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 לכבוד

 עינב קאבלהח"כ 

   מדע וטכנולוגיהוועדת יו"ר 

 הכנסת

 שלום רב,

 .2015.12ביום  חינוךהזכויות האדם הבינ"ל בכנסת בוועדת  יוםציון הנדון: 

לדצמבר יצוין בכל העולם יום זכויות האדם הבינלאומי. כידוע ביום זה קיבלה עצרת האומות  10 -ב

המאוחדות את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, על רקע זוועות מלחמת העולם השנייה. 

ציון את עשור למעלה מלפני סביב יום זה מקיימת האגודה לזכויות האזרח פעילויות רבות, ואף יזמה 

ובפעילויות  מליאהבעדות וובו משמעותית כשהוא מצוין הפך למסורתשיום זכויות האדם בכנסת, 

זכויות האדם בכנסת משמעות עצומה, בשל תפקידו החשוב של הפרלמנט בהתוויית  יוםלציון  נוספות.

 בפרט. להגנה על זכויות האדם, ואמות המידה הציבוריות בכלל 

כי הוועדה שבראשותך אנו מבקשים לפיכך,  .15.12.20כויות האדם ביום ז יוםהשנה תציין הכנסת את 

השימוש  –להלן נושא מוצע לדיון . במועד זה זכויות האדם הבינלאומי יוםתקיים דיון לציון 

 .בטכנולוגיות לזיהוי פנים

 טחונייםיבשנים האחרונות הולך ומתפשט השימוש בטכנולוגיות לזיהוי פנים בשלל שימושים ב .1

ומסחריים. לטכנולוגיה זו פוטנציאל פגיעה חמור בזכויות יסוד, מהזכות לפרטיות ועד לפגיעה 

 בחופש הביטוי והחירות.

ת, טכנולוגיה ממוחשב –טכנולוגיה לזיהוי פנים היא טכנולוגיה ביומטרית פולשנית ביותר  .2

יחודי, הניתן למדידה ערכי של אדם על פי מאפיין אנושי ביולוגי או התנהגותי י-המאפשרת זיהוי חד

, ממוחשבת, והיכול לשמש לאימות ולזיהוי אדם באמצעות צילום שלו בכל מקום בו הוא נמצא

ביומטריים שונים במהותם מנתונים מינהליים הקשורים למחזור החיים נתונים  .בלחיצת כפתור

נתונים  .(כגון שם, כתובת, מצב משפחתי)של האדם. נתונים מינהליים הם ברי עדכון ותיקון 

ביומטריים מאפיינים את האדם עצמו, ולפיכך, במרבית המקרים, אינם ברי עדכון ותיקון בצורה 

פשוטה. עצם הנטילה והשימוש במידע הביומטרי של אדם מסבה פגיעה בפרטיות, כפי שהטעים 

 בדיוני חקיקה ובניירות עמדה שהוגשו לבתי המשפט. היועמ"ש

לא מבוקר, יכולה לאפשר מעקב מתמשך והמוני אחר טכנולוגיה, כאשר נעשה בה שימוש ה .3

אזרחים, לאסוף עליהם במאגרים מידע הניתן לעיבוד ממוחשב, אשר חושף פרטים אישיים 

ואינטימיים, אשר ניתן לקבל בלחיצת כפתור. אין פלא כי בעולם נתמחה ביקורת קשה על 

 מנוטר.הטכנולוגיה ועלה חשש ממשי גלישה מהירה לחברת מעקב, בה כל צעד 
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ביקורת נוספת על הטכנולוגיה היא בחוסר הדיוק שלה, ובאופן שבו היא מרבה לטעות בזיהוי  .4

שחורים, נשים וקבוצות מיעוט אחרות, ואם גופים כמו המשטרה מתבססים עליה הדבר עלול 

 להוביל לפגיעה קשה בחירות של אות קבוצות.  

למרות הביקורת המשטרה וצה"ל מסרבים לשתף את הציבור בשימוש שהם עושים בטכנולוגיה,  .5

חרף פרסומים שונים בכלי התקשורת על כך שנעשה שימוש בטכנולוגיה על ידי גופים אלו. מדובר 

במצב לא רצוי השונה ממה שמתרחש במשטרות אחרות בעולם, החושפות את השימוש שהן עושות 

משך, קבעו כמה לאפשרות דיון ציבורי, ומשפטי פתוח על המגבלות הנחוצות. כך, ה, ומבטכנולוגי

מדינות בארה"ב מגבלות בחקיקה על השימוש בטכנולוגיה ובבריטניה קבע בית המשפט ששימוש 

בטכנולוגיה כאמצעי לאתר במרחב הציבורי מי שנמצאים ברשימות מבוקשים שונות נעשה ללא 

 הסמכה בחוק. 

וגיה לזיהוי פנים מתרחבת במהירות גם לשוק הפרטי. לאחרונה, למשל, החלה השימוש בטכנול .6

חברת ווינד להתנות את השימוש של לקוחות חדשים בשירות הקורקינטים השיתופיים שלה, 

מודעים לא  ך כללבדראנשים בהסכמתם לזיהוי ביומטרי של פניהם. הדבר מעורר קושי רב, שכן 

להרגיע את  ושמטרתמועבר מסר מטריים, ומיוחד כאשר למכלול הסכנות שבמסירת פרטיהם הביו

, בכל מידע שנאסף ונאגר קיימת סכנה של דליפהמסר וכו. אלא שיאגר ולא יישהמידע לא יהלקוח 

בין באמצעות איתור נקודת תורפה במערך אבטחת המידע, והן באמצעות ניצול כוח אדם החשוף 

זיהוי פנים היא גדולה במיוחד, ולכן יש רבים למידע. הסכנה בזליגה של נתונים ביומטריים של 

יש קושי ביצירת מאגרי מידע של ממצאים ביומטריים, פם. הסבורים כי עדיף מלכתחילה לא לאס

 אשר מגבירים את הסכנה בהפצתו לגורמים נוספים.

מטרות מסחריות נרחבות ולא חיוניות, גם אם "בהסכמה", תעלה ה לטכנולוגיהרחבת השימוש ב .7

ה להיווצרות מאגרי מידע ביומטריים לזיהוי פנים על מיליוני בני אדם, מאגרים שיזלגו את הסכנ

לכל עבר, ולא ניתן יהיה להחזיר את השד הזה לבקבוק. כשזה יקרה, אפשרויות המעקב אחרי 

כולנו תעלה לדרגות חדשות ומפחידות. בזכות העיבוד הביומטרי, הטכנולוגיה הממוחשבת 

בכל מקום, היא תאפשר מעקב אוטומטי ורצוף אחר אנשים בזמן שהם והמצלמה שקיימת היום 

טרודים בענייני היומיום שלהם, ותעניק לרשויות, לגורמים עוינים ולתאגידים אפשרות לעקוב 

מהלך ותנועה שלנו תוך פגיעה קשה בזכות לפרטיות. זו טכנולוגיה שמפרה בהגדרה את  אחר כל 

 .עקרון הנחיצות והמידתיות

גיה טומנת בחובה פוטנציאל לפגיעה נרחבת בחירויות יסוד נוספות: חופש הביטוי, חופש טכנולוה .8

הדת, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה ואפילו בזכות לחירות. לטכנולוגיה המאפשרת מעקב 

מתמשך אחר תנועות של אזרחים אפקט ממשמע וממשטר הגורם לאדם להימנע מפעילויות שונות 

כדי נשיא מייקרוסופט, בראד סמית, פרסם קריאת השכמה לכל לא ב. שהוא חופשי לעשות

המדינות, שיתעוררו ויקדמו את פני הסכנה שטמונה בפיתוח בלתי מבוקר של טכנולוגיות לזיהוי 

 :פנים

 "We believe it’s important for governments in 2019 to start adopting laws to regulate this technology. 

The facial recognition genie, so to speak, is just emerging from the bottle. Unless we act, we risk waking 

up five years from now to find that facial recognition services have spread in ways that exacerbate 

societal issues. By that time, these challenges will be much more difficult to bottle back up." 
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נשיא מייקרוסופט הזהיר מפני "מרוץ לתחתית" של יצרני טכנולוגיה מתחרים, שייאלצו לבחור  .9

בין הצלחה בעסקים. החדרת הטכנולוגיה לכל ל FRTשל( פיתוח אחראי )בין אחריות חברתית 

ים לאמץ את הטכנולוגיה כדי תחום ותחום בחיינו תיצור מרוץ לתחתית, ותחייב את כלל התאגיד

  .להתחרות

, כדי לבחון כיצד ניתן להגן על זכויות האדם עם חשוב זהבנושא  אנו פונים אליכם לקיים דיוןלסיכום, 

  ., כפי שהועדה נוהגת כבר שניםלציון יום זכויות האדם הבינ"ל התפשטותה של טכנולוגיה זו, וזאת 

 בכבוד רב ובברכה,

 גיל גן מור, עו"ד חיו, עו"ד-דבי גילד

 מנהל יח' לזכויות אזרחיות וחברתיות מדיניות וחקיקה קידום
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