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 חוק הגנת הפרטיות (תיקון מם׳ 4) (מאגדי מידע), התשג״ו-996 ו

' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 - ו 9 8 ו א- ת הפרטיות, התשמ״ נ  תיקון סעיף 3 ו. בחוק הג

 (1) אחרי ההגדרה ״הסכמה״ יבוא:

א הו דע דרך קבע ו י ברשותו מאגר מי ן מאגר מידע״ - מי שמצו י  ״״מחזיק, לענ

 רשאי לעשות בו שימוש;״;

 (2) בסופו יבוא:

ת גילוי, העברה ומסירה.״  ״״שימוש״ - לרבו

בוא ״מאסר 5 שנים״.  תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום ״מאסר שגה״ י

 תיקון סעיף ד 3. בסעיף ד לחוק העיקרי -

ו יבוא: ״ ולאחרי בוא ״ובפרק ד׳ -  (1) אחרי ״בפרק זה״ י

דע מפני חשיפה, ה על המי נ נה על שלמות המידע, או הג  ״״אבטחת מידע״ - הג

 שימוש או העתקה, והבל ללא רשות כדין:״;

דרה ״מאגר מידע״ יבוא:  (2) במקום ההג

ועד י מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמי נ  ״״מאגר מידע״ - אוסף נתו

ד ממוחשב, למעט - בו  לעי

ו למטרות עסק; או נ  (ו) אוסף לשימוש אישי שאי

ו יוצר נ לל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אי  (2) אוסף הבו

ם בו, י ל ו הם כל תי ם ששמו י האד ות לגבי בנ  איפיון שיש בו פגיעה בפרטי

ד בשליטתו אין אוסף נוםף:״; י בלבד שלבעל האוסף או לתאג  ו

דרה ״מידע״ יבוא:  (3) אחרי ההג

 ״״מידע רגיש״ -

, מצבו , מצב בריאותו עת אישותו ותו של אדם, צנ ם על אישי י נ תו  (ו) נ

ו ואמונתו: תי , דעו י  הכלכל

עדת החוקה חוק ומשפט ר ו דע ששר המשפטים קבע בצו, באישו  (2) מי

דע רגיש; א מי  של הכנסת, שהו

דע או מי תו או בהחזקתו מאגר מי הל פעיל של גוף שבבעלו  ״מנהל מאגר״ - מנ

ן זה;״; י כו לענ הל כאמור הסמי  שמנ

דרה ״רשם״ יבוא:  (4) במקום ההג

ת משפט י שופט של בי ו נ ת למי רו ימים בו תנאי הכשי  ״״רשם״ - מי שמתקי

הל את פנקס מאגרי נ דעה ברשומות, ל נתה אותו, בהו  השלום, והממשלה מי

דע (להלן - הפנקס) כאמור בסעיף 12;״;  מי

 נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר התשנ״ו(12 במרס 1996); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2234, מיום כ״ז בטבת התשנ״ד (10 בינואר 1994), עמי 148.

 סייח התשמ״א, עמי 128; התשנ״ה, עמ׳ 326.
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 הוספת כותרת

 החלפת סעיף 8

 תיקון סעיף 9

דרה ״שימוש״ תימחק ובמקומה יבוא:  (5) ההג

ו נשאבו, בלא דע למקור שממנ ם במאגר מי י נ תו ת הנ הו  ״״שלמות מידע״ - ז

, נמסרו או הושמדו ללא רשות בדין;״. נו  ששו

 אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: ״סימן אי: מאגרי מידע״.

 במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

ב ברישום לפי סעיף י דע החי נהל אדם ולא יחזיק מאגר מי  8. (א) לא י

ם אחד מאלה: י  זה, אלא אם כן התקי

 (ו) המאגר נרשם בפנקס;

ת סעיף ראו ימו הו  (2) הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקי

 0ו(בו);

הוראת הרשם יב ברישום לפי סעיף קטן (ה) ו  (3) המאגר חי

ל והחזקה של המאגר עד רישומו. הו י  כללה הרשאה לנ

ב ברישום לפי י דע החי דע שבמאגר מי  (ב) לא ישתמש אדם במי

 סעיף זה, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר.

יב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו  (ג) בעל מאגר מידע חי

ים בו אחד מאלה:  אם נתקי

לה על הם נמצא במאגר עו דע עלי ם שמי  (1) מספר האנשי

;10,000 

 (2) יש במאגר מידע רגיש-,

הם, די דע לא נמסר על י המי ם ו דע על אנשי לל מי  (3) המאגר כו

 מטעמם או בהסכמתם למאגר זה:

א של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23;  (4) המאגר הו

ג. ור ישיר כאמור בסעיף דו ו  (5) המאגר משמש לשירותי די

דע ן בו אלא מי ג) לא תחול על מאגר שאי ) ראת סעיף קטן  (ד) הו

י סמבות פ ־ ל ם ע ן הרבי ו עמד לעי ן או שהו  שפורסם לרבים על פי סמכות בדי

 כדין;

ת על קיום רו ם שיירשמו, להו חדי ו  (ה) הרשם רשאי, מטעמים מי

ג) ו־(ד); ים( בת רישום לפי סעיפים קטנ בת רישום לגבי מאגר הפטור מחו  חו

ל הו י ן נ י ת לענ ראו ר תומצא לבעל המאגר ובה יפרט הרשם הו ראה כאמו  הו

 ואחזקת המאגר עד לרישומו; על החלטת הרשם לפי סעיף קטן זה רשאי

ם ו ם מי מי ם י ך שלושי י תו ז  בעל המאגר לערער לפני בית המשפט המחו

דעה על החלטת הרשם.״  שנמסרה לו הו

(ב) יבוא:  בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן

דע תפרט את -  ״(ב) בקשה לרישום מאגר מי

הם י מענ יק במאגר ומנהל המאגר, ו דע, המחז ת בעל מאגר המי הו  (1) ז

 בישראל;

.4 

.5 

 ״רישום מאגר
 מידע והשימוש

 בו

 ספר החוקים 589 ו, כ״ב בניסן התשג״ו, 4.1996. ו ו ו29



ועד המידע; דע והמטרות שלהן נ  (2) מטרות הקמת מאגר המי

כללו במאגר; י דע שי  (3) סוגי המי

לות המדינה-, דע מחוץ לגבו  (4) פרטים בדבר העברת מי

 (5) פרטים בדבר קבלת מידע, דרך קבע, מגוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23, שם

ם דע הנמסר, למעט פרטים הנמסרי דע ומהות המי רי מוסר המי בו  הגוף הצי

דע על אודותיו.״  בהסכמת מי שהמי

 י ר ק י ע  תיקון סעיף •ו 7. בסעיף 0ו לחוק ה

(א) יבוא:  ( ו) במקום סעיף קטן

דע - גשה בקשה לרישום מאגר מי  ״(א) הו

ום שהוגשה לו הבקשה, ם מי מי ך 90 י תו הרשם בפנקס, תו  (ו) ירשום או

ח כי המאגר משמש או עלול לשמש י ד סביר להנ סו ה לו י ולת אם הי  ז

ל בו נתקבל, ו דע הכל וה להן, או שהמי ות או כמסו לות בלתי חוקי  לפעו

ראות כל דין: גוד להו י ד לחוק זה או בנ גו י  נצבר או נאסף בנ

נה מזו שפורטה בבקשה, לרשום מספר  (2) הרשם רשאי לרשום מטרה שו

רות על הגשת מספר בקשות תחת הבקשה שהוגשה,  מטרות למאגר, או להו

לות המאגר הלכה לם את פעי דעת כי הדבר הו כח ל ו ל אם נ הכ  ו

 למעשה;

דע לפי פסקה (ו) ולא יפעיל  (3) הרשם לא יסרב לרשום את מאגר המי

ן את ת לטעו ו דמנ ו לפי פסקה (2), אלא לאחר שנתן למבקש הז ותי י  סמכו

 טענותיו.״;

(ב) יבוא:  (2) במקום סעיף קטן

ת  ״(ב) על החלטת הרשם לפי סעיף קטן(א) רשאי בעל המאגר לערער לפני בי

דעה על ום שנמסרה לו ההו י תוך שלושים ימים מי ז  המשפט המחו

 ההחלטה.״•,

(ב) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

ום שהוגשה לו ם מי מי ך 90 י דע תו  "(בו) לא רשם הרשם את מאגר המי

ת הרישום י ע למבקש על סירובו לרשום או על השהי די  הבקשה, ולא הו

הל או ה המבקש לנ הי דעתו - רשאי י ם שיפרט בהו חדי ו  מטעמים מי

ו רשום. נ  להחזיק את המאגר אף שאי

דע, או על ע הרשם למבקש על סירובו לרשום את מאגר המי י ד  (ב2) הו

הל או ה המבקש רשאי לנ הי ) לא י (בו ת הרישום באמור בסעיף קטן י  השהי

ולת אם בית המשפט קבע אחרת. יק את המאגר, ז  להחז

ע לו בעל י ד  (ב3) הרשם ימחק רישומו של מאגר מידע מהפנקס, אם הו

דעה זו בתצהיר: הוחזק דע שבאותו מאגר בוער, ואימת הו  המאגר שהמי

ר של דעה גם בתצהי דע, תאומת ההו די בעל מאגר המי דע שלא בי  מאגר מי

 המחזיק.״;
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 (4) במקום סעיפים קטנים (ד) ו־(ד7) יבוא:

עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקים בצו, ר ו  ״(ד) שר המשפטים, באישו

דלה ו דע בהם; ג דע, רישומם ואבטחת המי דת פיקוח שתפקח על מאגרי המי חי  י

רכי הפיקוח. ותאם לצו דה י חי  של הי

מנה את המפקחים לצורך א י הו דת הפיקוח, ו חי ד בראש י  (ה) הרשם יעמו

ה למפקח אלא מי שקיבל הכשרה מקצועית תמנ ע הפיקוח לפי חוק זה: לא י צו  בי

ות לפי חוק זה, י דע והפעלת סמכו ם מיחשוב ואבטחת מי  מתאימה בתחו

ו מטעמים של שמירה על בטחון י ו נ ת למי ו ד ג עה התנ י  ומשטרת ישראל לא הב

 הציבור.

צוע תפקידיו רשאי מפקח -  (ו) לצורך בי

ם ת ומסמכי עו די גע בדבר למסור לו י ו ם הנ  (ו) לדרוש מכל אד

ם למאגר מידע: יחסי  המתי

ח כי מופעל בו מאגר מידע, י ד סביר להנ סו כנס למקום שיש לו י  (2) להי

ע כי הדבר דרוש לשם הבטחת כנ ך בו חיפוש ולתפוס חפץ, אם שו  לערו

ו: על חפץ שנתפס לפי סעיף וע עבירה על הוראותי כדי למנ ע חוק זה ו צו  בי

(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], י ל י ן הפל י ראות פקודת סדר הד  זה יחולו הו

ן סה למיתקן צבאי או למיתקן של ׳רשות בטחו י ; סדרי כנ 2  התשכ״ט-1969

ת עם עצו י די שר המשפטים בהתי יקבעו על י  כמשמעותה בסעיף 0019 י

, לפי הענק: בפסקה זו, ״חפץ״ - לרבות ן ה על רשות הבטחו נ  השר הממו

; ג ״ה-1995 דרתם בחוק המחשבים, התשנ  חומר מחשב, ופלט כהג

כנס למקום ,:אמור המשמש למגורים י  (3) על אף הוראות פסקה (2), לא י

 בלבד, אלא לפי צו מאת שופט של בית משפט שלום.״;

בוא ״הפר מחזיק או בעל של מאגר  (5) בסעיף קטן(ו), במקום ״הפר מחזיק מידע״ י

 מידע״.

 8. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 10א

ת הפרטיות נ עצה להג 1 באפריל בכל שנה תגיש המו  ״דוח הגנה 10 א. לא יאוחר מ־

לות ן הרשם על פעו כי ן שי ן וחשבו סת די נ עדת החוקה חוק ומשפט של הכ ו  על הפרטיות ל

ה של תי פה והפיקוח בשנה שקדמה להגשת הדוח, בצירוף הערו  האכי

 המועצה.״

 9. במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 2 ו

ו של נ ו ה פתוח לעי הי דע אשר י הל פנקס מאגרי מי נ  ״פנקס מאגרי 12. (א) הרשם י

ר.  הציבו

דע כאמור ל את הפרטים לרישום מאגר המי י כ  (ב) הפנקס י

 בסעיף 9.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284; סייח התשנ״ה, עמי 369.

 ג סייח התשנ״ה, עמי 366.
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ת סעיפים קטנים(א) ו־(ב), במאגר של רשות בטחון, ראו  (ג) על אף הו

ו של נ ו ו פתוחים לעי הי  הפרטים המפורטים בסעיף 9(בץ5), (4) ו־(5) לא י

 הציבור.״

 תיקון סעיף 5ו 10. בסעיף 13 לחוק העיקרי •־

 (ו) במקום סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יבוא:

ן במידע, לפי בקשת אדם באמור בסעיף ו דע יאפשר עי  ״(ב) בעל מאגר מי

ת או האנגלית. ן - המבקש), בשפה העברית, הערבי להל ) א) )  קטן

יחם למצבו הרפואי או דע המתי  (ג) בעל המאגר רשאי שלא למסור למבקש מי

ית או הנפשית דע לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנ ל המי  הנפשי אם לדעתו עלו

דע לרופא  של המבקש או לסכן את חייו: במקרה זה ימסור בעל המאגר את המי

 או לפסיכולוג מטעמו של המבקש.

ן שנקבע לפי ו ד לחסי ו ג י דע בנ יב למסור מי ת סעיף זה כדי לחי ראו  (גו) אין בהו

. עד לטובתו ו ן נ ו  כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחסי

ת הלכה פסוקה.״  בסעיף קטן זה, ״דין״ - לרבו

(ה) -  (2) בסעיף קטן

; בוא ״וסעיף 3ואי  (ו) ברישה, אחרי ״הוראות סעיף זה״ י

 (2) אחרי פסקה (ו) יבוא:

דע של שירות בתי הסוהו:״;  ״(וא) על מאגר מי

 (3) בסופו יבוא:

ת חקירות ואכיפת החוק של רשות המוסמכת לחקור דו דע או  ״(5) על מאגר מי

עדת החוקה תה בצו, באישור ו  על פי דין בעבירה, אשר שר המשפטים קבע או

 חוק ומשפט של הכנסת.״

 הוספת סעיף 13א 11. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

ראות סעיף 13 -  ״עיון!:מידע 13א. בלי לגרוע מהו
 שאינו בהחזקת

יק/ ף זה - המחז  בעל המאגר (1) בעל מאגר מידע, המחזיק אות! אצל אחר(בסעי

, ורה למחזיק, בכתב י , ו ו ן מענ ו  יפנה את המבקש אל המחזיק, תוך צי

 לאפשר למבקש את העיון:

א מחזיק יק אם הו ע לו המחז די ו  (2) פנה המבקש תחילה למחזיק, י

דע ואת מענו.״ כן את שם בעל מאגר המי , ו ו  מידע עלי

 תיקון סעיף 4ו 12. בסעיף 14 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

ת ן המבוקש או שבי ם לתיקו י דע הסכ יב לתקן מידע, אם בעל מאגר המי  ״(ד) מחזיק חי

וה על התיקון.״ ו  משפט צי

בוא ״או בסעיף 13א״.  תיקון סעיף 5ו 13. בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי ״בסעיף 13״ י

ו - מאסר 5 נ ת סעיף זה, די ראו , בסופו יבוא: ״המפר הו  תיקון סעיף 16 14. בסעיף 16 לחוק העיקרי

 שנים״.
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 החלפת סעיף 17

 הוספת סעיפים
 7וא עד 17ח

 של בעלים שונים

 15. במקום סעיף 7 ו לחוק העיקרי יבוא:

הל מאגר מידע, כל אחד דע או מנ  ״אחריות לאבטחת 17. בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מי

ע מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע.״ ד י  מ

 16. אחרי סעיף 7 ו לחוק העיקרי יבוא:

ם יבטיח כי אפשרות י נ ם שו י דע של בעל  ״מחזיק במאגרים 7וא. (א) מחזיק במאגרי מי

ה רק למי שהורשו לכך במפורש בהסכם נ תו ה נ ל מאגר תהי כ  הגישה ל

ו של אותו מאגר. י ן בעל ו לבי נ  בכתב בי

ם ברישום בי י  (ב) מחזיק שברשותו חמישה מאגרי מידע לפחות, החי

, דע שברשותו  לפי סעיף 8, ימסור לרשם, מדי שנה, רשימה של מאגרי המי

ם ון שמות בעלי המאגרים, תצהיר על כך שלגבי כל אחד מן המאגרי  בצי

ן הבעלים, ושמו של ו לבי נ ם בגישה למאגר בהסכם בי כאי  נקבעו הז

ב. נה על האבטחה כאמור בסעיף לו  הממו

י אדם בעל הכשרה ו נ ם במי בי י ב. (א) הגופים המפורטים להלן חי  לו

דע (להלן - הממונה): נה על אבטחת מי ה ממו הי  מתאימה שי

ם ברישום לפי בי י  (ו) מחזיק בחמישה מאגרי מידע החי

 סעיף 8:

 (2) גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23;

ג או בהערכה של רו  (3) בנק, חברת ביטוח, חברה העוסקת בדי

 אשראי.

ה אחראי לאבטחת. הי ה י נ , הממו ראות סעיף 7ו  (ב) בלי לגרוע מהו

פים כאמור בסעיף קטן(א). ו דע במאגרים המוחזקים ברשות הג  המי

רה שיש עמה קלון או נה מי שהורשע בעבי נה כממו  (ג) לא ימו

ת חוק זה. ראו רה על הו  בעבי

 ממונה על
 אבטחה

 סימן בי: דיוור ישיר

 לוג. בסימן זה -

תו לקבוצת כו י  ״דיוור ישיר״ - פניה אישית לאדם, בהתבסס על השתי

י אדם , שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בנ ן  אוכלוסי

ם במאגר מידע-, לי ו תיהם כל  ששמו

 ״פניה״ - לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקםימליה, בדרך ממוחשבת או

 באמצעי אחר;

ור ישיר לאחרים בדרך של העברת ו ור ישיר״ - מתן שירותי די ו  ״שירותי די

ם בבל אמצעי שהוא. י נ תו  רשימות, מדבקות או נ

ור ישיר, ו דע המשמש לשירותי די נהל אדם ולא יחזיק מאגר מי ד. לא י  לו

א שירותי ו הרשומות הי  אלא אם כן הוא רשום בפנקס ואחת ממטרותי

 דיוור.

ור ישיר, ו דע המשמש לשירותי די נהל אדם ולא יחזיק מאגר מי ה. לא י  לו

ו קיבל כל אוסף ן את המקור שממנ י דו רישום המצי  אלא אם כן יש בי

 דיוור ישיר

 עיון מקור
 המידע
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ם המשמש לצורך מאגר המידע ומועד קבלתו, וכן למי מסר כל אוסף י נ תו  נ

 נתונים כאמור,

 מחיקת מידע דוו. (א) כל פגיה בדיוור ישיר תגיל באופן גרור ובולט -
 ממאגר המשמש

ן מספר ו  לדיוור ישיר (ו) ציון בי הפגייה היא בדיוור ישיר, בצירוף צי

 הרישום של המאגר המשמש לשירותי דיוור ׳ישיר בפנקס מאגרי
 מידע;

 (2) הודעה על זכותו של מקבל הפניה להימחק מן המאגר
ות לצורך  כאמור בסעיף קטן (ב); בצירוף המען שאליו יש לפנ

 כך;

 (3) זהותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל

 פחי בוצעה הפניה, והמקורות שמהם קיבל בעל המאגר מידע
 זה.

ור ו  (ב) בל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר מידע המשמש לדי

ו יימחק ממאגר המידע. יחם אלי  ישיר, שמידע המתי

דע המשמש  (ג) כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר המי

ו פי ־ דע שעל דע שבו מצוי המי  לשירותי דיוור ישיר או מבעל מאגר המי

י אדם או  בוצעה הפגייה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בנ
 לאנשים מםויי־מים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

דע על דרישתו כאמור בסעיפים ע אדם לבעל מאגר המי די  (ד) הו

דיע לאדם, בכתב, ו י  קטנים (ב) או(ג), יפעל בעל המאגר בהתאם לדרישה ו
 כי פעל על פיה.

ך 30 ימים דע כאמור בסעיף קטן(ד) תו ע בעל מאגר המי די  (ה) לא הו

ות לבית ו לפנ דע מתייחס אלי ום קבלת הדרישה, רשאי האדם שהמי  מי

דע  משפט השלומ בדרן״ שנקבעה בתקנות, כדי שיורה לבעל מאגר המי

 לפעול באמור.

ת גם ו נ ת לפי סעיף זה של נפטר שרשום במאגר מידע נתו ו י ו כ  (ו) הז
 לבן זוגו׳, לילדו או להורהו.

ו הפרטיים של י נ י י ת לענ געו ו ת הנ עו די לו על י  תחולה על דוז. הוראות סימן זה יחו

ת על מידע. ם בגדר מידע, כשם שהן חלו נ  ידיעות אדם, אף שאי

י לו  אי תחולה דוח. סימן זה לא יחול על גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 23(ו) במי
 על גוף ציבורי תפקידיו על פי דין.

ת להוסיף על הוראות כל דין.״  שמירת דינים דוט. הוראות סימן זה באו

ם ״מאגר מידע״ - תימחק. לי  תיקון סעיף 23 17. בסעיף. 23 לחוק העיקרי, ה סיפ ה החל במי

 ביטול סעיף 23ח 18. סעיף 23ח לחוק העיקרי - בטל.

 תיקון סעיף 29 9 1. בסעיף 29, בסעיף קטן(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) על השמדת מידע שנתקבל שלא כדין, או לאסור על שימוש במידע באמור או

דע כל הוראה אחרת.״  במידע עודף כהגדרתו בסעיף 23ה, או להורות לגבי המי
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 הוספת סעיף וגא

 תיקון סעיף 36

 הוספת סעיף 36א

 ״עונשין בעבירות
 של אחריות

 20. אחרי סעיף ו3 לחוק העיקרי יבוא:

ו - מאסר שנה: נ  וגא. (א) העושה אחד מאלה, רי

ד להוראות גו י דע בנ  (ו) מנהל, מחזיק או משתמש במאגר מי

 סעיף 8;

ם בבקשה לרישום מאגר מידע י נ ו כ  (2) מוסר פרטים לא נ

 כנדרש בסעיף '9;

דעה ם בהו י נ ו כ נו מוסר פרטים או מוסר פרטים לא נ  (3) אי

וה בקשה לקבלת מידע לפי סעיף וו;  המלו

ן זכות י א לענ ו 3 ־ ים את הוראות סעיפים 13 ו נו מקי  (4) אי

נו מתקן מידע על פי דע המוחזק במאגר מידע, או אי ן במי ו  העי

 הוראות סעיף 14;

ת סעיף 7וא(א) ראו ד להו גו י דע בנ  (5) מאפשר גישה למאגר מי

ראות סעיף ם או תצהיר בהתאם להו נו מוסר לרשם מסמכי  או אי

 17א(ב);

דע בהתאם להוראות נה על אבטחת מי נו ממנה ממו  (6) אי

 סעיף דוב:

וור ישיר,  (ד) מנהל או מחזיק מאגר המשמש לשירותי די

ד עד דוו; ו ראות סעיפים ד ד להו גו י  בנ

ד לסעיפים 23ב עד 23ה. ו ג י דע בנ  (8) מוסר מי

כחת מחשבה פלילית או נה הו נה טעו  (ב) עבירה לפי סעיף זה אי

 רשלנות.

ות ד לתקנ גו י ראות פרקים ב׳ או ד׳ או בנ ד להו גו י  וגב. מעשה או מחדל בנ

.״ ן [נוסח חדש]4 יקי ז לה לפי פקודת הנ ו ה עו ו הו ו לפי חוק זה י  שהותקנ

 עוולה בנזיקין

 21. בסעיף 36 לחוק העיקרי -

 (ו) במקום פסקה (2) יבוא:

ה או נ לות המדי דע שמחוץ לגבו ם להעברה של ב^ידע אל מאגרי מי  ״(2) תנאי

 מהם;״;

בוא ״לבעלים, דע ולעובדיהם״ י  (2) בפסקה (3), במקום ״למחזיקי מאגרי מי

ם של מאגרי מידע ולעובדיהם;״-, הלי יקים או למנ  למחז

 (3) בסופו יבוא:

דע עם הפסקת פעולתו של מאגר מידע.״ ן ביעור מי י  ״(4) הוראות לענ

 22. אחרי סעיף 36 לחוק העיקרי יבוא:

עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי  ״אגרות 36א. (א) השר, באישור ו

ן לפי חוק זה. ו  לקבוע אגרות עבור רישום ועי

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266; התשמ״א, עמי 34 ו.
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דת הפיקוח חי לי ועדו לרשם ו י  (ב) כספי אגרות שנגבו לפי סעיף זה י

לתם לפי חוק זה.״  לצורך פעו

ום פרסומו של ם מי ב לחוק העיקרי ששה חודשי ו ד ־ ם 7וא ו לתם של סעיפי  תחילה 23. (א) תחי

 חוק זה.

ום פרסומו של חוק זה. ה מי ם דוג עד 7וט לחוק העיקרי שנ לתם של סעיפי  (ב) תחי

ו באפריל 1997). ) ז ״ א לחוק העיקרי ביום ה׳ בניסן התשנ  (ג) תחילתו של סעיף 0ו

ום קבלתו בכנסת. ם מי מי  פרסום 24. פרסומו של חוק זה 30 י

י א ב י ד ל ו ם ד ר ן פ ו ע מ  ש

 ראש הממשלה שר המשפטים

ס י י ח ו ב  ע ז ר ו י צ מ ן ש

סת ה יושב ראש הכנ נ י  נשיא המד

 תיקון טעות דפוס

 בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(תיקון מס׳ 8) (ביטול שידורי תעמולת בחירות ברדיו),

 התשנ״ו-1996, שפורסם בספר החוקים 1576, התשנ׳׳ו, עמי 173, בחתימה, במקום ״שולמית אלוני,

ות ״שולמית אלוני, שרת התקשורת״.  שרת העבודה והרווחה״ צריך להי
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