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א  כללי:' פרק

]ה"תשנ: תיקו�[הגדרות.1

� בחוק זה
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: כל אחד מאלה�"בעל שיחה"
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; מי שהשיחה מיועדת אליו)2(

בבזק)3( ; המשדר

למעט הנות� שירות של העברת; מי שהמסר המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו)4(
; למע� זולתו או מטע� זולתו, מסר בבזק
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: כל אחד מאלה�"רשות בטחו�"

; הגנה לישראל�אג$ המודיעי� במטה הכללי של צבא)1(

; שירות הבטחו� הכללי)2(
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שהסמי) המפקח הכללי, קצי� משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה�"קצי� משטרה מוסמ)"
; של המשטרה

.; פשע שעונשו מאסר שבע שני� או יותר�"פשע חמור"



]ה"תשנ: תיקו�[האזנת סתר שלא כדי� ושימוש שלא כדי� בהאזנה.2

כד)א( . מאסר חמש שני��דינו,י�המאזי� האזנת סתר שלא על פי היתר

ידי)ב( המשתמש ביודעי� וללא סמכות כדי� בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על
או מגלה ידיעה או תוכ� שיחה, בי� שנעשתה בדי� ובי� שנעשתה שלא כדי�, האזנת סתר

. מאסר חמש שני�� דינו, כאמור ביודעי� לאד� שאינו מוסמ) לקבלה

 מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדי� או כדי לאפשר שימוש בו המציב או המתקי�)ג(
. מאסר חמש שני��דינו, למטרה האמורה

]ה"תשנ: תיקו�[עבירה של חוקר פרטי.א2

 �1972ב"התשל, הורשע חוקר פרטי לפי חוק חוקרי� פרטיי� ושירותי שמירה)א(
3

להל�(
, בנוס$ לכל עונש שיטיל,פטהמש�רשאי בית,2בעבירה לפי סעי$,) חוק החוקרי��

לשלול ממנו את רשיונו לעסוק כחוקר פרטי ולפסלו מקבלת רשיו� חדש לתקופה
. קצובה שלא תעלה על שבע שני� מיו� שיקבע

לא יהיה רשאי לקיי� משרד חקירות פרטיות בתו) תקופת, מי שנשלל רשיונו כאמור)ב(
תי;הפסילה מסר לועדת הרישוי לפי חוק הודעה על החלטת בית המשפט לפי סעי$ זה
. החוקרי�

אי� בהוראות סעי$ זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדת משמעת לפי חוק החוקרי�)ג
 לאותו חוק א� בית המשפט לא הפעיל סמכותו לפי25להפעיל סמכויותיה לפי סעי$ 

. סעי$ זה

]ה"תשנ: תיקו�[שימוש כדי� בהאזנת סתר שלא כדי�.ב2

לכ)קצי� משטרה)א( רשאי להקשיב לדברי� שנתקבלו, בדרגת סג� ניצב ומעלה שהוסמ)
תובע, לעני� מסויי�, ורשאי הוא ג� להסמי), בהאזנת סתר שלא בדי� או לעיי� בה�

הכל למטרת אכיפתו, או ממונה על חקירה לעשות שימוש בדברי� שנתקבלו באמור
. של חוק זה ובמידה שאינה עולה על הנדרש

פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעני�, טי לממשלההיוע+ המשפ)ב(
רשאי� להקשיב לדברי� שנתקבלו בהאזנת סתר שנעשתה שלא, שבתחו� סמכותו
�אלה, הכל לאחת ממטרות, ולעשות בה� שימוש, כדי� או לעיי� בה�

; מניעה או חקירה של פשע חמור)1(

.� של חומרת העני�מטעמי� מיוחדי, מניעה או חקירה של כל פשע)2(

פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעני�, היוע+ המשפטי לממשלה)ג(
להסמי) לעני�, א� ראו שעני� הציבור מחייב זאת, רשאי�, שבתחו� סמכותו

ולעשות,)ב(תובע או ממונה על חקירה להקשיב לדברי� כאמור בסעי$ קט�, מסויי�
המ, בה� שימוש . פורטות באותו סעי$ קט�והכל לאחת המטרות

על)ג(�ו)ב(סעיפי� קטני�)ד( מי� לא יחולו על האזנת סתר שנעשתה שלא כדי� ידי
לב, שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר , אלא א� כ� האזנת הסתר נעשתה בטעות בתו�

. תו) שימוש מדומה בהרשאה חוקית



זה)ה( ת על תימלול השיחה משמעה ג� הסמכות להורו�הסמכות להקשיב, לעני� סעי$
. או הסמכות לעיי� בתמליל

 האזנה למטרת עבירה או גרימת נזק.3

ודינ�, אסורות�א$ שה� נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה, האזנה לשיחה והקלטתה
נזק, כדי� האזנת סתר או למטרת גילוי דברי�, א� נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה

.ת ושלא לצור) הלי) משפטי בי� בני זוגשבינו לבינה וה� מצנעת האישו

ב  האזנת סתר למטרת בטחו� המדינה:' פרק

]ה"תשנ: תיקו�[האזנה למטרת בטחו� המדינה.4

ג�,שר רשאי)א( לכ) בכתב מאת ראש רשות בטחו� וא� שוכנע לאחר ששקל א� נתבקש
הדבר דרוש מטעמי בטחו� המדינה יר בכתב להת, את מידת הפגיעה בפרטיות כי

. האזנת סתר

בהיתר לפי סעי$ זה יתוארו זהות האד� אשר האזנה לשיחותיו הותרה או זהות הקו)ב(
בזק, המשמשי� או המיועדי� לשמש לקליטה, או המיתק� , להעברה או לשידור של

; הכל א� ה� ידועי� מראש, ומקו� השיחות או סוג�, ואשר האזנה אליה� הותרה
. שהותרוכ� יפורטו דרכי ההאזנה

התקופה לא תעלה על שלושה חדשי� מיו� נתינת; בהיתר תפורש תקופת תקפו)ג(
. ההיתר נית� לחידוש מפע� לפע�; ההיתר

שר הבטחו�)ד( שר הבטחו� מיד לראש הממשלה על מת� ההיתר�היה ההיתר מאת  יודיע
הי; או על חידושו תרי�שר יודיע ליוע+ המשפטי לממשלה אחת לשלושה חדשי� על

. שניתנו לפי פרק זה

לועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החו+, מדי שנה,שר ידווח)ה(
פרק,) הועדה המשותפת� להל�(והביטחו� של הכנסת  על מספר ההיתרי� שניתנו לפי

. הועדה המשותפת תדו� בנושא בדלתיי� סגורות;זה

מי.א4 ]ה"תשנ: תיקו�[דע ביטחוני האזנה לאיתור או מניעה של דליפת

לצור) איתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני העלולה לגרו� נזק חמור לביטחו�)א(
שר, המדינה להתיר האזנה, א� נתבקש לכ) בכתב מאת ראש רשות ביטחו�, רשאי

המתנהלות במכשיר קשר אלחוטי או ברדיו טלפו�, לשיחות של עובד מערכת הביטחו�
ל .ו על ידי מעסיקונייד שנית�

על)ב( פי, ימי�15היתר השר לפי סעי$ זה יהיה בכתב ויינת� לתקופה שלא תעלה על
שר המשפטי� שר הביטחו� בהתייעצות ע� לרבות כללי� בדבר הסיווג, כללי� שיקבע

השר רשאי לחדש את ההיתר מעת;)ד(הביטחוני של עובד כאמור בסעי$ קט� 
הקווי� או התדרי� של מכשירי האלחוט אשר, שי�בהיתר יתוארו זהות האנ;לעת

. ההאזנה לה� הותרה



לא יפורסמו ברשומות או בדר) אחרת וה� יוצגו)ב(הכללי� האמורי� בסעי$ קט�)ג(
. רק בפני הועדה המשותפת

זה)ד(  נושא משרה או ממלא תפקיד שסווג סיווג�"עובד מערכת הביטחו�", לעני� סעי$
על�ביטחוני בגו$ שעל ידי שירות הביטחו��פי החלטת הממשלה אבטחתו מונחית

או, וכ� בגו$ הקשור בחוזה ע� גו$ כאמור ואבטחתו מונחית, הכללי במישרי�
. ידי שירות הביטחו� הכללי�על, בעקיפי�

]ה"תשנ: תיקו�[האזנת סתר מקרי' דחופי'.5

סת)א( ר שאיננה סובלת דיחוי שוכנע ראש רשות בטחו� כי בטחו� המדינה מחייב האזנת
4וכי אי� סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעי$ רשאי הוא להתיר,)1)(א(א9א או4,

, לפי העניי�,)ב(א4או)ב(4ההיתר יכלול פרטי� כאמור בסעי$; בכתב את ההאזנה
. ומש) תקפו לא יעלה על ארבעי� ושמונה שעות

יודיע,ט היתר להאזנה לשיחה חסויהנת� ראש רשות בטחו� היתר לפי סעי$ זה למע)ב(
כ) מיד בכתב לשר והשר רשאי לבטל את ההיתר . על

כ) מיד, נית� לפי סעי$ זה היתר להאזנה לשיחה חסויה)ג( יודיע ראש רשות ביטחו� על
את, בכתב ליוע+ המשפטי לממשלה והיוע+ המשפטי לממשלה יהיה רשאי לבטל

. ההיתר

ה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמ) להתירה האזנה שנעשתה לשיחה חסוי)ד(
).ב(�ו)1)(א(א9ויחולו הוראות סעי$,)1)(א(א9לפי סעי$

ג  האזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עברייני':' פרק

]ה"תשס,ה"תשנ: תיקו�[האזנת סתר למניעת עבירות.6

זהאו סג� הנשיא שהסמיכו הנשיא, נשיא בית משפט מחוזי)א( לפי בקשת, רשאי, לעני�
לאחר ששקל את מידת, להתיר בצו האזנת סתר א� שוכנע, קצי� משטרה מוסמ)

או, לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, שהדבר דרוש לגילוי, הפגיעה בפרטיות
או לחקירה לצרכי חילוט, לגילוי או לתפיסה של עברייני� שעברו עבירות כאמור

ש . היא פשערכוש הקשור בעבירה

ומטע� המבקש, הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידו� במעמד צד אחד בלבד)ב(
. יתייצב קצי� בדרגת סג� ניצב ומעלה

רשאי היוע+ המשפטי לממשלה או נציגו לערער, סירב השופט להעניק היתר כמבוקש)ג(
יו� שנשיאו על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליו� או שופט של בית המשפט העל

. מינהו לכ)

או זהות הקו, בהיתר לפי סעי$ זה יתוארו זהות האד� אשר האזנה לשיחותיו הותרה)ד(
בזק, או המיתק� המשמשי� או המיועדי� לשמש לקליטה , להעברה או לשידור של
כ�; הכל א� ה� ידועי� מראש, ואשר האזנה אליה� הותרה ומקו� השיחות או סוג�

.ה שהותרויפורטו דרכי ההאזנ

התקופה לא תעלה על שלושה חדשי� מיו� נתינת; בהיתר תפורש תקופת תקפו)ה(
. ההיתר נית� לחידוש מפע� לפע�; ההיתר



על, מדי חודש, המפקח הכללי של המשטרה יגיש)ו( די� וחשבו� ליוע+ המשפטי לממשלה
ח2וסעי$)2)(א(א9סעי$, ההיתרי� שניתנו לפי פרק זה , ברי הכנסתא לחוק חסינות

. ועל תנאיה�

, די� וחשבו� לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה,שר המשטרה ימסור)ז(
בציו�, שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר ההיתרי� שניתנו לפי פרק זה

הבזק, מספר האנשי� . אשר האזנה אליה� הותרה, וכמות קווי הבזק ומתקני

]ה"תשנ: תיקו�[דחופי' האזנת סתר במקרי'.7

שוכנע המפקח הכללי של המשטרה כי לש� מניעת פשע או גילוי מבצעיו יש צור))א(
,6 שאיננה סובלת דיחוי וכי אי� סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעי$ בהאזנת סתר

ומש))ד(6ההיתר יכלול פרטי� כאמור בסעי$; רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה
. תקפו לא יעלה על ארבעי� ושמונה שעות

זה)ב( יודיע על כ) בכתב מיד ליוע+, נת� המפקח הכללי של המשטרה היתר לפי סעי$
. היוע+ המשפטי לממשלה רשאי לבטל את ההיתר; לממשלההמשפטי 

האזנה שנעשתה לפי סעי$ זה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמ) להתירה)ג(
. בשינויי� המחוייבי�6ויחולו הוראות סעי$,6לפי סעי$ 

]ה"תשס: תיקו�[שיחות חסויות שנקלטו בדר( אגב.א7

�7 לפי סעיפי� נקלטה במסגרת האזנת סתר כדי)א( שיחה)2)(א(א9 או שנקלטו בדר)6,
חבר הכנסת לה, תופסק, ע� ; ולא ייער) תמליל שלה, מיד ע� היוודע למאזי� אגב

. חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנת� את ההיתר

רשאי,)א(6ובהעדרו שופט מוסמ) אחר כאמור בסעי$, השופט שנת� את ההיתר)ב(
בולהאזי� להקלטה או  . להורות על עריכת תמליל ולעיי�

כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות שלשמ� נית� להתיר, מצא השופט)ג(
כ) עולה על החשש לפגיעה,)א(6האזנת סתר לפי סעי$  וכי הצור) בגילוי החומר לש�

יורה על העברתו של חומר זה בלבד, ביכולתו של חבר הכנסת למלא את תפקידו
. השופט יורה על אופ� הטיפול ביתרת חומר ההקלטה; ר) שתיקבעבד, למבקש

ד  הוראות שונות:' פרק

]ה"תשנ: תיקו�[האזנות שאינ� טעונות היתר.8

: האזנות סתר אלה אינ� טעונות היתר לפי חוק זה

�א� נעשתה, האזנה לשיחה ברשות הרבי�)1(

; מי� של בטחו� המדינהמטע, בידי מי שהסמיכו לכ) ראש רשות בטחו�)א(



לש� מניעת עבירות או גילוי, בידי מי שהסמיכו לכ) קצי� משטרה מוסמ))ב(
; עברייני�

לב)ג( ; אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסו� ברבי� או למחקר, באקראי ובתו�
 מקו� שאד� סביר יכול היה לצפות ששיחותיו�"רשות הרבי�", לעני� פסקה זו

; וכ� מקו� שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר, יישמעו ללא הסכמתו

; שנעשתה למטרות צנזורה מטע� הצנזור הצבאי הראשי, האזנה לשיחות בינלאומיות)2(

של)3( האזנה בידי חייל או שוטר שהוסמ) לכ) בפקודות הצבא או בפקודות הקבע
הגנה�לשיחה המתנהלת באמצעי תקשורת שבשימוש צבא, לפי העני�, המשטרה

; שראל או משטרת ישראללי

הבזק, האזנה בידי עובד משרד התקשורת או בידי בעל רשיו�)4( �ב"התשמ, לפי חוק
1982 

4
חדש[או פקודת הטלגר$ האלחוטי,) חוק הבזק�להל�(  �1972ב"התשל,]נוסח

5
קו, או בידי עובדו של בל אחד מה�, לצור) מת� השירות או לצור) ביקורת תקינות

; הוראות חוק הבזק או הפקודההבזק או קיו�

. האזנה במערכת אלחוטית בתחומי התדרי� של חובבי רדיו ושל שידורי� לציבור)5(

 האזנות אסורות.9

51עד48חוק זה אינו בא להתיר האזנת סתר לשיחה שעדות עליה חסויה לפי סעיפי�
חדש[לפקודת הראיות  �1971א"תשל,]נוסח

6
.

]ה"תשנ: תיקו�[ חסויות האזנה לשיחות.א9

א$ הוראות סעי$)א( רשאי נשיא בית משפט מחוזי או סג� הנשיא כאמור בסעי$,9על
א� שוכנע שיש יסוד, להתיר בצו האזנת סתר לשיחה שהעדות עליה חסויה,)א(6

פסיכולוג או כה� דת מעורב בעבירה ונתקיימו התנאי�, רופא, לחשד שעור) די�
: שבאחד מאלה

בה, תבקש לכ) בכתב מאת ראש רשות ביטחו�נ)1( כשהעבירה היא מסוג פשע שיש
; והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחו� המדינה, סכנה לפגיעה בביטחו� המדינה

, בשהעבירה היא עבירת רצח, נתבקש לכ) בכתב מאת קצי� משטרה מוסמ))2(
על, עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחו� המדינה, הריגה  עיסקת או עבירה

חדש[סמי� כהגדרתה בפקודת הסמי� המסוכני�  �1973ג"התשל,]נוסח
7

או,
או, קשר לעבור אחת העבירות האמורות והאזנת הסתר חיונית למניעתה

. לחקירתה של העבירה

תוגש באישור היוע+ המשפטי לממשלה)א(בקשה להיתר להאזנת סתר לפי סעי$ קט�)ב(
. שייקבעאו פרקליט המדינה על פי טופס 

תהיה ההאזנה על דר) של הקלטה)2)(א(נית� היתר להאזנת סתר לפי סעי$ קט�)ג(
חומר;על דר) אחרת, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, אלא א� כ� הורה השופט, בלבד

. ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנת� את ההיתר באופ� שייקבע

עדרו שופט מוסמ) אחר כאמור ובה)2)(א(השופט שנת� את ההיתר לפי סעי$ קט�)ד(
בו,)א(6בסעי$  במעמד, רשאי להאזי� להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיי�
. המבקש



כולל חומר)2)(א(מצא השופט כי חומר הקלטה שההאזנה אליו הותרה בסעי$ קט�)ה(
מי, הנוגע לעבירה שבשלה נית� ההיתר לעבירה אחרת שיש חשד שבוצעה על ידי

זהשההאזנה או חומר העשוי, לעבירה אחרת מסוג פשע, אליו הותרה לפי סעי$
יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש, להביא למניעתה של עבירה כאמור

מצא השופט כי חומר ההקלטה אינו כולל חומר חקירה;ההיתר בדר) שתיקבע
בו�כאמור  . יורה על אופ� הטיפול

]ה"תשנ: תיקו�[מחיקה וביעור של חומר האזנה.ב9

של, בהסכמת שר המשפטי�, ראש הממשלה)א( יקבע כללי� בדבר מחיקה או ביעור
ובדבר אופ� החזקתו של חומר האזנה ששמירתו, חומר האזנה ששמירתו אינה נדרשת

. נדרשת מטעמי ביטחו�

ראש רשות;יהיו טעוני� אישור הועדה המשותפת)א(כללי� כאמור בסעי$ קט�)ב(
ובלבד שתו) שישה חודשי� יובא השינוי, רשאי להורות על שינוי בכללי�ביטחו� 

. הכללי� לא יפורסמו ברשומות או בדר) אחרת;לאישור הועדה המשותפת

, כולו או חלקו, כי חומר האזנה, קבע קצי� משטרה מוסמ) או מי שהוסמ) על ידו לכ))ג(
בכ, אינו דרוש למניעת עבירות או לגילוי עברייני� תב על מחיקה או ביעור של יורה

. חומר האזנה

א$ הוראות סעיפי� קטני�)ד( אלא לאחר תו�, חומר חקירה לא יימחק,)ג(או)א(על
. ההליכי� המשפטיי� וקבלת אישור בכתב מראש של התובע

א$ הוראות סעיפי� קטני�)ה( אלא א� כ� נית� למחוק, לא תימחק הקלטה)ג(או)א(על
. שעל גבי הסלילאת כלל ההקלטות 

זה)ו( תמליל, סליל או אמצעי אחר המשמש להקלטה�"חומר האזנה", לעני� סעי$
. כול� או חלק�, ותעתיק ממנו

]ח"תשס: תיקו�[הפקת נתוני תקשורת.ג9

לכ), רשאי נות� ההיתר, נית� היתר לפי חוק זה להתיר ג� הפקת נתוני, א� התבקש
סדר הדי ,) נתוני תקשורת� סמכויות אכיפה(� הפלילי תקשורת כמשמעות� בחוק

 �2007ח"התשס
8

למש) תקופת, של המנוי או מיתק� הבזק שההאזנה הותרה לגביה�,
.תוקפו של ההיתר

 חילוט.10

כי, הורשע אד� בעבירה של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה רשאי בית המשפט לצוות
דבר, ותקליט, מכשיר שהשתמשו בו כדי לעבור את העבירה סרט או חוט המכילי�

. יחולטו או שייעשה בה� כפי שיורה, שהוקלט תו) כדי העבירה

]ה"תשנ: תיקו�[סמכויות עזר.א10



רשאי להתיר ג� כניסה למקו� לצור), מי שמוסמ) להתיר האזנת סתר לפי חוק זה
ה; פירוק� או סילוק�, התקנת אמצעי� הנדרשי� להאזנה ותרה פרטי המקו� שאליו

. הכניסה יפורטו בהיתר

 מכשירי האזנה.11

בי� בדר), רשאי להסדיר בצו,)ג(15באישור ועדה משותפת כאמור בסעי$, ראש הממשלה
בדר) אחרת הפצה והחזקה של מכשירי� העשויי� לשמש, יבוא, מכירה' ייצור, רישוי ובי�

. להאזנת סתר או של סוג מכשירי� כאלה

]ה"תשס: תיקו�[ נגד היתר כדי� מניעת הליכי'.12

לא יהיה לאד� זכות או סעד בבית משפט נגד מי שנת� היתר כדי� לפי חוק זה או לפי סעי$
או נגד מי שפעל על פיו או השתמש בדי� בידיעה שהושגה,א לחוק חסינות חברי הכנסת2

. על פיו

]ה"תשס,ה"תשנ,ד"תשנ: תיקו�[ראיות.13

ב)א( א2דר) של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה או להוראת סעי$ דברי� שנקלטו
אלא באחד משני, לא יהיו קבילי� כראיה בבית משפט, לחוק חסינות חברי הכנסת

: אלה

זה)1( ; בהלי) פלילי בשל עבירה לפי חוק

, א� בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, בהלי) פלילי בשל פשע חמור)2(
על,� שיפרטמטעמי� מיוחדי בי בנסיבות העני� הצור) להגיע לחקר האמת עדי$

האזנת סתר שנעשתה שלא בדי� בידי מי שרשאי לקבל.הצור) להג� על הפרטיות
זו, היתר להאזנת סתר אלא א� כ� נעשתה, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה

. תו) שימוש מדומה בהרשאה חוקית, בטעות בתו� לב

, תהיה באישור היוע+ המשפטי לממשלה)א(ה לפי סעי$ קט� בקשה לקבילות ראי)1א(
בה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעני� שבתחו� סמכותו והדיו�

�א"התשל,]נוסח חדש[ לפקודת הראיות46לפי סעי$, בשינויי� המחוייבי�, יהיה
1971 

9
.

בי,)א(כדי להחליט בדבר קבילות כאמור בסעי$ קט�)2א( ת המשפט להקשיב רשאי
).ד(א2לעני� פסקה זו סמכות להקשיב כמשמעותה בסעי$;לדברי� או לעיי� בה�

רשאי לשמוע אותה)א(בית משפט שהחליט על קבילותה של ראיה לפי סעי$ קט�)3א(
. בדלתיי� סגורות

5 או בהאזנה כדי� לשיחה חסויה לפי סעי7$דברי� שנקלטו בהאזנה כדי� לפי סעי$)ב(
. יהיו קבילי� כראיה א� לא אושרה ההאזנה כאמור באות� סעיפי� לפי העני�לא

דברי� שנקלטו כדי� בדר) האזנת סתר לא יהיו קבילי� כראיה אלא בהלי) פלילי)ג(
. שאינו על פי קובלנה



כל)1ג( דברי� שנקלטו כדי� בדר) האזנת סתר יהיו קבילי� כראיה בהלי) פלילי להוכחת
זהלעני� סעי;עבירה  לרבות הלי) אחר לחילוט רכוש הקשור�" הלי) פלילי",$ קט�

. בעבירה שהיא פשע

אי� באמור בסעי$ זה כדי לגרוע מטענה בדבר קבילות ראיה ג� א� נקלטה בדר))ד(
. האזנת סתר בהתא� להוראות חוק זה

]ה"תשנ: תיקו�[מניעת אצילה.14

. לאצילהסמכויות של שר לפי חוק זה אינ� ניתנות)א(

זה)ב( דינ� כדי� סמכות אחרת לעני� סעי$, סמכויות של נשיא בית משפט מחוזי לפי חוק
�1984ד"התשמ,]נוסח משולב[המשפט� לחוק בתי42

10
 . 

]ה"תשנ: תיקו�[ביצוע ותקנות.15

שר המשפטי�)א( ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי בהתייעצות ע�
. לביצועולהתקי� תקנות

ראש הממשלה יתקי� בהתייעצות ע� שר המשפטי� תקנות לעני� שמירת המידע)ב(
. שהושג בהאזנת סתר ולעני� ביעורו

ואול� תקנות, תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת)ג(
ב . יהיו באישור הועדה המשותפת, הנוגעות להאזנות לפי פרק

� מנח' בגי
 ראש הממשלה

� יצחק נבו
 נשיא המדינה


