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 תירבעה הטיסרבינואה ירקוחל GDPR ךירדמ
 ץרב רצל קדצ ןהכ לרפ דרשמ ,היבר םייח ד"וע תאמ

 
 לחה הקיקח רבד ןה )General Data Protection Regulations – GDPR( עדימ לע הנגהל תויללכה תונקתה
 תונקתה .ןירשימב ןהמ תחא לכב לחה ההז ןיד תועבוק ןה .יפוריאה דוחיאה תונידמ 28-מ תחא לכב ןירשימב
 .דמשומ ףאו רבעומ ,דבועמ ,רמשנ ,ףסאנ ישיא עדימ ובש ןפואב הכפהמ וללוחו 2018 יאמב ףקותל וסנכנ
 לע ןה ,תירקחמה םתוליעפ לע ןה ןירשימב הכילשמ איה :הטיסרבינואה ירקוח לע החספ אל וז הכפהמ
 ימרוג םע הלועפ יפותיש לע ןהו תונחבנ יפוריאה דוחיאהמ רקחמ יקנעמ תלבקל םהיתושקב ובש ןפואה
 .טרפב הפוריאבו ללכב םלוע יבחרב תוימדקאב רקחמ
 

 םיגוהנ הלא םיניד .עדימה תנגה וא תויטרפה תנגה ינידכ םיעודיה ,םיניד לש לולכממ קלח אוה GDPR-ה
 הליבקמה אוה 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח :םהיטרפב םינוש םה הז םע ,לבת תונידמ תיברמב
 ודצל .ויתוארוהב לכ םדוק בשחתהל בייח לארשימ םידיחי ברעמה רקחמ לכ .תויאפוריאה תונקתל תילארשיה
 םיאשונב םיקסוע לארשיב םירחא םיקוח .תיתקוח תוכזכ תויטרפל תוכזב ותוריחו םדא דובכ :דוסי קוח ריכמ
 לוכי 1996-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוח ,המגודל .ןבומכ ,בשחתהל שי םהב םגו עדימו תויטרפ לש םיירלוקיטרפ
  .ב"ויכו ומשמ בייחתמה עדימב עגונ 2000-א"סשת ,יטנג עדימ קוח ,יאופר רקחמ לש םיאשונב עגיש

 
 רשאב ישיא עדימ לכ לע ןגמה ףיקמ קוח ןיא .ירמגל הנוש יטפשמה רטשמה ,תאז תמועל ,תירבה-תוצראב
 ,ךוניח תודסומב ,םיסנניפב ,המגודל – םימיוסמ םימוחתב הזכ עדימ לע םינגמ םיילרדפ םיקוחש אלא ,אוה
  .תירבה-תוצרא תא תוביכרמה תונושה תונידמב םיקוח םימייק הלא דצל .דועו תואירבב
 

 לבקתהש רחאל .םינידבש ינרדומה בשחנ אוהו 'ינמיה ןמס'ה אוה GDPR-ה ,עדימ לע הנגהו תויטרפ יניד ברקב
 ןה הלאכ .ימוקמ-GDPR תוקקוחמו ולש הדימה-תומאל ןהיניד תא תומיאתמה לבת יבחרב תונידמ שי רבכ
 ,2020-ב ףקותל סנכייש ,קוח הקקוח תירבה-תוצראבש הינרופילק וליפא .המגודל םאנטיוו הניטנגרא ,ליזרב
 .GDPR-ינימכ ראותמ תויהל ,אלש וא קדצב ,הכזשו

 
 רקחמה הוותמ תא שארמ םיאתהל םכל רשפאי אוה .GDPR-ה תודוא ינושאר גשומ תתל דעוימ הז רצק ךירדמ
 ךרדהו הפוריאמ רקחמ יקנעמל תושקבל הריהמו תיבויח הבושתל יוכיסה לדגיש ךכ ,תוירקיעה ויתוארוהל
 .רתוי הלק היהת תושבי-יצוח םיירקחמ הלועפ יפותישל
 

 ?לח GDPR-ה המ לע
 

 – הבחר דאמ הפשב םירדגומ םיחנומה ינש ."ישיא עדימ" לש "דוביע" לע לח GDPR-ה
 

 ,עדימה ףוסיא תוברל ,בשחמ תועצמאב קר אל ,ישיא עדימ לע תעצובמה הלועפ לכ אוה "דוביע" §
 ותצפה ,האלה ותרבעה ,וב שומישה ,ורוזחיא ,ותמאתה וא ויוניש ,ונוסחיא ,ותיינבה ,ונוגריא ,ותרימש

 איהש יביטקניטסניא ןפואב תעדב םילעמ ונאש הלועפ ןיאש רמול ןוכנ .ותדמשה וא ותקיחמ םגו
 ;הרדגהה ימוחתב תלפונ אלש "דוביע" רדגב

 הזו הז רפסמ ךכו ךכ בוחרמ סלזנוג ודרקיר לע ,המגודל( ההוזמ םדא לע עדימ קר וניא ישיא עדימ §
 – יפקיה עדיממ תרזגנ םדא תוהזל תורשפאה .ותוהזל רשפאש ימ לע םג אלא ,)הבודרוק ריעב
 וא יטנג עדימ ןבומכו ,ולש םייתרבח וא םייתוברת ,םיילכלכ םינייפאמ ,ומוקימ וא ותבותכ ,המגודל
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 קהבומ ההזמל וא רדגומ םשל ותוא ךיישמ וניאו עדימ ףסוא ךלש רקחמהש הדבועה ,ןכל .ירטמויב
 ."ישיא עדימ" רבעמו ףסוא ךניאש רבד לש השוריפ ןיא ,תוהז תדועת ומכ

 

 ?GDPR-לו יל המ ,לארשיב לעופ ינא
 

 תוליעפ םע רשקב ,יפוריאה דוחיאה ימוחתב )establishment( תונגראתה ול שיש ימ לע לוחל לוכי GDPR-ה
 יאפוריא רקוח ,ןכל .הל הצוחמ םא ןיבו הפוריאב םיעצובמ םה םא ןיב ,הב םירושקה ישיאה עדימה דוביע
 ותימע לומ תומיוסמ תושירד ררועל וילע ,וחוכמ .GDPR-ה תוארוהל ףופכ ,ילארשי רקוח םע עדימ ףתשמה
 .התואנ תימכסה תורשקתהב ראשה ןיב ןיוטיבש ,ילארשיה
 

 – םיאבה םיבצמהמ דחא לכב דוחיאה ימוחתל ץוחמש ימ לע םג לוחל לוכי GDPR-ה ,שודיחה ןאכו ,לבא
 

 ןושל וז ,ןכא .דוחיאה ימוחתב םידיחיל "םיתורישו םירצומ" עיצמ יפוריאה דוחיאל ץוחמש ןוגרא םא •
 ,הרבחה יעדמ ימוחתב טרפב ,םימיוסמ םירקחמ לבא ,תוירחסמ תורבח לש ןתוליעפל לכ םדוק הנופה
 ;הרדגב םיאבכ בשחהל םילולע

 רוטינל תינפומ וז ןושל .דוחיאה ימוחתב םידיחי לש תוגהנתה רטנמ יפוריאה דוחיאל ץוחמש ןוגרא םא •
 ךורכ תויהל לוכיה ,רחאו יתואירב רוטינל םג לבא ,הרבחה יעדמב םימיוסמ םייוסינ ןייפאמה ,ןווקמ
 תא ןחובו הפוריאב םידיחי ברעמה רקחמ המגודל לוט .םייחה יעדמו האופרה ימוחתבש םירקחמב
 ;םתוגהנתה וא םתואירב לע םיכילשמ םיקדייח תייסולכוא וא תופורת ובש ןפואה

 Horizon 2020 תינכות חוכמ רקחמ יקנעמ הצקמה ,)ERC-ה( European Research Council-ה •
 ,ישיא עדימ דוביעל עגונה קרפ שי הלא םיללכב .הקיתא יללכב הדימע תשרוד ,יפוריאה דוחיאה לש

 השירדל ןכומ תויהל ךירצ ERC-המ קנעמ לבקל הנופש ימ ןכל .GDPR-ה תושירדמ קלח ללוכ אוהו
 ;הפוריאב םידיחי תודוא ישיא עדימ ללכ ברעמ אל ורקחמ וליפא GDPR-המ תוחוקלה תוארוהל תייצל

 ,)הל הצוחמ םא ןיבו הפוריאב םא ןיב( רחא םרוגל הפוריאב וב קיזחמש יממ רבעומ ישיא עדימ רשאכ •
 דצ לכ לש הקיזהמ רזגנ תורשקתהה לש הביט .םידדצה ןיב המיאתמ תיזוח תורשקתה תשרדנ
 ;םכסהה ךרד אלא ןירשימב אל GDPR-ה תוארוה תא הליכמ תורשקתהה .עדימל

 
 
 
 
 
 

 ?GDPR-ה תא ילע ליחמ עדימ דוביע לכ
 

 – תורחא תויובייחתה הירחא תררוג ןהמ תחא לכ .ישיא עדימל תוקיז יתשב ריכמ GDPR-ה
 

• Controller – ןהמ עבוקש ימ אוה רלורטנוקה .עדימה רגאמ לעבל תילארשיה הליבקמה אוה 
 רבעוי ימל טילחמ רלוטרנוקה ךכ בגא .ךכל ושמשיש םיעצמאה םהמו עדימה דוביע לש תורטמה
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 לע תולח GDPR-ה לש תוארוההו תובוחה לכ .'וכו דבועיו רמשיי ןכיה ,ןסחואי ןמז המכ ,עדימה
 תוביסנב בשחיהל לוכי ,רקחמ יכרצל הפוריאב םידיחי לע עדימ ףסואה יאמדקא דסומ .רלורטנוק
 .רלורטנוקל תומיאתמה

 
 ,המגודל .Joint Controllers ,םירחא םע ףתושמב עדימב הטילשה ילעב םהש ימב ריכמ GDPR-ה
 םתקיז ,םתוא ורקחי םהינשש הרטמב םיישיא םינותנ ילארשיה ותימעל ריבעמ יאפוריא רקוח םא
 .Joint Controllers לש וזכ איה עדימל תפתושמה

 
• Processor – ה תויחנהו תוארוהל םאתהב ,עדימ דוביע יתוריש קפסמ קרש ימ אוה-Controller.  ה-

GDPR ב תומיוסמ תוארוה .רלורטנוקה לש תויזוח תוארוה חוכמ רוססורפ לע לוכי-GDPR, הבוחה ומכ 
 רוססורפה לע תולח ,תויטרפה תנגהל תויאפוריאה תויושרה םע הלועפ ףתשל וא עדימ חטבאל
 .רוססורפ קהבומ ןפואב איה הפוריאב ףסאנש עדימל חותינ יתוריש תקפסמה הדבעמ .ןירשימב

 
 

 יתפסאש עדימב תושעל יתוא בייחמ GDPR-ה המ
 ?רקחמל

 
 – םהבש םיירקיעה הלא .ישיא עדימ דבעמש ימ לע םיבויח לש הכורא הרוש ליטמ GDPR-ה
 

 דוביעש ושוריפ "יקוח" .רבס שי הלאמ דחא לכל .ףוקשו ןגוה ,יקוח ןפואב עדימה תא דבעל וילע •
 עדימה דבועמ תודואש םדאה תמכסה ןהבו GDPR-ב תורכומ תוליע ששמ תחאב ןגועמ עדימה
 רלורטנוקה לש ימיטיגל סרטניא ,עדימה אשונ לש ינויח סרטניא שומימ ,הזוח םויק ,)"עדימה אשונ"(
 )ךשמהב ואר תויוכזה טוריפל( GDPR-ה יפל ויתויוכז לכ עדימה אשונל ונתנייש ושוריפ "ןגוה" .דועו
 .GDPR-ב םיבתכומ היאשונש העדוה הרורבו הטושפ ןושלב ול רסמיתש ושוריפ "ףוקש"ו

 ."תיקוח הרטמ לכל" עדימ ףוסאל רשפא יא ,רמולכ .תשרופמו תרדגומ הרטמל קר ףסאיי עדימה •
 תוביסנב הנוכמל םדא ןיב היצקרטניאה לע רקחמ ךרוצל ףסאנ עדימה" – תרדגומ הרטמל המגוד
 ;)ךשמהב ואר( רקחמ יכרצל ףסונ-דוביעל תולקה שי הלא םיניינעב ,בגא ."הלאהו הלאה

 והמ רידגהל שי ,תורחא םילימב – עדימה דוביע תרטמל ינויחה םומינימה היהי ףסאיש עדימה •
 ;ותוא קר ףוסאל זאו ,ףוסיאה תרטמ לכוסת וידעלבש ,ךל ץוחנה עדימה םומינימ

 ;ןכדועמ רמשיי ץוחנ רבדה הזשכו קיודמ היהי עדימה •

 ,בוש .הזל רבעמ אלו ףסאנ ןמשלש תוביסה שומימל שורדה ילמינימה ןמזה ךשמל קר רמשיי עדימה •
 ;)...ךשמהב( רקחמל תולקה שי

 ישיא עדימ רומשל רשפא-יא - תוטושפ םילימב .בושח ןורקיע והז .חטבואמ ןפואב דבועי עדימה •
  .חטבואמ אל ישיא בשחמ יבג לע ינורטקלא ןויליגב
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 ?ףסאנ םתודוא עדימהש ימ לש תויוכזה המ
 

 איה היאר אה .הלודג תונדפקב ןהילא סחייתמ אוה .GDPR-ה תבילב ןה )data subject( עדימה אשונ תויוכז
 תוסנכהה רוזחממ 4% דע – עדימה יאשונ תויוכז תא דבכמ אלש ימ לע וב םילטומ רתויב םידבכה תוסנקהש
  !םיינשה ןיבמ הובגה יפל ,וריא 20,000,000 וא ןוגריאה לש ילבולגה
 
 – תויוכזה הלאו

 
 עדימ לבקל יאכז םג אוה .ויתודוא דבועמש ישיאה עדימל תשגל יאכז עדימ-אשונ לכ .השיגה תוכז §

 .דועו עדימה תורוקמ םהמ ,ויתודוא עדימה תא לבקמ ימ ,עדימה דוביע תורטמ ומכ ףסונ

 .רסח עדימ םילשהלו יוגש עדימ ןקתל תוכזה .ןוקיתה תוכז §

 קוחמל הבוח שי ,השעמל .קחמיי ויתודוא עדימה יכ שורדל תוכז שי עדימ-אשונ לכל .חכשיהל תוכזה §
 עדימה-אשונ ,הליחתכלמ ףסאנ המשלש הרטמה שומימל דוע שורד וניא אוה רשאכ עדימ םוזי ןפואב
 יקוח יתלב ןפואב דבוע עדימה ,ודוביעל רחא יקוח סיסב דוע ןיאו עדימה דוביעל ותמכסהמ וב רזח
 ינפמ תפגינ עדימ תקיחמל תוכזהש םשוריפו ,םיגייס הל שי .תטלחומ הניא חכשיהל תוכזה .דועו

 ןורקע חוכמ הקיחממ ענמיהל לוכי תרושקת ילכ ,המגודל( העבההו יוטיבה שפוח – תואבה תוביסנה
 רקחמב םיקסועה םיניד ,המגודל( יאפוריאה דוחיאה תונידממ תחאב קוחה תשירדל תייצל ידכ ,)הז
 ,םינויכרא יכרצל עדימה רומיש ,רוביצה תואירב ,)םינש 35 -ל ףא עדימ תרימש בייחל םילוכי יאופר
 ,המגודל ,ךכ( תיטפשמ העיבת ינפמ תוננוגתה םשל ןכו הקיטסיטטס וא ירוטסיה וא יעדמ רקחמ
 .)העיבת ינפמ קוחב תונשייתהה תפוקת הפלח אל דוע לכ םיוסמ עדימ תרימש קידצהל רשפא

 ודוביע  ,קיודמ וניא ישיאה עדימהשכ עדימה דוביע תא ליבגהל יאכז עדימה-אשונ .הלבגהל תוכזה §
 ןתינ אלו רמשיי קר עדימהש השוריפ וזכ הלבגה .דועו ותרטמל דוע שורד וניא אוה ,יקוח יתלב אוה
 .יטפשמ ךילהל רבדה שרדנ םא וא עדימה-אשונ תמכסה אלב האלה ותוא דבעל

 עדימה תיישעתב הרוגש תינבתל אצויי ויתודוא עדימהש שורדל יאשר עדימה-אשונ .תודיינה תוכז §
 .לארשי יניד יפל ,המגודל ,תרכומ הניאש תינשדח תוכז יהוז .ישילש דצל וריבעהל היהי רשפאש ךכ

 סרטניאב וא ירוביצה סרטניאב ץוענ יקוחה וסיסבש עדימ דוביעל תוישיא תוביסמ דגנתהל תוכזה §
 .ישילש דצ וא עדימה דבעמ לש ימיטיגלה

 ,המגודל( עדימה אשונ לע תיטפשמ הכלשה ןהל שיש תויטמוטוא תוטלחה תלבקמ ענמיהל תוכזה §
 הכילשמ הניאש רקחמ יכרצל ליפורפ תריצי לבא .םדאל ליפורפ תריצי לע תססובמה תוטלחה תלבק
 .)הז ללכל הפופכ אל םדא לש ויתויוכז לע

 ?וללה תויוכזה לע תתל ילע העדוה וזיא
 
 תופיקש םדקל שקבמ אוהש ינפמ ןכ השוע אוה .עדימה יאשונל העדוה תתל השירדב דאמ דיפקמ GDPR-ה
 השקבב וילא םינופ רשאכ ,עדימה תא ונממ םישקבמש ימל תתל שי העדוהה תא .עדימה דוביעב תוניגהו
  .לבקתהש עגרמ שדוח ךותב רחואמה לכל ,ישילש דצמ לבקתה ויתודוא עדימהש ימלו – עדימ לבקל
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 הרורב ,הטושפ ,תיתיצמת הפשב תתל שי העדוהה תא .העדוהב לולכל שיש םיבר םיאשונ תוטרפמ תונקתה
 – הב לולכל שיש םיאשונהמ המכ הנה .תנבומו
 

 ;ומיע רשקה יטרפ המו עדימה תא ףסוא ימ §

 יפל הזכ הנומ םא ,)Data Protection Officer( עדימה תנגה לע הנוממה לש רשקה יטרפ המ §
 ;ירטנולוו ןפואב וא GDPR-ה תושירד

 ;וב שומישל יקוחה סיסבה המו עדימה שמשי תורטמ הזיאל §

 ;עדימה תא ולבקיש םיישילש םידדצ לש תוירוגטק וא ,עדימה תא לבקי ימ §

 תורבעה ליבגמ GDPR-ה ,הארנש יפכ .הזל יקוחה סיסבה המו ,תישילש הנידמל רבעוי עדימה םאה §
 ;הלאכ עדימ

 ;עדימה רמשיי ןמז המכל §

 – המכסה לע ססבתמ עדימה דוביעל יקוחה סיסבה םא – ללוכ ,GDPR-ה יפל עדימה יאשונ תויוכז §
 ;וזכ המכסהמ וב רוזחל עדימה אשונ לש תוכזה

 ;תויטרפה תנגה לע הנוממה תושרל עדימה דוביע ןיינעב הנולת שיגהל תוכזה §

 ;עדימה תריסמ-יא לש תוירשפאה תואצותה המו הזוח וא קוח יפל תביוחמ עדימה תריסמ םאה §

-אשונ תויוכז לע עיפשהל םייושעה תוטלחה תלבקל םייטמוטוא םיכילהתב שמשי עדימה םאה §
 ;עדימה

 .עדימה רוקמ המ ,עדימה אשונמ ןירשימב עיגה אל עדימה םא §

 

 ?דבעל יל רוסאש עדימ שי
 

 לע ישיא עדימ דבעל רוסא :יאמדקא רקחמ לע תוקהבומ תוכלשה ול שיש ינוציק דאמ ללכ עבוק GDPR-ה .ןכ
 דבעל רוסא הזב אצויכ .םייעוצקמ םידוגיאב תורבח ,תויפוסוליפ וא תויתד תונומא ,תויטילופ תועד ,ינתא רוקמ
 תינימה הייטנה וא ןימה ייח תודוא עדימ וא יתואירבב עדימ דבעל רוסא .םדא תוהזל ידכ ירטמויב וא יטנג עדימ
 ."עדימ לש תודחוימ תוירוגטק" םיבשחנ הלא לכ .קלחו דח .םדא לש

 
 .לבא
 

 וליאב הרומו ףיסומ GDPR-ה ,וללה םישיגרה םיגוסהמ עדימה תא דבעל רוסאש עבוק אוהש הז םע דחיב
 דחוימב תויטנבלר תויהל תולוכיש תוביסנהמ קלח הלא .הזכ עדימ דבעלו ףוסאל תאז לכב היהי רשפא תוביסנ
 – רקחמל
 

 ,GDPR-ה .ףוסיאל ותמכסה ןתנ רקחמב ףתתשמה םא ,רמולכ – עדימה-אשונ תמכסה הלבקתה םא §
 המכסה לבקל ריתמ אוהש המישנ התואב .המכסה לבקל שי ובש ןפואל סחיב דאמ דיפקמ ,הארנ דוע
 .המכסהה תא גייסל תויאשר יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמהש עבוק GDPR-ה ,רקחמה אשונמ
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 עדימ לע ךמתסמה רקחמ עצבל רשפא ,המגודל ,ךכ .רהצומ ןפואב יבמופב םסרופ דבועמה עדימה §

 ;םסרפמה לש וירבחל קר םימוסח םניאש ,תויתרבח תותשרב םיירוביצ םיליפורפב
 

 דוחיאב תורבחה תונידמב קוחהש ,םייתוהמ םיירוביצ םיסרטניא לש תוביסמ ץוחנ עדימה דוביע §
 קוחה עבוק המ ,ןבומכ ,אדוול ךירצ וז תורשפא לע ךמתסהל ידכש בל ומיש .םהב ריכה יפוריאה
 ,ןוויב קוחהמ תונוש תוארוה עבקי ,המגודל ,תפרצב קוחהש ןכתיי טלחהב :תיטנבלרה הנידמב
 ;לשמל

 
 ;רוביצה תואירב לש תוביסמ ץוחנה עדימ דוביע §

 
 הנקב הלועה ,ירוטסיה וא יעדמ רקחמ ,ירוביצה סרטניאה רדגב םהש םיינויכרא םיכרצל עדימ דוביע §

 ,ותרטמל ילנויצרופורפ אוה ,יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה ינידב וא GDPR-ב תוארוה םע דחא
 םיסרטניאהו עדימה יאשונ לש םהיתויוכז תחטבאל םיעצמא טקונו עדימ לע הנגהל תויוכזה תא דבכמ
  .םהלש

 
 הלאשה ,תאז םע .שיגרה עדימה דוביעל רחא סיסב אוצמל ךרוצ ןיא .וב יד ,םייקתמ וללה םיקודיצה דחא םא
 .המ תדימב םיינטשפ םה GDPR-ה תוארוהל הפ ונקפיסש םירואיתה .תבכרומ איה הזכ קודיצ םייקתמ םא
 ץעוויהל הבוח ,הפוריאל הקיזב השענ אוהו םישיגרה עדימה יגוסמ דחא ברעמ םיכרוע םתאש רקחמה םא ,ןכל
 .GDPR-ה יפל סיסב ול שי םא ןיבהל ידכ הטיסרבינואה לש יטפשמה ץועייב וא רקחמה תושרב

 
 ?תירקחמ הרטמ לכל עדימ לכ ףוסאל לוכי ינא

 
 אוה דוביעה ,עדימה ףוסיאל יקוח סיסב אצמנ ,רמוא הווה – הלעמלש עדימה תומאל םיתייצמ דוע לכ ,ןורקיעב
 תורטמ ליבגמ אל ומצעלשכ GDPR-ה – עדימה דוביע לע רוסיא יא ןבומכו ב"ויכו תרדגומ הרטמה ,ףוקשו ןגוה
  .רקחמ
 

 ינש עדימה דוביע יכילהתב עימטהל שרוד אוה .אוהש עדימ לכ ףוסאל ישפוח סיטרכ ךל ןתונ אל GDPR-ה לבא
 "תויטרפל בוציע" ינשהו )Privacy by Default( "לדחמ תרירבכ תויטרפ" יורק ןושארה .םיבושח תונורקע
)Privacy by Design( – 
 

 ;ןתינה לככ תויטרפה לע הניגמה הפולחה תא ףידעהל םלועל שיש העמשמ לדחמ תרירבכ תויטרפ §

 ןונכתה בלשמ רבכ עדימה תנגהו תויטרפ תנגה לש םילוקיש עימטהל ךילעש ושוריפ תויטרפל בוציע §
 .תכרעמה לש ינושארה

 .ךתרטמל ךל שורדה ישיאה עדימה םומינימ תא ףוסא – דחא ןורקעב םיצמתמ הלאה תונורקעה ינש
 

 ובש ןפואה תא ןוחבל שקבמ יאטיסרבינוא רקחמ :השעמה ייחמ וללה תונורקעה םושייל המגוד הנה
 אופא בייחמ רקחמה .ישיא עדימ רוסמל םתונוכנ לע העיפשמ טנרטניא רתא ישמתשמ םע היצקרטניא
 ןכות יכ םירקוחה וניבה רקחמה בוציע בלשב .ידועיי טנרטניא רתא ישמתשמל תוישיא תולאש תונפהל
 אלש ךכ תכרעמה תא ובציע ןכ לע רשא .בישהל תונוכנה קר תניינעמ .רקיעו ללכ םתוא ןיינעמ אל הבושתה
 .תישיאה הלאשה לע הנע אל וא הנע שמתשמה םא יוויח קר אלא םישמתשמה תבושת תא םהילא ריבעת
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 תירוביצ תובישח ול שי ירה ?רקחמל תולקה GDPR-ב ןיא
 
 ןה הלא .תונוש תולקהל הכוז אוה .דובכ לש סחיב ירוטסיההו יעדמה רקחמה תא תוכזמ תויאפוריאה תונקתה
– 
 

 דבעל רוסא .תימיטיגלו תרדגומ ,תשרופמ הרטמל קר ףסאיי עדימש אוה GDPR-ב דוסיה יללכמ דחא §
 תורטמל וא ירוטסיה וא יעדמ רקחמ לש םיכרצל עדימ דוביע לבא .הלא תורטממ גרוחה ןפואב ותוא
 רבד לש ושוריפ ןיא .ףסאנ אוה המשלש תינושארה הרטמה תא םאות-יתלבל בשחיי אל הקיטסיטטס
 םלוהה עדימ וניגב ןתניש ,יקוח סיסב ול אצמייש ,המגודל – תושירדה ראש לכמ ישפוח הזכ דוביעש
 תרטמ ןיב תומיאתל השירדהמש אלא – עדימה יאשונ תויוכז ראש ודבוכישו תופיקשה תשירד תא
 .תמיוסמ הלקהל הכוז רקחמ ,עדימה דוביע תורטמ ןיבל הליחתכלמ ישיאה עדימה ףוסיא

 
 הזכ עדימ דוביע ,שיגר עדימ רדגב ןהש ,עדימ לש תודחוימ תוירוגטק דבעל רוסאש אוה ללכהש דועב §

 ינידב וא GDPR-ב תוארוה םע דחא הנקב הלוע אוה םא רתומ ,ירוטסיה וא יעדמ רקחמ יכרצל
 עדימ לע הנגהל תויוכזה תא דבכמ ,ותרטמל ילנויצרופורפ אוה ,יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה
  .םהלש םיסרטניאהו עדימה יאשונ לש םהיתויוכז תחטבאל םיעצמא טקונו

 
 וזכ העדוה .עדימה דוביעל רשאב תטרופמ דאמ העדוה עדימה-יאשונל תתל שי GDPR-ה יפ-לע §

 דיבכהל וא לכסל לולע וזכ העדוה ןתמ םא םלוא .תויאפוריאה תונקתב תופיקשה ןורקע תא תשמממ
 GDPR-ה ,םייטסיטטס םיכרצל עדימ דוביע לע םג ומכ ,ירוטסיה וא יעדמ רקחמ לע ריבס יתלב ןפואב
 יאשונ לש םהיתויוריחו םהיתויוכז תחטבהל םיעצמא תטיקנל ףופכב ,העדוהה תבוחמ רוטפל ןכומ
 .)ךשמהב ואר( עדימה

 
 דוביעשכ לוחת אל ,לילכ קחמיי ויתודוא ישיאה עדימה יכ שורדל םדא לוכי החוכמש ,'חכשיהל תוכזה' §

 וא יעדמ רקחמ יכרצל ,ירוביצה סרטניאה םע דחא הנקב םילועה םיינויכרא םיכרצל השענ עדימה
 יתלב ןפואב הלא תורטמב עוגפל וא לכסל לולע תוכזה שומימ םא הקיטסיטטס יכרצל וא ירוטסיה
 .ריבס

 
 דוחיאב תורבחה תונידמה ,םייטסיטטס םיכרצל וא ירוטסיה וא יעדמ רקחמ יכרצל דבועמ עדימ רשאכ §

 ,ונוקית תא שורדל ,עדימל תשגל עדימה יאשונ תויוכז תא גייסל ,םיימואלה ןהינידב ,תויאשר יפוריאה
 לולע וללה תויוכזה שומימ םא – םהיתודוא ישיאה עדימה דוביעל םיתעל דגנתהלו ודוביע תא ליבגהל
 .ןהב עוגפל וא רקחמה תורטמ תא לכסל

 
 .םיינויכרא םיכרצל דבועמ עדימשכ ,תופסונ ףאו תויוכז ןתוא ליבגהל רשפא הזב אצויכ §

 

 ?רקחמ לע תודבכה םג שיו
 
 ירוטסיה וא יעדמ רקחמ יכרצל םהלש ישיא עדימ דוביעל דגנתהל תוכזה תא םידיחיל הנקמ GDPR-ה ,תישאר
 גייסהו .םידגנתמ םתוא לש ישיאה םבצמב הצוענ תויהל הכירצ תודגנתהה תביס .םייטסיטטס םיכרצל וא
 ןיינעה ינפמ ףגנית תודגנתהה ,םיירוביצ םיסרטניא ןעמל עצבתמ עדימה דוביע םאש אוה תודגנתהל דיחיה
 .יללכה
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 הערל ולצוני אל ןהש חיטבהל הצור GDPR-ה ,רקחמל תולקה תומדב חתפ חתפנ םא - רקיעה הזו ,תינש
 ,תואבה תושירדה תא רקוחה ינפב ביצמ אוה ןכל .שרדנהמ הלודג היהת אל עדימה יאשונ תויוכזב העיגפהשו

 –  שרופמב ןהילא תונפמ תולקהה תיברמש
 

 לע התואנ הנגהל ףופכ היהי ,הקיטסיטטס תורטמל וא ירוטסיה וא יעדמ רקחמ ךרוצל ישיא עדימ דוביע
 .םימיאתמ םיינוגראו םיינכט םיעצמא לש םמויק חיטבהל שי ךכ םשל .עדימה יאשונ לש םהיתויוריחו םהיתויוכז
 ובש ךילהת( היצזימינודואספב שמתשהל ,)data minimization( ףסאנה עדימה ףקיה תא רעזמל שי ,טרפב
 ,המגודל .רחא רוקמב אצמנש ףסונ עדימ תועצמאב אלא ,ויתודוא עדימה ןיבל םדא ןיב רשקל דוע ןתינ אל

 לככו ,)עדימה-יאשונ לש םייתימאה םהיתומשב םוקמב םייארקא יוהיז ירפסמב וא םייודב תומשב שומיש
  .עדימה יאשונ יוהיז תא רשפאמ וניא ירמגלש ןפואב עדימ דבעל – רשפאש

 
 םהיתומש תא רומשל םיבייח םתא םאה םכמצע תא ולאש ,םדו רשב םידיחי ברעמה רקחמ לכב :תישעמ הצע
 תרגסמב ףסאנש עדימה ןיבל ההזמה עדימה ןיב דירפהל םילוכי םתא םאה – ןכש הדימב ;רחא ההזמ עדימו

 םדו-רשב םדאה לא הרזח רשפאמ וניאש והשלכ יארקא יוהיזב ירקחמה םינותנה-סיסבב קפתסהלו רקחמה
 םילוכי םתאש וא רקחמל ינויח תמאב אוה םיפסוא םתאש עדימ טירפ לכ םאה וארו ונחב ;עדימה ףסאנ ונממש
 בייחמ טרפב GDPR-ה תוארוהו ללכב תויטרפה דוביכ – םיעדוי ונא ,ןכ .םבור ףאו םיטרפהמ קלח לע רתוול

 ,רבד לש ופוסב ,הרטמהו ,קוחה הרומ ךכ לבא :הדבכהכ ספתיהל לולע רבדהו בטיה םישרשומ םילגרהב יוניש
 .םירחא לש םתויטרפ תא דבכל םישרדנ ונא ובש ןפואב ונתויטרפ תא ודבכיש םיצור ונא םג .היוצר איה
 
 

 ?"רקחמ"ל בשחיי םצעב המ
 
 ישיא עדימ דוביע"ש ,ול אובמב רמוא אוה לבא ,וללה תולקהל יאכזה "רקחמ"ה והמ רידגמ וניא םנמא GDPR-ה
 ןומימב רקחמו ימושיי רקחמ ,יסיסב רקחמ ...המגודל ,תוברל בחר ןפואב שרפל שי יעדמ רקחמ תורטמל
 הבחרהב ןייפאמ אוה "יטסיטטס רקחמ" םג ."תואירבה םוחתב ירוביצ ןיינע םהב שיש םירקחמ ]ןכו[ ...יטרפ
 תואצות תקפה ךרוצל םיטסיטטס םירקחמל תינויח איהש ישיא עדימ רוביעו ףוסיא לש הלועפ לכ"כ
 ."תויטסיטטס
 
 

 ?רקחמה םותב עדימה םע תושעל ילע המ
 
 ,השעמל .ותוא דבעל דוע לוכי ךניא ,עדימה ףסאנ המשלש הרטמה הלדח םאש רמוא GDPR-ב דוסיה ןורקע
 דוע היהי רשפא יאש ךכ ,ימינונאל עדימה תא ךופהל רשפא ,הרומג הקיחמ םוקמב .ךתמזיב ותוא קוחמל ךילע
 הפוריאב תוירוטלוגר תויחנהש ינפמ טרפב ,השק הלטמ וז .םיוסמ םדאל ןפואו םינפ הרוצ םושב ותוא ךיישל
 וניא בוש ירמגל ימינונא עדימ .GDPR-ה תועתלממ ץלחנ הב דמעש ימ ,הז םע .רימחמ ןפואב התוא תושרפמ
 .ישיא עדימל בשחיהל לוכי
 

  – הזה ףרוגה ללכהמ תוגייתסה לש תורעה יתש
 

 ;רקחמל שמישש ימלגה עדימה תא םיברב םסרפת יכ ושקביש םירדסה שי ,תחאה §
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 עדימה ףסאנ ןמשלש תורטמהמ תונוש ןהש רקחמ תורטמל עדימ דוביעש םדוק וניאר ,הינשה §
 םרטב םא ,ןכל .ףסאנ אוה המשלש תינושארה הרטמה תא םאות-יתלבל בשחיי אל ,הליחתכלמ
 ןורקעבש ירה ,תרחא תירקחמ הרטמ ול האצמנ הליחתכלמ עדימה ףסאנ המשלש הרטמה הלדח
 .הרטמ התואל ודבעל ךישמהל רתומ

 
 רקוח לכל תוישפוחב עדימה תא ריבעהל לוכי ינא םאה
 ?לבת יבחרב רחא
 
 הניאש הנידמל וריבעהל רסוא אוהו יפוריאה דוחיאה תונידממ עדימ תרבעה גייסמ GDPR-ה .אל שממ .אל
 תחאב רקחמ יזכרמו םירקוחל עדימ תרבעהש רבד לש ושוריפ .ישיא עדימ לע הנגה לש התואנ המר תמייקמ
 תומאותכ ורכוה ןהש ךכל הפופכ תונידמ ןתוא ימוחתל ץוחמ ותרבעה לבא ;תרתומ – יפוריאה דוחיאה תונידממ
)Adequete( המר תומייקמכ ורכוהש תונידמה הלא ,2019 תליחתל ןוכנ .תויאפוריאה תונקתה תשירדל 
 ,ץיווש ,דנליז-וינ ,יזר'ג ,ןאמ יאה ,יסנרוג ,וראפ ייא ,הדנק ,הניטנגרא ,הרודנא – ישיא עדימ לע הנגה לש התואנ
 תנחבנ איה הז םע .תעכ םג ףקותב איה לבא GDPR-ל המדק וללה תונידמה לכב הרכהה .לארשי ...ו יאווגורוא
  .2020 דע היופצ הטלחה .שדחמ
 
 תירבה תוצראב םינידל הפוריאב עדימה תנגה יניד ןיב ימוהתה לדבהה ללגב .דחוימ דמעמ תירבה-תוצראל
 ןיב עדימ אופא רבעוי דציכ .הפוריאל תמאותכ תרכומ הניא תירבה-תוצרא ,)הז ךירדמל אובמב הרצקב ואר(

 ושביג תיאפוריאה תוביצנהו תירבה-תוצראב תילרדפה רחסה תוביצנ ?יברעמה םלועה לש קנעה-תולכלכ יתש
 עדימה תומא תא ירטנולוו ןפואב ןמצע לע ליחהל תורבחל רשפאמ אוה .Privacy Shield-כ עודיה רדסה
 – קובסייפו ןוזאמא ,לגוג ,טפוסורקיימכ תומסרופמ ןהבו – תורבח יפלא .ישיא עדימ דוביעל תויאפוריאה
 ןנע יתורישב עדימ ןסחאל ,המגודל ,שקבמה רקוח ,ןכל .וחוכמ תרתומ ןהילא עדימה תרבעהו רדסהל ופרטצה
 התוא םאה Privacy Shield-ה לש טנרטניאה רתאב קודבי םא הליחת תושעל ביטיי ,תיאקירמא הרבח לש
 .תירבה-תוצראבש היתרשל עדימ תרבעהמ ענמיי ,ואל םא .רדסהה תוארוה תא המצע לע הלביק הרבח
 

 דוחיאל ץוחמ הנידמל עדימ ריבעהל הצור ינא םא המו
 ?תמאותכ הרכוה אלש יפוריאה

 
 .עדימה לבקמ םע םידחוימ םימכסהב תורשקתה תובייחמ ןקלח .רתוי תובכרומ ןה .תאז תושעל םיכרד שי

 הלא םירתיה לע ךמתסהל רשפא יאש ירקיעה םנורסח .GDPR-ב םיירלוקיטרפ םירתיה לע תונעשנ תורחא
 ףופכ אוהו ךרקחמב תפסאש ישיא עדימב תרחא הנידממ רקוח ףתשל ךנוצרש הרקמ לכב .יתטישו ףרוג ןפואב
 .הנווכהו ץועיי תלבקל הטיסרבינואב רקחמה תושרל הנפ ,GDPR-ל

 
 ?הב חורטל ךירצ ינא המלו 'עדימ תחטבא' וז המ

 
 ,וזה הבוחה ,הבושח הכ איה .ישיא עדימ חטבאל הבוחה איה GDPR-ה יפל תוירקיעה תובוחה ששמ תחא
-הש תושירד לש תרדגומ המישר ראתל םיחמש ונייה .Processor לע םגו Controller לע םג הלח איהש
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GDPR ה .הזמ םכח אוה לבא ,עבוק-GDPR תוריהמב םינתשמ עדימ תחטבאל םיעצמאהו היגולונכטהש עדוי 
 תויגולונכטב בשחתהב – תולפרועמ ןה החטבאל ויתושירד ןכל .ישיא עדימ לע םימויאה םיחתפתמ הבש
 ,עדימה יאשונ לש םהיתויוריחל ונממ םיעבונה םינוכיסבו עדימה דוביע ףקיהב ,םושייה תואצוהב ,תוינשדחה
 ריכזמ GDPR-ה ,ינטרפ ןפואב .םימלוה החטבא יעצמא טוקנל רוססורפה לע םגו רלורטנוקה לע
 ינפמ דדומתהל תלוכיה ,המגודל( עדימה דוביע תויכשמה תחטבא ,ישיא עדימ לש הנפצהו היצזימינודואספ
 תדמתמ הקידבו יזיפ וא ינכט לשכ לש הרקמב עדימה לש ותונימז רוזחיש ,)םינפבמ תולקת וא ץוחבמ תופקתה
 .הנגהה תוכרעמ תוליעי לש

 
 רקחמב ךמתסהל דוע לוכי אל רקוחש ןהמ רזגנ לבא .םשייל דדוב רקוחמ רשפאש המל רבעמ ןה וללה תושירדה
 .םיינורטקלא תונויליגב המגודל ,ןגומ אל עדימ קיזחמ אוה ובש ,Laptop ,יטרפ בשחמ לע ישיא עדימ ברעמה
 רומשלו ול שורדה עדימה תא דבעל רקוחל רשפאל ןדיקפתש תומכחותמ תוכרעמ םימייקמ הטיסרבינואב ונא
 .infosec@savion.huji.ac.il-ל הנפ םיטרפל .חטבואמ ןפואב וילע
 

 ?עדימל יל וצרפ םא תושעל המ
 
 תאשרה לעב וניאש ימ םא ,המגודל – רחא החטבא עורא וא עדימב השרומ יתלב שומיש לכ ,הצירפ קר אל
 הידמ םא וא ,ותוא לבקל רומא וניאש ימל תועטב םינותנה רגאמ תא תרגיש םא וא ,וב הפצ עדימל השיג
 בייחל םילולע הלא לכ – ותוא קיתעהו רגאמל רדח רקאה םא ןבומכו הדמשוה וא הדבא רגאמה תא הקיזחמה
-ל תופיחדב הנפ ,הז גוסמ עורא לע ךל עדונש הרקמב .לארשיב ןידה יפ לע וא GDPR-ה יפ לע חווידב

infosec@savion.huji.ac.il ויתויחנה יפל לעפו רבדב עגונה עדימה לכ תא ול רוסמ. 

 
 ?יל ושעי רבכ המ ,GDPR-ל תייצא אל םאו
 

 לש יתנשה רוזחמהמ 4% -ל עיגהל םילולע הלא .דבכ תוסנק ןונגנמ וב שי .יתועמשמ טוש םע אב GDPR-ה
 ןויסינ רבצנ אל דוע ,2018 יהלשל ןוכנ .םיינשה ןיבמ הובגה יפל ,וריא 20,000,000 וא הרפהב ספתנש ףוגה
 ליטהל םיאתמה הרקמה תא ואצמי םה ,קדהה לע הלק אל םירוטלוגרה לש םדיש דועב .הלא תוסנק םע ישעמ
 תומלעתה התיהש םירובס םה המכ דע ,הרפהה ףקיה תמגודכ םילוקישמ עבקיי קיודמה םמוכס .תוסנק וב
 .דועו תויטרפה תנגה תויושר םע הלועפ ופתיש רוססורפה וא רלורטנוקה םאה ,GDPR-ה תוארוהמ תנווכמ
 

 ולא ,יפוריאה דוחיאהמ רקחמ קנעמ לבקל הנפא םא
 לש הקיתאה יללכ חוכמ ילע ולוחי GDPR-ה תוארוהמ
 ?דוחיאה

 יללכב תופקתשמ ןהש יפכ GDPR-ה תוארוהמ קלח ךילע ולוחי ,GDPR-ה לש הרישי הלוחת רדעהב םג
 תוארוהה הלא .GDPR-ה לש םייסיסבה תונורקעה תא םיקלוח הקיתאה יללכ .יפוריאה דוחיאה  לש הקיתאה
 :הז רשקהב הקיתאה יללכ לש תויזכרמה

 .תויטרפל בוציעו לדחמ תירירבכ תויטרפ •

 .לדחמ תרירבכ עדימ לש היצזימינודואספו היצזימינונא לש הפדעהו ףסאנה עדימה רועזמ •
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 עדימה דוביעו ףוסיאל יקוח סיסבכ תעדמ המכסה תלבק •

  עדימ תחטבא •

  – הלאמ דחא לכל תדחוימ תוסחייתה •

 ,תינימ היטנ ,תינתא תוהז לע עדימ ,ראשה ןיב( עדימ לש "תודחוימ תוירוגטק" דוביע .1
 .)הקיטנגו הירטמויב ,תואירב

 .םידלי לע עדימ דוביע .2

 .יפוריאה דוחיאל ץוחמ לא עדימ תרבעה .3

4. Profiling )תוטישו לודג ףקיהב םידיחי לש יתטיש רוטינ ,)הרבחה יעדמב םירקחמ ןייפאמ 
 .תוינשלופ עדימ דוביעו ףוסיא

 יפ לע בייחתמ רבדה רשאכ DPIA (Data Protection Impact assessment) תכירעו DPO יונימ •
 עדימ תנגהל ץעוי/החמומ יונימ  - GDPR-ה יפל הבוח ןיא רשאכ - ןיפוליחל וא ,GDPR-ה תוארוה
 .תויתועמשמ תויתא תולאש הלעמ רקחמה םהבש םירקמב םינוכיס רקס תכירעו

 

 ?לכה הזו ...
 
 דחיבו הפוריאב היצלוגרה יפוג לש תויחנהב הבוגמ אוה .טרופמו ךורא הקיקח רבד אוה GDPR-ה .אל שממ .אל
 תויגוסהמ המכ ריהבהל תדעוימה ,המיעט קר וז הפ ונקפיסש המ .םידומע לש תובר תואמ םיקיזחמ הלא לכ
 .שארמ ןהילא ךרעיהל םכל רשפאלו רקחמב ןהב לקתהל םייושע םתאש

 
 תונורתי שי ,GDPR-ה תא ןובשחב חקולו עדימה תנגה לש םילוקיש לקוש שארמש ,ישיא עדימ ברעמה רקחמל
 םיאפוריא רקחמ יקנעמ לבקל םייוכיסה ;וזכ תופתתשה דדועמ רקחמה יפתתשמ תויוכזו קוחה דוביכ :םיבר
 תנבומו תרדסומ ,ישיא עדימ לע הנגהב קוסיע לש תענמנ יתלבה היטרקוריבה ;םירפתשמ ,רתוי הבר תוריהמב
 .ומצע רקחמה תכירעל ןמז הנפמו רתוי-םיתוחפ םיבאשמ תשרוד ךכיפלו הליחתכלמ
 

 תבותכב תיאטיסרבינואה רקחמה תושרל ונפ ,הלאש וא קפס לש הרקמ לכב
contact@reasearch.huji.ac.il 

 ץרב רצל קדצ ןהכ לרפ דרשמ ,היבר םייח ד"וע תאמ


