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באב התשס"ה (1 בספטמבר 2005). כ"ז ביום זה חוק תחילתו של  .4
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המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

(12 מס' (תיקון וחיפוש) הדין הפלילי (מעצר סדר פקודת לתיקון  חוק
(חיפוש ותפיסת מחשב), התשס"ה―2005*

 - (להלן התשכ"ט-11969  חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין סדר בפקודת .1
מטרות את "והמפרט יבוא ומטרותיו" החיפוש תנאי "ואת במקום 23א(ב), בסעיף הפקודה),

לנדרש". מעבר אדם של בפרטיותו יפגעו שלא באופן שייקבעו ותנאיו החיפוש

יבוא: ואחריו "(א)" יהיה סעיף קטן בו האמור לפקודה, 26 בסעיף .2
יקבע המשטרה של הכללי המפקח (א), קטן בסעיף האמור בכלליות לפגוע בלי "(ב)
שלמותו ועל על הפרטיות שמירה לצורך מחשב לחומר לענין חדירה נוספות הוראות
ישראל משטרת שתיעשה בפקודות יכול זה קטן סעיף קביעה לפי המחשב; חומר של
בידי בנהלים שתיעשה ויכול חדש], התשל"א-21971, [נוסח המשטרה כהגדרתן בפקודת

הסמיכו לכך." שהוא משטרה קצין בידי או המשטרה של המפקח הכללי

יבוא: (ב) אחרי סעיף קטן לפקודה, 32 בסעיף .3
להפרידו וניתן (ב) קטן כהגדרתו בסעיף של מוסד בשימושו שאינו מחשב נתפס "(ב1)
לבית כראיה הגשתו או חילוטו אינו דרוש לצורך והמחשב מחשב, חומר המגלם מדבר
תפיסתו,  מיום 30 ימים בתוך נלקח שממנו לאדם המחשב את המשטרה תחזיר המשפט,
שלא לתקופה האמורה התקופה הארכת על לצוות שלום משפט בית רשאי ואולם

לעת." מעת כך על ולצוות ולחזור ימים, 30 על תעלה

יבוא: לפקודה 32 סעיף אחרי .4
חומר "העתקת

מחשב
זה חוק הוראות לפי שנתפס במחשב המשתמש אדם לבקשת (א) 32א.
העתק לקבל המשטרה לו תאפשר כאמור, במחשב מחשב חומר לו שיש או
בדרגת התפיסה; קצין מיום ימים ארבעה בתוך לו, המחשב הדרוש מחומר
תידחה, ההעתק שמסירת להורות רשאי מזאת גבוהה בדרגה או ניצב סגן
על תעלה לא דחיה תקופת שכל ובלבד לעת, מעת כך על ולהורות ולחזור
משפט  בית 16 ימים; על יעלה לא הדחיה תקופות כל ושסך ימים ארבעה
לתקופה תידחה ההעתק שמסירת לצוות מיוחדות בנסיבות רשאי שלום
תעלה לא תקופת דחיה ובלבד שכל לעת, כך מעת ולחזור ולצוות נוספת,

ימים. 15 על

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (20 ביוני 2005); התשס"ה בסיון י"ג ביום בכנסת התקבל  *

.149 עמ' התשס"ה (17 במאי 2005), באייר ח' מיום  ,78 ― הכנסת חוק  
.501 עמ' התשס"ה, ס"ח ;284 עמ' חדש 12, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

.390 עמ' חדש 17, נוסח ישראל, מדינת דיני  2
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מפקח משנה  בדרגת משטרה קטן (א), קצין בסעיף האמור אף על (ב)   
סבר אם כאמור העתק מסירת  לאפשר שלא רשאי מזו  גבוהה בדרגה או
או לביצוע החקירה לשיבוש ההעתק תביא שמסירת סביר קיים חשש כי

עבירה.

לכך,  הועידה  שהמשטרה במקום תהיה המחשב חומר העתקת (ג)   
23א. כאמור בסעיף מיומן תפקיד בעל ותתבצע בידי

סעיף זה רשאי  לפי מחשב מחומר העתק לקבל בקשה על דחיית (ד)   
שלום." משפט בית לפני קטן (א) לערור סעיף לפי בקשה שהגיש מי

יבוא "38 עד   34 סעיפים לפי המשפט בית "החלטת במקום לפקודה, 38א(א) בסעיף .5
. זה" פרק לפי המשפט בית "החלטת
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התשס"ה―2005* ,(14 מס' (תיקון ביטוח עסקי על הפיקוח חוק

בסעיף 78ט(ב), העיקרי), החוק התשמ"א-11981 (להלן- ביטוח, עסקי על הפיקוח בחוק .1
יבוא: (9) פסקה אחרי

מי שמתקיימים נכות מהקרן של קצבת משולמת יופחת שיעור הנכות שלפיו לא (10)"
ה' יום שבין בתקופה הנכות שיעור את להפחית החלטה התקבלה אם גם אלה, כל בו

זה:  חוק של פרסומו מועד (1 באוקטובר 2003) לבין התשס"ד בתשרי

החודש לפני נקבעה מהקרן נכות קצבת  לקבלת  זכאותו בדבר ההחלטה (א)
המקורית); ההחלטה זו- (בפסקה האחיד בתקנון כהגדרתו הקובע

;2003 ספטמבר לו מהקרן קצבת נכות בעבור חודש שולמה (ב)

קצבה; אותה לקבלת קצובה תקופה נקבעה לא המקורית בהחלטה (ג)

מאלה: התקיים אחד (ד)

שבו  יותר לפני המועד או  60 חודשים היה המקורית ההחלטה מועד (1)
התקבלה לגביו לא ואם נכותו, שיעור את להפחית ההחלטה התקבלה לגביו

נכות חוזרת;  לבדיקת זימונו לפני יותר 60 חודשים או - כאמור החלטה

המועד לפני האחיד, בתקנון כהגדרתו מוקדמת פרישה לגיל הגיע הוא (2)
התקבלה ואם לא נכותו, שיעור את להפחית החלטה התקבלה לגביו שבו

חוזרת." נכות לבדיקת זימונו לפני האמור לגיל הגיע - כאמור החלטה לגביו

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (20 ביוני 2005); התשס"ה בסיון י"ג ביום בכנסת התקבל  *

.158 עמ' התשס"ה (7 ביוני 2004), באייר כ"ט מיום  ,81 ― הכנסת חוק  
.331 עמ' התשס"ה, ס"ח התשמ"א, עמ' 208;  1
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