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 לכבוד
 כהנא זרתנ"צ עו"ד אלע

 יועץ המשפטיה
 ישראל  משטרת

 שלום רב, 

  "הפוך איכון" טכנולוגייתבהמשטרה  שימוש הנדון:

 ,(Reverse Search) "הפוך איכון" טכנולוגייתבהשימוש המשטרתי  בעניין ךאליהרינו לפנות  .1

ללא כל בסיס חוקי ותוך הפרה של זכויות יסוד ושל המגבלות שנקבעו בחוק על פעולות המתבצעת 

 . ובין אם לאו יצו שיפוטלפי וזאת בין אם השימוש נעשה  ,מסוג זה

: במקום לאכן את מיקומו "הפוך איכוןטכנולוגיית "נעשה בשמשטרתי הלאחרונה נחשפנו לשימוש  .2

של כלל או נתוני תקשורת אחרים נתוני מיקום  מבקשתשל אדם מסוים שקשור לעבירה, המשטרה 

פעולה זו משקפת מעקב המוני  .ביחס אליהם פרטניחשד  ללא ,המנויים הנמצאים בתא שטח מסוים

 אחר מיקומם של עשרות, מאות ואולי אלפי אנשים תמימים. 

ה תשעלידיעתנו, לצורך גילוי זהותם של חשודים בגניבת רכב  ושהובאים מקרבאחד מהכך, למשל,  .3

 בעלי המנוייםנתוני התקשורת של כלל  התקבלוש", כך הפוך איכון שימוש בטכנולוגיית "המשטרה 

עבר ש שעהשבו נגנב הרכב ובתא השטח שבו אותר הרכב במערכת "עין הנץ" ששהו בתא השטח 

 ,פעולה זו בוצעה ללא צו שיפוטי של המנוי החשוד. איתורל באופן שהביאהוצלבו  הנתוניםלשטחים. 

הוגשה בקשה לצו  וכך גם המשך האיכון שבוצע אחר בעל המנוי החשוד. רק לאחר מעצר החשודים

 (. רקייקישראל נ' אבו  מדינת 13443-05-21 ת"פנתוני תקשורת )

 בפרטיותם הגורפת הפגיעה .סמכות בחוסר מבוצע לעיל כמתואר" הפוך איכון" בטכנולוגיית השימוש .4

מותרת  אינה, למעורבות בעבירה פרטני חשדלהם  שמיוחס ללא ,מסוים שטח בתא הנמצאים כל של

 נתוני חוק" – )להלן 2007-"חהתשס(, תקשורת נתוני –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  סדרעל פי חוק 

 .תקשורת נתוני לקבל המשטרה את סמיךהמ ,"(תקשורת

בנוגע  רקיעשה  סמכותב השימוש כי והדגישנתוני תקשורת, "ץ אימץ פרשנות צרה בנוגע לחוק בג .5

, כדוגמת חקירה וקונקרטי ממוקד לצורך"רק במקרים בהם הדבר נדרש ל"אדם המעורב בעבירה" וכן 

על אירוע ממוקד בעניינו של חשוד או קורבן ספציפיים. זאת, להבדיל משימוש בהסדרי החוק  הנסובה

 משטרת' נ האזרח לזכויות האגודה 3809/08מטרות כלליות של גילוי עבריינים ומניעת פשע" )בג"ץ ל

עניין האגודה לזכויות " –)להלן  לפסק דינה של הנשיאה 42-ו 7 אותפסקב, (28.5.2012)מיום  ישראל

  "(.האזרח

 למעט נגדם לחשד עילה כל שאין ,אינספור מנויים אקראיים כלפי" הפוך איכון"ב שימושהנה כן כן,  .6

  .חוקי אינו, לכאורה עבירה בוצעה שבו במקום המקרית הימצאותם
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קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע יתיר למשטרה  בית המשפטכי  ,קובע חוק נתוני תקשורתל 3סעיף  .7

ובלבד שאין , בחוק אחת מהמטרות הרשומותאם שוכנע שהדבר נדרש ל , רקשל בעל רישיון בזק

בענייננו,  .התקשורת כאמור כדי לפגוע, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדםבקבלת נתוני 

הפגיעה אינה רק בפרטיותו של אדם אחד, אלא בפרטיותם של רבים מאד שנתוני המיקום שלהם 

נתוני המיקום של אדם מהווים מידע אישי רגיש שיכול לחשוף פרטים רבים  נמסרים למשטרה.

י תקשורת, בפרט נתוני מיקום, מאפשרת מעקב אלקטרוני אחר אדם והדבר "קבלה של נתונ אודותיו:

"קבלת  7.6נחשב לאמצעי חקירה פוגעני יחסית של רשויות החקירה" )הנחיית פרקליט המדינה מס' 

 .נתוני תקשורת"(

הסדר המעוגן בחוק ללמוד זאת גם מהניתן ו ,"איכון הפוך"ביצוע של המחוקק לא התכוון להתיר  .8

 המנוי שלגביו הוגשה הבקשה"לציין האם שמחייב את המשטרה  , מקצועיים ותנלי חסיובנוגע לבע

. במקרה של "איכון הפוך" אין בידי המשטרה מידע לחוק נתוני תקשורת( )ב(3)סעיף  "בעל מקצועהינו 

וודאי שעלולים להיות בין אותם האנשים גם  ,מוקדם באשר לזהות בעלי המנויים שיאותרו בחיפוש

 לאות מתה.חסיונות . ביצוע "איכון הפוך" הופך את ההסדר שנקבע בחוק בנוגע לבעלי חסיונותבעלי 

גם מבחינה תכליתית, חוק נתוני התקשורת לא התיימר להתיר פרקטיקות של איסוף גורף. איכון  .9

ועל כן הפגיעה שהוא מסב לפרטיות של מידע אישי, בחנה הוחסר הפוך מהווה אמצעי לאיסוף גורף 

מורה במיוחד וחורגת מתכלית החקיקה "להגביל את השימוש שעושות רשויות החקירה בנתוני היא ח

, פס' עניין האגודה לזכויות האזרחתקשורת, על מנת להפחית ככל הניתן את הפגיעה בזכויות אדם" )

11 .) 

ל רכי ביטחון וסיכווהדין הקיים, רק לשב"כ יש סמכות לבצע איסוף גורף של נתוני מיקום לצלפי  .10

טרור, וסמכות דומה לא ניתנה למשטרה. איסוף גורף של מידע אישי רגיש כמו נתוני מיקום סותר את 

אזרחים תמימים למעגל נרחב  העקרון הדמוקרטי שחקירה מתבצעת על בסיס חשד קונקרטי, ומכניס

 של "חשודים". 

רי אינו מדויק בשל על בסיס איכון סלוליודגש, כי איתור של בעלי מנויים ששהו בתא שטח מסוים  .11

" תופס בחכתו בעלי מנויים רבים הפוך איכוןמשמעות הדבר, כי "גודל התאים הסלולריים. 

מרוחקים ממקום העבירה או מהעבריין. עובדה זו מחמירה את הפגיעה הבלתי מידתית בזכותם ה

 לפרטיות של האזרחים המאוכנים.  

עדר סמכות, הוא אף בוצע יבנוסף לאמור לעיל, נציין, כי לא זו בלבד שהאיכון במקרה שלעיל בוצע בה .12

 לחוק.  4ללא צו שיפוטי ובנסיבות שבהן לא ניתן היה לקבל נתוני תקשורת ללא צו בהתאם לסעיף 

 במקרה. היבית המשפט המחוזי במזרח וירג'ינבלאחרונה שאלת חוקיות השימוש באיכון הפוך נדונה  .13

. טכנולוגיה זו חשודים בביצוע שוד אתרכדי ל" Geofenceחיפוש מסוג "ביקשה לבצע המשטרה זה 

כלל המנויים ששהו בתא שטח מסוים. אודות  Google"קבלת נתונים מחברת "למשטרה  מאפשרת

עילה סבירה אינו חוקתי, משום שהוא הוצא ללא  מורה על חיפוש מסוג זהצו הכי בית המשפט קבע, 

ומשום שהוא נעדר פרטיקולריות. בפרט, נקבע כי צו החיפוש שניתן הוא רחב יתר על המידה, שכן 

על מנת לקבל את נתוני הזיהוי שלהם    נדרשת עילת חיפוש ביחס לכל אחד מהאנשים בתא השטח

(3:19cr130 (E.D. Va. Mar. 3, 2022)   v. Chartie tatesS nitedU).  

 הצעת חוק במדינת ניו יורק שנועדה למנוע את השימוש באמצעי זה: אף הוגשהלאחרונה  .14

To prohibit the search, with or without a warrant, of data of a group of people who 

are under no individual suspicion of having committed a crime, but rather are 
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defined by having been at a given location at a given time or having performed 

internet searches for particular words or phrases. (The New York State Senate, 

Senate Bill S296A). 

של טכנולוגיות בהן המשטרה עושה  ארוכה " מצטרפת לשורההפוך איכוןטכנולוגיית " ,כךלמעלה מ .15

שהשימוש  ,מערכת "עין הנץ" ותוכנת "פגסוס" ובכלל זה ,בחוק שימוש נרחב ללא הסדרה מפורשת

. הצורך להשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאכיפת החוק וחשיפת פעילות בה נחשף לאחרונה

דיון ציבורי ובחינה מושכלת של היתרונות והחסרונות ושל מידתיות הפגיעה בזכות  מחייבעבריינית 

 וח ובקרה.לפרטיות והאמצעים הנדרשים לפיק

נניח שקיים חשד נגד מפגין לאלימות כלפי שוטר בהפגנה. שימוש באיכון הפוך יכול  –כך, למשל  .16

לחשוף בפני המשטרה את כל רשימת משתתפי ההפגנה. מדובר באמצעי שיהיה לו אפקט מצנן קשה 

על השתתפות בהפגנות, וזו רק דוגמה אחת מיני רבות למצבים בהם הטכנולוגיה יכולה לעשות יותר 

 צורך בדיון ציבורי ער והסמכה מפורשת בחקיקה. נזק מתועלת, ול

לאמור לעיל, וכן עצירה מוחלטת של השימוש  דחופההבהרות והתייחסות  נבקשהאמור לעיל,  לאור

 .ךבאיכון הפו

 בכבוד רב

 
  אן סוצ'יו, עו"ד

 : יםהעתק

 מר עמר בר לב, השר לביטחון פנים
 ()פלילי"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו

 כנען, הסנגורית הציבורית הארצית-עו"ד ענת מיסד


