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:משפטית-מבחינה נורמטיבית

מה קורה בעולם בנושא. 1
מה ניתן ללמוד. 2

'דק15-והכל ב

ש"ד רבקי דב"עו

https://fpf.org/


!?הסדרה נורמטיבית 
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https://fpf.org/
https://www.biometricscommissioner.scot/media/035latyc/code-of-practice.pdf
https://www.biometricscommissioner.scot/media/035latyc/code-of-practice.pdf


FRT(2019)-האיסור בסן פרנסיסקו לעשות שימוש ב
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https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_admin/0-0-0-61744
https://fpf.org/
https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_admin/0-0-0-61744


ערים נוספות16-וב
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https://www.eff.org/deeplinks/2022/05/movement-ban-government-use-face-recognition
https://fpf.org/


EU-טיוטת חקיקה של ה
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0206/COM_COM(2021)0206_EN.pdf
https://fpf.org/


עקרונות-EU-טיוטת חקיקה של ה
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נדרשת הסמכה בחקיקה 

נדרש אישור שיפוטי מקדים 

-בקביעת ההסמכה והאישור יש לקחת בחשבון 

הצדקת הסיטואציה הספציפית ביחס למבחן ההסתברותי1.

הסתברות והיקף, חומרה: המשמעות של הפגיעה בזכויות2.

מרחב גיאוגרפי והגבלות, זמינות: נחיצות ופרופורציונליות3.

https://fpf.org/


קוד  
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https://fpf.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1035067/Surveillance_Camera_CoP_Accessible_PDF.pdf


מדיניות
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https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Policy_Framework_for_Responsible_Limits_on_Facial_Recognition_2021.pdf
https://fpf.org/


EDPB-הנחיות ה
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https://edpb.europa.eu/system/files/2022-05/edpb-guidelines_202205_frtlawenforcement_en_1.pdf
https://fpf.org/
https://techpolicy.org.il/he/blog/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-edpb-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7/


ניו זילנד–ביקורת ציבורית 
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https://techwireasia.com/2020/05/police-trial-controversial-clearview-ai-facial-recognition-tech-in-new-zealand/
https://fpf.org/


ש"ד רבקי דב"עו
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https://www.police.govt.nz/news/release/police-release-findings-independent-expert-review-facial-recognition-technology
https://fpf.org/


הליכים משפטיים
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https://fpf.org/blog/judge-declares-buenos-aires-fugitive-facial-recognition-system-unconstitutional/
https://www.huntonprivacyblog.com/2020/08/12/uk-court-of-appeal-finds-automated-facial-recognition-technology-unlawful-in-bridges-v-south-wales-police/
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/08/R-Bridges-v-CC-South-Wales-ors-Judgment.pdf


תביעות נזיקין
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https://www.wired.com/story/wrongful-arrests-ai-derailed-3-mens-lives/
https://fpf.org/


?מה ניתן ללמוד

ש"ד רבקי דב"עו

https://fpf.org/


-הגדרת המטרות ודרך השימוש
בראי מבחני המידתיות והסבירות

סוג העבירות והשלכות של התאמה–עבור מה נועד השימוש •

הגורם המאשר ותנאי האישור•

זמן אמת  / מושהה –( N:1)או בזיהוי ( 1:1)באימות שימוש •

((EU)או לצמצם מאוד ( NZ)לאסור שימוש בזמן אמת בעולם המערבי נטייה )

דיוק-מקור התמונות •

מידעמחיקת •

זכויות האדם הפרטי במידע•

(?)שימוש מול קטינים •
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https://fpf.org/


מהימנות המערכת

18ש"ד רבקי דב"עו

https://fpf.org/


פערים בתוצאות בתנאי מעבדה מול תנאי שטח

19



מעורבות הגורם האנושי ומיומנות המשתמש
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https://fpf.org/
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https://pages.nist.gov/frvt/reports/demographics/nistir_8429.pdf
https://fpf.org/


שקיפות

–מקדימה •

מודעות לשימוש במערכת

(במיוחד ביחס להטיות)פרסום בדיקות מהימנות וסקרי סיכונים 

תנאי השימוש

יכולות המערכת

נתונים שוטפים•

כלל המידע לסניגור–בתיק הספציפי •

ש"ד רבקי דב"עו 22

https://fpf.org/
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https://fpf.org/
https://www.met.police.uk/LFR
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https://www.met.police.uk/LFR
https://fpf.org/
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https://fpf.org/
https://www.sanfranciscopolice.org/your-sfpd/policies/19b-surveillance-technology-policies


פיקוח ובקרה

הליך הערכת מהימנות המערכת•

הליך הערכת סיכונים לזכויות הפרט•

ואפשרות להגשת תלונה, מנגנון לקבלת מידע פרטני•

שקיפות-וכמובן 
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https://fpf.org/


הגדרת
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https://fpf.org/
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/force-content/met/advice/lfr/deployment-records/lfr-deployment-grid.pdf
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https://www.mctd.ac.uk/wp-content/uploads/2022/10/MCTD-FacialRecognition-Report-WEB-1.pdf
https://fpf.org/


בחינה מחודשת באופן קבוע
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https://innovatrics.com/trustreport/how-the-accuracy-of-face-recognition-technology-has-improved-over-time/
https://fpf.org/


-אחרונה ' נק
חשיבות האמון והדיון הציבורי

31

https://www.idi.org.il/media/17232/the-israeli-democracy-index-2021.pdf
https://fpf.org/


תודה על ההקשבה

rdvash@techpolicy.org.il

mailto:rdvash@techpolicy.org.il
https://fpf.org/

