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 לכבוד

    מיארה-גב' גלי בהרב

 היועצת המשפטית לממשלה

 

 שלום רב,

 

  בינה מלאכותית במשטרת ישראלעל מבוססות החיזוי במערכות לא חוקי שימוש  :הנדון

 חיזוילטכנולוגיות מערכות משימוש בלאלתר לפנות אלייך בבקשה כי תורי למשטרה לחדול  יהרינ

אלא אם השימוש בהן יהיה מוסדר בחוק מפורש, לצורך אכיפה פלילית  או ניבוי מעורבות בפשיעה

 . לתכלית ראויה ובאופן מידתי

ות אדם והפעלתן ללא בעלות פוטנציאל רב לפגיעה בזכוילוגיות מדובר בטכנוכפי שיפורט להלן, 

הסמכה מפורשת וללא הסדרה מפורטת שתבטיח שימוש מידתי בהן איננה חוקית. כפי שציינו 

מוכנסים לשירות מבצעי  דושים טכנולוגיים שלפיו חיהמשטרתי  הדפוס –בפניות קודמות 

לעשות שימוש וניתנה למשטרה הסמכה מפורשת ציבורי משמעותי בחשאיות, בלי שנערך דיון 

 אין לאפשרו.מהווה חריגה מסמכות והוא דפוס פסול  ש, ולוגיהבטכנ

מערכת חיזוי, המבוססת על נתב"ג בפורסם בתקשורת כי משטרת ישראל מפעילה לאחרונה  .1

בינה מלאכותית, המעריכה את סיכוייהם של אזרחים להיות מעורבים בעבירות סמים בכניסה 

, (10.11.2022)כלכליסט )תומר גנון "האלגוריתם שיעצור אתכם בנחיתה בנתב"ג"  לישראל

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-10-11-22/m02.html).  

קונקרטי, אלא על חישוב סטטיסטי שהמערכת מבצעת  ניהחיזוי אינו מתבסס על מידע מודיעי 

. והקשר בין נתונים אלה לבין נטייה לבצע פשע ביחס לנתונים שמוזנים אליה ממאגרים שונים

אזרחים שעונים  ."פרופיל" של בעל סיכוי להיות מעורב בעבירות כאמוריצירת התוצאה היא 

 ניסתם לארץ. כעשויים להיות מעוכבים ולעבור חיפוש בידי שוטר טרם לפרופיל 

פרטים על כל ור על פי הפרסום, המשטרה אישרה את דבר קיומה של המערכת, אך סירבה למס

? מהו המשקל שניתן בין היתר, לא ידוע על בסיס אילו אמות מידה מגובשות הרשימותהפעלתה. 

  ?ים נעשה שימושבאילו מאגרי נתונ לנתונים השונים?

על ידי האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע פניות בבקשות חופש מידע שהוגשו  .2

תחת החריג  וסהוח, 1988-תשנ"ח ,ג מחוק חופש המידעהמידע מוחרכי נדחו בטענה בנושא זה 

( וכן "שיבוש התפקוד התקין של המשטרה" )סעיף לחוק (1)ב()9של "שיטות ואמצעים" )סעיף 

 (. לחוק ()א(8)ב()9

 מצורפת הבקשה והמענה כנספח.
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 "שיטור מנבא"ן לשימוש בישראל של טכנולוגיות המערכת המופעלת בנתב"ג מלמדת על כניסת .3

 ללא בסיס חוקי, מבלי שהתקיים על כך דיון ציבוריהמבוססות על בינה מלאכותית וזאת 

טכנולוגיות השימוש בומבלי שננקטו האמצעים להבטיח כי בחשאיות מוחלטת , ופרלמנטרי

  גיעה בלתי מידתית בזכויות אדם.לא יסב פאלה 

)ר' בעניין  עין הנץש בהשימו, כפי שהיה בעניין של המשטרה בדפוס חוזרלמרבה הצער מדובר  .4

 641/21זה ההחלטה על מתן צו על תנאי בעתירה נגד השימוש במערכת ללא חקיקה בבג"ץ 

כך היה גם  ((.11.1.2022)החלטה מיום  ישראל משטרת' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה

בעניין השימוש המשטרתי ברוגלת הסייפן, כפי שעולה מדוח ועדת הבדיקה בראשות המשנה 

, תוך פגיעה קשה בזכויות . מצב שבו חידושי הטכנולוגיה מופעלים בשטחעמ"ש עמית מרריליו

 אינו חוקי –בכנסת וניתנת הסמכה מפורשת בחוק מתקיים דיון ציבורי משמעותי שלפני אדם, 

 . ואינו ראוי

 אדם בזכויות פוגעות מנבא שיטור טכנולוגיות

תם שמנבא סיכויים למעורבות של אלגוריקבלת החלטות בתחום האכיפה הפלילית על בסיס  .5

היא בעלת פוטנציאל נרחב לפגיעה בזכויות האדם להליך הוגן, לפרטיות אדם בעבירה פלילית 

רבה ארה"ב מלמד על הבעייתיות הבואירופה הניסיון הנצבר בשנים האחרונות בולחירות. ואכן, 

ועל הפלילית יפה אכבתחום הך קבלת החלטות הסתמכות על אלגוריתמים לצורב הכרוכה

  בטכנולוגיה זו.נסיגה של מדינות רבות משימוש 

בקבלת החלטות המבוססות על  חשש ממשי מפני פרופיילינג גזעי והטיותקיים ראשית,  .6

 . אמצעי זה

החלטה כ"אובייקטיבי" וכמועד פחות לשגיאות מאשר בטעות אלגוריתם נתפס ההניבוי שמפיק  .7

הצלחות ש"לומדת" את דפוסי העבריינות מהעבר, מהמדובר בטכנולוגיה ואולם  ,אנושית

משכך, המערכת  .שיקוף ניטרלי של המציאותמדובר בלא משכך , ועד כה אכיפהבוהכישלונות 

 1.דפוסים קיימים של שיטור יתר כלפי אוכלוסיות מסוימות ובאיזורים מסוימיםמשעתקת 

ה היא למעגליות הנוצרת שעליה מצביעים המחקרים היא "משוב מעגלי". הכוונבעיה נוספת  .8

כאשר ניבוי אלגוריתמי מוביל להחלטה לבצע אכיפה, וזו הופכת ל"נתון" שעליו יתבסס הניבוי 

האלגוריתמי הבא. באופן הזה מתחזקים דפוסי אכיפה מסוימים ולא אחרים. במקרה שבו 

וי קיימת הטיה בפעולות המשטרה כלפי קבוצה מסוימת מקרב האוכלוסייה, ההתבססות על ניב

אלגוריתמי עלולה לשכפל ואף להעצים אותה בשל אותו מנגנון של ניבוי מעגלי. כך למשל, 

( ביחס false positiveמצא כי שיעור הניבויים השגויים ) ProPublicaהארגון האמריקאי 

אמריקאים מאשר כלפי חברי קבוצות אחרות -למעורבות בפשיעה היה גבוה יותר כלפי אפרו

  2.בארה"ב

                                                 
1 Algorithmic Ales Zavrsnik, ; (2018) 6-3 Algorithms and Human Rights Council of Europe,

Justice: Algorithms and Big Data in Criminal Justice Settings, Eur. J. Criminol 18(5) 623, 624-630 

(2021) . 
 ;629בעמ'  1לעיל ה"ש זברסניק,  2
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ת שבה אלגוריתמים עלולים ליצור או להעצים הפליה היא באמצעות משתני פרוקסי. דרך נוספ .9

הכוונה היא למצב שבו משתנים אינדיבידואליים משמשים כסמן לקטגוריות כמו גזע, מגדר או 

גיל. הניבוי אינו מתייחס במישרין לקטגוריה שאסור להפלות נגדה, אלא מקנה משקל למשתנה 

ולמעשה נוקט הפליה עקיפה וקשה יותר ל שכונת המגורים, כמו למשש"מייצג" אותה, 

  3.לאיתור

על  מאיין את האפשרות האפקטיבית לביקורת שיפוטיתשנית, השימוש במערכת מסוג זה  .10

 שכן מדובר במערכת לא שקופה שפועלת כ"קופסה שחורה". קבלת ההחלטות המשטרתית

מימוש זכותו של חשוד להליך  .באופן מובנה בזכות להליך הוגן ת הטכנולוגיהפוגעבאופן זה 

הוגן כוללת בתוכה גם את זכותו להעמיד בפני ביקורת שיפוטית את חוקיות הפעלת הסמכות 

אי חוקיות הפעולה  )חיפוש, מעצר וכו'(. ואת שיקול הדעת שהפעיל השוטר המשטרתית

הדין  תלהבטיח שהשוטר פעל בדלת אמונועד הדבר  .המשטרתית יכולה להביא לפסלות הראיות

 שיקול הדעת המינהלי. הפעלת וקיבל את החלטתו בהתאם לכללי 

הוא יוכל להעלות בפני בית על מנת לממש את זכותו של חשוד להליך הוגן יש להבטיח כי  .11

המשפט טענות נגד חוקיות הפגיעה בזכויותיו באמצעות בחינת שיקול הדעת של השוטר שקיבל 

. בחינת סבירות שיקול הדעת של השוטר שערך את פעולת האכיפה – בענייננואת ההחלטה 

במקרה של שיטור מנבא, ניצב החשוד בפני מערכת טכנולוגית שלא ניתן להבין או לבחון את 

 . ואין דרך אפקטיבית להעמיד את מסקנותיה בפני ביקורת שיפוטית אופן קבלת ההחלטות שלה

שבליבו  הגורם הראשוניבר, יש לחשוד זכות לחקור את גם במקרה של חשד מוע יוזכר, כי .12

בהתאם למבחן שקבוע בחוק. בית המשפט  התעורר החשד ועליו הנטל להצדיק את החלטתו

קבע בעניין זה כי דרישת החשד הסביר הנדרשת לביצוע עיכוב יכול להתבסס על "'חשד מועבר', 

שאפשר לבחון את סבירות היווצרות החשד  בתנאיהמבוסס על עדות מפי השמועה, וזאת 

 20בפס' , נ' מדינת ישראל קסאי 3829/15רע"פ הראשוני אצל א', כנדרש בחוק המעצרים" )

  (.(20.12.2018דינו של המשנה לנשיאה מלצר )-לפסק

פגם זה נובע מהקושי להסביר את דרך החישוב האלגוריתמית. הניבוי האלגוריתמי מבוסס על  .13

ים, כלומר על קשר סטטיסטי ולא על קשר סיבתי. פעמים רבות הוא תוצר של מתאם בין נתונ

לנתונים תהליך שבמסגרתו האלגוריתם "לומד" מהו המשקל שיש לייחס  –"למידת מכונה" 

לעין האנושית, הן המתאם בין הנתונים והן משקלו של כל נתון עשויים להיראות השונים. 

   4.מקריים לחלוטין

 שבניגוד לנדרש מהחלטה שלטונית, בייחוד כזאת שתוצאתה היא הפעלת כוחהמשמעות היא  .14

, מתעורר קושי משמעותי לנמק החלטת אכיפה המבוססת על ניבוי ופגיעה בזכויות יסוד

 אלגוריתמי, להבטיח שאינה שרירותית או מפלה, ולהעמידה לביקורת שיפוטית.

                                                 
European Union Agency for Fundamental Rights, #Bigdata: Discrimination in Data-Supported 

Decision Making, 3-10 (2018); European Union Agency for Fundamental Right, Bias in 

Algorithms: Artificial Intelligence and Discrimination, 29-30 (2022)  
 . 26בעמ'  1דו"ח המועצה האירופית, לעיל ה"ש  3
איחוד האירופי דו"ח סוכנות ה; 632בעמ'  1; זברסניק, לעיל ה"ש 15-6בעמ'  1אירופית, לעיל ה"ש דו"ח המועצה ה 4

 . 72בעמ'  2, לעיל ה"ש לזכויות יסוד
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של אנשים רבים שאין לגביהם  ותפוגע באופן נרחב בזכות לפרטי שימוש במערכתשלישית, ה .15

נתונים מסוימים לגבי כל אדם  שיטור מנבא מבוסס לרוב על סקירה שלכל חשד לביצוע עבירה. 

. כך, לדוגמה, בשדה התעופה פרטיהם של כלל האזרחים שחולפים במקום בפני המערכתשעובר 

רופיל החשוד או צפויים לחלוף מוזנים לתוך המערכת ולגבי כל אחד מהם נבחנת התאמה לפ

קיומו של עבר פלילי, היעד שממנו הגיע, התנהגות מסוימת למשל, שנקבע על ידי המערכת: 

 ברשתות החברתיות וכיו"ב. 

יצירת רשימות של חשודים באופן סטטיסטי על בסיס סריקת כמויות עתק של נתונים, מכניסה  .16

תחת הפיקוח המשטרתי אנשים, התנהגויות וביטויים שאין בינם לבין ביצוע עבירות דבר. 

לפיקוח המונים כזה אין מקום במדינה דמוקרטית, הוא עלול ליצור אפקט מצנן על התנהגויות 

נקבע כי גם כאשר אכיפה אינה נדרשת להתבסס על  זייצבלחלוטין. בעניין וביטויים מותרים 

 )ר' חשד סביר, עליה להיעשות בהיקף שלא יעלה על הנדרש, ולא יפגע בפרטיות מעבר לנדרש

 .((12.8.2021לפסק דינו של השופט אלרון ) 8, בפס' זייצב נ' מדינת ישראל 3199/20רע"פ 

לרשתות לה גישה תינתן האם למשל,  –תעשה שימוש המערכת השאלה באילו מאגרי מידע  .17

היא שאלה שלנוכח השפעתה הדרמטית על הזכות לפרטיות  –החברתיות? ולאיזה מידע בתוכן? 

ידי -איום נוסף וחמור על הזכות לפרטיות הוא "גילוי" עלחייב להתקיים לגביה דיון ציבורי. 

כך, אם המערכת פועלת כ"קופסה לאסוף על אזרחיה. למדינה המערכת של מידע אותו אסור 

כיצד היא מסיקה את מסקנותיה, מי ערב לנו שהמערכת שחורה" ואפילו המשטרה לא יודעת 

( ה שלוכנסהלא תסיק על בסיס מאפייניו הגלויים של אדם )למשל, מקום מגוריו או רמת ה

  לאיזו מפלגה הוא מצביע בבחירות?

 

 חוסר סמכות

ואין להתיר  בזכויות אדםבמידה ניכרת  פוגעותשיטור מנבא ערכות , משתוארו בשל כל הבעיות .18

ופיקוח שיבטיחו כי  הגבלות תהכולל ,מפורשת ומפורטת בחוקהסמכה שימוש בהן ללא 

 . השימוש במערכות אלה לא יפגע במידה העולה על הנדרש בזכות להליך הוגן, לפרטיות ולחירות

המסדירה את השימוש באלגוריתם  2016כך, לדוגמה, באיחוד האירופי קיימת רגולציה משנת  .19

מעגנת את הזכות שלא להיות מושא להחלטה שהתקבלה . הרגולציה בקבלת החלטות שלטונית

באופן אוטומטי בלבד, את הזכות לקבל "מידע משמעותי" על אופן קבלת החלטה שאלגוריתם 

אתני, דעות  היה מעורב ביצירתה, ואת האיסור על שימוש אלגוריתמי בנתונים החושפים מוצא

  5.פוליטיות, נטייה מינית ומצב רפואי

קובעת כי ארגונים העושים ההבית הלבן פועל לקידומה של יוזמת חקיקה פדרלית, בארה"ב,  .20

שימוש באלגוריתמים צריכים לנקוט צעדים קונקרטיים כדי לזהות ולספק מענה לסיכונים 

הבית הלבן מסמך ידי -פורסם עלבנוסף,  6.החברתיים, האתיים והמשפטיים הגלומים בהם

                                                 
דו"ח סוכנות האיחוד ; ר' 2016/679 General Data Protection Regulation (EU)-( לh()1)15-( וf()2)13, 22סעיפים  5

 .5בעמ'  2לעיל ה"ש , 2018האירופי לזכויות יסוד 
6 Algorithmic Accountability Act of 2022  –H.R.6580  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6580/text  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6580/text
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הגנה מפני הפליה ושמירה על באופן שנועד להבטיח  ,עקרונות לשימוש באלגוריתמיםהמתווה 

   7.הפרטיות

ללא  על כך דיון ציבורי,מערכת שיטור מנבא מבלי שהתקיים לשימוש כאמור, בישראל הוכנסה  .21

טכנולוגיה על זכויות אדם חקיקה שתקבע את גבולות השימוש המותר, בלא שנבחנו השלכות ה

 ומבלי שננקטו האמצעים להבטיח הגנה עליהן. יש להפסיק את השימוש הבלתי חוקי לאלתר

 כנדרש.ולהסמכה לדיון עד 

 

 בהתאם לה נשקול המשך צעדינו. נודה על התייחסות מהירה לפנייתנו.

 

 בכבוד רב,        

 אן סוצ'יו, עו"ד        

 

 : העתקים

 יועמ"ש המשטרהנצ"מ אלעזר כהנא, 

 הרשות להגנת הפרטיותעו"ד גלעד סממה, ראש 

                                                 
7  of Science and Technology Policy, Blueprint for an AI Bill of Rights The White House, The Office

(Oct 2022)  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf
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 סנ"צ עו"ד חן כינור
 ראש מדור תלונות ציבור ארצי 

 הממונה על חופש המידע 
 משטרת ישראל

 

 מנבא של שיטור טכנולוגיות שימוש ב -בקשת חופש מידע  הנדון: 

מתקדמות של שיטור מנבא בטכנולוגיות משטרות בעולם עושות שימוש הולך וגובר  .1

(predictive policing)  קבלת החלטות בתחום השיטור בכלל ולחיזוי פשיעה לצורך

 . ופושעים בפרט

נתונים רבים ממקורות מערכות אלו מתבססות על תוכנות מחשב המסוגלות לאסוף ולעבד  .2

במטרה לנבא בהסתברות סטטיסטית מקומות ושעות בהן יתבצעו עבירות, לנבא מי  שונים

 עשוי לעבור עבירה, וגם מי עשוי להיות קורבן העבירה.  

של מקומות בהם הסתברות  ילניבו PredPolבארה"ב נעשה שימוש במערכת  ,לדוגמהכך  .3

ונת את שבאמצעות למידת מכונה מכו HunchLab; תוכנת שיתבצעו עבירותגבוהה 

לזיהוי דפוסי  PRECOBSבגרמניה נעשה שימוש במערכת ; המקומות בהם השוטר יפטרל

בבריטניה ; לניבוי עבירות הונאה SyRIבהולנד נעזרים במערכת ; פשיעה של פריצות לבתים

לניבוי ההסתברות של אדם מסוים לבצע עבירה או להתנגד  Qlikמשתמשים במערכת 

 באלימות למעצר. 

 מידע הבא:נודה לקבלת ה

 שיטור מנבא, שמיועדות לניבוימידע ממוסמך אודות רכישה או פיתוח של מערכות  .1

דומה אחרת שבה נעזרת המשטרה לקבלת או כל מערכת  זיהוי דפוסי עבריינותאו עבריינות 

 .החלטות בתחום השיטור

מערכות המידע אודות התקשרות המשטרה עם גורמים חיצוניים לרכישה או פיתוח של  .2

 .הנ"ל

מידע מפולח לכל מערכת לגבי  –שבשימוש במשטרהלגבי כל אחת מהמערכות הנ"ל  .3

 הנתונים או מאגרי המידע שהמערכת ניזונה מהם. 

 העתק של כל נוהל משטרתי שמסדיר את השימוש במערכות הנ"ל שבשימוש המשטרה. .4

כל מידע ממוסמך או ניתוח של יעילות המערכות הנ"ל שבשימוש המשטרה, של מידת  .5

הדיוק שלהן בהשגת המטרה שלשמן הן פועלות ושל מידת ההצלחה של המשטרה בהשגת 

  .מערכות הללוהפגיעה האגבית של השימוש בושל  מטרותיה



 
2 

כל מידע ממוסמך או מחקר שנעשה והוביל להפסקת השימוש במערכת שיטור מנבא או  .6

 להחלטה שלא לרכוש אותה או לא לפתח אותה.

-ו 2020בשנים  הנ"לשימוש במערכות בוצעו על סמך ובים שועיכמעצרים נתונים אודות  .7

2021. 

 

)ב( לתקנות 6בקשה זו מוגשת מטעם האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(. בהתאם לתקנה  

 ., בקשה זו פטורה מאגרה1999 -חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט

 

 בכבוד רב, 

 אן סוצ'יו, עו"ד

 

 

 






