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, 2004שנתלהערות המועצה לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת
�1981א"א לחוק הגנת הפרטיות התשמ10לפי סעי"

. גברה הפגיעה בפרטיות האזרח בישראל2004בשנת.1

 ניכרת עשייה בתחו� אכיפת חוק הגנת הפרטיות ועל כ� 2004ח הרשמת לשנת"בעיו� בדו
ה  2004כ� שבשנת המועצה על מתריעה, יחד ע� זאת. יחידהיש לבר� את הרשמת ועובדי
על א! ההתרעות החוזרות ונשנות של המועצה לא הוקצו. גברה הפגיעה בפרטיות האזרח

ולא הוכנה תוכנית פעולה ראויה להגנה על הזכות לפרטיות המוכרת האמצעי� הנדרשי� 
.כזכות יסוד על פי חוק יסוד כבוד האד� וחירותו 

הההזנחה רבת השני�ת את פירו "סוס הטרויאני"אנו קוצרי� בימי� אלה בפרשת
 כאשר מתגלה עד כמה,המדגיש את הקשר ההדוק בי� פגיעה כלכלית ופגיעה בפרטיות

 ועד כמה לקוייה מודעות האחראי� על מאגרי פרוצי� מאגרי המידע הרגישי� בישראל
ל,בי� היתר,כמתבקש,המידע לחובותיה� .הגנת הפרטיות מהוראות החוק

.נדרשת רביזיה.2

המועצה קוראת לשרת המשפטי� ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ליזו� דיו�
בו,לפעול לבדיקה מחודשת של ההתייחסות לנושא,בנושא הגנת מאגרי המידע בעיד�

להורות על הכנת תוכנית עבודה לאכיפת,האמצעי� לפגיעה במידע הולכי� ומשתכללי�
החוק ולהקצות את האמצעי� לטיפול בנושאי� עליה� התריעה המועצה ג� בהערותיה 

:כמפורט להל� 14.4.04לועדת חוקה ביו� 
ל)א( .במאגרי המידע בפרטיות מניעת פגיעהחיזוק האכיפה
.מניעת הפגיעה בפרטיות ממאגרי� של רשויות השלטו�)ב(
.הגנה על הפרטיות בעיד� מלחמה בטרור)ג(
.הגנה על הפרטיות בסחר אלקטרוני ובאינטרנט)ד(
.אכיפת ההגנה על הפרטיות בהעברת מידע בי� מדינות)ה(
.הגנה על הפרטיות בהקשר לאמצעי זיהוי ואימות מתקדמי�)ו(
נוהל ומסגרת ראויה להפעלה עניינית ויעילה של היחידה לרישו�,קביעת דרכי�)ז(

.מאגרי מידע
.נקיטת פעולות להעלאת רמת המודעות לנזקי הפגיעה בפרטיות)ח(

.הקצאת משאבי'.3

 מדגישי� את הצור� הדחו!, האירועי� האחרוני� של פריצה מסיבית למאגרי מידע
 עבור משטרת, בתחו� מאגרי המידעמומחי�,ת מקצועיי�להקצות משאבי� לגיוס כוחו

.הפרקליטות ורש� מאגרי המידע, ישראל

 צמצו' חובת הרישו' של מאגרי מידע.4

.ומציעה לבחו� צמצו� חובת רשו� מאגרי מידע למאגרי� רגישי� בלבדהמועצה חוזרת
מא, מאגרי� עד היו� 16000רישו� של את,גרי� מתו� למעלה ממיליו� יוצר עיוות ומסיט

. ביקורת ופיקוח על המאגרי�–הרשמת מעיקר עבודתה 
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