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 2022-התשפ"ב  מיוחדות(,  צילום )מערכות   חדש[ ]נוסח המשטרה פקודת  לתיקון חוק   תזכיר הנדון:

 
על   זיהוי פניםשימוש במערכות ביומטריות לשל רגיש הבנושא העוסק בין השאר  ,הנדון זכיר החוקת

 אנו קוראים לכם  .עבודת הכנה מספקתהיעדר שקף מו מידתיובלתי עני  וא פוגה, ישראל שטרת ידי מ
וי לוחיות אלא להתמקד בזיה, אנושיות  החלק בהצעת החוק העוסק בזיהוי פניםאת שר  שלא לא

  נו:ילהלן נפרט את נימוק .רישוי בלבד
 

  רקע: .1
  נגד   "ץלבג   עתירה  ישראל,  פרטיות  ועמותת   האזרח   לזכויות  האגודה  הגישו  28.1.2021  יוםב

 רישוי  לוחיות  לזיהוי  אוטומטית  במערכת  מדובר  .1"הנץ  "עין  המעקב  במערכת  המשטרתי  השימוש
(recognition plate license -LPR)  של   תנועותיהם   את  המתעד   עצום,  מידע  מאגר  היוצרת  

   שונים. לצרכים  אותה ומשמש הארץ  בכבישי שנעים אזרחים
  שיפוטית   פיקוח  מערכת  ללא  חוק;ב  הסדרה  ללא  ארוכות   נים ש  משךב  פעלה  המערכת  כי  הסתבר

   ציבורית.  שקיפות וללא
 מחלוקת   שאין  חיות  אסתר  העליון  המשפט  בית  נשיאת   ציינה  27.5.2021-ב  שהתקיים  בדיון

 הורה  לכן,  המשטרה.  של  כלליות  סמכויות  מכוח  להפעילה  ניתן  ולא  בפרטיות  פוגעת  שהמערכת
 "עין   המעקב  מערכת   את  שמסדיר  חוק   תזכיר   יום  45  בתוך  הציבור  להערות  לפרסם  ה למדינ  בג"ץ

   הנץ".
 היה  שמדובר  אלא,  הממשלתי.  התזכירים  לאתר  חוקה  תזכיר  לראשונה  עלה  ,2021  ביולי  8  ביום

 בעתירה   ונדון  העליון  המשפט  בית  ידי  על  שהתבקש  מזה  יותר  הרבה  ורחב  מפתיע  בתזכיר
 רישוי   לוחיות  זיהוי  ככוללת  רק  לא "מיוחדת  לוםצי  "מערכתל  תייחס  שהוא  משום  ,לה  ובתגובה

  אכיפת   לצורך  פנים  בזיהוי  בשימוש  סקע  התזכיר  בנוסף,  ושיות.אנ  פנים  זיהוי  של  ת מערככ  אלא
 מנת   על   פנים  זיהוי  במערכות   שימוש ל  כלומר  ,ציבוריים  ממקומות  הרחקה   צוויו  כניסה  איסורי
   .הפגנות  לדכא

 
  המשטרה: שירות ב  פנים זיהוי במערכות   בשימוש  העקרונית  הבעיה .2
 

 חברה   ארגוני  ,הציבור  מצד   אחרות  הערות   אלפי  עם   )יחד  התזכירים  לאתר  שהגשנו  דעת  בחוות
ולהתמקד להסיר    קראנו  ( ומומחים  אזרחית פנים  זיהוי  למערכות  ההתייחסות  את  התזכיר  מן 

ים שר קיאהעצום  האיכותי  זאת, בשל הפער  . במערכות זיהוי לוחיות רישוי וחפצים דוממים אחרים
 נושיות.  ן זיהוי חפץ דומם כמו לוחיות רישוי לבין זיהוי פנים א בי

   . כנספח מצורפת   2021 מיולי  שלנו הדעת  חוות 
הדעת   קיימת  בחוות  כי  המעכ  מגמההדגשנו,  בעולם  למערבי  יום  לאפשר  חוק ורכלא  אכיפת  ת 

 ת הבאות: וזאת בגלל הסיבולהשתמש במערכות זיהוי פנים, 

היום עתירות  הפנים הק  זיהוימערכות    -  טעויות • לעפגמים.  יימות  תהליכי רוך  אין סיבה 
 . שאו גם בטעויות מרחיקות לכת בזיהוייל אזרחי ישראל שיהיו אלה שיעהניסוי 
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שיטור יתר  , יוצרות  אטה קייםמנות על דמתאהיהוי פנים  מערכות ז   -  אפליה ואכיפת יתר  •
מיעוט שהיה   אוכלוסיות  כזהכלפי  ליצור אבחנות  החוסר  בנוסף,  .  כלפיהן שיטור  יכולת 

באוכלוסי כשמדובר  לאדם  אדם  בין  עטובות  פנים,  כהי  כגון  מסויימות,  ליצור    הלולות 
 .  אכיפה לא מוצדקתטעויות ו

מדל  • מידע  -יפה  חשש  מדליפת  וחשש  סמכות  בעלי  של  לרעה  מאגרים    שימוש  של 
 רגישים ביותר.  

ידע עמוק הרבה  מטרה למתן גישה למששימוש במערכות אלה משמעו    -עומק המידע   •
 .  יה מינית ועודינתח מצבי רוח, נטי. מדובר באפשרות ל ומתיותר מאשר מי היה, היכן 

מצנן  • מאנשים    -  אפקט  תמנע  הציבורי,  במרחב  חכמות  מצלמות  של  מערך  הצבת 
נתונים שהם  חשש  מתוך  חופשי  באופן  את    להתנהג  לממש  השאר  ובין  מעקב,  תחת 

 .הזכויות הפוליטיות שלהם

איסוף מידע כלליות מעניקות למשטרה מידע לא קונקרטי,  מערכות    –  "חיפוש בשחור " •
יח את  משנה  המשטרה  בידי  כזה  מידע  ולצבא.  ביון  לרשויות  בין  בדומה  הכוחות  סי 
 המשטרה לבין האזרחים, ובמידה רבה בין המשטרה לבין הדרג הפוליטי. 

בינ, קראנו  אור חששות אלהל או  ציבורית  וועדה  מתחומי   משרדית בהשתתפות מומחיםלהקים 
ו הטכנולוגיהמהמשפט  שתביא  תחומי  פנים ה,  זיהוי  במערכות  לשימוש  בנוגע  בטרם  מלצות   ,

 . הסדיר את העניין בחקיקהניגשים ל
 

ם הרגיש של זיהוי התחו משרד המשפטים בחר בדרך אחרת, של הכללת  כי    ולינלמרבה הצער גי
, וזאת כאשר הכנסת נמצאת בפגרה, ללא  ת רישויהחוק העוסקת בלוחיולהצעת    "נספח"פנים כ 

בתחום. מומחים  שנשמעו  וללא  ציבורי  להכשיר    דיון  ניסיון  היא  לכך  הסיבה  אם  יודעים  איננו 
מערכ פנים  בדיעבד  זיהוי  בחוקות  מפורשת  הסמכה  ללא  ל  ,הפועלות  ניסיון  הכנסת  או  אפשר 

המשטרהט לשימוש  רגישות  האחור  כנולוגיות  כך.  יתבדלת  או  ב  כך  באופן עוסק  התזכיר  מדובר 
"זיהוי אדם באופן ממוחשב, על המאפשרת  מערכת  שהיא  ,  "מערכת צילום ביומטריתב"מפורש  

 .  "סמך נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו על ידה
קונקרטי מעקב אחר חשוד  בלא  ו,  עתיככלי מני  מעקב המוניםנדגיש עוד כי מדובר במערכת של  

 . 2ספציפי  שיפוטיבצו 

  :בנוגע למערכות זיהוי פניםהחוק בתזכיר יות  המרכז בעיות ה .3
 

צורך בשימוש  נתונים, בנוגע ל  הצדקות קונקרטיות, מבוססות שום  התזכיר אינו כולל   .א
מדעית  ההתמודדות  כאלה ובנוגע ליעילותן של מערכות  , בנוגע לבמערכות זיהוי פנים

ור היתה  ישוי, שכאמאפילו ביחס למערכת זיהוי לוחיות הרעם ההטיות שידוע שיש בהן.  
ש  יעילות העשויים  מספר  נתוני  הוצגו  לא  בחוק,  ללא הסמכה  המשטרה  בשימוש  נים 

המערכת   מן  שצמחה  התועלת  לבין  לפרטיות  בזכות  הפגיעה  שבין  היחס  על  ללמד 
 ת פשיעה.  ריבמניעה או בחק

זיהוי פניםבהבנת האכיטקטורהתזכיר משקף בעייתיות   .ב ,  ה הטכנולוגית של מערכות 
זיהוי ביומטרי בזמן אמתש   משום שלא  נתונים  לבין    ,כל כולו מתבסס על ההבחנה בין 

 

את   2 ס'  ראו  של  ההסבר  כי  " לתזכיר:   לא10דברי  להבהיר  בסמכויות  מוצע  פוגעות  אינן  זה  פרק  הוראות 
 . "תהמשטרה....להציב, להפעיל או להשתמש במערכת צילום מיוחדת לצורך )א( חקירה ספציפי
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נתונים שלא זוהו בזמן אמת למטרות מעבר לבין  למטרות 'ביומטריות',  זוהו בזמן אמת  
לגבי  ת  אבחנה זו היא מעורפלת, איננה מוצדקת ביחס להנחות הרקע הטכנולוגיו  לכך.

 הזמן.   המערכות ובוודאי שלא תוכל לעמוד במבחן
, ומה שברור הוא שמדובר  מתי מותר להציב מצלמות זיהוי פניםמן התזכיר  לא ברור   .ג

הפגנות  לדיכוי  צילום  כי  קובע    יז( 10)ס'  התזכיר  .  בכלי  מערכות  של  והפעלה  הצבה 
   :לצורך המטרות הבאות , בין השאר,תהיה ביומטריות

חמור (1) פשע  עבירות  של  גילוי  או  סיכול  כמניעה,  מוגדר  חמור  פשע  עבירות  . 
שניםשעונשן   משבע  למעלה  של  ש  מאסר  עבירות  בתוספת  וכן  מנויות 

ביחס  תזכיר, כך שאין לדעת  אבל, התוספת הרביעית אינה מנויה בהרביעית.  
 זיהוי פנים.צלמות  פעיל מלה יותרירות שאינן פשע חמור אילו עבל

ע (2) שניתנו  ציבוריים  למקומות  כניסה  איסורי  אואכיפת  דין  פי  צווי   ל  אכיפת 
ציבוריים ממקומות  האפשרות  כאמור,  .  3הרחקה  את  להותיר  ההתעקשות 

א לצורך  פנים  זיהוי  במצלמות  הלהשתמש  בהפגנות,  כיפת  הציבורי  סדר 
לביטוי הזכות  ובראשן  בזכויות מהותיות  לפגוע  הזכועלולה  והזכות  ,  ת להפגין 

   .לפרטיות
, והוא אינו מבחין עם נתוני זיהוי פנים ביומטרייםהתזכיר מה מותר לעשות  ן  מ  לא ברור .ד

  , לתזכיר   יד 10כד,  10ס'  לפי    , חקירת פשיעה, מחקר וחיזוי פשיעה.בין מניעת פשיעה
ירטנו לעיל  מותר בהתאם למטרות שפ  בנתוני זיהוי ביומטריים שזוהו בזמן אמתשימוש  

    , בין השאר:וכן
. התזכיר קובע כי  תן או מניעתןחקירגילוי עבירות פשע או עבירות עוון  לצורך   (1)

החמ בתוספת  המופיעה  עבירות  ברשימת  לתזכירמדובר  כאן, .  ישית  גם 
  .ירות מדובר, כך שאין לדעת על אלו עבהתוספת איננה נמצאת לפניכם 

רק כדי    תרהצבת המצלמות מועצם  שהוא. כלומר,  מכל סוג    לצורך הליך פלילי (2)
המידע   משנאגר  אבל  חמור,  פשע  לאכוף    אפשר   –למנוע  כדי  בו  להשתמש 

תפיסה של "חיפוש בשחור",  עבירות במדרג נורמטיבי נמוך יותר. זוהי בדיוק  
ואחר כך שימושים  במחשבי המשטרה באמצעות מעקב המונים  אגירת מידע  

   . היה מותר לאסוף אותומאלה שלשמן ת חמורות פחו לתכליות נגד אזרחים בו 
עבירות  לצורך   (3) ביצוע  של  דפוסים  השימוש  "חקר  מוחקירת  למטרות  בקשר 

משמעית    ו החדעמדתנ.  "במידע שנאגר במערכות צילום מיוחדות/ביומטריות
שהושג אישי  האיסור את השימוש במידע ביומטרי  יש לאסור בתכלית  היא כי  

חוק   אכיפת  מחקר.  -לצרכי  לצורך  במידע  שימוש    לצרכי  רגיש  הבנת  אישי 
וכ ולאנושות  לאחרים  סיוע  דפוסים,  מידע    -  יו"בתהליכים,  על  צריך להתבצע 

ב מדמותמם.  פניםאם  בתמונות  שניתן  ביומטריות  ובר  במידע  מדובר  אין   ,
אסור למדינה לעשות שימוש בתמונות שהושגו בכפיה  וככזה    ,להתמים אותו

מוקדם חשד  כל  נגדם  שאין  מחקרים  .  מאזרחים  על  לחשוב  ניתן  אכן, 
ין אלה אואולם לצורך    , כלליםאו מאפיינים    פעילות  ים בנוגע לדפוסי  אגרגטיבי

פנים זיהוי  במערכות  מיישום    .צורך  החששות  את  מעורר  זה  סעיף  בנוסף, 
חיזוי פשיעה משטרתיות אימון שלה  המידע במערכות  ללא שקיפות    ,ן לצורך 

פיקוח שי  .וללא  לזכור  או ש  'מחקר'  לצורך  הציבורי  במרחב  מצלמות  הצבת 
המצ עילה  לשמש  עלול  התנהגות  דפוסי  של  זיהוי  קבוע  ניטור  לכאורה  דיקה 

של גאוגרפיים  שטח  מסוימותמים:  תאי  מתמיד    עליהן  שכונות  באופן  תפקח 
העין החוקרת של מערכות הצילום. מעקב כזה, שנועד לזהות גורמים עוינים  

שלהם,   ההתנהגות  דפוסי  על  בהסתמך  ככלי  במרחב  זאת  לקבל  ניתן  לא 
 

 . " ציבורימקום " וזאת ללא שיש הגדרה מהו   3



 

4 
 

   שיטור שמופעל בשגרה בסביבה אזרחית.
כי  בנוסף,   (4) קובע  במערכות  התזכיר  שנאגר  ביומטרי  במידע  אחר  שימוש  כל 

מיוחדות אמת,  צילום  בזמן  זוהה  שלא  מידע  מאלו   כלומר,  אחרות  ולתכליות 
עשה בכפוף להוראות חוק סדר הדין הפלילי  ישלשמן הוצבו מערכות הצילום, י

ונטילת    –ה  )סמכויות אכיפ בגוף  זיהוי(חיפוש  מבטא  ואולם התזכיר    .אמצעי 
כאן  ג המספקתם  ההכנה  עבודת  היעדר  אינו  מש  את  שהוא  אלו  מפרט  ום 

יחולו   בגוף  החיפוש  מחוק  נתוני    –כאן  הוראות  למאגר  הנוגעות  אלו  האם 
ס'   )למשל,  של  11-יז11זיהוי?  זיהוי  נתוני  מאגר  בגוף(?  החיפוש  לחוק  יח 

)ס' ב11עצירים  בשימוש  רואים  האם  הפנים  יא(?  אמצעי  תמונות  של  נטילה 
ב' ואשר על כן השימוש  11לו אמצעי זיהוי שניטלו לפי ס'  ב( או שא11)ס'  זיהוי

בהם מותר להכללה במאגר/השוואה לנתוני הזיהוי במאגר או עדכון הנתונים  
)ס' שבס'ד(11במאגר  לתכליות  מותר  השימוש  ואז  עבירה,   –טז  11,  חקירת 

   ?מניעת ביצוע עבירות, בירור זהות של גופה או אדם 
 

 גישות המידע בהינתן רח והבקרה עדיין אינם מספקים  נוני הפיקומנג .4

מ לתזכיר  ביחס  יולי  אכן,  הנוכחי  2021חודש  בתזכיר  נוספו  ולדיווח    חובות,  עדה ווליועמ"ש 
בכנסת  ילב הפנים  ועוד(תזכירל   לג10לב,  10)ס'  טחון  המידע  של  שמירה  תקופות  אבל,  .  , 

מספיק אינם  אלה  במערכמנגנונים  שמדובר  העובדה  לאור  רגישהים  ביומטרית  ובמערכת    ת 
הפעלתה אפשר פיקוח אפקטיבי על  כדי לות שנדרשת  קיפהשמבוססת בינה מלאכותית שעצם  

 . איננה בהירה עדיין

על   ,משטרתיים-פניםעדיין  האישורים להפעלה והצבת מצלמות מיוחדות/ביומטריות הן  בנוסף,  
בדרגת תת ניצב ומעלה, בהתאם    קצין בדרגת ניצב ומעלה או 'קצין מוסמך'  –ידי 'גורם מאשר'  

סדר כולל איסור על הצבת מערכת צילום ביומטרי המצלמת  ה; הח בית משפט, וללא פיקולעניין
ניתן להציב מערכות צילום ביומטריות    ב, ואולם בנסיבות מסוימותאת כל המרחב הציבורי ביישו

ערכות  של מידע ממתנאי ההעברה    קשחו וה; ואף שהמתעדות את כל דרכי הגישה ליישוב וממנו
ציבוריים לגופים  מיוחדות  המצלמותצילום  לכתחילה  הוצבו  לשמן  לתכליות  רק  לא ,  ,  עוד  כל 

   ברורים תנאי הצבת המצלמות מדובר למעשה במעגל שוטה. 

נ  רשויות אכיפת  זיהוי פנים  :  דגיש לאור כל האמור,  בעייתי  עניין מסובהוא  חוק  הבשירות  רגיש,  ך, 
ית  והמסגרת החוק   בעניין זהיים  אחורית של ניסואינה צריכה להיות החצר ה ל  פוגעני. מדינת ישראו

 .  לטיפול בזיהוי פנים צריכה להיעשות באופן מעמיק ויסודי יותר
 

  ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין
 

 , בברכה
 
 
 

 עו"ד עמיר כהנא      ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר 
 טיההתוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע, המכון הישראלי לדמוקר


