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 27/01/2021 תאריך:       

 "ד שבט, תשפ"אי 

  1850 מס' תיק:

 008-2021-00000695 סימוכין:

 "לדוא באמצעות:

 לכבוד

  אינה זילברגרץ גב'

 מפלגת ישראל ביתנו יתמנכ"ל

 ירושלים ,78רחוב ירמיהו 

 

 שלום רב,

 

 אל ביתנומפלגת ישר - 1981 -קביעת הפרה של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הנדון: 
 11.11.2020, מכתבכם מיום 12.8.2020מכתבי מיום  סימוכין:

 

מתוקף  קיימה הליך פיקוח ("הרשות" :במשרד המשפטים )להלןלהגנת הפרטיות שות רה .1

הגנת  לחוק( 1)ה10 -)ג( ו 10פים בסעימטעמו למפקחים לרשם מאגרי המידע והסמכות המוקנית 

לכאורה של הוראות החוק וחובת  הפרות ( לבירור"החוק" :)להלן 1981-הפרטיות, התשמ"א

במסגרת מקרה דלף מידע מתוך פנקס הבוחרים ממערכות המידע של חברת  ת מידעאבטח

 (. "אלקטור)להלן: " 515847051אלקטור תוכנה בע"מ ח.פ. 

(, שירותים טכנולוגיים לניהול "המפלגה"אלקטור סיפקה למפלגת "ישראל ביתנו" )להלן:  .2

( אגב מערכת "האפליקציה"מערכת בחירות, באמצעות אפליקציית "אלקטור" )להלן: 

. לצורך כך, המפלגה העבירה לאלקטור עותק מפנקס הבוחרים לכנסת 23-הבחירות לכנסת ה

 , אותו קיבלה ממשרד הפנים במסגרת הוראות חוק הבחירות. 23-ה

ההפרה לכאורה אשר נשלח אל  פורטו במכתבו על ידי הרשות וח אשר בוצעפעולות הפיק .3

(, "הפרה לכאורההמכתב " :)להלן (008-2020-00014986: )סימוכין 12.8.2020יום ב המפלגה

 : ביניהן

על דליפתו לרשת האינטרנט של קובץ  8.2.2020מיום הליך הפיקוח נפתח בעקבות מידע  .3.1

מיליון בעלי זכות בחירה בישראל וכן של  6.5-המכיל מידע מפנקס הבוחרים על אודות כ

הרשות יצרה  8.2.2020ביום רשומות נוספות שמקורן במערכות המידע של המחזיקה. 

על פי  - החלהשקשר עם אלקטור באמצעות הבעלים ומנכ"ל אלקטור, מר צוריאל ימין, 

  .האבטחה שנתגלו במערכתלטפל בחולשות  - נחיות הרשותה
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נמצא כי המידע מפנקס הבוחרים פורסם ברשת  9.2.2020מבדיקה שערכה הרשות ביום  .3.2

 10.2.2020(, מבדיקה נוספת שנערכה ביום "הרשת האפלה"( )להלן: Dark Webהאפלה )

הבוחרים לכנסת  למידע מתוך פנקסתואם נמצא כי המידע שפורסם ברשת האפלה עדכני ו

 .23-ה

אלקטור שכלל חיפוש מכוח צו חיפוש של בית ערכה הרשות פיקוח בחצרי  10.2.2020ביום  .3.3

 חמורים מאוד ת מידעגלו ליקויי אבטחתבמהלכו הואשר  יפו,-משפט השלום בתל אביב

 במערכות המידע של אלקטור ונתפסו חומרי מחשב שנמצאו על מחשביה.

בץ הנ"ל לא אותר כקובץ קיים ומוכן במערכת ובמחשבי מבדיקת הרשות עולה, כי הקו .3.4

אלקטור אלקטור וכי על מנת לייצר את הקובץ, נדרשה גישה חופשית לבסיס הנתונים של 

ושליפת המידע משם. המערכת אפשרה את יצוא המידע שבמערכת על ידי הפקת דו"חות 

המידע  לפי בקשת משתמש מכל אחת מהמפלגות, כאשר דו"חות אלה נגזרו ממאגר

המשמש את המפלגות. דו"חות אלה כללו מידע מפנקס הבוחרים בתוספת המידע אותו 

 Bucketמזינים פעילי המפלגות כאמור. המערכת ייצאה את הדו"חות לקונטיינר לוגי נפרד )

S3מממצאי הפיקוח עלה, כי חולשת האבטחה החמורה אצל ( שם נשמרו הדו"חות .

ת הדו"חות יחד עם כל תכולת גם א חשפה ובכךגם לקונטיינר,  גישה אפשרה אלקטור

הקונטיינר, אשר כללו מידע רגיש על אודות עשרות עד מאות אלפי בעלי זכות בחירה. 

 את הקונטיינר על כל תכולתו.  10.2.2020אלקטור מחקה ביום 

במשרדי אלקטור העלו כי גם לאחר  שקיימה הרשות בדיקות שנערכו במהלך הפיקוח .3.5

ולהגיע אל מידע  המידע של אלקטור לחדור למערכתחיקת הקונטיינר, ניתן היה עדיין מ

לאור זאת, הנחתה הרשות את אלקטור להפסיק לאלתר את השימוש  .אישי שמצוי בה

 .10.2.2020באפליקציה עד לתיקון ליקויי האבטחה והשימוש במערכת הופסק ביום 

קריטיים וממצאים בדרגות  יםממצאולפיו  ,לרשות מסרה אלקטור עדכון 11.2.2020ביום  .3.6

המערכת  אולם ציינה כי, חומרה שונות שעלו במהלך הפיקוח במשרדי אלקטור טופלו

 11.2.2020ביום  .במבדקי חדירה על ידי גורם חיצוני כפי שנדרש טרם נבדקו והאפליקציה

 אשר בוצעו על ידי החברה הבודקת. לצרכי מבדקי חדירות המערכת מחדש  ההופעל

ביצוע מבדקי חדירות כאמור, בדיקות נוספות של הרשות הראו כי חולשות אבטחה לאחר  .3.7

. רק לאחר 12.2.2020עודן קיימות במערכת, ועל כן השימוש במערכת הופסק בשנית ביום 

שטיפלה אלקטור בליקויי האבטחה עליהם הצביעה הרשות, המערכת הועלתה שוב לאוויר 

   .13.2.2020יום ב
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, והביאו למסקנות אשר פורטו גם הן לכאורה במכתב ההפרהו בהרחבה ממצאי הפיקוח פורט .4

במכתב ההפרה לכאורה, ביניהן הקביעה כי המידע אשר דלף ממערכות המידע של אלקטור 

 . 23-למידע מתוך פנקס הבוחרים לכנסת התואם נמצא עדכני ו

המידע שדלף כלל  ,פנקס הבוחרים על כל בעלי זכות הבחירה בישראלתוך מידע מה נוסף על .5

 נמצאו רשומות 25,000-ובכלכל אחת מהרשומות,  אלקטוראשר ניתנו על ידי  פנימיים קודים

 מספרי טלפון.  גם

המידע של  תומערכב נוצרו"חות אשר דומידע שהחזיקה אלקטור ממאגר המפלגה ובנוסף,  .6

. דו"חות אלקטור במערכתלתקיפה  חשופים היו, הבוחרים פנקסעיבוד מידע מ לצורך אלקטור

מידע אשר אספה המפלגה באמצעות  גם, הבוחרים מפנקס המידע על נוסף, כללואלה 

אשר כלל בין השאר מספר טלפון, שפה, תמיכה במפלגה ונכונות להתנדב ולסייע,  האפליקציה

 ועוד.

הן בפני לאור האמור לעיל, וכמפורט במכתב ההפרה לכאורה, קבעה הרשות כי פנקס הבוחרים,  .7

הינו מאגר מידע כהגדרתו בחוק, כי המפלגה הינה בצירוף עם סוגים נוספים של מידע, עצמו והן 

וכי אלקטור הינה המחזיקה במאגר עבור המפלגה, כל זאת בהתאם להוראות  בעל המאגר

החוק. אשר על כן, קבעה הרשות כמפורט במכתב ההפרה לכאורה כי הן המפלגה, כבעלים, והן 

תקנות הגנת המפלגה, הפרו לכאורה את הוראות החוק ואלקטור כמחזיקה במאגר עבור 

 (, כמפורט להלן:  "התקנות")להלן:  2017-תשע''ז ,הפרטיות )אבטחת מידע(

הקובע שכל אחת מהן  לחוק 17סעיף לכאורה את הוראות  המפלגה ואלקטור הפרו 7.1

המפלגה ואלקטור הפרו את הוראות תקנות  . כמו כן,אחראית לאבטחת המידע במאגר

 )א( לתקנות.18, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8)ג(, 7)א( עד 7)ה(, 5)א( עד 5, )ו(4( עד)א4

()ה(, 2)א()15(, 1)א()15, 3(, 7)א()2( עד 1)א()2המפלגה הפרה לכאורה גם את תקנות  7.2

 ( לתקנות.4)א()15(, 3)א()15()ו(, 2)א()15
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 שימוע בעל פהעריכת למכתב ההפרה לכאורה ו המפלגהמענה 

התקבל מכתב מענה מטעם המפלגה למכתב ההפרה לכאורה )להלן:  11.11.2020ביום  .8

, ZOOM-נערך למפלגה שימוע בעל פה בשיחת וידאו באמצעות ה 3.12.2020(, וביום "המענה"

 (. "השימוע")להלן: ובאי כוחה של המפלגה בו השתתפו נציגי הרשות 

להלן יובאו עיקרי  .בידי הרשותנשקלו  המפלגה כפי שעלו הן מהמענה והן מהשימוע טיעוניכל  .9

 :ניםהטיעו

המפלגה טוענת כי כלל לא ברור שהחוק והתקנות חלים על מפלגות בהקשר לפנקס  .9.1

 פנקסמוכי אמצעי הבקרה והפיקוח בנוגע לשימוש של המפלגות במידע  הבוחרים,

 , להחזקתו ולשמירתו מוסדרים בחוק הבחירות לכנסת.הבוחרים

לטענת המפלגה היא אינה "בעלים" ואינה "מחזיקה" של פנקס הבוחרים. המפלגה רשמה 

את מאגר פנקס הבוחרים למען הזהירות בלבד למרות שסברה שאינה הבעלים, ולעמדתה, 

חובותיה מכוח חוק הגנת הפרטיות והתקנות חלות רק בקשר למידע המטוייב שמהווה 

 אחוז קטן של המידע בפנקס. 

גה, מי שלא יצר את המאגר, לא אסף את המידע הכלול בו ושאין לו זכויות לטענת המפל

בו מעבר לשימוש מוגבל לפרק זמן קצוב ותכלית חוקתית, אינו יכול להיחשב ה"בעלים" 

של המאגר. המפלגה טוענת כי מדינת ישראל באמצעות משרד הפנים היא הבעלים של 

 ול בו. הפנקס ועליה מוטלת האחריות להגן על המידע הכל

מלבד עצם התקשרותה עם ספק  ,זיקה לאירוע דליפת המידעהמפלגה טוענת כי אין לה  .9.2

שלגביו נטענות הטענות )אלקטור(, ואין בכך כדי לייחס למפלגה אחריות במישור המנהלי 

, ממכתב ההפרה לכאורה עולה כי הקובץ שלכאורה דלף, לטענתההפלילי. האזרחי או 

 .אליו קשר אין ולה, ודהליכ ממפלגת לאלקטור הועבר

פוגע  ,כפי שבאה לידי ביטוי במכתב ההפרה לכאורה לטענת המפלגה יישום גישת הרשות .9.3

מפלגות הקטנות שתקציבן לא מאפשר , מאחר והראשונות שיפגעו הן הבעיקרון השוויון

להן הקמת מערך מחשובי פנימי. הטלת נטל כל כך כבד על המפלגות, ללא קשר לגודלן, 

רציונל העומד מאחורי המימון הציבורי התפגע במפלגות הקטנות פגיעה עודפת ותשבש את 

 שניתן למפלגות.

ינוי מדיניות אכיפה. כפי שקרה בהליך זה מהווה ש ,קיטת הליכי פיקוחנלטענת המפלגה, 

לאורך השנים הרשות פעלה בדרך ממעטת ולא יוזמת כלפי המפלגות ובכך תרמה למיסוד 

היעדר החשיבות של נושא הגנת הפרטיות במערכי המחשוב של המפלגה, ורק לאחרונה 

המפלגות.  כלפיהשתנתה גישה זו עת התחילה הרשות להטמיע ולאכוף את התקנות 
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כי גם בפעולות בהן נקטה הרשות במסגרת מערכות הבחירות מוסיפה המפלגה וטוענת 

השינוי הנורמטיבי והאכיפתי שחוללו התקנות, למשל האחרונות לא ניתן דגש מספק על 

שינוי זה אף לא בא לידי  חובות המפלגות בנושא התקשרותן עם ספק חיצוני.בכל הנוגע ל

ת שלא כולל אזכור בדבר ביטוי בטופס ההתחייבות לפנקס הבוחרים עליו חתמו המפלגו

 תחולת התקנות או החובה לרשום את הפנקס אצל רשם המאגרים. 

לראות בחוק הבחירות לכנסת המפלגות הוסיפו  טוענת המפלגה, ,לאור חוסר בהירות זה

לטענת המפלגה  כדבר החקיקה המנחה בכל הקשור להגנה על המידע בפנקס הבוחרים.

שפרטיהם כלולים  היו מגנות על תושבי המדינהעל ידי הרשות פעולות הסברה פשוטות 

בפנקס ומציינת שאחריות הרשות להגנת הפרטיות אינה מתמצה באכיפה וענישה לאחר 

 מעשה והיא כוללת גם את החובה להדריך ולהרגיל את הציבור למציאות החדשה.

כמו כן טוענת המפלגה כי הרשות נקטה באכיפה בררנית, כאשר קיימה הליך ביקורת  .9.4

ולא ביצעה ביקורות  22-קולות או יותר בבחירות לכנסת ה 100,000לגות שקיבלו מעל במפ

 במפלגות זעירות שפועלות ללא מימון ציבורי וללא יכולת בסיסית להגן על המידע בפנקס.

שכן אלקטור לא החזיקה במאגר שהועבר אין לראות באלקטור "מחזיק"  ,המפלגהלטענת  .9.5

ע"י המפלגה דרך קבע אלא לתקופה מצומצמת וקצרה, והיא לא היתה רשאית לעשות 

שימוש במידע, אלא קיבלה גישה למידע כדי לייעל את השימוש בו בידי אחר )המפלגה(. 

אינה כפופה לחובות אשר בתקנות שפורטו בסעיף זה. לטענת המפלגה אלקטור משכך 

 ש במידע ע"י אלקטור נאסר בהסכם ההתקשרות. שימוה

בכך להביא את אין גם אם הגדרת אלקטור עולה לכדי "מחזיק", הרי ש ,לטענת המפלגה .9.6

, לא ניתן להטיל אחריות על המפלגה בשל כך שלגורם אחר לעמדתה שכן ,המפלגה להפרה

ד מוסיפה פיו. עו-)לרבות מחזיק או ספק חיצוני(, לא היה נוהל או שהוא לא פעל על

ידי אלקטור טרם ההתקשרות כי יש ברשותה נהלי -המפלגה בהקשר זה, כי נמסר לה על

 אבטחת מידע, וכי המפלגה היתה רשאית להסתמך על הצהרה זו.

הרשאות גישה למאגר ניתנו למספר מצומצם של אנשים בהתאם  ,לטענת המפלגה .9.7

 ועל פי לוגיקה מוסדרת כפי שפורטה במענה המפלגה.  םלתפקיד

לטענת המפלגה, כל בעל הרשאה נכנס לאפליקציה לניהול הבחירות באמצעות מספר 

ואין לייחס לה אחריות  ,טלפון המהווה אמצעי פיזי הנתון לשליטתו האישית וסיסמה

להפרות של אלקטור בהקשר זה, משעה שהתקשרה עם חברה בעלת מוניטין אשר 

אמצעי האימות והזיהוי ומנגנון התחייבה לעמוד בתקנות אבטחת מידע, לרבות לעניין 

 -זיהוי להתחברות לא מוכרת. לטענתה ככל שנפלו פגמים בנושא אמצעי הזיהוי והאימות 

 אין הם באחריות המפלגה. 
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בהקשר להליך מיון העובדים באלקטור, טענה המפלגה כי אין לייחס לה אחריות לעניין  .9.8

התקבלו לעבודה לאחר שיחה  כל עובדי החברה ,זה וכי הסתמכה על הצהרת אלקטור לפיה

אישית ובכפוף לחתימה על הסכם סודיות, וכי אלקטור מעבירה הדרכות לעובדים כל 

 .  . המפלגה טוענת כי היתה רשאית להסתמך על דיווח זהשלושה חודשים

לטענת המפלגה, התקשרותה עם אלקטור ודרישתה להעביר למפלגה תיעוד כי פעילותה  .9.9

על הרשות, והעובדה כי הרשות לא העירה לאלקטור על בקשר לאבטחת מידע מקובלת 

והסתמכותה כי אלקטור  2018פגמים במענה שניתן לה במסגרת תכתובת עימה מאוגוסט 

עובדת באישור ובפיקוח של הרשות, מעידים על כך שהיא נקטה באמצעים סבירים 

 להבטיח שהספק מטעמה ישמור כדין על המידע שהועבר לו.

אלקטור בכל הנוגע לניהול מנגנון תיעוד אוטומטי היא של ריות האח ,המפלגה לטענת

ועל הדיווח  המפלגה, וכי היא הסתמכה על המצגים שהוצגו לה ע"י אלקטורשל ולא 

 . לרשות שכל אינטראקציה עם המערכת מתועדת

בקשר להקפדה על ניהול ותפעול תקין של המערכת הכשלים שתוארו  ,המפלגה לטענת

להתנהלותה של אלקטור ולא של המפלגה. לטענתה לא סביר לצפות  נוגעים ותשתיותיה

שכרה את שירותיה של אלקטור,  ולכןכי המפלגה תבין ותשלוט על היבטים טכנולוגים 

כי אין להטיל עליה אחריות בנושאים  ,ועל מצגיה הסתמכה. לאור האמור טוענת המפלגה

 המצויים מחוץ לתחום פעילותה ומומחיותה.

 את בחנה אשר סייבר חברת שביצעה"ח חדירה והוגש לרשות ד ,המפלגהלטענת  .9.10

. ככל שהתגלו כשלים במערכת אלקטור, אין הן המפלגה במערכות הקיימים הסיכונים

באחריות המפלגה אשר בהקשר זה הסתמכה על המצגים שהוצגו על ידי אלקטור 

 ידה לרשות.-והדיווח שהועבר על

המפלגה היא מחזיקה בנוהל גיבוי אשר הועבר לרשות, וכי ככל ונפלו פגמים  לטענת .9.11

 בהתנהלות אלקטור בהקשר זה, המפלגה אינה אחראית על כך.

, שכן ()ו(2)א()15()ה(, 2)א()15(, 1)א()15המפלגה טוענת כי מילאה אחר הוראות תקנות  .9.12

עוד של דיווח בחנה את הסיכונים בהתקשרות עם אלקטור במידה נאותה וביקשה תי

אלקטור לרשות ובו פירוט התנהלותה של אלקטור בתחום אבטחת מידע ובקשר לפנקס 

הבוחרים בפרט. כמו כן ההסכם עם אלקטור כלל התחייבות מפורשת לעמוד בדרישות 

אבטחת מידע בהתאם לאופי המאגר והמידע המצוי בו, וכן את יתר הדרישות הקבועות 

בטרם  ,מצעי הבקרה שנקטה כלפי אלקטורבנוסף טוענת המפלגה שא בתקנה.

ההתקשרות מהווים אמצעי פיקוח ובקרה מספקים ואין התקנות מחייבות דווקא 

אמצעי פיקוח וביקורת פיזיים וטכנולוגים, אשר לגביהם טענה המפלגה כי אין לה את 

 הכלים, הידע והמומחיות לעשות כן בהתאם לדרישות התקנה.
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 ממצאי הפיקוח  וסיכוםת הרשות וקביע .10

מלמדות שבמאגר המידע , העובדות שפורטו במכתב ההפרה לכאורהכי  קובעתהרשות  .10.1

, לא קוימו ואשר המפלגה נושאת באחריות לאבטחתו שאלקטור החזיקה עבור המפלגה

 ., כמפורט להלןהחובות הדרושות על פי דין

ות בכל הנוגע הרשות דוחה את טענות המפלגה בדבר אי תחולת החוק והתקנות על מפלג .10.2

אין כל אחיזה בדין לטענת המפלגה לפיה החוק והתקנות אינם חלים  לפנקס הבוחרים.

א 6לחוק הבחירות וסעיף  39על פנקס הבוחרים ועל השימוש בו, לנוכח הוראות סעיף 

לתקנות הבחירות. ההיפך הוא הנכון: מכלול הנסיבות והאינדיקציות הרלבנטיות לא 

ירו( ספק בדבר תחולה מלאה של דיני הפרטיות, ובכלל זה מותירות )ומעולם לא הות

לשון חוק הבחירות וחוק הגנת הפרטיות גם יחד, התכלית של חיקוקים אלה והפרשנות 

ה להם, היקף המידע בפנקס הבוחרים ורגישותו הרבה, העקרונות נהספציפית שנית

שויות המדינה הפרשניים הכלליים של השיטה, והאופן בו נהגו בפועל לאורך השנים ר

והמפלגות בקשר לשימוש במידע הפנקס ובמידע אישי אחר לצורך ההתמודדות 

 במערכות הבחירות. 

ראשית, לפי חוק הגנת הפרטיות אין ספק כי אוסף הנתונים הנכללים במידע הפנקס הם 

לחוק הגנת הפרטיות, הן כשלעצמו, וקל וחומר  7בגדר "מאגר מידע" כמשמעותו בסעיף 

. אין בלשון חוק הגנת הפרטיות ולו רמז גהו לו נתונים נוספים על ידי המפללאחר שצורפ

צריכות להידחות מפני דיני הבחירות  והוראות התקנות מכוחו לטענה כאילו הוראותיו

לתקנות הגנת  25או בקשר למידע המשמש להתמודדות בבחירות. נהפוך הוא, תקנה 

ת התקנות "יחולו נוסף על הוראות הפרטיות )אבטחת מידע( קובעת במפורש כי הוראו

סתירה בפועל אין , בעניין אבטחת מידע בחיקוקים אחרים, זולת אם יש סתירה ביניהן"

 כלשהי בין הוראות החוק והתקנות ובין דיני הבחירות.

שנית, גם חוק הבחירות עצמו לא רק שאינו מחריג את מידע הפנקס מתחולת דיני 

"שר   )ה( לחוק הבחירות קובע כי 39פורש. כך, סעיף הפרטיות, אלא אף  מפנה אליהם במ

, לאילו 1981-הפנים יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

; ובכתבי ההתחייבות עליהם נדרשות המפלגות מפלגות או סיעות נמסר מידע פנקס"

לחתום כתנאי לקבלת פנקס הבוחרים, שאת נוסחם קבע שר הפנים מכוח סמכותו בסעיף 

לתקנות הבחירות, מצהירים החותמים כי ידוע  1ו-ו 1ה)ג(  לחוק הבחירות,  בטפסים 39

רה לפי מהווה עבי –להם ששימוש בפנקס בניגוד לתנאים ובניגוד למטרה לשמה נמסר 

)ד( לחוק הבחירות 39הסמכות המסורה לשר הפנים בסעיף  כךחוק הגנת הפרטיות. 

 "להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה"

 לא באה לסתור את דיני הפרטיות, אלא להוסיף ולהחמיר עליהם. 
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, כי 23-רכזית לכנסת הלא בכדי קבע השופט הנדל, יושב ראש ועדת הבחירות המ

"המחוקק קבע גורם המוסמך לדון בסוגיית הפרטיות של היחיד, גם בשדה הבחירות, 

והוא הרשות להגנת הפרטיות. כולי תקווה כי הרשות תמצה את הליכי הבדיקה 

והפיקוח, ביעילות וביסודיות הנדרשת בסד הזמנים של מערכת הבחירות ועל הצד הטוב 

 . ביותר"

של חוק הגנת הפרטיות יחד ובמקביל לדיני הבחירות, נובעת לא רק  התחולה המלאה

ת חוק הגנת הפרטיות ומלשונן המפורשת של הוראות החוק אלא מתחייבת גם מתכלי

וחוק הבחירות לכנסת, ומעקרונות היסוד של השיטה. אין כל יסוד להניח כי המחוקק 

ת לפרטיות בתקופת התכוון לצמצם באופן לא מידתי את ההגנה על הזכות החוקתי

בחירות, וזאת מבלי לגרוע מחשיבות ההליך הדמוקרטי ומן הצורך הלגיטימי בהעברת 

מידע אודות הבוחר למפלגות. ההיתר הסטטוטורי החריג למסירת פנקס הבוחרים, 

בשים לב להיקפו ולרגישותו, מחייב כי הביצוע יעשה דווקא תוך שמירה קפדנית על 

דרים ולאיזונים הקבועים בחוק הגנת הפרטיות. גם פרטיות הבוחרים בהתאם להס

לאחר הכרעת המחוקק כי קיום ההליך הדמוקרטי מחייב מידה מסויימת של פגיעה 

-בפרטיות הבוחרים, לא ניתן לייחס לחוק הבחירות כוונה להעניק לניהול הקמפיין מעמד

 על הגובר באופן מוחלט על זכות הבוחרים לפרטיות ומפקיר אותה. 

זכר כי הזכות שמעניק חוק הבחירות למפלגות להשתמש בפנקס הבוחרים מוגבלת עוד יו

למטרת התמודדות במערכת בחירות ספציפית ורק כל עוד היא מתקיימת; הפנקס נמסר 

. מערכת הבחירותלמפלגות כפיקדון זמני אותו הן נדרשות להחזיר או להשמיד עם תום 

מדיני  טור את המפלגות באופן גורףגם מסיבה זו לא ניתן לייחס למחוקק כוונה לפ

שמירה על פרטיות מידע הפנקס לאחר סיום מערכת  הפרטיות בתקופת הקמפיין.

בידי המפלגה שקיבלה אותו הבחירות מחייבת הגנה שוטפת עליו גם במהלך הקמפיין, 

מידע דולף לא ניתן הכיוון שמרגע ש ,לשימושה בהיותה "מונעת הנזק" היעילה ביותר

 המצב לקדמותו. להחזיר את 

העמדה לפיה הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שמכוחו חלות במלואן על מאגרי 

המידע שמנהלות המפלגות, גם בכל הנוגע לעותק פנקס הבוחרים הנמסר לידיהן, איננה 

בגדר חידוש. זו הפרשנות המקובלת מאז ומעולם, אותה הציגה הרשות לציבור במספר 

רסמה וערכה לקראת מערכות הבחירות הקודמות לכנסת רב של מסמכים וכנסים שפ

במסמך הריענון שהעבירה הרשות למפלגה  8, לשם הדוגמא, סע' 1ולרשויות המקומיות

המידע הנמסר לרשימות הוא מציין באופן מפורש: " 23-לקראת הבחירות לכנסת ה

                                                           

להגנת הפרטיות, "ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים  רשותה 1
 באפליקציות שימוש בעניין מנחים, "קווים הפרטיות להגנת הרשות; 02.02.2020ומגבלות השימוש במידע אישי", 

; הרשות להגנת הפרטיות, "ריכוז דרישות חוק הגנת 11.02.2020", בחירות מערכת ניהול לצורך חיצוניים ובספקים
: מגבלות השימוש בפנקס הבוחרים ובמידע אישי אחר ואחריות המפלגות על 24-הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה

 .הבחירות לכנסת" לקראת הרענון מסמכי: "להלן; 03.01.2021אפליקציות וספקים חיצוניים", 
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פרק ב'  למעשה מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. אי לכך, חלות עליו הוראות

ככלל, בעל המאגר כמי  ...לחוק הגנת הפרטיות, שעניינו הגנה על הפרטיות במאגרי מידע

יהיה המפלגה או  –ולרישום המאגר לקיום הוראות החוק  שנושא באחריות העיקרית

בשיתופי פעולה עם המפקח על הבחירות  זו עמדה פי על בפועל נהגה גם הרשות. 2"הסיעה

רבים שקיימה הרשות לשם הבטחת קיום הוראות חוק הגנת ובהליכי אכיפה ופיקוח 

הפרטיות בשימוש בפנקס הבוחרים ובסוגים נוספים של מידע אישי אגב מערכת 

הבחירות. עמדה זו הייתה ידועה למפלגה, שאף נהגה לפיה כאשר הגישה בקשה לרישום 

  ע., בפנקס מאגרי המיד(700065712)מספר מאגר  עותק פנקס הבוחרים שנמסר לה

כאשר גורם  "מחזיק". או" מאגר"בעל  אינה היא לפיה המפלגה טענתאת  דוחה הרשות .10.3

כלשהו מחזיק או מנהל אוסף של נתוני מידע שמתקיימת בו הגדרת "מאגר מידע" בחוק 

הרי שתחול עליו אחריות של בעל מאגר או של מחזיק במאגר. לפי הוראות החוק לא  -

, כבעל מאגר או כלל באחריות ביחס למאגר המידעיתכן מצב בו גורם כאמור אינו חב 

מכתב ההפרה כפי שפורטו ב. לפי מכלול הנסיבות הרלוונטיות למאגר המידע כמחזיק

"בעל מאגר" ביחס לנגזרת פנקס הבוחרים שנמסרה  במפלגהלכאורה, יש לראות 

קיבלה המפלגה רשמה את פנקס הבוחרים אותו כמפורט לעיל, יצויין כי עוד  . 3הלשימוש

 כמאגר מידע שבבעלותה.

ביחס לטענה כי החובות מכוח החוק והתקנות חלות רק על המידע המטוייב ולא על 

בגדר  הםמידע הפנקס ב אוסף הנתונים הנכלליםקובעת כי הרשות המידע מהפנקס, 

יחד עם הן בפני עצמו והן  ,לחוק הגנת הפרטיות 7"מאגר מידע" כמשמעותו בסעיף 

הל בידי המפלגות ופעיליהן במסגרת קמפיין בחירות, ובאמצעות המידע הנאסף ומנו

כפי שפורסם פעמים רבות בעבר בעמדות פומביות  .נותני שירות או אפליקציות חיצוניות

הוראות חוק והתקנות שמכוחו חלות במלואן על מאגרי המידע שמנהלות  הרשות, של

 .ןלעותק פנקס הבוחרים הנמסר לידיההמפלגות, גם בכל הנוגע 

שחל  בשימוש האיסור את  יההנחיותבהרשות  כבר הבהירהבאשר למידע המטוייב, 

עליו נאסף ניתנה הסכמה תקפה ומספקת של האדם במידע אישי במקרים בהם לא 

איסור זה חל גם   יימסר. המידע ולמימבלי שהוסברו לו מטרות השימושים , או המידע

 .על איסוף ושימוש במידע ביישומים או במאגרי המידע של המפלגה

 

 

                                                           

2  https://www.gov.il/BlobFolder/reports/elections_23/he/elections_23.pdf. 
 כפי שגם נאמר במסמכי הרענון לקראת הבחירות לכנסת שמפרסמת הרשות. 3

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/elections_23/he/elections_23.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/elections_23/he/elections_23.pdf
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המדינה הינה  .המאגר בעלת היא ישראל מדינת לפיההמפלגה  טענתדוחה את  הרשות .10.4

אכן בעל המאגר של מרשם האוכלוסין, ממנו נגזרים עותקי פנקסי הבוחרים הנמסרים 

מאגר מרשם האוכלוסין לשם יצירתם של עותקי פנקס  למפלגות, אולם מרגע גזירתו של

 יםהבוחרים, הרי שיש בכך משום פעולת יצירה של מאגרי מידע חדשים, אשר מועבר

בעלת המאגר, אלא שמרגע שקיבלה  איננההמדינה  ובהםלמפלגות ע"פ הוראות החוק, 

אשר בידה הכוח להחליט האם ובאיזה  המפלגה את מאגר המידע, היא בעלת המאגר

, ובהתאם חלות אופן להשתמש בו לקידום מטרותיה הפוליטיות )במגבלות שמטיל הדין(

 עליה כל החובות הקבועות בחוק ובתקנות.

הרשות אמנם הבהירה את עמדתה בדבר הסיכונים הקיימים בפרקטיקה הקיימת 

באופן שוטף ומזה שנים רבות להעברת פנקס הבוחרים לבעלות המפלגות, והיא פועלת 

לשם קידומם של הסדרים חדשים אשר יאפשרו רמת אבטחת מידע גבוהה יותר בגישה 

למידע הפנקס. אולם, כל עוד לא נקבעו הסדרים חדשים כאלה, קל וחומר שדיני 

הפרטיות חלים במלואם על ניהול מאגרי המידע, לרבות פנקס הבוחרים, אגב מערכת 

 דדות בה.הבחירות ולצורך התמו

היתה אחראית לכשלי אבטחת המידע שאותרו דוחה את טענות המפלגה כי לא  הרשות .10.5

כאמור, המפלגה הרשות תבהיר כי  .המידע דליפת לאירוע זיקה להאין  כיו אלקטוראצל 

על כן, הינה המחזיקה בו מטעמה. כפי שיפורט בהמשך, הינה בעלת המאגר ואלקטור 

המפלגה אחריות כבעלת המאגר, על כל התנהלותה של חלה על ועל פי הוראות הדין, 

 אלקטור כמחזיקה בקשר עם פנקס הבוחרים אשר קיבלה מהמפלגה.

באשר לטענת המפלגה לפיה ממצאי הרשות העלו כי הקובץ שלכאורה דלף הועבר 

למידע גישה אירוע האבטחה החמור איפשר לאלקטור ממפלגת הליכוד, יובהר כי 

אשר שימש את שתי המפלגות יחד, הן את הליכוד והן טור, אלקבסיס הנתונים של שב

וכלל את שני מאגרי המידע של שתי המפלגות )ובכלל זה את שתי , את ישראל ביתנו

מבסיס מידע  ובכך נחשףהגרסאות של פנקס הבוחרים שהעבירה כל אחת מהן(, 

קטור, הנתונים, אשר כלל מידע מתוך פנקס הבוחרים שהעבירה כל אחת מהמפלגות לאל

בפני גורמים בלתי מורשים בניגוד להוראות התקנות. עוד יובהר כי כפי שצוין במכתב 

ההפרה לכאורה, לא דלף קובץ אלא מידע מתוך פנקס הבוחרים אשר שימש את התוקף 

 לבניית קובץ.
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אשר ר, על כשלי אבטחת המידע אשר אותרו אצל אלקטו מפלגהשל ה הבאשר לאחריות

המפלגה כבעלת מאגר פנקס הבוחרים  ,הפרה לכאורהכתב הלמ 8 סעיףמפורטת ב

יחד לחוק אשר קובע כי  17ואלקטור כמחזיקת המאגר מטעמה, לא עמדו בדרישות סעיף 

באותו  אחראי לאבטחת המידע בעל מאגר מידעעם מחזיק מאגר המידע ומנהלו, גם 

 המפלגהולפיכך גם  , ידו על מעובד או המחזיק אצל מצוי המאגר כאשר גם זאתו, מאגר

אבטחת  לתקנות )א(18, 16, 14,13, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4 ,3)א(, 2 תקנות בדרישותלא עמדה 

 . מידע

כל ל. אין חולק כי שוויוןה עקרוןב פגיעהל ביחסדוחה את טענות המפלגה  הרשות .10.6

וכי  כחלק מההליך הדמוקרטי הבוחריםלקבל לידיהן את פנקס עומדת הזכות מפלגות ה

הקשר עם הבוחר מתקיים בעיקר  בהן בשנים האחרונותשימוש בפנקס, במיוחד 

בהיבטי  רבים םטומן בחובו סיכוני באמצעות אמצעים דיגיטליים ומדיה חברתית,

הוא שמירת הקשר עם הבוחר לצד הגנה קפדנית על על כן האיזון הנכון  .פרטיות

בין בעצמן ובין על נקס הבוחרים, על המפלגות אשר בוחרות לעשות שימוש בפפרטיותו. 

 ידע, מימון, הערכות זמן)לקחת בחשבון את האמצעים העומדים לרשותן ידי מחזיק, 

לצורך התמודדות עם הסיכונים הנובעים משימוש בפנקס הבוחרים לרבות וכו'(  טכנולוגי

, אינן נקבעות אותן אוכפת הרשות בסוגיות אבטחת מידע. החובות מכוח החוק והתקנות

בהתאם ליכולתו הכלכלית של בעל המאגר או לידע הטכנולוגי של עובדיו, אלא בהתאם 

לקריטריונים אובייקטיבים כגון סוג ורגישות המידע במאגר, כמות נושאי המידע במאגר 

ומשום כך אין במדיניות האכיפה של הרשות, הנובעת מפרשנותה את הדין הקיים,  ,וכו'

 בעיקרון השוויון. משום פגיעה

מדיניות האכיפה של הרשות . רשות דוחה את טענות המפלגה ביחס לשינוי מדיניותהה .10.7

רבים  הליכי אכיפהמנהלת ניהלה ווהרשות  בכל הנוגע למערכות בחירות לא השתנתה

שנכללו  למפלגותהרשות העבירה במסגרת הליכים אלה  .מזה שנים בקשר לבחירות

מידע במאגרי המפלגה היישום האחריות לאבטחת חובת בדבר הנחיות  בהליכי הפיקוח

ולתקנות אבטחת המידע. עוד יצויין לחוק  17מידע מפנקס הבוחרים בהתאם לסעיף לו

כי כשמדובר היה בהליכים שהתנהלו עוד טרם לכניסתן לתוקף של תקנות אבטחת 

לתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע  3תקנה המידע, הופנו המפלגות להוראות 

, הנחיות הרשםול 1986-שמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"וו

( לעיבוד מידע אישי outsourcingשימוש בשירותי מיקור חוץ ) 2/2011, הנחיה ביניהן

דרישת מינימום לאמצעי זיהוי של נושא מידע לצורך מתן גישה למידע  1/2010והנחיה 

 . שעליו במאגר מידע
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אחריות לקיום הוראות החוק והתקנות הינה על בעל המאגר, המחזיק או מנהל ממילא ה

 כללקראת יצוין כי למעלה מן הצורך המאגר, והיא אינה קשורה לפעילות הרשות. 

הסברה ו פעולות הדרכה האחרונות, קיימה הרשותשהתקיימו בשנים מערכות הבחירות 

, קיימה על מערכות בחירות להטמעת התקנות בדגשואל מול המפלגות נרחבות במשק 

הירים את בהמ, ופרסמה מסמכים בנושא השימוש בפנקס הבוחרים מספר כנסים

 בקשר לשימוש בפנקס הבוחרים. הוראות החוק 

 האכיפהתבהיר כי הליך הרשות . הרשות דוחה את טענת המפלגה לאכיפה בררנית .10.8

ביצועם של  כאשר ,4המפלגות כללהתנהל אל מול  אליו מתייחסת המפלגה הרוחבי

מפלגות בהתאם ל מצומצם שבמספר התקיים  להשלמת החקירה בשטחם פיקוחי

 שקיבלו מפלגות) של הרשות המקצועי לפי שיקול דעתה מראששנקבע אחיד לקריטריון 

בו נקטה  האכיפה הרוחביהליך מקום, מכל  .(22-בבחירות לכנסת ה קולות 100,000 מעל

 המפלגותמגזר קיום הוראות החוק והתקנות בקרב מידת  הערכתלצורך נועד הרשות 

, מבלי שיהיה לאחריותן על פי החוק כלל המפלגות ולהעלות את מודעות, באופן כללי

בהליכי פיקוח ספציפיים נגד מי מהמפלגות שנכללו  להמשיךבכך לגרוע מסמכות הרשות 

אשר התנהל בשונה מהליך הפיקוח , במקרים שיחייבו זאת. זאת הרוחבי בהליך האכיפה

חשש קונקרטי להפרת הוראות החוק והתקנות, ואשר בעקבות אלקטור והמפלגה כנגד 

 .במהלכו אכן התגלו הפרות חמורות כמפורט במכתב זה

אינה  , יצויין כי טענה זומחזיקה בנוהל גיבויבעצמה כי היא המפלגה  טענתבאשר ל .10.9

 אלקטורשעל מאגר המידע שהוחזק עבורה בידי  לכךרלוונטית שכן ההפרה מתייחסת 

לפיה נוהל הגיבוי שחזור ותיעוד הליכי שיחזור. כך גם ביחס לטענה חל ולא יושם  לא

מידע ה מאגרישאר דוח זה בדק את שכן  ,בדקי חדירההמפלגה העבירה לרשות דוח מ

 או אלקטורשהוחזק בידי  המידע למאגר התייחס לאאולם של המפלגה ומערכותיה, 

  .ששימשו אותו אלקטור למערכות

למספר מצומצם של  בידי המפלגההרשאות גישה למאגר ניתנו באשר לטענת המפלגה כי  .10.10

וכי נעשה שימוש באמצעי זיהוי הנתון  אנשים בהתאם לתפקידם ועל פי לוגיקה מוסדרת

מנגנון ניהול ההרשאות , הרי שההפרה מתייחסת לכך שלשליטתו של המשתמש

יושם בדרך לקויה אשר אפשרה גישה לא על המאגר  אלקטור המחזיקהשהפעילה 

 . אלקטור שהוחזק בידייה מצוי בבסיס הנתונים מורשית לכל המידע אשר ה

 

                                                           

4 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/politicalparties_audit/he/enforcement_report_political_parties_2

knesset_election.pdf_3  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/politicalparties_audit/he/enforcement_report_political_parties_23_knesset_election.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/politicalparties_audit/he/enforcement_report_political_parties_23_knesset_election.pdf
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שיעשה באמצעות אמצעי פיזי הנתון לשליטתו האישית של  ךשינוי שיטת ההזדהות כ

החוק לעיל,  כאמור .המשתמש נעשה רק לאחר התערבות הרשות והנחיית אלקטור בנדון

אבטחת מאגר המידע שבבעלותה, גם כאשר הוא מוחזק בידי רואה במפלגה כאחראית ל

 אלקטור.

כפי  ".מחזיק" בגדר אינה אלקטורלפיה  והפרשנות המפלגה טענות את דוחה הרשות .10.11

לעיל, לא יתכן מצב בו גורם המחזיק או מנהל אוסף של נתוני מידע  10.3שפורט בסעיף 

שמתקיימת בו הגדרת " מאגר מידע" אינו חב כלל אחריות ביחס למאגר המידע. קרי, 

פנקס מאגר אלקטור היא או "בעל המאגר" או "מחזיק". בהתאם לממצאי הפיקוח, 

 30.12.2019פה שבין והמפלגה וברשות אלקטור מטעמה לתק בבעלותהבוחרים היה מצוי 

אלקטור הייתה רשאית  במסגרתם ,, לתקופה של כמה חודשיםכלומר, 7.3.2020ועד 

יודגש, לא מדובר במתן לעשות בו את השימושים אותם ביקשה המפלגה. ומסוגלת 

"מחזיק"  באלקטוראשר על כן, יש לראות הרשאת גישה חד פעמית או אקראית למידע. 

  .דרך קבע מאגר המידע מטעם המפלגה,ב

 הרשות .בדבר הסתמכותה על הצהרות המחזיקה המפלגה טענות את דוחה הרשות .10.12

קובעת כי לא די בהסתמכות המפלגה על הצהרותיה של אלקטור באשר לעמידתה 

לתקנות, המטילה  15וכי אלה אינם עומדים בדרישות תקנה בהוראות החוק והתקנות, 

סיכוני אבטחת המידע הכרוכים לבחון את החובה ואת האחריות על המפלגה את 

 העמידת המחזיקאמצעי בקרה ופיקוח על בבעצמה נקוט ול ,בהתקשרות עם המחזיקה

למעלה מהצורך יובהר . במהלכה גם אלא ההתקשרות בטרם רק לא, תתקנוהבהוראות 

לא פוטר את המפלגה מקיום הוראות  2018כי הפיקוח שעשתה הרשות על אלקטור בשנת 

ממילא אין פיקוחי הרשות מהווים הקלה או החרגה להוראות החוק וכי  15תקנה 

 .המחייבות את המפלגה

 אלקטור כי לוודא מנת על ,העניין בנסיבות מתאימותלנקוט פעולות המפלגה היה  על

באמצעי בקרה ופיקוח  לנקוט, והרלוונטיות החוק הוראות כלל את מקיימת אכן

 לעומת .התקנות ובהוראות המאגר בעל עם ההסכם בהוראות העמידת על מתאימים

, כל שביצעה המפלגה היה הסתמכות על הצהרות מחזיקת המידע, שלפנינו במקרהזאת, 

אינדיקציה מקצועית כלשהי כאסמכתא לכך. בנסיבות העניין,  ניתנה אףלבדן, ומבלי ש

 .החוק דרישות כדי עולההמפלגה אינה  פעילותספק כי  איןונוכח רגישות המידע, 
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שלא נקטה המפלגה באמצעי בקרה ופיקוח כאמור, וכפי שנקבע במכתב ההפרה מ .10.13

 לכאורה, נמצא כי: 

  לא קבעה שאלקטור לתקנות בכך  4את הוראות תקנה המפלגה ואלקטור הפרו

  ;נוהל אבטחת מידע ולא פעלה בנוגע לנוהל האבטחה כנדרש במסמך

  לאשאלקטור )ה( בכך 5)א( עד 5תקנות את הוראות  הפרו ואלקטורהמפלגה 

רשימת מצאי מעודכנת ושהוחזק בידה מאגר ההחזיקה מסמך מעודכן של מבנה 

 ;ולא ערכה סקר סיכונים ומבדקי חדירותיו; מערכות של

  האפשרשאלקטור )ג( בכך 7)א( עד 7תקנות את הוראות  הפרו ואלקטורהמפלגה 

נקוט בפעולות המפורטות הרשאה גישה מלאה למידע שבמאגר מבלי ל לבעלי

 ; בתקנות

  מתן הרשאות  האפשרשאלקטור כ, 8תקנה את הוראות  הפרו ואלקטורהמפלגה

אפשרות גישה בהרשאה ממספר מזדהים  ההנדרש, ולא מנע גישה מעבר להיקף

 ; זמנית באותם פרטי זיהוי בו

 מתן הרשאות  האפשרשאלקטור כ, 9תקנה את הוראות  המפלגה ואלקטור הפרו

אופן הזיהוי על בסיס לא ביצעה את  ;בעל ההרשאה המורשה גישה למי שאינו

קביעתן של סיסמאות  ; ואפשרהאמצעי פיזי הנתון לשליטתו של המורשה

 ; חלשות

 ה לא ניהלשאלקטור בכך  11 -ו 10תקנות את הוראות  המפלגה ואלקטור הפרו

 ; כנדרשתיעוד  נגנוןמ

 על  הלא הקפידאלקטור בכך ש 13תקנה הוראות  את המפלגה ואלקטור הפרו

 ;יהתשתיותו ניהול ותפעול תקין של המערכת

 הלא התקינאלקטור בכך ש 14תקנה  את הוראות המפלגה ואלקטור הפרו 

 ;מתאימים מפני חדירה לא מורשית מערכות אמצעי הגנה

 ביקורת  הביצעלא אלקטור בכך ש 16תקנה  את הוראות המפלגה ואלקטור הפרו

 ;בנושא אבטחת מידע

 בכך שאלקטור לא קבעה )א( 18תקנה את הוראות  המפלגה ואלקטור הפרו 

 במסמך נהלי גיבוי, שחזור ותיעוד הליכי שחזור.

  יצויין, כי כל סעיפי ההפרה שלעיל אשר מתייחסים לאלקטור, כלולים במכתב

 קביעת ההפרה שנשלח לחברה בנפרד, ובו קביעות נוספות ביחס אליה.
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ושאר הסכם הכמפורט בהפרה לכאורה, בחינת לעיל,  9.12חס לאמור בסעיף בי .10.13.1

כי המפלגה קיימה רק חלק מהוראות מעלה התקשרות המפלגה עם אלקטור, נסיבות 

 (4)א()15-ו (3)א()15()ו(, 2)א()15()ה(, 2א())15(, 1)א()15, ואילו הוראות תקנות 15תקנה 

לא קוימו במסגרת התקשרותה עם אלקטור. המפלגה אף ציינה במענה כי לא מילאה 

 .(4)א()15-ו (3)א()15אחר הוראות תקנות 

 

  והתקנות החוק הוראות הפרת קביעת .11

לאור כל האמור לעיל וכמפורט במכתב ההפרה לכאורה, והואיל ובקשר עם העתק פנקס 

הינה בעלת מאגר המידע האחראית לאבטחת שנמסר למפלגה, המפלגה  23-הבוחרים לכנסת ה

 המידע בו, הרשות קובעת בזאת כי המפלגה הפרה את הוראות החוק והתקנות כמפורט להלן:

 . לחוק 17את הוראות סעיף  ההפר המפלגה .11.1

)א( 7)ה(, 5)א( עד 5)ו(, 4)א( עד4, 3(, 7)א()2( עד 1)א()2 את הוראות תקנות ההפרהמפלגה  .11.2

, 16 ,(4)א()15(, 3)א()15()ו(, 2)א()15()ה(, 2)א()15(, 1)א()15 ,14, 13, 11, 10, 9, 8)ג(, 7עד 

 .לתקנות )א(18

 

 קביעה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות. .12

 

 

 

          

 בכבוד רב,

 

     עו"ד קלדרון עלי, 

 מנהל מחלקת אכיפה

 הרשות להגנת הפרטיות


