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 כללי    .1

חוק הגנת הפרטיות או  -)להלן  1981-תשמ"אהב לחוק הגנת הפרטיות, 23לפי סעיף  1.1

גוף ציבורי אינו רשאי למסור מידע לגורם אחר, למעט בנסיבות המפורטות  ,החוק(

העברת מידע בין גופים הוא שנקבעו לאיסור מסירת מידע באותו סעיף. אחד החריגים 

 ציבוריים.

כן ק הגנת הפרטיות וג לחו23סדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים מוסדרים בסעיף  1.2

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ב

 ,יצוין כי בהתאם להגדרות החוק .התקנות( -)להלן גם  1986-ציבוריים(, התשמ"ו

 הוא גוף ציבורי.המשרד(  -)להלן ה ונציב תלונות הציבור משרד מבקר המדינ

תקנות אינן חלות על קבלת מידע לצורכי ביקורת או לצורך בירור תלונות. ההוראות  1.3

 ,לחוק יסוד: מבקר המדינה 3ביקורת נעשית על פי סעיף הנדרש לקבלת מידע 

 חוק)ד( ל41וקבלת המידע הנדרש לבירור תלונות נעשית בהתאם להוראות סעיף 

  .[]נוסח משולב 1958-מבקר המדינה, התשי"ח

הוועדה( שתוקם בהתאם לנוהל זה תעסוק אך ורק   -הוועדה להעברת מידע )להלן  1.4

 לצורך ביקורת או לצורך בירור תלונה.  שלאמידע להעברת בבקשות 

   טרת הנוהלמ    .2

תיה וסמכויל הוראות הנוגעותאת תהליך עבודת הוועדה, לרבות מטרת הנוהל היא לקבוע 
  סדרי עבודתה.לו

 והנורמטיבי של הנוהלהבסיס החוקי  .3

 .חוק הגנת הפרטיות 3.1

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין  3.2

 .1986-גופים ציבוריים(, התשמ"ו

 הגדרות .4

 .ועדה להעברת מידע בהתאם לתקנות -הוועדה 

משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר  - גוף ציבורי

או גוף ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת  ,הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין

חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שבצו ייקבעו סוגי המידע והידיעות שהגוף  ,החוקה

 יהיה רשאי למסור ולקבל.

ותו, מצב בריאותו, ים, מעמדו האישי, צנעת אישנתונים על אישיותו של אד -מידע 

מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו וכן ידיעות על ענייניו הפרטיים 

 של אדם.

 להעברת מידעהמשרדית וועדה ה .5

נתן לה על ידי מנכ"ל ייבהתאם לכתב מינוי שלהעברת מידע, משרדית  ועדה תוקם

 כדלקמן: יהיההרכב הוועדה המשרד. 

 .במישריןמנכ"ל המנכ"ל, סגנו או עובד הכפוף ל - יו"ר הוועדה  .1

 .נציג הלשכה המשפטית .2

 עובדים שתחום עיסוקם הוא ניהול מידע ואבטחתו. .3



 .רכז הוועדה .4

 הוועדהסמכויות  .6

 של המשרד וכן בקשותהמשרד מידע מ לקבלתבורי ישל גוף צבקשות ת חינב 6.1

  .לצורך ביקורת או בירור תלונותשלא לקבלת מידע מגוף ציבורי 

 י עבודת הוועדהדרכ .7

של המשרד בקשות ולנוהל  6.1כאמור בסעיף  משרדמהמידע  לקבלתבקשות  7.1

יוגשו  שלא לצורך ביקורת או בירור תלונות, לקבלת מידע מגוף ציבורי

בקשות לקבלת מידע ימולאו  -לחלופין . באמצעות מערכת מועדלוועדה 

כי בקשות וודא ירכז הוועדה נספח א' לנוהל זה. בבהתאם לנוסח המצורף 

מידע של הגוף הכאמור אושרו על ידי היועץ המשפטי והממונה על אבטחת 

 הציבורי.

בקשות ]נוסח משולב[,  1958 -מדינה, תשי"חנוכח הוראות חוק מבקר ה 7.2

 בקר המדינה ונציב תלונות הציבור יונחו בפני מלקבלת מידע מהמשרד 

רק לאחר קבלת אישור כאמור, הוועדה תדון . אישורו העקרוני לצורך קבלת 

 בבקשה.

יוכלו חברי הוועדה ש כדי ,קיום דיון לפניהבקשות יובאו לעיון חברי הוועדה  7.3

 יהם.להעיר את הערות

קריטריונים התקנות וה, חוקהוראות הבבקשה בהתאם להוועדה תדון  7.4

 בדיוניהבחשבון הוועדה  תביאטרם קבלת החלטה )ככל שקבעה(.  שקבעה

  :האלהאת הנתונים 

 .היקפוו אופי המידע המבוקש א.

  .של הגוף המבקש במידעהצורך  ב.

 . האנשים הצפויים להיחשף למידע כמות ג.

יובהר כי, ככלל, הוועדה תאפשר העברת מידע מהמשרד לגוף ציבורי  רק 

במקרים שבהם העברת המידע מהמשרד לגוף הציבורי נדרשת לצורך עיבודו 

 .עם מידע שבחזקת הגוף הציבורי וזאת לקידום צרכיו של המשרד

 :האלהאת השאלות גם הוועדה תבחן .7.5

המטרה שלשמה  להשגתמידע מתאימה האם הבקשה להעברת  א.

 .ואם יש קשר הגיוני בין הבקשה למטרה ,נדרש המידע

אם העברת המידע באופן המבוקש היא האמצעי הפחות פוגע מבין  ב.

 מגוון האמצעים האפשריים למימוש אותה מטרה.

לבין נדרש המידע שלהשגתה אם קיים יחס סביר בין המטרה  ג.

 ה.טראותה מ הפגיעה שנגרמת בזכות לפרטיות לשם השגת

לגוף ציבורי מהמשרד מסירת מידע בלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי לאישור  7.6

בגוף  של המידערמת האבטחה ידע במשרד כי מנהל אבטחת המהוא אישור 



במסגרת עם זאת,  .מידע במשרדהפחותה מרמת האבטחה של אינה הציבורי 

 יותר.סמכויותיה רשאית הוועדה להגדיר דרישות אבטחה מחמירות 

 ה שלנוסף על כך, תנאי להעברת מידע דרך קבע לגוף ציבורי הוא קיומ 7.7

  התקשרות להעברת מידע.

 תקבעמידע, תאשר או תדחה את הבקשה,  העברתבכל בקשה ל תדוןהוועדה  7.8

ת העברה, תקופהאת אופן וכן תקבע מגבלות או התניות להעברת המידע 

במידת הצורך רשאית הוועדה לדרוש  .במידעוהיתרי השימוש  ההעברה

 . ממקבל המידע לחתום על כתב סודיות מתאים

 הוועדה רשאית לבטל אישורים להעברת מידע, עקב הפרות תנאי האבטחה. 7.9

 של, בעל פההוועדה רשאית לבקש ממגיש הבקשה פירוט נוסף, בכתב או  7.10

 נימוקי הבקשה. 

משקיפים או יועצים מקצועיים, של הוועדה תצרף חברים נוספים במעמד  7.11

 לפי העניין.

. מנומקות ויירשמו בפרוטוקול היוי, דפה אח יתקבלוחלטות הוועדה ה 7.12

 ,ככל שלא נעשה שימוש במערכת מועד ייחתם בידי חברי הוועדה. הפרוטוקול

 לנוהל זה.נספח ב' בהחלטת הוועדה תמולא בהתאם לנוסח המצורף 

להעברת מידע טעונות אישור היועץ המשפטי והממונה על בקשה והסכמה     7.13

, על סכיםושל הגוף הציבורי הממבקש אבטחת המידע של הגוף הציבורי ה

 , לפי הענין.הטפסים בנספח א' או נספח ב' לנוהלגבי 

 תחולה: .8

 מיום פרסומו. היא תחולת נוהל זה 

 

 טבלת שינויים שבוצעו בנוהל

 

מהדורה 

 חדשה 

 תיאור העדכון והנימוקים לו הסעיפים המושפעים תאריך העדכון

  כל הסעיפים -קבלת הנוהל  2021ינואר   .1

    

 

 

 חתימת המנכ"ל: 

 ישי וקנין,        מנכ"ל                         
 משרד מבקר המדינה                          
 תלונות הציבור ונציב                           

 



 

 

 

 

 נספח  א'

 בקשה לקבלת מידע מגוף ציבורי

 זיהוי הגופים .א

 הגוף הציבורי המבקש 

 ________________________________________________ שם

 ________________________________________________ מען

 ________________________________________________ טלפון

 ________________________________________________ פקס

 ________________________________________________ דואר אלקטרוני

 ________________________________________________    מען יחידת המחשב

שם הממונה על יחידת 

 ________________________________________________   המחשב

 ________________________________________________   שם היועץ המשפטי

 ________________________________________________   שם מנהל המאגר

 

 הגוף הציבורי המחזיק במידע

 ________________________________________________ שם

 ________________________________________________ מען

 ________________________________________________ טלפון

 ________________________________________________ פקס

 ________________________________________________ דואר אלקטרוני

 ________________________________________________    מען יחידת המחשב



שם הממונה על יחידת 

 ________________________________________________   המחשב

 ________________________________________________   שם היועץ המשפטי

 ________________________________________________   שם מנהל המאגר

 

 תיאור המידע המבוקש  .ב

 :בסיס הנתוניםאו  שם הקובץ .1

................................................................................................... ................... 

  המבוקשות: סוגי הרשומות .2

2.1.................................................................................................................. 

2.2.................................................................................................................. 

2.3.................................................................................................................. 

  רטי המידע המבוקשפ .3

 קבוצות בני האדם שלגביהם מבוקש המידע: 3.1

....................................................................................................................... 

 הנתונים המבוקשים מתוך הרשומות:  3.2

.................................................................................................................... 

  תדירות העברת המידע המבוקש .4

 שנים(  5-.......)לא יותר מ................ עד......-מהעברה קבועה  4.1

 תדירות העברת המידע במלואו 4.2

 תדירות העברת השלמות ושינויים 4.3

  אופן העברת המידע .5

5.1  תדפיס 

5.2  קובץ על סרט מגנט, תקליטון מגנטי, אגד תקליטים מגנטיים 

5.3  קובץ בעזרת תקשורת נל"ן באצווה 

5.4   המידעמסוף לבין בסיס התקשורת מקוונת בין 

5.5   מחשב מקבל המידע למחשב מוסר המידע התקשורת מקוונת קבועה בין 

5.6  בדרך אחרת ...................................................................... ..................... 

  המקבלשל המידע  תאמצעי אבטח .6

6.1.  סוג/מהדורה( הפעלהה..................... מערכת  (:מחשב המקבל )תוצרת/דגם(:  

6.2.   תוצרת....................... דגם ......ממערכת רישום והגבלת תשאול מקוון.........  

6.3.   :מורשי הגישה למידע הנמסר 

 :תפקידים            

 תדפיסאו  מסוףקבלת המידע :  אמצעי            

 טחון מחשב(: יאבטחת המידע במתקן )קב"ט הגוף הציבורי או קצין בהממונה על  6.4 



 ........טלפון................................................... מען.......................שם ........... 

 

6.5.  ין )הצפנה, קוד גישה(.יאמצעי הגנה על עיבודים מקוונים מחוץ לבנ 

6.6.  בה יוחזק המידע באמצעות קו טלפון. שונית למערכת המחשב גישה חיצ קיום 

6.7.  .)רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת )שמור/סודי/סודי ביותר 

6.8.   מעקב אחר כניסות מורשי הגישה למאגר, באמצעות הפעלת אמצעי הבקרה

  להלן: והניטור המפורטים

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6.9 . של מורשי הגישה החתומים על התחייבות לשמירה על במאגר המידע רישום  ניהול

 ב( לתקנות. 3)-א( ו3)ב()3 ותסודיות ועל סדרי ניהול כמתחייב מתקנ

  הצהרת מבקש המידע .7

כמשמעותו בחוק מצהירים כי המידע   אנו החתומים מטה בשם ומטעם הגוף הציבורי  7.1

 לחוק.  23 המבוקש על ידנו הוא מידע שאנו זכאים לקבלו על פי סעיף 

 :מקור הסמכות לקבלת המידע  7.2

 

....................................................................................................................... 

  :שלשמה נדרש המידעהמטרה   7.3

 

....................................................................................................................... 

וכי המידע יהיה  ,אמצעים הדרושים לשמירת מידע זההכל את אנו מצהירים כי ננקוט   7.4

 . 6.3של בעלי תפקידים מוגדרים כמפורט בסעיף  בשימוש

 

 ידוע לנו כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים הכללי   7.5

גוף  כי אין בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהיא לידיעת ;שלנו, לשימוש פנימי בלבד

בסיס הנתונים שלנו לגוף שלישי גם /וכי עלינו למנוע העברת מידע זה מהקובץ ;ציבורי אחר

 כמידע עודף כמשמעותו בחוק. 

 

 אנו מתחייבים להודיע לגוף מוסר המידע על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גרם   7.6

 לפגיעה בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות. 

  חתימות המורשים מטעם הגוף הציבורי המבקש: .8

 

 מנהל המאגר: 8.1

 _____________________ _____________________ 

 חתימה/חותמת             תפקיד                          

 הממונה על אבטחת המאגר: 8.2



 _____________________ _____________________ 

 חתימה/חותמת           תפקיד                      

 

 

 . אישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המבקש: 8.3

המידע המבוקש הוא מידע שהגוף האמור זכאי לקבלו על  ,אני הח"מ מאשר כי למיטב ידיעתי

 פי סעיף................. לחוק. 

 

_____________ _____________________ _____________________ 

 חותמת                 חתימה                שם          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ב' ספח נ

 הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע

 

 לפי חוק הגנת הפרטיות

  זיהוי הגופים

 

 הגוף הציבורי המחזיק במידע ,הגוף הציבורי המבקש

 ________________________________________________ שם

 ________________________________________________ מען

 ________________________________________________ טלפון

 ________________________________________________ פקס

 ________________________________________________ דואר אלקטרוני

 ________________________________________________    מען יחידת המחשב

 ________________________________________________   שם הממונה על יחידת המחשב

 ________________________________________________   שם היועץ המשפטי

 ________________________________________________   שם מנהל המאגר

 

  מבקשה להעברת מידע שהעתקה רצוף בזההסתייגות /ית בקשהדחי/לבקשה ב. הסכמה

  .הבקשה מאושרת ללא שינוי 

  להלן:שהבקשה נדחית מהסיבות 

 ..... ....................................................................

............ .............................................................. 

 דלהלןכ ,הבקשה מאושרת בשינויים בתוכן המידע : 

. קובץ המקור 1

.............................................................................................................. ..... 

  סוגי הרשומות שייכללו במידע הנמסר .2



........................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................ .......  

 

 

 

 דלהלן:כ ,. רשומת המידע הנמסר תכלול מידע עודף3

  

........................................................................................................................... ........ 

 יש לצרף את תיאור הקובץ ומבנה הרשומות בו.  ,הערה : אם נמסר קובץ מידע כוללני

 : האלההפרטים את חסרה  יהרשומת המידע הנמסר תה 3.1

 

................................................................................................................................... 

  מסירת המידע המבוקש:-הסיבות לאי

................................................................................................................................... 

  :תדירות העברת המידע 3.2

............................................................................................... 

  :אופן העברת המידע 3.3

.................................................................................................... 

 

  . הוראות אבטחת מידע4

4.1      .הבקשה מאושרת במסגרה הסדרי האבטחה המפורטים בבקשה 

4.2      האלההנוספים האבטחה  תנאי שהמבקש יפעיל את סידוריבהבקשה מאושרת : 

................................................................................................................................... 

  :מסכיםחתימות המורשים מטעם הגוף הציבורי ה .5

 :רמנהל המאג 5.1

_____________ ____________________ _____________________ 

 חתימה/חותמת           תפקיד              שם             

 

 :הממונה על אבטחת המאגר 5.2

_____________ _____________________ _____________________ 

 שם           

 

 חתימה/חותמת               תפקיד             

_____________ _____________________ _____________________ 



 : סכיםאישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המ 5.3

 

 למיטב ידיעתי אין מניעה חוקית להעברת המידע.  

 חותמת               חתימה             שם        


