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

 

 רבעמ .ילארשיה קוחל הנושארבו שארב ףופכ ישיא עדימ דוביעו ףוסיא ברעמה הטיסרבינואב רקחמ לכ

 רקחמב םיפתתשמ םא ,לשמל .םיפסונ םינידל םג ףופכ תויהל יושע םכלש רקחמה ,ילארשיה קוחה תושירדל

 םיפוגמ ןומימ לבקמ וא ,לארשיל ץוחמ םירקוח םע הלועפ ףותישב ךורכ אוה םא ,תורחא תונידמ יבשות

  - תירבעה הטיסרבינואה ירקוחל GDPR ךירדמ הז רשקהב  ואר . יפוריאה דוחיאה ןוגכ םיימואלניב

https://research.huji.ac.il/page/GDPR. 

 יללכל םג ףופכ הטיסרבינואב רקחמ לכ ,)לחו הדימב רזהו ,ילארשיה( קוחה תושירדל ףסונב יכ ןייצל בושח

 .םישרדנה הקיתאה ירושיא תא לבקל בייחו ,הטיסרבינואה ילהנלו הקיתאה

 רשפאי אוה .ישיא עדימ תויטרפ לע הנגהל עגונב לארשיב קוחה יבגל יללכ גשומ םכל תתל דעוימ הז ךירדמ

 .קוחה תושירדל םכלש רקחמה הוותמ תא שארמ םיאתהל םכל

 ?לארשיב תויטרפה תנגומ ךיא

 תויוכזמ תחאכ הקיספב הרכוה איה .תיתקוח תוכזכ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמ תויטרפל תוכזה

 .ישיא עדימ לע הלח תויטרפל תוכזה .תויזכרמה םדאה

 תיללכה תרגסמה תא םיווהמ וחוכמ וקקחנש תונקתהו )"קוחה" :ןלהל( 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח

  .ישיא עדימ לע הנגהל רושקה לכב תבייחמה

 ,הלוחה תויוכז קוח  ןוגכ ,םיירלוקיטרפ םימוחתב תויטרפה תנגהב םיקסועה םיפסונ םיקוח םימייק ,ףסונב

 םג םיפופכ ויהי יטנג וא יאופר עדימ ףוסיא םיברעמה םירקחמ .2000-א"סשת ,יטנג עדימ קוחו 1996-ו"נשת

 .הלא םיקוחל

 לע הנגה וא תויטרפ לע הנגה לע םירבדמ ונחנא ,עגר

 ?עדימ

 ישיא עדימ לע הנגהל ןהו – תיסאלק תויטרפ לע הנגהל ןה סחייתמ אוה .טעמ לבלבל לולע תויטרפה תנגה קוח

 בשחתהל ךירצ ןכלו תבשחוממ הביבסב םג תמייקתמ תיסאלק תויטרפש הז העטמ יכהו .תבשחוממ הביבסב

 .םש םג הב

 לע רוסיא ,ודירטהל הלולעה םדא ירחא תוקחתה לע רוסיא ןוגכ תוארוה תללוכ תיסאלק תויטרפ לע הנגה

 לש ןכותב השרומ יתלב שומיש ,וליפשהל תולולעה תוביסנב םיברב ומוליצ םוסרפ וא דיחיה תושרב ומוליצ

 תעגל טלחהב תולוכי הלאכ תוביסנש ןבומכ .דועו תוידוס תובוח לש הרפה ,)םיינורטקלא םיכמסמ ללוכ( בתכ
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 בשחיהל לוכי הרבחה יעדמ ימוחתב םירקחמב חוורה םדא ירחא ינורטקלא בקעמ ,המגודל .םירקחמל

 וניינעש רקחמל ,המגודל( דחא ךרוצל םדא רסמש עדימב שומיש ;"ודירטהל הלולעה םדא רחא תוקחתה"ל

 לע העידיב שומיש"ל בשחיהל לולע ,)יגולופורתנא וא יגולויצוס רקחמל( תירוקמה וזמ הנוש הרטמל )יאופר

 .דועו "הרסמנ המשלש הרטמל אלש םדא לש םייטרפה ויניינע

 תובייחמה תוארוה לש הרושב תויטרפה תנגה קוחב תאטבתמ תבשחוממ הביבסב תויטרפה לע הנגהה

 )רגאמב רמשנ םתודוא עדימהש ימ( עדימה יאשונל רשפאל ,םהבש עדימה תא חטבאל ,עדימ ירגאמ םושרל

  .דועו ותוא ןקתלו עדימב ןייעל

 ?ישיא עדימ הז המ

 ובצמ ,ותואירב בצמ ,ותושיא תענצ ,ישיאה ודמעמ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ" -כ "עדימ" רידגמ קוחה

 קוח ךרוצל ישיא עדימכ בשחיי םדא לע "עדימ" לכ אל ,רמולכ ."ותנומאו ויתועד ,תיעוצקמה ותרשכה ,ילכלכה

 .תויטרפה תנגה

 ,ילכלכה ובצמ ,ותואירב בצמ ,ותושיא תענצ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ" -כ "שיגר עדימ" רידגמ ףא קוחה

 הרדגההשכ הרוק המ בל םישל ןיינעמ .שיגר עדימ אוהש וצב עבק םיטפשמה רשש עדימ ןכו ,"ותנומאו ויתועד

 לש םוקימ ינותנ וא ירטמויב עדימ ,המגודל – םיימיטניא דאמ םיעדימ .הרוגס איה "שיגר עדימ"ו "עדימ" לש

 םייטפשמ םירדסהמ הנוש דאמ הז .לארשיב תויטרפה תנגה קוח יכרצל "עדימ"כ ללכ ובשחיי אל – םדא

 וא ההוזמ םדאל סחייל רשפאש עדימ לכ אוה "ישיא עדימ" םהבש ,הפוריאב GDPR-ה ומכ ,רתוי םימדקתמ

 .יוהיז-רב

 .הזה גוסהמ "עדימ" םהב שיש םירגאמל ןווכתמ אוה – עדימ ירגאמ לע ןגמ קוחהשכ

 ."עדימ" תרדגהב רצוע וניא קוחה זא וא .ךורע ןיאל הבחר ולש םייפנכה תטומ ,"תויטרפ" לע ןגמ אוהשכ לבא

 ,רחאל התריסמ וא םדא לש םייטרפה ויניינע לע העידיב שומישכ תויטרפב העיגפ רתוי יללכ ןפואב רידגמ אוה

 הבחרהב "םדא לש םייטרפה ויניינע לע העידי" חנומה תא השריפ הקיספה .הרסמנ המשל הרטמל אלש

 ,ןופלט 'סמ ,תבותכ ןוגכ ירמגל םיילאיווירט םיטרפ תוברל ,םדא לש םייטרפה וייחל רושקה עדימ לכ וב הללכו

  .IP תבותכ ןכו קנב ןובשח יטרפ ,.ז.ת 'סמ

 המכסהה בתכ .תעד לוקישו תוריהז בייחמ ,ךשמה-ירקחמ יכרצל ירקחמ עדימב שומישש אוה הזמ אצוי לעופ

 שמתשהל םכל רתומ" תמגודכ טפשמ .לבגומ יתלב ןפואב אל לבא ,תאז ריתהל לוכי רקחמב םיפתתשמ לש

 .ףקת אל בשחיהל לולע "ןוכנל ואצמתש תרחא הרטמ לכל יתודוא עדימב

 ?רקחמל ישיא עדימ ףוסאל יל רתומ יתמ

 הלולעש הלועפ םיעצבמ רשאכש ,ןאכמ .ותמכסה אלל םדא לש ותויטרפב םיעגופ ןיא :רורב ןורקיע עבוק קוחה

 .)רחא קוחב רתיה לע וא( המכסה לע קר התוא ססבל רשפא ,תויטרפב עוגפל
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 העדוה ול תתל שי ,עדימ רגאמב ויטרפ תא לולכל השקבב םדאל םינופ רשאכ יכ קוחה עבוק הזל ךשמהב

 עדימה ףוסיא תורטמ ןהמ ,ותמכסהב היולת ותריסמש וא קוח יפל עדימה תא רוסמל בייח אוה םא תרמואה

 .רבעוי עדימה ימלו

 ?רקחמ יפתתשמ לש המכסה לבקל ילע דציכ זא

 וז איה תעדמ המכסה ."תעדמ המכסה" היהת תויטרפב העיגפל המכסההש שרוד תויטרפה תנגה קוח

 וא העיגפל םיכסמ אוה םא טילחהל ידכ ריבס ןפואב ול םישורדה םיטרפה לכ םדאל ורסמנש רחאל תנתינש

 תואדווה לבא .תוביסנהמ תעמתשמ םג תויהל הלוכי איה קוחה ןושל יפל .בתכב תויהל הכירצ אל המכסהה .אל

 םיצילממ ונחנא ןכלו ,תעדמ המכסה תרחא חיכוהל השק היהי .רקחנה תמיתחבו בתכב המכסה לבקל תבייחמ

 אל איה .הרורבו הטושפ הפשב חסנל ךירצ וזכ המכסה .המותחו תדעותמ המכסה לע קר ךמתסהל הפ לכב

  .םירחא םימומע םייוטיב וא םילברוסמ םיחוסינ ,"וא/ו" ינימ לכ לולכל הלוכי

 .הז תא רוכזל בושח .בטיה תרדגומו הרורב ,הטושפ

 םיכסהש ימכ בשחייש ידכ םדאל רוסמל ילעש םיטרפה המ

 ?תויטרפב העיגפל תעדמ

 – תואבה תולאשהמ תחא לכל תובושת ללכ ךרדב םיללוכ הלאה םיטרפה

 ?ופסאתש עדימה המ §

 לשמל ,ףתתשמה ידי לע ליעפ ןפואב רסמיי עדימה לכ םאה :המגודל ?הזה עדימה תא ופסאת ךיא §

 תוכרעממ וקיפתש םינותנ ךרד לשמל ,ליבס ןפואב ףסאיי עדימהמ קלחש וא ,םינולאש תועצמאב

 )Big Data Analysis( קתע-עדימ חותינמ וקיסת וא ןהב שמתשמ ףתתשמהש בשחמ

 ?הרטמ וזיאלו וללה םיטרפב ושמתשת ךיא §

 ?םהל ףשחיי ימו ,וללה םיטרפה תא וריבעת ימל §

 ?עדימה לע ורמשת ןמז המכ §

 תנגה קוח חוכמ תונקת שיש ינפמ הבושח הדוקנ וז ?תרחא הנידמב וא לארשיב רמשיי אוה םאה §

 םייקתמ וזה הלבגהל םיגירחה דחא .הנידמה ימוחתל ץוחמ לא עדימ תרבעה תוליבגמש תויטרפה

 .ל"וחל הרבעהל ותמכסה תא ןתנ ,ףסאנ ויתודוא עדימהש ימ ,עדימה אשונ םא

 ?הלאה םיטרפל רשקב םדאל שיש תויוכזה המ §

 ?יפוס הז ,םיכסה םדאש עגרבו
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 ינפמ ,אלו – תויטרפב העיגפל בשחיהל םילולעש םישעמ עצבל םג תרשפאמ המכסההש ינפמ ,ןכ .אלו ןכ

 תא ךופהי אל הז ,המכסהה תא לטיב םא .עגר לכב ותמכסהמ וב רוזחל לוכי םדא תויטרפה תנגה םוחתבש

 .ההוזמ ןפואב וב שמתשהל ךישמהל םכל היהי רוסא לבא ,יקוח-יתלבל עדימב םתעציב רבכש שומישה

 

 ?ימינונאל ותוא ךופהא םא עדימב שמתשהל לכוא םאה

 עדימה תא 'טישפהל' תחלצה םא ןכל .םדו רשב םדאל עדימה תא ךיישל רשפא יא םא תויטרפב העיגפ ןיא .ןכ

 לבא .תויטרפה תנגה קוח לש תולבגמה אלב וב שמתשהל ישפוח התא ,םדאל ותוא רשקל לוכיש המ לכמ

 היהי רשפאש ידכ תבותכבו םשב ךרוצ ןיא .טושפ אל דאמ הז – םדאל רשקל לוכיש ןותנ לכ עדימהמ ריסהל

 לש םהיטרפ אלב תויאופר תומושר תומסרפתמ ב"הראב ןוטגנישוו תנידמב ,המגודל .םיוסמ םדאל עדימ ךיישל

 תומושרה ןיב הבלצה ומכ ,םיטושפ םיעצמאב םיהוזמ םילוחל עדימה תא ךיישל וחילצה םירקוח .םילוחה

 םישמתשמ תוהזל וחילצה החטבא ירקוח ,רחא הרקמב .ושחרתהש תונואת לע תרושקתב תועידיל ומסרופש

 םיטרסה רתאב םישלוג ומסרפש תורוקיב םע ותבלצה ךרד ,סקילפטנ המסרפש לוכיבכ-ימינונא םינותנ סיסבב

 ...תינימו תיטילופ היטנ ופשח םג הזה עדימה ךרדו – IMDB עודיה

 לע בישהל םירקחנ םישקבתמ ,תירבעה תטיסרבינואב םיכרוע ונאש דחא רקחמב :ימינונא עדימל המגוד הנה

 םישנאל רשפאמה Amazon Turk תמגודכ תוריש תועצמאב תרקוחה תסייגמ םירקחנה תא .תונווקמ תולאש

 תעדל הכירצ הניא הזה םיוסמה רקחמלש הליחתכלמ הניבה תרקוחה .המועז הרומתב תוטושפ תולטמ עצבל

 קרו ךא תרמוש איה ןכל .תולאשל ובישה םא קר אלא ,םהיתובושת ןכות תא אל םגו םישמתשמה יטרפ תא

 אוה הזכ עדימ .אל וא רקחמה תולאשל בישה םא למסמה "אל/ןכ"ב יוויחו שמתשמ לכ לש יארקא רפסמ

 .ימינונא

 .הלבגה ילב ,לכה תושעל רשפא – !ימינונא תמאב לבא – ימינונא עדימבו

 ךירצ אל ינא ,תויטרפב עגופ וניאש עדימ ףסוא ינא םא

 ?המכסה לבקל

 תלבקל השקבב וילא םינופ רשאכ ,ףסאנ ויתודוא עדימהש ימל העדוה תתל עדימ שקבמ לכ בייחמ קוחה

 "עדימ" אוה דוע לכ ,תויטרפב העיגפ וב ןיאו ילאיווירט אוה ףסוא התאש עדימה םא םגש איה תועמשמה .עדימ

 .ופוסיא לע המיאתמ העדוה רקחמב ףתתשמל רוסמל שרדנ התא – קוחב ותרדגהכ

 :םיאבה םיאשונה תא לולכל הכירצ העדוהה

 .עדימה ףסאנ המשל הרטמה .1

 .הריסמה תורטמו עדימה רסמיי ימל .2
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 .ותמכסהבו ונוצרב היולת עדימה תריסמש וא עדימה תא רוסמל תיקוח הבוח םדא ותוא לע הלח םאה .3

 אוה ,הירחאל עדימה תא ךל ןתנ םדאהו העדוה תרסמ םאש חינמ אוה .העדוהה רחאל המכסה שרוד אל קוחה

 הפשב תחסונמ תויהל הכירצ העדוהה ,תעדמ המכסה לש הרקמב ומכ לבא .העדוהה ןכותל עמתשמב םיכסה

 .לכל תנבומו הרורב

 ?ףסאנ ויתודוא עדימהש ימ לש תויוכזה המ

 .וילע ףסאנש עדימב ןייעל יאכז םדא לכ - ןויעה תוכז

 ול רשפאל ךילעו ויתודוא ףסאנש עדימב ןייעל ותוכז תא שממל השקבב ךילא תונפל לוכי רקחמב ףתתשמ לכ

 ךא ,רגאמה אצמנ ובש םוקמב ךרעיי ןויעה יכ עבקנ עדימב ןויעל םיאנתה תא תורידסמה תונקתב .עדימב ןויע

 עדימב רבודמש לככ ,ונימי לש תיגולונכטה תואיצמב יכ עבקנ תויטרפה תנגהל תושרה המסרפש היחנהב

 ,האירקל ןתינה ילטיגיד ץבוק חולשמ תועצמאב ןויעה תוכז תא רשפאל שי ,םיילטיגיד םיעצמאב רומשש

 ךות השעיי וז ךרדב ןויעה תוכז ןתמ יכ דיפקהל שי .רוקמב עדימה תרימש ןפואל םאתהב ,הייפצ וא העימש

 .עדימה תחטבאלו שקבמה יוהיזל םיתואנ םיעצמא תטיקנ

 ותואל רשוקמה ןפואב הליחתכלמ רומש וניא עדימה רשאכ םג הלח עדימב ןויעה תוכז יכ הריהבמ ףא היחנהה

 .ןויעה תוכזל םיגירח רפסמ רידגמ קוחה .ףתתשמ ותואל עדימה ןיב רשקל ,ריבס ץמאמב ,ןתינ םלוא ,ףתתשמ

 םא ,ישפנ וא יאופר עדימל סחייתמ ,רקחמ תרגסמב ףסאנה עדימל םג יטנוולר תויהל יושעש ,םיגירחה דחא

  .וייח תא ןכסל וא שקבמה לש תישפנה וא תינפוגה ותואירבל רומח קזנ םורגל לולע עדימה רגאמה לעב תעדל

 .שקבמה םעטמ גולוכיספל וא אפורל רסמיי עדימה הזכ הרקמב

 אל ,יוגש אוה םא וילע ףסאנש עדימה תא קוחמל ףא וא ןקתל שקבל יאכז םדא לכ – הקיחמו ןוקיתל תוכז

 וא ןוקיתה לע עידוהל ךילע ,רקחמב ףתתשמ לש השקב תובקעב קחמנ וא ןקות עדימ םא .ןכדועמ אל וא רורב

 .הקיחמל וא ןוקיתל ומדקש םינשה ושלשב עדימה תא ךממ לביקש ימ לכל הקיחמה

 ?ילע תולחש תובוחה המ ,עדימ רגאמ לעבכ

 םושיר תבוח

 עבוק קוחהו םושירב בייח עדימ רגאמ לכ אל .עדימה ירגאמ םשרמב עדימ ירגאמ םושרל שי יכ עבוק קוחה

  .םושירב םיבייח םירגאמ ולא

 :םושירב בייח םיאבה םיאנתה דחא ויבגל םייקתנש רגאמ

 .םישנא 10,000-מ הלעמל לע עדימ ללוכ רגאמה .1

 .שיגר עדימ ליכמ רגאמה .2

 .םתמכסהב וא םמעטמ ,םדי לע רסמנ אל עדימהו םישנא לע עדימ ללוכ רגאמה .3
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 .ירוביצ ףוג לש אוה רגאמה .4

 .קוחב םתרדגהכ רישי רוויד יתורישל שמשמ רגאמה .5

   תוידוס תבוח

 הלגי אל ,עדימ רגאמ לש קיזחמכ וא להנמכ ,דבועכ ודיקפת ףקותב ישיא עדימל ףשחנש םדא יכ עבוק קוחה

 ימ לכ לע הלח תוידוסה תבוח .טפשמ תיב וצ יפ לע ךכל שרדנ םא וא ,ותדובע עוציב ךרוצל אלא הז עדימ

 .ודיקפת ףקותמ ,רקחמה תרגסמב ףסאנש  ישיאה עדימל ףשחנש

 עדימ תחטבא תבוח

 .עדימה רגאמב עדימה תחטבאל יארחא עדימ רגאמ לעב

 ?עדימה תא חטבאל ילע דציכ

 תוטרופמ תובוח תוליטמ ,2018 תנשב ףקותל וסנכנש ,2017-ז"עשת )עדימ תחטבא( תויטרפה תנגה תונקת

 ירגאמ לש םיקיזחמהו םילהנמה ,םילעבה לכ לע תולח תונקתה .עדימ ירגאמב עדימ תחטבא ילהנל רשאב

  .לארשיב עדימ

 ,בשחוממ דוביעל דעוימהו יטפוא וא יטנגמ יעצמאב קזחומה ,עדימ ינותנ ףסוא"-כ קוחב רדגומ "עדימ רגאמ"

 – טעמל

 קסע תורטמל וניאש ישיא שומישל ףסוא •

 יבגל תויטרפב העיגפ וב שיש ןויפא רצוי וניא ומצעלשכש ,תורשקתה יכרדו ןעמ ,םש קר ללוכה ףסוא •

 .ףסונ ףסוא ןיא ותטילשב דיגאתל וא ףסואה לעבלש דבלבו ,וב םילולכ םהיתומשש םדאה ינב

 .תונקתב תוטרופמה תובוחה לכ וילע תולחו עדימ רגאמ הווהמ רקחמ תרגסמב ףסאנה ישיאה עדימה

 ךמתסהל דוע לוכי אל רקוחש ןהמ רזגנ לבא ,םשייל דדוב רקוחמ שורדל רשפאש המל רבעמ ןה וללה תושירדה

 תונויליגב המגודל ,ןגומ אל עדימ קיזחמ אוה ובש ,Laptop ,יטרפ בשחמ לע ישיא עדימ ברעמה רקחמב

 עדימה תא דבעל רקוחל רשפאל ןדיקפתש תומכחותמ תוכרעמ םימייקמ הטיסרבינואב ונא .םיינורטקלא

 .חטבואמ ןפואב וילע רומשלו ול שורדה

 infosec@savion.huji.ac.il-ב עדימ תחטבא םוחת להנמל הנפ אנא הז ןיינעב ףסונ עדימל

 ?עדימל יל וצרפ םא תושעל המ

 תאשרה לעב וניאש ימ םא ,המגודל – רחא החטבא עוריא 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
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 בייח רגאמהש עדימה תחטבא תמר יפל תערכומ ,וזכ הבוח ןיא וא שי םא הלאשה .לארשיב ןידה יפ לע חווידב

 .הב

 רוסמ , infosec@savion.huji.ac.ilעדימ תחטבא םוחת להנמל תופיחדב הנפ ,הז גוסמ עוריא לע ךל עדונ םא

 .ויתויחנה יפל לעפו רבדב עגונה עדימה לכ תא ול

 רחא רקוח לכל תוישפוחב עדימה תא ריבעהל לוכי ינא םאה

 ?לארשיל ץוחמ

  .אל

 לע תורסוא ,2001 – א"סשת )הנידמה תולובגל ץוחמש עדימ ירגאמ לא עדימ תרבעה( תויטרפה תנגה תונקת

 תמר החיטבמ עדימה רבעומ הילאש הנידמה ןכ םא אלא ,תרחא הנידמל לארשיב עדימ רגאממ עדימ תרבעה

 :םיאבה תונורקעה תא תמייקמ דחוימבו ,לארשיב הנגהה תמרמ תלפונ הניאש עדימ לע הנגה

 .ןגוהו יקוח ןפואב קר דבועיו  ףסאיי עדימ .1

 .לבקתנ המשלש הרטמל קר עדימב שומיש השעיי .2

 .ןכדועמו קיודמ היהי ףסאייש עדימ .3

 .ףסאנ וילע עדימהש ימל ןוקיתלו ןויעל תוכזה תחטבה .4

 .עדימ תחטבא לש םיתואנ םיעצמא תטיקנ .5

 רתויב םייטנוולרה ,תונקתב םיטרופמה םיאנתה ןיבמ .םימיוסמ םיאנתב ,רוסיאל םיגירח תורשפאמ תונקתה

  :םה רקחמ תרגסמב עדימ תרבעהל

 תא ריבעהל ךרטצתש שארמ עדוי התא םא ,ןכל .עדימה ףסאנ ויתודוא םדאה לש המכסה הנתינ םא .1

 .ותמיתחב ףתתשמ לכ רשאמש ספוטב וזכ המכסה לולכל ךילע ,עדימה

 לע םילחה םיאנתה תא םייקל םכסהב בייחתה עדימה רבעומ הילאש הנידמב עדימה רגאמ לעב םא .2

 .לארשיב עדימ רגאמ

 עדימ לש יטמוטוא דוביעל רשקב טרפה תנגהל תיפוריאה הנמאל דצ איהש  הנידמל רבעומ עדימה .3

  .ןאכ אוצמל ןתינ תונידמה תמישרל רושיק .שיגר

 ,לשמל . יפוריאה דוחיאה תונידממ עדימ תלבק רשפאמה רדסה םייק הב הנידמל רבעומ עדימה .4

-תוצראב תילרדפה רחסה תוביצנ ,יפוריאה ןידהמ ןיטולחל םינוש עדימה תנגה יניד הב ,ב"הראב

 ליחהל תורבחל רשפאמ אוה .Privacy Shield-כ עודיה רדסה ושביג תיאפוריאה תוביצנהו תירבה

 ןהבו – תורבח יפלא .ישיא עדימ דוביעל תויאפוריאה עדימה תומא תא ירטנולוו ןפואב ןמצע לע
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 תרתומ ןהילא עדימה תרבעהו רדסהל ופרטצה – קובסייפו ןוזמא ,לגוג ,טפוסורקיימכ תומסרופמ

 .וחוכמ

 םיעצמא טקונ אוה יכ עדימה לבקמ לש בתכב תובייחתהב לארשיל ץוחמ עדימ תרבעה תונתמ תונקתה ,ףסונב

 .ישילש דצל עדימה תא ריבעי אל יכו ,רבעוה םהילע עדימהש ימ לש םתויטרפ תחטבהל םיקיפסמ

 עדימ וא יאופר עדימ ףוסיא  לע תודחוימ תוארוה תולח םאה

 ?רקחמ תרגסמב יטנג

 :יאופר עדימ תריסמל רשאב תוארוה עבוק ,1996-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוח .ןכ
 יאופרה לופיטל וא לפוטמ לש ישפנה וא ינפוגה ותואירב בצמל רישי ןפואב סחייתמה עדימ אוה "יאופר עדימ"

  .וב

 .יאופר לופיט לבקמה וא שקבמה לכו הלוח אוה "לפוטמ"

  .ויתודוא יאופרה עדימה תריסמל לפוטמה תמכסהב רחאל יאופר עדימ תרבעה הנתמ קוחה

 סחייתמ םירקמה דחא .לפוטמה תמכסה אלל תרתומ עדימ תריסמ םהב םירקמ רפסמ טרפמ קוחה הז דצל

 ךכב עדימה תריסמ תא הנתמ קוחה .הארוה וא רקחמ תורטמל ,יעדמ ןואטבב םוסרפ תורטמל עדימ תריסמל

  .לפוטמה לש םיהזמ םיטרפ וב ופשחנ אלש

 תרבעהל לפוטמה לש תשרופמ המכסה בייחמ ,םילפוטממ יאופר עדימ ףוסיא ברעמה ינילק רקחמ ,ללככ ,ןכל

 לפוטמל וסחייל ןתינ אלש הזכ ,ימינונא יאופר עדימ ףסאנ ובש רקחמ אוה הז ללכל גירחה .רקוחל עדימה

 רחא עדימ תועצמאב םיוסמ לפוטמל עדימה תא סחייל תורשפא תמייק םאש ןיבהל בושח הז רשקהב .םיוסמ

 תשירדל ףופכה ההזמ עדימב םא יכ ימינונא עדימב רבודמ ןיא ,)םיישיא םיטרפ הדצלו םידוק תמישר :לשמל(

 .המכסהה

 בתכב ,תעדמ המכסה תלבקב רקחמ תרטמל תיטנג המיגד ףוסיא הנתמ ,2000-א"סשת ,יטנג עדימ קוח

 :קדבנה תויוכז לש טוריפ םג לולכי רבסהה .קדבנל טרופמ רבסה ןתמ רחאל,

 .ותחפשמ יבורקו קדבנה יבגל היתואצות תועמשמו הקידבה עוציב ןפוא לע עדימ לבקל תוכזה •

 .הקידבה תואצותמ וא המיגדהמ םיהזמ םיטרפ תקיחמ לע בתכב תורוהל תוכזה •

 תויטנג תומיגד ,קוחה יפ לע  .וללה תושירדהמ רוטפ תוהוזמ יתלב תויטנג תומיגדב שומיש השועש רקחמ

 ודרפוה םיהזמה םיטרפהש תומיגד וא ,קדבנה לש םיהזמ םיטרפ ןהילע תועיפומ אלש תומיגד ןה תוהוזמ יתלב

 .םהילא רוזחל ןתינ אלש ןפואב ןהמ

 תשרופמ המכסה הנתינש יאנתב רקחמ תרטמל עדימה תא ריבעהל יטנג עדימב קיזחמש ימל ריתמ קוחה

 .המכסה אלל םג תרתומ ההזמ טרפ לכ אלל יטנג עדימ תרבעה .עדימה תרבעהל קדבנה לש בתכב
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 תורימחמ תושירדל ףופכ ,הזכ  עדימ ףוסיאב קסועה רקחמו ,"שיגר עדימ"כ םירדגומ יטנג עדימו יאופר עדימ

 ברעמה רקחמ לכב ,ךכיפל .עדימה תחטבא תמרל רשאב ןהו ,עדימה ףוסיא ןפואלו תורשפאל רשאב ןה ,רתוי

 תושירד לכב דמוע רקחמה יכ אדוול תנמ לע רקחמה תושרל שארמ תונפל םיצילממ ונא הז גוסמ עדימ ףוסיא

  .קוחה

 ?יל ושעי המ ,קוחל תייצא אל םאו

 תדוקפ יפל העיבת תליע היהת עגפנל רמולכ - תיחרזא הלווע איה תויטרפב העיגפ יכ עבוק תויטרפה תנגה קוח

 .תילילפ הריבע םג הווהמ תויטרפב העיגפ ןהב תומיוסמ תוביסנ רידגמ קוחה ,ףסונב .ןיקיזנה

 ףאו t 60,000-כ דע( קזנ תחכוה אלל םג יתועמשמ םוכסב םייוציפ תקיספ רשפאמ קוחה יכ תעדל בושח

 דדמ תיילעל םאתהב םינכדועמ הלא םימוכס .עוגפל הנווכב התשענ תויטרפב העיגפה יכ חכוה םא ,ךכמ לופכ

 2,000 ןיב לש םוכסב םיילהנמ תוסנק ליטהל תוכמס שי תויטרפה תנגהל תושרל ,ףסונב  .)ןכרצל םיריחמה

 הרטמל אלש עדימב שומיש ,רגאמ םושיר תבוח תרפה :ןוגכ( קוחה יפיעסמ קלח לע תוריבע לשב t 5,000-ל

 .)דועו ןויעה תוכז תרפה ,ףסאנ המשל

 :תישעמ הצע ,םוכיסלו

 ההזמ עדימו םהיתומש תא רומשל םיבייח םתא םאה םכמצע תא ולאש ,םדו רשב םידיחי ברעמה רקחמ לכב

 רקחמה תרגסמב ףסאנש עדימה ןיבל ההזמה עדימה ןיב דירפהל םילוכי םתא םאה – ןכש הדימב ;רחא

 ונממש םדו-רשב םדאה לא הרזח רשפאמ וניאש והשלכ יארקא יוהיזב ירקחמה םינותנה-סיסבב קפתסהלו

 רתוול םילוכי םתאש וא רקחמל ינויח תמאב אוה םיפסוא םתאש עדימ טירפ לכ םאה וארו ונחב ;עדימה ףסאנ

 רבדהו בטיה םישרשומ םילגרהב יוניש בייחמ תויטרפה דוביכ – םיעדוי ונא ,ןכ .םבור ףאו םיטרפהמ קלח לע

 םיצור ונא םג .היוצר איה ,רבד לש ופוסב ,הרטמהו ,קוחה תוארוהמ בייחתמ ךכ לבא :הדבכהכ ספתיהל לולע

 .םירחא לש םתויטרפ תא דבכל םישרדנ ונא ובש ןפואב ונתויטרפ תא ודבכיש
 רקחמה תושרל ונפ ,הלאש וא קפס לש הרקמ לכב .הצממ ונניאו יללכ וניה הז ךירדמב אבומה עדימה

 contact@research.huji.ac.il תיאטיסרבינואה

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


