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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס' 13(, התשע"ח-2018

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-11981)תהתן-החוקהעיקרי(,בכתמקום,במקום"פנקס"1עשינוימונחים
יבוא"מרשם",במקום"בפנקס"יבוא"במרשם",במקום"מהפנקס"יבוא"מהמרשם",

במקום"הרשם"יבוא"הממונה"ובמקום"תרשם"יבוא"תממונה"ע

יכותות את תשפר היא המוצע התיקון מטרת  כללי
הפיקוחוהאכיפהתהבטחתקיוםהוראותחוק 
הגנתהפרטיות,התשמ"א-1981)תהתן-החוקאוחוקהגנת
הפרטיות(,הנוגעותתפרטיותבמאגרימידעעהזכותתפרטיות
היאזכותחוקתיתמוגנתעתפיסעיף7תחוק־יסוד:כבוד
האדםוחירותועהתיקוןהמוצענועדתהקנותתיחידתרשם
מאגריהמידע,המופקדתעתשמירהעתהפרטיותבמאגרי
מידעועתקיוםהוראותהחוקהנוגעותתמאגרימידע,כתי
פיקוחוסמכויותאכיפהשיאפשרוהתמודדותעםהסיכונים
המאיימיםעתהפרטיותכיום,בהתחשבבמעמדהשתהזכות
תפרטיותכזכותיסודבמשפטהישראתיעבהצעתחוקזומוצע
תקבועמנגנוןאכיפהמינהתי,שיהווהמנגנוןחתופיתאכיפה
במסגרתההתיךהפתיתי,ביחסתהפרהשתהוראותהחוק,וכן

תערוךשינוייםבחתקהעונשיןשתהחוקע

פרקב'תחוקהגנתהפרטיותמסדיראתההגנהעת
מגדיר האמור הפרק ממוחשביםע מידע במאגרי המידע
מאגרי ופיקוחעת מוסדרישום מאגרמידע,מקים מהו
מידע,וקובעהוראותתגביאיסוףהמידעתמאגרימידע,
בהםע האגור והשימושבמידע מאגרימידע אופןניהות
תכתיתההסדרבפרקב'תחוקהיאתמנועפגיעהבפרטיות
בהקשרשתהשימושבמאגרימידעותהגןעתזכויותנושאי
המידעעפרקד'תחוקהגנתהפרטיותמסדיראתמסירת

המידעמגופיםציבורייםע

בהחתטתהממשתהמס'4660מיוםכ"גבסיווןהתשס"ו
משפטית רשות שת הקמתה עת הוחתט )2006 ביוני 19(
תהגנתפרטיותוטכנותוגיותמידעבמשרדהמשפטים,אשר
תאחרונהשונהשמהת"רשותתהגנתהפרטיות")תהתן-
מאגרימידע רשם זאת,מוזגהיחידת הרשות(עבעקבות
ארגוניתתחתהרשותעמטרתהחתטתהממשתההיתה,בין

השאר,תשפראתהפיקוחבנושאזהע

בחודש המשפטים תשרת שהגיש וחשבון בדין
מאגרי בתחום החקיקה תבחינת הצוות 2007 ינואר
)חקיקה( המשפטי תיועץ המשנה שת בראשותו המידע
דאז,מריהושעשופמן)תהתן-דוחצוותשופמן(,המתיץ
הצוות,ביןשארהמתצותיו,תהרחיבאתסמכויותרשם
מאגריהמידעעבמהתךשנותפעותתהשתהרשותותנוכח
תובנות בתחום,נוספוכמה ההתפתחויותהטכנותוגיות
תתובנותהמגותמותבדוחצוותשופמןעאתהבאיםתידי

ביטויבהצעתחוקזוע

שינויים התרחשו האחרונים, העשורים במהתך
מידע שבו באופן תכת מרחיקי ומשקיים טכנותוגיים

נאסף,מעובדונעשיםבושימושיםנוספים,וזאתבמסגרת
הפעיתותהשגרתיתשתארגוניםויחידיםעשינוייםאתה
במידעע תפרטיות הזכות עת חדשים איומים יוצרים אף
המציאותמתמדתשדתיפתמידערגיש,גישהתאמורשית
תמאגריםושימושבמידעמתוכםתמטרותזרות-הופכים

תשכיחיםיותרויותרע

עמדעתכךגםביתהמשפטהעתיוןבבג"ץ8070/98
נ'משרדהפנים,פד"י האגודהתזכויותהאזרחבישראת

נח)4(842,בעמ'864:

"ההתפתחויותבעותםהמדעוהטכנותוגיההופכות
תפני המשפט ניצב כן ועת בעבר מאשר יותר מהירות
אתגריםחדשיםבתכיפותגדותהמאשרבעידןקודםעכך
קורהגםבתחוםשבועסקינןעאמצעיהמחשובהמודרניים
והטכנותוגיההמתקדמתבתחוםהתקשורתמביאיםעמם
ברכהרבהבצדסכנות גוברות לפגיעה בזכותו של האדם 

לפרטיות")ההדגשותתאבמקור(ע

כמוכן,ישתהתמודדעםהאתגריםהייחודייםשת
אכיפתהגנתהפרטיותבמאגרימידעממוחשבים,ואתה

המרכזייםשבהם:

ההפרותבדתתאמותיושתהמפר ככתת,מבוצעות -
ותרובאיןראיה"חפצית"תקיומןעבשתטבעושתהתחום,
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 -
כמעטבתתיאפשריתתקןאתנזקיהעמכאן,שישנסיבות

שבהןנדרשתתגובהופעותהמיידית;

תאמדוברבפעיתותהמיוחדתתסקטורמסויםבמשקע -
מאגרימידעמוחזקיםופועתיםבתחומיםמגוונים-בסקטור
הציבוריוהפרטי,בכתתחומיהמשקוהחברהובידיתאגידי

ענקכמוגםאזרחיםמןהשורה;

ויותר יותר נאסף הנוכחית הטכנותוגית במציאות -
משירותים נפרד בתתי כחתק אנשים אודות עת מידע
שימוש במסגרת מיקום" "נתוני כגון הניתנים, אחרים
בטתפוןסתותרי,נתוניגתישהבאינטרנטבמסגרתשירות

חיבורתאינטרנט,ועודע

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"ז,עמ'986ע 1
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בסעיף7תחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף7

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

בהגדרה"מידע",בסופהיבוא"ותענייןסעיף23יג)ד(-מידעמכתסוגשהוא"; )2(

במקוםההגדרה"רשם"יבוא: )3(

""הממונהעתהגנתמידע","הממונה"-מישמתקיימיםבותנאיהכשירות
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזיוהממשתהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,תפקחעתהגנתהמידעבמאגרימידעתפיהוראותחוקזה;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהתעתידיהממונהעתהגנתמידעתפי
סעיף12;"ע

בסעיף10תחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף10

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )1(

תיקוןסעיף7בסעיף7תחוקהעיקרי-2ע

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

בהגדרה"מידע",בסופהיבוא"ותענייןסעיף23יג)ד(-מידעמכתסוגשהוא"; )2(

במקוםההגדרה"רשם"יבוא: )3(

""הממונהעתהגנתמידע","הממונה"-מישמתקיימיםבותנאיהכשירות
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזיוהממשתהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,תפקחעתהגנתהמידעבמאגרימידעתפיהוראותחוקזה;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהתעתידיהממונהעתהגנתמידעתפי
סעיף12;"ע

תיקוןסעיף10בסעיף10תחוקהעיקרי-3ע

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )1(

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

הפרטיות,המפורטבפרקב'תחוקע

עודיצויןכיסמכויותפיקוחואכיפהאפקטיביותהן
גםנדבךמרכזיבמתכונתפעיתותןשתרשויותהגנתמידע
האיחוד שת עדכניים מדיניות ובמסמכי בעותם דומות
האירופי)כגוןרגותציהכתת–אירופיתחדשהבנושאהגנת
מידעאישיהצפויהתהיכנסתתוקףבחודשמאי2018(,ושת
הארגוןתשיתוףפעותהופיתוחכתכתי)OECD(עכמוכן
נערכתבימיםאתהבחינהמחודשתמצדהאיחודהאירופי
שתההכרהבמדינתישראתכמדינההמבטיחההגנהעת
מידעאישיברמההתואמתאתהדיןהאירופי;במסגרת
בדיקהזוצפוייםתהיבחןגםכתיהאכיפההעומדיםתרשות
הרשותתהגנתהפרטיות,והתפתחותםמאזמועדהבחינה

הקודמתע

כאמור נועדו, החוק בהצעת המוצעות התוספות
תעית,תחזקבמידהרבהאתיכותותהאכיפהשתיחידת
סמכויות תו תהקנות זו ובמסגרת המידע, מאגרי רשם
מינהתיותחתופיותתנקיטתהתיכיםפתיתיםעכמוכןמוצע

תהשתיםאתהכתיםהקיימיםבסמכויותאכיפהפתיתיותע

יצויןכיהצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוק
הממשתה-627,מיוםי"טבחשווןהתשע"ב)16בנובמבר
והיא ה־19, בכנסת רציפות דין עתיה והוחת ,)2011
מתפרסמתכעתבשניתבשינוייםקתים,שעיקרםהוספת
בגופים מינהתי ובירור פיקוח שעניינו המוצע ד'2 פרק

ביטחונייםע

עקבהכוונהתהרחיבאתהסמכויותהנתונות  סעיפים
תרשםמאגריהמידע)כאמורתעיתבחתקהכתתי  1 ו־2 
שתדבריההסבר(,מוצעתקבועתנאיכשירות 
מחמיריםמאתההקיימיםכיום,כךשיוכתתהתמנותתרשם
הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי רק המידע מאגרי
תהתמנותתשופטשתביתמשפטמחוזי,במקוםשופטשת

ביתמשפטהשתוםכפישנדרשכיוםבהתאםתסעיף7תחוקע
כמוכן,מוצעתהחתיףאתהמונח"רשםמאגריהמידע"
המתאר מונח שהוא מידע", הגנת עת "הממונה במונח
בצורהמדויקתיותראתתפקידושתהרשםואתהסמכויות
הנתונותתותפיהצעתהחוקעתפיכךמוצעתהוסיףבסעיף7
תחוקהגדרהשת"הממונהעתהגנתמידע"ותהחתיףבכת

מקוםבחוקאתהמונח"הרשם"במונח"הממונה"ע

עודמוצעתתקןאתהחוקכךשבכתמקום,במקום
המידע, מאגרי "מרשם" יבוא המידע מאגרי "פנקס"
ובהתאמהתכךתיווסףהגדרהשת"מרשם"בסעיף7תחוקע
כמוכןמוצעתהחיתאתההגדרותהשונותהקבועותבסעיף
7גםעתפרקיםד'1עדד'4שמוצעתהוסיפםתחוקבמסגרת

הצעתחוקזוע

לפסקה )1( סעיף 3

סעיף10)ה(תחוקקובעכיוםכדתקמן: 

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

שמירהעתבטחוןהציבורע"

כי ותקבוע האמור 10)ה( סעיף את תהחתיף מוצע
הממונה,העומדבראשיחידתהפיקוח,יהיהרשאיתהסמיך
חוקראומפקח,מביןעובדיהמדינה,בסמכויותתפיהחוק,
כותןאוחתקןעכמוכןמוצעתקבועתנאיהסמכההותמים
תמפקחותחוקר,תוךמתןדגשעתהכשרהראויהתצורך
הפעתתסמכותחדירהתחומרמחשב,כמקובתבהוראות

בדבריחקיקהדומיםאחריםע

סעיף10)ה1(תחוקקובעכדתקמן:

תצורךביצועתפקידיורשאימפקח- ")ה1(

תו תמסור בדבר הנוגע אדם מכת תדרוש )1(
ידיעותומסמכיםהמתייחסיםתמאגרמידע;
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הממונהיעמודבראשיחידתהפיקוחוהוארשאיתהסמיךחוקראומפקח, ")ה(
מביןעובדיהמדינה,בסמכויותתפיחוקזה,כותןאוחתקן,אםהתקיימובוכת

אתה:

משטרתישראתהודיעה,בתוךשתושהחודשיםמפנייתושתהממונה )1(
אתיה,כיהיאאינהמתנגדתתהסמכתומטעמיםשתביטחוןהציבור,תרבות

בשתעברוהפתיתי;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותתותפי )2(
חוקזה,כפישהורהשרהמשפטיםבהסכמתהשרתביטחוןהפנים,ותעניין
הפעתתסמכויותחדירהתחומרמחשבאוהעתקתוכאמורבסעיפים23יא

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

המשפטים שר שהורה ככת נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
בהסכמתהשרתביטחוןהפניםע";

סעיףקטן)ז(-בטתע )2(

בסעיף17תחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:4עתיקוןסעיף17

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

דרכיאבטחתהמידעכאמור,ביןהשארבענייניםאתה:

הגנהפיזיתותוגיתעתהמאגר; )א(

ובקשראתיו,תרבות במאגרהמידע וכתתיהעבודה סדריהניהות )ב(
תענייןקביעהשתהגבתותעתגישהשתמועסקיםתמידעע

בתקנותתפיפסקה)1(,יכותשייקבעוהוראותשונותתגבימאגריםבעתי )2(
מאפייניםשוניםע

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחכי )2(
מופעתבומאגרמידע,תערוךבוחיפושותתפוסחפץ,אם
שוכנעכיהדברדרושתשםהבטחתביצועחוקזהוכדי
תמנועעבירהעתהוראותיו;עתחפץשנתפסתפיסעיףזה
יחותוהוראותפקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצרוחיפוש(
]נוסחחדש[,התשכ"ט-1969;סדריכניסהתמיתקןצבאיאו
תמיתקןשתרשותביטחוןכמשמעותהבסעיף19)ג(ייקבעו
עת הממונה השר עם בהתייעצות המשפטים שר בידי
רשותהביטחון,תפיהענין;בפסקהזו,"חפץ"-תרבותחומר

מחשב,ופתטכהגדרתםבחוקהמחשבים,תשנ"ה-1995;

תמקום ייכנס תא ,)2( פסקה הוראות אף עת )3(
כאמורהמשמשתמגוריםבתבד,אתאתפיצומאתשופט

שתביתמשפטשתוםע"

מוצעתבטתאתהסעיףהאמורתאורההסדרהמוצע
בפרקיםד'1ו־ד'2ע

לפסקה )2(

10)ז(תחוקקובעכיוםכי"דיןהרשםודיןמי סעיף
האמורה ההוראה המדינה"ע עובד כדין מטעמו שפועת
מתייתרתמאחרשהממונההואעובדהמדינה,ותפיסעיף

יכות שהממונה והמפקחים החוקרים גם המוצע 10)ה(
תהסמיךצריכיםתהיותעובדיהמדינהעתפיכךמוצעתבטת

אתההוראההאמורהע

סעיף17תחוקהגנתהפרטיותקובעכיבעתמאגר  סעיף 4
מידע,מחזיקבמאגרמידעומנהתמאגרמידע, 
אחראיםתאבטחתהמידעבמאגרעאבטחתמידעמוגדרת
7תחוקכ"הגנהעתשתמותהמידע,אוהגנהעת בסעיף
המידעמפניחשיפה,שימושאוהעתקה,והכותבתארשות
כדין"עאבטחתמידעהיאמרכיבמהותיבהגנהמפניפגיעה
בפרטיותמידעבמאגרהמידע,ותכןישתהמקוםמרכזי
בהסדרהתפיפרקב'תחוקעסעיף36תחוקקובעהסמכה
מכוחו הותקנו ותאחרונה זה, בנושא גם תקנות תקבוע
תקנותהגנתהפרטיות)אבטחתמידע(,התשע"ז-2017)ק"ת
התשע"ז,עמ'1022(עמוצעתהוסיףסעיףהסמכהספציפי

תהתקנתתקנותבענייןהאחריותתאבטחתמידעע

עודמוצעתקבועכיהתקנותתענייןאבטחתמידע
ייקבעובהסכמתראשהממשתה,שהואהשרהממונהעת
תחוםהגנתהסייברועתמערךהסייברהתאומיועתשירות
הביטחוןהכתתיעכמוכן,תקנותשיחותועתגופיםהמנויים
בפרטים2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרתהביטחון
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תקנותתפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשתה,ותענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרת שיחותועתגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998)תהתן-חוקתהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןע

בסעיף17א)ב(תחוקהעיקרי,במקום"הממונהעתהאבטחה"יבוא"האחראיעתהגנת5עתיקוןסעיף17א
מידע"ע

בסעיף17בתחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף17ב

במקוםכותרתהשותייםיבוא"האחראיעתהגנתמידע"; )1(

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

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,במקום"ממונה"יבוא"האחראיעתהגנתמידע"ע )3(

הוספתפרקים
ד'1עדד'4

תפניסעיף24תחוקהעיקרייבוא:7ע

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

סימן א': הגדרות

בפרקזה-23טעהגדרות

"חוקהמחשבים"-חוקהמחשבים,התשנ"ה-31995;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויותאכיפה-
מעצרים(,התשנ"ו-41996;

"חומרמחשב","מחשב"-כהגדרתםבחוקהמחשבים;

"חפץ"-כהגדרתובפקודתהמעצרוהחיפוש;

"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים;

תקנותתפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשתה,ותענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהתחוקתהסדרת שיחותועתגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998)תהתן-חוקתהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןע

בסעיף17א)ב(תחוקהעיקרי,במקום"הממונהעתהאבטחה"יבוא"האחראיעתהגנת5ע
מידע"ע

תיקוןסעיף17א

תיקוןסעיף17בבסעיף17בתחוקהעיקרי-6ע

במקוםכותרתהשותייםיבוא"האחראיעתהגנתמידע"; )1(

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

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,במקום"ממונה"יבוא"האחראיעתהגנתמידע"ע )3(

הוספתפרקיםתפניסעיף24תחוקהעיקרייבוא:7ע
ד'1עדד'4

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

סימן א': הגדרות

בפרקזה-23טעהגדרות

"חוקהמחשבים"-חוקהמחשבים,התשנ"ה-31995;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויותאכיפה-
מעצרים(,התשנ"ו-41996;

"חומרמחשב","מחשב"-כהגדרתםבחוקהמחשבים;

"חפץ"-כהגדרתובפקודתהמעצרוהחיפוש;

"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים;

בגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998)תהתן-חוקתהסדרת
הביטחוןבגופיםציבוריים(,ייקבעוגםבהתייעצותעםשר
הביטחוןעגופיםאחרוניםאתהכפופיםתהנחיותהממונה
עתהביטחוןבמערכתהביטחון)תהתן-המתמ"ב(בתחום
אבטחתמידעעההתייעצותנועדהתמנועסתירהאוכפת

הוראותבנושאזהע

סעיפים17או־17בתחוקמתייחסיםתבעתתפקיד  סעיפים
מידע, מאגרי שברשותם מסוימים בגופים  5 ו־6
במאגריםע המידע אבטחת עת אחראי שהוא 
מוצעתתקןאתהסעיפיםהאמוריםותהחתיףאתתוארו
מידע" אבטחת עת מ"ממונה כאמור תפקיד בעת שת
בינו בתבות תמנוע כדי זאת מידע", הגנת עת ת"אחראי
תוארו את תשנות מוצע אשר המידע מאגרי רשם תבין
תממונהעתהגנתמידע)ר'דבריההסברתסעיפים1ו־2

תהצעתהחוק(ע

לפרק ד'1 המוצע סעיף 7

פרקד'1המוצעקובעסמכויותפיקוח,בירור 
מינהתיואכיפהעהסמכויותהמפורטותבסימןב'המוצע,
החוקע הוראות קיום עת  שוטף פיקוח תאפשר נועדו
ג'המוצע בסמכויותהבירורהמינהתיהמפורטותבסימן
ייעשהשימושבמקרהשקייםיסודסבירתהניחכיבוצעה
המינהתיע במישור הנאכפות החוק הוראות שת הפרה
בסמכויותהאכיפההפתיתיותהמפורטותבסימןד'המוצע,
ייעשהשימושבמקרהשהתעוררחשדתביצועעבירהעת

הוראותהחוקע

לסימנים א' ו־ב' 

הסמכויות את כיום מפרט תחוק 10)ה1( סעיף
המיועדותתפיקוחשגרתיעתקיוםהוראותהחוק,כאשר
איןבהכרחחשדאויסודתהניחשהופרואותןהוראותאו
שנעברועבירותפתיתיותעתעתיםמזומנותהפעתתסמכויות
פיקוחשגרתיותאתהיכותהתהעתותכיאכןקייםחשד

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ע 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 3

ס"חהתשנ"ו,עמ'338ע 4
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"נתונימערכת"-נתוניםעתאודותהחזקהוניהותשתמידע
ובתבד בהם, השימוש אודות ועת מידע מאגר ושת

שאינםכותתיםמידע;

"פקודתהמעצרוהחיפוש"-פקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצר
וחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-51969ע

סימן ב': סמכויות פיקוח

תשםפיקוחעתביצועההוראותתפיפרקיםב',ד',ד'233יעסמכויותמפקח )א(
ו־ד'4,רשאיהממונהאומפקחשהוסמךעתידו-

תדרושמכתאדםתמסורתואתשמוומענוותהציג )1(
תפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעה )2(
אומסמך;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתהציגתפניואו )3(
תמסורתועותקמחומרמחשבהכותתנתונימערכת
אומידעמדגמי;מידעמדגמיתפיסעיףזהתאייאסף

בהיקףהעותהעתהנדרשתמימושתכתיותהפיקוח;

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחשקיים )4(
בומאגרמידעאושנעשהבושימושבמאגרמידע,
ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאעת

פיצושתביתמשפטע

הממונהימחקמידעמדגמישנמסראושנאסףתפיסעיף )ב(
זה,כאשראינונדרשעודבאופןסבירתהמשךהתיכיהפיקוח,
ותכתהיותרבתוך3שניםממועדמסירתואואיסופו,אתאאם
כןהמידענדרשתצורךהתיכיםתפיסימניםג'אוד'תפרקזהע

תביצועעבירהאויסודסבירתהניחכיבוצעההפרה,דבר
שיקיםאתהבסיסתהפעתתסמכויותהבירורהמינהתיאו

סמכויותהאכיפהבהתאמהע

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

תהניחשבוצעההפרהע

כאמורתעית,מוצעתהסמיךאתהממונהאוהמפקחים
עותק שת מסירה או הצגה תדרוש ידו, עת שהוסמכו
מחומרמחשבהכותתנתונימערכתאומידעמדגמיענתוני
אישי מידע כותתים שאינם טכניים נתונים הם מערכת
עתאודותאדם,והםדרושיםתבירורקיוםהוראותהחוק

במאגרהמידעהממוחשב,ביחסתאופןהשימושבמידעע
עת שמירה תוך החוק, בהוראות עמידה תבחון הדרך
פרטיותנושאיהמידעבמאגר,היא,ביןהשאר,באמצעות
בדיקתהכתתיםהמוגדריםבמערכתהמידעוסוגהמידע
השמורבמערכתהמידע,ובחינתפעותותהעיבודהשונות
המבוצעותבמידעעביחסתבחינתאבטחתהמידע,ישצורך
בבדיקהשתאופןהמימושבפועתשתעקרונותאבטחת

המידע,תמשתאופןהגדרתהרשאותהגישהתמידעע

אשרתמידעמדגמי-ככתת,הכוונהתהצגהשתעותק
מחומרמחשבהכותתשדותאקראייםאותמסירתותצורך
תצורך או במאגר הנשמר המידע  שת מדגמית בדיקה
היבטיםאחריםשתהפיקוחעתהניהותוהשימושבמידע
במאגרעכדיתצמצםתמינימוםאתהפגיעההאפשריתבזכות
שבמאגרי המידע נושאי  המפוקחיםושת שת תפרטיות
המידעהמפוקחים,מוצעכימידעמדגמיייאסףבהיקף
הנדרשתמימושתכתיותהפיקוחבתבדעכמוכן,מוצעכי
המידעהמדגמישנמסראושנאסףיימחק,ככתת,ממאגרי
כאשראינונדרשעודבאופןסביר הממונה המידעשת

תהמשךהתיכיהפיקוחע

דינימדינתישראת,נוסחחדש12,עמ'284ע 5

ר ב ס ה י  ר ב ד



697 הצעותחוקהממשתה-1206,י"בבאדרהתשע"ח,2018ע2ע27

סימן ג': סמכויות בבירור מינהלי

צותחיפוש
ותחדירהתחומר

מחשב

היהתממונהאותעובדהמדינהשהואהסמיךתכךבהודעה23יאע
ברשומות,הכשירתכהןכשופטשתביתמשפטמחוזי,יסוד
סבירתהניחכיבוצעההפרהשתהוראהמההוראותתפיחוק
זה,כאמורבסעיף23יט,רשאיהואתבקשמביתהמשפטצו
חיפושותפיסהאוצוחדירהתחומרמחשבתפיסעיפים23עד
24תפקודתהמעצרוהחיפוש,ותבצעםבעצמואובאמצעות

מפקחע

אופןביצועחדירה
תחומרמחשב

והעתקתו

או23יבע מחשב תחומר וחדירה חפץ תפיסת חיפוש, ביצוע עת
העתקתותפיסימןזה,יחותוהוראותסעיפים23א,24)א()1(

ו–)ב(,26עד31,28ו־45וכןהוראותהפרקהרביעי,תפקודת
אתה: ובשינויים המחויבים, בשינויים והחיפוש, המעצר
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתמפקחוהסמכויות
הנתונותתקציןיהיונתונותתממונהותעובדהמדינהשהוא

הסמיךכאמורבסעיף23יאע

סימן ד': סמכויות אכיפה

שנעברה23יגעסמכויותאכיפה תחשד סביר יסוד תחוקר או תממונה היה )א(
עבירהתפיפרקיםב'אוד'4,יהיונתונותתממונהותחוקרכת

סמכויותהפיקוחתפיסימןב'תפרקזה,וכןרשאיםהם-

או כאמור תעבירה הקשור אדם כת תחקור )1(
שעשויותתהיותתוידיעותהנוגעותתעבירהכאמור;
עתחקירהתפיפסקהזויחותוהוראותסעיפים2ו־3
תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(6,והוראותחוק
סדרהדיןהפתיתי)חקירתחשודים(,התשס"ב-72002,

בשינוייםהמחויבים;

סימן ג': סמכויות בבירור מינהלי

צותחיפוש
ותחדירהתחומר

מחשב

היהתממונהאותעובדהמדינהשהואהסמיךתכךבהודעה23יאע
ברשומות,הכשירתכהןכשופטשתביתמשפטמחוזי,יסוד
סבירתהניחכיבוצעההפרהשתהוראהמההוראותתפיחוק
זה,כאמורבסעיף23יט,רשאיהואתבקשמביתהמשפטצו
חיפושותפיסהאוצוחדירהתחומרמחשבתפיסעיפים23עד
24תפקודתהמעצרוהחיפוש,ותבצעםבעצמואובאמצעות

מפקחע

אופןביצועחדירה
תחומרמחשב

והעתקתו

או23יבע מחשב תחומר וחדירה חפץ תפיסת חיפוש, ביצוע עת
העתקתותפיסימןזה,יחותוהוראותסעיפים23א,24)א()1(

ו–)ב(,26עד31,28ו־45וכןהוראותהפרקהרביעי,תפקודת
אתה: ובשינויים המחויבים, בשינויים והחיפוש, המעצר
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתמפקחוהסמכויות
הנתונותתקציןיהיונתונותתממונהותעובדהמדינהשהוא

הסמיךכאמורבסעיף23יאע

סימן ד': סמכויות אכיפה

שנעברה23יגעסמכויותאכיפה תחשד סביר יסוד תחוקר או תממונה היה )א(
עבירהתפיפרקיםב'אוד'4,יהיונתונותתממונהותחוקרכת

סמכויותהפיקוחתפיסימןב'תפרקזה,וכןרשאיםהם-

או כאמור תעבירה הקשור אדם כת תחקור )1(
שעשויותתהיותתוידיעותהנוגעותתעבירהכאמור;
עתחקירהתפיפסקהזויחותוהוראותסעיפים2ו־3
תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(6,והוראותחוק
סדרהדיןהפתיתי)חקירתחשודים(,התשס"ב-72002,

בשינוייםהמחויבים;

לסימן ג' 

בשניםהאחרונותנדוןרבותהצורךבמציאתמנגנוני
אכיפהחתופייםתהתיךהפתיתי,שיאפשרותגובהמהירה,
ההתפתחויות החוקע הוראות תהפרת ומידתית יעיתה
בתחוםהשימושבמאגרימידעמחייבותאףהןמתןכתים

תאכיפהיעיתהבידיהממונהע

המנגנוןהחתופיתהתיךהפתיתיהואמנגנוןשתהטתת
הטתת כי תהבטיח וכדי כך, תשם מינהתיותע סנקציות
הסנקציותתתבססעתתשתיתראייתיתמתאימהומספיקה,
נדרשתיתןתממונהסמכויותשישמשואותותאיסוףתשתית
ראייתיתזועכתיהפיקוחהקיימיםתאתמידנותניםמענה
תכך,שכןתאמדוברבפיקוחשגרתי,אתאבמקריםשבהם
קייםיסודסבירתהניחשבוצעההפרהשתהוראותהחוק,
וכןתנוכחסוגהפעיתותעתיההממונהמפקחעתפיכךמוצע
במסגרתהבירורהמינהתיתתתתממונהאותעובדהמדינה
שהואהסמיךתכך,הכשירתכהןכשופטשתביתמשפט
מחוזי,סמכויותרחבותיותרמהסמכויותהקבועותבסימן

אותותבקשמבית השגרתי,ותהסמיך ב'תצורךהפיקוח
המשפטצוחיפושותפיסהאוצוחדירהתחומרמחשב
תפיסעיפים23עד24תפקודתסדרהדיןהפתיתי)מעצר
וחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1969,ותבצעםבעצמואו

באמצעותמפקחע

לסימן ד' 

לסעיף 23יג 

בחוקהגנתהפרטיותאיןהיוםתרשםאותמימטעמו
סמכויותחקירהפתיתיותעכיוםמוקנותסמכויותאכיפה
ייחודית התמחות בעתות רגותטוריות רשויות תכמה
ומורכבת,ובהןרשותניירותערך,רשותההגבתיםעסקיים
ורשותהמסיםעכיום,תשםביצועחקירותפתיתיותחוקרי
היחידהקיבתוהסמכהפרטניתעתידיהשרתביטחוןהפנים
מכוחפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(עסמכותזואינה
מעוגנתבחקיקהואינהמתווהבסמכויותאכיפהפתיתיות

נוספותע

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ע 6

ס"חהתשס"ב,עמ'468;התשס"ח,עמ'572ע 7
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תתפוסכתחפץשישתויסודסבירתהניחשהוא )2(
חפץהקשורתעבירהכאמור;

תבקשמביתהמשפטצוחיפושותפיסהאוצו )3(
חדירהתחומרמחשבתפיסעיפים23עד24תפקודת

המעצרוהחיפוש,ותבצעוע

עתביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהתחומרמחשב )ב(
אוהעתקתותפיסעיףזה,יחותוסעיפים23א,24)א()1(ו–)ב(,
26עד31,28ו־45וכןהוראותהפרקהרביעי,תפקודתהמעצר
והחיפוש,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאתה:הסמכויות
הנתונות והסמכויות תחוקר נתונות יהיו תשוטר הנתונות
תקציןיהיונתונותתממונהותעובדהמדינהשהואהסמיך

כאמורבסעיף23יאע

היהתממונהאותחוקריסודסבירתחשדשאדםעבר )ג(
עבירהתפיפרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבוכדיתברראת
זהותוומענואוכדיתחוקרובמקוםהימצאו;היההזיהויבתתי
מספיקאושתאניתןתחקוראתאותואדםבמקוםהימצאו,
רשאיהממונהאוהחוקרתדרושמאותואדםתהתתוותאתיו
אחר תמועד הממונה תמשרדי תזמנו או הממונה תמשרדי
שיקבע;מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועדשזומןאתיו;
עתעיכובתפיסעיףקטןזהיחותוהוראותסעיפים67,66,ו–72
עד74תחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאתה:
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתחוקרוהסמכויות

הנתונותתקציןהממונהיהיונתונותתממונהע

בהתאםתכךמוצעתהסמיךאתהממונהוהחוקרים
מטעמו,בסמכויותחקירה,סמכותתתפיסתחפצים,סמכות
תמשרדי אתיו תהתתוות מאדם תדרוש סמכות עיכוב,
הממונה,סמכותתבקשצושיפוטיתביצועחיפושותפיסה
וצוחדירהתחומרמחשבעהפעתתסמכויותאתהמותנית

בתנאיםהמנוייםבגוףסעיףההסמכהע

סמכותהעיכובשבסעיף23יג)ג(ו–)ד(המוצע,מהווה
מוגבתת העיכוב סמכות החקירהע תסמכות משתים כתי
תמטרותהעיכובהקבועותבחוקהמעצרים:בירורזהותו
ומענושתהמעוכבאוחקירתהמעוכבבמקוםהימצאועכמו
כןמוצעתהסמיךאתהממונהאוחוקרתזמןאתהמעוכב
תמשרדיהממונהתמועדאחר,במקריםשבהםהזיהויאינו

מספיקאושתאהיהניתןתחקוראותובמקוםהימצאוע

סעיפיהעיכובמבחיניםביןעיכובעדתעיכובחשוד,
כאשרביחסתעדשאינוחשודסמכותהעיכובמצומצמת
יותר,מאחרשההצדקהתהגבתתחירותופחותהעבהתאם
תתפיסהזו,ניתןתזמןעדתמועדסביראחרשייקבע,בדומה
- אכיפה )סמכויות הפתיתי הדין סדר תחוק 68 תסעיף
ככת המעצרים(ע חוק - )תהתן התשנ"ו-1996 מעצרים(,
שמדוברבחשודניתןתדרושכייתתווהתחוקרתמשרדי
וכן העבירה שת מיידית חקירה תאפשר כדי הממונה
תחוק 67 תסעיף בדומה שנקבע, במועד התייצבותו את
המעצריםעעודמבהירההצעתהחוקכימישזומןתחקירה,

ביןאםהואחשודוביןאםהואעד,מחויבתהתייצבבמועד
שזומןאתיובמשרדיהממונהע

לפרק ד'2 המוצע

פרקזהקובעמודתתפיקוחובירורמינהתיבגופים
ביטחונייםעהצורךבגיבושהסדרמיוחדתענייןגופיםאתה
נובעמכךשחתקמשמעותימפעותתםהמסווגתשתגופים
ביטחונייםנוגעתמאגרימידע,וחשיפהשתגורםחיצוני

תמידעעתותהתהביאתפגיעהבביטחוןהמדינהע

ועםזאתקיימתחשיבותמיוחדתתפיקוחותאכיפה
שתהוראותהחוקהנוגעותתמאגרימידע,המשקפותהגנה
עתפרטיותםשתנושאיהמידעבמאגריםאתהעהדברים
מקבתיםמשנהתוקףמקוםשמדוברבגופיםביטחונייםאשר
כחתקמפעיתותםותצורךמיתויתפקידםאוספיםבאופן

שיטתימידערבעתאנשיםע

מוצע זה, בעניין המיוחד הקושי שת הבנה מתוך
שתפיקוחפנימיבגופיםביטחונייםעעתפי תאמץמודת
מפקח ידי עת ייעשה הפיקוח פעותות ביצוע זה מודת
פרטיותבהתאםתהנחיותהממונהוממצאיהמפקחידווחו
תממונהעיובהרכיהוראותהחוקחתותבמתואןעתהגופים
הביטחונייםופרקזהקובעאתהאופןשבויבוצעופעותות

הפיקוחוהאכיפהבהנחייתהממונהע
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היהתממונהאותחוקריסודסבירתחשדשנעברהעבירה )ד(
תפיפרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבאדםשיכותתמסורתו
מידעהנוגעתאותהעבירה,כדיתברראתזהותוומענווכדי
תחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואתזמןאותותמשרדי
הממונהתמועדסביראחרשיקבעתצורךביצועאותןפעותות;
מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועדשזומןאתיו;עת
עיכובתפיסעיףקטןזהיחותוהוראותסעיפים68ו–72עד
ובשינוייםאתה: המחויבים, בשינויים המעצרים, תחוק 74
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתחוקרוהסמכויות

הנתונותתקציןהממונהיהיונתונותתממונהע

תענייןסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,יראואתמשרדיהממונה )ה(
שהממונההכריזעתיהםבהודעהברשומות,כ"תחנתמשטרה"

תענייןהוראותחוקהמעצריםע

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

"תחותהעתגופים
ביטחוניים

בסעיףזה-23ידע )א(

"גוףביטחוני"-

משטרתישראת; )1(

צבאההגנהתישראת; )2(

שירותהביטחוןהכתתי; )3(

המוסדתמודיעיןותתפקידיםמיוחדים; )4(

החתטת פי עת שהוקם התאומי הסייבר מערך )5(
הממשתהופועתבהתאםתהחתטותיה;

הרשותתהגנהעתעדים; )6(

שירותבתיהסוהר; )7(

משרדהביטחוןויחידותהסמךשתו; )8(

יחידותויחידותסמךשתמשרדראשהממשתה, )9(
שעיקרפעיתותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעתיםהנכתתיםבצושהוציאשרהביטחוןתפי )10(
הביטחון תהסדרת תחוק הראשונה בתוספת )3( פרט
בגופיםציבוריים,ואשרשרהביטחוןהודיעעתיהםתשר;

גוףאחרשקבעשרהביטחון,בצו,בהסכמתשר )11(
המשפטיםע

היהתממונהאותחוקריסודסבירתחשדשנעברהעבירה )ד(
תפיפרקיםב'אוד'4,רשאיהואתעכבאדםשיכותתמסורתו
מידעהנוגעתאותהעבירה,כדיתברראתזהותוומענווכדי
תחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואתזמןאותותמשרדי
הממונהתמועדסביראחרשיקבעתצורךביצועאותןפעותות;
מישזומןתמשרדיהממונה,יתייצבבמועדשזומןאתיו;עת
עיכובתפיסעיףקטןזהיחותוהוראותסעיפים68ו–72עד
ובשינוייםאתה: המחויבים, בשינויים המעצרים, תחוק 74
הסמכויותהנתונותתשוטריהיונתונותתחוקרוהסמכויות

הנתונותתקציןהממונהיהיונתונותתממונהע

תענייןסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,יראואתמשרדיהממונה )ה(
שהממונההכריזעתיהםבהודעהברשומות,כ"תחנתמשטרה"

תענייןהוראותחוקהמעצריםע

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

"תחותהעתגופים
ביטחוניים

בסעיףזה-23ידע )א(

"גוףביטחוני"-

משטרתישראת; )1(

צבאההגנהתישראת; )2(

שירותהביטחוןהכתתי; )3(

המוסדתמודיעיןותתפקידיםמיוחדים; )4(

החתטת פי עת שהוקם התאומי הסייבר מערך )5(
הממשתהופועתבהתאםתהחתטותיה;

הרשותתהגנהעתעדים; )6(

שירותבתיהסוהר; )7(

משרדהביטחוןויחידותהסמךשתו; )8(

יחידותויחידותסמךשתמשרדראשהממשתה, )9(
שעיקרפעיתותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעתיםהנכתתיםבצושהוציאשרהביטחוןתפי )10(
הביטחון תהסדרת תחוק הראשונה בתוספת )3( פרט
בגופיםציבוריים,ואשרשרהביטחוןהודיעעתיהםתשר;

גוףאחרשקבעשרהביטחון,בצו,בהסכמתשר )11(
המשפטיםע

לסעיף 23יד

מוצעתקבועאתזהותהגופיםהביטחונייםשתגביהם
יחותוהוראותהפרקהמוצעעהגופיםהם: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,בהסכמתשרהמשפטיםע

והבירור הפיקוח סמכויות כי הסעיף קובע עוד
המינהתיעתגופיםביטחונייםיבוצעותפיהוראותפרקזהע
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ו־ג'בפרקד'1תאיחותועת)ב( הוראותסימניםב' )1(
גופיםביטחוניים,והפיקוחוהבירורהמינהתיבגופים

ביטחונייםיבוצעותפיהוראותפרקזהע

אופןהפעתתהסמכויותתפיסימניםב'ו־ג'בפרק )2(
ד'1תענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהחמישיתתחוק
בנוהת ייקבע ציבוריים, בגופים הביטחון תהסדרת
תבין התאומי הסייבר מערך בין בהסכמה שיגובש
יחידתהפיקוחכמשמעותהבסעיף10)ד(,וזאתבהתאם
המצויות הממוחשבות והמערכות המידע תרגישות
תא נוהתבהסכמהכאמור, תגיבוש בגופיםאתה;עד

יופעתוהסמכויותהאמורותכתפיגופיםאתהע

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטים,רשאישתאתכתות )ג(
בפרסוםברשומותשתצוכאמורבסעיףקטן)א()11(,אתשמו
שתגוףשתגביוהוצאהצוהאמור,מטעמיםשתשמירהעת
ביטחוןהמדינה,ואותםהנוסחהמתאשתהצו,הכותתאתשמו

שתהגוףהאמור,יופקדאצתשרהמשפטיםע

מינוימפקח
פרטיותבגוף

ביטחוני

ימנה23טוע הממונה, עם בהתייעצות  ביטחוני, גוף ראש )א(
אדםתתפקידמפקחפרטיותבגוףהביטחוני)תהתן-המפקח
עתיהם שיורה והכשרה כשירות תתנאי בהתאם הפנימי(,

הממונה,בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניע

המפקחהפנימיימונהתתקופתכהונהאחתבתבדשתא )ב(
תעתהעתשבעשניםע

תאתופסקכהונתושתהמפקחהפנימיוהואתאיועבר )ג(
מתפקידואתאבהתייעצותעםהממונהע

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

בידיהממונהע

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

כאמור,תאיופעתוסמכויותכתפיגופיםאתהע

לסעיף 23טו 

מוצעתקבועכיראשגוףביטחוניימנהאדםתמפקח
ויהיה פנימי מפקח שישמש הביטחוני, בגוף פרטיות
אחראיעתבדיקתעמידתושתהגוףהביטחוניבהוראות
החוקעהמפקחהפנימייהיהעובדהגוףהביטחוניויונחה
מקצועיתעתידיהממונהעמכיווןשהממונההואהגורם
המאסדרגםתענייןגופיםאתה,והואהמנחהמקצועיתאת
עבודתושתהמפקחהפנימי,המינויייעשהבהתייעצותעם
הממונהובהתאםתתנאיכשירותוהכשרהשייקבעועתידו

בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניעבדרךזוגםיובטחכי
המפקחהפנימייעמודבאמותמידהדומותתאתהשבהן
עומדיםמפקחיםאחריםהממוניםבידיהממונהעמטעםזה
גםמוצעתקבועשתאתופסקכהונהשתמפקחפנימיאתא

בהתייעצותעםהממונהע

עודמוצעתקבועתמפקחהפנימיתקופתכהונהאחת
שתעדשבעשנים,בדומהתמבקרשירותהביטחוןהכתתי
הכתתי, הביטחון שירות תחוק 13)ב( בסעיף כאמור אשר
חמש בת אחת כהונה תתקופה ממונה התשס"ב-2002,
שניםשאיננהניתנתתהארכהעכמוכןמוצעתאסורעת
המפקחהפנימיתמתאתפקידנוסףהעתותתהעמידובחשש
תניגודענייניםבמיתויתפקידועתבסוףמוצעתקבועכיהגוף
הביטחונייעמידתרשותהמפקחהפנימיאמצעיםהדרושים
תמיתויתפקידו,כגוןכוחאדםותקציבים,כדיתהבטיחכי
יהיהניתןתבצעאתפעותותהפיקוחבגופיםהביטחוניים

בהתאםתהנחיותהממונהע
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המפקחהפנימיתאימתאתפקידנוסףותאיעסוקבעיסוק )ה(
נוסף,העתותיםתהעמידאותובחששתניגודענייניםבמיתוי

תפקידותפיפרקזהע

הגוףהביטחונייעמידתרשותהמפקחהפנימיאמצעים )ו(
נאותיםהדרושיםתמיתויתפקידותפיפרקזהע

תפקידיהמפקח
הפנימי

המפקחהפנימייפקחעתיישוםהוראותהחוקבגוףהביטחוני23טזע
ויקייםבקרהעתביצוען,וביןהשאר-

יכיןתכניתעבודהשנתיתשתובאתאישורראשהגוף )1(
והממונה,תפיקוחעתקיוםהוראותהחוקותבירורהפרותשת

הוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23יט;

יבדוקאתנוהתיהגוףומדיניותהגוףבתחוםהפרטיות )2(
ועמידתםבהוראותהחוק;

יבררהפרותשתהוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף )3(
23יט,בהתאםתהנחיותהממונה;

ידווחתממונהבתאדיחוי,בכפוףתהוראותההתאמה )4(
הביטחוניתוהמידורהחתותעתהגוף,עתממצאיםשתפעותות

הפיקוח,הבדיקהוהבירורשביצע;

יקייםבקרהעתאופןתיקוןתיקוייםשהתגתובממצאי )5(
הפיקוחוהבירור;

יקייםהכשרהוהדרכהשתעובדיהגוףבנושאיפרטיות; )6(

יגישתראשהגוףותממונהדיןוחשבוןשנתיעתאופן )7(
ביצועתכניתהפיקוחועתקיוםהוראותהחוקבגוףע

סמכויותהמפקח
הפנימי

תצורךמיתויתפקידויהיותמפקחהפנימיהסמכויותהנתונות23יזע
תממונהתפיסימןב'תפרקד'1ע

דיווחהמפקחהפנימיתממונהעתממצאיפעותותפיקוח23יחעסמכויותהממונה )א(
ובירורשקיים,רשאיהממונה-

המפקחהפנימיתאימתאתפקידנוסףותאיעסוקבעיסוק )ה(
נוסף,העתותיםתהעמידאותובחששתניגודענייניםבמיתוי

תפקידותפיפרקזהע

הגוףהביטחונייעמידתרשותהמפקחהפנימיאמצעים )ו(
נאותיםהדרושיםתמיתויתפקידותפיפרקזהע

תפקידיהמפקח
הפנימי

המפקחהפנימייפקחעתיישוםהוראותהחוקבגוףהביטחוני23טזע
ויקייםבקרהעתביצוען,וביןהשאר-

יכיןתכניתעבודהשנתיתשתובאתאישורראשהגוף )1(
והממונה,תפיקוחעתקיוםהוראותהחוקותבירורהפרותשת

הוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23יט;

יבדוקאתנוהתיהגוףומדיניותהגוףבתחוםהפרטיות )2(
ועמידתםבהוראותהחוק;

יבררהפרותשתהוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף )3(
23יט,בהתאםתהנחיותהממונה;

ידווחתממונהבתאדיחוי,בכפוףתהוראותההתאמה )4(
הביטחוניתוהמידורהחתותעתהגוף,עתממצאיםשתפעותות

הפיקוח,הבדיקהוהבירורשביצע;

יקייםבקרהעתאופןתיקוןתיקוייםשהתגתובממצאי )5(
הפיקוחוהבירור;

יקייםהכשרהוהדרכהשתעובדיהגוףבנושאיפרטיות; )6(

יגישתראשהגוףותממונהדיןוחשבוןשנתיעתאופן )7(
ביצועתכניתהפיקוחועתקיוםהוראותהחוקבגוףע

סמכויותהמפקח
הפנימי

תצורךמיתויתפקידויהיותמפקחהפנימיהסמכויותהנתונות23יזע
תממונהתפיסימןב'תפרקד'1ע

דיווחהמפקחהפנימיתממונהעתממצאיפעותותפיקוח23יחעסמכויותהממונה )א(
ובירורשקיים,רשאיהממונה-

לסעיף 23טז

יישום עת יפקח הפנימי המפקח כי תקבוע מוצע
ביצוען, עת בקרה ויקיים הביטחוני בגוף החוק הוראות
שנתית עבודה תכנית יכין אתה: את יעשה השאר ובין
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
תכניתהפיקוחוקיוםהוראותהחוקתראשהגוףותממונהע

כתאתהנועדותהבטיחאתקיומושתפיקוחאפקטיבי
עתמיתויהוראותהחוקבגוףהביטחוני,ותאפשרתממונה

תהתוותאתמדיניותהפיקוחוהאכיפה,וכןתקבתהחתטות
פרטניותותתתהנחיותבהתאםתממצאיםע

לסעיף 23יז

מוצעתקבועכיתמפקחהפנימייהיונתונותסמכויות
הפיקוחהנתונותתממונהע

לסעיף 23יח

מוצעתקבועאתסמכויותהממונהאגבדיווחשת
המפקחהפנימיעתממצאיפיקוחובירורמינהתישקייםע
הממונההואזהשמתווהאתמדיניותהפיקוחוהאכיפה
בגוףהביטחוניותונתוןשיקותהדעת,בהתאםתממצאים,
אםתבחורבמסתותהמינהתיאובמסתותהפתיתיעהממונה
פעותות תקיים הפנימי תמפקח תהורות יהיה רשאי
משתימותאונוספות,תרבותתיקוןתיקוייםוכןתהשתמש
בסמכויותהמסורותתותפיפרקד'3)תענייןזהישתציין
כיהסמכותתחדורתחומרמחשבבצוביתמשפטבמסגרת
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תהורותתמפקחהפנימיתקייםפעותותמשתימות )1(
אופעותותנוספות,תרבותתיקוןתיקויים;

תהשתמשבסמכויותהמסורותתותפיפרקד'3אם )2(
מצאכיהופרההוראהמןההוראותהמנויותבסעיף23יטע

סברהממונהכיהממצאיםכאמורבסעיףקטן)א(מעתים )ב(
חשדתביצועעבירהתפיחוקזהאושנודעתובדרךאחרתעת
ביצועעבירהכאמור,יהיונתונותתחוקרשהוסמךתפיחוק
זהסמכויותהאכיפהתפיסעיף23יג,אתאאםכןהיתהרשות
אחרתהמוסמכתעתפידיןתחקורעבירותבאותוגוףביטחוניע

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

התשס"ב-82002ע

פרק ד'3: אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בסעיףזה-23יטעעיצוםכספי )א(

"מידעבעתרגישותמיוחדת"-

מידעעתצנעתחייוהאישייםשתאדם,תרבות )1(
התנהגותוברשותהיחיד;

מידערפואיאומידעעתמצבוהנפשישתאדם; )2(

מידעגנטיכהגדרתובחוקמידעגנטי,התשס"א- )3(
;92000

כן, כמו הפנימי(ע המפקח ידי עת תבוצע מינהתי, בירור
במקריםשבהםסבורהממונהכיהממצאיםמעתיםחשד
תביצועעבירותעתהוראותהחוקאושנודעתובדרךאחרת
עתביצועעבירהכאמור,יהיונתונותתחוקרשהוסמךתפי
החוקועברהתאמהביטחוניתמתאימה,סמכויותהאכיפה
המנויותבחוק,אתאאםכןהיתהרשותאחרתהמוסמכת

תחקורעתפידיןעבירותבאותוגוףביטחוניע

לפרק ד'3 המוצע 

כפישפורטבדבריההסברתפרקד'1המוצע,האכיפה
במישורהפתיתיתבדהאינהמספקתפתרוןמתאתאכיפת
מידעע תמאגרי הנוגעות הפרטיות הגנת חוק הוראות
מורכבותםשתההתיכיםהפתיתייםמביאהתסרבותועיכוב
בתגובההנאותהתמעשיהעבירהעכמוכן,תעתיםהתגובה
את מצדיקה אינה ההפרה ביצוע נסיבות את ההותמת
מופעת תהיות שאמור דווקא הפתיתי במישור האכיפה

במקריםחמוריםע

הפרטיות הגנת בתחום העותמית תמגמה בהתאם
במאגרימידע,ובהתאםתמגמהבתחוםהאכיפההחתופית
בידירשויותפיקוחבישראת,מוצעתקבועבחוקסמכות

תממונהתהטיתסנקציהמינהתיתבשתהפרתחתקמהוראות
זועבכךתינתןתממונה החוק,המתאימותתאכיפהבדרך
סמכותיעיתהומידתיתשמאפשרתתטפתבמקריםשתאי־

ציותתחוקבאופןמדורגשהותםאתסוגיההפרותהשונות
ואתנסיבותהביצועהשונותשתהןע

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

המינהתיתתאחרקבתתהע

לסימן א'

לסעיף 23יט

סעיף23יטהמוצעמסמיךאתהממונהתהטיתעיצום
כספיבשתהפרתהוראותהחוקהמנויותבסעיףעתכתיתו
ציות כפיית אתא ענישה, איננה הכספי העיצום שת
העיצום החוקע תהוראות ציות תמשטר מפוקח והחזרת
הכספימהווהתחתיףתמנגנוניםפתיתייםדוגמתעבירות
המינהתית האכיפה קפידהע אחריות ועבירות מינהתיות

ס"חהתשס"ב,עמ'179ע 8

ס"חהתשס"א,עמ'62ע 9
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מידעעתאודותדעותיוהפותיטיותאואמונותיו )4(
הדתיותשתאדם;

מידעעתאודותעברוהפתיתישתאדם; )5(

נתוניתקשורתכהגדרתםבחוקסדרהדיןהפתיתי )6(
)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-102007;

מידעשהואמאפייןאנושיפיזיותוגי,ייחודי,הניתן )7(
תמדידהממוחשבת,המשמשתזיהויאדם;

מידעעתנכסיושתאדם,חובותיווהתחייבויותיו )8(
הכתכתיות,מצבוהכתכתיאושינויבו,יכותתותעמוד

בהתחייבויותיוהכתכתיותומידתעמידתובהן;

הרגתיצריכהשתאדםשישבהםכדיתתמדעת )9(
מידעתפיפרטים)1(עד)7(אועתאישיותושתאדם,

אמונתואודעותיו;

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישור )10(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת;

"מידערגית"-מידעשאינומידעבעתרגישותמיוחדת;

"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטתהתן,תפיהעניין:

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )1(
מספראנשיםשאינועותהעת1,000,שישבורקמידע
רגית-5,000ש"ח;ואםישבוגםמידעבעתרגישות

מיוחדת-50,000ש"ח;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )2(
מספראנשיםהעותהעת1,000ואינועותהעת10,000,
שישבורקמידערגית-10,000ש"ח;ואםישבוגם

מידעבעתרגישותמיוחדת-100,000ש"ח;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )3(
מספראנשיםהעותהעת10,000ואינועותהעת100,000,
שישבורקמידערגית-20,000ש"ח;ואםישבוגם

מידעבעתרגישותמיוחדת-200,000ש"ח;

מידעעתאודותדעותיוהפותיטיותאואמונותיו )4(
הדתיותשתאדם;

מידעעתאודותעברוהפתיתישתאדם; )5(

נתוניתקשורתכהגדרתםבחוקסדרהדיןהפתיתי )6(
)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-102007;

מידעשהואמאפייןאנושיפיזיותוגי,ייחודי,הניתן )7(
תמדידהממוחשבת,המשמשתזיהויאדם;

מידעעתנכסיושתאדם,חובותיווהתחייבויותיו )8(
הכתכתיות,מצבוהכתכתיאושינויבו,יכותתותעמוד

בהתחייבויותיוהכתכתיותומידתעמידתובהן;

הרגתיצריכהשתאדםשישבהםכדיתתמדעת )9(
מידעתפיפרטים)1(עד)7(אועתאישיותושתאדם,

אמונתואודעותיו;

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישור )10(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת;

"מידערגית"-מידעשאינומידעבעתרגישותמיוחדת;

"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטתהתן,תפיהעניין:

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )1(
מספראנשיםשאינועותהעת1,000,שישבורקמידע
רגית-5,000ש"ח;ואםישבוגםמידעבעתרגישות

מיוחדת-50,000ש"ח;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )2(
מספראנשיםהעותהעת1,000ואינועותהעת10,000,
שישבורקמידערגית-10,000ש"ח;ואםישבוגם

מידעבעתרגישותמיוחדת-100,000ש"ח;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידעעת )3(
מספראנשיםהעותהעת10,000ואינועותהעת100,000,
שישבורקמידערגית-20,000ש"ח;ואםישבוגם

מידעבעתרגישותמיוחדת-200,000ש"ח;

בתחום הן פשוט, העובדתי שבירורן תהוראות מכוונת
ביצוע בדבר ההכרעה ותפיכך הרגותטור שת מומחיותו

ההפרהתיעשהבמהירותויעיתותע

מחותקות המוצע, 23יט בסעיף המנויות ההפרות
תשתושקבוצותתפידרגתחומרהעותהעההוראותהמנויות
בסעיף23יט)ד(הןההפרותהחמורותביותר-ותכןהפרתן
יכותהתהביאתהטתתהעיצוםהכספישבמדרגהחומרה

הגבוהביותרע

קביעתסכוםהעיצוםהכספיביחסתהפרותהמנויות
בסעיף23יטהמוצע,מבוססתעתנוסחהאשרבבסיסהסכום

בסיסיעשניפרמטריםמשפיעיםעתסכוםהעיצוםהכספי
שהממונהרשאיתהטית:מספרהאנשיםשעתאודותיהם
ישמידעבמאגר)ככתשהמספרגדותיותר-סכוםהעיצום
בעת תמידע גדת(ורגישותהמידע)הפרותביחס הכספי
רגישותמיוחדתיגררוהגדתתהעיצוםהכספי(עגםמידת
חומרתהשתההפרהמשפיעהעתגובההעיצוםהכספי

)מתבטאבמכפתותשתפי2ופי4מהסכוםהבסיסי(ע

תצדההסמכהשתהממונהתהטיתעיצוםכספי,מוצע
גםתהגביתותהבנותאתשיקותדעתוותכןהנוסחהשתפיה

מחושבסכוםהעיצוםהכספיהסופי,קבועהבחוקע

ס"חהתשס"ח,עמ'72ע 10

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-1206,י"בבאדרהתשע"ח,2018ע2ע27 704

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעהכותתמידע )4(
עתמספראנשיםהעותהעת100,000ואינועותהעת
1,000,000,שישבורקמידערגית-40,000ש"ח;ואם

ישבוגםמידעבעתרגישותמיוחדת-400,000ש"ח;

תענייןהפרהבקשרתמאגרמידעשישבומידע )5(
רק בו שיש ,1,000,000 עת העותה אנשים מספר עת
מידערגית-80,000ש"ח;ואםישבוגםמידעבעת

רגישותמיוחדת-800,000ש"חע

הפראדםהוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורטתהתן, )ב(
רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיבסכוםהבסיסי:

ניהתאוהחזיקמאגרמידעהחייבברישוםשתא )1(
בהתאםתהוראותסעיף8)א(;

מאגר תרישום בבקשה נכונים תא פרטים כתת )2(
מידעשהוגשהתפיסעיף9;

מהפרטים בפרט שינוי עת תממונה הודיע תא )3(
בניגוד 9)ג(, סעיף תפי או 9)ב( בסעיף המפורטים

תהוראותסעיף9)ד(;

תפחות, מידע מאגרי חמישה ברשותו החזיק )4(
חובת את קיים ותא ,8 סעיף תפי ברישום החייבים

הדיווחהשנתיבהתאםתהוראותסעיף17א)ב(;

תשירותי המשמש מידע אוהחזיקמאגר ניהת )5(
דיוורישיר,בתישישבידורישוםהמצייןאתהמקור
שממנוקיבתכתאוסףנתוניםהמשמשתצורךמאגר
המידעומועדקבתתווכןתמימסרכתאוסףנתונים

כאמור,בניגודתהוראותסעיף17ה;

תאפירטעתדרישתמידעכיהואמוסרדרךקבע )6(
מידעבהתאםתסעיף23ג,בניגודתהוראותסעיף23ד)א(;

תאקייםרישוםשתהמידעשמסרבהתאםתסעיף )7(
23ג,בניגודתהוראותסעיף23ד)ב(;

תאהודיעתממונהכיהואמקבתמידעדרךקבע )8(
בהתאםתסעיף23גוהמידענאגרבמאגרמידע,בניגוד

תהוראותסעיף23ד)ג(;

שת תדרישה במענה נכונים תא פרטים מסר )9(
הממונהאומפקחתפיסעיף23י)א()1(עד)3(ע

הפראדםהוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורטתהתן, )ג(
כפת בשיעורשת עיצוםכספי רשאיהממונהתהטיתעתיו

הסכוםהבסיסי:

פנהתאדםתקבתתמידעתשםהחזקתואושימוש )1(
בובמאגרמידע,בתישמסרתוהודעהכנדרשבסעיף11;

סירבתאפשרתאדםשמידעעתיומוחזקבמאגר )2(
מידעתעייןבמידעשעתיו,בניגודתהוראותתפיסעיף13;

ביצעשינויבמידעשברשותובתישהודיעעתיותכת )3(
מישקיבתאתהמידע,בניגודתהוראותתפיסעיף14)ב(;
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תאהודיעתמבקשעתסירובתתקןמידעהמצוי )4(
במאגרמידעשבבעתותואותמוחקו,בניגודתהוראות

תפיסעיף14)ג(;

תאתיקןמידעהמצויבמאגרמידעשבהחזקתו, )5(
בניגודתהוראותסעיף14)ד(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעותפיסעיף17)ב(; )6(

בתי שונים בעתים שת מידע במאגרי החזיק )7(
שהבטיחכיאפשרותהגישהתכתמאגרתהיהנתונה
רקתמישהורשותכךבמפורשבהסכםבכתבבינותבין

בעתיושתאותומאגר,בניגודתהוראותסעיף17א)א(;

תאמינהאחראיעתהגנתמידע,בניגודתהוראות )8(
סעיף17ב)א(;

תשירותי המשמש מידע אוהחזיקמאגר ניהת )9(
במרשםובתא רשום היה שהמאגר דיוורישיר,בתא
שאחתממטרותיוהרשומותשתהמאגרהיאשירותי

דיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ד;

עומד שאינו באופן ישיר בדיוור תאדם פנה )10(
בהוראותסעיף17ו)א(תחוק;

תאנענהתדרישתושתאדםבהתאםתסעיף17ו)ב(, )11(
שמידעהמתייחסאתיויימחקממאגרמידעהמשמש

תדיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ו)ד(;

תאנענהתדרישתושתאדםבהתאםתסעיף17ו)ג(, )12(
כימידעהמתייחסאתיו,תאיימסרתאדם,תסוגבניאדם

אותאנשיםמסוימים,בניגודתהוראותסעיף17ו)ד(;

כמפורט זה, חוק תפי מההוראות הוראה אדם הפר )ד(
תהתן,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיבשיעורשתפי

ארבעהמהסכוםהבסיסי:

תמטרה שתא המידע ממאגר במידע השתמש )1(
תשמהנמסר,בניגודתסעיף23מד;

השתמשבמידעממאגרמידעבתאהרשאהשת )2(
בעתמאגרהמידע,אותוךחריגהמהרשאהכאמור,בניגוד
תסעיף23מה;תענייןזה,מישברשותועותקשתמאגר
מידע,אוחתקמהותיממנו-יראואותוכמישמשתמש

במידעממאגרהמידע,אתאאםכןהוכיחאחרתע

הודעהעת
כוונתחיוב

הוראה23כע הפר אדם כי תהניח סביר תממונהיסוד היה )א(
- זה )בפרק 23יט בסעיף כאמור זה, חוק תפי מההוראות
המפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותוסעיף,
כספי עיצום עתיו תהטית הכוונה עת הודעה תמפר ימסור

)בפרקזה-הודעהעתכוונתחיוב(ע

תאהודיעתמבקשעתסירובתתקןמידעהמצוי )4(
במאגרמידעשבבעתותואותמוחקו,בניגודתהוראות

תפיסעיף14)ג(;

תאתיקןמידעהמצויבמאגרמידעשבהחזקתו, )5(
בניגודתהוראותסעיף14)ד(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעותפיסעיף17)ב(; )6(

בתי שונים בעתים שת מידע במאגרי החזיק )7(
שהבטיחכיאפשרותהגישהתכתמאגרתהיהנתונה
רקתמישהורשותכךבמפורשבהסכםבכתבבינותבין

בעתיושתאותומאגר,בניגודתהוראותסעיף17א)א(;

תאמינהאחראיעתהגנתמידע,בניגודתהוראות )8(
סעיף17ב)א(;

תשירותי המשמש מידע אוהחזיקמאגר ניהת )9(
במרשםובתא רשום היה שהמאגר דיוורישיר,בתא
שאחתממטרותיוהרשומותשתהמאגרהיאשירותי

דיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ד;

עומד שאינו באופן ישיר בדיוור תאדם פנה )10(
בהוראותסעיף17ו)א(תחוק;

תאנענהתדרישתושתאדםבהתאםתסעיף17ו)ב(, )11(
שמידעהמתייחסאתיויימחקממאגרמידעהמשמש

תדיוורישיר,בניגודתהוראותסעיף17ו)ד(;

תאנענהתדרישתושתאדםבהתאםתסעיף17ו)ג(, )12(
כימידעהמתייחסאתיו,תאיימסרתאדם,תסוגבניאדם

אותאנשיםמסוימים,בניגודתהוראותסעיף17ו)ד(;

כמפורט זה, חוק תפי מההוראות הוראה אדם הפר )ד(
תהתן,רשאיהממונהתהטיתעתיועיצוםכספיבשיעורשתפי

ארבעהמהסכוםהבסיסי:

תמטרה שתא המידע ממאגר במידע השתמש )1(
תשמהנמסר,בניגודתסעיף23מד;

השתמשבמידעממאגרמידעבתאהרשאהשת )2(
בעתמאגרהמידע,אותוךחריגהמהרשאהכאמור,בניגוד
תסעיף23מה;תענייןזה,מישברשותועותקשתמאגר
מידע,אוחתקמהותיממנו-יראואותוכמישמשתמש

במידעממאגרהמידע,אתאאםכןהוכיחאחרתע

הודעהעת
כוונתחיוב

הוראה23כע הפר אדם כי תהניח סביר תממונהיסוד היה )א(
- זה )בפרק 23יט בסעיף כאמור זה, חוק תפי מההוראות
המפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותוסעיף,
כספי עיצום עתיו תהטית הכוונה עת הודעה תמפר ימסור

)בפרקזה-הודעהעתכוונתחיוב(ע

לסעיפים 23כ עד 23כב

כאשרהממונהסבורכיאדםהפראתהוראותהחוק
ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספי,עתיותמסורתמפרקודם

תכןהודעהעתכוונהתהטיתעיצוםכספיעאדםשנמסרה
תוהודעהכאמור,רשאיתטעוןאתטענותיובכתבתפני
הממונההןתענייןהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספיוהן
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בהודעהעתכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אתה:

המעשהאוהמחדת)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו; )2(

זכותושתהמפרתטעוןאתטענותיותפניהממונה )3(
תפיהוראותסעיף23כא;

הסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספיבשת )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתתפיהוראותסעיף23כגע

מפרשנמסרהתוהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיף23כאעזכותטיעון
23כרשאיתטעוןאתטענותיו,בכתב,תפניהממונה,תעניין
הכוונהתהטיתעתיועיצוםכספיותענייןסכומו,בתוך30ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהתהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשתאתעתהעת30ימיםע

החתטתהממונה
ודרישתתשתום

הממונהיחתיט,תאחרששקתאתהטענותשנטענותפי23כבע )א(
סעיף23כא,אםתהטיתעתהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

תהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיתפיהוראותסעיף23כדע

החתיטהממונהתפיסעיףקטן)א(- )ב(

תהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתודרישה, )1(
בכתב,תשתםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשתום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהתתשתומו;

שתאתהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתו )2(
הודעהעתכך,בכתבע

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

)ד(תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף23כאבתוך
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעתכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרהתמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותה23כגע )א(
הפרה,החתקהחמישיםשתותכתיוםשבונמשכתההפרהע

תגביסכומו,בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהעתאחר
מכן,יחתיטהממונה,תאחרששקתאתהטענותשנטענו,
אםתהטיתעתהמפרעיצוםכספיוכןרשאיהואתהפחית
אתהסכוםתפיהוראותסעיף23כדהמוצעעהחתיטהממונה
תהטיתעיצוםכספי,ישתחתמפרדרישתתשתוםובהיציין
אתסכוםהעיצוםהכספיהמעודכןעהחתיטהממונהשתא

תהטיתעיצוםכספי,ימסורהודעהעתכךתמפר,בכתבע

לסעיף 23כג

נמשכת, הפרה היא הפרה שכאשר תקבוע מוצע
החתק הפרה, תאותה הקבוע הכספי העיצום עת ייווסף
החמישיםשתותכתיוםשבונמשכתההפרהעעודמוצע
תקבועשכאשרהפרההיאהפרהחוזרת,ייווסףעתסכום
העיצוםהכספישהיהניתןתהטיתבשתאותההפרהאיתו
היתההפרהראשונה,סכוםהשווהתעיצוםהכספיכאמורע
בתוך החוק מהוראות הוראה הפרת היא חוזרת הפרה
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בהפרהחוזרתייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהתעיצוםהכספיכאמור;תענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף
23יט,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותההוראהשבשתה

הוטתעתהמפרעיצוםכספיאושבשתההורשעע

הממונהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוך23כדעסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות תפי אתא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ע

שרהמשפטיםרשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותים )ב(
הנמוך בסכום כספי עיצום תהטית ניתן יהיה שבשתהם

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירת23כהע )א(
תפני טענותיו את טען שתא מפר ותגבי התשתום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף23כב)ד(-ביוםמסירתההודעהעת
כוונתחיוב;הוגשהעתירהתביתהמשפטתענייניםמינהתיים
אוהוגשערעורעתהחתטהבעתירהכאמורועוכבתשתומו
שתהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםההחתטהבעתירה

אובערעור,תפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23יטיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכתשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדדשהיהידוע
ב־1בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכום
זה, תעניין חדשים; שקתים 10 שת מכפתה שהוא הקרוב
"מדד"-מדדהמחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזית

תסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעתהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןתפיסעיףקטן)ב(ע

בהפרהחוזרתייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהתעיצוםהכספיכאמור;תענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף
23יט,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותההוראהשבשתה

הוטתעתהמפרעיצוםכספיאושבשתההורשעע

הממונהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוך23כדעסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות תפי אתא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ע

שרהמשפטיםרשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותים )ב(
הנמוך בסכום כספי עיצום תהטית ניתן יהיה שבשתהם

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירת23כהע )א(
תפני טענותיו את טען שתא מפר ותגבי התשתום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף23כב)ד(-ביוםמסירתההודעהעת
כוונתחיוב;הוגשהעתירהתביתהמשפטתענייניםמינהתיים
אוהוגשערעורעתהחתטהבעתירהכאמורועוכבתשתומו
שתהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםההחתטהבעתירה

אובערעור,תפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23יטיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכתשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדדשהיהידוע
ב־1בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכום
זה, תעניין חדשים; שקתים 10 שת מכפתה שהוא הקרוב
"מדד"-מדדהמחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזית

תסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעתהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןתפיסעיףקטן)ב(ע

שנתייםמההפרההקודמתשתאותההוראהשבשתההוטת
עתהמפרעיצוםכספיאושבשתההורשעע

לסעיף 23כד

הנמוך בסכום עיצום תהטית רשאי אינו הממונה
הפרה תאותה קובע שהחוק הכספי העיצום מסכום
יסוד עת נקבע הספציפי העיצום סכום תעית, )כמפורט
הבסיסיובהתחשבבקיומםשתפרמטריםשונים הסכום
בהתאםתנוסחההקבועהבסעיף23יטהמוצע(עעםזאת,
כדיתאפשרגמישותוהתחשבות,ביןהשארבמצביםשבהם
מדוברבמפוקחצייתןשמשתףפעותהעםהממונה,מוצע
שת רשימה בתקנות תקבוע המשפטים שר את תהסמיך
מקרים,נסיבותושיקותיםשבשתהםיהיההממונהרשאי
תהטיתעיצוםכספיבסכומיםנמוכיםיותרמהקבועבחוק,

ובשיעוריםשיקבעשרהמשפטיםבתקנותע

לסעיף 23כה

לסעיף קטן )א(

סכומו תפי יהיה הכספי העיצום כי תקבוע מוצע
מפר ותגבי התשתום, דרישת מסירת במועד המעודכן
כאמור הממונה תפני טענותיו את תטעון שתא שבחר
בסעיף23כב)ד(-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעת
כוונתחיובעכמוכן,הוגשהעתירהתביתהמשפטתעניינים
מינהתייםעתהטתתהעיצוםהכספי,ועוכבתשתומושת
העיצוםהכספיכאמורבסעיף23תח)א(,יהיהסכוםהעיצום

הכספי-הסכוםהמעודכןביוםההחתטהבעתירהע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מוצעתקבועמנגנוןאוטומטיתעדכוןסכומיהעיצום
הכספי,ב־1בינוארבכתשנה)תהתן-יוםהעדכון(,בהתאם
תשיעורשינוימדדהמחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכה
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המועדתתשתום
העיצוםהכספי

המפרישתםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת23כוע
דרישתהתשתוםכאמורבסעיף23כבע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום23כזע עת ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שיתם תא
הכספיתתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-111961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוע

חוק23כחעגבייה יחות גבייתו ועת המדינה, תאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-121995

סימן ב': התראה מינהלית

הוראה23כטעהתראהמינהתית הפר אדם כי תהניח סביר תממונהיסוד היה )א(
מההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיף23יט,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתה,
רשאיהוא,במקוםתהמציאתוהודעהעתכוונתחיובותהטית
עתיועיצוםכספי,תפיהוראותסימןא',תהמציאתוהתראה
מינהתיתתפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
תממשתה"-תרבותמשנהתיועץהמשפטיתממשתהשהיועץ

המשפטיתממשתההסמיכותענייןזהע

בהתראהמינהתיתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעתמפרכיעתיותהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעתיהיהיהצפויתעיצוםכספיבשת
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,תפיהעניין,כאמורבסעיף
23תא,וכןיצייןאתזכותושתהמפרתבקשאתביטותההתראה

תפיהוראותסעיף23תע

המרכזיתתסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכון,תעומתהמדד
מוצע עוד השנההקודמתע שת בינואר ב־1 ידוע שהיה
סכומי עת הודעה ברשומות יפרסם הממונה כי תקבוע

העיצוםהכספיהמעודכניםכאמורע

לסעיפים 23כו עד 23כח

מוצעתקבועכיהעיצוםהכספיישותםבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשתוםכאמורבסעיף23כבהמוצע,
וכיאםתאשותםעיצוםכספיבמועד,ייווספועתיותתקופת
הפיגורהפרשיהצמדהוריביתעדתתשתומועעודמוצעכי
עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינהועתגבייתויחותחוק

המרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995ע

לסימן ב' 

לסעיפים 23כט ו־23לא

תהטתת חתופי נוסף, מינהתי כתי מוצע זה בסעיף
זה אכיפה כתי המינהתיתע ההתראה הכספי, העיצום
ותאפשר המפוקחים שת ציות תעודד המיועד כתי הוא
התמודדותעםהפרותעתידיות,עתידימתןתמריץשתיתי

תביצועןותמריץחיוביתציותע

מטרתושתכתיאכיפהזהתהביאתשינויהתנהגות,
תוךהבהרתחובותיושתהמפוקחוהחזרתותמשטרשת
ציותעההתראההמינהתיתתופעתביחסתהפרותשתממונה

ישסמכותתהטיתבשתהןעיצוםכספיע

בעצםמשתוחההתראהישקביעהשתהממונהכי
בוצעהעתידיהמפוקחהפרה,אךתאיוטתבשתהעיצום
כספיעתפיכך,הפעתתההתראהמחייבתקיומהשתתשתית
ראייתיתתביצועהשתההפרה,שהיתהמספיקהתצורך
תמשטר יחזור תא המפוקח אם הכספיע העיצום הטתת
הציות,וישובתבצעהפרותנוספותבעתידאושימשיך
בביצועהשתההפרהשבשתהנשתחהתוההתראה,יימצא
מפרהפרהחוזרתאונמשכת,בהתאמה,ויוטתעתיועיצום

כספיבהתאםע

ביחס הבהרה הוא ההתראה שת תכתיתה עיקר
תהוראותהחוקאותפיושאינןחד–משמעיות,ותפיכךקיימת
עמימות בגתת תמפוקח דיין ברורות אינן שהן אפשרות
ניסוחןעגםהוראותשטרםהוטמעובקרבציבורהמפוקחים
ונדרשתהיערכותביחסתיכותתתקיימןהןהוראותשראוי
תתתבשתהןהתראהטרםאכיפתןבאמצעותהטתתסנקציה

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 11

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 12
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בקשהתביטות
התראהמינהתית

23כט,23תע בסעיף כאמור מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
30ימים,בבקשה רשאיהואתפנותתממונה,בכתב,בתוך

תבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

המפרתאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

תפי מינהתית, התראה תביטות בקשה הממונה קיבת )ב(
או ההתראה את תבטת הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
תדחותאתהבקשהותהשאיראתההתראהעתכנה;החתטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

סימן23תאע הוראות תפי מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
תו נמסרה שבשתה ההוראה את תהפר המשיך והמפר זה
הפרה בשת תשתום דרישת הממונה תו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף23כג)א(ע

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיף23כג)ב(,והממונה
ימסורתמפרהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיף23כ

בשתההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעת
האפשרותתהגשת
התחייבותועירבון

היהתממונהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות23תבע
23יט,והתקיימונסיבותשקבע תפיחוקזה,כאמורבסעיף
הממונה,בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתה,רשאי

בקשהתביטות
התראהמינהתית

23כט,23תע בסעיף כאמור מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
30ימים,בבקשה רשאיהואתפנותתממונה,בכתב,בתוך

תבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

המפרתאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

תפי מינהתית, התראה תביטות בקשה הממונה קיבת )ב(
או ההתראה את תבטת הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
תדחותאתהבקשהותהשאיראתההתראהעתכנה;החתטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

סימן23תאע הוראות תפי מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
תו נמסרה שבשתה ההוראה את תהפר המשיך והמפר זה
הפרה בשת תשתום דרישת הממונה תו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף23כג)א(ע

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיף23כג)ב(,והממונה
ימסורתמפרהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיף23כ

בשתההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעת
האפשרותתהגשת
התחייבותועירבון

היהתממונהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות23תבע
23יט,והתקיימונסיבותשקבע תפיחוקזה,כאמורבסעיף
הממונה,בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתה,רשאי

ישירהעעתמצביםאתהחותשהתנאישההפרותהמדוברות
אינןהפרותשישבהןחומרהיתרהע

רגותציה מדיניות הפגנת מחייבות חמורות הפרות
תקיפהותכןככתתתאיהיהניתןתהסתפקבהתראהעגם
במצבשבוהמפרמפראתההוראהשתאבפעםהראשונה,
תאמתאיםהשימושבכתיאכיפהזהעבמצבדבריםכזה
ספקאםניתןתייחסתמפראתחוסרההבנהשניתןתייחס
במצביםמסוימיםתמפרשזותוהפעםהראשונהשהואמפר

אתהוראותהחוקע

כדיתהבטיחשקיפותושוויוניותבאכיפהותהגביראת
הוודאות,מוצעתעגןאתהמקריםהמתאימיםתמשתוחהתראה,
בנהתיםשיקבעהממונהבאישורהיועץהמשפטיתממשתהאו

משנהתיועץהמשפטיתממשתהשהואהסמיךתכךע

לסעיף 23ל

אףשמשתוחההתראהאינומתווהבסנקציהמיידית
בה שיש העובדה תנוכח הכספי, העיצום הטתת דוגמת
קביעהבדברביצועהשתהפרהומשמעויותעתידיותתגבי
הפרותנוספות,מוצעתאפשרתמפוקחתבקשאתביטותהע
תפיכךמוצעתקבועכימפרשנמסרהתוהתראהמינהתית,

רשאיתפנותתממונה,בכתב,בתוך30ימים,בבקשהתבטת
אתההתראה,מהטעמיםהאתהבתבד:המפרתאביצעאת
ההפרהאושהמעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,
אינומהווההפרהעהממונהרשאיתבטתאתההתראהאו
תדחותאתהבקשהותהותיראתההתראהעתכנהעהחתטת

הממונהתינתןתמפרבכתבבצירוףנימוקיההחתטהע

לסימן ג' 

אף הממונה, בידי תתת שמוצע נוסף אכיפה כתי
הואחתופיתהטתתעיצוםכספי,הואהתחייבותתהימנע
מהפרהעההתחייבותהיאמעין"עיצוםכספיעתתנאי",
היאמיועדתתשימושכתפימפריםשביצועהפרותאינו

מאפייןאותםברגיתע

משמעותההתחייבותהיאכיאףשקיימתתשתית
תתקופה נדחה הכספי העיצום הפרה, ביצוע תהוכחת
החוק, הוראות את תקיים המפוקח נדרש שבמסגרתה
ואףתנאיםנוספיםנתוויםשתדעתהממונהישבהםכדי
תהביאתצמצוםהנזקשנגרם,תתיקוןהתיקוייםשנמצאו
ותהבטחתהציותשתהמפוקחעעתהמפרתמתאםבתוךפרק

זמןשיפורטאףהואבהתחייבותע
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הואתהמציאתמפר,במקוםהודעהעתכוונתחיוב,הודעה
שתפיהבאפשרותותהגישתממונהכתבהתחייבותועירבון
תפיהוראותסימןזה,במקוםשיוטתעתיועיצוםכספיתפי
הוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטיתממשתה"
-תרבותמשנהתיועץהמשפטיתממשתהשהיועץהמשפטי

תממשתההסמיכותענייןזהע

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

ע

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרתהפסיקאתהפרת23תגע )א(
ההוראהכאמורבסעיף23תבותהימנעמהפרהנוספתשת
אותההוראה,בתוךתקופהשיקבעהממונהושתחיתתהביום
מסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובתבדשהתקופההאמורה

תאתעתהעתשנתיים)בסימןזה-תקופתההתחייבות(ע

תנאים ההתחייבות בכתב תקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעתהמפרתהתחייבותעמודבהםבמהתךתקופת
ההתחייבותבמטרהתהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

תמנועאתהישנותהע

נוסףעתכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאיתהטית
עתהמפרבשתאותההפרה,בהתחשבבקיומםשתמקרים,

נסיבותושיקותיםשנקבעותפיסעיף23כד)ב(ע

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרתממונהכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזה,23תדע
בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף23תבתא
יוטתעתיועיצוםכספיבשתאותההפרה;תאהגישהמפר
האמורה, התקופה בתוך ועירבון התחייבות כתב תממונה
ימציאתוהממונההודעהעתכוונתחיובבשתאותההפרה,

תפיסעיף23כע

השוניביןההתחייבותוההתראההמינהתיתנעוץ,בין
השאר,בצורךתקבתאתהסכמתהמפרתתנאיההתחייבות,
ובכתתזהאתהסכמתותצעדיםשעתיותבצעותתוחהזמנים
שבועתיותעמודעבדומהתהתראההמינהתית,גםתצורך
הצעתהתחייבותתמפרחתףהטתתעיצוםכספי,נדרשת
זאת כספיע עיצום תהטתת שמספיקה ראייתית תשתית
במיוחדכאשראי־הסכמהשתהמפרתהתחייבותתובית

תהטתהשתעיצוםכספיעתיוע

לסעיפים 23לב ו־23לג

מוצעתקבועכיאםהיהתממונהיסודסבירתהניח
כיאדםהפרהוראהמההוראותתפיהחוק,שניתןתהטית
בשתהעיצוםכספי,והתקיימונסיבותהמנויותבנהתים
או תממשתה המשפטי היועץ באישור הממונה, שקבע
משנהתיועץהמשפטיתממשתהשהואהסמיךתכך,רשאי
הוא,במקוםתהמציאתמפרהודעהעתכוונתחיובותהטית
באפשרותו שיש הודעה תו תהמציא כספי, עיצום עתיו
תהגישתממונהכתבהתחייבותועירבוןבמקוםשיוטתעתיו
עיצוםכספיעבכתבההתחייבותהמפריתחייבתהפסיקאת
ההפרהותהימנעמהפרהנוספתשתאותההוראהבתוך

תקופהשיקבעהממונהושתחיתתהביוםמסירתההודעה,
ובתבדשהתקופההאמורהתאתעתהעתשנתייםע

תנאים ההתחייבות בכתב תקבוע רשאי הממונה
בתקופת בהם ותעמוד תהתחייב המפר שעת נוספים
ההתחייבות,במטרהתהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

תמנועאתהישנותהע

יהיה ההתחייבות, כתב עת נוסף שיופקד העירבון
בגובההעיצוםהכספישהממונההיהרשאיתהטיתעת
נסיבות שת בקיומן בהתחשב הפרה, אותה בשת המפר

הפחתהתפיהחוקע

לסעיף 23לד

ועירבון התחייבות כתב תממונה המפר הגיש אם
כאמור,בתוך30ימיםמיוםשנמסרהתוהודעתהממונה
23תג)א(,תאיוטתעתיועיצוםכספיבשת כאמורבסעיף
אותההפרהעאםתאהגישהמפרתממונהכתבהתחייבות
ועירבוןבתוך30ימיםכאמור,הממונהימציאתוהודעהעת

כוונתחיובבשתאותההפרה,תפיסעיף23כע
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הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזהוהפר23תהעהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשתהתן,יחותו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,תפיהעניין:

המשיךהמפר,במהתךתקופתההתחייבות,תהפר )1(
אתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
העירבוןוימציאתמפרדרישת את הממונה -יחתט
תשתוםבשתההפרההנמשכתכאמורבסעיף23כג)א(;

חזרהמפרוהפר,במהתךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתתעניין

סעיף23כג)ב(ויחותוהוראותאתה:

כוונת עת הודעה תמפר ימציא הממונה )א(
חיובבשתההפרההחוזרת;

שתחהממונהדרישתתשתוםבשתההפרה )ב(
החוזרתתפיהוראותסעיף23כב)ב()1(אושהמפר
תאטעןאתטענותיותפניהממונהתענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף23כב)ד(,יחתטהממונהאת
בשת הכספי העיצום הטתת עת נוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחתט - 23תג)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,תאחרשנתןתמפרהזדמנותתטעון

אתטענותיו,בכתב,תענייןזהע

תענייןפרקזה,יראובחיתוטהעירבוןתפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטתתעיצוםכספיעתהמפרבשתההפרהשתגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,תאיאפשרתוהממונהתהגישכתבהתחייבות

נוסףתפיהוראותסימןזה,בשתאותההפרהע

הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזהוהפר23תהעהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשתהתן,יחותו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,תפיהעניין:

המשיךהמפר,במהתךתקופתההתחייבות,תהפר )1(
אתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
אתהעירבוןוימציאתמפרדרישת הממונה -יחתט
תשתוםבשתההפרההנמשכתכאמורבסעיף23כג)א(;

חזרהמפרוהפר,במהתךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתתעניין

סעיף23כג)ב(ויחותוהוראותאתה:

כוונת עת הודעה תמפר ימציא הממונה )א(
חיובבשתההפרההחוזרת;

שתחהממונהדרישתתשתוםבשתההפרה )ב(
החוזרתתפיהוראותסעיף23כב)ב()1(אושהמפר
תאטעןאתטענותיותפניהממונהתענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף23כב)ד(,יחתטהממונהאת
בשת הכספי העיצום הטתת עת נוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחתט - 23תג)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,תאחרשנתןתמפרהזדמנותתטעון

אתטענותיו,בכתב,תענייןזהע

תענייןפרקזה,יראובחיתוטהעירבוןתפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטתתעיצוםכספיעתהמפרבשתההפרהשתגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,תאיאפשרתוהממונהתהגישכתבהתחייבות

נוסףתפיהוראותסימןזה,בשתאותההפרהע

לסעיף 23לה

מתנאי תנאי הפר המפר שאם תקבוע מוצע
ההתחייבות,יהיהניתןתפעותכדתקמן:

תקופת במהתך תהפר, המשיך המפר אם )1(
כתב נתן הפרתה שבשת ההוראה את ההתחייבות,
תמפר וימציא העירבון את יחתט הממונה - התחייבות

דרישתתשתוםבשתההפרההנמשכת;

אםהמפרחזרוהפרבמהתךתקופתההתחייבות )2(
אתההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
הממונהיחתטאתהעירבוןוימציאתמפרהודעהעתכוונת

חיובבשתההפרההחוזרת;

אםהמפרהפרתנאימהתנאיםהנוספיםשקבע )3(
הממונהבכתבההתחייבות-הממונהיחתטאתהעירבוןע

עודמוצעתקבועכייראוחיתוטשתהעירבוןתפיסעיף
זה,כהטתתעיצוםכספיעתהמפרבשתההפרהשתגביה

ניתןהעירבוןע

מתנאי תנאי הופר אם כי תקבוע מוצע כן כמו
ההתחייבות,והמפרהפרפעםנוספתאתההוראהשבשת
הממונה יאפשר תא ההתחייבות, כתב את נתן הפרתה

תמפרתהגישכתבהתחייבותנוסףבשתההפרההנוספתע
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עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרתפיסימןזה,יוחזר23תועהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד העירבון ההתחייבות, תקופת בתום תו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתוע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשת
הפרהתפיחוקזה

ותפיחוקאחר

עתמעשהאחדהמהווההפרהשתהוראהמהוראותתפיחוק23תזע
זההמנויותבסעיף23יטושתהוראהמההוראותתפיחוקאחר,

תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהתביתמשפטתענייניםמינהתייםעת23תחע )א(
החתטתהממונהתפיפרקזה,כדיתעכבאתביצועההחתטה,
אתאאםכןהסכיםתכךהממונהאושביתהמשפטהורהעתכךע

החתיטביתהמשפטתאחרששותםהעיצוםהכספיאו )ב(
הופקדהעירבון,תקבתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,אוערעור
עתהחתטהבעתירהכאמור,והורהעתהחזרתסכוםהעיצום
החזרת הכספיאו הכספיששותםאועתהפחתתהעיצום
העירבון,יוחזרהסכוםששותםאוכתחתקממנואשרהופחת
אויוחזרהעירבון,תפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוע

הטיתהממונהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתר23תטעפרסום )א(
האינטרנטשתמשרדהמשפטיםאתהפרטיםשתהתן,בדרך
שתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתתההחתטה

תהטיתעיצוםכספי:

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטת שבשתה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

לסעיף 23לו

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

עדיוםהחזרתוע

לסימן ד'

לסעיף 23לז

שמהווה מעשה בוצע שבו במצב כי תקבוע מוצע
הפרהשתהוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבפרקד'3
שבשתהןניתןתהטיתעיצוםכספיושתהוראהמההוראות

תפיחוקאחר-תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

לסעיף 23לח 

מוצעתקבועברירתמחדתותפיהאיןבהגשתעתירה
תפיחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-2000,עת
הטתתעיצוםכספי,כדיתעכבאתתשתוםהעיצוםהכספי,
אתאאםכןהסכיםתכךהממונהאושביתהמשפטהורה

עתכךע

תקבת משפט בית החתיט אם כי תקבוע מוצע עוד
העיצום ששותם תאחר כספי, עיצום הטתת עת עתירה
הכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכתחתקממנואשרהופחת
בידיביתהמשפט,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשתומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 23לט 

מוצעתחייבאתהממונהתפרסםאתהחתטותיובדבר
הטתתהעיצוםהכספיעפרסוםהחתטותהממונההואכתי
שיקות תהפעתת ביחס שקיפות הבטחת היא שתכתיתו
שת בידיו הכספיע העיצום בהטתת הממונה שת הדעת
הממונהמסורכתירבעוצמה,מבחינתהיקףהסנקציות
שהואיכותתהטיתעתפיכך,וכדיתהבטיחכיהשימושבאותו
כתינעשהבאופןשוויוניוענייני,מוצעתחייבאתהממונה
תפרסםאתהחתטותיובדברהטתתהעיצומיםהכספיים,
סכומיהםושיעוריההפחתה,אםהופחתסכוםהעיצום
הכספיעפרטיהפרסוםיהיוכאתהשיאפשרותציבורתבחון
אם כי תקבוע מוצע עוד הממונהע החתטות את ותבקר
הוגשהעתירהעתהטתתעיצוםכספי,יפרסםהממונהאת

דברהגשתהעתירהואתתוצאותיהע
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סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-ככתשהמפרהואתאגידע )6(

או מינהתיים תעניינים המשפט תבית עתירה הוגשה )ב(
הוגשערעורעתהחתטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,
בפרסוםתפיסעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהעתירהאו

הערעורואתתוצאותיהםע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהתפרסם )ג(
אתשמושתמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץתצורך

אזהרתהציבור,וככתשהמפרמחזיקאומנהתמאגרמידעע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף
9)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-131998,וכןרשאיהואשתא
תפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתתמסורתפיסעיף9)ב(תחוקהאמורע

עת שהוטת כספי עיצום בעניין זה סעיף תפי פרסום )ה(
תאגידיהיהתתקופהשתארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתיים;

תפרסום נוספות דרכים תקבוע רשאי המשפטים שר )ו(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהתיתאומתן23מע )א(
כתבהתחייבותועירבון,תפיפרקזה,תאיגרעומאחריותו
הפתיתיתשתאדםבשתהפרתהוראהמההוראותתפיחוק

זההמנויותבסעיף23יטהמהווהעבירהע

שתחהממונהתמפרהודעהעתכוונתחיובאוהמציאתו )ב(
התראהמינהתיתאוהודעהעתהאפשרותתהגישהתחייבות
ועירבון,בשתהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,תא
יוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםכןהתגתו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-ככתשהמפרהואתאגידע )6(

או תענייניםמינהתיים המשפט תבית עתירה הוגשה )ב(
הוגשערעורעתהחתטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,
בפרסוםתפיסעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהעתירהאו

הערעורואתתוצאותיהםע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהתפרסם )ג(
אתשמושתמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץתצורך

אזהרתהציבור,וככתשהמפרמחזיקאומנהתמאגרמידעע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף
9)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-131998,וכןרשאיהואשתא
תפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתתמסורתפיסעיף9)ב(תחוקהאמורע

עת שהוטת כספי עיצום בעניין זה סעיף תפי פרסום )ה(
תאגידיהיהתתקופהשתארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתיים;

תפרסום נוספות דרכים תקבוע רשאי המשפטים שר )ו(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהתיתאומתן23מע )א(
כתבהתחייבותועירבון,תפיפרקזה,תאיגרעומאחריותו
הפתיתיתשתאדםבשתהפרתהוראהמההוראותתפיחוק

זההמנויותבסעיף23יטהמהווהעבירהע

שתחהממונהתמפרהודעהעתכוונתחיובאוהמציאתו )ב(
התראהמינהתיתאוהודעהעתהאפשרותתהגישהתחייבות
ועירבון,בשתהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,תא
יוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםכןהתגתו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הפרסום,ככתת,תאיכתותאתשמותהמפרים,ככת
את תהזהיר כדי נחוץ הדבר כן אם אתא יחידים, שהם
הציבורמפניהםעכמוכןיימנעהממונהמפרסוםפרטים
שנאסרפרסומםתפיהוראותסעיף9)א(תחוקחופשהמידע,
התשנ"ח-1998,והוארשאישתאתפרסםפרטיםמהטעמים

המנוייםבסעיף9)ב(תאותוחוקע

לסעיף 23מ  

הן תהתבצע יכותה שאכיפתן בחוק הוראות יש
במישורהמינהתיוהןבמישורהפתיתיעאףשאיןהמדובר

בסיכוןכפות,הטתתסנקציותבשניהמישוריםהיאאמצעי
העותהעתהנדרשעתפיכךהסעיףהמוצעמבהירכיאף
שננקטהתיךמינהתיתפיפרקד'3המוצע,איןבכךכדי
תגרועמאחריותוהפתיתיתשתהמפרעעםזאת,אםהוגש
נגדמפרכתבאישוםבשתהפרתהוראהמהוראותהחוק
שהיאגםעבירה,תאינקוטנגדוהממונההתיכיםתפיפרק
זהואםהמפרשיתםעיצוםכספיאוהפקידעירבון,יוחזר
תוהסכוםששיתםאוהעירבוןשהופקד,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 13
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הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,תאינקוטנגדוהממונההתיכיםתפי
פרקזהבשתאותההפרה,ואםהוגשכתבאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(תאחרשהמפרשיתםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון-יוחזרתוהסכוםששותםאוהעירבוןשהופקד,
תפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

פרק ד'4: עבירות

הפרעהתממונה
במיתויתפקידו

המפריעתממונה,אותחוקראותמפקחמטעמו,במיתויתפקידו23מאע
תפיחוקזה,דינו-מאסרשישהחודשיםע

הפרהתוךכוונה
תהטעות

העושהאחדמאתהבכוונהתהטעותאתהממונהאומפקח23מבע
מטעמו,דינו-מאסרשתוששנים:

מידע מאגר תרישום בבקשה נכונים תא פרטים כתת )1(
שהוגשהתפיסעיף9;

תאהודיעתממונהעתשינויבפרטיםהמנוייםבסעיף )2(
תהוראת בניגוד 9)ג(, סעיף תפי שנקבעו בפרטים או 9)ב(

סעיף9)ד(;

מסרפרטיםתאנכוניםבמענהתדרישהשתהממונהאו )3(
שתמפקחתפיסעיף23י)א()1(עד)3(ע

אי־מסירתהודעה
בכוונהתהטעות

הפונהתאדםתקבתתמידעתשםהחזקתואושימושבובמאגר23מגע
מידע,בתישמסרתוהודעהכנדרשבסעיף11,בכוונהתקבת
אתהמידעבמרמה,דינו-מאסרשתוששנים;תענייןסעיף
זה,"מרמה"-טענתעובדהבענייןשבעבר,בהווהאובעתיד,
הנטענתבכתב,בעתפהאובהתנהגות,ואשרהטועןאותה

יודעשאינהאמתאושאינומאמיןשהיאאמתע

לפרק ד'4 המוצע

מוצעתהתאיםאתחתקהעונשיןבחוקבנוגעתמאגרי
חתק עת זוע חוק שבהצעת המפורטת תהסדרה מידע,
מהפרותהחוקמוצעתקבועסנקציהמינהתית,ועתאתה
השאר, בין הנתמדת, יתרה, חומרה שת מידה בהן שיש
מהיסודהנפשיהמתווהאותםאומפוטנציאתהנזקתציבור
בחתק פתיתיות כעבירות יוגדרו כי מוצע - בהן הגתום

העונשיןשתהחוקוייאכפובמישורהפתיתיע

לסעיף 23מא   

מוצעתקבועכימישמפריעתממונה,אותחוקראו
תמפקחמטעמו,במיתויתפקידותפיהחוק,דינו-מאסר
שישהחודשיםעהתנהגותזוהיאהתנהגותשראויתהגדירה
כעבירהפתיתיתהמתווהבאפשרותתהטיתסנקציהפתיתית

נאותהע

לסעיף 23מב  

מוצעתקבועכעבירותפתיתיותשדינןמאסרשתוש
שנים,כמההתנהגויותהמבוצעותבכוונהתהטעותאת

הממונהאומפקחמטעמו,שישתהןקשרישירתהפעתת
הפיקוחעתניהותמאגריהמידע:כתיבתפרטיםתאנכונים
בבקשהתרישוםמאגרמידע,אי־הודעהתממונהעתשינוי
בפרטיםעתאודותהמאגרבניגודתחובההקבועבחוק,
מסירתפרטיםתאנכוניםבמענהתדרישהשתהממונהאו
שתמפקחעהתנהגויותאתההןהתנהגויותשראויתהגדירן
כעבירהפתיתיתהמתווהבאפשרותתהטיתסנקציהפתיתית

נאותהע

לסעיף 23מג 

סעיףזהעוסקבפגיעהחמורהבנושאהמידעעצמוע
ההימנעותממסירתההודעהתפיסעיף11תחוק)הודעה
המבהירהתנושאהמידעאםחתהעתיוחובהחוקיתתמסור
אתהמידעאושמסירתהמידעתתויהברצונוובהסכמתו,
מההמטרהשתשמהמבוקשהמידעותמייימסרהמידע
ומטרותהמסירה(,מתוךכוונהתקבתאתהמידעבמרמה,
מפרהאתזכותוהבסיסיתשתנושאהמידעשתאתיפגע
פרטיותובתאהסכמתומדעת)סעיף1תחוק(עבתאקבתת
הודעההכותתתאתהפרטיםהאמוריםאיןתנושאהמידע
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שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודתמטרה
שתשמהנמסר

ממאגר23מדע במידע המשתמש בו, מחזיק או מידע מאגר בעת
המידעשתאתמטרהשתשמהנמסר,אוהמתירזאתתאחר,דינו

כדיןהפוגעבמזידבפרטיותזותתותפיסעיף5ע

שימושבמידע
ממאגרמידע

בתאהרשאה

תאישתמשאדםבמידעממאגרמידעבתאהרשאהשת23מהע )א(
בעתמאגרהמידע,אותוךחריגהמהרשאהכאמור;תעניין
זה,מישברשותועותקשתמאגרמידע,אוחתקמהותיממנו
-יראואותוכמישמשתמשבמידעממאגרהמידע,אתאאם

כןהוכיחאחרתע

המשתמשבמידעממאגרמידעבתאהרשאהאותוך )ב(
חריגהמהרשאה,כאמורבסעיףקטן)א(,דינו-מאסרשתוש

שניםע

מסירתמידע
מגוףציבורי

המוסרמידעמגוףציבוריבניגודתהוראותסעיף23ב,דינו-23מוע
מאסרשתוששניםע

תחותהעת
ידיעותעתענייניו
הפרטייםשתאדם

הוראותסעיפים23מדעד23מויחותועתידיעותעתענייניו23מזע
הפרטייםשתאדם,אףשאינןבגדרמידע,כשםשהןחתות

עתמידעע

אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן23מחע כת ותעשות תפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
תמניעתעבירותתפיסעיפים16ו־23מדעד23מובידיהתאגיד
אובידיעובדמעובדיו;המפראתחובתוהאמורה,דינו-קנס

כאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןע

נעברהעבירהתפיסעיפים16או23מדעד23מובידי )ב(
תאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרההפראת
חובתותפיסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן

כדיתמתאאתחובתוהאמורהע

שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודתמטרה
שתשמהנמסר

ממאגר23מדע במידע המשתמש בו, מחזיק או מידע מאגר בעת
המידעשתאתמטרהשתשמהנמסר,אוהמתירזאתתאחר,דינו

כדיןהפוגעבמזידבפרטיותזותתותפיסעיף5ע

שימושבמידע
ממאגרמידע

בתאהרשאה

תאישתמשאדםבמידעממאגרמידעבתאהרשאהשת23מהע )א(
בעתמאגרהמידע,אותוךחריגהמהרשאהכאמור;תענייןזה,
מישברשותועותקשתמאגרמידע,אוחתקמהותיממנו-
יראואותוכמישמשתמשבמידעממאגרהמידע,אתאאםכן

הוכיחאחרתע

המשתמשבמידעממאגרמידעבתאהרשאהאותוך )ב(
חריגהמהרשאה,כאמורבסעיףקטן)א(,דינו-מאסרשתוש

שניםע

מסירתמידע
מגוףציבורי

המוסרמידעמגוףציבוריבניגודתהוראותסעיף23ב,דינו-23מוע
מאסרשתוששניםע

תחותהעת
ידיעותעתענייניו
הפרטייםשתאדם

הוראותסעיפים23מדעד23מויחותועתידיעותעתענייניו23מזע
הפרטייםשתאדם,אףשאינןבגדרמידע,כשםשהןחתות

עתמידעע

אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן23מחע כת ותעשות תפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
תמניעתעבירותתפיסעיפים16ו־23מדעד23מובידיהתאגיד
אובידיעובדמעובדיו;המפראתחובתוהאמורה,דינו-קנס

כאמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןע

נעברהעבירהתפיסעיפים16או23מדעד23מובידי )ב(
תאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרההפראת
חובתותפיסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן

כדיתמתאאתחובתוהאמורהע

אין וגם המידע, תמסירת מדעת הסכמה תגבש יכותת
אפשרותמעשיתתבחוןאםנעשהבמידעשימושבניגוד
תמטרהתשמהנמסרעמוצעתקבועתעבירהתפיסעיףזה,

עונשמאסרשתשתוששניםע

לסעיף 23מד

מידע, מאגרי תגבי ספציפית עבירה תקבוע מוצע
תמטרה בניגוד שבמאגר במידע שימוש עת המבוססת
שתשמהנמסרהמידעעעיקרוןזההואאחדמהעקרונות
היסודייםבדיניהפרטיותבמידעוהואמנויבסעיפים2)9(
ו–8)ב(תחוקעהפרתומממשתאתפוטנציאתהסיכוןהגתום
נגזרת זו עבירה בשת הענישה ממוחשבע מידע בעיבוד

מהעונשהקבועבסעיף5תחוקע

לסעיף 23מה 

שנים, שתוש מאסר שדינה כעבירה תקבוע מוצע
שימושבמידעממאגרמידעבתאהרשאהמבעתהמאגרע
זוישפגיעהבפרטיותנושאיהמידע,באשר בהתנהגות
ישבהשימושבמידעבניגודתמטרהתשמהנאסףובתא

הסכמתושתנושאהמידעע

לסעיף 23מו 

גופיםציבורייםאוספיםמידעאישיבמאגרימידע
יוצר והדבר אחרים, ציבוריים מגופים מידע ומקבתים
סיכוניםתפרטיותםשתנושאיהמידעעתכןמוצעתקבוע
בסעיףזה,כימישמוסרמידעמגוףציבוריבניגודתהוראות
פרקד'תחוקהגנתהפרטיותמבצעעבירהפתיתית,ודינו

-מאסרשתוששניםע

לסעיף 23מז 

גם יחותו ו־23מו, 23מה 23מד, סעיפים כי מוצע
עתידיעותעתענייניוהפרטייםשתאדםשאינן"מידע"

כהגדרתובסעיף7תחוקע

לסעיף 23מח 

מוצעתהטיתחובתפיקוחעתנושאמשרהבתאגיד,
ותפיהעתיותפקחותעשותכתשניתןתמניעתעבירותתפי
סעיפים16ו־23מדעד23מותחוק,בידיהתאגידועובדיוע
בתמרוץ חשוב נדבך היא המשרה נושא שת זו חובה
התאגידתצייתתהוראותהחוקעככתשנושאהמשרהיימצא
מפראתחובתהפיקוחהזו,תוטתעתיואחריותפתיתיתעעוד
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בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהתפעיתבתאגיד,שותף, )ג(
תמעטשותףמוגבת,וכןמנהתמאגרע

התראהתעובד
רשותציבורית

בוצעמעשהאומחדתשניתןתהטיתבשתועיצוםכספי23מטע )א(
תפיהוראותסעיף23יט)ב(,)ג(או)ד()בסעיףזה-ההפרה(,
בידירשותציבורית,אונעברהעבירהתפיסעיפים16או23מב
עד23מובידירשותציבורית,רשאיהממונהתשתוחהתראה
ההתראה(, - זה )בסעיף הציבורית ברשות אחראי תעובד
אמצעים תנקוט הציבורית הרשות כי תפקח עתיו שתפיה
כמפורטתהתן,תפיהעניין,במהתךהתקופההנקובהבהתראה,
וכיאםתאיעשהכןיהיהצפויתקנסכאמורבסעיףקטן)ב(-

אמצעיםתהפסקתההפרהאוהעבירההמפורטת )1(
בהתראה;

אמצעיםתמניעתהישנותההפרהאוהעבירהע )2(

תאביצעהרשותציבוריתאתהאמורבהתראה,יראו )ב(
אתהעובדהאחראיברשותהציבוריתכאיתוהפראתחובתו
האמורהבסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן
בנסיבותהענייןכדיתמתאאתחובתוהאמורה,ודינו-קנס

כאמורבסעיף61)א()2(תחוקהעונשיןע

כתבאישוםתפיסעיףזהיוגשבאישורהיועץהמשפטי )ג(
תממשתהע

בסעיףזה- )ד(

"רשותציבורית"-משרדממשתתיויחידתסמךשתמשרד
ממשתתי;

"עובדאחראי"-מנהתרשותציבוריתע"

קובעהסעיףכיאםבוצעהעבירהעתהוראותהסעיפים
היא, חזקה מעובדיו, אחד או התאגיד בידי האמורים
הניתנתתסתירה,שנושאהמשרההפראתחובתהפיקוחע

הנחתהבסיסבסעיףזההיאכיחתקמתפקידושת
ונהתים עבודה התיכי תיצור הוא בתאגיד משרה נושא
המחייבות הרגותציה הוראות שת הטמעה שתכתיתם
ביחסתמאגריהמידעשישתתאגיד,וכןשמתפקידותפקח
ותהבטיחכיהוראותאתהמקוימותבידיהתאגידועובדיוע
העבירותהמקימותאתהחזקהשנושאהמשרהתאקיים
אתחובתהפיקוחשתו,הוגבתותעבירותשמשקפותמצב
שבוהוראותרגותציהשעתהתאגידתקיים-הופרו,שכן
ההנחההיאשפעיתותהטמעהשתהוראותאתההיתה

יכותהתמנועזאתע

ידי עת תהיעשות יכותה האמורה החזקה סתירת
הוכחהשתנושאהמשרהכיעשהכתשניתןכדיתמתא
הקשורות הוראות והטמעת הדרכה פעיתות חובתוע את
ביישוםהחובותתפיהחוקבקרבהעובדים,פעותותביקורת
ובקרה,ופעותהשתנושאהמשרהתהפסקתההפרהומניעת

הישנותהיכותיםתשמשתסתירתהחזקההאמורהע

לסעיף 23מט 

סעיףזהקובעמנגנוןשתכתיתוהגברתהציותתהוראות
החוקברשויותציבוריותעתפיהסעיףהמוצעבמקרהשבו
נמצאשרשותציבוריתהפרההוראהמהוראותהחוקשניתן
תהטיתבשתהעיצוםכספיאועברהעבירהתפיסעיפים16
או23מבעד23מו,רשאיהממונהתשתוחהתראהתעובד
אחראיברשותהציבורית)המוגדרכבעתהתפקידהבכיר
באותהרשות-המנהת(עבהתראהיידרשהעובדהאחראי
תפקחשהרשותתנקוטאמצעיםתהפסקתביצועההפרהאו
העבירה,אותמניעתהישנותה,וכיאםתאיעשהכןיהיה

צפויתקנסכאמורבסעיף61)א()2(תחוקהעונשיןע

אםהרשותהציבוריתתאביצעהאתהאמורבהתראה,
קמהחזקהותפיהתאקייםהעובדהאחראיאתחובתותפקח
עתנקיטתהאמצעיםכאמור,אתאאםכןהוכיחשעשהכת

שניתןבנסיבותהענייןתקיוםחובתוהאמורהע

תנוכחההכרהביכותתהשתיטההמוגבתתשתהקצאת
קיום תשם תעתים שנדרשים ציבורי, בגוף המשאבים
האחראי, תעובד שנשתחה בהתראה המנויות הדרישות

מטיתהסעיףהמוצעכמהמגבתות:
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תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)בחירות(

16)ה(,במקום"תרשם8ע בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-141965,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"ע

תיקוןחוק
הבחירותתכנסת

בחוקהבחירותתכנסת]נוסחמשותב[,התשכ"ט-151969,בסעיף39)ה(,במקום"תרשם9ע
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפתיתי

השתישית,10ע בתוספת התשמ"ב-161982, משותב[, ]נוסח הפתיתי הדין סדר בחוק
בפרט)5(,בטורב'יבוא:

סעיף23מטתחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ע" "בע

תיקוןחוקבתי
משפטתעניינים

מינהתיים

בחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-172000,בתוספתהראשונה,בפרט11,28ע
במקום"הרשם"יבוא"הממונה"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עתשירותים

פיננסיים)עיסוק
בייעוץפנסיוני

ובשיווקפנסיוני(

פנסיוניים(,12ע סתיקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים עת הפיקוח בחוק
התשס"ה-182005-

בסעיף31ב)א()6(,במקום"הרשם"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"ובמקום"רשם )1(
מאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע";

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

תיקוןחוקהכתתת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בחוקהכתתתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר13ע
מידע,התש"ע-192009-

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

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

16)ה(,במקום"תרשם8ע בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-141965,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"ע

תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)בחירות(

בחוקהבחירותתכנסת]נוסחמשותב[,התשכ"ט-151969,בסעיף39)ה(,במקום"תרשם9ע
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"תממונהעתהגנתמידעכהגדרתובסעיף7תחוק"ע

תיקוןחוק
הבחירותתכנסת

השתישית,10ע בתוספת התשמ"ב-161982, משותב[, ]נוסח הפתיתי הדין סדר בחוק
בפרט)5(,בטורב'יבוא:

תיקוןחוקסדר
הדיןהפתיתי

סעיף23מטתחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ע" "בע

בחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-172000,בתוספתהראשונה,בפרט11,28ע
במקום"הרשם"יבוא"הממונה"ע

תיקוןחוקבתי
משפטתעניינים

מינהתיים

פנסיוניים(,12ע סתיקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים עת הפיקוח בחוק
התשס"ה-182005-

תיקוןחוקהפיקוח
עתשירותים

פיננסיים)עיסוק
בייעוץפנסיוני

ובשיווקפנסיוני( בסעיף31ב)א()6(,במקום"הרשם"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"ובמקום"רשם )1(
מאגריהמידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע";

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

בחוקהכתתתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר13ע
מידע,התש"ע-192009-

תיקוןחוקהכתתת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

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

ראשית,הסעיףמכווןתבעתהתפקידהבכירבהיררכיה
הניהותית,מתוךהנחהשישתויכותתהשפעהמרביתעת

התנהתותהרשותועתתקציבהע

שנית,הגשתכתבאישוםנגדהעובדהאחראיטעונה
זותיבחן אישורשתהיועץהמשפטיתממשתהעבמסגרת
השאתהאםעשההעובדהאחראיכתשניתןכדיתהניע
אתהרשותהציבוריתתבצעאתשנדרשבהתראהעשיקות
התקציבית המניעה שיהיה יכות זה בהקשר תגיטימי

שבשתהתאבוצעוהצעדיםהמנוייםבהתראהע

1 המונחיםהמוצעבסעיף בהתאמהתשינוי  סעיפים
החוקים את תתקן מוצע החוק, תהצעת 9,8ו־11
המונח את בהם ותהחתיף תהתן, המפורטים  עד 18

במונח המידע" מאגרי "רשם או "הרשם" 
"הממונה"או"הממונהעתהגנתמידע":

חוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-1965; 1ע

חוקהבחירותתכנסת]נוסחמשותב[,התשכ"ט-1969; 2ע
חוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-2000; 3

שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים עת הפיקוח חוק 4ע
ומערכתסתיקהפנסיוניים(,התשס"ה-2005;

זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי הכתתת חוק 5ע
ביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-2009;

חוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-2011; 6ע

חוקשירותביטחון]נוסחמשותב[,התשמ"ו-1986; 7ע

חוקנתוניאשראי,התשע"ו-2016; 8ע

חוקניירותערך,התשכ"ח-1968; 9ע

פקודתמסהכנסהע 10ע

מוצעתתקןאתהתוספתהשתישיתתחוקסדר  סעיף 10
הדיןהפתיתי]נוסחמשותב[,התשמ"ב-1982,כדי 
תאפשראציתהשתסמכותהיועץהמשפטיתממשתהתאשר
הגשתכתבאישוםתפיסעיף23מטתחוקהגנתהפרטיות,

תפרקתיטהמדינהותמשנהתפרקתיטהמדינהע

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ז,עמ'1112ע 14

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשע"ח,עמ'138ע 15

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ח,עמ'92ע 16

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'7ע 17

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ו,עמ'1261ע 18

ס"חהתש"ע,עמ'256;התשע"ז,עמ'434ע 19

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף33- )3(

)א(,במקום"תרשםמאגריהמידע"יבוא"תממונהעתהגנת בסעיףקטן )א(
מידע";

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

תיקוןחוקמרשם
תורמימוחעצם

10)ג(,במקום"הרשם"יבוא14ע בחוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-202011,בסעיף
"הממונה"ע

תיקוןחוק
שירותביטחון

בחוקשירותביטחון]נוסחמשותב[,התשמ"ו-211986,בסעיף49ד)ב(,במקום"רשםמאגרי15ע
המידעכמשמעותו"יבוא"הממונהעתהגנתמידעכהגדרתו"ע

תיקוןחוק
נתוניאשראי

16ע בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-222016-

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"הממונה"יבוא: )א(

""הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות;";

ההגדרה"רשםמאגרימידע"-תימחק; )ב(

יבוא המידע" מאגרי "תרשם במקום מקום, בכת ו־18)ב()6(, 11)ב( ,9 בסעיפים )2(
"תממונהעתהגנתמידע";

בסעיפים16)ג(,18)ב()1(ו־60)ב(,בכתמקום,במקום"רשםמאגריהמידע"יבוא )3(
"הממונהעתהגנתמידע";

בסעיף125,בכתמקום,במקום"תרשםמאגרימידע"או"תרשם"יבוא"תממונהעת )4(
הגנתמידע",במקום"הרשם"או"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעתהגנתמידע"

ובמקום"והרשם"יבוא"והממונהעתהגנתמידע"ע

תיקוןחוק
ניירותערך

מידע"17ע מאגרי "ורשם במקום 44יא3)ג(, בסעיף התשכ"ח-231968, ערך, ניירות בחוק
יבוא"והממונהעתהגנתמידע"ובמקוםהסיפההחתבמיתים"בסעיףקטןזה"יבוא
"בסעיףקטןזה,"הממונהעתהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-1981;";

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה24,בסעיף141א-18ע

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

)בסעיףזה-הממונהעתהגנתמידע(;

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

ס"חהתשע"א,עמ'382ע 20

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ז,עמ'232ע 21

ס"חהתשע"ו,עמ'838ע 22

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ח,עמ'2ע 23

דינימדינתישראת,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ח,עמ'118ע 24
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