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         לכבוד 

 , מתניהו אנגלמן

 מבקר המדינה 

 משרד מבקר המדינה 

 

 באמצעות דוא"ל 

      

 שלום רב, 

 אמצעי אכיפה טכנולוגיים שימוש בבנושא  או חוות דעת  עריכת ביקורתהנדון: 

בנושא   להכין חוות דעתביקורת או  לערוך  בבקשה    כםמתכבדת לפנות אלי  1פרטיות ישראל )ע"ר(עמותת  

 אכיפת החוק בישראל. רשויות  ידי -על אמצעי אכיפה טכנולוגייםבשימוש 

 אמצעי אכיפה טכנולוגיים: .1

האחרונות גובר השימוש של רשויות האכיפה, ובפרט משטרת ישראל, באמצעים טכנולוגיים  בשנים   .1.1

הציבורי הסדר  ושמירת  אכיפה  בקרה,  טכנולוגיים"להלן:  )  לצורך  אכיפה  שימוש    ."(אמצעי 

שימוש  בה בעת  , אך  האכיפהמאמצי  את    ימיםעשוי לייעל במקרים מסואמצעי אכיפה טכנולוגיים  ב

פרטיותם של  ב  ובלתי הפיך, תקדימי  פוגע באופן חמורבאמצעים אלו  ובלתי מידתי    בלתי מבוקר

 .  קרטיאף מעלה חשש כבד לפגיעה במרקם החיים הדמו , ו י מדינת ישראלתושב

להבטיח שהשימוש   .1.2 מנת  באופן  על  לבחון  יש  מידתי,  יהיה  טכנולוגיים  את    רחבבאמצעי אכיפה 

  . אמצעי אכיפה מסורתייםה ל, ובהשוואלאורך זמן   אמצעים אלוב  שימושהואפקטיביות    מידתיות

  – המשפט ואכיפת החוק  מערכת  כמו גם ל,  בממשלהובכנסת  לקובעי מדיניות    זו תאפשרבחינה  

את הפגיעה  , באופן שיצמצם  טכנולוגייםבאמצעי האכיפה ה אחר השימוש  ולבקר ביעילות  קח  פל

 זכות החוקתית לפרטיות. ב

את    להפעיל, ניתן למצוא  ן או בכוונתות  מפעיל  שרשויות אכיפת החוק הטכנולוגיים  בין האמצעים   .1.3

 :האמצעים והמערכות הבאים

הפלילי   .1.3.1 הדין  סדר  חוק  מכוח  תקשורת  נתוני  אכיפה  איסוף  תקשורת(,   – )סמכויות  נתוני 

   ;("חוק נתוני תקשורת)להלן: " 2007-תשס"ח

חדירה   .1.3.2 ניידים  לטלפוצווי  ]נוסח חדש[,  מכוח  נים  וחיפוש(  )מעצר  הפלילי  הדין  פקודת סדר 

 ; 1969-תשכ"ט

 ;1979-ל"ט, התשזנות סתרחוק האצווי האזנות סתר מכוח  .1.3.3

לביטחון הפנים    משרד  הפרסם    2021ביולי    8- בת לזיהוי פנים.  ומערכ  (LPRמערכת "עין הנץ" ) .1.3.4

()מערכות צילום מיוחדות(,    תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה ]נוסח חדש[ )תיקון מס'את  

להסמיך את משטרת ישראל להציב  , שמבקש  "(תזכיר חוק המצלמות)להלן: "  2021- התשפ"א

דרך  , ולאגור  , לרבות רחפנים ומצלמות ניידות אחרות"מצלמות מיוחדות" במרחב הציבורי

 
נמנים    מייסדי העמותהפועלת במטרה לשמור ולקדם את הזכות לפרטיות בישראל. עם  היא עמותה רשומה, ה  פרטיות ישראל 1

הפרטיות בתחום  בארץ  המומחים  העמותה מיטב  לפעול  .  במטרה  הכוללות  קמה  מגוונות  להתאמת    בדרכים  מהלכים  קידום 
ת לפרטיות, עידוד וקידום  , נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכו 21-החקיקה לאתגרי הפרטיות של המאה ה

( והגברת  Privacy Enhancing Technologies-ו  Privacy by Designיוזמות טכנולוגיות המקדמות שילוב של פרטיות וחדשנות )
 המודעות לחשיבות הזכות לפרטיות בקרב הציבור הרחב בכלל והצעירים בפרט 
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  המאפשר זיהוי חד ערכי בזמן אמת של כל אדם, רכב או חפץ אחר במרחב הציבורי. מידע  כך  

  2כעת משטרת ישראל עושה שימוש במערכת "עין הנץ". יצויין כי כבר 

 . (191/2020מס' מכרז ) לאיתור התקהלויותלניתוח יוממות ומערכת מערכת  .1.3.5

יתוף פעולה בין  , פרסם ראש עיריית רעננה, על ש 2021ביולי    21- במערכות בקרה עירוניות.   .1.3.6

מצלמות ברחבי העיר, לרבות רחפנים,    600פריסה של  צורך  עיריית רעננה למשטרת ישראל, ל

זיהוי קיים ממשק בין  כי    צוין,  בנושא  בהודעת ראש העיר, אכיפה ובקרה עירוניים.  לצרכי 

 3מוקד משטרת ישראל.של המצלמות לבין  מערכות הבקרה

, חוק  , אישרה ועדת החוקה2021באוגוסט    16ביום  מערכות פיקוח טכנולוגי לאכיפת בידוד.   .1.3.7

למשטרה לפקח באמצעי טכנולוגי   ומשפט את הפעלת ה"הסכמון", יישום משטרתי שמאפשר

 4על קיום חובת הבידוד של השבים מחו"ל. 

אמצעי  העלייה בשימוש בצד  ל  ד(, שעונים ועו)טלפונים, רכבים  חכמיםבמכשירים  השימוש הגובר   .1.4

טכנולוגיים  השונים.  ההבחנה  את    יםמטשטש   אכיפה  האמצעים  סוגי  ישנבין  בין  רבה  חפיפה  ה 

יש    .עות כל אחד מאמצעי האכיפה הטכנולוגייםבאמצ  לקבל המידע שניתן   כי  לכן, אנו סבורים 

 . אחדכמכלול  שימוש באמצעי אכיפה טכנולוגיים לבחון את ה

 חשיבות ורגישות המידע  .2

באמצעי .2.1 השימוש  ר  טכנולוגייםאכיפה    אגב  אישי  מידע  בחקיקה  שרובו  ,  בנצבר  כרגיש  מוגדר 

תזכיר חוק הגנת הפרטיות )תיקון  ו  2017- תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז  .במיוחד

)שנצבר   ידע ביומטרימאיסוף של  קובעים כי  ,  2020- מס' ( )הגדרות וצמצום חובת הרישום(, התש"ף  

זיהוי  מערכת  באמצעות צווי תקשורת,  )שנצברים    נתוני מיקוםאגב שימוש במצלמות מיוחדות(,  

צווי חדירה לטלפון, האזנות  שנצברים דרך  )   מידע על צנעת חייו האישייםו"(  ץ"עין הנת  , מערכפנים

 . מוגבריםפרטיות ואבטחת מידע חובות הגנת   מקימים  סתר(

שמצוי   .2.2 אדם    במכשירמהמידע  של  מהחכם  שנאגר  או  בבמכשירהמידע  התקשורת ,    ספקיות 

מקוונות  פבו )"ֵמטה לטפורמות  השימוש  באופן  -אגב  אדם  של  לחייו  להיחשף  ניתן  דאטה"( 

ביותר:   דעותיו,  האינטימי  מיניות, אמונותיו,  מקומות  , קשריו האישיים,  מצבו הרפואיהעדפות 

תוכן  , מחשבותיו,  יחסי העבודה שהוא מקיים, תחומי העניין שלו, הרגליו האישייםשבהם ביקר,  

שיחותיו שבכתב באמצעות יישומונים לתקשורת כדוגמת וואטסאפ, ועוד. יתר על כן, התפתחויות  

ולנתחו באופן שמאפשר להסיק    טכנולוגיות של השנים האחרונות מאפשרות להצליב את המידע

 . תו, ללא ידיעתו או הסכממסקנות מרחיקות לכת על אודותיו של אדם

נו מידע סטטי )לדוגמה: ישראל ישראלי עבר ברחוב סוקולוב  המידע שנאגר במערכות המעקב אי .2.3

רכיב פרופיל התנהגותי, חברתי, כלכלי  (, אלא מידע דינאמי שממנו ניתן לה10:04בעיר רעננה בשעה  

 . , אופיו, חולשותיו וחוזקותיו, רצונותיו ושאיפותיושל אדם מצבו הנפשיבדבר רימינולוגי קו

  לגופיםלהעביר מידע אישי  מאפשר לגופים ציבוריים    1981- פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .2.4

העברת המידע לגופים ציבוריים נוספים, ושימוש  .  תפקידם הציבורי  מילויאחרים לצורך  ציבוריים  

הועבר מלכתחילה   או  נאסף  יצירת    –במידע מעבר למטרה לשמה המידע  בעתיד  עלולה לאפשר 

בהתאם   פרטנית,  מדיניות  וגיבוש  החלטות  קבלת  לשם  אזרח  כל  עבור  ייחודי  התנהגות  פרופיל 

מערכות דירוג    הטמעת  עלולה לאפשר  –  מידע כה מפורט הצלבת  גרוע מכך,    לפרמטרים מדידים.

מערכת   וליצור  אזרחים  בין  להפלות  בעתיד  שעשויות  הוגנת  חברתי,  לא  מוטה,  החלטות  קבלת 

 
 עת()עתירה שמתנהלת כ האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל 641/21בג"ץ  2
 21.7.21מר חיים בורלא, פייסבוק, , הודעת ראש עיריית רעננה 3
 2020-לחוק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף סימן ה' 4
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החשש להיווצרותו של סיכון זה טמון בכך שברגע שמידע נאסף ונשמר, קשה עד בלתי    ופוגענית.

כולת  אין י  המאגר, בפרט כאשר המידע עובר בין גופים שונים ולבעל  לבער אותו לצמיתות,  אפשרי

 . לשלוט במידע

בשנת    מאגרים ביומטרייםכאשר בחן את השימוש ב  זה בחלקו,סיכון  עמד על דו"ח מבקר המדינה  .2.5

אחד הליקויים המרכזיים בדו"ח המבקר הוא השימוש התדיר במאגר רישיונות הנהיגה    5. 2020

  ., בדרך של הסדר עוקף החוק הביומטריידי שלל גופים, בהם משטרת ישראל-במשרד התחבורה על 

ה  לגריט6  ת כך החל הליךבמאגר הרישיונות כאמור, ובעקבוהמבקר הצביע על הסיכון הרב  דו"ח  

 טרם בוצעה(.  15.12.20לה שנכון ליום פעו המאגר )  של 

 בחינת המידתיות בפגיעה בפרטיות .3

-לחוק   7הזכות לפרטיות היא זכות יסוד חוקתית בשיטה המשפטית בישראל. היא מעוגנת בסעיף   .3.1

חוקי. בית המשפט העליון הגדירה  -סוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך היא בעלת מעמד חוקתי עלי

אופיו את  המעצבות  החירויות  דמוקרטי"  "אחת  כמשטר  בישראל  המשטר  ,  2135/20,  2109/20)בג"ץ    של 

ואח'  2187/20,  2141/20 הממשלה  ראש  נ'  ואח'  מאיר  שהיא  26.4.2020)  בן  עליה  ונאמר  "מן ( 

היקפה  ((.  23.1.2013)  א. גוטסמן אדריכלות בע"מ ואח' נ' ורדי  1697/11)ע"א    החשובות שבזכויות"

יסוד: כבוד האדם  -בחוק  7של הזכות החוקתית לפרטיות נקבע על פי פרשנות תכליתית של סעיף  

 ((.  2006)  581(  1, פ''ד סא)פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה 6650/04ג"ץ וחירותו )ב

כפוף לזכות החוקתית לפרטיות ובהתאם בך להיעשות  צריבאמצעי אכיפה טכנולוגיים,    שימושה .3.2

השימוש באמצעי אכיפה  לבחון האם    על מנת.  , ובפרט לתנאי המידתיותלתנאי פסקת ההגבלה

ביחס למטרה ולתכלית    יש לבחון את האפקטיביות של האמצעים הללוהוא מידתי,  טכנולוגיים  

 .  אכיפה חלופיים , וכן ביחס לאמצעילשמן הם מופעלים

 חוק נתוני תקשורת  .4

  . מאז ועד היום קיבלה המשטרה מאות אלפי היתרים 2008נכנס לתוקף בשנת   שורתוק נתוני תקח .4.1

 ם: נתוני מיקום, תעבורה ומנוי.  לקבלת נתוני תקשורת, בה )אם לא יותר(

יוני   .4.2 בחודש  ישראל  פרטיות  עמותת  מידע שהגישה  חופש  בחמש   7, 2021ממענה לבקשת  כי  עולה 

חלה   האחרונות  של  השנים  )קבלת  לההיתרים  בהיקף    55%עליה  תקשורת  מיקום,  נתוני  נתוני 

ו רשת  על  תעבורת  שנת  (ייםמנו מידע  מאז  ואילו  של    חלה  2012,  ההיתרים    171%עליה  בהיקף 

 8לקבלת נתוני תקשורת, בצו שיפוטי וללא צו. 

 מעלה שאלות רבות שראוי לחקור בנושא:   ידי המשטרה-העלייה החדה בשימוש בנתוני תקשורת על .4.3

לצורך מניעת עבירות ואיתור  האם חל שינוי במידת האפקטיביות של איסוף נתוני תקשורת   .4.3.1

 ?  לאורך השנים עבריינים

על  האם   .4.3.2 משפיע  תקשורת  נתוני  באיסוף  הגובר  הפשיעה השימוש  עבריינים    דפוסי  של 

 )לדוגמה: האם עבריינים ממעטים לעשות שימוש בטלפונים ניידים לצורך ביצוע פשעים?(.

קי  .4.3.3 העבירות  האם  סוגי  בין  מתאם  תקשורתים  לנתוני  בקשות  הוגשו  כתבי  בשלן  לבין   ,

 האישום והיכולת של המדינה להעמיד לדין מבצעי עבירה?

 
 . "(דוח המבקר( )להלן: "2020מבקר המדינה, היבטים בהסדרת השימוש במאגרים ביומטריים ) 5
 . (15.12.20) 23-הכנסת העדת המדע והטכנולוגיה, של ו 23 ישיבה פרוטוקול   6
 .כאןניתוחי מידע נוספים מצויים ; 11.8.21מיום   מענה משטרת ישראל לבקשת חופש המידע, 7
ביום    שדווחו לוועדת החוקה, חוק ומשפט ,  20212לנתונים משנת  (  4)ראו ה"ש    2020השוואת הנתונים משנת  נתון זה מקורו ב  8

31.7.2012 . 
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,  שהוגשו על בסיס מידע שמקורו בנתוני תקשורתכאשר ביקשנו נתונים על מספר כתבי האישום   .4.4

ללא  .  לבקשת חופש המידע(  למענה  16)ראו סעיף    כי מידע זה לא מצוי בידי המשטרה נמסר לנו  

 תקשורת.  שימוש בצווי אפקטיביות של וה , עד בלתי אפשרי, לבחון את המידתיות  זה קשהידע מ

 תזכיר חוק המצלמות .5

הפנים  .5.1 לביטחון  המשטרה לקדם  עת  כבקש  מ   המשרד  כיום,  כבר  המצלמות.  חוק  תזכיר  את 

לצורך  (LPRלוחיות רישוי )במערכת לזיהוי במצלמות אבטחה שפרוסות ברחבי הארץ ומשתמשת 

עם החזקת    התמודדות משטרת ישראלמבקר המדינה  פענוח פשעים ומניעת אלימות בערים )ראו:  

 . ((2021) וביישובים מעורבים ביישובי החברה הערבית לא חוקיים ואירועי ירי אמצעי לחימה

  משקל   שאלות כבדותמעורר  מיוחדות )כהגדרתן בתזכיר חוק המצלמות(,  השימוש במערכות צילום   .5.2

 :  , ולמידתיות השימוש בהןבאשר לפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות

מייצר הרתעה, שבפועל מפחיתה את הפשיעה באזורים בהם הוצבו    השימוש במצלמותהאם   .5.2.1

 מצלמות? 

 עבריינים?האם השימוש במצלמות משנה דפוסי פשיעה של  .5.2.2

 מאפשר למנוע פשעים חמורים, שלא ניתן למנוע באמצעים אחרים?  האם השימוש במצלמות   .5.2.3

האם העלות של מצלמות והפעלתן )לרבות שטחי האחסון שנדרשים לצורך אחסון המידע(,   .5.2.4

 בהן?  מצדיקה את השימוש

 סיכום .6

מכתבנו כולל בתמצית מספר סוגיות שעולות בעקבות השימוש באמצעי אכיפה טכנולוגיים. אנו   .6.1

  בדיקה דורשת    –תכליתן    לצורך הגשמת אלו  אפקטיביות של אמצעים  הסמוכים ובטוחים כי בחינת  

 במדינת ישראל.   הקיימותנושא, תוך בחינה של הנסיבות הייחודיות של ה יסודית 

דוגמת    רשויות  למעלה מעשור  .6.2 ,  מצלמות אבטחה,  נתוני תקשורתהאכיפה משתמשות באמצעים 

לבחון באופן    מספק על מנת   מידע קיים  אנו סבורים כי  ל כן,  ע.  צווי חדירה לטלפוןסתר וצווי האזנת  

ו  מקיף   תקשורת  בנתוני  מהשימוש  שצמחה  התועלת  עשויה  ב.  מצלמותבאת  זה  בנושא  יקורת 

מדיניות, נהלים והסדרים עתידיים שנוגעים ליישום והטמעת טכנולוגיות    בעיצוב וקביעת  להועיל

 .  בידי המדינה בקרה ואכיפה

אמצעי  השימוש בבדבר    ביקורת )או לכל הפחות חוות דעת(פונים בבקשה זו לעריכת  אנו  יכך,  לפ .6.3

 .  אכיפת החוק בישראלידי רשויות -על אכיפה ובקרה טכנולוגיים

, וכן לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה  אנו כמובן נשמח להרחיב בנושא בפגישה או בשיחת ועידה

 שנוגעים לנושא הנדון.
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