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 לכבוד        
 משפט המחוזי, חיפה רון שפירא, נשיא בית כב' השופט 

 בית משפט השלום, ירושלים נשיא כב' השופט אביטל חן,
 אביב-כב' השופטת הדס יהלום, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, תל

 בית המשפט העליון רשם כב' השופט רון גולדשטיין, 
 חטיבת תפעול ומזכירויותבכירה לביא, סמנכ"לית -הגב' שלומית לוי

   , הנהלת בתי המשפט עו"ד יסמין גנדלמן, הלשכה המשפטית
 , הנהלת בתי המשפטהגב' סיגל יבין, אגף מערכות מידע ומחשוב

 
 

 שלום רב,
 
 

 הרשאות גישה לעיון בתיקים לשופטים ולרשמים –מינוי  כתבהנדון: 
 

 הריני למנות אתכם לכהן בצוות לגיבוש קריטריונים למתן הרשאות לעיון בתיקים לשופטים ולרשמים.

 

, שכותרתו "ניהול הרשאות גישה", קובע כי 2017 -)א( לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז  8סעיף 

גישה של בעלי הרשאות למאגר המידע ולמערכות המאגר, בהתאם להגדרות  יקבע הרשאות"בעל מאגר מידע 

תפקיד". כמו כן קובעת תקנה זו, כי "הרשאת הגישה לכל תפקיד תהיה במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד". 

, ושל בעלי )ב( קובע, כי בעל מאגר מידע ינהל רישום מעודכן של תפקידים, הרשאות הגישה שניתנו להם8סעיף 

 ההרשאות הממלאים תפקידים אלה.

  

המשפט", היא לדאוג לניהול הרשאות הגישה -אחת מחובותיו של מנהל בתי המשפט כמנהל מאגר המידע "נט

המשפט" באופן שימנע גישה למידע שלא לצורך. הרשאות הגישה -של עובדי המערכת למידע השמור ב"נט

תפקיד בלבד. כמו כן יוגדרו אמצעי בקרה ופיקוח במטרה תקבענה בצורה מסודרת ובהתאם למטרות כל 

 להבטיח כי לא יעשה שימוש במידע שלא בהתאם להרשאות הגישה שתקבענה. 

  

המידע הדרוש לצורך ביצוע התפקידים השונים יוגדר על ידי מנהל המאגר ויעשה בצמצום נוכח העקרונות 

 המוגנים בחוק הגנת הפרטיות ובתקנות שלפיו. 
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האמור לעיל, ובהינתן כי ניהול הרשאות גישה תקף גם לשופטים ולרשמים, הוחלט על הקמת צוות שיגבש נוכח 

 המלצותיו באשר למידע הדרוש לשופטים ולרשמים לצורך ביצוע תפקידם ועל מתכונת ההרשאות הנדרשת לכך.

   

 . 01.11.2019ההמלצות יוגשו לח"מ עד ליום 

  

 ם לסייע בקידום עניין זה.אנו מודים לכם מראש על נכונותכ

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 כב' השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון

 נשיאי בתי המשפט
 (לענייני מנהל)ן מנהל בתי המשפט סגמר קימי אבולעפיה, 

 


