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 לכבוד

 תנ"צ אילת אלישר
 היועצת המשפטית

 משטרת ישראל

 שלום רב, 

 ביטול מכרז פומבי לאספקת מאגר מידע לניתוח יוממות ומערכת לאיתור התקהלויות הנדון:

ריני לפנות אליך, בשם האגודה לזכויות האזרח בישראל ועמותת פרטיות ישראל, בדרישה לבטל ה .1

"לאספקת מאגר מידע לניתוח יוממות ומערכת לאיתור  191/2020לאלתר את הליכי מכרז מס' 

 "(. כמו כן, אבקשך להקפיא את הליכי המכרז עד לבירור טענותינו.המכרז" –התקהלויות" )להלן 

לנתוני המיקום  רציפה ובזמן אמתכי המכרז מגלה כי המשטרה מבקשת לקבל גישה עיון במסמ .2

(, הן לצרכי משטרה 2למכרז, עמ'  1.9.1"הנצבר ממכשירי הסלולר של השוהים במדינת ישראל" )סעיף 

 כלליים שנוגעים לתנועת אנשים ופריסת כוחותיה והן לצרכי איתור התקהלויות.

צרכים אלה, ובמיוחד כשהוא נעשה בזמן אמת, מהווה פגיעה קשה שימוש המשטרה באיכון סלולרי ל .3

בזכויות החוקתיות לחירות ולפרטיות. איתור התקהלויות על בסיס נתוני מיקום סלולאריים פוגע 

באופן לא מידתי גם בזכות לחופש ביטוי, להתאגדות ולחירות ההפגנה ויש בו להטיל מורא על אזרחים 

 מביצוע פעילות לגיטימית. 

פגיעה בזכויות וחירויות אלו מחייבת הסמכה מפורשת בחוק, ולא ניתן להסתמך על סמכויותיה  .4

 הכלליות של המשטרה. בהיעדר הסמכה מפורשת, מדובר במכרז לא חוקי שדינו להתבטל.  

 פגיעה מובנית בפרטיות –איסוף ועיבוד נתוני המיקום 

פר מקורות, ובכלל זה חברות סלולר, ל פי תנאי המכרז, המציע אמור לספק למשטרה מידע ממסע .5

 37שיעבירו לידיו את נתוני המיקום של המנויים שלו בכל רגע נתון )"מקורות מידע" בנספח ג', עמ' 

הדרישה של המשטרה לקבל נתונים בזמן אמת על תנועות של אזרחי המדינה באמצעות איכון  למכרז(.

 סלולארי פוגעת בפרטיות ובחירויות הפרט. 

הן במבנה סגור והן בשטח בקשת המשטרה לקבל כולל נתונים באשר לנוכחות של אנשים "המידע שמ .6

המוצא הגיאוגרפי שלהם דק' לפחות וכן פילוח של האנשים לפי קטגוריות שונות:  30" למשך פתוח

לילות לפחות בחודש באזור מסוים(,  20דיירים )אנשים השוהים )המקור שלהם ומהיכן הגיעו(, 

ביקורים בשבוע באזור מסויים(, מבקרים )אנשים שמבצעים פחות  5יוממים )אנשים שמבצעים מעל 

 2-4 פיםסעי) דקות 15מדי ובמקרי חירום,  באופן רצוף מדי שעהביקורים(. נתונים אלה יועברו  5-מ

 .ז(למכר 52-55למפרט/אפיון, עמ' 

 –אודות לקוחותיהן מידע רגיש על ולעבד לצורך מימוש המכרז יידרשו חברות הסלולר לאסוף  .7

מיקומם, משך הזמן ששהו במקום מסוים, תכיפות ההגעה למקום, היכן מתגוררים וכו'. המשמעות 
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היא שחברות הסלולר יבצעו עבור המשטרה מעקב רציף אחר לקוחותיהן ועיבוד של הנתונים. עצם 

לחברות אלה ש הזה בידיעה על ענייניו הפרטיים של לקוח חורג מהמטרה שלשמה המידע נמסר השימו

 ( לחוק הגנת הפרטיות(. 9)2( ומהווה פגיעה בפרטיות )סעיף הסלולארי בלבד )אספקת השירות

איסוף מידע על נתוני מיקום, גם כשהוא מועבר בסופו של דבר בצורה אגרגטיבית, אנונימית  .8

נו מבטל את האפשרות הטכנולוגית לזיהוי מחדש של המשתמשים )השווי לעמדת וסטטיסטית, אי

גרינברג נ'  15-03-22141הבודק, פרופ' מיכאל בירנהק, ועמדת היועמ"ש ביחס להסכם הפשרה בת"צ 

סוגי המידע שייאספו ויעובדו, לבדם ((. עניין גרינברג –( )להלן 5.3.2020) חברת סלקום ישראל בע"מ

עם מידע נוסף, מאפשרים ליצור פרופיל התנהגותי של יחידים ולהסיק אודות מידע רגיש או בקורלציה 

 רב: מקומות שאדם פוקד באופן קבוע, אמונתו של אדם, יחסים עם הסובבים אותו ועוד. 

נועד להבטיח את הגנת הפרטיות )ב( לחוק 8עקרון צמידות המטרה ביחס למאגרי מידע הקבוע בסעיף  .9

אודותיו ובשימושים שייעשו במידע. עצם הפקעת השליטה של על ידע שנאסף שליטתו של אדם במ

מהמטרה  האודותיו פוגעת בפרטיות. לא זו בלבד שתכלית איסוף המידע רחוקעל האדם במידע 

המשטרה כלי  נועד לתת בידישלשמה המידע נמסר מלכתחילה על ידי הלקוחות, אלא שהוא אף 

בביצוע עבירה של התקהלות אסורה ולביצוע אכיפה  למעקב אחרי לקוחות החברה, להחשדתם

 .משטרתית כלפיהם

בנוסף, בהיעדר מקור חוקי מפורש המסמיך את המשטרה לקבל לידיה או לקבל גישה לנתונים אלה,  .10

מבקשת המשטרה במכרז כי חברות הסלולר יפרו את חובת הסודיות שמוטלת עליהן ביחס 

לחוק הגנת הפרטיות, הן מכוח הרישיון הכללי שלפיו הן  16ללקוחותיהן. חובה זו חלה הן מכוח סעיף 

, הקובע כי הפרת החובה 1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 32פועלות והן מכוח סעיף 

לשמירת סודיות קשר ל"ידיעה המתייחסת למסר בזק" היא עבירה פלילית. רשות ציבורית אינה 

 א חוקיות. יכולה לפרסם מכרז המבקש לבצע פעולות ל

מעבר להיבטי הפרטיות הנרחבים שכרוכים בהפעלת מערכת איכון שמיועדות עבור כלל האוכלוסיה,  .11

ישנם סיכוני סייבר רבים שגלומים בהפעלת מערכת כזו. עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה 

ר של (, כך גם עולה רמת הפגיעות למתקפות סייבBig Dataלאיתור, איסוף ועיבוד "מידע עתק" )

מיליון תושבים, עשויה  1.5מערכות אלו. מתקפת סייבר על מערכת שמחזיקה מידע רגיש על מעל 

 לאפשר לגורם זר להיחשף למידע, לחשוף ברבים מידע זה, וכן לנצל אותו לצורך פגיעה באדם.

למכרז קובע כי "משטרת ישראל אינה הבעלים של המידע שיועבר", זאת לצד  1.9.4יתרה מכך, סעיף  .12

למכרז שקובע כי "מידע זה יעובד בהתאם לדרישות משטרת ישראל".  4.1.3הוראה סותרת בסעיף 

הוראה זו למעשה קובעת כי משטרת ישראל היא בעלת מאגר המידע, ואילו המציע הוא מחזיק המידע 

להגדרת  פרשנות רשות הגנת הפרטיותראו אשר "שומר את המידע או מעבר אותו עבור בעל המאגר" )

(. כך שגם אם בפועל המשטרה נחשפת רק למידע המאגר" ו"מחזיק, לעניין מאגר מידע" "בעל

 ים במרחב הפרטי והציבורי. אגרגטיבי, היא בעלת מאגר המידע שמכיל מידע מזהה על תנועות אזרח

 פגיעה בחירות, בפרטיות ובמשטר הדמוקרטי -מעקב אחר אזרחים וקבוצות 

המכרז מבקש להעביר לידי המשטרה כלי טכנולוגי חדש ועוצמתי למעקב המונים. אמנם במכרז נכתב  .13

כי המשטרה אינה מעוניינת במידע על הפרט הבודד, אלא במידע אנונימי ואגרגטיבי על קבוצות של 

https://www.gov.il/he/departments/general/reporting
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איש. אלא שאין בכך כדי לנטרל את הפגיעה בפרטיות ובחירות מכלי כה עוצמתי וחודרני, כפי  50

 שיפורט להלן. 

מעקב רציף בזמן אמת אחר נתוני האיכון של קבוצת אזרחים פוגע באופן חמור באוטונומיה של הפרט  .14

אחר תנועות של קבוצות  במעקב בזמן אמתובחירותו. אין מדובר רק בסטטיסטיקה היסטורית אלא 

דים מידיים כמו של אנשים, יצירת התראות מיידיות לגבי תנועות אלו, באופן המאפשר נקיטה של צע

שליחת שוטרי סיור למקום, עיכוב לצורך בירור, איסוף מודיעיני וכדומה. משמעות הדבר, כי העברת 

המידע בזמן אמת מאפשרת למשטרה בקלות רבה לזהות את הפרטים שתנועתם נוטרה על ידי 

ורשת המערכת. צעד כזה מהווה הפרה של חירויות הפרט ושל הזכות לפרטיות, ומחייב הסמכה מפ

 בחוק. 

זכותו של אדם במדינה דמוקרטית, בין אם הוא לבדו ובין כחלק מקבוצה, להסתובב חופשי ובאופן  .15

אנונימי מבלי שהמשטרה תנטר את תנועתו בזמן אמת, תקבל התראה, ותוכל לפעול בהתאם לניטור 

ני זה. מאגר המידע שמבקשת המשטרה לקבל מייצרת מנגנון שליטה וניטור עוצמתי של מיליו

 -אזרחים, והיא משנה מן היסוד את האיזונים שנקבעו בחוק ביחס לסמכויות המשטרה, וכל זאת  

 באקט מינהלי של מכרז.

נתונים בניגוד למכרז הקודם שבמסגרתו ביקשה המשטרה ללמוד על דפוסי יוממות על בסיס  .16

כלוסיה(, המכרז הנוכחי למתן יוממות וניטור דפוסי תנועות או 30/2016)מכרז מס'  היסטוריים בלבד

. מידע זה "ישמש את משטרת ישראל נתוני מיקום בזמן אמתיאפשר למשטרה לקבל באופן רציף 

 1.9.1לצרכי הכנת הכוח ובנין הכוח וישולב כבסיס תשתיתי לקבלת החלטות ברבדים שונים" )סעיף 

מצב מדויקת למכרז(. במחקר שמלווה את המכרז נכתב כי תכלית המערכת החדשה "מתן תמונת 

על פי אזורים/ אירועים נבחרים במרחב ללא הגבלה בתאי השטח לתחקור" וכן  ”near on line”ב

"הפקת 'נקודות חמות' של אזורי מיקוד בתוך תא השטח הנבחר" )יונתן אילן, "שיעורי יוממות 

 – העיקר במחקרמתפיסה מופשטת לשימוש שוטף באסטרטגיה הארגונית"  –במשטרת ישראל 

(( מדובר בהצדקות אמורפיות שלא מבססות הסבר 2019) 69, עמ' מאמרים בנושאי משטרהאסופת 

מספק לגבי הצורך בכלי קיצוני ופוגעני כל כך ונראה כי הוא נועד לספק למשטרה כלי מעקב ושליטה 

 כללי ללא צורך קונקרטי ומבוסס. 

כנן באופן יעיל ומדויק ככל שתכלית המידע המבוקש, כפי שעולה מהמכרז, היא לאפשר למשטרה לת .17

ח האדם שלה בהתאם לנתוני היוממות, אין כל הצדקה לקבלת הנתונים בזמן אמת. ויותר את פרישת כ

המעבר מנתונים סטטיסטיים היסטוריים, שגם בהם טמונה מידה רבה של פגיעה בפרטיות, לנתונים 

י אינה יכולה להיעשות בזמן אמת משקף קפיצת מדרגה שאינה מידתית ואינה לתכלית ראויה, ובוודא

 בהחלטה מינהלית ללא הסמכה מפורשת בחוק. 

זכותו של אדם להיעזב לנפשו כחלק מזכותו לפרטיות חלה גם כאשר הוא חלק מקבוצה. מעקב אחר  .18

קבוצה, בדומה למעקב אחר אדם יחיד, מספק מידע פרטי אודות הקבוצה הנעקבת כך שניתן לאפיין 

ך תיתכן פגיעה בפרטיות של התארגנות פוליטית לגיטימית, או אף אותה ואת חבריה. כפועל יוצא מכ

של כל מפגש חוקי אחר. במקרים אלו, מעבר לפגיעה בפרטיות כשלעצמה, יש בחדירה למרחב הפרטי 

של הקבוצה בכדי להשליך באופן ישיר על זכויות חוקתיות ראשונות במעלה, ובהן הזכות להתאגד 

 והזכות להפגין.
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ר למשטרה, לדוגמה, לקבל התראה ולעקוב בזמן אמת אחר קבוצה של אנשים הטכנולוגיה תאפש .19

שעושה דרכה ממקום אחד לשני לצורך הפגנה; המשטרה תוכל לדעת על אירוע רב משתתפים 

שמתקיים בבית פרטי, על כינוס של עמותה לזכויות להט"ב או על מפגש פוליטי של קבוצה חוקית 

אחרות, שאין בינן לבין סמכויות המשטרה דבר וחצי דבר.  בנוסף,  לחלוטין, ושלל פעילויות לגיטימיות

 המידע המבוקש מעורר חשש כבד למעקב המבוסס מקום מגורים ולאום. 

הטכנולוגיה תאפשר למשטרה להגדיל בצורה ניכרת את יכולת הפיקוח שלה על מעשים לגיטימיים של  .20

סף, מעקב אחר קבוצה קטנה יחסית של אזרחים, שכלל לא אמורים להיות מעניינה של המשטרה. בנו

אנשים, כשלמשטרה יש מידע באשר למוצאם והתנועה שלהם במרחב, חושפת מידע רגיש בעל 

פוטנציאל לחשיפת זהותם של הנוכחים. כך, לדוגמה, מעקב בזמן אמת אחר הנוכחים באירוע של 

חוז מסוים עשוי לחשוף קבוצה שפרטיה מוכרים כגון כנס של לשכת עורכי הדין או כנס של שופטי מ

 פרטים אישיים בנוגע לנוכחים במקום. 

המעקב והפיקוח אחר פעילות לגיטימית של קבוצות אזרחים, חלקן פעילות שהן רגישות מאוד  .21

מבחינת הפרטיות, עלולה להוות גורם מצנן, ולגרום לציבור להימנע מפעילויות לגיטימיות או מנוכחות 

מיקומו ופעילותו. כך, לדוגמה, לגבי מפגשים של קבוצות טיפול במקומות מסויימים מחשש לחשיפת 

 כגון אלכוהוליסטים אנונימיים ואחרים. 

נוסף למעקב בפועל, לתחושת המעקב יש השפעה ממשטרת ומגבילה על הפרט. לדבריו של פרופ'  .22

 בירנהק "אדם יכול לחוש נעקב כחלק מקבוצה גדולה גם אם המעקב אינו אישי" )חוות דעת בודק

(. בהקשר זה ראוי להזכיר את דברי בית המשפט הנכבד 30.10.2017ביום  בעניין גרינברגשהוגשה 

הידיעה כי עיניהן של רשויות החקירה  –לתחושת המעקב בעניין חוק נתוני התקשרות: "אין ספק כי 

של  השפעה "ממשמעת" על התנהלותו –ויכולות לבחון כל אדם בכל מקום ובכל שעה  פקוחות

לחוות דעת הנשיאה  7, פסקה האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל 3809/08.. " )בג"ץ האדם.

 ((. 28.5.2012ביניש )

 15"אתרי עניין" שלגביהם יתקבל בכל שעה )ובזמן חירום בכל  4000-על פי המכרז, המשטרה תגדיר כ .23

אוגרפי שלהם )המקור דקות( מידע על מספר האנשים הנוכחים בתא השטח בזמן נתון, כולל המוצא הג

(. נתונים אלה אינם עומדים לבדם והם צפויים 54למפרט/אפיון, עמ'  4.1.1שלהם ומהיכן הגיעו( )סעיף 

להשתלב ולהצטלב יחד עם נתונים רבים אחרים שבידי המשטרה. כך, לדוגמה, לצורך היערכות 

פר קאסם לכיוון להפגנה ביום האדמה תוכל המשטרה לעקוב אחר יציאתה של קבוצת תושבים מכ

ההפגנה ולעצור אותה בדרכה כדי למנוע ממנה להגיע. בנוסף, תוכל המשטרה להגדיר מקומות מועדים 

להפגנות ולקבל נותנים לגבי כל התאספות של אנשים במקום ובכלל זה מהיכן הגיעו, מהו מקום 

 המגורים שלהם ופילוחים נוספים לגביהם. 

איש ללא פירוט של  50-ידע גם באשר לתנועה של פחות מבנוסף, על פי המכרז, המשטרה תקבל מ .24

למפרט(. משמעות הדבר, כי המשטרה תוכל  4.2.3.2()סעיף 49מספר האנשים )יתקבל מס' גנרי 

. פוטנציאל הזיהוי של אנשים יהיה גבוה להיחשף גם לתנועה של אדם אחד או מספר אנשים בודדים

 במיוחד כשמדובר בישובים קטנים ומבודדים. 
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 גיעה בחופש הביטוי וההתאגדותפ

במיוחד מטרידה הפגיעה בחירויות הפרט הטמונה ב"מערכת לאיתור התקהלויות". לפי המכרז,  .25

בחסות המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, מבקשת המשטרה לקבל לידיה טכנולוגיה חדשה המייצרת 

התראות המבוססות על נתוני המיקום ממכשירי הסלולר של אזרחים באשר להתקהלות שמתקיימת 

הציבורי, ובכלל זה בבתי כנסת, באולמות אירועים, בפארקים, ברחוב וכו' כדי לתת  בכל מקום במרחב

למפרט(. התקהלות מוגדרת במכרז: "מעל  5מענה בזמן אמת לאכיפת האיסור על התקהלויות )סעיף 

מסוים וזאת על בסיס למידת שטח. עבור כל תא  שלא אמורים להימצא בתא שטחסף של אנשים 

נה, וכן רדיוס הבדיקה, בהתאם לגודל תא השטח ולצפיפות ההתקהלות שטח, סף האנשים ישת

 (. 53למפרט/אפיון, עמ'  2.15והמרחק בין אנשים" )סעיף 

האפשרות של כל אדם להתאסף יחד עם אחרים באופן דיסקרטי ואנונימי מבלי שהדבר ייוודע באופן  .26

ל קבוצת אנשים שלא יעקבו מיידי לרשויות אכיפת החוק היא זכות בסיסית בדמוקרטיה. הזכות ש

אחריה ופרטיותם תישמר נועדה לאפשר את מימוש חופש התנועה, חופש הביטוי, זכות ההתאגדות 

 וההפגנה וחופש הדת. 

מצב שבו כל התקהלות של אנשים מייצרת התראה מיידית במשטרה, בין אם מדובר בהפגנה, כינוס  .27

תי מידתי בחירות בכלל ובחופש ההפגנה פוליטי, או התארגנות של אקטיביסטים פוגע באופן בל

וההתאגדות בפרט. זכותו של אדם להתארגן ולהיפגש עם אחרים מבלי ש"האח הגדול" מהמשטרה 

דבר  –מקבל מידי מודיעיני מיידי לגבי פעילות זו, ומבלי שהאזרח נדרש לתת דין וחשבון על מעשיו 

  .שבוודאי יקרה שעה ששוטר סיור יקבל התראה על התקהלות

קיומה של מערכת זו בידי המשטרה תייצר אפקט מצנן מהשתתפות בפעילות מחאה לגיטימית ותפגע  .28

בזכותם של אנשים להשתתף בהפגנות מחשש שהמשטרה תגיע למקום ותבצע פעילות אכיפה. בנוסף, 

עשויה המערכת לשמש את המשטרה במניעה מוקדמת של הפגנות. כפי שקורה לא אחת, המשטרה 

ים בדרכם להפגנה על מנת למנוע את השתתפותם. כך, תוכל המשטרה לקבל התראות עוצרת אוטובוס

 על התאספות של אנשים לקראת נסיעה להפגנה ולפעול עוד בטרם הגעתם להפגנה. 

למרות שנטען במכרז כי תכליתה של המערכת לאכוף את האיסור על התקהלויות בתקופת הקורונה,  .29

ערכת לתקופה שהחוק הרלוונטי בתוקף. המכרז נקבע המכרז אפילו לא מגביל את השימוש במ

שנים נוספות. על פוטנציאל השימושים האדיר  6-לתקופה של שנה לכל הפחות עם אופציית הארכה ל

והבלתי מוגבל של המשטרה ניתן ללמוד מכך שהיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות 

נו בפועל תהא בהתאם לצורכי משטרת המכרז ללא הגבלה: "כמות הפריטים והשירותים שיוזמ

; 12.4ישראל כפי שישתנו מעת לעת... רשאים להרחיב את היקף וסוגי השירות נשוא מכרז זה" )סעיף 

 (. 19עמ'  12.1

עוד עולה מהמכרז כי המערכת צפויה לייצר התראות גם כאשר מספר האנשים המתקהלים נמוך  .30

מנתוני האמת  35%תקהלות כוללת גם סטיה של עד מהסף שנקבע. על פי המכרז, הצלחה בזיהוי של ה

באופן  מספרים אינם מדויקים(. בנוסף, על פי המחקר שצורף למכרז "ה13למכרז, עמ'  9.4.1)סעיף 

מוחלט, בשל ניטור המבוסס על מודל מתמטי סטטיסטי. בנוסף, יכולים להתרחש "זיהומים 

שמעות הדבר, כי אנשים צפויים להפוך למחקר(. מ 66סלולריים" הגורמים לסטיות במודל" )עמ' 
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לחשודים בהתקהלות לא חוקית ולזכות בביקור משטרתי בחצר ביתם או בפארק שליד ביתם גם 

 כאשר מספרם רחוק מהסף הקבוע בחוק.

בכל מקרה, גם אם הכלי נועד רק לטיפול באכיפת תקנות הקורונה, המשטרה אינה יכולה לעשות  .31

 מינהלית אלא היא חייבת הסמכה מפורשת בחוק.  שימוש בטכנולוגיה כזו בהחלטה 

לאור כל האמור, מימוש המכרז צפוי לפגוע בזכויות יסוד, ופגיעה כזו מחייבת הסמכה מפורשת בחוק. 

בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, המכרז לא חוקי ומבקש מידע שאסור לחברות בסלולר לתת על פי דין. בשים 

וציא הודעה דחופה על השהיית המכרז עד לבירור הטענות. נבקש לב למועד הקרוב לסיום המכרז, יש לה

 ימים שאם לא כן ניאלץ לשקול פניה לערכאות.  7לקבל את תגובתכם בתוך 

 בכבוד רב ובברכה,

  
 עו"דאן סוצ'יו, 

 העתקים: 
 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

 להגנת הפרטיות, משרד המשפטים מ"מ ראש הרשות ,רטנר-גמןושלומית וד"ר 
 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים

 


