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 2015–דיווח על פריצה למאגר מידע(, התשע"ה –הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון 

 ב יבוא:17, אחרי סעיף  19811–בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .1 1ב17הוספת סעיף 

בעל מאגר מידע או מחזיק במאגר מידע   )א( .1ב17 "דיווח על פריצה   

בעל מאגר(, יודיע על דבר הפריצה   –שנפרץ )להלן 

 לבעל המידע שנגנב ולרשם בהקדם האפשרי. 

מצא הרשם כי בעל מאגר לא הודיע כאמור   )ב(       

רשאי להטיל עליו עיצום כספי לפי   ,בתוך זמן סביר 

מפתח שיקבע שר המשפטים בתקנות, באישור  

 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

  סעיף  לפיהחליט הרשם להטיל עיצום כספי   )ג(      

 םהודעה על כוונת הרש מאגרהבעל זה, תימסר ל

ימים ממועד ההחלטה; בהודעה  30בתוך כאמור 

הפריצה,  על יפרט הרשם את המידע שברשותו 

ואת  סכום העיצום, התקופה לתשלום העיצום

 לטעון את טענותיו לפני בעל המאגרזכותו של 

 הרשם.

על החלטת רשם ניתן לערער לבית המשפט   )ד(       

 לעניינים מינהליים. 

חדירה למאגר מידע  –"פריצה" בסעיף זה,  )ה(      

באופן שחושף מידע  ,שלא על ידי מי שהורשה לכך

ממאגר המידע לידיעתו של מי שלא הורשה לכך או  

 ." לציבור הרחב
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תיקון חוק בתי  

משפט לעניינים 

 מינהליים

הראשונה,   , בתוספת20002–התש"סבחוק בתי משפט לעניינים מינהליים,  .2

 יבוא:  50אחרי פרט 

עיצום כספי שהטיל  –עיצום בעקבות אי דיווח על פריצה למאגר מידע  .51"  

 ."1981–לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1ב17רשם לפי סעיף 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

מלחמה זוטא בין פצחנים ישראלים לפצחנים ממדינות ערב. אלו ואלו חודרים ל  מעת לעת אנו נחשפים

 נחשפו פרטי כרטיסי אשראי של ישראלים רבים בעקבות התנצחויות אלו.  אףלמאגרי מידע ברשת, ו

בעוד הנזק הכללי לביטחון או לכלכלת ישראל בעקבות התרחשויות אלו הסתבר כבלתי משמעותי,  

 קיימת חובה לדאוג לאינטרס בעלי המידע שנפרץ. 

או נחשף, וכן להסמיך   מוצע לחייב בעל או מחזיק במאגר מידע לדווח על הפריצה לבעלי המידע שנגנב

, להטיל עיצום כספי לפי מפתח שיקבע שר המשפטים. 1981–את הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

הפריצה, סכום העיצום,  עלבעל מאגר המידע על החלטתו ויפרט בה המידע שברשותו להרשם יודיע 

י הרשם. בעל מאגר מידע יוכל התקופה לתשלום העיצום ואת זכותו של בעל המאגר לטעון את טענותיו לפנ

 משפט לעניינים מינהליים.הלערער על החלטת הרשם לבית 

הכנסת אורי אריאל וקבוצת   על ידי חבר עשרה-על שולחן הכנסת השמונה והונח ותת חוק זהוהצע

אורי מקלב וקבוצת חברי   בר הכנסתח ל ידי עשרה ע-על שולחן הכנסת התשע( ו4054/18כנסת )פ/החברי 

 .((2014בנובמבר   26ו התשע"ה ); הוסרה מסדר היום ביום ד' בכסל1717/19/פכנסת )ה

 

 

 

--------------------------------- 

 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

 והונחה על שולחן הכנסת ביום

 25.5.15 –התשע"ה  סיווןב ז'
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