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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, 
התשע"ז-2016

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

"אתראינטרנט"-אתראינטרנטשישלציבוראולחלקממנואפשרותכניסהאוגישה
אליו,אףאםהכניסהאוהגישהאליודורשותשימושבקודאובססמה,בין
בתשלוםוביןבלאתשלום,ביןאםהשרתשהואמאוחסןבונמצאבישראלובין

אםהואנמצאמחוץלישראל;

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
זוכהלמעמדאיתןורבשניםבשיטתהמשפטהישראליתע
לצדהיתרונותכאמור,ישהמנצליםאתרשתהאינטרנט
או לאלימות הסתה דברי פרסום כגון: עבירות, לביצוע
שאינה פגיעה בהם שיש פרסומים מין, עבירות לטרור,

מוצדקתבפרטיותושלאדם,ועודע

בעתהאחרונהקיימתמגמהעולמיתשלעלייהבהיקף
השימושבאינטרנטלצורךפרסוםתכניםמזיקיםעמגמהזו
הובילה,ביןהשאר,לעלייהברףהאלימותובהסתהלטרור
במדינותשונותבעולםעהמאמץלמיגורתופעותאלההוא
מאמץחוצהגבולותהמצריךשיתוףפעולהביןממשלות
ושיטותמשפטשונותעגםמדינתישראלמתמודדתבעת
האחרונהעםתופעהזו,ועלכןנדרשתהרחבתושלארגז

הכליםהמשפטייםלהתמודדותעמהע

במקריםמסוימיםשבהםמדוברבפרסומיםמזיקים
ברשתהאינטרנט-בהינתןמאפייניה,ובכללזההזמינות,
הרחבה התפוצה האנונימיות, הנגישות, המהירות,
והגלובליות-הדברטומןבחובופגיעהאפשריתבביטחונו
שלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה,וזאתבין
שהאתרשבופורסםהתוכןמאוחסןבשרתבישראלובין

שהואמאוחסןבשרתמחוץלישראלע

הצעהזועניינהאםכןביצירתושלכלינוסףשישמש
כך, לשם התופעהע עם בהתמודדות האכיפה גורמי את
מוצעלהסמיךביתמשפטלענייניםמינהלייםלתת,לבקשת

תובע,צולהסרתתוכןמרשתהאינטרנטבמקריםשבהם
מתקיימיםשניתנאיםמצטברים:האחד,שפרסוםהתוכן
מהווהמעשהשהואעבירהפלילית,והשני,שישאפשרות
ממשיתשהמשךפרסוםהתוכןיפגעבביטחונושלאדם,

בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינהע

כליזהישמשעלפיהמוצעאתהרשויותלצדהכלי
הפליליולאכתחליףלועבשונהמהדיןהפליליהמכווןנגד
מפרסםהתוכןובהתאםלכךעניינובענישתמפרסםשעבר
עבירה,נועדהכליהמוצע,שהואכלימינהליבמהותו,
שקולה זאת ועם ומהירה, יעילה התמודדות לאפשר
את להקטין במטרה עצמו, המזיק התוכן עם ומידתית,

הסיכוןהנשקףממנוע

יודגש,כיהחוקהמוצעלאנועדלהתמודדעםכלסוגי
הפרסומיםהפוגענייםעכך,פרסומיםהפוגעיםבשמוהטוב
שלאדםאובפרטיותו,כשלעצמם,וככלשאיןאפשרות
בביטחון אדם, של בביטחונו לפגיעה שיביאו ממשית
מחומרתם(, להפחית )בלי המדינה בביטחון או הציבור
לאייכללובגדרהפרסומיםשלהסרתתוכנםמכווןהחוק

המוצעע

הסרתתכניםמהמרחבהמקווןטומנתבחובהחשש
שבהם במקרים במיוחד וזאת הביטוי, בחופש לפגיעה
הסרתהתוכןנעשיתטרםמיצויההליךהפליליעעםזאת,
גלהטרורהפוקדאתמדינתישראלבחודשיםהאחרונים,
השארכתוצאהמההסתההקשהברשתהאינטרנט, בין
פליליות עבירות המהווים אחרים פרסומים גם כמו
או הציבור ביטחון את אדם, של ביטחונו את ומסכנים
אתביטחוןהמדינה,מצריכיםקביעתכליחדשוייחודי
שיאפשרהתמודדותיעילהעםפרסומיםכאמור,אךזאת
תוךהטלתהגבלותברורותלענייןהפעלתו,כךשהפגיעה
בזכותלחופשביטויבכללובשיחהחופשיהמאפייןאת

רשתהאינטרנטבפרט,לאתעלהעלהנדרשע

בחוק המשמשים מונחים כמה להגדיר מוצע  סעיף 1
"אתר כי להבהיר מוצע השאר בין המוצעע 
אינטרנט"לענייןחוקזההואכלאתראינטרנטשישלציבור
אולחלקממנואפשרותכניסהאוגישהאליו,וזאתאףאם
הכניסהאוהגישהכאמורדורשותשימושבקודאובססמה
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"ביתמשפטלענייניםמינהליים"-כמשמעותובסעיף3)א(לחוקבתימשפטלעניינים
מינהליים;

"חוקבתימשפטלענייניםמינהליים"-חוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-
;12000

"ספקשירותאיתוראינטרנטי"-מישמספקבאמצעותרשתהאינטרנטשירותשמהותו
מתןאפשרותלאתרמידעברשתהאינטרנט;

"צולהסרתתוכן"-כמשמעותובסעיף2)א(;

"תובע"-כמשמעותובסעיפים12)א()1()א(או)2(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-21982,שהוסמךבידיהיועץהמשפטילממשלהלטפלבבקשותלמתן

צולהסרתתוכןע

פרק ב': צו להסרת תוכן

ביתמשפטלענייניםמינהלייםרשאי,עלפיבקשהשלתובע,לתתצוהמחייב2עצולהסרתתוכן )א(
מפרסםתוכן,אוהמחייבבעלים,מנהלאומפעילשלאתראינטרנטשבופורסםתוכן,
להסיראתהתוכןמאתרהאינטרנט,אםשוכנעכיפרסוםהתוכןבאתרהאינטרנטמהווה
מעשהשהואעבירהפליליתוכיבנסיבותהענייןישאפשרותממשיתשהמשךהפרסום
כאמוריפגעבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה)בחוקזה-צו

להסרתתוכן(ע

בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפטגםלחייבספקשירותאיתוראינטרנטישלא )ב(
לאפשראתאיתורהתוכןשלגביוניתןהצו,ברשתהאינטרנטע

צולהסרתתוכןיכלול,ביןהשאר,פרטיםלגביהפרסוםשלהתוכןשישלהסירואו )ג(
שלאלאפשראתאיתורו,לפיהעניין,והמועדלביצועהצו;שרהמשפטיםרשאילקבוע

פרטיםלגביהפרסוםכאמורשייכללובצולהסרתתוכןע

בקשהלמתןצולהסרתתוכןתוגשלאחרשניתנהלכךהסכמהבכתבמאתהיועץ )ד(
המשפטילממשלהאומישהואהסמיכולכךע

"ביתמשפטלענייניםמינהליים"-כמשמעותובסעיף3)א(לחוקבתימשפטלעניינים
מינהליים;

"חוקבתימשפטלענייניםמינהליים"-חוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-
;12000

"ספקשירותאיתוראינטרנטי"-מישמספקבאמצעותרשתהאינטרנטשירותשמהותו
מתןאפשרותלאתרמידעברשתהאינטרנט;

"צולהסרתתוכן"-כמשמעותובסעיף2)א(;

"תובע"-כמשמעותובסעיפים12)א()1()א(או)2(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-21982,שהוסמךבידיהיועץהמשפטילממשלהלטפלבבקשותלמתן

צולהסרתתוכןע

פרק ב': צו להסרת תוכן

ביתמשפטלענייניםמינהלייםרשאי,עלפיבקשהשלתובע,לתתצוהמחייב2ע )א(
מפרסםתוכן,אוהמחייבבעלים,מנהלאומפעילשלאתראינטרנטשבופורסםתוכן,
להסיראתהתוכןמאתרהאינטרנט,אםשוכנעכיפרסוםהתוכןבאתרהאינטרנטמהווה
מעשהשהואעבירהפליליתוכיבנסיבותהענייןישאפשרותממשיתשהמשךהפרסום
כאמוריפגעבביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה)בחוקזה-צו

להסרתתוכן(ע

צולהסרתתוכן

בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפטגםלחייבספקשירותאיתוראינטרנטישלא )ב(
לאפשראתאיתורהתוכןשלגביוניתןהצו,ברשתהאינטרנטע

צולהסרתתוכןיכלול,ביןהשאר,פרטיםלגביהפרסוםשלהתוכןשישלהסירואו )ג(
שלאלאפשראתאיתורו,לפיהעניין,והמועדלביצועהצו;שרהמשפטיםרשאילקבוע

פרטיםלגביהפרסוםכאמורשייכללובצולהסרתתוכןע

בקשהלמתןצולהסרתתוכןתוגשלאחרשניתנהלכךהסכמהבכתבמאתהיועץ )ד(
המשפטילממשלהאומישהואהסמיכולכךע

אוכרוכותבתשלום,ואףאםהשרתשהאתרמאוחסןבו
האפשרית הפגיעה לנוכח וזאת לישראל, מחוץ נמצא
גם המאוחסנים תכנים של מפרסום בישראל הצפויה

בשרתיםמחוץלהע

כאמור,חוקזהנועדלייעלאתההתמודדותשל  סעיף 2
מדינתישראלעםפרסוםתוכןהמהווהעבירה 
פליליתבנסיבותשבהןקיימתאפשרותממשיתשהמשך
או הציבור בביטחון אדם, של בביטחונו יפגע הפרסום
בית את להסמיך מוצע כך לשם המדינהע בביטחון
הפרסום תוכן להסרת צו תובע, לבקשת לתת, המשפט
מאתראינטרנט)להלן-צולהסרתתוכן(עצוכאמוריופנה
למפרסםהתוכןוכןלבעלים,למנהלאולמפעילשלאתר
האינטרנטשבופורסםהתוכן,וזאתכאמורביןשהאתר
מאוחסןבשרתבישראלוביןשהואמאוחסןבשרתמחוץ

לישראלע

כמוכןמוצעלהסמיךאתביתהמשפטלחייב,בצו
להסרתתוכן,גםספקשירותאיתוראינטרנטיכהגדרתו

המוצעת)להלן-ספקשירותאיתור(לאלאפשראתאיתורו
שלהתוכןברשתהאינטרנטעמשמעותהטלתחובהזועל
ספקשירותאיתורהיאשיהיהעליולמנועגישהלתוכן
האמורבאמצעותהשירותשהואנותן,למשלעלידיהסרת

תוצאותהחיפושע

בשלהחששלפגיעהבחופשהביטוי,כאמורבחלק
הכללישלדבריההסבר,מוצעלקבועשניתנאיםמצטברים
שרקבהתקיימםיוסמךביתהמשפטלתתצולהסרתתוכןע
התנאיהראשוןהואשפרסוםהתוכןמהווהמעשהשהוא
עבירהפלילית,ויובהרלענייןזהכיאיןמדוברבדרישה
ההוכחה ובדרכי ברף העבירה יסודות כל להוכחת
הנדרשיםבהליךפליליעהתנאיהשניהואשבנסיבותהעניין
ישאפשרותממשיתשהמשךפרסוםהתוכןיפגעבביטחונו

שלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינהע

לבחוןאת המשפט בבואושלבית מטבעהדברים,
של קיומה את דהיינו, השני, התנאי של התקיימותו
אפשרותממשיתשהמשךהפרסוםיביאלפגיעהבאינטרסים

ס"חהתש"ס,עמ'190ע 1

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ע 2
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סדרידיןבבקשה
למתןצולהסרת

תוכן

לדיוןבבקשהלמתןצולהסרתתוכןיוזמנומפרסםהתוכן,הבעלים,המנהלאו3ע )א(
המפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםהתוכןהאמור,ולדיוןבבקשהלמתןצולהסרת
תוכןהמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמורבסעיף2)ב(,יוזמןגםאותוספק
שירותאיתוראינטרנטי,והכולאםאיןמניעהלהזמינםבנסיבותהעניין)בחוקזה-
המשיבים(;הייתהמניעהלהזמיןמימהמשיבים,יפרטהתובעלפניביתהמשפטבבקשה

להסרתתוכןאתהנסיבותשלאמאפשרותאתהזמנתוע

הדיוןבמתןצולהסרתתוכןיתקייםבמעמדהמשיביםשהוזמנולדיון;ואולםבית )ב(
משפטלענייניםמינהלייםרשאילתתצולהסרתתוכןשלאבמעמדחלקמהמשיבים,
אולתתאתהצובמעמדצדאחד,אםשוכנעכיבנסיבותהענייןקיימתמניעהלהזמינם

כאמורבסעיףקטן)א(,אואםראהכימימהמשיביםהוזמןלדיוןולאהתייצבע

פרסוםהודעהעל
החלטותבעניין

בקשותלמתןצו
להסרתתוכן

הודעהלציבורבדברהחלטותשלביתמשפטלענייניםמינהלייםבענייןבקשותלמתן4ע
צולהסרתתוכן,תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים,ורשאישרהמשפטים

לקבועדרכיםנוספותלפרסוםהודעהכאמורע

לטיב השאר, בין דעתו, ייתן הוא - האמורים המוגנים
הפגיעההאפשרית,למיהותמפרסםהתוכן)אםהואידוע(,
לאווירההשוררתבציבור,להיקףהקייםוהפוטנציאלישל

הפרסום,לקהלהיעדשלו,להקשרשלהפרסוםולמקומוע

אשרלתוכנושלצולהסרתתוכן,מוצעכיזהיכלול
ביןהשארפרטיםעלהפרסוםשלהתוכןנושאהצו)כגון
מקוםהפרסום,מועדהפרסוםוזהותהמפרסם,אםהיא
כלומר, הצו, את לבצע יש שבו המועד את וכן ידועה(,
להסיראתהתוכןאולאלאפשראתאיתורו,לפיהענייןע
כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,כסמכותרשות,

לקבועבתקנותאילופרטיםכאמורייכללובצוע

המוצע, הכלי בהפעלת הנדרשת הזהירות נוכח
כי לקבוע מוצע הביטוי, חופש של מחשיבותו הנובעת
בקשהלצולהסרתתוכןתוגשבידיפרקליטמפרקליטות
המדינהאותובעמהתביעההמשטרתית,שהוסמכולכךעל
ידיהיועץהמשפטילממשלה)ראוהגדרת"תובע"בסעיף
1לחוקהמוצע(,וכןכיפנייהלביתמשפטבבקשהלמתן
צולהסרתתוכןתוגשבהסכמהבכתבשלהיועץהמשפטי

לממשלהאומישהואהסמיךלכךע

מוצעלקבועהוראותלענייןסדריהדיןשיחולו  סעיף 3
בבקשהלמתןצולהסרתתוכןע 

במטרהלאפשרלמישעלוללהיפגעמהסרתהתוכן
להשמיעאתטענותיו,מוצעלקבועכיהדיוןבבקשהלמתן
יוזמנו לדיון הצדדים; במעמד יתקיים תוכן להסרת צו
או המנהל, הבעלים, וכן התוכן מפרסם המוצע פי על
המפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםהתוכן,וכןנציגי
ספקשירותהאיתור)להלן-המשיבים(,וכלזאתאםאין
מניעהלהזמינםבנסיבותהענייןעמטרתההזמנהבענייןזה
היאליידעאתהמשיביםבנוגעלקיוםהדיוןולתתלהם
אפשרותלהשתתףבועואולםבמקרהשהמשיבים,כולםאו

חלקם,לאיתייצבולדיון,יהיהניתןלקיימוגםבלעדיהםע

בהתאםלכךשמוצע,בסעיף15להצעתהחוק,להסמיך
אתשרהמשפטיםלקבועתקנותלביצועהחוק,ביןהשאר
בענייןסדרידין,הרישיכולשייקבעוסדרידיןייחודיים
להליך,ובכללזהלענייןההזמנהלדיוןבבקשהלמתןצוע
לנוכחהחשיבותשישלקיוםהליךיעילומהירבמקרים
שחוקזהנועדלהתמודדאתם,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
מינהליים לעניינים משפט בית של החלטות 
משרד באתרהאינטרנטשל תוכן, להסרת לצו בבקשות
המשפטיםעהוראהזונועדהליידעאתהציבורעלהחלטות
כאמור,דברשיבטיחשקיפותויאפשרהגשתבקשהלעיון
חוזראוהגשתערעורעלההחלטהעבריכיפרסוםההודעה
שהסרת באינטרסים לפגוע כדי בו שאין באופן ייעשה
התוכןנועדהלהגןעליהם)למשל,במקריםמסוימים,בלא

לחזורעלהתוכןנושאהצו(ע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,כסמכות
הודעה לפרסום נוספות דרכים בתקנות לקבוע רשות,

כאמורע
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בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפטלקבועכיהצוכאמוריחולגםלגביכלהעתקשל5עהסרתהעתק )א(
התוכןנושאהצו)בחוקזה-העתק(,אשרפורסםבאתראינטרנטלפנימתןהצואובתוך

שישהחודשיםמיוםשניתן,והכולבכפוףלדרישתגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)ב(ע

מוסמךלפנותלמפרסם גורם )א(,רשאי בסעיףקטן המשפטכאמור בית קבע )ב(
ההעתק,אולבעלים,למנהלאולמפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםההעתק,ולדרוש
מהםאתהסרתההעתק,ואםהצוכאמורמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמור
בסעיף2)ב(-לפנותגםלספקשירותהאיתורהאינטרנטיולדרושממנושלאלאפשראת
איתורההעתק,והכולובלבדשהגורםהמוסמךשוכנעכיבנסיבותהענייןמתקיימים

התנאיםשבסעיף2)א(רישהגםלגביההעתקע

עלדרישהשלגורםמוסמךלפיסעיףקטן)ב(,ניתןלעתורלביתהמשפטשנתןאת )ג(
הצולהסרתהתוכןע

בסעיףזה,"גורםמוסמך"-מישהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןסעיףזהע )ד(

צולהסרתתוכן
לאחרהרשעה

המשפט6ע בית אינטרנט,רשאי באתר תוכןשפרסם בעבירהבשל אדם הורשע )א(
שהרשיעאתאותואדם,לבקשתהתובע,ליתןלגביהתוכןכאמורצולהסרתתוכן
אףבלאששוכנעכיבנסיבותהענייןישאפשרותממשיתשהמשךפרסוםהתוכןיפגע
בביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה;לענייןזה,"תובע"-התובע

בהליךהפלילישבוהורשעאדםכאמורע

ביתהמשפטרשאילתתצוכאמורבסעיףקטן)א(בנוסףעלכלעונשאחרשהוא )ב(
רשאילהטילעלהאדםשהורשעכאמורבאותוסעיףקטןע

פרק ג': קבילות ראיות, עיון חוזר וערעור

לשםהחלטותיובבקשותלפיחוקזהרשאיהשופטלהיזקקלראיותאףאםאינןקבילות7עקבילותראיות
במשפטע

בצולהסרתתוכןרשאיביתהמשפטלקבועכיהצוכאמוריחולגםלגביכלהעתקשל5ע )א(
התוכןנושאהצו)בחוקזה-העתק(,אשרפורסםבאתראינטרנטלפנימתןהצואובתוך

שישהחודשיםמיוםשניתן,והכולבכפוףלדרישתגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)ב(ע

הסרתהעתק

מוסמךלפנותלמפרסם גורם )א(,רשאי בסעיףקטן המשפטכאמור בית קבע )ב(
ההעתק,אולבעלים,למנהלאולמפעילשלאתרהאינטרנטשבופורסםההעתק,ולדרוש
מהםאתהסרתההעתק,ואםהצוכאמורמחייבגםספקשירותאיתוראינטרנטיכאמור
בסעיף2)ב(-לפנותגםלספקשירותהאיתורהאינטרנטיולדרושממנושלאלאפשראת
איתורההעתק,והכולובלבדשהגורםהמוסמךשוכנעכיבנסיבותהענייןמתקיימים

התנאיםשבסעיף2)א(רישהגםלגביההעתקע

עלדרישהשלגורםמוסמךלפיסעיףקטן)ב(,ניתןלעתורלביתהמשפטשנתןאת )ג(
הצולהסרתהתוכןע

בסעיףזה,"גורםמוסמך"-מישהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןסעיףזהע )ד(

המשפט6ע בית רשאי אינטרנט, באתר תוכןשפרסם בעבירהבשל אדם הורשע )א(
שהרשיעאתאותואדם,לבקשתהתובע,ליתןלגביהתוכןכאמורצולהסרתתוכן
אףבלאששוכנעכיבנסיבותהענייןישאפשרותממשיתשהמשךפרסוםהתוכןיפגע
בביטחונושלאדם,בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינה;לענייןזה,"תובע"-התובע

בהליךהפלילישבוהורשעאדםכאמורע

צולהסרתתוכן
לאחרהרשעה

ביתהמשפטרשאילתתצוכאמורבסעיףקטן)א(בנוסףעלכלעונשאחרשהוא )ב(
רשאילהטילעלהאדםשהורשעכאמורבאותוסעיףקטןע

פרק ג': קבילות ראיות, עיון חוזר וערעור

לשםהחלטותיובבקשותלפיחוקזהרשאיהשופטלהיזקקלראיותאףאםאינןקבילות7ע
במשפטע

קבילותראיות

להתמודד התביעה לרשויות לאפשר במטרה  סעיף 5
של חוזרת הפצה של תופעה עם יעיל באופן 
פרסומים,וכדילמנועאתהצורךבהבאתכלהעתקשל
מוצע המשפט, בית של חוזרת לבחינה שפורסם תוכן
להסמיךאתביתהמשפטלענייניםמינהלייםלקבוע,בצו
להסרתתוכןשהואנותן,כיהצויחולגםעלכלהעתקשל
התוכןנושאהצו,שפורסםבאתראינטרנטלפנימתןהצו

אובתוךשישהחודשיםמיוםשניתןע

בשלהזהירותהנדרשתבהפעלתהצו,ונוכחהעובדה
שהנסיבותהמתקיימותלגביפרסוםהתוכןהמקורי)ואשר
לא המוצע(, לחוק 2)א( שבסעיף התנאים את מקימות
יתקיימובהכרחלגביפרסוםההעתק,מוצעלקבועכילשם
הסרתהעתקהתוכןלאדיבקביעתביתהמשפטכיהצו
יחולגםעליו,אלאנדרשתהחלטהשלגורםבכירשהסמיך
וזאת ההעתק, הסרת לדרוש לממשלה המשפטי היועץ
במקריםשבהםבנסיבותהענייןמתקיימיםבפרסוםההעתק
ההעתק שפרסום כלומר, האמורע 2)א( שבסעיף התנאים
מהווהמעשהשהואעבירהפלילית,ושבנסיבותהענייןיש
אפשרותממשיתשהמשךהפרסוםיפגעבביטחונושלאדם,
בביטחוןהציבוראובביטחוןהמדינהעבמקרהכזה,יוכל
אותוגורםשהוסמךלצורךכך,לדרושאתהסרתההעתק

אואתמניעתאיתורו,לפיהענייןע

מוצעלקבועכיעלדרישהשלגורםמוסמךכאמור
להסרתהעתק,יהיהניתןלעתורלביתהמשפטלעניינים

מינהלייםשנתןאתהצוע

אדם שהרשיע משפט בית להסמיך מוצע  סעיף 6
האינטרנט, ברשת תוכן פרסום בשל בעבירה 
להוציא,לבקשתהתובעבאותוהליך,צוהמורהעלהסרת
הפרסוםנושאהעבירה,וזאתאףאםאיןאפשרותממשית
שהמשךפרסוםהתוכןיפגעבביטחונושלאדם,בביטחון
הציבוראובביטחוןהמדינהעבשונהמהסמכותהעיקרית
המוצעתלעילשתכליתהמניעתפגיעהכאמור,התכלית
שלהסמכתביתהמשפטהגוזראתהדיןלהורותעלהסרת
הפרסוםנושאהעבירה,היאמניעתהמשךביצועהעבירה
בידימישהורשעבביתהמשפטעבהחלטתובענייןזהעשוי
ביתהמשפטלהידרשלשאלהאםעדייןמתקיימיםבפרסום
יסודותהעבירהשבההורשעהמפרסם,ואםעשוילהתקיים

אינטרסציבוריבהמשךהפרסוםע

מובןשאיןבמתןצולפיסעיףזהמשוםאמצעיענישה
נוסףכלפיהמפרסםע

מוצעלקבועכילצורךהחלטהבבקשהלמתןצו  סעיף 7
להסרתתוכןאוכלהליךאחרלפיהחוקהמוצע, 

יוכלביתהמשפטלהיזקקלראיותשאינןקבילותע
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עלהחלטהסופיתשלביתמשפטלענייניםמינהלייםבבקשהלמתןצולהסרתתוכן8עעיוןחוזר
לפיסעיף2,ניתןלהגישלובקשהלעיוןחוזר,בהתקייםאחדמאלה:

התגלועובדותשלאהיומונחותלפניביתהמשפטבעתמתןההחלטהאוהשתנו )1(
הנסיבות,והדברעשוילשנותאתהחלטתביתהמשפט;

הדיוןבהחלטתביתהמשפטהתקייםבמעמדצדאחדוקיימתחשיבותציבורית )2(
בהמשךהפרסוםשלהתוכןנושאהצוע

החלטהסופיתשלביתמשפטלענייניםמינהלייםבבקשהלמתןצולהסרתתוכןלפי9עערעור
סעיף2,בעתירהלפיסעיף5)ג(אובבקשהלעיוןחוזרלפיסעיף8,ניתנתלערעורלפני

ביתהמשפטהעליוןבתוך45ימיםע

פרק ד': מידע חסוי

תובערשאילבקשמביתמשפטלענייניםמינהלייםלהציגלפניומידעחסויאף10עהצגתמידעחסוי )א(
שלאבנוכחותהמשיביםובאיכוחםובלילגלותלהםאתתוכנו;ביקשתובעכאמור,

יודיעעלכךלמשיביםאולבאיכוחםע

ביתמשפטלענייניםמינהלייםרשאילעייןבמידעחסוישהוגשהלגביובקשה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,לשםהחלטהבבקשה,ורשאיהואלקבלמהתובעפרטיםנוספים

לענייןהמידעשלאבנוכחותהמשיביםע

מצאביתמשפטלענייניםמינהלייםכיהענייןשישבאי־גילויושלהמידעהחסוי )ג(
לשםהגנהעלביטחוןהמדינה,יחסיהחוץשלה,שלוםהציבוראוענייןציבוריחשובאחר,
עדיףמןהצורךלגלותולשםעשייתצדק,רשאיהואלקייםאתהדיוןבבקשהלמתןצו
להסרתתוכןאףשלאבנוכחותהמשיביםובלילגלותלהםאתתוכנושלהמידעהחסויע

מוצעלקבועכיעלהחלטתביתהמשפטלעניינים  סעיף 8
מינהלייםבבקשהלמתןצולהסרתתוכן-בין 
אםהחליטלתתצוכאמורוביןאםהחליטשלאלהיעתר
לבקשה-ניתןלהגישבקשהלעיוןחוזרלאותוביתמשפט
שנתןאתההחלטה,וזאתאםהתגלועובדותחדשותשלא
אם או ההחלטה מתן בעת המשפט לבית ידועות היו
השתנוהנסיבותשהיובאותומועד,וישבכךכדילשנות
הדיון אם או זה, בעניין המשפט בית של החלטתו את
בהחלטהעלמתןהצוהתקייםבמעמדצדאחד,וקיימת
חשיבותציבוריתבהמשךפרסומושלהתוכןשלשםהסרתו

ניתןהצוע

מוצעלקבועכיעלהחלטהסופיתבבקשהלמתן  סעיף 9
צולהסרתתוכןלפיסעיף2להצעתהחוק,על 
החלטהבבקשהלעיוןחוזרלפיסעיף8להצעתהחוקועל
החלטהבעתירהנגדדרישהלהסרתהעתקתוכןלפיסעיף
5)ג(להצעתהחוק,ניתןלהגישערעורלביתהמשפטהעליוןע

להציג לתובע המאפשר הסדר לקבוע מוצע  סעיף 10
מידעחסויבמעמדצדאחדלפניביתהמשפט 
לענייניםמינהלייםבהליךלפיחוקזהעעלפיהמוצע,תובע
שמבקשלהציגמידעחסויכאמור,יודיעעלכךלמשיבים
אולבאיכוחםעלצורךהכרעהבבקשתהתובע,יוכלבית
המשפטלעייןבמידעהחסוישהוגשלובמעמדצדאחד,
בנוכחות שלא נוספים פרטים מהתובע לקבל יוכל וכן

המשיביםאובאיכוחםע

כמוכןמוצעכיאםמצאביתהמשפטשהענייןשיש
עלביטחוןהמדינה,יחסי הגנה באי־גילויהמידעלשם
אחר, חשוב ציבורי עניין או הציבור שלום שלה, החוץ
כגוןחשיפתשיטותפעולהאוחשיפתפרטיםמזהיםשל
מקורותוכיוצאבאלה,גוברעלהצורךלגלותאתהמידע
האמורלמשיביםלשםעשייתצדק,הואיהיהרשאילקיים
אתהדיוןבבקשהלמתןצולהסרתתוכןשלאבנוכחות

המשיביםובלילגלותלהםאתתוכנושלהמידעהחסויע

מוצעלקבועכיביתהמשפטיודיעלתובעולמשיבים
אולבאיכוחםעלהחלטתובבקשהלהציגלפניואתהמידע
החסויבמעמדצדאחדעמטרתההודעההנמסרתעלידי
ביתהמשפט,היאליידעאתהמשיביםבדברההחלטה,וכן
לאפשרלתובע,במקרהשבוביתהמשפטלאקיבלאתהבקשה
והחליטכיישלגלותאתהמידעהחסוילמשיבים,לערער
עלההחלטהלביתהמשפטהעליוןאולבקשמביתהמשפט
שלאלהתחשבבמידעהחסויעבהקשרזהמוצעלאפשרלבית
המשפטלקבועכינימוקיהחלטתובבקשהלהציגמידעחסוי
במעמדצדאחד,כולםאומקצתם,יהיוחסויים,וזאתכדי

למנועמצבשבוייחשףמידעחסוימתוךנימוקיההחלטהע

בנוסף,מוצעלקבועכיאםיחליטביתהמשפטלקבל
אתבקשתושלהתובעולקבלמידעחסויבמעמדצדאחד,
הואיורהלתובעלהעבירלמשיביםולבאיכוחםפרטים
אותמציתשלהמידעהחסוי,וזאתככלשאפשרלעשות
כןבלילפגועבביטחוןהמדינה,ביחסיהחוץשלה,בשלום
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ביתמשפטלענייניםמינהלייםיודיעלתובע,למשיביםולבאיכוחם,עלהחלטתו )ד(
בבקשהלפיסעיףזהורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיו

חסוייםע

החליטביתמשפטלענייניםמינהלייםשלאלגלותלמשיביםולבאיכוחםאת )ה(
תוכנושלמידעחסוי,כולואומקצתו,יורהלתובעעלהעברתפרטיםאותמצית
שלהמידעהחסוי,למשיביםולבאיכוחם,ככלשניתןלעשותכןבלילפגועבביטחון

המדינה,ביחסיהחוץשלה,בשלוםהציבוראובענייןציבוריחשובאחרע

ערעורהיועץ
המשפטילממשלה
עלהחלטהבעניין

מידעחסוי

עלהחלטתביתמשפטלענייניםמינהלייםבענייןמידעחסוילפיסעיף10רשאי11ע )א(
היועץהמשפטילממשלהלערערבזכותלפניביתהמשפטהעליוןשידוןבערעורבשופט

אחדע

הודיעבאכוחהיועץהמשפטילממשלהלביתמשפטלענייניםמינהלייםכיהוא )ב(
שוקללהגישערעורלביתהמשפטהעליוןכאמורבסעיףקטן)א(,לאיעבירביתמשפט
לענייניםמינהלייםאתהמידעלמשיביםולבאיכוחםעדלהכרעהבערעור,ובלבד

שהערעוריוגשבתוך15ימיםמיוםשמסרהודעהכאמורע

מסרבאכוחהיועץהמשפטילממשלההודעהכאמורבסעיףקטן)ב(והחליט )ג(
לאחרמכןשלאלהגישערעורכאמורבאותוסעיףקטן,יודיעעלכךבהקדםהאפשרי

לביתמשפטלענייניםמינהלייםע

הדיוןבערעורלפיסעיףקטן)א(יתקייםבדלתייםסגורות,ורשאיביתהמשפט )ד(
העליוןלעייןבמידעהחסוילשםהחלטהבערעורולקבלפרטיםנוספיםמבאכוחהיועץ

המשפטילממשלהלענייןהמידעשלאבנוכחותהמשיביםובאיכוחםע

אי־הסתמכותעל
מידעחסוי

החליטביתמשפטלענייניםמינהלייםעלגילויושלמידעחסוילמשיביםאולבאיכוחם,12ע
אוהורהביתהמשפטהעליוןעלגילויושלמידעכאמור,רשאיבאכוחהיועץהמשפטי
לממשלהלבקשמביתמשפטלענייניםמינהלייםכילאיביאבחשבוןאתהמידעהאמור
לצורךהחלטהבבקשהלמתןצולהסרתתוכן;ביקשבאכוחהיועץהמשפטילממשלה
כאמור,לאיתחשבביתמשפטלענייניםמינהלייםבמידעהאמורוהמידעלאיועבר

למשיביםולבאיכוחםע

ביתמשפטלענייניםמינהלייםיודיעלתובע,למשיביםולבאיכוחם,עלהחלטתו )ד(
בבקשהלפיסעיףזהורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולםאומקצתם,יהיו

חסוייםע

החליטביתמשפטלענייניםמינהלייםשלאלגלותלמשיביםולבאיכוחםאת )ה(
תוכנושלמידעחסוי,כולואומקצתו,יורהלתובעעלהעברתפרטיםאותמצית
שלהמידעהחסוי,למשיביםולבאיכוחם,ככלשניתןלעשותכןבלילפגועבביטחון

המדינה,ביחסיהחוץשלה,בשלוםהציבוראובענייןציבוריחשובאחרע

עלהחלטתביתמשפטלענייניםמינהלייםבענייןמידעחסוילפיסעיף10רשאי11ע )א(
היועץהמשפטילממשלהלערערבזכותלפניביתהמשפטהעליוןשידוןבערעורבשופט

אחדע

ערעורהיועץ
המשפטילממשלה
עלהחלטהבעניין

מידעחסוי

הודיעבאכוחהיועץהמשפטילממשלהלביתמשפטלענייניםמינהלייםכיהוא )ב(
שוקללהגישערעורלביתהמשפטהעליוןכאמורבסעיףקטן)א(,לאיעבירביתמשפט
לענייניםמינהלייםאתהמידעלמשיביםולבאיכוחםעדלהכרעהבערעור,ובלבד

שהערעוריוגשבתוך15ימיםמיוםשמסרהודעהכאמורע

מסרבאכוחהיועץהמשפטילממשלההודעהכאמורבסעיףקטן)ב(והחליט )ג(
לאחרמכןשלאלהגישערעורכאמורבאותוסעיףקטן,יודיעעלכךבהקדםהאפשרי

לביתמשפטלענייניםמינהלייםע

הדיוןבערעורלפיסעיףקטן)א(יתקייםבדלתייםסגורות,ורשאיביתהמשפט )ד(
העליוןלעייןבמידעהחסוילשםהחלטהבערעורולקבלפרטיםנוספיםמבאכוחהיועץ

המשפטילממשלהלענייןהמידעשלאבנוכחותהמשיביםובאיכוחםע

החליטביתמשפטלענייניםמינהלייםעלגילויושלמידעחסוילמשיביםאולבאיכוחם,12ע
אוהורהביתהמשפטהעליוןעלגילויושלמידעכאמור,רשאיבאכוחהיועץהמשפטי
לממשלהלבקשמביתמשפטלענייניםמינהלייםכילאיביאבחשבוןאתהמידעהאמור
לצורךהחלטהבבקשהלמתןצולהסרתתוכן;ביקשבאכוחהיועץהמשפטילממשלה
כאמור,לאיתחשבביתמשפטלענייניםמינהלייםבמידעהאמורוהמידעלאיועבר

למשיביםולבאיכוחםע

אי־הסתמכותעל
מידעחסוי

הציבוראובענייןציבוריחשובאחרעההסדרהמוצעבסעיף
זהמבוססעלההסדרהקבועבסעיף13כטלחוקהכניסה
לישראל,התשי"ב-1952)להלן-חוקהכניסהלישראל(,

בקשרלהליכיםלפניביתהדיןלערריםלפיאותוחוקע

ערעור לעניין מיוחדות הוראות לקבוע מוצע  סעיפים
עלהחלטתביתמשפטלענייניםמינהלייםלגלות  11 ו־12

מידעחסויעעלפיהמוצעיוכלהיועץהמשפטי 
לממשלהלערערעלההחלטהלביתהמשפטהעליוןעזכות
זונדרשתבמקריםשבהםציווהביתהמשפטעל ערעור
המשפטי היועץ לדעת עלול, שגילויו חסוי, מידע גילוי
ביחסי המדינה, בביטחון לפגוע כוחו, בא או לממשלה

החוץשלה,בשלוםהציבוראובענייןציבוריחשובאחרע

כמוכןמוצעלקבוע,כימשהודיעבאכוחושלהיועץ
להגיש שוקל הוא כי המשפט לבית לממשלה המשפטי
ערעורכאמורלעיל,לאיועברהחומרהחסוילמשיבים
אולבאיכוחם,ובלבדשהערעוריוגשבתוך15ימיםמיום
זותאפשר,מחדגיסא, שנמסרהההודעהעמסגרתזמנים
למנועהעברתמידעחסוילמשיביםעדמיצויהאפשרויות

לפיההסדרהמוצע,בטרםחשיפתהמידע,ומאידךגיסא
תאפשרלביתהמשפטלקבלהחלטהבתוךפרקזמןקצר

ובכךתקדםאתסיוםהדיוןהעיקרילפניביתהמשפטע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבאכוחהיועץהמשפטי
לממשלההודיעלביתהמשפטכיבכוונתולהגישערעור
כאמור,ולאחרמכןהחליטשלאלהגישו,יהיהעליולהודיע

עלכךלביתהמשפטבהקדםהאפשריע

עלפיהמוצע,יתקייםהדיוןבערעורשהגישהיועץ
המשפטילממשלה,בדלתייםסגורות,וביתהמשפטהעליון
יוכללעייןבחומרהחסויבמעמדצדאחדולשמועהסברים
נוספיםמבאכוחהיועץהמשפטילממשלהעזאת,במטרה
להבטיחאתאי־גילויהמידעעדלהכרעההסופיתשלבית

המשפטבערעורע

- המשפט שבית במקרה כי לקבוע מוצע לבסוף,
העליון המשפט בית מינהלייםאו לעניינים ביתמשפט
-החליטעלגילויהמידעהחסוילמשיביםאולבאיכוחם,
יוכלבאכוחהיועץהמשפטילממשלהלבקשמאותובית
לצורך האמור המידע את בחשבון להביא שלא משפט
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פרק ה': הוראות שונות

תחולתחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

עלהליכיםלפיחוקזהיחולוהוראותחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,בכפוף13ע
להוראותחוקזהע

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותושלהצנזורלפיתקנותההגנה)שעתחירום(,14עשמירתסמכויות
31945,אומכלסמכותאחרתלמניעתפרסוםלפיכלדיןע

שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע15עביצועותקנות
לביצועו,ובכללזהבדברסדרידיןבהליכיםלפיחוקזהע

החלטהבבקשהלהסרתתוכןעבמקריםאלה,לאיתחשב
ביתהמשפטבמידעהחסויוהמידעלאיועברלמשיבים
אולבאיכוחםעהוראהזונועדהלהבטיחאיזוןביןהמקרה
הספציפיהנדוןלביןשיקוליםכללייםשלביטחוןהמדינה,
יחסיהחוץשלה,שלוםהציבוראוענייןציבוריחשובאחרע

ההסדר על מבוסס אלה בסעיפים המוצע ההסדר
הקבועבסעיפים13לבו־13לגלחוקהכניסהלישראלע

בהתאםלכךשכאמורההסדרהמוצעבחוקזה  סעיף 13
הואמינהליבמהותו,מוצעלקבועכיעלהליכים 
לפיהחוקהמוצעיחולוהוראותחוקבתיהמשפטלעניינים

מינהליים,התש"ס-2000,בכפוףלהוראותהחוקהמוצעע

מוצעלהבהירכיאיןבהוראותהחוקהמוצע  סעיף 14
תקנות לפי הצנזור של מסמכותו לגרוע כדי 
ההגנה)שעתחירום(,1945,אומכלסמכותאחרתלמניעת
19)ג()1( פרסוםעלפיהדיןעהוראהדומהקבועהבסעיף
ובסעיף התשס"ב-2002, הכללי, הביטחון שירות לחוק

28)ז()1(לחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-2008ע

ממונה יהיה המשפטים שר כי לקבוע מוצע  סעיף 15
עלביצועהחוקהמוצע,והואיהיהרשאילהתקין 
תקנותלביצועו,וביןהשארבענייןסדרידיןבהליכיםלפי

החוקהמוצעע

‡

ע"רמס'1442,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055,עמ'1195)א(ע 3
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