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תזכיר חוק

:ש� החוק המוצע.א

מס(חוק החברות הצעת ('תיקו� ,)הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות....)

2009�ט"התשס 

בו.ב : עיקרי החוק המוצע והצור�

כי) חוק החברות–להל�(1999�ט"התשנ, לחוק החברות43סעי! המרשמי'"קובע

 לעיו� הציבור וכל אד' רשאי לעיי� בה' שמנהל הרש' בלשכת הרישו' יהיו פתוחי'

בי� באמצעות הרש' ובי� באמצעות אחרי', ולקבל העתקי' מאושרי' מ� הרשו' בה'

".הכל כפי שקבע השר, שהרש' הסמי( אות' לכ(

ל משרד"במשרד המשפטי' בוצעה עבודת מטה על ידי צוות מקצועי שהקי' מנכ

ומהות' של מכלול שרותי הפצת היקפ', אשר מטרתה לבדוק את טיב', המשפטי'

בכלל זה נבדק הצור(. כלכלית ומשפטית, מבחינה טכנולוגית, המידע מרש' החברות

.בעיבוד הנתוני' במאגר הממוחשב שמועבר ממאגר הרש' לספקי המשנה

. ושמע טענות מגורמי' שוני' בתחו', במסגרת זו פרס' הצוות קול קורא לציבור הרחב

דת הצוות הייתה כי יש אינטרס בשימושי' נוספי' במידע המדווח מסקנה מרכזית של עבו

" חיפוש הפו("הייתה כי יש מקו' לאפשר, עמדת הצוות. על פי חוק לרש' החברות

בדבר,)חיפוש לפי ש' פרטי וש' משפחה בהצעה זו יכונה עיבוד מידע אודות יחיד(

ת האפשרות להעביר החזקותיו של יחיד בחברות או כהונתו כנושא משרה בחברות וא

לצור( שירות זה יש צור( להסדיר את החזקת. נתוני' מהמאגר המוחזק ביד' לאחר

המאגר הממוחשב של רש' החברות בידי גורמי' פרטי' וכ� את האפשרות שה' יעבדו 

זאת לאחר שהצוות נוכח כי קיי' צור( במידע. את המידע ויבצעו עיבוד מידע אודות יחיד

בנוס! לתכלית מקורית של איסו!(י' למטרות של הקצאת אשראי כאמור אודות יחיד

ג', לפי מידע שנאס! על ידי הצוות). המידע במאגר רש' החברות לפי כל חברה בי� היתר

מידע, בשי' לב לדרישות המפקח על הבנקי' והמפקח על שוק ההו� הביטוח והחיסכו�

, ובקרה על וודאות�, יסקאותכאמור יכול להקטי� פרמיות סיכו� הנובעות מהתקשרות בע

הסתבר למשל כי המפקח על הבנקי'. התממשות� כפי שתוכנ� ואבטחת מהימנות ביצוע�

דורשי' כבר כיו' במסגרת הפיקוח השוט! שלה' כי נותני אשראי, והממונה על שוק ההו�

ככל שה'(בה המבקשי' חברי'" קבוצת הלווי'"יאתרו ביחס למבקשי אשראי את 

ת חשיפת המלווי' לאותה קבוצת לווי' כלומר שנותני אשראי יבצעו והערכ) חברי'

.קישורי' בי� חברות באמצעות היחידי' המחזיקי' בה�
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לצור( עבודת הצוות נער( מחקר השוואתי שבח� את הדי� הפוזיטיבי ואת ההסדרי'

 הנוהגי' בפועל בעניי� הפצת מידע אודות יחידי' ממאגרי מרשמי החברות במדינות שונות

כי. וקנדה,ב"ארה, ניו זילנד, אוסטרליה, אירלנד, בריטניה: בעול' הסקירה העלתה

במסגרת האיזו� בי� האינטרס הציבורי לקבלת מידע אודות החברות והיחידי' העומדי' 

 גובר האינטרס–לבי� זכות' של האחרוני' לפרטיות, מאחוריה� בהקשרי' שוני'

ואופ� מת�,ע אודות יחידי' שונה ממדינה למדינההיק! ההגנה על פרטיות המיד. הציבורי

אול' מממצאי הבדיקה, ההגנה שונה בהתא' לסביבה המשפטית ולדיני הפרטיות החלי'

.בהתא' לדי� החל, עולה כי שירותי' מהסוג שמוצע להסדיר בצורה ברורה ניתני'

נ וספי' הסדרת מסירת מידע אישי אודות יחידי' ממרש' החברות ועשיית שימושי'

.עולות אפוא ג' בקנה אחד ע' הנורמות המקובלות בעול' בתחו' הפרטיות, במידע זה

: לחוק יסוד7בסעי!, ובשי' לב למעמדה החוקתי של הזכות לפרטיות, על רקע האמור

כיוו� שיש פוטנציאל לפגיעה בפרטיות מעצ' ההחזקה במאגר וכ�, כבוד האד' וחירותו

שלמו, מעיבוד מידע אודות יחיד צע להתיר לרש' החברות להעביר עותק ממוחשב

אשר, ולמטרות המנויות בתזכיר, מרשמיו לגורמי' פרטיי' א( זאת בכפו! למת� רישיו�

יוכלו בכפו! לתנאי הרישיו� לעבד את המידע במאגר המוחזק ביד' ולמסור מידע אודות 

. אחזקותיה' של יחידי' בחברות וכהונת' כנושאי משרה בה'

 ההסדרה בהצעה זו נועד לחול רק על אות' הגורמי' לה' מועבר עותק ממוחשב,כלומר

בשל פוטנציאל הפגיעה בפרטיות הגלו' בגישה למאגר. כהגדרתו בהצעה, של המאגר

מוצע כי דרישת הרישוי תחול לא רק על אחזקתו של קוב, של' של המאגר, הממוחשב

 10,000( מספר מזערי של יחידי' אלא ג' על אחזקת חלק מ� המאגר הכולל נתוני' על 

 ). ומעלה

, לחוק החברות43יצויי� כי הסדר זה אינו בא לגרוע מסמכותו של הרש' לפעול לפי סעי!

ובלבד, בעצמו או באמצעות אחרי' שהסמי( לכ(, לית� שירות של עיו� במרשמי'

טע. שלאות' גורמי' לא נית� עותק של המאגר הממוחשב ו� ההחזקה של עותק ממוחשב

היות שרק היא יוצרת את הפוטנציאל להפיק מידע אודות יחידי' תו( כדי, רישיו� כאמור

. העיבוד הממוחשב

דברי הסבר לחוק המוצע.ג

 הוא המאגר שהחזקתו טעונה� מוצע להוסי! הגדרה של מאגר מידע על חברות–1סעי!

נת, האחד: מדובר במאגר המקיי' שני תנאי'. רישיו�  אל!10וני' אודות הוא כוללת
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נית� לבצע בו עיבוד ממחושב ולהפיק נתוני' אודות החזקת' של יחידי', יחידי' והשני

שה' בעלי אופי, היכולת להפיק נתוני' אודות יחיד. וכהונת' כנושאי משרה, בחברות

היא בעיקרה הסיבה לצור( ברישיו� כתנאי, פרטי וכ� השימוש שנית� לעשות בנתוני' אלה

ב .מאגרלהחזקה

 שעניינו הסדרת החזקה והשימוש במאגר מידע1 לחוק החברות יווס! פרק שלישי–2סעי!

.על חברות

ב הקובע כי החזקה במאגר מידע על חברות טעונה רישיו� כמו 351מוצע להוסי! את סעי!

). בנוס! על הרישו� על עצ' החזקת המאגר(ג' פעולות נוספות הטעונות א! ה� רישיו�

א לו כוללת עיבוד ממחושב לצור( הפקת נתוני' אודות יחיד וכ� מסירה של פעולות

ויכול שינת� ג' לביצוע, רישיו� כאמור יכול שינת� להחזקה המאגר בלבד. הנתוני' לאחר

.אחת או יותר מהפעולות האמורות

, ובי� היתר היות המבקש חברה,ג הקובע תנאי' למת� רישיו�351מוצע להוסי! את סעי!

המאגר נרש' כמאגר מידע לפי חוק הגנת, מחזיק בהו� עצמי בגובה שקבע השרהמבקש

רש' מאגרי המידע ורש' נתוני אשראי הודיעו כי אי� לה' התנגדות למת�, הפרטיות

או, מבקש הרישיו� או בעל עניי� בו לא הורשעו בעבירה, רישיו� אשר מפאת חומרתה

.יו�מבקש הרישיו� אינו ראוי לקבל ריש, נסיבותיה

כ� מוצע כי הרש' יהיה מוסמ( להתנות את מת� הרישיו� בתנאי' נוספי' וזאת על מנת

.להבטיח את פעילותו לפי חוק זה

ד אשר מעניק סמכות לרש' לקבוע ברישיו� תנאי' והגבלות 351מוצע להוסי! את סעי!

.בנושאי' שוני'

מ351מוצע להוסי! את סעי! התנאי' לקבלתה אשר מקנה סמכות לשר לקבוע פטור

רישיו� או מהתנאי' ברישיו� למי שמבקש רישיו� להחזקה בלבד של מאגר מידע על חברות 

זאת שכ� במקרה שבו מדובר, שמתקיימי' בו התנאי' שקבע השר, או לבעל רישיו� כאמור

החשש לפגיעה בפרטיות הוא, להבדיל מעיבוד המידע ומסירתו, בהחזקה בלבד של המאגר

.מצומצ' יותר

ו הקובע ייחוד העיסוק של בעל רישיו� שלפי תנאי הרישיו� 351מוצע להוסי! את סעי!

על א! האמור הרש' רשאי. רשאי למסור לאחר מידע מתו( מאגר המידע המוחזק בידו

א' שוכנע שאי� בעיסוק הנוס! משו' ניגוד ענייני' או משו' פגיעה, לאשר עיסוק אחר

.בפעילותו התקינה

אשר רישיונו מתיר לו לבצע עיבוד,ז הקובע כי בעל רישיו�351 סעי! מוצע להוסי! את
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יוכל להפיק רק נתוני' אודות אחזקות של יחיד וכהונתו של יחיד, מידע אודות יחיד

רק, על פי הוראות הרישיו�, הפקת נתוני' כאמור ומסירת'. כנושא משרה בחברה תיעשה

רה לפרוע חובותיה או לעמוד א' הנתוני' דרושי' לצור( הערכת יכולתה של חב

על מנת, לרבות לצור( מת� אשראי וזאת, במחוייבות עיסקית אחרת כלפי מבקש הנתוני'

. לאפשר למתקשר פוטנציאלי לקבל החלטה שתתמחר נכו� יותר את העסקה

 תנאי אחר לעיבוד נתוני' אודות היחיד הוא שמבקש הנתוני' זקוק לה' לצור( מילוי

". קבוצות לווי'"כגו� הנחיות המפקח על הבנקי' לעני�, לפי די�הוראה שנתנה רשות

זו, באופ� כללי נדרש מלווה לבחו� את היק! החשיפה שלו לקבוצה כלשהי בכל, לפי הנחייה

הנחיות דומות קיימות ג' ביחס לפעילות הענקת אשראי של גופי' פיננסי' המצויי'. עת

או כאשר הנתוני' נדרשי'; במשרד האוצרתחת פיקוח אג! שוק ההו� הביטוח והחיסכו� 

. על ידי גו! ציבורי לצרכי סמכויותיו בהתא' לחוק הגנת הפרטיות

.

בנוסח, תותנה במת� הצהרה בכתב של המבקש, מסירה של נתוני' שהופקו אודות יחיד

.שמעיד כי מתקיימי' בו התנאי' האמורי', שקבע הרש'

ד של המידע במרש' שהוא מנהל לצור( הפקה מובהר כי הרש' רשאי לבצע א! הוא עיבו

.ומסירה לאחר של הנתוני' כאמור לעיל

עותק,ח המסמי( את רש' החברות למסור לבעל רישיו�351מוצע להוסי! את סעי!

.ממוחשב מהמרשמי' שהוא מנהל בלשכת הרישו' לצור( הפעולות שהותרו לו ברישיו�

די351מוצע להוסי! את סעי! ווח לרש' של דוחות מאושרי' בידי רואהט שקובעת חובת

חשבו� אשר מטרותיה' לאפשר לרש' בקרה יעילה על פעילות בעל הרישיו� ולצור( מעקב 

 על 

הקובע את חובתו של בעל הרישיו� לשל' אגרה שנתיתי351מוצע להוסי! את סעי!

' של וכ� תשלומ, שנועדה לכסות את עלויות הפיקוח השוטפות על בעלי הרישיו�

.תשלומי' נוספי' שנגזרי' מגובה ההכנסות של בעל הרישיו�

יא המקנה סמכות לרש' לבטל את הרישיו� או להתלותו א' 351מוצע להוסי! את סעי!

או, יתברר כי הרישיו� נית� על יסוד מידע כוזב ה רישיו� א' חדל להתקיי' תנאי מתנאי

. הרישיו�א' בעל הרישיו� הפר הוראות החוק או תנאי מתנאי

ולמקפחי' אשר, יב שעניינו סמכויות הפיקוח שיוקנו לרש'351מוצע להוסי! את סעי!

ואשר נועדו לאפשר לרש' פיקוח על קיו' הוראות הסימ� בידי בעל, יהיה רשאי להסמי(

.רשיו�
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 מוצע להבהיר כי אי� בהוראות פרק זה כדי לגרוע�יג351מוצע להוסי! את סעי!

ה נתונות לרש' לפי כל די� לצור( ביצוע תפקידיו לפי חוק זה ולפיכ( הרש' מהסמכויות

ג' א' זה לא עולה בקנה אחד, חיפוש הופכי א' זה נדרש לצור( ביצוע תפקידו, יוכל לבצע

.ע' התנאי' המנוי' לעיל לעניי� הפקת נתוני' אודות יחיד

ו351מוצע להוסי! את סעי! הערעור, לת עיצו' כספי טו שעניינ' העילות להט351�יד

.והדרישה לתשלומו, עליו

.טז הקובע עונש של שנתיי' מאסר על מי שפעל בלא רישיו�351מוצע להוסי! את סעי!

זה351מוצע להוסי! את סעי! זה, יז המסמי( את השר לקבוע הוראות לביצוע פרק ובכלל

מק, ביעורו ומחיקתו, לעני� אופ� החזקת המידע ושמירתו דמי' נוספי' למת� תנאי'

סוגי הערובה שה' תנאי למת�, דרכי הגשת בקשה לרישיו� והטיפול בבקשה, הרישיו�

אגרה בעד בקשה וכ� הגבלות על אחזקה והעברה של אמצעי שליטה בבעל, הרישיו�

.הרישיו�

השפעת החוק המוצע על התק� המנהליוהשפעת החוק על תקציב המדינה.ד

 מי' והטלת עיצו,ובכלל כ( פקחי', וכ� הקמת מער( פיקוח,מת� רישיונות וקביעת'

תחייב עלות תקציבית לצור( הוספת תקני' לביצוע מטלות, במקרי' המתאימי'י'כספי

 הערכה תקציבית בנושא תועבר לקראת הדיו� בועדת השרי' לענייני חקיקה. אלה

:להל� נוסח החוק המוצע.ה

מס(תזכיר חוק החברות על(....)'תיקו� הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע

 2009"ט"התשס,)חברות

1999�ט"התשנ, בחוק החברות.431תיקו� סעי!
1

 בסופו יבוא43בסעי!,) החוק העיקרי–להל�(

". בחלק תשיעי1ובכפו! להוראות פרק שלישי"

הוספת פרק

 בחלק1שלישי

 תשיעי

: לחוק העיקרי יבוא351אחרי סעי!.2

 הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות:1 פרק שלישי"

.153'עמ,ח"ח התשס"ס, 189'עמט"תשנהח"ס1
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זה.א351 הגדרות �בפרק

, חוק הגנת הפרטיות–" חוק הגנת הפרטיות"

1981�א"התשמ 
2

;

 חוק שירות נתוני–"חוק שירות נתוני אשראי"

2002�ב"התשס, אשראי
3

;

 מאגר הכולל מידע על�" על חברותמאגר מידע"

מתו( המרשמי' שמנהל הרש', חברות

שמתקיימי' בו שניי', בלשכת הרישו'

: אלה

10,000המאגר כולל נתוני' אודות)1(

יחידי' לפחות או מספר יחידי' אחר שקבע

;השר

 שלממוחשבנית� לבצע במאגר עיבוד)2(

תהמידע הכלול בו ולהפיק נתוני' אודו

;)1(יחידי' כאמור בפסקה

זה�" רישיו�" ; רישיו� שנית� לפי סעי! פרק

7 הרש' כהגדרתו בסעי!–" רש' מאגרי מידע".

;לחוק הגנת הפרטיות

בי�, לא יחזיק אד' במאגר מידע על חברות)א(.ב351 חובת רישיו�

בי� במישרי� ובי�, לבד ובי� ביחד ע' אחרי'

 יבצע פעולה מהפעולות המפורטותולא, בעקיפי�

אלא א' כ�,להל� במאגר שהוא מחזיק כאמור

ובהתא' לתנאי הרישיו� ולהוראות, בידו רישיו�

:לפי פרק זה

עיבוד ממוחשב של מידע המצוי)1(

;לצור( הפקת נתוני' אודות יחיד, במאגר

מסירה לאחר של מידע המצוי)2(

;במאגר

.128'עמ,א"ח התשמ"ס2
.104'עמ,ב"ח התשס"ס3
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ל)ב( יכול שיינת� רק)א(פי סעי! קט� רישיו�

להחזקת מאגר מידע על חברות כאמור באותו

,בנוס! להחזקה כאמור, ויכול שיינת�, סעי! קט�

ג' לאחת או יותר מהפעולות המנויות בפסקאות

.של הסעי! הקט� האמור)2(�ו)1(

תנאי' לקבלת

 רישיו�

לא יית� הרש' רישיו� לפי סימ� זה אלא)א(.ג351

: מתקיימי' כל אלהא' כ�

מבקש הרישיו� הוא חברה שהתאגדה

;בישראל

למבקש הרישיו� הו� עצמי מזערי)1(

;בסכו' שקבע השר

מבקש הרישיו� רש' את מאגר)2(

המידע על חברות שלגבי החזקתו מתבקש

כמאגר מידע לפי חוק הגנת, הרישיו�

;הפרטיות

ל)3( רש' כירש' מאגרי מידע הודיע

אי� לו התנגדות למת� רישיו� למבקש

רש' מאגרי המידע לא יודיע על; הרישיו�

אלא א' כ� יש לו יסוד, התנגדות כאמור

סביר להניח כי מת� הרישיו� ישמש או עלול

לשמש לפעולות בלתי חוקיות או כמסווה

;לה�

מבקש הרישיו� אינו בעל רישיו� לפי)4(

; חוק שירות נתוני אשראי

בעל שליטה בו, מבקש הרישיו�)5(

לא הורשעו בעבירה אשר, ונושא משרה בו

חומרתה או נסיבותיה, מפאת מהותה

,מבקש הרישיו� אינו ראוי לקבל רישיו�

ולא הוגש נגד מי מה' כתב אישו' בשל

עבירה כאמור וטר' נית� בעניינו פסק די�

; סופי
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המבקש הפקיד בידי הרש' ערובה)6(

בהתא' להוראות שקבע השר לפי סעי!

.4(טז351 (

הרש' רשאי להתנות את מת� הרישיו�)ב(

)א(בתנאי' נוספי' על אלה המנויי' בסעי! קט�

הדרושי' לדעתו לצור( הבטחת פעילותו של בעל

. הרישיו� בהתא' להוראות פרק זה

היה לרש' יסוד סביר להניח שמבקש)ג(

 במאגר המידע על חברות שלגביוהרישיו� ישתמש

או כי, מתבקש הרישיו� שלא לפי הוראות פרק זה

רשאי הוא, קיי' חשש לפגיעה בטובת הציבור

. שלא לתת לו רישיו�

,הרש' רשאי לקבוע ברישיו� תנאי' והגבלות.ד351 תנאי' ברישיו�

: ובכלל זה בענייני' אלה

;תנאי' ודרישות לעני� אבטחת מידע)1(

תנאי' והגבלות לעני� אופ� ביצוע הפעולות)2(

; המותרות על פי הרישיו�

; חובות דיווח על פעילותו של בעל הרישיו�)3(

ברישיו� המתיר מסירה לאחר של מידע)4(

כאמור בסעי!, המצוי במאגר המידע על חברות

 תנאי' לעניי� אופ� מסירת המידע�)2)(א(ב351

.תקשרות ע' מקבל המידעלרבות תנאי הה

פטור ותנאי'

מיוחדי' להחזקת 

מאגר מידע על 

 חברות

השר רשאי לקבוע פטור מהתנאי' לקבלת רישיו�.ה351

כול' או, או מהתנאי' ברישיו� לפי פרק זה

למי שמבקש רישיו� להחזקה בלבד של, חלק'

לפי, מאגר מידע על חברות או לבעל רישיו� כאמור

קבע השר;' בו התנאי' שקבעשמתקיימי, העניי�

פטור כאמור רשאי הוא לקבוע תנאי' אחרי'

.שיחולו על מבקש רישיו� או בעל רישיו� כאמור
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מי שנית� לו רישיו� למסור לאחר מידע)א(.ו351 ייחוד העיסוק

,המצוי במאגר מידע על חברות המוחזק על ידו

יעסוק רק בביצוע,)2)(א(ב351כאמור בסעי!

ביה� חל רישיונו ולא יעסוק בכלהפעולות שלג

. אלא א' כ� אישר זאת הרש', עיסוק אחר

)א(הרש' לא יית� אישור לפי סעי! קט�)ב(

אלא א' כ� שוכנע שלא יהיה בעיסוק הנוס!

משו' ניגוד ענייני' או משו' פגיעה, המבוקש

.בפעילותו התקינה של בעל הרישיו�

הגבלות לעניי�

הפקת נתוני' 

ת יחיד אודו

 ומסירת'

 בעל רישיו� שרישיונו מתיר לו לבצע עיבוד.ז351

ממוחשב של מידע המצוי במאגר המידע על

לצור( הפקת נתוני' אודות, שבהחזקתו, חברות

יהא רשאי להפיק,)2)(א(ב351יחיד כאמור בסעי!

נתוני' רק אודות אחזקותיו של יחיד בחברה או

.כהונתו כנושא משרה בחברה

בעל)א(לי לגרוע מהוראות סעי! קט�ב)א(

רישיו� כאמור באותו סעי! קט� לא יבצע עיבוד

לפי, ממוחשב לצור( הפקת נתוני' אודות יחיד

ולא ימסור לאחר נתוני', הסעי! הקט� האמור

ככל שרישיונו מתיר לו מסירה, שהפיק כאמור

:אלא א' כ� מתקיי' אחד מאלה, כאמור

לצ)1( ור( הערכתהנתוני' דרושי'

יכולתה של חברה לפרוע חובותיה או לעמוד

במחויבות עסקית אחרת כלפי מבקש

; לרבות לצור( מת� אשראי, הנתוני'

מבקש הנתוני' זקוק לה' לצור()2(

לרבות, מילוי הוראה שנתנה רשות לפי די�

המפקח על הבנקי' כהגדרתו בפקודת

הבנקאות והממונה על הביטוח כהגדרתו

 הפיקוח על שירותי' פיננסי'בחוק

19814�א"התשמ,)ביטוח(;

עמ"ח תשמ"ס4 .165'עמ,ח"ח תשס"ס, 208'א
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הנתוני' נדרשי' על ידי גו! ציבורי)3( 

לחוק הגנת הפרטיות)1(23כהגדרתו בסעי!

: ומתקיי' אחד מאלה

מסירת הנתוני' דרושה)א(

למטרות ביצוע חיקוק או למטרה

אחרת במסגרת הסמכויות או

;התפקידי' של מקבל הנתוני'

הגו! הציבורי רשאי לדרוש אות'

.נתוני' על פי די� מכל מקור אחר

אודות, בעל הרישיו� ימסור נתוני' שהפיק)ב(

רק למי שמסר,)ב(כאמור בסעי! קט�, יחיד

על כ(, בנוסח שעליו הורה הרש', הצהרה בכתב

שמתקיי' בו תנאי מ� התנאי' האמורי' בסעי!

).ב(קט�

לבצע עיבוד ממוחשב של מידעהרש' רשאי)ג(

לצור( הפקה, המצוי במרשמי' שהוא מנהל

ומסירה לאחר של נתוני' אודות אחזקותיו של

וכ�, יחיד בחברה או כהונתו כנושא משרה בחברה

ויחולו, למסור לאחר את הנתוני' שהפיק כאמור

הפקה ומסירה של נתוני' אלה הוראות, על עיבוד

.סעי! זה

מסירת עותק

שמי רש' ממר

 החברות

הרש' רשאי למסור לבעל רישיו� עותק ממוחשב.ח351

לצור(, המרשמי' שהוא מנהל בלשכת הרישו'

ביצוע הפעולות המותרות לבעל הרישיו� על פי

. רישיונו

אחת לרבעו� וכ� לפי, בעל רישיו� ימסור לרש'.ט351 חובת דיווח

אודות, דוח המאושר על ידי רואה חשבו�, דרישתו

לרבות לעני� הכנסותיו, פעילותו לפי הרישיו�

הכל בהתא' לתנאי רישיונו וכפי, ולקוחותיו

.ככל שקבע, שקבע השר

אגרה שנתית

 ותשלומי' נוספי'

בעל רישיו� ישל' אגרה שנתית בשיעור)א(.י351

. ובמועד שיקבע השר



11

בשנה, עלו ס( הכנסותיו של בעל רישיו�)ב( 

לי' חדשי' ישל' בעלשק750,000על, מסוימת

תשלו', בנוס! לאגרה שנתית, הרשיו� באותה שנה

 מ� ההפרש שבי� ס( הכנסותיו4%בשיעור של

בהתא', שקלי' חדשי'750,000כאמור לבי�

.להוראות שיקבע השר ולתנאי הרישיו�

ביטול רישיו� או

 התלייתו

הרש' רשאי לבטל רישיו� או להתלותו א')א(.יא351

:י' אחד מאלהמצא כי התקי

;הרישיו� נית� על יסוד מידע כוזב)1(

חדל להתקיי' תנאי מ� התנאי')2(

;למת� רישיו� לפי פרק זה

בעל הרישיו� הפר הוראה מההוראות)3(

.לפי פרק זה או תנאי מתנאי הרישיו�

הרש' ימסור לרש' מאגרי המידע הודעה)ב(

.על ביטול רישיו� או התלייתו

זה)א(.יב351 יקוחפ ,לש' פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק

)ב(רשאי הרש' וכ� מפקח שהסמי( לפי סעי! קט�

�

לדרוש מכל אד' למסור לו את שמו)1(

ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה

; רשמית אחרת המזהה אותו

ממקבל שירות מבעל, לדרוש מבעל רישיו�

למסור, ושא משרה באחד מאלהומנ, רישיו�

כל מידע או מסמ( הנוגעי' לפעילותו של

זו; בעל הרישיו�  לרבות–" מסמ(", בפסקה

–ה"התשנ, כהגדרתו בחוק המחשבי', פלט

19955;

.366'עמ,ה"ח התשנ"ס5
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ל)2(   שבו פועל בעלמקו'כל להיכנס

רישיו� או שיש יסוד סביר להניח כי פועל בו

למקו'ובלבד שלא ייכנס בעל רישיו�

ש למגורי' אלא על פי צו של ביתהמשמ

.משפט

,מבי� עובדיו, הרש' רשאי להסמי( מפקח)ב(

:ובלבד שמתקיימי' בו כל אלה

לא יאוחר, משטרת ישראל הודיעה)1(

,משלושה חודשי' מפנייתו של הרש' אליה

כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמי'

לרבות בשל עברו, של ביטחו� הציבור

;יליהפל

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחו')2(

כפי, הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה

שהורה השר בהסכמת השר לביטחו�

;הפני'

הוא עומד בתנאי כשירות נוספי')3(

בהסכמת השר לביטחו�, ככל שהורה השר

.הפני'

שמירת סמכויות

 הרש'

מה.יג351 סמכויותאי� בהוראות פרק זה כדי לגרוע

הנתונות לרש' לפי כל די� לצור( ביצוע תפקידיו

. לפי חוק זה

היה לרש' יסוד סביר להניח כי בעל רשיו�)א(.יד351 עיצו' כספי

רשאי הוא להטיל עליו עיצו', עשה אחד מאלה

: שקלי' חדשי'100,000כספי בשיעור

מסר נתוני' שהפיק אודות יחיד למי)1(

)3(ז351 לפי סעי! שלא מסר הצהרה בכתב

;

הפיק נתוני' אודות יחיד שלא)2(

;)א(ז351בהתא' לסעי!

הפר תנאי מתנאי רשיונו לעני�)3(

;)1(ד351לפי סעי!, אבטחת מידע
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הפר תנאי מתנאי רשיונו לעני� אופ�)4( 

ביצוע הפעולות המותרות על פי הרישיו� לפי

;)2(ד351סעי!

מ)5( תנאי רשיונו לעני� אופ�הפר תנאי

;)4(ד351לפי סעי!, מסירת המידע

לא מסר לרש' דיווח בהתא' לסעי!)6(

;ט351

עסק בפעולות נוספות בניגוד)7(

.ו351להוראות סעי!

היה לרש' יסוד סביר להניח כי עשה אד')ב(

ב בלא351פעולה מ� הפעולות המנויות בסעי!

שאי הוא להטיל עליו עיצו'ר, רישיו� לפי סימ� זה

. שקלי' חדשי'180,000כספי בשיעור

דרישת העיצו'

 הכספי ותשלומו

בתו(, עיצו' כספי ישול' לפי דרישת הרש' בכתב.טו351

הדרישה תוצא לאחר; יו' מיו' קבלתה30

שניתנה לבעל הרישיו� הודעה בכתב על הכוונה

וניתנה לו הזדמנות להשמיע את, להוציאה

.תיוטענו

ב351בניגוד להוראות סעי!, מי שפעל בלא רישיו�.טז351 עונשי�

�. דינו שנתיי' מאסר

זה.יז351 תקנות לרבות, השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע פרק

:בענייני' אלה

אופ� החזקת מידע ושמירתו במאגר מידע)1(

ביעור המידע ומחיקתו ודרכי, של בעל רישיו�

ה ;מחיקההביעור או

; תנאי' מקדמיי' נוספי' למת� רישיו�)2(

דרכי הגשת בקשה לרישיו� ואופ� הטיפול)3(

;בה
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סוג הערובה שעל מבקש רישיו� להפקיד)4( 

אופ�, סכו' הערובה, כתנאי לקבלת הרישיו�

מטרותיה והתנאי' שבה' נית� לממשה, הפקדתה

;ודרכי מימושה

ה לרישיו� לפי פרקאגרה בעד הגשת בקש)5(

;זה

הגבלות על אחזקה ועל העברה של אמצעי)6(

."שליטה בבעל רישיו�


