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לכבוד

ח"כניסןסלומינסקי,יו"רועדתהחוקהחוקומשפט

חבריועדתהחוקהשלהכנסת

, מסמך הכנה ונוסח 2017 –הנדון: הצעת חוק הטרדת מוקדי חירום )תיקון(, התשע"ז 

 משולב לקראת הדיון השלישי

למלאתפקידמשמעותייהחירוםעלידימוקדבמצביםמסוימיםעשויהקבלתנתונימיקום

בהצלתחייםועלכךאיןכלמחלוקת.

ובשמירה באיסוף לאחרונההולכתומחלחלתההבנהלפיהישלהמעיטככלשניתן עםזאת,

שלנתוניםהעשוייםלהביאלזיהויושלאדם,אושישבהםמידעאישיומידערגיש.זאת,בשל

שימוש או דליפתמידע פרשיותשונותשל הציבורי.–לרעהבו במגזר הן הפרטי במגזר הן

כאשרשמירתהנתוניםהיאבידיגוףכמומשטרתישראל,אשראיןחולקעלחשיבותולרווחת

ישלצמצםאתאיסוףהנתונים גםלהביאלפגיעהבזכויותאדם, אךישביכולתו האזרחים,

ושמירתםולכוונםלתכליותמוגדרותוחיוניותבלבד.

מ נתוני יקום חירום למוקד שלהפונים הפוטנציאלית הפגיעה כך, משום אישי. מידע הם

לאשלעברייניםאוחשודיםאלאשלאזרחים-ההסדרהמוצעבהצעתהחוקבזכותלפרטיות

הינהברורה.-שומריחוקהמתקשריםלמוקדהחירום

וקתיתבעלתתפקידהזכותלפרטיותאינהזכותשניתןלהקלבהראש.המדוברבזכותיסודח

כשנה לפני זו ועדה נזעקה לאבכדי האדםותחושתחירותו. של אישיותו בעיצוב משמעותי

הטלפוניםהחכמיםנוכחהגילוי דחוףבהיעדרהגנהעלפרטיותםשלמשתמשי וקיימהדיון

מידע עליהם ואוספות משתמשיהן אחר עוקבות פייסבוק כדוגמת אינטרנט שפלטפורמות

רכיםמסחריים.אישירבלצ

נ במקביל חזיתות בשתי להתקיים הפרטיות על ההגנה לחיזוק המערכה על כי מול-דגיש

חברותמסחריותומולהמדינה.איןהאחתמוציאהאתרעותה.יודגשגםכיאיןמדוברבקרב

אבוד,אלאזהולמעשההקרבעלדמותההדמוקרטיתשלהמדינהועלרווחתםהעתידיתשל

.אזרחיה

אתועוד,בימיםאלונכנסולתוקפןהתקנותהחדשותלהגנהעלפרטיותבמידעשלהאיחודז

) בישראלGeneral data Protection Regulationהאירופי הקיים הדין של ותאימותו )



 

 

בעלת היא זו תאימות שמירה בספק. כיום מוטלת האירופיות הפרטיות הגנת לדרישות

הישראלי למשק רבה כלכלית באיחודחשיבות גם לפעול המבקשות ישראליות ולחברות

האירופיולהפיץאתהטכנולוגיותהחדשניותשהןמפתחות.ההסדרהקבועבהצעתהחוקאינו

וקבלת האירופיות התקנות לפי לפרטיות הזכות על ההגנה דרישות עם אחד בקנה עולה

החקיקההישראליתלתאימותהשלחקיקהברוחזותפגעבאפשרותהשלמדינתישראללטעון

לסטנדרטהגנתהפרטיותהאירופי.

ל בה המוצעים וההסדרים החוק הצעת את ולמקד להבהיר לדעתנו יש מטרותלפיכך,

שהןמטרותראויות,והכלתוךהמצומצמותוהמרכזיותשבשלןהוגשההצעתהחוקלכתחילה,

מניעתפגיעהבלתימידתיתבזכותהחוקתיתלפרטיות.

 ההצעהליצורשניהסדריםנפרדיםושונים:אנומברכותעל .1

 -האחד הנוגע לצורך בקבלת נתונים ושמירתם לצורך הגנה על חיי אדם במסגרת הסדר

מאזןביןהזכותלפרטיותשלהמתקשריםלמוקדהחירוםלביןהגנההסדרזהטיפול באירוע.

.וישלהדקאותואךלהותיראותועלכנועלחייאדם,

 הנ-השני הסדר .לשמירת נתונים לצורך תחקור בדיעבד של ארועים לאחר שהסתיימווגע

לתפיסתנו,הסדרזההואפוגעני,חורגמתפיסתחוקנתוניתקשורתויוצראיזוןלאמידתיבין

עקרוןהיעילותהמנהלית.–הזכותלפרטיות,לביןעיקרוןנחותממנהבהרבה-זכותחוקתית

.חליפובהסדרמצמצםבאופןמשמעותילכן,לתפיסתנוישלבטלואולה

מד מקוםלהבחנהבין לדעתנו אין ההסדרהמהותי"בנוסף, חירוםאחריםלעניין אלמוקדי

.וישלייצרהסדריםזהיםככלהניתןביחסלכללהמוקדים

,אנוסבורותכיישאדםהמתיר קבלת נתוני מיקום לצורך הצלת חייבאשרלהסדרהראשון .2

 בחוקאתההוראותהבאות:לכלול

תנאיםברוריםלהפעלתשיקולהדעתשלעובדהמוקדבבואולהחליטהאםישהצדקה (א)

 החירום, למוקד המתקשר המיקוםשל לצפייהבנתוני והגנהעל-למשל הצלתחייו

 .שלמותגופושלאדם

ר(שלהמערכתהטכנולוגיתאשPrivacy by designדרישהלפרטיותבאמצעותתכנון) (ב)

ובניית בעתתכנון בחוקכי ישלקבוע במסגרתזו המיקום. תאפשראתקבלתנתוני

לצורך אמת בזמן והצגתם מיקום נתוני קבלת תאפשר אשר הטכנולוגית המערכת

נצייןגם ייבחרוהאמצעיםשפגיעתםבזכותלפרטיותפחותה. הצלתחייםושמירתם,



 

 

מהד אחת הינה תכנון באמצעות הפרטיות דרישת התקנותכי של המרכזיות רישות

לאברורלנומדועדרישהזוחלהרקביחסלמד"אעלפי החדשותבאיחודהאירופי.

ו)ג(המוצע.לדעתנוישלהחילהבאופןזההעלקבלתנתונימיקוםושמירתםעל1סעיף

 ידיכלאחדממוקדיהחירום.

החירום (ג) למוקד למתקשר ואוטומטי מיידי באופן הודעה מתן שנתוניחובת כך על

 המיקוםשלוהועברובאופןאוטומטילמוקדהחירום.

נתוניהמיקוםלמאגרמידעאחראוישלאמץאתההצעהלהגבילאתאפשרותהעברת (ד)

ה)א(.כןישלקבועבחוקהוראותלעניין)א(מחיקתםתוךזמן1הצלבתםכמוצעבסעיף

ו)ג(קריטריוניםיוןהנתונים;סבירלאחרתוםהטיפולבאירוע;)ב(חובהלשמורעלחס

 לאבטחתמאגרהמידעבוישמרו.

 –לאפשר צפייה בנתוני מיקום לשם תחקירבאשרלהסדרהשניאשרנועד .3

אנוסבורותכיההצעהלאפשרקבלתנתונימיקוםעלפישיקולדעתושלעובדהמוקד (א)

הפוגעניתיתרכלעודביצועהתחקיראושרמראשובכתבעלידיגורםמוסמךהיאהצע

עלהמידה.לדעתנו,ישלקבועבחוקכיהןההחלטהבנוגעלצפייהבנתוניהמיקוםוהן

ידי ולאעל גורםמוסמך ידי על צריכותלהתקבל התחקיר ביצוע עובדההחלטהעל

 .המוקד

ההסדר (ב) את לאמץ יש תחקיר לצרכי המיקום בנתוני צפייה של במקרה לחילופין,

–בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפהעמיקיםבוועדהזו,שנקבעלאחרדיוניםמ

 התשס"ח תקשורת(, 2007–נתוני מתיר–)להלן זה הסדר תקשורת(. נתוני חוק

למשטרתישראלאורשותחקירהאחרתלקבלנתוניתקשורתהמצוייםבמאגרמידע

וסמך,אםהדברשלבעלרישיוןבזקעלפיצושלביתמשפטאועלפיהיתרשלקציןמ

נדרשלמטרהמהמטרותהמנויותבחוקנתוניתקשורתובהתאםלהוראותחוקנתוני

 תקשורת.

.ניסיוןהחייםמלמדכימאגרימידעעשוייםלהיפרץאולהיותחשופיםלשימושלרעה (ג)

משוםכךישלנקוטזהירותיתרהבאישורהקמתמאגרמידעחדשנוסףוייעודילנתוני

לפיכךישלקבועבחוקמחיקהאוטומטיתשלנתונימיקוםשהינםמי רגיש. דעאישי

המיקוםשלאנעשהבהםכלשימוש,מכלמקוםבונשמרו,בתוךפרקזמןקצרבאופן



 

 

 מ 14משמעותי את1הימיםהמוצעיםבסעיף ישלאמץ לדעתנו, להצעתהחוק. ה)ב(

 השיחה.  שעות מסיום 3תוך –ולחוקלענייןמד"א1ההסדרהמוצעבסעיף

על .4 מברכות ואנו והשקיפות הביקורת הגברת לצורך חשובה הינה לכנסת הדיווח חובת

 בסעיף 12הכללתה זאת, עם החוק. כדי לאפשר פיקוח אפקטיבי של הכנסת על בהצעת

יש להרחיב את הנושאים עליהם חלה חובת הדיווח גם למספר נתוני איסוף הנתונים 

,מספרנתוניהמיקוםשנשמרורק למטרות הצלת חייםהמיקום שנצפו למטרות תחקיר ולא 

מתוךכללאלהשנאספוופרקהזמןבונשמרועדמחיקתם,וכןמספרנתוניהמיקוםשנמחקו

ללאצפייהבהם.

נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש.

בכבודרב,




עו"דרחלארידורהרשקוביץהילהשוורץאלטשולרד"רת

חוקרת,התוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידעוקרטיהבעידןהמידעשתהתוכניתלדמרא

 המכוןהישראלילדמוקרטיה




