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א.נ,.

הנדון :קיצור תקופת הצינון של עו"ד אלון בכר ,ראש הרשות להגנת הפרטיות
בהמשך לפנייתנו אליכם מיום  ,15.1.2019ולאור מסמכים נוספים שהגיעו לידינו ,נבקשכם להוסיף לפנייתנו
אליכם ולהביא לידיעתכם גם את הנושאים הבאים:
.1

"בקשה דחופה" – האמנם?
א .ביום  10.12.2018הגיש עו"ד בכר לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר
פרישה) ,התשכ"ט( 1969-להלן – "הוועדה") "בקשה דחופה" לקיצור תקופת הצינון שלו (להלן –
"הבקשה") ,הנתמכת בתצהיר .לבקשה צורפה חוות דעת תומכת של לשכת היועצת המשפטית למשרד
המשפטים (להלן ,בהתאמה – "חוות הדעת" ו"-הלשכה המשפטית").
הבקשה של עו"ד בכר וחוות הדעת שצורפה אליה רצ"ב ומסומנת "א".
ב .עו"ד בכר הגיש את הבקשה ה"דחופה" ביום  ,10.12.2018כאשר חוות הדעת שצורפה אליה נושאת
את התאריך  14.10.2018והדיווח על מינויו למנכ"ל איגוד הבנקים פורסם
ביום  1.15.11.2018עולה השאלה מדוע הבקשה הוגשה ב"דחיפות" כחודש לאחר שדבר המינוי
פורסם ברבים וחודשיים לאחר מתן חוות הדעת של הלשכה המשפטית.

.2

חוות הדעת שצורפה לבקשה
א .בין אם חוות הדעת ניתנה כ"טיוטה שכתבה עו"ד בלשכה המשפטית ,במסגרת הליך של 'עמדה
מוקדמת' בהתאם לתקשי"ר" (כתגובת משרד המשפטים לאחת הכתבות שפורסמו בנושא )2ובין אם
מדובר בחוות דעת שניתנה במסגרת ההליך לקבלת ההיתר על-ידי הוועדה (כפי שעולה מסעיף 42
לבקשה) – היא מעלה שאלות רבות .עם זאת ,ככל שמדובר ב"טיוטה" יש לבחון גם כיצד הגיעה
טיוטה פנימית לעו"ד בכר ומדוע הוא צירף אותה לתצהירו ,בהציגו אותה כעמדת משרד המשפטים.

" 1מרגולטור ללוביסט :אלון בכר ימונה למנכ"ל איגוד הבנקים ויקבל  100אלף שקל בחודש" ,דה מרקר,15.11.2018 ,
.https://www.themarker.com/markets/1.6655961
" 2בלוף הצינון במגזר הציבורי :הבכירים מחכים רק חודש – וחוצים את הקווים" ,דה מרקר,10.1.2019 ,
.https://www.themarker.com/law/.premium-1.6826922

ב .כפי שיפורט להלן ,קשה להימנע מהרושם כי כל מטרתה של חוות הדעת הייתה לסייע לקיצור
תקופת הצינון של עו"ד בכר ,תוך התעלמות מהאינטרס הציבורי ,אותו אמורה הלשכה המשפטית
לייצג .חוות הדעת מקבלת את כל טענותיו של עו"ד בכר ככתבן וכלשונן ,באופן שמעלה תמיהות
באשר למידת בדיקתן על-ידי הלשכה המשפטית.
.3

הממשקים בין עו"ד בכר לבין המגזר הבנקאי
א .בסיכום חוות הדעת נקבע כי אין מניעה שעו"ד בכר ישמש כמנכ"ל איגוד הבנקים מיד עם פרישתו
משירות המדינה ,וזאת "לאור העובדה כי המבקש כלל לא עסק בתחום המגזר הבנקאי החל מחודש

מאי  ,2018וכן לאור ממשקי העבודה המצומצמים שהיו לרשות מול איגוד הבנקים לאורך תקופת
העסקתו של המבקש כראש הרשות" (סעיף  40לחוות הדעת ,ההדגשה לא במקור).
ב .בסעיפים  28-24לבקשה מפורטים ממשקי העבודה שהיו לרשות להגנת הפרטיות מול איגוד הבנקים
ומול תאגידים בנקאיים ספציפיים .בסעיף  28לחוות הדעת מפורטים ממשקי העבודה של הרשות
להגנת הפרטיות עם איגוד הבנקים ,כפי שנמסרו ללשכה המשפטית על-ידי עו"ד בכר .יודגש כי הנוסח
של סעיף  28לחוות הדעת כמעט זהה לנוסח של סעיף  24לבקשה ,ועל כן עולה השאלה האם הלשכה
המשפטית בדקה בעצמה נושא זה ,או שהסתמכה על דבריו של עו"ד בכר.
ג .הופתענו לגלות כי אין בסעיפים אלו אזכור לחוק נתוני אשראי ,התשע"ו( 2016-להלן – "חוק נתוני
אשראי")  .מדובר בחוק בעל השפעה מרחיקת לכת על הפרטיות ,כפי שעולה ,בין היתר ,מההתייחסות
המפורשת לסוגיה זו בסעיף  1לחוק נתוני אשראי ,המפרט את מטרת החוק (ההדגשה לא במקור):

"מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי ,ובו הוראות לעניין איסוף נתוני
אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק ,שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק
ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם ,בין היתר לנותני
אשראי ,תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים
אליהם ומניעת פגיעה בה במידה העולה על הנדרש"...
ד .מבדיקה שערכנו בפרוטוקולים של  22הדיונים בהצעת חוק נתוני אשראי בוועדת הכלכלה של הכנסת,
בהכנה לקריאה שנייה ושלישית ,עולה כי במרבית הדיונים ( )15השתתפו נציגי איגוד הבנקים ובמעל
שליש מהדיונים ( )8השתתפו נציגי הרשות להגנת הפרטיות (כאשר בחלק מהדיונים בהם לא נכח נציג
הרשות נמתחה על כך ביקורת) .מדובר בנושא בו איגוד הבנקים ממשיך לפעול .כך ,למשל ,לפני כשבוע
דווח כי האיגוד שלח מכתב לשר האוצר ולשרת המשפטים בבקשה לעכב את כניסתו לתוקף של חוק
נתוני אשראי3.

" 3הבנקים לשקד וכחלון :עכבו את יישום חוק נתוני אשראי – או שהציבור ונותני האשראי יינזקו " ,גלובס,
.https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001268955 ,14.1.2019

ה .יתר על כן ,עו"ד בכר משמש גם כרשם שירותי נתוני אשראי ,תפקיד שבו הוא מחזיק עד היום
(סעיפים  3-2לבקשה) .בעניין זה ,קבע עו"ד בכר בבקשה כי:

"רשם נתוני אשראי ומידע על עוסקים אינו מעורב בפעילותם העסקית של בעלי הרישיונות
אלא עוסק רק במסגרת הטכנולוגית והאבטחתית של ניהול ושמירת המידע במערכותיהם של
שתי בעלות הרישיונות לאיסוף וניהול נתוני אשראי אודות אנשים בישראל (דן אנד
ברדסטריט ובי.די.איי)".
ו .עם זאת ,מבדיקה בחוק שירות נתוני אשראי ,התשס"ב( 2002-להלן – "חוק שירות נתוני אשראי")
עולה כי לרשם שירותי נתוני אשראי מוקנית הסמכות להטיל עיצום כספי על "מקור מידע" שלא
העביר מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי (סעיף  42לחוק שירות נתוני אשראי) .לפי סעיף  16לחוק
שירות נתוני אשראי" ,מקורות המידע" כוללים ,בין היתר ,תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי
אשראי .גם במידה ועו"ד בכר לא הפעיל סמכות זו במהלך כהונתו כרשם שירותי נתוני אשראי ,עדיין
מדובר בכלי אכיפה משמעותי בו ניתן להשתמש מול הבנקים .בהקשר זה ,אין גם כל התייחסות
לשאלה האם בכלל ניתן להחיל את טענת הצינון הפנימי בהתייחס לסמכות שניתנה לעו"ד בכר על-
פי דין (מינויו פורסם ברשומות – ילקוט פרסומים  6686מיום .)4.11.2013
.4

מאגר המידע של איגוד הבנקים
א .מחוות הדעת ניכר כי הלשכה המשפטית מקבלת את העמדה העקרונית של עו"ד בכר ,לפיה:

"מתוקף תפקידו של האיגוד כאיגוד הגג המקצועי של המגזר הבנקאי הנדרש לייצג את כל
הבנקים כמקשה אחת כאמור ,בין היתר בשל מגבלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים ,אין צורך
לבחון את ממשקי העבודה של הרשות מול בנקים ספציפיים כלל" (סעיף  17לבקשה וסעיף
 18לחוות הדעת ,ההדגשות לא במקור).
ב .משהתקבלה עמדה בסיסית זו ,קצרה הדרך לקבוע כי מאגר המידע היחיד הרלבנטי לאיגוד הבנקים
הוא "מאגר מידע אישי קטן ביותר ,המכיל מידע בעניינם של עובדי האיגוד בלבד" (סעיף  23לבקשה
וסעיף  26לחוות הדעת) .חוות הדעת כולה מתמקדת באותו "מאגר מידע שולי" (סעיף  33לחוות
הדעת) ,ולא בשאלות הנוגעות למאגרי המידע של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי ,אשר אין
צורך להכביר מילים באשר לרוחבם ולרגישותם .הרגישות שמייחס הציבור למאגרי מידע אלה באה
לידי ביטוי בסקר שערכה הרשות להגנת הפרטיות ,אשר ממצאיו הוצגו בינואר  .2017המשתתפים
בסקר נשאלו לגבי סוג המידע שירצו לשמור באופן מיטבי ,וקטגוריית המידע הפיננסי הגיעה למקום
השני (לאחר מידע בריאותי)4.

https://www.gov.il/he/Departments/news/survey2017 4

ג .עמדה זו מתעלמת במפגיע מכך שמטרת איגוד הבנקים היא "קידום האינטרסים המקצועיים של
המוסדות הבנקאיים בישראל" (סעיף  15לחוות הדעת) .עולה השאלה ,האם בעת גיבוש חוות הדעת
נבדקה בלשכה המשפטית השאלה האם נכון לקבל את עמדתו של עו"ד בכר – לפיה יש להתמקד
במאגר המידע ה"שולי" של איגוד הבנקים – או שיש לבחון את מאגרי המידע של הבנקים.
.5

התנהלות עו"ד בכר מול משרד המשפטים
א .מהבקשה משתמע כי עו"ד בכר הודיע לראשונה על מועמדותו לתפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים ליועצת
המשפטית של משרד המשפטים רק "במהלך חודש אוקטובר ( "2018סעיף  12לבקשה) ,ולא עם קבלת
הפנייה המקדמית מאיגוד הבנקים והחלת הצינון הפנימי ,בחודש מאי  .2018בעקבות זאת ,עולות
השאלות הבאות:
•

האם העדכון שמסר עו"ד בכר למנהלת המחלקה המשפטית ברשות להגנת הפרטיות בחודש מאי
 ,2018לפיו הוא קיבל פנייה מקדמית מאיגוד הבנקים ,הועבר לגורם ניהולי או משפטי אחר מחוץ
לרשות להגנת הפרטיות? במידה ולא – כיצד ייתכן שעו"ד בכר עצמו הוא שהחליט שלא ידון
מעתה בנושאים הקשורים לתאגידים בנקאיים ,מבלי שגורם כלשהו מחוץ לרשות להגנת
הפרטיות דווח על כך?

•

האם במשרד המשפטים נערכה בדיקה כי עו"ד בכר אכן לא פעל בנושאים הקשורים לבנקים החל
מחודש מאי  ?2018תמיהה זו עולה ביתר שאת בהתחשב בכך שהרשות להגנת הפרטיות היא יחידה
קטנה המונה כ 40-עובדים ובעלת מבנה ניהולי "שטוח" ,כאשר כל ראשי המחלקות ,לרבות מחלקת
האכיפה ,כפופים ישירות לעו"ד בכר (כפי שעולה מדו"ח הרשות להגנת הפרטיות לשנת 5.)2017

ב .הובא לידיעתנו הסכם ניגוד העניינים עליו חתם עו"ד בכר עם כניסתו לתפקיד ראש הרשות להגנת
הפרטיות.
הסכם ניגוד העניינים של עו"ד בכר ,כפי שפורסם באתר "מידע לעם" 6,רצ"ב ומסומן "ב".
להבנתנו ,ככל שעו"ד בכר הודיע לראשונה על מועמדותו לתפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים ליועצת
המשפטית של משרד המשפטים רק במהלך חודש אוקטובר  – 2018הדבר מהווה הפרה של
התחייבויותיו בהסכם ניגוד העניינים (ההדגשות לא במקור):

" .7בכל מקרה בו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי בכתב התחייבות זה ,אני מתחייב לעדכן את
היועצת המשפטית למשרד המשפטים ולפעול לפי הנחיותיה.

 ,https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_2017/he/report_2017_V17.pdf 5בעמ' .8-7
https://www.odata.org.il/dataset/a8b49232-03cd-4f59-bf89-66c7fb68ec72/resource/705dd738-da1c- 6
41ce-a03f-951ebbfd3057/download/-.pdf

 .8בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום כתב התחייבות זה ,או בכל מקרה שבו יתעורר
חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בכתב התחייבות זה ,אהיה חייבת [כך במקור – נ.ז].
להתייעץ עם היועצת המשפטית של משרד המשפטים ,ואפעל לפי הוראותיה".
.6

לגישתנו ,הטענות שהעלינו במכתב זה מקימות ספק כבד לגבי תקינות הליך קיצור תקופת הצינון של
עו"ד בכר .אנו תקווה כי לאחר שתבחנו את טענותינו תשתכנעו לקיים בדיקה יסודית בנושא ולהפעיל
את הסמכות הנתונה לכם ,כפי שקבעה הוועדה בהחלטתה (אשר צורפה למכתבנו הקודם) .אנו ממתינים
לתוצאות הבדיקה ,לרבות התייחסות להשלכתה על ההחלטה בנוגע לקיצור תקופת הצינון של עו"ד בכר,
על מנת שנוכל לשקול את המשך צעדינו בנושא .נבקש לקבל את תשובתכם בהקדם ,ולא יאוחר מ14-
ימים ממועד פנייה זו ,וזאת בשים לב לדחיפות הנושא ועל מנת למנוע טענות בדבר נזק שנגרם לעו"ד בכר.

בברכה,
נועה זלצמן ,עו"ד
לובי 99

העתקים:
עו"ד אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים
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בקשה דחופד 1לפי סעיף )4ג() (3לחוק שיתת הציבור )הגבלות
לאחר פרישה( ,הונש>":טי1969
המבקש מתכבד לפנות לוועדה הנכבדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר
פרישה(  ,התשכ"ט) 1969-להלן" :החוק"( בבקשה דחופה למתן היתר על פי סעיף )4ג() (3לחוק
לקיצור תקופת ההגבלה לאחר פרישה החלה על עובד שפרש משירות הציבור הקבועה בסעיף
)4ג() (1לחוק.
הוועדה הנכבדה מתבקשת להתיר את העסקת המבקש ,לאחר פרישתו מתפקידו בשירות המדינה,
כמנכ"ל איגוד הבנקים בישראל )ע"ר( )להלן  :האיגוד( וזאת החל מיום .20/1/19
דחיפות הבקשה נובעת מן העובדה שקיים חשש של ממש שאי קבלת עמדת המבקש כמפורט
בבקשה תוביל לכך שהמבקש יאבד את המשרה אליה נבחר ( ראו לעניין זה הנחיה  1.1711של
היועץ המשפטי לממשלה "גיבוש עמדת המדינה לגבי תקופת הצינון הראויה לפורשים משירות
הציבור" )עדכון אוגוסט ) (2015להלן  " :הנחיות היועץ המשפטי לממשלה"( )פסקה  4להנחיה(.
אלו נימוקי הבקשה :

 .1המבקש מכהן כראש הרשות להגנת הפרטיות )להלן" :הרשות"( החל מיום .9.10.2013
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .4470תקופת הכהונה שנקצבה לתפקיד זה הינה  6שנים ,כך
שהמבקש נמצא בשנה האחרונה לכהונתו.
 .2המבקש משמש ,מתוקף תפקידו כרשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א1981 -
)להלן" :חוק הגנת הפרטיות"( רכן כרשם נתוני אשראי ומידע על עוסקים לפי חוק שירות
נתוני אשראי תשס"ב , 2002 -וכרשס גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית תשס"א-
) 2001מצ"ב כנספח תיאור העיסוק של ראש הרשות להגנת הפרטיות ,משרה מספר
.(51002208
 .3רשם נתוני אשראי ומידע על עוסקים אינו מעורב בפעילותם העסקית של בעלי הרישיונות
אלא עוסק רק במסגרת הטכנולוגית והאבטחתית של ניהול ושמירת המידע במערכותיהם של
שתי בעלות הרישיוכרת לאיסוף וניהול נתוני אשראי אודות אנשים בישראל )דן אנד
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ברדסטריט ובי.די .איל( .רשם גורמים מאשרים מנהל את מרשם הגורמים המאשרים
המנפיקים חתימות אלקטרוניות מאושרות )שתי החברות להן רישיון כגורמים מאשרים
בישראל הינן קומסיין בע"מ ופרסונל איי.די .בע"מ( ומפקח על אספקטים טכנולוגיים
ואבטחתייס מסוימים בפעילותם לפי הוראות החוק האמור.
בעלי הרישיונות ,בי.די.איי .ודן אנד ברדסטריט ,הינן חברות פרטיות מסחריות .לאיגוד
הבנקים אין כל חלק בחברות אלו ,ואף לבנקים ,ככל הידוע לנו  ,אין כל חלק בחברות .לא זו
אף זו ,על פי המפורט בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 1981-הנושא כלל אינו בתחומי
הפעילות המותרים לתאגידים בנקאיים .עפ"י חוק שירות נתוני אשראי ,התשס"ב2002 -
והתקנות מכוחו ,כונס הנכסים הרשמי ,לשכות ההוצאה לפועל ,בנק ישראל ,התאגידים
הבנקאיים ,מנפיקי כרטיסי החיוב ובתי המשפט מחויבים להעביר מידע לבעלי הרישיונות.
סוג המידע ואופן העברתו קבועים בתקנות שירות נתוני אשראי התשס"ד  .2004 -הנחיות
הרשם בנושא העברות המידע מתייחסות לפן הטכנולוגי בלבד של אופן העברת המידע.
גם הגורמים המאשרים על פי חוק חתימה אלקטרונית שפורטו לעיל ,הינן חברות עסקיות
פרטיות ואין כל בעלות או קשר בינן לבין איגוד הבנקים והתאגידים הבנקאיים.
 .4מתוקף תפקידה של הרשות כגורם האמון על ההסדרה ,הפיקוח ועל אכיפת הוראות מסוימות
בחוק הגנת הפרטיות ,פועלות ברשות  4מחלקות  -מחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה ,מחלקת
אכיפה ,מחלקת קשרי ציבור וממשל ומחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות.
 .5תחומי העיסוק של הרשות נוגעים בעיקרם לרישום מאגרי מידע ,קידום יוזמות חקיקה
הנוגעות לתחוס הגנת המידע האישי ,פרסום הנחיות שוק כלליות למשק ביחס להפעלת
סמכויותיה של הרשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,פעולות חינוך ,הדרכה והסברה ופעולות
אכיפה מנהליות ופליליות ,על גופים ציבוריים ,פרטיים ועסקיים בישראל המחזיקים או
המעבדים מידע אישי באופן דיגיטלי.
 .6בהקשר זה יודגש ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,ההגדרה של מאגר מידע הינה
כדלקמן" .-אוסף נתתי מידע ,המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב,
ל מ ע ט ( 1 ) -אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או ) (2אוסף הכולל רק שם  ,מען
ודרכי התקשרות ,שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטי ות לגבי בני האדם
ששמותיהםכלולים בו  ,ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;"
 .7כך שלמעשה ,מהווה הרשות רגולטור רוחבי כלל משקי אשר לו סמכות פיקוח ,לפחות באופן
פוטנציאלי ,על כלל הגופים מכלל הסוגים ,אשר ברשותם מאגרי מידע אישי דיגיטליים.
 .8במסגרת תפקידה של הרשות ,פועלת בה מחלקת אכיפה ,אשר כוללת יחידת פיקוח מנהלית
הכוללת מפקחים אשר מונו לתפקידם על ידי המבקש ,בתפקידו כראש הרשות ,ואשר בהפעלת
סמכותם העצמאית כמפקחים הם רשאים לדרוש ידיעות ומסמכים ,להיכנס לכל מקום שיש
יסוד סביר להניח כי מופעל בו מאגר מידע אישי אס שוכנעו כי הדבר דרוש לשם הבטחת
ביצוע חוק זה וכדי למנוע עבירה על הוראותיו ,ואף להטיל קנס מנהלי.
 .9בפרקטיקה ,ראש הרשות בתפקידו כרשם מאגרי מידע ,אינו מעורב אישית בהליכי הפיקוח,
לרבות בהטלת הקנסות שנקבעים אגב כך ,ולראייה אף הוסמך על ידי היועץ המשפטי
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לממשלה לשמש כגורם לצורך דיון והחלטה בבקשות לביטול קנס מנהלי שהוטל על ידי מפקח
לפי סעיף 8א לחוק העבירות המנהליות ,מתן פטור מריבית פיגורים לפי סעיף )17ב( לחוק זה
והחזרת תשלום על קנס שבוטל לפי סעיף 17א)א( לאותו החוק.
 .10במהלך חודש מאי  ,2018קיבל המבקש פנייה מקדמית שביקשה לבחון האם יהיה מוכן
להימנות על קבוצת האנשים שתיבחן ותישקל מועמדותם הפוטנציאלית לתפקיד מנכ"ל איגוד
הבנקים .המבקש השיב בחיוב לפנייה.
 .11לאור האמור ,עדכן המבקש את מנהלת המחלקה המשפטית ברשות ,עו"ד גילי בסמן ריינגולד,
בדבר הפנייה האמורה ,והחליט כי במידה ויונח על שולחנו עניין הנוגע באופן ישיר לתאגידים
בנקאיים ,המבקש יימנע מלטפל בר ,והפניה תועבר למחלקה המשפטית אשר תנתב אותה
לגורם הרלוונטי ברשות )"תקופת הצינון הפנימי"( .במהלך חודש אוגוסט  2018כאשר
התקדמו משמעותית תהליכי המיון והבחינה למשרה ,הועלתה ההחלטה האמורה גם על
הכתב ונמסרה למשמורת אצל מנהלת המחלקה המשפטית .יצוין כי מאז אותו מועד )מאי
 (2018ועד ליום זה לא הובא בפני המבקש כל עניין המחייב הפעלת סמכות או החלטה כאמור.
 .12במהלך חודש אוקטובר  2018עם גיבוש רשימת המועמדים הסופיים לאיוש משרת מנכ"ל
האיגוד ,פנה המבקש ליועצת המשפטית של משרד המשפטים בפנייה מקדמית לבירור תחולת
החוק במקרה זה ובירור המועד בו יוכל להתחיל בעבודה באיגוד ,במידה ובסופו של תהליך
ייבחר על ידי ועדת האיתור לתפקיד.
איגוד הבנקים בישראלי )ע"ר(
 .13על מנת להניח תמונה ברורה לתחולתו של חוק הצינון בעניינו של המבקש ,נעמוד תחילה על
מהותו של הגוף בו מעוניין המבקש לשמש .כמנכ"ל ,כפי שמפורט באתר האינטרנט שלו
ובפרסומיו השונים.
 .14איגוד הבנקים בישראל הינו ארגון הגג של המגזר הבנקאי בישראל .האגוד הוקם על ידי
המגזר הבנקאי במטרה לקיים דיאלוג אפקטיבי בנושאים כלל מערכתיים עם רשויות המדינה
ועם הסביבה הציבורית והפרטית .באיגוד חברות כל הקבוצות הבנקאיות הישראליות ,בנקים
עצמאיים וחלק ניכר מהבנקים הזרים הפעילים בישראל.
 .15איגוד הבנקים הינו תאגיד ללא כוונת רווח )עמותה( אשר ליבת עיסוקו הינה פעילות ייצוג
מגזרית ,מחקר ,הסברה והפצת מידע לציבור .מטרות הארגון הרשמיות הינן קידום
האינטרסים המקצועיים של המוסדרת הבנקאיים בישראל ,ותחום פעילותו ,כך בהתאם
למסמכי רשם העמותות ,הינו "איגודים מקצועיים".
 .16במסגרת זו ,פועל האיגוד במטרה לקדם את ענייניו הכלליים הרוחביים של המגזר הבנקאי,
כאשר פעילותו מתמקדת ,מעבר לפעילות מחקר ,בהפצת מידע לציבור והדרכה בתחומי
ההסדרה והכלכלה ובייצוג כלל הבנקים )כמקשה אחת( מול בנק ישראל ,הכנסת וגורמים
נוספים .הצורת המקצועי של האיגוד פועל במסגרת שלוש מחלקרת התמחרת שונות ,התואמות
את תחומי פעילותו המרכזיים  :מחלקת הייעוץ המשפטי ,ההסדרה והחקיקה ; מחלקת
המחקר והמחלקה לקשרי חוץ והסברה )התיאור המפורט מובא מאתר האינטרנט של איגוד
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הבנקים( .לנוכח העובדה שמדובר בעמותה רשומה ,הבנקים אינם "בעלי מניות" באיגוד,
והאיגוד מחויב לפעול אך ורק בהתאם למטרותיו המוצהרות ,ואין באפשרותו לייצג בנק
ספציפי כזה או אחר.
 .17לעמדת המבקש ,מתוקף תפקידו של האיגוד כאיגוד הגג המקצועי של המגזר הבנקאי הנדרש
לייצג את כל הבנקים כמקשה אחת כאמור ,בין היתר בשל מגבלות מכוח דיני ההגבלים
העסקיים ,אין צורך לבחון את ממשקי העבודה של הרשות מול בנקים ספציפיים כלל .ואולם,
למען הסדר הטוב והשקיפות המלאה ,מפורטים בבקשה זו כלל הממשקים של הרשות מול
התאגידים הבנקאיים בשנתיים האחרונות ,כפי שאותרו בבדיקה במערכות התיעוד ברשות.
 .18באשר לאיגוד עצמו  -ברשותו של האיגוד מאגר מידע רשום אחד משנת  2001בשם "ניהול
שכר עובדים באיגוד" .מאגר זה הינו מאגר קטן ביותר ,אשר נרשם אצל רשם מאגרי מידע עוד
שנים בטרם הוקמה הרשות להגנת הפרטיות ,וענייניו ,מטבע היותו מאגר קטן ביותר ופנימי,
כלל לא נדונו ברשות לאורך השנים.

תחולתו של חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ"טי1969
 .19לאור החלטת הוועדה למתן היתרים בו"ע  122/07קרן כהן כי נציבות שירות המדינה ,ולאור
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,נראה כי במקרה זה ,לפחות באופן הפורמלי הצר ,יכול
שחלות על המבקש הוראות סעיף  4לחוק ,כפי שיפורט להלן:
 .20סעיף  4לחוק קובע כי מי שבתפקידו בשירות הציבור "היה מוסמך להחליט על פי שיקול דעתו
על הענקת זכות לאחר ,או להמליץ על הענקת זכות כאמור לא יקבל זכות מאדם שנזקק
במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה".
 .21ביחס לסמכות הרשות להעניק זכויות לאיגוד ,יובהר כי לנוכח העובדה שברשותו של האיגוד
מאגר מידע ,הרי שכאמור פורמלית לפחות ,עניינו של המאגר היה בפוטנציה תחת הפיקוח
והרגולציה של הרשות ,ומכאן כי לכאורה ניתן לטעון שבמובנו הצר סעיף  4לחוק חל בעניין.
להלן יובא פירוט באשר לתחולתו המצומצמת ביותר של סעיף  4אם בכלל יש מקום להחילו
בנסיבות הענין מתוך בחינה מהותית ולא פורמליסטית של עובדות המקרה.
מאגר המידע של האיגוד
 .22מאגר המידע הפנימי של האגוד נרשם במהלך שנת  ,2001והקשרים היחידים מול המאגר ומול
הרשות במהלך שנים אלה היו כדלקמן:
.22.1

במהלך שנת  2015עודכן במרשם שמו של מנהל המאגר.

.22.2

במהלך חודש יולי  2018במסגרת פעילות פונקציית האודיט של מחלקת האכיפה
ברשות נשלחו שאלונים לכ 200-גופים שונים במשק ,וביניהם האיגוד ,לשם
סקירת אופן יישום הוראות מסוימות בחוק הגנת הפרטיות על ידם .יצוין כי
פנייה זו אל האיגוד נעשתה על ידי צוות האודיט ,ללא כל מעורבות של המבקש
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או של המחלקה המשפטית .בהמשך לפניה ,איגוד הבנקים פנה בבקשה לבחון את
עצם הצורך לענות על השאלון נוכח העובדה כי למעשה אינו מחזיק ומעבד כל
מידע אישי ,מעבר למאגר נתוני השכר של עובדיו המועטים ,וכן בבקשה לדחיית
מועד המענה ,שהיה בעיצומם של חגי תשרי .היות והתקבלו בקשות דחייה רבות
דומות מגופים רבים נוספים ,הוחלט שהטיפול בכל בקשות הדחייה ייעשה באופן
משותף ואחיד וכך אכן היה .שאלונים אלה ,אשר בהתאם לאופן הפעולה של
פונקציית האודיט אמורים להיות מעובדים ומנותחים על ידי צוותי מיקור חוץ
מקצועיים שונים ,טרם נבדקו ברשות ולא התקבלה בעקבותיהם כל החלטה על
המשך טיפול מסוג כלשהו.
 .23חשוב להדגיש כי מדובר במאגר מידע אישי קטן ביותר ,המכיל מידע בעניינם של עובדי
האיגוד בלבד .עניינם של מאגרים מסוג זה ,לא נדון כלל על ידי הרשות ועובדיה כדבר
שבשגרה ,וזאת לנוכח גודלם המצומצם )נושאי מידע בודדים עד עשרות בודדות( לעומת
מספרם העצום של מאגרי המידע האישי }עד כדי מיליוני מאגרי מידע אישי( עליהם הרשות
אמונה .לאור זניחותו של המאגר האמור והצורך לבחון את מהותם של הדברים ולא את
היבטם הפורמלי גרידא ,עמדת המבקש היא כי עצם קיומו של המאגר האמור לא מקימה ולא
אמורה להקים תחולה לסעיף  4לחוק.

ממשקי עבודה מול האיגוד
כבר בראשית הדברים נבקש להדגיש כי המבקש לא היה בכל מהלך תפקידו הנוכחי ובוודאי
בשנתיים האחרונות בכל קשר מקצועי כזה או אחר עם איגוד הבנקים .להלן יפורטו הממשקים
חדשותיים הלא רבים שהתקיימו בין הרשות לאיגוד.
 .24ממשקי העבודה של הרשות מול איגוד הבנקים בהיותו "גורם מייצג" ,היו כדלקמן �
בעקבות אישורן בכנסת באפריל  2017ולקראת כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות
)אבטחת מידע( במאי  ,2018נדרש משרד המשפטים לטפל בהסדרת הנושא של צמצום
ומניעת רגולציה מקבילה .בהתאם ,התקבלו ברשות בקשות להכיר ברגולציה מקבילה לפי
תקנה  20לתקנות אבטחת המידע ,המאפשרת לקבוע כי מי שעמד בהוראות מסמך מנחה
בעניין אבטחת מידע או בהנחיות של רשות מוסמכת בעניין אבטחת מידע החלות עליו,
יראו אותו כמקיים את הוראות התקנות .בקשות אלה התקבלו בעיקרן מרגולטוריס
מקבילים  -אשר הם אלה שפרסמו את אותם מסמכים מנחים ,כדוגמת הפיקוח על
הבנקים ורשות שוק ההון ,וכן מהגופים המפוקחים על ידם .המחלקה המשפטית ברשות,
קיימה שיח עם בנק ישראל בעניין זה ולאחר שהושלמה הבדיקה המשווה המקצועית
הטכנולוגית על ידי אנשי אבטחת המידע ברשות ,ובתיאום עם בנק ישראל ,גיבשה טיוטת
הנחייה מתאימה אשר פורסמה להערות הציבור בסוף ספטמבר .2018
איגוד הבנקים העביר את הערותיו לטיוטת ההנחיה כאמור ביום .31.10.17
ביום  4.3.18פורסם נוסח סופי של ההנחיה.
בהנחיה הסופית נקבע ,לבקשת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ,כי ההתייחסות לתקנה
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 15תיבחן בהמשך בשים לב לפרסום הוראות מעודכנות בעניין זה מצד המפקח על
הבנקים .עם פרסום הוראת ניהול בנקאי תקין ביום  9.10.18בעניין זה על ידי המפקח על
הבנקים ,פנו בימים אלה בנק ישראל ואיגוד הבנקים למחלקה המשפטית ברשות בבקשה
לעדכן את ההנחיה בהתאם לנוהל המעודכן האמור .הפנייה האמורה טרם נדונה.
יצוין ,כי הנחיות דומות הנוגעות לתחולת התקנות ,פורסמו גם ביחס לחברות מנהלות
ומבטחים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון ,חברי בורסה שאינם בנקים וכפופים
לתקנון הבורסה וארגונים נוספים המוסמכים לפי התקן המקצועי הבינלאומי 180
.27001
 .25חשוב להדגיש כי הטיפול בפניית איגוד הבנקים התנהל במחלקה המשפטית ברשות בשיתוף
פעולה עם בנק ישראל ,שהוא הרגולטור של המגזר הבנקאי ולא הרשות ,וכי החלת התקנות
בהתחשב ברגולציה מקבילה על כלל הבנקים ,הינה אינטרס ציבורי מובהק ,תואם את
החלטות הממשלה בסוגיה ואף הייתה חלק מהתחייבויות שלקחו על עצמם הרשות ומשרד
המשפטים בדיונים שהתקיימו בנוגע לתקנות בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,טרם
אישורן.
 .26הצעת חוק לתיקון מס'  13לחוק הגנת הפרטיות עוסק בעיקרו בהוספת ועדכון סמכויות רשם
מאגרי המידע על פי חוק הגנת הפרטיות .בעקבות אישור הצעת החוק בקריאה ראשונה
בכנסת במרץ  ,2018פנו בסמוך לאחר מכן גורמים שונים החברים בהתאחדות התעשיינים
)ההתאחדות עצמה ,אגוד חברות הביטוח ,התאחדות המלונות ואגוד הבנקים( בבקשה לקיים
פגישה בנושא .היות והצעת החוק האמורה ,לא מקודמת בשל קשיים מצד משרד רוה"מ
ודיונים פנימיים במשרד המשפטים ,המחלקה המשפטית לא מצאה בזמנו טעם לקיומה של
פגישה .בהתאם למדיניות הרשות לאפשר לנציגי ציבור ומגזרים שונים להשמיע את עמדתם
בנוגע לתיקוני חקיקה צפויים אמורה להתקיים בעתיד פגישה משותפת של הפונים עם
המחלקה המשפטית ברשות.
 .27בשלהי שנת  2016פרסם רשם מאגרי המידע טיוטות הנחיות להערות כלל הציבור בנושא דיוור
ישיר ושירותי דיוור ישיר ובנושא מצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה.
במסגרת זו התקבלו ברשות התייחסויות מגורמים שונים ,וביניהם גם מטעם האיגוד
) 7.11.2016 , 20.10.2016בהתאמה( .מדובר בשימועים ציבוריים כלליים ,שאינם ייחודיים
למוסדות פיננסיים ,אשר נערכו לפני כשנתיים .לכן ,היות ומדובר בפעילות שגרתית של
הרשות בפורמט קבוע ,המכוונת לכלל הציבור ,להבנת המבקש ,סעיף  4לא חל בהקשר זה.
ממשקי עבודת מול תאגידים בנקאיים
מתוקף תפקידו של האיגוד כאיגוד מקצועי של המגזר הבנקאי הנדרש לייצג את כל הבנקים
כמקשה אחת כאמור ,בין היתר בשל מגבלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים ,נראה כי אין
צורך לבחון את ממשקי העבודה של הרשות מול בנקים ספציפיים כלל .ואולם ,למען הסדר
הטוב ,מפורטים כלל הממשקים שהיו לרשות מול התאגידים הבנקאיים גופם .חשוב להדגיש
כי נוכח שולייתם של הממשקים שיפורטו להלן ביחס לכלל עבודת הרשות והעניינים
המרכזיים בהם היא עוסקת ,המבקש לא עסק בעצמו באף אחד מהם .הפירוט מסתמך על
בדיקה מקיפה ביחס לשנתיים שקדמו לבקשה זו ביחס לממשקי העבודה של כל מחלקות
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הרשות אל מול מגזר זה .הבדיקה נעשתה במערכות התיעוד הדיגיטליות של הרשות ואל מול
בעלי תפקידים ברשות ,ויש להניח כי היא מציגה תמונה מלאה לחלוטין ומרוכזת של כלל
העובדות הרלוונטיות .אם חלילה חסר פרט כלשהו ,הרי שהדבר ,כמובן ,היכו בתום לב מלא.
 .28ממשקי עבודה בלשכת ראש הרשוונ  -לא היו.

ממשקי עבודה במחלקות השוגות ברשות -
.28.1

מחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה-
 .28.1.1פורום חברות כרטיסי האשראי  -העביר הערותיו לתקנות אבטחת
המידע ביום .1.11.17
 .28.1.2קבוצת ישראכרט  -העבירה הערותיה לתקנות אבטחת המידע ביום
.31.10.17

.28.2

מחלקת אכיפה -
 .28.2.1תיק "אקטיב טרייל בע"מ"  -מדובר על אירוע אבטחת מידע אשר
במסגרתו נגנב על ידי עובד חברה לשעבר מידע אישי של לקוחות בנק
יהב שאוחסן בשרתיה של חברת אקטיב טרייל בע"מ .אירוע זה טופל גס
על ידי הפיקוח על הבנקים .מתשובת בנק יהב לדרישת הידיעות
והמסמכים שנשלחה על ידי הרשות ,עלה כי מקורו של האירוע הינו
בחברת אקטיב טרייל בע"מ ובהתאם הליך הפיקוח המשיך בחברה זו.
תוצאות הליך הפיקוח היו קביעת הפרה ביום  26.6.18לחברת אקטיב
טרייל בע"מ.
 .28.2.2תיק "דאטה רינגס"  -בעקבות פעילות אכיפה של הרשות לפני כשלוש
שנים נסגרה חברת "דאטה רינגס  -איסוף נתונים בע"מ" ,וזאת לאחר
שנמצאה סוחרת במידע אישי בניגוד לחוק הגנת הפרטיות .כיוון
שהמידע שאספה "דאטה רינגס" באופן לא חוקי המשיך להיות בשימוש
של חברות אחרות במשק שרכשו ממנה את המידע ,פנתה הרשות
בהודעה אחידה לכלל לקוחות החברה )כ 1,500-לקוחות( ,ציינה בפניהם
כי אחזקה ושימוש במידע אינו חוקי וכי יש להפסיק להשתמש בו
ולבערו .בהמשך בוצעו פעולות בדיקה מדגמיות אצל כמה עשרות
מלקוחות העבר של "דאטה רינגס" ,וביניהם בנק אוצר החייל ,לבחינת
אופן הביעור ואי-השימוש במידע האסור בשימוש .בבדיקה שבוצעה
בבנק אוצר החייל ביום  27.9.16לבחינת אופן ביעור המידע שנרכש
מחברת דאטה ריכגס  -נמצאו ליקויים בהליך הביעור וביום 9.11.16
ניתנו לבנק הנחיות לתיקון ליקויים בהליך הביעור ,אשר בוצעו במלואן.
 .28.2.3בנק ירושלים  -בעקבות פריצה שבוצעה לאתר האינטרנט "מסחר
בבורסה  -ירושלים ברוקראז'" נבדקו רמת אבטחת המידע במערכות
7

בנק ירושלים ויישום נוהלי אבטחת המידע בבנק .נמצא כי במועד
הפריצה לאתר האינטרנט האמור לא קייס הבנק את חובת אבטחת
המידע המוטלת עליו בחוק הגנת הפרטיות ,ובשל כך נקבעה ביום
 21.6.17הפרה.
 .28.2.4לאומי קארד  -המדובר באירוע מחודש נובמבר  2014אשר ליבתו
פלילית וענינו ניסיון סחיטה של החברה הנדונה ועל כן טופל רובו ככולו
על ידי משטרת ישראל .במסגרת האירוע גנב עובד חברת לאומי קארד
מידע מהחברה ,אשר כלל מאות אלפי רשומות של נתונים אישיים אודות
לקוחותיה ,ועל כן ,בתום החקירה המשטרתית בפעילות מתואמת
ומשותפת עם הפיקוח על הבנקים נבדקה על ידי הרשות רמת אבטחת
המידע ויישום נוהלי אבטחת המידע בחברה .בפיקוח שנערך ביום
 26.2.15עלה כי החברה הפרה את חובות אבטחת המידע המוטלות עליה.
בנוסף נדרשה החברה לבצע פעולות מתקנות ליישום רמת האבטחה
הנדרשת .קביעת ההפרה הפורמלית הוצאה רק ביום  23.3.17לנוכח
מעורבותם של גופים נוספים  -משטרת ישראל ,הפיקוח על הבנקים,
ומערך הסייבר במשרד ראש הממשלה והצורך שעלה בעקבות כך לאפשר
לכל גוף לסיים את הבדיקה שהתקיימה על ידו ,ללא חשש לפגיעה
פוטנציאלית או שיבוש ההליכים המתקיימים על ידו.
.28.3

מחלקת קשרי ציבור וממשל  /רישום מאגרים -
 .28.3.1בנק ירושלים ,רישום מאגר בשם " רשימת אנשים קשורים" .5.6.17 -
 .28.3.2בנק יהב ,רישום מאגר בשם " הקלטות שיחות למוקד" .29.1.18 -
 .28.3.3בנק הפועלים ,בקשת רישום מאגר "דן חסכן" הוגשה בתאריך
 , 18/12/2012ולאור פרטים חסרים שהתבקשו בקשת הרישום הושהתה
עד לקבלת הפרטים .ביום  9.8.16הוגשה ע"י בנק הפועלים בקשה לשנות
את שם מנהל המאגר וזו נענתה כי המאגר טרם נרשם ועל מנת לטפל
בבקשת הרישום נדרשת השלמת פרטים כאמור .עד מועד זה לא הועברו
פרטים משלימים.
 .28.3.4כאמור לעיל ,ביום  18.6.2001נרשם לאיגוד הבנקים מאגר לניהול שכר
עובדי האיגוד .ביום  4.3.15עודכן שמו של מנהל המאגר.

יצוין ,כי במהלך השנתיים האחרונות טופלו ברשותכ� 3000בקשות רישום ועדכון רישום
מאגרי מידע.
 .29יודגש כי לקורא שאינו בקיא בעבודת הרשות ,הממשקים שפורטו בהרחבה בבקשה זו,
עלולים לצייר תמונה שגויה של ממשקים אינטנסיביים .חשוב ביותר להביט על עבודת
המבקש והרשות בכללותה ,אשר מטבע הדברים לא מוצגת במסמך זה לפרטיה .לו היתה
מוצגת עבודת הרשות בכללותה ,היה נהיר וברור כי הממשקים שפורטו בבקשה זו מהווים
חלק זניח שאינו מרכזי בעבודת המבקש והרשות .עבודת הרשות ב כללותה הינה בהיקפים
גדולים הרבה יותר ,ומתייחסת להיבטים רוחביים שונים של מאות אלפי גופים המחזיקים
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ומנהלים מיליוני מאגרי מידע .במסמך זה הוצגו מטבע הדברים האינטראקציות הבודדות
הרלבנטיות לבקשה ,מביו אינספור האינטראקציות המתקיימות עם הרשות על ידי גורמים
שונים ,בכל התחומים והפעילויות אותן היא מקיימת ,טיפולה בכלל ההיבטים והעניינים
עליהם היא אמונה ,ואלפי הפניות והסוגיות אשר מטופלות בה לאורך השנים .המצב העובדתי
הינו שהנגיעה של המבקש והרשות באיגוד ובמגזר הבנקאי הינם שוליים ואינם מהווים
מרכיב משמעותי ומיוחד בעבודת הרשות.
טעמים לקיצור תקיפי? הצינון
 .30למרות תחולתו הפורמלית לכאורה של סעיף  4לחוק ,ובין היתר בהסתמך על חוות הדעת
המשפטית של לשכת היועצת המשפטית של משרד המשפטים ,המבקש סבור כי בנסיבות
המקרה ,יש מקום לקצר משמעותית את תקופת הצינון ,וזאת על ידי מתן היתר לתקופת צינון
של  3חודשים מאז החל המבקש בצינון פנימי ,אשר חלפו זה מכבר .זאת ,מן הטעמים הבאים:
פגיעה במראית עיו וטוהר המידות
 .31ביחס לרישום מאגר המידע של איגוד הבנקים ,הרי שכאמור לעיל ,מדובר במאגר מידע קטן
ביותר ופנימי ,אשר הרשות כלל לא עסקה בעניינו ,ואשר ניהולו נובע מעצם היותו של האיגוד
מעסיק ,ככל מעסיק אחר במשק ,ולא קשור כלל לליבת פעילותו של האיגוד .ודאי שאין כל
יסוד להניח כי העובדה שברשות האיגוד מאגר מידע זה אודות עובדיו ,היא שהביאה להצעה
להימנות על המועמדים לתפקיד או לבחירה.
 .32ביחס לייצוג הבנקים על ידי האיגוד ,הרי שבנסיבות בהן קיימים רגולטורים ייעודיים
המפקחים על המגזר הבנקאי ,האמונים על הסדרת פעילותו ,מקיימים עימו קשר הדוק ורציף
ומוציאים בענייניו הוראות ,הנחיות והיתרים לרבות בתחום הניהול והשימוש במידע המצוי
בידיהם ,ספק אם נפגעת מראית העין לגבי טוהר המידות בשירות הציבורי .וכאמור הרשות
הינה גורם המפקח פוטנציאלית על כלל מאגרי המידע האישי הדיגיטליים במשק ,אשר מאגרי
הבנקים מהווים חלק מזערי ביותר מתוכם.
 .33כמו כן ,לא ניתן לומר כי בנסיבות המקרה דנן קיים חשש שמא נוצלה משרתו הציבורית של
המבקש לקידום עניינו לבחירתו כמנכ"ל איגוד הבנקים ,זאת ,שכן למבקש הוצע להתמיין
למשרה זו ,ומיד עם הסכמתו להתמיין נמנע המבקש מלעסוק בכל עניין הקשור לתאגידים
בנקאיים.
 .34כמו כן ,בכוונת המבקש לכבד ולקיים את האיסורים הקבועים בסעיפים  2ו 3-לחוק,
המגבילים את המגעים העתידיים שיהיו למבקש עם הרשות .גם בכך יש כדי להניח יסוד מעשי
לצמצום החשש לפגיעה בטוהר המידות ,ככל שקיים ,ולתמוך בכלל השיקולים לקיצור תקופת
הצינון .ר' ו"ע  1046/06רונן נ' נציבות שירות המדינה ,בסעיף  9להחלטה )פורסם בנבו,
.(9.1.06
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היקף הסמכות בשירות הציבור
 .35כאמור לעיל ,למגזר הבנקאות ,שהינו נישה ספציפית ומובחנת במשק הישראלי ,ישנם
רגולטורים ייעודיים האמונים על אסדרת פעילותו .לרגולטורים אלה קשר הדוק,
אינטראקציה קבועה ,מתן הוראות והנחיות ,היתרים והגבלות הנוגעים לליבת עיסוקיו ולכלל
התנהלותו ,לרבות ניהול המידע האצור במאגריו ,שימושיו ,אבטחת המידע האמור וכיו"ב.
רגולטורים אלה הינם  :בנק ישראל )בדגש על הפיקוח על הבנקים( ; רשות ניירות ערך ; רשות
שוק ההון ביטוח וחסכון; הממונה על ההגבלים העסקיים ורשויות פיננסיות וכלכליות
נוספות .ממשקי העבודה הישירים של הרשות להגנת הפרטיות ,כרגולטור רוחבי כלל משקי,
עם מגזר הבנקאות אינם נוגעים לליבת עיסוקיו של המגזר .לאור האמור ,הרי שהיקף סמכותו
של המבקש ביחס לבנקים ופעילותם המשמעותית הינו מזערי וזניח.
 .36זאת ועוד ,הרי שלנוכח העובדה כי קיימים רגולטורים ייעודיים למגזר הבנקאי ,הרי שעל פי
רוב קבלת החלטה ביחס למגזר הבנקאי מלווה על ידם  ,ונעשית בתיאום מול הרגולטור
הרלוונטי ,ומכאן כי גם היקף סמכותו בפועל של המבקש ביחס למגזר זה הינו מצומצם
ומתקיימת לרוב ,מעצם הנוהג המקובל לתיאום רגולטורי ,בקרה כפולה על הסוגיות.
 .37עוד יצוין * ,כי כאמור לעיל ,מפקחת הרשות על כלל הגופים המחזיקים במאגרי מידע אישי
דיגיטליים במדינת ישראל )מאות אלפי גופים המחזיקים ומנהלים מיליוני מאגרים( ,ולא
סביר כי המבקש יידרש להימנע מלעבוד בכל גוף אשר ברשותו מאגר מידע אישי דיגיטלי
למשך זמן רב ממועד פרישתו.
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סיכום
 .38לסיכום ,לכאורה פורמלית תלות על המבקש הוראות סעיף  4לחוק .יחד עם זאת ,לאור
העובדה כי המבקש כלל לא עסק בתחום המגזר הבנקאי החל מחודש מאי  ,2018וכן לאור
ממשקי העבודה המצומצמים ביותר שהיו לרשות מול איגוד הבנקים לאורך תקופת העסקתו
של המבקש כראש הרשות ואף הם היו כחלק משגרת העבודה ,ולאור העובדה שהמבקש נמצא
לקראת סיום כהונתו הקצובה וכי ההיתר המבוקש הינו למשרה בגוף מייצג ,נראה כי קיימים
טעמים מובהקים המצדיקים קיצור תקופת הצינון הקבועה בחוק ומתן היתר להעסקת
המבקש ,כמבוקש.
 .39לאור האמור ,מתבקשת הוועדה הנכבדה לקבוע כי אין מניעה לאפשר למבקש ,המתעתד
לסיים את העסקתו במשרד המשפטים בתחילת ינואר  ,2019לשמש כמנכ"ל איגוד הבנקים
החל מה 20-בינואר .2019
 .40בקשה זו על תכניה ולוחות הזמנים המפורטים בה מוגשת על דעת וללא התנגדות נציבות
שירות המדינה.
 .41בהתאם לתקנה  6בתקנות שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( )סדרי דין בוועדה(,
התשל"א ,1971-מתבקשת הועדה הנכבדה לדון בבקשה ולהחליט בה על יסוד החומר בכתב
שהובא בפניה ובהיעדרם של המבקש ונציג נציבות שירות המדינה )המשיבה(.
 .42לבקשה זו מצורפת אף חוות דעת של הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים מיום 14/10/18
התומכת בבקשה זו על נימוקיה.

יי
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תאריך
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תצהיר

אני החתום מטה ,אלון בכר ת.ז ,027870989 .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
אני מאשר כי העובדות הכלולות בבקשתי למתן היתר לפי סעיף )4ג( לחוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ"ט ,1969-הן אמת.

חתימה^�'^

תאריך

אישיר
הנני מאשר בזאת כי ביום  ,9.12.18הופיע בפני ,עו"ד אסא קלינג ,מר אלון בכר ,ת.ז.
 ,027870989המוכר לי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

אסא קןלינג^ג^/
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
לשכת היועצת המשפטית למשדד המשפטים
ירושלים ,ה' חשוך תשע"ט
? 14אוקטובר 2018
מס' מכתב027-99-2018-010063 :
תיק  :אלון בכר -ראש הרשות להגנת
הפרטיות
)בתשובה נא לציין מס' מכתבנו(
לכבוד
עו"ד רון דול
היועץ המשפטי
נציבות שירות המדינה

הנדון :בקשה למתו היתר או פטור מהגבלות לאהד פרישה
 .1חוות דעת זו עניינה בקשתו של עו"ד אלון בכר )להלן :המבקש(  ,והיא מוגשת בהתאם להוראת
סעיף  43.633לתקשי"ר.
 .2המבקש מעוניין לשמש ,לאחר פרישתו מתפקידו בשירות המדינה ,כמנכ"ל איגוד הבנקים בישראל
)ע"ר( )להלן ; האיגוד(.
 .3החל מיום  , 9.10.2013מכהן המבקש כראש הרשות להגנת הפרטיות )להלן :הרשות( .בהתאם
להחלטת ממשלה מס'  ,4470תקופת הכהונה שנקצבה לתפקיד זה היכה  6שנים.
 .4יצוין ,כי המבקש משמש ,מתוקף תפקידו כרשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-
) 1981להלן  :ההוק להגגת הפרטיות( וכן כרשם נתוני אשראי ומידע על עוסקים לפי חוק שירות
נתוני אשראי תשס"ב , 2002 -וכרשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית תשס"א.2001 -
רקע כללי לעבודת הרשות
 .5מתוקף תפקידה של הרשות כגורם האמון על ההסדרה  ,הפיקוח ועל אכיפת הוראות בחוק הגנת
הפרטיות ,פועלות ברשות  4מחלקות  -מחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה ,מחלקת אכיפה ,מחלקת
קשרי ציבור וממשל ומחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות.
 .6תחומי העיסוק של הרשות הס רבים ומשתרעים על מגוון רחב של נושאים ,לרבות רישום מאגרי
מידע ,קידום יוזמות חקיקה הנוגעות לתחום הגנת המידע האישי והפרטיות ,פרסום הנחיות שוק
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כלליות למשק ביחס להפעלת סמכיותיה של הרשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות  ,פעולות הדרכה
והסברה ופעולות אכיפה מנהליות ופליליות ,על גופים פרטיים ,עסקיים וציבוריים בישראל
המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי.
 .7בהקשר זה יודגש ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,ההגדרה של מאגר מידע חינה
כדלקמן .-
"אוסף נתיני מידע ,המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב .למעט -
) (1אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או) (2אוסף הכולל רק שט .מעו ודרכי
התקשרות ,שכשלעצמו אינו יוצר איפיוו ש>ש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם
כלולים בו ,ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו איו אוסף נוסף":
 .8למעשה ,מהווה הרשות רגולטור רוחבי כלל משקי אשר לו סמכות פיקוח ,באופן פוטנציאלי ,על
כלל הגופים במשק אשר ברשותם מאגרי מידע אישי דיגיטליים.
 .9במסגרת תפקידה של הרשות ,פועלת בה מחלקת אכיפה ,אשר כוללת יחידת פיקוח מנהלית
הכוללת מפקחים אשר הוסמכו על ידי המבקש בתפקידו כראש הרשות ,ואשר בהפעלת סמכותם
רשאים לדרוש ידיעות ומסמכים  ,להיכנס לכל מקום שיש יסוד סביר להניח כי מופעל בו מאגר
מידע אישי אם שוכנעו כי הדבר דרוש לשם הבטחת ביצוע חוק זה וכדי למנוע עבירה על הוראותיו,
ואף להטיל קנס מנהלי.
.10במהלך חודש מאי  ,2018קיבל המבקש פנייה מקדמית מנציגי צוות מקצועי חיצוני לאיגוד שהוקם
לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל הארגון ,בבקשה כי יימנה על האנשים שמועמדותם תישקל
ותיבחן לתפקיד האמור .המבקש השיב בחיוב לפנייה.
.11לאור האמור ,עדכן המבקש את מנהלת המחלקה המשפטית ברשות ,עו"ד גילי בסמן ריינגולד,
בדבר הפנייה האמורה ,והחליט כי במידה ויונח על שולחנו עניין הנוגע באופן ישיר לתאגידים
בנקאיים ,המבקש יימנע מלטפל בו ,ויעביר את הפניה למחלקה המשפטית אשר תעביר את הפניה
לגורם אחר רלוונטי ברשות .במהלך חודש אוגוסט  2018כאשר התקדמו תהליכי המיון והבחינה ,
הועלתה החלטת המבקש גם על הכתב ונמסרה למשמורת אצל מנהלת המחלקה המשפטית.
.12כעת ,עם גיבוש רשימת המועמדים הסופיים לאיוש משרת מנכ"ל איגוד הבנקים ,פנה המבקש
לוועדה למתן היתרים ופטורים לקבלת היתר לשמש כמנכ"ל איגוד הבנקים מיד עם פרישתו מן
השירות ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( התשכ"ט1969 -
)להלן :חוק הצינון(.
איגוד הבנקים בישראל )ע"ר(
 .13על מנת להניח תמונה ברורה לתחולתו של חוק הצינון בעניינו של המבקש ,נעמוד תחילה על מהותו
של הגוף בו מעוניין המבקש לשמש כמנכ"ל:
?.14איגוד הבנקים בישראל הינו ארגון הגג של המגזר הבנקאי בישראל .הוא הוקם על ידי המגזר
הבנקאי במטרה לקיים דיאלוג אפקטיבי בנושאים כלל מערכתיים עם רשויות המדינה ועם
הסביבה הציבורית והפרטית .באיגוד חברות כל הקבוצות הבנקאיות הישראליות ,בנקים עצמאיים
וחלק ניכר מהבנקים הפעילים בישראל.
 .15מטרות הארגון הרשמיות הינן קידום האינטרסים המקצועיים של המוסדות הבנקאיים בישראל,
ותחום פעילותו ,כך בהתאם למסמכי רשם העמותות ,הינו "איגודים מקצועיים".

רחי צלאח א-דין  29ת.ד  49029ירושלים מיקוד  91490טלפון  ,02-6466650פקס 02-6467023

.16במסגרת זו ,פועל האיגוד במטרה לקדם את ענייניו הכלליים הרוחביים של המגזר הבנקאי ,כאשר
פעילותו מתמקדת  ,מעבר לפעילות מחקר ,הפצת מידע לציבור והדרכה בתחומי ההסדרה והכלכלה
ובייצוג כלל הבנקים )כמקשה אחת( מול בנק ישראל ,הכנסת וגורמים נוספים.
 .17לנוכח העובדה שמדובר בעמותה רשומה ,הבנקים אינם "בעלי מניות" באיגוד ,והאיגוד מחויב
לפעול אך ורק בהתאם למטרותיו המוצהרות ,ואיך באפשרותו לייצג בנק ספציפי כזה או אחר.
.18נשיא האיגוד נכון למועד זה ,הינו דוד ברוט ,יו"ר בנק לאומי ,אולם ממידע שנמסר לנו על ידי
המבקש ,נשיאי האיגוד ונושאי תפקידים נוספים בוועד המנהל שלו מתחלפים מעת לעת ,ואין בכך
כדי להסיק כי האיגוד פועל לטובת קידום האינטרסים של בנק זה או אחר.
 .19יובהר ,כי לעמדתנו ,מתוקף תפקידו של האיגוד כאיגוד מקצועי של המגזר הבנקאי הנדרש לייצג
את כל הבנקים כמקשה אחת כאמור ,בין היתר בשל מגבלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים ,לא
נדרשנו לבחון את ממשקי העבודה של הרשות מול בנקים ספציפיים כלל .ואולם ,למען הסדר
הטוב ,מצ"ב כנספח אי כלל הממשקים של הרשות מול התאגידים הבנקאיים בשנתיים האחרונות
ואף מעבר לכך.
 .20ממידע שמסר לנו המבקש ,ברשותו של האיגוד מאגר מידע אישי רשום אחד משנת  2001בשם
"ניהול שכר עובדים באיגוד" .מאגר זה הינו מאגר קטן ביותר ,אשר נרשם אצל רשם מאגרי מידע
עוד שנים בטרם הוקמה הרשות להגנת הפרטיות ,וענייניו ,מטבע היותו מאגר קטן ביותר ופנימי,
כלל לא נדונו ברשות לאורך השנים.
תחילתו של חוק הצינוו
 .21לאור החלטת הוועדה למתן היתרים בו"ע  122/07קרן כהן נ' נציבות שירות המדינה ,ולאור הנחיית
היועץ המשפטי לממשלה מיום ) 16.7.2012כפי שעודכנה בחודש אוגוסט  (2015שמספרה 1.1711
)להלן :הנחיית היועץ(  ,אנו סבורים כי במקרה דנן חלות על המבקש הוראות סעיף  4לחוק הצינון,
כפי שיפורט להלן :
.22סעיף  4לחוק הצינון קובע כי מי שבתפקידו בשירות הציבור "היה מוסמך להחליט על פי שיקול
-

דעתו על הענקת זכות לאחר ,או להמליץ על הענקת זכות כאמור לא יקבל זכות מאדם שנזקק
במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה".
.23לאור האמור ,ובמטרה לבחון האם סעיף  4לחוק הצינון חל בעניינו של המבקש ,יש לבחון האס
היה בסמכותה של הרשות אשר המבקש עמד בראשה להעניק זכויות לאיגוד ,או לגופים אותם הוא
מייצג.
 .24ביחס לסמכותה של הרשות להעניק זכויות לאיגוד ,יובהר כי לנוכח העובדה שברשותו של האיגוד
מאגר מידע  ,הרי שפורמלית לפחות ,עניינו של המאגר היה תחת הפיקוח והרגולציה של הרשות,
ומכאן כי לכאורה סעיף  4חל בעניינו של המבקש.
.25ממידע שמסר לנו המבקש ,המאגר הוקם במהלך שנת  ,2001והקשרים היחידים מול המאגר ומול
הרשות במהלך שנים אלה היו כדלקמן:
א.

במהלך שנת  2015עודכן שמו של מנהל המאגר.

ב.

במהלך חודש יולי  2018במסגרת פעילות האודיט של מחלקת האכיפה ברשות נשלחו
שאלונים לכ 200-גופים שונים במשק ,וביניהם האיגוד ,לבחינת אופן יישום הוראות
מסוימות בחוק הגנת הפרטיות .איגוד הבנקים פנה באמצעות יועצו המשפטי בבקשה
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לבחון מחדש את עצם הצורך לענות על השאלון נוכח העובדה כי למעשה אינו מחזיק
ומעבד מידע אישי ,מעבר למאגר נתוני השכר של עובדיו המועטים ,וכן בקשה לדחיית
מועד המענה .היות והמועדים למענים של מאות הגופים דלעיל נקבעו במהלך חגי תשרי
והתקבלו בקשות דחייה דומות מגופים רבים נוספים ,הוחלט שהטיפול בכל בקשות
הדחייה ייעשה באופן משותף ואחיד .שאלונים אלה ,אשר אמורים בהתאם לאופן הפעולה
של יחידת האודיט להיות מעובדים ומנותחיס על ידי צוותי מיקור חוץ מקצועיים שונים,
טרם נבדקו ברשות ולא התקבלה בעקבותיהם כל החלטה על המשך טיפול.
.26לאור האמור לעיל ,נראה כי סעיף  4חל בעניינו של המבקש ,ואולם ,חשוב לציין כי מדובר במאגר
מידע אישי קטן ביותר ,המכיל מידע בעניינם של עובדי האיגוד בלבד .עניינם של מאגרים מסוג זה,
לא נדון כלל על ידי הרשות כדבר שבשגרה ,וזאת לנוכח גודלם המצומצם )נושאי מידע בודדים עד
עשרות בודדות( לעומת ההיקף העצום של מאגרי המידע האישי המשמעותיים עליהם היא אמונה.
.27ביחס לסמכותה של הרשות להעניק סמכויות לכלל הבנקים ,ולהיותו של איגוד הבנקים
"גורם מייצג" בעניינה ,הרי שסעיף  4חל בעניינו של המבקש ככל שנעשתה פנייה על ידי האיגוד
מטעמם של הבנקים.
 .28ממידע שמסר לנו המבקש ,ממשקי העבודה של הרשות מול איגוד הבנקים בהיותו "גורם מייצג",
היו כדלקמן :

א.

בעקבות ולקראת כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( במאי ,2018
נדרש משרד המשפטים לטפל בהסדרת הנושא של רגולציה מקבילה .בהתאם ,התקבלו
ברשות בקשות להכיר ברגולציה מקבילה לפי תקנה  20לתקנות אבטחת המידע,
המאפשרת לקבוע כי מי שעמד בהוראות מסמך מנחה בעניין אבטחת מידע או בהנחיות
של רשות מוסמכת בעניין אבטחת מידע החלות עליו ,יראו אותו כמקיים את הוראות
התקנות .בקשות אלה התקבלו בעיקרן מרגולטורים מקבילים  -אשר הם אלה שפרסמו
את אותם מסמכים מנחים  ,כדוגמת הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון ,וכן מהגופים
המפוקחים על ידם.
איגוד הבנקים העביר למחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה את הערותיו לטיוטת ההנחיה
שגיבשה המחלקה המשפטית ברשות לאחר שהושלמה הבדיקה המקצועית הטכנולוגית על
ידי אנשי אבטחת המידע האמונים על התחום.
ביום  4.3.18פורסם נוסח סופי של ההנחיה.
בהנחיה זו נקבע ,בין היתר ,לבקשת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ,כי ההתייחסות
לתקנה  15תיבחן בהמשך בשים לב לפרסום הנחיות חדשות בעניין זה מצד המפקח על
הבנקים .עם פרסום הוראת ניהול בנקאי תקין ביום  9.10.18בעניין זה על ידי המפקח על
הבנקים  ,פנו בימים אלה בנק ישראל ואיגוד הבנקים למחלקה המשפטית ברשות בבקשה
לעדכן את ההנחיה בהתאם לנוהל המעודכן האמור .הפנייה האמורה טרם נדונה.
יצוין ,כי הנחיות דומות פורסמו גם ביחס לחברות מנהלות ומבטחים המפוקחים על ידי
רשות שוק ההון ,חברי בורסה שאינם בנקים וכפופים לתקנון הבורסה וארגונים נוספים
המוסמכים לפי תקן .180 27001
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ב.

בעקבות אישור תיקון  13לחוק הגנת הפרטיות בקריאה ראשונה בכנסת במרץ  2018פנו
בסמוך לאחר מכן גורמים שונים החברים בהתאחדות התעשיינים )ההתאחדות עצמה,
אגוד חברות הביטוח ,התאחדות המלונות ואגוד הבנקים( בבקשה לקיים פגישה בנושא.
היות והצעת החוק האמורה לא מקודמת בשל קשיים מצד משרד רוה"מ ודיונים פנימיים
במשרד המשפטים  ,המחלקה המשפטית לא מצאה בזמנו טעם לקיומה של פגישה .לאור
הפצרות חוזרות ונשנות ובהתאם למדיניות הרשות לאפשר לנציגי ציבור ומגזרים שונים
להשמיע את עמדתם בנוגע לתיקוני חקיקה צפויים אמורה להתקיים בנושא בעתיד פגישה
משותפת על ידי המחלקה המשפטית ברשות.

ג.

בשלהי שנת  2016פרסם רשם מאגרי המידע טיוטות הנחיות להערות כלל הציבור בנושא
דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ובנושא במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי
עבודה .במסגרת זו התקבלו ברשות התייחסויות מגורמים שונים ,וביניהם גם מטעם
האיגוד ) 7.11.2016 , 20.10.2016בהתאמה(.מדובר בשימועים ציבוריים כלליים ,שאינם
ייחודיים למוסדות פיננסיים ,אשר נערכו לפני כשנתיים.

 .29מן האמור בסעיף .28א עולה ,כי היה בסמכותה של הרשות להעניק זכויות לבנקים בהיותם
מיוצגים על ידי איגוד הבנקים .ואולם ,חשוב לציין ,כי פניית איגוד הבנקים נעשה בשיתוף פעולה
עם בנק ישראל ,שהוא הרגולטור על הבנקים ולא הרשות ,וכי החלת התקנות בהתחשב ברגולציה
מקבילה על כלל הבנקים ,הינה אינטרס ציבורי ואף היתה חלק מהתחיבותו של משרד המשפטים
בדיונים שהתקיימו בנוגע לתקנות בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
.30ביחס לאמור בסעיף .28ג  ,הרי שכאמור לעיל ,מדובר בהנחיות שפורסמו ביחס לכלל הציבור ,ואשר
חלפו כשנתיים ממועד קבלתם.
.31עוד יצוין ,כי לנוכח העובדה שלא קוימו פגישות ביחס לאמור בסעיף .28ב לעיל ,לא מצאנו כי סעיף
 4חל לעניין זה.
עמדת המשרד ביחס לקיצור תקופת הצינון
.32למרות תחולתו של סעיף  4לחוק הצינון ,אנו סבורים כי בנסיבות המקרה ,יש מקום לקצר את
תקופת הצינון ,וזאת על ידי מתן היתר לתקופת צינון של  3חודשים מאז החל המבקש בצינון
פנימי ,אשר חלפו זה מכבר ,כך שהמבקש יוכל לעבור ולשמש כמנכ"ל איגוד הבנקים במועד
המבוקש על ידו ולא לפני קבלת החלטה על ידי הוועדה למתן היתרים .זאת ,מן הטעמים הבאים :

פגיעה במראית עיו וטוהר המידות-
.33ביחס לקיומו של מאגר מידע אצל איגוד הבנקים ,הרי שכאמור לעיל ,מדובר במאגר מידע שולי,
אשר הרשות כלל לא עסקה בעניינו ,ואשר ניהולו נובע מעצם היותו של האיגוד מעסיק ,ככל מעסיק
אחר במשק ,ולא קשור לליבת פעילותו של האיגוד .ודאי שאין כל יסוד להניח כי העובדה שברשות
האיגוד מאגר מידע אודות עובדי הארגון ,היא שהביאה לבחירה במועמד.
.34ביחס לייצוג הבנקים על ידי האיגוד ,הרי שבנסיבות בהן קיימים רגולטורים ייעודיים המפקחים
על המגזר הבנקאי ,אמונים על הסדרת פעילותו ,מקיימים עימו קשר הדוק ורציף ומוציאים בעניניו
הוראות  ,הנחיות והיתרים לרבות בתחום הניהול והשימוש במידע המצוי בידיהם ,ספק אס נפגעת
מראית העין לגבי טוהר המידות בשירות הציבורי .לכך יש להוסיף ,כי הרשות הינה גורם המפקח
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על כלל הגופים אשר ברשותם מאגרי מידע דיגיטליים ,מדובר על מאות אלפי גופים המחזיקים או
מעבדים מאגרי מידע אישי דיגיטליים ,אשר הבנקים מהווים חלק מזערי מתוכם.
.35כמו כן ,לא ניתן לומר כי בנסיבות המקרה דנן קיים חשש שמא נוצלה משרתו הציבורית של
המבקש לקידום עניינו לבחירתו כמנכ"ל איגוד הבנקים ,זאת  ,שכן למבקש הוצע להתמיין למשרה
זו ,ומיד עם הסכמתו להתמיין נמנע המבקש מלעסוק בכל עניין הקשור לתאגידים בנקאיים.
.36עוד יצוין ,כי ייצוג איגוד הבנקים ביחס לתחולת התקנות מול הרשות כאמור בסעיף .28א וסעיף
.28ג ,התרחש בעיקרו לפני הפנייה הראשונית אל המבקש כך שאין חשש מפני פגיעה במראית עץ
ובטוהר המידות.
היקף הסמכות בשירות הציבור-
.37כאמור לעיל ,למגזר הבנקאות ,שהינו נישה ספציפית ומובחנת במשק הישראלי ,ישנם רגולטורים
ייעודיים האמונים על אסדרת פעילותו .לרגולטורים אלה קשר הדוק ,אינטראקציה קבועה ,מתן
הוראות והנחיות ,היתרים והגבלות הנוגעים לליבת עיסוקיו ולכלל התנהלותו ,לרבות ניהול המידע
האצור במאגריו ,שימושיו ,אבטחת המידע האמור וכיו"ב .רגולטורים אלה הינם :בנק ישראל
)בדגש על הפיקוח על הבנקים(; רשות ניירות ערך ; רשות שוק ההון ביטוח וחסכון; הממונה על
ההגבלים העסקיים ורשויות פיננסיות וכלכליות נוספות .ממשקי העבודה הישירים של הרשות
להגנת הפרטיות ,כרגולטור רוחבי כלל משקי ,עם מגזר הבנקאות אינם נוגעים לליבת עיסוקיו של
המגזר .לאור האמור ,אנו סבורים כי היקף סמכותו של המבקש ביחס לבנקים הינו מזערי.
.38זאת ועוד ,הרי שלנוכח העובדה כי קיימים רגולטורים ייעודיים למגזר הבנקאי ,הרי שעל פי רוב
קבלת החלטה ביחס למגזר הבנקאי מלווה על ידם ,ונעשית בתיאום מול הרגולטור הרלוונטי,
ומכאן כי גם היקף סמכותו בפועל של המבקש ביחס למגזר זה הינו מצומצם ומתקימת לרוב,
מעצם הנוהג המקובל לתיאום רגולטורי ,בקרה כפולה על הסוגיות.
.39עוד יצוין ,כי כאמור לעיל ,מפקחת הרשות על כלל הגופים המחזיקים במאגרי מידע אישי
דיגיטליים במדינת ישראל )מאות אלפי גופים המחזיקים ומנהלים מאגרים( ,ולא סביר כי המבקש
יידרש להימנע מלעבוד בכל גוף אשר ברשותו מאגר מידע אישי דיגיטלי למשך שנה ממועד פרישתו.
 .40לסיכום  ,עמדתנו היא כי לאור תפקידו של המבקש ,חלות עליו הוראות סעיף  4לחוק הצינון .יחד
עם זאת ,לאור העובדה כי המבקש כלל לא עסק בתחום המגזר הבנקאי החל מחודש מאי  , 2018וכן
לאור ממשקי העבודה המצומצמים שהיו לרשות מול איגוד הבנקים לאורך תקופת העסקתו של
המבקש כראש הרשות ,עמדתנו היא כי אין מניעה לאפשר למבקש לשמש כמנכ"ל איגוד הבנקים
מיד עם פרישתו משירות המדינה.
 .41לקבלת עמדתכם בהקדם נודה.
בברכה ,

יתיו� אירכבך ,עו"ד
ליאור ז
עוזרת ליועצת המשפטית למשרד
העתק:
מר אלון בכר -ראש הרשות להגנת הפרטיות
עו"ד לאה רקובר  ,היועצת המשפטית למשרד
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