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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-81ע11)להלן-החוקהעיקרי(,בכלמקום-1צשינוימונחים

הפרטיות, הגנת לחוק המוצע התיקון מטרת  כללי
התשמ"א-81ע1)להלן-חוקהגנתהפרטיותאו 
החוק(להתאיםאתהחוקלאתגריםהעכשווייםבהגנהעל
מידעאישיבמאגרימידעבכמהמישורים,השלוביםאלה

באלהצ

ראשית,מוצעלשפראתיכולותהפיקוחוהאכיפה
הנוגעות הפרטיות הגנת חוק הוראות קיום להבטחת
לפרטיותבמאגרימידעצהזכותלפרטיותהיאזכותחוקתית
מוגנתלפיסעיף7לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוצהתיקון
המוצענועדלהקנותליחידתרשםמאגריהמידעברשות
הפרטיות על השמירה על המופקדת הפרטיות, להגנת
במאגרימידעועלקיוםהוראותהחוקהנוגעותלמאגרי
מידע,כליפיקוחוסמכויותאכיפהשיאפשרוהתמודדות
בהתחשב כיום, הפרטיות על המאיימים הסיכונים עם
במעמדהשלהזכותלפרטיותכזכותיסודבמשפטהישראליצ
כמוכןמוצעלקבועמנגנוןאכיפהמינהלי,שיהווהמנגנון
חלופילאכיפהבמסגרתההליךהפלילי,בנוגעלהפרהשל
הוראותהחוק,וכןלערוךשינוייםבחלקהעונשיןשלהחוקצ

שנית,מוצעלצמצםאתהיקףחובתהרישוםהחלהעל
מאגרימידע,כךשהפעילותהרגולטוריתתתמקדבמאגרים
המציביםאיומיםמשמעותייםלפרטיותובפעולותפיקוח

ואכיפההמבוססותעלהסמכויותהמוצעותכאמורצ

שלישית,מוצעלהתאיםאתהגדרותהמונחיםשבחוק
להתפתחויות ממוחשב אישי מידע על להגנה הנוגעים
הלכת מרחיקות והמשקיות החברתיות הטכנולוגיות,
שהתרחשומאזנחקקהחוק,ולהסדריםמודרנייםשלהגנת
מידעאישיבמדינותמובילותבעולםובמישורהבין־לאומי,
האירופי האיחוד של המידע הגנת רגולציית ובראשם
)GeneralDataProtectionRegulation-GDPR()להלן
התקנות או מידע הגנת בדבר האירופיות התקנות -

האירופיות(צ

פיקוחואכיפה-פרקב'לחוקהגנתהפרטיותמסדיר
אתההגנהעלהמידעבמאגרימידעצהפרקהאמורמגדיר
מהומאגרמידעומבחיןביןסוגיםשוניםשלמידע,מקים
מסגרתהסדרהשלרישוםופיקוחעלמאגרימידע,וקובע
הוראותלגביאיסוףהמידעלמאגרימידע,ולגביאופןניהול
מאגרימידעוהשימושבמידעהאגורבהםצתכליתההסדר
הקבועבפרקב'לחוקהיאלמנועפגיעהבפרטיותבהקשר
שלמאגרימידע,לקבועאתחובותיהםשלבעליהתפקידים

בקשרלמאגרהמידעולעגןאתזכויותנושאיהמידעצ

בהחלטתהממשלהמס'0וו4מיוםכ"גבסיווןהתשס"ו
משפטית רשות של הקמתה על הוחלט ו200( ביוני )ע1
להגנתפרטיותוטכנולוגיותמידעבמשרדהמשפטים,אשר

לאחרונהשונהשמהל"רשותלהגנתהפרטיות")להלן-
מאגרימידע רשם זאת,מוזגהיחידת הרשות(צבעקבות
מבחינהארגוניתלתוךהרשותצמטרתהחלטתהממשלה

הייתה,ביןהשאר,לשפראתהפיקוחבנושאזהצ

בחודש המשפטים לשרת שהגיש וחשבון בדין
מאגרי בתחום החקיקה לבחינת הצוות ,2007 ינואר
)חקיקה( המשפטי ליועץ המשנה של בראשותו המידע
המליץ שופמן(, צוות דוח - )להלן שופמן יהושע דאז,
הצוות,ביןשארהמלצותיו,להרחיבאתסמכויותרשם
מאגריהמידעצבמהלךשנותפעולתהשלהרשותולנוכח
ההתפתחויותהטכנולוגיותבתחום,התווספוכמהתובנות
לידי באות והן שופמן, צוות בדוח המגולמות לתובנות

ביטויבהצעתחוקזוצ

שינויים התרחשו האחרונים העשורים במהלך
מידע שבו באופן לכת מרחיקי ומשקיים טכנולוגיים
נאסף,מעובדונעשיםבושימושיםנוספים,וזאתבמסגרת
הפעילותהשגרתיתשלארגוניםויחידיםצשינוייםאלה
במידעצ לפרטיות הזכות על חדשים איומים יוצרים אף
המציאותמלמדתשדליפתמידערגיש,גישהלאמורשית
- זרות למטרות מתוכם במידע ושימוש מידע למאגרי

הופכיםלשכיחיםיותרויותרצ

7-02-11ו248 בעת"מ גםביתהמשפט עלכך עמד
12צ8צ1(, בנבו, )פורסם המידע מאגרי רשם נ' אייצדיצאיי
בפסקאות5ו־ולפסקהדין)ערעורשהוגשלביתהמשפט
העליוןבענייןזהנמחק,תוךשנקבעכיפסקהדיןקמא,על
נ'רשם 7043/12אייצדיצאיי הנמקותיו,מקובל)ראו:עע"ם

מאגריהמידע)פורסםבאר"ש,14צ1צ15((:

"ישלהדגישכיבעידןהדיגיטלי,משאירכלאדם"שובל
מידעדיגיטלי"צצצלעידןהדיגיטלייתרונותרבים,אךיש
להיותעריםלכךשבהשארתאותושובלמידעדיגיטלי,
נמסרמידע,הנכללבאותומרחבאישי,שהאדם,לוהיה

עליולבחורבכך,היהמעדיףשלאלמסורצצצ

רשויות הן לפרטיותצ הסכנה את מגבירים מידע מאגרי
השלטון,הןגופיםפרטייםמקימיםמאגרימידעלצרכים
)צילום, בפרטיות פעמית חד מפגיעה בשונה שוניםצצצ
מעקב(,מאגרימידעבעצםקיומםמסכניםאתהפרטיותצ
המידע כמות היינו, לאיכותצ זה בעניין הופכת הכמות
האגורבמאגריהמידעהשונים,והעובדהשמדוברבמידע

דיגיטליהופךאתהסכנהלפרטיותלחמורהיותרצ"

כמוכן,ישלהתמודדעםהאתגריםהייחודייםשל
אכיפתהגנתהפרטיותבמאגרימידעממוחשבים,ואלה

המרכזייםשבהם:

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

במקום"בפנקס"יבוא"במרשם"; )2(

במקום"מהפנקס"יבוא"מהמרשם"; )3(

במקום"הרשם"יבוא"הממונה"; )4(

במקום"פנקס"יבוא"מרשם"; )1(

במקום"בפנקס"יבוא"במרשם"; )2(

במקום"מהפנקס"יבוא"מהמרשם"; )3(

במקום"הרשם"יבוא"הממונה"; )4(

המפר של אמותיו בדלת מבוצעות ההפרות ככלל, -
ולרובאיןראיה"חפצית"לקיומןצבשלטבעושלהתחום,
מידתהתחכוםשלהעוסקיםבוויתרונםבהכרתהמערכת

שלהם,קלמאודלטשטשאתהעקבותבזמןקצר;

ההפרה ביצוע ועלות פשוט הוא ההפרות ביצוע -
ומנגד זניחה, - המידע של "מפרים" עותקים ושכפול

פוטנציאלהרווחהכספימביצוען-גדול;

ממאגר( מידע שדלף )כגון ההפרה שבוצעה מרגע -
כמעטבלתיאפשרילתקןאתנזקיהצמכאן,שישנסיבות

שבהןנדרשתתגובהופעולהמיידית;

לאמדוברבפעילותהמיוחדתלסקטורמסויםבמשקצ -
מאגרימידעמוחזקיםופועליםבתחומיםמגוונים-בסקטור
הציבוריוהפרטי,בכלתחומיהמשקוהחברהובידיתאגידי

ענקכמוגםאזרחיםמןהשורה;

במציאותהטכנולוגיתהנוכחיתנאסףיותרויותרמידע -
אחרים משירותים נפרד בלתי כחלק אנשים אודות על
בטלפון שימוש במסגרת מיקום" "נתוני כגון הניתנים,
חיבור שירות במסגרת באינטרנט גלישה נתוני סלולרי,

לאינטרנט,ועודצ

היקפםועוצמתםשלהאיומיםוההפרות,והאתגרים
הייחודייםשלאכיפתהגנתהפרטיות,כפישתוארולעיל,
על ההגנה של ההסדר את גם לעדכן אפוא מחייבים

הפרטיותהקבועבפרקב'לחוקצ

עודיצויןכיסמכויותפיקוחואכיפהאפקטיביותהן
גםנדבךמרכזיבמתכונתפעילותןשלרשויותהגנתמידע
ופיתוח פעולה לשיתוף הארגון של )כגון בעולם דומות
כלכלי)OECD((,בתקנותהאירופיותובמסמכימדיניות
עדכנייםשלהאיחודהאירופיצנוסףעלכךנערכתבימים
אלהבחינהמחודשתמצדהאיחודהאירופישלההכרה
במדינתישראלכמדינההמבטיחההגנהעלמידעאישי
זו בדיקה במסגרת האירופי; הדין את התואמת ברמה
נבחניםגםכליהאכיפההעומדיםלרשותהרשותלהגנת

הפרטיות,והתפתחותםמאזמועדהבחינההקודמתצ

בהצעתחוקזומוצעיםהסדריםשנועדו,כאמורלעיל,
יחידתרשם יכולותהאכיפהשל את במידהרבה לחזק
מאגריהמידע,ובמסגרתזולהקנותלוסמכויותמינהליות
חלופיותלנקיטתהליכיםפלילייםצכמוכןמוצעלהשלים

אתהכליםהקיימיםבסמכויותאכיפהפליליותצ

יצויןכיהסעיפיםבהצעתהחוקהנוגעיםלסמכויות
פיקוחואכיפהשליחידתרשםמאגריהמידענכללובעבר
)סמכויות )12 מס' )תיקון הפרטיות הגנת חוק בהצעת

אכיפה(,התשע"ב-2011,שפורסמהבהצעותחוקהממשלה
-27ו,מיוםי"טבחשווןהתשע"ב)ו1בנובמבר2011(,והוחל
עליהדיןרציפותבכנסתה־ע1צההצעהפורסמהבשנית
בראשיתשנת2018)ראו:הצ"חהממשלה-ו120,מיוםי"ב
באדרהתשע"ח)27בפברואר2018((,בשינוייםמסוימים,
המוצעשעניינופיקוחובירור שעיקרםהוספתפרקד'2
בקריאה אושרה זו הצעה ביטחונייםצ בגופים מינהלי
ראשונהבחודשמרס2018צעםזאת,מאחרשהליכיהחקיקה
שלההצעהלאהושלמובתקופתהכנסתה־20,ולאניתן
ההסדרים כעת רציפות,מוצעים דין כעת להחילעליה
שנכללובהצעתהחוק,בשינוייםקלים,פריליבוןנוסףשל
הדבריםצעיקרםשלשינוייםאלההואדיוקיםועדכונים
הנדרשיםבהיבטשלסמכויותהפיקוח,הבירורהמינהלי

והאכיפה,וכןקביעתהעבירותהפליליותצ

זומוצע,כאמור, עדכון מונחי יסוד-בהצעתחוק
להסדירשנינושאיםחשוביםנוספים,בעליזיקהלהסדרי

הסמכויותהנזכריםלעילצ

רחבה משפטית פרשנות התגבשה השנים במהלך
להגדרותמונחיהיסודהנוגעיםלמאגריהמידע,ובראשן
להטמיע מבקש המוצע התיקון "מידע"צ המונח הגדרת
להגדרותאלהאתהפרשנותשהתגבשהכאמורבדרךשאף
תהלוםאתהחקיקההזרההמתקדמתבתחום,ובכללזה

התקנותהאירופיותצ

נוסףעלכך,מוצעלהוסיףהגדרותלמונחיםמרכזיים
ודיוק עדכון מידע"צ במאגר שליטה "בעל דוגמת בחוק,
ההגדרותשלמונחיהיסודיסייעובשיפורמידתהבהירות

באשרלהתנהגויותהאסורותצ

צמצום חובת הרישום-עודמוצע,כאמור,לצמצם
אתהיקףחובתהרישוםשלמאגרימידעהקבועהבחוק,

באופןשיאפשרלמקדאתהמשאביםבפיקוחובאכיפהצ

סעיף8לחוקמטילעלבעלמאגרמידעחובהלרושמו
אם )למעט מאלה אחד בו מתקיים אם )מרשם( בפנקס
פי על לרבים שפורסם מידע בורק שיש במאגר מדובר
סמכותכדיןאושהועמדלעיוןהרביםעלפיסמכותכדין(:

מספרהאנשיםשמידעעליהםנמצאבמאגרעולה )1(
על10,000;

ישבמאגרמידערגיש; )2(

המאגרכוללמידעעלאנשיםוהמידעלאנמסרעל )3(
ידיהם,מטעמםאובהסכמתםלמאגרזה;

המאגרהואשלגוףציבוריכהגדרתובסעיף23לחוק; )4(

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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במקום"לרשם"יבוא"לממונה"; )5(

המאגרמשמשלשירותידיוורישירכאמורבסעיף )5(
17גלחוקצ

לצדזאת,רשםמאגריהמידע)להלן-הרשם(מוסמך
להורות,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שמאגרמסויםהפטור

מחובתרישום,יהיהחייבברישוםצ

בבסיסושלההסדרהקיים,הקובעאתחובתהרישום,
מטרותשונות,שעיקרןשקיפותלציבורלענייןקיומםשל
מידע,כליאכיפהבידיהרשם)באמצעותמיפוי מאגרי
המאגריםהקיימים(וכלילניהולמאגרימידעבידיבעלי
ב' בפרק הקבועות החובות להפנמת )אמצעי המאגרים

לחוקוהגברתהציותלחוק(צ

עםזאת,הניסיוןמלמדכיהמרשםאינומגשיםמטרות
הדרך בהכרח הוא אין הנוכחי ובהיקפו במלואן, אלה
הרחבה, תחולתה בשל כך, על נוסף להגשמתןצ היעילה
חובתהרישום,ככלל,אףלאמהווהאמצעיפיקוחיעיל
בידיהרשם,שכןלרשםאיןיכולתמעשיתלהפעילפיקוח

יעילעלמספרכהגדולשלמאגריםצ

במהלךהשניםהתעוררוספקותבענייןהיעילותשל
הרישוםומידתההתאמהשלההסדרשבחוקלמציאות
הטכנולוגיתהנוכחיתולהיקףהנרחבשלמאגריהמידע
הקיימיםכיוםצחובתהרישוםשלמאגריהמידענבחנה
במסגרתדוחשופמןצדעתהרובשלהצוותתמכהבצמצום
חובתהרישום,בשלעמימותה,בשלהיקפההרחבהמביא
מאגרי רשם יחידת בידי מיותרת משאבים להקצאת

המידע,ובשלהעדריכולתלאכיפתהצ

גםהניסיוןשהצטברברשותמלמדעלכךשהמתכונת
היכולת יעילהצ אינה הרישום חובת של הנוכחית
המעשיתשלהרשםלבררבבירורמוקדם,במסגרתפרק
הקונקרטית הפעילות מאפייני את בחוק, שנקבע הזמן
המתוארתבאופןכלליבכלבקשתרישוםשלמאגר,את
הסיכוניםשהפעילותמייצרתואתאופןההתמודדותשל
הארגוןעםסיכוניםאלה,היאמצומצמת,ובמקריםרבים
אינההאמצעיהיעיללהגברתהציותצנוסףעלכך,טעות
"תעודת מהווה במרשם המאגר רישום כי היא נפוצה
שבמאגרצ במידע המבוצעת העיבוד לפעילות כשרות"
ההבנהכיהיעילותשלחובתהרישוםמוגבלתהביאה,
ביןהשאר,לביטולאגרתרישוםמאגרימידעבשנת2017

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

בעקבותתובנותאלה,הפיץמשרדהמשפטיםבשנת
2012תזכירחוקלצמצוםחובתהרישוםולהמרתהבחובת
החזקתמסמכים)ראו:תזכירחוקהגנתהפרטיות)תיקון
מס'צצצ()צמצוםחובתהרישוםוקביעתחובהלקיוםסדרי
ניהולוכלליעבודהולתיעודםבמסמכים(,התשע"ב-2012,
שהופץלהערותהציבורביוםי"טבאבהתשע"ב)7באוגוסט

2012((צתזכירזהלאהבשיללכדיהצעתחוקצ

גםבמישורהבין־לאומיהתקבלהבמהלך יצויןכי
השניםההבנהכימנגנוןהרישוםהגורףאינויעילצדוגמה

לכךהיאחובתהיידוע)notification(שנגזרהמהדירקטיבה
Directiveהאירופיתלהגנתמידעאישימשנת5עע1)/ו5/4ע

ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof
24October15עעontheprotectionofindividualswith
regardtotheprocessingofpersonaldataandonthe
)5עעfreemovementofsuchdata,OJL281)1(צסעיף18
לדירקטיבההאמורההטילעלהמדינותהחברותבאיחוד
האירופילקבועחובהכלליתשלבעלימאגריםליידעאת
של ממוחשב עיבוד ביצוע בטרם המידע הגנת רשויות
מידע,בחריגיםוסייגיםהקבועיםבדירקטיבהצחובתיידוע
גורפתזו,הדומהלדרישתהרישוםבישראל,נתקלהבמשך
שניםרבותבביקורתבטענותלחוסריעילותוהתמקדות
בטפלצביקורתזוהתקבלהוהוטמעהבתקנותהאירופיות,

שבמסגרתןהושמטההחובהצ

ההסדרהמוצעבהצעתחוקזומצמצםבאופןניכר
אתחובתהרישוםאךלאמבטלה,שכןלגישתהגורמים
המקצועייםברשותלהגנתהפרטיותישחשיבותבשימור
החובההאמורהלגבימאגריהמידעשיוצריםאתהסיכון
הגדולביותרלפרטיותבמידעאישיצלכןמוצעכיחובת
הרישוםתחולעלמאגרימידעגדולים,אשרישבהםמידע
עלאודותיותרמ־100,000נושאימידע,ונוסףעלכךטבועה
בהםרגישותמיוחדתבשלסוגבעלהשליטהבמאגר)גוף
ציבורי(,מטרתעיבודהמידע)איסוףמידעלצורךמסירתו
לאחרכדרךעיסוק(אואופןאיסוףהמידעלמאגר)המידע

לאנאסףמנושאיהמידעאובהסכמתם(צ

בכלהנוגעלמאגרימידעהכוללים"מידעבעלרגישות
מיוחדת"כהגדרתוהמוצעת)רגישותהנוגעתלסוגהמידע(,
מוצעכיחובתהרישוםתחולעלמאגרימידעשבהםמידע
על ואילו מידע; נושאי מ־500,000 ליותר הנוגע כאמור
מאגרימידעהכולליםמידעכאמורהנוגעליותרמ־100,000
המוצע פי על מידע,תחול נושאי מ־500,000 פחות אך

חובהלדווחלרשםעלפרטיהיסודשלהמאגר,בלבדצ

להשלמתהתמונהיצויןכיבכוונתמשרדהמשפטים
לפרסםתזכירחוקנוסףשישליםאתמהלךהתיקוןהמהותי
הנדרשלשםעדכוןהחוקהקייםוהתאמתולמציאותבת
זמננוצתיקוןזהצפוילכלולסוגיותמהותיותכגוןהרחבה
שלהבסיסיםהמשפטייםהמותריםלעיבודמידע,מעבר
רשימת של ועדכון הרחבה בחיקוק, והסמכה להסכמה
המשקפים והסדרים המידע לנושאי המוקנות הזכויות

אחריותיותשלבעלשליטהבמאגרומחזיקצ

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

בשלהכוונהלהרחיבאתהסמכויותהנתונותלרשם
מאגריהמידע)כאמורלעילבחלקהכללישלדבריההסבר(,
כשירות תנאי לקבוע החוק, להצעת )3(3 בסעיף מוצע,
להתמנות שיוכל כך כיום, הקיימים מאלה מחמירים
לרשםמאגריהמידערקמישמתקיימיםבותנאיהכשירות
להתמנותלשופטשלביתמשפטמחוזי,במקוםשופטשל
ביתמשפטהשלוםכפישנדרשכיוםבהתאםלסעיף7לחוקצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



423 הצעותחוקהממשלה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5

במקום"בעלמאגרמידע"יבוא"בעלשליטהבמאגרמידע"; )ו(

במקום"בעלמאגרהמידע"יבוא"בעלהשליטהבמאגרהמידע"; )7(

במקום"מבעלמאגרמידע"יבוא"מבעלהשליטהבמאגרמידע"; )8(

במקום"מבעלמאגרהמידע"יבוא"מבעלהשליטהבמאגרהמידע"; )ע(

במקום"לבעלמאגרהמידע"יבוא"לבעלהשליטהבמאגרהמידע"; )10(

במקום"לבעלהמאגר"יבוא"לבעלהשליטהבמאגר"צ )11(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף3

במקוםההגדרה"מחזיק,לענייןמאגרמידע"יבוא: )1(

""מחזיק",לענייןמאגרמידע-מישהתקשרעםבעלשליטהבמאגרמידעלמתן
שירותלבעלהשליטהאולמתןשירותמטעםבעלהשליטה,וקיבלמבעל
השליטהבמאגרהמידע,במסגרתההתקשרות,הרשאהלעשותשימוש

במידעשבמאגרלצורךמתןהשירות;";

במקום"בעלמאגרמידע"יבוא"בעלשליטהבמאגרמידע"; )ו(

במקום"בעלמאגרהמידע"יבוא"בעלהשליטהבמאגרהמידע"; )7(

במקום"מבעלמאגרמידע"יבוא"מבעלהשליטהבמאגרמידע"; )8(

במקום"מבעלמאגרהמידע"יבוא"מבעלהשליטהבמאגרהמידע"; )ע(

במקום"לבעלמאגרהמידע"יבוא"לבעלהשליטהבמאגרהמידע"; )10(

במקום"לבעלהמאגר"יבוא"לבעלהשליטהבמאגר"צ )11(

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי-2צ

במקוםההגדרה"מחזיק,לענייןמאגרמידע"יבוא: )1(

""מחזיק",לענייןמאגרמידע-מישהתקשרעםבעלשליטהבמאגרמידעלמתן
שירותלבעלהשליטהאולמתןשירותמטעםבעלהשליטה,וקיבלמבעל
השליטהבמאגרהמידע,במסגרתההתקשרות,הרשאהלעשותשימוש

במידעשבמאגרלצורךמתןהשירות;";

את להחליף החוק להצעת 1 בסעיף מוצע כן, כמו
המונח"רשםמאגריהמידע"במונח"הממונהעלהגנת
את יותר מדויקת בצורה המתאר מונח שהוא מידע",
תפקידושלהרשםואתהסמכויותהנתונותלולפיהצעת
של הגדרה לחוק 7 בסעיף להוסיף מוצע לפיכך החוקצ
"הממונהעלהגנתמידע"ולהחליףבכלמקוםבחוקאת

המונח"הרשם"במונח"הממונה"צ

עודמוצעלתקןאתהחוקכךשבכלמקום,במקום
המידע, מאגרי "מרשם" יבוא המידע מאגרי "פנקס"
ובהתאםלכךתיווסףהגדרהשל"מרשם"בסעיף7לחוקצ
כמוכןמוצעלהחילאתההגדרותהשונותהקבועותבסעיף
7גםעלפרקיםד'1עדד'4שמוצעלהוסיפםלחוקבמסגרת

הצעתחוקזוצ

"בעל המונח המקובלת הפרשנות פי שעל מכיוון
במובנו המאגר לבעל מתייחס אינו בחוק מידע" מאגר
הקנייני,אלאלמיששולטבמטרותעיבודהמידעשבמאגר
ובהיבטיםהמרכזייםהנוגעיםלאופןהעיבוד,מוצע,בסעיף
3)2(להצעתהחוק,להחליףמונחזהבמונח"בעלשליטה
במאגרמידע",מונחההולםגםאתהמונחהמקבילבתקנות

האירופיותבדברהגנתמידע-Controllerצ

הקיים בחוק מרכזי מונח הוא מידע" מאגר "בעל
ובתקנותשנקבעומכוחוצמדוברבגורםשנושאבאחריות
המרכזיתלעיבודהמידעשבמאגרולמימושזכויותנושאי
הטעם ולפיוצ בחוק רבות חובות עליו ומוטלות המידע,
להחלתחובותאלהעליוהואשהואהגורםשקובעאת
מטרותעיבודהמידעצאףעלפישהחוקהקייםנוקטאת
המונח"בעלמאגרמידע",איןהכוונהבמונחזהלבעלות
קנייניתדווקא,אלאלשליטהבמטרותהעיבודובהיבטים
המרכזייםהנוגעיםלאופןהעיבוד-סוגיהמידעשיעובדו,

למייועברווכיוצאבזהצ

אףשפרשנותזושלהמונחהתקבעהבמהלךהשנים,
הואלאהוגדרמפורשותבחוקועלכןמוצעלהגדירמונח
זהבמפורשולהחליפובמונח"בעלשליטהבמאגרמידע"
)ראוסעיף1להצעתהחוק(צההגדרההמוצעתכוללתבין
השאר,התייחסותלמצבשבומאגרהמידעהוקםבחיקוקצ
שהוסמך הגוף יהיה במאגר השליטה בעל זה, במקרה
הוסמך בו תפקיד שבעל או מידע מאגר לנהל בחיקוק

לכךבחיקוקצ

המונח להגדרת קרובה המוצעת ההגדרה כי יצוין
"Controller"הקבועהבסעיף4)7(לתקנותהאירופיותבדבר

הגנתמידע,וזולשונה:

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

בהתאםלהחלפתהמונחכאמור,מוצעותהתאמות
בהוראותשונותבחוקשאותומונחנזכרבהןצ

-המונח"מחזיק, להגדרה "מחזיק", לעניין מאגר מידע 
לענייןמאגרמידע",מוגדרהיוםבסעיף3לחוק,כך:"מי
שמצויברשותומאגרמידעדרךקבעוהוארשאילעשות
בושימוש"צמוצע,בסעיף2)1(להצעתהחוק,לעדכןאת
בעל לבין המחזיק בין ההבחנה שתחודד כך ההגדרה
השליטהבמאגרמידע,מצדאחד,ובינולביןמורשהגישה

למידעשבמאגר,מצדשניצ

מחזיק של המהות על עומדת המוצעת ההגדרה
במאגר שליטה בעל עם שהתקשר מי - מידע במאגר
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בהגדרה"שימוש",אחרי"לרבות"יבוא"אחסון"צ )2(

בסעיף7לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף7

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

אחריההגדרה"אבטחתמידע"יבוא: )2(

""בעלשליטהבמאגרמידע"-מישקובע,לבדואויחדעםאחר,אתמטרות
עיבודהמידעשבמאגרהמידעאוגוףשהוסמךבחיקוקלנהלמאגרמידע

אושבעלתפקידבוהוסמךלכךכאמור;";

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

""מאגרמידע"-אוסףפרטימידעהמוחזקבאמצעידיגיטלי,למעטאוסףלשימוש
אישישאינולמטרותעסק;

"מזההביומטרי"-נתוןביומטריהמשמשלזיהויאדםאולאימותזהותו,או
אמצעיביומטרישניתןלהפיקממנונתוןכאמור;לענייןזה,"ביומטרי"-

מאפייןאנושי,פיזיולוגיאוהתנהגותי,ייחודי,הניתןלמדידהממוחשבת;

"מידע"-נתוןהנוגעלאדםמזוהה,אולאדםהניתןלזיהוי,במישריןאובעקיפין,
באמצעיםסבירים,לרבותמזההביומטרי,מספרזהותאוכלנתוןמזהה

ייחודיאחר;

"מידעבעלרגישותמיוחדת"-כלאחדמאלה:

מידעעלצנעתחייוהאישייםשלאדם,לרבותהתנהגותוברשות )1(
היחיד;

מידערפואיכהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-ועע21; )2(

מידעגנטיכהגדרתובחוקמידעגנטי,התשס"א-32000; )3(

מידעעלאודותדעותיוהפוליטיותאואמונותיושלאדם; )4(

מידעעלאודותעברוהפלילישלאדם; )5(

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

מזההביומטרי; )7(

מידעעלמוצאושלאדם; )8(

למתןשירותלבעלהשליטהאולמתןשירותמטעםבעל
ההתקשרות, במסגרת השליטה, מבעל וקיבל השליטה,
מתן לצורך שבמאגר במידע שימוש לעשות הרשאה
השירותצויובהרכיאיןהכוונהלעובדהמועסקבידיבעל

השליטהבמאגרצ

הגדרהזואףמבהירהכיאיןצורךבהכרחבהחזקה
פיזיתשלעותקמןהמאגר,כדילהיחשבלמחזיקציצויןכי
ביטוילתפיסהזושלמהותהמחזיקעוגןבמסגרתתקנה15

לתקנותאבטחתמידעצ

עודיובהר,כימישהתקשרעםבעלהשליטהבמאגר
משעה מחזיק בגדר יהיה מטעמו, מידע איסוף לצורך
שהמידעהגיעלידיווהואעושהבושימושכהגדרתובחוק,
זאתבהתאםלתיקוןהמוצעלהגדרה"שימוש",כמפורט

להלןצ

יכול מידע במאגר שליטה בעל כי יובהר לבסוף
להתקשרעםמחזיקיםשוניםלתכליותשונותצ

דרך על לחוק 3 בסעיף מוגדר "שימוש" המונח
ומסירה"צ העברה גילוי, לרבות - ""שימוש" הריבוי:

ס"חהתשנ"ו,עמ'327צ 2

ס"חהתשס"א,עמ'2וצ 3

ס"חהתשס"ח,עמ'72צ 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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מידעעלנכסיושלאדם,חובותיווהתחייבויותיוהכלכליות,מצבו )ע(
הכלכליות בהתחייבויותיו לעמוד יכולתו בו, שינוי או הכלכלי

ומידתעמידתובהן;

הרגליצריכהשלאדם,שישבהםכדיללמדעלמידעלפיפרטים)1( )10(
עד)8(;

מידעשחלהעליוחובתסודיותשנקבעהבדין; )11(

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישורועדתהחוקהחוק )12(
ומשפטשלהכנסת;

הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי - "הממונה" מידע", הגנת על "הממונה
להתמנותלשופטשלביתמשפטמחוזיוהממשלהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,לפקחעלהגנתהמידעבמאגרימידעלפיהוראותחוקזה;";

אחריההגדרה"מנהלמאגר"יבוא: )4(

""מפלגה"-מפלגהכהגדרתהבחוקהמפלגות,התשנ"ב-2עע51,ולענייןהחלק
מתקופתבחירותהמתחילביוםשלאחרהמועדהאחרוןלהגשתרשימת
- )להלן האמור בחוק כהגדרתה המרכזית לוועדה לכנסת מועמדים
ועדתהבחירותהמרכזית(-מפלגהכאמורשהגישהרשימתמועמדים

המשתתפתבבחירות;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהלעלידיהממונהעלהגנתמידעלפי
סעיף12;

"עיבוד"-איסוףאושימוש;";

ההגדרה"רשם"-תימחק; )5(

אחריההגדרה"שלמותמידע"יבוא: )ו(

מידעעלנכסיושלאדם,חובותיווהתחייבויותיוהכלכליות,מצבו )ע(
הכלכליות בהתחייבויותיו לעמוד יכולתו בו, שינוי או הכלכלי

ומידתעמידתובהן;

הרגליצריכהשלאדם,שישבהםכדיללמדעלמידעלפיפרטים)1( )10(
עד)8(;



מידעשחלהעליוחובתסודיותשנקבעהבדין; )11(

מידענוסףשקבעשרהמשפטים,בצו,באישורועדתהחוקהחוק )12(
ומשפטשלהכנסת;

הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי - "הממונה" מידע", הגנת על "הממונה
להתמנותלשופטשלביתמשפטמחוזיוהממשלהמינתהאותו,בהודעה

ברשומות,לפקחעלהגנתהמידעבמאגרימידעלפיהוראותחוקזה;";

אחריההגדרה"מנהלמאגר"יבוא: )4(

""מפלגה"-מפלגהכהגדרתהבחוקהמפלגות,התשנ"ב-2עע51,ולענייןהחלק
מתקופתבחירותהמתחילביוםשלאחרהמועדהאחרוןלהגשתרשימת
- )להלן האמור בחוק כהגדרתה המרכזית לוועדה לכנסת מועמדים
ועדתהבחירותהמרכזית(-מפלגהכאמורשהגישהרשימתמועמדים

המשתתפתבבחירות;

"מרשם"-מרשםמאגריהמידעהמנוהלעלידיהממונהעלהגנתמידעלפי
סעיף12;

"עיבוד"-איסוףאושימוש;";

ההגדרה"רשם"-תימחק; )5(

אחריההגדרה"שלמותמידע"יבוא: )ו(

המנויותבמפורש,הוא אלה המכנההמשותףלפעולות
שהןפעולותהמתייחסותלהוצאתמידעאולהפצתמידע
מעברלמשתמשים"הרגילים"שלהמאגרצואולםאיןמדובר
ברשימהממצהשלהפעולותהנכללותבדיןהקייםבמונח
השאר בין מוצע, החוק להצעת )2(2 בסעיף "שימוש"צ
לנוכחההצעהלתקןאתההגדרה"מחזיק,לענייןמאגר
מידע")אשרמבהירהכיאיןחובהשלהחזקהפיזיתשל
עותקמןהמאגר(,להבהירבמפורשכיעצםאחסוןהמידע
אינו אם אף במידע, שימוש בבחינת הוא אף שבמאגר

מלווהבפעולותנוספותצ

פעולותנוספותהמבוצעותבמידעשבמאגר,במסגרת
עיון, החזקה, זה ובכלל המאגר, של השוטפת הפעילות
ארגון,תיקון,השלמה,אחזורומחיקה,יהיואףהןבגדר
שימוש,הגםשאינןנמנותבמפורשבהגדרה,שכןפעולות
אלהכלולותבמובנוהטבעישלהמונחשימושציצויןלעניין
זהכיעיוןיכוללהתבצעבדרכיםשונות,בהתאםלאופן
שבומוחזקהמידע,ולכןכוללגםצפייהבסרטון,האזנה
דרך בכל אליו חשיפה או למידע גישה או קול, לקובץ

ממוחשבתאחרתצ

-לצדתיקוןההגדרה"שימוש",מוצע להגדרה "עיבוד" 
בסעיף3)4(להצעתהחוקלהגדיראתהמונח"עיבוד"ככזה
הכוללאיסוףאושימושצההגדרההחדשהכורכתיחדאת
שניהשלביםשלביצועפעולותבמידעאישי:האחד-
איסוף,והשני-שימוש,שלפיהגדרתוהרחבההמוצעת,
כמוסברלעיל,כוללבגדרואתכלהפעולותהנעשותבמידע
שבמאגר,לרבותגילוי,העברהומסירהציצויןכיהכללתשני
מושגיםאלה,"איסוף"ו"שימוש",במונחכוללאחד,אף
הולמתאתההגדרהשלהמונחהמקבילבסעיף4)2(לתקנות

האירופיותבדברהגנתמידע,שזולשונה:

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

ס"חהתשנ"ב,עמ'0ע1צ 5

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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""תקופתבחירות"-תקופהשתחילתהביוםה־0עשלפנייוםהבחירותלכנסת,
וסיומהביוםפרסוםתוצאותהבחירותלפיסעיף11לחוק־יסוד:הכנסתוצ"

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

""מאגרמידע" -אוסףנתונימידע,המוחזקבאמצעימגנטי
אואופטיוהמיועדלעיבודממוחשב,למעט-

אוסףלשימושאישישאינולמטרותעסק;או )1(

אוסףהכוללרקשם,מעןודרכיהתקשרות,שכשלעצמו )2(
אינויוצראיפיוןשישבופגיעהבפרטיותלגביבניהאדם
ששמותיהםכלוליםבו,ובלבדשלבעלהאוסףאולתאגיד

בשליטתואיןאוסףנוסף;"צ

מוצעלעדכןאתההגדרהכךשתהלוםאתהתפתחויות
הטכנולוגיותותבהיראתגדריהמונחשלגביוחלותההוראות
המהותיותצבענייןזהמוצעים,בסעיף3)3(להצעתהחוק,שני
תיקונים:האחד-תיקוןהרישה,כךשמאגרמידעיוגדר
כאוסףפרטימידעהמוחזקבאמצעידיגיטליצהשימושבמונח
"דיגיטלי"נועדלכלולמגווןרחבשלאמצעיםשעליהם
בהחזקת די נתיקהצ מדיה דוגמת כיום, מידע מוחזק
אוסףפרטימידעבאמצעיכאמורכדילחשוףאתהאוסף
לאפשרויותשימושמגוונות,ואיןצורךבתיבההקיימתכיום
"והמיועדלעיבודממוחשב"צהשני-השמטתהסייגהקבוע

כיוםבפסקה)2(להגדרה"מאגרמידע"צ

ביכולת השיפור הטכנולוגית, ההתפתחות לאור
לעבדמידעולנתחווהרחבתהאפשרויותלהצלבתסוגי
מידעשונים,נקודתהמוצאהיאשכיוםמדוברלמעשה
ניתן רבים במקרים לדוגמה, כך ריקהצ כמעט בקבוצה
להסיקמכתובתדואראלקטרוני,כאחתמדרכיההתקשרות,
נתוניםאישייםנוספיםעלאודותבעליה,כגוןהכשרתו
המקצועית,מעמדוהאישיובמקריםמסוימיםאףדעותיו
הקבוע האפיון את יוצרת שחשיפתה באופן ואמונותיו,
בסייגהאמורצהמקריםשבהםקייםאוסףהכוללרקשם,
מעןודרכיהתקשרות,בלאפרטיםנוספים,ואשרלאמצביע
כשלעצמועלפרטיםנוספיםעלאודותנושאיהמידע,הם
נדירים,ומשכךמוצעלבטלסייגזהולמעטמההגדרהרק

אוסףפרטימידעלשימושאישישאינולמטרותעסקצ

להגדרה "מידע" -המונח"מידע"הואמונחהיסודלעניין
כיום מוגדר הוא ממוחשביםצ במאגרים הפרטיות הגנת
בסעיף7לחוקכך:"נתוניםעלאישיותושלאדם,מעמדו
הכלכלי, מצבו בריאותו, מצב אישותו, צנעת האישי,
השנים במהלך ואמונתו"צ דעותיו המקצועית, הכשרתו
פירשובתיהמשפטאתהמונחמידע)כמוגםאתהמונח
"ידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם"שבסעיף2)ע(לחוק(
פרשנותרחבה,הןלענייןסוגיהנתוניםהנכלליםבמסגרתו,

הןלענייןהקשרביןנתוניםאלהלביןאדםמזוההצ

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

המידע)פורסםבנבו,12צ8צ1(,כי:"לכאורהישלבחוןפריט
מידעמסויםלאורהוראותהחוקולבחוןהאםמדוברבמידע
פרטיצאולם,העידן הדיגיטלי, והאפשרויות לחיפוש מידע, 
כריית מידע והצלבת מידע מחייבים התייחסות מרחיבה 
יותר למידע הכלול במאגרי מידעצההגנהעלהפרטיות
נועדה,לאפשרלאדםלשלוטבחייומפניהתערבותצבעידן
הדיגיטלי,כאמור,שובלהמידעשמשאיראדםאחריוהוא
עצוםצבעידןכזהכבודהאדם,האוטונומיהשלוופרטיותו
מחייביםשליטהבמידעהנצבראודותיוצבעידןדיגיטלי,
קל המידע, פרטי בין הפרדה אין מידע, מאגרי ובריבוי
להצליבביןנתונים,כךשלעיתיםפרטמסויםשלאנראה
בוכמידעפרטי,יהפוךלכזהאםיוצלבעםמידעאחרצ"

)ההדגשהאינהבמקור(

מזהיםייחודייםהם הפסיקהאףקבעהכינתונים
בגדרנתוןאישיהראוילהגנהמפניפגיעהבפרטיותצראו
לענייןזהאתדבריהשופטפוגלמןבפסקה37לפסקדינו
בבג"צ824/07וד"רעאדלמנאענ'רשותהמסים)פורסם
ספרות רצף אינו הזהות מספר "אכן, 10צ12צ20(: באר"ש,
בעלמאצהמספר,אשרניתןלתושבישראללראשונהעם
בתעודת מופיע הוא צעדיוצ בכל אותו מלווה לידתו,
הזהותשלו,בדרכונו,ברישיוןהנהיגהשלו,במסמכיהבנק,
משפטיים במסמכים המסים, במסמכי הצבא, בתעודות
- מותו לאחר - וכן להן צד שהוא בעסקאות שונים,
בתעודתהפטירהובצוויהירושהצמספרהזהותאינוניתן
לשינויוהואאינונמחקממרשםהאוכלוסיןגםכשהנישום
נפטראועוזבאתהארץצמשכך,ברורכימןהמספרניתן
טעמו עיסוקיו, למעשיו, הנוגעים ונתונים מידע ללמוד
ומאפייניושלבעליובמגווןתחומיםעדכינוצרתזהותבין

האדםלביןמספרהזהותשמאחוריוצ"

קביעהדומהלענייןהיותהשלטביעתאצבעמידע
פרטיניתןלמצואבפסקהעעלפסקדינושלהשופטאיטח
7541-04-14הסתדרותהעובדיםהכללית בעס"ק)ארצי(
החדשהמרחבהמשולשהדרומינ'עירייתקלנסווה)פורסם

בנבו,17צ3צ15(צ

עלדרךההיקשנציין,כיבפסיקהנקבעגםכיכתובתו
ומספרהטלפוןשלאדםנכלליםבגדרענייניוהפרטיים,
נ' 2820/13רוזנברג וראוייםלהגנהעלהחוק)ראו:עע"מ
רשותהאכיפהוהגבייה,סז)1(1)2014(ועת"מע7403-01-1ו
הרשמשנ'הממונהעלחוקחופשהמידעברשותהמסים
)פורסםבנבו,ע201צ5צ7(צערעורעלפסקהדיןנדחהעלידי
ביתהמשפטהעליוןבעע"מע1/ו408הרשמשנ'הממונה
באר"ש, )פורסם המסים ברשות המידע חופש חוק על
ע201צ11צ11((צלפרשנותהמונחידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדםראוגםע"א88/ע43רשםמאגריהמידענ'ונטורה,

פ"דמח)3(808)88ע1(צ

לענייןדרישתהזיהוישלהאדםשעלאודותיוהמידע,
ניתןלהקישמפסקה18לפסקדינושלהשופטפוגלמןבע"א

ס"חהתשי"ח,עמ'עוצ ו
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בסעיף8לחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף8 תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-4צ

נ'אריהורדי)פורסם 7/11עו1אצגוטסמןאדריכלותבע"מ
"נוסחו לחוק: )11(2 סעיף את שניתח 13צ1צ23(, באר"ש,
על־מנת  שלסעיף2)11(לחוקהגנתהפרטיותמלמדנוכי
שפרסום של עניין יהווה פגיעה בפרטיות, יש להוכיח כי 
המידע שפורסם מאפשר זיהויו של אדםצמתיתמצילומר
כימידעשפורסםאכןמאפשרלזהותאדם,כךשאמנם
קמהפגיעהבפרטיותו?בתמצית,נראהכיהתשובההיא
כילאתקוםפגיעהבפרטיותמקוםשבודרישתה"זיהוי"
אינהמתקיימת,היינו:ככל שאדם סביר לא יכול לקשור בין 
המידע שפורסם לבין אדם ספציפיצ")ההדגשהאינהבמקור(צ

מוצע,בסעיף3)3(להצעתהחוק,לעגןפרשנותרחבהזו
שלהמונח"מידע"בחוק,ולהגדיר"מידע"כנתוןהנוגעלאדם
מזוהה,אולאדםהניתןלזיהוי,במישריןאובעקיפין,באמצעים
סביריםצלמעןהסרספק,מובהרבהגדרהכיגםנתוןמזהה
ייחודיהמשמש"מפתח"לגישהלמידע,כגוןמזההביומטרי

אומספרזהות,נחשבבעצמולמידעלפיהחוקצ

הגדרהזוהולמתגםאתהתפיסההמקובלתבחקיקה
מתקדמתבעולם,ובכללזהאתהגדרת"מידעאישי"בסעיף

4)1(לתקנותהאירופיותבדברהגנתמידע:

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

יובהר,כיההגדרה"מידע"אינהכוללתבגדרהנתון
שאינוניתןלזיהויבאמצעיםסביריםגםאםבעברהיה

הנתוןבגדרמידעצ

להגדרה "מזהה ביומטרי" -מוצעלהגדירמזההביומטרי
כנתוןביומטריהמשמשלזיהויאדםאולאימותזהותו,או
אמצעיביומטרישניתןלהפיקממנונתוןכאמורצהגדרהזו
מבוססתעלההגדרות"נתוניזיהויביומטריים"ו"אמצעי
זיהוי אמצעי הכללת בחוק הקבועות ביומטריים" זיהוי
ביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר
הביומטרי(צ המאגר חוק - )להלן התש"ע-ע200 מידע,
מזההביומטריהואאחדמסוגיהמידעהנכלליםבהגדרה
"מידעבעלרגישותמיוחדת"כנוסחההמוצע)ראופסקה
)7(להגדרה(צזולשונהשלההגדרהשבתקנותהאירופיות:

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

יובהרכימשמעותהתיבה"נתוןביומטריהמשמש
לזיהויאדם"היאנתוןשישיכולתטכנולוגית,בעתהנתונה,
לעשותבושימושלזיהויאדם,ולאנדרשכיייעשהבאותו
נתוןשימושבפועלכאמורבידיהמעבדהפרטניכדישאותו

נתוןייכנסבגדריההגדרהצ

-בסעיף7לחוק, להגדרה "מידע בעל רגישות מיוחדת" 
מוגדר"מידערגיש"כאחדמאלה:

נתוניםעלאישיותושלאדם,צנעתאישותו,מצב )1("
בריאותו,מצבוהכלכלי,דעותיוואמונתו;

מידעששרהמשפטיםקבעבצו,באישורועדתהחוקה, )2(
חוקומשפטשלהכנסת,שהואמידערגישצ"

זולאנקבעצו עדלמועדפרסומהשלהצעתחוק
כאמורבפסקה)2(להגדרההאמורהצ

כל את כמעט כיום כוללת רגיש" "מידע ההגדרה
על נתונים למעט "מידע", בהגדרה הכלולים הפרטים
מעמדוהאישישלאדםוהכשרתוהמקצועית,ולמעשה
ההבחנהביןהמונחיםהיאשוליתצנוסףעלכך,להגדרת
מידעכמידערגישאיןמשמעותלענייןהחובותהמוטלות
לפיהחוק,למעטלענייןחובתהרישוםשלמאגרמידעצ
לפיכך,מוצעלמחוקאתההגדרה"מידערגיש"ולהוסיף
לסעיף7לחוקהגדרהשל"מידעבעלרגישותמיוחדת"צ
רשימהדומהשלסוגימידענכללתגםבתוספתהראשונה
התשע"ז-2017 מידע(, )אבטחת הפרטיות הגנת לתקנות
1022()להלן-תקנותאבטחתמידע(צ )ק"תהתשע"ז,עמ'
הנוסחהמוצעבהצעתחוקזולהגדרה"מידעבעלרגישות
מיוחדת"מבוססעלרשימהזו,אךכוללסוגימידענוספים:
מידעעלמוצאושלאדם)ראופסקה)8(להגדרה(ומידע
שחלהעליוחובתסודיותשנקבעהבדין)ראופסקה)11(
להגדרה(,וזאתלנוכחההבנהשבעיבודשלמידעכזהיש
רגישותמיוחדתציובהרכי"מידעעלמוצאושלאדם"כולל

מידעעלהשתייכותלאומיתצ

עודמוצעיםשינוייםמעטיםנוספיםפריליבוןנוסף
שלהדבריםצכךלמשל,מוצע,בפסקהשעניינהמידערפואי,
להפנותלהגדרתהמונח"מידערפואי"בחוקזכויותהחולה,
הכולל"מידעהמתייחסבאופןישירלמצבבריאותוהגופני
אוהנפשישלמטופלאולטיפולהרפואיבו",וזאתבשונה
מההגדרההמקבילהבתוספתהראשונהלתקנותאבטחת
מידע,שםנזכרמידעעלמצבוהנפשישלאדםלצדובנפרד

ממידעעלמצבוהרפואיצ

בין השראה, שואב ההגדרה של המוצע נוסחה
השאר,מסעיףע)1(לתקנותהאירופיותבדברהגנתמידעצ
ואולםבשיםלבלתכליותהשונותשלההגדרות)ההגדרה
המוצעתבהצעתהחוקלמולזוהקבועהבאיסורהכלול
בסעיףע)1(האמור(,ולכךשתפיסהשלמידתרגישותושל
מידעזהאואחרהיאתלויתתרבותוהקשר,הרישהיקפה
שלההגדרההמוצעתבהצעתחוקזורחביותרמהיקפה
לפיהרשימההמצוינתבסעיףהאמורבתקנותהאירופיותצ
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בכותרתהשוליים,אחרי"מאגרמידע"יבוא"דיווחעלמאגרמידע"; )1(

בסעיףקטן)א()2(,במקוםהסיפההחלבמילה"והתקיימו"יבוא"לפיהוראות )2(
עוהממונהלאהודיעלמבקשעלסירובולרשוםאתהמאגראועלהשהיית סעיף

רישוםהמאגר";

סעיףקטן)ב(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ג(- )4(

ברישה,במקום"בעלמאגרמידע"יבוא"בעלשליטהבמאגרמידע",במקום )א(
"בפנקס"יבוא"במרשם"ובמקום"בעלהמאגר"יבוא"בעלהשליטהבמאגר";

במקוםפסקאות)1(עד)5(יבוא: )ב(

להגדרה"מידעבעלרגישותמיוחדת"קיימתמשמעות
לענייןחובתהרישוםכמוצעבהצעתחוקזו,וכןלענייןגובה
העיצוםהכספישיושתבשלההפרותהקבועותבסימןא'

בפרקד'3לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף12להצעתהחוקצ

להגדרה "מפלגה" -מוצעלהגדיר"מפלגה"עלדרךההפניה
להגדרתהמונחבחוקהמפלגות,התשנ"ב-2עע1)להלן-חוק
המפלגות(,קרי"חברבני־אדםשהתאגדוכדילקדםבדרך
חוקיתמטרותמדיניותאוחברתיותולהביאלייצוגםבכנסת
עלידינבחרים"צההגדרההמוצעתמתייחסתלנקודתהזמן
שעד כך שלהמועדהאחרוןלהגשתרשימתמועמדים,
למועדזהההגדרהכוללתכלמפלגהשנרשמהלפיחוק
המפלגות,והחלממועדזהואילך,ההגדרהמתייחסתרק
למפלגהשהגישהרשימתמועמדיםהמשתתפתבבחירותצ

בסעיף המוצע בהסדר משמשת המוצעת ההגדרה
23יזלחוקכנוסחוהמוצעבסעיף12להצעתהחוק,שעניינו
הפעלתסמכויותלפיפרקד'1המוצעבתקופתבחירות,וכן
בהסדרהמוצעבסעיף23מהלחוקכנוסחוהמוצע,שעניינו
נקיטתאמצעיאכיפהמינהליתבתקופתבחירותלגבימאגר

מידעשמפלגההיאבעלתהשליטהבוצ

להגדרה "תקופת בחירות" -מוצעלהגדיר"תקופתבחירות"
כתקופהשתחילתהביוםה־0עשלפנייוםהבחירותלכנסת,
וסיומהביוםפרסוםתוצאותהבחירותלפיסעיף11לחוק־

יסוד:הכנסת,זאתלצורךההסדריםהנזכריםלעילבקשר
להגדרה"מפלגה"צ

כללי  סעיפים 
סעיף8לחוקקובעהוראותלענייןרישוםמאגר  4 ו־8
וחובותהחלותעלבעלמאגרהחייבברישוםצ 
כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעיםבסעיףזה

תיקוניםלענייןהיקףחובתהרישוםוהחובותהאמורותצ

יובהרכיצמצוםההיקףשלחובתהרישוםאינוגורע
מתחולתהוראותהחוקעלמאגרימידעשאינםטעונים
רישוםצכמוכן,איןבוכדילהשליךעלחוקיותושלמאגר
מידעשכבראינוכפוףלחובתרישום,ובמיוחדבמקרהשבו
הרשםסירבלרשוםאתמאגרהמידעאוביטלאתרישומוצ

לסעיף 4)2(

לפיסעיף8)א()2(לחוק,אדםיכוללנהלאולהחזיק
מאגרמידעהחייבברישוםגםאםהמאגרלאנרשם,וזאת
אםאותואדםהגישבקשהלרישוםהמאגרוהרשםלא
רשםאתהמאגרבתוך0עימיםואףלאהודיעלועלסירובו
לרושמו)ראוסעיף10)ב1(לחוק(צמכאןשעלפיהדיןהקיים,
מישהגישבקשהלרישוםהמאגר,נדרשלהמתיןשתחלוף
התקופהלהחלטתהרשםבטרםיוכללנהלאולהחזיקאת

המאגרצ

חובת את לצמצם זו חוק בהצעת מוצע כאמור,
הרישוםכךשהיאתחולרקעלמאגריםהכולליםמידע
עלאודות100,000נושאימידע,לפחות)ראולהלןאתדברי
ההסברלסעיף4)3(להצעתהחוק(צכלומר,באופןשחובהזו
תחולשעהשהמאגרכברפעילצבהתאםלכך,מוצעלתקן
8)א()2(לחוקכךשבעלהשליטהבמאגריוכל אתסעיף
להמשיךולנהלאותוגםבטרםנרשםבמרשם,וזאתעד

להכרעתהרשםבבקשתהרישוםצ

לסעיפים 4)3( ו־8

עקרוןצמידותהמטרההואעקרוןיסודמרכזיבהגנה
עלפרטיותצעקרוןזהמתבטאהיוםבסעיפים2)ע(ו־8)ב(
ענייניו על בידיעה שימוש לחוק, 2)ע( סעיף לפי לחוקצ
הפרטייםשלאדםאומסירתהלאחר,שלאלמטרהשלשמה
קובע לחוק 8)ב( סעיף בפרטיותצ פגיעה מהווה נמסרה,
איסורעלשימושבמידעשבמאגרמידעהחייבברישום
שלאלמטרהשלשמההוקםהמאגר,כלומרקובעאיסור
החייבים מידע ממאגרי במידע לשימוש מצומצם אשר
ברישוםצמאחרשעקרוןצמידותהמטרהאינותלויבהיותו
שלמאגרמידעמאגרשחלהלגביוחובתרישום,אלאחל
עלכללמאגריהמידע,מוצעלבטלאיסורמצומצםזה,
המוצע, כנוסחו לחוק 10ב בסעיף מפורש, באופן ולעגן
איסורכללילהשתמשבמידעממאגרמידעשלאלמטרה
שלשמהנמסרהמידעצכמוכןמוצעכיאיסורזהיחולגם
עלידיעותעלענייניוהפרטייםשלאדם,אףשאינןבגדר
מידע,כשםשהואחלעלמידעצבמקביל,מוצעלבטלאת

סעיף8)ב(לחוק,וזהנוסחו:
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המאגרכוללמידעעלאודות100,000אנשיםאויותרומתקייםלגביו )1("
אחדמאלה:

המאגרכוללמידעעלאנשיםוהמידעלאנמסרעלידיהם, )א(
מטעמםאובהסכמתםלמאגרזה;

להגדרה )1( בפסקה כאמור ציבורי גוף של הוא המאגר )ב(
"גוףציבורי"שבסעיף23;

מטרתוהעיקריתשלהמאגרהיאאיסוףמידעלצורךמסירתו )ג(
לאחרכדרךעיסוק,לרבותשירותידיוורישירכהגדרתםבסעיף17ג;

המאגרכוללמידעבעלרגישותמיוחדתעלאודות500,000אנשים )2(
אויותרצ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

בעלשליטהבמאגרמידעהכוללמידעבעלרגישותמיוחדתעלאודות ")ג1(
100,000עד500,000אנשים,ושלאחלהעליוחובתרישוםלפיסעיףקטן)ג(,חייב
למסורלממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב()1(;השררשאילקבועהוראות

לענייןאופןהדיווחלפיסעיףקטןזהצ";

המאגרכוללמידעעלאודות100,000אנשיםאויותרומתקייםלגביו )1("
אחדמאלה:

המאגרכוללמידעעלאנשיםוהמידעלאנמסרעלידיהם, )א(
מטעמםאובהסכמתםלמאגרזה;

להגדרה )1( בפסקה כאמור ציבורי גוף של הוא המאגר )ב(
"גוףציבורי"שבסעיף23;

מטרתוהעיקריתשלהמאגרהיאאיסוףמידעלצורךמסירתו )ג(
לאחרכדרךעיסוק,לרבותשירותידיוורישירכהגדרתםבסעיף17ג;

המאגרכוללמידעבעלרגישותמיוחדתעלאודות500,000אנשים )2(
אויותרצ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

בעלשליטהבמאגרמידעהכוללמידעבעלרגישותמיוחדתעלאודות ")ג1(
100,000עד500,000אנשים,ושלאחלהעליוחובתרישוםלפיסעיףקטן)ג(,חייב
למסורלממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב()1(;השררשאילקבועהוראות

לענייןאופןהדיווחלפיסעיףקטןזהצ";

החייב מידע שבמאגר במידע אדם ישתמש לא ")ב(
ברישוםלפיסעיףזה,אלאלמטרהשלשמההוקםהמאגרצ"

שימוש לעניין לעיל המוצע לאיסור כהשלמה
במידעממאגרמידעבניגודלמטרהשלשמהנמסר,מוצע
לקבועמפורשות,בסעיף10גלחוקכנוסחוהמוצע,איסור
בעל של הרשאה בלא להחזיקו או במידע להשתמש
השליטהבמאגראובחריגהמהרשאהכאמורצבהתנהגות
זוישפגיעהבפרטיותנושאיהמידע,באשרישבהשימוש
במידעבניגודלמטרהשלשמהנאסףובלאהסכמתושל
נושאהמידעצבדומהלאיסורהמוצעלעיל,מוצעכיאיסור
זהיחולגםעלידיעותעלענייניוהפרטייםשלאדם,אף

שאינןבגדרמידע,כשםשהואחלעלמידעצ

סעיף 4)1(, )4( ו–)5(

)חלופיות( נסיבות של שורה קובע לחוק 8)ג( סעיף
לרשום חובה מידע במאגר שליטה בעל על חלה שבהן
אתהמאגרבפנקסצכךלמשל,חלהחובתרישוםעלכל
מאגרשכוללמידעעלאודות10,000נושאימידעאויותרצ
דבריההסבר, בהרחבהלעיל,בחלקהכללישל כמפורט
במהלךהשניםהתעוררוספקותבדברהיעילותשלהרישום
הטכנולוגית למציאות ההסדר של הרלוונטיות ומידת
הנוכחיתולהיקףהנרחבשלמאגריהמידעהקיימיםכיוםצ

עלאףהמגמהלצמצםאתהיקפהשלחובתהרישום
באופןניכר,לאמוצעלבטלה,וזאתבשלהחשיבותבשימור
החובהלגבימאגריהמידעשיוצריםאתהסיכוןהגדול
ביותרלפרטיותבמידעאישיצלכן,מוצעלצמצםאתחובת
גדולים, מידע מאגרי על רק תחול שהיא כך הרישום
100,000נושאימידעאו אשרישבהםמידעעלאודות
יותר,ונוסףעלכךטבועהבהםרגישותמיוחדתבשלסוג
)גוףציבורי(,מטרתעיבודהמידע בעלהשליטהבמאגר
)איסוףמידעלצורךמסירתולאחרכדרךעיסוק(אואופן

איסוףהמידעלמאגר)המידעלאנאסףמנושאיהמידע
אובהסכמתם(צ

בכלהנוגעלמאגרימידעהכולליםמידעבעלרגישות
מיוחדת,מוצעכיחובתהרישוםתחולעלמאגריםשבהם
מידעכאמורהנוגעל־500,000נושאימידעאויותרצלעניין
מאגרימידעהכולליםמידעכאמור,שבהםמידעהנוגע
ל־100,000נושאימידעאויותר,אךפחותמ־500,000נושאי
מידע,מוצעכיתחולעלבעלהשליטהבמאגרחובהלדווח

לרשםעלפרטיהיסודשלהמאגר,בלבדצ

הטעםלהסדרהמיוחדהמוצעבענייןמאגרימידע
אחד, מצד נובע, מיוחדת רגישות בעל מידע הכוללים
מההגדרההרחבההמוצעתלקטגוריהזושלמידע,שבשלה
משתרעתתחולתההסדרעלמאגרימידערביםמאוד,ומצד
שני,ממידתהסיכוןהגבוהההנובעתהימנה,אשרמושפעת
משילובשלסוגהמידעיחדעםגורמיםנוספיםצהשילובבין
השתייםמצדיקשימורשלחובתהרישוםלגבילמאגרים
שבהםמידעבעלרגישותמיוחדת,אםהםכולליםמידע

עלאודותמספררבבמיוחדשלנושאימידעצ

בדבבד,בכלהנוגעלמאגרימידעהכולליםמידעבעל
רגישותמיוחדתעלאודותפחותמ־500,000נושאימידע,אך
כאלההעומדיםברףהכללישנקבעלחובתהרישום-100,000
נושאימידע,ולאחלהעליהםחובתרישוםלפיסעיףקטן)ג(
כתיקונוהמוצע,מוצעלהוסיףחובהלדווחלרשםעלפרטי
היסודשלהמאגר,בלאצורךברישוםצהסדרזהנדרשכדי
ליידעאתהרשםעלאודותמאגריםגדוליםורגישיםאלה
כךשיוכללהפעילסמכויותפיקוחבמקריםהמתאימים,וכן
להטילחובתרישוםלגבילמאגרמסוים,מכוחסמכותולפי
סעיף8)ה(לחוקצנוסףעלכך,מוצעלהסמיךאתהשרלקבוע

הוראותלענייןאופןהדיווחעלמאגרימידעכאמורצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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)ג(לאתחול"יבוא"הוראותסעיפים בסעיףקטן)ד(,במקום"הוראתסעיףקטן )ו(
קטנים)ג(ו–)ג1(לאיחולו";

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )7(

הממונהרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להורותכימאגרמידעמסוים ")ה(
שלאחלהעליוחובתרישוםלפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(יהיהחייבברישום,
אםשוכנעכיהדברדרושלשםהבטחתקיוםהוראותחוקזהלגבימאגרהמידע,
אולהורותכימאגרמידעמסויםהחייבברישוםלפיסעיףקטן)ג(יהיהפטור
מרישוםכאמור,אםשוכנעכיהרישוםאינודרושלשםהבטחתקיוםהוראותחוק
זהלגבימאגרהמידע;הוראהכאמורתומצאלבעלהשליטהבמאגרותפורסם

באתרהאינטרנטשלהממונהצ"

אחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:5צהוספתסעיף8א

"איסורניהולאו
החזקתמאגר

מידעהכוללמידע
שנוצראונאסף

שלאכדין

לאינהלאדםולאיחזיקמאגרמידעאםהמידעהכלול8אצ )א(
בונוצר,התקבל,נצבראונאסףבניגודלחוקזהאובניגוד
להוראותכלדיןהמסדירעיבודמידע,אלאאםכןהמידע
נמסרלובהתאםלדין,לאהיהעליולדעתעלאי־החוקיות

כאמורובנסיבותהענייןהפגיעהבפרטיותהיאקלתערךצ

בהתאםלהוספתחובהלדווחלרשםעלסוגמסוים
שלמאגרים,בלאחובתרישום,מוצע,בסעיף4)1(להצעת
8לחוק,כך סעיף של השוליים כותרת את לתקן החוק,

שתתייחסגםלדיווחעלמאגרמידעצ

גובש זו חוק בהצעת המוצע הרישום חובת היקף
מתוךהערכהשלמספרהמאגריםשצפוייםלהיותכפופים
לחובה,באופןשיאפשרלרשםלבדוקבאופןמקיףוקפדני
יותראתהבקשותלרישום,בהתחשב,ביןהשאר,באופי

המאגריםצ

בהתאםלכך,מוצעכיהחריגלחובתהרישום,שנקבע
בסעיף8)ד(לחוקלענייןמאגרשאיןבואלאמידעשפורסם
לרביםעלפיסמכותכדיןאושהועמדלעיוןהרביםעלפי
סמכותכדין,יחולגםעלסוגימאגריהמידעהמנוייםלעילצ
כמוכןמוצעלהחריגמאגריםאלה,באופןדומה,גםמחובת

הדיווחהמוצעתצ

במסגרתההסדרהחלופיהמוצעבענייןחובתהרישום,
מוצעלהחליףאתפסקאות)1(עד)5(שלסעיף8)ג(לחוק,

שעניינןבתנאיםלקיוםחובתרישום,וזהנוסחן:

מספרהאנשיםשמידעעליהםנמצאבמאגרעולה )1("
על10,000;

ישבמאגרמידערגיש; )2(

המאגרכוללמידעעלאנשיםוהמידעלאנמסרעל )3(
ידיהם,מטעמםאובהסכמתםלמאגרזה;

המאגרהואשלגוףציבוריכהגדרתובסעיף23; )4(

המאגרמשמשלשירותידיוורישירכאמורבסעיף17גצ" )5(

במקוםהתנאיהקבועכיוםבפסקה)5(שלסעיף8)ג(
לחוק,מוצעכיחובתהרישוםתחולכאשרמטרתוהעיקרית
שלהמאגרהיאאיסוףמידעלצורךמסירתולאחרכדרך

עיסוק,לרבותשירותידיוורישירכהגדרתובסעיף17גלחוקצ
שירותידיוורישירהםדוגמהאחתלמאגריםשמטרתם
לכן לפרטיותצ מוגבר סיכון המגלמים במידע, סחר היא
נבחרנוסחרחבזהלענייןמטרתאיסוףהמידע,הדומה
לנוסחהחריגשנקבעלהגדרה"מאגרהמנוהלבידייחיד"

בתקנותאבטחתמידעצ

סעיף8)ה(לחוקקובעכלהלן:

הרשםרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להורות ")ה(
עלקיוםחובתרישוםלגבימאגרהפטורמחובתרישום
לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;הוראהכאמורתומצאלבעל
ואחזקת ניהול לענין הוראות הרשם יפרט ובה המאגר

המאגרעדלרישומוצ"

לאפשר מוצע סעיף, באותו כיום לקבוע בדומה
גמישותולתתלרשםסמכותלהורות,מטעמיםמיוחדים
שיירשמו,עלהחלתחובתהרישוםעלמאגרמסויםצעל
הדבר כי היא כאמור להחלה המידה אמת המוצע, פי
דרושלשםהבטחתקיוםהוראותהחוקלגבימאגרהמידעצ
זו,מוצעלתתלרשםסמכותלפטורבמקרים לצדסמכות
המתאימיםמאגרמידעמסויםמתחולתהחובה)אםהדבר
אינודרושלשםהבטחתקיוםהוראותהחוקלגביהמאגר(צ
בשניהמקריםמדוברבהחלטהמינהליתשתחולעלמאגר
מידעמסויםבהתאםלנסיבותצמרביתחבריצוותשופמן

המליצולקבועבחוקסמכותכאמורצ

עלפיהמוצע,הוראהכאמורתומצאלבעלהשליטה
במאגרותפורסםבאתרהאינטרנטשלהממונהצ

סעיף10)א()1(לחוקקובעכיאם"הוגשהבקשה  סעיף 5
לרישוםמאגרמידע,ירשוםאותההרשםבפנקס, 
בתוך0עימיםמיוםשהוגשהלוהבקשה,זולתאםהיה
לויסודסבירלהניחכיהמאגרמשמשאועלוללשמש

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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מידע מאגר החזיק או ניהל אדם כי הממונה מצא )ב(
בניגודלהוראותסעיףקטן)א()בסעיףקטןזה-הפרה(,רשאי
הואלהודיעלושמעשיומהוויםהפרהולהורותלולהפסיק

אתההפרהבתוךתקופהשיורהצ"

בסעיףעלחוקהעיקרי-וצתיקוןסעיףע

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"בעלמאגרהמידע,המחזיקבמאגר"יבוא"בעלהשליטה )א(
במאגרהמידע";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

סוגהשירותשנותןהמחזיקבמאגרהמידעלבעלהשליטהבו;"; ")1א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הבעלאוהמחזיקשלמאגרמידע"יבוא"בעלהשליטה )2(
במאגרמידעאוהמחזיקבמאגרמידע"ובמקום"לרשם"יבוא"לממונה"צ

בסעיף10לחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א()1(,במקום"הרשםבפנקס,תוך0עימיםמיוםשהוגשהלוהבקשה" )1(
יבוא"הממונהבמרשם"ואחרי"הכלולבו"יבוא"נוצר";

סעיףקטן)ב1(-בטל; )2(

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

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )4(

הממונהיעמודבראשיחידתהפיקוחוהוארשאילהסמיךחוקראומפקח, ")ה(
מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,אםהתקיימובוכלאלה:

מידע מאגר החזיק או ניהל אדם כי הממונה מצא )ב(
בניגודלהוראותסעיףקטן)א()בסעיףקטןזה-הפרה(,רשאי
הואלהודיעלושמעשיומהוויםהפרהולהורותלולהפסיק

אתההפרהבתוךתקופהשיורהצ"

תיקוןסעיףעבסעיףעלחוקהעיקרי-וצ

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"בעלמאגרהמידע,המחזיקבמאגר"יבוא"בעלהשליטה )א(
במאגרהמידע";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

סוגהשירותשנותןהמחזיקבמאגרהמידעלבעלהשליטהבו;"; ")1א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הבעלאוהמחזיקשלמאגרמידע"יבוא"בעלהשליטה )2(
במאגרמידעאוהמחזיקבמאגרמידע"ובמקום"לרשם"יבוא"לממונה"צ

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-7צ

בסעיףקטן)א()1(,במקום"הרשםבפנקס,תוך0עימיםמיוםשהוגשהלוהבקשה" )1(
יבוא"הממונהבמרשם"ואחרי"הכלולבו"יבוא"נוצר";



סעיףקטן)ב1(-בטל; )2(

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

במקוםסעיפיםקטנים)ה(ו–)ה1(יבוא: )4(

הממונהיעמודבראשיחידתהפיקוחוהוארשאילהסמיךחוקראומפקח, ")ה(
מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,אםהתקיימובוכלאלה:

לפעולות בלתי חוקיות או כמסווה להן, או שהמידע הכלול 
בו נוצר, התקבל, נצבר או נאסף בניגוד לחוק זה או בניגוד 

להוראות כל דין".

מוצע,בהתאםלהוראהזווכהשלמהלה,לעגןבחוק
איסורעלניהולמאגרמידעאוהחזקתו,אםהמידעהכלול
בוהתקבל,נצבר,נאסףאונוצרבניגודלחוקזהאובניגוד
להוראותכלדיןהמסדירעיבודמידע,כגוןחקיקהמגזרית
בנושאמידערפואי,פיננסיאואחר,וכןחקיקההמיוחדת
לנושאאולמאגרמסויםכגוןחוקהמאגרהביומטריצאם
החלטת רישום, חובת עליו שחלה מידע במאגר מדובר
10)א()1(לחוק סעיף לפי מאגר לרשום סירוב על הרשם
משמעותהאיסורלנהלאתהמאגראולהחזיקוצלעומת
על האיסור את ישירות קובעת המוצעת ההוראה זאת,
ניהולאוהחזקתהמאגר,בלאקשרלתחולתחובתהרישום

עלהמאגרולהפעלתהסמכותבידיהרשםצ

האיסורהמוצעמתייחסלשלבהאיסוףשלהמידע,
האיסור את משלים ובכך שימוש, בו נעשה בטרם עוד
הקייםעלשימושבמידעבניגודלמטרהשלשמהנמסר
בהקשר 2)ע(לחוק(ואתהאיסוריםהמוצעים )ראוסעיף
זו)ראוסעיפים10בו־10גלחוקכנוסחם זהבהצעתחוק
המוצעבסעיף8להצעתהחוק(צנוסףעלכך,מוצעלקבועכי
הממונהמוסמךלהודיעלמישניהלאוהחזיקמאגרמידע

תוךהפרתסעיףזה,כימדוברבהפרהשעליולהפסיקה
בתוךפרקזמןשעליויורההממונהבהודעהצאםלאתופסק

ההפרה,יהיהרשאיהממונהלהטילעיצוםכספיצ

המונח להגדרת המוצעת ההרחבה רקע על  סעיף
"מחזיק",לענייןמאגרמידע,ובמטרהלהקלעל  6)1()ב( 

הגשתבקשותרישום,בפרטלגבימאגריםשבהם 
ההגדרה לפי למחזיקים להיחשב עשויים רבים גורמים
הזהות לפירוט הדרישה את לבטל מוצע המוצעת,
היום אחדממחזיקיהמאגר,הקיימת הספציפיתשלכל
בסעיף לקבוע, מוצע זאת, במקום לחוקצ ע)ב()1( בסעיף
ולפיה חדשה דרישה המוצע, כנוסחו לחוק ע)ב()1א(
שנותנים השירותים סוג את לפרט יש הרישום בבקשת
מחזיקיםבמאגרהמידעלבעלהשליטהבוצמידעכלליזה
יאפשרלרשםלבצעבחינהראשוניתשלפוטנציאלהסיכון
הנחוצים במקרים שרק כך המאגר, בפעילות לפרטיות
יידרשומבעלהשליטהבמאגרפרטיםספציפייםלצורך

המשךהפיקוחאוהבדיקהצ

לפסקאות )1( עד )3( סעיף 7)1(
מוצעלהתאיםאתהסמכותהקיימתשלהרשם  עד )4(
שלאלרשוםמאגרמידע,כאמורבסעיף10)א()1(  ו–)6(
לחוקכתיקונוהמוצעלעיל,למונחיםהחדשים 

המוצעיםבהצעתחוקזוצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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משטרתישראלהודיעה,בתוךשלושהחודשיםמפנייתושלהממונה )1(
אליה,כיהיאאינהמתנגדתלהסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבות

בשלעברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפי )2(
חוקזה,כפישהורהשרהמשפטיםבהסכמתהשרלביטחוןהפנים,ולעניין
הפעלתסמכויותחדירהלחומרמחשבאוהעתקתוכאמורבסעיפים23יב

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

המשפטים שר שהורה ככל נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
בהסכמתהשרלביטחוןהפניםצ

הודעהעלהסמכהלפיסעיףקטן)ה(תפורסםברשומותצ"; )ה1(

בסעיףקטן)ו(,במקום"בעלשלמאגרמידע"יבוא"בעלשליטהבמאגרמידע", )5(
במקום"הרשם,רשאיהרשם"יבוא"הממונה,רשאיהממונה",במקום"בפנקס"יבוא

"במרשם"ובמקום"לבעלהמאגר"יבוא"לבעלהשליטהבמאגר";

סעיףקטן)ז(-בטלצ )ו(

כפישמוצעבסעיף4)2(להצעתהחוק,בעלהשליטה
במאגרמידעשהגישבקשתרישוםיהיהרשאילהמשיך
ולנהלאתהמאגרעדלמתןהחלטהבידיהרשם)ר'סעיף
8)א()2(לחוקכתיקונוהמוצע(צההיפוךהמוצעשלברירת
המחדלהקבועההיוםבחוק,האוסרתעלניהולמאגרמידע
עדלרישומובידיהרשם,מייתראתהצורךבהסדרהקבוע
היוםבסעיף10)ב1(לחוקועלכןמוצעלבטלוצוזהנוסחו

שלסעיף10)ב1(האמור:

ימים 0ע תוך המידע מאגר את הרשם רשם לא ")ב1(
מיוםשהוגשהלוהבקשה,ולאהודיעלמבקשעלסירובו
לרשוםאועלהשהייתהרישוםמטעמיםמיוחדיםשיפרט
את להחזיק או לנהל המבקש יהיה רשאי - בהודעתו

המאגראףשאינורשוםצ"

לפסקה )4(

סעיף10)ה(לחוקקובעכיוםכלהלן:

הרשםיעמודבראשיחידתהפיקוח,והואימנהאת ")ה(
המפקחיםלצורךביצועהפיקוחלפיחוקזה;לאיתמנה
למפקחאלאמישקיבלהכשרהמקצועיתמתאימהבתחום
זה, חוק לפי סמכויות והפעלת מידע ואבטחת מיחשוב
ומשטרתישראללאהביעההתנגדותלמינויומטעמיםשל

שמירהעלבטחוןהציבורצ"

כי ולקבוע האמור 10)ה( סעיף את להחליף מוצע
הממונה,העומדבראשיחידתהפיקוח,יהיהרשאילהסמיך
חוקראומפקח,מקרבעובדיהמדינה,בסמכויותלפיהחוק,
כולןאוחלקןצכמוכןמוצעלקבועתנאיהסמכההולמים
למפקחולחוקר,במתןדגשעלהכשרהראויהלצורךהפעלת
בדברי בהוראות כמקובל מחשב, לחומר חדירה סמכות

חקיקהדומיםאחריםצ

סעיף10)ה1(לחוקקובעכלהלן:

לצורךביצועתפקידיורשאימפקח- ")ה1(

לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )1(
ידיעותומסמכיםהמתייחסיםלמאגרמידע;

להניח סביר יסוד לו שיש למקום להיכנס )2(
חיפוש בו לערוך מידע, מאגר בו מופעל כי
לשם דרוש הדבר כי שוכנע אם חפץ, ולתפוס
על עבירה למנוע וכדי זה חוק ביצוע הבטחת
יחולו זה סעיף לפי שנתפס חפץ על הוראותיו;
הוראותפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(

]נוסחחדש[,תשכ"ט-עוע1;סדריכניסהלמיתקן
כמשמעותה בטחון רשות של למיתקן או צבאי
המשפטים שר ידי על ייקבעו ע1)ג( בסעיף
בהתייעצותעםהשרהממונהעלרשותהבטחון,
לפיהענין;בפסקהזו,"חפץ"-לרבותחומרמחשב,

ופלטכהגדרתםבחוקהמחשבים,תשנ"ה-5עע1;

)2(,לאייכנסלמקום עלאףהוראותפסקה )3(
כאמורהמשמשלמגוריםבלבד,אלאלפיצומאת

שופטשלביתמשפטשלוםצ"

מוצעלבטלאתהסעיףהאמורלנוכחההסדרהמוצע
בפרקיםד'1ו־ד'2אשרמעגןבאופןמפורטאתהסמכויות

שיהיונתונותלמפקחיםולחוקריםשהממונההסמיךצ

לפסקה )6(

10)ז(לחוקקובעכיוםכי"דיןהרשםודיןמי סעיף
האמורה ההוראה המדינה"צ עובד כדין מטעמו שפועל
מתייתרתמאחרשהממונההואעובדהמדינה,ולפיסעיף
10)ה(לחוקכנוסחוהמוצעלעיל,גםהחוקריםוהמפקחים
שהממונהיכוללהסמיךצריכיםלהיותעובדיהמדינהצ

לפיכךמוצעלבטלאתההוראההאמורהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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הוספתסעיפים
10בו־10ג

אחריסעיף10אלחוקהעיקרייבוא:8צ

"איסורשימוש
במידעממאגר

מידעבניגוד
למטרהשלשמה

נמסר

לאישתמשבעלשליטהבמאגרמידעאומחזיקבמאגר,10בצ
אף אדם של הפרטיים ענייניו על ידיעה לרבות במידע,
שאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,שלאלמטרהשלשמה
נמסרו,ולאירשהלאחרמטעמולעשותשימושבמידעאו

בידיעהכאמורצ

איסורשימושאו
החזקהבמידע

ממאגרמידעבלא
הרשאה

ענייניו10גצ על ידיעה לרבות במידע, אדם ישתמש לא )א(
הפרטייםשלאדםאףשאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,
בלאהרשאהמאתבעלהשליטהבמאגרהמידעאובחריגה

מהרשאהכאמורצ

לאיחזיקאדםבמידעאובידיעהעלענייניוהפרטיים )ב(
השליטה בעל של הרשאה בלא מידע, ממאגר אדם, של
זה, לעניין כאמור; מהרשאה בחריגה או המידע במאגר

"החזקה"-למעטהחזקהבאקראיובתוםלבצ"

בסעיף17לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:עצתיקוןסעיף17

הקבועה")ב( האחריותלאבטחתהמידע הוראותלעניין לקבוע רשאי השר )1(
בסעיףקטן)א(ובסעיף17ב)ב(,ובכללזההיקפהוהחובותהכלולותבה,וכןלעניין

דרכיאבטחתהמידעכאמור,ביןהשארבענייניםאלה:

הגנהפיזיתולוגיתעלהמאגר; )א(

ובקשראליו,לרבות במאגרהמידע סדריהניהולוכלליהעבודה )ב(
לענייןקביעהשלהגבלותעלגישהשלמועסקיםלמידעצ

בתקנותלפיפסקה)1(,יכולשייקבעוהוראותשונותלגבימאגריםבעלי )2(
מאפייניםשוניםצ

תקנותלפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשלה,ולענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהלחוקלהסדרת שיחולועלגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-8עע71)להלן-חוקלהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף10אלחוקהעיקרייבוא:8צ
10בו־10ג

"איסורשימוש
במידעממאגר

מידעבניגוד
למטרהשלשמה

נמסר

לאישתמשבעלשליטהבמאגרמידעאומחזיקבמאגר,10בצ
אף אדם של הפרטיים ענייניו על ידיעה לרבות במידע,
שאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,שלאלמטרהשלשמה
נמסרו,ולאירשהלאחרמטעמולעשותשימושבמידעאו

בידיעהכאמורצ

איסורשימושאו
החזקהבמידע

ממאגרמידעבלא
הרשאה

ענייניו10גצ על ידיעה לרבות במידע, אדם ישתמש לא )א(
הפרטייםשלאדםאףשאינהבגדרמידע,ממאגרמידע,
בלאהרשאהמאתבעלהשליטהבמאגרהמידעאובחריגה

מהרשאהכאמורצ

לאיחזיקאדםבמידעאובידיעהעלענייניוהפרטיים )ב(
השליטה בעל של הרשאה בלא מידע, ממאגר אדם, של
זה, לעניין כאמור; מהרשאה בחריגה או המידע במאגר

"החזקה"-למעטהחזקהבאקראיובתוםלבצ"

תיקוןסעיף17בסעיף17לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:עצ

הקבועה")ב( האחריותלאבטחתהמידע הוראותלעניין לקבוע רשאי השר )1(
בסעיףקטן)א(ובסעיף17ב)ב(,ובכללזההיקפהוהחובותהכלולותבה,וכןלעניין

דרכיאבטחתהמידעכאמור,ביןהשארבענייניםאלה:

הגנהפיזיתולוגיתעלהמאגר; )א(

ובקשראליו,לרבות במאגרהמידע סדריהניהולוכלליהעבודה )ב(
לענייןקביעהשלהגבלותעלגישהשלמועסקיםלמידעצ

בתקנותלפיפסקה)1(,יכולשייקבעוהוראותשונותלגבימאגריםבעלי )2(
מאפייניםשוניםצ

תקנותלפיפסקה)1(יותקנובהסכמתראשהממשלה,ולענייןתקנותכאמור )3(
2ו־3בתוספתהראשונהלחוקלהסדרת שיחולועלגופיםהמנוייםבפרטים
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-8עע71)להלן-חוקלהסדרתהביטחוןבגופים

ציבוריים(-גםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ"

סעיף17לחוקהגנתהפרטיותקובעכיבעלמאגר  סעיף 9
מידע,מחזיקבמאגרמידעומנהלמאגרמידע, 
אחראיםלאבטחתהמידעבמאגרצאבטחתמידעמוגדרת
7לחוקכ"הגנהעלשלמותהמידע,אוהגנהעל בסעיף
המידעמפניחשיפה,שימושאוהעתקה,והכלללארשות
כדין"צאבטחתמידעהיאמרכיבמהותיבהגנהמפניפגיעה
בפרטיותמידעבמאגרהמידע,ולכןישלהמקוםמרכזי
בהסדרהלפיפרקב'לחוקצסעיףו3לחוקקובעהסמכה
לקבועתקנותגםבנושאזה,ומכוחוהותקנותקנותאבטחת
מידעצמוצעלהוסיףסעיףהסמכהספציפילהתקנתתקנות

בענייןהאחריותלאבטחתמידעצ

עודמוצעלקבועכיהתקנותלענייןאבטחתמידע
ייקבעובהסכמתראשהממשלה,שהואהשרהממונהעל
תחוםהגנתהסייברועלמערךהסייברהלאומיועלשירות

הביטחוןהכלליצ

כמוכן,תקנותשיחולועלגופיםהמנוייםבפרטים
2ו־3בתוספתהראשונהלחוקלהסדרתהביטחוןבגופים
ציבוריים,התשנ"ח-8עע1)להלן-חוקלהסדרתהביטחון
בגופיםציבוריים(,ייקבעוגםבהתייעצותעםשרהביטחוןצ
הביטחון על הממונה להנחיות כפופים אלה גופים
במערכתהביטחון)להלן-המלמ"ב(בתחוםאבטחתמידעצ
ההתייעצותנועדהלמנועסתירהאוכפלהוראותבנושא

זהצ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348צ 7

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בסעיף17אלחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף17א

בכותרתהשוליים,במקום"בעלים"יבוא"בעלישליטה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעלים"יבוא"בעלישליטה"ובמקום"בעליושלאותו )2(
מאגר"יבוא"בעליהשליטהבאותומאגר";

סעיףקטן)ב(-בטלצ )3(

בסעיף17בלחוקהעיקרי-11צתיקוןסעיף17ב

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אחראיעלהגנתמידע"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"ממונהעלאבטחתמידע)להלן-הממונה("יבוא"אחראי )2(
עלהגנתמידע";

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

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

הוספתפרקיםד'1
עדד'4

לפניסעיף24לחוקהעיקרייבוא:12צ

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

סימן א': הגדרות

בפרקזה-23טצהגדרות

"חוקהמחשבים"-חוקהמחשבים,התשנ"ה-5עע81;

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

"חומרמחשב","מחשב"-כהגדרתםבחוקהמחשבים;

"חפץ"-כהגדרתובפקודתהמעצרוהחיפוש;

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

עלאבטחתהמידעבמאגריםצמוצעלתקןאת 
הסעיףהאמורולהחליףאתתוארושלבעלתפקידכאמור
מ"ממונהעלאבטחתמידע"ל"אחראיעלהגנתמידע",זאת
כדילמנועבלבולבינולביןרשםמאגריהמידעאשרמוצע
לשנותאתתוארולממונהעלהגנתמידע)ר'דבריההסבר

לסעיפים1ו־3להצעתהחוק(צ

"מחזיק כי קובע כיום בנוסחו לחוק 17א)ב( סעיף
שברשותוחמישהמאגרימידעלפחות,החייביםברישום
8,ימסורלרשם,מדישנה,רשימהשלמאגרי לפיסעיף
תצהיר המאגרים, בעלי שמות בציון שברשותו, המידע
עלכךשלגביכלאחדמןהמאגריםנקבעוהזכאיםבגישה
למאגרבהסכםבינולביןהבעלים,ושמושלהממונהעל
האבטחהכאמורבסעיף17ב"צמוצעלבטלהוראהזווכך
מחובת כאמור מאגרים בחמישה המחזיקים את לפטור
הדיווחהשנתיתלרשם,וזאת,ביןהשאר,בשיםלבלנטל
העדכון חובות ובהינתן המחזיקים על מטילה שהיא
מידע, במאגר שליטה ובעל מחזיק על החלות האחרות

כגוןהחובהלדווחעלכלשינויבפרטמהפרטיםשנכללים
בבקשתרישוםמאגרהמידע,לפיסעיףע)ד(לחוקצ

לפרק ד'1 המוצע סעיפים

בירור פיקוח, סמכויות קובע המוצע ד'1 פרק  16 ,12 
בסימן המפורטות הסמכויות ואכיפהצ מינהלי  ו־17 
ב'המוצע,נועדולאפשרפיקוחשוטףעלקיום 
המפורטות המינהלי הבירור בסמכויות החוקצ הוראות
בסימןג'המוצעייעשהשימושבמקרהשקייםיסודסביר
הנאכפות החוק הוראות של הפרה בוצעה כי להניח
במישורהמינהליצבסמכויותהאכיפההפליליותהמפורטות
בסימןד'המוצע,ייעשהשימושבמקרהשהתעוררחשד

לביצועעבירהעלהוראותהחוקצ

לסימנים א' ו־ב'

הסמכויות את כיום מפרט לחוק 10)ה1( סעיף
המיועדותלפיקוחשגרתיעלקיוםהוראותהחוק,כאשר
איןבהכרחחשדאויסודלהניחשהופרואותןהוראות
הפעלת מזומנות לעיתים פליליותצ עבירות שנעברו או

ס"חהתשנ"ה,עמ'וו3צ 8

ס"חהתשנ"ו,עמ'338צ ע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



435 הצעותחוקהממשלה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים;

"נתונימערכת"-נתוניםעלאודותהחזקהוניהולשלמידע
ושלמאגרמידעועלאודותהשימושבהם,ובלבד

שאינםכולליםמידע;

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

סימן ב': סמכויות פיקוח

ד'23יצסמכויותמפקח ב', פרקים לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )א(
ו־ה',רשאימפקחשהוסמךלפיהוראותסעיף10)ה()להלן

-מפקח(-

ומענו שמו את לו למסור אדם מכל לדרוש )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
ידיעהאומסמך;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניואו )3(
למסורלועותקמחומרמחשבהכוללנתונימערכת
אומידעמדגמי;מידעמדגמילפיסעיףזהלאייאסף

בהיקףהעולהעלהנדרשלמימושתכליותהפיקוח;

להיכנסלמקוםשישלויסודסבירלהניחשקיים )4(
בומאגרמידעאושנעשהבושימושבמאגרמידע,
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעל

פיצושלביתמשפטצ

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים;

"נתונימערכת"-נתוניםעלאודותהחזקהוניהולשלמידע
ושלמאגרמידעועלאודותהשימושבהם,ובלבד

שאינםכולליםמידע;

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

סימן ב': סמכויות פיקוח

ד'23יצסמכויותמפקח ב', פרקים לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )א(
ו־ה',רשאימפקחשהוסמךלפיהוראותסעיף10)ה()להלן

-מפקח(-

ומענו שמו את לו למסור אדם מכל לדרוש )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
ידיעהאומסמך;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניואו )3(
למסורלועותקמחומרמחשבהכוללנתונימערכת
אומידעמדגמי;מידעמדגמילפיסעיףזהלאייאסף

בהיקףהעולהעלהנדרשלמימושתכליותהפיקוח;

להיכנסלמקוםשישלויסודסבירלהניחשקיים )4(
בומאגרמידעאושנעשהבושימושבמאגרמידע,
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעל

פיצושלביתמשפטצ

סמכויותפיקוחשגרתיותאלהיכולהלהעלותכיאכןקיים
חשדלביצועעבירהאויסודסבירלהניחכיבוצעההפרה,
דברשיקיםאתהבסיסלהפעלתסמכויותהבירורהמינהלי

אוסמכויותהאכיפהבהתאמהצ

לחוקצ 10)ה1( סעיף את מחליף המוצע 23י סעיף
מאגרי על השגרתי הפיקוח סמכויות על מוסיף הסעיף
המידעשהיוכלולותבסעיף10)ה1(האמור,אתהסמכות
לדרושהזדהותואתהסמכותלדרושהצגהאומסירהשל
עותקמחומרמחשבהכוללנתונימערכתאומידעמדגמיצ
סמכויותהחיפושוהתפיסהשהיוכלולותבסעיף10)ה1(
לחוקיחדעםסמכויותהפיקוח,מעוגנותבמסגרתהצעת
החוקבסימניםנפרדים,מאחרשסמכויותאלההןסמכויות
המופעלותבעתשקייםחשדלביצועעבירהאויסודסביר

להניחשבוצעההפרהצ

כאמורלעיל,מוצעלהסמיךמפקחיםשהוסמכולכך
עלידיהממונה,לדרושהצגהאומסירהשלעותקמחומר
מחשבהכוללנתונימערכתאומידעמדגמיצנתונימערכת
הםנתוניםטכנייםשאינםכולליםמידעאישיעלאודות
במאגר החוק הוראות קיום לבירור דרושים והם אדם,

המידעהממוחשב,לגביאופןהשימושבמידעצהדרךלבחון
נושאי פרטיות על תוךשמירה החוק, בהוראות עמידה
המידעבמאגר,היא,ביןהשאר,באמצעותבדיקתהכללים
המוגדריםבמערכתהמידעוסוגהמידעהשמורבמערכת
המבוצעות השונות העיבוד פעולות ובחינת המידע,
במידעצלגביבחינתאבטחתהמידע,ישצורךבבדיקהשל
אופןהמימושבפועלשלעקרונותאבטחתהמידע,למשל

אופןהגדרתהרשאותהגישהלמידעצ

של להצגה הכוונה ככלל, - מדגמי למידע אשר
עותקמחומרמחשבהכוללשדותאקראיים,אולמסירתו
לצורךבדיקהמדגמיתשלהמידעהנשמרבמאגר,אולצורך
היבטיםאחריםשלהפיקוחעלהניהולוהשימושבמידע
במאגרצכדילצמצםלמינימוםאתהפגיעההאפשריתבזכות
שבמאגרי המידע נושאי ושל המפוקחים של לפרטיות
המידעהמפוקחים,מוצעכימידעמדגמיייאסףבהיקף
הנדרשלמימושתכליותהפיקוחבלבדצכמוכן,מוצעכי
המידעהמדגמישנמסראושנאסףיימחק,ככלל,ממאגרי
כאשראינונדרשעודבאופןסביר הממונה המידעשל

להמשךהליכיהפיקוחצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'284צ 10
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אושנאסףלפי ימחקמידעמדגמישנמסר הממונה )ב(
סעיףזה,כאשראינונדרשעודבאופןסבירלהמשךהליכי
הפיקוח,ולכלהיותרבתוך3שניםממועדמסירתואואיסופו,
אלאאםכןהמידענדרשלצורךהליכיםלפיסימניםג'אוד'

לפרקזהאולפיפרקד'3צ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרק23יאצזיהוימפקח )א(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

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

ישבידותעודההחתומהבידיהממונה,המעידה )2(
עלתפקידוועלסמכויותיושלמפקח,שאותהיציגעל

פידרישהצ

חובתההזדהותלפיסעיףקטן)א(לאתחולאםקיומה )ב(
עלוללגרוםלאחדמאלה:

סיכולביצועהסמכותבידיהמפקח; )1(

פגיעהבביטחוןהמפקחאובביטחוןאדםאחרצ )2(

חובת את מפקח קיים לא שבשלה הנסיבה חלפה )ג(
ההזדהותכאמורבסעיףקטן)ב(,יקייםהמפקחאתחובתו

כאמור,מוקדםככלהאפשרצ

סימן ג': סמכויות בבירור מינהלי

צולחיפוש
ולחדירהלחומר

מחשב

היהלמפקחששימשבתפקידובמשךשנתייםלפחות,23יבצ )א(
אולעובדהכפוףישירותלממונה,שהואבעלניסיוןדומה
ומתקיימותלגביוהוראותסעיף10)ה(,שהממונההסמיךלכך
)להלן-מפקחבכיר(,יסודסבירלהניחכיבוצעההפרהשל
הוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג,רשאי
הואלבקשמביתהמשפטצוחיפושותפיסהאוצוחדירה
לחומרמחשבלפיסעיפים23)1(,23או־24לפקודתהמעצר
והחיפוש,ולבצעםבעצמואובאמצעותמפקחאחר;הודעה

עלהסמכהלפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותצ

שימוש יעשה מפקח כי לקבוע מוצע 23יא בסעיף
בסמכויותיולפיסימןב'המוצע,רקבעתמילויתפקידוורק
אםקייםאתחובתההזדהותהקבועהבסעיףזה,כלומר,אם
בעתהפעלתהסמכותכאמורהמפקחעונדבאופןגלויתג
המזההאותוואתתפקידווישבידותעודההחתומהעל
ידיהממונההמעידהעלתפקידווסמכויותיוכמפקחצכמו
כןמוצעלחייבאתהמפקחלהציגתעודהזועלפידרישהצ

עלאףהאמור,מוצעלסייגאתחובתהמפקחלענוד
תגגלויולשאתתעודהחתומהכאמור,במקרהשמילוי
נועד זה סייג הסמכותצ ביצוע את לסכל עלול החובה
להתמודדעםמצביםשבהםעצםההזדהותכמפקחעלולה
לסכלאתהאפשרותלהפעלתסמכויותהפיקוחצנוסףעל
כך,מוצעכיהחובהלהזדהותכאמורלאתחולכאשרקיים

או המפקח בביטחון לפגיעה תגרום ההזדהות כי חשש
בביטחוןאדםאחרצ

לבסוף,מוצעלקבועכימשחלפוהנסיבותשמנעואת
הזדהותהמפקח,עליולהזדהותמוקדםככלהאפשרצ

לסימן ג'

בשניםהאחרונותהתחדדהצורךבמציאתמנגנוני
אכיפהחלופייםלהליךהפלילי,שיאפשרותגובהמהירה,
זאת בעקבות החוקצ הוראות להפרת ומידתית יעילה
נקבעובחיקוקיםשוניםמנגנוניםחלופייםלהליךהפליליצ
ההתפתחויותבתחוםהשימושבמאגרימידעמחייבותאף

הןמתןכליםלאכיפהיעילהבידיהממונהצ

של מנגנון הוא הפלילי להליך החלופי המנגנון
כי להבטיח וכדי כך, לשם מינהליותצ סנקציות הטלת
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בהפעלתסמכויותיולפיסעיףקטן)א(יחולועלהמפקח )ב(
הבכירהוראותסעיף23יא,בשינוייםהמחויביםצ

אופןביצועחדירה
לחומרמחשב

והעתקתו

עלביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהלחומרמחשבאו23יגצ
העתקתולפיסימןזה,יחולוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
וכן והחיפוש המעצר לפקודת ו־45 31 ,28 עד ו2 ו–)ב(,
הוראותהפרקהרביעי,למעטסעיף32,לפקודההאמורה,
בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:הסמכויותהנתונות
לשוטריהיונתונותלמפקחוהסמכויותהנתונותלקציןיהיו

נתונותלמפקחבכירצ

סימן ד': סמכויות אכיפה

היהלחוקרשהוסמךלפיהוראותסעיף10)ה()להלן-23ידצסמכויותאכיפה )א(
חוקר(,יסודסבירלחשדשנעברהעבירהלפיפרקיםב'או

ד'4,רשאיהוא-

או כאמור לעבירה הקשור אדם כל לחקור )1(
שעשויותלהיותלוידיעותהנוגעותלעבירהכאמור;
עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3
לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(11והוראותחוק
סדרהדיןהפלילי)חקירתחשודים(,התשס"ב-122002,

בשינוייםהמחויבים;

לתפוסכלחפץשישלויסודסבירלהניחשהוא )2(
חפץהקשורלעבירהכאמור;

בהפעלתסמכויותיולפיסעיףקטן)א(יחולועלהמפקח )ב(
הבכירהוראותסעיף23יא,בשינוייםהמחויביםצ

אופןביצועחדירה
לחומרמחשב

והעתקתו

עלביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהלחומרמחשבאו23יגצ
העתקתולפיסימןזה,יחולוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
וכן והחיפוש המעצר לפקודת ו־45 31 ,28 עד ו2 ו–)ב(,
הוראותהפרקהרביעי,למעטסעיף32,לפקודההאמורה,
בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:הסמכויותהנתונות
לשוטריהיונתונותלמפקחוהסמכויותהנתונותלקציןיהיו

נתונותלמפקחבכירצ

סימן ד': סמכויות אכיפה

היהלחוקרשהוסמךלפיהוראותסעיף10)ה()להלן-23ידצסמכויותאכיפה )א(
חוקר(,יסודסבירלחשדשנעברהעבירהלפיפרקיםב'או

ד'4,רשאיהוא-

או כאמור לעבירה הקשור אדם כל לחקור )1(
שעשויותלהיותלוידיעותהנוגעותלעבירהכאמור;
עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3
לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(11והוראותחוק
סדרהדיןהפלילי)חקירתחשודים(,התשס"ב-122002,

בשינוייםהמחויבים;

לתפוסכלחפץשישלויסודסבירלהניחשהוא )2(
חפץהקשורלעבירהכאמור;

הטלתהסנקציותתתבססעלתשתיתראייתיתמתאימה
אותו שישמשו סמכויות לממונה ליתן נדרש ומספיקה,
לאיסוףתשתיתראייתיתזוצכליהפיקוחהקיימיםלאתמיד
שגרתי,אלא בפיקוח שכןלאמדובר לכך, נותניםמענה
במקריםשבהםקייםיסודסבירלהניחשבוצעההפרהשל
הוראותהחוק,וכןלנוכחסוגהפעילותשעליההממונה
מפקחצלפיכך,מוצעבמסגרתהבירורהמינהלילתתלמפקח
ששימשבתפקידובמשךשנתייםלפחותאולעובדהרשות
להגנתהפרטיותשהואבעלניסיוןדומהומתקיימיםלגביו
לכך הסמיך שהממונה מפקח, לתפקיד הכשירות תנאי
)להלן-מפקחבכיר(,סמכויותרחבותיותרמהסמכויות
הנתונותלמפקחיםמכוחסימןב'לצורךהפיקוחהשגרתיצ
כך,מוצעלהסמיךמפקחבכירכאמורלבקשמביתהמשפט
צוחיפושותפיסהאוצוחדירהלחומרמחשבלפיסעיפים
23עד24לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסח
וחיפוש(, מעצר פקודת - )להלן התשכ"ט-עוע1 חדש[,

ולבצעםבעצמואובאמצעותמפקחאחרצ

כןמוצעלהחילעלהמפקחהבכירשהממונההסמיך
בהפעילו מפקח על החלה ההזדהות חובת את כאמור

סמכותלפיסימןב'המוצע,עלהסייגיםלהצ

מאחרשמוצעבסימןג'להקנותלמפקחהבכיר,בין
השאר,סמכותלבצעצוחדירהלחומרמחשב,מוצעכי
הממונהיוכללהסמיךלתפקידזה,נוסףעלמפקחיםעם

שלהרשותשמתקיימים שנתיים,רקעובדים של ניסיון
התנאים גם כאמור, הניסיון דרישת על נוסף לגביהם,
המפורטיםבסעיף10)ה(לחוקכתיקונוהמוצעבסעיף7)4(
הכשרה השאר בין כוללים אלה תנאים החוקצ להצעת

ראויהלצורךהפעלתסמכותחדירהלחומרמחשבצ

לסימן ד' 

לסעיף 23יד

בחוקהגנתהפרטיותלאמוקנותהיוםלרשםאולמי
מטעמוסמכויותחקירהפליליותצסמכויותאכיפהכאמור
נתונותכיוםלרשויותרגולטוריותבעלותהתמחותייחודית,
המסיםצ ורשות התחרות רשות ערך, ניירות רשות ובהן
הסמכויותהמוקנותכיוםלחוקריהרשותלהגנתהפרטיות,
לשםביצועחקירותפליליות,נתונותלהםמכוחהסמכה
פרטניתמאתהשרלביטחוןהפניםמכוחפקודתהפרוצדורה
הפלילית)עדות(צסמכותזואינהמלווהבסמכויותאכיפה
פליליותנוספותהנדרשותלצורךביצועחקירהפלילית

בתחוםמאגריהמידעצ

שהממונה לחוקרים להקנות מוצע לכך, בהתאם
10)ה(לחוקכתיקונוהמוצע,סמכויות הסמיךלפיסעיף
סמכות עיכוב, סמכות חפצים, לתפיסת סמכות חקירה,
הממונה, למשרדי החוקר אל להתלוות מאדם לדרוש

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(ע43,)א(7ו4צ 11

ס"חהתשס"ב,עמ'8ו4צ 12

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לבקשמביתהמשפטצוחיפושותפיסהאוצו )3(
חדירהלחומרמחשבלפיסעיפים23עד24לפקודת

המעצרוהחיפוש,ולבצעוצ

עלביצועחיפוש,תפיסתחפץוחדירהלחומרמחשבאו )ב(
העתקתולפיסעיףזה,יחולוהוראותסעיפים23א,24)א()1(
ו–)ב(,ו2עד31,28ו־45וכןהוראותהפרקהרביעי,לפקודת
אלה: ובשינויים המחויבים, בשינויים והחיפוש, המעצר
הסמכויותהנתונותלשוטריהיונתונותלחוקרוהסמכויות
הנתונותלקציןיהיונתונותלחוקרששימשבתפקידובמשך
שנתייםלפחותאולעובדהכפוףלממונה,שהואבעלניסיון
שהממונה 10)ה(, סעיף הוראות לגביו ומתקיימות דומה
על הודעה בכיר(; חוקר - )להלן זה סעיף לעניין הסמיך

הסמכהלפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותצ

היהלחוקריסודסבירלחשדשאדםעברעבירהלפי )ג(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואלעכבוכדילברראתזהותו
ומענואוכדילחוקרובמקוםהימצאו;היההזיהויבלתי
מספיקאושלאניתןלחקוראתאותואדםבמקוםהימצאו,
רשאיהחוקרלדרושמאותואדםלהתלוותאליולמשרדי
הממונהאולזמנולמשרדיהממונהלמועדאחרשיקבע;
מישזומןלמשרדיהממונה,יתייצבבמועדשזומןאליו;על
עיכובלפיסעיףקטןזהיחולוהוראותסעיפיםוו,7ו,ו־72
עד74לחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:
הסמכויותהנתונותלשוטריהיונתונותלחוקרוהסמכויות

הנתונותלקציןהממונהיהיונתונותלחוקרבכירצ

וצו ותפיסה חיפוש לביצוע שיפוטי צו לבקש וסמכות
מותנית אלה סמכויות הפעלת מחשבצ לחומר חדירה

בתנאיםהמנוייםבגוףסעיףההסמכהצ

הנלוות הסמכויות 23יד)ב(, בסעיף המוצע פי על
לסמכויותהחקירההנזכרות,הנתונותלשוטרלפיפקודת
כאמור והסמכויות לחוקר, נתונות יהיו וחיפוש, מעצר
הנתונותלקציןיהיונתונותלגורםבכיריותר-חוקרבעל
ניסיוןשלשנתייםלפחותאועובדהרשותבעלניסיוןדומה
שמתקיימיםלגביותנאיהכשירותלשמשחוקר,ושהממונה

הסמיךלענייןזה)להלן-חוקרבכיר(צ

סמכותהעיכובשבסעיף23יד)ג(ו־)ד(המוצע,מהווה
מוגבלת העיכוב סמכות החקירהצ לסמכות משלים כלי
למטרותהעיכובהקבועותבחוקהמעצרים:בירורזהותו
ומענושלהמעוכבאוחקירתהמעוכבבמקוםהימצאוצכמו
כןמוצעלהסמיךאתהחוקרלזמןאתהמעוכבלמשרדי
הממונהלמועדאחר,במקריםשבהםהזיהויאינומספיק

אושלאהיהניתןלחקוראותובמקוםהימצאוצ

סעיפיהעיכובמבחיניםביןעיכובעדלעיכובחשודצ
בנוגעלעדשאינוחשודסמכותהעיכובמצומצמתיותר,
מאחרשההצדקהלהגבלתחירותופחותהצבהתאםלתפיסה
זו,ניתןלזמןעדלמועדסביראחרשייקבע,בדומהלסעיף

8ולחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,
התשנ"ו-ועע1)להלן-חוקהמעצרים(צככלשמדוברבחשוד
ניתןלדרושכייתלווהלחוקרלמשרדיהממונהכדילאפשר
במועד התייצבותו את וכן העבירה של מיידית חקירה
7ולחוקהמעצריםצעודמבהירה שנקבע,בדומהלסעיף
הצעתהחוקכימישזומןלחקירה,ביןשהואחשודובין
שהואעד,מחויבלהתייצבבמועדשזומןאליובמשרדי

הממונהצ

בדומהלסמכויותהחקירה,מוצעכיהסמכותהנתונה
לעיכוב, הנוגע בכל הממונה לקצין המעצרים חוק לפי

תהיהנתונהלחוקרבכירצ

בסעיף23טומוצעלקבועחובותשיחולועלהחוקר
בעתהפעלתסמכויותיולפיסימןד'המוצע,וזאתבדומה
לחובותהחלותעלמפקחהמפעילסמכויותפיקוחלפיסימן
ב'המוצעצבהתאם,חוקריוכללעשותשימושבסמכויותיו
חובת את קיים אם ורק תפקידו מילוי בעת רק כאמור
ההזדהותהקבועהבסעיף23יאכנוסחוהמוצעצנוסףעל
תעודההמעידה זיהויולהציג תג עצםהדרישהלענוד
עלהסמכויותעלפידרישה)אשרחלהכאמורעלמפקח(,
מוצעשחוקריידרשגםללבושמדים)שאינםנחזיםלמדי

משטרה(צ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לפי עבירה שנעברה לחשד סביר יסוד לחוקר היה )ד(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואלעכבאדםשיכוללמסורלו
ומענו זהותו את לברר כדי עבירה, לאותה הנוגע מידע
וכדילחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואלזמןאותו
למשרדיהממונהלמועדסביראחרשיקבעלצורךביצוע
אותןפעולות;מישזומןלמשרדיהממונה,יתייצבבמועד
הוראות יחולו זה קטן סעיף לפי עיכוב על אליו; שזומן
סעיפים8וו־72עד74לחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,
נתונות הנתונותלשוטריהיו הסמכויות ובשינוייםאלה:
נתונות יהיו הממונה לקצין הנתונות והסמכויות לחוקר

לחוקרבכיר;לענייןזה,"מידע"-נתוניםמכלסוגשהואצ

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

משטרה"לענייןהוראותחוקהמעצריםצ

חוקרלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסימן23טוצזיהויחוקר )א(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

מתקייםלגביוהאמורבסעיף23יא)א(,בשינויים )1(
המחויבים;

שהורה ובצורה בצבע חוקר, מדי לובש הוא )2(
אינם כאמור שהמדים ובלבד זה, לעניין הממונה

נחזיםלהיותמדימשטרהצ

הוראותסעיף23יא)ב(ו–)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים, )ב(
לענייןהחובותכאמורבסעיףקטן)א(צ

סימן ה': שונות

הסתייעותבעובד
חיצוני

לשםפיקוחעלמילויההוראותלפיפרקיםב',ד'ו־ה'23טזצ )א(
ולשםהפעלתסמכויותיולפיסימןב'ופרקד'3,רשאיהממונה
להסתייעבאדםשאינועובדהמדינה,ושבידואישורשניתן

לולפיהוראותסעיףקטן)ז()להלן-עובדחיצוני(צ

בהתאם הממונה, של מטעמו יפעל חיצוני עובד )ב(
להנחייתוולהוראותיוותחתפיקוחוצ

לפי עבירה שנעברה לחשד סביר יסוד לחוקר היה )ד(
פרקיםב'אוד'4,רשאיהואלעכבאדםשיכוללמסורלו
ומענו זהותו את לברר כדי עבירה, לאותה הנוגע מידע
וכדילחקוראותובמקוםהימצאו;וכןרשאיהואלזמןאותו
למשרדיהממונהלמועדסביראחרשיקבעלצורךביצוע
אותןפעולות;מישזומןלמשרדיהממונה,יתייצבבמועד
הוראות יחולו זה קטן סעיף לפי עיכוב על אליו; שזומן
סעיפים8וו־72עד74לחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,
נתונות הנתונותלשוטריהיו הסמכויות ובשינוייםאלה:
נתונות יהיו הממונה לקצין הנתונות והסמכויות לחוקר

לחוקרבכיר;לענייןזה,"מידע"-נתוניםמכלסוגשהואצ

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

משטרה"לענייןהוראותחוקהמעצריםצ

חוקרלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסימן23טוצזיהויחוקר )א(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

מתקייםלגביוהאמורבסעיף23יא)א(,בשינויים )1(
המחויבים;

שהורה ובצורה בצבע חוקר, מדי לובש הוא )2(
אינם כאמור שהמדים ובלבד זה, לעניין הממונה

נחזיםלהיותמדימשטרהצ

הוראותסעיף23יא)ב(ו–)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים, )ב(
לענייןהחובותכאמורבסעיףקטן)א(צ

סימן ה': שונות

הסתייעותבעובד
חיצוני

לשםפיקוחעלמילויההוראותלפיפרקיםב',ד'ו־ה'23טזצ )א(
ולשםהפעלתסמכויותיולפיסימןב'ופרקד'3,רשאיהממונה
להסתייעבאדםשאינועובדהמדינה,ושבידואישורשניתן

לולפיהוראותסעיףקטן)ז()להלן-עובדחיצוני(צ

בהתאם הממונה, של מטעמו יפעל חיצוני עובד )ב(
להנחייתוולהוראותיוותחתפיקוחוצ

בדומהלדרישותהחלותעלמפקח,גםדרישותאלה
יהיועלפיהמוצעכפופותלסייגים,כךשהחוקרלאיידרש
לקיימןאםהדברעלוללסכלאתהפעלתהסמכותאואם
או בביטחונו לפגיעה תגרום ההזדהות כי חשש קיים
בביטחוןאדםאחרצעםזאת,מוצעכימשחלפוהנסיבות
שמנעואתהזדהותהחוקר,הואיידרשלהזדהות)ובכלל

זהללבושמדים(מוקדםככלהאפשרצ

לסימן ה'

לסעיף 23טז

בסעיףזהמוצעלקבועאתסמכותהממונהלהסתייע
לאפשר כדי המדינהצ עובד אינו אם גם חיצוני, בעובד

סמכויותיו, את ולהפעיל תפקידו את לבצע לממונה
נדרשריכוזכוחאדםבעלמומחיותמקצועיתבתחומים
טכנולוגייםשונים,בדגשעלתחוםאבטחתהמידע,אשר
יסייעלמפקחיהרשותבביצועעבודתםהשוטפת,במסגרת
מוצע הליךשלפיקוחמינהליאובירורמינהליצלפיכך
לקבועבסעיףקטן)א(אתסמכותהממונהלהסתייעבעובד

חיצוני,כלומר,באדםשאינועובדהמדינהצ

עלפיהמוצעבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,העובדהחיצוני
יפעלמטעמושלהממונה,בהתאםלהנחייתוולהוראותיו
של הכרוכהבהפעלה סמכות ולאיפעיל פיקוחו, ותחת

שיקולהדעתשניתןלממונהלפידיןצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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עובדחיצונילאיפעילסמכותהכרוכהבהפעלהשל )ג(
שיקולהדעתשניתןלממונהלפידיןצ


הרואהאתעצמונפגעמפעולהשלעובדחיצוני,רשאי )ד(

לפנותבתלונהמנומקת,בכתב,לממונהצ

לעניין המדינה עובדי כדין חיצוני עובד של דינו )ה(
ההוראותהנוגעותלעובדיהציבורבחוקהעונשין,התשל"ז-

77ע131)להלן-חוקהעונשין(צ

לשםסיועלממונהלפיסעיףזה,רשאיעובדחיצוני )ו(
לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמך,

ובלבדשניתןלכךאישורמראשמאתמפקחצ

הממונהרשאילתתאישורלשמשעובדחיצונילמי )ז(
שמתקיימיםבוכלאלה:

הואבעלניסיוןומומחיותמתאימים; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
חומרתהאונסיבותיההואאינוראוילשמשעובד
חשד בשל פלילי הליך נגדו שמתנהל או חיצוני

לביצועעבירהכאמור;

הואלאעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין, )3(
במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידולפיסעיףזה
לביןענייןאישיאחראותפקידאחרשלו;לענייןזה-

"ענייןאישי",שלעובדחיצוני-לרבותענייןאישישל
קרובואוענייןשלגוףשכלאחדמאלהמנהלים
אועובדיםאחראיםבו,אושלגוףשישלהםבו
חלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכות

למנותמנהלאובזכותההצבעה;

ניתן שבה הדרך את להסדיר מוצע )ד( קטן בסעיף
לפנותלממונהבתלונהעלעובדחיצוניצ

בסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכידינושלעובדחיצוני
לעובדי הנוגעות ההוראות לעניין המדינה עובד כדין
הציבורבחוקהעונשין,התשל"ז-77ע1,כגוןלענייןגילוי

בהפרתחובהצ

בסעיףקטן)ו(מוצעלהקנותלעובדחיצוני,לשםסיוע
לממונה,סמכותדרישתמידעומסמכים,ובלבדשהפעלת
הסמכותכאמורתאושרמראשבידימפקח)שהוסמךלפי
10)ה(לחוק(צבמסגרתהסיועכאמור,רשאיהעובד סעיף
החיצונילהתלוותלמפקחבעתכניסתולמקוםשישלמפקח
יסודסבירלהניחשקייםבומאגרמידעאושנעשהבו
שימושבמאגרמידעלפיסעיף23י)א()4(המוצעצסמכות
מהגוף לדרוש החיצוני לעובד תאפשר המידע דרישת
למתווה בהתאם רלוונטיים ומסמכים ידיעות המפוקח
זה, במקרה ובאישורוצ המפקח ידי על שנקבע הפיקוח

עם ובתיאום באישור תיעשה מסמך או ידיעה דרישת
המפקחהנוכחבמקום,אשרמנהלאתהליךהפיקוחעל

כלשלביוצ

הפעלתהסמכותלדרישתהידיעותוהמסמכיםעל
ידיהעובדהחיצוניתתאפשרגםבשלבהבירורהמינהלי,

כאשרמופעלותסמכויותהפיקוחצ

בסעיףקטן)ז(מוצעיםתנאיהכשירותשעובדחיצוני
יידרשלעמודבהםצעלפיהמוצעעלעובדכאמורלהיות
בעלניסיוןומומחיותמתאימיםצכמוכן,מוצעכיהממונה
לאייתןאישורלשמשעובדחיצונילמישהורשעבעבירה
פליליתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו
ראוילשמשעובדחיצוני,אושמתנהלנגדוהליךפלילי
בשלחשדלביצועעבירהכאמורצכמוכןלאיינתןאישור
לשמשעובדחיצונילמישעלוללהימצאבמצבשלניגוד
ענייניםביןמילויתפקידוכעובדחיצונילביןענייןאישי

אחראותפקידאחרשלוצ

ס"חהתשל"ז,עמ'ו22צ 13

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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"קרוב",שלעובדחיצוני-בןזוג,הורה,הורההורה,
זוג,ילד,אחאואחות,אואדם הורהשלבן
אחרהסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגאוילדשל

כלאחדמהםצ

הפעלתסמכויות
לפיפרקד'1

בתקופתבחירות
בנוגעלמאגרמידע

שמפלגההיא
בעלתהשליטהבו

מפקח,מפקחבכיראוחוקרלאיפעילסמכותהנתונה23יזצ )א(
לולפיסעיפים23י)א()4(,23יבאו23יד)א()3(,לפיהעניין,
היא מפלגה אשר מידע מאגר לעניין בחירות, בתקופת
בעלתהשליטהבו,אלאבאישוריושבראשועדתהבחירות

המרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אלאאםכןמצאכיהפעלתהסמכותכאמור
בותפגעבאופןמהותיביכולתהשלהמפלגההנוגעתבדבר
להתמודדבבחירותאולנהלאתהקשרעםציבורהבוחרים,
וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעולהעלהסיכוןלפגיעה
העומד הציבורי באינטרס לפגיעה הסיכון ועל בפרטיות
בבסיסהפעלתהסמכות;יושבראשועדתהבחירותהמרכזית

רשאילהתנותאישורכאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרידיןלעניין

הליכיםלפיסעיףזהצ

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

"קרוב",שלעובדחיצוני-בןזוג,הורה,הורההורה,
זוג,ילד,אחאואחות,אואדם הורהשלבן
אחרהסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגאוילדשל

כלאחדמהםצ

הפעלתסמכויות
לפיפרקד'1

בתקופתבחירות
בנוגעלמאגרמידע

שמפלגההיא
בעלתהשליטהבו

מפקח,מפקחבכיראוחוקרלאיפעילסמכותהנתונה23יזצ )א(
לולפיסעיפים23י)א()4(,23יבאו23יד)א()3(,לפיהעניין,
היא מפלגה אשר מידע מאגר לעניין בחירות, בתקופת
בעלתהשליטהבו,אלאבאישוריושבראשועדתהבחירות

המרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אלאאםכןמצאכיהפעלתהסמכותכאמור
בותפגעבאופןמהותיביכולתהשלהמפלגההנוגעתבדבר
להתמודדבבחירותאולנהלאתהקשרעםציבורהבוחרים,
וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעולהעלהסיכוןלפגיעה
העומד הציבורי באינטרס לפגיעה הסיכון ועל בפרטיות
בבסיסהפעלתהסמכות;יושבראשועדתהבחירותהמרכזית

רשאילהתנותאישורכאמורבסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרידיןלעניין

הליכיםלפיסעיףזהצ

פרק ד'2: פיקוח ובירור מינהלי בגופים ביטחוניים

לסעיף 23יז

סמכויות הפעלת שעניינו הסדר בחוק לעגן מוצע
לפיפרקד'1המוצע,בתקופתבחירות,בנוגעלמאגרמידע
שמפלגההיאבעלתהשליטהבוצהסדרזהתכליתולהבטיח
אתההגנההראויהעלהזכותלפרטיותוהאינטרסהעומד
בבסיסהפעלתהסמכותהרלוונטית,אלמולהצורךשל
מפלגהלהתמודדבבחירותולנהלאתהקשרעםציבור
הבוחריםצמוצעלקבועכימפקח,מפקחבכיראוחוקר,לפי
העניין,יוכלולהפעילאתהסמכותהנתונהלהםלביצוע
פיקוחבמקום,להגשתבקשהלמתןצוחיפושותפיסהאו
צוחדירהלחומרמחשבבמסגרתהפעלתסמכותהבירור
המינהליאובמסגרתהפעלתסמכויותהאכיפה,כלפימאגר
מידעשמפלגההיאבעלתהשליטהבו,רקלאחרשהממונה
פנהאליושבראשועדתהבחירותהמרכזית)להלן-יושב
ראשועדתהבחירות(,וקיבלאתאישורולהפעלתהסמכות
האמורהציובהרכיהסדרזהיחולעלפיהמוצעגםעל

מאגרמידעהמוחזקעלידימחזיקמטעמהשלמפלגהצ

הבחירות ועדת ראש יושב כי לקבוע מוצע עוד
ייתןאישורלהפעלתהסמכותהאמורה,אלאאםכןמצא
של ביכולתה מהותי באופן תפגע זו סמכות הפעלת כי
המפלגהבעלתהשליטהבמאגרלהתמודדבבחירותאו
לנהלאתהקשרעםציבורהבוחרים,וכיעוצמתהפגיעה
הצפויהעולהעלהסיכוןלפגיעהבפרטיותועלהסיכון

לפגיעהבאינטרסהציבוריהעומדבבסיסהפעלתהסמכות
ועדת ראש יושב כי לקבוע מוצע כן כמו הרלוונטיתצ
הבחירותיוכללהתנותאתהאישורהאמורבתנאים)כגון,
חלק לגבי רק תופעל במקום הפיקוח סמכות כי לקבוע

מהמקוםהמדובר(צ

הבחירות, ועדת ראש יושב את להסמיך מוצע גם
באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרי

דיןלענייןהליכיםלפיסעיףזהצ

לפרק ד'2 המוצע

פרקזהקובעמודללפיקוחובירורמינהליבגופים
גופים לעניין מיוחד הסדר בגיבוש הצורך ביטחונייםצ
אלהנובעמכךשחלקניכרמפעולתםהמסווגתשלגופים
ביטחונייםנוגעלמאגרימידע,וחשיפהשלגורםחיצוני

למידעעלולהלהביאלפגיעהבביטחוןהמדינהצ

ועםזאת,קיימתחשיבותמיוחדתלפיקוחולאכיפה
שלהוראותהחוקהנוגעותלמאגרימידע,שמטרתןלהעניק
הגנהראויהלפרטיותםשלנושאיהמידעבמאגריםאלהצ
בגופים שמדובר מקום תוקף משנה מקבלים הדברים
ביטחוניים,אשרכחלקמפעילותםולצורךמילויתפקידם

אוספיםבאופןשיטתימידערבעלאנשיםצ

מתוךהבנהשלהקושיהמיוחדבענייןזה,מוצעלאמץ
מודלשלפיקוחפנימיבגופיםביטחונייםצעלפימודלזה,

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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תחולהעלגופים
ביטחוניים

בסעיףזה-23יחצ )א(

"גוףביטחוני"-אחדמאלה:

משטרתישראל; )1(

צבאההגנהלישראל; )2(

שירותהביטחוןהכללי; )3(

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים; )4(

מערךהסייברהלאומיכהגדרתובחוקלהסדרת )5(
הביטחוןבגופיםציבוריים;

הרשותלהגנהעלעדים; )ו(

שירותבתיהסוהר; )7(

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלו; )8(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה, )ע(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעליםהנכלליםבצושהוציאשרהביטחוןלפי )10(
)3(בתוספתהראשונהלחוקלהסדרתהביטחון פרט
בגופיםציבוריים,ואשרשרהביטחוןהודיעעליהם

לשר;

גוףאחרשקבעשרהביטחון,בצו,בהסכמתשר )11(
המשפטיםצ

הוראותסימניםב'ו־ג'בפרקד'1לאיחולועל)ב( )1(
גופיםביטחוניים,והפיקוחוהבירורהמינהליבגופים

ביטחונייםיבוצעולפיהוראותפרקזהצ

פעולותהפיקוחיבוצעועלידימפקחפרטיותשהואעובד
הגוףהביטחוני,בהתאםלהנחיותהממונהצממצאיהמפקח
ידווחולממונהציובהרכיהוראותהחוקחלותבמלואןעל
הגופיםהביטחונייםופרקזהקובעאתהאופןשבויבוצעו

פעולותהפיקוחוהבירורהמינהליבהנחייתהממונהצ

לסעיף 23יח

מוצעלקבועאתזהותהגופיםהביטחונייםשלגביהם
יחולוהוראותהפרקהמוצעצהגופיםהם:משטרתישראל,
המוסד הכללי, הביטחון שירות לישראל, ההגנה צבא
הלאומי, הסייבר מערך מיוחדים, ולתפקידים למודיעין
הרשותלהגנהעלעדים,שירותבתיהסוהר,משרדהביטחון
ויחידותהסמךשלו,יחידותויחידותסמךשלמשרדראש
הממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה,מפעלי

להסדרת לחוק 20 בסעיף כמשמעותם הביטחון מערכת
הביטחוןבגופיםציבוריים,וכןגוףאחרשקבעשרהביטחון,

בצו,בהסכמתשרהמשפטיםצ

והבירור הפיקוח סמכויות כי הסעיף קובע עוד
המינהליעלגופיםביטחונייםיבוצעולפיהוראותפרקד'2

המוצע,ולאלפיסימניםב'ו־ג'בפרקד'1המוצעצ

לחוק החמישית בתוספת המנויים הגופים לעניין
להסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,מוצעכיאופןהפעלת
הסמכויותהאמורותייקבעבנוהלשיגובשבהסכמהבין
מערךהסייברהלאומילביןיחידתהפיקוחכמשמעותה
בסעיף10)ד(לחוקצזאת,בהתאםלרגישותהמידעוהמערכות
הממוחשבותהמצויותבגופיםאלהצעדלהסכמהעלנוהל

כאמור,לאיופעלוסמכויותכלפיגופיםאלהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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אופןהפעלתהסמכויותלפיסימניםב'ו־ג'בפרק )2(
ד'1לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהחמישיתלחוק
בנוהל ייקבע ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת
לבין הלאומי הסייבר מערך בין בהסכמה שיגובש
יחידתהפיקוחכמשמעותהבסעיף10)ד(,וזאתבהתאם
לרגישותהמידעוהמערכותהממוחשבותהמצויות
בגופיםאלה;עדלגיבושנוהלבהסכמהכאמור,לא

יופעלוהסמכויותהאמורותכלפיגופיםאלהצ

שלא רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
לכלולבפרסוםברשומותשלצוכאמורבפסקה)11(להגדרה
)א(,אתשמושלגוףשלגביו "גוףביטחוני"שבסעיףקטן
הוצאהצוהאמור,מטעמיםשלשמירהעלביטחוןהמדינה,
הגוף של שמו את הכולל הצו, של המלא הנוסח ואולם

האמור,יופקדאצלשרהמשפטיםצ

מינוימפקחפרטיות
בגוףביטחוני

ראשגוףביטחוני,בהתייעצותעםהממונה,ימנהאדם23יטצ )א(
לתפקידמפקחפרטיותבגוףהביטחוני)בפרקזה-המפקח
הפנימי(,בהתאםלתנאיכשירותוהכשרהשיורהעליהם

הממונה,בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצ

המפקחהפנימיימונהלתקופתכהונהאחתבלבדשלא )ב(
תעלהעלשבעשניםצ

לאתופסקכהונתושלהמפקחהפנימיוהואלאיועבר )ג(
מתפקידואלאבהתייעצותעםהממונהצ

הכפוף הביטחוני הגוף עובד יהיה הפנימי המפקח )ד(
ישירותלראשהגוףהביטחוני,אולעובדבכירבגוףהביטחוני
הכפוףישירותלראשהגוףהביטחוני,והואיונחהמקצועית

בידיהממונהצ

יעסוק ולא נוסף תפקיד ימלא לא הפנימי המפקח )ה(
בעיסוקנוסף,העלוליםלהעמידאותובחששלניגודעניינים

במילויתפקידולפיפרקזהצ

אופןהפעלתהסמכויותלפיסימניםב'ו־ג'בפרק )2(
ד'1לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהחמישיתלחוק
בנוהל ייקבע ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת
לבין הלאומי הסייבר מערך בין בהסכמה שיגובש
יחידתהפיקוחכמשמעותהבסעיף10)ד(,וזאתבהתאם
לרגישותהמידעוהמערכותהממוחשבותהמצויות
בגופיםאלה;עדלגיבושנוהלבהסכמהכאמור,לא

יופעלוהסמכויותהאמורותכלפיגופיםאלהצ

שלא רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
לכלולבפרסוםברשומותשלצוכאמורבפסקה)11(להגדרה
)א(,אתשמושלגוףשלגביו "גוףביטחוני"שבסעיףקטן
הוצאהצוהאמור,מטעמיםשלשמירהעלביטחוןהמדינה,
הגוף של שמו את הכולל הצו, של המלא הנוסח ואולם

האמור,יופקדאצלשרהמשפטיםצ

מינוימפקחפרטיות
בגוףביטחוני

ראשגוףביטחוני,בהתייעצותעםהממונה,ימנהאדם23יטצ )א(
לתפקידמפקחפרטיותבגוףהביטחוני)בפרקזה-המפקח
הפנימי(,בהתאםלתנאיכשירותוהכשרהשיורהעליהם

הממונה,בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצ

המפקחהפנימיימונהלתקופתכהונהאחתבלבדשלא )ב(
תעלהעלשבעשניםצ

לאתופסקכהונתושלהמפקחהפנימיוהואלאיועבר )ג(
מתפקידואלאבהתייעצותעםהממונהצ

הכפוף הביטחוני הגוף עובד יהיה הפנימי המפקח )ד(
ישירותלראשהגוףהביטחוני,אולעובדבכירבגוףהביטחוני
הכפוףישירותלראשהגוףהביטחוני,והואיונחהמקצועית

בידיהממונהצ

יעסוק ולא נוסף תפקיד ימלא לא הפנימי המפקח )ה(
בעיסוקנוסף,העלוליםלהעמידאותובחששלניגודעניינים

במילויתפקידולפיפרקזהצ

לסעיף 23יט

מוצעלקבועכיראשגוףביטחוניימנהאדםלמפקח
ויהיה פנימי מפקח שישמש הביטחוני, בגוף פרטיות
אחראיעלבדיקתעמידתושלהגוףהביטחוניבהוראות
החוקצהמפקחהפנימייהיהעובדהגוףהביטחוניויונחה
מקצועיתעלידיהממונהצמכיווןשהממונההואהגורם
המאסדרגםלענייןגופיםאלה,והואהמנחהמקצועיתאת
עבודתושלהמפקחהפנימי,המינויייעשהבהתייעצותעם
הממונהובהתאםלתנאיכשירותוהכשרהשייקבעועלידו
בהתייעצותעםראשהגוףהביטחוניצבדרךזוגםיובטחכי
המפקחהפנימייעמודבאמותמידהדומותלאלהשבהן
עומדיםמפקחיםאחריםהממוניםבידיהממונהצמטעםזה
גםמוצעלקבועשלאתופסקכהונהשלמפקחפנימיאלא

בהתייעצותעםהממונהצ

עודמוצעלקבועלמפקחהפנימיתקופתכהונהאחת
שלעדשבעשנים,בדומהלמבקרשירותהביטחוןהכללי
הכללי, הביטחון שירות לחוק 13)ב( בסעיף כאמור אשר
חמש בת אחת כהונה לתקופת ממונה התשס"ב-2002,
על לאסור מוצע כן כמו להארכהצ ניתנת שאינה שנים
המפקחהפנימילמלאתפקידנוסףהעלוללהעמידובחשש
לניגודענייניםבמילויתפקידוצלבסוףמוצעלקבועכיהגוף
הביטחונייעמידלרשותהמפקחהפנימיאמצעיםהדרושים
למילויתפקידו,כגוןכוחאדםותקציבים,כדילהבטיחכי
יהיהניתןלבצעאתפעולותהפיקוחבגופיםהביטחוניים

בהתאםלהנחיותהממונהצ
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הגוףהביטחונייעמידלרשותהמפקחהפנימיאמצעים )ו(
נאותיםהדרושיםלמילויתפקידולפיפרקזהצ

תפקידיהמפקח
הפנימי

המפקחהפנימייפקחעליישוםהוראותהחוקבגוףהביטחוני23כצ
ויקייםבקרהעלביצוען,וביןהשאר-

יכיןתוכניתעבודהשנתיתשתובאלאישורראשהגוף )1(
והממונה,לפיקוחעלקיוםהוראותהחוקולבירורהפרותשל

הוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג;

יבדוקאתנוהליהגוףומדיניותהגוףבתחוםהפרטיות )2(
ועמידתםבהוראותהחוק;

יבררהפרותשלהוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף )3(
23כג,בהתאםלהנחיותהממונה;

ידווחלממונהבלאדיחוי,בכפוףלהוראותההתאמה )4(
של ממצאים על הגוף, על החלות והמידור הביטחונית

פעולותהפיקוח,הבדיקהוהבירורשביצע;

יקייםבקרהעלאופןתיקוןליקוייםשהתגלובממצאי )5(
הפיקוחוהבירור;

יקייםהכשרהוהדרכהשלעובדיהגוףבנושאיפרטיות; )ו(

יגישלראשהגוףולממונהדיןוחשבוןשנתיעלאופן )7(
ביצועתוכניתהפיקוחועלקיוםהוראותהחוקבגוףצ

סמכויותהמפקח
הפנימי

לצורךמילויתפקידויהיולמפקחהפנימיהסמכויותהנתונות23כאצ
למפקחלפיסימןב'לפרקד'1,וכןתחולעליוהחובהלמחוק

מידעמדגמיכאמורבסעיף23י)ב(,בשינוייםהמחויביםצ

פעולות23כבצסמכויותהממונה ממצאי על לממונה הפנימי המפקח דיווח )א(
פיקוחובירורשקיים,רשאיהממונה-

לסעיף 23כ

יישום על יפקח הפנימי המפקח כי לקבוע מוצע
ביצוען, על בקרה ויקיים הביטחוני בגוף החוק הוראות
וביןהשאריעשהאתאלה:יכיןתוכניתעבודהשנתית
שתובאלאישורםשלראשהגוףושלהממונה;יבדוקאת
ועמידתם הפרטיות בתחום הגוף ומדיניות הגוף נוהלי
בהוראותהחוק;יבררהפרותשלהוראותהחוקבהתאם
להנחיותהממונה;ידווחלממונהבלאדיחויעלממצאים
בכפוף שביצע, והבירור הבדיקה הפיקוח, פעולות של
להוראותההתאמההביטחוניתוהמידורהחלותעלהגוף;
בממצאי שהתגלו ליקויים תיקון אופן על בקרה יקיים
הפיקוחוהבירור;יקייםהכשרותוהדרכותשלעובדיהגוף
בנושאיפרטיותוכןיגישדיןוחשבוןשנתיעלאופןביצוע
תוכניתהפיקוחוקיוםהוראותהחוקלראשהגוףולממונהצ

שלפיקוחיעיל קיומו את להבטיח נועדו אלה כל
עלמילויהוראותהחוקבגוףהביטחוני,ולאפשרלממונה

להתוותאתמדיניותהפיקוחוהאכיפה,וכןלקבלהחלטות
פרטניותולתתהנחיותבהתאםלממצאיםצ

לסעיף 23כא

מוצעלקבועכילמפקחהפנימייהיונתונותסמכויות
הפיקוחהנתונותלמפקחלפיסימןב'לפרקד'1כנוסחו
מדגמי, מידע למחוק החובה עליו תחול וכן המוצע,

המוטלתעלהממונהלפיסעיף23י)ב(המוצעצ

לסעיף 23כב

מוצעלקבועאתסמכויותהממונהאגבדיווחשל
המפקחהפנימיעלממצאיפיקוחובירורמינהלישקיים
בגוףביטחוניצכאמור,הממונההואזהשמתווהאתמדיניות
הפיקוחוהאכיפהבגוףהביטחוניולונתוןשיקולהדעת,
או המינהלי במסלול לבחור אם לממצאים, בהתאם
במסלולהפליליצבהתאם,מוצעכיהממונהיוכללהורות
למפקחהפנימילקייםפעולותמשלימותאונוספות,לרבות
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להורותלמפקחהפנימילקייםפעולותמשלימות )1(
אופעולותנוספות,לרבותתיקוןליקויים;

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

בסעיף23כגצ

)א(, קטן בסעיף כאמור הממצאים כי הממונה סבר )ב(
מעליםחשדלביצועעבירהלפיחוקזהאושנודעלובדרך
אחרתעלביצועעבירהכאמור,יהיונתונותלחוקרסמכויות
23יד,אלאאםכןהייתהרשותאחרת האכיפהלפיסעיף

המוסמכתעלפידיןלחקורעבירותבאותוגוףביטחוניצ

לאיעשהחוקראוממונהשימושבסמכויותיולפיפרק )ג(
זהכלפיגוףביטחוני,אלאלאחרשעברהתאמהביטחונית
הכללי, הביטחון שירות לחוק 15 בסעיף כמשמעותה

התשס"ב-142002צ

פרק ד'3: אמצעי אכיפה מינהליים

להורותלמפקחהפנימילקייםפעולותמשלימות )1(
אופעולותנוספות,לרבותתיקוןליקויים;

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

בסעיף23כגצ

)א(, קטן בסעיף כאמור הממצאים כי הממונה סבר )ב(
מעליםחשדלביצועעבירהלפיחוקזהאושנודעלובדרך
אחרתעלביצועעבירהכאמור,יהיונתונותלחוקרסמכויות
23יד,אלאאםכןהייתהרשותאחרת האכיפהלפיסעיף

המוסמכתעלפידיןלחקורעבירותבאותוגוףביטחוניצ

לאיעשהחוקראוממונהשימושבסמכויותיולפיפרק )ג(
זהכלפיגוףביטחוני,אלאלאחרשעברהתאמהביטחונית
הכללי, הביטחון שירות לחוק 15 בסעיף כמשמעותה

התשס"ב-142002צ

פרק ד'3: אמצעי אכיפה מינהליים

תיקוןליקויים,וכןלהשתמשבסמכויותהמסורותלולפי
פרקד'3המוצע)לענייןזהישלצייןכיהסמכותלחדור
מינהלי, בירור במסגרת משפט בית בצו מחשב לחומר
תבוצעעלידיהמפקחהפנימי(צכמוכן,במקריםשבהם
סבורהממונהכיהממצאיםמעליםחשדלביצועעבירות
עלהוראותהחוק,אושנודעלובדרךאחרתעלביצוע
עבירהכאמור,יהיונתונותלחוקרשהוסמךלפיהחוקועבר
התאמהביטחוניתמתאימה,סמכויותהאכיפההמנויות
בסימןד'בפרקד'1המוצע,אלאאםכןהייתהרשותאחרת

המוסמכתלחקורעלפידיןעבירותבאותוגוףביטחוניצ

לפרק ד'3 המוצע

כפישפורטבדבריההסברלפרקד'1המוצע,האכיפה
במישורהפלילילבדהאינהמספקתפתרוןמלאלאכיפת
הוראותחוקהגנתהפרטיותהנוגעותלמאגרימידעצמורכבותם
בתגובה ועיכוב לסרבול מביאה הפליליים ההליכים של
הנאותהלמעשיהעבירהצכמוכן,לעיתיםהתגובהההולמת
אתנסיבותביצועההפרהאינהמצדיקהאתהאכיפהבמישור

הפלילידווקאשאמורהלהיותמופעלתבמקריםחמוריםצ

אכיפה במנגנוני השימוש גובר האחרונות, בשנים
מינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי,ככליםחלופיים
שימוש נעשה ארוכות שנים במשך הפליליצ למשפט
באכיפההפליליתגםלהפרותשלהוראותחוקרגולטוריות,
שכןההפרותהוגדרוכעבירותפליליות)המסווגותבעולם
דיניהעונשיןכעבירותשהןmalaprohibita,קרי:עבירות
הסדר(צעםהשניםגברההתפיסהכימנגנוןשלאכיפה
מינהלית,קריהטלתסנקציותבידירשותמינהליתולא
בידיביתמשפט,מתאיםיותרלטיפולבהפרותשלהוראות

חוקרגולטוריותצ

האכיפה לעומת המינהלית, האכיפה של יתרונה
תגובה המאפשרת הפעלתה, ביעילות טמון הפלילית,

מהירהלהפרהומסייעתבכךלהחזיראתהמפוקחלמשטר
ציותצלכן,ההפרותשבשלהןמופעלתאכיפהמינהליתהןרק
הפרותשקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןלנוכחמקצועיותו
שלהממונה,שהואהמאסדרשלהתחום,והיכרותואת
ההוראותהמחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןצ
הפרותאלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן
-אינןדורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבהקשר

שלהוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותצ

נוסףעלכך,הטלתהסנקציההמינהלית-העיצום
הסנקציה הפליליתצ הסנקציה מהטלת שונה הכספי,
המינהליתהיאסנקציהכספיתואילוהסנקציההפלילית
יכולהלהטילגםהגבלותעלהחירות)דוגמתעונשמאסר(צ
הסנקציההמינהליתאינהמלווהבקלוןהחברתיהמלווה

בהרשעהבפליליםואינהגוררתאחריהרישוםפליליצ

הפרטיות הגנת בתחום העולמית למגמה בהתאם
במאגרימידעולמגמההמתוארתלעילבתחוםהאכיפה
יתרונות ובשל בישראל, פיקוח רשויות בידי החלופית
בחוק לעגן מוצע לעיל, המתוארים המינהלית האכיפה
סמכותלממונהאולמישהואיאצוללואתסמכותולעניין
זה)ראוסעיף23מוהמוצע(,להטילסנקציהמינהליתבשל
הפרתחלקמהוראותהחוק,המתאימותלאכיפהבדרךזוצ
בכךתינתןלממונהאולמישהממונהאצללואתסמכותו
כאמור,סמכותיעילהומידתיתשמאפשרתלטפלבמקרים
שלאי־ציותלחוקבאופןמדורגשהולםאתסוגיההפרות

השונותואתנסיבותהביצועהשונותשלהןצ

זו,המאפשרתאכיפהבאמצעיםמינהליים, סמכות
הנוגע בכל השאר בין המינהלי, המשפט לכללי כפופה
המינהלית, הסנקציה להטלת הנדרשות הראיות לדיות
לזכותהשימועבטרםהטלתה,ולזכותלעתורנגדההחלטה

המינהליתלאחרקבלתהצ

ס"חהתשס"ב,עמ'ע17צ 14

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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סימן א': הטלת עיצום כספי

בסעיףזה-23כגצעיצוםכספי )א(

"מידערגיל"-מידעשאינומידעבעלרגישותמיוחדת;

"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )1(
עלמספראנשיםשאינועולהעל1,000,שישבורק
5,000שקליםחדשים;ואםישבוגם מידערגיל-
מידעבעלרגישותמיוחדת-50,000שקליםחדשים;

לסימן א'

לסעיף 23כג

סעיףזהמסמיךאתהממונהלהטילעיצוםכספיבשל
הפרתהוראותהחוקהמנויותבסעיףצ

תכלית היא המינהלית הסנקציה של תכליתה
של הפרות ביצוע כי מניחה היא הרתעתית־מניעתיתצ
עבירותהסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתנייםשלהמפר,
שסבור,למשל,שאי־קיוםההוראהעשוילחסוךלוהוצאותצ
מסיבהזוגובההסכוםשלהעיצוםהכספינועדלמנועאת
התמריץהכלכלילהפראתהחוק,קרילנטרלאתקיומה
של"ההפרההיעילה"צעםזאת,גובההסכוםשלהעיצום
הכספיצריךלהיותמידתיולאלסכןאתהמשךפעילותו
הכלכליתשלהמפר,שכןמטרתהסנקציההמינהליתהיא
החזרתהמפוקחלמשטרציותולאלגרוםבפועללהפסקת

פעילותוצ

ההפרותהמנויותבסעיףזה,מחולקותלשלושקבוצות
לפידרגתחומרהעולהצההוראותהמנויותבסעיףקטן)ד(
הןההפרותהחמורותביותר-ולכןהפרתןיכולהלהביא

להטלתהעיצוםהכספישבמדרגהחומרההגבוהביותרצ

יצויןכיעלפיהמוצעיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
רקעלהגורמיםהמפוקחיםשעליהםמוטלותחובותלפי
החוק,קריבעלשליטהבמאגרמידעהמחזיקבמאגרמידע,
אומנהלמאגרמידע,לפיהענייןצעודיובהרכילפיסעיף
קטן)ד()1(עד)3(כנוסחוהמוצע,יהיהאפשרלהטילעיצום
כספיעלבעלשליטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגרמידעאו
מנהלמאגרמידעשעשושימושבמידעממאגרמידעשלא
למטרהשלשמהנמסר,בלאהרשאהאובחריגהמהרשאה,
אושהחזיקובמידעממאגרמידעבלאהרשאהאובחריגה
ולא מידע, במאגר שמקורו מידע כל לגבי וזאת ממנה,
רקלגבימידעממאגרהמידעשבשליטתם,בהחזקתםאו

בניהולםשלאותםגורמיםמפוקחיםצ

קביעתסכוםהעיצוםהכספיביחסלהפרותהמנויות
בסעיף23כגהמוצע,מבוססתעלמדרגהפרותאשרבבסיסו
סכוםבסיסיצשניפרמטריםמשפיעיםעלהסכוםהבסיסי,

ומכאןעלסכוםהעיצוםהכספי,שהממונהרשאילהטיל:
)ככל במאגר מידע יש אודותיהם שעל האנשים מספר
גדל( הכספי העיצום סכום כך - יותר גדול שהמספר
ורגישותהמידע)הפרותביחסלמידעבעלרגישותמיוחדת
יגררוהגדלהשלהעיצוםהכספי(צגםמידתחומרתהשל
ההפרהמשפיעהעלגובההעיצוםהכספי)הדברמתבטא

במכפלותשלפי2ופי4מהסכוםהבסיסי(צ

את להסמיך )ה(, קטן בסעיף מוצע, כך על נוסף
הממונהלהטילעיצוםכספיבשלהפרתהוראותשנקבעו
לתוספת א' בטור המנויות הפרטיות, הגנת חוק מכוח
במטרה זאת, התוספת(צ - )להלן המוצע כנוסחה לחוק
לאפשרהטלתעיצוםכספיבשלהפרתההוראותהקבועות
בתקנותאבטחתמידע,בהתאםלפירוטולסכומיםהקבועים
בתוספתצסכומיםאלהנקבעובשיםלבלחומרתההפרה
ולרמתהאבטחהשחלהעלמאגרהמידעהמסויםשבקשר
אליוהיאבוצעה,בהתאםלהוראותתקנותאבטחתמידעצ
רמותהאבטחהמבוססותבעיקרןעלהיקףהמידעשבמאגר

המידע,מידתרגישותו,ומספרבעליההרשאהבוצ

כמוכןמוצע,בסעיףו1להצעתהחוק,להסמיךאתשר
המשפטיםלתקןאתהתוספת,הןלענייןגובההעיצומים
להטיל שניתן לענייןההוראות והן בה הכספייםהנקוב
אחרות הוראות של הפרה - הפרתן בשל כספי עיצום
בתקנותאבטחתהמידעאושלהוראותבתקנותאחרות
לפיהחוק,וזאתכדילאפשרהתאמהשליעדיהאכיפה
בסוג ולשינויים הטכנולוגיה להתפתחות ואמצעיה

האיומיםעלהפרטיותוהשלכותיהםעלנושאיהמידעצ

מידע, בעלשליטהבמאגר 17לחוקקובעכי סעיף
מחזיקבמאגרמידעאומנהלמאגרמידע,אחראים,כל
אחדמהם,לאבטחתהמידעשבמאגרהמידעצחובתבעל
השליטהלוודאכיהמידעשבמאגרהמידעמאובטחכראוי,
המשמש חיצוני גורם עם התקשר הוא כאשר גם חלה
זו,מוצע, כמחזיקמטעמובמאגרצכפועליוצאשלחובה
בסעיףקטן)ו(כנוסחוהמוצע,לאפשרהטלתעיצוםכספי
עלבעלהשליטהבמאגרמידעבמקריםשבהםהוטלעיצום
פעל לא השליטה ובעל מאגר, באותו המחזיק על כספי

להפסקתההפרהבידיהמחזיקצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )2(
עולהעל ואינו 1,000 על עלמספראנשיםהעולה
שקלים 10,000 - רגיל מידע רק בו שיש ,10,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

100,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )3(
עלמספראנשיםהעולהעל10,000ואינועולהעל
שקלים 20,000 - רגיל מידע רק בו שיש ,100,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

200,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )4(
עלמספראנשיםהעולהעל100,000ואינועולהעל
1,000,000,שישבורקמידערגיל-40,000שקלים
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

400,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעשישבומידע )5(
עלמספראנשיםהעולהעל1,000,000,שישבורק
מידערגיל-80,000שקליםחדשים;ואםישבוגם
מידעבעלרגישותמיוחדת-800,000שקליםחדשיםצ




23)בפרק הפראדםאוגוףציבוריכהגדרתובסעיף )ב(
זה-גוףציבורי(הוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,לפיהעניין,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

ניהלאוהחזיקמאגרמידעהחייבברישוםשלא )1(
בהתאםלהוראותסעיף8)א(;

לאמסרלממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיף )2(
ע)ב()1(,בניגודלהוראותסעיף8)ג1(;

כללפרטיםשאינםנכוניםבבקשהלרישוםמאגר )3(
מידעשהוגשהלפיסעיףע;

לאהודיעלממונהעלשינויבפרטיםהמנויים )4(
בסעיףע)ב(אובפרטיםשנקבעולפיסעיףע)ג(,בניגוד
להוראותסעיףע)ד(,אולאהודיעעלהפסקתפעולתו

שלמאגרהמידע,בניגודלהוראותאותוסעיף;

ניהלאוהחזיקמאגרמידעהמשמשלשירותי )5(
דיוורישיר,בלישישבידורישוםהמצייןאתהמקור
שממנוקיבלכלאוסףנתוניםהמשמשלצורךמאגר
המידעומועדקבלתווכןלמימסרכלאוסףנתונים

כאמור,בניגודלהוראותסעיף17ה;

לאפירט,עלדרישתמידע,כיהואמוסרדרך )ו(
קבעמידעבהתאםלסעיף23ג,בניגודלהוראותסעיף

23ד)א(;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )2(
על 1,000ואינועולה על עלמספראנשיםהעולה
שקלים 10,000 - רגיל מידע רק בו שיש ,10,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

100,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )3(
עלמספראנשיםהעולהעל10,000ואינועולהעל
שקלים 20,000 - רגיל מידע רק בו שיש ,100,000
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

200,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעהכוללמידע )4(
עלמספראנשיםהעולהעל100,000ואינועולהעל
1,000,000,שישבורקמידערגיל-40,000שקלים
חדשים;ואםישבוגםמידעבעלרגישותמיוחדת-

400,000שקליםחדשים;

לענייןהפרהבקשרלמאגרמידעשישבומידע )5(
עלמספראנשיםהעולהעל1,000,000,שישבורק
מידערגיל-80,000שקליםחדשים;ואםישבוגם
מידעבעלרגישותמיוחדת-800,000שקליםחדשיםצ

23)בפרק הפראדםאוגוףציבוריכהגדרתובסעיף )ב(
זה-גוףציבורי(הוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,לפיהעניין,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:




ניהלאוהחזיקמאגרמידעהחייבברישוםשלא )1(
בהתאםלהוראותסעיף8)א(;

לאמסרלממונהאתהפרטיםהמנוייםבסעיף )2(
ע)ב()1(,בניגודלהוראותסעיף8)ג1(;

כללפרטיםשאינםנכוניםבבקשהלרישוםמאגר )3(
מידעשהוגשהלפיסעיףע;

לאהודיעלממונהעלשינויבפרטיםהמנויים )4(
בסעיףע)ב(אובפרטיםשנקבעולפיסעיףע)ג(,בניגוד
להוראותסעיףע)ד(,אולאהודיעעלהפסקתפעולתו

שלמאגרהמידע,בניגודלהוראותאותוסעיף;

ניהלאוהחזיקמאגרמידעהמשמשלשירותי )5(
דיוורישיר,בלישישבידורישוםהמצייןאתהמקור
שממנוקיבלכלאוסףנתוניםהמשמשלצורךמאגר
המידעומועדקבלתווכןלמימסרכלאוסףנתונים

כאמור,בניגודלהוראותסעיף17ה;

לאפירט,עלדרישתמידע,כיהואמוסרדרך )ו(
קבעמידעבהתאםלסעיף23ג,בניגודלהוראותסעיף

23ד)א(;
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בהתאם שמסר המידע של רישום קיים לא )7(
לסעיף23ג,בניגודלהוראותסעיף23ד)ב(;

לאהודיעלממונהכיהואמקבלדרךקבעמידע )8(
בהתאםלסעיף23גוהמידענאגרבמאגרמידע,בניגוד

להוראותסעיף23ד)ג(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )ע(
מנהלמאגרשלאמסרלמפקחמסמךאועותקמחומר

מחשב,בניגודלהוראותסעיף23י)א()2(או)3(צ

כמפורט זה, חוק לפי מההוראות הוראה אדם הפר )ג(
להלן,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזהבשיעורשלכפלהסכוםהבסיסי:

הפרהוראהלהפסקתהפרהשנתןלוהממונה )1(
לפיסעיף8א)ב(;

פנהלאדםלקבלתמידעלשםהחזקתואושימוש )2(
בובמאגרמידע,בלישמסרלוהודעהכנדרשבסעיף11;

סירבלאפשרלאדםשמידעעליומוחזקבמאגר )3(
מידעלעייןבמידעשעליו,בניגודלהוראותלפיסעיף13;

שהודיע בלי שברשותו במידע שינוי ביצע )4(
עליולכלמישקיבלאתהמידע,בניגודלהוראותלפי

סעיף14)ב(;

לאהודיעלמבקשעלסירובלתקןמידעהמצוי )5(
במאגרמידעשבבעלותואולמוחקו,בניגודלהוראות

לפיסעיף14)ג(;

לאתיקןמידעהמצויבמאגרמידעשבהחזקתו, )ו(
בניגודלהוראותסעיף14)ד(;

שונים בעלים בשליטת מידע במאגרי החזיק )7(
בלישהבטיחכיאפשרותהגישהלכלמאגרתהיה
נתונהרקלמישהורשולכךבמפורשבהסכםבכתב
בינולביןבעלהשליטהבאותומאגר,בניגודלהוראות

סעיף17א)א(;

לאמינהאחראיעלהגנתמידע,בניגודלהוראות )8(
סעיף17ב)א(;

ניהלאוהחזיקמאגרמידעהמשמשלשירותי )ע(
או במרשם רשום היה שהמאגר בלא ישיר, דיוור
שאחתממטרותיוהרשומותשלהמאגרהיאשירותי

דיוורישיר,בניגודלהוראותסעיף17ד;

פנהלאדםבדיוורישירשלאבהתאםלהוראות )10(
סעיף17ו)א(לחוק;

לסעיף בהתאם אדם של לדרישתו נענה לא )11(
17ו)ב(,שמידעהמתייחסאליויימחקממאגרמידע

המשמשלדיוורישיר,בניגודלהוראותסעיף17ו)ד(;
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בהתאם אדם של לדרישתו נענה לא )12(
יימסר לא אליו, המתייחס מידע כי 17ו)ג(, לסעיף
לאדם,לסוגבניאדםאולאנשיםמסוימים,בניגוד

להוראותסעיף17ו)ד(צ

כמפורט זה, חוק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ד(
להלן,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזהבשיעורשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

במאגר מחזיק או מידע במאגר שליטה בעל )1(
שהשתמשבמידע,לרבותידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדםאףשאינהבגדרמידע)בפרקזה-ידיעה
עלענייניוהפרטייםשלאדם(,ממאגרמידע,שלא
מטעמו לאחר שהרשה או נמסרו, שלשמה למטרה
למטרה שלא כאמור בידיעה או במידע להשתמש

שלשמהנמסרו,בניגודלהוראותסעיף10ב;

במאגר מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )2(
ידיעה לרבות במידע, שהשתמש מאגר מנהל או
בלא מידע, ממאגר אדם, של הפרטיים ענייניו על
הרשאהשלבעלהשליטהבמאגרהמידע,אובחריגה

מהרשאהכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ג)א(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )3(
מנהלמאגרשהחזיקבמידעאובידיעהעלענייניו
הפרטייםשלאדם,ממאגרמידע,בלאהרשאהשל
בעלהשליטהבמאגרהמידעאובחריגהמהרשאה
זה, לעניין 10ג)ב(; סעיף להוראות בניגוד כאמור,

"החזקה"-כהגדרתהבסעיף10ג)ב(צ

לפי שנקבעו התקנות מהוראות הוראה אדם הפר )ה(
רשאי עליו, החלה לתוספת, א' בטור כמפורט ו3, סעיף
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום
הקבועלגביובטורב',בטורג'אובטורד'לצידה,לפיהענייןצ

תשלום)ו( דרישת מידע במאגר למחזיק נמסרה )1(
בשלהפרתהוראהכאמורבסעיףקטן)ה(,יודיעעל
העתק בצירוף במאגר השליטה לבעל הממונה כך
לבעל ויורה למחזיק, שנמסרה התשלום מדרישת
בידי ההפרה להפסקת לפעול במאגר השליטה

המחזיק,והכולבפרקזמןכפישיורההממונהצ

בהתאם אדם של לדרישתו נענה לא )12(
יימסר לא אליו, המתייחס מידע כי 17ו)ג(, לסעיף
לאדם,לסוגבניאדםאולאנשיםמסוימים,בניגוד

להוראותסעיף17ו)ד(צ

כמפורט זה, חוק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ד(
להלן,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזהבשיעורשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

במאגר מחזיק או מידע במאגר שליטה בעל )1(
שהשתמשבמידע,לרבותידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדםאףשאינהבגדרמידע)בפרקזה-ידיעה
עלענייניוהפרטייםשלאדם(,ממאגרמידע,שלא
מטעמו לאחר שהרשה או נמסרו, שלשמה למטרה
למטרה שלא כאמור בידיעה או במידע להשתמש

שלשמהנמסרו,בניגודלהוראותסעיף10ב;

במאגר מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )2(
ידיעה לרבות במידע, שהשתמש מאגר מנהל או
בלא מידע, ממאגר אדם, של הפרטיים ענייניו על
הרשאהשלבעלהשליטהבמאגרהמידע,אובחריגה

מהרשאהכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ג)א(;

או במאגר מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )3(
מנהלמאגרשהחזיקבמידעאובידיעהעלענייניו
הפרטייםשלאדם,ממאגרמידע,בלאהרשאהשל
בעלהשליטהבמאגרהמידעאובחריגהמהרשאה
זה, לעניין 10ג)ב(; סעיף להוראות בניגוד כאמור,

"החזקה"-כהגדרתהבסעיף10ג)ב(צ

לפי שנקבעו התקנות מהוראות הוראה אדם הפר )ה(
רשאי עליו, החלה לתוספת, א' בטור כמפורט ו3, סעיף
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום
הקבועלגביובטורב',בטורג'אובטורד'לצידה,לפיהענייןצ

תשלום)ו( דרישת מידע במאגר למחזיק נמסרה )1(
בשלהפרתהוראהכאמורבסעיףקטן)ה(,יודיעעל
העתק בצירוף במאגר השליטה לבעל הממונה כך
לבעל ויורה למחזיק, שנמסרה התשלום מדרישת
בידי ההפרה להפסקת לפעול במאגר השליטה

המחזיק,והכולבפרקזמןכפישיורההממונהצ
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לאהופסקהההפרהכאמורבפסקה)1(,רשאי )2(
על הודעה במאגר השליטה לבעל למסור הממונה
כוונתחיובכאמורבסעיף23כגבשלאותההפרה,
ויחולולגביבעלהשליטהבמאגרלענייןאותההפרה,
בשינוייםהמחויבים,ההוראותלפיסימןזה,כאילוהיה
המפר;סכוםהעיצוםהכספישיוטלעלבעלהשליטה
במאגרבשלהפרהכאמוריהיההסכוםשניתןלהטיל

עלהמחזיקבשלאותההפרהצ

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראה23כדצ )א(
23כג)בפרקזה- מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(צ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיובפניהממונהלפיהוראות )3(
סעיף23כהוכייראואתההודעהעלכוונתחיובכדרישתתשלום

אםהמפרלאיממשאתהזכותהאמורה,כאמורבסעיף23כו)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכת )4(
אוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף23כז,ושיעורהתוספתצ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף23כהצזכותטיעון
23כדרשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,בפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה;הממונהרשאילהאריךאת

התקופההאמורה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

הסמכותהמוצעתנועדהלמקרהשבוהממונהקבע
כיהמחזיקהפראתהוראותהתקנותהמפורטותבתוספת,
הטילעליועיצוםכספיוהורהלולתקןאתההפרה,אך
המחזיקלאתיקןאתההפרהצכדישלאייווצרמצבשבו
ההפרהאינהמתוקנתבלישגורםכלשהונושאבאחריות
לכך,מוצעלקבועכיהממונהיודיעלבעלהשליטהבמאגר
המידעבדברדרישתתשלוםשנמסרהלמחזיקבשלהפרת
הוראהשנקבעהבתקנותאבטחתמידע,ויורהלולפעול
שייקבע זמן פרק בתוך המחזיק, בידי ההפרה להפסקת
לבעל גם תימסר ההפרה, הופסקה לא אם בהודעהצ
השליטההודעהעלכוונתחיובלפיסעיף23כדהמוצע,
בשלאותההפרה,ויחולולגביבעלהשליטה,לענייןאותה
הפרה,ההוראותלפיסימןא'המוצע)הטלתעיצוםכספי(צ
ויובהרכיזכותושלבעלשליטהבמאגרמידעלטעוןאת
טענותיולפניהממונהחלההןלענייןעצםקביעתהממונה

כאמור בתקנות שנקבעה ההוראה את הפר המחזיק כי
והןלענייןהכוונהלהטילעלבעלהשליטהעיצוםכספי

ולענייןסכומוצ

לסעיפים 23כד ו־23כה

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלתהסמכות
ההוראות הן המוצעות ההוראות כספיצ עיצום להטיל
המקובלותבהסדריהחקיקההכולליםכברהיוםסמכות
זוצהוראותמפורטותאלהנועדולהבטיחזכויותבסיסיות
שלמפרבמסגרתהליךמינהליראוי,הפעלהשוויוניתשל

הסמכותביחסלמפריםושקיפותשלפעולתהממונהצ

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפוקחשיש
להניח סביר יסוד על המעידה ראייתית תשתית לגביו
כיבוצעהעלידוהפרהשלהוראותהחוק,הואמשלוח

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי23כוצ )א(
סעיף23כה,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא
להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף23כחצ

החליטהממונהלפיסעיףקטן)א(- )ב(

לו ימסור - כספי עיצום המפר על להטיל )1(
דרישה,בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה
-דרישתתשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכום

העיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבצ

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוצ

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף23כה )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעל
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורצ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע23כזצ הכספי העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(
לאותההפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכת

ההפרהצ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי23כוצ )א(
סעיף23כה,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא
להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף23כחצ

החליטהממונהלפיסעיףקטן)א(- )ב(

לו ימסור - כספי עיצום המפר על להטיל )1(
דרישה,בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה
-דרישתתשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכום

העיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבצ

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוצ

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף23כה )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעל
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורצ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע23כזצ הכספי העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(
לאותההפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכת

ההפרהצ

הודעה - )להלן כספי עיצום להטיל כוונה על הודעה
עלכוונתחיוב(צהודעהזומבהירהלמפרכילממונהיש
תשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעלביצועהפרהעלידוצ
עודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספישצפוי
להיותמוטלעלהמפרבשלביצועההפרההאמורה,כפי

שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשלפניהממונהצ

בסעיף23כההמוצעמעוגנתזכותהטיעוןשלהמפר
לפניהרשות,כמקובלבהליךמינהליצלפיאותוסעיף,מפר
שנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמור,רשאילטעוןאת
טענותיובכתבלפניהממונההןלענייןהכוונהלהטילעליו
עיצוםכספיוהןלגביסכומו,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה
לוההודעה,והממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורה
בתקופהנוספתצלמפרזכותלטעוןאתטענותיובכתב,אך
לממונהשמורההזכותלהיענותלבקשתמפרלטעוןאת

טענותיובעלפהלפניהממונהצ

לסעיף 23כו

מוצעלקבועכירקלאחרששקלהממונהאתטענות
המפר,יחליטאםישלהטילעיצוםכספיומהגובהוצאם
הממונהיחליטכילאהתגלועובדותחדשותהסותרות
אוהמשנותאתהתשתיתהראשוניתשעליהנסמךכיאכן

בוצעההפרה,הואיטילעלהמפרעיצוםכספיצ

סכוםהעיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעל
לפני הביא המפר אם מופחת, בסכום או חיוב, כוונת

הממונה יכול שבשלהן נסיבות לקיום עדות הממונה
להפעילאתסמכותולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי

לפיסעיף23כחהמוצעצ

למפר ישלח כספי, עיצום להטיל הממונה החליט
הכספי העיצום סכום את יציין ובה תשלום דרישת
המעודכןצהחליטהממונהשלאלהטילעיצוםכספי,ימסור

הודעהעלכךלמפר,בכתבצ

תהפוך טענותיו, את לטעון שלא בחר המפר אם
)כלומר לסופית החיוב כוונת על הראשונית ההודעה
ל"דרישתתשלום"(,בחלוף30ימיםמהמסירהלמפר,ויהיה

עלהמפרלשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהצ

לסעיף 23כז

חלקמההפרותהרגולטוריותהןהפרותנמשכותלפי
נמשכת, הפרה היא הפרה שכאשר לקבוע מוצע טבעןצ
החלק הפרה, לאותה הקבוע הכספי העיצום על ייווסף
בהפרה ההפרהצ נמשכת שבו יום לכל שלו החמישים
חוזרת,מוצעלקבועכייוטלעלהמפרכפלהעיצוםהכספיצ
בתוך החוק מהוראות הוראה הפרת היא חוזרת הפרה
שנתייםמההפרההקודמתשלאותההוראהשבשלההוטל
עלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעצהעיצוםהמוטל
למפר ביחס הננקט האמצעי הסלמת את מבטא בשלה

רצידיביסטצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
לאותההפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,
כאמורבסעיף23כג,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותה
הוראהשבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלה

הורשעצ

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך23כחצסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםלפיסימןזה,אלאלפיהוראותסעיף

קטן)ב(צ

שרהמשפטיםרשאילקבוענסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום להטיל ניתן יהיה

הקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעצ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת23כטצ )א(
דרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיולפני
הממונהכאמורבסעיף23כו)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלפסקדיןבעתירהכאמורועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט-
יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןצ

לסעיף 23כח

מאחרשההסדרהמוצעמסמיךאתהממונהלהטיל
עיצוםכספיבסכוםקבוע)כמפורטלעיל,סכוםהעיצום
הספציפינקבעעליסודהסכוםהבסיסיובהתחשבבקיומם
שלפרמטריםשוניםבהתאםלמדרגהקבועבסעיף23כג
עיצום להטיל הממונה של הסמכה נדרשת המוצע(,
לאפשר כדי זאת בחוק, הקבוע מזה נמוך בסכום כספי
מדובר שבהם במצבים השאר בין והתחשבות, גמישות
במפוקחצייתןשמשתףפעולהעםהממונהצהסמכהכזו
קבועהבצורהמפורשתבסעיףזהצמוצעלהסמיךאתשר
המשפטיםלקבועבתקנותנסיבותושיקוליםשבהתקיימם
יפחיתהממונהאתהעיצוםהכספיבשיעוריםהקבועים

לצידם)להלן-תקנותהפחתה(צ

להביא המשפטים שר רשאי ההפחתה בתקנות
שמדובר כך על המעידים ושיקולים נסיבות בחשבון
במפוקחהמצייתבדרךכלללהוראותהחוקאובמפוקח
לגביו לנקוט נכון אשר הממונה, עם פעולה המשתף
הנזקים את לתקן או ההפרה הישנות אמצעיםלמניעת
שנגרמובשלהצכמוכן,במסגרתתקנותההפחתהראויאף
להתחשבבמחזורעסקאותיושלהמפרולהפחיתאתסכום
העיצוםהכספיבמקריםשבהםקייםחששלהמשךפעילותו

הכלכליתשלהמפוקחצזאת,מאחרשמטרתהעיצוםהכספי,
כאמור,היאלהשיבאתהמפוקחלמשטרציותולאלסכן

אתפעילותוהכלכליתצ

לסעיף 23כט

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועהוראותעדכוןבנוגעלסכומיהעיצום
הכספיהקבועיםבסעיף23כגהמוצע,שיבהירומהוהסכום
שישלשלםבשלפערזמניםביןההודעהעלכוונתחיוב
וביןדרישתהתשלום,אובמקרהשלעתירהלביתהמשפט

לענייניםמינהלייםצ

סכומו לפי יהיה הכספי העיצום המוצע, פי על
המעודכןבמועדמסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרשבחר
שלאלטעוןטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף23כו)ד(
המוצע-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעלכוונת
חיובצכמוכן,אםהוגשהעתירהלביתהמשפטלעניינים
מינהלייםעלהטלתהעיצוםהכספי,אוהוגשערעורעל
פסקדיןבעתירהכאמור,וביתהמשפטהורהעלעיכוב
תשלומושלהעיצוםהכספיכאמורבסעיף23מ)א(המוצע,
יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןצ
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הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23כגיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוי
המדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהצ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(צ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

עלהמפרלשלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום23לצ
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף23כוצ

הפרשיהצמדה
וריבית

ייווספועלהעיצום23לאצ לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,
הכספילתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע151)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוצ

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוק23לבצגבייה
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5עע1ו1צ

סימן ב': התראה מינהלית

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף23כגיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוי
המדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהצ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(צ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

עלהמפרלשלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום23לצ
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף23כוצ

הפרשיהצמדה
וריבית

ייווספועלהעיצום23לאצ לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,
הכספילתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע151)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוצ

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוק23לבצגבייה
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5עע1ו1צ

סימן ב': התראה מינהלית

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מוצעלקבועמנגנוןאוטומטילעדכוןהסכוםהבסיסי,
ב־1בינוארבכלשנה)להלן-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינוימדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכון,לעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמתצעודמוצעלקבועכי
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספי

המעודכניםכאמורצ

לסעיפים 23ל עד 23לב

30 בתוך ישולם הכספי העיצום כי לקבוע מוצע
23כו מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף ימיםמיום
המוצע,וכיאםלאשולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו
לתקופתהפיגורהפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבחוק
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1וע1)להלן-הפרשי
הצמדהוריבית(,עדלתשלומוצעודמוצעלקבוע,בסעיף
23לבהמוצע,כיעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועל
גבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,

התשנ"ה-5עע1צ

לסימן ב'

ההתראה - נוסף מינהלי כלי מוצע 23לג בסעיף
ומחליף המפר, עם המקל אכיפה כלי זהו המינהליתצ
במקריםמסוימיםהטלהשלעיצוםכספיצכליאכיפהזה
ולאפשר המפוקחים של ציות לעודד המיועד כלי הוא
התמודדותעםהפרותעתידיות,עלידימתןתמריץשלילי

לביצועןותמריץחיובילציותצ

ההתראההמינהליתמאפשרתלמפרהזדמנותלתקן
למרות זאת, הכספיצ העיצום תשלום בלא ההפרה, את
שהתשתיתהעובדתיתשלפניהממונהמעידהכיהייתה
הממונה, של מבטו מנקודת החוקצ הוראות של הפרה
מנגנוןההתראהמאפשרלולהבהיראתדרישותיולגורמים
הנתוניםלפיקוחו,בטרםיטילעליהםעיצוםכספיצההנחה
שהוראות היא כספי עיצום הטלת על הוויתור בבסיס
מחייבת שהרגולציה או דיין בהירות אינן הרגולציה
תקופתהתארגנותמבחינתהמפוקחים,שבמהלכהיהיה
המינהלית ההתראה דרישותיהצ את לקיים קושי להם
מאפשרתלהבהירגםלמפרוגםלציבורהמפוקחיםהרחב,
כיההתנהגותשבשלהנשלחהההתראההיאהפרהשל

הוראותהחוקצ

להפרות רק מתאים זה בכלי השימוש כי יובהר
שאיןבהןחומרהיתרהצהפרותחמורותמחייבותהפגנת
מדיניותרגולציהתקיפהולכן,ככלל,לאיהיהניתןלהסתפק
בהתראהצגםבמצבשבוהמפרמפראתההוראהשלא
בפעםהראשונה,השימושבכליאכיפהזהאינומתאיםצ
חוסר את למפר לייחס ניתן אם ספק כזה דברים במצב
ההבנהשניתןלייחסבמצביםמסוימיםלמפרשזולוהפעם

הראשונהשהואמפראתהוראותהחוקצ

כדילהבטיחשקיפותושוויוניותבאכיפהולהגביראת
הוודאות,מוצע,בסעיף23לג,להבנותאתשיקולהדעתשל
הממונהבהפעלתהסמכותולעגןאתהמקריםהמתאימים
למשלוחהתראה,בנהליםשיקבעהממונהבאישורהיועץ
המשפטילממשלהאומשנהליועץהמשפטילממשלה

שהואהסמיךלכךצ

ס"חהתשכ"א,עמ'2ע1צ 15

ס"חהתשנ"ה,עמ'170צ ו1
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היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראה23לגצהתראהמינהלית )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף23כג,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהוא,במקוםלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
סימןא',למסורלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;
בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנה
ליועץהמשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכו

לענייןזהצ

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכי
אםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספי
בשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמור
בסעיף23לה,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטול

ההתראהלפיהוראותסעיף23לדצ

בקשהלביטול
התראהמינהלית

23לג,23לדצ נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף )א(
רשאיהואלפנותלממונה,בכתב,בתוך30ימים,בבקשה

לבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהצ

הממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפי )ג(
הוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואלבטלאתההתראהאו
לדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםצ

אףעלפישמשלוחההתראהאינומלווהבסנקציה
מיידיתדוגמתהטלתהעיצוםהכספי,לנוכחהעובדהשיש
בהקביעהבדברביצועהשלהפרהומשמעויותעתידיות
את לתקוף למפוקח לאפשר מוצע נוספות, הפרות לגבי
בקשה הגשת - האחת דרכים: בשתי הממונה החלטת
23לד בסעיף המנויות העילות מאחת ההתראה לביטול
המוצע,והשנייה-הגשתעתירהלביתהמשפטלעניינים
התראה לביטול בקשה הגיש המפוקח אם מינהלייםצ
מינהלית,הממונהרשאילבטלאתההתראהאולדחותאת
הבקשהולהותיראתההתראהעלכנהצהחלטתהממונה

תינתןלמפוקחבכתבבצירוףנימוקיההחלטהצ

עלפיהמוצעבסעיף23לה)א(,אםהמפרלאביקש
אתביטולההתראהאולאעתרלביתהמשפטכאמור)או
שעתרוביתהמשפטדחהאתעתירתו(,רואיםאותוכמי
שביצעאתההפרהצבעתביצועהפרהנוספת)שבשלה
כי מלטעון מנוע המפר יהיה מוגבר(, כספי עיצום יוטל

לאביצעאתההפרההראשונהצתחימתאפשרותהעלאת
הטענותלשלבמשלוחההתראהבלבדנועדהליצורסופיות
להליכים,וכןודאותומתןתוקףלהתראהככזושאמורה

להניעאתהמפרלצייתלחוקצ

נמסרה אם כי 23לה)ב(, בסעיף לקבוע, מוצע עוד
למפרהתראהוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלה
נשלחהההתראה,ימסורלוהממונההודעהעלכוונתחיוב
בשלהפרהנמשכתצלענייןזהיובהרכימכיווןשבהתראה
מינהליתמוותרהממונה,כאמורלעיל,עלהעיצוםהכספי
בשלההפרה,סכוםהעיצוםהכספישיוטלבמקרהזההוא
העיצום סכום את כולל ואינו ההפרה, הימשכות בשל
הכספיבשלההפרההראשוניתשבשלהניתנהההתראהצ
ההודעהעלכוונתחיובשימסורהממונהלמפרבמקרהזה
תהיהכאמורבסעיף23כדהמוצע,בשינוייםהמחויביםצכך
למשל,במקרהזהתכלולההודעהפרטיםהנוגעיםלהפרה
הנמשכת,וביןהשארנתוניםלענייןהתמשכותההפרה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן23להצ הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
כוונת על הודעה למפר ימסור והממונה 23כז)א(, סעיף
חיובבשלההפרההנמשכתבהתאםלהוראותסעיף23כד,

בשינוייםהמחויביםצ

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף23כז)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההחוזרת,

בהתאםלהוראותסעיף23כד,בשינוייםהמחויביםצ

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן23להצ הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
כוונת על הודעה למפר ימסור והממונה 23כז)א(, סעיף
חיובבשלההפרההנמשכתבהתאםלהוראותסעיף23כד,

בשינוייםהמחויביםצ

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף23כז)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההחוזרת,

בהתאםלהוראותסעיף23כד,בשינוייםהמחויביםצ

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

ולענייןתקופתההפרה)ממועדמשלוחההתראה(צבמקרים
שבהםביצעהמפרהפרהחוזרתלאחרמשלוחהתראה
עלביצועההפרההראשונה,ימסורלוהממונההודעה
בשינויים המוצע, 23כד בסעיף כאמור חיוב כוונת על
המחויביםצכךלמשל,במקרהזהתכלולההודעהפרטים
הנוגעיםלהפרההחוזרתולסכוםהעיצוםהכספיהמוטל

בגינה,שהואסכוםגבוהיותרצ

לסימן ג'

התחייבותלהימנעמהפרההיאאמצעיאכיפהנוסף
ומידתיות גמישות לממונה ומאפשר המפר עם המקל
הסכמת את מחייבת ההתחייבות סמכויותיוצ בהפעלת
הממונהוהמפר,ומאפשרתלמפרלחזורלציותבלישיוטל
עליועיצוםכספיצחלףהתשלוםהמפריפקידכעירבוןאת
סכוםהעיצוםהכספיבלבד,והואיושבלובחלוףהתקופה
שבעדהניתנהההתחייבותצסעיף23לוהמוצעמבנהאת
שיקולהדעתבהפעלתהסמכותוקובעכיהנסיבותשבהן
ייקבעו ועירבון התחייבות כתב להגיש למפר יתאפשר

בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלהצ

שבהן בנסיבות מותנה ההתחייבות מנגנון הפעלת
קיימתתשתיתראייתיתלביצועהשלהפרהשניתןלהטיל
בשלהעיצוםכספי,אךלנוכחמאפייניההפרהוהמפר,ניתן

להסתפקבאמצעיאכיפהזהצ

עלפיהמוצעבסעיף23לז,בכתבההתחייבותיתחייב
המפרלהפסיקאתההפרהולהימנעמהפרהנוספתשל
אותההוראהמהוראותהחוקבתוךתקופהשלאתעלהעל
שנתיים,לפיקביעתהממונהצכמוכןעליולעמודבתנאים
נוספיםשקבעהממונהבכתבההתחייבות,אםקבע,במטרה

לגרוםלהקטנתהנזקמההפרהאולמניעתהישנותהצ

כאמורלעיל,נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפר
בידיהממונהעירבוןבגובההעיצוםהכספישהיהאפשר

להטילעליוצהממונהרשאילפטורמהפקדתהעירבוןאו
להפחיתו,אךיובהרכיהקלהזונוגעתרקלעצםהפקדת
העירבוןצאםהמפרימשיךבביצועההפרהאויבצעהפרה
נוספת-יהיהניתןלגבותממנואתמלואהסכום,כמפורט

בסעיף23לטהמוצעצ

שבשל הוראה אותה את להפר ימשיך המפר אם
הפרתהנתןאתכתבההתחייבות,אויבצעהפרהנוספת
שלאותההוראה,יחולטהעירבוןשהפקידהמפר,במועד
דרישתהתשלוםבשלההפרההנמשכתאוההפרההחוזרת,
לפיהעניין-קרילאחרבירורטענותיושלהמפרוהחלטת
הממונהכיהמפרהמשיךבביצועההפרהאוחזרוביצע
הפרהנוספתצעודמוצעלקבועכיגםבמקרהשבוהמפר
בכתב הממונה שקבע הנוספים התנאים אחד את הפר
ההתחייבות,יחלטהממונהאתהעירבוןשהפקידהמפר,

לאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעוןאתטענותיולענייןזהצ

העירבוןשהופקדמבטאאתסכוםהעיצוםהכספי
שהיהניתןלהטילעלהמפרבשלביצועההפרההראשונה,
כתב מבטא בכך התחייבותצ כתב לו נשלח אלמלא
ההתחייבותלמעשההטלהשלעיצוםכספי"עלתנאי"צ
חילוטהעירבוןבמקרהשלהפרהנמשכת,הפרהחוזרת
אוהפרתתנאימתנאיכתבההתחייבות,ייחשבלהטלת
עיצוםעלההפרההמקוריתשבשלההואניתןצלכן,במקרה
שלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,סכוםהעיצוםהכספי
שיוטל,נוסףעלחילוטהעירבון,כאמורבסעיף23לטהמוצע,
יהיהבשלהימשכותההפרהאוהישנותה,ולאיכלולאת

סכוםהעיצוםהכספיבשלההפרההראשוניתצ

עודמוצעלקבועכיאםהמפרלאעמדבתנאיכתב
ההתחייבותשנתןבשלהפרהמסוימת,לאיתאפשרלו
בעתידלהגישכתבהתחייבותנוסףאםחזרוביצעאת

אותההפרהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

הוראה23לוצ הפר אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה
והתקיימו 23כג, בסעיף כאמור זה, חוק לפי מההוראות
נסיבותשקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטי
אפשרותו על הודעה למפר למסור הוא רשאי לממשלה,
להגישלממונהכתבהתחייבותולהפקידעירבוןלפיהוראות
הוראות לפי כספי עיצום עליו שיוטל במקום זה, סימן
סימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבות
משנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלה

הסמיכולענייןזהצ

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת23לזצ )א(
ההוראהכאמורבסעיף23לוולהימנעמהפרהנוספתשל
הממונהושתחילתה תקופהשיקבע בתוך אותההוראה,
ביוםהגשתכתבההתחייבות,ובלבדשהתקופההאמורה

לאתעלהעלשנתיים)בסימןזה-תקופתההתחייבות(צ

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבולעמודבהםבמהלךתקופת
ההתחייבות,במטרהלהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

למנועאתהישנותהצ

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלנסיבות

ושיקוליםשנקבעולפיסעיף23כח)ב(צ

שיירשמו, ומטעמים המפר לבקשת רשאי, הממונה )ד(
)ג(או לפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןלפיסעיףקטן
להפחיתאתסכוםהעירבוןשיפקידהמפרלפיאותוסעיף

קטןצ

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותוהפקידעירבון23לחצ )א(
לפיסימןזה,בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמור
בסעיף23לו,לאיוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לא
הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותאולאהפקידעירבון
בתוךהתקופההאמורה,ימציאלוהממונההודעהעלכוונת

חיובבשלאותההפרה,לפיסעיף23כדצ

הממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

הגישהמפרכתבהתחייבותוהפקידעירבוןלפיסימן23לטצהפרתהתחייבות )א(
בפסקאות כמפורט ההתחייבות, מתנאי תנאי והפר זה
לפי פסקאות, באותן המפורטות ההוראות יחולו שלהלן,

העניין:
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ההתחייבות, תקופת במהלך המפר, המשיך )1(
כתב את נתן הפרתה שבשל ההוראה את להפר
האמורה ההוראה את והפר חזר או ההתחייבות,
במהלךאותהתקופה,יראואתההפרהכאמורכהפרה
נמשכתלענייןסעיף23כז)א(אוכהפרהחוזרתלעניין

סעיף23כז)ב(,לפיהעניין,ויחולוהוראותאלה:

הממונהימסורלמפרהודעהעלכוונת )א(
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשל חיוב
החוזרת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף

23כד,בשינוייםהמחויבים;

מסרהממונהלמפרדרישתתשלוםבשל )ב(
לפי החוזרת, ההפרה או הנמשכת ההפרה
העניין,בהתאםלהוראותסעיף23כו)ב()1(או
הממונה לפני טענותיו את טען לא שהמפר
לענייןאותההפרהכאמורבסעיף23כו)ד(,יחלט
הממונהאתהעירבוןנוסףעלהטלתהעיצום
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשל הכספי
23לז)ד(, סעיף לפי הממונה, החליט החוזרת;
לפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאולהפחית
אתסכוםהעירבון,ימסורלמפרדרישתתשלום
לפיסעיף23כוהכוללתגםאתסכוםהעירבון
שהופחת החלק את או הפטור ניתן שלגביו
מסכוםהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,
ריבית פסיקת חוק - )להלן התשכ"א-1וע171
והצמדה(,מיוםהחלטתהממונהעלהפטוראו
ההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשלדרישת

התשלום;

הפרהמפרתנאימהתנאיםהנוספיםשנקבעו )2(
יחלט - 23לז)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,ואםהחליט,לפיסעיף23לז)ד(,
לפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאולהפחיתאת
סכוםהעירבון,ימסורלמפרדרישתתשלוםלפיסעיף
23כולגביסכוםהעירבוןשלגביוניתןהפטוראולגבי
החלקשהופחתמסכוםהעירבון,לפיהעניין,בצירוף
הפרשיהצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה
מיוםהחלטתהממונהעלהפטוראוההפחתהכאמור
עדיוםהמסירהשלדרישתהתשלום;הממונהלא
יחלטאתהעירבוןאוישלחדרישתתשלוםלפיפסקה
זואלאלאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

בכתב,לענייןהפרתהתנאיםכאמורצ

ההתחייבות, תקופת במהלך המפר, המשיך )1(
כתב את נתן הפרתה שבשל ההוראה את להפר
האמורה ההוראה את והפר חזר או ההתחייבות,
במהלךאותהתקופה,יראואתההפרהכאמורכהפרה
נמשכתלענייןסעיף23כז)א(אוכהפרהחוזרתלעניין

סעיף23כז)ב(,לפיהעניין,ויחולוהוראותאלה:

הממונהימסורלמפרהודעהעלכוונת )א(
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשל חיוב
החוזרת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף

23כד,בשינוייםהמחויבים;

מסרהממונהלמפרדרישתתשלוםבשל )ב(
לפי החוזרת, ההפרה או הנמשכת ההפרה
העניין,בהתאםלהוראותסעיף23כו)ב()1(או
הממונה לפני טענותיו את טען לא שהמפר
לענייןאותההפרהכאמורבסעיף23כו)ד(,יחלט
הממונהאתהעירבוןנוסףעלהטלתהעיצום
ההפרה או הנמשכת ההפרה בשל הכספי
23לז)ד(, סעיף לפי הממונה, החליט החוזרת;
לפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאולהפחית
אתסכוםהעירבון,ימסורלמפרדרישתתשלום
לפיסעיף23כוהכוללתגםאתסכוםהעירבון
שהופחת החלק את או הפטור ניתן שלגביו
מסכוםהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,
ריבית פסיקת חוק - )להלן התשכ"א-1וע171
והצמדה(,מיוםהחלטתהממונהעלהפטוראו
ההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשלדרישת

התשלום;

הפרהמפרתנאימהתנאיםהנוספיםשנקבעו )2(
יחלט - 23לז)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,ואםהחליט,לפיסעיף23לז)ד(,
לפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאולהפחיתאת
סכוםהעירבון,ימסורלמפרדרישתתשלוםלפיסעיף
23כולגביסכוםהעירבוןשלגביוניתןהפטוראולגבי
החלקשהופחתמסכוםהעירבון,לפיהעניין,בצירוף
הפרשיהצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה
מיוםהחלטתהממונהעלהפטוראוההפחתהכאמור
עדיוםהמסירהשלדרישתהתשלום;הממונהלא
יחלטאתהעירבוןאוישלחדרישתתשלוםלפיפסקה
זואלאלאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

בכתב,לענייןהפרתהתנאיםכאמורצ

ס"חהתשכ"א,עמ'2ע1צ 17

הערות
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לענייןפרקזה,יראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןצ

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהצ

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

החזרתוצ

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהשלהוראות

לפיחוקזהולפי
חוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוק23מאצ
23כגאולפיחוקאחר,לאיוטליותר זההמנויותבסעיף

מעיצוםכספיאחדצ

עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםעל23מבצ )א(
החלטתהממונהלפיפרקזה,כדילעכבאתביצועההחלטה,
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעל

כךצ

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספי )ב(
אוהופקדהעירבון,לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,או
ערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,והורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספיאו
ממנו חלק כל או ששולם הסכום יוחזר העירבון, החזרת
אשרהופחתאויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומואוהפקדתועדיוםהחזרתוצ

לסעיף 23מ

כתב בתנאי המפר עמד אם כי לקבוע מוצע
ההתחייבות,יוחזרלו,בתוםתקופתההתחייבות,העירבון
שהפקידבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתו

עדיוםהחזרתוצ

לסימן ד'

לסעיף 23מא

לעיתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרהשל
כמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגםבשלהפרתן
ניתןלהטילעיצוםכספיצלכן,מוצעלקבועכיעלמעשה
אחדשמהווההפרההןלפיהוראותחוקזהוהןלפיהוראות
חוקאחר,ניתןלהטילרקעיצוםכספיאחדצהוראהזומגלמת
אתהמחויבותשלהרשותהמינהליתשלאלהטילסנקציות
במידההעולהעלהנדרשצכך,אםהמפרקיבלמהממונה
כבר שילם שבשלו מעשה לגבי חיוב כוונת על הודעה

עיצוםכספי,הואיוכללטעוןבמסגרתזכותהטיעוןכיאין
להטילעליועיצוםכספינוסףמכוחהוראהזוצ

לסעיף 23מב

משפט בתי לחוק הראשונה בתוספת 28 פרט לפי
לענייניםמינהליים,התש"ס-2000)להלן-חוקבתימשפט
משפט לבית עתירה להגיש ניתן מינהליים(, לעניינים
לענייניםמינהלייםעלכלהחלטהשלהממונה)כיום-
הרשם(לפיהחוקצמוצעלהבהירכיעיכובהחלטהשל
דעתו לשיקול נתון עתירה, הגשת של במקרה הממונה

שלהממונהאושלביתהמשפטשאליוהוגשההעתירהצ

עודמוצעלקבועכיאםהתקבלהעתירהעלהטלת
עיצוםכספיאוערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,לאחר
ששולםהעיצוםהכספי,סכוםהכסףשיוחזרלמפריהיה
בתוספתהפרשיהצמדהוריבית,כדילמנועפגיעהכלכלית

במפרשטענותיונמצאומוצדקותצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר23מגצפרסום )א(
שלהלן, הפרטים את המשפטים משרד של האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלת

ההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספי, )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידצ )ו(

על מינהליים לעניינים משפט לבית עתירה הוגשה )ב(
החלטתהממונהלהטילעיצוםכספיאוהוגשערעורעל
החלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיףקטן)א(,

אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםצ

עלאףהוראותסעיףקטן)א()ו(,רשאיהממונהלפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעון
אתטענותיולענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורךאזהרת
יכול זה קטן סעיף לפי טענות לטעון ההזדמנות הציבור;
שתינתןלמפרבמסגרתזכותהטיעוןלפיסעיף23כה,ובלבד
שהממונההודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,בהודעה

עלכוונתחיובלפיסעיף23כדצ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע שהםבגדר
סעיףע)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע181,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידע
ע)ב(לחוק שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף

האמורצ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר23מגצפרסום )א(
שלהלן, הפרטים את המשפטים משרד של האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלת

ההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספי, )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידצ )ו(

על מינהליים לעניינים משפט לבית עתירה הוגשה )ב(
החלטתהממונהלהטילעיצוםכספיאוהוגשערעורעל
החלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיףקטן)א(,

אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםצ

עלאףהוראותסעיףקטן)א()ו(,רשאיהממונהלפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעון
אתטענותיולענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורךאזהרת
יכול זה קטן סעיף לפי טענות לטעון ההזדמנות הציבור;
שתינתןלמפרבמסגרתזכותהטיעוןלפיסעיף23כה,ובלבד
שהממונההודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,בהודעה

עלכוונתחיובלפיסעיף23כדצ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע שהםבגדר
סעיףע)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע181,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידע
ע)ב(לחוק שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף

האמורצ

לסעיף 23מג

החלטותיו את לפרסם הממונה את לחייב מוצע
בדברהטלתהעיצוםהכספיצתכליתחובתהפרסוםהיא
הבטחתשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתושלהממונה,
אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהצבאמצעותהפרסום
מובטחתבקרהציבוריתעלכךשהשימושבסמכותלהטיל
חלה לפרסם החובה וענייניצ שוויוני הוא כספי עיצום
סכומי הכספיים, העיצומים הטלת בדבר ההחלטות על
העיצומיםהכספייםשהוטלווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתוצמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכלתשל
הטלתהעיצומיםהכספייםויאפשרלמפרלדעתכיהעיצום

הכספיהמוטלבמקרהשלותואםאתהמדיניותהכללית
הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהצ

אםמדוברבמפוקחיםשהםיחידים,שמותיהםלא
יפורסמוצפרסוםהשםמהווהפגיעהבפרטיות,ואםניתן
שכך ראוי - בפרטיות פגיעה בלא הפרסום את להשיג
ייעשהציחדעםזאת,אםנדרשלהזהיראתהציבורמפני
התנהלותשלמפרמסוים,אףעלפישמדוברביחיד,יהיה
ניתןלפרסםאתשמו,ובלבדשניתנהלוהזדמנותלהשמיע

אתטענותיוקודםלכןצ

למגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיףע)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע1צ

ס"חהתשנ"ח,עמ'ו22צ 18

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעל )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםצ

שרהמשפטיםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסום )ו(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהצ

שמירתאחריות
פלילית

או23מדצ מינהלית התראה מסירת כספי, עיצום תשלום )א(
הגשתכתבהתחייבותוהפקדתעירבון,לפיפרקזה,לאיגרעו
מאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראות

לפיחוקזההמנויותבסעיף23כג,המהווהעבירהצ

מסרהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיוב,התראה )ב(
מינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישכתבהתחייבות
ולהפקידעירבון,בשלהפרההמהווהגםעבירה,לאיוגש
התגלו כן אם אלא הפרה, אותה בשל אישום כתב נגדו
עובדותחדשות,המצדיקותזאת;התגלועובדותחדשות
כאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםלאחרשהמפרשילם
ששולם הסכום לו יוחזר עירבון, הפקיד או כספי עיצום
אוהעירבוןשהופקד,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדה
וריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדהמיוםתשלוםהסכום

אומיוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוצ

המהווה עבירה בשל אישום כתב אדם נגד הוגש )ג(
הפרה,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשל

ההפרהצ

עודמוצעלהבהירכיהממונהרשאישלאלפרסםפרטים
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפי

סעיףע)ב(לחוקהאמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריצ

עםזאת,עלאףחשיבותושלהפרסוםכמפורטלעיל,
כתוצאה במפר לנדרש מעבר פגיעה למנוע שכדי הרי
מהפרסוםהאמור,מוצעלהגבילאתתקופתהפרסוםלארבע
שניםאםמדוברבתאגיד,ולשנתייםאםמדוברבמפריחידצ

לסעיף 23מד

מוצעלקבועכיתשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראה
מינהליתאומתןהתחייבותוהפקדתעירבוןלפיחוקזה,
לאיגרעומאחריותוהפליליתשלאדם,אםהפרתההוראה
בחוקמהווהגםעבירהפליליתלפיכלדיןצואולםמוצע
להבהירכילאניתןלנקוטבמקבילאכיפהמינהליתואכיפה
פלילית,ועלהממונהלבחוראתמסלולהאכיפההמתאים

לנסיבותצ

עלפיהמוצע,אםהחלהליךמינהליכנגדהמפוקח,
עובדות התגלו כן אם אלא אישום כתב נגדו יוגש לא
חדשותהמצדיקותזאתצההיערכותלאכיפהמינהליתבכל
הנוגעלאיסוףהראיות,לשיחעםהמפרוכדומה,נעשית
בדרךשונהמאיסוףראיותלצורךהליךפליליצכךלמשל,
משפטית להגנה נערך ואינו באזהרה נחקר אינו המפר
כפישנעשהלקראתהליךפליליצלכןישלהימנעמהסבת
הליךהאכיפהמהליךמינהלילהליךפלילי,אלאאםכן
להליך המעבר את המצדיקות חדשות, עובדות התגלו
הפליליצבמקרהכזהשלהסבתההליךלהליךפלילי,אם
המפרשילםעיצוםכספיאוהפקידעירבון,יוחזרלוהסכום
ששילםכעיצוםכספיאוהעירבוןשהפקיד,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתמיוםתשלומואוהפקדתועדיוםהחזרתוצ

באופןדומהמוצעלקבועכיאםהוגשנגדאדםכתב
נגדו ינקוט לא הפרה, גם המהווה מעשה בשל אישום

הממונההליכיאכיפהמינהליתצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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נקיטתאמצעי
אכיפהמינהלית
בתקופתבחירות

ביחסלמאגרמידע
שמפלגההיא

בעלתהשליטהבו

התראה23מהצ ימסור לא כספי, עיצום יטיל לא הממונה )א(
כתב להגיש האפשרות על הודעה ימסור ולא מינהלית
התחייבותולהפקידעירבון,לפיסימניםא',ב'אוג',בתקופת
בחירות,בשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,המנויות
בסעיף23כג,הנוגעתלמאגרמידעאשרמפלגההיאבעלת
השליטהבו,ושבוצעהבידיהמפלגהאובידימישמחזיק
במאגרמידעכאמורמטעםהמפלגה,אלאבאישוריושב

ראשועדתהבחירותהמרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אלאאםכןמצאכיהטלתהעיצוםהכספי,
מסירתההתראההמינהליתאומסירתההודעהעלהאפשרות
להגישכתבהתחייבותולהפקידעירבון,כאמורבאותוסעיף
קטן)בסעיףקטןזה-הפעלתהסמכותהמינהלית(,תפגע
באופןמהותיביכולתהשלהמפלגההנוגעתבדברלהתמודד
בבחירות,וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעולהעלהסיכון
לפגיעהבאינטרסהציבורבהפעלתהסמכותהמינהלית;יושב
ראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילהתנותאישורכאמור

בסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרידיןלעניין

הליכיםלפיסעיףזהצ

הממונהרשאילאצולאתסמכויותיולפיפרקזה,למעט23מוצאצילתסמכויות
הסמכותלקבוענהליםלפיסעיפים23לג)א(ו־23לו,לעובד
בכיר,הכפוףישירותלממונהואחראיעלתחוםהעיצומים

הכספיים;הודעהעלאצילהכאמורתפורסםברשומותצ

נקיטתאמצעי
אכיפהמינהלית
בתקופתבחירות

ביחסלמאגרמידע
שמפלגההיא

בעלתהשליטהבו

התראה23מהצ ימסור לא כספי, עיצום יטיל לא הממונה )א(
כתב להגיש האפשרות על הודעה ימסור ולא מינהלית
התחייבותולהפקידעירבון,לפיסימניםא',ב'אוג',בתקופת
בחירות,בשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,המנויות
בסעיף23כג,הנוגעתלמאגרמידעאשרמפלגההיאבעלת
השליטהבו,ושבוצעהבידיהמפלגהאובידימישמחזיק
במאגרמידעכאמורמטעםהמפלגה,אלאבאישוריושב

ראשועדתהבחירותהמרכזיתצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתייתןאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אלאאםכןמצאכיהטלתהעיצוםהכספי,
מסירתההתראההמינהליתאומסירתההודעהעלהאפשרות
להגישכתבהתחייבותולהפקידעירבון,כאמורבאותוסעיף
קטן)בסעיףקטןזה-הפעלתהסמכותהמינהלית(,תפגע
באופןמהותיביכולתהשלהמפלגההנוגעתבדברלהתמודד
בבחירות,וכיעוצמתהפגיעההצפויהכאמורעולהעלהסיכון
לפגיעהבאינטרסהציבורבהפעלתהסמכותהמינהלית;יושב
ראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילהתנותאישורכאמור

בסעיףקטן)א(בתנאיםצ

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאי,באישור )ג(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרידיןלעניין

הליכיםלפיסעיףזהצ

הממונהרשאילאצולאתסמכויותיולפיפרקזה,למעט23מוצאצילתסמכויות
הסמכותלקבוענהליםלפיסעיפים23לג)א(ו־23לו,לעובד
בכיר,הכפוףישירותלממונהואחראיעלתחוםהעיצומים

הכספיים;הודעהעלאצילהכאמורתפורסםברשומותצ

לסעיף 23מה

מוצעלקבועהסדרמקביללזההמוצעבסעיף23יז,
שעניינונקיטתאמצעיאכיפהמינהליתבתקופתבחירות,
ביחסלמאגרמידעשמפלגההיאבעלתהשליטהבוצלפי
ההסדרהמוצע,הממונהלאיטילעיצוםכספי,לאימסור
התראהמינהליתולאימסורהודעהעלהאפשרותלהגיש
במהלך העניין, לפי עירבון, ולהפקיד התחייבות כתב
שמחזיק מי או מפלגה של הפרה בשל בחירות, תקופת
מטעמהבמאגרמידעשבשליטתה,הנוגעתלמאגרמידע
ועדת ראש יושב אישור את שקיבל לאחר אלא כאמור,

הבחירותהמרכזיתלכךצ

כמוכןמוצעלקבועכייושבראשועדתהבחירות
כי מצא הוא כן אם אלא כאמור, אישור ייתן המרכזית
הפעלתהסמכותהמינהליתהמבוקשתתפגעבאופןמהותי
ביכולתהשלהמפלגההנוגעתבדברלהתמודדבבחירות,
לפגיעה הסיכון על עולה זו פגיעה של עוצמתה וכי
באינטרסהציבורישבהפעלתהסמכותהמינהליתצנוסףעל
כךמוצעלהסמיךאתיושבראשועדתהבחירותהמרכזית,

באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבועסדרי
דיןלענייןהליכיםלפיסעיףזהצ

23יזהמוצע, יצויןכיבניגודלהסדרהקבועבסעיף
שהפעלתהסמכותהמינהליתלפיפרקד'3המוצע הרי
אינהכרוכהבחששלפגיעהביכולתשלהמפלגהלנהלאת

הקשרעםציבורהבוחריםצ

כמוכןיובהרכיההסדרהמוצעבסעיףזהאינוחל
ביחסלהפרהשביצעגורםשלישישאינומחזיקבמאגר
מידעכאמורמטעמהשלהמפלגה,שכןלאמתקייםלגביו
הצורךהרלוונטילמפלגהבתקופתבחירותצבהתאם,לא
יידרשאישורכאמורלצורךהפעלתסמכותמינהליתכלפי

גורםזהצ

לסעיף 23מו

מוצעלאפשרלממונהלאצולאתסמכויותיולפיפרק
ד'3המוצעלעובדבכירהכפוףלוישירות)עובדהרשות
להגנתהפרטיות(צהעובדשהממונהיוכללאצוללואת
העיצומים תחום על האחראי העובד הוא סמכויותיו
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פרק ד'4: עבירות

הפרעהלממונה,
לחוקר,למפקח

אולמפקחבכיר
במילויתפקידו

המפריעלממונהאולחוקר,למפקחאולמפקחבכירמטעמו,23מזצ
במילויתפקידולפיחוקזה,דינו-מאסרשישהחודשיםצ

הטעייתהממונה,
מפקחאועובד

חיצוני

העושהאחדמאלהבכוונהלהטעותאתהממונהאומפקח23מחצ
אועובדחיצונימטעמו,דינו-מאסרשלוששנים:

כללפרטיםשאינםנכוניםבבקשהלרישוםמאגרמידע )1(
שהוגשהלפיסעיףע;

לאהודיעלממונהעלשינויבפרטיםהמנוייםבסעיףע)ב( )2(
אובפרטיםשנקבעולפיסעיףע)ג(,בניגודלהוראתסעיףע)ד(;

מסרפרטיםשאינםנכוניםבמענהלדרישהשלמפקח )3(
לפיסעיף23י)א()1(עד)3(אושלעובדחיצונילפיסעיף23טז)ו(צ

פנייהלקבלתמידע
במרמה

בו23מטצ שימוש או החזקתו לשם מידע לקבלת לאדם הפונה
במאגרמידע,בלישמסרלוהודעהכנדרשבסעיף11,בכוונה
לקבלאתהמידעבמרמה,דינו-מאסרשלוששנים;לעניין
סעיףזה,"מרמה"-טענתעובדהבענייןשבעבר,בהווהאו
בעתיד,הנטענתבכתב,בעלפהאובהתנהגות,ואשרהטוען

אותהיודעשאינהאמתאושאינומאמיןשהיאאמתצ

הכספיים,וזאתמאחרשגםלעובדזהישמומחיותבתחום,
המאפשרתלוהפעלהיעילהשלמנגנוןאכיפהזהצעםזאת,
הממונהלאיוכללאצוללעובדכאמוראתהסמכותלקבוע
בנהליםאתהנסיבותשבהןניתןלהטילעלמפרהתראה
מינהליתאולאפשרלולהגישכתבהתחייבותולהפקיד

עירבון,חלףעיצוםכספיצ

לפרק ד'4 המוצע

מוצעלהתאיםאתחלקהעונשיןבחוקבנוגעלמאגרי
מידע,להסדרההמפורטתשבהצעתחוקזוצחלקזהיחליף
אתההסדרהקבועהיוםבסעיף31אלחוקשעניינועונשין
לבטלו, בהתאם שמוצע קפידה אחריות של בעבירות
מוצע החוק מהפרות חלק על החוקצ להצעת 13 בסעיף
מידהשל בהן אלהשיש ועל מינהלית, סנקציה לקבוע
חומרהיתרה,הנלמדת,ביןהשאר,מהיסודהנפשיהמלווה
אותןאומפוטנציאלהנזקלציבורהגלוםבהן-מוצעכי
יוגדרוכעבירותפליליותבחלקהעונשיןשלהחוקוייאכפו

במישורהפליליצ

לסעיף 23מז

לחוקר, או לממונה, שמפריע מי כי לקבוע מוצע
למפקחאולמפקחבכיר,במילויתפקידולפיהחוק,דינו-
מאסרשישהחודשיםצהתנהגותזוהיאהתנהגותשראוי
להטיל באפשרות המלווה פלילית כעבירה להגדירה

סנקציהפליליתנאותהצ

לסעיף 23מח

מוצעלקבועכעבירותפליליותשדינןמאסרשלוש
שנים,כמההתנהגויותהמבוצעותבכוונהלהטעותאת
הממונהאומפקחאועובדחיצונימטעמו,שישלהןקשר
ישירלהפעלתהפיקוחעלניהולמאגריהמידע:כתיבת
פרטיםשאינםנכוניםבבקשהלרישוםמאגרמידע,אי־

הודעהלממונהעלשינויבפרטיםעלאודותהמאגרבניגוד
נכונים שאינם פרטים מסירת או בחוק הקבועה לחובה
במענהלדרישהשלהממונהאושלמפקחאושלעובד
התנהגויות הן אלה התנהגויות מטעמוצ שפועל חיצוני
שראוילהגדירןכעבירהפליליתהמלווהבאפשרותלהטיל

סנקציהפליליתנאותהצ

לסעיף 23מט

סעיףזהעוסקבפגיעהחמורהבנושאהמידעעצמוצ
ההימנעותממסירתההודעהלפיסעיף11לחוק)הודעה
המבהירהלנושאהמידעאםחלהעליוחובהחוקיתלמסור
אתהמידעאושמסירתהמידעתלויהברצונוובהסכמתו,
מההמטרהשלשמהמבוקשהמידעולמייימסרהמידע
ומטרותהמסירה(,מתוךכוונהלקבלאתהמידעבמרמה,
מפרהאתזכותוהבסיסיתשלנושאהמידעשלאתיפגע
פרטיותובלאהסכמתומדעת)סעיף1לחוק(צבלאקבלת
הודעההכוללתאתהפרטיםהאמוריםאיןלנושאהמידע
אין וגם המידע, למסירת מדעת הסכמה לגבש יכולת
אפשרותמעשיתלבחוןאםנעשהבמידעשימושבניגוד
למטרהשלשמהנמסרצמוצעלקבועלעבירהלפיסעיףזה,

עונשמאסרשלשלוששניםצ
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שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודלמטרה
שלשמהנמסר

בעלשליטהבמאגרמידעאומחזיקבו,המשתמשבמידע,23נצ
לרבותידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדםאףשאינהבגדר
מידע)בפרקזה-ידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם(,
המרשה או נמסרו, שלשמה למטרה שלא מידע, ממאגר
לאחרמטעמולהשתמשבמידעאובידיעהכאמור,בניגוד
להוראותסעיף10ב,דינוכדיןהפוגעבמזידבפרטיותזולתו

לפיסעיף5צ

שימושאוהחזקה
במידעממאגר

מידעבלאהרשאה

ענייניו23נאצ על ידיעה לרבות במידע, המחזיק או המשתמש
בלאהרשאהשלבעל מידע, ממאגר אדם, של הפרטיים
בניגוד כאמור, מהרשאה בחריגה או במאגר השליטה

להוראותסעיף10ג)א(או)ב(,דינו-מאסרשלוששניםצ

מסירתמידעמגוף
ציבורי

גוףציבורישהואתאגיד,עובדשלגוףציבוריאומישפועל23נבצ
מטעםגוףציבורי,המוסרמידע,לרבותידיעהעלענייניו
הפרטייםשלאדם,בניגודלהוראותסעיף23ב,דינו-מאסר
שלוששנים;לענייןזה,"גוףציבורי"-כהגדרתובסעיף23צ"

סעיף31אלחוקהעיקרי-בטלצ13צביטולסעיף31א

בסעיףו3)3(לחוקהעיקרי,במקום"לבעלים"יבוא"לבעלישליטה"צ14צתיקוןסעיףו3

שימושבמידע
ממאגרמידע

בניגודלמטרה
שלשמהנמסר

בעלשליטהבמאגרמידעאומחזיקבו,המשתמשבמידע,23נצ
לרבותידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדםאףשאינהבגדר
מידע)בפרקזה-ידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם(,
המרשה או נמסרו, שלשמה למטרה שלא מידע, ממאגר
לאחרמטעמולהשתמשבמידעאובידיעהכאמור,בניגוד
להוראותסעיף10ב,דינוכדיןהפוגעבמזידבפרטיותזולתו

לפיסעיף5צ

שימושאוהחזקה
במידעממאגר

מידעבלאהרשאה

ענייניו23נאצ על ידיעה לרבות במידע, המחזיק או המשתמש
שלבעל בלאהרשאה מידע, ממאגר אדם, הפרטייםשל
בניגוד כאמור, מהרשאה בחריגה או במאגר השליטה

להוראותסעיף10ג)א(או)ב(,דינו-מאסרשלוששניםצ

מסירתמידעמגוף
ציבורי

גוףציבורישהואתאגיד,עובדשלגוףציבוריאומישפועל23נבצ
מטעםגוףציבורי,המוסרמידע,לרבותידיעהעלענייניו
הפרטייםשלאדם,בניגודלהוראותסעיף23ב,דינו-מאסר
שלוששנים;לענייןזה,"גוףציבורי"-כהגדרתובסעיף23צ"

ביטולסעיף31אסעיף31אלחוקהעיקרי-בטלצ13צ

תיקוןסעיףו3בסעיףו3)3(לחוקהעיקרי,במקום"לבעלים"יבוא"לבעלישליטה"צ14צ

לסעיף 23נ

שמוצע איסור לגבי ספציפית עבירה לקבוע מוצע
לקבועבסעיף10בלחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף8להצעת
החוק,עלשימושבמידעממאגרבניגודלמטרהשלשמה
נמסרהמידעצהפרתהאיסורמממשתאתפוטנציאלהסיכון
זו מידעממוחשבצהענישהבשלעבירה הגלוםבעיבוד

נגזרתמהעונשהקבועבסעיף5לחוקצ

לסעיף 23נא

שנות שדינהשלוש ספציפית עבירה לקבוע מוצע
מאסרלגביאיסוריםהקבועיםבסעיף10ג)א(ו־)ב(לחוק,
כנוסחוהמוצעבסעיף8להצעתהחוק,שעניינםשימוש
במידעממאגרמידעבלאהרשאהמבעלהשליטהבמאגרצ

לסעיף 23נב

גופיםציבורייםאוספיםמידעאישיבמאגרימידע
יוצר והדבר אחרים, ציבוריים מגופים מידע ומקבלים
סיכוניםלפרטיותםשלנושאיהמידעצלכןמוצעלקבוע
רשות )כדוגמת תאגיד שהוא ציבורי גוף כי זה, בסעיף
מקומית(,עובדשלגוףציבוריאומישפועלמטעםגוף
ציבורי,המוסרמידעאוידיעהעלענייניוהפרטייםשל
עבירה מבצע לחוק, 23ב סעיף להוראות בניגוד אדם
קביעת כי יובהר שניםצ שלוש מאסר - ודינו פלילית,
העבירההפליליתביחסלגורמיםהאמוריםבלבד,אינה
משליכהעלהפרשנותשלהאיסורהמהותיהקבועבסעיף
23בלחוקועלהיקףתחולתוצמוצעכי"גוףציבורי"יוגדר
לענייןסעיףזהבהתאםלהגדרההקבועהבסעיף23לחוקצ

מוצעלבטלאתסעיף31אלחוקשעניינועונשין  סעיף 13
לנוכח וזאת קפידה, אחריות של בעבירות 
ההסדרהמוצעבפרקד'4לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף12

להצעתהחוק,שיחליףסעיףזהצוזהנוסחו:

"עונשין בעבירות של אחריות קפידה

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנה: 31אצ)א(

מידע במאגר משתמש או מחזיק מנהל, )1(
בניגודלהוראותסעיף8;

מוסרפרטיםלאנכוניםבבקשהלרישום )2(
מאגרמידעכנדרשבסעיףע;

לא פרטים מוסר או פרטים מוסר אינו )3(
נכוניםבהודעההמלווהבקשהלקבלתמידע

לפיסעיף11;

אינומקייםאתהוראותסעיפים13ו־13א )4(
לעניןזכותהעיוןבמידעהמוחזקבמאגרמידע,

אואינומתקןמידעעלפיהוראותסעיף14;

מאפשרגישהלמאגרמידעבניגודלהוראות )5(
סעיף17א)א(אואינומוסרלרשםמסמכיםאו

תצהירבהתאםלהוראותסעיף17א)ב(;

מידע אבטחת על ממונה ממנה אינו )ו(
בהתאםלהוראותסעיף17ב;

מנהלאומחזיקמאגרהמשמשלשירותי )7(
דיוורישיר,בניגודלהוראותסעיפים17דעד17ו;

מוסרמידעבניגודלסעיפים23בעד23הצ )8(

עבירהלפיסעיףזהאינהטעונההוכחתמחשבה )ב(
פליליתאורשלנותצ"

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיףו3א)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"שבבעלותהמדינה"יבוא"שבשליטתהמדינה"צ15צתיקוןסעיףו3א

אחריסעיףו3אלחוקהעיקרייבוא:ו1צהוספתסעיףו3ב

ובלבדו3בצ"שינויהתוספת התוספת, את לתקן בצו, רשאי, המשפטים שר
שהסכומיםהקבועיםבטורב'לתוספתלאיעלועלהסכום
בקשרלמאגרמידעשישבומידע הפרה הבסיסילעניין
עלמספראנשיםהעולהעל1,000,000,שישבוגםמידע
)5(להגדרה"הסכום בעלרגישותמיוחדת,כאמורבפסקה

הבסיסי"שבסעיף23כג)א(צ"

אחריסעיף37לחוקהעיקרייבוא:17צהוספתתוספת

"תוספת
)סעיף23כג)ה((

עיצום כספי על הפרת תקנות לפי החוק

בתוספתזו-

"גורםחיצוני"-כמשמעותובתקנה15)א(לתקנות;

"מאגרהמנוהלבידייחיד","מאגריםשחלהעליהםרמתהאבטחההבסיסית","מאגרים
שחלהעליהםרמתהאבטחההבינונית"ו"מאגריםשחלהעליהםרמתהאבטחה

הגבוהה"-כהגדרתםבתקנות;

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

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )1(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
מאגרכאמור,שהממונהעלאבטחהבמאגר
להעמידו שעלול בו נוסף תפקיד מילא
תפקידו במילוי עניינים לניגוד בחשש
כממונהעלאבטחהבמאגר,בניגודלהוראות
התקנה להוראות או לתקנות, )4(3 תקנה
האמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )2(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
מעודכן מסמך החזיק שלא כאמור מאגר
מצאי רשימת או המידע מאגר מבנה של
בהתאם המאגר מערכות של מעודכנת
5)א(לתקנותאולהוראות להוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

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

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )3(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגר
כאמורשלאשמראתהמסמךהמעודכןשל
מבנהמאגרהמידעאואתרשימתהמצאי
או לתקנות 5)ב( תקנה להוראות בהתאם
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגר )4(
המערכות כי הבטיח שלא מאגר מנהל או
יישמרו לתקנות 5)א()1( בתקנה המפורטות
ו)א( תקנה להוראות בהתאם מוגן במקום
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )5(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
בהתאם ולתיעוד לבקרה אמצעים נקט
להוראות ו)ב(לתקנותאו להוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

-20,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )ו(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
המצוי למידע גישה שנתן כאמור מאגר
ההרשאה היקף את ששינה או במאגר
שניתנה,בלישנקטכלאמצעיסבירכאמור
בתקנה7)א(לתקנות,בניגודלהוראותאותה
כפי האמורה התקנה להוראות או תקנה

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )7(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
מאגרכאמורשנתןלבעליהרשאותגישה
למידעממאגרהמידעאוששינהאתהיקף
הרשאותיהםבלאשקייםהדרכותאובלא
תקנה להוראות בניגוד מידע, להם שמסר
7)ב(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורה
לפי לתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחלה כפי

העניין;

1,00020,00080,000

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )3(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגר
כאמורשלאשמראתהמסמךהמעודכןשל
מבנהמאגרהמידעאואתרשימתהמצאי
או לתקנות 5)ב( תקנה להוראות בהתאם
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידע,מחזיקבמאגר )4(
המערכות כי הבטיח שלא מאגר מנהל או
יישמרו לתקנות 5)א()1( בתקנה המפורטות
ו)א( תקנה להוראות בהתאם מוגן במקום
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )5(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
בהתאם ולתיעוד לבקרה אמצעים נקט
להוראות ו)ב(לתקנותאו להוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

-20,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )ו(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
המצוי למידע גישה שנתן כאמור מאגר
ההרשאה היקף את ששינה או במאגר
שניתנה,בלישנקטכלאמצעיסבירכאמור
בתקנה7)א(לתקנות,בניגודלהוראותאותה
כפי האמורה התקנה להוראות או תקנה

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )7(
בידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראומנהל
מאגרכאמורשנתןלבעליהרשאותגישה
למידעממאגרהמידעאוששינהאתהיקף
הרשאותיהםבלאשקייםהדרכותאובלא
תקנה להוראות בניגוד מידע, להם שמסר
7)ב(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורה
לפי לתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחלה כפי

העניין;

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

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )8(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור,
שלאקייםפעילותהדרכהתקופתיתלבעלי
ההרשאותשלובהתאםלהוראותתקנה7)ג(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

-20,00080,000

שאינו מידע במאגר שליטה בעל )ע(
מנוהלבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהלמאגרכאמורשלאשמראתהנתונים
תקנות הוראות יישום במסגרת הנצברים
לתקנות, ו–ו1 15)א()4( ,14 ,11 עד 8 ו)ב(,
החלותעליו,בהתאםלהוראותתקנה17)א(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )10(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
גיבהאתהנתוניםשנשמרוכאמורבתקנה
17)א(לתקנותבהתאםלהוראותתקנה17)ב(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

-20,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )11(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור,שלא
קבעבמסמךאתהענייניםהאמוריםבתקנה
18)א(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורה
לפי לתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחלה כפי

העניין;

-20,00080,000

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )12(
עליורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהלמאגרכאמורשלאדאגלכך
שיישמרעותקהגיבוישלהנתוניםהאמורים
הנהלים של או לתקנות 18)א()1( בתקנה
בהתאם לתקנות, 18)א()2( בתקנה כאמור
להוראותתקנה18)ב(לתקנותאולהוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

-20,00080,000
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שליטה בעל )13(
מנוהלבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהלמאגרכאמורשלאתיעדבאופןסביר
אתאופןביצועהשלפעולהשאינהיצירת
מסמך,שחלהעליוחובהאואחריותלבצעה
ע1)ב( תקנה להוראות בניגוד תקנות, לפי

לתקנות;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשלאהגדיר )14(
העניינים כל את המאגר הגדרות במסמך

האמוריםבתקנה2)א(לתקנות;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעאומנהל )15(
מאגרשלאעדכןאתמסמךהגדרותהמאגר
או לתקנות 2)ב( תקנה להוראות בהתאם
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שליטהבמאגרמידעאומנהל בעל )ו1(
מאגרשלאבחןאםאיןהמידעשהואשומר
במאגררבמןהנדרשלמטרותהמאגר,בניגוד
להוראות או לתקנות 2)ג( תקנה להוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומאגר )17(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהל
במסמך קבע שלא כאמור מאגר מנהל או
נוהלאבטחתמידעבהתאםלמסמךהגדרות
אבטחה(, נוהל - )להלן והתקנות המאגר
או לתקנות 4)א( תקנה להוראות בניגוד
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומאגר )18(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהל
אומנהלמאגרכאמור,שעשהאחתמאלה,
לגבינוהלהאבטחה,בניגודלהוראהכמפורט
בפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלהלןהחלה

עליו:

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שליטה בעל )13(
מנוהלבידייחיד,מחזיקבמאגרכאמוראו
מנהלמאגרכאמורשלאתיעדבאופןסביר
אתאופןביצועהשלפעולהשאינהיצירת
מסמך,שחלהעליוחובהאואחריותלבצעה
ע1)ב( תקנה להוראות בניגוד תקנות, לפי

לתקנות;

1,00020,00080,000

בעלשליטהבמאגרמידעשלאהגדיר )14(
העניינים כל את המאגר הגדרות במסמך

האמוריםבתקנה2)א(לתקנות;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעאומנהל )15(
מאגרשלאעדכןאתמסמךהגדרותהמאגר
או לתקנות 2)ב( תקנה להוראות בהתאם
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שליטהבמאגרמידעאומנהל בעל )ו1(
מאגרשלאבחןאםאיןהמידעשהואשומר
במאגררבמןהנדרשלמטרותהמאגר,בניגוד
להוראות או לתקנות 2)ג( תקנה להוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומאגר )17(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהל
במסמך קבע שלא כאמור מאגר מנהל או
נוהלאבטחתמידעבהתאםלמסמךהגדרות
אבטחה(, נוהל - )להלן והתקנות המאגר
או לתקנות 4)א( תקנה להוראות בניגוד
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומאגר )18(
כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי המנוהל
אומנהלמאגרכאמור,שעשהאחתמאלה,
לגבינוהלהאבטחה,בניגודלהוראהכמפורט
בפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלהלןהחלה

עליו:



הצעותחוקהממשלה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5 8ו4

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

לאשמראותובהתאםלהוראות )א(
תקנה4)ב(לתקנותאולהוראותהתקנה
ע1)א( בתקנה שהוחלה כפי האמורה

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

לאכללבואתהפרטיםהמנויים )ב(
בתקנה4)ג(לתקנות;

0,000ו2,00040,0001

עליו שחלה מידע מאגר לעניין )ג(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה-
לאכללבוהתייחסותלפרטיםהמנויים
בתקנה4)ד(לתקנותאוהוראותכאמור

בתקנהע)ב()2(לתקנות;

0,000ו40,0001-

לעניין הוראות בו קבע לא )ד(
התמודדותעםאירועיאבטחתמידע
אולענייןדיווחלבעלהשליטהבמאגר
בהתאםלהוראותתקנה11)ב(לתקנות
כפי האמורה התקנה להוראות או
לפי לתקנות, ע1)א( בתקנה שהוחלה

העניין;

0,000ו2,00040,0001

העניינים את גם בו פירט לא )ה(
המנוייםבפסקה)2()א(עד)ה(שלתקנה
15)א(לתקנות,בניגודלהוראותפסקה

)3(לאותהתקנה;

0,000ו2,00040,0001

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )ע1(
עליורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהלמאגרכאמור,שלאדאגלכך
שייערךסקרלאיתורסיכוניאבטחתמידע
אחתלשמונהעשרחודשיםלפחות)להלן
סקר בתוצאות דן שלא סיכונים(, סקר -
הסיכוניםשהועברולוולאבחןאתהצורך
נוהל או המאגר הגדרות מסמך בעדכון
האבטחהבעקבותיהן,אושלאפעללתיקון
בניגוד הסקר, במסגרת שהתגלו הליקויים
להוראות או לתקנות 5)ג( תקנה להוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו1--
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )20(
עליורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהלמאגרכאמורשלאדאגלכך
שייערכומבדקיחדירותלמערכותהמאגר,
לא לפחות, חודשים עשר לשמונה אחת
לאפעל או החדירות מבדקי דןבתוצאות
לתיקוןהליקוייםשהתגלו,בניגודלהוראות
התקנה להוראות או לתקנות 5)ד( תקנה
האמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,

לפיהעניין;

0,000ו1--

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )21(
מנהל או כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי
מאגרכאמורשלאקבעהרשאותגישהשל
ולמערכות המידע למאגר הרשאות בעלי
המאגר,בהתאםלהוראותתקנה8)א(לתקנות
אולהוראותהתקנההאמורהכפישהוחלה
בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,אושלא
ניהלרישוםמעודכןבהתאםלהוראותתקנה
8)ב(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין

)להלן-רשימתהרשאותתקפות(;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )22(
במאגראומנהלמאגרשלאנקטאמצעים
לאופי ובהתאם העניין בנסיבות מקובלים
המאגרוטיבו,כדילוודאכיהגישהלמאגר
ולמערכותהמאגרנעשיתבידיבעלהרשאה
המורשהלכךבלבדלפירשימתההרשאות
התקפות,בניגודלהוראותתקנהע)א(לתקנות
אולהוראותהתקנההאמורהכפישהוחלה
בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,אושלא
הרשאה בעל של ההרשאות לביטול דאג
שסייםאתתפקידו,בניגודלהוראותתקנה
ע)ג(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )20(
עליורמתהאבטחההגבוהה,מחזיקבמאגר
כאמוראומנהלמאגרכאמורשלאדאגלכך
שייערכומבדקיחדירותלמערכותהמאגר,
לא לפחות, חודשים עשר לשמונה אחת
לאפעל או החדירות מבדקי דןבתוצאות
לתיקוןהליקוייםשהתגלו,בניגודלהוראות
התקנה להוראות או לתקנות 5)ד( תקנה
האמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,

לפיהעניין;

0,000ו1--

בעלשליטהבמאגרמידעשאינומנוהל )21(
מנהל או כאמור במאגר מחזיק יחיד, בידי
מאגרכאמורשלאקבעהרשאותגישהשל
ולמערכות המידע למאגר הרשאות בעלי
המאגר,בהתאםלהוראותתקנה8)א(לתקנות
אולהוראותהתקנההאמורהכפישהוחלה
בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,אושלא
ניהלרישוםמעודכןבהתאםלהוראותתקנה
8)ב(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין

)להלן-רשימתהרשאותתקפות(;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )22(
במאגראומנהלמאגרשלאנקטאמצעים
לאופי ובהתאם העניין בנסיבות מקובלים
המאגרוטיבו,כדילוודאכיהגישהלמאגר
ולמערכותהמאגרנעשיתבידיבעלהרשאה
המורשהלכךבלבדלפירשימתההרשאות
התקפות,בניגודלהוראותתקנהע)א(לתקנות
אולהוראותהתקנההאמורהכפישהוחלה
בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,אושלא
הרשאה בעל של ההרשאות לביטול דאג
שסייםאתתפקידו,בניגודלהוראותתקנה
ע)ג(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

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

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )23(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
דאגלכךשאופןהזיהויבמאגרייעשהככל
האפשרעלבסיסאמצעיפיזיהנתוןלשליטתו
הבלעדיתשלהמורשה,בניגודלהוראותתקנה
ע)ב()1(לתקנותאולהוראותהתקנההאמורה
כפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )24(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
דאגשינוהלמנגנוןבקרהבהתאםלהוראות
מנגנון - )להלן לתקנות ו–)ב( 10)א( תקנה
כפי האמורה התקנה להוראות או בקרה(

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )25(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
נתוני של שגרתי בדיקה נוהל קבע שלא
ערך שלא או הבקרה מנגנון של התיעוד
דוחשלהבעיותשהתגלווצעדיםשננקטו
10)ג( תקנה להוראות בניגוד בעקבותיהן,
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )ו2(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
שלאדאגשנתוניהתיעודשלמנגנוןהבקרה
בניגוד לפחות, חודשים 24 למשך יישמרו
להוראותתקנה10)ד(לתקנותאולהוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-



471 הצעותחוקהממשלה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )27(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
יידעאתבעליההרשאותבמאגרבדברקיום
מנגנוןהבקרה,בניגודלהוראותתקנה10)ה(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )28(
במאגראומנהלמאגרשלאדאגשיתועד
כלמקרהשבוהתגלהאירועהמעלהחשש
לפגיעהבשלמותהמידע,לשימושבובלא
הרשאהאולחריגהמהרשאה)להלן-אירוע
אבטחתמידע(בהתאםלהוראותתקנה11)א(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )ע2(
הבינוניתאוהגבוהה עליורמתהאבטחה
דיון קיים שלא כאמור במאגר מחזיק או
באירועיאבטחתהמידעאושלאבחןאת
בניגוד האבטחה, נוהל בעדכון הצורך
11)ג(לתקנותאולהוראות להוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )30(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
שלאהודיעלממונהבאופןמיידיעלאירוע
על לממונה דיווח שלא או חמור, אבטחה
בהתאם האירוע בעקבות שנקט הצעדים
להוראותתקנה11)ד()1(לתקנותאולהוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

בעלשליטהבמאגרמידעשחלהעליו )27(
רמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,מחזיק
במאגרכאמוראומנהלמאגרכאמורשלא
יידעאתבעליההרשאותבמאגרבדברקיום
מנגנוןהבקרה,בניגודלהוראותתקנה10)ה(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )28(
במאגראומנהלמאגרשלאדאגשיתועד
כלמקרהשבוהתגלהאירועהמעלהחשש
לפגיעהבשלמותהמידע,לשימושבובלא
הרשאהאולחריגהמהרשאה)להלן-אירוע
אבטחתמידע(בהתאםלהוראותתקנה11)א(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )ע2(
הבינוניתאוהגבוהה עליורמתהאבטחה
דיון קיים שלא כאמור במאגר מחזיק או
באירועיאבטחתהמידעאושלאבחןאת
בניגוד האבטחה, נוהל בעדכון הצורך
11)ג(לתקנותאולהוראות להוראותתקנה
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )30(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
שלאהודיעלממונהבאופןמיידיעלאירוע
על לממונה דיווח שלא או חמור, אבטחה
בהתאם האירוע בעקבות שנקט הצעדים
להוראותתקנה11)ד()1(לתקנותאולהוראות
התקנההאמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(

לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-



הצעותחוקהממשלה-וע14,ג'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ5 472

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל  )31(
במאגראומנהלמאגרשלאהגבילאושלא
מנעאפשרותלחיבורהתקניםניידיםלמערכות
המאגר,אושאפשרשימושבמידעמהמאגר
בהתקןניידאוהעתקהשלולהתקןניידבלא
שנקטאמצעיהגנה,בניגודלהוראותתקנה
12לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )32(
בין הפריד שלא מאגר מנהל או במאגר
מערכותהמאגראשרניתןלגשתמהןלמידע,
המשמשות אחרות מחשוב מערכות לבין
אותו,בניגודלהוראותתקנה13)ב(לתקנות
אולהוראותהתקנההאמורהכפישהוחלה

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )33(
במאגראומנהלמאגרשלאדאגלכךשייערכו
עדכוניםשוטפיםשלמערכותהמאגר,לרבות
חומרהמחשבהנדרשלפעולתן,אולכךשלא
ייעשהשימושבמערכותשהיצרןלאתומך
מענה שניתן בלא שלהן אבטחה בהיבטי
אבטחתימתאים,בניגודלהוראותתקנה13)ג(
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )34(
במאגראומנהלמאגרשחיבראתמערכות
המאגרלרשתהאינטרנטאולרשתציבורית
אחרת,בלאהתקנתאמצעיהגנהמתאימים,
או לתקנות 14)א( תקנה להוראות בניגוד
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

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

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )35(
לכך דאג שלא מאגר מנהל או במאגר
ברשת המידע, ממאגר מידע שהעברת
ציבוריתאובאינטרנט,תיעשהתוךשימוש
בשיטותהצפנהמקובלות,בניגודלהוראות
התקנה להוראות או לתקנות 14)ב( תקנה
האמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,

לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשניתןלגשת )ו3(
אליומרחוק,באמצעותרשתהאינטרנטאו
רשתציבוריתאחרת,מחזיקבמאגרכאמור
אומנהלמאגרכאמורשלאעשהשימוש
המתקשר את לזהות שמטרתם באמצעים
והמאמתיםאתהרשאתולביצועהפעילות
מידע מאגר ולעניין היקפה, ואת מרחוק
כאמורשחלהעליורמתהאבטחההבינונית
באמצעי שימוש עשה לא - הגבוהה או
בעל של הבלעדית לשליטתו הנתון פיזי
14)ג( תקנה להוראות בניגוד ההרשאה,
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )37(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
פנימית ביקורת שתיערך לכך דאג שלא
ו1)א( אוחיצוניתבהתאםלהוראותתקנה
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,
אושלאדןבדוחותהביקורתשהועברולו,או
שלאבחןאתהצורךבעדכוןמסמךהגדרות
בעקבותיהם, האבטחה נוהל או המאגר
או לתקנות ו1)ג( תקנה להוראות בניגוד
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו40,0001-

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

מחזיק מידע, במאגר שליטה בעל )35(
לכך דאג שלא מאגר מנהל או במאגר
ברשת המידע, ממאגר מידע שהעברת
ציבוריתאובאינטרנט,תיעשהתוךשימוש
בשיטותהצפנהמקובלות,בניגודלהוראות
התקנה להוראות או לתקנות 14)ב( תקנה
האמורהכפישהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,

לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

בעלשליטהבמאגרמידעשניתןלגשת )ו3(
אליומרחוק,באמצעותרשתהאינטרנטאו
רשתציבוריתאחרת,מחזיקבמאגרכאמור
אומנהלמאגרכאמורשלאעשהשימוש
המתקשר את לזהות שמטרתם באמצעים
והמאמתיםאתהרשאתולביצועהפעילות
מידע מאגר ולעניין היקפה, ואת מרחוק
כאמורשחלהעליורמתהאבטחההבינונית
באמצעי שימוש עשה לא - הגבוהה או
בעל של הבלעדית לשליטתו הנתון פיזי
14)ג( תקנה להוראות בניגוד ההרשאה,
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי

שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

0,000ו2,00040,0001

שחלה מידע במאגר שליטה בעל )37(
עליורמתהאבטחההבינוניתאוהגבוהה,
מחזיקבמאגרכאמוראומנהלמאגרכאמור
פנימית ביקורת שתיערך לכך דאג שלא
ו1)א( אוחיצוניתבהתאםלהוראותתקנה
לתקנותאולהוראותהתקנההאמורהכפי
שהוחלהבתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין,
אושלאדןבדוחותהביקורתשהועברולו,או
שלאבחןאתהצורךבעדכוןמסמךהגדרות
בעקבותיהם, האבטחה נוהל או המאגר
או לתקנות ו1)ג( תקנה להוראות בניגוד
שהוחלה כפי האמורה התקנה להוראות

בתקנהע1)א(לתקנות,לפיהעניין;

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

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

שאינו מידע במאגר שליטה בעל )38(
כאמור מאגר מנהל או יחיד בידי מנוהל
בעניינים ופיקוח בקרה אמצעי נקט שלא
החיצוני הגורם של עמידתו על שלהלן
הכוללים בהוראותשנקבעובהסכםאיתו,
פסקה ולעניין עיתיים, עדכונים קבלת
נכללה אם דיווחעלהשמדתהמידע, ,)1(
בהסכםהתחייבותלהשמדתהמידע,בדיקות
בהיקף והכול בתקלות, וטיפול תקופתיות
הנדרשבשיםלבלסיכוניםהאמוריםבפסקה
)1(שלתקנה15)א(לתקנות,בניגודלהוראות

פסקה)4(שלאותהתקנה:

4,00080,000"320,000

החיצוני הגורם של חובתו )א(
הבעלים לידי המידע את להשיב
נקבעה ואם ההתקשרות, בסיום
המידע להשמדת התחייבות בהסכם
-חובתושלהגורםהחיצונילהשמיד
אתהמידע,וחובתושלהגורםהחיצוני
לדווחלבעלהשליטהבמאגראולמנהל
או השבה על העניין, לפי המאגר,
השמדהכאמור,כפישנקבעובהסכם

בהתאםלתקנה15)א()2()ד(לתקנות;

החיצוני הגורם של חובתו )ב(
להחתיםאתבעליההרשאותשלועל
15)א()2()ו( בתקנה כאמור התחייבות
לתקנות,כפישנקבעהבהסכםבהתאם

לאותהתקנה;

חיצוני גורם של חובתו )ג(
לתת איתו ההסכם לפי שרשאי
נוסף, גורם באמצעות השירות את
הנוסףאת עםהגורם לכלולבהסכם
בינו בהסכם לפרט שיש הנושאים
מנהל או במאגר השליטה בעל לבין
לתקנה בהתאם העניין, לפי המאגר,

15)א()2()ז(לתקנות;
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סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

חובתושלהגורםהחיצונילדווח )ד(
לבעלהשליטהבמאגרעלאודותאופן
ביצועחובותיולפיהתקנותוההסכם,
ולהודיעלובמקרהשלאירועאבטחה,

בהתאםלתקנה15)א()2()ח(לתקנותצ

תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)בחירות(

ו1)ה(,במקום"לרשם18צ בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-5וע201,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"לממונהעלהגנתמידעכהגדרתובסעיף7לחוק"צ

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-עוע211,בסעיףע3)ה(,במקום"לרשםע1צ
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"לממונהעלהגנתמידעכהגדרתובסעיף7לחוק"צ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-222000,בתוספתהראשונה,בפרט20,28צ
במקום"הרשםלפיחוק"יבוא"רשותלפיסעיפים8,8או־10ופרקד'3לחוק"צ

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-21צ
-232005

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

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

תיקוןחוקהכללת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר22צ
מידע,התש"ע-ע24200-

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעלהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;";

בסעיף20)ב(,במקום"ולרשםמאגריהמידע"יבוא"ולממונהעלהגנתמידע"; )2(

בסעיף33- )3(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"לרשםמאגריהמידע"יבוא"לממונהעל )א(
הגנתמידע";

סכוםהעיצוםהכספי)בשקליםחדשים(ההפרה

טורד'טורג'טורב'טורא'

מאגרהמנוהל
בידייחידאו

מאגרשחלהעליו
רמתהאבטחה

הבסיסית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה
הבינונית

מאגרשחלה
עליורמת
האבטחה

הגבוהה

חובתושלהגורםהחיצונילדווח )ד(
לבעלהשליטהבמאגרעלאודותאופן
ביצועחובותיולפיהתקנותוההסכם,
ולהודיעלובמקרהשלאירועאבטחה,

בהתאםלתקנה15)א()2()ח(לתקנותצ

ו1)ה(,במקום"לרשם18צ בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-5וע201,בסעיף
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"לממונהעלהגנתמידעכהגדרתובסעיף7לחוק"צ

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות(

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-עוע211,בסעיףע3)ה(,במקום"לרשםע1צ
מאגריהמידעכהגדרתובחוק"יבוא"לממונהעלהגנתמידעכהגדרתובסעיף7לחוק"צ

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-222000,בתוספתהראשונה,בפרט20,28צ
במקום"הרשםלפיחוק"יבוא"רשותלפיסעיפים8,8או־10ופרקד'3לחוק"צ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-21צ
-232005

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

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

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

בחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטרייםבמסמכיזיהויובמאגר22צ
מידע,התש"ע-ע24200-

תיקוןחוקהכללת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע

בסעיף2,במקוםההגדרה"רשםמאגריהמידע"יבוא: )1(

""הממונהעלהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;";

בסעיף20)ב(,במקום"ולרשםמאגריהמידע"יבוא"ולממונהעלהגנתמידע"; )2(

בסעיף33- )3(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"לרשםמאגריהמידע"יבוא"לממונהעל )א(
הגנתמידע";

בסעיף המוצע המונחים לשינוי בהתאם  סעיפים
1להצעתהחוק,מוצעלתקןשורהשלחוקים  18 עד 27
"רשם או "הרשם" המונח את בהם ולהחליף 

מאגריהמידע"במונח"הממונה"או"הממונהעלהגנת
מידע"צ

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשפ"א,עמ'78צ 20

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשפ"א,עמ'203צ 21

ס"חהתש"ס,עמ'0ע1;התשפ"ב,עמ'ו28צ 22

ס"חהתשס"ה,עמ'18ע;התשע"ט,עמ'252צ 23

ס"חהתש"ע,עמ'ו25;התש"ף,עמ'403צ 24

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בסעיףקטן)ה(,במקום"ולרשםמאגריהמידע"יבוא"ולממונהעלהגנת )ב(
מידע"צ

תיקוןחוקמרשם
תורמימוחעצם

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

תיקוןחוקשירות
ביטחון

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

תיקוןחוקנתוני
אשראי

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-ו25-27201צ

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"הממונהעלהגנתהפרטיות"יבוא: )א(

""הממונהעלהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;";

ההגדרה"רשםמאגרימידע"-תימחק; )ב(

בסעיפיםעו־11)ב(,במקום"לרשםמאגריהמידע"יבוא"לממונהעלהגנתמידע"; )2(

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

בסעיף18- )4(

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

בסעיףקטן)ב()ו(,במקום"לרשםמאגריהמידע"יבוא"לממונהעלהגנת )ב(
מידע";

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

בסעיף125- )ו(

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעלהגנתמידע" )ב(
ובמקום"לרשםמאגרימידע"יבוא"לממונהעלהגנתמידע";

בסעיףקטן)ו(,במקום"רשםמאגרימידע"יבוא"הממונהעלהגנתמידע" )ג(
ובמקום"לרשם"יבוא"לממונהעלהגנתמידע"צ

תיקוןחוקניירות
ערך

מידע"ו2צ מאגרי "ורשם במקום 44יא3)ג(, בסעיף התשכ"ח-8וע281, ערך, ניירות בחוק
יבוא"והממונהעלהגנתמידע"ובמקוםהסיפההחלבמילים"בסעיףקטןזה"יבוא
"בסעיףקטןזה,"הממונהעלהגנתמידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-81ע1"צ

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסהע2,בסעיף141א-27צ

יבוא הרשם" עם "בהתייעצות במילים החל הסיפה במקום )ג(, קטן בסעיף )1(
7לחוקהגנתהפרטיות "בהתייעצותעםהממונהעלהגנתמידעכהגדרתובסעיף

)בסעיףזה-הממונהעלהגנתמידע(";

ס"חהתשע"א,עמ'382צ 25

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ט,עמ'158צ ו2

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשפ"ב,עמ'ע32צ 27

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשפ"ב,עמ'328צ 28

דינימדינתישראל,נוסחחדשו,עמ'120;ס"חהתשפ"ב,עמ'248צ ע2

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

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומוצ28צתחילה

מאגרמידעשביוםהתחילההיהרשוםבמרשם,ימשיךלהיותרשוםבמרשםאףע2צהוראתמעבר )א(
אםלפיהוראותסעיף8לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לאחלהעליוחובת
רישום,והכולאלאאםכןהודיעבעלהשליטהבמאגרלממונהעלכךשלאחלהעל
המאגרחובתרישוםכאמור;הודיעבעלהשליטהבמאגרכאמור,ימחקהממונהאת

מאגרהמידעמהמרשםצ

בסעיףזה,"בעלשליטהבמאגרמידע","מאגרמידע","הממונה"ו"מרשם"- )ב(
כהגדרתםבסעיף7לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזהצ

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

תחילהתחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומוצ28צ

מאגרמידעשביוםהתחילההיהרשוםבמרשם,ימשיךלהיותרשוםבמרשםאףע2צ )א(
אםלפיהוראותסעיף8לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לאחלהעליוחובת
רישום,והכולאלאאםכןהודיעבעלהשליטהבמאגרלממונהעלכךשלאחלהעל
המאגרחובתרישוםכאמור;הודיעבעלהשליטהבמאגרכאמור,ימחקהממונהאת

מאגרהמידעמהמרשםצ

הוראתמעבר

בסעיףזה,"בעלשליטהבמאגרמידע","מאגרמידע","הממונה"ו"מרשם"- )ב(
כהגדרתםבסעיף7לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזהצ

כדילאפשרלבעליהשליטהולמחזיקיםבמאגרי  סעיף 28
ולהסדרים לשינויים כדבעי להיערך המידע 
החדשיםהמוצעיםבמסגרתהצעתהחוק,מוצעלקבועכי
תחילתושלהחוקתהיהחצישנהלאחרפרסומוברשומותצ

לנוכחצמצוםהיקפהשלחובתהרישום,וקביעת  סעיף 29
החובההחדשההמבוססת,ביןהשאר,עלמספר 
נושאיהמידעבמאגרהמידע,לאניתןלדעתאםהמאגרים

לאחר גם רישום בחובת חבים בפנקס כיום הרשומים
התיקוןצעלכןמוצעלקבועהוראתמעבר,שלפיהמאגר
שהיהרשוםבמרשםביוםהתחילה,יישאררשוםבמרשם,
אלאאםכןהודיעבעלהשליטהבמאגרלממונה,כיהמאגר
אינוחייבברישוםבהתאםלהוראתסעיף8לחוק,כתיקונה

המוצעבסעיף4להצעתהחוקצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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