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דו"ח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב המפלגות שהתמודדו 

  23 -לבחירות הכלליות לכנסת ה
 

 כללי

להגנת הפרטיות  הרשותכל אחד מסבבי מערכות הבחירות האחרונות בישראל, פרסמה  לקראת

הגנת  חוק -הוראות חוק הגנת הפרטיות )להלןדגשים לעמידה בתנאי  מסמך( הרשות -)להלן

 ומגבלות הבוחרים מפנקס במידע השימוש מגבלות על מנת לרענן למפלגות את( החוק אוהפרטיות 

 מפנקס במידע בשימוש ועסקש יםלכנס המפלגות את זמינהה הרשות. בנוסף, 1אישי במידע השימוש

 , וזאת במטרה למנוע פגיעה בפרטיות של מיליוני בעלי זכות ההצבעה. הבוחרים

 

הליך פיקוח רוחבי  לבצע גם  23 -הבחירות לכנסת ה לקראתבנוסף לפעולות אלה, החליטה הרשות 

של פיקוח  העיקריות מטרותיו. 23-ה לכנסת שהתמודדו המפלגות כלל בקרב( הרוחב פיקוח -)להלן

מכוח החוק בכל  עליהן המוטלות לחובות המפלגות בקרב ודעותהמ העלאתהרוחב שבוצע היו 

כלפי ספקים  שלהן החובות, ברשותן שיש המידע מאגרי על הנדרשתהקשור לרמת האבטחה 

 . , ותיקון ליקויים בתחום זה, ככל שקיימיםברשותן המצוי במידע המותרים מושיםחיצוניים, השי

 

במסגרת הליך פיקוח הרוחב המנהלי שביצעה, הפיצה הרשות לכלל המפלגות מכתבים מקדימים 

בעניין. פיקוח הרוחב כלל, בין היתר, דרישת ידיעות ומסמכים באשר למתכונת אבטחת המידע של 

פנקס הבוחרים שהועבר לכל אחת מהמפלגות לקראת הבחירות, אמצעי אבטחת וניהול מאגרי 

המידע, פעילותם של ספקים חיצוניים והאופן בו המפלגות עורכות בקרה על  המידע, אופן טיוב

פעילות ספקים אלו וכן בחינת הרשאות הגישה למאגר. בנוסף, הרשות ביצעה פיקוחים מתואמים 

מפלגות  19למעלה ממאה אלף קולות: דהיינו  22 -במשרדי הרשימות שקיבלו בבחירות לכנסת ה

 (. הפיקוחים המתואמים -)להלן 23 -שהתמודדו לכנסת הרשימות  8שונות אשר הרכיבו 

 

( ערכו את הפיקוחים המתואמים המפקחים -ו הרשםנציגי רשם מאגרי המידע )להלן בהתאמה: 

 מכוח הסמכות המוקנית להם בחוק. 

 

 

 

 

 

                                                        

1 23https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/elections_ 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/elections_23
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 רקע

 

 זכותלפני כל מועד בחירות בישראל, משרד הפנים מפיק רשימה שמית מעודכנת של כל בעלי 

 פנקס הבוחרים.  - הבחירה לכנסת

קס הבוחרים כולל את פרטי הבוחר הבאים: שם משפחה, שם פרטי, שם האב או האם, שנת פנ

לחוק  29הלידה, כתובת, מספר זהות ומקום הקלפי שבו הבוחר רשום להצביע על פי הוראות סעיף 

הבוחרים  פנקס(. לכנסת הבחירות חוק –)להלן  1969-הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

שתי  ךלצורנמסר למפלגות בכפוף להגשת בקשה לשר הפנים באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, 

א 118)ג( וסעיף 39)סעיף  התמודדות בבחירות ויצירת קשר עם ציבור הבוחרים והן מטרות בלבד

 . לחוק הבחירות לכנסת(

 

ה בהתאם לקבוע בחוק הבחירות לכנסת. יחד בהקשר זה ראוי לציין כי מתכונת העברת מידע זו הינ

עם זאת, הרשות סבורה כי פרקטיקה זו של העברת פנקס הבוחרים למפלגות איננה הפרקטיקה 

המיטבית בהיבטי ההגנה על פרטיות האזרחים ואבטחת המידע הרגיש הנכלל בפנקס הבוחרים. 

ים במשרדי הממשלה לפיכך, היא פועלת במרוצת השנה האחרונה, יחד עם הגורמים הרלבנטי

במתכונת אחרת,  למפלגות פנקס הבוחריםמידע רלוונטי מ תהליך הנגשתהשונים, לקידום שינוי 

 אשר תבטיח הגנה ראויה על המידע האישי של הבוחרים ותמנע חשש לזליגת פנקס הבוחרים. 

 

אך  םמתוך פנקס הבוחרי על המפלגות לעשות שימוש במידעת, חוק הגנת הפרטיוהוראות ל בהתאם

ורק למטרה לשמה נמסר להן, לרבות אי העברתו לצדדים שלישיים לשימושים אחרים. כמו כן, 

קובעות דרישות אבטחת ( התקנות –)להלן  2017-תשע"ז(, התקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע

לאור השימושים והעיבודים שעושות ו מידע מחמירות החלות גם על המפלגות. בהתאם לתקנות,

מידע מתוך  הכוללים המאגריםהמפלגות )כמו טיוב המידע בפנקס עם מידע ממקורות אחרים(,  בהם

 הרמה הגבוהה. היא - לגביהםהנדרשת  מידע שרמת האבטחה ימאגר םפנקס הבוחרים הינ

 

 ,אלף איש 100-על למעלה משיש ברשותו מאגר מידע הכולל מידע בעל רגישות  קכל גורם במש 

ידע הגבוהה ביותר, בהתאם לתקנות, ועליו לדווח לרשות להגנת הפרטיות מחויב ברמת אבטחת המ

במועד קבלת פנקס הבוחרים וכתנאי , בנוסףבכל מקרה של אירוע אבטחה חמור, כגון דליפת מידע. 

לקבלתו, מתחייבות המפלגות להחזיר את המידע שבפנקס לאחר תום המועד להגשת ערעורים על 

ו בתוספת 1-ה1)ראו טפסים  ידע באופן שלא יאפשר שחזורוולבער את המתוצאות הבחירות, 

 .(1973-לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג
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 פיקוח הרוחבהליך 

 

הליך פיקוח הרוחב של הרשות על מכלול המפלגות כלל מספר שלבים מובנים. התהליך החל בבניית 

מינימלית, ככל הניתן, תכנית פיקוח אחידה, שוויונית ומתואמת מול כל המפלגות, תוך פגיעה 

בפעילותן השוטפת לקראת הבחירות לכנסת, לצד הימנעות מפרסום ממצאים ומסקנות מפיקוח 

 הרוחב בתקופת הבחירות, למניעת השפעה על הליך הבחירות הדמוקרטי.

 

ואשר קיבלו בהן  22 -הליך פיקוח הרוחב כלל את כל המפלגות אשר התמודדו בבחירות לכנסת ה

(. בהתאם המפלגות –)להלן  23 -קולות ואשר התמודדו גם בבחירות לכנסת ה 100,000 -מעל ל

 . 23 -רשימות אשר התמודדו לכנסת ה 8מפלגות שהרכיבו  19לקריטריון זה, הליך הפיקוח כלל 

 

הועברה הודעה למכלול המפלגות אודות קיומו של הפיקוח המתואם במשרדיהן,  12.2.2020 ביום

מכוח הסמכות המוקנית בחוק למפקחים מטעם הרשות. בנוסף, הועברה אליהן דרישת ידיעות 

ומסמכים, אשר נועדה לבחון את רמת העמידה בהוראות החוק והתקנות, וכללה דרישה למענה על 

 את עמידתן בהוראות החוק על בסיס קריטריונים שונים ובהם:שאלון אחיד, הבוחן 

 קריטריון הבוחן קיומה של תכנית בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות  – בקרה ארגונית
ביחס לפנקס הבוחרים ויתר מאגרי המידע שברשות המפלגות, ואת מינויים של גורמים 

 בעלי אחריות בתחום. 

 יון הבוחן את רישום מאגרי המידע של המפלגות בפנקס קריטר - ניהול מאגרי מידערישום ו
מאגרי המידע,  את אופן קבלת ההסכמה לשימוש במידע אישי אודות ציבור הבוחרים, את 
רמת התאמת השימוש במידע מפנקס הבוחרים בהתאם למטרות שנקבעו, ואת מתן זכות 

 עיון במידע הקיים במאגרי המידע.

 תקנות, בהתייחס לניהול המידע האישי הבהוראות המפלגות בחינת עמידת  - אבטחת מידע
 .שבבעלותם ובהחזקתם

 המחזיקים במיקור חוץ עם גורמים  ל המפלגותבחינת ההתקשרויות ש - שירותי מיקור חוץ
 .והאופן בו הם מבטיחים הגנה על המידע ,ומעבדים אותובעבור המפלגות במידע 

  בדרישה לבצע הדרכה תקופתית לבעלי בחינת עמידת המפלגות  –ניהול מערך הדרכה
ההרשאות במאגרי המידע של המפלגות, בדבר מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה 
והוראות אבטחת המידע לפי החוק ולפי התקנות, בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידם, 

 ובדבר חובת בעלי ההרשאות לפיהם. 

 ישות החוק לעניין אופן הפניה בחינת עמידת המפלגות בדר  -איסוף, עיבוד וטיוב מידע
לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו או שימוש בו במאגר המידע, אופן איסוף מידע אודות 

 בעלי זכות הבחירה, מקורות המידע ועוד.
 

הרשות הבהירה למפלגות כי במקרים בהם יתגלו בהליך פיקוח הרוחב ממצאים אשר מהווים חשש 

שויים להינקט גם הליכי פיקוח ספציפיים, במנותק להפרות משמעותיות של החוק והתקנות, ע

 מהליך הפיקוח הרוחבי, בכדי לברר לעומק את הממצאים.  

בהתאם לכך, ובנפרד מהליך פיקוח הרוחב, נפתחו גם הליכי פיקוח נגד מפלגות שאירועי אבטחה 

התקנות נתגלו לכאורה במאגרי המידע שבבעלותן, והודעות על הפרות לכאורה של הוראות החוק ו

 נשלחו למפלגות הרלוונטיות. 
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  ליקויים מרכזיים –עיקרי הממצאים 

בין האופן בו המפלגות מיישמות את החוק, התקנות והנחיות הרשם, נמצאו פערים משמעותיים 

 .2האופן בו הן פועלות להגנה על אבטחת המידע ופרטיות נושאי המידעו

 

 המפלגות מחזיקות מאגרי מידע רגישיםממצאי פיקוח הרוחב מעלים כי  בקרה ארגונית: (1

. השילוב של מידע בדרגת רגישות דעותיו הפוליטיות של אדם אודות מידע הכולליםביותר 

המפלגות הינו שילוב שמחייב את  בבעלותגבוהה וכמות משמעותית של רשומות מידע 

 המפלגות לעמוד בסטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע.

מפלגות הגישו בקשה לרישום או עדכון מהמעט נמצא כי רק רישום וניהול מאגרי מידע:  (2

מאגרי המידע שיש ברשותם או בקשה לרישום פנקס הבוחרים שנמסר להם על ידי משרד 

בנוסף, נתגלה פער בין המידע שמופיע בבקשות הרישום של מאגרי המידע לעניין  הפנים.

ל במערכת ניהול המידע שדות המידע המופיעים במאגר, לבין שדות המידע הקיימים בפוע

שכן בחלק מהמפלגות נצפה מידע אודות שיוך קהילתי, סטטוס תמיכה, מועד  של המפלגות,

 הצבעה ועוד. 

 :, לדוגמהבסוגי מאגרי מידע שונים נהלות ומחזיקותממרבית המפלגות  

ואשר  תמיכה במפלגה בדרך כזו או אחרת אנשים שהביעו בעבר –" תומכיםמאגרי " .א

 מזמינות אותם לכנסים ופעילויות.באמצעותו קשר ו עימםר ומעוניינות לשמהמפלגות 

כולל אנשים שהביעו נכונות לסייע למפלגה בתליית המאגר  –" מתנדבים" מאגר .ב

 שלטים, בגיוס חברים, בהסעות וכדומה.

 עובדי המפלגה.   –" עובדיםמאגר " .ג

ישנו )פריימריז( לחלק מהמפלגות אשר עורכות בחירות מקדימות  –"חבריםמאגר " .ד

מאגר חברים, אשר מכיל חברי מפלגה היסטוריים ונוכחיים, כמו גם פרטים רבים 

 למפלגה. "מתפקדים"זה גם יכול לכלול אחרים. מאגר 

 

במרבית המפלגות נמצאו ליקויים באופן יישום הוראות התקנות. בין : אבטחת מידע (3

ביצוען של מבדקי חדירות -הליקויים שנמצאו היו היעדרם של מסמכי הגדרת מאגר, אי

וסקרי סיכונים תקופתיים, נהלי אבטחת מידע חלקיים או לא מספקים, ליקויים בנושא 

)בין אם בהעדר תהליכים נאותים לניהול ההרשאות, ובין  ניהול הרשאות הגישה למאגרים

אם בהעדר יישום הפרדת תפקידים ויישום מתן הרשאות(. כמו כן נמצא כי במרבית 

 א קיים  מנהל אבטחה של מאגר המידע.  המפלגות ל

                                                        

2 -a4fe-4e7c-3d71-https://www.gov.il/he/departments/policies/?OfficeId=4aadba43
70569f885f54&skip=0&limit=10-a24c-4393-b61f-ic=cd262c8f5bf47b723d4e&top 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/?OfficeId=4aadba43-3d71-4e7c-a4fe-5bf47b723d4e&topic=cd262c8f-b61f-4393-a24c-70569f885f54&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/departments/policies/?OfficeId=4aadba43-3d71-4e7c-a4fe-5bf47b723d4e&topic=cd262c8f-b61f-4393-a24c-70569f885f54&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/departments/policies/?OfficeId=4aadba43-3d71-4e7c-a4fe-5bf47b723d4e&topic=cd262c8f-b61f-4393-a24c-70569f885f54&skip=0&limit=10
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מערך ההרשאות פעמים רבות מנוהל ומתופעל על ידי מנהלי המאגר או נמצא כי בנוסף, 

"מנהלים אזורים" או "מנהלי מסעות", המעניקים הרשאות למאגרי המידע ולמערכות 

 המידע של המפלגות מבלי לבצע הערכה להיקף ההרשאה הניתן ביחס לדרישת התפקיד.

 

: ממצאי פיקוח הרוחב מעלים חוסר מודעות משמעותי בקרב המפלגות ניהול מערך הדרכה (4

בכל הנוגע להדרכות כוח אדם. המפלגות בתקופת הבחירות מגייסות מאות עובדים חדשים 

ולא מיומנים. נמצא כי המפלגות מקיימות את ההדרכות באמצעות הטלפון, בהעדר נהלים 

, נמצא כי  מזו יתרהההדרכה לעובדים החדשים.  מסודרים וללא תיעוד בדבר ביצוע

)א( ונעשו בחוסר הלימה לרגישות המידע 7לא מילאו אחר תקנה הועברו ש ההדרכות

שבפועל מדריך  מיידי אנשי מקצוע, אלא ולהיקף ההרשאות, בין השאר מפני שלא הועברו ב

 .הבנה בתחום, החסרים ידע והמפלגה פעילי או/והמטות  מנהלי הם החדשיםאת העובדים 

 
איסוף המידע לצורך שמירתו במאגרי המידע של המפלגה נעשה ישירות על איסוף המידע:  (5

ע המוחזק חלק מהמידידי המפלגה או בעזרת ספקים חיצוניים. בחלק מהמפלגות נמצא כי 

ם, כגון כתובות מגורים ילא רלוונטיואינו מעודכן, ומכיל נתונים היסטוריים  ברשותן

 לפון לא מעודכנים ונתונים סותרים אחרים. ישנות, מספרי ט

 
 דרכי איסוף המידע העיקריות של המפלגות הינן:

 ה באתרי אינטרנט ובאתרי המפלגותטפסי רישום בכנסים, דפי נחית; 

  מענה להודעותSMSומשלוח הודעות ברשתות  , הודעות דואר אלקטרוני

 ;החברתיות

 האינטרנט: אתרים, רשתות חברתיות מידע פתוח מרשת; 

  "המתפקדים;הוספת פרטים ומידע למאגר על ידי ציבור  –"חבר מביא חבר 

  פירוק ואיחוד רשימות: נמצא כי מפלגות אשר מתאגדות יחד לרשימה אחת

 לצורכי התמודדות לכנסת מקבלות זו מזו פרטי מידע, בהתאם להסכמים ביניהן;

 מפעילות, באמצעות ספק חיצוני, יישומים בנוסף, נמצאו מספר מפלגות ה

, כגון הוספת אינדיקציה המאפשרים הזנה ואיסוף מידע אודות נושאי המידע

תמיכתם במפלגה כזו או אחרת, ואף העבירו מידע זה בין -באשר לתמיכתם או אי

המפלגות השונות לבין עצמן. ככל שהכללת נושאי המידע במאגרי המפלגות תוך 

תמיכתם במפלגה כזו או אחרת, כמו -באשר לתמיכתם או איהוספת אינדיקציה 

גם העברת המידע בין מפלגה למפלגה, נעשו ללא הסכמתם או ידיעתם של נושאי 

 המידע, הרי שהדבר נוגד את הוראות החוק . 
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כי מעלים  פיקוח הרוחב ממצאי: רכישת מאגרי מידע לצורכי דיוור ישיר וטיוב נתונים

מירב המפלגות נוהגות לרכוש מאגרי מידע לצורכי טיוב נתונים, עריכת סקרים, שיווק וכו'. 

המפלגות נוהגות להתקשר עם גורמים המציעים להם מידע אישי על אנשים, וזאת מבלי 

 לוודא שמקורות המידע אותם הם מקבלים הינם חוקיים.  

יר, לא נמצאו בידי המפלגות ככל שמאגרי המידע נרכשו לצרכי פעולות של דיוור יש

אינדיקציות לכך שנבחנו עובר לרכישת מאגרי מידע על פי המלצות הרשם בכל הקשור 

, ובפרט לא נמצאו  הצהרות מטעם הגורמים מהם נרכשו מאגרי 3לרכישת מידע כאמור

 מידע אלו באשר לפעילותם על פי דרישות הדין ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות. 

ת לא נוהגות לעדכן את האנשים אליהן הן פונות מניין הגיע לידיהן כן נמצא כי המפלגו

 ( לחוק. 3ו)א()17המידע עליהם, כנדרש בסעיף 

 

לא מעניקות זכות עיון  המפלגות: מממצאי פיקוח הרוחב עולה כי זכות עיון ותיקון המידע

 כנדרש בחוק. 

 

לשלוח מסרים רבים לציבור : מממצאי פיקוח הרוחב עולה כי המפלגות נוהגות דיוור ישיר (6

(, מסרים מידיים באמצעות יישומי SMSהודעות ) -הבוחרים באמצעי קשר מגוונים 

, הודעות ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, Telegram-ו WhatsAppמסרים כגון 

  אינסטגרם וטוויטר, הודעות בדואר אלקטרוני וגם מכתבים לדואר הביתי.

 
ות בדיוור ישיר לרשימה מפולחת של נושאי מידע, נמצא כי במרבית משלוחי ההודע

ואת יתר הפריטים את פרטי המאגר ממנו נשלח הדיוור  לא כללוההודעות  הנשלחות 

 של חוק הגנת הפרטיות.  'לפרק ב 'סימן בהנדרשים ב

 

:  ליקוי מרכזי שנמצא אצל המפלגות מתייחס לקריטריון עיבוד מידע שירותי מיקור חוץ (7

אינן בוחנות היטב את סיכוני אבטחת המידע הכרוכים אישי במיקור חוץ. ניכר כי המפלגות 

בהתקשרות עם ספקי מיקור החוץ, לא נבחנות חלופות ולא מוגדרים נהלי סיכונים 

מצאו ככאלה אשר אינם מיומנים מסודרים. חלק מספקי החוץ עמם התקשרו המפלגות נ

 . דיים בתחום אבטחת המידע

עם התקשרות יתרה מזו, מרבית המפלגות לא עמדו בדרישות החוק והתקנות בבצען 

את איכות ניהול אבטחת המידע ואופן תפעול ות בוחנ נמצא כי המפלגות אינן ספקים אלה.

מצא כי חלק נ .כנדרש פעולות פיקוח ותמאגרי המידע אצל ספקי מיקור החוץ ולא מבצע

יהול, איסוף ועיבוד  מהמפלגות התקשרו עם ספקי תוכנות ויישומים המנגישים מערכות לנ

                                                        

3 https://www.gov.il/he/departments/general/buying_data 

https://www.gov.il/he/departments/general/buying_data


 

- 7 – 

 

 

מידע אודות הבוחרים, מבלי לבדוק את רמת האבטחה הננקטת על ידי הספקים או את 

 מערך ההרשאות הקיים ביישומים אלו. 

 

 פרטיותההגנה על המידע וה לשיפור מסקנות, תמונת מצב והמלצות

ממצאי פיקוח הרוחב מעלים כי על אף שהרשות להגנת הפרטיות נוהגת לפרסם לפני כל מערכת 

בחירות כללית מסמך ריענון הנחיות למפלגות בנוגע לשימוש במידע על אזרחים מפנקס הבוחרים, 

, וכן מקיימת כנסים למפלגות ומלווה את הליך החוק והתקנותהמפרט בין היתר את דרישות 

ת במענה לשאלות המועלות על ידי המפלגות והרשימות, עדיין נמצאו ליקויים באופן בו הבחירו

 המפלגות עושות שימוש במידע הרגיש שנמצא ברשותן. 

 

 
 

לתיקון הליקויים והמלצותיה הנחיותיה ממצאיה ואת העבירה לכל אחת מהמפלגות את  הרשות

 .מפלגהביחס לאותה  פיקוח הרוחבהספציפיים אשר נמצאו במסגרת 

 

בנוסף מנחה הרשות את כלל המפלגות, ובכלל זה גם את המפלגות העתידיות אשר יבחרו להתמודד 

 בבחירות לכנסות הבאות, ליישם את ההמלצות הבאות:

 

על המפלגות לוודא את הרישום המעודכן של כלל מאגרי המידע בקרה ארגונית:  (1

ר הכולל את הנגזרת מפנקס הבוחרים לרבות המאג ,שבבעלותן בהתאם להוראות החוק

לוודא כי מונו כדין הגורמים הנדרשים  המפלגותבנוסף, על הנמסר להם ממשרד הפנים. 

 ת.בחוק ובתקנו

 

0123456789

דיוור ישיר  : לחוק' סימן ב

לחוק11סעיף 

לחוק8סעיף 

לתקנות  15תקנה 

לתקנות4תקנה 

לתקנות9תקנה 

הסעיפים בחוק ובתקנות בהם נמצאו הליקויים



 

- 8 – 

 

 

ובשים לב  )אבטחת מידע(בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע:  (2

לוודא  לגותמפ, על ההמפלגותבנושא ניהול הרשאות במאגרי המידע של שנמצאו לליקויים 

שמירה מאובטחת של דיסק המקור המכיל את פנקס הבוחרים שהתקבל ממשרד הפנים; 

ותקנה  8בהתאם לתקנה  שלהןמנגנוני הרשאות במאגרי המידע כמו כן, לוודא קיומן של 

יבטיחו הפרדת סמכויות ויאפשרו גישה לנתוני המאגר רק במידה אשר לתקנות  )א(9

. בנוסף, על המפלגות לוודא כי בדים בעלי הגישה למידעהנדרשת לביצוע התפקיד של העו

 4אשר כוללים את כל הנושאים המפורטים בתקנה קיימים אצלן נהלי אבטחת מידע 

 . וכי נעשית בחינה של תוקפם מעת לעת כנדרש בתקנות, לתקנות

 
בעלי זכות ההצבעה, רשימת את  המפלגות המחזיקותהמוטלת מכוח החוק על החובה 

לרבות רישומם , ברשותן לבצע מיפוי לכל מאגרי המידע הקיימים החובהאת  תכולל

. בכלל זה, עליהם לוודא שהגדרת בפנקס מאגרי המידע ועדכון מאגרי המידע הרשומים

 ות ברורות.המאגר כוללת מטר

 

 
לקבוע הדרכות בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות  מפלגותעל ה: ניהול מערך הדרכה (3

הוק לצורך -לרבות כלל העובדים המגויסים על ידי המפלגות אד ,במפלגהלכל עובד חדש 

או  והדרכות ריענון לפחות פעם בשנהמערכת בחירות, שיש להם גישה למאגרי המידע, 

 .לעובדים בעלי גישה למאגרי המידע לקראת כל מערכת בחירות

 

את עדת על המפלגות לוודא כי המידע המוחזק ברשותן מעודכן, כי היא מתאיסוף המידע:  (4

, וכי של נושאי המידע להזנת פרטים אודותיהם במאגרי המידע שלה ההסכמהאופן קבלת 

לה על ידי משרד הפנים אשר הועברו  פנקסי בוחרים ישניםהוא אינו כולל מידע מ

מידע כזה צריך לרשויות המקומיות, או לכנסת קודמת מערכת בחירות במסגרתה של 

 . באופן שלא יאפשר את שחזורוולהימחק למפקחת הארצית על הבחירות,  להיות מוחזר

 

, יודגש כי נושאי המידע ובעלי זכות ההצבעהלעניין התקשורת עם  :יהול מאגרי המידענ (5

ככל שהיא אמצעי אחר, כל בפקס, בדוא"ל או ב, פנייה לנושאי המידע בכתב, בטלפון

מהווה פנייה בדיוור ישיר , ינתעל השתייכותם לקבוצת אוכלוסייה מאופינסמכת 

, חלות גם על תעמולה פוליטיתסעיף זה הוראות יובהר כי ג לחוק. 17כהגדרתה בסעיף 

)"חוק  1982-)בזק ושידורים( התשמ"ב חוק התקשורתא ל30להבדיל מסעיף זאת ו

להקפיד על  מפלגותלפיכך, על ההספאם"(, המחריג תעמולה פוליטית ותעמולת בחירות. 

לרבות ציון כי הפניה היא בדיוור ישיר, זהותו  -ו לחוק 17ים המנויים בסעיף ציון הפרט

ומענו של בעל מאגר המידע, מקור המידע, הגורמים להם נמסר המידע, זכותו של מקבל 

 כד'.להימחק מן המאגר המיועד לדיוור ישיר ו הפניה
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במידע על לעיין המבקשים זאת להקפיד ולאפשר לנושאי המידע  מפלגותבנוסף, על ה

לחוק. לעניין זה, יודגש כי זכות העיון  13בהתאם לסעיף  ,המוחזק במאגר מידעאודותיהם, 

חלה גם כאשר מדובר במידע כגון שיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'ט, שיחות 

 המפלגות.אשר נשמרות באופן דיגיטלי על ידי  ,צא באלההמצולמות בווידאו וכיו

תגבשנה מנגנון ונוהל עבודה  המפרט את אופן מתן זכות העיון לנושאי  המפלגות כימומלץ 

המידע המבקשים לעיין במידע השמור אודותיהם במאגרי המידע של המפלגות. בדומה, יש 

הקיים אודותיו לוודא קיומו של נוהל לגבי מתן האפשרות למי שעיין במידע ומצא כי המידע 

ת למפלגה לצורך תיקון המידע )ויובהר כי באשר אינו נכון, ברור, שלם או מעודכן, לפנו

למידע שבפנקס הבוחרים, עומדת לנושאי המידע הזכות לבקש תיקון של פרטי המידע על 

לחוק הבחירות  40ידי הגשת בקשה מנומקת בכתב לשר הפנים לתיקון הרישום, לפי סעיף 

   לכנסת(.

 

קרים, שיווק וכו' מגורמים בעת רכישה של מאגרי מידע לצורכי טיוב נתונים, עריכת ס

חיצוניים, על המפלגות לוודא שמקורות המידע אותם הם מקבלים הינם חוקיים.  מומלץ 

כי המפלגות לא תסתפקנה בבדיקה כי בידי המוכר מאגר מידע רשום, אלא גם תטמענה את 

, ותבדוקנה בפנקס רכישת מידע לצרכי דיוור ישירשפרסמה הרשות בעת קווים מנחים ה

המידע המנוהל ברשות להגנת הפרטיות את מטרות המאגר, ובכלל זה האם מטרות  מאגרי

 המאגר כוללות שירותי דיוור ישיר. 

ה לחוק, כלומר 17בנוסף, על  המפלגות לבחון אם מאגר המידע הנרכש עומד בדרישות סעיף 

האם יש בידי המוכר רישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף הנתונים המשמש 

ורך מאגר המידע, את מועד קבלתו, למי נמסר כל אוסף נתונים כאמור, והאם המידע לצ

כלומר האם ובאיזה אופן התקבלה הסכמתו של האדם עליו נאסף  -נאסף באופן חוקי 

 המידע ולאילו שימושים ניתנה הסכמה זו.

 

 :עיבוד מידע אישי במיקור חוץ (6

בגורם חיצוני לצורך עיבוד מידע,  ותהמסתייעהמפלגות על  ,לתקנות 15בהתאם לתקנה 

את סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות. בנוסף,  - עוד בטרם ההתקשרות - לבחון

בו לוודא עריכת הסכם מול כל גורם חיצוני שמחזיק במאגר,  (המאגר ותבעלל המפלגות )ע

וני לרבות חובתו של הגורם החיצ ,תקנות( ל2)א()15במפורש כל הוראות תקנה  וקבעיי

ולהודיע  ,לבעל מאגר המידע על אודות אופן ביצוע חובותיו לפי התקנות וההסכם לדווח

לנקוט אמצעי  המפלגותעוד דורשות התקנות מן . לבעל המאגר במקרה של אירוע אבטחה

, ובכלל זה בקרה ופיקוח נאותים על עמידת הגורם החיצוני בהוראות ההסכם והתקנות

לכל יישום או מערכת אשר אמורה לנהל את מאגר  מראשדרישת ביצוע בדיקות חדירות 

. הוראות דומות לעניין החובות המוטלות על בעל מאגר המסתייע במיקור פנקס הבוחרים

"שימוש בשירותי  2/2011' חוץ של עיבוד מידע, מפורטות בהנחיית רשם מאגרי מידע מס

גות לקבל מספקיהן בנוסף, על המפל. "לעיבוד מידע אישי( Outsourcingמיקור חוץ )
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תצהירי ביעור ותיעוד של הליך ביעור, ובאחריותן לוודא את פעולת הביעור של פנקס 

 הבוחרים בתום תקופת הבחירות. 

 

 איסוף מידע והטמעתו ביישומים ללא הסכמת נושאי המידע:  (7

זה ראוי להדגיש כי ככל שלא ניתנה הסכמתם של נושאי המידע להזנת פרטים  בהקשר

יישומים או במאגרי המידע של המפלגה, ולהעברת פרטים אלה בין המפלגות אודותיהם ב

תמיכתם במפלגה כזו או -לבין עצמן,  ובכלל זה הוספת אינדיקציה באשר לתמיכתם או אי

( לחוק הגנת הפרטיות. משמעות הדבר 9)2אחרת, מדובר על פני הדברים בהפרה של סעיף 

ו ללא הסכמת נושאי המידע, הוא מאגר היא כי מאגר הכולל פרטים אלו, ככל שהוזנ

( לחוק ועל כן 1)א()10שהרשם מוסמך לסרב ויסרב לרשום כדין בהתאם להוראת סעיף 

ניהולו יהיה בלתי חוקי, ויחול איסור על המפלגות ועל כל גורם אחר להחזיק בו או לנהל 

 אותו.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 עלי קלדרון, עו"ד 

 

 מנהל מחלקת אכיפה 

 הרשות להגנת הפרטיות 
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