
וובינר בנושא מערכות לזיהוי פנים בשימוש  
מערכת האכיפה

מערכות  ( )37' מס)ח לתיקון פקודת המשטרה "הצ
2022–ב "התשפ, (צילום מיוחדות

(המחלקה למשפט פלילי)ייעוץ וחקיקה 

אשכול סמכויות שלטוניות, קניזו-ד נירית להב"עו



חוק שמהווה מסגרת לשימוש המשטרה  

שתכליתן לזהות אדם או  במערכות צילום 

בזמן אמתבמרחב הציבוריחפץ
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אמצעי להסדרה של התחום במבט צופה פני 

עתיד באופן המאפשר גמישות בהתאם  

תוך איזון אל מול , להתפתחויות טכנולוגיות

זכויות חוקתיות וחרויות
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:עוסקתלאבמה הצעת החוק 

מצלמות רגילות שמצלמות במרחב הציבורי

 לדוגמא)מצלמות שמתעדות רק מבצעי עבירות  ,

(מצלמות מהירות

מצלמות שמוצבות במסגרת חקירה קונקרטית

 שימוש טכנולוגי בדיעבד בנתוני זיהוי ביומטריים-

–סמכויות אכיפה )מוסדרים בחוק סדר הדין הפלילי 

1996-ו"תשנ, (חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי
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תכליות ההצבה

סיכול או גילוי של עבירות פשע חמור ומבצעיהן , מניעה

שנים ומעלה ועבירות פשע המנויות בתוספת7מאסר –

בעת , מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש

קיום חשש ממשי לפגיעה כאמור

איתור נעדר או אדם שיש חשש לשלומו

  אכיפת איסורי כניסה למקום ציבורי מגודר או אכיפת צווי

(מגרשי כדורגל, למשל)הרחקה 
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מצלמותהתווית שיקול הדעת לעניין הצבת 

  קיום תשתית עובדתית כי ההצבה דרושה להשגת

התכלית

  סוג המצלמה

מועדי הפעלתה

היקף התנועה במקום המצולם על ידה

  מאפייני המקום המצולם על ידה ורגישות המידע על

הימצאותו של אדם בו

מספר המצלמות המיוחדות הנייחות שיוצבו בשטח נתון  ,

שלא יעלה על מספר המצלמות הנדרשות להשגת  

המטרה  
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תנאים להפעלת מצלמות ביומטריות

 לכך  סבירות גבוהה תשתית עובדתית כי קיימת

נדרשת  שהפעלת המצלמה הביומטרית הנייחת 

לשם השגת מטרהלצורך מבצעי מסוים

  נעשה איזון אל מול שיקולי פרטיות
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תקופות שמירה

לפרק הזמן הדרוש להשגת המטרה שלשמה הוצבה  ,

אופן הצבתה  , בשים לב לסוג מערכת הצילום המיוחדת

לא יעלה על  ובלבד שפרק הזמן כאמור , ומיקומה

יופרד  , בחלוף ששה חודשים לכל היותר, ואולם, שנתיים

ממידע אחר שנאגר במערכת הצילום מידע כאמור 

המיוחדת וניתן יהיה להשתמש בו רק באישור של גורם 

. בכיר ולעבירות פשע חמור בלבד

 שעות72יישמרו למשך –נתונים שלא זוהו
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שימוש בדיעבד

 לצורך עבירות פשע ועבירות עוון  –בנתוני זיהוי שזוהו

המנויות בתוספת

 תכליות )רק לעבירות פשע חמור –נתוני זיהוי שלא זוהו

שעות72ורק בפרק הזמן של ( ההצבה

 לפי חוק החיפוש בגוף–חומר הגלם
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הגנות

 סעיףaccountability-  מינוי קצין אחראי שיהיה אחראי לקביעת מדדי

,  למעקב ובקרה על ביצועיהן, ביצוע למערכות הצילום המיוחדות השונות

לתקינות הפעלתן ולתיעוד פעולתן, לשלמותן

אישור הצבה והפעלה על ידי גורמים בכירים

  בחינה תקופתית של הצורך בהצבת מצלמות גם על בסיס המידע

שהצטבר בדבר יעילות הפעלתה

 משכי זמן קצרים לצורך הפעלה-הפרדה בין הצבה להפעלה

התווית שיקול הדעת ופירוט של שיקולי הפרטיות

חובות תיעוד של הפעילות במערכת

חובה לקבוע נהלים

  הצבה גלויה לעין וחובה לשקול ליידע את הציבור על הצבת המצלמה

אם אין בכך בכדי לסכל את התכלית לשמה הוצבה המצלמה  
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אמצעי בקרה

חקיקת משנה באישור ועדה בכנסת

 חובה להעביר את התקנות לפני הבאתן לאישור ועדה

בכנסת לרשות הגנת הפרטיות ולממונה על היישומים  

הביומטריים לשם קבלת חוות דעת בתחומי מומחיותם

  חובה להתייחס בתקנות לאמות מידה לקביעת אמינות

מערכות הצילום המיוחדות לרבות מהימנות מערכות 

,  הצילום הביומטריות בזיהוי אדם מכלל האוכלוסיות

ובקרה על פעילותן

דיווחים שנתיים ליועצת המשפטית לממשלה

דיווחים שנתיים לכנסת
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תודה על ההקשבה
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