
עדכון לקוחות: תיקון 15 לחוק הגנת הפרטיות? הכנסת לא מחכה - 
הצעת חוק פרטית של ח"כ גלעד קריב עוקפת את הממשלה

בשבוע שעבר הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית של ח"כ גלעד קריב – הצעת חוק 

הגנת הפרטיות (תיקון – חיזוק הזכות לפרטיות וההגנה עליה), התשפ"ב- 2022. מדובר 

בהצעת חוק שעוסקת בהיבטים מהותיים של חוק הגנת הפרטיות, לעומת תיקון 14, הצעת 

חוק ממשלתית שמתמקדת בסמכויות אכיפה, שהדיון בהכנתה לקריאה שניה ושלישית צפוי 

להתחיל בקרוב בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שח"כ קריב עומד בראשותה. 

הממשלה כבר הודיעה בעבר כי בכוונתה להציע תיקונים מהותיים במסגרת תיקון נוסף ("תיקון 

15") לחוק הגנת הפרטיות, אולם נראה שיו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט לא מתכוון להמתין 

לממשלה בעניין זה. 

אם תתקבל, הצעת החוק תשנה את חוק הגנת הפרטיות באופן מהותי. בראש ובראשונה, 

הצעת החוק תוסיף בסיסים חוקיים לעיבוד מידע, בדומה ל - GDPR, מלבד הסכמה, שהיא 

בסיס העיבוד הכמעט יחידי בישראל. כך למשל, הצעת החוק תאפשר עיבוד אם הוא דרוש 

במסגרת הסכם שנושא המידע צד לו או כאשר הדבר נדרש לשם הגנה על עניין אישי כשר 

של בעל המאגר ("בעל השליטה במאגר מידע") או של צד שלישי מקבל המידע. בנוסף, 

הצעת החוק תאפשר עיבוד של מידע רגיש לצרכי מחקר סטטיסטי, מדעי או היסטורי, שיש 

אינטרס ציבורי בביצועו.

במקביל, יחוזק בסיס העיבוד של הסכמה כך שיכלול רק הסכמה מרצון חופשי. בכך תוגבל 

כנראה האפשרות לכלול הסכמה לעיבודים שונים במסגרת מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש 

של אפליקציות ואתרים. 

הצעת החוק מייעדת סעיף ספציפי לעקרון צמידות המטרה, ותאפשר עיבוד מידע למטרה 

שהובאה לידיעתו של נושא המידע או למטרה "דומה" (ב - GDPR, העיבוד מותר למטרה 

"שאינה בלתי תואמת"; נראה שהניסוח של ה - GDPR עדיף בעניין זה, שכן הוא לא מחייב 

לחזות מראש את כל סוגי העיבוד האפשריים). 

הצעת החוק מרחיבה את זכויות נושאי המידע: היא מרחיבה את זכות העיון, מאפשרת לחזור 

מהסכמה בכל עת, לקבל הסבר לגבי עיבוד שמבוסס על החלטות אוטומטיות, לקבל פירוט על 

מקבלי המידע, להתנגד לעיבוד (ובתוך כך מועבר לבעל המאגר הנטל להוכיח שהעיבוד 

מידתי) וגם לדרוש מחיקת מידע. 

נוסח הצעת החוק מרחיב את חובת היידוע שקבועה כיום בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, 

באופן שמחייב גם הודעה על זכויותיו (המורחבות, כאמור) של נושא המידע.  

מבחינת שינוי הגדרות, הצעת החוק מגדירה את המונח "עיבוד" ומשנה את הגדרת "מחזיק" 

כך שתהיה דומה ל"processor" ב - GDPR. ממשק נוסף עם דינים זרים מתבטא בסעיף 

מוצע שעוסק בשיתוף פעולה עם רשויות חוץ.

הצעת החוק משקפת את עקרון התחולה האקסטרה-טריטוריאלית של ה - GDPR בכך שהיא 

תחיל את חוק הגנת הפרטיות על גופים זרים שמעבדים מידע במסגרת הצעה של מוצרים או 

שירותים למי שנמצא בישראל, וכן על מי שמנטר את התנהגותם של מי שנמצא בישראל 

(למשל, לצורך פרסום מבוסס פרופיל התנהגותי). הצעת החוק גם מחייבת במקרים מסוימים 

מינוי נציג בישראל.  

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה.

בברכה,

עו״ד אייל שגיא, עו״ד שיר שושני כץ

וצוות מחלקת משפט וטכנולוגיה
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האמור במסמך זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין לעשות בו כל שימוש אחר.

ShirS@ayr.co.il EyalS@ayr.co.il

mailto:EyalS@ayr.co.il
mailto:ShirS@ayr.co.il
https://www.ayr.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
mailto:mail@ayr.co.il
https://www.facebook.com/AYR.Lawyers
https://www.linkedin.com/company/ayr---amar-reiter-jeanne-sage-cohen-&-co./

