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 2015הזכות להישכח( התשע"ה  -הנידון: הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון  



הצעתהחוקמבקשתלאפשרלאדםהרואהעצמונפגעמפרסוםאודותיובאינטרנטלפנותלמפעיל
להסירפרסוםזה.אםמנועהחיפושמסרבלהסיראתהמידעאולאמגיבמנועחיפושבבקשה

 לבקשה,רשאיהמתלונןלפנותלביתהמשפטשיכוללהורותלמנועהחיפושלהסירו.

אנומתנגדיםלהצעתהחוקבשלהטעמיםהבאים:

היאאינה .א מידתיתבזכותלחופשמידעולחופשביטוי. הצעתהחוקפוגעתפגיעהקשהובלתי
לביןמ הזכותלחופשביטוי בין וגםלאלאיזון זכויותאדםבישראל תאימהלמסורתההגנהעל

 הזכותלפרטיות,ומשנהבצורהלאראויהאתהמצבהחוקתיהקיים.
מנועיהחיפוש,ואיננה–הצעתהחוקלוקהבכךשהיאתוקפתרקאתהחוליהשלה"מתווכים" .ב

תיצור ההצעה הפרסומים. ליוצרי שלמתייחסת סוגים להסיר יידרשו מתווכים שלפיה אנומליה
פרסומיםשלפיהחקיקההקיימת)חוקהגנתהפרטיות/חוקלשוןהרע(יוצריהפרסוםעצמואינם

 יכוליםבכלללהידרשלהסיר!
הצעתהחוקאינהמתמודדתבצורהנכונהעםההיבטהטכנולוגישלמהשהיאמבקשתלהשיג, .ג

 לופייםופוגענייםפחותלהסדריםהמוצעיםבה.וניתןגםלהציעפתרונותח
היאנוגעתבסוגיהסבוכה .ד האירופי, אףשהצעתהחוקלכאורהמשקפתפסיקהשלביתהדין

שאףמדינהבעולם)למעטרוסיה(עדייןלאיצרההסדרחקיקתילגביה,ולאבכדי.ראוילהמתין
 וללמודמניסיונםשלאחרים.

הזכותהצעתהחוקמהווהחלקאחדב .ה הזכותלפרטיותלבין תצרףרחבהעוסקבמתחשבין
ומסודרת מקיפה עבודה לבצע ראוי כי מומחים טוענים זמן מזה הדיגיטלי. בעידן למידע
במשמעויותהמהותיות,הנורמטיביות,הפרקטיותוהמוסדיותשלהגנתהפרטיותבעידןהדיגיטלי

 ולאלהסדיראתהנושאטלאיםטלאים.

גםמנסחיההצעהרואיםבהטיוטהראשונית.דווקאבשלכךראוילהשקיעבהחשיבהידועליכי

נוספתבטרםתאושר.חוותהדעתהמפורטתמצורפתבזאת.אשמחלעמודלרשותךבכלענייןאו
הבהרה.


בכבודרב
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כוןהישראלילדמוקרטיהה,המראשתפרוייקטרפורמותבמדי



 



החוק פוגעת בזכות לחופש מידע ולחופש ביטוי ואיננה משקפת איזון חוקתי מתאים הצעת  .א

 בינן לבין זכויות אחרות

הצעתהחוקפוגעתבצורהקשהובלתימידתיתבזכותלחופשביטויובזכותלחופשמידעבכך .1

שהוא אמת לאמיתה ואינו שהיאמאפשרתלהסירקישוריםאלמידעהנמצאברשתהאינטרנט

כברכיוםזכאיכלאדםשהתפרסםמידעאודותיושישבולשוןהרעאוהפרת חוק כלשהי.מהווה 

 בפרטיות לאתרי–פגיעה צווים משפט בתי מעניקים כיום כבר המידע. את להסיר לדרוש

לשון איסור חוק לפי אסור מידע שהוא מידע חיפושלהסיר ומנועי חברתיות רשתות אינטרנט,

הפרט הגנת חוק לפי פדופיליההרע, ועד זדוניות )מתוכנות שונים פליליים חוקים לפי או יות,

 גם אבל, קישוריםוהסתהלגזענות(. חיפושלהסיר שחייבהמנועי ,1הפסיקההקיימתבישראל,

כלומרבפרסוםהמהווהעוולהמובהקת. הרע, שהיווהלשון לחלוטין הצעתעסקהבפרסוםשגוי

מבקשתלהרחיבאתהזכ ובכךהיאאיננהלמידע רחב יותרותלהסירקישוריםהחוקשלפנינו

 .זכות להסרת מידע חוקימעגנתזכותלשכחהאלא

הזכותלחופשביטויהיאאחתמןהזכויותהחוקתיותהמוכרותבשיטההמשפטיתשלנו,למרות .2

גם ימימה. מימים המשפט בתי בפסיקת הוכר כך יסוד. בחוק מפורש באופן מעוגנת שאיננה

לחוקיסודכבודהאדםוחירותו.7פרטיותהיאזכותיסודחשובהביותר,המעוגנתבסעיףהזכותל

ע"א מאז המשפט בבית המקובלת ההלכה פרט, זכויות שתי בין אופקי באיזון שמדובר אף

,היאכיבמקריםשבהםישניסיוןליצורמניעהמוקדמתשלביטוי)וזהואבנרי נ. שפירא /89214

ה הצעת של לאחרהמקרה בפיצוי או בענישה ולא מידע בהסרת למעשה העוסקת שלנו, חוק

שביטויכברנאמר(,ישלהותירמרחברבככלהניתןלזכותלחופשביטויגםעלפניהזכותלשם

,קבעביתהמשפטהעליוןפלוני נ. פלונית8954/11טובולפרטיות.בשנהשעברה,בענייןע"א

תוע בהם מקרים קיימים אם גם מןכי ספר להסיר יצווה המשפט ובית לפרטיות הזכות דף

הופכתאתהאיזונים המדפים,מכלמקוםמדוברבמקריםקיצונייםביותר.הצעתהחוקשלפנינו

 המקובליםבשיטהותפגעפגיעהקשהבזכותלחופשביטוי.

לפנותולבקשלהסירקישוריםלמידע, .3 נפגע" הצעתהחוקמאפשרת"לכלאדםהרואהעצמו

)"האםאדםסבירהיהרואה אובייקטיבי שלפגיעה,ולאמבחן סובייקטיבי כלומרמאמצתמבחן

לבין ביטוי לחופש הזכות בין באיזון העוסקת בפסיקה המקובל המבחן שהוא פגיעה?"( בכך

הזכותלפרטיותולשםטוב,בדיניהגנתהפרטיותובחוקלשוןהרע.ברורהואשכלאדםשחטאאו

תשליליתיראהעצמונפגעמפרסוםאודותיו.האםבשלכךמוצדקלמנועגישהאלשזכהלביקור

המידע?בנוסף,ההיסטוריההמשפטיתמלמדתכימתןזכותלדרושהסרהגוררתבמקריםרבים

באינטרסהציבורבמידעחופשיובזכותלחופשהמידעוהדיבור.ניצוללרעהשלהזכות,ופוגעת
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הצעתהחוקמידעשבעט .4 בסעיףלפי ניתןיהיהלבקשהסרההוא"מידעאישי"כהגדרתו 7יו

נתוניםעלאישיותושלאדם,מעמדוהאישי,צנעתאישותו,מצבלחוקהגנתהפרטיות.המדוברב"

וכןב"כלפרטהנוגעלחייוהאישייםבריאותו,מצבוהכלכלי,הכשרתוהמקצועית,דעותיוואמונתו"

צעתהחוקמאמצתאתההגדרההקיימתבחוקהגנתהפרטיותשלאדםושישבוכדילזהותו".ה

 פיקוח על מאגרי מידע שיש בהם מידע אישי, ומיועדים לאפשר לאדם שפרט מידע לגבי

אבל,זואיננהההגדרההמתאימהלאיזוןלדרוש את עדכונו. –המופיע לגביו במאגר איננו נכון 

לחוקהגנתהפרטיות,2זומופיעהבסעיףביןהזכותלפרטיותלביןהזכותלחופשביטוי!הגדרה

בשוםשלבאינוקובעכיאסורלפרסםמידעעלאישיותושל2הקובעמהיפגיעהבפרטיות.סעיף

פרסומושלעניןהנוגעלצנעתחייואדם,מעמדוהאישיאוהכשרתוהמקצועיתאלארקמגןעל"

אולהתנהגותוברשותהיחיד".כלומר,האישייםשלאדם,לרבותעברוהמיני,אולמצבבריאותו,

 לטובת ביטוי ולחופש מידע לחופש הזכות חסימת על מדברת החוק זכות פרטיות הצעת

 מורחבת, שחוק הגנת הפרטיות עצמו איננו מוצא לנכון להגן עליה. 

קישורים .5 להסרת צווים מתן על להחליט המשפט לבית הסמכות את מעניקה החוק הצעת

 חיפושלפי עלולהלמנועי "ישקולביתהמשפטאתמידתהפגיעהשנגרמהאו הבא: הקריטריון

להיגרם עלולה או שנגרמה הפגיעה לעומת האישי המידע מפרסום כתוצאה למבקש להיגרם

לענייןהציבוריכתוצאהמהסרתובהתחשב,ביןהשאר,בזהותושלהמבקשובאופיוורגישותושל

א יוצרתקושי שלהמבקשהיאגורםשישהמידעהאישי".הגדרהזו זהותו בקביעהמתי פריורי

לשקולאותו)האםדווקאאישיותציבוריתשיכולהלהיפגעיותרמפרסוםמבויךמצדיקהמתןצו,

אדםפרטי?האםישקשרלחששמפגיעהבפרנסתושלאדם,כשמדוברבצורךליידע–אוההיפך

במההיאמוסיפהעלההגנההקיימתבסעיףאתהציבורלגביכךשהואעובדגרוע?(.מעברלכך,

לחוקהגנתהפרטיותהקובעתכיהגנהטובהבמשפטפליליאואזרחיבנוגעלפגיעהבפרטיות18

ובלבדשאםהיתההפגיעהתהיה"אם אותהבנסיבותהענין, המצדיק ציבורי בפגיעההיהענין

רסוםאמיתי"?אםהצעתהחוקהפרסוםלאהיהכוזב.בהנחהשמדובראכןבפ-בדרךשלפרסום

אינהמחדשתדבר,מדועלהוסיףאפקטמצנןנוסףעלהזכותלחופשביטוי,באמצעותאפשרות

לפנותלבתימשפט?

לכן,תוצאותיהשלהצעתהחוקעשויותלהיותמניעתגישהוצנזורהשלמידע,רקבשלהיותו .6

פרטיותאולפיחוקאיסורלשוןהרע.ולאבשלהיותובלתיחוקילפיחוקהגנתה–בלתימחמיא

במנועי ואף גוגל דוגמת חיפוש במנועי חיפוש תוצאות של לעיוות להוביל עשויה החוק הצעת

חיפושפנימייםבאתריחדשות.טלודוגמאשלפיהבעלמקצועידרושלהסירחוותדעתשליליות

מנקודתראותשלהאיזוןביןהזכותבשלכךשיראהעצמונפגע.האםזוהיתוצאהרצויה–עליו

 מידע למציאת האינטרנט ברשת הרחבים השימושים לפרטיות? הזכות לבין ביטוי –לחופש

ציבורועדלמידעעלרופאשנתבעבתביעתרשלנותרפואית מחיייביםמתן–ממידעעלנבחרי



 

רופ שבו מצב ליצור רוצים איננו למידע. הגעה של האפשר ככל רחבה לדרושאפשרות יוכל א

להסירפרסומיםכאלה,בדיוקכמושאיננורוציםשנבחרציבורישכתבאתעברו,וכמוהו,להבדיל,

 פושעימיןאוגזענים.

 .7 להדגישכי ולאלהעדיףראוי לזכותלפרטיות, הזכותלחופשביטוי בין לאזן בצורך ישהיגיון

גםתורתהמשפט כאמור, זו, השניה. פני הצעתהחוקאפריוריתאחתעל המקובלתבישראל.

איננהראויהדווקאמשוםשאינהמעניקהלביתהמשפטכליםקונקרטייםדיים.כליםכאלהיכלו

להיות,למשל:חלוףזמןממושךמאזהפרסוםהמקורי;דיווחעלעונשמאסרשחלףזמןרבמאז

יננהמעניקהכליםשהתקיים;מעשיםשעשהאדםבעודוקטין.הצעתהחוקבמתכונתההנוכחיתא

ממוקדים.החיסרוןשבמתןשיקולדעתכהרחבלביתהמשפטהואביצירתמרחבגדולמידישל

פסיקה,ללאתורהאחידה.ישלהימנעככלהניתןממצבשבומידעהנמצאבמרחבהציבוריבאופן

המשפט.חוקי,יכוללהיותמוסרעלידירשויותהמדינהבצורהשרירותית,גםאםמדוברבבתי



הצעת החוק בעייתית משום שהיא פונה אל מתווכים במקום לפנות אל מקור הפגיעה  .ב

 בפרטיות: המפרסם עצמו. 

הצעתהחוקיוצרתאנומליהבכךשהיאעוסקתאךורקבמנועיחיפושולאעוסקתביוצרהמידע .1

אםמידעמסוייםנתפסכפוגעני,ישבראשובראשונהלפ מלמדכי נותאליוצרהמקורי.ההיגיון

כלשהו בפורום או חברתית ברשת פוסט שפרסם פרטי אדם תקשורת, כלי זה )יהא המידע

וכיו"ב(,ולתבועממנולהסיראתהמידע.רקאםהלהלאאותר/סירבלהסיר/לאיכוללהסיראת

למידע" קישור ב"הסרת בחרה החוק שהצעת אלא, חיפוש. מנועי אל גם לפנות ראוי המידע,

רתהמידעעצמו.זוהיאינה״הזכותלהישכח״)שכןהמידעאינומועלםמהאינטרנט(במקוםבהס

 אלארק״הזכותלאלהופיעבמנועיחיפוש".

את .2 יצר הוא לא שהרי הנורמטיבית, ברמה בעייתית היא מתווך גוף על האחריות השתת

ולנסיבותפרסומו, למקורו הבנהביחסלהקשרולפשרשלהמידע, לו אין וכלללאברורהמידע,

שנכוןלאפשרלו,כגוףבעלאינטרסיםמסחריים,להיות"צנזורעל"שלרשתהאינטרנט,המכריע

 בשאלותשלאיזוןביןהזכותלחופשביטוילזכותלפרטיות.

בסופושלדברהצעתהחוקיוצרתאנומליהבלתיאפשרית.כפישנכתבלמעלה,היאמרחיבה .3

בעודשהיאמותירהאתמאדאתטווחהמקריםשבעטיים יהיהלדרושהסרהשלקישור, ניתן

 המקורי. המידע יוצרי לגבי הפרטיות הגנת בחוק הקיים כך, ניתן יהיה לדרוש הסרת המצב

 קישור אל מידע כשאין שום עילה לדרוש את מחיקת המידע עצמו!

 

 



 

 הצעת החוק בעייתית בשל האפשרות לעקוף אותה טכנולוגית .ג

ג .4 על האחריות לאחרהשתת נטען שלמשל כפי טכנולוגית, מבחינה גם בעייתית מתווך וף

 האירופי המשפט בית של באירופה,–הפסיקה גוגל של החיפוש ממנוע הקישורים יוסרו אם

ישלשער, כוונה, הרי אין ארצותהברית. גוגל דרך למשל יהיהלחפשבדרכיםאחרות, אפשר

 לייצרחומתאשביןישראללביןשארהעולם.

תמידיימצאו–יתרהמזאת,כפישהדברקייםבדיוןביחסלצוויאיסורפרסוםבעידןהדיגיטלי .5

האנשיםוהפעיליםהחברתייםשיפיצואתצילומיהמסךשלהמידעהחסרוייצרוקישוריםחדשים,

שלפנינו החוק הצעת חיפוש. מנועי דרך ולא החברתיות, הרשתות דרך יופץ שהמידע וכמובן

הקושיהטכנולוגידווקאמשוםשהיאעוסקתרקבהסרתתוצאותממנועיחיפוש,ללאמגדילהאת

 המידע פורסם שבהם המקוריים מן–שהדפים ספר להסיר מישהו בדעת עולה האם יוסרו.

הקטלוגשבספריהמבלילהורידאתהספרמהמדפיםתחילה?בסופושלחשבוןתוצאהאפשרית

יןמישיודעלהגיעלמידעשאיננומופיעבמנועיהחיפוששלהצעתהחוקתהיההעמקתהפערב

 לביןמישאינויודעותלויבהם.

שלפרופ' .6 הצעתו כגון קיימותחלופותפוגעניותפחותלדרישהלהסרתקישורים, נזכיראךכי

לדרוש לנפגעים לאפשר הרווארד, מאוניברסיטת וטכנולוגיה למשפט מומחה זיטריין, ג'ונתן

 .2ריםפוגענייםולהסירםמעמודתוצאותהחיפושהראשון,במקוםלהסירםלגמרי"לקבור"קישו

 

הצעת החוק מבקשת לכאורה לאמץ פסיקה של בית הדין האירופי אך עושה זאת בצורה  .ד

מרחיבה יתר על המידה, ויש לעשות עבודת תשתית רחבה בנוגע לזכות לפרטיות בעידן 

 טיים בחקיקה. הדיגיטלי בטרם באים להסדיר היבטים קונקר

 .1 ,שעיגנהאת"הזכותלהישכח",2014פסיקתביתהמשפטהגבוהשלהאיחודהאירופיממאי

מדיניות, עוררהמחלוקתציבוריתקשהבקרבקובעי ושלמעשההיוותההשראהלהצעתהחוק,

פקטו,שתאפשרלחסוםמידעחשוב-משפטניםואנשיטכנולוגיה.נטעןכיהיאתהווהצנזורהדה

אנ משפטניםעל אפילו הרשת". של התוכן ל"אחראית מסחרית חברה הופכת שהיא וכן שים,

קנדים,ששיטתהמשפטהמאזנתשלהםדומהיחסיתלשלנו,קבעוכייהיהקשהלאמץחוקדומה

לפסיקההאירופיתבקנדה.אלא,שכדאילזכורכיבהצעתהחוקשלפנינוישהרחבהרבהמזושל

לארלבנטי,הולםאומעודכן,ולכןפגיעתהבזכותלביטויולמידערחבהביתהדין,שדיברעלמידע

 אףיותריותר.

                                                             

2 Jonathan Zittrain, Don’t Force Google to “Forget,” N.Y. TIMES, May 14, 2014, http://nyti.ms/1gppWAR. 
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חקיקהישראליתתהפוךאתישראללמדינההראשונהשמסדירהבחוקאתהעניין. .2 למעשה,

מאד עמדות וקיימות שנים כמה כבר בתהליך נמצא באירופה פרטיות בנושא החקיקה שינוי

המידעהשונותלגביהחקיקההרצויה.דו"חשלביתהנבחריםהבריטימגוונותביןרשויותהגנת

 ביולי לאפשרות20143שפורסם האירופי, המשפט בית לפסיקת תקיפה די התנגדות ביטא

 היישוםשלהולעיגוןהזכותלשכחהבחוק,מטעמיםשלהגנהעלחופשהביטויוחופשהמידע.

הופכתאתהזכותלהישכחלחוק.יתרהמזאת,ישראלאיננהצריכהלהיותהמדינההראשונהש .3

ואחרים  משפטיים כלים אלה בימים בוחנת המשפטים, שרת ידי על שמונתה ארבל, וועדת

מקוםלקידוםחקיקהפרטיתבהיבט אין ברשת. להתמודדותעםפרסומיםפוגענייםו"שיימינג"

ב מדובר תחילה. השוניםנבחנו שצדדיו מבלי הנושא, של אחד צדדיםמגווניםהנוגעיםנקודתי

וערכיםלסוגיותשלפרטיות,שלצוויאיסורפרסוםגםמטעמיםנוספים,ושלאיזוניםביןשםטוב

נוספים ציבוריים לבין לסוגיותחשיבות התייחסות גם נדרשת ברשת. החופשי המידע שצף

ירכשומומחיותמוסדיות,כגון,למשל,האםראוילהמליץעלמותבמיוחדבביתהמשפטששופטיו

 ייחודיתבתחומיםשלטכנולוגיהוזכויותאדםואשריהיהמסוגללהעניקסעדמהירלנפגעים.

 .4 מיסודו. תיקון וטעון מאד מיושן הישראלי הפרטיות הגנת עבודהחוק נעשתה לא היום עד

מקיפהומסודרתבמשרדהמשפטיםכדילהציעתיקוניםלחוקזה.החוק,כפישכתבבעבראחד

המ איננו רביה, חיים עו"ד בתחום, מודרנית,ומחים פעילותמשקית של הצרכים על עונה אינו

המסתמכתיותרויותרעלמידעמדויקומפולח.נדרשיםהיוםבחינהושינוימהותישלחוקהגנת

ניסיונותלייצרחקיקהטלאים השעהונסיבותהחייםבישראל. שיהלוםאתצורכי כדי הפרטיות,

 על טלאים הקורסת החקיקתית התשתית מקדמית–גבי עבודה לעשות ומוטב ראויים אינם

 מעמיקהבטרםפוגעיםבזכויותאדםכהרגישות.



 

                                                             

3 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/40/40.pdf 


