ריכוז המידע המבוקש
המידע המבוקש בבקשה
 .1מידע אודות עצם השימוש
בטכנולוגיה לזיהוי פנים

סוג מידע האפשרי

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע

העותרת מסתפקת בתשובה
של כן/לא משתמשים
בטכנולוגיה ולחלופין:

עקרון החוקיות – פיקוח
על עבודת המשטרה,
שהיא פועלת מכוח
הסמכה מפורשת,
ובצורה מידתית.

העותרת מסתפקת בתשובה
של כן/לא יש כוונה להכניס
טכנולוגיה ולחלופין:

עקרון החוקיות – פיקוח
על עבודת המשטרה,
שהיא פועלת מכוח
הסמכה מפורשת,
ובצורה מידתית.

כל מסמך או הנחיה
שמתייחסת לעצם השימוש
בטכנולוגיה לזיהוי פנים.
 .2מידע אודות כוונה להכניס
טכנולוגיה כזו לפעולה

כל מסמך ,נוהל או הנחיה
הכוללים התייחסות
להכנסת טכנולוגיות זיהוי
פנים לשימוש במשטרה
בעתיד.
 .3מידע אודות פיתוח
טכנולוגיות לזיהוי פנים ,או
הליך רכישה של טכנולוגיה
כזו ,גם אם לא נעשה בה
עדיין שימוש

פיקוח ציבורי על גיבוש
הנהלים ואופן השימוש
של טכנולוגיה כזו
במשטרת ישראל.

העותרת מסתפקת בתשובה
של כן/לא ישנו הליך פיתוח
או רכישה ולחלופין:

עקרון החוקיות – פיקוח
על עבודת המשטרה,
שהיא פועלת מכוח
הסמכה מפורשת,
ובצורה מידתית.

 .4העתק של כל נוהל משטרתי
לשימוש בטכנולוגיה לזיהוי
פנים

העברת הנהלים הקבועים
בנושא.

העברת הנהלים לפי
הרציונל הקבוע בסעיף
(6א) לחוק חופש המידע,
בכדי לאפשר פיקוח
ציבורי מהותי על
פעילות המשטרה.

 .5הסכם התקשרות להספקת
הטכנולוגיה למשטרה על ידי
ספק חיצוני

העברת ההסכמים.

כל מסמך ,נוהל או הנחיה
הכוללים התייחסות לפיתוח
לפיקוח ציבורי על אופן
טכנולוגיות זיהוי פנים
עיצוב הטכנולוגיה
במשטרה או הליכים
לזיהוי פנים והשימוש
לרכישתה.
בה במשטרת ישראל.

בדיקת מידתיות
השימוש בהתאם
לפסקת ההגבלה בחוק
יסוד :כבוד האדם
וחירותו.
בדיקת התנאים אשר
המשטרה והחברה קבעו
לעניין השמירה על
המידע הרגיש שנצבר.

המידע המבוקש בבקשה

סוג מידע האפשרי

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע
בדיקה שאין הפרטה של
סמכויות רגישות.
בדיקת המוניטין
הטכנולוגי של החברה
הספקית.
בדיקת ניגודי ענינים.

 .6מידע אודות היעזרות
המשטרה בטכנולוגיית
זיהוי פנים של השב"כ או
הצבא או גורמים ביטחוניים
אחרים בעבודתה

 .7מידע לגבי שימוש
בטכנולוגיית זיהוי פנים
לצורך:
א .זיהוי חשודים בביצוע
עבירה
ב .זיהוי עדים או מעורבים
באירוע נחקר שאינם
חשודים בעצמם?
ג .קבלת התרעה בזמן
אמת על הימצאותו של
אדם במקום מסוים?
ד .קבלת מידע על זהותם
של אנשים בהפגנות,
עצרות ,משמרות
מחאה?
ה .קבלת מידע על זהותם
של אנשים באירועי
ספורט או התקהלויות
אחרות?

העותרת מסתפקת בתשובה
של כן/לא נעזרה המשטרה
ולחלופין:
כל מסמך ,נוהל או הנחיה
בקשר להסתייעות ,אם
קיימת ,בטכנולוגיית זיהוי
פנים של השב"כ או הצבא
או הגורמים הביטחוניים
האחרים.

העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא נעשה
שימוש לגבי כל פרט
ולחלופין:
כל מסמך או הנחיה
שמתייחסת לעצם השימוש
בטכנולוגיה לזיהוי פנים
בהקשרים האמורים.

פיקוח על המשטרה,
ובפרט על הכלים בהם
היא משתמשת למול
האזרחים/ות בעת שהיא
מבקשת לבצע את
תפקידה.
עקרון החוקיות –
בדיקה האם יש זליגה
של יכולות שהוענקו
לגופי ביטחון לצרכי
משטרה ,והאם
המשטרה חורגת
מסמכויותיה.
גבולות הגיזרה של
השימוש בטכנולוגיה
להקשרים שונים לאור
סמכויות המשטרה,
ואיתור חריגה מסמכות
או פעילות שנעשית ללא
הסמכה בחוק.
מידתיות הפגיעה
בזכויות הפרט בשל
השימוש בטכנולוגיה
בהקשרים שונים.

המידע המבוקש בבקשה

סוג מידע האפשרי

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע

ו .קבלת מידע על אנשים
המגיעים למקום מסוים
שהוא יעד משטרתי
 .8נתונים על אודות מספר
הפעמים שבהם המשטרה
פעלה לזהות אדם באמצעות
טכנולוגיה לזיהוי פנים
בשנה האחרונה .נא לפרט
כמה מהפעולות אלו נעשו
בצו בית משפט

פירוט מספרי לפי האמור
בבקשה .לחלופין ,העברת
חומר הגלם עצמו – בין אם
בצורת טבלה ,מסמך או כל
סוג קובץ אחר.

מתן אפשרות לפיקוח
ציבורי על היקף
השימוש של המשטרה
באמצעים האמורים,
ולהליך האישור לשימוש
זה.
בחינת מידתיות
השימוש בטכנולוגיה.

העותרת מסתפקת
 .9מידע אודות שימוש
בטכנולוגיה לזיהוי אוטומטי בתשובות של כן/לא בנוגע
לעצם השימוש וכן פירוט
של רגשות או התנהגות
של סוגי הטכנולוגיה.
חריגה

מתן אפשרות לפיקוח
ציבורי על היקף
היכולות באמצעים
האמורים.
בחינת מידתיות
השימוש בטכנולוגיה.
בחינה המהימנות של
הטכנולוגיה השנויה
במחלוקת.

 .10מידע אודות פעילות
המשטרה בשנה האחרונה
לזהות אנשים ממצלמות
אבטחה במרחב הציבורי
באמצעות טכנולוגיה לזיהוי
פנים של גורמים אחרים

העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא בנוגע
לעצם השימוש ולחלופין:
כל הנחיה או הוראה לזיהוי
כאמור.

 .11מידע אודות הצבת מצלמות
משטרתיות במרחב הציבורי
המותאמות לטכנולוגיה
לזיהוי פנים

פירוט מיקומי המצלמות
ולחלופין:

קיום פיקוח ציבורי על
המשטרה ,ובמיוחד על
שיתוף הפעולה שזו
מקיימת מול גורמים
ביטחוניים בעת חקירה
או פיקוח משטרתי על
אזרחים.
בחינת מידתיות הפגיעה
בזכות לפרטיות
ולחירות.
עקרון החוקיות – בחינה
של חריגות מסמכויות
המשטרה

כל מסמך ,נוהל או הנחיה
שמתייחסת לעצם הצבת
המצלמות במרחב הציבורי.

עקרון החוקיות – בחינה
של חריגות מסמכויות
המשטרה.
בחינת מידתיות הפגיעה
בזכות לפרטיות ולחירות
לרבות פגיעה בפרטיות
קטינים ,ופגיעה בשוויון.

המידע המבוקש בבקשה

 .12מידע אודות קבלת התרעות
בזמן אמת על אנשים שזוהו
באמצעות טכנולוגיה לזיהוי
פנים במצלמות רחוב

סוג מידע האפשרי
למצער – תשובה כן או לא
בנוגע להצבת מצלמות
כאמור.

עמידה בנהלים שנקבעו
בנושא הצבת מצלמות.

העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא מקבלת
המשטרה התרעות
ולחלופין:

עקרון החוקיות – בחינת
חריגות מסמכויות
המשטרה.

כל מסמך או הנחיה
שמתייחסת להתרעות בזמן
אמת על אנשים שזוהו
באמצעות טכנולוגיה כזו.
 .13פרטים אודות הגורם
האחראי על התקנת
מצלמות אלו ותפעולן.

פירוט הגורמים האחראים
לפי האמור בבקשה,
ולחלופין:
כל מסמך או הנחיה
שמתייחסת לזהות הגורם
האחראי להתקנת
המצלמות ותפעולן.

 .14במקרה שיש מצלמות
המחוברות למערכת לזיהוי
פנים בשטח רשות מקומית
כלשהי ,מידע אודות יידוע
הרשות המקומית על
התקנת מצלמות אלו

 .15מידע אודות הצבת שילוט
על קיומה של מצלמה בעלת
יכולת זיהוי פנים

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע

בחינת מידתיות הפגיעה
בזכות לפרטיות
ולחירות.

זיהוי הגורמים
הטכנולוגיים עליהם יש
לקיים פיקוח ציבורי
ביחס לטכנולוגיות
האמורות.
בדיקת דרישות התפקיד
וההכשרות אותן
נדרשים בעלי תפקידים
אלו לעבור.

העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא
מיידעים ולחלופין:

עקרון החוקיות – בחינת
חריגות מסמכויות
המשטרה.

כל מסמך ,נוהל או הנחיה
שמתייחסת ליידוע רשויות
מקומיות בעניין הצבת
מצלמות משטרתיות
כאמור.

בחינת מידתיות הפגיעה
בפרטיות ומעורבות
הרשות המקומית
בפגיעה.

בחינת מידתיות הפגיעה
העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא מציבים בזכות לפרטיות
ולחירות.
שילוט ולחלופין:
כל מסמך או הנחיה
שמתייחסת להצבת שילוט
בנוגע למצלמות זיהוי פנים.

 .16מידע אודות שימוש
המשטרה בשנה האחרונה
ברחפנים בעלי מצלמות
המותאמות לטכנולוגיה
לזיהוי פנים

העותרת מסתפקת
בתשובות של כן/לא נעשה
שימוש ואם כן  -פירוט
מספרי של מספר הרחפנים
ומספר הפעמים שנעשה
זיהוי באמצעות רחפנים ,או

עקרון החוקיות – בחינת
חריגות מסמכויות
המשטרה.

המידע המבוקש בבקשה

סוג מידע האפשרי
לחלופין חומר גולמי בכל
סוג קובץ.

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע
בחינת מידתיות הפגיעה
בזכות לפרטיות
ולחירות.
בחינת מהימנות
הטכנולוגיה.

 .17מידע אודות מאגרי
התמונות שלמשטרה גישה
אליהם

עקרון החוקיות – פיקוח
על שימוש כדין במאגרי
מידע רגישים או חריגה
מהדין.

פירוט מאגרי התמונות,
לרבות ציון על כל מאגר
האם הגישה אליו מותנית
בצו שיפוטי או לא ,או
לחלופין העברת המידע
האמור בתצורת חומר גולמי בחינה של היקף הפגיעה
בפרטיות.
בכל סוג קובץ.

פירוט מאגרי התמונות ,או
 .18מידע אודות מאגרי
לחלופין העברת המידע
התמונות שלמשטרה גישה
האמור בתצורת חומר גלם
אליהם ,שניתן לנתח את
התמונות בהן באופן דיגיטלי בכל סוג קובץ.
ולהוציא נתונים ביומטריים
או נתוני זיהוי אחרים

בחינה של היקף הפגיעה
בפרטיות מצד המשטרה
על מנת ליצור בסיס
מידע להפעלת
טכנולוגיות לזיהוי פנים.
עקרון החוקיות – בחינת
ההסמכה לשימוש
במאגרים הללו לפי דיני
אבטחת המידע במנהל
הציבורי.
פיקוח על פעילות
המשטרה ביחס להפקת
לנתונים ביומטריים.

 .19מידע אודות פעולות
שביצעה המשטרה בחמש
השנים האחרונות
לדיגיטציה של מאגרי
תמונות או לעיבוד תמונות
לצורך הפקת נתונים
ביומטריים או נתוני זיהוי
אחרים

פירוט פעולות ,או כל מסמך
אחר אשר מכיל את המידע
המבוקש.

 .20זהות הגורם המנהל את
מאגרי התמונות

פיקוח על תפקוד
פירוט בעלי התפקידים
המשטרה והגנתה על
האחראים ,בין ברשימה
ובין אם בכל סוג קובץ אחר .מאגרים רגישים.

עקרון החוקיות – בחינת
חריגה מסמכויות
המשטרה.

פיקוח על דרישות
התפקיד וההכשרות
אותן נדרשים בעלי
תפקידים.
 .21מידע אודות פרטי המידע
הנשמרים במאגר התמונות
מלבד שם המצולם (לדוגמא

פירוט הפרטים הנשמרים
באופן קבוע ,ולחלופין:

בחינה של מידתיות
הפגיעה בפרטיות מצד
המשטרה.

המידע המבוקש בבקשה
– עבר פלילי ,חובות
וכדומה)
 .22זהות הגורמים בעלי גישה
למאגרי התמונות

סוג מידע האפשרי
כל מסמך ,נוהל או הנחיה
אשר נוגעים לאופן שמירת
המידע במאגר התמונות.

הצורך הציבורי
בחשיפת המידע
עקרון החוקיות – פיקוח
כי המשטרה פועלת
מכוח סמכויותיה.

פירוט בעלי התפקידים אשר בחינת חריגות מסמכות
המשטרה.
יש להם גישה למאגר
התמונות ,ולחלופין:
זיהוי הגורמים עליהם
יש לקיים פיקוח ציבורי
כל מסמך ,נוהל או הנחיה
ביחס לטכנולוגיות
אשר כוללים את המידע
האמורות.
האמור.
בדיקת דרישות התפקיד
וההכשרות אותן
נדרשים בעלי תפקידים
אלו לעבור.

 .23מידע אודות רישום מאגרי
התמונות כמאגרי מידע?

פירוט מאגרי המידע בהם
נשמרו מאגרי התמונות
ומספרם.

עקרון החוקיות – בחינה
כי מאגרי המידע
שמורים ונרשמים כדין.

