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 ד' אדר תשפ"א, 2021פברואר  16

 לכבוד

 רטנר-ד"ר שלומית ווגמן
הרשות להגנת הפרטיות ראש מ "מ

 ורשמת מאגרי המידע
 משרד המשפטים

 עלי קלדרוןעו"ד 
 הממונה על האכיפה 

 הרשות להגנת הפרטיות
 משרד המשפטים

  

 

 - דחוף -
של רישום של מאגר פנקס הבוחרים הדרישה לביטול  הנדון:
קבות עב –ושקילת ענישה וסנקציות מינהליות  הליכוד רשימת

 שימוש חוזר באפליקציית אלקטור
 .1.3.2020הרשות להגנת הפרטיות מיום ומענה  10.2.2020 מכתבנו מיום :מוכיןסי

 ,לפנות אליכם יםמתכבד הרינו"( התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

)להלן:  1981-התשמ"א, )ו( לחוק הגנת הפרטיות10שתפעילו את סמכותכם בהתאם לסעיף  דרישהב

בהתאם ו ;וימינה ותבטלו את רישום מאגר פנקס הבוחרים של הליכוד "(,חוק הגנת הפרטיות"

בניגוד י על הפרות שבוצעו להעמיד לדין פלילי, או להטיל קנס מינהל תשקלוו( 7א)א()31לסעיף 

 והכל כפי שיפורט להלן: ו לחוק הגנת הפרטיות.17לסעיף 

חוזרות ונשנות של רשימת  חוק הגנת הפרטיות , פנינו אליכם לאור הפרותןשבסימוכיבמכתבנו  .1

ציבור הבוחרים בישראל, בין היתר, באמצעות אפליקציית  הליכוד, בקשר לפגיעה בפרטיות

  אלקטור.

 ,של רשימת הליכוד מאגר פנקס הבוחריםדליפת מידע אישי מ על לפניכםתרענו כן, הכמו  .2

נמצא על ידי מומחי אבטחה כי המידע האישי המופיע  כך, ."אלקטור" אפליקציהבאמצעות ה

לא מאובטח  , הכולל את כלל ציבור המצביעים בישראל,הליכודפנקס הבוחרים של במאגר 

 .םלכל אדנחשפו ישראלים  וןמילי 6.5-למעלה מפרטים אישיים של כנדרש ו

הרשות להגנת הפרטיות שבסימוכין, השבתם לנו כי בשל חשיבות הסוגיה, אתם ענה מב .3

מירב המאמצים  מקיימים הליך אכיפה בשיתוף מומחים ממערך הסייבר הלאומי ומושקעים

 להביא לתיקון הליקויים אצל מאגר פנקס הבוחרים של הליכוד.

 את "(הרשות" :להלן)רסמה רשות הגנת הפרטיות פ 27.1.2021ביום ם החקירה ועם סיכן,  כמו .4

הפרו את חוק הגנת הפרטיות ישראל ביתנו חברת אלקטור ומפלגות הליכוד והחלטתה, כי 

 . והתקנות מכוחו

, הרשות הדגישה, כפי שכבר הבהירה "אלקטור"בנוסף, לגבי עצם השימוש באפליקציית  .5

חל איסור על שימוש במידע אישי, במקרים בהם לא ניתנה בהנחיות קודמות שפרסמה, כי 

ת של האדם עליו המידע נאסף, או מבלי שהוסברו לו מטרות לגביו הסכמה תקפה ומספק

איסור זה, כפי שהבהירה הרשות, חל גם על איסוף ושימוש במידע השימושים בו ולמי יימסר. 

 ביישומים או במאגרי המידע של המפלגות.
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להשתמש באפליקציית  ההליכוד שברשימת  כי , פורסם בתקשורת15.2.2021אתמול  והנה, .6

ביעת הרשות ק"אלקטור" לאיסוף מידע והנעת מצביעים פוטנציאלים ביום הבחירות, למרות 

 .יקציה בבחירות הקודמות הפרה את חוק הגנת הפרטיותשהשימוש באפל כאמור,

ר על האפליקציה, ילהסב לכל פעיליה, במטרה רשימת הליכוד ערכה כנסלפי הפרסומים, ד עו .7

שמאפשרת לבוחרים ותומכים לקחת חלק בקמפיין על ידי זיהוי וסימון בוחרי ליכוד במטרה 

"בעזרת מערכת חכמה אך פשוטה וידידותית, כל אדם שירצה  – קלפיותלהניע אותם להגיע ל

לקחת חלק פעיל בקמפיין הבחירות של הליכוד יכול לתרום למען ניצחון הליכוד בבחירות", 

"כל מה שצריך להוריד את האפליקציה ולהוסיף את תומכי  וכן,בכנס. לפי הפרסומים נאמר 

 משפחה, חברים, שכנים". -הליכוד מהסביבה הקרובה 

 "קטוראל"ת אפליקציינראה כי על אף קביעותיה הברורות של הרשות ביחס לכי כן, נה ה .8

ת של איסור על שימוש במידע אישי, במקרים בהם לא ניתנה לגביו הסכמה תקפה ומספקוה

ממשיכות לאסוף  רשימת הליכוד ולפי הפרסום גם רשימת ימינה - האדם עליו המידע נאסף

ד מידע אסור על ציבור הבוחרים מבלי כל ידיעתם ובאופן המסכן את פרטיותם ועומד בניגו

 .ברור לחוק הגנת הפרטיות

להתלות את תוקפו  רשמת מאגרי המידעמסמיך את  הגנת הפרטיות לחוק (ו)13עיף ס כידוע, .9

 .לבטל את רישומו של המאגרשל הרישום באופן זמני או קבוע, או אף 

כי מי שמנהל או מחזיק מאגר המשמש  ,לחוק הגנת הפרטיות קובע( 7()א)א31סעיף כמו כן,  .10

 ו17ף בניגוד להוראות סעיוד וימינה, כיכמו זה שמחזיקות רשימות הללשירותי דיוור ישיר, 

להעמיד לדין פלילי או להטיל קנס עליכם לשקול  ,, דינו מאסר שנה. לפיכךלחוק דרכי תעמולה

 .בליכוד מאגר לשירותי דיוור ישירהבעל  יצעשבאלו הפרות בגין  מנהלי

( א"ת) מ"עתב הסכנה לפרטיות הקיימת במאגרי המידע גונן כבר עמדה עלכב' השופטת אגמון  .11

משרד המשפטים הרשות למשפט טכנולוגיה איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ'  24867-02-11

 :(1.8.2012)פורסם בנבו,  רשם מאגרי המידע-ומידע

"מאגרי מידע מגבירים את הסכנה לפרטיות. הן רשויות השלטון, הן גופים 

פרטיים מקימים מאגרי מידע לצרכים שונים. בעידן הדיגיטלי, בו לרבות 

מפעילויות היום יום יש "שובל מידע דיגיטלי", מידע רב נכלל במאגרים מסוג 

צונו זה. במקרים רבים אין לאדם ברירה אלא לספק את אותו מידע אם בר

פעמים אחרות, כפי שקרה במקרה לקבל מוצר או שירות, פרטי או ציבורי. 

שלפניי, הוא אינו כלל המקור למידע זה. בשונה מפגיעה חד פעמית בפרטיות 

)צילום, מעקב(, מאגרי מידע בעצם קיומם מסכנים את הפרטיות. הכמות 

דע השונים, הופכת בעניין זה לאיכות. היינו, כמות המידע האגור במאגרי המי

והעובדה שמדובר במידע דיגיטלי הופך את הסכנה לפרטיות לחמורה יותר. 

)ההדגשות  ."יש לקחת שיקול זה בחשבון שבוחנים מידע הנמצא במאגר מידע

 אינן במקור, ח.מ.(.

mailto:office@mqg.org.il
mailto:office@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/


 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 
  The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة 

 
 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  91043, ירושלים 4207* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208רח' יפו            
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  91043 القدس ،4207. ب. ص: للرسائل العنوان  94383 القدس ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 3 מתוך 3 עמוד

 
 

 פנקס הבוחרים במאגרמות הליכוד וימינה יששעושות ר שימושהמכאן עולה בבהירות, כי  .12

רב סהאפשרות ל על אזרחים מבלי שניתנה להםהאוספת מידע  "אלקטור"אפליקציית  לצרכי

 .בניגוד לדין ערכתניא פעילות שה

כבר הודיע עותה, שנערך באמצואיסוף המידע  "אלקטור"על פעילות אפליקציית מכך, חמור  .13

 .מאומצת, כי מדובר בפעילות אסורה בסיום חקירההרשות, 

לביטול שתפעלו בבקשה , אמורכ יכםלפנות אל נתכבדולאור כל האמור לעיל, , ןעל כר אש .14

נגד מחזיק כענישה וסנקציות מינהליות תשקלו לקיים ו וימינה רישום של מאגר הליכודה

 .ובימינה מאגר פנקס הבוחרים בליכוד

 לנוכח חשיבותו הציבורית הרבה של העניין, נודה לתשובתכם בהקדם. .15

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 עו"ד, תומר נאור
 האגף המשפטיאש ר

 התנועה למען איכות השלטון

 עו"ד, נגבידי ה
 דיניות וחקיקהממחלקת 

 התנועה למען איכות השלטון
 

 

 

 

 

 

 :העתק
 ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה."ד

 ד אבי הלוי, היועץ המשפטי לרשימת הליכוד."עו
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