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 2021באוקטובר,  19

 לכבוד  

 ד"ר אביחי מנדלבליט,  

 היועץ המשפטי לממשלה,  

 משרד המשפטים 

 

 

 

 באמצעות דוא"ל 

   שלום רב,  

   שיידע אילאיסוף מת וריציבבכל יוזמה פרטיות ה השפעה עלתסקיר  חובת פרסום הנדון: 

 , כדלקמן:ושא שבנדוןבנ , אני מתכבדת לפנות אליך 1שם עמותת פרטיות ישראל ב

בהיקף חסר    מידע אישי  לאיסוף ואיגוםעדים למספר רב של יוזמות ופרויקטים    אנו  האחרונהבשנה   .1

   –. כך לדוגמה "(יוזמות לאיסוף מידע)להלן: "בגופים ציבוריים תקדים 

בין   .1.1 פרסם משרד הבריאות    7.10.21ביום  .  קופות החולים למשרד הבריאותשיתוף מידע רפואי 

לשיתוף מידע    FHIRלחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בעד הקמת תשתית  טיוטת מבחן  

. תשתית המידע שמשרד הבריאות מבקש להקים כולל  1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

בין קופות החולים לבין מטופלים,   והעברת מידע  ספקים, חברות מ"תעשיית החדשנות"  שיתוף 

 .  ומשרד הבריאות

בדבר  פרסם בנק ישראל טיוטת צו    15.7.21ביום  .  ידי בנק ישראל-על  יסוף מידע פיננסי פרטניא .1.2

הפיננסיים   הגופים  של  דיווח  לקוחותיהםחובת  של  ההוצאות  כלל  בעל  השנים  ,  חמשת  משך 

  לקוחות הבנקים, כולל פרטים מזהים של    מגופים פיננסייםלדרוש  הבנק  המידע שעתיד  .  האחרונות

באשראי, הוצאות באמצעי תשלום  משיכות מזומן, הוצאות  צריכה שלהם, כגון:  הבצירוף הרגלי  

 . , ועודאחרים )דוגמת יישמוני תשלומים(, היקף שימוש בשיקים

דוא" .1.3 האוכלוסיןהוספת  נייד למרשם  וטלפון  לגופים  ורסם  פ  11.5.21ביום  .  ל  פנייה  חוק  תזכיר 

( )שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן  2ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים )תיקון מס'  

חייב  התזכיר מבקש ל  2, אשר אושר באופן חלקי במסגרת חוק ההסדרים.2021-דיגיטלי(, התשפ"א

לו   שמלאו  תושב  קרי  דיגיטליים  ה  המעןפרטי  את  למסור    שנה,  16כל  דואר  כתובת  שברשותו, 

 .טלפון נייד מספר אלקטרוני ו 

פרסם משרד   17.1.21יום  ב.  תקשורתרד הידי מש-עללקוחות  על הרגלי צריכה של  איסוף מידע   .1.4

על הרגלי הצריכה  מידע  מחברות התקשורת  בדבר כוונתו לדרוש  התקשורת שימוע לציבור הרחב  

, היקף  שיחה בטלפוןבטלוויזיה, מספר דקות  ון: משך הצפייה  שדות מידע, כג  102, הכולל  מנויים  של

 . ועוד מהאינטרנט, מספר ממירי הטלוויזיה ך שנצרהמידע 

 
פרטיות ישראל היא עמותה רשומה, הפועלת במטרה לשמור ולקדם את הזכות לפרטיות בישראל. עם מייסדי העמותה נמנים   1

ובהם קידום מהלכים להתאמת החקיקה לאתגרי  מיטב המומחים בארץ בתחום הפרטיות. העמותה פועלת בהיבטים מגוונים  
, נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכות לפרטיות, עידוד וקידום יוזמות טכנולוגיות  21-הפרטיות של המאה ה

לחשיבות  ( והגברת המודעות  Privacy Enhancing Technologies-ו  Privacy by Designהמקדמות שילוב של פרטיות וחדשנות ) 
 הזכות לפרטיות בקרב הציבור הרחב בכלל והצעירים בפרט. 

-ו  2021הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  נכללה במסגרת  הצעת החוק   2
 הוחלט לפצלה להליך חקיקה רגיל., אך 2021-(, התשפ"א2022
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של    נרחב  עיבוד מטיבן    מחייבות,  ורטות במכתבנושאינן מפ   נוספותיוזמות  ו,  שמפורטות לעיליוזמות  ה .2

ללא    ותנעש איסוף מידע אף  יוזמות לה מ  חלק.  בישראלעל אודות כלל האוכלוסייה  רגיש ואינטימי מידע  

הבטיח  חר שבידו לורם א)ממונה הגנת הפרטיות או ג   יללא מינוי גורם אחרא   ,סמכות חוקית מפורשת

   .הפרטיות ואבטחת המידעהגנת ללא הסדרת היבטי ו  הול תקין(,ניחובת 

ונים  , הסיכאת ההשלכות  , עליו לשקול בהיקף נרחבורגיש  אסוף מידע אישי  מבקש לאשר גוף ציבורי  כ .3

הסמכות    יש לבחון אתעל הזכות החוקתית לפרטיות. בכלל זה,  פעילות עיבוד המידע  השפעות של  וה

לנהל את הסיכונים הכרוכים בעיבוד  שמה המידע נדרש, להתכלית , לאפיין את לאיסוף המידע החוקית

   המידע וכיו"ב.

וו  אנ  כן,  על .4 ו/או  בוע  קבמציעים לממליצים  מדיניות אבני יסוד ל  ,הנחיות מחייבותהחלטת ממשלה 

ריכה ופרסום של תסקיר השפעה על  עב  יבו, תחאישילאיסוף מידע    לפיה כל יוזמה  ,ציבוריתפרטיות  

  3.הפרטיות

ך ולנהל את  , להערילזהותשמאפשר לגוף שמעבד מידע  מתמשך  הוא תהליך  יר השפעה על הפרטיות  תסק .5

בעיב הכרוכים  אישיהסיכונים  מידע  נושאי  ובפרט  ,  וד  בפרטיות  לפגיעה  הסיכון  בתהליך    המידע.את 

  ילות עיבוד המידע של פעאופיין  את  באופן מתמשך    ןובוח ד  מתע  בורי הרלוונטי ציהגוף העריכת התסקיר,  

והמידתיות של    ידעמגרת התסקיר מתבצעת הערכה של הצורך בבמס. בנוסף,  תהליך זרימת מידע  ואת

, מניעת  בחינת חלופות להשגת המטרה)בכלל זה: הבסיס החוקי לאיסוף המידע,    פעילות עיבוד המידע 

וכיו"ב( חורג  למעשה  .  שימוש  הפרטיותתסעריכת  כך  על  השפעה  בקרה    כליכלשמש  עשויה    קיר 

 יבורי. צגוף הידי ה-פעילות עיבוד המידע עלחוקיות בחינת טכנולוגי ל-משפטי

כי בדומה  אנו ממליצים  במגזר הציבורי,  אישי  מידע  עיבוד  בתהליכי  ציבור  ה אמון  לשם הגברת    ף,בנוס .6

ודוח   פרסום  תלחוב רגולציה  ה  RIA ,4  טיוטת  על  השפעה  יפורסם  תסקיר  הצפרטיות    יבור להערות 

ה אוספת ומעבדת  ויאפשר שקיפות מלאה באשר לאופן שבו המדינ  ציבורבמסגרת תהליך של שיתוף  

אזרחים אודות  על  אישי  ל  .מידע  בתסקיר  דוגמה  למצוא  ניתן  הדיגיטל    ךער ש הוולונטרי  כך  משרד 

 5זכויות הלאומי. במנוע ההלאומי 

 סדרת ההשעה דוחקת והצורך ב,  גופים ציבוריים בעת האחרונהריבוי היוזמות לאיסוף מידע בלאור   .7

היועץ  אינו סובל דיחוי. אנו מקווים כי    –  רגישמורכבים של איסוף מידע פרויקטים  ב  פרטיותההיבטי  

   בהקדם.  בעניין זהו יפעל, ייעוץ וחקיקה מחלקת והמשפטי לממשלה 

 

 בכבוד רב,  

 

 עו"ד נעמה מטרסו  

 מנכ"לית, פרטיות ישראל )ע"ר(     

 

 
 "( מדריך הרשותלן: " )לה 2021, אוגוסט מדריך עזר מתודולוגי - תסקיר השפעה על הפרטיות הרשות להגנת הפרטיות,   3
 ( 23.12.2008" )ותיקון החלטת ממשלה  OECD-יישום המלצות ארגון ה  -רגולציה חכמה  "  34-ל הממשלה ה ש  4398החלטה מס'   4
 3.3.21, תסקיר השפעה על הפרטיות במנוע הזכויות הלאומי 5
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 העתק 

 , משרד המשפטים מר גדעון סער, שר המשפטים

 חוקתי(, משרד המשפטים -)ציבורי עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 ד"ר שלומית וגמן, עו"ד, מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים 
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