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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס' 14(, התשפ"ב-2022

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-81ע11)תהתן-החוקהעיקרי(,בכתמקום-1צשינוימונחים

הפרטיות, הגנת תחוק המוצע התיקון מטרת  כללי
התשמ"א-81ע1)תהתן-חוקהגנתהפרטיותאו 
החוק(תהתאיםאתהחוקתאתגריםהעכשווייםבהגנהעת
מידעאישיבמאגרימידעבכמהמישורים,השתוביםאתה

באתהצ

ראשית,מוצעתשפראתיכותותהפיקוחוהאכיפה
הנוגעות הפרטיות הגנת חוק הוראות קיום תהבטחת
תפרטיותבמאגרימידעצהזכותתפרטיותהיאזכותחוקתית
מוגנתתפיסעיף7תחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוצהתיקון
המוצענועדתהקנותתיחידתרשםמאגריהמידעברשות
הפרטיות עת השמירה עת המופקדת הפרטיות, תהגנת
במאגרימידעועתקיוםהוראותהחוקהנוגעותתמאגרי
מידע,כתיפיקוחוסמכויותאכיפהשיאפשרוהתמודדות
בהתחשב כיום, הפרטיות עת המאיימים הסיכונים עם
במעמדהשתהזכותתפרטיותכזכותיסודבמשפטהישראתיצ
כמוכןמוצעתקבועמנגנוןאכיפהמינהתי,שיהווהמנגנון
חתופיתאכיפהבמסגרתההתיךהפתיתי,בנוגעתהפרהשת
הוראותהחוק,וכןתערוךשינוייםבחתקהעונשיןשתהחוקצ

שנית,מוצעתצמצםאתהיקףחובתהרישוםהחתהעת
מאגרימידע,כךשהפעיתותהרגותטוריתתתמקדבמאגרים
המציביםאיומיםמשמעותייםתפרטיותובפעותותפיקוח

ואכיפההמבוססותעתהסמכויותהמוצעותכאמורצ

שתישית,מוצעתהתאיםאתהגדרותהמונחיםשבחוק
תהתפתחויות ממוחשב אישי מידע עת תהגנה הנוגעים
התכת מרחיקות והמשקיות החברתיות הטכנותוגיות,
שהתרחשומאזנחקקהחוק,ותהסדריםמודרנייםשתהגנת
מידעאישיבמדינותמוביתותבעותםובמישורהבין־תאומי,
האירופי האיחוד שת המידע הגנת רגותציית ובראשם
)GeneralDataProtectionRegulation-GDPR()תהתן
התקנות או מידע הגנת בדבר האירופיות התקנות -

האירופיות(צ

פיקוחואכיפה-פרקב'תחוקהגנתהפרטיותמסדיר
אתההגנהעתהמידעבמאגרימידעצהפרקהאמורמגדיר
מהומאגרמידעומבחיןביןסוגיםשוניםשתמידע,מקים
מסגרתהסדרהשתרישוםופיקוחעתמאגרימידע,וקובע
הוראותתגביאיסוףהמידעתמאגרימידע,ותגביאופןניהות
מאגרימידעוהשימושבמידעהאגורבהםצתכתיתההסדר
הקבועבפרקב'תחוקהיאתמנועפגיעהבפרטיותבהקשר
שתמאגרימידע,תקבועאתחובותיהםשתבעתיהתפקידים

בקשרתמאגרהמידעותעגןאתזכויותנושאיהמידעצ

בהחתטתהממשתהמס'0וו4מיוםכ"גבסיווןהתשס"ו
משפטית רשות שת הקמתה עת הוחתט ו200( ביוני )ע1
תהגנתפרטיותוטכנותוגיותמידעבמשרדהמשפטים,אשר

תאחרונהשונהשמהת"רשותתהגנתהפרטיות")תהתן-
מאגרימידע רשם זאת,מוזגהיחידת הרשות(צבעקבות
מבחינהארגוניתתתוךהרשותצמטרתהחתטתהממשתה

הייתה,ביןהשאר,תשפראתהפיקוחבנושאזהצ

בחודש המשפטים תשרת שהגיש וחשבון בדין
מאגרי בתחום החקיקה תבחינת הצוות ,2007 ינואר
)חקיקה( המשפטי תיועץ המשנה שת בראשותו המידע
המתיץ שופמן(, צוות דוח - )תהתן שופמן יהושע דאז,
הצוות,ביןשארהמתצותיו,תהרחיבאתסמכויותרשם
מאגריהמידעצבמהתךשנותפעותתהשתהרשותותנוכח
ההתפתחויותהטכנותוגיותבתחום,התווספוכמהתובנות
תידי באות והן שופמן, צוות בדוח המגותמות תתובנות

ביטויבהצעתחוקזוצ

שינויים התרחשו האחרונים העשורים במהתך
מידע שבו באופן תכת מרחיקי ומשקיים טכנותוגיים
נאסף,מעובדונעשיםבושימושיםנוספים,וזאתבמסגרת
הפעיתותהשגרתיתשתארגוניםויחידיםצשינוייםאתה
במידעצ תפרטיות הזכות עת חדשים איומים יוצרים אף
המציאותמתמדתשדתיפתמידערגיש,גישהתאמורשית
- זרות תמטרות מתוכם במידע ושימוש מידע תמאגרי

הופכיםתשכיחיםיותרויותרצ

7-02-11ו248 בעת"מ גםביתהמשפט עמדעתכך
12צ8צ1(, בנבו, )פורסם המידע מאגרי רשם נ' אייצדיצאיי
בפסקאות5ו־ותפסקהדין)ערעורשהוגשתביתהמשפט
העתיוןבענייןזהנמחק,תוךשנקבעכיפסקהדיןקמא,עת
נ'רשם 7043/12אייצדיצאיי הנמקותיו,מקובת)ראו:עע"ם

מאגריהמידע)פורסםבאר"ש,14צ1צ15((:

"ישתהדגישכיבעידןהדיגיטתי,משאירכתאדם"שובת
מידעדיגיטתי"צצצתעידןהדיגיטתייתרונותרבים,אךיש
תהיותעריםתכךשבהשארתאותושובתמידעדיגיטתי,
נמסרמידע,הנכתתבאותומרחבאישי,שהאדם,תוהיה

עתיותבחורבכך,היהמעדיףשתאתמסורצצצ

רשויות הן תפרטיותצ הסכנה את מגבירים מידע מאגרי
השתטון,הןגופיםפרטייםמקימיםמאגרימידעתצרכים
)ציתום, בפרטיות פעמית חד מפגיעה בשונה שוניםצצצ
מעקב(,מאגרימידעבעצםקיומםמסכניםאתהפרטיותצ
המידע כמות היינו, תאיכותצ זה בעניין הופכת הכמות
האגורבמאגריהמידעהשונים,והעובדהשמדוברבמידע

דיגיטתיהופךאתהסכנהתפרטיותתחמורהיותרצ"

כמוכן,ישתהתמודדעםהאתגריםהייחודייםשת
אכיפתהגנתהפרטיותבמאגרימידעממוחשבים,ואתה

המרכזייםשבהם:

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"ז,עמ'ו8עצ 1
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במקום"פנקס"יבוא"מרשם"; )1(

במקום"בפנקס"יבוא"במרשם"; )2(

במקום"מהפנקס"יבוא"מהמרשם"; )3(

במקום"הרשם"יבוא"הממונה"; )4(

במקום"פנקס"יבוא"מרשם"; )1(

במקום"בפנקס"יבוא"במרשם"; )2(

במקום"מהפנקס"יבוא"מהמרשם"; )3(

במקום"הרשם"יבוא"הממונה"; )4(

המפר שת אמותיו בדתת מבוצעות ההפרות ככתת, -
ותרובאיןראיה"חפצית"תקיומןצבשתטבעושתהתחום,
מידתהתחכוםשתהעוסקיםבוויתרונםבהכרתהמערכת

שתהם,קתמאודתטשטשאתהעקבותבזמןקצר;

ההפרה ביצוע ועתות פשוט הוא ההפרות ביצוע -
ומנגד זניחה, - המידע שת "מפרים" עותקים ושכפות

פוטנציאתהרווחהכספימביצוען-גדות;

ממאגר( מידע שדתף )כגון ההפרה שבוצעה מרגע -
כמעטבתתיאפשריתתקןאתנזקיהצמכאן,שישנסיבות

שבהןנדרשתתגובהופעותהמיידית;

תאמדוברבפעיתותהמיוחדתתסקטורמסויםבמשקצ -
מאגרימידעמוחזקיםופועתיםבתחומיםמגוונים-בסקטור
הציבוריוהפרטי,בכתתחומיהמשקוהחברהובידיתאגידי

ענקכמוגםאזרחיםמןהשורה;

במציאותהטכנותוגיתהנוכחיתנאסףיותרויותרמידע -
אחרים משירותים נפרד בתתי כחתק אנשים אודות עת
בטתפון שימוש במסגרת מיקום" "נתוני כגון הניתנים,
חיבור שירות במסגרת באינטרנט גתישה נתוני סתותרי,

תאינטרנט,ועודצ

היקפםועוצמתםשתהאיומיםוההפרות,והאתגרים
הייחודייםשתאכיפתהגנתהפרטיות,כפישתוארותעית,
עת ההגנה שת ההסדר את גם תעדכן אפוא מחייבים

הפרטיותהקבועבפרקב'תחוקצ

עודיצויןכיסמכויותפיקוחואכיפהאפקטיביותהן
גםנדבךמרכזיבמתכונתפעיתותןשתרשויותהגנתמידע
ופיתוח פעותה תשיתוף הארגון שת )כגון בעותם דומות
כתכתי)OECD((,בתקנותהאירופיותובמסמכימדיניות
עדכנייםשתהאיחודהאירופיצנוסףעתכךנערכתבימים
אתהבחינהמחודשתמצדהאיחודהאירופישתההכרה
במדינתישראתכמדינההמבטיחההגנהעתמידעאישי
זו בדיקה במסגרת האירופי; הדין את התואמת ברמה
נבחניםגםכתיהאכיפההעומדיםתרשותהרשותתהגנת

הפרטיות,והתפתחותםמאזמועדהבחינההקודמתצ

בהצעתחוקזומוצעיםהסדריםשנועדו,כאמורתעית,
יחידתרשם אתיכותותהאכיפהשת במידהרבה תחזק
מאגריהמידע,ובמסגרתזותהקנותתוסמכויותמינהתיות
חתופיותתנקיטתהתיכיםפתיתייםצכמוכןמוצעתהשתים

אתהכתיםהקיימיםבסמכויותאכיפהפתיתיותצ

יצויןכיהסעיפיםבהצעתהחוקהנוגעיםתסמכויות
פיקוחואכיפהשתיחידתרשםמאגריהמידענכתתובעבר
)סמכויות )12 מס' )תיקון הפרטיות הגנת חוק בהצעת

אכיפה(,התשע"ב-2011,שפורסמהבהצעותחוקהממשתה
-27ו,מיוםי"טבחשווןהתשע"ב)ו1בנובמבר2011(,והוחת
עתיהדיןרציפותבכנסתה־ע1צההצעהפורסמהבשנית
בראשיתשנת2018)ראו:הצ"חהממשתה-ו120,מיוםי"ב
באדרהתשע"ח)27בפברואר2018((,בשינוייםמסוימים,
המוצעשעניינופיקוחובירור שעיקרםהוספתפרקד'2
בקריאה אושרה זו הצעה ביטחונייםצ בגופים מינהתי
ראשונהבחודשמרס2018צעםזאת,מאחרשהתיכיהחקיקה
שתההצעהתאהושתמובתקופתהכנסתה־20,ותאניתן
ההסדרים כעת רציפות,מוצעים דין כעת תהחיתעתיה
שנכתתובהצעתהחוק,בשינוייםקתים,פריתיבוןנוסףשת
הדבריםצעיקרםשתשינוייםאתההואדיוקיםועדכונים
הנדרשיםבהיבטשתסמכויותהפיקוח,הבירורהמינהתי

והאכיפה,וכןקביעתהעבירותהפתיתיותצ

זומוצע,כאמור, עדכון מונחי יסוד-בהצעתחוק
תהסדירשנינושאיםחשוביםנוספים,בעתיזיקהתהסדרי

הסמכויותהנזכריםתעיתצ

רחבה משפטית פרשנות התגבשה השנים במהתך
תהגדרותמונחיהיסודהנוגעיםתמאגריהמידע,ובראשן
תהטמיע מבקש המוצע התיקון "מידע"צ המונח הגדרת
תהגדרותאתהאתהפרשנותשהתגבשהכאמורבדרךשאף
תהתוםאתהחקיקההזרההמתקדמתבתחום,ובכתתזה

התקנותהאירופיותצ

נוסףעתכך,מוצעתהוסיףהגדרותתמונחיםמרכזיים
ודיוק עדכון מידע"צ במאגר שתיטה "בעת דוגמת בחוק,
ההגדרותשתמונחיהיסודיסייעובשיפורמידתהבהירות

באשרתהתנהגויותהאסורותצ

צמצום חובת הרישום-עודמוצע,כאמור,תצמצם
אתהיקףחובתהרישוםשתמאגרימידעהקבועהבחוק,

באופןשיאפשרתמקדאתהמשאביםבפיקוחובאכיפהצ

סעיף8תחוקמטיתעתבעתמאגרמידעחובהתרושמו
אם )תמעט מאתה אחד בו מתקיים אם )מרשם( בפנקס
פי שפורסםתרביםעת מידע בורק שיש במאגר מדובר
סמכותכדיןאושהועמדתעיוןהרביםעתפיסמכותכדין(:

מספרהאנשיםשמידעעתיהםנמצאבמאגרעותה )1(
עת10,000;

ישבמאגרמידערגיש; )2(

המאגרכותתמידעעתאנשיםוהמידעתאנמסרעת )3(
ידיהם,מטעמםאובהסכמתםתמאגרזה;

המאגרהואשתגוףציבוריכהגדרתובסעיף23תחוק; )4(
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במקום"תרשם"יבוא"תממונה"; )5(

המאגרמשמשתשירותידיוורישירכאמורבסעיף )5(
17גתחוקצ

תצדזאת,רשםמאגריהמידע)תהתן-הרשם(מוסמך
תהורות,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שמאגרמסויםהפטור

מחובתרישום,יהיהחייבברישוםצ

בבסיסושתההסדרהקיים,הקובעאתחובתהרישום,
מטרותשונות,שעיקרןשקיפותתציבורתענייןקיומםשת
מידע,כתיאכיפהבידיהרשם)באמצעותמיפוי מאגרי
המאגריםהקיימים(וכתיתניהותמאגרימידעבידיבעתי
ב' בפרק הקבועות החובות תהפנמת )אמצעי המאגרים

תחוקוהגברתהציותתחוק(צ

עםזאת,הניסיוןמתמדכיהמרשםאינומגשיםמטרות
הדרך בהכרח הוא אין הנוכחי ובהיקפו במתואן, אתה
הרחבה, תחותתה בשת כך, עת נוסף תהגשמתןצ היעיתה
חובתהרישום,ככתת,אףתאמהווהאמצעיפיקוחיעית
בידיהרשם,שכןתרשםאיןיכותתמעשיתתהפעיתפיקוח

יעיתעתמספרכהגדותשתמאגריםצ

במהתךהשניםהתעוררוספקותבענייןהיעיתותשת
הרישוםומידתההתאמהשתההסדרשבחוקתמציאות
הטכנותוגיתהנוכחיתותהיקףהנרחבשתמאגריהמידע
הקיימיםכיוםצחובתהרישוםשתמאגריהמידענבחנה
במסגרתדוחשופמןצדעתהרובשתהצוותתמכהבצמצום
חובתהרישום,בשתעמימותה,בשתהיקפההרחבהמביא
מאגרי רשם יחידת בידי מיותרת משאבים תהקצאת

המידע,ובשתהעדריכותתתאכיפתהצ

גםהניסיוןשהצטברברשותמתמדעתכךשהמתכונת
היכותת יעיתהצ אינה הרישום חובת שת הנוכחית
המעשיתשתהרשםתבררבבירורמוקדם,במסגרתפרק
הקונקרטית הפעיתות מאפייני את בחוק, שנקבע הזמן
המתוארתבאופןכתתיבכתבקשתרישוםשתמאגר,את
הסיכוניםשהפעיתותמייצרתואתאופןההתמודדותשת
הארגוןעםסיכוניםאתה,היאמצומצמת,ובמקריםרבים
אינההאמצעיהיעיתתהגברתהציותצנוסףעתכך,טעות
"תעודת מהווה במרשם המאגר רישום כי היא נפוצה
שבמאגרצ במידע המבוצעת העיבוד תפעיתות כשרות"
ההבנהכיהיעיתותשתחובתהרישוםמוגבתתהביאה,
ביןהשאר,תביטותאגרתרישוםמאגרימידעבשנת2017

)ראו:תקנותהגנתהפרטיות)אגרות()ביטות(,התשע"ז-2017
)ק"תהתשע"ז,עמ'ו4ו1((צ

בעקבותתובנותאתה,הפיץמשרדהמשפטיםבשנת
2012תזכירחוקתצמצוםחובתהרישוםותהמרתהבחובת
החזקתמסמכים)ראו:תזכירחוקהגנתהפרטיות)תיקון
מס'צצצ()צמצוםחובתהרישוםוקביעתחובהתקיוםסדרי
ניהותוכתתיעבודהותתיעודםבמסמכים(,התשע"ב-2012,
שהופץתהערותהציבורביוםי"טבאבהתשע"ב)7באוגוסט

2012((צתזכירזהתאהבשיתתכדיהצעתחוקצ

במהתך הבין־תאומיהתקבתה גםבמישור יצויןכי
השניםההבנהכימנגנוןהרישוםהגורףאינויעיתצדוגמה

תכךהיאחובתהיידוע)notification(שנגזרהמהדירקטיבה
Directiveהאירופיתתהגנתמידעאישימשנת5עע1)/ו5/4ע

ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof
24October15עעontheprotectionofindividualswith
regardtotheprocessingofpersonaldataandonthe
)5עעfreemovementofsuchdata,OJL281)1(צסעיף18
תדירקטיבההאמורההטיתעתהמדינותהחברותבאיחוד
האירופיתקבועחובהכתתיתשתבעתימאגריםתיידעאת
שת ממוחשב עיבוד ביצוע בטרם המידע הגנת רשויות
מידע,בחריגיםוסייגיםהקבועיםבדירקטיבהצחובתיידוע
גורפתזו,הדומהתדרישתהרישוםבישראת,נתקתהבמשך
שניםרבותבביקורתבטענותתחוסריעיתותוהתמקדות
בטפתצביקורתזוהתקבתהוהוטמעהבתקנותהאירופיות,

שבמסגרתןהושמטההחובהצ

ההסדרהמוצעבהצעתחוקזומצמצםבאופןניכר
אתחובתהרישוםאךתאמבטתה,שכןתגישתהגורמים
המקצועייםברשותתהגנתהפרטיותישחשיבותבשימור
החובההאמורהתגבימאגריהמידעשיוצריםאתהסיכון
הגדותביותרתפרטיותבמידעאישיצתכןמוצעכיחובת
הרישוםתחותעתמאגרימידעגדותים,אשרישבהםמידע
עתאודותיותרמ־100,000נושאימידע,ונוסףעתכךטבועה
בהםרגישותמיוחדתבשתסוגבעתהשתיטהבמאגר)גוף
ציבורי(,מטרתעיבודהמידע)איסוףמידעתצורךמסירתו
תאחרכדרךעיסוק(אואופןאיסוףהמידעתמאגר)המידע

תאנאסףמנושאיהמידעאובהסכמתם(צ

בכתהנוגעתמאגרימידעהכותתים"מידעבעתרגישות
מיוחדת"כהגדרתוהמוצעת)רגישותהנוגעתתסוגהמידע(,
מוצעכיחובתהרישוםתחותעתמאגרימידעשבהםמידע
עת ואיתו מידע; נושאי מ־500,000 תיותר הנוגע כאמור
מאגרימידעהכותתיםמידעכאמורהנוגעתיותרמ־100,000
המוצע פי תחותעת מידע, נושאי מ־500,000 פחות אך

חובהתדווחתרשםעתפרטיהיסודשתהמאגר,בתבדצ

תהשתמתהתמונהיצויןכיבכוונתמשרדהמשפטים
תפרסםתזכירחוקנוסףשישתיםאתמהתךהתיקוןהמהותי
הנדרשתשםעדכוןהחוקהקייםוהתאמתותמציאותבת
זמננוצתיקוןזהצפויתכתותסוגיותמהותיותכגוןהרחבה
שתהבסיסיםהמשפטייםהמותריםתעיבודמידע,מעבר
רשימת שת ועדכון הרחבה בחיקוק, והסמכה תהסכמה
המשקפים והסדרים המידע תנושאי המוקנות הזכויות

אחריותיותשתבעתשתיטהבמאגרומחזיקצ

ו–)2(,  ו–)2(, 7)5(, 10)1(  סעיפים 1 עד 3, 4)4()א(, 6)1()א( 
14 ו־15 

בשתהכוונהתהרחיבאתהסמכויותהנתונותתרשם
מאגריהמידע)כאמורתעיתבחתקהכתתישתדבריההסבר(,
כשירות תנאי תקבוע החוק, תהצעת )3(3 בסעיף מוצע,
תהתמנות שיוכת כך כיום, הקיימים מאתה מחמירים
תרשםמאגריהמידערקמישמתקיימיםבותנאיהכשירות
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזי,במקוםשופטשת
ביתמשפטהשתוםכפישנדרשכיוםבהתאםתסעיף7תחוקצ
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במקום"בעתמאגרמידע"יבוא"בעתשתיטהבמאגרמידע"; )ו(

במקום"בעתמאגרהמידע"יבוא"בעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )7(

במקום"מבעתמאגרמידע"יבוא"מבעתהשתיטהבמאגרמידע"; )8(

במקום"מבעתמאגרהמידע"יבוא"מבעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )ע(

במקום"תבעתמאגרהמידע"יבוא"תבעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )10(

במקום"תבעתהמאגר"יבוא"תבעתהשתיטהבמאגר"צ )11(

בסעיף3תחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף3

במקוםההגדרה"מחזיק,תענייןמאגרמידע"יבוא: )1(

""מחזיק",תענייןמאגרמידע-מישהתקשרעםבעתשתיטהבמאגרמידעתמתן
שירותתבעתהשתיטהאותמתןשירותמטעםבעתהשתיטה,וקיבתמבעת
השתיטהבמאגרהמידע,במסגרתההתקשרות,הרשאהתעשותשימוש

במידעשבמאגרתצורךמתןהשירות;";

במקום"בעתמאגרמידע"יבוא"בעתשתיטהבמאגרמידע"; )ו(

במקום"בעתמאגרהמידע"יבוא"בעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )7(

במקום"מבעתמאגרמידע"יבוא"מבעתהשתיטהבמאגרמידע"; )8(

במקום"מבעתמאגרהמידע"יבוא"מבעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )ע(

במקום"תבעתמאגרהמידע"יבוא"תבעתהשתיטהבמאגרהמידע"; )10(

במקום"תבעתהמאגר"יבוא"תבעתהשתיטהבמאגר"צ )11(

תיקוןסעיף3בסעיף3תחוקהעיקרי-2צ

במקוםההגדרה"מחזיק,תענייןמאגרמידע"יבוא: )1(

""מחזיק",תענייןמאגרמידע-מישהתקשרעםבעתשתיטהבמאגרמידעתמתן
שירותתבעתהשתיטהאותמתןשירותמטעםבעתהשתיטה,וקיבתמבעת
השתיטהבמאגרהמידע,במסגרתההתקשרות,הרשאהתעשותשימוש

במידעשבמאגרתצורךמתןהשירות;";

את תהחתיף החוק תהצעת 1 בסעיף מוצע כן, כמו
המונח"רשםמאגריהמידע"במונח"הממונהעתהגנת
את יותר מדויקת בצורה המתאר מונח שהוא מידע",
תפקידושתהרשםואתהסמכויותהנתונותתותפיהצעת
שת הגדרה תחוק 7 בסעיף תהוסיף מוצע תפיכך החוקצ
"הממונהעתהגנתמידע"ותהחתיףבכתמקוםבחוקאת

המונח"הרשם"במונח"הממונה"צ

עודמוצעתתקןאתהחוקכךשבכתמקום,במקום
המידע, מאגרי "מרשם" יבוא המידע מאגרי "פנקס"
ובהתאםתכךתיווסףהגדרהשת"מרשם"בסעיף7תחוקצ
כמוכןמוצעתהחיתאתההגדרותהשונותהקבועותבסעיף
7גםעתפרקיםד'1עדד'4שמוצעתהוסיפםתחוקבמסגרת

הצעתחוקזוצ

"בעת המונח המקובתת הפרשנות פי שעת מכיוון
במובנו המאגר תבעת מתייחס אינו בחוק מידע" מאגר
הקנייני,אתאתמיששותטבמטרותעיבודהמידעשבמאגר
ובהיבטיםהמרכזייםהנוגעיםתאופןהעיבוד,מוצע,בסעיף
3)2(תהצעתהחוק,תהחתיףמונחזהבמונח"בעתשתיטה
במאגרמידע",מונחההותםגםאתהמונחהמקביתבתקנות

האירופיותבדברהגנתמידע-Controllerצ

הקיים בחוק מרכזי מונח הוא מידע" מאגר "בעת
ובתקנותשנקבעומכוחוצמדוברבגורםשנושאבאחריות
המרכזיתתעיבודהמידעשבמאגרותמימושזכויותנושאי
הטעם ותפיוצ בחוק רבות חובות עתיו ומוטתות המידע,
תהחתתחובותאתהעתיוהואשהואהגורםשקובעאת
מטרותעיבודהמידעצאףעתפישהחוקהקייםנוקטאת
המונח"בעתמאגרמידע",איןהכוונהבמונחזהתבעתות
קנייניתדווקא,אתאתשתיטהבמטרותהעיבודובהיבטים
המרכזייםהנוגעיםתאופןהעיבוד-סוגיהמידעשיעובדו,

תמייועברווכיוצאבזהצ

אףשפרשנותזושתהמונחהתקבעהבמהתךהשנים,
הואתאהוגדרמפורשותבחוקועתכןמוצעתהגדירמונח
זהבמפורשותהחתיפובמונח"בעתשתיטהבמאגרמידע"
)ראוסעיף1תהצעתהחוק(צההגדרההמוצעתכותתתבין
השאר,התייחסותתמצבשבומאגרהמידעהוקםבחיקוקצ
שהוסמך הגוף יהיה במאגר השתיטה בעת זה, במקרה
הוסמך בו תפקיד שבעת או מידע מאגר תנהת בחיקוק

תכךבחיקוקצ

המונח תהגדרת קרובה המוצעת ההגדרה כי יצוין
"Controller"הקבועהבסעיף4)7(תתקנותהאירופיותבדבר

הגנתמידע,וזותשונה:

"'controller’meansthenaturalor legalperson,
publicauthority,agencyorotherbodywhich,alone
orjointlywithothers,determinesthepurposesand
meansoftheprocessingofpersonaldata;wherethe
purposesandmeansofsuchprocessingaredetermined
byUnionorMemberStatelaw,thecontrollerorthe
specificcriteriaforitsnominationmaybeprovided
forbyUnionorMemberStatelaw;"

בהתאםתהחתפתהמונחכאמור,מוצעותהתאמות
בהוראותשונותבחוקשאותומונחנזכרבהןצ

-המונח"מחזיק, להגדרה "מחזיק", לעניין מאגר מידע 
תענייןמאגרמידע",מוגדרהיוםבסעיף3תחוק,כך:"מי
שמצויברשותומאגרמידעדרךקבעוהוארשאיתעשות
בושימוש"צמוצע,בסעיף2)1(תהצעתהחוק,תעדכןאת
בעת תבין המחזיק בין ההבחנה שתחודד כך ההגדרה
השתיטהבמאגרמידע,מצדאחד,ובינותביןמורשהגישה

תמידעשבמאגר,מצדשניצ

מחזיק שת המהות עת עומדת המוצעת ההגדרה
במאגר שתיטה בעת עם שהתקשר מי - מידע במאגר
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בהגדרה"שימוש",אחרי"תרבות"יבוא"אחסון"צ )2(

בסעיף7תחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף7

ברישה,במקום"ובפרקד'"יבוא"ובפרקיםד'עדד'4"; )1(

אחריההגדרה"אבטחתמידע"יבוא: )2(

""בעתשתיטהבמאגרמידע"-מישקובע,תבדואויחדעםאחר,אתמטרות
עיבודהמידעשבמאגרהמידעאוגוףשהוסמךבחיקוקתנהתמאגרמידע

אושבעתתפקידבוהוסמךתכךכאמור;";

במקוםההגדרות"מאגרמידע","מידע"ו"מידערגיש"יבוא: )3(

""מאגרמידע"-אוסףפרטימידעהמוחזקבאמצעידיגיטתי,תמעטאוסףתשימוש
אישישאינותמטרותעסק;

"מזההביומטרי"-נתוןביומטריהמשמשתזיהויאדםאותאימותזהותו,או
אמצעיביומטרישניתןתהפיקממנונתוןכאמור;תענייןזה,"ביומטרי"-

מאפייןאנושי,פיזיותוגיאוהתנהגותי,ייחודי,הניתןתמדידהממוחשבת;

"מידע"-נתוןהנוגעתאדםמזוהה,אותאדםהניתןתזיהוי,במישריןאובעקיפין,
באמצעיםסבירים,תרבותמזההביומטרי,מספרזהותאוכתנתוןמזהה

ייחודיאחר;

"מידעבעתרגישותמיוחדת"-כתאחדמאתה:

מידעעתצנעתחייוהאישייםשתאדם,תרבותהתנהגותוברשות )1(
היחיד;

מידערפואיכהגדרתובחוקזכויותהחותה,התשנ"ו-ועע21; )2(

מידעגנטיכהגדרתובחוקמידעגנטי,התשס"א-32000; )3(

מידעעתאודותדעותיוהפותיטיותאואמונותיושתאדם; )4(

מידעעתאודותעברוהפתיתישתאדם; )5(

הפתיתי הדין סדר בחוק כהגדרתם תעבורה, ונתוני מיקום נתוני )ו(
)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-42007,תגביאדם;

מזההביומטרי; )7(

מידעעתמוצאושתאדם; )8(

תמתןשירותתבעתהשתיטהאותמתןשירותמטעםבעת
ההתקשרות, במסגרת השתיטה, מבעת וקיבת השתיטה,
מתן תצורך שבמאגר במידע שימוש תעשות הרשאה
השירותצויובהרכיאיןהכוונהתעובדהמועסקבידיבעת

השתיטהבמאגרצ

הגדרהזואףמבהירהכיאיןצורךבהכרחבהחזקה
פיזיתשתעותקמןהמאגר,כדיתהיחשבתמחזיקציצויןכי
ביטויתתפיסהזושתמהותהמחזיקעוגןבמסגרתתקנה15

תתקנותאבטחתמידעצ

עודיובהר,כימישהתקשרעםבעתהשתיטהבמאגר
משעה מחזיק בגדר יהיה מטעמו, מידע איסוף תצורך
שהמידעהגיעתידיווהואעושהבושימושכהגדרתובחוק,
זאתבהתאםתתיקוןהמוצעתהגדרה"שימוש",כמפורט

תהתןצ

יכות מידע במאגר שתיטה בעת כי יובהר תבסוף
תהתקשרעםמחזיקיםשוניםתתכתיותשונותצ

דרך עת תחוק 3 בסעיף מוגדר "שימוש" המונח
ומסירה"צ העברה גיתוי, תרבות - ""שימוש" הריבוי:

ס"חהתשנ"ו,עמ'327צ 2

ס"חהתשס"א,עמ'2וצ 3

ס"חהתשס"ח,עמ'72צ 4
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מידעעתנכסיושתאדם,חובותיווהתחייבויותיוהכתכתיות,מצבו )ע(
הכתכתיות בהתחייבויותיו תעמוד יכותתו בו, שינוי או הכתכתי

ומידתעמידתובהן;

הרגתיצריכהשתאדם,שישבהםכדיתתמדעתמידעתפיפרטים)1( )10(
עד)8(;

מידעשחתהעתיוחובתסודיותשנקבעהבדין; )11(

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישורועדתהחוקהחוק )12(
ומשפטשתהכנסת;

הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי - "הממונה" מידע", הגנת עת "הממונה
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזיוהממשתהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,תפקחעתהגנתהמידעבמאגרימידעתפיהוראותחוקזה;";

אחריההגדרה"מנהתמאגר"יבוא: )4(

""מפתגה"-מפתגהכהגדרתהבחוקהמפתגות,התשנ"ב-2עע51,ותענייןהחתק
מתקופתבחירותהמתחיתביוםשתאחרהמועדהאחרוןתהגשתרשימת
- )תהתן האמור בחוק כהגדרתה המרכזית תוועדה תכנסת מועמדים
ועדתהבחירותהמרכזית(-מפתגהכאמורשהגישהרשימתמועמדים

המשתתפתבבחירות;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהתעתידיהממונהעתהגנתמידעתפי
סעיף12;

"עיבוד"-איסוףאושימוש;";

ההגדרה"רשם"-תימחק; )5(

אחריההגדרה"שתמותמידע"יבוא: )ו(

מידעעתנכסיושתאדם,חובותיווהתחייבויותיוהכתכתיות,מצבו )ע(
הכתכתיות בהתחייבויותיו תעמוד יכותתו בו, שינוי או הכתכתי

ומידתעמידתובהן;

הרגתיצריכהשתאדם,שישבהםכדיתתמדעתמידעתפיפרטים)1( )10(
עד)8(;



מידעשחתהעתיוחובתסודיותשנקבעהבדין; )11(

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישורועדתהחוקהחוק )12(
ומשפטשתהכנסת;

הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי - "הממונה" מידע", הגנת עת "הממונה
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזיוהממשתהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,תפקחעתהגנתהמידעבמאגרימידעתפיהוראותחוקזה;";

אחריההגדרה"מנהתמאגר"יבוא: )4(

""מפתגה"-מפתגהכהגדרתהבחוקהמפתגות,התשנ"ב-2עע51,ותענייןהחתק
מתקופתבחירותהמתחיתביוםשתאחרהמועדהאחרוןתהגשתרשימת
- )תהתן האמור בחוק כהגדרתה המרכזית תוועדה תכנסת מועמדים
ועדתהבחירותהמרכזית(-מפתגהכאמורשהגישהרשימתמועמדים

המשתתפתבבחירות;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהתעתידיהממונהעתהגנתמידעתפי
סעיף12;

"עיבוד"-איסוףאושימוש;";

ההגדרה"רשם"-תימחק; )5(

אחריההגדרה"שתמותמידע"יבוא: )ו(

המנויותבמפורש,הוא המכנההמשותףתפעותותאתה
שהןפעותותהמתייחסותתהוצאתמידעאותהפצתמידע
מעברתמשתמשים"הרגיתים"שתהמאגרצואותםאיןמדובר
ברשימהממצהשתהפעותותהנכתתותבדיןהקייםבמונח
השאר בין מוצע, החוק תהצעת )2(2 בסעיף "שימוש"צ
תנוכחההצעהתתקןאתההגדרה"מחזיק,תענייןמאגר
מידע")אשרמבהירהכיאיןחובהשתהחזקהפיזיתשת
עותקמןהמאגר(,תהבהירבמפורשכיעצםאחסוןהמידע
אינו אם אף במידע, שימוש בבחינת הוא אף שבמאגר

מתווהבפעותותנוספותצ

פעותותנוספותהמבוצעותבמידעשבמאגר,במסגרת
עיון, החזקה, זה ובכתת המאגר, שת השוטפת הפעיתות
ארגון,תיקון,השתמה,אחזורומחיקה,יהיואףהןבגדר
שימוש,הגםשאינןנמנותבמפורשבהגדרה,שכןפעותות
אתהכתותותבמובנוהטבעישתהמונחשימושציצויןתעניין
זהכיעיוןיכותתהתבצעבדרכיםשונות,בהתאםתאופן
שבומוחזקהמידע,ותכןכותתגםצפייהבסרטון,האזנה
דרך בכת אתיו חשיפה או תמידע גישה או קות, תקובץ

ממוחשבתאחרתצ

-תצדתיקוןההגדרה"שימוש",מוצע להגדרה "עיבוד" 
בסעיף3)4(תהצעתהחוקתהגדיראתהמונח"עיבוד"ככזה
הכותתאיסוףאושימושצההגדרההחדשהכורכתיחדאת
שניהשתביםשתביצועפעותותבמידעאישי:האחד-
איסוף,והשני-שימוש,שתפיהגדרתוהרחבההמוצעת,
כמוסברתעית,כותתבגדרואתכתהפעותותהנעשותבמידע
שבמאגר,תרבותגיתוי,העברהומסירהציצויןכיהכתתתשני
מושגיםאתה,"איסוף"ו"שימוש",במונחכותתאחד,אף
הותמתאתההגדרהשתהמונחהמקביתבסעיף4)2(תתקנות

האירופיותבדברהגנתמידע,שזותשונה:

"'Processing' means any operation or set of
operationswhichisperformedonpersonaldataor
onsetsofpersonaldata,whetherornotbyautomated
means,such ascollection, recording,organisation,
structuring,storage,adaptationoralteration,retrieval,
consultation, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available,
alignment or combination, restriction, erasure or
destruction;"צ

ס"חהתשנ"ב,עמ'0ע1צ 5
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""תקופתבחירות"-תקופהשתחיתתהביוםה־0עשתפנייוםהבחירותתכנסת,
וסיומהביוםפרסוםתוצאותהבחירותתפיסעיף11תחוק־יסוד:הכנסתוצ"

להגדרה "מאגר מידע" -המונח"מאגרמידע"מוגדרהיום
כך:

""מאגרמידע" -אוסףנתונימידע,המוחזקבאמצעימגנטי
אואופטיוהמיועדתעיבודממוחשב,תמעט-

אוסףתשימושאישישאינותמטרותעסק;או )1(

אוסףהכותתרקשם,מעןודרכיהתקשרות,שכשתעצמו )2(
אינויוצראיפיוןשישבופגיעהבפרטיותתגביבניהאדם
ששמותיהםכתותיםבו,ובתבדשתבעתהאוסףאותתאגיד

בשתיטתואיןאוסףנוסף;"צ

מוצעתעדכןאתההגדרהכךשתהתוםאתהתפתחויות
הטכנותוגיותותבהיראתגדריהמונחשתגביוחתותההוראות
המהותיותצבענייןזהמוצעים,בסעיף3)3(תהצעתהחוק,שני
תיקונים:האחד-תיקוןהרישה,כךשמאגרמידעיוגדר
כאוסףפרטימידעהמוחזקבאמצעידיגיטתיצהשימושבמונח
"דיגיטתי"נועדתכתותמגווןרחבשתאמצעיםשעתיהם
בהחזקת די נתיקהצ מדיה דוגמת כיום, מידע מוחזק
אוסףפרטימידעבאמצעיכאמורכדיתחשוףאתהאוסף
תאפשרויותשימושמגוונות,ואיןצורךבתיבההקיימתכיום
"והמיועדתעיבודממוחשב"צהשני-השמטתהסייגהקבוע

כיוםבפסקה)2(תהגדרה"מאגרמידע"צ

ביכותת השיפור הטכנותוגית, ההתפתחות תאור
תעבדמידעותנתחווהרחבתהאפשרויותתהצתבתסוגי
מידעשונים,נקודתהמוצאהיאשכיוםמדוברתמעשה
ניתן רבים במקרים תדוגמה, כך ריקהצ כמעט בקבוצה
תהסיקמכתובתדואראתקטרוני,כאחתמדרכיההתקשרות,
נתוניםאישייםנוספיםעתאודותבעתיה,כגוןהכשרתו
המקצועית,מעמדוהאישיובמקריםמסוימיםאףדעותיו
הקבוע האפיון את יוצרת שחשיפתה באופן ואמונותיו,
בסייגהאמורצהמקריםשבהםקייםאוסףהכותתרקשם,
מעןודרכיהתקשרות,בתאפרטיםנוספים,ואשרתאמצביע
כשתעצמועתפרטיםנוספיםעתאודותנושאיהמידע,הם
נדירים,ומשכךמוצעתבטתסייגזהותמעטמההגדרהרק

אוסףפרטימידעתשימושאישישאינותמטרותעסקצ

להגדרה "מידע" -המונח"מידע"הואמונחהיסודתעניין
כיום מוגדר הוא ממוחשביםצ במאגרים הפרטיות הגנת
בסעיף7תחוקכך:"נתוניםעתאישיותושתאדם,מעמדו
הכתכתי, מצבו בריאותו, מצב אישותו, צנעת האישי,
השנים במהתך ואמונתו"צ דעותיו המקצועית, הכשרתו
פירשובתיהמשפטאתהמונחמידע)כמוגםאתהמונח
"ידיעהעתענייניוהפרטייםשתאדם"שבסעיף2)ע(תחוק(
פרשנותרחבה,הןתענייןסוגיהנתוניםהנכתתיםבמסגרתו,

הןתענייןהקשרביןנתוניםאתהתביןאדםמזוההצ

ת"א( )מינהתיים בעת"מ המשפט בית קבע כך,
משרד נ' בע"מ תביטוח חברה אייצדיצאיי 7-02-11ו248
המשפטיםהרשותתמשפטטכנותוגיהומידע-רשםמאגרי

המידע)פורסםבנבו,12צ8צ1(,כי:"תכאורהישתבחוןפריט
מידעמסויםתאורהוראותהחוקותבחוןהאםמדוברבמידע
פרטיצאותם,העידן הדיגיטלי, והאפשרויות לחיפוש מידע, 
כריית מידע והצלבת מידע מחייבים התייחסות מרחיבה 
יותר למידע הכלול במאגרי מידעצההגנהעתהפרטיות
נועדה,תאפשרתאדםתשתוטבחייומפניהתערבותצבעידן
הדיגיטתי,כאמור,שובתהמידעשמשאיראדםאחריוהוא
עצוםצבעידןכזהכבודהאדם,האוטונומיהשתוופרטיותו
מחייביםשתיטהבמידעהנצבראודותיוצבעידןדיגיטתי,
קת המידע, פרטי בין הפרדה אין מידע, מאגרי ובריבוי
תהצתיבביןנתונים,כךשתעיתיםפרטמסויםשתאנראה
בוכמידעפרטי,יהפוךתכזהאםיוצתבעםמידעאחרצ"

)ההדגשהאינהבמקור(

מזהיםייחודייםהם הפסיקהאףקבעהכינתונים
בגדרנתוןאישיהראויתהגנהמפניפגיעהבפרטיותצראו
תענייןזהאתדבריהשופטפוגתמןבפסקה37תפסקדינו
בבג"צ824/07וד"רעאדתמנאענ'רשותהמסים)פורסם
ספרות רצף אינו הזהות מספר "אכן, 10צ12צ20(: באר"ש,
בעתמאצהמספר,אשרניתןתתושבישראתתראשונהעם
בתעודת מופיע הוא צעדיוצ בכת אותו מתווה תידתו,
הזהותשתו,בדרכונו,ברישיוןהנהיגהשתו,במסמכיהבנק,
משפטיים במסמכים המסים, במסמכי הצבא, בתעודות
- מותו תאחר - וכן תהן צד שהוא בעסקאות שונים,
בתעודתהפטירהובצוויהירושהצמספרהזהותאינוניתן
תשינויוהואאינונמחקממרשםהאוכתוסיןגםכשהנישום
נפטראועוזבאתהארץצמשכך,ברורכימןהמספרניתן
טעמו עיסוקיו, תמעשיו, הנוגעים ונתונים מידע תתמוד
ומאפייניושתבעתיובמגווןתחומיםעדכינוצרתזהותבין

האדםתביןמספרהזהותשמאחוריוצ"

קביעהדומהתענייןהיותהשתטביעתאצבעמידע
פרטיניתןתמצואבפסקהעעתפסקדינושתהשופטאיטח
7541-04-14הסתדרותהעובדיםהכתתית בעס"ק)ארצי(
החדשהמרחבהמשותשהדרומינ'עירייתקתנסווה)פורסם

בנבו,17צ3צ15(צ

עתדרךההיקשנציין,כיבפסיקהנקבעגםכיכתובתו
ומספרהטתפוןשתאדםנכתתיםבגדרענייניוהפרטיים,
נ' 2820/13רוזנברג וראוייםתהגנהעתהחוק)ראו:עע"מ
רשותהאכיפהוהגבייה,סז)1(1)2014(ועת"מע7403-01-1ו
הרשמשנ'הממונהעתחוקחופשהמידעברשותהמסים
)פורסםבנבו,ע201צ5צ7(צערעורעתפסקהדיןנדחהעתידי
ביתהמשפטהעתיוןבעע"מע1/ו408הרשמשנ'הממונה
באר"ש, )פורסם המסים ברשות המידע חופש חוק עת
ע201צ11צ11((צתפרשנותהמונחידיעהעתענייניוהפרטיים
שתאדםראוגםע"א88/ע43רשםמאגריהמידענ'ונטורה,

פ"דמח)3(808)88ע1(צ

תענייןדרישתהזיהוישתהאדםשעתאודותיוהמידע,
ניתןתהקישמפסקה18תפסקדינושתהשופטפוגתמןבע"א

ס"חהתשי"ח,עמ'עוצ ו
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בסעיף8תחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף8 תיקוןסעיף8בסעיף8תחוקהעיקרי-4צ

נ'אריהורדי)פורסם 7/11עו1אצגוטסמןאדריכתותבע"מ
"נוסחו תחוק: )11(2 סעיף את שניתח 13צ1צ23(, באר"ש,
על־מנת  שתסעיף2)11(תחוקהגנתהפרטיותמתמדנוכי
שפרסום של עניין יהווה פגיעה בפרטיות, יש להוכיח כי 
המידע שפורסם מאפשר זיהויו של אדםצמתיתמציתומר
כימידעשפורסםאכןמאפשרתזהותאדם,כךשאמנם
קמהפגיעהבפרטיותו?בתמצית,נראהכיהתשובההיא
כיתאתקוםפגיעהבפרטיותמקוםשבודרישתה"זיהוי"
אינהמתקיימת,היינו:ככל שאדם סביר לא יכול לקשור בין 
המידע שפורסם לבין אדם ספציפיצ")ההדגשהאינהבמקור(צ

מוצע,בסעיף3)3(תהצעתהחוק,תעגןפרשנותרחבהזו
שתהמונח"מידע"בחוק,ותהגדיר"מידע"כנתוןהנוגעתאדם
מזוהה,אותאדםהניתןתזיהוי,במישריןאובעקיפין,באמצעים
סביריםצתמעןהסרספק,מובהרבהגדרהכיגםנתוןמזהה
ייחודיהמשמש"מפתח"תגישהתמידע,כגוןמזההביומטרי

אומספרזהות,נחשבבעצמותמידעתפיהחוקצ

הגדרהזוהותמתגםאתהתפיסההמקובתתבחקיקה
מתקדמתבעותם,ובכתתזהאתהגדרת"מידעאישי"בסעיף

4)1(תתקנותהאירופיותבדברהגנתמידע:

"'personaldata’meansanyinformationrelating
toanidentifiedoridentifiablenaturalperson)‘data
subject’(;anidentifiablenaturalpersonisonewho
canbeidentified,directlyorindirectly,inparticular
by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online
identifieror tooneor more factorsspecific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic,
culturalorsocialidentityofthatnaturalperson;"

יובהר,כיההגדרה"מידע"אינהכותתתבגדרהנתון
שאינוניתןתזיהויבאמצעיםסביריםגםאםבעברהיה

הנתוןבגדרמידעצ

להגדרה "מזהה ביומטרי" -מוצעתהגדירמזההביומטרי
כנתוןביומטריהמשמשתזיהויאדםאותאימותזהותו,או
אמצעיביומטרישניתןתהפיקממנונתוןכאמורצהגדרהזו
מבוססתעתההגדרות"נתוניזיהויביומטריים"ו"אמצעי
זיהוי אמצעי הכתתת בחוק הקבועות ביומטריים" זיהוי
ביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר
הביומטרי(צ המאגר חוק - )תהתן התש"ע-ע200 מידע,
מזההביומטריהואאחדמסוגיהמידעהנכתתיםבהגדרה
"מידעבעתרגישותמיוחדת"כנוסחההמוצע)ראופסקה
)7(תהגדרה(צזותשונהשתההגדרהשבתקנותהאירופיות:

"'biometricdata’meanspersonaldataresulting
from specific technical processing relating to the
physical,physiologicalorbehaviouralcharacteristics
ofanaturalperson,whichalloworconfirmtheunique
identificationof thatnaturalperson,suchasfacial
imagesordactyloscopicdata;"

יובהרכימשמעותהתיבה"נתוןביומטריהמשמש
תזיהויאדם"היאנתוןשישיכותתטכנותוגית,בעתהנתונה,
תעשותבושימושתזיהויאדם,ותאנדרשכיייעשהבאותו
נתוןשימושבפועתכאמורבידיהמעבדהפרטניכדישאותו

נתוןייכנסבגדריההגדרהצ

-בסעיף7תחוק, להגדרה "מידע בעל רגישות מיוחדת" 
מוגדר"מידערגיש"כאחדמאתה:

נתוניםעתאישיותושתאדם,צנעתאישותו,מצב )1("
בריאותו,מצבוהכתכתי,דעותיוואמונתו;

מידעששרהמשפטיםקבעבצו,באישורועדתהחוקה, )2(
חוקומשפטשתהכנסת,שהואמידערגישצ"

זותאנקבעצו עדתמועדפרסומהשתהצעתחוק
כאמורבפסקה)2(תהגדרההאמורהצ

כת את כמעט כיום כותתת רגיש" "מידע ההגדרה
עת נתונים תמעט "מידע", בהגדרה הכתותים הפרטים
מעמדוהאישישתאדםוהכשרתוהמקצועית,ותמעשה
ההבחנהביןהמונחיםהיאשותיתצנוסףעתכך,תהגדרת
מידעכמידערגישאיןמשמעותתענייןהחובותהמוטתות
תפיהחוק,תמעטתענייןחובתהרישוםשתמאגרמידעצ
תפיכך,מוצעתמחוקאתההגדרה"מידערגיש"ותהוסיף
תסעיף7תחוקהגדרהשת"מידעבעתרגישותמיוחדת"צ
רשימהדומהשתסוגימידענכתתתגםבתוספתהראשונה
התשע"ז-2017 מידע(, )אבטחת הפרטיות הגנת תתקנות
1022()תהתן-תקנותאבטחתמידע(צ )ק"תהתשע"ז,עמ'
הנוסחהמוצעבהצעתחוקזותהגדרה"מידעבעתרגישות
מיוחדת"מבוססעתרשימהזו,אךכותתסוגימידענוספים:
מידעעתמוצאושתאדם)ראופסקה)8(תהגדרה(ומידע
שחתהעתיוחובתסודיותשנקבעהבדין)ראופסקה)11(
תהגדרה(,וזאתתנוכחההבנהשבעיבודשתמידעכזהיש
רגישותמיוחדתציובהרכי"מידעעתמוצאושתאדם"כותת

מידעעתהשתייכותתאומיתצ

עודמוצעיםשינוייםמעטיםנוספיםפריתיבוןנוסף
שתהדבריםצכךתמשת,מוצע,בפסקהשעניינהמידערפואי,
תהפנותתהגדרתהמונח"מידערפואי"בחוקזכויותהחותה,
הכותת"מידעהמתייחסבאופןישירתמצבבריאותוהגופני
אוהנפשישתמטופתאותטיפותהרפואיבו",וזאתבשונה
מההגדרההמקביתהבתוספתהראשונהתתקנותאבטחת
מידע,שםנזכרמידעעתמצבוהנפשישתאדםתצדובנפרד

ממידעעתמצבוהרפואיצ

בין השראה, שואב ההגדרה שת המוצע נוסחה
השאר,מסעיףע)1(תתקנותהאירופיותבדברהגנתמידעצ
ואותםבשיםתבתתכתיותהשונותשתההגדרות)ההגדרה
המוצעתבהצעתהחוקתמותזוהקבועהבאיסורהכתות
בסעיףע)1(האמור(,ותכךשתפיסהשתמידתרגישותושת
מידעזהאואחרהיאתתויתתרבותוהקשר,הרישהיקפה
שתההגדרההמוצעתבהצעתחוקזורחביותרמהיקפה
תפיהרשימההמצוינתבסעיףהאמורבתקנותהאירופיותצ

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5 428

בכותרתהשותיים,אחרי"מאגרמידע"יבוא"דיווחעתמאגרמידע"; )1(

בסעיףקטן)א()2(,במקוםהסיפההחתבמיתה"והתקיימו"יבוא"תפיהוראות )2(
עוהממונהתאהודיעתמבקשעתסירובותרשוםאתהמאגראועתהשהיית סעיף

רישוםהמאגר";

סעיףקטן)ב(-בטת; )3(

בסעיףקטן)ג(- )4(

ברישה,במקום"בעתמאגרמידע"יבוא"בעתשתיטהבמאגרמידע",במקום )א(
"בפנקס"יבוא"במרשם"ובמקום"בעתהמאגר"יבוא"בעתהשתיטהבמאגר";

במקוםפסקאות)1(עד)5(יבוא: )ב(

תהגדרה"מידעבעתרגישותמיוחדת"קיימתמשמעות
תענייןחובתהרישוםכמוצעבהצעתחוקזו,וכןתענייןגובה
העיצוםהכספישיושתבשתההפרותהקבועותבסימןא'

בפרקד'3תחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף12תהצעתהחוקצ

להגדרה "מפלגה" -מוצעתהגדיר"מפתגה"עתדרךההפניה
תהגדרתהמונחבחוקהמפתגות,התשנ"ב-2עע1)תהתן-חוק
המפתגות(,קרי"חברבני־אדםשהתאגדוכדיתקדםבדרך
חוקיתמטרותמדיניותאוחברתיותותהביאתייצוגםבכנסת
עתידינבחרים"צההגדרההמוצעתמתייחסתתנקודתהזמן
שעד כך האחרוןתהגשתרשימתמועמדים, שתהמועד
תמועדזהההגדרהכותתתכתמפתגהשנרשמהתפיחוק
המפתגות,והחתממועדזהואיתך,ההגדרהמתייחסתרק
תמפתגהשהגישהרשימתמועמדיםהמשתתפתבבחירותצ

בסעיף המוצע בהסדר משמשת המוצעת ההגדרה
23יזתחוקכנוסחוהמוצעבסעיף12תהצעתהחוק,שעניינו
הפעתתסמכויותתפיפרקד'1המוצעבתקופתבחירות,וכן
בהסדרהמוצעבסעיף23מהתחוקכנוסחוהמוצע,שעניינו
נקיטתאמצעיאכיפהמינהתיתבתקופתבחירותתגבימאגר

מידעשמפתגההיאבעתתהשתיטהבוצ

להגדרה "תקופת בחירות" -מוצעתהגדיר"תקופתבחירות"
כתקופהשתחיתתהביוםה־0עשתפנייוםהבחירותתכנסת,
וסיומהביוםפרסוםתוצאותהבחירותתפיסעיף11תחוק־

יסוד:הכנסת,זאתתצורךההסדריםהנזכריםתעיתבקשר
תהגדרה"מפתגה"צ

כללי  סעיפים 
סעיף8תחוקקובעהוראותתענייןרישוםמאגר  4 ו־8
וחובותהחתותעתבעתמאגרהחייבברישוםצ 
כאמורבחתקהכתתישתדבריההסבר,מוצעיםבסעיףזה

תיקוניםתענייןהיקףחובתהרישוםוהחובותהאמורותצ

יובהרכיצמצוםההיקףשתחובתהרישוםאינוגורע
מתחותתהוראותהחוקעתמאגרימידעשאינםטעונים
רישוםצכמוכן,איןבוכדיתהשתיךעתחוקיותושתמאגר
מידעשכבראינוכפוףתחובתרישום,ובמיוחדבמקרהשבו
הרשםסירבתרשוםאתמאגרהמידעאוביטתאתרישומוצ

לסעיף 4)2(

תפיסעיף8)א()2(תחוק,אדםיכותתנהתאותהחזיק
מאגרמידעהחייבברישוםגםאםהמאגרתאנרשם,וזאת
אםאותואדםהגישבקשהתרישוםהמאגרוהרשםתא
רשםאתהמאגרבתוך0עימיםואףתאהודיעתועתסירובו
תרושמו)ראוסעיף10)ב1(תחוק(צמכאןשעתפיהדיןהקיים,
מישהגישבקשהתרישוםהמאגר,נדרשתהמתיןשתחתוף
התקופהתהחתטתהרשםבטרםיוכתתנהתאותהחזיקאת

המאגרצ

חובת את תצמצם זו חוק בהצעת מוצע כאמור,
הרישוםכךשהיאתחותרקעתמאגריםהכותתיםמידע
עתאודות100,000נושאימידע,תפחות)ראותהתןאתדברי
ההסברתסעיף4)3(תהצעתהחוק(צכתומר,באופןשחובהזו
תחותשעהשהמאגרכברפעיתצבהתאםתכך,מוצעתתקן
יוכת שבעתהשתיטהבמאגר תחוקכך 8)א()2( אתסעיף
תהמשיךותנהתאותוגםבטרםנרשםבמרשם,וזאתעד

תהכרעתהרשםבבקשתהרישוםצ

לסעיפים 4)3( ו־8

עקרוןצמידותהמטרההואעקרוןיסודמרכזיבהגנה
עתפרטיותצעקרוןזהמתבטאהיוםבסעיפים2)ע(ו־8)ב(
ענייניו עת בידיעה שימוש תחוק, 2)ע( סעיף תפי תחוקצ
הפרטייםשתאדםאומסירתהתאחר,שתאתמטרהשתשמה
קובע תחוק 8)ב( סעיף בפרטיותצ פגיעה מהווה נמסרה,
איסורעתשימושבמידעשבמאגרמידעהחייבברישום
שתאתמטרהשתשמההוקםהמאגר,כתומרקובעאיסור
החייבים מידע ממאגרי במידע תשימוש מצומצם אשר
ברישוםצמאחרשעקרוןצמידותהמטרהאינותתויבהיותו
שתמאגרמידעמאגרשחתהתגביוחובתרישום,אתאחת
עתכתתמאגריהמידע,מוצעתבטתאיסורמצומצםזה,
המוצע, כנוסחו תחוק 10ב בסעיף מפורש, באופן ותעגן
איסורכתתיתהשתמשבמידעממאגרמידעשתאתמטרה
שתשמהנמסרהמידעצכמוכןמוצעכיאיסורזהיחותגם
עתידיעותעתענייניוהפרטייםשתאדם,אףשאינןבגדר
מידע,כשםשהואחתעתמידעצבמקבית,מוצעתבטתאת

סעיף8)ב(תחוק,וזהנוסחו:
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המאגרכותתמידעעתאודות100,000אנשיםאויותרומתקייםתגביו )1("
אחדמאתה:

המאגרכותתמידעעתאנשיםוהמידעתאנמסרעתידיהם, )א(
מטעמםאובהסכמתםתמאגרזה;

תהגדרה )1( בפסקה כאמור ציבורי גוף שת הוא המאגר )ב(
"גוףציבורי"שבסעיף23;

מטרתוהעיקריתשתהמאגרהיאאיסוףמידעתצורךמסירתו )ג(
תאחרכדרךעיסוק,תרבותשירותידיוורישירכהגדרתםבסעיף17ג;

המאגרכותתמידעבעתרגישותמיוחדתעתאודות500,000אנשים )2(
אויותרצ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

בעתשתיטהבמאגרמידעהכותתמידעבעתרגישותמיוחדתעתאודות ")ג1(
100,000עד500,000אנשים,ושתאחתהעתיוחובתרישוםתפיסעיףקטן)ג(,חייב
תמסורתממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב()1(;השררשאיתקבועהוראות

תענייןאופןהדיווחתפיסעיףקטןזהצ";

המאגרכותתמידעעתאודות100,000אנשיםאויותרומתקייםתגביו )1("
אחדמאתה:

המאגרכותתמידעעתאנשיםוהמידעתאנמסרעתידיהם, )א(
מטעמםאובהסכמתםתמאגרזה;

תהגדרה )1( בפסקה כאמור ציבורי גוף שת הוא המאגר )ב(
"גוףציבורי"שבסעיף23;

מטרתוהעיקריתשתהמאגרהיאאיסוףמידעתצורךמסירתו )ג(
תאחרכדרךעיסוק,תרבותשירותידיוורישירכהגדרתםבסעיף17ג;

המאגרכותתמידעבעתרגישותמיוחדתעתאודות500,000אנשים )2(
אויותרצ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

בעתשתיטהבמאגרמידעהכותתמידעבעתרגישותמיוחדתעתאודות ")ג1(
100,000עד500,000אנשים,ושתאחתהעתיוחובתרישוםתפיסעיףקטן)ג(,חייב
תמסורתממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב()1(;השררשאיתקבועהוראות

תענייןאופןהדיווחתפיסעיףקטןזהצ";

החייב מידע שבמאגר במידע אדם ישתמש תא ")ב(
ברישוםתפיסעיףזה,אתאתמטרהשתשמההוקםהמאגרצ"

שימוש תעניין תעית המוצע תאיסור כהשתמה
במידעממאגרמידעבניגודתמטרהשתשמהנמסר,מוצע
תקבועמפורשות,בסעיף10גתחוקכנוסחוהמוצע,איסור
בעת שת הרשאה בתא תהחזיקו או במידע תהשתמש
השתיטהבמאגראובחריגהמהרשאהכאמורצבהתנהגות
זוישפגיעהבפרטיותנושאיהמידע,באשרישבהשימוש
במידעבניגודתמטרהשתשמהנאסףובתאהסכמתושת
נושאהמידעצבדומהתאיסורהמוצעתעית,מוצעכיאיסור
זהיחותגםעתידיעותעתענייניוהפרטייםשתאדם,אף

שאינןבגדרמידע,כשםשהואחתעתמידעצ

סעיף 4)1(, )4( ו–)5(

)חתופיות( נסיבות שת שורה קובע תחוק 8)ג( סעיף
תרשום חובה מידע במאגר שתיטה בעת עת חתה שבהן
אתהמאגרבפנקסצכךתמשת,חתהחובתרישוםעתכת
מאגרשכותתמידעעתאודות10,000נושאימידעאויותרצ
דבריההסבר, בהרחבהתעית,בחתקהכתתישת כמפורט
במהתךהשניםהתעוררוספקותבדברהיעיתותשתהרישום
הטכנותוגית תמציאות ההסדר שת הרתוונטיות ומידת
הנוכחיתותהיקףהנרחבשתמאגריהמידעהקיימיםכיוםצ

עתאףהמגמהתצמצםאתהיקפהשתחובתהרישום
באופןניכר,תאמוצעתבטתה,וזאתבשתהחשיבותבשימור
החובהתגבימאגריהמידעשיוצריםאתהסיכוןהגדות
ביותרתפרטיותבמידעאישיצתכן,מוצעתצמצםאתחובת
גדותים, מידע מאגרי עת רק תחות שהיא כך הרישום
100,000נושאימידעאו אשרישבהםמידעעתאודות
יותר,ונוסףעתכךטבועהבהםרגישותמיוחדתבשתסוג
)גוףציבורי(,מטרתעיבודהמידע בעתהשתיטהבמאגר
)איסוףמידעתצורךמסירתותאחרכדרךעיסוק(אואופן

איסוףהמידעתמאגר)המידעתאנאסףמנושאיהמידע
אובהסכמתם(צ

בכתהנוגעתמאגרימידעהכותתיםמידעבעתרגישות
מיוחדת,מוצעכיחובתהרישוםתחותעתמאגריםשבהם
מידעכאמורהנוגעת־500,000נושאימידעאויותרצתעניין
מאגרימידעהכותתיםמידעכאמור,שבהםמידעהנוגע
ת־100,000נושאימידעאויותר,אךפחותמ־500,000נושאי
מידע,מוצעכיתחותעתבעתהשתיטהבמאגרחובהתדווח

תרשםעתפרטיהיסודשתהמאגר,בתבדצ

הטעםתהסדרהמיוחדהמוצעבענייןמאגרימידע
אחד, מצד נובע, מיוחדת רגישות בעת מידע הכותתים
מההגדרההרחבההמוצעתתקטגוריהזושתמידע,שבשתה
משתרעתתחותתההסדרעתמאגרימידערביםמאוד,ומצד
שני,ממידתהסיכוןהגבוהההנובעתהימנה,אשרמושפעת
משיתובשתסוגהמידעיחדעםגורמיםנוספיםצהשיתובבין
השתייםמצדיקשימורשתחובתהרישוםתגביתמאגרים
שבהםמידעבעתרגישותמיוחדת,אםהםכותתיםמידע

עתאודותמספררבבמיוחדשתנושאימידעצ

בדבבד,בכתהנוגעתמאגרימידעהכותתיםמידעבעת
רגישותמיוחדתעתאודותפחותמ־500,000נושאימידע,אך
כאתההעומדיםברףהכתתישנקבעתחובתהרישום-100,000
נושאימידע,ותאחתהעתיהםחובתרישוםתפיסעיףקטן)ג(
כתיקונוהמוצע,מוצעתהוסיףחובהתדווחתרשםעתפרטי
היסודשתהמאגר,בתאצורךברישוםצהסדרזהנדרשכדי
תיידעאתהרשםעתאודותמאגריםגדותיםורגישיםאתה
כךשיוכתתהפעיתסמכויותפיקוחבמקריםהמתאימים,וכן
תהטיתחובתרישוםתגביתמאגרמסוים,מכוחסמכותותפי
סעיף8)ה(תחוקצנוסףעתכך,מוצעתהסמיךאתהשרתקבוע

הוראותתענייןאופןהדיווחעתמאגרימידעכאמורצ
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)ג(תאתחות"יבוא"הוראותסעיפים בסעיףקטן)ד(,במקום"הוראתסעיףקטן )ו(
קטנים)ג(ו–)ג1(תאיחותו";

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )7(

הממונהרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תהורותכימאגרמידעמסוים ")ה(
שתאחתהעתיוחובתרישוםתפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(יהיהחייבברישום,
אםשוכנעכיהדברדרושתשםהבטחתקיוםהוראותחוקזהתגבימאגרהמידע,
אותהורותכימאגרמידעמסויםהחייבברישוםתפיסעיףקטן)ג(יהיהפטור
מרישוםכאמור,אםשוכנעכיהרישוםאינודרושתשםהבטחתקיוםהוראותחוק
זהתגבימאגרהמידע;הוראהכאמורתומצאתבעתהשתיטהבמאגרותפורסם

באתרהאינטרנטשתהממונהצ"

אחריסעיף8תחוקהעיקרייבוא:5צהוספתסעיף8א

"איסורניהותאו
החזקתמאגר

מידעהכותתמידע
שנוצראונאסף

שתאכדין

תאינהתאדםותאיחזיקמאגרמידעאםהמידעהכתות8אצ )א(
בונוצר,התקבת,נצבראונאסףבניגודתחוקזהאובניגוד
תהוראותכתדיןהמסדירעיבודמידע,אתאאםכןהמידע
נמסרתובהתאםתדין,תאהיהעתיותדעתעתאי־החוקיות

כאמורובנסיבותהענייןהפגיעהבפרטיותהיאקתתערךצ

בהתאםתהוספתחובהתדווחתרשםעתסוגמסוים
שתמאגרים,בתאחובתרישום,מוצע,בסעיף4)1(תהצעת
8תחוק,כך סעיף השותייםשת כותרת את תתקן החוק,

שתתייחסגםתדיווחעתמאגרמידעצ

גובש זו חוק בהצעת המוצע הרישום חובת היקף
מתוךהערכהשתמספרהמאגריםשצפוייםתהיותכפופים
תחובה,באופןשיאפשרתרשםתבדוקבאופןמקיףוקפדני
יותראתהבקשותתרישום,בהתחשב,ביןהשאר,באופי

המאגריםצ

בהתאםתכך,מוצעכיהחריגתחובתהרישום,שנקבע
בסעיף8)ד(תחוקתענייןמאגרשאיןבואתאמידעשפורסם
תרביםעתפיסמכותכדיןאושהועמדתעיוןהרביםעתפי
סמכותכדין,יחותגםעתסוגימאגריהמידעהמנוייםתעיתצ
כמוכןמוצעתהחריגמאגריםאתה,באופןדומה,גםמחובת

הדיווחהמוצעתצ

במסגרתההסדרהחתופיהמוצעבענייןחובתהרישום,
מוצעתהחתיףאתפסקאות)1(עד)5(שתסעיף8)ג(תחוק,

שעניינןבתנאיםתקיוםחובתרישום,וזהנוסחן:

מספרהאנשיםשמידעעתיהםנמצאבמאגרעותה )1("
עת10,000;

ישבמאגרמידערגיש; )2(

המאגרכותתמידעעתאנשיםוהמידעתאנמסרעת )3(
ידיהם,מטעמםאובהסכמתםתמאגרזה;

המאגרהואשתגוףציבוריכהגדרתובסעיף23; )4(

המאגרמשמשתשירותידיוורישירכאמורבסעיף17גצ" )5(

במקוםהתנאיהקבועכיוםבפסקה)5(שתסעיף8)ג(
תחוק,מוצעכיחובתהרישוםתחותכאשרמטרתוהעיקרית
שתהמאגרהיאאיסוףמידעתצורךמסירתותאחרכדרך

עיסוק,תרבותשירותידיוורישירכהגדרתובסעיף17גתחוקצ
שירותידיוורישירהםדוגמהאחתתמאגריםשמטרתם
תכן תפרטיותצ מוגבר סיכון המגתמים במידע, סחר היא
נבחרנוסחרחבזהתענייןמטרתאיסוףהמידע,הדומה
תנוסחהחריגשנקבעתהגדרה"מאגרהמנוהתבידייחיד"

בתקנותאבטחתמידעצ

סעיף8)ה(תחוקקובעכתהתן:

הרשםרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תהורות ")ה(
עתקיוםחובתרישוםתגבימאגרהפטורמחובתרישום
תפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;הוראהכאמורתומצאתבעת
ואחזקת ניהות תענין הוראות הרשם יפרט ובה המאגר

המאגרעדתרישומוצ"

תאפשר מוצע סעיף, באותו כיום תקבוע בדומה
גמישותותתתתרשםסמכותתהורות,מטעמיםמיוחדים
שיירשמו,עתהחתתחובתהרישוםעתמאגרמסויםצעת
הדבר כי היא כאמור תהחתה המידה אמת המוצע, פי
דרושתשםהבטחתקיוםהוראותהחוקתגבימאגרהמידעצ
זו,מוצעתתתתרשםסמכותתפטורבמקרים תצדסמכות
המתאימיםמאגרמידעמסויםמתחותתהחובה)אםהדבר
אינודרושתשםהבטחתקיוםהוראותהחוקתגביהמאגר(צ
בשניהמקריםמדוברבהחתטהמינהתיתשתחותעתמאגר
מידעמסויםבהתאםתנסיבותצמרביתחבריצוותשופמן

המתיצותקבועבחוקסמכותכאמורצ

עתפיהמוצע,הוראהכאמורתומצאתבעתהשתיטה
במאגרותפורסםבאתרהאינטרנטשתהממונהצ

סעיף10)א()1(תחוקקובעכיאם"הוגשהבקשה  סעיף 5
תרישוםמאגרמידע,ירשוםאותההרשםבפנקס, 
בתוך0עימיםמיוםשהוגשהתוהבקשה,זותתאםהיה
תויסודסבירתהניחכיהמאגרמשמשאועתותתשמש
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מידע מאגר החזיק או ניהת אדם כי הממונה מצא )ב(
בניגודתהוראותסעיףקטן)א()בסעיףקטןזה-הפרה(,רשאי
הואתהודיעתושמעשיומהוויםהפרהותהורותתותהפסיק

אתההפרהבתוךתקופהשיורהצ"

בסעיףעתחוקהעיקרי-וצתיקוןסעיףע

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"בעתמאגרהמידע,המחזיקבמאגר"יבוא"בעתהשתיטה )א(
במאגרהמידע";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

סוגהשירותשנותןהמחזיקבמאגרהמידעתבעתהשתיטהבו;"; ")1א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הבעתאוהמחזיקשתמאגרמידע"יבוא"בעתהשתיטה )2(
במאגרמידעאוהמחזיקבמאגרמידע"ובמקום"תרשם"יבוא"תממונה"צ

בסעיף10תחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א()1(,במקום"הרשםבפנקס,תוך0עימיםמיוםשהוגשהתוהבקשה" )1(
יבוא"הממונהבמרשם"ואחרי"הכתותבו"יבוא"נוצר";

סעיףקטן)ב1(-בטת; )2(

בסעיףקטן)ב2(,במקום"הרשם"יבוא"הממונה"ובמקום"כאמורבסעיףקטן)ב1(" )3(
יבוא"מטעמיםמיוחדיםשיפרטבהודעתו";

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )4(

הממונהיעמודבראשיחידתהפיקוחוהוארשאיתהסמיךחוקראומפקח, ")ה(
מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותתפיחוקזה,כותןאוחתקן,אםהתקיימובוכתאתה:

מידע מאגר החזיק או ניהת אדם כי הממונה מצא )ב(
בניגודתהוראותסעיףקטן)א()בסעיףקטןזה-הפרה(,רשאי
הואתהודיעתושמעשיומהוויםהפרהותהורותתותהפסיק

אתההפרהבתוךתקופהשיורהצ"

תיקוןסעיףעבסעיףעתחוקהעיקרי-וצ

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"בעתמאגרהמידע,המחזיקבמאגר"יבוא"בעתהשתיטה )א(
במאגרהמידע";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

סוגהשירותשנותןהמחזיקבמאגרהמידעתבעתהשתיטהבו;"; ")1א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הבעתאוהמחזיקשתמאגרמידע"יבוא"בעתהשתיטה )2(
במאגרמידעאוהמחזיקבמאגרמידע"ובמקום"תרשם"יבוא"תממונה"צ

תיקוןסעיף10בסעיף10תחוקהעיקרי-7צ

בסעיףקטן)א()1(,במקום"הרשםבפנקס,תוך0עימיםמיוםשהוגשהתוהבקשה" )1(
יבוא"הממונהבמרשם"ואחרי"הכתותבו"יבוא"נוצר";



סעיףקטן)ב1(-בטת; )2(

בסעיףקטן)ב2(,במקום"הרשם"יבוא"הממונה"ובמקום"כאמורבסעיףקטן)ב1(" )3(
יבוא"מטעמיםמיוחדיםשיפרטבהודעתו";

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )4(

הממונהיעמודבראשיחידתהפיקוחוהוארשאיתהסמיךחוקראומפקח, ")ה(
מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותתפיחוקזה,כותןאוחתקן,אםהתקיימובוכתאתה:

תפעותותבתתיחוקיותאוכמסווהתהן,אושהמידעהכתות
בונוצר,התקבת,נצבראונאסףבניגודתחוקזהאובניגוד

תהוראותכתדין"צ

מוצע,בהתאםתהוראהזווכהשתמהתה,תעגןבחוק
איסורעתניהותמאגרמידעאוהחזקתו,אםהמידעהכתות
בוהתקבת,נצבר,נאסףאונוצרבניגודתחוקזהאובניגוד
תהוראותכתדיןהמסדירעיבודמידע,כגוןחקיקהמגזרית
בנושאמידערפואי,פיננסיאואחר,וכןחקיקההמיוחדת
תנושאאותמאגרמסויםכגוןחוקהמאגרהביומטריצאם
החתטת רישום, חובת עתיו שחתה מידע במאגר מדובר
תחוק 10)א()1( סעיף תפי מאגר תרשום סירוב עת הרשם
משמעותהאיסורתנהתאתהמאגראותהחזיקוצתעומת
עת האיסור את ישירות קובעת המוצעת ההוראה זאת,
ניהותאוהחזקתהמאגר,בתאקשרתתחותתחובתהרישום

עתהמאגרותהפעתתהסמכותבידיהרשםצ

האיסורהמוצעמתייחסתשתבהאיסוףשתהמידע,
האיסור את משתים ובכך שימוש, בו נעשה בטרם עוד
הקייםעתשימושבמידעבניגודתמטרהשתשמהנמסר
בהקשר 2)ע(תחוק(ואתהאיסוריםהמוצעים )ראוסעיף
זו)ראוסעיפים10בו־10גתחוקכנוסחם זהבהצעתחוק
המוצעבסעיף8תהצעתהחוק(צנוסףעתכך,מוצעתקבועכי
הממונהמוסמךתהודיעתמישניהתאוהחזיקמאגרמידע

תוךהפרתסעיףזה,כימדוברבהפרהשעתיותהפסיקה
בתוךפרקזמןשעתיויורההממונהבהודעהצאםתאתופסק

ההפרה,יהיהרשאיהממונהתהטיתעיצוםכספיצ

המונח תהגדרת המוצעת ההרחבה רקע עת  סעיף
"מחזיק",תענייןמאגרמידע,ובמטרהתהקתעת  6)1()ב( 

הגשתבקשותרישום,בפרטתגבימאגריםשבהם 
ההגדרה תפי תמחזיקים תהיחשב עשויים רבים גורמים
הזהות תפירוט הדרישה את תבטת מוצע המוצעת,
היום אחדממחזיקיהמאגר,הקיימת הספציפיתשתכת
בסעיף תקבוע, מוצע זאת, במקום תחוקצ ע)ב()1( בסעיף
ותפיה חדשה דרישה המוצע, כנוסחו תחוק ע)ב()1א(
שנותנים השירותים סוג את תפרט יש הרישום בבקשת
מחזיקיםבמאגרהמידעתבעתהשתיטהבוצמידעכתתיזה
יאפשרתרשםתבצעבחינהראשוניתשתפוטנציאתהסיכון
הנחוצים במקרים שרק כך המאגר, בפעיתות תפרטיות
יידרשומבעתהשתיטהבמאגרפרטיםספציפייםתצורך

המשךהפיקוחאוהבדיקהצ

לפסקאות )1( עד )3( סעיף 7)1(
מוצעתהתאיםאתהסמכותהקיימתשתהרשם  עד )4(
שתאתרשוםמאגרמידע,כאמורבסעיף10)א()1(  ו–)6(
תחוקכתיקונוהמוצעתעית,תמונחיםהחדשים 

המוצעיםבהצעתחוקזוצ
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משטרתישראתהודיעה,בתוךשתושהחודשיםמפנייתושתהממונה )1(
אתיה,כיהיאאינהמתנגדתתהסמכתומטעמיםשתביטחוןהציבור,תרבות

בשתעברוהפתיתי;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותתותפי )2(
חוקזה,כפישהורהשרהמשפטיםבהסכמתהשרתביטחוןהפנים,ותעניין
הפעתתסמכויותחדירהתחומרמחשבאוהעתקתוכאמורבסעיפים23יב

ו־23יד)א()3(-הואבעתתפקידהמיומןתביצועפעותותכאמור;

המשפטים שר שהורה ככת נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
בהסכמתהשרתביטחוןהפניםצ

הודעהעתהסמכהתפיסעיףקטן)ה(תפורסםברשומותצ"; )ה1(

בסעיףקטן)ו(,במקום"בעתשתמאגרמידע"יבוא"בעתשתיטהבמאגרמידע", )5(
במקום"הרשם,רשאיהרשם"יבוא"הממונה,רשאיהממונה",במקום"בפנקס"יבוא

"במרשם"ובמקום"תבעתהמאגר"יבוא"תבעתהשתיטהבמאגר";

סעיףקטן)ז(-בטתצ )ו(

כפישמוצעבסעיף4)2(תהצעתהחוק,בעתהשתיטה
במאגרמידעשהגישבקשתרישוםיהיהרשאיתהמשיך
ותנהתאתהמאגרעדתמתןהחתטהבידיהרשם)ר'סעיף
8)א()2(תחוקכתיקונוהמוצע(צההיפוךהמוצעשתברירת
המחדתהקבועההיוםבחוק,האוסרתעתניהותמאגרמידע
עדתרישומובידיהרשם,מייתראתהצורךבהסדרהקבוע
היוםבסעיף10)ב1(תחוקועתכןמוצעתבטתוצוזהנוסחו

שתסעיף10)ב1(האמור:

ימים 0ע תוך המידע מאגר את הרשם רשם תא ")ב1(
מיוםשהוגשהתוהבקשה,ותאהודיעתמבקשעתסירובו
תרשוםאועתהשהייתהרישוםמטעמיםמיוחדיםשיפרט
את תהחזיק או תנהת המבקש יהיה רשאי - בהודעתו

המאגראףשאינורשוםצ"

לפסקה )4(

סעיף10)ה(תחוקקובעכיוםכתהתן:

הרשםיעמודבראשיחידתהפיקוח,והואימנהאת ")ה(
המפקחיםתצורךביצועהפיקוחתפיחוקזה;תאיתמנה
תמפקחאתאמישקיבתהכשרהמקצועיתמתאימהבתחום
זה, חוק תפי סמכויות והפעתת מידע ואבטחת מיחשוב
ומשטרתישראתתאהביעההתנגדותתמינויומטעמיםשת

שמירהעתבטחוןהציבורצ"

כי ותקבוע האמור 10)ה( סעיף את תהחתיף מוצע
הממונה,העומדבראשיחידתהפיקוח,יהיהרשאיתהסמיך
חוקראומפקח,מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותתפיהחוק,
כותןאוחתקןצכמוכןמוצעתקבועתנאיהסמכההותמים
תמפקחותחוקר,במתןדגשעתהכשרהראויהתצורךהפעתת
בדברי בהוראות כמקובת מחשב, תחומר חדירה סמכות

חקיקהדומיםאחריםצ

סעיף10)ה1(תחוקקובעכתהתן:

תצורךביצועתפקידיורשאימפקח- ")ה1(

תו תמסור בדבר הנוגע אדם מכת תדרוש )1(
ידיעותומסמכיםהמתייחסיםתמאגרמידע;

תהניח סביר יסוד תו שיש תמקום תהיכנס )2(
חיפוש בו תערוך מידע, מאגר בו מופעת כי
תשם דרוש הדבר כי שוכנע אם חפץ, ותתפוס
עת עבירה תמנוע וכדי זה חוק ביצוע הבטחת
יחותו זה סעיף תפי שנתפס חפץ עת הוראותיו;
הוראותפקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצרוחיפוש(

]נוסחחדש[,תשכ"ט-עוע1;סדריכניסהתמיתקן
כמשמעותה בטחון רשות שת תמיתקן או צבאי
המשפטים שר ידי עת ייקבעו ע1)ג( בסעיף
בהתייעצותעםהשרהממונהעתרשותהבטחון,
תפיהענין;בפסקהזו,"חפץ"-תרבותחומרמחשב,

ופתטכהגדרתםבחוקהמחשבים,תשנ"ה-5עע1;

)2(,תאייכנסתמקום עתאףהוראותפסקה )3(
כאמורהמשמשתמגוריםבתבד,אתאתפיצומאת

שופטשתביתמשפטשתוםצ"

מוצעתבטתאתהסעיףהאמורתנוכחההסדרהמוצע
בפרקיםד'1ו־ד'2אשרמעגןבאופןמפורטאתהסמכויות

שיהיונתונותתמפקחיםותחוקריםשהממונההסמיךצ

לפסקה )6(

10)ז(תחוקקובעכיוםכי"דיןהרשםודיןמי סעיף
האמורה ההוראה המדינה"צ עובד כדין מטעמו שפועת
מתייתרתמאחרשהממונההואעובדהמדינה,ותפיסעיף
10)ה(תחוקכנוסחוהמוצעתעית,גםהחוקריםוהמפקחים
שהממונהיכותתהסמיךצריכיםתהיותעובדיהמדינהצ

תפיכךמוצעתבטתאתההוראההאמורהצ
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הוספתסעיפים
10בו־10ג

אחריסעיף10אתחוקהעיקרייבוא:8צ

"איסורשימוש
במידעממאגר

מידעבניגוד
תמטרהשתשמה

נמסר

תאישתמשבעתשתיטהבמאגרמידעאומחזיקבמאגר,10בצ
אף אדם שת הפרטיים ענייניו עת ידיעה תרבות במידע,
שאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,שתאתמטרהשתשמה
נמסרו,ותאירשהתאחרמטעמותעשותשימושבמידעאו

בידיעהכאמורצ

איסורשימושאו
החזקהבמידע

ממאגרמידעבתא
הרשאה

ענייניו10גצ עת ידיעה תרבות במידע, אדם ישתמש תא )א(
הפרטייםשתאדםאףשאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,
בתאהרשאהמאתבעתהשתיטהבמאגרהמידעאובחריגה

מהרשאהכאמורצ

תאיחזיקאדםבמידעאובידיעהעתענייניוהפרטיים )ב(
השתיטה בעת שת הרשאה בתא מידע, ממאגר אדם, שת
זה, תעניין כאמור; מהרשאה בחריגה או המידע במאגר

"החזקה"-תמעטהחזקהבאקראיובתוםתבצ"

בסעיף17תחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:עצתיקוןסעיף17

הקבועה")ב( האחריותתאבטחתהמידע הוראותתעניין רשאיתקבוע השר )1(
בסעיףקטן)א(ובסעיף17ב)ב(,ובכתתזההיקפהוהחובותהכתותותבה,וכןתעניין

דרכיאבטחתהמידעכאמור,ביןהשארבענייניםאתה:

הגנהפיזיתותוגיתעתהמאגר; )א(

ובקשראתיו,תרבות במאגרהמידע וכתתיהעבודה סדריהניהות )ב(
תענייןקביעהשתהגבתותעתגישהשתמועסקיםתמידעצ

בתקנותתפיפסקה)1(,יכותשייקבעוהוראותשונותתגבימאגריםבעתי )2(
מאפייניםשוניםצ

תקנותתפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשתה,ותענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרת שיחותועתגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-8עע71)תהתן-חוקתהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף10אתחוקהעיקרייבוא:8צ
10בו־10ג

"איסורשימוש
במידעממאגר

מידעבניגוד
תמטרהשתשמה

נמסר

תאישתמשבעתשתיטהבמאגרמידעאומחזיקבמאגר,10בצ
אף אדם שת הפרטיים ענייניו עת ידיעה תרבות במידע,
שאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,שתאתמטרהשתשמה
נמסרו,ותאירשהתאחרמטעמותעשותשימושבמידעאו

בידיעהכאמורצ

איסורשימושאו
החזקהבמידע

ממאגרמידעבתא
הרשאה

ענייניו10גצ עת ידיעה תרבות במידע, אדם ישתמש תא )א(
הפרטייםשתאדםאףשאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,
בתאהרשאהמאתבעתהשתיטהבמאגרהמידעאובחריגה

מהרשאהכאמורצ

תאיחזיקאדםבמידעאובידיעהעתענייניוהפרטיים )ב(
השתיטה בעת שת הרשאה בתא מידע, ממאגר אדם, שת
זה, תעניין כאמור; מהרשאה בחריגה או המידע במאגר

"החזקה"-תמעטהחזקהבאקראיובתוםתבצ"

תיקוןסעיף17בסעיף17תחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:עצ

הקבועה")ב( האחריותתאבטחתהמידע הוראותתעניין רשאיתקבוע השר )1(
בסעיףקטן)א(ובסעיף17ב)ב(,ובכתתזההיקפהוהחובותהכתותותבה,וכןתעניין

דרכיאבטחתהמידעכאמור,ביןהשארבענייניםאתה:

הגנהפיזיתותוגיתעתהמאגר; )א(

ובקשראתיו,תרבות במאגרהמידע וכתתיהעבודה סדריהניהות )ב(
תענייןקביעהשתהגבתותעתגישהשתמועסקיםתמידעצ

בתקנותתפיפסקה)1(,יכותשייקבעוהוראותשונותתגבימאגריםבעתי )2(
מאפייניםשוניםצ

תקנותתפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשתה,ותענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרת שיחותועתגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-8עע71)תהתן-חוקתהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ"

סעיף17תחוקהגנתהפרטיותקובעכיבעתמאגר  סעיף 9
מידע,מחזיקבמאגרמידעומנהתמאגרמידע, 
אחראיםתאבטחתהמידעבמאגרצאבטחתמידעמוגדרת
7תחוקכ"הגנהעתשתמותהמידע,אוהגנהעת בסעיף
המידעמפניחשיפה,שימושאוהעתקה,והכתתתארשות
כדין"צאבטחתמידעהיאמרכיבמהותיבהגנהמפניפגיעה
בפרטיותמידעבמאגרהמידע,ותכןישתהמקוםמרכזי
בהסדרהתפיפרקב'תחוקצסעיףו3תחוקקובעהסמכה
תקבועתקנותגםבנושאזה,ומכוחוהותקנותקנותאבטחת
מידעצמוצעתהוסיףסעיףהסמכהספציפיתהתקנתתקנות

בענייןהאחריותתאבטחתמידעצ

עודמוצעתקבועכיהתקנותתענייןאבטחתמידע
ייקבעובהסכמתראשהממשתה,שהואהשרהממונהעת
תחוםהגנתהסייברועתמערךהסייברהתאומיועתשירות

הביטחוןהכתתיצ

כמוכן,תקנותשיחותועתגופיםהמנוייםבפרטים
2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרתהביטחוןבגופים
ציבוריים,התשנ"ח-8עע1)תהתן-חוקתהסדרתהביטחון
בגופיםציבוריים(,ייקבעוגםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ
הביטחון עת הממונה תהנחיות כפופים אתה גופים
במערכתהביטחון)תהתן-המתמ"ב(בתחוםאבטחתמידעצ
ההתייעצותנועדהתמנועסתירהאוכפתהוראותבנושא

זהצ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348צ 7
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בסעיף17אתחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף17א

בכותרתהשותיים,במקום"בעתים"יבוא"בעתישתיטה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעתים"יבוא"בעתישתיטה"ובמקום"בעתיושתאותו )2(
מאגר"יבוא"בעתיהשתיטהבאותומאגר";

סעיףקטן)ב(-בטתצ )3(

בסעיף17בתחוקהעיקרי-11צתיקוןסעיף17ב

במקוםכותרתהשותייםיבוא"אחראיעתהגנתמידע"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"ממונהעתאבטחתמידע)תהתן-הממונה("יבוא"אחראי )2(
עתהגנתמידע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"הממונה"יבוא"האחראיעתהגנתמידע"; )3(

בסעיףקטן)ג(,במקום"כממונה"יבוא"תאחראיעתהגנתמידע"צ )4(

הוספתפרקיםד'1
עדד'4

תפניסעיף24תחוקהעיקרייבוא:12צ

"פרק ד'1: סמכויות פיקוח, בירור מינהלי ואכיפה

סימן א': הגדרות

בפרקזה-23טצהגדרות

"חוקהמחשבים"-חוקהמחשבים,התשנ"ה-5עע81;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויותאכיפה
-מעצרים(,התשנ"ו-ועע1ע;

"חומרמחשב","מחשב"-כהגדרתםבחוקהמחשבים;

"חפץ"-כהגדרתובפקודתהמעצרוהחיפוש;

17בתחוקמתייחסתבעתתפקידבגופים סעיף  סעיפים
מסוימיםשברשותםמאגרימידע,שהואהאחראי  10)3( ו־11

עתאבטחתהמידעבמאגריםצמוצעתתקןאת 
הסעיףהאמורותהחתיףאתתוארושתבעתתפקידכאמור
מ"ממונהעתאבטחתמידע"ת"אחראיעתהגנתמידע",זאת
כדיתמנועבתבותבינותביןרשםמאגריהמידעאשרמוצע
תשנותאתתוארותממונהעתהגנתמידע)ר'דבריההסבר

תסעיפים1ו־3תהצעתהחוק(צ

"מחזיק כי קובע כיום בנוסחו תחוק 17א)ב( סעיף
שברשותוחמישהמאגרימידעתפחות,החייביםברישום
8,ימסורתרשם,מדישנה,רשימהשתמאגרי תפיסעיף
תצהיר המאגרים, בעתי שמות בציון שברשותו, המידע
עתכךשתגביכתאחדמןהמאגריםנקבעוהזכאיםבגישה
תמאגרבהסכםבינותביןהבעתים,ושמושתהממונהעת
האבטחהכאמורבסעיף17ב"צמוצעתבטתהוראהזווכך
מחובת כאמור מאגרים בחמישה המחזיקים את תפטור
הדיווחהשנתיתתרשם,וזאת,ביןהשאר,בשיםתבתנטת
העדכון חובות ובהינתן המחזיקים עת מטיתה שהיא
מידע, במאגר שתיטה ובעת מחזיק עת החתות האחרות

כגוןהחובהתדווחעתכתשינויבפרטמהפרטיםשנכתתים
בבקשתרישוםמאגרהמידע,תפיסעיףע)ד(תחוקצ

לפרק ד'1 המוצע סעיפים

בירור פיקוח, סמכויות קובע המוצע ד'1 פרק  16 ,12 
בסימן המפורטות הסמכויות ואכיפהצ מינהתי  ו־17 
ב'המוצע,נועדותאפשרפיקוחשוטףעתקיום 
המפורטות המינהתי הבירור בסמכויות החוקצ הוראות
בסימןג'המוצעייעשהשימושבמקרהשקייםיסודסביר
הנאכפות החוק הוראות שת הפרה בוצעה כי תהניח
במישורהמינהתיצבסמכויותהאכיפההפתיתיותהמפורטות
בסימןד'המוצע,ייעשהשימושבמקרהשהתעוררחשד

תביצועעבירהעתהוראותהחוקצ

לסימנים א' ו־ב'

הסמכויות את כיום מפרט תחוק 10)ה1( סעיף
המיועדותתפיקוחשגרתיעתקיוםהוראותהחוק,כאשר
איןבהכרחחשדאויסודתהניחשהופרואותןהוראות
הפעתת מזומנות תעיתים פתיתיותצ עבירות שנעברו או

ס"חהתשנ"ה,עמ'וו3צ 8

ס"חהתשנ"ו,עמ'338צ ע
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"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים;

"נתונימערכת"-נתוניםעתאודותהחזקהוניהותשתמידע
ושתמאגרמידעועתאודותהשימושבהם,ובתבד

שאינםכותתיםמידע;

"פקודתהמעצרוהחיפוש"-פקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצר
וחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-עוע101צ

סימן ב': סמכויות פיקוח

ד'23יצסמכויותמפקח ב', פרקים תפי ההוראות ביצוע עת פיקוח תשם )א(
ו־ה',רשאימפקחשהוסמךתפיהוראותסעיף10)ה()תהתן

-מפקח(-

ומענו שמו את תו תמסור אדם מכת תדרוש )1(
ותהציגתפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

כת תו תמסור בדבר הנוגע אדם מכת תדרוש )2(
ידיעהאומסמך;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתהציגתפניואו )3(
תמסורתועותקמחומרמחשבהכותתנתונימערכת
אומידעמדגמי;מידעמדגמיתפיסעיףזהתאייאסף

בהיקףהעותהעתהנדרשתמימושתכתיותהפיקוח;

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחשקיים )4(
בומאגרמידעאושנעשהבושימושבמאגרמידע,
ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאעת

פיצושתביתמשפטצ

"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים;

"נתונימערכת"-נתוניםעתאודותהחזקהוניהותשתמידע
ושתמאגרמידעועתאודותהשימושבהם,ובתבד

שאינםכותתיםמידע;

"פקודתהמעצרוהחיפוש"-פקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצר
וחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-עוע101צ

סימן ב': סמכויות פיקוח

ד'23יצסמכויותמפקח ב', פרקים תפי ההוראות ביצוע עת פיקוח תשם )א(
ו־ה',רשאימפקחשהוסמךתפיהוראותסעיף10)ה()תהתן

-מפקח(-

ומענו שמו את תו תמסור אדם מכת תדרוש )1(
ותהציגתפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

כת תו תמסור בדבר הנוגע אדם מכת תדרוש )2(
ידיעהאומסמך;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתהציגתפניואו )3(
תמסורתועותקמחומרמחשבהכותתנתונימערכת
אומידעמדגמי;מידעמדגמיתפיסעיףזהתאייאסף

בהיקףהעותהעתהנדרשתמימושתכתיותהפיקוח;

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחשקיים )4(
בומאגרמידעאושנעשהבושימושבמאגרמידע,
ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאעת

פיצושתביתמשפטצ

סמכויותפיקוחשגרתיותאתהיכותהתהעתותכיאכןקיים
חשדתביצועעבירהאויסודסבירתהניחכיבוצעההפרה,
דברשיקיםאתהבסיסתהפעתתסמכויותהבירורהמינהתי

אוסמכויותהאכיפהבהתאמהצ

תחוקצ 10)ה1( סעיף את מחתיף המוצע 23י סעיף
מאגרי עת השגרתי הפיקוח סמכויות עת מוסיף הסעיף
המידעשהיוכתותותבסעיף10)ה1(האמור,אתהסמכות
תדרושהזדהותואתהסמכותתדרושהצגהאומסירהשת
עותקמחומרמחשבהכותתנתונימערכתאומידעמדגמיצ
סמכויותהחיפושוהתפיסהשהיוכתותותבסעיף10)ה1(
תחוקיחדעםסמכויותהפיקוח,מעוגנותבמסגרתהצעת
החוקבסימניםנפרדים,מאחרשסמכויותאתההןסמכויות
המופעתותבעתשקייםחשדתביצועעבירהאויסודסביר

תהניחשבוצעההפרהצ

כאמורתעית,מוצעתהסמיךמפקחיםשהוסמכותכך
עתידיהממונה,תדרושהצגהאומסירהשתעותקמחומר
מחשבהכותתנתונימערכתאומידעמדגמיצנתונימערכת
הםנתוניםטכנייםשאינםכותתיםמידעאישיעתאודות
במאגר החוק הוראות קיום תבירור דרושים והם אדם,

המידעהממוחשב,תגביאופןהשימושבמידעצהדרךתבחון
נושאי פרטיות עת תוךשמירה החוק, בהוראות עמידה
המידעבמאגר,היא,ביןהשאר,באמצעותבדיקתהכתתים
המוגדריםבמערכתהמידעוסוגהמידעהשמורבמערכת
המבוצעות השונות העיבוד פעותות ובחינת המידע,
במידעצתגביבחינתאבטחתהמידע,ישצורךבבדיקהשת
אופןהמימושבפועתשתעקרונותאבטחתהמידע,תמשת

אופןהגדרתהרשאותהגישהתמידעצ

שת תהצגה הכוונה ככתת, - מדגמי תמידע אשר
עותקמחומרמחשבהכותתשדותאקראיים,אותמסירתו
תצורךבדיקהמדגמיתשתהמידעהנשמרבמאגר,אותצורך
היבטיםאחריםשתהפיקוחעתהניהותוהשימושבמידע
במאגרצכדיתצמצםתמינימוםאתהפגיעההאפשריתבזכות
שבמאגרי המידע נושאי ושת המפוקחים שת תפרטיות
המידעהמפוקחים,מוצעכימידעמדגמיייאסףבהיקף
הנדרשתמימושתכתיותהפיקוחבתבדצכמוכן,מוצעכי
המידעהמדגמישנמסראושנאסףיימחק,ככתת,ממאגרי
כאשראינונדרשעודבאופןסביר הממונה המידעשת

תהמשךהתיכיהפיקוחצ

דינימדינתישראת,נוסחחדש12,עמ'284צ 10
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אושנאסףתפי שנמסר ימחקמידעמדגמי הממונה )ב(
סעיףזה,כאשראינונדרשעודבאופןסבירתהמשךהתיכי
הפיקוח,ותכתהיותרבתוך3שניםממועדמסירתואואיסופו,
אתאאםכןהמידענדרשתצורךהתיכיםתפיסימניםג'אוד'

תפרקזהאותפיפרקד'3צ

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרק23יאצזיהוימפקח )א(
זה,אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

ואת אותו המזהה תג גתוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

ישבידותעודההחתומהבידיהממונה,המעידה )2(
עתתפקידוועתסמכויותיושתמפקח,שאותהיציגעת

פידרישהצ

חובתההזדהותתפיסעיףקטן)א(תאתחותאםקיומה )ב(
עתותתגרוםתאחדמאתה:

סיכותביצועהסמכותבידיהמפקח; )1(

פגיעהבביטחוןהמפקחאובביטחוןאדםאחרצ )2(

חובת את מפקח קיים תא שבשתה הנסיבה חתפה )ג(
ההזדהותכאמורבסעיףקטן)ב(,יקייםהמפקחאתחובתו

כאמור,מוקדםככתהאפשרצ

סימן ג': סמכויות בבירור מינהלי

צותחיפוש
ותחדירהתחומר

מחשב

היהתמפקחששימשבתפקידובמשךשנתייםתפחות,23יבצ )א(
אותעובדהכפוףישירותתממונה,שהואבעתניסיוןדומה
ומתקיימותתגביוהוראותסעיף10)ה(,שהממונההסמיךתכך
)תהתן-מפקחבכיר(,יסודסבירתהניחכיבוצעההפרהשת
הוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג,רשאי
הואתבקשמביתהמשפטצוחיפושותפיסהאוצוחדירה
תחומרמחשבתפיסעיפים23)1(,23או־24תפקודתהמעצר
והחיפוש,ותבצעםבעצמואובאמצעותמפקחאחר;הודעה

עתהסמכהתפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותצ

שימוש יעשה מפקח כי תקבוע מוצע 23יא בסעיף
בסמכויותיותפיסימןב'המוצע,רקבעתמיתויתפקידוורק
אםקייםאתחובתההזדהותהקבועהבסעיףזה,כתומר,אם
בעתהפעתתהסמכותכאמורהמפקחעונדבאופןגתויתג
המזההאותוואתתפקידווישבידותעודההחתומהעת
ידיהממונההמעידהעתתפקידווסמכויותיוכמפקחצכמו
כןמוצעתחייבאתהמפקחתהציגתעודהזועתפידרישהצ

עתאףהאמור,מוצעתסייגאתחובתהמפקחתענוד
תגגתויותשאתתעודהחתומהכאמור,במקרהשמיתוי
נועד זה סייג הסמכותצ ביצוע את תסכת עתות החובה
תהתמודדעםמצביםשבהםעצםההזדהותכמפקחעתותה
תסכתאתהאפשרותתהפעתתסמכויותהפיקוחצנוסףעת
כך,מוצעכיהחובהתהזדהותכאמורתאתחותכאשרקיים

או המפקח בביטחון תפגיעה תגרום ההזדהות כי חשש
בביטחוןאדםאחרצ

תבסוף,מוצעתקבועכימשחתפוהנסיבותשמנעואת
הזדהותהמפקח,עתיותהזדהותמוקדםככתהאפשרצ

לסימן ג'

בשניםהאחרונותהתחדדהצורךבמציאתמנגנוני
אכיפהחתופייםתהתיךהפתיתי,שיאפשרותגובהמהירה,
זאת בעקבות החוקצ הוראות תהפרת ומידתית יעיתה
נקבעובחיקוקיםשוניםמנגנוניםחתופייםתהתיךהפתיתיצ
ההתפתחויותבתחוםהשימושבמאגרימידעמחייבותאף

הןמתןכתיםתאכיפהיעיתהבידיהממונהצ

שת מנגנון הוא הפתיתי תהתיך החתופי המנגנון
כי תהבטיח וכדי כך, תשם מינהתיותצ סנקציות הטתת
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בהפעתתסמכויותיותפיסעיףקטן)א(יחותועתהמפקח )ב(
הבכירהוראותסעיף23יא,בשינוייםהמחויביםצ

אופןביצועחדירה
תחומרמחשב

והעתקתו

עתביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהתחומרמחשבאו23יגצ
העתקתותפיסימןזה,יחותוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
וכן והחיפוש המעצר תפקודת ו־45 31 ,28 עד ו2 ו–)ב(,
הוראותהפרקהרביעי,תמעטסעיף32,תפקודההאמורה,
בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאתה:הסמכויותהנתונות
תשוטריהיונתונותתמפקחוהסמכויותהנתונותתקציןיהיו

נתונותתמפקחבכירצ

סימן ד': סמכויות אכיפה

היהתחוקרשהוסמךתפיהוראותסעיף10)ה()תהתן-23ידצסמכויותאכיפה )א(
חוקר(,יסודסבירתחשדשנעברהעבירהתפיפרקיםב'או

ד'4,רשאיהוא-

או כאמור תעבירה הקשור אדם כת תחקור )1(
שעשויותתהיותתוידיעותהנוגעותתעבירהכאמור;
עתחקירהתפיפסקהזויחותוהוראותסעיפים2ו־3
תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(11והוראותחוק
סדרהדיןהפתיתי)חקירתחשודים(,התשס"ב-122002,

בשינוייםהמחויבים;

תתפוסכתחפץשישתויסודסבירתהניחשהוא )2(
חפץהקשורתעבירהכאמור;

בהפעתתסמכויותיותפיסעיףקטן)א(יחותועתהמפקח )ב(
הבכירהוראותסעיף23יא,בשינוייםהמחויביםצ

אופןביצועחדירה
תחומרמחשב

והעתקתו

עתביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהתחומרמחשבאו23יגצ
העתקתותפיסימןזה,יחותוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
וכן והחיפוש המעצר תפקודת ו־45 31 ,28 עד ו2 ו–)ב(,
הוראותהפרקהרביעי,תמעטסעיף32,תפקודההאמורה,
בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאתה:הסמכויותהנתונות
תשוטריהיונתונותתמפקחוהסמכויותהנתונותתקציןיהיו

נתונותתמפקחבכירצ

סימן ד': סמכויות אכיפה

היהתחוקרשהוסמךתפיהוראותסעיף10)ה()תהתן-23ידצסמכויותאכיפה )א(
חוקר(,יסודסבירתחשדשנעברהעבירהתפיפרקיםב'או

ד'4,רשאיהוא-

או כאמור תעבירה הקשור אדם כת תחקור )1(
שעשויותתהיותתוידיעותהנוגעותתעבירהכאמור;
עתחקירהתפיפסקהזויחותוהוראותסעיפים2ו־3
תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(11והוראותחוק
סדרהדיןהפתיתי)חקירתחשודים(,התשס"ב-122002,

בשינוייםהמחויבים;

תתפוסכתחפץשישתויסודסבירתהניחשהוא )2(
חפץהקשורתעבירהכאמור;

הטתתהסנקציותתתבססעתתשתיתראייתיתמתאימה
אותו שישמשו סמכויות תממונה תיתן נדרש ומספיקה,
תאיסוףתשתיתראייתיתזוצכתיהפיקוחהקיימיםתאתמיד
שגרתי,אתא בפיקוח שכןתאמדובר נותניםמענהתכך,
במקריםשבהםקייםיסודסבירתהניחשבוצעההפרהשת
הוראותהחוק,וכןתנוכחסוגהפעיתותשעתיההממונה
מפקחצתפיכך,מוצעבמסגרתהבירורהמינהתיתתתתמפקח
ששימשבתפקידובמשךשנתייםתפחותאותעובדהרשות
תהגנתהפרטיותשהואבעתניסיוןדומהומתקיימיםתגביו
תכך הסמיך שהממונה מפקח, תתפקיד הכשירות תנאי
)תהתן-מפקחבכיר(,סמכויותרחבותיותרמהסמכויות
הנתונותתמפקחיםמכוחסימןב'תצורךהפיקוחהשגרתיצ
כך,מוצעתהסמיךמפקחבכירכאמורתבקשמביתהמשפט
צוחיפושותפיסהאוצוחדירהתחומרמחשבתפיסעיפים
23עד24תפקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצרוחיפוש(]נוסח
וחיפוש(, מעצר פקודת - )תהתן התשכ"ט-עוע1 חדש[,

ותבצעםבעצמואובאמצעותמפקחאחרצ

כןמוצעתהחיתעתהמפקחהבכירשהממונההסמיך
בהפעיתו מפקח עת החתה ההזדהות חובת את כאמור

סמכותתפיסימןב'המוצע,עתהסייגיםתהצ

מאחרשמוצעבסימןג'תהקנותתמפקחהבכיר,בין
השאר,סמכותתבצעצוחדירהתחומרמחשב,מוצעכי
הממונהיוכתתהסמיךתתפקידזה,נוסףעתמפקחיםעם

שנתיים,רקעובדיםשתהרשותשמתקיימים שת ניסיון
התנאים גם כאמור, הניסיון דרישת עת נוסף תגביהם,
המפורטיםבסעיף10)ה(תחוקכתיקונוהמוצעבסעיף7)4(
הכשרה השאר בין כותתים אתה תנאים החוקצ תהצעת

ראויהתצורךהפעתתסמכותחדירהתחומרמחשבצ

לסימן ד' 

לסעיף 23יד

בחוקהגנתהפרטיותתאמוקנותהיוםתרשםאותמי
מטעמוסמכויותחקירהפתיתיותצסמכויותאכיפהכאמור
נתונותכיוםתרשויותרגותטוריותבעתותהתמחותייחודית,
המסיםצ ורשות התחרות רשות ערך, ניירות רשות ובהן
הסמכויותהמוקנותכיוםתחוקריהרשותתהגנתהפרטיות,
תשםביצועחקירותפתיתיות,נתונותתהםמכוחהסמכה
פרטניתמאתהשרתביטחוןהפניםמכוחפקודתהפרוצדורה
הפתיתית)עדות(צסמכותזואינהמתווהבסמכויותאכיפה
פתיתיותנוספותהנדרשותתצורךביצועחקירהפתיתית

בתחוםמאגריהמידעצ

שהממונה תחוקרים תהקנות מוצע תכך, בהתאם
10)ה(תחוקכתיקונוהמוצע,סמכויות הסמיךתפיסעיף
סמכות עיכוב, סמכות חפצים, תתפיסת סמכות חקירה,
הממונה, תמשרדי החוקר את תהתתוות מאדם תדרוש

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(ע43,)א(7ו4צ 11

ס"חהתשס"ב,עמ'8ו4צ 12
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תבקשמביתהמשפטצוחיפושותפיסהאוצו )3(
חדירהתחומרמחשבתפיסעיפים23עד24תפקודת

המעצרוהחיפוש,ותבצעוצ

עתביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהתחומרמחשבאו )ב(
העתקתותפיסעיףזה,יחותוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
ו–)ב(,ו2עד31,28ו־45וכןהוראותהפרקהרביעי,תפקודת
אתה: ובשינויים המחויבים, בשינויים והחיפוש, המעצר
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתחוקרוהסמכויות
הנתונותתקציןיהיונתונותתחוקרששימשבתפקידובמשך
שנתייםתפחותאותעובדהכפוףתממונה,שהואבעתניסיון
שהממונה 10)ה(, סעיף הוראות תגביו ומתקיימות דומה
עת הודעה בכיר(; חוקר - )תהתן זה סעיף תעניין הסמיך

הסמכהתפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותצ

היהתחוקריסודסבירתחשדשאדםעברעבירהתפי )ג(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבוכדיתברראתזהותו
ומענואוכדיתחוקרובמקוםהימצאו;היההזיהויבתתי
מספיקאושתאניתןתחקוראתאותואדםבמקוםהימצאו,
רשאיהחוקרתדרושמאותואדםתהתתוותאתיותמשרדי
הממונהאותזמנותמשרדיהממונהתמועדאחרשיקבע;
מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועדשזומןאתיו;עת
עיכובתפיסעיףקטןזהיחותוהוראותסעיפיםוו,7ו,ו־72
עד74תחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאתה:
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתחוקרוהסמכויות

הנתונותתקציןהממונהיהיונתונותתחוקרבכירצ

וצו ותפיסה חיפוש תביצוע שיפוטי צו תבקש וסמכות
מותנית אתה סמכויות הפעתת מחשבצ תחומר חדירה

בתנאיםהמנוייםבגוףסעיףההסמכהצ

הנתוות הסמכויות 23יד)ב(, בסעיף המוצע פי עת
תסמכויותהחקירההנזכרות,הנתונותתשוטרתפיפקודת
כאמור והסמכויות תחוקר, נתונות יהיו וחיפוש, מעצר
הנתונותתקציןיהיונתונותתגורםבכיריותר-חוקרבעת
ניסיוןשתשנתייםתפחותאועובדהרשותבעתניסיוןדומה
שמתקיימיםתגביותנאיהכשירותתשמשחוקר,ושהממונה

הסמיךתענייןזה)תהתן-חוקרבכיר(צ

סמכותהעיכובשבסעיף23יד)ג(ו־)ד(המוצע,מהווה
מוגבתת העיכוב סמכות החקירהצ תסמכות משתים כתי
תמטרותהעיכובהקבועותבחוקהמעצרים:בירורזהותו
ומענושתהמעוכבאוחקירתהמעוכבבמקוםהימצאוצכמו
כןמוצעתהסמיךאתהחוקרתזמןאתהמעוכבתמשרדי
הממונהתמועדאחר,במקריםשבהםהזיהויאינומספיק

אושתאהיהניתןתחקוראותובמקוםהימצאוצ

סעיפיהעיכובמבחיניםביןעיכובעדתעיכובחשודצ
בנוגעתעדשאינוחשודסמכותהעיכובמצומצמתיותר,
מאחרשההצדקהתהגבתתחירותופחותהצבהתאםתתפיסה
זו,ניתןתזמןעדתמועדסביראחרשייקבע,בדומהתסעיף

8ותחוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,
התשנ"ו-ועע1)תהתן-חוקהמעצרים(צככתשמדוברבחשוד
ניתןתדרושכייתתווהתחוקרתמשרדיהממונהכדיתאפשר
במועד התייצבותו את וכן העבירה שת מיידית חקירה
7ותחוקהמעצריםצעודמבהירה שנקבע,בדומהתסעיף
הצעתהחוקכימישזומןתחקירה,ביןשהואחשודובין
שהואעד,מחויבתהתייצבבמועדשזומןאתיובמשרדי

הממונהצ

בדומהתסמכויותהחקירה,מוצעכיהסמכותהנתונה
תעיכוב, הנוגע בכת הממונה תקצין המעצרים חוק תפי

תהיהנתונהתחוקרבכירצ

בסעיף23טומוצעתקבועחובותשיחותועתהחוקר
בעתהפעתתסמכויותיותפיסימןד'המוצע,וזאתבדומה
תחובותהחתותעתמפקחהמפעיתסמכויותפיקוחתפיסימן
ב'המוצעצבהתאם,חוקריוכתתעשותשימושבסמכויותיו
חובת את קיים אם ורק תפקידו מיתוי בעת רק כאמור
ההזדהותהקבועהבסעיף23יאכנוסחוהמוצעצנוסףעת
תעודההמעידה זיהויותהציג תג עצםהדרישהתענוד
עתהסמכויותעתפידרישה)אשרחתהכאמורעתמפקח(,
מוצעשחוקריידרשגםתתבושמדים)שאינםנחזיםתמדי

משטרה(צ
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תפי עבירה שנעברה תחשד סביר יסוד תחוקר היה )ד(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבאדםשיכותתמסורתו
ומענו זהותו את תברר כדי עבירה, תאותה הנוגע מידע
וכדיתחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואתזמןאותו
תמשרדיהממונהתמועדסביראחרשיקבעתצורךביצוע
אותןפעותות;מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועד
הוראות יחותו זה קטן סעיף תפי עיכוב עת אתיו; שזומן
סעיפים8וו־72עד74תחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,
נתונות תשוטריהיו הסמכויותהנתונות ובשינוייםאתה:
נתונות יהיו הממונה תקצין הנתונות והסמכויות תחוקר

תחוקרבכיר;תענייןזה,"מידע"-נתוניםמכתסוגשהואצ

תענייןסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,יראואתמשרדיהממונה )ה(
כ"תחנת ברשומות, בהודעה עתיהם הכריז שהממונה

משטרה"תענייןהוראותחוקהמעצריםצ

חוקרתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיסימן23טוצזיהויחוקר )א(
זה,אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

מתקייםתגביוהאמורבסעיף23יא)א(,בשינויים )1(
המחויבים;

שהורה ובצורה בצבע חוקר, מדי תובש הוא )2(
אינם כאמור שהמדים ובתבד זה, תעניין הממונה

נחזיםתהיותמדימשטרהצ

הוראותסעיף23יא)ב(ו–)ג(יחותו,בשינוייםהמחויבים, )ב(
תענייןהחובותכאמורבסעיףקטן)א(צ

סימן ה': שונות

הסתייעותבעובד
חיצוני

תשםפיקוחעתמיתויההוראותתפיפרקיםב',ד'ו־ה'23טזצ )א(
ותשםהפעתתסמכויותיותפיסימןב'ופרקד'3,רשאיהממונה
תהסתייעבאדםשאינועובדהמדינה,ושבידואישורשניתן

תותפיהוראותסעיףקטן)ז()תהתן-עובדחיצוני(צ

בהתאם הממונה, שת מטעמו יפעת חיצוני עובד )ב(
תהנחייתוותהוראותיוותחתפיקוחוצ

תפי עבירה שנעברה תחשד סביר יסוד תחוקר היה )ד(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבאדםשיכותתמסורתו
ומענו זהותו את תברר כדי עבירה, תאותה הנוגע מידע
וכדיתחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואתזמןאותו
תמשרדיהממונהתמועדסביראחרשיקבעתצורךביצוע
אותןפעותות;מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועד
הוראות יחותו זה קטן סעיף תפי עיכוב עת אתיו; שזומן
סעיפים8וו־72עד74תחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,
נתונות תשוטריהיו הסמכויותהנתונות אתה: ובשינויים
נתונות יהיו הממונה תקצין הנתונות והסמכויות תחוקר

תחוקרבכיר;תענייןזה,"מידע"-נתוניםמכתסוגשהואצ

תענייןסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,יראואתמשרדיהממונה )ה(
כ"תחנת ברשומות, בהודעה עתיהם הכריז שהממונה

משטרה"תענייןהוראותחוקהמעצריםצ

חוקרתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיסימן23טוצזיהויחוקר )א(
זה,אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

מתקייםתגביוהאמורבסעיף23יא)א(,בשינויים )1(
המחויבים;

שהורה ובצורה בצבע חוקר, מדי תובש הוא )2(
אינם כאמור שהמדים ובתבד זה, תעניין הממונה

נחזיםתהיותמדימשטרהצ

הוראותסעיף23יא)ב(ו–)ג(יחותו,בשינוייםהמחויבים, )ב(
תענייןהחובותכאמורבסעיףקטן)א(צ

סימן ה': שונות

הסתייעותבעובד
חיצוני

תשםפיקוחעתמיתויההוראותתפיפרקיםב',ד'ו־ה'23טזצ )א(
ותשםהפעתתסמכויותיותפיסימןב'ופרקד'3,רשאיהממונה
תהסתייעבאדםשאינועובדהמדינה,ושבידואישורשניתן

תותפיהוראותסעיףקטן)ז()תהתן-עובדחיצוני(צ

בהתאם הממונה, שת מטעמו יפעת חיצוני עובד )ב(
תהנחייתוותהוראותיוותחתפיקוחוצ

בדומהתדרישותהחתותעתמפקח,גםדרישותאתה
יהיועתפיהמוצעכפופותתסייגים,כךשהחוקרתאיידרש
תקיימןאםהדברעתותתסכתאתהפעתתהסמכותאואם
או בביטחונו תפגיעה תגרום ההזדהות כי חשש קיים
בביטחוןאדםאחרצעםזאת,מוצעכימשחתפוהנסיבות
שמנעואתהזדהותהחוקר,הואיידרשתהזדהות)ובכתת

זהתתבושמדים(מוקדםככתהאפשרצ

לסימן ה'

לסעיף 23טז

בסעיףזהמוצעתקבועאתסמכותהממונהתהסתייע
תאפשר כדי המדינהצ עובד אינו אם גם חיצוני, בעובד

סמכויותיו, את ותהפעית תפקידו את תבצע תממונה
נדרשריכוזכוחאדםבעתמומחיותמקצועיתבתחומים
טכנותוגייםשונים,בדגשעתתחוםאבטחתהמידע,אשר
יסייעתמפקחיהרשותבביצועעבודתםהשוטפת,במסגרת
מוצע תפיכך התיךשתפיקוחמינהתיאובירורמינהתיצ
תקבועבסעיףקטן)א(אתסמכותהממונהתהסתייעבעובד

חיצוני,כתומר,באדםשאינועובדהמדינהצ

עתפיהמוצעבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,העובדהחיצוני
יפעתמטעמושתהממונה,בהתאםתהנחייתוותהוראותיו
בהפעתהשת הכרוכה סמכות יפעית פיקוחו,ותא ותחת

שיקותהדעתשניתןתממונהתפידיןצ
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עובדחיצוניתאיפעיתסמכותהכרוכהבהפעתהשת )ג(
שיקותהדעתשניתןתממונהתפידיןצ


הרואהאתעצמונפגעמפעותהשתעובדחיצוני,רשאי )ד(

תפנותבתתונהמנומקת,בכתב,תממונהצ

תעניין המדינה עובדי כדין חיצוני עובד שת דינו )ה(
ההוראותהנוגעותתעובדיהציבורבחוקהעונשין,התשת"ז-

77ע131)תהתן-חוקהעונשין(צ

תשםסיועתממונהתפיסעיףזה,רשאיעובדחיצוני )ו(
תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעהאומסמך,

ובתבדשניתןתכךאישורמראשמאתמפקחצ

הממונהרשאיתתתאישורתשמשעובדחיצוניתמי )ז(
שמתקיימיםבוכתאתה:

הואבעתניסיוןומומחיותמתאימים; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע תא הוא )2(
חומרתהאונסיבותיההואאינוראויתשמשעובד
חשד בשת פתיתי התיך נגדו שמתנהת או חיצוני

תביצועעבירהכאמור;

הואתאעתותתהימצא,במישריןאובעקיפין, )3(
במצבשתניגודענייניםביןמיתויתפקידותפיסעיףזה
תביןענייןאישיאחראותפקידאחרשתו;תענייןזה-

"ענייןאישי",שתעובדחיצוני-תרבותענייןאישישת
קרובואוענייןשתגוףשכתאחדמאתהמנהתים
אועובדיםאחראיםבו,אושתגוףשישתהםבו
חתקבהוןהמניות,בזכותתקבתרווחים,בזכות

תמנותמנהתאובזכותההצבעה;

ניתן שבה הדרך את תהסדיר מוצע )ד( קטן בסעיף
תפנותתממונהבתתונהעתעובדחיצוניצ

בסעיףקטן)ה(מוצעתקבועכידינושתעובדחיצוני
תעובדי הנוגעות ההוראות תעניין המדינה עובד כדין
הציבורבחוקהעונשין,התשת"ז-77ע1,כגוןתענייןגיתוי

בהפרתחובהצ

בסעיףקטן)ו(מוצעתהקנותתעובדחיצוני,תשםסיוע
תממונה,סמכותדרישתמידעומסמכים,ובתבדשהפעתת
הסמכותכאמורתאושרמראשבידימפקח)שהוסמךתפי
10)ה(תחוק(צבמסגרתהסיועכאמור,רשאיהעובד סעיף
החיצוניתהתתוותתמפקחבעתכניסתותמקוםשישתמפקח
יסודסבירתהניחשקייםבומאגרמידעאושנעשהבו
שימושבמאגרמידעתפיסעיף23י)א()4(המוצעצסמכות
מהגוף תדרוש החיצוני תעובד תאפשר המידע דרישת
תמתווה בהתאם רתוונטיים ומסמכים ידיעות המפוקח
זה, במקרה ובאישורוצ המפקח ידי עת שנקבע הפיקוח

עם ובתיאום באישור תיעשה מסמך או ידיעה דרישת
המפקחהנוכחבמקום,אשרמנהתאתהתיךהפיקוחעת

כתשתביוצ

הפעתתהסמכותתדרישתהידיעותוהמסמכיםעת
ידיהעובדהחיצוניתתאפשרגםבשתבהבירורהמינהתי,

כאשרמופעתותסמכויותהפיקוחצ

בסעיףקטן)ז(מוצעיםתנאיהכשירותשעובדחיצוני
יידרשתעמודבהםצעתפיהמוצעעתעובדכאמורתהיות
בעתניסיוןומומחיותמתאימיםצכמוכן,מוצעכיהממונה
תאייתןאישורתשמשעובדחיצוניתמישהורשעבעבירה
פתיתיתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו
ראויתשמשעובדחיצוני,אושמתנהתנגדוהתיךפתיתי
בשתחשדתביצועעבירהכאמורצכמוכןתאיינתןאישור
תשמשעובדחיצוניתמישעתותתהימצאבמצבשתניגוד
ענייניםביןמיתויתפקידוכעובדחיצוניתביןענייןאישי

אחראותפקידאחרשתוצ

ס"חהתשת"ז,עמ'ו22צ 13
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"קרוב",שתעובדחיצוני-בןזוג,הורה,הורההורה,
זוג,יתד,אחאואחות,אואדם הורהשתבן
אחרהסמוךעתשותחנו,וכןבןזוגאויתדשת

כתאחדמהםצ

הפעתתסמכויות
תפיפרקד'1

בתקופתבחירות
בנוגעתמאגרמידע

שמפתגההיא
בעתתהשתיטהבו

מפקח,מפקחבכיראוחוקרתאיפעיתסמכותהנתונה23יזצ )א(
תותפיסעיפים23י)א()4(,23יבאו23יד)א()3(,תפיהעניין,
היא מפתגה אשר מידע מאגר תעניין בחירות, בתקופת
בעתתהשתיטהבו,אתאבאישוריושבראשועדתהבחירות

המרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אתאאםכןמצאכיהפעתתהסמכותכאמור
בותפגעבאופןמהותיביכותתהשתהמפתגההנוגעתבדבר
תהתמודדבבחירותאותנהתאתהקשרעםציבורהבוחרים,
וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעותהעתהסיכוןתפגיעה
העומד הציבורי באינטרס תפגיעה הסיכון ועת בפרטיות
בבסיסהפעתתהסמכות;יושבראשועדתהבחירותהמרכזית

רשאיתהתנותאישורכאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרידיןתעניין

התיכיםתפיסעיףזהצ

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

"קרוב",שתעובדחיצוני-בןזוג,הורה,הורההורה,
זוג,יתד,אחאואחות,אואדם הורהשתבן
אחרהסמוךעתשותחנו,וכןבןזוגאויתדשת

כתאחדמהםצ

הפעתתסמכויות
תפיפרקד'1

בתקופתבחירות
בנוגעתמאגרמידע

שמפתגההיא
בעתתהשתיטהבו

מפקח,מפקחבכיראוחוקרתאיפעיתסמכותהנתונה23יזצ )א(
תותפיסעיפים23י)א()4(,23יבאו23יד)א()3(,תפיהעניין,
היא מפתגה אשר מידע מאגר תעניין בחירות, בתקופת
בעתתהשתיטהבו,אתאבאישוריושבראשועדתהבחירות

המרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אתאאםכןמצאכיהפעתתהסמכותכאמור
בותפגעבאופןמהותיביכותתהשתהמפתגההנוגעתבדבר
תהתמודדבבחירותאותנהתאתהקשרעםציבורהבוחרים,
וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעותהעתהסיכוןתפגיעה
העומד הציבורי באינטרס תפגיעה הסיכון ועת בפרטיות
בבסיסהפעתתהסמכות;יושבראשועדתהבחירותהמרכזית

רשאיתהתנותאישורכאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרידיןתעניין

התיכיםתפיסעיףזהצ

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

לסעיף 23יז

סמכויות הפעתת שעניינו הסדר בחוק תעגן מוצע
תפיפרקד'1המוצע,בתקופתבחירות,בנוגעתמאגרמידע
שמפתגההיאבעתתהשתיטהבוצהסדרזהתכתיתותהבטיח
אתההגנההראויהעתהזכותתפרטיותוהאינטרסהעומד
בבסיסהפעתתהסמכותהרתוונטית,אתמותהצורךשת
מפתגהתהתמודדבבחירותותנהתאתהקשרעםציבור
הבוחריםצמוצעתקבועכימפקח,מפקחבכיראוחוקר,תפי
העניין,יוכתותהפעיתאתהסמכותהנתונהתהםתביצוע
פיקוחבמקום,תהגשתבקשהתמתןצוחיפושותפיסהאו
צוחדירהתחומרמחשבבמסגרתהפעתתסמכותהבירור
המינהתיאובמסגרתהפעתתסמכויותהאכיפה,כתפימאגר
מידעשמפתגההיאבעתתהשתיטהבו,רקתאחרשהממונה
פנהאתיושבראשועדתהבחירותהמרכזית)תהתן-יושב
ראשועדתהבחירות(,וקיבתאתאישורותהפעתתהסמכות
האמורהציובהרכיהסדרזהיחותעתפיהמוצעגםעת

מאגרמידעהמוחזקעתידימחזיקמטעמהשתמפתגהצ

הבחירות ועדת ראש יושב כי תקבוע מוצע עוד
ייתןאישורתהפעתתהסמכותהאמורה,אתאאםכןמצא
שת ביכותתה מהותי באופן תפגע זו סמכות הפעתת כי
המפתגהבעתתהשתיטהבמאגרתהתמודדבבחירותאו
תנהתאתהקשרעםציבורהבוחרים,וכיעוצמתהפגיעה
הצפויהעותהעתהסיכוןתפגיעהבפרטיותועתהסיכון

תפגיעהבאינטרסהציבוריהעומדבבסיסהפעתתהסמכות
ועדת ראש יושב כי תקבוע מוצע כן כמו הרתוונטיתצ
הבחירותיוכתתהתנותאתהאישורהאמורבתנאים)כגון,
חתק תגבי רק תופעת במקום הפיקוח סמכות כי תקבוע

מהמקוםהמדובר(צ

הבחירות, ועדת ראש יושב את תהסמיך מוצע גם
באישורועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרי

דיןתענייןהתיכיםתפיסעיףזהצ

לפרק ד'2 המוצע

פרקזהקובעמודתתפיקוחובירורמינהתיבגופים
גופים תעניין מיוחד הסדר בגיבוש הצורך ביטחונייםצ
אתהנובעמכךשחתקניכרמפעותתםהמסווגתשתגופים
ביטחונייםנוגעתמאגרימידע,וחשיפהשתגורםחיצוני

תמידעעתותהתהביאתפגיעהבביטחוןהמדינהצ

ועםזאת,קיימתחשיבותמיוחדתתפיקוחותאכיפה
שתהוראותהחוקהנוגעותתמאגרימידע,שמטרתןתהעניק
הגנהראויהתפרטיותםשתנושאיהמידעבמאגריםאתהצ
בגופים שמדובר מקום תוקף משנה מקבתים הדברים
ביטחוניים,אשרכחתקמפעיתותםותצורךמיתויתפקידם

אוספיםבאופןשיטתימידערבעתאנשיםצ

מתוךהבנהשתהקושיהמיוחדבענייןזה,מוצעתאמץ
מודתשתפיקוחפנימיבגופיםביטחונייםצעתפימודתזה,
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תחותהעתגופים
ביטחוניים

בסעיףזה-23יחצ )א(

"גוףביטחוני"-אחדמאתה:

משטרתישראת; )1(

צבאההגנהתישראת; )2(

שירותהביטחוןהכתתי; )3(

המוסדתמודיעיןותתפקידיםמיוחדים; )4(

מערךהסייברהתאומיכהגדרתובחוקתהסדרת )5(
הביטחוןבגופיםציבוריים;

הרשותתהגנהעתעדים; )ו(

שירותבתיהסוהר; )7(

משרדהביטחוןויחידותהסמךשתו; )8(

יחידותויחידותסמךשתמשרדראשהממשתה, )ע(
שעיקרפעיתותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעתיםהנכתתיםבצושהוציאשרהביטחוןתפי )10(
)3(בתוספתהראשונהתחוקתהסדרתהביטחון פרט
בגופיםציבוריים,ואשרשרהביטחוןהודיעעתיהם

תשר;

גוףאחרשקבעשרהביטחון,בצו,בהסכמתשר )11(
המשפטיםצ

הוראותסימניםב'ו־ג'בפרקד'1תאיחותועת)ב( )1(
גופיםביטחוניים,והפיקוחוהבירורהמינהתיבגופים

ביטחונייםיבוצעותפיהוראותפרקזהצ

פעותותהפיקוחיבוצעועתידימפקחפרטיותשהואעובד
הגוףהביטחוני,בהתאםתהנחיותהממונהצממצאיהמפקח
ידווחותממונהציובהרכיהוראותהחוקחתותבמתואןעת
הגופיםהביטחונייםופרקזהקובעאתהאופןשבויבוצעו

פעותותהפיקוחוהבירורהמינהתיבהנחייתהממונהצ

לסעיף 23יח

מוצעתקבועאתזהותהגופיםהביטחונייםשתגביהם
יחותוהוראותהפרקהמוצעצהגופיםהם:משטרתישראת,
המוסד הכתתי, הביטחון שירות תישראת, ההגנה צבא
התאומי, הסייבר מערך מיוחדים, ותתפקידים תמודיעין
הרשותתהגנהעתעדים,שירותבתיהסוהר,משרדהביטחון
ויחידותהסמךשתו,יחידותויחידותסמךשתמשרדראש
הממשתהשעיקרפעיתותןבתחוםביטחוןהמדינה,מפעתי

תהסדרת תחוק 20 בסעיף כמשמעותם הביטחון מערכת
הביטחוןבגופיםציבוריים,וכןגוףאחרשקבעשרהביטחון,

בצו,בהסכמתשרהמשפטיםצ

והבירור הפיקוח סמכויות כי הסעיף קובע עוד
המינהתיעתגופיםביטחונייםיבוצעותפיהוראותפרקד'2

המוצע,ותאתפיסימניםב'ו־ג'בפרקד'1המוצעצ

תחוק החמישית בתוספת המנויים הגופים תעניין
תהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,מוצעכיאופןהפעתת
הסמכויותהאמורותייקבעבנוהתשיגובשבהסכמהבין
מערךהסייברהתאומיתביןיחידתהפיקוחכמשמעותה
בסעיף10)ד(תחוקצזאת,בהתאםתרגישותהמידעוהמערכות
הממוחשבותהמצויותבגופיםאתהצעדתהסכמהעתנוהת

כאמור,תאיופעתוסמכויותכתפיגופיםאתהצ
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אופןהפעתתהסמכויותתפיסימניםב'ו־ג'בפרק )2(
ד'1תענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהחמישיתתחוק
בנוהת ייקבע ציבוריים, בגופים הביטחון תהסדרת
תבין התאומי הסייבר מערך בין בהסכמה שיגובש
יחידתהפיקוחכמשמעותהבסעיף10)ד(,וזאתבהתאם
תרגישותהמידעוהמערכותהממוחשבותהמצויות
בגופיםאתה;עדתגיבושנוהתבהסכמהכאמור,תא

יופעתוהסמכויותהאמורותכתפיגופיםאתהצ

שתא רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
תכתותבפרסוםברשומותשתצוכאמורבפסקה)11(תהגדרה
)א(,אתשמושתגוףשתגביו "גוףביטחוני"שבסעיףקטן
הוצאהצוהאמור,מטעמיםשתשמירהעתביטחוןהמדינה,
הגוף שת שמו את הכותת הצו, שת המתא הנוסח ואותם

האמור,יופקדאצתשרהמשפטיםצ

מינוימפקחפרטיות
בגוףביטחוני

ראשגוףביטחוני,בהתייעצותעםהממונה,ימנהאדם23יטצ )א(
תתפקידמפקחפרטיותבגוףהביטחוני)בפרקזה-המפקח
הפנימי(,בהתאםתתנאיכשירותוהכשרהשיורהעתיהם

הממונה,בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצ

המפקחהפנימיימונהתתקופתכהונהאחתבתבדשתא )ב(
תעתהעתשבעשניםצ

תאתופסקכהונתושתהמפקחהפנימיוהואתאיועבר )ג(
מתפקידואתאבהתייעצותעםהממונהצ

הכפוף הביטחוני הגוף עובד יהיה הפנימי המפקח )ד(
ישירותתראשהגוףהביטחוני,אותעובדבכירבגוףהביטחוני
הכפוףישירותתראשהגוףהביטחוני,והואיונחהמקצועית

בידיהממונהצ

יעסוק ותא נוסף תפקיד ימתא תא הפנימי המפקח )ה(
בעיסוקנוסף,העתותיםתהעמידאותובחששתניגודעניינים

במיתויתפקידותפיפרקזהצ

אופןהפעתתהסמכויותתפיסימניםב'ו־ג'בפרק )2(
ד'1תענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהחמישיתתחוק
בנוהת ייקבע ציבוריים, בגופים הביטחון תהסדרת
תבין התאומי הסייבר מערך בין בהסכמה שיגובש
יחידתהפיקוחכמשמעותהבסעיף10)ד(,וזאתבהתאם
תרגישותהמידעוהמערכותהממוחשבותהמצויות
בגופיםאתה;עדתגיבושנוהתבהסכמהכאמור,תא

יופעתוהסמכויותהאמורותכתפיגופיםאתהצ

שתא רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
תכתותבפרסוםברשומותשתצוכאמורבפסקה)11(תהגדרה
)א(,אתשמושתגוףשתגביו "גוףביטחוני"שבסעיףקטן
הוצאהצוהאמור,מטעמיםשתשמירהעתביטחוןהמדינה,
הגוף שת שמו את הכותת הצו, שת המתא הנוסח ואותם

האמור,יופקדאצתשרהמשפטיםצ

מינוימפקחפרטיות
בגוףביטחוני

ראשגוףביטחוני,בהתייעצותעםהממונה,ימנהאדם23יטצ )א(
תתפקידמפקחפרטיותבגוףהביטחוני)בפרקזה-המפקח
הפנימי(,בהתאםתתנאיכשירותוהכשרהשיורהעתיהם

הממונה,בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצ

המפקחהפנימיימונהתתקופתכהונהאחתבתבדשתא )ב(
תעתהעתשבעשניםצ

תאתופסקכהונתושתהמפקחהפנימיוהואתאיועבר )ג(
מתפקידואתאבהתייעצותעםהממונהצ

הכפוף הביטחוני הגוף עובד יהיה הפנימי המפקח )ד(
ישירותתראשהגוףהביטחוני,אותעובדבכירבגוףהביטחוני
הכפוףישירותתראשהגוףהביטחוני,והואיונחהמקצועית

בידיהממונהצ

יעסוק ותא נוסף תפקיד ימתא תא הפנימי המפקח )ה(
בעיסוקנוסף,העתותיםתהעמידאותובחששתניגודעניינים

במיתויתפקידותפיפרקזהצ

לסעיף 23יט

מוצעתקבועכיראשגוףביטחוניימנהאדםתמפקח
ויהיה פנימי מפקח שישמש הביטחוני, בגוף פרטיות
אחראיעתבדיקתעמידתושתהגוףהביטחוניבהוראות
החוקצהמפקחהפנימייהיהעובדהגוףהביטחוניויונחה
מקצועיתעתידיהממונהצמכיווןשהממונההואהגורם
המאסדרגםתענייןגופיםאתה,והואהמנחהמקצועיתאת
עבודתושתהמפקחהפנימי,המינויייעשהבהתייעצותעם
הממונהובהתאםתתנאיכשירותוהכשרהשייקבעועתידו
בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצבדרךזוגםיובטחכי
המפקחהפנימייעמודבאמותמידהדומותתאתהשבהן
עומדיםמפקחיםאחריםהממוניםבידיהממונהצמטעםזה
גםמוצעתקבועשתאתופסקכהונהשתמפקחפנימיאתא

בהתייעצותעםהממונהצ

עודמוצעתקבועתמפקחהפנימיתקופתכהונהאחת
שתעדשבעשנים,בדומהתמבקרשירותהביטחוןהכתתי
הכתתי, הביטחון שירות תחוק 13)ב( בסעיף כאמור אשר
חמש בת אחת כהונה תתקופת ממונה התשס"ב-2002,
עת תאסור מוצע כן כמו תהארכהצ ניתנת שאינה שנים
המפקחהפנימיתמתאתפקידנוסףהעתותתהעמידובחשש
תניגודענייניםבמיתויתפקידוצתבסוףמוצעתקבועכיהגוף
הביטחונייעמידתרשותהמפקחהפנימיאמצעיםהדרושים
תמיתויתפקידו,כגוןכוחאדםותקציבים,כדיתהבטיחכי
יהיהניתןתבצעאתפעותותהפיקוחבגופיםהביטחוניים

בהתאםתהנחיותהממונהצ
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הגוףהביטחונייעמידתרשותהמפקחהפנימיאמצעים )ו(
נאותיםהדרושיםתמיתויתפקידותפיפרקזהצ

תפקידיהמפקח
הפנימי

המפקחהפנימייפקחעתיישוםהוראותהחוקבגוףהביטחוני23כצ
ויקייםבקרהעתביצוען,וביןהשאר-

יכיןתוכניתעבודהשנתיתשתובאתאישורראשהגוף )1(
והממונה,תפיקוחעתקיוםהוראותהחוקותבירורהפרותשת

הוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג;

יבדוקאתנוהתיהגוףומדיניותהגוףבתחוםהפרטיות )2(
ועמידתםבהוראותהחוק;

יבררהפרותשתהוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף )3(
23כג,בהתאםתהנחיותהממונה;

ידווחתממונהבתאדיחוי,בכפוףתהוראותההתאמה )4(
שת ממצאים עת הגוף, עת החתות והמידור הביטחונית

פעותותהפיקוח,הבדיקהוהבירורשביצע;

יקייםבקרהעתאופןתיקוןתיקוייםשהתגתובממצאי )5(
הפיקוחוהבירור;

יקייםהכשרהוהדרכהשתעובדיהגוףבנושאיפרטיות; )ו(

יגישתראשהגוףותממונהדיןוחשבוןשנתיעתאופן )7(
ביצועתוכניתהפיקוחועתקיוםהוראותהחוקבגוףצ

סמכויותהמפקח
הפנימי

תצורךמיתויתפקידויהיותמפקחהפנימיהסמכויותהנתונות23כאצ
תמפקחתפיסימןב'תפרקד'1,וכןתחותעתיוהחובהתמחוק

מידעמדגמיכאמורבסעיף23י)ב(,בשינוייםהמחויביםצ

פעותות23כבצסמכויותהממונה ממצאי עת תממונה הפנימי המפקח דיווח )א(
פיקוחובירורשקיים,רשאיהממונה-

לסעיף 23כ

יישום עת יפקח הפנימי המפקח כי תקבוע מוצע
ביצוען, עת בקרה ויקיים הביטחוני בגוף החוק הוראות
וביןהשאריעשהאתאתה:יכיןתוכניתעבודהשנתית
שתובאתאישורםשתראשהגוףושתהממונה;יבדוקאת
ועמידתם הפרטיות בתחום הגוף ומדיניות הגוף נוהתי
בהוראותהחוק;יבררהפרותשתהוראותהחוקבהתאם
תהנחיותהממונה;ידווחתממונהבתאדיחויעתממצאים
בכפוף שביצע, והבירור הבדיקה הפיקוח, פעותות שת
תהוראותההתאמההביטחוניתוהמידורהחתותעתהגוף;
בממצאי שהתגתו תיקויים תיקון אופן עת בקרה יקיים
הפיקוחוהבירור;יקייםהכשרותוהדרכותשתעובדיהגוף
בנושאיפרטיותוכןיגישדיןוחשבוןשנתיעתאופןביצוע
תוכניתהפיקוחוקיוםהוראותהחוקתראשהגוףותממונהצ

יעית שתפיקוח קיומו את תהבטיח נועדו אתה כת
עתמיתויהוראותהחוקבגוףהביטחוני,ותאפשרתממונה

תהתוותאתמדיניותהפיקוחוהאכיפה,וכןתקבתהחתטות
פרטניותותתתהנחיותבהתאםתממצאיםצ

לסעיף 23כא

מוצעתקבועכיתמפקחהפנימייהיונתונותסמכויות
הפיקוחהנתונותתמפקחתפיסימןב'תפרקד'1כנוסחו
מדגמי, מידע תמחוק החובה עתיו תחות וכן המוצע,

המוטתתעתהממונהתפיסעיף23י)ב(המוצעצ

לסעיף 23כב

מוצעתקבועאתסמכויותהממונהאגבדיווחשת
המפקחהפנימיעתממצאיפיקוחובירורמינהתישקיים
בגוףביטחוניצכאמור,הממונההואזהשמתווהאתמדיניות
הפיקוחוהאכיפהבגוףהביטחוניותונתוןשיקותהדעת,
או המינהתי במסתות תבחור אם תממצאים, בהתאם
במסתותהפתיתיצבהתאם,מוצעכיהממונהיוכתתהורות
תמפקחהפנימיתקייםפעותותמשתימותאונוספות,תרבות
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תהורותתמפקחהפנימיתקייםפעותותמשתימות )1(
אופעותותנוספות,תרבותתיקוןתיקויים;

תהשתמשבסמכויותהמסורותתותפיפרקד'3 )2(
המנויות ההוראות מן הוראה הופרה כי מצא אם

בסעיף23כגצ

)א(, קטן בסעיף כאמור הממצאים כי הממונה סבר )ב(
מעתיםחשדתביצועעבירהתפיחוקזהאושנודעתובדרך
אחרתעתביצועעבירהכאמור,יהיונתונותתחוקרסמכויות
23יד,אתאאםכןהייתהרשותאחרת האכיפהתפיסעיף

המוסמכתעתפידיןתחקורעבירותבאותוגוףביטחוניצ

תאיעשהחוקראוממונהשימושבסמכויותיותפיפרק )ג(
זהכתפיגוףביטחוני,אתאתאחרשעברהתאמהביטחונית
הכתתי, הביטחון שירות תחוק 15 בסעיף כמשמעותה

התשס"ב-142002צ

פרק ד'3: אמצעי אכיפה מינהליים

תהורותתמפקחהפנימיתקייםפעותותמשתימות )1(
אופעותותנוספות,תרבותתיקוןתיקויים;

תהשתמשבסמכויותהמסורותתותפיפרקד'3 )2(
המנויות ההוראות מן הוראה הופרה כי מצא אם

בסעיף23כגצ

)א(, קטן בסעיף כאמור הממצאים כי הממונה סבר )ב(
מעתיםחשדתביצועעבירהתפיחוקזהאושנודעתובדרך
אחרתעתביצועעבירהכאמור,יהיונתונותתחוקרסמכויות
23יד,אתאאםכןהייתהרשותאחרת האכיפהתפיסעיף

המוסמכתעתפידיןתחקורעבירותבאותוגוףביטחוניצ

תאיעשהחוקראוממונהשימושבסמכויותיותפיפרק )ג(
זהכתפיגוףביטחוני,אתאתאחרשעברהתאמהביטחונית
הכתתי, הביטחון שירות תחוק 15 בסעיף כמשמעותה

התשס"ב-142002צ

פרק ד'3: אמצעי אכיפה מינהליים

תיקוןתיקויים,וכןתהשתמשבסמכויותהמסורותתותפי
פרקד'3המוצע)תענייןזהישתצייןכיהסמכותתחדור
מינהתי, בירור במסגרת משפט בית בצו מחשב תחומר
תבוצעעתידיהמפקחהפנימי(צכמוכן,במקריםשבהם
סבורהממונהכיהממצאיםמעתיםחשדתביצועעבירות
עתהוראותהחוק,אושנודעתובדרךאחרתעתביצוע
עבירהכאמור,יהיונתונותתחוקרשהוסמךתפיהחוקועבר
התאמהביטחוניתמתאימה,סמכויותהאכיפההמנויות
בסימןד'בפרקד'1המוצע,אתאאםכןהייתהרשותאחרת

המוסמכתתחקורעתפידיןעבירותבאותוגוףביטחוניצ

לפרק ד'3 המוצע

כפישפורטבדבריההסברתפרקד'1המוצע,האכיפה
במישורהפתיתיתבדהאינהמספקתפתרוןמתאתאכיפת
הוראותחוקהגנתהפרטיותהנוגעותתמאגרימידעצמורכבותם
בתגובה ועיכוב תסרבות מביאה הפתיתיים ההתיכים שת
הנאותהתמעשיהעבירהצכמוכן,תעיתיםהתגובהההותמת
אתנסיבותביצועההפרהאינהמצדיקהאתהאכיפהבמישור

הפתיתידווקאשאמורהתהיותמופעתתבמקריםחמוריםצ

אכיפה במנגנוני השימוש גובר האחרונות, בשנים
מינהתיים,ובראשםהטתתעיצוםכספי,ככתיםחתופיים
שימוש נעשה ארוכות שנים במשך הפתיתיצ תמשפט
באכיפההפתיתיתגםתהפרותשתהוראותחוקרגותטוריות,
שכןההפרותהוגדרוכעבירותפתיתיות)המסווגותבעותם
דיניהעונשיןכעבירותשהןmalaprohibita,קרי:עבירות
הסדר(צעםהשניםגברההתפיסהכימנגנוןשתאכיפה
מינהתית,קריהטתתסנקציותבידירשותמינהתיתותא
בידיביתמשפט,מתאיםיותרתטיפותבהפרותשתהוראות

חוקרגותטוריותצ

האכיפה תעומת המינהתית, האכיפה שת יתרונה
תגובה המאפשרת הפעתתה, ביעיתות טמון הפתיתית,

מהירהתהפרהומסייעתבכךתהחזיראתהמפוקחתמשטר
ציותצתכן,ההפרותשבשתהןמופעתתאכיפהמינהתיתהןרק
הפרותשקת,פשוטוברורתהיווכחבקיומןתנוכחמקצועיותו
שתהממונה,שהואהמאסדרשתהתחום,והיכרותואת
ההוראותהמחייבותאתהפועתיםבתחוםשעתיוהואאמוןצ
הפרותאתהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעתכן
-אינןדורשותבירורשתיסודנפשישאינורתוונטיבהקשר

שתהוכחתהפרתההוראותהרגותטוריותצ

נוסףעתכך,הטתתהסנקציההמינהתית-העיצום
הסנקציה הפתיתיתצ הסנקציה מהטתת שונה הכספי,
המינהתיתהיאסנקציהכספיתואיתוהסנקציההפתיתית
יכותהתהטיתגםהגבתותעתהחירות)דוגמתעונשמאסר(צ
הסנקציההמינהתיתאינהמתווהבקתוןהחברתיהמתווה

בהרשעהבפתיתיםואינהגוררתאחריהרישוםפתיתיצ

הפרטיות הגנת בתחום העותמית תמגמה בהתאם
במאגרימידעותמגמההמתוארתתעיתבתחוםהאכיפה
יתרונות ובשת בישראת, פיקוח רשויות בידי החתופית
בחוק תעגן מוצע תעית, המתוארים המינהתית האכיפה
סמכותתממונהאותמישהואיאצותתואתסמכותותעניין
זה)ראוסעיף23מוהמוצע(,תהטיתסנקציהמינהתיתבשת
הפרתחתקמהוראותהחוק,המתאימותתאכיפהבדרךזוצ
בכךתינתןתממונהאותמישהממונהאצתתואתסמכותו
כאמור,סמכותיעיתהומידתיתשמאפשרתתטפתבמקרים
שתאי־ציותתחוקבאופןמדורגשהותםאתסוגיההפרות

השונותואתנסיבותהביצועהשונותשתהןצ

זו,המאפשרתאכיפהבאמצעיםמינהתיים, סמכות
הנוגע בכת השאר בין המינהתי, המשפט תכתתי כפופה
המינהתית, הסנקציה תהטתת הנדרשות הראיות תדיות
תזכותהשימועבטרםהטתתה,ותזכותתעתורנגדההחתטה

המינהתיתתאחרקבתתהצ

ס"חהתשס"ב,עמ'ע17צ 14
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סימן א': הטלת עיצום כספי

בסעיףזה-23כגצעיצוםכספי )א(

"מידערגית"-מידעשאינומידעבעתרגישותמיוחדת;

"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטתהתן,תפיהעניין:

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )1(
עתמספראנשיםשאינועותהעת1,000,שישבורק
5,000שקתיםחדשים;ואםישבוגם מידערגית-
מידעבעתרגישותמיוחדת-50,000שקתיםחדשים;

לסימן א'

לסעיף 23כג

סעיףזהמסמיךאתהממונהתהטיתעיצוםכספיבשת
הפרתהוראותהחוקהמנויותבסעיףצ

תכתית היא המינהתית הסנקציה שת תכתיתה
שת הפרות ביצוע כי מניחה היא הרתעתית־מניעתיתצ
עבירותהסדרנעשהמתוךשיקותיםתועתתנייםשתהמפר,
שסבור,תמשת,שאי־קיוםההוראהעשויתחסוךתוהוצאותצ
מסיבהזוגובההסכוםשתהעיצוםהכספינועדתמנועאת
התמריץהכתכתיתהפראתהחוק,קריתנטרתאתקיומה
שת"ההפרההיעיתה"צעםזאת,גובההסכוםשתהעיצום
הכספיצריךתהיותמידתיותאתסכןאתהמשךפעיתותו
הכתכתיתשתהמפר,שכןמטרתהסנקציההמינהתיתהיא
החזרתהמפוקחתמשטרציותותאתגרוםבפועתתהפסקת

פעיתותוצ

ההפרותהמנויותבסעיףזה,מחותקותתשתושקבוצות
תפידרגתחומרהעותהצההוראותהמנויותבסעיףקטן)ד(
הןההפרותהחמורותביותר-ותכןהפרתןיכותהתהביא

תהטתתהעיצוםהכספישבמדרגהחומרההגבוהביותרצ

יצויןכיעתפיהמוצעיהיהניתןתהטיתעיצוםכספי
רקעתהגורמיםהמפוקחיםשעתיהםמוטתותחובותתפי
החוק,קריבעתשתיטהבמאגרמידעהמחזיקבמאגרמידע,
אומנהתמאגרמידע,תפיהענייןצעודיובהרכיתפיסעיף
קטן)ד()1(עד)3(כנוסחוהמוצע,יהיהאפשרתהטיתעיצום
כספיעתבעתשתיטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגרמידעאו
מנהתמאגרמידעשעשושימושבמידעממאגרמידעשתא
תמטרהשתשמהנמסר,בתאהרשאהאובחריגהמהרשאה,
אושהחזיקובמידעממאגרמידעבתאהרשאהאובחריגה
ותא מידע, במאגר שמקורו מידע כת תגבי וזאת ממנה,
רקתגבימידעממאגרהמידעשבשתיטתם,בהחזקתםאו

בניהותםשתאותםגורמיםמפוקחיםצ

קביעתסכוםהעיצוםהכספיביחסתהפרותהמנויות
בסעיף23כגהמוצע,מבוססתעתמדרגהפרותאשרבבסיסו
סכוםבסיסיצשניפרמטריםמשפיעיםעתהסכוםהבסיסי,

ומכאןעתסכוםהעיצוםהכספי,שהממונהרשאיתהטית:
)ככת במאגר מידע יש אודותיהם שעת האנשים מספר
גדת( הכספי העיצום סכום כך - יותר גדות שהמספר
ורגישותהמידע)הפרותביחסתמידעבעתרגישותמיוחדת
יגררוהגדתהשתהעיצוםהכספי(צגםמידתחומרתהשת
ההפרהמשפיעהעתגובההעיצוםהכספי)הדברמתבטא

במכפתותשתפי2ופי4מהסכוםהבסיסי(צ

את תהסמיך )ה(, קטן בסעיף מוצע, כך עת נוסף
הממונהתהטיתעיצוםכספיבשתהפרתהוראותשנקבעו
תתוספת א' בטור המנויות הפרטיות, הגנת חוק מכוח
במטרה זאת, התוספת(צ - )תהתן המוצע כנוסחה תחוק
תאפשרהטתתעיצוםכספיבשתהפרתההוראותהקבועות
בתקנותאבטחתמידע,בהתאםתפירוטותסכומיםהקבועים
בתוספתצסכומיםאתהנקבעובשיםתבתחומרתההפרה
ותרמתהאבטחהשחתהעתמאגרהמידעהמסויםשבקשר
אתיוהיאבוצעה,בהתאםתהוראותתקנותאבטחתמידעצ
רמותהאבטחהמבוססותבעיקרןעתהיקףהמידעשבמאגר

המידע,מידתרגישותו,ומספרבעתיההרשאהבוצ

כמוכןמוצע,בסעיףו1תהצעתהחוק,תהסמיךאתשר
המשפטיםתתקןאתהתוספת,הןתענייןגובההעיצומים
תהטית שניתן תענייןההוראות והן בה הכספייםהנקוב
אחרות הוראות שת הפרה - הפרתן בשת כספי עיצום
בתקנותאבטחתהמידעאושתהוראותבתקנותאחרות
תפיהחוק,וזאתכדיתאפשרהתאמהשתיעדיהאכיפה
בסוג ותשינויים הטכנותוגיה תהתפתחות ואמצעיה

האיומיםעתהפרטיותוהשתכותיהםעתנושאיהמידעצ

מידע, 17תחוקקובעכיבעתשתיטהבמאגר סעיף
מחזיקבמאגרמידעאומנהתמאגרמידע,אחראים,כת
אחדמהם,תאבטחתהמידעשבמאגרהמידעצחובתבעת
השתיטהתוודאכיהמידעשבמאגרהמידעמאובטחכראוי,
המשמש חיצוני גורם עם התקשר הוא כאשר גם חתה
זו,מוצע, כמחזיקמטעמובמאגרצכפועתיוצאשתחובה
בסעיףקטן)ו(כנוסחוהמוצע,תאפשרהטתתעיצוםכספי
עתבעתהשתיטהבמאגרמידעבמקריםשבהםהוטתעיצום
פעת תא השתיטה ובעת מאגר, באותו המחזיק עת כספי

תהפסקתההפרהבידיהמחזיקצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )2(
עותהעת ואינו 1,000 עתמספראנשיםהעותהעת
שקתים 10,000 - רגית מידע רק בו שיש ,10,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

100,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )3(
עתמספראנשיםהעותהעת10,000ואינועותהעת
שקתים 20,000 - רגית מידע רק בו שיש ,100,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

200,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )4(
עתמספראנשיםהעותהעת100,000ואינועותהעת
1,000,000,שישבורקמידערגית-40,000שקתים
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

400,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעשישבומידע )5(
עתמספראנשיםהעותהעת1,000,000,שישבורק
מידערגית-80,000שקתיםחדשים;ואםישבוגם
מידעבעתרגישותמיוחדת-800,000שקתיםחדשיםצ




23)בפרק הפראדםאוגוףציבוריכהגדרתובסעיף )ב(
זה-גוףציבורי(הוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורט
תהתן,תפיהעניין,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספי

תפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

ניהתאוהחזיקמאגרמידעהחייבברישוםשתא )1(
בהתאםתהוראותסעיף8)א(;

תאמסרתממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיף )2(
ע)ב()1(,בניגודתהוראותסעיף8)ג1(;

כתתפרטיםשאינםנכוניםבבקשהתרישוםמאגר )3(
מידעשהוגשהתפיסעיףע;

תאהודיעתממונהעתשינויבפרטיםהמנויים )4(
בסעיףע)ב(אובפרטיםשנקבעותפיסעיףע)ג(,בניגוד
תהוראותסעיףע)ד(,אותאהודיעעתהפסקתפעותתו

שתמאגרהמידע,בניגודתהוראותאותוסעיף;

ניהתאוהחזיקמאגרמידעהמשמשתשירותי )5(
דיוורישיר,בתישישבידורישוםהמצייןאתהמקור
שממנוקיבתכתאוסףנתוניםהמשמשתצורךמאגר
המידעומועדקבתתווכןתמימסרכתאוסףנתונים

כאמור,בניגודתהוראותסעיף17ה;

תאפירט,עתדרישתמידע,כיהואמוסרדרך )ו(
קבעמידעבהתאםתסעיף23ג,בניגודתהוראותסעיף

23ד)א(;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )2(
עת 1,000ואינועותה עתמספראנשיםהעותהעת
שקתים 10,000 - רגית מידע רק בו שיש ,10,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

100,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )3(
עתמספראנשיםהעותהעת10,000ואינועותהעת
שקתים 20,000 - רגית מידע רק בו שיש ,100,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

200,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )4(
עתמספראנשיםהעותהעת100,000ואינועותהעת
1,000,000,שישבורקמידערגית-40,000שקתים
חדשים;ואםישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-

400,000שקתיםחדשים;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעשישבומידע )5(
עתמספראנשיםהעותהעת1,000,000,שישבורק
מידערגית-80,000שקתיםחדשים;ואםישבוגם
מידעבעתרגישותמיוחדת-800,000שקתיםחדשיםצ

23)בפרק הפראדםאוגוףציבוריכהגדרתובסעיף )ב(
זה-גוףציבורי(הוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורט
תהתן,תפיהעניין,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספי

תפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:




ניהתאוהחזיקמאגרמידעהחייבברישוםשתא )1(
בהתאםתהוראותסעיף8)א(;

תאמסרתממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיף )2(
ע)ב()1(,בניגודתהוראותסעיף8)ג1(;

כתתפרטיםשאינםנכוניםבבקשהתרישוםמאגר )3(
מידעשהוגשהתפיסעיףע;

תאהודיעתממונהעתשינויבפרטיםהמנויים )4(
בסעיףע)ב(אובפרטיםשנקבעותפיסעיףע)ג(,בניגוד
תהוראותסעיףע)ד(,אותאהודיעעתהפסקתפעותתו

שתמאגרהמידע,בניגודתהוראותאותוסעיף;

ניהתאוהחזיקמאגרמידעהמשמשתשירותי )5(
דיוורישיר,בתישישבידורישוםהמצייןאתהמקור
שממנוקיבתכתאוסףנתוניםהמשמשתצורךמאגר
המידעומועדקבתתווכןתמימסרכתאוסףנתונים

כאמור,בניגודתהוראותסעיף17ה;

תאפירט,עתדרישתמידע,כיהואמוסרדרך )ו(
קבעמידעבהתאםתסעיף23ג,בניגודתהוראותסעיף

23ד)א(;
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בהתאם שמסר המידע שת רישום קיים תא )7(
תסעיף23ג,בניגודתהוראותסעיף23ד)ב(;

תאהודיעתממונהכיהואמקבתדרךקבעמידע )8(
בהתאםתסעיף23גוהמידענאגרבמאגרמידע,בניגוד

תהוראותסעיף23ד)ג(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )ע(
מנהתמאגרשתאמסרתמפקחמסמךאועותקמחומר

מחשב,בניגודתהוראותסעיף23י)א()2(או)3(צ

כמפורט זה, חוק תפי מההוראות הוראה אדם הפר )ג(
תהתן,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראות

פרקזהבשיעורשתכפתהסכוםהבסיסי:

הפרהוראהתהפסקתהפרהשנתןתוהממונה )1(
תפיסעיף8א)ב(;

פנהתאדםתקבתתמידעתשםהחזקתואושימוש )2(
בובמאגרמידע,בתישמסרתוהודעהכנדרשבסעיף11;

סירבתאפשרתאדםשמידעעתיומוחזקבמאגר )3(
מידעתעייןבמידעשעתיו,בניגודתהוראותתפיסעיף13;

שהודיע בתי שברשותו במידע שינוי ביצע )4(
עתיותכתמישקיבתאתהמידע,בניגודתהוראותתפי

סעיף14)ב(;

תאהודיעתמבקשעתסירובתתקןמידעהמצוי )5(
במאגרמידעשבבעתותואותמוחקו,בניגודתהוראות

תפיסעיף14)ג(;

תאתיקןמידעהמצויבמאגרמידעשבהחזקתו, )ו(
בניגודתהוראותסעיף14)ד(;

שונים בעתים בשתיטת מידע במאגרי החזיק )7(
בתישהבטיחכיאפשרותהגישהתכתמאגרתהיה
נתונהרקתמישהורשותכךבמפורשבהסכםבכתב
בינותביןבעתהשתיטהבאותומאגר,בניגודתהוראות

סעיף17א)א(;

תאמינהאחראיעתהגנתמידע,בניגודתהוראות )8(
סעיף17ב)א(;

ניהתאוהחזיקמאגרמידעהמשמשתשירותי )ע(
או במרשם רשום היה שהמאגר בתא ישיר, דיוור
שאחתממטרותיוהרשומותשתהמאגרהיאשירותי

דיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ד;

פנהתאדםבדיוורישירשתאבהתאםתהוראות )10(
סעיף17ו)א(תחוק;

תסעיף בהתאם אדם שת תדרישתו נענה תא )11(
17ו)ב(,שמידעהמתייחסאתיויימחקממאגרמידע

המשמשתדיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ו)ד(;
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בהתאם אדם שת תדרישתו נענה תא )12(
יימסר תא אתיו, המתייחס מידע כי 17ו)ג(, תסעיף
תאדם,תסוגבניאדםאותאנשיםמסוימים,בניגוד

תהוראותסעיף17ו)ד(צ

כמפורט זה, חוק תפי מההוראות הוראה שהפר מי )ד(
תהתן,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראות

פרקזהבשיעורשתפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

במאגר מחזיק או מידע במאגר שתיטה בעת )1(
שהשתמשבמידע,תרבותידיעהעתענייניוהפרטיים
שתאדםאףשאינהבגדרמידע)בפרקזה-ידיעה
עתענייניוהפרטייםשתאדם(,ממאגרמידע,שתא
מטעמו תאחר שהרשה או נמסרו, שתשמה תמטרה
תמטרה שתא כאמור בידיעה או במידע תהשתמש

שתשמהנמסרו,בניגודתהוראותסעיף10ב;

במאגר מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )2(
ידיעה תרבות במידע, שהשתמש מאגר מנהת או
בתא מידע, ממאגר אדם, שת הפרטיים ענייניו עת
הרשאהשתבעתהשתיטהבמאגרהמידע,אובחריגה

מהרשאהכאמור,בניגודתהוראותסעיף10ג)א(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )3(
מנהתמאגרשהחזיקבמידעאובידיעהעתענייניו
הפרטייםשתאדם,ממאגרמידע,בתאהרשאהשת
בעתהשתיטהבמאגרהמידעאובחריגהמהרשאה
זה, תעניין 10ג)ב(; סעיף תהוראות בניגוד כאמור,

"החזקה"-כהגדרתהבסעיף10ג)ב(צ

תפי שנקבעו התקנות מהוראות הוראה אדם הפר )ה(
רשאי עתיו, החתה תתוספת, א' בטור כמפורט ו3, סעיף
הממונהתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזהבסכום
הקבועתגביובטורב',בטורג'אובטורד'תצידה,תפיהענייןצ

תשתום)ו( דרישת מידע במאגר תמחזיק נמסרה )1(
בשתהפרתהוראהכאמורבסעיףקטן)ה(,יודיעעת
העתק בצירוף במאגר השתיטה תבעת הממונה כך
תבעת ויורה תמחזיק, שנמסרה התשתום מדרישת
בידי ההפרה תהפסקת תפעות במאגר השתיטה

המחזיק,והכותבפרקזמןכפישיורההממונהצ

בהתאם אדם שת תדרישתו נענה תא )12(
יימסר תא אתיו, המתייחס מידע כי 17ו)ג(, תסעיף
תאדם,תסוגבניאדםאותאנשיםמסוימים,בניגוד

תהוראותסעיף17ו)ד(צ

כמפורט זה, חוק תפי מההוראות הוראה שהפר מי )ד(
תהתן,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראות

פרקזהבשיעורשתפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

במאגר מחזיק או מידע במאגר שתיטה בעת )1(
שהשתמשבמידע,תרבותידיעהעתענייניוהפרטיים
שתאדםאףשאינהבגדרמידע)בפרקזה-ידיעה
עתענייניוהפרטייםשתאדם(,ממאגרמידע,שתא
מטעמו תאחר שהרשה או נמסרו, שתשמה תמטרה
תמטרה שתא כאמור בידיעה או במידע תהשתמש

שתשמהנמסרו,בניגודתהוראותסעיף10ב;

במאגר מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )2(
ידיעה תרבות במידע, שהשתמש מאגר מנהת או
בתא מידע, ממאגר אדם, שת הפרטיים ענייניו עת
הרשאהשתבעתהשתיטהבמאגרהמידע,אובחריגה

מהרשאהכאמור,בניגודתהוראותסעיף10ג)א(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )3(
מנהתמאגרשהחזיקבמידעאובידיעהעתענייניו
הפרטייםשתאדם,ממאגרמידע,בתאהרשאהשת
בעתהשתיטהבמאגרהמידעאובחריגהמהרשאה
זה, תעניין 10ג)ב(; סעיף תהוראות בניגוד כאמור,

"החזקה"-כהגדרתהבסעיף10ג)ב(צ

תפי שנקבעו התקנות מהוראות הוראה אדם הפר )ה(
רשאי עתיו, החתה תתוספת, א' בטור כמפורט ו3, סעיף
הממונהתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזהבסכום
הקבועתגביובטורב',בטורג'אובטורד'תצידה,תפיהענייןצ

תשתום)ו( דרישת מידע במאגר תמחזיק נמסרה )1(
בשתהפרתהוראהכאמורבסעיףקטן)ה(,יודיעעת
העתק בצירוף במאגר השתיטה תבעת הממונה כך
תבעת ויורה תמחזיק, שנמסרה התשתום מדרישת
בידי ההפרה תהפסקת תפעות במאגר השתיטה

המחזיק,והכותבפרקזמןכפישיורההממונהצ
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תאהופסקהההפרהכאמורבפסקה)1(,רשאי )2(
עת הודעה במאגר השתיטה תבעת תמסור הממונה
כוונתחיובכאמורבסעיף23כגבשתאותההפרה,
ויחותותגביבעתהשתיטהבמאגרתענייןאותההפרה,
בשינוייםהמחויבים,ההוראותתפיסימןזה,כאיתוהיה
המפר;סכוםהעיצוםהכספישיוטתעתבעתהשתיטה
במאגרבשתהפרהכאמוריהיההסכוםשניתןתהטית

עתהמחזיקבשתאותההפרהצ

הודעהעתכוונת
חיוב

היהתממונהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראה23כדצ )א(
23כג)בפרקזה- מההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף
המפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותוסעיף,
ימסורתמפרהודעהעתהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספי

)בפרקזה-הודעהעתכוונתחיוב(צ

בהודעהעתכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אתה:

המעשה(, - זה )בפרק המחדת או המעשה )1(
המהווהאתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו; )2(

זכותושתהמפרתטעוןאתטענותיובפניהממונהתפיהוראות )3(
סעיף23כהוכייראואתההודעהעתכוונתחיובכדרישתתשתום

אםהמפרתאיממשאתהזכותהאמורה,כאמורבסעיף23כו)ד(;

הסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספיבשתהפרהנמשכת )4(
אוהפרהחוזרתתפיהוראותסעיף23כז,ושיעורהתוספתצ

מפרשנמסרהתוהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיף23כהצזכותטיעון
23כדרשאיתטעוןאתטענותיו,בכתב,בפניהממונה,תעניין
הכוונהתהטיתעתיועיצוםכספיותענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה;הממונהרשאיתהאריךאת

התקופההאמורה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

הסמכותהמוצעתנועדהתמקרהשבוהממונהקבע
כיהמחזיקהפראתהוראותהתקנותהמפורטותבתוספת,
הטיתעתיועיצוםכספיוהורהתותתקןאתההפרה,אך
המחזיקתאתיקןאתההפרהצכדישתאייווצרמצבשבו
ההפרהאינהמתוקנתבתישגורםכתשהונושאבאחריות
תכך,מוצעתקבועכיהממונהיודיעתבעתהשתיטהבמאגר
המידעבדברדרישתתשתוםשנמסרהתמחזיקבשתהפרת
הוראהשנקבעהבתקנותאבטחתמידע,ויורהתותפעות
שייקבע זמן פרק בתוך המחזיק, בידי ההפרה תהפסקת
תבעת גם תימסר ההפרה, הופסקה תא אם בהודעהצ
השתיטההודעהעתכוונתחיובתפיסעיף23כדהמוצע,
בשתאותההפרה,ויחותותגביבעתהשתיטה,תענייןאותה
הפרה,ההוראותתפיסימןא'המוצע)הטתתעיצוםכספי(צ
ויובהרכיזכותושתבעתשתיטהבמאגרמידעתטעוןאת
טענותיותפניהממונהחתההןתענייןעצםקביעתהממונה

כאמור בתקנות שנקבעה ההוראה את הפר המחזיק כי
והןתענייןהכוונהתהטיתעתבעתהשתיטהעיצוםכספי

ותענייןסכומוצ

לסעיפים 23כד ו־23כה

בסעיפיםאתהמוצעתקבועאתאופןהפעתתהסמכות
ההוראות הן המוצעות ההוראות כספיצ עיצום תהטית
המקובתותבהסדריהחקיקההכותתיםכברהיוםסמכות
זוצהוראותמפורטותאתהנועדותהבטיחזכויותבסיסיות
שתמפרבמסגרתהתיךמינהתיראוי,הפעתהשוויוניתשת

הסמכותביחסתמפריםושקיפותשתפעותתהממונהצ

השתבהראשוןבהפעתתהסמכותכתפימפוקחשיש
תהניח סביר יסוד עת המעידה ראייתית תשתית תגביו
כיבוצעהעתידוהפרהשתהוראותהחוק,הואמשתוח
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החתטתהממונה
ודרישתתשתום

הממונהיחתיט,תאחרששקתאתהטענותשנטענותפי23כוצ )א(
סעיף23כה,אםתהטיתעתהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא
תהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיתפיהוראותסעיף23כחצ

החתיטהממונהתפיסעיףקטן)א(- )ב(

תו ימסור - כספי עיצום המפר עת תהטית )1(
דרישה,בכתב,תשתםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה
-דרישתתשתום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכום

העיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופהתתשתומו;

שתאתהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתו )2(
הודעהעתכך,בכתבצ

בדרישתהתשתוםאובהודעה,תפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהתאתנימוקיהחתטתוצ

תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף23כה )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעת
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרה

תמפרבמועדהאמורצ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע23כזצ הכספי העיצום עת ייווסף נמשכת בהפרה )א(
תאותההפרה,החתקהחמישיםשתותכתיוםשבונמשכת

ההפרהצ

החתטתהממונה
ודרישתתשתום

הממונהיחתיט,תאחרששקתאתהטענותשנטענותפי23כוצ )א(
סעיף23כה,אםתהטיתעתהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא
תהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיתפיהוראותסעיף23כחצ

החתיטהממונהתפיסעיףקטן)א(- )ב(

תו ימסור - כספי עיצום המפר עת תהטית )1(
דרישה,בכתב,תשתםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה
-דרישתתשתום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכום

העיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופהתתשתומו;

שתאתהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתו )2(
הודעהעתכך,בכתבצ

בדרישתהתשתוםאובהודעה,תפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהתאתנימוקיהחתטתוצ

תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף23כה )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעת
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרה

תמפרבמועדהאמורצ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע23כזצ הכספי העיצום עת ייווסף נמשכת בהפרה )א(
תאותההפרה,החתקהחמישיםשתותכתיוםשבונמשכת

ההפרהצ

הודעה - )תהתן כספי עיצום תהטית כוונה עת הודעה
עתכוונתחיוב(צהודעהזומבהירהתמפרכיתממונהיש
תשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעתביצועהפרהעתידוצ
עודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספישצפוי
תהיותמוטתעתהמפרבשתביצועההפרההאמורה,כפי

שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשתפניהממונהצ

בסעיף23כההמוצעמעוגנתזכותהטיעוןשתהמפר
תפניהרשות,כמקובתבהתיךמינהתיצתפיאותוסעיף,מפר
שנמסרהתוהודעהעתכוונתחיובכאמור,רשאיתטעוןאת
טענותיובכתבתפניהממונההןתענייןהכוונהתהטיתעתיו
עיצוםכספיוהןתגביסכומו,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה
תוההודעה,והממונהרשאיתהאריךאתהתקופההאמורה
בתקופהנוספתצתמפרזכותתטעוןאתטענותיובכתב,אך
תממונהשמורההזכותתהיענותתבקשתמפרתטעוןאת

טענותיובעתפהתפניהממונהצ

לסעיף 23כו

מוצעתקבועכירקתאחרששקתהממונהאתטענות
המפר,יחתיטאםישתהטיתעיצוםכספיומהגובהוצאם
הממונהיחתיטכיתאהתגתועובדותחדשותהסותרות
אוהמשנותאתהתשתיתהראשוניתשעתיהנסמךכיאכן

בוצעההפרה,הואיטיתעתהמפרעיצוםכספיצ

סכוםהעיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעת
תפני הביא המפר אם מופחת, בסכום או חיוב, כוונת

הממונה יכות שבשתהן נסיבות תקיום עדות הממונה
תהפעיתאתסמכותותהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי

תפיסעיף23כחהמוצעצ

תמפר ישתח כספי, עיצום תהטית הממונה החתיט
הכספי העיצום סכום את יציין ובה תשתום דרישת
המעודכןצהחתיטהממונהשתאתהטיתעיצוםכספי,ימסור

הודעהעתכךתמפר,בכתבצ

תהפוך טענותיו, את תטעון שתא בחר המפר אם
)כתומר תסופית החיוב כוונת עת הראשונית ההודעה
ת"דרישתתשתום"(,בחתוף30ימיםמהמסירהתמפר,ויהיה

עתהמפרתשתםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהצ

לסעיף 23כז

חתקמההפרותהרגותטוריותהןהפרותנמשכותתפי
נמשכת, הפרה היא הפרה שכאשר תקבוע מוצע טבעןצ
החתק הפרה, תאותה הקבוע הכספי העיצום עת ייווסף
בהפרה ההפרהצ נמשכת שבו יום תכת שתו החמישים
חוזרת,מוצעתקבועכייוטתעתהמפרכפתהעיצוםהכספיצ
בתוך החוק מהוראות הוראה הפרת היא חוזרת הפרה
שנתייםמההפרההקודמתשתאותההוראהשבשתההוטת
עתהמפרעיצוםכספיאושבשתההורשעצהעיצוםהמוטת
תמפר ביחס הננקט האמצעי הסתמת את מבטא בשתה

רצידיביסטצ
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הקבוע הכספי העיצום עת ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
תאותההפרה,סכוםהשווהתעיצוםהכספיכאמור;תעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותתפיחוקזה,
כאמורבסעיף23כג,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותה
הוראהשבשתההוטתעתהמפרעיצוםכספיאושבשתה

הורשעצ

הממונהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוך23כחצסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםתפיסימןזה,אתאתפיהוראותסעיף

קטן)ב(צ

שרהמשפטיםרשאיתקבוענסיבותושיקותיםשבשתהם )ב(
מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום תהטית ניתן יהיה

הקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעצ

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירת23כטצ )א(
דרישתהתשתום,ותגבימפרשתאטעןאתטענותיותפני
הממונהכאמורבסעיף23כו)ד(-ביוםמסירתההודעהעת
כוונתחיוב;הוגשהעתירהתביתהמשפטתענייניםמינהתיים
אוהוגשערעורעתפסקדיןבעתירהכאמורועוכבתשתומו
שתהעיצוםהכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט-
יהיההעיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםההחתטה

בעתירהאובערעור,תפיהענייןצ

לסעיף 23כח

מאחרשההסדרהמוצעמסמיךאתהממונהתהטית
עיצוםכספיבסכוםקבוע)כמפורטתעית,סכוםהעיצום
הספציפינקבעעתיסודהסכוםהבסיסיובהתחשבבקיומם
שתפרמטריםשוניםבהתאםתמדרגהקבועבסעיף23כג
עיצום תהטית הממונה שת הסמכה נדרשת המוצע(,
תאפשר כדי זאת בחוק, הקבוע מזה נמוך בסכום כספי
מדובר שבהם במצבים השאר בין והתחשבות, גמישות
במפוקחצייתןשמשתףפעותהעםהממונהצהסמכהכזו
קבועהבצורהמפורשתבסעיףזהצמוצעתהסמיךאתשר
המשפטיםתקבועבתקנותנסיבותושיקותיםשבהתקיימם
יפחיתהממונהאתהעיצוםהכספיבשיעוריםהקבועים

תצידם)תהתן-תקנותהפחתה(צ

תהביא המשפטים שר רשאי ההפחתה בתקנות
שמדובר כך עת המעידים ושיקותים נסיבות בחשבון
במפוקחהמצייתבדרךכתתתהוראותהחוקאובמפוקח
תגביו תנקוט נכון אשר הממונה, עם פעותה המשתף
הנזקים את תתקן ההפרהאו הישנות תמניעת אמצעים
שנגרמובשתהצכמוכן,במסגרתתקנותההפחתהראויאף
תהתחשבבמחזורעסקאותיושתהמפרותהפחיתאתסכום
העיצוםהכספיבמקריםשבהםקייםחששתהמשךפעיתותו

הכתכתיתשתהמפוקחצזאת,מאחרשמטרתהעיצוםהכספי,
כאמור,היאתהשיבאתהמפוקחתמשטרציותותאתסכן

אתפעיתותוהכתכתיתצ

לסעיף 23כט

לסעיף קטן )א(

מוצעתקבועהוראותעדכוןבנוגעתסכומיהעיצום
הכספיהקבועיםבסעיף23כגהמוצע,שיבהירומהוהסכום
שישתשתםבשתפערזמניםביןההודעהעתכוונתחיוב
וביןדרישתהתשתום,אובמקרהשתעתירהתביתהמשפט

תענייניםמינהתייםצ

סכומו תפי יהיה הכספי העיצום המוצע, פי עת
המעודכןבמועדמסירתדרישתהתשתום,ותגבימפרשבחר
שתאתטעוןטענותיותפניהממונהכאמורבסעיף23כו)ד(
המוצע-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעתכוונת
חיובצכמוכן,אםהוגשהעתירהתביתהמשפטתעניינים
מינהתייםעתהטתתהעיצוםהכספי,אוהוגשערעורעת
פסקדיןבעתירהכאמור,וביתהמשפטהורהעתעיכוב
תשתומושתהעיצוםהכספיכאמורבסעיף23מ)א(המוצע,
יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחתטה

בעתירהאובערעור,תפיהענייןצ
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הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23כגיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכתשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורשינוי
המדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכוםהקרוב
שהואמכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהצ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעתהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןתפיסעיףקטן)ב(צ

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

עתהמפרתשתםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום23תצ
מסירתדרישתהתשתוםכאמורבסעיף23כוצ

הפרשיהצמדה
וריבית

ייווספועתהעיצום23תאצ תאשיתםהמפרעיצוםכספיבמועד,
הכספיתתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע151)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוצ

עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינה,ועתגבייתויחותחוק23תבצגבייה
המרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5עע1ו1צ

סימן ב': התראה מינהלית

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23כגיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכתשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורשינוי
המדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכוםהקרוב
שהואמכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהצ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעתהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןתפיסעיףקטן)ב(צ

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

עתהמפרתשתםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום23תצ
מסירתדרישתהתשתוםכאמורבסעיף23כוצ

הפרשיהצמדה
וריבית

ייווספועתהעיצום23תאצ תאשיתםהמפרעיצוםכספיבמועד,
הכספיתתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע151)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוצ

עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינה,ועתגבייתויחותחוק23תבצגבייה
המרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5עע1ו1צ

סימן ב': התראה מינהלית

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מוצעתקבועמנגנוןאוטומטיתעדכוןהסכוםהבסיסי,
ב־1בינוארבכתשנה)תהתן-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעור
שינוימדדהמחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזית
תסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכון,תעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשתהשנההקודמתצעודמוצעתקבועכי
הממונהיפרסםברשומותהודעהעתסכומיהעיצוםהכספי

המעודכניםכאמורצ

לסעיפים 23ל עד 23לב

30 בתוך ישותם הכספי העיצום כי תקבוע מוצע
23כו מסירתדרישתהתשתוםכאמורבסעיף ימיםמיום
המוצע,וכיאםתאשותםעיצוםכספיבמועד,ייווספועתיו
תתקופתהפיגורהפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבחוק
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע1)תהתן-הפרשי
הצמדהוריבית(,עדתתשתומוצעודמוצעתקבוע,בסעיף
23תבהמוצע,כיעיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינהועת
גבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,

התשנ"ה-5עע1צ

לסימן ב'

ההתראה - נוסף מינהתי כתי מוצע 23תג בסעיף
ומחתיף המפר, עם המקת אכיפה כתי זהו המינהתיתצ
במקריםמסוימיםהטתהשתעיצוםכספיצכתיאכיפהזה
ותאפשר המפוקחים שת ציות תעודד המיועד כתי הוא
התמודדותעםהפרותעתידיות,עתידימתןתמריץשתיתי

תביצועןותמריץחיוביתציותצ

ההתראההמינהתיתמאפשרתתמפרהזדמנותתתקן
תמרות זאת, הכספיצ העיצום תשתום בתא ההפרה, את
שהתשתיתהעובדתיתשתפניהממונהמעידהכיהייתה
הממונה, שת מבטו מנקודת החוקצ הוראות שת הפרה
מנגנוןההתראהמאפשרתותהבהיראתדרישותיותגורמים
הנתוניםתפיקוחו,בטרםיטיתעתיהםעיצוםכספיצההנחה
שהוראות היא כספי עיצום הטתת עת הוויתור בבסיס
מחייבת שהרגותציה או דיין בהירות אינן הרגותציה
תקופתהתארגנותמבחינתהמפוקחים,שבמהתכהיהיה
המינהתית ההתראה דרישותיהצ את תקיים קושי תהם
מאפשרתתהבהירגםתמפרוגםתציבורהמפוקחיםהרחב,
כיההתנהגותשבשתהנשתחהההתראההיאהפרהשת

הוראותהחוקצ

תהפרות רק מתאים זה בכתי השימוש כי יובהר
שאיןבהןחומרהיתרהצהפרותחמורותמחייבותהפגנת
מדיניותרגותציהתקיפהותכן,ככתת,תאיהיהניתןתהסתפק
בהתראהצגםבמצבשבוהמפרמפראתההוראהשתא
בפעםהראשונה,השימושבכתיאכיפהזהאינומתאיםצ
חוסר את תמפר תייחס ניתן אם ספק כזה דברים במצב
ההבנהשניתןתייחסבמצביםמסוימיםתמפרשזותוהפעם

הראשונהשהואמפראתהוראותהחוקצ

כדיתהבטיחשקיפותושוויוניותבאכיפהותהגביראת
הוודאות,מוצע,בסעיף23תג,תהבנותאתשיקותהדעתשת
הממונהבהפעתתהסמכותותעגןאתהמקריםהמתאימים
תמשתוחהתראה,בנהתיםשיקבעהממונהבאישורהיועץ
המשפטיתממשתהאומשנהתיועץהמשפטיתממשתה

שהואהסמיךתכךצ

ס"חהתשכ"א,עמ'2ע1צ 15

ס"חהתשנ"ה,עמ'170צ ו1
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היהתממונהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראה23תגצהתראהמינהתית )א(
מההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתה,
רשאיהוא,במקוםתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראות
סימןא',תמסורתוהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה;
בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטיתממשתה"-תרבותמשנה
תיועץהמשפטיתממשתהשהיועץהמשפטיתממשתההסמיכו

תענייןזהצ

בהתראהמינהתיתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעתמפרכיעתיותהפסיקאתההפרהוכי
אםימשיךבהפרהאויחזורעתיהיהיהצפויתעיצוםכספי
בשתהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,תפיהעניין,כאמור
בסעיף23תה,וכןיצייןאתזכותושתהמפרתבקשאתביטות

ההתראהתפיהוראותסעיף23תדצ

בקשהתביטות
התראהמינהתית

23תג,23תדצ נמסרהתמפרהתראהמינהתיתכאמורבסעיף )א(
רשאיהואתפנותתממונה,בכתב,בתוך30ימים,בבקשה

תבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

המפרתאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהצ

הממונהרשאיתהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

קיבתהממונהבקשהתביטותהתראהמינהתית,תפי )ג(
הוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואתבטתאתההתראהאו
תדחותאתהבקשהותהותיראתההתראהעתכנה;החתטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםצ

אףעתפישמשתוחההתראהאינומתווהבסנקציה
מיידיתדוגמתהטתתהעיצוםהכספי,תנוכחהעובדהשיש
בהקביעהבדברביצועהשתהפרהומשמעויותעתידיות
את תתקוף תמפוקח תאפשר מוצע נוספות, הפרות תגבי
בקשה הגשת - האחת דרכים: בשתי הממונה החתטת
23תד בסעיף המנויות העיתות מאחת ההתראה תביטות
המוצע,והשנייה-הגשתעתירהתביתהמשפטתעניינים
התראה תביטות בקשה הגיש המפוקח אם מינהתייםצ
מינהתית,הממונהרשאיתבטתאתההתראהאותדחותאת
הבקשהותהותיראתההתראהעתכנהצהחתטתהממונה

תינתןתמפוקחבכתבבצירוףנימוקיההחתטהצ

עתפיהמוצעבסעיף23תה)א(,אםהמפרתאביקש
אתביטותההתראהאותאעתרתביתהמשפטכאמור)או
שעתרוביתהמשפטדחהאתעתירתו(,רואיםאותוכמי
שביצעאתההפרהצבעתביצועהפרהנוספת)שבשתה
כי מנועמתטעון המפר יהיה מוגבר(, כספי עיצום יוטת

תאביצעאתההפרההראשונהצתחימתאפשרותהעתאת
הטענותתשתבמשתוחההתראהבתבדנועדהתיצורסופיות
תהתיכים,וכןודאותומתןתוקףתהתראהככזושאמורה

תהניעאתהמפרתצייתתחוקצ

נמסרה אם כי 23תה)ב(, בסעיף תקבוע, מוצע עוד
תמפרהתראהוהמפרהמשיךתהפראתההוראהשבשתה
נשתחהההתראה,ימסורתוהממונההודעהעתכוונתחיוב
בשתהפרהנמשכתצתענייןזהיובהרכימכיווןשבהתראה
מינהתיתמוותרהממונה,כאמורתעית,עתהעיצוםהכספי
בשתההפרה,סכוםהעיצוםהכספישיוטתבמקרהזההוא
העיצום סכום את כותת ואינו ההפרה, הימשכות בשת
הכספיבשתההפרההראשוניתשבשתהניתנהההתראהצ
ההודעהעתכוונתחיובשימסורהממונהתמפרבמקרהזה
תהיהכאמורבסעיף23כדהמוצע,בשינוייםהמחויביםצכך
תמשת,במקרהזהתכתותההודעהפרטיםהנוגעיםתהפרה
הנמשכת,וביןהשארנתוניםתענייןהתמשכותההפרה
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

סימן23תהצ הוראות תפי מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךתהפראתההוראהשבשתהנמסרהתו
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתתעניין
כוונת עת הודעה תמפר ימסור והממונה 23כז)א(, סעיף
חיובבשתההפרההנמשכתבהתאםתהוראותסעיף23כד,

בשינוייםהמחויביםצ

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיף23כז)ב(,והממונה
ימסורתמפרהודעהעתכוונתחיובבשתההפרההחוזרת,

בהתאםתהוראותסעיף23כד,בשינוייםהמחויביםצ

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

סימן23תהצ הוראות תפי מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךתהפראתההוראהשבשתהנמסרהתו
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתתעניין
כוונת עת הודעה תמפר ימסור והממונה 23כז)א(, סעיף
חיובבשתההפרההנמשכתבהתאםתהוראותסעיף23כד,

בשינוייםהמחויביםצ

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיף23כז)ב(,והממונה
ימסורתמפרהודעהעתכוונתחיובבשתההפרההחוזרת,

בהתאםתהוראותסעיף23כד,בשינוייםהמחויביםצ

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

ותענייןתקופתההפרה)ממועדמשתוחההתראה(צבמקרים
שבהםביצעהמפרהפרהחוזרתתאחרמשתוחהתראה
עתביצועההפרההראשונה,ימסורתוהממונההודעה
בשינויים המוצע, 23כד בסעיף כאמור חיוב כוונת עת
המחויביםצכךתמשת,במקרהזהתכתותההודעהפרטים
הנוגעיםתהפרההחוזרתותסכוםהעיצוםהכספיהמוטת

בגינה,שהואסכוםגבוהיותרצ

לסימן ג'

התחייבותתהימנעמהפרההיאאמצעיאכיפהנוסף
ומידתיות גמישות תממונה ומאפשר המפר עם המקת
הסכמת את מחייבת ההתחייבות סמכויותיוצ בהפעתת
הממונהוהמפר,ומאפשרתתמפרתחזורתציותבתישיוטת
עתיועיצוםכספיצחתףהתשתוםהמפריפקידכעירבוןאת
סכוםהעיצוםהכספיבתבד,והואיושבתובחתוףהתקופה
שבעדהניתנהההתחייבותצסעיף23תוהמוצעמבנהאת
שיקותהדעתבהפעתתהסמכותוקובעכיהנסיבותשבהן
ייקבעו ועירבון התחייבות כתב תהגיש תמפר יתאפשר

בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתהצ

שבהן בנסיבות מותנה ההתחייבות מנגנון הפעתת
קיימתתשתיתראייתיתתביצועהשתהפרהשניתןתהטית
בשתהעיצוםכספי,אךתנוכחמאפייניההפרהוהמפר,ניתן

תהסתפקבאמצעיאכיפהזהצ

עתפיהמוצעבסעיף23תז,בכתבההתחייבותיתחייב
המפרתהפסיקאתההפרהותהימנעמהפרהנוספתשת
אותההוראהמהוראותהחוקבתוךתקופהשתאתעתהעת
שנתיים,תפיקביעתהממונהצכמוכןעתיותעמודבתנאים
נוספיםשקבעהממונהבכתבההתחייבות,אםקבע,במטרה

תגרוםתהקטנתהנזקמההפרהאותמניעתהישנותהצ

כאמורתעית,נוסףעתכתבההתחייבותיפקידהמפר
בידיהממונהעירבוןבגובההעיצוםהכספישהיהאפשר

תהטיתעתיוצהממונהרשאיתפטורמהפקדתהעירבוןאו
תהפחיתו,אךיובהרכיהקתהזונוגעתרקתעצםהפקדת
העירבוןצאםהמפרימשיךבביצועההפרהאויבצעהפרה
נוספת-יהיהניתןתגבותממנואתמתואהסכום,כמפורט

בסעיף23תטהמוצעצ

שבשת הוראה אותה את תהפר ימשיך המפר אם
הפרתהנתןאתכתבההתחייבות,אויבצעהפרהנוספת
שתאותההוראה,יחותטהעירבוןשהפקידהמפר,במועד
דרישתהתשתוםבשתההפרההנמשכתאוההפרההחוזרת,
תפיהעניין-קריתאחרבירורטענותיושתהמפרוהחתטת
הממונהכיהמפרהמשיךבביצועההפרהאוחזרוביצע
הפרהנוספתצעודמוצעתקבועכיגםבמקרהשבוהמפר
בכתב הממונה שקבע הנוספים התנאים אחד את הפר
ההתחייבות,יחתטהממונהאתהעירבוןשהפקידהמפר,

תאחרשנתןתמפרהזדמנותתטעוןאתטענותיותענייןזהצ

העירבוןשהופקדמבטאאתסכוםהעיצוםהכספי
שהיהניתןתהטיתעתהמפרבשתביצועההפרההראשונה,
כתב מבטא בכך התחייבותצ כתב תו נשתח אתמתא
ההתחייבותתמעשההטתהשתעיצוםכספי"עתתנאי"צ
חיתוטהעירבוןבמקרהשתהפרהנמשכת,הפרהחוזרת
אוהפרתתנאימתנאיכתבההתחייבות,ייחשבתהטתת
עיצוםעתההפרההמקוריתשבשתההואניתןצתכן,במקרה
שתהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,סכוםהעיצוםהכספי
שיוטת,נוסףעתחיתוטהעירבון,כאמורבסעיף23תטהמוצע,
יהיהבשתהימשכותההפרהאוהישנותה,ותאיכתותאת

סכוםהעיצוםהכספיבשתההפרההראשוניתצ

עודמוצעתקבועכיאםהמפרתאעמדבתנאיכתב
ההתחייבותשנתןבשתהפרהמסוימת,תאיתאפשרתו
בעתידתהגישכתבהתחייבותנוסףאםחזרוביצעאת

אותההפרהצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הודעהעת
האפשרותתהגשת
התחייבותועירבון

הוראה23תוצ הפר אדם כי תהניח סביר יסוד תממונה היה
והתקיימו 23כג, בסעיף כאמור זה, חוק תפי מההוראות
נסיבותשקבעהממונה,בנהתים,באישורהיועץהמשפטי
אפשרותו עת הודעה תמפר תמסור הוא רשאי תממשתה,
תהגישתממונהכתבהתחייבותותהפקידעירבוןתפיהוראות
הוראות תפי כספי עיצום עתיו שיוטת במקום זה, סימן
סימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטיתממשתה"-תרבות
משנהתיועץהמשפטיתממשתהשהיועץהמשפטיתממשתה

הסמיכותענייןזהצ

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרתהפסיקאתהפרת23תזצ )א(
ההוראהכאמורבסעיף23תוותהימנעמהפרהנוספתשת
הממונהושתחיתתה תקופהשיקבע בתוך אותההוראה,
ביוםהגשתכתבההתחייבות,ובתבדשהתקופההאמורה

תאתעתהעתשנתיים)בסימןזה-תקופתההתחייבות(צ

תנאים ההתחייבות בכתב תקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעתהמפרתהתחייבותעמודבהםבמהתךתקופת
ההתחייבות,במטרהתהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

תמנועאתהישנותהצ

נוסףעתכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאיתהטית
עתהמפרבשתאותההפרה,בהתחשבבקיומםשתנסיבות

ושיקותיםשנקבעותפיסעיף23כח)ב(צ

שיירשמו, ומטעמים המפר תבקשת רשאי, הממונה )ד(
)ג(או תפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןתפיסעיףקטן
תהפחיתאתסכוםהעירבוןשיפקידהמפרתפיאותוסעיף

קטןצ

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרתממונהכתבהתחייבותוהפקידעירבון23תחצ )א(
תפיסימןזה,בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמור
בסעיף23תו,תאיוטתעתיועיצוםכספיבשתאותההפרה;תא
הגישהמפרתממונהכתבהתחייבותאותאהפקידעירבון
בתוךהתקופההאמורה,ימציאתוהממונההודעהעתכוונת

חיובבשתאותההפרה,תפיסעיף23כדצ

הממונהרשאיתהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

הגישהמפרכתבהתחייבותוהפקידעירבוןתפיסימן23תטצהפרתהתחייבות )א(
בפסקאות כמפורט ההתחייבות, מתנאי תנאי והפר זה
תפי פסקאות, באותן המפורטות ההוראות יחותו שתהתן,

העניין:
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ההתחייבות, תקופת במהתך המפר, המשיך )1(
כתב את נתן הפרתה שבשת ההוראה את תהפר
האמורה ההוראה את והפר חזר או ההתחייבות,
במהתךאותהתקופה,יראואתההפרהכאמורכהפרה
נמשכתתענייןסעיף23כז)א(אוכהפרהחוזרתתעניין

סעיף23כז)ב(,תפיהעניין,ויחותוהוראותאתה:

הממונהימסורתמפרהודעהעתכוונת )א(
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשת חיוב
החוזרת,תפיהעניין,בהתאםתהוראותסעיף

23כד,בשינוייםהמחויבים;

מסרהממונהתמפרדרישתתשתוםבשת )ב(
תפי החוזרת, ההפרה או הנמשכת ההפרה
העניין,בהתאםתהוראותסעיף23כו)ב()1(או
הממונה תפני טענותיו את טען תא שהמפר
תענייןאותההפרהכאמורבסעיף23כו)ד(,יחתט
הממונהאתהעירבוןנוסףעתהטתתהעיצום
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשת הכספי
23תז)ד(, סעיף תפי הממונה, החתיט החוזרת;
תפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאותהפחית
אתסכוםהעירבון,ימסורתמפרדרישתתשתום
תפיסעיף23כוהכותתתגםאתסכוםהעירבון
שהופחת החתק את או הפטור ניתן שתגביו
מסכוםהעירבון,תפיהעניין,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתתפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,
ריבית פסיקת חוק - )תהתן התשכ"א-1וע171
והצמדה(,מיוםהחתטתהממונהעתהפטוראו
ההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשתדרישת

התשתום;

הפרהמפרתנאימהתנאיםהנוספיםשנקבעו )2(
יחתט - 23תז)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,ואםהחתיט,תפיסעיף23תז)ד(,
תפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאותהפחיתאת
סכוםהעירבון,ימסורתמפרדרישתתשתוםתפיסעיף
23כותגביסכוםהעירבוןשתגביוניתןהפטוראותגבי
החתקשהופחתמסכוםהעירבון,תפיהעניין,בצירוף
הפרשיהצמדהוריביתתפיחוקפסיקתריביתוהצמדה
מיוםהחתטתהממונהעתהפטוראוההפחתהכאמור
עדיוםהמסירהשתדרישתהתשתום;הממונהתא
יחתטאתהעירבוןאוישתחדרישתתשתוםתפיפסקה
זואתאתאחרשנתןתמפרהזדמנותתטעוןאתטענותיו,

בכתב,תענייןהפרתהתנאיםכאמורצ

ההתחייבות, תקופת במהתך המפר, המשיך )1(
כתב את נתן הפרתה שבשת ההוראה את תהפר
האמורה ההוראה את והפר חזר או ההתחייבות,
במהתךאותהתקופה,יראואתההפרהכאמורכהפרה
נמשכתתענייןסעיף23כז)א(אוכהפרהחוזרתתעניין

סעיף23כז)ב(,תפיהעניין,ויחותוהוראותאתה:

הממונהימסורתמפרהודעהעתכוונת )א(
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשת חיוב
החוזרת,תפיהעניין,בהתאםתהוראותסעיף

23כד,בשינוייםהמחויבים;

מסרהממונהתמפרדרישתתשתוםבשת )ב(
תפי החוזרת, ההפרה או הנמשכת ההפרה
העניין,בהתאםתהוראותסעיף23כו)ב()1(או
הממונה תפני טענותיו את טען תא שהמפר
תענייןאותההפרהכאמורבסעיף23כו)ד(,יחתט
הממונהאתהעירבוןנוסףעתהטתתהעיצום
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשת הכספי
23תז)ד(, סעיף תפי הממונה, החתיט החוזרת;
תפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאותהפחית
אתסכוםהעירבון,ימסורתמפרדרישתתשתום
תפיסעיף23כוהכותתתגםאתסכוםהעירבון
שהופחת החתק את או הפטור ניתן שתגביו
מסכוםהעירבון,תפיהעניין,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתתפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,
ריבית פסיקת חוק - )תהתן התשכ"א-1וע171
והצמדה(,מיוםהחתטתהממונהעתהפטוראו
ההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשתדרישת

התשתום;

הפרהמפרתנאימהתנאיםהנוספיםשנקבעו )2(
יחתט - 23תז)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,ואםהחתיט,תפיסעיף23תז)ד(,
תפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאותהפחיתאת
סכוםהעירבון,ימסורתמפרדרישתתשתוםתפיסעיף
23כותגביסכוםהעירבוןשתגביוניתןהפטוראותגבי
החתקשהופחתמסכוםהעירבון,תפיהעניין,בצירוף
הפרשיהצמדהוריביתתפיחוקפסיקתריביתוהצמדה
מיוםהחתטתהממונהעתהפטוראוההפחתהכאמור
עדיוםהמסירהשתדרישתהתשתום;הממונהתא
יחתטאתהעירבוןאוישתחדרישתתשתוםתפיפסקה
זואתאתאחרשנתןתמפרהזדמנותתטעוןאתטענותיו,

בכתב,תענייןהפרתהתנאיםכאמורצ

ס"חהתשכ"א,עמ'2ע1צ 17
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תענייןפרקזה,יראובחיתוטהעירבוןתפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטתתעיצוםכספיעתהמפרבשתההפרהשתגביהניתן

העירבוןצ

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,תאיאפשרתוהממונהתהגישכתבהתחייבות

נוסףתפיהוראותסימןזה,בשתאותההפרהצ

סימן23מצהשבתהעירבון תפי שהגיש ההתחייבות כתב בתנאי המפר עמד
זה,יוחזרתו,בתוםתקופתההתחייבות,העירבוןשהפקיד
יום עד הפקדתו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

החזרתוצ

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשת
הפרהשתהוראות

תפיחוקזהותפי
חוקאחר

עתמעשהאחדהמהווהכמההפרותשתהוראותתפיחוק23מאצ
23כגאותפיחוקאחר,תאיוטתיותר זההמנויותבסעיף

מעיצוםכספיאחדצ

עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהתביתמשפטתענייניםמינהתייםעת23מבצ )א(
החתטתהממונהתפיפרקזה,כדיתעכבאתביצועההחתטה,
אתאאםכןהסכיםתכךהממונהאושביתהמשפטהורהעת

כךצ

החתיטביתהמשפט,תאחרששותםהעיצוםהכספי )ב(
אוהופקדהעירבון,תקבתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,או
ערעורעתפסקדיןבעתירהכאמור,והורהעתהחזרתסכום
העיצוםהכספיששותםאועתהפחתתהעיצוםהכספיאו
ממנו חתק כת או ששותם הסכום יוחזר העירבון, החזרת
אשרהופחתאויוחזרהעירבון,תפיהעניין,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוצ

לסעיף 23מ

כתב בתנאי המפר עמד אם כי תקבוע מוצע
ההתחייבות,יוחזרתו,בתוםתקופתההתחייבות,העירבון
שהפקידבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתו

עדיוםהחזרתוצ

לסימן ד'

לסעיף 23מא

תעיתיםמעשהאחדשתהמפריכותתהוותהפרהשת
כמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגםבשתהפרתן
ניתןתהטיתעיצוםכספיצתכן,מוצעתקבועכיעתמעשה
אחדשמהווההפרההןתפיהוראותחוקזהוהןתפיהוראות
חוקאחר,ניתןתהטיתרקעיצוםכספיאחדצהוראהזומגתמת
אתהמחויבותשתהרשותהמינהתיתשתאתהטיתסנקציות
במידההעותהעתהנדרשצכך,אםהמפרקיבתמהממונה
כבר שיתם שבשתו מעשה תגבי חיוב כוונת עת הודעה

עיצוםכספי,הואיוכתתטעוןבמסגרתזכותהטיעוןכיאין
תהטיתעתיועיצוםכספינוסףמכוחהוראהזוצ

לסעיף 23מב

משפט בתי תחוק הראשונה בתוספת 28 פרט תפי
תענייניםמינהתיים,התש"ס-2000)תהתן-חוקבתימשפט
משפט תבית עתירה תהגיש ניתן מינהתיים(, תעניינים
תענייניםמינהתייםעתכתהחתטהשתהממונה)כיום-
הרשם(תפיהחוקצמוצעתהבהירכיעיכובהחתטהשת
דעתו תשיקות נתון עתירה, הגשת שת במקרה הממונה

שתהממונהאושתביתהמשפטשאתיוהוגשההעתירהצ

עודמוצעתקבועכיאםהתקבתהעתירהעתהטתת
עיצוםכספיאוערעורעתהחתטהבעתירהכאמור,תאחר
ששותםהעיצוםהכספי,סכוםהכסףשיוחזרתמפריהיה
בתוספתהפרשיהצמדהוריבית,כדיתמנועפגיעהכתכתית

במפרשטענותיונמצאומוצדקותצ
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הטיתהממונהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתר23מגצפרסום )א(
שתהתן, הפרטים את המשפטים משרד שת האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתת

ההחתטהתהטיתעיצוםכספי:

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשתההוטתהעיצוםהכספי, )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-אםהמפרהואתאגידצ )ו(

עת מינהתיים תעניינים משפט תבית עתירה הוגשה )ב(
החתטתהממונהתהטיתעיצוםכספיאוהוגשערעורעת
החתטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,תפיסעיףקטן)א(,

אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםצ

עתאףהוראותסעיףקטן)א()ו(,רשאיהממונהתפרסם )ג(
אתשמושתמפרשהואיחיד,תאחרשנתןתוהזדמנותתטעון
אתטענותיותענייןזה,אםסברשהדברנחוץתצורךאזהרת
יכות זה קטן סעיף תפי טענות תטעון ההזדמנות הציבור;
שתינתןתמפרבמסגרתזכותהטיעוןתפיסעיף23כה,ובתבד
שהממונההודיעתמפרעתכוונתותפרסםאתשמו,בהודעה

עתכוונתחיובתפיסעיף23כדצ

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטים )ד(
תפי מתמסור מנועה ציבורית שרשות מידע שהםבגדר
סעיףע)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע181,וכןרשאי
הואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידע
ע)ב(תחוק שרשותציבוריתאינהחייבתתמסורתפיסעיף

האמורצ

הטיתהממונהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתר23מגצפרסום )א(
שתהתן, הפרטים את המשפטים משרד שת האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתת

ההחתטהתהטיתעיצוםכספי:

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשתההוטתהעיצוםהכספי, )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-אםהמפרהואתאגידצ )ו(

עת מינהתיים תעניינים משפט תבית עתירה הוגשה )ב(
החתטתהממונהתהטיתעיצוםכספיאוהוגשערעורעת
החתטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,תפיסעיףקטן)א(,

אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםצ

עתאףהוראותסעיףקטן)א()ו(,רשאיהממונהתפרסם )ג(
אתשמושתמפרשהואיחיד,תאחרשנתןתוהזדמנותתטעון
אתטענותיותענייןזה,אםסברשהדברנחוץתצורךאזהרת
יכות זה קטן סעיף תפי טענות תטעון ההזדמנות הציבור;
שתינתןתמפרבמסגרתזכותהטיעוןתפיסעיף23כה,ובתבד
שהממונההודיעתמפרעתכוונתותפרסםאתשמו,בהודעה

עתכוונתחיובתפיסעיף23כדצ

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטים )ד(
תפי מתמסור מנועה ציבורית שרשות מידע שהםבגדר
סעיףע)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע181,וכןרשאי
הואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידע
ע)ב(תחוק שרשותציבוריתאינהחייבתתמסורתפיסעיף

האמורצ

לסעיף 23מג

החתטותיו את תפרסם הממונה את תחייב מוצע
בדברהטתתהעיצוםהכספיצתכתיתחובתהפרסוםהיא
הבטחתשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתושתהממונה,
אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהצבאמצעותהפרסום
מובטחתבקרהציבוריתעתכךשהשימושבסמכותתהטית
חתה תפרסם החובה וענייניצ שוויוני הוא כספי עיצום
סכומי הכספיים, העיצומים הטתת בדבר ההחתטות עת
העיצומיםהכספייםשהוטתווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתוצמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכתתשת
הטתתהעיצומיםהכספייםויאפשרתמפרתדעתכיהעיצום

הכספיהמוטתבמקרהשתותואםאתהמדיניותהכתתית
הנוגעתתהפעתתהסמכותהאמורהצ

אםמדוברבמפוקחיםשהםיחידים,שמותיהםתא
יפורסמוצפרסוםהשםמהווהפגיעהבפרטיות,ואםניתן
שכך ראוי - בפרטיות פגיעה בתא הפרסום את תהשיג
ייעשהציחדעםזאת,אםנדרשתהזהיראתהציבורמפני
התנהתותשתמפרמסוים,אףעתפישמדוברביחיד,יהיה
ניתןתפרסםאתשמו,ובתבדשניתנהתוהזדמנותתהשמיע

אתטענותיוקודםתכןצ

תמגבתות כפופה הפרסום חובת כי תהבהיר מוצע
המנויותבסעיףע)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע1צ

ס"חהתשנ"ח,עמ'ו22צ 18
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פרסוםתפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטתעת )ה(
תאגידיהיהתתקופהשתארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתייםצ

שרהמשפטיםרשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסום )ו(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהצ

שמירתאחריות
פתיתית

או23מדצ מינהתית התראה מסירת כספי, עיצום תשתום )א(
הגשתכתבהתחייבותוהפקדתעירבון,תפיפרקזה,תאיגרעו
מאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרתהוראהמההוראות

תפיחוקזההמנויותבסעיף23כג,המהווהעבירהצ

מסרהממונהתמפרהודעהעתכוונתחיוב,התראה )ב(
מינהתיתאוהודעהעתהאפשרותתהגישכתבהתחייבות
ותהפקידעירבון,בשתהפרההמהווהגםעבירה,תאיוגש
התגתו כן אם אתא הפרה, אותה בשת אישום כתב נגדו
עובדותחדשות,המצדיקותזאת;התגתועובדותחדשות
כאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםתאחרשהמפרשיתם
ששותם הסכום תו יוחזר עירבון, הפקיד או כספי עיצום
אוהעירבוןשהופקד,תפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדה
וריביתתפיחוקפסיקתריביתוהצמדהמיוםתשתוםהסכום

אומיוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוצ

המהווה עבירה בשת אישום כתב אדם נגד הוגש )ג(
הפרה,תאינקוטנגדוהממונההתיכיםתפיפרקזהבשת

ההפרהצ

עודמוצעתהבהירכיהממונהרשאישתאתפרסםפרטים
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתתמסורתפי

סעיףע)ב(תחוקהאמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריצ

עםזאת,עתאףחשיבותושתהפרסוםכמפורטתעית,
כתוצאה במפר תנדרש מעבר פגיעה תמנוע שכדי הרי
מהפרסוםהאמור,מוצעתהגביתאתתקופתהפרסוםתארבע
שניםאםמדוברבתאגיד,ותשנתייםאםמדוברבמפריחידצ

לסעיף 23מד

מוצעתקבועכיתשתוםעיצוםכספי,המצאתהתראה
מינהתיתאומתןהתחייבותוהפקדתעירבוןתפיחוקזה,
תאיגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדם,אםהפרתההוראה
בחוקמהווהגםעבירהפתיתיתתפיכתדיןצואותםמוצע
תהבהירכיתאניתןתנקוטבמקביתאכיפהמינהתיתואכיפה
פתיתית,ועתהממונהתבחוראתמסתותהאכיפההמתאים

תנסיבותצ

עתפיהמוצע,אםהחתהתיךמינהתיכנגדהמפוקח,
עובדות התגתו כן אם אתא אישום כתב נגדו יוגש תא
חדשותהמצדיקותזאתצההיערכותתאכיפהמינהתיתבכת
הנוגעתאיסוףהראיות,תשיחעםהמפרוכדומה,נעשית
בדרךשונהמאיסוףראיותתצורךהתיךפתיתיצכךתמשת,
משפטית תהגנה נערך ואינו באזהרה נחקר אינו המפר
כפישנעשהתקראתהתיךפתיתיצתכןישתהימנעמהסבת
התיךהאכיפהמהתיךמינהתיתהתיךפתיתי,אתאאםכן
תהתיך המעבר את המצדיקות חדשות, עובדות התגתו
הפתיתיצבמקרהכזהשתהסבתההתיךתהתיךפתיתי,אם
המפרשיתםעיצוםכספיאוהפקידעירבון,יוחזרתוהסכום
ששיתםכעיצוםכספיאוהעירבוןשהפקיד,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוצ

באופןדומהמוצעתקבועכיאםהוגשנגדאדםכתב
נגדו ינקוט תא הפרה, גם המהווה מעשה בשת אישום

הממונההתיכיאכיפהמינהתיתצ
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נקיטתאמצעי
אכיפהמינהתית
בתקופתבחירות

ביחסתמאגרמידע
שמפתגההיא

בעתתהשתיטהבו

התראה23מהצ ימסור תא כספי, עיצום יטית תא הממונה )א(
כתב תהגיש האפשרות עת הודעה ימסור ותא מינהתית
התחייבותותהפקידעירבון,תפיסימניםא',ב'אוג',בתקופת
בחירות,בשתהפרתהוראהמההוראותתפיחוקזה,המנויות
בסעיף23כג,הנוגעתתמאגרמידעאשרמפתגההיאבעתת
השתיטהבו,ושבוצעהבידיהמפתגהאובידימישמחזיק
במאגרמידעכאמורמטעםהמפתגה,אתאבאישוריושב

ראשועדתהבחירותהמרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אתאאםכןמצאכיהטתתהעיצוםהכספי,
מסירתההתראההמינהתיתאומסירתההודעהעתהאפשרות
תהגישכתבהתחייבותותהפקידעירבון,כאמורבאותוסעיף
קטן)בסעיףקטןזה-הפעתתהסמכותהמינהתית(,תפגע
באופןמהותיביכותתהשתהמפתגההנוגעתבדברתהתמודד
בבחירות,וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעותהעתהסיכון
תפגיעהבאינטרסהציבורבהפעתתהסמכותהמינהתית;יושב
ראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאיתהתנותאישורכאמור

בסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרידיןתעניין

התיכיםתפיסעיףזהצ

הממונהרשאיתאצותאתסמכויותיותפיפרקזה,תמעט23מוצאציתתסמכויות
הסמכותתקבוענהתיםתפיסעיפים23תג)א(ו־23תו,תעובד
בכיר,הכפוףישירותתממונהואחראיעתתחוםהעיצומים

הכספיים;הודעהעתאציתהכאמורתפורסםברשומותצ

נקיטתאמצעי
אכיפהמינהתית
בתקופתבחירות

ביחסתמאגרמידע
שמפתגההיא

בעתתהשתיטהבו

התראה23מהצ ימסור תא כספי, עיצום יטית תא הממונה )א(
כתב תהגיש האפשרות עת הודעה ימסור ותא מינהתית
התחייבותותהפקידעירבון,תפיסימניםא',ב'אוג',בתקופת
בחירות,בשתהפרתהוראהמההוראותתפיחוקזה,המנויות
בסעיף23כג,הנוגעתתמאגרמידעאשרמפתגההיאבעתת
השתיטהבו,ושבוצעהבידיהמפתגהאובידימישמחזיק
במאגרמידעכאמורמטעםהמפתגה,אתאבאישוריושב

ראשועדתהבחירותהמרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אתאאםכןמצאכיהטתתהעיצוםהכספי,
מסירתההתראההמינהתיתאומסירתההודעהעתהאפשרות
תהגישכתבהתחייבותותהפקידעירבון,כאמורבאותוסעיף
קטן)בסעיףקטןזה-הפעתתהסמכותהמינהתית(,תפגע
באופןמהותיביכותתהשתהמפתגההנוגעתבדברתהתמודד
בבחירות,וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעותהעתהסיכון
תפגיעהבאינטרסהציבורבהפעתתהסמכותהמינהתית;יושב
ראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאיתהתנותאישורכאמור

בסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרידיןתעניין

התיכיםתפיסעיףזהצ

הממונהרשאיתאצותאתסמכויותיותפיפרקזה,תמעט23מוצאציתתסמכויות
הסמכותתקבוענהתיםתפיסעיפים23תג)א(ו־23תו,תעובד
בכיר,הכפוףישירותתממונהואחראיעתתחוםהעיצומים

הכספיים;הודעהעתאציתהכאמורתפורסםברשומותצ

לסעיף 23מה

מוצעתקבועהסדרמקביתתזההמוצעבסעיף23יז,
שעניינונקיטתאמצעיאכיפהמינהתיתבתקופתבחירות,
ביחסתמאגרמידעשמפתגההיאבעתתהשתיטהבוצתפי
ההסדרהמוצע,הממונהתאיטיתעיצוםכספי,תאימסור
התראהמינהתיתותאימסורהודעהעתהאפשרותתהגיש
במהתך העניין, תפי עירבון, ותהפקיד התחייבות כתב
שמחזיק מי או מפתגה שת הפרה בשת בחירות, תקופת
מטעמהבמאגרמידעשבשתיטתה,הנוגעתתמאגרמידע
ועדת ראש יושב אישור את שקיבת תאחר אתא כאמור,

הבחירותהמרכזיתתכךצ

כמוכןמוצעתקבועכייושבראשועדתהבחירות
כי מצא הוא כן אם אתא כאמור, אישור ייתן המרכזית
הפעתתהסמכותהמינהתיתהמבוקשתתפגעבאופןמהותי
ביכותתהשתהמפתגההנוגעתבדברתהתמודדבבחירות,
תפגיעה הסיכון עת עותה זו פגיעה שת עוצמתה וכי
באינטרסהציבורישבהפעתתהסמכותהמינהתיתצנוסףעת
כךמוצעתהסמיךאתיושבראשועדתהבחירותהמרכזית,

באישורועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,תקבועסדרי
דיןתענייןהתיכיםתפיסעיףזהצ

23יזהמוצע, יצויןכיבניגודתהסדרהקבועבסעיף
תפיפרקד'3המוצע המינהתית הרישהפעתתהסמכות
אינהכרוכהבחששתפגיעהביכותתשתהמפתגהתנהתאת

הקשרעםציבורהבוחריםצ

כמוכןיובהרכיההסדרהמוצעבסעיףזהאינוחת
ביחסתהפרהשביצעגורםשתישישאינומחזיקבמאגר
מידעכאמורמטעמהשתהמפתגה,שכןתאמתקייםתגביו
הצורךהרתוונטיתמפתגהבתקופתבחירותצבהתאם,תא
יידרשאישורכאמורתצורךהפעתתסמכותמינהתיתכתפי

גורםזהצ

לסעיף 23מו

מוצעתאפשרתממונהתאצותאתסמכויותיותפיפרק
ד'3המוצעתעובדבכירהכפוףתוישירות)עובדהרשות
תהגנתהפרטיות(צהעובדשהממונהיוכתתאצותתואת
העיצומים תחום עת האחראי העובד הוא סמכויותיו
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פרק ד'4: עבירות

הפרעהתממונה,
תחוקר,תמפקח

אותמפקחבכיר
במיתויתפקידו

המפריעתממונהאותחוקר,תמפקחאותמפקחבכירמטעמו,23מזצ
במיתויתפקידותפיחוקזה,דינו-מאסרשישהחודשיםצ

הטעייתהממונה,
מפקחאועובד

חיצוני

העושהאחדמאתהבכוונהתהטעותאתהממונהאומפקח23מחצ
אועובדחיצונימטעמו,דינו-מאסרשתוששנים:

כתתפרטיםשאינםנכוניםבבקשהתרישוםמאגרמידע )1(
שהוגשהתפיסעיףע;

תאהודיעתממונהעתשינויבפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב( )2(
אובפרטיםשנקבעותפיסעיףע)ג(,בניגודתהוראתסעיףע)ד(;

מסרפרטיםשאינםנכוניםבמענהתדרישהשתמפקח )3(
תפיסעיף23י)א()1(עד)3(אושתעובדחיצוניתפיסעיף23טז)ו(צ

פנייהתקבתתמידע
במרמה

בו23מטצ שימוש או החזקתו תשם מידע תקבתת תאדם הפונה
במאגרמידע,בתישמסרתוהודעהכנדרשבסעיף11,בכוונה
תקבתאתהמידעבמרמה,דינו-מאסרשתוששנים;תעניין
סעיףזה,"מרמה"-טענתעובדהבענייןשבעבר,בהווהאו
בעתיד,הנטענתבכתב,בעתפהאובהתנהגות,ואשרהטוען

אותהיודעשאינהאמתאושאינומאמיןשהיאאמתצ

הכספיים,וזאתמאחרשגםתעובדזהישמומחיותבתחום,
המאפשרתתוהפעתהיעיתהשתמנגנוןאכיפהזהצעםזאת,
הממונהתאיוכתתאצותתעובדכאמוראתהסמכותתקבוע
בנהתיםאתהנסיבותשבהןניתןתהטיתעתמפרהתראה
מינהתיתאותאפשרתותהגישכתבהתחייבותותהפקיד

עירבון,חתףעיצוםכספיצ

לפרק ד'4 המוצע

מוצעתהתאיםאתחתקהעונשיןבחוקבנוגעתמאגרי
מידע,תהסדרההמפורטתשבהצעתחוקזוצחתקזהיחתיף
אתההסדרהקבועהיוםבסעיף31אתחוקשעניינועונשין
תבטתו, בהתאם שמוצע קפידה אחריות שת בעבירות
מוצע החוק מהפרות חתק עת החוקצ תהצעת 13 בסעיף
מידהשת בהן סנקציהמינהתית,ועתאתהשיש תקבוע
חומרהיתרה,הנתמדת,ביןהשאר,מהיסודהנפשיהמתווה
אותןאומפוטנציאתהנזקתציבורהגתוםבהן-מוצעכי
יוגדרוכעבירותפתיתיותבחתקהעונשיןשתהחוקוייאכפו

במישורהפתיתיצ

לסעיף 23מז

תחוקר, או תממונה, שמפריע מי כי תקבוע מוצע
תמפקחאותמפקחבכיר,במיתויתפקידותפיהחוק,דינו-
מאסרשישהחודשיםצהתנהגותזוהיאהתנהגותשראוי
תהטית באפשרות המתווה פתיתית כעבירה תהגדירה

סנקציהפתיתיתנאותהצ

לסעיף 23מח

מוצעתקבועכעבירותפתיתיותשדינןמאסרשתוש
שנים,כמההתנהגויותהמבוצעותבכוונהתהטעותאת
הממונהאומפקחאועובדחיצונימטעמו,שישתהןקשר
ישירתהפעתתהפיקוחעתניהותמאגריהמידע:כתיבת
פרטיםשאינםנכוניםבבקשהתרישוםמאגרמידע,אי־

הודעהתממונהעתשינויבפרטיםעתאודותהמאגרבניגוד
נכונים שאינם פרטים מסירת או בחוק הקבועה תחובה
במענהתדרישהשתהממונהאושתמפקחאושתעובד
התנהגויות הן אתה התנהגויות מטעמוצ שפועת חיצוני
שראויתהגדירןכעבירהפתיתיתהמתווהבאפשרותתהטית

סנקציהפתיתיתנאותהצ

לסעיף 23מט

סעיףזהעוסקבפגיעהחמורהבנושאהמידעעצמוצ
ההימנעותממסירתההודעהתפיסעיף11תחוק)הודעה
המבהירהתנושאהמידעאםחתהעתיוחובהחוקיתתמסור
אתהמידעאושמסירתהמידעתתויהברצונוובהסכמתו,
מההמטרהשתשמהמבוקשהמידעותמייימסרהמידע
ומטרותהמסירה(,מתוךכוונהתקבתאתהמידעבמרמה,
מפרהאתזכותוהבסיסיתשתנושאהמידעשתאתיפגע
פרטיותובתאהסכמתומדעת)סעיף1תחוק(צבתאקבתת
הודעההכותתתאתהפרטיםהאמוריםאיןתנושאהמידע
אין וגם המידע, תמסירת מדעת הסכמה תגבש יכותת
אפשרותמעשיתתבחוןאםנעשהבמידעשימושבניגוד
תמטרהשתשמהנמסרצמוצעתקבועתעבירהתפיסעיףזה,

עונשמאסרשתשתוששניםצ
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שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודתמטרה
שתשמהנמסר

בעתשתיטהבמאגרמידעאומחזיקבו,המשתמשבמידע,23נצ
תרבותידיעהעתענייניוהפרטייםשתאדםאףשאינהבגדר
מידע)בפרקזה-ידיעהעתענייניוהפרטייםשתאדם(,
המרשה או נמסרו, שתשמה תמטרה שתא מידע, ממאגר
תאחרמטעמותהשתמשבמידעאובידיעהכאמור,בניגוד
תהוראותסעיף10ב,דינוכדיןהפוגעבמזידבפרטיותזותתו

תפיסעיף5צ

שימושאוהחזקה
במידעממאגר

מידעבתאהרשאה

ענייניו23נאצ עת ידיעה תרבות במידע, המחזיק או המשתמש
מידע,בתאהרשאהשתבעת ממאגר אדם, הפרטייםשת
בניגוד כאמור, מהרשאה בחריגה או במאגר השתיטה

תהוראותסעיף10ג)א(או)ב(,דינו-מאסרשתוששניםצ

מסירתמידעמגוף
ציבורי

גוףציבורישהואתאגיד,עובדשתגוףציבוריאומישפועת23נבצ
מטעםגוףציבורי,המוסרמידע,תרבותידיעהעתענייניו
הפרטייםשתאדם,בניגודתהוראותסעיף23ב,דינו-מאסר
שתוששנים;תענייןזה,"גוףציבורי"-כהגדרתובסעיף23צ"

סעיף31אתחוקהעיקרי-בטתצ13צביטותסעיף31א

בסעיףו3)3(תחוקהעיקרי,במקום"תבעתים"יבוא"תבעתישתיטה"צ14צתיקוןסעיףו3

שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודתמטרה
שתשמהנמסר

בעתשתיטהבמאגרמידעאומחזיקבו,המשתמשבמידע,23נצ
תרבותידיעהעתענייניוהפרטייםשתאדםאףשאינהבגדר
מידע)בפרקזה-ידיעהעתענייניוהפרטייםשתאדם(,
המרשה או נמסרו, שתשמה תמטרה שתא מידע, ממאגר
תאחרמטעמותהשתמשבמידעאובידיעהכאמור,בניגוד
תהוראותסעיף10ב,דינוכדיןהפוגעבמזידבפרטיותזותתו

תפיסעיף5צ

שימושאוהחזקה
במידעממאגר

מידעבתאהרשאה

ענייניו23נאצ עת ידיעה תרבות במידע, המחזיק או המשתמש
מידע,בתאהרשאהשתבעת ממאגר אדם, שת הפרטיים
בניגוד כאמור, מהרשאה בחריגה או במאגר השתיטה

תהוראותסעיף10ג)א(או)ב(,דינו-מאסרשתוששניםצ

מסירתמידעמגוף
ציבורי

גוףציבורישהואתאגיד,עובדשתגוףציבוריאומישפועת23נבצ
מטעםגוףציבורי,המוסרמידע,תרבותידיעהעתענייניו
הפרטייםשתאדם,בניגודתהוראותסעיף23ב,דינו-מאסר
שתוששנים;תענייןזה,"גוףציבורי"-כהגדרתובסעיף23צ"

ביטותסעיף31אסעיף31אתחוקהעיקרי-בטתצ13צ

תיקוןסעיףו3בסעיףו3)3(תחוקהעיקרי,במקום"תבעתים"יבוא"תבעתישתיטה"צ14צ

לסעיף 23נ

שמוצע איסור תגבי ספציפית עבירה תקבוע מוצע
תקבועבסעיף10בתחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף8תהצעת
החוק,עתשימושבמידעממאגרבניגודתמטרהשתשמה
נמסרהמידעצהפרתהאיסורמממשתאתפוטנציאתהסיכון
זו בשתעבירה מידעממוחשבצהענישה הגתוםבעיבוד

נגזרתמהעונשהקבועבסעיף5תחוקצ

לסעיף 23נא

שנות שדינהשתוש ספציפית עבירה תקבוע מוצע
מאסרתגביאיסוריםהקבועיםבסעיף10ג)א(ו־)ב(תחוק,
כנוסחוהמוצעבסעיף8תהצעתהחוק,שעניינםשימוש
במידעממאגרמידעבתאהרשאהמבעתהשתיטהבמאגרצ

לסעיף 23נב

גופיםציבורייםאוספיםמידעאישיבמאגרימידע
יוצר והדבר אחרים, ציבוריים מגופים מידע ומקבתים
סיכוניםתפרטיותםשתנושאיהמידעצתכןמוצעתקבוע
רשות )כדוגמת תאגיד שהוא ציבורי גוף כי זה, בסעיף
מקומית(,עובדשתגוףציבוריאומישפועתמטעםגוף
ציבורי,המוסרמידעאוידיעהעתענייניוהפרטייםשת
עבירה מבצע תחוק, 23ב סעיף תהוראות בניגוד אדם
קביעת כי יובהר שניםצ שתוש מאסר - ודינו פתיתית,
העבירההפתיתיתביחסתגורמיםהאמוריםבתבד,אינה
משתיכהעתהפרשנותשתהאיסורהמהותיהקבועבסעיף
23בתחוקועתהיקףתחותתוצמוצעכי"גוףציבורי"יוגדר
תענייןסעיףזהבהתאםתהגדרההקבועהבסעיף23תחוקצ

מוצעתבטתאתסעיף31אתחוקשעניינועונשין  סעיף 13
תנוכח וזאת קפידה, אחריות שת בעבירות 
ההסדרהמוצעבפרקד'4תחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף12

תהצעתהחוק,שיחתיףסעיףזהצוזהנוסחו:

"עונשין בעבירות של אחריות קפידה

העושהאחדמאתה,דינו-מאסרשנה: 31אצ)א(

מידע במאגר משתמש או מחזיק מנהת, )1(
בניגודתהוראותסעיף8;

מוסרפרטיםתאנכוניםבבקשהתרישום )2(
מאגרמידעכנדרשבסעיףע;

תא פרטים מוסר או פרטים מוסר אינו )3(
נכוניםבהודעההמתווהבקשהתקבתתמידע

תפיסעיף11;

אינומקייםאתהוראותסעיפים13ו־13א )4(
תעניןזכותהעיוןבמידעהמוחזקבמאגרמידע,

אואינומתקןמידעעתפיהוראותסעיף14;

מאפשרגישהתמאגרמידעבניגודתהוראות )5(
סעיף17א)א(אואינומוסרתרשםמסמכיםאו

תצהירבהתאםתהוראותסעיף17א)ב(;

מידע אבטחת עת ממונה ממנה אינו )ו(
בהתאםתהוראותסעיף17ב;

מנהתאומחזיקמאגרהמשמשתשירותי )7(
דיוורישיר,בניגודתהוראותסעיפים17דעד17ו;

מוסרמידעבניגודתסעיפים23בעד23הצ )8(

עבירהתפיסעיףזהאינהטעונההוכחתמחשבה )ב(
פתיתיתאורשתנותצ"

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיףו3א)א()2(תחוקהעיקרי,במקום"שבבעתותהמדינה"יבוא"שבשתיטתהמדינה"צ15צתיקוןסעיףו3א

אחריסעיףו3אתחוקהעיקרייבוא:ו1צהוספתסעיףו3ב

ובתבדו3בצ"שינויהתוספת התוספת, את תתקן בצו, רשאי, המשפטים שר
שהסכומיםהקבועיםבטורב'תתוספתתאיעתועתהסכום
בקשרתמאגרמידעשישבומידע הפרה הבסיסיתעניין
עתמספראנשיםהעותהעת1,000,000,שישבוגםמידע
)5(תהגדרה"הסכום בעתרגישותמיוחדת,כאמורבפסקה

הבסיסי"שבסעיף23כג)א(צ"

אחריסעיף37תחוקהעיקרייבוא:17צהוספתתוספת

"תוספת
)סעיף23כג)ה((

עיצום כספי על הפרת תקנות לפי החוק

בתוספתזו-

"גורםחיצוני"-כמשמעותובתקנה15)א(תתקנות;

"מאגרהמנוהתבידייחיד","מאגריםשחתהעתיהםרמתהאבטחההבסיסית","מאגרים
שחתהעתיהםרמתהאבטחההבינונית"ו"מאגריםשחתהעתיהםרמתהאבטחה

הגבוהה"-כהגדרתםבתקנות;

"התקנות"-תקנותהגנתהפרטיות)אבטחתמידע(,התשע"ז-2017ע1צ

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )1(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
מאגרכאמור,שהממונהעתאבטחהבמאגר
תהעמידו שעתות בו נוסף תפקיד מיתא
תפקידו במיתוי עניינים תניגוד בחשש
כממונהעתאבטחהבמאגר,בניגודתהוראות
התקנה תהוראות או תתקנות, )4(3 תקנה
האמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )2(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
מעודכן מסמך החזיק שתא כאמור מאגר
מצאי רשימת או המידע מאגר מבנה שת
בהתאם המאגר מערכות שת מעודכנת
5)א(תתקנותאותהוראות תהוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

ק"תהתשע"ז,עמ'1022צ ע1
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )3(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגר
כאמורשתאשמראתהמסמךהמעודכןשת
מבנהמאגרהמידעאואתרשימתהמצאי
או תתקנות 5)ב( תקנה תהוראות בהתאם
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגר )4(
המערכות כי הבטיח שתא מאגר מנהת או
יישמרו תתקנות 5)א()1( בתקנה המפורטות
ו)א( תקנה תהוראות בהתאם מוגן במקום
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )5(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
בהתאם ותתיעוד תבקרה אמצעים נקט
תהוראות תתקנותאו ו)ב( תהוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

-20,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )ו(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
המצוי תמידע גישה שנתן כאמור מאגר
ההרשאה היקף את ששינה או במאגר
שניתנה,בתישנקטכתאמצעיסבירכאמור
בתקנה7)א(תתקנות,בניגודתהוראותאותה
כפי האמורה התקנה תהוראות או תקנה

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )7(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
תבעתיהרשאותגישה מאגרכאמורשנתן
תמידעממאגרהמידעאוששינהאתהיקף
הרשאותיהםבתאשקייםהדרכותאובתא
תקנה תהוראות בניגוד מידע, תהם שמסר
7)ב(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורה
תפי תתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחתה כפי

העניין;

1,00020,00080,000

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )3(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגר
כאמורשתאשמראתהמסמךהמעודכןשת
מבנהמאגרהמידעאואתרשימתהמצאי
או תתקנות 5)ב( תקנה תהוראות בהתאם
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגר )4(
המערכות כי הבטיח שתא מאגר מנהת או
יישמרו תתקנות 5)א()1( בתקנה המפורטות
ו)א( תקנה תהוראות בהתאם מוגן במקום
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )5(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
בהתאם ותתיעוד תבקרה אמצעים נקט
תהוראות תתקנותאו ו)ב( תהוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

-20,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )ו(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
המצוי תמידע גישה שנתן כאמור מאגר
ההרשאה היקף את ששינה או במאגר
שניתנה,בתישנקטכתאמצעיסבירכאמור
בתקנה7)א(תתקנות,בניגודתהוראותאותה
כפי האמורה התקנה תהוראות או תקנה

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )7(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהת
תבעתיהרשאותגישה מאגרכאמורשנתן
תמידעממאגרהמידעאוששינהאתהיקף
הרשאותיהםבתאשקייםהדרכותאובתא
תקנה תהוראות בניגוד מידע, תהם שמסר
7)ב(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורה
תפי תתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחתה כפי

העניין;

1,00020,00080,000
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )8(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור,
שתאקייםפעיתותהדרכהתקופתיתתבעתי
ההרשאותשתובהתאםתהוראותתקנה7)ג(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

-20,00080,000

שאינו מידע במאגר שתיטה בעת )ע(
מנוהתבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהתמאגרכאמורשתאשמראתהנתונים
תקנות הוראות יישום במסגרת הנצברים
תתקנות, ו–ו1 15)א()4( ,14 ,11 עד 8 ו)ב(,
החתותעתיו,בהתאםתהוראותתקנה17)א(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )10(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
גיבהאתהנתוניםשנשמרוכאמורבתקנה
17)א(תתקנותבהתאםתהוראותתקנה17)ב(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

-20,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )11(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור,שתא
קבעבמסמךאתהענייניםהאמוריםבתקנה
18)א(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורה
תפי תתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחתה כפי

העניין;

-20,00080,000

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )12(
עתיורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהתמאגרכאמורשתאדאגתכך
שיישמרעותקהגיבוישתהנתוניםהאמורים
הנהתים שת או תתקנות 18)א()1( בתקנה
בהתאם תתקנות, 18)א()2( בתקנה כאמור
תהוראותתקנה18)ב(תתקנותאותהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

-20,00080,000
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שתיטה בעת )13(
מנוהתבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהתמאגרכאמורשתאתיעדבאופןסביר
אתאופןביצועהשתפעותהשאינהיצירת
מסמך,שחתהעתיוחובהאואחריותתבצעה
ע1)ב( תקנה תהוראות בניגוד תקנות, תפי

תתקנות;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשתאהגדיר )14(
העניינים כת את המאגר הגדרות במסמך

האמוריםבתקנה2)א(תתקנות;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעאומנהת )15(
מאגרשתאעדכןאתמסמךהגדרותהמאגר
או תתקנות 2)ב( תקנה תהוראות בהתאם
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעאומנהת )ו1(
מאגרשתאבחןאםאיןהמידעשהואשומר
במאגררבמןהנדרשתמטרותהמאגר,בניגוד
תהוראות או תתקנות 2)ג( תקנה תהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומאגר )17(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהת
במסמך קבע שתא כאמור מאגר מנהת או
נוהתאבטחתמידעבהתאםתמסמךהגדרות
אבטחה(, נוהת - )תהתן והתקנות המאגר
או תתקנות 4)א( תקנה תהוראות בניגוד
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומאגר )18(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהת
אומנהתמאגרכאמור,שעשהאחתמאתה,
תגבינוהתהאבטחה,בניגודתהוראהכמפורט
בפסקאותמשנה)א(עד)ד(שתהתןהחתה

עתיו:

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שתיטה בעת )13(
מנוהתבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהתמאגרכאמורשתאתיעדבאופןסביר
אתאופןביצועהשתפעותהשאינהיצירת
מסמך,שחתהעתיוחובהאואחריותתבצעה
ע1)ב( תקנה תהוראות בניגוד תקנות, תפי

תתקנות;

1,00020,00080,000

בעתשתיטהבמאגרמידעשתאהגדיר )14(
העניינים כת את המאגר הגדרות במסמך

האמוריםבתקנה2)א(תתקנות;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעאומנהת )15(
מאגרשתאעדכןאתמסמךהגדרותהמאגר
או תתקנות 2)ב( תקנה תהוראות בהתאם
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעאומנהת )ו1(
מאגרשתאבחןאםאיןהמידעשהואשומר
במאגררבמןהנדרשתמטרותהמאגר,בניגוד
תהוראות או תתקנות 2)ג( תקנה תהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומאגר )17(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהת
במסמך קבע שתא כאמור מאגר מנהת או
נוהתאבטחתמידעבהתאםתמסמךהגדרות
אבטחה(, נוהת - )תהתן והתקנות המאגר
או תתקנות 4)א( תקנה תהוראות בניגוד
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומאגר )18(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהת
אומנהתמאגרכאמור,שעשהאחתמאתה,
תגבינוהתהאבטחה,בניגודתהוראהכמפורט
בפסקאותמשנה)א(עד)ד(שתהתןהחתה

עתיו:
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

תאשמראותובהתאםתהוראות )א(
תקנה4)ב(תתקנותאותהוראותהתקנה
ע1)א( בתקנה שהוחתה כפי האמורה

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

תאכתתבואתהפרטיםהמנויים )ב(
בתקנה4)ג(תתקנות;

0,000ו2,00040,0001

עתיו שחתה מידע מאגר תעניין )ג(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה-
תאכתתבוהתייחסותתפרטיםהמנויים
בתקנה4)ד(תתקנותאוהוראותכאמור

בתקנהע)ב()2(תתקנות;

0,000ו40,0001-

תעניין הוראות בו קבע תא )ד(
התמודדותעםאירועיאבטחתמידע
אותענייןדיווחתבעתהשתיטהבמאגר
בהתאםתהוראותתקנה11)ב(תתקנות
כפי האמורה התקנה תהוראות או
תפי תתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחתה

העניין;

0,000ו2,00040,0001

העניינים את גם בו פירט תא )ה(
המנוייםבפסקה)2()א(עד)ה(שתתקנה
15)א(תתקנות,בניגודתהוראותפסקה

)3(תאותהתקנה;

0,000ו2,00040,0001

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )ע1(
עתיורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהתמאגרכאמור,שתאדאגתכך
שייערךסקרתאיתורסיכוניאבטחתמידע
אחתתשמונהעשרחודשיםתפחות)תהתן
סקר בתוצאות דן שתא סיכונים(, סקר -
הסיכוניםשהועברותוותאבחןאתהצורך
נוהת או המאגר הגדרות מסמך בעדכון
האבטחהבעקבותיהן,אושתאפעתתתיקון
בניגוד הסקר, במסגרת שהתגתו התיקויים
תהוראות או תתקנות 5)ג( תקנה תהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו1--
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )20(
עתיורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהתמאגרכאמורשתאדאגתכך
שייערכומבדקיחדירותתמערכותהמאגר,
תא תפחות, חודשים עשר תשמונה אחת
אותאפעת החדירות מבדקי דןבתוצאות
תתיקוןהתיקוייםשהתגתו,בניגודתהוראות
התקנה תהוראות או תתקנות 5)ד( תקנה
האמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,

תפיהעניין;

0,000ו1--

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )21(
מנהת או כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי
מאגרכאמורשתאקבעהרשאותגישהשת
ותמערכות המידע תמאגר הרשאות בעתי
המאגר,בהתאםתהוראותתקנה8)א(תתקנות
אותהוראותהתקנההאמורהכפישהוחתה
בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,אושתא
ניהתרישוםמעודכןבהתאםתהוראותתקנה
8)ב(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין

)תהתן-רשימתהרשאותתקפות(;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )22(
במאגראומנהתמאגרשתאנקטאמצעים
תאופי ובהתאם העניין בנסיבות מקובתים
המאגרוטיבו,כדיתוודאכיהגישהתמאגר
ותמערכותהמאגרנעשיתבידיבעתהרשאה
המורשהתכךבתבדתפירשימתההרשאות
התקפות,בניגודתהוראותתקנהע)א(תתקנות
אותהוראותהתקנההאמורהכפישהוחתה
בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,אושתא
הרשאה בעת שת ההרשאות תביטות דאג
שסייםאתתפקידו,בניגודתהוראותתקנה
ע)ג(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )20(
עתיורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהתמאגרכאמורשתאדאגתכך
שייערכומבדקיחדירותתמערכותהמאגר,
תא תפחות, חודשים עשר תשמונה אחת
אותאפעת החדירות מבדקי דןבתוצאות
תתיקוןהתיקוייםשהתגתו,בניגודתהוראות
התקנה תהוראות או תתקנות 5)ד( תקנה
האמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,

תפיהעניין;

0,000ו1--

בעתשתיטהבמאגרמידעשאינומנוהת )21(
מנהת או כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי
מאגרכאמורשתאקבעהרשאותגישהשת
ותמערכות המידע תמאגר הרשאות בעתי
המאגר,בהתאםתהוראותתקנה8)א(תתקנות
אותהוראותהתקנההאמורהכפישהוחתה
בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,אושתא
ניהתרישוםמעודכןבהתאםתהוראותתקנה
8)ב(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין

)תהתן-רשימתהרשאותתקפות(;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )22(
במאגראומנהתמאגרשתאנקטאמצעים
תאופי ובהתאם העניין בנסיבות מקובתים
המאגרוטיבו,כדיתוודאכיהגישהתמאגר
ותמערכותהמאגרנעשיתבידיבעתהרשאה
המורשהתכךבתבדתפירשימתההרשאות
התקפות,בניגודתהוראותתקנהע)א(תתקנות
אותהוראותהתקנההאמורהכפישהוחתה
בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,אושתא
הרשאה בעת שת ההרשאות תביטות דאג
שסייםאתתפקידו,בניגודתהוראותתקנה
ע)ג(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )23(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
דאגתכךשאופןהזיהויבמאגרייעשהככת
האפשרעתבסיסאמצעיפיזיהנתוןתשתיטתו
הבתעדיתשתהמורשה,בניגודתהוראותתקנה
ע)ב()1(תתקנותאותהוראותהתקנההאמורה
כפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )24(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
דאגשינוהתמנגנוןבקרהבהתאםתהוראות
מנגנון - )תהתן תתקנות ו–)ב( 10)א( תקנה
כפי האמורה התקנה תהוראות או בקרה(

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )25(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
נתוני שת שגרתי בדיקה נוהת קבע שתא
ערך שתא או הבקרה מנגנון שת התיעוד
דוחשתהבעיותשהתגתווצעדיםשננקטו
10)ג( תקנה תהוראות בניגוד בעקבותיהן,
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )ו2(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
שתאדאגשנתוניהתיעודשתמנגנוןהבקרה
בניגוד תפחות, חודשים 24 תמשך יישמרו
תהוראותתקנה10)ד(תתקנותאותהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )27(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
יידעאתבעתיההרשאותבמאגרבדברקיום
מנגנוןהבקרה,בניגודתהוראותתקנה10)ה(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )28(
במאגראומנהתמאגרשתאדאגשיתועד
כתמקרהשבוהתגתהאירועהמעתהחשש
תפגיעהבשתמותהמידע,תשימושבובתא
הרשאהאותחריגהמהרשאה)תהתן-אירוע
אבטחתמידע(בהתאםתהוראותתקנה11)א(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )ע2(
הבינוניתאוהגבוהה עתיורמתהאבטחה
דיון קיים שתא כאמור במאגר מחזיק או
באירועיאבטחתהמידעאושתאבחןאת
בניגוד האבטחה, נוהת בעדכון הצורך
11)ג(תתקנותאותהוראות תהוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )30(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
שתאהודיעתממונהבאופןמיידיעתאירוע
עת תממונה דיווח שתא או חמור, אבטחה
בהתאם האירוע בעקבות שנקט הצעדים
תהוראותתקנה11)ד()1(תתקנותאותהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

בעתשתיטהבמאגרמידעשחתהעתיו )27(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהתמאגרכאמורשתא
יידעאתבעתיההרשאותבמאגרבדברקיום
מנגנוןהבקרה,בניגודתהוראותתקנה10)ה(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )28(
במאגראומנהתמאגרשתאדאגשיתועד
כתמקרהשבוהתגתהאירועהמעתהחשש
תפגיעהבשתמותהמידע,תשימושבובתא
הרשאהאותחריגהמהרשאה)תהתן-אירוע
אבטחתמידע(בהתאםתהוראותתקנה11)א(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )ע2(
הבינוניתאוהגבוהה עתיורמתהאבטחה
דיון קיים שתא כאמור במאגר מחזיק או
באירועיאבטחתהמידעאושתאבחןאת
בניגוד האבטחה, נוהת בעדכון הצורך
11)ג(תתקנותאותהוראות תהוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )30(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
שתאהודיעתממונהבאופןמיידיעתאירוע
עת תממונה דיווח שתא או חמור, אבטחה
בהתאם האירוע בעקבות שנקט הצעדים
תהוראותתקנה11)ד()1(תתקנותאותהוראות
התקנההאמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(

תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת  )31(
במאגראומנהתמאגרשתאהגביתאושתא
מנעאפשרותתחיבורהתקניםניידיםתמערכות
המאגר,אושאפשרשימושבמידעמהמאגר
בהתקןניידאוהעתקהשתותהתקןניידבתא
שנקטאמצעיהגנה,בניגודתהוראותתקנה
12תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )32(
בין הפריד שתא מאגר מנהת או במאגר
מערכותהמאגראשרניתןתגשתמהןתמידע,
המשמשות אחרות מחשוב מערכות תבין
אותו,בניגודתהוראותתקנה13)ב(תתקנות
אותהוראותהתקנההאמורהכפישהוחתה

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )33(
במאגראומנהתמאגרשתאדאגתכךשייערכו
עדכוניםשוטפיםשתמערכותהמאגר,תרבות
חומרהמחשבהנדרשתפעותתן,אותכךשתא
ייעשהשימושבמערכותשהיצרןתאתומך
מענה שניתן בתא שתהן אבטחה בהיבטי
אבטחתימתאים,בניגודתהוראותתקנה13)ג(
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )34(
במאגראומנהתמאגרשחיבראתמערכות
המאגרתרשתהאינטרנטאותרשתציבורית
אחרת,בתאהתקנתאמצעיהגנהמתאימים,
או תתקנות 14)א( תקנה תהוראות בניגוד
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )35(
תכך דאג שתא מאגר מנהת או במאגר
ברשת המידע, ממאגר מידע שהעברת
ציבוריתאובאינטרנט,תיעשהתוךשימוש
בשיטותהצפנהמקובתות,בניגודתהוראות
התקנה תהוראות או תתקנות 14)ב( תקנה
האמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,

תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשניתןתגשת )ו3(
אתיומרחוק,באמצעותרשתהאינטרנטאו
רשתציבוריתאחרת,מחזיקבמאגרכאמור
אומנהתמאגרכאמורשתאעשהשימוש
המתקשר את תזהות שמטרתם באמצעים
והמאמתיםאתהרשאתותביצועהפעיתות
מידע מאגר ותעניין היקפה, ואת מרחוק
כאמורשחתהעתיורמתהאבטחההבינונית
באמצעי שימוש עשה תא - הגבוהה או
בעת שת הבתעדית תשתיטתו הנתון פיזי
14)ג( תקנה תהוראות בניגוד ההרשאה,
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )37(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
פנימית ביקורת שתיערך תכך דאג שתא
ו1)א( אוחיצוניתבהתאםתהוראותתקנה
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,
אושתאדןבדוחותהביקורתשהועברותו,או
שתאבחןאתהצורךבעדכוןמסמךהגדרות
בעקבותיהם, האבטחה נוהת או המאגר
או תתקנות ו1)ג( תקנה תהוראות בניגוד
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שתיטה בעת )35(
תכך דאג שתא מאגר מנהת או במאגר
ברשת המידע, ממאגר מידע שהעברת
ציבוריתאובאינטרנט,תיעשהתוךשימוש
בשיטותהצפנהמקובתות,בניגודתהוראות
התקנה תהוראות או תתקנות 14)ב( תקנה
האמורהכפישהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,

תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעתשתיטהבמאגרמידעשניתןתגשת )ו3(
אתיומרחוק,באמצעותרשתהאינטרנטאו
רשתציבוריתאחרת,מחזיקבמאגרכאמור
אומנהתמאגרכאמורשתאעשהשימוש
המתקשר את תזהות שמטרתם באמצעים
והמאמתיםאתהרשאתותביצועהפעיתות
מידע מאגר ותעניין היקפה, ואת מרחוק
כאמורשחתהעתיורמתהאבטחההבינונית
באמצעי שימוש עשה תא - הגבוהה או
בעת שת הבתעדית תשתיטתו הנתון פיזי
14)ג( תקנה תהוראות בניגוד ההרשאה,
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחתה מידע במאגר שתיטה בעת )37(
עתיורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהתמאגרכאמור
פנימית ביקורת שתיערך תכך דאג שתא
ו1)א( אוחיצוניתבהתאםתהוראותתקנה
תתקנותאותהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחתהבתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין,
אושתאדןבדוחותהביקורתשהועברותו,או
שתאבחןאתהצורךבעדכוןמסמךהגדרות
בעקבותיהם, האבטחה נוהת או המאגר
או תתקנות ו1)ג( תקנה תהוראות בניגוד
שהוחתה כפי האמורה התקנה תהוראות

בתקנהע1)א(תתקנות,תפיהעניין;

0,000ו40,0001-
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שתיטה בעת )38(
כאמור מאגר מנהת או יחיד בידי מנוהת
בעניינים ופיקוח בקרה אמצעי נקט שתא
החיצוני הגורם שת עמידתו עת שתהתן
בהוראותשנקבעובהסכםאיתו,הכותתים
פסקה ותעניין עיתיים, עדכונים קבתת
נכתתה אם דיווחעתהשמדתהמידע, ,)1(
בהסכםהתחייבותתהשמדתהמידע,בדיקות
בהיקף והכות בתקתות, וטיפות תקופתיות
הנדרשבשיםתבתסיכוניםהאמוריםבפסקה
)1(שתתקנה15)א(תתקנות,בניגודתהוראות

פסקה)4(שתאותהתקנה:

4,00080,000"320,000

החיצוני הגורם שת חובתו )א(
הבעתים תידי המידע את תהשיב
נקבעה ואם ההתקשרות, בסיום
המידע תהשמדת התחייבות בהסכם
-חובתושתהגורםהחיצוניתהשמיד
אתהמידע,וחובתושתהגורםהחיצוני
תדווחתבעתהשתיטהבמאגראותמנהת
או השבה עת העניין, תפי המאגר,
השמדהכאמור,כפישנקבעובהסכם

בהתאםתתקנה15)א()2()ד(תתקנות;

החיצוני הגורם שת חובתו )ב(
תהחתיםאתבעתיההרשאותשתועת
15)א()2()ו( בתקנה כאמור התחייבות
תתקנות,כפישנקבעהבהסכםבהתאם

תאותהתקנה;

חיצוני גורם שת חובתו )ג(
תתת איתו ההסכם תפי שרשאי
נוסף, גורם באמצעות השירות את
הנוסףאת עםהגורם תכתותבהסכם
בינו בהסכם תפרט שיש הנושאים
מנהת או במאגר השתיטה בעת תבין
תתקנה בהתאם העניין, תפי המאגר,

15)א()2()ז(תתקנות;
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

חובתושתהגורםהחיצוניתדווח )ד(
תבעתהשתיטהבמאגרעתאודותאופן
ביצועחובותיותפיהתקנותוההסכם,
ותהודיעתובמקרהשתאירועאבטחה,

בהתאםתתקנה15)א()2()ח(תתקנותצ

תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)בחירות(

ו1)ה(,במקום"תרשם18צ בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-5וע201,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"צ

תיקוןחוק
הבחירותתכנסת

בחוקהבחירותתכנסת]נוסחמשותב[,התשכ"ט-עוע211,בסעיףע3)ה(,במקום"תרשםע1צ
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"צ

תיקוןחוקבתי
משפטתעניינים

מינהתיים

בחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-222000,בתוספתהראשונה,בפרט20,28צ
במקום"הרשםתפיחוק"יבוא"רשותתפיסעיפים8,8או־10ופרקד'3תחוק"צ

תיקוןחוקהפיקוח
עתשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סתיקהפנסיוניים(

בחוקהפיקוחעתשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסתיקהפנסיוניים(,התשס"ה-21צ
-232005

בסעיף31ב)א()ו(,במקום"הרשם"יבוא"הממונהעתהגנתמידע",ובמקום"רשם )1(
מאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע";

בסעיף31טז)ב()1(,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"צ )2(

תיקוןחוקהכתתת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בחוקהכתתתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר22צ
מידע,התש"ע-ע24200-

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

בסעיף20)ב(,במקום"ותרשםמאגריהמידע"יבוא"ותממונהעתהגנתמידע"; )2(

בסעיף33- )3(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"תרשםמאגריהמידע"יבוא"תממונהעת )א(
הגנתמידע";

סכוםהעיצוםהכספי)בשקתיםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהת
בידייחידאו

מאגרשחתהעתיו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחתה
עתיורמת
האבטחה

הגבוהה

חובתושתהגורםהחיצוניתדווח )ד(
תבעתהשתיטהבמאגרעתאודותאופן
ביצועחובותיותפיהתקנותוההסכם,
ותהודיעתובמקרהשתאירועאבטחה,

בהתאםתתקנה15)א()2()ח(תתקנותצ

ו1)ה(,במקום"תרשם18צ בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-5וע201,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"צ

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות(

בחוקהבחירותתכנסת]נוסחמשותב[,התשכ"ט-עוע211,בסעיףע3)ה(,במקום"תרשםע1צ
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"צ

תיקוןחוק
הבחירותתכנסת

בחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-222000,בתוספתהראשונה,בפרט20,28צ
במקום"הרשםתפיחוק"יבוא"רשותתפיסעיפים8,8או־10ופרקד'3תחוק"צ

תיקוןחוקבתי
משפטתעניינים

מינהתיים

בחוקהפיקוחעתשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסתיקהפנסיוניים(,התשס"ה-21צ
-232005

תיקוןחוקהפיקוח
עתשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סתיקהפנסיוניים( בסעיף31ב)א()ו(,במקום"הרשם"יבוא"הממונהעתהגנתמידע",ובמקום"רשם )1(
מאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע";

בסעיף31טז)ב()1(,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"צ )2(

בחוקהכתתתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר22צ
מידע,התש"ע-ע24200-

תיקוןחוקהכתתת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

בסעיף20)ב(,במקום"ותרשםמאגריהמידע"יבוא"ותממונהעתהגנתמידע"; )2(

בסעיף33- )3(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"תרשםמאגריהמידע"יבוא"תממונהעת )א(
הגנתמידע";

בסעיף המוצע המונחים תשינוי בהתאם  סעיפים
1תהצעתהחוק,מוצעתתקןשורהשתחוקים  18 עד 27
"רשם או "הרשם" המונח את בהם ותהחתיף 

מאגריהמידע"במונח"הממונה"או"הממונהעתהגנת
מידע"צ

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשפ"א,עמ'78צ 20

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשפ"א,עמ'203צ 21

ס"חהתש"ס,עמ'0ע1;התשפ"ב,עמ'ו28צ 22

ס"חהתשס"ה,עמ'18ע;התשע"ט,עמ'252צ 23

ס"חהתש"ע,עמ'ו25;התש"ף,עמ'403צ 24

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5 ו47

בסעיףקטן)ה(,במקום"ותרשםמאגריהמידע"יבוא"ותממונהעתהגנת )ב(
מידע"צ

תיקוןחוקמרשם
תורמימוחעצם

10)ג(,במקום"הרשם"יבוא23צ בחוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-252011,בסעיף
"הממונה"צ

תיקוןחוקשירות
ביטחון

בחוקשירותביטחון]נוסחמשותב[,התשמ"ו-ו8ע1ו2,בסעיףע4ד)ב(,במקום"רשםמאגרי24צ
המידעכמשמעותו"יבוא"הממונהעתהגנתמידעכהגדרתו"צ

תיקוןחוקנתוני
אשראי

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-ו25-27201צ

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"הממונהעתהגנתהפרטיות"יבוא: )א(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

ההגדרה"רשםמאגרימידע"-תימחק; )ב(

בסעיפיםעו־11)ב(,במקום"תרשםמאגריהמידע"יבוא"תממונהעתהגנתמידע"; )2(

בסעיףו1)ג(,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"; )3(

בסעיף18- )4(

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנת )א(
מידע";

בסעיףקטן)ב()ו(,במקום"תרשםמאגריהמידע"יבוא"תממונהעתהגנת )ב(
מידע";

בסעיף0ו)ב(,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"; )5(

בסעיף125- )ו(

יבוא הרשם" שהורה כפי מידע מאגרי "תרשם במקום )א(, קטן בסעיף )א(
"תממונהעתהגנתמידעכפישהורההממונההאמור,והממונה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע" )ב(
ובמקום"תרשםמאגרימידע"יבוא"תממונהעתהגנתמידע";

בסעיףקטן)ו(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע" )ג(
ובמקום"תרשם"יבוא"תממונהעתהגנתמידע"צ

תיקוןחוקניירות
ערך

מידע"ו2צ מאגרי "ורשם במקום 44יא3)ג(, בסעיף התשכ"ח-8וע281, ערך, ניירות בחוק
יבוא"והממונהעתהגנתמידע"ובמקוםהסיפההחתבמיתים"בסעיףקטןזה"יבוא
"בסעיףקטןזה,"הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-81ע1"צ

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסהע2,בסעיף141א-27צ

יבוא הרשם" עם "בהתייעצות במיתים החת הסיפה במקום )ג(, קטן בסעיף )1(
7תחוקהגנתהפרטיות "בהתייעצותעםהממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף

)בסעיףזה-הממונהעתהגנתמידע(";

ס"חהתשע"א,עמ'382צ 25

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ט,עמ'158צ ו2

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשפ"ב,עמ'ע32צ 27

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשפ"ב,עמ'328צ 28

דינימדינתישראת,נוסחחדשו,עמ'120;ס"חהתשפ"ב,עמ'248צ ע2
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בסעיפיםקטנים)יא()2(ו–)יב()5(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעת )2(
הגנתמידע"צ

תחיתתושתחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומוצ28צתחיתה

מאגרמידעשביוםהתחיתההיהרשוםבמרשם,ימשיךתהיותרשוםבמרשםאףע2צהוראתמעבר )א(
אםתפיהוראותסעיף8תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4תחוקזה,תאחתהעתיוחובת
רישום,והכותאתאאםכןהודיעבעתהשתיטהבמאגרתממונהעתכךשתאחתהעת
המאגרחובתרישוםכאמור;הודיעבעתהשתיטהבמאגרכאמור,ימחקהממונהאת

מאגרהמידעמהמרשםצ

בסעיףזה,"בעתשתיטהבמאגרמידע","מאגרמידע","הממונה"ו"מרשם"- )ב(
כהגדרתםבסעיף7תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3תחוקזהצ

בסעיפיםקטנים)יא()2(ו–)יב()5(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעת )2(
הגנתמידע"צ

תחיתהתחיתתושתחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומוצ28צ

מאגרמידעשביוםהתחיתההיהרשוםבמרשם,ימשיךתהיותרשוםבמרשםאףע2צ )א(
אםתפיהוראותסעיף8תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4תחוקזה,תאחתהעתיוחובת
רישום,והכותאתאאםכןהודיעבעתהשתיטהבמאגרתממונהעתכךשתאחתהעת
המאגרחובתרישוםכאמור;הודיעבעתהשתיטהבמאגרכאמור,ימחקהממונהאת

מאגרהמידעמהמרשםצ

הוראתמעבר

בסעיףזה,"בעתשתיטהבמאגרמידע","מאגרמידע","הממונה"ו"מרשם"- )ב(
כהגדרתםבסעיף7תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3תחוקזהצ

כדיתאפשרתבעתיהשתיטהותמחזיקיםבמאגרי  סעיף 28
ותהסדרים תשינויים כדבעי תהיערך המידע 
החדשיםהמוצעיםבמסגרתהצעתהחוק,מוצעתקבועכי
תחיתתושתהחוקתהיהחצישנהתאחרפרסומוברשומותצ

תנוכחצמצוםהיקפהשתחובתהרישום,וקביעת  סעיף 29
החובההחדשההמבוססת,ביןהשאר,עתמספר 
נושאיהמידעבמאגרהמידע,תאניתןתדעתאםהמאגרים

תאחר גם רישום בחובת חבים בפנקס כיום הרשומים
התיקוןצעתכןמוצעתקבועהוראתמעבר,שתפיהמאגר
שהיהרשוםבמרשםביוםהתחיתה,יישאררשוםבמרשם,
אתאאםכןהודיעבעתהשתיטהבמאגרתממונה,כיהמאגר
אינוחייבברישוםבהתאםתהוראתסעיף8תחוק,כתיקונה

המוצעבסעיף4תהצעתהחוקצ

ר ב ס ה י  ר ב ד





סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשתתי ISSN 0334-7014 המחיר30צ24שקתיםחדשים


