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 לכבוד 

 מר חיים ברוידא, ראש העיר  

 עיריית רעננה 

 בדואר אלקטרוני    

broyde@raanana.muni.il 

 שלום רב, 

 אמצעי מעקב מתקדמים בעיר רעננה  הפעלתהנדון: 

 

  -כדלקמן ,ושא שבנדון בנ אנו החתומים מטה, מתכבדים לפנות אליך 

בעמוד  21.07.2021ביום   .1 פרסמת  בשנתיים    פייסבוקה ,  השקיע]ה[  "העירייה  הבאה:  ההודעה  את 

נות מליונים רבים, להקמת מערכת מבצעית לאבטחה ושליטה על כל מרחב העיר, באמצעות  האחרו 

מתעתדת לעשות שימוש    עיריית רעננה פריסת מצלמות, סיבים אופטיים ורחפנים". עוד הבהרת כי  

בטכנולוגיות מתקדמות "בינה מלאכותית" כדי "להגביר את הביטחון האישי של תושבי העיר שלנו"  

ר גם איתור נעדרים על פי זיהוי פרטי לבוש... בכך הפכנו לעיר עם מערכות הביטחון  כמו גם "תאפש

 "(ההודעהוהשליטה המתקדמות והמשוכללות בארץ" )להלן: "

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

כל תושב ומבקר  מידע   על  רעננה  בזמן אמת  ולעירייהלבעיר    עתיד להתקבל . את המידע שמשטרה 

פי  -על   שמשמשותבאמצעים השונים, העירייה מבקשת לעבד באמצעות טכנולוגיות בינה מלאכותית  

ק  רוב וחיזוי  טלולניתוח,  תשתמש ג  אף  העירייה  כי  להבין,  ניתן  מכך  הציבורי.  במרחב  התנהגות 

 . במערכות ביומטריות לזיהוי פנים

הציבורי.  בנוסף,   .3 המרחב  את  שיצלמו  רחפנים  להפעיל  מבקשת  לתהות    קשההעירייה  כיצד  שלא 

חצרות, גגות ומרפסות    תצלם גםכי הרחפנים יצלמו אך ורק את המרחב הציבורי ולא    תבטיחהעירייה  

 והתחקות אחר תושבים בביתם?   גם למעקב  מראש פרטיות? או שמא, המערכת מוכוונת

אף שאין ספק כי המטרה של שמירה על ביטחון התושבים היא מטרה חשובה וראויה, הטכנולוגיות  .4

טומנות בחובן סיכונים אדירים  ,  באמצעותן העירייה מבקשת להגביר לכאורה את ביטחון התושבים

פגיעה ובעיקר מהוות  ולחירויות הפרט של התושבים,  בפרטיותם של   לביטחון הדיגיטלי  אנושה 

 תושבי העיר ומבקריה.  

 בקצרה על טכנולוגיה לזיהוי פנים:

טכנולוגית זיהוי פנים מאפשרת לזהות ולמדוד אדם לפי מאפיינים ביולוגיים מולדים או מאפיינים   .5

ו סגנון הליכה. באמצעות הטכנולוגיה, ניתן לזהות או לאמת  א  פנים, קשתית: תווי  התנהגותיים כגון

אדם באמצעות השוואה של הנתונים הביומטריים הייחודים לו לנתונים המתקבלים    את זהותו של 

 באמצעות מצלמות או רחפנים במרחב הציבורי. 

בעוד נתונים  אדם במהלך חייו.    נתונים ביומטריים שונים במהותם מנתונים מנהליים שנאספים על .6

ברי הם  מאפיינים    מנהליים  ביומטריים  נתונים  משפחתי(,  מצב  כתובת,  שם,  )כגון  ותיקון  עדכון 

ומזהים את האדם עצמו ואינם משתנים במהלך חייו של אדם. מידע ביומטרי מוגדר בחקיקה כרגיש  

התשע"ז מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  הגנת  בתקנות  לדוגמה,  כך,  "  2017-במיוחד.  "(  קנותהת)להלן: 
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איסוף של מידע ביומטרי מגביר את רמת האבטחה הנדרשת ממאגר, בדומה למידע רפואי, מידע גנטי  

 ועוד. 

תוצאות המדגימות כי קיימת  שטכנולוגיה לזיהוי פנים מייצרת לעתים קרובות    רבים הראו  מחקרים .7

והים על ידי מערכות  הטיה ברורה על סמך מאפיינים אתניים, גזעיים, מגדריים ואנושיים אחרים שמז

מחשב. ההשלכות של הטיה כזו יכולות לגרום לפגיעה עמוקה, במיוחד בחייהם, פרנסתם וזכויותיהם  

 הבסיסיות של אנשים בקבוצות דמוגרפיות ספציפיות )בני מיעוטים, ילדים ונשים(. 

תנת  , והיא בלתי ניעצם הנטילה של מידע ביומטרי של אדם והשימוש בו מהווה פגיעה בפרטיות .8

 לשינוי, כפי שהטעים היועץ המשפטי לממשלה בדיוני חקיקה ובניירות עמדה שהוגשו לבתי המשפט:

"היועמ"ש מזכיר את אופיו הייחודי של המידע הביומטרי ומציין כי 'מרגע שנחשף, או שנעשו בו 

ביומטריים לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור'... 'השימוש באמצעים    –שימושים אחרים שלא כדין  

צובר תאוצה, אך סיכוניו והיכולת למזערם טרם הובררו כל צרכם', וככל שיתרחב השימוש כאמור,  

כן יגדל הסיכון שייעשה במידע שימוש לרעה, חרף אמצעי האבטחה הקיימים. לכן מידת הנזק שעלול  

-7541צי(  עס"ק )ארלהיגרם כתוצאה מדליפת הנתונים היא "גדולה ביותר, עד כדי בלתי הפיכה" )

 .((15.3.2017)  56פס'  הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' עיריית קלנסווה 04-14

 הפגיעה בזכות לפרטיות 

ציבורית, חלות חובות מוגברות להגנה על זכויות האדם. רשויות ציבוריות אינן    על העיריה, כרשות .9

פנים לזיהוי  בטכנולוגיה  שימוש  לעשות  אחרת  רשאיות  בטכנולוגיה  או  ברחפנים  בזכות  ,  שפוגעת 

בהיעדר הסמכה החוקתית לפרטיות, ללא הסמכה מפורשת בחוק, שהיא לתכלית ראויה, ומידתית.  

 במערכות השליטה והמעקב שהוצגה בהודעה. חוקית מפורשת, אין להפעיל ולהשתמש 

לפרט .10 הזכות  בישראל.  המשפטית  בשיטה  חוקתית  זכות  היא  פרטיות  בסעיף  כידוע,  מעוגנת    7יות 

על- לחוק חוקתי  מעמד  בעלת  היא  ולפיכך  וחירותו  האדם  כבוד  העליון  -יסוד:  המשפט  בית  חוקי. 

,  2109/20הגדירה "אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי" )בג"ץ  

אמר עליה שהיא "מן  ( ו26.4.2020)  ואח'  בן מאיר ואח' נ' ראש הממשלה  2187/20,  2141/20,  2135/20

 . (23.1.2013) א. גוטסמן אדריכלות בע"מ ואח' נ' ורדי 1697/11ע"א   -החשובות שבזכויות"  

אמת   .11 ובזמן  מתמיד  תנועאיסוף  התושבים  של  לעירייהבעיר  רים  והמבקת    שטרה מול  מאפשרת 

ול להתחקות אחר   בוגר,  ועד  על  כל אדם, מקטין    אדם ההסיק אודותיו מסקנות שעשויות להשפיע 

בחייובאינטרק רבים  וצמתים  ב ציות  במוסדות  :  ברווחה,  העבודה  חינוך,  לדוגמה: מקום  כך  ועוד. 

ב  של  טכנולוגיה  את  באמצעות  שמדרגת  חברתי  דירוג  מערכת  ליצור  בקלות  אפשר  מלאכותית  ינה 

מתנהג באופן מעט  ער שמתועד במערכות  ר לפי רמת הסיכון שהמערכת צופה עבורם. נבים בעיהתוש

דירוג שעלול  עלול לקבל  בימי הקיץ(,    נוהגים בני הנוער  )כפי שרבים מאו בפארק  בגני השעשועים    חריג

בפסק הדין של    .ומנהליות  חברתיות  אינטראקציותבאינספור  לאורך כל חייו,  וללכת איתו  לפגוע בו  

 כתבה השופטת וילנר כך: (  22.7.21בית המשפט העליון שפורסם היום ) 

חשובות נוספות. בין היתר, קיומו   כותו של האדם לפרטיות מאפשרת לו להגשים אף תכליות וזכויות"

של  ושימורם  יצירתם  לשם  לאדם  חיוני  פרטי  מרחב  זולתו   של  עם  אישיים  בירנהק, )קשרים  ראו: 

סולברג: "עולם בו פרטיות נרמסת וסודות הופכים לחזון   'וכלשונו של השופט נ  ,(120-123בעמודים  

אנשים לחלוק עם חבריהם את נימי נפשם, מחשש לחשיפתם בפני כולי    ץ, הוא עולם שבו יסרבונפר

ולהתבטא באופן לא שגרתי. באופן    זאת ועוד, פרטיותו של האדם מאפשרת לו לחשוב, ליצור...עלמא"
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להתפתחותו של "שוק דעות"  של חופש הביטוי וכן    זה, בין היתר, תורמת הזכות לפרטיות אף לקידומו 

 . (22.7.21) פלונית נ' פלוני 2404/21רע"א ) "מדינה דמוקרטית  חופשי ומגוון, החיוני לקיומה של

אלא עיבוד  ,  של מידע ביומטרייסוף  אינה מתמצה אך ורק בא  עקבשימוש בטכנולוגיות מיעה בהפג .12

ל  עלולהמידע   ואף  לגרום  ופוגענית,  בררנית  אכיפה  תושבים,  בלתי  אפליית  לגורמים  מידע  לדלף 

מורשים. נציין כי לעיר רעננה אין תחנת משטרה ייעודית, על כן לא נותר לנו אלא להסיק כי בעלי  

עברו הכשרה    ם ספק איה, שיעובדי עירו/או    יהיו אזרחים  הרגיש שייאסף במערכותהגישה למידע  

  .ישלעבודה עם מידע רג מתאימה

על העירייה והמשטרה להשקיע   בהודעה,  המצוינותלשימוש במערכות  יתה הסמכה חוקיתיה גם אם  .13

בו וטכנולוגיה  להטמיע  בתהליכים  מידע,  אבטחת  את  שמערכות  בשימוש  יבטיחו  הפרטיות  הגנת 

בקרה על  י פיקוח וים מנגנוננדרש,  להן הוא כה משמעותי. כך לדוגמהשפוטנציאל הפגיעה שבמערכות  

המידע  הנחיות ונהלים לאופן שימוש  שימוש במערכת נעשה בהתאם להוראות החוק,  מנת לוודא שה

ת המידע ומחיקת  תנאים להעברהנאסף,  דגש על עקרונות צמידות המטרה, סודיות, מזעור המידע  )ב

טות שמתקבלות על  , מהן ההחלם שיאפשרו לתושבים להבין איזה מידע נשמר עליהםמנגנוניהמידע(,  

 ועוד.   על החלטהים לערער  ם רשא המידע וכיצד ה בסיס

אנחנו   .14 רבים.  סייבר  סיכוני  ישנם  המערכות,  בהפעלת  שכרוכים  הנרחבים  הפרטיות  להיבטי  מעבר 

ואין ארגון, חברה או מדינה   בעידן שבו מידע לעולם לא חסין. מידע עשוי לדלוף בכל עת,  מצויים 

כים לצמצום סיכון לחשיפת מידע אישי, היא  חסינים באופן מוחלט מפני מתקפות סייבר. אחת הדר

כהערת אגב  צמצום היקף המידע שנאסף ונשמר במערכות, בכלל זה מחיקה של מידע באופן תקופתי.  

שמ מה  ישראל,  ממשלת  ראש  מתגורר  רעננה  בעיריית  כי  המוטיבציה  נציין  את  תוקפים  גביר  של 

 , לתקוף או לערער את אבטחת המערכת.  ינים למיניהם לנסות לפרוץוגורמים עו 

בה ומשתמשים במתקניה   עיריית רעננה מחויבת לשמירה על הפרטיות של תושביה ואנשים שמבלים  .15

להועיל לחברה    יכול במקרים  פתוחים לקהל הרחב. אכן שימוש בטכנולוגיות חדשניותה מסוימים 

, אך הדבר צריך להיעשות בהתאם להוראות החוק,  התושבותים ולתושבולהרחיב את סל השירותים  

  מלאה.באופן מידתי ובשקיפות  

וכל עוד העירייה    ,מנגנוני אבטחה ותהליכים שיבטיחו את ההגנה על הפרטיות של התושבים  בהיעדר .16

לו בצורה העולה בקנה אחד עם חוק הגנת הפרטיות,  אינה מסדירה את נושא השימוש בטכנולוגיות א

מוש בה פוגע  שהשי ולוגיה אחרת  בכל טכנאו  מערכות לזיהוי פנים  רחפנים,  אסור לעירייה להפעיל  

   ית לפרטיות.בזכות החוקת

בנושא .17 העולמית  למגמה  להצטרף  לעירייה  קוראים  וחדשניות  ולעיריות,  אנו  סן   מתקדמות  כמו 

אנג'לס לוס  השימוש בוסטוןו  פרנסיסקו,  אודות  מנחים  כללים  האפשרי  בהקדם  ולקבוע   ,

פנים לזיהוי  בטכנולוגיה  ובעיקר  אלו,  להפעלתבטכנולוגיות מתקדמות  ולהתנגד  , אלא במקרים  ן, 

 .בהם היא משרתת צורך ציבורי חיוני ועולה בקנה אחד עם דרישות החוק

 להתייחסותכם לנושא בהקדם.נודה אפוא  .18

נא רשמו לפניכם כי ככל שלא נקבל תשובה בהקדם או ככל שנקבל  תשובה שאין בה מענה לנטען כאן   .19

לערכאות   כנגדכם  לפנות  הזכות  לרבות  בעניין  והטענות  הזכויות  כל  על  שומרים  אנו  במפורט, 

 המתאימות. 
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 בכבוד רב,     

 

 

עו"ד נעמה מטרסו,  

 מנכ"לית 

פרטיות ישראל  

 )ע"ר(

 

 

 עו"ד אבישי אסטרין 

 

 העתקים:  

 מנכ"ל משרד הפנים  , ירשיאיר ה 

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים , תומר לוטן

 ישראל  , משטרת היועצת המשפטית, תנ"צ אילת אלישר

 מ ראש הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים ד"ר שלומית וגמן, מ" 
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