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 2021  באוגוסט 16

 

 לכבוד 

 עו"ד עלי קלדרון 

 מנהל מחלקת אכיפה 

 הרשות להגנת הפרטיות 

 משרד המשפטים 

 

 אמצעות דואר אלקטרוני ב

 שלום רב, 

 

 שימוש במערכות צילום מיוחדות בעיריית רעננה הפיקוח על הנדון: 

אופן השימוש של עיריית רעננה  בדרישה לחקור את    לפנות אליך בשם עמותת "פרטיות ישראל"   יםמתכבד   ואנ

או    "החוק)להלן: "  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אל  במערכות צילום במרחב הציבורי, בהתאם

 "(.הנחיית הרשם)להלן: " 4/2012הנחית רשם מאגרי מידע מס' ו  ("חוק הגנת הפרטיות"

רעננה,  ,  21.07.2021ביום   .1 עיריית  ראש  ברוידא,פרסם  חיים  ההודעה  שלו    פייסבוקה בעמוד    מר  את 

לאבטחה   מבצעית  מערכת  להקמת  רבים,  מליונים  האחרונות  בשנתיים  השקיע]ה[  "העירייה  הבאה: 

בהמשך הפרסום  .  ושליטה על כל מרחב העיר, באמצעות פריסת מצלמות, סיבים אופטיים ורחפנים"

מתעתדת לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות "בינה מלאכותית"    עיריית רעננה ציין ראש העירייה כי  

זיהוי פרטי  ", ולצורך  "כדי "להגביר את הביטחון האישי של תושבי העיר שלנו על פי  נעדרים  איתור 

המתקדמותל והשליטה  הביטחון  מערכות  עם  לעיר  הפכנו  בכך  )להלן:    בוש...  בארץ"  והמשוכללות 

 למכתבנו זה.  נספח א'מובא לנוחיותך ב במלואה נוסח ההודעה ."(ההודעה"

מידע  מההודעה עולה כי בכוונת העירייה לפרוס מאות מצלמות, רחפנים ואמצעי מעקב נוספים שיזרימו   .2

באמצעים    להתקבלעתיד  . את המידע ש בעיר רעננה למשטרה ולעירייהעל כל תושב ומבקר    בזמן אמת 

פי רוב לניתוח,  -שמשמשות עלהשונים, העירייה מבקשת לעבד באמצעות טכנולוגיות בינה מלאכותית  

התנהגות במרחב הציבורי. מכך ניתן להבין, כי העירייה אף תשתמש במערכות ביומטריות  קטלוג וחיזוי  

 . חד ערכי אחר )דוגמת זיהוי פנים(-פריטי לבוש, ואף זיהוי חדלזיהוי 

כידוע, ברקע של פרסום ההודעה, המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל פרסמו תזכיר חוק שמבקש   .3

פנים   לזיהוי  מצלמות  היתר  בין  מיוחדות",  צילום  ב"מערכות  שימוש  לעשות  המשטרה  את  להסמיך 

מיוחדות(, )ראה:   צילום  ()מערכות  מס'  )תיקון  חדש[  ]נוסח  המשטרה  פקודת  לתיקון  חוק  תזכיר 

 (. 2021- התשפ"א

- כי השימוש במצלמות צילום מיוחדות עלניכר  זכר לעיל,  הנבטרם נחקק התיקון לפקודת המשטרה   .4

חוקית י נעדר סמכות  ישראל  ו/או משטרת  פיקוח  די העירייה  ומכאן בקשתנו לעריכת  של הרשות  , 

 להגנת הפרטיות.

בשיתוף הח"מ  ,  עמותת פרטיות ישראל בתגובה לפרסום ההודעה הבלתי צפויה של ראש עיריית רעננה,   .5

פנ חדול מהשימוש  ל   בדרישהשל העירייה  וליועצת המשפטית  ו לראש העירייה  עו"ד אבישי אסטרין, 
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  .מנגנוני אבטחה והגנה נאותיםוללא    במערכות צילום מיוחדות, ללא הסמכה חוקית מפורשת בנושא

 . כאן מצורף, נשלח לעירייהש של המכתבעותק 

רעננהמתשובת   .6 כי    עיריית  עולה  בעירלפנייתנו  "העיר החכמה"  נושא המצלמות,  פרויקט  זה  ובכלל   ,

הפרטיות להגנת  הרשות  להוראות  ובכפוף  כל  מיושם בהתאם  כי הצבת  העירייה  ציינה  לדוגמה,  כך   .

  ולהסמכה חוקית מפורשת בחוק, ותוך עמידה במבחני המידתיות. מצלמה בעיר בוצעה בהתאם לייעוד  

 .מצורף כאןהמענה של עיריית רעננה, עותק של  

אופן השימוש בפועל במצלמות  הפער בין הודעת ראש העיר לבין תשובת העירייה מעלה שאלות בדבר   .7

ברור כי    . לאאו    מבוצע בהתאם להנחיית הרשות והוראות החוק   השימוש במרחב הציבורי, והאם אכן  

פי פריטי לבוש או על בסיס רכיב זיהוי אחר, אינה מתיישבת  - שימוש במצלמות שמזהות את הפרט על

 .  נעדרת סמכות חוקית מפורשת, ועם הוראות החוק ו/או הנחיות הרשות

. מדובר בשטח  כבר מוצבות כיום בשטחי העיר(  450למות )מתוכן,  מצ  600-בכוונת העירייה לפרוס כ .8

לפי הנחיית הרשות,  .  כיסוי רחב ביותר, והיקף נרחב של אנשים שעשויים להילכד בעדשות המצלמות

כאשר מצלמות הן בעלות כיסוי רחב יותר ומשפיעות על יותר אנשים, הבחינה של הצבתן צריכה להיות  

יותר.   ומעמיקה  בהתאם  ואילו  מקיפה  להיעשות  צריכה  אף  הבחינה  ציבורית,  ברשות  כשמדובר 

 וף לשימוע ציבורי פומבי. ובכפ  לסמכותה 

עשוי  יש בסיס כרחב להניח כי השימוש של עיריית רעננה במצלמות מעקב הוא בלתי מידתי, ואף  על כן,  .9

בעיריית רעננה, על מנת  לפתוח בהליך פיקוח  מהרשות להגנת הפרטיות  נבקש  להיות בלתי חוקי. משכך,  

 לבחון את הנושאים הבאים, לכל הפחות: 

 ?  מעקב שהעירייה עושה במצלמותוש מה השימ  .9.1

לזהות רכבים, בני אדם  האם העירייה משתמשת במערכות לניתוח הצילומים, באופן שמאפשר   .9.2

 או חפצים?

 ? מפורשתסמכות חוקית  העירייה מפעילה את המצלמות ומערכות המעקב ובקרה בהתאם להאם   .9.3

המידתיות   .9.4 היבטי  את  שמפרט  המצלמות,  להצבת  בנוגע  החלטה  פרוטוקול  יש  לעירייה  האם 

 וחלופות נוספות?   שנשקלו

ציבורי פומבי ביחס   .9.5 )כמחויב בהתאם להנחיית  האם העירייה ערכה שימוע  לשימוש במצלמות 

 הרשות(? 

 הציבה את המצלמות בהתאם לתפיסת "עיצוב לפרטיות"? האם העירייה  .9.6

 ?2017-האם העירייה עומדת בהוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז  .9.7

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת  מתבצע בהתאם להאם העברת המידע למוקד המשטרה,   .9.8

 ? 1986-מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, תשמ"ו

 מהו משך שמירת הצילומים שמופקים באמצעות המצלמות?  .9.9

)לדוגמה: חברת   .9.10 לגורמים פרטיים  גם  מוטורולה סולושנס  האם הצילומים מהעירייה חשופים 

 (? שזכתה באחד ממכרזי העירייה, בע"מ

מחיקת הצילומים  את  מוודאת  כיצד היא  אבטחת המידע, ובפרט    מבטיחה את כיצד העירייה    .9.11

 ומגופים ציבוריים שקיבלו לידם את המידע )דוגמת משטרת ישראל(? מספקי משנה 
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בנוגע לשימוש המתואר של העירייה    קעומ  מבקשים כי הרשות תערוך פיקוחלאור האמור לעיל, אנו   .1

במידע אישי של תושבים    , ככל ויימצא כזה,בלתי חוקישימוש    בלימתול  במערכות צילום מתקדמות,

 העירייה ו/או משטרת ישראל.ידי - , עלרעננהומבקרים בעיר 

 

 בכבוד רב, 

 

 

עו"ד נעמה מטרסו,  

 מנכ"לית 

פרטיות ישראל  

 )ע"ר(

 

 

 עו"ד אבישי אסטרין 

 מתנדב ופעיל 

 פרטיות ישראל )ע"ר( 

 

 העתק 

 עו"ד צחי פנחס, מנהל מחלקת קשרי ציבור וממשל, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים 
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 א'נספח 
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