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 עו"ד אריאל סיזל

 משרד לביטחון הפניםבהיועץ המשפטי )בפועל( 

 

 שלום רב,

 

 – )תיקון חדש[תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה ]נוסח הערות הסניגוריה הציבורית להנדון: 

 2021-מערכות צילום מיוחדות(, התשפ"א

הערות פרטניות  החוק שבנדון. תזכירלהעקרוניות הערותיה  מגישה בזאת אתהסניגוריה הציבורית 

 .ולשינויים בהתאם להתפתחויותספות יועלו בהמשך נו

ברשות הרבים תאפשר למשטרת ישראל לאסוף ולשמור  מיוחדותהלום ציההפעלת מערכות  .1

 באוכלוסייה, ללא כל חשד או זיקה לפעילות פלילית. שה וילדירב על אודות כל איש, אמידע 

נתוני  ו של האדם המצולם, והןהימצאותדוגמת מועד ומקום  –נתוני מעטפת הן מידע זה כולל 

 סממניו הביומטריים היחידאיים.הרגיש ביותר שישנו לאדם, בדמות המידע הפרטי  – תוכן

לספר לא רק היכן ומתי שהה, אלא אף מה היו מעשיו של כל של מערכות צילום אלה, ביכולתן 

וכיו"ב. וכל זאת, בלא  ה היו מחוות גופו, לאן הפנה מבטובעדשתן: עם מי נפגש, מ אדם שנתפס

ממצאים רבים בהרבה מיעדי  בהכרחמקיף שכזה, יניב  ידיעתו, הסכמתו או השתתפותו. ניטור

יפים באופן שיעמיק בהכרח את הפגיעה בפרטיותו ובכבודו של הפרט.  החקירה שלשמה נאספו,

האגודה לזכויות האזרח  3809/08בבג"ץ  ניש,בי בדימוס( ד'הנשיאה )לעניין זה דברי כב' 

 1:(28.05.2012ניתן ביום בישראל נ' משטרת ישראל )

"ברי, כי מעקב אחר אדם, גם אם הוא לצורך חקירה פלילית, יכול שיעלה 

פרטים אחרים, שידיעתם מהווה פגיעה בפרטיותו ובצנעת הפרט של האדם, 

וכיוצא באלה. בכל  כגון בעיות בריאותיות, הרגלי צריכה, העדפותיו המיניות,

אלה יש כדי לפגוע בפרטיות האדם מעצם היוודעם לאחר המקבל את הנתונים, 

הם שימוש ובוודאי יש בהם פוטנציאל לפגיעה בפרטיותו כאשר יכול שיעשה ב

לצרכי חקירה. כך הם הדברים גם ביחס לצדדים שלישיים עימם מנהל הפרט 

המעורב בעבירה קשר כלשהוא. בעתירתן מציירות העותרות תרחיש הדומה 

". גם אם לא נקבע כי כבר הגענו 1984למתואר בספרו של ג'ורג' אורוול "

יניהן של הידיעה כי ע -לתרחיש בלהות שכזה, אין ספק כי לתחושת המעקב 

השפעה  -רשויות החקירה פקוחות ויכולות לבחון כל אדם בכל מקום ובכל שעה 

 ."האדם, גם במרחב הפרטי "ממשמעת" על התנהלותו של

                                                           
 .7פסקה בשם,  1



 

 

ת מדרגה חסרת תקדים במרחב יהפעלת מערכות צילום מיוחדות אלה, תהווה עלילאור כל זאת,  .2

, הקבועים השונים הקיימים כיום ביחס לאמצעי הניטור כלפי הפרט, החוקהפעולה של רשויות 

)להלן: "חוק האזנות סתר"( ובחוק סדר הדין הפלילי  1979-בחוק האזנת סתר, תשל"ט

אמצעי ניטור שורת"(. )להלן: "חוק נתוני תק 2007 -נתוני תקשורת(, תשס"ח –)סמכויות אכיפה 

זכה לכינוי  הפת הקורונלפרק זמן תחום במסגרת המאבק במג שהופעל נוסף של רשויות המדינה

הוא נראה כי  ואולםרב הנסתר על הגלוי,  אמצעי מעקב זהאמנם, בעניינו של  2"כלי השב"כ".

לאוכלוסייה  בכך שעינו הפקוחה מגעת במיוחד למערכות הצילום המיוחדות שלפנינו,דומה 

 . זיקה או חשד לפליליםכל כולה, ללא 

אינם מופנים כלפי  בחוק האזנות סתר ובחוק נתוני תקשורת הקבועים הניטוראמצעי  .3

הכללית ואינם פועלים באורח אוטומטי, אלא מצריכים יוזמת מעקב פרואקטיבית האוכלוסייה 

, למעט וחשוב מכך, דורשים אישור בצו שיפוטי, בהקשרו של חשד קונקרטי כלפי אדם מסוים

הצילום  מערכותזה, ובהנחה שלא כל  כל-חובקלנוכח ניטור . במקרים דחופים וחמורים

מפני החשיפה באופן מלא לאדם הפרטי כל יכולת להתגונן בבירור, לא נותרת  יסומנו המיוחדות

ונה מהאפשרויות גם זאת, בש .בביתו מוחלטתיוחדות, לבד מהסתגרות למערכות הצילום המ

מערכות הצילום מרחיקות לכת בהיקף ובריבוי . בשגרה הקיימים הניטור העומדות לו נוכח כלי

יטור המוסדרים אמצעי הנסוגי המידע שהן אוספות ושומרות, ביחס לארגז הכלים הקיים: 

חודרות לסוד שיחו  האזנות סתר, אוספים נתוני מעטפת בלבד על הפרט בחוק נתוני תקשורת

 , מנגד,ילום המיוחדותמערכות הצ ואילו ספות מידע תוכני לצד נתוני מעטפת;של הפרט, ואו

על אנשים  ,חזותי וביומטרי מקיף מאד, מידע תוכניומשולב של נתוני מעטפת  תאפשרנה איסוף

במבט כולל, אם ניתן דעתנו  .צדיק זאת, מבלי שעשו דבר לה, במרחב הציבוריוטף ונשים

הן במישור הכמותי שיגרמו אמצעי הניטור השונים,  היסוד החוקתיותלפגיעות השונות בזכויות 

, והן במישור יו של הפרט לעלות ברשתם(י)וסיכו במרחב הציבורי םפרישתומשך מצד היקף  –

מערכות אנו סבורים כי , וף, הזיהוי, השמירה והעיבוד שלהןמצד יכולות האיס –האיכותי 

של פגיעה בזכויות היסוד החוקתיות של  ביותר הגבוההצילום המיוחדות ממוקמות ברף 

 .הפרט

פסיקת בית התעצבה בכיום  הניטור הקיימים מתכונת ההפעלה הנוהגת בכליכי  נבקש להזכיר .4

 מצא לנכוןמשכך ו ,רה בזכויות היסוד החוקתיותשהזהיר מפני פגיעה יתהמשפט הגבוה לצדק, 

האגודה  3809/08בג"ץ לצמצם את חירות הרשויות לבלוש אחר אנשים פרטיים. כך למשל, ב

)להלן: "בג"ץ נתוני  (28.05.2012 יתן ביום)נ בישראל נ' משטרת ישראללזכויות האזרח 

, כך שתותר על דרך הצמצום התווה בג"ץ מפורשות את הפרשנות הראויה לחוק תקשורת"(,

במקרים בהם הדבר נדרש לצורך ממוקד וקונקרטי, בצו בית משפט ורק "רק קבלת נתונים 

זאת, להבדיל נו של חשוד או קורבן ספציפיים. כדוגמת חקירה הנסובה על אירוע ממוקד בעניי

רק במקרים  3."משימוש בהסדרי החוק למטרות כלליות של גילוי עבריינים ומניעת פשע

נהלי יהיתר מ מתן יתאפשר, אילוצים קשים במיוחדשל הצלת חיים או קיצוניים, בנסיבות 

                                                           
 ( )להלן: "בג"ץ כלי השב"כ"(.01.03.2021 )ניתן ביום האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת 6732/20בג"ץ  2
 יניש.סק דינה של כב' הנשיאה בדימוס, ד' בלפ 42פסקה בשם,  3



 

 

 שנוצר ונועד לאסוף נתוניםאם לעניין כלי במלים אחרות, . שיפוטי צו , בלאלאיסוף הנתונים

אך ורק על אנשים הנחשדים בפלילים, הזהיר בג"ץ מפני הפגיעה בזכויות וצמצם  נקודתיים

רב יותר בעניין מערכות הצילום שלפנינו, שנועדו לאסוף מידע פרטי  –את השימוש המותר בו 

 .על אחת כמה וכמה –על כל חבר וחברה באוכלוסייה ורגיש יותר 

נוספת ניתן לראות בפסיקת בג"ץ לעניין השימוש ב"כלי השב"כ" לטובת המאבק  דוגמה

במהלך גליה הראשונים של מגפת הקורונה, ביקשה הממשלה בהתפשטות נגיף הקורונה. 

כלי השב"כ" לצורך איתור נדבקים "להסמיך את שירות הביטחון הכללי לעשות שימוש ב

סיוע במאמץ לצמצום התפשטות האפידמיולוגיות בהקדם ופוטנציאליים, ייעול החקירות 

מחודש, ולנוכח פומבי בלא דיון  שימוש בכלי זהוארך השהלאחר  מקץ כמה חודשים, .הנגיף

חומרת הפגיעה בזכויות הגלומה במעקב שיטתי של רשויות החוק אחרי האוכלוסייה האזרחית 

חברה אזרחית נוספים לבג"ץ בבקשה בכללותה, עתרו האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגוני 

. בג"ץ דן בעתירה במותב משובע ופסק מפי וחוקתיות-שיורה על בטלות החוק מחמת אי

אינו  כ להפעלת הכלי אינו מידתי, ומשכךההיתר הגורף שניתן בידי השב"הנשיאה חיות, כי 

ר הרשאת המעקב הגורפת שניתנה לשב"כ תצומצם משמעותית, כך שיותחוקתי. נקבע כי 

, אך ורק במקרים של חולים מאומתים שסירבו לשתף פעולה על בסיס נקודתי בלבדהשימוש בו 

עמית היטיב לעמוד בחוות דעתו על סכנה נוספת י' השופט כב'  4בחקירה האפידמיולוגית.

הנשקפת מהשימוש הנרחב בכלי, בהתייחסו לסכנת ה"התמכרות" הגלומה בשימוש באמצעים 

 ,להרחיב את השימוש בהם עוד ועוד שכוחם הרב מפתה את האוחז בהםקונבנציונליים, -בלתי

חיות מצאה א' הנשיאה כב' גם  5.התמכרת" –שכחת המחיר שבצדם: "פעם השתמשת לעד 

"השימוש בכלים אשר פותחו  6:בן מאירבעניין  שמעהשנ האזהרה לנכון לחזור בסיום דבריה על

במטרה להילחם בגורמים עוינים והפנייתם כלפי אזרחי ותושבי המדינה שאינם מבקשים להרע 

  7."שינה מעיניו של כל שוחר דמוקרטיהלה, הוא מהלך העשוי להדיר 

מקרב ורבות , אם במצב חירום עולמי, שהעמיד בסכנה את חייהם של רבים אף כאן

את  לצמצםוהחוקתיות לבצר את סכר ההגנה על זכויות היסוד האוכלוסייה, מצא בג"ץ לנכון 

לעשות כן בנוגע  ראויקל וחומר ש –אזרחי המדינה בכלי הניטור שהופעל  זמניהיקף השימוש ה

 . השוטפת בשגרהלהפעלה שיטתית  המיועדותמערכות הצילום המיוחדות, ל

מסוגן של משוכללות  ניטורהפעלה שיטתית של מערכות ש, אם כן, הסניגוריה הציבורית סבורה .5

ממוקמת ברף הגבוה ביותר של כלפי האוכלוסייה כולה, הנ"ל  מערכות הצילום המיוחדות

שאלות חוקתיות  מעוררתתזכיר הנוכחי היא אף הבהקשר של ו, הפגיעה בזכויות הפרט

  .מהמעלה הראשונה

עליונה להסדרתה של חשיבות  לשיטתנו נודעתשתופעלנה מערכות כאלה, ככל בשלב השני, 

   של איזונים ובלמים להפעלתן.ומפורטת זהירה  ,מערכת מוקפדת

                                                           
 בג"ץ כלי השב"כ. 4
 עמית.  י' השופטכב' לפסק דינו של  2-4פסקאות בשם,  5
 "(.בן מאיר( )להלן: "עניין 26.4.2020 )ניתן ביום בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20בג"ץ  6
 .38פסקה בשם,  7



 

 

  תיקונים מוצעים במישור המבני

 –היסוד החוקתיות לליבת זכויות של המערכות המיוחדות דיתיהמי ןגיעתנלאור בהמשך לאמור ו

להשמיע שתי  נבקש – שוויוןהזכות לוחופש התנועה הזכות להזכות לפרטיות, הזכות לכבוד,  ובהן,

הצעותינו עקבותיהן, וב , החקיקתיים שננקטו בתזכיר החוקמבניות הנוגעות למנגנונים השגות 

 :במישור המבני לתיקון

הסניגוריה הציבורית סבורה  – בחוק עצמאימערכות הצילום המיוחדות  ן שלהפעלתהסדרת  .6

ולא במסגרת  ,בחוק נפרד וייעודישראוי להסדיר את הפעלתן של מערכות הצילום המיוחדות 

טכנולוגיות הת מערכוהסדרתן של הגישה זו עולה בקנה אחד עם . תיקון לפקודת המשטרה

רשויות של  בשיטות ודרכי הפעולהים משמעותיים בישרו שינויכאמור לעיל קודמות שה

  חוק האזנת סתר וחוק נתוני תקשורת. :בחוקים עצמאיים האכיפה

הפעיל את "כלי השב"כ" כלפי האוכלוסייה הכללית, לטובת הסמכת השב"כ לבאופן מקביל,  .7

כי  נקבע ,שם .בן מאירעד לפסיקת בג"ץ בעניין  פשטה ולבשה צורההמאבק בהתפשטות הנגיף, 

מערך  הסכנות הגלומות בו, וניתנה הוראה להסדיר אתאת אין בזמניות השימוש בכלי כדי לאיין 

בחקיקה ראשית. החוק, שנחקק כהוראת שעה, נכנס לתוקפו ביום הזה מקיף הניטור ה

בחוק זה נקבעו מספר אמצעי בקרה, שנועדו למתן את פגיעתו בזכויות הפרט. כך,  8..202021.7

כת השב"כ לעשות שימוש בכלי בין היתר, נקבע כי בכל פעימה תורשה הממשלה להכריז על הסמ

יום, וכי כל הכרזה שכזו תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  21לפרק זמן של עד 

 )שתוסמך לקצר את התקופה או אף לבטלה כליל(.

מעטה  ,באופן תקדימי ,למעשה תמערך נרחב של מצלמות מיוחדות ברחבי הארץ פורש הפעלת .8

. ההבולשת של המשטר בכל רגע להילכד בעינה עלוליםכל איש אישה וטף, ששל חשד על 

 אינה גבוהה , שפגיעתםהקיימים שהוסדרו אמצעי הניטורכשם  הסניגוריה הציבורית תציע כי

 ,ח קל וחומרומכ ,ראוי, בחוקים ייעודיים ,הנדונותצילום המפגיעתן של מערכות  בחומרתה

  ק עצמאי.בחוהנדונות מערכות הלהסדיר את הפעלתן של 

– למאפייניה הייחודיים, בהתאם כל מערכת צילום מיוחדת על ידי הכנסת הסדרתאישור  .9

מנגנון "באמצעות  הסניגוריה הציבורית מתנגדת להסדרת מערכות הצילום הייחודיות השונות

 ר טעמים: , ממספ"התוספת

בעלי מאפיינים  נבדליםאמצעים סל", כורכת יחד "מנגנון ראשית, התוספת, בהיותה  .א

בזכויות הפרט. כבר בנוסחה הנוכחי, מכילה  שונותלפגיעות ות שונים, המעוררים חשש

 LPR-התוספת שתי מערכות צילום הנבדלות האחת מרעותה עד מאד. מערכת ה

והצלבתם עם  עות איסוף נתוני מעטפת על מיקומםבאמצ כלי רכבמוכוונת לניטור 

נאספים בה במאגר, מערכת זו שומרת את הנתונים ה רשימה של כלי רכב "מבוקשים".

, ויש קשה מאדפגיעתה בזכויות הפרט המוחזק בידי המשטרה ונגיש לחוקריה. 

 מערכות הצילום .להסדרתה המוקפדת בתוך משטר האכיפה הקייםחשיבות גבוהה 

                                                           
חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש  8

 .2020-בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, תש"ף



 

 

ונשים  לניטור אנשיםבמובהק ובמישרין מיועדות  , המאפשרות זיהוי פנים,המיוחדות

, על אודותיהם ניתוכמידע ונתוני מעטפת  מקיף של באמצעות איסוףב הציבורי, במרח

הפעלה כזו של . , ושמירתם במאגר משטרתירגיש מאין כמוהומידע ביומטרי  לרבות

פגיעה חמורה בזכויות העולה כדי כוחה העודף של המדינה כלפי אזרחיה ותושביה, 

לשיטתנו ברף הגבוה ביותר של סולם ממוקמות היסוד החוקתיות של רבים כל כך, 

הסניגוריה הציבורית סבורה שאין להסכין עם בזכויות הפרט. לאור זאת,  הפגיעה

, ושכל כוונה להפעילן השימוש במערכות אלה במתכונת הנוכחית שהוצגה בתזכיר

 . איזונים ובלמיםשל מערך  הסדרה זהירה והדוקה אף יותרמחייבת 

הבאות יבשרו פיתוחים טכנולוגיים רבים שיאפשרו  יתרה מזאת, יש לשער שהשנים

איסוף נתונים מסוגים שונים, כך שרשימת המערכות המיוחדות שיונחו לפתחה של 

 רגישים אלה יש להיזהר כי בהקשרים ,משטרת ישראל תוסיף ותתארך. אנו סבורים

ית ולהקפיד לתפור לכל אמצעי איסוף חדשני חליפה הסדרתמין בשאינו מינו,  מעירוב

 הייחודיים.למאפייניו  בהתאם בקרותשתעצב מערכת בהוראת חוק מפורשת, 

של אותה מערכת מיוחדת,  שונות פונקציותאף לעתים כי סבורים  מאותם הטעמים אנו

, ולהסדרה מפורשת בנפרד נבדליםלהתייחסות כאמצעים טכנולוגיים תהיינה  ויותרא

, נציע כי לתזכיר א10המנויה בסעיף אלה מאלה. כך למשל, באשר להגדרת ה"שימוש" 

החומרים שנבנה  לא הרי שימוש במערכות המיוחדות בזמן אמת, כהרי שימוש במאגר

 ות:עהתר למיטב הבנתנו, שימוש בזמן אמת מבוסס על מנגנון .באמצעותן בדיעבד

)להלן: "הרשימה  מסומניםהמשטרה מזינה למערכת רשימה של אנשים או כלי רכב 

המערכת סורקת באופן אוטומטי את כלל החומרים הנאספים בזמן אמת , המסומנת"(

ה. משכך, עמסומנת 'מקפיצה' התרמכלל מצלמותיה, ובכל איתור של פרט מהרשימה ה

וודאות מידה גבוהה של כלילתו של אדם או כלי רכב ברשימה המסומנת תביא ב

לנה סמכויות . מטבע הדברים, לעיתים קרובות תופעלהפעלת סמכויות אכיפה כלפיו

 –לזיהוי לוחיות רישוי  כך למשל, כאשר מדובר במערכות. האכיפה כלפי חפים מפשע

ה כאמור תביא להפעלת סמכויות אכיפה גם כלפי מי שאין ביחס אליהם עהזנת התר

הספרות  –חשד כלשהו, הנוהגים ברכב שלגבי בעליו הוזנה התרעה. יתרה מכך 

 של טעויות זיהוי של מערכות אוטומטיותהמקצועית הצביעה על שיעור לא מבוטל 

וגם במקרים אלו סמכויות אכיפה תופעלנה כלפי אנשים שאין לגביהם חשד  9,אלו

אוטומציה שיטתית זו של פעולות חיפוש, מעקב ובילוש מעוררת חשש כבד . כלשהו

חשיבות יתרה  להכללת יתר של אנשים וכלי רכב ברשימה המסומנת ומשמיעה

לגבי אמצעי  יםדין הנוהגסדרי הל בהתאם ,זואי הסף להיכללות ברשימה תנ הסדרתל

יש לקבוע בחוק חובה  כי , הסניגוריה הציבורית סבורהבין היתר. הניטור הקיימים

                                                           
Waldman, " The proliferation -Angel Diaz and Rachel Levinson, ראו: ALPRלעניין טעויות זיהוי במערכות  9

of ALPR technology raises serious civil rights and civil liberties concerns. Courts, lawmakers, and 
-work/research-https://www.brennancenter.org/ourtechnology vendors must take action " (2020), 
.recommendations-policy-and-status-legal-readers-plate-license-reports/automatic לעניין טעויות והטיות .

 Andrew Guthrie Ferguson, Facial Recognition and the Fourthומטיות לזיהוי פנים, ראו: במערכות אוט
Amendment, 105 MINN. L. REV. 1105 1164-1188 (2021.) 

https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/automatic-license-plate-readers-legal-status-and-policy-recommendations
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/automatic-license-plate-readers-legal-status-and-policy-recommendations


 

 

תוך  10,רשימה המסומנתהכללת כלי רכב או אדם בלקבלת צו בית משפט מחוזי לצורך 

דחופים חמורים ו, במקרים שיפוטי בלא צו נהליימצר לקבלת היתר פתח  ו שלהותרת

להצדקת השימוש במערכת,  רף ראייתי גבוהבנוסף, מוצע לקבוע בחוק  .שיוגדרו

במקרה של חשד לביצועה בדמות סיווג העבירה, כך שיותר להפעיל את אמצעי הניטור 

. מעבר להסדרה הייעודית, יש להבטיח כי הפעלת אמצעי של עבירה מסוג פשע בלבד

הקבועות בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( הכלליות דרישות הניטור עומדת ב

סדר הדין הפלילי )סמכויות  )להלן: "הפסד"פ"( ובחוק 1969-]נוסח חדש[, תשכ"ט

. כך למשל, יש לוודא כי )להלן: "חוק המעצרים"( 1996 -מעצרים(, תשנ"ו – אכיפה

ים יסוד ה"זה מקרוב", רק במקרים בהם מתקי כדין,סמכויות מעצר וחיפוש תופעלנה 

  11המאפשר הפעלת סמכויות אכיפה ללא קבלת צו בית משפט.

ידי בזה מכבר מאגר הקיים שליפת נתונים ממבוסס על שימוש בדיעבד, מאידך גיסא, 

נבקש , של שימוש זה בטרם ניכנס בעובי הקורה. ומשכך, נגיש לחוקריה המשטרה

להזכיר בקול צלול, כי עצם הקמתו של מאגר נתונים, המכיל מידע פרטי וביומטרי 

רגיש על חברי הציבור כולו, בלא הסכמתם מדעת )ולרוב, אף בלא ידיעתם(, והפקדתו 

פגיעה אינה מובנת מאליה כלל. פעולה כזו, העלולה כשלעצמה להוות  –בידי המשטרה 

של כלל חברי האוכלוסייה, מקימה סכנה אנושה  חמורה בזכויותיהם היסודיות ביותר

  12)בין בשוגג, בין במזיד( וראויה לדיון ציבורי מעמיק. במידע לשימוש לרעה

על ההבחנה המכרעת שבין בעלות על  לעמודסבורים כי חשוב עוד אנו בשלב השני, 

עצם העובדה שהמידע הפרטי נתון מאגר נתונים, לבין היתר גישה למידע האגור בו. 

לגשת אל היתר נקודתי החובה לקבל במאגר משטרתי אינה מאיינת לשיטתנו את 

, בדומה לדין המעוגן במענה לצורך מסוים וקונקרטי המאגר ולשלוף ממנו מידע רגיש

בסד הזמנים  הכבול , שאינהת חיפוש ושליפה בדיעבדפעולבחוק נתוני תקשורת. 

הסדרת עילות ותנאים לשליפת נתונים, לרבות ל מקימה צורךדית, הדוחק של פעולה מי

תנאים הקבועים בחוק לעניין עילות וללמעבר חיוב קבלת צו בית משפט לצורך ביצועה. 

אנו סבורים שיש לתת את הדעת לעובדה שמאגר , קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע

)ביומטרי וחזותי(, הראוי ווצר בידי המשטרה, יכיל גם מידע תוכני יהמידע החדש שי

 להסדרה ייעודית.

שני כלים נפרדים הנותנים מענה מהווים, אם כן,  , בזמן אמת ובדיעבד,שימושים אלה

 ראויים ,משכךבזכויות. לפגיעות שונות לצרכים אכיפתיים שונים, ומקימים חששות 

 .להסדרה מפורשת בנפרד הם

ב סיפא לתזכיר, אנו סבורים 10סעיף אמור ב, ובהתייחס לבהמשך לאמור לעילשנית,  .ב

כוחן לשנות את משטר האכיפה שב ,אילו טכנולוגיות חדשניותבשאלה  ההכרעהכי 

                                                           
 )א( לחוק האזנת סתר.6בהקבלה לס'  10
 ( לחסד"פ.1)25ס'  11
האגודה לזכויות האזרח  8070/98גרוניס לפני קרוב לשני עשורים, בבג"ץ א'  )כתוארו אז( השופט כב' היטיב לבטא זאת 12

(, בהידרשו לאותו "חשש מפני כוחה העודף של המדינה, שתרכז בידיה מידע 2004) 842( 4, נח)בישראל נ' משרד הפנים
 .רב לגבי אזרחים ותושבים ותעשה שימוש לרעה באותו מידע"



 

 

נהלית יבהחלטה מאינה ראויה להתקבל  בחקיקה ויהפכו מבצעיות יתקבלוהקיים, 

אמצעי בילוש . הפעלה משטרתית של כי אם בחקיקה ראשית בלבד ,פנימית על ידי שר

 על אחת כמה וכמה כאלה האוספים באורח אוטומטי ושיטתי –כלפי כלל האוכלוסייה 

ראויה ו'הסדר ראשוני'  עולה לכדי –חיפוש -בני, ושומרים אותו במאגרים מידע פרטי

, תוך מתן מקום לשיח על ידי הכנסת ושקוף להיבחן ולהתקבל בהליך חקיקה מלא

  13.בנושאממשי ציבורי 

, כי רשימת מערכות הצילום הסניגוריה הציבוריתמטעמים אלה, סבורה עוד  .ג

 ראויה להתפרסם ברשומות, המיוחדות שתופעלנה בשגרה כלפי כלל האוכלוסייה

 ולעמוד  לביקורת ציבורית.

 

  מרכזיות במישור הפרטני הערות

מטבע הדברים, לעתים קרובות מרוכזים מאמצי שיטור ואכיפה באזורים מסוימים  – ד10סעיף  .10

הפעלת אמצעי אכיפה כתוצאה משימוש רות הגבוהה להיישוב השונים. בשל הסבי מקומותשל 

ממערכות הצילום המיוחדות כאמור לעיל, ומתוך חשש להעצמת הסכנה לשיטור יתר כלפי 

ת באזורים אלה, תציע הסניגוריה הציבורית לקבוע רוקבוצות מסוימות באוכלוסייה, המתגור

כי בנוסף  בהוראת דין מגבלה מרחבית מכסימלית לכל יחידת מנוטרת. במלים אחרות, מוצע

ה של כל מערכת צילום מיוחדת על ידי קצין מוסמך, תיקבענה בחוק תלאישור הצבתה והפעל

את המרחב המכסימלי שיותר , שתגבלנה מערכות צילום בסדר עוקבשל  הצבתןהוראות לעניין 

ן צירתלמנוע את י. זאת, על מנת מיוחדות לכיסוי רציף באמצעות מקבץ יחיד של מערכות צילום

, ועל מנת לצמצם את הפגיעה בשוויון רחבות של שטח מנוטר במרחב הציבורימובלעות  של

ם וריבאז הציבורכלפי  שיופעלומשמעותיים  מעקב ואכיפההעלולה להיגרם כתוצאה מפערי 

כפר של אוכלוסיית מיעוטים כך למשל, ניתן לחשוש ממצב בו ינוטר  .יישוב שונים שונים.

 םפעילותשימפה את מאגר מידע  תגבש בידי רשויות האכיפהכך שי ,במצלמות לזיהוי פנים

 אופן.אותו הרו בטים וכפרים מבוססים כלכלית לא ינוהמלאה של תושבי הכפר, בעוד תושבי ער

ייחודן האיכותי של מערכות הצילום המיוחדות,  עוד לפניכי  עוד הציבורית תציעהסניגוריה 

המגולם ביכולות העיבוד והזיהוי שלהן, יש לתת את הדעת גם לשינוי שעצם פרישתן השיטתית 

תחולל במשטר האכיפה הקיים. בכלל זה, למספר מערכות הצילום הצפויות להיכנס לשימוש, 

יכולותיהן עוד לפני הדיון בפח האחסון שלהן. מבחינה זו, לאופן פעולתן האוטומטי ולנ

"הכמות עושה איכות". רישות מובנה של אזורים מהמרחב הציבורי במצלמות המיוחדות, 

המתעדות מאליהן את כל העוברים והשבים, אף בלא יכולות עיבוד או זיהוי ביומטרי, כרוך 

 .כשלעצמו בפגיעה ממשית בזכויותיהם

שהסדרת השימוש במידע שנאגר ממערכות הצילום  אנו סבוריםכאמור לעיל,  – ו10סעיף  .11

המיוחדות ראוי להיעשות בחקיקה ראשית, בכפוף להוראות סדרי הדין לעניין הפעלת סמכויות 

אכיפה, ולא בנוהלי משטרה. בהקשר זה מצאנו לשוב ולעמוד על חשיבותה של ביקורת שיפוטית 

                                                           
 .28פסקה בחיות בבג"ץ כלי השב"כ, א' ראו לעניין זה דברי כב' הנשיאה  13



 

 

שנדון לפנינו, הפוגעות בליבת זכויות האדם של אנשים  על פעולות אכיפה חודרניות מהסוג

ונשים, מבלי ידיעתם. לעניין זה יוזכר, כי בבג"ץ נתוני תקשורת קבע בית המשפט העליון ש"דרך 

 נהליימסלול מישנו אמנם נתוני תקשורת של אדם מחייבת קבלת צו בית משפט.  לקבלתהמלך" 

, בהם נעור צורך שאינו דחופים וחמורים בלבדמקרים ב אך זה יתאפשר, המאפשר מעקב ללא צו

או לשם הצלת חיי  ,סובל דיחוי לקבל נתונים לשם מניעת עבירה מסוג פשע או גילוי מבצעה

בג"ץ הוסיף עוד וקבע שעצם מידתיותו )וכתוצאה מכך חוקתיותו( של חוק נתוני  14אדם.

להוסיף דרישה מקבילה הסניגוריה הציבורית מציעה . וז תשיפוטי ביקורתתקשורת, קשורה ב

לקבלת צו בית משפט לשליפת נתונים ממאגר המידע שנאגר ממערכות הצילום המיוחדות, תוך 

 נהלי להיתר בלא צו, במקרים דחופים וחמורים.יהותרת פתח מ

לצמצם את מטרות השימוש במידע שנאגר ממערכות  מוצע – )א(ו10 משנה סעיף .א

ג 10בסעיף  ותהמנוי, הןשלתכליות ההצבה וההפעלה הצילום המיוחדות, כך שיושוו ל

נבקש להשיג על הרחבת השימוש במידע אגור לצורך גילוי  , בין היתר,הלדוגמלתזכיר. 

איסוף מידע תוכני  מתיר כי חוק האזנת סתר ,יוזכר((. 2ו)א()10עבירות מסוג עוון )ס' 

בלבד, וגם זאת, רק בצו פשע מסוג חקירה או מניעה של עבירות גילוי,  על אדם לצורכי

לאחר שנשקלה הפגיעה בפרטיות שתיגרם , ורק נשיא )או סגן נשיא( בית משפט מחוזי

כויות הכרוכה בהפעלת מערכות הצילום לשיטתנו, כאמור, הפגיעה בז 15.לאותו האדם

המיוחדות מדורגת ברף הגבוה ביותר, ולפיכך ראויה למערך איזונים ובלמים שאינו 

 ם באמצעי הניטור הקיימים.נופל מאלה הקיימי

לאור רגישותו הגבוהה של המידע הפרטי שייאגר במאגר,  –)ד( -ו)ג(10סעיפי משנה  .ב

הטיפול במידע שייאגר  סדרילנכון לחזור על הערתנו שלעיל, ולהציע שכל אנו מוצאים 

איסוף, שמירה, תחזוקה, מחיקה, ביעור וכיו"ב, יוסדרו בחקיקה ראשית ולא  –

לכל פעולה בחוק סבורים כי ראוי יהיה לקבוע חובת תיעוד אנו  בנהלים. בנוסף, 

)ב( סיפא לחוק נתוני תקשורת 7שתיעשה בנתוני המאגר, בדומה לזו הקבועה בסעיף 

בוצעות במאגר נתוני זיהוי "פעולות המ יין מאגר נתוני הזיהוי )תקשורת(:לענ

  ."יתועדו באופן שיאפשר פיקוח ובקרה)תקשורת( 

תזכיר חוק זה עוסק במערכות צילום מיוחדות, אך גם מערכות צילום נוספות בהן  – ז10סעיף  .12

המשטרה עושה שימוש כעת, או עשויה לעשות שימוש בעתיד, מעוררות סוגיות ייחודיות, חלקן 

בהתייחסותנו זו וחלקן רחבות יותר. מטעם זה, סברנו כי אין זה ראוי חופפות לאלו המוזכרות 

להסדיר במסגרת חוק זה, באופן עקיף, את השימוש ביתר מערכות הצילום. אלו צריכות יהיו 

 להיעשות באופן פרטני, בהליך חקיקה נפרד ומוסדר.

השורה ארוכה של הגופים הציבוריים המנויים בסעיף, הנושאים במאפיינים,  לנוכח –ח 10סעיף  .13

להסדיר את העברת המידע הפרטי שנאסף במאגרי  מוצעתפקידים ויעדי פעולה שונים, 

בנוסף, גם בהקשר זה,  המשטרה במברשת דקה, בהתאם לצרכיו ומאפייניו של כל גוף וגוף.

פריט מידע מהמאגר, בדומה לזו הקבועה בסעיף  להוסיף חובת תיעוד לפעולת העברה של מוצע

                                                           
 .38בג"ץ נתוני תקשורת, פסקה  14
 )א( לחוק האזנת סתר.6סעיף  15



 

 

)א( סיפא לחוק נתוני תקשורת לעניין מאגר נתוני הזיהוי )תקשורת(: "קבלת מידע לפי סעיף 8

זה תתועד אצל הרשות החוקרת האחרת באופן שיאפשר פיקוח ובקרה, לרבות באופן שיבטיח 

 ."למאגר האמורמהרשות החוקרת האחרת זיהוי ותיעוד גישתם של מורשי הגישה 

בנוסף להוראות הדין המסדירות את איסוף ושמירת המידע שנאגר ממערכות  –ט 10סעיף  .14

על  חובת גילוי אקטיבית הסניגוריה הציבורית מציעה לקבוע בחוקהצילום המיוחדות, 

כך בהליכים פליליים.  אלהלעניין השימוש בחומרים המשטרה )ויתר הרשויות החוקרות( 

שיפוטית על תקינות וחוקיות הפעלת סמכויות האכיפה, כתוצאה מהשימוש תתאפשר ביקורת 

י המשפט מספר במערכות. בחינת המצב בשטח מלמדת כי בעת האחרונה הובאו בפני בת

פרטי השימוש במערכת "עין  עלסות כבלבד שהמשטרה ניסתה ל ולא ז כי ,מקרים, מהם עולה

ומבית המשפט את עצם השימוש במערכת סות ולהסתיר מההגנה כהנץ", אלא נעשה ניסיון ל

 :כאשר במקרים אלו אף נעשה בה שימוש שלא כדין – "עין הנץ"

, בוצע חיפוש ברכבו של מדינת ישראל נ' קקון 18321-12-19אביב( -בת"פ )שלום תל .א

)כאמור לעיל, מידע זה הוסתר מההגנה  הנאשם בעקבות התרעה של מערכת "עין הנץ"

במסגרת עתירה לגילוי ראיה שהוגשה על ידי הסניגור, התברר כי רק . ומבית המשפט(

החיפוש ברכב,  שהתבצעההתרעה התבססה על מידע שהתקבל במערכת כחודש לפני 

ביצוע חיפוש בלא קבלת צו  המאפשרתבאופן שלא קיים את דרישת ה"זה מקרוב" 

 מבית משפט.

, בוצע חיפוש ברכבו של מדינת ישראל נ' ויצמן 6356-09-19אביב( -בת"פ )שלום תל .ב

)גם  התרעה של מערכת "עין הנץ", בשל היותו "דרוש לחקירה" בעקבותהנאשם 

. במקרה זה, לא במקרה זה, עצם השימוש במערכת הוסתר מההגנה ומבית המשפט(

רשימה המסומנת הנאשם ב ו שלהוצגו בפני בית המשפט ראיות כלשהן לסיבת הכללת

סביר אשר הצדיק את  חשד כי לא התקיים המשפטשל המערכת. לאור זאת, קבע בית 

 הורה על זיכוי הנאשם.והחיפוש, 

)נבו,   וינרב נ' משטרת ישראל 12418-01-19בת"ק )תביעות קטנות ראשון לציון(  .ג

(, פסק בית המשפט פיצוי לתובע שעוכב בעקבות התרעה של מערכת "עין 21.4.2019

כחודש הנץ", שהוזנה בשים לב לכך שהתובע נדרש להעיד בבית משפט בתיק פלילי 

 לאחר מכן.

מערכת השימוש ב משטרת ישראל להסוות אתניסתה  הראשונים שלעיל,מקרים השני ב כאמור,

 בעקבותהמתוארים בוצעו החיפושים ש בטענהרים האלו נופך "תמים", ולשוות למק "עין הנץ"

 מערכת.ללא קשר לשימוש בלטו בחושיהם אגב פעילות שגרתית, קבשטח שהשוטרים רשמים 

לנוכח היקף ונפח המידע הפרטי שייאסף במערכת, עלול להתעורר חשש מפני ו, המשך לכךב .15

. ניטור בקנה מידה פליליות במהלך חקירותפרטי שיגיע לידי המשטרה, במידע  לרעהשימוש 

כזה עשוי בהסתברות גבוהה לחשוף נקודות פגיעות ותורפה בחייהם של אנשים רבים )בדמות 

פרקטיקות  נטייה מינית, מצב בריאותי, מצב כלכלי, קשרים עסקיים, קשרים רומנטיים,



 

 

חשיבות ממשית ליצירת  הנוגעות לחיי הדת ועוד כהנה וכהנה(. נוכח זאת, אנו סבורים כי ישנה

 מנגנון מידור שיגביל את חשיפת החוקרים למידע שאינו נוגע במישרין לעבירה הנחקרת.

)ז( לחוק האזנת סתר, 6)א( לחוק נתוני תקשורת, ובסעיף 14בדומה למנגנונים הקבועים בסעיף  .16

על כנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט של הול של המשטרה מפורט עתי לקבוע מנגנון דיווחנציע 

 . יישומו של חוק זה

לבסוף, אנו סבורים שיש לקבוע בחוק הוראות דין ייחודיות שתתאמנה את השימוש במערכות  .17

, בשים לב לרגישות היתרה שנודעת לשמירה על קטיניםה לאוכלוסייתהצילום המיוחדות 

 פרטיותם בהליכים פליליים. 

 

 בברכה,

       

________________     ________________ 
  ישי שרוןעו"ד        גיל שפיראעו"ד 

 חקיקה ומדיניות –מנהל תחום בכיר      מנהל המחלקה לייצוג אסירים

 הסניגוריה הציבורית הארצית    הסניגוריה הציבורית הארצית

 

 

________________ 

 עו"ד יגאל בלפור

 נהליימשפט מ – מנהל תחום בכיר

 הארציתהסניגוריה הציבורית 

 

 

 :העתק

 ציבורי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, עמית מרריגב' 

  


