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ואינטימי יותר, כך המא�
גר רגיש יותר ונדרש לג�

ביו טיפול מחמיר; וכן זהות 
בעלי המאגר - האם מדובר 
בגוף פרטי או בגוף ציבורי שעליו 
חלות מגבלות נוספות?" חשוב לציין 
שלא כל שמירה של פרטים על מש�

תמשים מוגדרת מייד כמאגר מידע 
לפי החוק, ויש כמה תנאי סף שע�

מידה באחד או יותר מהם תגדיר את 
הנתונים אוטומטית כ"מאגר מידע" 
ותחיל עליהם את המגבלות הנדרשות 
ממאגר מידע, כגון החובה לתעד את 
המאגר, למנות מנהל, לקבוע נוהלי 
עבודה עם הנתונים, להגיש בקשה 

לרשם מאגרי המידע ועוד. 
ופי� מאגר מידע מחייב רישום 

קוח אם הוא מקיים את אחד התנאים 
הבאים: מספר הרשומות במאגר גדול 
מ�10,000; המידע הנשמר על המ�
שתמשים הוא מידע רגיש; המידע 
כולל מידע על אנשים שלא נמסר על 
ידיהם, מטעמם או בהסכמתם; המאגר 
הוא בבעלותו של גוף ציבורי, כהגד�

רתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות; 
המאגר משמש לדיוור ישיר. 

מאגר שעונה על אחד התנאים 
הללו ואינו נרשם כחוק חשוף לת�
ביעה פלילית של בעליו. "לאחרו�
נה מבקר המדינה אף התייחס לנו�

שא בדו"ח שפרסם, וממנו עלה כי רק 
כ�2% ממאגרי המידע בישראל אכן 

רשומים כחוק", מבהיר רדמן. 

יש חבר מועדון? 
אתם הרי חברים באינספור מוע�
דונים. אינספור, כי אתם לא יכו�
לים לספור את מה שאתם לא זו�
בחנות  הנחמדה  הבחורה  כרים: 
יפה שתשאיר  הנעליים שביקשה 
פרטים ותתעדכן, ואף תזכה ב�5% 
הנחה בקנייה הבאה, שאתה לגמרי 
לא מתכנן לבצע; מועדון הלקוחות 
של הסופר השכונתי, ושל הסופר 
הגדול יותר שגם שם אתם קונים, 
ושל זה שאתם כבר לא קונים בו; 
הפרטים שהשארת באתר בבקשה 
שיחזרו אליך עם פרטים נוספים; 
הבנקים, קופות החולים, חברות הבי�

טוח - שכולם חולקים את פרטיכם; 
כל ההגרלות שאי פעם השתתפתם 

בהן, ועוד ועוד, ושוב ועוד. 
וכמו כל דבר שנסתר מעיני הציבור, 
גם למאגרי המידע יצא שם רע בשל 
כל אותם גופים שעושים שימוש לא 
הוגן, שלא לדבר על בלתי חוקי, במי�

דע שהם מחזיקים עליכם. "מאגר מידע 
המנוהל על ידי גוף מוסדר, בצורה 
תקינה, באישור ובפיקוח רשם מאגרי 
המידע ותוך הקפדה על שקיפות מצד 

בעלי המאגר - הצגה של מדיניות פר�
טיות, הצגה של תנאי הרשמה ותקנון 
- הוא מאגר תקין לחלוטין, והוא דרך 
לגיטימית מאוד לייצר מערכת יחסים 
בין חברות ומפרסמים לבין משתמשים 
שרוצים שאותו מפרסם או חברה יעמ�

דו איתם בקשר, דרך שבסופו של דבר 
מייצרת ערך רב למפרסם ולמשתמש 

כאחד", מסכם רדמן.
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צרכנות
מדור כלכלי מורחב

ל בעל עסק חולם על נהירה כ
בלתי פוסקת של לקוחות אליו, 
ושיקום זה שעדיין חושב שפ�
רסום בטלוויזיה יגשים את חלומו. 
אם הייתי צריכה לבחור הנחה מוט�
עית אחת של בעלי עסקים, הרי היא 
ש"אם רק היה לי עוד כסף, העסק שלי 

היה עושה את הפריצה".
אם ההנחה הזו היתה נכונה, כל פר�

סום בפייסבוק אמור היה לעבוד כמו 
כל  בפייסבוק,  כולם  הרי  כי  קסם, 
הזמן, הרבה יותר מאשר בטלוויזיה. 
הסטטיסטיקה של פייסבוק מדברת 
על זמן גלישה ממוצע של שלוש(!) 
שעות ביום. תראו לי ערוץ טלוויזיה 
שלא היה הורג בשביל הסטטיסטיקה 

הזו.
בעל העסק הממוצע,  עושה  אז מה 
שטלוויזיה היא לא אופציה בשבילו? 
הולך לפייסבוק. אבל ממש כמו בט�
לוויזיה, גם בפייסבוק נקודת ההנחה 
הזו מוטעית. טלוויזיה היא לא ערוץ 
פרסום אולטימטיבי, ופייסבוק הוא לא 
תואם טלוויזיה והוא לא אמור להיות 
תחליף לאלה שלא יכולים להרשות 

אותה לעצמם.
לפייסבוק יש כלים רבי עוצמה, שרוב 
מודעים  לא  בכלל  העסקים  בעלי 
לקיומם, נוסף על העובדה שפייסבוק 
הוא המאסטר בשיפור תוצאות ובצ�

מצום הוצאות. 
מניחים  הם  בפועל?  קורה  מה  אז 
להם  יביא  בפייסבוק  פרסום  שכל 
את התוצאות הרצויות, ומגלים את 
גודל הפער רק כשהם מקבלים את 
לי  תרשו  אז  המצויות.  התוצאות 
למפות בשבילכם את עולם הפרסום 
בפייסבוק, מבלי לסבך אתכם עם סי�

נית עתיקה: 
1. לראשונה אי פעם כלי הפרסום, 
פייסבוק, שואל את בעל העסק מה 

המטרה השיווקית שלו. ואם לא די 
בכך, אז המפרסם מקבל כלים לשי�
שוטף.  באופן  התוצאה  ולדיוק  פור 
המטרה שלכם היא להניע קהל לעבר 
האתר שלכם? רק תגידו! אנחנו כבר 
נדאג שמי שסביר יותר שיעשה את 

זה, יקבל את המודעה שלכם.
2. פייסבוק מאפשר לנו לבנות סו�
גים שונים של קהלים, ובהם קהלים 
שדומים לקהל המועדף עלינו. אנחנו 
מכתיבים מי הקהל ופייסבוק ממפה 
אותו ובונה קהלים חדשים המבוססים 
עליו. התוצאה היא לא פחות מאוצר 
בלום של לקוחות חדשים. יש לכם 
תעלו  משלמים?  לקוחות  של  קהל 
אותו על אקסל ותנו לפייסבוק לש�

כפל אותו לעוד 60 אלף איש שלהם 
פרופיל דומה.

3. האפשרות לפנות לקהל של מת�
חרים. לא צריך לדמיין, זה ממש פה 
מתחת לאף שלכם. אם האגיס רוצה 
לפרסם לקהל של פמפרס, למשל, יש 

לה את האפשרות הזו. ככה. פשוט.
4. עוד כלי שאפשר לעוף איתו לש�
כך  כל  קהל  של  בחירה  הוא  מיים 
הוא  אותו  שמאפיין  שמה  ספציפי, 
שהוא צפה בסרטונים שלנו במשך 
X שניות. יש כמובן כמה אפשרויות 

לבחירה. 
שמפ� שחברות  לכם  תארו  עכשיו 
רסמות בטלוויזיה היו מקבלות את 
בעלויות  שוב,  לפרסם  האפשרות 
צפה  שכבר  למי  רק  יותר,  נמוכות 
בפרסומת, ולא קם לשירותים, הביא 
חטיף, כיבה את הטלוויזיה או העביר 
לערוץ אחר. תארו לכם שאפשר היה 
לפרסם רק לקהל שיש לו תינוקות, 
או שהוא כבר לקוח קיים של מטרנה. 
אם אתם יכולים לדמיין את זה, יש 
לכם דמיון מפותח ביותר. אולי תוכלו 

לעבוד בפייסבוק.

הפרסום 
בטלוויזיה מתאים 

לדינוזאורים
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שיווק ברשת 
יוליה גרוס

אתם כלולים במאגרי מידע 
- אבל זה לא בהכרח רע

חשבתם פעם בכמה מאגרי מידע אתם מככבים? 20? 50? 100? 
סביר להניח שהרבה יותר. במקרים רבים בכלל לא שמתם לב 

שנכנסתם למאגר, במקרים אחרים אתם שם מתוקף החוק, 
ובמקרים אהובים פחות אתם שם בניגוד לרצונכם. אבל יש לכם 

מידה של אחריות למצב הבלתי נמנע הזה. לימור שמרלינג	
מגזניק, מהרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מנדבת 

טיפים להתנהלות נכונה מול מאגרי המידע:
• עדכנו באופן קבוע את האפליקציות שבטלפונכם והסירו 

אפליקציות שאינן בשימוש. אפליקציות לא מעודכנות עשויות 
להוות פרצה שהאקרים עשויים לנצל כדי לפרוץ למידע שלכם. 

• אפליקציות רבות מבקשות להשתמש במיקום שלכם כדי 
לספק שירותים טובים יותר. ברוב המכשירים הסלולריים אפשר 

לבחור אם לתת גישה למיקום לכל אפליקציה באופן ספציפי. 
• תוכנת הזיהוי הקולי המצויה במכשירים הסלולריים מאפשרת 

ביצוע פעולות ללא מגע במכשיר. עם זאת, ייתכנו פרצות בתוכנה 
אשר עשויות לגרום לכך שגם אחרים יצליחו להפעיל את שירות 

הזיהוי הקולי, ואף ייחשפו למידע השמור במכשירכם. אפשר 
לכבות את תוכנת הזיהוי הקולי בקלות דרך הגדרות האפליקציה 

או המכשיר. 
• בהצטרפות למועדון לקוחות, החוק קובע שכל פנייה 

אליכם בדיוור ישיר צריכה לכלול בגוף הפנייה באופן בולט את 
האלמנטים הבאים: פרטים על מקור המידע - מהיכן לשולח יש 

את הפרטים שלי, זהות השולח כולל מען, וכן מידע על אודות 
זכותו של הנמען להימחק מהמאגר. 

• שימו לב שאפשר לאסוף מידע עליכם רק בהסכמתכם. 
הקפידו לקרוא את תנאי ההצטרפות. זוהי זכותכם לדרוש 

להימחק ממאגר המידע, גם אם מסרתם את פרטיכם מרצונכם.
• אתם רשאים לדרוש שהמידע המתייחס אליכם לא יימסר 

לצדדים נוספים, לזמן קבוע או מוגבל. במקרים שבהם חברות 
מעוניינות להשתמש במידע האישי שמסרתם למטרות שלא 

קשורות לעסקה שביצעתם, עליהן לקבל את הסכמתכם לכך 
מראש ובצורה ברורה ומפורשת.

• מאגרי מידע הם דרך לגיטימית וקבילה לשמור מידע על 
משתמשים שאיתם חברה או מפרסם באים במגע. מאגרי 

מידע שמנוהלים נכון, בתמיכה ובסיוע של מערכות BI (תבונה 
עסקית המאפשרת לנתח נתונים על משתמשים ולהסיק 

מהם מסקנות) ומערכות פרסום יעילות, מייצרים ערך רב גם 
לחברים הרשומים במאגר. 

האם ידעתם 
שאתם 
כוכבים 

מבוקשים?
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