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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מם׳ 5) (אגרת רישום מאגרי מידע),
 התש״ם-2000

א- 1981י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 9(ג), במקום ת הפרטיות, התשמ״ נ  תיקון סעיף 9 1. בחוק הג

 ״השר״ יבוא ״שר המשפטים״.

 תיקון סעיף 36א 2. בסעיף 36א לחוק העיקרי -

א ״שר המשפטים״; בו  (1) במקום ״השר״ י

ם ״לקבוע אגרות״ יבוא: לי לה במי  (2) בסעיף קטן(א), במקום הסיפה המתחי

 ״לקבוע -

ן בו לפי חוק זה: ו דע ועי ר רישום מאגר מי  (1) אגרות בעבו

ם בפנקס (להלן - דע הרשו  (2) אגרה, לתקופה שיקבע, בעבור מאגר מי

א לקבוע ה, ורשאי הו נ י ת המד דע שבבעלו  אגרה תקופתית), למעט מאגר מי

גים של מאגרים, וכן את ות לפי סו ים של אגרות תקופתי נ רים שו עו  שי

ם של האגרה התקופתית, ותוספת אגרה לאגרה תקופתית ו עדי התשל  מו

 שלא שולמה במועדה.״;

(ב) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

ם ך שישה חודשי , בתו ן י  ״(ג) לא שולמה האגרה או תוספת האגרה, לפי הענ

תלה רישומו של המאגר בפנקס עד ו ם האגרה, י ות לתשלו עד שנקבע בתקנ  מהמו

 לתשלום.״

יב ה חי הי לתו של חוק זה, י דע הרשום בפנקס ערב תחי יק מאגר מי הל או החז י  הוראת מעבר 3. מי שנ

לתו של חוק זה. ם תחי ו  בתשלום אגרה תקופתית בעבור התקופה שתחל בי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 את יחידת הפיקוח ולהגדיל את מספר המפקחים
 בכספים אלה.

 תיקון זה בא לשפר את ההסדר שנקבע, לקבוע
 אגרות תקופתיות ולייעל בכך את פעילות הרשם ויחידת
 הפיקוח, ובכך לאפשר גביית אגרות תקופתיות בעבור
 המאגרים הרשומים ולא רק אגרות תמורת הליך הרישום

 ותמורת עיון במאגרים.

 סעיף 1 סעיף 36א לחוק, כפי שתוקן בתיקון מס׳ 4,
 מאפשר לשר המשפטים לקבוע אגרות
 בעבור רישום ועיון-, מאחר שאגרת הרישום היא
 חד־פעמית ומוטלת רק על מאגרים חדשים, אין בה כדי
 לממן את פעולות הפיקוה הנדרשות באופן שוטף: מוצע
 להסמיך את שר המשפטים לקבוע אגרה תקופתית
 בעבור פיקוח, וכן לקבוע שיעורי אגרות שונים לפי סוגי

 מאגרים ותוספת אגרה למאחרים בתשלום האגרה.

 סעיף ב מוצע לקבוע כי מאגר הרשום בפנקס ערב
 תחילתו של חוק זה, יהיה חייב באגרה
 תקופתית בעבור התקופה שתחל ביום תחילתו של החוק

 המוצע.

 הצעות חוק 2843, י״ט בשבט התש״ם, 26.1.2000

 כללי

 חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א- 1981 (להלן -
 החוק), מטיל על רשם מאגרי מידע במשרד המשפטים
 לנהל את רישום המאגרים ולפקח על פעולתם בהתאם

 להוראות החוק והתקנות לפיו.

 בחוק הגגת הפרטיות (תיקון מס׳ 4) (מאגרי מידע),
 התשנ״ו-1996 (ם׳׳ח התשנ״ו, עמ׳ 290) (להלן - תיקון
 מס׳ 4), נקבע כי הרשם יסתייע לשם כך ביחידת פיקוח,

 שגודלה יותאם לצורכי הפיקוח.

 על יחידת הפיקוח להיות בהיקף, ברמת מקצועיות
 וידע, וכן בעלת האמצעים הטכנולוגים והאחרים הכל
 כנדרש למילוי תפקידה על פי החוק, לנוכח כמות
 המאגרים, גודלם, תחכומם ופריםתם הגאוגרפית

 והסקטוריאלית.

 בתיקון מס׳ 4, החליטה הכנסת להסמיך את שר
 המשפטים לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת, אגרות בעבור רישום ועיון, וקבעה בסעיף 36א(ב)
 לחוק, כי כספי האגרות ייועדו לרשם וליחידת הפיקוח
 לצורך פעולתם לפי החוק כאשר המגמה היא להרחיב

 1 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 128; התשנ״ו, עמ׳ 290.
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