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 לקוחות נכבדים, 

פרסם איגוד האינטרנט הישראלי דו"ח בדבר פרטיות ילדים לאחרונה 

הדו"ח מתייחס הן למצב המשפטי הקיים )בישראל  1.ברשת האינטרנט

ובעולם( בנוגע לפרטיות ילדים ברשת האינטרנט והן להמלצות לשינוי הדין 

-, התשמ"אים לרבות נוסח הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיותהקי

ההמלצה העיקרית בדו"ח היא להכיר  ."(חוק הגנת הפרטיות)" 1891

קטינים ולהגביל הנתונה ללפרטיות חודיים של הזכות יהי יםבמאפיינ

 .שנאסף אודות קטיניםהשימוש במידע אישי אפשרויות באופן ניכר את 

 דין הישראליהגנה על פרטיות ילדים ב

דיני הגנת הפרטיות בישראל אינם מתייחסים באופן מפורש לזכות 

קטינים, והדין לגבי פגיעה בפרטיותם של קטינים נגזר הנתונה ללפרטיות 

מדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. כך, כמו גם מהדין הכללי 

טיותו של האיסור הכללי בחוק הגנת הפרטיות, קובע כי לא ניתן לפגוע בפר

לבצע אינם כשירים  ככלל אדם ללא הסכמתו. בעניינם של קטינים, אשר

לפי חוק הכשרות ) פעולות משפטיות ללא הסכמת הוריהם

בפרטיותם כפופה למעשה  הרי שפגיעה, (1891-והאפוטרופסות, התשכ"ב

כל לטעון לבטלותה של ניתן  ,זוכהסכמה אם לא ניתנה  .להסכמת הוריהם

. ואולם, חוק הכשרות הקטין לשימוש בפרטיו האישייםן הסכמה שנת

פעולות שקטינים של ביטול זכות ההמשפטית והאפוטרופסות קובע סייג ל

סייג זה פותח פתח רחב לפרשנות משפטית  .באותו גיל מבצעים דרך קבע

בדבר היקף ההסכמה שקטינים, בגילאים שונים, נוהגים לתת ביחס 

 בכלל וברשת האינטרנט בפרט. לשימוש במידע האישי שלהם

בצד הוראות הדין הכלליות בדבר הגנת הפרטיות, קיימים מספר הסדרים 

מפורשים המתייחסים לפרטיותם של קטינים ולהגנה עליהם. כך למשל, 

חינוכי פרטים אודות במוסד נאסר על מי שמקבל מתוקף תפקידו 

פרסום חל איסור על  ;או להשתמש בהםאלו לפרסם פרטים  ,תלמידים

 פרטים מזהים של קטין בהקשרים שליליים הנוגעים אליו ישירות או 
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רסום תמונתו של לקרובי משפחתו )דוגמת ניסיון התאבדות, שימוש בסמים ועוד(; חל איסור על פ

קטין שטרם מלאו לו חמש שנים וקיימים כללים מפורשים )הן מכוח תקנות עבודת הנוער )העבדת 

והן מכוח אמנת הרשות השנייה בדבר השתתפות ילדים  1888-בפרסומת(, התשנ"טילד בהופעה או 

ת מסחריות לגבי השתתפותם של קטינים בתכניות טלוויזיה, בפרסומות ובהופעובתכניות טלוויזיה( 

 אחרות.

 הצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות ביחס לפרטיותם של קטינים

התייחסות מפורשת  כך שיכלולחוק הגנת הפרטיות לתקן את אחת ההצעות העיקריות בדו"ח היא 

מוצע להטיל חובות  ,ראשית :, תוך פירוט הסדרים מתאימים לשם כךלהגנה על פרטיותם של קטינים

הסכמה הקשים לאסוף מידע אישי אודות קטינים, וזאת כדי להבטיח כי על גופים המב מיוחדות

. כך, למשל, מוצע לחייב עומדת בקריטריונים שנקבעו בפסיקה ל"הסכמה מדעת" ניתנה לאיסוף זהש

ליהם היא מופנית, לפרסם באופן המתאים לגיל הקטינים או את אוסף המידע לנסח את בקשת

אזהרה בדבר הפגיעה האפשרית בפרטיותם והשלכותיה, להפריד בין בקשת איסוף המידע לבין בקשת 

ברר האם אכן ניתנה ההסכמה ולהשקיע מאמצים סבירים כדי ל העברת המידע לצדדים שלישיים

רק  11לגיל , מוצע לאפשר איסוף מידע על קטינים מתחת שנית. הנדרשת לשימוש באותם פרטים

 פרסומותמשלוח בהסכמת הוריהם ולאסור על שימוש במידע הנאסף עליהם לצרכי דיוור ישיר או 

, לדרוש עצמו ולכל אדם מטעמו קטיןל, מוצע לאפשר שלישית. מסחריות המיועדות לקטינים עצמם

נה , לרבות בקשה של בגירים לביטול הסכמה שניתאת ביטול ההסכמה שנתן לאיסוף מידע אודותיו

פגיעה מכוונת במקרה של, מוצע להכפיל את העונשים הקבועים בחוק רביעית. בהיותם קטינים

בפרטיותם של קטינים ולהכפיל את הפיצוי ללא הוכחת נזק שניתן לפסוק לטובת קטין שפרטיותו 

 הופרה.

 סיכום

. לפי הדין פרטיותם של קטינים סוגיית ההגנה על של לקדם הסדרה מפורשתמטרתו של הדו"ח היא 

הקיים, יש חוסר ודאות באשר להיקף ההגנה על פרטיותם של קטינים, לתוקפה של הסכמתם לאיסוף 

על ידי גופים  ביחס לשמם, תמונתם ואישיותם המתבצעותמידע אישי עליהם ולפעולות שונות 

הרגולציה תואמות את ההצעות המובאות בדו"ח לל, ככ. מסחריים בכלל, וברשת האינטרנט בפרט

וכן את  1119שנת במהלך החדשה בדבר הגנת הפרטיות במדינות האיחוד האירופי, שתיכנס לתוקפה 

נדמה  .בארצות הברית Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)-הוראות ה

הנובעת, בין היתר,  ,ודאות הקיימתהו-הסרת איתביא ל גם בישראל שהסדרה מפורשת של תחום זה

בהיעדר הסדרה כזו, מוצע  .החל בישראל לדינים בשיטות משפט מקבילות ןמההבדלים בין הדי

 לחברות האוספות, מעבדות ועושות שימוש מסחרי במידע אישי אודות קטינים לנקוט משנה זהירות

 .בפעולות אלה

 טוויג-ידי עו"ד עמרי רחום-עדכון זה נכתב על

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם ומדיםע אנו

 :ניתן לפנות אלמידע נוסף ל
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 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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