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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק להגנה על הציבור מפני פרסומים מסוכנים ברשת האינטרנט, 
התשפ"ב-2022

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

מטרתושלחוקזהלייעלאתההתמודדותשל  כללי
ברשת תכנים של פרסום עם ישראל מדינת 
האינטרנט)המרשתת(אםהפרסוםמהווהעבירהפלילית,
שהמשך לכך ממשית אפשרות קיימת העניין ובנסיבות
או הציבור בביטחון אדם, של בביטחונו יפגע הפרסום
בביטחוןהמדינה,וזאתבאמצעותמניעתהמשךהפרסום

שלתכניםאלהאוצמצוםמרבישלהחשיפהאליהםע

ההתפתחויותהטכנולוגיותשחלובשניםהאחרונות
ברשתות זה ובכלל האינטרנט, ברשת הגובר והשימוש
החברתיות,מאפשריםקיוםשיחציבוריבאופןנגישוזמין
ובעלותמזעריתעבכךלמעשהמקדמתהרשתאתהגשמת
יסוד מהווהאבן אשר לחופשהביטוי, הזכותהחוקתית
בשיטתהמשטרהדמוקרטיתהנהוגהבמדינתישראל,ואשר
זוכהלמעמדאיתןורב־שניםבשיטתהמשפטהישראליתע
לצדהיתרונותכאמור,ישהמנצליםאתרשתהאינטרנט
או לאלימות הסתה דברי פרסום כגון: עבירות, לביצוע
שאינה פגיעה בהם שיש פרסומים מין, עבירות לטרור,

מוצדקתבפרטיותושלאדם,ועודע

בשניםהאחרונותקיימתמגמהעולמיתשלעלייה
בהיקףהשימושבאינטרנטלצורךפרסוםתכניםמזיקיםע
מגמהזוהביאה,ביןהשאר,לעלייהברףהאלימותובהסתה
תופעות למיגור המאמץ בעולםע שונות במדינות לטרור
פעולה שיתוף המצריך גבולות חוצה מאמץ הוא אלה
ישראל מדינת גם שונותע משפט ושיטות ממשלות בין
מתמודדתבשניםהאחרונותעםתופעהזו,ועלכןנדרשת

הרחבתושלארגזהכליםהמשפטייםלהתמודדותעימהע

במקריםמסוימים,שבהםמדוברבפרסומיםמזיקים
ברשתהאינטרנט-בשלמאפייניה,ובכללזההזמינות,
הרחבה והתפוצה האנונימיות הנגישות, המהירות,
והגלובליות-הדברטומןבחובולעיתיםפגיעהבביטחונו
שלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה,וזאתבין
שהאתרשבופורסםהתוכןמאוחסןבשרתבישראלובין

שהואמאוחסןבשרתמחוץלישראלע

אםכן,הצעהזועניינהביצירתושלכלינוסףשישמש
אתגורמיהאכיפהבהתמודדותעםהתופעהעלשםכך,מוצע
להסמיךאתביתהמשפטהמחוזי)להלן-ביתהמשפט(
לתת,לבקשתתובעכהגדרתוהמוצעת,צולהסרתתוכן
מרשתהאינטרנטבמקריםשבהםמתקיימיםשניתנאים
מצטברים:האחד,שפרסוםהתוכןמהווהעבירהפלילית,
והשני,שישאפשרותממשיתשהמשךפרסוםהתוכןיפגע

בביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינהע

כליזהישמשעלפיהמוצעאתהרשויותלצדהכלי
הפליליולאכתחליףלועבשונהמהדיןהפליליהמכווןנגד
שעבר מפרסם בענישת עניינו ובהתאם, התוכן מפרסם
יעילה התמודדות לאפשר המוצע הכלי נועד עבירה,
ומהירה,ועםזאתשקולהומידתית,עםהתוכןהמזיקעצמו,

במטרהלהקטיןאתהסיכוןהנשקףממנוע

יודגש,כיהחוקהמוצעלאנועדלהתמודדעםכלסוגי
הפרסומיםהמזיקיםעכך,פרסומיםהפוגעיםבשמוהטובשל
אדםאובפרטיותו,כשלעצמם,ואםאיןאפשרותממשית
שיביאולפגיעהבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראו
בביטחוןהמדינה)בלילהפחיתמחומרתם(,לאייכללובגדר

הפרסומיםשלהסרתתוכנםמכווןהחוקהמוצעע

הסרתתכניםמהמרחבהמקווןטומנתבחובהפגיעה
הסרת שבהם במקרים במיוחד וזאת הביטוי, בחופש
התוכןנעשיתטרםמיצויההליךהפליליעעםזאת,בשל
התרחבותהשיחהמקווןבשניםהאחרונות,כךשהואכולל
גםפרסומיםמסוכניםכמואלהשמוצעלהתמודדאיתם
בהצעתחוקזו,ובשיםלבלמאפייניוהמיוחדיםשלהפרסום
וייחודי חדש כלי של קביעה נדרשת האינטרנט, ברשת
שיאפשרהתמודדותיעילהעםפרסומיםכאמור,אךזאת
שהפגיעה כך הפעלתו, לעניין ברורות הגבלות בהטלת
בזכותלחופשביטויבכללובשיחהחופשיהמאפייןאת

רשתהאינטרנטבפרט,לאתעלהעלהנדרשע

הממשלה בידי הונחה בעיקרה דומה חוק הצעת
עמ' התשע"ז, הממשלה הצעותחוק )ראו: ה־20 בכנסת
42ו()להלן-הצעתהחוקהממשלתית(,אושרהבקריאה
ו201(ונדונה )2בינואר ראשונהביוםד'בטבתהתשע"ז
בוועדהבכנסת,עדאישורהבשינוייםמסוימיםלהצבעה
לא דבר, של בסופו זאת, עם ושלישיתע שנייה בקריאה
התקיימההצבעהכאמורבכנסתעלהצעתהחוקהאמורה,

ולכןהיאמתפרסמתכעתמחדש,בשינוייםקליםע

בחוק המשמשים מונחים כמה להגדיר מוצע  סעיף 1
"אתר כי להבהיר מוצע השאר בין המוצעע 
כולל אינטרנט, אתר כל הוא זה חוק לעניין אינטרנט"
יישומון)אפליקציה(,שישלציבוראולחלקממנואפשרות
הגישה או הכניסה אם אף וזאת אליו, גישה או כניסה
כרוכות או בסיסמה או בקוד שימוש דורשות כאמור
בתשלום,ואףאםהשרתשהאתרמאוחסןבונמצאמחוץ
לישראל,וזאתלנוכחהפגיעההאפשריתהצפויהבישראל

מפרסוםשלתכניםהמאוחסניםגםבשרתיםמחוץלהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"אתראינטרנט"-אתראינטרנט,לרבותיישומון,שישלציבוראולחלקממנואפשרות
כניסהאוגישהאליו,אףאםהכניסהאוהגישהאליודורשותשימושבקודאו
בסיסמה,ביןבתשלוםוביןבלאתשלום,ביןשהשרתשהואמאוחסןבונמצא

בישראלוביןשהואנמצאמחוץלישראל;

"גורםמוסמךבכיר"-עובדמדינהבכירשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולעניין
חוקזה;

"ספקשירותאיתוראינטרנטי"-מישמספק,באמצעותרשתהאינטרנט,שירותשל
איתורמידעברשתהאינטרנטבאופןאלקטרוני;

"צולהסרתתוכן"-כמשמעותובסעיף2)א(;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12)א()1()א(או)2(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-82ע11,שהיועץהמשפטילממשלההסמיכולטפלבבקשותלמתןצו

להסרתתוכןע

פרק ב': צו להסרת תוכן

שופטביתהמשפטהמחוזישנשיאביתהמשפטהמחוזי)להלן-ביתהמשפט(2עצולהסרתתוכן )א(
הסמיכולכך,רשאי,עלפיבקשהשלתובע,לתתצוהמחייבמפרסםתוכן,אובעלים,
מנהלאומפעילשלאתראינטרנטשבופורסםתוכן,להסיראתהתוכןמאתרהאינטרנט,
אםשוכנעכיפרסוםהתוכןכאמורמהווהעבירהפליליתובנסיבותהענייןישאפשרות
ממשיתשהמשךהפרסוםכאמוריפגעבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחון

המדינה)בחוקזה-צולהסרתתוכן(ע

"אתראינטרנט"-אתראינטרנט,לרבותיישומון,שישלציבוראולחלקממנואפשרות
כניסהאוגישהאליו,אףאםהכניסהאוהגישהאליודורשותשימושבקודאו
בסיסמה,ביןבתשלוםוביןבלאתשלום,ביןשהשרתשהואמאוחסןבונמצא

בישראלוביןשהואנמצאמחוץלישראל;

"גורםמוסמךבכיר"-עובדמדינהבכירשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולעניין
חוקזה;

"ספקשירותאיתוראינטרנטי"-מישמספק,באמצעותרשתהאינטרנט,שירותשל
איתורמידעברשתהאינטרנטבאופןאלקטרוני;

"צולהסרתתוכן"-כמשמעותובסעיף2)א(;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12)א()1()א(או)2(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-82ע11,שהיועץהמשפטילממשלההסמיכולטפלבבקשותלמתןצו

להסרתתוכןע

פרק ב': צו להסרת תוכן

שופטביתהמשפטהמחוזישנשיאביתהמשפטהמחוזי)להלן-ביתהמשפט(2ע )א(
הסמיכולכך,רשאי,עלפיבקשהשלתובע,לתתצוהמחייבמפרסםתוכן,אובעלים,
מנהלאומפעילשלאתראינטרנטשבופורסםתוכן,להסיראתהתוכןמאתרהאינטרנט,
אםשוכנעכיפרסוםהתוכןכאמורמהווהעבירהפליליתובנסיבותהענייןישאפשרות
ממשיתשהמשךהפרסוםכאמוריפגעבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחון

המדינה)בחוקזה-צולהסרתתוכן(ע

צולהסרתתוכן

כאמור,חוקזהנועדלייעלאתההתמודדותשל  סעיף 2
מדינתישראלעםפרסוםתוכןהמהווהעבירה 
פליליתבנסיבותשבהןקיימתאפשרותממשיתשהמשך
הפרסוםיפגעבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחון
המדינהעלשםכךמוצעלהסמיךאתביתהמשפטלתת,
לבקשתתובע,צולהסרתתוכןהפרסוםמאתראינטרנט)להלן
-צולהסרתתוכן(עצוכאמוריכוללהיותמופנהלמפרסם
התוכןוכןלבעלים,למנהלאולמפעילשלאתרהאינטרנט
שבופורסםהתוכן,וזאתכאמורביןשהאתרמאוחסןבשרת

בישראלוביןשהואמאוחסןבשרתמחוץלישראלע

כמוכןמוצעלהסמיךאתביתהמשפטלחייב,בצו
להסרתתוכן,גםספקשירותאיתוראינטרנטיכהגדרתו
המוצעת)להלן-ספקשירותאיתור(,שלאלאפשראת
איתורושלהתוכןברשתהאינטרנטעמשמעותהטלתחובה
זועלספקשירותאיתורהיאשיהיהעליולמנועגישה
לתוכןהאמורבאמצעותהשירותשהואנותן,למשלעל

ידיהסרתתוצאותהחיפושע

בשלהחששלפגיעהבחופשהביטוי,כאמורבחלק
הכללישלדבריההסבר,מוצעלקבועשניתנאיםמצטברים
שרקבהתקיימםיוסמךביתהמשפטלתתצולהסרתתוכןע
התנאיהראשוןהואשפרסוםהתוכןמהווהעבירהפלילית,
ויובהרלענייןזהכיאיןמדוברבדרישהלהוכחתיסודות
פליליע בהליך הנדרשים ההוכחה ובדרכי ברף העבירה
התנאיהשניהואשבנסיבותהענייןישאפשרותממשית
שהמשךפרסוםהתוכןיפגעבביטחונושלאדם,בביטחון

הציבוראובביטחוןהמדינהע

לבחוןאת המשפט שלבית בבואו מטבעהדברים,
התקיימותושלהתנאיהשני,כלומראתקיומהשלאפשרות
ממשיתשהמשךהפרסוםיביאלפגיעהבאינטרסיםהמוגנים
האמורים-הואייתןאתדעתו,ביןהשאר,לטיבהפגיעה
האפשרית,למיהותמפרסםהתוכן)אםהואידוע(,לאווירה
השוררתבציבור,להיקףהקייםוהפוטנציאלישלהפרסום,

לקהלהיעדשלו,להקשרשלהפרסוםולמקומוע

נוסףעלהשיקוליםהרלוונטייםלבחינתהתקיימות
הרףההסתברותיהנדרש,ובשיםלבלפגיעהבחופשהביטוי
הטמונהבכלצולהסרתתוכן,יידרשביתהמשפטלשקול,
ביןהשאר,אתחומרתהעבירהשנעברה,אתמידתהסיכון
לפגיעהבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחון
המדינה,אתהפגיעההצפויהבחופשהביטויעקבמתן
הצו,ובכללזהקיומושלערךחדשותי,אומנתיאופוליטי
בהמשךהפרסום,אתהסיכוןלהסרתתוכןהנלווהלתוכן
המהווהעבירהוהפגיעההצפויהעקבהסרתתוכןכאמור,

וכןאתהזיקהשלהאתרלישראלע

שבית יכול לישראל, האתר של הזיקה בשקילת 
המשפטישקול,ביןהשאר,אתנגישותהתכניםשבאתר
-כולםאומקצתם-למשתמשיםבישראלואםקיימים
לציבור באתר תכנים של התאמה או הכוונה מיקוד,
בישראל,וכןאתהשיעורהיחסישלהמשתמשיםבאתר

בישראלואתהיקףפעילותהאתרבישראלע

אשרלתוכנושלצולהסרתתוכן,מוצעכיהואיכלול,
ביןהשאר,פרטיםשעשוייםלאפשראתאיתורהתוכןנושא

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



הצעותחוקהממשלה-וע14,ח'בשבטהתשפ"ב,2022ע1ע10 482

בבואולתתצולהסרתתוכן,ישקולביתהמשפט,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

חומרתהעבירהשנעברה; )1(

מידתהסיכוןלפגיעהבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחון )2(
המדינהעקבהמשךפרסוםהתוכן;

הפגיעההצפויהבחופשהביטויעקבמתןהצו,ובכללזהקיומושלערך )3(
חדשותי,אומנותיאופוליטיבהמשךפרסוםהתוכן;

והפגיעה עבירה מהווה שפרסומו לתוכן הנלווה תוכן להסרת הסיכון )4(
הצפויהבחופשהביטויעקבהסרתתוכןכאמור;

הזיקהשלאתרהאינטרנטלישראלע )5(

בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפט,נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,גםלחייב )ג(
ספקשירותאיתוראינטרנטישלאלאפשראתאיתורהתוכןשלגביוניתןהצו,ברשת

האינטרנטע

צולהסרתתוכןיכלול,ביןהשאר,פרטיםשישבהםכדילאפשראתאיתורהתוכן )ד(
שישלהסירואולאלאפשראתאיתורו,לפיהעניין,והמועדלביצועהצו;שרהמשפטים

רשאילקבועפרטיםכאמורשייכללובצולהסרתתוכןע

בקשהלמתןצולהסרתתוכןתוגשלאחרשהיועץהמשפטילממשלהאוגורם )ה(
מוסמךבכירנתןאתהסכמתולכך,בכתבע

סברתובעכיביצועהצולהסרתהתוכןבאופןמיידיחיוניבנסיבותהענייןכדי )ו(
למנועפגיעהכאמורבסעיףקטן)א(,יצייןזאתבבקשהלמתןהצו,וביתהמשפטידון
ויחליטבבקשהבהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמ־48שעותממועדהגשתה;ביתהמשפט
רשאישלאלקבלהחלטהבבקשהבתוךהתקופההאמורה,אםלאשוכנעכיביצועהצו
באופןמיידיחיונילמניעתהפגיעהכאמור,אואםלאניתןלקבלהחלטהעדלמועד

האמורמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

סדרידיןבבקשה
למתןצולהסרת

תוכן

לדיוןבבקשהלמתןצולהסרתתוכןיוזמנומפרסםהתוכןאוהבעלים,המנהלאו3ע )א(
המפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםהתוכןהאמור,ולדיוןבבקשהלמתןצולהסרת
תוכןהמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמורבסעיף2)ג(-יוזמןגםספקשירות
האיתורהאינטרנטי)בחוקזה-המשיבים(,והכולאםאיןמניעהלהזמינם,כולםאו
חלקם,בנסיבותהעניין,ובכללזהבשלכךשלאניתןלאתרםבשקידהסבירהאובשל
נסיבותשלדחיפותמיוחדת;הייתהמניעהלהזמיןמימהמשיבים,יפרטהתובעלפני

ביתהמשפטבבקשהלמתןהצואתהנסיבותשלאמאפשרותאתהזמנתוע

הצו)כגוןמקוםהפרסום,מועדהפרסוםוזהותהמפרסם,
אםהיאידועה(,וכןאתהמועדשבוישלבצעאתהצו,
כלומר,להסיראתהתוכןאולאלאפשראתאיתורו,לפי
הענייןעכמוכןמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,כסמכות

רשות,לקבועבתקנותאילופרטיםכאמורייכללובצוע

המוצע, הכלי בהפעלת הנדרשת הזהירות לנוכח
כי לקבוע מוצע הביטוי, חופש של מחשיבותו הנובעת
בקשהלצולהסרתתוכןתוגשבידיפרקליטמפרקליטות
המדינהאותובעמהתביעההמשטרתית,שהוסמכולכך

"תובע" הגדרת )ראו לממשלה המשפטי היועץ ידי על
בסעיף1לחוקהמוצע(,וכןכיפנייהלביתמשפטבבקשה

למתןצולהסרתתוכןתוגשבהסכמהבכתבשלהיועץ
הסמיך בכירשהוא המשפטילממשלהאועובדמדינה
לענייןחוקזה)ראוהגדרת"גורםמוסמךבכיר"בסעיף1

לחוקהמוצע(ע

מוצעלקבועהוראותלענייןסדריהדיןשיחולו  סעיף 3
בבקשהלמתןצולהסרתתוכןע 

התוכן מהסרת להיפגע שעלול למי לאפשר כדי
בבקשה הדיון כי לקבוע מוצע טענותיו, את להשמיע
לדיון הצדדים; במעמד יתקיים תוכן להסרת צו למתן
יוזמנו,עלפיהמוצע,מפרסםהתוכןוהבעלים,המנהל,או
המפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםהתוכן,וכןנציגי

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הדיוןבמתןצולהסרתתוכןיתקייםבמעמדהמשיביםשהוזמנולדיון;ואולםבית )ב(
המשפטרשאילתתצולהסרתתוכןשלאבמעמדחלקמהמשיביםכאמוראולתתאת
הצובמעמדצדאחד,אםשוכנעכיבנסיבותהענייןישמניעהלהזמינםכאמורבסעיף

קטן)א(אואםראהכימימהמשיביםהוזמןלדיוןולאהתייצבע

פרסוםהודעהעל
החלטותבעניין

בקשותלמתןצו
להסרתתוכן

הודעהלציבורבדברהחלטותשלביתהמשפטבענייןבקשותלמתןצולהסרתתוכן4ע
תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים,ותכלולאתהעבירהוהעילהשבשלהן

התבקשהצו;שרהמשפטיםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהודעהכאמורע

5עהסרתהעתק


בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפט,לאחרששקלאתהשיקוליםשבסעיף2)ב(, )א(
לקבועכיהצויחולגםלגביכלהעתקשלהתוכןנושאהצו)בחוקזה-העתק(,שפורסם
באתראינטרנטלפנימתןהצואובתוךשישהחודשיםמיוםשניתן,והכולבכפוף

לדרישתגורםמוסמךבכירכאמורבסעיףקטן)ב(ע

קבעביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיגורםמוסמךבכירלפנותלמפרסם )ב(
ההעתק,אולבעלים,למנהלאולמפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםההעתק,ולדרוש
מהםאתהסרתההעתק,ואםהצוכאמורמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמור
בסעיף2)ג(-לפנותגםלספקשירותהאיתורהאינטרנטיולדרושממנושלאלאפשר
אתאיתורההעתק,והכולובלבדשהגורםהמוסמךהבכירשוכנעכיבנסיבותהעניין
בשיםלבלחלוףהזמןולשינוי גםלגביההעתק, 2)א( מתקיימיםהתנאיםשבסעיף
הנסיבותממועדמתןהצוהמקורי;הגורםהמוסמךהבכיריצייןבפנייתולפיסעיףקטן

זהאתהפרטיםכאמורבסעיף2)ד(ע

כלמישרואהאתעצמונפגעמדרישהשלגורםמוסמךבכירלפיסעיףקטן)ב(, )ג(
רשאילעתורבעניינהלביתהמשפטשנתןאתהצולהסרתהתוכןע

הדיוןבמתןצולהסרתתוכןיתקייםבמעמדהמשיביםשהוזמנולדיון;ואולםבית )ב(
המשפטרשאילתתצולהסרתתוכןשלאבמעמדחלקמהמשיביםכאמוראולתתאת
הצובמעמדצדאחד,אםשוכנעכיבנסיבותהענייןישמניעהלהזמינםכאמורבסעיף

קטן)א(אואםראהכימימהמשיביםהוזמןלדיוןולאהתייצבע

הודעהלציבורבדברהחלטותשלביתהמשפטבענייןבקשותלמתןצולהסרתתוכן4ע
תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים,ותכלולאתהעבירהוהעילהשבשלהן

התבקשהצו;שרהמשפטיםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהודעהכאמורע

פרסוםהודעהעל
החלטותבעניין

בקשותלמתןצו
להסרתתוכן

5ע


בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפט,לאחרששקלאתהשיקוליםשבסעיף2)ב(, )א(
לקבועכיהצויחולגםלגביכלהעתקשלהתוכןנושאהצו)בחוקזה-העתק(,שפורסם
באתראינטרנטלפנימתןהצואובתוךשישהחודשיםמיוםשניתן,והכולבכפוף

לדרישתגורםמוסמךבכירכאמורבסעיףקטן)ב(ע

הסרתהעתק

קבעביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיגורםמוסמךבכירלפנותלמפרסם )ב(
ההעתק,אולבעלים,למנהלאולמפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםההעתק,ולדרוש
מהםאתהסרתההעתק,ואםהצוכאמורמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמור
בסעיף2)ג(-לפנותגםלספקשירותהאיתורהאינטרנטיולדרושממנושלאלאפשר
אתאיתורההעתק,והכולובלבדשהגורםהמוסמךהבכירשוכנעכיבנסיבותהעניין
בשיםלבלחלוףהזמןולשינוי גםלגביההעתק, 2)א( מתקיימיםהתנאיםשבסעיף
הנסיבותממועדמתןהצוהמקורי;הגורםהמוסמךהבכיריצייןבפנייתולפיסעיףקטן

זהאתהפרטיםכאמורבסעיף2)ד(ע

כלמישרואהאתעצמונפגעמדרישהשלגורםמוסמךבכירלפיסעיףקטן)ב(, )ג(
רשאילעתורבעניינהלביתהמשפטשנתןאתהצולהסרתהתוכןע

ספקשירותהאיתור)להלן-המשיבים(,וכלזאתאםאין
מניעהלהזמינםבנסיבותהענייןעמטרתההזמנהבענייןזה
היאליידעאתהמשיביםבנוגעלקיוםהדיוןולתתלהם
אפשרותלהשתתףבוכדישתינתןלהםהזדמנותלהשמיע
אתטענותיהםולהגןעלזכויותיהםבנוגעלפרסוםעואולם
במקרהשהמשיבים,כולםאוחלקם,לאיתייצבולדיון,

יהיהניתןלקיימוגםבלעדיהםע

בהתאםלכךשמוצע,בסעיף14להצעתהחוק,להסמיך
אתשרהמשפטיםלקבועתקנותלביצועהחוק,ביןהשאר
בענייןסדרידין,הרישיכולשייקבעוסדרידיןייחודיים
להליך,ובכללזהלענייןההזמנהלדיוןבבקשהלמתןצוע
לנוכחהחשיבותשישלקיוםהליךיעילומהירבמקרים
שחוקזהנועדלהתמודדאיתם,ולנוכחמאפייניוהייחודיים
שלהמרחבהמקוון,הכוונההיאשייקבעבתקנותכאמור,
שליחת באמצעות תיעשה לדיון שההזמנה השאר, בין

דואראלקטרוניע

כאמורמוצעלקבועכיבמקרהשקיימתמניעהלהזמין
מימהמשיביםלדיון)למשלאםזהותושלמשיבכלשהו
אינהידועה;אםישקושיממשילהזמינו,כגוןבמקרים
מחוץ או באזור הקיים המידע לפי נמצא הוא שבהם
לישראל;אםהמשיבהואארגוןטרור;אואםישדחיפות
בקיוםהדיוןבהתחשבבמידתהסיכוןהנובעמהפרסום(,
יצטרךהתובעלפרטלפניביתהמשפטאתהנסיבותשלא

מאפשרותאתהזמנתו,וביתהמשפטיהיהרשאילקיים
דיוןשלאבמעמדאותומשיב,אםשוכנעכילאהיהניתן,
בנסיבותהעניין,להזמינו,אואםראהכימשיבמסויםהוזמן

לדיוןולאהתייצבע

על לציבור הודעה תפורסם כי לקבוע מוצע  סעיף 4
החלטותשלביתהמשפטבבקשותלצולהסרת 
זו המשפטיםעהוראה משרד באתרהאינטרנטשל תוכן,
נועדהליידעאתהציבורעלהחלטותכאמור,דברשיבטיח
שקיפותויאפשרהגשתבקשהלעיוןחוזראוהגשתערעור
עלההחלטהעמובןשפרסוםההודעהייעשהבאופןשאיןבו
כדילפגועבאינטרסיםשהסרתהתוכןנועדהלהגןעליהם
נושא התוכן על לחזור בלא מסוימים, במקרים )למשל,
הצו(עההודעהתכלול,לכלהפחות,אתהעבירההפלילית
והעילהשבשלהןהתבקשהצוויכולשתכלולגםאתמספר

התיקבמזכירותביתהמשפטע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,כסמכות
הודעה לפרסום נוספות דרכים בתקנות לקבוע רשות,

כאמורע

להתמודד התביעה לרשויות לאפשר כדי  סעיף 5
של חוזרת הפצה של תופעה עם יעיל באופן 
פרסומים,וכדילמנועאתהצורךבהבאתכלהעתקשל
מוצע המשפט, בית של חוזרת לבחינה שפורסם תוכן

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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צולהסרתתוכן
לאחרהרשעה

הורשעאדםבעבירהפליליתבשלתוכןשפרסםבאתראינטרנט,רשאיביתהמשפט6ע
שהרשיעאתאותואדם,לבקשתהתובע,לתתלגביהתוכןכאמורצולהסרתתוכן,אם
שוכנעכימתןהצונדרשלשםהפסקתביצועהעבירה;ביתהמשפטייתןצוכאמור

בסעיףזהלאחרששקלאתהשיקוליםשבסעיף2)ב()1(ו–)3(עד)5(;לענייןזה-

"תובע"-התובעבהליךהפלילישבוהורשעאדםכאמור;

"הורשע"-לרבותנאשםשביתהמשפטקבעכיביצעאתהעבירה,אושביתהמשפט
נפש, בחולי טיפול לחוק 15)ב( סעיף לפי העבירה מעשה את עשה כי מצא

התשנ"א-1עע21ע

פרק ג': קבילות ראיות, עיון מחדש וערעור

ועקבילותראיות


לשםהחלטותיובבקשותלפיחוקזהרשאיהשופטלהיזקקלראיותאףאםאינןקבילות
במשפטע

ביתמשפטשנתןצולהסרתתוכןרשאילשנותאתתנאיהצואולבטלולבקשת8עעיוןמחדש )א(
תובעאומישרואהאתעצמונפגעממתןהצוולאהוזמןלהשמיעאתטענותיואו
שבנסיבותהענייןנבצרממנולהשמיעאתטענותיו,ובכללזהתאגידהעוסקבהגנה
עלזכויותאדםאובהגנהעלאינטרסהציבורברשתהאינטרנט,שישבהתייצבותוכדי

לתרוםלניהולהוגןשלההליךע

ביתהמשפטרשאילדוןמחדשבצולהסרתתוכןשנתןאםראהכיהדברמוצדק )ב(
בשלנסיבותשהשתנואועובדותחדשותשהתגלולאחרמתןהצוע

להסמיך את בית המשפט לקבוע, בצו להסרת תוכן שהוא 
נותן, כי הצו יחול גם על כל העתק של התוכן נושא הצו, 
שפורסם באתר אינטרנט לפני מתן הצו או בתוך שישה 

חודשים מיום שניתן.   

ולנוכח הצו, בהפעלת הנדרשת הזהירות בשל
העובדהשהנסיבותהמתקיימותלגביפרסוםהתוכןהמקורי
)ואשרמקימותאתהתנאיםשבסעיף2)א(לחוקהמוצע(,
לאיתקיימובהכרחלגביפרסוםההעתק,מוצעלקבועכי
ביתהמשפטיידרשלשקולאתאותםהשיקוליםהמנחים
2לחוקהמוצע אותובמתןהצולהסרתתוכןלפיסעיף
אותם בשל כמוכן, העתקיםע הסרת לגבי בהחלטתו גם
שיקוליםשלזהירותהנדרשתכאמורלגביהעתקים,מוצע
לקבועכילשםהסרתהעתקהתוכןלאדיבקביעתבית
המשפטכיהצויחולגםעליו,אלאנדרשתהחלטהשל
גורםמוסמךבכירלדרושאתהסרתההעתק,וזאתבמקרים
ההעתק בפרסום מתקיימים העניין, בנסיבות שבהם,
ההעתק שפרסום כלומר, האמורע 2)א( שבסעיף התנאים
אפשרות יש העניין ושבנסיבות פלילית, עבירה מהווה
ממשיתשהמשךהפרסוםיפגעבביטחונושלאדם,בביטחון
הציבוראובביטחוןהמדינהעבמקרהכזהיוכלאותוגורם
מניעת את או ההעתק הסרת את לדרוש בכיר, מוסמך

איתורו,לפיהענייןע

מוצעלקבועכיעלדרישהשלגורםמוסמךכאמור
להסרתהעתק,יהיהניתןלעתורלביתהמשפטשנתןאת

הצוע

אדם שהרשיע משפט בית להסמיך מוצע  סעיף 6
האינטרנט, ברשת תוכן פרסום בשל בעבירה 
להוציא,לבקשתהתובעבאותוהליך,צוהמורהעלהסרת
נדרש הצו שמתן בתנאי וזאת העבירה, נושא הפרסום
לשםהפסקתביצועהעבירה,כלומרשיסודותיהמתקיימים
בפרסוםבעתקבלתההחלטהעבשונהמהסמכותהעיקרית
המוצעתלעיל,שתכליתהמניעתפגיעהכאמור,התכלית
שלהסמכתביתהמשפטהגוזראתהדיןלהורותעלהסרת
הפרסוםנושאהעבירה,היאמניעתהמשךביצועהעבירה
-דברשעלוללקרותאםהפרסוםיימשךעבבואולהחליט
בענייןזה,עלביתהמשפטלשקולאתהשיקוליםשבסעיף
2)ב()1(ו–)3(עד)5(לחוקהמוצעעכמוכןבהחלטתובעניין
עשויביתהמשפטלהידרשלשאלהאםעשוילהתקיים

אינטרסציבוריבהמשךהפרסוםע

מובןשאיןבמתןצולפיסעיףזהמשוםאמצעיענישה
נוסףכלפיהמפרסםע

מוצעלקבועכילצורךהחלטהבבקשהלמתןצו  סעיף 7
להסרתתוכןאוכלהליךאחרלפיהחוקהמוצע, 

יוכלביתהמשפטלהיזקקלראיותשאינןקבילותע

להסרת צו שנתן משפט בית כי לקבוע מוצע  סעיף 8
תוכןרשאילשנותאתתנאיהצואולבטלועעלפי 
המוצע,נוסףעלהתובע,יוכללבקששינויאוביטולכאמור
כלמישרואהאתעצמונפגעמהצוולאהוזמןלהשמיע
אתטענותיואושבנסיבותהענייןנבצרממנולהשמיעאת
טענותיו,ובכללזהתאגידהעוסקבהגנהעלזכויותאדם

ס"חהתשנ"א,עמ'58ע 2

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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עעערעור


תובע,מישהיהצדלהליךלמתןצולפיחוקזהוכלהרואהאתעצמונפגעממתןהצו,
רשאיםלערערעלהחלטתביתהמשפט,בתוך30ימיםממועדמתןההחלטה,לפני
ביתהמשפטהעליוןאשרידוןבערעורבשופטאחד,שיהיהמוסמךלבטלאתהצואו

לשנותתנאיםבוע

פרק ד': חומר חסוי

10עחומרחסוי


בדיוןבבקשהלמתןצולהסרתתוכן,רשאיתובעלבקשלפרטאולהציגלפניבית )א(
המשפטבלבדעובדותאומידעשעליהםהואמבססאתטענותיו)בסעיףזה-חומר
חסוי(;בקשהכאמורתוגשבכתבבצירוףנימוקים,ככלשהדברמתאפשרבנסיבות
העניין;ביקשתובעכאמור,יודיעעלכךלמשיביםאולבאיכוחם,אלאאםכןהמשיבים

הוזמנוולאהתייצבואושישמניעהלהזמינםכאמורבסעיף3ע

ביתהמשפטרשאילהיענותלבקשהכאמורבסעיףקטן)א(ולהסתמךעלהחומר )ב(
החסוי,אםמצאכיגילויובנוכחותהמשיביםעלוללפגועבחקירה,באינטרסביטחוני
אובאינטרסציבוריחשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלתובעלאחרהעיוןוהדבר

יירשםבפרוטוקולע

ביתהמשפטיודיעלתובע,למשיביםולבאיכוחםעלהחלטתובבקשהלפיסעיף )ג(
קטן)א(,ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיוחסוייםע

החליטביתהמשפטלהיענותלבקשהבדבראי־גילויושלהחומרהחסוילפיסעיף )ד(
קטן)א(,יורהלתובעעלהעברתפרטיםאותמציתשלהחומרהחסוילמשיביםולבאי
כוחם,ככלשניתןלעשותכןבלילפגועבחקירה,באינטרסביטחוניאובאינטרסציבורי

חשובאחרע

החליטביתהמשפטשלאלהיענותלבקשהבדבראי־גילויושלהחומרהחסוילפי )ה(
סעיףקטן)א(,רשאיהתובעלהודיעכיהואחוזרבומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכן
לאיועמדהחומרלעיוןהמשיביםוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיו;תובערשאי
לערערעלהחלטתביתהמשפטבענייןזה,בתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,לפני

ביתמשפטהעליוןאשרידוןבערעורבשופטאחדע

עע


תובע,מישהיהצדלהליךלמתןצולפיחוקזהוכלהרואהאתעצמונפגעממתןהצו,
רשאיםלערערעלהחלטתביתהמשפט,בתוך30ימיםממועדמתןההחלטה,לפני
ביתהמשפטהעליוןאשרידוןבערעורבשופטאחד,שיהיהמוסמךלבטלאתהצואו

לשנותתנאיםבוע

ערעור

פרק ד': חומר חסוי

10ע


בדיוןבבקשהלמתןצולהסרתתוכן,רשאיתובעלבקשלפרטאולהציגלפניבית )א(
המשפטבלבדעובדותאומידעשעליהםהואמבססאתטענותיו)בסעיףזה-חומר
חסוי(;בקשהכאמורתוגשבכתבבצירוףנימוקים,ככלשהדברמתאפשרבנסיבות
העניין;ביקשתובעכאמור,יודיעעלכךלמשיביםאולבאיכוחם,אלאאםכןהמשיבים

הוזמנוולאהתייצבואושישמניעהלהזמינםכאמורבסעיף3ע

חומרחסוי

ביתהמשפטרשאילהיענותלבקשהכאמורבסעיףקטן)א(ולהסתמךעלהחומר )ב(
החסוי,אםמצאכיגילויובנוכחותהמשיביםעלוללפגועבחקירה,באינטרסביטחוני
אובאינטרסציבוריחשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלתובעלאחרהעיוןוהדבר

יירשםבפרוטוקולע

ביתהמשפטיודיעלתובע,למשיביםולבאיכוחםעלהחלטתובבקשהלפיסעיף )ג(
קטן)א(,ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיוחסוייםע

החליטביתהמשפטלהיענותלבקשהבדבראי־גילויושלהחומרהחסוילפיסעיף )ד(
קטן)א(,יורהלתובעעלהעברתפרטיםאותמציתשלהחומרהחסוילמשיביםולבאי
כוחם,ככלשניתןלעשותכןבלילפגועבחקירה,באינטרסביטחוניאובאינטרסציבורי

חשובאחרע

החליטביתהמשפטשלאלהיענותלבקשהבדבראי־גילויושלהחומרהחסוילפי )ה(
סעיףקטן)א(,רשאיהתובעלהודיעכיהואחוזרבומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכן
לאיועמדהחומרלעיוןהמשיביםוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיו;תובערשאי
לערערעלהחלטתביתהמשפטבענייןזה,בתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,לפני

ביתמשפטהעליוןאשרידוןבערעורבשופטאחדע

או בהגנה על אינטרס הציבור באינטרנט, שיש בהתייצבותו 
כדי לתרום לניהול הוגן של ההליך. כמו כן, בית המשפט 
יוכל לדון מחדש בצו להסרת תוכן שנתן, אם ראה כי הדבר 
מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו 

לאחר מתן הצו.

המשפט מוצעלקבועכיעלהחלטהשלבית  סעיף 9
למתןצולפיחוקזהרשאיםתובע,מישהיהצד 
להליךוכלמישרואהאתעצמונפגעממתןהצו,להגיש
בית לפני ההחלטה, מתן ממועד ימים 30 בתוך ערעור,
המשפטהעליוןשידוןבערעורבשופטאחדעהשופטבערעור

יהיהמוסמךלבטלאתהצואולשנותתנאיםבוע

להציג לתובע המאפשר הסדר לקבוע מוצע  סעיף 10
חומרחסויבמעמדצדאחדלפניביתהמשפט 
בהליךלפיהחוקהמוצעעעלפיהמוצע,תובעשמבקש
להציגחומרחסויכאמוריגישבקשהלכךבכתב,ובהיפרט
אתהנימוקיםלה,ככלשהדברמתאפשרבנסיבותהענייןע
כמוכן,מוצעכיהואיודיעעלהגשתהבקשהלמשיבים
אולבאיכוחם,למעטבנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(

סיפהכנוסחוהמוצעע

כמוכןמוצעכיביתהמשפטיהיהרשאילקבלבקשה
להצגתחומרחסוילפניובלבדולהסתמךעלחומרכאמור
לצורךהחלטהבבקשהלמתןצולפיהחוקהמוצע,אם
מצאכיגילויובנוכחותהמשיביםעלוללפגועבחקירה,
באינטרסביטחוניאובאינטרסציבוריחשובאחרעעלפי
המוצע,החומרהחסוייסומן,יוחזרלמבקשלאחרהעיון
והדבריירשםבפרוטוקולעעודמוצעלקבועכיביתהמשפט
יודיעלתובעולמשיביםאולבאיכוחםעלהחלטתובבקשה
להציגלפניואתהחומרהחסויבמעמדצדאחדעמטרת
את ליידע היא המשפט, בית ידי על הנמסרת ההודעה
המשיביםבדברההחלטה,וכןלאפשרלתובע,במקרהשבו
ביתהמשפטלאקיבלאתהבקשהוהחליטכיישלגלות
אתהחומרהחסוילמשיבים,לערערעלההחלטהלבית
המשפטהעליוןאולבקשמביתהמשפטשלאלהתחשב
בחומרהחסויעבענייןזהמוצעלאפשרלביתהמשפטלקבוע
כינימוקיהחלטתובבקשהלהציגחומרחסויבמעמדצד
אחד,כולםאומקצתם,יהיוחסויים,וזאתכדילמנועמצב

שבוייחשףחומרחסוימתוךנימוקיההחלטהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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הודיעתובעלביתהמשפטשהחליטכאמורבסעיףקטן)ה(,כיהואשוקללהגיש )ו(
ערעורכאמורבאותוסעיףקטן,לאיעבירביתהמשפטאתהחומרהחסוילמשיביםעד

להכרעהבערעורע

בדיוןבערעורלפיסעיףקטן)ה(,רשאיביתהמשפטלעייןבחומרהחסויולקבל )ז(
פרטיםנוספיםמהתובעבלילגלותםלמשיביםע

פרק ה': הוראות שונות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותושלהצנזורלפיתקנותההגנה)שעתחירום(,11עשמירתסמכויות
45ע31,אומכלסמכותאחרתלמניעתפרסוםלפיכלדיןע

הוראותסעיף3לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6עע12,41עסמכותשיפוט
לענייןהסמכותהמקומיתשלבתיהמשפט,יחולוגםבכלענייןשחוקזהדןבו,אלא

אםכןנקבעבמפורשאחרתע

שרהמשפטיםידווחלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,עדיום1במאיבכל13עדיווחשנתי )א(
שנה,עלמספרהבקשותלצולהסרתתוכןשהוגשו,מספרהפרסומיםשנכללובהןומספר
הצוויםשניתנו,בחלוקהלפיהעבירותוהעילותשבשלהןהתבקשוהצווים,וכןעלמספר
הבקשותשהוגשולפיסעיף2)ו(לביצועהצובאופןמיידיומספרהצוויםשניתנולעניין
זהועלמספרהבקשותלהסרתהעתקשהוגשולפיסעיף5,והכוללגביהשנההקלנדרית

שקדמהלמועדהדיווחע

הדיווחהאמורבסעיףקטן)א(יפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים )ב(
עדיום1במאיבכלשנהע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיאםיחליטביתהמשפט
לקבלאתבקשתושלהתובעולקבלחומרחסויבמעמד
צדאחד,הואיורהלתובעלהעבירלמשיביםולבאיכוחם
שניתן ככל וזאת החסוי, החומר של תמצית או פרטים
או ביטחוני באינטרס בחקירה, לפגוע בלי כן לעשות
באינטרסציבוריחשובאחרעאםביתהמשפטיחליטשלא
רשאי יהיה התובע כי מוצע התובע, בקשת את לקבל
להודיעשהואחוזרבומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשה
כן-לאיועמדהחומרלעיוןהמשיביםוהשופטיתעלם
ממנולצורךהחלטותיועכמוכןמוצעכיתובעיוכללערער
עלהחלטתביתהמשפטבענייןזהבתוך15ימיםממועד
מתןההחלטה,לפניביתהמשפטהעליוןאשרידוןבערעור
בשופטאחד,ומשהודיעעלכךלביתהמשפט,לאיועבר

החומרהחסוילמשיביםעדלהכרעהבערעורע

מוצעלהבהירכיאיןבהוראותהחוקהמוצע  סעיף 11
תקנות לפי הצנזור של מסמכותו לגרוע כדי 
ההגנה)שעתחירום(,45ע1,אומכלסמכותאחרתלמניעת
פרסוםעלפיהדיןעהוראהדומהקבועהבסעיףע1)ג()1(לחוק
28)ז()1( ובסעיף התשס"ב-2002, הכללי, הביטחון שירות

לחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-2008ע

המקומית הסמכות סוגיית את להסדיר מוצע  סעיף 12
הקבועות להוראות בהתאם המשפט בית של 
- אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 3 בסעיף

מעצרים(,התשנ"ו-6עע1,זאת,בכלענייןשחוקזהדןבו,
אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתע

בשיםלבלכךשחלקלאמבוטלמהדיוניםבבית  סעיף 13
המשפטלמתןצולהסרתתוכןצפוילהתנהל 
במעמדצדאחד,ולנוכחהפגיעהבחופשהביטויהכרוכה
יוטל ולפיו מיוחד תוכן,מוצעלקבועהסדר בכלהסרת
ומשפט חוק החוקה לוועדת להגיש המשפטים שר על
1במאי,דוחמפורטשבו שלהכנסת,בכלשנה,עדיום
יוצגמידעמקיףבענייןכללהבקשותלצוויםלהסרתתוכן

שהוגשובשנההקלנדריתשחלפהע

עלפיהמוצע,הדוחיכלולאתהפרטיםהאלה:מספר
הבקשותלצולהסרתתוכן,מספרהפרסומיםשנכללובהן
והעילה העבירות לפי בחלוקה שניתנו, הצווים ומספר
מספר בדוח יפורטו כך, בתוך הצוע התבקש שבשלהן
הבקשותשהוגשולפיסעיף2)ו(לחוקהמוצעלביצועהצו
באופןמיידיומספרהצוויםשניתנולענייןזה,וכןמספר
הבקשותלהסרתהעתקשהוגשולפיסעיף5לחוקהמוצעע
דיווחזהיפורסם,עלפיהמוצע,גםבאתרמשרדהמשפטים

כדישהמידעיגיעלכללהציבורע

הממשלתית החוק להצעת נוסף זה סעיף כי יצוין
במהלךהדיוניםבהבכנסתה־20עבמהלךאותםדיונים
נוסףלהצעההאמורהגםהסדרלדיווחעלאודותפניות
שלרשויותהמדינהבבקשותלהסרתתוכןמאתריאינטרנט

ע"רמס'1442,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055ו־5ע11ע 3

ס"חהתשנ"ו,עמ'2ע15ע 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע14עביצועותקנות
לביצועו,ובכללזהבדברסדרידיןבהליכיםלפיחוקזהע

תיקוןחוקסמכויות
למניעתביצוע

עבירותבאמצעות
אתראינטרנט

 התשע"ז-ו15,5201ע אינטרנט, אתר באמצעות עבירות ביצוע למניעת סמכויות בחוק
בסעיף1,בהגדרה"אתראינטרנט",במקום"אתראינטרנטשישלציבור"יבוא"אתר

אינטרנט,לרבותיישומון,שישלציבור"ע

שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע14ע
לביצועו,ובכללזהבדברסדרידיןבהליכיםלפיחוקזהע

ביצועותקנות

 התשע"ז-ו15,5201ע אינטרנט, אתר באמצעות עבירות ביצוע למניעת סמכויות בחוק
בסעיף1,בהגדרה"אתראינטרנט",במקום"אתראינטרנטשישלציבור"יבוא"אתר

אינטרנט,לרבותיישומון,שישלציבור"ע

תיקוןחוקסמכויות
למניעתביצוע

עבירותבאמצעות
אתראינטרנט

באופןוולונטרי,כדישתהיהשקיפותגםבהקשרהזהותינתן
אפשרותלפיקוחפרלמנטריעלפעולותהמבוצעותבמסלול
זהכברהיום,בעיקרבידיפרקליטותהמדינהעבשיםלבלכך
שמשרדהמשפטיםמקדםבימיםאלההסדרהשלהפעילות
הדיןבבג"ץ פסק בעקבות השאר בין האמורהבחקיקה,
באר"ש )פורסם המדינה פרקליטות נ' עדאללה ע846/1ו
]ND1[,2021ע4ע12(,הרישהסדרתהדיווחלכנסתולציבור
בענייןבקשותאלהשלרשויותהמדינהתיעשהבמסגרת

אותהחקיקה,ולאבמסגרתהצעתחוקזוע

ממונה יהיה המשפטים שר כי לקבוע מוצע  סעיף 14
עלביצועהחוקהמוצע,והואיהיהרשאילהתקין 
תקנותלביצועו,וביןהשארבענייןסדרידיןבהליכיםלפי

החוקהמוצעע

מוצעלערוךתיקוןעקיףבחוקסמכויותלמניעת  סעיף 15
אינטרנט, אתר באמצעות עבירות ביצוע 
התשע"ז-ו201,כךשגםלענייןהחוקהאמור,המונח"אתר

אינטרנט"יכלולגםיישומון)אפליקציה(ע

ס"חהתשע"ז,עמ'2650ע 5
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דבריהסבר
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