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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או 
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פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

AdvancedPassengerInformation-APIנתוני  כללי
פרטים כוללים )API או ,API נתוני - )להלן 
בסיסייםמאומתיםהמופיעיםבמסמכיהנסיעהשלנוסע
בטיסה,המונפקיםעלידימדינות)כגוןדרכון(,וכןנתונים
חברות ידי על נאספים אלה נתונים הטיסהע אודות על
התעופהלצורכיהן,וכוללים,ביןהשאר,אתהפרטיםהאלה:
שםהנוסע,תאריךלידה,מין,לאום,סוגתעודתהזיהוי
)דרכון,דרכוןזמני,ויזה,מספרתעודתהזיהוי,ושםהמדינה

שהנפיקהאתתעודתהזיהוי(ע

PassengerNameRecord-PNR)להלן- נתוני
נתוניPNR,אוPNR(כולליםמידערחביותר,שחברות
תעופהאוספותבמהלךעסקיהןהרגיל,לצורכיהן,ונתונים
אלהעשוייםלהשתנותמחברהלחברהבהתאםלצורכיהן
התפעולייםעמדוברבמידעאישילאמאומתהנמסרמרצון
עלידינוסעיםבעתהזמנתטיסה,וכוללים,ביןהשאר,את
אמצעי אלקטרוני, דואר כתובת נייד, טלפון מספר אלה:
הנסיעה, תאריכי חשבונית, למשלוח כתובת התשלום,
מסלולהנסיעה,נתוניהכבודה)מספרתיקים,משקלם(,

היסטורייתהנסיעותשלהנוסעועודע

החלטות מועצת הביטחון של האו"ם

ביוםכ"טבאלולהתשע"ד)24בספטמבר2014(מועצת
הביטחוןשלהאומותהמאוחדות)להלן-מועצתהביטחון(
קיבלהאתהחלטהמס'ע217,ולפיה,ביןהשאר,המדינות
התעופה חברות את לחייב נקראות באו"ם החברות
לרשויות APIה־ נתוני את למסור בשטחן הפועלות
בתופעת מהמאבק כחלק זאת המתאימות, הלאומיות

כניסתפעיליטרורזריםע

ביוםג'בטבתהתשע"ח)21בדצמבר2017(התקבלה
2396שלמועצתהביטחון)להלן-החלטה החלטהמס'
הלוחמים תופעת עם ההתמודדות בנושא ,)2396 מס'
הזרים,אשרעסקה,ביןהשאר,בתחומיביטחוןגבולות,
בין־לאומי, פעולה שיתוף המדינות, בין מידע שיתוף
נקיטתאמצעיםמשפטייםועודעבמסגרתהחלטהמס'2396,
החליטהמועצתהביטחוןלאמץכמהצעדיםבקשרלקבלת

נתוניAPIונתוניPNR,כלהלן:

עלהמדינותהחברותבאו"םלהקיםמערכותלנתוני )א(
API,ולדרושמחברותהתעופההפועלותבשטחןלספק
אתנתוניה־APIלרשויותהלאומיותהמתאימות)סעיף11

להחלטהמס'2396(;

עלהמדינותלפתחאתהיכולתלאסוף,לעבדולנתח, )ב(
התעופה ארגון של וההמלצות לסטנדרטים בהתאם
International Civil - ICAO הבין־לאומי האזרחית
נתוני ,)ICAO ארגון - )להלן Aviation Organization
PNRולהבטיחכימידעזהנמצאבשימושומשותףעל
ידיכלהרשויותהלאומיותהמוסמכות)סעיף12להחלטה

מס'2396(ע

ביוםט"זבתמוזהתשע"ט)19ביולי2019(,התקבלה
ובמסגרתה הביטחון, מועצת של 2ע24 מס' החלטה
את ליישם השאר, בין באו"ם, החברות המדינות נקראו
מחויבויותיהןלאסוףולנתחמידעמסוגAPIוכןלהקים
בהתאם ,PNR מידע ולנתח לאסוף היכולת את לעצמן
לסטנדרטיםהמחייביםולהמלצותשלארגוןICAO,כדי

להיאבקבפשיעהמאורגנתובארגוניטרורע

ICAO אמנת שיקגו וארגון

ארגוןICAOהואארגוןשלהאו"ם,אשרהוקםמכוח
אמנתהתעופההאזרחיתהבין־לאומיתשנחתמהבשיקגו
ביוםכ"אבכסלוהתש"ה)7בדצמבר1944(,ושעליהחתומות
ישראלוכ־190מדינותנוספות)להלן-אמנתשיקגו(עארגון
ICAOאחראי,ביןהשאר,עלהסדרתהתעופההאזרחית
המצורפים בנספחים מקובצת זו הסדרה הבין־לאומיתע

לאמנה,הכוללים,ביןהשאר,שניסוגינורמותכלהלן:

סטנדרט)Standard(:הנחיהשיישומההאחידהכרחי )1(
לשםהבטחתבטיחותאוסדירותהתעופההאזרחיתהבין־

לאומיתעיצויןכיישראלוהמדינותהחברותבאמנתשיקגו
מחויבותלסטנדרטיםהכלוליםבנספחיאמנתשיקגו;

הנחיה :)Recommendation ( המלצה/הנחיה )2 (
שיישומההאחידרצוילשםהבטחתבטיחות,סדירותאו

יעילותהתעופההאזרחיתהבין־לאומיתע

השאר, בין כיום, קובע שיקגו לאמנת 9 נספח
API,לרבותסטנדרט סטנדרטיםוהמלצותבנושאנתוני
המחייבכלמדינהחברהבאמנתשיקגולהקיםמערכת
לאיסוףנתוניPNRונתוניAPI,וכןסטנדרטיםמחייבים
באשרלאופןיישוםהאמורעכמוכן,בנספח9לאמנתשיקגו

מפורטותהמלצותבנושאנתוניPNRונתוניAPIע

לפיאתרהאינטרנטשלארגוןחברותהתעופההבין־
InternationalAirTransportAssociation-IATAלאומי
)להלן-ארגוןIATA(,עשרותמדינותמחייבותכיוםאת
חברותהתעופהלשלוחאליהןנתוניAPI,ומדינותנוספות
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"הערכה"-עיבודממוכןשלהמידעשבמאגרנתוניהנוסעיםבאחתמהדרכיםהאלה,
לצורךמימושאחתאויותרמהמטרותהמנויותבסעיף12)א(:

מתכוונותלהחילחובותדומותבעתידהקרובענוסףעלכך,
לפיארגוןIATA,עשרותמדינותמחייבותכיוםאתחברות
התעופהלהעביראליהןנתוניPNR,ומספרזה,לפיהארגון

האמור,גדלבהתמדהע

מדינותדמוקרטיותמובילותבעולם,כגוןארה"ב,כל
מדינותהאיחודהאירופי,בריטניה,אוסטרליה,יפןוקנדה,
אוספותנתוניPNRונתוניAPIומשתמשותבהם,לצורך
המאבקבטרור,בפשיעהחמורה,בהגירהבלתיחוקיתוכן

לצורךשיפורמערךביקורתהגבולותע

דוחות ונתונים מהניסיון בעולם

פעולה ולשיתוף לביטחון הארגון של דוח לפי
Organization for Security and - OSCE באירופה
Co-operationinEurope)להלן-ארגוןOSCE(מחודש
ינואר2019,%ע4מהמדינותהחברותבארגוןOSCEהקימו
API,ו־31%מהמדינותהאמורותאוספות מערכתנתוני

נתוניPNRע

ICAOואףארגון ארגון ,IATA ארגון כי לציין יש
World Customs Organization -( הבין־לאומי המכס
WCO(פרסמוקוויםמנחיםלגבינתוניAPIונתוניPNRע
כמוכן,ארגוניםאלה,כמוגםהאינטרפול,שותפיםלפרויקט
United(שלמרכזהלוחמהבטרורשלהאו"םAPI–נתוניה
)Nations Counter-Terrorism Center - UNCCT
שמטרתו,ביןהשאר,להגדילאתהמודעותלשימושבנתוני

APIובנייתיכולותהשימושבנתוניםאלהע

לפידוחועדתמועצתהביטחוןשלהאו"םשהוקמה
מכוחהחלטהמס'1373)2001(שלמועצתהביטחוןמיוםז'
בסיווןהתשע"ה)25במאי2015(,שימושאפקטיביבנתוני
ולאפשר API בנתוני השימוש את להשלים יכול PNR
ניתוחטוביותרשלהסיכוניםהגלומיםבנוסעיםמסוימים,
וכןלאפשרהבנהטובהיותרשלדפוסינסיעהומגמותשל

התפשטותגורמיטרורבעולםע

Europol -( אירופול ארגון של דוח לפי כן, כמו
EuropeanCriminalPoliceOrganization(משנת2009,
משתמשיםבטיסות הפשיעההמאורגנים מרביתארגוני
מסחריותבין־לאומיותבמטרהלהבריחאנשים,סמיםוטובין
האירופית, הנציבות לפי מדינותע לתוך אחרים אסורים
המדינותהמקבלותנתוניPNRדיווחוכיהשימושבנתונים
אלההביאלהתקדמותמשמעותיתבמאבקנגדסחרבסמים
ובבניאדםובמאבקבטרור,וכןהביאלהבנהטובהיותרשל
דפוסיהפעולהשלארגוניהפשיעהעכך,למשל,המשטרה
הבלגיתהודיעהביוםו'באלולהתשע"ח)17באוגוסטע201(
כיבאמצעותהשימושבנתוניPNRעוכבובשדותהתעופה
בבלגיהעשרותפושעיםמאזחודשאפרילע201עבחודש
המלצת על לעיתונות הודעה במסגרת ,2019 ספטמבר
הנציבותהאירופיתלמועצהשלהאיחודהאירופילאשר
,PNRלפתוחבמשאומתןעםיפןעלהסכםשיתוףנתוני

PNRמסרהנציבלביטחוןהאיחודג'וליאןקינג,כי"נתוני
עוזריםלנולזהותדפוסינסיעהחשודיםולאתרפושעים

מסוכניםוטרוריסטים"ע

הדירקטיבה האירופית

ביוםח'באיירהתשס"ד)29באפריל2004(האיחוד
סמכות את 2/2004ע מס' בדירקטיבה הסדיר האירופי
חברות את לחייב האירופי באיחוד החברות המדינות
התעופהלהעבירלידיהןנתוניAPIעבהמשךלכך,ביוםי"ט
בניסןהתשע"ו)27באפריל2016(,האיחודהאירופיהסדיר
PNRבדירקטיבהמס'1/2016ע6אתדברהשימושבנתוני
בגיןעבירות לדין זיהוי,חקירהוהעמדה מניעה, לצורך
טרורופשיעהחמורה)להלן-דירקטיבתה–PNR(עמטרת
דירקטיבתה–PNRהיאלהסדיר,ביןהשאר,אתהעברת
נתוניה–PNRמחברותהתעופהלמדינותהחברותבאיחוד
האירופיוכןאתעיבודהמידע,השימושבוושמירתועל
ידיהרשויותהמוסמכותבכלמדינהחברה,תוךקביעת
על נוסף הנוסעיםע פרטיות על המגינות שונות הוראות
כך,דירקטיבתה–PNRמחייבתכלמדינהחברהבאיחוד
PIU("נוסעים על ניתוחמידע "יחידת להקים האירופי
PassengerInformationUnit-(אשרתקבלאתנתוני

ה–PNRמחברותהתעופהע

API נתוני איסוף כי בבירור עולה האמור מכלל
האחרון בעשור הפך התעופה מחברות PNR ונתוני
לנורמהסטנדרטיתשלמדינותהעולם,עדכדיגיבושןשל
מחויבויותבין־לאומיות,הןמכוחןשלהחלטותמועצת
הביטחוןשנזכרולעילוהןמכוחושלנספח9לאמנתשיקגוע
עצם לעניין הבין־לאומי הסטנדרט התבססות עם ביחד
איסוףהמידע,הלכווהתפתחובמדינותהעולםהסדרים
ושמירתו, לענייןתכליותהשימושבמידע,אופןעיבודו
וכןכליםלהגנתפרטיותהנוסעיםעעלרקעזהתוצגלהלן

התפתחותהנושאבישראלע

החלטות ממשלה ועבודת צוותים בין־משרדיים

בהחלטתממשלהמס'ע225מיוםח'בכסלוהתשע"ה
מחברות אישי מידע "קבלת בעניין )2014 בנובמבר 30(
או היוצאות הנכנסות, בטיסות נוסעים על התעופה
העוברותבמדינתישראל",הוקםצוותבין־משרדי)להלן-
הצוות(לבחינתהצורךוהאפשרותשלהקמתמאגרלקבלת
מידעאישי)נתוניAPIונתוניPNR(מחברותתעופהעל
אודותנוסעיםבטיסותהנכנסות,היוצאותאוהעוברות

במדינתישראלע

לביטחון המטה של בכיר נציג עמד הצוות בראש
שירות האלה: הגופים נציגי גם בו והשתתפו לאומי,
הביטחוןהכללי,משרדראשהממשלה)תלאביב(,משטרת
משרד טרור, ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות ישראל,
רשות המשפטים, משרד בדרכים, והבטיחות התחבורה
המסים,משרדהבריאות,רשותהאוכלוסיןוההגירה,משרד
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הפעלתכללחיפוששהוגדרמראש; )1(

הביטחון,משרדהחוץ,הרשותלהגנתהפרטיותבמשרד
ומשרד הפרטיות( להגנת הרשות - )להלן המשפטים

התיירותע

)2015 בנובמבר 24( התשע"ו בכסלו י"ב ביום
הופצוהמלצותהצוותלחבריהממשלהעהמלצותאלה
כוללותהתייחסויותלהשלכותהמשפטיות,התקציביות,
הטכנולוגיותוהתפעוליותשבהקמתמאגרלקבלתמידע

אישימסוגנתוניAPIונתוניPNRע

בהחלטתממשלהמס'64ע4מיוםי"דבשבטהתש"ף)9
בפברואר2020(,ועלרקעהמלצותהצוות,הורתההממשלה
עלהקמתושלצוותמשפטיבין־משרדיבראשותמשרד
המשפטים)להלן-הצוותהמשפטי(,כדילקדםחקיקה
שתשמשתשתיתמשפטיתלהקמתושלמרכזאיסוףנתוני
נוסעיםבישראלעהצוותהמשפטיהוקםוהורכבמנציגים

שלמגווןמשרדיממשלהורשויותהנוגעיםלענייןע

חוק הצעת של גיבושה על שקד המשפטי הצוות
ממשלתית,שמצדאחדתהלוםאתצורכיהםהמקצועיים
שלגופיהממשלהשוניםבישראל,ומצדשניתספקהגנה
ראויהעלהזכותהחוקתיתלפרטיות-והכולבשיםלב
התוכן, בעולם שהתגבשו הבין־לאומיים לסטנדרטים

כמפורטלעילע

במקביללהכנתהצעתחוקזו,קידמהרשותהאוכלוסין
וההגירהאתהצעתחוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'34(,
התשפ"ב-2022)שפורסמהבהצעותחוקהממשלה-1513,
2022(()להלן- )21בפברואר מיוםכ'באדרא'התשפ"ב
כמפורט לישראל(ע הכניסה לחוק המוצע 34 מס' תיקון
שם,הוצעלתקןאתחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-1952
)להלן-חוקהכניסהלישראל(,באופןשיבהירכיבסמכות
את להעביר הסעה כלי על מאחראי לדרוש הפנים שר
נתוניה–APIעודקודםלהגעתםשלהנוסעיםלישראל
לחוק המוצע 34 מס' תיקון כי יצוין ממנהע יציאתם או
הכניסהלישראלאושרבקריאהראשונה,ולאחרדיונים
כ"ג ביום הוגש הכנסת, של הפנים בוועדת שהתקיימו
בסיווןהתשפ"ב)22ביוני2022(לקריאהשנייהושלישית
במליאהעואולםמפאתהתפזרותהכנסתה־24בטרםעת,
נכוןליוםפרסומהשלהצעתחוקזו,תיקוןמס'34המוצע
לחוקהכניסהלישראלטרםאושרבקריאהשנייהושלישית,
והואצפוילהיותמובאלפנימליאתהכנסתלצורךקריאה
שנייהושלישיתבהמשךעבכלמקרה,תיקוןמס'34המוצע
לחוקהכניסהלישראלהואמהלךראשוני,המתייחסכאמור
לנתוניה–APIבלבד,ואיןבוכדילייתראתהצורךבחקיקת
ונתוני API נתוני לקבלת שמתייחס כאן, המוצע החוק
הנוגעים ההיבטים מכלול עםהסדרת יחד PNRכאחד,

לקבלתהמידע,שמירתווהשימושבוע

יודגשכיכיוםמדינתישראלאינהמקבלתאומנתחת
PNRעכתוצאהמכך,גופי APIונתוני כשגרהאתנתוני
במעמד בנוסע לראשונה נתקלים והביטחון האכיפה

גוריון בן התעופה בנמל נחיתתו עם הגבולות, ביקורת
)להלן-נתב"ג(ע

וההגירה האוכלוסין רשות כי יצוין זה לעניין
הקימהממשקטכנולוגילאיסוףנתוניAPIוהחלהלאסוף
)פיילוט( הרצה תוכנית במסגרת API נתוני באמצעותו

לבדיקתושלהממשקהאמורע

לקבלתנתוניםטרםיציאתוממדינתהמוצאשלנוסע
המתכווןלהיכנסלישראל,יתרונותברוריםבעבורמדינת

ישראל,כמפורטלהלן:

עמידהבסטנדרטיםבין־לאומייםהמקובליםומחייבים )1(
בעולםבכללובענףהתעופהבפרט;

קבלתמידעעלאודותנוסעיםמבעודמועד,החלמ־ע4 )2(
שעותטרםהמראתםממדינתהמוצאלישראל,מאפשרת
הערכה,אבחוןוניטורמבוקרומידתישלנוסעיםכדילזהות
אתאלהמהםאשרעלוליםלהקיםסיכוןאפשריעבעיקר,
הדבריםאמוריםבכלהנוגעלביטחוןהתעופההאזרחית,
וכאשרבעשוריםהאחרוניםהיומקריםשלחטיפתמטוסים

לצורכיטרוראומיקוחשונים;

אבחוןמוקדםשלנוסעמאפשרזיהוימבעודמועדשל )3(
נוסעחשוד,וכןאתמניעתעלייתולטיסהוהגעתולישראל,
אומניעתיציאתומישראלשלמישישהגבלהמשפטיתעל
יציאתו)למשלצועיכוביציאהמןהארץ(עלחלופין,זיהוי
מוקדםכאמוריאפשרלרשויותהאכיפהאוהביטחוןזמן

היערכותלקראתהגעתהנוסעלשדההתעופה;

שימושבמערכותלהערכתסיכוניםישפראתהאכיפה )4(
בשדההתעופה,יביאלהליכיבידוקמדויקיםיותר,יקלאת
העומסיםבנתב"גוישפראתהשירותלנוסעעבכך,תתאפשר
זרימהמהירהומבוקרתשלנוסעיםתוךהתמקדותבנוסעים

חשודיםבלבד,דברשיביאלשיפור"חווייתהנוסע";

חיסכוןתקציביוייעולעבודתהביטחוןבנתב"ג:כיום, )5(
מסורבת, ארצה וכניסתו גבולות לביקורת שמגיע נוסע
מעוכבבנתב"געלחשבוןמדינתישראל,עדסיוםההליכים
נגדווהחזרתולמדינתהמוצא,עלחשבוןחברתהתעופה
שהביאהאותוארצהעהערכתסיכוניםמוקדמתעלבסיס
את תאפשר PNR ונתוני API נתוני של ועיבוד קבלה
מניעתעלייתולמטוסשלנוסעכאמורעודבמדינתהמוצא,
ותביאבכךלצמצוםמהותישלהוצאותהמדינהעלאחזקת
מעוכביםולייעולעבודתהביטחוןבנתב"געבכךגםתיחסך
לחברותהתעופהעלותהטסתהמסורביםחזרהלנקודת

מוצאם;

זיהוישלנוסעיםחשודיםהמוכריםלרשויותבישראל )6(
כבעלירקעבתחומיפשעאוטרור;איתורחשודיםשאינם
מוכריםלרשויותבמעורבותבטרוראובפשיעהחמורה,
APIוהצלבתם PNRונתוני באמצעותהשימושבנתוני
הממוכנתעםמאגרימידעאחריםהמצוייםבידיהרשויות

הרלוונטיות;
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יצירתכללחיפושחדשאועדכוןכללחיפושקיים; )2(

המנויות מהמטרות אחת לצורך אחר מידע ממאגר למידע השוואה )3(
בסעיף12)א(;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ע119;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-21952;

"כללחיפוש"-הוראהממוחשבת,עלבסיסמידעעובדתיאומומחיותמקצועיתשל
המרכז,שלרשותמוסמכתאושלרשותמורשית,לחיפושמגמות,דפוסיםאו
מאפייניםשלהנוסעיםאלישראלאוממנה,שישחששכיהםמקימיםסיכון

לגביאחתמהמטרותהמנויותבסעיף12)א(;

"מאגרמידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"מאגרנתוניהנוסעים"-מאגרנתוניהנוסעיםונתוניהצוותשהוקםלפיסעיף7)ב(;

"מובילנוסעים"-מפעילכליטיסלשםהובלתנוסעיםוכבודתם,בתמורה,אלישראל
אוממנה;

25,ולרבותמורשהגישהמושאלכמשמעותו "מורשהגישה"-כמשמעותובסעיף
בסעיף13)ג()2(;

"המרכז"-המרכזהלאומילאבחוןנתונינוסעיםשהוקםלפיסעיף7)א(;

שיפוריכולתההיערכותשלמשרדהבריאותלקליטה, )7(
מחלה נושאי הם כי חשש שיש בנוסעים וטיפול זיהוי
המסכנתאתבריאותהציבורבישראלעכךלמשל,במהלך
פנדמייתהקורונהמרכזיםלאבחוןנתונינוסעיםבמדינות
שונותבעולםשיתפופעולהעםרשויותהבריאותבאותן
מדינותלצורךאיתורנוסעיםשהיהחששכינחשפולנגיף

הקורונה;

מרכזים הקימו כבר בעולם רבות מדינות כאמור, )ע(
שאוספיםומנתחיםנתוניAPIונתוניPNRלצורךהערכת
סיכוניםעמרכזיםאלהעובדיםבמשותףומקיימיםרשת
הקמת חשודיםע נוסעים אודות על למידע בין־לאומית
מרכזמסוגזהבישראלתחבראותהלרשתהבין־לאומית

שלמידעכאמורע

פרק א': הגדרות

והתוספת הראשונה סעיף 1 

בסעיףזהמוצעותההגדרותהנדרשותלצורך 
החוקהמוצעעהמונח"הערכה"מתייחסלעיבודממוכןשל
המידע,וכוללאתהאפשרותלהפעילכללחיפוש,ליצוראו
לעדכןאותו,וכןלהשוותאתהמידעבמאגרנתוניהנוסעים
אחריםעהמונחים"נתונינוסעים"ו"נתוני למאגרימידע
בתוספת המפורטת הפרטים רשימת אל מפנים צוות"
הראשונהלהצעתהחוקעיובהרכינתוניהנוסעיםכוללים
,)PNRמידעשהתקבלמרשומתטופסהזמנתהטיסה)נתוני

כפישממלאהנוסעבעתהזמנתהטיסה,וכןמידעהמתקבל
מדרכונושלהנוסע)נתוניAPI(בעתרישוםההתייצבות
שמפורטים האלה, המידע פרטי )check-in(ע לטיסה
בתוספתהראשונהלהצעתהחוק)להלן-נתוניהנוסעים
הסטנדרטים עם במישרין מתכתבים הצוות(, ונתוני
המקובליםבעולםבענייןזהעהמונח"שאילתה"מתייחס
לצורהאפשריתנוספתשלעיבודממוכןשלהמידעבמאגר
נתוניהנוסעים,הנשעןעלמידעקונקרטיוספציפייותר

שמתבקשלענייןמקרהמסויםע

בחוקהמוצעישנםשניסוגיםשלרשויות,שאמורות
לעבודבשיתוףפעולההדוקעםהמרכזהלאומילאבחון
לחוק 7 סעיף לפי המסים ברשות שיוקם נוסעים נתוני
המוצע)להלן-המרכז(,לצורךמימושהמטרותהמנויות
בסעיף12)א(להצעתהחוקעאתסוגיהרשויותהאלהמוצע

להגדירכך:

שמות את מפרטת ההגדרה - מוסמכת" "רשות )1(
הרשויות)להלן-רשותמוסמכת(;

"רשותמורשית"-ההגדרהמפנהלתוספתהשלישית, )2(
שמפרטתאתשמותהרשויות)להלן-רשותמורשית(ע

כמוכן,מוצעלהגדיר"רשותזרה"כרשותשלמדינה
זרהאוגוףבין־לאומי,מסוגיםהמפורטיםבתוספתהשנייה

)להלן-רשותזרה(,כפישיוסברלהלןע

ס"חהתשמ"א,עמ'ע12ע 1

ס"חהתשי"ב,עמ'354ע 2
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"נוסע"-אדםהנוחתאוהעתידלנחותבישראל,אוהממריאאוהעתידלהמריאממנה,
ולמעטאנשיהצוות;

"נתוניהצוות"-פרטיהמידעהמפורטיםבחלקיםא'ו־ב'בתוספתהראשונה,לגביאנשי
הצוותשלטיסהמסוימתשמפעילמובילנוסעיםאלישראלאוממנה;

"נתוניהנוסעים"-פרטיהמידעהמפורטיםבתוספתהראשונה,לרבותתיעודשינויים
לניהול במערכת הנוסעים מוביל שאוסף האמורים, המידע בפרטי שנערכו
הזמנות,במערכתלבקרתנוסעיםאובמערכתדומה,כחלקממהלךעסקיוהרגיל,
לגביכלאחדמהנוסעים,לצורךניהולועיבודהזמנותנסיעהבטיסהמסוימת

שהואמפעילאלישראלאוממנה;

"הצוות"-כלאדםהממלאתפקידבכליטיסשלמובילנוסעים,הנוחתאוהעתיד
לנחותבישראלאוהממריאאוהעתידלהמריאממנה;

"ראשהמרכז"-כמשמעותובסעיף10)ג(;

"רשותזרה"-רשותבמדינהזרהאוגוףבין־לאומי,מהסוגיםהמפורטיםבתוספת
השנייה;

"רשותמוסמכת"-כלאחתמהרשויותשלהלן:

שירותהביטחוןהכללי; )1(

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים; )2(

משטרתישראל; )3(

"רשותמורשית"-רשותמרשויותהמדינה,המפורטתבתוספתהשלישית;

"רשםמאגריהמידע"-רשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"שאילתה"-עיבודממוכןשלהמידעשבמאגרנתוניהנוסעיםעלסמךמידעקודם
שבידירשותמוסמכתאורשותמורשית,אגבמקרהמסוים,בהתאםלסמכויותיה

לפידין,לצורךמימושאחתאויותרמהמטרותהמנויותבסעיף12)א(;

"שלוחה"-כמשמעותהבסעיף22)א(;

"השר"-שרהאוצרע

פרק ב': חובת מסירת נתוני הנוסעים ונתוני הצוות

חובתמסירתנתוני
הנוסעיםונתוני

הצוות

ראשהמרכזרשאילדרושממובילנוסעים,בכתב,למסורלמרכזאתנתוניהנוסעים2ע )א(
ונתוניהצוותלגביהטיסותשהואמפעילאלישראלאוממנה;נדרשמובילנוסעים
למסורמידעכאמור,יקים,בתוך30ימיםממועדקבלתהדרישהאובמועדמאוחריותר
אםננקבבדרישה,ממשקאלקטרוניקבועביןמערכתניהולההזמנות,מערכתבקרת
הנוסעיםאומערכתדומההמשמשתלאותםצרכים,שהואמשתמשבהן,לביןמערכות
המחשובבמאגרנתוניהנוסעים,לצורךמסירתנתוניהנוסעיםונתוניהצוותבמועדים

ובאופןהמפורטיםבסעיף3אולפיוע

פרק ב': חובת מסירת מידע

המרכז בראש שיעמוד למי כי לקבוע מוצע  סעיף 2 
לדרוש סמכות תהיה המרכז(, ראש - )להלן 
ממובילנוסעיםלמסוראתנתוניהנוסעיםונתוניהצוות
לגביכלטיסהשהואמפעילאלישראלאוממנהעמשתוצג

הדרישה,מובילהנוסעיםנדרשלהקיםממשקאלקטרוני
לבין הנוסעים נתוני לניהול שלו המערכות בין קבוע
לאפשר כדי המרכז, של הנוסעים נתוני מאגר מערכות
הזרמהקבועהורציפהשלהמידעהנדרשלגביכלהטיסות
שהואמפעילאלישראלוממנהעהגםשהכוונההיאשבסופו
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הופעלהטיסהאלישראלאוממנהכטיסה־בשיתוףביןשנימובילינוסעיםאו )ב(
יותר)code-sharing(,תחולהחובהלמסירתנתוניהנוסעיםונתוניהצוותכאמורבסעיף
זה,לגביכללהנוסעיםואנשיהצוותשעלכליהטיס,עלמובילהנוסעיםהמבצעאת

הטיסהבפועלע

התעוררצורךכיכליטיסשלאיועדלנחותבישראל,ינחתבישראלבאופןבלתי )ג(
צפוי,ימסורמובילהנוסעיםאתנתוניהנוסעיםונתוניהצוותאלהמרכז,בסמוךככל

האפשרלהיוודעדברנחיתתוהמיועדתבישראלע

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונה,ובכללזהלהוסיףלפרטיהמידע )ד(
המפורטיםבהאולגרועמהם,ובלבדשלענייןהוספתפרטימידע-יהיופרטיהמידע
שיוספוכאלההנאספיםעלידימובילנוסעיםבמהלךהעסקיםהרגילשלו,ובהתאם
לקבועבאמנותבין־לאומיותאובתקינהבין־לאומיתהמונהגתעלידיארגוןהתעופה
הבין־לאומי)ICAO(כהגדרתובחוקהטיס,התשע"א-32011;הוסףפרטמידעכאמור-

יצויןבצואםהואפרטזיהוימובהקכמשמעותובסעיף17)ב()1(ע

מועדמסירתנתוני
הנוסעיםונתוני

הצוותואופן
מסירתם

תקשורת3ע באמצעות הצוות, ונתוני הנוסעים נתוני את ימסור נוסעים מוביל )א(
אלקטרוניתמאובטחת,בכלאחדמהמועדיםהאלה:

לאיאוחרמ־ע4שעותלפנימועדההמראההמיועדשלהטיסה-אתפרטי )1(
המידעהמפורטיםבחלקיםב'ו־ג'שלהתוספתהראשונה;

-אתפרטיהמידעהמפורטים )check-in( עםהתייצבותנוסעלטיסה )2(
בחלקיםא',ב'ו־ג'שלהתוספתהראשונה;

בסמוךלאחרסגירתדלתותכליהטיסלצורךהמראתו,כךשלאניתןעוד )3(
לעלותעלכליהטיסאולרדתממנו-אתפרטיהמידעהמפורטיםבחלקיםא',

ב'ו־ג'שלהתוספתהראשונהע

שלדברהדרישהתחוללגביכללמוביליהנוסעים,סמכות
זושלראשהמרכז,שהיאסמכותשברשות,תופעלעלסמך
שיקוליוהמקצועייםבאשרלסדרוקצבההתחברותשל

מערכותמוביליהנוסעיםלמרכזע

כמוכן,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר)להלן-השר(
להוסיףלפרטיהמידעהמפורטיםבתוספתהראשונהאו
לגרועמהם,ובלבדשלענייןהוספתפרטימידעכאמור-
יהיואלהפרטימידעהנאספיםעלידימובילנוסעיםכחלק
ולמקובל לקבוע ובהתאם שלו, הרגיל העסקים ממהלך
באמנותבין־לאומיותאובתקינהבין־לאומיתהמונהגת
עלידיארגוןICAOעתנאיםאלהמעגניםבהצעתהחוק
אתהתפיסההמקובלתבעולם,ולפיהאיןכוונהלהטילעל
מובילהנוסעיםלאסוףמידעעלהנוסעיםבמיוחדבעבור
המדינה,אלאהחובההמוטלתעליוהיאלמסורלמדינה
מידעהנאסףממילאעלידו,כחלקממהלךעסקיוהרגיל,

ובהתאםלתקינההבין־לאומיתהמקובלתע

קבועים, מועדים שלושה מוצעים זה בסעיף   סעיף 3
את להעביר הנוסעים מוביל על יהיה שבהם 
נתוניהנוסעיםונתוניהצוות,כמפורטבסעיף:הראשון-ע4

שעותלפנימועדההמראההמיועדשלהטיסה;השני-
עםהתייצבותנוסעלטיסה)checkin(;השלישי-בסמוך

לאחרסגירתדלתותהמטוסע

את לעדכן הנוסעים מוביל את לחייב מוצע עוד
המרכזבדברשינויבפרטיהנוסעים,אםנודעלועלכך,
מוקדםככלהאפשר,ולפניהגעתכליהטיסלישראלאו

יציאתוממנה,לפיהענייןע

כמוכןמוצעכימעברלמועדיםקבועיםאלה,יהיה
עובדהמרכזרשאילבקשנתוניםשלנוסעאואישצוות
לפגיעה סביר חשש בסיס על נוספים, במועדים מסוים

באחתמןהמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

שר עם בהתייעצות השר, כי לקבוע מוצע לבסוף,
רשאי יהיה הפנים, ושר בדרכים והבטיחות התחבורה
לקבועתקנותלענייןאופןמסירתהמידעלמרכזכמפורט

בסעיףע

ס"חהתשע"א,עמ'30עע 3
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מובילנוסעיםשנודעלועלשינויבפרטיושלמימהנוסעיםאואנשיהצוותלאחר )ב(
שמסראתהמידעכאמורבסעיףקטן)א(,לרבותבאשרלעצםנסיעתושלמימהנוסעים
אואנשיהצוות,אובאשרלצירופושלנוסעאואישצוות-יעדכןאתהמרכזבדבר
השינוימיידעםגילויהשינוי,ובכלמקרהלפניהגעתושלכליהטיסלישראלאויציאתו

ממנה,לפיהענייןע

היהלעובדהמרכזחששסביר,במקרהמסוים,לאפשרותשלפגיעהבאחתאויותר )ג(
מהמטרותהמנויותבסעיף12)א(,רשאיהואלדרושממובילנוסעיםלמסוראתפרטי
המידעהמפורטיםבתוספתהראשונהלגבינוסעאואישצוותמסוים,במועדיםנוספים
עלהמועדיםהקבועיםבסעיףקטן)א(;קיבלמובילנוסעיםדרישהכאמור,ימסוראת

המידעהמבוקשלמרכזבסמוךככלהאפשרלמועדקבלתהדרישהע

השר,בהתייעצותעםשרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםושרהפנים,רשאילקבוע )ד(
תקנותלענייןאופןביצועהשלחובתמסירתהמידעלמרכז,לרבותאיכותהנתונים,דרך
הצגתם,האמצעיםהאלקטרונייםלמסירתהמידע,ואופןאבטחתהמידעבעתמסירתוע

בהליכים4עמינוינציג בשמו לפעול המורשה מטעמו, בישראל נציג ימנה נוסעים מוביל )א(
משפטייםאומינהלייםלפיחוקזהוכןלקבלבשמוובעבורוכתביבי־דיןאוהודעות

ודרישותלפיחוקזהע

מובילנוסעיםיודיעלראשהמרכזאולמישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכז,על )ב(
מינוינציגו,עלהחלפתנציגובנציגאחראועלכלשינויבפרטיההתקשרותעםנציגוע

חובתיידוע
הנוסעיםבדבר
העברתהמידע

מובילנוסעיםימסורלנוסעים,בעתרכישתכרטיסהטיסה,הודעהבכתב,בעברית5ע )א(
ובאנגלית,בנוסחהקבועבתוספתהרביעית;מובילהנוסעיםרשאילמסוראתההודעה

האמורה,נוסףעלהנוסחהאמור,גםבשפהאחרתע

שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתע )ב(

דרישתהשלמת
מידעודרישת

סידורמידע

ראהראשהמרכזאוסגנוכימובילנוסעיםהפראתחובתולמסורמידעלפי6ע )א(
סעיף2)א(או)ב(,במועדאחדאויותרמןהמועדיםהאמוריםבסעיף3)א(או)ג(,רשאי
הואלדרוש,בכתב,ממובילהנוסעיםלהמציאלמרכז,במועדשיפורטבדרישה,אתהמידע
הדרושלגביכלהנוסעיםואנשיהצוותשבטיסהמסוימתאולגביאלהמהםשבעניינם

לאנמסרהמידע,והכולכפישיפורטבדרישה)בחוקזה-דרישתהשלמתמידע(ע

ראהראשהמרכזאוסגנוכימובילנוסעיםמסראתהמידעשלאבהתאםלהוראות )ב(
שנקבעובתקנותלפיסעיף3)ד(,בלישנתןטעםמספקלכך,רשאיראשהמרכזאוסגנו
לדרושממובילהנוסעים,בכתב,למסוראתהמידעבאופןשנדרשבתקנותכאמור)בחוק

זה-דרישתסידורמידע(ע

מוצעלחייבמובילנוסעיםלמנותנציגמטעמו  סעיף 4 
בישראל,שיהיהמוסמךלפעולבשמובהליכים 
עוד המוצעע החוק לפי שיתקיימו ומשפטיים מינהליים
מוצעלחייבמובילנוסעיםלמסוראתפרטינציגולראש

המרכזאולמישהוסמךלכךמקרבעובדיהמרכזע

והתוספת הרביעית סעיף 5 

מוצעלקבועכימובילהנוסעיםיחויבלמסור 
הודעהלנוסעיםבדברחובתולהעביראתנתוניהנוסעים
שלהםלמרכז,בעבריתובאנגלית,בהתאםלמוצעבתוספת

התחבורה שר כי מוצע עוד החוקע להצעת הרביעית
והבטיחותבדרכיםיהיהמוסמךלשנותאתנוסחההודעה

שבתוספתהרביעיתע

מוצעלהסמיךאתראשהמרכזאוסגנולהוציא  סעיף 6 
מוביל את המחייבת דרישה נוסעים למוביל 
הנוסעיםלקייםאתחובותיולפיסעיפים2או3להצעת
החוק,אםראוכימובילהנוסעיםהפרחובהמחובותיו
כאמורעבייחוד-יוסמכוראשהמרכזאוסגנולהוציאאת

הדרישותהאלה:
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פרק ג': המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים

הקמתהמרכז
הלאומילאבחון

נתונינוסעים
ומאגרנתוני

הנוסעים

ברשותהמסיםבישראל)להלן-רשותהמסים(יוקםהמרכזהלאומילאבחוןנתוני7ע )א(
נוסעיםע

המרכזיקיםמאגרמידעשלנתוניהנוסעיםונתוניהצוותוינהלאותובהתאם )ב(
להוראותחוקזהע

הגישהלמידעשבמאגרנתוניהנוסעיםתהיהלפיהוראותחוקזהבלבדע )ג(

המרכזיהיהעצמאיבהפעלתסמכויותיולשםמילויתפקידיו,בהתאםלהוראותחוקזהעעעעצמאותהמרכז

מקורותהמידע
שלמאגרנתוני

הנוסעים

המרכזיקבלממובילינוסעיםאתנתוניהנוסעיםונתוניהצוותוישמרםבמאגר9ע )א(
נתוניהנוסעיםע

המרכזרשאילקבלולשמורבמאגרנתוניהנוסעיםמידעממאגרמידעשל)ב( )1(
רשותמוסמכתאושלרשותמורשית)בחוקזה-מידעחיצוני(,שיועברלמרכז,
עלפישיקולדעתן,לצורךעיבודו,לטובתאחתאויותרמהמטרותהמנויות

בסעיף12)א(בלבדע

)1(,יישמר מידעחיצונישהועברלמאגרנתוניהנוסעיםכאמורבפסקה )2(
בובאופןשלאיאפשרגישהאליואלאלמורשהגישהמושאלמטעםהרשות
המוסמכתאוהרשותהמורשיתשהעבירהאתהמידעהחיצוני,ולעובדיהמרכז
שהורשולכךעלידיהרשותהמוסמכתאוהרשותהמורשיתשהעבירהאת

המידעהחיצוניע

רשותמוסמכתאורשותמורשיתהמוסרתמידעחיצונירשאיתלהתנותאת )3(
מסירתהמידעהחיצוניבמחיקתובמועדמסויםאובתנאיםאחריםלפידרישתהע

הוראותפסקאות)2(ו–)3(לאיחולועלמידעחיצונישהועברלמרכזמרשות )4(
האוכלוסיןוההגירהוהתקבלעלידהמכוחסמכויותלפיסעיףעלחוקהכניסה

לישראלע

מוביל שבהם במקרים מידע להשלמת דרישה )1(
הנוסעיםלאמסרמידעאומסרמידעחסר;

דרישהלסידורמידע,במקריםשבהםהמידעהועבר )2(
באופן,באמצעיםאובדרךשאינםתואמיםאתהדרישות

הטכניותשייקבעובתקנותע

מינהלי אכיפה כלי לתת אלה דרישות של מטרתן
אפקטיביבידיראשהמרכזאוסגנו,שיהיהניתןלעשותבו
שימושבעתהצורךועלפישיקולדעתושלראשהמרכז
שיקבע מתאים מינהלי בנוהל יוסדר אשר - סגנו או
קריטריוניםסדוריםעדרישותאלהישמשוגםבסיסלהפעלת
סנקציהמינהליתשלהטלתעיצוםכספי,במקריםשבהם

יידרשהדבר,לפיהוראותפרקו'לחוקהמוצעע

פרק ג': המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים

מוצעלהקיםבחוקהמוצעאתהמרכזהלאומי  סעיף 7 
לאבחוןנתונינוסעיםעהמרכזשיוקםיהיהיחידת 
סמךשלרשותהמסיםעמוצעלקבועכיהמרכזיקיםאת
מאגרנתוניהנוסעים)להלן-מאגרנתוניהנוסעים,או
המאגר(,ינהלאתהמאגרבהתאםלהוראותהחוקהמוצע,
וכיהגישהלמאגרתהיהלפיהוראותהחוקהמוצעבלבדע

מוצעלקבועכיהמרכזיהיהעצמאיבהפעלת  סעיף 8
סמכויותיולשםמילויתפקידיועהמרכזיופקד 
עלמילויהוראותהחוקהמוצע,לרבותהקפדהעלמטרות
השימושבמידע,סמכויותהשימושבמידע,והפעלתשיקול
דעתבעתבחינתתוצאותהעיבודהממוכןשלהמידעעלצורך
מילויתפקידיםאלה,נדרשתלמרכזולעובדיםבמסגרתו
עצמאותמקצועיתויכולתלהפעילשיקולדעתמהותיביחס

למידע,לבקשותלעיבודוולתוצאותשלעיבודוע

מוצעלקבועכיהמרכזיקבלממוביליהנוסעים  סעיף 9 
אתנתוניהנוסעיםונתוניהצוותוישמוראותם 

במאגרנתוניהנוסעיםע

והרשויות לרשויותהמוסמכות מוצע,לאפשר עוד
שלהן, המידע ממאגרי חיצוני מידע להעביר המורשות
עיבודו לצורך המרכז, שינהל הנוסעים נתוני מאגר אל
)להלן-מידעחיצוני(;מידעחיצונייישמרבאופןממודר,
הרשות מטעם מושאל גישה למורשה נגיש שיהיה כך
13)ג()2( המוסמכתאוהרשותהמורשיתכמפורטבסעיף
לחוקהמוצע)להלן-מורשהגישהמושאל(שהעבירה
אתהמידעאולעובדהמרכזשהורשהלענייןזהעלידיהע
את שהעבירה המורשית הרשות או המוסמכת הרשות
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המרכזרשאילקבלולשמורבמאגרנתוניהנוסעיםמידעשהתקבלמרשותזרה )ג(
)בחוקזה-מידעזר(,ביןדרךכללוביןבמקרהמסויםע

עובדיהמרכזיהיועובדיהמדינהע10עעובדיהמרכז )א(

עובדיהמרכזלאיועסקובכלתפקידאחרברשותהמסיםמלבדתפקידםבמרכז )ב(
במשךכלתקופתהעסקתםבמרכזע

בביצועתפקידיהםובהפעלתסמכויותיהםלפיחוקזה,יפעלועובדיהמרכזעל )ג(
בסיסאמותמידהמקצועיותובלתיתלויות,לפיהוראותמישמונהלעמודבראשהמרכז

)בחוקזה-ראשהמרכז(ובפיקוחוע

הממונהעלהגנת
הפרטיותבמרכז

ראשהמרכז,בהתייעצותעםראשהרשותלהגנתהפרטיותבמשרדהמשפטים,11ע )א(
ימנהאדםלתפקידממונהעלהגנתהפרטיותבמרכז)בחוקזה-הממונהעלהגנת
הפרטיותבמרכז(,בהתאםלתנאיכשירותוהכשרהשיורהעליהםראשהרשותלהגנת

הפרטיותבמשרדהמשפטים,בהתייעצותעםראשהמרכזע

לאתופסקכהונתושלהממונהעלהגנתהפרטיותבמרכזוהואלאיועברמתפקידו )ב(
אלאבהסכמתראשהרשותלהגנתהפרטיותבמשרדהמשפטיםע

הממונהעלהגנתהפרטיותבמרכזלאימלאתפקידנוסףולאיעסוקבעיסוקנוסף, )ג(
למעטתפקידהממונהעלפניותהציבורכאמורבסעיף19)ה(,העלוליםלהעמידאותו

בחששלניגודענייניםבמילויתפקידוע

נאותים אמצעים במרכז הפרטיות הגנת על הממונה לרשות יעמיד המרכז )ד(
הדרושיםלמילויתפקידוע

הממונהעלהגנתהפרטיותבמרכזיפקחעלהיישוםבמרכזשלהוראותלפיחוק )ה(
זהשתכליתןהגנתהפרטיות,והוראותלפיחוקהגנתהפרטיות,לרבותהוראותוהנחיות
רשםמאגריהמידעלפיהחוקהאמור)בסעיףקטןזה-הוראותהגנתהפרטיות(,ויונחה

מקצועיתבידירשםמאגריהמידע,ולשםכךיבצע,ביןהשאר,אתכלאלה:

את להתנות רשאית תהיה אף כאמור החיצוני המידע
למחיקת בדרישה למרכז החיצוני המידע העברת עצם
המידעאובתנאיםאחריםעעםזאת,האמורלאיחולעל
מידעהמועברלמרכזמרשותהאוכלוסיןוההגירהוהתקבל
לידיהמכוחסמכויותלפיסעיףעלחוקהכניסהלישראל
-שהואמידעAPI;לדרישתנתוניה–APIיהיומקורות
סמכותמקבילים)הןמכוחהחוקהמוצעוהןמכוחושלחוק
הכניסהלישראל(,ועלכןהעברתנתוניה–APIלמרכזאינה
נתפסתכהעברהשלמידעחיצוני,אלאכחלקמןהמידע

שאמורלהתקבלבמרכזממילאע

לבסוף,מוצעלקבועכיהמרכזרשאילשמורבמאגר
נתוניהנוסעיםמידעזר,שהתקבלמרשותזרהכהגדרתה
בסעיף1לחוקהמוצע)להלן-מידעזר(עככלל,ההסדרים
בין בהסכמים להיקבע צפויים זר מידע לעניין שיחולו

ישראללביןמדינותאחרותלענייןחילופיהמידעביניהןע

בשלרגישותושלהמידעשיוחזקבמאגר,מוצע  סעיף 10 
המדינה, עובדי יהיו המרכז עובדי כי לקבוע 
)מינויים(, המדינה שירות חוק פי על יתמנו כלומר
המרכזע ראש על גם תחול זו הוראה התשי"ט-1959ע

בהמשךלאמורבסעיףעלהצעתהחוקוכדילהבטיחאת
עצמאותםהמקצועיתשלעובדיהמרכז,מוצעלהבהיר
ברשות אחר תפקיד בכל יועסקו לא המרכז עובדי כי
המסיםבמשךכלתקופתהעסקתםבמרכזעכמוכןמוצע
סמכויותיהם ובהפעלת תפקידיהם בביצוע כי להבהיר
אמות בסיס על המרכז עובדי יפעלו המוצע, החוק לפי
מידהמקצועיותובלתיתלויות,לפיהוראותראשהמרכז

ובפיקוחוע

מוצעלקבועכיימונהממונהעלהגנתהפרטיות  סעיף 11
במרכז,עלידיראשהמרכז,בהתייעצותעםראש 
הרשותלהגנתהפרטיותעמוצעכילבעלתפקידזהתינתן
הגנתהדין,במובןזהשלאיהיהניתןלהעבירומתפקידו
אלאבהסכמתראשהרשותלהגנתהפרטיות;עודמוצע
כיהואלאיעסוקבתפקידנוסףשעשוילהעמידובניגוד
ענייניםבמילויתפקידו,וכייובטחולוהאמצעיםהנאותים
למילויתפקידועבחוקהמוצעמפורטיםתפקידיושלממונה
הגנתהפרטיותבמרכז,ובכללזה:הכנתתוכניתעבודה
שנתית,בחינהשלנוהליהמרכז,בירורהפרות,קיוםהכשרות
והדרכהלעובדיםהמרכז,דיווחלרשותלהגנתהפרטיות,

איתורסיכוניםוכשליםובקרהעלתיקוןהליקוייםע
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יכיןתוכניתעבודהשנתיתשתובאלאישורראשהמרכזוראשהרשות )1(
להגנתהפרטיותבמשרדהמשפטים,לפיקוחעלקיוםהוראותהגנתהפרטיות
במרכזולבירורהפרותשלהוראהמהוראותהגנתהפרטיות)בסעיףקטןזה-

תוכניתהפיקוח(;

והתאמתם הפרטיות הגנת בתחום ומדיניותו המרכז נוהלי את יבדוק )2(
להוראותחוקהגנתהפרטיות;

יבררהפרותשלהוראותהגנתהפרטיותבמרכז,מיוזמתואועלפיתלונה; )3(

יקייםהכשרהוהדרכהשלעובדיהמרכזבנושאיםהנוגעיםלהוראותהגנת )4(
הפרטיות;

בכפוףלהוראותאבטחתהמידעוהמידורהחלותעלהמרכז-ידווחלרשות )5(
להגנתהפרטיות,בלאדיחוי,עלממצאיםשלפעולותהפיקוח,הבדיקהוהבירור

שביצע;

ידווחלראשהמרכזעלסיכוניםוכשליםשאיתרבקשרלהגנתהפרטיות )6(
במאגרנתוניהנוסעים,וימליץעלהפעולותשישלנקוטבקשרלכך;

יקייםבקרהעלאופןתיקוןליקוייםשהתגלובממצאיהפיקוחוהבירור; )7(

יגישלראשהמרכזולרשותלהגנתהפרטיותבמשרדהמשפטיםדיןוחשבון )ע(
שנתיעלאופןביצועתוכניתהפיקוחועלקיוםהוראותהגנתהפרטיותבמרכזע

פרק ד': מאגר נתוני הנוסעים

מטרותהשימוש
במידעשבמאגר

נתוניהנוסעים

המידעשבמאגרנתוניהנוסעיםייאסףוישמשלמטרותאלהבלבד:12ע )א(

זיהוי,מניעה,סיכול,חקירהאוהעמדהלדיןבשלחברותבארגוןטרור, )1(
פעילותטרוראועבירתטרור,לפיאחדמאלה:

חוקהמאבקבטרור,התשע"ו-42016; )א(

צובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהושומרון()מס'1651(, )ב(
התש"ע-52009;

תקנותההגנה)שעתחירום(,61945; )ג(

אבטחתהתעופההאזרחיתאלישראלוממנה,ובכללזההגנהעלביטחונם )2(
שלהנוסעיםאלישראלוממנהמפניאיומיםביטחוניים;

פרק ד': מאגר נתוני הנוסעים

והתוספת החמישית סעיף 12 

מוצעלקבועאתמטרותהשימושבמאגרנתוני 
הנוסעיםעיוערבהקשרזהכיהגםשהמטרותהמוצעות
רחבותמןהמקובלבחלקממדינותהעולם,ובייחודבאיחוד
מאבק למטרת נוסעים בנתוני שימוש )המתיר האירופי
בטרורובפשיעהחמורהבלבד(-רשימתהמטרותהולמת
הקבוע את ואף בעולם, אחרות במדינות המקובל את
בהנחיותיושלארגוןICAO,המנחהאתרשויותהתעופה
מוצע שלשמן המטרות ואלה העולםע בכל האזרחיות

לאפשראיסוףמידעושימושבמידעשבמאגר:

של לדין העמדה או חקירה סיכול, מניעה, זיהוי, )1(
חבריארגוןטרור,פעילותטרוראועבירתטרור,עלפיאחד
החיקוקיםהמנוייםבסעיף,שהםהחיקוקיםהעיקרייםבדין

הישראליהמסדיריםאתסמכויותהמאבקבטרור;

אבטחתהתעופההאזרחיתאלישראלוממנה,ובכלל )2(
זההגנהעלביטחונםשלהנוסעיםמישראלואליהמפני

איומיםביטחוניים;

ס"חהתשע"ו,עמ'ע9עע 4

קובץהמנשריםמס'234,עמ'5902ע 5

ע"ר1945,תוס'2,עמ')ע(55ע,)א(1055ע 6
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זיהוי,מניעה,סיכול,חקירהאוהעמדהלדיןבשלעבירותשעונשןמאסר )3(
שלוששניםאויותר,המנויותבתוספתהחמישית;

הכניסה בתחנות הגבולות ביקורת ושיפור חוקית בלתי בהגירה מאבק )4(
לישראל,בהתאםלסמכויותהקבועותבחוקהכניסהלישראל;

טיפולבאפשרות או זיהוי,מניעה עלבריאותהציבור,באמצעות הגנה )5(
או 20 בסעיף כמשמעותן אפידמיות, מחלות של התפשטותן או התפרצותן
סיכון מחלהזיהומיתהמקימה 71940,או לפקודתבריאותהעם, בתוספתב'

משמעותילחייאדםע

שרהמשפטיםרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהחמישית,ובכללזהלהוסיףעל )ב(
העבירותהקבועותבהאולגרועמהן,ובלבדשלענייןהוספתעבירה-יהיהעונשה

מאסרשלוששניםאויותרע

העברתמידע
ממאגרנתוני

הנוסעיםוהרשאות
גישהאליו

מידעממאגרנתוניהנוסעיםלאיועבראלאלפיהוראותחוקזה,לרשויותכמפורט13ע )א(
להלן:

לרשותמוסמכת-לפיהוראותסימןא'לפרקה'; )1(

לרשותמורשית-לפיהוראותסימןב'לפרקה'; )2(

לרשותזרה-לפיהוראותסימןג'לפרקה'ע )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לצורךמימושהמטרההמנויהבסעיף12)א()4(,המרכז )ב(
יעמידלרשותהשלרשותהאוכלוסיןוההגירהאתפרטיהמידעהמפורטיםבחלקיםא'

ו־ב'בתוספתהראשונה,מיידעםקבלתםממובילהנוסעיםע

הרשאותהגישהלמידעשבמאגרנתוניהנוסעיםיהיוכמפורטלהלן: )ג(

לעובדיהמרכז-לצורךמילויתפקידםובהתאםלהרשאותשנתןראש )1(
המרכזאומישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכז;

זיהוי,מניעה,סיכול,חקירהאוהעמדהלדיןבשל )3(
החמישית בתוספת המנויות חמורות, פליליות עבירות

להצעתהחוק;

מאבקבהגירהבלתיחוקיתושיפורתפקודושלמערך )4(
ביקורתהגבולות;

הגנהעלבריאותהציבורמפניאפשרותהתפרצותןאו )5(
התפשטותןשלמחלותאפידמיותעיוערבהקשרזהכימגפת
הקורונההדגימהאתהצורךשעשוילהתעורר,להתחקות
מסעם, ותחנות שונים נוסעים של נסיעתם מסלולי על
כדילזהותסיכוןבריאותיפוטנציאלימצידםבהקשרןשל
מגפותבעלותתפוצהעולמיתאומחלותחמורותאחרות

המקימותסיכוןמשמעותילחייאדםולבריאותהציבורע

את לשנות המשפטים לשר לאפשר מוצע כן, כמו
התוספתהחמישית,ובכללזהלהוסיףעבירותלרשימת
תישא שתיווסף שעבירה ובלבד בה, הקבועה העבירות
בהקשרזהכי, ויותרעיוער עונשמאסרשלשלוששנים
ככלל,נקבעובתוספתהחמישיתבעיקרעבירותמסוגפשע,
כביטוילכךשהשימושבמאגרנתוניהנוסעיםנועדלמאבק
בפשיעהחמורהדווקא;עםזאת,הוכללובתוספתכמה

עבירותשהענישההקבועהבגינןהיאמאסרשלשלוש
)ולכןאינןעבירותמסוגפשע(,וזאתמשום שניםבדיוק
ישיר באופן הכרוך אלה, עבירות של הבין־לאומי טיבן
בנסיעותומעברשלבניאדםאלישראלוממנה,כגוןעבירת

ההברחהועבירתהסחרבאיבריאדםע

מוצעלקבועכילענייןהעברתהמידעשבמאגר,  סעיף 13
יחולבאופןבלעדיההסדרהמשפטיהקבועבחוק 
המוצע,ובהתאםלכךלאיחולובענייןזההוראותפרקד'
לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ע19)להלן-חוקהגנת
שבמאגרנתוני שהמידע מוצע לכך, בהתאם הפרטיות(ע
הנוסעיםיועברלרשויותהמפורטותבסעיף13המוצעלפי

ההוראותשהסעיףמפנהאליהןע

יחדעםזאת,בשלקיומושלמקורסמכותמקביללפי
חוקהכניסהלישראללאיסוףנתוניה–API,קרי-הנתונים
המפורטיםבחלקיםא'וב'שלהתוספתהראשונהלהצעת
הקבועה המטרה מימוש לצורך כי לקבוע מוצע החוק,
בסעיף12)א()4(המוצע,שעניינהמאבקבהגירהבלתיחוקית
ושיפורביקורתהגבולות,המרכזיעמידאתפרטיהמידע
האמוריםלרשותהשלרשותהאוכלוסיןוההגירהמיידעם
קבלתםממובילהנוסעיםעיוערכיבהקשרזההכוונההיא

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 7
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לאחדמאלה,בהסכמתראשהמרכז)להלן-מורשיגישהמושאלים(: )2(

25,שהוצבבמרכזמטעםרשות מורשהגישהכמשמעותובסעיף )א(
מוסמכת;

נציגמוסמךכמשמעותובסעיףע2,שהוצבבמרכזמטעםרשותמורשית; )ב(
מורשהגישהמושאללפיפסקתמשנהזולאיועסקבכלתפקידאחרברשות
המורשיתמלבדתפקידובמרכזבמשךכלתקופתהצבתובמרכז,ויראואותו

כעובדהמרכזלענייןתפקידיו,סמכויותיווכפיפותולפיחוקזה;

לבעלמקצועהחיונילפעילותושלהמרכז,שאינועובדהמרכזואשרלא )3(
ניתןלמצואלותחליףמקרבעובדיהמדינה,שראשהמרכזאומישהסמיךלכך
מקרבעובדיהמרכזנתןלוהרשאתגישהאישית,המוגבלתלמטרהולתקופה
שייקבעובהרשאה;הרשאהלפיפסקהזותינתןבאופןשיצמצםככלהניתןאת
מספרהמורשיםמכוחהואתהיקףהמידעהנגישלהם;ראשהמרכזרשאילקבוע

הנחיותבענייןמתןהרשאותלפיפסקהזוע

לשםאבטחתהמידעשבמאגרנתוניהנוסעים,יעשההמרכזשימושבמערכותתוכנה14עאבטחתמידע
וחומרהמהימנותהמקנותרמהגבוההשלזמינותואמינות,אשרמעניקותהגנהברמה
גבוההמפניחדירה,שיבוש,הפרעהאוגרימתנזקלמחשבאולחומרמחשבאומפני
העתקתושלחומרמחשבשלאכדין;בסעיףזה,"חומרמחשב","מחשב"ו"תוכנה"-

כהגדרתםבחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995עע

סודיותוהגבלת
העברתמידע

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,לרבותמידעממאגרנתוניהנוסעים,תוצאות15ע )א(
שלעיבודהמידעשבמאגרנתוניהנוסעים,מידעחיצוניוכןבקשהלעיבודמידע-
ישמוראותובסוד,לאיעתיקו,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפי

הוראותחוקזהע

שבעתידיחולההסדרשהוצעבמסגרתתיקון34המוצע
לחוקהכניסהלישראל,אשרכאמורלעילאושרעלידי
ועדתהפניםשלהכנסתלקריאהשנייהושלישית,אךטרם
אושרבקריאהשנייהושלישיתעבכלמקרה,יצויןכיהחוק
המוצעכאןאינוגורעמסמכויותיהשלרשותהאוכלוסין
וההגירהלקבלמידעזהמכוחחוקהכניסהלישראל,ואינו
משפיעעלסמכויותיהמכוחו,כפישאףמובהרבסעיף50
המוצעבהמשךעאםתושלםחקיקתושלתיקון34המוצע
זה, חוקמוצע לישראללפניחקיקתושל לחוקהכניסה
יוצעלהוסיףבסוףסעיף13)ב(להצעתחוקזואתהסיפה
הזו:"לענייןפרטימידעשקיבלהרשותהאוכלוסיןוההגירה
כאמור,וכןלענייןהחלטהבדברעלייתושלנוסעאואיש

צוותלטיסה,יחולוהוראותלפיחוקהכניסהלישראל"ע

עודמוצעלקבועאתסמכותושלראשהמרכזלאפשר
הרשאותגישהלמאגרלעובדיהמרכז,אולמורשיגישה
מושאליםעיוערבהקשרזהכירשותמוסמכת,לפיהוראות
החוקהמוצע)כפישיפורטבהמשך(,תהיהרשאיתלהחזיק
ברשותהשלוחהשלהמאגר;לשלוחהזויהיומורשיגישה
המוסמכת והרשות החוק, 25להצעת סעיף שימונולפי
ראש )בהסכמת במרכז גם אותם להציב רשאית תהיה
המרכז(עלעומתזאת,לרשותמורשיתלאתהיהשלוחה,

אלאיהיולהנציגיםהמוסמכיםלפעולמולהמרכזלפי
המורשית, הרשות כך, על נוסף החוקע להצעת ע2 סעיף
בהסכמתראשהמרכז,תהיהרשאיתלהציבנציגמוסמך
מטעמהבמרכז,והואייעשהבכךלמורשהגישהלמאגר
מורשה אותו ייוחד כזה, דברים במצב הנוסעיםע נתוני
תפקיד בכל יועסק ולא במרכז, לתפקידו מושאל גישה
אחרברשותהמורשית,ויראואותוכעובדהמרכזלעניין

תפקידיו,סמכויותיווכפיפותולפיהחוקהמוצעע

יוכל המרכז ראש כי האמור, על נוסף מוצע, עוד
לפעילות חיוניים מקצוע בעלי לעניין הנחיות לקבוע
המרכז,כדוגמתאנשימחשוב,שאינםעובדיהמרכזושאין
להםתחליףמקרבעובדיהמדינה,כךשאלהיוכלולקבל
הרשאותגישהנקודתיות,אישיותומוגבלותבזמןובמטרה,

לצורךמילוימשימותמקצועיותממוקדותע

מוצעלקבועכיהמידעבמאגרנתוניהנוסעים  סעיף 14 
יאובטחברמהגבוההבאמצעותמערכותחומרה 
ותוכנהמהימנות,לצורךהגנהמפניחדירה,שיבוש,הפרעה
אונזקלמערכותהמרכזאולנתוניםשבמאגרנתוניהנוסעיםע

מוצעלקבועחובתסודיותוהגבלהעלשימוש  סעיף 15 
והן הגולמית בצורתו הן שבמאגר, במידע 
כתוצאותשלעיבודהמידע,ולרבותלענייןבקשותלעיבוד

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1ע15,כ"גבאלולהתשפ"ב,2022ע9ע19 ע154

איןבהוראתסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדין,לרבותפקודותמשטרתישראל )ב(
שמירה, לענייןהחזקה, התשל"א-91971, חדש[, ]נוסח המשטרה בפקודת כהגדרתן
העמדהלעיוןאוכלשימושאחר,בחומרחקירהכמשמעותובסעיף74לחוקסדרהדין
הפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2ע1019,אובראיותהמוגשות,במסגרתההליךהפלילי,

לביתמשפטע

עיבודהמידע
שבמאגרנתוני

הנוסעיםובחינת
תוצאותיו

עובדהמרכזשהורשהלכךאומורשהגישהמושאלרשאיםלבצעהערכהשל16ע )א(
המידעשבמאגרנתוניהנוסעים;המרכזרשאי,בכפוףלהוראותפרקה',להעביראת
תוצאותההערכהלרשותמוסמכתאולרשותמורשיתלצורךמילויתפקידיהןלפידיןע

לבקשתרשותמוסמכתאורשותמורשית,רשאיםעובדהמרכזשהורשהלכךאו )ב(
מורשהגישהמושאל,לבצעהערכהאושאילתהע

תוצאותהערכהאושאילתהכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לאיועברולמאגר )ג(
מידעשלרשותמוסמכתאושלרשותמורשית,לאיוטמעובמאגרכאמור,ולאתופעל
עלבסיסןסמכותלפיכלדיןכלפיאדם,אלאלאחרשנבחנובאופןפרטניעלידיעובד
המרכזאומורשהגישהמושאל,לפיהעניין;מצאעובדהמרכזאומורשהגישהמושאל
כאמורכיתוצאותההערכהאוהשאילתה,כולןאוחלקן,דרושותלרשותמוסמכת
אולרשותמורשיתלשםמימושסמכויותיהותפקידיהשבתחוםהמטרותהמנויות
לרשותהמוסמכת הגישההמושאל מורשה עובדהמרכזאו יעביר 12)א(- בסעיף
אולרשותהמורשיתאתתוצאותהעיבודשנמצאודרושות,והרשותשקיבלהאת

התוצאותרשאיתלהטמיעןבמאגרהמידעשלהולעשותבהןשימושע

עובדהמרכזשהורשהלכךרשאילבצעשאילתהשהוגשהעלידירשותזרה, )ד(
בהתאםלהוראותסימןג'לפרקה';תוצאותהשאילתהייבחנובאופןפרטניעלידי

עובדהמרכזבטרםיועברולאותהרשותזרהע

המידעעעםזאת,מובהרכיאיןבאמורכדילגרועמסמכותה
שלמשטרתישראלבכלהנוגעלשימושבחומרשהואחומר
חקירה,אובראיותהמוגשותבמסגרתהליךפלילילבית

המשפטכמפורטבסעיףע

ממוכן לעיבוד באשר הוראות לקבוע מוצע  סעיף 16 
שלהמידעובחינהפרטניתשלתוצאותיועהמרכז 
הואגוףהמסייעלרשויותהמוסמכותוהרשויותהמורשות,
ואיןלוסמכויותחקירהאואכיפהמשלעצמועלכן,ככלל,
בקשותלעיבודממוכןשלהמידעבמאגראמורותלהיעשות
- ולחלופין מורשית, רשות או מוסמכת רשות לבקשת
לבקשתהשלרשותזרה,כמפורטבסימןג'שלפרקה'לחוק
הגישה מורשי וכן המרכז עובדי זאת, עם יחד המוצעע
המושאליםצפוייםלפתחמומחיותשתאפשרלהםלבצע
הערכהגםמיוזמתם,והםמורשיםלבצעהולהעביראת
תוצאותיהלרשותמוסמכתאומורשיתשעשויהלהיעזר

באותההערכהלצורךתפקידיהע

מוצע אנושי, דעת שיקול יופעל כי להבטיח כדי
לקבועכיתוצאותיושלעיבודממוכןשלהמידעלאיועברו

מורשית, רשות או מוסמכת רשות של המידע למאגרי
ולאיוטמעובהם,וכןכילאתופעלסמכותעלבסיסאותן
תוצאות,אלאלאחרשייבחנופרטניתבידיעובדהמרכז
מקצועי, דעת שיקול שיפעיל מושאל, גישה מורשה או
נוסףעלהעיבודהממוכןולאחריו,באשרלהיזקקותהשל
אותהרשותמוסמכתאורשותמורשיתלתוצאותהעיבוד;
כך,יהיהניתןלהבטיחכייועברוויוטמעובמאגריהמידע
התוצאות המורשית הרשות או המוסמכת הרשות של

הרלוונטיותבלבדע

כמוכןמוצעלקבועכיעובדהמרכזשהורשהלכך
יהיהרשאילבצעשאילתהלבקשתרשותזרה,בהתאם
להוראותסימןג'לפרקה'לחוקהמוצע-וגםבענייןזה
תידרשבחינהפרטניתשלהתוצאותבטרםהעברתןלאותה
רשותזרהעלבסוף,מוצעלקבועכיהמרכזרשאי,לבקשת
רשותמרשויותהמדינהולצורךמילויתפקידיה,לנתחאת
המידעשבמאגרלצורךהפקתנתוןסטטיסטי,ובלבדשלא

יימסרמידעמזוההאוניתןלזיהוימכוחאותועיבודע

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ע 9

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ע 10
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עלאףהאמורבסעיפים12ו־13,המרכזרשאילנתחאתהמידעשבמאגרנתוני )ה(
הנוסעיםלצורךהפקתנתוןסטטיסטי,לטובתרשותמרשויותהמדינה,עלפיבקשתה
ולצורךמילויתפקידיה,ובלבדשלאיימסרלרשותכאמורמידעמזוההאוניתןלזיהוי
עלאודותאדם;בסעיףזה,"מידעמזוההאוניתןלזיהוי"-מידעהכוללפרטמזההשל
אדם,אומידעשפרטיםמזהיםשלאדםהופרדוממנו,אךניתןבמאמץסבירלזהותאת

האדםשאליומתייחסהמידעע

הגבלתתקופת
שמירתהמידע

נתוניהנוסעיםונתוניהצוותשהתקבלולפיחוקזהיישמרובמאגרנתוניהנוסעים17ע )א(
לתקופהמרביתשלחמששנים,ובתוםהתקופההאמורה-יימחקהמידעע

בתוםשישהחודשיםממועדההעברההאחרונהאלמאגרנתוניהנוסעים)ב( )1(
3,יוסתרו מסוימת,בהתאםלסעיף הנוסעיםונתוניהצוותבטיסה נתוני של
באופןממוכןפרטיהמידעהמנוייםבפרטים1ו־7שבחלקא'בתוספתהראשונה,
ובפרטים3,1עד11,7,5ו־14שבחלקג'בתוספתהראשונה,וכןפרטימידענוספים
שיקבעהשרבצולפיסעיף2)ד(,אםקבעבושישבהםכדילזהותבאופןמובהק

אתהאדםשאליומתייחסהמידע)בחוקזה-פרטזיהוימובהק(ע

ראשהמרכזאומישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכזרשאילהתירחשיפה )2(
שלפרטזיהוימובהקאשרהוסתרכאמורבפסקה)1(,לעובדהמרכז,אולרשות
מוסמכתאולרשותמורשיתשביקשוזאת,אםהשתכנעכיהחשיפהנדרשת
לצורךביצועתפקידיהמרכזלפיחוקזהאותפקידיהלפידיןשלרשותכאמור,

לפיהעניין,והכוללשםמימושאחתאויותרמהמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

התירראשהמרכזאומישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכזחשיפהשלפרט )3(
זיהוימובהקכאמורבפסקה)2(-יעדכןעלכךאתהממונהעלהגנתהפרטיות

במרכזע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,רשותמוסמכתאורשותמורשיתרשאית )ג(
לשמוראתתוצאותיהשלהערכהאושאילתהשהוטמעולפיחוקזהבמאגרהמידע
שלה,בהתאםלהוראותהדיןהחלעלמידעשבידיאותהרשותמוסמכתאורשות

מורשיתע

מוצעלקבועמגבלותעלמשךתקופתשמירת  סעיף 17 
המידעבמאגרנתוניהנוסעיםעהתקופההמרבית 
לשמירתושלהמידעתהיהחמששניםממועדהטיסה,
ולאחריהיימחקהמידעבאופןאוטומטימןהמאגרעכמו
פרטי יוסתרו הטיסה, ממועד חודשים שישה בתום כן,
מידעהמנוייםבסעיף,מתוךרשימתהפרטיםשבתוספת
הראשונה,שישבהםכדילזהותבאופןמובהקאתהנוסע
המסויםנושאהמידע)כלומרהסתרהבאופןממוכןשל
פרטיהמידעהמזהים,כךשרקמידעשאינומזההאדם,

יישארנגיש-depersonalization(ע

כמוכןמוצעכייוסתרופרטימידענוספיםשייקבעו
שהתוספת במקרה וזאת - המוצע 2)ד( סעיף לפי בצו
הראשונהתשונהבעתיד,וייווספולהפרטימידענוספים,
אםיקבעהשרבצוכאמורכיישבהםכדילזהותבאופן

מובהקאתהאדםשאליומתייחסהמידעע

עודמוצע,כיראשהמרכזאומישהסמיךלכךמקרב
עובדיהמרכזיהיהמוסמךלשובולחשוףאתאותםפרטי
זיהוימובהקשהוסתרובאופןממוכן-אםהשתכנעכי
החשיפההאמורהנדרשתלצורךמימושתפקידיהמרכז
אותפקידהשלרשותמוסמכתאורשותמורשית,ובהתאם
12)א(להצעת לאחתאויותרמהמטרותהמנויותבסעיף
החוקעכמוכןמוצעכיהממונהעלהגנתהפרטיותבמרכז

יעודכןעלכלחשיפהשלפרטיזיהוימובהקכאמורע

לבסוף,מובהרכיתוצאותשלעיבודמידעשהוטמעו
מורשית, רשות או מוסמכת רשות של המידע במאגרי
מורשה של דעת שיקול והפעלת פרטנית בחינה לאחר
אותה של חלקממאגריהמידע הופכותלהיות הגישה,
רשותמוסמכתאורשותמורשית,ויחולעלשמירתאותן
מידע שמירת על שחל הרגיל הדין שהוטמעו תוצאות

במאגריאותהרשותע
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תיעודמערכות
מאגרנתוני

הנוסעיםופעולות
עיבודהמידעבו

המרכזישמורתיעודשלמערכותמאגרנתוניהנוסעיםושלהליכיהעבודהע1ע )א(
המיושמיםבו,ובכללזה-

כאמור המוסמכות, הרשויות מן אחת כל מטעם הגישה מורשי מספר )1(
בסעיף25;

רשימתהנציגיםהמוסמכיםמטעםכלאחתמןהרשויותהמורשות,כאמור )2(
בסעיףע2ע

המרכזישמורתיעודשלפעולותעיבודהמידעשבוצעובמאגרנתוניהנוסעים, )ב(
בדרךשתאפשרפיקוחובקרהעלאופןביצוען,עלמועדביצועןועלמבצעכלפעולה,

ובכללזה-

רשימתההערכותשבוצעולפיסעיף16)א(,והרשותהמוסמכתאוהרשות )1(
המורשיתשאליההועברותוצאותכלהערכהכאמור;

רשימתהשאילתותוההערכותשהתבקשומהמרכזעלידירשותמוסמכת )2(
אורשותמורשית,לפיסעיף16)ב(;

רשימתהשאילתותשהתבקשומהמרכזעלידירשויותזרות,לפיסעיף16)ד(; )3(

רשימתהניתוחיםהסטטיסטייםשבוצעולפיסעיף16)ה(ע )4(

לפי המרכז ראש של לרשותו שיועמד תיעוד וכן זה בסעיף כאמור תיעוד )ג(
סעיף24)ג(,יישמרלתקופהשלחמששניםוישמשלצורךפיקוחובקרהעלפעילותעיבוד
המידעבמאגרנתוניהנוסעיםובשלוחות,וכןלצורךבחינתשלמותהמידעואבטחתו;

תיעודזהיעמודלרשותושלהממונהעלהגנתהפרטיותבמרכזע

זכותעיוןבמידע
וממונהפניות

ציבור

נוסעאואישצוותרשאילעייןבמידעעלאודותיושנמסרלמרכזבידימוביל19ע )א(
נוסעיםבהתאםלהוראותפרקב'ע

המרכזיאפשרלנוסעאולאישצוותלעייןבמידעעלאודותיו,לפיבקשתו;מידע )ב(
כאמוריועברלמבקשבשפתהמקורשבהנמסרלמרכזע

לאיועברלנוסעאולאישצוותכלמידעחיצוניכמשמעותובסעיף9)ב(אוכל )ג(
מידעזרכמשמעותובסעיף9)ג(ע

נוסעאואישצוותשקיבללעיונומידעכאמורבסעיףקטן)א(,רשאילבקשאת )ד(
תיקונואועדכונוע

ראשהמרכזימנהמקרבעובדיהמרכזממונהעלפניותהציבורובכללןבקשות )ה(
שלנוסעיםואנשיצוותלעייןבמידעכאמורבסעיףזה,ורשאיהואלמנותלתפקידזה

אתהממונהעלהגנתהפרטיותבמרכזע

כדילאפשרפיקוחובקרהעלהשימושבמאגר  סעיף 18
ובנתוניהנוסעיםונתוניהצוות,מוצעלקבוע 
של בו, העבודה תהליכי של תיעוד ישמור שהמרכז
המערכותשבו,שלמספרמורשיהגישהמטעםכלאחתמן
הרשויותהמוסמכותוהנציגיםהמוסמכיםמטעםכלאחת
מןהרשויותהמורשות,ושלפעולותהעיבודשנעשובמרכז
בחלוקהלפיהגורםיוזםהעיבודעתיעודכאמור,וכןתיעוד
דומהשיישמרביחסלשלוחותכאמורבסעיף24)ג(המוצע,
יישמרולתקופהשלחמששניםויעמדולרשותושלהממונה
עלהגנתהפרטיותבמרכזלצורךפיקוחובקרהעלפעילות

עיבודהמידע,ולשםבחינתשלמותהמידעואבטחתוע

מוצעלקבועכילנוסעאולאישצוותישזכות  סעיף 19
מוביל בידי אליו בנוגע שנמסר במידע לעיין 
נוסעים;מידעכאמוריוצגלעיונובשפהשבההועברעהנוסע
אואישהצוותנושאהמידעיהיהזכאילבקשאתתיקונו
אועדכונועעםזאת,מובהרכינוסעאואישצוותאינוזכאי
לקבלמידעחיצוניאומידעזרהמוחזקבנוגעאליועעוד
מוצעכיראשהמרכזימנהמקרבעובדיהמרכזממונהעל
פניותהציבור,ויכולשימנהלענייןזהאתהממונהעלהגנת
הפרטיותבמרכזעלבסוףמוצעלאפשרלקבועבתקנותאת
אופןהמימוששלזכותהעיון,לרבותהסמכותלגבותאגרה

בעדהגשתבקשהלעיוןבמידעלפיהסעיףהמוצעע
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השררשאילקבועתקנותבדבראופןמימושזכותהעיוןבמידעלפיסעיףזה,וכן )ו(
רשאיהוא,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועבתקנותכאמוראגרותבעדהגשת

בקשותלעיוןבמידעלפיסעיףזהע

ראשהמרכזיעמודבראשהשלועדתהיגוי,שבהיהיהנציגאחדמטעםכלאחת20עועדתהיגוי )א(
מןהרשויותהמוסמכותוהרשויותהמורשות,נציגמערךהסייברהלאומיוכןהממונה

עלהגנתפרטיותבמרכז)בחוקזה-ועדתההיגוי(ע

ועדתההיגוירשאית- )ב(

להסדירבנהליםאתאופןהגשתבקשותלהערכהאושאילתהמצדרשות )1(
מוסמכתאורשותמורשית,וכןאתאופןהעברתתוצאותיהשלההערכהאו

השאילתה;

להסדירבנהליםמסירתמשובמרשותמוסמכתאורשותמורשיתלמרכז, )2(
בנוגעלאיכותתוצאותההערכהאוהשאילתה,שנמסרולהןויעילותן;

לדוןבנוהליעבודהותהליכיעבודהבשלוחותבהתאםלהנחייתראשהמרכז, )3(
לרבותבענייןדיווחשלמישמונהלממונהעלהגנתהפרטיותבשלוחהשברשות

מוסמכת,כאמורבסעיף24)ג(,לממונהעלהגנתהפרטיותבמרכז;

להסדירבנהליםאתהדיווחשלהשלוחותלצורךבקרהשלהמרכז,כאמור )4(
בסעיפים23)ג(ו־25)ד(;

שהתקבלו מידע להעברת בבקשות הטיפול אופן את בנהלים להסדיר )5(
מרשויותזרותואתאופןהעברתהמידעאליהן,כאמורבסעיף29)א(;

להסדירבנהליםאתתיעודפעולותעיבודהמידעשבוצעובמאגרנתוני )6(
הנוסעים,לפיסעיףע1)ב(;

לדוןבאירועיםחריגיםשאירעובמרכזאובשלוחותולנתחם; )7(

לייעץלשרבנוגעלשינויהתוספתהראשונה; )ע(

לדוןבהצעותלהתקנתתקנותלפיחוקזה; )9(

לדוןבכלנושאשראשהמרכזאושנייםלפחותמחבריועדתההיגויביקשו )10(
לקייםלגביודיוןע

חבריועדתההיגוישהםנציגירשויותמוסמכות,יעבירולרשויותהמוסמכות )ג(
המלצותשיידונובוועדתההיגויבכלהנוגעלנוהליאבטחתהמידעבשלוחותע

בשלריבויהרשויותבעלותהענייןבמאגרנתוני  סעיף 20
היגוי ועדת תוקם כי לקבוע מוצע הנוסעים, 
שבראשהיעמודראשהמרכז,ויהיוחבריםבהנציגיםמטעם
המורשות, והרשויות המוסמכות הרשויות מן אחת כל
נציגמטעםמערךהסייברהלאומיוכןהממונהעלהגנת
הוא ההיגוי ועדת של תכליתה עיקר במרכזע הפרטיות
לייצרשיחמקצועי,קבועורציףביןהמרכזלביןהרשויות
שירותי על הנסמכות המורשות, והרשויות המוסמכות
עיבודהמידעשלהמרכזועלמאגרהנתוניםשבידיו,ובכך
שלתורתעבודהוהפעלהאחודה להבטיחאתגיבושה

ככלהאפשרביןהשלוחותוהמרכזעעלכן,מוצעכיועדת
ההיגויתהיהרשאית,ביןהשאר,להסדירבנהליםהליכי
עבודה,הליכידיווחותיעודבאשרלעיבודהמידע,במרכז
ובשלוחות;לגבשהמלצותעלעדכוןהתוספתהראשונה;
שראש נושאאחר חריגים;אולדוןבכל באירועים לדון
המרכזאושנייםמחבריועדתההיגוייבקשולהניחעל
סדריומהעחבריועדתההיגוישהםנציגירשויותמוסמכות
יעבירולאותןרשויותמוסמכותאתההמלצותהנוגעות

לנוהליאבטחתהמידעלצורךאבטחתהמידעבשלוחותע
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פרק ה': סמכויות גישה למאגר נתוני הנוסעים והעברת מידע ממנו

סימן א': סמכויות גישה ועיבוד של רשות מוסמכת

רשותמוסמכתרשאית-21ערשותמוסמכת

להקיםולהפעילשלוחהשלמאגרנתוניהנוסעים,ולעבדבהמידע,כאמורבסעיף22; )1(

לבקשמהמרכזלבצעהערכהאושאילתה,כאמורבסעיף16)ב(ע )2(

הקמתשלוחה
ועיבודמידע

במסגרתה

רשותמוסמכתרשאיתלהקיםבחצריהמיתקןמחשבנפרדממאגריהמידעשלה,22ע )א(
שבותוכללקבלמידעממאגרנתוניהנוסעיםולמזגועםמידעחיצוניממאגריהמידע
שלאותהרשותמוסמכת)בחוקזה-שלוחה(;המרכזרשאילהעבירמידעממאגרנתוני

הנוסעיםלשלוחהע

מורשהגישהמטעםהרשותהמוסמכת,כמשמעותובסעיף25,והואבלבד,רשאי )ב(
לסמכויותיה בהתאם מוסמכת רשות בכל ולעבדו, שבשלוחה המידע לסך לגשת

ותפקידיהעלפידין,והכולבכפוףלמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

מידעממאגרנתוניהנוסעיםלאיועברמשלוחהאלמאגרמידעשלרשותמוסמכת )ג(
ולאיוטמעבו,ולאתופעלעלבסיסוסמכותלפיכלדיןכלפיאדם,אלאלאחרשעובד
באופןממוכןבהערכהאובשאילתה,ולאחרשתוצאותאותועיבודממוכןנבחנובאופן
פרטניעלידימורשהגישהמטעםהרשותהמוסמכת;מצאמורשההגישהכיתוצאות
העיבוד,כולןאוחלקן,דרושותלרשותהמוסמכתלשםמימושסמכויותיהותפקידיה
שבתחוםהמטרותהמנויותבסעיף12)א(-רשאיתהרשותהמוסמכתלהטמיעבמאגר

המידעשלהאתתוצאותהעיבודשנמצאודרושות,ולעשותבהןשימושע

רשותמוסמכתשהטמיעהבמאגרמידעשלהתוצאותעיבודמידעמשלוחה, )ד(
כאמורבסעיףזה-רשאיתלהעבירןלאחרעלפיסמכותהלפידין,ובלבדשישמשואך

ורקלמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

פרק ה': סמכויות גישה למאגר נתוני הנוסעים והעברת 
מידע ממנו

סימן א': סמכויות גישה ועיבוד של רשות מוסמכת

מוצעלקבועכירשותמוסמכתתורשהלהקים  סעיף 21
בה ולעבד הנוסעים נתוני מאגר של שלוחה 
או הערכה בעבורה לבצע מהמרכז לבקש וכן מידע,

שאילתהלגביהמידעשבמאגרנתוניהנוסעיםשבמרכזע

מוצעלקבועכירשותמוסמכתתהיהרשאית  סעיף 22
נפרד שיהיה מחשב מיתקן בחצריה להקים 
תוכל אשר ברשותה, מחזיקה שהיא המידע ממאגרי
לקבלבומידעממאגרנתוניהנוסעיםשבמרכז;המידע
האמוריוכללהימזגעםמידעחיצוני,ממאגריאותהרשות
ברשות גישה מורשה שהוא מי רק כי מוצע מוסמכתע
המוסמכתיורשהלגשתאלהמידעשבשלוחהולבצעבה
עיבודשלהמידע-והכולבהתאםלתפקידיהוסמכויותיה
שלהרשותהמוסמכת,ובכפוףלמטרותהקבועותבסעיף

12)א(המוצעע

עודמוצעלקבועכימידעממאגרנתוניהנוסעיםלא
יועברמהשלוחהאלמאגרמידעשלאותהרשותמוסמכת

ולאתופעלסמכותעלבסיסו,אלאלאחרשהמידעעובד
בעיבודממוכן,ותוצאותאותועיבודממוכןנבחנובאופן
פרטניבידימורשההגישהמטעםהרשותהמוסמכתערק
הגישה מורשה של מקצועי דעת שיקול הפעלת לאחר
ולאחרשהשתכנעכיהרשותהמוסמכתנזקקתלתוצאה
מסוימתשלאותועיבודממוכןלצורךמימושתפקידיה
המוצע- 12)א( שבסעיף למטרות ובהתאם וסמכויותיה
תוצאות אותן את להטמיע המוסמכת הרשות תורשה
עיבודשנמצאורלוונטיותבמאגריהמידעשלה,ולהשתמש
בהן,לשומרןבמאגרמידעשלהבהתאםלהוראותהדין
החלעליה,ואףלהעבירןלגורםאחר,בהתאםלסמכויותיה,
למטרות רק ישמשו האמור העיבוד שתוצאות ובלבד

הקבועותבסעיף12)א(המוצעע

לבסוף,מוצעלקבועכיהמידעממאגרנתוניהנוסעים
יימחקמןהשלוחהלכלהמאוחרבתוםשישהחודשים
ממועדהעברתואליה,והרשותהמוסמכתתוכללשמור
אצלהרקאתתוצאותהעיבודשהוטמעובמאגרימידע

שלה,לאחרבחינהפרטניתע
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המידעממאגרנתוניהנוסעיםיישמרבשלוחהלתקופהמרביתשלשישהחודשים )ה(
ממועדהעברתואליה,ובתוםהתקופההאמורה-יימחק;ואולםלענייןתוצאותעיבוד
שבוצעבשלוחה,שנמצאודרושותוהוטמעובמאגרהמידעשלהרשותהמוסמכת
כאמורבסעיףקטן)ג(-רשאיתהרשותהמוסמכתלשומרןבמאגרהמידעשלהבהתאם

להוראותהדיןהחלעלמידעשבידיהע

הוראותנוספות
לענייןשלוחה

העברתמידעאלשלוחהתיעשהבאמצעותתקשורתאלקטרוניתמאובטחתע23ע )א(

נוהליאבטחתהמידעהחליםבמאגרנתוניהנוסעים,לרבותהוראותשקבעקצין )ב(
מוסמך,כמשמעותובחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-ע11199,יחולו
גםבשלוחה;ואולםרשאימישעומדבראשרשותמוסמכתאומישהסמיךלכך,להסדיר

בהנחיותפנימיותדרישותמחמירותיותרבאשרלאבטחתהמידעשבשלוחהע

ראשהמרכזאומישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכז,יקבלדיווחיםמהשלוחות )ג(
לצורךבקרהעליישוםהוראותחוקזהבשלוחותע

הוראותסעיף15יחולולענייןשלוחהע )ד(

תיעודמערכות
השלוחהופעולות

עיבודהמידעבה

העבודה24ע הליכי ושל השלוחה מערכות של תיעוד תשמור מוסמכת רשות )א(
המיושמיםבה,ובכללזהרשימהשלמורשיהגישהמטעמהע

רשותמוסמכתתשמורתיעודשלפעולותעיבודהמידעשבוצעובשלוחה,בדרך )ב(
שתאפשרפיקוחובקרהעלאופןביצוען,עלמועדביצועןועלמבצעכלפעולהע

תיעודכאמורבסעיףזהיישמרלתקופהשלחמששניםוישמשלצורךפיקוח )ג(
ובקרהעלפעילותעיבודהמידעבשלוחה,וכןלצורךבחינתשלמותהמידעואבטחתו;
תיעודזהיעמודלרשותושלהממונהעלהגנתהפרטיותברשותהמוסמכתשימונה
לענייןחוקזה,וכןלעיונושלראשהמרכזאומישהואהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכז,

עלפידרישתוע

השלוחה אל מידע העברת כי לקבוע מוצע  סעיף 23
אלקטרונית תקשורת באמצעות תיעשה 
מאובטחת,וכינוהליאבטחתהמידעבמאגרנתוניהנוסעים
יחולוגםעלהשלוחות,אךמישעומדבראשרשותמוסמכת
אומישהואהסמיךלכך,רשאילהסדירבנוהלדרישות
מחמירותיותרלענייןאבטחתהמידעבשלוחהעעודמוצע
כיראשהמרכזיקבלדיווחיםמןהשלוחותלצורךבקרהעל
יישוםהוראותהחוקהמוצעבשלוחותעלבסוףמוצעלהחיל
אתהוראותסעיף15,שעניינוסודיותוהגבלתהעברתמידע

-גםלענייןמידעשבשלוחותע

מוצעלקבועחובתתיעודשלמערכותהשלוחה  סעיף 24
ובכלל בה, המקובלים העבודה הליכי ושל 
הרשות של מטעמה הגישה מורשי רשימת תיעוד זה

המוסמכתע

עיבוד פעולות של תיעוד חובת לקבוע מוצע עוד
ובקרה פיקוח שיאפשר באופן בשלוחה, שנעשו המידע
עלפעולותעיבודאלהעתיעודכאמוריישמרלמשךחמש
שניםוישמשלצורךפיקוחובקרהעלפעילותעיבודהמידע

של לרשותו יעמוד זה תיעוד כן, כמו כאמורע בשלוחה
הממונהעלהגנתהפרטיותבשלוחהשברשותמוסמכת,
שימונהלענייןחוקזה,וכןלעיונושלראשהמרכזאומי
דרישתוע פי על המרכז, עובדי מקרב לכך הסמיך שהוא
יוערבהקשרזהכיבהתאםלהצעתחוקהגנתהפרטיות
14(,התשפ"ב-2022,שפורסמהבהצעותחוק )תיקוןמס'
הממשלה-1496,מיוםג'בשבטהתשפ"ב)5בינואר2022(
)להלן-תיקוןמס'14המוצעלחוקהגנתהפרטיות(,אמור
המוגדרים הביטחוניים הגופים מן אחד בכל להתמנות
בתיקוןמס'14המוצעלחוקהגנתהפרטיות,ובכללםשלוש
הרשויותהמוגדרותבהצעתחוקזוכרשותמוסמכת,מפקח
פרטיותעמכיווןשחקיקתושלתיקוןמס'14המוצעלחוק
הגנתהפרטיותעודלאהושלמה,מוצעלקבועגםבהתאם
זוכיימונהבכלרשותמוסמכתממונהעל להצעתחוק
הגנתהפרטיותבשלוחהלענייןחוקזה,בהנחהכיכאשר
הגנת לחוק המוצע 14 מס' תיקון של חקיקתו תושלם
הפרטיות-אותואדםשיישאבתפקידמפקחהפרטיות
ברשויותהמוסמכות-ימונהבפועלגםלענייןחוקמוצע

זהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'ע34ע 11
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מורשהגישה
למאגרנתוני

הנוסעיםמטעם
רשותמוסמכת

מישעומדבראשכלרשותמוסמכתימנהעובדאחדאויותרשלהרשותהמוסמכת25ע )א(
למורשהגישהלמאגרנתוניהנוסעיםמטעםאותהרשותמוסמכתע

מורשיהגישה,והםבלבד,רשאיםלגשתלשלוחה-כלאחדברשותהמוסמכת )ב(
שבההואעובדע

בקשהשלרשותמוסמכתלבצעהערכהאושאילתה,לפיסעיף16)ב(-תועבר )ג(
למרכזבאמצעותמורשההגישהמטעמה;תוצאותיהשלההערכהאוהשאילתה,לפי
העניין,יועברוממאגרנתוניהנוסעיםאלהשלוחהשלאותהרשותמוסמכתוייבחנו

עלידימורשההגישהמטעמה,כאמורבסעיף22)ג(ע

מורשהגישהמטעםרשותמוסמכתידווחלראשהמרכזאולמישהוסמךלכךעל )ד(
ידומקרבעובדיהמרכז,באופןתקופתיאועלפידרישה,בדברהעיבודשבוצעבשלוחהע

מישעומדבראשכלרשותמוסמכתיקבעבהנחיותפנימיותאתהגורמיםהרשאים26עהנחיותפנימיות
לבקשולקבלמידעממאגרנתוניהנוסעיםאומהשלוחה,באמצעותמורשיהגישה

מטעםאותהרשותמוסמכתע

סימן ב': העברת מידע לרשות מורשית

כאמור27ערשותמורשית שאילתה, או הערכה לבצע מהמרכז לבקש רשאית מורשית רשות )א(
בסעיף16)ב(,לצורךמימושהמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

הממשלה,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,רשאיתלשנותאתהתוספת )ב(
שבתוספת המורשות הרשויות לרשימת רשות הוספת שלעניין ובלבד השלישית,
האמורה-תהיהזורשותמדינהשעיקרעיסוקהבאחתאויותרמהמטרותהמנויות

בסעיף12)א(ע

נציגמוסמךמטעם
רשותמורשית

מישעומדבראשכלרשותמורשית,ימנהעובדאחדאויותרשלהרשותהמורשיתע2ע )א(
לנציגמוסמךמטעםהרשותהמורשיתלהעברתבקשותמטעמהלבצעהערכהאו

שאילתה,אלהמרכזע

רשות כל בראש שעומד מי כי לקבוע מוצע  סעיף 25 
מוסמכתימנהעובדאחדאויותרשלהרשות 
המוסמכתלמורשיהגישהמטעםהרשותהמוסמכת,והם
בלבדיורשולגשתמטעםאותהרשותמוסמכתלשלוחה
המוסמכת הרשות של בקשה כי מוצע עוד שבחצריהע
מהמרכזלעיבודמידע-תועברבאמצעותמורשהגישה,
רשות אותה של השלוחה אל יועברו העיבוד ותוצאות
מטעמהע הגישה מורשה בידי כאמור וייבחנו מוסמכת
לבסוף,במטרהלהבטיחאתפיקוחושלהמרכזעלהעיבוד
הנעשהבשלוחה,מוצעלקבועכימורשההגישהברשות
פי על או תקופתי באופן המרכז, לראש ידווח מוסמכת

דרישה,עלהעיבודשנעשהבמסגרתהשלוחהע

מוצעלקבועכימישעומדבראשכלאחתמן  סעיף 26 
הרשויותהמוסמכותיקבעבהנחיותהפנימיות 
שלהרשותמיהםהגורמיםהרשאיםלבקשולקבלמידע

ממאגרהמידעאומהשלוחהבאמצעותמורשיהגישהע

סימן ב': העברת מידע לרשות מורשית

והתוספת השלישית סעיף 27 

מוצעלקבועכיהרשויותהמורשות,המפורטות 
לבקש רשאיות יהיו החוק, להצעת השלישית בתוספת
מהמרכזעיבודשלהמידעשבמאגרלצורךמימושהמטרות
הקבועותבסעיף12)א(עכמוכןמוצעכיהממשלה,בהסכמת
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,תהיהרשאיתלשנותאת
התוספתהשלישית,ובכללזהלהוסיףלרשימתהרשויות
המורשותרשותמרשויותהמדינהשעיקרעיסוקהבאחת

מהמטרותהמנויותבסעיף12)א(ע

מוצעלקבועכימישעומדבראשכלאחתמן  סעיף 28 
יותר אחדאו עובד המורשותימנה הרשויות 
שלהרשותהמורשית,לשמשנציגמוסמךמטעםאותה
מידעשבמאגר רשותמורשיתלהעברתבקשותלעיבוד
נתוניהנוסעיםעתוצאותעיבודהמידעיועברולאותונציג
מוסמךברשותהמורשית,לאחרשנבחנוכאמורבסעיף16)ג(

המוצעע
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בקשהשלרשותמורשיתלבצעהערכהאושאילתהתועברלמרכזבאמצעות )ב(
הנציגהמוסמךמטעמה;תוצאותעיבודהמידעשיתקבלובמרכזבהמשךלבקשהכאמור,

יועברולנציגמוסמךמטעםאותהרשותמורשית,לאחרשנבחנוכאמורבסעיף16)ג(ע

סימן ג': העברת מידע לרשות זרה

העברתמידע
לרשותזרה

ראשהמרכזאומישהסמיךלכךמקרבעובדיהמרכז,ביןביוזמתווביןלפיבקשה29ע )א(
מנומקתבמקרהמסוים,רשאילהעבירמידעממאגרנתוניהנוסעיםאואתתוצאות

עיבודושלמידעזה,לרשותזרה,לצורךמילויתפקידיהע

העברתמידעלרשותזרהלפיסעיףקטן)א(תותנהבהתקיימותתנאיםאלה: )ב(

השימושבמידעיהיהרקלמטרהשלשמהנמסר,שהיאאחתמןהמטרות )1(
המקבילותלמטרותהמנויותבסעיף12)א(,בהתאםלדיןהחלעלהרשותהזרה;

הרשותהזרההתחייבהלהגןעלסודיותהמידעואבטחתו,ואולםניתן )2(
להעביראתהמידעלגורמיםאחריםבתוךהמדינההמקבלתאוהארגוןהמקבל

לשםהמשךהטיפולבחקירה,בהליךאובתיקשלשמםנמסרהמידע;

מוקדם באישור אלא נוספת, במדינה זרה לרשות יועבר לא המידע )3(
בכתבלהעברתולרשותזרהכאמור;עלהעברתמידעכאמוריחולוהוראות

פסקאות)1(עד)3(ע

שמירתסמכויות
להחלפתמידעעם

רשותזרה

איןבאמורבסעיף29כדילגרועמסמכותהשלרשותמוסמכת-30ע

סימן ג': העברת מידע לרשות זרה

והתוספת השנייה סעיף 29 

בהינתןהעובדהשאיסוףנתונינוסעיםונתוני 
הצוותנעשהבמדינותרבותבעולם,ובמחשבהששיתוף
הגשמת לצורך חיוני להיות עשוי מדינות בין זה מידע
מוצע החוק, להצעת 12)א( בסעיף הקבועות המטרות
לאפשרהעברתנתונינוסעיםאותוצאותעיבודמידעאל
רשויותזרותבמדינותאחרות,מתוךהנחהכישיתוףמידע
שכזהיהיההדדי,וכךישרתאתצורכיהןשלישראלושל

מדינותאחרותשעימןתשתףפעולהע

בהתאם,מוצעלקבועכיראשהמרכזאומישהסמיך
בקשה לפי ובין ביוזמתו בין המרכז, עובדי מקרב לכך
מנומקתבמקרהמסוים,יהיהרשאילהעבירמידעממאגר
נתוניהנוסעיםאואתתוצאותעיבודושלמידעזה,לרשות

זרה,לצורךמילויתפקידיה,בהתקייםהתנאיםהאלה:

לטובתהמטרהשלשמה רק יהיה במידע השימוש )1(
המנויות המטרות מן לאחת מקבילה שתהיה נמסר,

בסעיף12)א(המוצע,בהתאםלדיןהחלעלהרשותהזרה;

המידע סודיות על להגן התחייבה הזרה הרשות )2(
להעביר האפשרות מן למעט בלי - זאת אך ואבטחתו,
אתהמידעלגורמיםאחריםבמדינההזרהאובארגוןהזר

שקיבלואתהמידע;

המידעלאיועברלרשותזרהבמדינהנוספת,אלא )3(
באישורשניתןמראשובכתבלהעברהכאמור;עלהעברה

כזויחולוהתנאיםשפורטולעילע

להצעת השנייה בתוספת כי זה, בהקשר יוער
החוקנמנוכמהסוגיםשלרשויותזרות,שתחומיעיסוקן
מי של שלהמרכזעצמואו מקביליםלאלה ותפקידיהן
מהרשויותהמוסמכותאוהרשויותהמורשותהמפורטות
להיות עשויים אלה גופים סוגי ממילא, המוצעע בחוק
כאלהשתהיהלהםרלוונטיותלהגשמתמטרותהמקבילות
למטרותהמנויותבסעיף12)א(המוצע,בהתאםלדיןהזר
החלעליהםעבכללזהמנוייםבתוספתהשנייהלהצעת
PIU's -( נוסעים נתוני יחידות האלה: הגופים החוק
PassengerInformationUnits(,המקבילותלמרכזהמוצע
זו;גופימשטרה,רשויותתביעהוסוכנויות בהצעתחוק
למאבקבטרור;משטרתגבולותורשותהגירה;וכןרשות
אוסוכנותמדינתיתשעיסוקהבהבטחתבריאותהציבורע
לבסוף,התוספתהשנייהלהצעתחוקמאפשרתלהעביר
מידעגםלרשותאוסוכנותאחרתבמדינהזרהאוארגון
מסוימת בין־לאומיאואמנה בכפוףלהסכם בין־לאומי,
שיסדירוהעברהאליהןשלמידעממאגרנתוניהנוסעים

אותוצאותעיבודוע

גופיהביטחוןשהםרשויותמוסמכותלפיהחוק  סעיף 30
מול אל עבודה קשרי מקיימים המוצע, 
בהתאם אחרות במדינות להם המקבילים הגופים
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להעבירמידעשהוטמעבמאגרמידעשלהלפיסעיפים16)ג(או22)ג(לרשותזרה )1(
המקבילהלהבתפקידיה,ובלבדשהמידענדרשלאחתמןהמטרותהמקבילותלמטרות
המנויותבסעיף12)א(בהתאםלדיןהחלעלהרשותהזרה,וכןשהעברתהמידעתיעשה

בהיקףהמזעריהמתחייב;

לבקשמידעמרשותזרההמקבילהלהבתפקידיה,בהתאםלהוראותכלדיןע )2(

פרק ו': אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-31עהגדרות

"הסכוםהבסיסי"-5,000שקליםחדשים;

"המנהל"-ראשהמרכזאוסגנוע

הפרמובילנוסעיםהוראהמהוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטיל32עעיצוםכספי
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,כמפורטלהלן:

כי להבהיר, מוצע וסמכויותיהםע תפקידיהם לייעודם,
אםרשותמוסמכתמקבלתפנייהמרשותזרההמקבילה
להבתפקידיה,בבקשהלקבלמידעשהוטמעבמאגריה,
אומבקשתמיוזמתהלהעבירמידעשהוטמעבמאגריה
בהתאםלחוקזה-איןבאמורבסעיף29לחוקהמוצעכדי
לגרועמסמכותהלהעבירמידעשהוטמעכאמור,ובלבד
שמתקייםהתנאיבדברהיותהמידענדרשלרשותהזרה
לשםמטרההמקבילהלאחתמהמטרותהמנויותבסעיף
12)א(לחוקהמוצע,בהתאםלדיןהחלעלהרשותהזרהע
תתבצע זה מסוג ההעברה כי להבטיח יש כך, על נוסף

בהיקףהמזעריהמתחייבע

פרק ו': אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

במנגנוני השימוש גובר האחרונות בשנים  כללי
אכיפהמינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי, 
ארוכות שנים במשך הפליליע למשפט חלופיים ככלים
נעשהשימושבאכיפההפליליתגםלהפרותשלהוראות
חוקרגולטוריות,שכןההפרותהוגדרוכעבירותפליליות
mala שהן כעבירות העונשין דיני בעולם )המסווגות
prohibita,קרי:עבירותהסדר(עעםהשניםגברההתפיסה
כימנגנוןשלאכיפהמינהלית,קריהטלתסנקציותבידי
רשותמינהליתולאבידיביתמשפט,מתאיםיותרלטיפול

בהפרותשלהוראותחוקרגולטוריותע

האכיפה לעומת המינהלית, האכיפה של יתרונה
תגובה המאפשרת הפעלתה, ביעילות טמון הפלילית,
מהירהלהפרהומסייעתבכךלהחזיראתהמפוקחלמשטר
ציותעלכן,ההפרותשבשלהןמופעלתאכיפהמינהליתהןרק
הפרותשקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןלנוכחמקצועיותו
את והיכרותו התחום, של המאסדר שהוא המנהל, של
ההוראותהמחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןע
הפרותאלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן

-אינןדורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבהקשר
שלהוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותע

נוסףעלכך,הטלתהסנקציההמינהלית-העיצום
הסנקציה הפליליתע הסנקציה מהטלת שונה הכספי,
המינהליתהיאסנקציהכספיתואילוהסנקציההפלילית
יכולהלהטילגםמגבלותעלהחירות)דוגמתעונשמאסר(,
שאינןרלוונטיותלענייננו,כפישיפורטלהלןעכמוכן,בניגוד
לסנקציההפלילית,הסנקציההמינהליתאינהמלווהבקלון
החברתיהמלווההרשעהבפליליםואינהגוררתאחריה
רישוםפליליעלכןמוצעלקבועכיהפרהשלחלקמהוראות

החוקתגרורסנקציהמינהליתשלהטלתעיצוםכספיע

תכליתהשלהסנקציההמינהליתהיאתכלית  סעיף 31
הרתעתית־מניעתיתעהיאמניחהכיביצועהפרות 
שלהוראותההסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתנייםשל
המפר,שסבור,למשל,שאי־קיוםההוראהעשוילחסוךלו
הוצאותעמסיבהזוגובההסכוםשלהעיצוםהכספינועד
למנועאתהתמריץהכלכלילהפראתהחוק,קרילנטרל
אתקיומהשל"ההפרההיעילה"עעםזאת,גובההסכום
את לסכן ולא מידתי להיות צריך הכספי העיצום של
המשךפעילותוהכלכליתשלהמפר,שכןמטרתהסנקציה
המינהליתהיאהחזרתהמפוקחלמשטרציות,ולאלגרום

בפועללהפסקתפעילותוע

לפרק הרלוונטיות מסוימות הגדרות להוסיף מוצע
האכיפההמינהליתבלבדעבייחוד,מוצעלהגדיראתהמושג
"סכוםבסיסי"-ולהעמידועל5,000שקליםחדשים;וכן
מוצעלקבועכילענייןפרקהאכיפההמינהלית-המושג

"המנהל"משמעוראשהמרכזאוסגנו)להלן-המנהל(ע

על כספי עיצום להטיל ניתן כי לקבוע מוצע  סעיף 32 
המרכז שראש דרישות שהפר נוסעים מוביל 
אוסגנומוסמכיםלדרושמכוחושלסעיף6לחוקהמוצע
)להלן-המפר(,כמפורטלהלןעלגביהדרישהלהשלמת
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לאמילאאחרדרישתהשלמתמידעכאמורבסעיף6)א(-עיצוםכספיבגובה )1(
מכפלתהסכוםהבסיסיבמספרהנוסעיםואנשיהצוותשלגביהםלאנמסרמידע,כפי
שפורטבדרישה,ובלבדשסכוםהעיצוםהכספילאיעלהעל250,000שקליםחדשים

לגביטיסהמסוימת;

6)ב(-עיצוםכספיבגובה לאמילאאחרדרישתסידורמידעכאמורבסעיף )2(
100,000שקליםחדשיםלגביטיסהמסוימתע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהליסודסבירלהניחכימובילנוסעיםהפרהוראהמההוראותלפיחוק33ע )א(
זה,כאמורבסעיף32)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעל

כוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווהאתההפרה,ומועדביצוע )1(
ההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהללפיהוראותסעיף34,וכי )3(
יראואתההודעהעלכוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאתהזכות

האמורה,כאמורבסעיף35)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף36,ושיעורהתוספתע

מידע,כמשמעותהבסעיףקטן6)א(להצעתהחוק-מוצע
לקבועכיהעיצוםבגינהיהיהמכפלהשלהסכוםהבסיסי
במספרהנוסעיםואנשיהצוותשלגביהםלאנמסרמידע,
כפישיפורטבדרישה-ובלבדשסכוםזהלאיעלהעל
250,000שקליםחדשיםלטיסהנתונהעמודלזהשלעיצום
פר־קפיטה)שמחושבלפימספרהאנשים(,המוגבלבסכום
ומדויק, למידתי העיצום את להפוך מאפשר - מרבי
בהתאםלהיקףההפרה,קרי-היקףהמידעשלאנמסרע
מנגנוןעיצוםזהנשאבממודלהעיצומיםהנהוגבארה"ב
בעניינימסירתנתונינוסעים,והסכוםהמרבישל250,000
שקליםחדשיםהולםאתהסכוםהמרבישל75,000דולר

שלארצותהבריתשנקבעבדיןהאמריקאיע

עודמוצעכיעלמובילנוסעיםשיפרדרישתסידור
מידע,כאמורבסעיף6)ב(להצעתהחוק,יוטלעיצוםכספי

קבועבסך100,000שקליםחדשיםע

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלת  סעיפים
הסמכותלהטילעיצוםכספיעההוראותהמוצעות  33 עד 35
החקיקה בהסדרי המקובלות ההוראות הן 
הכולליםכברהיוםסמכותזועהוראותמפורטותאלהנועדו
להבטיחזכויותבסיסיותשלמפרבמסגרתהליךמינהלי
ראוי,הפעלהשוויוניתשלהסמכותביחסלמפריםושקיפות

שלפעולתהרשותע

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפוקח,שיש
להניח סביר יסוד על המעידה ראייתית תשתית לגביו
כיבוצעהעלידוהפרהשלהוראותהחוק,הואמשלוח
הודעה - )להלן כספי עיצום להטיל כוונה על הודעה

זומבהירהלמפרכילמנהליש עלכוונתחיוב(עהודעה
תשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעלביצועהפרהעל
ידועעודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספיהצפוי
להיותמוטלעלהמפרבגיןביצועההפרההאמורה,כפי

שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשלפניהמנהלע

בסעיף34המוצעמעוגנתזכותהטיעוןשלהמפרלפני
המנהל,כמקובלבהליךמינהליעמוצעכימפריוכללטעון
אתטענותיולפניהמנהלבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלו
הודעהעלכוונתחיוב,והמנהלרשאילהאריךאתהתקופה
האמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמועלמפרהזכותלטעון
אתטענותיובכתב,ואולםלמנהלשמורההזכותלהיענות

לבקשתמפרלטעוןאתטענותיובעלפהלפניהמנהלע

בסעיף35מוצעלקבועכירקלאחרששקלהמנהל
אתטענותהמפריחליטאםישלהטילעיצוםכספיומה
גובהועאםהמנהליחליטכילאהתגלועובדותחדשות
שעליה הראשונית התשתית את המשנות או הסותרות
נסמךכיאכןבוצעההפרה,יטילעלהמפרעיצוםכספיע
סכוםהעיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעלכוונת
חיוב,אובסכוםמופחת,ככלשהמפרהביאלפניהמנהל
עדותלקיוםנסיבותשבשלהןיכולהמנהללהפעילאת

סמכותולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיע

תהפוך טענותיו, את לטעון שלא בחר המפר אם
ההודעההראשוניתעלכוונתהחיובלסופית)קריל"דרישת
תשלום"(,בחלוף30ימיםמהמסירהלמפר,ויהיהעלהמפר

לשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהע
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מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף33,רשאילטעוןאתטענותיו,34עזכותטיעון
בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה;המנהלרשאילהאריךאתהתקופההאמורהמטעמים

מיוחדיםשיירשמוע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף34,אםלהטילעלהמפר35ע )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף37ע

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבע )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתוע )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף34,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהעשרים36ע )א(
שלולכלשבועשבונמשכתההפרהע

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיף32,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפי37עסכומיםמופחתים )א(
סימןזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוענסיבותושיקוליםשבשלהםיהיה )ב(
ניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפיסימןזה,ובשיעורים

שיקבעע

חלקמההפרותהרגולטוריותהןהפרותנמשכות  סעיף 36 
לפיטבעןעמוצעלקבועכיעלההפרההנמשכת 
ייווסףסכוםשל1/20-קרי5%,בגיןכלשבועשלהפרהע
בהפרהחוזרת,מוצעלקבועכייוטלעלהמפרכפלהעיצום
האמצעי הסלמת את מבטאת החוזרת ההפרה הכספיע

הננקטביחסלמפררצידיביסטע

המנהל את מסמיך המוצע שההסדר מאחר  סעיף 37 
להטילעיצוםכספיבסכוםקבוע,נדרשתהסמכה 
שלהמנהללהטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמזההקבוע
בחוקעהסמכהכזוקבועהבצורהמפורשתבסעיףזהעמוצע
לקבוע המשפטים, שר בהסכמת לשר, סמכות להקנות
הממונה שבהתקיימםיפחית נסיבותושיקולים בתקנות
אתהעיצוםהכספיבשיעוריםהקבועיםלצידם)להלן-

תקנותההפחתה(ע

בתקנותההפחתהרשאיהשרלהביאבחשבון,נסיבות
ושיקוליםהמעידיםעלכךשמדוברבמפוקחהמצייתבדרך
כלללהוראותהחוקאובמפוקחהמשתףפעולהעםהמנהל
אשרנכוןלנקוטלגביואמצעיםלמניעתהישנותההפרהאו
לתקןאתהנזקיםשנגרמובשלהעכמוכן,במסגרתתקנות
ההפחתהראויאףלהתחשבבמחזורעסקאותיושלהמפר
ולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיבמקריםשבהםקיים
חששלהמשךפעילותוהכלכליתשלהמפוקחעזאתמאחר
שמטרתהעיצוםהכספיהיאלהשיבאתהמפוקחלמשטר

ציותולאלסכןאתפעילותוהכלכליתע
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סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרע3ע )א(
שלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף35)ד(-ביוםמסירתההודעהעלכוונת
חיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטהשלוםלפיסעיף46,אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירה
כאמור,ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאובידיביתהמשפט-יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירהאובערעור,לפיהענייןע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםלפיסימןזהיתעדכנוב־1בינוארבכלשנה )ב(
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומיםהאמוריםיעוגלולסכום
הקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

המנהליפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלום39ע עלהמפרלשלםאתהעיצוםהכספיבתוך
כאמורבסעיף35ע

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי40ע
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-121961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(13ע41עגבייה

סימן ב': התראה מינהלית

היהלמנהליסודסבירלהניחכימובילנוסעיםהפרהוראהמההוראותלפיחוק42עהתראהמינהלית )א(
זה,כאמורבסעיף32,והתקיימונסיבותשקבעראשהמרכז,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןא',

למסורלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה המשפטי שהיועץ לממשלה המשפטי ליועץ משנה לרבות - לממשלה"

הסמיכולענייןזהע

לסכומי בנוגע עדכון הוראות לקבוע מוצע  סעיף 38 
העיצוםהכספישיבהירומהוהסכוםשישלשלם 
בשלפערזמניםביןההודעהעלכוונתחיובוביןדרישת
השלוםע משפט לבית עתירה של במקרה או התשלום,
העיצוםהכספייהיהלפיהסכוםהמעודכןבמועדמסירת
דרישתהתשלום,ולגבימפרשבחרשלאלטעוןאתטענותיו
לפניהמנהל-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיובעכמוכן,במקריםשבהםהוגשהעתירהלבית
המשפטאוהוגשערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,ובית
המשפטאוהמנהלהורהעלעיכובתשלומושלהעיצום
הכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספי)אםלאבוטלהעיצום
בעתירהאובערעור(-הסכוםהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןע

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך  סעיפים
30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםעאםלא  39 עד 41

שולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליולתקופת 
פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי הפיגור,

ריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,עדלתשלומוע

לאוצר ייגבה כספי עיצום כי לקבוע מוצע עוד
המדינהוכיעלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(ע

סימן ב': התראה מינהלית

עם המקל אכיפה כלי היא מינהלית התראה  סעיפים 
של הטלה מסוימים במקרים ומחליף המפר,  42 עד 44
מאפשרת המינהלית ההתראה כספיע עיצום 
למפרהזדמנותלתקןאתההפרה,בלאתשלוםהעיצום
הכספיעזאת,למרותשהתשתיתהעובדתיתשלפניהמנהל
מעידהכיהייתההפרהשלהוראותהחוקעמנקודתמבטו
את להבהיר לו מאפשר ההתראה מנגנון המנהל, של
עיצום עליו יטיל בטרם לפיקוחו, שנתון למי דרישותיו
כספיעההנחהבבסיסהוויתורעלהטלתעיצוםכספיהיא
שהרגולציה או דיין, בהירות אינן הרגולציה שהוראות
מחייבתתקופתהתארגנותמבחינתהמפוקחיםשבמהלכה
יהיהלהםקושילקייםאתדרישותיהעההתראההמינהלית
מאפשרתלהבהירגםלמפרוגםלציבורהמפוקחיםהרחב,

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 12

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ע 13
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בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווהאתההפרהומועדביצועה, )ב(
יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיה
צפוילעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף36,

וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף43ע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף42,רשאיהואלפנותלמנהל,בכתב,43ע )א(
בתוך30ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהע )2(

המנהלרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(,מטעמיםמיוחדים )ב(
שיירשמוע

קיבלהמנהלבקשהלביטולהתראהמינהליתלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ג(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרהמשיךלהפראת44ע )א(
ההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
סעיף36)א(,והמנהלימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההנמשכתבהתאם

להוראותסעיף33,בשינוייםהמחויביםע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשלהנמסרהלוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף36)ב(,והמנהלימסורלמפרהודעהעלכוונת

חיובבשלההפרההחוזרת,בהתאםלהוראותסעיף33,בשינוייםהמחויביםע

כיההתנהגותשבשלהנשלחהההתראההיאהפרהשל
הוראותהחוקעסעיף42מבנהאתשיקולהדעתבהפעלת
הסמכותוקובעכיהנסיבותלמתןהתראהייקבעובנהלים,

באישורהיועץהמשפטילממשלהע

מפוקחשנמסרהלוהתראהמינהליתואינומסכים
עימה,יכוללתקוףאתהחלטתהמנהלבשתידרכים:האחת
היאהגשתבקשהלביטולההתראה,מאחתהעילותהמנויות
בסעיף43;השנייההיאהגשתעתירהלביתהמשפטכאמור
או ההתראה ביטול את ביקש לא המפר אם 46ע בסעיף
לאעתרלביתהמשפט)אושעתרוביתהמשפטדחהאת
עתירתו(,רואיםאתהמפרכמישביצעאתההפרהעבעת
ביצועהפרהנוספת)שבשלהיוטלעיצוםכספימוגבר(,
מנועהמפרמלטעוןכילאביצעאתההפרההראשונהע
תחימתאפשרותהעלאתהטענותלשלבמשלוחההתראה
בלבדנועדהליצורסופיותלהליכים,וכןודאותומתןתוקף

להתראהככזושאמורהלהניעאתהמפרלצייתלחוקע

למפר נמסרה אם כי 44 בסעיף לקבוע מוצע עוד
שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר התראה,
נשלחהההתראה,ימסורלוהמנהלהודעהעלכוונתחיוב
בשלהפרהנמשכתעלענייןזהיובהרכימכיווןשבהתראה
מינהליתמוותרהמנהל,כאמורלעיל,עלהעיצוםהכספי
בשלההפרה,סכוםהעיצוםהכספישיוטלבמקרהזההוא
בשלהימשכותההפרה,ואינוכוללאתסכוםהעיצוםהכספי
בשלההפרההראשונה,שבגינהניתנהההתראהעההודעה
עלכוונתחיובשימסורהמנהללמפרבמקרהזהתהיה
כאמורבסעיף33,בשינוייםהמחויביםעכךלמשל,במקרה
זהתכלולההודעהפרטיםהנוגעיםלהפרההנמשכתובין
השארנתוניםלענייןהתמשכותההפרהולענייןתקופת
ההפרה)ממועדמשלוחההתראה(עבמקריםשבהםביצע
המפרהפרהחוזרתלאחרמשלוחהתראהעלביצועההפרה
הראשונה,ימסורלוהמנהלהודעהעלכוונתחיובכאמור
בסעיף33,בשינוייםהמחויביםעכךלמשל,במקרהזהתכלול
ההודעהפרטיםהנוגעיםלהפרההחוזרתולסכוםהעיצום

הכספיהמוטלבגינה,שהואסכוםגבוהיותרע
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סימן ג': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף32או45ע
לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

משפט46עעתירה לבית עתירה להגיש ניתן זה פרק לפי המנהל של סופית החלטה על )א(
השלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםשנמסרההודעהעל

ההחלטהע

איןבהגשתעתירהלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתביצועההחלטה,אלאאםכן )ב(
הסכיםלכךראשהמרכזאושביתהמשפטהורהעלכךע

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספי,לקבלעתירהכאמורבסעיף )ג(
קטן)א(אוערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,והורהביתהמשפטעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהמרכזהלאומי47עפרסום )א(
לאבחוןנתונינוסעיםאתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקול

דעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספי,מועדביצועההפרהונסיבות )2(
ההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

הופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצוםושיעורי )4(
ההפחתה;

סימן ג': שונות

לעיתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרה  סעיף 45 
שלכמההוראותלפיחוקמוצעזהאולפיחוק 
מוצעזהוחוקאחר,שגםבשלהפרתןניתןלהטילעיצום
כספיעלכןמוצעלקבועכיעלמעשהאחדשמהווהכמה
הפרותכאמור,ניתןלהטילרקעיצוםכספיאחדעהוראהזו
מגלמתאתהמחויבותשלהרשותהמינהליתשלאלהטיל
סנקציותבמידההעולהעלהנדרשעכך,אםהמפרקיבל
מהמנהלהודעהעלכוונתחיובלגבימעשהשבשלושילם
כברעיצוםכספי,יוכללטעוןבמסגרתזכותהטיעוןכיאין

להטילעליועיצוםכספינוסף,מכוחהוראהזוע

מוצעלקבועכיעלכלהחלטהסופיתשלהמנהל  סעיף 46
לפיהפרקהמוצע,כגוןההחלטהלהטילעיצום 
התראה למסור תשלום(או דרישת מסירת )לאחר כספי
מינהלית,יהיהניתןלהגישעתירהלביתמשפטהשלום
שבויושבנשיאביתמשפטשלוםעהחלטותאלההןהחלטות
מינהליותועלכןישלקייםבעניינןביקורתשיפוטיתלפי

כלליהמשפטהמינהלי,ככלהחלטהמינהליתאחרתע

של החלטה ביצוע עיכוב כי להבהיר מוצע עוד
המנהלבמקרהשלהגשתעתירה,נתוןלשיקולדעתושל

המנהלאושלביתהמשפטשאליוהוגשההעתירהעכמוכן
מוצעלקבועכיאםהתקבלוהעתירהאוערעורעלפסקדין
בעתירהכאמור,סכוםהכסףשיוחזרלמפריהיהבתוספת
הפרשיהצמדהוריבית,כדילמנועפגיעהכלכליתבמפר

שטענותיונמצאומוצדקותע

מוצעלחייבאתהמנהללפרסםאתהחלטותיו  סעיף 47 
בדברהטלתעיצוםכספיעתכליתחובתהפרסום 
של דעתו שיקול להפעלת ביחס שקיפות הבטחת היא
המנהל,אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהעבאמצעות
הפרסוםמובטחתבקרהציבוריתעלכךשהשימושבסמכות
להטילעיצוםכספיהואשוויוניוענייניעהחובהלפרסםחלה
סכומי הכספיים, העיצומים הטלת בדבר ההחלטות על
העיצומיםהכספייםשהוטלווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתועמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכלתשל
הטלתהעיצומיםהכספייםויאפשרלמפרלדעתכיהעיצום
הכספיהמוטלבמקרהשלותואםאתהמדיניותהכללית

הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהע

למגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ע199
)להלן-חוקחופשהמידע(עעודמוצעלהבהירכיהמנהל
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פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשהעתירהלפיסעיף46עלהחלטתהמנהללהטילעיצוםכספי,אוהוגש )ב(
ערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,יפרסםהמנהל,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(,גםאת

דברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ע14199,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלמפריהיהלתקופהשלארבע )ד(
שניםע

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע )ה(

פרק ז': הוראות שונות

פיקוחבידיהרשות
להגנתהפרטיות

במשרדהמשפטים

הרשותלהגנתהפרטיותבמשרדהמשפטיםתפקחעלהגנתפרטיותםשלנוסעיםע4ע )א(
ואנשיצוותביישוםהוראותחוקזה,ולשםכךיעמדולרשותההסמכויותהמסורות

לרשםמאגריהמידעלפיחוקהגנתהפרטיותע

נוסעאואישצוותהרואהאתעצמונפגעמעיבודמידעעלאודותיולפיחוקזה, )ב(
רשאילפנותבתלונהלרשותלהגנתהפרטיותבמשרדהמשפטיםע

ראשהמרכזידווחבכתב,מדישנה,לוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת)בסעיףזה-49עדיווחלכנסת
הוועדה(,עלכלאלה:

מספרהנוסעיםואנשיהצוותשמידעעלאודותיהםנמסרלמרכזבאותהשנה; )1(

שרשות מידע בגדר שהם פרטים לפרסם שלא רשאי
9)ב(לחוקחופש ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף

המידע,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

עםזאת,עלאףחשיבותושלהפרסוםכמפורטלעיל-
כדילמנועפגיעהמעברלנדרשבמפרכתוצאהמהפרסום

האמור,מוצעלהגבילאתתקופתהפרסוםלארבעשניםע

פרק ז': הוראות שונות

המיועד האישי המידע של רגישותו בשל  סעיף 48 
ובמטרה הנוסעים, נתוני במאגר להישמר 
האפשר ככל וכדילצמצם פסוליםבו, שימושים למנוע
אתהפגיעהבזכותהחוקתיתלפרטיות-מוצעלקבועכי
גוף שהיא המשפטים, במשרד הפרטיות להגנת הרשות
עצמאיוחיצונילרשותהמסיםולמרכז,תפקחעלהגנת
פרטיותםשלנוסעיםואנשיצוותבמסגרתיישומושלחוק

זה,ולצורךכךיעמדולרשותההסמכויותהמסורותלרשם
מאגריהמידעלפיחוקהגנתהפרטיותענוסףעלכך,מוצע
לקבועכינוסעאואישצוותהרואהאתעצמונפגעמעיבוד
המידעעלאודותיו,רשאילפנותבתלונהלרשותלהגנת

הפרטיותע

נוסףעלהאמורלעילבדברפיקוחבידיהרשות  סעיף 49 
להגנתהפרטיות,מוצעלעגןולהסדיראתאופן 
הפיקוחהפרלמנטריעלפעילותהמרכז,וזאתבאמצעות
קביעתחובתדיווחשנתישלראשהמרכזלוועדתהחוץ
סודיות על לשמור כדי ואולם, הכנסתע של והביטחון
למודיעין והמוסד הכללי הביטחון שירות של פעילותם
ותפקידיםמיוחדים-מוצעלקבועכיהדיווחעלבקשות
העיבודשלהםועלהפעילותבשלוחותהמצויותבחצריהם,
יופיעבחלקחסויבדיווחויידוןבוועדההאמורהבדלתיים

סגורותע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 14
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מספרהבקשותלעיבודהמידעשהוגשולמרכזבאותהשנה,ומספרהעברות )2(
כל לפי בחלוקה שנה, באותה ומהשלוחות הנוסעים נתוני ממאגר שנעשו המידע
אחתמןהרשויותהמוסמכות,הרשויותהמורשותוהרשויותזרות;ואולםדיווחכאמור
בענייןבקשותיהםשלשירותהביטחוןהכלליאוהמוסדלמודיעיןותפקידיםמיוחדים,
והפעילותבשלוחותשבחצריהם,ייכללבחלקחסויבדיווח,והוועדהתדוןבובדלתיים

סגורותע

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותלפיחוקהכניסהלישראלע50עשמירתדינים

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,להתקין51עביצועותקנות
תקנותלצורךביצועוע

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-ע52-15199ע

בתוספתהשנייה,אחריפרט24יבוא: )1(

המרכזהלאומילאבחוןנתונינוסעיםע"; "25ע

בתוספתהחמישית,אחריפרט31יבוא: )2(

המרכזהלאומילאבחוןנתונינוסעיםע" "32ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-162000,בתוספתהראשונה,בפרטע53,2ע
הסיפההחלבמילים"החלטהשלהרשם"תסומן")1(",ואחריהיבוא:

החלטהשלהממונהעלפניותהציבורכמשמעותובסעיף19)ה(לחוקסמכויות )2("
לאיסוףואבחוןשלנתונינוסעיםהנכנסיםלישראלאוהיוצאיםממנה,התשפ"ב-2022ע"

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומוע54עתחילה

חוקהכניסהלישראלהואהחוקהמסדיר,בין  סעיף 50 
ואורגני הפנים שר של סמכויותיו את השאר, 
משרדובניהולאוכלוסייתהזריםהנכנסיםלישראלוהיוצאים
ממנהעסעיףעלחוקהכניסהמחייבאתקברניטושלכלי
הסעההמגיעלישראלאועומדלצאתממנהלמסורלקצין
ביקורתהגבולותאתרשימתהנוסעיםופרטיהםהקבועים
בתקנה16לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-1974עעוד
יצוין,כיבמקביללקידומושלחוקמוצעזה,קידמההכנסת
לישראל, הכניסה לחוק המוצע 34 מס' תיקון את ה־24
וההגירה האוכלוסין רשות של סמכותה את שמבהיר
לדרושמהאחראיעלכליהסעהאתהפרטיםהמופיעים
במסמכיהנסיעהשלהנוסעיםוהעובדיםבכליההסעה
הצפוייםלהגיעלישראלאולצאתממנה,וכןמידעעלכלי
ההסעהעצמם,כפישהוסברלעילעתיקוןזהנועדלהתייחס
בחלקים המופיע המידע כלומר ,API לנתוני ספציפית
א'ו־ב'לתוספתהראשונהלהצעתחוקזועכאמור,נכוןליום
פרסומהשלהצעתחוקזו,תיקוןזהלאהושלםבמסגרת
הכנסתה־24עלמעןהסרספק,מוצעלקבועכיהוראותחוק
מוצעזהבאותלהוסיףעלהוראותחוקהכניסהלישראל

ולאלגרועמהןע

על הממונה השר הוא השר כי לקבוע מוצע  סעיף 51 
ביצועושלחוקזה,ויהיהרשאי,לאחרהתייעצות 

עםשרהמשפטים,להתקיןתקנותלצורךביצועוע

מוצעלתקןאתחוקלהסדרתהביטחוןבגופים  סעיף 52 
ציבוריים,התשנ"ח-ע199)להלן-חוקלהסדרת 
של מעמדו את לקבוע כדי ציבוריים(, בגופים הביטחון
המרכזכגוףהמונחהבידיהקציניםהמוסמכיםהרלוונטיים
בתחומיםשונים,בהתאםלהוראותחוקלהסדרתהביטחון

בגופיםציבורייםע

לעניינים משפט בתי חוק את לתקן מוצע  סעיף 53 
בתוספת ולקבוע התש"ס-2000, מינהליים, 
הראשונהשבואתאפשרותהגשתהעתירהנגדהחלטה

שלהממונהעלפניותהציבור,מכוחושלחוקמוצעזהע

מוצעלקבועהוראתתחילהלחוקהמוצעעבשל  סעיף 54 
המוצעים ההסדרים מן חלק של מורכבותם 
בהצעתהחוקוכדילאפשרפרקזמןמספקשלהיערכות
לקראתיישומם,מוצעלקבועכימועדהתחילהשלהחוק

המוצעיהיהשישהחודשיםמיוםפרסומוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'ע34;התשפ"ב,עמ'6ע 15

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"ב,עמ'1111ע 16
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תוספת ראשונה
)סעיף1-ההגדרות"נתוניהצוות"ו"נתונינוסעים"וסעיפים2)ד(,3)א(ו–)ג(,13)ב(,

17)ב()1(ו־20)ב()ע((

נתוני הנוסעים ונתוני הצוות

חלק א': נתונים המופיעים במסמך נסיעה של נוסע או של איש צוות

שםמלאע1ע

אזרחותע2ע

מיןע3ע

תאריךהלידהע4ע

המדינההמנפיקהאתמסמךהנסיעהע5ע

סוגמסמךנסיעה)דרכון,תעודתמעבר,תעודתמסעאומסמךנסיעהאחרשהוכר6ע
לפיחוקהכניסהלישראל(ע

מספרמסמךהנסיעהומועדפקיעתוע7ע

חלק ב': נתונים הנוגעים לטיסה

שםחברתהתעופהע1ע

מספרהטיסהע2ע

התאריךוהשעהשלההמראהע3ע

נמלהמוצאשממנוממריאההטיסהונמלהיעדשאליוהיאטסהע4ע

התאריךוהשעהשלהנחיתהע5ע

)Passenger Name Record - PNR( חלק ג': נתוני ההזמנה של הנוסעים

שמותהנוסעיםהכלוליםבהזמנה,מגדרםומדינתאזרחותםע1ע

קודPNRע2ע

כתובתע3ע

כלמספרטלפוןהקייםברשומתה–PNRע4ע

כתובתדואראלקטרוניע5ע

מידעעלהכרטוס,לרבותמספרכרטיסטיסה,מועדהזמנתכרטיסהטיסהואפיון6ע
כרטיסטיסהלכיווןאחד)one-wayticket(ע

כלמידעעלהתשלוםבעדכרטיסהטיסה,לרבותסכוםהתשלום,סוגאמצעי7ע
התשלום,ארבעהספרותהאחרונותשלמספרכרטיסהאשראיוכתובתלמשלוח

קבלהע

מידעעלמסלולהנסיעההמלאבעבורקודה–PNRעעע

סוכןאוסוכנותהנסיעותע9ע

סטטוסהמסעשלהנוסע,לרבותאישוריהגעה,סטטוסעלייהלמטוס,סטטוס10ע
התייצבותאואי־התייצבותלטיסהע

מידעבדברהשתייכותלמועדון"נוסעמתמיד"ע11ע
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מספרהמושבומידעאחרבנוגעלמושבע12ע

מידעPNRמפוצלאומחולקע13ע

הערותכלליות)לרבותכלמידעעלקטיניםבלתימלווים,ובכללזהאלה:שם14ע
ומיןהקטין;גילהקטין;שפתהקטין;שםהאפוטרופוסופרטיההתקשרותעימו
בנקודתהמוצאוזיקתולקטין;שםהאפוטרופוסופרטיההתקשרותעימובנקודת

היעדוזיקתולקטין;סוכןבנקודתהמוצאוהיעד(ע

מידעבדברקודטיסה־בשיתוף)code-shareinformation(ע15ע

כלמידעבדברכבודהנלוויתביןשהיאכבודהרשומהוביןשהיאכבודתידע16ע

תוספת שנייה
)סעיף1-ההגדרה"רשותזרה"(

סוגי רשויות זרות

זרה,1ע במדינה )PIU - Passenger Information Unit( נוסעים נתוני יחידת
המקבילהבתפקידיהלמרכזע

אינטרפול)Interpol-InternationalCriminalPoliceOrganization(והמשטרות2ע
המסונפותאליוע

אירופול)Europol-EuropeanCriminalPoliceOrganization(והמשטרות3ע
המסונפותאליוע

משטרהפדרליתאומדינתית,וכןמשטרהמחוזיתאועירוניתהפועלתמכוח4ע
דיןבמדינהזרהע

רשותתביעהשלמדינהזרהאושלגוףהמנויבתוספתזוע5ע

רשותאוסוכנותמדינתיתלאכיפתחוקפליליתבמדינהזרהע6ע

משטרתגבולותורשותהגירהבמדינהזרהע7ע

רשותאוסוכנותמדינתיתלמאבקבטרורבמדינהזרהעעע

ארגוןבין־לאומילאכיפתחוקפליליתע9ע

רשותאוסוכנותמדינתיתבמדינהזרהאוארגוןבין־לאומי,שעיסוקםבהבטחת10ע
בריאותהציבורמפניהתפרצותןאוהתפשטותןשלמגפותאומחלותזיהומיות

שישבהןסיכוןמשמעותילחייאדםע

רשותאוסוכנותמדינתיתבמדינהזרהאוארגוןבין־לאומי,מסוגשאינומפורט11ע
בתוספתזו,ואשרמדינתישראלהתחייבהבמסגרתהסכםאואמנהלמסורלהם

מידעממאגרנתוניהנוסעיםאותוצאותעיבודוע

תוספת שלישית
)סעיף1-ההגדרה"רשותמורשית"וסעיף27)ב((

רשויות מורשות

רשותהמסיםע1ע

רשותהאוכלוסיןוההגירהע2ע
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משרדהבריאותע3ע

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע4ע

תוספת רביעית
)סעיף5(

נוסח ההודעה לנוסעים בדבר מסירת המידע

הרינולהודיעךכיחברתעעעעעעעעעעעעעעעעעע)שםחברתהתעופה(מחויבתעלפיחוקסמכויות
לאיסוףואבחוןשלנתונינוסעיםהנכנסיםלישראלאוהיוצאיםממנה,התשפ"ב-2022
הטיסה, כרטיס הזמנת במסגרת בידיה שהצטברו נתונים להעביר החוק(, - )להלן
לידיהמרכזהלאומילאבחוןנתונינוסעיםענתוניםאלהעשוייםלשמשאתהרשויות
הקבועותבחוקלצורךהמטרותוהשימושיםהקבועיםבחוק:מאבקבטרור,ביטחון
הכניסה הגבולותבתחנות התעופה,מאבקבפשיעהחמורה,שיפורמערךביקורת
לישראלוהגנהעלבריאותהציבורענתוניםכאמוריישמרולתקופותהקבועותבחוקע
ניתןלקבלמידענוסף,לרבותלענייןהאמצעיםלהגנהעלהמידעוכןהעתקשלהחוק,

באתרהאינטרנטשלהמרכזהלאומילאבחוןנתונינוסעיםע

Weherebyinformyouthatעעעעעעעעעעעעעעעעעע]NameofAirline[isobligedbytheLaw
onPowersofCollectionandAnalysisofDataRegardingPassengersEntering
orLeavingIsrael)hereby-TheLaw(,tosubmitdatathatithasacquiredinthe
courseoftheticketreservationprocess,totheNationalCenterforPassenger
DataAnalysis)hereby-TheCenter(עThatdatamaybeusedbytheauthorities
enumeratedintheLawforthepurposessetintheLaw:combatingterrorism,
securingair travel,combatingseriouscrime, improvingbordercontroland
protectingpublichealthעSuchdatashallberetainedforthetimeperiodssetin
theLawעYoumayfindfurtherinformation,includinginformationregardingthe
protectionofthedata,aswellasthefulltextoftheLaw,attheCenter'swebsiteע

תוספת חמישית
)סעיף12)א()3(ו–)ב((

עבירות שלצורך זיהוין, מניעתן, סיכולן, חקירתן, או העמדה לדין בשלהן ניתן 
לעשות שימוש במאגר נתוני הנוסעים

עבירותמסוגפשעלפיחוקהעונשין,התשל"ז-171977)בתוספתזו-חוקהעונשין(,1ע
כמפורטלהלן:

עבירותלפיסימןב'לפרקז'בחוקהעונשין,למעטלפיסעיף103לאותוחוק; )1(

עבירותלפיסימןד'לפרקז'בחוקהעונשין; )2(

עבירותלפיסעיף144לחוקהעונשין; )3(

עבירהלפיסעיף169לחוקהעונשין; )4(

עבירותלפיסימןי'לפרקח'בחוקהעונשין; )5(

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 17



1567 הצעותחוקהממשלה-1ע15,כ"גבאלולהתשפ"ב,2022ע9ע19

עבירותלפיסימןד'לפרקט'בחוקהעונשין; )6(

עבירותלפיסימןה'לפרקט'בחוקהעונשין; )7(

עבירותלפיסימןא'לפרקי'בחוקהעונשין; )ע(

עבירותלפיסימןד'לפרקי'בחוקהעונשין; )9(

עבירותלפיסימןה'לפרקי'בחוקהעונשין; )10(

עבירותלפיסימןז'לפרקי'בחוקהעונשין; )11(

עבירהלפיסעיף4ע3א)א()3(לחוקהעונשין; )12(

עבירותלפיסימןג'לפרקי"אבחוקהעונשין; )13(

עבירותלפיסימןה'1לפרקי"אשלחוקהעונשין; )14(

עבירותלפיסימןו'לפרקי"אבחוקהעונשין; )15(

עבירותלפיסימןט'לפרקי"אלחוקהעונשין; )16(

עבירותלפיפרקי"בלחוקהעונשיןע )17(

עבירותמסוגפשעלפיפרקב'לחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-2003ע1ע2ע

עבירותמסוגפשעלפיסימןב'לפרקג'בפקודתהסמיםהמסוכנים,התשל"ג-191973ע3ע

עבירותמסוגפשעלפיסעיף40לחוקשירותיתשלום,התשע"ט-202019ע4ע

עבירותמסוגפשעלפיחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-212000ע5ע

עבירותמסוגפשעלפיפרקב'בחוקהמחשבים,התשנ"ה-221995ע6ע

עבירהמסוגפשעלפיסעיף12ב3לחוקהכניסהלישראלע7ע

עבירותלפיסעיף36)א(לחוקהשתלתאיברים,התשס"ח-ע23200עעע

עבירותמסוגפשעלפיפרקט'לחוקזכותיוצרים,התשס"ח-242007ע9ע

עבירותמסוגפשעלפיסעיפים32ו־33לחוקהפיקוחעליצואביטחוני,התשס"ז-252007ע10ע

עבירותמסוגפשעלפיפרקג'בחוקהטיס)עבירותושיפוט(,התשל"א-261971ע11ע
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