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 לכבוד
 המשרד לביטחון פנים

 שלום רב, 

 תזכיר חוק המעקבים )תיקון פקודת המשטרה  הנדון: 
   2021-)מערכות צילום מיוחדות(, התשפ"א  

בהתאם להתחייבות שנתתם לבג"ץ בעתירת להלן התייחסותנו לתזכיר החוק שבנדון, אשר פורסם 

בחוסר  מערכת המעקב "עין הנץ" הפעלתועמותת פרטיות ישראל נגד  לזכויות האזרח האגודה

  .סמכות

לאחר שוהיה ראוי  ,היא מבורכת ומחויבת "עין הנץ"הסדרה בחוק של מערכת מעקב המוני כמו  .1

ייעשה מאמץ לקבוע הוראות מהותיות שנים של שימוש פסול במערכת ללא הסדרה בחוק, 

מתיימר להכשיר זאת, תזכיר החוק תחת שיבטיחו שימוש מידתי במערכת זו.  ליותופרוצדור

בהן יד חופשית להשתמש למשטרה נותן קיימות ועתידניות, ו –מגוון של מערכות מעקב מצולם 

הישראלית לחברת  מייצר סיכון ממשי להפיכת החברה. תזכיר החוק באופן בלתי מוגבל כמעט

 מעקב. 

 :עיקריים שיפורטו בהרחבה בהמשך המוצע ממספר טעמיםלהסדר אנו מתנגדים נחרצות  .2

מסמנת קפיצת מדרגה  "עין הנץ"מערכת  הפעלת :הותרת הסדרים מהותיים מחוץ לחוקא. 

מדרון , ובבזכויות האדםחסרת תקדים ביכולות המעקב של המשטרה, ובה בעת גם בפגיעה 

על  כהחומרת הפגיעה בזכויות היסוד משלי. ההדמוקרטיוים על חירויות היסוד חלקלק שמאי

 הוראות קובע התזכירהיקף ההסדרים הראשוניים שחייבים להיכלל בחקיקה מסמיכה, אך 

דחיית . בתקנות עתידית להסדרה וקריטיים מהותיים היבטים ומותיר, וגמישות עמומות

לפי  שניםכבר פועלת  "עין הנץ"השלמת ההסדר למועד בלתי ידוע מקוממת במיוחד לאור זה ש

 . כללים חשאיים

"עין הנץ", אחיד לשימוש בהסדר קובע התזכיר  :קביעת הסדר כולל למגוון מערכות מעקבב. 

שיאפשר לה להשתמש  "שטר פתוחבידי המשטרה "ומפקיד  ,של זיהוי פניםמעקב  ערכותמב

הסדר אחיד למגוון קביעת פותחו בעתיד. , קיימות או שיתומעקב מצולם אחרכנולוגיות בט

מעקב הטכנולוגיות בין  מבטאת התעלמות מהבדלים משמעותיים שישמצולם  אמצעי מעקב

 ום על זכויות היסוד והדמוקרטיה.שונות מבחינת האיה

השר לביטחון פנים יוכל  ,תזכירבהתאם ל :יות באופן חשאי)נ(הוספת מערכות מעקב עתידג. 

מערכות מעקב ובכך "להסמיך" את המשטרה להשתמש באת התוספת לחוק, תקן לבעתיד 

שמכשירה חקיקה סודית, . ; התיקון יוותר חסוי ולא יובא לידיעת הציבור והכנסתנוספות

שימוש משטרתי בכלי מעקב פולשניים, אינה קבילה בחברה דמוקרטית, ועצם הניסיון לעגן 

 אותה בספר החוקים מעורר חלחלה ומטריד.
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שימוש במשטרתי בטכנולוגית זיהוי פנים  :זיהוי פניםמשטרתי במעקב מבוסס על שימוש . ד

מעבר לפן המהותי,  ואין להתירו. ,בכל רחבי העולםעזה במרחב הציבורי שנוי במחלוקת 

את הליכי להאריך צפוי  מגוון טכנולוגיות מעקב שנויות במחלוקת"מילכוד" תזכיר החוק ב

 מחוץ לגדרי החוק.  "עין הנץ"המשך הפעלתה של שנובע מואת הפגם החמור  החקיקה

ההסדר המוצע בתזכיר  :של כלל אזרחי המדינה שמתעד את נתיב התנועהמאגר מידע . ה

את נתיב באופן רצוף ושוטף עצום שיתעד מבליע ומניח כנתון את הקמתו של מאגר מידע 

מיליוני אזרחים ואזרחיות תמימות וחפות מפשע.  –ית של מאות אלפי, ובעתיד התנועה היומיומ

יצירת כלי ל חשודים,לשם זיהוי ותפיסה של  בזמן אמת משימוש במעקב טכנולוגיהמעבר 

וחברה  ,בזכויות היסודנוש א, ששני רק ל"כלי" של שירות הביטחון הכללי, פוגע באורח מעקב

 דמוקרטית אינה יכולה לאפשר אותו. 

ייעשה  "עין הנץ"השימוש בעל פי התזכיר,  :אחריותיות ושקיפות, שיפוטיפיקוח  ם שלהעדר .ו

מנגנונים של פיקוח במשטרה. תחת זאת יש לקבוע  בהתאם לנהלים, אישורים ופיקוח פנימיים

שהם הכרח המציאות לנוכח  ,ציבוריתפרלמנטרית ושיפוטי, אחריותיות, שקיפות ובקרה 

 ת המעקב המצולם.יטכנולוגי לשהפגיעות בזכויות היסוד והפוטנציאל האפוקליפטי 

 בכבוד רב ובברכה,

 אן סוצ'יו, עו"ד , עו"דאבנר פינצ'וק
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 ההערות לתזכיר החוק פירוט

 וזלזול בחומרת האיום של חברת מעקבהנחות יסוד שגויות 

שבנדון, ובו מוצע הסדר שמסמיך את משטרת ישראל  פרסמתם את תזכיר החוק 8.7.2021ביום  .1

"(, לרבות מערכות המבוססות על מצ"מלעשות שימוש גורף במערכות צילום מיוחדות )להלן: "

ד בעלת יכולת עיבופיענוח לוחיות רישוי, טכנולוגיות זיהוי פנים, וכל מערכת טכנולוגית אחרת "

" שמאפשרת לזהות באופן חד ערכי אדם או חפץ בזמן אמת ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם

 א(.10בסעיף  )ר' הגדרת "מערכת צילום מיוחדת

פורסם בהתאם להתחייבות שנתתם לבג"ץ במהלך דיון שהתקיים בעתירה של האגודה  התזכיר .2

רה מזה כעשור במערכת לזכויות האזרח ועמותת פרטיות ישראל, נגד השימוש שעושה המשט

 האגודה 641/21מערכת צילום מיוחדת המבוססת על פיענוח לוחיות רישוי )בג"ץ  –"עין הנץ" 

 (. ישראל משטרת' נ האזרח לזכויות

מעוגנת בהוראות הכלליות של  "עין הנץ"בתגובה לעתירה טענה המשטרה, כי הסמכות להפעלת  .3

לפקודת המשטרה. כצפוי, טענות אלו לא שכנעו את בג"ץ, ולפיכך בדיון שהתקיים  5-ו 3סעיפים 

חקיקה מסמיכה ולעדכן את בית המשפט בדחיפות נדרשה המשטרה ליזום  27.5.2021ביום 

 קדמות הליכי החקיקה. חודשים על הת 3בתוך 

חרף זאת, המבוא לתזכיר החוק מתחיל מנקודת המוצא השגויה, שלפיה "שימוש במערכות  .4

צילום מיוחדות, נעשה בסמכות שכן הפעלתה נועדה לאפשר למשטרת ישראל לבצע את ליבת 

שגויה לפקודת המשטרה...". תפיסה  5-ו 3התפקידים והמשימות המוטלים עליה מכוח סעיפים 

כאילו הליכי החקיקה נועדו לאזן או לשפר סמכות שכבר קיימת, עוברת כחוט השני לאורך זו, 

 תזכיר החוק, ופוגמת בו מהיסוד. 

ומצ"מ דומות ליכולות  "עין הנץ"תזכיר החוק אינו משקף את קפיצת המדרגה הגדולה שעושות  .5

כויות איום חסר התקדים על הזכות לפרטיות וקשת רחבה של זואת ההמעקב של המשטרה 

 אדם וערכים דמוקרטיים. 

למקם את ההסדר המוצע בתוך פקודת המשטרה המנדטורית היא אחד הביטויים הבחירה  .6

פועלת בסמכות מכוח ההוראות הכלליות של הפקודה.  "עין הנץ"לתפיסה המופרכת, שלפיה 

 "כל יחידה חקיקתיתבחירה זו גם עלולה לעוות את הפרשנות שתינתן בעתיד להסדר החקיקתי: 

נבחנת על רקע דבר החקיקה השלם שבו היא מופיעה ואשר ממנו ניתן ללמוד על התכלית 

אותו ביטוי עשוי לקבל משמעות שונה בשני חוקים שונים, שכן  …שהמחוקק ביקש להגשים

 (.402 ( עמ'203)נבו,  פרשנות תכליתיתהרן ברק )א "הוא בא להגשים תכליות שונות.

נתוני  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה חוק נתוני תקשורת )בהקשר זה נפנה ל .7

הוגש לכנסת כתיקון לפקודת סדר הדין הפלילי בתחילת דרכו (, ש2007-התשס"חתקשורת(, 

, טענה האגודה . בתגובה(550ע'  253 הצע"ח הממשלהר' ) 1969-, התשכ"ט)מעצר וחיפוש(

להוציא "יש ועל כן  לפרטיות בזכותם פגיעה חסרת תקדינתוני התקשורת גורם לבחיפוש הש

עמדה זו אומצה על ידי  ".כחוק נפרד האת הצעת החוק מתוך דיני החיפוש והחפצים ולהעמיד

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XLnHSQA1/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XLnHSQA1/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA?language=iw
https://www.nevo.co.il/books/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%91%d7%a8%d7%a7,%20%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%aa%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/tach-14.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%91%d7%a8%d7%a7,%20%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%aa%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/tach-14.pdf
https://fs.knesset.gov.il/17/law/17_ls1_566481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/17/law/17_ls1_566481.pdf


 
4 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل | האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(

שהחליטה כבר בפתח הדיונים בהצעת החוק על הוצאתה מחוק החיפושים ועדת החוקה, 

  1הראויים." את תשומת הלב, את הבולטות ואת האיזונים"במטרה לתת 

נסמכת על טכנולוגיות עיבוד תמונה מתקדמות, שפותחו בשנים  "עין הנץ"כך בענייננו. מערכת  .8

ניתוח של החומר המצולם, גיבוש ועיבוד מידע המתקבל מהמערכות האחרונות וש"מאפשרות 

בשינוי מדובר " )מתוך המבוא לתזכיר(. אין קיימים בזמן אמת תוך סנכרונו עם מאגרי מידע

, שמבטל את האנונימיות בכוח מסוג חדשמעקב המשטרתיים, אלא יכולות ה כמותי של

 היחסית במרחב הציבורי, ומאפשר לזהות ו"לשלוף" מתוך ההמון אדם או חפץ שקשור אליו.

 , כפי שהודגשבה בעת, השימוש בטכנולוגיה גם מציב סכנה קרובה ומיידית לזכויות היסוד שלנו .9

 בפסיקת בית המשפט העליון מהשנה האחרונה:

טכנולוגיות המעקב המתקדמות העומדות לרשותם של גורמים שלטוניים "
כיום, מביאות לכך שגם בידי מדינות דמוקרטיות המבקשות להטיב עם 

מצוי כוח רב המאפשר לעקוב אחר היחיד ולגלות מידע שלעיתים … אזרחיהן
כך  האדם עצמו אינו חשוף לו או מודע לקיומו. נוכח עובדות אלה, אין תמה על

שעולה חשש מפני שימוש לרעה, או למצער שימוש לא מוצדק, בטכנולוגיות 
האמורות מצד המדינה אשר ישחק את ההגנה על הזכות לפרטיות. כאן יש 
להיזהר מפני המדרון החלקלק שגם מדינות דמוקרטיות עשויות ליפול בו כאשר 

מתן של יותר למדינה לעשות שימוש בכוח זה, ואפילו יהא זה לצורך קידום הגש
, השופט האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת 6732/20בג"ץ " מטרות ראויות.

 "(.איכוני השב"כבג"ץ ; להלן: "(1.3.2021) 6הנדל פס' 

עוקבות אחר האזרחיות והאזרחים ומתעדות את תנועתם ואת  "עין הנץ"דוגמת מערכות מעקב  .10

שיש לו פוטנציאל  ,"מידע בעל רגישות גבוהה ביותר"הם . נתוני מיקום ביקרוהמקומות שבהם 

פרטיות במשבר: אינסופי לחשיפת פרטים אישיים ורגישים אודות כל אדם )ר' מיכאל בירנהק "

בג"ץ איכוני השב"כ; ; (2021-)יתפרסם ב משפט וממשל" הנדסה חוקתית והנדסת פרטיות

 (.(22.7.2021) פלונית נ' פלוני 2404/21רע"א 

מתמשך המונים טכנולוגיה המאפשרת מעקב מעבר לפגיעה הקונקרטית והישירה בפרטיות,  .11

לאדם להימנע מפעילויות  םהגור ,אפקט ממשמע וממשטריוצרת אחר תנועות של אזרחים 

חופש הביטוי,  :נוספות חירויות יסודביעה כתוצאה מכך, נגרמת פג. שהוא חופשי לעשות שונות

 זכות לחירות. הו , חופש התנועהחופש הדת, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה

למכלול האינטרסים מציאות זו מחייבת יצירת הסדרים מורכבים שנותנים משקל ראוי " .12

, פס' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל 3809/08ץ "גב) העומדים על הפרק"

  .((28.5.2012לפסה"ד של הנשיאה ביניש ) 42

 תזכיר החוק שבנדון אינו עומד במשימה זו.

  מעקב טכנולוגיותורפת לעשות שימוש במגוון הסמכה ג

נובעים מהדרישה שהציבה הנשיאה בקידומו כאמור, עיתוי הגשת התזכיר, והדחיפות המיוחדת  .13

גדולה בהסדרת פעילות שדן בעתירת "עין הנץ"; בפן המהותי, קיימת דחיפות  ,וחבריה להרכב

                                                 
חיו וסיגל שהב -דבי גילד; ר' גם: 12עמ'  3.7.2007 לפרוטוקודברי יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, פרופ' מנחם בן ששון;  1

 17וה"ש  71( עמ' 2009) 69דין חקיקתית ככלי לשינוי חברתי" מעשה משפט ב' –"עריכת

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20067320-V19.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20067320-V19.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650193
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650193
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650193
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08038090-n15.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08038090-n15.htm
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=250161
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"עין הנץ" בשים לב לכך, שהמערכת מופעלת ללא סמכות מזה שנים. מעבר לפגיעה בעקרונות 

 מצב עניינים זה פוגם בקבילות הראיות שמושגות באמצעות השימוש במערכת. ,יסודה

; "עין הנץ"ניתן היה לצפות שמאמצי החקיקה יתמקדו בהסדרת פעילותה של בנסיבות אלו  .14

אתגרים חסרי התקדים לודולה שכרוכה בפעילות המערכת, זאת במיוחד בשים לב למורכבות הג

ואשר חייבים לקבל מענה הולם בהסדר שהיא מציבה לפרטיות ולזכויות יסוד אחרות, 

 החקיקתי. 

תחת זאת, תזכיר החוק מתיימר להסדיר מגוון של מערכות מעקב שמבוססות על טכנולוגיות  .15

 פנים, וטכנולוגיות אחרות שיפותחו בעתיד.טכנולוגיה של זיהוי לרבות , עיבוד תמונה מתקדמות

מערכת בעלת יכולת עיבוד שמאפשרת , מוגדרות כ"התזכיר"מערכות צילום מיוחדות", מושא  .16

ליבת ". לזהות באופן חד ערכי אדם או חפץ בזמן אמת ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם

מנויה בתוספת ההסדר היא הסמכת המשטרה לעשות שימוש בכל מערכת צילום מתקדמת, ה

 LPR – License Plateמערכת )" "עין הנץ"הרביעית. בשלב זה התוספת כוללת את 

Recognition ו"מצלמות זיהוי פנים", אך השר לביטחון פנים יוכל בעתיד "לתקן את התוספת )"

לרבות כאלו משונות, ו, ולהוסיף בה מערכות מעקב טכנולוגי שונות ב(10)סעיף  הרביעית"

 לדו. שעדיין לא נו

כאילו לא די בכך, נקבע שפריטים שיתווספו לתוספת הרביעית "אינם טעונים פרסום  .17

השר לביטחון פנים יוכל להסמיך את המשטרה לעשות שימוש , במילים אחרות ;ברשומות"

גם מבלי שיתקיים  –מבלי שהציבור ידע על כך, וממילא במערכות מעקב מצולם מכל סוג שהוא, 

שאלה האם בכלל ראוי שהמשטרה )או כל רשות שלטונית אחרת( תבלוש דיון בכנסת ובציבור ב

 מסויימים. הטכנולוגיים הפיתוחים האחר האזרחים באמצעות 

שינה מעיניו של כל אזרח במדינה  צריכות להדירזהו הסדר שערורייתי, שתוכנו ועצם העלאתו  .18

דמוקרטית. חקיקה סודית שתסמיך את המשטרה להפעיל נגד האזרחים טכנולוגיות מעקב 

ללא דיון ציבורי , בחוסר סמכות "עין הנץ"את המשטרה מפעילה  ןלאחר שנים שבהחדשות. 

הפגם החוקתי שכרוך את שאמור לתקן תזכיר סוף סוף הכרעה דמוקרטית, מוגש ללא ו

 בעתיד. פגומה שכזו גם התנהלות להכשיר מבקש גם הוא "על הדרך" אבל נהלות זו, בהת

חדשניים משקפת זלזול והתעלמות היומרה לקבוע מראש הסדר חוקי אחד למגוון אמצעי מעקב  .19

 האתגרים חסרי התקדים של מעקב המונים באמצעות טכנולוגיות חדשות. דיממהסכנות ו

 LPRמערכת  –המשטרה הואילה לחשוף בתוספת הרביעית ש המעקבטכנולוגיות שנפנה לשתי 

עם מאפיינים ייחודיים, ודרגות שונות, במערכות כדי להבין שמדובר  – זיהוי פניםומערכת 

כיצד בכלל ניתן לקבוע הסדר אחד למערכת שמבוססת על זיהוי שונות של פגיעה בזכויות יסוד. 

וססת על זיהוי ביומטרי? נטילה, עיבוד ( ולמערכת שמבא10בסעיף  "חפצים" )ר' הגדרת מצ"מ

ואגירה של מידע ביומטרי יוצרות סכנות ודילמות מורכבות במיוחד, כפי שיודע כל מי שנטל 

חוק הכללת ) חוק המאגר הביומטריחלק בדיונים שהתנהלו בכנסת ובציבור סביב חקיקתו של 

 . (2009-מאגר מידע, תש"עאמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי וב

טיב ההסדרים בהכרח על משליך השוני במאפיינים ובסכנות של טכנולוגיות המעקב השונות, 

איזון ראוי בין לקבוע " שכזו: התכלית העיקרית של חקיקהעל  –שנדרשים בחקיקה מסמיכה 

ולמותר  " )כאמור בדברי ההסבר במבוא לתזכיר(.ההגנה על הפרטיות לבין האינטרס הציבורי

לציין, שהגיון זה חל ביתר שאת שעה שמדובר על טכנולוגיות מעקב מצולם, שעדיין לא באו 
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לעולם ואשר יוכנסו לשימוש ביום מן הימים בהבל פה של השר לביטחון פנים )תיקון חקיקה 

 סודי בתוספת הרביעית(. 

תזכיר, ואשר מענה חלקי לשאלות אלה נמצא בטיב ההסדרים הכלליים והעמומים שמוצעים ב .20

להגשים את תכלית החקיקה )ועל כן, גם לא לקיים את עקרון החוקיות( אפילו אין בהם כדי 

 בהקשר המצומצם של השימוש במערכת "עין הנץ". 

ניסיון לדחוס אל תוך החקיקה המוצעת הסמכה גורפת לשימוש בטכנולוגיות מעקב מצולם ה .21

בשונה מהסמכה יכי החקיקה ולהאריכם. גם צפוי לסרבל את הל, עתידניותחלקן אף ו שונות

מעורר התנגדות זיהוי פנים של שילוב של מערכות מעקב ביומטריות , LPRלשימוש במערכת 

המחוקק יחליט וגם אם בסופו של יום ציבורית, שתלך ותגבר במקביל לקידום הליכי החקיקה. 

צדקים שעומדים הטעמים המו בטכנולוגיה האמורה, עדייןאת עצם השימוש המשטרתי להתיר 

 .במיוחד מאחורי ההתנגדות לכך, יחייבו דיון מעמיק וגיבוש איזונים רגישים ומורכבים

  זיהוי פניםטכנולוגיות מעקב מצולם ו

הוספת טכנולוגיה של זיהוי פנים להסדר המוצע, אנו בנוגע להסתייגות שהבענו לעיל מעבר ל .22

השימוש זיהוי פנים. למערכות צילום מיוחדות משטרתי מתנגדים לכוונה להכניס לשימוש 

פוגע, וטומן בחובו פוטנציאל לפגיעה חמורה עוד יותר בפרטיות ובצנעת הפרט, בטכנולוגיה 

 אנונימיות במרחב הציבורי.הוביכולת של אזרחים לשמור על 

נתונים ביומטריים מאפיינים את האדם עצמו, ולפיכך, במרבית המקרים, אינם ברי עדכון  .23

  :, כפי שהיועץ המשפטי לממשלה מזהיר בהקשרים שוניםקוןותי

מרגע 'היועמ"ש מזכיר את אופיו הייחודי של המידע הביומטרי ומציין כי "
לא ניתן להשיב את הגלגל  –שנחשף, או שנעשו בו שימושים אחרים שלא כדין 

'השימוש באמצעים ביומטריים צובר תאוצה, אך סיכוניו והיכולת … 'לאחור
טרם הובררו כל צרכם', וככל שיתרחב השימוש כאמור, כן יגדל הסיכון  למזערם

שייעשה במידע שימוש לרעה, חרף אמצעי האבטחה הקיימים. לכן מידת הנזק 
שעלול להיגרם כתוצאה מדליפת הנתונים היא "גדולה ביותר, עד כדי בלתי 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ'  14-04-7541עס"ק )ארצי( )הפיכה" 
 .((15.3.2017) 56פס'  עיריית קלנסווה

עצם הנטילה של מידע ביומטרי מאדם מהווה פגיעה בפרטיותו ובכבודו. פגיעה זו חמורה  .24

במיוחד במקרה של מערכת זיהוי פנים, שמאפשרת "נטילה" באמצעות צילום מרחוק, אפילו 

 ללא ידיעתו של האדם המצולם. 

רכות מחקרים חוזרים ונשנים שהתפרסמו בשנים האחרונות מלמדים על טעויות והטיות של מע .25

 זיהוי פנים במיוחד בזיהוי של שחורי עור, של נשים לעומת גברים, ושל טרנסג'נדרים. 

ההטיה עלולה להוביל אחרת משטרתית לחקירה או לכל פעולה כאשר הטכנולוגיה מהווה בסיס  .26

, התמודדות עם כתב אישום חסר יסוד, פגיעה הפללה שגויהלרבות קבוצות מיעוט בלפגיעה 

 ס, להקים משפחה ולהתערות בחברה.לכך גם ביכולת להתפרנבשם הטוב ובהמשך 

 בהמשך לכך קיים חשש מבוסס מפני שימוש בטכנולוגיה למישטור ומעקב אחר קבוצות מיעוט .27

באמצעות הצבתה בשכונות או באזורים המזוהים עם אותן קבוצות )ר' למשל , ושיטור יתר נגדן

 אתיופיה בישראל(. מסקנות "ועדת פלמור" בעניין הפלייתם של יוצאי

https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-04-7541-44.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-04-7541-44.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-04-7541-44.htm
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אחסון מצלמות מעקב ועם יכולות ענק של  משולבת עם מערךמצ"מ עם זיהוי פנים כאשר  .28

מעקב רציף אחר אינדיבידואלים. אפשר לייצר בעזרתה שלה יכולה מ, המומיחשוב גדולות

בכל זמן או כל הזמן. באופן ולעקוב אחרי כולם בכל המקומות. לעקוב אחרי כל אחד בכל מקום, 

וכפי שהזהיר נשיא מייקרוסופט לפני  יכולה לאפשר מעקב בקנה מידה חסר תקדים. FTR כזה

  :כשלוש שנים

"… Unprecedented, but not unimagined. As George Orwell described 

in his novel '1984,' one vision of the future would require that citizens 

must evade government surveillance by finding their way secretly to 

a blackened room to tap in code with hand signals on each other’s 

arms – because otherwise cameras and microphones will capture and 

record their faces, voices and every word. Orwell sketched that vision 

nearly 70 years ago. Today technology makes that type of future 

possible" (Brad Smith "Facial recognition: It’s time for action" Dec.6,2018 at 

https://bit.ly/2GFSQQs). 

הפורום של מפקחי הפרטיות באיחוד האירופי הוציא מנשר שמתנגד לחלוטין שימוש משטרתי  .29

מהסוג שמעוגן בתזכיר החוק, וזאת בשל "הסיכון במרחב הציבורי בטכנולוגיות זיהוי פנים 

 BMIעוד קודם לכן, הודיעו החברות המובילות בתחום דוגמת  2הגבוה" לזכויות אדם.

של זיהוי מערכות מעקב ולשווק לרשויות אכיפת החוק קרוסופט, כי הן מפסיקות לפתח ומיי

 פנים במרחב הציבורי.

 חוק המאגר הביומטרישעוגנו ב"מסלול עוקף" לעקרונות ולהגבלות תזכיר החוק יוצר למעשה  .30

י זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, חוק הכללת אמצע)

(. החוק מסדיר את הפעלתו של מאגר ביומטרי מדינתי במשרד הפנים, ובין היתר, 2009-תש"ע

ע הביומטרי. קובע הוראות מיוחדות לעניין השימוש שמותר למשטרה לעשות במאגר המיד

 פוטי, ועמידה בקריטריונים הקבועים בחוק.שימוש כזה לצורך זיהוי מותנה בצו שי

אפשר שתעלה השאלה לגבי ההצדקה והערך שיש להתנגדות לשימוש משטרתי בזיהוי פנים,  .31

חזרה ועלתה שימוש הולך וגובר. שאלה דומה זו שגורמים בשוק הפרטי עושים בטכנולוגיה שעה 

שהתקיימו לפני  דיונים הפרלמנטרייםשהשתתפו בגורמים שונים ברשות המבצעת על ידי 

הזכות לפרטיות כמו : פשוטהמענה לשאלה זו הוא  למעלה מעשור סביב חוק המאגר הביומטרי.

יתר חירויות היסוד הן גם זכויות "חיוביות" ששומה על המדינה לנקוט בצעדים יעילים כדי 

פנים יש מקום לרגולציה, שתגביל ותרסן שימוש מופקר ומסוכן בטכנולוגיות זיהוי  להגן עליהם.

  גם בידי גורמים פרטיים.

 הקמת מאגר מידע חסר תקדים

סעיף ההגדרות מבחין בין "הפעלה" של מצ"מ, שלפי הגדרתה אינה אלא "צילום", לבין  .32

 –הגדרת "שימוש" ) בדיעבדאו  בזמן אמת –"שימוש" דהיינו, איחזור ועיבוד התמונה שצולמה 

                                                 
2 EDPS (European Data Protection Supervisor) & EDPB (The European Data Protection Board) Joint 

Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying 

down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 18.6.2021/ 

https://bit.ly/2GFSQQs
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_240.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_240.htm
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf
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המאפיינות  יכולות ייחודיותייקט באמצעות אחזור מידע, עיבודו או בדיקת תמונה וזיהוי אוב"

 .מערכת צילום מיוחדת המנויה בתוספת הרביעית בזמן אמת או בדיעבד"(

שלשמה השגת התכלית , לשם בזמן אמתלעומת זאת, התזכיר אינו מבחין בין עיבוד התמונה  .33

איחזור  לביןהוצבה המצלמה והופעלה )למשל, איתור כלי רכב גנוב שנכלל ברשימת מבוקשים(, 

דהיינו, שהמידע  –. בכך התזכיר "מדלג בקלילות" על הנחה שמובלעת בו עיבוד בדיעבדו

המצולם לא יימחק מייד לאחר שנבדק בזמן אמת ונמצא כבלתי רלבנטי לתכלית שלשמה 

לאחזרו, ולעבד בעתיד הוצבה המצלמה, אלא יועבר למאגר מידע מרכזי, על מנת שניתן יהיה 

שמאפשרת לזהות יכולת עיבוד "": המאפיינות מצ"מ יכולות ייחודיותאותו באמצעות אותן "

( 2)ר' ס"ק ) "באופן חד ערכי אדם או חפץ בזמן אמת ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם

 להגדרת "מערכת צילום מיוחדת"(.

לעכב או לעצור אותם:  שיש עילה חוקיתשימוש במערכת בזמן אמת נועד לאתר נהגים וכלי רכב  .34

מצלמת את כל כלי הרכב שחולפים על פני המצלמה, מפענחת ומזהה את לוחית המערכת 

כלי רכב או נהגים הרישוי שלהם ומצליבה את מספר הרישוי אל מול "רשימה שחורה" של 

אגב כך, המערכת מזהה ובודקת גם את פרטי כלי הרכב והנהגים שאינם מבוקשים, . מבוקשים

ו היא כעין וכאפס לעומת פגיעה הקשה שנגרמת לאותם ואגב כך פוגעת בפרטיותם. אבל פגיעה ז

נהגים תמימים ככל שהמידע עליהם נשמר במאגרי המשטרה, לצורך עיבוד וחיפוש שיתבצע 

 בעתיד. 

משמעות הדבר, כי פרטיהם של אנשים שלא ביצעו כל עבירה ואינם חשודים בדבר ייאספו  .35

מבקשת במילים אחרות, משטרת ישראל ויישמרו שמא יתברר בזמן כלשהו כי הדבר נדרש. 

 רכבהשבו יישמר תיעוד של תנועת כלי  אדיר מימדים,סמכות להקים מאגר מידע לקבל 

, ושרובם המכריע אינו חשוד ואינו מבוקש בשל עילה חוקית והא.נשים שחלפו על פני המצלמות

 . כלשהי

כאמור התזכיר מניח כנתון שיש הכרח להסמיך את המשטרה לאגור את כל המידע המצולם  .36

האם  –מתעכב על השאלה הערכית כבדת המשקל אינו ולעשות בו שימוש עתידי. הוא בכלל 

בכלל ראוי להתיר למשטרה להקים את המאגר, וממילא גם אין בו ניסיון להסביר את האופן 

הטוב ביותר שעלה בידי המשטרה להעלות בעניין זה מצוי  שבו הוכרעה שאלה זו. הנימוק

 בתגובה שהגישה לבג"ץ בתגובה לעתירה שהגשנו נגד "עין הנץ":

היכולת למנוע פשיעה או  תפגע משמעותיתאלמלא הצילום ושמירת המידע, "
פעמים או לפענח בדיעבד עבירות באופן אפקטיבי. הרי,  פעילות חבלנית עוינת

בסיכול טרם התגבש, ולא ניתן לדעת  ם, החשד או הצורךבזמן הצילורבות, 
כבעל ערך לשם  איזהו רכב 'תמים' ואיזהו רכב שהצילום שלו יתברר בדיעבד

. כך רק לדוגמא, נניח כי רכב שכור מסוים שימש ביצוע תפקידי המשטרה
רצח במסגרת מאבק בין גורמים עברייניים. ברור שבזמן אמת, עת צולם  במעשה

עוד לא היה בידי המשטרה המידע המאפשר לה  לזירת האירוע,הרכב בדרך 
לתגובת  17" )פס' ברכבים אחרים. לזהות את הרכב השכור ולהתמקד רק בו ולא

  המדינה(.

ל זה, שמתייחס אל כל האזרחים כאל עבריינים פוטנציאלים, אינו קביל בחברה רציונ .37

 כל עוד אין כלפיו חשדשי ממעקב דמוקרטית, שבה אדם נהנה מחזקת החפות וזכאי להיות חופ

, לעבודת המשטרהלסייע  יםבילוש ותיעוד תנועותיו של כל אדם בכל זמן עשויאפשר ש. כלשהו

  חציית קו אדום שנרמס ברגל גסה בהסדר המוצע.אך בכך לא דיי כדי להצדיק 
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לעבודת ניתן להעלות על הדעת אינספור פעולות וכוחות, שעשויות היו לסייע באופן משמעותי  .38

 המשטרה, וחרף זאת לא עולה בדעתו של איש להסמיך את המשטרה לבצען:

הנוגע לאדם ועל אגירתו באופן אלקטרוני היא  הגבלות על איסוף מידעהטלת "
אף כאשר הוא אצור במאגר המידע ואינו  אינטגרלי מהזכות לפרטיותחלק 

להרים תרומה שהשימוש במידע גנטי היה יכול ייתכן למשל ". נחשף בפני כול.
אילו כל אזרחי המדינה היו נדרשים למסור דגימה  נוספת למאבק בפשיעה

למאגר כללי שישמש את המשטרה. אולם, מחשבה זו כלל אינה עולה על הדעת. 
 (.12ברק ארז בפס'  ת" )בג"ץ איכוני השב"כ, השופטובצדק רב.

אכן, ניתן להניח, . "עין הנץ" דומה במהותו ל"כלי" המעקב של השב"כמאגר המידע של  .39

שהשב"כ היסטוריית המיקומים, "כלי" המשטרתי אינו רצוף ומלא כמו שהמידע ששמור ב

במנגנון מעקב,  גם בענייננו מדוברועדיין,  שואב באופן רציף מכל ספקי התקשורת בארץ.

ואת נתיבי תנועתו בהווה ובעבר. ככל שירבו  את מקום הימצאו של אדםלאתר שמאפשר 

תיעוד כך גם יתקבל  – בטכנולוגיות זיהוי פנים יגבר מושים ובדרכים, והשיהמצלמות בצמת

בהם ביקר כל אדם, משך הזמן שבו שהה במקום מסוים, והאנשים  מפורט ומלא של המקומות

 שעמם נפגש, והמעקב יהיה אינטנסיבי מדוייק ויעיל יותר. 

מצעות מערכת "עין הנץ" איסוף ועיבוד הנתונים של כל כלי הרכבים, הנהגים והנוסעים בא .40

פעולות אלו פסולות מיסודן, ואין לאפשר  – ויצירת מאגר מידע לצרכים ספקולטיביים עתידיים

 אותן כלל לאור הפגיעה הבלתי מידתית בפרטיות, בחירות הפרט ובזכות להליך הוגן.

 במערכת המעקב המצולםשימוש לתכליות להפעלה והמטרות וה

יעשה במערכת מוש" י"שהואילו  (ג10)סעיף  תכליותשל מצ"מ ייעשו לצורך  "הצבה והפעלה" .41

שלמענן יעשה שימוש בחומר  המטרות (.ו10)סעיף  "מטרות"לשם  אבל גםתכליות אותן הלשם 

 שהפיקו המצלמות הן רחבות וגורפות יותר מאשר התכליות שלשמן הן הוצבו מלכתחילה. 

גילוי עבירות לשם "רק ייעשו  –ר פעולת הצילום כלומ –והפעלתה כך, למשל, הצבת מצלמה  .42

או בדיקת תמונה וזיהוי המידע המצולם ", אבל עיבוד ג)ב((10)סעיף  "ומבצעיהן מסוג פשע

, וכן לשם ((2ו)א()10)סעיף " ופשע גילוי עבירות עוון" שמופיע בה תעשה גם לשם "אובייקט

 .((3ו)א()10)סעיף פעוטות )מכל סוג שהוא לרבות עבירות קנס  "גילוי עבריינים"

הגיבוב של תכליות ושל מטרות חובקות כל הוא דוגמא מעלפת לאופן שבו תזכיר החוק ממלא  .43

 למראית עין בלבד.  –להגביל את השימושים במערכת מעקב המונים פולשנית  –את ייעודו 

אבסורד וגרוטסקה בכל הנוגע מגיע לכדי האבחנה המוצעת בין "תכליות" לבין "מטרות"  .44

 לתכלית מצומצמתוהפעלתה ייעשו אך ורק  הצבת המצלמהל"שימוש" במערכת בזמן אמת: 

דהיינו, עיבוד התצלום  –לאחר הצילום  "השימוש", שמתבצע באופן אוטומטי מיידאבל 

בהרבה.  למטרה רחבהיעשה  –והצלבת פרטי האובייקט המצולם אל מול רשימת מבוקשים 

של, המצלמה תוצב ותופעל לשם תפיסת עבריינים שביצעו פשעים חמורים, אבל ברשימת כך, למ

 המבוקשים יכללו גם מי שחשודים בעבירות פעוטות ומעשים של מה בכך.

שלשמן היא הופעלה  לעומת התכליותשלשמן מותר לעשות "שימוש" במערכת  הרחבת המטרות .45

, שמבוצע במידע בדיעבדדובר בחיפוש שעה שמחמורה ושערורייתית במיוחד מלכתחילה היא 

מידע שמתעד לשמור כאילו לא די בכך שהמשטרה מבקשת  :המשטרתי המצולם שנשמר במאגר
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עתה היא גם מבקשת להשתמש במידע ולבלוש חפים מפשע, האת נתיב תנועתם של כלל הנהגים 

 .דוגמת הרחקה ממשחקי כדורגל חשובות פחותלמטרות הללו נושאי המידע כל אחרי 

על אף שמדובר בשימוש רחב : "הכשל האתי והמשפטי החמור עולה גם למקרא דברי ההסבר .46

שנאספו  בראיותאת המשטרה בשימוש  הוחלט שאין מקום להגבילמעילות ההצבה המקוריות 

על ידה מכוח סמכות על פי דין, בדומה למצב החוקי הקיים בדברי חקיקה אחרים, אף ביחס 

 "למידע שהוא רגיש יותר.

תייחסות לתיעוד תנועתו של כל אדם שאינו חשוד בדבר כ"ראיה" שיש לאסוף משקפת הה .47

שתיעוד נעוץ בכך הכשל בטיעון זה תפיסה מעוותת של תפקיד המשטרה בחברה דמוקרטית. 

מידע אינו בבחינה "ראייה שנאספה" אלא  "עין הנץ"תנועתם של כל מי שחלפו על פני מצלמות 

ת המערכת, מידע על חפים מפשע שכלל אינו רלבנטי לתכלית תוצר לוואי של פעול . זהועודף

שלשמה הוא נבדק מלכתחילה. זוהי דוגמא לזליגת שימושים ולהחלקה במדרון מסוכן, 

 הסמכות בחקיקה.עוד בטרם נקבעה שמתרחשות 

הן חובקות כל ואין כמעט מקום שבו לא ניתן להציב את והתכליות המטרות  –לגוף ההסדר  .48

לצורך זיהויו בזמן אמת או בדיעבד. כך לדוגמה, על פניהן כל אדם שעובר המצלמות ולצלם 

עילות אלה מתירות צילום אנשים באיצטדיוני הכדורגל במדינת ישראל והדרכים המובילות 

חמור ו 2008-אליהם כדי לאכוף צווי הרחקה בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח

למשל ברחוב בלפור לאזורים שבהם מתקיימות הפגנות )צילומם של אנשים שמגיעים  –מכך 

 שעלולההתקהלות אסורה בתואנה שמדובר ב( אחרים ומול בתיהם של אישי ציבורבירושלים 

כל זאת, שעה שהסדר חקיקתי שמתיימר להיות מאזן ומידתי, חייב להפר את שלום הציבור. 

בכל מקום שהדבר עלול לפגוע  , ולאסור אותםלכלול סייגים והגבלות על הצבה ושימוש במצ"מ

 . חופש הביטוי והמחאה או אפילו "רק" ליצור אפקט מרתיע ומצנן

ג)ד( נקבע כי הפעלת המערכת מותרת לצורך "איתור אדם נעדר או שיש חשש 10בסעיף כמו כן,  .49

לשלומו". מדובר בתכלית עתידית שעשוייה להיות רלוונטית בכל מקום ברחבי המדינה שהרי 

כן יימצא אדם נעדר או שיש חשש לשלומו. בפועל, אין אף מקום במדינת ישראל אין לדעת הי

 שאינו עונה להגדרה זו. 

ו' כי ניתן לעשות שימוש 10ג' קובע סעיף 10בנוסף למטרות הכלליות והרחבות שנקבעו בסעיף  .50

במידע שנאגר למטרות נוספות ובכלל זה גילוי, חקירה או מניעת עבירות עוון, חילוט רכוש 

אכיפת צווי הרחקה ממקומות ציבוריים. משמעות הדבר, כי המשטרה תוכל לבדוק את ו

ואף כשלא מתנהלת  שאינם חשודים בביצוע עבירהמיקומם של אנשים בזמן אמת ובדיעבד, אף 

עין "כל חקירה ולצרכים נרחבים ביותר. כך, לדוגמה, המשטרה עשויה לחפש במאגר המידע של 

ים שאינם חשודים בביצוע עבירה אולם הם בני המשפחה של את פרטי המיקום של אנש "הנץ

 חשוד ומיקומם עשוי לסייע באיתור של החשוד. 

קבלת נתוני המיקום של אדם ותנועותיו באמצעות מערכות צילום מתוחכמות בהווה ובעבר היא  .51

פעולת מעקב פולשנית לפרטיותו של אדם שמחייבת קביעת הגבלות משמעותיות הן ברמה 

 והן ברמה הפרוצדוראלית. המהותית 

למרות הפגיעה הקשה בזכויות הפרט שמייצרת מערכת איתור ומעקב מסוג זה, תזכיר החוק  .52

בתקופות ביקרו נותן יד חופשית כמעט למשטרה לאתר אנשים ולעקוב אחריהם, לבדוק היכן 
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ת מבלי לקבוע גבולות ברורים ומצומצמים להפעלהכול חייהם ואת אורחות שונות בעבר ואף 

 שיקול הדעת המשטרתי וללא קביעת תנאים פרוצדוראליים כלשהם להפעלת הסמכות. 

מאתרות את מיקומו של אדם וככל שפריסתן  "עין הנץ"בדומה לאיכון טלפון גם מצלמות  .53

עשויה  "עין הנץ"נרחבת יותר יכולה המערכת לחשוף את מיקומו של אדם במדויק. מערכת 

עתו של אדם ובכך להידמות לנתוני תקשורת. ואכן להגיע לאיכון כמעט מלא של מסלול נסי

במסצ'וסטס קבע בית המשפט העליון במדינה כי  ALPRבפסק דין שעסק בשימוש במערכת 

 קיים פוטנציאל לפגיעה בפרטיות שתיחשב כ"חיפוש" המחייב צו:

"with enough cameras in enough locations, the historic location data 

from an ALPR system in Massachusetts would invade a reasonable 

expectation of privacy and constitute a search for constitutional 

purposes." 3 

כפגיעה דומה  "עין הנץ"לאור זאת, יש למקם את הפגיעה בפרטיות הנגרמת מהשימוש במערכת  .54

שכן המערכת לא מספקת  ,מעלה מכךולעיתים אף ל ,לזו הנוצרת בעקבות קבלת נתוני תקשורת

 רק את מיקומו של אדם בהווה ובעבר אלא אף צילום שלו ושל האנשים שנמצאים עמו ברכב. 

בארבע  כפופה לצו של בית משפטבניגוד לחוק נתוני תקשורת שקבע, כי קבלת נתוני התקשורת  .55

-(1ו)א()10)סעיף  בדיוק את אותן העילות)א( לחוק, תזכיר החוק קובע 3עילות שנקבעו בסעיף 

 בצו שיפוטי.וזאת ללא כל צורך  "עין הנץ"(( לשימוש במאגר 5)

אחר מיקום של  "עין הנץ"לא זו בלבד שאין צורך בצו שיפוטי, אלא שביצוע חיפוש במאגר  .56

אנשים אינו מחייב כל פרוצדורה וכל שוטר שיוסמך לכך יוכל לבצע חיפושים שונים במאגר ללא 

בפני גורם נוסף, ללא דיווח בכתב וללא אפשרות לבקר בדיעבד את  כל צורך להצדיק את הדבר

 הפעולה. 

אינם מגבילים כמעט את שיקול הדעת המשטרתי  "עין הנץ"התנאים שנקבעו לשימוש במערכת  .57

ומאפשרים ביצוע "מסעי דיג" אחר ראיות, תוך פגיעה שרירותית בזכויותיהם של אנשים שאין 

 לגביהם כל חשד. 

והתנאים להפעלתן במדינות אחרות, התכליות  "עין הנץ"שימוש במצלמות  המסדירה ,בחקיקה .58

מוגבלות יותר. כך לדוגמה, בצרפת נקבע כי מערכת זיהוי פנים יכולה לשמש לאיתור ומניעה של 

ובכלל זה טרור ופשע מאורגן וכן עבירות שרלוונטיות לשימוש בכביש  בלבד חמורות עבירות

מתיר אמנם גם הצבת מצלמות לצרכי שמירה על הסדר החוק הצרפתי  4דוגמת גניבת רכב.

 הציבורי אולם זאת רק באופן זמני ובמקרים ספציפיים. 

החוק הפדרלי הגרמני קובע כי השימוש במערכת מותר רק לצורך חקירת עבירות ספציפיות  .59

וקיים בסיס להניח כי השימוש במערכת עשוי  משמעותית בעבירהשהתבצעו ורק כשמדובר 

  5יתור החשוד.להוביל לא

                                                 
3 Commonwealth v. McCarthy, 484 Mass. 493, 494 (2020). 
4 Art. L233-1 Code de la sécurité intérieure and Art. 1 Arrêté du 18 mai 2009. 
5 Art 163g Strafprozessordnung, par. 1 
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 הסדרים שייקבעו בתקנות 

ומותיר סוגיות מהותיות  "עין הנץ"תזכיר החוק מסדיר באופן חלקי בלבד את השימוש במערכת  .60

 כוללות ייקבעו בתקנותקובע כי הסוגיות שיב. 10סעיף . לחקיקת משנה עתידית, ללא הגבלת זמן

יידוע הציבור בדבר הצבת תקופות השמירה והמחיקה של המידע, תנאי גישה למידע, את 

תזכיר החוק  הבחנה בין מערכות ניידות לנייחות.אמות המידה להצבת מצ"מ תוך המצלמות ו

את קובע אך ורק "מסגרת כללית לשימוש בסוגים שונים של מצלמות מיוחדות" ומותיר 

 . ההסדרים הפרטניים להסדרה מאוחרת בתקנות

ומפרה את עקרון חוקיות המנהל  ינה סבירההותרתן של סוגיות מהותיות להסדרה בתקנות א .61

של כל תפקיד וכל סמכות של כל רשות"  גם הגבולאלא המקור, לא רק החוק "הוא  שלפיו "

 (.(2010, שנייה)מהדורה  73כרך א  המינהלית הסמכות)יצחק זמיר 

מערכות מסוג זה שפגיעתן בזכויות הפרט אינה מוטלת בספק חייבות להיות מוסדרות באופן  .62

איסוף מידע רב שכזה בעל יכולות עוצמתיות מחייב ורט, ברור ומפורש בחקיקה ראשית: "מפ

הסדרה חקיקתית. הסדרה כזו יש בה כדי להבהיר בכללים ברורים את אופן השימוש במערכת, 

במשטרה שיהיו רשאים להיחשף למידע המופק ממנה, אבטחת המידע המצוי בה,  הגורמיםאת 

שות אליו תוך הקמת מערך המאשר הפקת הנתונים והגדרת דרכי שמירתו והגבלת הנגי

 (.(23.6.2020) 22, פס' דענא מדינת ישראל נ' 19-08-63ם( -פל )י) "הרשאים לעיין בו.

 – יתר על המידה בזכויות הפרט חוק הסדר מאוזן שאינו פוגעמתקיים בם הא –שאלה המענה ל .63

מחייב כי כלל המרכיבים המהותיים ייקבעו בחוק. לא ניתן לדון באופן מושכל בתזכיר החוק 

יישמר למשך שנתיים או שמא יומיים וכך גם לגבי  "עין הנץ"מבלי שנקבע בו אם המידע במאגר 

 יתר השאלות שהמענה להן יינתן בשלב עתידי בתקנות. 

עין "להשאיר להסדרה עתידית בתקנות שאלות מהותיות הנוגעות למערכת במיוחד בלתי סביר  .64

המופעלת על ידי המשטרה מזה שנים רבות ועד שייקבעו התקנות במועד עתידי ובלתי  "הנץ

באופן בו נעשה שימוש במערכת כאמור  LPRמוגבל "תמשיך המשטרה לעשות שימוש במערכת 

 . (תזכיר 3סעיף  –הוראת המעבר ) עובר לקביעת התקנות"

, עדיין כללי הפעלת המערכת יכולים להיקבע בתקנותכי חלק מהעמדה, היינו מקבלים את גם לו  .65

ושבלעדיהם  ,ה הכוללכברור שמדובר בהסדרים מהותיים שמהווים נדבך חיוני בהסדר ההסמ

 מפרה את עקרון החוקיות.  "עין הנץ"המשך הפעלת מערכת 

לאופן שבו מסדירים את ההיבטים הללו יש מדובר בהיבטים מרכזיים להפעלת המערכת, ו .66

 השלכות על אותם היבטים מרכזיים ש"זכו" להיקבע בחקיקה.

במדינות מערביות מגלה, כי בניגוד  LPRבחינה של ההסדרים החוקיים שנוגעים לטכנולוגיית  .67

לתזכיר המוצע, חקיקה מסוג זה הינה מפורטת ומתייחסת לכלל ההיבטים הנוגעים להפעלת 

המערכת ובכלל זה: העילות המדויקות להפעלת המערכת; משך הזמן לשמירת המידע; תנאים 

ונת הלוחית, (; המידע הספציפי שרשאית המערכת לאסוף )תמ)דוגמת צו שיפוטי לשימוש במידע

תמונת הרכב וכו'(; קריטריונים לקביעת מיקום המצלמות; הבחנה בעילות המתירות שימוש 

 במצלמות זמניות לעומת קבועות ועוד. 

כך, לדוגמה, החוק הצרפתי קובע, כי במאגר המידע יישמרו אך ורק פרטי הרכבים שהעלו  .68

. ימים 8יימחקו בתוך ם התאמה ביחס לרשימת הרכבים המבוקשים ואילו פרטי יתר הרכבי

https://www.nevo.co.il/psika_html/taabura/ST-19-08-63-44.htm
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)בלשון התזכיר "מצלמה  מצלמות זמניותהפעלה של בנוסף החוק מבחין בין העילות המתירות 

מצלמות קבועות. עוד מסדיר החוק את בעלי הפעלה ששמתירות העילות לעומת  נפרשת"(

 החוק ההולנדי קובע כי המידע יימחק בתוך ארבעה 6התפקידים שרשאים לעשות שימוש במידע.

שבועות ממועד האיסוף שלו, הוא מציין בדיוק את המידע שניתן לאסוף באמצעות המערכת 

ותנאי ההסמכה של , צו של תובע ציבורי, לרבות ואת התנאים המתירים גישה למידע שנאסף

 7השוטרים בעלי גישה למידע.

ה תוך הותרת שאלות מהותיות להסדרלסיכום, הבאתו של הסדר חלקי בלבד לאישור הכנסת  .69

ללא כל הגבלה בזמן זה  "עין הנץ"מאוחרת בידי הרשות המבצעת והמשך הפעלת מערכת 

 משקפים התנהלות מקוממת ובלתי סבירה. 

ונקבעו לגביה נהלי הפעלה באישור  2013זאת במיוחד, כאשר מדובר במערכת שפועלת מאז  .70

ער את ולמצ –לא ברור מדוע ממשיכה המשטרה להסתיר את נהלי ההפעלה משרד המשפטים. 

אותם נהלים שמסדירים היבטים, שממילא אמורים להיקבע בתקנות. בדרך זהו גם יוכלו 

המשרד לביטחון על חברות וחברי הכנסת לקבל תמונה מלאה לגבי ההסדר שיתבקשו לאשר. 

 טוטורי שלם ומגובש. טציג בפני הכנסת הסדר סלהפנים 

                                                 
6 Code de la Securite Interieure, Art. L233-1-2 & Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement 

automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules 
7 Art. 126jj Wetboek van Strafvordering 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000025508276/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000025508276/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020665029/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020665029/

