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אין בהחלטת בית משפט לעניינים מינהליים, בערעור  )ג( 
או בעתירה כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות בית הדין 
לביקורת משמורת של מסתננים, ואולם בכל עניין שהחליט 
בו בית המשפט במסגרת הערעור או העתירה לא ייזקק לו 
בית הדין אלא אם כן נוכח כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס 

להחלטת בית המשפט "

תיקון סעיף 31 
— הוראת שעה

בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי "ניתן צו לפי סעיף 30" יבוא "והתקיימו הוראות סעיף 6 
30)א1(" 

סעיף 34 לחוק העיקרי — בטל 7 ביטול סעיף 34 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 70

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000  7 —8 

בתוספת הראשונה, בפרט 12 —   )1(

בכל מקום, במקום "מינהל אוכלוסין ועובדים זרים" יבוא "מינהל אוכלוסין,  )א( 
עובדים זרים ומסתננים";

אחרי פסקה )7( יבוא: )ב( 

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—1954 8 ";  )8("

בתוספת השנייה, אחרי פרט 10 יבוא:  )2(

"10א  ערעור לפי סעיף 30ו לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד—
" 1954

סעיפים 2, 4, 5 ו–6 לחוק זה יעמדו בתוקפם שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה  9 תוקף

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 69(, התשע"ב—2012*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 68)ב(, 1 תיקון סעיף 68
אחרי פסקה )10( יבוא:

לפי שמו  פרסום  את  לאסור  בבקשה  בדיון  חשוד  של  עניינו  על  הגנה  לשם   )11(" 
סעיף 70)ה1( "

בסעיף 70 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 70

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )1(

לא יפרסם אדם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, עד תום ")ד1(  )1(
48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 521, מיום י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(, עמ' 1180 

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 98 

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 118   7

ס"ח התשי"ד, עמ' 160   8
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לחקירה, או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי 
המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל   )2(
אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין  )א( 
הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את 

טענותיו בעניין;

רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר  )ב( 
שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות ומודיעין במשטרת 
ישראל, או עובד ציבור האחראי על תחום חקירות ומודיעין ברשות 
מטעמים  העניין,  בנסיבות  כי  אישר  העניין,  לפי  אחרת,  חוקרת 

מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה: 

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריין   )1(
נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חיוני 

אחר;

בית  אישור  בקבלת  מהצורך  שייגרם  הפרסום  עיכוב   )2(
המשפט לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את מטרת הפרסום 

האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד  )ג( 
שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, 

בכתב ";

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא "אסר בית המשפט כאמור, יפקע האיסור עם הגשת   )2(
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת ";

בסעיף קטן )ה1( —  )3(

)1(, בסופה יבוא "הורה בית המשפט על איסור פרסום שמו של  בפסקה  )א( 
חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד 

החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת "; 

במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא: )ב( 

הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו   )2("
לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן 
תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס 
שבתוספת הרביעית, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ–24 
שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם מביניהם; לעניין 

זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

ובאישור הפנים  לביטחון  השר  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר   )3( 
לביצוע הוראות  לקבוע  רשאי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה   ועדת 

פסקה )2( ";

בסעיף קטן )ה2(, אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:  )4(

 ""רשות חוקרת" — משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת לחקור
על פי דין "

לחקירה, או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי 
המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל   )2(
אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין  )א( 
הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את 

טענותיו בעניין;

רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר  )ב( 
שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות ומודיעין במשטרת 
ישראל, או עובד ציבור האחראי על תחום חקירות ומודיעין ברשות 
מטעמים  העניין,  בנסיבות  כי  אישר  העניין,  לפי  אחרת,  חוקרת 

מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה: 

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריין   )1(
נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חיוני 

אחר;

בית  אישור  בקבלת  מהצורך  שייגרם  הפרסום  עיכוב   )2(
המשפט לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את מטרת הפרסום 

האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד  )ג( 
שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, 

בכתב ";

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא "אסר בית המשפט כאמור, יפקע האיסור עם הגשת   )2(
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת ";

בסעיף קטן )ה1( —  )3(

)1(, בסופה יבוא "הורה בית המשפט על איסור פרסום שמו של  בפסקה  )א( 
חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד 

החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת "; 

במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא: )ב( 

הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו   )2("
לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן 
תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס 
שבתוספת הרביעית, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ–24 
שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם מביניהם; לעניין 

זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

ובאישור הפנים  לביטחון  השר  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר   )3( 
לביצוע הוראות  לקבוע  רשאי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה   ועדת 

פסקה )2( ";

בסעיף קטן )ה2(, אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:  )4(

 ""רשות חוקרת" — משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת לחקור
על פי דין "
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 הוספת סעיפים 
70א עד 70ה

אחרי סעיף 70 לחוק העיקרי יבוא:3 

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 70)ה( או )ה1( 70א  )א( 
או להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 70)ד1()2( )בסימן זה 
— בקשה בעניין פרסום שם חשוד( תוגש לבית משפט שלום 

כמפורט להלן, לפי העניין, ותידון לפני דן יחיד: 

70)ה( — לבית משפט השלום  בקשה לפי סעיף   )1(
שבאזור שיפוטו נעברה לפי החשד העבירה שבקשר 
נמצאת  או  חלקה,  או  כולה  הבקשה,  מוגשת  אליה 
היחידה הממונה על חקירת העבירה ברשות החוקרת; 

לבית   — )ה1(  או  70)ד1()2()א(  סעיף  לפי  בקשה   )2(
מגורי  מקום  נמצא  שיפוטו  שבאזור  השלום  משפט 

החשוד 

באותו  כאמור  בקשה  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )ב( 
בעניין  )ה1(  או  70)ד1()2()א(  סעיף  לפי  המוגשת  קטן  סעיף 
חשוד המוחזק במעצר, תוגש לבית המשפט שדן במעצר; טרם 
התקיים דיון במעצר — תוגש הבקשה לבית משפט המוסמך 
לדון במעצר לפי סעיף 3)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 

אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו—1996  2 

על אף הוראות סעיף זה, שר המשפטים רשאי, באישור  )ג( 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות מיוחדות 
המקומית  הסמכות  לו  נתונה  שתהא  המשפט  בית  לעניין 
לדון בבקשה בעניין פרסום שם חשוד לאחר שעות העבודה 

הרגילות של בתי המשפט  

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 70ב  )א( 
בפסקאות שלהלן, יהיו כמפורט לצדן: 

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
70)ד1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
70ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
70)ה(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ה1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

רשות חוקרת לא תהיה צד לדיון בבקשה של חשוד  )ג( 
לאסור את פרסום שמו לפי סעיף 70)ה1(, אלא אם כן ביקשה 

זאת 

 בקשה לביטול
איסור פרסום 

ציווה בית המשפט על איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, 70ג  )א( 
)ה( או )ה1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור, לרבות כלי 
תקשורת, להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה לביטולו; 

בקשת הביטול תידון לפני דן יחיד  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   2
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היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום 

ההחלטות המפורטות להלן ניתנות לערעור בתוך שבעה 70ד  )א( 
ימים, ובית המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד: 

איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, )ה( או )ה1(;   )1(

)ג( או  התרת פרסום לפי סעיף 70)א(, )ב( סיפה,   )2(
)ד1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 70)ב( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 70ג   )3(

החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור  )ב( 
בפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )א(, ניתנת לערעור ברשות 
לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים; בית המשפט העליון 
ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על 
הסף בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות הערעור, ידון 

בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד  

בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ג( 
שבסעיף קטן )א( או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות 
ערעור כאמור בסעיף קטן )א( או )ב(, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו 

 תקנות לעניין
איסור פרסום

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 70ה 
הכנסת, לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור 
או להתיר את פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים 70 

עד 70ד, ואת דרכי הדיון בבקשה "

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:4 

תוספת רביעית
)סעיף 70(

בבית משפט השלום ב                                                                בקשה מס'            /          

בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים

)לפי סעיף 70)ה1( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984 )להלן — החוק((

אני הח"מ

                                                                                                                                                                                                      
              שם משפחה                 שם פרטי                         שם האב                  שם האם 

                                                                                                                                                                                                      
       מספר זהות                 רחוב                            מספר בית          יישוב               טלפון

לאחר שנודע לי כי אני חשוד לכאורה ב — 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום 

ההחלטות המפורטות להלן ניתנות לערעור בתוך שבעה 70ד  )א( 
ימים, ובית המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד: 

איסור פרסום לפי סעיף 70)ד(, )ה( או )ה1(;   )1(

)ג( או  התרת פרסום לפי סעיף 70)א(, )ב( סיפה,   )2(
)ד1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 70)ב( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 70ג   )3(

החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור  )ב( 
בפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )א(, ניתנת לערעור ברשות 
לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים; בית המשפט העליון 
ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על 
הסף בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות הערעור, ידון 

בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד  

בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ג( 
שבסעיף קטן )א( או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות 
ערעור כאמור בסעיף קטן )א( או )ב(, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו 

 תקנות לעניין
איסור פרסום

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 70ה 
הכנסת, לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור 
או להתיר את פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים 70 

עד 70ד, ואת דרכי הדיון בבקשה "

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:4 
רביעית

תוספת רביעית
)סעיף 70(

בבית משפט השלום ב                                                                בקשה מס'            /          

בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים

)לפי סעיף 70)ה1( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984 )להלן — החוק((

אני הח"מ

                                                                                                                                                                                                      
              שם משפחה                 שם פרטי                         שם האב                  שם האם 

                                                                                                                                                                                                      
       מספר זהות                 רחוב                            מספר בית          יישוב               טלפון

לאחר שנודע לי כי אני חשוד לכאורה ב — 
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מגיש בזה בקשה לפי סעיף 70)ה1( לחוק, לאיסור פרסום שמי וכל פרט אחר שיש בו כדי 
לזהותי או לאיסור פרסום פרט אחר מפרטי החקירה כמפורט להלן:

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

שכן הפרסום עלול לגרום לי נזק חמור, מנימוקים אלה:

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   
             תאריך                                                                                            חתימה"

תיקון חוק השיפוט 
הצבאי - מס' 65

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו—1955 3 —5 

בסעיף 325 —  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: )א( 

לא יפרסם אדם את שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב )ה1(  )1(
אישום עד תום 48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה 
או שהיה עליו להתייצב לחקירה או עד סיומו של הדיון הראשון 
שהתקיים לפני שופט בעניינו, לפי המוקדם מביניהם; לעניין זה לא 

יובאו שבתות ומועדים במניין השעות 

על אף הוראות פסקה )1(, לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד   )2(
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

בית הדין הצבאי התיר את פרסום שמו של החשוד בשל  )א( 
העניין הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות 

להשמיע את טענותיו בעניין;

את  לפרסם  ביקשה  או  פרסמה  הצבאית  המשטרה  )ב( 
שם החשוד, לאחר שקצין משטרה צבאית בדרגת סגן אלוף 
ומעלה אישר כי בנסיבות העניין, מטעמים מיוחדים שנרשמו, 

התקיימו שני אלה:

הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת   )1(
עבריין נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו 

או לצורך חיוני אחר;

עיכוב הפרסום שייגרם מהצורך בקבלת אישור   )2(
בית הדין הצבאי לפי פסקת משנה )א(, עלול לסכל את 

מטרת הפרסום האמורה בפסקת משנה )1(;

החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו,  )ג(  
ובלבד שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או 

על ידי בא כוחו, בכתב ";

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "אסר בית הדין כאמור, יפקע האיסור עם הגשת  )ב( 
כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

בסעיף קטן )ו1( — )ג( 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 1169   3
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)1(  האמור בו יסומן ")1(" ובסופו יבוא "הורה בית הדין על איסור פרסום 
שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת 

כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

מיוצג  ואינו  עצור  שהוא  חשוד  תיידע  הצבאית  המשטרה   )2("
בדבר זכותו לבקש מבית הדין הצבאי לאסור את פרסום שמו לפי 
הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו 
באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט, 
בשינויים המחויבים, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר 
מ–24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם 

מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות ";

אחרי סעיף 325 יבוא:  )2(

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ו( או )ו1( או 325א 
להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ה1()2()א( )בסימן זה 

— בקשה בעניין פרסום שם חשוד(, תידון לפני דן יחיד 

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 325ב  )א( 
בפסקאות שלהן, יהיו כמפורט לצדן:

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
325)ה1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
325ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
325)ו(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ו1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

 בקשה לביטול
איסור פרסום

סעיף 325ג  לפי  פרסום  איסור  על  הצבאי  הדין  בית  ציווה  )א( 
325)ה(, )ו( או )ו1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור להגיש 
בקשת  לביטולו;  בקשה  הצו  את  שנתן  הצבאי  הדין  לבית 

הביטול תידון לפני דן יחיד 

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום

ההחלטות המפורטות להלן, ניתנות לערעור בתוך שבעה 325ד  )א( 
ימים, ובית הדין הצבאי לערעורים ידון בערעור בדן יחיד:

איסור פרסום לפי סעיף 325)ה(, )ו( או )ו1(;  )1(

או  )ד(  )ג(,  325)א(,  סעיף  לפי  פרסום  התרת   )2(
)ה1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 325)ג( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 325ג   )3(

)1(  האמור בו יסומן ")1(" ובסופו יבוא "הורה בית הדין על איסור פרסום 
שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת 

כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

מיוצג  ואינו  עצור  שהוא  חשוד  תיידע  הצבאית  המשטרה   )2("
בדבר זכותו לבקש מבית הדין הצבאי לאסור את פרסום שמו לפי 
הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו 
באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית לחוק בתי המשפט, 
בשינויים המחויבים, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר 
מ–24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט — המוקדם 

מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות ";

אחרי סעיף 325 יבוא:  )2(

"בקשה בעניין 
פרסום שם חשוד

בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ו( או )ו1( או 325א 
להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 325)ה1()2()א( )בסימן זה 

— בקשה בעניין פרסום שם חשוד(, תידון לפני דן יחיד 

צדדים לבקשה 
 בעניין פרסום

שם חשוד

משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות 325ב  )א( 
בפסקאות שלהן, יהיו כמפורט לצדן:

סעיף  לפי  חשוד  שם  פרסום  להתיר  בבקשה   )1(
325)ה1()2()א( — החשוד;

בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף   )2(
325ג — החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה 
325)ו(  לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 

או )ו1( 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע את צירופם של  )ב( 
משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף 

קטן 

 בקשה לביטול
איסור פרסום

סעיף 325ג  לפי  פרסום  איסור  על  הצבאי  הדין  בית  ציווה  )א( 
325)ה(, )ו( או )ו1(, רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור להגיש 
בקשת  לביטולו;  בקשה  הצו  את  שנתן  הצבאי  הדין  לבית 

הביטול תידון לפני דן יחיד 

היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן )א( צד לבקשה  )ב( 
לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות 
את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" — לרבות הזמן 

שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום 

ערעור על החלטה 
בעניין פרסום

ההחלטות המפורטות להלן, ניתנות לערעור בתוך שבעה 325ד  )א( 
ימים, ובית הדין הצבאי לערעורים ידון בערעור בדן יחיד:

איסור פרסום לפי סעיף 325)ה(, )ו( או )ו1(;  )1(

או  )ד(  )ג(,  325)א(,  סעיף  לפי  פרסום  התרת   )2(
)ה1()2()א( או התרת צילום לפי סעיף 325)ג( רישה; 

ביטול איסור פרסום לפי סעיף 325ג   )3(
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בית דין צבאי שנתן החלטה כאמור בפסקאות )1( עד )3(  )ב( 
שבסעיף קטן )א( או בית הדין הצבאי לערעורים שדן בערעור 
על החלטות כאמור באותן פסקאות, רשאי להורות על עיכוב 
ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, 

לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו "

תיקון חוק בית הדין 
לעבודה - מס' 40

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969  4, בסעיף 43 —6 

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )10( יבוא:  )1(

")11( בית הדין שתהא נתונה לו הסמכות המקומית לדון בבקשה בעניין פרסום 
שם חשוד לפי סעיף 70)ד1()2()א(, )ה( או )ה1( לחוק בתי המשפט, לרבות בקשה 
כאמור המוגשת לאחר שעות העבודה הרגילות של בית הדין, על אף האמור 

בסעיף 70א)א( ו–)ב( לחוק בתי המשפט "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ו–)10(" יבוא "עד )11("   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת היערות )מס' 5(, התשע"ב—2012*

בפקודת היערות  1 )להלן — הפקודה(, בכל מקום, במקום "שר החקלאות" יבוא "השר" 1 החלפת מונח

בסעיף 2 לפקודה, בסופו יבוא:2 תיקון סעיף 2

""אילן מוגן" — עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו כאמור בסעיף 14;

"העתקה" — עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן 
שיבטיח את המשך צמיחתו;

"כריתה" — חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל 
פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, 
הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום 

קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה;

"עץ בוגר" — עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 
130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות;

"ערך", של אילן מוגן או עץ בוגר — שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין השאר, 
על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי 

וההיסטורי;

"השר" — שר החקלאות ופיתוח הכפר "

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 574, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 570 

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600, )א( 710; ס"ח התשס"ט, עמ' 83    1

4  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 74 
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