
 

 

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

 Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 6515417 75|  6515417تل ابيب  75شارع نحالت بينيامين |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
  :Fax 5608165-03: فاكسפקס |    :Phone 5608185-03: هاتفטלפון | 

 www.acri.org.il  |  mail@acri.org.il 

 2021 איבמ 11

 לכבוד  לכבוד דלכבו
 מר איתן שור מר נעם סמל מר עוזי סלמן

 מנהל מנכ"ל היועץ המשפטי
 אצטדיון בלומפילד תיאטרון הבימה אביב יפו-עיריית תל

 שלום רב, 

 עירונייםלמתקנים כניסה בשימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים הנדון: 

להשתמש בשירות החלו  הבימה ובאצטדיון הכדורגל ע"ש בלומפילד תיאטרוןבלאחרונה נודע לנו כי  .1

 . זאתזיהוי פניםבאמצעות טכנולוגיה לשל מבקרים אימות זהות ל Preciateחברת מסחרי של 

מקל על זיהוי שימוש כזה , בתואנה שולאצטדיון לצורך קיום תור מהיר לכניסת קהל לתיאטרון

  אלו שהם בעלי תו ירוק.

מי שרוכש כרטיס לתיאטרון מקבל הודעת טקסט בזו הלשון: "במסגרת החזרה לשם הדגמה,  .2

מערכת  לשגרה ועל מנת למנוע התקהלויות ותורים בכניסה לאירועים, פועלת בתיאטרון הבימה

כניסה מהירה. המערכת מזהה קהל המחזיק בתו ירוק ועל סמך רישום מוקדם, מאפשרת להיכנס 

הרישום  .מבלי לעמוד בתור הבידוק הידני. על כן, נבקש ממך להירשם למערכת טרם הגעתך

ירוק, -. נכנסים ללינק המצורף מטה, מעלים צילום של תו1שלבים:   3-למערכת מהיר ומורכב מ

. המערכת תאמת את הפרטים שלכם ואת המסמכים שהעליתם 2 .הה ותמונת סלפיתעודה מז

. מגיעים ביום המופע, מדלגים על התור, 3וכאשר תאושרו, נדאג לעדכן אתכם בהודעת סמס. 

בתום ההרשמה למערכת כל המסמכים שהעלית ימחקו לאלתר ולא ם. מזדהים בעמדה ונכנסי

 ".preciate.me ות פרטיות, חפשו אותנו בגוגלישמרו באף מאגר מידע. למידע נוסף אוד

 . הפסקת השימוש בשירות לאלתר לע כם להורותנבקש .3

מאפיין  ערכי של אדם על פי-המאפשרת זיהוי חד טכנולוגיה לזיהוי פנים היא טכנולוגיה ביומטרית, .4

אדם  ולזיהוילשמש לאימות , והיכול ממוחשבת הניתן למדידה ,אנושי ביולוגי או התנהגותי ייחודי

צילום שלו בכל מקום בו השוואה בין נתוניו הביומטריים לנתונים שמתקבלים מעיבוד באמצעות 

  .למשלאו רחפנים אפילו לזיהוי בזמן אמת באמצעות מצלמות רחוב  ,הוא נמצא

בעוד נתונים ביומטריים שונים במהותם מנתונים מנהליים הקשורים למחזור החיים של האדם.  .5

. נתונים ביומטריים (כגון שם, כתובת, מצב משפחתי)י עדכון ותיקון נמנהליים הם בנתונים 

בצורה  י עדכון ותיקוןנאת האדם עצמו, ולפיכך, במרבית המקרים, אינם ב ומזהים מאפיינים

בתקנות הגנת הפרטיות  ,לדוגמה ,כך .מידע ביומטרי מוגדר בחקיקה כרגיש במיוחד פשוטה.

איסוף של מידע ביומטרי מגביר את רמת  "(התקנות)להלן: " 2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז

 האבטחה הנדרשת ממאגר, בדומה למידע רפואי, מידע גנטי ועוד.
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והיא בלתי ניתנת מסבה פגיעה בפרטיות, והשימוש בו ביומטרי של אדם מידע  לעצם הנטילה ש .6

מדה שהוגשו לבתי כפי שהטעים היועץ המשפטי לממשלה בדיוני חקיקה ובניירות עלשינוי, 

 המשפט:

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

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

, חרף אמצעי האבטחה הקיימים. לכן מידת הנזק שעלול להיגרם שימוש לרעה
עס"ק )ארצי( )" בלתי הפיכהכתוצאה מדליפת הנתונים היא "גדולה ביותר, עד כדי 

 56פס'  הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' עיריית קלנסווה 7541-04-14
(15.3.2017)). 

הבימה והאצטדיון הם מתקנים בבעלות ובמימון עירוניים, ולכן חלות עליהם חובות מוגברות  .7

החיל חובות מהמשפט הציבורי גם על עמותות פרטיות העליון להגנה על זכויות האדם )בית המשפט 

המועצה  'נ ד"ר אחמד מנסור 8956/17שפועלות כזרוע של הרשות המקומית או במימונה, ר' ע"א 

 (.74(, בפיסקה 14.1.2021)מיום  המקומית כוכב יאיר צור יגאל

מהותיים אינם רשאים לעשות שימוש בטכנולוגיה לזיהוי פנים, -דוגופים גופים ציבוריים או  .8

ללא הסמכה מפורשת בחוק, שהיא לתכלית ראויה, ומידתית. שפוגעת בזכות החוקתית לפרטיות, 

 .(עיריית קלנסווה)ר' עניין  במערכות לזיהוי פנים בהיעדר חקיקה זו, אין להשתמש

רוכש של  הסכמהנדרשת  ,יהוא וולונטרשמספקת החברה לא נעלמה מעינינו העובדה שהשירות  .9

אכן, . ידי בידוק ידני-עללהיכנס למתקן  וכי קיימת חלופה במסגרתה ניתן, למסירת המידע הכרטיס

אינו מונע אותה, במישור  ךהפגיעה בפרטיות, אמצמצם את מתן שירות וולונטרי בהסכמה מלאה 

ושי בקבלת וקיים ק יןדיאינן ברורות שניצבות בפני רוכש הכרטיסים , החלופות כמו כן. החוקתי

  .בנסיבות העניין הסכמה לנטילת דגימה ביומטרית

לחוק יסוד: כבוד  7פרטיות היא זכות יסוד חוקתית בשיטת המשפט הישראלית, המעוגנת בסעיף  .10

"(, מסדיר את אופן איסוף החוק)להלן: " 1981-האדם וחירותו. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

"לא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו  כי, בו 1 בסעיף קבוע החוק של היסוד עקרוןועיבוד מידע אישי. 

 פגיעה. , במפורש או מכללא"הסכמה מדעת"כ"הסכמה" ( 3)ס'  מגדיר החוקללא הסכמתו". 

  עבירה פלילית. –אם נעשתה בזדון  –, וכן אזרחית עוולה היא בפרטיות

ההודעה שי הכרטיסים של הבימה, כועה האוטומטית שנשלחת לרבענייננו, וכפי שהוצג בהוד

  .מדובר באפשרות בלבדהעובדה כי מעמעמת מאוד את אך מנוסחת בלשון בקשה להירשם, 

ובאיסוף ושמירה  שימוש במערכת לזיהוי פניםלא מובהר ברחל בתך הקטנה כי נעשה אף מההודעה 

הוא שמי שבוחר לסרב למסירת מידע ביומטרי, יקבל  בהודעה שניתןהרושם של נתונים ביומטריים. 

 . 16-18גם לקטינים בני להבנתנו השירות ניתן בנוסף, . ייאלץ להמתין בתור ארוךושירות נחות 

, ולא Preciateמסירת המידע מתבצעת ישירות  מול נותנת השירות, חברת למיטב הבנתנו כל שכן, 

. לא של רוכשי הכרטיסים , שהוא על פי הדין בעל מאגר המידעאל מול מפעיל המתקן העירוני

מובהר כי המידע שנאסף משמש אך ורק לצורך המטרה של רכישת הכרטיס, ואף במדיניות 

מידע ביומטרי )נתונים ממוחשבים מזהים של נושא האם לא ברור  Preciateהפרטיות של חברת 

 המידע( נמחק מיד בסיום האירוע. 
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אין לרוכשי הכרטיסים את מלוא המידע לקבל החלטה מרצון חופשי לנטילת אנו סבורים כי על כן  .11

נתוניהם הביומטריים, וספק אם בכלל מי שקונה כרטיס ומקבל הודעה כזו מבין את משמעות 

 . ים וההשלכות שנגזרות מכך, הסיכונהשירות

 ,של רוכשי הכרטיסים , כבעלי המאגרהבימה או אצטדיון בלומפילדבנוסף, מתחייב בעינינו ש .12

מולם, וכי רוכש הכרטיס מקבל  נעשיתלקבלת השירות של רוכש הכרטיס כי ההתקשרות  יוודאו

אודות מהות השירות, משמעותו והסיכונים הכרוכים בו, בצורה על מהם ישירות את מלוא המידע 

לצורך כניסה למתקן ברורה, נהירה ומובנת. כמו כן, על גופים אלו להדגיש כי השירות אינו מתחייב 

וכי ניתן להיכנס למתקן גם ללא השירות ובתנאים דומים. כמו כן על הגופים העירוניים העירוני 

קת את השירות עומדת בכללים הרלוונטיים להגנת הפרטיות כי החברה המספלערוב לציבור 

נקיטת פעולות בקרה ופיקוח על חובות אבטחת המידע ואבטחת המידע, לרבות רישום מאגר מידע, 

מידע ביומטרי שניתן לא לתקנות אבטחת מידע( וכי  15של נותן השירותים )ובפרט קיום של תקנה 

שמש תאטרון לא ימסירת מידע לצורך כניסה לת)לדוגמה:  שימוש אחר כלישמש את החברה ל

הגופים הכפופים למשפט הציבורי  .לכניסה לאצטדיון בלומפילד, ובעתיד לשירות אחר של החברה(

אינם יכולים להתנער מחובתם לשמור על הפרטיות, ברוח הוראת חוק היסוד וחוק הגנת הפרטיות, 

 רה פרטית.בכך שהם מפריטים ומעבירים את ביצוע השירות לידי חב

 אביב יפו-תל הסדרת השימוש בזיהוי פנים בעיר

השימוש הסכמה מלאה של רוכש כרטיס לנטילת נתוניו הביומטריים, הרי שב אפילו היה מדוברו .13

  .במשקפי המשפט המנהליגם את הנושא לבחון  ההולך ומתרחב בזיהוי פנים מחייב

 וולונטרי בשימושגם חייבת להיות חלוצה בהטלת הגבלות של ממש  יפו אביב-עיריית תל ,לעמדתנו .14

עירוניים דוגמת תיאטרון הבימה ואצטדיון במתקנים במרחבים ציבוריים ובטכנולוגיה לזיהוי פנים 

ם מבקשים להתיר י. בין היתר על העירייה להפעיל שיקול דעת כאשר גורמים עירוניבלומפילד

 למתקנים עירוניים.שימוש בטכנולוגיה זו בכניסה 

למטרות  טכנולוגיה לזיהוי פניםהרחבת השימוש בשהוא שיקול מרכזי שיש לקחת בחשבון  .15

י הסכנה להיווצרות מאגראת בצורה דרמטית לה מע , גם אם "בהסכמה",מסחריות ולא חיוניות

ואף , , לאכיפה בררנית ופוגעניתתושביםהביא להפליית ל עלוליםש, לזיהוי פנים יםביומטרי מידע

אחרי המעקב אפשרויות , מאגרים ביומטריים יפרצוכאשר . יםבלתי מורש לזליגת מידע לגורמים

בזכות העיבוד הביומטרי, הטכנולוגיה הממוחשבת . ומפחידות לדרגות חדשותכולנו תעלה 

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

אפשרות לעקוב אחר  , לגורמים עוינים ולתאגידיםעניק לרשויותתהיומיום שלהם, וטרודים בענייני 

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

 הנחיצות והמידתיות.

נשים שמבלים בה ומשתמשים על הפרטיות של תושביה ואלשמירה עיריית תל אביב יפו מחויבת  .16

אכן שימוש בטכנולוגיות חדשות יכול במקרים מסוימים להועיל . שפתוחים לקהל הרחב מתקניהב

)דוגמת זיהוי  בטכנולוגיה לזיהוי פנים יםחיוניים שימוששלל לחברה ולקדמה. ניתן לחשוב על 

בה  הנוכחי התועלת, כמו במקרהעל  עולהמשימוש בטכנולוגיה הנזק כאשר אך , ומניעת מחלות(

והבלתי נחוץ חודרני ה, לא ניתן להצדיק את השימוש המערכת משמשת לקיצור תור ויש לה חלופות

 . בטכנולוגיה
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אסור שנועד לתכלית ראויה, ועומד בדרישת המידתיות, לסיכום, כל עוד אין חוק המתיר זאת במפורש, 

להצטרף אנו קוראים לעירייה לעירייה או לגופים דו מהותיים בעיר להפעיל מערכות לזיהוי פנים. 

ע בהקדם האפשרי כללים מנחים אודות השימוש בטכנולוגיה לזיהוי וקבללמגמה העולמית בנושא, ו

 תנגד להפעלתה, אלא במקרים בהם היא משרתת צורך ציבורי חיוני. לה, וגם בהסכמה פנים

 

 הדחופה ובהתאם נשקול המשך צעדינו. כםבקש התייחסותנמכל האמור, 

 בכבוד רב, 

    

 נעמה מטרסו, עו"ד מור, עו"ד-גיל גן

 פרטיות ישראל )ע"ר( האגודה לזכויות האזרח

  :יםהעתק

 , משרד המשפטים"ר שלומית וגמן, מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיותד

 אביב יפו-מר רון חולדאי, ראש עיריית תל

 


