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בישראל היוםהגנת הפרטיות: מבוא

פרטיותו של האזרח במדינת ישראל נמצאת תחת מתקפה כוללת מצד

קולו של הרשם הוא כקול קורא. עסקיים וציבוריים, גורמים פרטיים

עים ומכירים את החוק הרלבנטי ומעטים עוד יותר במדבר בו מעטים יוד

במדינת ישראל מידע עובר מאדם לאדם כמטבע. רואים בו נר לרגליהם

עובר לסוחר במיוחד לשם קידום אינטרסים משותפים של הסקטור 

חלק ניכר ממאגרי המידע הרגישים פרוצים בידיעת בעל. העסקי הפרטי

 מאנשים נעשה בניגוד לתכלית איסוף המידע; המאגר או שלא בידיעתו

.ולעיתים בדרכים עקלקלות ומוסוות, חוק הגנת הפרטיות

כבוד האדם: הנובע מחוק יסוד, 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות

כל, אשר היה אמור לממש את זכות האדם לפרטיותו, וחירותו ולמנוע את

ב מובנו מצבי ההתחקות אחרי בני אדם לשם איסוף מידע והמסחר במידע

כניסת עידן האינטרנט. נחקק לפני דורות טכנולוגיים רבים-הרחב ביותר 

התקדמו והתפתחו ממחצית, כל אלה נוצרו-וקידום המסחר האלקטרוני 

מאותה עת עבר כמעט כל המשק לעבודה בצורה. שנות השמונים

עסק מכל סוג שהוא או חברה יש היום, ממוחשבת וברשות כל אדם

מצד" האקרים"וה, האינטרנט והטלפון הנייד מצד אחדיכולות. מחשבים

שני מכסים למעשה אפשרויות רבות לאין ספור לפגוע בפרטיותו של 

.אדם

 לא חזה את תעצומות 1981-א"התשמ, מובן מאליו שחוק הגנת הפרטיות

הטכנולוגיה לסוגיה ולא את משמעותן לעניין שמירת זכות הפרט

ש-ומכאן. לפרטיות החוק במתכונתו הנוכחית הולך והופך אין ספק



המשפטי�מש  רד 

2003ח לשנת"דו רשמת מאגרי המידע

4

, יש לבצע אפוא רוויזיה משמעותית בהנחיות החוק. למעשה לאות מתה

ה יעילה, וכפועל יוצא מכך מתן אפשרות חוקית,21-התאמתו למאה

.ואפקטיבית למימוש הזכות לפרטיות

 גם הנחיות החוק הניתנות לאכיפה נתקלו בהתנגדות כחומה–יתרה מזו

לא.ד הגורמים המופקדים על הסיוע לאכיפתובצורה מצ המדינה

אפשרה לאכוף את החוק ולא הייתה דאגה אמיתית ומוכחת לקיום יחידת 

מספיקה מבחינה כמותית ובעלת כושר, אכיפה מקצועית כדרישת החוק

לא, הדבר התבטא בכך שהמדינה. הרתעה בכל התקופה הרלוונטית

ו, הקצתה תקציב לא משאבים אחרים הנדרשים לא הקצתה משאבי אנוש

. לנושא

אלא שככל שמתגברת הטכנולוגיה, מדובר במגמה שאינה חדשה

ונעשית נגישה לכל וככל שכתוצאה מכך גדל הסיכון לחירויות הפרט כך 

מגמת ההזנחה בתחום זה אינה חדשה. גדל הצורך בחיזוק יחידת הרשם

יו. והיא הולכת וגוברת על הפרטיות אשרר המועצה להגנה"יעיד על כך

ל משרד המשפטים"עת כיהן גם כמנכ, כי עוד בשנות השמונים, סיפר לי

 ולאחר– נלחם על קבלת תקציב משאבי אנוש ולצרכים חיוניים נוספים–

של. מאמצים קיבל תקן של משרה וחצי יעידו על כך ביתר שאת מכתבה

 בדרישה 2003חוק ומשפט לשר המשפטים ממחצית, ועדת חוקה

צות משאבים לרשמת והערות המועצה להגנת הפרטיות אשר תמיד להק

ע  לרשם מאגרי–י המדינה"ציינו והדגישו את חוסר הקצאת המשאבים

לא, כל המלצותיה של ועדת חוקה, למרבה הצער. מידע חוק ומשפט

.מומשו וכך גם דרישותיה של רשמת מאגרי המידע
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 הזמן פגעו ופוגעים המחדלים האמורים שמשקלם מצטבר וגובר בחלוף

:אנושות בזכויות האזרח במדינת ישראל בשני היבטים עיקריים

באמצעות ניצול, אלה עשו כבתוך שלהם–מבחינת כוחות השוק.1

. באין מפריע–כל טכנולוגיה אפשרית לשם כריית מידע על אנשים 

לא נוצרה בציבור בכללותו כל מודעות שהיא לזכות האדם.2

אם אין המדינה: בבחינת. וד כבוד האדם וחירותולפרטיות ולחוק יס

. כופה אין צורך להקפיד על הפרטיות

 עמדה– 1999עם כניסת רשמת מאגרי מידע הנוכחית לתפקידה בשנת

לא הייתה קיימת כלל יחידה הממונה, למעשה: בפניה עובדה מוגמרת

משותקת, יחידת רשם מאגרי מידע הייתה מפורקת. על הגנת הפרטיות

המידע על אנשים: חמור מכך. אי סדר תהומי שלט בה מזה שנים הרבהו

אוכלוסיית מדינת ישראל כבר הייתה, כבר נאסף בכל השיטות לסוגיהן

לשכות שירות ביצעו עיבודי נתונים חתכים, בכל מידע רגיש, מפולחת

ה-והצלבות מידע  .כבר הייתה בעיצומה" אח הגדול" ותופעת

 עם 1981–א" את חוק הגנת הפרטיות התשממשהוחלט לשוב ולאכוף

 הנחת העבודה והתנאי לשיקום היחידה היו כי 1999מינויי לכהונתי בשנת

המדינה תקצה עבור המטרה את התקציב והמשאבים הדרושים הן

הקמת היחידה ומיתוגה.ולא היא–לשיקום ההריסות והן לבניה חדשה 

מו על דרכה היא אחד כיחידה קיימת ומתפקדת למרות הקשיים שהוער

.ההישגים הגדולים של המדינה בתחום ההגנה על הפרטיות
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תפקידו של רשם מאגרי המידע הוא כתפקידו של כל מכהן אחר

יקוחפ: במקרה זה הצדק הוא. לעשות צדק: אוכפתבמערכת משפטית

על, על מילוי כל הוראות החוק , האזרחים פרטיות שמירה קפדנית ויעילה

 תלונות האזרחיםשלר משפטי ומעשיוריובת לפרטיותזכוה הגנה על

יחידת רשמת מאגרי מידע.בנושאי ההגנה על זכותם החוקתית לפרטיות

היא שבדומה למספר זרועות של מערכת הצדק בישראל מאופיינת בכך 

משלבת את תחום המשפט עם תחום מערכות ובמקרה זה רב תחומית

את. המידע והטכנולוגיה ושילוב זה מקדם אמור להפרות נושאי העבודה

 בגין האינטראקציה לצורך מילוי תפקידםאת העובדים השונים

שמתקיימת באופן טבעי בין בעלי גישות שונות והכשרות שונות במהלך

, בלבדתפקיד הרשמת מאפשר גם אכיפה משפטית. העבודה השוטפת

ה או נושא מסוים לאכיפ, כאשר אירוע מסוים מעלה רק שאלות משפטיות

.שמקורו מהתחום המשפטי

 ניתנה הוראה ליחידה לצאת במבצע מנהלי של רישום 2001בשנת

. הגם שהבט מנהלי זה אינו מתפקידי הרשם הקבועים בחוק. המאגרים

השירות: גורם מיקור חוץ-מטלה זו בוצעה בשיתוף עם זרוע הביצוע

ות פני100,000מתוך: תוצאות המבצע היו. הבנקאי של רשות הדואר

כ עד מאי. מאגרים בלבד4,000בדיוור ישיר לרישום מאגרי מידע נרשמו

 לא היו 2002 עם קבלת הכספים מהאגרות התקופתיות לשנת 2003

. לרשם מאגרי מידע המשאבים המינימליים למען ביצוע תפקידו ושליחותו

כן, למרות זאת נעשתה הרבה, מתוך יוזמה וגישה יצירתית, ואף על פי

 בלי–נעשתה הרבה מאוד עבודה, עה לקידום מטרות היחידהמאוד השק

משאבים ולאורך תקופות ארוכות ללא משאבי אנוש מינימלייים ולמותר

 לב זרוע האכיפה שלא מומנה דיה בניגוד–ללא יחידת הפיקוח: לציין

.לרוח החוק ולכוונתו
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 ובעיקר בשלושת החודשים הראשונים של 2003רק מאז סוף נובמבר

תקוותנו כי היא תהווה יחידה. מוקמת בהדרגה יחידת פיקוח2004 שנת

עפ, מבצעית מקצועית .י החוק"כמו זו הראויה למטרות רשם מאגרי מידע

דו, אפילו היום, למרבה הצער ח זה אין היחידה מאוישת"עד ליום כתיבת

של–במלואה  פעולות הגיוס המבוצעות באמצעות יחידות המינהל

.המשרד הראשי

 שני פקחים ברמת–ולתקופות קצרות, היו מדי פעם2002עד לספטמבר

עפ, ידע וניסיון נמוכים לאור ההחלטה של גורמי המנהל י רוח"ושוב שלא

 ומשכורתם היתה-לדרג אותם בדרגות נמוכות בדירוג המנהלי, החוק

זו. בהתאם עם כוח, כל המאמצים הגדולים לבצע פיקוחים, מסיבה

הניבו פיקוחים ממוקדים שהתרכזו בעיקר בפיקוחי רישום, האדם הקיים

.ככל שהתאפשר, מאגרים ובחינת מידת קיום הוראות החוק

 בשל השינוי– 2004בתוכנית העבודה של הפיקוח לשנת, היום

מבוססת תוכנית, המשמעותי שחל ברמת המפקחים ובהדרגה בכמותם

קת סקטור שלם על כמו בדי, מערכתיים–הפיקוח על פיקוחים רוחביים 

איוש המפקחים. שלוחותיו משתפי הפעולה עמו ובעלי ענין, כל גופיו

המשליך על רמות, ביחידת הפיקוח מבוצע על תקנון משרות בדרוג נמוך

ע אנו.י גורמי המטה של המשרד"השכר הקבלני הנקבעות בהתאם לכך

ג ם אם תקווה כי המפקחים שגויסו באופן קבלני יתמידו בעבודתם בעתיד

. ישתפר מצב התעסוקה במשק

אנו נמצאים. עדיין אינם מבוצעים–פיקוחים מהסוג המפורט לעיל, ברם

ויש, בשל העובדה שהמפקחים נמצאים בתקופת הכשרה, בקו ההתחלה
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עדיין צורך בצבירת נסיון מכל בחינה כדי לממש את הפיקוחים

.המשמעותיים המיוחלים

: נית עבודה שנתית הכוללת התאפיינה בהכנת תוכ2003שנת

. הגדרת משאבים הצריכים ליחידה ודרישה להקצאתם:משאבים.1

 הגדרת כלי עזר ממוחשבים לשליטה ובקרה-:תמיכה מחשובית.2

. על פעילות האכיפה ופיתוחם

השלמת המחשוב של פנקס מאגרי:הגברת נגישות המידע.3

. המידע

ה:פיקוח.4 הנחה שתהיה גיבוש תוכנית פיקוח המושתת על יסוד

מ, ביחידה יחידת פיקוח  מפקחים מקצועיים לפחות וכן5המורכבת

הדרכתם לעניין לימוד חוק הגנת, תוכנית לקבלת המפקחים

. בכלל-י חוק"הפרטיות בפרט וביצוע סמכויותיהם כמפקחים עפ

הנחות העבודה במבחן המציאות

של רק בחודש האחרון: במציאות התבדו הנחות העבודה:פיקוח.1

, שוב(התקבל לעבודה המפקח הראשון) 2003דצמבר(השנה 

ובמקביל נקלטו בהדרגה) עקב מעורבות גורמים חיצוניים ליחידה

מיד עם כניסתם החלו בתהליך הלימוד וההכשרה. עוד מפקח וחצי

 וזאת בשל סיבות אשר ליחידת–במסלולים מקבילים, בשטח

. הרשם לא היתה כל שליטה עליהם
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, הפקת אגרות תקופתיות– הוקם מערך הגבייה 2003נת בש:גביה.2

ביצוע ראשון של גביית האגרה, מחשוב ותהליכי בקרה ודיווח

. קביעת בסיס המימון לתפעול היחידה- 2002התקופתית לשנת 

לו2003 בחודש מאי:תקציב.3 התברר כי מהאגרה, או במועד סמוך

כ 2002התקופתית לשנת  ט כי הסכומים הוחל.1,300,000₪ נגבו

שיגבו מהאגרות יהיו התקציב של היחידה למימון כל צרכי היחידה

.מכל סוג

 הופסקה עבודתו של השירות 2002 באפריל:שירותי מיקור חוץ.4

בכך הוקפאו.ל משרד המשפטים"הבנקאי מכוח החלטת סמנכ

תהליכים של תפעול ותחזוקת מערכת המידע לניהול פנקס מאגרי 

המבוצעים, ותפעול תהליכי הרישום והגביהמידע ומערך הגביה

במהלך השנה. באמצעות השירות הבנקאי של רשות הדואר

הוקדשו מאמצים רבים לצורך ההתקשרות מחדש להמשך ביצוע 

במהלך. השירותים באמצעות השירות הבנקאי של רשות הדואר

ע2003דצמבר  ל המשרד להמשך ביצוע"י סמנכ" ניתן אור ירוק

.ר החוץשירותי מיקו

 הקפאת ביצוע השירותים לא אפשרה את המשך:2003רישום.5

גרמה לקשיים רבים בניהול ותפעול שוטף, ביצוע מבצע הרישום

ומנעה את האפשרות לבצע, ותקין של יחידת רשמת מאגרי המידע

.2003את הפקת הגביה של האגרה התקופתית לשנת 
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 הנכם 2002ו 2001, 2000על מעשיה ועבודתה של היחידה בשנים

מוזמנים לקרוא בדוחות הפיקוח והאכיפה שהוגשו לועדת חוקה חוק

.ומשפט מידי שנה בשנים אלה
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2003האכיפה שבוצעה בשנת

 שילובי דיוור ישיר של פרסומות באמצעות חברות האשראי•

ההנחייה. והופצה לכל חברות האשראי2002חוות הדעת בנושא ניתנה בשנת

 עוסקת במציאת הפתרו! למימוש קבלת הסכמת הלקוח שניתנה לחברות

 הדרישה–מדעת לשימוש במידע שמתקבל במסגרת תפעול כרטיסי האשראי

כ$ שיודע ללקוח מראש כי יכול ופנייה, היתה ניסוח מחדש של ההסכ�

, שאינה קשורה לחיובי ותפעול כרטיסי האשראי, מסוימת אליו בדיוור ישיר

עקרונית, שמקורו במידע שקיי� עליו–שהוא�תהיה מבוססת על אפיו! כל

.מכל גור� העוסק באיסו% מידע

תנאי מוקד� לשימוש במידע לצרכי�, סירוב הלקוח יהא/ קבלת הסכמת

בחירה זו תינת! מראש במסגרת ההסכ�, החורגי� מתפעול כרטיס האשראי

. המדגיש את פוטנציאל העברת המידע הכלכלי לגביו

כ!.ו להגיע וטופלו פניות נוספות מהציבור המשיכ2003במהל$ נעשה, כמו

. מול חברות האשראי, מעקב למימוש הטמעת ההנחיות שהועברו

על מנת שהציבור יהיה, יש לפעול להבהרת הנושא והפתרו! בקרב הציבור

.מודע לדבר ההנחייה שניתנה לחברות האשראי

•��"מושל קוב

 מתייחסת לפעולות שיש לבצע בנושא,2002חוות הדעת בנושא ניתנה בשנת

 למחוק כל מידע שכבר מצוי על מי שהוגבלו או הוגבלו הגבלה–$"קוב) מושל

צ של'חמורה מכוח חוק  שני� מיו�3קי� ללא כיסוי שחלפה לגביה� תקופה

כ!. סיו� תקופת ההגבלה להנהיג נוהלי מחיקה תקופתית של מידע מסוג, כמו

הב. זה זה,נקלגבי לקוח של אותו אשר נוצר, אי! הבנק חייב במחיקת מידע
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והבנק במקרה זה רשאי להמשי$ להשתמש, כמידע עסקי לגבי אותו הלקוח

. במידע ההיסטורי במסגרת קבלת החלטות עסקיו

 המשיכו להגיע וטופלו פניות נוספות מהציבור העוסקות בנושא 2003במהל$

. זה

 מותר לגופי� ולחברות הפועלי� יש להגביר את המודעות בקרב הציבור למה

פניות מאפיינות. כמו ג� את המגזר הפיננסי, במגזר הפיננסי במשק בנושא זה

.בנושא זה מובאות בהמש$

ג...... העברות מידע רגיש מחברות האשראי לבנקי� ומה�• 'לצד

על. לחברות האשראי הפועלות קשרי� ענפי� במגזר הבנקאי בישראל הבעלות

כ!,ו שייכת לבנקי�החברות הלל קיימי� שתופי פעולה ענפי� בי! גופי�, כמו

 כגו! מועדוני לקוחות המוקמי� תו$–שוני� במשק לבי! חברות האשראי 

ובמקביל אות� גופי� ה� ג� לקוחות של המגזר, קיו� קשרי פעולה אלו

. הבנקאי

, מידע רב נצבר תו$ פעילות הציבור המשתמש בכרטיסי האשראי באר) בפרט

הפוטנציאל הגלו� במידע זה עלול להיות. ובשילוב מועדו! לקוחות בכלל

ולהוות, מבלי שקיבלו את ההסכמה המתאימה לכ$, בשימוש של אות� גופי�

 הדברי� נאמרי� א� המידע–ביתר שאת. פגיעה חמורה בפרטיות האזרח

. נמכר לגופי� עסקיי� ואחרי� המעוניני� במידע

העבודה של הפיקוח היזו� שאושרה לביצוע בשנת הנושא נגזר מתוכנית

.והחלה פעילות מקיפה בנושא, 2003העבודה 
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�העברות מידע מהרופאי� העצמאיי� לקופות החולי� ולהסתדרות הרופאי�•

קופות החולי� מופקדות על מת! שירותי בריאות הציבור ומפעילות בי! היתר

במסגרת. כלליי� ומקצועיי�–ג� שירותי קליניקות של רופאי� עצמאיי� 

התקשרות הרופא ע� הקופה מונהגת עליו מערכת נהלי� קשוחה של הקופה 

בד. אתה הוא עובד כ מקבלי� חברי� מקופות חולי�"בקליניקה הפרטית

שירותי, שירותי סל הבריאות–טיפול רפואי כמו ג� טיפול מונע, שונות

. ואי פרטיבריאות נוספי� דוגמת ביטוח משלי� או טיפול רפ

, תוצאות מעבדה–מוקד טיפולי זה מהווה צומת בתעבורת המידע של החולה

ו, חוות דעת שניה , בית מרקחת, או טיפול של בית החולי�/ תוצאות בדיקה

המידע. ועוד, מכוני אבחו!, חברות למת! שירותי עזר רפואי, ספקי תרופות

ע ל של ממש לביצוע מסחרי הרופא עצמו ולכאורה קיי� פוטנציא"חלקו נוצר

.במידע הרפואי במסגרות השונות המפורטות לעיל

על,כמו כ! של החולי� המטופלי� מידעהמאגר הועלה לדיו! נושא הבעלות

הנדרש בתו� ההתקשרות ע� קופת החולי�, במרפאה של הרופא העצמאי

בעיית הבעלות נגזרת ג� מהתקנות. להעביר את המאגר לידי קופת החולי�

המחייבות את בעל המאגר בתשלו� אגרה, עו לנושא האגרה התקופתיתשנקב

או, לפיכ$ עולה השאלה על מי מוטלת האגרה–תקופתית  על קופת החולי�

 האחראי המקצועי לעצ� הטיפול והאיבחו! שנת! לחולה באחת–על הרופא 

.ממסגרות הטיפול שפורטו לעיל

על, לדעתנו . יו כל החובות הרלבנטיותהרופא הוא בעל המאגר ומכא! חלות

קופות החולי� הנ! בגדר של מחזיק המאגר על כל המשמעויות, מאיד$

.הנגזרות מכ$

הנושא נגזר מתוכנית העבודה של הפיקוח היזו� שאושרה לביצוע בשנת

.והחלה פעילות מקיפה בנושא, 2003העבודה 
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 העברות מידע של מספרי טלפו� חסויי�•

הנוגע למגזר התקשורת,ת מידע בפועל ובאופ! שוט%הבעיה מתמקדת בהעבר

חברות התקשורת: כגו!, המתבצע בי! חברת הבזק לבי! גורמי� הקשורי�

שת, ספקי שירותי� וקבלני משנה,ל"לשיחות בינ .'פ למיניה� וכד"גורמי

הנושא הועלה במסגרת. המידע המועבר כולל ג� מידע על מספרי� חסויי�

.יות באמצעות משרד התקשורת ופרסומי� בתקשורתפנ, פניות של הציבור

זוהי"�התקבלה שיחת טלפו! שנעשתה למספר חסוי: דוגמת אירוע בנושא

הרוצה להציע לכ� שירותי� והטבות על מנת, הודעה מוקלטת מחברת פלונית

".שתהפכו ללקוחות שלה .... 

?הטלפו! החסוי' מני! ואי$ קיבלה החברה את מס

 יש ספק שבזק מעבירה מספרי טלפו! חסויי� לצורכי הא�: מכל מקו�

!?עסקי�

,ל"במסגרת הפיקוח שנעשה בחברת בזק ובחברות התקשורת לשיחות בינ

ע את"הסתבר כי קיי� הסדר חוזי המגובה כנראה י משרד התקשורת המנחה

חברת הבזק להעביר בשוט% את קובצי כל המינויי� של חברת בזק לידי

מידע זה כולל. צור$ עדכו! פרטי המינויי� ונתוני השיו$ל, חברות התקשורת

. כדוגמת המתלונ!–חסוי' ג� את פרטי המינויי� בעלי מס

היינו שימוש אסור, אי! ספק כי קיימת כא! פגיעה חמורה בהגנת הפרטיות

 שכ!�במידע שהועבר לצור$ מסוי� והשתמשו בו לצורכי טלמרקטינג 

כ!. המתלונ! משוי$ לחברה אחרת חברת בזק בחרה בהעברת כל המידע, כמו

אשר מהווה אצל החברה המקבלת מידע עוד% שהיה, ללא סינונו, באופ! גור%

.צרי$ להיות מבוער
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 גורפת לצור� העברת מידע" הסכמה"התניית שירות כנגד•

לקוח הפונה לקופת החולי� לקבלת שירות נאל) לחתו� על כתב ויתור על

ג לטובת הקופה לקבלת מידע מגורמי�" הסכמה"� על סודיות רפואית וכ!

כלשה� ממאגרי מידע בכל הנוגע לפרטי� האישיי� ופרטי ילדיו הקטיני� 

ע .י הקופה"בנושאי� שיוחלט עליה� מזמ! לזמ!

הנושא נמצא במהל$ של דיו! מול קופת החולי� לשינויי נוסח בהסכ�

.השירותי� שבי! קופת החולי� ולקוחותיה

מ•  ידע רפואיי� לצורכי מחקר מאגרי

–א והשני בירושלי�"עריכת מחקרי� משותפת לשני גורמי� שוני� האחד בת

, אירוע מוחי, הסרט!: כגו!, שעסקינ! במחקר שמי לגבי מחלות קשות ושונות

של,ב מחלות שונות"שב) לב וכיו הכל לאור חוסר האוני� והתלות המוחלטת

.שלא כדי!, יאל של העברת מידע רגיש מהווה א% היא פוטנצ–החולה ברופא 

 מאגר תמונות ממשלתי המשולב ביומטריה•

שמונתה מטע�, במסגרת המעורבות בועדה הבי! משרדית לנושא ביומטריה

ע, ועדת שרי� לענייני ביקורת המדינה י המפקח הכללי מר עוזי"המנוהלת

הכולל עלה נושא הקמת מאגר מידע מרכזי, ברלינסקי ממשרד ראש הממשלה

של, מידע ביומטרי לצורכי זיהוי ומניעת הונאות תו$ מניעה מכסימאלית

.צינעת אישותו והגנת פרטיותו, פגיעה בכבודו של אד�

וכבסיס,"עקרונות וקוי� מנחי� למקימי המאגר"הוגש לועדה מסמ$ בנושא

.לנוהל להעברת מידע ביומטרי בי! משרדי
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רק.� וטר� נכתב אפיו! למערכתהנושא נמצא בשלבי� ראשוניי� של ייזו

נוכל לקבוע את הנוהל המתאי�, לאחר קבלת האפיו! וקביעת האחריות לנושא

. ולבחו! את התאמתו מנקודת הראות של הגנת הפרטיות

 העברת בעלות על מאגר מידע•

מאגר מידע לניהול לקוחות חברה שהוק� על ידה אשר עיקר פועלה הוא מת!

.החברה בעלת המאגר. שירותי מידע ותוכ! למנויי� של טלפו! נייד

. החברה עומדת בפני שינוי של מהל$ עסקיה לצור$ מת! השירותי� האמורי�

ל, במסגרת חוזה ההתקשרות בי! הספק לבי! החברה " וותר"נדרשת החברה

.עלות על מאגר המידעעל הב

הקשר זה דומה במהותו לשינוי בעלות על המאגר הנובע ממיזוג בי! חברות

ו/ו .או רכישת פרויקט מחברה/או רכישת חברה

.בהמש$, הרחבה בנושא מובאת במסגרת הצגת תלונות מאפיינות
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2003תלונות מאפיינות מהציבור בשנת

נ"עפ .מנעי� מנקיטת שמות הגופי� המבוקרי�י הנחיית היוע) המשפטי לממשלה הננו

 במידע לגבי חשבונות מוגבלי� במגזר הפיננסי שימוש•

של• של" המצב המשפטי"תלונה שהוגשה נגד שני בנקי� השומרי� סטטוס

זה7ג� לאחר חלו%, פשיטת רגל וקבלת הפטר–המתלונ!  שני� מופיע מידע

.כלקוח לכל דבר ועניי! ולכ! נמנעי� מלעבוד אתו–ברשומות מאגרי הבנקי�

�תגובת הבנקי�

לא נמצא כל רישו� במאגרי הבנק בדבר היותו, בבנק האחד לאחר בדיקת�

.פושט רגל

כ$ שלמעשה המידע, בבנק השני הסתבר כי המתלונ! היה לקוח של הבנק

שימש את הנהלת הבנק כמידע עסקי לצור$ בחינת הסיכוני� העסקיי� 

. לבקשת הלקוח בשוט%לאשראי מוגדהכרוכי� במת! 

ר"טוע! הבנק כי במוב! העקרוני המאגר כולל מידע של תהליכי פשט, כמו כ!

 הפרסו� של מידע–ביטול ההליכי� הנו מידע המפורס� ברשומות, וכ! ג�

.זה פתוח לציבור ועל כ! תוכנו הוא נחלת הכלל

.אי! הבנק רואה את עצמו כפועל בניגוד לחוק, לפיכ$

לאחר בדיקה, ממתלונ! אחר בנושא זה הופנתה לבנק שלישיתלונה נוספת•

ע� הבנק הסתבר שוב כי הבנק משתמש לצור$ ניהול הלקוחות של אותו 

באיסו% מידע בדבר התנהגותו של אותו לקוח מבחינה פיננסית, בנק

.וזאת לצור$ קבלת החלטות מקומיות בסביבת הלקוח, ועסקית



המשפטי�מש  רד 

2003ח לשנת"דו רשמת מאגרי המידע

18

צתלונה אחרת הקשורה לנושא מתייחס• קי�'ת למאגר מידע המתריע לגבי

ג�"המאגר כולל רשומות המידע מקוב) מושל. חוזרי� הזנות מידע,$ וכ!

הצ, של מינויי� הקשורי� לשירות זה של'לגבי התנהגות קי� החוזרי�

. לקוחותיה�

ת לא,.ז.המתלונ! טע! לגבי העובדה כי במאגר קיימת רשומה של כשלמעשה

. הוחזר כל שיק בעבר

מב שהתגלה בממשק שבי!" באג"בדיקת התלונה הסתבר כי היא נבעה

. הפועלת באופ! מקומי אצל אחד המינויי�, המאגר למערכת קופה רושמת

לטענת החברה התקלה נבעה מקיו� תרחישי תחזוקת מערכת המופעלי�

". טסט"שנגרמה מבדיקות במסגרת הקמת קשר לגבי אירוע, באופ! מקומי

ואינה קשורה לתהליכי היישו�,ה תוקנה מיידיתלטענת החברה התקל

קי� המרכזי המספק מידע התרעתי לכלל'לתפעול וניהול מאגר הצ

.המינויי�

 במידע רפואי שימושי�•

תלונה בנושא מתייחסת לנוסח של טופס לקבלת שירותי� המחויב לחתימת•

בחתימה זו המתנה את עצ� קבלת. החבר בקשריו ע� מער$ קופת החולי�

.מוותר החבר על הסודיות הרפואית כלפי קופת החולי�, השירות

או, כמו כ! מתייחס הטופס לאפשרות של קבלת מידע מכל סוג ומכל גו%

.המהווה למעשה מידע עוד% במאגר של קופת החולי�, גור� באופ! גור%

נערכו מגעי� ע� קופת החולי� לשינוי הנוסח בטופס ההצטרפות ולקבלת

בוהבהרות לגבי  .מהות המידע העוד% ונוהל הטיפול



המשפטי�מש  רד 

2003ח לשנת"דו רשמת מאגרי המידע

19

תלונה נוספת מתמקדת בהעברת מידע בי! בית החולי� לבי! מכוני האבחו!•

.והחברות בשוק המספקות שירות לטיפול נמר)

, מידע בדבר אשפוזו של המתלונ! הועבר לידי ספק השירותי� בתחו�

ובעקבות זאת נעשתה פניה טלפונית לצור$ הצעת שירותי� בעקבות

.אשפוזה

נעשתה פניה של אנשי מכירות מטע� מכו! אבחו! לאותו מתלונ!, בנוס%

ו–שביקר במכו! בעבר לצורכי אבחו!  או באמצעות/ בהלי$ רגיל באופ! פרטי

והוצעו לו שירותי� של חברת הבת העוסקת בטיפול, הפניה של קופת חולי�

.נמר)

.היזו�הנושא נמצא בבדיקה במסגרת הנושא המוכלל של הפיקוח

 במידע טלפוני שימושי�•

תלונה בנושא הופנתה כנגד חברה לביטול סעיפי� חריגי� בהסכ�•

 לחברה"הגנת הפרטיות"תחת כותרת הפרק, ההתקשרות המאפשרי�

שהיא בעלת פוטנציאל, בכל מידע שהוא, לעשות כל מה שעולה על רוחה

. לאסו% אותו

ה, מפאת חשיבות הדברי� רלוונטי מתו$ ההסכ� נצטט להל! את הסעי%

:שבי! החברה לבי! הלקוח 

כי"  רשאית לאסו% ולתעד כל מידעxxxxxהלקוח מאשר ומסכי�

ו ו/אודות הלקוח או בכרטיס החכ�/ או אופ! השימוש שלו במכשיר

ע/ו  בי! שהמידע הגיע, ........י"או בשירותי� כלשה� המסופקי�

 .....".לידיה מהלקוח ובי! שמכל מקור אחר

קיי� סעי%, בנוס%. ומסיר כל אחריות לשימושי� שייעשו באותו המידע

למניעת העברת המידע opt�outשל' נפרד המאפשר ללקוח ליהנות מאופ

.לאחרי�
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רבות נאמר והוזכר לגבי הסיכוני� הרבי� האפשריי� בנושא הפרטיות

את, בסביבת חברות  דה פאקטו של ציבור–" האח הגדול"המהוות

.ה�לקוחותי

, היא חברה מובילה–תשומת הלב מופנית לעובדה כי הנילונה בתלונה זו

לא במסמכי�, לא בצידו, מחתימה את הלקוח על סעי% זועק חמס זה

א$ ורק לנושא התפעול, המתייחס ככלל, אלא בטופס הצטרפות, הנילווי�

ל, של המכשיר תנאי� הכלליי�"ומאזכר רק כי הסכמתו היא ג�

 כי התנאי� חורגי� מנושאי טופס–ניסוח ממנו לא נית! להבי!" להתחברות

לסעי% אשר נית! לכנות" הסכמת הלקוח"ההצטרפות וכוללי� א% קבלת

ויתור כללי גור% על כל זכות הגנת הפרטיות של הלקוח: אותו בכינוי אחד

. בכלל–י חוק יסוד"עפ, וויתור על זכותו ושמירת כבודו, בפרט

 לציו! בהקשר זה הינו מת! שירותי תוכ! ורצו! החברה נושא נוס% הראוי•

זה" לבלוע" .את הבעלות על מאגרי המידע של ספקי המשנה בתחו�

.הנושא נמצא במהל$ של דיוני� ובדיקות

 בדיוור ישיר באמצעות הפקס שימושי�•

תלונה בנושא הגיעה מגור� ממשלתי בדבר קבלת פקסי� באופ! שוט%•

למרות פניית המשרד הממשלתי לגור�. והפקהמגור� העוסק בפרסו� 

.המשיכו להגיע הפקסי� ובקצב, השולח לצור$ הפסקת הדיוור

, ניצול של דפי� דיו וקו טלפו!, קבלת הפקסי� מהווה במקרה זה מטרד

.לרבות שימוש לא תקי! כלפי משאבי המדינה

ק לחו'ו17תלונה זו הנה דוגמה להפעלת דיוור ישיר שלא בהתא� לסעי%

כ!. 1981–א"התשמ, הגנת הפרטיות פי, כמו קיימת כא! עבירה לכאורה על

.1982–ב"התשמ, לחוק הבזק'א30סעי% 
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ע, בעלי מאגרי המידע ששלחו את הפקסי� י הרשמת להפסיק"נדרשו

.מיידית וכליל את שליחת הפרסומי� כמפורט לעיל

 מספר הטלפו! תלונה נוספת בנושא הגיע מאד� פרטי אשר ביקש את הסרת•

. לא בוצע–א$ למרות ההבטחה, שלו מרשימת התפוצה

מתוכננת ביקורת. המשהה את תשובתה, התלונה הועברה לתגובת החברה

.פיקוח באתר החברה

 יישו� של אמצעי אבטחת מידע למת� שירותי� באינטרנט•

. התלונה ממוקדת באתר משרד החינו$ המפרס� את ציוני בחינות הבגרות•

ה לאתר לשליפת הציוני� מסתפקת בהקלדת מספר זהות ותארי$ הגיש

.הלידה של הנבח!

בשיטה כגו! זו קיי� פוטנציאל לפגיעה בהגנת הפרטיות של אותו תלמיד שכ!

היא מאפשרת לכל גו% שיש לו את הנתוני� הנדרשי� להכנס לאתר ולחשו% 

.צבא ועוד, בנק: כגו!. את ציוני התלמיד

מש מנגנו! של כניסה וגישה למידע באתר באמצעי� לדעתנו יש מקו� למ

כדי להבטיח שרק התלמיד יוכל, מתוחכמי� שיאפשרו מת! שירות מאובטח

.להיכנס לאתר ולשלו% את ציוניו שלו

. הטיפול לתיקו! וטיוב האבטחה מבוצע מול הגורמי� במשרד החינו$
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 בהשוואה לשני� קודמות שהופנו לטיפול הרשמת גדלה, לרבות התלונות, כמות הפניות

:שכללו בי! היתר, ומסתכמת במאות פניות

 הדרכה בדבר הצור$ המהותי לרישו�•

 טפסי� של בקשות רישו� מאגרי�•

 בירור לגבי משמעות הנובעת משימושי� במידע פרטי•

 בקשות לאחזור מאגרי� רשומי� מפנקס מאגרי מידע•

 הדרכה לגבי חישוב גובה האגרה התקופתית•

פ•  טור מתשלו� האגרה ווידוא של הקריטריוני� לנושא קיו�

, המגיע היו� בדואר, מתלונ! על דואר הזבלעיו! בתלונות מעלה כי רוב הציבור

וב, בפקסימיליה Eבטלפו! MAIL –והעדר אפשרות להיגרע מהמאגר של המדוורי� .

 המידע תופעת מאגרי, לעומת המצב הקשה בו מצויה פרטיותו של כל תושב מדינת ישראל

חדשות לבקרי� על גדילה הולכת, הכתבות החוזרות ונשנות–הרגיש הפרוצי� לעיני כל

ה מכל מקו�. אינ� מציקי� לציבור, לכאורה, כל אלה–" אח הגדול"ומתמשכת של

מסתמ! כי מירב התלונות אינ! מעלות, ממאות התלונות שהגיעו אלינו במש$ השני�

ל .פרטיות ופגיעה בוטה וגסה בכבוד האד�שאלות מאקרו בנושא הפרת הזכות

הא� תושבי מדינת ישראל אינ� מודעי� כלל? והכיצד? השאלה הנשאלת היא למה

או שמא, או אז המשימה הראשונה היא ליצור מודעות לזכויות האד�, לזכות� לפרטיות

 תעיד על כ$ התופעה של הקלות– א$ הציבור לא רגיש אליה–קיימת מודעות משהוא 

ולו הרגיש ביותר מהציבור בכלל וציבור הצרכני�, תי נסבלת בה נית! לאסו% מידעהבל

. הפרטי�בהתקשרויות שונות שהציבור מבצע ע� הסקטור העסקי, בפרט
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דע מי י  ר מאג רה" רישו�  סקי  

:31/12/2003להל! נתוני רישו� מאגרי מידע לפי תקופות עד

 התקופה
מספר בקשות

 הרישו�

 ידע רש� מאגרי המ
 הערות

 פנקס ידני אריה לית �86526 81

I�IIפנקס ממוחשב דור 1988עד–אריה לית �902899 86

ז �983,447 91  31/10/98עדל"שרה בר סלע

IIIפנקס דור בליי�יוספה טפיירו �003,199 98

IVפנקס דור, מבצע רישו� בליי�יוספה טפיירו �036,293 01

כ 2001במהל$ שנת ע, מאגרי�4,370 נרשמו מתחילת שנת.י השרות הבנקאי"שטופלו

כ 2002  בקשות לרישו� מאגרי� אשר רוב� הגדול נמצא עדיי! במהל$ 1,900 הוגשו עוד

ללא יכולת של המש$ הטיפול והפקת אישור הרשמת לרישו� המאגר בפנקס, הרישו�

עזאת בעקבות הפסקת עבודה, מאגרי מידע .ל המשרד"י סמנכ"שניתנה

שנרשמי� בפועל, החייבי� ברישו�, כא! המקו� לציי! ולהדגיש כי כמות בעלי המאגרי�

וביצועה דומה, החובה החוקית חלה על בעל המאגר הרלוונטי. איננה בשליטת היחידה�

ברמה, מתפקידנו לפקח על קיו� חובת הרישו�. לתשלו� רשיו! רכב או רשיו! נהיגה

רב,תארצי .ולש� כ$ יש צור$ במספר פקחי�
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כל– היא כי הפנקס איננו מתופעל ומנוהל–ל"התוצאה הראשונה מהוראת הסמנכ

בבחינת באשר הנזק חל ש� הוא, העבודה נשארה במקו� בו עמדה ביו� קבלת הנחייה

.רוב)

:המשמעות של אי ניהול הפנקס היא

אות בסטטוס של המתנה להמש$ בקשות רישו� של בעלי מאגרי� נמצ�1500כ.א

.תהלי$ האישור

. א% לא נסרקו עדיי!– 2003 בקשות רישו� שהגיעו מתחילת שנת 600–כ, מתוכ�.ב

של.ג לא בוצעה הסבת הפנקסי� למערכת אחודה שגר� לאי ביצוע עדכו! פרטי�

ולהעדר אפשרות לגבות, לאי זמינות המאגר לעיו! הציבור באופ! מלא, המאגרי�

.ל בעלי המאגרי� שנרשמו בפנקס היש!אגרות מכ

.לא הופקו אישורי� לבעלי המאגרי� בדבר הרישו� למאגרי מידע.ד

.טר� בוצע ההלי$ של החזרת האגרות למי שלא היה צרי$ לשל�.ה

והיה, לא נית! היה לשלוח התראות לצור$ התליית המאגר של כל מי שלא שיל�.ו

אתכ. 2002את האגרה התקופתית לשנת, חייב לשל� מו ג� לא היה בידינו לזהות

.בעל המאגר הפטור מתשלו� האגרה

 במועד אלא רק 2003 היה זה בלתי אפשרי לצאת לגביית אגרת–במצב דברי� זה

לאחר קבלת אישור ספציפי לביצוע גביית האגרות החלנו מיד בהכנת המהל$, לאחרונה

. 2004ו 2003לגביית האגרה התקופתית לשני� 
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ד חי בשנת הי 2ה  0 0 3

ע לש�.י רשמת מאגרי המידע"מהלכי פיקוח ואכיפה בנושא הגנת הפרטיות מונחי�

ביצוע בפועל של אחריותה על פי חוק הגנת הפרטיות נזקקת הרשמת להקצאת משאבי� 

 המשולבות בתהליכי העבודה�מתאימה הכוללת מער$ של אנשי מקצוע ומערכות מחשוב 

:י� במסגרת צורכי הרשמת להל! הרכיבי� הנדרש. ביחידה

צוות פיקוח בכמות מספקת ומרתיעה המורכב מאנשי מקצוע מתחו� מערכות•

המשלב את פעולתו תו$ תיאו� והנחייה משפטית בנושאי הטיפול, המידע

.השוני�

ייעו) משפטי הכולל מת! חוות דעת משפטיות ולתמיכה משפטית בכל תהליכי•

.העבודה שצוינו לעיל

מידע לגבי החברות, לגבי כל המסחר במידע המתנהל חופשימקורות מידע•

. פילוחי� וחתכי� ומכירת� לכל דורש�העוסקות בעיבוד נתוני המידע 

שאילתות ותלונות מהציבור הרחב ומגורמי�, מקורות מידע הכוללי� פניות•

.מוסדיי� הקשורי� לנושאי הטיפול

ממגזרי המשק,�מפרסומי� שוני, איסו% מידע המצטבר מתחקור ברשת•

.השוני� וממהל$ הטיפול בתיקי תלונה ופיקוח

, הגביה, פנקס המאגרי� ומער$ תוכנה המשמש לתמיכה בתהליכי הרישו�•

, לרבות בקרת תלונות–פיקוח ואכיפה, לרבות אתרעה והתליה–אכיפת הגביה

 איתור מאגרי� ובעלי מאגרי� לרישו� ולמענה לפניות, פיקוח יזו�, פיקוח שוט%

. הציבור
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.איסו% ובקרה, שליטה, מערכות עזר ממוחשבות לצורכי מנהל•

2כללה היחידה מלבד הרשמת והמזכירה עוד! 2003במהל$ כל השנה ועד לחודש נובמבר

של, אנשי� יחידת הפיקוח. בלבד3ובפרקי זמ! מסוימי� א% בהיק% כולל מצומצ� יותר

שעמדו לרשות, הסטטוס של כל משאבבציו!, ולהל! פרוט המשאבי�, טר� הוקמה

:2003היחידה בשנת 

את• צוות משפטי הכולל את רשמת מאגרי המידע ועוזרת משפטית שהחלה

.עבודתה מיד לאחר ת� ההתמחות

.11/03 לא מאויש מחודש–מנהלת לשכה•

מ• 2צוות פיקוח הכולל ממונה על הפיקוח וצוות של מפקחי� המורכב

מא– מפקחי� בתק! נש לא  וחצי5ומ,מ"וישי� המצויי� במהל$ מכרז של

ע  מפקחי� בלבד החלו את העבודה מחודש2–י קבלני�"משרות לאיוש

12/03.

שירותי מיקור חו) לניהול ותפעול פנקס המאגרי� לרבות תהליכי העבודה•

 מוקפא מתחילת שנת–לגביה ולאחזור מידע מהפנקס, המשמשי� לרישו�

הת2002 ב�קשרות מחודשת עד למימוש  בועדת 30/11/2003 אושרה רק

 אושרה לביצוע רק 2002גביית האגרה התקופתית לשנת, במקביל. הסקרי�

.2002בסו% שנת

ע• .י הנהלת משרד המשפטי�"שירותי מנהלה וכספי� המבוצעי�
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בשנת ו  צע שבו תשתית  לות  ו 2פע 0 0 האכיפה3 דו�  לקי  

 תשתיות מחשוב•

 המחשוב של יחידת רשמת מאגרי המידע נעשתה פעילות במסגרת הפעילות בנושא

:להל! הנושאי� שטופלו. משותפת ע� נציגי אג% מערכות המידע

. בחינת החלופות לניהול מאגר המידע ברשות הדואר.1

.סקר דרישות למחשוב במסגרת תכנית האב למחשוב המשרד.2

ו לרבות הכנסת, מר מיכאל כרמו!�תאומי� ע� מתא� מטע� האג%.3

.לנושאי הטיפול של היחידה והיכרותו ע� דרישות המחשוב

בנושאי אתר יחידת רשמת מאגרי"נס"ישיבות עבודה ע� נציגי חברת.4

.המידע ותמיכה מחשובית במערכות המחשוב השונות

שיפור מערכת מחשוב מנהלית למעקב הפעילות והכנסתה למסגרת.5

.תחזוקה שוטפת

 קבצי יצוא של הפנקס הממוחשב המש$ תחזוקת הפנקס היש! והפקת.6

במסגרת הפנקס, היש! לצור$ הסבתו להקמת מער$ מאגרי� מאוחד

.החדש בשירות הבנקאי
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 הקמת מער$ הגבייה•

 נעשתה לראשונה ההפקה לצור$ הגבייה של האגרה התקופתית 2003בתחילת שנת

ת במסגרת זו הוקמה מערכת המידע לתמיכה בתהלי$ הגבייה הכולל. 2002לשנת

דיוור הערכות לבעלי, את הפקת והדפסת האגרות התקופתיות לבעלי המאגרי�

ביצוע, דפי ההסבר ופירוט רשימת המאגרי�, שכללו שוברי תשלו�–המאגרי� 

, הדרכה ותמיכה טלפונית לפניות של בעלי מאגרי� לגבי אופ! חישוב גובה האגרה

ו . גביית יתראו להחזרי/גביית התשלומי� והיערכות לאכיפת הגבייה

המהל$ נעשה באמצעות השירות הבנקאי ובליווי צמוד של היחידה לתמיכה

.בתהלי$ ולביצוע הבקרה

גיוס מפקחי� במסגרת תהליכי העבודה של יחידות המנהל והכספי� של המשרד•

 הראשי

לאחר תקופה של חודשי� שבה יחידת הפיקוח לא היתה מאוישת כלל והיחידה

 אויש תפקיד 2/2003החל מחודש, בתחו� מערכות המידעפעלה ללא בעלי מקצוע 

 במסגרת קבלנית–בהמש$ נעשו פעולות לגיוס אנשי הצוות. הממונה על הפיקוח

נש(ובמסגרת של עובדי תק! לצור$ ביצוע פעילות הפיקוח והאכיפה,)מ"מכרז

.בשטח
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 תוכנית העבודה לפיקוח ואכיפה•

קביעת שיטה: שכללה,ת עבודה שנתיתנעשתה פעילות תכנו! למסגרת של תוכני

קביעת בסיס המימו! והתקציב למער$, ואופייה של פעילות הפיקוח והאכיפה

 תו$ קביעת משכי פעילות–תכנו! משימות הפיקוח למהל$ שנתי, הפיקוח

תכנו! משימות תשתית הנדרשות לביצוע פיקוח ואכיפה, ומשאבי� נדרשי�

.איכותיי�

: כללה את המרכיבי� הבאי� 2003תכנית עבודה לשנת

.השלמת התשתית שהוחל בהקמתה במסגרת המבצע הארצי•

.הסבת הפנקסי� הישני� והקמת מער$ מאגרי� מאוחד•

.הרחבת תפוקות המידע למימוש יעיל של פעולות פיקוח ואכיפה•

.ביצוע בקרה ורישו� של הבקשות המוקפאות•

.ביצוע מבצעי רישו� ממוקדי�•

.רנט של יחידת רשמת מאגרי המידעשדרוג אתר האינט•

.שדרוג סביבת המחשב וכלי העזר למעקב ושליטה אחר פעולות הפיקוח•

מ• . רמות של ידע וניסיו!3הקמת צוות פיקוח מתוגבר ואיכותי המורכב
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התווית תוכנית פיקוח יזומה בנושאי� שוני� ובמדרג של כניסה לעומק ורמת•

על–מורכבות של נושאי�  בקרת ביצוע של פעולות פיקוח, שוט%פיקוח, נושאי

.מהעבר ובקרת תלונות

ע של,ל המשרד"י מנכ"מיד לאחר אישור תוכנית העבודה הוחל בתהליכי הגיוס

 בהתא�–המפקחי� ומימוש המשימות הנלוות בתיאו� יחידות המשרד השונות 

.לסוג המשימה ולאופייה

עבודה לאשור הנהלת הכנת מסמכי–חידוש ההתקשרות ע� השירות הבנקאי•

.המשרד

מועד הקפאת ביצוע שירותי מיקור החו), 2002במהל$ כל התקופה מתחילת שנת

 פעלה 2003ועד סו% שנת, לניהול פנקס מאגרי מידע באמצעות השירות הבנקאי

יחידת הרשמת ללא הסיוע התפעולי הנדרש לניהולו התקי! של הפנקס וללא קבלת

ע שהוקמה במסגרת המבצע הארצי לתמיכה שירותי תחזוקה למערכת המיד

רק לאחר מאמצי� רבי� שהושקעו לשכנוע הגורמי� המתאימי�. בתהליכי הרישו�

במשרד ולאחר בחינה משותפת ע� אג% מערכות המידע של המשרד אושרה רק 

בימי� אלו נעשית. לאחרונה לממש את חידוש ההתקשרות ע� השירות הבנקאי

.וזית בי! הצדדי�פעילות להתאמת ההתקשרות הח
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 הסבת הפנקסי� הישני�•

נעשתה פעילות מאומצת, במסגרת משותפת ובסיוע האג% למערכות מידע במשרד

. להפקת קבצי יצוא של הפנקס היש! לצור$ מימוש הקמת פנקס מאגרי מידע כולל

.מתוכנ! לבצע הפקת האגרות על בסיס רשומות המאגרי� בפנקס המאוחד, כמו כ!
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כו� ד: סי לעתי מבט 

, מתבצע מפנה מהותי בפעילות השוטפת של היחידה2004מתחילת שנת: במבט לעתיד

ה עיקר משאבי: הבא לידי ביטוי בתוכנית העבודה כדלקמ!, שלה" אני מאמי!"�מבחינת

היחידה יוקדשו לפיקוח ואכיפה בנושאי� מהותיי� תו$ פרסו� הפעולות והתוצאות בכלי 

.התקשורת

המסחר במידע ודר$ השימושי�, ו! את מידת קיו� האיסור להעברת המידעבכוונתנו לבח

, ה! במאגרי המידע של המדינה וה! במאגרי המידע של הסקטור העסקי הפרטי, במידע

,ב"חברות בטוח וכיו, בתי חולי�, בנקי�: תו$ הדגש על הגופי� העסקיי� החזקי� כגו!

ה .נזכרי� לעילבאמצעות פיקוחי רוחב ועומק במגזרי� ובגופי�

ובמיוחד תתמקד יחידת הפיקוח, בתכנו! מראש–הגדרנו יעדי� ומטרות באופ! ספציפי

.מעצ� עיסוק�, באכיפה ופיקוחי� בגופי� בה� מתקיי� פוטנציאל של מסחר במידע

כמו כ! יבוצעו פעולות שונות מסוגי� שוני� כדי להגביר את המודעות הציבורית לזכות

. כבוד האד� וחירותולפרטיות ולחוק יסוד


