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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 7(, התשפ"א-2021*

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1רתיקוןסעיף7א
12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף7א)ב()2(,אחרי"לפיסעיף22ג"יבוא"או22יח"ר

בסעיף22ג)א()2(לחוקהעיקרי,אחרי"דרכיפעולהחלופיות"יבוא"ובכללזההכרזה2רתיקוןסעיף22ג
לפיסעיף22יח"ר

בסעיף22ילחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:3רתיקוןסעיף22י

)ב(שהיאעבירה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן ")ג(
מינהליתחוזרתיהיהכפלהקנסהמינהליהאמורבסעיףקטן)ב(;לענייןזה,"עבירה
מינהליתחוזרת"-עבירהמינהליתשעבראדםבתוךשלוששניםמיוםשעברלפניכן
אתאותהעבירה)בסעיףקטןזה-העבירההקודמת(,והתקייםלגביהעבירההקודמת

אחדמאלה:

הואשילםבשלהקנסמינהליאוהורשעבשלה; )1(

חלפויומייםמיוםשהומצאהלוההודעהעלהטלתהקנסהמינהליבעבירה )2(
הקודמתר"

הוספתסימןה'
לפרקג'

אחריסעיף22טזלחוקהעיקרייבוא:4ר

"סימן ה': בידוד בפיקוח טכנולוגי

בסימןזה-22יזרהגדרות-סימןה'

"אמצעיפיקוחטכנולוגי"-אמצעיטכנולוגי,לרבותיישומון,
שאישרשרהבריאותאושראחרשהממשלהקבעה
לענייןזה,המנטראתמקוםהימצאושלאדםומתריע
תנאי הפרת או הבידוד חובת הפרת של במקרה
מתנאיהשימושבאמצעיהטכנולוגי,ובלבדשלאנאסף
קיום לשם לנדרש מעבר אדם על מידע באמצעותו
פיקוחלפיסימןזה,ובכללזהמידעעלמקוםהימצאו
שלאדםמחוץלמקוםהבידוד,בלישישלאדםיכולת

להפסיקאתאיסוףהמידעהאמור;

ו"הנציג "המנהל" בבידוד", "חייב "חוזר", "אפוטרופוס",
המוסמך"-כהגדרתםבסעיף22א;

"חברהמפעילה"-חברהאחתאויותרשהמדינההתקשרה
עימהלשםהספקה,הפעלהותחזוקהשלאמצעיפיקוח

טכנולוגי;

משרד של כללי מנהל או המנהל - מוסמך" כללי "מנהל
ממשלתיאחרשקבעההממשלה;

התקבלבכנסתביוםד'בניסןהתשפ"א)17במרס2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1402,מיוםכ"ובאדרהתשפ"א)10במרס2021(,עמ'370ר

ס"חהתש"ף,עמ'266;התשפ"א,עמ'302ר 1

הערות
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חוזר,לרבות ובכללזה לישראל, הנכנס אדם כל "נכנס"-
מישמקוםמגוריואומקוםאחרהעומדלרשותוהוא
באזורכהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון
-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67פ21,

כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת;

"ערכתפיקוחטכנולוגי"-כללהציודהמשמשאמצעיפיקוח
טכנולוגיר

הכרזהעלבידוד
בפיקוחטכנולוגי

הממשלהרשאיתלהכריזכיכלאדםהנכנסלישראל22יחר )א(
וחייבבבידודאונכנסממדינהאוממדינותמסוימותוחייב
בבידודישההבבידודבביתמגוריואובמקוםאחרהעומד
לרשותולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,בפיקוחשלאמצעי
פיקוחטכנולוגישיפורטבהכרזה)בסימןזה-פיקוחטכנולוגי(,
אםשוכנעהכיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראלמחוצה
לישראל כניסתם וכי כאמור ממדינות או ממדינה או לה
ובלבד במדינה, התחלואה ברמת להחמרה להביא עלולה
בתקופת הזמינים הטכנולוגיים הפיקוח אמצעי שמכלול

ההכרזהמתאיםלכללהאוכלוסייהר

)ז(,)ט(ו-)י(יחולועל )ו(, )ב(, הוראותסעיף22ג)א()2(, )ב(
הכרזהלפיסעיףקטן)א(ר

לתקופה בתוקפה תעמוד )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ג(
שתיקבעבהושלאתעלהעל21ימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו )1(
על21ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזההכוללת

לאתעלהעל42ימים;

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל28ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזהלפי

סעיףזהיחולוגםעלהארכתתוקפהשלההכרזהר

נכנסבבידוד
בפיקוחטכנולוגי

עלאףהאמורבסעיף22ב,נכנסשחייבבבידודוחלה22יטר )א(
עליוהכרזהכאמורבסעיף22יחישההעםכניסתולישראל
בבידודבפיקוחטכנולוגיבביתמגוריואובמקוםאחרהעומד
לרשותולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,בהתאםלהוראת

הנציגהמוסמך,ובלבדשקייםאתכלאלה:

הבידוד מקום את המוסמך לנציג פירט הוא )1(
העומדלרשותוואתתנאיו;

הואקייםאתחובתהדיווחלפיסעיף20לפקודת )2(
בריאותהעם;

חוזר,לרבות ובכללזה לישראל, הנכנס אדם כל "נכנס"-
מישמקוםמגוריואומקוםאחרהעומדלרשותוהוא
באזורכהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון
-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67פ21,

כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת;

"ערכתפיקוחטכנולוגי"-כללהציודהמשמשאמצעיפיקוח
טכנולוגיר

הכרזהעלבידוד
בפיקוחטכנולוגי

הממשלהרשאיתלהכריזכיכלאדםהנכנסלישראל22יחר )א(
וחייבבבידודאונכנסממדינהאוממדינותמסוימותוחייב
בבידודישההבבידודבביתמגוריואובמקוםאחרהעומד
לרשותולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,בפיקוחשלאמצעי
פיקוחטכנולוגישיפורטבהכרזה)בסימןזה-פיקוחטכנולוגי(,
אםשוכנעהכיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראלמחוצה
לישראל כניסתם וכי כאמור ממדינות או ממדינה או לה
ובלבד במדינה, התחלואה ברמת להחמרה להביא עלולה
בתקופת הזמינים הטכנולוגיים הפיקוח אמצעי שמכלול

ההכרזהמתאיםלכללהאוכלוסייהר

ו–)י(יחולועל )ט( )ז(, )ו(, )ב(, הוראותסעיף22ג)א()2(, )ב(
הכרזהלפיסעיףקטן)א(ר

לתקופה בתוקפה תעמוד )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ג(
שתיקבעבהושלאתעלהעל21ימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו )1(
על21ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזההכוללת

לאתעלהעל42ימים;

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל28ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזהלפי

סעיףזהיחולוגםעלהארכתתוקפהשלההכרזהר

נכנסבבידוד
בפיקוחטכנולוגי

עלאףהאמורבסעיף22ב,נכנסשחייבבבידודוחלה22יטר )א(
עליוהכרזהכאמורבסעיף22יחישההעםכניסתולישראל
בבידודבפיקוחטכנולוגיבביתמגוריואובמקוםאחרהעומד
לרשותולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,בהתאםלהוראת

הנציגהמוסמך,ובלבדשקייםאתכלאלה:



הבידוד מקום את המוסמך לנציג פירט הוא )1(
העומדלרשותוואתתנאיו;

הואקייםאתחובתהדיווחלפיסעיף20לפקודת )2(
בריאותהעם;

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשע"ז,עמ'4פפר 2
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הואחתםעלהתחייבותלהגיעלמקוםהבידוד )3(
שלאבתחבורהציבוריתבהתאםלהוראותלפיסעיף

20לפקודתבריאותהעם;

הואביצע,לאחרכניסתולישראל,בדיקתקורונה )4(
20 סעיף לפי המנהלבהוראות ובדרךשקבע מהסוג

לפקודתבריאותהעם;

הואנתןלנציגהמוסמךאתהסכמתובכתבלתנאי )5(
השימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,לאחרשהוסברו
לובשפההמובנתלוטיבושלהאמצעי,השימושבו
ומשמעותסירובולתנאיהשימושבו,ונמסרלועלכך

מידעבכתב;

הואחתםעלשטרחובכמשמעותובסעיף84)א( )6(
סכום את לשלם התחייב ובו השטרות3, לפקודת
כפי הטכנולוגי הפיקוח ערכת מלוא בעד התשלום
לו שהוסברו לאחר 22כח)ז( סעיף לפי בצו שנקבע
בשפההמובנתלוהתנאיםשנקבעולתשלוםכאמור
בעדערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,וכןמסר
לנציגהמוסמךכתובתמגוריםעדכנית,ואםהסכים
לכך-גםכתובתדואראלקטרוני,למשלוחהודעות

לפיסעיף22כחר

נכנסשלאקייםאתאחדהתנאיםהמפורטיםבסעיף )ב(
קטן)א(,יורהלוהנציגהמוסמךלשהותבבידודבמקוםלבידוד
סעיפים הוראות ויחולו ד', בסימן כאמור המדינה מטעם
22א,22ה,22ו,22ז,22ח,22יב,22יג,22ידו־22טז,בשינויים

המחויביםר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,המנהל)ג( )1(
רשאילאשרבקשהשלנכנסלשהותבבידודכמפורט
חריגים, הומניטריים או בריאותיים מטעמים להלן,

ובתנאיםשיורההמנהל,באישור,לענייןאותובידוד:

לשהותבבידודבפיקוחטכנולוגיאףאם )א(
המפורטים התנאים כל את קיים לא הנכנס

בסעיףקטן)א(;

לשהותבבידודבמקוםשאינומקוםבידוד )ב(
מטעםהמדינהבלאפיקוחטכנולוגי;

לשהותבבידודבתנאיבידודלאמלאיםר )ג(

ההחלטהבבקשהתינתןבהקדםהאפשרילאחר )2(
הגשתהר

הכללי המנהל אם יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ד(
זמינים טכנולוגיים פיקוח אמצעי אין כי הודיע המוסמך

ולמשךהתקופהשהודיעלגביהר

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ר 3
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סייגלתחולה
עלקטיןועל

אדםשמונהלו
אפוטרופוס

הוראותסימןזהלאיחולועלקטיןשטרםמלאולו2214כר )א(
שניםועלאדםשמונהלואפוטרופוסר

נכנסשהואקטיןשמלאולו14שניםייתןאתהסכמתו )ב(
בכתבלתנאיהשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגיכאמור
הורהו, של בכתב הסכמה על נוסף 22יט)א()5(, בסעיף
אפוטרופסואוהאומןשלוכהגדרתובחוקאומנהלילדים,

התשע"ו-2016ר

פעולותיה
ותפקידיהשל
חברהמפעילה

לשםפיקוחשלהמדינהעלקיוםהוראותהבידודשל22כאר )א(
נכנסיםלפיהוראותסימןזה,רשאיתהמדינהלהתקשרעם

חברהמפעילהלסיועטכניבענייניםאלה:

הפיקוח אמצעי התקנת של היתכנות בדיקת )1(
הטכנולוגי;

הספקתהאמצעיוהתקנתו; )2(

בדיקתתקינותושלהאמצעיוטיפולבתקלות; )3(

בחינתהתרעותאוחיווייםשהתקבלומהאמצעי, )4(
בדרךשלבירורטלפוניאומתןסיועטכני;

הבריאות למשרד או ישראל למשטרת דיווח )5(
בהתאםלהוראותהנוהלהאמורבסעיףקטן)ב(ר

בעתביצועפעולותיהלפיסימןזהלאתפעילהחברה )ב(
המפעילהשיקולדעתאלאבהתאםלנוהלשיורהלענייןזה
המנהלהכלליהמוסמך,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
שעיקריופורסמולציבור;בנוהלייקבעו,ביןהשאר,הוראות

בענייניםאלה:

המקריםשבהםעלהחברההמפעילהליצורקשר )1(
עםהנכנס,אופןיצירתהקשרכאמורותיעודו;

לדווח המפעילה החברה על שבהם המקרים )2(
למשטרתישראלאולמשרדהבריאותכאמורבסעיף

קטן)א()5(;

המפעילה לחברה הבריאות משרד בין תיאום )3(
לענייןפרקיהזמןשבהםהנכנסרשאילצאתמבידוד
לתכליתהמותרתלפיחוקזהאולפיסעיף20לפקודת
בריאותהעם,ובלבדשבתיאוםכאמוריועברולחברה
וכתובת האמור הזמן פרק על מידע רק המפעילה

המקוםשאליורשאיהנכנסלהגיעבאותופרקזמןר

בקרהופיקוחעל
החברההמפעילה

על22כבר ולפיקוח לבקרה אחראי המוסמך הכללי המנהל )א(
הפעלתאמצעיהפיקוחהטכנולוגיועלהחברההמפעילה,

לרבותלענייןאבטחתהמידעכאמורבסעיף22כור

נכנסהרואהעצמונפגעמפעולהשלהחברההמפעילה )ב(
אונציגהלפיסימןזהרשאילהגישתלונהמנומקתבכתב

למנהלהכלליהמוסמךאולמישהואהסמיךלכךר

סייגלתחולה
עלקטיןועל

אדםשמונהלו
אפוטרופוס

הוראותסימןזהלאיחולועלקטיןשטרםמלאולו2214כר )א(
שניםועלאדםשמונהלואפוטרופוסר

נכנסשהואקטיןשמלאולו14שניםייתןאתהסכמתו )ב(
בכתבלתנאיהשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגיכאמור
הורהו, של בכתב הסכמה על נוסף 22יט)א()5(, בסעיף
אפוטרופסואוהאומןשלוכהגדרתובחוקאומנהלילדים,

התשע"ו-2016ר

פעולותיה
ותפקידיהשל
חברהמפעילה

לשםפיקוחשלהמדינהעלקיוםהוראותהבידודשל22כאר )א(
נכנסיםלפיהוראותסימןזה,רשאיתהמדינהלהתקשרעם

חברהמפעילהלסיועטכניבענייניםאלה:

הפיקוח אמצעי התקנת של היתכנות בדיקת )1(
הטכנולוגי;

הספקתהאמצעיוהתקנתו; )2(

בדיקתתקינותושלהאמצעיוטיפולבתקלות; )3(

בחינתהתרעותאוחיווייםשהתקבלומהאמצעי, )4(
בדרךשלבירורטלפוניאומתןסיועטכני;

הבריאות למשרד או ישראל למשטרת דיווח )5(
בהתאםלהוראותהנוהלהאמורבסעיףקטן)ב(ר

בעתביצועפעולותיהלפיסימןזהלאתפעילהחברה )ב(
המפעילהשיקולדעתאלאבהתאםלנוהלשיורהלענייןזה
המנהלהכלליהמוסמך,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
שעיקריופורסמולציבור;בנוהלייקבעו,ביןהשאר,הוראות

בענייניםאלה:

המקריםשבהםעלהחברההמפעילהליצורקשר )1(
עםהנכנס,אופןיצירתהקשרכאמורותיעודו;

לדווח המפעילה החברה על שבהם המקרים )2(
למשטרתישראלאולמשרדהבריאותכאמורבסעיף

קטן)א()5(;

המפעילה לחברה הבריאות משרד בין תיאום )3(
לענייןפרקיהזמןשבהםהנכנסרשאילצאתמבידוד
לתכליתהמותרתלפיחוקזהאולפיסעיף20לפקודת
בריאותהעם,ובלבדשבתיאוםכאמוריועברולחברה
וכתובת האמור הזמן פרק על מידע רק המפעילה

המקוםשאליורשאיהנכנסלהגיעבאותופרקזמןר

בקרהופיקוחעל
החברההמפעילה

על22כבר ולפיקוח לבקרה אחראי המוסמך הכללי המנהל )א(
הפעלתאמצעיהפיקוחהטכנולוגיועלהחברההמפעילה,

לרבותלענייןאבטחתהמידעכאמורבסעיף22כור

נכנסהרואהעצמונפגעמפעולהשלהחברההמפעילה )ב(
אונציגהלפיסימןזהרשאילהגישתלונהמנומקתבכתב

למנהלהכלליהמוסמךאולמישהואהסמיךלכךר
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הסמכהשלנציג
החברההמפעילה

החברה22כגר של נציגים יסמיך המוסמך הכללי המנהל )א(
המפעילהלבצעפעולותלפיסימןזהר

לאיוסמךנציגהחברההמפעילהכאמוראלאאםכן )ב(
התקיימובוכלאלה:

הואתושבישראל; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
המנהל לדעת ראוי, הוא אין נסיבותיה או חומרתה

הכלליהמוסמך,לשמשנציג;

החברה לנציג הסמכתו בשל יימצא, לא הוא )3(
המפעילה,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםבין
מילויתפקידוכנציגהחברההמפעילהוביןענייןאישי
אותפקידאחרשלואושלקרובואשרימנעממנולמלא

אתעיקרתפקידור

נציגהחברההמפעילהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר

אדםשהגיעאליומידעלפיסימןזה,לרבותמידעמאמצעי22כדרסודיות
הפיקוחהטכנולוגי,ישמוראותובסוד,לאיגלהאותולאחר

ולאיעשהבוכלשימושאלאלשםקיוםהוראותסימןזהר

שמירתהמידע
והעברתו

המפעילה22כהר החברה אצל שהתקבל נכנס על מידע )א(
במאגרמידעבבעלות מאמצעיהפיקוחהטכנולוגייישמר
משרדהבריאותאומשרדממשלתיאחרשקבעההממשלה
לענייןזהשיוחזקבידיהחברההמפעילה;לענייןזה,"בעל
מאגר"ו"מחזיק",לענייןמאגרמידע-כמשמעותםבחוקהגנת

הפרטיות,התשמ"א-81פ41ר

מידעעלנכנסכאמורבסעיףקטן)א(וכןכלמידעאחר )ב(
בעניינושהתקבללפיסימןזהיימחקאםאינונדרשעודולכל

המאוחרבתוםחובתהבידודשחלהעליור

ולמשרד ישראל למשטרת תעביר המפעילה החברה )ג(
הבריאותמידעעלנכנסלפיהנוהלהאמורבסעיף22כא)ב(
מהפעולות פעולה ביצוע או הבידוד להפרת חשש בדבר

המנויותבסעיף22כט)2(ר

יישמר )ב(, בסעיףקטן כאמור נכנס מידעעל הועבר )ד(
כללהמידעעליולתקופהשל30ימיםלאחרהעברתהמידע
כאמור,אולםמשטרתישראלאומשרדהבריאות,שהמידע
ככל יותר, ארוכה תקופה לשומרו רשאים אליהם, הועבר

הנדרשלפיהוראותכלדיןר

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 4
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מידעכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהחסויבפניכלאדםולא )ה(
ייעשהבושימושלשםהליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,
ולאיתקבלכראיהבמשפטאלאלשםהליךפליליבעבירה
עלהפרתחובתהבידודאובקשראליו,ובכללזהעבירהשל
מעשההעלוללהפיץמחלהלפיסעיף218לחוקהעונשין,או

בעבירהאחרתשבוצעהבעתהפרתחובתהבידודר

ממנו22כוראבטחתהמידע המתקבל המידע מאגר הטכנולוגי, הפיקוח אמצעי
ברמת יאובטחו ביניהם והתקשורת 22כה בסעיף כאמור
התשמ"א-81פ1, הפרטיות, הגנת חוק לפי גבוהה אבטחה
בדרךשתבטיחכימידעמאמצעיהפיקוחהטכנולוגייועבר
אךורקלמאגרהמידע,וכןכיישהגנהמפנידליפתמידע,
פריצהלמאגרוהעברה,חשיפה,מחיקה,שימוש,שינויאו

העתקהשלהמידעבלארשותכדיןר

המנהלהכלליהמוסמךיסמיךבעליתפקידיםבמשרד22כזרעיוןבמידע )א(
הממשלה שקבעה האחר במשרדהממשלתי הבריאותאו
לענייןזהובחברההמפעילה)בסעיףזה-בעליתפקידים
מוסמכים(לעייןבמידעשהתקבללפיסימןזה,בהתאםלנדרש

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהר

לבעליהתפקידיםהמוסמכים,ולהםבלבד,תהיהגישה )ב(
למידעשהתקבללפיסימןזהבמשרדהממשלתיובחברה

המפעילה,לפיהענייןר

שחתם לאחר )א( קטן סעיף לפי יוסמך תפקיד בעל )ג(
עלטופסהתחייבותלשמירהעלסודיותשבוהובהרהלו
המשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראותסימן

זהר

לאיוסמךבעלתפקידבחברההמפעילהלפיסעיףזה )ד(
בשינויים 22כג)ב(, סעיף הוראות בו התקיימו כן אם אלא

המחויביםר

תשלוםבשל
גרימתנזקלערכת
הפיקוחהטכנולוגי

פיקוח22כחר ערכת הושמדה הושחתה, אבדה, התקלקלה, )א(
טכנולוגישנמסרהלנכנסאושנפלבהפגם)בסעיףזה-הנזק(,
יודיעעלכךהנכנסלחברההמפעילהולמשרדהבריאותאו
למשרדממשלתיאחרשקבעההממשלהלענייןזה,בסמוך

לאחרשנודעלועלהנזקר

קיבלההחברההמפעילההודעהעלנזקכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(אושנודעלהבדרךאחרתעלנזקבתקופתהבידודשל
הנכנס,תחליףאתערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,

אםיהיהבכךצורך,ולפיהנוהלהאמורבסעיף22כא)ב(ר

המנהלהכלליהמוסמךאומישהואהסמיךלכך)בסעיף )ג(
זה-הגורםהמחליט(רשאילחייבאתהנכנסבתשלוםבעד
ערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,לפיסכומיםשייקבעו

בצולפיסעיףקטן)ז(,אםמצאשהתקייםאחדמאלה:

מידעכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהחסויבפניכלאדםולא )ה(
ייעשהבושימושלשםהליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,
ולאיתקבלכראיהבמשפטאלאלשםהליךפליליבעבירה
עלהפרתחובתהבידודאובקשראליו,ובכללזהעבירהשל
מעשההעלוללהפיץמחלהלפיסעיף218לחוקהעונשין,או

בעבירהאחרתשבוצעהבעתהפרתחובתהבידודר

ממנו22כוראבטחתהמידע המתקבל המידע מאגר הטכנולוגי, הפיקוח אמצעי
ברמת יאובטחו ביניהם והתקשורת 22כה בסעיף כאמור
התשמ"א-81פ1, הפרטיות, הגנת חוק לפי גבוהה אבטחה
בדרךשתבטיחכימידעמאמצעיהפיקוחהטכנולוגייועבר
אךורקלמאגרהמידע,וכןכיישהגנהמפנידליפתמידע,
פריצהלמאגרוהעברה,חשיפה,מחיקה,שימוש,שינויאו

העתקהשלהמידעבלארשותכדיןר

המנהלהכלליהמוסמךיסמיךבעליתפקידיםבמשרד22כזרעיוןבמידע )א(
הממשלה שקבעה האחר במשרדהממשלתי הבריאותאו
לענייןזהובחברההמפעילה)בסעיףזה-בעליתפקידים
מוסמכים(לעייןבמידעשהתקבללפיסימןזה,בהתאםלנדרש

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהר

לבעליהתפקידיםהמוסמכים,ולהםבלבד,תהיהגישה )ב(
למידעשהתקבללפיסימןזהבמשרדהממשלתיובחברה

המפעילה,לפיהענייןר

שחתם לאחר )א( קטן סעיף לפי יוסמך תפקיד בעל )ג(
עלטופסהתחייבותלשמירהעלסודיותשבוהובהרהלו
המשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראותסימן

זהר

לאיוסמךבעלתפקידבחברההמפעילהלפיסעיףזה )ד(
בשינויים 22כג)ב(, סעיף הוראות בו התקיימו כן אם אלא

המחויביםר

תשלוםבשל
גרימתנזקלערכת
הפיקוחהטכנולוגי

פיקוח22כחר ערכת הושמדה הושחתה, אבדה, התקלקלה, )א(
טכנולוגישנמסרהלנכנסאושנפלבהפגם)בסעיףזה-הנזק(,
יודיעעלכךהנכנסלחברההמפעילהולמשרדהבריאותאו
למשרדממשלתיאחרשקבעההממשלהלענייןזה,בסמוך

לאחרשנודעלועלהנזקר

קיבלההחברההמפעילההודעהעלנזקכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(אושנודעלהבדרךאחרתעלנזקבתקופתהבידודשל
הנכנס,תחליףאתערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,

אםיהיהבכךצורך,ולפיהנוהלהאמורבסעיף22כא)ב(ר

המנהלהכלליהמוסמךאומישהואהסמיךלכך)בסעיף )ג(
זה-הגורםהמחליט(רשאילחייבאתהנכנסבתשלוםבעד
ערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,לפיסכומיםשייקבעו

בצולפיסעיףקטן)ז(,אםמצאשהתקייםאחדמאלה:
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נגרםלערכתהפיקוחהטכנולוגינזקשאינותוצאה )1(
שלבלאיסביר,והנכנסלאסיפקהסברסבירלגרימת

הנזק;

הנכנסלאהשיבאתערכתהפיקוחהטכנולוגי )2(
במועדשבוהיהעליולהשיבהלפיתנאיהשימוששל
אמצעיהפיקוחהטכנולוגיאובמועדשבונדרשלכך,

ולאסיפקלכךהסברסבירר

הגורםהמחליטישלחלנכנסהודעהעלכוונתולחייבו )ד(
)ג(בדואררשוםלכתובתהמגורים בתשלוםלפיסעיףקטן
שניתנהלפיסעיף22יט)א()6(וכןלכתובתהדוארהאלקטרוני

שנמסרהלפיהסעיףהאמור,אםנמסרהר

נכנסשנמסרהלוהודעהלפיסעיףקטן)ד(,רשאילטעון )ה(
הכוונה לעניין המחליט, הגורם לפני בכתב, טענותיו, את
לחייבאותובתשלוםולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועד
מסירתההודעה,ורשאיהגורםהמחליטלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל20ימיםר

בכתב; המנומקת החלטתו את ייתן המחליט הגורם )ו(
העתקההחלטהיומצאלנכנסבדואררשוםלכתובתהמגורים
שניתנהלפיסעיף22יט)א()6(וכןלכתובתהדוארהאלקטרוני

שנמסרהלפיהסעיףהאמור,אםנמסרהר

שרהבריאותאושראחרשקבעההממשלהלענייןזה )ז(
רשאי,באישורועדתהחוקה,לקבועבצואתסכוםהתשלום
בעדערכתהפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנהואתהפריטים
שייכללובהוהתשלוםבעדכלאחדמהם;הסכומיםשייקבעו

בצוישקפואתעלותהפריטיםר

השלמתהבידוד
במקוםלבידוד
מטעםהמדינה

הבידוד22כטר חובת את להשלים לנכנס להורות רשאי המנהל
במקוםלבידודמטעםהמדינהכאמורבסימןד',אםמצאכי

מתקייםאחדמאלה:

הנכנסהפראתהוראותהבידודהחלותעליובהתאם )1(
להוראותלפיחוקזהולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם;

הפיקוח אמצעי של השימוש מתנאי תנאי הופר )2(
הטכנולוגיכמפורטלהלן:

או הטכנולוגי הפיקוח בערכת מכוונת פגיעה )א(
ניתוקה,במעשהאובמחדל,עלידיהנכנס,בסיועואו

באמצעותאחר;

אי־דיווחעלפגיעהאותקלהבאמצעיהפיקוח )ב(
הטכנולוגיאועלנזקשנגרםלערכתהפיקוחהטכנולוגי,
22כח)א(,שהנכנסהיהמודע בניגודלהוראותסעיף

להם;

העברתערכתהפיקוחהטכנולוגילאדםאחראו )ג(
למקוםאחר;
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תקינה להפעלה היתכנות הבידוד במקום אין )ד(
שלאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,ואיןמקוםבידודאחר

העומדלרשותהנכנסשבוישהיתכנותכאמורר

עונשיןועבירה
מינהלית

נכנסשהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהותבמקום22לר )א(
לבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראתסעיף22יט)ב(,דינו-

קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןר

מינהלית עבירה היא )א( קטן בסעיף כאמור עבירה )ב(
כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליותויחולועליההוראות

סעיף22יר

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהולשםאכיפתההוראות22לארסמכויות
הקבועותבו,יהיונתונותלנציגהמוסמךולשוטרהסמכויות
זה: ובשינוי המחויבים בשינויים 22יא, בסעיף המפורטות
בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיהוראותסעיף22ב)ג(או22ג)ד("

יבוא"לפיהוראותסעיף22יט)ג("ר"

בסעיף37לחוקהעיקרי,המתקןאתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-5,52000רתיקוןסעיף37
בפרט62לתוספתהראשונהלחוקהאמורהמובאבו,במקום"סימןד'"יבוא"סימנים

ד'ו־ה'"ר

בסעיף46)א(לחוקהעיקרי,אחרי"הכרזהלפיסעיף22ג"יבוא"או22יח"ר6רתיקוןסעיף46

בסעיף47)ב(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"או22יח"ר7רתיקוןסעיף47

בסעיף48א)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא:8רתיקוןסעיף48

שהן הטכנולוגיים האמצעים וסוגי ג' לפרק ה' סימן לפי המפעילות החברות )7("
מפעילות,מספרהנכנסיםששהובבידודבפיקוחטכנולוגימדישבוע,לפיסוגהאמצעי,
מספרהנכנסיםששהובבידודבמקוםשאינומקוםלבידודמטעםהמדינהללאפיקוח
המקריםשבהם בהן,מספר טיפלה טכנולוגי,מספרההתרעותשהחברההמפעילה
החברההמפעילההעבירהלמשטרתישראלאולמשרדהבריאותמידעעלחששלהפרת
הבידודומספרהמקריםשבהםנכנסשהיהבפיקוחטכנולוגינשלחלבידודבמקום

לבידודמטעםהמדינהר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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