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פעולה בינ הממשל לתעשייה לשמ הגברת ההגנה על מרחב ה�ייבר. 

עומדת  לדמוקרטיה,  הישראלי  במכונ  בכירה  עמיתה  היא  אלטשולר  שוורצ  תהילה  ד"ר 
במרכז  בכירה  מחקר  עמיתת  המידע“.  בעידנ  ו”דמוקרטיה  במדיה"  "רפורמות  התוכניות  בראש 
פדרמנ למשפט ו�ייבר באוניבר�יטה העברית בירושלימ ומשמשת נציגת ציבור בנשיאות מועצת 

העיתונות. מומחית לא�דרת תקשורת ולממשק שבינ טכנולוגיה, משפט ומדיניות.
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הדברים המובאים במסמך זה אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

המכון הישראלי לדמוקרטיה

בזירה  הפועל  ויישומי,  א־מפלגתי, מחקרי  עצמאי  מוסד  הוא  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 

הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית 

והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, 

גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח 

שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

רעיונית  תשתית  המניחים  מחקרים  על  שוקדים  המכון  חוקרי  אלו  יעדים  מימוש  לצורך 

ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד 

של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה 

הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס 

ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות ולשמש 

גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס״ט על מפעל חיים — תרומה 

מיוחדת לחברה ולמדינה.
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  מבוא

 1985. בשנת אחדות , ומאז חקיקתו תוקן פעמים1981חוק הגנת הפרטיות נחקק בשנת 

עודכן פרק ב  1996בשנת  ;אשר עסק במסירת מידע מאת גופים ציבוריים ,נוסף לו פרק ד

"הסכמה" והוספו פיצויים ללא התוקנה הגדרת  2007ובשנת  ;לחוק העוסק במאגרי מידע

  הוכחת נזק במצבים מסוימים. 

) הן הגנה על מידע privacy( כבר עם חקיקתו כלל החוק הן הגנה על פרטיות במובנה הקלסי

ההבנה התגבשה במשרד המשפטים  2004). בשנת data protectionבמאגרי מידע ( שנמצא

מאגרי מידע ולגבש הצעה למכלול  בענייןיש לבחון מחדש את ההסדר הקבוע בחוק ש

יות להבנה זו היו עיגונה של הזכות לפרטיות כזכות התיקונים הנדרשים. הסיבות העיקר

 שהביאויסוד: כבוד האדם וחירותו והחידושים הטכנולוגיים -לחוק 7חוקתית בסעיף 

השימוש במאגרי מידע ממוחשבים באופנים חדשים שלא היו ידועים ומוכרים  להתגברות

המערכת  מומחים, מתוך ועדתה תמונ כדי לבחון מחדש את החוקבעת חקיקת החוק. 

. הדוח הממשלתית ומחוצה לה, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יהושע שופמן

ועדה נדון בכנסת רק הו העיאולם מתוך מכלול התיקונים שהצו i.2007בינואר  הוגש המקיף

  התיקון להגדרת "הסכמה". 

הלימה בין הזכות –ההתפתחות הטכנולוגית המהירה מתח ואי ן יצרהבעשור וחצי האחרו

שהכלכלה הדיגיטלית  ,לפרטיות לבין פרקטיקות של איסוף, איגום ועיבוד של מידע אישי

   . כולן התרחבו דרמטית:עליהןמבוססת 

  טכניקות חדשות וזולות של אחסון כמויות עצומות של מידע אישינוצרו.  

  מסרי תוכן אלא ל במה שקשורלא רק  ,מהפכת הקישוריות (אינטרנט)התחוללה

. מהפכת הקישוריות בוטים בתוך גוף האדם עצמו)-ננוב וכלהשירים מכהחל ב( הכול

מחיישנים וממכשירים אוגמי  בלתי פוסקת )Big Dataמאפשרת העברת נתוני עתק (

 . מידע אישי ל"מוחות" מרכזיים

  המאפשרת את ניתוח הנתונים, לרבות המידע  – מהפכת הבינה המלאכותיתקרתה

  האישי שנאגם. 

 

                                                            
i   ועדת שופמןלהלן: "( 23-19 ), עמ'2007הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי המידע, דין וחשבון (ינואר"(.  
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 —אפשר לומר  . למעשהלהיות "ּכֹוֵרי מידע אישי" הפכוענק מסחריים,  וגם גופי ,מדינות

שכולנו "נושאי  — iiבמונח השאול מן הדירקטיבה להגנת נתונים של האיחוד האירופי

גוגל, כגון ). ליבת הכלכלה הדיגיטלית והמודל העסקי של חברות ענק data subjectsמידע" (

וניתוח שלו לצורך הפקת תובנות חדשות.  אישי עהיא צבירת עוד ועוד מיד פייסבוקואמזון 

מיליוני עסקים קטנים ובינוניים אוגמים מידע אישי כל העת. ערכם של מאגרי יתר על כן, 

מידע על היסטוריה רפואית. למידע על הרגלי גלישה ועד  למן –אדיר  פרטיהמידע ה

 –י מסוגים שונים ת מערכות לאיסוף מידע אישומפתחגם הן ו לא נותרו מאחור, ותהמדינ

פעילות ממשלתית שגרתית (כדוגמת חינוך, מיסוי, בריאות במידע אישי הנאסף החל ב

ושירותי רווחה), עבור במצלמות במרחב הציבורי וחיישני חום וקול לזיהוי אזרחים ולניטור 

  וכלה במאגרים למידע ביומטרי או איסוף יזום של מידע מרשתות חברתיות.  ,פעולותיהם

מידע האישי האינטנסיבי והיתרונות הגלומים בטכנולוגיה מחייבים חשיבה מחודשת איסוף ה

פרטיות ועל ההסדרים הקיימים בחוק הגנת הפרטיות. כניסתה לתוקף לעל דמותה של הזכות 

 General Data Protection( 2018של החקיקה להגנת נתונים של האיחוד האירופי במאי 

Regulations להלן): “GDPR ,(”להגנת נתונים של האיחוד האירופי חליפה את הדירקטיבה שה

מיליוני משתמשים  וחשיפת השימושים הבעייתיים שנעשים במידע אישי עלשקדמה לה, 

מחזקות גם הן את  ),קיימברידג' אנליטיקהכגון פרשת (ובכללם אזרחי ישראל  ,ברחבי העולם

  ה. חוק הגנת פרטיות חדש למדינת ישראל הוא צורך השעש העמדה

בדבר תאימות הדין הישראלי למשטר הכרה את המדינת ישראל  קיבלה 2011-, בזאת ועוד

 חשוב ביותרייצוא  שאירופה היא שוק . מכיוון)adequacyהגנת הפרטיות באיחוד האירופי (

של ישראל, הכרה זו מאפשרת העברת מידע פשוטה וקלה בין האיחוד לבין חברות, ארגונים 

ויש  ,. אלא שהכרה זו נמצאת בעצם הימים האלה בבחינה מחדשומוסדות מחקר בישראל

לבין חוק הגנת הפרטיות הישראלי  GDPR-תישלל בשל הפער הגדל בין ההיא יסוד לחשש ש

. מסיבות אלה, הצעת החוק שתפורט להלן שואבת 2011המיושן וההסדרים שנוספו לו מאז 

  . GDPR-מהוראות הגם השראה 

של יוזמה משותפת  נולדהחקיקת חוק הגנת הפרטיות, אז משנה  35, בחלוף 2016במאי 

פרל  עורכי דיןעו"ד חיים רביה, ראש קבוצת הסייבר במשרד ו המכון הישראלי לדמוקרטיה

הצעת נוסח חדש לחוק הגנת  ליצור יחד . היעד שהצבנו לעצמנו היהכהן צדק לצר ברץ

                                                            
ii Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the  

Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free 

Movement of Such Data (Official J. L 281, 23/11/1995 P. 0031-0050) " :הדירקטיבה להגנת (להלן

 General Data Protection Regulation-. הדירקטיבה הוחלפה על ידי ה")נתונים של האיחוד האירופי

  .")GDPR"להלן: ( 2016/67

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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קדמיה ומומחי טכנולוגיה משפטנים, אנשי א של גיבשנו קבוצת מומחים לשם כך הפרטיות.

לגבש הצעה לחוק  . רצינומן השירות הציבורי, החברה האזרחית, המגזר הפרטי והתעשייה

ר בהגנות והחל בהגדרת הזכות לפרטיות, עב –רכי הזמן ויהלום את צשהגנת פרטיות חדש 

 כמהאחת ל נפגשה במשך שנתיים המצויות בו, וכלה בהתאמתו לעולם דיגיטלי. הקבוצה

פרשנות בנושא אחר על רקע ההסדרים הקיימים בחוק הקיים, ב פגישהבכל דנה ת ושבועו

הסדרים השוואתיים. חברי הקבוצה פעלו בהתנדבות מלאה בהשיפוטית שניתנה להם ו

  שעות רבות של עבודה מאומצת בדיונים.  וייחדו

האם  :לא הייתה מסומנת מראש. השאלות הונחו כולן על השולחן. למשלבה הדרך שפסענו 

נכון לנסח חוק להגנת הפרטיות הקלסית במשולב עם חוק פרטיות במידע? מה ראוי ומה 

במדינות אחרות, כגון  קיימים ומה נכון יותר לשאוב מהסדרים ,GDPR-לא ראוי לקחת מה

כך שיהלמו את  GDPR-להתאים את ההסדרים שבנכון אוסטרליה, קנדה או ניו זילנד? כיצד 

בעולם של העברת  פעילות שוטפתיאפשרו  ובה בעתאחד,  מצד ,תנאי הארץ ותושביה

 ,מתגלים כבר כעת הםכפי ש GDPR-החסרים ב מהםמצד שני?  ,גבולות-מידע אישי חוצת

 בישראלשהתגבשו  המשפטיותתוך כדי תנועה, ועל כן מוטב שלא לאמצם? מהן התפיסות 

צריך ר? כיצד ומה מהן נכון לשמ ,השנים באשר להיקפה של הזכות לפרטיות במרוצת

האם  iiiלחוק הגנת הפרטיות? 13 מס' להתייחס להצעות חקיקה תלויות ועומדות כגון תיקון

להציע תיקונים לחוק הגנת הפרטיות שמא עדיף נכון לנסח הצעת חוק חדשה ומקיפה או 

הקיים על מנת להביא לתיקון נושאים בוערים במהירות? מהם האתגרים הטכנולוגיים 

האם "הזכות להישכח" יכולה להתקיים בעולם שבו מכונות  –משל לפתחנו, ל הרובצים

 שראוי לתתלומדות אינן שוכחות דבר מן הנתונים שעליהם התאמנו? מהו המשקל 

להסכמה כאמצעי להחרגה מאחריות על פגיעה בפרטיות, והאם מדובר במשקל מופרז 

  במכבסה הגדולה של דורנו? ובעצם

עדין איזון ועריכת גם התייחסות לעמדות שונות ייב המבנה ההטרוגני של הקבוצה חִ 

בגלל  הדיגיטליביניהן. למשל, האיזון בין תפיסת הזכות לפרטיות כזכות מרכזית בעולם 

האפשרות להשתמש בעיבוד של מידע אישי כדי להשפיע על קבלת החלטות ועל 

חדשנות  האוטונומיה האישית לבין הצורך להתחשב באינטרס החשוב של מימוש

  . תחות טכנולוגית וכלכליתוהתפ

הקושי העדפנו לייצר תוצר בדמות הצעת חוק ולא רק מסמך מדיניות שיגדיר באופן  חרף

החשיבות של יצירת כי כי הזמן דוחק ו סברנוהאיזונים העקרוניים. את כללי את הכיוונים ו

 הגנה על זכויות האדם ועללהסדרים קונקרטיים כבר בתקופה הקרובה היא קריטית, הן 

                                                            

iii   '13הצ"ח תיקון מס' להלן: "( 2018–), התשע"ח13הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס"(.  
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יצירת כללי להתפתחות הכלכלית והטכנולוגית ולמימושו של הליך דמוקרטי תקין והן 

קונקרטי הייתה ההסדר ל באשרבין חברי הקבוצה  המחלוקתמשחק בהירים ועדכניים. 

כדי שתוכל לשרת דיון  –לאחר שהכרענו בה, נתנו לה מקום בדברי ההסבר אבל נוכחת, 

  עתידי סביב הליכי החקיקה. 

פניכם כעת. בטרם נפרט את לודה של הקבוצה, כפי שגובש על ידינו, מוצג תוצר העב

לחוק הקיים, נציין כי לאחר התלבטויות לא  באשררשימת השינויים והחידושים שיש בו 

בין הגנת הפרטיות הקלסית להגנת שמעטות החלטנו להותיר בהצעה שגיבשנו את השילוב 

באיחוד האירופי, חוקי  ובכלל זהות העולם, הפרטיות במידע. עשינו זאת אף שבמרבית מדינ

פרטיות במידע. השיקולים שהנחו אותנו היו הרצון ה ה עלהגנת הפרטיות מתמקדים בהגנ

הטמעה במערכת המשפט, ב םכדי למנוע קשיי – לשמור על מבנה החקיקה הקיים בישראל

י חוקים יוצעו שנ אםהחשש מפני האטת הליך החקיקה מפאת תעשייה; במגזר הציבורי וב

השאיפה ליצור דבר חקיקה מקיף וחדשני להגנה על מכלול מופעי הפרטיות בשל נפרדים; ו

  האפשריים. 

העדפנו לנסח הצעת חוק חדשה ומקיפה ולא להתמקד בתיקון החוק הקיים בנושאים 

נוכח הפיכת המידע לחשיבותה הגוברת של הזכות לפרטיות  ,ספציפיים בלבד. לדעתנו

 מן היסודלשנות מחייבת  ivהמכונה אפילו "הנפט החדש", ,על ערך רבהאישי לנכס סחיר ב

לספק הגנה ברמה נאותה לזכות היסוד  אפשר-איחוק הגנת הפרטיות בישראל.  את

נשענים על חוק מיושן ואשר טלאי על טלאי בשיטת לפרטיות באמצעות תיקוני חקיקה 

שיש לבטל את חוק הגנת  דעתנו היא אפואהמותאם למציאות בדרך של פרשנות יצירתית. 

הצעת "הפרטיות הקיים ולחוקק במקומו את הצעת החוק. משום כך בחרנו לקרוא למסמך 

  ."חוק הגנת הפרטיות

דיון נוקב בזכות  ה.שמדובר בתרומה חשובה לחברה בישראל ולמדינ סבורים ומאמיניםאנו 

הקשרים הסדרים שצריכים לעטוף אותה בהמשחק והלפרטיות וקביעה בהירה של כללי 

אנו מקווים שמקבלי ההחלטות  השונים שבהם היא משפיעה על חיינו הם צורך השעה.

  יעשו בהצעה שימוש לתועלת הכלל. 

 שלנו החידושים העיקריים בהצעת החוק

 סעיף המטרה . 1

נועדה לסייע בפרשנותו המשפטית  לקבוע בהצעת החוק סעיף מטרהההחלטה 

  ת היא משולשת: ולהבהיר כי המטרה בהגנה על הזכות לפרטיו

                                                            
iv  The World’s Most Valuable Resource is no longer Oil, but Data, THE ECONOMIST (May 6, 2017)   
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צנעת החיים הגנה על על סוד השיח והגנה על הזכות להיעזב במנוחה,  הגנה  )א(

 התפתחה הגנת הפרטיות.  ןת שסביבות הקלסייוהזכו הןהאישיים 

ידי בשנאסף או מעובד יו, לשלוט במידע אישי על אדםעל יכולתו של  הגנה  )ב(

 מידע. ה אחרים כחלק מליבת הפעילות בעולם הדיגיטלי ובכלכלה מבוססת

לקבל החלטות באופן חופשי ואוטונומי, בייחוד  אנשיםעל יכולתם של  הגנה  )ג(

בהקשר של בחירות דמוקרטיות וסביבן, בעולם שבו עיבוד מידע אישי יכול 

"מלכודות על האוטונומיה" ותהליכי שכנוע ברמת פרטנות  ליצירתלשמש 

 . האנושית וחודרנות שלא נודעו בהיסטוריה

טכנולוגית, להגנה על -אמורות לייצר מסגרת ערכית, ניטרליתשלוש יתדות אלה 

  הפרטיות בישראל. 

 הגדרת הפגיעה בפרטיות . 2

עדכנו את הרשימה הסגורה של העילות המהוות פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת 

 ,כגון הטרדה(עילות הפגיעה הקלסיות לרשימת  ולכן הוספנוהפרטיות הקיים, 

האזנה  ,עלול להשפיל או לבזותשפרטי  פרסום מידע ,צילום ברשות היחיד

עוד שתי  )הפרת הוראת סודיות הקיימת בדין ,אדם מו שלשימוש בש ,אסורה

אישי על אדם המידע העילת עיבוד ועיון במידע אישי הצפייה או העילת עילות: 

השדרה של הגנת הפרטיות במידע עילות אלו יהיו עמוד  .בניגוד להוראות החוק

   אישי דיגיטלי.

 רישום מאגרי מידע ל החובהטול בי . 3

הגנת פרטיות. ל הקיים חוקהרישום מאגרי מידע היא אחד העוגנים של ל החובה

   .חובה זו הפכה לאות מתה

  שלוש סיבות לכך: 

  אכיפה מספקת אין על החובה לרישום מאגרי מידע;   

  אינה ערובה להגנה על פרטיות החובה;   

  2017אוגוסט בנת הפרטיות החל על ידי הרשות להג בוטלו אגרות הרישום .  

כך המליץ ו v,לצמצם את חובת הרישום 2007-נציין שוועדת שופמן המליצה כבר ב

בתזכיר תיקון חוק הגנת הפרטיות (צמצום חובת הרישום משרד המשפטים גם 

                                                            

v  ה"ש לעיל, ועדת שופמן i '24, בעמ.  
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-וקביעת חובה לקיום סדרי ניהול וכללי עבודה ולתיעודם במסמכים), התשע"ב

על מבטיחה ציות להוראות החוק ובת הרישום אינה . בתזכיר אף נאמר שחו2012

   viהגנת הפרטיות.לחובות הלהפנמת  שיגרוםיש להעדיף מנגנון חלופי כן 

שבו מידע אישי נאגם ונשמר כעניין שבשגרה,  ,בעולם דיגיטליאנו סבורים כי 

על כל אדם כמעט מטילה נטל רגולטורי בלתי סביר  הדרישה לרישום מאגרי מידע

מת שמות של לקוחות, צרכנים או משתמשים בשירות שהוא נותן. המחזיק רשי

מערך הכלים החלופי להגנת פרטיות במידע אישי שאנו מציעים  אנו חושבים כי

פרטיות ה ה עלייתן מענה מקיף ומדויק יותר לצורך בהגנ )ושיפורט להלן(

 רישום מאגרי מידע. ל החובה שנותנתמ

 ניטרליות טכנולוגית . 4

אנו  .סוגי ממסר ספציפייםלורך בהתייחסות לטכנולוגיות או לתפיסתנו, אין צ

, למשל, . לפיכךהאפשרככל לטכנולוגיה לעגן הסדרים כלליים וניטרליים  מציעים

 דיוור ישיר. לא כללנו בהצעת החוק הוראות בעניין 

 הגדרות . 5

  :חידדנו את ההגדרות הקיימות בחוק הגנת הפרטיות הקיים, ובכלל זה

ות של "מנהל מאגר מידע" ו"מחזיק במידע" ב"בעל שליטה החלפנו את ההגדר  )א(

 . ההחלפה נעשתה בד בבד עם הסרת החובה לרישום"מעבד מידע"בבמידע" ו

  . GDPR-מאגרי מידע וכן בעקבות ההגדרות ב

החלפנו את הגדרת "מידע" שבחוק הגנת הפרטיות הקיים בהגדרה מהודקת   )ב(

ההגדרה שהצענו  מן.המלצות ועדת שופבדומה ליותר של "מידע אישי" 

מקיפה יותר ומתייחסת ל"נתונים על אדם מזוהה או שניתן לזהותו במאמץ 

 של אדם או מעמדו האישי עלסביר", ולא לסוגים שונים של מידע כגון מידע 

  .מצבו הבריאותיעל 

הרחבנו את הגדרת "מידע רגיש" בחוק הקיים כך שתכלול מידע אישי שיש בו   )ג(

נתונים כגון עבר פלילי, נתונים ביומטריים וים, שונמידע  סוגיכדי לזהות 

  גנטיים.

הגדרת "עיבוד" בהחלפנו את הגדרת ה"שימוש" במידע אישי שבחוק הקיים   )ד(

קובעת רשימה סגורה של שלושה . ההגדרה החדשה שאנו מציעים מידע אישי

                                                            
vi  צמצום חובת הרישום וקביעת חובה לקיום סדרי ניהול וכללי ליר חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות (תזכ

  ").תזכיר צמצום חובת הרישום(להלן: " 2012–התשע"ב ),עבודה ולתיעודם במסמכים

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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למכלול הפעולות . לפיכך היא מותאמת איסוף, ניתוח והפצה :סוגי פעולות

  במידע אישי בעולם דיגיטלי.לעשות  שאפשר

הגדרנו את ההסכמה ככזו שניתנת במפורש או מכללא, מדעת, כאמור בחוק   )ה(

השינוי שאנו הקיים, והוספנו שיש צורך שההסכמה תינתן גם "מרצון חופשי". 

ביטוי לדרישה לשליטה טובה יותר של נושאי המידע במידע  מציעים נותן

  . GDPR- ח בהנוסבעקבות היא מנוסחת , ויהםאישי עלה

 דרישת ההסכמה כלפישינוי תפיסה  . 6

מקיף  כך שהואתגובת הנגד החקיקתית הטבעית לאיגום המסיבי של מידע אישי 

היבטים רבים בחיינו היא שכלול הזכות לפרטיות כדי לקדם שליטה טובה יותר 

של השליטה היא האיסור על ביצוע  ההנגזרת הראשונ במידע עליהם. אנשיםשל 

אישי ללא הסכמת נושא המידע. זו הגישה המקובלת במדינות פעולות במידע 

-ב חשוב ביותרבניתוח של סכסוכי פרטיות, ויש לה מקום  ,וגם בישראל ,רבות

GDPR הקושי הוא שתלות חזקה מדי בדרישת ההסכמה בעולם שבו מידע אישי .

מעובד בדרכים שונות ולמטרות שאת חלקן לא ניתן לצפות מראש בעת ההסכמה 

שהסכמה הפכה  טוענים, מומחי כלכלה התנהגותית ועייתית. יתרה מזהיא ב

פער בין תפיסת . יש כמצוות אנשים מלומדה עושיםלהיות עניין שאנשים 

באה לידי ביטוי בהצהרות של משתמשים לבין היא כפי ש של האנשים הפרטיות

כי להסכמה לפגיעה בפרטיות יכולות  הם טוענים. עוד הלכה למעשההתנהגותם 

שליליות על אחרים. למשל, הצטרפות לרשת חברתית מאפשרת  השלכותהיות ל

נים מאפשר ללמוד על תיוג ּפָ ולקבל את רשימת אנשי הקשר של המצטרף,  רשתל

בבחינת אמור לי מי חבריך ואומר לך מי  – באותה תמונה שמצולמיםאחרים 

  .הסכמה למסירת מידע גנטי מאפשרת ללמוד על בני המשפחהואתה; 

לגיטימי וסביר  תימ בבהירות רבה, ,כי הפתרון הוא לקבוע בחקיקהנו סבורים א

 ,לראות בהסכמה כלי חשוב פגוע בזכותו של אדם לפרטיות. כמו כן אנו מציעיםל

להכשרת פגיעה בפרטיות. קבענו כי פגיעה בפרטיות  ,אך לא יחיד ואף לא ראשון

נוסח הנוכחי שבחוק ה שלא כמו –הוראות החוק  לפינעשית שלא שהיא פגיעה 

"לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". הצעת החוק  :הגנת הפרטיות

בדרך של  בכלל זהפגיעה בפרטיות, מפרטת בסיסים לגיטימיים ל שאנו מציעים

, מבחינת סדר הופעתו ומבחינת שבהםן , שהאחרוומידע רגיש עיבוד מידע אישי

קבענו כי לנושא המידע זכות לחזור בו . עוד ת נושא המידעא הסכמוה חשיבותו,

 בכל עת מהסכמתו, ועל בעל שליטה במידע להביא זאת בחשבון. 
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 קטינים פגיעה בפרטיות של . 7

 עלבהתבסס על הצעת איגוד האינטרנט הישראלי בעניין שימוש במידע פרטי 

אפוטרופוס מהורה או ה מהסכמ החובה לקבלהוספנו את  13מתחת לגיל  קטינים

 vii.אישי עליהם עיבוד מידעבדרך של  ובכלל זהבפרטיות של קטינים,  פגיעהלשם 

לאימות גיל של קטינים  תקבע הנחיות הרשות להגנת הפרטיותהצענו כי כן כמו 

עיבוד מידע רגיש, פגיעה בפרטיות בדרך של הסכמה וכי כאשר מדובר בהולדרכי 

 . 16גיל לעיבוד מידע אישי על קטינים מתחת להסכמה הורית  תידרש

 דרישת קיום המטרה . 8

) לחוק הקיים ("עקרון צמידות המטרה"), 9(2הרחבנו את העיקרון הקבוע בסעיף 

הקובע כי אין להשתמש במידע אלא למטרה שלשמה נאסף, וקבענו בסעיף נפרד, 

מטרה שלשמה נאסף מטרה דומה לַ מידע אישי גם לְ בד לע מותרעל דרך החיוב, כי 

. הטעם GDPR-מוץ הסדר דומה לזה שבתוך אימלכתחילה, מהמידע האישי 

המטרות ק את טווח ידומלצפות מראש וב אפשרהוא שלא תמיד  לקביעה שלנו

את הצורך של תעשיית עיבוד  אנו מבינים גם .שנאסףהאישי מידע של עיבוד ה

 חדשנות. להמידע האישי לאפשר לעצמה מרחב פעולה להתפתחות ו

 חיזוק אגד זכויות השליטה במידע אישי . 9

ת החוק כוללת רשימה של זכויות שאינן קיימות במתכונת זהה בחוק הקיים הצע

  אישי עליהם. הושתכליתן חיזוק שליטתם של נושאי מידע במידע 

 הן: וזכויות אל

עיון במידע האישי ה נוסף עלהרחבת זכות העיון במידע אישי כך שתכלול,   )א(

ושא עצמו, את האפשרות לדעת מה מקור המידע האישי אם לא נאסף מנ

 בד בבדהמידע עצמו, מה מטרת עיבוד המידע האישי ולמי הוא נמסר. 

לבקשת עיון לא רק במקרים של חשש מגרימת נזק  התרנו בהצעה לסרב

בריאותי או נפשי, אלא גם במקרים של פגיעה בחיי אדם או פגיעה קשה 

  בזכויות צד שלישי.

בו הוספת הזכות לקבל הסבר כאשר עיבוד המידע האישי נעשה ברו  )ב(

המתקבלת בעקבות עיבוד המידע להחלטה יש באמצעים אוטומטיים וכאשר 

השלכה משמעותית על זכות או חובה של נושא המידע לפי האישי כאמור 

                                                            
vii   הצ"ח פרטיות " :(להלן 2017–הגנת על פרטיות של קטינים), התשע"ז –הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון

   ").םקטיני
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קבלת החלטות המתבצעים על ידי  הליכיכדי לאפשר ביקורת על  – דין

  מכונות ובדיקה נוספת של ההטיות שהם עשויים לגלם. 

שכזכות כלכלית במהותה משמעה היכולת  ,אישיהוספת הזכות לניוד מידע   )ג(

להעביר צבירי נתונים שיש בהם מידע אישי לפלטפורמות עיבוד מידע 

  להשקיע בכך משאבים או מאמץ מחודש.  בלי שיהיה צריך נוספות

הוספת הזכות להישכח, שהיא למעשה הזכות למחיקת מידע ועניינה יכולתו   )ד(

אם חזר בו מהסכמתו או אם  יועל של נושא מידע לדרוש את מחיקת המידע

  שהעיבוד נעשה בניגוד למטרה שלשמה נאסף או בניגוד לחוק.  רהתבר

זכויותיהם, פירוט  בענייןמתן ההודעה לנושאי מידע ל החובההרחבת   )ה(

העיבוד להגשמת  של נחיצותההנושאים שיש לכלול בהודעה ומידת 

  עם המבקש לעבד את המידע.  הפרטים ליצירת קשרוכן  ,המטרה

 המעבד, לפי הענייןשל בעל השליטה במידע או  של חובותההרחבת  . 10

המעבד, לפי העניין, בכל הנוגע של בעל שליטה במידע או  של חובותההרחבת 

אותו הם מעבדים ולאבטחת המידע האישי שלהגנת הפרטיות במידע אישי 

  הנמצא ברשותם. 

 חובות אלה כוללות, בין השאר:

אל תוך דבר  2018כנסו לתוקף במאי אבטחת מידע שנלתקנות האימוץ   )א(

החקיקה הראשי כאמירה ערכית המכירה בחשיבותן להגנה על מידע אישי 

מבחין בין ה ,נמצא בתקנותשלא אימצנו את המודל . עם זאת, בעולם דיגיטלי

נושאי המידע במאגר המידע.  מספר לפירמות אבטחת מידע בינונית וגבוהה 

בטחת מידע לפי המוצע בהצעת חוק זו. בעתיד נפעל להצעת תיקון לתקנות א

את התמונה המלאה של מכלול התיקונים  להציגשנוכל ואולם לעת עתה, כדי 

  המוצעים, בחרנו להציג את התיקונים כחלק מהצעת החוק.

שילוב הוראות לעניין אבטחת מידע ברוח תקנות אבטחת המידע החדשות,   )ב(

תיעוד  חובת :כוללות, הGDPR- הפרטיות באוסטרליה וה הגנתהתיקון לחוק 

תסקיר השפעה על פרטיות  ת הכנתאירועי אבטחה ודיווח עליהם; חוב

במקרים שקבענו; מינוי ממונה על הגנת הפרטיות בחברה העוסקת בעיבוד 

 מידע אישי.
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הוספה לחובותיו של בעל שליטה ”): privacy by design(“עיצוב לפרטיות   )ג(

על פרטיות במידע אישי  החובה להבטיח הטמעת אמצעי הגנהאת במידע 

 ואחר כךמערכות לעיבוד מידע אישי, של הפיתוח התכנון והכבר משלבי 

אימוץ דרישות "פרטיות כברירת  כל אלו על ידי – הטמעתן והפעלתןבשלבי 

 ,”)privacy by design(“פרטיות" עיצוב לו"”) privacy by default(“מחדל" 

  .GDPR-ע בבּובדומה לקָ 

 יאליתטריטור- תחולה חוץ . 11

על נושאי מידע אישי לאומיות מעבדות מידע -בעולם דיגיטלי שבו חברות רב

על מי אישי נמצאות בישראל מעבדות מידע שהנמצאים בישראל וחברות 

טריטוריאליים להגנה על -לקבוע הסדרים חוץ ישנמצאים מחוץ לישראל, הכרח

מאוגד או פרטיות. הוספנו הסדר הקובע כי הוראות החוק יחולו על כל מי שה

על עיבוד מידע אישי על  . ההוראות יחולו גםפועל בישראל ומעבד מידע אישי

 ,נמצא במדינת ישראל על ידי חברות שנמצאות גם מחוץ לישראלשנושא מידע 

 . GDPR-בדומה להוראות ב

 חיזוק הרשות להגנת הפרטיות . 12

לחזק את הרשות להגנת הפרטיות ולהפוך אותה לגוף  הצענוברמה המוסדית 

אחראי על תקציבו ועל גיוס עובדיו, בדומה לרשות שיהיה חקירה ואכיפה עצמאי 

 להגבלים עסקיים ולרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. 

  קבענו רשימה ברורה של תפקידי הרשות, בדומה לקבוע בחוק הגנת הצרכן.  )א(

לחוק הגנת  13תיקון מס' הצ"ח הצענו להטמיע את ההסדרים המוצעים ב  )ב(

את סמכויות האכיפה  בחוק המוצע ולכלול 20- לכנסת ההפרטיות שהוגש 

. עם זאת, לא הטמענו את הוראות 13הצ"ח תיקון מס' המינהלית הקיימות ב

בתיקון כלשונן אלא התאמנו את ההסדרים המוצעים  13 מס' תיקוןהצ"ח 

ולהוראות בדבר סמכות האכיפה המינהלית הקבועות  שלנולהצעת החוק 

מייצגות את המסגרת אלו  הוראות .1981–אבחוק הגנת הצרכן, התשמ"

וחשוב לדעתנו לשמור על אחידות  ,המשפטית החקיקתית העדכנית בנושא זה

  דברי החקיקה המעניקים סמכות אכיפה מינהלית לרשות ציבורית.  ב

הצענו להרחיב את סמכויות החקירה של הרשות להגנת הפרטיות כך שיכללו   )ג(

כות הנתונה כיום בידי רשות ההגבלים גם חקירת עבירות נלוות, בדומה לסמ

  העסקיים.

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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 ,קבענו הוראות לשיתוף פעולה עם רשויות חוץ למטרות חקירה ואכיפה  )ד(

נוכח האופי הבינלאומי למתוך הכרה בכך ש – בדומה לקבוע בחוק ניירות ערך

והגלובלי של עיבוד מידע אישי, שיתוף פעולה מסוג זה יהיה הכרחי לאכיפת 

  טיות. ההגנה על הזכות לפר

חסרה  שהיאהצענו לבטל את המועצה הציבורית הקיימת לפי החוק הקיים,   )ה(

כל סמכויות אופרטיביות, ולהקים במקומה ועדה מייעצת לרשות להגנת 

  הפרטיות, בדומה לזו הקבועה בחוק הגנת הצרכן. 

כל נהליים על יהצענו להוסיף אפשרות ערעור לבית משפט לעניינים מ  )ו(

  הפרטיות. של הרשות להגנת  ההחלט

 חידוד המשמעויות הנזיקיות והפליליות של החוק . 13

 הפרת הוראות ספציפיות בחוק.  עלקבענו כי אחריות נזיקית ופלילית תחול רק 

בחוק הקיים אחריות נזיקית קיימת רק במקרה של פגיעה בפרטיות, ואילו   )א(

חובת הודעה לכאן הצענו להרחיבה להוראות הנוגעות לפגיעה בפרטיות, 

  כויות נושאי המידע ואופן מימושן. כלל זלו

מכיוון  .(פגיעה בפרטיות) 4אחריות פלילית תחול על כל הפרה של סעיף   )ב(

מזה שברשימת יותר והגיוני מהודק  בניסוחשהגדרנו את הפגיעה בפרטיות 

לחוק הקיים, לא היה צורך להחריג חלק  2בסעיף הפגיעות בפרטיות ש

  מסעיפי המשנה מן האחריות הפלילית. 

חמרנו את הענישה הפלילית והנזיקית במקרה שהעבירה נעברה או הייתה ה  )ג(

 מכוונת כלפי קטין, קשיש או חסר ישע. 

  הוספנו שיקולים לקביעת גובה הפיצוי.   )ד(

 סעיף ההגנות  . 14

קבענו כי ההגנות יחולו בכל הליך משפטי או משמעתי ולא רק בהליך פלילי   )א(

  יקה. כדי לאפשר פרשנות קוהרנטית של החק – או אזרחי

  הוספנו הגנה כאשר עיבוד מידע נדרש לצורך מילוי חובה על פי דין.   )ב(

הותרנו על כנן את ההגנה של פרסום לפי חוק איסור לשון הרע ואת הגנת   )ג(

כדי להגן על האפשרות לממש תפקוד של  – תום הלב והעניין לציבור

 עיתונות חוקרת ופרסום מידע שיש לו ערך ציבורי וחדשותי. 
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 כוחות הביטחוןשנגרמת על ידי מאחריות על פגיעה בפרטיות הגורף ר הפטוביטול  . 15

השימוש הגובר בטכנולוגיות למטרות מעקב, אכיפת חוק ומלחמה בפשיעה 

הסכנה לפגיעה  מגביר אתבאמצעות ניתוח מידע אישי בשילוב עם נתוני עתק 

ך חמורה ובהיקף רחב בזכות לפרטיות על ידי גורמי ביטחון ואכיפת חוק. לפיכ

נכון להסתפק בסעיף המתיר פגיעה בפרטיות על ידי רשות ביטחון על לא חשבנו ש

מבחן סבירות כל  –(ב) לחוק הגנת הפרטיות הקיים 19פי המבחן המוצע בסעיף 

עוד הפגיעה נעשית במסגרת התפקיד ולשם מילויו. זאת ועוד, מאז חקיקת סעיף 

- ת היסוד החוקתיות בחוקעוגנה הזכות לפרטיות כאחת מזכויו 1981(ב) בשנת 19

אין להתיר היום פגיעה בחוק אנו סבורים כי  ולכן ,יסוד: כבוד האדם וחירותו

הענקת , יתרה מזובזכות לפרטיות באופן שאינו עומד בדרישות פסקת ההגבלה. 

אבן נגף ל עלולה להפוךסמכות מעקב ופגיעה גורפת בפרטיות לרשויות ביטחון 

 יישראלההפרטיות בדין  ה עלהגנהשרמת בכך  )adequacyבפני הכרה אירופית (

למחוק את הפטור הקיים לרשות  הצענומשום כך  viiiתואמת את זו האירופית.

ביטחון בהצעת החוק. בחרנו בשלב זה שלא לקבוע הסדר מקיף אלא להציע 

יעסוק בשימוש  . החוק הייעודילקבוע הסמכה מפורשת ומידתית בחוק ייעודי

 טיות לשם אכיפת חוק, מעקב ומניעת פשיעה.בטכנולוגיות הפוגעות בפר

  הערות נוספות

 . מטרת הסריקה תהיה לבחון אתכלל החקיקה כדי לסרוק אתנדרשת עבודה נוספת   )א(

או  לחוק הקיים צורך בתיקונים עקיפים בחוקים נוספים שבהם יש הפניהה

 . יוהסתמכות על

בחלוף שנה לפיו החוק ייכנס לתוקף שלה ימוצע לקבוע בהצעת החוק סעיף תח  )ב(

זמן זה מספיק לדעתנו כתקופת היערכות לשינויים המוצעים בחוק,  פרקמקבלתו. 

. תאגידים וארגונים שמצייתים כבר עתה GDPR- בעיקר לאור ההלימה הרבה עם ה

                                                            
viii  סמכות המעקב והפגיעה הגורפת בפרטיות על ידי ה-NSA כפי שנתגלה מהמסמכים שחשף בארצות ברית ,

 .Maximillian Schrems v( בארצות הברית ,safe harbor-תה הסיבה העיקרית לביטול היסנאודן, היאדוארד 

Data Protection Commissioner, Case C–362/14, 6 October 2015, ECLI:EU:C:2015:650 על ), ודיונים

ן בתאימות הדין ביפן ובאנגליה עסקו בסמכות המעקב הניתנת לרשויות הביטחון בכל אחת מהכרה ה

 Andrew D. Murray, Data Transfers between the EU and UK Post Brexit?, 7המדינות. ראו  (3) 

INTERNATIONAL DATA PRIVACY LAW 149 (2017); Claude Moraes, Motion for a Resolution to wind 

up the debate on the statement by the Commission pursuant to Rule 123(2) of the Rules of 

Procedure on the adequacy of the protection of personal data afforded by Japan (2018/2979 

(RSP))   
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לא יידרשו לשנות בהרבה את מדיניות הגנת הפרטיות  GDPR-משיקולים שונים ל

  הם נוקטים. ש

יכלול  . הסעיף החדשהוספת סעיף הוראות מעברלה יהיה צורך ביבצד סעיף התח  )ג(

 הוראות נדרשות בתקופת המעבר מההסדר הישן להסדר החדש לפי הצעת החוק.

  
, המכון הישראלי לדמוקרטיהעו"ד רחל ארידור הרשקוביץ

, המכון הישראלי לדמוקרטיהד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

  

   :מומחיםחברי קבוצת הוחברות 

סגן דיקן למחקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב ,מיכאל בירנהקפרופ' 

אוניברסיטה העברית בירושליםה ,, דוקטורנט, המחלקה לפילוסופיהיובל גולדפוס

, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלייורם הכהןעו"ד 

 משרד עורכי דין דן חי ושות' ,דן חיעו"ד 

ר ושות', משרד עורכי דין ליבליך מוזטל ליבליךעו"ד 

משרד המשפטים ,, יו"ר המועצה להגנת הפרטיותאורית פודמסקיעו"ד 

, האגודה לזכויות האזרחאבנר פינצ'וקעו"ד 

יהונתן קלינגר והיועץ המשפטי של התנועה לזכויות  עורכי דין, משרד יהונתן קלינגרעו"ד 

דיגיטליות

רץ ושות'לצר ב , משרד עורכי דין פרל כהן צדקחיים רביהעו"ד 

  

  השתתפו כמשקיפים:

משרד המשפטים ,הרשות להגנת הפרטיות היועצת המשפטית של, גילי בסמן ריינגולדעו"ד 

משרד המשפטים ,, ממונה משפט וטכנולוגיה, הרשות להגנת הפרטיותניר גרסוןעו"ד 

 
  : תהשתתפו חלקי

בנק לאומי היועץ המשפטי שלן , סגאחיעד שחוריעו"ד 

, מנכ"ל נקסארערן שיר

  2019, יוני
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  פרק א: מטרה, פרשנות ועקרונות יסוד

  : 1  סעיף
מטרת 
 החוק 

לשם מימוש האוטונומיה של חוק זה מטרתו להגן על פרטיותו של אדם, 
מתן הגנה על המרחב האישי של אדם, צנעת חייו ובכלל זה הפרט, 

האישיים, סוד שיחו, וזכותו לשלוט במידע אישי על אודותיו ובעיבודו; 
לשם הבטחת קיומו של הליך דמוקרטי תקין, ולשם מניעת השפעה בלתי 

  הוגנת המבוססת על עיבוד מידע אישי על אודותיו.

   : 2  סעיף
ותהגדר

 

  –בחוק זה 

הגנה על נכונות המידע האישי, סודיותו,  –" אבטחת מידע אישי"
  זמינותו או שלמותו;

"מידע אישי", "מידע "חסר ישע", , ההגדרות 1לעניין סעיף  –" אדם"
, 11, 9, 4, וסעיפים 2שבסעיף "קשיש" - ו"קטין"  ,רגיש", "נושא מידע"

  למעט תאגיד; – 70-ו 69 ,)(ז)3((א)65)(ה), 3((א)65(ג), 63(ה), 23

  ;אירוע שבו נפגעה אבטחת מידע אישי –" אירוע אבטחה"

אדם הקובע, לבד או ביחד עם אחר, את  –" בעל שליטה במידע"
  המטרות והדרכים לעיבוד מידע אישי;

  דברי הסבר

לקדם את ההגנה על  מטרתו :1סעיף 
שהיא זכות אדם  ,פרטיותו של אדם

: כבוד האדם יסוד-חוקתית המעוגנת בחוק
 זכותהשעל בסיס ההכרה  1.וחירותו

כל שלא ורחבה  לפרטיות היא זכות
, מופעיה מוגדרים במפורש בהצעת החוק

רשימה פתוחה של מונה הסעיף 
 . הרשימהאפשרויות לפגיעה בפרטיות

בבחירה שבין מניעת פגיעה  צירנעה על 
 חופשית והבטחת הליך דמוקרטי תקין

זכאי אדם  לבין הגנה על מרחב שבתוכו
זכותו לשלוט במידע להיות עם עצמו ו

ככל זכות אדם  2ובעיבודו. יואישי על
יחסית ולא הזכות לפרטיות היא גם  אחרת

 לפי רקועל כן פגיעה בה תיתכן מוחלטת, 
-לחוק 8בסעיף שדרישות פסקת ההגבלה 

יסוד: כבוד האדם וחירותו ובהתאם 
  .להצעת החוק

" אבטחת מידע אישיהגדרת " :2סעיף 
לחוק  7מבוססת על הגדרת המונח בסעיף 

מודל אבטחת ועל  הגנת הפרטיות הקיים
 ,המידע המקובל בעולם ובתעשייה

 ,CIA )Confidentialityמשולש ההמבוסס על 
Integrity, Availabilityהמידע  ): סודיות

תנאים , כווזמינות ו, נכונותהאישי

שהגישה אל המידע הדרושים להבטחה 
  למי שמורשה לכך. רקהאישי תוגבל 

" תואמת את ההגדרה בסעיף אדםהגדרת "
בדומה ש ,לחוק הגנת הפרטיות הקיים 3

 14, כמוסבר בסעיף GDPR-להבחנה ב
בין אדם מבחינה , GDPR-להקדמה ל

)natural person לבין כל ישות משפטית (
)legal person (תאגיד. בכלל זהו    

" מבוססת על אירוע אבטחההגדרת "
 "אבטחת מידע אישי" המונחהגדרת 
להדגיש שאירוע אבטחה הוא כל ונועדה 

אבטחת מידע. ל CIA-ה של פגיעה במודל
ההגדרה מותירה מקום לתוספת של מדרג 

בדומה לקבוע בתקנות  ,אירועי אבטחה
  אבטחת מידע.

מחליפה את  "בעל שליטה במידעהגדרת "
לחוק  7הגדרת "מנהל מאגר מידע" בסעיף 

סעיף על מבוססת ו הגנת הפרטיות הקיים
להגביר את תאימות ה תמטר .GDPR-) ל7(4

 .GDPR-הצעת החוק ל

ההצעה ודברי הסבר מקוצרים
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בקשה לסיוע לרשות חוץ שהוגשה בכתב לרשות  –" בקשה לסיוע" 
  להגנת הפרטיות על ידי רשות חוץ;

   –"גוף ציבורי" 
משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף  )1(

 י דין;אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פ

באישור ועדת החוקה חוק בצו, קבע שר המשפטים ש אחר גוף ) 2( 
ומשפט של הכנסת, ובלבד שבצו ייקבעו סוגי המידע האישי 

 והידיעות שהגוף יהיה רשאי למסור ולקבל;

דינים בתחום הגנת הפרטיות ופרטיות במידע "דיני הגנת הפרטיות"
ם ואכיפתם, שהרשות להגנת הפרטיות או רשות חוץ מופקדת על ביצוע

ולעניין זה, משמעותם של מונחים בדיני הגנת הפרטיות במדינת חוץ 
  תהא כמשמעותם בדין שבתחום סמכותה של רשות החוץ;

  ;הסכמה מדעת ומרצון חופשי, במפורש או מכללא"הסכמה"

 3 ;1995–חוק המחשבים, התשנ"ה – "חוק המחשבים"

מעצרים),  –ת אכיפה חוק סדר הדין הפלילי (סמכויו –" חוק המעצרים"
  4 ;1996–התשנ"ו

 ;33מי שהוסמך לכך לפי סעיף  –" מפקח" ו"חוקר"

  כהגדרתם בחוק המחשבים; –" מחשב" ו"חומר מחשב"

אדם שמחמת מחלתו, ליקויו הרוחני, מעצרו או כל סיבה  – חסר ישע""
  ;רכי חייוצאחרת אינו יכול לספק לעצמו את 

 יפוש;כהגדרתו בפקודת המעצר והח –" חפץ"

  דברי הסבר

" מבוססת על בקשה לסיועהגדרת "
לחוק ניירות  1יא54הגדרת המונח בסעיף 

אינה מתייחסת היא  .1968–תשכ"חהערך, 
ל"מזכר הבנה" שכן שיתוף המידע האישי 

רשות להגנת הפרטיות לבין רשות הבין 
להצעת  31לפי סעיף  ,חוץ אינו מותנה

 בחתימה על מזכר הבנות. ,החוק

" זהה להגדרה בסעיף גוף ציבוריהגדרת "
  לחוק הגנת הפרטיות הקיים. 23

" מבוססת על דיני הגנת הפרטיותהגדרת "
–תשכ"חהלחוק ניירות ערך,  1יא54סעיף 
  התאמתה להצעת החוק. על ו ,1968

" מבוססת על הגדרת הסכמההגדרת "
לחוק הגנת הפרטיות  3המונח בסעיף 

 דרישת ה"רצון החופשי", בתוספת הקיים
 היא מטרהה .תנאי לתקפות ההסכמהכ

לחזק את דרישת ההסכמה כדרישה 
לצמצם את השימוש הגובר  ,אפקטיבית

ר ווליצ בהסכמה כדרישה צורנית בלבד
. לוהבנה שהסכמה אינה חזות הכאת ה

ניתנת מ"רצון חופשי" להסכמה תיחשב 
לאחר שנושא ניתנה היא כאשר מוכח ש

 המידע ידע והבין, או סביר שידע והבין,
מידת ואת את מטרת הפגיעה בפרטיותו 

הפגיעה, הסיכונים הכרוכים בה 
פניו ונתן את לוהאפשרויות העומדות 

הסכמתו מרצונו החופשי. פרשנות זו 
עולה בקנה אחד עם תנאיה של דרישת 

עם זאת, ההגדרה  .GDPR-ההסכמה ב
מרחב תמרון ת המשפט ילבמאפשרת 

באמצעות המונחים "מדעת" וההכרה גם 
  ה מכללא. בהסכמ

חומר ", "חוק המחשביםההגדרות "
" זהות להגדרות בסעיף חפץ", ו"מחשב

  13.5ט להצ"ח תיקון מס' 23

 322מבוססת על סעיף  חסר ישע"הגדרת "
  .1977–תשל"זהלחוק העונשין, 

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

– 

– 
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נתונים על אודות אדם מזוהה, לרבות נתונים  – "מידע אישי"
  המאפשרים במאמץ סביר את זיהויו של אדם;

מידע אישי אקראי שבעל שליטה במידע ביצע או  – ידע אישי מדגמי""מ
  מבצע בו פעולות עיבוד.

  מידע אישי שיש בו כדי לזהות אחד מאלה: – "מידע רגיש"

 נתונים על אישיותו של אדם וצנעת חייו האישיים; )1(

 נתונים על עברו הפלילי של אדם; )2(

 נתונים על דעותיו הפוליטיות ואמונתו הדתית של אדם; )3(

 של אדם; יהבריאות ונתונים על מצב )4(

נתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי זיהוי  )5(
ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר 

 6;2009–מידע, התש"ע

 7;2000–מידע גנטי, כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א )6(

נתונים על מצבו הכלכלי של אדם, לרבות נתוני אשראי  )7(
 8;2016–הגדרתם בחוק נתוני אשראי, התשע"וכ

 מידע אישי שנקבעה לגביו חובת סודיות בדין; )8(

נתוני תעבורה ונתוני מיקום, כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי  )9(
שיש  2007,9–נתוני תקשורת), התשס"ח –(סמכויות אכיפה 

בהם כדי ללמד על אחד מסוגי המידע המנויים בסעיפים קטנים 
)1(-)8;( 

בצו, באישור ועדת החוקה קבע ר המשפטים ששי שמידע אי )10(
 ., שהוא מידע רגישחוק ומשפט של הכנסת

  דברי הסבר

את הגדרת  מחליפה" מידע אישיהגדרת "
לחוק הגנת הפרטיות  7"מידע" בסעיף 

קשר  בלימתייחסת לנתונים ו הקיים
 . ההגדרהבו הם מוצגיםשלפורמט 

ואת  10מאמצת את מסקנות ועדת שופמן
מידע מזוהה" בחוק נתוני אשראי, הגדרת "
ליצור תאימות ומיועדת  ,2016-התשע"ו

 )1(4סעיף חקיקה השוואתית כגון עם 
) לחוק הפרטיות הקנדי 1(2סעיף  ,GDPR-ל
)PIPEDA לחוק הפרטיות 1(6) וסעיף (

  האוסטרלי.  

סעיף לקוחה מ "מידע אישי מדגמי"הגדרת 
  . 13י להצ"ח תיקון מס' 23

משקפת את ההבנה " מידע רגישהגדרת "
יש בו כדי מידע רגיש הוא מידע אישי שש

שואבת . ההגדרה מידע רגישלזהות 
לחוק הגנת הפרטיות  7 פיםסעיהשראה מ

 9-ו 13יט(א) להצ"ח תיקון מס' 23 ,הקיים
להגדרת "מידע רגיש" ) 3( "קס .GDPR-ל

מצומצם לאמונתו הדתית של אדם ואינו 
מתייחס לכל אמונה של אדם כ"מידע 

מידע אישי מבהיר ש) 8( "קסגיש"; ר
, במסגרת החסיונות המוגדר סודי

הוא מידע  המקצועיים שהתפתחו בדין,
רגיש, ועל כן העיבוד שלו כפוף להוראות 

) 9( "קס; הצעת החוק בנוגע למידע רגיש
נתוני מיקום למפנה לנתוני תעבורה ו

כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי 
ת), נתוני תקשור –(סמכויות אכיפה 

ות יכדי לה, שיש בהם 2007–התשס"ח
אם הם עלולים ללמד על רק מידע רגיש 

ת ) להגדר8(–)1( "קסוגי מידע המנויים בס
 . "מידע רגיש"
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  לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים; – "מסמך"

אדם המורשה על ידי בעל שליטה במידע, לפעול מטעמו  – "מעבד"
  בעיבוד של מידע אישי;

  אדם שנעשה עיבוד של מידע אישי על אודותיו; – "נושא מידע"

דרישת מידע אישי ומסמכים, עריכת חיפוש,  – "סיוע לרשות חוץ"
תפיסת מסמכים, ניהול חקירה והעברת מידע אישי ומסמכים, לשם 

  ביצוע ואכיפה של דיני הגנת הפרטיות במדינות חוץ ופיקוח על ביצועם;

  אחת מהפעולות האלה: – "עיבוד"

או תיעוד של מידע אישי בכל דרך, לרבות צילום, הקלטה, איסוף  )1(
 העתקה או השגת גישה אליו;

ארגון, החזקה או אחסון של מידע אישי, לרבות הבנייה, שינוי,  )2(
 אחזור, ניתוח, איגום או הצלבה;

גילוי או פרסום של מידע אישי, לרבות העברה, מכירה או העמדה  )3(
 לרשות הציבור;

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)  – "פקודת המעצר והחיפוש"
  11 ;1969–[נוסח חדש], התשכ"ט

  דברי הסבר

ט 23" זהה להגדרה בסעיף מסמךהגדרת "
  .13בהצ"ח תיקון מס' 

ת " מחליפה את הגדרמעבדהגדרת "
 3בסעיף " , לעניין מאגרי מידע"מחזיק

מבוססת על ולחוק הגנת הפרטיות הקיים 
   . GDPR-) ל8(4הגדרת "מעבד" בסעיף 

שאין הנחת היסוד של הצעת החוק היא 
רישום מאגרי מידע ל הלחוב הצדקהעוד 

ולכן  ,הקיימת בחוק הגנת הפרטיות הקיים
גם הגדרת "מאגר מידע" ו"מחזיק" 

  מיותרות.

שואבת השראה " נושא מידעהגדרת "
בסעיף  ”data subject“-ההתייחסות למ
 בעניינואדם שהמידע  אלכ GDPR-) ב1)(4(

 או ניתן לזיהוי.  מזהה

" מבוססת על סיוע לרשות חוץהגדרת "
לחוק ניירות  1יא54הגדרת המונח בסעיף 

  .1968–תשכ"חהערך, 

מחליפה את הגדרת  "עיבודהגדרת "
לחוק הגנת הפרטיות  3סעיף "שימוש" ב

מתאימה למכלול הפעולות , שאינה הקיים
אשר ניתן לעשות במידע אישי בעולם 

"עיבוד" על פני  דיגיטלי. בחרנו במונח
לחדד את ההבחנה  כדיהמונח "שימוש" 

בין המונח השגור לפעולות המבוצעות על 
) לבין end-usersידי משתמשי קצה (

ההגדרה  הפעולות הנעשות במידע אישי.
של שלושה  רשימה סגורההמוצעת כוללת 

: איסוף, ניתוח במידע אישיולות סוגי פע
הבנה מאפשרת בכך ; ההגדרה והפצה
ה יותר של סוגי השימושים ומדגישה ברור

בנוסף,  שמדובר בטיפוסי פעולות שונים.
 –תפיסת הפרטיות  ה שלליבשהמאחר 

, יושליטתו של האדם במידע אישי על
מבצע העיבוד והאם  של ידועה זהות

אינה  – מדובר באדם או במכונה
מצאת בהלימה עם רלוונטית. ההגדרה נ

  . GDPR- ) ל2(4סעיף 

זהה  "מעצר והחיפושפקודת ה"הגדרת 
  .13ט בהצ"ח תיקון מס' 23להגדרה בסעיף 
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הבאת מידע אישי לידיעת הציבור בכל  –", לעניין מידע אישי "פרסום
 דרך;

  אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים; – "קטין"

  שנים. 65אדם שמלאו לו  – "קשיש"

ה מינתה אותו, בהודע שהממשלהמי  – "ראש הרשות להגנת הפרטיות"
  ברשומות, לעמוד בראש הרשות להגנת הפרטיות;

הגוף הציבורי המפקח, האוכף  –" הפרטיות"הרשות" או "הרשות להגנת 
  והמסדיר את ההגנה על הזכות לפרטיות בהתאם להוראות חוק זה;

גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני הגנת הפרטיות  – "רשות חוץ"
  במדינת חוץ ופיקוח על ביצועם;

המידע האישי במהלך שמירה על מהימנות ודיוק  – מידע" "שלמות
  עיבודו, בלא ששונה או הושמד, שלא לפי להוראות חוק זה;

 )5(4) שבהגדרת "עיבוד" ולעניין סעיפים 1לעניין פסקה ( – "תיעוד"
לרבות קליטה או שימור של מידע אישי באמצעות  –)(ה) 3(א)(65-ו

  עי טכנולוגי אחר;חיישני מיקום, חיישני חום או כל אמצ

  דברי הסבר

" מתייחסת לפרסום מידע פרסוםהגדרת "
שימוש במונח "פרסום" ה שלא כמואישי, 

שואבת ו ,בהצעת החוק בהקשרים אחרים
סעיף הגדרת המונח "פרסום" בהשראה מ

מפנה ש ,לחוק הגנת הפרטיות הקיים 3
לחוק איסור  2להגדרת המונח בסעיף 

ישה מדגו, 1965–תשכ"ההלשון הרע, 
ש"פרסום" אינו מוגבל לטכנולוגיה או 

. ההגדרה שואבת השראה למדיום מסוים
"פרסום" ו"מפרסם" מהגדרת המונחים  גם

מדגישה ש ,1977–תשל"זהבחוק העונשין, 
בחשיפת המידע לציבור, ש חשיבותאת ה

   כולו או חלקו, כתנאי ל"פרסום".

" זהה להגדרה המוצעת קטיןהגדרת "
קטינים,  הצ"ח פרטיותל 3בסעיף 

ל עשמטרתה לשפר את הגנת הפרטיות 
צד המדינה מקטינים מצד הורי הקטין ו

   12להתאימה למשפט ההשוואתי.ו

ההגדרה  עלמבוססת קשיש" הגדרת "
  המקובלת בארץ ובעולם.

 "ראש הרשות להגנת הפרטיותהגדרת "
 7מחליפה את הגדרת ה"רשם" בסעיף 

ועדת שופמן לחוק הגנת הפרטיות הקיים. 
בתזכיר (ומשרד המשפטים  )200713 בשנת(

חוק לצמצום החובה לרישום ההצעת 

המליצו  )201214מאגרי המידע משנת 
לצמצם את החובה לרישום מאגרי מידע 

שתביא  –ולהמירה בחלופה טובה יותר 
להפנמה אמיתית של חובות הגנת 
הפרטיות לפי החוק, כגון חובת הניהול 

ההבנה התבססו על  ההמלצותהתקין. 
, שהיא קטנהלת בחובת הרישום שהתוע

ציות להוראות החוק  כללבאינה מבטיחה 
ושהעיסוק של הרשות להגנת הפרטיות 

לבזבוז  גורםבאכיפה של חובת הרישום 
לדעתנו, ביטול חובת  .משאבים חשובים

ולכן אנו  ,הרישום עדיף על פני צמצומה
את חובת  לחלוטין לבטלמציעים 

אישי  עולם דיגיטלי שבו מידעב הרישום.
חובת נאגם ונשמר כעניין שבשגרה, 

מטילה נטל רגולטורי בלתי סביר רישום 
ברשותו מחזיק שעל כל אדם כמעט 

רשימת שמות של לקוחות, צרכנים או 
יתרה משתמשים בשירות שהוא נותן. 

של חובות היום תחימת ה של בעידן, מזו
הגדרתו של להגנת הפרטיות לקיומו או 

פוגעת  הנתונים כמאגר מידעמקבץ 
עוצמתה. בהיקף הגנת הפרטיות וב

מערך הכלים החלופי להגנת לדעתנו, 
 תבהצעהמוצע פרטיות במידע אישי ה
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מענה מקיף ומדויק יותר החוק נותן 
 החובה משנותנתפרטיות ה ה עללהגנ
  רישום מאגרי מידע.ל

ביטול ההתייחסות בהצעת החוק  עם
 הצדקהלמאגרי מידע ולחובת רישום אין 

לתפקיד ספציפי של רישום  להתייחסות
תנאי הכשירות לתפקיד  .מאגרי מידע

מפורטים ראש הרשות להגנת הפרטיות 
  . להצעת החוק 26בסעיף 

על הגדרת  מבוססת" רשות חוץהגדרת "
לחוק ניירות ערך,  (א)1יא54המונח בסעיף 

הצעת התאמתה לעל ו ,1968–תשכ"חה
  חוק.ה

" מבוססת על שלמות המידעהגדרת "
וק הגנת הפרטיות הקיים לח 7סעיף 

. ההגדרה לניסוח חקיקה מודרני ומותאמת

חשיבות ההמוצעת משקפת את 
שמירה על מהימנות ודיוק המידע שב

שינויו מתירה את ו במהלך עיבודוהאישי 
, ולא על פי כל דין כפי וחוק זהצעת לפי 

  שמתירה הגדרת המונח בחוק הקיים.

משקפת התאמה " תיעודהגדרת "
יש שלוגית מתפתחת למציאות טכנו

לאפשר עיבוד מידע אישי בדרכים  בכוחה
בחוק הגנת הקבוע  ,צילום על נוספות

למשל באמצעות  ,הפרטיות הקיים
חיישנים שונים. ההגדרה אינה מתייחסת 

להצעת  )5(ב)(38-ו 22ל"תיעוד" בסעיפים 
  עוסקים בתיעוד אירועי אבטחה.  ה החוק
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   : 3  סעיף
איסור 
פגיעה 

בפרטיות 
…

 

  הוראות חוק זה. לפיזולתו אלא של ם בפרטיות לא יפגע אד

   : 4  סעיף
פגיעה 

בפרטיות  

 

 פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

 בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו; )1(

 האזנה האסורה על פי חוק; )2(

 צפייה או עיון במידע אישי, לרבות קריאה או האזנה;  )3(

 צילום אדם כשהוא ברשות היחיד שלא לפי הוראות חוק זה; )4(

או תוצר של תיעוד אודות אדם בנוגע  מו של אדםתצלו פרסום )5(
הוראות חוק זה, לפי למצבו או להתנהגותו ברשות הרבים, שלא 

בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו, ובכלל זה לאחר 
אירוע פתאומי שבו נגרמה לאותו אדם פגיעה גופנית או נפשית, 

בלא השהיות בין רגע או תוצר של תיעוד למעט פרסום תצלום 
הצילום או התיעוד לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר 

 ; נסיבות באותן

שלא לפי הוראות אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו  בשם שימוש )6(
 חוק זה;

חובת סודיות שנקבעה בדין או בהסכם לגבי ענייניו  של הפרה )7(
 הפרטיים של אדם;

 הוראות חוק זה.לפי  שלאעיבוד של מידע אישי על אודות אדם  )8(

   : 5  סעיף
פרסום 
של  מותצלו
 נפטר

 

 ,שאלת קיומה של זכות לפרטיות לאחר המוות דורשת מחקר נפרד
תנו הנוכחית לגיבוש הצעה לחוק הגנת פרטיות חדש שאינו בליבת עבוד

  .ומעודכן

  דברי הסבר

לחוק הגנת  1סעיף מבוסס על  :3סעיף 
שינוי האולם כחלק מו. הפרטיות הקיים

הסכמה ההסכמה בהצעת החוק,  תפיסתב
הכלי היחיד להכשרת פגיעה אינה 
לפי פגיעה בפרטיות תיעשה . בפרטיות
 76בכפוף לסעיף  אך ורק וחוק זהצעת 

  .העוסק בשמירת הדינים

לחוק הגנת  2מבוסס על סעיף  :4סעיף 
הפרטיות הקיים ומציג רשימה סגורה של 

  פגיעות אפשריות בפרטיות. 

) בחוק הגנת 1(2יף ) מבוסס על סע1ק ("ס
מחיקת המילים "או  אגב, הפרטיות הקיים

הטרדה אחרת". מובהר שכל הטרדה, אף 
למשל מעקב באמצעות אינה מאיימת, אם 

בכלל יודע אינו שהנעקב סמוי   GPSמכשיר
עדיין עלולה לפגוע בפרטיותו על קיומו, 
  . של אדם

) 3(2-ו) 2(2לסעיף  יםזה) 4וס"ק () 2( "קס
. )בהתאמה( רטיות הקייםחוק הגנת הפל

האזנה שאינה אסורה על פי חוק האזנת 
פגיעה להיחשב  יכולהאו צילום סתר 

   .)8( "קלפי סגם בפרטיות 

) קובע שצפייה או עיון במידע 3ק ("ס
המידע פגיעה בפרטיות, אף אם  םאישי ה

 ות בונעש איןאינו מפורסם וגם אם 
   15.אחרותעיבוד פעולות 

 יעות המתוארותהפגמחליף את ) 5ק ("ס
) בחוק הגנת 10(2-א), ו4(2), 4(2סעיפים ב
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ומוסיף פגיעה בפרטיות הפרטיות הקיים 
 ,למשל( "פרסום תוצר של תיעוד" ותעקבב

איכון הטלפון הסלולרי במועדון פרסום 
בפרסום כדי להשפיל או  יששכ) חשפנות

  לבזות את נושא המידע. 

   

 )7(2 פיםסעיאחד את הוראת ) מ7ק ("ס
אגב , ) בחוק הגנת הפרטיות הקיים8(2-ו

השמטת ההבהרה שההסכם יכול להיות 
  במפורש או במשתמע, שאינה רלוונטית. 

 ) לחוק11(-)9(2 פיםעיחליף את סמ) 8ק ("ס
 מסדיר אירועי ו הגנת הפרטיות הקיים

 

פגיעה בפרטיות במידע עקב עיבוד מידע 
. בכך אישי בניגוד להוראות הצעת החוק

מובהר שהסכמה אינה הכלי היחיד 
להכשרת פגיעה בפרטיות עקב עיבוד 

   .GDPR-הוראות הל מידע אישי, בדומה

) לחוק הגנת הפרטיות הקיים לא 5(2סעיף 
צעת כאן, משום נכלל בהצעת החוק המו

שהפגיעה בפרטיות המפורטת בו נכללת 
  ) המוצעים. 7(-) ו6), (4( "קבס

חוק ל) 9(2סעיף עקרון צמידות המטרה שב
 7בסעיף גן והגנת הפרטיות הקיים מע

  להצעת החוק.

) בחוק הגנת 6(2) מבוסס על סעיף 6ק ("ס
השמטת אגב , יות הקייםהפרט

 ההתייחסות ל"לשם ריווח", שאינה
בפרטיות הפגיעה לשאלת רלוונטית

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

34



 

  פרק ב: הגנה על הפרטיות במידע אישי

  סימן א': הוראות כלליות לעניין עיבוד מידע אישי

   : 6  סעיף
 פגיעה
 תמותר

 פרטיותב

 

  אחד מאלה: בהתקיים תמותר פגיעה בפרטיות  )א(

לשם מילוי התחייבויות הקבועות בהסכם שנושא  תנדרשהיא  )1(
המידע הוא צד לו, או לשם נקיטת צעדים המבוקשים על ידי 

 נושא המידע לפני ההתקשרות בהסכם כאמור;

כדי להגן על אינטרס מהותי של בעל השליטה  תנדרשהיא  )2(
יא האליו הועבר מידע אישי ובלבד שבמידע או צד שלישי ש

על ידי גוף ציבורי במסגרת ביצוע משימותיו על  תמבוצע האינ
פי דין ושנושא המידע היה יכול לצפות באופן סביר בהתחשב 

 כאמור. שתתרחש פגיעה בזמן ובנסיבות 

  .לפגיעה בפרטיותנושא המידע הסכים  )3(

יים אחד בהתק תמותר עיבוד מידע רגישבדרך של  פגיעה בפרטיות  )ב(
 מאלה:

רגיש נחוץ לצורך מימוש זכויותיו של נושא המידע העיבוד  )1(
המידע, או לצורך מימוש זכויותיו או מילוי חובותיו של בעל 
שליטה במידע, במסגרת יחסי העבודה בין בעל שליטה במידע 
לנושא המידע ובהתאם לחוק המתיר עיבוד מידע רגיש לצורך 

 מטרות אלו. 

ידתי בהיקפו לצורך ביצוע מחקר רגיש מהמידע העיבוד  )2(
 סטטיסטי, מדעי או היסטורי שיש אינטרס ציבורי בביצועו. 

רגיש נדרש כדי להגן על אינטרס מהותי של בעל המידע העיבוד  )3(
רגיש המידע ההשליטה במידע או צד שלישי שאליו הועבר 

אינו מבוצע על ידי גוף ציבורי  רגישהמידע הובלבד שעיבוד 
מותיו על פי דין ושנושא המידע הסכים במסגרת ביצוע משי

רגיש על אודותיו; היה העיבוד לפי המידע הבמפורש לעיבוד 
נושא המידע הסכים  –לחוק  2בסעיף  ) להגדרת עיבוד3( פסקה

  במפורש קודם לביצוע עיבוד כאמור.

  דברי הסבר

 9-ו 6לסעיפים , בדומה מגדיר :6סעיף 
את הבסיסים הלגיטימיים , GDPR-ל
עיבוד בדרך של לרבות  ,ה בפרטיותפגיעל

  או מידע רגיש.  מידע אישי

אינה כשלעצמה  (אנונימיזציה) התממה
בסיס משפטי להתרת עיבוד  יכולה לשמש
 26כפי שעולה גם מסעיף  16,מידע אישי
הקביעה אם המידע . GDPR-להקדמה ל

המותמם אינו מאפשר זיהויו של נושא 
תוך בחינת כל האמצעים מעשה יהמידע ת

סביר שיעשה בהם שימוש לשם זיהוי ש

סבירות  חוזר של מידע לאחר התממתו.
 מדדים לפיהשימוש באמצעים תיקבע 

חוזר, ההזיהוי  עלותכגון  ,יםאובייקטיבי
זיהוי  בביצועפרק הזמן שיש להשקיע 

חוזר, הטכנולוגיה הזמינה בזמן עיבוד 
המידע המותמם והתפתחויות טכנולוגיות 

  צפויות באותה עת. 

 )b)(1(6סעיף מבוסס על ) 1ק (א)(ס"
כאשר  פגיעה בפרטיותמתיר ו GDPR-ל
לשם מילוי מחויבות בהסכם  תא נדרשיה
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שנושא המידע הוא צד לו או כניסה 
 להסכם כאמור. 

 )f)(1(6) מבוסס על סעיף 2ס"ק (א)(
 תמותרפגיעה בפרטיות קובע שו GDPR-ל

למימוש אינטרס מהותי  צהא נחויכאשר ה
 צד שלישישל ה במידע או של בעל השליט

שסביר , ובלבד שאליו הועבר מידע אישי
בהתחשב בזמן המידע צפה,  שנושא

כאמור. תתרחש פגיעה ש ובנסיבות,
הפגיעה בפרטיות היא בדרך למשל, כאשר 

נחוץ לשם שעיבוד מידע אישי של 
שם בין חברות קשורות או ל והעברת

הסעיף אינו חל על  אבטחת מידע אישי.
לפעול בהתאם המחויב  גוף ציבורי

מבחן סבירות להסמכה בדין ולא על פי 
   ו.אינטרס מהותי שלומימוש 

 )a)(1(6מבוסס על סעיף ) 3ס"ק (א)(
בהסכמת  פגיעה בפרטיותמתיר ו GDPR-ל

בסוף רשימת  נמצאנושא המידע. הסעיף 
לחדד את שינוי  כדיהבסיסים הלגיטימיים 

טיב בעל שליטה יי עקבותיובשהתפיסה 
לבדוק אם עומדים לרשותו  במידע

פגיעה בסיסים לגיטימיים אחרים ל
שיפנה להכשרת הפגיעה  קודם בפרטיות
נושא המידע על ידי קבלת  של בפרטיות
  הסכמה. 

 )b)(2(9מבוסס על סעיף ) 1ס"ק (ב)(
 פגיעה בפרטיות בדרך של מתיר ו GDPR-ל
 

עיבוד מידע רגיש, למשל נתונים 
תיהם של ביומטריים, לצורך מימוש זכויו

נושא מידע או של בעל שליטה במידע או 
מילוי חובותיו של בעל שליטה לצורך 

במידע במסגרת יחסי העבודה בין בעל 
 שליטה במידע לנושא המידע. 

 )j)(2(9סעיף שואב השראה מ) 2ס"ק (ב)(
פגיעה בפרטיות בדרך של מתיר ו GDPR-ל

עיבוד מידע רגיש במידה הדרושה לצורך 
סטי או היסטורי שיש מחקר מדעי, סטטי

  אינטרס ציבורי בביצועו. 

פגיעה בפרטיות בדרך ) מתיר 3ס"ק (ב)(
בין שאיזון העיבוד מידע רגיש לפי של 

האינטרס המהותי של בעל שליטה במידע 
של נושא המידע,  לאינטרס המהותי
אינו מסתפק  הסעיף .)2בדומה לס"ק (א)(

מחייב במבחן הציפייה הסבירה אלא 
 .פורשת של נושא המידעקבלת הסכמה מ

פרסום של בכאשר מדובר בגילוי או  רק
) 3( פסקהמידע רגיש, כלומר עיבוד לפי 
להצעת  2להגדרת המונח "עיבוד" בסעיף 

החוק, נדרשת הסכמתו המפורשת של 
נושא המידע קודם לביצוע הגילוי או 

כדי להגביר את שליטתו של  – הפרסום
 ודאכדי לוו יונושא המידע במידע רגיש על

מודע למכלול פעולות העיבוד  שהוא
  .יורגיש עלההאפשריות במידע 
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   : 7  סעיף
דרישת 

קיום 
המטרה

למטרה שלשמה נאסף או במידע מידע אישי אלא  שליטהלא יעבד בעל 
או למטרה הדומה  9נמסר המידע האישי כמפורט בהודעה לפי סעיף 

 למטרה שלשמה נאסף או נמסר מידע אישי; בבואו לבחון את קיומה של
 בעל שליטה במידע, בין השאר, את אלה: מטרה דומה כאמור, ישקול

הקשר בין המטרה לשמה נאסף או נמסר מידע אישי לבין מטרת  )1(
 העיבוד שהוא מבקש לבצע;

הנסיבות שבהן נאסף מידע אישי, קיומה של מערכת יחסים בין נושא  )2(
המידע לבין בעל השליטה במידע ואת ציפייתו הסבירה של נושא 

נוגע לעיבוד נוסף של מידע אישי, מעבר למטרה לשמה המידע ב
 נאסף או נמסר;

 האם המידע האישי כולל מידע רגיש; )3(

 .העיבוד הנוסף שהוא מבקש לבצעאפשריות של השלכות  )4(

   : 8  סעיף
הסכמה 
לעניין 
פגיעה 

בפרטיותו 
של קטין

 

עשה ית) 3(א)(6לפי סעיף  13בפרטיותו של קטין מתחת לגיל  פגיעה  )א(
מהוריו או אפוטרופוס שנתמנה לו כדין, או בהסכמת אחד אך ורק 

 לפי הסמכה מפורשת בדין.

) על אודות קטין 3(ב)(6מידע רגיש לפי סעיף לא יעבד בעל שליטה   )ב(
בהסכמת אחד מהוריו או אפוטרופוס שנתמנה אלא  16מתחת לגיל 

 לו כדין, או לפי הסמכה מפורשת בדין.

ים לאימות הדרכ ראש הרשות להגנת הפרטיות יקבע הנחיות בדבר  )ג(
גילו של קטין ולווידוא קבלת הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו, 

 (ב).-כאמור בסעיפים קטנים (א) ו

  דברי הסבר

) לחוק הגנת 9(2מבוסס על סעיף  :7סעיף 
סעיפים שואב השראה מו הפרטיות הקיים

מעגן את  . הסעיףGDPR-) ל4(6-) ו1(5
התרת דרישת קיום המטרה כתנאי ל

מידע עיבוד ות בדרך של בפרטיפגיעה 
ומכיר  6לפי סעיף  רגישמידע או  אישי

 של בצורך בגמישות ובדינמיות בעיבוד
מידע אישי על ידי קביעת מנגנון להכרה 

  בקיומן של מטרות דומות.

ב 11שואב השראה מסעיפים  :8סעיף 
 COPPA-ל 312.5להצ"ח פרטיות קטינים, 

על  הגנהבין ומאזן  GDPR-ל 8-האמריקני ו
דים לבין ההכרה ביכולתם של ילדים יל

לקבל החלטות עבור עצמם  13מעל גיל 
 .גורליותאינן  תוצאותיהםש ענייניםב

חברות הטכנולוגיה את לתמרץ מטרתו 

להבטיח וליישם טכנולוגיות מתאימות 
פגיעה בפרטיות זהירות יתרה בעת בכך 

עיבוד של קטינים, בין השאר בדרך של 
  .הםיעלמידע אישי ומידע רגיש 

גיל הקובע הוא ה 13גיל קבענו שבס"ק (א) 
בדומה  ,לעניין הסכמה לעיבוד מידע אישי

שהוא הדין  – האמריקני COPPA-ל
פגיעה בפרטיותם לעניין הוותיק ביותר 

עיבוד מידע אישי של קטינים בדרך של 
הקובע לעניין הסכמה הגיל . יהםעל

 .לפי ס"ק (ב) 16 הואלעיבוד מידע רגיש 
יחול ההסדר הקבוע  18גיל  ועד 16מגיל 

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 
הבוחן אם   1962,17–תשכ"וה

היא לעיבוד מידע רגיש בנסיבות המקרה 
   .פעולה שדרכם של קטינים לעשות
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   : 9  סעיף
חובת מתן 

הודעה 

 

פניה לאדם לקבלת מידע אישי לשם עיבודו תלווה בהודעה בשפה   )א(
על כוונת בעל שליטה במידע לעבד ברורה בה נאסף המידע האישי, 

 את המידע האישי, תוך ציון כל אלה:

 שמו של בעל שליטה במידע, מענו ודרכי ההתקשרות עימו; )1(

חובה חוקית למסור את המידע האישי,  אותו אדםאם חלה על  )2(
או שמסירת המידע האישי תלויה ברצונו ובהסכמתו, ותוצאות 

 אי הסכמה למסירת המידע האישי;

לשמה מבוקש העיבוד ונחיצות המידע האישי  רשאהמטרה  )3(
 להגשמתה;

, זכות 10זכות החזרה מהסכמה לעיבוד מידע אישי לפי סעיף  )4(
, הזכות לקבלת הסבר לפי 11העיון במידע האישי לפי סעיף 

, הזכות לניוד 13, זכות תיקון המידע האישי לפי סעיף 12סעיף 
י לפי וזכות המחיקה של מידע איש 14מידע אישי לפי סעיף 

 , והדרכים למימוש הזכויות כאמור;15סעיף 

 .ומטרות המסירה המידע האישילמי יימסר  )5(

המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע  שר  )ב(
את דרכי ההצגה של ההודעה לפי סעיף קטן (א), לרבות הצגתה 

בין  ,במתכונת דיגיטלית, אופן ניסוחה ומידת הבלטתה בהתחשב
  י היעד שלה.בקהל ,היתר

  דברי הסבר

בחוק הגנת  11עיף על סמבוסס  :9סעיף 
א להצ"ח 11סעיף על , הפרטיות הקיים

 העיתיקונים שהצעל ו פרטיות קטינים
  18ועדת שופמן.
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 סימן ב': זכויות נושא המידע

   : 10  סעיף
זכות 

החזרה 
מהסכמה 

 

פגיעה בפרטיותו מהסכמתו ל בו רשאי בכל עת לחזורהמידע  נושא  )א(
 ; ) לעיל3(ב)(6) או 3(א)(6לפי סעיף 

רשאי  13מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) לעיל, קטין מעל גיל   )ב(
רשאי לחזור  16וקטין מעל גיל ) 3(א)(6לפי סעיף מהסכמה  בו לחזור

, בין שההסכמה ניתנה על ידו ובין )3(ב)(6בו מהסכמה לפי סעיף 
 שניתנה על ידי הורה או אפוטרופוס. היה הקטין מתחת לגיל

רשאי אחד מהוריו או לעיל,  8הכשרות למתן הסכמה לפי סעיף 
אפוטרופוס שנתמנה לו כדין, או לפי הסמכה מפורשת בדין לחזור 

  מהסכמה כאמור.

חזר נושא המידע מהסכמה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), לא תפגע   )ג(
חוקיות עיבוד המידע שנעשה על בסיס הסכמת נושא המידע עד 

  לאותו מועד.

 סברדברי ה

 )3(7סעיפים שואב השראה מ :10סעיף 
לחוק הפרטיות הקנדי  GDPR ,4.3.8-ל
)PIPEDA, Schedule 1, §4.3.8 (ב להצ"ח 13-ו

מעגן זכות פרטיות קטינים. הסעיף 
מהסכמה של כל אדם,  חזרהלמוחלטת 

ביא לשינוי לה, במטרה לרבות קטין
תפיסתי ולהפסקת השימוש בהסכמה 

 "סהמכב"ככלי חסר משמעות וכ
חוק הגנת  של דרישותהן להתחמקות מ

בעל שליטה במידע המבקש על הפרטיות. 
תחילה לבחון  פגוע בפרטיותו של אדםל

לבד מ, לגיטימייםהבסיסים הן אחד מאם 
להצעת  6בסעיף המפורטים  הסכמה,
לבצע את הפגיעה מתיר לו  החוק

רק בהיעדרם של בסיסים . האמורה
בעל שליטה  יבקשלגיטימיים כאלה 

במידע את הסכמתו של נושא המידע 
יהיה עליו  במקרה כזה. לפגיעה בפרטיות

להיערך מראש לאפשרות שנושא המידע 
  חזור בו מהסכמתו.י

לא  מהסכמתו בו ושא המידענ חזרת
 ,הפגיעה בפרטיות של תפגע בחוקיות

נושא  ה שלהסכמהה על בסיס תנעשש
 .הסכמהן המ חזרתוהמידע עד למועד 

 חזרה בגלל ה בפרטיותהפגיע ה שלקסָ פְ ה
אף רק כאשר  יכולה להתרחשמהסכמה 
האחרים הבסיסים הלגיטימיים אחד מן 

, מלבד להצעת החוק 6המפורטים בסעיף 
הסכמת נושא המידע, אינו מתיר את 

על ידי בעל  תהמבוקש הפגיעה בפרטיות
  . שליטה במידע
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   : 11  סעיף
זכות עיון 

במידע 
אישי

 

כוחו שהרשהו בכתב או -בא בעצמו, או על ידיכל אדם זכאי לקבל   )א(
מבעל שליטה במידע מענה לשאלה האם הוא על ידי אפוטרופסו, 

 עושה פעולת עיבוד במידע אישי על אודותיו.

כוחו -בעצמו, או על ידי בא כל נושא מידע זכאי לקבל לידיו ולעיין  )ב(
 בכל אחד מאלה: שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו,

 נעשתה בו פעולת עיבוד;עותק מהמידע האישי על אודותיו ש )1(

 מידע בנושאים הבאים: )2(

 מטרת עיבוד המידע האישי על אודותיו;  )א(

זהותם של מקבלי המידע האישי על אודותיו או הסוגים של   )ב(
מקבלי המידע האישי על אודותיו, שאליהם הועבר או יועבר 
המידע האישי, ובפרט בנוגע למקבלי מידע אישי במדינות 

 רגונים בינלאומיים;חוץ ומקבלי מידע אישי שהם א

 –אם המידע האישי על אודותיו לא נאסף מהמבקש עצמו   )ג(
 זהותו של מקור המידע האישי;

הגיש נושא מידע בקשה לעיין במידע אישי על אודותיו כאמור   )ג(
 בסעיף זה, יידע אותו בעל השליטה במידע על זכויותיו לפי סימן זה.

קשים המידע האישי המבוקש וכן פרטי המידע הנוספים המבו  )ד(
יימסרו לעיון המבקש בשפה שבה נאסף המידע האישי ובתבנית 

 דיגיטלית מקובלת.

על אף האמור בסעיף זה, בעל שליטה במידע רשאי לסרב לבקשה   )ה(
 לעיון, בהתקיים אחד מאלה:

המידע האישי מתייחס למצבו הרפואי או הנפשי של מבקש   )1(
ק העיון, ולדעת בעל השליטה במידע, עיון בו עלול לגרום נז

חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המבקש או לסכן את 
חייו; במקרה זה ימסור בעל השליטה במידע את המידע האישי 

 לרופא או לפסיכולוג מטעמו של המבקש;

מתן זכות העיון כמבוקש עלול לדעת בעל השליטה במידע לפגוע   )2(
 בחיי אדם;

ע לפגוע מתן זכות העיון כמבוקש עלול לדעת בעל השליטה במיד  )3(
במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של צד שלישי שאינו בעל 

 השליטה במידע או המעבד;

אין בהוראות סעיף זה כדי לחייב למסור מידע אישי בניגוד לחיסיון   )ו(
שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחיסיון נועד 

 לרבות הלכה פסוקה; –לטובתו; בפסקה זו, "דין" 

 סעיף זה כדי לחייב למסור מידע אישי בניגוד לדין.אין בהוראות   )ז(

אין בהוראות סעיף זה כדי לחייב למסור מידע אישי ממאגר מידע   )ח(
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  דברי הסבר

(א) לחוק 13 פיםסעימבוסס על  :11סעיף 
ושואב השראה  הגנת הפרטיות הקיים

 15-בקנדה ו PIPEDA-ל 4.9 מסעיפים
  . GDPR-ל

ל"אדם" ולא ל"נושא מתייחס  (א) "קס
לא בטוח עדיין , שכן בשלב זה מידע"

מעבד מידע  אכן בעל שליטה במידעש
  הפונה. אישי על 
 )g)(1(15סעיף מבוסס על )(ג) 2ס"ק (ב)(

ת העיון גם על זכומחיל את ו GDPR-ל
נאסף  לאכאשר זה  ,מקור המידע האישי

על מנת להימנע מנושא המידע עצמו. 
 של עבודה עיתונאית ובחיסיוןמפגיעה ב

המבוסס  – ק (ו)"ם, סימקורות עיתונאי
) לחוק הגנת הפרטיות 1(ג13על סעיף 

) לחוק סדר הדין 7(ד)(3הקיים ועל סעיף 
מידע אישי שיש מחריג  – 19הפלילי
ן על פי דין, סיויחו כדי לפגוע בבגילוי

  חיסיון עיתונאי.לרבות 

גביית תשלום בעבור מימוש זכות העיון 
מכוח הסמכות הכללית לקביעת עשה ית

תשלומים בעבור מימוש זכות מזכויותיו 
להצעת ) ב(16סעיף לפי של נושא המידע 

   .החוק

(ב) לחוק 13ס"ק (ד) מבוסס על סעיף 
להימנע כדי  ואולם .הקייםהגנת הפרטיות 

מהטלת עלויות כבדות על בעל השליטה 
דורש  אינו הסעיףבמידע או המעבד 

לספק את המידע האישי באחת משלוש 
 – עברית, ערבית או אנגלית – השפות

 המידע האישי אלא מסתפק בדרישה ש
 נאסף הוא בהשיימסר לעיון בשפה 

 

 מקובלתשבתבנית דיגיטלית ו מלכתחילה
  . באותה העת במשק

(ג) לחוק 13) מבוסס על סעיף 1(ה)(ס"ק 
בשינויים  ,הקייםהגנת הפרטיות 

למאגרי המתחייבים מהסרת ההתייחסות 
) 1(ה)("ק סהסייגים ב בהצעת החוק.מידע 

(ד) 13) שואבים השראה גם מסעיף 2(ה)(-ו
 ,1996–תשנ"והלחוק זכויות החולה, 

מתיר למטפל להימנע ממסירת מידע ה
ולה לגרום אם מסירתו עלרפואי למטופל 

נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית 
  של המטופל.

 יםשואב) 3(ה)(-) ו2ס"ק (ה)(הסייגים ב
 וצמצמנאך  ,GDPR- ) ל4(15סעיף השראה מ

מתיר לבעל  ואינהוא כך שחריג את ה
השליטה במידע לסרב לבקשת העיון 

העיון עלול לפגוע בזכויותיו של שבנימוק 
ות הקניין בעל השליטה עצמו, למשל בזכוי

  הרוחני שלו או של המעבד. 

 (ו)בס"ק בנסיבות המפורטות מובהר ש
(ז), כאשר חל על המידע האישי חיסיון -ו

אין או כאשר מסירתו היא בניגוד לדין, 
לבעל שליטה במידע שיקול הדעת אם 

, בניגוד לשיקול להתיר את העיון אם לאו
הדעת הנתון לו ביישום החריגים לזכות 

  . ים בסעיף קטן (ה)העיון המפורט

(ה) לחוק 13ס"ק (ח) מבוסס על סעיף 
הפרטיות הקיים. הנושא מצריך דיון הגנת 
הנוכחית  נובליבת עבודתשאינו  ,נפרד

חוק הגנת פרטיות חדש ל הלגיבוש הצע
   .ומעודכן
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   : 12  סעיף
זכות לקבל 

הסבר

 

על זכות קיבל בעל שליטה במידע החלטה שיש לה השלכה משמעותית 
של נושא מידע, המבוססת, במלואה או ברובה, על י דין או חובה על פ

עיבוד מידע אישי על אודותיו באמצעות תהליכים ואמצעים אוטומטיים, 
יהיה נושא המידע זכאי לקבל מבעל שליטה במידע הסבר בהיקף סביר 

   על אופן קבלת ההחלטה.ובשפה מובנית 

  דברי הסבר

פרשנות מ שואב השראה :12סעיף 
 GDPR-להקדמה ל 71ף בסעישניתנה 

 – . על פי פרשנות זוGDPR-ל 22לסעיף 
נושא המידע שלא כחלק מזכותו של 

תתקבל החלטה בעלת השלכות משפטיות 
אשר  ,או משמעותיות אחרות עליו

מבוססת רק על עיבוד אוטומטי של מידע 
נתונה לנושא המידע גם הזכות  – אישי

הסבר שיכלול  לקבל מבעל שליטה במידע
החלטה המבוססת אופן קבלת  פירוטאת 

על ניתוח אוטומטי של המידע האישי 
   .יועל

נושא  של זכותהתכליתה של שמאחר 
כאמור המידע להתנגד לקבלת החלטה 

, היא הזכות לכבוד ולא הזכות לפרטיות
נושא המידע להתנגד  ו שלזכותומשום ש

מוצדק על חברות  לאמטילה נטל כאמור 
רבות שיחויבו להותיר מעו – מסחריות

אנושית בתהליכים שניתן לייעלם ולבצעם 
 סעיף – שימוש בטכנולוגיה בלבד על ידי

 

של זכות הרק את מאמץ להצעת החוק  12
מידתי מבחינת  נושא המידע לקבל הסבר

משפיעה החלטה בעניינו ההיקפו כאשר 
על זכות או חובה על פי דין  תמשמעותי

מבוססת היא וכאשר ע דהמי נושאשל 
רובה על עיבוד מידע אישי במלואה או ב

 באמצעות תהליכים נושא המידע על
   או אמצעים אוטומטיים. אוטומטיים

למנוע מטרת הזכות לקבל הסבר נועדה 
בו מתקבלת החלטה שמצב קפקאי 

בעניינו של נושא המידע שאינה ברורה לו 
 השפעהואין ביכולתו להבינה ושיש לה 

משמעותית על זכות או חובה שלו על פי 
השקיפות  תחוזקבדרך זו  דין.

 ,בפעולותיהם של בעלי שליטה במידע
את  ,ואף להנגיש ,לשקולוהם יחויבו 

נעשה שהפרמטרים מתוך המידע האישי 
שימוש בעת קבלת החלטה בעניינו בהם 

  של אדם. 
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   : 13  סעיף
זכות תיקון 
מידע אישי

 

נושא מידע שעיין במידע אישי על אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם,   )א(
לפנות לבעל השליטה במידע בבקשה לתקן  רשאימעודכן,  ברור או

 את המידע האישי.

סעיף קטן (א), על בעל שליטה במידע לנקוט כאמור בהוגשה בקשה   )ב(
את אחת מהפעולות הבאות, בהתחשב במטרה שלשמה בוצע עיבוד 

 המידע האישי וסוג המידע האישי שבו מדובר:

 למחוק את המידע האישי, כולו או חלקו; )1(

 את המידע האישי;  לתקן  )2(

 להשלים את המידע האישי שבשליטתו; )3(

, בתוך לסעיף זה לפיבעל השליטה במידע יודיע על הפעולה שנקט   )ג(
לכל מי שקיבל ממנו את המידע  יום ממועד נקיטת הפעולה, 30

מועד קבלת בקשת שקדמו לשנתיים של תקופה מהלך האישי ב
  .התיקון

במידע שהמידע האישי על אף האמור בסעיף זה, מצא בעל שליטה   )ד(
כאמור שבשליטתו נכון, מעודכן ומלא, רשאי הוא לסרב לבקשה 

 ובלבד שינמק את סירובו בכתב.בסעיף קטן (א) 

מעבד חייב למחוק, לתקן או להשלים את המידע האישי, אם בעל   )ה(
שליטה במידע הסכים לתיקון המבוקש או שבית המשפט ציווה על 

  התיקון.

  דברי הסבר

לחוק הגנת  14 ףסעיוסס על מב :13סעיף 
 ושואב השראה מסעיפים הפרטיות הקיים

לחוק הפרטיות  13-ו GDPR-ל 16
 ,לפי ס"ק (א)הסעיף מוגבל,  האוסטרלי.

נושא המידע לתיקון מידע אישי בלבד. 
 לשוןאינו רשאי לבקש את מחיקתו, כ

. (א) לחוק הגנת הפרטיות הקיים14סעיף 
. 15בסעיף בנפרד זכות המחיקה מעוגנת 

לבעל שליטה במידע מסור שיקול הדעת, 
אם לתקן, להשלים או  ,ק (ב)"ס לפי

ל בהתאם והכלמחוק את המידע האישי, 
  למטרת העיבוד וסוג המידע האישי. 

(ב) לחוק הגנת 14מבוסס על סעיף ) גק ("ס
 שלזמן פרק קובע אך הפרטיות הקיים, 

שנתיים למתן הודעה לצדדים שלישיים כ
בעל שליטה במידע את  אליהם העבירש

  . המידע האישי

מצא שהמידע בעל שליטה במידע ש
שברשותו מלא, מעודכן ונכון ללא התיקון 

מבוסס על ש ,)ד( "קס, רשאי לפי המבוקש
לסרב , (ג) לחוק הגנת הפרטיות14סעיף 

  .רשמוילבקשת תיקון מנימוקים שי

(ד) לחוק 14סעיף מבוסס על ) הק ("ס
מעבד יב את הומחי הגנת הפרטיות הקיים

בעל שנקט ת ולפעול בהתאם לפעול
   ק (ב). "לפי ס השליטה במידע
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   : 14  סעיף
הזכות 

לניוד מידע 
אישי

 

כל נושא מידע זכאי, בהתאם לבקשה שהגיש לבעל שליטה במידע,   )א(
שבשליטתו המידע האישי על אודותיו, לקבל לידיו מבעל שליטה 

לת, במידע, את המידע אישי כאמור, בתבנית דיגיטלית מקוב
ולהעבירו, על פי שיקול דעתו, בעצמו או לפי הוראת סעיף קטן (ד), 

 הזכות לניוד מידע אישי). –לכל בעל שליטה במידע אחר (להלן 

הוראות לפי  עּובדשהזכות לניוד מידע אישי חלה על מידע אישי   )ב(
  .על אודות נושא המידע 6סעיף 

שליטה הזכות לניוד מידע אישי אינה חלה על מידע אישי שבעל   )ג(
 הוראותלפי  עשהעיבוד שנבאמצעות במידע או המעבד הסיקו 

 .6סעיף 

יעביר בעל   )ד( הוגשה בקשה לניוד מידע אישי כאמור בסעיף קטן (א),
שליטה במידע את המידע האישי על אודות מבקש הניוד לבעל 
שליטה במידע המבוקש על ידו, בהתאם לבקשה ובכפוף למגבלות 

שאליו ינויד המידע האישי על פי  טכנולוגיות. בעל שליטה במידע
 סעיף זה, יהיה כפוף להוראות חוק זה במלואן.

בעל שליטה במידע שהוגשה לו בקשה לנייד מידע אישי כאמור   )ה(
בסעיף קטן (א), יידע את מבקש הניוד שאין בניוד המידע האישי לפי 
סעיף זה כדי להביא להפסקת עיבוד מידע אישי על אודותיו, וכי יש 

במידה שניתנה, של מבקש הניוד לחזור בו מהסכמתו, באפשרותו 
לפנות אל בעל השליטה במידע בבקשה לחוק, או  10לפי סעיף 

 .15למחוק את המידע האישי על אודותיו לפי סעיף 

על אף האמור בסעיף זה, בעל שליטה במידע רשאי לסרב לבקשה   )ו(
לפי סעיף קטן (א), אם לדעתו יש בניוד המידע האישי בהתאם 

ה כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של צד שלישי לבקש
 או במילוי חובותיו לפי דין.

רשאי לקבוע בתקנות סוגים של בעלי שליטה במידע  המשפטים שר  )ז(
  שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם.

  דברי הסבר

 20סעיף שואב השראה מ :14סעיף 
ומעגן את זכותו של נושא המידע  GDPR-ל

לבעלי שליטה  יואישי על לנייד מידע
מטרת  .במידע נוספים לפי שיקול דעתו

 ה שלשליטהחזק את להיא זכות הניוד 
, לשכלל יואישי עלהנושא המידע במידע 

את השוק על ידי עידוד התחרות בין בעלי 
 שליטה שונים במידע, להקטין את תלותם

של נושאי מידע בפלטפורמות שירותי 
 במידעמידע אחת או בבעל שליטה אחד 

הגבלתם לאותה הפלטפורמה ולמנוע את 
   או לאותו בעל שליטה במידע.

בעל שליטה במידע לנייד על  ,ק (א)"סלפי 
את המידע האישי שיש ברשותו על מבקש 

למבקש הניוד עצמו או לבעל  הניוד

בקשת מבקש על פי שליטה במידע אחר, 
עשה בתבנית י. ניוד המידע האישי יהניוד

באותה העת.  במשק מקובלתהדיגיטלית 
אפשרי  יהיהניוד שהכן נדרש בס"ק (ד) 

להעביר שאפשר , כלומר מבחינה טכנית
מאובטחת בדרך את המידע האישי 

שליטה במידע המקבל הבעל בתנאי שלו
היכולות הטכניות לקבל את המידע  יש

  . האישי

זכות הניוד שהמידע האישי  ,(ב)לפי ס"ק 
פי לבד שעּוכל מידע אישי הוא חלה עליו 

. להצעת החוק 6 סעיףההוראות שב
את זכות הניוד מזו בכך מרחיב הסעיף 

המצומצמת  ,GDPR-ל 20הקבועה בסעיף 
נושא בהסכמת  בדעּורק למידע אישי ש

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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הרחבה נחוצה על מנת להגשים ההמידע. 
לפי ס"ק . עם זאת, את מטרת זכות הניוד

זכות , GDPR-) ל1(20סעיף המבוסס על  ,(ג)
המידע האישי הגולמי  עלחלה רק הניוד 

חלה לא זכות הניוד . 6בד לפי סעיף עּוש
שבעל השליטה במידע או על מידע אישי 

באמצעות עיבוד  אותו הסיקו שהמעבד
  להצעת החוק. 6לפי סעיף מידע אישי 

 הניודשבעל שליטה במידע  ,לפי ס"ק (ה)
ליידע את נושא צריך  התבקש ממנו

המידע מבקש הניוד שאין בניוד המידע 
האישי כדי להביא להפסקת עיבודו או 

דוע היא ייהחובת  ה שלמטרהלמחיקתו. 
לפיו שרושם מוטעה למנוע היווצרות 
 ברשותו שלעוד  נמצאהמידע האישי אינו 

  בעל השליטה במידע. 

 )4(20עיף סשואב השראה מק (ו) "ס
ומתיר לבעל שליטה במידע לסרב  GDPR-ל

עלולה  זכות הניודכאשר  ניודלבקשת 
במידה העולה על הנדרש וע לפג

או  בזכויותיהם של צדדים שלישיים
שליטה במידע השל בעל במילוי חובותיו 

  לפי דין. 

לקבוע  המשפטים שרס"ק (ז) מסמיך את 
שבעלי שליטה במידע מסוימים יוחרגו 
מתחולת הסעיף מסיבות הקשורות 

משך הזמן שחלף מרגע היווסדם בבגודלם, 
המטרה  הם מחזיקים.שנתח השוק באו 
להתמודד עם החשש שזכות הניוד  היא

בעסקים דווקא קשות לפגוע עלולה 
להתמודד עם  יתקשוש ,קטנים ובינוניים

פעילות ההעברת מידע אישי מהם בשלבי 
, ולהביא בסופו של דבר שלהם הראשונית
החברות  ולהתחזקות התחרות להיחלשות
   .הגדולות
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   : 15  סעיף
זכות 

המחיקה 
של מידע 

אישי

 

ידע זכאי לדרוש מבעל שליטה במידע למחוק מידע אישי כל נושא מ  )א(
 על אודותיו בהתקיים אחד מאלה:

 המידע האישי אינו נחוץ עוד למילוי המטרה שלשמה נאסף; )1(

 10נושא המידע חזר בו מהסכמתו לעיבוד מידע אישי לפי סעיף  )2(
- )1(ב)(6) או 2(-)1(א)(6ולא מתקיים אף אחד מהתנאים לפי סעיף 

 המשך עיבוד המידע האישי;) המתירים את 2(

 עיבוד המידע האישי נעשה בניגוד להוראות חוק זה. )3(

בעל שליטה במידע שהתבקש למחוק מידע אישי לפי סעיף קטן (א),   )ב(
ינקוט את הצעדים הסבירים בנסיבות העניין ובהתחשב בטכנולוגיה 
הקיימת באותה עת ובעלותה, על מנת למחוק את המידע האישי 

ליידע כל בעל שליטה  - ר את המידע האישי שבשליטתו, ואם העבי
אישי שנושא המידע ביקש למחוק את האחר אליו העביר את המידע 

 המידע האישי וכל קישור אליו או העתק שלו; 

על אף האמור בסעיף זה, בעל שליטה במידע רשאי לסרב לבקשת   )ג(
 מחיקה לפי סעיף קטן (א), בהתקיים אחד מאלה:

ידה העולה על הנדרש בזכות מחיקת המידע האישי תפגע במ )1(
 לחופש ביטוי או בזכות הציבור לדעת;

 עיבוד המידע האישי דרוש לשם מילוי חובה חוקית; )2(

מחיקת המידע האישי תפגע במידה העולה על הנדרש ביכולתו  )3(
של בעל השליטה במידע או המעבד להתגונן בתביעות משפטיות, 

  דברי הסבר

 17סעיף שואב השראה מ :15סעיף 
ומעגן את זכות המחיקה, המכונה  GDPR-ל

  גם "הזכות להישכח". 

, מעגן את זכות נושא המידעק (א) "ס
מידע אישי  למחוקלדרוש  לרבות קטין,

, בה בעתבמקרים המנויים בסעיף.  יועל
קושי האפשרי ליישם את ס"ק (ב) מכיר ב

זכות המחיקה ובסכנה שזכות זו עלולה 
להתברר בעתיד כנטל בלתי סביר על 

. משום כך, מימוש חברות הטכנולוגיה

זכות המחיקה על ידי בעל שליטה במידע, 
דוע בעלי יית המידע האישי ומחיקכלומר 

אליהם העביר את ששליטה נוספים 
מבחן עשה לפי יהמידע האישי, ת

טכנולוגיה הנסיבות העניין,  ולפיהסבירות 
  .ומחירההקיימת באותה העת 

תר מונה את הנסיבות שבהן יּו(ג)  "קס
לבעל שליטה במידע לסרב לבקשת 

 מחיקה. 
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   : 16  סעיף
מימוש 
זכויות 
נושא 
המידע

 

בעל שליטה במידע ינקוט אמצעים סבירים כדי לוודא שהמבקש   )א(
, 11פי סעיף , לעיין במידע אישי ל10לחזור בו מהסכמתו לפי סעיף 

, לנייד 13, לתקן מידע אישי לפי סעיף 12לקבל הסבר לפי סעיף 
 –(להלן  15 או למחוק מידע אישי לפי סעיף 14מידע אישי לפי סעיף 

, הוא אכן נושא המידע, בטרם מתן מענה "זכויות נושא המידע")
 .לבקשה

 ואבכתב נושא המידע ת יועל בעל שליטה במידע לאפשר מימוש זכו  )ב(
ימים ממועד קבלת  14דיגיטלי ובתבנית מקובלת בתוך  בפורמט

בקשה למימוש זכות מזכויות נושא המידע. בגין מימוש זכות 
מזכויות נושא המידע רשאי בעל שליטה במידע לגבות סכום שלא 

 יעלה על ___ שקלים חדשים. 

פנה נושא המידע למעבד בבקשה למימוש זכות מזכויות נושא   )ג(
ימים מיום קבלת הבקשה את שם  14בתוך המידע, יעביר לו המעבד 

בעל השליטה במידע שבשליטתו מצוי המידע האישי נשוא הפנייה 
ואת דרכי הפנייה אליו. אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לחייב למסור 
מידע אישי בניגוד לחיסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש 

לרבות  –ן" הוא מי שהחיסיון נועד לטובתו. בסעיף קטן זה, "די
 הלכה פסוקה.

סירב בעל שליטה במידע לבקשת נושא מידע למימוש זכות מזכויות   )ד(
(ג), יודיע 15(ו), או 14), ד(13(ח), -(ה)11נושא המידע, כאמור בסעיפים 

 14בפורמט דיגיטלי ובתבנית מקובלת בתוך  ואעל כך למבקש בכתב 
ע, תוך ימים ממועד קבלת הבקשה למימוש זכות מזכויות נושא המיד

 פירוט הנימוקים לסירוב.

  דברי הסבר

חובת שואב השראה מק (א) "ס :16סעיף 
חוק ל 45סעיף הזהירות הקבועה ב

טרם מתן לפיה ש ,זילנד הפרטיות בניו
לוודא יש מענה לזכות העיון והתיקון 
  .שהמבקש הוא אכן נושא המידע

א(ד) 29- ו(ד) 13 פיםמבוסס על סעיק (ב) "ס
 6תקנה על וקיים לחוק הגנת הפרטיות ה

לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון 
במידע וסדרי דין בערעור על סירוב 

קובע ו ,1981–לבקשת עיון), התשמ"א
 של זכויותהן פרקי זמן למימוש כל אחת מ

מנגנון לגביית תשלום בגין ו נושא המידע
  . ןמימוש

  

  

) לחוק 2א(13) מבוסס על סעיף גק ("ס
לתו רחבה אך תחו ,הגנת הפרטיות הקיים

 נושא של זכויותהכלל  יותר וחלה על
מאפשר למעבד הסעיף עם זאת,  מידע.ה

נדרש על פי הסעיף אם שלהימנע ממענה 
מידע שחל עליו לחשיפת  המענה יביא

למשל כאשר המעבד הוא חוקר חיסיון, 
ה העברהעצם  ,פרטי או עיתונאי עצמאי

פרטי יצירת הקשר עם בעל שליטה  של
הודאה בכך  שביכולה להיחבמידע 

שהמעבד אכן מעבד מידע אישי על נושא 
   .המידע

את בעל השליטה במידע  ס"ק (ד) מחייב
הודעת סירוב בתגובה לבקשת נושא  לתת

  .המידע לממש זכות מזכויות נושא המידע

ההצעה ודברי הסבר מקוצרים
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   : 17  סעיף
תובענה 

לבית 
המשפט

 

על סירובו של בעל שליטה במידע לבקשת נושא מידע למימוש זכות 
(ג), 15(ו), או 14), ד(13(ח), -(ה)11דע, כאמור בסעיפים מזכויות נושא המי

 וקבענרשאי נושא המידע להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך ש
  בתקנות.  

  סימן ג': חובות בעל השליטה במידע והמעבד

מעבד יפעל על פי הוראות חוק זה ועל פי הנחיות בעל שליטה   )א(
 במידע.

הבטיח שהמעבד נקט את כל האמצעים על בעל שליטה במידע ל  )ב(
הדרושים לעיבוד מידע אישי וכיבוד זכויותיו של נושא המידע לפי 

    חוק זה. 

   : 18  סעיף
מעבד 
המידע

 

  : 19  סעיף
עיצוב 

לפרטיות

 

בעל שליטה במידע יתכנן, יעצב ויפעיל, ככל שניתן, באמצעות הטמעת   )א(
ארגוניים, מערכות לעיבוד של - אמצעים טכנולוגיים וכן כללים פנים

 שיבטיח את התאמתן להוראות חוק זה. מידע אישי, באופן

תכנון, עיצוב והפעלה של מערכות לעיבוד של מידע אישי כאמור   )ב(
בסעיף קטן (א), ייעשו בהתחשב בכל אלה: הטכנולוגיות הזמינות 
באותה עת ועלותן; אופי העיבוד של המידע האישי, וכן היקפו 

ושא ומטרתו של העיבוד; והסכנות הצפויות לפגיעה בפרטיותו של נ
 המידע עקב עיבוד המידע האישי על אודותיו.

דברי הסבר

 

      

 

 

  

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

לחוק הגנת  15סעיף מבוסס על  :71סעיף 
זכות לערער ה ומעגן את הפרטיות הקיים

לבית המשפט על החלטת בעל שליטה 
  . לכל אחת מזכויות נושא המידע לסרב

  29סעיפים מ שואב השראה :18סעיף 
להבהיר שעל בעל ומיועד  GDPR-) ל1(28-ו

שליטה במידע להבטיח שמעבד מידע 
הוא מתקשר נוקט את כל  מויעשאישי 

אמצעים בכלל זה , האמצעים הנדרשים
לכבד את זכויותיו  כדיטכניים וארגוניים, 

של נושא המידע לפי הצעת החוק 
עשה יולהבטיח שעיבוד המידע האישי י

  בהתאם להוראות הצעת החוק. 

 25סעיף מ שואב השראה :19סעיף 
להטיל על בעל שליטה  ומטרת .GDPR- ל

חובה להבטיח הטמעת אמצעי את הבמידע 
 יזוםהגנה על פרטיות במידע אישי באופן 

 פיתוחהתכנון והשלבי ב החל –מניעתי 
 עבורמערכות לעיבוד מידע אישי, ה של

 כל זה – בהטמעתן וכלה בהפעלתן

"פרטיות לדרישות האימוץ  באמצעות
) ) ”privacy by default“כברירת מחדל" 

 ).”privacy by design“פרטיות" (עיצוב ל"לו

 , על בעל שליטה במידע למזערהלדוגמ
את עיבוד המידע האישי,  ככל האפשר

י, לעבד מידע לפעול להתממת מידע איש
אישי בשקיפות, לאפשר לנושא המידע 
 יולנטר את עיבוד המידע האישי על

את אמצעי  בתכיפות גבוהה ולשפר
בחירת בתכנות ובהאבטחה. בעיצוב, 

אפליקציות, שירותים או מוצרים 
בעל  ,המבוססים על עיבוד מידע אישי

 צריכים שליטה במידע או המעבדה
ע להתחשב בזכויותיו של נושא המיד

וודא שהעיצוב, התכנות, האפליקציות, ול
השירותים או כל טכנולוגיה אחרת 
המשמשת אותם לעיבוד מידע אישי 

במילוי  יםפוגע םאו אינ יםמסייע
  .לפי הצעת החוק הםחובותי
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   : 20  סעיף
תסקיר 

השפעה על 
הפרטיות

 

 –בעל שליטה במידע יכין תסקיר השפעה על הפרטיות (בסעיף זה   )א(
 תסקיר ההשפעה על הפרטיות) כאשר בכוונתו לעשות אחד מאלה:

לבצע עיבוד מידע אישי, שבהתחשב בהיקפו ומטרתו, סביר  )1(
 שיביא לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים;

צע עיבוד מידע אישי בהיקף נרחב העשוי להשפיע על מספר לב )2(
 רב של נושאי מידע;

לבצע עיבוד מידע אישי באופן אוטומטי או בעיקר אוטומטי לשם  )3(
הערכת מאפייני האישיות של נושא המידע וקבלת החלטות 
 בעלות השלכות משמעותיות על זכויות או חובות לפי דין של

 ;נושא המידע

 גיש בהיקף נרחב;לבצע עיבוד מידע ר )4(

תסקיר ההשפעה על הפרטיות יכלול התייחסות, בין השאר, להיקף   )ב(
ולאמצעי  19המידע האישי הנאסף, לעיצוב לפרטיות לפי סעיף 

 .12אבטחת מידע אישי שינקטו על ידי בעל שליטה במידע לפי סעיף 

לפני תחילת יוכן לפי סעיף קטן (א) תסקיר ההשפעה על הפרטיות   )ג(
טכנולוגיה חדשה  של אימוץה לפניואישי הע המידהעיבוד של 

  חודשים לפחות. 18-לעיבוד המידע אישי, וכן אחת ל

   : 21  סעיף
אבטחת 

מידע אישי

 

לאבטחת  ם, ביחד ובנפרד,אחראייהיו  בעל שליטה במידע או מעבד
ינקטו אמצעים סבירים לצורך שבשליטתם או ברשותם והמידע האישי 

דע ולעלותו הכספית, , בהתאם לתקן מקובל של אבטחת מיואבטחת
ובהתחשב בסוג המידע האישי, מטרת העיבוד, היקפו, הסכנות הצפויות 
לפגיעה בפרטיות עקב שימוש לרעה בו, אובדן, שינוי, גילוי, גישה בלתי 

  מורשית אליו או מחיקה בלתי חוקית או מקרית שלו.

  דברי הסבר

על בעל כללית  החובמעגן  :20סעיף 
סיכונים  סקר וךערלשליטה במידע 
 נמצאת. חובה דומה לפגיעה בפרטיות

אך  ,תקנות אבטחת מידעל 5תקנה בכיום 
מאגרי מידע שנדרשת לרק היא מוגבלת 

בעתיד  20רמת אבטחה גבוהה. בעניינם
נפעל להצעת תיקון לתקנות אבטחת 

אולם לעת ומוצע בסעיף זה. ה על פימידע 
להציג את התמונה המלאה  כדי – עתה

בחרנו  – ם המוצעיםשל מכלול התיקוני
זה כחלק מהצעת הסעיף הלהציג את 

  החוק.

 )1(35סעיפים מ שואב השראהק (א) "ס
חובה כללית מעגן  . הסעיףGDPR-) ל3(35-ו

על בעל שליטה במידע לערוך תסקיר 
השפעה על הפרטיות בהתאם לפעולות 

לפי מבחן ו לעשות,ברצונו העיבוד ש
היקפו ביתחשב במטרת העיבוד, שסבירות 

  .סוג המידע האישי המעובדוב

לחוק הגנת  17 ףמבוסס על סעי :21סעיף 
 ושואב השראה מסעיפים הפרטיות הקיים

לחוק הפרטיות  1לנספח  GDPR, 4.7-ל 32
 5-לחוק הפרטיות האוסטרלי ו 11.1הקנדי, 

מעגן  י. הסעיףזילנדהניו לחוק הפרטיות 
תקן  לפי חובת אבטחת מידע כללית
מבחן לפי ו מקובל של אבטחת מידע

יתחשב גם בסוג המידע האישי, שסבירות 
סכנות הצפויות במטרת העיבוד והיקפו וב

אבטחת מידע ל החובה לפגיעה בפרטיות.
מידע  של סודיותהכוללת גם שמירה על 

נפעל להצעת תיקון לתקנות בעתיד אישי. 
 .מוצע בסעיף זהה על פיאבטחת מידע 
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   : 22  סעיף
תיעוד  

ודיווח על 
אודות 
אירוע 
אבטחה

 

בעל שליטה במידע אחראי לתיעוד כל אירוע אבטחה שאירע בנוגע   )א(
למידע האישי שבשליטתו; תיעוד כאמור יבוסס, ככל האפשר, על 

 רישום אוטומטי.

בעל שליטה במידע ידווח לרשות להגנת הפרטיות על אירוע אבטחה   )ב(
 תוך זמן סביר מהמועד שנודע לו על התרחשותו, בהתקיים אלה:

לעיבוד לא מורשה של מידע אישי או  אירוע האבטחה הוביל )1(
לנסיבות שסביר להניח שיגרמו לעיבוד לא מורשה של מידע 

 אישי;

 סביר להניח שאירוע האבטחה יגרום נזק חמור לנושא המידע; )2(

בעל השליטה במידע אינו יכול למנוע את הנזק החמור לנושא  )3(
 המידע באמצעות נקיטת פעולה מתקנת;

ולה שעל בעל שליטה במידע פע –בסעיף זה, "פעולה מתקנת"
לנקוט לבירור הסיבות שהובילו לאירוע האבטחה, למניעת הישנות 
אירוע האבטחה ולמיזעור השלכות אירוע האבטחה על זכויות של 

 נושא המידע לפי חוק זה.

לאחר הדיווח לרשות להגנת הפרטיות כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע   )ג(
ביר, על אירוע בעל שליטה במידע לנושא המידע, תוך זמן ס

 האבטחה, אלא בהתקיים אחד מאלה:

מתן ההודעה עלול להביא לחשיפת מידע אישי שחל לגביו  )1(
חיסיון לפי כל דין, אלא אם כן נושא המידע הוא מי שהחיסיון 

 לרבות הלכה פסוקה; –נועד לטובתו; בפסקה זו, "דין" 

מתן הודעה כאמור לכל נושא מידע העלול להיפגע מאירוע  )2(
טיל על בעל שליטה במידע נטל בלתי סביר; במקרה האבטחה מ

זה, יפרסם בעל שליטה במידע הודעה לכלל הציבור על אודות 
 אירוע האבטחה.

אירע אירוע אבטחה, יודיע על כך המעבד לבעל שליטה במידע   )ד(
 באופן מיידי.

 שר המשפטים יקבע תקנות בעניינים הבאים:  )ה(

הפטורים סוגי אירועי אבטחה וסוגי בעלי שליטה במידע  )1(
 מחובת הדיווח לפי סעיף קטן (ב);

 אופן מתן ההודעות לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ד) ותוכנן. )2(

מהן הפעולות המתקנות שעל בעל שליטה במידע לנקוט  )3(
 .במקרה של אירוע אבטחה

  דברי הסבר

בחקיקה ראשית הסעיף מעגן  :22סעיף 
אירועי אבטחת מידע  ה לתעדחובהאת 

לתקנות  11 קנהתאישי הקבועה כיום ב
סעיפים  בסיס על לתקנהאבטחת מידע ו

 האוסטרלי תיקון לחוקהו GDPR-ל 34-ו 33
בעתיד נפעל  21הגנת פרטיות במידע.ל

הצעת תיקון לתקנות אבטחת מידע לקדם 
 כדי – מוצע בסעיף זה. לעת עתהה על פי

להציג את התמונה המלאה של מכלול 
בחרנו להציג את  – התיקונים המוצעים

  זה כחלק מהצעת החוק. ה סעיףה
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לתקנות  11ההסדר הקבוע בתקנה 
אבטחת מידע מחייב בעל שליטה במידע 
לדווח לנושא מידע על אירוע אבטחת 

במקרה של אירוע אבטחה חמור מידע רק 
כאשר ראש הרשות להגנת הפרטיות,  רקו

לאחר היוועצות עם ראש מערך הסייבר, 
חובת  הורה על מתן הודעה כאמור.

עלולה  עם ראש מערך הסייברת ההיוועצו
  . סרבול בירוקרטי מיותרלגרום 

מחייב בעל  22ההסדר המוצע בסעיף 
שליטה במידע לדווח לראש הרשות 
להגנת הפרטיות על אירוע אבטחת מידע 

פגיעה בזכות  האירוע גרםרק כאשר 
, בהתאם לתנאים המפורטים לפרטיות

בס"ק (ב) ובהתבסס על התיקון לחוק 
להסדר המוצע  .טרליאוסההפרטיות 

להימנע מהטלת  –מטרות: האחת שלוש 
סביר על בעל שליטה במידע לא נטל 

לדווח על כל אירוע אבטחה גם אם לא 
(למשל,  נגרמה בגינו פגיעה בפרטיות

בטעות התקן הביתה כאשר עובד לקח 
 השתמשלא  אבלמידע אישי  שנושאנייד 

בו והחזירו למחרת היום למקום 
להימנע מהטלת  – ; השנייההעבודה)

 שיש בכוחהחובת דיווח פומבית מיידית 
לגרום לחשיפת אירועי סייבר באופן 
שעלול לפגוע בהתמודדות עם האירוע 

הימנע מהפיכת ל –בזמן אמת; והשלישית 
פעולת הדיווח לפעולה טכנית בעיקרה 

  הצפת הרשות להגנת הפרטיות.מו

את ס"ק (ג) מטיל על בעל שליטה במידע 
על אירוע  נושא מידעל חובה לדווחה

בתוך אבטחה שהביא לפגיעה בפרטיותו 
 ,דיווחמסר שלאחר  ורקזמן סביר פרק 

 

לראש הרשות  ,לפי סעיף קטן (ב)כנדרש 
לחלופין, חובת הודעה  .הפרטיותלהגנת 
כאשר הודעה לכל נושא  רקתחול פומבית 

עלול להיפגע מאירוע האבטחה שמידע 
סביר מבעל שליטה  לאתדרוש מאמץ 

  במידע.

 GDPR- ) ל2(33ס"ק (ד) מבוסס על סעיף 
מעבד לדווח לבעל שליטה את הומחייב 

  במידע על התרחשותו של אירוע אבטחה. 

 המשפטים שרמסמיך את ) 1(ה)( "קס
להחריג בתקנות אירועי אבטחה בעלי 
שליטה במידע מסוימים מחובת התיעוד 

בחנה ההסעיף מתכתב עם הוהדיווח. 
חובת שמידע  הקיימת בתקנות אבטחת

רק במקרים של  חלההתיעוד והדיווח 
  "אירוע אבטחה חמור". 

כדי להגביר את הגמישות בהחלת חובת 
הותרנו  22הדיווח לפי הוראת סעיף 

ת א) 3(ה)(-ו) 2(ה)(בסעיפים קטנים 
הקביעה מה יכלול דיווח על אירוע 

חשב "פעולה ישתפעולה ומהי אבטחה 
ר , דיווח כאמוככלל .לתקנות "מתקנת

צריך לכלול פרטים מזהים ופרטי יצירת 
 של קשר עם בעל שליטה במידע, תיאור

אירוע האבטחה ונסיבותיו, תיאור המידע 
 בליד או סביר שיעובד ּבהאישי שעּו

הרשאה כתוצאה מאירוע האבטחה 
ופירוט הפעולות המתקנות שביצע בעל 
שליטה במידע עד למועד הדיווח ואלו 

נושא המידע עתיד לבצע. בדיווח להוא ש
פעולות שרצוי ה עליש לכלול גם פרטים 

שנושא המידע יבצע עקב אירוע 
  האבטחה. 
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   : 23  סעיף
ממונה על 

הגנת 
הפרטיות 
במידע

 

בעל שליטה במידע ומעבד ימנו, כל אחד מטעמו, ממונה על הגנת   )א(
פרטיות במידע העומד בתנאי הכשירות שנקבעו לפי סעיף קטן (ו), 

 בהתקיים אחד מאלה:

 במידע או המעבד, לפי העניין, הוא גוף ציבורי;בעל שליטה  )1(

בעל שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, מבצע עיבוד מידע  )2(
 נושאי מידע לפחות; אישי על 

בעל שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, מבצע עיבוד מידע  )3(
 נושאי מידע לפחות. רגיש על 

בטחת קיום הוראות חוק הממונה על הגנת הפרטיות במידע יפעל לה  )ב(
זה על ידי בעל שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, ויהיה אחראי 
לטיפול בפניות הציבור וכן בפניות של ראש הרשות להגנת 

 הפרטיות, בנוגע לקיום הוראות חוק זה.

בעל שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, יספק לממונה על הגנת   )ג(
ם למילוי תפקידו, לרבות הפרטיות במידע את התנאים הדרושי

 עצמאות בביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

לא ימונה כממונה על הגנת הפרטיות במידע מי שהורשע בעבירה   )ד(
 שיש עמה קלון או בעבירה על הוראות חוק זה.

פרטי יצירת הקשר עם הממונה על הגנת הפרטיות במידע ימסרו על   )ה(
דע או פי דרישה או יפורסמו בהתאם להחלטת בעל שליטה במי

המעבד, לפי העניין. לכל אדם הזכות לפנות לממונה על הגנת 
הפרטיות במידע בכל הקשור לעיבוד מידע אישי על אודותיו ומימוש 

 לפי חוק זה. נושא המידע זכויות

שר המשפטים יקבע בתקנות את תנאי הכשירות הנדרשים למינוי   )ו(
ילוי ממונה על הגנת הפרטיות במידע ואת הפעולות שעליו לבצע למ

תפקידו לפי חוק זה, וכן רשאי שר המשפטים, בתקנות, לשנות את 
) של סעיף קטן 3) או (2מספר נושאי המידע הקבועים בפסקאות (

(א), לפטור סוגים מסוימים של בעלי שליטה או מעבדים מחובת 
מינוי ממונה על הגנת פרטיות במידע לפי סעיף קטן (א) או לחייבם 

  במינוי כאמור.

  רדברי הסב

ממונה  ה למנותחובהשלב בין מ :32סעיף 
חוק הגנת ב ל17לפי סעיף אבטחת מידע 

תקנות ל 3תקנה לפי הפרטיות הקיים ו
ממונה  ה למנותחובהאבטחת מידע לבין 

 GDPR ,4.1-ל 39-ו 37 פיםסעיפרטיות לפי 
לחוק  23-לחוק הפרטיות הקנדי ו 1לנספח 

לקדם בעתיד נפעל  .יניו זילנדההפרטיות 
 על פיתיקון לתקנות אבטחת מידע  הצעת

להציג  כדי –מוצע בסעיף זה. לעת עתה ה
את התמונה המלאה של מכלול התיקונים 

זה הסעיף הבחרנו להציג את  – המוצעים
   כחלק מהצעת החוק.

החובה למנות ממונה על הגנת פרטיות 
בהתאם במידע תיקבע לפי ס"ק (א) 

למיהות הגוף המבצע עיבוד (גוף ציבורי) 
מידע אישי  של עיבודהלהיקף התאם בו

. בדרך זו החובה אינה או מידע רגיש
, כקבוע כיום המצומצמת יתר על המיד

גם אבל ב לחוק הגנת הפרטיות, 17בסעיף 
כפי שנעשה למשל אינה רחבה מדי, 

נטל ועל כן אינה מטילה  ,בחקיקה הקנדית
  סביר על גופים קטנים.  לא

שירות קובעים את תנאי הכ(ו) -ק (א) ו"ס
בעל , וס"ק (ג) מטיל על הנדרשים למינוי
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 לתתמעבד את האחריות על שליטה ו
לממונה על הגנת הפרטיות במידע את 
ת תנאי ההעסקה המתאימים, לרבות פניּו

לביצוע התפקיד מבחינת עומס המשימות 
 – שיוטל עליו ועצמאות בביצוע תפקידו

להבטיח שיפעל למילוי הוראות חוק  כדי
למעמדו בחברה או  זה בלי לחשוש
  להמשך העסקתו.

ק (ב) מפרט מסגרת כללית לתפקידי "ס
ק (ד) "ס .הממונה על הגנת הפרטיות

ב(ג) לחוק הגנת 17מבוסס על סעיף 
שואב השראה ק (ה) "הפרטיות הקיים. ס

לחוק הפרטיות הקנדי וקובע  4.1.2סעיף מ
 שפרטי יצירת הקשר עם הממונה על

 

רישה או מסרו על פי דיהגנת הפרטיות י
יפורסמו בהתאם להחלטת בעל שליטה 

הסעיף אינו מטיל חובה במידע או מעבד. 
להעביר לרשות להגנת הפרטיות את פרטי 
הקשר עם הממונה על הגנת הפרטיות 

, שכן GDPR-) ל7(37סעיף במידע, בדומה ל
 החובהכמוהו כהחזרת חיוב כאמור 

שהטעמים להסרתה  ,רישום מאגרי מידעל
ראש הוסברו בדברי ההסבר להגדרת "

  לעיל. 2סעיף ב" הרשות להגנת הפרטיות

ק (ו) מסמיך את שר המשפטים לשנות "ס
מינוי ל החובהאת התנאים לכינונה של 
את  לפרטוכן  ממונה על הגנת הפרטיות

  .לתפקיד הכישורים הנדרשים להתאמתו
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  סימן ד': שונות

   : 24  סעיף
תחולת 
הוראות 
'פרק ב

 

  הוראות פרק ב' יחולו על אלה:

בעל שליטה במידע או מעבד המאוגדים או פועלים במדינת ישראל,  )1(
בין אם עיבוד המידע האישי נעשה בתחומי מדינת ישראל ובין אם 

 לאו;

כל פעולת עיבוד של מידע אישי על אודות נושא מידע הנמצא  )2(
או  במדינת ישראל, בין אם בעל השליטה במידע או המעבד נמצאים

מאוגדים בישראל ובין אם לאו, ובלבד שמטרת עיבוד המידע האישי 
 היא אחת מאלה:

 מתן טובין או שירות לנושא מידע הנמצא בישראל;  )א(

  .ניטור התנהגות של נושא מידע המתבצעת במדינת ישראל  )ב(

   : 25  סעיף
נציגות בעל 

שליטה 
במידע או 

מעבד 
בישראל 

  

בוד מידע רגיש מבצע עיהבעל שליטה במידע או מעבד, לפי העניין,   )א(
מבצע עיבוד מידע הנושאי מידע לפחות, או  500,000 אודות על

נושאי מידע לפחות, ומתקיימים תנאי  1,000,000 אודות אישי על
), חובה עליו למנות בכתב נציג שמקום מושבו במדינת 2(24סעיף 

ישראל ואשר ישמש כתובת לפניות הרשות להגנת הפרטיות או 
 ליישום הוראות חוק זה.  נושאי המידע בכל הקשור

חובת מינוי נציג לפי סעיף קטן (א) לעיל לא תחול כאשר בעל   )ב(
  שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, הוא גוף ציבורי. 

  דברי הסבר

 3סעיף שואב השראה מ :42סעיף 
מטרתו לקבוע שבהתקיים אחת  .GDPR-ל

החלופות המפורטות בסעיף תהא תחולת 
- החוק חוץהוראות פרק ב' להצעת 

למנוע מבעלי  המטרה היאטריטוריאלית. 
שליטה במידע להתחמק מציות להוראות 
הצעת החוק על ידי העברת מידע אישי 
על נושאי מידע ישראלים לחוות שרתים 
הממוקמות במדינות שאינן מחייבות 

המוגדרת  לרמההגנת פרטיות ברמה דומה 
  בהצעת החוק.

טריטוריאלית של פרק -חוץהחלה צורך ל
אינטרנט או כתובת האתר בכך שאין די  ב'
שליטה במידע או הדוא"ל של בעל ה
עיבוד שאו ישראל בלקהל זמינים מעבד ה

. ה העבריתבשפהמידע האישי נעשה 
אפשרות ליצור קשר הלעומת זאת, מתן 

המעבד עם עם בעל השליטה במידע או 
דרך אתר אינטרנט בשפה העברית; מתן 

רות בשפה אפשרות להזמין טובין או שיה
במטבע העברית או באמצעות תשלום 

הצגת פרסומות המדגישות  ,ישראלי
מעבד יש ללבעל שליטה במידע או ש

לקוחות או משתמשים של השירות או 
 הטובין בתחומי מדינת ישראל; תשלום

יוצג האתר למנוע חיפוש בתמורה לכך ש
במיקום גבוה בתוצאות החיפוש בתגובה 

ל אלה כ –לשאילתות חיפוש מישראל 
מלמדים על כוונתו של בעל שליטה 

מעבד להציע שירות או של במידע או 
  טובין לנושאי מידע בישראל. 

 27סעיף שואב השראה מ :52סעיף 
להקל על אכיפת מטרתו  .GDPR-ל
חוק גם על תאגידי הצעת השב הוראותה

ענק בינלאומיים שאין להם נציגות 
הימנע מפגיעה ול משפטית מקומית

רת שחקנים בינלאומיים הדמבתחרות ו
  .מתחומי מדינת ישראל
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פרק ג: הרשות להגנת הפרטיות וסמכויות פיקוח, אכיפה ובירור 
  מינהלי

  סימן א': הרשות להגנת הפרטיות

   : 26  סעיף
ראש 

הרשות 
להגנת 

הפרטיות
…

 

מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות להתמנות לשופט של בית משפט 
מות, לנהל את הרשות מחוזי ומונה על ידי הממשלה, בהודעה ברשו

 להגנת הפרטיות. 

   : 27  סעיף
תקציב 
הרשות

 

תקציב הרשות להגנת הפרטיות ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף 
 22;1985-תקציב נפרד, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

הממונה על סעיף תקציב זה לעניין החוק האמור יהיה ראש הרשות 
  להגנת הפרטיות.

   : 28  סעיף
עסקאות 
הרשות

 

ביצוע הוראות חוק זה, מורשה ראש הרשות להגנת הפרטיות, יחד לצורך 
 5ו  4עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 

למעט עסקאות במקרקעין,  1951,23–לחוק נכסי המדינה, התשי"א
  ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

   : 29  סעיף
עובדי 

הרשות 
להגנת 

הפרטיות

 

שות להגנת הפרטיות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם עובדי הר  )א(
ואולם ראש  1959,24-הוראות חוק שירות המדינה (מנויים), התשי"ט

, יחד עם חשב הרשות, לייצג המשפטים הרשות מורשה, באישור שר
 את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

ת עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות ראש הרשות להגנת הפרטיו  )ב(
  ובפיקוחו.

  דברי הסבר

סעיפים אלו שואבים  :62-29 סעיפים
(ד) לחוק הגנת 10השראה מסעיפים 

ב לחוק 41א, 41, 41הפרטיות הקיים, 
 ,1988–ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

- ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א19-א19-ו
להקנות לראש הרשות . מטרתם 1981

להגנת הפרטיות כלים שיאפשרו לו 
פעולה מינהלי ותקציבי  וליחידתו חופש

יסייעו בביצוע תפקידיו המורכבים. ש
תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב 

ראש הרשות להגנת  .בסעיף נפרד
של  הפרטיות יהיה הממונה על ביצועו

 ם שלכך תובטח עצמאותו, התקציב

ראש הרשות בניהול הרשות של הרשות ו
ובהפעלת התקציב שיוקצה לפעולותיה. 

להתקשר בעסקאות  ראש הרשות יוסמך
לפעולת הרשות. לבסוף, ראש  כנדרש

הרשות יוסמך לטפל בענייניה המינהליים 
עובדי הרשות יהיו עובדי  אךשל הרשות, 

עובדי הרשות יחויבו  לפיכךמדינה. 
בנורמות המהותיות והאתיות של עובדי 
המדינה ויהיו כפופים לחוק שירות 

 . בד בבד1959–המדינה (מינויים), התשי"ט
לרשות להגנת הפרטיות יכולת  קנהתו

  ניהול אוטונומית מסוימת. 
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   : 30  סעיף
תפקידי 
הרשות 
להגנת 

הפרטיות

 

 –תפקידי הרשות יהיו   )א(

 לפקח על ביצוע הוראות חוק זה; )1(

לחקור חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה ולהביא את העבריין  )2(
 לדין;

 לנקוט הליכי אכיפה מינהלית נגד מפר לפי הוראות חוק זה; )3(

ציבורית להגנת הפרטיות באמצעות חינוך,  לטפח תודעה )4(
הדרכה והסברה, ככל שתפקיד זה אינו מוטל על רשות ציבורית 

 אחרת הפועלת על פי דין;

לטפל בתלונות שיש בהן ממש על הפרת הוראות חוק זה או  )5(
 על פגיעה אחרת בפרטיות נושא מידע;

 לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני הגנת הפרטיות; )6(

 שלה בכל הקשור ביישום מטרות חוק זה;לייעץ לממ )7(

לטפל בכל עניין אחר הקשור להגנת הפרטיות ואשר לא הוטל  )8(
 בדין על רשות אחרת.

הגיעה לראש הרשות להגנת הפרטיות תלונה בעניין שבו לפי חיקוק   )ב(
יש לרשות אחרת סמכות לפיקוח ולנקיטת אמצעים בעקבות בירור 

תלונה, ורשאי הוא אף תלונה, ייוועץ באותה רשות לפני שיטפל ב
להעביר את התלונה אליה; העביר ראש הרשות להגנת הפרטיות 
את התלונה כאמור, תודיע הרשות אליה הועברה התלונה לראש 

 הרשות להגנת הפרטיות על תוצאות הטיפול.

 1ראה ראש הרשות להגנת הפרטיות כי מטרות החוק לפי סעיף   )ג(
או כרוכות בהליך  מושפעות, כרוכות או עלולות להיות מושפעות

פלוני שלפני בית משפט, רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב 
באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות 

  זאת מטעמו;

  דברי הסבר

 מבוססהסעיף  ו שלעיקר :03סעיף 
לחוק הגנת הצרכן,  20על סעיף 

דמיון שיש מתוך הבנה  ,1981–התשמ"א
להגנת הצרכן וסחר הוגן  רב בין הרשות

. הדמיון בין לבין הרשות להגנת הפרטיות
בקהלי היעד בא לידי ביטוי  שתי הרשויות

, פועלת מולם הרשויותכל אחת מן ש
בסוג ההליכים שהן מוסמכות לנהל 

 הן אמורות להגןשובטיפוסי הזכויות 
סעיף ה ,. בשונה מחוק הגנת הצרכןעליהן
ת את תפקידי הרשות ולא רק אמעגן 

ח 18בדומה לסעיף  ,תפקידי ראש הרשות
לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 

לחוק הרשות  5סעיף לו ,1988–התשמ"ח
  . 1990–השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן

לחוק  8שואב השראה מסעיף ) 7((א)ק "ס
לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית 

העמיק מטרתו ל .1984–תשמ"דהבתעשיה, 
ניות הממשלה את המתאם בין מדי

הרשות להגנת הפרטיות, הן  של לפעילות
ברמה הכללית והן ברמה היישומית 
הפרטנית, באמצעות הסמכת הרשות 
להגנת הפרטיות לייעץ לממשלה בכל 

ק (ג) "מטרות החוק. ס של יישוםלהקשור 
לפקודת סדרי  1סעיף שואב השראה מ

הדין (התייצבות היועץ המשפט לממשלה) 
להבטיח את הצגת  מטרתו .[נוסח חדש]

האינטרס הציבורי שבהגנה על הזכות 
לפרטיות על ידי אנשי מקצוע מומחים 

 בכלל זהבהליכים משפטיים,  בתחום
המתנהלים נגד הרשות  ההליכים

   המחוקקת או המבצעת.
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   : 31  סעיף
שיתוף 

פעולה עם 
רשות חוץ

 

 מצא ראש הרשות להגנת הפרטיות כי התקיימו כל אלה:  )א(

 גנת הפרטיות בקשה לסיוע;רשות חוץ הגישה לרשות לה )1(

נושא הבקשה לסיוע עשוי להיות הפרה של דיני הגנת  )2(
הפרטיות שרשות חוץ, שהגישה את הבקשה, מופקדת על 

 ביצועם, אכיפתם ופיקוחם;
 רשאי הוא לקבוע כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות סעיף זה.

לא תיעשה פעולה מכוח הוראות סעיף זה אם היא עלולה, לדעת   )ב(
משפטי לממשלה, לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בביטחונה, היועץ ה

 באינטרס החיוני לה, בתקנת הציבור או בחקירה תלויה ועומדת.

כדי להבטיח מתן סיוע לרשות חוץ, יהיו חוקר, מפקח או עובד   )ג(
, רשאים להשתמש בסמכויות לפי 33מדינה שהוסמך לכך לפי סעיף 

עניין, ובסמכויות לפי , שהוסמכו לבצען, לפי ה37עד  34סעיפים 
לחוק סדר הדין הפלילי  3לפקודת מעצר וחיפוש וסעיף  43סעיף 

 –(בסעיף זה  2007–נתוני תקשורת), התשס"ח –(סמכויות אכיפה 
ובלבד שנושא בקשת  חוק נתוני תקשורת) בשינויים המחויבים

הסיוע עשוי להיות נתון לחקירה כעבירה פלילית לפי חוק זה, ואם 
תיעשה הפעלת הסמכויות  –קשה לסיוע הוא פיקוח הנושא של הב

 בלבד. 34לפי סעיף 

קבע ראש הרשות להגנת הפרטיות כי על הבקשה לסיוע יחולו   )ד(
הוראות סעיף זה, ומידע אישי או מסמך שמבוקשים בבקשה לסיוע 
מצויים בידי הרשות להגנת הפרטיות, רשאי מי שראש הרשות 

ר לרשות החוץ את המידע להגנת הפרטיות הסמיכו לכך בכתב להעבי
 האישי או המסמך או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו.

) לעיל אלא דלא יועבר מידע אישי או מסמך בהתאם לסעיף קטן (  )ה(
אם שוכנע ראש הרשות להגנת הפרטיות כי הוא ישמש אך ורק 

 למטרה שלשמה נמסר.

אש ) לעיל, רשאי רדהועבר מידע אישי או מסמך לפי סעיף קטן (  )ו(
הרשות להגנת הפרטיות לאשר לרשות חוץ להעביר מידע אישי או 
מסמך לשם ביצוע ואכיפה של דיני הגנת הפרטיות ופיקוח על 
ביצועם, לרשות ממשלתית אחרת או לרשות שהוקמה מכוח הסכם 
בין מדינות ורשאי הוא להתנות העברת מידע אישי או מסמך כאמור 

 בתנאים.

אי להורות שפעולה לפי סעיף זה ראש הרשות להגנת הפרטיות רש  )ז(
לא תיעשה לפי בקשת רשות חוץ, אשר מנועה או נמנעה מביצוע 

 פעולה דומה לבקשת הרשות להגנת הפרטיות.

לרשות או מסמך שנמסרו , ידיעה על אף האמור בכל דין, מידע אישי  )ח(
רשות חוץ או שהתקבלו, שנאספו או שנוצרו בעקבות בקשה על ידי 

 האו מסמך שהוגש, ידיעה מידע אישי לסיוע או בקשה לקבלת
לרשות להגנת הפרטיות על ידי רשות חוץ, לרבות הבקשה עצמה, 
רשאית הרשות להגנת הפרטיות שלא להעבירם לצד שלישי; אין 
בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה 

  לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.
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   : 32  סעיף
הוועדה 
המייעצת

 

 שר המשפטים ימנה ועדה מייעצת שתפקידה:  )א(

דרישתו, בכל עניין  )1( הפרטיות, לפי  להגנת  הרשות  לראש  לייעץ 
הנוגע להגנת הפרטיות, וכן לייעץ לו בהכנת הדין וחשבון 

 ובהכנת תוכנית העבודה של הרשות; 74השנתי כאמור בסעיף 

לדון בנושאים נוספים בנוגע ליישום הוראות חוק זה שיש  )2(
 בות בעיסוק הרשות להגנת הפרטיות בהם.לדעתה חשי

 הוועדה המייעצת תהיה בת חמישה חברים והם:  )ב(

 עובד משרד המשפטים בדרגה ___; )1(

פחותה מדרגת  )2( שאינה  בדרגה  והתעשייה  הכלכלה  משרד  עובד 
 סגן מנהל כללי;

האקדמי של מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו  )3( הסגל  חבר 
 25;5819–בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

שני נציגי ציבור מקרב מוסד, מכון או ארגון, אשר אחד מהם  )4(
לפחות יהיה נציג מתחום תעשיית הטכנולוגיה והשני יעסוק 
באחד מהתחומים האלה: צרכנות, משפט, כלכלה או מדיניות 

 ציבורית;

ימנה את אחד מחברי הוועדה המייעצת להיות יושב  המשפטים שר  )ג(
 ראש הוועדה.

ת ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור חברי הוועדה המייעצ  )ד(
  למנותם, ובלבד שלא יכהנו שלוש תקופות רצופות.

  דברי הסבר

- ל 50מסעיפים ה אשואב השר :13סעיף 
GDPR לחוק ניירות ערך  9יא54–1יא54-ו

  . 1968–תשכ"חה

פגיעה בזכות לפרטיות, בעיקר פרטיות 
 להיות חוצת גבולות יכולהבמידע, 

 אנליטיקהקיימברידג' למשל, בפרשת (
אלף משתמשי  47-נחשף מידע אישי על כ

שיתוף פעולה בין  .)26פייסבוק מישראל
רשויות הגנת פרטיות ברחבי העולם הוא 

לאפשר  כדי – כורח המציאותאפוא 
 אכיפה יעילה של דיני הגנת הפרטיות. 

הצורך בשיתוף מידע אישי בין רשויות 
מדינתיות קיבל הכרה בינלאומית 

קח לֶ  2017,27ה מספטמבר בהחלט
רשויות  והלימהחקירה המשותפת שנ

אוסטרליה של  ,קנדהשל הגנת הפרטיות 
חשיפת מידע  ענייןב של ארצות הבריתו

משתמשי האתר על אישי ומידע רגיש 
   28."אשלי מדיסון"

הסעיף שואב השראה מסעיף  :23סעיף 
 .1981–תשמ"חהא לחוק הגנת הצרכן, 22

 ה"כחושה" במקום ההתייחסותהוא בא 
א לחוק הגנת הפרטיות הקיים, 10בסעיף 

הסטטוטורית של שהתמקד רק בחובתה 
מועצה הציבורית להגנת הפרטיות ה

להעיר את הערותיה על דוח רשם מאגרי 
. מטרת הסעיף לעגן בחוק את המידע

ולקבוע את הקמת הוועדה המייעצת 
תוך הכרה מסמכויותיה במפורש, 

 עלפים לדון גם בנושאים נוסבסמכותה 
ש ראש הרשות להגנת ואלו שידר
דיון ללדעתה יש חשיבות  אםהפרטיות, 

 שלהעיסוק לו רשות להגנת הפרטיותב
את למנוע  המטרה היא. בנושאים אלו

שראש הרשות להגנת הפרטיות האפשרות 
ירוקן את תפקידה של הוועדה המייעצת 

 מתוכן.
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   : 33  סעיף
הסמכת 

חוקר או 
מפקח

 

י להסמיך חוקר או מפקח, מבין ראש הרשות להגנת הפרטיות רשא  )א(
עובדי המדינה, לביצוע סמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, אם 

 התקיימו בו כל אלה:

משטרת ישראל הודיעה, בתוך שלושה חודשים מפנייתו של  )1(
ראש הרשות להגנת הפרטיות אליה, כי היא אינה מתנגדת 
להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

 י;הפליל

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו  )2(
ת השר לביטחון מלפי חוק זה, כפי שהורה שר המשפטים בהסכ

הפנים, ולעניין הפעלת סמכויות חדירה לחומר מחשב או 
הוא בעל תפקיד המיומן  – 36-35העתקתו כאמור בסעיפים 

 לביצוע פעולות כאמור;

, ככל שהורה שר המשפטים הוא עומד בתנאי כשירות נוספים )3(
 בהסכמת השר לביטחון הפנים.

הסמכתו של מפקח או חוקר לפי סעיף זה תהיה בתעודה החתומה   )ב(
בידי ראש הרשות להגנת הפרטיות, שמעידה על תפקידו כמפקח או 

  כחוקר ועל סמכויותיו לפי חוק זה.

  דברי הסבר

(ה) להצ"ח 10מבוסס על סעיפים  :33סעיף 
א(ג) לחוק הגנת הצרכן. 20-ו 13תיקון מס' 

ראש הרשות מטרת הסעיף לקבוע ש
להגנת הפרטיות יהיה רשאי להסמיך 

עובדי המדינה,  מקרבחוקר או מפקח, 
לפי האכיפה והפיקוח לביצוע סמכויות 

תנאי הסמכה הצעת החוק, וכן לקבוע 
דגש על הכשרה בהולמים למפקח ולחוקר, 

ראויה לצורך הפעלת סמכות חדירה 

הסעיף אינו מגביל את . לחומר מחשב
תוקף הכשרתו של חוקר או מפקח, 

חוק הגנת הצרכן, בא(ג) 20בדומה לסעיף 
 המשפטים שראלא מסתפק בהסכמת 

לקבוע בתקנות תנאי כשירות נוספים, 
להבטחת למשל הכשרות עיתיות 

 ,המפקח לביצוע תפקידו של כשירותה
נוכח השינויים הטכנולוגיים לבעיקר 

  מידע אישי. של בודעיההתדירים בתחום 
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  סימן ב': סמכויות פיקוח

   : 34  סעיף
סמכויות 
מפקח

 

ו', רשאי ראש -ולשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרקים ב', ד',   )א(
 –הרשות להגנת הפרטיות או מפקח שהוסמך על ידו 

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת  )1(
 זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

 דרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך;ל )2(

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו או למסור לו עותק  )3(
מחומר מחשב הכולל נתוני מערכת או מידע אישי מדגמי; מידע 
אישי מידגמי לפי סעיף זה לא ייאסף בהיקף העולה על הנדרש 

 למימוש תכליות הפיקוח.

סוד סביר להניח שנעשה בו עיבוד של להיכנס למקום שיש לו י )4(
מידע אישי, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא 

 לפי צו של בית משפט.

הממונה ימחק מידע אישי מדגמי, שנמסר או שנאסף לפי סעיף זה,   )ב(
כאשר אינו נדרש עוד באופן סביר להמשך הליכי הפיקוח, ולכל 

ופו, אלא אם כן היותר בתוך שלוש שנים ממועד מסירתו או איס
לצורך הליכים  המידגמי דרוש  האישי  המידע 

  סימן ג': סמכויות בבירור מינהלי

   : 35  סעיף
צו לחיפוש 

ולחדירה 
לחומר 
מחשב

 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות או לעובד המדינה שהוא הסמיך לכך 
בהודעה ברשומות, הכשיר לכהן כשופט של בית משפט מחוזי, יסוד 

ביר להניח כי בוצעה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור ס
מבית המשפט צו חיפוש ותפיסה או צו  לבקש, רשאי הוא 38בסעיף 

לפקודת המעצר והחיפוש,  24עד  23חדירה לחומר מחשב לפי סעיפים 
  ולבצעם בעצמו או באמצעות מפקח.

   : 36  סעיף
אופן ביצוע 

חדירה 
לחומר 
מחשב 

 והעתקתו

 

פוש, תפיסת חפץ וחדירה לחומר מחשב או העתקתו לפי על ביצוע חי
 45-ו 31, 28עד  26) ו (ב), 1(א)(24א, 23סימן זה, יחולו הוראות סעיפים 

וכן הוראות הפרק הרביעי, לפקודת המעצר והחיפוש, בשינויים 
המחויבים, ובשינויים אלה: הסמכויות הנתונות לשוטר יהיו נתונות 

צין יהיו נתונות לראש הרשות להגנת למפקח והסמכויות הנתונות לק
  .33הפרטיות ולעובד המדינה שהוא הסמיך כאמור בסעיף 

  דברי הסבר

) לחוק 1(ה10 פיםסעימבוסס על  :43ף סעי
 י להצ"ח תיקון23- הגנת הפרטיות הקיים ו

  .13 מס'

מבוססים על סעיפים  :63-ו 53סעיפים 
  .13יב להצ"ח תיקון מס' 23-יא ו23
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   : 37  סעיף
סמכויות 

, פהאכי
חקירה, 
עיכוב 
ותפיסה

 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות או לחוקר יסוד סביר לחשד   )א(
', או התעורר חשד כי אגב חקירה ושנעברה עבירה לפי פרקים ב' או 

 249-, ו246, 245, 244, 242בעבירה כאמור, נעברה עבירה לפי סעיפים 
תונות חוק העונשין) יהיו נ –(להלן  1977,29–לחוק העונשין, התשל"ז

לראש הרשות להגנת הפרטיות ולחוקר כל סמכויות הפיקוח לפי 
 –סימן ב', וכן רשאים הם 

לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו  )1(
ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו 

 30לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 3-ו 2הוראות סעיפים 
–ק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"בוהוראות חו

 בשינויים המחויבים; 2002,31

לתפוס כל חפץ שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חפץ הקשור  )2(
 לעבירה כאמור;

לבקש מבית המשפט צו חיפוש ותפיסה או צו חדירה לחומר  )3(
לפקודת המעצר והחיפוש,  24עד  23מחשב לפי סעיפים 

 ולבצעו.

סת חפץ וחדירה לחומר מחשב או העתקתו על ביצוע חיפוש, תפי  )ב(
 45-ו 31, 28עד  26(ב), -) ו1(א)(24א, 23לפי סעיף זה יחולו סעיפים 

וכן הוראות הפרק הרביעי לפקודת המעצר והחיפוש, בשינויים 
המחויבים, ובשינויים אלה: הסמכויות הנתונות לשוטר יהיו נתונות 

ראש הרשות להגנת לחוקר והסמכויות הנתונות לקצין יהיו נתונות ל
 .33הפרטיות ולעובד המדינה שהוא הסמיך כאמור בסעיף 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות או לחוקר יסוד סביר לחשד   )ג(
', או התעורר חשד כי אגב ושאדם עבר עבירה לפי פרקים ב' או 

, 245, 244, 242חקירה בעבירה כאמור, נעברה עבירה לפי סעיפים 
רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו  32לחוק העונשין, 249-, ו246

ומענו או כדי לחוקרו במקום הימצאו; היה הזיהוי בלתי מספיק או 
שלא ניתן לחקור את אותו אדם במקום הימצאו, רשאי ראש הרשות 
להגנת הפרטיות או החוקר לדרוש מאותו אדם להתלוות אליו 
למשרדי ראש הרשות להגנת הפרטיות או לזמנו למשרדי הרשות 

הגנת הפרטיות למועד אחר שיקבע. מי שזומן למשרדי ראש ל
הרשות להגנת הפרטיות יתייצב במועד שזומן אליו; על עיכוב לפי 

לחוק  74עד  72-ו 67, 66סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים 
המעצרים, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה: הסמכויות הנתונות 

הנתונות לקצין הממונה יהיו  לשוטר יהיו נתונות לחוקר והסמכויות
 נתונות לראש הרשות להגנת הפרטיות.

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות או לחוקר יסוד סביר לחשד   )ד(
', או התעורר חשד כי אגב חקירה ושנעברה עבירה לפי פרקים ב' או 

 249-, ו246, 245, 244, 242בעבירה כאמור, נעברה עבירה לפי סעיפים 
וא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לחוק העונשין, רשאי ה

לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום 
הימצאו; וכן רשאי הוא לזמן אותו למשרדי ראש הרשות להגנת 
הפרטיות למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות; מי 

הפרטיות, יתייצב  שזומן למשרדי ראש הרשות להגנת
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מועד שזומן אליו; על עיכוב לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות ב
לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים,  74עד  72-ו 68סעיפים 

ובשינוים אלה: הסמכויות הנתונות לשוטר יהיו נתונות לחוקר 
והסמכויות הנתונות לקצין הממונה יהיו נתונות לראש הרשות 

 להגנת הפרטיות.

(ד) יראו את משרדי ראש הרשות להגנת -ו לעניין סעיפים קטנים (ג)  )ה(
הפרטיות שראש הרשות הכריז עליהם בהודעה ברשומות, כ"תחנת 

  משטרה" לעניין הוראות חוק המעצרים.

: אמצעי אכיפה מינהליים   פרק ד

  סימן א': עיצום כספי

   : 38  סעיף
עיצום 
כספי

 

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי   )א(
הפרטיות להטיל עליו עיצום כספי בסכום של  ראש הרשות להגנת

 __: בסכום של –__, ואם המפר הוא תאגיד 

עיבד מידע אישי מבלי שמילא את חובת מתן הודעה, בניגוד  )1(
 ;9להוראות סעיף 

הפר את זכותו של נושא מידע לחזור בו מהסכמתו, בניגוד  )2(
 ;10להוראות סעיף 

אישי על נושא מידע לעיין במידע מזכויות  הפר את זכות )3(
לקבל הסבר, לתקן, לנייד או למחוק מידע אישי על אודותיו, 
 בהתאמה; 15-ו 14, 13, 12; 11 פיםבניגוד להוראת סעיאודותיו, 

 ;16או בניגוד להוראות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף 

סירב לבקשת נושא מידע למימוש זכות מזכויות נושא המידע  )4(
(ג), ולא הודיע 15(ו) או 14), ד(13(ה) עד (ח), 11כאמור בסעיפים 

 ).ד(16לפי סעיף כנדרש על כך לנושא המידע 

הפר אדם הוראה מההוראות חוק זה, כמפורט להלן, רשאי ראש   )ב(
הרשות להגנת הפרטיות להטיל עליו עיצום כספי בסכום של __, 

 __: בסכום של –ואם המפר הוא תאגיד 

ת עיבד מידע אישי שלא למטרה לשמה נמסר, בניגוד להוראו )1(
 ;7סעיף 

לא תיכנן, עיצב או הפעיל את מערכות עיבוד המידע האישי  )2(
שיבטיחו את התאמתן להוראות חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 

19; 

לא הכין תסקיר השפעה על הפרטיות, בניגוד להוראות סעיף  )3(
20; 

לא נקט אמצעים סבירים לאבטחת מידע אישי, בניגוד  )4(
 ;21להוראות סעיף 

על אירועי אבטחה, בניגוד להוראות סעיף לא תיעד או דיווח  )5(
22; 

לא מינה ממונה הגנת פרטיות במידע או הסמיכו לבצע את  )6(
  ;23תפקידיו, בניגוד להוראות סעיף 
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   : 39  סעיף
הפרה 

בנסיבות 
מחמירות

 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות יסוד סביר להניח כי הפר אדם   )א(
 , בנסיבות38הוראה מההוראות לפי חוק זה המפורטות בסעיף 

מחמירות, רשאי ראש הרשות להגנת הפרטיות להטיל עליו עיצום 
כספי לפי הוראות פרק זה, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום 

 .38הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיף 

נושאי  100,000הפרה הנוגעת ל  –בסעיף זה, "נסיבות מחמירות"   )ב(
  מידע לפחות, או הפרה הנוגעת למידע רגיש.

  ברי הסברד

יג להצ"ח 23מבוסס על סעיף  :73סעיף 
 46בהשראת סעיף אך , 13תיקון מס' 

–תשמ"חהלחוק ההגבלים העסקיים, 
לחוק ניירות ערך,  56וסעיף  ,1988
סמכות האכיפה הנתונה , 1968–תשכ"חה

לראש הרשות להגנת הפרטיות לפי הסעיף 
לביצוע חקירה גם הורחבה גם או לחוקר 

בירות לפי חוק זה בעבירות נלוות לע
(שיבוש  244(השמדת ראיה),  242(סעיפים 

 246(הדחה בחקירה),  245מהלכי משפט), 
(הטרדת עד) לחוק  249-ו ),בעדות(הדחה 

). הרחבה זו של 1977-התשל"זהעונשין 
לא שסמכות האכיפה נועדה למנוע מצב 

מנוהלת חקירה במכלול השלם של 
 העבירות בנימוק שהעבירה הנלווית אינה

חקירת  ולכן אינה מצדיקהחמורה מספיק 
את מגדיר אפוא משטרה נפרדת. הסעיף 

הרשות להגנת הפרטיות כרשות חקירה 
עצמאית, בדומה לרשות לניירות ערך 

מאפשר  ואף ,ולרשות להגבלים העסקיים
לחוקריה לחקור חשדות לשיבוש הליכי 
חקירה מסוגים שונים כאשר מתעורר 

הוראה זו  חשד שנעשו פעולות לשיבושה.
עולה בקנה אחד עם מגמת המחוקק 

  להקשות על שיבוש הליכי משפט. 

יט 23מבוסס על הוראת סעיף  :83סעיף 
ושואב השראה  13 מס' להצ"ח תיקון

לחוק הגנת  1מהוראות סימן א בפרק ה
, המעגן את המודל 1981–הצרכן, התשמ"א

 כשווי העדכני ביותר לסמכות אכיפההע
 

גנת הצרכן שהם מינהלית בהקשרים של ה
 ומספראופי מבחינת  רבבעלי דמיון 

לפגיעות אפשריות  ההפרות האפשריות
מודל זה בא במקום . בזכות לפרטיות

יט 23בסעיף המוצע המסורבל המודל 
   .13 להצ"ח תיקון מס'

בגינן יוטל שההפרות הסעיף מונה את 
הדין המהותי הוראות על פי  עיצום כספי

ו מאמץ את אינ . לפיכך הואהצעת החוקב
 ),7יט(ג)(23), 2יט(ד)(23, טז(ב)23סעיפים 

להצ"ח תיקון ) 12), (11), (10), (9יט(ג)(-ו
העוסקים בהפרת חובות הנוגעות  13מס' 

  לרישום מאגרי מידע ולדיוור ישיר. 
בדומה להבחנה המוצעת גם היום בהצ"ח 

בחין בין הפרות מ 38סעיף , 13תיקון מס' 
ל נושא כיבוד זכויותיו שלהקשורות 

לבין הפרות  , המנויות בס"ק (א),המידע
בעל שליטה במידע  של הקשורות לחובות

עיבוד המידע האישי,  ולדרךמעבד של ו
 ה שלהתווילתנאים המקדימים לעיבודו ול

בס"ק  המנויים, אופן עיבוד המידע האישי
   (ב).

ד לחוק 22מבוסס על סעיף  :39סעיף 
הטלת עיצום כספי ומאפשר  הגנת הצרכן

הסכום הקבוע להפרה ן בסכום גבוה מ
. בדרך זו כאשר מדובר בנסיבות מחמירות

להקשיח את הענישה המינהלית אפשר 
של נושאי  גדולכאשר מדובר במספר 

עלולים להיפגע או כאשר מדובר שמידע 
בלי לאמץ את ההסדר  – במידע רגיש

 13מס' המסורבל המוצע בהצ"ח תיקון 
 .לסכום הבסיסי ולכפולותיו באשר
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   : 40  סעיף
הודעה על 
כוונת חיוב

 

לראש הרשות להגנת הפרטיות יסוד סביר להניח כי הפר אדם  היה  )א(
 –(בפרק זה  38הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 

המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף או לפי 
, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי 39סעיף 
 הודעה על כוונת חיוב). –ק זה (בפר

בהודעה על כוונת חיוב יציין ראש הרשות להגנת הפרטיות, בין   )ב(
 השאר, את אלה:

המעשה), המהווה את ההפרה,  –המעשה או המחדל (בפרק זה  )1(
 ומועד ביצועו;

 סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו; )2(

זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני ראש הרשות להגנת  )3(
 ;41ות לפי הוראות סעיף הפרטי

שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה  )4(
 .43חוזרת לפי הוראות סעיף 

   : 41  סעיף
זכות טיעון

 

רשאי  40מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף   )א(
לעניין הכוונה להטיל עליו  ,לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה

 ימים ממועד מסירת ההודעה. 45בתוך עיצום כספי ולעניין סכומו, 

ראש הרשות להגנת הפרטיות רשאי, לבקשת המפר, להאריך את   )ב(
 45התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת שלא תעלה על 

 ימים.

   : 42  סעיף
החלטת 

ראש 
הרשות 
להגנת 

הפרטיות 
ודרישת 
תשלום

 

ראש הרשות להגנת הפרטיות יחליט, לאחר ששקל את הטענות   )א(
, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא 41עיף שנטענו לפי ס

 .44להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 

 –החליט ראש הרשות לפי סעיף קטן (א)   )ב(

ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם  –להטיל על המפר עיצום כספי  )1(
דרישת תשלום), שבה יציין, בין  –את העיצום הכספי (בפרק זה 

יצום הכספי המעודכן ואת התקופה השאר, את סכום הע
 ;46לתשלומו כאמור בסעיף 

ימסור לו הודעה על כך,  –שלא להטיל על המפר עיצום כספי  )2(
 בכתב.

בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט ראש הרשות   )ג(
 להגנת הפרטות את נימוקי החלטתו.

בתוך התקופה  41לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף   )ד(
האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום 

 אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
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   : 43  סעיף
הפרה 

נמשכת 
והפרה 
חוזרת

 

בהפרה נמשכת, יווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה,   )א(
החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, 

הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור  הפרת –"הפרה נמשכת" 
, לאחר שנמסרה למפר דרישת תשלום בשל הפרת אותה 38בסעיף 

הוראה או לאחר שנמסרה למפר התראה מינהלית כמשמעותה 
, בשל הפרת אותה הוראה וההתראה לא בוטלה כאמור 49בסעיף 
 .50בסעיף 

בהפרה חוזרת יווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום   )ב(
הפרת  –השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" 

(א), בתוך שנתיים 38הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 
מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום 

בתוך  –(ב) 38כספי או שבשלה הורשע, ולעניין הפרות לפי סעיף 
 אלה. תשעה חודשים מהפרה קודמת של הוראות

   : 44  סעיף
סכומים 
מופחתים

 

ראש הרשות להגנת הפרטיות אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום   )א(
הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן 

 (ב).

שר המשפטים רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם   )ב(
יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים 

 זה, ובשיעורים שיקבע. בסימן

   : 45  סעיף
סכום 

מעודכן של 
הפיצוי 
הכספי

 

ביום מסירת  78לפי סעיף העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן 
דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני ראש 

ביום מסירת  –(ד) 42הרשות להגנת הפרטיות כאמור בסעיף 
משפט לעניינים ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית ה

מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור ועוכב 
תשלומו של העיצום הכספי בידי ראש הרשות להגנת הפרטיות או 

יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום  –בית המשפט 
 ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

  דברי הסבר

-כ23על סעיפים  יםמבוסס :04-64 סעיפים
 ומותאמים 13להצ"ח תיקון מס'  הכ23

לחוק הגנת  1להוראות סימן א בפרק ה'

מציג מתווה ש ,1981–הצרכן, התשמ"א
על ידי  עיצום כספי תמעודכן יותר להטל

  .רשות מינהלית
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   : 46  סעיף
המועד 

לתשלום 
העיצום 
הכספי

 

ימים מיום מסירת דרישת  45המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 
  .42התשלום כאמור בסעיף 

   : 47  סעיף
הפרשי 
ריבית 
והצמדה

 

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי לתקופת 
הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, 

  הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו. –(בפרק זה  196133–התשכ"א

   : 48  סעיף
גבייה

 

יחול חוק המרכז לגביית עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו 
  1995.34–קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה

  סימן ב': התראה מינהלית

   : 49  סעיף
התראה 
מינהלית

 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות יסוד סביר להניח כי אדם הפר   )א(
, והתקיימו נסיבות 38הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 

הוא, במקום שקבע ראש הרשות להגנת הפרטיות בנהלים, רשאי 
להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי 
הוראות סימן א', להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן 

 זה.

בהתראה מינהלית יציין ראש הרשות להגנת הפרטיות מהו המעשה   )ב(
המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי 

ו יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל אם ימשיך בהפרה א
, וכן 43הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 

יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות 
  .50סעיף 

   : 50  סעיף
בקשה 

לביטול 
התראה 
מינהלית

 

רשאי הוא לפנות  49נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף   )א(
ימים,  45, בתוך או בעל פה להגנת הפרטיות, בכתבלראש הרשות 

 בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

 המפר לא ביצע את ההפרה; )1(

 המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה. )2(

קיבל ראש הרשות להגנת הפרטיות בקשה לביטול התראה מינהלית,   )ב(
את ההתראה או לדחות  לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל

את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה; החלטת ראש הרשות 
 להגנת הפרטיות תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

  דברי הסבר

מבוססים על סעיפים  :64-84 סעיפים
 13כח להצ"ח תיקון מס' 23-כו23

 1להוראות סימן א בפרק ה' ומותאמים
  . 1981-לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א

כט 23פים מבוסס על הוראת סעי :49סעיף 
יג לחוק הגנת 22-ו 13 'להצ"ח תיקון מס

לאישור הנהלים לעניין ההסדר  הצרכן
ראש הרשות להגנת  על ידישיקבעו 

היועץ המשפטי  ובאישורהפרטיות 
  לממשלה. 

 יד22-ל ו23 פיםמבוסס על סעי :05סעיף 
  לחוק הגנת הצרכן.
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   : 51  סעיף
הפרה 

נמשכת 
והפרה 
 חוזרת
לאחר 
 התראה

 

נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך   )א(
להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו ראש 
הרשות להגנת הפרטיות דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור 

(א); דרישת תשלום אינה גורעת מזכותו של המפר לטעון 43בסעיף 
ם העיצום הכספי ולעניין הימשכות לעניין סכו 41כאמור בסעיף 

 , בשינויים המחויבים.42-ו 41ההפרה, וייחולו הוראות סעיפים 

נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר   )ב(
והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום 
 מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת

(ב), וראש הרשות להגנת הפרטיות ימסור למפר 43סעיף  לעניין
  בשל ההפרה החוזרת. 40הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 

  סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

   : 52  סעיף
התחייבות 

להימנע 
מהפרה 

והפקדת 
עירבון

 

היה לראש הרשות להגנת הפרטיות יסוד סביר להניח כי אדם הפר   )א(
, והתקיימו נסיבות 38זה, כאמור בסעיף הוראה מההוראות לפי חוק 

המנויות בנהלים שקבע ראש הרשות להגנת הפרטיות, רשאי הוא 
להציע למפר, בהודעה בכתב, להגיש לו כתב התחייבות ועירבון 
מסוג שייקבע בנהלים, לפי הוראות סימן זה, במקום שיוטל עליו 

 עיצום כספי לפי הוראות סימן א'.

מפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בכתב ההתחייבות יתחייב ה  )ב(
בסעיף קטן (א), ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה בתוך 
תקופה שיקבע ראש הרשות להגנת הפרטיות, שתחילתה ביום 
מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שהתקופה האמורה 

 תקופת ההתחייבות). –לא תעלה על שנתיים (בסימן זה 

הפרטיות רשאי לדרוש כי המפר יכלול בכתב ראש הרשות להגנת   )ג(
ההתחייבות תנאים נוספים שעליו לעמוד בהם בתקופת ההתחייבות 

 לשם הקטנת הנזק שנגרם מההפרה או מניעת הישנותה.

נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי ראש הרשות להגנת   )ד(
הפרטיות עירבון בסכום העיצום הכספי שראש הרשות להגנת 

רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב  הפרטיות היה
  .44בקיומן של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי סעיף 

  דברי הסבר

לא להצ"ח 23מבוסס על סעיפים  :51סעיף 
  טו לחוק הגנת הצרכן. 22-ו 13תיקון מס' 

לג 23-לב ו23מבוסס על סעיפים  :25סעיף 
 טז22על סעיפים ו 13להצ"ח תיקון מס' 

  יז לחוק הגנת הצרכן.22-ו
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   : 53  סעיף
תוצאות 

הגשת כתב 
התחייבות 
ועירבון או 
אי הגשתם

 

הגיש המפר לראש הרשות להגנת הפרטיות כתב התחייבות ועירבון   )א(
, 52ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף  45לפי סימן זה, בתוך 

 לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה.

פרטיות כתב התחייבות לא הגיש המפר לראש הרשות להגנת ה  )ב(
, ימציא 52ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף  45ועירבון בתוך 

לו ראש הרשות להגנת הפרטיות הודעה על כוונת חיוב בשל אותה 
 .40הפרה, לפי סעיף 

   : 54  סעיף
הפרת 

התחייבות

 

הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון לפי סימן זה והפר תנאי מתנאי   )א(
 יחולו הוראות אלה, לפי העניין:ההתחייבות, כמפורט להלן, 

המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה  )1(
יחלט ראש הרשות  –שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות 

להגנת הפרטיות את העירבון וימציא למפר דרישת תשלום 
 (א);43בשל ההפרה הנמשכת כאמור בסעיף 

הוראה חזר המפר והפר, במהלך תקופת ההתחייבות, את ה )2(
יחלט ראש הרשות  –שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות 

להגנת הפרטיות את העירבון ויראו את ההפרה הנוספת 
(ב); ראש הרשות להגנת 43כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 

הפרטיות ימציא למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה 
 החוזרת;  

הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב  )3(
יודיע ראש הרשות להגנת  – 52ההתחייבות כאמור בסעיף 

הפרטיות למפר על כוונתו לחלט את העירבון; המפר רשאי 
 לטעון את טענותיו לעניין זה, בכתב או בעל פה, כפי שיורה

ימים מיום הודעת  45ראש הרשות להגנת הפרטיות, בתוך 
ראש הרשות להגנת הפרטיות, וראש הרשות להגנת הפרטיות 

, לבקשת המפר, להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא רשאי
 ימים. 45תעלה על 

לעניין פרק זה, יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת   )ב(
 עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.

הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם   )ג(
ה נתן את כתב ההתחייבות, לא נוספת את ההוראה שבשל הפרת

יאפשר לו ראש הרשות להגנת הפרטיות להגיש כתב התחייבות נוסף 
 לפי הוראות סימן זה, בשל אותה הפרה.

   : 55  סעיף
השבת 
העירבון

 

עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי סימן זה, יוחזר לו, בתום 
 ; העירבון, למעט אם היה ערבותשהפקידתקופת ההתחייבות, העירבון 

בנקאית, יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום 
 החזרתו.
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סימן ד': הוראות כלליות

   : 56  סעיף
עיצום 

כספי בשל 
הפרה לפי 

חוק זה 
ולפי חוק 

אחר

 

הפרה של הוראה מהוראות לפי חוק זה המנויות  המהווהעל מעשה אחד 
צום ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעי 38בסעיף 

 כספי אחד.

  דברי הסבר

סעיפים מבוססים על  :35-65 סעיפים
על ו 13 מס' לז בהצ"ח תיקון23-לד23

כג לחוק הגנת 22-יט ו22-יז22סעיפים 
  הצרכן. 
 העוסק ,13מס' לח להצ"ח תיקון 23סעיף 

חלטת ראש הרשות ה של ביצועהבעיכוב 
להגנת הפרטיות לעניין הטלת עיצום 

ששולם או עיצום כספי  והחזרכספי 

במקרה של ערעור על  עירבון שהופקד
החלטת ראש הרשות להגנת הפרטיות 
להפעיל את סמכותו המינהלית לפי פרק 

הנושא שכן  לא אומץ בהצעת החוק, ,זה
צריך להיות מטופל במסגרת הדינים 

חוק בתי  –הכלליים, ובמקרה שלנו 
  .2000–המשפט לעניינים מינהלים, תש"ס
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   : 57  סעיף
פרסום 
לעניין 
 הטלת

עיצום 
כספי

 

הטיל ראש הרשות להגנת הפרטיות עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם   )א(
באתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות את הפרטים שלהלן, 
באופן שיבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה 

 להטיל עיצום כספי:

 דבר הטלת העיצום הכספי; )1(

ונסיבות ההפרה, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי  )2(
לרבות מספר נושאי המידע שמידע אישי על אודותיהם נחשף 

 או עלול להיחשף עקב ההפרה;

 סכום העיצום הכספי שהוטל; )3(

הנסיבות שבשלהן הופחת סכום  –אם הופחת העיצום הכספי  )4(
 העיצום ושיעורי ההפחתה;

 פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין; )5(

 אגיד.ככל שהמפר הוא ת –שמו של המפר  )6(

הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על   )ב(
החלטה בעתירה כאמור, יפרסם ראש הרשות להגנת הפרטיות, 
בפרסום לפי סעיף קטן (א), גם את דבר הגשת העתירה או הערעור 

 ואת תוצאותיהם.

), רשאי ראש הרשות להגנת 6על אף הוראות סעיף קטן (א)(  )ג(
מו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר הפרטיות לפרסם את ש

 נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה   )ד(
 –לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד 

  לתקופה של שנתיים.

  דברי הסבר

לט להצ"ח 23 פיםמבוסס על סעי :75סעיף 
  . לחוק הגנת הצרכן כא22-ו 13 'תיקון מס

כא 22הועדף ההסדר שבסעיף ק (א) "בס
 בו נקבעכמו כן  .לחוק הגנת הצרכן

עשה באתר האינטרנט של יהפרסום יש
יפורסם  הרשות להגנת הפרטיות ולא

או של משרד המשפטים האינטרנט  באתר
החלטת ראש הרשות  על פי אחרת בדרך

  להגנת הפרטיות.
 ,מידעמספר נושאי המבהיר ש) 2ק (א)("ס

נחשף או עלול  יהםעלשמידע אישי 
הוא מידע  ,להיחשף עקב ההפרה

של  דעתהשיקול  ה שללבחינרלוונטי ש
, ולכן העיצום הכספי ראש הרשות בהטלת

   כחלק מנסיבות ההפרה.יש לפרסמו 

לא  13לט(ו) להצ"ח תיקון מס' 23סעיף 
משום אומץ בהצעת החוק משום שיש בו 

 של תופגיעה בגמישו ההתערבות יתר
סמכויות העזר הנתונות בידי השר 

ראש הרשות להגנת בידי האחראי או 
הפרטיות. בחוק ההגבלים העסקיים 
ובחוק ניירות ערך, למשל, אין הוראה 
דומה לדרכי פרסום נוספות של דבר 

  הטלת עיצום כספי. 

את פרסום דבר הטלת מגביל ק (ד) "ס
שנים כאשר  4עיצום כספי לתקופה של 

הוטל על תאגיד ולשנתיים  העיצום הכספי
 .כאשר העיצום הכספי הוטל על אדם יחיד

ראש הרשות את  בכך מחייבהסעיף 
להגנת הפרטיות למחוק את הפרסום 

  .בתום התקופה האמורהמאתר האינטרנט 
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   : 58  סעיף
שמירת 
אחריות 
פלילית

 

תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב   )א(
לא יגרעו מאחריותו הפלילית של  התחייבות ועירבון, לפי פרק זה,

אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המפורטות בסעיף 
 , שהיא עבירה על חוק זה.38

על אף האמור בסעיף קטן (א), נמסרה למפר הודעה על כוונת חיוב,   )ב(
או התראה מינהלית או הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון, בשל 

וגש נגדו כתב אישום בשל אותו הפרה כאמור באותו סעיף קטן, לא י
מעשה, אלא אם כן התגלו עובדות או ראיות חדשות, המצדיקות 

 זאת.

שילם המפר עיצום כספי או הפקיד עירבון והוגש נגדו כתב אישום   )ג(
בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב), יוחזר לו הסכום ששילם או 
העירבון; הסכום ששילם המפר כאמור או עירבון, למעט ערבות 

קאית, יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו או בנ
 הפקדתו עד יום החזרתו.

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף   )ד(
הליכים לפי  ראש הרשות להגנת הפרטיותקטן (א), לא ינקוט נגדו 
  פרק זה בשל אותה הפרה.

   : 59  סעיף
אישור 
נהלים 

ופרסומם
…

 

טעונים אישור  52- ו 49הפרטיות לפי סעיפים הרשות להגנת  ראשנהלי 
היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי שהוא הסמיך לכך, 

  והם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות.

   : 60  סעיף
אצילת 
סמכויות

 

ראש הרשות להגנת הפרטיות רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פרק זה, 
(א), לסגנו או לעובד הרשות 52-) ו(א49למעט קביעת נהלים לפי סעיפים 

  להגנת הפרטיות האחראי לנושא העיצומים הכספיים.

  דברי הסבר

מ להצ"ח 23 פיםמבוסס על סעי :85סעיף 
. כב לחוק הגנת הצרכן22-ו 13תיקון מס' 

התאמה הועדף הנוסח -במקרים של אי
הקבוע בחוק הגנת הצרכן מתוך הנחה 

 הסעיף משקף אתשהוא העדכני ביותר. 
שי באכיפה פלילית לצד זו מהצורך המ
 מספר לצמצם את המטרה היאהמינהלית. 

ההפרות ה"משתלמות כלכלית" באמצעות 
ה"שוט" של האחריות הפלילית. עם זאת, 

את חוסר הוודאות הנלווה להפיג  כדי
המפר שלחשש מסיכון כפול, כלומר ממצב 

זוכה אינו חשוף לאכיפה מינהלית ו
עדיין חשוף  הוא לסופיות הדיון כי

לקבוע בנהלים , יש לסנקציה פלילית
לאכיפה פלילית  ברורים קריטריונים

  אכיפה מינהלית.לו
כד לחוק 22מבוסס על סעיף  :59סעיף 

סל -רתו ליצור סעיףמט .הגנת הצרכן
ראש הרשות  שקובעלאישור הנהלים 
חלופה  . הסעיף הואלהגנת הפרטיות

 בכל סעיף חוקזכור הצורך באישור לא
 13כפי שנעשה בהצ"ח תיקון מס'  ,טירלוונ

  לב. 23-כט(א) ו23בסעיפים 
כה לחוק 22מבוסס על סעיף  :06סעיף 

  הגנת הצרכן.
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  פרק ה: מסירת מידע אישי או ידיעות מאת גופיים ציבוריים

תנו הנוכחית לגיבוש הצעה לחוק הגנת שאינו בליבת עבוד ,הנושא מצריך מחקר נפרד
  .פרטיות חדש ומעודכן

  : עוולה אזרחית ועונשיןפרק ו

   : 61  סעיף
פגיעה 

 –בפרטיות 
עוולה 
אזרחית

…..

 

, או הוראה 15עד  13, 11, 9, 4הפרת הוראה מההוראות לפי סעיפים 
לעניין האופן והתנאים למימוש זכות לפי סעיפים  16שנקבעה לפי סעיף 

, היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח 15או  14, 13, 11
  יה בכפוף להוראות חוק זה.יחולו על 35חדש]

   : 62  סעיף
פגיעה 

 –בפרטיות 
עבירה

 

מאסר  –, דינו 4בסעיף  האמורותהפוגע בפרטיות זולתו באחת מהדרכים 
שנים; נעברה העבירה או היתה מכוונת כלפי קשישים, חסרי ישע או  5

הנתונים במצב של חולשה  נושאי מידעקטינים, או כלפי ציבור של 
 ינו של עובר העבירה מאסר שבע שנים.ד –ית או גופניתפששכלית, נ

  דברי הסבר

ב לחוק 31בא במקום סעיף  :16סעיף 
 4מבוסס על סעיף הגנת הפרטיות הקיים ו

, אך מרחיב לחוק הגנת הפרטיות הקיים
פגיעה  לכלאותו לכל פגיעה בפרטיות ו

  . נושא המידעמזכויות  בזכות
לחוק הגנת  5מבוסס על סעיף  :26סעיף 

 16ובא במקום סעיף  םהפרטיות הקיי
  . לחוק הגנת הפרטיות הקיים

א לחוק 23שואב השראה מסעיף הסעיף 
מחמיר את הענישה  . הואהגנת הצרכן

אוכלוסיות כאשר העבירה נעברה כלפי 
, כגון קטינים, קשישים וחסרי ישע חלשות

מתוך הבנה שאוכלוסיות אלו, ולא רק 
כמוצע בהצ"ח פרטיות קטינים,  ,קטינים

היתקל בקשיים בהתמודדות עם עלולות ל
  .מקווניםהשימוש בשירותים 

 13מס' מה להצ"ח תיקון 23-מא23סעיפים 
 שמקצתםלא אומצו בהצעת החוק מאחר 

 מקצתם ,62גם כך בהוראת סעיף  יםמכוס
שאינן להוראות בדין המהותי  יםנוגע

הצעת החוק, למשל חובת מופיעות ב
  .מדי יםרחב םמקצת, ורישום מאגר מידע

 לאלחוק הגנת הפרטיות הקיים  6 סעיף
לא "שבהצעת החוק, שכן הוראתו  אומץ

תהיה זכות לתביעה אזרחית או פלילית 
לפי חוק זה בשל פגיעה שאין בה ממש" 

דיני  של עקרונות הכללייםת במוסדר
   דיני העונשין.של והנזיקין 
 ,א בחוק הגנת הפרטיות הקיים31סעיף 

לא , קפידהעבירות אחריות מהן המגדיר 
. הותרת הוראה אומץ בהצעת החוק

מגבירה את הסיכון  קפידהבעניין אחריות 
לפי  יליתשבשמירת האחריות הפלהכפול 
אין הוראה דומה  נוסיף גם כי. 58 סעיף

שילבו הוראות ש ,בדברי חקיקה אחרים
משנת התיקון לאכיפה מינהלית, למשל 

והתיקון  36חוק ההגבלים העסקייםל 2012
   37.גנת הצרכןחוק הל 2014משנת 
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   : 63  סעיף
פיצוי בלא 
הוכחת נזק

 

רשאי בית המשפט לחייבו לשלם  62הורשע אדם בעבירה לפי סעיף   )א(
שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק;  50,000לנפגע פיצוי שלא יעלה על 

לעניין קטין, קשיש, חסר ישע או  62הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 
ית או פשלית, נהנתונים במצב של חולשה שכ נושאי מידעציבור של 

רשאי בית המשפט לחייב את הפוגע לשלם לנפגע פיצוי שלא , גופנית
יעלה על כפל הסכום האמור, בלא הוכחת נזק. חיוב בפיצוי לפי סעיף 
קטן זה הוא כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית 

 של הזכאי נגד החייב בו.
   )ב(

פרת הוראת עקב ה 61במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף  )1(
), רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע 8(4סעיף 

 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק. 50,000פיצוי שלא יעלה על 

) שבו הוכח כי הפגיעה בפרטיות 1במשפט כאמור בפסקה ( )2(
נעשתה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע 

ור באותה לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמ
 פסקה, בלא הוכחת נזק.

) שבו הוכח כי הפגיעה בפרטיות 1במשפט כאמור בפסקה ( )3(
או היתה מכוונת כלפי קשישים, חסרי ישע או קטינים,  נעשתה

הנתונים במצב של חולשה  נושאי מידעאו כלפי ציבור של 
רשאי בית המשפט לחייב את , ית או גופניתפששכלית, נ

א יעלה על כפל הסכום כאמור הנתבע לשלם לנפגע פיצוי של
 באותה פסקה, בלא הוכחת נזק.

לא יקבל אדם פיצוי בלא הוכחת נזק לפי סעיף זה, בשל אותה פגיעה   )ג(
 בפרטיות, יותר מפעם אחת.

  דברי הסבר

חוק לא 29מבוסס על סעיף  :36סעיף 
בשילוב התיקונים  ,הגנת הפרטיות הקיים

כאשר החמרת הענישה בעניין המוצעים 
היא בפרטיותם של נושאי מידע  הפגיעה

  . תחלשואוכלוסיות מ

לא בק (ב) מגביל את מתן הפיצויים "ס
הוכחת נזק בשל עוולה אזרחית רק 

להצעת  )8(4הוראת סעיף  ה שללהפר
המטרה . אישיהנוגעת לעיבוד מידע  החוק
להגביר את ההרתעה מפני עיבוד  היא

  מידע אישי בניגוד להוראת הצעת חוק זו. 
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   : 64  סעיף
ים שיקול

בגזירת 
הדין או 

גובה 
הפיצוי

 

להתחשב, פיצויים רשאי בית המשפט בבואו לגזור את הדין או לפסוק 
  :, גם באלהמינהלי לטובת הנאשם, הנתבע או הצד להליך

 ;חומרת הפגיעה בפרטיות )1(

 היקף הפגיעה בפרטיות; )2(

 משך הזמן שבו בוצעה הפגיעה בפרטיות; )3(

, לפי העניין, להערכת הנזק הממשי שנגרם לנפגע בעבירה או לתובע )4(
 בית המשפט;

הרווח שצמח לנאשם או לנתבע, לפי העניין, בשל הפגיעה בפרטיות,  )5(
 להערכת בית המשפט;

 מאפייני הפעילות של הנאשם או הנתבע, לפי העניין; )6(

טיב היחסים בין הנפגע בעבירה לבין הנאשם, או הנתבע לתובע, לפי  )7(
 העניין;

 תום ליבו של הנאשם או הנתבע; )8(

 .19פרטיות שהתבצע לפי סעיף עיצוב לתהליך טיב  )9(

  דברי הסבר

(ב) לחוק 56סעיף  מבוסס על :46סעיף 
ומחליף  ,2007-תשס"חהזכויות יוצרים, 

לחוק הגנת הפרטיות הקיים,  22סעיף את 

לבית המשפט דיו מכניזם ברור  מציגשלא 
פגיעה  בגיןבקובעו את סכום הפיצוי 

  .בפרטיות
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  פרק ז: הגנות

   : 65  סעיף
ות מה הגנ
 הן

בכל הליך משפטי או משמעתי לפי חוק זה, תהא זו הגנה טובה אם   )א(
 :נתקיימה אחת מאלה

 13הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף  )1(
חוק  –(בסעיף זה  196538–לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

 איסור לשון הרע);

עיבוד של המידע האישי נדרש לשם מילוי חובה על פי דין  )2(
 לת על בעל השליטה במידע או המעבד;המוט

עשה את הפגיעה בתום נתבע, הנאשם או צד להליך מינהלי ה )3(
 –אלה באחת הנסיבות הלב 

הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה   )א(
 בפרטיות;

הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע   )ב(
חובה חוקית או מקצועית לעשותה; לענין פסקה זו, 

חובה לפי עקרונות או כללים של  –בה מקצועית" "חו
אתיקה מקצועית, החלים עליו מכוח דין או המקובלים 

 ;על אנשי המקצוע שהוא נמנה עמהם

לשם הגנה על עניין אישי כשר של  נעשתה הפגיעה  )ג(
  הפוגע;

תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין  נעשתההפגיעה   )ד(
פרסום  ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך

 ברבים;

בדרך של פרסום של בדרך של צילום או הפגיעה היתה   )ה(
תוצר של תיעוד על אודות אדם, שנעשה של או  תצלום

 ;מופיעה בו באקראי הנפגעברשות הרבים ודמות 

בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי  נעשתה הפגיעה  )ו(
 לחוק איסור לשון הרע; 15) לסעיף 11) עד (4פסקאות (

כדי להגן על חייו, חירותו, בריאותו הפגיעה היתה נחוצה   )ז(
 ;או שלמות גופו של הנפגע או של אדם אחר

בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין,  )4(
הפרסום לא היה  –ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של פרסום 

 כוזב;

קטין או שהיה קטין בעת חסר ישע או קשיש, הנפגע הוא  )5(
נעשתה על ידי הורהו או הפגיעה בפרטיותו, והפגיעה 

אפוטרופס שנתמנה לו כדין, לשם הגנה על עניין אישי כשר 
 שלו.

שעשה את הפגיעה נתבע או צד להליך מינהלי ההנאשם, חזקה על   )ב(
 בפרטיות שלא בתום לב אם התקיים אחד מאלה:

הוא פגע ביודעין במידה העולה על הנדרש לצורך עניין  )1(
 ;מהעניינים שניתנה עליהם הגנה

המידע שנפגע דרש ממנו לתקן את המידע האישי על  נושא )2(
  לעשות כן.שלא כדין והוא סירב  13אודותיו לפי סעיף 
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  דברי הסבר

 18מבוסס על סעיף ק (א) "ס :56סעיף 
, אך ההגנות חוק הגנת הפרטיות הקייםב

הורחבו לכל הליך משפטי או משמעתי 
גם גם הליכי אכיפה מינהלית ו שיכלול כדי

פליליים או  ם שאינםהליכים אחרי
  אזרחיים. 

חוק הגנת ב) 1(18) זהה לסעיף 1ק (א)("ס
  הפרטיות הקיים. 

- ) לc)(1(6) מבוסס על סעיף 2ק (א)("ס
GDPR אך הוסף כהגנה ולא כבסיס ,

כפי שקבוע  ,לגיטימי לעיבוד מידע אישי
לא להטיל על ש המטרה היא .GDPR-ב

 תנאיו שבהוכחתנושא המידע את הנטל 
   .)2)((אשל ס"ק 

)(א) 2(18סעיף מבוסס על )(א) 3ק (א)("ס
מאחר  אבללחוק הגנת הפרטיות הקיים, 

הגנות לכל הליך משפטי ההרחבנו את ש
לא להתייחס רק שבחרנו  ,או משמעתי

הליך ב לצדגם ל"נתבע או נאשם" אלא 
  . מינהלי

)(ב) 2(18)(ב) מבוסס על סעיף 3ק (א)("ס
 הוא , אךלחוק הגנת הפרטיות הקיים

דד את ההבנה מהי חובה מקצועית מח
ומסיר את ההתייחסות לחובה חברתית 
 .ומוסרית שמשמעותן והיקפן אינן ברורות

להימנע מפסיקות מרחיבות  המטרה היא
כסות של בהמתירות פגיעה בפרטיות 

  . חברתיתאו  חובה מוסרית
)(ג) לחוק 2(18)(ג) זהה לסעיף 3ק (א)("ס

  הגנת הפרטיות הקיים. 
)(ד) 2(18ד) מבוסס על סעיף )(3(א)( "קס

   .הקייםהגנת הפרטיות בחוק 
)(ה) 2(18)(ה) מבוסס על סעיף 3ק (א)("ס

 . עם זה,בחוק הגנת הפרטיות הקיים
לפעולת ה"צילום" הוספה פעולת "תיעוד" 

להרחיב את ההגנה גם לקליטה  כדי
הנפגע על אקראית של מידע אישי 

באמצעות חיישנים המוצבים במרחב 
עיבוד בחיישני קול  דוגמה:להציבורי. 

 ךרומפות חום במרחב הציבורי לצבו
  מעקב ומניעת פשיעה. 

)(ו) לחוק 2(18)(ו) זהה לסעיף 3ק (א)("ס
  הגנת הפרטיות הקיים. 

מסעיפים השראה שאב )(ז) 3ק (א)("ס
6)1)(d ,(9)2)(c2(9-) ו( , אך הוסף GDPR-ל )(

 של כהגנה ולא כבסיס לגיטימי לעיבוד
המטרה  .GDPR-בפי שקבוע כ ,מידע אישי

את שלא להטיל על נושא המידע  היא
   .תנאי הסעיף שבהוכחתהנטל 

) לחוק הגנת 3(18) זהה לסעיף 4ק (א)("ס
  הפרטיות הקיים. 

החמרת הענישה  ) מבוסס על5ק (א)("ס
אשר העבירה או הפגיעה היא בנושאי כ

כמוצע בסעיף  ,חלשות אוכלוסיותממידע 
א להצ"ח 1סעיף בלהצעת החוק ו 62

  .פרטיות קטינים

לחוק הגנת  20סעיף מבוסס על ק (ב) "ס
 חזקת תום הלב הפרטיות הקיים. הכללת

בסעיף ההגנות נועדה להצביע על כך שיש 
בהקשר של  אך ורקפרשה בצמצום ולְ 

  ההגנות המפורטות בסעיף קטן (א). 

(ב) לחוק 20) מבוסס על סעיף 1ק (ב)("ס
  הגנת הפרטיות הקיים.

(א) לחוק 17) מבוסס על סעיף 2(ב)( "קס
העוסק בשלילת הגנת  ,איסור לשון הרע

לתת בידי נושא המידע מטרתו  .תום הלב
שבקשתו לתיקון מידע  שיבטיחכלי נוסף 
במלוא ישקל ת 13לפי סעיף  יואישי על

   .תשומת הלב וכראוי
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   : 66  סעיף

 פטור
שהוסמך לעשותו על פי  אדם באחריות לפי חוק זה על מעשה יישאלא 
  דין.

   : 67  סעיף
הפרכה של 

טענות 
 הגנה

 כדיאו העיד בעצמו  ,מינהלי ראיה צד להליךהאו נתבע ה ,נאשםההביא 
או הצד בחוק זה, רשאי התובע  הניתנותלהוכיח את אחת ההגנות 

להביא ראיות סותרות; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית שכנגד 
  המשפט לפי כל דין להתיר הבאת ראיות בידי בעלי הדין.

  ק ח: הוראות שונותפר

   : 68  סעיף
 דין המדינה

  חוק זה חל על המדינה.

   : 69  סעיף
מות הנפגע

 

אדם שנפגע בפרטיותו ותוך שישה חודשים לאחר הפגיעה מת בלי   )א(
שהגיש תובענה או קובלנה בשל אותה פגיעה, רשאים בן זוגו, ילדו 

אחיו או  –או הורהו, ואם לא השאיר בן זוג, ילדים או הורים 
שה חודשים לאחר מותו, תובענה או קובלנה אחותו, להגיש, תוך שי

 בשל אותה פגיעה.

אדם שהגיש תובענה או קובלנה בשל פגיעה בפרטיות ומת לפני   )ב(
סיום ההליך, רשאים בן זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן זוג, 

אחיו או אחותו, להודיע לבית המשפט, תוך  –ילדים או הורים 
להמשיך בתובענה או  ששה חודשים לאחר מותו, על רצונם

  בקובלנה, ומשהודיע כאמור יבואו הם במקום התובע או הקובל.

  דברי הסבר

לחוק  (א)19מבוסס על סעיף  :66סעיף 
   .הגנת הפרטיות הקיים

(ב) לחוק הגנת הפרטיות הקיים 19סעיף 
מאז חקיקת לא אומץ בהצעת החוק. 

התרחשה  1981(ב) בשנת 19 עיףס
לפרטיות המהפכה החוקתית והזכות 

עוגנה כאחת מזכויות היסוד החוקתיות 
יסוד: כבוד האדם וחירותו. כתוצאה -בחוק

מכך, אין להתיר היום פגיעה בחוק בזכות 
לפרטיות באופן שאינו עומד בדרישות 

בנוסף, סמכות מעקב  פסקת ההגבלה.
ופגיעה גורפת בפרטיות לרשויות ביטחון 

להיות אבן נגף בפני הכרה אירופית  יכולה
)adequacy שרמת הגנת הפרטיות בדין (

יש  39תואמת את זו האירופית. הישראלי
צורך לקבוע הסמכה מפורשת ומידתית 

תעסוק בשימוש שבחוק ייעודי 
  בטכנולוגיות לשם מעקב ומניעת פשיעה.

בחוק הגנת  21זהה לסעיף  :76סעיף 
לאור הרחבת ההגנות אך הפרטיות הקיים, 

נו גם וספלכל הליך משפטי או משמעתי ה
  .""צד להליך מינהלימילים את ה

לחוק הגנת  24זהה לסעיף  :86סעיף 
  הפרטיות הקיים. 

לחוק הגנת  25זהה לסעיף  :69סעיף 
  הפרטיות הקיים. 

 ,חוק הגנת הפרטיות הקייםל 26סעיף 
תקופת ההתיישנות של המגביל את 

לא אומץ  ,תביעה אזרחית לשנתיים
ת נוכח חשיבותה של הזכול. בהצעת החוק

 מוצע לפרטיות כזכות יסוד חוקתית
להשוות את תקופת ההתיישנות הקבועה 

עוולות בהנהוגה  לתקופהבהצעת החוק 
בתקופת אזרחיות אחרות. ככל שמדובר 

הקבוע בחוק ן התיישנות שאינה חורגת מ
, אין צורך 1958–ההתיישנות, התשי"ח

בקביעה מיוחדת בחוק הפרטני, ולכן אין 
נוגע להתיישנות לקביעת הוראה ב הצדקה

   חוק.הצעת הב
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   : 70  סעיף
סייג 

לפרסום 
הליכים

 

פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות רשאי בית המשפט  במשפט
מיוזמתו או לבקשת בעל דין, לאסור או לעכב זמנית, מנימוקים 

לרבות כתבי  –שירשמו, פרסום ברבים של הליכי בית המשפט 
שתם של אלה דין אחרים, כתב אישום ודבר הג-טענות, כתבי בי

במידה שראה צורך בכך לשם  –ולרבות פסק דין כל עוד אינו חלוט 
הגנה על פרטיותו של אדם הנוגע במשפט; העובר על האיסור לפי 

 מאסר ששה חודשים או קנס ____. –סעיף זה, דינו 

   : 71  סעיף
דין שני 
משפטים

 

לחוק  77על הליכים משפטיים בשל פגיעה בפרטיות יחולו הוראות סעיף 
   .1984–תשמ"דהשפט [נוסח משולב], בתי המ

   : 72  סעיף
צווים 
 נוספים

  

נדונה בקבוצת  לאבחוק הגנת הפרטיות הקיים  29הוראת סעיף 
  .מומחיםה

   : 73  סעיף
חומר פסול 

לראיה

 

, בית משפטחומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה ב
ללא הסכמת הנפגע, זולת אם בית המשפט התיר מטעמים שיירשמו 

ר, או אם היו לפוגע, שהיה צד להליך, הגנה או פטור לפי להשתמש בחומ
  חוק זה.

   : 74  סעיף
דו"ח הגנה 

על 
הפרטיות

 

באפריל בכל שנה יגיש ראש הרשות להגנת הפרטיות  1-לא יאוחר מ
של  יהלוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דין וחשבון על פעולות

מה האכיפה והפיקוח לפי חוק זה בשנה שקד , ובכלל זה פעולותהרשות
סכומם, בשל  שהוטלו, הכספייםלהגשת הדוח, לרבות מספר העיצומים 

אילו הפרות הוטלו ומספר ההפרות החוזרות שבוצעו מתוך כלל ההפרות 
  בשנה שקדמה למועד הדיווח.

   : 75  סעיף
תיקון חוק 
בתי משפט 

לענינים 
 מינהליים

בתוספת  2000,40–בחוק בתי המשפט לענינים מינהליים, התש"ס
 יבוא: 28רט הראשונה, במקום פ

. החלטה של הרשות להגנת הפרטיות לפי חוק הגנת 28" 
  ".2019–טהפרטיות, התשע"

  דברי הסבר

 27את סעיף  מחליפים :07-17 סעיפים
המפנה  ,בחוק הגנת הפרטיות הקיים

בחוק איסור לשון  24-23-ו 21 פיםלסעי
. במקום ההפניה 1965–תשכ"הההרע, 

חוק איסור לשון הרע, ב 21לסעיף 
הוספה לשון הסעיף  ,1965–תשכ"הה

למעט ההוראה הקובעת שבית  ,במלואה
המשפט אינו יכול לעכב או לאסור פרסום 
דבר פתיחתו של הליך פלילי אם הנפגע 
התנגד לכך. הוראה זו מתאימה לדיני 
איסור לשון הרע ואין מקומה בהצעת חוק 

בחוק  23סעיף . העוסקת בפגיעה בפרטיות
עולם ברלוונטי איסור לשון הרע אינו 

את דיני  במקומו דיגיטלי, ויש להחיל
סעיף ההפניה לבמקום  הראיות הרגילים.

הוספה בסעיף חוק איסור לשון הרע ב 24
חוק ב 77עיף פניה לסהלהצעת החוק  71

–תשמ"דה[נוסח משולב],  בתי המשפט
  עדכנית וברורה יותר. אשהי ,1984

לחוק הגנת  32סעיף זהה ל :37סעיף 
  יים. הפרטיות הק

א בחוק 10 פיםמבוסס על סעי :47סעיף 
כו לחוק הגנת 22-הגנת הפרטיות הקיים ו

  אכיפה מינהלית. על לעניין דיווח  ,הצרכן
שכל החלטה של הרשות בהיר מ :57סעיף 

להגנת הפרטיות היא החלטה מינהלית 
לעתור בגינה לבית המשפט  שמותר

  לעניינים מינהליים. 
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   : 76  סעיף
שמירת 
דינים

 

שהיה קיים ערב תחילתו  וק זה לא יגרעו מהוראות כל דין אחרהוראות ח
  .של חוק זה

   : 77  סעיף
ביצוע 
ותקנות

 

, באישור ועדת שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
להתקין תקנות בכל עניין הנוגע  החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

   –ובין השאר  לביצועו,

 ;שמירתוותנאי החזקת מידע אישי  )1(

 ;למחוץ לגבולות המדינהמידע אישי ת העברתנאים ל )2(

 מידע אישי; תנאי אבטחת )3(

  .הוראות לענין ביעור מידע עם הפסקת עיבודו )4(

   : 78  סעיף
התאמה 
למדד

  

הסכום לתשלום בגין מימוש זכות מזכויות נושא המידע לפי סעיף   )א(
בכל  16- יעודכנו ב 63(ב) וסכום הפיצוי בלא הוכחת נזק לפי סעיף 16

במדד החדש לעומת המדד הבסיסי,  חודש, בהתאם לשיעורי השינוי
  –לעניין זה 
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  –"המדד" 

  לסטטיסטיקה;
  מדד החודש שקדם לחודש העדכון; –"המדד החדש" 

  .2018מדד חודש דצמבר  –"המדד הבסיסי" 

וסכום הקנס כאמור בסעיף  38סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף   )ב(
"יום העדכון"),  –בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה  1-יעודכנו ב 70

בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד 
בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל  1-שהיה ידוע ב

שקלים חדשים; לעניין זה,  10לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  –"מדד" 

שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את סכום  סטטיסטיקה.ל
ראש הרשות להגנת הפרטיות  לפי סעיף קטן זה. ןהקנס המעודכ

יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי 
  זה. סעיף קטן

  דברי הסבר

בחוק  35 סעיפיםמבוסס על  :67סעיף 
יסוד: -בחוק 10-ו הגנת הפרטיות הקיים

מתוך הבנת  – וד האדם וחירותוכב
חשיבותה ומרכזיותה של הזכות לפרטיות 

  . כזכות יסוד חוקתית
לחוק הגנת  36מבוסס על סעיף  :77סעיף 

שר שנושאים ל ומותאםהפרטיות הקיים 
תקנות  בעניינםלהתקין  מוסמך המשפטים

  חוק. פי הצעת הל

לתקנות  6תקנה מבוסס על  :87סעיף 
 עיון במידעל הגנת הפרטיות (תנאים

 

וסדרי דין בערעור על סירוב לבקשת עיון), 
כה(ב) 23סעיף על ו ,1981–התשמ"א

הוא סעיף  78. סעיף 13להצ"ח תיקון מס' 
סל שמאגד את כל ההוראות הנוגעות 
לעדכון סכום כספי לפי הצעת החוק: 
תשלום בעבור מימוש זכות מזכויות נושא 

, פיצוי בלא הוכחת 16המידע לפי סעיף 
, עיצום כספי לפי סעיף 63לפי סעיף נזק 

  .70וקנס לפי סעיף  38
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יסוד: כבוד האדם וחירות, ס"ח -חוק   1

  .1391תשנ"ב ה

פלונית נ' בית הדין  6650/04ראו בג"ץ    2
  ).2006( 581) 1, פ"ד סא(הרבני האזורי נתניה

  .366ס"ח התשנ"ה    3

  .338ס"ח התשנ"ו    4

), 13הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס'    5
הצ"ח תיקון מס' [להלן: " 2018–התשע"ח

13 .["  

  .256ס"ח התש"ע    6

  .62ס"ח התשס"א    7

, ס"ח 2016-חוק נתוני אשראי, התשע"ו   8
   .838, עמ' 2551

  .72ס"ח התשס"ח    9

הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי    10
 23-19 ), עמ'2007המידע, דין וחשבון (ינואר 

  "].ועדת שופמן[להלן: "

  .284, עמ' 12נוסח חדש  ,דיני מדינת ישראל    11

 ההגנ –הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון    12
 2017–על פרטיות של קטינים), התשע"ז

  ").הצ"ח פרטיות קטינים" :(להלן

  .24לעיל, עמ'  10 , ה"שועדת שופמן   13

(לצמצום חובת  תזכיר חוק הגנת הפרטיות   14
הרישום וקביעת חובה לקיום סדרי ניהול 

מסמכים), וכללי עבודה ולתיעודם ב
   .2012–התשע"ב

צילום חכם: האם צילום "אסף הרדוף,    15
מחשב ללא רשות ראוי להוות עברה 

  ). 2018על אתר ( משפטים, "פלילית

16 Article 29 Data Protection Working Party,  
Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 
of Directive 95/56/EC, 844/14/EN WP 217 (2014)   

לחוק הכשרות המשפטית  6סעיף    17
קובע:  ,1962–והאפוטרופסות, התשכ"ו

"פעולה משפטית של קטין שדרכם של 
קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה 
משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא 

אינה ניתנת ן, היה עליו לדעת שהוא קטי
, אף שנעשתה שלא 5כאמור בסעיף  לביטול

בהסכמת נציגו, אלא אם היה בה משום נזק 
  .של ממש לקטין או לרכושו"

  . 47-42 עמ', לעיל 10 "ש, הועדת שופמן   18

) לחוק סדר הדין הפלילי 7(ד)(3סעיף    19
נתוני תקשורת),  –(סמכויות אכיפה 

: "פרטי הזיהוי של המנוי או 2007–תשס"חה
תקשורת מתבקשים מיתקן הבזק שנתוני ה

אם הם ידועים מראש, לרבות היות  ,לגביהם
המנוי האמור מי שחל לגביו חיסיון מקצועי 

בעל מקצוע); בפסקה  –לפי כל דין (בחוק זה 
  ";לרבות הלכה פסוקה – 'דין'זו, 

(ג) לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת 5תקנה    20
  קובעת כך:  ,2017–מידע), התשע"ז

עליו רמת  (ג) במאגר מידע שחלה . 5"
האבטחה הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך 
 -  שייערך סקר סיכוני אבטחת מידע (להלן

                                                                                      
סקר סיכונים); בעל מאגר המידע ידון 
בתוצאות סקר הסיכונים שיועברו לו, יבחן 
את הצורך בעדכון מסמך הגדרות המאגר או 
נוהל האבטחה בעקבותיהן, ויפעל לתיקון 

ככל הליקויים שהתגלו במסגרת הסקר, 
שהתגלו; סקר סיכונים כאמור ייערך אחת 

  לשמונה עשרה חודשים לפחות."

21 privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) 
Act 2017 No. 12, 2017   

  .60ס"ח התשמ"ה    22

  .52ס"ח התשי"א    23

  .86ס"ח התשי"ט    24

  .191ס"ח התשי"ח    25

אלף  47פייסבוק: מידע על "שגיא כהן,    26
בפרשת קיימברידג' ישראלים נחשף 

  ).2018אפריל ב Ynet  )10, "אנליטיקה

27  39th International Conference of Data 
Protection and Privacy Commissioners Hong 
Kong, Sep.  25‐29, 2017, Resolution on 
exploring future options for International 

Enforcement Cooperation (2017);   

28 FTC  Earns Prestigious International Award 
for

 
AshleyMadison.com Data Breach 

Investigation, FTC (Sep. 27, 2017)  

  .266ס"ח התשל"ז     29

  .467, (א) 439חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע)    30

  .468ס"ח התשס"ב      31

  .266ס"ח התשל"ז    32

  .192ס"ח התשכ"א    33

  .170ס"ח התשנ"ה    34

  .266, עמ' 10ראל, נוסח חדש דיני מדינת יש   35

), 13חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'    36
   .2012–התשע"ב

–), התשע"ד39חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'    37
2014.  

 . 240ס"ח התשכ"ה    38

סמכות המעקב והפגיעה הגורפת בפרטיות    39
, כפי שנתגלה בארצות הברית NSA- על ידי ה

תה הסיבה ימהמסמכים שחשף סנאודן, הי
בארצות  safe harbor- קרית לביטול ההעי

 Maximillian Schrems v. Data Protection( הברית
Commissioner, Case C–362/14, October 6, 2015, 

ECLI:EU:C:2015:650 הכרה ב), ודיונים
עסקו  GDPR- ביפן ובאנגליה לבתאימות הדין 

סמכות המעקב הניתנת לרשויות הביטחון ב
 ,Andrew D. Murray בכל אחת מהמדינות. ראו

Data Transfers between the EU and UK Post 
Brexit?, 7(3) INTERNATIONAL DATA PRIVACY 
LAW 149 (2017); Claude Moraes, Motion for a 
Resolution to wind up the debate on the 
statement by the Commission pursuant to Rule 
123(2) of the Rules of Procedure on the 
adequacy of the protection of personal data 

afforded by Japan (2018q2979 (RSP))   

 .190ס"ח התש"ס  40
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  פגיעה בפרטיותקרונות יסודמטרות, פרשנות ועק א: פר

  חוקמטרת ה . 1

ה זובכלל , הפרט לש האוטונומיה שומלשם מי ,םאד של פרטיותועל  חוק זה מטרתו להגן
ט לולשזכותו וו, יחיים, סוד שאישחייו ה צנעת אדם, י שלמרחב האישההגנה על  מתן
שם לו, תקיןליך דמוקרטי לשם הבטחת קיומו של ה; עיבודוובותיו דשי על אומידע איב

  .על אודותיו ד מידע אישיל עיבועהוגנת המבוססת  השפעה בלתימניעת 

העברת 
ההגדרות 

-ו 3מסעיף 
בחוק  7

הקיים 
 2 ףלסעי
. המוצע

  

 רותדגה . 2

   – הבחוק ז

סודיותו, , ישהאי המידע מותשלנותנכוהגנה על  – "אישי דעיבטחת מא"
העתקה,  שימוש או או הגנה על המידע מפני חשיפה,זמינותו או שלמותו

  ;ות כדיןהכל ללא רשו

"מידע אישי", "מידע רגיש", "חסר ישע", ההגדרות , 1 ףסעי , לענין"דםא"
ה), (32, 11, 9, 4ם , וסעיפי2סעיף בש שיש""ק-ו ין"ט"ק ,"נושא מידע"

ג, 17ב, 17, 14, 13, 7, 2עיפים ס– 70-ו 69 ,)(ז)3((א)56 (ה),)3((א)56 ),(ג36
  ;תאגידלמעט  – 25-ב ו23 א,23ז, 17ו, 17
  ;אירוע שבו נפגעה אבטחת מידע אישי –" אירוע אבטחה"

המטרות את , ר, לבד או ביחד עם אחהקובעאדם  –" בעל שליטה במידע
  י;שימידע א לעיבוד רכיםדהו

  הסברדברי 

לקדם את ההגנה על  מטרתו :1סעיף 
שהיא זכות אדם  ,פרטיותו של אדם

יסוד: כבוד האדם -חוקתית המעוגנת בחוק
 זכותהש ההכרה על בסיס  1.וחירותו

כל שלא  ,חבהר לפרטיות היא זכות
, מופעיה מוגדרים במפורש בהצעת החוק

ה פתוחה של ימשרונה מהסעיף 
נעה  . הרשימהעה בפרטיותפשרויות לפגיא

בבחירה שבין מניעת פגיעה  צירעל 
 חופשית והבטחת הליך דמוקרטי תקין

זכאי אדם לבין הגנה על מרחב שבתוכו 
זכותו לשלוט במידע עצמו ולהיות עם 
ככל זכות אדם  2ובעיבודו. יואישי על

יחסית ולא הזכות לפרטיות היא גם  אחרת
 לפי רקבה תיתכן ועל כן פגיעה  ,וחלטתמ

-וקלח 8 סעיףבשדרישות פסקת ההגבלה 
יסוד: כבוד האדם וחירותו ובהתאם 

 .הצעת החוקל
 "אבטחת מידע אישיהגדרת " :2סעיף 

לחוק  7 סעיףמבוססת על הגדרת המונח ב
מודל אבטחת ועל  הגנת הפרטיות הקיים

 ,המידע המקובל בעולם ובתעשייה
 ,CIA )Confidentialityלש משוההמבוסס על 

Integrity, Availability(המידע  ות: סודי

תנאים , כווזמינות ו, נכונותשיהאי
גישה אל המידע שה ההדרושים להבטח

  למי שמורשה לכך. רקי תוגבל האיש
 סעיףתואמת את ההגדרה ב "אדםהגדרת "

בדומה ש ,לחוק הגנת הפרטיות הקיים 3
בין אדם מבחינה , GDPR-להבחנה ב

)natural personישות משפטית ן כל ) לבי
)legal person (תאגיד. הל זבכלו    

מבוססת על  "אירוע אבטחההגדרת "
 "אבטחת מידע אישי"המונח הגדרת 
להדגיש שאירוע אבטחה הוא כל ונועדה 

אבטחת המידע. ל CIA-השל פגיעה במודל 
ההגדרה מותירה מקום לתוספת של מדרג 

ות נקתלקבוע בבדומה  ,אירועי אבטחה
  .עחת מידאבט

מחליפה את  "בעל שליטה במידעהגדרת "
וק לח 7 סעיףדרת "מנהל מאגר מידע" בגה

 סעיףעל ומבוססת  הגנת הפרטיות הקיים
להגביר את תאימות ה תמטר .GDPR-) ל7(4

  .GDPR-הצעת החוק ל
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 ידי יות עללהגנת הפרטתב לרשות שה בכסיוע לרשות חוץ שהוגה לבקש – "ועבקשה לסי"
 חוץ;ת רשו

   – "ריוציבגוף "
, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ריםאח מדינהסדות שרדי הממשלה ומומ )1(

 ציבוריים על פי דין;
סת, משפט של הכנהחוקה חוק ות ועד ורבאישבצו, קבע  המשפטיםשר שאחר  גוף )2(

 ;בלף יהיה רשאי למסור ולקוגשה תיעוהידדע האישי וובלבד שבצו ייקבעו סוגי המי
שות להגנת מידע שהרפרטיות בם הגנת הפרטיות ובתחו םידינ – "ותהפרטיהגנת י דינ"

 מופקדת על ביצועם ואכיפתם, ולעניין זה, משמעותם של מונחיםהפרטיות או רשות חוץ 
שות ה של רסמכות םשבתחובדין עותם כמשמ תהא במדינת חוץ גנת הפרטיותה נידיב
  וץ;הח

 ;אכללרש או ממפוב ,שין חופומרצו מדעתהסכמה  -  "הסכמה"
  ;1995–הם, התשנ"חוק המחשבי – "חשביםהמ חוק"
  ;6199–מעצרים), התשנ"ו –חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  –" חוק המעצרים"
  ;3י סעיף לפ ךכלשהוסמך מי  –" מפקח" ו"חוקר"
 ;ביםכהגדרתם בחוק המחש –" מחשב"ו" חומר מחשב"
אחרת אינו יכול  סיבה כלו ו אעצררוחני, מה יו, ליקותוחלשמחמת מאדם  – חסר ישע""
  ;רכי חייוצו את ספק לעצמל
  כהגדרתו בפקודת המעצר והחיפוש; –" חפץ"
נתונים המאפשרים  ותלרבמזוהה,  ם,אדאודות אישיותו של נתונים על  – "אישי ידעמ

בו , מצב בריאותו, מצצנעת אישותו ,מעמדו האישיזיהויו של אדםבמאמץ סביר את 
  ;דעותיו ואמונתו, עיתקצוהכשרתו המ ,יהכלכל

  רדברי הסב

" מבוססת על הגדרת בקשה לסיוע" הגדרת
לחוק ניירות ערך,  1יא54 סעיףהמונח ב

ל"מזכר למעט ההתייחסות  1968–תשכ"חה
רשות השיתוף המידע האישי בין  .הבנה"

להגנת הפרטיות לבין רשות חוץ אינו 
 ,קלהצעת החו 32 סעיףלפי  ,מותנה
 .הבנותזכר על מה ימבחת
 סעיףבדרה " זהה להגבוריצי גוף"רת דגה

  הפרטיות הקיים. הגנתק וחל 23
" מבוססת על דיני הגנת הפרטיותהגדרת "

–לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1יא54 סעיף
1968.   

" מבוססת על הגדרת הסכמההגדרת "
נת הפרטיות לחוק הג 3 סעיףהמונח ב
 פשי"חוה דרישת ה"רצון, בתוספת הקיים

 היא רהטמה .כמהההסתקפות אי לתנכ
לחזק את דרישת ההסכמה כדרישה 

לצמצם את השימוש הגובר  ,יביתאפקט
את ר ויצול בהסכמה כדרישה צורנית בלבד

. לוהבנה שהסכמה אינה חזות הכה
ניתנת מ"רצון חופשי" להסכמה תיחשב 
לאחר שנושא ניתנה היא כאשר מוכח ש

 הבין,ע ושידיר המידע ידע והבין, או סב
מידת ואת  תורטיובפ יעהת מטרת הפגא

הפגיעה, הסיכונים הכרוכים בה 
פניו ונתן את לוהאפשרויות העומדות 

הסכמתו מרצונו החופשי. פרשנות זו 
עולה בקנה אחד עם תנאיה של דרישת 

עם זאת, ההגדרה  .GDPR-ההסכמה ב
 תמרון חבמרת המשפט ילבמאפשרת 

גם צעות המונחים "מדעת" וההכרה באמ
 מכללא.ה בהסכמ

חומר ", "ביםהמחשחוק "ת רודגהה
 סעיףב ותהגדרזהות ל" חפץ", ו"מחשב

 31.3 'סהצ"ח תיקון מלט 23
 322 סעיףמבוססת על  חסר ישע"הגדרת "

  .1977–תשל"זהלחוק העונשין, 
את הגדרת  מחליפה" מידע אישיהגדרת "
לחוק הגנת הפרטיות  7 סעיף"מידע" ב

ר קש בלים מתייחסת לנתוניו הקיים
 רה. ההגדבו םצגיהם מושלפורמט 

ואת  4מאמצת את מסקנות ועדת שופמן
הה" בחוק נתוני אשראי, "מידע מזו הגדרת
ליצור תאימות ומיועדת  ,2016–התשע"ו

  )1(4 סעיףחקיקה השוואתית כגון עם 
) לחוק הפרטיות הקנדי 1(2 סעיף ,GDPR-ל
)PIPEDAלחוק הפרטיות 1(6 סעיף) ו (

  האוסטרלי.
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ולות ביצע או מבצע בו פעע במיד שליטהשבעל קראי אישי אדע מי – "מדגמיי שיאמידע ""
  ;עיבוד

  חד מאלה:א בו כדי לזהות ששימידע אישי  – ידע רגיש"מ"
 ;האישיים וייחצנעת ו ,תונים על אישיותו של אדםנ ) 1( 
 ם;עברו הפלילי של אדעל  וניםתנ ) 2( 
הדתית  נתומוואת יטיוולהפותיו עדמצב בריאותו, מצבו הכלכלי, אישותו, נתונים על  ) 3( 

 ;אדם של
 של אדם; ויבריאותה וצבמם על ינתונ ) 4( 
 זיהוי ונתוני ייםמטרביו זיהוי אמצעי תללהכ חוקברתם דכהגיים, ריומטבוי נתוני זיה ) 5( 

 ;2009–ע"תשה, מידע ובמאגר הוייז במסמכי םיביומטרי
 ;2000–י, התשס"אתו בחוק מידע גנטמידע גנטי, כהגדר ) 6( 
נתוני  בחוק םאי כהגדרתנתוני אשר , לרבותםאד לש כלכליהו צבמעל  נתונים ) 7( 

 ;2016–אי, התשע"ואשר
 ;בדין סודיות חובת לגביושנקבעה  יאיש מידע ) 8( 
 – כיפההפלילי (סמכויות א סדר הדין דרתם בחוקהגכ ,מיקום ונתוני תעבורהנתוני  ) 9( 

 אחד מסוגי המידעלמד על שיש בהם כדי ל ,0072–ת), התשס"חנתוני תקשור
  );8(-)1(טנים ם קפיים בסעייומנה

 לר ועדת החוקה חוק ומשפט שקבע בצו, באישו םהמשפטיששר ידע מ ) 10( ) 1( 
 רגיש;מידע הכנסת, שהוא 

 רתו בחוק המחשבים;לרבות פלט כהגד – "ךמסמ"
  של מידע אישי; שה על ידי בעל שליטה במידע, לפעול מטעמו בעיבודהמוראדם  – "מעבד"
  ;אודותיועל י ישדע אימ לש עיבודאדם שנעשה  – "נושא מידע"
ניהול  יסת מסמכים,פתדרישת מידע אישי ומסמכים, עריכת חיפוש,  – "חוץ תשולר ועיס"

י הגנת הפרטיות דינ ואכיפה שלם, לשם ביצוע ע אישי ומסמכימידרת העבוחקירה 
  ביצועם; במדינות חוץ ופיקוח על

  דברי הסבר

 סעיףלקוחה מ "מיגדע אישי מדימ"הגדרת 
  . 13 'סמח תיקון להצ"י 23

ההבנה משקפת את  "מידע רגיש" הגדרת
י יש בו כדמידע רגיש הוא מידע אישי שש

שואבת . ההגדרה מידע רגישלזהות 
לחוק הגנת הפרטיות  7 פיםסעיהשראה מ

 9-ו 13 'סיט(א) להצ"ח תיקון מ23 ,הקיים
רגיש"  "מידע להגדרת) 3( "קס .GDPR-ל

 ואינו מצומצם לאמונתו הדתית של אדם
"מידע דם כל אמונה של אלכס מתייח
מידע אישי היר שבמ) 8( "קס רגיש";

ונות , במסגרת החסיסודיהמוגדר 
הוא מידע  ם שהתפתחו בדין,המקצועיי

רגיש, ועל כן העיבוד שלו כפוף להוראות 
) 9( "קס; הצעת החוק בנוגע למידע רגיש

נתוני מיקום לורה ווני תעבמפנה לנת
לילי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפ

), נתוני תקשורת –יות אכיפה כו(סמ

ות יכדי לה, שיש בהם 2007–תשס"חה
למד על לולים לאם הם ערק מידע רגיש 
ת ) להגדר8(–)1( "קהמנויים בס סוגי מידע

  ."מידע רגיש"
ט 23 סעיף" זהה להגדרה במסמך" הגדרת

  .13 'סבהצ"ח תיקון מ
ת הגדר" מחליפה את מעבדהגדרת "
 3 יףסעב" מידע מאגרי ין, לעני"מחזיק
סת על וסמבוהקיים  נת הפרטיותלחוק הג

  .GDPR-) ל8(4 סעיףד" בדרת "מעבהג
שואבת השראה " עמידשא ונת "הגדר
 סעיףב ”data subject“ל  תהתייחסוהמ
 בעניינו עדשהמיאדם אל כ, GDPR-ב) 1()4(

 . יזיהומזהה או ניתן ל
" מבוססת על סיוע לרשות חוץהגדרת "

ק ניירות חול 1יא54 סעיףהגדרת המונח ב
 .1968–תשכ"חה, רךע
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  ה:לות האלפעומה תאח – "עיבוד"
ת השג עתקה אוהקלטה, ה רך, לרבות צילום,דל בכישי של מידע אאיסוף או תיעוד  )1(

 ;ישה אליוג
איגום  ניתוח,חזור, וי, א, שינבות הבנייהע אישי, לרמידקה או אחסון של , החזארגון )2(

 ;הצלבהאו 
  ר;ובירה או העמדה לרשות הצימכ לרבות העברה,, ישיידע אשל מ סוםפרו גילוי א )3(
חדש], (מעצר וחיפוש) [נוסח י פלילה ןהדי רודת סדפק – "פושצר והחיהמע פקודת"
 ;1969–תשכ"טה
 –ע אישי ן מידלעניי 1965-תשכ"ה סור לשון הרע,לחוק אי 2כמשמעותו בסעיף  – "רסוםפ"

 ;כל דרךב רציבוהיעת ידלמידע אישי ת הבא
  ;ניםונה עשרה שלו שממלאו טרם ם שאד – "קטין"
  שנים. 65לו או שמלאדם  – "יששק"
של  מתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופטמי ש – "שםרתטיוראש הרשות להגנת הפר"

בראש הרשות  ודעמשומות, להודעה בראותו, ב מינתה הממשלהום, בית משפט השלו
  ;12ף ור בסעי) כאמקסהפנ -לן רי מידע (להמאגקס ננהל את פנת הפרטיותלהג

ת א האוכף והמסדירח, פקהמציבורי הוף גה – "תהפרטיות גנלה תוהרש" או "ותרשה"
  ;זה חוק בהתאם להוראותנה על הזכות לפרטיות ההג

קוח במדינת חוץ ופיות ל דיני הגנת הפרטיש הל ביצוע ואכיפגוף המופקד ע – "רשות חוץ"
  על ביצועם;

  דברי הסבר

רת את הגד פהמחלי "ודעיבהגדרת "
ת יורטגנת הפלחוק ה 3 סעיףב ימוש""ש

מתאימה למכלול הפעולות שאינה  ,הקיים
שות במידע אישי בעולם אשר ניתן לע
נו במונח "עיבוד" על פני דיגיטלי. בחר

לחדד את ההבחנה  כדי המונח "שימוש"
בין המונח השגור לפעולות המבוצעות על 

ן ) לביend-usersידי משתמשי קצה (
ההגדרה  אישי. ות במידענעשת הולוהפע
ה שלוששל  סגורה מהרשיצעת כוללת המו

וח : איסוף, ניתבמידע אישיולות סוגי פע
הבנה מאפשרת בכך ההגדרה ; והפצה

ברורה יותר של סוגי השימושים ומדגישה 
בנוסף,  שמדובר בטיפוסי פעולות שונים.

 –תפיסת הפרטיות  ה שלליבשהמאחר 
, יוי עלמידע איששליטתו של האדם ב

והאם  מבצע העיבוד של ועהדי זהות
אינה  – הונאדם או במכמדובר ב

עם  מצאת בהלימהרלוונטית. ההגדרה נ
  .GDPR-) ל2(4 סעיף
זהה  "פקודת המעצר והחיפוש" תרהגד

 .13 'סמן קויתט בהצ"ח 23 סעיףלהגדרה ב
" מתייחסת לפרסום מידע פרסוםהגדרת "

"פרסום" שימוש במונח ה שלא כמואישי, 
אבת שוו ,בהצעת החוק ם אחריםריבהקש

 3 סעיףבסום" ח "פרהגדרת המונהשראה מ
מפנה ש ,לחוק הגנת הפרטיות הקיים

לחוק איסור  2 סעיףח בדרת המונלהג
מדגישה ו, 1965–תשכ"ההלשון הרע, 

ש"פרסום" אינו מוגבל לטכנולוגיה או 
. ההגדרה שואבת השראה למדיום מסוים

" "מפרסםפרסום" ו"מהגדרת המונחים  גם
מדגישה ש ,1977–תשל"זה עונשין,בחוק ה
ר, ידע לציבובחשיפת המש חשיבותאת ה

  .כולו או חלקו, כתנאי ל"פרסום"
" זהה להגדרה המוצעת קטיןהגדרת "

הצ"ח פרטיות קטינים, ל 3 סעיףב
ל עשמטרתה לשפר את הגנת הפרטיות 

צד המדינה ממצד הורי הקטין ו קטינים
  5שוואתי.להתאימה למשפט ההו

ההגדרה  עלמבוססת קשיש" " הגדרת
  ארץ ובעולם.המקובלת ב

" יותהפרטלהגנת ות ראש הרש" תרהגד
 7 סעיףב ם"הגדרת ה"רש מחליפה את

 טולבי עם. הקייםות יפרטהגנת הלחוק 
ק למאגרי מידע בהצעת החו חסותהתייה

להתייחסות  הצדקה אין ולחובת רישום
 .מידעשל רישום מאגרי  ילתפקיד ספציפ

ראש הרשות תפקיד ל ותכשירתנאי ה
  . צעת החוקלה 26 סעיףבמפורטים 
ת דרהג לע מבוססת "רשות חוץהגדרת "
ך, ת ערניירו לחוק )(א1יא54 סעיףב המונח

 .1968–חתשכ"ה
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זהות הנתונים  ,בודוי במהלך עיהמידע האישעל מהימנות ודיוק שמירה  -  "עמיד למותש"
לפי הוראות לא של ודשמאו הו ו, נמסרוהששונ לאב ממנו נשאבו,ר שמאגר מידע למקוב

  .רשות כדיןחוק זה
ות לרב –)(ה) 3((א)56-) ו5(4סעיפים  יבוד" ולענייןדרת "ע) שבהג1(ה פסק לעניין – "תיעוד"
 עיאמצ כלחום או  , חיישניחיישני מיקוםת ועבאמצשל מידע אישי  שימורה או ליטק
 ;אחר גיולוכנט

 1סעיף 
 וקלח
קיים ה

הופך 
 3סעיף ל
צעמוה

  

 יותיעה בפרטפגאיסור   . . 3

  .תוהסכמללא זהק חואלא לפי הוראות יפגע אדם בפרטיות של זולתו  לא

 2סעיף 
 לחוק

הקיים 
פך הו

 4לסעיף 
המוצע

 

   מהי פגיעה בפרטיות  .2 . .41

  :היא אחת מאלהיעה בפרטיות פג
או הטרדה , דוילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטריב ) 1( 

  ; אחרת
  חוק;  רה על פיאזנה האסוה ) 2( 
 ;האזנהיאה או דע אישי, לרבות קרין במעיו ואצפייה  ) 3( 
   ;שלא לפי הוראות חוק זה ידרשות היחכשהוא ב דםילום אצ ) 4( 
בנוגע  דםו תוצר של תיעוד אודות אאאדם  צלומו שלם תרסופ ) 5( 

 , שלא לפי הוראות חוק זה,רביםהב ברשות להתנהגותו ו אולמצב
ר חאל, ובכלל זה תובזואו ל שפילורסום להעלול הפת שבהן בנסיבו

גופנית או אומי שבו נגרמה לאותו אדם פגיעה תפ ירועא
ה בזמן הפגיע ו של נפגע ברבים שצולםום תצלומפרס  א)4(;,נפשית

ות שבהן עלול ובנסיב ותולזהתן אחריה באופן שניאו סמוך ל
יעוד ר של תאו תוצלמעט פרסום תצלום  הפרסום להביאו במבוכה,

ועל ר בפשידוע הגרלאו התיעוד ם ורגע הצילהיות בין הש בלא
מי שסבל  –, "נפגע" לעניין זה שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות;

ניכרת פגיעתו ע פתאומי ושית עקב אירומפגיעה גופנית או נפש
  לעין;

נועד לפרסום, או  כתב או כתב אחר שלאכן של מעתקת תוה)5(  
ן אים כל אוהן או הכותב, רשות מאת הנמע שימוש בתכנו, בלי

לא עברו חמש עשרה שנים ממועד י והיסטור רךהכתב בעל ע
 בות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוקלר –"כתב" לענין זה, בתו; תיכ

  ;2001-"ארונית, התשסחתימה אלקט
שלא לפי הוראות ונתו או בקולו, , בתמינויובכ, םאד ימוש בשםש ) 6( 

  ; לשם ריווחחוק זה
לגבי עניניו ם או בהסכ ובת סודיות שנקבעה בדיןשל חפרה ה ) 7( 

 ם;דל ארטיים שהפ
  .הות חוק זראהושלא לפי ם אישי על אודות אד דעימשל  עיבוד ) 8( 

, שנקבעה יים של אדםרטעניניו הפודיות לגבי פרה של חובת סה  
  ש או משתמע;הסכם מפורב
דם או מסירתה לאחר, א ימוש בידיעה על עניניו הפרטיים שלש )9( 

  ;לא למטרה שלשמה נמסרהש
דרך פגיעה בפרטיות לפי ר שהושג בסירתו של דבאו מ רסומופ)01( 

);9) או (7() עד 1ת (פסקאו
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ם, לרבות אישיים של אדלצנעת חייו הל ענין הנוגע ו שסומפר)11( 
  היחיד. תנהגותו ברשותריאותו, או להלמצב בו המיני, או עבר

  דברי הסבר

" מבוססת על שלמות המידעהגדרת "
 יםקיטיות הלחוק הגנת הפר 7 סעיף

. ההגדרה ה מודרניח חקיקסולני ומותאמת
שמירה שבחשיבות הוצעת משקפת את המ
במהלך וק המידע האישי ידמהימנות ועל 

חוק הצעת לפי שינויו מתירה את ו עיבודו
, ולא על פי כל דין כפי שמתירה הגדרת וז

  המונח בחוק הקיים.
משקפת התאמה " תיעודהגדרת "

יש שת מתפתחכנולוגית למציאות ט
ע אישי בדרכים ידד מיבולאפשר ע הוחבכ

בחוק הגנת הקבוע  ,צילום על נוספות
באמצעות  למשל ,טיות הקייםהפר

ה מתייחסת חיישנים שונים. ההגדרה אינ
להצעת  )5(ב)(39-ו 22 פיםסעיל"תיעוד" ב

  עוסקים בתיעוד אירועי אבטחה.ה החוק
לחוק הגנת  1 סעיףמבוסס על  :3סעיף 

 שינויהחלק מאולם כו. הפרטיות הקיים
הסכמה יסת ההסכמה בהצעת החוק, פתב

ת פגיעה יד להכשרהכלי היחאינה 
לפי תיעשה  בפרטיותעה פגי. רטיותבפ

 76 סעיףלבכפוף ק אך ור וחוק זהצעת 
  .העוסק בשמירת הדינים

לחוק הגנת  2 סעיףמבוסס על  :4סעיף 
הפרטיות הקיים ומציג רשימה סגורה של 

  עות אפשריות בפרטיות.פגי
הגנת ) בחוק 1(2 יףסע ) מבוסס על1ק ("ס

מחיקת המילים "או  אגב, הפרטיות הקיים
אף דה, הטר הר שכל". מובהטרדה אחרת

ת מעקב באמצעו למשל ,אינה מאיימתאם 
יודע אינו שהנעקב סמוי   GPS מכשיר
גוע עדיין עלולה לפ קיומו,על בכלל 

  .בפרטיותו של אדם
  )2(2 פיםסעיל יםזה) 4וס"ק () 2( "קס
 יםטיות הקירפנת החוק הג) ל3(2-ו
האזנה שאינה אסורה על פי . )בהתאמה(

להיחשב  יכולה או צילוםחוק האזנת סתר 
  .)8( "קלפי סגם ה בפרטיות יעפג
עיון במידע  שצפייה או ) קובע3ק ("ס

המידע אם פגיעה בפרטיות, אף  םאישי ה
 ות בונעשאין אם אינו מפורסם וגם 

  6.אחרותעיבוד פעולות 
 המתוארותת עוהפגיף את לימח) 5( ק"ס
) בחוק הגנת 10(2-א), ו4(2), 4(2 פיםסעיב

בפרטיות ומוסיף פגיעה  הפרטיות הקיים
 ,למשל( "פרסום תוצר של תיעוד" ותבקעב

איכון הטלפון הסלולרי במועדון פרסום 
יש בפרסום כדי להשפיל או שכ )חשפנות

  שא המידע.לבזות את נו
ק הגנת ) בחו6(2 סעיף) מבוסס על 6(ק "ס
השמטת אגב , הקיים רטיותהפ

, שאינה ההתייחסות ל"לשם ריווח"
  .רלוונטית לשאלת הפגיעה בפרטיות

  )7(2 פיםסעיאת הוראת ד אח) מ7ק ("ס
אגב , יות הקיים) בחוק הגנת הפרט8(2-ו

השמטת ההבהרה שההסכם יכול להיות 
  לוונטית.ה רבמפורש או במשתמע, שאינ

ק ) לחו11(-)9(2 םיפסעית חליף אמ) 8ק ("ס
מסדיר אירועי ו יםת הפרטיות הקיהגנ

פגיעה בפרטיות במידע עקב עיבוד מידע 
ך . בכת החוקאישי בניגוד להוראות הצע

בהר שהסכמה אינה הכלי היחיד מו
יעה בפרטיות עקב עיבוד להכשרת פג

  .GDPR-הוראות הל מידע אישי, בדומה
 ות הקיים לאלחוק הגנת הפרטי )5(2 סעיף

וזאת  ,אןת כוצעמהק חוה תהצעל בכלנ
ת בו טרהמפו גיעה בפרטיותהפש משום

  ) המוצעים. 7(-) ו6), (4( ק"סבת ללנכ
) 9(2 סעיףמטרה שבעיקרון צמידות ה

 סעיףב ןגומעים ות הקייחוק הגנת הפרטל
  .חוקעת הלהצ 7
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א 2סעיף 

לחוק 
הקיים 
הופך 

 5לסעיף 
 המוצע.

 

  נפטר של פרסום תצלומו  .א2 . 5

גם פרסום ברבים של  בפרטיות גיעהכפם חוק זה רואי ןענייל  א)(
אחד  ן לזהותה, אלא אם כן התקייםבאופן שניתאדם גלויה תצלום גופת 

  מאלה:

  בחייו לפגיעה כאמור; אדם הסכיםאותו   )1(

  אותו אדם; עד פטירתו שלשנים ממו 15חלפו   )2(

מור מאת הראשון מבין אככמה לפגיעה התקבלה הס  )3(
שעודו בחיים, ובלבד  ),דד (ות משנה (א) עאבפסק המפורטים

דו או הורהו לא כאמור ויל ייו לפגיעהשהנפטר לא התנגד בח
  גד לפרסום:וא מתנמטעמו כי הלמפרסם או לאחר  הודיע

  בן זוגו;  (א)

  יו;כל ילד  (ב)

  הוריו;  (ג)

  אחיו;כל   (ד)

) ובית 3פסקה (מנויים במשפחה ה רוביטר קהיו לנפלא   )4(
  הפרסום. תישר אהמשפט א

ה הגיש תובענילדו, הורהו או אחיו רשיאם ל ו של נפטר,וגבן ז  (ב)
  של פרסום לפי סעיף זה.אזרחית ב

 3סעיף 
לחוק 

 קייםה
עם שולב 
 2יף סע

 המוצע

  

   - ת מונחים . הגדר3

מידע דרך מי שמצוי ברשותו מאגר  -מאגר מידע" חזיק, לענין "מ  
  עשות בו שימוש;י לוהוא רשא קבע

  ה;לרבות הסרט - " ילוםצ"  

  צע.המו 16 קיים הועבר לסעיףהלחוק  4עיף סה בפרטיות יעפג.4

  המוצע. 26לסעיף הועבר ם ייהקלחוק  5סעיף .עבירה -פגיעה בפרטיות .5

  מה בכךמעשה של  .6
  ה ממש.יעה שאין בפגל יעה אזרחית או פלילית לפי חוק זה בשתבות לה זכתהי לא

  יישא מידעי גרמאת בק ב: הגנה על הפרטיופר

 7ף יעס
לחוק 

הקיים 
שולב עם 

 2סעיף 
המוצע

  

  –ה ובפרק ד' ז רקבפ  הגדרות.7
מצעי המוחזק בא תוני מידע,אוסף נ -" דעמי אגר"מ  

  –ב, למעט מיועד לעיבוד ממוחשמגנטי או אופטי וה
  ק; אורות עסוסף לשימוש אישי שאינו למטא  )1(
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כשלעצמו ות, שהתקשרוסף הכולל רק שם, מען ודרכי א  )2(
איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם  צרו יואינ

תאגיד האוסף או לל לבעם בו, ובלבד שותיהם כלוליששמ
  סף נוסף;או איןשליטתו ב

גוף שבבעלותו או  עיל שלמנהל פ -נהל מאגר" "מ  
  לענין זה; כאמור הסמיכובהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל 

  דברי הסבר

 יותלפרטיומה של זכות ת קשאל :5סעיף 
שאינו  ,דלאחר המוות דורשת מחקר נפר

תנו הנוכחית לגיבוש הצעה ודעבבת יבל
  .דש ומעודכןלחוק הגנת פרטיות ח

ת והגדר :לחוק הקיים 7- ו 3 פיםסעי
 נהל מאגר"מ"-ומאגר מידע" , ""מחזיק"

הנחת זאת משום ש. וחקבחוק הקיים נמ
ד ון עשאיהיא היסוד של הצעת החוק 

ימת אגרי מידע הקילחובת רישום מ מקום
 ושבעידן כיום גנת הפרטיות הקייםק הבחו

חובות הגנת הפרטיות לקיומו או תחימת 

וסף הנתונים כמאגר מידע גדרתו של אה
  וצמתה.רטיות ועהגנת הפ פוגעת את היקף

כלולה  מחקה שכן היא" נצילוםת "הגדר
גדרת "עיבוד" והגדרת המונח תחת ה
  וצע. המ 2 סעיף"תיעוד" ב

לא  יםגנת הפרטיות הקיהוק חל 6 עיףס
 לא"ש תואק, שכן הורבהצעת החו אומץ

חית או פלילית ות לתביעה אזרזכתהיה 
 "ה ממשבאין ש עהבשל פגיחוק זה לפי 
דיני של עקרונות הכלליים ב תוסדרמ

  .ונשיןהעני דישל הנזיקין ו

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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  עמיד מאגרייאישלעניין עיבוד מידע ות ת כלליואהור': מן אסי

   מוש בומידע והשי רישום מאגר  .8
לפי סעיף זה, אלא אם כן  מידע החייב ברישום רחזיק מאגל אדם ולא ינהא יל  )א(

  ם אחד מאלה:התקיי
  מאגר נרשם בפנקס;ה  )1(
  ); 1(ב10וגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף ה  )2(
הול ה לניהרשא הכללרשם את הורוה לפי סעיף קטן (ה) ברישום גר חייבאמה  )3(

  ומו.רישקה של המאגר עד והחז
רה יב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטע החיע שבמאגר מידדיאדם במ א ישתמשל  )(ב

  וקם המאגר.שלשמה ה
על מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקיים בו אחד ב  )(ג

  :מאלה
  ; 0000,1 לע ר עולהבמאגמצא נר האנשים שמידע עליהם פסמ  )1(
  ש במאגר מידע רגיש;י  )2(
ל ידיהם, מטעמם או והמידע לא נמסר ע םיעל אנשגר כולל מידע המא  )3(

  זה; בהסכמתם למאגר
  ; 23מאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף ה  )4(
  ג.17מאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף ה  )5(

ם לרבים על פי רסואלא מידע שפ וב איןמאגר ש על וראת סעיף קטן (ג) לא תחולה  )(ד
  דין.פי סמכות כ-בים עלרהעיון ין או שהועמד לכד כותסמ
ם לגבי מאגר שמו, להורות על קיום חובת רישוים שייררשם רשאי, מטעמים מיוחדה  )(ה

 על המאגר ובהתומצא לבה כאמור (ד); הורא- הפטור מחובת רישום לפי סעיפים קטנים (ג) ו
  עד לרישומו.ת המאגר ול ואחזקן ניהנילע ם הוראותרשיפרט ה

  בקשה לרישום .9
  ישום מאגר מידע תוגש לרשם.לר קשהב  )(א
  –ט את דע תפרקשה לרישום מאגר מיב  )(ב

יהם ענדע, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, ומהות בעל מאגר המיז  )1(
  בישראל;

  ות שלהן נועד המידע;והמטרר המידע טרות הקמת מאגמ  )2(
  ר;כללו במאגיישדע וגי המיס  )3(
  ה;ניהמדידע מחוץ לגבולות ת מרטים בדבר העברפ  )4(
, שם 23 בסעיף הגדרתוכ רטים בדבר קבלת מידע, דרך קבע, מגוף ציבוריפ  )5(

דע ומהות המידע הנמסר, למעט פרטים הנמסרים מיוסר ההגוף הציבורי מ
  תיו.על אודו בהסכמת מי שהמידע

  רישום.ל הרטו בבקשנוספים שיפום טיפר בוע בתקנותר המשפטים רשאי לקש  )(ג
רשם על כל שינוי בפרט מהפרטים גר מידע יודיע לאמ בעל או המחזיק שלה  )ד(

  הפסקת פעולתו של מאגר המידע.ל ג) ועף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (בסעיהמפורטים 

  סמכויות הרשם  .10
  –ר מידע אגלרישום מוגשה בקשה ה  )(א

אם לת שה, זושהוגשה לו הבקימים מיום  90 ךות ,שם בפנקסרהרשום אותו י  )1(
להניח כי המאגר משמש או עלול לשמש לפעולות בלתי  ריהיה לו יסוד סב

אסף בניגוד נ להן, או שהמידע הכלול בו נתקבל, נצבר אומסווה כ אות חוקיו
  לחוק זה או בניגוד להוראות כל דין;

מספר מטרות  םושלר, הה בבקשטרום מטרה שונה מזו שפואי לרשרשם רשה  )2(
שה שהוגשה, והכל אם קבהת מספר בקשות תחת הגשות על מאגר, או להורל

  למעשה;הלכה  גרמאה נוכח לדעת כי הדבר הולם את פעילות
) ולא יפעיל סמכויותיו 1ידע לפי פסקה (המרשם לא יסרב לרשום את מאגר ה  )3(

  .יוותנאת טע ןולמבקש הזדמנות לטע אחר שנתן), אלא ל2לפי פסקה (
  (בוטל).  )ב(

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים
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הוגשה לו הבקשה, מיום ש םיימ 90תוך ע המיד אגרא רשם הרשם את מל  )1(ב
על השהיית הרישום מטעמים מיוחדים שיפרט  אוולא הודיע למבקש על סירובו לרשום 

   ו רשום.רשאי יהיה המבקש לנהל או להחזיק את המאגר אף שאינ –בהודעתו 
ו על השהיית א המידע, מאגרת א םוו לרשירובעל סודיע הרשם למבקש ה  )2(ב

לא יהיה המבקש רשאי לנהל או להחזיק את המאגר, זולת  )1עיף קטן (בבסור כאמהרישום 
  המשפט קבע אחרת.  אם בית

רשם ימחק רישומו של מאגר מידע מהפנקס, אם הודיע לו בעל המאגר ה  )3(ב
ידי בעל לא בש דעימ רמאגק זחור; התצהיבהודעה זו , ואימת אגר בוערשהמידע שבאותו מ

  יק.חזהמ ה גם בתצהיר שלודע, תאומת ההאגר המידעמ
  .רשם יפקח על מילוי הוראות חוק זה והתקנות לפיוה  )(ג
ר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקים בצו, ש  )(ד

 דהיחיה דלה שלמידע בהם; גוואבטחת הרישומם  יחידת פיקוח שתפקח על מאגרי המידע,
  י הפיקוח.ורכלצ אםותי
ביצוע את המפקחים לצורך ימנה והוא  ידת הפיקוח,יח רשם יעמוד בראשה  )(ה

ועית מתאימה בתחום קח אלא מי שקיבל הכשרה מקצלמפנה הפיקוח לפי חוק זה; לא יתמ
התנגדות א הביעה ישראל ל מיחשוב ואבטחת מידע והפעלת סמכויות לפי חוק זה, ומשטרת

  .חון הציבורבט על רהמיל שם שימעמטנויו למי

סעיף 
) 1(ה10

ר הועב
.43סעיף ל

  

  –קח פמרך ביצוע תפקידיו רשאי וצל  )1(ה

חוק זה או התקנות לפיו, או של  ראותהו דער מיאגפר מחזיק או בעל של מה  )(ו
ום של הריש את תוקפוו הרשם, רשאי הרשם להתלות יללא מילא אחרי דרישה שהפנה א

תליה או לה , ובלבד שקודםבפנקס המידע גרשל מאו שומטל את רילבו אשיקבע  לתקופה
  נותיו.דמנות להשמיע את טעתנה לבעל המאגר הזלביטול ני

  ה.כדין עובד המדינ טעמועל מין מי שפודין הרשם וד  )(ז

א 10סעיף 
הועבר 
47לסעיף 

  

    ......................................................  דו"ח הגנה על הפרטיות א.10

ברדברי הס

 
     

בתזכיר (ומשרד המשפטים  7)2007בשנת (
רישום ל החובהחוק לצמצום ההצעת 

המליצו  8,)2012משנת  מאגרי המידע
רי מידע לצמצם את החובה לרישום מאג

שתביא  – בחלופה טובה יותרלהמירה ו
להפנמה אמיתית של חובות הגנת 

, כגון חובת הניהול הפרטיות לפי החוק
ההבנה על  התבססואלו המלצות  .ןהתקי

היא ש, קטנהרישום בחובת ההתועלת ש
להוראות  כלל ציותב נה מבטיחהאי

הרשות להגנת  של עיסוקשהו החוק
חובת הרישום  של ההפרטיות באכיפ

לדעתנו,  .לבזבוז משאבים חשובים גורם
ביטול חובת הרישום עדיף על פני 

לחלוטין לבטל ו מציעים ולכן אנ צמצומה
יטלי שבו גיד עולםב .וםאת חובת הריש

ין שבשגרה, ם ונשמר כעניי נאגמידע איש
טורי בלתי למטילה נטל רגוחובת רישום 

ברשותו מחזיק שסביר על כל אדם כמעט 
 או רשימת שמות של לקוחות, צרכנים
יתרה משתמשים בשירות שהוא נותן. 

של  חובותהיום תחימת ה של בעידן ,זומ
של  דרתוהגלהגנת הפרטיות לקיומו או 

פוגעת כמאגר מידע נים הנתו מקבץ
 עוצמתה.בהיקף הגנת הפרטיות וב

מערך הכלים החלופי להגנת , לדעתנו
בהצע המוצע אישי  עפרטיות במיד
ומדויק יותר ף מענה מקיהחוק נותן 

 הגנת פרטיות מאשר חובת רישוםל
  אגרי מידע.מ

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

 (ז) לחוק הקיים- )ו(, )ה(- (א)10, 9, 8סעיפים 
 ועדת שופמן לא אומצו בהצעת החוק.

ת
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 פגיעה מותרת בפרטיות . 6

  :האחד מאלקיים בהת תרמות ותפגיעה בפרטי  )א(
א צד לו, הודע ימעות בהסכם שנושא הויות הקבומילוי התחייב שםל תשרנדיא ה )1(

 סכםת בהההתקשרו נושא המידע לפניידי  בוקשים עלהמאו לשם נקיטת צעדים 
 מור;כא

דע או צד שלישי במי ליטהשל בעל השאינטרס מהותי כדי להגן על  תנדרשיא ה )2(
במסגרת  בוריף ציעל ידי גו תצעמבו האיניא השלבד בו, שאליו הועבר מידע אישי

 התחשבלצפות באופן סביר ב יכול דע היהיא המשנושדין ועל פי מותיו וע משיביצ
  .כאמורשתתרחש פגיעה  תובזמן ובנסיב

  .ה בפרטיותיעפגל םסכיע הידהמ שאנו )3(
 :ד מאלהחאקיים תהב תרמות דע רגישד מיעיבופגיעה בפרטיות בדרך של   )ב(

לצורך או  ,המידעושא נ של זכויותיו מימושרגיש נחוץ לצורך המידע ה דעיבו )1(
סי העבודה במסגרת יח ,ידעמה בטיבעל שלתיו של זכויותיו או מילוי חובו מימוש

דע רגיש ד מיעיבור המתי קוהתאם לחוב עמידע לנושא המידבין בעל שליטה ב
 רות אלו. לצורך מט

או  טיסטי, מדעיע מחקר סטיצולצורך ב ופקבהידתי יש מיגרהמידע העיבוד  )2(
 . יצועובבורי רס ציבנטאי שיש היסטורי

דע במי ליטההששל בעל  יאינטרס מהותכדי להגן על נדרש  רגישהמידע העיבוד  )3(
 אינו רגישהדע ימה בודשעילבד בו שרגיהמידע ה רבו הועלישי שאליאו צד ש

 דעא המיוששנו ןדיפי  לעותיו וע משימת ביצבמסגרבורי צע על ידי גוף צימבו
) 3( הפסקפי ל עיבודה ההי ;ויאודותל ע ישגרהמידע הוד הסכים במפורש לעיב

בוד ע עיביצוקודם לפורש מב הסכיםשא המידע ונ - לחוק 2בסעיף  עיבוד להגדרת
 כאמור.

 מטרהרישת קיום הד . 7

 יהאישהמידע  סרנמה נאסף או לשמלמטרה שאלא  מידע אישי עבמיד ליטהשל עבד יעבלא 
סר המידע מאו נ שלשמה נאסףהדומה למטרה  או למטרה 9יף ודעה לפי סעהבט רופכמ

 יןב ,במידע טהשלי בעלמה כאמור, ישקול  מטרה דולבחון את קיומה של  בבואוהאישי; 
 :ה, את אלהשאר

בקש א ממטרת העיבוד שהושי לבין המידע האימסר ו נף אנאסה שמל טרההמ הקשר בין )1(
 לבצע;

ידע לבין ל מערכת יחסים בין נושא המש, קיומה אישידע הימסף הבות שבהן נאסיהנ )2(
וד נוסף של ע לעיבע בנוגידיטה במידע ואת ציפייתו הסבירה של נושא המלעל השב

 ;נמסרף או ה נאסלמטרה לשמשי, מעבר איהמידע ה
 רגיש; מידע כולל האישיע דיהמ האם )3(
 ש לבצעהנוסף שהוא מבק העיבוד אפשריות שלות לכהש )4(

  דברי הסבר

  9-ו 6 םפיסעיל, בדומה מגדיר :6סעיף 
ימיים הבסיסים הלגיט תא, GDPR-ל
עיבוד בדרך של לרבות  ,פגיעה בפרטיותל

  או מידע רגיש. מידע אישי
אינה כשלעצמה  (אנונימיזציה) התממה

עיבוד  רתהתשפטי לבסיס מ יכולה לשמש
 26 סעיףכפי שעולה גם מ 9,מידע אישי

אם המידע הקביעה . GDPR-ל הקדמהל
ויו של נושא אינו מאפשר זיה המותמם

ים האמצע תוך בחינת כלמה עשיהמידע ת
שימוש לשם זיהוי  שסביר שיעשה בהם

סבירות  חוזר של מידע לאחר התממתו.
 מדדים לפיהשימוש באמצעים תיקבע 

חוזר, ההזיהוי  ותעלכגון  ,יםאובייקטיבי
זיהוי  עבביצוהשקיע פרק הזמן שיש ל

עיבוד  חוזר, הטכנולוגיה הזמינה בזמן
ות גילוהמידע המותמם והתפתחויות טכנו

  עת. תה ויות באוצפ

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים
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-) לb)(1(6 סעיףמבוסס על ) 1ס"ק (א)(
GDPR א יהכאשר  פגיעה בפרטיותמתיר ו
לשם מילוי מחויבות בהסכם  תנדרש

ה או כניס וא צד לושנושא המידע ה
 כאמור. להסכם 

  )f)(1(6 סעיףעל ) מבוסס 2ס"ק (א)(
 תמותריות בפרט פגיעהקובע שו GDPR-ל

מהותי  אינטרסלמימוש צה א נחויכאשר ה
 צד שלישישל טה במידע או בעל השלי של

שסביר , ובלבד שאליו הועבר מידע אישי
בהתחשב בזמן המידע צפה,  שנושא

, למשל ור.כאמעה שתתרחש פגיובנסיבות 
הפגיעה בפרטיות היא בדרך של ר כאש

 והעברתנחוץ לשם שידע אישי עיבוד מ
אבטחת מידע שם או ל תות קשורובין חבר

 וף ציבוריאינו חל על ג ףיעהס אישי.
לפעול בהתאם להסמכה בדין ולא המחויב 
אינטרס מבחן סבירות ומימוש על פי 
   ו.מהותי של
- ) לa)(1(6 סעיףמבוסס על ) 3ס"ק (א)(

GDPR בהסכמת פגיעה בפרטיות  ירמתו
בסוף  נמצא) 3ס"ק (א)(נושא המידע. 

לחדד  כדילגיטימיים רשימת הבסיסים ה
על טיב ביי עקבותיובשה את שינוי התפיס

אם עומדים לרשותו יטה במידע לבדוק של
פגיעה בסיסים לגיטימיים אחרים ל

שיפנה להכשרת הפגיעה  קודםבפרטיות 
לת קב נושא המידע על ידי לש בפרטיות
  הסכמה. 
- ) לb)(2(9 סעיףמבוסס על ) 1ס"ק (ב)(

GDPR דרך של פגיעה בפרטיות במתיר ו
למשל נתונים עיבוד מידע רגיש, 

ל ש זכויותיהם שמימו לצורךיומטריים, ב
מידע או נושא של בעל שליטה במידע או 

מילוי חובותיו של בעל שליטה לצורך 
במסגרת יחסי העבודה בין בעל  במידע
 שא המידע. נוע לבמיד שליטה

  )j)(2(9 סעיףשואב השראה מ) 2ס"ק (ב)(
דרך של רטיות בפגיעה בפמתיר ו GDPR-ל
ורך דרושה לצבמידה ה מידע רגיש יבודע

ו היסטורי שיש סטטיסטי א ר מדעי,מחק
  אינטרס ציבורי בביצועו. 

פגיעה בפרטיות בדרך של ) מתיר 3ס"ק (ב)(
בין שאיזון העיבוד מידע רגיש לפי 

ל שליטה במידע של בע ותיהמההאינטרס 
של נושא המידע,  רס המהותילאינט

אינו מסתפק  הסעיף .)2בדומה לס"ק (א)(
מחייב אלא  בירהבמבחן הציפייה הס

 .סכמה מפורשת של נושא המידעקבלת ה
פרסום של בכאשר מדובר בגילוי או  רק

) 3( פסקהמידע רגיש, כלומר עיבוד לפי 
ת הצעל 2להגדרת המונח "עיבוד" בסעיף 

ו המפורשת של חוק, נדרשת הסכמתה
נושא המידע קודם לביצוע הגילוי או 

כדי להגביר את שליטתו של  – סוםהפר
 לוודאכדי ו יועלבמידע רגיש ידע נושא המ
למכלול פעולות העיבוד  דעמו שהוא

  .יורגיש עלההאפשריות במידע 
 תנהגק ) לחו9(2 סעיףמבוסס על  :7סעיף 

 פיםסעימ האהשר שואבו הפרטיות הקיים
את  מעגן יף. הסעGDPR-) ל4(6-ו) 1(5

פגיעה ל ינאכת דרישת קיום המטרה
או  אישיע וד מידעיבבפרטיות בדרך של 

ך ומכיר בצור להלן 6 י סעיףפלמידע רגיש 
ישות ובדינמיות בעיבוד מידע אישי בגמ

של קיומן הכרה בנון לקביעת מנגעל ידי 
  ת.מטרות דומו

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

94



  

  קטין לשו פגיעה בפרטיותה לעניין כמהס . 8

בהסכמת רק אך ו שהעית) 3((א)6 ףעיי סלפ 13מתחת לגיל של קטין פגיעה בפרטיותו   )א(
 .דיןרשת בי הסמכה מפולפ כדין, או ופוס שנתמנה לוהוריו או אפוטרחד מא

 16ל לגימתחת ת קטין על אודו) 3)((ב6 ףעיי סלפ רגישמידע  ליטהש לא יעבד בעל  )ב(
פי הסמכה מפורשת לו כדין, או ל נהנתמרופוס שו או אפוטריהומ דאחבהסכמת אלא 

 .יןדב
של קטין הדרכים לאימות גילו  בדבר תהנחיו יקבע נת הפרטיותש הרשות להגאר  )ג(

  ים (א)ים קטנבסעיפ , כאמורוו האפוטרופוס שלת הוריו אסכמקבלת הא ולווידו
  (ב).-ו

 11ף יסע
לחוק 

הקיים 
הופך 
 9 לסעיף

המוצע.

 

  דעבקש מימעההודמתן ובת ח.11 . 9

שימוש בו  והחזקתו אעיבודולשם שי יאם לקבלת מידע אדל היפנ )א(
נאסף  בשפה ברורה בהיינו בה צושי בהודעה ווהתל במאגר מידע
וונת בעל שליטה במידע לעבד את המידע , על כשיאיהמידע ה

  –ישי, תוך ציון כל אלהאה
 מו;ות עיהתקשרמענו ודרכי ה על שליטה במידע,ל בשמו ש ) 1( 
ת למסור א קיתחו אותו אדם חובה ה עלם חלא ) 2( )1(

 ,וובהסכמת דע תלויה ברצונו, או שמסירת המיהאישי עדיהמ
  ;ישאיהמידע הסכמה למסירת ה אי ותוצאות

 דעהמיהעיבוד ונחיצות ש שמה מבוקמטרה אשר לה ) 3( )2(
  ;האישי להגשמתה

 תזכו, 10דע אישי לפי סעיף ימזכות החזרה מהסכמה לעיבוד  ) 4( 
לפי  סברת ה, הזכות לקבל11ף עיס לפיאישי המידע ב ןוהעי

 ודלני זכותה, 31לפי סעיף  זכות תיקון המידע האישי ,21סעיף 
 לפי שיאי מידע של ההמחיק וזכות 41 סעיף לפי שיאי מידע
 ;הזכויות כאמור ושמימל םדרכיה, ו51 סעיף

 המסירה.ומטרות האישי מי יימסר המידע ל ) 5( 
הכנסת,  ומשפט שלחוק החוקה  ור ועדתבאיש ,םהמשפטי שר ) ב()3(

הצגתה  , לרבותי סעיף קטן (א)פל ההצגה של ההודעה כידרבע את יק
ן יב, בבהתחשה ומידת הבלטת הוח, אופן ניסטליתכונת דיגיבמת

  .היעד שלה ליבקה היתר,

  פנקס מאגרי מידע.12
  נו של הציבור.יורשם ינהל פנקס מאגרי מידע אשר יהיה פתוח לעה  )(א
  . 9 עיףבס ע כאמורשום מאגר המידיים לראת הפרט ליכי פנקסה  )(ב
בטחון, הפרטים  (ב), במאגר של רשות-(א) ו יפים קטניםעסל אף הוראות ע  )(ג

  הציבור. לעיונו שלוחים יו פתיה ) לא5(-) ו4), (3(ב)(9בסעיף  המפורטים

  סימן ב': זכויות נושא המידע

  זכות החזרה מהסכמה . 10

או  )3((א)6סעיף פגיעה בפרטיותו לפי מהסכמתו ל בו רוחזל עתבכל אי שר ידעהמ נושא  )א(
  ;ילע) ל3(ב)(6

ה כממהסבו  רוחזאי לרש 13מעל גיל  יןקט, ף קטן (א) לעיליות סעמהורא עולגרמבלי   )ב(
בין  ,)3(ב)(6י לחזור בו מהסכמה לפי סעיף רשא 16 מעל גיל וקטין )3()(א6י סעיף פל

היה הקטין מתחת  .ופוסוטראו אפ די הורהעל י ניתנהן שובי ל ידוה ניתנה עשההסכמ
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אפוטרופוס  הוריו אואחד מ רשאילעיל,  8הכשרות למתן הסכמה לפי סעיף לגיל 
  כאמור.מה סכמהלחזור  דיןת בסמכה מפורשפי האו ל כדין,לו תמנה שנ

 דועיב חוקיותתפגע לא , או (ב) )בסעיף קטן (א כאמורסכמה המ ידעמה נושא זרח  )ג(
  מועד.ו ע עד לאותמידא השוס הסכמת נסינעשה על בהמידע ש

  דברי הסבר

ב 11 פיםסעישואב השראה מ :8סעיף 
 COPPA-ל 312.5ם, קטיני להצ"ח פרטיות

על   נהגהן ביומאזן  GDPR-ל 8- ו ריקניאמה
של ילדים  ין ההכרה ביכולתםלבם דייל

עבור עצמם לקבל החלטות  13מעל גיל 
 .גורליותן אינהם תוצאותיש ענייניםב

לוגיה ליישם כנוטהות חברלתמרץ מטרתו 
ך בכלהבטיח ומתאימות  תולוגיוטכנ

ל פגיעה בפרטיות שתרה בעת זהירות י
 עעיבוד מיד, בין השאר בדרך של קטינים
  .יהםעל ישגרע ומידאישי 

גיל הקובע הוא ה 13גיל נו שעקב"ק (א) סב
 דומהב ,ד מידע אישיבועיל הסכמה ענייןל
ק האמריקני שהוא הדין הוותי COPPA-ל

הקובע לעניין הסכמה הגיל . בנושאביותר 
 .לפי ס"ק (ב) 16 הוארגיש יבוד מידע לע
יחול ההסדר הקבוע  18עד גיל ו 16 למגי
, סותרופפוטטית והאק הכשרות המשפבחו

 
 מקרההות ביבנס יועללעיבוד מידע רגיש 

  שות.קטינים לע ה שדרכם שלהיא פעול
הסכמת קטין  מחייב תיעודאינו  8סעיף 

יות טפרהצ"ח ל) 5ב(11 סעיףבכמוצע 
ה להטיל עלולדרישה זו  ןשכ ,יםטינק

 שליטה במידע על בעלעומס בלתי סביר 
 זהות תיולה לותעלועל פוהשלכותיה בו

  .םהקיימת כיו מאגרי מידע לחובת רישום
נת גה בחוק 11 סעיף לעוסס במ :9 יףעס

הצ"ח א ל11 סעיף, הפרטיות הקיים
ל ידי ע ועשהוצנים קותיו ת קטיניםטיורפ

   11.מןועדת שופ
שעוסק בפנקס  לחוק הקיים 12סעיף 

  ולו על ידי הרשם לאמאגרי המידע וניה
  

וצו ימלאאין הצדקה . אומץ בהצעת החוק
לפי חוק  חובת רישום מאגרי מידעשכן 

קיים לא אומצה גם היא הגנת הפרטיות ה
  .צעת החוקבה

  )3(7 פיםסעישואב השראה מ :10סעיף 
ת הקנדי יורטלחוק הפ GDPR ,4.3.8- ל

  
מעגן זכות  הסעיףם. יפרטיות קטינ

של כל אדם,  מהמוחלטת לחזרה מהסכ
 שינויביא להלטרה בות קטין, במלר

סכמה ככלי הת השימוש בסקהפלי ותפיסת
ן להתחמקות מ "מכבסה"וכחסר משמעות 

 .הקיים ותטיפרת הנהגחוק של דרישות ה
פגוע בקש למהע במידיטה לשבעל על 

אחד אם ה ילחתלבחון  בפרטיותו של אדם
 ,לבד מהסכמהמ, לגיטימייםהבסיסים הן מ

מתיר לו  חוקלהצעת ה 6 ב םהמפורטי
רק בהיעדרם . בצע את הפגיעה האמורהל
בעל  יבקשטימיים כאלה לגי ל בסיסיםש

את הסכמתו של נושא שליטה במידע 
יהיה  במקרה כזה. יותובפרט פגיעההמידע ל

נושא ש עליו להיערך מראש לאפשרות
ושא נ זרתח חזור בו מהסכמתו.יהמידע 
 של תיולא תפגע בחוק מהסכמתו בו המידע

 ה על בסיסתנעששטיות בפרהפגיעה 
נושא המידע עד למועד  ה שלהסכמה
פגיעה  של  הקסָ פְ ה .הסכמהן המ ורתחז
יכולה מהסכמה  חזרה בגללטיות בפר

הבסיסים אף אחד מן רק כאשר  להתרחש
 6המפורטים בסעיף האחרים מיים הלגיטי

כמת נושא המידע, , מלבד הסלהצעת החוק
האישי מידע יבוד המתיר את ע אינו
  .שליטה במידעוקש על ידי בעל המב
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 13סעיף 
חוק ל

 הקיים
הופך 
 11 לסעיף
צע. המו

  

  ישיא זכות עיון במידע .13 . 11

 רשהו בכתבהחו שכו-אב יבעצמו, או על יד עייןקבלל אדם זכאי לכ )א(
מבעל שליטה במידע מענה לשאלה האם הוא רופסו, י אפוטיד עלאו 

 רזק במאגהמוח שעליווותיאודל אישי ע מידעב עיבודעושה פעולת 
  .דעימ

י בא כוחו יד ל, או עידיו ולעיין בעצמול לבכאי לקכל נושא מידע ז )ב(
גר מא לעבד מאלה: ופסו, בכל אחרטשהרשהו בכתב או על ידי אפו

מידע יאפשר עיון במידע, לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) 
 ערבית או האנגלית.ה העברית, ההמבקש), בשפ -להלן (
 וד;ה בו פעולת עיבעשתנש ואודותי שי עלע האיהמידק מתוע ) 1( 
 :יםבאושאים הבנ עמיד ) 2( 

 ו;יל אודותהאישי ע דעהמי מטרת עיבוד  )א(
סוגים של האישי על אודותיו או ה המידע מקבלי ם שלזהות  )ב(

 עבר או יועברוהדותיו, שאליהם האישי על אומקבלי המידע 
 ותלמקבלי מידע אישי במדיננוגע ט בבפרהאישי, ו עדהמי
 ;ייםגונים בינלאומרא םאישי שהמידע קבלי מץ וחו

 –קש עצמו במהמ ודותיו לא נאסףאישי על אע הדמיה אם  )ג(
 ;ישור המידע האיזהותו של מק

ו כאמור במידע אישי על אודותי הגיש נושא מידע בקשה לעיין  )ג(
 זה. סימן לפייו על זכויות עבמידבעל השליטה  ותיף זה, יידע אובסע

יימסרו  שיםקובמה הנוספים דעי המיטפר וכןש המבוקהמידע האישי  ) ד(
 גיטליתת דיניבתוב שיהמידע האישבה נאסף פה שמבקש בה לעיון
  .תמקובל

י שאר המאגרשליטה במידעעל בעל אף האמור בסעיף זה,  )ה()ג(
 :מאלהאחד לסרב לבקשה לעיון, בהתקיים 

רפואי ייחס למצבו התמההאישי  מידעהשלא למסור למבקש  ) 1( 
 ע,שליטה במידהבעל  ודעתל םא וןישל מבקש העהנפשי ו א

ת או חמור לבריאותו הגופני נזק וםגרלהמידע עלול בו  עיון
סכן את חייו; במקרה זה ימסור בעל או להמבקש ית של נפשה

 ו לפסיכולוג מטעמו של המבקש.מידע לרופא אהמאגר את ה
 במידע על השליטהת בלדע לועל קשכמבועיון מתן זכות ה ) 2( 

 ;אדם בחייע ופגל
 השליטה במידע לעבת לדע עלולקש בוכמהעיון  ותזכ מתן ) 3( 

 ואינשי שליש דצ של ויתכויובז הנדרש על העולה הידבמ לפגוע
  ;מעבדבמידע או ה בעל השליטה

ור מידע בניגוד לחסיון סלמ ף זה כדי לחייבין בהוראות סעיא  )1(ג )ו(
חסיון נועד קש הוא מי שהבמאם כן ה שנקבע לפי כל דין, אלא

  תו.טובל
  .הוקלרבות הלכה פס –ין" "ד ה,ז קטןעיף בס

  ן.דיל ודגינב אישיסור מידע י לחייב למכדזה  אין בהוראות סעיף )ז(
ייקבעו התשלום למימושה של זכות העיון במידע תנאים ואופן, הה  )(ד 

בתקנות.
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שא הנו
ריך דיון מצ

 ,נפרד
שאינו 
בליבת 
נו עבודת
כחית הנו

לגיבוש 
הצעה 

לחוק הגנת 
פרטיות 

חדש 
דכן.ומעו

  

  –א לא יחולו 13אות סעיף זה וסעיף הור  )(ה )ח(
  ;(ג)19כמשמעותה בסעיף חון טת בדע של רשומי ל מאגרע  )1(
   הסוהר; ת בתיל מאגר מידע של שירוע  )א1(
מאגר מידע של רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון ל ע  )2(
  ; 1967–דיעות בין רשויות מס), תשכ"זסים (חילופי ימ נידי
שלה או הוראות חיקוק  וץי חיחסה, המדינ שבטחוןכ  )3(

  שעליו; מידעת לאדם לולגמחייבים שלא 
שר המשפטים בהתייעצות ר ל מאגר מידע של גופים אשע  )4(

, לפי הענין, ובאישור ועדת ץושר החאו עם  ןור הבטחעם ש
כולל מידע שבטחון , קבע כי הוא סתכנהחוץ והבטחון של ה

 –הלן (ללותו ים שלא לגהמדינה או יחסי החוץ שלה מחייב
ליו המוחזק ע שעין במידעיל מידע סודי), ובלבד שאדם המבקש

  שאינו מידע סודי; במידען זכאי לעיי ותו מאגר יהיהבא
ת חקירות ואכיפת החוק של רשות אודומידע  רגאל מע  )5(

ר שר המשפטים קבע ין בעבירה, אשד פיהמוסמכת לחקור על 
  סת;כנשל הוק ומשפט אותה בצו, באישור ועדת החוקה ח

הלבנת סור לחוק אי 28 ל מאגר מידע שהוקם לפי סעיףע) 6(
  .2000–"סתשהון, 

  בעל המאגרקת שאינו בהחז דעעיון במי א.13
  – 13סעיף  ותראמהו עורלי לגב  
קש המחזיק), יפנה את המב -(בסעיף זה  על מאגר מידע, המחזיק אותו אצל אחרב  )1(

  העיון;קש את , לאפשר למבזיק, בכתבויורה למחאל המחזיק, תוך ציון מענו, 
עליו, וכן את  דעאם הוא מחזיק מי המחזיקלו יק, יודיע למחז קש תחילהבהמנה פ  )2(

  .ת מענואו המידע על מאגרשם ב

  זכות לקבל הסבר . 12

על פי דין או חובה על זכות משמעותית השלכה ה שיש לה בעל שליטה במידע החלטקיבל 
עות מצבאאו ברובה, על עיבוד מידע אישי על אודותיו  הת, במלוא, המבוססמידעושא של נ
הסבר ליטה במידע אי לקבל מבעל שזכנושא המידע  יהיהיים, טומטעים אואמצם ויכיתהל
  על אופן קבלת ההחלטה.ה מובנית שפבו ירף סבקיהב

 14סעיף 
לחוק 
ים הקי

הופך 
 13לסעיף 
המוצע

  

  יאיש דעתיקון מיזכות  .14 . 13

ומצא כי אינו  שעליואישי על אודותיוידע שעיין במ דםאנושא מידע )א(
 מאגרשליטהלבעל אי לפנות עודכן, רשר או מלם, ברוש ן,נכו
בבקשה לתקן  ע,ידמאגר המחזיק מל –חוץ ושב ואם הוא ת, דעימבה

  .קוחוו למא האישי את המידע
על  בקשה כאמור בסעיף קטן (א),אגר המידע לבעל מסכים ה הוגשה )ב(

תחשב בה ,תעולות הבאומהפ אחתאת  לנקוטבעל שליטה במידע 
שבו  המידע האישי י וסוגישידע האבוד המיע צעובה מטרה שלשמב

 :מדובר
 ו;חלק כולו אוידע האישי, המת א קוחמל ) 1( 
  ע האישי; המידאת  תקןל ) 2( 
  ;י שבשליטתושמידע האישלים את הלה ) 3( 

בעל שליטה במידע וינויים הנדרשים במידע שברשותו את השיבצע  )ג(
ממועד נקיטתום י 30סעיף זה, בתוך  ט לפיה שנקפעולעל ה יודיע
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 בתקופה שנקבעה נו את המידעלכל מי שקיבל ממעליהם  ה,עלהפ 
 לתבד קעומלשקדמו שנתיים  לש פהקותמהלך ב אישיה תקנותב

  .בקשת התיקון
ידע האישי המש במידע הל שליטעב מצאבסעיף זה, האמור על אף  ) ד(

בעל מאגר המידע רב יסל ואה איכון, מעודכן ומלא, רששבשליטתו נ
ובו שינמק את סירבד ובל(א),  ןסעיף קטבקשה כאמור במלא ל

  .תו בתקנובעאופן ובדרך שנק, ביודיע על כך למבקשבכתב
אם , האישי מידעאו להשלים את הלתקן  למחוק, חייב חזיקממעבד )ה(

הסכים לתיקון המבוקש או שבית משפט  דעמיבה מאגרההשליטבעל 
  ן.ציווה על התיקו

  סברדברי ה

 תהגנ לחוק 13 סעיףמבוסס על  :11סעיף 
 פיםסעיושואב השראה מ ,יםות הקירטיהפ
  . GDPR-ל 15-ודה, קנב PIPEDA –ל  4.9
ל"אדם" ולא ל"נושא מתייחס  )(א "קס

לא בטוח עדיין , שכן בשלב זה מידע"
מעבד מידע  אכן ידעיטה במבעל שלש

  הפונה.אישי על 

  )g)(1(15 סעיףמבוסס על )(ג) 2ס"ק (ב)(
זכות העיון גם על מחיל את ו GDPR-ל

נאסף  לאכאשר זה  ,ישיהמידע הא מקור
להימנע  מנתעל דע עצמו. ושא המימנ

 של ית ובחיסיוןעיתונאעבודה מפגיעה ב
המבוסס  – ק (ו)"סם, ימקורות עיתונאי

 גנת הפרטיותלחוק ה) 1(ג13 סעיףעל 
) לחוק סדר הדין 7(ד)(3 סעיףהקיים ועל 

מידע אישי שיש בגילויו ריג חמ – 12הפלילי
 ין, לרבותן על פי דסיויחכדי לפגוע ב

  חיסיון עיתונאי.
מוש זכות העיון יית תשלום בעבור מיבג
ת יעמכוח הסמכות הכללית לקבעשה ית

תשלומים בעבור מימוש זכות מזכויותיו 
להצעת  )ב(16 סעיףי לפע של נושא המיד

  .החוק
 נתהג(ב) לחוק 13 סעיףס"ק (ד) מבוסס על 

להימנע כדי  אולםו .הקייםהפרטיות 
על בעל השליטה  תוכבדויות מהטלת על

ק לספדורש  אינו הסעיףאו המעבד במידע 
  באחת משלושת המידע האישי א

 – עברית, ערבית או אנגלית – ותהשפ
המידע האישי אלא מסתפק בדרישה ש

נאסף  הוא בהשלעיון בשפה  יימסר
 מקובלתשבתבנית דיגיטלית ו מלכתחילה

  .עתבאותה ה משקב
לחוק  (ג)13 סעיףל ) מבוסס ע1)(הס"ק (

יים בשינויים קההגנת הפרטיות 

בהצעת  יחסותההתי ים מהסרתחייבהמת
   .עידי מאגרלמחוק ה

(ג) לחוק 13 סעיף) מבוסס על 1ס"ק (ה)(
בשינויים  ,הקייםהגנת הפרטיות 

למאגרי מהסרת ההתייחסות המתחייבים 
) 1(ה)("ק סב הסייגים .בהצעת החוקמידע 

 (ד)13 סעיףמ ) שואבים השראה גם2(ה)(-ו
 ,1996–תשנ"והזכויות החולה, לחוק 

מידע  רתהימנע ממסיטפל למתיר למה
אם מסירתו עלולה לגרום מטופל רפואי ל

נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית 
  של המטופל.

 יםשואב) 3(ה)(-) ו2ס"ק (ה)(בגים יהסי
 וצמצמנך א ,GDPR- ) ל4(15 סעיףהשראה מ

ל לבע מתיר ואינהוא כך ש חריגהת א
העיון סרב לבקשת במידע ל השליטה

ע בזכויותיו של העיון עלול לפגושמוק בני
הקניין יות מו, למשל בזכובעל השליטה עצ

  הרוחני שלו או של המעבד.
  (ו)בס"ק בנסיבות המפורטות מובהר ש

), כאשר חל על המידע האישי חיסיון (ז-ו
אין יא בניגוד לדין, או כאשר מסירתו ה
אם  ע שיקול הדעתלבעל שליטה במיד

, בניגוד לשיקול להתיר את העיון אם לאו
 לזכותהחריגים לו ביישום נתון דעת הה

  . ורטים בסעיף קטן (ה)המפ ןהעיו
לחוק ה) (13 סעיףס"ק (ח) מבוסס על 
ם. הנושא מצריך דיון הגנת הפרטיות הקיי
וש לגיב הנוכחית נושאינו בליבת עבודת

  . רטיות חדש ומעודכןהגנת פצעת חוק ה
 הקיים הפרטיותק הגנת א לחו13סעיף 

בהחזקת בעל במידע שאינו שעוסק בעיון 
עם זה,  לא אומץ בהצעת החוק.המאגר 

לחוק א 13 סעיףה דומה להוראת ראוה
 16בסעיף  השולבהגנת הפרטיות הקיים 

  .להצעת החוק
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פרשנות מ שואב השראה :12סעיף 
 GDPR-להקדמה ל 71 ףסעיבשניתנה 

 – שנות זועל פי פר .GDPR-ל 22 סעיףל
 נושא המידע שלאכחלק מזכותו של 

ת השלכות משפטיות עלתתקבל החלטה ב
אשר  ,אחרות עליואו משמעותיות 

טומטי של מידע רק על עיבוד אובוססת מ
נתונה לנושא המידע גם הזכות  – אישי

הסבר שיכלול  לקבל מבעל שליטה במידע
החלטה המבוססת קבלת  אופן פירוטאת 

המידע האישי  וטומטי שלעל ניתוח א
  .יועל

נושא  של תזכוהתכליתה של שמאחר 
כאמור ת החלטה להתנגד לקבלהמידע 

, כות לפרטיותהיא הזכות לכבוד ולא הז
נושא המידע להתנגד  ו שלזכותמשום שו

חברות  מוצדק על לאמטילה נטל כאמור 
בות שיחויבו להותיר מעור – מסחריות

בצעם לם ולנושית בתהליכים שניתן לייעא
 סעיף – שימוש בטכנולוגיה בלבד על ידי

של זכות הרק את מאמץ ת החוק להצע 12
מידתי מבחינת  נושא המידע לקבל הסבר

משפיעה ינו החלטה בעניהכאשר  והיקפ
ל פי דין על זכות או חובה ע תמשמעותי

מבוססת היא וכאשר  עדהמי נושאשל 
יבוד מידע אישי בה על עבמלואה או ברו

 באמצעות תהליכים ידעא המנוש על
    או אמצעים אוטומטיים. אוטומטיים

למנוע הסבר נועדה  מטרת הזכות לקבל
בו מתקבלת החלטה שמצב קפקאי 

שאינה ברורה לו  יינו של נושא המידעבענ
 השפעהו להבינה ושיש לה ואין ביכולת

משמעותית על זכות או חובה שלו על פי 

 בפעולותיהם של פותקיהש תחוזק בדרך זודין. 
 ,לשקולוהם יחויבו  ,בעלי שליטה במידע

המידע את הפרמטרים מתוך  ,ואף להנגיש
שימוש בעת קבלת בהם נעשה שהאישי 

  ינו של אדם.החלטה בעני
לחוק הגנת  14 סעיףמבוסס על  :31סעיף 

 פיםסעיושואב השראה מ הפרטיות הקיים
ת לחוק הפרטיו 13-ו GDPR-ל 16

 ,)לפי ס"ק (א יף מוגבל,סעה האוסטרלי.
נושא המידע . שי בלבדאי מידעתיקון ל

 לשוןכ תו,בקש את מחיקאינו רשאי ל
. (א) לחוק הגנת הפרטיות הקיים14 סעיף

 15 סעיףבבנפרד נת זכות המחיקה מעוג
מסור לבעל שליטה במידע . בהצעת החוק
, אם לתקן ,ק (ב)"ס לפי שיקול הדעת,

ת המידע האישי, ק אלהשלים או למחו
וד וסוג המידע העיבטרת אם למל בהתוהכ

  האישי.
(ב) לחוק הגנת 14 סעיףל מבוסס ע) גק ("ס

של זמן ק רפקובע אך הפרטיות הקיים, 
ם שנתיים למתן הודעה לצדדים שלישייכ
ם העביר בעל שליטה במידע את יהאלש

   .המידע האישי
מצא שהמידע שבעל שליטה במידע 

ונכון ללא התיקון  דכןמעושברשותו מלא, 
מבוסס על ש ,)ד( "קסי פלאי רש ,המבוקש

ב לסר, טיות(ג) לחוק הגנת הפר14 סעיף
  .רשמוישי ן מנימוקיםלבקשת תיקו

(ד) לחוק הגנת 14 סעיףמבוסס על ) ה( ק"ס
מעבד ומחייב את ה ות הקייםהפרטי

בעל שנקט ת ולפעול בהתאם לפעול
 ק (ב)."לפי ס השליטה במידע
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  ישיוד מידע אהזכות לני . .142

דע, שבשליטתו אם לבקשה שהגיש לבעל שליטה במיתהדע זכאי, בל נושא מיכ  )א(
ישי ידע אמהאת , עדלידיו מבעל שליטה במי , לקבלעל אודותיו ישיע האהמיד
צמו או לפי בע ל דעתו,יקופי ש, על ירוהעבול ת מקובלת,ור, בתבנית דיגיטליכאמ

מידע  זכות לניודה –אחר (להלן יטה במידע על שלהוראת סעיף קטן (ד), לכל ב
 .)אישי

 על 6סעיף הוראות לפי  בדעּושמידע אישי  חלה עלמידע אישי  הזכות לניוד  )ב(
 .המידע נושא ותודא

 עבדמאו ה עידבמה טעל שליבש על מידע אישי האינה חל ישאי דעמילניוד הזכות   )ג(
 .6ף סעיהוראות לפי  שנעשה עיבודבאמצעות הסיקו 

במידע ל שליטה יעביר בע,(א) סעיף קטןבר אישי כאמו עיוד מידנלבקשה הוגשה   )ד(
ו, יד קש עלהמבו במידע לבעל שליטהוד הנימבקש אודות על ע האישי ידאת המ
 נוידי ליושא במידע בעל שליטה לוגיות.ף למגבלות טכנופובכו השקבאם לבהת
 מלואן.אות חוק זה בה כפוף להורסעיף זה, יהיהאישי על פי ידע המ

 קטן (א), אמור בסעיףידע אישי כמ דיבקשה לניוגשה לו שה עדבמיליטה בעל ש  )ה(
 תקיא להפסלהבזה כדי  לפי סעיף יאישהידע יוד המאין בנניוד שה יידע את מבקש

 בו חזורל דהניוש מבקשל שרותו וכי יש באפ דותיו,אישי על אומידע וד בעי
מידע ב היטל השלאל בעלפנות או לחוק,  10ניתנה, לפי סעיף ש במידה ,מהסכמתו

 .15 פי סעיףלאודותיו  לעדע האישי המיאת למחוק בבקשה 
 ןסעיף קטשה לפי לבק לסרברשאי  ל שליטה במידעעבזה, ור בסעיף על אף האמ  )ו(

ידה העולה מבע לפגוי דכה ם לבקשהמידע האישי בהתא אם לדעתו יש בניוד ,א)(
 .יןלפי ד חובותיו מילויאו ב של צד שלישי יובזכויות שעל הנדר

הוראות שטה במידע עלי שליים של בסוג ותקנאי לקבוע בתרששפטים מהשר   )ז(
  .םו עליהלא יחול זה יףסע

  זכות המחיקה של מידע אישי . 15

יו תעל אודו ידע אישימ מחוקמידע לה בעל שליטמב שלדרוע זכאי מידושא כל נ  )א(
 :אלהד מקיים אחבהת

 ;לשמה נאסףשילוי המטרה נו נחוץ עוד למהמידע האישי אי ) 1( 
ים מתקיולא  10 ףסעי לפי אישי דעמיו מהסכמתו לעיבוד ב זרח דעימנושא ה ) 2( 

שך את המ םיהמתיר )2(-)1)((ב6 או )2(-)1()א(6 סעיףלפי מהתנאים  אף אחד
 ;האישי עדימה דעיבו

 חוק זה.וראות בניגוד להשי נעשה איה דעמיה עיבוד ) 3( 
ט את קוינ(א),  ןטפי סעיף קלמחוק מידע אישי לש תבקהש שליטה במידעל בע  )ב(

 עת באותהגיה הקיימת בטכנולוין ובהתחשב נים בנסיבות העריביהס יםדעהצ
ע ת המידאהעביר  אםשליטתו, וי שבאת המידע האיש קולמח מנת לע ,תהובעלו

ידע המ ושאנששי איההמידע את  העביראליו  אחר בעל שליטה יידע כלל - ישיאה
  ;וכל קישור אליו או העתק שלו ת המידע האישיביקש למחוק א

לפי קה מחי לסרב לבקשת שאיבמידע ר שליטה עלב ף זה,מור בסעיף האעל א  )ג(
 :להאחד מא םקייתהב ,)(א ןקטף יסע

ו א זכות לחופש ביטויש ברדנל הע העולה מידהע בתפגי האישהמידע מחיקת  ) 1( 
 ;תדעציבור לבזכות ה

 ;חובה חוקיתלשם מילוי  דרוששי יאהע מידה דעיבו ) 2( 
ל עב שלכולתו נדרש ביעל הולה עהמחיקת המידע האישי תפגע במידה  ) 3( 

 ימהשמ שפטיות, מבתביעות  ונןגתהל המעבדע או יטה במידהשל
שיש אינטרס  יטיסטטס חקרמ ,מדעי רחקמ ב,אירכו ותלמטר עליו המוטלת

  .ועםציבורי בביצ
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  נושא המידע זכויותוש מימ . 16

לחזור בו מבקש הש וודאלכדי ים עים סבירנקוט אמציידע יטה במבעל של  )א(
פי סעיף סבר ללקבל ה, 11 יףלפי סעבמידע אישי ן יעי, ל10י סעיף פלמהסכמתו 

מידע  קחולמ וא 41 סעיף י לפיע אישדמיד יניל, 31י סעיף פל , לתקן מידע אישי21
בטרם המידע,  אנושכן , הוא אדע")"זכויות נושא המי – ןלהל( 15 יףעסי פלאישי 

 .המתן מענה לבקש
בפורמט  ואבכתב מידע א הנושת יווזכלאפשר מימוש ע בעל שליטה במידעל   )ב(

זכות ה למימוש בקש לתקבעד ימים ממו 14וך בת ובתבנית מקובלת טלידיגי
שליטה  לבע שאיר מידעשא הויות נת מזכווכזמימוש  יןבג .עדמזכויות נושא המי

 . לים חדשים__ שק_ יעלה על סכום שלאבות לגבמידע 
, יעביר לו ידעהמ שאות נולמעבד בבקשה למימוש זכות מזכויע מידה נושאפנה   )ג(

 ידעשליטה במה בעלאת שם ם קבלת הבקשה מיו ימים 14בתוך המעבד 
 תראהואין באליו.  ההפניידרכי ואת  הפנייה מצוי המידע האישי נשוא שליטתושב

נקבע לפי כל דין, יון שלחיס ודיגבנ ישיאמידע ר ולמס בדי לחייזה כקטן סעיף 
 –ין" . בסעיף קטן זה, "דולטובתועד נשהחיסיון  מי לא אם כן המבקש הואא

 .ה פסוקהלרבות הלכ

ע, שא המידזכות מזכויות נו שע למימומיד שאונת דע לבקשימבטה סירב בעל שלי  )ד(
 וא כך למבקש בכתב לעדיע ו, י(ג)15ו ), א(ו14), ד(13 (ח),-(ה)11 םסעיפימור בכא

וש למימ הת הבקשמים ממועד קבלי 41בתוך גיטלי ובתבנית מקובלת מט דיבפור
  .לסירוברוט הנימוקים ך פי, תוכויות נושא המידעמזת זכו

 15 סעיף
לחוק 

הקיים 
ופך ה

17לסעיף 

 

  פטמשת הלבי הנתובע .51 . 17

ש שא מידע למימות נולבקש מידעב גראמשליטהסירובו של בעל  על
(ו), או 14), ד(13(ח), -(ה)11ם פיעיהמידע, כאמור בס שאת נוות מזכויוכז

וב ודעת סירא ועל ה13או בסעיף  13 סעיףן כאמור בלאפשר עיו, (ג)15
לבית  ע להגיש תובענהידהמ מבקשנושארשאי (ג), 14כאמור בסעיף 

  עו בתקנות.דרך שנקבפן ובמשפט באוה

  סברי הדבר

  20 סעיףראה מאב השוש :14יף עס
ומעגן את זכותו של נושא המידע  GDPR-ל

לבעלי שליטה  יולנייד מידע אישי על
מטרת  .תוים לפי שיקול דעבמידע נוספ
 ה שלשליטהחזק את להיא זכות הניוד 

, לשכלל יולאישי עהדע במידע מיא הנוש
חרות בין בעלי את השוק על ידי עידוד הת

 תםין את תלוקט, להשליטה שונים במידע
ת שירותי של נושאי מידע בפלטפורמו

 מידע אחת או בבעל שליטה אחד במידע
 פורמההפלט הגבלתם לאותהולמנוע את 

   .ה במידעבעל שליטו לאותו א
בעל שליטה במידע לנייד על  ,ק (א)"סי לפ

מבקש שיש ברשותו על  האישיהמידע את 
בקש הניוד עצמו או לבעל מל הניוד

בקשת מבקש  על פיאחר,  שליטה במידע
ת עשה בתבניי. ניוד המידע האישי יהניוד

. העתבאותה  משקב מקובלתהת דיגיטלי

 ריאפשיהיה  ניודשהכן נדרש בס"ק (ד) 
להעביר שאפשר , כלומר תמבחינה טכני

טחת מאובבדרך מידע האישי ת הא
שליטה במידע המקבל הבעל בתנאי שלו
היכולות הטכניות לקבל את המידע  יש

  . האישי
זכות הניוד שהמידע האישי  ,(ב)לפי ס"ק 
לפי  בדעּושכל מידע אישי הוא  חלה עליו

עיף סה. להצעת החוק 6 עיףסבההוראות ש
ועה ו הקבמזד את זכות הניובכך מרחיב 

דע למירק מצומצמת ה ,GDPR-ל 20 סעיףב
. נושא המידעבהסכמת  בדעּושאישי 

ים את נחוצה על מנת להגשהרחבה ה
 ,)(גלפי ס"ק . עם זאת, ניודמטרת זכות ה

זכות , GDPR-) ל1(20 סעיףסס על בוהמ
הגולמי אישי על המידע הרק חלה הניוד 

חלה  לאזכות הניוד . 6 ףסעיעובד לפי ש
דע או בעל השליטה במיש ישיע אמידעל 
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באמצעות עיבוד אותו הסיקו  המעבדש
  .החוקלהצעת  6לפי סעיף מידע אישי 

 הניודששליטה במידע ל בע ,לפי ס"ק (ה)
נושא ליידע את צריך  ממנוהתבקש 

שאין בניוד המידע  ע מבקש הניודהמיד
האישי כדי להביא להפסקת עיבודו או 

היא דוע ייהחובת  ה שלמטרהמחיקתו. ל
לפיו ש רושם מוטעההיווצרות למנוע 
 שותו שלרבעוד  נמצאהאישי אינו המידע 

  בעל השליטה במידע.
-) ל4(20 סעיףמ שואב השראהק (ו) "ס

GDPR ה במידע לסרב בעל שליטומתיר ל
עלולה  זכות הניודכאשר  ניודקשת לב

במידה העולה על הנדרש לפגוע 
או  ישייםשל צדדים שלבזכויותיהם 

שליטה במידע השל בעל בותיו במילוי חו
  ן.די לפי

לקבוע  שפטיםהמ שרת ס"ק (ז) מסמיך א
 שבעלי שליטה במידע מסוימים יוחרגו

רות מסיבות הקשוהסעיף  מתחולת
ע היווסדם משך הזמן שחלף מרגבם, בגודל

המטרה  הם מחזיקים.שנתח השוק באו 
וד להתמודד עם החשש שזכות הני היא

 קיםבעסדווקא קשות לפגוע עלולה 
תמודד עם הל שויתקש ,יםקטנים ובינוני

 פעילותהי העברת מידע אישי מהם בשלב
יא בסופו של דבר להב, ושלהם וניתהראש

ברות חה תולהתחזקו התחרות להיחלשות
  .הגדולות
  17 סעיףאה מרשואב הש :51סעיף 

המחיקה, המכונה ות כז ומעגן את GDPR-ל
  . "ישכחת להכוהז"גם 
, המידענושא זכות מעגן את  (א) ק"ס

מידע  את מחיקת לדרוש טין,לרבות ק
בה ף. בסעי יםויהמנ םקריבמ יואישי על

אפשרי ליישם , ס"ק (ב) מכיר בקושי הבעת
ו נה שזכות זכסב, וקהחיזכות המאת 

תי סביר כנטל בל בעתיד ררתבלהעלולה 
, . משום כךהחברות הטכנולוגיי על כתפ
חיקה על ידי בעל שליטה המ כותמימוש ז

ת המידע האישי מחיקע, כלומר במיד
 אליהםש שליטה נוספיםוע בעלי דיו
תעשה לפי , ע האישידיהמת ר איעבה

נסיבות העניין,  פיולת סבירומבחן ה
   .מחירהה העת ומת באותייהקולוגיה כנטה
 תריּו הןות שבסיבהנאת  מונה(ג)  "קס
רב לבקשת בעל שליטה במידע לסל

  ה. המחיק
חובת אה משואב השר(א)  ק"ס :16סעיף 

חוק ל 45 סעיףה בות הקבוערהיהז
טרם מתן  הילפש ,נדזיל-ניובהפרטיות 

לוודא יש ון מענה לזכות העיון והתיק
  .עהמידושא נא אכן הו שהמבקש

א(ד) 29- וד) (13 פיםסעימבוסס על (ב)  ק"ס
 6תקנה על ו יות הקייםק הגנת הפרטלחו

(תנאים לעיון לתקנות הגנת הפרטיות 
ערעור על סירוב בן במידע וסדרי די

פרקי קובע ו ,1981- התשמ"א, לבקשת עיון)
 שאנושל זכויות ן החת מזמן למימוש כל א

מימוש  יןלום בגתשת מנגנון לגבייו המידע
   .עת נושא המידוזכוי
לחוק ) 2א(13 סעיףעל ס ) מבוסג( ק"ס

 תחולתו רחבהאך הגנת הפרטיות הקיים 
 .מידעהנושא זכויות כלל  לה עיותר וחל

ימנע מאפשר למעבד לההסעיף  את,עם ז
המענה נדרש על פי הסעיף אם ש ממענה
ליו חיסיון, ל עשח דעמישיפת לחיביא 

פרטי או בד הוא חוקר עמהכאשר למשל 
ת ירם העברת פרטי יצצע נאי עצמאיעיתו
עשויה  עידמב ליטהש ם בעלקשר עה

 עבד אכן מעבדהמש בכך ודאההות להו
  .נושא המידעע אישי על ידמ

את בעל השליטה במידע  ייבד) מחס"ק (
נושא  בתגובה לבקשת סירוב הודעת לתת

  .ושא המידענת יומזכו ותהמידע לממש זכ
וק הגנת לח 15 סעיףמבוסס על  :71סעיף 
ר לערע כותזומעגן את ה קייםרטיות ההפ
 על שליטהלטת בעל החט משפה תלבי
  .מידעשא הוזכויות נלכל אחת מרב לס
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  דבוהמע עידבמ ליטהשה לעב חובות': ג סימן

  מעבד המידע . 18

 .עידבמ שליטה לבע חוק זה ועל פי הנחיות הוראות פי על יפעל בדמע  )א(
מידע עיבוד לים ושרדהצעים האמכל ת א קטבד נשהמע יחהבטל דעעל שליטה במיבעל   )ב(

  .זה חוק ילפל נושא המידע שכויותיו וכיבוד זאישי 

  רטיותעיצוב לפ . 19

ים מצעהטמעת את ועצבאמ ככל שניתן,ל, , יעצב ויפעיןיתכנע מידה בליטשבעל   )א(
שיבטיח  ע אישי, באופןל מידבוד שת לעימערכו, גונייםאר-כללים פניםכן ים ויגטכנולו

 .החוק ז להוראות את התאמתן
ייעשו  (א), קטן סעיףאישי כאמור ב דעשל מימערכות לעיבוד  לוהפעלה ש עיצוב תכנון,  )ב(

 דעימשל העיבוד ה ופי; אעת ועלותן זמינות באותהוגיות הנולהטכה: לאתחשב בכל בה
ושא עה בפרטיותו של נגילפהצפויות והסכנות  ;קפו ומטרתו של העיבודן הי, וכאישיה

  יו.שי על אודותיאה מידעהוד עקב עיב המידע

  דברי הסבר

- ו 29 פיםסעימ ראהשואב הש :18סעיף 
להבהיר שעל בעל ומיועד  GDPR-) ל1(28

 בטיח שמעבד מידעשליטה במידע לה
כל  הוא מתקשר נוקט את מויעשאישי 

צעים מאבכלל זה , םהאמצעים הנדרשי
לכבד את זכויותיו  כדים, טכניים וארגוניי

ת החוק לפי הצע של נושא המידע
עשה יע האישי יוד המידיח שעיבלהבטו

  הצעת החוק.בהתאם להוראות 
-ל 25 סעיףמ שואב השראה :19סעיף 
GDPR. להטיל על בעל שליטה  ומטרת
חובה להבטיח הטמעת את הע במיד

ישי הגנה על פרטיות במידע א אמצעי
תכנון הבי לשב החל –מניעתי  יזוםופן בא
ד מידע מערכות לעיבוה של חתופיהו

 – ה בהפעלתןכלו בהטמעתן עבורי, איש
ות ישדרהאימוץ  באמצעות כל זה

  privacy by“רת מחדל" (ת כברי"פרטיול

default”פרטיות" (עיצוב ל"ל) ו“privacy by  
design”.(  
 זערבמידע למ ל שליטה, על בעהלדוגמ

, את עיבוד המידע האישי ככל האפשר
להתממת מידע אישי, לעבד מידע  לפעול

דע לאפשר לנושא המי, אישי בשקיפות
 יואישי עלהמידע הלנטר את עיבוד 

את אמצעי  בתכיפות גבוהה פרולש
בחירת בוות תכנבבעיצוב, . האבטחה

או מוצרים  אפליקציות, שירותים
בעל  ,ימידע אישיבוד המבוססים על ע

צריכים שליטה במידע או המעבד 
 ו של נושא המידעלהתחשב בזכויותי

, קציותהעיצוב, התכנות, האפליוודא שול
יה אחרת ו כל טכנולוגהשירותים א

מידע אישי ד יבוהמשמשת אותם לע
י במילו יםפוגע םאו שאינ יםמסייע
  .קלפי הצעת החו םהחובותי
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  יותהפרט תסקיר השפעה על . 20

על ה ההשפע תסקיר –יף זה סע(ב על הפרטיותתסקיר השפעה  ןייכליטה במידע ש לעב  )א(
 מאלה: דלעשות אח וכאשר בכוונת טיות)הפר

כויות לפגיעה בז יביאיר שבהיקפו ומטרתו, סב חשבשבהת י,דע אישעיבוד מי צעלב )1(
 צדדים שלישיים;

 מידע; שאישפיע על מספר רב של נוי לההעשוקף נרחב ע אישי בהימידד בועי לבצע )2(
 ייניפאמרכת העי לשם אוטומטאו בעיקר אוטומטי  אופןשי בד מידע איבולבצע עי )3(

ותיות על זכויות מעמשות לכשה טות בעלותוקבלת החל האישיות של נושא המידע
 ;נושא המידע של ן די לפי או חובות

 ;רחביקף ניש בהלבצע עיבוד מידע רג )4(
האישי  דעהמיאר, להיקף ן השחסות, ביפרטיות יכלול התייהעל עה ההשפ תסקיר  )ב(

ידי ו על מידע אישי שינקטאבטחת י ולאמצע 19סעיף פי ות לפרטיעיצוב לל הנאסף,
 .12 י סעיףלפ דעמיב שליטה בעל

 מידעה של ת העיבודלפני תחילן (א) יוכן לפי סעיף קטות יפרטל הע עהשפההתסקיר   )ג(
ים חודש 18-חת לכן או ,מידע אישיהבוד לעישה חדלוגיה ונכאימוץ טלפני ו יישא

  .ותלפח

  סודיות.16
 רגקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאתפף בתוקליו ידע שהגיע איגלה אדם מ לא  

ט בקשר להליך משפ ו ביתביצוע חוק זה או על פי צתו או לודוע עבצבי לא לצורךמידע, א
בבית משפט השלום. המפר  שההבק ך תידוןלפני תחילת ההלי משפטי; אם הוגשה הבקשה

  ם.שני 5מאסר  -נו הוראות סעיף זה, די

  דברי הסבר

על בעל כללית  החובמעגן  :20סעיף 
נים סקר סיכו וךערלשליטה במידע 

 נמצאת. חובה דומה ה בפרטיותעלפגי
אך  ,נות אבטחת מידעקתל 5תקנה בכיום 

נדרשת י מידע שגרמאלרק היא מוגבלת 
בעתיד  13רמת אבטחה גבוהה. בעניינם

ון לתקנות אבטחת מידע קנפעל להצעת תי
  מוצע בסעיף זה. ה על פי

  )1(35 פיםסעימ שואב השראהק (א) "ס
 כלליתחובה מעגן  . הסעיףGDPR-) ל3(35-ו

מידע לערוך תסקיר על בעל שליטה ב
רטיות בהתאם לפעולות השפעה על הפ

ן מבחלפי ו לעשות,ברצונו העיבוד ש
היקפו ביתחשב במטרת העיבוד, שת סבירו

  .שי המעובדהאי ובסוג המידע
שעוסק  הקייםיות רטפהלחוק  16סעיף 

. לא אומץ בהצעת החוק, בחובת הסודיות
ה לשמור על סודיות המידע האישי חובה

  21 סעיפיםב ושולבוהעונש בגין הפרתה 
  .צעת החוקהל 62-ו
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 17 ףסעי
לחוק 

הקיים הפך 
 21לסעיף 

 וצעמה

  

  אישי אבטחת מידעל אחריות .17 . 21

מחז, ביחד ובנפרדםיאיו אחריה בד,מע או מידעב שליטהמאגר ל בע יק , 
ע בטחת המידאלאחד מהם אחראי ל מאגר מידע, כל המנ או אגר מידעבמ

 ,ותבטחצורך ארים לם סביצעיאמ וטקנים או ברשותם ותשבשליטהאישי 
 בהתחשבו ,יתספהכ ותעלוולאבטחת מידע מקובל של  לתקן בהתאם

 העיגלפ פויותצה תונכהסמטרת העיבוד, היקפו,  המידע האישי,בסוג 
 י מורשיתלתב , גישהשינוי, גילוין, בו, אובד לרעה שימוש עקב בפרטיות

  .המידע שבמאגרשלו מקרית או חוקית בלתי מחיקה או אליו

  חהעל אודות אירוע אבט ודיווח תיעוד . 22

 האישי דעלמי גענובאירע אירוע אבטחה ש לכ דוידע אחראי לתיעבמה על שליטב  )א(
 טי.טומשום אועל רי ,פשראהככל  סס,בואמור יוד כיעת ;שבשליטתו

סביר  תוך זמןה חטאבוע ות על איררטיהפגנת ות להרשח לדוויע דיבמיטה על שלב  )ב(
 :אלה םקייבהת ,ע לו על התרחשותודונשמהמועד 

ר נסיבות שסביל אוי שיורשה של מידע אמ לאהוביל לעיבוד האבטחה  אירוע ) 1( 
 ;ישימידע אלעיבוד לא מורשה של  שיגרמולהניח 

 דע;המילנושא ור זק חמנ םויגרה ירוע האבטחאשח להני ירבס ) 2( 
ת עומצלנושא המידע באהחמור  זקנהת ע אלמנו יכול נואי ידעבמ השליטה בעל ) 3( 

 ;תמתקנ הנקיטת פעול
ות ירור הסיבלב טוקלנ שליטה במידעל בעפעולה שעל  –""פעולה מתקנת בסעיף זה,

וע כות אירהשל רמיזעוחה ולע האבטת אירו, למניעת הישנוהאבטחהאירוע לו להוביש
  זה.לפי חוק  א המידענושכויות של ז לע חההאבט

בעל שליטה יודיע ב), ( טןכאמור בסעיף ק הפרטיות תנגלה ותרשהדיווח ל רחאל  )ג(
 :מאלהם אחד תקייהבאלא  ,אבטחההע רואיעל  ,זמן סבירתוך  ,נושא המידעלדע במי

 כל דין, יפו חיסיון לגבילל שח שייאמידע לחשיפת  להביא ה עלולן ההודעתמ ) 1( 
 – ין""ד בפסקה זו, ;טובתולון נועד שהחיסי מי שא המידע הואנון כאם  לאא
 פסוקה; בות הלכהלר

טיל על מ טחההאב ול להיפגע מאירועהעלמור לכל נושא מידע כאה דעמתן הו ) 2( 
במידע  שליטהבעל ם יפרס, הבמקרה ז ;סבירבלתי  ליטה במידע נטלש עלב

 האבטחה. עואודות איר על רבוהצי לללכ הודעה
 די.ע באופן מיידימיטה בעל שלד לבכך המעבעל יודיע  ,בטחהא ועע אירריא  )ד(
 ם הבאים:תקנות בענייניקבע משפטים יה שר  )ה(

בת הדיווח לפי חומ במידע הפטוריםוסוגי בעלי שליטה  חהאבטאירועי סוגי  ) 1( 
 ;)בטן (ק יףסע

יםודעות לפהמתן האופן  ) 2(   .כנןותוד) ד (קטנים (ב) ע י סעי
אירוע  מידע לנקוט במקרה שלמהן הפעולות המתקנות שעל בעל שליטה ב ) 3( 

  .אבטחה

  עלים שוניםב שלם מחזיק במאגרי א.17
תהיה  לכל מאגר הפשרות הגישכי א דע של בעלים שונים יבטיחאגרי מיחזיק בממ  א)(

  .אגרו משל אותבעליו ינו לבין כם בכתב בבהסרש במפו ו לכךרשלמי שהו נתונה רק
, ימסור 8, החייבים ברישום לפי סעיף חזיק שברשותו חמישה מאגרי מידע לפחותמ  )(ב

ן שמות בעלי המאגרים, תצהיר ושברשותו, בצימאגרי המידע  שלה לרשם, מדי שנה, רשימ
ים, לבין הבעלו ינהסכם במאגר בל ים בגישהרים נקבעו הזכאמן המאג דחשלגבי כל אכך  על

  ב.17בסעיף  מורטחה כאעל האב נהשל הממוושמו 

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019
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  דברי הסבר

לחוק הגנת  17 סעיףמבוסס על  :21סעיף 
 פיםסעיושואב השראה מ הפרטיות הקיים

לחוק הפרטיות  1 ספחלנ GDPR, 4.7-ל 32
 5-ו לחוק הפרטיות האוסטרלי 11.1הקנדי, 

עגן מ יףהסע י.זילנדהניו לחוק הפרטיות 
תקן  לפי כלליתדע חובת אבטחת מי

ן מבחלפי ו מקובל של אבטחת מידע
יתחשב גם בסוג המידע האישי, שות בירס
הצפויות ות סכנבמטרת העיבוד והיקפו וב

 דעמיאבטחת ל החובה רטיות.לפגיעה בפ
מידע  של סודיותהגם שמירה על  כוללת
  אישי.
 ה לתעדחובהאת הסעיף מעגן  :22 יףסע
ם הקבועה כיומידע אישי טחת ועי אבאיר
 לתקנהולתקנות אבטחת מידע  11 תקנהב
תיקון הו GDPR-ל 34- ו 33 יםפסעי בסיס על

 14.פרטיות במידעהגנת ל האוסטרלי לחוק
תיקון לתקנות  תעצה דםלקל בעתיד נפע

  מוצע בסעיף זה. ה פיעל אבטחת מידע 
לתקנות  11ר הקבוע בתקנה סדהה

במידע ת מידע מחייב בעל שליטה אבטח
חת ע אבטל אירוווח לנושא מידע עלד

אבטחה חמור  ל אירועבמקרה שמידע רק 
ות, ת להגנת הפרטיכאשר ראש הרשו רקו

ר היוועצות עם ראש מערך הסייבר, לאח
חובת  הורה על מתן הודעה כאמור.

 ולהעל ראש מערך הסייבר םעההיוועצות 
  . יותררוקרטי מסרבול בילגרום 

 חייב בעלמ 22ההסדר המוצע בסעיף 
להגנת ש הרשות וח לראשליטה במידע לדו

ק חת מידע ראירוע אבטל הפרטיות ע
, פגיעה בזכות לפרטיות גרםהאירוע כאשר 

בהתאם לתנאים המפורטים בס"ק (ב) 
ובהתבסס על התיקון לחוק הפרטיות 

מטרות:  שלושלהסדר המוצע  .יאוסטרלה
סביר על לא ת נטל ע מהטלימנלה - האחת 

וח על כל אירוע דע לדובעל שליטה במי
פגיעה  נגרמה בגינולא אם  טחה גםאב
הביתה (למשל, כאשר עובד לקח  טיותבפר

 אבלמידע אישי  שנושאהתקן נייד בטעות 
והחזירו למחרת היום בו  השתמשלא 

ע הימנל – היהשני; עבודה)למקום ה
שיש מיידית פומבית מהטלת חובת דיווח 

גרום לחשיפת אירועי סייבר ל בכוחה
ת עם לפגוע בהתמודדופן שעלול באו
הימנע ל –ת לישישהאמת; ווע בזמן האיר

מהפיכת פעולת הדיווח לפעולה טכנית 
  הצפת הרשות להגנת הפרטיות.מבעיקרה ו
את במידע  שליטה מטיל על בעלס"ק (ג) 

על אירוע  מידענושא לחובה לדווח ה
בתוך יותו ה בפרטאבטחה שהביא לפגיע

, דיווחר שמסלאחר ורק סביר  זמןפרק 
 לראש הרשות ,ב)ף קטן (לפי סעיכנדרש 

ה דעהוחובת לחלופין,  .רטיותגנת הפלה
כאשר הודעה לכל נושא  רקתחול פומבית 

עלול להיפגע מאירוע האבטחה שמידע 
סביר מבעל שליטה  לאתדרוש מאמץ 

  במידע.
 GDPR- ל) 2(33 סעיףס"ק (ד) מבוסס על 

שליטה לבעל  לדווח מעבדאת הומחייב 
   חשותו של אירוע אבטחה.תרה על במידע

 פטיםהמש רש תא ךימסמ) 1(ה)( "קס
בעלי להחריג בתקנות אירועי אבטחה 

שליטה במידע מסוימים מחובת התיעוד 
בחנה ההסעיף מתכתב עם הוהדיווח. 

 חובתשהקיימת בתקנות אבטחת מידע 
ק במקרים של ר חלהוח עוד והדיוהתי

   ."אירוע אבטחה חמור"
בהחלת חובת  תגמישוכדי להגביר את ה

הותרנו  22סעיף  הדיווח לפי הוראת
ת א) 3(ה)(-ו) 2ק (ה)("סבקטנים ם בסעיפי

ע ל אירוהקביעה מה יכלול דיווח ע
שתיחשב "פעולה ומהי פעולה  האבטח
ככלל, דיווח כאמור . נותתקל "מתקנת

ת לכלול פרטים מזהים ופרטי יציר ךצרי
 של ורידע, תיאשליטה במ קשר עם בעל

ר המידע תיאו ה ונסיבותיו,האבטח אירוע
 בליד או סביר שיעובד ּבהאישי שעּו

כתוצאה מאירוע האבטחה ופירוט אה הרש
הפעולות המתקנות שביצע בעל שליטה 

עתיד הוא ו שבמידע עד למועד הדיווח ואל
דע יש לכלול גם המישא לבצע. בדיווח לנו

ע שא המידונות שרצוי שולפעה עלפרטים 
  בטחה.ע עקב אירוע האיבצ

 חוק הגנת הפרטיות הקייםא ל17סעיף 
שעוסק בחובותיו של מחזיק במאגרים של 
בעלים שונים לא אומץ בהצעת החוק. 

התייחסות צעת החוק אינה כוללת ה
נוסיף עוד כי  .או ל"מחזיק" למאגרי מידע

 18בסעיף עבד מוסדרות חובותיו של מ
  .קלהצעת החו

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים
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ב 17סעיף 
לחוק 

פך קיים הה
 32לסעיף 

ע.צומה

  

  טחהאבהגנת הפרטיות במידעממונה על   .ב17 . 23

 ד ימנו, כל אחד מטעמו, ממונה על הגנתבעמשליטה במידע ו לעב )א(
 יף קטןלפי סערות שנקבעו ע העומד בתנאי הכשיפרטיות במידה
וי ים במינהלן חייבפורטים לגופים המהאחד מאלה: בהתקיים ,(ו)

 -להלן ( דעה ממונה על אבטחת מיעל הכשרה מתאימה שיהיבאדם 
  הממונה):

  ;8יף בים ברישום לפי סעייחזיק בחמישה מאגרי מידע החמ )1(
וף ציבורי ג הוא עניין,ה ד, לפיאו המעב יטה במידעבעל של ) 1( 

 ; 23ו בסעיף רתכהגד
וד מידע עיבבעל שליטה במידע או המעבד, לפי העניין, מבצע  ) 2( 

  י מידע לפחות;אנוש אישי על 
 מידע יבודע עבצמהעניין, פי ל או המעבד, עמידטה בילבעל ש ) 3( 

על  רגיש

,000002 

נק, חברת ביטוח, חברה ב.תלפחו עי מידאשונ
  שראי.ו בהערכה של אוסקת בדירוג אהע

אות הור הבטחת קיוםמידע יפעל לפרטיות בל הגנת ההממונה ע )ב(
 הויהי עניין,לפי ה ,ו המעבדא דעימליטה בש עלידי בחוק זה על 

ל ראש הרשות להגנת ן בפניות שוכהציבור  תוניבפ פוליטל אחראי
לי לגרוע מהוראות סעיף ב.ק זהת חוראום הויולקיות, בנוגע הפרט

קים חזמויהיה אחראי לאבטחת המידע במאגרים ה, הממונה 17
  כאמור בסעיף קטן (א).ברשות הגופים 

על הגנת  לממונה קיספן, בד, לפי הענייהמע אוע ידה במבעל שליט  )ג(
דו, לרבות ילוי תפקירושים למהדתנאים ה תאידע ת במויהפרט
 זה. חוק פיל וידתפקית בביצוע ועצמא

מי שהורשע בעבירה ע על הגנת הפרטיות במידא ימונה כממונה ל  )ד(
 ק זה.חו תאובעבירה על הורשיש עמה קלון או 

 וסרבמידע ימ טיותנת הפרהג לענה מוהקשר עם המטי יצירת רפ  )ה(
או  במידע טהל שליבע תטלהחל תאםהב יפורסמואו  הפי דרישעל 

הגנת  על ונהממל תונלפות הזכ אדם לכל .ייןלפי הענהמעבד, 
אודותיו על  אישידע מי בודלעיור שבכל הק מידעב הפרטיות

 .לפי חוק זה המידעשא נו ומימוש זכויות
 נויים למיות הנדרשרשיהכ תנאי את בתקנות יקבעים שפטהמ שר  )ו(

ע בצל שעליו תועולפהת וא ערטיות במידהפת הגנל ע ממונה
 ,בתקנות, יםהמשפט שררשאי  , וכןזה חוק לפיילוי תפקידו למ
) של 3ו () א2ת (קאוספעים בהקבו עמידת את מספר נושאי הנולש

טה או מעבדים עלי שליסוימים של בסוגים מ ), לפטוראסעיף קטן (
(א) או ן קטיף סעי ע לפדיבמ פרטיותעל הגנת  נהמות מינוי ממחוב
 .מוראכוי ניבמ םבילחי

  שונות ד': מןסי

 תחולת הוראות פרק ב' . 24

  :ל אלהע לויחו' פרק ב וראותה
ד ום עיבבין אבמדינת ישראל, לים עפו מאוגדים אוה מעבד אובמידע בעל שליטה  )1(

 ;ושראל ובין אם לאידינת מ בתחומי עשהע האישי נדהמי
אם ן יב, לראשי נתבמדיהנמצא מידע  נושא ל אודותאישי ע מידעשל  ודבעי לתפעו כל )2(

ובלבד אם לאו, בין ל וים בישראמאוגדנמצאים או  או המעבד ליטה במידעהשל בע
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 מאלה: חתא היאהאישי שמטרת עיבוד המידע 
 ל;שראהנמצא בי עא מידשת לנומתן טובין או שירו  )א(
 .ישראל ינתמדב בצעתמתהות של נושא מידע התנהגר ניטו  )ב(

  דברי הסבר

ממונה  ותה למנחובהשלב בין מ :32 ףסעי
חוק הגנת ב ל17 סעיףלפי  אבטחת מידע
תקנות ל 3תקנה לפי קיים והפרטיות ה

ממונה  ה למנותחובהת מידע לבין אבטח
 GDPR ,4.1-ל 39-ו 37 פיםסעיטיות לפי פר

לחוק  23-יות הקנדי וחוק הפרטל 1לנספח 
לקדם בעתיד נפעל  .יניו זילנדהטיות הפר
 על פימידע  נות אבטחתקתצעת תיקון לה
  מוצע בסעיף זה. ה
 פרטיות ובה למנות ממונה על הגנתחה

בהתאם  (א)"ק סע תיקבע לפי במיד
) למיהות הגוף המבצע עיבוד (גוף ציבורי

מידע אישי או  של עיבודהלהיקף בהתאם ו
. בדרך זו החובה אינה מידע רגיש

קבוע כיום כ ,העל המיד מצומצמת יתר
גם אבל הפרטיות,  תב לחוק הגנ17 סעיףב

נטל ילה נה מטיאועל כן  דימ ה רחבהאינ
  סביר על גופים קטנים. לא
ים את תנאי הכשירות בעקו(ו) -ק (א) ו"ס

בעל ל על מטי , וס"ק (ג)הנדרשים למינוי
 לתתמעבד את האחריות על שליטה ו

לממונה על הגנת הפרטיות במידע את 
ת המתאימים, לרבות פניּותנאי ההעסקה 

מות שיהמעומס  נתתפקיד מבחיהלביצוע 
 – בביצוע תפקידו מאותצעשיוטל עליו ו

וק מילוי הוראות חלהבטיח שיפעל ל כדי
מעמדו בחברה או להמשך בלי לחשוש לזה 

  העסקתו.
גרת כללית לתפקידי ק (ב) מפרט מס"ס

ק (ד) "ס .הממונה על הגנת הפרטיות
נת לחוק הגב(ג) 17 סעיףמבוסס על 

שואב השראה ה) (ק "הפרטיות הקיים. ס
קנדי וקובע לחוק הפרטיות ה 4.1.2 סעיףמ

ירת הקשר עם הממונה על הגנת שפרטי יצ
ה או על פי דריש רומסיהפרטיות י

יטה יפורסמו בהתאם להחלטת בעל של
הסעיף אינו מטיל חובה מעבד.  במידע או

להעביר לרשות להגנת הפרטיות את פרטי 
על הגנת הפרטיות  הממונההקשר עם 

, שכן GDPR-) ל7(37 סעיףל בדומה, במידע
 החובהכמוהו כהחזרת  חיוב כאמור

שהטעמים להסרתה  ,מידערישום מאגרי ל
, 8 פיםסעימחיקת להסבר בדברי ה הוסברו

   
ק (ו) מסמיך את שר המשפטים לשנות "ס

מינוי ל החובהאת התנאים לכינונה של 
את  פרטן לוכ ותרטיממונה על הגנת הפ

 .ידלתפק ים להתאמתו ם הנדרשהכישורי
 .GDPR- ל 3 סעיףשואב השראה מ :42ף סעי

 אחת החלופות מטרתו לקבוע שבהתקיים
ולת הוראות תהא תח בסעיףהמפורטות 

טריטוריאלית. -ת החוק חוץפרק ב' להצע
ידע למנוע מבעלי שליטה במ היאהמטרה 

החוק על ידי ראות להתחמק מציות להו
י מידע שאנוי על העברת מידע איש

הממוקמות  ת שרתיםישראלים לחוו
במדינות שאינן מחייבות הגנת פרטיות 

  .בישראלזו שלומה ברמה ד
טריטוריאלית של פרק -ה חוץהחלצורך ל

או כתובת רנט אינטהאתר שבכך אין די ב' 
שליטה במידע או הדוא"ל של בעל ה
ד עיבושאו  ישראלבלקהל זמינים בד עמה

. ה העבריתבשפהמידע האישי נעשה 
שר קור צלית אפשרוהלעומת זאת, מתן 

המעבד עם או  עם בעל השליטה במידע
דרך אתר אינטרנט בשפה העברית; מתן 

אפשרות להזמין טובין או שירות בשפה ה
במטבע העברית או באמצעות תשלום 

רה ומלמנוע חיפוש בת תשלום ,ליישרא
במיקום גבוה בתוצאות האתר הצגת ל

אילתות חיפוש החיפוש בתגובה לש
 של בעל ונתולמדים על כומ –מישראל 

להציע שירות  בדמעשל במידע או טה שלי
  או טובין לנושאי מידע בישראל.
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 מידע או מעבד בישראלנציגות בעל שליטה ב . 25

 00,0005 תאודו על רגיש ד מידעמבצע עיבוהלפי העניין,  ,בדדע או מעימבה ליטש בעל  )א(
ושאי מידע נ 1,000,000 אודות על אישימידע  מבצע עיבודה או, חותלפנושאי מידע 

ו קום מושבמשג נציבכתב למנות  יו, חובה על)2(42ף יתנאי סעומתקיימים ת, חולפ
שאי המידע ו נואהפרטיות  תנלהגת הרשו לפניות ובתואשר ישמש כת נת ישראלבמדי

  .הוראות חוק זהור ליישום בכל הקש
טה במידע או שליבעל  רכאשל א תחועיל לל(א) טן עיף קחובת מינוי נציג לפי ס  )ב(

  , הוא גוף ציבורי.ייןענהמעבד, לפי ה

  מן ב': דיוור ישירסי

  הגדרות ג.71
  –זה  מןסיב
ן, שנקבעה על ו לקבוצת אוכלוסיתוכתייס על השה אישית לאדם, בהתבספני -יר" יוור יש"ד
  ע;מאגר מידם כלולים בי אדם ששמותיהאו יותר של בניפיון אחד א פי
דרך ממוחשבת או קסימליה, בבטלפון, בפ ס,לרבות בכתב, בדפו - פניה" "

  ר;אח באמצעי
קות ל העברת רשימות, מדבבדרך ש ישיר לאחרים תי דיוורמתן שירו - ר" שירותי דיוור ישי"

  בכל אמצעי שהוא. םיננתואו 

  דיוור ישיר ד.71
הוא רשום , אלא אם כן לשירותי דיוור ישירשמש מאגר מידע המולא יחזיק ם אדא ינהל ל

  א שירותי דיוור.הרשומות היממטרותיו  בפנקס ואחת

  ור המידעציון מק .ה71
 וכן יש ביד ירותי דיוור ישיר, אלא אםמש לשזיק מאגר מידע המשאדם ולא יח א ינהלל

עד אגר המידע ומומ רךהמשמש לצושממנו קיבל כל אוסף נתונים  ציין את המקוררישום המ
  נתונים כאמור.מסר כל אוסף קבלתו, וכן למי 

  רמשמש לדיוור ישיממאגר מידע ה מחיקת מידע ו.71
  –ברור ובולט  תכיל באופןור ישיר ול פניה בדיכ  א)(

ר הרישום של המאגון מספר יצר, בצירוף כי הפניה היא בדיוור ישייון צ  )1(
  גרי מידע;בפנקס מאהמשמש לשירותי דיוור ישיר 

), עיף קטן (בר כאמור בסק מן המאגהימחל הפניה ה על זכותו של מקבלודעה  )2(
  לצורך כך;ות רוף המען שאליו יש לפנבצי

ע שעל פיו בוצעה הפניה, המיד אגר המידע שבו מצויו של בעל מותו ומענזה  )3(
  זה.על המאגר מידע ם קיבל בהמוהמקורות ש

ע ר ישיר, שמידלדיוו בעל מאגר מידע המשמשבכתב, מל אדם זכאי לדרוש, כ  )(ב
  ע.ממאגר המיד יו יימחקחס אלייהמת
או  וור ישירר המידע המשמש לשירותי דיל מאגזכאי לדרוש, בכתב, מבעאדם ל כ  )(ג

תייחס אליו לא מידע המ יכעה הפניה, פיו בוצ-לצוי המידע שעמבעל מאגר המידע שבו מ
  זמן מוגבל או קבוע.אנשים מסויימים, והכל לפרק מסר לאדם, לסוג בני אדם או ליי
, יפעל או (ג)ור בסעיפים קטנים (ב) כאמעל דרישתו ל מאגר המידע דם לבעודיע אה  )(ד

  ל פיה.יודיע לאדם, בכתב, כי פעל עדרישה ובעל המאגר בהתאם ל
 ימים מיום קבלת הדרישה, 30ך ר בסעיף קטן (ד) תוידע כאמומהבעל מאגר  א הודיעל  )(ה

 עה בתקנות, כדישנקב ט השלום בדרךליו לפנות לבית משפאדם שהמידע מתייחס אהרשאי 
  ר.מאגר המידע לפעול כאמול שיורה לבע

דו, ילן זוגו, לרשום במאגר מידע נתונות גם לבפטר שזכויות לפי סעיף זה של נה  )(ו
  .וירהו או לאחלהו

  חולה על ידיעותת ז.71
דר אדם, אף שאינם בגל הנוגעות לענייניו הפרטיים שות סימן זה יחולו על ידיעות וראה
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  שהן חלות על מידע. שםמידע, כ

  וף ציבוריולה על גאי תח ח.71
פי ) במילוי תפקידיו על 1(23בסעיף תו חול על גוף ציבורי כמשמעומן זה לא ייס

  דין.

  רת דיניםשמי ט.17
  ין.ד ראות כלן זה באות להוסיף על הווראות סימה

  ק ג': הגנותפר

  המוצע.  56יף ים הועבר לסעהקיפרטיות נת ההגלחוק  18ף סעי הגנות מה הן.81

  המוצע. 66הקיים הועבר לסעיף פרטיות נת ההגוק לח 19סעיף  פטור.91

  . 56לסעיף הקיים הועבר פרטיות נת ההגלחוק  20סעיף  נטל ההוכחה.20

 לסעיףהקיים הועבר פרטיות נת ההגלחוק  21סעיף  הנות הגנהפרכה של טע.21
  המוצע.  76

  ע. המוצ 46ם הועבר לסעיף הקייפרטיות הנת הג לחוק 22סעיף  הקלות.22

  הסבר דברי

  27 סעיףשואב השראה מ :52סעיף 
על אכיפת הקל למטרתו  .GDPR-ל
חוק גם על תאגידי הצעת השב הוראותה

ענק בינלאומיים שאין להם נציגות 
פגיעה מ הימנעול משפטית מקומית

ם שחקנים בינלאומייהדרת מבתחרות ו
  .ראלמתחומי מדינת יש

נמחק.  םר בחוק הקיי': דיוור ישיסימן ב
ר הישיר אינו חלק מהגנת נושא הדיוו

ת וצריך להיות מטופל רטיוזכות לפה
א לחוק 30 סעיףן בחוקים אחרים כגו

 –), התשמ"בדורים(בזק ושיהתקשורת 
1982.
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  אכיפה ובירור מינהליח, יקוכויות פוסמ גנת הפרטיותשות להג: הר פרק

  טיותגנת הפרהל א': הרשות ימןס

 גנת הפרטיותות להראש הרש . 26

על ידי מונה מחוזי ו טבית משפ לט שלשופת ות להתמנוכשירבו תנאי ה םמי שמתקיימי
  פרטיות.גנת הות לההרשנהל את ודעה ברשומות, ל, בהמשלההמ

  תקציב הרשות . 27

, י, בסעיף תקציב נפרדהשנתב וק התקציבח יקבעי ותטיפרה הגנתלהרשות ב תקצי
יין ב זה לעניף תקצהממונה על סעי ;5198–שמ"הת התקציב, התיסודוק ובח מעותםמשכ
 טיות.גנת הפרש הרשות להרא יהיהחוק האמור ה

  סקאות הרשותע . 28

ת, עם חשב הרשוד ת להגנת הפרטיות, יחש הרשומורשה רא ה,צוע הוראות חוק זלצורך בי
 ,1195-י"אתשה, הסי המדינכלחוק נ 5ו  4ר בסעיפים ת כאמוה בעסקאושלממהת ייצג אל

  מור.כא אותקגעים לעסם הנוימכמסה על דינקרקעין, ולחתום בשם המבמות למעט עסקא

 רטיותהרשות להגנת הפ בדיוע . 29

חוק שירות ת ויחולו עליהם הוראו המדינהובדי יות יהיו עעובדי הרשות להגנת הפרט  )א(
 ,המשפטים שרור ראש הרשות מורשה, באישאולם ו ,5919–תשי"טה, יים)(מנודינה המ
 ים.דעוב םוחדים עינה בעשיית חוזים מידיצג את המשב הרשות, ליחד עם חי

 פרטיות ובפיקוחו.להגנת ה הרשות ראשות ראפי הוו ליפעלת הרשוובדי ע  )ב(

  רבסה ירבד

סעיפים אלו שואבים  :29-26ים פסעי
(ד) לחוק הגנת 10 פיםסעיהשראה מ

ב לחוק 41א, 41 ,41הפרטיות הקיים, 
  ,1988–ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

–חוק הגנת הצרכן, התשמ"אג ל19-א19-ו
להקנות לראש הרשות מטרתם . 1981

אפשרו לו שי להגנת הפרטיות כלים
בי דתו חופש פעולה מינהלי ותקציוליחי

וע תפקידיו המורכבים. יסייעו בביצש
תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב 

ות להגנת הרש ראש .בסעיף נפרד

 של פרטיות יהיה הממונה על ביצועוה
 ם שלבטח עצמאותתוכך ו, קציבהת

הרשות בניהול הרשות ראש של הרשות ו
לותיה. וקצה לפעוובהפעלת התקציב שי

ועל כן  רשות יהיו עובדי מדינהדי העוב
יחויבו בנורמות המהותיות והאתיות של 

ק שירות עובדי המדינה ויהיו כפופים לחו
 ד. בד בב1959–ויים), התשי"טהמדינה (מינ

לת יכוהפרטיות  גנתלרשות לה תוקנה
 ל אוטונומית מסוימת.ניהו
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 פקידי הרשות להגנת הפרטיותת . 30

 –היו יהרשות  דיקיפת  )א(
 חוק זה; ותע הוראביצו לפקח על ) 1( 
 ין לדין;עברית הלהביא או בירה לפי חוק זהע יצועור חשד לבלחק ) 2( 
 זה; ות חוקהורא מפר לפיית נגד הלנמיפה יט הליכי אכלנקו ) 3( 
וך, הדרכה והסברה, ככל חינ אמצעותטיות בפרה גנתלה תתודעה ציבורי לטפח ) 4( 

 ;ל פי דיןאחרת הפועלת ע ריתווטל על רשות ציבמאינו  יד זהקשתפ
 תיעה אחרפגאות חוק זה או על הור ש על הפרתנות שיש בהן ממל בתלולטפ ) 5( 

 פרטיות נושא מידע;ב
 טיות;נת הפרני הגם בענייומחקרי יםסקרום זלערוך ולי ) 6( 
 זה; ות חוקום מטרישביור הקש ה בכללייעץ לממשל ) 7( 
על רשות דין בוטל ת ואשר לא ההפרטיו להגנת הקשורלטפל בכל עניין אחר  ) 8( 

 אחרת.
 ות אחרתרשבו לפי חיקוק יש לין שבעניונה להגנת הפרטיות תרשות לראש ההגיעה ל  )ב(

ת לפני ושותה רעץ באה, ייווור תלונירת בקבועצעים בת אמכות לפיקוח ולנקיטסמ
להגנת הרשות  נה אליה; העביר ראשהתלויר את ף להעבא ואי הרשאובתלונה,  שיטפל

ש הרשות נה לראהתלו ה הועברהדיע הרשות אלי, תורה כאמואת התלונ הפרטיות
 צאות הטיפול.ל תופרטיות עהלהגנת 

 ות אות, כרוכמושפעו 1 עיףי ספת החוק לרוגנת הפרטיות כי מטלה ש הרשותראראה   )ג(
ית משפט, רשאי הוא, לפי לפני בלוני שפ יךבהלות כפעות או כרוהיות מושולות לעל

נציגו ד את יך במיוחדברו, או להסמשמיע הליך ולהבאותו  להתייצבניו, יראות ע
 ו;מלעשות זאת מטע

  דברי הסבר

על מבוסס הסעיף  ו שלעיקר :03סעיף 
-גנת הצרכן, התשמ"אלחוק ה 20 סעיף
רב בין דמיון שיש נה מתוך הב ,1981

וגן לבין הרשות להגנת הצרכן וסחר ה
שתי הדמיון בין  .להגנת הפרטיות ותהרש

כל בקהלי היעד שבא לידי ביטוי  הרשויות
, בסוג מולם פועלת הרשויותאחת מן 

ההליכים שהן מוסמכות לנהל ובטיפוסי 
. בשונה עליהן ורות להגןהן אמשהזכויות 

את  מעגןף סעיה ,מחוק הגנת הצרכן
תפקידי הרשות ולא רק את תפקידי ראש 

ח לחוק שוויון 18 סעיףבדומה ל ,הרשות
 ,1988–, התשמ"חבודהדמנויות בעהז
ה לחוק הרשות השניה לטלויזי 5 סעיףלו

  . 1990–ןורדיו, התש"
לחוק  8 סעיףשואב השראה מ) 7((א)ק "ס

מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית לעידוד 

העמיק ו למטרת .1984–תשמ"דהבתעשיה, 
את המתאם בין מדיניות הממשלה 

הפרטיות, הן  נתות להגהרש של לפעילות
רמה היישומית הן בה הכללית וברמ

הפרטנית, באמצעות הסמכת הרשות 
משלה בכל טיות לייעץ למלהגנת הפר

  מטרות החוק.  של יישוםלהקשור 
לפקודת  1 סעיףואב השראה משק (ג) "ס

 היועץ המשפט סדרי הדין (התייצבות
מטרתו להבטיח  .לממשלה) [נוסח חדש]

בהגנה על ש בוריינטרס הציהאאת הצגת 
 די אנשי מקצועית לפרטיות על הזכו

 בכלל זהבהליכים משפטיים,  בתחום
ות נהלים נגד הרשהמת ההליכים

 המחוקקת או המבצעת.
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 יתוף פעולה עם רשות חוץש . 31

 :התקיימו כל אלה יות כיפרטות להגנת השמצא ראש הר  )א(
 סיוע;שה ליות בקנת הפרטלרשות להג החוץ הגישות שר ) 1( 
 ,רטיות שרשות חוץנת הפהגהיות הפרה של דיני לי עשוע לסיו קשהא הבשנו ) 2( 

 ם;וחפתם ופיקאכיל ביצועם, דת עמופק ,שהגישה את הבקשה
 .זה סעיף וראותה יחולו לסיוע קשהבה לע כי עלקבו הוא שאיר

שפטי ת היועץ המלה, לדעלועיא ה םוראות סעיף זה אמכוח ה להתיעשה פעו אל  )ב(
תקנת לה, בי ונה, באינטרס החיונחיטל, בבראיש ינתת מדובונע ברילפגומשלה, למ

 תלויה ועומדת.הציבור או בחקירה 
לכך מדינה שהוסמך  ובדאו עח מפק ,חוקר וי, יהוץלרשות ח יועמתן ס בטיחי להכד  )ג(

ען, וסמכו לבצ, שה73 עד 43סעיפים פי ויות לסמכלהשתמש ב םירשא, 33יף לפי סע
ין הדלחוק סדר  3וסעיף  שפור וחימעצ תקודלפ 34סעיף פי ות לבסמכויו ניין,לפי הע

י נתונק חו –זה  עיף(בס 0720–חתשס"נתוני תקשורת), ה –(סמכויות אכיפה לילי הפ
קירה לח להיות נתון הסיוע עשוינושא בקשת ובלבד ש ויביםחהמ ינוייםתקשורת) בש

 התיעש –ח פיקוע הוא שה לסיוושא של הבק, ואם הנהוק זח יעבירה פלילית לפכ
 בלבד. 43 סעיף פייות לסמכוהלת הפע

, זה ראות סעיףולו הות להגנת הפרטיות כי על הבקשה לסיוע יחוהרשש ראקבע   )ד(
להגנת  ים בידי הרשותלסיוע מצוי קשהשים בבו מסמך שמבוקשי אאיומידע 

לרשות  כתב להעביריכו לכך בהסמ ותירשות להגנת הפרטשראש המי אי יות, רשטהפר
 שלו.שר אומ ושר או העתק צילומיאמ העתק ך אוממסהאו  יידע האישת המהחוץ א

ראש  וכנעש ל אלא אםלעי) דף קטן (ילסעלא יועבר מידע אישי או מסמך בהתאם   )ה(
 נמסר. מטרה שלשמהא ישמש אך ורק לות כי הויפרטהגנת ההרשות ל

 להגנת ש הרשותל, רשאי רא) לעידן (ף קטעיסשי או מסמך לפי ידע איר מהועב  )ו(
ואכיפה של דיני  ביצועם דע אישי או מסמך לשימ העבירוץ לחות לרש רטיות לאשהפר

 לרשות שהוקמהאו  רתשלתית אחממ ועם, לרשותביצ הגנת הפרטיות ופיקוח על
כאמור מסמך  או דע אישימי תהתנות העברדינות ורשאי הוא לבין מ םהסכמכוח 

 בתנאים.
פי שה לעתי ה לאזפי סעיף לה לעות שפי להורופרטיות רשאת להגנת ההרשוש אר  )ז(

ת ננעה מביצוע פעולה דומה לבקשת הרשות להגאו נמה וערשות חוץ, אשר מנ שתבק
 רטיות.הפ

רשות חוץ לרשות על ידי ו סרמאו מסמך שנידיעה , מידע אישי דין,ל האמור בכאף על   )ח(
מידע קשה לקבלת בסיוע או שה לבק עקבותו שנוצרו באאספו ו, שנו שהתקבלא
ות בץ, לרות על ידי רשות חוהפרטי להגנתות שרל ההוגששאו מסמך יעה , ידשיאי

אין  שי;צד שלים לשלא להעבירית הרשות להגנת הפרטיות עצמה, רשאהבקשה 
י יללצורך משפט פלממשלה ל ילפי דרישת היועץ המשפטגילוי ע י למנובהוראה זו כד

 פט.שמהרישת בית לפי ד או

  דברי הסבר

- ל 50 פיםסעימה אשואב השר :13עיף ס
GDPR ק ניירות ערך לחו 9יא54–1יא54-ו

  . 1968–תשכ"חה
קר פרטיות פגיעה בזכות לפרטיות, בעי

משל, ל( וצת גבולותלהיות ח יכולהבמידע, 
 ידענחשף מ אנליטיקהקיימברידג' בפרשת 

אלף משתמשי פייסבוק  47-כשי על אי
ין רשויות שיתוף פעולה ב .)15מישראל

אפוא הגנת פרטיות ברחבי העולם הוא 

אכיפה לאפשר  כדי – המציאות ורחכ
הצורך הפרטיות. ני הגנת יעילה של די

בשיתוף מידע אישי בין רשויות מדינתיות 
טה בהחלת אומיהכרה בינליבל ק

מהחקירה קח לֶ  2017,16ר מספטמב
הגנת הפרטיות רשויות  והליהמשותפת שנ

ארצות של רליה ואוסטשל  ,קנדהשל 
ומידע חשיפת מידע אישי  ענייןב הברית

אשלי " י האתרמשתמשעל רגיש 
  17."מדיסון

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

114



  

 יעצתעדה המיהוו . 32

 :דהקיתפיעצת שנה ועדה מיימים משפטה שר  )א(
נת גלהו, בכל עניין הנוגע שתדרי טיות, לפיות להגנת הפרשרש הץ לראייעל ) 1( 

הכנת וב 47 בסעיף שנתי כאמורה חשבוןבהכנת הדין ו ויות, וכן לייעץ לטהפר
 ;של הרשותודה ת העבכניתו

 חשיבותלדעתה ש יש הזוק חהוראות ם ליישו וגעבנים ספנום בנושאי ןדול ) 2( 
 .הםב פרטיותלהגנת הת והרשק בעיסו

 ם:חברים וה יה בת חמישהתה עצתהמיי הועדוה  )ב(
 ;___ הבדרגד משרד המשפטים ובע ) 1( 
 י;ללסגן מנהל כותה מדרגת ינה פחתעשייה בדרגה שאבד משרד הכלכלה והעו ) 2( 
צה מועתו בחוק המשמעוכ ההגבושכלה הלשל מוסד מוכר דמי האק לחבר הסג ) 3( 

 ;1958-, התשי"חבוההגלה כלהש
 גיהיה נצימהם לפחות  חדאשר און, ו ארגאן מכו מוסד, ציבור מקרב ינציגשני  ) 4( 

 ,צרכנותמהתחומים האלה: באחד וק שני יעסהו יהם תעשיית הטכנולוגחומת
 ;תיוריניות ציבמדאו משפט, כלכלה 

 ה.הוועד שרא ת יושבוייעצת להימהוועדה הברי מח אחד נה אתימהמשפטים שר   )ג(
ד לב, ובםתנולמ רן לחזוש שנים וניתל שלוימונו לתקופה ש עצתהמיי דהעווחברי ה  )ד(

 פות.ש תקופות רצולונו שיכהלא ש

  מפקחת חוקר או כהסמ . 33

ים לצורך ביצוע עמוד בראש יחידת הפיקוח, הוא ימנה את המפקחיהרשם ) (ה10  )א(
ר או מפקח, הסמיך חוקלטיות רשאי הגנת הפרת להרשו ראשוח לפי חוק זה;הפיק

ל כבו  וקיימהתאם חלקן,  ן אוזה, כול מכויות לפי חוקס עביצולהמדינה, בדי מבין עו
 אלה:

נת הגל אש הרשותל ריתו שניבתוך שלושה חודשים מפ יעה,הוד אלרמשטרת יש ) 1( 
יבור, ביטחון הצים של מעלהסמכתו מטמתנגדת ינה היא א יה, כיהפרטיות אל

 רו הפלילי;ת בשל עברבול
מתאימה בתחום מקצועית יבל הכשרה קשהוא לא יתמנה למפקח אלא מי  ) 2( 

ה, ומשטרת ישראל לא י חוק זיות לפמכוטחת מידע והפעלת סהמחשוב ואב
שיהיו  כויותהסמשמירה על בטחון הציבור. ינויו מטעמים שלהביעה התנגדות למ

ר לביטחון שת המכבהס יםשפטשר המ הכפי שהורזה, חוק ות לו לפי נתונ
ור אמכ ב או העתקתור מחשלחומירה פעלת סמכויות חדין הלעניו ,םהפני

 ת כאמור;עולופ לביצועמיומן ל תפקיד ההוא בע -  36-35 בסעיפים
ורה שר המשפטים בהסכמת השר שהככל ת נוספים, בתנאי כשירוהוא עומד  ) 3( 

 .טחון הפניםלבי
ת שורהתומה בידי ראש חדה הבתעו יהתה עיף זהסלפי וקר או ח מפקחשל סמכתו ה  )ב(

 זה. י חוקפמכויותיו לל סוע רכחוק או פקחדו כמעל תפקי הפרטיות, שמעידהגנת לה

  פיקוח מכויותסימן ב': ס

 סמכויות מפקח . 34

 ,ו'-ו', ד', ב פרקיםלפי יצוע ההוראות ב על חיקופ שםליצוע תפקידיו)לצורך ב1(ה  )א(
  – דול יסמך עהוש מפקח יות אורטאש הרשות להגנת הפר רשאי

 עודהזהות או תודת עג לפניו תומענו ולהצי את שמומסור לו לכל אדם לדרוש מ )1(
 הה אותו;מזאחרת ה מיתרש
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המתייחסים כיםךומסמ ותהידיעל כבדבר למסור לו  וגעהנ כל אדםדרוש מל) 1( )2(
 ;מידעלמאגר ה

מחשב  מחומרו עותק ל רוו או למסוגע בדבר להציג לפניאדם הנ למכ לדרוש )3(
עיף זה לא לפי ס מידגמיאישי  ידעמ ;מיגמד אישי מידערכת או הכולל נתוני מע

  הפיקוח.ש תכליות מימולהנדרש  על ולההעף בהיקייאסף 
רוך בו מופעל בו מאגר מידע, לעכי יש לו יסוד סביר להניח ם שלמקו נסלהיכ) 2( )4(

ק זה וכדי וע חודרוש לשם הבטחת ביצ שוכנע כי הדבר חיפוש ולתפוס חפץ, אם
הוראות פקודת פץ שנתפס לפי סעיף זה יחולו ח לה על הוראותיו; עלמנוע עביר

יסה סדרי כנ ,1969–[נוסח חדש], תשכ"ט  יפוש)י (מעצר וחלילן הפיסדר הד
על (ג) ייקבעו 19סעיף טחון כמשמעותה בצבאי או למיתקן של רשות בלמיתקן 

; ןות הבטחון, לפי הענייעל רשעצות עם השר הממונה ידי שר המשפטים בהתיי
רתם בחוק המחשבים, , ופלט כהגדחומר מחשבלרבות  – ""חפץבפסקה זו 

ף הוראות ) על א3(לבד שוב ,אישי דעמישל בוד בו עינעשה ש;9951 –תשנ"ה 
של מאת שופט לפי צו אלא  בד,בל למגוריםמשמש הקום לא ייכנס למ), 2פסקה (

 ;בית משפט
נדרש ו נסעיף זה, כאשר אימסר או שנאסף לפי שנ ,דגמימ אישי מידעק נה ימחוהממ  )ב(

עד ם ממוך שלוש שניבתור היותלכל וליכי הפיקוח, משך הלה ן סבירעוד באופ
לפי  יכיםרוש לצורך הלדגמי האישי המידידע ם כן המאלא א ופו,איס אומסירתו 

 או ד'.' סימנים ג

 דברי הסבר

א לחוק 22 יףסעשואב השראה מ :23סעיף 
א בא הו .1981–תשמ"חההגנת הצרכן, 

 סעיףב חושה"ה"כ במקום ההתייחסות
פרטיות הקיים, א לחוק הגנת ה10

ורית של הסטטוטשהתמקד רק בחובתה 
ת להגנת הפרטיו מועצה הציבוריתה

ח רשם מאגרי יה על דולהעיר את הערות
. מטרת הסעיף לעגן בחוק את המידע

את  ולקבועהקמת הוועדה המייעצת 
תוך הכרה ממפורש, ביותיה סמכו

 על םגם בנושאים נוספי לדוןבסמכותה 
נת ראש הרשות להג שואלו שידר
דיון ללדעתה יש חשיבות  אםהפרטיות, 

 שלהיסוק עלו נת הפרטיותרשות להגב
את למנוע  המטרה היא. אים אלובנוש

שראש הרשות להגנת הפרטיות האפשרות 
ת ירוקן את תפקידה של הוועדה המייעצ

 ן.מתוכ
ח (ה) להצ"10 פיםסעימבוסס על  :33סעיף 

  .ג) לחוק הגנת הצרכןא(20-ו 13 'סתיקון מ
  

ראש הרשות הסעיף לקבוע שמטרת 
להגנת הפרטיות יהיה רשאי להסמיך חוקר 

י המדינה, לביצוע עובד מקרבקח, או מפ
הצעת  לפיהאכיפה והפיקוח סמכויות 

תנאי הסמכה הולמים החוק, וכן לקבוע 
דגש על הכשרה ראויה בולחוקר, למפקח 

ת חדירה לחומר ת סמכוך הפעללצור
סעיף אינו מגביל את תוקף ה .מחשב

 כשרתו של חוקר או מפקח, בדומהה
חוק הגנת הצרכן, אלא בא(ג) 20 סעיףל

לקבוע  המשפטים שרפק בהסכמת מסת
למשל בתקנות תנאי כשירות נוספים, 

 של רותשיכההבטחת להכשרות עיתיות 
נוכח לבעיקר  ,צוע תפקידוהמפקח לבי
התדירים בתחום  כנולוגייםהשינויים הט

  מידע אישי. לש ודעיבה
) לחוק 1(ה10 פיםסעיבוסס על מ :43ף סעי

י להצ"ח תיקון 23-הגנת הפרטיות הקיים ו
  .13מס' 
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 ירור מינהלימכויות בבס :סימן ג'

 בחומר מחשחיפוש ולחדירה לו לצ . 35

ת, שומורה בהודעביך לכך שהוא הסמ ובד המדינהעלו א הפרטיות להגנתרשות ראש ההיה ל
ל הוראה יח כי בוצעה הפרה שר להנימחוזי, יסוד סב משפט יתב של פטכשו שיר לכהןהכ

צו חיפוש המשפט ית במ לבקשוא , רשאי ה83עיף בס ק זה כאמורפי חולות מההורא
ש, ופחיההמעצר ו תלפקוד 24ד ע 23 סעיפיםי ב לפחדירה לחומר מחש ותפיסה או צו

 .מפקח באמצעותבעצמו או ולבצעם 

  שבמחמר ולחיצוע חדירה ופן בא . 36

ולו ן זה, יחפי סימלתו עתקב או הץ וחדירה לחומר מחשיסת חפתפחיפוש, יצוע על ב
י, הרביע וכן הוראות הפרק 45 –ו  31, 28עד  26), ) ו (ב1((א)24א, 23ת סעיפים הוראו
ר וטלשנות ות הנתכויום אלה: הסמבשינוייום, חויבימם הש, בשינוייווהחיפ המעצרת לפקוד
ות רטיגנת הפונות לראש הרשות לההיו נתי ת לקציןנתונוות הכויסמהח וקו נתונות למפיהי
  .33כאמור בסעיף  הסמיךהוא ש המדינה לעובדו

  קירה, עיכוב ותפיסהח, ויות אכיפהסמכ . 37

רה לפי יעבלחשד שנעברה  יסוד סביר לחוקר רטיות אות הפשות להגנלראש הר ההי  )א(
פי ה לנעברה עביר ור,כאמ הגב חקירה בעבירכי אתעורר חשד ה, או 'וב' או  פרקים
) חוק העונשין –הלן (ל 7791-התשל"ז נשין,ק העולחו 249-, ו246, 245, 244, 242פים סעי

ב',  מןסילפי  ת הפיקוחויוקר כל סמכות ולחוטיפרגנת הלראש הרשות להות ניהיו נתו
 - רשאים הם  ןוכ
ות הנוגע יות לו ידיעותות להר או שעשויכאמו הרבילע רכל אדם הקשור חקול ) 1( 

פקודת ל 3 –ו  2 סעיפים ולו הוראותיח פי פסקה זול רהעל חקיר; ולעבירה כאמ
 ודים),חש (חקירת ליהדין הפלי סדר קוהוראות חו ,ת (עדות)הפלילידורה הפרוצ

 בים;וינויים המחבשי ,0220–התשס"ב
 ר;רה כאמושור לעביהקפץ חוא ח שהיסוד סביר להנו ישיש לכל חפץ  פוסלת ) 2( 
ב לפי סעיפים מחשלחומר  דירהו צו חה אפיסחיפוש ותו צהמשפט  תלבקש מבי ) 3( 

 .ולבצעופוש, המעצר והחי פקודתל 42 עד 23
ה יחולו זו לפי סעיף העתקתאו  מר מחשבדירה לחווח ת חפץסל ביצוע חיפוש, תפיע  )ב(

ודת יעי לפקהפרק הרבת ראוון הוכ 54-ו 31, 28 עד 26(ב),  –) ו 1)((א24א, 23סעיפים 
ר לשוט כויות הנתונות: הסמם אלהנויי, ובשיביםחוינויים המשיבחיפוש, ההמעצר ו

נת רשות להגש הת לראוות לקצין יהיו נתונתוניות הנהסמכונות לחוקר וו נתויהי
 .33יף סעא הסמיך כאמור בוד המדינה שהולעוביות הפרט

עבירה  רשאדם עבלחשד יר סבוד סר ילחוק או ותת הפרטיהגנראש הרשות לל היה  )ג(
ה עביר נעברהעבירה כאמור, חקירה בגב כי אר חשד עורהת , או'ו וא 'בפרקים  לפי
ת רר אדי לבלעכבו כרשאי הוא  נשין,ולחוק הע 249-, ו246 ,245, 244, 242סעיפים  לפי

יתן א נשלאו  י מספיקבלתהיה הזיהוי ; מצאוקום היבמ ו או כדי לחוקרונזהותו ומע
קר החו יות אופרטנת השות להגהר רשאי ראש ום הימצאו,אדם במק את אותוור חקל

נו ת או לזמיות הפרטלהגנ י ראש הרשותלמשרדאליו  וותאותו אדם להתלמלדרוש 
ת למשרדי ראש הרשו ע. מי שזומןשיקבאחר  ת למועדנת הפרטיוגשות להרלמשרדי ה

ו הוראות זה יחול עיף קטןי סלפ יכובל עע ליו;שזומן אעד יתייצב במו ותפרטיהגנת הל
לה: יים אשינוהמחויבים, וב שינויים, בצריםוק המעלח 74ד ע 72-ו 67 ,66יפים עס
ונה צין הממנתונות לקהכויות מת לחוקר והסיו נתונויהלשוטר ונות סמכויות הנתה
 ת.טיוהרשות להגנת הפר נתונות לראשהיו י

ה לפי ברה עבירחשד שנער לביססוד ר יוקאו לח רטיותהפ ש הרשות להגנתלרא היה  )ד(
 ה לפיעבירכאמור, נעברה ה בעבירה רחקי כי אגבשד רר חאו התעו ',ו או 'ב םפרקי
ור ל למסדם שיכוהוא לעכב א רשאי ,לחוק העונשין 249-ו ,246, 245, 244, 242ים סעיפ
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ום מקב אותוחקור י לותו ומענו וכדת זהלברר אדי לאותה עבירה, כ וגעו מידע הנל
 רסבי למועד יותהפרטלהגנת  שותי ראש הרדאותו למשר הוא לזמןן רשאי וכ ו;אהימצ

 שות להגנתראש הרשרדי מי שזומן למלות; ן פעואות ע לצורך ביצועאחר שיקב
ות זה יחולו הוראטן לפי סעיף ק וב; על עיכאליוועד שזומן מב יתייצב הפרטיות,

 ינוים אלה:, ובשויביםחם המוייבשינ ים,המעצרוק לח 74עד  72-ו 86יפים סע
ה הממוננות לקצין ויות הנתוכוהסמלחוקר ות יו נתונר יהשוטל הנתונות תוהסמכוי

 טיות.הפרלהגנת ת ונות לראש הרשוו נתיהי
ת הפרטיות הגנל ראש הרשותי את משרד יראו(ד)  –) ו (ג קטנים םלעניין סעיפי  )ה(

ת חוק הוראוניין עה" לשטרחנת מ, כ"תמותרשוליהם בהודעה בע יזות הכרש הרששרא
 רים.המעצ

  נהלייםמיפה אכי: אמצעי ד פרק

  ם כספיועיצ מן א':סי

  עיצום כספי . 38

 הגנתללן, רשאי ראש הרשות ט להה, כמפורהוראות לפי חוק זהוראה מה דםאהפר   )א(
ם של  בסכו –ד תאגי הוא מפרהואם  ,__ל ש בסכוםספי צום כיל עליו עטיות להטירהפ
__: 

 ;9 ףסעית ד להוראוובניג ,הודעהאת חובת מתן  לאימבלי שמ עיבד מידע אישי )1(
 ;10סעיף  וד להוראות, בניגלחזור בו מהסכמתו ידעמשא נו של וכותז את הפר )2(
הסבר,  ללקבאודותיו, על אישי  מידען בילעישא מידע נוות זכוימ זכות את הפר )3(

, 31 ,12 ;11 פיםעיס להוראתבניגוד דותיו, או ישי עלמידע א יד או למחוק, לנילתקן
 ;61סעיף  ילפ הז לעניין בעוהוראות שנקגוד לבני או ;בהתאמה 15-ו 14

יפים ער בסכאמוע א המידזכויות נושרב לבקשת נושא מידע למימוש זכות מסי )4(
 יפל כנדרשדע שא המיהודיע על כך לנו א, ול(ג)15(ו) או 14), ד(13, )(ה) עד (ח11

 .)ד(61 סעיף
הגנת ל תאש הרשוי רלן, רשאהל כמפורט ה,וק זמההוראות ח ראהוה אדםהפר   )ב(

ם בסכו –ד יתאג אהו המפר ואם__,  ום שלו עיצום כספי בסכלהטיל עליפרטיות ה
 :__של

 ;7ת סעיף וראונמסר, בניגוד לה מהששלא למטרה ל ישיד מידע איבע )1(
בטיחו את י שישיהאדע המי ת עיבודב או הפעיל את מערכויכנן, עיצלא ת )2(

 ;19ף סעית להוראוד ובניגחוק זה, ת ולהורא התאמתן
 ;02יף וד להוראות סעקיר השפעה על הפרטיות, בניגן תסיהכ לא )3(
 ;12 ףאות סעירבניגוד להוישי, א דעסבירים לאבטחת מי םצעימלא נקט א )4(
 ;22להוראות סעיף  ה, בניגודח על אירועי אבטחוועד או דיתי לא )5(
ד גונייו, בתפקידאת לבצע ו יכמפרטיות במידע או הס גנתה הממונלא מינה  )6(

  ;32 סעיף אותלהור

  מחמירות רה בנסיבותפה . 39

וראות הוראה מההאדם הפר י ניח כהיר לבת יסוד סטיונת הפרהגל הרשות לראש היה  )א(
להגנת הרשות ש רות, רשאי ראת מחמיו, בנסיב83 ףבסעיורטות פפי חוק זה המל

מסכום  וחציאחד  יעורו פיפי הוראות פרק זה, ששלכספי עיצום  ות להטיל עליוהפרטי
 .83לפי סעיף  תה הפרהאול בש ילטהפי שניתן להכס יצוםעה

לפחות, או  י מידענושא 0,00001וגעת ל רה הנהפ – "ירותבות מחמבסעיף זה, "נסי  )ב(
 דע רגיש.יעת למה הנוגהפר
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 דברי הסבר

 םפיסעיים על מבוסס :63- ו 53סעיפים 
 .13 'סח תיקון מלהצ" יב23 –א וי23

יג להצ"ח 23 סעיףמבוסס על  :73סעיף 
לחוק  46 סעיףבהשראת ך א, 13 'סון מתיק

 ,1988–תשמ"חהההגבלים העסקיים, 
–תשכ"חהערך, וק ניירות לח 56 סעיףו

לפי הסעיף ת האכיפה הנתונה סמכו, 1968
לראש הרשות להגנת הפרטיות או לחוקר 

גם  ירה  בעבירות לביצוע חקהורחבה 
 242 סעיףה (נלוות לעבירות לפי חוק ז

(שיבוש מהלכי  244ת ראיה), (השמד
(הדחה  246(הדחה בחקירה),  245שפט), מ

וק העונשין דת עד) לחר(הט 249-ו ),בעדות
. הרחבה זו של סמכות )1977-התשל"ז

לא מנוהלת שהאכיפה נועדה למנוע מצב 
עבירות חקירה במכלול השלם של ה

בנימוק שהעבירה הנלווית אינה חמורה 
ת משטרה חקיר אינה מצדיקה ןולכמספיק 

את הרשות אפוא מגדיר הסעיף נפרדת. 
, חקירה עצמאיתשות הפרטיות כרלהגנת 

לניירות ערך ולרשות בדומה לרשות 
מאפשר לחוקריה  ואף ,ם העסקייםלהגבלי

יבוש הליכי חקירה לחקור חשדות לש
מסוגים שונים כאשר מתעורר חשד 

הוראה זו עולה שנעשו פעולות לשיבושה. 
חוקק להקשות נה אחד עם מגמת המבק

  משפט.על שיבוש הליכי 
יט 23 סעיףוראת מבוסס על ה :83סעיף 

ב השראה ושוא 13 מס' תיקוןלהצ"ח 
לחוק הגנת  1ק המהוראות סימן א בפר

ת המודל , המעגן א1981–הצרכן, התשמ"א
העכשווי העדכני ביותר לסמכות אכיפה 

ם רכן שהמינהלית בהקשרים של הגנת הצ
 ומספרופי אמבחינת  רבדמיון בעלי 
פגיעות אפשריות ל האפשריות ההפרות

 מודל זה בא במקום. ותבזכות לפרטי
יט 23 סעיףבהמוצע המסורבל המודל 

   .13 'סמ להצ"ח תיקון
בגינן יוטל שההפרות הסעיף מונה את 

הדין המהותי אות הורעל פי  עיצום כספי
אינו מאמץ את  . לפיכך הואהצעת החוקב

  ),7יט(ג)(23, )2(ד)(יט23, טז(ב)23 פיםסעי
ן להצ"ח תיקו) 12), (11), (10(), 9יט(ג)(-ו
רת חובות הנוגעות העוסקים בהפ 13 'סמ

  ישיר. דע ולדיוור לרישום מאגרי מי
בדומה להבחנה המוצעת גם היום בהצ"ח 

בחין בין הפרות מ 38יף סע, 13 'סתיקון מ
כיבוד זכויותיו של נושא להקשורות 

פרות ה לבין א),ות בס"ק (, המנויהמידע
ל שליטה במידע בע של הקשורות לחובות

, עיבוד המידע האישי רךולדמעבד של ו
 ה שלהתווילודו ותנאים המקדימים לעיבל

בס"ק  המנויים, עיבוד המידע האישיאופן 
  .(ב)

ד לחוק הגנת 22 סעיףמבוסס על  :39סעיף 
הטלת עיצום כספי בסכום ומאפשר  הצרכן

כאשר  הקבוע להפרהום הסכן בוה מג
אפשר זו  . בדרךת מחמירותמדובר בנסיבו

כאשר את הענישה המינהלית  להקשיח
של נושאי מידע  גדולפר במסמדובר 

כאשר מדובר במידע או  עלולים להיפגעש
בלי לאמץ את ההסדר המסורבל  – רגיש

 באשר 13 מס' המוצע בהצ"ח תיקון
  תיו.סי ולכפולולסכום הבסי
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  יובחהודעה על כוונת  . 40

ההוראות מראה הואדם הפר כי ח יהנלוד סביר יסיות טהפר הגנתות להרשש אלר היה  )א(
פי יצום כסו עליל עלהטי ובכוונתו ר),פמה –(בפרק זה  83 עיףמור בס, כאהלפי חוק ז

צום ל עליו עיהטיה לוונה על הכלמפר הודע ימסור, 39יף יף או לפי סעלפי אותו סע
 חיוב). תדעה על כוונהו –זה  רקפ(בכספי 

 אר, את אלה:ין השרטיות, בהפ נתגלה ראש הרשות צייןנת חיוב יכוו דעה עלבהו  )ב(
 עו;צובי רה, ומועדת ההפה אווההמעשה), המ –זה רק דל (בפהמח והמעשה א )1(
 תקופה לתשלומו;סכום העיצום הכספי וה )2(
ת לפי יוטפרת להגנת הראש הרשו פניותיו לת טענא מפר לטעוןהכותו של ז )3(

 ;14הוראות סעיף 
הוראות  לפיוזרת ה חפרהב ורה נמשכת אבהפ ספיצום הכהעי ספת עלשיעור התו )4(

  .34סעיף 

  כות טיעוןז . 41

, יורשאי לטעון את טענות 04 ףיות סעחיוב לפי הורא ונתוכו הודעה על ה לפר שנמסרמ  )א(
ימים  45בתוך  ולעניין סכומו,עליו עיצום כספי יל הטלה יין הכוונלענ, בכתב או בעל פה

 .ההודעה סירתמועד ממ
ה האמורה קופיך את התר, להארפהמ לבקשת יות רשאי,ת הפרטהגנת לשוהר שרא  )ב(

  ימים. 45שלא תעלה על  נוספתתקופה טן (א) בקף יעבס

  תשלוםת ודרישת יוטת להגנת הפרחלטת ראש הרשוה . 42

 ,14ף ישנטענו לפי סעות טענ, לאחר ששקל את היטליחהפרטיות  גנתהרשות לה ראש  )א(
פי לפי סצום הכלהפחית את סכום העי ואשאי הרוכספי, ום צהמפר עיל על אם להטי

 .54ף הוראות סעי
 –א) קטן (יף רשות לפי סעה שראט החלי  )ב(

ספי צום הכהעילם את לש כתב,בו דרישה, ימסור ל –להטיל על המפר עיצום כספי  )1(
ספי ום הכצ, את סכום העישארן הום), שבה יציין, בילשתדרישת  – זה (בפרק

 ;64יף בסער אמוכ תשלומוה לפאת התקוהמעודכן ו
 בכתב. ך,כל ע ו הודעהלר ימסו –עיצום כספי  ל המפרשלא להטיל ע )2(

פרטות הנת גהרשות לה ם או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט ראשהתשלו שתבדרי  )ג(
 לטתו.וקי החנימאת 

באותו סעיף, ה מוראבתוך התקופה ה 14יף ותיו לפי הוראות סענטער את המפ טעןלא   )ד(
ר תשלום שנמסרה למפ תכדריש , בתום אותה תקופה,יובח ונתוכ עה עלהודהראו את י
  ר.מוהאמועד ב

  פרה חוזרתפרה נמשכת והה . 43

ם שלו מישיהח, החלק הפרהותה אבוע לבהפרה נמשכת, יווסף על העיצום הכספי הק  )א(
ההוראות מ אההפרת הור –" כתרה נמש, "הפהפרה; לעניין זהה כתששבו נמ לכל יום

ל הפרת אותה בש םלונמסרה למפר דרישת תשש ר, לאח83 ור בסעיףחוק זה, כאמלפי 
, בשל הפרת 49 כמשמעותה בסעיף נהליתימלמפר התראה  הנמסרש לאחר או הוראה

 .05עיף בסכאמור  וטלהלא ב התראהאותה הוראה וה
יצום לעה ה, סכום השוואותה הפרבוע להעיצום הכספי הקל ע וסףת יורהפרה חוזב  )ב(

חוק זה,  לפי ותהפרת הוראה מההורא –" תחוזר הרפ"הן זה, אמור; לענייהכספי כ
של אותה הוראה שבשלה הוטל על  קודמתה רשנתיים מהפ ךבתו ,)(א83 עיףכאמור בס

וך תשעה בת –ב) (83 ףת לפי סעיהפרויין ענרשע, ולשלה הושב פי אוהמפר עיצום כס
  .ל הוראות אלהקודמת ש מהפרהחודשים 
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  סכומים מופחתים . 44

ם ום הנמוך מהסכומיפי בסכסו רשאי להטיל עיצום כאינ ותטירהפ להגנתות ראש הרש  )א(
 ב).ות סעיף קטן (ראי הופזה, אלא ל ימןם בסיעקבוה

יל יהיה ניתן להט בשלהםשים ות ושיקוליבסנ לקבוע מקרים,שר המשפטים רשאי   )ב(
  .יעורים שיקבעבשזה, ו בסימןים הקבועים י בסכום הנמוך מהסכומספכ צוםיע

  כספיה ישל הפיצוסכום מעודכן  . 45

 ם,שלוהתישת רד ירתביום מס ,78, לפי סעיף המעודכןסכומו פי לעיצום הכספי יהיה ה
בסעיף מור אגנת הפרטיות כטענותיו לפני ראש הרשות לה א טען אתמפר של ולגבי

נים ית המשפט לענייחיוב; הוגשה עתירה לבה נתוה על כוודעמסירת ההם ביו – )(ד24
ום עוכב תשלומו של העיצור וכאמ הטה בעתירר על החלרעוים או הוגש עלימינה
ספי לפי עיצום הכיהיה ה –משפט ה ביתו ות איטרהפ ות להגנתבידי ראש הרש ספיכה

 ן.העניי יבערעור, לפאו  הההחלטה בעתיר סכומו המעודכן ביום

  צום הכספיד לתשלום העימועה . 46

יף ער בסמוהתשלום כא ישתדר ימים מיום מסירת 45 פר ישלם את העיצום הכספי בתוךהמ
24. 

  מדההפרשי ריבית והצ . 47

רשי הפהפיגור, ספי לתקופת ם הכעיצועל הפו סום כספי במועד, ייוויצילם המפר עא של
שי פרה –(בפרק זה  1691–ת והצמדה, התשכ"אפסיקת ריבי תם בחוקבית כהגדרה ורידמהצ
  דה וריבית), עד לתשלומו.הצמ

  גבייה . 48

אגרות  ת,סוביית קנגל המרכזוק ול חתו יחגביי, ועל נהר המדיה לאוצגבעיצום כספי יי
 .1995–צאות, התשנ"הוהו

 הסבר דברי

64ם סעיפי -   פיםסעיעל  יםסמבוס :04
 ומותאמים 13 'סמ להצ"ח תיקון הכ23-כ23

לחוק הגנת  1'ן א בפרק הלהוראות סימ
מציג מתווה ש ,1981–הצרכן, התשמ"א

על ידי  עיצום כספי תללהטיותר ודכן מע
 .רשות מינהלית

 םפיסעימבוססים על  :48-46פים סעי
 13 'סח להצ"ח תיקון מכ23-כו23

 1ת סימן א בפרק ה'להוראו ומותאמים
  .1981–ארכן, התשמ"לחוק הגנת הצ
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  יתלהנראה מיב': התסימן 

  מינהלית התראה . 49

ראות הוהמ הראהו הפר אדםכי  ביר להניחס יסוד ותהפרטית להגנת רשוהש לראהיה   )א(
רטיות נת הפהגאש הרשות לבות שקבע רתקיימו נסיוה ,38 יףבסער כאמוק זה, ולפי ח

ם להטיל עליו עיצוועל כוונת חיוב  הודעהלו יא להמצ קוםרשאי הוא, במ בנהלים,
 לפי הוראות סימן זה. נהליתתראה מיה יא לון א', להמצמסיאות ורפי הל כספי,

 ה אתוהוה המו המעשההפרטיות מ נתגהל ותש הרשיציין רא ה מינהליתבהתרא  )ב(
יה על הפרה או יחזורם ימשיך בכי אפרה וההלהפסיק את ר כי עליו יודיע למפ ההפרה,

אמור כ יין,ענלפי ה חוזרת, ה נמשכת או הפרהרצום כספי בשל הפי לעיה צפוייה
סעיף י הוראות ההתראה לפתו של המפר לבקש את ביטול ואת זכן יציין כ, ו34בסעיף 

05.  

  יתנהלאה מירשה לביטול התבק . 50

ות להגנת פנות לראש הרשרשאי הוא ל 49עיף ור בסאמלית כראה מינהלמפר הת נמסרה  )א(
חד התראה בשל כל אימים, בבקשה לבטל את ה 45ך , בתואו בעל פה בכתב, הפרטיות
 ה:אלם ימטעמ

 ;ההפרה המפר לא ביצע את )1(
 הפרה.נו מהווה רט בהתראה, איהמפו צע המפר,ישב מעשהה )2(

סעיף  תווראה לית, לפיראה מינהטול התלבי קשהב יותהפרטגנת ת להורשראש הקיבל   )ב(
את ההתראה  ירקשה ולהותהבחות את לד ראה אוא לבטל את ההת), רשאי הוקטן (א

ף וירפר בצמינתן בכתב ותימסר לת ותינת הפרטראש הרשות להג החלטת על כנה;
  ם.ינימוק

  הלאחר התראזרת הפרה נמשכת והפרה חו . 51

 אהרהולהפר את ה והמפר המשיךמן זה ראות סיהו ית לפילמינה ראההתר למפנמסרה   )א(
תשלום  תפרטיות דרישת להגנת הש הרשוראה, ימסור לו רארה לו ההתסשבשלה נמ

פר מה תו שללום אינה גורעת מזכות תששא); דרי(34ר בסעיף כת כאמובשל הפרה נמש
 ולו, וייחהההפר כותמשהיין פי ולעניצום הכסעיסכום הלעניין  14סעיף אמור בכטעון ל

 ים.יבומחבשינויים ה, 24-ו 14ם סעיפי הוראות
את ההוראה  רוהמפר חזר והפימן זה ראות סה מינהלית לפי הולמפר התרא נמסרה  )ב(

 רהפההו את ם מסירת ההתראה, יראמיו םך שנתייההתראה, בתונמסרה לו שבשלה 
 ורת ימסיוהפרט גנתהת לשו, וראש הר(ב)34ף עיניין סלע  רה חוזרתכהפכאמור  הנוספת

 ת.הפרה החוזרבשל ה 04ף עיס תלפי הוראו כוונת חיובעה על דמפר הול

 דברי הסבר

כט 23 פיםסעית ראהול מבוסס ע :49עיף ס
נת הגלחוק יג 22-ו 13 'תיקון מס להצ"ח
הלים לאישור הנהסדר , לעניין ההצרכן
ת ראש הרשות להגני על יד ועשיקב

טי היועץ המשפ ובאישור פרטיותה
  שלה. לממ

 יד22-ל ו23 פיםסעיל ע וססמב :05יף סע
  נת הצרכן.לחוק הג

ח לא להצ"23 פיםסעי למבוסס ע :15סעיף 
  טו לחוק הגנת הצרכן. 22-ו 13 'סתיקון מ
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  להימנע מהפרה תימן ג': התחייבוס

  התחייבות להימנע מהפרה והפקדת עירבון . 52

 וראותהראה מהוהפר ה דםאי כח סביר להנייסוד  רטיותפה תהגנהרשות ל היה לראש  )א(
 ראש הרשותבנהלים שקבע ות נוימבות הנסיקיימו והת ,83מור בסעיף כאחוק זה, לפי 
התחייבות  בהודעה בכתב, להגיש לו כתבהציע למפר, וא לאי הות, רשת הפרטינגלה
כספי ום ו עיצעלי וטלמקום שיב פי הוראות סימן זה,, לבנהליםע שייקב בון מסוגועיר

 '.מן אסי לפי הוראות
), (א קטן בסעיףור אה כאמההורהפרת פסיק את להיב המפר יתחי ייבותהתחתב הכב  )ב(

ש הרשות להגנת פה שיקבע ראקווך תהוראה בתאותה  לת שהפרה נוספולהימנע מ
 קטן, ובלבד שהתקופהיף ותו סעבאה כאמור ההודע לתה ביום מסירתהפרטיות, שתחי

 ות).ביתחית ההקופת –ם (בסימן זה תייעל שנלה עא תאמורה לה
בות תנאים חייההת בכתב לולמפר יככי הלדרוש  ת רשאייוגנת הפרטות להש הרשרא  )ג(

הקטנת הנזק שנגרם מההפרה או חייבות לשם ההת בהם בתקופתוד מעו לספים שעלינו
 יעת הישנותה.מנ

 בוןת עירטיורהפ ת להגנתושש הרד המפר בידי ראפקייבות יחיף על כתב ההתוסנ  )ד(
 בשל ל על המפרלהטיי היה רשא רטיותנת הפשות להגרהאש י שרכספבסכום העיצום ה

  .44עיף ס פילים שנקבעו לוקיוש ם, נסיבותיומן של מקריבק חשבתה, בההפראותה 

  או אי הגשתם ועירבון תוצאות הגשת כתב התחייבות . 53

זה, בתוך לפי סימן ירבון ייבות ועחהתיות כתב הפרטגנת הל אש הרשותהמפר לרהגיש   )א(
ה אותבשל  יספום כל עליו עיצא יוטל ,25יף ר בסעמוכא ודעההה יום מסירתימים מ 45

 הפרה.
ימים  54חייבות ועירבון בתוך הת יות כתבהפרטנת להג הרשות יש המפר לראשגלא ה  )ב(

ה ודעפרטיות ההגנת הל תשוהרו ראש ימציא ל, 25אמור בסעיף כה מיום מסירת ההודע
  .04ה הפרה, לפי סעיף ב בשל אותנת חיועל כוו

  יבותחיתהפרת ה . 54

ההתחייבות,  יר תנאי מתנאוהפזה  סימןי ן לפועירבו התחייבותב מפר כתגיש הה  )א(
 ניין:, לפי העות אלההורא ולולן, יחט להפורכמ

 של הפרתהבות, להפר את ההוראה שביופת ההתחיך המפר, במהלך תקהמשי )1(
טיות את העירבון להגנת הפר ש הרשותאיחלט ר –ות את כתב ההתחייבן תנ
 ;(א)34 יףסעכאמור בהנמשכת  רהשל ההפלום בשת תשירד רפמציא למוי

נתן  של הפרתהראה שבואת ההות, ייבהלך תקופת ההתחמב ,והפר מפרה רחז )2(
ראו הפרטיות את העירבון וי תרשות להגניחלט ראש ה –ייבות כתב ההתחאת 

ראש הרשות  (ב);34יף עעניין סלה חוזרת הפרכ ה הנוספת כאמוררהפאת ה
  רת; וזה החשל ההפרונת חיוב בעל כו הודעהלמפר  ציאמיפרטיות להגנת ה

ת כאמור תחייבוהה כתבעו בנקבנאים הנוספים שתי מהמפר תנאר ההפ )3(
ר על כוונתו לחלט את פפרטיות למיע ראש הרשות להגנת היוד – 25בסעיף 

פה, כפי  תב או בעלכן זה, ביתיו לעניענואת טרשאי לטעון  רפמירבון; ההע
שות הרראש ת הודע ימים מיום 45תוך ב טיות,הפר תגנהלהרשות  ראש שיורה
המפר, לבקשת י, רשאיות פרטהרשות להגנת ה שורא פרטיות,ת הלהגנ
 ים.מי 45ה על בתקופה נוספת שלא תעלפה זו אריך תקולה

 ם כספי עלוטלת עיצכה סעיף זה, הוראותעירבון לפי ה טו בחילולעניין פרק זה, ירא  )ב(
 ן.ירבועה ןתניגביה המפר בשל ההפרה של

ה נוספת את ההורא פר המפר פעםוה זה, סעיףב אמוריבות כימתנאי ההתחתנאי  פרהו  )ג(
 ת הפרטיותיאפשר לו ראש הרשות להגנ לאחייבות, כתב ההת נתן אתהפרתה  בשלש

  תה הפרה.וה, בשל אות סימן זארהו ף לפילהגיש כתב התחייבות נוס
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  וןבהשבת העיר . 55

קופת לו, בתום תר ז, יוחזה סימן יר לפסשמות יבפר בתנאי כתב ההתחיעמד המ
פת יוחזר בתוס ית,ת בנקאבוה ערירבון, למעט אם העיה ;שהפקיד וןבעירבות, הייההתח

  רתו.חזההצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום הפרשי 

  תות כלליסימן ד': הוראו

  חרא וק זה ולפי חוקרה לפי חהפבשל  עיצום כספי . 56

ושל  83 ףיסעמנויות בק זה הולפי ח תוראהוה מארשל הוהפרה  המהווהה אחד על מעש
  אחד.יצום כספי מע תרחר, לא יוטל יוחוק א ות לפיוראהההוראה מ

  ספיכ עיצוםיין הטלת סום לענפר . 57

נטרנט באתר האיפרק זה, יפרסם לפי  צום כספיטיות עיגנת הפרטיל ראש הרשות להה  )א(
הפעלת  יגבלקיפות שיח בטפן שישלהלן, באוים טרת את הפרטיות להגנת הפהרשושל 

 ספי:ם כוההחלטה להטיל עיצ ו בקבלתתעדשיקול 
 ;הכספיצום ת העיבר הטלד )1(
 מספר ההפרה, לרבותת י ונסיבוהכספ ל העיצוםלה הוטהות ההפרה שבשמ )2(

 ;ההפרה ף עקבול להיחשודותיהם נחשף או עלאאישי על שמידע  המידע ינושא
 ;לטספי שהום הכסכום העיצו )3(
ם ושיעורי ם העיצווסכהופחת  שבשלהן ותבהנסי – ספיהכיצום ם הופחת העא )4(

 ההפחתה;
 יין;לענעים גהנו המפר,ים על אודות פרט )5(
 ר הוא תאגיד.המפככל ש –מפר שמו של ה )6(

רה עתיגש ערעור על החלטה בים או הוימינהל ענייניםגשה עתירה לבית המשפט להו  )ב(
 רדב גם את ,(א)ן יף קטסום לפי סעבפר ,הפרטיותגנת ש הרשות להמור, יפרסם ראכא

 ואת תוצאותיהם.הערעור  אוהגשת העתירה 
סם את שמו יות לפרטנת הפרראש הרשות להגאי ), רש6א)(קטן (הוראות סעיף אף  על  )ג(

 ציבור.אזהרת ה ורךץ לצדבר נחור שהוא יחיד, אם סבר שהמפשל 
ע ופה של ארבלתק הגיד יהיל תאפי שהוטל עניין עיצום כסיף זה בעעפרסום לפי ס  )ד(

 תקופה של שנתיים.ל –חיד יל ם כספי שהוטל עצויניין עעוב ם,ניש

  ליתת אחריות פלימירש . 58

 לפי פרק ,ועירבוןכתב התחייבות מתן  ראה מינהלית אוהת אתספי, המצום עיצום כתשל  )א(
 זה קחו לפי הוראותהמם בשל הפרת הוראה ותו הפלילית של אדאחריעו מרזה, לא יג

 ה.זוק ח שהיא עבירה על, 83 ות בסעיףטורמפה
ינהלית מתראה הת חיוב, או וונכ ר הודעה עללמפ ה(א), נמסר ף האמור בסעיף קטןעל א  )ב(

לא יוגש ף קטן, יבאותו סער ל הפרה כאמון, בשתחייבות ועירבוב הכתיש המפר או הג
ת, ות חדשובדות או ראיוע, אלא אם כן התגלו שום בשל אותו מעשהכתב איו דנג
 .תאצדיקות זמה

ות ורנסיבות האמשום ביגדו כתב איד עירבון והוגש נאו הפק יכספ םשילם המפר עיצו  )ג(
 אופר כאמור לם המבון; הסכום ששיעירה ששילם אוחזר לו הסכום ו), יבבסעיף קטן (

ו אריבית מיום תשלומו ספת הפרשי הצמדה ווחזר בתוית בנקאית, עט ערבומירבון, לע
 רתו.זחום ההפקדתו עד י

קוט ינלא קטן (א),  עבירה כאמור בסעיףהמהווה  פרהה כתב אישום בשל דםא נגדהוגש   )ד(
  ה הפרה.ותל אק זה בשרהליכים לפי פ רטיותפה שות להגנתהר אשרנגדו 
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טעונים אישור היועץ המשפטי  25- ו 49פים פי סעיל גנת הפרטיותהרשות לה שארי הלנ
נטרנט של האיבאתר  סמויפורסמיך לכך, והם טי שהוא הפהמש ץיועשנה ללממשלה או מ

  ת.וטיגנת הפררשות להה

  סמכויות אצילת . 60

הלים למעט קביעת נלפי פרק זה, ו כויותיל את סמת רשאי לאצונת הפרטיולהג ותאש הרשר
רשות להגנת הפרטיות האחראי לנושא הד לעובו או סגנ, לא)(25- ו (א)49 סעיפים יפל

  ם.כספיימים ההעיצו

 הסבר דברי

ג ל23-לב ו23 פיםסעימבוסס על  :25יף סע
ק חוז לי22, טז22-ו 13 'סמ"ח תיקון להצ
  ן.הצרכנת גה

    
יז 22-ו 13 מס' תיקון חבהצ"לז 23 –לד 23
  ק הגנת הצרכן. כג לחו22ט, וי22

 העוסק 13 מס' וןתיק "חהצלח ל23 סעיף
אש הרשות רטת חלהשל צוע ביהבעיכוב 

ום כספי צעניין הטלת עיל להגנת הפרטיות
ון עירב אוולם ספי ששום כעיצוהחזר 

לטת ור על החעבמקרה של ער פקדשהו
ל את ירטיות להפעת הפגנלה אש הרשותר

לא אומץ  פרק זה ינהלית לפיכותו המסמ
ת יוושא צריך לההנכן ש בהצעת החוק,

ובמקרה  ,יםם הכלליל במסגרת הדיניטופמ
ם ניי המשפט לענייבת חוקשלנו 
 ., יםלמינה
לט להצ"ח 23 פיםסעי ס עלמבוס :75ף סעי
  . נת הצרכןהגק א לחוכ22-ו 13 'סן מויקת
כא 22 סעיףדף ההסדר שבהוע) (א ק"בס

בו נקבע . כמו כן כןלחוק הגנת הצר
ינטרנט של ארסום יעשה באתר ההפש

יפורסם א פרטיות ולהגנת ות לההרש
 וא המשפטים משרדבאתר האינטרנט של 

טת ראש הרשות החלעל פי אחרת בדרך 
  יות.רטהפ גנתלה
 ,פר נושאי המידעמסש מבהיר) 2)(א( ק"ס
 לולף או ענחש יהםעל שימידע איש

ונטי רלושע מיד הוא ,ההפרה להיחשף עקב
ות שראש הרשל  דעתהל קושי ה שללבחינ

ן יש לפרסמו כ, ולהכספי הטלת העיצוםב
  ה.הפרמנסיבות ה כחלק
לא  13 'סון מלהצ"ח תיק לט(ו)23 סעיף

ום משו אומץ בהצעת החוק משום שיש ב
כויות יעה בגמישות סמופג יתר ותהתערב
 שרא חראי אוהאי השר דתונות בינה העזר

פרטיות. בחוק ההגבלים להגנת ההרשות 
אין  ל,למשערך, ות ובחוק נייר העסקיים

פות של פרסום נוס לדרכידומה ה הורא
   ום כספי.דבר הטלת עיצ

 הטלתר את פרסום דבמגביל ) ד( ק"ס
שנים כאשר  4 לעיצום כספי לתקופה ש

 ,ידתאגי הוטל על הכספ וםהעיצ
על  הוטל פיסום הכיים כאשר העיצתשנלו

אש ראת בכך ב מחיי. הסעיף אדם יחיד
את  קמחוגנת הפרטיות ללההרשות 

בתום התקופה רנט סום מאתר האינטהפר
  .האמורה

להצ"ח  מ32 פיםסעיסס על ומב :85עיף ס
. כןצרה ב לחוק הגנתכ22-ו 13 'סון מקתי

הנוסח  התאמה הועדף של אי במקרים
נחה ן מתוך הת הצרכהגנוק הקבוע בח
ף את הסעיף משקתר. י ביונעדכשהוא ה

מהצ ילית לצד זו אכיפה פלשי במהורך 
מספר את ם לצמצהמטרה היא  .יתהמינהל

באמצעות  "תההפרות ה"משתלמות כלכלי
עם זאת, . אחריות הפליליתה"שוט" שלא ה

ווה חוסר הוודאות הנללהפיג את  כדי
 ול, כלומר ממצב בוש מסיכון כפשחל

זוכה אינו ו תלינהמייפה לאכף ר חשוהמפ
ה סנקצין חשוף לון כי עדיילסופיות הדי

ריונים קריטנהלים בקבוע ל, יש יתפליל
  .יתמינהל אכיפהולילית כיפה פאלברורים 
לחוק כד 22 סעיףעל  מבוסס :59סעיף 
סל סעיף  ורליצ רתוומט כןרת הצהגנ

 הרשותראש שקובע ים נהללאישור ה
 הצורךלופה לאיזכור כח ותפרטילהגנת ה
רלוונטי כפי  יף חוקבכל סעבאישור 
 פיםסעיב 13 'סתיקון מ בהצ"חשנעשה 

  לב. 23-וכט(א) 23
ק וה לחכ22 סעיףמבוסס על  :06סעיף 

  .הגנת הצרכן

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים
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  ייםגופים ציבור : מסירת מידע או ידיעות מאתהדק פר

  הגדרות .32
  –רק זה בפ

  המוצע.  2ה לסעיף רה הועברההגד – וף ציבורי"ג"

נושא ה
ריך מצ

 מחקר
 ,נפרד
ינו שא

בליבת 
נו תעבוד

הנוכחית 
לגיבוש 
הצעה 

לחוק הגנת 
פרטיות 

חדש 
.ומעודכן

  

  חולה על ידיעותת א.23

אדם, אף שאינן  של ידיעות על עניניו הפרטייםוראות פרק זה יחולו על ה
  בגדר מידע, כשם שהן חלות על מידע.

  מסירת מידע על איסור ב.23

ע פורסם דם המית אורה, זולף ציבורי אסות גמא סירת מידעמ  א)(
י סמכות כדין, או מד לעיון הרבים על פכדין, או הוע ותי סמכלרבים על פ

  סכמתו למסירה.נתן השהאדם אשר המידע מתייחס אליו 

ת בטחון כמשמעותה וות סעיף זה כדי למנוע מרשוראין בהא  )(ב
שהמסירה  דובלב ר מידע לשם מילוי תפקידה,סואו למלקבל  19בסעיף 

  יקוק.בחסרה נא הקבלה לאאו 

  יסורסייג לא ג.23

אם לא נאסרה בחיקוק  ב,23יף רת, על אף האמור בסעותסירת המידע ממ
  –צועית או בעקרונות של אתיקה מק

  נתקיים אחד מאלה: יים, אםבורין גופים ציב  )1(

ם תפקידיה אוכויות סירת המידע היא במסגרת הסממ  )(א
או וק יצוע חיקדרושה למטרת ב והיאשל מוסר המידע 

 סרפקידים של מוהת או רה במסגרת הסמכויותלמט
  המידע או מקבלו;

המידע היא לגוף ציבורי הרשאי לדרוש אותו  סירתמ  )ב(
  ;ע על פי דין מכל מקור אחרמיד

ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחר, או  ףוגמ  )2(
ע דרושה דהמי אמור, אם מסירתכ או מוסדות משרדיםבין 

או ות כויו למטרה במסגרת הסמיקוק אל חביצוע כ למטרת
  ו;מוסר המידע או מקבל שלהתפקידים 

  לאחר.לא יימסר מידע כאמור שניתן בתנאי שלא יימסר  לםוא

  יבוריף צחובותיו של גו ד.23

עובדה פרט ג י23וף ציבורי המוסר דרך קבע מידע בהתאם לסעיף ג  א)(
  חוק.ל םאבהתזו על כל דרישת מידע 

ים רישום של יקי ג23דע בהתאם לסעיף וסר מיהמ ף ציבוריוג  )(ב
  המידע שנמסר.

ג, והמידע 23לסעיף  בורי המקבל דרך קבע מידע בהתאםוף ציג  )(ג
לרשם ועובדה זו תיכלל בפרטי רשימת כך אגר מידע, יודיע על גר במנא

  .12ף מאגרי המידע לפי סעי

 מוששה בו שיג לא יע23סעיף ל םאוף ציבורי שקיבל מידע בהתג  )(ד
  פקידים שלו.הת מסגרת הסמכויות אואלא ב

סר לגוף סודיות לפי כל דין, מידע שנמענין חובת השמירה על ל  )(ה
השיג מכל מקור אחר, וף כמידע שאותו ג , כמוהוזה ציבורי מכוח חוק

  חלות על הגוף המוסר.הוראות הל הובנוסף יחולו על הגוף המקבל גם כ
  ידע עודףמ ה.23
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גבי  ג מצוי על23 או ב23לפי סעיפים  ותר למסרושמידע שמקום מ  (א)
מידע עודף), רשאי הגוף המוסר את  -ר (להלן אותו קובץ עם מידע אח

  ף.קש עם המידע העודמבוהמידע הור לגוף המקבל את ע למסדהמי

ים הלת בקביעת נון (א) מותניסירת מידע עודף לפי סעיף קטמ  )(ב
נוהלים כאמור נתקבל; ש ידע עודףימוש כלשהו במיעת שנשיבטיחו מ

הגוף המבקש נוהלים עוד לא נקבעו בתקנות, יקבע בתקנות וכל  ובעייק
  תו.תק מהם, לפי דרישכאמור בכתב, וימציא לגוף המוסר עו

  ירה מותרת אינה פגיעה בפרטיותמס ו.23

ולו חיפרטיות ולא תהווה פגיעה בי חוק זה לא פסירת מידע המותרת למ
  .8-ו 2יפים עס עליה הוראות

  מידערת תקנות לענין מסי ז.23

ומשפט של הכנסת, רשאי שור ועדת החוקה חוק יפטים, באר המשש
  מידע מאת גופים ציבוריים.תקין תקנות בדבר סדרי מסירת לה

  בוטל).(  ח.23

  יןועונשרחית : עוולה אזו פרק

  אזרחיתוולה ע – בפרטיות פגיעה .4 . 61

 16סעיף לפי  בעהנקראה ש, או הו15עד  31 ,11, 9, 4עיפים סי אות לפרוההמפרת הוראה ה
היא  יעה בפרטיותפג,15או  14 ,31, 11סעיפים י מוש זכות לפוהתנאים למי ןלעניין האופ

  .ות חוק זהראת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה בכפוף להופקודעוולה אזרחית, והוראות 

 עבירה - יעה בפרטיות פג. 5 . 62

  ) עד 9(-) ו7ד () ע3), (1(2 4 ףהאמורות בסעי רכיםחת הדו, באבפרטיות זולת במזיד וגעהפ
ים, חסרי ישע או או היתה מכוונת כלפי קשישנעברה העבירה ; שנים 5מאסר  -דינו  ),11(

ית או פשת, נולשה שכליח הנתונים במצב של נושאי מידעל שכלפי ציבור קטינים, או 
  .שניםשבע  מאסר רהיר העבשל עוב דינו –ופניתג

  רי הסברדב

ב לחוק הגנת 31 סעיףמחליף את  :16 עיףס
חוק ל 4 סעיף מבוסס עלו הפרטיות הקיים

חיב אותו אך מר ,ת הקייםרטיוהפהגנת 
ת כוגיעה בזפלכל לכל פגיעה בפרטיות ו

   .נושא המידעזכויות מ
 חוק הגנתל 5 סעיףבוסס על מ :26 סעיף
 16 סעיףם בא במקוגם ו ייםהק תוהפרטי

   .קייםיות הלחוק הגנת הפרט
א 23 סעיףשואב השראה מיף בנוסף, הסע

מחמיר את הענישה לחוק הגנת הצרכן ו
  אוכלוסיותפי כלרה נעברה כאשר העבי

  
  
  
  

, סרי ישענים, קשישים וחכגון קטיחלשות 
שאוכלוסיות אלו, ולא רק  הבנהוך מת

 ים,קטיניות כמוצע בהצ"ח פרטקטינים 
התמודדות עם בבקשיים עלולות להיתקל 

  . מקווניםירותים בש ושהשימ
 מס' קוןלהצ"ח תי המ23עד  מא23 פיםסעי
לא אומצו בהצעת החוק מאחר  13
 ,62כך בהוראת סעיף  גםמכוסה  מקצתםש

י להוראות בדין המהות יםנוגע מקצתם
כמו, למשל  ,עת החוקהצבמופיעות  ינןשא

 יםברח קצתםמ, ועגר מידרישום מאחובת 
.מידי
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  קהוכחת נז פיצוי ללאא. 29 . 63

ע פיצוי , רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפג265סעיף עבירה לפי ב אדםהורשע  )א(
פי ם בעבירה להורשע אדנזק;  תשקלים חדשים, בלא הוכח 50,000יעלה על שלא 
ל נתונים במצב שידע הנושאי מיבור של צ שע אוי חסר, שקשי ,ןטילעניין ק 26 ףסעי

ע לשלם לנפג וגעפהאת לחייב  פטי בית המשרשא ,יתפנאו גוית פשחולשה שכלית, נ
יוב בפיצוי לפי סעיף ח .הוכחת נזקמור, בלא הא הסכוםפל עלה על כוי שלא יפיצ
גד בית משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נ של אותו יןדטן זה הוא כפסק ק

  בו. החייב
   )ב(

, )8(4סעיף את עקב הפרת הור 164ף ה אזרחית לפי סעיולמשפט בשל עוב ) 1( 
ע פיצוי שלא יעלה על נתבע לשלם לנפגפט לחייב את ההמש רשאי בית

  .לא הוכחת נזקשקלים חדשים, ב 50,000
ה בפרטיות נעשתה בכוונ פגיעהה) שבו הוכח כי 1במשפט כאמור בפסקה ( ) 2( 

צוי שלא יעלה לם לנפגע פילשנתבע את ה ייבלפגוע, רשאי בית המשפט לח
 בלא הוכחת נזק.סקה, ה פכאמור באות ל הסכוםעל כפ

או היתה  נעשתהעה בפרטיות גיי הפכ שבו הוכח )1ה (בפסקפט כאמור שמב ) 3( 
 נושאי מידע שליבור י צחסרי ישע או קטינים, או כלפפי קשישים, למכוונת כ

ט שפית המשאי בר, ית או גופניתפשלית, נהנתונים במצב של חולשה שכ
מור סכום כאהעל כפל יצוי שלא יעלה גע פלנפ הנתבע לשלםת אלחייב 

  ת נזק.בלא הוכח סקה,באותה פ
יות, יותר ה פגיעה בפרטפיצוי בלא הוכחת נזק לפי סעיף זה, בשל אות לא יקבל אדם )ג(

  מפעם אחת.
אם לשיעור השינוי בכל חודש, בהת 16-יעודכנו בסעיף זה בהסכומים האמורים  

  –לענין זה  י;המדד הבסיס מתש לעוד החדבמד
  ה;זית לסטטיסטיקשמפרסמת הלשכה המרכ לצרכן םמדד המחירי –"מדד" 

  דד החודש שקדם לחודש העדכון;מ –"המדד החדש" 
  .2007מאי מדד חודש  – "המדד הבסיסי"

  גזירת הדין או גובה הפיצויבשיקולים הקלות.22 . 64

 או ,שב, לטובת הנאשםלהתח בית המשפטאי שיים ריצוק פפסוזור את הדין או לגואו לבב
  , גם באלה:נהלימי ךהליהצד ל או הנתבע

ה שכבר נאמר, והוא נקב את מ אלא חזרה על לא היתה פגיעה בפרטיותהחומרת  ) 1( 
  ;סתמךקור שעליו ההמ

  ;בפרטיות היקף הפגיעהוא לא התכוון לפגועה ) 2( 
הוא  -פרסום  רך שלם היתה הפגיעה בדא;ותהפגיעה בפרטימשך הזמן שבו בוצעה  ) 3( 

יל פרסום המכשל עותק התו ו הפצו אים להפסקת מכירתם ונקט צעדוהתנצל על הפרס
ורסמה הפגיעה קום, במידה ובדרך שבהם פההתנצלות פורסמה במובלבד ש הפגיעה, את
 יתה מסוייגת.ה לאו

 ;משפטהת ת בירכלהעין, לפי העני, עובתירה או לבעבם לנפגע נגרהנזק הממשי ש ) 4( 

 יתת בבפרטיות, להערכ , לפי העניין, בשל הפגיעהנאשם או לנתבעלצמח שרווח ה ) 5( 
 ;המשפט

 י העניין;נתבע, לפו הנאשם אשל ההפעילות  ימאפיינ ) 6( 

 העניין;פי ע, לנתבע לתובהשם, או ן הנאיבירה לבם בין הנפגע בעיסיב היחט ) 7( 

 ו הנתבע;אשם אבו של הנתום לי ) 8( 
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  : הגנותגזפרק 

  הגנות מה הן.18 . 65

בשל פגיעה  שפט פלילי או אזרחיבמחוק זהפי או משמעתי לפטי ך משבכל הלי )א(
  ם נתקיימה אחת מאלה:א זו הגנה טובה אתה רטיותבפ
ק איסור לשון לחו 13של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף  ךה נעשתה בדרפגיעה ) 1( 

  ;1965-כ"ההרע, תש
על ב לת עלטמון היחובה על פי דילוי לשם מהמידע האישי נדרש של ד יבוע ) 2( 

 ו המעבד;מידע אה בליטהש
תום לב הפגיעה בעשה את ינהלי או צד להליך מנאשם האו  ,בענתה ) 3( )2(

  בות האלה:באחת הנסי
  ת על אפשרות הפגיעה בפרטיות;עהיה עליו לדידע ולא  לאוא ה )א(
, ל הפוגע חובה חוקיתמוטלת ע יתהפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן הה )ב(

בה זו, "חולענין פסקה  שותה;או מקצועית לע רתיתמוסרית, חב
לים הח תיקה מקצועית,של א םו כלליא ותונעקרלפי  ובהח – צועית"מק
  ;םהה עמהוא נמני המקצוע שהמקובלים על אנשליו מכוח דין או ע

  וגע;ל הפשי כשר נעשתה לשם הגנה על ענין אישפגיעה ה )ג(
ך עבודתו ובמהלוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין נעשתה ת יעהפגה ) ד(

  ;ברביםרסום ל, ובלבד שלא נעשתה דרך פהרגי
צר תו של או צלוםרסום תפרך של בד רך של צילום, אובדהיתה  גיעהפה )ה(

 עהופיגע מדמות הנפם ושנעשה ברשות הרבי ,אדם ותודא על ודתיע של
  בו באקראי;

) 11) עד (4אות (סקמוגן לפי פ תה בדרך של פרסום שהואה נעשפגיעה  )ו(
 ;1965-הלחוק איסור לשון הרע, תשכ" 15לסעיף 

ות שלמ או ותו, בריאותוחיריו, חיל כדי להגן ע נחוצה ההית עהגיהפ )ז()ה(
  ;ראחאדם ל הנפגע או של שגופו 

בלבד שאם היתה הענין, ובנסיבות תה פגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אוב ) 4( 
 הפרסום לא היה כוזב. -רך של פרסום עה בדגיפה

טיותו, רבפה יעקטין או שהיה קטין בעת הפגחסר ישע או קשיש, הנפגע הוא  ) 5( 
ל ענה הג כדין, לשם לו שנתמנה וו אפוטרופסהורהו א דיעל יתה עשעה נגיפוה

  שלו. עניין אישי כשר
יעה שה את הפגשענהלי להליך מיצד או הנתבע או  ,הנאשםזקה על ח  )(ב20  )ב(

 התקיים אחד מאלה:א בתום לב אם ות שלבפרטי
ה באופן גדולה משהיתה נחוצהעולה על הנדרש פגע ביודעין במידה הוא  ) 1( 

  בסעיף  גנההתנה להם לצורך הענינים שני סביר
18)2.(; 

סעיף  האישי על אודותיו לפי ממנו לתקן את המידערש דפגע נששא המידע ונ ) 2( )א(
  כן. ותלעשדין שלא כרב סי והוא 31

  פטור. 19 . 66

  סמך לעשותו על פי דין.שהות לפי חוק זה על מעשה יואדם באחרישא  אל )א(
פי אחריות לל מטעמה, לא ישאו בובדיה או פועת בטחון, או מי שנמנה עם עשור )ב(

  במסגרת תפקידם ולשם מילויו. סביר עשתה באופןשנ חוק זה על פגיעה
  לה:ל אחד מאכ -רשות בטחון", לענין סעיף זה " )ג(

  ת ישראל;שטרמ )1(

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים
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נה הג-באצ שטרה הצבאית שלמטה הכללי והמעין בודיהמגף א )2(
  שראל;לי

  ירות בטחון כללי;ש )3(
  ;דים מיוחדיםמוסד למודיעין ולתפקיה )4(

  ים.הרשות להגנה על עד )5(

  נות הגנהפרכה של טעה.21 . 67

חת או העיד בעצמו כדי להוכיח א ,ראיה נהליאו צד להליך מיתבע נה או ,יא הנאשםהב
וראה להביא ראיות סותרות; אין בה ד שכנגדאו הצ זה, רשאי התובעק וניתנות בחההגנות ה

  בידי בעלי הדין. ראיותר הבאת זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי כל דין להתי

  שונותהוראות  :חהק רפ

  המדינה יןד  .42 . 68

  על המדינה.ל חזה  קחו

  מות הנפגע .25 . 69

או נה בעבלי שהגיש תו ה מתהפגיעים לאחר ותו ותוך ששה חדשדם שנפגע בפרטיא ) א( 
זוג, -, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בןזוגו-בלנה בשל אותה פגיעה, רשאים בןקו

נה ם לאחר מותו, תובעישששה חד אחותו, להגיש, תוך אחיו או –ים ילדים או הור
  ותה פגיעה.אבשל או קובלנה 

ך, רשאים יום ההליסמת לפני בשל פגיעה בפרטיות ו הדם שהגיש תובענה או קובלנא   ) ב( 
אחיו או אחותו,  -ים או הורים זוג, ילד-או הורהו, ואם לא השאיר בןילדו זוגו, -בן

בתובענה  ךשים להמלאחר מותו, על רצונים ך ששה חדשלהודיע לבית המשפט, תו
 יבואו הם במקום התובע או הקובל. אמורומשהודיע כה, או בקובלנ

  התיישנות .26
  .ייםנתלפי חוק זה היא ש תיעה אזרחיות של תבופת ההתיישנתק  

  דברי הסבר

ק א בחו29 סעיף מבוסס על :36יף סע
קונים לוב התים בשיייטיות הקהגנת הפר

כאשר רת הענישה חמהעניין בעים וצמה
י מידע נושאא בפרטיותם של יעה היהפג
  . סיות חלשותלווכאמ
 יל את מתן הפיצויים ללא(ב) מגב ק"ס
אזרחית רק וכחת נזק בשל עוולה ה

להצעת החוק  )8(4ף את סעילהפרת הור
 המטרה היא. אישי ידעד מלעיבו עתהנוג
ע ני עיבוד מידה מפת ההרתעהגביר אל
  . ווק זת הצעת חלהורא בניגודישי א
ק (ב) לחו56 סעיף למבוסס ע :46יף עס

ומחליף  2007-"חסתשהם, ית יוצרזכויו
 ,ייםות הקנת הפרטיהגק לחו 22 סעיףאת 
המשפט בית לדיו ציג מכניזם ברור מלא ש

עה פגיבקובעו את סכום הפיצוי בגין 
  .פרטיותב

 18 סעיף על ססמבו(א)  ק"ס :56סעיף 
, אך ההגנות יםהקיות טיפרההגנת וק חב

מעתי, ו משהליך משפטי א בו לכלהורח
נהלית כי אכיפה מיכלול גם הלייש כדי

פליליים או ם והליכים אחרים שאינ
  אזרחיים. 

 וק הגנתחב) 1(18 סעיףל הה) ז1((א) ק"ס
   ם.קיייות ההפרט

  )c)(1(6 סעיףמבוסס על ) 2()א( ק"ס
אך הוסף כהגנה, ולא כבסיס  ,GDPR-ל

כפי שקבוע  שיוד מידע אילעיבלגיטימי 
 להטיל על לאשהמטרה היא . GDPR-ב

 ותנאי הוכחתשב הנטל נושא המידע את
  . )2של ס"ק (א)(

)(א) 2(18 סעיףבוסס על מ )א)(3((א) ק"ס
מאחר  בלא, םחוק הגנת הפרטיות הקייב

או  משפטיהליך לכל הגנות  אתשהרחבנו 
 בעל"נת חס רקמשמעתי בחרנו לא להתיי

  . מינהליהליך בגם לצד  אלא אשם",או נ
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 )(ב)2(18 סעיף לע וסס) מבב()3(א)( ק"ס
א הו, אך םרטיות הקיינת הפגחוק הב

ת את ההבנה מהי חובה מקצועימחדד 
ייחסות לחובה חברתית מסיר את ההתו

והיקפן אינן שמעותן ומוסרית שמ
מפסיקות  ימנעלה המטרה היא .ותרברו

יות טעה בפרפגי מרחיבות המתירות
  . חברתיתאו  וסריתמחובה  סות שלכב
חוק ל) )(ג2(18 עיףסל) זהה ג)(3((א) ק"ס

  הפרטיות הקיים. הגנת 
 (ד))2(18 סעיףסס על מבו )ד)(3((א) "קס
   .הקייםהגנת הפרטיות חוק ל
)(ה) 2(18 סעיף) מבוסס על ה)(3((א) ק"ס
, עם זה .קייםהטיות פרחוק הגנת הל
 הוספה פעולתת ה"צילום" פעולל

גם ה גנהת האלהרחיב כדי  ,ד""תיעו
על י שיאל מידע שית אה אקרליטקל

 המוצביםנים ישחי צעותאמבגע הנפ
ישני עיבוד בחילדוגמה: הציבורי.  במרחב
לצרכיי  מפות חום במרחב הציבוריבקול ו

  פשיעה.  תומניעב עקמ
ו) לחוק )(2(18 סעיף) זהה לו)(3((א) ק"ס
  ם. יות הקייהפרט נתהג
 פיםסעימהשראה  שאב) ז)(3((א) ק"ס
6)1()d( ,9)2)(c2(9-) ו( הוסף  אך, GDPR-ל )(
גיטימי לעיבוד מידע סיס לכבולא  הגנהכ
 המטרה היא GDPR-בשי כפי שקבוע אי

 נושא המידע את הנטל שלא להטיל על
  .תנאי הסעיף שבהוכחת

 ק הגנתחול )3(18 סעיףהה ל) ז4((א) ק"ס
   קיים.הפרטיות ה

ענישה החמרת ה מבוסס על) 5((א) ק"ס
כאשר העבירה או הפגיעה היא בנושאי 

ף בסעי כמוצעשות חלת אוכלוסיוממידע 
"ח הצלא 1ף יעסבלהצעת החוק ו 62

  .קטיניםות פרטי
לחוק הגנת  20 סעיףמבוסס על  )ב( ק"ס
 קת תום הלבחז הקיים. הכללת ותרטיהפ

שיש ביע על כך להצה נועדבסעיף ההגנות 
 שלבהקשר אך ורק לפרשה בצמצום ו

  קטן (א).  ות המפורטות בסעיףההגנ
חוק ל(ב) 20 סעיףבוסס על מ )1((ב) ק"ס
  .םהקייות טית הפרגנה
חוק ל (א)17 סעיףוסס על ) מב2)(ב( "קס

  לילת הגנתסק בשאיסור לשון הרע העו
  

מידע א הושדי נלתת ביתו מטר .בתום הל
מידע  שבקשתו לתיקוןשיבטיח כלי נוסף 
במלוא ישקל ת 13י סעיף לפ יואישי על

  . תשומת הלב וכראוי
ק לחו (א)91 עיףססס על מבו :66ף סעי

   .יםקיהגנת הפרטיות ה
 פרטיות הקייםהגנת ה חוק(ב) ל19 סעיף

 ז חקיקתאמלא אומץ בהצעת החוק. 
התרחשה  1981) בשנת (ב19 סעיף

ת לפרטיות זכוית והוקתהמהפכה הח
ת וד החוקתיויסמזכויות ה כאחת העוגנ
 ירותו.ם וחאדה יסוד: כבוד-בחוק

 ם פגיעהלהתיר היון כתוצאה מכך, אי
מד נו עוופן שאיבא יותטרבחוק בזכות לפ

ת סמכובנוסף,  הגבלה.פסקת ה רישותבד
ות ית לרשוות בפרטיופגיעה גורפ קבמע

 רהכהפני ף באבן נג להיותיכולה ביטחון 
הגנת ת שרמ) adequacy(אירופית 
 ן בישראל תואמת את זובדי הפרטיות
סמכה בוע הלקצורך  יש 18.פיתהאירו

 תעסוקשודי עמפורשת ומידתית בחוק יי
ניעת עקב וממ לשםות מוש בטכנולוגישיב
  שיעה.פ

בחוק הגנת  21 סעיףזהה ל :76 סעיף
לאור הרחבת אך , ת הקייםפרטיוה

י או משמעת ליך משפטיהכל ת לנוההג
"צד להליך מילים גם את ה וספנוה
  ."נהלימי
הגנת לחוק  24 סעיףה לזה :86עיף ס

  הפרטיות הקיים. 
חוק הגנת ל 25 סעיףל זהה :69יף סע
  . טיות הקייםהפר
 יות הקייםנת הפרטגוק החל 26יף סע

תקופת ההתיישנות של המגביל את 
לא אומץ  ,תייםתביעה אזרחית לשנ

 בותה של הזכותשיחח נוכל .בהצעת החוק
מוצע קתית ות יסוד חות כזכלפרטיו
עה וההתיישנות הקבפת ת תקוא להשוות

 ביחס לעוולותהוגה החוק לזו הנצעת הב
בתקופת  שמדוברככל ת אחרות. ואזרחי
חוק ב מהקבוע חורגתנה שאיות התיישנ
ין צורך א ,1958- "חתשיהות, ההתיישנ
כן אין ל, ובחוק הפרטני יוחדתה מבקביע

 תיישנותוראה בנוגע להה תיעלקבהצדקה 
   .חוקהצעת הב

  

  

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים

.

i

131



  

  עלשון הר ות מחוק איסורהחלת הוראום הליכיםלפרס סייג .27 . .703

 24-ו 23 ,21ים ל פגיעה בפרטיות יחולו הוראות סעיפשב הליכים משפטיים על   
ו פלילי א במשפט ענין.פי הים המחוייבים לינויבש, 5619-לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה

 אוור ו או לבקשת בעל דין, לאסרשאי בית המשפט מיוזמת ותרטיעה בפאזרחי בשל פגי
לרבות כתבי  –שפט מה הליכי בית ם שלסום ברביפר ו,ממנימוקים שירשמנית, לעכב ז

עוד  לין כפסק ד ותה ולרבהגשתם של אלתב אישום ודבר ים, כרין אחד-נות, כתבי ביטע
 ;דם הנוגע במשפטא של טיותולשם הגנה על פר ורך בכךשראה צ במידה –ו חלוט אינ

 .____ס שים או קנדששה חו רמאס –ינו ד, עיף זהאיסור לפי סהעובר על ה

  דין שני משפטים . 71

[נוסח  לחוק בתי המשפט 77ף יעות סראהו יחולוגיעה בפרטיות פשפטיים בשל מעל הליכים 
  .9841–שמ"דתה ,משולב]

  דםשם רע, אופי או עבר של אראיות על  .28
עד בדבר  אזרחי בשל פגיעה בפרטיות אין להביא ראיה או לחקור או פלילישפט במ  

  שיו או דעותיו.מעבדבר אפיו, עברו, הנפגע או שמו הרע של 

הוראת 
 29עיף ס
וק הגנת חב

הפרטיות 
קיים לא ה

נדונה 
צת בקבו

.המומחים

  

  םצווים נוספי .29 . 72

י או המשפט, במשפט פליל בית נוסף לכל עונש וסעד אחר רשאיב ) א( 
 ק זה, לצוות כמפורטוראות חוהוראה מהשל הפרה של ב יאזרח

  :להלן, לפי הענין
או על החרמתו; של עתקי החומר הפוגע ור הפצה איסל ע ) 1( 

ברשותו ל אדם שככלפי  ה לפי פסקה זו כוחו יפהצו החרמ
כירה, הפצה או החסנה, גם אם ם מלשנמצא חומר כזה 

משפט על למשפט; ציווה בית הצד  אותו אדם לא היה
  חרמו;ה בעתקים שהוייעשה, יורה מה מהחר

שה על רסום ייעהפ קצתו;רסום פסק הדין, כולו או מל פע ) 2( 
ידה ובדרך שקבע הנתבע, במקום, במ חשבון הנאשם או

  בית המשפט;
  הפוגע לנפגע; רת החומרל מסיע ) 3( 
ע שנתקבל שלא כדין, או לאסור על ל השמדת מידע ) 4( 

 ףתו בסעירהגדור או במידע עודף ככאמ שימוש במידע
  ל הוראה אחרת.כורות לגבי המידע ה, או לה23

ת עותק של פרסום נוע החזקלמ ה כדיין בהוראות סעיף זא   ) ב( 
בית  הטיל םה, זולת אציבוריות, בארכיונים וכיוצא באליות בספר
), הגבלה גם על 1טן (א)(ו החרמה על פי סעיף קבצפט, המש

די יבשל פרסום  קי למנוע החזקת עותן כדהחזקה כזאת, ואין בה
  הפרט.

  .המוצע 36הועבר לסעיף א 29סעיף  כחת נזקפיצוי בלא הו .א92

  פרסום בעתוןאחריות בשל .03
זרחית בשל הפגיעה האדם וא יתלת פליורסמה פגיעה בפרטיות בעתון, ישאו באחריופ  )(א
ם פרסו סומו, עורך העתון ומי שהחליט בפועל עלפרון וגרם בכך לר לעתהדבת אהביא ש
  ית ישא גם המוציא לאור של העתון.ה פגיעה בעתון, ובאחריות אזרחותא
לעורך העתון שנקט אמצעים  הה תהא זאת הגנה טובילי לפי סעיף זאישום פלב  )(ב

  .רסומהתה פגיעה ושלא ידע על פם אווסנוע פרסבירים כדי למ
  רבות עורך בפועל.ל –ון" עתף זה, "עורך סעיב  )(ג

  פיץומ מדפיסאחריות של .31
מים או ארבעים יהופעה של  תון בעל תדירותרסמה פגיעה בפרטיות בדפוס, למעט בעפו
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 בשל הפגיעה גם מחזיק בית הדפוס שבו הודפס תפחות, ישאו באחריות פלילית ואזרחי
או באחריות יש דרך אחרת, ובלבד שלאיץ אותו בפאו מ וםאת הפרסומי שמוכר סום, רהפ

  דעת שהפרסום מכיל פגיעה בפרטיות.ו לים היחייבאלא אם ידעו או 

  אחריות קפידה שין בעבירות שלעונ א.13
  מאסר שנה: -עושה אחד מאלה, דינו ה  א)(  

  ; 8 ףסעי אותל, מחזיק או משתמש במאגר מידע בניגוד להורנהמ  )1(
  ; 9גר מידע כנדרש בסעיף לרישום מא נים בבקשהוכנ וסר פרטים לאמ  )2(
וה ר פרטים לא נכונים בהודעה המלומוסם או ינו מוסר פרטיא  )3(

  ;11יף עלת מידע לפי סבקשה לקב
העיון במידע המוחזק ת א לענין זכו13-ו 13יים את הוראות סעיפים ינו מקא  )4(

  ; 14על פי הוראות סעיף  עמיד תקןבמאגר מידע, או אינו מ
סר (א) או אינו מוא71 מידע בניגוד להוראות סעיףישה למאגר אפשר גמ  )5(

  ב);א(17הוראות סעיף ל   מסמכים או תצהיר בהתאםשם לר
  ב;17מידע בהתאם להוראות סעיף  מנה ממונה על אבטחתמינו א  )6(
אות סעיפים רולה דיגומחזיק מאגר המשמש לשירותי דיוור ישיר, בנ אונהל מ  )7(

  ;ו71ד עד 17
  ה.23ב עד 23לסעיפים דע בניגוד וסר מימ  )8(

  ונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.טע אינה בירה לפי סעיף זהע  )(ב  

  וולה בנזיקיןע ב.13
שהותקנו לפי חוק זה ת ד' או בניגוד לתקנו להוראות פרקים ב' או עשה או מחדל בניגודמ
  [נוסח חדש]. יקיןזהנ תהווה עוולה לפי פקודי

 דברי הסבר

 27 סעיףאת  פיםמחלי :17 -  07 פיםסעי
 המפנה רטיות הקייםת הפנגוק הבח
ר לשון סובחוק אי 23-24, 21 פיםסעיל

ה קום ההפניבמ .1965–תשכ"הההרע, 
ע, לשון הרר לחוק איסו 21 סעיףל
 סעיףהלשון  פההוס 1965–תשכ"הה

הקובעת שבית למעט ההוראה  ,ואהבמל
ם עכב או לאסור פרסוכול לינו יהמשפט א

ילי אם הנפגע תו של הליך פלפתיחדבר 
מה לדיני מתאי התנגד לכך. הוראה זו

איסור לשון הרע ואין מקומה בהצעת חוק 
וק בח 23 סעיף .העוסקת בפגיעה בפרטיות

לעולם טי רלוונאינו איסור לשון הרע 
ת דיני אבמקומו יש להחיל וי, יטלגדי

 סעיףניה לההפם קובמ .יםהראיות הרגיל
בסעיף הוספה רע איסור לשון הלחוק  24
ק לחו 77עיף פניה לסההצעת החוק ל 71

 –תשמ"ד הולב], מש וסחנ[ בתי המשפט
  .עדכנית וברורה יותרא יהש ,1984
בחוק הגנת הפרטיות  31- ו 30 פיםסעי

ון, עוסקים באחריות עורך עית, שהקיים
, לא אומצו בהצעת מפרסם בעיתון ומפיץ

קות ות סעיפים אלו עוסהורא החוק.
  ילוי תקשורת קונקרטיים ואבאמצע

  

שנו ליצור הוראות בהצעת החוק ביק
פרסום ניטרליות לטכנולוגיה. נוסיף עוד ש

לפי הגדרת נכלל בעיבוד מידע אישי 
, ועל כן להצעת החוק 2"עיבוד" בסעיף 

שא ילא יהמפרסם מידע אישי ממי
פועל שלא באחריות לפי הצעת החוק אם 

. משום כך אות הצעת החוקי הורלפ
חוק הגנת ל 31-ו 30 סעיפיםת והורא

   ת.ותרויהקיים מהפרטיות 
 יםהקיות הגנת הפרטיא לחוק 31עיף ס

לא קפידה,  ריותהמגדיר את עבירות האח
עניין ראה בהו. הותרת אומץ בהצעת החוק

 לן הכפווכסימגבירה את ה אחריות קפידה
 עיףפי סילית לשבשמירת האחריות הפל

אין הוראה דומה כי נוסיף גם . מוצעה 58
בעשור לבו שיש ,יםאחרה בדברי חקיק

, למשל כיפה מינהליתלא הוראותהאחרון 
חוק ההגבלים ל 2012התיקון משנת 

חוק ל 2014משנת  התיקוןו 19העסקיים
   20.הגנת הצרכן

 הקייםהגנת הפרטיות ב לחוק 31סעיף 
שמגדיר מהי עוולה בנזיקין, לא אומץ 

סעיף  אורללו הצדקה  יןא. בהצעת החוק
   המוצע. 61
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  ל לראיהוחומר פס .23 . 73

א הסכמת לל, בבית משפטיה ול לשמש ראיעה בפרטיות יהיה פספגמר שהושג תוך חו
ם היו לפוגע, תמש בחומר, או אשמו להשהתיר מטעמים שייר פטזולת אם בית המש הנפגע,

  ה. זק פי חושהיה צד להליך, הגנה או פטור ל

  על הפרטיות"ח הגנה דו א.10 . 74

הגנת לה צהמוע תגיש פרטיותרשות להגנת הש הראיש יגבכל שנה  באפריל 1-מ רא יאוחל
יה של על פעולותשם שיכין הרומשפט של הכנסת דין וחשבון  קלועדת החוקה חויות הפרט
ר מספלרבות ח, האכיפה והפיקוח בשנה שקדמה להגשת הדו" ות, ובכלל זה פעולותשהר
ההפרות החוזרות  רומספ ורות הוטלפהבשל אילו  סכומם, לו,שהוט םייכספהעיצומים ה

  .מועצהה בצירוף הערותיה שלחהדיווד עמה למושקד נהשב רותצעו מתוך כלל ההפשבו

 משפט לענינים מינהלייםתיקון חוק בתי  . 75

 82ט מקום פרב ,ראשונהבתוספת ה ,2000–המשפט לענינים מינהליים, התש"סתי ב בחוק
 יבוא:
- טות, התשע"טית הפרנהפרטיות לפי חוק הג תנות להגרשהחלטה של . ה28 "
9201".  

  ןיזיקהנתיקון פקודת  .33
  בטל.  - א 34זיקין [נוסח חדש], סעיף ודת הנקבפ  

  תיקון חוק סדר הדין הפלילי.34
  ) יבוא:12אחרי פסקה (, 1965-"השכק סדר הדין הפלילי, תוספת לחובת  

  ."1981- ת, תשמ"אחוק הגנת הפרטיועל בירות ע )13"(

  שמירת דינים .53 . 76

  . חוק זהתו של חילתב רע םייק שהיה רעו מהוראות כל דין אחרחוק זה לא יג ראותהו

  ביצוע ותקנות. 36 . 77

ר ועדת החוקה חוק ומשפט של באישו, המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי שר
נוגע ין הענל בכבאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,  ,ין תקנותלהתק הכנסת,
  –, ובין השאר ועולביצ

  ; במאגרי מידע ירתוושמ יאיש נאי החזקת מידעת ) 1( 
  ;או מהם המדינה לגבולותוץ מחע שמאגרי מידל אאישי ידע נאים להעברה של מת ) 2( 
של גות ואתיקה לבעלים, למחזיקים או למנהלים י התנהללכמידע אישיחת אבטתנאי  ) 3( 

  ;מידע ולעובדיהם מאגרי
  .של מאגר מידעפעולתו עיבודו סקתהפעם  ישיאדע וראות לענין ביעור מיה ) 4( 

  התאמה למדד . 78

וסכום הפיצוי (ב) 16ת נושא המידע לפי סעיף הסכום לתשלום בגין מימוש זכות מזכויו  )א(
ורי השינוי במדד בכל חודש, בהתאם לשיע 16-ביעודכנו  36ף בלא הוכחת נזק לפי סעי

  –זה המדד הבסיסי, לעניין  תומהחדש לע
  לסטטיסטיקה; רכזיתכה המשלהמחירים לצרכן שמפרסמת הדד מ –ד" "המד

  מדד החודש שקדם לחודש העדכון; –"המדד החדש" 
  .2018מדד חודש דצמבר  –"המדד הבסיסי" 

 1-יעודכנו ב 07ום הקנס כאמור בסעיף וסכ 83בסעיף  סכומי העיצום הכספי כאמור  )ב(
 הידוע ור שינוי המדדלשיע , בהתאם"יום העדכון") –בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה 

ר ת; הסכום האמובינואר של השנה הקודמ 1-יה ידוע במת המדד שהן לעוביום העדכו
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מדד  –מדד" שקלים חדשים; לעניין זה, " 10יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 
שר המשפטים יפרסם  חירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המ

להגנת רשות ראש ה לפי סעיף קטן זה. ןהמעודכהקנס ברשומות את סכום בהודעה 
המעודכנים לפי סעיף  ים הכספדעה על סכומי העיצוומות הוהפרטיות יפרסם ברש

  זה. קטן

  רותגא.א36
  – בועאי לקק ומשפט של הכנסת, רשור ועדת החוקה חור המשפטים, באישש  )(א  

  זה;ועיון בו לפי חוק  ידער מגרות בעבור רישום מאגא  )1(
אגרה  –קס (להלן דע הרשום בפנמיה, לתקופה שיקבע, בעבור מאגר גרא  )2(
ורשאי הוא לקבוע שיעורים ה, המדינ ע שבבעלותמידקופתית), למעט מאגר ת
 ום שלם, וכן את מועדי התשלי סוגים של מאגריונים של אגרות תקופתיות לפש
  ועדה.ופתית שלא שולמה במתק גרהה התקופתית, ותוספת אגרה לאגרהא

רך פעולתם וליחידת הפיקוח לציועדו לרשם וי ספי אגרות שנגבו לפי סעיף זהכ  )(ב  
  ה.לפי חוק ז

ין, לאגרה התקופתית, לפי הענ הגרה התקופתית או תוספת האגרהאולמה א של  )(ג  
 ו שלם תוספת האגרה, יותלה רישומותשלנות לשים מהמועד שנקבע בתקבתוך שישה חוד

  ם.אגר בפנקס עד לתשלוהמ

  תחילה.73

  יום פרסומו של חוק זה.מ ילתו של פרק ב' ששה חדשיםתח  

  דברי הסבר

נת לחוק הג 32 סעיףל זהה :37 סעיף
  . הפרטיות הקיים

א בחוק 01 פיםסעיס על מבוס :74סעיף 
ת כו לחוק הגנ22-ו ייםות הקטיהגנת הפר

   .מינהלית יפהאכ עליווח עניין דל ,ןהצרכ
ת והרש לשטה שכל החלבהיר מ :57סעיף 
לטה מינהלית הח היאטיות רהפ תנגלה
 ית המשפטלעתור בגינה לב מותרש

  ם. ליילעניינים מינה
בחוק  35 פיםסעי על מבוסס :76 סעיף

יסוד: -בחוק 10-ו הקייםטיות פרהגנת ה
בנת מתוך ה – וכבוד האדם וחירות

של הזכות לפרטיות יותה ומרכזה תיבוחש
  . קתיתכות יסוד חוכז

וק הגנת לח 63 סעיף לסס עמבו :77סעיף 
שר אם לנושאים שומותם טיות הקייפרה

תקנות בעניינם ין התקלמוסמך המשפטים 
  .פי הצעת החוקל

לתקנות  6תקנה מבוסס על  :87סעיף 
 הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע

על סירוב לבקשת עיון), דין בערעור וסדרי 
להצ"ח כה(ב) 23 סעיףעל ו 1981–התשמ"א
סל וא סעיף ה 78סעיף  .13 'סתיקון מ

דכון עות לעת הנוגההוראוכל מאגד את ש
תשלום וק: לפי הצעת הח כספים כוס
המידע  זכות מזכויות נושאמימוש בור בע

י חת נזק לפבלא הוכפיצוי , 16 לפי סעיף
קנס ו 38כספי לפי סעיף ם צועי, 63יף סע

  .70ף לפי סעי
 א לחוק הגנת הפרטיות הקיים36סעיף 

לקבוע  בסמכות שר המשפטיםשעוסק 
. תשלום ת החוקבהצעות , לא אומץ אגר

אגרות בעבור רישום מאגרי מידע ואגרות 
תקנות ב 2017תקופתיות בוטל באוגוסט 

ז הגנת הפרטיות (אגרות) (ביטול), התשע"
שר ין הצדקה להסמכת ולכן א ,2017

  המשפטים לקבוע אגרות בהצעת החוק. 

השוואת נוסחים ודברי הסבר מקוצרים

–
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וד: כבוד האדם וחירות, ס"ח יס-וקח   1
  .1391תשנ"ב ה

פלונית נ' בית הדין  6650/04ג"ץ ראו ב   2
  ).2006( 581 )1, פ"ד סא(הרבני האזורי נתניה

), 13 'ס(תיקון מת יורטפנת הגהצעת חוק ה   3
 'סתיקון מהצ"ח ": לן[לה 2018–התשע"ח

13 .["  

ת החקיקה בתחום מאגרי נהצוות לבחי   4
 23-19 ), עמ'2007ואר נ(יהמידע, דין וחשבון 

  "].ועדת שופמן[להלן: "

 ההגנ –פרטיות (תיקון ת ההצעת חוק הגנ   5
 2017–על פרטיות של קטינים), התשע"ז

  ").ת קטיניםהצ"ח פרטיו" :ן(להל

ם לום: האם ציצילום חכ"אסף הרדוף,    6
ראוי להוות עברה ללא רשות  מחשב
  ). 2018על אתר ( משפטים, "יתלפלי

  .24, עמ' עילל 4 "ש, השופמןועדת    7

(לצמצום חובת  חוק הגנת הפרטיות תזכיר    8
הרישום וקביעת חובה לקיום סדרי ניהול 

כים), וכללי עבודה ולתיעודם במסמ
   .2012-התשע"ב

9    Article 29 Data Protection Working Party, 
Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 
of Directive 95/56/EC, 844/14/EN WP 217 (2014) 

Article 29  

ית הכשרות המשפט קלחו 6סעיף  10
קובע כי:  1962-כ"ותשה, תוהאפוטרופסו

שדרכם של  יןמשפטית של קט לה"פעו
ן פעולה כמוה, וכלעשות  ולנים בגיקטי

 ע ולאקטין לבין אדם שלא יד יןמשפטית ב
יתנת ננה אי ,ןטיוא קליו לדעת שהעהיה 
 לאף שנעשתה שא ,5כאמור בסעיף יטול לב

ם נזק ושבה מ ם היהא , אלאציגונכמת בהס
  .שו"לקטין או לרכו של ממש

  . 42-47עמ'  ,לעיל 4ה"ש , ועדת שופמן    11

 י) לחוק סדר הדין הפליל7(ד)(3סעיף    12
רת), נתוני תקשו –כיפה (סמכויות א

: "פרטי הזיהוי של המנוי או 2007–ס"חתשה
הבזק שנתוני התקשורת מתבקשים מיתקן 
אם הם ידועים מראש, לרבות היות  ,לגביהם

שחל לגביו חיסיון מקצועי  י האמור מינוהמ
 בעל מקצוע); –חוק זה לפי כל דין (ב

  ";לרבות הלכה פסוקה – 'דין'בפסקה זו, 

  

  

  

  

  

                                                                
(אבטחת  קנות הגנת הפרטיות(ג) לת5תקנה    13

  קובעת כך:  ,2017–מידע), התשע"ז

) במאגר מידע שחלה עליו רמת (ג. 5"
האבטחה הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך 

 -  ת מידע (להלןקר סיכוני אבטחס שייערך
ן המידע ידוסקר סיכונים); בעל מאגר 

ר הסיכונים שיועברו לו, יבחן קבתוצאות ס
דרות המאגר או בעדכון מסמך הג את הצורך

בעקבותיהן, ויפעל לתיקון  ל האבטחהנוה
גלו במסגרת הסקר, ככל הליקויים שהת

שהתגלו; סקר סיכונים כאמור ייערך אחת 
  ודשים לפחות."ח לשמונה עשרה

14  privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) 
Act 2017 No. 12, 2017   

אלף  47ע על פייסבוק: מיד"שגיא כהן,    15
' יימברידגאלים נחשף בפרשת קישר

  ).2018 לאפריב Ynet  )10, "אנליטיקה

16  39th  International Conference of Data Protection 
and Privacy Commissioners Hong Kong, Sep. 25-
29, 2017, Resolution on exploring future options 
for International Enforcement Cooperation 

(2017);   

17  FTC Earns Prestigious International Award for 
AshleyMadison.com Data Breach Investigation, 

FTC (Sep. 27, 2017);  

 תבפרטיוהגורפת סמכות המעקב והפגיעה    18
ה נתגלש יבארה"ב, כפ NSA-על ידי ה

בה ה הסיתיה, ןדוף סנאחשם שמכיהמסמ
 בבארה" safe harbor –-ול הטהעיקרית לבי

)Maximillian Schrems v Data Protection  
Commissioner, Case C–362/14, 6 October 2015, 

ECLI:EU:C:2015:650 ,(ה ע להכרודיונים בנוג
 GDPR-ל אנגליהבתאימות הדין ביפן וב

יתנת נבנושא סמכות המעקב ה וסקע
ינות. ראו מדהאחת מבכל  ןויטחרשויות הבל

Andrew D. Murray, Data Transfers between the 
EU and UK Post Brexit?, 7(3) INTERNATIONAL 

DATA PRIVACY LAW 149 (2017) ;Claude Moraes, 
Motion for a Resolution to wind up the debate 
on the statement by the Commission pursuant 
to Rule 123(2) of the Rules of Procedure on the 
adequacy of the protection of personal data 

afforded by Japan (2018q2979 (RSP)).   

), 13חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'    19
   .2012–התשע"ב

–), התשע"ד39חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'    20
2014.  

הצעת חוק הגנת הפרטיות, התשע״ט–2019

136



מסת�ב:
978-965-519-265-0www.idi.org.il

שבמרכז  המידע“  בעידנ  ”דמוקרטיה  בתוכנית  חוקרת  היא  הרשקוביצ  ארידור  רחל  עו"ד 
לערכימ ולמו�דות דמוקרטיימ במכונ הישראלי לדמוקרטיה. בעלת תואר ראשונ ושני במשפטימ. 
עבודת הדוקטור שלה בפקולטה למשפטימ באוניבר�יטת חיפה עו�קת בנושא מ�גרות לשיתופי 

פעולה בינ הממשל לתעשייה לשמ הגברת ההגנה על מרחב ה�ייבר. 

עומדת  לדמוקרטיה,  הישראלי  במכונ  בכירה  עמיתה  היא  אלטשולר  שוורצ  תהילה  ד"ר 
במרכז  בכירה  מחקר  עמיתת  המידע“.  בעידנ  ו”דמוקרטיה  במדיה"  "רפורמות  התוכניות  בראש 
פדרמנ למשפט ו�ייבר באוניבר�יטה העברית בירושלימ ומשמשת נציגת ציבור בנשיאות מועצת 

העיתונות. מומחית לא�דרת תקשורת ולממשק שבינ טכנולוגיה, משפט ומדיניות.
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