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כ׳ סיון תשע״ד, 2014יוני, 18רביעי, 
פשרה ולצרכי  בזכויות  לפגוע  מבלי 

בלבד.

לכבוד:
ניר גרסון, עו"ד,אלון בכר, עו"ד,

יועץ משפטי,ראש,
הראשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.

.ב לחוק הגנת הפרטיות על-ידי הרשות לניהול המאגר הביומטרי17  חשש להפרת סעיף הנדון: 

נכבדי,

בשם מרשתי, התנועה לזכויות דיגיטליות (ע"ר), הריני לפנות אליכם בעניין הנדון.

הרשות לניהול המאגר הביומטרי (להלן, הרשות הביומטרית), היא רשות ציבורית אשר הוקמה מכוח החוק להכללת

 והיא "גוף  ציבורי" כהגדרתו2009אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

 לחוק הגנת הפרטיות.23בסעיף 

ב לחוק הגנת הפרטיות, הרשות הביומטרית חייבת במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על17בהתאם לסעיף 

הרשות הביומטרית החלה להפעיל מאגר מידע הכולל מערך2013אבטחת מידע (להלן, ממונה אבטחת מידע). ביולי   

הרכשה ביומטרית במשרד הפנים, במסגרת תקופת ניסוי בה אמור להיבחן הצורך במאגר ביומטרי מרכזי.

זמן קצר לאחר תחילת ההנפקה, סיים את תפקידו ממונה אבטחת המידע ברשות הביומטרית, בנסיבות שאינן ידועות

בספטמבר  הביומטרית פרסמה  ובמרץ 2013למרשתי. הרשות  (אבטחת מידע2014  למנהל תחום  פומביים  מכרזים   
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ותקשורת). לא ידוע למרשתי אם בעקבות מכרזים אלו מונה ממונה אבטחת מידע, כנדרש בחוק.

, קיבלה מרשתי מכתב ממר יוגב שמני, מנמ"ר רשות האוכלוסין וההגירה, ממנו עולה כי נכון למאי04.05.2014ביום 

, טרם מונה לרשות הביומטרית ממונה אבטחת מידע.2014

, לא מונה ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטרית וזו עדיין מחפשת אדם אשר2014לאחרונה, נודע למרשתי כי נכון ליוני 

יאייש את התפקיד.

סעיפים  את  כשנה  מזה  הביומטרית מפרה  הרי שהרשות  הדברים,  נכונים  אכן  ו-17אם  הפרטיות,17  הגנת  לחוק  ב 

 לחוק הגנת הפרטיות, ותקבע כי הרשות10. בשם מרשתי אבקש כי תעשה שימוש בסמכויותיך לפי סעיף 1981התשמ"א-

הביומטרית הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי ממונה אבטחת מידע.

כמו כן, בהתאם לסמכותכם על פי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר

מידע, הריני לבקשכם להמליץ לשר הממונה שלא לאשר את המשך תקופת המבחן לכשתסתיים, בחודש ינואר הקרוב.

(ה) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי29כמו כן, אבקשכם לפעול בהתאם לסעיף  

זיהוי ולקבוע כי ראש הרשות לא ביצע את חובתו לפקח ולעשות ככל שניתן למנוע עבירות במאגר המידע.

בברכה,

עו"ד יהונתן י. קלינגר
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