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  *עו"ד ייב פרידהוף, / גם אתה רוצה להיות קרימיל?  הל מאגר מידע בעסק שלךהאם 

 המחזיק מחשב או טלפון ורש רישיון ופיקוח ממשלתי לכלחוק הד היה קייםלו  מה הייתם אומרים

ושארת  תהטכולוגי להתפתחותאיה מצליחה להתאים עצמה  רביםהחקיקה במקרים סלולרי? 

 מגדירהמידע  מאגרי, חקיקה ארכאית שועדה לוודא שעסקים לא מוכרים לבישרארחוק מאחור. כך, 

  עברייים.העסקים הוותיקים בישראל כמ חלק גדול כיום

כיום כל עסק המכבד את עצמו מחזיק מאגר מידע פימי אודות לקוחות ולקוחות פוטציאליים. 

להגדיל את תפוצתו. המאגר עשוי לעיתים כולל מאגר זה גם תוים שרכשו על ידי העסק במטרה 

מדובר במאגר של עסק ש, אך כ, ואז איו חשב מאגר מידע לפי החוקלכלול רק שמות ופרטי קשר

פרטי כ, חסוי גם מידע פרטי (כדרש על פי דין) שההלת החשבוות שלו ממוחשבת, תמיד יכלול המאגר

יק שמסר כתשלום, למשל) וכלה חשבון הבק של הלקוח (קבלה שהוצאה ללקוח מכילה את פרטי הש

ביצוע הליך הופך אי  , אשר מזה זמן רב דרש לעדכון לימים אלה,. חוק ארכאיהפרטיות בהעדפותיו

  רישום מאגר המידע לעבירה פלילית שלצידה עושי מאסר וקסות. בירוקרטי מיותר ל

של  מאגרי המידעשום בפקס רי פרטיותו של אדם. לכן, בין היתר, קבעה חובת עשוי לסכן מידע מאגר

איש וכן של כל מאגר (ללא קשר למספר הרשומות שבו) הכולל מידע רגיש על  10,000כל מאגר של מעל 

כל עסק ). בפועל, וכן, גם לו אין מושג מה משמעות המושג –דעותיו בוגע ל למשל,אישיותו של אדם (

ותן שירות שבחוק ובוודאי כל  תלגדר הדרישה המיותר כס ממוחשבת שמהל ההלת חשבוות 

  ).(למשל, רואה חשבון מבקר, עורך דין או יועץ עסקי מאגר מידע של לקוחלשם ביצוע השירות מקבל ה

הסבוך והמיותר,  ירוב העסקים בוחרים לחסוך את ההליך הבירוקראטובאופן מובן, למרות החוק, 

ל התהלות ממושכת מול רשויות המדיה האמוות על רישום זה והמחייב הגשה של בקשות הכול

שוות הסמכות על מסמכים שמטרתם להוכיח עמידה בדרישות אבטחת המידע שבמאגר. בין היתר, 

במסגרת הגשת הבקשה לרישום מאגר המידע קיים צורך לחשוף את זהות בעל מאגר המידע, מטרותיו 

דב ולמסורלא כל בית עסק מידע פרטי וחסוי ש – כלל במאגרוסוג המידע הישמח להת .  

הגיע העת שהמחוקק יתקן עיוות חקיקתי זה אבל עד אז, ועל אף שהמדיה כיום איה מבצעת אכיפה 

ומלץ לוודא באמצעות עורך דין העוסק בתחום, ממשמעותית של עבירות אי רישום מאגר מידע, 

אין אין מסווגות את המאגר כמאגר מידע תחת החוק או ששהרשומות המופיעות במאגר של העסק 

כוללות "מידע רגיש" כהגדרתו בחוק. חשוב מכך, על רוכש מאגר מידע לדרוש מהמוכר הצהרה בכתב 

  .  קור באמצעותו אספו התוים במאגרכי המאגר והל כדין וכי בידי המוכר אישור בדבר המ
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בטרם קבלת כל החלטה  המתמחה בתחום זהמשום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין אין בסקירה כללית זו  והגירה. 

 afiklaw@afiklaw.com לאו שלחו מייל  6093609-03למידע וסף חייגו  בושאים המתוארים בסקירה זו.
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You too want to be a criminal? Manage a business database! / Yaniv Friedhof, Adv.* 
How would you react if a law would require a government license and supervision for 
possessing a computer or a cell phone? Legislation in many cases fails to adapt itself to 
the technological advancement and remains far behind. Thus, in Israel, an archaic 
legislation legislated to ensure that businesses will not sell their database, now defines 
many veteran businesses as criminals. 

Today, any respectable business has an internal database of customers and potential 
customers. Sometimes, this database includes data purchased by the business in order to 
increase its distribution. The database may include only names and contact information, 
in which case it is not deemed a database subject to the law, but in a case of a database of 
a business which accounting system is computerized, the database will always include (as 
required under law) also private confidential information, such as details of the customer's 
bank account (as a receipt will include details of the check that was given as payment) or 
the customer's private preferences. An archaic Israeli law, update of which is long due, 
renders the non-following of a bureaucratic redundant procedure a criminal offence with 
risk of imprisonment and fines. 

A database may risk the privacy of a person. Therefore, among other obligations, it is 
obligatory to registrar any database which includes more than 10,000 records, as well as 
any database (regardless of the number of records therein), comprising sensitive 
information on the personality of a person (such as a person's opinions – and yes, we also 
do not know what this definition means). In practice, any business with a computerized 
bookkeeping will fall within such unnecessary requirement of the law, and certainly any 
service provider receiving a client database for the provision of the service (such as an 
external auditor, lawyer or business advisor). 

Despite the law, understandably, many businesses choose to avoid the complicated and 
unnecessary bureaucratic process, which involves a prolonged process with the state 
authorities responsible for the registration and requires the submission of various requests 
based on documents designated to prove compliance with information security 
requirements. Among others, in the framework of submitting the application to register 
the database there is a requirement to disclose the identity of the owner of the database, 
its objectives and the type of information included in the database – confidential and 
private information that not every business will be eager to voluntarily disclose. 

It is high time that the legislator update this legislative warp, but until then, even though 
the State does not currently enforce the law in cases of non-registration offenses, it is 
recommended to ensure, using a lawyer knowledgeable in the field, that the records in the 
database do not render it a database under the definition of the law or do not include any 
"sensitive information," as defined under law. More importantly, the purchaser of a 
database must demand from the seller a written statement that the database has been duly 
managed and that the seller has a certificate of the source of the obtained data. 

                                                 

 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing herein 
should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  
+972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


