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ועדת  של  הקמתה  בדבר  הודעה  ברשומות  פורסמה  טרם  שלגביו  מחוז   )2(
 משנה לרישום שיכונים ציבוריים לפי סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו

בסעיף 5 לחוק זה 

הוראות סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו על  )ב( 
תכניות שיכונים ציבוריים שהוגשו לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים ביום 

תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס א י ט א ל  א י ר א
שר הבינוי והשיכון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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בפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 10, במקום 1 תיקון סעיף 10
"בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" 

בסעיף 18)ב( לפקודה, אחרי פסקה )2( יבוא:2 תיקון סעיף 18

לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר ")3( )א( 
בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא 
כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של 
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  2, 

או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור 

היתר לפי פסקת משנה )א( יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם  )ב( 
המועצה, עם הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, 
המנוי  הכלכלה  ענף  מצוי  סמכותו  בתחום  אשר  השר  ועם  התשמ"ח-1988 3, 
בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, 

ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו 

בהיתר לפי פסקת משנה )א( יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או  )ג( 
הידיעות וסוגי הפרטים שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם  

ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה  )ד( 
של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה " 
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"תוספת שניה

)סעיף 18)ב()3((

ענפי הכלכלה 

)בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה כפי שמפרסמת הלשכה(

ענף ראשי: 23 - זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני "   1

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
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ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

תיקון טעות בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 
במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2010

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר 1 
מידע, התש"ע-2009 1 )להלן - החוק( -

בסעיף 13)ב(, אחרי "סעיף" צריך להיות "קטן";  )1(

בסעיף 33, סעיף קטן )ד( שתחילתו במילים "הממונה על הפרטיות" צריך להיות   )2(
מסומן ")ה(" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום התחילה כאמור בסעיף 40 לחוק, לפי העניין 2 

ןי"ח באדר התש"ע )4 במרס 2010( י ל יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת
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