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 כללי .1

עד תום  ,םאישו לא יפורסם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב ,לחוק בתי המשפט 96על רקע תיקון  7.7

שבו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב לחקירה, או עד סיומו של הדיון שעות מהמועד  /2

 .לפי המוקדם מבניהם –הראשון לפני שופט 

"חסוי לציבור, פתוח  -המשפט ברמה של-תיק מעצר שייפתח, יוטל חיסיון אוטומטי במערכת נטכל על  7.1

 יישתל הכיתוב "בדלתיים סגורות".לצדדים", אך על הפרוטוקול לא 

ורמת החיסיון תשתנה  להחיסיון על תיק המעצר יוסר באופן אוטומטי עם חתימת השופט על הפרוטוקו 7.7
 "פתוח לציבור".-ל

( לחוק בתי המשפט , קובע כי אין לפרסם שם של שוטר ו8או חייל חשוד או נאשם בביצוע 7)ה  /1סעיף  7.2
 עבירה במהלך פעילות מבצעית.

 –( לחוק( , התשע"ז 7)ה  /1קע תיקון תקנות בתי המשפט )ציון שם החשוד או נאשם מכוח סעיף על ר 7.1
 על התובע, הנאשם –לפיהן במקרה בו חל איסור על פרסום שם חייל או שוטר חשוד או נאשם ,  1/71  
 ון.או החשוד לציין זאת בראש כל כתב בית דין שיוגש לבית המשפט וכן לציין זאת בפתח כל די   
לעיל, במקרה בו בעת פתיחת התיק נבחר מאפיין צד המוגדר במערכת נט  7.7על אף האמור בסעיף  7.9

המשפט כבעל חיסיון, כמו קטין,ו8או התיק הוגדר כחסוי, החיסיון לא יוסר באופן אוטומטי, אלא יוותר 
 בעינו.

 
 מטרה 2

 תיק מעצר.בחיסיון עבודה אחיד בעת הטלת תהליך  למסד  1.7

 מזכירות בטיפול בבקשת איסור פרסום שם חשוד בערכאות השונות.העבודת  ליךתה להסדיר את  1.1

 

 הגדרות 3

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

ערר על , מעצר ימים )מ"י(, בקשה לשחרור בערובה )בש"ע(לעניין הוראה זו, תיקים מסוג:  –" "תיקי מעצר
 ותיקי ערר המוגשים על התיקים הללו. שחרור בערובה בהחלטת קצין )ש"ק(, (החלטת קצין )ע"ק

 
 איסור פרסום בתיק מעצר 4
 

  הרשות החוקרת תיידע אותו בדבר האיסור מלפרסם את שמו  - במקרה בו החשוד עצור ולא מיוצג

 ו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה.לתאפשר  2.7   

 הבקשה יכול שתוגש על ידי בא כוחו.  - גבמקרה בו החשוד מיוצ 2.1   

  לבית המשפט שדן במעצר.  ,הבקשה תוגש  לבית משפט השלום ואם החשוד עצור 2.7   

  שעות, יש להעביר הבקשה להחלטה שיפוטית מיד עם  /2מאחר ואיסור הפרסום האוטומטי יפוג לאחר  2.2   

 קבלתה.           

 קשה לביטול החלטה לבית המשפט שקיבל ההחלטה, ערעור  בזכות לבית על החלטה זו ניתן להגיש ב 2.1   

  מים.י 1ימים, ורשות ערעור לבית משפט עליון בתוך  1משפט מחוזי בתוך          

 ניתן להגיש בקשה זו  בעניינים שבסמכות בית הדין לעבודה.          

 
 

 בתיקי מעצראיסור פרסום  תיישום החלט 1

,  בטרם חתימת השופט על שיפוטית המורה על איסור פרסוםיתנה החלטה נבמהלך הדיון וככל ש

 להטלת חיסיון כמפורט להלן: הפרוטוקול, תפעל קלדנית השופט

 "חסוי".-תגדיר בלשונית "מאפיין צד" את החשוד כ 1.7

 תוסיף למסמך הפרוטוקול עוד בהיותו במצב עריכה, את הכיתוב "בדלתיים סגורות" כלהלן: 1.1

 בתפריט "עיצוב", באפשרות "סימן מים", תבחר  "סימן מים מותאם אישית".  1.1.7 



 "בדלתיים במסך שנפתח תסמן את האפשרות "סימן מים טקסט", בשדה "טקסט" תקליד  1.1.1 
 ותלחץ "אישור". סגורות"         

התקבלה במזכירות משימת יישום החלטה בה הוחלט על איסור פרסום, תוודא המזכירות כי הוטל חיסיון  1.7
 כנדרש ובמידת הצורך תפעל להטלת החיסיון.

 

 

 טרם פתיחת תיק מעצר בקשה לאיסור פרסום שם חשוד 6

ל המזכירות תפע ,טרם פתיחת תיק המעצר הוגשה בקשה לאיסור פרסום שם חשוד או פרטים אחרים,

 כלהלן:

)בבית הדין לעבודה בהליך  )בא"פ( בהליך מעצרים " "בקשה לאיסור פרסום שם חשודמסוג  תיקתפתח  9.7

  פלילי(.

 תזין את שם החשוד כמבקש.  9.1

 במידה והחשוד מיוצג תזין את פרטי בא כוחו. 9.7

   הבקשה נשלחה באמצעותותזין את כתובת החשוד ו8או מספר הפקס שלו המופיעים בבקשה. במידה  9.2

 יש להזין גם את מספר הפקס של הרשות החוקרת המופיע בבקשה. ,הרשות החוקרת     

 "א(.לתזין את מספר תיק החקירה )פ 9.1

 ביקשה הרשות החוקרת להיות צד להליך, תזין את הרשות החוקרת כמשיבה בבקשה.9.9

 תעביר להחלטת שופט.9.1

 

 איסור על פרסום שם חייל או שוטר חשוד או נאשם.   7

על התובע,  –בו חל איסור על פרסום שם חייל או שוטר חשוד או נאשם גש לבית המשפט כתב בית דין הו

 או החשוד לציין זאת בראש כל כתב בית דין שיוגש לבית המשפט וכן לציין זאת בפתח כל דיון. הנאשם

 מזכירות בית המשפט תפעל כלהלן :

ו החשוד שהינם שוטר או חייל , במאפייני צד בעת פתיחת תיק בבית המשפט, תקליד את פרטי הנאשם א 1.7

 "אסור בפרסום".

היה ובעת פתיחת תיק בבית המשפט לא ציין התובע על כתב בית דין כי חל איסור על פרסום שם של   1.1

חייל או שוטר חשוד או נאשם, ובדיון הורה השופט על הטלת חיסיון על פרסום שם של חייל או שוטר חשוד 

השופט חיסיון לפרוטוקול "חסוי לכל פתוח לצדדים" ומזכירות בית המשפט תפעל  או נאשם, תבצע קלדנית

 לעיל. 1.7להטלת חיסיון כאמור בסעיף 

היה ובית המשפט יורה בהחלטה שיפוטית שאין חיסיון על פרסום שם חייל או שוטר חשוד או נאשם,       1.7

 ר בפרסום".תסיר מזכירות בית המשפט במסך מאפייני צד את הגדרת הגורם כ"אסו

 

 דיוור ההחלטה .8

 בא כוחו.לההחלטה תשלח  -אם המבקש מיוצג  7./

 לכתובת המופיעה על הבקשה בדואר רשום עם אישור מסירה תשלח ההחלטה  –אם החשוד אינו מיוצג  1./

 למספר הפקס של החשוד שצוין בבקשה. ו     

 תשלח ההחלטה לרשות החוקרת. -ביקשה הרשות החוקרת להיות צד להליך7./

 

 שה לביטול החלטהבק 9

 הוגשה בקשה על ביטול החלטה לאסור פרסום שם חשוד תפעל המזכירות כלהלן:

 תסרוק את הבקשה לתיק איסור פרסום שם חשוד ")בא"פ( שנפתח לחשוד. 6.7

 תציין את כל הגורמים המופיעים בבקשה כמשיבים. 6.1

 תעביר להחלטת שופט. 6.7

 תיישם את ההחלטה במלואה. 6.2

 

 פרסום שם חשוד, התרת פרסום או ביטול איסור פרסום  ערעור על החלטה על איסור  01

 הוגשה בקשה לערעור כאמור לבית משפט המחוזי תפעל המזכירות כלהלן:

 ערעור פלילי, )בבית הדין א"פ( בעב")ערעור על בקשה לאיסור פרסום שם חשודמסוג " תיקתפתח 7./7

 הארצי לעבודה, בהליך פלילי(.       

 הבקשה בערכאה דלמטה. לתיקתיק התקשור את 1./7

 תעביר להחלטת שופט.7./7

 



 רשות ערעור על החלטה על איסור פרסום שם חשוד, התרת פרסום, או ביטול איסור פרסום   00

 הוגשה בקשה כאמור לרשות ערעור לבית משפט העליון תפעל המזכירות כלהלן:

 תפתח בקשה מסוג רשות ערעור לאיסור שם פרסום חשוד בהליך הפלילי.77.7

 תעביר להחלטת  שופט.77.1

 

 עיכוב ביצוע 02

בית המשפט, הדן בבקשת איסור פרסום, ביטול החלטה, ערעור על החלטה ורשות ערעור על החלטה, רשאי 

 להורות על עיכוב ביצועה של ההחלטה וכן על איסור פרסום זמני עד למתן החלטה.

 

 

 בברכה,

 

 מנהלי התחומים המקצועיים

 חטיבת תפעול ומזכירויות 

 


