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 2022ביולי  10
 י"א תמוז תשפ"ב

 לכבוד
 

 שר המשפטים, גדעון סער
 מיארה-היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב

 המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי
 חוק ומשפט, הכנסת ח"כ גלעד קריב, יו"ר ועדת החוקה

 עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות

 באמצעות הדוא"ל 

 שלום רב, 

 הנדון: יוזמת משרד המשפטים לתקנות הגנת פרטיות ביחס למידע אירופי בלבד

לפרטיות מתחומי המשפט, מדעי החברה והמדינה והטכנולוגיה, פונים ופונות אליכם ומומחיות הח"מ, מומחים 
על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים  7.7.2022מחדש את היוזמה שהוצגה ביום חמישי, לבחון 

והרשות להגנת הפרטיות לקבוצה של עורכי דין מהמגזר הפרטי, להתקין תקנות שיגנו על מידע אישי של תושבי 
 האיחוד האירופי, שיועבר לישראל.

שמידע נושאי מידע (האנשים לגביהם נאסף המידע), היוזמה המתגבשת מבקשת להוסיף ארבע זכויות לטובת 
. בכך, מבקש משרד המשפטים ליצור שתי רמות שונות , ולהם בלבדמהאיחוד האירופיעל אודותיהם מתקבל 

של הגנת הפרטיות: הגנה גבוהה וחזקה לאזרחים זרים שאינם נמצאים כלל בישראל, והגנה נחותה לאזרחי 
הגנה פחותה לישראלים פוגעת בזכות החוקתית לפרטיות ובעקרון השוויון. הגנה יתרה לזרים ומדינת ישראל. 

 בנוסף, יוזמה כזו מעלה קשיים רבים ביישום.

) שניתן adequacyבדיקת האיחוד האירופי את מעמד הנאותות ( –אנו מבינים היטב את ההקשר של ההצעה 
לתה תהיה פגיעה קשה בעסקים . אכן, הכרה זו חשובה מאוד למשק הישראלי, ושלי2011לישראל בשנת 

ישראלים שיש להם פעילות באיחוד האירופי, גורמי מחקר ושלטון, כמו גם למעמדה המדיני של ישראל. עם 
זאת, ההחלטה להעדיף אזרחים אירופיים באירופה על פני אזרחי המדינה ותושביה שנמצאים כאן, בלתי סבירה 

 דינה את דיני הפרטיות.ומקוממת. זו תוצאה של הזנחה ארוכת שנים של המ

תקנות, אנו   ככל שמשרד המשפטים אינו רואה קושי בהענקת זכויות וביצירת הסדרים ראשוניים בדרך של
דורשים שהזכויות שמבקש המשרד להוסיף בתקנות, יחולו על כלל נושאי המידע, גם ישראלים, ולא רק על 

 בעלי אזרחות אירופית.

 נפרט בקצרה.

שי האירופים מסדירים את המותר והאסור בקשר לעיבוד מידע אישי בתחומי דיני הגנת המידע האי .1
האיחוד האירופי. עיבוד כזה מתייחס כמובן בראש ובראשונה לאזרחי האיחוד ותושביו. כדי שלא לסכל 
את כל ההסדר כולו בדרך של הוצאת מידע אישי אל מחוץ לאיחוד, נקבע שם מנגנון שאוסר הוצאת 

המידה הנוהגות -יני המדינה המקבלת את המידע מספקים הגנה נאותה לפי אמותמידע כזו, אלא אם ד
 באיחוד.

זכתה ישראל להכרה זו, והיא בין המדינות הבודדות שזכו בה (בצד קנדה, ארגנטינה, ניו  2011בשנת  .2
זילנד, למשל, ובשונה ממדינות שסורבו, כמו אוסטרליה). באותו הליך אף הצהירה המדינה שתהליך 

) שהצביעו על פערים מסוימים אל מול 2007החקיקה שהחלו עם מסקנותיה של ועדת שופמן ( עדכון
 יושלמו. -החקיקה האירופית 

 
משמעות ההכרה היא הקלה משמעותית על עסקים, ארגונים, מוסדות מחקר ורשויות בישראל  .3

ריכים להתעמק שאוספים מידע על תושבי האיחוד: על עסקים כאלה לציית לדין הישראלי, ואין הם צ
בדין הזר, המורכב, בשפה זרה, שנגישה פחות. כך למשל, בעלת צימר בגליל שמנהלת תקשורת עם 
תיירים מצרפת, בית חולים בירושלים שמתקשר עם חולים באירופה ששוקלים להגיע לטיפול בישראל, 
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ם שמקבלים מוסדות להשכלה גבוהה שנמצאים בקשר עם תלמידים.ות פוטנציאליים, מוסדות פיננסיי
  רשת.-מידע מאירופה לגבי העברות כספיות, וכל עסק מבוסס

 
חוקק האיחוד האירופי את רגולציית הגנת המידע האישי, שהחליפה את הדירקטיבה  2016בשנת  .4

, על האיחוד לבחון מחדש GDPR-. לפי ה2018, שנכנס לתוקף בחודש מאי GDPR-שקדמה לו. זהו ה
ידע משרד  2016אחת לארבע שנים. במילים אחרות, לכל המאוחר בשנת את כל ההכרות שניתנו בעבר, 

  המשפטים היטב שמעמדה של ישראל ייבחן שוב.
 

 2017, ומעט התיקונים היו נקודתיים. בשנת 2007חוק הגנת הפרטיות הישראלי לא תוקן מאז שנת  .5
הסדר מפורט בנושא  , וקבעו2018הותקנו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), שנכנסו לתוקף במאי 

  נקודתי. פרט לכך, החוק הישראלי קפא על שמריו למרות אינספור הפצרות לעדכנו.
 

בתקופה הזו היו התפתחויות טכנולוגיות דרמטיות: מהפכת האינטרנט, הבשלה של מהפכת הפס הרחב,  .6
מידע אישי  מהפכת הסלולאר, מהפכת נתוני עתק, שיפור דרמטי ביכולות של טכנולוגיות אחרות לאיסוף

ועיבודו לצד שימוש וניתוח מאסיבי במידע על ידי ארגונים ובעלי עניין נוספים, וכאמור, התפתחויות 
אפס  –משפטיות חשובות באיחוד האירופי ובמדינות נוספות (כמו ארה"ב, ברזיל, ואפילו סין). ובישראל 

  מעשה, למעט תקנות אבטחת המידע.
 

(!)  2007חלקן מבוסס על המלצות ועדת שופמן משנת  –לאחרונה, נשלפו הצעות תיקון חוק ישנות  .7
לחוק הגנת הפרטיות, כאשר יש הבטחות ארוכות שנים לתיקון מהותי נוסף, מס.  14וקובצו לתיקון מס. 

משפט עברה בכנסת בקריאה ראשונה, והחלו דיונים לגביה בוועדת החוקה חוק ו 14. הצעת תיקון 15
 של הכנסת, אולם לאור התפזרות הכנסת, ספק אם הדיונים יושלמו.

 
לאור הפערים המתרחבים בין הדין האירופי שהתקדם לבין הדין הישראלי שקפא, יש סיכון גבוה  .8

  שההכרה האירופית תבוטל. קשה לראות כיצד הדין הישראלי יכול לעמוד ברף האירופי הנוכחי.
 

בהופעות פומביות ובכלל זה בכנסת, בטורי דעה בתקשורת, במסמכי  – הח"מ התריעו אינספור פעמים .9
מדיניות, בכתיבה אקדמית, בשיחות רשמיות עם א.נשי הרשות להגנת הפרטיות ועם מחלקת הייעוץ 
והחקיקה במשרד המשפטים ועוד, שיש הכרח לקדם את הדין הישראלי ולהעמידו במקום שבו היה עת 

בקידמה הגלובלית. כיום, הדין הישראלי נשרך הרחק מאחור.  – 1981נחקק חוק הגנת הפרטיות בשנת 
איננו יודעים מדוע משרד המשפטים זנח את הנושא לאורך השנים. הגיעה העת להכוונה ברורה מצמרת 

 המשרד.
 

הפתרון שמשרד המשפטים מציע כעת הוא בבחינת פלסטר קטן, אם בכלל, לפציעה גדולה: הוא לא  .10
תית שנוצרה בדין הישראלי לאור הפער שצוין לעיל, ולמעשה, רק יחריף אותה. יפתור את הבעיה המהו

-) לחוק, שיקנו זכויות מסוימות לפי ה2(36לפי הפתרון המוצע על ידי המשרד, יותקנו תקנות לפי סעיף 
GDPR על מידע שמקורו באיחוד האירופי שיועבר לישראל, בעוד שההגנה על אזרחי ישראל ותושביה ,

  ור.תישאר מאח
 

התוצאה מזכירה את משטר הקפיטולציות העותמני: אזרחים זרים ייהנו מזכויות יתר לעומת אזרחי  .11
הארץ ותושביה. למשל, תושב צרפת שמוסר באמצעות סוכן תיירות מקומי מידע לבעלת הצימר לקראת 

צימר, , ואילו אזרח ישראלי שיפנה לאותו GDPR-חופשה בישראל ייהנה מרמת פרטיות גבוהה ברוח ה
יזכה לפרטיות פחותה. הראשון יוכל לבקש מחיקת מידע והשני לא; הראשון יהיה זכאי לקבל מידע 

לאו דווקא. לא למותר לציין שפיצול כזה יקשה מאוד  –מפורט לגבי תכלית השימושים במידע, והשני 
 על בעלי העסקים הישראליים.

 
אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". חובה  (א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "כל7סעיף  .12

חוקתית זו כוללת את איסור הפגיעה בפרטיות, אבל גם את חובתה של המדינה להגן על הפרטיות ולפעול 
להגשמתה. התוצאה של התקנות המוצעות הן שמדינת ישראל משכתבת את ההגנה החוקתית: כל 

ההגנה פחותה. מצב דברים  –אילו לישראלים "אדם [אירופי, באירופה] זכאי לפרטיות ולצנעת חייו", ו
  זה, הגם שנועד "לכבות שריפה" מול האיחוד האירופי, אינו סביר בעליל.

 
דרך המלך הייתה ועודנה תיקון מהותי של חוק הגנת הפרטיות, כפי שאנו דורשים ודורשות כבר שנים  .13

וקי מתקדם להגנת רבות מאוד. ככל שמשרד המשפטים מבין עתה את הדחיפות ביצירת הסדר ח
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הפרטיות, טוב אם החודשים הקרובים, בהם ממילא לא ניתן לקדם חקיקה, יוקדשו למאמץ מתואם 
ונרחב להתאים את החקיקה המיושנת למודלים עדכניים, ולא ישחית את זמנו ביצירת הסדרים זמניים 

 שיש בהם להזיק יותר מאשר להועיל.
 

ת זכויות וביצירת הסדרים ראשוניים בדרך של ככל שמשרד המשפטים אינו רואה קושי בהענק .14
תקנות, אנו דורשים שהזכויות שמבקש המשרד להוסיף בתקנות, יחולו על כלל נושאי המידע, גם 

 ישראלים, ולא רק על בעלי אזרחות אירופית.
 

לסיכום: לא ייתכן שלאזרח זר תהיה הגנה על זכויות יסוד בישראל, שהיא חזקה מההגנה שזוכים לה  .15
 ישראלים.

  

 בכבוד רב, ובברכה,

 פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

 דוד, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה-פרופ' ענת בן

 ד"ר אלכס גקר, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב

 (בפועל), ומנהלת מחלקת רישוי ופיקוח ברשותעו"ד רבקי דב"ש, לשעבר ראש הרשות להגנת הפרטיות 

 פרופ' אור דונקלמן, החוג למדעי המחשב, ומרכז חקר סייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה

עו״ד יורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע״ר) ויו״ר עמותת ״פרטיות ישראל״ (ע״ר), לשעבר 
 הרשות להגנת הפרטיות) -המשפטים (היום ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד 

 פרופ׳ ערן טוך, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב

 ד דנה יפה, הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים"עו

 הד עמיר כהנא, המכון הישראלי לדמוקרטי"עו

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית עמותת פרטיות ישראל

 , אוניברסיטת רייכמןפרופ׳ קרין נהון, ראשת חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה

עו"ד חיים רביה, ראש קבוצת הסייבר והפרטיות במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, ממייסדי עמותת 
 פרטיות ישראל (ע"ר) וחבר הוועד המנהל של העמותה

 ד"ר אייל רונן, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

דן המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה. ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, ראשת התוכנית לדמוקרטיה בעי
 .הצעה לחוק הגנת פרטיות חדש לישראל 2019עמדה בראש צוות מומחים שפרסם בשנת 

 

גילוי נאות: חלק מח"מ היו חברים.ות בוועדת שופמן. פרופ' בירנהק שימש בשעתו כיועץ לאיחוד האירופי בנושא הזה.  ]1[
מילאו תפקידים בכירים ברשות להגנת הפרטיות, בשמה הקודם, הרשות למשפט וטכנולוגיות  עו"ד הכהן ועו"ד דב"ש

מידע (רמו"ט). עו״ד הכהן ניהל מטעם מדינת ישראל את תהליך ההכרה האירופית בתאימות רמת ההגנה על הפרטיות 
 .EC/46/95) להוראות דירקטיבת הגנת המידע האירופית adequacyבישראל (

 


