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 לכבוד

  22-המתמודדות לכנסת ההמפלגות והסיעות 
      באמצעות המפקחת על הבחירות במשרד הפנים

      
 

 הבוחרים פנקס מתוך המדינה אזרחי של אישי במידע שימוש: הנדון

 22-ה לכנסת הבחירות לקראת הפרטיות הגנת חוק הוראותל דגשים באשרו

  

 הפרטיות להגנת הרשות, 17.09.2019 שיתקיימו ביום 22-ה לכנסת הבחירות לקראת .1
 החובות גם כמו הבוחרים מפנקס במידע שימוש על החלות המגבלות את להדגיש מבקשת
 .לאבטחתו ביחס זה מידע מחזיק או שמקבל מי על החלות

 
 המידע אבטחת חובות חידוד הינה לה ףהמצור הוראותהמסמך ריענון ו זו פנייה מטרת .2

נוספות  מגבלותו הבוחרים פנקסמשימוש במידע מגבלות הו והסיעות המפלגות על החלות
 בדרך שלהנעשות  הבוחרים לציבור פניותעל ממקורות אחרים ו מידע רכישת עלהמוטלות 

 . ישיר דיוור
 

 הןו 1981 -א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק מכוח הן נובעות האישי במידע השימוש מגבלות .3
 .1969- ט"תשכ[ משולב נוסח] לכנסת הבחירות חוק מכוח

 
 לשם הפרטיות הגנת לחוק בהתאם לפעול נדרשים מטעמה ומי עובדיה כלל, המפלגה הנהלת .4

 .לפרטיותם סיכונים ולמניעת הבוחרים פרטיות על שמירה
 

 ונמסר, האוכלוסין ממרשם נגזר אשר, רגיש אישי מידע הינו הבוחרים בפנקס הנכלל המידע .5
 :בלבד מטרות שתי לצורך ולסיעות למפלגות

 ;22- ה לכנסת בבחירות התמודדות. א             

 .הבוחרים ציבור עם קשר יצירת. ב             

 שאינו אחר שימוש הבוחרים שבפנקס במידע לעשותולסיעות  למפלגות אסור החוק פי על .6
 . שלישי לצד והעברתו שכפולו לרבות, הבוחר עם ולקשר בבחירות להתמודדות קשור

 

, חייבת לוודא פנקסשבמידע בשימוש חוקי הנעזרים במיקור חוץ לשם או סיעה מפלגה  .7
 :קיומם של התנאים הבאים

 
פנקס מידע הבהשימושים המותרים חתימת הסכם עבודה מסודר שיפרט את  .א

ר כי כל שימוש אחר במידע יהווה הפרה של חוק הבחירות וחוק הגנת יבהוי
 הפרטיות.

ח חוק הגנת הפרטיות וחובות החלות על ספקים מכהתחייבות הספק לעמוד בכל ה .ב
 כללי הדיוור הישיר, ובכללם חובות אבטחת המידע וותקנות הגנות הפרטיות

או  מסרוןחובה לציין את זהות המפלגה השולחת ההיתר  ביןהחלים בכל פניה )
 (.שיחת טלפוןיוזמת 

בפנקס ולא להצליבו עם מידע מידע את ההתחייבות מצד הספק לא לטייב  .ג
 ., אלא למטרת ההתמודדות בבחירותמאגרים אחריםמ



 

ונשמר,  את כלל המידע שנשלחעם סיום ההתקשרות לבער התחייבות הספק  .ד
 .(מצורף כנספחהחתום על ידי הספק )ביעור  תצהירלהעביר למזמין ו

 
 למפקחת הבוחרים פנקסהמידע מ את להחזירוסיעה  מפלגה כל על הבחירות הליך סיום עם .8

, ולהגיש למפקחת שחזורו את יאפשר שלא באופן המידע את למחוק, הבחירות על הארצית
 .במיקור חוץ עבדה על הבחירות תצהיר ביעור )מצורף כנספח( מטעמה ומטעם כל ספק עימו

 
 קשורים אינם אשר הבוחרים שבפנקס במידע חוקיים לא שימושים נעשו בעברנציין כי  .9

 הנתונים טיוב; שלישיים לצדדים המידע העברת בדרך של לרבות ,בחירותלהתמודדות ב
ויצירת קשר עם האזרחים למטרות ; ומאופיין מפולח מידע רכישת י"ע והשלמתם
 . מסחריות

 
 גופים שהחזיקו עותק בלתי חוקי של הפנקסשל קרים רבים של הפרות חוק מ חקרה הרשות .10

ופתחה בהליכים פליליים לשם מיצוי  מנהליים, קבעה קנסות או עשו בו שימוש בלתי חוקי
 מלוא סמכויותיה.

 
 2017 -, התשע"ז (מידע אבטחת) הפרטיות הגנת תקנות לתוקף נכנסו 2018 במאי כי נזכיר .11

 . אישי מידע במאגרי חזיקנהל או משמ מי על מידע אבטחת חובות מטילות אשר

 
 לפחות היא לגביו הנדרשת האבטחה שדרגת מידע מאגר הינו הבוחרים פנקס מתוך מידע .12

 עם בפנקס המידע )כמו טיוב המפלגות שעושות והעיבודים השימושים לאור אולם .בינונית
  .הגבוהה הרמה להיות עשויה הרלבנטית האבטחה רמת – (אחרים ממקורות מידע
 

 לב תשומתוב, החלה האבטחה רמת לפי הרלבנטיות התקנות הוראות כל אחר למלא יש .13
 :הבאות תקנותל מיוחדת

 אבטחה נוהל קביעת  - 4 תקנה 

 המאגר את המכילות המידע מערכות של פיזית אבטחה - 6 תקנה 

 אדם כוח והדרכת מיון – 7 תקנה 

 למאגר גישה הרשאות ניהול - 8 תקנה 

 ניידים התקנים של וחיבור העתקה מניעת - 12 תקנה 

 ורשתות תקשורת אבטחת - 14 תקנה 

 חוץ מיקור – 15 תקנה 

 

 בחוק שפורטו מאלה אחרות למטרות הבוחרים רשימת מתוך אישי במידע שימוש כי נדגיש .14
 ובנסיבות הבחירות לחוק א118 סעיף לפי, שנתיים מאסר שדינה עבירה הוא, הבחירות
 עבירה או, מאסר שנות חמש שדינה בפרטיות פגיעה של עבירה גם יהווה הדבר מסוימות

 . מאסר שנת שדינה הוקם לשמה למטרה שלא מידע במאגר שימוש של

 

 שעשתה כשם, לה הנתונות והאכיפה הפיקוח סמכויות את תפעיל הפרטיות להגנת הרשות .15
 הוראות קיום על שאת ביתר ותפקח ,ולאחריהן 22-ה לכנסת הבחירות לקראת גם, בעבר
 פרטיות על שמירה ולמען במידע לשימוש ביחס הפרטיות הגנת וחוק הבחירות חוק

 . הבוחרים

 
 זאת ובכלל במפלגות הרלבנטיים הגורמים כל לידיעת זה מסמך להעביר ממליצים אנו .16

 . המשפטיים וליועצים המידע אבטחת לממוני

 
  .ףהמצור במסמך ריענון הוראות תמצאו מפורט מידע .17



 

  



 

 

 תצהיר ביעור –נספח 

 

 ________________, הנושא ת.ז. מס' _______________________  אני הח"מ

 ,(____________)ח.פ: ___________________ בתאגיד ___________   ומשמש בתפקיד

כן, מצהיר לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

היר כי בהוראת רשם מאגרי המידע והמפקחת על הבחירות הארציות, כל המידע המוחזק או מנוהל על צהלהריני  .1

 , בוער על ידי או בפיקוחי, כנדרש בחוק וכמפורט להלן.מאגר המידע( –)להלן  ידי ושמקורו בפנקס הבוחרים

 :להלן תבמסגרת הביעור בוצעו הפעולות המפורטו .2

מחיקה באופן בלתי ניתן לשחזור )או השמדה פיזית(, של כל עותק מלא או חלקי של מאגר המידע, לרבות העתק  .א

חלקי שלו במאגרי מידע אחרים, מכל אמצעי אחסנה מגנטי, לרבות דיסקים קשיחים, תקליטונים, קלטות גיבוי, 

 אמצעי אחסנה נדיפים וכיוצ"ב. דיסק און קח ו

וכיוצ"ב המכילים את מאגר  CD-ROM ,DVD ,WORMהשמדה של כל אמצעי אחסנה אופטי, לרבות תקליטורי  .ב

 המידע  או כל עותק חלקי שלו.

השמדה של כל פלט מחשב של מאגר המידע, או של נגזרות מידע ממנו, הנמצאים בחזקתו או בשליטתו של  .ג

 מאגר המידע. מחזיק 

 המתואר לעיל, והעתק מתיעוד זה נשמר על ידי לצרכי פיקוח.ביצוע תיעוד של הליך הביעור  .ד

או כל נגזרת שלו, וידוא ביעור המידע  מאגר המידעביצוע פנייה לכל המחזיקים וגופים במיקור חוץ אליהם הועבר  .ה

 שהוחזק או נוהל על ידם, וקבלת תצהיר ביעור חתום לעמידה בתנאי החוק.

  –ימולא על ידי ספק במיקור חוץ  .3

ת הסכם ההתקשרות מיום __________ שנחתם ביני לבין מפלגת/סיעת _____________ ושעל פיו במסגר .ו

 קיבלתי לידי העתק מפנקס הבוחרים או נגזרת כלשהי ממנו, והענקתי שירותים מסוג

 ______________________________ )איחסון, תמיכה, טיוב, מוקד טלפוני וכד'(.

לסיום ההתקשרות ולניתוק כל השירותים המסופקים לבעל הסיעה/מפלגה  תלבקש המשךאני עושה תצהיר זה ב .ז

 ., כנדרש בחוקועבר לי ושהוחזק או נוהל על ידישהכל המידע , ולביעור מאגר המידע

 

    

 וחותמת חתימה   תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 , ______________  הופיע/ה בפני____________ אני מאשר/ת בזה כי בתאריך  

/ המוכר/ת לי באופן  אישי, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי  מס' ______________ אותו/ה על פי תעודות זהותשזיהיתי 

  עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר זה.

 

       

 וחותמת חתימה  ןרישיומס'   שם ומשפחה  תאריך

 



 

 


