
 

 

 לכבוד

 שר המשפטים אבי ניסנקורן 

 משרד המשפטים

 29רחוב סלאח אל דין 

 ירושלים

 

 regulation@justice.gov.ilל: בדוא"

 , מכובדי

 קול קורא בנושא תיקון חוק הגנת הפרטיותהנדון: 

רצו על  המצביע  שבנדון  הקורא  הקול  את  בשמחה  לקדם קיבלנו  המשפטים  שר  ן 

הפר הגנת  בדיני  מקיפים  חשיבות תיקונים  בעל  בנושא  המדובר  לחיי   טיות.  קריטית 

והבינלאומיים, לשגשוגה הכלכלי של  והכלכלה המקומיים  יום, להמשך המסחר  היום 

ולחדשנות בה.  ,המדינה ישראל  לקידמה  כיום במדינת  חוק , המבוסס על  הדין הקיים 

"  1981  –הגנת הפרטיות, התשמ"א   העיקרי)להלן:  נותן מענה "(,  החוק  ואינו  מיושן 

אופיינת באיסוף מידע אישי בהיקפים גדולים ובאופן  תואם את המציאות של ימינו המ

. משום כך, תיקונים מקיפים לדיני הגנת הפרטיות בישראל הם צורך השעה אינטנסיבי

 . וכל פעולה הננקטת לשם כך מבורכת  מזה זמן רב

הצעת חוק מקיפה לחקיקת    2019מנו כבר ביוני  לי לדמוקרטיה פרסאנו, במכון הישרא

היא פרי יוזמה משותפת של המכון למדינת ישראל. הצעה זו    חוק הגנת פרטיות חדש

הישראלי לדמוקרטיה ועו"ד חיים רביה, ראש קבוצת הסייבר במשרד עורכי דין פרל כהן 

פטנים, אנשי אקדמיה הינה תוצר עבודתה של קבוצת מומחים של משוצדק לצר ברץ  

מן האזרחית, המגזר    ומומחי טכנולוגיה  הציבורי, החברה  והתעשייה. השירות  הפרטי 

מומחים אלו תרמו בהתנדבות מזמנם האישי במשך כשנתיים לשם גיבושה של הצעת 

 1החוק המקיפה מתוך הבנה כי זהו צורך השעה.

די לבצע תיקונים לחוק כחודשיים אחר כך, ומתוך הבנה שיש צורך בשלב הראשון והמיי

מחהעיקרי לחקיקה  בהמשך,  וכבסיס,  מהיר  כהליך  המקיפה   ,  החוק  הצעת  של  דש 

 –הצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  את ה  2019שפרסמנו, הצענו באוגוסט  

במטרה 1981 העיקרי  בחוק  והכרחיים  מרכזיים  נושאים  בתיקון  התמקדה  זו  הצעה   .

הפרטיות  הגנת  דיני  את  הגנת   להצעיד  חוק  בין  הפערים  על  לגשר  לימנו,  בישראל 

לבין   ההגנהההפרטיות  )  תקנות  האירופאיות  מידע  את "(GDPR"להלן:  על  להגדיל   ,

הסיכוי בחידוש הכרת האיחוד האירופי בתאימות הדין בישראל לזה שבאיחוד ובתוך כך  

 2גם לחזק את סמכויות הפיקוח והאכיפה על קיום הוראות החוק.

 

המכון  ,  2019  –הצעת חוק הגנת הפרטיות התשע"ט  רחל ארידור הרשקוביץ ותהילה שוורץ אלטשולר,   1
 (.  2019)יוני ראלי לדמוקרטיה היש

א 2 שוורץ  ותהילה  הרשקוביץ  ארידור  התשע"ט  לטשולר,  רחל  )תיקון,  הפרטיות  הגנת  חוק   –הצעת 
 (. 2019)אוגוסט המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2019
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לסוגיות המופיעות בקול הקורא מבוססת, אם כן, גם על עבודות מקיפות   והתייחסותנ

 לו. א

האם קיימים היבטים שבהם ההגנה שמעניק הדין הנוהג בישראל   .א

מידע  במאגרי  המעובד  ממוחשב  במידע  לפרטיות  לזכות  בקשר 

 היא חסרה או לא מספקת?

הלימה בין –בעשור וחצי האחרונים, ההתפתחות הטכנולוגית המהירה יצרה מתח ואי

ועיבו איגום  איסוף,  של  פרקטיקות  לבין  לפרטיות  שלהזכות  שעליהן   ד  אישי  מידע 

וזולות של אחסון כמויות עצומות של  מבוססת הכלכלה הדיגיטלית. טכניקות חדשות 

הקישוריות   מהפיכת  אישי;  דבר מידע  כל  של  גם  אלא  תוכן  מסרי  של  רק  לא 

 Bigעצמו( המאפשרת העברת נתוני עתק )בוטים בתוך גוף האדם -)ממכשירים ועד ננו

Data )  כשירים אוגמי מידע אישי ל"מוחות" מרכזיים כל העת; ומהפיכת מחיישנים וממ

האישי  המידע  לרבות  הנתונים,  של  הניתוח  את  המאפשרת  המלאכותית  הבינה 

 שנאגם, התרחבו דרמטית. 

  —אישי" ואפשר לומר    מדינות וגם גופי ענק מסחריים, הופכים, לכן, להיות "ּכֹוֵרי מידע

שכולנו למעשה   —ונים של האיחוד האירופי  במונח השאול מן הדירקטיבה להגנת נת 

(. ליבת הכלכלה הדיגיטלית והמודל העסקי של חברות data subjects"נושאי מידע" )

הענק )גוגל, אמזון, פייסבוק ועוד( היא צבירת עוד ועוד מידע אישי, וניתוח שלו לצורך 

תובנות  או  הפקת  ובינוניים  קטנים  מיליוני עסקים  אלה,  לצדן של  מידע חדשות.  גמים 

אישי כל העת. ערכם של מאגרי מידע פרטי, ממידע על אודות הרגלי גלישה ועד מידע  

על אודות היסטוריה רפואית, רב מאד. המדינה אינה מפגרת אחריהן ומפתחת גם היא 

שונים   מסוגים  אישי  מידע  לאיסוף  א  -מערכות  פעילות ממידע  כדי  תוך  הנאסף  ישי 

חינוך )כדוגמת  שגרתית  במצלמות ממשלתית  עבור  רווחה(,  ושירותי  בריאות  מיסוי,   ,

וכלה במאגרים  פעולותיהם  ולניטור  אזרחים  לזיהוי  וקול  חום  וחיישני  הציבורי  במרחב 

 למידע ביומטרי או איסוף יזום של מידע מרשתות חברתיות.

חייבים חשיבה היתרונות הגלומים בטכנולוגיה, מאיסוף המידע האישי האינטנסיבי ו

על   הגנת מחודשת  בחוק  הקיימים  ההסדרים  ועל  הפרטיות  הזכות  של  דמותה 

המידע  אומנם,    הפרטיות. של  האינטנסיבי  בטכנולוגיה   והיתרונות האיסוף  הגלומים 

הפרטיות מתה. אולם, לתפיסתנו, לא רק שעמדה הולידו את התפיסה הצינית שלפיה  

נכונה אלא  זו איננ  ל הפרטיות, הן שיש ליצור תיאוריה חוקתית רלבנטית להגנה עה 

לפרשנות  עיונית  מסגרת  בהמשך  שתשמש  כדי  והן  עליה  ההגנה  את  להצדיק  כדי 

נסקור    החוק. שאותם  יתדות  שלושה  על  נשענת  מציעות  שאנו  החוקתית  התיאוריה 

 כעת:

 פרטיות כשליטה  (1)

של מידע פרטי בעשורים האחרונים היא  תגובת הנגד, הטבעית, לאיגום רחב ההיקף  

ת במובן של שליטה של פרטים במידע על אודות עצמם. תפיסה ול הזכות לפרטיושכל
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במתחם  ומקומות  חלקים  לאילו  לבחור  אפשרות  יש  אדם  שלכל  כך  על  מבוססת  זו 

ובעיתויה. וכן לשלוט באופן החשיפה, בהיקפה   הפרטי הוא מאפשר לאחרים לגשת, 

ובאו בשונה  יותרכך,  קיצוני  היא    פן  לפרטיות  הזכות  אחרות,  אדם  זכות מזכויות 

שגבולותיה מאפשרים התפשרות וויתור. המידע הוא שלי, ואני היחידה שיכולה לקבוע 

או  מרוויחה  אני  ומה  בשבילי,  שלו  הכלכלי  הערך  מה  אחליט  אני  בגורלו:  יעלה  מה 

ואדרוש    –אמכור אותו; ארצה    -מפסידה אם אני מוותרת עליו. ארצה   אתחרט על כך 

זכותי   שמסרתי.  מה  את  זאת    הודות   –למחוק  בהם   –לשליטה  שיש  במאגרים  לעיין 

מידע שלי, ובוודאי שאסור לאיש לעשות פעולות במידע הזה ללא הסכמתי, אלא בכפוף 

לחריגים. אני בעלת הפריבילגיה לאשר את תנאי השימוש לפני שאני מורידה יישומון 

בתו  להשתמש  מתחילה  שימוש או  הוא  שלהן  הכלכלי  המודל  שכל  חינמיות,  כנות 

 עלי.  במידע 

באירופה  נעשתה מקובלת  הפרטיות כשליטה  סכסוכי    גישת  לניתוח של  הנוגע  בכל 

ניתן לה גם ב והיא מתבטאת בעיגון, בחידוד ובהרחבה   GDPR-פרטיות, ומקום מרכזי 

זכות המחיקה שלו,  המשמעותיות של אגד זכויות השליטה במידע: זכות העיון במידע,  

חו לידי חברה אחרת;  או העברתו  וחיזוק  תיקונו  נעשה במידע  ביחס למה  בות הודעה 

את  ולעבד  לאסוף  כבסיס למתן ההסכמה  על הפרטיות במידע  הוויתור  בדבר  ההבנה 

המידע. גישה זו היא הדומיננטית גם בחקיקה ובחשיבה החוקתית בישראל. בחוק יסוד  

-הזכות לפרטיות סמוך לזכות הקניין, ולא לזכויות אזרחיות כבוד האדם וחירותו נמצאת  

בכלל,  בחוק  מעוגנות  שאינן  הדת  ולחופש  ביטוי  לחופש  הזכות  כמו  אחרות  פוליטיות 

הסכמתו.   ללא  האדם  של  היחיד  לרשות  להיכנס  באיסור  עוסקת  לחוק   2סעיף  והיא 

אהעיקרי   יפגע  לא  בישראל:  הפרטיות  הגנת  של  המסגרת  קביעת  את  דם קובע 

 . בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו

רווחת גם בספרות האקדמית, שם ניתן למצוא הררי מחקרים גישת הפרטיות כשליטה  

העוסקים בשאלת ההסכמה המודעת לוויתור על פרטיות, מתי היא נדרשת ומתי ניתן 

 סבירה להגנה על פרטיות שהפרה שלה מחייבת הסכמה, ועוד.  הציפיילהניח שקיימת 

יחיד להגנת  אבל לתפיסתנו אינה יכולה לעמוד עוד לבדה כבסיסיא חשובה גישה זו ה 

הודעה  למנגנון  שצמצומה  היא  לכך  הסיבה  ואחת.  העשרים  במאה  הפרטיות 

לומר שהופכים את  אף  פיקטיביים, שניתן  היבטים  להיווצרותם של  הוביל  והסכמה 

 דרישת ההסכמה לאחת מן המכבסות הגדולות של דור הזה. 

קשה הסכמה  ראשית,  במגוון  לתת  מעובד  מידע  שבו  בעולם  בפרטיות  של   לפגיעה 

מן  ניכר  חלק  ההסכמה.  בעת  מראש  לצפות  אפשר  אי  חלקן  שאת  ולמטרות  דרכים 

תובנות  נטוע בכך שהן מסוגלות לאתר  דרכי הפעולה של מכונות לומדות  היתרון של 

ים לצורך ותבניות שלא נצפו מראש. למשל, הסכמה להצבת מצלמות מעקב בגני ילד 

גד  בעולם של התפתחות  יכולה,  ביטחונם,  על  הוידיאושמירה  אנליטיקס, -ולה בתחום 

פוטנציאל  יכולותיהם,  לפי  קטנים  ילדים  של  חברתי  דירוג  להכין  אפשרות  ליצור 

בשלב  למיון שלהם  בסיס  ולהוות  וכיו"ב  הבאים  במוסדות ההשכלה  ההצלחה שלהם 
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דע לכך שעה שהוא חותם על הסכמה מוקדם מאד של החיים. ספק אם כל הורה מו

בנוסף, בגן.  מצלמה  התממה   להצבת  של  תהליך  שעבר  מידע  כי  להניח  מקובל 

העת  מן  שמחקרים  אלא,  אותו.  ולעבד  לפרסם  כדי  הסכמה  זוקק  אינו  )אנונימיזציה( 

דה לבצע  היכולות  כי  מלמדים  כאן, -האחרונה  וגם  ומשתכללות  הולכות  אנונימיזציה 

לצפות התפתחו מנושאי הקושי  לדרוש הסכמה  הצורך  על עצם  ת טכנולוגית משפיע 

 ע לעיבוד כזה.מיד 

התאמה  חוסר  על  מלמדת  הפרטיות"  "פרדוקס  של  הפסיכולוגית  התופעה  שנית, 

מהותי בין תפיסת הפרטיות כמו שזו באה לידי ביטוי בהצהרות של משתמשים )אכפת 

ע תמורת הטבות כספיות לי מאוד מהפרטיות שלי( ובין ההתנהגות בפועל )מסירת מיד 

ב  לא משתמשים  רובנו  כסף(.  שוות  ואנחנו או  אנונימיות,  יותר  המאפשרים  דפדפנים 

נכונים למסור פרטים כדי ליהנות משירותים, לפעול ברשתות חברתיות, לקבל מתנת 

יום הולדת הודות לשימוש בכרטיס מועדון ולהשתמש בשירותים מבוססי מיקום. יתרה 

קור לא  רובנו  או  מזאת,  יחסי  בקיצור  כתובים  כשהם  גם  השימוש,  תנאי  את  אים 

של באו הטיה  המבטאת  רציונלית,  בהתנהגות  מדובר  שאפילו  יתכן  גדולות.  תיות 

אופטימיות )שום דבר לא יקרה( או של הסתמכות על אחרים )אם תהיה בעיה, מישהו 

ייצוגית ואנחנו גם נזכה(. שלישית, להסכמה למסירת מידע איש יכולות יגיש תביעה  י 

לר הצטרפות  אם  אחרים.  על  שליליות  החצנות  מאפשרת להיות  חברתית  שת 

לפלטפורמה לקבל את רשימת אנשי הקשר או את כתובות המייל שלהם, ותיוג פנים 

גם אם הוא עצמו לא  לרשת  איתנו בתמונות שהעלינו  מאפשר ללמוד על מי שנמצא 

על   הרבה  ללמוד  מאפשרת  גנטי  מידע  ומסירת  בה,  )ולפעמים פעיל  המשפחה  בני 

אזי ההסכמה שלי   –יכם לשנים רבות בכלא(  אפילו לאתר אותם בתור פושעים ולהשל

 בנוגע למידע שלי משליכה גם על אחרים.     

בעיקר בשליטה   הוא שמדובר  הפרטיות כשליטה  בגישת  החיסרון  דבר  בסיכומו של 

וזהו למעשה משבר הפר  טיות הגדול של מדומיינת למדי שלנו במידע האישי עלינו, 

הדיגיטלית של הציבור, שהוא דבר חשוב מעבר לצורך בהגברת האוריינות    הדור שלנו.

אך אפקטיבי באופן מוגבל ודורש זמן, הנגזרת של הבנה חוקתית כזאת נמצאת בצורך 

כלומר,  במידע.  שליטה  בזכויות  למסחר  הבלעדי  ככלי  ההסכמה  את  מלראות  לחדול 

ל מה  נורמטיבי  כעניין  מדובר לקבוע  כאשר  ורק  אישי,  במידע  לעשות  וסביר  גיטימי 

המידע.  בשימוש   נושאי  הסכמת  את  לבקש  מחברות  לדרוש  לגיטימי,  העברת לא 

אל   ההסכמה,  דרישת  בגלל  היום  נמצאת  היא  שם  המשתמשים,  מכתפי  האחריות 

המידע   מעבדי  במידע,    –כתפי  עושים  שהם  השימושים  את  להצדיק  הם  שיצטרכו 

 .נכונה לזכות לפרטיות בעידן הנוכחיהיא ההתייחסות ה 

 הזכות להיעזב במנוחה  (2)

פרדוקסלי  באופן  נוגע,  דיגיטלי  בעולם  לפרטיות  לזכות  בנוגע  השני  החוקתי  היתד 

לפרטיות   הזכות  של  והקלסי  הבסיסי  למובן  דווקא  "הזכות   –משהו,  שמכונה  מה 

וע זהותו  ולהגן על  כל אדם לשמור  ל מתחם של להיעזב במנוחה". מדובר בזכותו של 
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לסוד  לרגשותיו,  למחשבותיו,  לגופו,  מסביב  הכמוסים,הגנה  ולמעשיו  ותיו  חייו  לאורח 

על  לשמור  ביכולת  חיוני  משקל  כבעלת  נתפסת  הזה,  בהקשר  פרטיות,  האינטימיים. 

הצורך   את  ביכולת לממש  ואמון עם הסובבים;  קרבה  יחסים של אהבה,  ולגבש  זהות 

העניק לנו שלוות נפש בידיעה שיש מרחבים שבהם הפסיכולוגי להיות לבד, שמטרתו ל

נ  אינו  נסובו איש  שסביבה  הפרטיות,  של  הקלסית  הגישה  למעשה  זו  עימנו.  מצא 

או  לצלם  שיחו,  בסוד  לעיין  אדם,  של  לביתו  להיכנס  לאיסור  שנגעו  פרטיות  סכסוכי 

 להקליט אותו ללא הסכמתו ועוד.  

כשירי הקלטה ובמכשירים שמנטרים  בעולם שבו אנו מוקפים בחיישנים, במצלמות, במ

פעילותנו   הרף  את  בננוה  –ללא  זעירות -חל  )מערכות  הדם  מערכת  בתוך  בוטים 

וכלה  חכמות  במיטות  עבור  הדם(,  מחזור  מתוך  בריאותיים  מדדים  לנטר  שמטרתן 

דיגיטליים   אישיים  איננו    – ( ”Self-Restraint Preference Algorithms“)בעוזרים 

אף   לבדנו  פסיכונמצאים  השלכות  יש  ולכך  כה פעם,  עד  אם  לכת.  מרחיקות  לוגיות 

בתמונותי קנאה  בכנפיו  הדיגיטלי  העולם  בטוויטר,  הביא  חברים  של  הזוהרות  הם 

דיכאונות בגלל שימוש יתר בפייסבוק, התמכרויות למכשירים וליישומונים ממכרים וגם 

דב כל  להקליד  הנכונות  שמשמעותה  מקוון"  עכבות  "חוסר  של  היינו תופעה  שלא  ר 

מה שמוביל לשיימינג, להטרדות )מחרמות בגיל    –מעלים בדעתנו לומר פנים אל פנים  

בעולם דיגיטלי ללא פרטיות צפויים גם   –נקם" בגילאים אחרים(  -ועד ל"פורנו  גיל צעיר 

מחירים רגשיים לא מבוטלים כמו יצירת קשר כמו אנושי עם מכונות ויצירת תלות בהן, 

פסיכולוגית וחוסר מנוחה, חרדות מפני כך שרואים אותנו כל העת    תחושות של עוררות 

 ועוד. 

 google)דוגמת אלקסה של אמזון,    יים הדיגיטליים  אחד המאפיינים של העוזרים האיש

home    ו-google duplex  )מוצרי קצה   –, קורטנה של מיקרוסופט, סירי של אפל ועוד

תקדמים אל השוק ואמורים ללוות מבוססי בינה מלאכותית שנמצאים בשלבי חדירה מ

ון הסלולרי ואם בנוכחות מתמדת בבית או במקום העבודה אותנו בכל דרכינו, אם בטלפ

להם.    – מעניקים  שלהם  שהמפתחים  שפה(  פנים,  )קול,  האנושיות  התכונות  הוא 

הימצאותם של מכשירים אלה אמורה לתת לנו את התחושה שיש במחיצתנו בן אנוש, 

לנ מקשיב  מהשמישהו  מול  מהתנהגותנו  להבדיל  בנו.  מתבונן  או  איתנו  משוחח   ו, 

שאל  מלמדים  מחקרים  טלפון(,  או  מחשב  )למשל  כ"מכונה"  תופסים  שאנחנו 

למשל  כך  אמיתי.  אדם  מולנו  נמצא  כאילו  מגיבים  אנחנו  האנשה  טכנולוגיה שעברה 

ואמון, אנשים שרואים מולם מכונה שמתקשרת באופן אנושי יוצרים איתה יחסי קירבה  

למסור   או  ורגישות  אישיות  שאלות  על  לענות  היו ומוכנים  שלא  אישיים  פרטים  לה 

 מוכנים למסור מול מה שהם תופסים כ"מכונה" בלבד.  

לכך.  שנזקק  מי  בקרב  בדידות  בהפגת  השאר  בין  גדולים,  יתרונות  כאלה  לממשקים 

ור אנושי )גם אם  אבל לידיעה שבכל זמן ובכל מקום מלווה אותנו מי שאנו רואים בו יצ

ל מצבנו הפסיכולוגי. כיום אנחנו מכניסים איננו כזה(, עלולות להיות השלכות קשות ע

זאת   ובעשותנו  אדם,  בני  נכניס  לא  שאליהם  למקומות  העובדה   –מכונות  ובהינתן 

אנחנו מכניסים   –שידוע לנו שהמכשירים אכן עוקבים אחרינו ומנטרים את פעולותינו  
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ית לא צבים אינטימיים מאוד. דבר זה יכול ליצור עוררות פסיכולוג"עין בוחנת" לתוך מ

נגמרת בשל התחושה שמעשינו מנוטרים כל העת. האין זאת למעשה הסיבה שבגללה 

 התפתחה לכתחילה, אמנם בנסיבות אחרות, הזכות להיעזב במנוחה? 

מזאת,   כן יתרה  באופן  שישאלו  מידתיות  מבחני  באימוץ  צורך  יש  החוקתי,  בהיבט 

עלינו באובססיביות    האם באמת יש צורך מסחרי, עסקי או ציבורי לאסוף מידע פרטי

גדולה כל כך. לעומת היתרונות הברורים שבקידמה טכנולוגית, בנוחות מסחרית או 

ידעו שהם מנוטרים  לכך שאנשים  אפילו באכיפת חוק, מהו האפקט המצנן שיהיה 

ע  חייהם,  מהלך  של  הקשר  ובכל  מקום  ובכל  העת  אמון כל  על  שלהם,  הסקרנות  ל 

אי פעילות  על  באחרים,  להם  אלה  שיהיה  מכל  פחות  לא  וגם,  שלהם  על    -נטימית 

היצירתיות ועל היכולת לחשוב מחוץ לקופסה שהן בתורן הבסיס החשוב ביותר של  

חדשנות חדשנות  גם  אין  סין,  כמו  מעקב,  ויש  חופש  אין  שבהן  במדינות  לחינם  לא   .

וש אותה ממדינות אחרות. מדינת ישראל, במובן זה, מבטאת אינהרנטית ויש צורך לרכ

פני   את  על  את החדשנות  יש להחשיב  קטן  לומר שדווקא במשק  קל  הקוטב ההפוך. 

לכל  בטוח  אישי  מרחב  מתן  ללא  חדשנות  לשמר  נוכל  לא  לתפיסתנו,  אבל,  פרטיות. 

 אדם. 

 פרטיות כתנאי מוקדם למימושו של הליך דמוקרטי תקין  (3)

ה החוקתי  הזכוהיתד  של  מוקדם שלישי  כתנאי  הפרטיות  בתפיסת  נמצא  לפרטיות   ת 

למניעת היכולת של גופים להשתמש במידע אישי בשילוב נתוני עתק )ביג דאטה( על 

מאוד  מדויקים  והתנהגותיים  פסיכולוגיים  אישיותיים,  פרופילים  לבנות  כדי  אחרים 

 באמצעות ניתוח על ידי מכונות לומדות.  

לאגו אפשר  שבו  ולהשתמבעולם  עלינו  מידע  המלצות ם  לקבל  כדי  שלו  בניתוח  ש 

באמזון,  צרכניו כמו  קנייה  המלצת  )ממערכות  בשבילנו  במיוחד  והתנהגותיות  ת 

בעצם  אנחנו  ווייז(,  כמו  נהיגה  הכוונת  מערכות  בנטפליקס,  כמו  צפייה  המלצות 

ך מוותרים במודע על חלק מתהליכי קבלת ההחלטות שלנו לטובת מערכות שיודעות דר

לתהלי חשופים  וגם  לאכול,  לנו  כדאי  ומה  לנסוע  כדאי  אישי איפה  באופן  שכנוע  כי 

 ותפור לפי מידה, בעוצמה, בחודרנות וביכולות שלא היו קיימות בעבר. 

האפשר   ככל  הרבה  עלינו  לדעת  אישיים, שתכליתם  העוזרים  תחומי   –במערכות  על 

ואז לסייע    –, מצב הרוח שלנו  העניין שלנו, הקניות, המצב הרפואי, החברים, ההרגלים 

טלפון, בקביעת תורים ובהזמנות של מוצרים ונסיעות, לנו בשליחת הודעות, בשיחות  

פרו המלצות  לנו  לספק  ובמקום -אמורים  בזמן  בדיוק  עזרה  ומלאות  יעילות  אקטיביות 

 שאנחנו נזקקים להן.  

המ מהרופא  ההודעה  את  לפענח  תוכל  הדיגיטלית  העוזרת  אם  מה  למשל  זהירה כך 

וצריך  טובות?  היו  לא  הבדיקות  של  האחרונות  ולהימנע   שהתוצאות  במשקל  להוריד 

הזאת  העוזרת  את  מלמד  שלנו  הלביש  המיחשוב  אם  ומה  מסוימים?  אוכל  מסוגי 

יודעת שבכל ערב שבת  ומה אם העוזרת  או שעלינו במשקל?  שאנחנו לא מתאמנים 
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מ חזרה  בדרך  בקונדיטוריה  עוגות  שלוש  קונים  לעשות? אנחנו  עליה  מה  העבודה?  ן 

עוגות? להזהיר אותנו בצורה גרפית, דומה אולי לזו להציע בנימוס שנדלג השבוע על ה 

)וגם לבצע( שאם נקנה  שעל קופסאות הסיגריות, מפני הנזק העשוי להיגרם? לאיים 

הודעה  לשלוח  פורטנייט?  או  סטארס  לבראול  שלנו  הגישה  את  תחסום  העוגות  את 

ברת הרופא ולספר לו על ההרגל שלנו לקנות עוגות? לתת הוראה לחמאחורי גבנו אל  

 האשראי לחסום לנו את הרכישה הזאת?

הביטוח שמבקשת  או חברת  הקונדיטוריה?  אחרים של החברה הם  לקוחות  אם  ומה 

למנוע אותנו מלקנות מזון מזיק כדי שלא תצטרך לשלם עבור מפגעים בריאותיים שלנו 

העוז האם  בקיצור,  כדי בעתיד?  עלינו  פרטי  במידע  להשתמש  צריכים  האישיים  רים 

ותנו מלקבל החלטות שרעות לנו? או לסייע לנו למלא כל תשוקה ורצון מידיים למנוע א

 בלי קשר לתוצאות עתידיות? 

תופעה זו, שאנו מכנות "מלכודות על האוטונומיה", היא למעשה ההבנה שעניין מרכזי  

ע אלא מה ניתן לעשות בשל עיבוד המידע הזה. הנוגע לפרטיות איננו רק איסוף המיד 

כי יודעים  לנטיות   אנו  בנוגע  תובנות  חברתיות  ברשתות  מהתנהגות  להסיק  ניתן 

ניתן  רחוב  ממצלמות  ועוד.  מינית  לנטייה  וחרדות,  פחדים  ביטחון,  לחוסר  רגשיות, 

 להסיק לגבי אנומליות התנהגותיות ויכולות בינאישיות. 

חוזר של מסרים פרסומיים, לרכישת  יותי יכול לשמש לטירגוטהעניין הוא שפרופיל איש

מוצרים או שירותים או להיבטים אחרים של הכוונת התנהגות, והכול בדרך שמתאימה 

בדיוק לצרכים של הפרופילים האלה, אבל לא פחות מכך יש לזכור את קפיצת הצפרדע 

רותים, ובין השימוש שבין שימוש בטכניקות איסוף מידע פרטי כדי להציע מוצרים ושי

רעי על  להשפיע  כדי  ממש  טכניקות  בנוגע  באותן  אוטונומיה  מלכודות  ליצור  ונות, 

הנדסת  לעשות  כדי  בפשטות  או  דמוקרטיים,  במוסדות  אמון  על  להשפיע  לאמונות, 

 בחירות. 

שהחלה תהליך של חשיפת פרקטיקות   –  2018פרשת "קיימברידג' אנליטיקה" באביב  

מלמדת שהזכות   –לשם השפעה במסעות בחירות במדינות רבות  ניצול של מידע אישי  

רטיות גדולה בהרבה משליטה אישית במידע, ולמעשה נוגעת לאיום על עצם קיומה לפ

של היכולת לממש הליך דמוקרטי תקין, ומכאן גם להגן על זכויות האדם כולן. ואכן, אף 

בינה של  ומשכנעות  מושלמות  מערכות  שקיימות  הוכח  לא  זיהוי   שעדיין  מלאכותית, 

איש התמקדות  דעה,  לשינוי  שפגיעים  פרופילים  אנשים  ויצירת  בהם  וחודרנית  ית 

 כל אלה הם הסיפור של התקופה הזאת.  –התנהגותיים ורגשיים לצורכי בחירות 

עוד  יכולה  לא  לפרטיות  שהזכות  הבנה  לפיכך  נדרשת  החוקתית,  התיאוריה  ברמת 

כל פרט לשליטה על המידע אודותיו, אלא יש לה  להיות רק זכותו האינדיבידואלית של 

יביסטיים. ללא פרטיות אין משמעות למימושו של הליך דמוקרטי תקין היבטים קולקט

כאינטרס   הדמוקרטי,  המשטר  על  ההגנה  לפיכך,  חופשית.  בחירה  על  המבוסס 

לפרטיות. הזכות  אל  בטבורה  להיות קשורה  הופכת  היא    קולקטיבי,  ברמת התפיסה 

לע שצריכה  ההתפתחותי  התהליך  את  הבכורה  בור  אחותה  לחו  –עברה  פש הזכות 
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ביטוי. כמו שהזכות לחופש ביטוי התפתחה מזכותו של כל פרט לצעוק ככל העולה על  

רוחו אל עבר הזכות הקבוצתית שמשמעה הצורך בקיום שיח ציבורי עשיר ומתפקד כדי 

גם   כך  תקין,  דמוקרטי  הליך  לנהל  להתשנוכל  חייבת  כל  הפרטיות  של  מזכותו  פתח 

הקבוצתי לזכות  עצמו  על  במידע  לסחור  אוטונומיה פרט  מלכודות  מפני  להגנה  ת 

של   לחייו  משמעות  אין  פרטיות  בלי  התודעה.  על  והשפעה  בחירות  של  בהקשרים 

 הפרט; ובלי פרטיות אין משמעות לקיומה של דמוקרטיה.

למציאות  .ב מתאים  לא  הנוהג  הדין  בהם  היבטים  קיימים  האם 

ית והכלכלית, או מטיל נטל בירוקרטי לא מוצדק או מוגזם  החברת

ככל   על מידע?  מעבדים  או  מידע  מאגרי  המנהלים  ארגונים 

 האפשר אנא הציגו נתונים מספריים.

, הדין הנוהג אינו מתאים בהיבטים שונים למציאות  אכפי שהסברנו בתשובתנו לסעיף  

בה   הכלכלית  מתמיד החברתית  אינטנסיבי,  באופן  אישי  מידע  איסוף  מתקיים 

 ובהיקפים עצומים. 

 מספר דוגמאות:להצביע על ניתן באופן נקודתי,  

העי (1 בחוק  הקבועות  "שימוש",  ההגדרות  מידע",  "מאגר  למונחים  קרי 

"מחזיק", "בעל מאגר מידע" ו"מנהל מאגר מידע" אינן מתאימות עוד לעידן בו 

ז מקושרות  המחשב  ורחבת  מערכות  נפוצה  תופעה  הם  המידע  מאגרי  לזו,  ו 

 היקף, ועיבוד מידע מבוצע דרך קבע באופן אינטנסיבי ובהיקפים עצומים.  

 .לחוק העיקרי 8חובת רישום מאגרי מידע הקבועה בסעיף  (2

שבעבר   הרישום,  חובת  של  היה   היתהמקורה  האירופי,  האיחוד  במדינות  גם  נהוגה 

ים. אולם עם השנים חלחלה ההבנה שאין בחובת למנוע קיומם של מאגרי מידע סודי

מעורבו את  להבטיח  כדי  המהרישום  נושאי  של  בכל  תם  לזכויותיהם  ומודעותם  ידע 

 3הקשור למידע האישי עליהם. 

חובת רישום  עולם דיגיטלי שבו מידע אישי נאגם ונשמר כעניין שבשגרה,  ביתרה מכך,  

מחזיק רשימת שמות של לקוחות, מטילה נטל רגולטורי בלתי סביר על כל אדם כמעט ה

ל היום תחימת החובות  , בעידן שזאת ועוד ם בשירות שהוא נותן.  צרכנים, או משתמשי

של הגנת הפרטיות לקיומו או להגדרתו של מקבץ הנתונים כמאגר מידע פוגעת בהיקף 

 הגנת הפרטיות ובעוצמתה. 

כפי   )תיקו  שצויןבנוסף,  הפרטיות  הגנת  חוק  לתזכיר  ההסבר  )הגדרות בדברי  מס'(  ן 

התש"ף   הרישום,  חובת  "  2020  –וצמצום  הרישום)להלן:  חובת  צמצום  , "(תזכיר 

והרלבנטיות לאורך השנים   הרישום  דרישת  לאפקטיביות של  התעוררו ספקות באשר 

 

3  Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Omer Tene & Jules Polonetsky, 
Analytics, 11 NW. J. TECH & INTELL. PROP. 240, 267 (2013)  . 
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בסיס  על  וכן  ימינו  של  המידע  מאגרי  של  הנרחב  והיקף  הטכנולוגית  למציאות  שלה 

מ אכיפה  כלי  מהווה  אינה  שהיא  הגיע ההבנה  אלו  למסקנות  הרשם.  בידי   השמעותי 

בשנת   שופמן  וועדת  ב  20074כבר  כאמור  יושמה  שהגיש   2012שנת  והיא  בתזכיר 

    5אלו הציעו לצמצם את חובת הרישום ולא לבטלה כליל.  משרד המשפטים בנושא.

מאז הצעת וועדת שופמן ותזכיר משרד המשפטים משנת   ואולם על אף חלוף השנים 

העובדה שחובת הרישום למרות ו עתו רק לצמצם את חובת הרישום,שהציעו בש 2012

בתזכ מתה,  לאות  בימנו  הרישום  הפכה  חובת  צמצום  השנה  יר  משרד שפורסם 

המקצועיים  הגורמים  לגישת  לצמצמה.  רק  אלא  כליל  לבטלה  מציע  אינו  המשפטים 

 ברשות להגנת הפרטיות יש חשיבות בשימורה של חובת הרישום ביחס למאגרי מידע 

אנו   לפרטיות.  ביותר  הגדול  הסיכון  את  מוטעית   סבורות המהווים  בגישה  מדובר   כי 

 : מהנימוקים הבאים 

תנו חובת הרישום היא חובה ארכאית וביטולה עדיף על צמצומה. בשנים  לדע  .א
ואולם  "תיאורטית"  היא  הרישום  חובת  לפיה  האחרונות התפתחה פרקטיקה 

הצו את  תשיב  הזאת  בדרך  הרישום  חובת  מרכז הותרת  אל  בה  לטפל  רך 
 השולחן.  

של   . ב המידה  אמת  של   100,00קביעת  לתחולתה  סף  כדרישת  מידע  נושאי 
הר מאגרי  חובת  על  רק  זה  באופן  מוחלת  הרישום  חובת  לפיו  והנימוק  ישום, 

לטעמנו,   לנו.  ברורה  לא  לפרטיות,  ביותר  הגדול  הסיכון  את  המהווים  המידע 
מיוחדת או מידע שנאסף ללא    מאגר מידע המכיל, למשל, מידע בעל רגישות 

פיקוח  לנקוט  שיש  בפרטיות  חמורה  פגיעה  מהווה  המידע  נושא  הסכמת 
מ נמוך  ואכיפה  מספר  על  מידע  המכיל  במאגר  מדובר  אם  אף  נגדה  חמירים 

 יותר של נושאי המידע.  

משום  .ג וזאת  בלבד  עין  למראית  מהלך  להיות  עשוי  הרישום  חובת  צמצום 
מרחיבים במקביל    יר צמצום חובת הרישום כבתזהמוצעים  שתיקוני ההגדרות  

את החובה )למשל: הגדרת מידע; הגדרת מאגר מידע וצמצום משמעותי של 
 חריג שם מען ודרכי התקשרות(. 

יצירת שיח בין   . ד  תכליות הותרת חובת הרישום בגרסה מצומצמת הן להבנתנו 
בירור   יאפשר בהמשך  בעל מאגר המידע לרשם מאגרי המידע אשר לכאורה 

ות שונות ואכיפת הוראות החוק. תכלית נוספת היא הנעת תהליכי בדיקה סוגי
על    פנימיים בתוך הארגון טרם הרישום: על הארגון לבחון מהו המידע הנאסף

אלו  תכליות  לממש  ניתן  לטעמנו  זמן.  ולכמה  נשמר  כיצד  מטרה,  לאיזו  ידו, 
המידע לנושאי  הניתנות  הזכויות  חיזוק  באמצעות  יותר  יעיל  חיזוק ,  באופן 

הפרטיות   להגנת  הרשות  והפיקוח של  האכיפה  פיקוח  וכן  סמכויות  כלי  מתן 
 מתאימים לציבור )למשל באמצעות הגשת תובענות ייצוגיות(.  

 

לבחינת  4 )ינואר    הצוות  וחשבון  דין  המידע,  מאגרי  בתחום  עמ'  2007החקיקה   ,)24  " ועדת  ]להלן: 
 "[ שופמן

עבודה    5 וכללי  ניהול  סדרי  לקיום  חובה  וקביעת  הרישום  חובת  )לצמצום  הפרטיות   הגנת  חוק  תזכיר 
 . 2012-ב ולתיעודם במסמכים(, התשע"
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אין חובת רישום כלל.  הן  מ  31-ב  מדינות עולה כי  56-סקירת משפט משווה במ .ה
ל במדינה  הפרטיות  חקיקת  התאמת  עם  הרישום  חובת  את  ביטלו  -חלקן 

GDPR  .4   יידוע על בעלי שליטה או מעבדים מדינות מטילות חובת רישום או 
ציבוריים,   מידע  מאגרי  הגנת   5של  קצין  פרטי  בהעברת  מחייבות  מדינות 

הפרטיות, להגנת  לרשות  בארגון  מחייבות   5-ו  6הפרטיות  נוספות  מדינות 
מעורר  סיכונים  שסקר  במקרה  הפרטיות  להגנת  הרשות  יידוע  או  היוועצות 

רגיש או מידע הדרוש  חשש לפגי עה בפרטיות או כאשר מדובר בעיבוד מידע 
אכיפה.  הרישום  בוטלה  באנגליה    7לצרכיי  הוטלחובת  בעל   הובמקומה  על 

חוק הגנת    8. במידע חובת תשלום שנתי קבוע לרשות להגנת הפרטיות שליטה  
במדינת קליפורניה שבארה"ב מחייב   2020הפרטיות שנכנס לתוקפו בינואר  

מידע התובע Data Brokers)  סוחרי  אצל  שנה  מידי  מס  ובתשלום  ברישום   )
כעסקים שאוספים  מוגדרים בחוק    מידע  (. סוחרי Attorney Generalהכללי )
יחסים במודע   מערכת  איתם  להם  שאין  מידע  נושאי  לקוחות  על  אישי  מידע 

   9ישירה, ומוכרים אותו לצדדים שלישיים. 

בת רישום גורפת וכן אין מקום  המסקנה המתבקשת הינה שאין עוד מקום לחו
נושאי המידע. בחלק מהמדינות שהתירו לחובת ריש ום המבוססת על מספר 

ינה בחובת רישום פורמלית אלא  ממד מסוים של חובת רישום ההתמקדות א
דרישת  באמצעות  למשל  הפרטיות,  להגנת  התנאים  שמתקיימים  בהבטחה 

הם סוג המידע )למשל   ם י הרלוונטימינוי קצין הגנת פרטיות. באחרות המדדים  
ואופי   מידע רגיש(, מידת הסכנה הנשקפת לזכות לפרטיות כתוצאה מעיבודו 

 חרי מידע בקליפורניה(. בעל השליטה במידע )למשל, ההתייחסות לסו

אישילטעמנו,   במידע  פרטיות  להגנת  החלופי  הכלים  שה מערך  על וצע  כפי 
  2019מאוגוסט    1981  –הצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  ידנו ב
מאגרי נותן   רישום  חובת  מאשר  פרטיות  להגנת  יותר  ומדויק  מקיף  מענה 
    10מידע. 

 שלהלן:  פירוט סקירת המשפט המשווה מוצג בטבלה 

 החוק החל  חובת רישום מדינה

האישי  אנגולה  המידע  לסוג  בהתאם 

צריך לספק הודעה   ארגון  המעובד, 

מוקדמת לרשות הגנת הפרטיות או  

Data Protection Law, 2011; the 

Electronic Communications and 

Information Society Services 

 

 .  GDPR-ל 37( 7בהתאם לסעיף ) 6
 .  GDPR-ל  36בהתאם לסעיף  7
8   The Data Protection (Charges and Information) Regulation 2018 ארגונים זאת,  עם   .

אינם חייבים   Data Protection Act 1998שנרשמו קודם לכן לפי חובת הרישום שהיתה נהוגה לפי ה  
כן הוחרגו מח כמו  חברי הפרלמנט.  בתשלום.  על  מידע   The Data Protectionובת התשלום מעבדי 

Regulation (Charges and Information) (Amendment) Regulations 2019 . 
9California Civil Code §1798.99.82   .California Consumer Privacy Act, Assembly Bill No. 

1202 (Sep. 13, 2019)  . 
הרשקו 10 ארידור  אלטשולר,  רחל  שוורץ  ותהילה  התשע"ט  ביץ  )תיקון,  הפרטיות  הגנת  חוק    –הצעת 

 (. 2019)אוגוסט המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2019
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

את   עיבוד לקבל  לפני  אישורה 

 המידע האישי.  

Law, 2011; the Protection of 

Information Systems and 

Networks Law, 2017 

המידע   ארגנטינה  מאגרי  כל  על  רישום  חובת 

שמטר והציבוריים  תם  הפרטיים 

 אספקת מידע. 

The Personal Data Protection 

Law, 2000 

ומחוזית.  . אין חובת רישום  אוסטרליה מדינתית  פדרלית,  חקיקה 

The Federal Privacy Act 1988, 

amended 2012; Australian 

Privacy Principles (APPs) . 

תואמת   . אין חובת רישום  ריהאוסט  GDPR  :The Dataחקיקה 

Protection Amendment Act 

2018; The Privacy Deregulation 

Act 2018 

,  Personal Data Protection 2018 . אין חובת רישום  בחריין

 2019נכנס לתוקף באוגוסט 

או   בלרוס לאיסוף  כתנאי  רישום  חובת  אין 

 עיבוד מידע אישי.  

מערכות מידע ממשלתיים, אף אם  

מידע  מעבדים  או  אוספים  אינם 

חייב הוקמו אישי,  שכן  ברישום  ים 

 או נרכשו מכספי הממשל. 

המחזיק   ארגון  הקיים  החוק  לפי 

עיבוד  שמטרתה  מידע  במערכת 

א לרשות מידע  להודיע  חייב  ישי 

הטכניים   התנאים  על  האחראית 

 שנוקט לאבטחת מידע. 

The Law on Information, 

Informatisation and Information 

Protection, 2008; the Law on 

Population Register, 2008 . 

חקיקה    Law on Personalבהליכי 

Data    הייעודי הראשון  החוק  שיהיה 

 מידע אישי.  לאסדרת ההגנה על

פעולות  בלגיה  על  היידוע  חובת  בוטלה 

הציבורי,   במגזר  אישי.  מידע  עיבוד 

למטרות  אישי  מידע  שמעבד  מי 

אכיפה   לפרסם   מחויבשירותי 

העברת את  המפרט   פרוטוקול 

תואמת    GDPR  :The Dataחקיקה 

Protection Act, 2018; The Data 

Protection Authority Act, 2017. 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

פרטי  או  ממשלתי  לגוף  המידע 

הציבור  בהת  אינטרס  על  בסס 

 ציות לחוק. ב

 The Personal Information אין חובת רישום ברמודה 

Protection Act 2016 נכנס לתוקפו ,

 2018ב 

 ;Bill of Personal Data Protection ישוםובת ראין ח בוליביה 

The Political Constitution of the 

Plurinational State of Bolivia, in 

Article N°130  . 

בוסניה  

 והרצגובינה

מי  כל  על  המוטלת  רישום  חובת 

 שמעבד מידע אישי 

The Law on Protection of 

Personal Data, 2006  . 

 Brazilian General Data שוםאין חובת רי ברזיל

Protection Law, 2018  חקיקת זו   .

הראשונה  המקיפה  הפרטיות  הגנת 

 במדינה. 

ריש בולגריה בוטלה  חובת  שליטה  בעל  ום 

ה   ברוח  החוק  תיקון  .  GDPRעם 

שליטה   בעל  לרשום  חובה  קיימת 

הגנת   קצין  שמינו  ומעבד  במידע 

מאושרים  גופים  רישום  פרטיות, 

 .  code of conductורישום 

ה   את  תואמת   GDPR  .Theחקיקה 

Personal Data Protection Act 

2002, amended 2019  . 

כ   אין חובת רישום.  קנדה  מחוזיים ם פדרלייחוקים    28יש   ,

במידע.   פרטיות  על  להגנה  ומקומיים 

שבהם   והפדרלי   Personalהעיקרי 

Information Protection and 

Electronic Document Act, 2000  . 

מידע  צ'ילה מאגרי  על  רישום  חובת 

 ציבוריים

Personal Data Protection Law, 

חוקיים    1999 למשל    ם ייעודיי וכן 

 לתחום הבנקאות והאשראי. 

 GDPR  :The Act onחקיקה תואמת   אין חובת רישום מאגרי מידע. קרואטיה

the Implementation of the 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

ה לפי  חובות  למשל    GDPRרק 

 לרישום קצין הגנת מידע. 

GDPR, 2018 בנוגע נוספת  חקיקה   .

 .  2019למידע רפואי משנת 

רק   קפריסין מידע.  מאגרי  רישום  חובת  אין 

ה   לפי  קציני    GDPRחובה  לרישום 

 הגנת פרטיות. 

תואמת    GDPR  :Theחקיקה 

Protection of Physical Persons 

Against the Processing of 

Personal Data and Free 

Movement of such Data Law, 

2018 

תואמת   אין חובת רישום מאגרי מידע צ'כיה   GDPR  :The Czechחקיקה 

Act on Personal Data Processing, 

2019 

דורשים  דנמרק הבאים  המידע  עיבודי 

 אישור רשות הגנת הפרטיות: 

ארגון    - ידי  על  אישי  מידע  עיבוד 

אתני  מוצא  לחשיפה  המביא  פרטי 

דעות  גזעי,  אמונה   או  פוליטיות, 

דתית או פילוסופית, חברות בארגון  

גנטי ביומטרי   ,עובדים, עיבוד מידע 

לשם גילוי ייחודיות של אדם, עיבוד  

לחיי  הנוגע  מידע  או  רפואי  מידע 

אדם  של  מינית  נטייה  או  המין 

 לצורך אינטרס הציבור.  

ייחודיות של  העברה של קטיגוריות 

במקור   שעובדו  אישי,  מידע 

עיבוד  למטרות   אם  מדעי,  מחקר 

מחוץ   להיעשות  עומד  המידע 

האי האיחוד  עומלגבולות  או  ד  רופי 

 להתפרסם בכתב עת ידוע. 

בעל  ידי  על  אישי  מידע  עיבוד 

שליטה פרטי במטרה להזהיר עסק  

או   לעסקה  כניסה  מפני  אחר 

לנצל  במטרה  אדם,  של  העסקה 

של  הפיננסי  מצבו  על  המידע  את 

 GDPR  :The Danishחקיקה תואמת  

Act on Data Protection, 2018  . 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

ומתן  מסחריות  למטרות  אדם 

ראי או לשם יצירת רישום מידע  אש

 משפטי.  

במידע   מצרים  שליטה  בעל  או  מעבד 

מהרשות  רישיון  לקבל  חייבים 

שמבצעים   לפני  הפרטיות  להגנת 

, העברה או עיבוד של  אחסוןאיסוף, 

אלקטרוני,  בפורמט  אישי  מידע 

או   רגיש  שיווק פעיללשם  מידע  ות 

 אינטרנטי.  

Personal Data Protection Law, 

2020 

אימוץ  אסטוניה  עם  בוטלה  רישום  חובת 

 .  GDPRהחקיקה תואמת 

תואמת    GDPR  :Personalחקיקה 

Data Protection Act, 2018; 

Personal Data Protection 

Implementation Act, 2019 . 

חקיקת  פינלנד בוטלו עם  הרישום    דרישות 

 .  GDPRהחוק ברוח ה 

תואמת    GDPR  :The Dataחקיקה 

Protection Act, 2019; The Act on 

Electronic Communication 

Services 2014; the Act on the 

Protection of Privacy in Working 

Life, 2004; the Act on Processing 

of Personal Data in Criminal 

Cases, 2019; The Working Life 

Act . 

רק   צרפת  נדרש  הרישום.  חובות  בוטלו 

במידע   שליטה  ובעל  מעבד  שכל 

כפי   המידע  של  תיעוד  יחזיקו 

דרישת   במסגרת  בעבר  שנדרש 

 רישום.  

הבאים  האישי  המידע  סוגי  עיבוד 

הרשות אישור  קבלת   מחייבים 

 להגנת הפרטיות:

( זיהוי  מספר   socialעיבוד 

security number)  . 

 .  GDPRת חקיקה תואמ
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

איש מידע  לטובתעיבוד  או  בשם   י 

של  מסמכותה  כחלק  המדינה 

רשות ציבורית, עיבוד מידע גנטי או 

או   זיהוי   לשם  הנחוץ  ביומטרי 

 אימות זהות של הפרט.  

עיבוד מידע אישי בשם המדינה או 

או  המדינה  לביטחון  הנוגע  ע"י 

עבירות, למטר מניעת  של  ה 

בגין  ענישה  אכיפת  או  חקירתם, 

 עבירות פליליות. 

תואמת   אין חובת רישום.  גרמניה  GDPR  :Germanחקיקה 

Federal Data Protection Act, 

 .  2018, נכנס לתוקף במאי 2017

שמבקש  גניאה מי  כל  על  רישום  חובת 

 לעבד מידע אישי.  

Data Protection Act, 2012 

מידע  גיברלטר המעבד  במידע  שליטה  בעל 

הרשות  אצל  ברישום  חייב  אישי 

 להגנת הפרטיות. 

Data Protection Act 2004 

תואמת   אין חובת רישום יוון   GDPR  :The Greekחקיקה 

Law, 2019  . 

לרשות  הונג קונג זאת  עם  רישום.  חובת  אין 

לקבוע   הסמכות  הפרטיות  להגנת 

שחייבים   מידע  מעבדי  של  קבוצות 

הציע הרשות  שקבוצות   הברישום. 

בנקים,  הציבורי,  המגזר  יהיו    אלו 

וחברות  ביטוח  חברות 

מאגרי    טלקומוניקציה עם  וארגונים 

הצעת  לעכשיו  נכון  גדולים.  מידע 

 לה. הרשות לא התקב

The Personal Data (Privacy) 

Ordinance, 1996, amended 

2013  . 

 .  GDPRחקיקה תואמת  אין חובת רישום.  הונגריה

להיוועץ   איסלנד במידע  שליטה  בעל  על 

מראש   אישור  הרולקבל  שות של 

 GDPR  :The Act onחקיקה תואמת  

Data Protection and the 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

הקשור   בכל  הפרטיות  להגנת 

משימה  ביצוע  לצורך  מידע  לעיבוד 

להגנה  הציבור,  אינטרס  לטובת 

 סוציאלית ולבריאות הציבור. 

Processing of Personal Data, 

2018  . 

 ,Information Technology Act אין חובת רישום הודו 

2000; Information Technology 

(Reasonable Security Practice 

and Procedures and Sensitive 

Personal Data or Information 

Rules, 2011 הצעת חוק מקיפה יותר .

הנמוך  בבית  נדונה  הפרטיות  להגנת 

בדצמבר   טרם   2019בפרלמנט  אך 

 התקבלה.  

 אין חובה לרשום מאגרי מידע.  אירלנד

ח הגנת ובה  יש  קציני  לרשום 

 פרטיות בחברה. 

 GDPR  :The Irishחקיקה התואמת ל  

Data Protection Act 2018 . 

 . GDPRחקיקה תואמת את ה  אין חובת רישום איטליה 

 The Act on the Protection of אין חובת רישום יפן

Personal Information 2003, 

amended 2017 .  

 ,Personal Data and Its Protection אין חובת רישום קזחסטן

2013 

במידע   קניה שליטה  ובעל  מעבד 

בר הגנת מחויבים  ברשות  ישום 

הפרטיות  הגנת  לרשות  הפרטיות. 

לחובת   כללים  לקבוע  הסמכות 

באופי  בהתבסס  הרישום 

המעובד   המידע  כמות  התעשייה, 

מידע  הוא  המעובד  המידע  והאם 

 רגיש. 

The Data Protection Act, 2019 

תואם   לטביה  חוק  חקיקת  תואמת    GDPRעם   GDPR  :Theחקיקה 

Personal Data Processing Law, 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

 .  2018 בוטלה חובת הרישום.  

להגנת   מרוקו הרשות  את  ליידע  חובה 

אישי  מידע  עיבוד  כל  על  הפרטיות 

נופל  המידע  עיבוד  כן  אם  אלא 

 לאחד החריגים הקבועים בחוק. 

ות עילמידע על פ  ,עיבוד מידע רגיש

בלתי מוסרית או חוקית, על עבירות  

האשראי   מצב  על  מידע  מנהליות, 

באישור   חייב  פירעון,  חדלות  או 

 מקדים של הרשות. 

Personal Data Protection Law, 

2005  . 

הבאים  מלזיה  המידע  בעלי  קבוצות 

 חייבות ברישום מידי שנה:

בנ  ומוסדות  תקשורת,  קים 

תיירות,   בריאות,  ביטוח,  פיננסיים, 

ישירה,  מכירה  חינוך,  תחבורה, 

משפטיים,   ביקורת,  שירותים 

נדל"ן,  וארכיטקטורה,  הנדסה 

 משכנתאות והלוואת הון.  

Personal Data Protection Act 

. זהו חוק  2013, נכנס לתוקף ב  2010

 הגנת הפרטיות הראשון במדינה. 

להיוועץ   מלטה  מידע  מעבד  על  חובה 

להגנת   הרשות  אישור  ולקבל 

פני עיבוד מידע למטרות לת  הפרטיו

המידע   כאשר  הציבור  אינטרס 

ביומטרי,  גנטי,  מידע  הוא  המעובד 

למטרות  לבריאות  הנוגע  מידע 

או   סטטיסטימחקר   מדעי,  או 

מידע  של  מיוחדות  קטיגוריות 

 סוציאליים.  הקשורות בשירותי

תואמת    GDPR  :Dataחקיקה 

Protection Act 2018  . 

 The Federal Law on the אין חובת רישום.  מקסיקו 

Protection of Personal Data held 

by Private Parties, 2010.    דברי

הרשות  על  חלים  נוספים  חקיקה 

עיבוד מידע אישי באופן המבצעת ועל  

 אוטומטי.  
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

תואמת   אין חובת רישום.  הולנד  GDPR  .The Dutchחקיקה 

GDPR Implementation Act, 2018 

נכנס לתוקפו   The Privacy Act 2020 ום. בת רישאין חו ניו זילנד

 .  2020בדצמבר 

תואמת   אין חובת רישום נורבגיה   GDPR  :Theחקיקה 

Norwegian Personal Data Act, 

2018  . 

מאג פיליפינים רישום  על חובת  חלה  מידע  רי 

במידע   שליטה  בעל  או  מעבד 

מהתנאים   אחד  את  המקיימים 

 הבאים:

 דים. עוב 250מעסיקים לפחות 

על  רגיש  מידע  כולל  המידע  עיבוד 

 נושאי מידע. 1000לפחות 

זכויות  יסכן  המידע  שעיבוד  סביר 

 וחירויות יסוד של נושאי המידע. 

 עיבוד המידע אינו מקרי. 

 

The Data Protection Act of 2012 

ל  פולין  והתאמתה  החקיקה  תיקון  עם 

GDPR   על הדיווח  חובת  בוטלה 

 עיבוד מידע אישי.  

 .  GDPRה תואמת יקחק

ל   פורטוגל  החקיקה  התאמת    GDPRעם 

 בוטלה חובת הרישום.  

 .  GDPRחקיקה תואמת 

לרשות  רומניה והדיווח  הרישום  חובות 

עם  בוטלו  הפרטיות  להגנת 

 .  GDPRהתאמת החקיקה ל 

 .  GDPRחקיקה תואמת 

להגנת   סינגפור הרשות  רישום.  חובת  אין 

רישום הפ אבל  מעודדת  רטיות 

 גנת פרטיות.  קציני ה

The Personal Data Protection 

Act of 2012 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

 .  GDPRחקיקה תואמת  אין חובת רישום.  סלובקיה

דרום 

 אפריקה 

הגנת  קצין  את  לרשום  חובה 

 יות בארגון. הפרט

גנת  החובה לקבל אישור מהרשות ל

אישי   מידע  עיבוד  לפני  הפרטיות 

כמו   בחוק  הקבועות  בקטיגוריות 

מ כאשר  רגיש,  על  מידע  ידע 

במקום  לעיבוד  מועבר  קטינים 

 שאינו מספק הגנת פרטיות נאותה. 

The Protection of Personal 

Information Act נכנס לתוקפו ביולי ,

2020 . 

דרום 

 קוריאה 

 Personal Information Protection חובת רישום על מוסדות ציבור.  

Act, 2011  . 

תואמת   אין חובת רישום ספרד   GDPR.  Spanishחקיקה 

Fundamental Law on Data 

Protection and digital rights 

guarantee, 2018  . 

תואמת   אין חובת רישום.  שבדיה   GDPR  :The Dataחקיקה 

Protection Act, 2018; The Data 

Protection Ordinance 2018;   

ם כמו וחקיקה ייחודים למגזרים מסוימי

החינ  הסביבה,  הפיננסי,  וך,  הבריאות, 

 תקשורת.  

 The Personal Data Protection אין חובת רישום.  תאילנד

Act 2019  ה ברוח  היא  החקיקה   .

GDPR  . 

.  2014חובת הרישום בוטלה בשנת   אוקראינה 

על עיבוד מידע  קיימת חובת הודעה  

וחירויות  זכויות  לסכן  העלול  אישי 

 של נושאי המידע.  

The Law on Personal Data 

Protection, 2010, amended 

2012, 2014  . 

חובת הרישום בוטלה בחוק משנת   אנגליה 

בעל 2018 על  מוטל  במקום   .

לשלם  במידע  שנה   שליטה  מידי 

Data Protection Fee    אלא אם כן

תואמת    GDPR  :The Dataחקיקה 

Protection Act 2018  . 
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 החוק החל  חובת רישום מדינה

 הוחרגו במפורש מהתשלום.  

קליפורניה 

 ארה"ב

 dataידע )חובת רישום על סוחרי מ

brokers כעסקים המוגדרים   )

על   אישי  מידע  במודע  שאוספים 

נושאי להם   לקוחות  שאין  מידע 

ישירה,  יחסים  מערכת  איתם 

 ומוכרים אותו לצדדים שלישיים 

California Consumer Privacy Act 

of 2018  2020נכנס לתוקף בינואר 

 11ניין חובת רישום. : סקירת משפט משווה לע1 טבלה

לסעיפים .ג בתשובותיכם  לדעתכם   בהתחשב  יש  האם  הקודמים, 

חשוב   בתחום  או  הבאים,  מהתחומים  במי  החוק  את  לתקן  צורך 

 אחר העולה בדעתכם? אם כך הדבר אנא הציגו את עמדתכם.  

 לטעמנו יש לתקן את החוק העיקרי במגוון רחב של נושאים ובניהם: 

 הגדרות מונחים  (1

בו מערכות   הקבועות בחוק העיקרי אינן מתאימות עוד לעידן  חלק מההגדרות 

היקף,   ורחבת  נפוצה  תופעה  הם  המידע  מאגרי  לזו,  זו  מקושרות  המחשב 

 ועיבוד מידע מבוצע דרך קבע באופן אינטנסיבי ובהיקפים עצומים. 

להחליף   • מוצע  ו"מחזיק לפיכך,  מידע"  מאגר  "מנהל  של  ההגדרות  את 

במידע שליטה  ב"בעל  להסרת  במידע"  בהתאם  וזאת  מידע",  ו"מעבד   "

   .GDPR-לחובת רישום מאגרי מידע וכן בעקבות ההגדרות בההתייחסות 

 הנוסחים המוצע על ידנו:

אדם הקובע, לבד או ביחד עם   –"בעלי שליטה במידע"  

 אחר, את המטרות והדרכים לעיבוד מידע אישי;"

במידע,   –"מעבד"   שליטה  בעל  ידי  על  המורשה  אדם 

 מטעמו בעיבוד של מידע אישי ;"לפעול 

"מעבד"   הפעולות מ הגדרת  למכלול  להתייחס  שיש  ההבנה  את  שקפת 

שניתן לבצע במידע אישי ואין מקום לייחד מונח המאפיין רק את פעולת  

 החזקת המידע האישי. 

"מרצון   • הצירוף  את  העיקרי  בחוק  "הסכמה"  להגדרת  להוסיף  מוצע 

לחזק את  מטרת שינוי זה היא    כתנאי לתקפות ההסכמה.חופשי" בסיפא  

 

על   11 מבוססים  בטבלה  המוצגים   ,DLA Piper. Data Protection Laws of the Worldהנתונים 
ml?t=law&c=VN&c2=AOhttps://www.dlapiperdataprotection.com/index.ht . 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=VN&c2=AO
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כדרי ההסכמה  אפקטיבית דרישת  הגובר   ,שה  השימוש  את  לצמצם 

וליצור את ההבנה שהסכמה אינה חזות    בהסכמה כדרישה צורנית בלבד 

הסכמה תיחשב לניתנת מ"רצון חופשי" כאשר מוכח שהיא ניתנה .  הכול

יעה לאחר שנושא המידע ידע והבין, או סביר שידע והבין, את מטרת הפג

הכרו ואת  בפרטיותו   הסיכונים  הפגיעה,  והאפשרויות מידת  בה  כים 

פניו ונתן את הסכמתו מרצונו החופשי. פרשנות זו עולה בקנה  להעומדות  

ב ההסכמה  דרישת  של  תנאיה  עם  ההגדרה    .GDPR-אחד  זאת,  עם 

לב "מדעת" י מאפשרת  המונחים  באמצעות  תמרון  מרחב  המשפט  ת 

 וההכרה גם בהסכמה מכללא.

למוצ • בהגדרהע  העיקרי  בחוק  "מידע"  הגדרת  את  יותר    החליף  מהודקת 

  הם מוצגים שקשר לפורמט    בלילנתונים    סאשר תתייח  "מידע אישי"של  

ההגדרה שופמן   בו.  ועדת  מסקנות  את  "מידע    12מאמצת  הגדרת  ואת 

ליצור תאימות עם , ומיועדת  2016-מזוהה" בחוק נתוני אשראי, התשע"ו

כגון   לחוק הפרטיות 1)2סעיף    , GDPR-ל ( 1)4ף  סעי חקיקה השוואתית   )

 ( לחוק הפרטיות האוסטרלי.1)6( וסעיף PIPEDA) הקנדי

 הנוסח המוצע על ידנו: 

אישי"   לרבות   –"מידע  מזוהה,  אדם  אודות  על  נתונים 

 נתונים המאפשרים במאמץ סביר את זיהויו של אדם;

העיקרי   • בחוק  רגיש"  "מידע  הגדרת  את  להרחיב  גמוצע  שתכלול  ם  כך 

כג פלילינתונים  עבר  אתני,  מוצא  גנטיים  ביומטריים נתונים    ,ון  . ונתונים 

יש מידע רגיש הוא מידע אישי שמבוססת על ההבנה שההגדרה המוצעת  

לזהות   כדי  רגישבו  מ מידע  השראה  שואבת  ההגדרה  לחוק   7  פים סעי. 

 .GDPR-ל 9-ו 13 'יט)א( להצ"ח תיקון מס23 העיקרי,

 הנוסח המוצע על ידנו: 

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

 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)

 נתונים על מצבו הבריאותי של אדם; (4)

זיה (5) אמצעי  הכללת  בחוק  כהגדרתם  ביומטריים,  זיהוי  וי  נתוני 

זיהוי ובמאגר מידע,  ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי  

 ; 2009-התש"ע

 

ועדת  ]להלן: "  19-23(, עמ'  2007הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי המידע, דין וחשבון )ינואר   12
 "[. שופמן
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 ; 2000-מידע גנטי, כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א (6)

אשראי   (7) נתוני  לרבות  אדם,  של  הכלכלי  מצבו  על  נתונים 

 ; 2016-כהגדרתם בחוק נתוני אשראי, התשע"ו

 מידע אישי שנקבעה לגביו חובת סודיות בדין;  (8)

הפלילי  ונתוני מיקום, כהגדרתם בחוק סדר הדין    תעבורהנתוני   (9)

אכיפה   התשס"ח  –)סמכויות  תקשורת(,  שיש  2007-נתוני   ,

 בהם כדי ללמד על אחד מסוגי המידע המנויים בסעיפים קטנים

(1)-(8;) 

חוק   (10) החוקה  ועדת  באישור  בצו,  קבע  המשפטים  ששר  מידע 

 ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש;

ופיע  במונח "עיבוד", שהוא המונח המ  המונח "שימוש"  מוצע להחליף את  •

( זרה  הוא  processingבחקיקה  וכן  "משתמש" (  בין  הבחנה  מאפשר 

( לבין מי שמעבד מידע אישי. הגדרת end userבמובן של משתמש קצה )

:  במידע אישיולות  של שלושה סוגי פע   רשימה סגורההמונח "עיבוד" היא  

הבנה ברורה יותר של סוגי  אפשרת בכך  ; ההגדרה מאיסוף, ניתוח והפצה 

שונים. השימושים   פעולות  בטיפוסי  שמדובר  מאחר    ומדגישה  בנוסף, 

של   הפרטיות  שהליבה  על  –תפיסת  אישי  במידע  האדם  של  יו,  שליטתו 

במכונה   או  באדם  מדובר  והאם  העיבוד  מבצע  של  ידועה  אינה   –זהות 

 .GDPR-( ל2)4מצאת בהלימה עם סעיף רלוונטית. ההגדרה נ 

 הנוסח המוצע על ידנו: 

 ולות האלה:אחת מהפע –"עיבוד" 

לרבות  (1) דרך,  בכל  אישי  מידע  של  תיעוד  או  איסוף 

 צילום, הקלטה, העתקה או השגת גישה אליו;

לרבות  (2) אישי,  מידע  של  אחסון  או  החזקה  ארגון, 

 הבנייה, שינוי, אחזור, ניתוח, איגום או הצלבה; 

לרבו (3) אישי,  מידע  של  פרסום  או  העברה, גילוי  ת 

 בור;"מכירה או העמדה לרשות הצי

היא    מוצע • שהכוונה  שיודגש  כך  "פרסום"  המונח  הגדרת  את  לתקן 

. הגדרה זו מוגבל לטכנולוגיה או למדיום מסוים לפרסום מידע אישי שאינו  

לחוק    2מפנה להגדרת המונח בסעיף  העיקרי, שלחוק    3שואבת מסעיף  

הרע,   לשון  מהגד   ,1965-תשכ"ההאיסור  המונחיוכן  "פרסום" ם  רת 

העונשין,   בחוק  הש  ,1977–תשל"זהו"מפרסם"  את    חשיבותמדגישה 

 בחשיפת המידע לציבור, כולו או חלקו, כתנאי ל"פרסום".ש

 הנוסח המוצע על ידנו: 
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הבאת מידע אישי לידיעת  –לעניין מידע אישי   -"פרסום" 

 הציבור בכל דרך; 

לרבות קליטה  יעוד" כ"מוצע להוסיף לחוק העיקרי את הגדרת המונח "ת  •

ב  אישי  מידע  של  שימור  כל או  או  חום  חיישני  מיקום,  חיישני  אמצעות 

אחר; טכנולוגי  משקף  "אמצעי  זה  מונח  טכנולוגית התאמה  .  למציאות 

בכוחהמתפתחת   נוספות   שיש  בדרכים  אישי  מידע  עיבוד   על  לאפשר 

 למשל באמצעות חיישנים שונים.   העיקרי,בחוק הקבוע  ,צילום 

 טרה סעיף מ קביעת  (2

סעיף העיקרי  לחוק  להוסיף  יש  מהשנים    לדעתנו  בחקיקה  כנהוג  מטרה, 

האחרונות. לסעיף מטרה חשיבות פרשנית בתחימת גבולות הזכות לפרטיות. 

כאשר  ימנו  של  במציאות  בעיקר  חשוב  לפרטיות  הזכות  של  היקפה  הבהרת 

מחוקק עיבוד מידע אישי מאופיין בדינמיות טכנולוגית המקשה ואף מונעת מה

את  מלא  ובאופן  מראש  יצפה  אשר  חוק  לעיבוד   ליצור  האפשרויות  מכלול 

 ולשימוש במידע שיתכנו בעתיד.  

היא   לקדם את ההגנה על פרטיותו של אדם סעיף מטרה יבהיר שמטרת החוק  

וצנעת   :משולשת  השיח  סוד  על  במנוחה,  להיעזב  הזכות  על  להגן  ראשית, 

האישיים,   שסבהיא  החיים  הקלסית  הגנת  הזכות  התפתחה  הפרטיות. יבה 

יכול אודותיו שנאסף או  על  תו של הפרט לשלוט במידע אישי  שנית, להגן על 

ובכלכלה  הדיגיטלי  בעולם  הפעילות  מליבת  כחלק  אחרים,  ידי  על  מעובד 

יכולתם של  מידעמבוססת   על  להגן  באופן   אנשים . שלישית,  לקבל החלטות 

דמוקרטיות וסביבן, בעולם שבו חופשי ואוטונומי, בייחוד בהקשר של בחירות  

אישי מידע  לשמש    עיבוד  ותהליכי    ליצירת יכול  האוטונומיה"  על  "מלכודות 

בהיסטוריה נודעו  שלא  וחודרנות  פרטנות  ברמת  שלוש  האנושית   שכנוע   .

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

  הפרטיות בישראל בשנים הבאות.

ההכרה  י  לצד  ובשלושת  אלו  לפרתדות  שהזכות  ההכרה  בסיס  היא  על  טיות 

רחבה, שלא   במפורשזכות  מוגדרים  מופעיה  מטרה    כל  סעיף  העיקרי,  בחוק 

  צירנעה על    . הרשימהרשימה פתוחה של אפשרויות לפגיעה בפרטיות ימנה  

חופשית והבטחת הליך דמוקרטי תקין לבין הגנה   שבין מניעת פגיעה בבחירה

יו  ע אישי עלזכאי להיות עם עצמו וזכותו לשלוט במידאדם  כו  על מרחב שבתו

אחרת   13ובעיבודו.  אדם  זכות  היא    ככל  לפרטיות  הזכות  ולא  גם  יחסית 

  8בסעיף  שדרישות פסקת ההגבלה    ועל כן פגיעה בה תיתכן רק לפימוחלטת,  

 .יסוד: כבוד האדם וחירותו ובהתאם להצעת החוק-לחוק

 

 (. 2006) 158( 1, פ"ד סא)פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי נתניה 6650/04ראו בג"ץ  13
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 ו: להלן נוסח הסעיף המוצע על ידנ 

 "מטרת החוק

של אדם, לשם מימוש  חוק זה מטרתו להגן על פרטיותו  

על   הגנה  מתן  זה  ובכלל  הפרט,  של  האוטונומיה 

סוד   האישיים,  חייו  צנעת  אדם,  של  האישי  המרחב 

וזכותו לשלוט במידע אישי על אודותיו ובעיבודו;  שיחו, 

ולשם  תקין,  דמוקרטי  הליך  של  קיומו  הבטחת  לשם 

הוגנת המבוססת על עיבוד מידע  מניעת השפעה בלתי  

 " .אישי על אודותיו

 חיזוק דרישת קיום המטרה והתרת עיבוד למטרה דומה  (3

נוכח 9)2מעוגנת דרישת קיום המטרה בסעיף    כיום  ( לחוק העיקרי. לטעמנו, 

חשיבות דרישת קיום המטרה יש לעגנה על דרך החיוב ובסעיף נפרד העומד 

 בפני עצמו.  

ניתן   ולא  כן, מאחר  טווח    ובמדויקלצפות מראש  כמו  עיבוד את  המטרות של 

האישי  הצורך של תעשיית עיבוד המידע  ומתוך הבנת    שנאסףהאישי  מידע  ה

ו  פעולה להתפתחות  עיבוד  חדשנות ללאפשר לעצמה מרחב  גם  לאפשר  יש   ,

-( ו1)5בסעיפים  למטרה דומה לפי מבחנים הדומים במהותם להסדר הקבוע  

ל4)6  )-GDPR.    זו הבדרך  מטרה    שימושימנע  מעורפלת בהגדרת  כוללנית, 

איזון    ר , אך ייווצ, "לכל מטרה חוקית"(משל)ל  המידע  וגורפת של מטרת עיבוד 

נכון וראוי בין הצורך בבהירות ובשקיפות כלפי נושאי המידע מבחינת מטרות  

לאפשר   לבין ההכרח  עליהם  האישי  מרחב פעולה להתפתחות  עיבוד המידע 

 חדשנות.  ול

 על ידנו: הנוסח המוצע 

 "דרישת קיום המטרה 

לא יעבד בעל שליטה במידע מידע אישי אלא למטרה 

נאס כמפורט  שלשמה  האישי  המידע  נמסר  או  ף 

סעיף לפי  למטרה   11  בהודעה  הדומה  למטרה  או 

שלשמה נאסף או נמסר המידע האישי; בבואו לבחון 

בעל  ישקול   כאמור,  דומה  מטרה  של  קיומה  את 

 את אלה:שליטה במידע, בין השאר, 

הקשר בין המטרה לשמה נאסף או נמסר המידע  (1)

 לבצע;האישי לבין מטרת העיבוד שהוא מבקש 

של  (2) קיומה  האישי,  המידע  נאסף  שבהן  הנסיבות 

בעל   לבין  המידע  נושא  בין  יחסים  מערכת 
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נושא   של  הסבירה  ציפייתו  ואת  במידע  השליטה 

האישי,   המידע  של  נוסף  לעיבוד  בנוגע  המידע 

 ה נאסף או נמסר; מעבר למטרה לשמ

 האם המידע האישי כולל מידע רגיש; (3)

ש (4) הנוסף  העיבוד  של  אפשריות  הוא  השלכות 

 מבקש לבצע." 

 לחוק העיקרי  2בסעיף  הגדרת הפגיעה בפרטיות (4

כיום בסעיף   קובע  רשימה סגורה של עילות המהוות פגיעה    2החוק העיקרי 

ם אינו כולל סוגים בפרטיות, שאין ביניהן רצף לוגי או עיוני. בנוסף החוק הקיי

וצע לפיכך מ  בעת עיבוד מידע באופן דיגיטלי.העלולות להתרחש  של פגיעות  

לחוק העיקרי על מנת לעדכן את רשימת הפגיעות בפרטיות    2לתקן את סעיף  

 כחלק מהתאמת הדין המהותי לעידן המודרני. 

  1981–הצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  בהתאם למוצע על ידנו ב

 אנו מציעות את התיקונים הבאים:  2019נו באוגוסט  סמה על יד שפור

למ1)2בסעיף   העיקרי  לחוק  זאת  (  אחרת".  הטרדה  "או  המילים  את  חוק 

אינה מאיימת, למשל מעקב באמצעות  להבהיר שכל הטרדה, אף אם  במטרה  

קיומו,  סמוי     GPSמכשיר   על  בכלל  יודע  אינו  לפגוע  שהנעקב  עלולה  עדיין 

 . ם בפרטיותו של אד 

( בחוק  10)2-א(, ו4)2(,  4)2  פים סעיב  הפגיעות המתוארות מוצע להחליף את  

ולקב שהעיקרי  תיעוד"וע  של  תוצר  הטלפון  פרסום    ,למשל)  "פרסום  איכון 

נושא שכ(  הסלולרי במועדון חשפנות את  לבזות  או  כדי להשפיל  יש בפרסום 

 הוא פגיעה בפרטיות.  המידע

חסות ל"לשם ריווח". היות את התיילהשמיט  ( לחוק העיקרי מוצע  6)2בסעיף  

   הפגיעה. הפגיעה בפרטיות לשם ריווח או לא אינה רלוונטית לעצם 

הוראת   את  לאחד  ו7)2  פים סעימוצע  בחוק  8)2-(  השמטת (  אגב  העיקרי, 

 ההבהרה שההסכם יכול להיות במפורש או במשתמע, שאינה רלוונטית. 

בפרטיות    ות שהפגיע  ום מש( בחוק העיקרי  5)-א( ו4)2מוצע לבטל את סעיפים  

 ות בסעיפי התיקון המוצעים לעיל. ת בו נכלל והמפורט

רשימת הפגיעות גם "צפייה או עיון במידע אישי, לרבות קריאה מוצע להוסיף ל

במטרה   זאת  האזנה;"  פגיעה או  הם  אישי  במידע  עיון  או  שצפייה  להבהיר 
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פעול בו  נעשות  אין  אם  וגם  אינו מפורסם  אם המידע  אף  עיבוד  בפרטיות,  ות 

 14אחרות.

סעיפים   הוראות  את  המחליפה  בפרטיות  פגיעה  עילת  להוסיף  -(9)2  מוצע 

אירועי פגיעה בפרטיות במידע עקב עיבוד מידע    המסדירו  העקרי( לחוק  11)

אינה הכלי היחיד  אישי בניגוד להוראות הצעת החוק . בכך מובהר שהסכמה 

.  GDPR-להוראות ה  להכשרת פגיעה בפרטיות עקב עיבוד מידע אישי, בדומה 

" ידנו הוא:  אודות אדם  הנוסח המוצע על  פי  שלא לעיבוד של מידע אישי על 

 " הוראות חוק זה.

אישי    השדרה של הגנת הפרטיות במידע  עמודיהיו  שתי עילות נוספות אלו  

 דיגיטלי. 

 קביעת בסיסים חוקיים נוספים לעיבוד מידע, מלבד הסכמה והסמכה  (5

, יש  אלסעיף  הסכמה, כפי שפורט בתשובתנו  לטעמנו, נוכח חולשת דרישת ה

מי  לעיבוד  נוספים  חוקיים  בסיסים  בחוק  מתי  לקבוע  יפרטו  אשר  לגיטימי  דע 

לפגוע בזכותו של אדם לפרטיות. במסגרת זו תחשב דרישת ההסכמה  וסביר  

   ת.יעה בפרטיולהכשרת פג ,אך לא יחיד ואף לא ראשון ,כלי חשוב

כך, מידע    משום  לעיבוד  נוספים  חוקיים  בסיסים  הוספת  לפני  ראשון  כצעד 

ההבנה וגיבוש  ההסכמה  בתפיסת  לשינוי  וכביטוי  הכלי   אישי  אינה  שהיא 

לחוק העיקרי ובמקום  1היחיד להכשרת הפגיעה בפרטיות, יש לתקן את סעיף 

 חוק זה".   " יופיעו המילים "אלא לפי הוראות והצירוף "ללא הסכמת 

לצד שינוי התפיסה ביחס לדרישת ההסכמה יש לאמץ בחוק בסיסים חוקיים  

רגישהמתירים   מידע  או  אישי  מידע  לסעיפי  , עיבוד  .  GDPR-ל   9-ו  6ם  בדומה 

אלו יאפשרו לרוצה לעבד מידע אישי לבחון מהי מטרת העיבוד הרצויה על ידו  

 רה זו.ומהו הבסיס החוקי אשר יאפשר לו את עיבוד המידע למט 

 ביחס לעיבוד מידע אישי אנו מציעות להוסיף את הבסיסים החוקיים הבאים:

מי  - לשם  נדרשת  היא  כאשר  בפרטיות  פגיעה  המתיר  חוקי  לוי  בסיס 

כאמור,   להסכם  כניסה  או  לו  צד  הוא  המידע  שנושא  בהסכם  מחויבות 

 .   GDPR-ל (b()1)6בדומה לסעיף 

סעיף   - על  המבוסס  חוקי  בפרטיות    GDPR-ל (f()1)6בסיס  פגיעה  ומתיר 

כאשר היא נחוצה למימוש עניין אישי כשר של בעל מאגר המידע או של  

ש העניין האישי הכשר  צד שלישי שאליו הועבר מידע אישי, ובלבד שמימו

המידע   נושא  של  זכותו  על  גובר  שלישי  צד  או  המידע  מאגר  בעל  של 

המידע    לפרטיות, שהפגיעה בזכות לפרטיות היא מידתית ושסביר שנושא

 

ל  14 צילום מחשב ללא רשות ראוי  "צילום חכם: האם  על    משפטיםהוות עברה פלילית",  אסף הרדוף, 
 (. 2018אתר )
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שתתרחש פגיעה כאמור. למשל, כאשר    ,צפה, בהתחשב בזמן ובנסיבות 

הפגיעה בפרטיות היא בדרך של עיבוד מידע אישי שנחוץ לשם העברתו  

גוף   בין חברות קשורות או לשם אבטחת מידע אישי. הסעיף אינו חל על

סבירות  מבחן  פי  על  ולא  בדין  להסמכה  בהתאם  לפעול  המחויב  ציבורי 

 נטרס מהותי שלו. ומימוש אי

 ביחס לעיבוד מידע רגיש אנו מציעות להוסיף את הבסיסים החוקיים הבאים:

סעיף   - על  המבוסס  חוקי   ( b()2)9בסיס 

למשל ומת   GDPR-ל רגיש,  מידע  עיבוד  של  בדרך  בפרטיות  פגיעה  יר 

נתונים ביומטריים, לצורך מימוש זכויותיהם של בעל מאגר המידע או של  

ילוי חובותיו של בעל שליטה במידע במסגרת יחסי  נושא מידע או לצורך מ

 העבודה בין בעל שליטה במידע לנושא המידע. 

סעיף   - על  המבוסס  חוקי  לj()2)9בסיס   )-GDPR  בפרטיות ו פגיעה  מתיר 

בדרך של עיבוד מידע רגיש במידה הדרושה לצורך מחקר מדעי, סטטיסטי 

 או היסטורי שיש אינטרס ציבורי בביצועו. 

רטיות בדרך של עיבוד מידע רגיש לפי האיזון תיר פגיעה בפבסיס חוקי המ -

שבין העניין האישי הכשר של בעל מאגר המידע או צד שלישי לזכותו  של  

המי בעל  נושא  של  הכשר  האישי  העניין  שמימוש  ובלבד  לפרטיות,  דע 

לפרטיות,  המידע  נושא  של  זכותו  על  גובר  שלישי  צד  או  המידע  מאגר 

לפרטיות  בזכות  צפה,    שהפגיעה  המידע  שנושא  ושסביר  מידתית  היא 

נתן  ושנושא המידע  כאמור,  פגיעה  ובנסיבות שתתרחש  בזמן  בהתחשב 

 ת. את הסכמתו המפורשת לפגיעה בפרטיו

המתיר עיבוד מידע אישי או רגיש לשם הגנה על עניין   יהוספת הבסיס החוק

של   אשיי כשר, בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, הינה הכרחית ואין בקיומה 

()ג( לחוק העיקרי כדי להוות תחליף מספק 2)18הגנת עניין אישי כשר בסעיף  

המשמעותי בנטל  את נוכח ההבדל  או ראוי לצורך בקביעת בסיס חוקי כאמור. ז 

לפנות  המידע  נושא  על  הגנה  של  שבמקרה  בעוד  המידע.  נושא  על  המוטל 

במידע   בתביעה לבית המשפט ולהוכיח שנפגעה פרטיותו בעוד בעל השליטה

דרישת   עיגון  ובמקרה של  כשר,  אישי  עניין  יוכלו להתגונן בטענת  או המעבד 

מידע או המעבד  העניין אישי כשר כבסיס חוקי הנטל הוא על בעל השליטה ב

יכולים  הם  באמת  האם  בפרטיות,  הפגיעה  של  ביצועה  טרם  תחילה,  לבחון 

 לעבד מידע אישי בנימוק זה. 

 .  המידע נושאי זכויות של והרחבה  שיפור (6

יש חשיבות גדולה בשיפור, הרחבה וחיזוק אגד הזכויות של נושא המידע. זאת 

במידע אישי על אודותיו ולתת בידו  ידע של נושא המבמטרה לחזק את שליטתו  

 כלים לפקח על עיבוד המידע האישי עליו.  

 ו לבצע את התיקונים הבאים:נ במסגרת זו יש לדעת
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ך שתכלול, מעבר לעיון במידע האישי  , כאישי  במידעהרחבת זכות העיון   -

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

עצמו מקורות    המידע  חיסיון  על  להגנה  מטרת  (עיתונאיים )בכפוף  מה   ,

ד בבד יש להרחיב את נימוקי בעל  נמסר. בהוא  ולמי  האישי  עיבוד המידע  

ם של חשש מגרימת נזק לא רק במקרי  ןבקשת עיוסרב לל  שליטה במידע

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

 בזכויות צד שלישי. 

מידעהוספת   - לעיבוד  להתנגד  במצבו   הזכות  הקשורות  מסיבות  אישי 

עיבוד  כאשר  המידע,  נושא  של  הנפשי  או  הבריאותי  הכלכלי,  האישי, 

מבוסס הרגיש  או  האישי  ע  המידע  על  הגנה  בעל על  של  כשר  אישי  ניין 

שליטה במידע או צד שלישי. למשל, במקרים בהם עיבוד המידע האישי  

ערער את משמעותית את מצבו הנפשי של נושא המידע או גרם לו לנזק 

 כספי משמעותי. 

סעיף   על  מבוססת  להתנגד  לאמצה   GDPR-ל  21הזכות  יש  לטעמנו  אך 

עניין אישי כשר.    ה לשם הגנה עלבצמצום רק למקרים בהם העיבוד נעש

הצדקת התנגדות נושא המידע לעיבוד על בסיס מצבו הבריאותי, הנפשי,  

" למונח  שניתנה  הפרשנות  על  מבוססת  הכלכלי  או   particularהאישי 

situation ל 21" בסעיף-GDPR. 

תכלית הוספת הזכות להתנגד היא להבטיח שהשימוש בעילת ההגנה על 

חוק העיקרי יעשה בצמצום ורק לאחר  ()ג( ל2)18יף  עניין אישי כשר בסע

שבעל שליטה במידע איזן כראוי בין ההגנה על העניין האישי הכשר שלו 

עומדת  בפרטיות  שהפגיעה  והבטיח  לפרטיות,  המידע  נושא  זכות  למול 

במבחן המידתיות והסבירות. כך, הזכות להתנגד מחייבת את בעל שליטה  

ל מנת שיהיה בידו להוכיח כי  אמור ולתעדן עבמידע לקיים איזון ובדיקות כ 

 זכותו להמשיך ולעבד את המידע האישי על אף התנגדות נושא המידע. 

נציין עוד שקיומה של הזכות להתנגד לעיבוד מידע אישי מטעמים אלו הוא 

הדין   בתאימות  להכרה  בנוגע  החלטה  בקבלת  הנבחנים  המדדים  אחד 

 GDPR .15-המקומי עם דרישות ה

הזכ - הסבר הוספת  לקבל  המידע    ות  עיבוד  ברובו  האישי  כאשר  נעשה 

וכאשר   אוטומטיים  לבאמצעים  עיבוד  החלטה  יש  בעקבות  המתקבלת 

נושא  של  חובה  או  זכות  על  משמעותית  השלכה  כאמור  האישי  המידע 

כדי לאפשר ביקורת על הליכי קבלת החלטות המתבצעים   -המידע לפי דין 

 לגלם.  ות שהם עשויים על ידי מכונות ובדיקה נוספת של ההטי

 

15Article 29 Data Protection Working Party, Adequate Referential (adopted on 28 Nov.  
2017, as last revised and adopted on 6 Feb. 2018) . 
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בסעיף   שניתנה  מפרשנות  השראה  שואבת  הסבר  לקבל   71הזכות 

כחלק מזכותו    –. על פי פרשנות זו  GDPR-ל  22לסעיף    GDPR-להקדמה ל

או של   משפטיות  השלכות  בעלת  החלטה  תתקבל  שלא  המידע  נושא 

אשר מבוססת רק על עיבוד אוטומטי של מידע    ,משמעותיות אחרות עליו

לקבל מבעל שליטה במידע הסבר ע גם הזכות  נה לנושא המיד , נתואישי

פירוט אופן קבלת החלטה המבוססת על ניתוח אוטומטי של את  שיכלול  

היא הזכות לכבוד ולא הזכות  זו להתנגד    תכלית זכות   .יוהמידע האישי על

שיחויבו   מוצדק על חברות מסחריות   לאנטל  היא עלולה להטיל  ו,  לפרטיות 

 שימוש  על ידים שניתן לייעלם ולבצעם  נושית בתהליכילהותיר מעורבות א

בלבד  נושא בטכנולוגיה  של  הזכות  את  רק  לאמץ  יש  לדעתנו  לפיכך,   .

הסבר לקבל  היקפו  המידע  מבחינת  בעניינו  ה כאשר    מידתי  החלטה 

משפיעה משמעותית על זכות או חובה על פי דין של נושא המידע וכאשר  

עיהיא   על  ברובה  או  במלואה  אישימבוססת  מידע  המידע   על  בוד    נושא 

   או אמצעים אוטומטיים. אוטומטיים  באמצעות תהליכים 

בו מתקבלת שלמנוע מצב קפקאי  מטרת הזכות לקבלת הסבר היא לפיכך  

לו ברורה  שאינה  המידע  נושא  של  בעניינו  ושמשפיעה   החלטה 

זו   בדרך  דין.  פי  על  שלו  חובה  או  זכות  על  השקיפות    תחוזקמשמעותית 

בעלי  בפעולו של  במידעתיהם  יחויבו  שליטה  והם  להנגיש  ,לשקול,   ,ואף 

האישי   המידע  מתוך  הפרמטרים  קבלת  בהם  נעשה  שאת  בעת  שימוש 

 החלטה בעניינו של אדם. 

להישכח - הזכות  ועניינה  הוספת  מידע  למחיקת  הזכות  למעשה  שהיא   ,

ושא מידע לדרוש את מחיקת המידע אם חזר בו מהסכמתו,  נ יכולתו של  

או בניגוד שהעיבוד    ר תבראו אם ה נאסף  נעשה בניגוד למטרה שלשמה 

  לחוק.

האירופי   הדין  בית  בפסיקת  להישכח"  כ"זכות  לראשונה  עוגנה  הזכות 

באותה פרשה בית    16בפרשת קוסטחה גונזלס.  2014לזכויות אדם בשנת  

הזמן  אותו  עד  נתונה  שהייתה  התיקון  זכות  את  בהרחבה  פירש  הדין 

הדיר זכותו  ופסק    17קטיבה, לנושא המידע מכוח  את  גם  כוללת  זו  שזכות 

חיפוש   תוצאות  מחיקת  את  חיפוש  ממנוע  לבקש  המידע  לנושא  של 

שהמידע   בנימוק  החיפוש  במנוע  שמו  מחיפוש  כתוצאה  המתקבלות 

המתקבל אינו ראוי, אינו רלוונטי או אינו רלוונטי יותר, או מוגזם בהתחשב 

בהחלטתו הפרסום.  מאז  שחלף  ובזמן  הד   במטרותיו  בית  את  התווה  ין 

למימוש  לבחון בקשה  בבואו  חיפוש לשקול  מנוע  מכלול השיקולים שעל 

 

16SL. V. Costeja (May 13, 2014) Google Spain   . 
 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of  ל  (a)14ו    12(b),  (c)(1)6סעיפים   17

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 " :(. הדירקטיבה )להלן" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=en
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הזכות להישכח, אם כי ככלל העניק בית הדין למנוע החיפוש שיקול דעת 

 נרחב להכריע בחוסר שקיפות בבקשה. 

על מנוע החיפוש להחליט האם לקבל את הבקשה על בסיס איזון ראוי בין  

המידע נושא  של  לבין  זכותו  החיפוש    לפרטיות  מנוע  של  האינטרסים 

באופי  תוך התחשבות  למידע  להיחשף  האינטרנט  וזכותם של משתמשי 

התפקיד   המידע,  נושא  של  הפרטיים  לחייו  רגישותו  מידת  הנדון,  המידע 

המידע  נושא  של  הציבוריים  חייו  או  בחברה  המידע  נושא  ממלא  אותו 

)ב השחרור  ומועד  ההרשעה  ממועד  הזמן  אוחלוף  ופרטים  לו מקרה 

רלוונטיים( ועד ליום הגשת בקשת המחיקה. במסגרת איזון זה יכול מנוע 

באתר   המופיע  המידע  אם  אף  קישור  הסרת  לבקשת  להיענות  החיפוש 

המקור אליו מקשרת תוצאת החיפוש אמיתי, נכון ופורסם באופן חוקי. עם 

הדין פסק  פי  על  להישכח  הזכות  למדי  זאת,  טריטוריאלית  נת מוגבלת 

 נושא המידע. מגוריו של 

גונזלס ייחס משקל רב בנימוקיו לחשיבות -בית המשפט בפרשת קוסטחה

חיפוש  שבאמצעות  ולעובדה  מידע  להנגשת  בלעדי  ככלי  החיפוש  מנוע 

שמו של אדם במנוע חיפוש ניתן ליצור פרופיל מדויק של נושא המידע על  

במ אודותיו  על  המפורסמים  שונים  מידע  פרטי  חיבור  שונים  ידי  קורות 

 לאורך זמן.  ו

בסעיף   שאומצה  המחיקה  האישי   GDPR-ל  17זכות  המידע  על  חלה 

וכן המסקנות או התובנות שהוסקו לגביו,  ולא    18שנאסף מנושא המידע 

קוסטחה בפרשת  שנפסק  כפי  אישי  למידע  הקישור  על  עם -רק  גונזלס. 

המידע  לנושא  מאפשרת  אינה  המחיקה  שזכות  מבהיר  הסעיף  זאת, 

דע האישי על אודותיו בכל מקרה בו הוא חש שהוא  את מחיקת המי  לבקש

מסוימים   למקרים  מצומצמת  היא  אלא  יותר,  רלוונטי  אינו  או  ראוי  אינו 

המנויים שם: המידע האישי אינו נחוץ עוד להשגת המטרה לשמה נאסף  

לעיבוד   מתנגד  המידע  נושא  מהסכמתו;  בו  חזר  המידע  נושא  עובד;  או 

אוד  על  אישי  בסימידע  ואין  לבעל ותיו  המתירים  אחרים  לגיטימיים  סים 

ה פי  על  האישי  המידע  בעיבוד  להמשיך  במידע  נושא  GDPR-השליטה   ;

המידע הסכים לעיבוד במידע אישי אודותיו כאשר היה קטין ולא היה מודע  

באופן מלא לסכנות הנלוות לעיבוד ומאוחר יותר מבקש להסיר את המידע 

ר עיבוד המידע האישי אינו  י חוק; או כאשהאישי; המחיקה נדרשת על פ

 . GDPR-עומד בדרישות ה

 

18Making -Guidelines on Automated Individual DecisionArticle 19 Data Protection WP,  
and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, WP251rev.01 (Oct. 3, 2017) . 
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זכות המחיקה, שהיתה קבועה עוד קודם לכן בדירקטיבה, אולם  הרחבת 

ואימוצה של הזכות להישכח בא לידי ביטוי בסעיף  כחלק מזכות התיקון, 

. הסעיף שמחייב בעל שליטה במידע שפרסם את המידע GDPR-( ל2)17

טה אחרים המעבדים את אותו מידע אישי  יידע בעלי שליהאישי בציבור, ל

או העתק   כל קישור  לרבות מחיקת  האישי  את המידע  למחוק  עליהם  כי 

שלו. אולם, חובת היידוע כפופה לנקיטת אמצעים סבירים לרבות אמצעים 

 טכנולוגיים ותוך התחשבות בטכנולוגיה הזמינה ובעלות יישום חובה זו. 

סעיף   פי  על  ל3)17בנוסף,   )-GDPR  אלא זכו מוחלטת  אינה  המחיקה  ת 

לציות   ביטוי;  לחופש  הזכות  למימוש  נחוץ  האישי  המידע  כאשר  נסוגה 

האירופי;   באיחוד  החברה  במדינה  או  האירופי  באיחוד  אחרים  לחוקים 

למשימות שיש אינטרס ציבורי בביצוען, למימוש אינטרס הציבור בתחום  

הציבור   אינטרס  למימוש  הציבור,  אירכובבריאות  למימוש  למטרות  או   ,

לצורך   סטטיסטי;  או  היסטורי  מדעי,  מחקר  למטרות  הציבור  אינטרס 

טענה  ביסוס  לצורך  או  במידע  השליטה  בעל  של  רשמית  סמכות  מימוש 

 משפטית או הגנה על טענה משפטית. 

הזדמנות  מתן  בבחינת  המחיקה  זכות  שמציגה  לכאורה  היתרונות  בצד 

והגנ  והשתקם  ששגה  לאדם  מפנישניה  אדם  על  היבטים   ה  עם  עימות 

מסוימים בעברו באופן לא מידתי, הוגן או סביר, נמתחה עליה ביקורת לא  

האירופי   הדין  בית  ידי  על  שהוכרה  כפי  המחיקה  זכות  כי  נטען  מעטה. 

קוסטחה בפרשת  אדם  בסעיף  -לזכויות  בהמשך  ועוגנה  -ל  17גונזלס 

GDPR  הדע שיקול  את  ה  ת מעבירה  בביצוע  זכהרגולטורי  שבין  ות איזון 

הציבור לדעת לבין הזכות לפרטיות של נושא המידע לידיים פרטיות בהליך  

המידע  מקור  לא  שהוא  הרי  חיפוש  במנוע  המדובר  כאשר  שקוף.  שאינו 

או   פעילותו  תחום  לא  זהו  שכן  הביטוי  חופש  על  בהגנה  אינטרס  לו  ואין 

ור העוסק  לצנז  -מנוע החיפוש    –שליטתו. בפועל הופכת החברה הפרטית  

כמו כן, הועלה חשש אמיתי כי    19ן המידע המוצג בתוצאות החיפוש. בתוכ

המידע   טכנולוגיות  שכן  בפועל  להישכח  הזכות  את  ליישם  ניתן  לא 

 המורכבות כיום הופכות את מחיקת המידע לכמעט בלתי אפשרית. 

עוד נטען כי זכות המחיקה אינה תורמת בהכרח לאינטרס הציבור. להיפך,  

יוצג  לאפשר שכתוב    היא עשויה ויצירת מצב בו המידע אשר  ההיסטוריה 

החיפוש את    במנועי  ישקף  לא  וכלל  ומדויק  מהימן  מידע  יהיה  לא 

מחקרים   על  בהתבסס  סובר,  עציוני  פרופסור  למשל,  כך,  המציאות. 

אמפיריים בתחום, שביחס לעבריינים המבקשים הזדמנות שניה התועלת  

נמוכ היא  אודותיהם  על  עמום  מרביתם במידע  שכן  ומורשעים.    ה,  שבים 

המידע  והנגשת  הנתונים  בהעלאת  לחברה  התועלת  זאת,  לעומת 

 

191 (2017) .EVR L. III. U., 2017 The Right to Be Forgottentolam David, Michael J. Kelly & Sa  
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ברופאים   או  מין  בעברייני  מדובר  כאשר  בעיקר  גדולה,  באינטרנט 

המשפט   בית  יכול  למשל,  כך,  רפואית.  רשלנות  בעבירות  המורשעים 

 לדעת האם אחות בבית ספר היא עבריינית מין ומשרד רואה חשבון יכול

ם עובד חדש הורשע בעבר במעילה. אפילו באינטרנט יש לדעת מראש הא

באי קונה  או  שמוכר  בהבטחה  למשל  אישי  למידע  רבה  הוא  -תועלת  ביי 

בעל מוניטין חיובי גבוה מסיבות אמיתיות ונכונות ולא שמוניטין זה הושג 

 20על ידי שיכתוב המידע האישי הקיים לגביו באינטרנט. 

ת להישכח, הוצע לאמץ את הזכות  יקורת על הזכובקנדה, למשל, נוכח הב

להישכח אך במסגרת מינהלית שונה. נושא מידע המבקש למחוק קישור  

למידע אישי על אודותיו מתוצאות חיפוש יפנה לנציבות הפרטיות הקנדית 

בבקשה להישכח. על הנציבות יהיה לבחון את הבקשה ובמסגרת בחינה 

לפרט המידע  נושא  זכות  בין  לאזן  זכות זו  לבין  במידה   יות  לדעת.  הציבור 

למנוע  תורה  היא  להישכח  לבקשה  להיעתר  מקום  שיש  תחליט  שזו 

 21החיפוש להסיר את הקישור למידע האישי. 

הזכות   את  לעגן  ביקשו  אשר  פרטיות  חוק  הצעות  שתי  הוגשו  בישראל, 

חוק. לכדי  הבשילו  לא  אלו  אולם  ח"כ    22להישכח  שהגישו  החוק  הצעת 

שה לאפשר לנושא מידע "הרואה עצמו  ביק  2016יולי  מקלב וח"כ שלח ב

צו להסרת פרסום. במידה   נפגע" מפרסום לפנות לבית המשפט לקבלת 

שצו שכזה אינו בר אכיפה הוצע להסמיך את בית המשפט להורות למנוע 

 החיפוש להסיר את הפרסום מתוצאות החיפוש. 

י. א. נעשה פרסום שיש בו פגיעה בפרטיות באתר המצוי 17"

האתר המפרסם(,   –קטרונית )בסעיף זה  רשת תקשורת אלב

לבית   לפנות  מהפרסום  נפגע  עצמו  הרואה  אדם  רשאי 

המשפט בבקשה שיורה לאתר המפרסם להסיר את הפרסום 

 הפוגעני. 

ב. לא ניתן לבצע צו של בית המשפט כלפי האתר המפרסם, 

לספק   להורות  המשפט  בית  רשאי  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור 

אינטר אושירותי  הסרה  על  לפרסום   נט  הקישור  של  חסימה 

 הפוגעני."  

 

20OMMUNITARIAN CIBERAL L A :ETRICMRONG WAPPINESS IN THE H ,TZIONIEMITAI A 

RESPONSE TO POPULISM (2018). 
21Google Becomes the Norm: The Case for Privacy and the Right to  WhenRyan Belbin,  

be Forgotten, 26 DALHOUSIE J. OF LEGAL STUD. 17 (2018). 
, שהגישה על ידי  2017–הזכות להישכח(, התשע"ז   –הגנת הפרטיות )תיקון    3867/20הצעת חוק פ/  22

פ/ חוק  הצעת  ארי;  בן  מירב  הכנסת  חוק   3066/20חברת  )תיקון    הצעת  הפרטיות  הזכות   –הגנת 
 ר שלח וח"כ אורי מקלב., שהגישו ח"כ עופ2016–להישכח(, התשע"ו 
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ביקשה   2017הצעת החוק שהגישה חברת הכנסת מירב בן ארי בפברואר 

ישירות  לפנות  אישי"  מידע  מפרסום  נפגע  עצמו  "הרואה  לאדם  לאפשר 

 למנוע החיפוש בבקשה להסיר את ההפניה מתוצאות החיפוש.  

"ז להישכח(, התשעהזכות  –הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון 

– 2017 

ברשת 17" אישי  מידע  מפרסום  נפגע  עצמו  הרואה  אדם  יא. 

)להלן   אלקטרונית  למפעיל    –תקשורת  לפנות  רשאי  מבקש(, 

או שבהפעלתו  שלו  החיפוש  מנוע  החיפוש שבאמצעות  מנוע 

 אותר המידע האמור, בבקשה להסיר  את המידע. 

אישי לפי   יב. סירב מפעיל מנוע חיפוש לבקשה להסיר מידע17

או לא השיב לפנייה, רשאי המבקש לפנות לבית  17ף  סעי יא, 

את   להסיר  החיפוש  מנוע  למפעיל  שיורה  בבקשה  המשפט 

 המידע. 

מוצדק 17 כי  המשפט  בית  של  דעתו  להנחת  הוכח  )א(  יג. 

הוגשה  שלגביו  האישי  המידע  את  להסיר  העניין  בנסיבות 

סעיף   לפי  מ17בקשה  למפעיל  להורות  הוא  רשאי  נוע  יב, 

 סיר את המידע האמור.החיפוש לה

)ב( לצורך החלטתו לפי סעיף קטן )א( ישקול בית המשפט את 

כתוצאה   למבקש  להיגרם  עלולה  או  שנגרמה  הפגיעה  מידת 

עלולה  או  שנגרמה  הפגיעה  לעומת  האישי  המידע  מפרסום 

בין   בהתחשב,  מהסרתו  כתוצאה  הציבורי  לעניין  להיגרם 

ובאו המבקש  של  בזהותו  ורגישותו  השאר,  המידע  פיו  של 

 האישי. 

מפעיל   יסיר  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  המשפט  בית  הורה  )ג( 

 מנוע החיפוש את המידע האישי שלגביו הוגשה הבקשה."

שתי הצעות החוק אינן מבהירות את היקפה של הזכות. למשל, לא ברור  

וח"כ   שלח  ח"כ  של  הצעתם  לפי  בעוד  נפגע".  עצמו  "רואה  אדם  מתי 

ההחלט בידי  מקלב  נתונה  ארי  ה  בן  ח"כ  של  הצעתה  המשפט,  בית 

ביטוי  לחופש  בזכות  לפגיעה  שיפוטית  מעין  סמכות  פקטו  דה  מעניקה 

בעוד   זאת,  עם  חיפוש.  במנועי  השולטות  החברות  כגון  ביניים,  לגורמי 

הצעתם של ח"כ מקלב וח"כ שלח מאפשרת הסרת המידע האישי עצמו, 

ב לקבוע  חהGDPRבדומה  של  החוק  הצעת  מוג,  ארי  בן  להסרת "כ  בלת 

ב הקבועה  כזו  רחבה  ואינה  חיפוש  מנוע  מתוצאות  אישי  למידע  -קישור 

GDPR. 
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מץ  לדעתנו יש לאלאחר בחינת יתרונותיה וחסרונותיה של זכות המחיקה  

כבר   מיושמת  שהיא  העובדה  יתרונותיה,  נוכח  הזכות  של  מוגבל  מודל 

אימות  ולשם הגברת הת בחלקה על ידי חברות טכנולוגיה שונות כגון גוגל,  

  GDPR.23-עם ה

  20שעוגנה לראשונה בסעיף  . המדובר בזכות חדשה  זכות הניודהוספת   -

על    GDPR-ל אישי  במידע  המידע  נושא  של  שליטתו  את  לחזק  ומטרתה 

אודותיו, לשכלל את השוק על ידי עידוד התחרות בין בעלי שליטה שונים  

נ  של  נעילתם  את  ולמנוע  תלותם  את  להקטין  המידע במידע,  ושאי 

 פלטפורמת שירותי מידע אחת או בבעל שליטה במידע אחד.ב

זכות הניוד כוללת שני רכיבים עיקריים: הזכות   GDPR-ל  20על פי סעיף  

לקבל עותק מהמידע האישי והזכות להעביר את המידע האישי ממערכת 

עיבוד אחת לאחרת. זכותו של נושא המידע לקבל עותק מהמידע האישי  

מותנית  המיד   אינה  נושא בהעברת  כך  ספציפי.  אחר  לספק  האישי  ע 

שירצה,   ככל  ספקים  למספר  ולהעבירו  עותק  לידיו  לקבל  יכול  המידע 

אישי  למידע  מוגבלת  הניוד  זכות  בנוסף,  בניהם.  את התאימות  ולהבטיח 

השליטה  בעל  ידי  על  נוצר  או  עצמו  המידע  נושא  ידי  על  סופק  אשר 

הזכות כוללת רק את נושא המידע.  מתצפית על התנהגותו ופעולותיו של  

את   כוללת  ואינה  השליטה  בעל  ידי  על  שנאסף  הגולמי  האישי  המידע 

מסקנותיו של בעל השליטה במידע מעיבוד המידע האישי. כלומר, הזכות  

בידי בעל השליטה במידע  אישי חדש שנמצא  מידע  על  חלה  אינה  לניוד 

פר פי  על  המידע.  נושא  של  התנהגותו  מניתוח  למש כתוצאה  זו,  ל שנות 

ביי הוא מידע אישי שהתגבש כתוצאה -הדירוג של מוכר או קונה באתר אי

מתצפית על נושא המידע ועל כן ניתן לניוד, אולם הממוצע של הניקוד של 

ביי, על בסיס הדירוג שניתן לו על ידי  -כל מוכר או קונה, המחושב על ידי אי

כות הניוד לפי  אין במימוש זבנוסף,    קונה או מוכר בעסקה, אינו ניתן לניוד.

כדי להביא להפסקת עיבוד המידע האישי על ידי בעל השליטה   GDPR-ה

נויד המידע. את זאת ניתן לעשות רק באמצעות  במידע או המעבד ממנו 

זכות החזרה מהסכמה ובהנחה שלא עומד לרשות בעל השליטה במידע 

  או המעבד בסיס חוקי אחר לעיבוד המידע, או זכות המחיקה.

להיות רחבה יותר לדעתנו  שיש לאמץ לחקיקה בישראל צריכה    זכות הניוד 

ולחול על כל מידע אישי שנאסף על נושא המידע,   GDPR-מזו המוצעת ב

בין אם בהסכמתו או מכוח בסיס חוקי אחר. צמצום הניוד אך ורק למידע 

אשר סופק על ידי נושא המידע עצמו או נוצר על ידי בעל השליטה  אישי  

לפגוע עלול, לדעתנו,    תו ופעולותיו של נושא המידעתנהגו מתצפית על ה 

 

הצעת חוק הגנת  לטשולר, רחל ארידור הרשקוביץ ותהילה שוורץ אהמוצע על ידנו ראו לנוסח   23
 . (2019)אוגוסט המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2019 –הפרטיות )תיקון, התשע"ט  
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בין בעלי   בהגשמת המטרה המרכזית של הזכות שהיא הגברת התחרות 

שליטה במידע ומניעת מצב של "נעילת" נושאי מידע לפלטפורמה אחת 

להביא להפסקת   בלבד. כדי  בה  יש להבהיר שאין  הזכות  בניסוח  בנוסף, 

יטה או המעבד וכי לשם כך על נושא  ל השל עיבוד המידע האישי על ידי בע

למימוש לחזור בו מהסכמתו, במידה שניתנה, או לפנות בבקשה  המידע  

 הזכות להישכח. 

דווקא   עלולה  הניוד  שזכות  החשש  נוכח  חמורה  בנוסף,  לפגיעה  להביא 

אישי  מידע  העברת  עם  להתמודד  יוכלו  שלא  ובינוניים  קטנים  בעסקים 

הראשונ  פעילותם  בשלבי  את  וב   ית מהם  להעצים  כך  של  תוך  כוחן 

אנו מציעות לקבוע כי ניתן יהיה,    התחרות את  ש  יהחברות הגדולות ולהחל

מסיבות הקשורות בהחלטת השר, להחריג בעלי שליטה במידע מסוימים  

  בגודלם, משך הזמן שחלף מרגע היווסדם או נתח השוק בו הם מחזיקים.

מהסכמה  - החזרה  זכות  מבוססת  ז.  הוספת  זו  סעכות  )על  ל3יפים   )-

GDPR4.3.8-, ו  ( לחוק הפרטיות הקנדיPIPEDA, Schedule 1, §4.3.8  .)

לה שתכליתה  מהסכמה  לחזרה  מוחלטת  בזכות  לשינוי  המדובר  ביא 

בהסכמה השימוש  ולהפסקת  וכ  תפיסתי  משמעות  חסר   " מכבסה"ככלי 

 .וקהחלהתחמקות מדרישות 

תחילה  ון  לבח  ם פגוע בפרטיותו של אדבעל שליטה במידע המבקש לעל  

האם   מן  רק    בסיסים אחד  הסכמה.  מלבד  בפרטיות,  לפגיעה  החוקיים 

בעל שליטה במידע את הסכמתו של   בהיעדרם של בסיסים חוקיים יבקש

בפרטיותו לפגיעה  המידע  כזה    .נושא  מראש  במקרה  להיערך  עליו  יהיה 

המידע   שנושא  מהסכמתו.י לאפשרות  בו  המידע  חזרת   חזור   בו  נושא 

ה על בסיס  ת נעשהפגיעה בפרטיות ש   של  ע בחוקיות א תפגל  מהסכמתו

  של    הקס  פ  ה.  הסכמהן הנושא המידע עד למועד חזרתו מ  ה שלהסכמה

אף אחד  רק כאשר   יכולה להתרחשחזרה מהסכמה    פגיעה בפרטיות בגלל

נושא המידע, אינו מתיר את עיבוד  מן הבסיסים החוקיים מלבד הסכמת 

 ה במידע. שליט המידע האישי המבוקש על ידי בעל

 . במאגרי מידע ומחזיקים ם של מאגרי מידעחובות נוספות על בעלי קביעת (7

ומ מידע  מאגר  בעל  על  המוטלות  החובות  את  להרחיב  לטעמנו  חזיק  יש 

)לטעמנו יש להחליף את המונחים והגדרות אלו במונחים בעל שליטה במידע 

 ( באופן הבא:24ומעבד, כמוסבר לעיל 

לפרטיות.  - עיצוב  מחדל   עיצוב  עקרונות   חובת  כברירת  ופרטיות  לפרטיות 

, כדרישות חדשניות שלא היו כלולות במסגרת GDPR-ל  25אומצו בסעיף  

להן. כי   78בסעיף   משטר הגנת פרטיות במידע שקדם  להקדמה הוסבר 
 

 לעיל.    (1בף ראו הדיון בסעי 24
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עיצוב   עקרונות  את  המיישמים  וארגוניים  טכנולוגיים  אמצעים  אימוץ 

ופרטיות כברירת מחדל, הוא הכרחי על   נאות לפרטיות  מנת להגן באופן 

על זכויותיו של אדם בכל הקשור לעיבוד מידע אישי על אודותיו. לדוגמא, 

ישי עד כמה שניתן,  על בעל שליטה במידע למזער את עיבוד המידע הא

לפעול להתממת מידע אישי, לעבד מידע אישי בשקיפות, לאפשר לנושא 

א ולשפר  אודותיו  על  האישי  המידע  עיבוד  את  לנטר  אמצעי  המידע  ת 

אפליקציות,  ובחירת  תכנות  בעיצוב,  כן,  כמו  תדיר.  באופן  האבטחה 

להתחשב  יש  אישי  מידע  עיבוד  על  המבוססים  מוצרים  או  שירותים 

אחר  בזכוי ימלא  במידע  שליטה  שבעל  ולהבטיח  המידע  נושא  של  ותיו 

 חובותיו להגנת פרטיות המידע האישי. 

היא  מטרת  לפרטיות  עיצוב  בעל    חובת  על  חובה להטיל  במידע  שליטה 

להבטיח הטמעת אמצעי הגנה על פרטיות במידע אישי כבר משלבי תכנון  

בהפעלתן וכלה  בהטמעתן,  עובר  אישי,  מידע  לעיבוד  מערכות  ,  ופיתוח 

אישי מידע  של  החיים  מעגל  כל  לאורך  דרישות  כלומר  אימוץ  דרך  זאת,   .

) "פרטי מחדל"  כברירת  לפרט”privacy by default“ות  ו"עיצוב  יות" ( 

(“privacy by design”.)   הטמעת אמצעי הגנה על פרטיות במידע אישי

אישי מידע  של  החיים  מעגל  כל  וצריכה    לאורך  הפרטיות  להגנת  חיונית 

לאחר   רטרואקטיבי  כסעד  רק  ולא  מניעתי  פרואקטיבי  באופן  להיעשות 

 ה בפרטיות. מחדלי אבטחה או פגיע

לתקנות   3העיקרי ותקנה  ב לחוק  17. סעיף  ממונה הגנת פרטיות בארגון  -

)תשע"ז   הפרטיות  מידע 2017  –הגנת  מאגר  בעל  על  חובה  קובעים   )

ובהתבסס על  למנות, בתנאים מסוימים, ממונה אבטחת מידע.   לדעתנו, 

מידע GDPR-ל  37סעיף   אבטחת  ממונה  מינוי  חובת  את  להרחיב  יש   ,

המשקף משרעת תפקידים רחבה יותר הקושרת בין בה למינוי  ולקבוע חו

לפרטיות. הזכות  על  להגנה  המידע  חובת   אבטחת  היקף  הגדרת  לצד 

והגדרת  והיקף עיבוד המידע האישי  )גוף ציבורי(  המינוי לפי מיהות הגוף 

יש  לדעתנו  כי  )אם  העיקרי  בחוק  כיום  לקבוע  בדומה  לתפקיד  כשירויות 

ה בחוק  הקבוע  את  בחוק לעדכן  לקבוע  לדעתנו  יש  זה(,  בעניין  עיקרי 

  אחריותו הכללית של הממונה על הגנת הפרטיות במידע למסגרת כללית  

באופן רחב יותר וכוללני יותר מרשימת התפקידים הקבועה כיום בתקנות  

מידע בנוגע    :אבטחת  הפרטיות  להגנת  הקשורה  פעולה  כל  לבצע  עליו 

המ או  במידע  שליטה  בעל  שמבצעים  פעולה  לעיבוד  כל  לרבות  עבד, 

במידע או המעבד מקיימים את   הדרושה על מנת להבטיח שבעל שליטה

לפגיעה  סיכונים  סקר  ביצוע  ביקורת,  עריכת  זה  ובכלל  זה  חוק  הוראות 

בפרטיות, יידוע בעל שליטה במידע או המעבד ועובדיהם אודות חובותיהם  

עבד והבטחת על פי חוק זה ומתן ייעוץ לעובדי בעל שליטה במידע או המ

  הכשרתם המתאימה.

יש   לדעתנו  חובה  להטיל  בנוסף,  את בחוק  והמעבד  שליטה  בעל  על 

האחריות להקנות לממונה על הגנת הפרטיות במידע את תנאי ההעסקה  
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המשימות   עומס  מבחינת  התפקיד  לביצוע  פניות  לרבות  המתאימים, 

על מנת להבטיח שיפעל   בביצוע תפקידו  וכן עצמאותו  עליו  לשם שיוטל 

 להמשך העסקתו. מילוי הוראות חוק זה מבלי לחשוש למעמדו בחברה או 

הפרטיות  הגנת  על  הממונה  עם  הקשר  יצירת  אופני  לפרסום  באשר 

הפרטיות,   להגנת  ברשות  פרטיו  רישום  בחיוב  מקום  אין  לדעתנו  במידע, 

המחייב לעדכן את נציבות הפרטיות   GDPR-( ל 7)37סעיף  בדומה לקבוע  

הממונה ולדעת  בפרטי  מאחר  זאת,  הפרטיות.  הגנת  מסירת    נועל  חיוב 

רישום הפרט חובת  כהחזרת  כמוהו  הפרטיות  לנציב  לדעתנו   . ים  יש 

הקבוע   לזה  הדומה  בחיוב  הקנדי   4.1.2סעיף  להסתפק  הפרטיות    לחוק 

פי  לפיו   על  ימסרו  הפרטיות  הגנת  על  הממונה  עם  הקשר  יצירת  פרטי 

 ליטה במידע או המעבד. דרישה או יפורסמו בהתאם להחלטת בעל ש

חובת עריכת סקר סיכונים לפגיעה  .  תסקיר השפעה על הזכות לפרטיות -

בפרטיות מצויה כיום במידה חלקית, בתקנות אבטחת מידע ומוגבלת אך  

 25ורק למאגרי מידע שנדרשת לגביהם רמת אבטחה גבוהה.

מטיל על בעל שליטה במידע חובה לבצע סקר סיכונים   GDPR-ל  35סעיף  

רויותיו של  ה בפרטיות אם קיימת סבירות גבוהה לסיכון זכויותיו וחילפגיע

האישי,   המידע  עיבוד  ומטרת  הקשר  היקף,  באופי,  ובהתחשב  אדם, 

גם  מפרט  הסעיף  חדשות.  טכנולוגיות  באמצעות  נעשה  העיבוד  וכאשר 

לפגיעה  סיכונים  סקר  עריכת  נדרשת  בהם  מקרים  של  פתוחה  רשימה 

( שיטתי1בפרטיות:  הערכה  של  (  ומקיפה  אדם ה   מאפיינית  של  אישיות 

עיבוד  על  בסיסה    המבוססת  על  ואשר  פרופיילינג,  לרבות  אוטומטי, 

מתקבלות החלטות בעלות השלכות משפטיות, או השלכות משמעותיות  

( אדם;  על  דומה,  )2ברמה  או  רגיש;  מידע  של  נרחב  בהיקף  עיבוד    )3  )

 ניטור שיטתי ובהיקף נרחב של אזורים ציבוריים.

ר כאשר  מוסבר שסקר סיכונים נדרש בעיק  GDPR-להקדמה ל  91בסעיף  

על  להשפיע  העשוי  נרחבים  בהיקפים  אישי  מידע  עיבוד  להתבצע  עומד 

זכויותיהם.  את  גבוהה שיסכן  סבירות  וקיימת  מידע  נושאי  רב של  מספר 

בעיבוד  מדובר  כאשר  סיכונים  סקר  לבצע  אין  כי  בהקדמה  מוסבר  עוד 

 ופלים או לקוחות על ידי מטפל יחיד או עורך דין. מידע אישי אודות מט

צריכה לפיכ אינה  פרטיות  על  השפעה  תסקיר  עריכת  חובת  לדעתנו  ך, 

רמת אבטחה   עליו  ככזה שחלה  להגדרת מאגר המידע  להיקבע בהתאם 

 

התשע"ז  5תקנה   25 מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  הגנת  לתקנות  "  2017  –)ג(  אבטחת  ]להלן:  תקנות 
 קובעת כך:  "[ מידע

. )ג( במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך שייערך סקר סיכוני  5"
ידו   -בטחת מידע )להלןא ן בתוצאות סקר הסיכונים שיועברו לו, יבחן סקר סיכונים(; בעל מאגר המידע 

את הצורך בעדכון מסמך הגדרות המאגר או נוהל האבטחה בעקבותיהן, ויפעל לתיקון הליקויים שהתגלו 
 " במסגרת הסקר, ככל שהתגלו; סקר סיכונים כאמור ייערך אחת לשמונה עשרה חודשים לפחות.
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של  או  רגיש  מידע  כולל  ישיר,  לדיוור  המיועד  מידע  מאגר  כלומר  גבוהה, 

מעל   על  מידע  בו  שיש  ציבורי,  ניתנת    100,000גוף  או  מידע  נושאי 

למעל   גישה  לקבוע    ים.אנש  100הרשאת  מציעות  על אנו  כללית  חובה 

בעל שליטה במידע לערוך תסקיר השפעה על הפרטיות בהתאם לפעולות 

בסעיף   למפורט  בדומה  לעשות,  מבקש  במידע  שליטה  שבעל  העיבוד 

ו  1)35 ל3)35(   )-GDPR:   במטרת יתחשב  אשר  סבירות  מבחן  פי  על 

יבוד שיטתי  העיבוד, היקפו ובסוג המידע האישי המעובד; כאשר נעשה ע

אישי מידע  של  נרחב  המידע   ובהיקף  נושא  ניטור  לרבות  רגיש,  ומידע 

היחיד, וברשות  הציבור  צדדים    ברשות  בזכויות  לפגיעה  שיוביל  שסביר 

נעשה  כאשר  או  מידע;  נושאי  של  רב  מספר  על  שישפיע  או  שלישיים 

ובהי שיטתי  אישי  עיבוד  מידע  של  נרחב  פרופיל קף  קביעת  למטרת 

 . נושא המידע אשר על בסיסו מתקבלות החלטות הנוגעות לואישיותי של 

חובת תיעוד אירועי אבטחת מידע אישי  .  תיעוד ודיווח על אירוע אבטחה  -

בסעיף   כיום  מידע  11קבועה  אבטחת  בדיווח    לתקנות  לראש המחייבות 

ודיווח   הפרטיות  להגנת  אירוע   לנושאהרשות  של  במקרה  רק  מידע 

להגנת הפרטיות, לאחר היוועצות עם אבטחה חמור וכאשר ראש הרשות  

   ראש מערך הסייבר, הורה על מתן הודעה כאמור.

אבטחה חמור לפי הגדרתו יכול להתרחש רק במאגרי מידע שרמת   אירוע

גבוהה בהם  בינונית.   26האבטחה  האבטחה   27או  שרמת  מידע  במאגרי 

ל שימוש בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או בפגיעה די בכ  הבהם גבוה

צורך    בשלמות  יש  בינונית  אבטחה  ברמת  מידע  במאגרי  המידע. 

בחריגה   או  הרשאה  בלא  מהמידע  מהותי  בחלק  יהיה  שהשימוש 

 מהרשאה או בפגיעה בשלמות המידע.  

עם   בהיוועצות  מידע  לנושא  הדיווח  התניית  הסייבר אולם  מערך    ראש 

. מנגד, הטלת חובת דיווח מיידית  בול בירוקרטי מיותרלסרעלולה להוביל  

המידע עלולה להוביל לחשיפת אירועי סייבר באופן העלול לפגוע ושאי  לנ 

בזמן אמת. האירוע  להטיל    בהתמודדות עם  אין מקום  כן,  בלתי  כמו  נטל 

אבטחה   אירוע  כל  קרות  על  לדווח  במידע  שליטה  בעלי  כתפי  על  סביר 

כות לפרטיות )למשל, כאשר עובד לקח בטעות אשר לא הוביל לפגיעה בז

נ  התקן  והחזירו  הביתה  שימוש  בו  עשה  לא  אולם  אישי  מידע  עם  ייד 

העבודה(. למקום  היום  דיווח   למחרת  חובת  להטיל  טעם  אין  במקביל, 

 

ועדים לדיוור ישיר, כוללים מידע רגיש או של המוגדרים לפי תקנות אבטחת מידע כמאגרי מידע המי  26
מעל   על  מידע  בו  שיש  ציבורי,  למעל    100,000גוף  גישה  הרשאת  בהם  ניתנת  או  מידע   100נושאי 

 אנשים. 
ידע רגיש או של המוגדרים לפי תקנות אבטחת מידע כמאגרי מידע המיועדים לדיוור ישיר, כוללים מ 27

או חל חריג אחר המפורט  10יחיד, מספר בעלי ההרשאה בו נמוך מ גוף ציבורי, אינם מנוהלים ע"י מנהל 
 בתוספת הראשונה לתקנות אבטחת מידע.  
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הדיווח   את  להפוך  העלול  מידי  והצפת  מקלה  בעיקרה  טכנית  לפעולה 

 הרשות להגנת הפרטיות. 

לבעל שליטה    (34  –ו    33)ס'    GDPR-ב לדווח  חובה  על המעבד  מטילים 

ועל בעל שליטה במידע במידע על פרצ ת אבטחה הפוגעת במידע אישי, 

אישי  במידע  הפוגעת  אבטחה  פרצת  על  האחראית  לרשות  לדווח  חובה 

, אלא  . חובת הדיווח חלה על כל פריצת אבטחהשעות מגילויה  72בתוך  

 ותיו של אדם. אם כן פרצת האבטחה אינה צפויה לפגוע בזכוי

ה פי  לדווח  GDPR-על  במידע  שליטה  בעל  דיחוי    על  ללא  המידע  לנושא 

גבוהה  בסבירות  עלולה  האבטחה  פרצת  אם  האבטחה,  פרצת  אודות 

להביא לפגיעה בזכויותיו. חובת הדיווח לנושא המידע לא תקום בהתקיים  

כמו, למשל, כאשר בעל   GDPR-ל  34אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף  

השליטה   על  להגנה  ארגוניים  או  טכנולוגיים  אמצעים  יישם  מידע  במידע 

האישי שנפרץ, בייחוד אמצעים ההופכים את המידע האישי למידע שלא  

מורשית   לא  גישה  מתירים  שאינם  או  מסוים  מידע  לנושא  לקושרו  ניתן 

סביר   בלתי  ידרוש מאמץ  לנושא המידע  הדיווח  כאשר  או  האישי;  למידע 

על מצד בעל שליטה במידע  לדווח  על בעל שליטה במידע  כזה  . במקרה 

האבטחה דיווח   פרצת  לא  במידע  שליטה  שבעל  במקרה  פומבי.  באופן 

לדרוש   האחראית  הנציבות  רשאית  האבטחה,  פרצת  על  המידע  לנושא 

 זאת ממנו. 

מפרט עוד מה צריכה לכלול הודעה כאמור. כן מוטלת על בעל   GDPR-ה

לותיו מרגע גילוי פרצת האבטחה  השליטה במידע חובה לתעד את כל פעו

תיעוד ישמש את הנציבות האחראית בבדיקה  תוך הסתרת מידע אישי. ה

 .GDPR-האם בעל שליטה במידע ציית להוראות ה

פברואר   בחודש  תוקן  באוסטרליה  במידע  הפרטיות  הגנת    2017חוק 

קיימת   התיקון  פי  על  אבטחה.  פרצת  על  דיווח  לעניין  הוראות  בו  והוספו 

די )חובת  כאשר  אירוע אבטחה  על  לחשיפ1ווח  אירוע אבטחה הוביל  ה  ( 

סביר   אשר  אליו  מורשית  בלתי  לגישה  או  אישי  מידע  של  מורשית  בלתי 

( או  המידע;  לנושא  חמור  לנזק  בנסיבות  2שיגרמו  אבד  האישי  המידע   )

של   מורשית  בלתי  חשיפה  או  מורשית  בלתי  גישה  סביר שתתרחש  בהן 

 ום נזק רציני לנושא המידע.  המידע האישי וסביר שזו תגר

ה חובת  האוסטרלי  החוק  במידע לפי  השליטה  בעל  כאשר  נסוגה  דיווח 

הנעשות   מניעה  פעולות  הינן  מתקנות  פעולות  מתקנות.  פעולות  מבצע 

בנוגע לגישה או לחשיפה הבלתי מורשית של המידע האישי לפני שנגרם  

 נזק חמור לנושא מידע. 

יש   לדעתנו  אלו,  תובנות  בסיס  להגנת לקבוע  על  לרשות  הדיווח  שחובת 

כאשר תקום  הבאים מת  הפרטיות  התנאים  באים  קיימים  אלו  תנאים   .

באיפיון   דווקא  ולאו  סבירות  במבחן  תלויים  יותר,  בהירים  מדדים  לקבוע 
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המידע המעובד או היקפו, לעומת התרחשות אירוע אבטחה חמור הקבוע 

   :בתקנות אבטחת מידע

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

 ו לעיבוד לא מורשה של מידע אישי;שסביר להניח שיגרמ

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

בעל השליטה במידע אינו יכול למנוע את הנזק החמור לנושא המידע  (3)

מתקנת; פעולה  נקיטת  היא    באמצעות  מתקנת  שעל פעולה  פעולה 

ה במידע לנקוט לבירור הסיבות שהובילו לאירוע האבטחה, בעל שליט

למניעת הישנות אירוע האבטחה ולמיזעור השלכות אירוע האבטחה 

 על זכויות של נושא המידע לפי חוק זה. 

הדיווח לרשות   חובת  הדיווח  לאחר  סביר  זמן  בתוך  תקום  מידע  לנושא 

שר הודעה לחלופין, תחול חובת מתן הודעה פומבית כא.  להגנת הפרטיות 

ת  האבטחה  מאירוע  להיפגע  העלול  מידע  נושא  בלתי  לכל  מאמץ  דרוש 

  סביר מבעל שליטה במידע.

לחייב את   יש  לרשות כן  ישירות  ולא  לבעל שליטה במידע  לדווח  המעבד 

 . להגנת הפרטיות 

לתעד  סביר  בלתי  בירוקרטי  נטל  שבהטלת  הסכנה  את  למנוע  מנת  על 

המי גם  אבטחה,  אירוע  כל  על  להסמיך  ולדווח  מציעות  אנו  שבהם,  זערי 

שי  פי  על  לקבוע,  השר  דעתו,  את  ושל קול  עוסקים  של  ברורה  רשימה 

   חובת הדיווח. אירועי אבטחה שיש להחריג מגדר

 עיגון בחוק של עקרונות לעיבוד מידע.  (8

תיקונים שהוצעו לעיל כמו, עקרונות עיבוד המידע שיש לעגן בחוק מאוזכרים ב

מוש" במונח "עיבוד" והגדרתו, עיגון דרישת קיום  למשל, החלפת המונח "שי 

כ מידע  המטרה  לעבד  האפשרות  והכללת  החיוב  דרך  על  עצמאית  דרישה 

מטרה דומה, שינוי התפיסה בנוגע לדרישת ההסכמה וקביעת בסיסים חוקיים 

 . לעיבוד מידע לבד מהסכמת נושא המידע

 ת.להגנת הפרטיו הרשות של והאכיפה  הפיקוח סמכויות של הרחבה  (9

מהשוואה לסמכויות    וכפי שניתן ללמוד   28הרשות כיום, כפי שמעידים עובדיה,

הפרטיות   שדיני  במדינות  בעיקר  בעולם,  הפרטיות  להגנת  לרשויות  הניתנות 

חסרה כלי הרתעה מספקים ואין בידה סמכות להטיל    GDPR ,29-בהן תואמים ל

 

קורץ,   28 מספיקעמיר  מרציעות  לא  להטיל  מאפשר  הפרטיות  הגנת  שחוק   6)כלכליסט  ",  "הסנקציות 
קורץ,  ( 2020בדצמבר,   עמיר  ר;  באופמ"מ  פוגעים  השב"כ  "איכוני  הפרטיות:  להגנת  הרשות  לא אש  ן 

   (.2020באוקטובר,  15)כלכליסט ", מידתי בפרטיות
מסמיך את הרשות להגנת הפרטיות האחראית להטיל קנסות בסכום של  (  84  –ו    83)ס'    GDPR-ה 29

מבין   או    4%הגבוה  הבינ"ל  השנתי  אירו.    20מהמחזור  בסמכמיליון  הרשות  מוסמכת  חקירה כן  ויות 
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רשלים  קנסות גבוהים ומשמעותיים על בעלי שליטה במידע או מעבדים המת 

 בהגנה על פרטיות המידע האישי של לקוחותיהם. 

כך, יש להרחיב ולחזק את סמכויות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת לפי

קודם.   אחת  שעה  ויפה  זאת,  הפרטיות  ששיפור  עם  להדגיש  יכולות יש 

הוראות   ולעידכון  לתיקון  במקביל  להיעשות  חייב  והפיקוח  מרכזיות האכיפה 

ת ב ללא  המהותי.  הוראות  דין  ביקון  אלו  המהותימרכזיות  חיזוק לרבות    ,דין 

, חיזוק סמכויות הפיקוח הם אישי עליהבמידע    ם המידע ושליטת  ייות נושאזכו

 . והאכיפה יהיה חסר ערך

ראוי  והפיקוח של הרשות להגנת הפרטיות  והרחבת סמכויות האכיפה  חיזוק 

 באופנים הבאים:שיעשה 

על   - הפרטיות  בהתבסס  הגנת  חוק  מס'  )הצעת  -התשע"ח  (,13תיקון 

.  2011מתבססת על הצעת חוק משנת  "(, ה13תיקון מס'  )להלן: "  2018

שקיים   לכך  הדעת  את  לתת  יש  זאת,  להגנת עם  הרשות  בין  רב  דמיון 

הצרכן וסחר הוגן לבין הרשות להגנת הפרטיות. דמיון זה מתבטא בקהלי 

ל מוסמכות  שהן  ההליכים  בסוג  הרשויות,  פועלות  שמולם  נהל היעד 

נוי שעוברת הרשות  תהליך השי  ובטיפוסי הזכויות עליהן הן אמורות להגן.

לחוק הגנת הצרכן משנת   39להגנת הצרכן וסחר הוגן בעקבות תיקון מס'  

כן.  2014 גם  לעבור  הפרטיות  להגנת  הרשות  על  שיהיה  התהליך   הוא 

והאכיפה   הפיקוח  הסדרי  נוסח  את  להעדיף  לדעתנו  יש  כך,  משום 

הק תשמ"א  המינהלית  הצרכן,  הגנת  בחוק  את    1981  –בועים  המהווים 

אלו המסגר פני  על  כיום  הישראלי  בדין  אלו  ביותר לסמכויות  ת העדכנית 

בנוסף, בכל הקשור לתחולת   .2011שנכתב בשנת    13הקבועים בתיקון  

בין   לשלב  מוצע  ביטחוניים,  גורמים  על  והאכיפה  הפיקוח  סמכויות 

בתיקון   המוצעות  על לבי  13ההוראות  להגנה  ביחס  המוצעות  אלו  ן 

הסי מערך  בפעולות  ומערך  הפרטיות  הסייבר  הגנת  חוק  בתזכיר  יבר 

. בפרט מוצע לאמץ את מודל הוועדה 2018  -הסייבר הלאומי, התשע"ח  

הביטחוני.   הגוף  פעילות  של  הפרטיות  היבטי  על  המפקחת  החיצונית 

לתיקון   קונקרטיות  תיקון  הצעות  בהצ  13הוראות  למצוא  החוק  ניתן  עת 

  2019.30שפרסמנו ביוני 

סמכות  , יש לדעתנו לעגן בחוק גם  13בתיקון    בנוסף לתיקונים המוצעים  -

 . הרשות להגנת הפרטיות לשתף פעולה עם רשויות חוץ

חוצת   להיות  עשויה  במידע,  פרטיות  בעיקר  לפרטיות,  בזכות  פגיעה 

על   גבולות. כך, למשל, בפרשת קיימברידג' אנליטיקה נחשף מידע אישי

 

הח באתר  פרטיות  הגנת  ביקורת  לרבות  נקיטת רחבות  המחייבים  וצווים  לציבור  אזהרות  להוציא  ברה, 
 (.  GDPR-ל 58פעולות מתקנות מסוימות )סעיף 

אלטשולר,   30 שוורץ  ותהילה  הרשקוביץ  ארידור  התשע"ט  רחל  הפרטיות  הגנת  חוק  , 2019  –הצעת 
 . 144 - 126עמ' , (2019)יוני המכון הישראלי לדמוקרטיה 
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שיתוף פעולה  משום כך,    31אלף משתמשי פייסבוק מישראל.  47-אודות כ

מנת  על  המציאות  כורח  הוא  העולם  ברחבי  פרטיות  הגנת  רשויות  בין 

הגנת  דיני  של  יעילה  לאכיפה  ולהביא  לפרטיות  בזכות  פגיעה  לחקור 

 הפרטיות. 

מכיר בצורך להתיר העברת מידע אישי בין רשויות מדינתיות    GDPR-גם ה

מדינת מנ  רשויות  בין  למשל  הציבור,  באינטרס  הקשורים  יות ימוקים 

מדינתיות,  הפרטיות  להגנת  מדינתיות  רשויות  בין  או  עסקיים  להגבלים 

 32לשם ייעול אכיפת דיני הגנת הפרטיות. 

הכרה   גם  קיבל  מדינתיות  רשויות  בין  אישי  מידע  בשיתוף  הצורך 

ר ידי  על  שנוהלה  המשותפת  מהחקירה  כלקח  הגנת בינלאומית  שויות 

וה אוסטרליה  בקנדה,  מידע  האמריקני,    FTC-הפרטיות  לחשיפת  בנוגע 

כך, בספטמבר    33אישי ומידע רגיש אודות משתמשי האתר אשלי מדיסון.

חקיקתיים    2017 עקרונות  בבחינת  הצורך  אודות  החלטה  נחתמה 

ההחלטה   החקירתי.  במישור  בינלאומי  פעולה  שיתוף  יאפשר  שאימוצם 

פעולה בינלאומי נועד להגברת הציות לחוקי ההגנה על    הדגישה כי שיתוף

 34  טיות.הפר

מקובל   רשויות,  בין  וחקירה  אכיפה  לצרכי  במידע  שיתוף  הישראלי  בדין 

ערך ניירות  הגנת   35בדיני  לחוק  גם  דומה  הסדר  לאמץ  מציעות  ואנו 

  36הפרטיות. 

בנוסף, על מנת לחזק את סמכויות החקירה של הרשות להגנת הפרטיות  -

סעיפים לעבירות לפי חוק זה )  סמכות לחקור בעבירות נלוותגן גם  יש לע

ראיה(,    242 משפט(,    244)השמדת  מהלכי  )הדחה    245)שיבוש 

ו  246בחקירה(,   בעדות(,  העונשין    249-)הדחה  לחוק  עד(  )הטרדת 

 .(1977-התשל"ז

על   מבוססת  נלוות  לעבירת  גם  בסעיף  כמוצע  האכיפה  סמכות  הרחבת 

ובחוק ניירות ערך,    1988–גבלים העסקיים, תשמ"חסעיף דומה בחוק הה

במכלול מטרתה  .  1968–תשכ"ח חקירה  מנוהלת  לא  בו  מצב  למנוע 

אינה חמורה מספיק על  השלם של העבירות בנימוק שהעבירה הנלווית 

 

)אפריל     Ynet,  לף ישראלים נחשף בפרשת קיימברידג' אנליטיקהא  47פייסבוק: מידע על  שגיא כהן,   31
10, 2018 .) 

ל    116,  112סעיף     32 סעיף  GDPRלהקדמה  במידע    GDPR-ל   50,  לשיתוף  המסגרת  את  קובע  אשר 
 לצרכיי אכיפה.  

33r AshleyMadison.com Data Breach FTC Earns Prestigious International Award fo 
 33C (Sep. 27, 2017) Investigation, FT . 

34International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Hong  th39 
Kong, 25-29 Sep. 2017, Resolution on exploring future options for International 

Enforcement Cooperation (2017)  . 
 .  1968 –שכ"ח לחוק ניירות ערך, ת 9יא54 – 1יא54סעיף  35
אלטשולר,   36 שוורץ  ותהילה  הרשקוביץ  ארידור  רחל  ראו  ידנו  על  המוצע  הגנת  לנוסח  חוק  הצעת 

 .  118-122(, עמ' 2019)יוני המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2019 –הפרטיות התשע"ט 
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כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת   מנת להצדיק חקירת משטרה נפרדת.

, "הוראה זו עולה  1999–(, התשנ"ט5חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס'  

המנסה   המחוקק  מגמת  עם  אחד  הליכי  בקנה  שיבוש  על  להקשות 

לביטחון  השר  בידי  שונות  לרשויות  הוענקו  דוגמתה  וסמכויות  משפט, 

   37פנים." 

מינהליים - לעניינים  המשפט  לבית  הרשם  החלטות  על  לדעתנו ערעור   .

של   החלטה  כל  על  להיות ערעור  צריך  הפרטיות  להגנת  הרשות   ראש 

שלנו   ובמקרה  הכלליים,  הדינים  במסגרת  בתי    -מטופל  המשפט חוק 

 . 2000-לעניינים מינהלים, תש"ס

כחלק מחיזוק מעמדה  חידוד המשמעויות הנזיקיות והפליליות של החוק   -

הפרטיות. להגנת  הרשות  לחיזוק  גם  יוביל  אשר  לפרטיות  הזכות  יש   של 

ה הנזיקית  בפרטיות  הפגיעה  עוולת  את  בסעיף  להרחיב  לחוק   4קבועה 

לחוק העיקרי אלא    2סעיף    העיקרי ולכלול בה לא רק פגיעה בפרטיות לפי

לחוק.  להוסיף  שמוצע  הזכויות  לרבות  המידע,  נושא  בזכויות  פגיעה  גם 

על מנת להקל על הנטל המוטל על נושא המידע בבואו לתבוע פיצוי    זאת 

    נזיקי בגין פגיעה בזכותו לפרטיות על פי חוק זה. 

 הרשות להגנת הפרטיות. עצמאותבחוק של הסדרים הנוגעים ל עיגון (10

כחלק מחיזוק והרחבת סמכויות האכיפה והחקירה  ברמה המוסדית ודעתנו,  ל

גם  הכרחי  הפרטיות  להגנת  הרשות  הרשות   של  של  תפקודה  את  להבטיח 

כרשות עצמאית העומדת בפני עצמה ואינה יחידת סמך במשרד המשפטים.  

 להגבלים עסקיים ולרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. לרשות זאת בדומה 

 ת הרשות צריכה להיעשות במספר דרכים:הקניית עצמאו

לראש הרשות להגנת הפרטיות שיאפשרו לו וליחידתו חופש  הקניית כלים   (א

תקציב  המורכבים.  תפקידיו  בביצוע  יסייעו  אשר  ותקציבי  מינהלי  פעולה 

שר נפרד  בסעיף  התקציב  בחוק  ייקבע  להגנת  הרשות  הרשות  אש 

כך שתובטח עצמ ביצועו,  על  יהיה הממונה  וראש הפרטיות  אות הרשות 

ראש  לפעולותיה.  שיוקצה  התקציב  ובהפעלת  הרשות  בניהול  הרשות 

הרשות יוסמך להתקשר בעסקאות ככל הדרוש לפעולת הרשות. לבסוף, 

אולם עובדי   יוסמך לטפל בענייניה המינהליים של הרשות,  ראש הרשות 

י בסעיף  הרשות  שקבוע  כפי  מדינה,  עובדי  לחוק  10היו  כך,  העיקרי)ד(   .

די הרשות יחויבו בנורמות המהותיות והאתיות של עובדי המדינה ויהיו עוב

. בד בבד, לרשות  1959-כפופים לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

מסוימת.   אוטונומית  ניהול  יכולת  תוקנה  הפרטיות  אלו  להגנת  הוראות 

השר שניתן  שואבות  והמעמד  מההוראות  עסקיים אה  להגבלים  לרשות 

בסעיפים  התשמ"ח41א,  41,  41  כאמור  העסקיים,  ההגבלים  לחוק  -ב 

 

 . 11, דברי ההסבר לסעיף 386, עמ'  1989–(, התשנ"ט 5 הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 37
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בסעיפים  לוכן    1988 כאמור  הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת  ג  19-א19רשות 

 .1981-לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א

לקבוע   ( ב בדומה  זאת  הרשות.  תפקידי  של  סגורה  רשימה  של  בחוק  עיגון 

התשמ"א  20בסעיף   הצרכן,  הגנת  כי    1981-לחוק  הבנה  כאמור  מתוך 

דמי להגנת  קיים  הרשות  לבין  הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת  הרשות  בין  רב  ון 

אם כי בשונה מחוק הגנת הצרכן המגדיר רק את תפקידי ראש הפרטיות.  

בדומה   הרשות  תפקידי  את  בחוק  לעגן  יש  לדעתנו  ח  18לסעיף  הרשות, 

הזדמנויו שוויון  בעבודה, התשמ"חלחוק  הרשות   5וסעיף    1988-ת  לחוק 

   . 1990-, התש"ןהשניה לטלויזיה ורדיו

במסגרת עיגון רשימת התפקידים אנו מציעות להגדיר במפורש כי תפקיד 

לייעץ   גם  הוא  הפרטיות  להגנת  ביישום  הרשות  הקשור  בכל  לממשלה 

להעמיק את המתאם בין מדיניות הממשלה  . זאת על מנת  מטרות חוק זה

פעילות הרשות להגנת הפרטיות, הן ברמה הכללית והן ברמה היישומית ל

 . הפרטנית 

בנוסף, חשוב לדעתנו להסמיך את ראש הרשות להתייצב בהליך משפטי  

דעתו,   שיקול  לפי  דבריו,  את  להיות  ולהשמיע  עלולות  החוק  מטרות  אם 

הצורך,   על  לענות  בא  זה  סעיף  המשפטי.  מההליך  שמתעורר  מושפעות 

ב אחת  הרשות  לא  נגד  המתנהלים  אלו  לרבות  משפטיים,  הליכים 

ת, להציג את האינטרס הציבורי שבהגנה על הזכות  המחוקקת או המבצע

בתחום. מומחים  מקצוע  אנשי  ידי  על  של   לפרטיות  וחשיבותה  רגישותה 

מתן מצדיקות  לפרטיות  זו    הזכות  חריגה  להגנת סמכות  הרשות  לראש 

ליכים משפטיים שתוצאתם עלולה לומר את דברו בהולהתיר לו    הפרטיות 

לפקודת סדרי הדין    1על סעיף  ססת  סמכות זו מבולפגוע בזכות לפרטיות.  

  )התייצבות היועץ המשפט לממשלה( ]נוסח חדש[. 

 הנוסח המוצע על ידנו: 

  –")א( תפקידי הרשות יהיו 
 לפקח על ביצוע הוראות חוק זה;   (1)

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

 וק זה;לנקוט הליכי אכיפה מינהלית נגד מפר לפי הוראות ח (3)
חינוך,   (4) באמצעות  הפרטיות  להגנת  ציבורית  תודעה  לטפח 

ציבורית  רשות  על  מוטל  אינו  זה  שתפקיד  ככל  והסברה,  הדרכה 
 אחרת הפועלת על פי דין; 

לטפל בתלונות שיש בהן ממש על הפרת הוראות חוק זה או   (5)
 בפרטיות נושא מידע; על פגיעה אחרת 

 פרטיות; לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני הגנת ה (6)
 לייעץ לממשלה בכל הקשור ביישום מטרות חוק זה;  (7)
לא  (8) ואשר  הפרטיות  להגנת  הקשור  אחר  עניין  בכל  לטפל 

 הוטל בדין על רשות אחרת.
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הגיעה לראש הרשות להגנת הפרטיות תלונה בעניין שבו לפי  )ב(  
חרת סמכות לפיקוח ולנקיטת אמצעים בעקבות  חיקוק יש לרשות א

ותה רשות לפני שיטפל בתלונה, ורשאי הוא  בירור תלונה, ייוועץ בא
להגנת   הרשות  ראש  העביר  אליה;  התלונה  את  להעביר  אף 
הועברה   אליה  הרשות  תודיע  כאמור,  התלונה  את  הפרטיות 

 התלונה לראש הרשות להגנת הפרטיות על תוצאות הטיפול. 
ש הרשות להגנת הפרטיות כי מטרות החוק לפי סעיף ראה רא)ג(  
ת או עלולות להיות מושפעות או כרוכות בהליך מושפעות, כרוכו  1

להתייצב   עיניו,  ראות  לפי  הוא,  רשאי  משפט,  בית  שלפני  פלוני 
נציגו לעשות  באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את 

 " זאת מטעמו;

 של מאגרי מידע.  הרישום דרישת של מוחלט ביטול (11

 .  לעיל (2בראו דיון בנושא בסעיף 

 התייחסות פרטנית לאוכלוסיות מיוחדות, כדוגמת קטינים. (12

ל לקטינים לטעמנו חשוב  מיוחדת  אוכלוסיות   ייחד התייחסות  וקשישים שהם 

בשירותים   השימוש  עם  בהתמודדות  בקשיים  להיתקל  העלולות  מוחלשות 

ספקת מצידם עלולים להוות כר נוח דיגיטלית מ  אינטרנטיים ובהיעדר אוריינות 

 לפגיעה בפרטיות שאינה מותרת לפי החוק. 

על הצעת איגוד האינטרנט הישראלי באופן חלקי בהתבסס  הסכמת קטין: -

פרטי  )ע"ר(   במידע  שימוש  לדעתנו  38, קטינים על  בעניין  להוסיף   מומלץ 

ל הסכמחובה  או  מ  הקבל  לשם  מהורה  בפרטיות אפוטרופוס  של    פגיעה 

לגיל    קטינים  של  13מתחת  בדרך  זה  ובכלל  מידע  ,  עליהםעיבוד  . אישי 

לדרוש  יש  רגיש,  מידע  עיבוד  של  בדרך  בפרטיות  בפגיעה  מדובר  כאשר 

מטרת חיוב    .16הסכמה הורית לעיבוד מידע אישי על קטינים מתחת לגיל  

לפי  או  כדין,  לו  שנתמנה  אפוטרופוס,  הסכמת  או  ההורית  ההסכמה 

מפורש היאהסמכה  בדין,  ליישם    ת  הטכנולוגיה  חברות  את  לתמרץ 

מידע  עיבוד  בעת  יתרה  זהירות  להבטיח  מנת  על  מתאימות  טכנולוגיות 

עם זאת, לדעתנו אין מקום לקבוע בחוק    אישי ומידע רגיש אודות קטינים.

חובה לנקוט מאמצים סבירים לוודא את גילו של נושא המידע שכן חובה  

תק בתוך  להפוך  עשויה  לסכאמור  קצרה  ענקיות ופה  שרק  טנדרט 

די    הטכנולוגיה יוכלו לעמוד בו ואף להפוך לכלי להגברת הריכוזיות בשוק.

לאימות בהסמכת   בנוגע  הנחיות  לקבוע  הפרטיות  להגנת  הרשות  ראש 

 גילו של הקטין ולווידוא קבלת הסכמת הוריו. 

קטינים  החמרת - בפרטיות  פגיעה  של  במקרה   :קשישיםו  הענישה 

פגיע  אמצעיכ מפני  קטינים הרתעה  בפרטיות  לדעתנו    ה  יש  וקשישים 

 

הצ"ח  "  –)להלן    2017–הגנת על פרטיות של קטינים(, התשע"ז  –הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון   38
 "(. פרטיות קטינים
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הנהוג   מזה  יותר  גבוה  נזק  הוכחת  בלא  ופיצוי  פלילית  ענישה  רף  לקבוע 

אוכלוסיות  על  נמנה  שאינו  מידע  נושא  של  בפרטיות  לפגיעה  ביחס 

 מוחלשות.  

 העיקרי לרשויות ביטחון.   חוק)ב( ל19סעיף  שינוי הפטור הקבוע ב  (13

רשות ביטחון או מי מעובדיה או הפועל   כיום פגיעה בפרטיות הנעשית על ידי

מטעמה פטורה מאחריות לפי החוק במידה שנעשתה באופן סביר, במסגרת 

מילויו.   ושלם  סעיף  התפקיד  חקיקת  בשנת  19מאז  התרחשה    1981)ב( 

יות היסוד החוקתיות  המהפכה החוקתית והזכות לפרטיות עוגנה כאחת מזכו

וחירותו-בחוק האדם  כבוד  פגיע  יסוד:  בהתאם אשר  להיעשות  צריכה  בה  ה 

ראויה ולתכלית  חוק  לפי  מידתי,  באופן  כלומר  ההגבלה,  בנוסף,   .לפסקת 

הכפפת הפטור למבחן מידתיות ולדרישת נחיצות הן חלק מהמדדים הנבחנים  

  39המקומי לדין האירופי.על ידי נציבות האיחוד האירופי בבחינת תאימות הדין 

)ב( יחול רק בהתקיים התנאים 19עיף  הפטור הקבוע בסלפיכך, אנו מציעות ש

 הבאים: 

המדינה,   (1) ביטחון  המטרות:  משלוש  לאחת  נחוצה  החוק  הוראות  הפרת 

 ביטחון הציבור או אכיפת החוק; 

 המעשה המפר עומד במבחן המידתיות;  (2)

 את ביצוע המעשה. קיים חוק המתיר  –ובהקשר של שירות הביטחון   (3)

ישיר (14 דיוור  סעיפים    .ביטול  את  לבטל  ישיר. 17-ג17מוצע  בדיוור  העוסקים  ט 

מטופל   להיות  וצריך  לפרטיות  הזכות  מהגנת  חלק  אינו  הישיר  הדיוור  נושא 

סעיף   כגון  אחרים  ושידורים(, התשמ"ב30בחוקים  )בזק  לחוק התקשורת  -א 

הוא מטופל בהוראות החוק    . ככל שיש בדיוור ישיר עיבוד מידע אישי הרי1982

 ל.  העיקרי בהתאם לתיקונים שהוצעו לעי

סעיף  התיישנות (15 את  לבטל  מוצע  תקופת   26.  את  המגביל  העיקרי  לחוק 

בלבד.   לשנתיים  העיקרי  החוק  לפי  אזרחית  תביעה  של  ביולי  ההתיישנות 

הונחו על שולחן מליאת הכנסת לדיון מוקדם שתי   2018כמו גם בינואר    2014

חו פרטיהצעות  לב,  וק  בר  עומר  ח"כ  וביוזמת  קול  עדי  ח"כ  ביוזמת  ת, 

וזאת על מנת "לתקן    26אמה. הצעות החוק ביקשו לבטל כליל את סעיף  בהת 
 

39Article 29 Data Protection Working Party, Adequate Referential (adopted on 28 Nov.  
2017, as last revised and adopted on 6 Feb. 2018)  ;Decision: Commission Implementing 

Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 Pursuant to Directive 95/46/EC of the European 
Parliament and of the Council on the Adequacy of the Protection Provided by the EU-

U.S. Privacy Shield (1/8/2016)  ;Data Protection Act 2018, sec. 82-113.   ראו גם את החלטת
ה את  פסל  אשר  באירופה  לצדק  הגבוה  המשפט  פרטיות"בית  שבהאמריקני    "מגן  הבעייתיות  ה בשל 

המודיעי הביטחון,  פגיעה רשויות  ויוצרות  וחברות  אזרחים  אחר  עוקבות  בארה"ב  החוק  ואכיפת  ן 
 The Court of Justice of the European Union, Press Release No 91/20 The Court  בפרטיות.

of Justice Invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by 
the EU-US Data Protection Shield (July 16, 2020)  . 
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הגנת  לחוק  בהתאם  אזרחית  תביעה  על  התיישנות  לפיו  היסטורי  עוול 

התשי"ח ההתיישנות,  חוק  ואילו  בלבד,  שנתיים  בת  היא  ,  1958–הפרטיות 

נות בנושאים אזרחיים כגון הפרת חוזה, הסגת גבול,  קובע שתקופת ההתייש 

רשלות ומטרד עומדת על שבע שנים." על פי דברי ההסבר לחוק תקיפה, הת 

הרצון  היתה  ההתיישנות  בתקופת  להבדלים  הסיבה  הקיים  הפרטיות  הגנת 

להאיץ בתובעים להגיש תביעה מיד לאחר הפגיעה בפרטיותם. אולם היום יש  

ישנות לתביעה אזרחית בגין פגיעה בפרטיות מאחר  להשוות את תקופת ההתי

ת דיגיטליות מקשות על איתור הפוגע, ויש לאפשר לנפגע פרק זמן  "וקיום זהויו

לפיכך, יש לדעתנו   40להתמודד עם הפגיעה נעשתה כלפיו ולאתר את הפוגע."

מסיבות אלו ונוכח חשיבותה של הזכות לפרטיות כזכות יסוד חוקתית להשוות  

ה תקופת  לעוולות  את  ביחס  הנהוגה  לזו  החוק  בהצעת  הקבועה  התיישנות 

מהקבוע אזרחי חורגת  שאינה  התיישנות  בתקופת  שמדובר  ככל  אחרות.  ות 

, אין צורך בקביעה מיוחדת בחוק הפרטני,  1958-בחוק ההתיישנות, התשי"ח

 .לחוק העיקרי 26די בביטול הוראת סעיף ולכן 

 סיכום 

העיקרי   חוד החוק  מספר  בעוד  האחרונים   40שים  יציין  התיקונים  לחקיקתו.  שנה 

ראי השנים הם וב  2007לנושא עיבוד מידע אישי התקבלו בשנת    ם ורלוונטיי שנעשו בו  

 .  2017, ותקנות אבטחת מידע שהותקנו בשנת נראים מינוריים 

המדינות שנבדקו בסקירת המשפט המשווה אף מדינה לא מחזיקה בחקיקת    56מתוך  

ב כך.  כל  מיושנת  לפרטיות  התאימות  בדרישות  עומד  אינו  בישראל  הדין  לכך  -נוסף 

GDPR . במצב הנוכחי עלולה מדינת ישראל להפוך לכר נוח לפגיעות בפרטיות הנובעות

המערב.  ו מעיב מדינות  במרבית  המקובל  הדין  לפי  מקובלות  שאינן  אישי  מידע  לכך ד 

ישרא הזנק  חברות  של  יכולתן  על  לכת  מרחיקות  השלכות  להיות  לספק עלולות  ליות 

יוצ וכפועל  בינלאומיים  מידע  עיבוד  שירותי  והשגשוג בישראל  החדשנות  מידת  על  א 

 הכלכלי שיהיו מנת חלקה של מדינת ישראל בשנים הבאות. 

חשיבותה הגוברת של הזכות לפרטיות לנוכח הפיכת המידע האישי לנכס סחיר בעל 

החדש",  "הנפט  אפילו  המכונה  רב,  הי  41ערך  מן  לשנות  הגנת מחייבת  חוק  את  סוד 

אי בישראל.  נ -הפרטיות  ברמה  הגנה  לספק  לפרטיות אפשר  היסוד  לזכות  אותה 

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

יצירתית. הסדרים כלליים  תיקון החוק העיקרי חייב לעגן    למציאות בדרך של פרשנות 

על מנת שהחקיקה תוכל לעמוד במבחן הזמן נוכח    תןונייטרליים לטכנולוגיה ככל שני

 . כנולוגית הדינמיות הט

 

פ/ 40 הפרטיות  הגנת  חוק  הת   –)תיקון    2706/19הצעת  תקופת  התשע"דהארכת  ;  2014–יישנות(, 
 . 2018-תקופת ההתיישנות(, התשע"ח  –)תיקון  5033/20הצעת חוק הגנת הפרטיות פ/

41(May 6,  CONOMISTEHE T, The World’s Most Valuable Resource is no longer Oil, but Data 
2017)  . 
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הנושאים שהוצגו בקול הקורא והתיקונים שהוצעו על ידנו במסמך זה מחייבים גיבוש  

מתווה חקיקה שלם, אחיד וברור על מנת לתת מענה יעיל ומקיף ככל הניתן לפערים 

 העולם.  החמורים בהגנת הפרטיות במדינת ישראל לעומת שאר

הנ  ככל  לסייע  נכונות  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  הליך אנו  וזירוז  ייעול  לשם  דרש 

של  מקיף  בשינוי  הבוער  לצורך  המדיניות  וקובעי  הציבור  מודעות  והגברת  החקיקה 

 חקיקת דיני הגנת הפרטיות בישראל. 

נ  ולהרחבה לעניין התיקונים הרצויים, כמו גם סקירת משפט משווה,  נוסף  יתן  למידע 

ה לתיקון החוק העיקרי ובהצע  2019לעיין בהצעת החוק המקיפה שפרסמנו כבר ביוני  

 42. 2019שפרסמנו באוגוסט 

 בכבוד ובברכה 

 ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עו"ד רחל ארידור הרשקוביץ 

 טיההתוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע, המכון הישראלי לדמוקר

 

 

 

 

ארי 42 אלטשולר,  רחל  שוורץ  ותהילה  הרשקוביץ  הדור  הפרטיות  הגנת  חוק  , 2019  –תשע"ט  הצעת 
הצעת חוק (; רחל ארידור הרשקוביץ ותהילה שוורץ אלטשולר,  2019)יוני  המכון הישראלי לדמוקרטיה  

 (. 2019)אוגוסט המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2019 –הגנת הפרטיות )תיקון, התשע"ט  


