
 

 להגנת הפרטיותנוהל מתן חוות דעת מקדמיות בידי הרשות 

 חוות דעת מקדמית .1
לחוק הגנת הפרטיות,  7בהתאם לאמור בנוהל זה, ישקלו רשם מאגרי המידע כמשמעותו בסעיף  .1.1

לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א  1, ורשם גורמים מאשרים כמשמעותו בסעיף  -1981 התשמ"א

"הרשם"( לתת חוות דעת מקדמית בשאלה של פרשנות החוק והתקנות שמכוחו,  -)להלן ביחד  -2001

כל אחד בתחום סמכותו וביחס לחוק הנוגע בדבר, אם ראה שיש צורך לתת לה מענה מוסמך בשים לב 

ימיותה, היקף תחולתה על הציבור והשלכותיה המעשיות, ואין לה תשובה מספקת לחשיבותה, תקד

 בחקיקה, בפסיקה או בהנחיות או פרסומים אחרים של הרשם.

 

פעל אדם בהסתמך על חוות דעת מקדמית שנתן הרשם לבקשתו, לא ינקוט נגדו הרשם הליכי אכיפה  .1.2

ות הדעת לא מסר לרשם את מלוא הפרטים אלא אם מבקש חו -בגין הפעולות או הנסיבות נשוא הפניה 

הדרושים לקביעתה או שמסר לרשם פרט כוזב או שגוי בקשר אליה, או הטעה את הרשם בדרך אחרת 

 בגינה.

 

 אופן הגשת בקשה .2

בקשה למתן חוות דעת מקדמית תוגש לרשם בכתב בעותק אחד חתום בידי נציגו המוסמך של מגיש  .2.1

 הבקשה ובעותק אחד בקובץ אלקטרוני, ותכלול את הפרטים הבאים: 

 . זהותו של המבקש ופרטי ההתקשרות עימו;2.1.1

 הגדרה מדויקת וברורה של השאלה בה מתבקשת עמדת הרשם, וחוות דעת משפטית .2.1.2

 מפורטת שתציע תשובה או תשובות אפשריות לשאלה שעל הפרק;

 פירוט מלוא העובדות הרלוונטיות בצירוף מסמכים רלבנטיים, לפי העניין; .2.1.3

 . נימוק של ההצדקה למתן חוות דעת מקדמית במקרה הנדון;2.1.4

הסכמתו  . הסכמת המבקש לחשיפת פרטי בקשתו לצד שלישי לצורך הכנת חוות הדעת, וכן2.1.5

 לפרסום בקשתו ותשובת הרשם עליה, במלואן;

שיחשפו כאמור או לא יפורסמו  . מגיש הבקשה רשאי לציין מהם פרטי הבקשה שלשיטתו לא ראוי2.1.6

. במקרה זה יצרף לבקשה עותק נוסף שלה  -1998המידע, התשנ"ח  לחוק חופש 9מהטעמים המנויים בסעיף 

 שיפתם הוא מבקש למנוע.או יושמטו הפרטים שאת ח בה יושחרו

 

 מועדים  .3

 הבקשה. ימי עבודה ממועד קבלת 15. הרשם ישיב למבקש אם יש בכוונתו לדון לבקשה, תוך  3.1

ממועד הגשת הבקשה,  ימי עבודה 30. החליט הרשם להידרש לבקשה, ימציא למבקש את חוות דעתו תוך  3.2

 הצריכים לעניין, לפי דרישת הרשם. או ממועד מאוחר יותר בו המציא לו המבקש פרטים נוספים



 

 

 פרסום הבקשה וחוות הדעת .4

הרשם רשאי לפרסם בקשה למתן חוות דעת מקדמית ואת תשובתו עליה בכל דרך שיראה הרשם לנכון; סרב 

 יהיה הרשם רשאי שלא להידרש לבקשה. –המבקש להסכים לפרסום 

 

 דעת חוות מתן אי .5

 הרשם לא ייתן חוות דעת מקדמית במקרים אלה:

 . בקשה שעניינה תיאורטי, אקדמי, כללי, בלתי מגובש, או מעשה עשוי; 5.1

 . בקשה של מי שסרב לשתף פעולה עם הרשם או עם מפקח מטעמו, במילוי סמכויותיהם 5.2

 ( לחוק, של מי שהפר את הוראות החוק באופן שיטתי ובקשה1)ה -)ג( ו 10לפי סעיפים 

 ;הנגועה בחוסר ניקיון כפיים בדרך אחרת

 . בקשה המחייבת בירור עובדתי מפורט, או בקשה שאינה כוללת את כל העובדות 5.3

 המהותיות הצריכות למתן חוות הדעת והמבקש לא השלים אותן לפי דרישת הרשם;

 . בקשה הנוגעת להליך פיקוח או לחקירה המתנהלים או עתידים להתנהל לפי הוראות 5.4

 החוק.

 

 סדרי עדיפות .6

למתן חוות דעת מקדמית בבקשה בה מתעורר קושי נקודתי ומוגדר, לגביו ניתן לחוות דעה  הרשם ייתן עדיפות

 על סמך העובדות המפורטות בבקשה ללא חקירה עובדתית נוספת.

 

 תוקף חוות הדעת ותחולתה .7

הצדקה כגון שנתגלו  הרשם יהיה רשאי לשנות מחוות דעת מקדמית שנתן בשאלה מסוימת, אם ראה שיש לכך

אחר בנסיבות הקשורות לעניין,  שלא היו ידועות קודם לכן, שחל שינוי בדין, או שחל שינוי מהותיעובדות 

 ולעמדתו המתוקנת יהיה תוקף ממועד השינוי ואילך.


