
הרשות להגנת הפרטיות



חיזוק הזכות החוקתית של אדם לפרטיות
תוך איזונים והכרה בחשיבות החדשנות וההתפתחות הטכנולוגית לצד האתגרים הגלומים בהן, והתמודדות

עם יחסי הגומלין בין משפט וטכנולוגיה בעידן הסייבר.

התוויית נורמות מהותיות 
בכל הקשור למידע של הפרט באמצעות קידום חקיקה ופרסום הנחיות.

העלאת המודעות הציבורית ולהגנה על מידע אישי ולקיום להוראות הדין והטמעתן, בדרך של אכיפה
מנהלית ופלילית, חינוך והדרכה.

ייעוד וחזון



זירות פעולה מרכזיות

מיסוד פורומים
מקצועיים

ייעוץ משפטי
לכלל מגזרי המשק

פרסומים מקצועיים מסמכי עמדהאכיפהקידום חקיקה אסדרה והסדרה

זירה בינלאומיתהסברה הדרכהשותפויות פנים וחוץ חינוך



 המשך פעולות
למיצוב מעמדה של

ישראל בזירה
הבין-לאומית

הרחבת האכיפה
והגברת

האפקטיביות שלה

מיקוד וקידום
הגנת הפרטיות
במגזר העסקי

והשלישי 

פעילות אסדרה
באמצעות תיקוני
חקיקה והנחיות

המשך שימור וחיזוק
מעמדה המיוחד של

הזכות לפרטיות
בישראל

פיתוח כלים למימוש
הזכות לפרטיות על

ידי הציבור

הרחבת
פעילות מערך
פיקוח רוחב 



חוק הגנת הפרטיות נחקק לפני כ- 40 שנה ובמהלך תקופה זו נעשו בו מעט תיקונים משמעותיים, האחרון שבהם
לפני כ-25 שנה. קידום תיקוני החקיקה הוא מהלך הכרחי לשם הקניית וודאות לכלל גורמי המשק בכל הקשור לדיני

הגנת הפרטיות והמידע האישי, בעידן הדיגיטלי.

הרחבה משמעותית של סמכויות האכיפה של הרשות באופן שישפר את יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות
ויקנה לה כלים לשם מתן מענה הולם לסיכונים הגוברים לזכות לפרטיות בעידן הסייבר ועיבוד המידע הדיגיטלי,

עדכון ההגדרות הבסיסיות שבחוק וצמצום משמעותי בחובת רישום מאגרי מידע.
 
       
 

רפורמה מקיפה של הוראות החוק המהותיות לשם התאמתו לעידן המידע, ולסטנדרט שנקבע ב-GDPR ובמדינות
מתקדמות.



חינוך דיגיטציה תחבורהבריאותמשפט



אבטחת
מידע

שימוש
במידע שלא

למטרה

חתימה
אלקטרונית

שנת
2020

חתימה
אלקטרונית

נתוני
אשראי

אבטחת
מידע

שנת
2019

שימוש
במידע שלא

למטרה

519244544211

 107
הליכי אכיפה

 88 
הליכי אכיפה



חברות המספקות
שירותי מימוש זכויות

רפואיות

סוכנויות ביטוח

 

חברות המספקות
שירותי מוקד

טלפוני  

חברות המנהלות 
בתי אבות 

חברות המעניקותרשויות מקומיות
שירותי סיעוד

 

תאגידים
המשתייכים למגזר
תאגידי ביוב, מים

וחברות גז 

במסגרת פעילות פיקוחי הרוחב, הושלמו בשנת 2020 244 הליכי פיקוח רוחב (אודיט). פיקוחי הרוחב
בוצעו בשבעה מגזרים אשר הוגדרו על ידי הרשות כמגזרים בעלי סיכון גבוה לפגיעה בפרטיות:



32%30%11%

13% 5%

טכנולוגיה 
(חברות טכנולוגיה,
חברות פיתוח וכו')

חברות האינטרנט
והתקשורת

פיננסי עסקי 
(חברות וסוכניות ביטוח) 

בריאותגופים ציבוריים
(קופות חולים, בתי חולים ועוד)



3%27% 30% 40% 5%42% 11% 42%

שנת
2020

פרסום מסמך
הבהרה או

מדיניות בנושא
מטעם הרשות 

לא נקבעה
הפרה

הנחייה
לתיקון
ליקויים

שנת
2019

פרסום מסמך
הבהרה או
מדיניות

בנושא מטעם
הרשות 

קביעת
הפרה

והנחייה 
לתיקון
ליקויים

לא נקבעה
הפרה

הנחייה 
לתיקון
ליקויים

קביעת
הפרה

והנחייה 
לתיקון
ליקויים



כנס שנתי  
2020

שולחן עגול בין- מגזרי
בנושא פרטיות
בתחבורה חכמה

המשך סדרת מפגשי
פורום הגנת הפרטיות

במגזר הציבורי 

מיסוד פורום הגנת
הפרטיות במגזר הפרטי

מפגשי שיתוף
ציבור לציבור הרחב 



בשנת 2020 התקבלו ברשות 1,470 פניות בתחום
הגנת הפרטיות, מתוכן 399 סווגו כתלונות

בשנת 2019 התקבלו ברשות 1,000 פניות בתחום
הגנת הפרטיות, מתוכן 224 סווגו כתלונות

2020

2019

כ- 50% + 

2020 2019



נושאים מרכזים אשר עלו בפניות

פניות בנוגע לניהול מאגר
המידע ולבעלי תפקידים

במאגר; סיווג מאגרי מידע;
יישום תקנות אבטחת מידע

שימוש במידע שלא למטרה לשמה
נמסר; העברת מידע לצד שלישי;

הודעה לפי סעיף 11 לחוק. 

זכות העיון במידע שבמאגרי מידע; מחיקת
מידע והזכות להישכח; עיון במידע שנאסף
בעת מבחנים למקום עבודה; עיון בשיחות

מוקלטות.

זכות עיון ומחיקת מידע הסכמהאבטחת מידע
קבלת מסרונים ממפלגות;

הצעות לרכישת מאגרי
מידע מפולחים. 

דיוור ישיר

שימוש במצלמות במרחב הציבורי
והפרטי; מצלמות אבטחה

במקומות עבודה; מצלמות אבטחה
בבתים משותפים; עיון במידע

ממצלמות אבטחה. 

העברת מידע בין גופים ציבוריים;
בקשת גוף ציבורי לקבל מידע על

אדם ספציפי במסגרת פרק ד';
העברת מידע בין אגפי גוף ציבורי

במצב חירום וביומיום.

אפליקציות המזהות מתקשרים; ניטור
עובדים ברכבים; זכות להישכח ומחיקת

מידע באפליקציות; פריצה וחסימה
לחשבונות ברשתות חברתיות; נתוני מיקום.

בקשות חופש מידעמשפט וטכנולוגיה פרק ד' לחוק הגנת הפרטיותמצלמות אבטחה



אבטחת מידע
26%

רישום
19%

הסכמה
18%

זכות עיון ומחיקת מידע
8%

דיוור ישיר
6%

מצלמות אבטחה
5%

 
5%

משפט וטכנולוגיה
4%

בקשות חופש מידע
2%

סמכויות רשם
3%

מסירת מידע או ידיעות מאת
גופים ציבוריים (פרק ד' לחוק)

2%

2019

*אחר= פניות בנושאים שונים לרבות העברת מידע לחו״ל, קטינים, מיקור
חוץ, הגדרת מידע, ביומטריה ומחשוב ענן.

 פניות ציבור בשנת 2020 לפי נושאים פניות ציבור בשנת 2019 לפי נושאים 

אחר

הגדרת מידע
2%

הסכמה
26%

אבטחת מידע
22%

רישום
18%

זכות עיון ומחיקת מידע
8%

מצלמות אבטחה
7%

משפט וטכנולוגיה
5%

 
6% 

2%

דיוור ישיר 3%

מסירת מידע או ידיעות מאת גופים
ציבוריים (פרק ד' לחוק)

2% 

2020

אחר

*אחר= פניות בנושאים שונים לרבות העברת מידע לחו״ל, קטינים, מיקור
חוץ, הגדרת מידע, ביומטריה ומחשוב ענן.

סמכויות רשם



קידום תיקוני חקיקה
למען שימור וחיזוק
מעמדה המיוחד של

הזכות לפרטיות בישראל

העמקת מעורבות
הרשות בפעילות

הממשלתית הרוחבית

הכשרה מקצועית

הרחבת האכיפה והגברת
האפקטיביות שלה

איתור/חיזוי מגמות
עתידיות וטכנולוגיות 

הגברת מעורבות הרשות
בפרויקטים ממשלתיים
הכוללים איסוף מידע
אישי רב על הציבור 

פעילות למיצוב
מעמדה של ישראל
בזירה הבין-לאומית 

פיתוח כלים למימוש הזכות
לפרטיות על ידי הציבור



ולדוח המלא בקרו באתר הרשות להגנת הפרטיות


