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 הנורוקה ףיגנב קבאמל רשקב םייגולונכט םיעצמאב שומיש :ןודנה
 
 
 טלחוה לארשיב הנורוקה רבשמ םע תודדומתה םשל יכ ,הלשממה שאר עידוה ,14.3.2020 ,תבש יאצומב
 םיעצמאה לש קיודמה םביט .רורטב המחלמל קר הכ דע םירומש ויהש םייגולונכט םיעצמאב שמתשהל
 דועו הלא לכ - קוידב ימ יפלכו ושמשי ןמז המכל ,םתלעפה לע חקפי ימ ,םליעפי ימ ,םתלעפה תרטמ ,וללה
 .הלשממה שאר תעדוהב הנעמ ואצמ אל
 
 םייגולונכט םיעצמאב שומיש קודבל תנמ לע ,יללכה ןוחטיבה תורישל היינפ התשענ יכ םסרופ ,ליבקמב
 ילוח דגנ םיירלולס םינוכיאב שמתשהל התנווכב ןיאש העידוה הרטשמה יכו הנורוקב קבאמל רשקהב
 רחאל .ךילהתב ללכ תברועמ התייה אל םיטפשמה דרשמב תויטרפה תנגהל תושרה יכ ,חווד דוע .הנורוק
 .הלשממל יטפשמה ץעויה םעטמו יללכה ןוחטיבה תוריש םעטמ תונוש תועדוה ומסרופ ,רוביצל הרהצהה
 תלעפה רבדב תררושה תוריהבה-יאל ופיסוהש  אלא ,לפרועמה תא ריהבהל ועייס אלש קר אל הלא תועדוה
 .םיגירח הכ םיעצמא
 
 ונתטיש לש דוסיה תונורקע ,תאז םע .לארשי תנידמל השקו תרגתאמ הפוקתב רבודמ יכ קפס ןיא
 התובישח ,םהבש םיזכרמה ןיב .התומכש םינמז ןעמלו וז הפוקתב רקיעב םימייקו םירירש תיטפשמה
 םיעצמא וצומש ינפל שומיש .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב הנגוע רשא ,תויטרפל תוכזה לש תיתקוחה
 תוכזהו העונתה שפוח ,תויטרפל תוכזה תוברל ,דוסי תויוכזב עוגפל לולע ,התוחפ תויטרפב םתעיגפש
   .ןגוה ךילהל
 
 תופיקש לע הנושארבו שארבו ,ןיקת תוטלחה תלבק ךילהת לע רומשל דואמ בושח ,םוריח תותיעב אקווד
  .שקבתמה םומינימה איה ,תופיקשה .םייתדימ יתלב םיבשחנ תוליגר תופוקתבש םיעצמאו םיכלהמ לש
 
  



 רודסו אלמ ,יתטיש עדימ תופיחדה לכב ומסרפתש םישקבמ ונא ,יולגה לע רתסנה ברש ןוויכ ,הזה בלשב
  :דחוימבו ,ולא םיעצמאב שומישה ןיינעב
 
 ינותנ לש חותינו ףוסיא לע םינעשנ םה םאה טרפבו ,ולעפויש םייגולונכטה םיעצמאה לש םביט המ .א

 ?רחא עדימ וא ,ירטמויב עדימב שומיש םיברעמ םהש וא תרושקת

 ,תיחרזאה הריזב םייגולונכטה םיעצמאה תא םשייל הטלחהה תא עינהש יתדבועה סיסבה והמ .ב
 תויגולונכטב שמתשהל )חרכה רצונ ןכאש לככ( חרכה רצונו הכ דע וטקננש םיעצמאב יד ןיא עודמו

 ?בקעמ

 םיעצמאה תא ליעפהל הטלחהל םדוק ולקשנש תופולחה ןהמ ,הכ דע וטקננש םיעצמאב יד ןיאש לככ .ג
 ?םייגולונכטה

  - טרפבו ,םיעצמאה ודעונ ןמשלש תוילכתה ןהמ .ד

  ?דודיב תפיכא ךרוצל ודעונ םאה ●

  ?תמואמ הלוח לש "הקבדהה ביתנ" רותיא ךרוצל םאה ●

  ?תמואמ הלוחל ופשחנש ימ לש עודיי ךרוצל םאה ●

  ?תרחא הרטמל םאה ●

   ?םייגולונכטה םיעצמאה ונפוי ימ יפלכ .ה

  ?םתברקב היה ימ ןוחבל ךרוצ שיש םיתמואמ םילוח ●

 ?ותוא ףוכאל ךרוצ שיש דודיבב םיאצמנש ימ ●

 ?רתוי הבחר הייסולכוא ●

 הנגהה תונקת חוכמ ולעפוי םאה ,טרפב :םיגירח הכ םיעצמא תלעפהל יקוחה תוכמסה רוקמ המ .ו
 תווח שיש לככ ?תרחא ןיד תארוה חוכמ וא ,יללכה ןוחטיבה תוריש קוח חוכמ ,1945 ,)םוריח תעש(
 .םיברב המוסרפל הבר תירוביצ תובישח תעדונ ,הז ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה לש תעד

 תויושר ,לארשי תרטשמ ,יללכה ןוחטיבה תוריש םאה – םייגולונכטה םיעצמאה תא ליעפי ימ .ז
 ?והשלכ יטרפ םרוג וא רחא ירוביצ םרוג ,תואירבה

 ידכ )privacy by design( תויטרפ תסדנה לש ךרדב ,םיעצמאה לא התנבוה ,ללכב םא ,הרקב וזיא .ח
 ?םהב הערל שומיש עונמל

 ךרוצל קרו ךא שמשי ףסאייש עדימהש חטבוי דציכו ,םיעצמאה תלעפה לע חוקיפה ינונגנמ םהמ .ט
 ?הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה

 ?םייגולונכטה םיעצמאב ףסאייש עדימה תא ולבקיש םימרוגה ימ .י

 ?ףסאייש עדימה רמשיי ןמז המכלו םיעצמאה ולעפוי ןמז המכל .אי

 ןכש םיפוגה םהימ ?םיעצמאה תלעפהל ומדקש םינוידב תויטרפה תנגהל תושרה הפתוש אל עודמ .בי
  ?תוכמסה תלעפהל הטלחה וא היחנה חסונ בתכנ םאהו ךילהתב ופתוש

 



 םיעצמא לע םיגייס לטבל ןיא וזכ הפוקתב םג לבא ,םוריח תפוקתב רבודמש ונל ןבומש ,רמאנ םויסל
 .תרבוג קר םתובישח וזכ הפוקתב ,השעמל .יטרקומד רטשמ לכב םיינסרוד םיבשחנה
 
 .שארמ ונתדות הנותנ ,הפוחדה םכתבושתל
 
 ,הכרבב
 
 ילארשיה טנרטניאה דוגיא תאישנו הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,ןוהנ ןירק ׳פורפ
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,רלושטלא ץרווש הליהת ר"ד
 א"ת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,קהנריב לאכימ ׳פורפ
 ץרב רצל קדצ ןהכ לרפ ,היבר םייח ד״וע
 תויטרפה תנגהל תושרה שאר רבעשל ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא ל"כנמ ,ןהכה םרוי ד״וע
 הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןרוק-ןיקלא הבינ ׳פורפ
  ימוחתניבה זכרמהו הפיח תטיסרבינוא רבייסו היגולונכט,טפשמל הקינילקה ,ןמדלפ רורד ןק תילד ר"ד
 חרזאה תויוכזל הדוגאה ,קו׳צניפ רנבא ד״וע
 החותפה הטיסרבינואה ,תרושקתלו הנידמה עדמל ,היגולויצוסל הקלחמה ,דוד-ןב תנע ר"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :םיקתעה
 ןמגרא בדנ רמ ,יללכה ןוחטיבה תוריש שאר
 ןהכ יטומ בצינ ,הרטשמה ל״כפמ


