לפי הצעת שר המשפטים ,והוא יהיה היושב ראש;
) (2קצין משטרה בכיר מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת
ישראל ,לפי הצעת השר לביטחון הפנים;
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) (3רופא גנטיקאי או גנטיקאי קליני ,כמשמעותם בסעיף 9
לחוק מידע גנטי ,התשס"א ,132000-לפי הצעת שר הבריאות.
)ג( הוועדה המאשרת רשאית לאשר ,לענין מסוים ,להפיק נתונים
לזיהוי גנטי לפי חוק זה ,מאתרים נוספים ב– DNAאו בשיטה אחרת ,על
אלה שאושרו לפי הוראות סעיף קטן )א( אם שוכנעה כי קיימים טעמים
מיוחדים המצדיקים לעשות כן ,ובלבד שמתקיימים ,לגבי הדגימה
הביולוגית שלגביה מתבקש האישור כאמור ,שניים אלה:
) (1היא ניטלה מאדם ומזהה אדם אחר ,או שניטלה ממקום,
מחפץ או מגופה;
) (2הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו ממנה ,או מהאתרים או
בשיטה שאושרו לפי הוראות סעיף קטן )א( ,אין די בהם לצורך
זיהויו של האדם.
)ד(

החלטות הוועדה המאשרת לפי סעיף זה יתקבלו פה אחד.

)ה( בטרם תיתן הוועדה המאשרת את אישורה לפי הוראות סעיף
זה ,תשקול ,בין השאר ,את מידת הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם בשל
מתן האישור.
הגבלת אופן
ההפקה של
נתונים לזיהוי
גנטי

14ו .הפקת נתונים לזיהוי גנטי ,לענין חוק זה ,תיעשה רק בהתאם לאישור
הוועדה המאשרת שניתן לפי הוראות סעיף 14ה.

שימוש מותר
בדגימות
ביולוגיות
ובנתונים לזיהוי
גנטי שאינם
כלולים במאגר

14ז) .א( משטרת ישראל תעשה שימוש בדגימה ביולוגית הנמצאת בידה,
שנמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי או שניטלה לשם כך ,שלא לפי
הוראות סימן ב' לפרק ג' ,וכן בנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מדגימה כאמור
ושאינם כלולים במאגר ,רק למטרות האמורות בסעיף 11טז)א( ,ובכפוף
להוראות חוק זה.
)ב( משטרת ישראל לא תמסור נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף
קטן )א( ,אלא לידי גוף ציבורי ,לשימושו כאמור בסעיף 11טז)ב( ,או לידי
מדינה אחרת כמשמעותה בחוק עזרה משפטית ,כאמור בסעיף 11טז)ג(.

הגבלת מסירה של 14ח) .א( על אף האמור בכל דין ,משטרת ישראל לא תמסור לאחר דגימה
דגימות ביולוגיות ביולוגית הנמצאת בידה ,שניטלה או נמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי
גנטי ,וזאת אף אם רשאית היא למסור את הנתונים לזיהוי גנטי לפי הוראות
סעיפים 11טז או 14ז.
)ב( ) (1על אף הוראות סעיף קטן )א( רשאית משטרת ישראל
למסור למרכז הלאומי לרפואה משפטית ,דגימה ביולוגית
כאמור באותו סעיף קטן ,לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי
מדגימה כאמור ,בעבור משטרת ישראל לצורך מילוי תפקידיה
על פי חוק זה ,ולמטרות האמורות בו בלבד.
) (2השר לביטחון הפנים באישור הוועדה המאשרת ,רשאי
בצו לקבוע גופים נוספים העוסקים בהפקת נתונים לזיהוי גנטי,
שלהם תהא רשאית משטרת ישראל למסור דגימות ביולוגיות
לפי הוראות פסקה ).(1
__________
13

ס"ח התשס"א ,עמ' .62
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) (3על המרכז הלאומי לרפואה משפטית ועל כל גוף אחר
כאמור בפסקה ) (2שנמסרו להם דגימות ביולוגיות לפי הוראות
סעיף קטן זה ,יחולו כל ההגבלות החלות על משטרת ישראל,
לפי חוק זה ,לענין דגימות כאמור.
שמירת דינים
לענין חומר
חקירה וראיות
בהליך פלילי

14ט .אין בהוראות פרקים ג' ו–ד' וסעיפים 14ז ו–14ח ,כדי לגרוע מהוראות
לפי כל דין לרבות פקודות משטרת ישראל ופקודות הצבא ,לענין החזקה,
שמירה ,העמדה לעיון או כל שימוש אחר ,בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף
 74לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982-או בראיות
המוגשות ,במסגרת ההליך הפלילי ,לבית משפט או לבית דין צבאי.

דיווח לכנסת

14י .השר לביטחון הפנים ידווח לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
אחת בשנה על כל אלה:
) (1מספר הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר לפי סעיף 11יג
)בסעיף זה  -הנתונים( ,לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה
)א( עד )ד(:
)א( הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחשודים לפי
סעיף 11ב)א();(1
)ב( הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מנאשמים לפי
סעיף 11ב)א();(2
)ג( הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו ממי שהורשע
בעבירה לפי סעיף 11ב)א();(3
)ד( הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימות ביולוגיות
שאינן אמצעי זיהוי שניטלו ממקום ,מחפץ או מגופה כאמור
בסעיף 11יג)ב();(3
) (2מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע מן המאגר למרכז
הלאומי לרפואה משפטית ,לצבא הגנה לישראל ,ולשירות הביטחון
הכללי;
)(3

מספר הנתונים שנמחקו מן המאגר לפי סימן ד' לפרק ד';

) (4מספר הבקשות שהוגשו לועדה המאשרת לביצוע מחקר כאמור
בסעיף 11טז)א() (5ומספר האישורים שניתנו לביצוע המחקר כאמור
בסעיף 14ה)א()".(2
תיקון סעיף 15

.14

בסעיף  15בחוק העיקרי:
)(1

האמור בו יהיה סעיף קטן ")א(";

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע
פרקים ג' ו–ד' ,והוא -
)(1

יקבע הוראות בדבר -
)א( דרכי הפניה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף 11ג  -בהסכמת
שר המשפטים;
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)ב( ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף 11טו -
בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת; ורשאי הוא כאמור לקבוע הוראות בדבר חלוקת המאגר
למדורים שונים ,לפי סוגים שונים של נתוני זיהוי;
)ג( שמירת אמצעי זיהוי ,נתוני זיהוי ,ואבטחתם ,כאמור בסעיף
11כא  -בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת; ובלבד שהוראות כאמור לענין שמירתם של נתונים
לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות ,ייקבעו גם בהתייעצות עם הוועדה
המאשרת;
)ד( דרכי המחיקה של הנתונים לזיהוי גנטי ,ודרכי הביעור של
אמצעי הזיהוי ,כאמור בסימן ד' לפרק ד'  -בהתייעצות עם שר
המשפטים;
)ה( האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד)א( לשלם,
הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף
11כד)ב( ,ודרכי ההוכחה בפני קצין המשטרה כי נבצר מאדם
להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו סעיף קטן;
) (2יקבע פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים
במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו ,אותם רשאית משטרת ישראל
לכלול במאגר לפי סעיף 11יג  -בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
) (3יקבע את הנסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה חוזרת
של נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף 11יט  -בהתייעצות עם הוועדה
המאשרת ,בהסכמת שר המשפטים ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת".

.15

אחרי סעיף  15בחוק העיקרי יבוא:

"שינוי התוספת

15א .השר לביטחון הפנים ,בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות את התוספת.

תחולה

15ב) .א( הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהיה לחשוד,
לנאשם או שהורשע בעבירה ,כמשמעותם בסעיף 11ב ,לפני תחילתו של חוק
סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד( )תיקון( ,התשס"ה
  ,142005ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי ,לפי הוראות אותוסימן ,לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב)ד( ,לפי הענין ,אלא כאמור בסעיף
קטן )ב(.

הוספת סעיף
15א ו–15ב

)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות
סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף
קטן )א( גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב)ד() ,(3ויהיו נתונות לשוטר,
לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור ,הסמכויות האמורות בסעיף 11ו ובלבד
שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:
) (1האדם הורשע בעבירה לפי פרט )1ד( בתוספת ,למעט עבירות
כאמור בסעיף )348ד( ו–)ה( בחוק העונשין;
__________
14
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) (2לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור
בפסקה ) ,(1או מיום שבו שוחרר ממאסר ,לפי המאוחר".
הוספת התוספת

.16

תיקון פקודת
הפרוצדורה
הפלילית )עדות(
 -מס' 2

 .17בפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ,15הכותרות "חלק ב'" ו"זיהויים של אסירים"
 -יימחקו ,וסעיפים  5ו– - 6בטלים.

תיקון חוק
השיפוט הצבאי
 -מס' 53

.18

אחרי סעיף  23לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
)סעיף 11ב)ב((
)(1

עבירות לפי חוק העונשין:
)א(

עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות ,לפי סעיף 203א.

)ב(

עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים .305 ,300 ,298

)ג(

עבירות של סיכון החיים והבריאות לפי סעיפים  333 ,330 ,329עד .336

)ד(

עבירות מין לפי סימן ה' לפרק י' ,למעט לפי סעיף .352

)ה(

עבירות של פגיעה בקטינים ובחסרי ישע לפי סעיפים 368ב ו–368ג.

)ו(

עבירות של פגיעה בחירות לפי סעיפים  369עד .374

)ז(

עבירות תקיפה לפי סימן ח' לפרק י'.

)ח( עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים  406 ,402עד 413 ,411 ,410 ,408ב413 ,ד
עד 413ו413 ,יא 428 ,427 ,ו–.448
) (2עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים ,למעט עבירות הנוגעות לשימוש בסם או
להחזקת סם לשימוש עצמי.
)(3

עבירות לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו:1955-
הוצאת נשק מרשות הצבא לפי סעיף .78

)(4

עבירה המנויה בהגדרה "חשוד בעבירת בטחון" שבסעיף )35ב( בחוק המעצרים.

) (5ניסיון ,שידול ,ניסיון לשידול או סיוע לעבירה מהעבירות המפורטות בתוספת זו".

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו- 161955-
)(1

בסעיף 245א -
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "בגוף החשוד" יבוא "בגוף ונטילת אמצעי זיהוי"
ובסופו יבוא ")בחוק זה  -חוק החיפוש( ,בכפוף להוראות סעיף 245א;"1
)ב( בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,במקום "בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה
 -חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ"ו "1996-יבוא "בחוק החיפוש";

)(2

אחרי סעיף 245א יבוא:

__________
15
16
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חוקי א"י ,כרך א' )ע'( ,עמ' ) 439א'(  ;467ס"ח התשכ"ה ,עמ' .53
ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
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"סמכות ליטול
אמצעי זיהוי
מחייל ומכלוא

245א) .1א( הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' בחוק
החיפוש ,לענין נטילת אמצעי זיהוי מאדם ,והסמכויות שהוענקו לפי
הוראות סימן ג' לפרק האמור ,לענין נטילת אמצעי זיהוי מעצור ,מאסיר
או ממוחזק במשמורת ,יהיו נתונות לגורמים כאמור בפסקאות )(1
עד ) (4לענין נטילת אמצעי זיהוי מחייל או מכלוא ,לפי הענין:
) (1לשוטר צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר או
לסוהר;
) (2לקצין משטרה צבאית כאמור בסעיף 245א)ב() (3יהיו
הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה לפי סעיף 11ז)ג( בחוק
החיפוש ,ויחולו הוראות סעיף 245א)ב() ,(3סיפה ,לענין
הפעלת הסמכות האמורה;
) (3למשטרה צבאית תהא הסמכות שהוענקה למשטרת
ישראל ולשירות בתי הסוהר לפי סעיף 11יא)א( בחוק
החיפוש ,ביחס לנתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי
שניטלו לפי הוראות סימן ג' לפרק ג' בחוק החיפוש
מכלואים ,לצורך ניהולם התקין של בתי הסוהר הצבאיים
ומחנות המעצר;
) (4לקצין בכיר שימונה בדרך שתיקבע בפקודות הצבא,
או לעורך דין שהוא הסמיכו לכך ,תהא הסמכות שהוענקה
לקצין משטרה בכיר לפי סעיף 11ג בחוק החיפוש.
)ב( ההוראות לפי סימנים א' עד ג' של פרק ג' בחוק החיפוש
יחולו לענין נטילת אמצעי זיהוי מכוח סמכות כאמור בסעיף קטן )א(,
לפי הענין ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1לענין סעיף 11ב)ה( בחוק החיפוש  -נטילת אמצעי
הזיהוי תיעשה בבסיס משטרה צבאית ,בבית סוהר צבאי
או במחנה מעצר ,לפי הענין;
) (2לענין סעיף 11ו בחוק החיפוש  -הזימון לשם נטילת
אמצעי הזיהוי כאמור באותו סעיף יהיה לבסיס משטרה
צבאית;
) (3לענין סעיף 11י בחוק החיפוש  -נטילת אמצעי
הזיהוי כאמור באותו סעיף תהא מכלוא המתקבל
למשמורת בבית סוהר צבאי או במחנה מעצר; הוראות
לענין נטילת אמצעי זיהוי תוך שימוש בכוח סביר כאמור
בסעיף 11י)ג( בחוק החיפוש ,ייקבעו בפקודות הצבא.
)ג( הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סימן ד' :סריקת טביעת
אצבעות לשם זיהוי מעוכב ,לפרק ג' בחוק החיפוש ,לשוטר ,יהיו
נתונות לשוטר צבאי לענין סריקת טביעת אצבעות של חייל מעוכב,
בשינויים אלה:
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) (1הליווי או הזימון לשם ביצוע הסריקה כאמור בסעיף
11יב)ב( בחוק החיפוש ,יהיה לבסיס משטרה צבאית;
) (2הוראות לענין ביצוע הסריקה תוך שימוש בכוח סביר,
כאמור בסעיף 11יב)ד( בחוק החיפוש ,ייקבעו בפקודות
הצבא.
)ד( הסמכויות שהוענקו לפי הוראות סעיפים 11יז ו–11יח
בחוק החיפוש לענין הצגת תצלומים מהמאגר לאדם או ברבים ,יהיו
נתונות לגורמים אלה ,לפי הענין:
)(1

לשוטר צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר;

) (2למשטרה הצבאית יהיו הסמכויות שהוענקו
למשטרת ישראל.
)ה( בפקודות הצבא ייקבעו הענינים שיש לקובעם בפקודות
משטרת ישראל לפי סעיפים 11יז ו–11יח בחוק החיפוש; בסעיף זה
"פקודות משטרת ישראל"  -כהגדרתם בפקודת המשטרה ]נוסח
חדש[ ,התשל"א.171971-
)ו( אמצעי זיהוי שניטלו מחייל מכוח סמכות כאמור בסימן ב'
לפרק ג' בחוק החיפוש ,שהוענקה לשוטר צבאי לפי הוראות סעיף קטן
)א( ,יועברו מיידית לידי משטרת ישראל וישמשו לצרכים האמורים
בסעיף 11ד בחוק החיפוש ,בלבד.
)ז(

בסעיף זה -

"אמצעי זיהוי"" ,נתוני זיהוי"  -כהגדרתם בחוק החיפוש ,לפי הענין;
"כלוא"  -כמשמעותו בסעיף 248א)א()".(1
תיקון חוק מידע
גנטי  -מס' 2
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בחוק מידע גנטי ,התשס"א- 182000-
)(1

בפרק ז' ,בכותרת ,המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)(2

בסעיף  ,31ההגדרה "רשויות אכיפת החוק"  -תימחק;

)(3

בסעיף - 32
)א(

בסעיף קטן )א( ,ברישה ,המילים "וכן רשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)(4

בסעיף  ,33המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)(5

בסעיף  ,34המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)(6

בסעיף  ,35בכל מקום ,המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

)(7

בסעיף  ,36פסקה ) - (2תימחק;

)(8

בסעיף - 37
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "בדיקה גנטית לצורך" יבוא "בדיקה גנטית ,על ידי
רשויות הביטחון ,לצורך";

__________
17
18
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .290
ס"ח התשס"א ,עמ'  62ועמ' .178
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בסעיף קטן )ב( ,המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו;

בסעיף  ,50המילים "ורשויות אכיפת החוק"  -יימחקו.

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,191971-בסעיף 95יא -
)(1

בכותרת השולים ,במקום "בגוף החשוד" יבוא "בגוף ונטילת אמצעי זיהוי";

)(2

במקום "בגוף החשוד" יבוא "בגוף ונטילת אמצעי זיהוי".

תיקון פקודת
בתי הסוהר -
מס' 29

 .21בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט ,201969-בסעיף
)22א( ,במקום "בגוף החשוד" יבוא "בגוף ונטילת אמצעי זיהוי".

תיקון פקודת
סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש(
 מס' 11תיקון חוק
עזרה משפטית בין
מדינות  -מס' 4

 .23בחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב ,222002 -בתוספת ,במקום "בגוף החשוד" יבוא
"בגוף ונטילת אמצעי זיהוי".

תיקון חוק
שירות הביטחון
הכללי

 .24בחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל"א ,231971-בסעיף  ,1אחרי ההגדרה
"חוק טיפול בחולי נפש" יבוא:

תיקון חוק הנוער
)שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול(
 -מס' 12

 .22בחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,211998-בסעיף  ,1בהגדרה "חיפוש בגופו
של חשוד" ,במקום "בגוף החשוד" יבוא "בגוף ונטילת אמצעי זיהוי".

""חוקר נוער"  -שוטר ,שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לענין
זה ,הסמיך לחקור נוער;".
 .25שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ימנו לראשונה ועדה מאשרת כאמור בסעיף 14ה
בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  13בחוק זה ,עד תום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק
זה.

מינוי וועדה
מאשרת ,לראשונה

 .26השר לביטחון הפנים ימסור דיווח ראשון לפי סעיף 14י בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף
 13בחוק זה ,לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת עד יום י"ג בשבט התשס"ז ) 1בפברואר
.(2007

דיווח ראשון
לכנסת

תקנות ראשונות שיקבעו את הנסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה
) .27א(
חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי שיותקנו לפי הוראות סעיף )15ב() (3בחוק העיקרי ,כנוסחו
בסעיף  14בחוק זה ,יעמדו בתוקפן  5שנים מיום תחילתו של חוק זה ,וניתן להאריך את תוקפן,
בדרך האמורה באותו סעיף ,לתקופה קצובה או לצמיתות ,לאחר שהשר לביטחון הפנים יגיש
לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )ב(.

תקנות ראשונות
לענין הפקה
חוזרת

)ב( השר לביטחון הפנים יגיש לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,שנה לפחות
לפני תום תוקפן של התקנות הראשונות כאמור בסעיף קטן )א( ,דין וחשבון לענין הפקה
חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי מדגימות ביולוגיות שניטלו לפי הוראות סימן ב' לפרק ג'
בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  9בחוק זה; הדין וחשבון יכלול גם התייחסות למצב הנוהג
במדינות אחרות לענין הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי ,וכן תצורף לו חוות הדעת
של הוועדה המאשרת כמשמעותה בסעיף 14ה בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  13בחוק זה,
לענינים המפורטים בו.
__________
19
20
21
22
23

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשס"ד ,עמ' .348
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,12עמ'  ;248ס"ח התשנ"ז ,עמ' .210
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;356התשס"ג ,עמ' .508
ס"ח התשס"ב ,עמ' .179
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשנ"ז ,עמ' .127
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הוראות מעבר

) .28א( נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי,
שניטלו כדין לפני תחילתו של חוק זה ,רשאית משטרת ישראל להכלילם במאגר ,נוסף על נתוני
זיהוי כאמור בסעיף 11ב בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  9בחוק זה ,ובלבד שלא תכלול במאגר
נתונים לזיהוי גנטי ,אלא אם כן ,בעת הכללתם ,מתקיים לגביהם האמור בסעיף11יג)ב()(2
או ) (3בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  9בחוק זה.
)ב( עד תום חודש מיום מינוי הוועדה המאשרת לפי הוראות סעיף  ,25רשאית
משטרת ישראל ,על אף הוראות סעיף 14ה בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  13בחוק זה ,להמשיך
ולהפיק נתונים לזיהוי גנטי מאתרים ב– ,DNAאף שלא אושרו לפי הוראות אותו סעיף ,הכל
כפי שהיה נהוג ערב תחילתו של חוק זה.
)ג( בסעיף זה" ,אמצעי זיהוי"" ,המאגר"" ,נתוני זיהוי" ו"נתונים לזיהוי גנטי" -
כהגדרתם בסעיף  1בחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3בחוק זה.

תחילה

.29

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ציפי לבני
שרת המשפטים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

תיקון טעות בחוק ועדות חקירה )תיקון מס'  ,(5התשס"ה―*2005
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח(1948-
 .1בחוק ועדות חקירה )תיקון מס'  ,(5התשס"ה) 2005-להלן  -תיקון מס'  ,(5בסעיף ,1
בפסקה ) ,(1במקום "למניעת פגיעה של ממש בביטחון המדינה" צריך להיות ""למניעת פגיעה
של ממש בביטחון המדינה" ,במקום "על יחסי" יבוא "ביחסי" ,במקום "על ענין" יבוא "בענין"",
במקום "על שלומו או פרטיותו" צריך להיות "בשלומו או בפרטיותו" ,ובמקום "על דרכי" צריך
להיות "בדרכי".
.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מס' .5

כ"ט באייר התשס"ה ) 7ביוני (2005
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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