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הוספת סעיף 2א

 .1בחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי"א―) 11951להלן ― החוק
העיקרי( ,אחרי סעיף  2יבוא:
"חסינות בפני
האזנת סתר

2א) .א(

חבר הכנסת יהיה חסין בפני האזנת סתר.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי שופט של בית המשפט העליון
להתיר בצו האזנת סתר ,אם שוכנע שיש יסוד לחשד שחבר הכנסת חשוד
בעבירה ונתקיימו התנאים שבאחד מאלה:
) (1נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון ,כשהעבירה היא
מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה ,והאזנת הסתר
הכרחית מטעמי ביטחון המדינה;
) (2נתבקש לכך בכתב מאת קצין משטרה מוסמך ,כשהעבירה היא
עבירת רצח ,הריגה ,עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה
או עבירה של עסקת סמים כהגדרתה בפקודת הסמים המסוכנים
]נוסח חדש[ ,התשל"ג― ,21973או קשר לעבור אחת העבירות האמורות,
והאזנת הסתר הכרחית למניעתה או לחקירתה של העבירה.
)ג( בקשה להיתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן )ב( תוגש באישור היועץ
המשפטי לממשלה.
)ד( הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד ,ומטעם המבקש יתייצב קצין
בדרגת ניצב משנה ומעלה או ראש מחלקה בשירות הביטחון הכללי ומעלה
שיקבע ראש השירות ,לפי הענין.
)ה( בהיתר יתוארו שמו ופרטי זהותו של חבר הכנסת אשר האזנה
לשיחותיו הותרה ,וכן זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים לשמש
לקליטה ,להעברה או לשידור של בזק ,ואשר האזנה אליהם הותרה ,ומקום
השיחות או סוגן ,הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה
שהותרו.
)ו( בהיתר תפורש תקופת תוקפו; התקופה לא תעלה על שלושה
חודשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם ,לפי בקשה
שהוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.
)ז( התיר שופט האזנת סתר ,רשאי הוא להתיר גם כניסה למקום לצורך
התקנת אמצעים הנדרשים להאזנה ,פירוקם או סילוקם; פרטי המקום שאליו
הותרה הכניסה יפורטו בהיתר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות
סעיף  6לחוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת ,התשכ"ח―.31968

__________
* התקבל בכנסת ביום ג' באדר ב' התשס"ה ) 14במרס  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,65מיום כ"ט בטבת התשס"ה ) 10בינואר  ,(2005עמ' .84
 1ס"ח התשי"א ,עמ'  ;228התשס"ד ,עמ' .398
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526
 3ס"ח התשכ"ח ,עמ' .197
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)ח( ניתן היתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן )ב() ,(2תהיה ההאזנה על דרך
של הקלטה בלבד ,אלא אם כן הורה השופט ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,על
דרך אחרת ,שתפורט בצו; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את
ההיתר ,באופן שייקבע לענין זה לפי סעיף 9א)ג( לחוק האזנת סתר ,התשל"ט―
) 41979בחוק זה ― חוק האזנת סתר(.
)ט( השופט שנתן את ההיתר לפי סעיף קטן )ב() ,(2ובהעדרו שופט אחר
של בית המשפט העליון ,רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל
ולעיין בו במעמד מבקש ההיתר.
)י( מצא השופט כי חומר הקלטה שההאזנה אליו הותרה בסעיף
קטן )ב() (2כולל חומר הנוגע לעבירה שבשלה ניתן ההיתר ,לעבירה אחרת מסוג
פשע ,או חומר העשוי להביא למניעתה של עבירה כאמור ,יורה על העברתו
של חומר זה בלבד למבקש ההיתר ,בדרך שתיקבע לענין זה לפי סעיף 9א)ה(
לחוק האזנת סתר; מצא השופט כי חומר ההקלטה אינו כולל חומר חקירה
כאמור ― יורה על הגבלת הגישה לחומר.
)יא(

לכל מונח בסעיף זה תהא המשמעות שיש לו בחוק האזנת סתר.

)יב( תקנות לפי סעיף זה יותקנו כאמור בסעיף  15לחוק האזנת סתר,
ואולם הן יותקנו באישור ועדת הכנסת במקום באישור ועדות הכנסת המנויות
בו".

.2

בסעיף 13ד)ד() (5לחוק העיקרי ,במקום "על פי סעיפים  3ו 5-לחוק שכר חברי הכנסת ,תיקון סעיף 13ד

התש"ט― "1949יבוא "על פי פרק ט' לחוק הכנסת ,התשנ"ד―."51994

.3

בסעיף 13ה)ב( לחוק העיקרי ,במקום "רשאית ועדת האתיקה לקבוע" יבוא "רשאית ועדת תיקון סעיף 13ה

הכנסת לקבוע".

.4

בחוק האזנת סתר ,התשל"ט―― 1979
)(1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "רשות ביטחון" יבוא:

תיקון חוק האזנת
סתר ― מס' 2

""חוק חסינות חברי הכנסת" ― חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם,
התשי"א―;"61951
) (2בסעיף )6ו( ,במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי פרק זה ,סעיף 9א)א() (2וסעיף 2א
לחוק חסינות חברי הכנסת;",
)(3

אחרי סעיף  7יבוא:

"שיחות חסויות
שנקלטו בדרך
אגב

7א) .א( נקלטה במסגרת האזנת סתר כדין לפי סעיפים  7 ,6או
9א)א() ,(2שיחה עם חבר הכנסת ,תופסק ,מיד עם היוודע למאזין
שמדובר בחבר הכנסת ,הקשבה לה ,ולא ייערך תמליל שלה; חומר
ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר.
)ב( השופט שנתן את ההיתר ,ובהעדרו שופט מוסמך אחר
כאמור בסעיף )6א( ,רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת
תמליל ולעיין בו.
)ג( מצא השופט ,כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות
שלשמן ניתן להתיר האזנת סתר לפי סעיף )6א( ,וכי הצורך בגילוי

__________
4
5
6

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;118התשנ"ה ,עמ' .180
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;228התשס"ה ,עמ' .260
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החומר לשם כך עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת
למלא את תפקידו ,יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש ,בדרך
שתיקבע; השופט יורה על אופן הטיפול ביתרת חומר ההקלטה;".
) (4בסעיף  ,12אחרי "לפי חוק זה" יבוא "או לפי סעיף 2א לחוק חסינות חברי
הכנסת;",
) (5בסעיף )13א( ,ברישה ,אחרי "להוראות חוק זה" יבוא "או להוראת סעיף 2א לחוק
חסינות חברי הכנסת".
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

חוק הספרים )חובת מסירה וציון הפרטים( )תיקון(,
תיקון סעיף 2

.1

התשס"ה―*2005

בחוק הספרים )חובת מסירה וציון הפרטים( ,התשס"א― ,12000בסעיף )2ג( ―
) (1האמור בו יהיה פסקה ") ,"(1ובה ,במקום "יימסר בלא תמורה" יבוא "יימסר,
בתמורה כאמור בפסקה );",(2
)(2

אחרי פסקה ) (1יבוא:
") (2התמורה בעבור ספר או עיתון תהיה עשרים וחמישה אחוזים מהמחיר
הקטלוגי שלו במועד המסירה ,ובאין מחיר ― לפי הערך המקובל של ספר או
עיתון מסוג דומה ,ועלות המשלוח בדואר רשום; הכנסת תשלם את התמורה
האמורה לאחר שהספר או העיתון נמסר לה; לענין זה" ,המחיר הקטלוגי" ―
המחיר של הספר או העיתון ,כפי שקבע מי שחלה עליו חובת המסירה ,כשהוא
כולל מס ערך מוסף.
) (3הכנסת רשאית להחזיר למוסר ,על חשבונה ,ספר או עיתון שנמסר לה
כאמור בפסקה ) ;(1עשתה כן בתוך  14ימים מיום קבלת הספר או העיתון ― לא
תשלם את התמורה כאמור בפסקה )".(2

תחילה ותחולה  .2תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בסיון התשס"ה ) 1ביולי  ,(2005והוא יחול על ספר או עיתון
שנמסר לכנסת ביום התחילה ואילך.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

לימור לבנת
שרת החינוך התרבות והספורט
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י' באדר ב' התשס"ה ) 21במרס  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,72מיום כ' באדר א' התשס"ה ) 1במרס  ,(2005עמ' .120
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .80

262
המחיר  1.42שקל חדש

ISSN 2832―0334

ספר החוקים  ,1991י"ג באדר ב' התשס"ה24.3.2005 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

