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התשס"ז-2007* ,(11 מס' (תיקון האוכלוסין מרשם חוק

יבוא:1. סעיף 29 אחרי העיקרי), החוק - התשכ"ה-11965 (להלן האוכלוסין, מרשם בחוק

פרטי "מסירת
לגוף  רישום

הפועל מכוח
חיקוק

או29א. המנהל רשאי מהן, לגרוע ובלי ,29 סעיף הוראות אף על (א)
פרטי לו למסור להלן, כמפורט גוף לבקשת לכך, הסמיך שהוא מי
האמור, למעט הסעיף של ו–(ג) (ב) קטנים בסעיפים רישום כאמור
פרטי - זה (בסעיף  פטירה תאריך וכן והלאום, הלידה  מקום
תפקידו או  חובתו מילוי לצורך גוף לאותו הדרושים רישום), 
שפרטי אדם לכל ביחס הענין, לפי (2) (1) או  בפסקאות כאמור
לא כי התחייב  גוף  שאותו ובלבד כאמור, התבקשו  רישומו 
שלשמה למטרה לו אלא שיימסרו בפרטי הרישום שימוש יעשה

נמסרו:

את פרטי לאמת בחיקוק חובה עליו גוף שמוטלת (1)
המופיעים לגביו הרישום פרטי עם אדם הזיהוי של

במרשם;

ושביצוע בחיקוק, תפקיד  עליו  שהוטל גוף (2)
הזיהוי את פרטי לאמת אותו כאמור מצריך תפקידו
לגביו במרשם. הרישום המופיעים פרטי אדם עם של

יכול (א) קטן  בסעיף כאמור לגוף  רישום פרטי מסירת  (ב)
בדרך במתן הרשאה לאותו גוף, לגישה ישירה למרשם שתיעשה

מסוים. לאדם ביחס שאילתה של

הכשרה בעל אדם ימנה הפנים משרד של הכללי המנהל (ג)
בסעיף כמשמעותו מידע אבטחת על ממונה שיהיה מתאימה,
גוף בכל כאמור אדם ימונה כן הפרטיות; הגנת לחוק 17ב

זה. סעיף לפי רישום פרטי לו שנמסרים

למטרה שלא זה סעיף הרישום שנמסרו לפי בפרטי שימוש (ד)
הפרטיות. הגנת חוק לפי עוולה יהא נמסרו שלשמה

למטרה שלא זה סעיף הרישום שנמסרו לפי בפרטי שימוש (ה)
יהיו זה,  סעיף להוראות בניגוד  מסירתם  או נמסרו, שלשמה 

הפרטיות. חוק הגנת לפי עבירה

פרטי של מסירתם הפסקת על להורות  רשאי הפנים שר (ו)
בפרטי השתמש גוף אותו כי נוכח אם זה, סעיף לפי לגוף רישום
את התחייבותו הפר לו, נמסרו שלשמה שלא למטרה הרישום
לפי שנקבעו מהתנאים תנאי  מילא לא או  (א) קטן סעיף לפי
את להשמיע הזדמנות לגוף האמור שנתן  ובלבד (ז), קטן סעיף

טענותיו.

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.1199 עמ' התשס"ה (25 ביולי 2005), בתמוז י"ח ― 199, מיום הממשלה חוק  
.106 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270;

29א הוספת סעיף
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ועדת הפנים ובאישור המשפטים שר בהסכמת שר הפנים, (ז)
המסירה בדבר אופן הוראות יקבע הכנסת, הסביבה של והגנת
אבטחת המידע והבקרה דרכי לרבות פרטי רישום ותנאיה, של
פרטי מסירת על אדם לידי מידע העברת ובדבר בו, השימוש על

זה. סעיף לגביו לפי הרישום

שתכלול את רשימה ינהל לכך הסמיך שהוא מי או (ח) המנהל
הפנים: משרד של האינטרנט באתר ותפורסם אלה, כל

זה סעיף לפי רישום פרטי  להם  שנמסרו גופים (1)
הרישום; פרטי שלפיהם נמסרו להם והחיקוקים

(ה); קטן סעיף לפי בעבירה שהורשעו גופים (2)

(ו), להפסיק קטן סעיף לפי הורה, הפנים גופים ששר (3)
רישום. פרטי להם למסור

מסירת יערוך רישום של לכך הסמיך מי שהוא המנהל או (ט)
זה. סעיף לפי רישום פרטי

ציבורי לגוף מהמרשם מידע מסירת זה, סעיף הוראות אף על (י)
הוראות לפי  תיעשה הפרטיות, הגנת לחוק ד' בפרק כהגדרתו 

האמור. הפרק

- זה בסעיף (יא)

התשמ"א- הפרטיות, הגנת חוק - הפרטיות" הגנת "חוק
;21981

האוכלוסין שבמשרד הפנים." מנהל מינהל "המנהל" -

מעבר לאישור ועדת 2.הוראת יובאו 1 לחוק זה, כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 29א תקנות לפי סעיף
זה; חוק של פרסומו  מיום  חודשים שישה בתוך הכנסת של הסביבה  והגנת  הפנים
פרטי במסירת להמשיך הפנים שר רשאי כאמור, תקנות של לתוקף כניסתן למועד עד

זה. חוק של תחילתו לפני שקיבלם לגוף סעיף באותו כאמור הרישום

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו  ר
הפנים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
2 ס"ח התשמ"א, עמ' 128.


