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 הנני מתכבד להגיש בפני�1981א"התשמ, הגנת הפרטיותא לחוק10מתוק( חובתי על פי סעי(.1

ה, די� וחשבו� שנתיחברי המועה להגנת הפרטיות �31ל2006 באפריל�1לגבי התקופה שבי�

 לפעילות האכיפה והפיקוח שנעשו ביחידת רש" מאגרי באשר) התקופה–להל�(2007במר�

. התקופהבמהל�) הרש	 יחידת–להל�(מידע

 תמונת מצב� מידע רש	 מאגרי
 החליטה 2006בחודש ינואר. יחידת הרש" ידעה תמורות רבות במהל� השנה האחרונה.2

–להל�(ממשלת ישראל על הקמתה של רשות משפטית לטכנולוגית מידע והגנת הפרטיות

הח2006בחודש אוגוסט ). הרשות על.מ לעמוד בראשה ולשקוד על הקמתה" נבחר בהחלטה

.רש" תוכפ( לרשותה יחידת הקמת הרשות נקבע כי

הח.3 הרשמתהבמסגרתו עזבה את תפקיד,מ כראש הרשות יצר תהלי� שרשרת"מינוי

מס( אישרה הממשלה 2006בתחילת חודש נובמבר. הקודמת הש629' החלטה )�31ל הממשלה

.בנוס( על תפקידו כראש הרשות,מ כרש""את מינוי הח

החהרש"רמת התפקוד של יחידת.4 הימ" ע" כניסת . בשל מגוו� סיבות, לא תקינההתלתפקיד

:עיקרי הכשלי" שאותרו הינ"

פי לפגיעה חמורה בתפקוד היחידה שגרמה בעייתיתמערכת יחסי עבודה וניהול.א על

.מטרות שהוגדרו לה על פי חוקה

של.ב רוב הבקשות לרישו" מאגרי מידע שהוגשו במהל� השני" האחרונות נכנסו לגדרו

הג)1ב(10סעי(  קרי מבקשי,)החוק–להל�(�1981א"התשמ, נת הפרטיותלחוק

 יו"90משו" שחלפו, הרישו" הורשו להפעיל את מאגרי המידע למרות שלא נרשמו

הסיבה העיקרית לכ� היא כי חלקי". מעת הגשת הבקשה וזו לא סורבה או הושהתה

ג צד הת, במיקור חו�' מהותיי" מתהלי� רישו" המאגרי" הופקדו בידי קשרות באופ�

.קיותאשר לא מאפשר עמידה בהוראות החו

א" נתגלה כשל במהל� פיקוח קרי,"ידידותית"ביחידת הרש" נהגה מדיניות פיקוח.ג

מבלי לנקוט בסנקציות, הסבר למפוקחי" כיצד עליה" לתק� את דרכיה"נית� 

מדיניות זו איינה את כושר ההרתעה של הרש". כלשה� הקיימות במסגרתו של החוק
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ה כל ה" תוקנו בהנחיית הרש" ולא–מאחר שג" א" אותרו כשלי", חוקמכח  ננקטו

.הליכי אכיפה אחרי" כלפי המפרי"

ה�, מערכת המידע אשר אמורה לתמו� בפעילות הרש" חסרה באופ� משמעותי.ד

בהואיכות בהיבט הפונקציונלי וה� בתוכ� את. המידע הכלול חוסרי" אלה מונעי"

פ וכ� לגבות באופ� אפקטיבי את האגרות, יקוח קוהרנטיתהאפשרות לקיי" מדיניות

של.את פעילות היחידה, באופ� חלקי, השנתיות אשר אמורות לממ�  ג" המימוש

, אשר אמור לשמש ככלי אכיפה חלופי על פי חוק עבירות מנהליות, מער� קנס מנהלי

.דעלא ייוש" בשל העדר של פתרו� מחשובי הול" לפעילות זו במסגרת מערכת המי

עד, פיתוח מערכת מידע חדשה נעצרה בשל ההחלטה על הקמת הרשות והמתנה

.שתגובש מדיניות חדשה לפעילותה

בכי להתחייבמ אינו יכול"הח, בשל האמור לעיל.5 פעילויות הפיקוח והאכיפה דיוק הדיווח

 הוא 2006 לתפקיד בתחילת חודש ספטמבר עד לכניסה2006 לאפריל1פה שבי� שנערכו בתקו

כ�.רמה הנדרשתב די� וחשבו� זה בעיקרו בפעילות שנעשתה החל מחודש ספטמבר יעסוק על

הח, 2006 .מ כרש""ובפרט מאז מינוי

שלא� בהעדר, בהמש� מתייחסי" לכל התקופההנתוני" הסטטיסטיי" המופיעי".6  מערכתה

ת וחוסר" של נוהלי עבודה מסודרי" באשר להזנת מידע במערכו, מעקב ודיווח אמינה

.ולא את התמונה במדויק, יש להתייחס אל הנתוני" כמראי" מגמות, הקיימות

תהליכי פיקוח ואכיפה
משוהאכיפה תהליכי הפיקוח.7 : מקורותלושהשל רש" מאגרי מידע נזוני"

תלונות המתקבלות ביחידת הרש" מאזרחי" על פגיעה לכאורה בפרטיות" חקירת.א

. במאגרי מידע

." על פי נושאי" שוני"תוכנית עבודה לפיקוח יזו.ב

.המעלה צור� לבדיקה של הבקשה, או שינוי רישו" יש�, בקשות רישו" חדשות.ג

 תלונות.8

ל) �44%כ(מרכיב עיקרי.א השל תלונות אזרחי" מגיעה בנושאי" הקשורי" רש"יחידת

ב, דיוור ישירפעולותל בב' נושא המוסדר בסימ� נית�, מבי� תלונות אלה. בחוק' פרק

ס :וגי" של תלונותלאפיי� שני

תלונות באשר לאי קיו" חובות על פי החוק המוטלות על מי שמבצע דיוור)1

אי, כגו� אי ציו� פרטי המאגר שעל בסיסו מתבצע הדיוור הישיר, ישיר

המסגרת האכיפתית.'קיו" בקשות למחיקת ש" ממאגר דיוור ישיר וכד

לא, לטיפול בתלונות מעי� אלה אמור להיות קנס מנהלי הופעל כאמור וזה

.בהעדר של מערכת מידע תומכת

 רש" מאגרי מידע נתפס–)SPAM(זבל�תלונות באשר לקבלת דואר)2

זה. בציבור כגו( אשר אמור לטפל בתלונות נגד דואר זבל אינונושא

כ, מכוסה על ידי החוק , פניה אישית לאד""�אשר מגדיר דיוור ישיר
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פישנק, השתייכותו לקבוצת אוכלוסי�בהתבסס על אואבעה על יפיו� אחד

זו."יותר אלא לאחר, לרוב לא נית� לדעת. רב הפוני" אינ" ערי" להבחנה

או על בסיס, הא" הפניה אליה" נעשתה על בסיס איפיו� מסוי", חקירה

זבל" כללי"מאגר מידע  בחוק)33מספר(הצפוי תיקו�הלאור. של דואר

יר את נושא דואר המסד, �2005ה"התשס,)בזק ושידורי"(התקשורת 

זה, הזבל ולתקצבה, מ� הראוי לקבוע למי הסמכות האכיפתית בנושא

.בהתא"

שני מגזרי" נוספי" שהיו בעלי משמעות בפעילות הרש" במהל� התקופה ה" מגזר.ב

וכד, חברות הביטוח, הכולל את הבנקי"(הפיננסי"   מכלל 22%–' חברות ההשקעות

 רופאי" ובתי, שירותי בריאות, חולי"בתי(ומגזר הבריאות) הפעילות בתיקי"

ש היק( פעילות זה נובע מהיות שני המגזרי".) מהפעילות עסקה בה"�14%מרקחת

.ל מגזרי" עתירי מידע רגיש בהבטי הגנת הפרטיות"הנ

 מכלל פעילויות יחידת8%בו עסקו, המגזר הרביעי בגודלו הוא המגזר הממשלתי.ג

 לפעילות יחידת,לדעת החמ,ת שיש לתתנתו� זה אינו משק( את החשיבו. הרש"

.הרש" באשר למשרדי ממשלה

 פיקוח מגזרי.9

פעולות פיקוח מגזרי ה� פיקוח יזו" הבוח� הבטי" מסוימי" של פרטיות במאגרי.א

:נעשו תהליכי פיקוח מגזרי במגזרי" הבאי", במהל� התקופה. מידע במגזר מסוי"

 ביטוח)1

 רפואה)2

 בעלי מקצוע חופשיי")3

 חינו�)4

נכב.ב ד מתהליכי הפיקוח המגזרי עסקו בשאלות הקשורות בחובת רישו" המאגר חלק

ולא בשאלות המהותיות של הפגיעה בפרטיות, ותשלו" האגרות על ידי מגזרי" אלה

.במגזרי"

הח.ג של"ע" כניסת מ לתפקיד ניתנה הוראה כי הפעילות המגזרית תיוחד לאיתור

ב בהפרת הפרטיות , תהלי� שינוי זה לוקח זמ�. מגזרי"מאגרי מידע המנוהלי"

:המגזרי" אשר מתוכננת בה" פעילות במהל� התקופה הבאה הינ"ו

 משרדי ממשלה)1

 חברות סלולר)2

 בנקאות)3

 ביטוח)4

 בריאות)5

 דיוור ישיר וסוחרי" במידע)6
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א�, כמוב� שפעילות מגזרית אינה מייתרת פעולות פיקוח נקודתיות בתחומי" אחרי".ד

.כפעילות יזומההיא אינה תגובה לתלונה מסוימת אלא

 אכיפה.10

שעקרונותיה, הייתה נוהגת ביחידת הרש" מדיניות של פיקוח ידידותי, כאמור לעיל.א

היו תיאו" מראש של פעילות הפיקוח וניהול תהלי� של הוראות לתיקו� הכשלי" 

.שאותרו

הח.ב של,מ לתפקידו"מדיניות זו השתנתה ע" כניסת ונתנה הוראה להפעיל גישה

באשר לכשלי". אה מתלונות מבלי לתא" אותו ע" המפוקחיציאה לפיקוח כתוצ

כאשר, הרי שאלה יטופלו באופ� נוקשה הרבה יותר, אשר מתגלי" במהל� פיקוח

. לחוק10במידת הצור� יופעלו הסמכויות המוקנות לרש" מאגרי מידע על פי סעי( 

על.ג הרתעה מנת לתת ליחידת הרש" את אותו כח שינוי מדיניות זה הוא הכרחי

.הנדרש לש" קיומ" של פיקוח ואכיפה אפקטיביי" בנושא של הגנת הפרטיות

 �1985ו"התשמ, הקבועה מכוח חוק העבירות המנהליות, אפשרות השתת קנס מנהלי.ד

ב �ד"תשס,) הגנת הפרטיות–קנס מינהלי(תקנות העבירות המינהליות ומוסדרת

ו�17ד17 על עבירות שונות על סעיפי" 2004 י�31ו בשל העדר, ושמהא לחוק לא

ה .תומכת בפעילות זו ואי מינוי תובע מכח חוק העבירות המנהליותמערכת מחשב

ובכלל זה ג" לפעילות, בימי" אלה מתחיל אפיונה של מערכת מידע חדשה לרשות.ה

, מערכת מידע זה צפויה להתחיל לפעול ע" סיו" תקופת הדיווח הבאה. יחידת הרש"

כמו, פת הקנס המינהלי באופ� מהיר ככל האפשרועל כ� נעשי" מאמצי" למימוש חלו

.ג" קבלת של כלי אכיפה נוספי" לצור� פעילות היחידה

 רישו" מאגרי מידע.11

לבד. עיקרו של תהלי� רישו" מאגרי המידע נעשה במיקור חו� ברשות הדואר.א

ג", מהתהלי� המנהלי של גביית האגרות בגי� רישו" המאגרי" נעשה במיקור חו�

נכבד מתה מאחר ואופ�. לי� הבדיקה המשפטי בבקשות של רישו" מאגרי מידעחלק

 יו" מהגשת90ההתקשרות מול רשות הדואר לא הבטיח כי מסגרת הזמני" של 

 מאגרי" רבי" אינ"–תישמר)1ב(10הקבועה בסעי(, הבקשה ועד לרישו" בפנקס

"� מפעיליה" רשאי" להחזיק" ולנהלא, רשומי" בפנקס מאגרי מידע מחד גיסא

.מאיד� גיסא

כ, בממוצע.ב הכדי לעצור. מאגרי מידע חדשי"�300נרשמי" מדי שנה של תופעה את

ניתנה הוראה על ידי האמור)1ב(10קבלת אישור אוטומטי לפעולת המאגר מכח סעי( 

.מ לפיה כל התהלי� המהותי של בדיקת המאגרי" תעשה על ידי יחידת הרש""הח

א, בנוס( ת מבקשי הרישו" למסור מידע מפורט ומדויק גובש מסמ� בדיקה המחייב

בו, באשר לאופי המידע הכלול במאגר המידע וסוגיו בו, מטרות השימוש האופ�

.'התקבלה הסכמת נשואי המידע לכלול את המידע במאגר המידע וכד
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של, שינוי המדיניות באשר לרישו" מאגרי מידע חדשי".ג אשר לווה בבחינה מעמיקה

לכ� שניתנת כיו", בקשות רישו" מסוימות לב,במגזרי" מסויימי", גר"  תשומת

ובפרט באשר לשימושי" המותרי" במידע, רבה לאופ� בו מתבקש רישו" המאגר

.במאגר וזהות המשתמשי" בו

 אופי הפעילות.12

בפיקוח,)45%(בטיפול בתלונות במהל� התקופה יחידת הרש" עסקה בעיקר זמנה.א

�בו) תלוי תלונות) 16%(י" מוגדרי" וחלקו פיקוח במגזר)3%( כאשר חלקו� 19%(

 מהפעילות בתהליכי אימות ובקרה של מידע הרשו" בפנקס מאגרי המידע 32%

).פעולות המוגדרות כאכיפת גביה ובקרת רישו" מאגר(

הוקדש למענה על פניות הציבור בבקשה)2%(חלק מועט מפעילות יחידת הרש".ב

. בהגנת הפרטיות במאגרי מידעלחוות דעת באשר לנושאי" שוני" הקשורי"

מבט לעתיד

שינוי זה בא לידי ביטוי. יחידת רש" מאגרי מידע נמצאת כרגע בתחילתו של שינוי משמעותי.13

דו, ג" בשינוי הצפוי בחוק אשר בח� את הפרק,ח שופמ�"כתוצאה מיישומו בחקיקה של

 שינוי החוק נעשה תהלי� ניסוח. העוסק במאגרי מידע והמלי� על שינויי" משמעותיי" בו

ובמהלכו מיושמות הערות מהנסיו� הצבור ביחידה, כיו" בשיתו( מלא של יחידת הרש"

.במימוש החוק

היועצת המשפטית ליחידה ושני, הרשמת–במהל� התקופה עזבו את היחידה ארבעה אנשי".14

אנשי" חדשי" אשר, גרת הקמתה של הרשותבמס, יקלטו, במהל� התקופה הבאה. מפקחי"

 בעלי הכשרה משפטית,קליטת" של עובדי" חדשי" לרשות. ימו ד" חדש לפעילות היחידהיזר

, תאפשר התמודדות ע" האתגרי" שמציבה הטכנולוגיה בסוגית הגנת הפרטיות, וטכנולוגית

וכד, כגו� בנושאי" של כריית מידע .'שירותי" מבוססי מקו"

ב.15 מחלקת רישו"(רשות שתי מחלקות במסגרת הקמת הרשות מתוכנ� שינוי ארגוני לפיו יוקמו

אשר תטפלנה בנושאי" אלה בהקשר של שלושת יחידות ההסדרה,)ופיקוח ומחלקת אכיפה

.רש" שירותי נתוני אשראי ורש" גורמי" מאשרי", רש" מאגרי מידע–אשר כפופות לרשות 

ות הרישו" והאכיפה תחת מדיני, חלוקה זו תאפשר הפעלה יותר אפקטיבית של מער� הפיקוח

.אחידה
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נעשי" מספר תהליכי" שמטרת" הכנסת,י"המיוחלוהארגו� החקיקהיג" טר" שינוי.16

:נית� להצביע על התהליכי" הבאי", בתמצית. דינמיות לפעילות היחידה

אשר הפעלת� עד היו", מיצוי הסמכויות הנתונות כבר היו" בידי רש" מאגרי מידע.א

.לקתה בחסר

אשר מחד גיסא תוריד חלק נכבד מהעבודה,דהבניית מערכת מידע לשירות היחי.ב

ומאיד� גיסא תית� תשתית ניהול מידע, המנהלתית המוטלת היו" על עובדי היחידה

.משעותית ביותר לניהול פעילות הפיקוח והאכיפה

ה אשר מעבירה את הדגש מפעילות בעלת אוריינטציה מנהלתית קביעת תוכנית עבוד.ג

.לפעילות יזומה בנושאי" חמי"

.י לשירותכ" לכל שאלהאנ.17

,בברכה

ד"עו, יור" הכה�
 רש" מאגרי מידע

 טכנולוגיה ומידע, ראש הרשות למשפט
)חתו" בחתימה אלקטרונית מאובטחת(

.משרד המשפטי", המנהל הכללי,מר משה שילה: העתקי"
)חקיקה(המשנה ליוע� המשפטי לממשלה, מר יהושע שופמ�

)חקיקה(מחלקת ייעו� וחקיקה, משפט ציבוריראש תחו", דלית דרור' הגב
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א.18  2006�2007 רש" מאגרי מידע� תחומי טיפול–' נספח

2006-2007 תחומי טיפול רשם מאגרי מידע - כמות תיקים מטופלים

7% ,9 בריאות,

41% ,53 דיוור ישיר,

1% ,1 הייטק,
2% ,2 חינוך,

6% ,7 ממשלה,

4% ,5 מסחר ושירותים,

2% ,3 מקצועות חופשיים,

28% ,35 פיננסיים,

3% ,4 תחבורה,

6% ,8 תקשורת,

בריאות
דיוור ישיר
הייטק
חינוך
ממשלה
מסחר ושירותים
מקצועות חופשיים
פיננסיים
תחבורה
תקשורת

2006-2007 - תחומי טיפול רשם מאגרי מידע - כמות פעולות בתיק

14% ,64 בריאות,

44% ,209 דיוור ישיר,

0% ,1 הייטק,
1% ,6 חינוך,

8% ,36 ממשלה,

5% ,24 מסחר ושירותים,

1% ,3 מקצועות חופשיים,

22% ,104 פיננסיים,

1% ,6 תחבורה,
4% ,20 תקשורת,

בריאות
דיוור ישיר
הייטק
חינוך
ממשלה
מסחר ושירותים
מקצועות חופשיים
פיננסיים
תחבורה
תקשורת
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ב.19  2006�2007 רש" מאגרי מידע� סוגי פעילויות–' נספח

2006-2007 - סוגי פעילות בתיקים - רשם מאגרי מידע

46% ,106 אכיפת גביה,

10% ,24 בקרת רישום מאגר,

28% ,65 טיפול בתלונות,

6% ,15 טיפול בפניות,

7% ,17 פיקוח,

3% ,6 פיקוח מגזרי,

אכיפת גביה
בקרת רישום מאגר
טיפול בתלונות
טיפול בפניות
פיקוח
פיקוח מגזרי

2006-2007 - סוגי פעילות לפי כמות פעולות בתיק - רשם מאגרי מידע

28% ,185 אכיפת גביה,

6% ,40 בקרת רישום מאגר,

45% ,298 טיפול בתלונות,

2% ,15 טיפול בפניות,

16% ,102 פיקוח,

3% ,18 פיקוח מגזרי,

אכיפת גביה
בקרת רישום מאגר
טיפול בתלונות
טיפול בפניות
פיקוח
פיקוח מגזרי

 


