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ואבחון  יות  כוסמק  וחהצעת   הנכנסים  של  לאיסוף  נוסעים  אנתוני  מה  ולישראל  , מנהיוצאים 
"   2022  –התשפ"ב   החוק )להלן:  התעופה בחקיקה  סדיר  לה  הנועד  "(הצעת  חברות  חובת  את 

לידי   היעד    המדינה    רשויות להעביר  במדינות  "  PNR-ו  APIנתוני  המתאימות  וני ת נ )להלן: 
הנוסעים אודות  טיסה  צוותהאנשי  ונוסעים  "(  האו"םאמנל  בהתאם  בכל  של  שיקגו  ואת  ת   ,

   1.זהמזוהה השימוש שתעשה המדינה במידע אישי 

הפרט מנגנוני  המוצעים  לצד  והחיוניים  החשובים  החוקיות  חששות    ת  מעוררהיא  ,  בהצעת 
שמ השימושים  להיקף  בנוגע  במידע  שמעותיים  לעשות  המדינה  המגיע   ,ההומזאישי  מבקשת 

 .  דעתהצביע בחוות להנבקש אלה  חששות  לעלידיה בכפייה. 

 שנאסף בכפייה  במידע אישי מזהה רחב   שימוש  .1

מאד   הנוכחיבעידן   וקל  מסחריות,  חברות  ובידי  המדינה  בידי  מידע  מאגרי  מאד  הרבה  קיימים 
שבצידו פיתוי ידע כוח רב  קלות זו יוצרת בידי המחזיק במ  להצליב ולשלב מידעים ממאגרים שונים.

עם זאת,  שונים ומגוונים.  בין נושאים  ל מנת לחשוף, לגלות ולהע  עם שונים במידלעשות שימושי
ומיה של  יש לזכור שלשימוש במידע יש מחיר הבא לידי ביטוי בפגיעה בפרטיות, בפגיעה באוטונ

ש להיזהר מפני  יסודות עליהם מושתת המשטר הדמוקרטי. משום כך, יהפרט ובסופו של דבר ב
ובאפשרוי בכוח  סופיווההתאהבות  האין  של    ותשמעניקת  ת  עצומות  בכמויות  והשליטה  הגישה 

אישי.   שמידע  היא  זו  לבחינת  צ הבנה  כבסיס  לשמש  הנוסעיםהשימוש  ריכה  המוצע    בנתוני 
 . הצעת החוקב

והגופי  אופן רחב מאד  ב  המגדירחוק  צעת הה ם המוסמכים  את מטרות השימוש, אופי השימוש 
 .  כות לפרטיותזפגיעה בל משמעותית ה ה איתה סכניאמבובכך ם לעשות שימוש בנתוני נוסעי
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 השימוש  מטרות  .1.1

רחבהמנבא שימוש  מטרת  הוגדרה  שיקגו  בנוגע   –  ת  מצב  תמונת  לגבש  מדינה  לכל  לאפשר 
את נתוני הנוסעים ששלפה עם  לשתף  ברית מוסמכת רשות המכס  הארצות  ב  2.לנכנסים לשטחה

פד הביטחון  רשויות  על  הגנה  לצרכיי  אחרות  להוראות    הלאומירליות  בהתאם  אאו    3. חרותחוק 
עבירות    למטרת מניעה, גילוי, חקירה ואכיפה שלמוגבל  נוסעים    יהשימוש בנתונאיחוד האירופי  ב

  4ורים. טרור ופשעים חמ

החוק רחב    המציג  הצעת  מטרות  האירופיבנק  ובאיחוד  בארה"ב  הקבוע  מזה  ,  כולל  אשר  יותר 
והגגם    למשל,  חוקית  בלתי  בהגירה  ומאבק  החי  הציבור,  בריאות  על  שבד  .הצומחנה  ברי אף 

משמעותי  סהה בשוני  מכירים  להרחבר  הדעת  את  מניח  הסבר  בהם  מוצג  לא  זו. זה  יתרה   5בה 
המסגרת  מצויות בהלימה עם  חוק  הצעת הגדרות בהמומכך, לפי דברי ההסבר מטרות השימוש  

מוש מטרות השי מיקה של  בחינה מע. אולם,  ICAOהנחיות ארגון התעופה הבנלאומי,  ית שבהכלל
מזו המוצעת  אף  מסגרת שימושים רחבה יותר  למדת על  מוק  חצעת ההל  )א( 12עיף  בס  רותוגדהמ

 באמנת שיקגו של האו"ם.  

י ארגון דה לדין של חבר"זיהוי, מניעה, סיכול, חקירה או העמלא ברורה לנו ההבחנה בין  ראשית,  
בטחת  טרה של "אמין ה, לבקוחהצעת הל (1) )א(12בירת טרור", שבסעיף , פעילות טרור או עטרור

סעים מישראל ואליה ה על ביטחונם של הנואל ישראל וממנה, ובכלל זה הגנהתעופה האזרחית  
 דעתנו, מדובר בכפילות מיותרת.  ל .קוחהצעת הל ( 2))א(12סעיף בפני איומים ביטחוניים" ש

צמצומה  ,  תשני אף  סיכושל  על  מניעתן,  שזיהויין,  העבירות  אחת  רשימת  הוא  חקירתן  או  לן 
ה( ל3))א(12מנויות בסעיף  מהמטרות ה מדובר ברשימה עדיין  ,  רבתזכימזו שהוצעה    חוקהצעת 

לדעתנורחבה   נדרש.  מידי  מדוע  למשל,  נתוכך,  הנוים  מניעני  לשם  עבירות  סעים  סיכול  או  ה 
לה החזקהנוגעות  או  יבוא  מכירה,  יעתקה,  בזכות  המוגנת  יצירה  של  לפי  ה  זוצרים   כויותחוק 

ופרסום מידע מטעה בידי נושא  לוי מידע  ה, זיוף, אי גיעבירות של מרמ  ?2007  –יוצרים, תשס"ח  
לפי חוק   , היזק בזדון לנכס או מכירה, קנייה, פירוק או הרכבה של רכב גנובמשרה בכיר בתאגיד

   ?1977  –העונשין, התשל"ז  

 

2  d tion, International Standards anntion on International Civil AviaAnnex 9 to the Conve

, Oct. 2017)Edt. thapter 9 (5ICAO, Chommended Practices Rec . 

החוק  ל    3  תעופהמחוייבות  בארה"ב,  פי  משנת  חברות  כבר  של ל,  2012,  המידע  מערכות  עם  התמשק 

מנת    חבר למערכות המידע של חברת התעופה עללהתשיקול דעתה,  תוכל, לפי  זו  מנת שעל  רשות המכס  

, ובלבד לותוכנית הנסיעה שו  את זהות הנוסע ים  . נתוני נוסעים אלו כולל ימים מסוי  נתוני נוסעיםלשלוף מהן  

דיגיטלית  שמדובר בנתונים שחברת התעופה אוספת ממילא במסגרת פעילותה הרגילה באמצעות מערכת  

נת ל  – U. S. Code §44909 – Passenger manifests;  19 CFR § 122.49d 49ראו:    .PNRוני  איסוף 

Passenger Name Record (PNR) information  . 
 and of the Council of 27 April  rliamentaPEuropean  theDirective (EU) 2016/681 of;  ראו  4

2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, 

investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime;  . 
 .  ודברי ההסבר לסעיף הצעת החוקל )א(12סעיף  5



 
 

מע בחינה  רשימת  נדרשת  של  שבתוס מיקה  הצהל  החמישיתפת  העבירות  ם  וצמצוחוק  עת 
 עים קשר ברור ומובהק. נן לבין נתוני הנוסגילוי ולסיכול עבירות שיש ביאך ורק למשמעותי שלה 

    

 אופי השימוש  .1.2

י הנוסעים  ו ינתוני  הנוסעים  נתוני  במאגר  יהשמרו  ל ניתן  מענה  יה  או  "הערכה"  לצורך  עבדם 
דות עם איום ממשי, ודתמר ה לאפש  היא"שאילתה"  שמטרתה של  בעוד  להבנתנו,    6ל"שאילתה". 

זיהוי ,  זההידע אישי משימוש במ  היא"הערכה"  משמעותה של    ,ת"מתקתק  "פצצה  מעין לצורך 
נתוני אין לדעתנו כל הצדקה לעשות שימוש ב  .המדובר בסוג של מחקר הערכהכללים ומאפיינים.  

ם לעשות  ואין מקו  הההנוסעים לשם כך. מחקרי הערכה ניתנים לביצוע על בסיס מידע שאינו מזו
 כך. לשם  רגישו ימוש במידע אישיש

נצי זה  גם שלא ברבהקשר  לבין עיבוד  ורה  ין  "הערכה"  בין  לצורך הפקת  ההבחנה  נוסעים  נתוני 
 .  חוקהצעת ה( לה)16נתון סטטיסטי לפי סעיף  

כן,   המונחים  כמו  והגדרות  פעולות  שאילתה"  ""הערכה"  מגוון  על  עיבוד "הנקראות  מתבססות 
מוש בנתוני נוסעים אירופית בנוגע לשיהדירקטיבה  אכן, גם ב.  וגדר  ונח זה אינו ממוכן", אולם ממ

באופן מוגדר  מוכר  אולם, באירופה המונח "עיבוד"    7מבלי להגדירו."עיבוד"    ונח נעשה שימוש במ
התשמ"א ,  חוק הגנת הפרטיותמוזכר בלא  המונח "עיבוד"  ומת זאת,  ל, לעבישרא  GDPR .8-ב  ורבר
ונדרשים למגוון קבוע גבולות בירורים  ך, על מנת ללפיכ  ."(חוק הגנת הפרטיות )להלן: "  1981  –

לדעתנו,    ".בוד"עיהכרח בהגדרה ברורה של המונח  ניתן לעשות בנתוני הנוסעים יש  הפעולות ש
להצעת    1"הערכה" כהגדרתה בסעיף  "עיבוד ממוכן" במסגרת  התבצע  בהן יכול למניית הדרכים  

שהצעת החוק מתירה לבצע  גוון הפעולות  ן בו כדי לתת מענה להבנת מהחוק הינו מבורך, אולם אי
 במסגרת "עיבוד ממוכן" שלו.  במידע אישי

 

 וני הנוסעים נת שה לגיה ימורש  .1.3

הרשהחוק  עתהצלפי   המ,  איחסון  ות  על  בה מונה  המיסים.  רשות  היא  ועיבודם  הנוסעים  נתוני 
נוסעים" נתוני  לאיבחון  לאומי  "מרכז  "   יוקם  יהיו ,  "(זהמכר)להלן:  ועובדיה  המידע  מאגר  ינוהל 

המרכז, כי    עובדי  אין  אם  במרכז  העסקתם  תמורשהם  בעת  בכל  לעבוד  ברש ים  אחר  ות  פקיד 
 ם. ה לנתוני הנוסעים לשם עיבודישג יהם מורש עובדי המרכז 9. המיסים

 

 .  חוקהצעת הל 61סעיף  6
and of the Council of 27 April  rliamentaPan Europe therective (EU) 2016/681 of Di  ראו  7

2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, 

investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime  . 
 .  GDPR-( ל 2)4סעיף  8
 .  חוקלהצעת ה 10, 7סעיפים  9



 
 

תפקידיה בר ברשות האחראית במהלך  ין מדוביותר. אתפקיד תמוהה  הבחירה ברשות המיסים ל
מידע  הרגי על  וביצילים  בכניסה  ליהקשור  המדינה.שראלאה  בביטחון  או  בהגירה,  בארה"ב   , 

רשויות המורשית  האירופי הוד  איחב   ים הינה רשות המכס.לעיבוד נתוני הנוסעשות האחראית  הר
ה  לעבד הנוסעים  נתוני  של  את  ואכיפה  חקירה  למניעה,  שאחראיות  אלו  המנויות  העבירות  ן 

  10רה. שי טרור ופשיעה חמועממניעת  – במטרות החוק

הנוכח   והרציונל שבבסיסו  מטרות  נתוני  חוק  ועיבוד  על שמירה  יותר שהרשות האחראית  הגיוני 
 , מחזיקה במומחיות המתאימה בנתוני מידע מסוג זה  וסין המורגלתהנוסעים תהיה רשות האוכל

 ואה  י המדינשל אזרחהכלכלית    םפעילות קשורים לאינה מחזיקה במאגרי מידע אחרים המנגד  ו
ב ואכיפה  חקירה  המיסים.  בסמכויות  כרשות  זה  אףתחום  האוכלוסין  שרשות  הקימה   העובדה 

  וג מסוים של נתוני נוסעים במסגרת ה באיסוף סחללאיסוף נתוני נוסעים וה  בעבר ממשק טכנולוגי
 המרכז.  עמדה שהיא הרשות המתאימה להובלת פיילוט רק מחזקת את ה

השב"כ,  מוגדרים  ,  המרכז הלאומי לאיבחון נתוני נוסעיםכמנהלת    בתפקידה  לצד רשות המיסים
כרשויות והמשטרה  ממ  .מוסמכות  המוסד  התחבורה,  הא  אות,הברישרד  שרד   וכלוסיןרשות 

  בחצרן קים  לה  מוסמכות רשאיות  רשויות  "רשויות מורשות".  כמוגדרים  ות המיסים  וההגירה ורש
הנוסעים נתוני  מאגר  של  את  ,  העתק  והמידע  לעבד  המידע ו  בלהצלישבו  ממאגרי  נתונים  עם 

הרשות    .שברשותן של  מידע  למאגרי  יועבר  שעובד  הגיש  המוסמכתמידע  מורשה  מוצא  אם  ה 
ולמימוש אחת    המוסמכתותיה או תפקידי של הרשות  שתוצאת העיבוד דרושה לשם מימוש סמכוי

בבקשה ת למרכז  רשאיות לפנומורשות    רשויות   11. קחוהצעת הל  א() 12מהמטרות המנויות בסעיף 
לצורךלעבד   נוסעים  המטר  נתוני  בסעיף  מימוש  הקבועות  מורשו .  )א(12ות    ומוסמכות ת  רשויות 

להעביר   גם  מידע  רשאיות  ממאגרי  חיצוני  מידע  המרכז  עם  לידי  הצלבתו  לשם  נתוני  שברשותן 
בסעיף    הנוסעים המנויות  מהמטרות  אחת  החוקל  12למימוש  ולמורשה   .הצעת  המרכז  לעובדי 

לתוצה ברשות שהעבירה את המידע ההגיש גם  לגשת  רשות  מידע   המשלביםהעיבוד  רי  חיצוני 
 12מנתוני הנוסעים וממידע חיצוני. 

הרשויות  אב לאפשרות  ב  המוסמכותשר  המאגרלהקים  של  "שלוחה"  בכפילות  ובר  המד  , חצרן 
המרכז  להם כפוף  ות למנגנוני הגנת הפרטיות  אינן כפופ  המוסמכות. הרשויות  שפשרה אינו ברור

הנדרש או   והדיווח  השקיפות  ממנו.  למידת  בפועל  ת  תאפשר  ה"שלוחה"  עוקף הקמת  מסלול 
 .  ו הפרטיות ב  הגנת  ממונה, לרבות המרכז

המורשית מהווה עקיפה של הוראות חוק הגנת הפרטיות לרשויות  הנוסעים  ני  נתות  בנוסף, העבר
מתן מאפשר    בהצעת החוקמסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים. המנגנון המצויין  לעניין  
הנוסעים   גישה מסויימים    לנתוני  חבות  בתנאים  עליהם  בנוסף  האם  ברור  לא  הרשויות אולם 

       לחוק הגנת הפרטיות.    ד23יפים  סע לפי ,למשל ,יהןבחובות המוטלות עלגם המורשות 
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ובחצרן  ת מוסמכות לעבד את המידע שבמאגר נתוני הנוסעים כרצונן  ארבע רשויוהתוצאה היא ש
המספר הרב של הרשויות מורשות הגישה למאגר   כות לעשות זאת בתנאים.סמוארבע נוספות מו

ישירה שעים הוא תוצאנתוני הנוס יש  שימוש במאגר. אולם,  ה  מטרותהגדרה הרחבה של  הל  ה 
ומזוהה, שנאסף בכפייה מבקשת המדינה לעשות  לזכור שמדובר בשימוש ש רגיש  במידע אישי, 

כאן גם  מידע    אגר  כבכל מ  .בהצעת החוקהמצויינות    שונות בתכלית מאלו  נושאי מידע למטרותמ
או דפוסי   מאפייניםאחר או נוסף, לרבות  אפשר לימוד מידע  ים ישבנתוני הנוסעסיכוי שהמידע    יש

הפגיעה החהתנהגות את  להצדיק  כדי  בכך  אין  אולם,  מיד  מורה.  לפרטיות.  והלא  בזכות  יש  תית 
 ת הגישה אליו. ורשימת הרשויות מורשצמצם את התאם ל מטרות השימוש במאגר ובלצמצם את 

 נתוני הנוסעים מגבלות על השימוש ב .1.4

מוצאונתונ על  רב  מידע  בחובם  טומנים  הנוסעים  אדם,    י  משתייך,  גילו,  האתני של  אליו  המגדר 
.  יעשות בזהירותהשימוש בו צריך להש ומזהה שבמידע רגי  ואורחות חייו. המדובר  מצבו הכלכלי
למשל,  האירופיתבדירקטיבה   פעמים  ,מובהר,  לע  , מספר  אין  באופן כי  הנוסעים  נתוני  את  בד 

, דעותיו הפוליטיות  דר אליו משתייךמידע רגיש כגון מוצא אתני של אדם, המגילוי  העלול להביא לג
ר מגיעים לידי הרשות האחראית על ניהול מאגר נוסעי פרטי מידע כאמו  . אםאו אמונותיו הדתיות

עליה   במיידיהנתונים  השימוש    תכולל  ה אינהחוק  הצעת  ואולם,    13.למחקם  על  ע גבמימגבלות 
והרשויות    רגיש כאמור. לעבדהמוסמכות  גישה,  , באמצעות מורהמורשות רשאיות  כל מידע שה 

הצעת  ל  )א(12המטרות המנויות בסעיף  צורך לשם מימוש  בנתוני הנוסעים כל עוד יש בכך    לכלוה
הרשויות  .  חוקה מגוון  ונוכח  מטרות  ורשהמהמוסמכות  ורשימת  הנוסעים  נתוני  את  לעבד  ות 

  לפגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות   יאלהבהמדובר בחסר משמעותי העלול    השימוש הרחבה,
 . ה אסורהולאפליי

 יות נושאי המידע זכו .1.5

ה במידע  לעיין  זכות  המידע  ולנושא  הנוסעים  נתוני  במאגר  אודותיו  או שמור  תיקונו  את  לבקש 
, בדומה לאגד הזכויות החסר בחוק הגנת הפרטיות כיום. המדובר באגד זכויות מצומצם    14דכונו. ע

מעטפ  מהענקת  זת  כחלק  המידע  לנושא  להעניק  היה  ראוי  רחבה  פרטיות  נוהגנת  ספות  כויות 
ו הזכות  א  ויות לפרטיות. למשל, זכות המחיקההמקובלות במדינות אחרות בעולם כחלק מאגד הזכ

 ד אוטומטי להחלטה הפוגעת בזכות משפטית של נושא המידע המתקבלת על סמך עיבולהתנגד  
  15. של מידע אישי בלבד
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 פרטיות והרשות להגנת ה רטיות ממונה הגנת פ .2

 תפקיד כשירות ל .2.1

הוא לוקה ,  עם זאת, לדעתנוויש לברך על כך.    ה הגנת פרטיות הוא חשוב וחיוניהחיוב במינוי ממונ
 )א( 11. לפי סעיף  דרה מינוי הממונה על הגנת הפרטיות היא הגדרה מעגליתהגאשית,  בחסר. ר

הל הגנ חוק  הצעת  על  הפרטיות הממונה  המר  ת  ראש  ידי  על  ראש  ז  כימונה  עם  היוועצות  לאחר 
להג הר הפרנשות  להגטיותת  הרשות  ראש  ידי  על  יקבעו  לתפקיד  הכשירות  כללי  כאשר  נת  , 

בה ראש הפרטיות,  עם  לדעתנו,    יוועצות  הפרטיות  המרכז.  להגנת  הרשות  המחזיק ראש  הוא 
ם לתפקיד ממונה על דרושיים הצועידרשת על מנת להגדיר את תנאי הכשירות המקבמומחיות הנ

מרגע גיוס עובדים מתאימים למרכז, אולם  על    הגנת הפרטיות במרכז. ראש המרכז הוא המופקד
בדרי עומד  לתה  שות שמועמד  במרכזכשירות  עובד  הפקיד  כממונה ,  למינוי  המקצועיות  דרישות 

 צריכות להיקבע על ידי ראש הרשות להגנת הפרטיות בלבד.  הגנת הפרטיות  

 ם תפקידים נוספי .2.2

י בכל ארגון. ככזה יש להבטיח יד הממונה על הגנת הפרטיות הוא תפקיד חשוב, חיוני ומרכזפקת
והמשאבי האמצעים  על  בידו  תפקישיהיו  את  לבצע  ביעילותם  לדעתנודו  לפיכך,  מקום   ,.  אין 

נוסף, למעט  לאפשר העסקתו של הממונה על הגנת הפרטיות בכ תפקיד הממונה על ל תפקיד 
יעמיד וסף  תפקיד הנחשש שהאם אין    גםלחוק המוצע בתזכיר. זאת,    19סעיף  י  פניות הציבור לפ

 . את הממונה על הגנת הפרטיות בחשש לניגוד עניינים

 תלות עצמאות והיעדר  .2.3

 לפיה כהונתו של הממונה על הגנת הפרטיות תופסק או הואחוק הצעת הל (ב)11ההוראה בסעיף 
הרשיועבר   ראש  בהסכמת  רק  וימתפקידו  חשובה  היא  הפרטיות  להגנת  להבטיח ות  כדי  בה  ש 

הגנ  על  ללא  שהממונה  תפקידיו  את  יבצע  הפרטיות  בסעיחשש מפיטורין.  ת  הדרישה  כן,  ף כמו 
הל  (ד )11 לר  חוקהצעת  להעמיד  המרכז  על  אלפיה  הפרטיות  הגנת  על  הממונה  מצעים שות 

בה כדי להבטיח את פניותו של הממונה על   שכן יש  ,, היא חיוניתנאותים הדרושים למילוי תפקידו
 הגנת הפרטיות לתפקיד.  

הממונה   עמיד לרשות י המרכז יה כבטח את הצורך בהבנוסף גם  , לדעתנו, יש מקום לציין  עם זאת
מילוי תפקידו. רושים להבטחת עצמאותו של הממונה ביות גם את האמצעים הדעל הגנת הפרט

וכן    רקטיבה האירופית בנוגע לשימוש בנתוני נוסעיםובדי  GDPR-ת בדומה לדרישה המקבילה בזא
עכפ שהומלץ  להי  הרשות  ידי  בנושאל  דעת  בגילוי  הפרטיות  )ב( 11ף  בסעיתוספת  ה  16.גנת 

א חיובית וחשובה, הי  אגרי המידעהקובעת כי הממונה יונחה מקצועית בידי רשם מלהצעת החוק  
 די לתת מענה לחוסר זה.  אך אין בה כ

 

rliamentaPEuropean  theirective (EU) 2016/681 of D   -( ל  2)5ף  , וסעי GDPR-( ל 3)38ראו סעיף    16

and of the Council of 27 April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the 

prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime  ;

 .  4יף ע(, בס29.10.20) מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגון ותפקידיוהרשות להגנת הפרטיות, 



 
 

  

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין שיידרש,  

 ברכהבוד ובבכ

 

 

 ורץ אלטשולר הילה שור ת ד" ר הרשקוביץ,  ד"ר רחל ארידו
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