ĦĜĎĐ Ęĥ ĐĚđĎĞĐ ĦđČĕĢĚĐ
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שנת  1981חוקקה כנ*ת ישראל את חוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-שמטרתו
למנוע פגיעה בפרטיות האזרח .בשנת ,1992
העלתה המדינה את רפ ההגנה לרפ חוקתי,
עת חוקקה את חוק י*וד :כבוד האדמ
וחירותו שב*עיפ ) 7א'( שלו קבעה כי" :כל
אדמ זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".
אכ דווקא אותה מדינה ,שלכאורה מנ*ה להגנ על פרטיות
אזרחיה ,דור*ת ברגל ג*ה ולמטרות לא ראויות את החוק.
וראו הדוגמא שלפניכמ.

?ĖĕĤđĐ ěĕČĚđ ĐĦČ ĕĚ

לפני תקופה קצרה ,נדרשתי לרשומ את בני לחטיבת
הביניימ .טופ* הרישומ לחטיבה ,שהונפק על ידי משרד
החינוכ ,הכיל שאלונ שללא *פק פוגע בפרטיותו של האדמ.
יתרה מככ ,השאלות שעליהנ המבקש להירשמ לחטיבה
מתבקש להשיב בטופ* ,יכולות להטיל *טיגמה מיותרת על
התלמיד על לא עוול בכפו.
במה הדברימ אמורימ?
בטופ* ,המהווה תנאי *פ לרישומ בבית ה*פר הממלכתי
של משרד החינוכ ,נדרשימ ההורימ למלא שדות כגונ :ארצ
לידה של הילד ,וכמובנ ארצ לידת הוריו ,מ*פר שנות הלימוד
של הורי הילד ,מקצועות הורי הילד ,מ*פר האחימ ,בתי
ה*פר בו האחימ למדו ,מ*פר הנפשות בבית ,כתובות דוא"ל
של ההורימ ,פרטימ נו*פימ על האחימ של הילד הנרשמ ועוד
מיני פרטימ שאינמ רלוונטיימ כלל ללימודמ בחטיבה או לילד
הנרשמ.
אינ *פק כי הפרטימ החודרניימ הללו לא נועדו למטרת
הרישומ ,שלשמה נתבקשו הילד והוריו למלא את הטופ*.
ברור שהמ נועדו למטרות נ*תרות ,כגונ אי*ופ וניתוח מידע
מבלי שהנרשמ מודע לככ ולכאורה ,גמ בניגוד לחוק.
בפנייתי למנכל"ית משרד החינוכ ,הצפתי בפניה את
הנושא .לצערי ,חלפ חודש מאז פנייתי ועד לכתיבת שורות
אלו  -והיא לא מצאה לנכונ להשיב.

ĦđčđĥĦ ĦĘčģĘ ēĤĒČĐ ĦđėĒ

ĥđďģ ĕĚĕĥ ď"đĞ

ĦđĠĕģĥĘ ĥĤďĜ ēĤĒČĐ ĘđĚ ĘĐđĜĐ
ĦđĤĕĥĕĘđ

ככל שמשרד החינוכ רוצה לקבל מידע על הורי הנרשמימ,
שיפנה אליהמ בנפרד ויבהיר כי השאלונ הינו ,למעשה* ,קר
לצורכ תיקצוב בית ה*פר ,ובנו*פ יבהיר כי ההורימ יכולימ
לבחור אמ להשתתפ ב*קר שכזה או ל*רב לעשות כנ.
כיוונ שבתוכ עמי אני חי ,ברור לי שתופעת לוואי נו*פת
של טפ*י רישומ אלו היא שבחלק לא קטנ מהמקרימ הטפ*ימ
עמ המידע מגיעימ למנהל בית ה*פר ודרכו למחנכ הכתה,
וזה ,מקבע דעה קדומה על התלמיד ,עוד בטרמ פגש אותו
וזאת ,כמובנ ,על ב*י* נתוני רוחב של הוריו ,שמילאו אותמ
בתומ לב.
ומכאנ ,לתפקיד הציבורי שלנו -
כעורכי דינ ,תפקידנו לא רק לנהל
תיקימ עבור לקוחות ולקבל בגינמ
שכר טרחה ,אלא גמ לזהות
עוולות חברתיות ולהילחמ בהנ
בכלימ המשפטיימ ,שהמ ,מ*תבר,
עדיינ הכלימ האפקטיביימ ביותר
לשינוי חברתי.
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- ěĕďĐ ĖĤđĞ Ęĥ ĕĤđčĕĢĐ đďĕģĠĦĘ ĦĕđđĒ ďđĞ
ĕĦčĘ ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęđĥĕĤĐ ĕĝĠĔ ,ęĞĠĐđ
.ęĐĕďđĚĕĘĘ ĕĜđĕē đĜĕČĥ ĞďĕĚ ęĕĘĕėĚ ĤĠĝ
čĕėĤĐĘ ĦĜĚ ĘĞ Ĥģĝ ĦđĥĞĘ ęĕĢđĤ ęČ ęĎ
ĦđĠĕģĥ ĘĞ đĤĚĕĥ - ĐĦĕėĐ Ęĥ ĘĕĠđĤĠĐ ĦČ
ěđĘČĥĐ ĥĚĥĚ ĖĤđĢ ĐĒĕČĘ ęĕĤđĐĘ đĤĠĝđ
ČĘĚĘ ęĕĥģčĦĚ ęĐĥ

כי על פי נתוני ההורימ )השכלתמ ,עי*וקמ ,מ*פר הנפשות
בבית וכו'( נבנה מדד פנימי שעל פיו מתקצבימ את בתי
ה*פר .דהיינו ,אמ *ברתמ שתקצוב בתי *פר נעשה על פי
צרכיי התלמידימ הנרשמימ אליו ,טעיתמ .תקצוב בתי ה*פר
נעשה ,כעולה מככ ,על ב*י* הנתונימ הנא*פימ בטפ*ימ,
קרי ,השכלתמ והכנ*תמ של ההורימ .תקצוב כזה ,לפיככ ,הוא
דבר המנציח למעשה פערימ ,אינו ראוי ובוודאי אינו ראוי
להיעשות ללא גילוי נאות ומלא של מטרת השאלות.
על פי אותמ גורמימ בכירימ ,עיממ ני*יתי לברר את
העניינ ,חלק מהשאלות הפוגעניות ,בחלק מהישובימ )הטופ*
משתנה מיישוב ליישוב( הינו שדות רשות ,כלומר שאינ חובה
למלאנ .אכ גמ בככ שהנ איננ שדות חובה יש טעמ רע ,היות
ואדמ הבא לרשומ את ילדיו ומקבל טופ* ובו שדות למילוי
 ממלא בתומ לב את כל השדות שהטופ* דורש למלא ,מתוכהנחה שכל השדות הינמ חובה.

ככל הנראה ,בלית ברירה ,תוגש עתירה מתאימה שתחייב
את משרד החינוכ להשיב מה מטרות השאלות הפוגעניות
הללו.
בשיחות עמ גורמימ בכירימ במשרד החינוכ ,הובהר לי
2014 ĔĝđĎđČ-ĕĘđĕ 51 ĦđēđĦĠ ęĕĕĦĘďč
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