
א׳ נספח המפורשת- בקשתך ע״פ מענה מצ״ב

א' נטפח

A998- משנ״ח המידע חופש חוס ע״פ מידע לקבלת מענה

 סוג למטרה. חלוסה לפי ואושרו. המשפט לבית לחוק 3 סעיף לפי שהוגשו הבסשות מספר א.
הצו. שניתו הזמו ופרס לסבל שהותר הנתוניס

2016 2015 2014
2013

)אוגוסט*-
דצמבר(

 2012 יולי
 יוני ועד

2013

 2011 יולי
2012 יוני ועד

24,801 23,004 21,060 6510 22,381 17,597  לצו בקשות
 שאושרו נתק״ש

בימ״ש ע״י

836 636 451 186 268 285 אדם חיי הצלת י
 בגינה המטרה
 הוגשה

24,384הבקשה 22,661 20,775 6425 22,110 17,309
 עבריינים גילוי

עבירות וחקירת

191 230 165 49 3 0 רכוש חילוט

49,423 41,142 35,586 10,705 31,099 25,955 מנוי נתוני
 הנתונים סוגי

70,659לקבל שהותר 58,594 66,071 23,787 25,034 22,579 תעבורה נתוני

65,387 51,457 65,928 21,822 21,479 8,410 מקום נתוני

2472 2084 1891 563 3,724 3,273
 עד שע׳ 24 מעל

שבוע

לצווים
היסטוריים

5,328 4,923 4,376 1,384 10,788 8,881  3 ועד שבוע מעל
חודשים

1,641 1,278 970 262 1,606 1,195  חודשים 3 מעל
חודשים 6 עד

843 578 515 143 1,032 629 חודשים 6 מעל

522 675 425 109 174 152.  עד שע׳ 24 מעל
שבוע עתידיים צווים

11,449 7,808 7,589 2,293 6,459 2,341 שבוע מעל
הממוחשבת המערכת הטמעת *מועד

 לחוס- 3 סעיף לפי הבלזשה הוגשה שבשלה פשע( או העבירה)עווו לסוג הנוגע בכל ב.
ב׳ נספח שנים- לפי מחולקות טבלאות מצ״ב
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j;• , , 2011־2012לחוק־ 3 סע׳ עפ״י הבקשות הוגשו שבשלן העבירות סוגי*
149 פשע אונס

6 פשע
 בחסר או בקטין התעללות ישע, לחסר אחריות

ישע
1048 עוון איומים
272 פשע אלמ״ב
586 פשע אמל״ח
21 פשע המדינה בטחון
20 פשע קטיו בעילת
15 פשע בהסכמה שלא בעילה
9 פשע חוקית ממשמורת בריחה

1399 עוון גניבה
189 פשע חקלאית גניבה
301 פשע רכב פירוק או מרכב גניבה
21 עוון ברשלנות מוות גרימת
2 פשע בחקירה הדחה

244 פשע הונאה
79 עוון מסוכנים וחומרי□ יריה כלי על השמירה הזנחת
15 פשע כדיו שלא סתר האזנת

967 עוון הטרדה
110 פשע מינית הטרדה
246 עוון הטרדות
2 עוון עד הטרדת

124 עוון לרכוש בזדון היזק
84 פשע הון הלבנת
31 עוון שבחים הסעת
9 פשע ואלימות לגזענות הסתה
3 עוון ציבור עובד העלבת
6 עוון הציבור לשלום הפרעה

28 עוון תפקידו במילוי לשוטר הפרעה
114 עוון חוקית הוראה הפרת
378 פשע הצתה
14 עוון הריגה
4 עוון מקרקעין פני השחתת
18 עוון נזק גרימת רכוש, השחתת
2 עוון אסורות והתקהלויות התאגדויות

59 עוון אחר כאדם התחזות
89 עוון זיוף
3 פשע כסף שטר זיוף

177 פשע מחמירות בנסיבות ופציעה חבלה
314 פשע פשיעה בארגון חברות
154 פשע חטיפה
61 פשע סם ייבוא
193 עוון מגורים באזור יריות
4 עוון שווא כליאת

2564 פשע

 או תפילה או מגורים למקום והתפרצות כניסה
 מקו□ שאמו מבניין או לבניין התפרצות ממנו

מגורים



33 פשע . שוחד לקיחת/מתן
61 פשע עוינת חבלנית פעילות חבלה, מטען
2 עוון לקטין אסורים משקאות מכירת

128 עוון מגונים מעשים
16 פשע סדום מעשה
42 עוון אמונים והפרת מרמה
34 עוון והימורים הגרלות אסורים, משחקים
119 פשע נפיץ בחומר לחבול ניסיון
407 פשע לרצח ניסיון
276 פשע נעדר
344 פשע באיומים סחיטה
4 פשע אדם בבני סחר

834 פשע בסמים סחר
33 פשע תחבורה בנתיב במזיד אדם חיי סיכון

1164 פשע סמים
6 פשע זנות למעשי סרסרות

138 עוון מחשב עבירות
40 פשע מין עבירות
26 פשע בפרטיות פגיעה
3 עוון ומסורת דת ברגשי פגיעה
4 עוון בגוף פגיעות
2 עוון תועבה והצגת פרסום
1 עוון כוזבות ידיעות פרסום

38 עוון במרמה דבר קבלת
83 פשע בפשע/עוון שהושגו נכסים קבלת

214 פשע פשע לביצוע קשר קשירת
2 פשע ריגול

1378 פשע רצח
624 פשע ר שבל״
12 עוון חוקית בלתי שהיה

872 פשע שוד
210 פשע מזויין שוד
23 עוון משפט מהלכי שיבוש
9 עוון כחוק שלא נשק בכלי שימוש
99 פשע וברח פגע תאונת
136 עוון תקיפה
25 עוון שוטר תקיפת

לכנסת שהועבר כפי לדווח *בהתאם
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•2012-1013 לחוק- 3 סע׳ עפ״י הבקשות הוגשו שבשלן העבירות סוגי
206 פשע אונס

6 פשע
 בחסר או בקטין התעללות ישע, לחסר אחריות

ישע
1361 עוון איומים
208 פשע אלמ״ב
298 פשע אמל״ח
61 פשע המדינה בטחון
8 פשע קטין בעילת
1S פשע בהסכמה שלא בעילה
95 פשע חוקית ממשמורת בריחה

2559 עוון גניבה
115 פשע חקלאית גניבה
908 פשע רכב פירוק או מרכב גניבה
17 עוון ברשלנות מוות גרימת
51 פשע דקירה
6 פשע בחקירה הדחה
9 פשע כדין שלא סתר האזנת

934 עוון הטרדה
117 פשע מינית הטרדה
399 עוון הטרדות
7 עוון עד הטרדת
74 עוון לרכוש בזדון היזק
2S4 פשע הון הלבנת
50 עוון שבחים הסעת
31 עוון גבול הסגת
48 פשע ואלימות לגזענות הסתה
4 יעוון ציבור עובד העלבת
22 עוון הציבור לשלום הפרעה
67 עוון תפקידו במילוי לשוטר הפרעה
143 עוון חוקית הוראה הפרת
434 פשע הצתה
14 עוון הריגה
13 עוון מקרקעין פני השחתת
43 עוון נזק גרימת רכוש, השחתת
5 עוון אסורות והתקהלויות התאגדויות
64 עוון אחר כאדם התחזות
166 עוון זיוף
7 פשע כסף שטר זיוף

164 פשע מחמירות בנסיבות ופציעה חבלה
206 פשע פשיעה בארגון חברות
97 פשע חטיפה
193 עוון מגורים באזור יריות
3 עוון שווא כליאת

2550 פשע

 או תפילה או מגורים למקום והתפרצות כניסה
 מקום שאינו מבניין או לבניין התפרצות ממנו

מגורים
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74 פשע שוחד לקיחת/מתן
32 פשע עוינת חבלנית פעילות חבלה, מטען
10 עוון לקטין אסורים משקאות מכירת
100 עוון מגונים מעשים
19 פשע סדום מעשה
258 עוון אמונים והפרת מרמה
60 עוון והימורים הגרלות אסורים, משחקים
80 פשע נפיץ בחומר לחבול ניסיון
404 פשע לרצח ניסיון
364 פשע באיומים סחיטה
72 פשע אדם בבני סחר

1314 פשע בסמים סחר
102 פשע תחבורה בנתיב במזיד אדם חיי סיכון
1444 פשע סמים
43 פשע זנות למעשי סרסרות
145 עוון מחשב עבירות
36 פשע מין עבירות
27 פשע בפרטיות פגיעה
3 עוון ומסורת דת ברגשי פגיעה
15 עוון בגוף פגיעות
24 עוון תועבה והצגת פרסום
75 עוון כוזבות ידיעות פרסום
96 עוון במרמה דבר קבלת
107 פשע בפשע/עוון שהושגו נכסים קבלת
4S3 פשע פשע לביצוע קשר קשירת
3 פשע ריגול

1461 פשע רצח
689 פשע שבל״ר
27 עוון חוקית בלתי שהיה

1956 פשע שוד
405 פשע מזויין שוד
18 פשע שוחד
36 עוון משפט מהלכי שיבוש
14 עוון כחוק שלא נשק בכלי שימוש
109 פשע וברח פגע תאונת
154 עוון תקיפה
21 עוון שוטר תקיפת
440 נעדר

314
עוון
ופשע אחרות מרמה עבירות

לכנסת שהועבר כפי לדווח *בהתאם
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2014 לחוק- 3 סעיף לפי בקשות הוגשו שבשלן עבירות סוגי

92 פשע המדינה ביטחון כנגד עבירות
12 פשע והסתה המרדה עבירת
36 פשע

לציבור ותקלות בריונות עבירות
10 עוון
658 עוון איומים עבירות
81 פשע

ותועבה זנות עבירות
17 עוון
50 פשע חטיפה עבירות
9 עוון והימורים הגרלות עבירות

110 פשע
משפט עשיית שיבוש עבירות

86 עוון
67 פשע

32שוטרים כנגד עבירות עוון
78 פשע

75וכלפיו הציבור בשירות עבירות עוון
181 פשע שוחד עבירות
1155 פשע והרינה רצח ניסיון רצח, תתהמ טרירות
124 עוון ברשלנות מוות גרימת
88 פשע

20והבריאות החיים סיכון עבירות עוון
286 פשע

57מין עבירות עוון
3 פשע אדם בבני סחר עבירת

418 פשע
141גופנית אלימות עבירות עוון

552 פשע
2548גניבה עבירות עוון

1316 פשע שוד עבירת
2941 פשע אחר בנין או תפילה מגורים, למקום והתפרצות פריצה עבירות
771 פשע

65לרכב בקשר עבירות עוון
329 פשע

359והמאה מרמה זיוף, עבירות עוון
267 פשע סחיטה עבירות
8 פשע

35היזק עבירות עוון

- S '



261 פשע הצתה עבירות

1363 פשע
אמל״ח עבירות

11 עוון
65 פשע

אחר רכוש עבירות
101 עוון
602 פשע

קשר קשירת עבירות
19 עוון
135 פשע

תעבורה עבירות
145 עוון
299 פשע פשיעה ארגוני עבירות
1921 עוון בזק מתקן באמצעות הטרדה עבירת
331 פשע הון הלבנת עבירות
4 פשע

לישראל הכניסה חוק על עבירות
40 . עוון

2291 פשע
47הסמים פקודת על עבירות עוון

176 פשע
2הפרטיות הגנת חוק לפי עבירות עוון

94 פשע
71המחשבים חוק לפי עבירות עוון

3 פשע
6מיסים עבירות עוון

27 עוון חיוב כרטיסי חוק לפי עבירות
3 פשע סתר האזנת חוק לפי עבירות
16 עוון מסחר סימני פקודת לפי עבירה
4 עוון עסקים רישוי חוק לפי עבירה
77 פשע 10אחר עוון
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2015 לחוק- 3 סעיף עפ״י בקשות הוגשו שבשלן עבירות סוגי

32 פשע המדינה ביטחון עבירות
2 עוון
13 פשע והסתה המרדה עבירות
59 פשע לציבור ותקלות בריונות עבירות
11 עוון
638 עוון איומי□ עבירות

48 פשע 14ותועבה זנות עבירות עוון
45 פשע חטיפה עבירות
5 עוון והימורים הגרלות עבירות

224 פשע משפט עשיית שיבוש עבירות
110 עוון
48 פשע שוטרים כנגד עבירות
26 עוון
60 פשע וכלפיו הציבור בשירות עבירות
68 עוון
193 פשע שוחד עבירות
1466 פשע והריגה רצח ניסיון רצח,

54המתה עבירות עוון ברשלנות מוות גרימת

12 פשע
והבריאות החיי□ סיכון עבירות

15 עוון
396 פשע

מין עבירות
58 עוון
569 פשע

גופנית אלימות עבירות
111 עוון

165 פשע
גניבה עבירות

2732 עוון

1159 פשע שוד עבירות

3275 פשע  בנין או תפילה מגורים, למקום התפרצות פריצה עבירות
אחר

1531 פשע
לרכב בקשר עבירות

461 עוון

314 פשע
והונאה מרמה זיוף, עבירות

356 עוון
404 פשע סחיטה עבירות
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9 פשע
היזק עבירות

27 עוון
168 פשע הצתה עבירות
69 פשע

רכוש־אחר עבירות
128 עוון
1624 פשע

אמל״ח עבירות
5 עוון

819 פשע
קשר קשירת עבירות

10 עוון
174 פשע

תעבורה עבירות
87 עוון
126 פשע פשיעה ארגוני עבירות
1129 עוון בזק מתקן באמצעות הטרדה עבירת

3ז7 פשע הון הלבנת עבירות
34 פשע

63לישראל הכניסה חוק על עבירות עוון
2310 פשע

הסמים פקודת על עבירות
85 עוון
225 פשע הפרטיות הגנת חוק לפי עבירות
96 פשע

110המחשבים חוק לפי עבירות עוון
12 פשע מסים עבירות
58 עוון חיוב כרטיסי חוק לפי עבירות
4 פשע סתר האזנת חוק לפי עבירות
2 עוון מסחר סימני פקודת לפי עבירה
10 עוון עסקי□ רישוי חוק לפי עבירה
76 פשע

אחר
34 עוון
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2016 לחוק- 3 סעיף לפי בקשות הוגשו שבשלן עבירות סוגי

80 פשע המדינה ביטחון כנגד עבירות
57 פשע והסתה המרדה עבירות
64 פשע

לציבור ותקלות בריונות עבירות
20 עוון
־ 757 עוון איומים עבירות
130 פשע

18ותועבה זנות עבירות עוון
41 פשע חטיפה עבירות
5 עוון והימורים הגרלות עבירות

119 פשע
87משפט עשיית שיבוש עבירות עוון•

. 50 פשע
36שוטרים כעד עבירות עוון

86 פשע
93וכלפיו הציבור בשירות עבירות עוון

203 פשע
1שוחד עבירות עוון

1165 פשע והריגה רצח ניסיון רצח, 90המתה עבירות עוון ברשלנות מוות גרימת
2 פשע

66והבריאות החיים סיכון עבירות עוון
343 פשע 59מין עבירות עוון
10 פשע אדם בבני סחר עבירת

602 פשע
גופנית אלימות עבירות

125 עוון

160 פשע
גניבה עבירות

3466 עוון

1043 פשע שוד עבירת

3800 פשע אחר בנין או תפילה מגורים, למקום והתפרצות פריצה עבירות
1183 פשע

לרכב בקשר עבירות
84 עוון
420 פשע

429והונאה מרמה זיוף, עבירות עוון
333 פשע סחיטה עבירות



12 פשע היזק עבירות
38 עוון
161 פשע הצתה עבירות
90 פשע אחר רכוש עבירות
64 עוון

1773 פשע
ח מל״ א עבירות

9 עוון
1018 פשע

קשר קשירת עבירות
־30 עוון
153 פשע

תעבורה עבירות
104 עוון
66 פשע פשיעה ארגוני עבירות

1007 עוון בזק מתקו באמצעות הטרדה עבירת
515 פשע הון הלבנת עבירות
20 פשע

לישראל הכניסה חוק על עבירות
50 עוון

2931 פשע
הסמים פקודת על עבירות

66 עוון
339 פשע

הפרטיות הגנת חוק לפי עבירות
1 עוון

137 פשע
המחשבים חוק לפי עבירות

89 עוון
31 פשע

מסים עבירות
2 עוון
6 עוון חיוב כרטיסי חוק לפי עבירות
10 פשע סתר האזנת חוק לפי עבירות
84 פשע

52אחר עוון

\ Q -
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1 ולמהיעין לחקירות האגף הנוהל: את המוציאה היחידה 7

 18.6.08 תוקף:
04.04.17 עודכן:

03.344.306 הנוהל: מספר  מידע ממאגר נתונים וקבצי תקשורת נתוני קבלת הנוהל: שם
בזק רישיון בעל של

:פללי .1

 השאר, בין עוסקת, הציבור, ושלום הפנים ביטחון שמירת על המופקדת ישראל משטרת א.
 חשודים באיתור ובחקירתן, עבירות ביצוע במניעת זה ובכלל ובסיכולה, בפשיעה במלחמה
חיים. ובהצלת נעדרים באיתור בסיוע לדין, ובהתאם פלילית בפעילות

 תקשורת, נתוני לידיה לקבל לעיתים המשטרה נדרשת כאמור תפקידה מילוי לצורך ב.
 אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר לחוק 1 בסעיף כהגדרתו בזק רישיון בעל בידי המצויים

 בידי משמעותי באופן לסייע יכולה כאמור מידע קבלת .2007 - התשס״ח תקשורת(, נתוני -
תפקידיה. במילוי המשטרה

 נתוני לידיה לקבל המשטרה של הצורך בין הראוי האיזון את מבטא הקיים החוקי ההסדר ג.
כאמור, תפקידיה מילוי לצורך בזק רישיון בעלי של מידע ממאגרי מידע וקובצי תקשורת

 השאר בין אנשים, של בפרטיותם הנדרש, על העולה במידה מפגיעה, להימנע הצורך לבין
כאמור. מידע קובצי חשיפת מפני הגנה מתן באמצעות

 בהתאם לפעול יש מקצוע, ובעלי בכירים לאישים ביחס תקשורת נתוני שנדרשים ככל ד.
זה. בנוהל המפורטים האישורים למדרגי

:המטרה .2

 נתונים וקבצי תקשורת נתוני בקבלת לטיפול העבודה ושיטות הכללים להתוות נועד זה נוהל
דחופים. במקרים והן בצו הן בזק, רישיון בעל של מידע ממאגר

:החוסי הפסיס .3

.1982 - התשמ״ב ושידורים(, התקשורת)בזק חוק א.

.2007 - התשס״׳ח תקשורת(, נתוני - אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר חוק ב.
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a :הגדרות

א.

:מאלה אחד מתקיים שיפוטו שבאזור שלום בימ״ש :המשפט בית ב.

או כולה הפעולה, או העבירה להתבצע עומדת או מקצתה, או כולה העבירה, נעברה (1
לחוק. 3 סעיף לפי צו לקבלת בקשה הוגשה אליהן שבקשר מקצתה,

 הבקשה הוגשה אליהן שבקשר הפעולה, או העבירה חקירת על הממונה היחידה נמצאת (2
לחוק. 3 סעיף לפי צו לקבלת

 לחקירת בקשר כאמור בקשה כל בפניו תוגש החוק, לפי משפט לבית בקשה הוגשה (3
 כן אם אלא אחר, משפט לבית גם נתונה הסמכות אם אף פעולה, או עבירה אותה

אחרת. ליחידה הועברה החקירה

עיתונאי. ,פסיכולוג דת, כהן סוציאלי, עובד רופא, דין, עורך :מקצוע בעל ג.

 רישיון בעל למעט התקשורת, לחוק 1 בסעיף רישיוף׳ '׳בעל כהגדרת : בזק רישיוו בעל ד.
האמור. בסעיף כהגדרתו לשידורים

: תפסידים בעלי ה.

פניה לשם המפכ״ל שהסמיך משטרה קצין :מורשה קציו / משטרה קצין (1
 רישיון בעל של מידע ממאגר תקשורת נתוני לקבלת צו לקבלת לבימ׳׳ש

בזק.
 בדרגת המודיעין ממערך או החקירות ממערך משטרה קצין : מוסמך סציו (2

 של מחוזי או ארצי מוקד כמפקד המשמש משטרה קציך או ומעלה, סני׳צ
 ממאגר תקשורת נתוני קבלת להתיר המפכ״ל ידי על שהוסמך המשטרה,

 בהתקיים משפט בית של צו בלא דחופים במקרים בזק רישיון בעל של מידע
זה. בנוהל שיפורטו התנאים

עלה : אח״ם ר׳ ידי על שהוסמך משטרה סי (3

 קצין ידי על שניתנו היתרים אודות הדיווחים לרכז אח״ם ר׳ ידי על שהוסמך
 בזק רישיון בעל של מידע במאגר המצויים תקשורת נתוני לקבלת מוסמך

המשפט. בית של צו בלא דחופים במקרים

 נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר חוק : תקשורת נתוני חוק או החוס ו.
.2007 - התשס״ח תקשורת(,
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לחוק. 7 ו־ 6 סעיפים לפי במשטרה שהוקם זיהוי)תקשורת( נתוני מאגר :המאגר ז.

.1971 התשל״א- חדש[, ]נוסח המשטרה בפקודת כהגדרתו :הכללי המפקח ח.

.1982 - התשמ״ב ושידורים(, התקשורת)בזק חוק : התסשורת חוס ט.

נתוני סך של עכשווית או מאוחרת לחקירה כללי שם :תקשורת( מחת״ק)מחקר יא.

במ״י והמודיעין החקירות מאגף לפחות רפ״ק בדרגת משטרה קצין :המאגר מנהל יב.
המפכ״ל. ע״י לכך שהוסמך

התקשורת. בחוק כהגדרתם : בזק ושירות טלפוו מספר יג.

קצה. ציוד לרבות בזק, לצרכי לשמש המיועד או המשמש התקן או מיתקן :בזק מתקו יד.

מסר של תוכנו למעט והכל מיקום, נתוני או תעבורה נתוני מנוי, נתוני : תקשורת נתוני טו.
בזק.

בחוק. ההגדרות לפי - אחר מונח כל יז.

:העבתה שיטת .5

:והם אופני□ בשלושה להתממש עשויה תקשורת נתוני קבלת א.

בזק. רישיון בעל של מידע ממאגר תקשורת נתוני לקבלת בימ״ש צו (1

דחופים. במקרים תקשורת נתוני לקבלת מנהלי היתר (2
בזק. רישיון בעל של מידע ממאגר מידע קובץ להעברת דרישה (3
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:בזלן רישייו בעל של מידע ממאגר ממשורת נתוני לסבלת בימ״ש צו .6

, למשטרה בצו להתיר משטרה קצץ של בקשה פי על רשאי ביהמ״ש א.
 שיקבע בדרך בזק, רישיון בעל של מידע ממאגר תקשורת נתוני קבלת

 ובלבד להלן, המפורטות מהמטרות למטרה נדרש שהדבר שוכנע אם בצו,
 הנדרש על העולה במידה לפגוע, כדי כאמור התקשורת נתוני בקבלת שאין

אדם. של בפרטיותו

:הבאות מהמטרות לאחת יינתו כאמור זה צו ב.

עליהם. הגנה או אדם חיי הצלת •

מניעתן. או חקירתן עבירות, גילוי •

לדין. והעמדתם עבריינים גילוי •

דין. פי על רכוש חילוט •

זה( לנוהל א> נספח )ראה :העניין ולפי אלה כל יפורטו זה סעיף לפי בצו ג.

משפט. לבית סמכות המקנות העובדות •

 טלפון מספר )לרבות הבקשה מגיש של תפקידו ותיאור יחידתו זהותו פרטי •
עדכני(.

המבוקש. המידע לבקשת הסמכות מקור •

הבקשה)נימוקים(. את המבקש מבסס שעליהם והמידע העובדות תמצית •

התקשורת. נתוני נדרשים שלשמן המטרות •

המבוקשים. התקשורת נתוני •

 הזמן פרק יעלה לא עתידי )בצו התקשורת נתוני מתבקשים שלגביו הזמן פרק •
יום(. 30 על

 לגביהם מתבקשים התקשורת שנתוני הבזק מתקן או המנוי של הזיהוי פרטי •
מראש(. ידועים הם )אם

 בקשר בעבר שהתבקשו תקשורת נתוני לקבלת קודמות בקשות בדבר פרטים •
חקירה. תיק באותו אדם לאותו

 לבית זו עובדה לפרט יש א׳ רמה בכיר איש או מקצוע בעל הוא המנוי אם •
להלן. כמפורט המשפט

הפרוצדורה ד.
 לאישורו הבקשה תובא תקשורת נתוני לקבלת חקירה במהלך הצורך התעורר (1

הצורך את וישקול הבקשה את יבחן המשטרה קצין המשטרה. קצין של וחתימתו
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 קצין להלן. כמפורט ואחרים, החשוד בפרטיות לפגיעה החשש מול המבצעי
:רלוונטיים שהם ככל הבאים, התבחינים של שקלול בחשבון ייקח המשטרה

 והסיכון הנזק במניעתה, או בגילויה הציבורי העניין -העבירה חומרת א(
וכיו״ב. העבירה שיוצרת

 לפרט נדרש -הבקשה לנשוא ביחס הראייתית והתשתית החשד עוצמת ב{
החשד. את המבססת והמודיעינית הראייתית התשתית תמצית בבקשה

 סוג באמצעות רלוונטי מידע להפקת הסיכוי של הערכה הראיות- איסוף ג(
המבוקש. התקשורת נתוני

 שלגביו הזמן שפרק לוודא יש -הבקשה מתייחסת שאליו הזמו פרק ד(
 בבקשה מדובר אם לכך. מעבר ולא לצורך בהתאם הוא הנתונים מתבקשים

 נתוני באמצעות הושג מה לפרט נדרש נוסף, זמן לפרק תקשורת נתוני לקבלת
 נוסף רלוונטי מידע קבלת אפשרות לגבי ההערכה ואת הקודמות בבקשות התקשורת

המבוקשת. הנוספת התקופה לגבי
 המבוקשים התקשורת שנתוני ככל -חשודים שאינם במי הפגיעה מידת ה(

החשודים שאינם נוספים לאנשים גס טיבם לפי מתייחסים
ש1 ר ד נ ^ ^ ^ | ^ זה. מסוג תקשורת נתון לבקשת הנימוק מהו ולפרט לשקול [
 לקבלת לבקשות הקפדה ביתר להתייחס יש -המבוקש התקשורת נתוו סוג ו(

 הנגרמת הפגיעה שכן שיחות(, ונתוני זיהוי נתוני )לעומת מיקום נתוני
יותר. גבוהה היא כזו מבקשה

 קצין ע״י תאושר , עתידיים מיקום נתוני מסוג תקשורת לנתוני המתייחסת בקשה (2
 צורך כשיש רק כאמור נתונים לקבלת בקשה יאשר המוסמך הקצין בלבד. מוסמך
בבקשה. שירשמו לנימוקים בהתאם מובהק מבצעי

 החיסיון בשל מיוחדת, רגישות בעלת היא מקצוע בעל של תקשורת נתוני קבלת (3
 נתוני בקשת לכן תפקידיהם. מילוי במסגרת להם הנמסר ומידע פעולות על החל

 קרי בעבירה, מעורב עצמו המקצוע בעל אם רק להגיש ניתן מקצוע בעל של תקשורת
בלבד. קורבן חשוד, מתלונן, :

 קצין ע״י תאושר , מקצוע בעל של תקשורת לנתוני המתייחסת בקשה :מקצוע בעלי (4
 לעניין פירוט בעבירה. המקצוע בעל של מעורבותו את שבחן ולאחר בלבד מוסמך

לבימ״ש. המוגשת בבקשה יפורט המקצוע בעל של מעורבותו

5) ____
א.
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 תיק באותו אדם לאותו הנוגעות קודמות מהחלטות העתקים יצורפו לבקשה (7
 העתקים גם יצורפו אחר, משפט בבית שנדונו בבקשות מדובר אם חקירה.

 של במקרה אלה. בבקשות הדיונים של ומהפרוטוקולים הקודמות מהבקשות
 גם בבקשה לדון שירשמו, מיוחדים מטעמים המשפט, בית רשאי דחופות, בקשות

 למתן מספיק שבפניו שהמידע דעתו נחה אם זה, סעיף לפי הנספחים צירוף ללא
החלטה.

 ויוחזר יסומן החומר בלבד, בימ״ש לעיון יועמד המידע מבוסס שעליו חסוי חומר (8
העיון. לאחר המבקש לשוטר



: דחופים במסרים ממשורת גמיגי לסבלת מנהלי הימר .7
 ממאגר תקשורת נתוני קבלת להתיר שוטר, של בקשה פי על רשאי, מוסמך קצין א.

 עבירה מניעת לשם כי שוכנע אם המשפט, בית של צו בלא בזק, רישיון בעל של מידע
.דיחוי סובל שאינו צורך, יש אדם, חיי הצלת לשם או מבצעה גילוי או פשע מסוג

שיפוטי. צו מועד מבעוד לקבל ניתן לא וכי כאמור, תקשורת נתוני בקבלת

:הפרוצדורה ב.
 אישור לקבל יש דחופים, במקרים תקשורת נתוני לקבלת הצורך התעורר (1

.המוסמך מהקצין מוקדם

 לתקופה ויהיה ב׳( נספח )ראה בכתב הניתן ככל יינתן זה סעיף לפי ההיתר (2
:הבאים הפרטים את יכלול ההיתר שעות, 24 על תעלה שלא

תפקידו. ותיאור המוסמך הקצין פרטי י
ההיתר. ניתן בסיסם שעל והמידע העובדות תמצית ■
המידע. התבקש שלשמן המטרות ■
הדחיפות. סיבת ■
ההיתר. מתן ושעת תאריך וכן במשטרה האירוע קבלת ושעת תאריך ■

 התבקשו התקשורת שנתוני הבזק מיתקן או המנוי של הזיהוי פרטי ■
מראש. ידועים הם אם לגביהם,

הצו. פי על תקשורת נתוני לקבל ניתן שלגביו הזמן פרק י
הצו. פי על לקבלם שמותר התקשורת נתוני ■

 פנייה מצדיק אכן האירוע האם היטב, לשקול המוסמך הקצין על מקרה בכל (3
שיפוטי. צו ללא הנתונים לקבלת דחופה

 מועדי את בקפידה לבחון המוסמך הקצין על החלטתו, טרם זה, בהקשר (4
 התרחשות מועד בין משמעותי זמנים פער שקיים ככל וכך, הרלוונטיים. הזמן

 לבין במשטרה האירוע קבלת מועד בין או במשטרה קבלתו למועד האירוע
 קיימת הזמנים פער חרף מדוע המוסמך הקצין יבחן ההיתר, מתן מועד

שיפוטי. צו ללא הנתונים לקבלת הצדקה
 הקצין ישקול מבצעה גילוי או פשע מסוג עבירה מניעת שעניינה בקשה הוגשה (5

:וכן לנוהל (1)ד 6 בסעיף המפורטים השיקולים את יאשרה בטרם המוסמך
במועד. לבימ׳׳ש לפנות ניתן לא והאם הדחיפות מידת ■
מקצוע_או בעל הוא המנוי כי שידוע ככל ■

את ולערוך מיוחד באופן בחשבון זאת לקחת יש
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 בעל של בחיסיון הפגיעה אפשרות בין הנדרש האיזון
לעומת של תפקידי מילוי או המקצוע
 תיק באותו התקשורת לנתוני להיות שעשויה התועלת
 ביצועה, נסיבות העבירה, לחומרת לב בשים חקירה

 האמת לגילוי יביאו אכן התקשורת שנתוני האפשרות
העבריינים. וחשיפת

 החשוד שאינו עיתונאי, הוא המנוי כי שידוע ככל
 קבלת המוסמך הקצין יאשר לא הקורבן, ואינו בעבירה

 שיחות )רשימת תעבורה נתוני מסוג תקשורת נתוני
לגביו. ונכנסות(, יוצאות

(6

 י ע״ ב׳ בנספח בטופס המפורטים הפרטים לפי ימולאו וההיתר להיתר הבקשה (7
ההיתר. ממתן שעות 24 תוך המוסמך והקצין המבקש הגורם

 מולא ב׳ נספח טופס כי המבקש השוטר יוודא התהליך, לאחר מקרה, בכל (8
המוסמך. הקצין וע״י ידו על במלואו

 הנתונים לאימות נוספות בדיקות לבצע המוסמך הקצין מנחה בהם במקרים (9
 יתעד היתר, למתן הבקשה את דוחה ו/או חלופיות בפעולות לנקוט ו/או

אחר. משטרתי ברישום או החקירה בתיק במזכר האמור את המבקש השוטר

I. (10

 שעות 24 תוך בכתב כך על ידווח זה, סעיף לפי היתר שנתן המוסמך הקצין (13
 אגף ראש זה לעניין שהסמיך ומעלה משנה ניצב בדרגת משטרה לק׳

 )ראה ההיתר למתן הנימוקים את ויפרט המשטרה של והמודיעין החקירות
ב׳(. נספח

 המשפטי ליועץ וחשבון דין יגיש המשטרה של והמודיעין החקירות אגף ראש (14
 כמפורט זה סעיף לפי שניתנו היתרים על חודשים, לשלושה אחת לממשלה,

זה(. לנוהל ג׳9 סעיף הדיווח)ראה בפרק
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המשטרתי מהמאגר מידע טבלת .8
 יימסרו לחוק, 6 בסעיף כקבוע אנטנות ונתוני המנויים על המידע קבצי א.

המערכת. אחראי עי׳י טכנית ויטופלו למשטרה

התקנות. לפי לכך שמונה המאגר מנהל על היא המאגר לניהול האחריות ב.

 ובהתאם בתקנות כקבוע בלבד גישה מורשי בידי יבוצע במאגר השימוש ג.
אח״מ. ר׳ להסמכת

בו, מורשה בלתי שימוש ותמנע עליו הגנה שתבטיח בדרך יוחזק המאגר ד.
 שימוש ותמנע כדין, רשות ללא המידע שינוי או העתקה העברה, עיון, לרבות

והתקנות. החוק להוראות בניגוד בו

דיווחים: .9
:עיקריים גורמים לשלושה יבוצעו זה בנוהל הקשורים דיווחים א.

 נתוני לקבלת היתרים על אח״ם ר׳ ידי על שהוסמך משטרה לק׳ דיווח (1
דחופים. במקרים תקשורת

 במקרים היתרים על בחוק כמחויב לממשלה, ליועמ״ש אח׳ימ ר׳ דיווח (2
דחופים.

ותוקפו(. החוקי להסדר הכנסת)בכפוף של החוקה לוועדת דיווח (3

:ב>( נספח ומעלה()ראה )נצ״מ אח״מ ר» ע״י שהוסמך משטרה לסציו דיווח ב.

 תמצית בפירוט בכתב, כך על ידווח זה, סעיף לפי היתר שנתן מוסמך קצין (1
 בדרגת משטרה לקצין האפשרי, בהקדם כאמור, ההיתר למתן נימוקיו

 של והמודיעין החקירות אגף ראש זה לעניין שהסמיך ומעלה משנה ניצב
ב׳(. נספח )ראה המשטרה

:(,ג נספח )ראה :לממשלה ליועמ״ש דיווח ג.

U במקרים המנהליים ההיתרים על הדיווח את תרכז
 הדיווח לטובת אח״מ ר׳ וחתימת לאישור יוגש אשר אחד דו״ח לכדי דחופים

לממשלה. ליועמ״ש
ג׳. בנספח המנויים הפרטים כל את יכלול הדיווח (2
 המשפטי ליועץ וחשבון דין יגיש והמודיעין החקירות אגף ראש (3

 שניתנו מנהליים היתרים על חודשים, לשלושה אחת לממשלה,
לחוק. 4 סעיף לפי דחופים במקרים

:הכנסת של החוקה לוועדת דיווח ד.
 וזאת זה, חוק של יישומו על לבט״פ ולשר למפכ״ל לשנה אחת ידווח אח״מ ר׳ (1

 - )להלן הכנסת של ומשפט חוק החוקה לוועדת ידווח לבט״פ שהשר במטרה
לחוק. 14 סעיף לפי כנדרש החוקה(, ועדת

אלה: כל את השאר, בין יכלול, הדיווח (2
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 ומספר לחוק 3 סעיף לפי לבימ״ש שהוגשו הבקשות מספר א(
 המפורטים הסיווגים לפי האמור הסעיף לפי שניתנו הצווים

:כדלקמן
לחוק. )א(3 בסעיף כאמור הבקשה הוגשה שבשלה המטרה (1)
הבקשה. הוגשה שבשלה העבירה (2)
הצו. פי על לקבלם שהותר התקשורת נתוני סוג (3)
התקשורת. נתוני לקבלת הצו ניתן שלגביו הזמן פרק (4)
 נתוני לקבלת בצו המשפט בית דן שבהם המקרים מספר (5)

 וללא דחוף באופן בזק, רישיון בעל של מידע ממאגר תקשורת
הנספחים. צירוף

 סעיף לפי דחוף מנהלי היתר לקבלת שהוגשו הבקשות מספר ב{
 לרבות האמור, הסעיף לפי שניתנו ההיתרים ומספר לחוק, 4

ההיתר. ניתן שלשמה המטרה
 ושתועדו תקשורת זיהוי נתוני במאגר המבוצעות הפעולות ג(

לחוק. סיפה )ב(7 בסעיף כאמור

)א(8 סעיף לפי אחרת חוקרת לרשות המידע העברות מספר ד(
לחוק.

לחוק. )ב(8 סעיף לפי מידע לקבלת הבקשות מספר ה(
לחוק. 10 סעיף לפי ההוצאות החזר עלות ו(

 שעה להוראת בהתאם 30.6.12 עד החוקה לוועדת נמסר זה סעיף לפי דיווח {3
לחוק(. 14 )סעיף

ותוקפו. החוקי להסדר בכפוף יחול זה סעיף (4

:יבסרה פיסוח ,10
 מטה, וקציני מפקדים לרשות העומדים הכלים מן חלק הם והבקרה הפיקוח א.

 שכלל לוודא כדי הפרוס, במערך התפקידים לבעלי מקצועיים מנחים המשמשים
 אכן וההוראות ההנחיות התקנות, הפקודות, וכי מקצועי, באופן מתפקדים הגורמים
וכלשונן. כרוחן מקוימות

:היבטים בארבעה יבוצע תקשורת מחקרי בתחום ובקרה פיקוח ב.

1)
2)
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 רישיון בעל של מידע ממאגר תקשורת נתוני לקבלת המשפט לבית בקשה טופס : א׳׳ נספח
בזק.

 על ודיווח משפט, בית של צו בלא דחופים במקרים תקשורת נתוני לקבלת היתר : ב׳ נספח
ומעלה(. )נצ״מ אח״ם ר׳ ידי על לכך שהוסמך משטרה לק׳ ההיתר מתן

 במקרים תקשורת נתוני לקבלת היתרים על לממשלה ליועמ״ש דיווח טופס : '3 נספח
משפט. בית צו בלא דחופים

 לקבלת בקשות על לחתום המורשים לקצינים המשטרה מפכ״ל מאת הסמכה כתב : ר נספח
שיפוטי, בצו התקשורת מחברות מידע

ר
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תקשורת נתמ> לקבלת המשפט לבית בקשה טופס - 1א נספח

 משפט: בית
במשטרה: תיק ’מס
פנימי: צו מס'

תאריך:
 מבקשת: יחידה
היחידה: טלפון

תקשורת נתוני לקבלת צו למתך גלשה
[2007ה- י׳ התשים תקשורת(. אכיכ-ה-בתוני סמכי־ות )הפי״י" הדק סדר הוק י

בגין: חקירה מתנהלת כי בזה מצהיר מטה החתום אני .1

סמל משנה סעיף אשמה סעיף החוק שם האשמה

רכוש חילוט □ עבירות וחקירת עבריינים גילויי □ אדם היי הצלת □ ל: נדרשים והנתונים הואיל

הבקשה: לנשואי הנוגעים תקשורת נתוני קבלת להתיר בזאת מבוקש .2

דיך כל לפי מקצועי חסיון בעל ם נשוא: נשוא: סוג

לנשוא: הערה

ב ההיס־ין בעל כי המבוססות העובדות את רבימ״ש לפי־:־ יש ־ס״ן. בעל הבקשה מנשואיי אחד "ה־ה מיוחלת: בקשה נימוקי ר עו בעבירה" ב

עתיד־יב( בתרים של במקרה ־מים 30מ- יותר )לאתאריך: עד .................מתאריך: הנתונים: מבוקשים שלגביה התקופה .3

הבקשה: נימוקי .4

הנ״ל. הנתונים קבלתהמבקשת ליחידה ישראל, למשטרת להתיר המשפט בית מכבוד מבקש הנני .5

חתימה:שם:דרגה:אישי: מם' המבקש: פרטי
 והמוד־עץ. החקירות במערך ״עודי תפק־ד הממלא( המפכ״ל)קצין ידי על לבן שהוסמך הקצין התימה
חתימה:שם:    __________דרגה  ____אישי: מם' הקצין: פרטי

התימה: _  שם: ___________דרגה:_____________ אישי: מסי מוסמך: קציץ פרטי __״
סטטוס > חקירה. תיק באותו בקשה נשוא אותו לגבי תקשורת לנתוני קודמות, בקשות לגבי המשפט בית של קודמות החלטות קיימות □

חקירה< בתיק צווים
קודמות בקשות הצגת ללא דחופה בקשה □

בהם. ב־מ״ש והחלטות אלו בבקשות שהתקיימו הדיו:־□ ישל ב-ריטיקולים הקירה. ת־ק באותו בקשה נשוא אותו לגבי קודמות מבקשות העתקים מצ״ב:
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 משפט: בית
בימייש: תיק מסי

תאריך:
מבקשת: יחידה

היחידה: טלפוןבמשטרה: תיק מס׳

תקשורת נתוני לקבלת צו למתו בקשה בדבר שופט החלטת
(2007התשכ״ח־ תקשורת( אכ־פה-נתוני )כרכתיה הפל־ל' הדץ היק )לש

_______________________________________________ :בפני הופיע __________________בתאריך . 1
 .2007התשס"ח- תקשורת. אכיפה-נהוני סמכויות - הפל־ל־ הדיו הול דפי הסדר חוק על-פי דלעיל. הבקשה את בפני הציג אשר
 כלהלן: בפני. הצהיר בחוק. הקבועים לעונש־ים צפוי יהא האמת את יאמר לא אם וכי האמת אר, לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר

לבקשה". בתמיכה ניהנה זו הצהרתי אמה. הוא בבקשה האמור כ־ מצה"־ והריני בבקשה המפורטות העובדות אמיתות את "בדקתי

בפני. שהוצג המידע סמך ועל לנימוקים בהתאם לבקשה להיעתר החלטתי .2
המפורטיפ התקשורת נתוני לקבל מבקשת< יחידה > היחידה: ישראל למשטרת בזאת מתיר אני

נשוא:נשוא: סוג

אחר:
תאריך: ועד ..................מתאריך: הנתונים: ימסרו שלגביה התקופה

הבאים: הנימוקים מן הבקשה את לדחות מחליט אני .3

כמקרה יום משלושים ־ותר )לא

2007 ההשס״ח- תקשורת(. אכ־פה-נתוני הפלילי)סמכויות הסדר לחוק 5 סעיף הוראת פי על .4
אחרת. המשפט בית קבע כן אם אלא המשטרה, לבקשת תקשורת נתוני העברת על אחר אדם לכל אי למנו־ יגלח לא מעובדיו מי או בזק רישיון בעל

 בתאריך: ידי בחתימת ניתן

ליום: עד בתוקפו יעמוד זה צו

במקום:
ימים( משלושים למעלה )לא

השופט/ת חתימתומשפחה( פרטי השופט/ת)שם שם

ראשי מזכיר
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תאריך: משפט: בית
מבקשת: יחידה בימ״ש: תיק מסי
היחידה: טלפון במשטרה: תיק מסי

תקשורת: נתוני לקבלת צו למתן בימ״ש נימוקי .1

”אלה בנפיביה הצו :"־,ן בדבר מפייטים נ־מו־־ם להוסיף יש חסיון לבעל המתייחס צו "לעניין _
,ר

השופט/ת חתימת ומשפחה( פרטי השופט/ת)שם ש□

ראשי מזכיר

ר
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 מתן על ודיווח משפט, בית של צו בלא דחופים במקרים תקשורת נתוני לקבלת היתר - ב׳ ספח
ומעלה( אח״ם)נצ״מ ר׳ ידי על לכך שהוסמך משטרה לק׳ היתר1

:המיסמד למציו השוטר פנית

המוסמך הקציו ;ל:

 הנני ,2007 - התשס״ח תקשורת(, נתוני - אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר לחוק )א( 4 סעיף פי על
:להלן שיפורט כפי דחוף, במקרה תקשורת נתוני לקבל אישורך את מבקש

 הנוגעת בקשה של )במקרה :ההיתר נדרש לשמן והמטרות ההיתר נתבקש יסודם שעל והמידע העובדות א.
מקצוע*/ בעל הוא המנוי כי שידוע ככל פשע. לעבירת ביחס רק לבקש ניתן - מבצעה גילוי או עבירה למניעת

.במפורש( יצוין הדבר - ,א רמה בכיר איש
עד_________האירוע/העבירה: מועד __________________________במשטרה: האירוע קבלת מו

: העבירה / האירוע נסיבות

פשע מסוג עבירה מבצע גילוי פשע/ מסוג עבירה מניעת / אדם חיי הצלת : למטרת ב.
:שיפוטי צו הוצאת לשם דיחוי סובלת ואינה דחופה הבקשה מדוע הסיבה ג.

בברכה,
המבקש( השוטר )פרטי

______________יחידה_____________תפקיד_______דרגה__________מ.א_______________שם

__________________חתימה ________________הבקשה הגשת שעת ________________תאריך

 הקורבן או החשוד ואינו עיתונאי הוא כי שידוע למנוי ונכנסות יוצאות שיחות רשימת לבקש איסור ♦יחל

המוסמך: הקציו החלטת נ.
 הסציו לו שייתו ההנחיות לפי המבקש, השוטר הפרטים את ימלא ובהעדרו, המוסמך הקצין החלטת אל

המוסמך(.

תקשורת(, נתוני אכיפה, הפלילי)סמכויות הדין סדר לחוק )א( 4 בסעיף לי הנתונה הסמכות פי על נ.
 הנדרשת הדחיפות מידת ואת המבצעי הצורך את ושקלתי הבקשה את שבחנתי ולאחר ,2007 - התשס״ח

 שלעיל, בבקשה המפורטות הנסיבות כי שוכנעתי, בפרטיות, הצפויה הפגיעה לעומת הנתונים לקבלת
 דחוף. באופן תקשורת נתוני קבלת מחייבות

:להלן שיפורט כפי התקשורת, נתוני לקבל מאשר המי לפיכך,
התקשורת שנתוני הבזק מתקן או המנוי מספר של הזיהוי ופרטי המתבקשים התקשורת נתוני א.

/ יוצאות שיחות / נכנסות יוצאות־ שיחות מיקום/ נתוני :ידועים( שהם )ככל לגביהם מתבקשים
______________________________________ / מכשיר מנוי/ זיהוי/ נתוני / נכנסות שיחות



.___________________________________________: בזק מתקן / מנוי למספר
המוסמכים. המקצועיים הגורמים דעת שיקול עפ״י נוספים נתונים מאשר /לא מאשר

________________________________שעה:_________תאריך: : שעות( 24 על יעלה )לאההיתר תוסף ב.
בברכה,

אלי: פרטים המבקש השוטר ימלא במסים לחתום המוסמך הקצין באפשרות איו גי גמקרה.2

:המאשר המוסמך הקציו פרטי

___________מ.א.__________דרגה__________תפקיד______________הקציו שס

 הדרך ואת המוסמך הקצין עם ההתקשרות אופן את יפרט )השוטר המוסמך הקצין ידי על האישור מתן אופן
:בבקשה( הכתובים הפרטים מלוא את לו הבהיר בה
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:המוסמך הקצין לי שמסר לדברים מלא באופן תואמים ידי על שמולאו ופרטיו ההיתר תוכן כי מאשר, המי
 מ.א.___דרגה______________________________________________________________________________תפקיד____________שם

_______________חתימה ________________ההיתר מתן שעת ___________תאריך

 ניתו האישור גי במהרה הגיעו py מיד המוסמך הקצין ידי על )ימולא המוסמך הקציו אישור .3
בהעדרו(:

בו שמולאו הפרטים וכי ידי על ניתן ההיתר כי ,_______________מיו□ בהיתר שעיינתי לאחר מאשר, הנני
ידי. על שניתן האישור ואת הנחיותיי את תואמים

 מ.א__דרגה_תפקיד___________________________________________________________________________________________שם

______________התימה _______________שעה _____________תאריך

 היתר מתו על ומעלה( אח״ם)נצ״מ ר' ידי על שהוסמך משטרה לק' המוסמך הקציו מאת דיווח ג.
שיפוטי צו בלא דחופים במקרים תקשורת גתתי לקבלת

________________________: דחופים במסרים היתרים על דיווח לקבלת המוסמד הקצין אל:

 התשס״ח־ ,תקשורת{ נתוני ־ אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר לחוק )ד(4 לסעיף בהתאם .1
 נתוני לקבלת היתר למתן החוק פי על סמכותי את הפעלתי כי בזאת לדווח הריני ,2007

 המצוינים הנימוקים בשל וזאת שיפוטי, צו בלא דחופים, במקרי□ בזק רישיון מבעל תקשורת
לעיל.

שניתן. וההיתר צו ללא תקשורת נתוני לקבלת הבקשה מצ״ב .2

עדכונך .3

המוסמך הקציןתאריך



 ביה של צו בלא דחופים במגלים מהשורה נמוני הבלה על לממשלה ליועמ״ש דיווח - ג' נספח
משפט.
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 (1))ה( 4 סעיף 2007 התשס״ח תקשורת(, כתוכי ־ אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר חוק .1
 לשלושה אחת וחשבון דין יגיש ישראל במשטרת ומודיעין לחקירות האגף ר׳ כי קובע

 במקרים תקשורת כתוכי לקבלת שכתכו ההיתרים כלל על לממשלה ליועמ״ש חודשים
שיפוטי. צו בלא דחופים,

 האירוע קבלת מועד אירוע, או עבירה סוג יחידה, למחוז/ בחלוקה הדיווח פירוט להלן .2
ההיתר, ניתן שלשמן המטרות שהתבקש, התקשורת כתון סוג ההיתר, מתן ומועד במשטרה

 התבקש שלגביו הבזק מתקן או מספר הדחיפות, וסיבת ההיתר למתן הנימוקים תמצית
המידע.

דוגמא:

 מתל או המספר
 שלגביו הבזק

המידע התבקש

 למתן הנימוקים תמצית
הדחיפות וסיבת ההיתר

 המטרות
 ניתן שלשמן
ההיתר

 נתון סוג
התקשורת

שהתבקש

תאריך
ושעת
מתן

ההיתר

תאריך
ושעת
קבלת

האירוע

במשטרה

סוג
העבירה/
האירוע

שם
הקצין

המוסמך
ויחידתו

^מחוז/
יחידה

050-0000000  חשש על פנייה בעקבות
מזה שנעדר אדם לחיי

IH שעות H IH

 חיי הצלת
אדם

1/1/00 

53 :22

1/1/00

22:48

נעדר

050-0000000  בו שבוצע שוד בעקבות
 מכשיר עם תיק נשדד

■ ■ ■ רי א ל לו ס

 מבצע גילוי
 מסוג עבירה

פשע

1/2/00

16:45

1/2/00

16:42

שוד

: נתנו לשמה והמטרה המנהליים ההיתרים מספר

שנה: חודש: ושנה חודש העילה/

אדם חיי הצלת

פשע עבירת מניעת

פשע מבצע גילוי

סה״כ
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הנדון

(1

ניצב רב , תאריך

הכללי המפקח

ר
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ניצב , תאריך

ולמודיעין לחקירות האגף ראש
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 בצי התקשורת מהכרות מידע לקבלת בקשות על לחתום המוסמכים לקצינים הסמכה כתב ר: ח0גס
שיפוטי.

ומודיעיו חקירות קציני כל

מוסמך לקצין הסמכה כתב : הנדון

 נתוני - אכיפה הפלילי)סמכויות הדין סדר לחוק )א( 3 בסעיף לי הנתונה הסמכות עפ״י

 ייעודי תפקיד הממלאים הקצינים כל את מסמיך הנני ,2007 - התשס״ח תקשורת(,

 נתוני לקבלת בקשה על לחתום המורשים כקצינים והמודיעין החקירות במערך

לחוק. 3 סעיף לפי תקשורת

 ניצב רב ,תאריך

הכללי המפקח


