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א .נ, .

הנדו :דו"ח ביקורת בדבר עיו במאגרי מידע במפלגה
מכ וח סמכותי שבסעי  131לחוקת הליכוד  ,הנני לפנות כלפיכ& כדלקמ: %
.1

כידוע לכ&  ,מפלגת הליכוד הינה מפלגה רשומה המחזיקה באמתחתה פנקס של כלל חבריה ,
באופ %העונה על החזקת " מאגר מידע " .פנקס חברי& זה שבחזקת המפלגה מכיל פרטי&
אישיי& על חברי המפלגה  ,לרבות מספרי תעודת ז הות&  ,כתובת&  ,מספרי הטלפו %וכדומה .

.2

נודע לי כי מזה זמ %רב  ,מתקיימות פניות של חברי מפלגה לקבלת פנקס י החברי&  ,בי %למטרת
התארגנות בבחירות פנימיות ובי %לצור' פנייה ישירה לחברי המפלגה בנושאי& פוליטיי& ,
ואילו אג המחשב במפלגה מצוי באי בהירות ו איננו מודע הא& להיענות לפניות האמורות
ולה מצ י א העתק י& מפנקס החברי& או מ פנקס הבוחרי& לכל חבר מפלגה החפ( לעיי %ב ה&
ללא כל תנאי& משמעותיי& או ללא כל הגבלות מעשיות .

.3

לפיכ'  ,מצאתי לנכו %לבדוק את מצב הדברי& הקיי&  ,ו לקבוע את ממצאיי ש על פי ה& יוכל
אג המחשב לפעול עת שמגיעה לפ תחו בקשה לקבלת העתק ממאגר המידע האמור .

.4

א& כ , %אציי %תחילה כי לפי שורת הדי , %נפסק בבית הדי %לעבודה שפנקסי החברי& של
המפלגה ) בכל סוגי השיבוצי& ( הינ& פתוחי& לעיו %ומהווי& ראיה קבילה בהלי' שיפוטי ) ללא
קשר ל חוק הגנת הפרטיות  ,התשמ " א , ( 1981 +כאמור ב עב ' ) נצרת (  + 1869 /02חארת ' אבו ליל נ '
מדינת ישראל  +משרד החינו' ואח ' ,תק +עב : 7495 , ( 3 ) 2003
"  ..המסמ נראה לכאורה כפלט שהוצא ממחשב מפלגת הליכוד ) וא נשלח בפקסימיליה
ממחשב זה ( .בסעי  ) 20ג( לחוק המפלגות  ,התשנ " ב!  , 1992נאמר  " :מפלגה תקיי %רישו%
של חבריה  ,לרבות חברי המפ לגה בסניפיה ; הרישו %יכלול את מספר הזהות של כל חבר
ויהווה ראיה לכאורה לחברות במפלגה  .".מכא' שרישו %של חברי מפלגה הנער על ידי
המפלגה ! עשוי לשמש כראיה בהלי משפטי  ,וא כראיה לכאורה לחברות במפלגה  .יתרה
מכ  ,מחמת האיסור להיות רשו %כחבר בשתי מפלגות ) סעיפי 15 %ו!  ) 20א ( לחוק המפלגות (
יש מקרי %שבה %על מפלגה למסור לרש %המפלגות את רשימה חבריה ) ראו לדוגמא את
קביעת רש %המפלגות ! קביעת המפלגות ) טפסי בקשות והודעות בדבר רישו %חברי %ביותר
ממפלגה אחת ( ) הוראת שעה (  ,התשנ " ו!  .( 1996על פי סעי  28כט לחוק המפלגות ! מסמכי%
שנמסרו ל רש %המפלגות  ,יהיו פתוחי %לעיו' הציבור  .לפיכ  ,איני רואה כל בעיה בקבילות
המסמ שהוצא ! לכאורה ! ממחשב מפלגת הליכוד " . .
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זאת ועוד  ,בית המשפט הגבוה לצדק נדרש לסוגיה של החשש לפגיעה בפרטיות עת שמועמדי&
בבחירות פנימיות בגו וולנטרי ביקשו לעיי %ולקבל לחזקת& א ת פנקס הבוחרי& הקשור
לאות %בחירות  ,ופסק ב בג " צ  + 858 /89פנינה כה %ואח ' נ ' שר הבטחו %ו  5אח ' ,פד מד ) , 802 , ( 3
כי :
"..שמתקימות בחירות בעמותה  ,זכות %של החברי %בעמותה לעיי' ברשימת חברי העמותה
הנה לא רק זכות חוקית  ,אלא ג %זכות מתבקשת וחיונית  ,על מנת לאפשר קיומ' של בחירות
הוגנות ומת' אפשרויות שכנוע סבירות לנציגי רשימות החברי %המתמודדי %בבחירות .
שלילתה של זכות כזו  ,כמוה כהגבלת היכולת של רשימות המתמודדות בבחירות לשכנע את
הבוחרי , %ובנסבות העני' ג %מת' יתרו' בלתי מוצדק לארגו' "..
.5

מכא , %שעל פניו אי %כל מניעה לאפשר עיו %בפנקס חברי המפלגה לכל אחד מהחברי& בה  ,וקל
וחומר לכל מועמד בבחירות פנימיות המתקיימות בגדרה  .ואול&  ,אי %זה מ %ההיגיו %כי כל
חבר מפלגה ) עת ש כ יו& קיימי& למעלה ממאה ושלושי& אל חברי& ( יוכל לקבל לידיו מאגר
מידע המכיל נתוני& אישיי& של כלל חברי המפלגה  ,ועוד ל לא כל הגבלות או סייגי&  .כ' סבר
ג& הרש& למאגרי המידע שבמשרד המשפטי& עת שקבע ב הנחיותיו " שימוש במידע מפנקס
הבוחרי& וברשימת חברי המפלגה " מיו&  , 23.10.12כי :
"הפצה במדיה דיגיטאלית של כל שמות החברי %ופרטי הקשר למספר רב של מועמדי%
במפלגה אכ' כרוכה בסיכוני %ניכרי  %של אבטחת מידע  ,ועלולה לסכ' את זכות %של חברי
המפלגה לשמור את העובדה כי ה %חברי מפלגה  ,בסוד  ) .וראו לענייי' זה הגדרת " מידע
רגיש " בחוק  ,הכולל מידע על " דעות ואמונות " .כ במיוחד כאשר ייתכ' שמועמדי %במפלגה
עשויי %לשת נותני שירות חיצוני %במידע  ,בדר של מיקור חו  +של שירותי , %באופ' שיהיו
לו שותפי %רבי ] . %רמו " ט פרסמה בעניי' זה הנחייה בנושא החובות החלי %במיקור חו, +
המצויה באתר האינטרנט של רמו " ט [ .עמדתנו הינה כי מבחינה מעשית  ,על המפלגה כמי
שמנהלת את רשימת החברי , %חובה לחתור לאיזו' הפרגמטי המג' ביותר על הפרטיות מבלי
ל פגוע בהלי הדמוקרטי במפלגה  .פתרו' אפשרי אחד הינו של הפצת מסרי המתמודדי%
באופ' מרוכז באמצעות מערכת הדיוור של הנהלת המפלגה לחבריה  ,ללא צור בהוצאת
רשימת החברי %או קוב +כתובות המייל אל מחו +לארגו'  .במקרה בו אי' כל אפשרות מעשית
להפי +את הודעות המתמודדי %בבחירו ת בצורה מרוכזת כאמור  ,יש להתנות את מסירת
כתובות המייל למועמדי %בבחירות בתנאי %הבאי : %א  .בטר %מסירת הכתובות למועמדי, %
על המפלגה להפי +לכל החברי %שמסרו לה כתובת דוא " ל ,הודעה על הכוונה למסר'
למועמדי , %תו מת' אפשרות למי שאינו מעוניי' בכ להודיע על סירובו ) באו פ' בו כתובתו
של חבר שלא הודיע על סירוב – תימסר למועמדי .( %לכל מועמד יימסר רק החלק הרלבנטי
מ' הכתובות  .כ למשל למי שמתמודד על תפקיד בעיר פלונית – ימסרו רק הכתובות
הרלבנטיות לאותה עיר  .כתנאי לקבלת הכתובות  ,יוחתמו המועמדי %על תצהיר ברוח הנוסח
המצור כנספח למכ תב זה  .המפלגה תפעיל פיקוח ובקרה על מילוי בפועל של הוראות
ההתחייבות בידי המועמדי , %על מנת להג' על פרטיות %ולמניעת הטרדת" . %

.6

לפיכ'  ,ולאחר שקלול כלל השיקולי& הרלוונטי&  ,הגעתי למסקנה כי יש לערו' איזו %בי%
זכות& של המועמדי& הפוטנציאלי& השוני& לעיי %בפנקסי& ה אמורי& לצור' הבטחת בחירות
הוגנות במסגרת פעילות המפלגה לבי %ה חשש ל פגיעה בפרטיות של חברי המפלגה ) שנתוניה&
האישיי& מופיעי& בפנקסי המפלגה (  ,וזאת באופ %הבא :
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א.

ככלל  ,ונוכח החשש לפגיעה בפרטיות חברי המפלגה  ,מאגרי המידע ) פנקסי החברי& (
של כל גופי המפלגה  ,יישמרו בא ג המחשב ו לא תינת %אפשרות לכל אד& שהוא לעיי%
בה& אלא בהתא& למקרי& המפורטי& להל. %

ב.

כל מועמד בכל בחירות פנימיות שה %במפלגה  ,יהיה זכאי לעיי %ולקבל במדיה
דיגיטאלית העתק מפנקס הבוחרי& של ה " גו הבוחר " באות %בחירות בלבד  ,בכפו
להגשתו תצהיר בכתב בנוסח שתואר ב ה נחיות רש& מאגרי המידע  .כ' לדוגמא :
במידה וחבר מועמד באזור  ,בסני  ,במחוז או במגזר מסוי& שרק החברי& באותו גו
זכאי& לבחור בו  ,כי אז הוא י היה זכאי לקבל רק את רשימת החברי& הספציפיי&
הזכאי& לבחור באותו גו .
בתוכ %הפנקסי& הנמסרי& לפי סעי זה  ,תימחק העמודה ע& כ תובות הדוא " ל של
החברי& ) אלא א& התקבלה הסכמת& לפרסו& כתובותיה& לעיל (  ,וכ %תימחק
העמודה הנושאת את מספרי תעודות הזהות .
" מועמד " לעניי %סעי זה – כל חבר שהגיש את מועמדותו באופ %רשמי או חבר
ש הצהיר ) תצהיר בכתב ( על כ' ש הוא עתיד להגיש את מועמדותו באות %בחירות .
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ג.

כל יושב ראש של כל גו של המפלגה  ,זכאי לקבל במדיה דיגיטאלית העתק מפנקס
ה חברי& של אותו גו  ,בכפו לה צהרתו ) תצהיר בכתב ( כי לא יעשה בו שימוש אלא
לצור' תפקידו וכי לא יעביר את העתק מהפנקס לכל צד שלישי .

ד.

יושב ראש המפלגה  ,יו " ר ועדת הבחירות המרכזית  ,מנכ " ל המפל גה  ,היוע( המשפטי ,
חברי בית הדי %ומבקר הפני& יהיו רשאי& לקבל העתק מפנקס החברי& או פנקס
הבוחרי& של כל גו שהוא במפלגה  ,ל צור' ביצוע תפקיד&  ,ללא כל הגבלה או תנאי& .

ה.

כל חבר מפלגה יהיה זכאי לקבל רשימה שמית של חברי כל גו פנימי ב מפלגה ) ל לא
כל נתוני& נוספי& מל בד השמות ו עמודת ה השתייכות לסניפי& (  ,וזאת ללא כל הגבלה .

אשר על כ , %ולאור כל המוטע& לעיל  ,אבקשכ& לה ודיעני הא& בכוונתכ& ל ייש& את מסקנותיי
לעיל .

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
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