
 

 2020 יולי                                                 טכנולוגיות מידע ופרטיות מעו"דכן

  תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות

 לקוחות וידידים נכבדים, 

 שונותמבקש לעדכן הגדרות אשר  1"(התזכיר)" לתיקון חוק הגנת הפרטיות, פורסם תזכיר הצעת חוק 2020ביולי  23ביום 
ההסבר של דברי לפי  ידע בישראל.מרישום מאגרי ה צמצם את חובתלו "(החוק)" 1981-בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

מכלול  .אשר יסדירו סוגיות שלא נכללו בתזכיר נוספים חוק לתזכיר זה צפויים להצטרף שני תזכירי ,משרד המשפטים
 . עשוי להוות שינוי משמעותי בסטנדרט הגנת הפרטיות בדין הישראלי, והשינויים המוצעים, אם וכאשר יתקבל

 תזכיר הצעת החוק לפרסוםהרקע והגורמים 

המוחזק באמצעים הן התאמת ההגדרות הקבועות בחוק הנוגעות להגנה על מידע אישי  –מטרת התזכיר היא כפולה  כאמור,
ולרגולציה העולמית בתחום  1996י המידע בחוק בשנת רשהתחוללו מאז נחקק פרק מאגלתמורות הטכנולוגיות  ,דיגיטליים

  .והן צמצום היקף חובת רישום מאגרי מידע בישראל ;(""GDPRבדגש על החקיקה האירופאית ) ,הגנת המידע

האחד ירחיב את סמכויות  :הצפויים להתפרסם תזכירי חוק נוספים התזכיר מתייחס לשניהאמורים, השינויים המוצעים בצד 
ירחיב את הבסיסים המשפטיים המותרים לעיבוד מידע, מעבר והשני  2;הפיקוח והאכיפה של הרשות הגנת הפרטיות

בנוגע למידע פרטי  לנושאי המידעירחיב את רשימת הזכויות המוקנות להסכמת נושאי המידע והסמכה בחיקוק, ולצד זאת 
 שימוש.בו עושים ש מישל  יהםאודותיהם ואת חובותשנאסף 

ישראל נהנית כיום ממעמד של מדינה המבטיחה רמת הגנה ת הנציבות האירופיברקע הדברים, נזכיר כי על פי החלטת 
מעמד זה מקנה לה יתרונות ניכרים בהסדרים הקשורים להעברת מידע  (.Adequacy decision)נאותה על מידע אישי 

לתוקף, ברור לכל כי הדין בישראל אינו עומד בסטנדרטים האירופאיים,  GDPR-אישי ממדיניות האיחוד. משנכנסו הוראות ה
וכי במוקדם או במאוחר תעלה לדיון שאלת ה"נאותות" של הדין הישראלי. ההסדרים המוצעים בתזכיר )ובתזכירים הצפויים 

 אחריו( עשויים לסייע לישראל לשמר את המעמד המיוחד המוקנה לה כיום.

 בחוק המופיעים מונחים של הגדרות שינוי

באופן  ,המוחזק באמצעי דיגיטליגנה על מידע אישי לההכלולות בחוק ומתייחסות  הגדרותמספר מציע שינויים ב התזכיר
 ותהמרכזיההגדרות מבין . GDPR-ה הוראותאת הן ו החוקאת ההתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו מאז נחקק  הן שיהלום

 :ותניתן למנות את הבא תזכיר לשנותהמציע  ןאות

מוגדר נכון להיום , (העוסק בניהול מאגרי מידע ממוחשבים) חוקפרק ב' לב ימונח זה, אשר מהווה מונח יסוד – "מידע" .1
נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו כ"

כ"נתון הנוגע לאדם מזוהה או לאדם הניתן ". התזכיר מציע להרחיב את ההגדרה האמורה ולראות ב"מידע" ואמונתו
  לזיהוי, במישרין או בעקיפין, באמצעים סבירים, לרבות מספר זהות, מידע ביומטרי, וכל נתון מזהה ייחודי אחר". 

ום סוגי מידע רבים, לרבות כאלו שיכולים להיות מדובר בהרחבה משמעותית של תחולתו של פרק ב' לחוק, שכן נכון להי
מזוהים או משויכים לאדם מסוים, לא נכנסים לגדרי ההגדרה הקיימת שמבוססת על קטגוריות מוכתבות מראש של 

היכולת לזהות אדם מסוים, ולא מגבילה את עצמה לקטגוריות  –המידע  מבוססת על מאפיינימידע. ההגדרה המוצעת 
תאמץ למעשה את  הפרשנות המרחיבה שניתנה למושג זה בפסיקת בתי , ההגדרה החדשה מידע מסוימות. בכך

  סוגי מידע רבים שכיום לא מוגנים לפי פרק ב' לחוק. תכסהניטרלית מבחינה טכנולוגית, ו המשפט, תהיה

                                                 
: ר החקיקה הממשלתינגיש באתמשרד המשפטים  םהמלא שפרסתזכיר החוק  1

https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdRNXQA3 
 .קודמה וטרם ראשונה בקריאה שעברה 2018-ח"התשע(, אכיפה( )סמכויות 13' מס)תיקון  הפרטיות הגנת חוק להצעת כהמשך הנראה ככל 2

https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdRNXQA3
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"מידע  , ושתחליף את ההגדרה הנוכחית שלבחוק לשלב שמוצע חדשה בהגדרה מדובר – "מידע בעל רגישות מיוחדת" .2
 גנטי מידענפשי,  או, מידע רפואי אדם של ומידע על צנעת חיי יכלולבעל רגישות מיוחדת  מידעפי התזכיר,  על. רגיש"

נתוני מיקום ותעבורה, על עברו הפלילי של אדם,  מידעפוליטיות,  דעותמידע על מידע על גזע או מוצא, , או ביומטרי
 רשאי לקבוע.יהיה ע על הרגלי צריכה ומידע נוסף ששר המשפטים מידע על נכסיו ומצבו הכלכלי של אדם, מיד

שם, מען ודרכי רק כל אוסף של מידע הכולל  בהלכלול  המציע ,הגדרת מונח זה הורחבה גם היא בתזכיר – "מאגר מידע" .3
בהם כדי ללמד על מידע נוסף. תכולתו הרחבה של מונח זה נעוצה בעובדה כי במציאות הטכנולוגית  ישהתקשרות אשר 

 "מידע נוסף" מכל פריט מידע אפשרי.על ניתן ללמוד המוכרת לנו 

בניגוד לנוסח החוק הנוכחי, בו המונח "בעל מאגר מידע" אינו מוגדר, ואילו המונח  – "בעל מאגר מידע", "מחזיק" .4
להגדיר לראשונה את "בעל מאגר מידע" תזכיר החוק מבקש משמעי ונתון לפרשנות, -"מחזיק" מוגדר באופן שאינו חד

במסגרת התקשרות "מחזיק" את כל מי שמשתמש במידע ככמי שמחליט איזה מידע לאסוף וכיצד להשתמש בו, ואילו 
עם בעל מאגר מידע. ההגדרות המוצעות מבהירות את חלוקת האחריות בין בעל מאגר מידע לבין מחזיק, וצפויות להפיג 
את העמימות באשר לשאלה מי עולה כדי "מחזיק" במאגר מידע. גם כאן, ההגדרות קרובות מאוד למונחים השגורים 

controller ו-processor בש-GDPR. 

החוק הנוכחי, "שימוש" במידע מוגדר כ"לרבות גילוי העברה ומסירה". הגדרה זו עמומה בנוסח  – "שימוש"-ו"עיבוד"  .5
. ההגדרה המוצעת ל"שימוש", יחד עם ההגדרה במידעפרשנות באשר לסוג הפעולות העולות כדי שימוש ל ופתוחה

החדשה למונח "עיבוד", כוללת פעולות נוספות, דוגמת איסוף, אחסון, עיון, ארגון, תיקון, השלמה, אחזור ומחיקה של 
 .GDPR-שנמצא בלב הוראות ה processingמידע. הגדרה רחבה זו עולה בקנה אחד עם המונח 

 המידע מאגרי רישום חובת צמצום

וכן  (כל מספר של אנשים)ביחס למידע הכולל "מידע רגיש" מאגר יש לרשום בפנקס הפומבי  הנוכחיחוק שעל פי הד בעו
את חובת הרישום האמורה  התזכיר מציע לצמצם, )ביחס לכל סוג של מידע( רשומות 10,000מעל  שיש בומאגר מידע 

הנוספים אחד מהתנאים ואשר מתקיים לגביהם  אנשים 100,000אותה רק על מאגרי מידע המכילים מידע על מעל  ולהחיל
 הבאים:

 מטרתו העיקרית של המאגר היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר. .1
 מאגר המידע מכיל "מידע בעל רגישות מיוחדת". .2
 אנשים אשר לא נמסר על ידיהם/בהסכמתם. המאגר כולל מידע על .3
 המאגר הוא של גוף ציבורי. .4

מדובר בצמצום משמעותי מאוד של חובת הרישום הקיימת לפי החוק בנוסחו כיום, ועסקים רבים שמאגרי המידע 
להציע  משרד המשפטיםהסיבה המרכזית בעטיה בחר  שלהם נרשמו לא יידרשו עוד לנהל רישום של מאגר המידע.

נמוכה במיוחד, זאת מאחר  היאצום חובת רישום מאגרי המידע, היא שהאפקטיביות והרלוונטיות של ההסדר הקיים את צמ
שהחובות בו עמומות וכמעט בלתי ניתנות לאכיפה והיקפו הרחב מביא להקצאת משאבים לא יעילה של הרשות להגנת 

הרגישים ביותר  משאבי בקרה ופיקוח למאגריםההסדר החדש נועד לאפשר לרשות להגנת הפרטיות להקדיש הפרטיות. 
 . )סוג המידע( ואיכותית)מספר הרשומות( מבחינה כמותית 

 ההסדרים שהתזכיר אינו מתייחס אליהם

 במאגר מחזיק או מידע מאגר בעל ידי על בהם והשימוש, מידע מאגרי, למידע המתייחסות ההגדרות, כאמור
 פרק, למשל כך. ממוחשבים מידע במאגרי ושימוש בניהול העוסק, לחוק' ב פרק הוראות על בעיקרן חלות, מידע

זכויות  ואת, את חובת אבטחת המידע מידע במאגר ומחזיק מידע מאגר בעל של הסודיות חובת את כולל לחוק' ב
 נושאי המידע לבקש לעיין במידע או לתקן או למחוק אותו אם אינו מעודכן.

לסוגיות היסוד בחוק הגנת  מתייחסנאסף באמצעים שאינם דיגיטליים ואינו חל על מידע שעם זאת, פרק ב' אינו 
 מהי פגיעה בפרטיות ומהם התנאים לאיסוף ושימוש חוקי במידע. –הפרטיות 

 להגדרתלחוק המגדיר מהי פגיעה בפרטיות, ואף לא  2לא מציע שינויים לסעיף  התזכירכי , יש לשים לב אם כן
. בנוסף, ההגדרה היקפהאלה נמצאות בליבה של הזכות לפרטיות ובמידה רבה מגדירות את  סוגיות. "הסכמה"

 היקף על משפיעה ואינה)פרק מאגרי המידע( הרחבה המוצעת למונח "מידע", חלה גם היא רק על פרק ב' לחוק 
 בסעיף מופיעה" אדם של הפרטיים ענייניו על"ידיעה  המונח, למשל. כך בכללותה בפרטיות פגיעה של ההגדרה

 ונתון עמום, מוגדר בלתי נותר, בפרטיות פגיעה המגדירים העיקריים הסל מסעיפי אחד את ומהווה לחוק( 9)2
 .שונות לפרשנויות

 הנובעות מתזכיר הצעת החוקמשמעויות ה

ככל שהתזכיר יאושר בסופו של דבר  לדבר חקיקה מחייב,של התזכיר צפויה עוד דרך ארוכה עד להפיכתו שהגם 
יהיה בכך כדי להרחיב באופן ניכר את גבולות הגזרה של פרק מאגרי המידע בחוק הגנת הפרטיות ולהחיל אותו 
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לפרסם תזכירי חוק  על כוונתו גם על פעולות שעד היום טרם נכנסו בגדרי החוק. הצהרת משרד המשפטים
אפשרות הסדרים מהותיים נוספים כפי שפורט לעיל, מסמנת נוספים שיעסקו בזכויות אכיפה מוגברות ובשינוי 

 .לסטנדרט האירופאי םשינוי נרחב בדיני הגנת הפרטיות בישראל, באופן שיקרב אותל

 

מחלקת הסייבר וטכנולוגיות המידע במשרדנו עומדת לרשותכם בכל שאלה בעניין זה, ותשמח לסייע בחשיבה משותפת 
 יים.בדבר היערכות מראש לשינויים הצפו

 

 ידי ספיר שרון.-עדכון זה נכתב על

 

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

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

 adat@fbclawyers.com   6941320-03  עו"ד עמית דת

 orachum@fbclawyers.com  6941320-03 טוויג-עו"ד עמרי רחום

............................................................................................................................... 

כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול   חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו 
 newsletter@fbclawyers.com  -להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה   אוריון ושות'.
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