הישיבה המאתיים-וארבעים-ותשע של הכנסת השש-עשרה
יום שלישי ,ט"ו באייר התשס"ה ) 24במאי (2005
ירושלים ,הכנסת ,שעה 16:02
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(
)מס' ) (11חיפוש ותפיסת חומר מחשב( ,התשס"ה2005-
]רשומות )הצעות חוק ,חוב' כ[.(78/
)קריאה ראשונה(
היו"ר גילה פינקלשטיין:
אנחנו ממשיכים בהצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )מס'
) (11חיפוש ותפיסת חומר מחשב( ,התשס"ה ,2005-קריאה ראשונה .תציג את החוק
חברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך ,בבקשה.
מל פולישוק-בלוך )שינוי(:
תודה רבה.
גברתי היושבת-ראש ,חברי חברי הכנסת ,חיפוש מחשב ותפיסתו הם לפעמים כלי
מרכזי לביצוע חקירה פלילית הן כאשר המחשב הוא כלי לביצוע העבירה והן כאשר
מצוי בו מידע מרכזי לניהול החקירה .אולם חיפוש מחשב ותפיסתו עלולים לפגוע
קשות בפרטיות המחזיק במחשב ובפרטיות צדדים שלישיים ,וכן התפיסה עלולה
להביא לנזק כבד למשתמש במחשב.
לאור מערכת האיזונים המורכבת בנוגע לחיפוש ולתפיסת חומר מחשב ,קבע המחוקק
לפני כעשר שנים ,עם חקיקת חוק המחשבים ,דינים מיוחדים למצבים אלה .לגבי
חיפוש במחשב וחומר מחשב נקבע ,כי אין לבצע חיפוש אלא בצו שופט ,המציין
במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב ואת תנאי החיפוש ומטרותיו .בין היתר
נקבע ,כי רק במקרה של תפיסת מחשב הנמצא בשימושה של המדינה ,רשות מקומית,
עסק או מי שמספק שירות לציבור ,נדרש צו של בית-משפט כדי לבצע את התפיסה.
מאחורי סעיף זה בחוק עמד הרצון למנוע שיבושים קשים למוסדות ולעסקים
המסתמכים בצורה מהותית על המחשבים שלהם ,לעומת אנשים פרטיים ,שתלותם
במחשב מצומצמת ביותר .יוצא אפוא ,שמחשב או חומר מחשב של אדם פרטי ניתן
לתפוס ללא צו.
ההבחנה הקיימת בין המגזר העסקי לפרטי אין לה מקום בעידן שבו המחשב הפך להיות
חלק אינטגרלי ,אפילו ממוחו של האדם ,וכניסה למחשב יכולה להיות הרבה יותר
מכניסה לביתו של אדם .תפיסתו של חומר מחשב המשמש לאדם לניהול עסקיו
ולהפצת רעיונותיו ודעותיו באמצעים מקוונים מהווה פגיעה קשה בזכויותיו של הפרט,
בהן הזכות לקניין ,לחופש עיסוק ולחופש הביטוי.
בהצעת חוק זו מוצעים תיקונים נוספים בחוק ,על מנת לאזן בצורה ראויה יותר בין
צורכי החקירה ובין זכויות הפרט .האיזון החדש נדרש בעיקר בשל ההתפתחות
הטכנולוגית בעולם המחשבים והשימוש הרווח בהם גם בידי אנשים פרטיים.
לכן מוצע לקבוע ,כי על בית-המשפט לפרט את מטרות החיפוש ואת תנאיו ,לחייב את
המשטרה לקבוע נהלים מיוחדים לחיפוש במחשב .תהא חובה להחזיר את המחשב
לאדם שממנו הוא נלקח תוך  30יום ,אלא אם כן יורה בית-המשפט אחרת ,ולאפשר
למשתמש במחשב לקבל העתק של המידע במחשב שלו בתוך  72שעות ממועד תפיסת
המחשב בידי המשטרה.

מוטל עלינו לעשות לעידוד השימוש במערכות מחשב ולמנוע ככל האפשר פגיעה
בפעילות מבוססת מחשב .לכן יש לפעול בדרך זו ,כך שהפגיעה במשתמשי המחשב
לשם ביצועה של חקירה פלילית תהא רק במידה הנדרשת לקיומה היעיל של החקירה,
ולא מעבר לכך .אני אודה לכם אם תתמכו בהצעת החוק.
היו"ר נסים דהן:
תודה רבה לחברת הכנסת מלי פולישוק .חבר הכנסת אילן שלגי יעלה ויבוא ויאמר את
דעתו .הוא בטח תומך.
אילן שלגי )שינוי(:
אדוני היושב-ראש ,חברות וחברי הכנסת ,לפנינו תיקון חשוב ביותר .אני מברך את
חברתי לסיעה ,חברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך ,על יוזמתה ,ואני אומנם הצטרפתי
כאחד המציעים .המצב החוקי העכשווי איננו מתאים עוד לימינו .אני חושב שגם בשנת
 ,1995כאשר חוקק חוק המחשבים ,לא היה ראוי שההגבלות תחולנה רק על תפיסת
מחשבים אצל רשויות או בתי-עסק ,ולא בביתם של אזרחים.
הוראות החוק המגבילות את סמכות המשטרה לתפיסה ואת משך הזמן שבו ניתן
להחזיק חומר מחשב חשובות ביותר ,במיוחד כאשר אנחנו מגיעים לכניסה לפרטיותו
של אדם .כיום ,יותר ויותר אנשי עסקים ,עורכי-דין ועצמאים עובדים במחשב גם
מהבית .ההבחנה בין העבודה בעסק לבין העבודה מהבית הולכת ומיטשטשת אצל
חלקים גדולים מהציבור ובמגזרים רבים .רק טבעי הוא שבעל עסק יעשה את הנהלת
החשבונות בלילה או בסוף שבוע מביתו .הוא גם מקושר למערכת המחשוב שבעסק
שלו ,והדברים מתחברים ומתמזגים .לכן ,כאשר נתפס מחשב או חומר מחשב בביתו
של אדם ,אילו רק תהיה לנגד עינינו אי-פגיעה בעסקו  -הרי שגם בביתו יש פגיעה
בעסק .החשוב מכך הוא שיש כאן פגיעה בפרטיות.
הצעת החוק הזאת באה לאחד ולהשוות את המצב ,כך שלא יוכל שוטר ,גם אם הוא
קצין משטרה ,להחליט שהוא מחרים חומר מחשב בלי שום מגבלות .החוק אומר
לשופט שהוא יצטרך להגדיר בצו מגבלות בהתחשב בנושא הפרטיות .אז השופט
יחשוב אם מותר לקחת את כל החומר או רק מכתבים מתאריכים מסוימים ,ותוך כמה
זמן צריך להחזיר לאדם את החומר.
החוק מתייחס לאפשרות של פגיעה בעסקו של אדם ,גם כאשר התפיסה היא בביתו.
לטעמי ,הדבר החשוב ביותר הוא ,שהוא בא לצמצם ככל האפשר את הפגיעה
בפרטיות .אגב ,כאשר תופסים חומר בביתו של אדם בלי מגבלה ,זו פגיעה לא רק
בפרטיותו ,אלא גם בפרטיותם של צדדים שלישיים ,שהם בכלל לא צד וחלק מההליך
שנמצא בחקירה.
לכן ,אני מברך על התיקון ומבקש מחברות וחברי הכנסת להצביע בעדו.
היו"ר נסים דהן:
תודה רבה .חבר הכנסת יורי שטרן  -אינו נוכח .חברי הכנסת מגלי והבה ,מאיר פרוש,
איוב קרא ,צבי הנדל  -אינם נוכחים .חבר הכנסת עבד-אלמאלכ דהאמשה ,בבקשה.
שלוש דקות לרשות אדוני להביע את דעתו על החוק הטוב הזה .אחריו  -חבר הכנסת
יוסף צבי פריצקי.
רוני בריזון )שינוי(:
השם שלו זה יוסף.
היו"ר נסים דהן:

שינוי השם לא יזיק.
רוני בריזון )שינוי(:
--היו"ר נסים דהן:
חבר הכנסת בריזון ,אני מבקש לא לתת פירושים מיותרים לטעות פשוטה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה )רע"ם(:
כבוד היושב-ראש ,חברי חברי הכנסת ,הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש( )מס ) (11חיפוש ותפיסת חומר מחשב( ,התשס"ה ,2005-של חברת
הכנסת מלי פולישוק-בלוך וקבוצת חברי הכנסת ,מציעה תיקונים על מנת לאזן בין
צורכי החקירה הפלילית לבין זכויות הפרט .אנחנו מדברים על תפיסת מחשב על-ידי
המשטרה וחיפוש וחדירה לחומר מחשב.
אני חושב שההצעה היא הצעה חיובית .היא הצעה טובה והיא באמת באה לתקן תחום
שיש בו לקונה ,תחום טעון הסדרה וטעון תיקון .אין לי אלא לברך על הצעת החוק .אני
אתמוך בה כמובן .זו הצעה טובה ,שבאה להסדיר לקונה במצב קיים.
ברשותך ,אדוני היושב-ראש ,אני אסביר את ההצעה ואת עיקר דברי לצופינו בשפה
הערבית.
)נושא דברים בשפה הערבית; להלן תרגומם לעברית:
בשם האל הרחמן והרחום .הצעת החוק שאנו דנים בה נוגעת לחוקים הפליליים ,והיא
באה לאזן בין האינטרס של המשטרה לתפוס חומרי מחשב הנוגעים לפרשה פלילית,
לבין זכויות הפרט ,כדי שבמהלך החקירה ,או ההליך הזה ,לא ייפגעו זכויות חשובות
אלו.
הצעת חוק זו באה לאפשר למשטרה לבדוק דברים שאין היא רשאית לבדוק אותם.
מחד גיסא אנו שומרים על זכויות הפרט ,ומאידך גיסא אנו שומרים על זכות הכלל,
זכות המשטרה ,להגיע לחומרים ,לראיות ולמסמכים בנושא החקירה הפלילית .לפיכך,
אמרתי שאני מברך על הצעת החוק הזאת ואתמוך בה.
כמו כן ,ברצוני להוסיף ולומר ,שהצעת החוק מזכירה לנו פרשיות חמורות ,ובפרט את
ההאזנה שביצעה המשטרה לאישי ציבור ולאנשים מהשורה .לדעתי ,הצעה זו ,כפי
שהיא מונחת לפנינו כעת ,קשורה לפרשיות אלה בכך שהיא מבקשת להגן על זכויות
הפרט ולמנוע חשיפת דברים שאין אדם רשאי לדעת אותם ,או לצותת להם .תודה לך,
אדוני יושב-ראש הישיבה(.
היו"ר נסים דהן:
תודה רבה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה )רע"ם(:
תודה רבה גם לך.
היו"ר נסים דהן:
חבר הכנסת יוסף יצחק פריצקי  -אינו נוכח .חבר הכנסת אברהם בייגה שוחט  -אינו
נוכח .חבר הכנסת יגאל יאסינוב  -אינו נוכח ,אבל חבר הכנסת אריה אלדד לפני .אחריו
 -חבר הכנסת חיים אורון ,ואחריו  -חבר הכנסת מוחמד ברכה .תודה .חבר הכנסת

אריה אלדד לפני .שלוש דקות.
אריה אלדד )האיחוד הלאומי  -ישראל ביתנו(:
אדוני היושב-ראש ,חברי חברי הכנסת ,אני מברך על החוק הזה ,כי הוא בא באמת
לתקן מצב בלתי נסבל ,שהולך להיות בלתי נסבל הרבה יותר .הפרות החוק על-ידי
רשויות החוק ,הפרות של זכויות עצירים ,פגיעות בצנעת הפרט ,מרובות ,וכנראה ילכו
ויתרבו בעתיד הקרוב.
לפעמים מחשב יותר חשוב מהעציר עצמו .הראיה - - -
מל פולישוק-בלוך )שינוי(:
תלוי מי.
אריה אלדד )האיחוד הלאומי  -ישראל ביתנו(:
תלוי מיהו העציר .אני מגיע מבית-המעצר במגרש-הרוסים ,ושם נפגשתי עם שני
עצירים ,שי מלכה ואריאל ונגרובר ,שנעצרו לפני עשרה ימים ומחשביהם הוחרמו.
במשך עשרת הימים האחרונים שוחחו אתם במשך  20דקות ,אבל עם המחשבים
שלהם דיברו כנראה כל הזמן .אולי צריך לאפשר בחוק גם מקום שבו אפשר לעצור
רק את המחשב ,ואת האנשים ישאירו בחוץ ,כי הרבה יותר קל לטפל במחשב ,הוא לא
רוצה להתפלל שלוש פעמים ביום ,הוא לא צריך אוכל בכשרות מיוחדת ,הוא לא דורש
לטייל בחצר.
נדמה לי שעולם המחשבים פותח בפני רשויות אכיפת החוק עולם שלם של אפשרויות.
נוכל לצמצם באופן משמעותי מאוד את מצוקת הכליאה ,שהולכת כנראה להפוך
ולהיות חמורה יותר ויותר בשבועות ובחודשים הקרובים ,ואפשר יהיה להסתפק
במקרים רבים רק במעצר המחשב.
אם להיות רציניים ,נדמה לי שהעובדה שיש רשתות מחשבים ויש רשתות תקשורת
מקשה מאוד מאוד במשטרים דמוקרטיים למנוע תקשורת ,למנוע הפצת מידע ,למנוע
העברת נתונים ,ומה שמשמש היום כמעצר מונע לא מונע שום דבר  -העולם פתוח,
התקשורת פתוחה ,המידע גלוי ,העברת ההנחיות והארגון פתוחים ,גלויים לגמרי ,וזה
גם מסביר אולי חלק מהתסכול של רשויות אכיפת החוק ,שעוצרות רק את המחשב
ומנסות להוציא ממנו מידע .הכול קיים ברשת ,הכול אפשר להוציא ,אפשר לשחרר את
העצורים הרבה יותר מוקדם .תודה רבה.
היו"ר נסים דהן:
חבר הכנסת מוחמד ברכה ,שלוש דקות לרשות אדוני ,בצירוף  20שניות מהצירוף
הקודם .שלוש דקות ו 20-שניות.
מוחמד ברכה )חד"ש-תע"ל(:
אדוני היושב-ראש ,רבותי חברי הכנסת ,הצעת החוק היא הצעה ראויה ,שבאה לעשות
צדק עם אדם פרטי לעומת המגבלות המוטלות על תפיסת מחשב של עסק ,ואני מברך
עליה ותומך בה .זה לא רק שמירת פרטיות ,אלא זה גם מתן האפשרות והמרחב לאדם,
לאזרח ,שינהל את חייו בביתו כפי שהוא רוצה ,בכלל זה גם ניהול חלק מעסקיו או
עיסוקיו מתוך הבית.
אני כמובן אצביע בעד הצעת החוק ,אבל אני גם רוצה להידרש או להרחיב את היריעה
בכל מה שקשור לעבריינות המקוונת .לדעתי ,הנושא הזה מחייב התייחסות של הכנסת,
במיוחד שאותה עבריינות מקבלת צורות שונות  -גם עבריינות שמכוונת לילדים ,לגיל
הרך ,של הפצת תועבה ופדופיליה; גם הנושא של עבריינות פוליטית ,קבוצות ניאו-

נאציות למיניהן; גם עבריינות מדעית; אבל התבשרנו שיש גם סוג של עבריינות
פרלמנטרית  -הדובר שעמד לפני ,חבר הכנסת אלדד ,מצא לנכון להשתמש ברשת
האינטרנט על מנת להפיץ את המדריך שלו למרי ולהכשלת הנסיגה מרצועת-עזה.
יש מקום שהמדינה ,בלי לפגוע כמובן בחופש היצירה ובחופש הביטוי ,שצריכים להיות
רחבים ככל האפשר  -לא תפגע בשם חופש הביטוי ,לא בילדים ולא בחברה ולא בצעד
כלשהו שיכול לקדם ערכים של שלום .תודה רבה ,אדוני.
היו"ר נסים דהן:
תודה רבה ,אדוני .חבר הכנסת עסאם מח'ול.
עסאם מח'ול )חד"ש-תע"ל(:
אדוני היושב-ראש ,חברי הכנסת ,הצעת החוק ,כפי שאמרו קודמי ,היא הצעת חוק
שמהווה צעד קדימה בשמירה על זכויות הפרט ,היא מנסה לחפש איזון בין צורכי
חקירה פלילית לבין זכויות הפרט .ובעניין הזה היא מתייחסת לשאלה של תפיסת
מחשבים.
אני מסכים עם הצעת החוק ,אני אצביע בעדה ,אבל אני אנצל את הימצאותו של סגן
שר הביטחון כדי להתייחס לאיזונים בלתי קיימים בין צורכי הביטחון לבין זכויות
האדם .אני רוצה להתייחס למקרה שהגיע אלי לא מזמן ,גם אלי וגם אל "הוועד
הציבורי נגד עינויים" ,בעניין היימאן אבו-ג'זאר וסופיאן אבו-ג'זאר ,שנעצרו סמוך
למעבר הגבול ברפיח על-ידי חיילי צה"ל שהציבו מארב.
הם טוענים שהחיילים הכניסו אותם לחדר והכו אותם במשך שעות .מר אבו-ג'זאר
אמר כי בעת שהחיילים תקפו את אחיו ,הם הפשיטו אותו מבגדיו ,מחלקיו התחתונים,
ואיימו לחתוך לו את איבר מינו באמצעות המספריים שהיו ברשותם .הוא החל לצרוח,
ואז נכנסו חיילים נוספים.
אחד משני האחים שעונה עוד יותר סובל מבעיות רפואיות כתוצאה מתאונת דרכים
שעבר ,שכוללות שבר במפשעה ,השתלת פלטה ברגלו השמאלית ,שבר ברגלו הימנית
ועקמת בעמוד השדרה .אף שמר אבו-ג'זאר סיפר לחיילים על בעיותיו הרפואיות ,הוא
לא קיבל מהם כל עזרה.
אני אומר את הדברים האלה ,ואני אמסור לסגן שר הביטחון את הפרטים ,אני גם אגיש
את זה בכתב ,אבל יש כאן דבר שבעליל יש בו התעללות בעצורים שנתונים בחקירה.
מה שלא תהיה אשמתם ,אי-אפשר במאה ה 21-להתנהג כך לאדם שמציבים לו מארב,
לוקחים אותו לחקירה ומתחילים להתעלל בו .הדבר הזה גם מנוגד לחוק ,מנוגד לחוק
הבין-לאומי ,לאמנת ז'נבה ,ואין מנוס מלחקור את הטענות האלה ,ואם הן יתאמתו
להעמיד לדין את החיילים שנקטו את המהלך הזה.
אני רוצה לקבוע ,כי אמצעי החקירה שבהם השתמשו לכאורה חוקריו של מר אבו-
ג'זאר ,בהם צעקות ,קללות באוזניו עד כדי גרימת בעיות שמיעה וכאבים ,מניעת שינה,
גרימה להודאה בדברים שאינו זוכר שאמר כלל ,הכאתו באפו עד כדי דימום ,לחיצות
על אשכיו עד שצרח והתעלמות מהוראות הרופא ,רופא הצבא ,שלא לחקור עקב מצבו
הרפואי  -כל אלה זועקים לשמים.
אני בהחלט חושב שהצעת החוק בנושא המחשבים היא דבר נחוץ מאוד ,אבל אנחנו לא
נהיה כל כך נאורים כלפי מחשבים וכל כך פרימיטיביים ואכזריים כלפי בני-אדם.
תודה רבה.

היו"ר נסים דהן:
אדוני ,תודה גם לך .חבר הכנסת אחמד טיבי  -אינו נוכח .חבר הכנסת אורי אריאל -
אינו נוכח .חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה  -אינו נוכח .חבר הכנסת עזמי בשארה  -אינו
נוכח .חבר הכנסת יעקב מרגי  -אינו נוכח .חבר הכנסת משה גפני  -אינו נוכח .חבר
הכנסת נסים זאב ,בבקשה ,שלוש דקות לרשות כבודו .אחרון הדוברים הוא חבר
הכנסת רוני בריזון .מייד אחרי סיום דברי חבר הכנסת בריזון נעבור להצבעה בקריאה
ראשונה.
מל פולישוק-בלוך )שינוי(:
בשעה טובה ,בעזרת השם.
היו"ר נסים דהן:
אני מקווה שלא יתנכלו לך בשינוי על המשפט האחרון.
רוני בריזון )שינוי(:
  - -על צורת דיבור כזאת.נסים זאב )ש"ס(:
אדוני היושב-ראש ,כנסת נכבדה ,אנחנו חייבים להגדיר מי מוסמך לבצע בדיקות בגופו
של חשוד ואילו סוגי בדיקות ,מי הם בעלי המקצוע הרפואיים והלא-רפואיים ,איזה
רופא או קצין רפואה ראשי של שירות בתי-הסוהר או טכנאי מוסמך לערוך בדיקה
באמצעות מכשיר גלים על-קוליים ,מכשיר רנטגן או סורק .כל הדברים האלה צריכים
להיות סופר-מקצועיים ,כי כשזה נעשה באופן לא מקצועי יש פגיעה באדם או בחשוד,
ולא תמיד כל חשוד בסופו של דבר הוא נאשם.
רק ברבנות הראשית לישראל ,כשיש חקירה כבר הם נאשמים והם כבר צריכים
להתפטר ולהסיק מסקנות .השנאה התהומית של אנשי שינוי לרבנות הראשית  -אם הם
היו בגרמניה ,היו צועקים להם :אנטישמים .אבל ,מה שנאמר פה זה דבר לגיטימי
ביותר.
אילן שלגי )שינוי(:
אם הוא זכאי ,הוא זכאי.
נסים זאב )ש"ס(:
היום כולם חשודים .מי לא חשוד? גם מי שיש לו איזה מחשב קטן ויש תלונה נגדו,
הוא גם חשוד .אפשר לבוא ולומר ,שאותו אדם שיש לו אינטרנט משדר דברים שלא
נראים לראש העיר או לראש הממשלה או למי שרוצה להצר את צעדיו .לכן ,כל
הנושא הזה חייב להיות עם בקרה מלאה.
הלוואי ,אדוני היושב-ראש ,שהיינו רגישים לאזרח ולחירותו כפי שאנחנו עכשיו
מעלים את הצעת החוק כלפי המחשב הזה .זה באמת דבר חשוב להגביל את המשטרה
בלוח זמנים .אם יש חשד ,לבוא ולומר מהם הממצאים ומה מצאתם 72 .שעות הן
בהחלט זמן סביר כדי שהמשטרה תבוא ותחקור ותאמר "יש ממצאים" או "אין
ממצאים" ,או "יש חשד" או "אין חשד" .אם אין חשד ,זכאי אותו אדם שהוא בעל
המחשב לקבל את המחשב שלו בחזרה.
סיימתי שלוש דקות?
היו"ר נסים דהן:
תודה .כבודו יכול להמשיך עוד  14שניות ,אם זה חשוב לו.

נסים זאב )ש"ס(:
אם זה  14שניות ,אז לא.
רוני בריזון )שינוי(:
אי-אפשר בזמן הזה אפילו לעשות "שהכול".
היו"ר נסים דהן:
חבר הכנסת בריזון ,בבקשה .עם הקבלה או בלי קבלה?
רוני בריזון )שינוי(:
בלי קבלה .רק עם נתינה.
היו"ר נסים דהן:
נראה מה אדוני עושה ב 14-שניות.
רוני בריזון )שינוי(:
אדוני היושב-ראש ,רבותי חברי הכנסת ,כאחרון הדוברים אקצר במיוחד ,ואומר כך:
הצטרפתי להצעת החוק הזאת בשמחה.
קריאה:
לא שומעים.
היו"ר נסים דהן:
אני לא אחראי למיקרופונים .מזכירות הכנסת ,נא לתקן את העוול.
רוני בריזון )שינוי(:
השתקה? בפרלמנט?
כאחרון הדוברים ,כאחד המציעים ,אקצר מאוד .אני גאה ושמח להיות אחד מהמציעים.
לא די בהצעת החוק שלפנינו .אין שום סיבה בעולם  -ואת זה אני אומר כמי שהתעסק
בנושא המחשוב כל ימי חייו עד הגיעו אל הבית הזה  -לקחת את המחשב .המחשב הוא
היום כלי שברוב הבתים אי-אפשר לחלוטין בלעדיו .אני חושב בחיל ורעדה על מצב
שבו היו לוקחים לי את המחשב שלי ,שיש בו הכול  -החל בחשבונות החשמל וכלה
בחשבונות הבנק ,החל בהתכתבויות וכלה במאמרים הנפלאים שאני כותב .על כן ,אין
שום סיבה שזה יקרה.
היו"ר נסים דהן:
בצרפתית אומרים.LES FLEURS C'EST PAS CHER :
רוני בריזון )שינוי(:
הטכנולוגיה היום מאפשרת בהינף יד להעתיק את תוכנו של המחשב אל כלי נייד כזה
או אחר .יכולה המשטרה להופיע עם כלי כזה ,שהוא קל ,ולבצע את מלאכתה ,להשאיר
את המחשב בידי האדם ,ועם זאת לעזוב כשכל המידע המבוקש בידיה .אדוני היושב-
ראש ,זה יהיה הצעד הבא .תודה.
היו"ר נסים דהן:
תודה .אנחנו עוברים להצבעה .אני בטוח שזה יהיה פה-אחד.
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )מס' ) (11חיפוש ותפיסת

חומר מחשב(  -קריאה ראשונה .ההצבעה החלה ,כמובן.
הצבעה מס' 9
ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה 12 -
נגד  -אין
נמנעים  -אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )מס'
(11
)חיפוש ותפיסת חומר מחשב( ,התשס"ה ,2005-לוועדת החוקה ,חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר נסים דהן:
אנחנו נצרף את קולך ,חבר הכנסת בריזון.
בעד  ,12 -ובצירוף קולו של חבר הכנסת בריזון זה  13בעד ,אין מתנגדים ואין
נמנעים .הצעת החוק נתקבלה בקריאה ראשונה ,והיא תעבור לוועדת החוקה ,חוק
ומשפט להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
בהצלחה לחברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך.
יגאל יאסינוב )שינוי(:
אני מודה לאדוני.

