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 פניה דחופה    פייסבוק אינק לכב'     לכב'

 ע בזכויות מבלי לפגו   מצעות מייל למסירת  בא   בי הלוי אעו"ד 

 כתבי בי דין בישראל   ב"כ סיעת הליכוד 

 

 

 א.נ

וחוק זכויות  חוק הבחירות, הוראות חוק הגנת הפרטיותהפרת  –צ'אט בוט של נתניהו הנדון: 
 החולה 

 :בקשר לנדון כדלקמן בפניה דחופה זו, כם יהנני לפנות אל

ל .1 החלה  נתניהו  מר  של  הפייסבוק  האחרונות  בעמוד  בשעות  המפודעה הופיע  את  נ ה  ה 

 : , שם מוצגת ההודעה הבאהשל פייסבוקהפרטיות הקוראים אל מערכת ההודעות 
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ל .2 קורא  מהכיתוב האמור,  שעולה  כפי  הנתוני תוכן ההודעה,  איסוף  למערכת  של  מסור  ם 

אזרחנתנ של  אישיים  פרטים  הליכוד,  סיעת  ושל  ואזריהו,  מספר  יות  שם,  לרבות  חים, 

 .טלפון והחמור מכך מידע רפואי אישי שלהם

ההודעה קוראת למסור מידע רפואי אישי על צדדי ג', ללא ידיעתם או הסכמתם, למערכת  .3

 של סיעת הליכוד.  איסוף הנתונים

בפיי .4 לפוסט  בתגובות  לראוס כבר  ניתן  תבוק,  קוראים  הכיצד  במפורש  נופלים  ת  מימים, 

שם ומספר טלפון ומידע רפואי  כגון ומוסרים מידע אישי של נתניהו,   ונאת הפרטיותה בפח 

 מנע מחיסון וכיוצא בזה. אישי, על צד שלישי אשר לא קיבל חיסון או מבקש להי

ממספר .5 חמור  הוא  זה  ה  מעשה  של  כפי  רב  שונים  חיקוקים  של  הפרות  ומהווה  יבטים, 

 שאפרט להלן. 



 

  משרד עורכי דיןמשרד עורכי דין  --בן מאיר בן מאיר           

      LLAAWW  OOFFFFIICCEE  --BBEENN  MMEEIIRR    
 

                                                                                                                      

 

 

 

אוסר    "(  חוק הגנת הפרטיות)להלן: "  1981  –, תשמ"א  לחוק הגנת הפרטיות  (  9)  2  סעיף .6

   – הפרטים של אדם או על מסירתה לאחר  ענייניועל  על שימוש במידע 

שלש  הפרטיים  עניניו  על  בידיעה  שלא  א   ימוש  לאחר,  מסירתה  או  דם 
 ה נמסרה; לשמ למטרה  

 

   –חר אדם א פרסום מידע על מצב בריאותו של על  רובע במפורש איסו( ק11)  2 סעיף .7

לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני,  סומו של ענין הנוגע פר 
   או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד

 
גוע בפרטיות של אחרים, בניגוד  ה אשר פירטתי לעיל, מר נתניהו מעודד אנשים לפ במעש .8

 להוראות חוק הגנת הפרטיות.

קובע במפורש הוראות    "(  יות החולהחוק זכו)להלן: "  1986  –, תשנ"ו  חוק זכויות החולה .9

 בדבר שמירת הפרטיות של מטופל ביחס למידע רפואי עליו.

וא, היא בגדר מידע רפואי, ולכן  העובדה כי אדם התחסן או כי אינו מתחסן, מכל טעם שה .10

שיטתי באופן  להפר  לציבור  קריאה  בגדר  היא  נתניהו,  מר  של  את נרחב,  ו   ההודעה 

אחרים,   אנשים  של  כבודםהפרטיות  רפואי,  האישי  ואת  מידע  מסירת  של  עליהם   בדרך 

 למפלגה בישראל. 

ההודעה .11 באמצעות  נתניהו  מבקש  אשר  המידע  מסירת  הליכוד,    נוצר,  נוכח  גר מא  אצל 

חוקי לא  קבוצת  מידע  על  רפואי  מידע  כולל  אשר  ישנה    מסוימת.  האוכלוסיי,  בכך  גם 

 עבירה מפורשת על הוראות חוק הגנת הפרטיות. 

חוק : "להלן  1969  –כ"ט  תש  חוק הבחירות לכנסת נוסח משולב)  זאת ועוד. בהתאם לדין .12

הבוחרים    "(הבחירות פנקס  של  המידע  את  הפנים  משרד  מאת  הליכוד  סיעת  מקבלת 

 ובתם.הבוחרים וכתלרבות שמות 

 ת: א למטרת הבחירווש במידע שלר במפורש שימ הבחירות אוס  א לחוק 118סעיף  .13

לצורכי    שלא  39ושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף  הע 

 קשר עם ציבור הבוחרים   יכ התמודדות בבחירות או לצור 
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ה .14 במידע  ואשרהשימוש  הליכוד,  של  המידע  למאגר  מוזן  אשר  אנשים,  על  הפרטי    רפואי 

עם   שלו,  ניתוח  או  שלו,  הצלבה  נתקבל  מאפשר  אשר  מאת  המידע  הליכוד  פנקס  אצל 

 פלילית בהתאם להוראות חוק הבחירות. חרים, מהווה אם כן גם עבירה  הבו

הקורא במפורש באמצעים של מערכת יהו,  בנוסף לכל האמור לעיל מהווה המעשה של נתנ  .15

פרה בוטה של פרטיות אנשים ושל הכבוד שלהם, הפרה ברורה ומפורשת של  פייסבוק לה

 : של פרטיות וכבודכללי הקהילה של פייסבוק, במיוחד תחת הסעיפים 

לאנשים : פרטיות מעניקה  פרטיות  האישיים.  והמידע  הפרטיות  על  להגנה  מחויבים  אנו 

את החופש להיות הם עצמם, ולבחור כיצד ומתי לשתף בפייסבוק ולהתחבר בקלות רבה 

 ר יות

אנו מאמינים שכל האנשים הם שווים מבחינת כבוד וזכויות. אנו מצפים שאנשים  : כבוד

 .או ישפילו אחרים  יכבדו את הכבוד של אחרים ולא יטרידו

י  .16 על  האמורות  הדין  הפוגעות  הפרות  חמורות  הפרות  הן  נתניהו,  היקף  ב די  של  פרטיות 

אנשים,  שעצום   השל  נוכח  אלו,  של  רפו ימוש  ובכבודם  מידע  של  והמסירה  ואי  הפרסום 

 פרטי על אנשים.

 רות למר נתניהו כדלקמן: ך מתבקש בזאת להונוכח כל האמור לעיל, הינ .17

 פניה לקבלת מידע אישי פרטי מאת אנשים על צד שלישי. לחדול מכל  .א

, או כל הודעה דומה לה,  אמורהלהפסיק לפרסם במערכת פייסבוק את ההודעה ה  .ב

 . ובכל מערכת אחרת

בהתאם לפניה האמורה  ל מידע אשר נאסף על ידי נתניהו ו/או הליכוד  כלמחוק   .ג

 במכתבי זה. 

והנרחבת מבוצעת באמצעות    נוכח כל .18 ונוכח שהפרת החוק המפורשת  סס ב ובהתהאמור, 

נדרשת זאת  פייסבוק,    ת כמערעל   מכל המערכות  את ההודעה האמורה  למחוק  פייסבוק 

, כל ולא להתיר עוד פרסום בדף הפייסבוק של נתניהו, או במערכת הצ'ט בוט שלו שלה,  

 . פואי על אנשים אחריםפרטי וראישי  מידע סירת מהודעה הקוראת ל

בזאת  .19 ניתנים  האדם,  ובכבוד  בפרטיות  החמורה  הפגיעה  זה,  מעשה  של  החומרה  נוכח 

 שעות לפעול כאמור לעיל.  48ייסבוק, לנתניהו ולפ
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מוע  .20 אותו  לאחר  תוגש  זה,  במכתבי  כאמור  פעולה  או  תשובה  לבית  בהיעדר  עתירה  ד 

 סמך. מושפט ההמ

 בפניה זו משום מיצוי הליכים.נא ראו  .21

 

 בכבוד רב 

 ד שחר בן מאיר עו"

 

  העתק:  

 עו"ד יואב אסטרייכר, משרד מיתר. 

 הרשות להגנת הפרטיות. 

 ריאות היועץ המשפטי למשרד הב

 


