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 מבוא .1

מכיוון שנושא . וכבר נאמר שהמושג הנו מורכב ותלוי הקשרעל המושג פרטיות נכתב רבות 
דיון . הסקירה הנוכחית עוסק בתפישת הפרטיות לא נתייחס כאן לדיון הפילוסופי במושג הפרטיות

מאת " משמעותה וחשיבותה –פרטיות "מעמיק בנושא ניתן למצוא במספר מקורות כגון הפרק 
קיימים . יכאל בירנהק אודות הזכות לפרטיותוכן מאמר של פרופסור מ, (2102)ר ראם שגב "ד

כאשר ההיבט הבולט ביותר קשור , ר שגב מציין"כפי שד, היבטים רבים שקשורים במושג פרטיות
הגנה על הפרטיות . למידע אישי והוא גם בא יותר לידי ביטוי ברשת האינטרנט ובמדיה חברתית

וספים שגם הם קשורים לשימוש היבטים נ. בהיבט הזה פירושה מניעת פרסום של מידע אישי
, "להיעזב במנוחה"וכן הזכות , במדיה חברתית כוללים צפייה באדם הנמצא במצב אינטימי

אשר , באיחוד האירופי( data protection)המוזכרת בחקיקה החדשה של שמירה על מידע אישי 
הצופה  הפרטיות של אדם אם כן תלויה במידע שהאדם חושף מחד ובאדם אחר. תתואר בהמשך

כאשר אדם משאיר חלון פתוח אל הרחוב הוא יודע כי ניתן לראות . אוסף ועושה שימוש במידע זה
 . לתוך ביתו אך כאשר הוא משוטט באינטרנט אין הוא תמיד מודע לכך שמתבוננים בו

ואכן הזכות . הם מתייחסים אליה כמובן מאליו, רוב האנשים אינם דנים בזכות לפרטיות
אולם כאשר בוחנים מקרוב . בהסכמים בינלאומיים כמו גם בחקיקה בישראל לפרטיות מעוגנת

אנשי , פילוסופים, משפטנים. כיצד מוגדרת פרטיות אנו מוצאים כי אין הגדרה מוסכמת למושג זה
ההגדרה המפורסמת ביותר של הזכות . אתיקה ורוח מתייחסים להיבטים שונים של מושג זה

 to beוהיא  ,0111בשנת  Thomas M. Cooleyהשופט האמריקאילפרטיות היא זו שניתנה על ידי 

let alone" " הגדרה זו נמצאה רחבה מאוד ולא מספקת והובילה ". שיניחו לו"או זכות הפרט
, גביזון)לגיבוש מספר רב של הגדרות שונות אשר כל אחת מבליטה היבט אחר של המושג פרטיות 

0811; Westin, 1970;Heesen 2009 .)שני מושגים בולטים בחקיקה העוסקת בפרטיות  קיימים

 data)בסביבות מקוונות הראשון הוא שמירה על פרטיות האדם והשני הוא הגנת המידע 

protection( )PRACTIS, 2011 .) הביקורת המושמעת על המעבר לשימוש בהגנת המידע היא כי
ניסיון לתת שליטה על וטוענת שהגנת המידע עוסקת ב, מושג הפרטיותשל ה צמצוםהיא מסמלת 

זמינות המידע האישי לאדם עצמו ומתעלמת מהחשיבות של שמירה על פרטיות האדם כערך של 
שבהם אין , חופש האדם ושמירה על מרחבי רשת ציבוריים מפני כוחות כלכלים ופוליטיים

  .(Heesen, 2009)להשאיר את ההחלטות בידי האינדיבידואל עצמו 

אומר כי הזכות  - הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה –רחב פרטי מ'בספרו ( 2101), בירנהק
והוא מונה ארבעה מעגלים של ( 2101)לפרטיות נובעת ראשית מההכרה בהצדקות לפרטיות 

הצורך , שמירה על כבוד האדם, הצדקות הראשון עוסק בפרט ובהבנה של האדם באשר הוא אדם
, המעגל השני עוסק ביחסים הבינאישיים בין בני אדם. במרחב אישי והצורך באינדיבידואליות

, מערכות יחסים קרובות, ת יחסים שזקוקות לפרטיות כדי לממשן באופן מיטבי כמו זוגיותמערכו
המעגל השלישי של ההצדקות נובע מהיחסים שבין אדם . קשרים רפואיים וטיפוליים שונים

קיומה של קהילה מחייבת שמירה על פרטיות חבריה אחרת לא תוכל להתקיים חסימה , לקהילתו
רי הקהילה מאפשרת להתעלם מחלקים שאינם נוחים לבני הקהילה ויחד של זרימת מידע בין חב

המעגל האחרון הוא היחסים בין האדם למדינה . עם זאת לאפשר לחיות ביחד וליצור לכידות
המבדיל את היחסים בין אדם למדינה טוטליטרית בה אין לאדם פרטיות אל מול , הדמוקרטית

 . חרות ולחופש של האזרחחיים ללא מעקב של מדינה הסימן ל, המדינה
על עקרון ההסכמה שלפיו אם  תמסביר את הרעיון של פרטיות כשליטה שמבוסס( 2101)בירנהק 

כאשר על ההסכמה להיות . אדם מסכים לפעולה וזוהי הסכמה מדעת אז אין פגיעה בפרטיותו
ורך צמודה למטרה שעבורה הסכים לחשוף ולא ניתן להשתמש במידע שהושג עבור מטרה אחת לצ

כדי , הסכמה כזו צריכה להיות מודעת וכי על האדם. מטרות אחרות ללא הסכמה של האדם
מחקרים  , מנותח ולעיתים אף נמסר לצד שלישי, להבין בתפישתו כי המידע שחשף נאסף, להסכים

ומעלים ספקות באשר למודעות של , שיוצגו בסקירה זו עוסקים בעיקרם בתפיסת הפרטיות
 .שימוש בועל אופני האיסוף מידע אישי ולכך שנעשה ת לסוגיות הפרטיות משתמשי הטכנולוגיו
שבדקו את תפיסת הפרטיות של משתמשים  מחקריםערכו מגוון של בשנים האחרונות נ

 ;Privacy Commissioner New Zealand, 2010; PRACTIS, 2011)קוונות בטכנולוגיות מ
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Dutton & Blank, 2011; Combemale, 2012) . מחקרים רבים עוסקים בתפיסת הפרטיות של
מצלמות ב כגוןמשתמשים באינטרנט וברשתות חברתיות אך גם בטכנולוגיות מקוונות נוספות 

קניונים ומרחבים ציבוריים כגון גנים , שהולכות ומופיעות יותר ויותר בחנויות (CCTV)מעקב  

 RFID (Radio Frequencyתפיסות משתמשים לגבי פרטיות בשימוש ב, ופארקים

Identification) ,בשבב שמותקן בכונני  (כולל מידע אישי) טכנולוגיה המאפשרת לשמור מידע
כמו כן . דרכונים וכד, כרטיסים, ומיושמת בהקשרים שונים בינהם ארנק דיגיטלי, קריאה נישאים

ב פיזי בטכנולוגיות המבוססות על חיישנים פיזיולוגים מקוונים למדידה ומעקב אחר מצמדובר 
המחקרים בדקו האם ועד כמה תופסים  .לדוגמא מעקב אחר פעילות גופנית שעשה, של אדם

האם הם מודעים ליצירת פרופילים  ,ברשת משתמשים את המעקב אחר שיטוטם באתרים
ועד כמה הם , פוליטיים ואחרים, באמצעות מתודולוגיות של כריית נתונים לצרכים שיווקים

סוגיה בולטת נוספת . תופשים כי המידע שנאסף עליהם מועבר לעיתים גם לגורם שלישי נוסף
וש בהגדרות והשימ, שנבחנה במחקרים היא תפיסת הפרטיות של משתמשי הרשתות החברתיות

רשתות אלו נועדו לשיתוף ולגילוי של מידע . הפרטיות שמאפשרות הגבלת קהלים ברשת החברתית
כי לא תמיד קיימת אצל המשתמשים המודעות לקיומם , כפי שיוצג בהמשך, אך מחקרים מראים

של הגדרות לשמירה על פרטיות וכי משתמשים רבים אינם מודעים למשמעויות של החשיפה 
 . של מידע אישי ברשת החברתיתהמתמשכת 

כאשר מחקרים שנעשו עד כה מעידים כי קיימים גורמים המשפיעים על תפיסת הפרטיות 
הנגזרים , הבדלים בין צעירים למבוגרים .וההבדלים בין דוריים, הבולטים הם הבדלים תרבותיים

וריהם מכך שהמשתמשים הצעירים יותר הם אנשים שגדלו לתוך העולם הדיגיטלי לעומת ה
והתרבות הטכנולוגית אינה  ,המשתמשים הבוגרים יותר שהם כמהגרים בעולם הדיגיטאלי

סוגיה נוספת המופיעה בספרות המחקרית היא תפיסת (. 2110)כפי שהגדיר זאת פרנסקי , תרבותם
האם האחריות  .והמדיניות הנגזרת מתפיסה זו, האחריות על הפרטיות ברשת אתהמשתמשים 

ת מוטלת על האדם המשתמש או שהזכות לפרטיות היא סוגיה נורמטיבית ויש לשמירה על פרטיו
כלים שלא יאפשרו ולהתקין  ולפתח ,לעגן אותה חוקתית, פתחם של אוספי המידעל הלהטיל

מחקרים מתארים תופעה מעניינת , לבסוף. חדירה לפרטיות של אדם ללא הסכמה מפורשת מצידו
עידן המקוון שבו בתמורה להעברת מידע אישי האדם ובולטת המאפיינת את תפישת הפרטיות ב

יכול לקבל מגוון של שירותים כמו לדוגמא המלצות המבוססות על פרופילים של אנשים דומים לנו 
' הסחר בפרטיות'מחקרים מהשנים האחרונות מציינים את . מעקב בריאותי ועוד, באתרי קניות

. תמורה לשירותים או סטטוס חברתיכתופעה חדשה שבה מידע אישי הופך למטבע שמועבר ב
, ובעבור אילו תועלות, והאם הם מוכנים, השאלה העולה היא כיצד תופסים משתמשים מטבע זה

 .שיעבור הלאה לגורמים נוספים פרט לאלו שהסכים למסור להם את המידע

המחקרים שבחנו תפיסות פרטיות אצל משתמשים עוסקים לעיתים בסביבה אחת או בסוגיה 
בסקירה זו אנו נציג את הספרות אודות תפיסת הפרטיות על פי . עיתים הם רחבים יותראחת ול

גורמים ( 2), תפיסת הפרטיות של משתמשים בטכנולוגיות מקוונות( 0: )ארבע הסוגיות המרכזיות
 מדיניות לגבימשתמשים של ת שותפי( 3) בטכנולוגיות מקוונות תפיסת הפרטיותעל משפיעים 
  .הפרטיות תתפיסתועלת בעלות ( 4) בטכנולוגיות מקוונות טיותפרהגנת הוחוקים ל

 באינטרנט שימוש של ההשלכות אתדוח זה מסכם פעילות רחבה שנעשתה במטרה לבחון 
  – בישראל הציבור של הפרטיות תפיסת על והתקשורת המידע בתחומי נוספות ובטכנולוגיות

כמו כן להאיר . ממנה הנגזרים השונים החברתיים וההיבטים   – הנוער בני וציבור הבוגר הציבור
הדוח מציג את ממצאי . כיוונים ולהציע כלי מדיניות להתמודדות עם נושא הפרטיות והגנת המידע

תוצאות סקר עמדות הציבור , סקירת ספרות רחבה בתחום, מבוא: המחקר וכולל שבעה פרקים
ממצאי סקר מומחים , מומחים בתחוםממצאי הראיונות שנערכו עם , כלפי פרטיות והגנת המידע

אשר בחן את עמדותיהם כלפי מדיניות שמירה על פרטיות והגנת המידע ולבסוף הצגת חמישה 
 . תסריטים המציגים את עתיד הפרטיות
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 סקירת ספרות .2

  תפיסת הפרטיות של משתמשים בטכנולוגיות מקוונות 1.2

 תפיסת הפרטיות ברשת 1.2.2

מחקרים שבים , לחלק מרכזי ובלתי הנפרד מחיי האדם בימינורשת האינטרנט הולכת והופכת 
ומראים כי השימוש באינטרנט וכמות האנשים היוצרים קשר זה עם זה ברשת ממשיכים לעלות 

(Dutton et al., 2009; Dutton & Blank, 2011 .)בדוח שבוסס על מחקר שנעשה בבריטניה ב- 
שימוש בטכנולוגיות מתוקשבות , הראשונה: שתבשימוש בר מציינים כי שתי מגמות בולטות 2100

כמעט מחצית ממשתתפי המחקר היו בעלי טלפון חכם שממנו ניתן לכתוב , ניידות כמו טלפון חכם
ריבוי שימוש בהמגמה השנייה היא . 2118ב  24%לעומת , ולקרוא אימיילים ולגשת לאינטרנט

: המחובר לרשת( device)חד משתמשים רבים יותר מחזיקים יותר מכלי א, ניםמקווהתקנים 

 םדיגיטלייקוראים , (iPad)כגון איפד PDA (personal digital assistant )מכשירי ה , טלפון חכם

ממשתתפי המחקר השתמשו במכשיר  98% 2100-כ ב"סה. ומחשבים ניידים( Kindle) םלמיניה
מגביר את יכולת  שימוש בטכנולוגיות רבות ונישאות. אחד או יותר בנוסף למחשב הביתי שלהם

לכן אין זה מפתיע כי גם דוח זה . וחושף עוד מידע עליהם, המעקב והצלבת הנתונים על משתמשים
מציין כי תפיסת הפרטיות נשארת נושא פרדוקסאלי ומורכב כאשר כמעט חצי מהמשיבים 

מרבית  ,יחד עם זאת .הסכימו כי שימוש כפי שהוא היום באינטרנט מהווה איום על הפרטיות
, תאריך לידה ,כמו כתובת, שתתפי המחקר היו מוכנים בקלות לתת מידע אישי ופרטי ברשתמ

משתמשים רבים חשים שהאינטרנט אינו (. Dutton & Blank, 2011)תמונות ומספרי טלפון 
מחקר מ  .ברשת גלישהוהם אינם רואים שיפור או עליה בתחושת הביטחון שלהם ב, מקום בטוח

2113 (TNS EMIND ) מהנבדקים ענו  תכמעט מחצי, מהנבדקים לא חשו בטוח ברשת 233כי מצא
טענו  09%ואילו  ,שיש שיפור בביטחון ברשתרק טענו  21%, הביטחון נושאכי אינם רואים שיפור ב

התופעות הבולטות שצוינו כגורמות לתחושת חוסר בטחון . שאפילו הביטחון ברשת הולך ויורד

מציינים MOK Hon-fai and Lung (2119 ). של וירוסיםובעיות , ברשת היו קבלת דואר זבל
חשש מניצול בלתי הולם של מידע (: מספר דאגות מרכזיות המאפיינות משתמשים באינטרנט

פניה ושידול של שיווק ישיר והגנה על מידע אישי באמצעות הקפדה על יציאה , אובדן כלכלי, אישי

שימוש רק באתרים בטוחים ושינוי תכוף  ,(log off)מתוך אתרים הדורשים שם משתמש וסיסמא 
 .של סיסמאות

קיימים מחקרים המעידים כי תפיסת הפרטיות של משתמשים בטכנולוגיות מקוונות משתנה 
הופעתן של טכנולוגיות חדשות היוצרות , הראשונה, שינוי זה נובע משתי סיבות. לאורך הזמן

לבה של מידע ובמקביל שינוי בתפיסת הצ, יכולת ניתוח ומעקב רבים יותר, חשיפה גבוהה יותר
( או חשש)השוואה של רמת הדאגה . מתרחש בשל העלייה במודעות של המשתמשיםההפרטיות 

מתוארת במחקר של אוניברסיטת  2111 -ו 2112ב בין השנים "מאובדן פרטיות באינטרנט בארה

 2184 -ו, 2112 -ב משיבים 0119במחקר נדגמו (. Anton, Earp, & Young, 2010)צפון קרוליינה 
מסתבר שרמת החשש מאובדן הפרטיות עלתה בין השנים הללו כאשר החשש . 2111 -ב משיבים

חששו יותר מחשיפת דפוסי  2111 -המשיבים ב. העיקרי הוא העברת מידע אישי לגורם שלישי
הביעו רצון עז יותר לקבל מידע על  2111 -המשיבים ב. 2112 -הקניות שלהם ברשת בהשוואה ל

מלמדות שאנשים  2111תוצאות הסקר של . 2112 -אבטחת נתוניהם האישיים בהשוואה ל
מרגישים פחות בנוח עם חברות כגון מתווכי נתונים ולשכות אשראי המוכרות נתונים אישיים 

, בעבראשר משתמשי אינטרנט הנם יותר מודאגים מ. לחברות אחרות שהן שותפות עסקיות שלהן
ציה המאפשרת לעסקים לאפיין את דפוסי הקניות ולבצע שיווק ממוקד מאיסוף מידע ומפרסונליז

נמצא שתפישת המושג  (Combemale, 2012) גם במחקר של האיגוד לשיווק ישיר בבריטניה. יותר
, פרטיות בקרב האוכלוסייה משתנה עם הזמן בעקבות ההתפשטות של טכנולוגיות דיגיטאליות

הסכימו שפרסום נתונים  11% -הפרטיות שלהם ו הגדרותששינו את שני שליש מן המדגם דיווחו 
 .אישיים הוא חלק בלתי נפרד מן החיים המודרניים
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המשתמשים אינם מודעים לטכניקות השונות של מעקב ב נמצא כי מרבית "במחקר שנעשה בארה
יש הבדל , וגם כאשר קיימת מודעות, אחר פעילותם ברשת שמפעילות חברות מסחריות שונות

וקיימת חוסר ידיעה מהותית בעיקר לגבי , תים בין תפיסות ועמדות לבין התנהגות בפועלגדול לע
נושאים פחות מוחשיים לציבור כגון מה קורה עם נתונים אישיים לאחר שהם מועברים לצד 

 (.Hoofnagle, Urban & Li, 2012) שלישי

 תפיסת הפרטיות של משתמשים ברשתות חברתיות 2.2
ם ברשת בשנים האחרונות הוא פעילות של משתמשים ברשתות אחד השימושים הבולטי

מרק . תפיסת הפרטיות ברשתות חברתיות היא שונה וסוג המידע הנחשף ומועבר שונה. חברתיות

 Bornoe ."פרטיות אינה נורמה חברתית עוד"כי ( 2101בינואר )הכריז , מייסד פייסבוק, צוקרברג

& Barkhuus (2100 ) צריך פרטיות כשלמעשה אנשים נכנסים לרשתות מעלים את השאלה מדוע
השאלה היא האם משתמשי הרשתות החברתיות אכן אינם ? חברתיות כדי לחשוף ולשתף במידע

 . מעניינים לשמור על פרטיותם או שאינם מודעים למי המידע האישי שלהם נחשף ולאיזה צרכים

עם חברים ושיתוף והצגה של הפעילות המרכזית המאפיינת רשתות חברתיות היא יצירת תקשורת 
המושג חבר מקבל משמעות מאוד רחבה ברשתות חברתיות ולא כל מי שחבר ברשת . מידע אישי

בהקשר אחר לא שלכן משתמשים משתפים במידע ברשת אנשים , הוא גם חבר בחיים האמיתיים

א כי מצ Gross & Acquisti, 2005)) 2119ח שפורסם ב"דו(. Ofcom, 2008)היו משתפים אותם 
משתפים במספר הטלפון  41%, מהמשתמשים מפרסמים את שמם המלא ומעלים תמונות 81%
סטטוס מערכת , העדפות מיניות, מרבית הסטודנטים במחקר שמו בפרופיל שלהם מין. םשלה

יותר מכך הם מצאו כי כמעט ולא היו סטודנטים . תחומי עניין ודעות פוליטיות, היחסים שלהם

רשתות חברתיות נתפסות (. Gross & Acquisti, 2005)רטיות בפייסבוק שהשתמשו בהגדרות הפ
לבחור מי יהיו הקהלים של המידע שמפרסם באמצעות הגדרות פרטיות מכוון שהמשתמש יכול 

למנוע מאדם ספציפי מידע כלומר הוא יכול , והגבלת משתמשים מלצפות בפרופיל שלו, פרטיות

סף המטריד משתמשים ברשתות חברתיות הוא שאדם נושא נו(. Brüggen 2009) אישי שמפרסם
חוששים  99%. התנסו בזה 01%ו, ציינו כי עשו זאת 1%, חוששים מכך 95%, אחר יתחזה להם

אינם מעוניינים לקבל מיילים  44%, שאנשים יפרסמו תמונות או סרטונים שלהם ללא ידיעתם

 (. Boe & Hasselbalch, 2009)שמטרידים אותם מהרשת החברתית 

קיימים מחקרים כי כיום אצל משתמשי רשתות חברתיות , למרות החשיפה הרבה של מידע ברשת
מחקר שנעשה על מתבגרים מעיד כי הם מודעים , רבים קיימת כבר מודעות לסוגיית הפרטיות

לסיכונים הקשורים בחשיפה של מידע ולכן משתמשים בכלים להגביל את מי שרואה את המידע 
יתנו לאדם ברשת את אותה רמת הפירוט של המידע שיתנו לאדם במפגש הם לא . האישי שלהם

 שצופיםנמצא כי בני נוער בדרך כלל מודעים לכך (. Lenhart & Madden, 2007)פנים מול פנים 
כלפי  ביקורתייםאו , יםלהם לא ראוי יםגם אנשים שהתכנים שהם שמים נרא, בפרופיל שלהם
הנושא שאליו בני . להם היא קבוצת החברים שלהםאך קבוצת ההתייחסות ש, המידע המוצג

גם (. Ofcom, 2008)הנוער לא מודעים הוא התוצאות של חשיפה מתמשכת של מידע לאורך זמן 
מחקר אחר מצא כי סטודנטים המשתמשים ברשתות חברתיות מודעים לסיכונים הפוטנציאלים 

אך הם לא מוטרדים מניצול , הםכגון פריצה לפרופיל שלהם או שימוש בלתי הולם במידע אישי של
אחת הסיבות לכך היא כי לפי תפיסתם הם יודעים כיצד . מידע שנאסף עליהם למטרות שונות

 & Borreson Caruso)להגן על עצמם באמצעות שימוש בכלים להגדרות פרטיות ברשת החברתית 

Salaway, 2008.) 

Tufekci (2111 ) חשיפה של מידע ברשתות חברתיותדאגה לפרטיות לבין המצא כי אין קשר בין .
ושימוש להבעה עצמית כפי שנעשה ( כגון קניות)הוא מפריד בין שימוש אינסטרומנטלי ברשת 

בשימוש הנוגע להבעה עצמית אנשים , בראשון קיימים היבטים של ביטחון, ברשתות חברתיות
ת ברשתות לדבריו הסיבה המרכזית לדאגה לפרטיו. שהמידע יראה, רוצים שהמידע יפורסם

שני הפחדים האלו השונים זה מזה גורמים לכך שאנשים . חברתיות היא ממבקרים בלתי רצויים
. אך שניהם לא מונעים חשיפה של מידע אישי, מגדירים הגדרות פרטיות או נותנים מידע לא נכון
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גם במחקר זה נמצא כי למרות שהמשתמשים מגבילים את כמות האנשים שיכולים לבקר בפרופיל 
הם אינם מודעים לבעיות ארוכות הטווח של חשיפת המידע , להם באמצעות הגדרות פרטיותש

 (. Tufekci, 2008)האישי ברשת 

מצא גם הוא כי אין קשר סטטיסטי בין מודעות לסיכונים בשימוש  2115מחקר נוסף שנערך ב
מעט מידע ממצאיו מעידים כי למשתמשים יש . במידע שפורסם בפייסבוק לבין הגדרות פרטיות

(. Acquisti & Gross, 2006)ותפיסות מוטעות על הנראות והפרטיות של ההגדרות בפייסבוק 
מהנבדקים שהשתמשו ברשתות חברתיות התנסו בהיתקלויות  08%נמצא כי  2111במחקר מ

רק . נוגרפים שהושמו בפרופיל שלהםראו תכנים פו, דואר זבל, אישיות כמו הודעות לא הולמות
כמו כן גם הם מציינים שמשתמשים רבים , ברו על ההגדרות הפרטיות ושינו אותםמחצית מהם ע

במחקר שנעשה באירופה  (.Dwyer & Hiltz, 2008)אינם יודעים אפילו כיצד לשנות הגדרות אלו 
נמצא כי משתמשי רשתות חברתיות דווקא מייחסים חשיבות גבוהה לנתונים האישיים , לאחרונה

אבל הם פחות , אינטרנטהעושים שימוש אחר ב כלל המשתמשיםכמו , הרגישים בפרופיל שלהם
הם גם יותר ריאליסטיים מאשר שאר (. פעילויות, חברים)רגישים למידע החברתי שהם מספקים 

משתמשי האינטרנט ביחס לצורך לספק מידע אישי וטוענים שיש סיכון כלשהו בחשיפת נתונים 

 (.Lusoli et al., 2012)אישיים ברשתות חברתיות 

ענו שהם יודעים ( 15%)מרבית המשתמשים ברשתות חברתיות  2101במחקר שנעשה בניו זילנד ב 
ורק . אמרו שהם שינו את הגדרות הפרטיות שלהם 55%. כיצד להגן על הגדרות הפרטיות שלהם

מידע אישי שלהם ברשת הכמחצית מהמשתמשים היו מודאגים מהשאלה לשם מה משמש 
(Privacy Commissioner New Zealand, 2010 .) במחקר נוסף שעסק בתפיסת הפרטיות ומסירת

נמצא שרוב הנדגמים טענו כי הם יודעים איך להשתמש  2101 -מידע אישי בפייסבוק בקנדה ב
כמו כן נמצא . יחד עם זאת שיעור קטן באופן ניכר מבצע זאת בפועל, בהגדרות הפרטיות בפייסבוק

אות של מסירת פרטים אישיים הנה הגורם המשמעותי ביותר בחיזוי כי רמת המודעות לתוצ
וכי שצעירים שהתנסותם בפייסבוק הייתה שלילית נטו , השימוש בהגדרות הפרטיות בפייסבוק

 & ,Christofides, Muise) יותר לשלוט בפרטים האישיים שלהם על ידי שימוש בהגדרות הפרטיות

Desmarais, 2010). 

סטודנטים  92חצי מובנים עם  תשבו התקיימו ראיונו 2100שמתפרסם ב לעומת זאת במחקר 
ב נמצא כי לסטודנטים מידע מועט על הגדרות פרטיות בפייסבוק ועל "בארה 01-28בגילאים 

 limited)רק מיעוט השתמשו או ידעו מה זה הגבלת פרופיל . התוצאות של התאמה אישית שלהם

profile)  כמעט כל הסטודנטים ידעו . יכולים לבקר בפרופילכלומר הגדרת משתמשים שאינם
ולמעשה זה . 'חברים של חברים'או בכמה מקרים ל' חברים'ה בפרופיל שלהם ליוהגבילו את הצפי

הגדרת הפרטיות שזוכה למודעות הגבוהה ביותר ובעקבות כך גם מותאמת אישית על ידי 
, בנושא הגדרות פרטיות בפייסבוק לחוסר הידע שלהםמרבית הסטודנטים היו מודעים . המשתמש

 & Bornoe)בדיוק עד כמה ולמי פתוח לצפייה הפרופיל שלהם  העריךוסטודנטים רבים לא ידעו ל

Barkhuus, 2011 .) 

מודעות לגבי השימושים שניתן לעשות במידע שהאדם מפרסם המהמחקרים ניתן ללמוד כי חוסר 
למטרות מגוונות רשת שיטוט והשימוש בה או פעילות שעושה בסביבות מקוונות מאפיין גם את

מעידים על קיומו של פער בתפיסת הפרטיות אצל  המחקרים. סביבות החברתיותשימוש בוגם את 
המאפשרות  - משתמשי הרשתות החברתיות בין תחושת השליטה שנותנות הגדרות הפרטיות

איסוף מידע ת של למשמעויואל מול חוסר המודעות  -לים נבחרים ההגבלה של חשיפת המידע לק
שימושים חדשים , מצטבר לאורך זמן ושימוש בו לצרכים שונים כגון צרכי שיווק ופרסוםה

הצלבתו עם התנהגות בפועל של משתמשי הרשתות , פרופיל האישיבשנעשים במידע המפורסם 
פייסבוק יאפשרו  ,כפי שפורסם לאחרונה בעיתונות .והעברתו לגורם שלישי, החברתיות

(. Ha, 2012)כוון את המודעות בהתבסס על רשימות שיש להם ממקורות אחרים למפרסמים ל
בנוסף עולה כי קיימת דילמה בין הרצון להשתמש ולהיות חלק מההתרחשות ברשת לבין הצורך 



9 
 

 –הבדלים בין גילאים בתפיסת הפרטיות בנושא זה נעסוק בהמשך בפרק על , בשמירה על פרטיות
 . מודלים לתפיסת תועלות בחשיפת הפרטיותובפרק , מהגרים לעומת ילידים

  תפיסת הפרטיות בטכנולוגיות מפציעות 2.2
אך . שני הפרקים הקודמים עסקו בפרטיות של משתמשי הרשת ומשתמשי הרשתות החברתיות

לצד השימוש ההולך בגובר באינטרנט וברשתות החברתיות הולכו ונכנסות לחיי היומיום 
דרכונים , שבבים חכמים שמוכנסים לכרטיסי אשראי, מעקב טכנולוגיות חדשות בינן מצלמות

לוויני אוויר שאוספים , חיישנים פיזיולוגים העוקבים אחר מצב פיזי, וכרטיסים נוספים אחרים
מעלות סוגיות חדשות באשר טכנולוגיות אלו . וטכנולוגיות לאיסוף וניתוח מידע גנטי רב מידע

כאשר המידע שהן חושפות . מחד יכולות לשפר את הפרטיות ומאידך לפגוע בה, לתפיסת הפרטיות
, ורב עוד יותר ממה שנחשף ונאסף ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות, ואוספות מגוון יותר

 & Finn)שונים ומנותח על ידי גורמים מוצלב  ,וגם הוא מועבר ברשת ונאסף לכדי מאגרי מידע

Wright, 2013 .)Finn  וWright (2103 ) טוענים כי טכנולוגיות מפציעות שונות מעלות סוגיות
 :הם מונים שבע סוגיות, חדשות של פרטיות

  פרטיות האדםPrivacy of the person  

  פרטיות של התנהגות ופעילויות- Privacy of behavior and action 

 פרטיות של תקשורתPrivacy of communication  

  פרטיות של מידע ותמונותPrivacy of data and image 

  פרטיות של מחשבות ורגשות- Privacy of thoughts and feelings 

  פרטיות של מיקום- Privacy of location space  

 פרטיות של הקשרPrivacy of association  

 בממדיםתמונה של סיכונים לפרטיות במאמרם הם מנתחים שש טכנולוגיות מפציעות ומעלים  
 (.0איור )שונים 

 

  .Finn & Wright, 2013השפעות פוטנציאליות של טכנולוגיות מפציעות על סוגיות של פרטיות מתוך  0איור 

טוען כי למרות הטענה כי  2114טכנולוגיות של מעקב ב ב הכרוכהפרטיות בפגיעה ב שעסקבמחקר 

עדיין , ואת היעילות הכלכלית במתן בטחון, יגבירו את הביטחון האישי( CCTV)מצלמות מעקב 
הוכחות כי לנוכחות של מצלמות כאלו יש השפעה טובה על שיעורי הפשע ותחושת דרושות 



15 
 

עומס של מצלמות מעקב והתשתיות שלהן עשויים לפגוע במרחבים הציבוריים , כמו כן. הביטחון

(The Royal Academy of Engineering, 2007.) 

מחקר מספרד שבדק את תפיסות הציבור כלפי שימוש במידע באמצעות טכנולוגיות מפציעות של 

מצא כי ( Surveillance Oriented Security Technologies – SOST)מעקב לצרכי ביטחון 
כמו כן הם  .תוך פגיעה בפרטיותם, אנשים מוכנים לסחור בפרטיותם בתמורה לביטחון רב יותר

 מצאו כי אנשים שהביעו יותר חשש סמכו פחות על הגורמים הממשלתיים שאוספים את המידע
וציפו , ומסחריות, י לשמש גם למטרות אחרות בלתי דמוקרטיותוהמידע שנאסף עששדאגו כי 

 (. Pavone & Delgli Esposti, 2010)ה בו ושימוש שנעשהמידע שיהיו מגבלות על איסוף 

-2101נערך במסגרת תוכנית המחקר האירופית בשנים  PRACTISפרויקט ) PRACTISבדוח 

נבדקה (. www.PRACTIS.org, מחקר השוואתי מקיף שכלל שש מדינות כולל ישראל, 2103
תפיסת הפרטיות של משתמשים תוך תיאור של תרחישים עתידיים בשימוש בטכנולוגיות 

תיים המשפיעים על תפיסת הפרטיות הבדלים תרבו כי קיימיםמעידים  יהםממצא. מפציעות
של  שקלול, הם מציינים כי הסוגיה של תמורותאך כמו כן , וקשורים לאמון הציבור בממשלותיהם

סחר בפרטיות הופכת למרכזית בתפיסה של הציבור את הפרטיות בשימוש ו, עלות תועלת
ת אחרות מוכנים נוחות ותועלו, שירותי בריאות, תמורת ביטחון, קרי. בטכנולוגיות מפציעות

 . ןמשתמשים לתת מידע ובתמורה ליהנות מהטכנולוגיות החדשות ותרומת

  קוונותטכנולוגיות מבתפיסת הפרטיות על גורמים משפיעים  2.2
לניסיון בשימוש , מחקרים מעידים כי תפיסת הפרטיות משתנה מאדם לאדם וקשורה לתרבות

ובדק הבדלים בין מבוגרים לצעירים , 2102במחקר שמתפרסם ב . מגדר וגיל ,סגנון חייםל, ברשת
פרטיות נמצא כי המשתנים המנבאים של בחשיפה של מידע אישי בפייסבוק ובשימוש בהגדרות 

והרצון , המודעות לסיכונים, זמן החשיפה לרשת, גיל המשתתפים :חשיפה ברשת חברתית היו
ככל שהזמן רב יותר ש ,, רים חושפים יותר מידע ממבוגריםשאכן צעיהם מצאו . להיות פופולארי

 & Christofides, Muise) ,.ככל שהמודעות עולה החשיפה יורדתוש, החשיפה גבוהה יותר

Sesmarais, 2012.)  הגורמים הבולטים שנמצאו במחקרים כמשפיעים על שני פרק זה יסקור את
הבדלים בין משתמשים צעירים . 2הבדלים תרבותיים . 0: תפיסת הפרטיות של משתמשים

 .ההבדל שבין ילידים ומהגרים בעולם דיגיטלי, ובוגרים יותר

  הפרטיות פיסתבת תרבותיים הבדלים 1.4.2
ממחקרים קודמים אחד הגורמים המשפיעים הבולטים על הבדלים בתפיסת הפרטיות כפי שעולה 

הפרטיות בין מדינות שונות קיימים הבדלים בין תפיסת נמצא כי  .הבדלים תרבותייםהוא 
מחקר שנערך במספר מדינות בחן את העמדות כלפי פרטיות באינטרנט . וקבוצות תרבותיות שונות

והבדלי תרבות כגורמים המשפיעים , (מין וניסיון באינטרנט, גיל)מצביע על הבדלים בין אישיים 

 המחקר זיהה קבוצת. (Cho et al., 2009)באופן מובהק על החשש לפגיעה בפרטיות באינטרנט 

סוגי  השלוש זוהו. ובדק עד כמה הם משפיעים על החשש לאובדן פרטיות באינטרנט ,גורמים
משתמשים הנמנעים משימוש בטכנולוגיה לדוגמא , הימנעות. 0 :התנהגות של שמירה על פרטיות

סים משתמשים שלא מגיבים לגורמים שמנ -( opt-out)התעלמות . 2 ,משימוש באימייל לתקשורת
סוגי . נקיטת אמצעים להגנה על פרטיות - הגנה פרואקטיבית .3ו, לאסוף מידע ולפרסומות

 PRACTIS  (PRACTISח "דו. ההתנהגות הללו נמצאו כתלויים במשתנים אישיים ותרבותיים

D3.4, 2011)  רבה לסוגיות של פרטיות  חשיבותמבחין בין ארצות שבהן יש  2100שפורסם ב
המשתמשים . לארצות בהן החשיבות של סוגיית הפרטיות יותר נמוכה בשימוש באינטרנט

זהירים יותר ביחס לפרטיותם וחשדניים יותר בשימוש ואימוץ , מגרמניה בלגיה ואוסטריה
בישראל פולין ופינלנד המשתמשים נכונים יותר לתת מידע  ,לעומת זאת– . טכנולוגיות חדשות

 .(PRACTIS 3.4, 2011) ברשתות חברתיות ולאמץ טכנולוגיות חדשות

, היבאותה קבוצת אוכלוסי, מחקרים נוספים מעידים על הבדלים בין תרבויות בתפיסת הפרטיות
ב נמצא כי הגדרות הפרטיות של סטודנטים מושפעות "בארה' במחקר שנעשה אצל תלמידי קולג
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ית לבין ממצאי מחקר זה מציגים קשר בין השימוש ברשת החברת, מסגנון החיים והתרבות שלהם
ככל שלחבריו של הסטודנט יש הגדרות פרטיות בפרופיל  -ההתנהגות של חבריהם ברשתות אלו 

נמצא במחקר זה כי סטודנטים ששומרים על פרטיות הפרופיל  ,בנוסף. כך סביר יותר שגם לו יהיו
. מוזיקה וספרים ,שלהם הם בעלי העדפות תרבותיות אחרות מאלו שלא שומרים ביחס לסרטים

גם , יתכן כי קיימים בנוסף להבדלים בין תרבויות שונות כפי נמדדו בין המדינות השונותלכן 

 ,.Lewis et al)הבדלים בין תת תרבויות כפי שבאים לידי ביטוי בסגנון חיים והעדפות צריכה 

2008 .) 

עמדות והעדפות בהקשר של , הסקר האירופי הגדול ביותר שנערך אי פעם בנושאי התנהגויות

נערך בסוף שנת  ,(Lusoli et al., 2012)שמירה על נתונים אישיים וזהות אלקטרונית , תפרטיו
הסקר התייחס לסחר . מדינות אירופאיות 24 -משתתפים מ 25,944וכלל , באירופה 2101

בסקר נמצא כי שיעור . מידע רפואילוכן , זיהוי ואותנטיקציה, רשתות חברתיות, אלקטרוני
שבדיה , דנמרק, צרפת, אירלנד, בת זהות גבוה במיוחד באנגליההנשאלים שהביע חשש מגני

שיעור . פורטוגל ולטביה, פולין, אוסטריה, כיה'צ, והוא נמוך במיוחד בליטא, ולוקסמבורג
אוסטריה , הולנד, הנשאלים החוששים מהעברת נתוניהם לגורם שלישי היה גבוה במיוחד בגרמניה

ביותר בין מדינות לגבי סוג המידע אותו בוחרים יש הבדלים לעיתים גדולים . ולוקסמבורג
 -ל( לוקסמבורג) 41%מדינת המשתמש נע בין  שיעור המציגים אתכך למשל . משתמשים להציג

 (. פורטוגל) 43% -ל( דנמרק) 58%שיעור הנשאלים המציגים תמונות באתר נע בין (. הונגריה) 30%

ולכן  ,גורם משפיע על תפיסת הפרטיות מעידים כי תרבות לאומית היא, מצטברים אלוממצאים 
ב וממדינות אירופאיות אינם "ממדינות ארה אודות תפיסת הפרטיות ממצאיםחשוב לציין כי 

 . ככלל ועל ישראל בפרט יכולים להיות מושלכים על מדינות אחרות

  ילידים לעומת מהגרים – הפרטיות בתפיסת גילאים בין הבדלים 1.4.1

את  ותמשנ ,הופעתן של טכנולוגיות חדשות ועליה במודעות ,לאורך הזמןתפיסת הפרטיות משתנה 
הנשען על ערכים , תרבותי -מבטאת את המבנה החברתי ה, תפישת הפרטיות של המשתמש

 & Kleve) ההתפתחויות הטכנולוגיותעל המורשת החברתית תרבותית שלה ועל , מרכזיים בחברה

De Mulder, 2008 .) התפיסה לאורך הזמן וההבדלים בין משתמשים בגילאים התבוננות בשינויי
שונים ובעיקר בין בני נוער למבוגרים מעלה את השאלה האם עצם חדירת הטכנולוגיה והשינוי 

צעירים שגדלו לתוך  אצל האם? החברתי המתמשך שאנו עוברים משנה את תפיסת הפרטיות שלנו
ודמים יותר מציינים כי גיל המשתמשים מחקרים ק? עולם דיגיטלי מקוון תפיסת הפרטיות שונה

 Cho et)משפיע על תפיסת הפרטיות וכי מבוגרים מודאגים יותר מהפרטיות ברשת מאשר אחרים 

al. 2009.) 

שטכנולוגיות , ניתן למצוא במחקרים מושגים שונים כדי לתאר את הדור שגדל אל העולם החדש
בספרו ,  2110 -פרנסקי ב. שחר ילדותולבקרים הן חלק בלתי נפרד מחייו מאז  ותמפציעות חדש

"Born Digital" הוא מבחין בין  .טבע את המושג ילדים ומהגרים דיגיטליים"Digital Native "ו- 

"Digital Immigrants", מוקפים , כאשר ילידי דור המחשב נולדו וגדלו לתוך תרבות האינטרנט
אלה משנים את דרכי החשיבה . בכל סוגי המידע הדיגיטאלי וטכנולוגיות המידע והתקשורת

. אשר לא גדלו בסביבה טכנולוגית כזאת" מהגרים דיגיטאליים"בהשוואה ל ,דור זה והלמידה של
ריבוי מטלות , עבודה ברשת, מורגלים לנגישות מיידית למידע" ילידים דיגיטאליים"לדבריו 

, בעיות באופן פרטנימעדיפים לפתור " המהגרים הדיגיטאליים"לעומתם . מקבילות וסיפוק מיידי
 הואמושג נוסף שבו אנו נתקלים בשנים האחרונות . צעד אחר צעד, איטי בדרך סדורה ושיטתית

 OxIS (Oxford Internetבדוח של Next Generation Users( "NGU .)"' משתמשי הדור הבא'

Survey ) מגדירים את משתמשי הדור הבא לא רק כבני העשרה ומשתמשים צעירים , 2100מ
בטכנולוגיה כאשר הם בוחנים את ההגדרה לפי מאפייני השימוש , בגילם אלא גם המבוגרים מהם

 44% 2100ב ,לפי הגדרתם .בכוננים רבים וניידים ובגישה לרשת למגוון של מטרותהמאופיין 
. 2114 -ב 21%ורק  ,2118 -ב 31%משתמשי הדור הבא לעומת  הםמשתמשי הרשת בבריטניה 

טליים או הדור הבא של המשתמשים על מאפייניהם ותפיסותיהם הופכים כלומר ילידים דיגי
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 ,Dutton & Blank)להיות מרבית המשתמשים ברשת האינטרנט ובטכנולוגיות מתקדמות כיום 

2011 .) 

. בני נוער מעיד כי לא נראה כי אכפת להם מפרטיות 0111במחקר שנעשה בהונג קונג בו השתתפו 
וזה נראה נכון גם . רק שליש קוראים את מדיניות הפרטיות של האתרים, לפי התשובות שנתנו

מבני הנוער המשיבים טענו כי לא אכפת היה להם כי מידע רפואי  51% -כ .טכנולוגיות אחרותלגבי 
ט בני נוער רבים בהונג קונג . ייאגר ויהיה זמין למדינה או למוסדות פרטיים, אישי שלהם ישמר

, זהות של משתמש אחד פרמידע על מסשימוש באיסוף והצלבה של להיו מסכימים השיבו כי 
בני נוער לא טוענים כי , Palfrey & Gasser (2008)(. MOK Hon-fai, Lung, 2005) לצרכים שונים

האינטרנט נותן  .(online vs. offline)לים בין פרטיות ברשת לעומת פרטיות בעולם האמיתי ימבד
והמודעות של בני נוער לבטיחות של המידע שלהם היא , וצגתאת האפשרות לשחק עם הזהות המ

ביטוי של זהות , לחץ חברתי - והם פועלים מסיבות שונות לפרסום מידע אישי ברשת, משתנה
הם מוסיפים ואומרים כי גם . לגבי חשיפה ברשתשלהם קבלת החלטות המשפיעים על אישית 

הם אינם מפסיקים , לשימושים בהםכאשר בני נוער מודעים לאיסוף של פעילויות ברשת ו
ולמרות שהם חשים בסכנות הקיימות ברשת הם נזקקים להדרכה , להשתתף ברשתות חברתיות

 (. Palfrey, Gasser, 2008)על ידי הוריהם או עמיתיהם 

נמצא שלמרות השימוש ההולך וגובר ברשת וברשתות  2118גם במחקר שנעשה בגרמניה ב
אפילו לא מחצית מהצעירים הפעילו את ההגדרות , שורתחברתיות בעיקר לצרכים של תק

הגדרות המאפשרות מניעה של משתמשים לא , העומדות לרשותן להגנה על פרטיות ברשתות אלו
הם מצאו שהמודעות לדיסקרטיות ברשת עדיין נמוכה אצל . מורשים לגשת למידע האישי שלהם

 בקרב מחקר שנעשה(. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2009)הצעירים 
ידע מועט על מעקבים ברשת  ישתלמידי אוניברסיטאות באוסטריה מראה כי לסטודנטים 

 .אך לעומת זאת יש להם מודעות גבוהה לבעיות של פרטיות ובטחון ברשת, ומדיניות פרטיות
בין  לדבריהם צעירים משתמשים ברשת להצגה של עצמם כשהם מגדירים מחדש את הגבול העובר

. הם מודעים לכך שהמידע מוצג בציבור אך לא משליכים זאת על הפגיעה בפרטיות, ציבורי לפרטי
ברצינות אך שינוי בהגדרות  לכך כאשר הם נתקלים בסיכונים מרבית הסטודנטים מתייחסים

במחקר רחב (. Wagner et al., 2009)נעשה רק אם אינו פוגע באטרקטיביות של הפרופיל שלהם 
מנבא הכי חזק את מידת הנכונות ה הנוהיקף שנעשה לאחרונה באירופה נמצא כי גיל המשתמשים 

 (.Lusoli et al., 2012), לחשוף נתונים ומידע אישי ברשתות חברתיות

 הם מעידים כי הצעירים מודעים לסוגיית הפרטיות גם אםהממצאים קיימים חשוב לציין כי 

חשובה  הנה מוצאת כי סוגית הפרטיות ותפיסת הפרטיותBoyd (2008a ). מוכנים לחשוף מידע
היא . לבני נוער והם תופסים אותה בהקשר של רשתות החברתיות כגמישות בניהול הקהלים

מציינת כי חשוב שמתבגרים יוכלו להחליט איזה מידע ואיזה סוג התקשרות הם רוצים לשתף עם 
שות והנראות של מידע ישמעות של שליטה על הנגהפרטיות חשובה במ. אנשים מסוימים ברשת

טוען כי חשיבותה של הפרטיות איננה נעלמת אצל הדור Busch (2008 )גם (. Boyd, 2008b)אישי 
לבין אנשים מבוגרים יותר ( 01-24)בהשוואה שנעשתה בין אנשים צעירים . הצעיר אלא רק משתנה

גנות בפועל בה השימוש ,סת הפרטיותתפי: עמדות לגבי הגנת הפרטיות ברשתנבדקו ה+( 29)
נמצא כי העמדות  .מידעההידע לגבי חוק פרטיות ומדיניות העדפת קהלים השימוש ב, ברשת

אך הצעירים  ,מבוגרים יותרמן העמדות של המובעות לגבי פרטיות של בוגרים צעירים אינן שונות 
חשוב . ל הסיכוניםיותר מתייחסים ומנתחים אחרת את מודל העלות תועלת המתקבלת אל מו

לציין כי מחקר זה מצא גם כי תפיסת ההגנה שנותן החוק על פרטיות ברשת הייתה גבוהה מהמצב 
 עשויחוסר ידע מייצר סביבה מפתה יותר למסירת מידע ומצב כזה של  .הרגולטורי במציאות

המשך ב. (Hoofnagle et al., 2010)להסביר שימוש של בני הנוער באופן שנראה כחסר אחריות 
 . נדון בהרחבה בסוגיית תפיסת המדיניות ובתפיסת יחסי עלות התועלת בחשיפת הפרטיות

, מעיד כי לצעירים משתמשי רשתות חברתיות אכפת מפרטיות 2101מחקר נוסף שפורסם ב 
מהמשתמשים בגילאים  40%. ודווקא הם אלו ששינו את הגדרות הפרופיל כך שיגנו על פרטיותם

לעומת רק , הגדרות הפרטיות בפרופיל שלהם במטרה להגביל את השיתוף בתכניםשינו את  01-28
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ששינו את הגדרות ברירות  91-54ממשתמשי הרשתות החברתיות המבוגרים יותר בני  99%

 (. Madden & Smith, 2010)המחדל של פרטיות הפרופיל שלהם 

חקר שעסק בתפיסת לממצאים אלו המעידים על מודעות של הצעירים לפרטיותם נוסף גם מ
שנעשה עבור  (08-41)ומבוגרים ( 8-01)הפרטיות ומסירת מידע אישי בפייסבוק בקרב צעירים 

הנתונים . (Christofides, Muise, & Desmarais, 2010) 2101משרד נציב הפרטיות בקנדה בשנת 
העיקריים  הממצאים. בוגרים 213 -צעירים ו 219 -נאספו בקרב מבקרי תערוכה גדולה בטורונטו מ

המחקר , היו כי למרות הדעה המקובלת שאנשים צעירים מוכנים למסור מידע אישי רב ברשת
למרות שלפי , מגלה שדפוסי מסירת מידע אישי הנם דומים למדי בקרב צעירים ומבוגרים

 .ממצאיהם מבוגרים נוטים יותר לדווח על שימוש בהגדרות הפרטיות של פייסבוק

מהצעירים מדווחים כי  19% -שנמצא  2100מ PRACTIS (PRACTIS D3.4, 2011 )ח "בדו
 משתתפי המחקר דיווחו כי .רשתות חברתיות כיום הם מרכז התקשורת החשוב ביותר באינטרנט

משתמשים ברשתות חברתית בעיקר לצרכי תקשורת עם חברים המוכרים להם מהעולם  הם
, סטטוס מערכת יחסים, ל עצמםתמונות ש, גיל, מגדר ,הם מפרסמים שמות אמיתיים .האמיתי

כי הפרטיות  במחקר נמצא. מגבילים את הגישה אל הפרופיל שלהם 18%יחד עם זאת . ותחביבים
מבני הנוער במחקר  99%יחד עם זאת הם מציינים כי , אכן חשובה למתבגרים כמו גם למבוגרים

למרות הידיעה  נתנו את הסיסמא לאדם אחר ושליש מהם ציינו שישתמשו באפליקציות פייסבוק
בתיאור תרחישים עתידיים של שימוש , בנוסף. כי מידע אישי שלהם עובר לגורם שלישי

בטכנולוגיות מפציעות בני הנוער היו נכונים להשתמש בטכנולוגיות שאוספות מידע אישי בתמורה 
לנוחות ותועלת כלכלית כמו כן היו מוכנים לקבל טכנולוגיות מעקב מקוונות בתקווה לקידום 

אינם בני הנוער , יחד עם זאת(. כגון מצלמות וידאו במרחבים ציבוריים וכד)תחושת ביטחון 
בני הנוער מודעים . מוכנים לגמרי להקריב את פרטיותם והם מצפים לפיקוח על השימוש במידע

אך לחץ חברתי נוחות ותועלות אחרות גורמות  ,ויש להם אסטרטגיות להימנע מסיכונים ברשת
 .כךלהם להתעלם מ

המבוגרים נמצאים זמן קצר יותר ברשת ומשתמשים , הבדל נוסף טמון בשעות השימוש באינטרנט
הצעירים משתמשים בעיקר ברשתות חברתיות לתקשורת כשלעומתם , באמצעי תקשורות אחרים

פרטיות על מאפייני הכלים הם שונים והשליטה . המבוגרים משתמשים בעיקר בדואר אלקטרוני
בדואר האלקטרוני היא מלאה לעומת הרשת החברתית בה הנמענים הם גם  המידע ועל הנמען

נוסף בולט הבדל . שצופה בו החברתית מודע לקהל תרבים וגם לא תמיד מי שמפרסם מידע ברש
במחקר נמצא כי , שנמצא בין מבוגרים לצעירים הוא הנכונות לוותר על פרטיות בתמורה לביטחון

מעניינת מסקנה . עקב ולאיסוף מידע לצרכים של ביטחוןהמבוגרים נכונים יותר למצלמות מ
ומבוססת על הראיונות עם המומחים ומגובה בממצאי השאלונים היא כי  במחקרהמופיעה 

באים לידי ביטוי בדפוסי התנהגות שונים אך לא בתפיסות הנוגעות , ההבדלים בין הדורות

 (. PRACTIS D3.4, 2011)לסוגיית הפרטיות 

מוש וחשיפה של מידע בפייסבוק בין מתבגרים למבוגרים מצא כי קיימים מחקר שהשווה שי
 חוקריםה. מאפיינים דומים ושונים בין מתבגרים ומבוגרים בשימוש וחשיפה של מידע ברשת

מציינים כי למרות שהמתבגרים חשפו מידע רב יותר מהמבוגרים ברשת והשתמשו פחות בהגדרות 
מנבא חשיפה של מידע בפייסבוק הוא כמות הזמן שהאדם מבלה ברשת ההפרטיות המשתנה 

שההבדלים עשויים לנבוע דווקא מכך שהם נמצאים יותר שעות ברשתות מכאן . החברתית
מצאו כי כמות החברים של המתבגרים ושל  החוקרים. החברתיות ולאו דווקא מהבדלי תפיסה

הם נוטים  - ר עם החברים בפייסבוקהמבוגרים דומה אך קיים הבדל ברמת ההכרות של הנוע
איסוף "להוסיף חברים גם כאלו שאינם מכירים באופן אישי בתהליך שהחוקרים הגדירו כ

 (. Christofides, Muise & Sesmarais, 2012" )חברים

מצא , מחקר שבדק מידע אישי שפרסמו צעירים המוגדרים על ידי החוקרים כילידים דיגטלים
במחקר השתתפו צעירים שלהם . מודעים למידע אותו הם מוכנים לחשוף דיגיטלייםשגם ילדים 

כל משתתפי המחקר  .לאחר מכן הם מילאו שאלון. ניתנה משימה לחפש מידע על עצמם ברשת
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הם , ולמרות שאת מרבית המידע הם עצמם העלו וחשפו ברשת, מצאו על עצמם מידע כלשהו

 (. Buchmann & Böhm, 2012)מידע שמצאו הביעו התנגדות נחרצת לעצם הנגישות אל כרבע מה

 תפיסות לגבי פרטיות ילדים ברשת ופיקוח הורים 2.2
פערים בין דוריים ודאגה של הורים ומחנכים לגבי הסכנות ברשת מעלה את הסוגיה כיצד תופסים 

לעיתים קרובות הילדים הם בעלי מיומנויות , הורים את ההגנה על הפרטיות של ילדיהם
, מיומנויות המאפשרות להם לאמץ טכנולוגיה חדשה כאשר היא מפציעה, שלהוריהם אין

אך . מתקשים להעריך את הסכנות שבה יובוודאשהוריהם אינם תמיד יודעים כיצד להשתמש בה 
מודעים לסכנות ברשת ויש להם , מעידים כי ילדים ונוערהממצאים למרות שקיימים גם 

הורים ואנשי מקצוע מיחסים  ,(Green & Hannon, 2007)אסטרטגיות להתמודד עמן 
 יחד עם זאת הם. בה לטכנולוגיה ולשימוש בה חשיבות רבה ומעודדים ילדים ובני נוער להשתמש

 ,.Marsh et al)גם מזהירים משימוש רב מדי במדיה וחוששים מהחשיפה של פרטיות ילדיהם 

טכנולוגיות תקשורות הבודק שימוש ב, (Eurobarometer)באירופה  2111בדוח שיצא ב (. 2005
ומבוסס על דיווח הורים מצא כי הורים , והסיכונים הנלווים לכך( אינטרנט וטלפונים ניידים)

בנוגע לסיכונים " מאוד מוטרדים"שאינם משתמשים באינטרנט בעצמם היו לעיתים יותר קרובות 
ורק במקרים  במחקר נמצא כי הילדים פונים לעזרת הוריהם בעיקר בנושאים טכניים. של ילדיהם

בריונות , (4%)הטרדות , (מהילדים 4%)יצירת קשר עם זרים בשל  פנו הילדים להוריהםמועטים 
 (. 4%)או נוכחות של תמונות אלימות מינית מפורשת ( 3%)ברשת 

מדברים עם הילדים על מה שהם עושים הם מההורים אמרו כי הם תמיד או לעיתים קרובות  49%
יתכן  זאת למרות, נמצאים בסביבה כאשר הילד משתמש באינטרנטמן ההורים  50%. באינטרנט

כי ממצאים אלו אינם מדויקים כי ההורים אינם רוצים להיתפס כהורים לא אחראיים או לא 
מכוון שמרבית האסטרטגיות לפיקוח הורים על זאת . טובים ויתכן שענו כפי שמצופה מהם

הורים שמשתמשים באינטרנט בעצמם  ,ומנויות טכניותהשימוש באינטרנט של ילדיהם דורשות מי
חצי מההורים דיווחו כי הם משתמשים בתוכנות . נוטים יותר לפקח על השימוש של ילדיהם

איסורים והגבלות משמשים כצעדים חינוכיים . משתמשים בתוכנות למעקב 34% -ו, לסינון מידע

 The Gallup)יל אישי בקהילות ברשת מהילדים באירופה אינם מורשים ליצור פרופ 53%לדוגמא ו

Organisation, 2008.) 

מציינים כי קיים קושי בדיווח על החוקרים ( PRACTIS D3.4, 2011) 2100 -מ PRACTISבדוח 
קיים פער בין רמת הפיקוח המתוארת על ידי הילדים לעומת  .פיקוח הורי באמצעות שאלונים
מהילדים מדווחים כי לא נעשה פיקוח  49%כי מצאו  חוקריםה. רמת הפיקוח שמדווחים ההורים

האם ההורים  גוןכאשר נשאלו על פעולות פיקוח ספציפיות כיחד עם זאת , ל גלישתם ברשתע
הילדים לא תפסו את נראה כי . שואלים אותם כיצד נוהגים ברשת ענו שאכן ההורים שואלים

דים הצעירים נרחב יותר מאשר כי הפיקוח על הילנמצא כמו כן . הפעילות הזו כפיקוח על גלישתם
. 08-23בגילאי  22%דיווחו על פיקוח הורי לעומת  04-09ילדים בגילאים  48% .על הבוגרים יותר

כמו  .הפיקוח עליהם נמוך יותר רבות יותר מצאו כי תלמידים שנמצאים ברשת שעות חוקריםה
 98%במחקר שנעה בין ו פגם בפיקוח ההורי קיימת שונות בין המדינות שהשתת ,בסוגיות אחרות

של נוער שגולש ללא פיקוח הורי , 12%של ילדים ונוער שגולש ללא פיקוח הורי בפינלנד לעומת 
הפיקוח נעשה בעיקר על  ,קבוצת התלמידים שדיווחו על פיקוח הורילגבי הדוח מדווח ש. בפולין

 (.31%)  ובירור עם הילד על התנהגות ברשת (49%) ידי הגבלת זמן הגלישה

  מקוונותתפישות של משתמשים לגבי מדיניות וחוקים להגנת הפרטיות בטכנולוגיות  2.2
קיימים . וחברות מסחריות, מדינות, ארגוניםמדיניות של שמירה על פרטיות נקבעת על ידי 

מקרים בהם גם משתמשים ניסו להשפיע עליה באמצעות התארגנות ציבורית לצורך מחאה כפי 
חברתיות בנושא הפגיעה בפרטיות ובחשיפת המידע האישי לקהלים  שהתארגנו משתמשי רשתות

בפרק זה נסקור את תפיסת המדיניות בסוגיות של (. Boyd, 2008b, Busch, 2008)רחבים 
תפיסת  2 ,חקיקה. 0 :תוך התמקדות בארבע סוגיות פרטיות בשימוש בטכנולוגיות מקוונות
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תפקיד . 4לבסוף ו כלי מדיניות לפרטיות. 3, הפרט מול המדינה – האחריות על שמירת הפרטיות
 .החינוך להעלאת המודעות לסוגיות של פרטיות

 חקיקה 1.6.2

שניתן להתייחס אליהם , שחל על כל אזרחי העולםלהגנת הפרטיות כיום לא קיים חוק בינלאומי 
קיימים הבדלים בין המדינות כאשר החוקים הנוגעים  .סיית משתמשי הסביבות המקוונותלוכאוכ

 ,PRACTIS 6.3)פרטיות והגנה על מידע  :לסוגית הפרטיות עוסקים בשני מושגים מרכזיים

שעלה בארבע העשורים האחרונים לצד , הנושא של הגנת המידע הוא נושא חדש יחסית(. 2011
שימוש במידע אלא עוסק בחקיקה  והוא איננו אוסר, ההתפתחויות הטכנולוגיות שהחברה עוברת

כיום נראה כי ניתן לזהות היווצרות של משטר גלובלי בהגנת המידע . להסדרת השימוש במידע
כשלצידה ולעיתים , ח המניע המרכזיוהיא הכ 0889כשהדירקטיבה של האיחוד האירופי שקמה ב 

 OECD (Organisation for -ה כגון תוך תחרות בה קיימים גופים בינלאומיים נוספים

Economic Co-operation and Development) ,"כלכלותה 20הארגון של , " נציבי הגנת המידע 

המציעים הצעות להתמודדות עם הגנה על מידע , (APEC)וס השקט נבאסיה ואוקיי המפותחות
 (. 2101, בירנהק)

לשינויים משמעותיים למדי בחקיקה הנוגעת לפרטיות במיוחד אנחנו עדים , האחרונות בשנים
באירופה הוגשה לא מכבר הצעה לשינוי הדירקטיבה העוסקת . ב"אם כי גם בארה, באירופה

כגון הזכות של , הכוללת הצעות מרחיקות לכת( Data Protection Directive)בשמירה על נתונים 

 Data)מינוי אחראי על שמירת מידע , (The right to be forgotten" )להישכח"האזרח 

protection officer )וכן החמרת צעדי ענישה על פגיעה בפרטיות של אזרחים , בארגונים גדולים( 

Proposal for a Regulation of the European .)ב יש גם "בחקיקה המוצעת באירופה ובארה

והמלצות ליישום תכנון ( Privacy by Design – PbD" )תכנון לפרטיות"התייחסות למושג הקרוי 
תהליך שינוי החקיקה . שכזה בארגונים המחזיקים מידע רגיש הכולל נתונים פרטיים של אזרחים

 .לשנות את ההתייחסות של ארגונים ופרטים לנושא הפרטיות אמורב ובאירופה "בארה

( ט"רמו)טכנולוגיה ומידע , בישראל החקיקה בנושאי פרטיות הינה מיושנת והרשות למשפט
האחראית על שמירת הפרטיות מתמודדת עם בעיות בתחום על ידי שימוש בפסיקה ובפרשנות של 

כל אדם זכאי לפרטיות "קובע כי ( בחוק יסוד 4סעיף )אדם וחירותו החוק כבוד . החקיקה הקיימת
 אך, כיום קיימות כמה הצעות לגרסאות חדשות יותר. והוא איננו מגדיר פרטיות, "ולצנעת חייו

יש לפרש את החוק המגן על פרטיות בצורה רחבה ולהחילו גם על ( 2101)לטענתו של בירנהק 
ט פהמש. גישה זו תואמת את הפסיקה שנעשתה בשנים האחרונות. הקטגוריה של פרטיות במידע

 .כוללת גם מידע והיאאירופאית בה יש זכות כללית לפרטיות הבישראל מתבסס על הגישה 

וכולל גם הסדרה של שימוש במאגרי  0810להגנת הפרטיות שהתקבל ב החוק גםבישראל קיים 
מסדיר את חובות מנהלי המאגר ומחייב רישום , מאגר מידע ומהו, הוא מגדיר מידע רגיש, מידע

רשם הם כאלו שיש בהם יותר ימאגרים המחויבים לה)של מאגר המידע אצל רשם מאגרי המידע 
אצל רשם מאגרי המידע הוא  הרישוםכרגע , (ע רגיששיש בהם מיד כאלומעשרת אלפים אנשים ו

איננו משמעותי ואיננו משרת את הציבור כיוון שאין דרך לברר מה קיים במאגר ולבדוק היכן 
חובה , החוק קובע שיש לידע אדם שפרטיו נכנסים למאגר. קיים מידע על אדם מבקש לדעת זאת

. כשהיא תלויה בצמידות למטרה, השיש לה חשיבות רבה כי היא איסוף המידע מדעת ובהסכמ
סוגיה שהיא , לצמצם סיכוני דליפה של מידע, שמור על סודיותלכמו כן חובה על בעלי המאגר 

לקבוע מהי הפעילות הנדרשת לשמירה  ניתן כיצד, בעייתית בקצב ההתפתחותיות הטכנולוגיות
רוכה בחובת הוכחה למרות שהחוק נראה רחב אכיפתו מעט בעייתית מכוון שהיא כ. מפני דליפה

 (. 2101, בירנהק)בעייתית  להיות עשויהשהוכחתו , של נזק

: מעבר לחקיקה קיימות עוד דרכים בהם ניתן להעביר את השליטה בפרטיות האדם לידיו
ופיתוח כלים שיאפשרו יצירת הגדרות בהם יקבע המשתמש ' תכנון לפרטיות'באמצעות מדיניות 

 . והעלאת המודעות של משתמשים וחינוכם לשמירה על פרטיותם, יזה מידע מוסראעצמו 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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 הפרט אל מול המדינה –האחריות על שמירת הפרטיות  תפיסת 2.6.2

סוגיית אבטחת המידע מעיד כי הציבור לא בטוח מי צריך להיות אחראי ל 2100מחקר שפורסם ב
 המשיביםמן  48%, למשל, חברתיות כאשר מדובר ברשתות. נתונים אישייםהטיפול והשימוש ב

הרשת החברתית ספק הציעו ש 33% -בעוד ש, טענו שהפרט הוא האחראי על נתוניו האישיים
חשב שארגונים צריכים , שהשתתף במחקרמן הציבור  90%יחד עם זאת . אחראיהצריכה להיות 

 TNSר של במחק. (European Commission, 2011) להיקנס על שימוש לרעה בנתונים אישיים

EMIND ,מהמשיבים ציינו כי זו אחריותם לשמור על ביטחונם ברשת 45%נמצא כי , 2113 -מ .
במחקרים נוספים קיימים ממצאים המעידים כי אכן משתמשים באינטרנט חשים שהם אחראים 

 ;Borreson Caruso & Salaway, 2008; Čas, Peissl 2000המידע שלהם לביטחונם ופרטיות

Privacy Commissioner New Zealand 2010). 

בין כשנים שנעשתה בחינה השוואתית של מחקרים שונים אודות פרטיות  2111ח שפורסם ב"בדו
וכי התפישה היא כי , ב"ח מתאר כי הזכות לפרטיות זוכה לתמיכה רבה בארה"הדו, 2114ל  0881

נמצא כי  ,כמו כן. השליטה על איסוף המידע והשיתוף בו צריכה להיות מלכתחילה בידי המשתמש
עצמית של  להסתפק בהסדרהלא ו)האזרחים רוצים חקיקת חוקים כללים ומקיפים על פרטיות 

פעילות ברשת של פרטים  אחר ומתנגדים לאיסוף ומעקב, (self-regulationהמשתמש בהגדרות 
ניצול המידע בידי ממשלות ובידי חברות פרטיות מהם חוששים גם . לצורך בניית פרופילים

(Electronic Privacy Information Center, 2008 .)במחקר שנעשה בניו זילנד עלו ממצאים דומים - 
מרבית המשתתפים ו ,מכל המשתתפים הצהירו על רמת דאגה גבוהה בסוגיית הפרטיות 98%

 (.Robinson et al., 2010)לך השנים לא השתנתה ההרגישו כי דאגתם במ

י מטא "נחקרה ע אירופאיםתפיסת הפרטיות ושמירה על נתונים אישיים בקרב אזרחים , לאחרונה

, (Hallinan, Friedewald & McCarthy, 2012) של סקרי דעת קהל( Meta-Analysis)אנליזה 
המחקר בחן קודם כל את מידת ההבנה והמודעות להיבטים החוקיים של שמירה על נתונים 

ולאחר מכן נבחנה תפיסת הפרטיות והעמדות כלפי שמירת נתונים פרטיים  ,פרטיים ועל פרטיות
החשיבות שמייחס הציבור לפרטיות ושמירה על . ביחס להקשר של פרטיות לעומת ביטחון אישי

מן המשיבים טענו שחשיבות הפרטיות של  14% 2111 -ובסקר שנערך ב, נתונים הנה משמעותית
רמת הידע והמודעות לקיומן ותפקידיהן של מסגרות  ,יחד עם זאת. מידע אישי גבוהה מאד

המודעות הממוצעת , כך למשל. לאכיפת חוקי שמירת המידע והפרטיות שונה במדינות שונות
 98%י אחרים עומדת על "לזכותו של האזרח לראות את הנתונים האישיים שלו המוחזקים ע

. לים משמעותיים בין מדינותקיימים הבד, כאשר( The Gallup Organisation) 2111 -בסקר מ
 .בממוצע באותו סקר 21%המודעות לקיומן של רשויות לשמירת מידע הנה נמוכה ועומדת רק על 

חלוקה של האוכלוסייה לשלוש קבוצות החוקרים במחקר שעסק במעקב לצורכי ביטחון הציעו 

 (:Hallinan, Friedewald & McCarthy, 2012)בהתאם להתייחסותם לפרטיות וביטחון 

  מקבלים(acceptors) ,המאמינים שמישהו דואג לאינטרסים הפרטיים שלהם. 

  ליברטריאנים(libertarian) , המסתכלים החוצה אל החברה ומודאגים מן התחלופה בין
 .כך שעליה בביטחון משמעה ירידה בפרטיות, פרטיות לביטחון

  אותוריטריאנים(authoritarians ) ערךאישית ולא כעל המתייחסים לפרטיות כעל זכות 
 . חברתי שמצדיקים את עליונות הביטחון הלאומי והאישי על פני הזכות לפרטיות

מחקרי דעת קהל מאששים את העובדה שהציבור לעתים רואה בחיוב הפעלת מעקב כאשר זו 
ב היו בעד שימוש באמצעי "רוב אזרחי ארה 8300בעקבות . נעשית באופן ממוקד כדי לסכל איומים

סקרים שנערכו מאוחר יותר . כגון זיהוי תווי פנים וניטור שיחות טלפון ואינטרנט, יםמעקב חדש
 . ב"מראים על ירידה ניכרת אולי כתוצאה מירידה באמון של הציבור בממשלת ארה

ב וגם במדינות מסוימות "במגמת ירידה בארה ומידת האמון שאזרחים נותנים בממשלותיהם הנ
 -ל 2119 -ב 92% -ב ירד מ"ידת האמון בפרטיות בממשלת ארהמוסד פונמון מצא שמ. באירופה

מן  59% 2101בבריטניה מצא סקר דעת קהל כי בשנת (. Ponemon Institute) 2101 -ב 31%

 . (ICM) 2115בשנת  93% -גידול מ, האזרחים חשבו שהממשלה אוגרת נתונים עליהם
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שתתפו משתמשים ומומחים המבוסס על מחקר שבו הPRACTIS (PRACTIS D6.3, 2011 )דוח 
 :פרטיותומישראל ואירופה מתמצת את ארבעת העקרונות למדיניות שמירה על מידע אישי 

  קרון המרכזי הוא שהשליטה במידע האישי תהיה בידי האדם עצמויהע –שליטה על המידע .
, עם מי, האדם יחליט האם. יש להשאיר את ההחלטה על שיתוף וחשיפה של מידע בידי בעליו

עקרון זה משקף את התאוריות של פרטיות והבסיס האתי . ובאילו תנאים משתף את המידע
אדם אינו יכול הקרון השליטה יש גם מגבלות ישנם מצבים בהם על. של כבוד האדם וחירותו

באמת לשלוט על המידע כמו לדוגמא אצל אנשים מוגבלים או יחסים לא שיווניים בין האדם 
מגבלה אינה פוגעת בצדקתו . מא גופים הנותנים שירותים רפואייםלגורמים אחרים כמו לדוג

 . של עקרון השליטה אך דורשת לחפש דרכים להגביר את שליטת האדם על המידע שלו

 התייחסות . ההסכמה היא למטרה מוגדרת, שליטה דורשת הסכמה –כוונה 3הגדרת מטרה
כך שלא יעשו בו שימושים למטרות  מהווה נדבך נוסף להגנה על המידע שנמסר, למטרה
 . נוספות

  והיכולת לאכוף עקרונות של שמירה על מטרות, הסכמה מוקדמת לאיסוף מידע –שקיפות 
בתחילה , שקיפות התהליך היא קריטית בכמה שלבים. שקיפות ונראות של פעולות דורשת

 . רותדא שאכן המידע משמש למטרות המוצהוובהמשך לו, בבקשת הסכמה לאיסוף מידע

  השליטה על המידע בידי בעליו מוגבלת לנקודת המפגש בו נמסר המידע –נקודות מפגש .
שזה יכול להיות העובדים בגוף עצמו או , לאחר איסוף המידע השליטה עוברת לגוף שאסף

הם , החובה והאחריות על שמירת המידע עוברת לאנשים שיש להם מגע עימו. אחרים
נה על המידע של האדם שמסר אותו ולהקפיד לא לפגוע מחויבים לשמור על הזכות להג

 .באינטרס שלו

 כלי מדיניות לפרטיות  1.6.3

, (Privacy by Design)תכנון לפרטיות : ניתן למנות שלושה כלים מרכזיים למדיניות הפרטיות

ומינוי אדם ( Privacy Enhancing Technologies)פיתוח ושימוש בטכנולוגיות להגנה על פרטיות 

 (. Data Protection Officer)תפקיד אחראי על הגנת המידע בארגונים וגופים שאוספים מידע ל

 Privacy by Design (PbD) –תכנון לפרטיות 

העוסק במדיניות מסביר את המושג תכנון לפרטיות PRACTIS (PRACTIS D6.3, 2011 )דוח 

של כשהרעיון הוא שתכנון , בקנדה בשנות התשעים, Ann Cavoukian (2118)שהעלתה 
תוך שיקולים של הוגנות והגינות בנושאים של פרטיות  שהטכנולוגיות מידע מתקדמות יע

הם שבעה עקרונות להוגנות בשימוש  -FIPs (Fair information principles ). המשתמשים בהן
 : ינות שונות ובטכנולוגיות שונותהמיושמים באופן שונה במד, המקובלים בעולם, במידע בפועל

הכוונה . הרעיון הוא מניעה ולא תיקון של מצבי פגיעה בפרטיות -נקיטת יוזמה מראש  .0
לקיום של מדיניות ומכניזמים ליישומה יהיו קיימים מראש ולא יגיבו למציאות שבה 

כשהמטרה היא שסוגיות פרטיות יקבלו מענה לפני . מידע כבר נאסף ונעשה בו שימוש
 . יהפכו לבעיהש

אסף רק ימתן חוקים שמהם יהיה ברור כי מידע י –שמירה על פרטיות כברירת מחדל  .2
 . אסףיבמידה שהמשתמש מבין ומצפה שהוא י

 פרטיות מוטמעת בתכנון .3

ארגונים יכולים לעשות שימוש בפרטיות ליצירת  –( full functionality)שימושיות מלאה  .4
 . שתמשיםערך כלכלי תוך שמירה על פרטיות המ

ארגונים חייבים , הגנה מלאה בכל שלב של תהליכי עיבוד המידע –בטחון מקצה לקצה  .9
 . כל עוד קיים מידע הוא צריך להיות מוגן. להגן על הפרטיות בכל שלב בחיי המידע

ארגון אמין מוסר מידע על הפעילות שלו וזמין , שמירה על פתיחות -נראות ושקיפות  .5
 .עולותלענות על שאלות כאשר 

של מידע בצורה ( retire)שיתוף והשלכה , שמירה, איסוף -כבוד לפרטיות המשתמש  .4
 .מאורגנת ומהימנה שדרך ששומרת על פרטיות הפרט
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 General Data)הועדה האירופאית הגישה הצעה לרגולציה להגנה על מידע כללי  2102 -ב

Protection Regulation - GDPR) ,בעלי שליטה על מידע ליישם והיא מציעה לכלול דרישות מ
עדיין הדרישה מעורפלת ואין פירוט . אמצעים ותהליכים להגנה על מידע בתכנון וכברירת מחדל

 (. PRACTIS D6.3, 2011)של האמצעים וההליכים הנדרשים 

Privacy Enhancing Technologies –PET  

 PET – Privacyהוא  מושג נוסף שמגדיר הגנה על פרטיות במושגים של תכנון ועיצוב כלים

Enhancing Technologies , טכנולוגיות שפותחו לקידום שמירת הפרטיות של משתמשים
, הגנה מפני זיהוי ברשת, הגנה מפני פריצות, אלו כלים לשמירה על אנונימיות. בסביבות מקוונות

ם להגדרת כלי, הגנה מפני כריית נתונים, אימות ללא הזדהות3כלים ליצירת אמינות יצירת וידוא
שואפים לתת מענה ה כלים אלו להגנה יכולים להיות כלים חלופיים. וכלים לאימות מידע, מדיניות

מטרתם לספק למשתמש שליטה על המידע שאו כלים משלימים  ,מלא ואפס חשיפה של מידע איש
הרעיון של כלים . שנמסר ולאפשר שמירה על פרטיות מוכחת של הגורמים שלהם נמסר המידע

 . ים הוא שהאדם יוכל למסור מידע מבלי לסכן פרטיותומשלימ

 (: ISO/IEC 29100)עקרונות לשמירה על פרטיות  00הארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה הגדיר 

 הסכמה ובחירה 

 מטרה לגיטימית ומפורטת 

 מגבלות האיסוף 

 מידע מינימאלי 

 הגבלת היקפי השמירה השימוש והחשיפה 

 הקפדה על מהימנות ואיכות 

 שקיפות ויידוע, פתיחות 

 גישה ושיתוף של המשתמש 

 מהימנות 

 שמירה על ביטחון המידע 

  הקפדה על מילוי הדרישות(compliance) 

, איננו מוכר לרבים( PbD)' תכנון לפרטיות'מומחים נמצא כי המושג  בסקרבדוח המוזכר לעיל 
יחד עם זאת כרגע יש יישום , גישה זו יכולה להיות אמצעי יעיל להגנה על פרטיות, לדעת המומחים
ולאור ההתקדמות הטכנולוגית שמלווה בעליה בסיכונים ופגיעה בפרטיות לדעת , נמוך של הגישה

 Privacy)כלים ולשלב  ,בסטנדרטים ובחקיקה" תכנון לפרטיות"המומחים כדאי לעגן 

Enhancing Technologies – PETs ) רעיוןה רכיב חשוב ומרכזי למימוש שלכפרטיות על הלהגנה 
 . 'תכנון לפרטיות'

במחקר שנעשה באירופה נמצא כי אזרחים , למרות קיומם של מגוון כלים להגנה על פרטיות

המאפשרות למנוע מעקב , PETs, באירופה כמעט ולא משתמשים בטכנולוגיות להגנה על פרטיות
ו שהם מן המשיבים טענ 22%רק  2100 -בסקר שנערך ב. ואיסוף מידע על המשתמש באינטרנט

זאת , (Economics, 2010)לא שמעו מעולם על הטכנולוגיות הללו  95% -ו PETs -עשו שימוש ב

. וכדומה cookiesמחיקת , דפדפניםבטכניקות אחרות כגון שינוי הגדרות בשימוש  עשולמרות שכן 
 -הנציבות האירופאית אכן הכירה בכך שיש צורך להגדיל את המודעות של האזרחים לשימוש ב

PETs . חוסר ידיעה ומודעות מצד צרכנים לתנועה של נתונים אישיים ברשת נמצאו גם במחקרים

 (.  Brandtzaeg, & Lüders, 2009)אחרים 

מחקר שבדק תפיסות של משתמשים לגבי מדיניות פרטיות ברשת מצא כי מרבית האמריקאים לא 

שתמשי האינטרנט ומאפשרת למDo Not Track (DNT )" אל תעקוב"שמעו על הצעה שנקראת 
במחקר בחנו האם המשתמשים היו רוצים שהמידע יוכל להיאסף אך . יותר שליטה על פרסומות

כאשר . לא יעשה בו שימוש ליצירת פרופילים ולהעברה לצד שלישי או שהמידע כלל לא ייאסף



19 
 

נשאלו משתתפי המחקר האם היו מעוניינים בשליטה כזו מרביתם בחרו שהתוכנה תחסום כל 
מחקר זה מצא כי משתמשים רבים טועים לחשוב שהחוק . מידע אודות שיטוטיהם ברשת איסוף

, מגן עליהם וכי יש להם את הזכות לפרטיות כשלמעשה המצב הוא שאיסוף המידע והשימוש בו
מרבית משתמשי המחשב מגלים בורות בנוגע לחוקים להגנת , הוא מותר, גם מידע רפואי רגיש

 (. Hoofnagle, Urban & Li, 2012)הפרטיות ברשת 

 

 

DPO  -Data Protection Officer  

נקודה זו מוגדרת כנקודת המפגש ולאחר ,  שליטה של אדם במידע נפסקת לאחר שחשף אותו
אחד מכלי המדיניות היא למנות אדם האחראי על , והאחריות עוברת לארגוןהשליטה נקודה זו 

תפקידו של . שמירת האינטרסים של פרטיות המידע והשימוש בו בכל ארגון וגוף שאוסף מידע
אדם זה להיות אחראי על שמירת הפרטיות של המידע ועל שימוש בו למטרות שהוגדרו על ידי 

להגנה על המידע של האדם שמסר אותו ולהקפיד לא לפגוע  לשמור על הזכותהוא מחויב . בעליו

 .(PRACTIS D6.3) באינטרס שלו

 חינוך והעלאת המודעות לפרטיות  2.2
חקיקת חוקים תכנון כלים ומימוש הגדרות שיאפשרו הגנה על הפרטיות אינם מספיקים כדי 

היא תפיסת אחד הגורמים החשובים שעליו מבוססת השמירה על הפרטיות  .לבסס מדיניות
מדיניות השואפת להגן על פרטיות משתמשים . הסיכונים לפרטיות על ידי האדם המשתמש עצמו

לתת את הדעת פרט לכלים הרגולטורים והטכנולוגים לחינוך והעלאת  צריכהבטכנולוגיות 

 PRACTISח "דו. המודעות לסיכונים ולשמירה על פרטיות של אוכלוסיית המשתמשים על גווניה

(PRACTIS D6.3, 2011)  51%העוסק במדיניות ובחן עמדות ותפיסות של מומחים מצא כי 
. ה על מידע נמוכה בגלל שאנשים לא מקבלים מספיק מידענמהמומחים הסכימו כי המודעות להג

סכנות למחקרים קודמים מצאו כי היכולת להגיב לסיכונים ברשת משתפרת עם העלייה במודעות 
ילדים איריים מראה כי למרות שהתנהגות מסוכנת  191השתתפו  שבו 2111 -ממחקר  .האפשריות

המודעות של הורים  ,הצגת מידע אישי וכד, אט עם זרים'כמו צ, 2115של בני נוער עלתה מאז 
 ולכן יש להם את יכולת טובה יותר לזהות ולהגיב לסכנות, וילדים לסכנות ברשת עלתה גם היא

(Briain & Nitting-Fulin 2009 .)גם Schmidt  מצאו כי באופן כללי המודעות ( 2118)ועמיתיו
לבטיחות של משתמשים אינטנסיביים ברשתות חברתיות מובילה לידע רב יותר בנושא כפי 

דווקא התנסות שלילית ברשת איננה נמצאה כי בעלת משקל . שחינוך והדרכה רבים עושים

 (. Schmidt et al., 2009)משמעותי במודעות לבטיחות ברשת 

חד אבמחקר שנעשה על חשיפה ושימוש בהגדרות פרטיות בפייסבוק נמצא כי מודעות היא 
ת החשיפה של מידע אישי רהגורמים הבולטים ביותר שהביאו לשימוש בהגדרות פרטיות ולהגב

 PRACTISגם המומחים במחקר (. Christofides, Muise and Sesmarais, 2012)שברשת 

(PRACTIS D3.4, 2011 )חלק מהמדיניות צריכה להיות שאיפה להעלאת המודעות  טענו כי
הדוח מסכם וכולל את העלאת המודעות והחינוך לשמירה על פרטיות כאחד ובאמצעות חינוך 

 . הגורמים המרכזיים בקידום הסוגיה

 עלות תועלת בתפיסת הפרטיות 2.2
בתחילה . תפיסת הפרטיות של משתמשי המחשב עברה שנוי בולט מאז אמצע שנות התשעים

בעיקר בשל האפשרות להיחבא מאחורי זהות , אנשים תפסו את הפרטיות ברשת כגבוהה מאוד
, כיום. בדויה או להסתיר פרטים אישיים רבים בעת השימוש וההתקשרות עם אחרים ברשת

לאיסוף יותר המשתמשים מודעים מצד אחד וון שיפרטיות ברשת נתפסת כבעיה מכ3הבטיחות
כולת של פרטים או מוסדות לגשת ולהשתמש הימאגרים וה יצירת, המידע אודות השימושים
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מידע על עצמם כדי להיות עוד ועוד אך יחד עם זאת ממשיכים לתת , במידע שבמאגרים אלו
למרות . שירותים הניתנים בסביבות מקוונותממסוגלים ליהנות מהתקדמות טכנולוגיות ו

אנשים רבים חושפים , רבית האנשיםהממצאים המעידים כי פרטיות כיום היא ערך חשוב למ

, טען כי פרטיות ברשת היא איננה קיימת Rust 2112 -ב. מידע אישי ברשת עבור תועלות שונות
האינטרנט מספק כר נרחב של מידע על . ומידע אישי הפך למוצר שניתן לסחור בו בשוק

מטרה להפוך את ב, משתמשים שכל הזמן נשמר ונעשה בו שימוש ליצירת פרופיל העדפות צרכנים
חברות מחפשות להשיג את . ואת המסחר ברשת לנוח יותר, הפרסום ברשת ליעיל ומשפיע יותר

כתוצאה מכך . המידע כזה על משתמשים כדי להוסיף ולשמור על צרכנים באופן יעיל יותר
והיא יורדת בגלל הדרך שבה משתמשים ברשת בשוק שכמעט ואין בו ' סוחר'הפרטיות נמסרת ל

כאשר מתודולוגיות של כריית נתונים הפכו את הפרסום , מידע אישי הפך לסחורה. חוקים
מחקרים מעידים כי אנשים כיום נוטים להתייחס לפרטיות  .הממוקד ברשת ליותר יעיל ואפקטיבי

בו מול ההטבות או התגמול הנצפה הודות לשימוש בטכנולוגיות " לסחור"אשר ניתן " מוצר"כאל 

 (. Ardagna et al., 2005; PRACTIS, 2011) חדשות

בחופש לביטחון ' סחור'ניתן לראות כי הנכונות של משתמשים ל( 2101)וחבריו  Robinson אצל
משתתפים  2111מחקר שהשתתפו בו מעל . ולפרטיות שלהם קשורים מאוד להקשר בו הם מוצעים

ובו נמצא כי , וןבחופש פרטיות ובטח' סחור'נכונות של אנשים להניסה לכמת את  2111שנעשה ב
אך קיימת עלות די גבוהה בעיקר עבור מידע שנמסר  ,אנשים זהירים במיוחד עם מידע ביומטרי

סכנה לתפיסת אזרחים באירופה את מחקר שבדק  (.Robinson et al., 2010)לגורמים פרטיים 
כי למרות ההכרה בסיכון הכרוך בחשיפת מידע אישי אזרחים  ,הכרוכה באובדן פרטיות מצא

הסיבה . (Special Eurobarometer, 2011) מכירים בצורך לספק יותר ויותר נתונים אישיים
, כלומר. הכוללים פעילות רבה ברשת' זה חלק מן החיים המודרניים'לטענתם העיקרית לכך היא ש

בפרטים אישיים " לסחור"הציבור מכיר בכך שיכולות להיות לו תועלות מכך והוא יכול למעשה 
 . מורה גדולה יותרכדי לקבל ת

קבוצות  שלוש שלפילוח  ובמחקר מציג (Combemale, 2012) איגוד לשיווק ישיר בבריטניהה

והנכונות , (Westin, 2003) שהיה מקובל במחקרי פרטיות בעבר בהקשר של תפישת הפרטיות
 :לוותר עליה בתמורה לתועלות

 או שיפור בשירות  אלה שמוכנים לספק נתונים אישיים תמורת שירות: פרגמטיסטים
שיעור הפרגמטיסטים גבוה יותר בקרב צעירים ומשתמשים (. מהמדגם 93%)המוצע להם 

 .יותר כבדים במדיה חברתית

 אלה שאינם מוכנים לספק נתונים אישיים גם לא בעבור של שירותים : פונדמנטליסטים
שתמשים שיעור הפונדמנטליסטים גבוה יותר בקרב המבוגרים ובקרב מ(. 30%)משופרים 

 . קלים במדיה חברתית

 שיעור (. 05%)אלה שלא אכפת להם שנעשה שימוש בנתוניהם האישיים : לא אכפתיים
 . הלא אכפתיים גבוה יחסית בקרב גברים צעירים

ניתנים לאפיון כפרגמטיסטים  93%מהם , מן המדגם מקבלים את העיקרון של החלפת מידע 58%
. כלומר כאלה שלא אכפת להם למסור מידע אישי, "םלא אכפתיי"הנוספים אופיינו כ 05% -ה–

 . משיבים 0121המדגם המייצג כלל 

כשלמעשה המשתמש מקיים , המטבעות של הפרטיות נמסרים בתמורה לסוגים שונים של תועלות
, חברתיות, תהליכים של חישוב עלות תועלת כשניתן לזהות במחקרים תועלות פונקציונאליות

ת הסיבות להיחשפות ברשת חברתית היא קבלה של טובות הנאה אח. בריאותיות וכלכליות
משתתפי הרשתות (. Lenhart & Madden, 2007)לדוגמא תשומת לב או תגובות חיוביות  ,חברתיות

 Bornoe)באינטראקציה החברתית והחברתיות נכנסים כדי לחשוף ולמעשה מתוגמלים במעורבות 

& Barkhuus, 2011 .) בחן שימוש ברשתות , מבוגרים 591בו השתתפו מחקר שהתקיים בגרמניה
מטרת המשתמשים לנהל את  -חברות . 0: חברתיות והגדיר שלושה מניעים לשימוש חברתי ברשת

משתמשים רוצים להשיג קשרים רבים ככל  -הרחבת קבוצת עמיתים . 2. מערכות היחסים שלהם
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משתמשים יוצרים תוכן  -נטרס אי3עניין. 3. לחץ חברתי הוא מרכיב חשוב אצל קבוצה זו, האפשר

ניתן להבינם כתועלות שלמענן מוכן שמניעים אלו (. Schmidt et al., 2009)אישי כיצירה אישית 
 . המשתמש לחשוף מידע אודות עצמו

 sensing)תחושתיים  מעקב משתתפים שהשתמשו במכשירי 24ב על "במחקר נוסף שנעשה בארה

devices )אורך שלושה חודשים נמצא כי הדאגה לפרטיות משתנה שעקבו אחר פעילותם הפיזית ל
ולערך שהם ( מקום עבודה ומקום בו חיי)להקשר , מאוד בהתאם למשתנה שאותו החיישנים מדדו

משתתפי המחקר שקלו פעמים רבות את . מיחסים לאפשרויות שיתאפשרו להם בעקבות המעקב
 אתגיע אל מול תפישתם החדירה לפרטיותם והמעקב עליהם ומה שנמדד ואל מי המידע מ

 ,אם בהמשך היתרונות לא יהיו משכנעים מספיק, היתרונות שהטכנולוגיה תאפשר להם
המסקנה היא שהנכונות לקבל  .משתמשים ידחו את השימוש במעקב של חיישנים תחושתייםה

מעקב תחושתי של אדם היא תוצאה של חישוב עלות תועלת בין הערך הנתפס של המכשיר לבין 

 (. Klasnja et al., 2009)אובדן הפרטיות  לש העלויות

לצעירים יש פחות מטבעות  .קיימים הבדלים בין בני נוער ומבוגרים בנכונות לסחור במידע אישי
מבני הנוער נתנו סיסמא  94.8% ,לדוגמא .לסחר והם נותנים מידע אישי בקלות רבה ממבוגרים

יסבוק למרות הידיעה שמידע אישי יועבר לאדם אחר ורבים מהם ציינו שישתמשו באפליקציות פי
בני הנוער נמצאו כמוכנים להשתמש בטכנולוגיות שאוספות מידע אישי בתמורה . לגורם שלישי

 הסכיםהמבוגרים היו מוכנים יותר לוותר על פרטיות עבור בטחון ונטו ל .לנוחות ותועלת כלכלית
 (.PRACTIS, 2011)מצלמות מעקב ולאיסוף מידע לצורך בטחון מוגבר 

 online)נערכה סקירה של תיאוריות של פרטיות מידע מקוון , במחקר שנערך לאחרונה

information privacy )וניסיון לעשות אינטגרציה שלהם לצורך מחקרים שייעשו בנושא בעתיד 

(Yuan, 2012) . כולל , תיאוריות 09המחקר סוקרagency theory ,social contract theory ,

privacy calculus ,social cognitive theory כאשר מדובר במודל עלות , כך למשל. וכן הלאה

הוא מציע כי מידת הנכונות לחשיפת פרטים אישיים , (privacy calculus)תועלת של פרטיות 
קיומה של מדיניות , מוניטין אתר האינטרנט: תלויה בהשפעתם של גורמים חיוביים בינהם

צורך , חרדת מחשב, הסיכון הנתפס: וגורמים שליליים, ר האינטרנטעושר המידע באת, פרטיות

 dualי החוקר "האינטגרציה המוצעת מתוארת בתרשים הבא וקרויה ע. פסיכולוגי בפרטיות

calculus . 
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 .Yuan, 2012גישה אינטגרטיבית למחקרי פרטיות מידע מקוון מתוך  2איור 

Pavone ו- Delgli Esposti  (2101 ) ארבע קבוצות במודל עלות תועלת של למחלקים את האנשים

 Surveillance Oriented Security)השימוש בטכנולוגיות מעקב לצרכי בטחון  (?) העלאת

Technologies - SOST ) :0 .משתמשים . 2, משתמשים המוכנים למודל של עלות תועלת
אלו שאינם . 4 -המודאגים מהויתור על פרטיות ו. 3 שבוטחים ומוכנים לוותר על פרטיות

 . מעוניינים כלל בשימוש בטכנולוגיות אלו לצורך ביטחון

 
 ( Pavone & Delgli Esposti, 2010)קידום בטחון אל מול פגיעה בפרטיות מתוך  – 3איור 

 

תפיסת המודלים השונים של עלות תועלת כפי שנתפסת על ידי המשתמשים נובעת גם מהמודעות 
כאשר בודקים מודלים שונים יש לבדוק כיצד באה לידי ביטוי המודעות . שלהם לסוגית הפרטיות

וכיצד משפיעות פעילויות של חינוך להעלאת המודעות כל התפיסות בכל הסוגיות הנוגעות 
 . לפרטיות כיום
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 סקר עמדות הציבור .2

הנה לאמוד ולנתח את העמדות של הציבור הישראלי ביחס לתפיסת הפרטיות של  הסקר מטרת

 .משתמשים באינטרנט

 מבנה המדגם 2.1

יהודים דוברי עברית אשר נדגמו באמצעות מערכת  751מתוכם , נשאלים 070המדגם המייצג כלל 

 -חרדים ו 70, איש 165,555המקיף  iPanelמתוך פאנל גולשי אינטרנט  ( CAWI)סקרים ממוחשבת 

. CATIערבים אשר נדגמו באמצעות סקר ייעודי טלפוני באמצעות מערכת סקרים ממוחשבת  151

iPanel  המספקת שירותי דגימה באמצעות האינטרנט לביצוע  6556הנה פלטפורמה שהוקמה בשנת

ור של האוניברסיטה העברית כמייצגת נאמנה את האוכלוסייה וקיבלה איש, מחקרי שוק ודעת קהל

 .הסקר בוצע על ידי חברת שילוב. 1היהודית בישראל

 התפלגות משתתפי הסקר לפי מגזר: 0.1לוח 

 שיעור המשתתפים בסקר מגזר

 97% יהודים לא חרדים

 6% יהודים חרדים

 16% ערבים

 

 60%. בעלי השכלה גבוהה 70% -בעלי השכלה תיכונית ו 00%, נשים/גברים 05% -המדגם כולל כ

הגיל הממוצע של . וכחצי הנם ילדים להורים שנולדו בישראל, מן המשתתפים בסקר נולדו בישראל

הנם בני  60% -ו, 09-05בני  67%, 69-08בני  69%, 18-68הם בני  68%, 09משתתפי הסקר הוא 

 . 05 מעל גיל

 התפלגות משתתפי הסקר לפי קבוצת גיל: 0.6לוח 

 שיעור המשתתפים בסקר קבוצת גיל 

18-68 68% 

69-08 67% 

09-05 67% 

01+ 68% 

 

 שיעור משתתפי הסקר לפי רמת השכלה  : 0.0לוח 

 אחוז מהעונים השכלה

 4% לא סיימתי תיכון

 35% תיכונית

 17% לימודי תעודה

 32% תואר ראשון

 10% תואר שני

 2% תואר שלישי

 שימוש באינטרנטה הפרופילים שלאפיון . 2.2

משתמשים  80%, ממשתתפי הסקר עושים שימוש במחשב נייח 90% -כ: בעלות על אמצעי מחשוב

 .משתמשים בטלפון חכם 96% -ו, משתמשים במחשב לוח 06%, במחשב נייד

                                                           
1
 https://www.ipanel.co.il/index.php?page=inner&content=about  

https://www.ipanel.co.il/index.php?page=inner&content=about
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 דיגיטלייםשיעור משתתפי הסקר המשתמשים במכשירים : 0.7לוח 

 שיעור המשתתפים בסקר מכשיר 

 90% מחשב אישי נייח

 80% מחשב אישי נייד

 66% טאבלט

 96% טלפון חכם

 

מחשבי לוח ובטלפונים חכמים , בקרב החרדים נעשה שימוש פחות באופן מובהק במחשבים ניידים

ההבדלים בשימוש באמצעים הללו בין גברים לנשים אינם מובהקים . בהשוואה למגזרים אחרים

כאשר הצעירים משתמשים , השימוש היומי באמצעי מחשוב משתנה לפי קבוצות גיל. סטטיסטית

 . ויותר במחשב נייד וטלפון חכם פחות במחשב נייח

, (65.8%)אמצעי התקשורת הנפוץ ביותר הוא הדואר האלקטרוני , כפי שניתן לראות בלוח הבא

 (.79.6%)ורשתות חברתיות ( 08.9%)ולאחריו הודעות מיידיות 

 אמצעי תקשורת   : 0.0לוח 

 שיעור המשתמשים במידה אמצעי תקשורת

 רבה או רבה מאד 

 65.8% דואר אלקטרוני

 08.9% אטים'הודעות מיידיות וצ

 79.6% רשתות חברתיות

 16.6% שיחות באינטרנט

 11.9% קבוצות דיון 

 0.9% בלוגים

 

ניתן לראות כי במגזר . מעניין לבחון את מידת השימוש ברשתות חברתיות לפי מאפיינים דמוגרפיים

כאשר אצל , ממשתתפי הסקר כלל לא עושים שימוש ברשתות חברתיות 85% -החרדים קרוב ל

מגדר גם הוא גורם מבחין כאשר מדובר על . 9%ואצל יהודים לא חרדים , 07%הערבים ערך זה הוא 

 09.0%לעומת  08%)ונשים עושות בהן שימוש רב יותר מאשר גברים , שתות חברתיותשימוש בר

שיעור המרבים להשתמש ברשתות חברתיות , בנוסף לכך(. משתמשים במידה רבה או רבה מאד

 . משתמשים במידה רבה או רבה מאד 85% -קרוב ל, הנו הגבוה ביותר 18-68בקרב שכבת הגיל 

ופילוג התשובות של המשתמשים , הם משתמשים באינטרנט משתתפי הסקר נשאלו לצורך מה

ואחריו , (60.0%)השימוש המוביל הוא חיפוש מידע . במידה רבה או רבה מאד מובא בלוח הבא

פעולות של שיתוף תכנים (. 05.9%)צפייה במוסיקה וסרטים /והאזנה( 86.0%)תקשורת עם חברים 

זאת , לא משתפים תכנים כלל 66.0%אם כי רק , ויצירת תכנים זוכים פחות לשימוש רב או רב מאד

 .  שאינם מייצרים תכנים כלל 70.1%לעומת 

 

 

 לצורך מה משתמשים באינטרנט: 0.0לוח 

 שיעור המשתמשים במידה :שימוש באינטרנט לצורך

 רבה או רבה מאד 



60 
 

 60.0% מידע חיפוש

 86.0% חברים עם תקשורת

 05.9% וסרטים מוסיקהצפייה /האזנה

 69.9% קניות

 68.6% תכנים שיתוף

 67.8% משחקים

 10.1% תכנים יצירת

 9.7% זוגבת /בן למצוא

 

 פעילות ברשתות חברתיות. 2.2

, חברים בפייסבוק( 99%)רובם הגדול , מן המשתתפים בסקר הנם חברים ברשתות חברתיות 99%

 (. 65%)וטוויטר , (69%)לינקדין , (01%)אינסטגרם , (79%+ )כגון גוגל , חלקם ברשתות אחרות

 2שיעור משתתפי הסקר שהנם חברים ברשתות חברתיות: 0.8לוח 

 שיעור משתתפי הסקר החברים ברשת שם הרשת

 99% פייסבוק

 79% + גוגל

 01% אינסטגרם

 69% לינקדין

 65% טוויטר

 16%  מקושרים

 9% פינטרסט

 6% ויין

 7% סקריבד

 

בהשוואה , משתמשים ברשת החברתית במידה רבה או רבה מאד 88%, מתוך משתמשי פייסבוק

מידת השימוש בפייסבוק דומה במגזרים הערבי  .לרשתות אחרות שם מידת השימוש פחותה בהרבה

נשים משתמשות במידה רבה )והשוני בתחום זה הנו בעיקר בין גברים לנשים , והיהודי לא חרדי

 (. כמצופה, הצעירים משתמשים במידה רבה יותר)ובין משתתפים בגילאים שונים , (יותר

הרוב של משתתפי הסקר  .הפילוג של מספר שעות השימוש ברשתות חברתיות מובא בלוח הבא

ממשתתפי הסקר מבלים ברשתות  19%. מבלים עד שעתיים ביום ברשתות חברתיות( 89%)

 . מבלים יותר מארבע שעות 16% -ו, חברתיות שלוש עד ארבע שעות

 כמה שעות מבלים משתתפי הסקר ברשתות חברתיות ביום: 0.9לוח 

 הסקראחוז ממשתתפי  כמה שעות מבלים ברשתות חברתיות ביום

 08% פחות משעה

 00% שעה עד שעתיים

 19% שלוש עד ארבע שעות

 16% יותר מארבע שעות

 

                                                           
2
 רבה או רבה מאד, בינונית, במידה מועטה 



68 
 

נשים מבלות יותר זמן . זמן הבילוי היומי ברשתות חברתיות מושפע ממאפיינים דמוגרפיים שונים

צעירים מבלים יותר זמן . בעלי השכלה תיכונית מבלים יותר זמן מאשר בעלי השכלה גבוהה. מגברים

 . זמן הבילוי ברשתות חברתיות אינו שונה באופן מובהק בין מגזרים שונים. מאשר מבוגרים

 חשיפה ברשתות חברתיות 2.2

משתתפי הסקר נשאלו לגבי רמת החשיפה לפרופיל שלהם שהם מאפשרים לצפייה ברשתות 

ציינו שחלק  69%. מן המשתתפים ציינו שכל הפרופיל שלהם פתוח לכולם 16%רק . החברתיות

מן המשתתפים ציינו שכל הפרופיל פתוח לצפייה של  76%. מהפרופיל שלהם פתוח לצפייה לכולם

הפרופיל ברשתות חברתיות אינה שונה מהותית במגזרים השונים וגם לא רמת חשיפת . חברים בלבד

יחד עם זאת כאשר בוחנים את רמת החשיפה לפי . כאשר מסתכלים על מגדר או על רמת השכלה

מן המשתתפים בסקר הגבילו את חשיפת הפרופיל  08% 18-68קבוצות גיל מגלים כי בקבוצת הגיל 

מן המשתתפים בצעו את  09%רק + 05 -בקבוצת בני ה בעוד אשר, שלהם לצפיית חברים בלבד

 . ממצא זה סותר את הדעה הרווחת שהצעירים נוטים לחשוש פחות לפרטיותם. ההגבלה הזו

 רמת החשיפה שמאפשרים משתתפי הסקר ברשתות החברתיות   : 0.6לוח 

 אחוז ממשתתפי הסקר רמת חשיפת פרופיל ברשת החברתית

 16% כל הפרופיל פתוח לכולם

 69% חלק מן הפרופיל פתוח לכולם וחלק מוגבל

 76% כל הפרופיל מוגבל לצפיית חברים בלבד

 0% ת/לא יודע

בלוח הבא מופיעים סוגי המידע שמשתתפי הסקר משתפים בפעילותם ברשתות החברתיות לפי 

וכן , את גילם 09%, את מינם 96%, משתפים את שמם האמיתי 99%ניתן לראות כי . שכיחותם

, (19%)בין סוגי מידע שיש לגביהם נטייה פחותה לשתף ניתן לכלול את מספר הטלפון הנייד . הלאה

 (.  6%-0%)וסרטים , (17%)מיקום 

 סוגי המידע שמשתפים ברשתות חברתיות: 0.9לוח 

 הסקר ממשתתפי אחוז שמשתפים המידע סוג

 99% אמיתי שם

 96% מין

 09% גיל

 00% שלי תמונות

 01% אלקטרוני דואר כתובות

 05% מגורים מקום

 70% אישי  מצב

 08% עבודה מקום/ ספר בית

 07% ענייןתחומי /תחביבים

 66% .. ספורט, מוסיקה, מומלצים ספרים

 68% אחרים של תמונות

 19% נייד טלפון מספר

 17% הימצאות  מקום

 6% שלי סרטים

 0% עצמי על סרטים

 :הבדלים מובהקים בשיתוף מידע ברשתות חברתיות נמצאו רק בסוגי המידע הבאים 

 שיתוף תמונות גדול יותר בקבוצת הגיל הצעירה. 

 שיתוף גיל ומיקום גדול יותר אצל בעלי השכלה לא אקדמית . 

 ושיתוף תמונות של אחרים גדול יותר אצל נשים, שיתוף מספר טלפון נייד גדול יותר אצל גברים. 
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  גדול יותר במגזר היהודי הלא חרדי בהשוואה ליתר המגזרים( כמעט)שיתוף כל סוגי המידע .

 . הנטייה לשיתוף מידע כמעט בכל סוגי המידע הנה הקטנה ביותר בקרב המגזר החרדי

 שיתוף רוב סוגי המידע גדול יותר אצל משתתפי הסקר שלהם יותר שעות שימוש ביום . 

 הגנה באינטרנט 2.2

. שתתפי הסקר התנסו בשימוש לרעה שנעשה במידע אישי שלהם ברשת האינטרנטממ 6%רק 

שיעור משתתפי . ממשתתפי הסקר סבורים שהם זקוקים ליותר הגנה באינטרנט 76%, למרות זאת

הסקר מן המגזר החרדי אשר חשים שהם זקוקים ליותר הגנה ברשת גדול יחסית לשאר המגזרים 

למרות שגברים התנסו יותר (. במגזר הערבי 66% -א חרדי ובמגזר היהודי הל 78%לעומת  01%)

יותר נשים חשות שהן זקוקות , (0%לעומת  11%)בשימוש לרעה במידע האישי שלהם מאשר נשים 

משתתפים מקבוצות גיל צעירות יותר (. 08%לעומת  79%) ליותר הגנה באינטרנט מאשר גברים

 79% -כ)תתפים מקבוצות גיל מבוגרות יותר חשים שהם זקוקים ליותר הגנה באינטרנט מאשר מש

 +(. 01 -ו 09-05בקבוצות  05%או  09% -בהשוואה ל 18-08בגילאי 

 שיעור משתתפי הסקר אשר זקוקים ליותר הגנה באינטרנט: 0.15לוח 

 שיעור משתתפי הסקר הזקוקים להגנה קבוצה

 78% מגזר יהודי לא חרדי

 01% חרדים

 66% ערבים

 08% גברים

 79% נשים

 79% 18-68בני 

 05% 69-08בני 

 09% 09-05בני 

 05% +01בני 

 

אם בוחנים זאת . ממשתתפי הסקר נתנו פעם את אחת מסיסמאות הכניסה שלהם לאדם אחר 69%

נשים נתנו סיסמאות כניסה יותר . 19%ואצל ערבים הוא , 09%אצל החרדים נתון זה הוא , לפי מגזר

בקרב  16%לעומת , 78%נתון זה הוא  18-68ואצל קבוצת הגיל , (66%לעומת  00%)מאשר גברים 

 . +01גילאי 

 90%. והתשובות מתוארות בלוח הבא, משתתפי הסקר נשאלו באיזה תוכנת הגנה הם משתמשים

 -ב 09%, ציינו שעשו שימוש בתוכנת אנטי וירוס 96%. מהמשתתפים עשו שימוש בתוכנת הגנה

firewall ,19%  במסנןspam ,ציינו שעשו שימוש בתוכנה  0%רק . בתוכנה נגד רוגלות 17% -ו

 . וניותם באינטרנטהשומרת על אלמ

 שימוש בתוכנות הגנה: 0.11לוח 

  

נמוך  ומסנן ספאם אשחומת השימוש ב

יחסית בקרב חרדים וערבים בהשוואה 

רק , כך למשל. למגזר היהודי הלא חרדי

כרבע מהחרדים משתמשים בחומת אש 

 79% -בהשוואה ל, מן הערבים 8% -ו

אצל נשים . במגזר היהודי הלא חרדי

שימוש ה. באנטי וירוס ובתוכנה נגד רוגלות נמוך בהשוואה לגברים, שיעור השימוש בחומת אש

 . בחומת אש ובמסנן ספאם גדול יותר משמעותית אצל משתתפים בסקר שגולשים יותר שעות ביום

 הסקר ממשתתפי אחוז הגנה בתוכנת שימוש
 90% הגנה בתוכנתת /משתמש

 96% אנטי וירוס  תוכנת
 09% (Firewall) אש חומת

 19% ( Spam filter) ספאם  מסנן

 17%  רוגלותנגד  תוכנה

 0% אלמוניותך על השומרת תוכנה
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 שמירה על פרטיות 2.2

 קריאת מדיניות פרטיות של אתרים וטלפונים ניידים 3.6.2

כפי . משתתפי הסקר נשאלו האם הם קוראים את מדיניות הפרטיות של האתרים בהם הם מבקרים

ורק , עושים זאת לעיתים רחוקות 06%, לעולם לא עושים זאת 60%שניתן לראות בתרשים הבא 

 . עושים זאת כמעט בכל פעם או תמיד 19%

 

 ?בהם אתה מבקרת את מדיניות הפרטיות של אתרים /ה קורא/האם את: 0.1תרשים 

 

ה /ה מוריד/ת את מדיניות הפרטיות של אפליקציות שאת/ה קורא/האם את: 0.6תרשים 

 ?למכשיר הנייד שלך

 אפליקציות מורידים אשר הסקר ממשתתפי 05%. ניידים טלפון למכשירי התייחסה דומה שאלה

 זאת עושים 79%. אפליקציות אותן של הפרטיות מדיניות את קוראים אינם לעולם הנייד לטלפון

 .תמיד או פעם בכל כמעט זאת עושים 60% ורק, רחוקות לעיתים

משתתפי הסקר אשר קוראים את מדיניות הפרטיות של אפליקציות למכשיר הנייד כמעט בכל  אותם

 (. 07%+ )01ובקרב קבוצת הגיל , (06%)חלקם גדול יותר במגזר הערבי , פעם או תמיד
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 הסכמה לאיסוף מידע 3.6.1

. הסקר נשאלו האם הם מסכימים שמידע שנאסף עליהם ברשת ישמש למטרות שונות משתתפי

ניתן לראות שיש התנגדות יחסית גדולה לאיסוף מידע אישי כאשר . התוצאות מובאות בלוח הבא

, (כלל לא 85%)לצורך פעילות פוליטית , (כלל לא מסכימים 89%)הדבר הוא למטרות פנים ארגוניות 

מתן , לגבי מטרות כגון שמירה על ביטחון אישי(. 71%)ומחקרי שיווק ( 07%)ום ממוקד או לצורך פרס

, עדיין. יש שיעור יותר גבוה של הסכמה, שיפור איכות הבריאות וכן שיפור השירות, הנחות בקניות

גם עבור מטרות כגון  05% -שיעור המשתתפים המסכימים במידה רבה או רבה מאד הוא נמוך מ

 .    טחון אישישמירה על בי

 מידת ההסכמה של משתתפי הסקר לשימוש במידע שנאסף עליהם: 0.16לוח 

 מועטה במידה לא כלל הסכמה מידת /מטרה  

 או בינונית 

 רבה במידה

 או רבה מאד 

 9% 67% 89% פנים ארגוניות  מטרות

 10% 69% 85% פוליטית   פעילות

 10% 00% 07% ממוקד פרסום

 16% 71% 71% שיווק  מחקרי

 60% 09% 06% השירות של חברות וארגונים  שיפור

 71% 66% 01% מדיני  בטחון

 06% 09% 01% איכות הבריאות  שיפור

 00% 08% 69% בקניות והטבות הנחות

 77% 05% 68% על ביטחונך האישי  שמירה

 

מידת ההסכמה לשימוש במידע אינה שונה באופן מובהק אצל קבוצות בעלות מאפיינים דמוגרפיים 

כך למשל יש קשר חיובי בין מידת . קיים שוני מובהק ביחס למשתנים אחרים, יחד עם זאת. שונים

ההסכמה לשימוש במידע אישי שנאסף ברשת לבין מידת החשיפה ברשתות חברתיות שמאפשרים 

שיפור , פרסום ממוקד, זה נכון לגבי שימושים כמחקרי שיווק. לנתוניהם האישיים משתתפי הסקר

 . וכן שמירה על ביטחון אישי, השירות

 מודעות לחוק לשמירה על הפרטיות 3.6.3

מן  00%. משתתפי הסקר נשאלו האם הם מודעים לקיומו של חוק להגנת הפרטיות בישראל

 -ו, מכירים את החוק 66%. יודעים בדיוק מהו אומרהמשתתפים מודעים לקיומו של החוק אך לא 

. השכלה וגיל, קיימים הבדלים מובהקים במידת המודעות לחוק ביחס למגזר. אינם מכירים אותו 60%

 68% -זאת בהשוואה ל, מן המשתתפים בסקר מהמגזר הערבי אינם יודעים על קיומו של החוק 76%

 66%בקרב בעלי השכלה תיכונית . די הלא חרדיבקרב המגזר היהו 16% -ו, בקרב המגזר החרדי

בקרב , כמו כן. בקרב בעלי השכלה אקדמית 19% -זאת בהשוואה ל, אינם יודעים על קיומו של החוק

 +. 01 -בקרב בני ה 10% -זאת בהשוואה ל, אינם יודעים על קיומו של החוק 00% 18-68גילאי 

קריאה של מדיניות הפרטיות של אפליקציות יש קשר בין הכרת החוק להגנת הפרטיות לבין הרגלי 

בקרב משתתפי הסקר שקוראים את מדיניות הפרטיות של אפליקציות סלולאריות . לטלפון הנייד

בלבד אשר מכירים את החוק בקרב  19%לעומת , מכירים את החוק להגנת הפרטיות 09%

   .משתתפים אשר לא קוראים את מדיניות הפרטיות של אפליקציות סלולאריות
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? המסדיר גם את השימוש במאגרי מידעהפרטיות חוק להגנת בישראל קיים : 0.0תרשים 

 ?האם אתה מודע לחוק זה

 

 האם למדינה זכות לאסוף נתונים אישיים ברשת 3.6.4

שלוש שאלות עסקו בנושאים הקשורים לזכות הפיקוח על מעבר מידע ברשת כולל איסוף נתונים 

השאלה הראשונה מדדה את מידת . אישיים וזאת כדי להגדיל את רמת הביטחון של האזרחים

 לפקחולרשויות הזכות  תייםממשלגופים ליש , על מנת להגדיל את רמת הביטחון"ההסכמה להיגד 

התשובות לשאלה זו  ".לצרכי ביטחון וכן  לאסוף ולנתח נתונים מהרשת ,טאינטרנעל מעבר המידע ב

 . מסכימים בהחלט 60%כלל לא מסכימים ומאידך  65%, מתפלגות באופן די אחיד

 זכות הממשלה לפקח על האינטרנט ולאסוף מידע אישי: 0.10לוח 

 מסכים

 בהחלט

 די

 מסכים

 לא די ניטראלי

 מסכים

 לא כלל

 מסכים

 

 לגופיםיש , על מנת להגדיל את רמת הביטחון 65% 17% 67% 19% 60%

ולרשויות הזכות לפקח על מעבר  תייםממשל

וכן  לאסוף ולנתח נתונים , המידע באינטרנט

 . מהרשת לצרכי ביטחון

לרשויות הממשל , כדי להגביר את הביטחון 60% 19% 60% 10% 66%

 למידעצריכה להיות גישה טובה ככל האפשר 

 אודות משתמשים באינטרנט 

פרטיות האזרחים תגדל אם המדינה תורשה  76% 17% 19% 9% 18%

 לאסוף ולנתח את המידע העובר ברשת

 

פרטיות האזרחים תגדל אם המדינה תורשה לאסוף ולנתח את המידע "השאלה השלישית טענה ש

 -ו, ממשתתפי הסקר כלל לא מסכימים עם ההיגד הזה 76% -כאן ניתן לראות ש". העובר ברשת

 . די מסכימים או מסכימים בהחלט 60%

אם בוחנים את ההבדלים במידת ההסכמה להיגדים לפי מאפיינים דמוגרפיים הממצא הבולט הוא 

מן  05%בשאלה הראשונה של הזכות לפקח על המידע ברשת . ההבדל בין המגזרים השונים

במגזר היהודי הלא חרדי  67% -ו 19% -בהשוואה ל, המשתתפים הערבים מסכימים בהחלט להיגד
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גם בשאלה השלישית קיימים הבדלים דומים במידת ההסכמה בין המגזרים . ובמגזר היהודי החרדי

 -בהשוואה ל, מקרב המשתתפים מן המגזר הערבי מסכימים בהחלט עם ההיגד 07%כאשר , השונים

 .  במגזר היהודי החרדי ובמגזר היהודי הלא חרדי 11% -ו 10%

 היכרות ושימוש בכלים להגנה על פרטיות 3.6.3

. ועושים שימוש בכלים שונים לשמירה על הפרטיותמשתתפי הסקר נשאלו באיזה מידה הם מכירים 

הכלים בהם נעשה שימוש נרחב יותר הם כלים המאפשרים מחיקה . התשובות מתוארות בלוח הבא

 05%(. 70%)וכלים המאפשרים הגבלת קהלים , (עושים בזה שימוש 70%)של מידע במחשב האישי 

שיעורים קטנים יותר של . דפדפניםמן המשתתפים עושים שימוש בכלים המאפשרים ביטול מעקב ב

כלים לביטול מעקב אחר מיקום בסלולר , (61%)המשתתפים עושים שימוש בכלים להצפנה של מידע 

לגבי סדנאות להעלאת מודעות (. 65%)וכלים המאפשרים מחיקה של מידע אישי באינטרנט , (60%)

 . ממשתתפי הסקר אינם מכירים כלל סדנאות כאלה 06%לסוגית הפרטיות 

 שימוש בכלים להגנה על פרטיות: 0.17לוח 

 לא 
 מכיר

 אבל מכיר
 משתמש לא

 משתמש

 10% 00% 06% להעלאת המודעות לסוגית הפרטיות  סדנאות

 65% 01% 79% המאפשרים מחיקה של מידע אישי שמפורסם באינטרנט  כלים

 60% 06% 70% לביטול מעקב אחר מיקום בסלולר  כלים

 61% 07% 70% מידע של להצפנה כלים

 05% 69% 70% המאפשרים ביטול המעקב בדפדפנים  כלים

כגון הגדרות הפרטיות , המאפשרים הגבלת קהלים כלים
 בפייסבוק

69% 68% 70% 

 70% 69% 66% האישי במחשב קיים מידע של מחיקה המאפשרים כלים

 

על התשובות לשאלות לגבי מידת השימוש בכלים לשמירה על פרטיות בוצעה חלוקה לאשכולות 

 689" )לא מכיר"לאחת קראנו , ונוצרו שתי קבוצות, (1 נספח) TwoStep Cluster Analysisבשיטת 

הקבוצות מחלקות את משתתפי הסקר לאלה (. משתתפים 698" )משתמש"ולשנייה , (משתתפים

ולאלה שנוטים יותר לציין שהם מכירים כלים כאלה אך לא , (לא מכיר)יב בשלילה שנוטים יותר להש

 (. משתמש)משתמשים בהם או שהם כן משתמשים בהם 

אם בוחנים את אלה שנוטים יותר . ההבדלים בתשובות בין המגזרים השונים הנם מעניינים למדי

במגזר היהודי לא חרדי הוא ניתן לראות שחלקם , בכלים להגנה על פרטיות"( משתמש)"להשתמש 

בקרב המגזר , כך למשל. בקרב הערבים 67% -ו, בקרב החרדים 00% -זאת בהשוואה ל, 77%

. במגזר היהודי הלא חרדי 66%עושים שימוש בכלים לביטול המעקב בדפדפנים לעומת  86%הערבי 

קת מקרב המשתתפים בסקר מן המגזר הערבי משתמשים בכלים המאפשרים מחי 06%, בדומה

ממשתתפי  80%. בקרב המגזר היהודי הלא חרדי 17% -בהשוואה ל, מידע אישי שפורסם באינטרנט

במגזר היהודי  11% -בהשוואה ל, הסקר מהמגזר הערבי עושים שימוש בכלים להצפנה של מידע

 . הלא חרדי

גברים שהשתתפו בסקר . יש גם הבדלים בשימוש בכלים לשמירה על הפרטיות בין גברים לנשים

בקרב בעלי השכלה תיכונית (. 70%לעומת  08%)עושים יותר שימוש בכלים כאלה מאשר נשים 

, בנוסף. בקרב בעלי השכלה אקדמית 00% -בהשוואה ל 79%שיעור המשתמשים בכלים כאלה הוא 

כגון קריאה של מדיניות , יש קשר בין השימוש בכלים לשמירה על פרטיות לבין משתנים שונים

השימוש בכלים להגנה על פרטיות גבוה יותר בקרב משתתפי . קציות סלולאריותהפרטיות של אפלי

, (95%)או תמיד ( 88%)הסקר הטוענים שהם קוראים את מדיניות הפרטיות כמעט בכל פעם 

בהשוואה למשתתפים אשר לעולם לא קוראים את מדיניות הפרטיות של אפליקציות סלולאריות 
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ה לשימוש במידע שנאסף ברשת קשורה למידת השימוש ניתן גם לראות שמידת ההסכמ(. 79%)

רבה או רבה מאד , כך למשל בקרב משתתפים שמסכימים במידה בינונית. בכלים להגנה על פרטיות

-81%)לשימוש בנתונים שלהם למטרות שיווק שיעור השימוש בכלים להגנה על פרטיות גבוה יחסית 

 (.  77%)בהשוואה למשתתפים שאינם מסכימים לכך ( 86%

 חשש מפגיעה בפרטיות 3.6.6

 השימוש"מבנה העמדות הבסיסי ביחס לפרטיות באינטרנט בא לידי ביטוי במידת ההסכמה להיגד 

מן המשתתפים בסקר די מסכימים או  06%. בתרשים הבא המתואר" שלי בפרטיות פוגע באינטרנט

שדי לא מסכימים או אינם מסכימים כלל עם  06% -בהשוואה ל, מסכימים בהחלט עם ההיגד הזה

כאשר בוחנים את מידת ההסכמה להיגד לפי . יש עמדה ניטראלית בנושא 05% -ל. ההיגד הזה

הסקר מן המגזר הערבי בהשוואה מאפיינים דמוגרפיים ההבדל הבולט הוא בעמדת משתתפי 

השימוש באינטרנט פוגע "ממשתתפי הסקר הערבים כלל לא מסכימים להיגד  76%. למגזרים אחרים

 . בקרב המגזר היהודי הלא חרדי 10% -בקרב החרדים ו 17% -זאת בהשוואה ל, "בפרטיות שלי

 

 "שלי בפרטיות פוגע באינטרנט השימוש"מידת הסכמה להיגד : 0.7תרשים 

החשש מפגיעה בפרטיות באינטרנט עומד בקנה אחד עם תחושת חלק ממשתתפי הסקר שהם 

 .  כפי שניתן לראות בתרשים הבא, זקוקים ליותר הגנה באינטרנט

 

השימוש באינטרנט פוגע בפרטיות "הקשר בין מידת ההסכמה להיגד : 0.0תרשים 

 באינטרנטלשיעור משתתפי הסקר החשים שהם זקוקים ליותר הגנה " שלי
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שאלות דומות שקשורות לחשש מפגיעה בפרטיות עסקו בשימוש במידע אישי על ידי המדינה ועל ידי 

ניתן לראות בלוח הבא כי החשש מפגיעה בפרטיות גבוה מעט יותר כאשר מדובר . חברות פרטיות

אם כי בשני המקרים בין שליש לחצי ממשתתפי הסקר חוששים מפגיעה , בחברות בהשוואה למדינה

 . כזו

 החשש מפגיעה בפרטיות על ידי המדינה וחברות פרטיות: 0.10וח ל

 לא כלל 
 מסכים

 לא די
 מסכים

 די ניטראלי
 מסכים 

 מסכים
 בהחלט

 אישי במידע עושה שהמדינה השימוש
 בי לפגוע עשוי אודותיי שיש

19% 19% 69% 65% 19% 

השימוש שחברות פרטיות עושות במידע 
 אישי שיש אודותיי עשוי לפגוע בי

17% 16% 60% 60% 67% 

 

ממשתתפי הסקר מן המגזר הערבי אינם מסכימים כלל עם האמרות  06% -ו 70%גם במקרה הזה 

 . בקרב המגזרים האחרים 15% -בהשוואה לכ, הללו

 מוכנות למסור מידע ולסחור במידע 3.6.3

כפי . והנחות הטבות לקבלת בתמורה אישי מידע למסורמשתתפי הסקר נשאלו האם הם מוכנים 

 -זאת בהשוואה ל, מן המשתתפים אינם מסכימים עם ההיגד כלל 01%שניתן לראות בתרשים הבא 

מחצית מן הנשאלים אינם מסכימים כלל או די לא מסכימים עם . שמסכימים בהחלט להיגד 6%

 . ההיגד

 

 הטבות לקבלת בתמורה אישי מידע למסור ה/מוכן אני"מידת הסכמה להיגד : 0.8תרשים 

 "והנחות

במידע אישי תמורת הטבות והנחות ניתן למצוא הבדלים על " לסחור"כאשר בוחנים את המוכנות 

 ה/מוכן אני"אינם מסכימים כלל להיגד  06%בקרב משתתפי הסקר מן המגזר הערבי . בסיס דמוגרפי

 בקרב המגזר היהודי 60% -זאת בהשוואה ל, "והנחות הטבות לקבלת בתמורה אישי מידע למסור

מידת אי ההסכמה להיגד גבוהה יותר ככל שעולה , כמו כן. בקרב המגזר החרדי 68% -הלא חרדי ו
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 -זאת בהשוואה ל, אינם מסכימים כלל להיגד 77%+ 01כך למשל בקרב בני . הגיל של המשתתפים

 . 18-68בקרב בני  66%

ממשתתפי  76%". תאני מוכן למסור מידע אישי בתמורה לנוחו"תשובות דומות ניתנו לגבי ההיגד 

די מסכימים או מסכימים בהחלט  66%לעומת , הסקר אינם מסכימים כלל או די לא מסכימים להיגד

גם כאן ניתן לראות כי חלק גדול יחסית מן המשתתפים מן המגזר הערבי אינם מסכימים כלל . להיגד

(. בהתאמה 19% -ו 66%)בהשוואה למגזר היהודי הלא חרדי ולמגזר החרדי ( 77%)עם ההיגד 

הנו גבוה + 01באופן דומה שיעור המשתתפים אשר אינם מסכימים להיגד בקרב קבוצת הגיל של 

 (.18-68בקרב בני  61%לעומת  08%)יותר בהשוואה לקבוצות הגיל הצעירות יותר 

ל אני "כאשר אני נמצא בחו"חלק ניכר ממשתתפי הסקר כלל לא הסכימו או די לא הסכימו עם ההיגד 

ורק חלק קטן די הסכימו או הסכימו בהחלט עם ההיגד , (09%" )וף מידע אישי רב יותרמוכן לחש

(19% .) 

אני מוכן לאפשר גישה למיקום שלי "היגד נוסף שקשור למוכנות למסור מידע המתייחס למיקום הוא 

כלל לא  75% -כאן התמונה יותר מאוזנת במובן ש". בתמורה לקבלת מידע ושירותים הנחוצים לי

גם כאן חלק ניכר משתתפי . די מסכימים או מסכימים בהחלט 00% -ו, ימים או די לא מסכימיםמסכ

בהשוואה למגזר ( 70%)הסקר מן המגזר הערבי בולטים יחסית בכך שאינם מסכימים כלל להיגד 

 (.  66%)ולמגזר היהודי הלא חרדי ( 00%)החרדי 

 הבעת דעה כללית על שימוש במידע אישי  3.6.3

ומשתתפי הסקר , גדים בשאלון התייחסו להבעת דעה כללית לגבי שימוש במידע אישימספר הי

לגבי חלק מן ההיגדים הללו חוסר ההסכמה הוא . נתבקשו לתת את מידת ההסכמה להיגדים הללו

ממשתתפי  08%.." איסוף והצלבה של מידע אישי ברשת זו פעילות חיובית "לגבי ההיגד . בולט למדי

חשוב שחברות מסחריות יעשו שימוש "לגבי ההיגד . מים או די לא מסכימיםהסקר כלל לא מסכי

יש מידה . ממשתתפי הסקר כלל לא מסכימים או די לא מסכימים 09%..." ברשימת המועדפים שלי 

גדולה יחסית של הסכמה להיגד שחברות עושות רווח כלכלי גדול מן המידע שהן אוספות על 

לגבי ההשקעה בשמירה על מידע אישי הדעות (. סכימים בהחלטדי מסכימים או מ 87%)משתמשיהן 

 09%.." חברות וארגונים מקפידים לשמור ולהצפין מידע "לגבי ההסכמה להיגד . קצת יותר חלוקות

ארגונים  "להיגד , מאידך. די מסכימים או מסכימים בהחלט 01% -ו, כלל לא או די לא מסכימים

ים מספיק משאבים לצורך הגנה על מידע אישי של ממשלתיים וחברות פרטיות אינן משקיע

 . די מסכימים אוו מסכימים בהחלט 70%" לקוחותיהם

 הבעת דעה כללית על שימוש במידע אישי: 0.18לוח 

 די או לא כלל הסכמה מידת
 מסכים לא

 או מסכים די ניטראלי
 בהחלט מסכים

 חיובית פעילות זו ברשת אישי מידע של והצלבה איסוף
  ולכן יותר טובים ושירותים מוצרים לתת שמאפשרת

 אותה לעודד צריך

08% 69% 19% 

 ברשימת שימוש יעשו מסחריות שחברות חשוב
 השירות לשיפור שלי העניין ותחומי שלי המועדפים
 שלי לצרכים והתאמתו

09% 67%ֵ 19% 

עושות רווח כלכלי גדול מהמידע שהן אוספות  חברות
 משתמשיהןעל 

18% 65% 87% 

 ולהצפין לשמור מקפידים ממשלתיים וארגונים חברות
 לא לקוחותיהן שפרטיות כך אוספות הן אותו מידע
 תפגע

09% 06% 01% 

 משקיעים אינן פרטיות וחברות ממשלתיים ארגונים
 של אישי מידע על הגנה לצורך משאבים מספיק

60% 07% 70% 
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 לקוחותיהם

 

 הפרטיותאפיון קבוצות שונות לפי תפיסת  3.6.3

נעשה , שחלקן תואר בפסקאות האחרונות, מציגות אמירות שונות לגבי הפרטיותה על מקבץ השאלות

לוח התוצאות של . כדי לזהות את הגורמים העיקריים המשפיעים על תפיסת הפרטיות 3ניתוח גורמים

 :גורמים עיקריים 0הופקו . 1הניתוח נמצא בנספח מספר 

  תמורת קבלת הנחות  למסור מידע או לסחור במידע המוכנותהגורם הראשון מודד את

 . ובתמורה לקבלת מידע ושירותים מבוססי מקום, בתמורה לנוחות, והטבות

 השימוש באינטרנט "כולל אמירות כגון , הגורם השני מבטא את מידת השימוש לרעה במידע

 .הלאהוכן , "השימוש שהמדינה עושה במידע אישי אודותיי עשוי לפגוע בי", "פוגע בי

  על  אמון בשמירה על מידע אישיהגורם השלישי מבטא חוסר דאגה מפגיעה בפרטיות בגלל

 . ידי ממשלה וחברות וכן הכרה בחשיבות של שימוש במידע אישי

כאשר בוחנים האם עוצמת הגורמים הללו שונה עבור משתנים דמוגרפיים שונים ניתן לראות קודם כל 

ניתן לראות שהמוכנות למסור מידע אישי ולסחור בו , עם זאתיחד  .שאין הבדל בין גברים לנשים

יש הבדלים בעוצמות . אם כי הגיל אינו משפיע על עוצמת שני הגורמים האחרים, יורדת עם הגיל

לא במוכנות לסחור במידע כי אם בשימוש לרעה במידע אישי וכן בחוסר , הגורמים במגזרים השונים

י מפגין יותר חוסר דאגה מפגיעה בפרטיות בהשוואה לשני המגזר הערב. הדאגה מפגיעה בפרטיות

 . המגזרים האחרים

המוכנות למסור מידע ולסחור במידע קשורה לרמת החשיפה ברשת והיא קשורה חיובית למידע אישי 

 . וכן הלאה, מקום המצאות, תמונות, תחומי עניין, ל"דוא, מקום עבודה, מין, שמשתפים ברשת כגון גיל

המוכנות לסחור במידע מתואמת גם עם מידת ההסכמה לשימושים שונים במידע אישי שנאסף 

כך ניתן לראות בתרשים הבא שעוצמת המוכנות לסחור במידע גבוהה יותר כאשר קיימת . ברשת

 . מידה יותר גדולה של מוכנות לשימוש במידע אישי שנאסף באינטרנט לצורך מחקרי שיווק

 

לבין מידת ההסכמה לשימוש ( Yציר )ין גורם המוכנות לסחור במידע הקשר ב: 0.9תרשים 

 (Xציר ) מחקרי שיווקבמידע אישי לצורך 

באופן דומה ניתן לראות בתרשים הבא שעוצמת המוכנות לסחור במידע גבוהה יותר כאשר קיימת 

 . הבריאות מידה יותר גדולה של מוכנות לשימוש במידע אישי שנאסף באינטרנט לצורך שיפור איכות

                                                           
3
ניתוח סטטיסטי שמטרתו לצמצם את מספר רב יחסית המשתנים על ידי ייצוגם באמצעות מספר קטן יותר של  

 .http://tinyurl.com/qededm6 -הסבר יותר מפורט . גורמים
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 מידת המוכנות לשימוש במידע אישי שנאסף באינטרנט  

http://tinyurl.com/qededm6
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לבין מידת ההסכמה לשימוש ( Yציר )הקשר בין גורם המוכנות לסחור במידע : 0.6תרשים 

 (Xציר ) שיפור איכות הבריאותבמידע אישי לצורך 

שלושת הגורמים שמשקפים את מידת ההסכמה לאמירות אודות פרטיות שימשו לאיתור קבוצות 

קבוצות כאלה בשיטת ניתוח אשכולות  0ותרו א. שהנן שונות ברמת העוצמה של הגורמים הללו

TwoStep ב- SPSS ( חלק ג 1נספח .)ניתן לאפיין את הקבוצות באופן הבא: 

  מוכנים לסחור , נותנים אמון בחברות וממשלה לגבי שמירה על נתונים אישיים – 1קבוצה

 69%)וטוענים שהשימוש באינטרנט אינו פוגע בפרטיות שלהם , במידע אישי

 (. ם בסקרמהמשתתפי

  טוענים שהשימוש באינטרנט כן פוגע , לא נותנים אמון בחברות וממשלה – 6קבוצה

 (68%)בפרטיות אבל עדיין מוכנים לסחור במידע 

  טוענים שהשימוש באינטרנט כן פוגע , לא נותנים אמון בחברות וממשלה – 0קבוצה

 (.61%)וגם לא מוכנים לסחור במידע אישי , בפרטיות

  טוענים שהשימוש באינטרנט לא פוגע , לא נותנים אמון בחברות וממשלה – 7קבוצה

 (.10%)ולא מוכנים לסחור במידע אישי , בפרטיות

  טוענים שהשימוש באינטרנט פוגע בפרטיות , נותנים אמון בחברות וממשלה – 0קבוצה

 (.   11%)ולא מוכנים לסחור במידע אישי , (במידה קטנה)

המגזר . ההשתייכות לקבוצות הללו ביחס למאפיינים דמוגרפיים שוניםמעניין לבחון איך משתנה 

המגזר החרדי משתייך יותר . 7 -ו, 0, 1לקבוצות ( באופן יחסי לגדלו)היהודי הלא חרדי משתייך יותר 

 . 6 -ו, 1המגזר הערבי משתייך יותר לקבוצות . 0-ו 1לקבוצות 

בקרב הקבוצה . יש גם קשר בין ההשתייכות הקבוצתית לשימוש בכלים להגנת הפרטיות באינטרנט

וגם טוענת שהשימוש באינטרנט אינו פוגע בפרטיות , הראשונה שגם נותנת אמון בחברות ובממשלה

שיעור המשתמשים בכלים להגנה על הפרטיות גבוה יחסית וכך גם , וגם מוכנה לסחור במידע אישי

 .  קבוצה השנייהבקרב ה

הולכת בקנה אחד גם עם מידת ההסכמה לאיסוף נתונים אישיים על ידי חברות  1השייכות לקבוצה 

 . וכן שיפור איכות הבריאות, שיפור השירות, פרסום ממוקד, באינטרנט לצורך שיווק

 

 

 סיכום 2.2
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 מידת המוכנות לשימוש במידע אישי שנאסף באינטרנט  
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  כשליש ממשתתפי הסקר . של פגיעה בפרטיות בקרב משתתפי הסקרקיים חשש לא מבוטל

סבורים שהם  76%. חוששים מפגיעה בפרטיות עקב שימוש בטכנולוגיות מידע מבוססות אינטרנט

שיעורים גבוהים יותר של משתתפי הסקר סבורים שהשימוש . זקוקים ליותר הגנה באינטרנט

ושהשימוש שחברות פרטיות עושות , (09%)שהמדינה עושה במידע אישי עשוי לפגוע בהם 

 (. 79%)במידע עשוי לפגוע בהם 

  בספרות העוסקת בפרטיות יש מודלים שונים שמסבירים איך מתעצבת תפיסת הפרטיות וחלקם

אחד המודלים האלה טוען שיש נכונות עקרונית של . 6510הוצג בסקירת הספרות שהוגשה במרץ 

מסתבר שמחצית ממשתתפי הסקר אינם . ותאנשים לסחור בפרטיותם תמורת הטבות שונ

יש הבדלים דמוגרפיים בנכונות . מוכנים לכך 66%ורק , מסכימים לסחור במידע תמורת הטבות

, בנוסף. הזו ובמגזר היהודי הנכונות הזו גדולה יותר לעומת המגזר הערבי בו היא יותר קטנה

 . ותרהנכונות לסחור במידע אישי יותר קטנה בקבוצות גיל מבוגרות י

 המודעות לקיומו של החוק להגנת הפרטיות בישראל יכולה לתרום חיובית לתפיסת הפרטיות ,

 60%. הגם שחוק זה יצריך כנראה שינויים בעקבות כניסה מואצת של טכנולוגיות מידע חדשות

מודעים לקיומו של החוק אך לא יודעים מה  00%. ממשתתפי הסקר אינם מכירים כלל את החוק

בקרב המגזר הערבי שיעור המשתתפים שאינם מכירים את החוק הוא גדול . דיוקהוא אומר ב

 (. 16% -ו 68%)בהשוואה למגזר החרדי והיהודי הכללי , (76%)יחסית 

  הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לפקח ולנטר את המידע העובר באינטרנט לצורך שמירה על

את רמת הביטחון יש לגופים  ממשתתפי הסקר מסכימים שעל מנת להגדיל 76%. הביטחון

 .  אינם מסכימים לכך 07%. ממשלתיים זכות לפקח ולאסוף נתונים אישיים באינטרנט

 

הרגלי ההגנה על הפרטיות ברשת מלמדים על רמה מסוימת של מיוניות אם כי יש לשאוף ליותר 

בוק בעיקר בפייס חברתיות שונותהנם חברים ברשתות ( 99%)רוב משתתפי הסקר . בתחום זה

ציינו שהפרופיל  16%ורק , כמחצית מהם ציינו שהפרופיל שלהם פתוח רק לחברים(. מהם 99%)

זה מלמד על רמה מסוימת של מודעות לנזקי חשיפה לא מוגבלת של תכנים . שלהם פתוח לכולם

 05%. עושים שימוש בכלים המאפשרים מחיקה של מידע אישי מן המחשב 70%. אישיים באינטרנט

משתמשים  61%. ש בכלים המאפשרים ביטול מעקב אחר הגלישה בדפדפני האינטרנטעושים שימו

 .   בכלי הצפנה של מידע
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 עם מומחים ראיונות. 2

העוסקים בהיבטים , חמישה אנשי אקדמיה, עם  תשעה מומחיםשנערכו ראיונות את ה פרק זה מסכם

, ולוגיה ובסוגיות של פרטיותוארבעה משפטנים העוסקים במשפט וטכנ,  שונים של חקר האינטרנט

 .שלושה מהם הינם מקבלי החלטות במשרדי הממשלה וארגונים חברתיים

אלו שהם בעד חקיקה והסדרה של הזכות לפרטיות  -ניתן לזהות שני קולות מרכזיים בראיונות 

, ולעומתם אלו אשר מעלים חשש מרגולציה ככלי שיפגע בהתפתחות הטכנולוגיה, באמצעות רגולציה

עלה הטיעון כי חקיקה  והעמדת הפרטיות כערך שהוא אבן יסוד , בנוסף. קשה על השימוש בהושי

. בחברה דמוקרטית יש בה פגיעה בערכים חשובים יותר כמו סולידריות חברתית וביטחון אישי

 (. כפי שהוזכרו)הפרטיות היא ערך חשוב אך היא בשורה שנייה אחרי ערכים חשובים יותר 

ובידי , ה במחלוקת היא האם יש למשתמשים יכולת לשלוט על המידע שהם חושפיםסוגיה נוספת שנוי

 . הוא עצמו או המדינה והמחוקק, מי צריכה להיות האחריות על ההגנה על פרטיות הפרט

פרט )למרות חילוקי הדעות ניכר כי כמעט כולם מסכימים כי קיימת סוגיה  שיש לתת עליה את הדעת 

וכי החינוך והנאורות של , (צם העיסוק בפרטיות כפוגע בערכי הסולידריותלפרופסור שיזף שמודאג מע

 . המשתמשים היא אחד הכלים הבולטים בהתמודדות עם הסוגיה

חלק מהמומחים העלו את הפער בין הרצון של המשתמשים ליהנות מתועלות העולות מהשימוש 

בנוגע לבני נוער הם חשבו שהפרטיות חשובה לבני הנוער לא . ברשת לבין הרצון לשמור על הפרטיות

אחת המרואיינות חשבה שהם חושפים יותר מידע בגלל תמימות הקשורה , פחות מאשר למבוגרים

אחד . לל הבדלים הקשורים לתפיסת הפרטיות ולכך שהם שונים מהדור הקודם להםלגיל ולא בג

, המומחים חשב שהם אף יודעים לנהל טוב יותר את הפרטיות מהמבוגרים אך המטרות שלהם שונות

 . ואף נטען כי כאשר הם מבינים או נתקלים בסיכונים אז הם תופסים את הפרטיות כחשובה

יש שטענו כי פרטיות , ביחס לשאלה האם מושג הפרטיות השתנה קיימים הבדלים בין המומחים

אחד המומחים נתן דוגמא את אדם וחווה ועלי , סוגיה שהעסיקה את האדם מאז ומעולם ההיית

הם הסכימו כי הצורך בפרטיות היה קיים אך חלקם טען , התאנה שבהם שמרו על פרטיותם

גיות מציבות סיכונים חדשים לפרטיות בשל שהטכנולוגיות לא משנות דבר וחלקם טענו שהטכנולו

פרט למומחה אחד . הצלבת המידע והסחר של מידע אישי לגורם שלישי, הגודל של מאגרי המידע

אחרים חשבו שהם פוגעים , שחשב שפרסומות מותאמות ומבצעים מותאמים אישית טובים למשתמש

 .  בפרטיות

מצלמות מעקב וטכנולוגיות ניידות וכרטיסים חכמים הוזכרו כמגבילות את  ןביניה, טכנולוגיות מפציעות

חלק מהחוקרים ציינו שלאדם שאין מה . החופש של האדם אך לעומת זאת הן מאפשרות ביטחון אישי

אך גם חלקם הסכים כי שימוש במידע שנאסף במצלמות יכול ,  להסתיר אין מה לחשוש ממצלמות

הרעיון כי חברות . ות בבתי חולים  ומידע שנאסף אל חברות הביטוחלפגוע ונתנו דוגמא של מצלמ

הביטוח ישנו את העלות של פוליסות בהתבסס על מעקב ומידע שנאסף ממאגרים שונים עלה כאיום 

הנושא של מידע רפואי עלה בכמה מהראיונות כסוגיה שיש לתת עליה את . משמעותי על הפרטיות

העברת מידע רפואי נתפס גם אצל . המידע לביטוחים גם איחוד התיקים וגם העברת, הדעת

 . המומחים שטוענים כי סוגיות הפרטיות פחות מדאיגות אותם כסוגיה שיש לתת עליה את הדעת

כי סוגיות של בטחון , חלק מהמומחים ציינו כי סדר היום הציבורי בישראל משפיע על תפיסת הפרטיות

ר מכל ולכן סוגיות של פרטיות באינטרנט וטכנולוגיות והאיום בפיגועים ומלחמות מדאיג אנשים יות

יחד עם זאת כמה . בעיקר כאשר קיים ויתור על פרטיות לצרכי ביטחון, אחרות נתפסים כשוליים

 . מומחים העלו את הדאגה כי גופי בטחון בישראל עושים שימוש לא ראוי במידע ופוגעים בפרטיות

יכון שבשימוש במידע אישי בידי השלטון בעיקר על ידי הסיכונים המרכזיים שעלו בראיונות היו הס

והסיכון שבשימוש במידע אישי על ידי גורמים מסחריים הרואים במידע האישי של , גופים ביטחוניים
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סיכונים אלו עלו בחלק הראיונות כסכנה לחברה דמוקרטית וחלק . המשתמשים במידע שלהם

 .מהמומחים ראו בהם פגיעה בחופש הפרט

ת עולה כי יש לצפות ואף לדרוש מארגונים מסחריים ומגורמים ממשלתיים לרסן את השימוש בראיונו

וליצור מנגנונים ליצירת כוחות מאזנים אל מול הכוח הרב , למסור מידע אישי לבעליו, במידע אישי

בראיונות ניתן היה לזהות כמה . שנוצר בעקבות הבעלות על המידע בידי חברות פרטיות וממשלות

,  (המתייחס לחברות המסחריות)הנגשת ופתיחת המידע לכולם . א: נים שונים ליצירת האיזוניםמנגנו

, גישה אחרת עולה בהצעות והיא מתייחסת לכוח של רשויות שונות המחזיקות במאגרים רבים. ב

גישה שבלטה וחזרה אצל רב . ג.  והיא מציעה ליצור הפרדת מוחלטת בין רשויות בנגישות למידע

, והיא דרישה לריסון עצמי של ארגונים מסחריים וממשלתיים באמצעות שני כלים מרכזיים המומחים

והשני הוא , הראשון הוא העברת הבעלות והשליטה על המידע לידי המשתמש באמצעות פיתוח כלים

מפקח זה , מינוי מפקח שיהיה אחראי על סוגיות הפרטיות וישמור על אינטרס ציבור המשתמשים

    .י ולא כפוף להנהלת הארגוןיהיה אוטונומ

המומחים העלו את  הצורך לאפשר יותר כלים לשליטה של המשתמש על איסוף המידע הפרטי שלו 

, מומחה אחד חשב שיש להשקיע בפיתוח של הצפנה. אל ידי הארגונים המסחריים והממשלתיים

 PET- Privacy Enhance)מתוך הטענה כי רק פיתוח טכנולוגיות שמטרתן שמירה על הפרטיות 

Technology )וכי חקיקה איננה הדרך להתמודד עם טכנולוגיה שתמיד תצעד מהר יותר , תהווה איזון

 . מההליך החקיקתי

ולהימנע מחקיקה לבין  רבין מומחים שחשבו כי יש להיזה, שא זה קיימים חילוקי דעות בולטיםבנו

כי החקיקה המתקדמת באירופה  אחת החוקרות באקדמיה טענה. מומחים שחשבו שיש לקדם חקיקה

אבן נגף  ההיא סיפרה על פרויקט שסוגיית הפרטיות היית. מקשה על ההתקדמות של מחקר ופיתוח

בהתקדמותו וטענה כי החקיקה משאירה את השליטה על המידע בידי החברות המונופוליסטיות 

על משתמשיהן  בשל החקיקה החברות הללו שומרות את כל המידע. באינטרנט ומעצימה את כוחן

. ולא מאפשרות ליזמים קטנים לפתח ולהציע שירותים המתבססים על מידע ברשת, לעצמן ולשימושן

הקובע מה ניתן לחשיפה ומה , מומחים נוספים חששו מחקיקה ודימו חקיקה בנושאי פרטיות לצנזור

כלומר , נעשתה השוואה של החקיקה לחקיקה הכופה ללכת עם כיסוי ראש, איננו מותר לחשיפה

כפי , שהחקיקה להגנת הפרטיות כופה על המשתמשים להסתיר וקובעת מה פרטי ומה לא

אחרים חשבו  .או בשרוולים ארוכים, שמתיימרים לקבוע אלו הכופים מסיבות דתיות ללכת בכיסוי ראש

ובעיקר , לא להעביר מידע לגוף שלישי, כי חקיקה יכולה לכפות על תאגידים למנות מפקח אוטונומי

 . מעה מחלק מהמומחים הצורך באכיפה ולא רק בחקיקהנש

כל המומחים הסכימו כי העלאת המודעות של המשתמשים לאפשרויות איסוף המידע עליהם 

אך גם הם , היו מומחים שנרתעו מהצגת סוגיית הפרטיות כסיכון. והשימוש שנעשה בו חשובה

ם בו שימושים מגוונים המועברים מוצלב ונעשי, הסכימו כי ראוי שמשתמשים ידעו כי מידע נאסף

אלו דורשים מאמצי חינוך והסברה בעיקר בקרב הילדים ובני הנוער . לגופים אחרים מבלי שידעו

 .החשופים לנושא זה ללא הגנות מתאימות

המידע הנצבר הוא בעל ערך כלכלי רב במיוחד . לסוגיית הפרטיות מספר היבטים כלכליים

רחב של שימושים משימוש במידע לצורך יצירת הודעות מותאמות  ניתנו דוגמאות בטווח, למפרסמים

והנחות עד לשימוש במידע עבור חברות ביטוח שיכולות לעשות שימוש , קופונים, אישית למשתמש

הבעלות על המידע לדעת  .במידע רפואי  לדוגמא כדי להוריד את הסיכון שלהן ולמקסם את רווחיהן

כמה . ולא בידי הגופים המסחריים -בידי האדם הפרטי  – המומחים צריכה להיות בידי המשתמש

, מרואיינים נתנו את הדוגמא כי פייסבוק הציעה למשתמשים לתת להם את כל המידע אודותיהם

אחת . והעלו את הצורך לדרוש מכל החברות לאפשר למשתמשים לקבל את המידע עליהם

, שרו את שבירת המונופול שיש על המידעהמרואיינות טענה כי יצירת מאגרים שיהיו פתוחים לכל יאפ

 .היא לא חשבה שיש לאסור את האיסוף אך גם לא להשאירו בידי המונופולים
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רק , "נזיד עדשים"אחד מהמומחים אמר המשתמשים בישראל מוכנים למכור את פרטיותם במחיר 

יחסים חלק טענו כי זה מעיד על כך שהם לא מי. שיתנו להם לגלוש ורק שיאפשרו להם לשחק 

. חשיבות לפרטיות וכי יתכן שאכן פרטיות מוערכת יתר על המידה וכי איננה כה חשובה למשתמשים

ושחשוב להם להבין איך ,  כמו כן נטען שקיים פער בין מה שאנשים מצהירים לבין מה שאנשים עושים

ו מומחים אחרים פרש. 'המשתמשים מצביעים ברגליים'נטען עוד כי . אנשים מתנהגים בפועל

 .התנהגות זו כדיסוננס של הצורך לקבל את השירותים והתועלות שניתנות בתמורה לפרטיות

ועלתה אצל חלק מהמומחים היא הפער , סוגיה נוספת שהיא גם כלכלית וגם קשורה בסחר בפרטיות

האין הוא לא תמיד כלכלי והכוונה גם למי שאין לו מודעות . בפרטיות בין מי שיש לו לבין מי שאין לו

לטענתה אנשים . הטענה עלתה אצל אחת המרואיינות בהקשר של הפרטיות במידע רפואי. וחינוך

ילכו לרפואה פרטית וכך ישמרו על פרטיותם מפני איחוד התיקים ( יכולת כלכלית ומודעות)שיש להם 

מי שלא יוכל לאפשר זאת . מי שיוכל לשלם לרופא פרטי ישמור על המידע הזה עמו. בקופות החולים

 .עצמו ויאלץ להיחשףל

ניתן לומר כי גם אצל מתנגדי החקיקה יש הכרה כי ראשית כל יש צורך בחינוך והעלאת המודעות 

יש צורך ביצירת כוחות מאזנים בין הסקטור המסחרי והשימושים שנעשים ,  שנית. למידע הנאסף

יר שירותים לבין המשתמש שנותן את המידע במח, במידע שנאסף על משתמשי הטכנולוגיות כיום

ניתן היה לזהות כי הדרך המוסכמת ביותר על המומחים לאיזון היא העברת הבעלות . ונוחות

באמצעות , באמצעות כלים שיאפשרו גלישה ושימוש אנונימי: והשליטה על המידע למשתמש עצמו

 .ובאמצעות הדרכה וחינוך, מסירת המידע שקיים עליו לידיו

ומחים ציינו כי הסקטור הפרטי צריך לקחת את האחריות על חשוב לציין כי  מרבית המ, כמו כן

נרתעו מחקיקה וחשו כי , (שלושה מהם)חלקם , הבקרה שבשימוש מצידו במידע על המשתמשים

וחלקם ,  ולמעשה ראו בה סוג של צזורה, חקיקה תגביל את השימוש וההתפתחות של הטכנולוגיה

כמו כן ציינו . ים שיסדירו את השימוש במידע אישיחשבו כי קיים צורך בקידום חקיקה על גופים ונהל

 . את הצורך בהשקעה בפיתוח טכנולוגיות כאמצעי נוסף אשר יסייע בשמירה על הפרטיות

כל המומחים היו תמימי דעים כי יש צורך בהשקעה בחינוך והעלאת המושעות בקרב הציבור באשר 

צורך בפיתוח כלים שיסייעו בשליטה על כולם חשבו שיש . לנושא הפרטיות ושימוש מושכל באינטרנט

המליצו , לבסוף. המידע המצוי במידי המשתמש ויאפשרו בקרה ואחריות עצמית לצד אחריו מוסדית

המשפט והטכנולוגיה בכדי לשקול אם וכיצד לקדם , המומחים כי יש לקיים דיאלוג בין אנשי הרוח

 .חקיקה בנושא
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  בישראל הפרטיות מדיניות על מומחים סקר. 2

 המדגם  2.1

מטרת הסקר לסייע בגיבוש המלצות למדיניות שמירה על נתונים אישיים ועל הזכות לפרטיות 

מתחומי מדעי , ב בעיקר"המדגם של הסקר כלל אקדמאים באוניברסיטאות באירופה וארה. בישראל

מצעות שאלונים שמולאו בא 160כ התקבלו "בסה.  החברה והרוח וכן מתחומי המדעים המדויקים

 . Survey Monkeyשאלון מקוון דרך אתר 

 :המאפיינים העיקריים של המשיבים על השאלון הם

 89% נשים 00% -מהם נהם גברים ו. 

 01% ממדינות אחרות 7% -ו, מישראל 6%, אמריקאים 09%, מהם אירופאים. 

 90% בעלי תואר ראשון 6% -ו, בעלי תואר שני 15%, בעלי תואר שלישי. 

 05% 9%, הנם מתחומי המדעים הטכניים 06%, הנם מתחומי מדעי החברה והרוח 

 .  מתחומי המשפטים 0% -ו, מתחומי מדעי הטבע

ההנחה היא . המשיבים אינם בהכרח מומחים מוצהרים למדיניות של שמירה על נתונים ופרטיות

מספר , חסיתשבגלל שתחום ההתמחות במדיניות של פרטיות ושמירה על נתונים הוא צעיר י

סביר להניח שבקרב חוקרים באקדמיה , יחד עם זאת. המומחים המוצהרים לנושא הוא קטן מאד

שמירה על . יימצאו אנשים בעלי דעה ושיקול דעת שיוכלו להבין את השאלות היטב ולתת להם מענה

מדיה נתונים ופרטיות הנם נושאים די פופולאריים בשנתיים האחרונות המעוררים  דיונים רבים ב

ולכן , ואכן בפיילוט של הסר מצאנו שלרוב הנשאלים אין קושי לענות על השאלות. ובמוסדות אקדמיים

 .    המשכנו לביצוע הסקר הרחב יותר בקרב אנשי אקדמיה בעיקר

 

 תפיסת הפרטיות  2.2

השאלות הראשונות עסקו בנושא של כיבוד הפרטיות וכללו מספר היגדים כאשר הנשאלים נתבקשו 

 .התוצאות מתוארות בלוח הבא. ין מהי מידת ההסכמה שלהם להיגדים הללולצי

 strongly)מהמשיבים מסכימים בהחלט  96%. מידת ההסכמה הנה מרובה יחסית עבור כל ההיגדים

agree ) מתן כבוד לפרטיות פירושו שארגונים המחזיקים בנתוני האישיים ייקחו אחריות אם "להיגד

מתן כבוד לפרטיות פירושו שיש לי  "מסכימים בהחלט להיגד  80%. "תהיה פגיעה בפרטיות שלי

מתן " מסכימים בהחלט להיגד  09%". בקרה מלאה על השימוש וההפצה של הנתונים האישיים שלי

 ". כבוד לפרטיות פירושו שיש לי הזכות להישכח ושנתוני הפרטיים יימחקו אם אבחר בכך

 (מתוך המשיבים)% בוד הפרטיות מידת ההסכמה להיגדים בנושא כי: 0.1לוח 

מתן כבוד לפרטיות פירושו , לדעתך: ההיגד
..... 

לא 
מסכים 

 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

שיש לי בקרה מלאה על השימוש וההפצה 
 של הנתונים האישיים שלי

6.0% 5% 9.7% 69% 80% 

שהאינטימיות שלי ודעותיי הפרטיות תהיינה 
ית במקומות /כולל כאשר אני נמצא, מוגנות

 ציבוריים  

5.6% 8.0% 15.8% 07.1% 76% 

לחיות את חיי , שיש לי זכות להיות שונה
 באופן שונה וללא מניעה 

1.8% 6.7% 9.6% 60.8% 86.8% 
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שיש לי הזכות להישכח ושנתוני הפרטיים 
 בכךיימחקו אם אבחר 

0.0% 0.9% 9.6% 67.8% 08.8% 

שארגונים המחזיקים בנתוני האישיים ייקחו 
 אחריות אם תהיה פגיעה בפרטיות שלי

6.7% 5.6% 7.1% 17.8% 96% 

 

שני ההיגדים שעוסקים בבקרה מלאה על נתונים אישיים ובזכות להישכח רלבנטיים מאד למדיניות 

ובשני המקרים ניתן לראות שהמשיבים ברובם הגדול בעד הזכות של המשתמשים , של פרטיות

כמובן שתמונת המצב כיום של משתמשי אינטרנט ברחבי . להיות בעלי השליטה בנתוניהם האישיים

ומדיניות הפרטיות ושמירת הנתונים האישיים צריכה לשנות את המצב ולהקנות , לגמריהעולם שונה 

 .  למשתמשים יותר יכולת ניטור ובקרה על נתוניהם האישיים

? משפיעים ומעצבים את תפיסת הפרטיות של משתמשי האינטרנט, לדעת הנשאלים, אילו אספקטים

המשיבים חושבים שהפרטיות עדיין  .שאמרכז את פילוג התשובות למספר היגדים בנו 0.6לוח 

זאת כנגד מחקרים . למרות שהתנהגות המשתמשים לכאורה יכולה לסתור זאת, נתפסת כערך חשוב

. במיוחד לצעירים שבהם, רבים המזהירים שהפרטיות כבר אינה ערך כה חשוב למשתמשי האינטרנט

אלה , כן ניסיון אישי שלילישני היגדים מאששים את ההשערה שידע אודות איומים על הפרטיות ו

מהמשיבים מסכימים בהחלט להיגדים  05% -קרוב ל. מעצבים את תפיסת הפרטיות של המשתמשים

הסכמה בולטת אם כי מעט יותר מסויגת של המשיבים הובעה בהקשר של היגד על ההשפעה . הללו

 .היחשב כפרטישל חברות ועסקים המשתמשים בנתונים אישיים על שינוי התפיסה של מה שצריך ל

 (מתוך המשיבים)% האספקטים המעצבים את תפיסת הפרטיות של משתמשי האינטרנט : 0.6לוח 

לא  : ההיגד
מסכים 

 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים נייטרלי
 בהחלט

הידע שלנו אודות איומים על הפרטיות משפיע 
 על תפיסת הפרטיות שלנו 

6.7% 5.6% 11.0% 08.0% 79.6% 

למרות , נתפסת כערך חשובהפרטיות עדיין 
 שהתנהגות המשתמשים יכולה לסתור זאת

5.6% 7.6% 15.0% 71.9% 71.9% 

ההתנהגות של חברות ועסקים שעושים 
שימוש בנתונים פרטיים משנה את תפיסתנו 

 של מה שצריך להיחשב כפרטי

9.7% 7.9% 10.8% 70.7% 66.9% 

ניסיון אישי שלילי מעצב את תפיסת הפרטיות 
 שלנו

0.0% 1.8% 16.9% 69.9% 76.7% 

הנוחיות של השימוש בטכנולוגיות משנה את 
 תפיסת הפרטיות שלנו

0.0% 7.1% 16.6% 77.9% 00.6% 

 

רוב . קבוצה אחרת של שאלות עסקה באופן יותר פרטני בקשר שבין טכנולוגיות לתפיסת הפרטיות

האינטרנט פותח אפשרויות חדשות לקבל תשומת לב  "המשיבים הסכימו או הסכימו בהחלט להיגד 

בעצם המשיבים מאמינים שקבלת תשומת לב (. 0.1תרשים " )י חשיפת פרטים אישיים"חברתית ע

 .  חברתית באינטרנט מחייבת חשיפה של פרטים אישיים



70 
 

 

י חשיפת "האינטרנט פותח אפשרויות חדשות לקבל תשומת לב חברתית ע: 0.1תרשים 

 אישייםפרטים 

 

הרבה יישומי אינטרנט מתוכננים כך שאינם שומרים על "המשיבים מסכימים עם ההיגד ש, בנוסף לכך

היישומים הללו בעצם מתוכננים להעביר נתונים פרטיים , כלומר(. 0.6תרשים " )פרטיות המשתמש

 .  לגורמים המפעילים אותם

 

 שומרים על פרטיות המשתמשהרבה יישומי אינטרנט מתוכננים כך שאינם : 0.6תרשים 

 

 ניהול הפרטיות 2.2

רק . המשיבים חלוקים בדעתם לגבי המידה של ניהול הפרטיות של משתמשים ברשתות חברתיות

מעדיפים ( 06%)הרוב  .מסכימים בהחלט להיגד העוסק בניהול הפרטיות ברשתות חברתיות 10%

 .אינם מסכימים( 65%)עמדה ניטרלית בנושא זה וחלק משמעותי 
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, למשל. קיימת פעילות משמעותית של ניהול פרטיות ברשתות חברתיות: 0.0תרשים 

 משתמשים בוחרים בזהירות למי תהיה גישה למידע ספציפי

 

כאשר הם מתבקשים לציין את מידת הסכמתם להיגד העוסק בטכנולוגיות של שמירה על פרטיות 

(PETs )אחוז  09%. יש בין המשיבים מידה מסוימת של חילוקי דעות אם כי הם נוטים להסכמה

מעדיפים להתבצר בעמדה יותר  00%ויחד עם זאת , מהמשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט

 . ניטרלית

 

יכולות לשמור על פרטיות  PETs))טכנולוגיות חדשות ששומרות על פרטיות : 0.7תרשים 

 טוב יותר המשתמשים באופן
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הסדרה הבאה של השאלות עסקה בנושאים הקשורים להתנהגות משתמשי אינטרנט בהקשר של 

 . קביעת רמת הפרטיות הרצויה להם

מתוך )% התנהגות משתמשי אינטרנט בהקשר של קביעת רמת הפרטיות הרצויה להם : 0.0לוח 

 (המשיבים

לא מסכים  : ההיגד
 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים טרליני
 חלטבה

, אם קיימת אפשרות לשלוט בפרטיות
 משתמשים יעשו בה שימוש

7.7% 67.8% 06.8% 67.8% 9.9% 

לאנשים כלל לא אכפת מקביעת רמת 
 הפרטיות 

9.9% 08% 60.7% 60.7% 0.0% 

שינוי בהעדפות קביעת הפרטיות נעשים 
אך ורק כאשר קיימת דרך פשוטה לעשות 

 זאת

5.9% 8.1% 17.9% 70.8% 06.0% 

( default)קביעת רמת הפרטיות הבסיסית 

 מעודדת חשיפה של פרטים אישיים

1.6% 7.0% 69.0% 71.1% 60.6% 

אנשים אינם משתמשים כלל בטכניקות 
 לקביעת רמת הפרטיות

10.7% 00% 05.7% 19% 8.0% 

 

ת מרבי –" משתמשים יעשו בה שימוש, אם קיימת אפשרות לשלוט בפרטיות" –לגבי ההיגד הראשון 

התשובות חלוקות ורק מעט יחסית מהמשיבים מסכימים או "(. טרליני)"המשיבים בחרו להיות באמצע 

כאן . ההיגד השני גורס שלאנשים כלל לא אכפת מקביעת רמת הפרטיות שלהם. שאינם מסכימים

למידת . אם כי כרבע ניטרליים ומעדיפים לא להתחייב, יותר משיבים אינם מסכימים מאשר מסכימים

שינוי בהעדפות קביעת הפרטיות נעשים אך ורק כאשר קיימת דרך "ה גבוהה יותר זוכה ההיגד הסכמ

כאשר מדובר . מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד הזה 87%כ "בסה". פשוטה לעשות זאת

במנגנונים לקביעת רמת הפרטיות הרצויה בהרבה מקרים משתמשי אינטרנט משאירים את הקביעה 

קביעת "מן המשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד  87%(. default)הזאת ברמה הבסיסית 

אי קבלת החלטה , כלומר". מעודדת חשיפה של פרטים אישיים( default)רמת הפרטיות הבסיסית 

לגבי ההיגד האחרון . לגבי רמת הפרטיות הרצויה באינטרנט גורמת לחשיפה של פרטים אישיים

רוב המשיבים אינם מסכימים "( קות לקביעת רמת הפרטיותאנשים אינם משתמשים כלל בטכני)"

 . להיגד או ניטרליים כלפיו

 

 מודעות לצורך בשמירה על נתונים אישיים  2.2

 מודעות לפרטיות 3.4.2

הדעות של . מקבץ השאלות הבא עוסק בנושא המודעות לפרטיות ולצורך בשמירה על נתונים אישיים

וכרבע " המודעות לשמירה על נתונים אישיים במדינה שלי היא גבוהה"הנשאלים חלוקות לגבי ההיגד 

האיומים על הפרטיות "להיגד ( או מסכימים בהחלט)מן המשיבים מסכימים  09%. ניטרלייםמהם 

או לא מסכימים )לא מסכימים  77%ומאידך " כבים מדי מכדי שניתן יהיה לפתח מודעות הולמתמור

כך , מחסור במידע יכול לגרום למודעות נמוכה בהקשר של שמירה על נתונים אישיים, אכן(. כלל

האם אין צורך במודעות גבוהה לשמירה על נתונים אישיים כי המדינה . מהמשיבים 07%חושבים 

באשר להיגד . מהמשיבים לא מסכימים להיגד הזה 60%? שמירה על נתונים אישיים אחראית על
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 ניטרליתמעל שליש מהמשיבים מתבצר בעמדה " הרגישות לפרטיות תגדל( שנה 10-65עוד )בעתיד "

 . מסכימים או מסכימים בהחלט 05% -אולם קרוב ל

מתוך )% נתונים אישיים  היגדים בנושא של מודעות משתמשים לפרטיות ולשמירה על: 0.7לוח 

 (המשיבים

לא מסכים  : ההיגד
 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

המודעות לשמירה על נתונים אישיים 
 במדינה שלי היא גבוהה

9% 01.8% 60.7% 66.9% 9% 

האיומים על הפרטיות הם מורכבים מדי 
 מכדי לפתח מודעות הולמת

11.7% 01.8% 65.6% 01.8% 0.0% 

המודעות לשמירה על נתונים אישיים הנה 
 נמוכה בגלל חוסר מידע מספיק

6.9% 17.6% 69.6% 71.8% 16.7% 

אין צורך במודעות גבוהה לשמירה על 
נתונים אישיים כי שמירה על פרטיות הנה 

 באחריות המדינה

70.1% 06.1% 15.8% 0.0% 6.9% 

הרגישות ( שנה 10-65עוד )בעתיד 
 לפרטיות תגדל

6.9% 11.8% 08.8% 69.0% 19.8% 

 

  מקורות העיקריים לאיומים על הפרטיותה 3.4.1

 99%)המקור מספר אחד לאיומים על הפרטיות של משתמשי אינטרנט בעולם הם חברות ועסקים 

והמשתמשים עצמם , (70% –כגון האקרים )אנשים פרטיים , (07%)ולאחר מכן המדינה , (הסכמה

 (. 76%)החושפים את נתוניהם הפרטיים ברשת 

 תהמקורות לאיומים על פרטיו: 0.0לוח 

 שיעור המשיבים המקור

 99% חברות ועסקים

 07% המדינה

 70% (האקרים לדוגמה)אנשים פרטיים 

 76% משתמשים החושפים את פרטיהם

 16% התאחדויות וקרנות

 5.6% הפרטיות כיוםאין חשש לאיומים על 

 

 לשמירה על הפרטיות םהאחראיהגורמים  3.4.3

 הגורמים האחראיים על הגנה על הפרטיות: 0.8לוח 

 שיעור המשיבים הגורם

 09% המדינה באמצעות רגולציה ונורמות
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 65% המשתמשים עצמם

 10% ארגונים חברתיים 

 9% י רגולציה עצמית"חברות ועסקים ע

 0% אחר

וזאת , המדינה היא הגורם עם האחריות הגדולה ביותר להגנה על הפרטיות של משתמשי אינטרנט

לאחר המדינה (. מהמשיבים הסכימו עם ההיגד 09%)באמצעות רגולציה וקביעת נורמות חוקיות 

ולאחר מכן ארגונים חברתיים , (65%)הם המשתמשים עצמם ( שלהם)אחראים להגנה על הפרטיות 

מסתבר שרגולציה עצמית אינה כנראה מספקת (. 9%)י רגולציה עצמית "רות ועסקים עוכן חב( 10%)

 . בתחום זה

 וגורמים עסקייםאיסוף מידע על ידי המדינה   3.4.4

לגבי  ניתן לראות כי (. 0.0ראה לוח )ושא של איסוף מידע על ידי המדינה מספר היגדים התייחסו לנ

הפיזור של , "אופנים חדשים של איסוף נתונים על ידי המדינהאיומי ביטחון מחייבים ", ההיגד הראשון

האם . התשובות מועיד על חילוקי דעות כאשר מספר המסכימים דומה למספר הלא מסכימים

לא מסכימים או לא  05%קצת מעל ? "המדינה מכבדת את חוקי השמירה על הנתונים באופן מספק"

מן המשיבים מסכימים להיגד  06%. לטמסכימים או מסכימים בהח 65%ורק , מסכימים כלל

 18%ורק , "האינטגרציה של בסיסי נתונים ציבוריים ברמה הבינלאומית מהווה סיכון עיקרי לפרטיות"

 (. או אינם מסכימים כלל)אינם מסכימים 

 (מתוך המשיבים)% היגדים בנושא של איסוף נתונים על ידי המדינה : 0.9לוח 

לא  :  ההיגד
מסכים 

 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

איומי ביטחון מחייבים אופנים חדשים של 
 איסוף נתונים על ידי המדינה

19% 66% 60% 68% 16% 

המדינה מכבדת את חוקי השמירה על 
 הנתונים באופן מספק

61% 01% 66% 17% 8% 

האינטגרציה של בסיסי נתונים ציבוריים ברמה 
 לפרטיות הבינלאומית מהווה סיכון עיקרי

6% 17% 06% 69% 60% 

כדי להפוך פרוצדורות ניהוליות במגזר 
הציבורי ליותר יעילות יש צורך באיסוף של 

 יותר נתונים 

19% 19% 08% 65% 6% 

 

מן המשיבים  91%ניתן לראות כי ( 0.7לוח ) איסוף נתונים אישיים על ידי עסקיםבשאלות העוסקות ב

יש בעיה של חוסר שקיפות לגבי איזה נתונים נאספים ואיך "מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד 

עסקים פרטיים פועלים "מן המשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד  98%". נעשה בהם שימוש

מן  99%. תו כיוון של חוסר שקיפותשהולך באו" בכוונה בתחום האפור של שמירה על פרטיות

מכירת נתונים אישיים לצד שלישי מהווה מודל "המשיבים מסכימים או מסכימים מאד להיגד הטוען ש

מיתוג "מסכים או מסכים בהחלט ש( 80%)חלק גדול מן המשיבים , יחד עם זאת". עסקי רווחי

ה ערך שיכול לתרום חיובית כלומר שמירה על פרטיות הנ, "לפרטיות מועיל למוניטין של החברה

 .  לעסקים
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 (מתוך המשיבים)% היגדים בנושא של איסוף נתונים על ידי עסקים : 0.6לוח 

לא מסכים  :  ההיגד
 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

יש בעיה של חוסר שקיפות לגבי איזה 
 נתונים נאספים ואיך נעשה בהם שימוש

5.9% 5.9% 8.0% 68.6% 80.7% 

הכוח של הצרכנים יוביל להתנהגות יותר 
 ידידותית לפרטיות של חברות פרטיות

9.0% 07.0% 00.0% 65% 6.9% 

ניתוח נתונים אישיים הוא הבסיס לשיפור 
 השירותים המוצעים

17% 19.8% 67.0% 05.6% 11.6% 

עסקים פרטיים פועלים בכוונה בתחום 
 האפור של שמירה על פרטיות

5% 7.9% 16.9% 06.0% 06.0% 

מכירת נתונים אישיים לצד שלישי מהווה 
 מודל עסקי רווחי

0.6% 6.9% 17.0% 06.1% 71% 

 19.6% 70.7% 00% 6.6% 1% מיתוג לפרטיות מועיל למוניטין של החברה 

 

 רשויות להגנה על נתונים 2.2

מקיפה נכללה סדרת שאלות די . רשויות להגנה על נתונים קיימות בכל מדינה בצורה כזאת או אחרת

נראה . בסקר אודות הנושאים בהם צריכות הרשויות הללו לעסוק ועל תנאי העבודה הרצויים שלהן

בולטת , "מסכים בהחלט"אם מסתכלים על שיעור המשיבים שענו . שלרוב ההיגדים המשיבים הסכימו

פציעות טכנולוגיות מ, (06%)י עסקים פרטיים "מעט יותר החשיבות של איסוף נתונים אישיים ע

 (.06%)י גופים ציבוריים "ואיסוף נתונים אישיים ע, (07%)שמאפשרות איסוף נתונים אישיים 

מתוך )% היגדים בנושא חשיבות של תחומי עיסוק שונים עבור רשויות להגנה על נתונים : 0.9לוח 

 (המשיבים

לא מסכים  (:  תחום העיסוק)ההיגד 
 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

י "התקנות של טלוויזיה במעגל סגור ע
 חברות פרטיות במקומות כגון קניונים

1.6% 15.1% 66.9% 70.1% 66% 

איסוף וניתוח נתונים אישיים על ידי עסקים 
 פרטיים

1.6% 0.9% 9.0% 69.7% 09.6% 

איסוף וניתוח נתונים אישיים על ידי גופים 
 ציבוריים

5% 6.0% 9.6% 05.0% 06.0% 

 05% 09% 16% 5.9% 5% והאינטרנטפרטיות 

 05% 75.9% 9.7% 1.9% 5% נושאי פרטיות הקשורים לטלפונים חכמים

טכנולוגיות חדשות ומפציעות שאוספות 
 ומנתחות נתונים אישיים

5% 5.9% 11% 00.9% 07.1% 

 70.1% 76.6% 9.6% 0.0% 5% צעדים להעלאת המודעות לנושא
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להלן . של רשויות להגנה על נתונים במדינות של המשיבים שאלות נוספות עסקו בתנאי העבודה

 :ההיגדים ופילוג התשובות

 "לא )נוטים לא להסכים  76% –" המימון של הרשות להגנה על נתונים במדינה שלי הוא מספק

 . ניטרליים 00% -ו( מסכימים או לא מסכימים כלל

 "נוטים לא  76% –" נוספות המטלות המוקצות לרשות הן מספיקות ואין צורך להוסיף מטלות

 . ניטרליים 09% -להסכים ו

 "נוטים לא להסכים  76% –" לרשות להגנה על נתונים יש מספיק כוח וסמכות לבצע את תפקידיה

 .ניטרליים 00% -ו

 "נוטים לא  00% –" לרשות להגנה על נתונים יש מספיק אוטונומיה כדי לבצע את תפקידיה

 . ניטרליים 70% -ו, נוטים להסכים 61%, להסכים

 "60% –" כוח האדם של הרשות להגנה על נתונים מיומן ומתאים לצורך ביצוע תפקידי הרשות 

 . ניטרליים 76%, נוטים להסכים 69% -נוטים לא להסכים ו

 ?האם יש גורמים נוספים אחראיים על הגנת נתונים מעבר לרשות הארצית העוסקת בזה

 לא יודעים 70%, ענו שכן 01%? גנה על נתוניםהאם יש ארגוני זכויות אזרח העוסקים בה. 

 לא יודעים 78%, ענו שכן 09%? האם יש אחראים על הגנת נתונים בעסקים פרטיים. 

 לא יודעים 09%, ענו שכן 06%? האם יש אחראים על הגנת נתונים ביחידות ממשלתיות. 

 יודעים לא 86%, לא 65%, ענו שכן 16%? האם יש אחראים על הגנת נתונים בבתי ספר. 

 

 חשיבות עקרונות שונים במדיניות לשמירה על פרטיות 2.2

השאלה האחרונה כללה אוסף של היגדים הנוגעים לחשיבות עקרונות שונים במדיניות לשמירה על 

ההיגדים חוברו בהשראת החקיקה החדשה באירופה . נתונים ועל פרטיות של משתמשי אינטרנט

 . 5נוספים בנושאומקורות , 4בנושא שמירה על נתונים

חשיבות עקרונות שונים במדיניות לשמירה על נתונים ועל פרטיות של משתמשי אינטרנט : 0.15לוח 

 (מתוך המשיבים)% 

לא  :  ההיגד
מסכים 

 כלל

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים ניטרלי
 בהחלט

הסכמה ברת תוקף ומפורשת של משתמשים 
 הנה תנאי לאיסוף נתונים אישיים

5.9% 7.9% 16.1% 06.0% 70.9% 

נתונים אישים שנאספו חייבים להיות מוחזקים 
 בתנאי אבטחה מחמירים ומוגנים מפריצה

5.9% 6.6% 6.6% 61.0% 96% 

צריך לאפשר למשתמשים גישה לנתונים 
 האישיים שלהם לצורך תיקון טעויות

1.9% 1.9% 9.0% 00% 00.9% 

מנהלי שמירה על נתונים בארגונים חייבים 
שהארגון מקיים את החוק לשמירה להבטיח 

 על נתונים

5.9% 6.6% 6.7% 05.6% 09% 

 78.9% 00.8% 18.6% 6.6% 5%שמירה על נתונים אישיים חייבת להיות 

                                                           
4
 protection/news/120125_en.htm-http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data  
5
: בנושא OECD -למשל המלצות ארגון ה 

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflo
wsofpersonaldata.htm  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm


05 
 

מתוכננת וחלק מתהליכי הפיתוח של מוצרים 
 ושירותים חדשים

בדיקת ההשלכות על השמירה על נתונים 
אישיים חייבת להתבצע כאשר זכויות אדם 

 בסיכון נמצאות

5% 6.6% 0.8% 01.6% 09.6% 

יש צורך לדווח על הפרות של שמירה על 
 נתונים אישיים למשתמשים ללא דיחוי

5.9% 5% 9.0% 69.9% 81.9% 

צריך להטיל סנקציות על ארגונים שאינם 
 מקיימים את החוק לשמירה על נתונים אישיים

5.9% 1.9% 7.9% 66.0% 87.6% 

כאשר המשתמש יש למחוק נתונים אישיים 
מסיר את הסכמתו או כאשר אין צורך בנתונים 

 יותר

5.9% 7.9% 0.8% 67.0% 87.0% 

יש להקים רשות מפקחת עצמאית שתנטר 
 ותאכוף את השמירה על נתונים אישיים 

1.9% 7.9% 18% 66.0% 79.1% 

 

מידת ". מסכים בהחלט"ו" מסכים"רוב ההיגדים זוכים למידת הסכמה גבוהה כאשר מחברים 

נתונים אישים שנאספו חייבים להיות מוחזקים "ההסכמה הגבוהה ביותר הובעה בהקשר של ההיגד 

הנושא החשוב ביותר הנו אבטחה בפני פריצה (. 90.0%" )בתנאי אבטחה מחמירים ומוגנים מפריצה

צריך להטיל סנקציות על "זוכה היגד ( 96.0%)למידת הסכמה גבוהה יחסית . שייםשל נתונים אי

דבר שעולה בקנה אחד עם ההיגד , "ארגונים שאינם מקיימים את החוק לשמירה על נתונים אישיים

הם  91.8%שני היגדים נוספים שזוכים למידת הסכמה של . הקודם בדבר אבטחה והגנה מפריצה

ירה על נתונים אישיים חייבת להתבצע כאשר זכויות אדם נמצאות בדיקת ההשלכות על השמ"

 ". יש צורך לדווח על הפרות של שמירה על נתונים אישיים למשתמשים ללא דיחוי" -ו, "בסיכון

. שני ההיגדים הבאים לפי סדר מידת ההסכמה נוגעים לשליטה של משתמשים על נתוניהם האישיים

צריך לאפשר למשתמשים גישה לנתונים "להיגד ( ים בהחלטאו מסכימ)מן המשיבים מסכימים  69%

יש למחוק נתונים אישיים כאשר "מסכימים עם ההיגד  66.6%". האישיים שלהם לצורך תיקון טעויות

ההיגד האחרון מבטא למעשה את ". המשתמש מסיר את הסכמתו או כאשר אין צורך בנתונים יותר

 . שמהווה בסיס חשוב לחקיקה החדשה באירופה( the right to be forgotten)הזכות להישכח 

עוסק בחובת מנהלי השמירה על נתונים בארגונים ( 69.6%)היגד נוסף שזוכה לשיעור הסכמה גבוה 

בסביבות שיעורי הסכמה של , מעט יותר נמוך. להבטיח שהארגון מקיים את החוק לשמירה על נתונים

יסוף נתונים אישיים של הסכמה ברת תוקף נמצאים היגדים המתייחסים לתנאי החשוב לא, 65%

ולכך ששמירה על נתונים אישיים חייבת להיות חלק מתהליכי , (66.6%)ומפורשת של משתמשים 

ההיגד האחרון למעשה מתייחס לפעילויות ארגוניות (. 65.0%)הפיתוח של מוצרים ושירותים חדשים 

ת ההשפעה על הפרטיות של מוצרים ושל הערכ( Privacy by Design)חשובות של תיכון לפרטיות 

 99.7%ההיגד האחרון שמקבל שיעור הסכמה של (. Privacy Impact Assessment)ושירותים חדשים 

 .     עוסק בצורך להקים רשות מפקחת עצמאית שתנטר ותאכוף את השמירה על נתונים אישיים
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 תסריטים. 2

תוצאות פרויקט בינלאומי  אשר עסק בבחינת פרק זה יתאר חמישה תסריטים אשר נכתבו על בסיס 

 PRACTIS- Privacy Appraising ,Challenges to)תפיסת הפרטיות לאור כניסתן של טכנולוגיות חדשות 

Technologies and Ethics 6510  ( . התסריטים נכתבו בהתבסס על תוצאות הסקרים שנעשו בעבודה

הטכנולוגיות החדשות ומידת האיום שלהן לפרטיות  המוזכרת ובעבודה זו ובחנו את מועד חדירתן של

 . לצד סקרים אשר בחנו את תפיסת הפרטיות בקרב אזרחי ישראל ואירופה

בשלב הראשון הוגדרה סוגיית . תסריטי העתיד נבנו על ידי שימוש במתודולוגיה לבניית תסריטים

ראל לאור כניסתן של כיצד נתפסת הפרטיות על ידי אזרחי אירופה ויש" –המחקר ומסגרת הזמן 

בשלב השני זוהו חמש חלופות למגמות עתידיות והגורמים העשויים ". 6505טכנולוגיות חדשות ב 

ניתוח . בשלב השלישי זוהו תת מגמות לכל אחת מחמשת המגמות שזוהו.  להשפיע על מגמות אלה

 ,STEEPV (Society, Technology, Economic, Environmentהגורמים המשפיעים התבסס על שיטת ה 

Political and values) )סביבתיים, כלכליים, טכנולוגיים, הבוחנת את ההשפעה של גורמים חברתיים ,

בבניית תסריטים אלה נבחנו ההשפעות של הגורמים . פוליטיים וערכיים המשפיעים על מגמות העתיד

 ,SLEPV: Social, law, Economic)פוליטיקה וערכים , סביבה, כלכלה, חקיקה, חברה: הבאים

Environment, Political and Values ) במחקר זה הגורם הטכנולוגי הוחלף בחקיקה מאחר וטכנולוגיה

. נכללה בהגדרת סוגיית המחקר וחקיקה מהווה גורם חשוב בסוגיה זו בעיקר בקרב קובעי מדיניות

ות ובשלב השלב השלישי בתהליך היה לזהות את ההשפעה של כל אחד מן הגורמים על המגמ

הרביעי שולבו המגמות כל אחת בהתאם למסגרת המתאימה כאשר הקו המכוון היה תפיסת 

י "בשלב הסופי נכתבו התסריטים בהתבסס על תיאור המגמות והגרומים המשפיעים ועפ. הפרטיות

אשר התבססו על ממצאי החומר )הקווים המנחים של השפעות טכנולוגיות ותפיסת הפרטיות 

 (.שנאסף

  :התסריטים חמשת של קצר יוצג תיאורלהלן 

 "פרטיות נעלמה ולאנשים אין יותר פרטיות –" קץ עידן הפרטיות 

 "ככל האפשר על פרטיותם לשמור רוצים אנשים - "פרטיות נשמרת בקנאות  

 "על פרטיותם השליטה את איבדו אנשים -"אבדן השליטה על הפרטיות  

 "דיפרנציאלית /פרטיות מחולקת  - "פרטיות מעמדית(segmented) 

 "על פי צורכי האדם" נתפרת"פרטיות  -" מותאמת פרטיות 

 "הפרטיות עידן קץ" 2.1

מוסר ואתיקה וזאת עבור קבלת  ,פרטיות מאשרובעלי ערך  חיוניים יותר הפכו שונים מוצרים •

  . הטבות וכסף

, חיישנים עם רובוטים, מסחריים אביזרים, "מחשבות קריאת", לדוגמא: טכנולוגי הקשר •

  .נרחב בשימוש נמצאיםה ומגוון שירותים חברתיים חכמים רפואיים שתלים

 ,ובטחון בריאותה בתחום לדוגמא) ושירותיםקבלת הטבות  לטובת" סוחרים" אנשים •

  .(מפרטיות יותר חשובות הפכוטכנולוגיות חדשות 

  .בהתנדבות ,ם מתוך רצוןפרטיות על יתרוו אנשים •

 .מתקבלות ומאומצות באופן נרחב על ידי הציבור חדשות טכנולוגיות •

 ואין מרצון םפרטיות על ויתרו אנשים. העכשווי מהעולם מאוד שונה הוא החברתי הממד, זה בתרחיש

 מפיצים והם, שמתעניין מי לכל הפרטיים חייהם לחשיפת מתנגדים לא אנשים. בחברה פרטיותיותר 

 טכנולוגיות בין פשרות לעשות במיוחד להוטים אנשים. חופשי באופן שלהם האישיים הנתונים את

 ביחס. משופרים ומוצרים שירותים מספקות הטכנולוגיות כאשר, ופרטיותחדשות המוצעות להן 

 בסגנון החברתית הדמוקרטיה זה בתרחיש,  SLEPV ניתוח של ופוליטיים הכלכליים לממדים

 והמערכת שלה האטרקטיביותאת  איבדה(ף האזרחיםמדיניות רווחה חברתית ושיתו) הסקנדינבי

. בעיני הפרטים ויותר יותר יםכחשוב תפסיםנ ם חומרייםערכי. ליברלית שוק כלכלת היא הכלכלית
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 מנת על שלהם הפרטיות על לוותר מרצונםמוכנים  שאנשים לב לשים חשוב, המשפטי לממד ביחס

. בתחום הפרטיות וחופש המידע אינם רלוונטייםלפיכך ההגבלים , שונים משופרים שירותים להשיג

 טכנולוגיות ידי על הניתנים שירותיםהוההטבות , המוצרים אתהרבה יותר  מעריכה שהחברה ככל

 של הערכי לממד ביחס. בהתאם התנשמ והרגולציה החקיקה מערכת, פרטיותחדשות מאשר את ה

שערך  היא התפיסה .כערך הפרטיות את מטפחת לא כבר 1 תרחיש של החברה ,SLEPV ניתוח

  .חברה ידי עלמוערכת  ולא חשובה לא היא הפרטיות על השמירההפרטיות ו

 " בקנאות נשמרת פרטיות"  6.1

 . בפרטיות מאמינים אנשים •

 עבר חוויות בגלל בעבר כמו קלות באותה חדשות הטכנולוגיות את מקבלים לא אנשים •

 . לפרטיות חדירות של

איומים אפשריים על הפרטיות העשויים  של הגוברות המודעות בשל: טכנולוגי הקשר •

 .שלהם הפרטיות על להגן רוצים לנבוע מכניסתן של הטכנולוגיות החדשות אנשים

 PET – Privacy Enhance)  לשיפור הפרטיות בטכנולוגיות היעיל השימוש

Technology)מתקדמת אוטומציה טכנולוגית, מעקב ביומטרי: למשל) מתפתח ומתבסס ,

 .( "גלימת העלמות"-טכנולוגיות להסוואה 

  .נלקחת בחשבון הגנה על פרטיות כאשר טכנולוגיות מעדיפים אנשים •

 ".הגדול האח" לתופעת להתנגד החלו האנשים רוב, חברתיות נורמות של השינויים בשל •

 מידע של שווה כמות יש שכן, מקבל חשיבות גבוהה בחברה שוויוןערך ה, החברתי ממדל באשר

 על להגן כדירגולטוריים ב צעדיםנוקטת  המדינה, השני מצד. כולםבנושאים פרטיים הזמין על 

 יחודהמחשבה היא כי אף אחד לא צריך להיות חשוף בפני איום הכרוך בא. כאחד כולם של הפרטיות

 להיות הופך המידע, מוסדר אחד נתונים מסד תחתמצוי  שנאסף המידע שכל ברגע כי הנתונים מסד

 למדי ליברלית הייתה זה בתרחיש הפוליטית שהמערכת לומר ניתן, הפוליטי לממד ביחס. ציבורי

 התחילו אנשים, זמן לאורך, זאת עם .באופן גלוי ופתוח פרטי מסרו מידע ואנשים, האחרונות בשנים

ולהיות מודעים לכמות המידע הפרטי שנמסר על ידם וכתוצאה החלו להגיב בחומרה לתופעה  להבין

כלים להתמודדות  לפתח המדינהור השינוי בתפיסת הפרטיות של האנשים והתנהגותם החלה לא .זו

 זה שבתרחיש בחשבון לקחת עלינו, ומשפטיים הכלכליים להיבטים בנוגע. חברתית דמוקרטיה עם 

 חברתית מדיה, רפואיים חידושים כגון ,חדשות טכנולוגיות לגבי ספקנים מאוד כלל בדרך הם אנשים

מגיב לחששותיהם של האזרחים  השוק .לפרטיות החדירבאיום ו כרוכים יהיו הם אם מעקב שומיויי

המערכת הכלכלית מוסדרת   .(PET)לגבי פרטיותם ומפתח ביתר שאת טכנולוגיות לשיפור הפרטיות 

 כדי שונתה חקיקה. ביטחון חוסר מפני עליהם ולהגנה אזרחיה של לרווחתםומדגישה את הדאגה 

 של זה עתיד .פרטיותמייחסים ערך גבוה ל שאנשים לומר ניתן, הערכי לממד ביחס. זאת להבטיח

  .הקודם מהתרחיש מאוד שונה הוא פרטיות תפיסות

 " הפרטיות על השליטה אבדן" 2.2

 ידי על מאוד מדוכאים גם להיות הפכו הםכך  ובשל בטכנולוגיות פיתחו תלות גבוהה אנשים •

 . טכנולוגיות

-כרטיסים חכמים וננו, למוח מוח תקשורתטכנולוגיות חדשות המאפשרות : טכנולוגי הקשר •

 . רובוטים רפואיים בשימוש נרחב 

 הובילה( חברתייםלשימושים  ורובוטים ביתי לשימוש רובוטים כגון) חדשות בטכנולוגיות תלות •

 רחבבמ והן בבית הן פרטי או הממלכתי המגזרשל  קבוע פיקוח תחת נמצאים אנשים שבו למצב

 . ציבוריה

 . כולם עלבאופן שוטף כל הזמן ובכל מקום  נאסף מידע •

 . אחרים של למידע שווה גישה םאזרחיל •

 להם אין ופתאום, כלל לב לשים מבלי פרטיות ללא לעולםוהתעוררו " נרדמו בשמירה" אנשים •

  .זה עם לחיות אלא ברירה
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 אין שבו לעולם מוכנים היו לא אנשים. לחלוטין שלהם הפרטיות על שליטה איבדו אנשים, זה בתרחיש

 להם שאין הבינו הם פתאום. בחברהשחל  ההדרגתי לשינוי לב לשים מבלי ליוא ונקלעו, פרטיות

, לכן, יכולים אנחנו, SLEPV ניתוח של הערכי לממד ביחס. פרטיות ללא העולם את לקבל אלא ברירה

הפרטיות מאבדת , משפטיגם בהיבט ה .זה בתרחישמשמעותו  את איבד פרטיות של הערך כי להסיק

מוצרם ושירותים , העדיף קבלת הטבותל אנשיםמעודדות  ורגולציה קיקהח, את משמעותה שכן

הפוליטית  למערכות ביחס .המסופקים על ידי טכנולוגיות חדשות על פני שמירה על פרטיותם

 היא הכלכלית והמערכת הפרטי המגזר אתמגבילה  אינה הממשלה כי להסיק יכולים אנווהכלכלית 

ביחס לאחרות שהפכו  ליברליות יותר להיות הפכו מסוימות מדינותנוצרה מציאות בה . ליברלית מאוד

אולם לא זו הנהוגה במדינות ), דמוקרטיה על מבוססות הליברליות המדינות. ליותר שמרניות

 מידהיבור אינו שותף בהצ(. הסקנדינביות ודוגלת בשיתוף האזרחים ומדיניות רווחה כלכלית חברתית

 או טוטליטריבהן נהוג משטר  השמרניות מדינותמן הצד השני ישנן ה .ההחלטות בקבלת שווה

 פתוחה הכלכלית המערכת האם בשאלותהמפתח המרכזיים במשק תלויים " שחקני" .ידיקטטור

, יתר בין, תלוי זה. המדינה ידי על במעקבהמצויה  מתוכננת כלכלה או ליברלית שוק כלכלת לקראת

 במדינות .הפרטי המגזר של לטובתו או ציבורית עילותפ לטובתנכתבה  חקיקהה האם בשאלותגם 

המעקב אחר פרטיותם , ליברליות במדינות .המרכזיהמידע  מאגרהשלטת על  היא המדינה, שמרניות

 שרוצה, הפרטי המגזרמההעדפות של  נובע, כמו גם הריכוזיות של המידע הנאסף אנשיםה של

 .שנאסף מהמידע הנותלי

 "מעמדית פרטיות" 2.2
 . וכלכלי חברתי רקע פי על מחולק העולם • 

הכוללת  אחת גרסה -יצרנים מפתחים גרסאות שונות של המוצרים הטכנולוגיים : טכנולוגי הקשר  •

ובמחיר גבוה וגרסה אחרת הכוללת מידה מצומצמת של  פרטיותהשומרות על ה הגדרותהטמעת 

 . יותר נמוךהגדרות לשמירה על פרטיות ובמחיר 

 . האדם שייךאליו " מעמד"ל בהתאם, שונה באופן נתפסות ופרטיותחדשות  טכנולוגיות  •

 . שוק שווי הפכה פרטיות  •

השומרות  הגדרותו שבהן הוטמע טכנולוגיות לקנות לעצמם להרשות יכולים עשירים אנשים רק •

 .ולפרטיות יש ערך גבוה פרטיותעל ה

 אנו, הערכי לממד ביחס. מאוד כחשובה נתפסת פרטיות, זה בתרחיש המתוארת העתידית בחברה

 תחומי מכל ואנשים, האנשים כל ידי על מאוד מוערכת כלל בדרך היא הפרטיות כי לומר יכולים

 זמינה פרטיות, זה תרחיש של בחברה, זאת עם. שלהם הפרטי המידע על בהגנה מעוניינים החברה

 באותה מיודעים האנשים כל לא, החברתי לממד ביחס. בעדה לשלם לעצמו להרשות שיכול למי רק

 ערך. נמוך הוא זו בחברה השוויון רמת, לכן. מפניהם והגנה לפרטיות חדירה של האיומים לגבי מידה

 אמצעים בעלי אנשים בהם, כלכליים שיקולים ידי על ומוטה נמוך הוא אף זו בחברה האדם כבוד

 והמגזר החופשי השוק כלכלת. יותר טובה חיים ואיכות פרטיות, מכבוד יותר נהנים גבוהים כלכליים

 לממד באשר. אזרחיהן על להגן יכולות ואינן חלשות המדינות ורוב, הכללים את קובעים הפרטי

 החברתיות מדמוקרטיות רחוק זה אבל, דמוקרטית נשארה הפוליטית המערכת כי לומר ניתן הפוליטי

 צריך רווחה, ומכאן; האזרחים ושיתוף לכל רווחה מספקת אינה המדינה. העכשווי הסקנדינבי בסגנון

 האיחוד. קודמת להכנסה קשורים כולם והם סוציאליים תנאים של מועט מספר קיימים. לקנות

 לומר יכולים אנחנו הכלכלי לממד ביחס. החברתית הלכידות את לשפר במטרתו נכשל האירופי

 שהיא כחקיקה מתואר להיות יכול המשפטי הממד, כן כמו. ליברלית שוק כלכלת היא שהמערכת

 .הפרטיים האזרחים לטובת ולא הפרטי המגזר לטובת

 "מותאמת פרטיות" 2.2
  .המתאימה לפי צרכיהם פרטיות להשיג לאנשים מאפשרת הטכנולוגיות החדשות •

 אחרים טכנולוגיה יישומי. לכולם זמינות הן( PET) פרטיותלשיפור ה טכנולוגיות: טכנולוגי הקשר •

  .שלהם האישיים לצרכים מותאמות אשר פרטיותה הגדרות את לבחור לאנשים מאפשרים

  .ואחד אחד כל ידי על שונה באופן מוגדרת ומוטמעת פרטיות •
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  .רבה להערכה זוכה, בחברה שקיפות גם כמו, החלטות וקבלת הבחירה חופש •

  .חדשות גבוהה טכנולוגיות של והחסרונות יתרונותל מודעות •

 .מתקבלות בפתיחות על ידי החברה חדשות טכנולוגיות •

 בדרכים להשיג יכול אחד כל. ואחד אחד כל ידי על שונה באופן תנתפס פרטיות, זה בתרחיש

 לממד ביחס(. Taylor -Made" )למידותיותפורה "ו את מידת הפרטיות המתאימה לו ולצרכי שיתאימו

יש המייחסים ערך חשוב לפרטיות ויש שבוחרים להתעלם . ניתן לראות שוני בין האנשים הערכי

 פרטיותתפיסת ה בין סינרגיה קיימת בתסריט זה. מהחדירה לפרטיותם ולא מוצאים בכך ערך חשוב

משלבת  המדינה: הבא באופן מתואר להיות יכול  זה בתרחיש הפוליטי הממד .החדשות טכנולוגיותהו

 פעילים אזרחים. הליבראלית והאידיאולוגיה חברתיתה מהדמוקרטיה ביותר הטובים האלמנטים את

זאת על ידי שימוש בדרכי תקשורת , בפעילות הפוליטית ושותפים ומשפיעים על קבלת ההחלטות

 מדינות אך, למדי ליברלית היא יתהכלכל המערכת כי להסיק יכולים אנו הכלכלי לממד ביחס .חדשות

ת מוסדר שוק כלכלתמציאות זו היא מעין . הפרטי המגזר על מסוימתשומרות על מסגרת ושליטה 

 תחרות, פתוחה שוק כלכלת של העקרונות למרות. חברתית שוק כלכלת או מדינהה ומכוונת על ידי

 ראוי, החברתי לממד ביחס. משלמידת הגבלים כלכליים על ידי המ עדיין יש, וליברליזציה חופשית

ערך , כן כמו. ואדם אדם לכל הזדמנויות שוויון המדינה השיגה את יעדיה ליצירת זה בתרחיש כי לציון

 .נתפסת כבעלת משמעות חשובה ובעדיפות גבוהה האזרחים של רווחתם שכן, גבוה הוא אדםה כבוד

 סיכום 2.2

זאת לאור השונות הגדולה , בעל חשיבות רבהבניית התסריטים בנושא של פרטיות הייתה אתגר 

המונח פרטיות קשור למערכת רחבה יותר של ערכים ". פרטיות"וחוסר ההסכמה שיש לגבי הערך 

חשוב לציין כי אין הגדרה מוסכמת עד היום . ונורמות חברתיות ותרבותיות המשקפות מציאות מסוימת

אתי ובחברות אחרות ידגישו את , מוסרי בחברות אחדות יגדירו את הפרטיות כערך. לגבי פרטיות

יתרה מכך אפילו בתוך המערכת המשפטית ישנן גישות והגדרות . חוקי, הפרטיות כערך משפטי

, ניתן לומר כי היכולת להעריך מה הוא התסריט האופטימלי, לפיכך. ב"שונות למשל בין אירופה לארה

חד נוכח השונות הקיימת בתפיסת במיו. המועדף והאפשרי הינה קשה ואף כמעט ובלתי אפשרית

 תמורכב יותר אפילו היא הבעיה, זה במקרה .הפרטיות בין חברות שונות ואפילו קבוצות אנשים שונות

לעיתים . בעתיד רטיותתפיסת הפ לחדשות ע טכנולוגיות של ההשפעה את חוקר שהמחקר משום

שירותים והטבות המוצעים על  בפרטיותם לטובת קבלת" סחור"קרובות אנו רואים כי אנשים מוכנים ל

, נוחות עבור נושאים כגון שיפור הבריאות  להתבצע יכולות אלה פשרות. ידי הטכנולוגיות החדשות

 עםחדשות מקושרים  טכנולוגיות ידי על המוצעים שירותיםהו המוצרים .אחרות הטבות או, ביטחון

 . יותר תגרתלמא התוצאות של הפרשנות את הופך וזה ערכים מערכות

, "קץ עידן הפרטיות"הראשון המדבר על  התרחיש :דלקמןכ לקבץ ניתןאת התסריטים שהוצגו לעיל 

 מקרהה תרחישיאת  מייצגים" אבדן השליטה על הפרטיות"והתסריט השלישי המתאר מציאות של 

את  צגתייעל פי צורכי האנשים מ" מותאמת פרטיות" - חמש  תרחיש. תרחישי קיצון, ביותר הגרועים

 האפשר ככל פרטיות שיותר כמה על לשמור רוצים אנשים -שניים  תרחיש. ביותר הטוב תרחישה

 .כתרחישי עסקים כרגיל לראות ניתן ((segmented, המחולקת, "מעמדית פרטיות" - ארבע ותרחיש

יחד עם  .המגמות בחברות ותרבויות שונות אלה למעשה יכולים להיות תוצאה ישירה של התפתחות 

זאת כיון שבחברות . כרגיל עסקיםכ 0- ו 1 תרחישיםחברות בהן ניתן יהיה לראות את  זאת ישנן

 ניתן, יתרה מכך. רגילים כעסקאפשרות של כ בהםאשר יראו , שונים רחישיםשונות אנשים יעדיפו ת

. עצומה היא ערכים ומערכות שונות דעות עם אנשים קבוצות בין השונות שונות בחברות כי לומר

 תרחישים יעדיפו אלטרנטיבות שונות לעתיד ולפיכך יאמצו אנשים של שונות קבוצות, מכך כתוצאה

  .שונים

אחד התפקידים המרכזיים בבניית תסריטים היא להבין שישנן חלופות שונות לעתיד ולדעת שכל 

חשוב לצין כי . חברה או קבוצה בחברה יכולה להשפיע על הדרך והחלופה אותה בחורת לאמץ

בת יותר שכן חברות אינן מקשה אחת קוהרנטי ומרכבות מקבוצות שונות בעלות המציאות מורכ

לכן המטרה העיקרית של תרחישי העתיד היא להאיר את הדרכים האפשריות ולאפשר . מטרות שונות
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תהליכים אלה הינם דינמיים ומשתנים לאור המגמות . לחברה לבחור את הדרך המתאימה לה

  .התרבותיות וטכנולוגיות החדשות באותה חברה, תהפוליטיו, הכלכליות, החברתיות
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 סיכום .2

עבודה זו בחנה את ההשלכות של שימוש באינטרנט ובטכנולוגיות נוספות בתחומי המידע והתקשורת 

וההיבטים    –הציבור הבוגר וציבור בני הנוער   –על תפיסת הפרטיות של הציבור בישראל 

ת לשמירה על הפרטיות והגנת נבחנה המדיניות הנדרשכמו כן . החברתיים השונים הנגזרים ממנה

סקר עמדות על תפיסת הפרטיות בקרב , במהלך העבודה בוצעו ראיונות עם מומחים בתחום. המידע

הציבור בישראל וסקר מומחים אשר בחן את המדיניות באשר לסוגיית השמירה על הפרטיות והגנת 

עתיד הפרטיות לאור כניסתן של טכנולוגיות  חוברו חמישה תסריטים המתארים את, לבסוף. המידע

 . חדשות

 

היא מושג מורכב שמנסה לתאר את המודעות של , כפי שעולה מהמחקרים, תפיסת הפרטיות

, מודעות שבאה לידי ביטוי בידע. משתמשי טכנולוגיות מקוונות לחשיפת מידע אישי לעיני אחרים

למרות אמירות שונות . והשימוש שנעשה בובסוגיות של איסוף מידע אישי , בהתנהגות ובעמדות

הממצאים מעידים כי , (Rust, 2002)' הפרטיות מתה'שנשמעות לעיתים בשנים האחרונות כי 

וכי אכן קיים פער בין הרצון , משתמשי הטכנולוגיות המקוונות מעוניינים בשמירה על פרטיותם

שי רב ומגוון במהלך שימוש לפרטיות אל מול מציאות בה המשתמשים חושפים ומוסרים מידע אי

 (.Dutton & Blank, 2011)בטכנולוגיות מקוונות שונות 

, קיימים הבדלים בתפיסת הפרטיות בין תרבויות שונות וקיימים הבדלים בולטים בין צעירים למבוגרים

הבדלים אלו באים לידי ביטוי (. Prensky, 2001)בין ילדים דיגיטליים לבין מהגרים דיגיטליים 

חשוב לציין כי הידע אודות סוגיית (. PRACTIS, D3.4, 2011)בעמדות ובידע , גות בפועלבהתנה

מנותח ולעיתים אף מועבר , שהמידע האישי נאסף, הפרטיות כולל את ההבנה שהמידע האישי נמסר

תפיסת הפרטיות כוללת גם את הידע אודות מדיניות השימוש וההגנה של הגופים . לגורם שלישי

וידע אודות החקיקה הקיימת במדינות השונות , המטרות שלהם הוא משמש, המידעאליהם מועבר 

פערים בתפיסת הפרטיות יוצרים מצב שבו . לצורך הגנה על פרטיות משתמשים בטכנולוגיות השונות

ולמשתמשים רבים אין את , השמירה על הפרטיות איננה זכות שמתקיימת עבור כולם באופן שווה

 . את עלות התועלת שבחשיפת מידע אישיהיכולת להעריך ולחשב 

השיח הציבורי בשנים האחרונות באשר לנושא הפרטיות לאור חדירתם של טכנולוגיות חדשות 

מעלה את צורך להעריך את תפיסת , שיכולות להוות איום לפרטיות אך גם להציע שיפורים לפרטיות

זאת לצד . ם העומדים בפנינוהפרטיות באוכלוסיות שונות ולבחון את ההשלכות והאיומים החדשי

בחינת הזדמנויות ופתרונות שיאפשרו ליהנות מתרומתן של טכנולוגיות חדשות ללא פגיעה 

 .  במשתמשים

 

 :מרכזיים נושאים מספר מעלות ישראל אזרחי בקרב הפרטיות תפיסת על הסקר תוצאות

 הסקר  כשליש ממשתתפי. קיים חשש לא מבוטל של פגיעה בפרטיות בקרב משתתפי הסקר

סבורים שהם  76%. חוששים מפגיעה בפרטיות עקב שימוש בטכנולוגיות מידע מבוססות אינטרנט

שיעורים גבוהים יותר של משתתפי הסקר סבורים שהשימוש . זקוקים ליותר הגנה באינטרנט

ושהשימוש שחברות פרטיות עושות , (09%)שהמדינה עושה במידע אישי עשוי לפגוע בהם 

 (. 79%)בהם  במידע עשוי לפגוע

  בספרות העוסקת בפרטיות יש מודלים שונים שמסבירים איך מתעצבת תפיסת הפרטיות וחלקם

אחד המודלים האלה טוען שיש נכונות עקרונית של . 6510הוצג בסקירת הספרות שהוגשה במרץ 

מסתבר שמחצית ממשתתפי הסקר אינם . אנשים לסחור בפרטיותם תמורת הטבות שונות

יש הבדלים דמוגרפיים בנכונות . מוכנים לכך 66%ורק , הטבותמסכימים לסחור במידע תמורת 

, בנוסף. הזו ובמגזר היהודי הנכונות הזו גדולה יותר לעומת המגזר הערבי בו היא יותר קטנה

 . הנכונות לסחור במידע אישי יותר קטנה בקבוצות גיל מבוגרות יותר

 חיובית לתפיסת הפרטיות המודעות לקיומו של החוק להגנת הפרטיות בישראל יכולה לתרום ,

 60%. הגם שחוק זה יצריך כנראה שינויים בעקבות כניסה מואצת של טכנולוגיות מידע חדשות

מודעים לקיומו של החוק אך לא יודעים מה  00%. ממשתתפי הסקר אינם מכירים כלל את החוק
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א גדול בקרב המגזר הערבי שיעור המשתתפים שאינם מכירים את החוק הו. הוא אומר בדיוק

 (. 16% -ו 68%)בהשוואה למגזר החרדי והיהודי הכללי , (76%)יחסית 

  הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לפקח ולנטר את המידע העובר באינטרנט לצורך שמירה על

ממשתתפי הסקר מסכימים שעל מנת להגדיל את רמת הביטחון יש לגופים  76%. הביטחון

 .  אינם מסכימים לכך 07%. שיים באינטרנטממשלתיים זכות לפקח ולאסוף נתונים אי

  הרגלי ההגנה על הפרטיות ברשת מלמדים על רמה מסוימת של מיוניות אם כי יש לשאוף ליותר

בעיקר בפייסבוק  חברתיות שונותהנם חברים ברשתות ( 99%)רוב משתתפי הסקר . בתחום זה

ציינו שהפרופיל  16%ורק , כמחצית מהם ציינו שהפרופיל שלהם פתוח רק לחברים(. מהם 99%)

זה מלמד על רמה מסוימת של מודעות לנזקי חשיפה לא מוגבלת של תכנים . שלהם פתוח לכולם

. עושים שימוש בכלים המאפשרים מחיקה של מידע אישי מן המחשב 70%. אישיים באינטרנט

 61%. עושים שימוש בכלים המאפשרים ביטול מעקב אחר הגלישה בדפדפני האינטרנט 05%

 .   שתמשים בכלי הצפנה של מידעמ

 

 וסקר ראיונות באמצעות נעשתה המידע והגנת הפרטיות בתחום הרצויה המדיניות בחינת

 :מומחים

האחת בעד חקיקה  –תוצאות הראיונות מלמדים כי ישנן שתי גישות מרכזיות בנושא המדיניות 

ם חשש מרגולציה ככלי ולעומתה אלו אשר מעלי, והסדרה של הזכות לפרטיות באמצעות רגולציה

הועלתה הדילמה הקיימת בקרב . ושיקשה על השימוש בה, שיפגע בהתפתחות הטכנולוגיה

המשתמשים נוכח היכולת להינות מתועלות העולות מהשימוש ברשת לבין הרצון לשמור על הפרטיות 

קבלת  בקרב בני הנוער ישנה נכונות גבוהה יותר לוותר על פרטיותם לטובת(. בפרטיות" סחר"ה)

כולם הסכימו כי הצורך בפרטיות היה ונשאר קיים יחד עם זאת כניסתן . הטבות בהשוואה למבוגרים

 . של הטכנולוגיות החדשות מציבות אתגרים חדשים לצד איומים לשמירה על הפרטיות

כי סוגיות של בטחון , חלק מהמומחים ציינו כי סדר היום הציבורי בישראל משפיע על תפיסת הפרטיות

איום בפיגועים ומלחמות מדאיג אנשים יותר מכל ולכן סוגיות של פרטיות באינטרנט וטכנולוגיות וה

 . בעיקר כאשר קיים ויתור על פרטיות לצרכי ביטחון, אחרות נתפסים כשוליים

הסיכונים המרכזיים שצוינו התייחסו לשימוש במידע אישי בידי השלטון בעיקר על ידי גופים 

שבשימוש במידע אישי על ידי גורמים מסחריים הרואים במידע האישי של והסיכון , ביטחוניים

סיכונים אלו עשויים להוות סכנה לחברה דמוקרטית ופגיעה בחופש . המשתמשים כמידע שלהם

 .הפרט

קיים צורך בפיתוח כלים שיאפשרו שליטה טובה יותר של המשתמש על איסוף המידע הפרטי שלו על 

חשוב לקדם את פיתוח הטכנולוגיות שמטרתן שמירה על , לפיכך. שלתייםידי ארגונים מסחריים והממ

 .כצעד מאזן לחקיקה בתחום, (PET- Privacy Enhance Technology)הפרטיות 

כל . המידע הנצבר הוא בעל ערך כלכלי רב לגופים שונים. לסוגיית הפרטיות מספר היבטים כלכליים

. להיות בידי המשתמש ולא בידי הגופים המסחרייםהמומחים הסכימו כי הבעלות על המידע צריכה 

האין הוא לא תמיד כלכלי . סוגיה כלכלית נוספת היא הפער בפרטיות בין מי שיש לו לבין מי שאין לו

 .והכוונה גם למי שאין לו מודעות וחינוך

מרבית המומחים ציינו כי הסקטור הפרטי צריך לקחת את האחריות על הבקרה שבשימוש מצידו 

יחד עם זאת כל המומחים הסכימו כי העלאת המודעות של המשתמשים . ע על המשתמשיםבמיד

, ראוי שמשתמשים ידעו כי מידע נאסף. לאפשרויות איסוף המידע עליהם והשימוש שנעשה בו חשובה

אלו דורשים מאמצי חינוך . מוצלב ונעשים בו שימושים מגוונים המועברים לגופים אחרים מבלי שידעו

 .יקר בקרב הילדים ובני הנוער החשופים לנושא זה ללא הגנות מתאימותוהסברה בע
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באשר לכלי המדיניות כל המומחים היו תמימי דעים כי יש צורך בהשקעה בחינוך והעלאת , לפיכך

כולם חשבו שיש צורך . המודעות בקרב הציבור באשר לנושא הפרטיות ושימוש מושכל באינטרנט

ל המידע המצוי במידי המשתמש ויאפשרו בקרה ואחריות עצמית בפיתוח כלים שיסייעו בשליטה ע

המשפט , המליצו המומחים כי יש לקיים דיאלוג בין אנשי הרוח, לבסוף. לצד אחריו מוסדית

 .והטכנולוגיה בכדי לשקול אם וכיצד לקדם חקיקה בנושא

 נקודות מספר ומעלות בראיונות המומחים מסקנות את מחזקות המומחים סקר תוצאות

 :מרכזיות

 96%  מתן כבוד לפרטיות פירושו שארגונים המחזיקים "מהמשיבים מסכימים בהחלט להיגד

 "מסכימים בהחלט להיגד  80%". בנתוני האישיים ייקחו אחריות אם תהיה פגיעה בפרטיות שלי

". מתן כבוד לפרטיות פירושו שיש לי בקרה מלאה על השימוש וההפצה של הנתונים האישיים שלי

מתן כבוד לפרטיות פירושו שיש לי הזכות להישכח ושנתוני " כימים בהחלט להיגד מס 09%

שני ההיגדים שעוסקים בבקרה מלאה על נתונים אישיים ". הפרטיים יימחקו אם אבחר בכך

ובשני המקרים ניתן לראות שהמשיבים , ובזכות להישכח רלבנטיים מאד למדיניות של פרטיות

 . השליטה בנתוניהם האישייםשתמשים להיות בעלי ברובם הגדול בעד הזכות של המ

 רק . המשיבים חלוקים בדעתם לגבי המידה של ניהול הפרטיות של משתמשים ברשתות חברתיות

וחלק משמעותי . מסכימים בהחלט להיגד העוסק בניהול הפרטיות ברשתות חברתיות 10%

להיגד העוסק בטכנולוגיות כאשר הם מתבקשים לציין את מידת הסכמתם . אינם מסכימים( 65%)

יכולות לשמור על  PETs))טכנולוגיות חדשות ששומרות על פרטיות )של שמירה על פרטיות 

. אחוז מהמשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט 09%( פרטיות המשתמשים באופן טוב יותר

ורק שינוי בהעדפות קביעת הפרטיות נעשים אך "זוכה ההיגד ( 87%)למידת הסכמה גבוהה יותר 

מן המשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד  87%". כאשר קיימת דרך פשוטה לעשות זאת

אי , כלומר". מעודדת חשיפה של פרטים אישיים( default)קביעת רמת הפרטיות הבסיסית "

 . קבלת החלטה לגבי רמת הפרטיות הרצויה באינטרנט גורמת לחשיפה של פרטים אישיים

 99%)על הפרטיות של משתמשי אינטרנט בעולם הם חברות ועסקים  המקור הראשון לאיומים 

והמשתמשים , (70% –כגון האקרים )אנשים פרטיים , (07%)ולאחר מכן המדינה , (הסכמה

המדינה היא הגורם עם האחריות הגדולה (. 76%)עצמם החושפים את נתוניהם הפרטיים ברשת 

את באמצעות רגולציה וקביעת נורמות וז, ביותר להגנה על הפרטיות של משתמשי אינטרנט

מן המשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט  91%(. מהמשיבים הסכימו עם ההיגד 09%)חוקיות 

מן  98%". יש בעיה של חוסר שקיפות לגבי איזה נתונים נאספים ואיך נעשה בהם שימוש"להיגד 

כוונה בתחום האפור של עסקים פרטיים פועלים ב"המשיבים מסכימים או מסכימים בהחלט להיגד 

מכירת "מן המשיבים מסכימים או מסכימים מאד להיגד הטוען ש 99%". שמירה על פרטיות

 ".  נתונים אישיים לצד שלישי מהווה מודל עסקי רווחי

  בכל הקשור לחשיבות עקרונות שונים במדיניות לשמירה על נתונים ועל פרטיות של משתמשי

נתונים אישים "כמה הגבוהה ביותר הובעה בהקשר של ההיגד אינטרנט ניתן לראות כי מידת ההס

הנושא (. 90.0%" )שנאספו חייבים להיות מוחזקים בתנאי אבטחה מחמירים ומוגנים מפריצה

למידת הסכמה גבוהה יחסית . החשוב ביותר הנו אבטחה בפני פריצה של נתונים אישיים

אינם מקיימים את החוק לשמירה על צריך להטיל סנקציות על ארגונים ש"זוכה היגד ( 96.0%)

שני . דבר שעולה בקנה אחד עם ההיגד הקודם בדבר אבטחה והגנה מפריצה, "נתונים אישיים

בדיקת ההשלכות על השמירה על נתונים "הם  91.8%היגדים נוספים שזוכים למידת הסכמה של 

ווח על הפרות של יש צורך לד" -ו, "אישיים חייבת להתבצע כאשר זכויות אדם נמצאות בסיכון

 ". שמירה על נתונים אישיים למשתמשים ללא דיחוי

  עמדות המשיבים לגבי שליטה של על נתוניהם האישיים מראה כי יש חשיבות גדולה לשליטה

או )מן המשיבים מסכימים  69%. ויכולת תיקון הנתונים על ידי המשתמשים כמו גם הסרתם

ים גישה לנתונים האישיים שלהם לצורך תיקון צריך לאפשר למשתמש"להיגד ( מסכימים בהחלט

יש למחוק נתונים אישיים כאשר המשתמש מסיר את "מסכימים עם ההיגד  66.6%". טעויות
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 the)אמירה זו מבטא למעשה את הזכות להישכח ". הסכמתו או כאשר אין צורך בנתונים יותר

right to be forgotten )השמהווה בסיס חשוב לחקיקה החדשה באירופ . 

  עוסק בחובת מנהלי השמירה על נתונים ( 69.6%)נושא נוסף שזוכה לשיעור הסכמה גבוה

מסכימים כי תנאי  65%-כ . בארגונים להבטיח שהארגון מקיים את החוק לשמירה על נתונים

חשוב לאיסוף נתונים אישיים הוא מתן הסכמה ברת תוקף ומפורשת של משתמשים  ולכך 

חייבת להיות חלק מתהליכי הפיתוח של מוצרים ושירותים חדשים  ששמירה על נתונים אישיים

 Privacy by)לפיכך ניתנה חשיבות לפעילויות ארגוניות חשובות של תיכון לפרטיות (. 65.0%)

Design ) ושל הערכת ההשפעה על הפרטיות של מוצרים ושירותים חדשים(Privacy Impact 

Assessment .) הצורך להקים רשות מפקחת עצמאית ( 99.7%)לבסוף מציינים רב המשיבים

 .  שתנטר ותאכוף את השמירה על נתונים אישיים

 

במסגרת מחקר זה הוצגו חמישה תסריטים אשר בנושא עוסקים בעתיד  - הפרטיות עתיד תסריטי

 אבדן", "בקנאות נשמרת פרטיות", "קץ עידן הפרטיות: "הפרטיות לאור כניסתן של טכנולוגיות חדשות

הראשון  התרחישניתן לראות כי . "מותאמת פרטיות"ו "מעמדית פרטיות", "הפרטיות על השליטה

" אבדן השליטה על הפרטיות"והתסריט השלישי המתאר מציאות של , "קץ עידן הפרטיות"המדבר על 

על " מותאמת פרטיות" - חמש  תרחיש. תרחישי קיצון, ביותר הגרועים מקרהה תרחישיאת  מייצגים

 כמה על לשמור רוצים אנשים -שניים  תרחיש. ביותר הטוב תרחישאת ה צגתיינשים מפי צורכי הא

 ניתן ((segmented, המחולקת, "מעמדית פרטיות" - ארבע ותרחיש האפשר ככל פרטיות שיותר

המגמות  אלה למעשה יכולים להיות תוצאה ישירה של התפתחות  .כתרחישי עסקים כרגיל לראות

 0- ו 1 תרחישיםיחד עם זאת ישנן חברות בהן ניתן יהיה לראות את  .בחברות ותרבויות שונות

אפשרות כ בהםאשר יראו , שונים רחישיםזאת כיון שבחברות שונות אנשים יעדיפו ת. כרגיל עסקיםכ

 דעות עם אנשים קבוצות בין השונות שונות בחברות כי לומר ניתן, יתרה מכך. רגילים כעסקשל 

יעדיפו אלטרנטיבות  אנשים של שונות קבוצות, מכך כתוצאה. צומהע היא ערכים ומערכות שונות

  .שונים תרחישים שונות לעתיד ולפיכך יאמצו

שהוצגו ניתן ללמוד כי הפרטיות עדין נתפסת כערך חשוב בעיני הממצאים  מתוך כללחשוב לציין כי 

הציבור חש כי היה רוצה לקבל הגנה על המידע והפרטיות ומבחינתו האויב מספר אחד הינם . הציבור

ישנם הבדלים בין הגילאים והמגזרים באשר לתפיסת הפרטיות במיוחד בכל . הגופים העסקיים

מדיניות לשמירה על פרטיות והגנת המידע מתוך ית הבאשר לסוגי ". סחר בפרטיות"הקשור ל

באופן משולב קיימים מגוון כלים אשר ניתן לאמץ אותם . הממצאים עולה כי אין פתרון אחד מוסכם

כלי מדיניות הקשורים , כלים הקשורים בחקיקה, ((PETפיתוח טכנולוגיות לשיפור הפרטיות : כגון

ה על המידע מצג גורמים פרטיים וציבוריים וכלים ברגולציה במיוחד בכל הקשור לאיסוף ושמיר

 . המתייחסים לתוכניות לחינוך והעלאת המודעות בקרב המשתמשים
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 נספחים .9

 ניתוח גורמים וניתוח אשכולות: 9.1נספח 

 היגדים על פרטיות 10ניתוח גורמים של . א

 :  היגדים בתחום הפרטיות 10 -ב מטריצת הגורמים שנוצרה עבור מידת ההסכמה ל"מצ

Rotated Component Matrix 

 
Component 

1 2 3 

: ה למסור מידע אישי בתמורה לקבלת הטבות והנחות /אני מוכן  .793 .093 .079 

( : לדוגמא אי עמידה בתורים)ה למסור מידע אישי בתמורה לנוחות /אני מוכן  .754 .070 .102 

שמאפשרת לתת מוצרים ושירותים , איסוף והצלבה של מידע אישי ברשת זו פעילות חיובית'

: ' ולכן צריך לעודד אותה, בים יותרוט  

.415 -.038 .694 

לצורך , חשוב שחברות מסחריות יעשו שימוש ברשימת המועדפים שלי ותחומי העניין שלי'

: ' שיפור השירות והתאמתו לצרכים שלי  

.378 -.073 .486 

: ת מפגיעה בפרטיות שלי /אינני מודאג  -.034 -.070 .637 

, תמונות, מיקום שלי)ה לחשוף מידע אישי רב יותר /ל אני מוכן"ת בחו/כאשר אני נמצא'

: ' (חוויות  

.543 .066 .313 

: השימוש באינטרנט פוגע בפרטיות שלי   .168 .541 -.130 

: חברות עושות רווח כלכלי גדול מהמידע שהן אוספות על משתמשיהן   .178 .571 -.220 

כך שפרטיות , חברות וארגונים ממשלתיים מקפידים לשמור ולהצפין מידע אותו הן אוספות'

: ' לקוחותיהן לא תפגע  

.136 .129 .684 

: השימוש שהמדינה עושה במידע אישי שיש אודותיי עשוי לפגוע בי   .034 .710 .142 

: השימוש שחברות פרטיות עושות במידע אישי שיש אודותיי עשוי לפגוע בי   -.062 .785 .082 

ארגונים ממשלתיים וחברות פרטיות אינם משקיעים מספיק משאבים לצורך הגנה על מידע 

: אישי של לקוחותיהם   

.074 .645 .050 

לדוגמא )בתמורה לקבלת מידע ושירותים הנחוצים לי , ה לאפשר גישה למיקום שלי/אני מוכן'

: ' (כלי ניווט  

.729 .198 .081 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 05% –י שלושת הגורמים המצטבר "השונות המוסבר עאחוז 
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 ניתוח אשכולות של שימוש בכלים להגנה על הפרטיות. ב

לשאלות שונות על שימוש בכלים להגנה על  TwoStep Clusterתוצאות ניתוח אשכולות בשיטת 

 .פרטיות

 

 
 איכות האשכולות שנוצרו לשאלות על השימוש בכלים

  

 
 לשאלות על השימוש בכלי הגנה עבור שתי האשכולותהציון הממוצע 

  

1 1.5 2 2.5 3 

כלים המאפשרים ביטול המעקב בדפדפנים ובאתרים השונים  
 : 

כמו לדוגמא הגדרות , כלים המאפשרים הגבלת קהלים'
 :  ' הפרטיות בפייסבוק

כלים המאפשרים מחיקה של מידע קיים במחשב האישי  '
 :  ' (מחיקת קוקיס, מחיקת היסטורית גלישה)

כלים המאפשרים מחיקה של מידע אישי שמפורסם באינטרנט  
 ( : לדוגמא פוסטים ישנים שפורסמו ברשתות חברתיות)

כלים לביטול מעקב אחר מיקום בסלולר ובטכנולוגיות ניידות  
 : אחרות 

 : כלים להצפנה של מידע 

תכניות חינוך וסדנאות להעלאת המודעות לסוגית הפרטיות  
 :  ואבטחת מידע אישי 

 משתמש -3, מכיר לא משתמש - 4, לא מכיר - 0

 משתמש

 לא מכיר
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 היגדים בתחום הפרטיות 10 -שנוצרו עבור מידת ההסכמה לניתוח אשכולות של שלושת הגורמים . ג

 

 
 איכות האשכולות שנוצרו לשלושת הגורמים

 

 

 
 אפיון חמשת האשכולות 
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 שאלון הסקר: 9.2נספח 

 

 משתנים דמוגרפיים

 ____? מה גילך .1

 ? מין  .6

 □ זכר

 □ נקבה

 ?מהי השכלתך .0

 □ לא סיימתי תיכון

 □ תיכונית

 □ לימודי תעודה

 □ תואר ראשון

 □ תואר שני

 □ תואר שלישי

 

 ארץ לידה .7

 □ ישראל

 ________________  פרט , אחר

 

 ארץ לידת הוריך .0

 ארץ לידת אמך

 □ ישראל

 ________________  פרט , אחר

 ארץ לידת אביך 

 □ ישראל

 ________________  פרט , אחר
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 שימוש אישי באינטרנט

 ?באינטרנט ת/ה משתמש/את ביוםכמה שעות  .8

 □ פחות משעה

 □ שעתיים-שעה

 □ שעות 0-7

 □ יותר מארבע שעות

 □ כלל לא משתמש באינטרנט

 

 (סקלה של כן ולא)?  ת יום יום/ה משתמש/באיזה מהמכשירים הבאים את .9

 לא משתמש   משתמש 

 □ □ מחשב אישי נייח

 □ □ מחשב אישי נייד

 □ □ טאבלט

 □ □ טלפון חכם

 

 6, בכלל לא 1)? ת בכל אחד מאמצעי תקשורת האינטרנט הבאים/ה משתמש/באיזו מידה את .6

 (במידה רבה מאוד 0, במידה רבה 7, במידה בינונית 0, במידה מועטה

 1 6 0 7 0 

 □ □ □ □ □ דואר אלקטרוני

 □ □ □ □ □ אטים'הודעות מיידיות וצ

 □ □ □ □ □ רשתות חברתיות

 □ □ □ □ □ (Skype, Viber)שיחות באינטרנט 

 □ □ □ □ □ קבוצות דיון

 □ □ □ □ □ בלוגים

 

 ? ת באינטרנט לצורך כל אחת מהפעולות הבאות/ה משתמש/באיזו מידה את .9

 (במידה רבה מאוד 0, רבה במידה 7, במידה בינונית 0, במידה מועטה 6, בכלל לא 1)

0 7 3 6 1  

 תקשורת עם חברים □ □ □ □ □

 משחקים □ □ □ □ □

 שיתוף בתכנים □ □ □ □ □

 חיפוש  מידע  □ □ □ □ □

 יצירת תכנים □ □ □ □ □
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 האזנה וצפייה במוסיקה וסרטים □ □ □ □ □

 קניות □ □ □ □ □

 בת זוג/למצוא בן, כוונות רומנטיות □ □ □ □ □

 אחר □ □ □ □ □

 

 ?האם התנסית בשימוש לרעה שנעשה במידע אישי שלך שהעלית לרשת .15

 

 □ לא

 □ כן

 

 ?מה היה השימוש לרעה במידע, אם כן

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ?ה ליותר הגנה באינטרנט/ה זקוק/האם חשת אי פעם שאת .11

 □ לא

 □ כן

 

 ?באיזה מצב ואיזה סוג של הגנה, אם כן

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ?סיסמאות הכניסה שלך לאדם אחרהאם נתת אי פעם את אחת מ .16

 □ לא

 □ כן

 

 (אפשר יותר מתשובה אחת)? ת/ה משתמש/באיזו תוכנת הגנה את  .10

 

 

 

 

 □ ת בתוכנת הגנה/לא משתמש

 □ (Firewall)פיירוול 

 □ ( Spam filter )מסנן ספאם 

 □ תוכנת אנטי וירוס 

 □ ( Antispy software )תוכנה נגד ריגול 

 □ אלמוניותךתוכנה השומרת על 

 □ אחר

 □ לא יודע
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 שימוש באתרים בשירותים וברשתות חברתיות

 ?ה ברשתות חברתיות/ה חבר/האם את .17

 □ לא

 □ כן

 

 0, במידה מועטה 6, בכלל לא 1)? ה ברשתות החברתיות הבאות/ה פעיל/באיזה מידה את .10

 (במידה רבה מאוד 0, במידה רבה 7, במידה בינונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?ה מבלה ברשתות חברתיות באינטרנט/כמה שעות ביום את .18

 □ פחות משעה

 □ שעה עד שעתיים

 □ שעות 0-7

 □ יותר מארבע שעות

 

 ?ת לפרופיל שלך ברשתות החברתיות/ה מאפשר/מה רמת החשיפה שאת .19

 לא □

 כל הפרופיל פתוח לצפייה לכולם □

 חלק מהפרופיל פתוח לצפייה לכולם □

 כל הפרופיל פתוח לצפייה של חברים בלבד □

 לא יודע □

 

 1 6 0 7 0 

facebook □ □ □ □ □ 

Instagram □ □ □ □ □ 

Twitter □ □ □ □ □ 

linkdin □ □ □ □ □ 

Google + □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ מקושרים

Pinterest □ □ □ □ □ 

Scribd  □ □ □ □ □ 

vine □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ _____אחר 
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 מידע פרטיות ואבטחת

 ?  ת את מדיניות הפרטיות של אתרים בהם אתה מבקר/ה קורא/האם את .16

 □ לעולם לא

 □ לעיתים רחוקות

 □ כמעט בכל פעם

 □  תמיד

 

ה למכשיר הנייד /ה מוריד/ת את מדיניות הפרטיות של אפליקציות שאת/ה קורא/האם את .19

 ? שלך

 □ לעולם לא

 □ לעיתים רחוקות

 □ כמעט בכל פעם

 □ תמיד

 

או שאחרים משתפים ( אט'צ, רשתות חברתיות)ת ברשת /ה משתף/איזה סוג של מידע את .65

 (  אפשר יותר מתשובה אחת)? מידע עליך

 □ ספורט וכדומה, מוסיקה, ספרים מומלצים □ שם אמיתי

 □ תמונות שלי □ מקום מגורים

 □ תמונות של אחרים □ מספר טלפון נייד

 □ עצמיסרטים על  □ כתובות דואר אלקטרוני

 □ סרטים שלי □ מקום עבודה/ בית ספר

 □ (באמצעות תוכנות איתור)מקום הימצאות  □ מין

 □ (אלמן/גרוש/רווק/נשוי)מצב אישי  □ גיל

   □ תחומי עניין/תחביבים

 

אוספים ומנתחים מידע אודות פעילות של , ובעיקר רשתות חברתיות, אתרים רבים באינטרנט .61

 1)? ה שמידע שנאסף אודותיך ישמש למטרות הבאות/מסכיםה /האם את. משתמשים ברשת

 (במידה רבה מאוד 0, במידה רבה 7, במידה בינונית 0, במידה מועטה 6, בכלל לא

0 7 3 6 1  

 מחקרי שיווק  □ □ □ □ □

 פרסום ממוקד □ □ □ □ □

 שיפור השירות של חברות וארגונים  □ □ □ □ □

 הנחות והטבות בקניות □ □ □ □ □

 (פשע ואלימות)שמירה על ביטחונך האישי  □ □ □ □ □
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 (מניעת פעילות טרור)בטחון מדיני  □ □ □ □ □

מעקב אחר , קידום רעיונות פוליטיים) –פעילות  פוליטית  □ □ □ □ □

 ( עמדות ודעות של בוחרים

 (לדוגמא מעקב אחר עובדים)מטרות פנים ארגוניות  □ □ □ □ □

 ( מעקב והתראה על מצב רפואי)שיפור איכות הבריאות  □ □ □ □ □

 

ה /האם את. המסדיר גם את השימוש במאגרי מידע, בישראל קיים חוק להגנת הפרטיות .66

 ?ת לחוק זה/מודע

 □ לא ידעתי כי קיים חוק כזה

ת בדיוק מה /אבל לא יודע, ת  שיש חוק/יודע

 אומר החוק

□ 

 □ ה את החוק/מכיר

 

הדבר כולל נקיטת אמצעים להגן עליהם מפני מעשי . המדינה אחראית לביטחונם של אזרחיה .60

טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות מציעות פתרונות אשר מאפשרים למדינה . פשיעה

ה עם כל אחד מן ההיגדים /ה או לא מסכים/ה מסכים/עד כמה את. להתמודד עם  בעיות אלה

 ( רק תשובה אחת אפשרית. [5]מה בהחלט /ד מסכיםע [1]מה /כלל לא מסכים. )הבאים

לא 
 ת/יודע

0 7 3 6 1  

יש , על מנת להגדיל את רמת הביטחון □ □ □ □ □ □
לפקח לגופים ממשלתיים ולרשויות הזכות 

וכן  לאסוף , על מעבר המידע באינטרנט
 . ולנתח נתונים מהרשת לצרכי ביטחון

לרשויות הממשל , כדי להגביר את הביטחון □ □ □ □ □ □
צריכה להיות גישה טובה ככל האפשר 

  למידע אודות משתמשים באינטרנט

פרטיות האזרחים תגדל אם המדינה תורשה  □ □ □ □ □ □
 לאסוף ולנתח את המידע העובר ברשת

 

בארץ ובעולם משקיעים בימים אלו מאמצים רבים כדי להתמודד עם בעיית החדירה לפרטיות  .67

ת /ה אותם והאם אתה משתמש/ה מכיר/האם את,  לפניך מספר כלים. מקוונותבטכנולוגיות 

 :בהם

  

ר
כי

מ
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ל
 

ש
מ

ת
ש
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א 

ול
ר 

כי
מ

 

ש
מ

ת
ש

מ
 

 □ □ □ כלים המאפשרים ביטול המעקב בדפדפנים ובאתרים השונים
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כמו לדוגמא הגדרות הפרטיות , כלים המאפשרים הגבלת קהלים

 בפייסבוק

□ □ □ 

מחיקת )קיים במחשב האישי כלים המאפשרים מחיקה של מידע 

 (מחיקת קוקיס, היסטורית גלישה

□ □ □ 

כלים המאפשרים מחיקה של מידע אישי שמפורסם באינטרנט 

 (לדוגמא פוסטים ישנים שפורסמו ברשתות חברתיות)

□ □ □ 

 □ □ □ כלים לביטול מעקב אחר מיקום בסלולר ובטכנולוגיות ניידות אחרות

 □ □ □ כלים להצפנה של מידע

תכניות חינוך וסדנאות להעלאת המודעות לסוגית הפרטיות ואבטחת 

 מידע אישי

□ □ □ 

 

ה או לא /י לגבי כל אחת עד כמה הנך מסכים/אנא ציין. מוצגות אמירות לגבי פרטיות, לסיכום .60

 (מסכים בהחלט 0  -לא מסכים בכלל  1)ה עמה /מסכים

 1 6 0 7 0 

 □ □ □ □ □ לקבלת הטבות והנחותה למסור מידע אישי בתמורה /אני מוכן

 □ □ □ □ □ (לדוגמא אי עמידה בתורים)ה למסור מידע אישי בתמורה לנוחות /אני מוכן

שמאפשרת לתת , איסוף והצלבה של מידע אישי ברשת זו פעילות חיובית

 ולכן  צריך לעודד אותה, מוצרים ושירותים טובים יותר

□ □ □ □ □ 

שימוש ברשימת המועדפים שלי ותחומי חשוב שחברות מסחריות יעשו 

 לצורך לשיפור השירות והתאמתו לצרכים שלי, העניין שלי

□ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ ת מפגיעה בפרטיות שלי/אינני מודאג

מיקום )ה לחשוף מידע אישי רב יותר /ל אני מוכן"ת בחו/כאשר אני נמצא

 (חוויות, תמונות, שלי

□ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ בפרטיות שליהשימוש באינטרנט פוגע 

 □ □ □ □ □ חברות עושות רווח כלכלי גדול מהמידע שהן אוספות על משתמשיהן

חברות וארגונים ממשלתיים מקפידים לשמור ולהצפין מידע אותו הן 

 כך שפרטיות לקוחותיהן לא תפגע, אוספות

□ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ השימוש שהמדינה עושה במידע אישי שיש אודותיי עשוי לפגוע בי

 □ □ □ □ □ השימוש שחברות פרטיות עושות במידע אישי שיש אודותיי עשוי לפגוע בי

ארגונים ממשלתיים וחברות פרטיות אינם משקיעים מספיק משאבים לצורך 

 הגנה על מידע אישי של לקוחותיהם

□ □ □ □ □ 

בתמורה לקבלת מידע ושירותים , ה לאפשר גישה למיקום שלי/אני מוכן

 (לדוגמא כלי ניווט)הנחוצים לי 

□ □ □ □ □ 

 !תודה רבה על שיתוף הפעולה במילוי השאלון


