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  21 –ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה 

 מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ומגבלות השימוש במידע אישי

21-לכנסתהלקראתהבחירות .1 , אתהמגבלותתמבקשהרשותלהגנתהפרטיות להזכיר

שאוספותהמפלגותהשימושבמידעאישיעלשימושבמידעמפנקסהבוחריםועלהחלות

1969-לכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"טחוקהבחירותעלחבריהן,בהתאםלהוראותעצמן

" התשמ"א"(חוק הבחירות)להלן: הפרטיות, הגנת "1981-וחוק הגנת חוק )להלן:

 ."(הפרטיות



נבקשלחדדאתחובותאבטחתהמידעהחלותעלהמתמודדיםוהמפלגות עלהמגבלות,

אלציבורהבוחריםשהןפניותהוראותחוקהגנתהפרטיותבנושאוכןאת,מידערכישת

.ישירדיוורושירותיישירדיוורבגדר

 

 הבוחרים מפנקס במידע שימוש

 .2 26סעיף הבחירות לחוק )להלן:קובע,)א( בוחרים פנקס יוכן בחירות מועד לקראת כי

"(,שיכלולכלאדםשהואאזרחישראליורשום,הואומענו,במרשםהאוכלוסיןהפנקס"

ה הולדתו שיום מי הוא בפנקס להיכללות נוסף תנאי מיום18-כתושב. יאוחר לא חל

 ותהבוחרים.הבחירות.עלפיהגדרותחוקהבחירות,הפנקסכוללאתכללרשימ

שםהמשפחהוהואכוללאתהמידעהנכללברשימותהבוחריםנגזרממרשםהאוכלוסין .3

במרשם זהותו ומספר מענו לידתו, שנת אמו, או אביו שם הפרטי, שמו בוחר, כל של

מידענוסףשניתןללמודמקובץזההואהעובדהשכלהרשומיםבוהםמעל.האוכלוסין

 "(.מידע פנקס)להלן:",וביןהחיים18גיל

לסיעהבכנסת,באמצעיאלקטרוניאואולמפלגההפניםמשרדלקראתהבחירות,מוסר .4

לחוקהבחירות.שרהפניםרשאילהורות,39מידעפנקס,בהתאםלהוראותסעיףמגנטי

לזיהוי מידע הוספת לרבות הגנה, אמצעי ייכלל המגנטי או האלקטרוני באמצעי כי

 הקובץ.

מפלגותלאילומידעמאגרילרשםיודיעהפניםשרכי,קובעהבחירותלחוק(ה)39סעיף .5

 .הפנקסנמסרסיעותאו

 .6 הפנקס מידע את להחזיר הסיעה או המפלגה על הבחירות, תקופת תום ליחידתעם

 הפיקוחהארציעלהבחירות.

בפועלהשימושיםבפנקסכולליםהעברתמידעלמטות .7 כי העברמלמד, הבחירותניסיון

מידעמפולחומאופייןומספריטלפון,תשיולפעילים,טיובהנתוניםוהשלמתםעלידירכ



 

ביצועסקרים,משלוחהודעותמוקלטותלבוחרים,הדרכתבוחריםלגבימיקוםהקלפי,

 המרצתאנשיםלהגיעלקלפיועוד.

הוא .8 לרשימות הנמסר איהמידע הפרטיות. הגנת בחוק כהגדרתו מידע, מאגר למעשה

לכך,חלותעליוהוראותפרקב'לחוקהגנתהפרטיות,שעניינוהגנהעלהפרטיותבמאגרי

המאגרמידע רישום חובת לרבות , . המאגר בעל העיקריתכמיככלל, באחריות שנושא

 .1יהיההמפלגהאוהסיעה–לקיוםהוראותהחוקולרישוםהמאגר

(אתעקרוןצמידותהמטרה,דהיינושהשימושבמידע9)2חוקהגנתהפרטיותקובעבסעיף .9

סעיףרקייעשה כן, כמו "לאישתמשאדם8למטרהשלשמהנמסר. כי לחוקקובע, )ב(

במידעשבמאגרמידעהחייבברישוםלפיסעיףזה,אלאלמטרהשלשמההוקםהמאגר".

 אף ביטוי קיבל המטרה צמידות עקרון אסור39בסעיף כי הקובע, הבחירות לחוק )ג(

למפלגהאוסיעהלעשותבמידעשימושאחרשאינוקשורלהתמודדותבבחירותולקשר

 עםהבוחר,לרבותהעברתולצדשלישילשימושיםאחרים.

הואש .10 בחוק, רשימתהבוחריםלמטרותאחרותמאלהשפורטו כגון פנקס, ימושבמידע

לפיסעיףעבירהשדינהמאסרשנתיי בנסיבותמסוימותהדבר118ם, אלחוקהבחירות.

שימוש של עבירה או מאסר, שנות חמש שדינה בפרטיות פגיעה של עבירה גם יהווה

 .2במאגרמידעשלאלמטרהלשמההוקםשדינהשנתמאסר

 

 אבטחת המידע 

 .11 סעיף ה17לפי מוטלתעל עגםהאחריותלאבטחתהמידמפלגותלחוקהגנתהפרטיות,

 ןאצלהמוחזק בחודשמאי )אבטחתמידע(,נכנסו2018. הפרטיות הגנת תקנות לתוקף

"(,אשרמפרטותאתעקרונותאבטחתהמידעהקשוריםהתקנות)להלן:"2017-התשע"ז

 בניהולובשימושבמידעהשמורבמאגרימידע,דוגמתפנקסהבוחרים.

 קובעות בהתאם3התקנות שונות, אבטחה רמות חלות עליהן מידע, מאגרי של רמות

 וגבוהה(. בינונית )בסיסית, מייצרים שהם האבטחה אתלסיכוני מפרטות התקנות

ברמה מידע מאגרי על כן, כמו המאגר. של האבטחה לרמת בהתאם החלות החובות

טיות)רשםמאגריהמידע(במקרההבינוניתוהגבוההחלהחובתדיווחלרשותלהגנתהפר

לתקנות.1שלאירועאבטחהחמור,כפישמוגדרבתקנה

הפרטיות: להגנת הרשות באתר למצוא ניתן בנושא נוסף מידע

artments/Topics/data_security_privacy_protection_authorityhttps://www.gov.il/he/Dep.

גילוימידעשהגיעשלחוקהגנתהפרטיותקובע16סעיףכמוכן,אנומבקשיםלהזכיר,כי .12

מידע מאגר של כמחזיק או כמנהל כעובד, תפקידו בתוקף ביצוע,לאדם לצורך שלא

 מששנותמאסר.הואעבירהשלהפרתחובתסודיותשדינהח-עבודתו

 

                                                           
1
 .לגופומקרהכללבחוןישאולם 
2
 לחוקהגנתהפרטיות.א31–ו5סעיפים 

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/data_security_privacy_protection_authority
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/data_security_privacy_protection_authority


 

 דיוור ישיר

,המפולחותאומתמודדיםיחידיםמפלגות,רשימותמטעםעלהודעותהנשלחותלבוחרים .13

 חלותהוראותחוקהגנתהפרטיותבנושאדיוורישיר.עלבסיסמאפייןאישי,

ישירבדיוורנעשתההפנייהלפיוציוןתכילישירבדיוורפנייהכלכי,קובעהחוק .14 זהות,

להימחקהנמעןשלזכותוואתזהמידעהמאגרבעלקיבלשמהםוהמקורותהשולח

מבעל,בכתב,לדרושזכאיאדםכלכי,החוקקובעעוד.הפנייהבוצעהפיושעלמהמאגר

,דהיינו.המידעממאגריימחקאליוהמתייחסשמידע,ישירלדיוורהמשמשהמידעמאגר

 .המחיקהמבקשאודותאחרנתוןוכלהקשרפרטישלמוחלטתהסרהלבצעיש

להרחבהראוהפרתהוראותהחוקבענייןדיוורישירעשויהלהגיעכדיעבירהפלילית.גם .15

 מס' מידע מאגרי רשם הפרטיות"2/2017הנחיית הגנת חוק הוראות ויישום פרשנות

 .3"בענייןדיוורישירושירותידיוורישיר

פניהלאדםהמתבססתעלאפיוןאישי,וזאתבכלמדיה,כלדיניהדיוורהישירחליםעל .16

,ברשתותחברתיותובאפליקציותמסריםSMS,לרבותבהודעות4טכנולוגיהאופורמאט

הגנת חוק הוראות זבל", "דואר בנושא התקשורת חוק להוראות בניגוד מיידיים.

לסוגשלפניההפרטיותבנושאדיוורישירחלותגםעלתעמולהפוליטיתולמעשהעלכ

 מפולחתלאדם,בליקשרלתוכנהולמהותה.



 מגבלות על רכישת מידע מסוחרי מידע

במידעאישיעלאדםחוקהגנתהפרטיותקובעעקרוןבסיסי,לפיואסורלעשותשימוש .17

אולפרסםאותו,אלאאםהסכיםהאדםלשימושבמידעוכןנתןהסכמתולמטרהלשמה

 ללאשניתנההסכמהכאמור,אינוחוקי.ייעשההשימוש.סחרבמידע

הרשותלהגנתהפרטיותמדגישה,כיעלכלמיששוקללהתקשרעםגורםהמציעלומידע .18

 הינםחוקיים.מציעאישיעלאנשים,לוודאשמקורותהמידעאותוהוא

לפעולותאכיפהוהטלתסנקציותורוכשיושימושלאחוקיבמידעחושףאתמוכריהמידע .19

ידיהרשותלהגנתהפרטיות,ולתביעותאזרחיותמצדאלושפרטיותםנפגעה.הרשותעל

מידע רכישת טרם לבחינה אצבע כללי פירסמה הפרטיות לעיין5להגנת ממליצים ואנו

 בהם.



                                                           
3
 https://www.gov.il/he/Departments/Policies/direct_mail_2. 
4
 .הפרטיותהגנתלחוקג17סעיף–"אחראמצעי"באו 
5
 -https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/buying_data/he/BuyingData_for_DirectMareketing

Dos_and_Dont's.pdf  
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https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/buying_data/he/BuyingData_for_DirectMareketing-Dos_and_Dont's.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/buying_data/he/BuyingData_for_DirectMareketing-Dos_and_Dont's.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/buying_data/he/BuyingData_for_DirectMareketing-Dos_and_Dont's.pdf

