
חוות דעת מומחה
פרופ' אור דונקלמן

אני החתום מטה, פרופ' אור דונקלמן, ת"ז:--------  , נתבקשתי על ידי  האגודה לזכויות האזרח  לתת  חוות 

דעת מומחה בנושא  רגישותם של נתוני תקשורת, ובמיוחד  הפגיעה בפרטיות היכולה לנבוע מנתונים  אלה 

(בשונה מתוכן השיחה) 

אני מצהיר  בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט,  

דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.  

רקע אקדמי ומקצועי 

אני משמש כחבר סגל בדרגת פרופסור חבר )עם קביעות( בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. בעל תואר  

 .B.A, ותואר ראשון בהצטיינות יתירה )( מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון.Ph.D)  הישירשלישי במסלול  

summa cum laude )   ם בינלאומיים  מאמרים בכנסי  80מעל  מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון. פרסמתי

 מאמרים בירחונים מדעיים, הכל כמפורט בנספח א'. 30-וכ

עדת ההיגוי של מרכז חקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת  וכחלק מתחומי המחקר שלי, אני שותף בו

חיפה, חבר מרכז הירושי פוג'יווארה לאבטחת סייבר שבטכניון, שימשתי כחבר הועד המנהל של הארגון  

 (, ואני אחד ממייסדי וחבר הועד המנהל של עמותת פרטיות ישראל. IACRהבינלאומי ) הקריפטוגרפי 

תחומי המחקר וההוראה העיקריים שלי הם: 

יצאתי לחו"ל  עת ש,  2006)עד    2003-שימשתי כמרצה בקורס הטכניוני עוד ב  –  אבטחת מידע )סייבר(  •

באוניברסיטת חיפה. מעבר להוראה, צברתי ניסיון פרקטי בתחום    2011  דוקטורט(, ומאז-ללימודי פוסט 

 זה במערכות משובצות מחשב במספר מקומות. 

חוקר קריפטוגרפיה )הצפנה( עם דגש על צפני מפתח משותף. אני מתמחה בפיתוח שיטות תקיפה לצפנים   •

 אלה, וכן בבדיקת חוזקם של צפני מפתח משותף ונגזרותיהם.

כנגד שיטות הגנה שנועדו להגן על פרטיות המשתמשים.בעיקר התקפות   –פרטיות ואנונימיות  •

מערכות    –ביומטריה   • ותקיפת  ביומטרי  מידע  של  פרטיות  על  להגן  כיצד  ביומטרי,  בזיהוי  שימוש 

 ביומטריות. 

פרטים נוספים לגבי ניסיוני, השכלתי, כולל רשימת פרסומים, האוניברסיטאות בהן לימדתי ולמדתי ועוד,  

 ספח א'. מפורט בנ



 הרקע לחוות הדעת 

 החוק הישראלי מאפשר לגופי בטחון שונים לקבל נתוני תקשורת, בשלל רמות הרשאה ומשלל גופים. .1

 באותה העת, תוכנה של התקשורת )לדוגמא, תוכן השיחה( נהנה מהגנות חוקיות וחוקתיות גבוהות יותר.  .2

ובמיוחד   .3 האחרונות,  בשנים  בטכנולוגיה  התקשורת  התפתחויות  בנתוני  שנעשה  המפורש  השימוש 

טחון מחייב הבנה מעמיקה יותר של סוגי  ילצרכים לגיטימיים יותר ולגיטימיים פחות על ידי גופי הב

 המידע העוברים, סוגי העיבוד והטיפול שמופעלים על המידע, ובמיוחד מטרות האיסוף.

 תמצית חוות הדעת  

 י, טלפון סלולרי, ונתוני גלישה. ו טלפון קו ת:נתוני תקשורת מכסים סוגים שונים של תקשור .4

אנשי הקשר שלנו, תדירות השיחות שלנו ואפילו    – נתונים אלה מכילים במידה רבה מידע רב על חיינו   .5

כמות המידע העוברת בשיחות )שיחות קצרות או ארוכות, כמות המידע העובר מאתרים, וכו'(. במקרים  

 . ונים אלה מכילים גם נתוני מיקוםשל טלפון סלולרי או גלישה סלולרית, נת 

הללו   .6 המידע  פריטי  את  לאסוף  ניתן  בקלות,  מידע  לאסוף  והיכולות  הטכנולוגית  ההתקדמות  בזכות 

ול"שחזר" את תנועותיו של אדם, את קשריו החברתיים, העדפותיו המיניות, הפוליטיות והדתיות, ועוד,  

למידע עצמו העובר בין מחשבו של האדם    בקלות, ללא שום צורך בהאזנה לתוכן השיחות עצמן ו/או

 והאתר אליו הוא גולש. 

האמור לעיל נכון הן למידע השיחות )מי איש הקשר עימו משוחחים ולמשך כמה זמן(, הן למיקום הפיזי   .7

)לדוגמא, בעת שימוש בטלפון סלולרי, בין אם לגלישה ובין אם לשיחה(, והן לאילו אתרים גלשנו )הן  

מהנייד(. יתר על כן, ניתן להשתמש בידע שנצבר מסוג נתוני תקשורת מסוים כדי לטייב את  מהבית והן  

 הזיהוי בנתוני תקשורת מסוג אחר. 

קו או אפליקציות  - יש לציין כי ביחד עם נתונים נוספים )לדוגמא, מצלמות במרחב הציבורי, כרטיסי רב .8

גל, או אפילו איתוראן, ניתן למצות את  קו(, או אפילו יחד עם בקשות מידע מחברות כגון אפל, גו-רב

 המידע הנ"ל בצורה קלה ומהירה. 

 נתוני תקשורת 

 . נתוני תקשורת הינם שם רחב המכסה מספר סוגים של תקשורת. הנתונים הללו תלויים בסוג התקשורת .9

  – ( לציון פרטי מידע כגון  CDR)או בקיצור    Call Detail Record-נהוג להשתמש בעבור שיחות טלפון   .10

פר הטלפון של יוזם השיחה, מספר הטלפון של מקבל השיחה, זמן התחלת השיחה )יום ושעה(, כמה  מס

הרשומה   לרוב  גוביינא(.  שיחות  של  במקרים  )לדוגמא,  השיחה  בעלויות  נושא  מי  השיחה,  ארכה  זמן 

נוסף   "ניהולי"  מידע  מכילה  האם    –הרלוונטית  ושיחזור(,  איתור  )לצרכי  הרשומה  של  מזהה  מספר 

חה הצליחה להתבצע בפועל )לדוגמא, שיחה שהיא שיחה ממתינה(, דרך אילו מרכזיות עברה השיחה  השי

 והאם הייתה תקלה בשיחה.

ה .11 סלולרי  טלפון  פעולות  אילו    CDR-עבור  )כלומר,  בשיחה  המעורבות  האנטנות  את  גם  לכלול  עשוי 

התקשורת הסלולרית,    קספ  יש לציין כי האנטנות נפרשות על ידי  עם הטלפון(.אנטנות תקשרו ישירות  

 ויש לו מפה מדויקת שלהם. 



  או אלחוטית )גלישה סלולרית(  ית )כמו אינטרנט ביתי(וגם מידע העובר ברשתות תקשורת, בין אם קו  .12

גלישה אלחוטית( )אינטרנט או  כל חבילת מידע העוברת ברשתות התקשורת   מותיר מאחוריו שובל. 

ויעדה. במרבית המקרים של חבילות אינטרנט אפשר לזהות את סוג   מכילה מידע על מקור החבילה 

בסרטים  הצופה  משתמש  או  מסוים,  לאתר  שגולש  במשתמש  וידיאו,  בשיחת  מדובר  )האם    החבילה 

 ל האינטרנט(. המועברים ע

יש לציין כי במקביל למידע עצמו העובר בתקשורת נתונים, ישנו הרבה מידע "ניהולי" של הרשת עצמה.  .13

)לדוגמא,   האתר  משם  תרגום  תהליך  מתבצע  מסוים,  לאתר  ניגש  מסוים  שמחשב  לפני  לדוגמא, 

www.gov.il למ בעקרון  )המקביל  מזהה  למספר  של  (,  במקרה  לדוגמא  טלפון,  ,  www.gov.ilספר 

הוא   זו  חוו"ד  לכתיבת  נכון  עשויים  )147.237.0.206המספר  עצמם  הקלעים"  "מאחורי  המספרים   .

להשתנות, אבל באתרים גדולים הארוע הזה יחסית נדיר )וקל לזיהוי(. יתר על כן, הצורה בה עובד תהליך  

משם אתר למספר מזהה מאפשר למפעילי התקשורת לדעת מהו האתר אליו ניגש המשתמש,  התרגום  

 גם אם המספר המזהה השתנה ו/או משמש אתרים אחרים(.

מלבד המידע הקשור לצריכת    – בהקשר של טלפונים ניידים )בין אם לשיחות ובין אם לגלישת מידע( .14

התוכן של המשתמש )שיחות/גלישה(, הטלפון והרשת האלחוטית מקיימים מספר רב של החלפות מידע.  

,  WhatsAppחלקן מתבצע באופן אוטומטי ביוזמת הטלפון )לדוגמא, כאשר יישומונים מסוימים כגון  

לד  הסלולרית.  הרשת  ביוזמת  או  האינטרנט(  ברשת  משהו  לבדוק  לבקש  מנסים  יכולה  הרשת  וגמא, 

מטלפון נייד מסוים ל"ספר" לה היכן הוא נמצא )טלפונים ישנים המונחים ליד רמקולים היו גורמים  

, מכיוון שהרשת שלחה הודעה  SMSלרמקולים להשמיע רעשים רגע לפני שיחה נכנסת/קבלת הודעת  

טנה מחובר הטלפון( ידוע לרשת.  מסוימת לטלפון הנייד(. יש לציין כי המידע הניהולי הזה )של לאיזו אנ

)ולכן רשת   יתר על כן, בגלל אופי השידור האלחוטי, כל אנטנה בסביבת הטלפון שומעת את השידור 

 מסוימת יכולה לאסוף מידע על משתמש ברשת אחרת(.

ל .15 הרלוונטי CDR-בדומה  התקשורת  נתוני  את  "לשמור"  יכול  בדרך  תקשורת  רכיב  כל  החל    –ם  י, 

 וכלה אפילו במקרים מסוימים בשמירת המידע עצמו שנשלח., CDR-מהמקבילה ל

בסופו של דבר, סוגי התקשורת השונים והנתונים השונים כולם ניתנים לאיסוף ועיבוד בקלות. איתור   .16

יכול לה גלש  עשות בקלותי כל רשומות השיחה של אדם מסוים  גם איתור כל האתרים אליהם  , כמו 

 משתמש אינטרנט מסוים. 

זו עוסקת במידע שנאסף בסופו של דבר כולו למקום אחד, חוות הדעת מתעלמת    דעת ת  מכיוון שחוו .17

 ממספר עניינים טכניים )כמו היכן נשמר המידע אצל כל ספקית תקשורת(. 

 שיחזור נתוני מיקום

נתוני התקשורת בידי הרשת הסלולרית מאפשרים זיהוי של מיקום המשתמש. יתר על כן, הרשת יכולה   .18

מיקום המשתמש ברמת דיוק גבוהה יחסית באזורים שבהם הכיסוי הסלולרי טוב. השיטה  לאתר את  

)לדוגמא, באפליקציית    GPS-בשימוש מזכירה את מערך ה לניווט  (, רק בכיוון  Wazeהמשמש אותנו 

ינים המשדרים את מיקומם בכל רגע, והמקלט )טלפון חכם או  י, ישנם מספר לוו GPS-ההפוך. בעוד ב

ינים ומחשב באמצעותם את מיקום המקלט, כאן יש  יוט אחר( קולט את האותות מהלוו כל מכשיר ניו 

שידור ממקור בודד, שנקלט על ידי כמה אנטנות. על ידי עיבוד נתונים די פשוט, ובהנחה שהאות ממכשיר  

 הרי שניתן להפעיל את אותה שיטה ולקבל את מיקום הטלפון החכם.    –הנייד נקלט על ידי מספר אנטנות  

http://www.gov.il/
http://www.gov.il/


ין צורך כי כל האנטנות המעורבות תהיינה שייכות לאותו מפעיל סלולרי. אפשר די בקלות לאגם את  א .19

 הנתונים מכמה מפעילים בשביל לקבל מיקום מדויק, כאשר יש מספיק אנטנות בסביבה.

 במקרים בהן אין מספיק אנטנות בסביבה, ניתן לקבל מיקום משוערך של המשתמש.  .20

ת מיקומם של אנשים ברמת דיוק גבוהה )באיזה בניין הם נמצאים, ואפילו,  לפיכך, הרשת יכולה לזהות א  .21

גם באיזו קומה(, ולאורך זמן. עובדה זו מאפשרת לרשת לעקוב אחרי שגרת    –אם נתונות מספיק אנטנות  

 יומו של אדם, גם אם הטלפון שברשותו איננו רשום על שמו.

יומו  .22 על שגרת  רגיש  דנים    נתוני מיקום מכילים בתוכם מידע  של המשתמש. מספר מאמרים מדעיים 

ביכולת לשחזר מיקומים, ואפילו לזהות אנשים ספציפיים מתוך מידע מיקום, גם אם מידע המיקום  

התממה )אנונימיזציה(. לדוגמא, מידע מיקום אפשר לזהות כומר קתולי בארה"ב שביקר במוסדות  עבר  

סירה" את מספר הטלפון. החוקרים זיהו כי  [ ש"ה1של הקהילה הגאה, למרות שמידע זה עבר התממה ] 

יה הקתולית בארה"ב  ים )כנסיות, משרדי הכנסיהגעתו למוסדות קתולי  על סמךמדובר בכומר קתולי  

וכו'(, ולאחר מכן זיהו שהוא גם ביקר במוסדות גאים )וגם בבתים של אנשים פרטיים, שיתכן וחלקם  

 גם הם בני הקהילה הגאה(. 

וגלים לזהות משתמשים גם ממידע שעבר התממה מאוד "חריפה". לדוגמא,  יש לציין כי חוקרים מס  .23

הציבורית   התחבורה  משתמשי  של  הפומבי  הנתונים  במאגר  לזהות  הצליחו  אוסטרליים  חוקרים 

האוסטרלית את עצמם, עמיתים שלהם, ואפילו חברי פרלמנט, וזה במאגר נתונים שמכיל רק את תחנת  

[. יתר על כן, החוקרים הצליחו לזהות  2דה מהתחבורה הציבורית ]יה ואת תחנת ושעת הירייושעת העל

 אנשים שהגיעו לקבל טיפולים רפואיים על סמך מידע המיקום שלהם. 

כלומר, קל לראות כי מידע מיקום מאפשר למחזיקיו לזהות נטיות מיניות )בילוי במקומות מסוימים(,   .24

מות( ועוד. מידע רגיש שכזה, במיוחד יחד  בעיות רפואיות )המצאות פרקי זמן ארוכים במרפאות מסוי

עם זיהוי קשרים חברתיים )לדוגמא, זיהוי שמשתמש מסוים נמצא ליד משתמש אחר במרפאה המבצעת  

 של הפרט.  הולאוטונומינושא בחובו סכנה גדולה לפרטיות  הפסקת הריון(, 

נכון   .25 לעיל  טלפון  האמור  משתמשי  לרוב  "חכם" עבור  טלפונים אלה  שניות   .  כל מספר  מידע  משדרים 

)לדוגמא, לצורך פעילות אפליקציות שונות(, מה שמחייב אותם לתקשר עם הרשת הסלולרית. משתמשי  

זו, ובתנאי שהם אינם מדברים או שולחים/מקבלים מסרונים.   טלפון "טיפש", פחות חשופים לבעיה 

)בד זמן ארוך  רך כלל שעה(. אמנם הדבר  אחרת, הטלפון שלהם משדר לרשת האלחוטית פעם בפרק 

מספק הגנה כנגד זיהוי מסלול מדויק, אבל עדיין מאפשר זיהוי את מקום המגורים/העבודה או מקומות  

 בהם ביקר המשתמש פרק זמן ארוך. 

 נתוני גלישה 

רשת האינטרנט )מרשתת( מחברת היום מיליארדי מכשירי תקשורת כגון מחשבים, טלפונים, רכיבי בית   .26

 חכם, ועוד. 

וש ברשת האינטרנט נעשה הן באופן מפורש )כאשר אנחנו גולשים לאתר זה או אחר תוך שימוש  השימ .27

מרומז   באופן  מאוד  נפוץ  גם  הוא  אך  דפדפן(,  האפליקציות    –בתוכנת  מרבית  חכמים  בטלפונים 

עיתון,  םיישומוני) של  אפליקציה  )לדוגמא,  אינטרנט  בתקשורת  שימוש  תוך  העולם  עם  "מדברות"   )

גם אפליקציות שאינן לכאורה    מהווה לרוב ייעודי דרך רשת האינטרנט(.  מידע מאתר  דרך ל"משוך" 



משחק של סודוקו( עשויות לבצע פעולות תקשורת אל רשת    תאפליקציי "מדברות" עם העולם )לדוגמא,  

 האינטרנט )לדוגמא, לצרכי הצגת פרסומות(. 

החל מהצגת    –גם מחשבים ביתיים )ורכיבי בית חכם( משתמשים ברשת האינטרנט גם באופן מרומז   .28

וכלה    סוימים(, דרך עדכוני תוכנה )שמורדים משרת אינטרנט מרוחק(,מ  הטלוויזי תוכן )דוגמת שירותי  

 בפעולות שליטה במחשבים/רכיבי בית חכם )לדוגמא, גישה למצלמת אבטחה ביתית מרחוק(. 

 הצורה שבה מרבית החיבורים פועלים היא שרכיב תקשורת אחד פונה לשרת אינטרנט. .29

ית התקשורת המרומזת  (. מרבwww.gov.ilכפי שצוין קודם לכן, אנו גולשים לשמות מתחם )לדוגמא,   .30

 נעשה אף הוא על בסיס שמות מתחם. 

  – עם זאת, מערכת האינטרנט איננה עובדת על בסיס שמות מתחם, כי אם על בסיס כתובות מספריות   .31

 מעין מספרי טלפון. 

  Domain Name Serviceתהליך תרגום שמות המתחם לכתובות המספריות מתבסס על פרוטוקול בשם   .32

)שהיא מערכת עזר של האינטרנט( מהי    DNS- ואל יוצר הקשר את מערכת ה(, בו שDNS)או בקיצור  

 הכתובת המספרית של שרת מסוים. 

ה  .33 מבוזרת,    DNS-מערכת  מערכת  היא  שרתי  בעצמה  הרבה  על  בצורה    DNSהמתבססת  המסודרים 

היושבים בקרב ספק התקשורת שלהם    DNS- היררכית. מרבית המשתמשים בארץ פונים אל שרתי ה

לעיל,   כאמור  אחרים(.  במקומות  הנמצאים  שרתים  עבור  גם  תשובות  "לענות"  יודעים  אלה  )שרתים 

של  שהמחשב  המתחם  שמות  על  ברישומיו(  ושומר  יודע  )ולכן  נשאל  התקשורת  שספק  הדבר  פירוש 

 המשתמש מנסה לגשת אליהם.

שורת לאותם אתרים אח"כ  ני מנסה לגשת, גם אם התקכלומר, ספק האינטרנט יודע לאילו אתרים א .34

 ת. היא מוצפנ

עם שרתים אחרים  .35 יחד  כתובת האינטרנט שלהם  "חולקים" את  במיוחד בשרתים אשר  בולט    הדבר 

 .)אפשר לחשוב על "שלוחות" שונות במערכת ניתוב טלפוני(

לכתובות אינטרנט(,    לוגיה אנכנס לדיון הטכני כיצד הדבר נעשה )מכיוון שמספרי טלפון הם רק  ימבלי לה  .36

מבנה רשת האינטרנט מאפשר למספר אתרים שונים לחלוק כתובת אינטרנט משותפת )ואפילו להתארח  

 Contentביזור תוכן )על אותו שרת פיזי(. יתר על כן, הרבה מן האתרים הגדולים משתמשים בשירותי  

Distribution Networks  למעשה "נמצא" על אותם שרתים  (, מה שגורם שלא מעט מן האתרים הגדולים

 הווה אומר, הם בעלי אותה כתובת אינטרנט.  –

משמעות הדבר היא שהאזנה לתקשורת אל כתובת אינטרנט מסוימת עשוי להסתיר את יעדה האמיתי,   .37

  DNS-החולקים כתובת אינטרנט. מצד שני, האזנה לשאילתות ה  מכיוון שעשויים להיות מספר שרתים

 ה שרת מדבר המשתמש. מאפשרות לזהות עם איז

משתמש הגולש לשרתים המיועדים    –זיהוי השרת עמו מדבר המשתמש חושפת מידע רב על המשתמש   .38

לקהילה הגאה, שרתים המיועדים לחולים במחלות מסוימות )לדוגמא, אתר עמותה אשר עוזרת לחולי  

 איידס(, או אפילו שרתי מפלגות מסוימות.

לעזור בזיהוי  מעבר לכך, דפוסי התקשורת עצמה )שעות התקשורת, כמות המידע העובר ועוד( יכולים   .39

מידע פרטי של משתמש. לדוגמא, ניתן לזהות האם אדם מסוים מתחבר למערכת מצלמות האבטחה  

http://www.gov.il/


בביתו )ע"ס כמות המידע שמועבר אל/מ השרתים, סוגי התקשורת המדויקים בשימוש ועוד(, כלומר,  

לזהות  לזהו אפילו  לביתו. מחקרים אקדמיים הצליחו  הייתה  ת שאדם מסוים מחוץ  איזו אפליקציה 

 [.3בשימוש רק על סמך דפוסי התקשורת )תוך התעלמות מכתובות היעד של ההודעות(]

יש לציין כי לא ברור מהן הדרישות המפורשות מבחינת אילו סוגי תקשורת שומרות ספקיות הרשת.   .40

של מי שלח אימייל למי  דרש גם לשמור את המידע  יספקיות תקשורת ישראליות עשויות לה לדוגמא,  

ה  מה  היה,  הוא  גודל  באיזה  שליטתן(,  תחת  שמנוהלות  מייל  כתובות  שלו,  י)עבור  הנושא  שורת  יתה 

 מי יצר קשר עם עיתונאי.   , למשל,ושמות הצרופות. מידע כזה עשוי לדוגמא לחשוף

 קייםעס/שיחזור קשרים חברתיים

 המחזיק בנתוני התקשורת יכול במקרים רבים לשחזר את הקשרים החברתיים של המשתמש. .41

שחושפות למחזיק המידע על קשריו של המשתמש,    CDR-עשות הן ישירות מרשומות הי הדבר יכול לה .42

או דרך זיהוי מיקום )לדוגמא, שני טלפונים ניידים שנמצאים באותו בניין כל לילה, יכולים להעיד על  

 בני זוג(.

 כאמור לעיל, גם מידע על תקשורת דואר אלקטרוני יכולה לעזור בזיהוי אנשי הקשר של אדם מסוים. .43

יכולי .44 לעיל(  )כאמור  שהתקבלה  הקשרים  )עובדה  עיתונאים  עם  המדברים  מדליפים  לזיהוי  לשמש  ם 

בקורונה(  תכבעייתי המלחמה  לצרכי  השב"כ  באיכוני  השימוש  חברתיים    בזמן  קשרים  זיהוי  או 

 ם" או אסורים. י"בעייתי

 שיחזור מידע רגיש נוסף 

)על  באופן דומה למתואר למעלה, ניתן להשתמש בנתוני התקשורת לזהות מידע רגיש כגון מצב רפואי   .45

בתחום   המתמחה  רופא  של  מטופלים  זיהוי  או  מסוימת,  במחלה  לחולים  תמיכה  קבוצות  זיהוי  ידי 

)לדוגמא, אדם המתקשר לקוי תמיכה של הקהילה הלהט"בית או גולש לאתרים  מסוים(, נטיות מיניות 

 סוימים(, ואפילו השתייכות מפלגתית. מ

ל המידע הנ"ל לשמש לזיהוי חריגה מקו דתי )לדוגמא, אדם השייך לזרם דתי מסוים  בנוסף לאלה, יכו .46

אשר פונה לארגונים מזרם אחר(, או אפילו קיומו של קו טלפון שאיננו "כשר". המשמעות החברתית של  

 תו(. מידע זה יכולה כמובן להיות הרסנית לאדם )ולמשפח

כמובן שפרטי מידע נוספים על מעמדו הכלכלי של אדם )לדוגמא, פניה לספקי אשראי(, על עסקיו )אנשי   .47

 ועוד, ניתנים לגילוי מתוך נתוני התקשורת.  הקשר שלו(

 הקשר רחב יותר 

. כלומר, בתחילת שנות  2002-יש לציין כי האמור לעיל היה בגדר התכנות תיאורטית בעת אישור החוק ב .48

היה ידוע כי ניתן לבצע את הדברים האמורים בחוות דעת זו. עם זאת, לא היו דוגמאות בפועל    2000-ה

יכולות אלה בעל היה להפעיל  ניתן  כי  נרחב(. אין ספק  )בקנה מידה  גבוהות מאוד  ו לפעולות אלה  יות 

 , אך כאמור, הדבר היה מורכב, יקר, ובעיקר איטי.ספציפייםובאופן מיוחד עבור אנשים 

)מה שמאפשר לאגור  מהורדת עלות האחסון    –חשוב של השנים האחרונות  יהתפתחויות רבות בתחום המ  .49

טכנולוגיות בתחום העיבוד, ובמיוחד התקדמות תחום למידת המכונה    התפתחויות עוד ועוד מידע( ודרך  

העמוקה   אלה  Deep Learning  –)והלמידה  כמו  חיתוכים  לבצע  ובנוחות  בקלות  היום  מאפשרות   ,)

 המתוארים לעיל. 



שנה האחרונות פותחו שלל אלגוריתמים    20-לא רק שכוח החישוב ויכולות החישוב התקדמו, אלא שב .50

פתחו שלל    Facebook-ו  Google   חדשים כדי לבצע בדיוק את ההסקה המתוארת לעיל. חברות דוגמת

כמ ועוד.  מיקום  זיהוי  אנושים,  קשרים  זיהוי  לצרכי  בדיוק  המיועדים  שהרעיונות  אלגוריתמים  ובן 

בבסיס הטכנולוגיה זמינים לכל. מספיק להיווכח בשיפור האדיר במערכות ההמלצה הרבות המלוות את  

 החיים המודרניים )לדוגמא, רוכשי פריט זה רכשו גם פריטים דומים(.

יש לציין כי המעבר לטלפונים חכמים ובתים חכמים רק הוסיף כמויות של מידע לצרכי מעקב. כאמור   .51

כן,  לעיל,   על  יתר  מקומם.  זיהוי  את  שמאפשר  מה  מידע,  שניות  כמה  כל  משדרים  חכמים  טלפונים 

טלפונים חכמים מפעילים שלל אפליקציות, כל אחת בתורה חושפת משהו מעולמו הפנימי של המשתמש.  

 שנים האחרונות(.  20-הדבר נכון גם לבתים חכמים )שוב התקדמות טכנולוגית שהפכה נפוצה יותר ב

ו, את אמונותיו,  ילותונתוני תקשורת פותחים צוהר אל עולמו הפנימי של אדם. הם משקפים את פע  לסיכום,

נטיותיו, מצבו הרפואי, ואת כל קשריו החברתיים. במיוחד בעולם המודרני בו אנו כל הזמן נעזרים באמצעי  

דיג יומיומיתיתקשורת  פעילות  לצורך  האדירה    טליים  הטכנולוגית  ההתקדמות  לנוכח  שאת  )וביתר 

ותחת  בטכנולוגיות המעקב( בהם צריך להיות במשורה,  רגישים במיוחד, השימוש  . מכיוון שנתונים אלה 

   בקרה גדולה ביותר, ולו מהחשש )שהוצדק פעמים רבות( שהוא ינוצל לרעה.
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