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עתירה
העתירה שבנדון עניינה הקמת מאגר ביומטרי ריכוזי שאיננו ממלא תכלית נדרשת
ההולמת את ערכיה של מדינה דמוקרטית ,ואשר פוגע בפרטיותם ומסכן את בטחונם של
תושבי ואזרחי ישראל .בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו על תנאי המכוון אל המשיבים,
והמורה להם לבוא וליתן טעם:
א .מדוע לא יבוטלו סעיף  ,)2(1פרק ד’ ופרק ה’ לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים
ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,תש"ע( 2009-להלן" :החוק");
ב .לחלופין ,מדוע לא תבוטל הוראת השעה בחוק;
ג .לחלופין ,מדוע שלא יבוטל פרק ה’ ,סימן ג’ לחוק;
ד .לחלופין ,מדוע שלא יבוטל ההסדר בסעיף (20א) להוראת השעה המאפשר השוואת
טביעות אצבע של אזרחים אשר סרבו ליתן את טביעות אצבעותיהם למאגר הביומטרי.
לאחר מתן צו על תנאי יתבקש בית המשפט להפוך את הצו למוחלט.
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העתק החוק (ס"ח תש"ע מס'  2217מיום  15.12.09עמ'  )256מצורף ומסומן ע.1/
העתק הוראת השעה ותיקון החוק (__________________) מצורף ומסומן ע.2/

בתמצית ,העתירה שבנדון מבקשת לעצור את המשיבים מלפתח פצצה רבת עוצמה
ומסוכנת ,שתכליתה להרוג יתושה תיאורטית שאת קיומה אף לא הצליחו להוכיח.
ובלשון ציורית פחות :החוק במוקד עתירה זו מקים מאגר שאמור לאחסן את צילומי הפנים
וטביעות האצבע של כל תושבי ישראל ויהיה נגיש לעשרות אלפי עובדי מדינה :שוטרים ,עובדי
משרד הפנים ,עובדי שירותי בטחון ופקידי ממשל נוספים; והכל באופן שפוגע בפרטיות שלא
לצורך ,שמסכן את הבטחון האישי והציבורי ,ואשר סותר את חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.

מלכתחילה נועד החוק בעת חקיקתו למנוע זיוף ,מסוג מסוים וספציפי ,בעת הנפקה של תעודות.
ואולם ,במשך תקופת ניסוי בת ארבע השנים בה נבחן יישומו ,הוכח כי המאגר הביומטרי
המוקם כחלק מיישום החוק אינו מסייע במניעת זיופי תעודות זהות; ליתר דיוק ,לא נמצא
ולו מקרה בודד בו התקיים התרחיש התיאורטי אותו המאגר אמור למנוע .יתרה מזאת,
המשיבים בחלקם הודו שאין צורך במאגר ביומטרי בצורתו הנוכחית כדי להשיג מטרה זו .מנגד,
במשך כל תקופת הניסוי התרחשו אירועי דליפת מידע במאגרי מידע רגישים בארץ ובעולם,
ואלה מצביעים על הסיכון הרב לדליפת מאגרים כאלה גם כשהם נמצאים בחזקת מעצמות-על
טכנולוגיות .אין חולק כי הנזק הצפוי מדליפה ממאגר ביומטרי כזה הוא עצום.

כל האמור לעיל מביא למסקנה שההחלטה להקים את המאגר חורגת באופן קיצוני מסבירות
וממידתיות ,ואין לה כל תכלית ראויה או רציונלית ,ומשכך אין ברירה אלא לבטלה בטרם ייגרמו
נזקים חמורים ובלתי הפיכים לתושבי ישראל.

העותרים וב"כ מבקשים להתנצל על אורכה של העתירה ועל הפירוט הרב ,חרף מאמציהם
לצמצם ולתמצת מבלי לפגוע בפרישת העובדות הנדרשות בפני בית המשפט הנכבד .הללו
נובעים ממורכבות הדברים הן מבחינת התהליך בו התקבלו ההחלטות ,חלקו המשמעותי בסתר
ובלשון כפולה כך שלא ניתן להניח שהדברים מצויים בנחלת הכלל ,והן מבחינת אופיו הטכני
והטכנולוגי של המאגר הנבחן.

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  2מתוך .111

תוכן העניינים
עתירה 1 .......................................................................................................
.1הקדמה

5

.2הסעדים המבוקשים 7..................................................................................
.3.1העותרים 8 .........................................................................................
.3.2המשיבים 8 ........................................................................................
.4מונחים והגדרות 10 ...................................................................................
.5מאגר ביומטרי – מהו? 13 ............................................................................
.6המאגר הישראלי 14 ...................................................................................
.7התועלות ,החסרונות והסכנות במאגר ביומטרי 16 ................................................
.7.1תועלות המאגר 16 ................................................................................
.7.2המאגר הביומטרי מסכן את ערכיה הדמוקרטים של מדינת ישראל ופוגע באמנה
החברתית 16
.7.3המאגר הביומטרי מסכן את בטחון המדינה ואת הבטחון האישי של תושביה 18 .........
.7.4הסכנה הנובעת משגיאות בזיהוי 24 ...........................................................
.7.5דליפת המידע 25 .................................................................................
.8המחוקק לא ערך את האיזון הדרוש בין יתרונות המאגר לחסרונותיו וסכנותיו 26 ............
.9המשיבים לא בחנו חלופות להקמת מאגר 32 .......................................................
.10תהליך הקמת המאגר 38 .............................................................................
.11החוק

38

.12הרקע לחקיקת החוק 42 ..............................................................................
.13מחטף פרלמנטרי :פגמים היורדים לשורש הליך החקיקה 44...................................
.14עצומת המדענים ושינוי החוק טרם ההצבעה 47 .................................................
.15הפיילוט נועד להצלחה מסחררת 50 ................................................................
.16תזכיר החוק :האם שר הפנים התייחס לדוחות התקופתיים? 54 ................................
.17דוחות הועדה המייעצת/מפקחת 55 ................................................................
.18דוח המומחים ודוח מבקר המדינה :כרונולוגיה של פיילוט ידוע מראש 61 ...................
".19הנחת המבוקש" של הרשות :נקודת המוצא השגויה לדיון 62 .................................
.20מהימנות תקופת המבחן74 ........................................................................ :
.20.2שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת המבחן 75 ..........................

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  3מתוך .111

.20.3החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על נתוני הדיוק ואי-דיווח לרשויות 76 ....
.20.4החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על נתוני הדיוק והפיילוט77 ............... .
.20.5פערים בבחינת החלופות למאגר והיקף המידע שיש לשמור בו 78 ......................
.21הרשות לא אבטחה את המאגר 79 ..................................................................
.22תקני האבטחה 81 ....................................................................................
.23אי-מינויו של ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטריות 84 ....................................
.24ניהול הרשות לניהול המאגר הביומטרי על ידי ממלא מקום זמני 85 .........................
.25היעדר רישום המאגר אצל רשם מאגרי המידע 86 ...............................................
.26הטיעון המשפטי 88 ..................................................................................
.27פתח דבר 88
.28שלבי הבחינה החוקתית 88 .........................................................................
.29המאגר פוגע בזכות לפרטיות ,בכבוד האדם וחירותו ובדמוקרטיה 89 ........................
.31בחינת תנאי פיסקת ההגבלה 98 ....................................................................
.31.3הפגיעה לתכלית שאינה ראויה98 ............................................................ :
.31.4הפגיעה בלתי מידתית 101 .....................................................................
.31.5מבחן הקשר הרציונלי 102......................................................................
.31.6מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה 103..........................................................
.31.7מבחן המידתיות הצר 105.......................................................................
.31.8הנחת המוצא :דליפת המאגר הביומטרי היא רק עניין של זמן 108 ......................
.32בטלות החוק בשל פגמים בהליכי חקיקתו109 ...................................................
".33הפיילוט" ו"הוראת השעה" אינם מציל את החוק מבטלות 110 ...............................
.34בטלות הוראת השעה112 ............................................................................
.35פסילה בשל הפגיעה ביחסי חוץ 113 ...............................................................
.36הערה לפני סיום 115 .................................................................................
.37לסיכום

117

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  4מתוך .111

 .1הקדמה
“לא שוכנעתי בנחיצות החוק" (ח"כ אורי מקלב ,יו"ר הועדה המשותפת)
 .1.1המאגר הביומטרי נושא החוק הוצג כפתרון לבעיה של התחזויות מסוג הרכשה
כפולה ,ולבעיה קונקרטית זו בלבד .דא עקא ,שבעיה זו קיימת רק תיאורטית,
וממילא ניתן לתת לה ,אם תתרחש ,מענה איכותי באמצעים פוגעים ומסוכנים
פחות מהקמת מאגר ריכוזי שלא ניתן למנוע את דליפתו.
 .1.2בשנים מאז חקיקת החוק לא הצליחה הרשות לניהול המאגר הביומטרי להציג
נתונים על בעיית ההרכשה הכפולה ואף לא ניסתה לאסוף אותם .בד בבד ,הציגה
נתונים (אחרים) מעוותים כדי לגרום לכנסת להעביר חוק המקים מאגר שרוב
חבריה לא השתכנעו בנחיצותו .הסכנה הבטחונית מהקמת מאגר ביומטרי,
הסכנה בדליפתו ,הסכנה לשימושים לרעה על ידי ארגוני טרור או עובדים
שסרחו ,ניצבות כולן מול בעיה שקיימת באופן תיאורטי בלבד ושניתן לפתור
אותה בשלל פתרונות אפקטיביים יותר ,שפוגעים פחות בפרטיות ,ושכל אחד
מהם יפתור את הבעיה הנטענת בלי לפגוע בעקרונות החוקתיים המוגנים,
בבטחון המדינה ובבטחון תושביה.
 .1.3בינתיים הצטבר בארץ ובעולם ניסיון שמלמד שאין מאגר מידע שחסין מפני סכנת
פריצה או ניצול לרעה ,גם כשהוא מוחזק בידי מדינה דמוקרטית ועתירת ידע
טכנולוגי .רק לפני זמן קצר התגלתה דליפה משמעותית ממחשבי ה( CIAואין
מחלוקת כי מחשביה של רשות הביון הגדולה בעולם מאובטחים לפחות באותה
רמה כמו המאגר נשוא העתירה) אשר חשפה מידע על קודש הקודשים של רשת
ביון :דרכיה לאסוף מידע בטחוני .פרשת אדוארד סנודן מספר שנים קודם,1
לימדה שלא רק שחשיפת דרכי איסוף המידע החוקיות של מדינה יכולה לפגוע
ביחסי החוץ שלה ,אלא גם שבעידן הנוכחי קשה עד בלתי-אפשרי להבטיח
שעובד מדינה שנחשף לריכוז גדול של סודותיה הכמוסים לא יוכל להשתמש בהם
לרעה.
 .1.4האם בעיה תיאורטית ,שאיסוף מידע כה רגיש הוא האמצעי המסוכן ביותר
לצמצומה (ככל שהייתה קיימת) ,מצדיקה שימוש דווקא באמצעי שכרוך
בפגיעה החמורה ביותר בזכות לפרטיות ובבטחון האישי? האמנם יכולה
המדינה להגן על הטענה שאיסוף מידע כה רב הוא מידתי מבלי שבחנה
C362/14 Shrems v. Data Protection Commissioner, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362
1
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לעומק את הנזקים הפוטנציאליים והבלתי הפיכים לבטחונם האישי,
לפרטיותם ולחירותם של תושביה כתוצאה מדליפה ,מניצול לרעה של המידע
ומעצם האיסוף? התשובה לשאלות עקרוניות ופרקטיות אלה היא "לא"
מהדהד.
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 .2הסעדים המבוקשים
“מי הפרייאר שיצטרף למאגר הביומטרי?” (ח"כ דוד רותם ז"ל ,יו"ר ועדת החוקה)
 .2.1הסעד העיקרי בעתירה זו הוא ביטול המאגר הביומטרי וההסדרים הנוגעים
לו באמצעות ביטול סעיף  ,)2(1פרק ד’ ופרק ה’ לחוק .למען הסר ספק ,ביטול
כזה לא יפגע בחלקים הנוגעים להנפקת תעודות זהות ביומטריות .בהתחשב
במבנה המסובך של החוק הכולל הסדרי טלאי ,הוראות שעה ,צווים ,תקנות
וסעיפים מתלים ,מצ"ב נוסח חלופי של החוק ללא הסדרי המאגר.
העתק הצעת החוק בהשמטת המאגר הביומטרי (כפי שהכינו העותרים) מצורף ומסומן
ע.3/
 .2.2ככל שבית המשפט הנכבד יסבור שאין מקום לביטול המאגר ,יתבקש לתת את
הסעדים הבאים:
.2.2.1

הסעד השני :ביטול הוראת השעה מתשע"ז .כלומר ,הקמת מאגר

ביומטרי לצילומי פנים בלבד ללא אפשרות לכפות על תושבים "לנדב" את
טביעות האצבע שלהם למאגר.
.2.2.2

הסעד השלישי :ביטול פרק ה' סימן ג' לחוק המסדיר את השימושים

המשטרתיים והבטחוניים במידע שבמאגר .משמעות הביטול שהמאגר ישמש
רק לצורך קידום תכליתו המוצהרת ,וישאר מנותק וללא גישה לגורמי בטחון.
במלים אחרות ,ביטול הפרק יגרום לכך שהגישה לפרטים במאגר תהיה
מצומצמת למינימום ולא תהיה מצויה בידי עשרות אלפים.
.2.2.3

הסעד הרביעי :ביטול ההסדר בסעיף (20א) להוראת השעה בחוק,

המאפשר להשוות את טביעות האצבע של תושבים שסרבו ליתן את טביעות
אצבעותיהם למאגר הביומטרי אל טביעות האצבע של התושבים שמסרו את
פרטיהם.
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.3

הצדדים לעתירה
 .3.1העותרים
.3.1.1

העותר  1הוא בועז ארד ,מנהל מרכז איין ראנד בישראל וממייסדיו.

.3.1.2

העותר  2הוא אסף כץ ,בוגר תואר בפיסיקה ואיש הייטק.

.3.1.3

העותר  3הוא דורון אופק .מנהל פעילות חברת  SUSEבישראל ,ואיש

אבטחת מידע ,המספק שירותי אבטחת מידע בין היתר לגורמים ממשלתיים.
.3.1.4

העותרת  4היא פרופסור קרין נהון ,חוקרת ומרצה בבית הספר לממשל

ובבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה ,בבית הספר למידע
באוניברסיטת וושינגטון ונשיאת איגוד האינטרנט בישראל.
.3.1.5

העותר  5הוא דורון שקמוני ,מומחה סייבר ואבטחת מידע ,ממייסדי

חברת  ForeScoutהמספקת טכנולוגיית הגנת סייבר .ממקימי איגוד
האינטרנט הישראלי ונשיאו לשעבר .בין היתר ,שימש ארכיטקט ראשי של
פרוייקט ממשל זמין בממשלת ישראל ויועץ למערך הזהות והחתימה
האלקטרוניות בתעודת הזיהוי החדשה.
.3.1.6

העותר  6הוא זאב גולן ,עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לחקר

שווקים.
.3.1.0

העותרת  ,7התנועה לזכויות דיגיטליות ,היא עמותה רשומה העוסקת

בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי.
.3.1.1

העותרת  ,8התנועה לחופש כלכלי חברתי ,היא תנועה הפועלת

להגדלת חירויות הפרט של אזרחי ישראל בתחום האזרחי והכלכלי ברוח
הליברליזם.

.3.2המשיבים
.3.2.1

המשיבה  1היא כנסת ישראל ,שהסמיכה בחוק את המשיב  2להקים

מאגר ביומטרי בכפוף לתוצאות "פיילוט" שיבדוק את נחיצותו.
.3.2.2

המשיב  2הוא שר הפנים ,שהוסמך בסעיף  10לחוק להקים מאגר

ביומטרי.
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.3.2.3

המשיבה  3היא הרשות לניהול המאגר הביומטרי ,אשר הוקמה לפי

החוק נשוא עתירה זו .נכון למועד זה מתנהלת הרשות ללא "ראש" בניגוד
לדרישות החוק.
 .3.2.4המשיבה  4היא רשות האוכלוסין ,אשר אחראית על הקמת המאגר
הביומטרי ומי שבפועל ביצעה את הבדיקות עבור המשיב .2
.3.2.5

המשיב  5הוא הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש

הממשלה ,ומי שמכח החוק אחראי על ייעוץ לממשלת ישראל בכל הנוגע
ביישומים ביומטריים ובמאגר הביומטרי .המשיב  5הביע בפני מדינת
ישראל והגורמים המוסמכים עמדה לפיה אין צורך במאגר מרכזי של טביעות
אצבע והמליץ על סגירת המאגר הביומטרי ככל שזה נוגע לטביעות אצבע.
למשיב  5שתי סמכויות :האחת מכוח החוק והשנייה מכוח החלטת ממשלה
המקנה לו סמכות לייעוץ למשרדי הממשלה בנושאים כלליים .מכוח החלטת
הממשלה ,כפוף המשיב  5לראש מערך הסייבר במשרד ראש הממשלה ,בעוד
שמכוח הוראות החוק הוא אינו כפוף לאיש .ניגוד העניינים המובנה בתפקידיו
הוא חלק מהמתח המפורט בעתירה זו .העותרים מבקשים לחזק את תפקידו
הסטטוטורי כפי שיובא להלן.
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 .4מונחים והגדרות
 .4.1לצורך הבנת מהות החוק ,אשר קובע הסדרים חסרי תקדים ברמת הפירוט החוקי,
להלן פירוט המושגים המשמשים בחוק ,במאגר ובעתירה.
 .4.2מאפיינים ביומטריים :מאפיינים ביומטריים הם מאפיינים פיזיולוגים קבועים
וייחודים לאדם מסוים (כגון טביעת אצבע ,תמונת פנים ,טביעת קול ועוד) ,מהם
ניתן להפיק נתונים מספריים (לדוגמא ,מספר הצמתים בטביעת האצבע ,המרחק
בין העיניים ,טווח תדירות הקול) הניתנים לאחסון ועיבוד מהיר על ידי מחשב.
המאפיינים הביומטריים בצורתם הגולמית נקראים לעתים "אמצעים ביומטריים"
והמספרים המופקים מהם" :נתונים ביומטריים" .האמצעים הביומטריים גולמיים
יותר ולכן מכילים יותר מידע כך שהם מתאימים יותר לבחינה והשוואה אנושית,
בעוד שהנתונים הביומטריים הם לרוב רשימת מספרים ולכן מתאימים לבחינה
ולהשוואה ממוחשבת.
 .4.3הטכנולוגיה הביומטרית מבוססת על מדידה וכימות של מאפיינים ייחודיים אלה
ובעזרתה ניתן לזהות אדם ברמת ודאות גבוהה ,כאשר החוק בעניננו בחר
במאפיינים הביומטריים של טביעות אצבע ותמונות פנים .לסקירה כללית על
הביומטריה ועל מערכת זיהוי ביומטרית.2
 .4.4נחיצות :בחינת נחיצותו של אמצעי היא ראשית בחינה האם הבעיה שהוא מבקש
לפתור קיימת במציאות ,בטווח קצר או ארוך ,ובאיזה היקף .לאחר מכן ,בחינה
האם מתוך סך הפתרונות האפשריים האמצעי הנבחן מידתי באיזון יתרונותיו מול
חסרונותיו ונזקיו.
 .4.5זיהוי ביומטרי :קביעת זהותו של אדם על ידי מדידת המאפיינים הביומטריים
שלו (למשל צילום פניו) והשוואתם לנתונים של רבים המאוחסנים במערכת
ממוחשבת שלרוב אינה בחזקתו ,קרי במאגר ביומטרי מרכזי שמחזיק הגוף
שמבצע את הזיהוי (כדוגמת משטרה ,ארגון ביון זר ,ארגון פשע וכו') .בטביעות
אצבע ובתמונה ,נטילת האמצעים הביומטריים יכולה להתבצע על ידי איסוף
טביעות אצבעותיו של האדם מחפצים שנגע בהם או צילום שלו והשוואתם לאלה
השמורים במאגר המרכזי ,כך שאין צורך בהסכמה או במודעות שלו לקיום תהליך
הזיהוי .בפרט ,אין צורך שהאדם יטען לזהות מסוימת או יציג מסמך מזהה כדי
לקבוע מהי זהותו האמיתית .במלים אחרות ,היכולת לבצע זיהוי ביומטרי
2
ליאור בן-דוד ואתי וייסבלאי ,אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים  -סקירה משווה,
מרכז מחקר ומידע ,הכנסת  ,14.1.09עמ' ( 4-6להלן" :סקירה ,הכנסת") מצורף ומסומן ע.4/
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מאפשרת זיהוי ומעקב חשאיים (שכן לא נדרש שיתוף פעולה של האדם) והמוניים
(בשל אופייה הממוחשב).
 .4.6אימות זהות ביומטרי :תהליך המאמת טענה של אדם לזהות מסוימת ("שמי כך
וכך ,הנה המסמך המזהה שלי") על ידי השוואה ממוחשבת של נתוניו
הביומטריים ,אותם הוא מאפשר למדוד כחלק מתהליך האימות (מתייצב מול
מצלמה ,מניח את אצבעו בסורק טביעות אצבע) ,לאלה המאוחסנים במערכת
ממוחשבת שבחזקתו (השבב האלקטרוני על מסמך הזיהוי שהוא מציג) .כשניתן
להבטיח שהמידע על השבב אותנטי (ובמקרה של תעודות הזיהוי החדשות אכן
ניתן ,באמצעות חתימה דיגיטלית של הקבצים שבשבב על ידי משרד הפנים).
לרוב תהליך האימות אמין יותר מתהליך הזיהוי ויתרונו בכך שהוא אינו דורש
מאגר נתונים מרכזי אלא מאפשר לנתונים הביומטריים של האדם להישאר
בחזקתו ,על גבי תעודה שברשותו.
 .4.0הרכשה :תהליך נטילת נתוניו הביומטריים של אדם (בענייננו ,תמונת פנים
בהפרדה גבוהה ותמונות טביעות שתי האצבעות המורות) ,המרתם למידע דיגיטלי
ושיוכם לזהותו הרישומית (בענייננו ,מספר הזהות שלו).
 .4.1הונאה בתיעוד :השגת תיעוד שאינו התיעוד המגיע לאדם כדין .קיימים סוגים
רבים של הונאות בהם עשויים להשתמש תוקפים פוטנציאליים .החל מזיוף
התיעוד עצמו ,עובר בגניבת תיעוד מקורי מאדם אחר ועד להונאה בהרכשה
ביומטרית .חלק לא מבוטל מדרכי ההונאה שאינן "הונאה בהרכשה" הופכות
לקשות מאד (עד בלתי אפשריות) כשיש תיעוד ביומטרי מודרני ,ובתנאי שמי
שבודק את זהותו של האדם העומד מולו מבצע תהליך אימות זהות באופן נכון.
.4.1.1

הונאה בהרכשה :אחד מסוגי ההונאה בתיעוד .זהו תהליך הרכשה שבו

מנסה אדם להשיג לעצמו תיעוד ביומטרי ,אותנטי ומקורי ,המציג את זהותו
של אדם אחר .קיימים מספר סוגי הונאה בהרכשה – בעיקר הונאה בהרכשה
ראשונית והרכשה כפולה.
 .4.1.2הונאה בהרכשה ראשונית :אחד מסוגי ההונאה בהרכשה .תהליך
הרכשה שבו מבקש אדם להשיג לעצמו תיעוד ביומטרי ,אותנטי ומקורי ,עבור
זהות של אדם שאינו הוא ("הזהות המבוקשת") ,כשאין למבקש תיעוד
ביומטרי קודם.
 .4.1.3הרכשה כפולה :סוג נוסף של הונאה בהרכשה .תהליך הרכשה בו מבקש
אדם להשיג לעצמו תיעוד ביומטרי ,אותנטי ומקורי ,עבור זהות כלשהי לאחר
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שקיבל תיעוד ביומטרי מקורי עבור זהות אחרת .ההנחה השגורה היא
שההרכשה הראשונית נעשתה עבור זהותו האמיתית ,והבאות בתור עבור
זהות (או זהויות) שאינה שלו .הנחה זו אינה נכונה בהכרח ותלויה כמובן
במטרת ההונאה.
 .4.9מסמך זיהוי חכם :מסמך שמותקן בו שבב אלקטרוני בעל זיכרון ובעל יכולת
לבצע חישובים ,להבדיל ,לדוגמא ,מהפס המגנטי על כרטיסי האשראי שמשמש
כזיכרון בלבד .יכולות אלה הופכות את זיוף המסמך (יצירת מסמך שבהתחברו
לקורא ממוחשב יראה לקורא כאותנטי) לבלתי מעשי .מסמכים כאלה מצוידים
לרוב גם באמצעים פיזיים למניעת זיוף המקשים על חיקוי ושינוי המאפיינים
הפיזיים שעל התעודה (כגון דיו מיוחד ,ציפוי מגן ,הולוגרמה ,וכן הלאה).
.4.17

מסמך זיהוי ביומטרי :מסמך זיהוי חכם שהשבב האלקטרוני שעליו

מכיל גם נתונים ביומטריים של בעל המסמך.
 .4.11זיוף מסמך זיהוי :יצירת מסמך זיהוי שנחזה להיות מסמך שהנפיקה רשות
מוסמכת אף שאיננו כזה.
.4.12

מאגר ביומטרי :מאגר נתונים ממוחשב בו מאוחסנים הנתונים

הביומטריים שניטלים מהמבקשים לנפק להם מסמך זיהוי חכם וביומטרי במשרד
הפנים .מובהר כי מאגר כזה איננו נחוץ לצורך הנפקת מסמך זיהוי חכם וביומטרי.
.4.13

הועדה המשותפת :ועדה משותפת לוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,ועדת

הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת .הועדה המשותפת
מפקחת על פי החוק על ביצועו ,התקנות המותקנות מכוחו ,הצווים המוצאים
מכוחו והדיווחים המבוצעים מכוחם .הועדה המשותפת בעלת סמכויות
סטטוטוריות המאפשרות לה לפקח ,לקבל מידע בכל הנוגע ליישום החוק ולדרוש
אותו מהמשיבים .כפי שיראו העותרים ,עד לאחרונה כשלה הועדה במילוי
תפקידה ולא פיקחה על המשיבים (באופן שעשוי היה לייתר פנייה לערכאות).
.4.14

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט):

הרשות הממשלתית שתפקידה לפקח על הגנת הפרטיות במאגרי מידע ,והגורם
המוסמך לייעץ ולקדם נושאים של הגנת הפרטיות .לאורך הליך החקיקה רמו"ט
התנגדה לקיום מאגר ביומטרי והציגה עמדה בעד את ניהול פרויקט התיעוד החכם
ללא מאגר ,וזאת בין היתר לאור לקחי העבר שהפיקה מחקירת דליפת מרשם
האוכלוסין לאינטרנט.
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.4.15

המועצה הציבורית להגנת הפרטיות :הגוף שמטרתו לייעץ לשר

המשפטים בנושאי הגנת הפרטיות .לאורך התקופה הרלוונטית ,המועצה
הציבורית להגנת הפרטיות התנגדה לקיום מאגר ביומטרי.
.4.16

הרשות לאבטחת מידע בשירות הבטחון הכללי (רא"ם) ומטה

הסייבר :רא"ם היא גוף שמטרתו ,על פי החוק ,להנחות את הגופים המפוקחים
בסוגיות אבטחת מידע .אף שרא"ם נתנה את ההיתרים להפעלת המאגר הביומטרי,
נציגיה ונציגי מטה הסייבר הבהירו לאורך תקופת הפיילוט כי אין ביכולתם
להבטיח שהמאגר הביומטרי לא ידלוף.

 .5מאגר ביומטרי – מהו?
 .5.1מאגר ביומטרי הוא מאגר מידע המאחסן נתונים ביומטריים של כלל האנשים
אליהם הוא מתייחס .בעניננו ,טביעות שתי האצבעות המורות ותמונת פניהם
בהפרדה גבוהה של כל תושבי מדינת ישראל .מאגר כזה מאפשר לזהות אדם
באמצעות השוואת נתון ביומטרי שלו לנתונים הביומטריים הרבים השמורים
במאגר ( .)One to manyזהו אופן הפעולה העיקרי של מערכות ביומטריות
המשמשות לזיהוי פושעים או לזיהוי גופות לא מזוהות ,אך גם אופן הפעולה
העיקרי של מערכות ביומטריות המשמשות למעקב אחרי אינדבדואליים .מאגר
כזה מאפשר ,למשל ,לצלם חיילים או מפגינים ,להפיק מתמונת פניהם נתונים
ביומטריים ואותם להשוות לנתונים הביומטריים שהופקו מתמונות הפנים
ושמורים במאגר .התאמה בין הנתונים תאפשר לדעת את שמות המצולמים ,כתובת
מגוריהם ,קשרי משפחה שלהם וכיוצא בכך .למען הסר ספק ,יודגש כאן שוב כי
אין צורך במאגר מרכזי כזה בכדי לבצע אימות זיהוי אמין לחלוטין של אדם כנגד
תעודתו.
 .5.2האפשרות לזהות אדם באמצעות תמונת פנים ללא שיתוף פעולה מצידו הופכת
את הנתונים המופקים מתמונת פנים לרגישים יותר מהנתונים המופקים מטביעת
אצבע .3רגישות זו מתחדדת לאור קיומן של טכנולוגיית זיהוי פנים ולאור פרישה
הולכת וגוברת של מצלמות במרחב הציבורי .השילוב בין אלה לבין מאגר הכולל
תמונות פנים בסטנדרט ביומטרי ,מאפשר זיהוי מיידי של עובר אורח (למשל
זיהויו כחייל ישראלי משוחרר) ומעקב רצוף אחר תנועותיו מבלי לבקש את
הסכמתו וללא ידיעתו.

3

יורם אורן ,היועץ הטכנולוגי של רשות האוכלוסין ,הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,30.6.2009עמ' 52
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 .5.3אין ספק ששיקולים כבדי משקל אלה עמדו בפני מדינות מערביות רבות
כששקלו אפשרות הקמת מאגר ביומטרי מרכזי ופסלו אותה ,בחלק מהמקרים
אחרי שכבר התחילו לפעול בנושא (כגון בבריטניה) ובחלק אחר ,מראש
(כגון בגרמניה ובמדינות רבות אחרות) .המאגר המוקם בישראל צפוי להיות
ייחודי בעולם המערבי מבחינת תחולתו ,היקפו ואופן השימוש בו.
 .5.4החסרונות והסכנות שטמונים במאגרי המידע אינם מחייבים להמנע בהכרח
מהקמתם ,אך הם חייבים להוות גורם חשוב בהחלטה האם להקים מאגר
וכיצד .עניין זה רלוונטי במיוחד שעה שמדובר במאגר שקובע תקדים חדש בשל
רגישות המידע שבו ,תחולתו על כל תושבי המדינה והנזק הבלתי הפיך שטמון
בו ,כפי שנפרט בהמשך.

 .6המאגר הישראלי
 .6.1נוכח הפגיעות הקשות שנגרמות כתוצאה מהקמת מאגר מידע ביומטרי ריכוזי
והסכנות הכרוכות בו באופן אינהרנטי ,מתעוררת השאלה מה טעם מצאו
המשיבים בהקמתו.
 .6.2ראשיתו של הפרויקט הביומטרי הישראלי בצורך החיוני והמתבקש להקים מערך
תיעוד לאומי חכם שימנע זיופים .מובהר ברחל בתך הקטנה שתעודות זהות
ביומטריות היו מצמצמות דרמטית את היקף זיוף מסמכי הזיהוי הישראלים,
והמעבר לתעודות כאלה יכול היה להעשות כבר לפני עשור לו המשיבים לא היו
כורכים זאת עם הקמת מאגר ריכוזי ,על הבעיות המשפטיות ,הערכיות והטכניות
הכרוכות בכך.
 .6.3ואולם ,בעוד שברור הצורך בתעודה ביומטרית חכמה שמאפשרת אימות
( ,)authenticationכלל לא ברור מדוע קשרו זאת המשיבים עם הקמת מאגר
ביומטרי שמאפשר זיהוי ( )identificatonבהתבסס על הטענה שמאגר ביומטרי
יתן מענה לבעיה של "הרכשה כפולה" .כפי שהובהר בפרק ההגדרות ,הרכשה
כפולה היא סוג אחד בלבד של זיוף מסמכי זיהוי חכמים והמאגר הביומטרי
מתיימר לפתור אותה ואותה בלבד (כפי שקבוע בסעיף  1לחוק) .הדברים הוסברו

בדוח ביקורת מיוחד שפרסם מבקר המדינה 4בחודש יוני " :2015הפרויקט הלאומי
למעבר לתעודות חכמות הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה :מטרתו למנוע בעיות
4
המבחן",
תקופת
–
ביומטרי
לאומי
“תיעוד
מיוחד,
ביקורת
דוח
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_301/b4ee39ba-ae27-452d-b0c6-d301c7e72c82/004-biometric.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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שמקורן בזיוף תעודות ובהנפקת תעודות כפולות לאותו אדם לצורך "גנבת זהות".
אין עוררין על הצורך במעבר לתעודות חכמות .אשר לנחיצות קיומו של מאגר
ביומטרי ,התעוררה מחלוקת ציבורית שנבעה מטענות בדבר פגיעה בפרטיות
והחשש מפני דליפת המידע שבמאגר".
 .6.4במטרה לבחון את נחיצות המאגר ביחס לתכליתו (מענה לזיוף הקונקרטי
הפוטנציאלי בדרך של הרכשה הכפולה) ,קבע החוק תקופת מבחן שתכליתו לבחון
אם המאגר נחוץ וכן לבחון חלופות לקיומו .תקופת המבחן נועדה כדי לאסוף מידע
מהימן שנכון לישראל ,על מנת שלא לקבל החלטה בעלות השלכות רחבות
ומשמעותיות כל כך על בסיס השערות בלבד.
 .6.5מבלי להכנס בשלב זה לכשלים הרבים בתקופת המבחן ,חיוני לציין שבמשך כל
אותה תקופה ,אף שהוארכה משנתיים לארבע שנים ,לא התגלה ולו מקרה אחד
של זיוף תיעוד חכם באמצעות הרכשה כפולה .עניין זה מעלה שתי מסקנות
עגומות .האחת ,שמעבר לתיעוד לאומי חכם (ללא מאגר) לפני כעשור היה חוסך
שלל מקרי זיוף ואת הנזקים שגרמו בינתיים .השנייה ,שלמרות שכלל לא קיימת
בעיה של הרכשה כפולה ,התעקשו המשיבים להעביר חוק שתכליתו "לענות" על
בעיה זניחה עד אפסית ,ולא מצריכה מאגר ביומטרי.
 .6.6מה המקור לעליית קרנה של בעיית ההרכשה הכפולה? מה שהתניע את
התהליך נשוא עתירה זו ,כפי שעולה מדוח מבקר המדינה ,הוא מסמך שהוציא
המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה (לוט"ר) בעניין תיעוד במדינת
ישראל .מסמך הלוט"ר קבע כי יש לשפר את רמת האבטחה של התיעוד על ידי
שילוב נתונים ביומטריים במסמכי הזיהוי יחד עם היכולת לוודא כי לכל אדם יהא
רק תיעוד אחד בזהותו האמיתית; וכי מטרה זו ניתנת להשגה על ידי שימוש
בבסיס נתונים מרכזי (המאגר הביומטרי) .סיכומה של עבודת המטה היווה את
הבסיס לחוק שהתקבל בשנת  2009ולפיו פועל מערך התיעוד החכם והמאגר
הביומטרי כיום.
 .6.0כיוון שמסמך הלוט"ר מעולם לא הוצג בפני הציבור לא ברור מה הוא כולל,
מהן המלצותיו ועל אילו נתונים הסתמך .כמו כן ,לא ברור אם המסמך גורס שמאגר
ביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיה או שגם לשיטת הלוט"ר מדובר בפתרון אחד
ממספר פתרונות אפשריים .להשלמת התמונה ,יצוין שהמומחים חלוקים על
הלוט"ר ביחס לקישור בין תיעוד חכם לבין מאגר ביומטרי ,וכי גם המחוקק לא
קיבל את עמדתה כתורה מסיני ולכן קבע מפורשות שיש לבחון את נחיצות המאגר
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הביומטרי ביחס לקיום מטרתו .היינו ,לזהות את היקף תופעת הזיוף בדרך של
הרכשה כפולה (שהתגלתה כלא קיימת) ולבדוק את היעילות והמידתיות של מאגר
ריכוזי בפתרון הבעיה (שאיננה קיימת) כנגד חלופות שתועלתן דומה.

 .7התועלות ,החסרונות והסכנות במאגר ביומטרי
 .7.1תועלות המאגר
.0.1.1

טכנולוגיה ביומטרית מאפשרת לתרגם מאפיין ייחודי של כל אדם

(טביעת אצבע ,תמונת תווי פנים) לנתון כמותי ממוחשב (נתון זיהוי
ביומטרי) .ריכוז נתוני זיהוי כאלה אמור לאפשר למערכת להשוות נתון שהוצג
בפניה לנתונים הקיימים ששמורים אצלה .בהתאם לרציונל הזה ,מערכות
זיהוי יכולות לסייע במניעת שימוש בריבוי זהויות על ידי אדם אחד .כך
למשל ,המערכת אמורה להתריע כשמי שנתוניו הביומטריים מצוים במערכת,
מתייצב פעם נוספת לצורך הנפקה של תיעוד תחת זהות אחרת (אותה "הרכשה
כפולה") .לטענת המשיבים ,זיהוי כזה יהיה אפקטיבי רק אם המערכת תכלול
את נתוניהם הביומטריים של כל תושבי המדינה.
.0.1.2

הערך הלכאורי הזה נשמע משכנע על פניו .דא עקא ,שבפועל הפיילוט

שנמשך ארבע שנים ונועד לאסוף נתוני אמת לצורך גיבוש החלטה ,העלה
שבעיה מהסוג אותה יכול מאגר לפתור לא קיימת; ואם תהיה קיימת בעתיד,
אזי מדובר בהיקף שאינו מצדיק הקמת מאגר מידע ריכוזי בשל החסרונות
העצומים וכבדי המשקל הנובעים מהקמתו ומקיומו.

 .7.2המאגר הביומטרי מסכן את ערכיה הדמוקרטים של
מדינת ישראל ופוגע באמנה החברתית
.0.2.1

בהיסטוריה הפוליטית "האמנה החברתית" מייצגת את התהליך בו בני

אדם התארגנו יחד לצורך הגנה על זכויותיהם ,וכך נוצרה המדינה .לצורך כך
נדרש כל אדם לוותר במקצת על זכויותיו בתמורה לבטחון ,הגנה ,ומערכת
שתאכוף את יתר זכויותיו .בין הזכויות המוגנות ,מצויה כמובן גם הזכות
המהותית לפרטיות ,היא הזכות להעזב בשקט ,5הזכות להיות מוחרגים

5
Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, 4 Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890),
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
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ממעקב ממשלתי והזכות לשלוט במידע .6זכות זו כורסמה בשוליה במקרים
מסוימים ,בדומה לכל ויתור אחר בשולי הזכויות האחרות ,ויתור שנועד להגן
על ליבתן.
.0.2.2

על ההצדקות לפרטיות עמד באריכות במאמרו פרופ׳ מיכאל בירנהק:7

הצדקות במעגל הפרט ,הצדקות במעגל הקשרים הבין-אישיים והצדקות
במעגל הקהילתי .ובעניננו ,מתקדמת העתירה בהצדקות במעגל הדמוקרטי.
במשטר דמוקרטי הזכות לפרטיות ממלאת תפקיד חשוב ומהותי .העדרה הוא
אחד המאפיינים של מדינות אוטוריטריות ואילו חיים ללא מעקב הם אחד
מהסימנים לחירות ולחופש של האזרח.
.0.2.3

לזכות לפרטיות במישור הציבורי חשיבות רבה ,ומדינות דמוקרטיות

מתמודדות יום-יום בשאלה כיצד להגביל את עצמן למינימום הפגיעה ההכרחי
לשם מילוי תפקידיהן .זאת ,מתוך הבנה שכל פגיעה מעבר תפר את איזון
הכוחות הרגיש בין המדינה על זרועותיה השונות ,לבין תושביה.
 .0.2.4לבסוף ,חשיבות הזכות לפרטיות מתחדדת במדינה דמוקרטית כמו
ישראל הבנויה מקהילות וממגזרים שונים .הפרטיות קריטית לשמירה על
מרקם החיים המשותפים במדינה של קבוצות החיות בשונות כה גדול.
הפרטיות היא שמאפשרת לאנשים להתנהל מבלי להדרש לתת דין וחשבון,
להיות חלק מקהילה פוליטית ובו בזמן לחיות בנפרד ממנה.
.0.2.5

ואולם ,במהלך ההיסטוריה ידועים מקרים בהם פגעה המדינה בגרעין

הזכות הזו .עוד בטרם האמנה החברתית הוגדרה ככזו על ידי ז'אן ז'אק רוסו,
המדינה השתמשה בדרכים שונות כדי לזהות את מי שלשיטתה חבר ב"קבוצת
סיכון" כזו או אחרת .בהעדר צילומים ,מסמכי זיהוי מהימנים או מערך זיהוי
מרכזי ,מדינות פיתחו שיטה לתאר את פושעיה בצורה מתמטית
(אנתרופומטריה) :גובה ,צבע עינים ,צבע עור ,מוטת זרועות וכדומה .שימוש
במאפיינים פיסיולוגיים למדידת פושעים שימש משטרות בתקופת הנאורות
עוד בטרם הגיעו מסדי הנתונים מתקדמים טכנולוגית .מאז שנת  ,1686אז
גילה הרופא האיטלקי מרסלו מלפיגי שניתן להשתמש בטביעות אצבע לצורך
זיהוי תכונות בגוף האדם ואימותי זהות ,החלו משטרים שונים להשתמש גם
בידע הזה לצורך שליטה במי שהוגדרו כקבוצות סיכון.

7

Nissenbaum Helen, 2010, Privacy in Context
מיכאל בירנהק ,שליטה והסכמה :הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות  ,משפט וממשל יא תשס״ח
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6

.0.2.6

כך גם בישראל .בשנת  2005תוקן חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד ונטילת אמצעי זיהוי) ,התשנ"ו 1996-והסמיך
את משטרת ישראל לאגור אמצעים ביומטריים של חשודים ולנהל מרשם
פלילי ביומטרי .כך גם משתמשים בביומטרי למעקב אחרי אוכלוסיות בסיכון
כגון עובדים זרים 8וכן ליצירת מאגר ביומטרי של פועלים פלשתינאים בעלי
אשרת עבודה בישראל.
.0.2.0

בתמצית" ,ההסכם" בין המדינה לתושביה היה שרק אלו הנמצאים

בקבוצת סיכון בגלל מעשיהם (כגון חשודים ועבריינים) ואלו שחסרים קשרי
השתייכות לחברה הישראלית (עובדים זרים וכדומה) יספקו פרטים גופניים
באופן שיכרסם כרסום נוסף בזכותם לפרטיות ובזכותם להעזב בשקט.
אבחנה זו נובעת ,בין היתר ,בגלל הרעיון הבסיסי של אמון הדדי בין
המדינה לתושביה ,רעיון עליו מבוססת מדינה דמוקרטית.
.0.2.1

מאגר ביומטרי יחודי מכל מרשם אוכלוסין אחר במובן זה שהוא מאפשר

זיהוי של אדם לאורך זמן ,כאשר יכולת השליטה בזיהויו כבר לא נמצאת
בידיו .כאמור ,בתפישה דמוקרטית תושבי מדינה צריכים לוותר על פרטיותם
רק במידה המינימלית לצורך ניהול המדינה באופן תקין ואילו שימוש במאגר
ביומטרי לצורך זיהוי תושבים מבטל את החזקה הבסיסית והגרעינית שתושב
מדינה ,שהוא חלק מהחברה ,לא מזייף את זהותו .המאגר הביומטרי ,בעצם
הקמתו וקיומו ,פוגע במובן זה באמנה החברתית ובערכיה הדמוקרטים של
מדינת ישראל ,כמו גם בזכות לפרטיות ובזכויות חוקתיות נוספות.
.0.2.9

הפגיעה מתעצמת לאור בעיות קשות שאינן מתעוררות במערכות

מבוזרות; ובכלל זה סכנות אבטחה" ,זחילת שימושים" (,)function creep
מעקב ( )surveillanceוכריית מידע ( .)data miningבהמשך יפורטו הסכנות
והתופעות שמעצימות את הפגיעה הזו וגוררות אחריהן פגיעות קשות בזכויות
ובאינטרסים חיוניים אחרים של הפרט ושל הציבור בכללותו (לפגיעה
האינהרנטית בזכויות היסוד ר' החלק המשפטי בעתירה).

8
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.7.3המאגר הביומטרי מסכן את בטחון המדינה ואת
הבטחון האישי של תושביה
"שלא יהיה ספק  -גם המאגר הביומטרי ייפרץ מתישהו" (משה בסול ,לשעבר בכיר ברשות
הממלכתית לאבטחת מידע)
.0.3.1

המאגר צפוי לדלוף :מאגרי מידע ציבוריים הם משאב יקר ערך

שגורמים רבים חושקים בו :במנהל הציבורי ,בשוק הפרטי ,בעולם התחתון
ובמדינות וארגונים עוינים לישראל .גורמים אלה מנסים ,וחלקם מצליחים,
להניח את ידם על המידע שבמאגרים תוך שימוש בדרכים חוקיות ,חוקיות
פחות ולעתים פליליות .כפי שמסביר דר’ עומר טנא ,סגן נשיא למחקר במכון
העולמי למומחי פרטיות (:)IAPP
"כל מומחה אבטחת מידע יעיד ,כי הדרך היעילה ביותר
לאבטח מאגר מידע היא לא להחזיקו כלל .מאגרי מידע
חשופים לכשלים ולפרצות אבטחה ,להדלפה על ידי עובדים
רשלנים או מושחתים ,לפריצה על ידי האקרים או גופי
מודיעין ,או לשינוי או אבדן מידע עקב תקלות מערכת או
אסון טבע… השערורייה הציבורית הבינלאומית שעורר
לאחרונה אתר הדלפות המידע ויקיליקס; שחשף מאות אלפי
מסמכים צבאיים ,כולל מסמכים המסווגים "סודי ביותר" על
ידי כוחות הביטחון של ארצות הברית ,מוכיחה עד כמה קשה
להתבסס כיום על אמצעי אבטחה 'הרמטיים' במאגרי מידע
ממוחשבים… נקל לשער ,מה רב העניין שיעורר מאגר מידע
המכיל מידע ביומטרי של כל אזרחי ישראל בקרב ארגוני
פשע וטרור ורשויות ביטחון של מדינות עוינות פחות או
יותר".
.0.3.2

9

הישגי העבר של ישראל בתחום זה אינם מעוררים הערכה :לא בהרבה

מדינות בעולם ניתן להוריד מאתרי שיתוף קבצים את מרשם האוכלוסין שלהן,
כמו זה של מדינת ישראל ,עניין שאף מבקר המדינה קבע שיש לראותו

)Tene, Omer, Israel's Biometric Database Law: Risks and Opportunities (in Hebrew
(January
22,
2012).
Hamishpat,
Forthcoming.
Available
at
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=1989924
9
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בחומרה .10שנים עברו עד שנחשפו האחראים לדליפה זו ולדליפת מאגרי
מידע רגישים נוספים דוגמת מאגר האימוצים הארצי.
הידיעה שהמאגר הביומטרי ידלוף בשלב כלשהו משותפת גם למומחי

.0.3.3

אבטחת מידע שעבדו בשירות המדינה .כך אמר משה בסול ,בעבר ראש
היחידה הטכנולוגית ברשות הממלכתית לאבטחת מידע בשב"כ:
"שלא יהיה ספק  -גם המאגר הביומטרי ייפרץ מתישהו; כולו
או חלקו .זה יכול להיות מבצע מתוחכם שייקח שנים להבין
מי ,מתי ואיך זה נעשה ,אבל זה יכול להיות גם כתוצאה
מסתם טעות מינורית של חוסר תשומת לב ... .יש נקודות
כשל רבות שאחת מהן תיפרץ לבסוף".

11

 .0.3.4אמנם בסול סבור שאין בדליפה הוודאית כדי "לעצור את הקידמה" ,אך
כלל לא מובן מאליו שאותה "קידמה" דורשת הקמת מאגר ריכוזי ,בשונה מכל
מדינות העולם המערבי ,תוך התעלמות מההסתברות לנזק הצפוי ומחומרתו.
.0.3.5

הנזקים הנובעים מדליפה פוטנציאלית רבים ומגוונים ,ונגזרים מזהות

הגורמים לידיהם יפול המידע .מערכות רבות משתמשות כבר כיום במידע
ביומטרי כגון תוי פנים או טביעת אצבע כדי לזהות את המשתמש (כגון
טלפונים חכמים ,מערכות בנקאות מקוונת או מערכות לחתימה אלקטרונית),
ושימוש זה נמצא במגמת עליה; דרך שימוש בנתונים הביומטריים כדי
להפליל אדם או לערבו במעשה שלא עשה; דרך מעקב אחרי אנשים באופן
שפוגע בפרטיותם ,למשל בין ניצים בהליך משפטי; דרך זיהוי אנשים בחו"ל
כתושבי מדינת ישראל באמצעות מצלמה פשוטה לצורך ביצוע מעשי טרור
ועד מעקב אחרי מטרות אנושיות לצורך ביצוע פשע .כאמור ,אלו מספר
דוגמאות מתוך מגוון רחב של סיכונים הנובעים מדליפה וברור גם שלא כל
הסיכונים ידועים כיום.
.0.3.6

ודוקו :הנזקים החמורים לא נובעים רק מרגישות הנתונים הביומטריים

אלא גם ,ובעיקר ,מריכוזם .אין לתאר את הנזק הקטסטרופלי שיווצר מרגע
שגוף עוין ישיג את טביעות האצבע של כל תושבי מדינת ישראל .ההבדל
הכמותי הופך ,בהיקפים האמורים ,להבדל איכותי .האפשרות של גורמי טרור
או גורמים עוינים אחרים להתחזות לכל אחד מתושבי ישראל ,לרבות לבעלי
10

מבקר המדינה ,דוח שנתי 59ב לשנת  2008עמוד .860

11

משה בסול" ,המאגר הביומטרי :אי אפשר לעצור את הקידמה".themarker 04.05.2011 ,
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תפקידים בכירים ,ברמת כה אמינות גבוהה ,עלולה להביא לנזקים שקשה
להעלות על הדעת .הנזק כמובן איננו במישור הבטחוני בלבד ,כפי שפורט
לעיל.
"בלתי הפיך" :כאמור ,מדברי ההסבר להצעת החוק (עמ'  )9עולה בברור

.0.3.0

שהמשיבים מודעים היטב לכך שהנזק כתוצאה מדליפת המאגר יהיה בלתי
הפיך:
"הסיכונים לפרטיות הקשורים במאגר נובעים כאמור
מהעובדה שהמידע הביומטרי הוא 'חד ערכי' במובן שאינו
ניתן 'להחלפה' על ידי בעליו מכך שהמאגר מכיל את המידע
הביומטרי הגולמי ולא רק את התבניות הביומטריות ,ולכן
חשיפתו עלולה לגרום לתושב נזק בלתי הפיך; ומהניסיון
בדבר דליפת מידע ממאגרים".
.0.3.1

לקביעה זו שותפים כל המומחים בתחום (שאינם מתפרנסים באופן

כלשהו מהמאגר הביומטרי) ,אשר לא נמצא ביניהם אחד שתמך בהקמת מאגר
על פני חלופותיו .כך הסביר ,למשל ,דורון שקמוני ,מומחה לאבטחת מידע
שמייעץ למספר משרדי ממשלה ,ששימש כארכיטקט של פרויקט ממשל זמין
וכיועץ בפרויקט התעודה החכמה (העותר :)5
"כל ההבטחות הן תיאורטיות .ההיסטוריה הישראלית מאוד
עגומה בנושא שמירה על מאגרי מידע ,בייחוד מאגרי מידע
ממשלתיים… הנזק של הדליפה הזאת הוא נזק בלתי הפיך.
נדרשת תקלה אחת ,כשל אחד בלבד כדי שהמידע הביומטרי
של כל תושבי המדינה ייחשף ולתקן את הנזק הזה נדרשות
כ 80-90-שנה" (שם ,עמ' .12)26
.0.3.9

מעבר לסכנה החמורה לביטחון ולשלום הציבור ,דליפת המידע

הביומטרי תוביל לגניבות זהות ב"איכות" חסרת תקדים ,עליה העיד אף
הממונה על היישומים הביומטריים במסגרת חוות דעתו שלא לכלול טביעות

12

הועדה

המשותפת,

פרוטוקול

,30.06.2009

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2009 -06-30.rtf
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עמ'

.39

אצבע במאגר .לדברי הממונה ,בהתחשב בשימושים הנרחבים בביומטריה
כיום דליפת מאגר ביומטרי שקולה לדליפת "מאגר סיסמאות".13
 .0.3.17יתרונה של הביומטריה הוא גם חסרונה הגדול :ככל שהמידע המזהה
נחשב אמין יותר ,ונתונים ביומטריים נחשבים אמינים במיוחד ,כך יקשה
על אדם להתנער מעקבות המידע שהשאיר או ש"הושארו" בשמו ,וכך
יאלץ מי שהפך קורבן להתחזות להאבק על חפותו כנגד כל הסיכויים
ללא יכולת לשנות את נתוני הזיהוי שלו כדי למנוע הפללה וכדי למנוע
ביצוע פעולות בשמו בעתיד .שהרי בניגוד לכרטיס אשראי שנפרץ וניתן
לחסום אותו ולקבל חדש ,את טביעת האצבע ומבנה הפנים לא ניתן לשנות
באופן מעשי .כפי שהסביר פרופ' אלי ביהם ,דיקן הפקולטה למדעי המחשב
בטכניון ומומחה להצפנה:
"אפילו אם הסיכוי לא גדול ,הסיכון כתוצאה מזה הוא גדול
מאוד והוא לא ניתן לתיקון… פושעים יוכלו לנצל את זה
אחר-כך ולהזדהות כמישהו אחר ,או לחילופין ,להשאיר
טביעות כאלה ואחרות בכל מיני מקומות… אפילו אם יגידו
שהיום זה לא קל ,עם הזמן הם יפתחו את זה".

14

 .0.3.11דומה שזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שראש רמו"ט ,עו"ד יורם הכהן,
סבר ש"יש לנסות להימנע מהקמת המאגר הביומטרי" .15כפי שהסביר בכנסת:
"…אנחנו צריכים להסתכל כמה שנים קדימה ולהבין שמעבר
לעבודה בסביבה ביומטרית ,תגרום לזה שמערכות ההגנה על
המידע האישי יתבססו על המידע הביומטרי .ואז ,אם המידע
הזה ידלוף ,אפשר לקחת אותו ולעשות בו שימוש ,להיכנס
למאגרי המידע ,מכיוון שמערכות המידע שלהן תהיינה
מבוססת על ביומטריה .פה הסכנה הגדולה .פה אני מתחבר
לאמירה שאומרת שמידע ביומטרי הוא מידע שלא ניתן
להחליף אותו( ".הועדה המשותפת ,פרוטוקול ,30.06.2009
עמ' .)60

13

ועדה

מייעצת-מפקחת

על

המאגר

הביומטרי,

דוח

מסכם

מיום,28.05.2015

עמ’

.17

http://bioapp.gov.il/rights/documents/vaadareport.pdf
הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,30.06.2009עמ' .39
14
15
אבי בליזובסקי ",יורם הכהן ,ראש הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע" :יש לנסות להימנע מהקמת המאגר
הביומטרי" ,אנשים ומחשבים"/http://www.pc.co.il/it-news/18508 ,30.09.2009 ,
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 .0.3.12לא ניתן לסיים פרק זה מבלי להתייחס למאורעות השנים האחרונות.
פרשות בטחוניות חמורות בעולם נגרמו מהדלפה של מאגרי מידע על ידי
עובדים בעלי גישה אליהם או מכך שבכירים ברשויות בטחון מאובטחות
ברמה לא פחות טובה משל הרשות לניהול המאגר הביומטרי התנהלו
ברשלנות עם מידע בחזקתם .הנחת מוצא זו ,לפיה טיבו של מאגר לדלוף,
מגובה בלא מעט ראיות בישראל ובעולם:
.0.3.12.1

האלוף חגי טופלנסקי ,ראש אכ"א ,פרש לאחרונה מתפקידו

לאחר שמחשב עם מידע מסווג במיוחד נגנב מביתו .האלוף טופלנסקי
נטל את מחשבו הביתה בניגוד לנהלים והשתמש בו;16אלוף משנה בחיל
האויר הושעה מתפקידו לאחר שמביתנו נגנב מחשב עם חומר מסווג.17
.0.3.12.2

תיק ובו מסמכים סודיים של מערכת הבטחון נגנב מביתו של

ראש מערך הסייבר במשטרה
.0.3.12.3

18

ענת קם ,אשר שירתה במשרדי אלוף פיקוד מרכז ,נטלה אלפי

מסמכים והעבירה אותם לעיתונאי אורי בלאו.
.0.3.12.4

מאגר המידע של הרבנות הראשית ,המכיל מידע על אילנות

יוחסין ומידע הנוגע להליכי גירושין ותביעות בבתי הדין ,נפל קרבן
לוירוס כופרה.19
.0.3.12.5

המאגר הביומטרי ההודי דלף .אנשי מכירות השתמשו במאגר

הביומטרי ההודי לצורך מכירת טלפונים סלולריים לאזרחים.20
.0.3.12.6

דליפת מידע ענקית שבוצעה על ידי עובד קבלן בשירות הבטחון

הלאומי ( )NSAהאמריקאי ,אדוארד סנודן ,העבירה לציבור אלפי
מסמכים הנוגעים לדרכים בהן ארצות הברית מרגלת אחרי תושבי העולם.

16
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לאחר הדליפה ובגלל המידע שנחשף כתצאה ממנה ,בוטל הסכם סחר בין
ארצות הברית לאירופה.
.0.3.12.0

החיילת צ’לסי מאנינג הדליפה לאתר ויקיליקס מידע על הדרכים

בהן ארצות הברית משתמשת ברחפנים לחיסול מחבלים בעיראק ונשפטה
למאסר .מאנינג זכתה לחנינה מהנשיא אובמה ביומו האחרון בבית הלבן
לאחר שניסתה להתאבד מספר פעמים.
.0.3.12.1

גורם לא ידוע הדליף לרשת את מערך הביון של רשות הביון

המרכזית האמריקאית ( )CIAהכולל את הדרכים בהן ה CIAאוסף מידע
על אזרחי העולם וכיצד הוא מנצל חולשות בכלי אבטחה .בין היתר,
הוסבר בדליפה כיצד ה CIAיכולה לאסוף מידע אף ממאגרי מידע
המנותקים לגמרי מכל רשת חיצונית.
.0.3.12.9

יישות מדינתית שאינה ידועה חדרה למחשבי הכור האטומי

באיראן ושתלה שם וירוס בשם  Stuxnetשהשפיע על הדרך בה
הצנטריפוגות בכור האטומי נעות ,ובכך סיכל מאמצים איראנים של שנים
לקדם תכנית גרעינית.
 .0.3.12.17אגרון ,מאגר המידע של משרד הפנים ,דלף והופיע ברשת.
למדינת ישראל לקח כעשור לאתר ולהרשיע את העבריינים .בעקבות
הדליפה לא ניתן יותר להשתמש במספרי הזיהוי לצורך זיהות.
.0.3.12.11

מהכור האטומי בנתאנז ועד לבסיס המאובטח בלנגלי עוברת

מסקנה אחת :אין מאגר שלא ידלוף ,אין מחשב שלא ייפרץ .השאלה
היא רק מתי והאם התועלת מאגירת המידע עד לפריצת המאגר עולה
על הנזק שיגרם לאחר דליפתו.

הסכנה הנובעת משגיאות בזיהוי

.7.4
.0.4.1

נזק עלול להיגרם לאדם לא רק כתוצאה משימוש לרעה בנתוניו

הביומטריים אלא גם משגיאות ותקלות במערכת הזיהוי .כשלים כאלה נפוצים
במיוחד כשמפעילים טכנולוגיה בוסרית על מיליוני בני אדם ,היקף שהפך את
הקמת המאגר ל"פרויקט לאומי כבד ,קשה [ו]מסובך" כדברי מנהל אגף
הפרויקטים ברשות האוכלוסין ,אשר גם הודה שאין למאגר כזה אח ורע בעולם
(ברוך דדון ,ועדה לביקורת המדינה ,פרוטוקול  ,21.06.2011עמ' .)12
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מורכבות העניין נובעת לא רק מהיקף המאגר הישראלי ,אלא גם מהעדר
מקבילה שתאפשר ללמוד מנסיון של מדינה דמוקרטית אחרת.
 .0.4.2ואכן ,בניגוד לדימוי המושלם שמנסים לשוות להן גורמים בתעשייה,
מערכות ומאגרים ביומטריים לא נותנים בהכרח תוצאות מדויקות כפי שניתן

ללמוד מדברי ההסבר להצעת החוק ,שדנו ב"מגבלות ההשוואה והדיוק של
המערכות הביומטריות" ,יוזמי החוק מודעים לכך .ההתאמה המזהה (בין
הנתונים שנמסרו לבין הנתונים במאגר) היא התאמה בעלת דיוק סטטיסטי
מסוים .על פי מתכנניו ,להשוואה זו תיתכן תוצאה שאיננה חד-משמעית
ותחייב הכרעה של מומחה אנושי .כיוון שכך ,שימוש בטכנולוגיות מתקדמות
ובמדדים ביומטריים אינם ערובה לזיהוי חד ערכי.
 .0.4.3במישור הפלילי ,בדיקה לזיהוי אדם שהשאיר טביעת אצבע בזירת פשע
עלולה להניב תוצאה שתכלול מספר רב של אנשים שהנתון הביומטרי של
טביעת האצבע שלהם דומה לנתון הזיהוי הביומטרי של טביעת האצבע
שנדגמה בזירת הפשע ,והם כולם יהפכו לחשודים ללא עוול בכפם .הסכנה
בהאשמת (ועוד יותר מכך – בהרשעת) חפים מפשע גוברת ככל שהתוצאה
תכלול לא עשרות אנשים אלא אחד או שניים ,בעיקר נוכח הנטייה האנושית
להעניק אמינות ומהימנות רבה לזיהוי ביומטרי והקושי הרב (שלעתים עולה
כדי חוסר יכולת ממש) להבין את משמעותו ההסתברותית.במישור האזרחי,
שגיאות בזיהוי עלולות להביא להעדר אפשרות של אדם להזדהות מול
הרשויות ולהוכיח את זהותו כדי לקבל שירותים בסיסיים.
 .0.4.4את מגבלות ההשוואה והדיוק למדה ממשלת הולנד ,שלאחר שהקימה
מאגר ביומטרי למחזיקי דרכון ,ולאחר שביקשה מגורם חיצוני להעריך את
ביצועיו ,הגיעה למסקנה שהחשש לנזק בלתי הפיך לצד כשלים טכנולוגים
מצדיקים את חיסולו ואת מחיקת הנתונים הביומטריים מייד לאחר הנפקת
הדרכונים.

.7.5דליפת המידע
.1.5.7

סעיף  17לחוק מסמיך את בית המשפט לתת צו שיאשר העברה של

"נתונים או אמצעים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי" (להבדיל
מתוצאות זיהוי ,כך שייתכן ומדובר במספר נתונים של מספר אנשים רב או
קבוצה) ,לצורך חקירת עבירות ,מניעתן או לצורך העברת המידע לרשויות
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אכיפה מחוץ לישראל .הסעיף מאפשר מקרים בהם רשויות חקירה כמו הFBI-
ידרשו מישראל את מלוא המאגר (שנכנס תחת ההגדרה של "נתונים או
אמצעים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי) ,והמדינה תאלץ למסור אותו
או להיות חשופה לסנקציות דיפלומטיות .סעיף  21לחוק מקנה גישה לשירותי
הבטחון ללא צו או הגבלה.
.0.5.2

היקף האנשים להם תהיה גישה כלשהי למאגר (ולו העברת מידע לתוכו

בלבד או ביצוע שאילתות בלבד) עצום וכולל את מלוא פקידי משרד הפנים,
כל שוטר במשטרת ישראל ,כל עובדי שירות הבטחון וכל שוטר במשטרה
הצבאית .מעבר לכך ,סעיף  17וסעיף  21מאפשרים ליצור מאגרים נוספים
שלא יהיו כפופים לסנקציות הקיימות בחוק על מעבירי המידע מהמאגר.
בצורה כזו ,ומבחינה אבטחתית ,המאגר הביומטרי יהיה מנוקב כגבינה
שוויצרית .נסיון החיים מלמד שהתוצאה האפשרית היחידה של גישה נרחבת
כזו היא דליפת המידע .שהרי גם אם רוב רובם המכריע של בעלי הגישה הם
זכים ,טהורים ובלתי ניתנים לסחיטה ,מספיק אחד מתוך אותם עשרות אלפים
שיגרום לנזק בלתי הפיך בין במכוון ובין בשגגה ובתום לב .אף אם אותו אדם
יתפס וייענש בחומרה ,הרי שאין סנקציה שתוכל להחזיר את הגלגל לאחור
אלא בחלוף שנים או שלושה דורות (כך ממש!).
.0.5.3

ודוקו ,סכנת הדליפה אינה רק מדליפת המאגר כולו ,אלא גם מדליפת

פרטיו של אדם ספיציפי .בין אם מדובר במסירת מידע בשל סקרנות (למשל
כשמדובר בפרטיה של שחקנית מפורסמת) ,בשל רצון לנקמה (למשל
כשמדובר בסכסוך בין עבריינים או בגורמי טרור המבקשים לפגוע בחיילים
משוחררים) ,לצורך "חקירה" פרטית (למשל בסכסוך בין בני זוג או בין צדדים
יריבים להליך משפטי) ועוד כהנה וכהנה.

 .8המחוקק לא ערך את האיזון הדרוש בין יתרונות המאגר
לחסרונותיו וסכנותיו
"יש להם את הסיבות ההיסטוריות שלהם לחשוש מריכוז סמכויות וכוח" (עו"ד מלכיאל
בלס ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה ,על הסיבה בגינה גרמניה מסרבת להקים מאגר ריכוזי)
 .1.1לא נבחנה הסוגיה המשמעותית של סיכוני המאגר הביומטרי :במהלך חקיקת
החוק ,התקנות לחוק ,הוצאת הצווים ,תיקוני התקנות לאחר התערבות בית משפט
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נכבד זה ,ואף במהלך הדיונים בדוחות התקופתיים ,אף אחת מהרשויות
הרלוונטיות לא בדקה את השאלות הנחוצות:
.1.1.1

מהם הסיכונים שנובעים מעצם קיומו של מאגר ביומטרי? מהם

הסיכונים החברתיים-נורמטיבים שנובעים אינהרנטית מהחזקת מידע מהסוג
האמור .שאלה זו שקולה לשאלה מהם הסיכונים בהקמת מיכל אמוניה בקרבת
בתי מגורים אף בהנחה שהמיכל יתפקד בצורה תקינה והאמוניה לא תדלוף.
.1.1.2

מהם הסיכונים מדליפה ,מלאה או חלקית ,של מידע ממאגר

ביומטרי? למעט אמירה של רם ולצר ,הממונה על יישומים ביומטריים ,כי
דליפתו של מאגר ביומטרי שקולה לדליפת מאגר הססמאות בהן אזרחים
מזדהים מול המדינה (וכאמור אבדן הדרך להמשיך לזהות) ,לא קיימה
הממשלה כל דיון ציבורי המעיד על דיון מהותי כלשהו בסיכונים הנובעים
מדליפת המידע.
 .1.2לא נבחנו הסכנות החברתיות במאגר ביומטרי :מאגר ביומטרי גורם לאפקט
אזרחי מצנן .במהלך הדיונים הפרלמנטריים והממשלתיים לא נערך דיון בריכוז
הכוחות החברתי ובשינוי יחסי אדם-מדינה שיווצר כתוצאה מכך .לא נדונה
הפגיעה הרגישה בכך שאדם יזדהה בפני המדינה באמצעות גופו ,ואף לא השאלה
הפרוזאית כיצד יזדהה מי שאיבד את אצבעו בתאונה.
 .1.3עמדה על סכנות אלו ח"כ יוליה מלינובסקי בדיון מיום  ,27.02.2017כאשר
הסבירה כי מאגר ביומטרי מחזיר אותה לתקופת ילדותה תחת משטר קומוניסטי.21
 .1.4לא נבחנו הסכנות הבטחוניות במאגר ביומטרי .מאגר ביומטרי הוא יעד
סייבר ,מערך אשר ארגוני ביון זרים ,ארגוני טרור וכנופיות של עברייני מחשב
מעוניינים מאד בגישה אליו .למיטב ידיעת העותרים לא נערכה בחינה לגבי
הסכנה הבטחונית שתגרם כתוצאה מהגידול במספר התקיפות נגד המדינה
ומוסדותיה על ידי גורמים כאלה במטרה להשיג גישה למאגר .בדומה ,לא ידוע
שנעשתה בחינה רחבה בנוגע לסיכונים לגורמי הביטחון עצמם ,מהעובדה
שנתוניהם הביומטריים של אנשיהם יימצאו במאגר כזה .מה שכן ידוע הוא שחלק
מגופי הביטחון דאגו שאנשיהם לא יעבירו את נתוניהם למאגר הביומטרי בעת
הוצאת תיעוד לאור הבנת הסיכון הכרוך בכך לכל הפחות עבור אנשיהם.

21
הועדה המשותפת ,פרוטוקול מיום [ 27.02.2017טרם פורסם ביום הגשת העתירה ,האמירות מצוטטות מזכרונם של
העותרים ובאי כוחם שנכחו].

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  20מתוך .111

 .1.5לא נבחנו הסכנות הנובעות מזחילת השימושים .בשל רגישותם מוקמים
מאגרי מידע ציבוריים לתכליות מוגדרות ומוגבלות ,אך נסיון החיים מלמד שמעת
הקמתם הם נתונים ללחצים עקביים מצד גורמים ציבוריים ופרטיים ,לחצים
המביאים ל"זחילת שימושים" ( )function creepולשימושים שניוניים
( )secondary usesאו לא צפויים במידע.22
.1.5.1

המדרון החלקלק של זליגת השימושים לא נערך בהכרח בשינויי חקיקה.

פעמים רבות מבצעים אותו גורמים ברשות המבצעת תוך חריגה מסמכות או
בהליכה "על הגבול" .כך למשל ,בטרם יבשה הדיו על חוק נתוני תקשורת,
לאחר שוועדת החוקה עמלה על איזונים עדינים ורגישים בין צרכי המשטרה
לבין זכויות האזרחים ,נדהמו חבריה לגלות שהמשטרה עושה בו שימוש בלתי
מורשה.23
.1.5.2

מהר מאוד ,פסק דינו של בית משפט נכבד זה קבע כי הסמכות בחוק

תשמש את המשטרה רק במקרי קיצון וכי יש לפרש את הסמכות המוקנית

למשטרה בצורה מצמצמת כשמדובר בעבירות מסוג עוון" :חלק ניכר מן
העבירות הינן מסוג העבירות אשר נראה כי גם העותרות יראו כ"עבירות
חמורות" ,בכלל זה עבירות איומים ,גניבה ,גרימת מוות ברשלנות ,הטרדה,
הצתה ,הריגה ,השחתת רכוש ,גרימת נזק ועוד .נתונים אלה מצביעים על-
פניהם כי אכן השימוש בהסדר שבסעיף  3בכל הנוגע לעבירות עוון אינו נעשה
כלאחר יד ,ובוודאי שאין בנתונים אלה כדי ללמד על העדר המידתיות הנטען,
הנובע מעצם הכללת עבירות העוון בגדרי הסעיף ... .עם זאת ,אין כל ספק כי
על בתי המשפט אשר מאשרים את הבקשות השונות מוטלת מלאכה נכבדה –
לשמור על כך שהשימוש בחוק נתוני תקשורת יעשה אך במקרים המחייבים
זאת ,ובהתאם לפרשנות אותה אימצנו לעיל .בהיבט זה ברי כי יהיה עליהם
לבחון האם העבירות שבגינן התבקשו הצווים מחייבות על-פי טיבן ומהותן
שימוש בסמכויות שמקנה החוק ,נוכח הפגיעה בפרטיות הנגרמת ממנו .כן
יהיה עליהם לתת את הדעת לכך שיכול והיקף הפגיעה מסוג מסוים של נתונים
יכול להיות גבוה מסוג אחר”.24
.1.5.3

על אף ההלכה הברורה ,משטרת ישראל ביקשה (וקיבלה) ביום

 30.11.2016צו נתוני תקשורת נגד עיתונאי שנחשד בביצוע העבירה
22

טנא ,עמ'  ;6בירנהק ,עמ' .175

23

ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,פרוטוקול .13.08.2008

24

בג"ץ  3809/08האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל
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ה"חמורה" והתקשר מספר פעמים לחברת כנסת .25מיותר לציין שזוהי דוגמא
אקראית בלבד ,שכן רוב הצווים שניתנים בעניינים של מה בכך כלל לא זוכים
לפרסום והציבור לא מודע להם.
 .1.5.4בכך כמובן לא מסתכמת הזחילה .בעוד שמטרות חוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) נועדו לאפשר לרשויות ספורות גישה
למידע מצומצם ,ביום  23.11.2016הונחה על שולחן הכנסת הצעת תיקון לחוק
האמור שנועדה לאפשר למספר גופים ,ביניהם רשות העתיקות ורשות הטבע
והגנים ,גישה למאגרים רגישים אלו.
 .1.6במקרה של המאגר הביומטרי זחילת הפונקציות החלה עוד לפני שיצא
לדרך .כזכור ,המאגר תוכנן כדי למנוע "הרכשה כפולה" ומייד לאחר שנציגי
היועץ המשפטי לממשלה השתכנעו כי צרכי משרד הפנים עשויים להצדיק הקמת
מאגר כזה ,דרשה המשטרה לקבל הרשאות להשתמש במידע שיהיה בו ,על אף
שכל בר דעת יכול להסיק שאם המשטרה הייתה מבקשת לאמץ מדיניות שכל
תושב יחויב למסור לה טביעת אצבע באופן שיהפוך אותו לחשוד פוטנציאלי,
הכנסת הייתה דוחה את בקשתה על הסף .בהקשר זה סיפר פרופ' עדי שמיר ממכון
ויצמן ,מומחה בעל שם עולמי בתורת ההצפנה ,שנציגי הממשלה הרבו להתייעץ
איתו בנושא המאגר הביומטרי:
"היו לי פגישות רבות עם קובעי המדיניות ועם פקידים בקשר
ליוזמת

הממשלה

להקים

מאגר

ביומטרי…

עכשיו,

כשהממשלה החליטה על הקמת מאגר ביומטרי במטרה לסייע
למערך ההנפקה של מסמכי זיהוי ,למנוע הנפקה כפולה
וכדומה… כוחות רבים מאחורי הקלעים שמחים לקפוץ על
העגלה ומבקשים לאפשר להם להשתמש במידע הזה גם
למטרותיהם… וזה לא סוד – המשטרה אומרת זאת
במפורש".

26

25
(יניב קובוביץ’“ ,עיתונאי "הארץ" ניר גונטז' עוכב לחקירה במשטרה כי התקשר כמה פעמים לחברת כנסת",הארץ,
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.3139078 ,30.11.2016

26

פרופ' עדי שמיר ,הרצאה בוועידה בינ"ל של מפקחי פרטיות בירושלים ;28.10.2010 ,אתר משרד המשפטים ,מדקה
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 .1.0בדיון בכנסת הסבירה המשנה ליועמ"ש המשטרה ,נצ"מ איילת אלישר ,שמשרד

הפנים ולא המשטרה דרש את הקמת המאגר ,אך מיהרה להוסיף" :ככל שיהיה
מאגר ,בהחלט המשטרה תרצה להתחבר אליו"

27

 .1.1באופן מקומם ,להבדיל מהשימושים שייעשו במאגר ביומטרי על ידי רשות
האוכלוסין לתכלית לשמה הוא מוקם ,השימושים השניוניים ( secondary
 ,)usesשהמשטרה "בהחלט" תרצה לעשות בו לא נדונו וממילא לא נדונו
הפגיעות הנוספות שייגרמו לתושבים כתוצאה משימושים אלו.
 .1.9בדברי ההסבר להצעת החוק (עמ'  )13צוין שהמשטרה תוכל להיעזר במאגר
לצורך "חקירת עבירות… ולצורך מניעת ביצוע עבירות" דהיינו לביצוע זיהוי
(בשונה מ"אימות זהות" ראו פסקה  4.6לעיל) של בעליה של טביעת אצבע שתמצא
במהלך חקירה .אלא שרפ"ק אטיאס ,המומחה מטעם המשטרה ,ציין שלא מדובר

באפשרות מעשית" :הסיכוי שלי שבזירת העבירה אני אמצא טביעת אצבע שתהיה
בדיוק אחת מן השתיים האלה ,נוטה לאפס .לכן השימוש במאגר הזה על-מנת
לפענח פשעים הוא לא קיים".28
.1.17

שימוש שניוני נוסף שהמשטרה מבקשת לבצע במאגר הביומטרי הוא

זיהוי אנשים שעוכבו ברחוב ללא תעודת זהות בכיסם ,או שההשוואה בין טביעת
האצבע שלהם לבין הנתונים הביומטריים שבתעודה תעלה תוצאה שלילית.29
 .1.11המשטרה לא הציגה בשום שלב נתונים על היקף המקרים בהם נזקקה למידע
ביומטרי ,לא הצביעה על נסיבותיהם ,ולא הסבירה כיצד ועד כמה היה מועיל
מידע ביומטרי במקרים אלה לעומת חלופות אחרות .ממילא גם לא הייתה
התייחסות להשלכות שיהיו לשילוב המידע הביומטרי עם טכנולוגיות חדשות של
זיהוי פנים ,שזמינות כיום או שצפויות להבשיל בשנים הקרובות ולאפשר מעקב
המוני .לעומת זאת ,בדיון שנערך בכנסת במסגרת תיקון החוק בשנת ,2017
הסביר נציג המשטרה כי לשיטתו על המשטרה לשמור את הנתונים הביומטריים
שמתקבלים מהמאגר לתקופה ארוכה ולעבירות נוספות מלבד אלו שנתקבל צו
בגינן ,לצורך ייעול השירות (כך ממש!).
.1.12

בעוד שנחיצות המידע הביומטרי לעבודת המשטרה ,ככל שבכלל קיימת,

אינה ברורה ,הסכנות והפגיעות שכרוכות בשימושים המשטרתיים ברורות היטב.

27

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,07.07.2009עמ' .11

28

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,30.06.2009עמ' .56
ראו דברי הסבר לסעיף  4בהצעת החוק; וכן דברי רפ"ק אטיאס בוועדה המשותפת מיום  ,30.06.20016שם ,עמ' 56
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אלה עולות כבר מדברי ההסבר להצעת החוק (עמ'  ,)9שמזכירים "פגיעה אפשרית
בתושבים תמימים שהמערכת עלולה להציגם כ'חשודים' במצבים מסוימים ,עקב
מגבלות ההשוואה והדיוק של המערכות הביומטריות'" :במקרה של זיהוי אדם
לפי דגימה של טביעת אצבע "למול כל התבניות הקיימות במאגר… 'תוצאת
הזיהוי' תהיה ,ככלל 'רשימת מועמדים' " (שם ,עמ' " ,)5עשר תוצאות" ו"אולי"
מאות .30המאגר יהפוך את כל תושבי המדינה לחשודים בכוח ויביא להטרדת
תושבים חפים שיזומנו לתחנת המשטרה ויצטרכו לספק הסברים מפורטים על
עניינים אינטימיים ואישיים תחת כובדה המעיק של החקירה.
.1.13

הוא הדין לגבי רצון המשטרה לאמת זהותו של אדם שאינו נושא תעודת

זהות או במקרה שמכשירי הבדיקה בניידת "יטעו" וישללו את ההתאמה בין
טביעת אצבעו לבין המידע הביומטרי בתעודה שהציג ,תסריט שעלול להיות
שכיח .הפרוצדורה שיידרש התושב לעבור במקרה כזה תגרום נזק ועוגמת נפש
מרובים לרבים .במקרים אלה ,הזיהוי ה"ודאי" ו"המדויק" וההסתמכות הגדולה
על הטכנולוגיה הביומטרית הופכים לחיסרון .משך הזמן והפרוצדורות שנדרשות
לתיקון התקלה ,ככל שבכלל תתגלה ,עשויים להשתנות באופן קיצוני וכך גם
הסבל והפגיעה שתגרם למי שטעו לגביו .נסיון החיים מלמד אותנו כי לפגיעה
יהיו תוצאות מפלות ,והשלכותיה יהיו חמורות יותר ככל שמדובר במי ששייך
לקבוצת מיעוט מופלית בחברה הישראלית.
.1.14

המשיבים אינם יודעים לומר מה יהיה היקף הטעויות והשגיאות ,למשל

במקרה שאדם יעוכב על ידי שוטר רק כי "הקורא" הביומטרי בניידת השווה בין
טביעת אצבע של המעוכב לבין תעודת הזהות שלו ("אימות זהות") ונתן תשובה
שלילית שגויה ( .)false rejectionלשיטת המשטרה ,במקרה כזה יתקשר השוטר
לרשות המאגר הביומטרי ויבקש לבדוק את זהות המעוכב .האם מדובר
בפרוצדורה סבירה? כמה זמן היא תמשך? למשטרה אין יכולת להעריך האם
מדובר בדקות ,שעות או ימים" :הדברים האלה עוד ייקבעו ".אמרה נצ"מ אבישר,

משנה ליועמ"ש משטרת ישראל" ,כל התהליכים האלה שאתם רצים איתם קדימה
בסופו של דבר זה כל מיני דברים שצריכים עוד להיתפר בחוטים עדינים ואנחנו
מדברים כאן בסמכויות…" .היועץ הטכנולוגי של הפרויקט ,מר יורם אורן,

הסביר" :יש איזה שהוא תהליך… שלוקח איזה שהוא פרק זמן .קשה מאוד
להתחייב על פרק הזמן הזה עכשיו… אבל זה לא תהליך מיידי .להיפך… תלוי

30

נצ"מ אלישר; הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,19.07.2009עמ' .17
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בכוח אדם ,תלוי בעוד הרבה דברים אחרים" .31בסופו של דבר ,במסגרת תיקון
תשע"ז הוגבל עיכוב זה לעיכוב המקסימלי שמותר לשוטר לעכב אזרח על פי דין.
.1.15

סיכומו של דבר ,לא הובהר היקפם ואופיים של השימושים השניוניים

שתעשה המשטרה במאגר הביומטרי ,לא הצורך שעומד בבסיסם ולא נערך דיון

בפגיעתם הרעה .כל אלה הם זוטות בעיני המשיבים" :כל מיני דברים שצריכים
עוד להיתפר".
.1.16

כי אין סיבה שהשימושים השניוניים הצפויים יעצרו במשטרת ישראל.

מעת שקיים מאגר ביומטרי מרכזי ,ברור שזהו עניין של זמן עד שיבואו גורמים
נוספים שימצאו שהשימוש במאגר עשוי להיות נוח להם .כבר כעת בהודו ,אותו
מאגר מאובטח ברמה " ”11נפתח אך השבוע למפתחים חיצוניים.
.1.10

בהקשר זה ,לא מיותר לציין שמההיסטוריה הפוליטית עולה שמשטרת

ישראל היא שלחצה על הקמת מאגר ביומטרי מלא (להבדיל ממאגר חשודים),
והודתה ש"בהחלט המשטרה תרצה להתחבר אליו” .לא משום שקיים צורך ,לא
משום שהפגיעה החוקתית מידתית ,אלא אך ורק משום ש…אפשר.

 .9המשיבים לא בחנו חלופות להקמת מאגר
"החלטתו של היושב-ראש הייתה לא לבחון חלופות” (נירה לאמעי-רכלבסקי ,יועצת
משפטית לועדה המשותפת)32
 .9.1את היתרונות והחסרונות בקיום מאגר ביומטרי אין לבחון כשלעצמם ובחלל ריק,
אלא כשלב ראשון בבחינת נחיצותו .השלב השני והחיוני לא פחות הוא בחינתם
ביחס לחלופות אפשריות להשגת התכליות .ואולם המשיבים לא ערכו בחינה כזו.
 .9.2אמנם אין זה תפקידם של העותרים להציע חלופות פוגעניות פחות למאגר
הביומטרי ,אך על מנת להראות שהמשיבים לא בחנו כלל חלופות ראויות ,יציגו
העותרים להלן את החלופות שהוצגו בדוח המומחים .החלופות המוצגות כולן
טובות יותר ממאגר ביומטרי הן ביכולת מניעת ההרכשה הכפולה (מטרת החוק)
והן מבחינת היקף הפגיעה בפרטיות .קיימות כמובן חלופות נוספות ,ונראה כי
החלופה הטובה ביותר תהיה שילוב מושכל של כמה אמצעים ,בתהליך סדור.

31

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  12.07.2009עמ'  26ו ;33-וכן :פרוטוקול הועדה המשותפת  ,19.07.2009עמ' .78

32

הועדה המשותפת ,פרטיכל מיום .21.07.2009
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 .9.3כל החלופות בפרק זה מאפשרות ,במידה זו אחרת ,לגלות מתחזה כבר בזמן
ישיבתו מול פקיד בלשכת רשות האוכלוסין.
 .9.4מערך ההנפקה של מסמכי הזהות הביומטריים בנוי מלכתחילה כדי למנוע מאדם
להתחזות ולקבל תעודת זהות שתכיל את נתוניו הביומטריים תחת זהות בדויה.
הרי לפני שמוודאים שאדם לא יבצע "הרכשה כפולה" יש לוודא שלא יצליח
להתחזות בשלב ההרכשה הראשונה .לצורך זה נקבעו בחוק ובתקנות נהלי תשאול
ותחקיר כתנאי להנפקת מסמכי זהות ביומטריים ולהכנסת שמו ונתוניו
הביומטריים של מבקש המסמך למאגר (תקנות הכללת אמצעים ביומטריים ונתוני
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,תשע"א( 2011-להלן:
"התקנות")) .כך הסביר מנהל המחשוב ברשות האוכלוסין:
אבנר פינצ'וק" :מאגר ,שני מאגרים ,לא משנה ,יש לנו בעיה
עם ההרכשה הראשונית ".ניסים אליאסף" :נכון ,ההרכשה
הראשונית בכל מקרה זה השלב הכי קריטי ואם הייתי רוצה
לתקוף את זה ,הייתי תוקף את ההרכשה הראשונית יותר
מאשר דרך המאגר או לא המאגר .כלומר אם האויב שלנו
רוצה לתקוף אותנו ,הוא יתקוף אותנו בזמן ההרכשה".
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 .9.5מובהר כי בכל מקרה נדרש תשאול כדי שהזהות הראשונית תהיה אותנטית,
ובמקרה שבו הליך התשאול טוב דיו ,הרי ממילא כבר אין צורך במאגר.
 .9.6חלופת התשאול המורחב :חלופת התשאול הרגילה מבוססת על שאלות
דמוגרפיות על מבקש התיעוד וקרובי משפחתו .כידוע ,מרשם התושבים המלא
דלף לאינטרנט מספר פעמים ,וממילא ניתן לדלות כיום פרטים אישיים רבים על
תושבים רבים מתוך הרשתות החברתיות וכדומה ,כך שלא ניתן להבטיח ששאלות
דמוגרפיות בלבד ימנעו ממתחזה נחושה להתחזות לאחרת .חלופת התשאול
המורחב מתבססת על הרחבת התשאול ,באמצעות הכללת אלמנטים נוספים כגון:
.9.6.1

הרחבת סט השאלות (תשאול "קו שני").

 .9.6.2שימוש במידע שמחזיקות הרשויות ואינו נמצא במרשם התושבים
(שדלף).
 .9.6.3בדיקת מסמכי תיעוד קיימים כגון תעודת זהות ,דרכון או רישיון נהיגה.
33
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 .9.6.4זימון כמה בני משפחה יחד כך שכל אחד מאשר את זהותו של האחר.
 .9.6.5עדים מתועדים :בעת הרכשה ראשונית ,לבקש מאדם פרטים של מי
שהיה רוצה שיאמת את זהותו למקרה שהתעודה שלו תגנב או תאבד (למשל:
שכן ,בת משפחה וכו') .נקיטה בצעד כזה תקשה מאוד על מתחזים הנסמכים
על מידע שיש על אדם ושניתן להשיגו בדרך אחרת.
 .9.6.6שימוש בפריטי מידע סודיים שמסר התושב עצמו בעת ההרכשה
הראשונית .בכל מקרה של שימוש בפריט מידע כזה לאימות התשאול הוא
יבוטל ,ובסוף האימות יתן התושב פריט מידע חדש.
 .9.6.0שיטה פשוטה במיוחד בעלת יכולת זיהוי משמעותית היא שיחת טלפון
שיבצע פקיד לשכת האוכלוסין למספר הטלפון הרשום של מבקש התעודה,
בעודו במקום .אם יצלצל הטלפון הסלולרי בכיסו של האדם היושב מול הפקיד
ניתן יהיה לזהותו .אפשר גם לטלפן באופן אקראי לטלפונים של בני משפחה
שיוכלו לספק זיהוי פוזיטיבי מיידי .שיטה פשוטה זו קשה במיוחד לעקיפה
על ידי מתחזים ,תתרום להרתעה ,ותקטין משמעותית את מספר ניסיונות
ההתחזות ומספר ההתחזויות המוצלחות.
 .9.6.1מודגש כי האלמנטים לעיל נדרשים רק כשפונה ידווח על אבדן כל
תעודותיו (תעודת זהות ודרכון כאחד ,כפי שמחזיקים לפחות  5מיליון מתוך
 8מיליון תושבי ישראל) ,שהרי אם אבדה רק תעודה אחת מאפשרת תקנה 4
למי שאיבד תעודה מזהה להציג מסמך זיהוי חכם אחר שמאפשר בדיקת זהות
פוזיטיבית (ביומטרית) ,בהליך קצר ללא חשש לתרמית.
 .9.6.9זאת ועוד ,ניתן לנפק לתושב ללא דרכון כרטיס חכם נוסף שיכיל את
נתוניו הביומטריים והביוגרפים ,שלא ישמש להזדהות אלא לאימות זהות
במקרה של אובדן התעודה הראשית.
 .9.6.17שיטת התשאול המורחב שכיחה בקרב גופי ביטחון ובנקים והוכיחה את
יעילותה שנים ארוכות ,אך חלופה זו לא נבחנה ,כפי שהתריע גם דוח המעקב.
לא רק זאת ,אלא שבדוח המעקב צוין שברוב המקרים מי שנכשל בתשאול
עבר תשאול נוסף במקום תשאול מורחב .הדוח אף הציע אמצעים נוספים
לעיבוי חלופת התשאול ככלי למניעת התחזות כפולה באופן שהיה שולל את
התלות במאגר כאשר עולה חשש להתחזות מצד אחד ,ויעבה את הבירוקרטיה
סביב מאבדים סדרתיים באופן שיתמרץ שמירה מיטבית על התעודה (לפירוט
ואפשרויות נוספות ,ר' פרקים  3.5.3ו 3.5.4-לדוח המעקב).
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 .9.0חלופת בדיקת חשודים מול המאגר המשטרתי :הרשות לניהול המאגר
הביומטרי טוענת במסמך "נחיצות המאגר הביומטרי" (פרק  Iפרק  )8.3שקיים
מתאם בין דיווחי אבדן וגניבה של תיעוד לבין פעילות עבריינית ובפרט עבריינות
הונאה .אם טענה זו נכונה ,ומי שצפוי לנסות להוציא תיעוד במרמה הם גורמי
פשיעה וחשודים ,אלה ממילא נכללים במרשם המשטרתי הפלילי (דוח מסכם,
פרק  )3.1ורשות האוכלוסין תוכל לבדוק את הנתונים הביומטריים מול המאגר
הביומטרי המשטרתי של העבריינים והחשודים במקרה שבו אדם טוען שאבדו לו
כל מסמכי הזיהוי ,כדי לבדוק אם הנתונים הביומטריים שלו זהים לנתוניהם של
חשוד .באופן זה לא נפגעת פרטיותו של מי שלא נמצא במרשם המשטרתי
ויתאפשר גילוי ניסיונות התחזות של גורמים עברייניים .הרשות לניהול המאגר
הביומטרי טענה שהצעה זו בלתי אפשרית מפני שעל פי החוק הם אינם יכולים
לקבל מידע מהמאגר המשטרתי .ראשית ,כמו שהמחוקק הקים מאגר ,המחוקק
יכול לתקן חוק שיאפשר פתרון פוגעני פחות ומידתי יותר .שנית ,ממילא הרשות
קיבלה בפועל אישורים לקבל מידע פרטי ממגוון משרדי ממשלה (כגון משרד
החינוך) לצורך יצירת מאגר שאלות להליך התשאול .ושלישית ,ניתן לדרוש שאדם
שאיבד את כל תעודותיו בעת ובעונה אחת (זיהוי ודרכון) ,יפנה למשטרה לעבור
הליך דיווח קצר לפני הגעתו ללשכת האוכלוסין ובו גם ייבדק מול המאגר
המשטרתי.
 .9.1החלופה הבלגית (תעודה מגיל אפס) :בבלגיה כל אזרח מקבל תעודה חכמה
עם לידתו .התעודה מוחלפת בתעודה עם תמונת הילד בגיל  ,6מוחלפת שוב בגיל
 12ובגיל  18מונפקת תעודת זהות ביומטרית כך שלכל אזרח בלגי יש תעודת זהות
חכמה שמשמשת לזיהויו .כיוון שכך ,כל החלפת תעודה דורשת את הצגת התעודה
הקודמת באופן שדורש שיתוף פעולה של ההורים ושל הרופאה שרושמת את
הלידות כדי ליצור הונאה בהרכשה  18שנים לאחר מכן .ברור שבהעדר מכונת זמן
התחזות כזאת אינה מעשית.
.9.1.1

אובדן תעודה בבלגיה מחייב דיווח למשטרה ,שאחריו חקירה על ידי שני

שוטרים (תשאול מורחב על ידי מומחים) .כאשר אדם מחזיק במסמך זיהוי
אחר יהיה התשאול המשטרתי קצר ,אך בהעדר מסמכים מספקים ייערך
תשאול ממושך (ומתיש) עד שזהותו תוכח.
 .9.1.2התעודה הבלגית משמשת גם ככרטיס אלקטרוני להזדהות מול שירותי
הממשל השונים כך שאדם שתעודה שלו בוטלה כי אחר התחזה לו ,יגלה זאת
במהירות.
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 .9.9חלופת תמונות באיכות פחותה :סעיף (27א) לחוק הביומטרי מתיר להפיק
תמונות פנים באיכות פחותה .מאגר ביומטרי המבוסס על תמונות באיכות פחותה
יכול לשמש לצורכי אימות זהות בלבד כשמבקש תיעוד מבקש לקבל תיעוד חדש
במקום זה שאבד ובכך מונע הרכשה כפולה ,תוך שהוא מונע איתור של אדם לפי
תמונתו (זיהוי ביומטרי) .מאגר תמונות חלקי ,מעין ביומטרי ,הכולל תמונות
אנלוגיות סרוקות באיכות ביומטרית פחותה לצרכי אימות בלבד ,משמש בבלגיה
(סקירת מממ פרק )2.4
.9.9.1

שיטה דומה משמשת בגרמניה ,שם כוללים אמצעים ביומטריים בדרכון

ואז משמידים את התמונה כדי שלא להחזיק מאגר מרכזי ,כפי שהציג המשנה

ליועמ"ש לוועדה המשותפת "ויש להם את הסיבות ההיסטוריות שלהם לחשוש
מריכוז סמכויות וכוח" .34גם הנתונים הביומטריים שמוטבעים בתעודות
הזהות הגרמניות אינם נשמרים במאגר מרכזי.
 .9.9.2השימוש בחלופת האיכות הפחותה קיימת כבר ,וניתן להשתמש במאגר
ביומטרי עם תמונות פנים באיכות ביומטרית פחותה שקיים בשירות :מאגר
משרד התחבורה שכולל את כל מחזיקי רשיון הנהיגה בישראל (סקירת
הממ"מ ,פרק  )1.5כדי לאמת את זהות מבקשי התיעוד.
.9.17

חלופת ביטול תעודות חשודות :אמצעי נוסף להבטחת אמינות התיעוד

הוא יכולתם של המשיבים  2-4לבטל מרחוק תעודה כשמתעורר חשד שהוצאה
בזהות בדויה ,ולמנוע את המשך השימוש בה עד לבירור העניין.35
 .9.11חלופת שמיר :השיטה הטכנולוגית בה נבנה מאגר ביומטרי משפיע באופן
מכריע על היקף סכנותיו .לאחר חקיקת החוק פרסם פרופ' עדי שמיר ,מומחה בעל
שם עולמי בתורת ההצפנה ממכון ויצמן ,מתווה להקמת מאגר ביומטרי בהתאם

לעקרונות של "עיצוב לפרטיות" ( ,privacy by designשיטה שמיישמת אמצעים
טכנולוגיים למזעור הפגיעה בפרטיות") .כפי שהוסבר בדוח רשמי של רמו"ט:
"פרופ' שמיר מציע לנתק את הקשר החד-ערכי בין נתוניו
הביומטריים… של אדם והמידע אודות זהותו של אדם ,וליצר
קשר בין נתונים ביומטריים לבין קבוצה של זהויות… במימוש
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שיטתו ניתן לקיים במלואה את תכליתו העיקרית של המאגר
הביומטרי ,קרי מניעה של הנפקה של תיעוד כפול לאדם".
"רמו"ט ממליצה על אימוץ פתרון טכנולוגי ברוח הצעתו של
פרופ' עדי שמיר ,מגדולי המומחים בתורת ההצפנה בעולם …
'עמעום' המידע הביומטרי במאגר המידע המוצע ,משמעו שגם
דליפת המאגר הביומטרי או פריצתו לא תאפשר לחשוף את
המידע ולקשור בין זהות אדם לנתוניו הביומטריים .ביוזמת
רמו"ט הוצג הפתרון של פרופ' שמיר על ידו ,בפני בעלי העניין
בתהליך במשרד הפנים ,במשרד לביטחון הפנים ,במשטרת
ישראל ,במשרד המשפטים ובפני גופי ביטחון אחרים בתחילת
שנת .36"2010
 .9.11.1הצעת שמיר זכתה לתמיכה רחבה בקרב הפקידות הבכירה במשרד
הפנים ,במשרד היועץ המשפטי לממשלה ובמשרד האוצר .המחלוקת בין
המומחים הוכרעה על ידי השר שטרית בדיון הפנימי שערך עם הפקידים.37
בשל רצונו "להימנע מעיכובים מיותרים" (שם ,פסקה  .)3.2.1בנסיבות אלה
הביעו המומחים את עמדתם בזהירות :משנשאל לדעתו מר יורם אורן ,יועץ
הפרויקט ,הפנה לדעתו של ראש הרשות לאבטחת מידע בשב"כ סבור
ש"המאגר יהיה מאובטח בצורה טובה יותר בשיטת ההקבצים" של שמיר,
ובנוסף דחה טענות כאילו שיטת שמיר תאפשר חשיפת זהותו של אדם לאחר
אימות זהותו בעזרת המאגר; מר ניסים אליאסף ,מנהל מערך המחשוב ברשות
האוכלוסין ניסה לשכנע בטענה שאימוץ שיטת שמיר תחסן את המאגר מפני
ביקורת בית משפט זה (שם ,פסקה .)2.5-2.6
 .9.11.2הייתה זו משטרת ישראל שהתנגדה בתוקף לאימוץ חלופת שמיר מחשש
שהדבר יגביל את אפשרותה להשתמש במאגר הביומטרי .אכן ,ארכיטקטורה
טכנולוגית שתצמצם את סכנות המאגר עלולה לרופף את אחיזת המשטרה
במידע הביומטרי ותמנע את זילות השימוש בו .בסופו של דבר הכריע ח"כ
שטרית נגד אימוץ הצעת שמיר ,בשל "הפגיעה במשטרה" .מובהר כי שיקול
זה הוא שיקול זר לאור תכלית החוק ,שכזכור נועד למנוע הרכשות כפולות
ולא לשמש מאגר משטרתי.
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 .9.11.3טעם נוסף שנתן ח"כ שטרית להכרעתו נגד חלופת שמיר היה כביכול היא
אינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק .אלא שהנחה משפטית זו נדחתה על
ידי נציגי היועמ"ש שאמנם הודרו מהדיון הפנימי ,אך בהזדמנות אחרת העידו
שהמשנה ליועמ"ש ,מלכיאל בלס ,הכריע כי מבחינה משפטית שני המודלים
טובים .38נוכח האמור ,הוספה לתקנות תקנה (14ב) המחייבת להקים את
המאגר בצורה הבטוחה פחות.
 .9.11.4סיכומו של דבר ,במהלך הבדיקות של הפיילוט נבדקה החלופה שהציע
פרופ' שמיר ,אך המשיבים החליטו כי אין ביכולתם לקיימה ,וסיבותיהם עמם.
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עו"ד אביטל שטרנברג ,הועדה המשותפת ,פרוטוקול  02.06.2011עמ' .120
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.11

תהליך הקמת המאגר

בשלב זה ,לאחר שהצגנו בפני בית המשפט הנכבד את דרכי פעולת
.17.1
המאגר ,יתרונו ,חסרונותיו ,סכנותיו והחלופות האפשריות לו ,נפנה להצגת
התהליך שהביא אותנו למצב בו אנו מצויים כיום .בפתח הדברים נציג את החוק
ובפרט את החלקים הנוגעים להקמת המאגר .בהמשך נסקור את הרקע לחקיקתו
ואת הכשלים הרבים שנפלו בו בדרך.

.11

החוק

 .11.1עד כמה החוק סבוך ולא ברור לאיש? לצורך כך נפתח באנקדוטה .ביום
 27.02.2017התנהל הדיון האחרון בהצעת החוק בעת הכנתה לקריאה שניה
ושלישית .יושב ראש הועדה הצביע ,ברך על המוגמר ,ורק אז העיר הח"מ (י.ק)
הערה קטנה שנשמטה מהצעת החוק:
 .11.1.1סעיף  )6(41לחוק קובע כי אם שר הפנים לא יוציא תחתיו צו מסוים
שיעבור אישור פרלמנטרי עד חודש יוני  ,2017אזי "ימחק המאגר הביומטרי".
ואולם ,במהלך כל תיקוני החקיקה ,ולמרות שכעת לאור הדיון בהצעת החוק
וסיום הפיילוט ברור כי השר לא יוציא תחתיו צו כזה ,לא זכרה המדינה לתקן
את החוק.
 .11.1.2לאחר שהח"מ אמר את שאמר נרשמה תדהמה באולם .חיש מהר נדרשה
הפסקה בסיומה נרקחה תוספת להצעת החוק למחיקת סעיף  )6(41מהחוק.
אולם ,כיוון שהתוספת היא "נושא חדש" כהגדרתו בתקנון הכנסת ,שלא הובא
בדיון לקריאה הראשונה ,נדרש להעבירו לוועדת הכנסת לאישור חריג .יושב
ראש ועדת הכנסת שלא חש בנוח עם הליך החקיקה החפוז ,שכנע את המדינה
לוותר על הצעת החוק ,להותיר את תאונת הדרכים החקיקתית ,ולמחוק את
הסעיף מאוחר יותר בהליך חקיקה רגיל שיעבור שלוש קריאות.
 .11.1.3אנקדוטה זו דרושה רק כדי להבהיר כי ההסדרים בחוק סבוכים ,וספק
אם מי מבין המשיבים מכיר את כולם .מדובר בחוק ללא מקביל בחקיקה
הישראלית ,וההסדרים שקבועים בו נכתבו טלאי על טלאי בצורה שאינה
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מאפשרת לאדם סביר להבינו .במילים פשוטות :החוק הוא תאונת דרכים
חקיקתית ומשכך אין ברירה אלא להסביר להלן את הוראותיו בצורה פשוטה
ומתומצתת.
 .11.2פרק א’ בחוק :מטרות .החוק מונה שלוש מטרות :קביעת הסדרים לאימות
זהותם של תושבי ישראל באמצעות תעודות זהות אלקטרוניות; הקמת מאגר
מרכזי שיכלול אמצעי זיהוי וקביעת הסדרים להעברת מידע לרשויות הבטחון .רק
הראשונה היא מטרה במשמעותה המשפטית .השתיים האחרות הן אמצעי
למימושה.
 .11.3פרק ג’ :נטילת אמצעי זיהוי .החוק מסמיך את עובדי משרד הפנים ואחרים
לטול מאדם אמצעי זיהוי ביומטריים (סעיף  )3ולהעביר אותם למרכז הנפקה
מרכזי כדי להנפיק תעודות זהות (סעיף  ,)4וכן להעביר את המידע בצורה
מאובטחת למאגר הביומטרי לשם בדיקה האם האדם הוא אכן מי שהוא טוען שהוא
(סעיף (3ג)) .החוק מסמיך מספר בעלי תפקידים לטול מתושבים אמצעים
ביומטריים לצורך השוואתם מול כרטיס ,ואף מאפשר (במסגרת תיקון תשע"ז)
לאחסן את הנתונים הביומטריים במאגר זמני לא מאובטח .בנוסף מקנה הפרק
סמכות לכל שוטר לעכב כל אדם לצורך אימות זהותו מול המאגר הביומטרי (סעיף
.)7
 .11.4פרק ד’ :מאגר ביומטרי .סעיף  10לחוק קובע כי השר יקים מאגר ביומטרי,
אשר יהיה חסוי ומאובטח .סעיף  11קובע כי תוקם רשות לניהול המאגר שהשר,
באישור הממשלה ,ימנה לה ראש .כחלק מחובות האבטחה הכבדות נקבע כי
עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה שלא ימלאו תפקיד מלבד תפקידם ברשות (סעיף
(11ג)) .יוער כי סעיף זה לא נאכף כבר עכשיו ,ו"ממלא מקום" ראש הרשות
לניהול המאגר הביומטרי מחזיק בתפקיד נוסף.
 .11.5פרק ה’ :העברת מידע .פרק ה’ מאפשר בפועל העברת מידע לעשרות אלפי
עובדי מדינה ,לרבות כל שוטר ,עובדי מוסד ושב"כ ואף למדינות זרות.
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 .11.6פרק ו’ :שמירת הסודיות .בניגוד להנחה הסבירה שפרק "שמירת סודיות" יגן
על סודיות הנתונים הביומטריים ,נועד חלקו הראשון (סעיף  )23להגן על סודיות
ההנחיות כך שיוגדרו כסוד מדינה .רק בהמשך מופיעים איסורים על אגירת מידע
ביומטרי (סעיף  )24ואבטחת המאגר.
 .11.0פרק ז’" :הוראות שונות" .סעיף  30מקים את המוסד הנקרא "הממונה על
יישומים ביומטריים" ,הוא הגורם במשרד ראש הממשלה שממליץ על מדיניות
כוללת בתחום היישומים הביומטריים ועל מדיניות בתחום אבטחת המידע במאגר
הביומטרי .בנוסף ,עליו לפקח על יישום הוראות החוק והתקנות .בהמשך מוגדרות
חובות דיווח שמוטלות על הרשויות כדי לוודא שהן שומרות על הפרטיות.
 .11.1פרק ח’ :תיקונים עקיפים ,תחילה ותחולה .מהפרקים החשובים בחוק ,וסעיף
( 41סעיף הפיילוט) החשוב שבהם .סעיף  41קובע תחולה הדרגתית .הוא קובע
תקופת מבחן שבה שר הפנים יוציא צו שיחל במאגר נסיוני על תושבים שהסכימו
לכך; כשתושב שלא הסכים להכלל במאגר לא יקבל תעודת זהות אלקטרונית.
לדעתנו ,מניעת האפשרות לקבל תעודת זהות אלקטרונית מטרתה היתה למנוע
את כשלון הפיילוט במובן זה שהתוצאה תוכיח שאפשר להמנע מזיוף תעודות
זהות ללא כניסה למאגר כיוון שבעוד שלתושב יש אינטרס בתעודת זהות חכמה
אין לו כל אינטרס שפרטיו יכללו במאגר.
 .11.9בהתאם לסעיף  ,41שר הפנים צריך לבחון במהלך הפיילוט ארבעה אספקטים:
את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ,את מטרותיו ,את המידע שיש לשמור במאגר
ואת אופן השימוש בו .בהתאם לחוק ,ככל שלאחר הבחינה המרובעת הגיע השר
למסקנה שיש להכניס את החוק לתוקף ,הוא מחוייב )1( :להתייעץ עם שר
המשפטים (כלומר ,לקבל את הסכמתו) )2( ,לקבל את הסכמת שר האוצר ,לאחר
מכן לקבל את ( )3הסכמת ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים )4( ,הסכמת הועדה
המשותפת ו )5(-את הסכמת מליאת הכנסת .רק לאחר שחצה את חמש המשוכות
האלה השר יכול ליתן צו להארכת הפיילוט ולהכניסו לתוקף.
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.11.17

תיקון תשע"ז וההסדרים היחודיים שקבע :בעוד שהחוק המקורי כופה

על תושבי ישראל לתת טביעות אצבע וצילומי פנים למאגר הביומטרי ,בעקבות
המלצות הועדה המייעצת/מפקחת על פי הפיילוט קבע תיקון תשע"ז כי טביעות
האצבע יוסרו לגמרי מהמאגר בהתאם להמלצת הממונה על יישומים ביומטריים.
כן התווספו הסדרים להרחבת היקף בעלי הגישה למידע הביומטרי .התווסף סעיף
(6ז) המאפשר אגירה זמנית של נתונים ביומטריים על ידי נציגי (ולא עובדי)
רשות האוכלוסין וההגירה ,התווסף סעיף המקצר את תוקף תעודות הזהות
והדרכונים לחמש שנים בלבד וסעיף המאפשר לגופים ציבוריים מסוימים לגשת
למידע האגור בתעודת הזהות הביומטרית.
.11.11

הוראת השעה :בד בבד עם הצעת חוק תשע"ז התקבלה הוראת שעה

לחמש שנים הקובעת כי תושבים ש"יתנדבו" לאפשר אגירת מידע שלהם במאגר
הביומטרי יקבלו תעודת זהות או דרכון שתוקפם עשר שנים .לשר ניתנה הסמכות
להאריך את הוראת השעה בהסכמת הועדה המשותפת והכנסת; ואף ניתנה לו
האפשרות לקצר אותה באופן שמתגבר על הוראות סעיף (30ב) לחוק העיקרי.
הוראת השעה גם קובעת שראש מערך הסייבר יוכל לייעץ לשר הפנים על
טכנולוגיות חדשות שמשפרות את זיהוי הפנים ובכך לסיים אותה ,באופן שסותר
את סעיף החוק הקובע שהממונה על יישומים ביומטריים הוא שייעץ לממשלה על
התפתחות טכנולוגית כזו .גם תושבים שלא "יתנדבו" לתת טביעת אצבע למאגר,
תועברנה תמונות טביעות אצבעותיהם אל המאגר הביומטרי ,כדי להשוות אותן
עם טביעות האצבע של יתר תושבי ישראל ,וחזקה על הרשות לניהול המאגר
הביומטרי כי מידע זה ימחק כנדרש בחוק.
.11.12

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי

זיהוי ובמאגר מידע ,התשע"א :2011-מטרת הצו ,הקובע את הסדרי המבחן לפי
סעיף  41לחוק ,היתה לאפשר לבחון אם המאגר הביומטרי נחוץ ,מהם התנאים
להפעלתו וכדומה .אלא שהצו הוארך מספר פעמים שלא לצורך ובניגוד
לסעיף ,אף לאחר שהמדינה הודתה בפני הועדה שמבחינתה תם הניסוי והיא
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הגיעה למסקנות .לבסוף נזנחה הבחינה שצריכה הייתה להיערך מכוחו והוחלפה
בתיקון החוק .עניין זה משליך על מידתיות תיקון החוק ,אך ההסדרים שאמורים
היו לבוא בצו כללו נתונים לגבי תהליך ההנפקה (סעיף  4לצו) ,בחינת נחיצות
המאגר הן באמצעות חלופות של מספר נמוך יותר של אמצעים ביומטריים (תקנה
8א) והן באמצעות בדיקות אחרות ,ובדיקת נחיצות הכוללת בדיקה של הסיכון
הקיים בהרכשה כפולה ובמקרים בהם נעשתה התחזות לזיהוי של אדם (תקנה
(9ב)) .במקור ,הצו שהוצא בשנת  2011לא כלל את הסדרי הנחיצות ורק בעקבות
בג"ץ  12/1516שהגישו חלק מהעותרים כאן תוקן הצו .למרות התיקון לא בוצעו
בדיקות נחיצות אלו

.12

הרקע לחקיקת החוק

 .12.1תעודת הזהות משמשת במדינת ישראל אמצעי רשמי לזיהוי תושבים וכראיה
לכאורה לנכונות הנתונים שמופיעים בה .תכונותיה הפיזיות של התעודה
המשמשת כיום מאפשרות לזייפה בקלות במטרה להתחזות לאחר ולכן קידם
משרד הפנים מעל ל 20-שנים הנפקה של תעודת זהות חכמה שיהיה קשה ,כמעט
בלתי אפשרי ,לזייפה .אך למרות הפעולות הממושכות וההוצאות הגדולות

שהוצאו עבורן" ,טרם הונפקו תעודות הזהות החכמות… המשך השימוש בתעודות
במתכונתן הנוכחית מאפשר לגורמים שונים לנצלן לרעה לשם ביצוע עברות
פליליות וכלכליות ,הגירה בלתי חוקית ופעילות הפוגעת בביטחון המדינה…".39
 .12.2במרוצת השנים שקל משרד הפנים הצעות שונות להנפקת תעודות חכמות,
לרבות בשילוב אמצעים ביומטריים .ואולם עד מחצית שנת  2007סברו הגורמים
הבכירים במשרד שיש לקדם בדחיפות את הליכי המכרז להנפקת תעודת הזהות

החכמה ו"להיערך מן הבחינה המשפטית לאפשרות להשתמש באמצעים אלה אם
יהיה צורך בכך" .עוד סברו כי גם במקרה כזה "מן הבחינה התפעולית ולשם
השגת המטרות של ניהול מרשם האוכלוסין וזיהוי האוכלוסייה אין צורך במאגרי
מידע ביומטריים".40

39

מבקר המדינה דוח שנתי 61ב (( )2011להלן" :מבקר המדינה 61ב") עמ'  ;1168וראו עוד :שמואל גולן ,משנה למנכ"ל

משרד מבקר המדינה ,הועדה לביקורת המדינה ,פרוטוקול  ,21.06.2011עמ' .3
40

מבקר המדינה 61ב ,עמ' .1174
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 .12.3החלטה זו נותרה חרף ניסיון המשרד לביטחון פנים לקדם הקמת מאגר ביומטרי
בטענה שהוא ימנע הוצאת תעודות זהות כפולות .שר פנים דאז ,ח"כ רוני בראון,
חשב שהדבר אינו נחוץ בעיקר בגלל העלות הכבדה אך "ברגע ששטרית הגיע
הוא התחיל לקדם את העניין".41
.12.4

ואכן ,עם כניסתו לתפקיד של השר שטרית "שינה המשרד את מדיניותו

והחליט לכרוך את הנפקתה של תעודת הזהות החכמה בנטילת אמצעי זיהוי
ביומטריים" ובהקמת מאגר .ההחלטה החדשה התקבלה ללא עבודת מטה מתועדת
אך מתוך ידיעה שתביא לדחייה ממושכת בהנפקת תעודות זהות חדשות ואמינות,
מהלך שהמשרד עמד להשלים את ההערכות לקראתו .42לימים יאמר ח"כ שטרית:

"יכולתי לעשות לעצמי חיים קלים ולומר 'למה לי מאגר'… החלטתי  -אפשר
להפיק תעודות בלי מאגר מיידית כמעט – כן ללכת להקמת מאגר עם
העיכובים בעניין…".43
.12.5היוזמה להקמת מאגר ביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה .סכנותיה המרובות עוררו
חששות כבדים בקרב שירותי הביטחון שפקפקו ביכולתו של משרד הפנים להגן
על נכס אסטרטגי מסוג זה; ובקרב המשפטנים ,שנחרדו מהפגיעה בזכויות האדם
ובערכים דמוקרטיים .ויכוחים סוערים ניטשו בתוך המנהל הציבורי האם פגיעתו
הרעה של מאגר ביומטרי שקולה לתרומתו למערך ההנפקה של תעודות הזהות.
בטרם שכך הוויכוח נדהמו לגלות נציגי היועץ המשפט לממשלה שהפגיעה
הכרוכה במאגר התרחבה …" :באו משטרת ישראל ורשויות הביטחון" ,סיפר
בכנסת המשנה ליועמ"ש" ,והציגו את הצרכים שלהם ממאגר ביומטרי .44".לימים
הסתבר שהשר שטרית והשר לבטחון פנים סיכמו מבעוד מועד שהקמת מאגר
ביומטרי תיכרך עם פרויקט התיעוד החכם ובמקביל ישמש גם את משטרת ישראל;
ובסופו של דבר הצליחו השניים לגייס את שר המשפטים שיכריע את ההתנגדות
במשרדו .בסתיו  2008אישרה הממשלה הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי
ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התשס"ט( 2008-להלן" :הצעת החוק").

41
אודי סלבין ,ראש המטה של השר לביטחון פנים ,ח"כ אבי דיכטר .מצוטט בתוך :אור הירשאוגה "מחוקקים על אצבע
אחת" הארץ .18.11.2008
42

שמואל גולן ,משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה ,בתוך :וועדה לביקורת המדינה ,פרוטוקול  ,21.06.2011עמ' ;3

מבקר המדינה 61ב ,עמ' .1168-1171
43

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,21.07.2009עמ'  ;26-27ההדגשות נוספו.
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הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,30.06.2009עמ' ,11
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העתק הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע ,התשס"ח 2008-מצורף ומסומן ע5/
.12.6

במקביל חתם משרד הפנים עם חברת  HPעל הסכם להנפקת תעודות

זהות חכמות בהן ישולבו אמצעי זיהוי ביומטריים .בניגוד להנחיות היועץ
המשפטי לממשלה ,ההסכם נחתם לפני אישור הצעת החוק בכנסת ,דבר שהעמיד
את הדיון הפרלמנטרי בצל ספירה לאחור :המדינה התחייבה לרכוש במהלך חמש
שנים  5מליון תעודות בהן יוטבעו נתוני זיהוי ונקבע שהתמורה בסך  270מיליון
שקלים תשולם גם אם המדינה לא תנפיק  5מיליון תעודות זהות עד סוף שנת 2013
("הסדר הקנס").
.12.0מסוף שנת  2013הוארך הסדר הקנס מספר פעמים .בדיון בכנסת שנערך ביום
 ,07.08.2016בנושא "מחדל בזבוז כספי ציבור על פרויקט תעודת הזהות
הביומטרית" הבהיר יו"ר הועדה ,ח"כ דוד אמסלם (ליכוד) כי מערך ההתקשרות
עם חברת  HPלצורך הנפקת תעודות זהות היה "תמוה" .לעמדה זו היו שותפים
חברי כנסת נוספים.

.13

מחטף פרלמנטרי :פגמים היורדים לשורש הליך החקיקה

"לא נראה כי בפני חברי הכנסת נמצאים כל הנתונים המאפשרים הכרעה בנושא נחיצותו
של מאגר נתונים ביומטרי" (נירה לאמעי-רכלבסקי ,יועצת משפטית לועדה המשותפת)
 .13.1הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ה 17-ערב פיזורה ,וכחריג להוראות התקנון
הובאה להצבעה בתוך יממה .חברי הכנסת יצאו לפגרה והיו טרודים בפריימריז

ובמערכת הבחירות אך השר שטרית הודיע שהוא "יותר מנחוש להעביר את הצעת
החוק במהלך הפגרה" .המחטף הפרלמנטרי סוכל בזכות יו"ר ועדת החוקה ,פרופ'
מנחם בן-ששון ,שמיאן להעביר בפגרה הצעת חוק רגישה כל כך.
העתק פניית המועצה להגנת הפרטיות (הפועלת לפי חוק הגנת הפרטיות) ליו"ר ועדת החוקה
מיום  04.12.2008בבקשה שלא ידון בהצעת החוק במהלך הפגרה מצורף ומסומן ע.6/
.13.2לאחר הבחירות פינה ח"כ שטרית את מקומו ליד שולחן הממשלה .הוא ביקש

להתמנות ליו"ר ועדת המדע והודיע ש"דיברנו עם שר הפנים שיעבירו את החוק
לפה… אני אטפל בו במהירות ...חתמנו כבר חוזה עם חברת  HPלהפיק תעודות
זהות ביומטריות…".45

45

.ועדת המדע ,פרוטוקול  ,06.05.2009עמ'  4-5ו.7-

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  45מתוך .111

.13.3המשוכה האחרונה הייתה התנגדותו של יו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט אליה
הופנתה הצעת החוק בשל השלכותיה המשמעותיות על זכויות יסוד ,ולאור
השימושים שעתידה המשטרה לעשות במאגר .אבל ח"כ שטרית ,שבהיותו שר

הפנים ביקש להעביר את הצעת החוק לטיפול ועדת החוקה ,גרס ש"אין פה שום
דבר חוקתי .יש דבר פרסונאלי לגמרי" .46תחילה ,במצג של "פשרה" הועבר הדיון
לוועדת הפנים .מיד לאחר מכן ,בהתאם לסיכום מוקדם ,הודיע יו"ר ועדת הפנים
שהדיון יועבר לוועדה משותפת לוועדות המדע והפנים בראשות ח"כ שטרית,
"שליווה את העניין הזה וקידם אותו" .47העניין הפרסונלי ישוב עוד לבמה.
.13.4

ועדות משותפות שדנות בעניינים הרי גורל ,הן לרוב ועדות מורחבות.

הפעם הוחלט ש"זה מסרבל"

48

ולכן הוקמה ועדה מצומצמת שחבריה נבחרו

בקפידה ובחשאי .כדברי ח"כ חמד עמאר באחד הדיונים" :אני כחבר ועדה ידעתי
שאני חבר ועדה רק דרך העיתונות .אני לא קיבלתי שום מינוי ,שום מכתב… אתה
לבד הצבעת על כל הסעיפים…".49
 .13.5לקראת תחילת הדיון הושג היתר חריג לקיים דיונים במקביל לדיוני התקציב
המרתוניים ,ונקבע לוח זמנים צפוף שהקשה על חברי הכנסת להשתתף בדיוניה.
בניגוד למקובל ,דיוני הועדה המשותפת גם לא הותאמו לסדר היום של החברים

מוועדת הפנים והתקיימו אפילו במקביל לדיוני התקציב במליאה" .אני מרגיש
עקצוץ כל פעם שאתה אומר שחברים לא היו" ,אמר חבר הועדה ח"כ איתן כבל,

"אתה באמת ותיק חברי הכנסת ,גם ותיק בתרגילים… זאת הייתה תקופה של חוק
ההסדרים .גם לאדם כמוני… היה קשה להתפצל".50
.13.6

בכל יום לאחר שעות של דיון בכנסת פרשו נציגי הממשלה לדיונים

מרתוניים במטרה לסתום פרצות שהתגלו בהצעת החוק .כך אירע שהסדרים
חדשים ,לעיתים מרחיקי לכת ,נדחסו באישון לילה להצעת החוק והונחו על שולחן
הועדה דקות ספורות לפני שהתכנסה לדון בהם .למשתתפי הדיון לא היה סיכוי
ללמוד את התוספות החדשות ולבחון לעומק את מלוא משמעויותיהן.
לסקירת הפגמים בהליך הפרלמנטרי ראו מכתב "האגודה לזכויות האזרח" ליו"ר הכנסת מיום
 10.8.2009אשר מצורף ומסומן ע7/
46

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,09.07.2009עמ' .83

47

ועדת הכנסת ,פרוטוקול  ,08.06.2009עמ'  ;8ועדת הפנים ,פרוטוקול  ,15.06.2009עמ' .2

48

פרוטוקול  ,15.06.2009עמ' .6

49

הועדה המשותפת ,28.07.2009 ,עמ' .8

50

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,27.07.2009עמ' .3

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  46מתוך .111

.13.0

הפרוצדורה הקלוקלת שיקפה כשלים מהותיים :בדיון הפתיחה הפציר בחברי

הכנסת המשנה ליועמ"ש ,מלכיאל בלס ,לדון בשאלות החוקתיות הכרוכות בהקמת

מאגר ביומטרי ולבחון את חלופותיו" :הוועדה הזאת תצטרך ,בין היתר ,לעשות
בדיקה חוקתית של ההצעה שנמצאת בפניה של הקמת המאגר… צריך לבדוק את
התכלית ,את ההתאמה ,את החלופות ואת השאלה אם בסופו של דבר לא נוצר פה
משהו שהוא אמצעי שפוגע מעל הנדרש בזכויות האדם… היו לנו המון דיונים בתוך
המערכת ,להסכים למאגר או לא להסכים למאגר .חשבתי שהמקום הכי נכון לקיים
את הדיון הזה ,מבחינת מדינת ישראל ,זה לא במנהל הפנימי … אלא פה בכנסת…
וחברי הכנסת יעשו כחוכמתם ויחליטו בנושא הזה.51".
.13.1

אלא שמיד לאחר נאומי הפתיחה הזדרז יושב הראש להודיע שהוא לא מוצא לנכון

לאפשר לכנסת לקיים דיון מהותי בשאלת כריכת המאגר עם המעבר לתיעוד לאומי

חכם ,כיוון שהרשות המבצעת כבר החליטה בנושא" :אני רוצה לומר שבעניין הזה
אין ויכוח על הקונספט של החוק… ממשלת ישראל אישרה את החוק הזה… לכן החוק
יהיה חוק .על הפרטים ,אני בהחלט פתוח לדיון …".52
.13.9

גם בהמשך הדיונים המרתוניים חזר יו"ר הועדה על התנגדותו לדיון בעצם קיום

מאגר ביומטרי .כך ,למשל ,באחד הדיונים הסבירה היועצת המשפטית של הועדה,

עו"ד נירה לאמעי ,כי "… שאלת המאגר וכל השאלה של החלופות ,מעלה שאלה
חוקתית מובהקת… האיזון בין זכות היסוד החוקתית שעלולה להיפגע מקיומו של
המאגר … ציפו מאתנו לבחון חלופות אך החלטתו של היושב-ראש הייתה לא לבחון
חלופות… וזאת זכותו מאחר שהדיונים נוהלו על ידו … ".ח"כ שטרית אישר את

הדברים והבהיר" :כמי שישב על המדוכה כשר הפנים בהכנת החוק הזה ,אני אומר…
עמדנו על הסעיף הזה הרבה מאוד זמן עם הרבה מאוד דיונים עם כל הנוגעים בדבר.
הרבה מאוד זמן ,לפני שהחלטנו .לכן אני חושב שנקטנו בכל האיזונים המתאימים
ודנתי בכל דבר שעלה .53".השר לשעבר שטרית מיצה מבחינתו את הדיון הפרלמנטרי
עוד כשהיה חבר בממשלה ,ולא אבה לחזור ולבחון אותו עם חברי הכנסת.
 .13.17אמור מעתה ,הכנסת לא ניהלה דיון על עצם נחיצותו של המאגר הביומטרי בלב
פתוח ובנפש חפצה.

51

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,30.06.2009עמודים  10ו.15-

52

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,07.07.2009עמ' .45

53

שם ,פרוטוקול  ,21.07.2009עמ'  ;24-25ראו עוד :שם.12 ,
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עצומת המדענים ושינוי החוק טרם ההצבעה

.14

“תיבחן נחיצות קיומו של מאגר מידע ביומטרי ,מטרות המאגר הביומטרי ,והמידע
האגור בו והאופן השימוש בו" (צבי האוזר ,מזכיר הממשלה)
 .14.1התכנית להקמת מאגר ביומטרי נדונה בתוך המנהל הציבורי זמן רב ,אך הגיעה
לידיעת הציבור רק לאחר שגובשה כהצעת חוק .עם פרסומה נתקלה היוזמה
בביקורת ציבורית חריפה של מדענים ,משפטנים ,מומחי אבטחת מידע ,ארגוני
זכויות ופעילים עצמאיים שחברו יחד כדי להסיר רוע הגזירה.
העתק מכתב המועצה הציבורית להגנת הפרטיות מיום  24.06.2008מצורף ומסומן ע8/
.14.2

המחאות והאזהרות מכל שדרות הציבור התרבו לפני הבאת החוק

להצבעה בקריאה שנייה ושלישית .בין היתר פורסמה עצומה יוצאת דופן ,עליה
חתמו מדענים ידועי שם ועטורי פרסים ,לרבות פרס נובל ופרס ישראל ,שקראה
לכנסת לעצור את המאגר:
"אנו החתומים מטה ,אנשי מדע וטכנולוגיה ,מתריעים בפני חברי כנסת
ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק … קיום מאגר זה
יפגע בפרטיות ובכבוד האדם ,ועלול אף לסכן את בטחון המדינה
ותושביה .המטרה המקורית של החוק  -מניעת זיוף תעודות זהות –
אכן ראויה וחשובה ,אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת
מאגר ,באמצעים טכנולוגים זמינים ,זולים יותר ,בטוחים יותר,
וחודרניים פחות כמקובל בעולם המערבי" .
העתק "עצומת המדענים" מיום  29.07.2009מצורף ומסומן ע9/
העתק פנייה של ד"ר עומר טנא ופרופ' מיכאל בירנהק לראש הממשלה בשם המועצה להגנת
הפרטיות מיום  05.08.2009מצורף ומסומן ע10/
הודעה של התנועה לאיכות השלטון על פנייה לכל חברי הכנסת מיום  16.11.2009מצורפת
ומסומנת ע11/
.14.3

הסערה הציבורית לא טרדה את מנוחת משרתי הציבור ויו"ר הועדה,

שביטל את אזהרות המומחים כ"פרנויה" .54ואולם ,ערב ההצבעה בקריאה שנייה
ושלישית חדרו הדי הסערה הציבורית אל משכן הכנסת .שרים וח"כים מכל סיעות
הבית הודיעו שלא יתמכו בהצעת החוק ,והממשלה משכה אותה ברגע האחרון
54

הועדה המשותפת ,פרוטוקול  ,07.07.2009עמ'  ;35פרוטוקול  ,12.07.2009עמ' .57
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לצורך בחינה מחודשת .בהזדמנות זו מתח יו"ר הכנסת ,ח"כ ראובן ריבלין,

ביקורת חריפה על האופן שבו קודמה הצעת החוק" :הדיונים בהצעה לא מוצו
בהתחשב בסוגיות המורכבות וכבדות המשקל שכרוכות בה ובהשלכותיה על
זכויות הפרט וצנעת חייו… הדיון בוועדות הכנסת אינו מס שפתיים ,ואין לשוות
לו רושם כזה אפילו למראית עין .תפקיד הכנסת הוא לקיים את הדיון המהותי
והרחב ,ובעניין זה אין שום קיצורי דרך .מי שחושב שמדובר רק בפרוצדורה אינו
אלא טועה .זוהי פרוצדורה שיורדת למהות.55".
.14.4

ראש הממשלה מינה את מזכיר הממשלה ,עו"ד צבי האוזר ,לרכז צוות

שרים שיבחן את הצעת החוק ויגבש פשרה .למחרת היום פורסמה הודעה רשמית
לפיה "המלצות מזכיר הממשלה בנושא החוק הביומטרי אושרו על ידי ראש
הממשלה":
"ההמלצה מבחינה בין הליך הנפקת תעודות זהות חכמות ודרכונים
ביומטריים ,לבין סוגיית הקמתו של מאגר ביומטרי… מאגר ביומטרי
לא יוקם במהלך  24החודשים הקרובים ('תקופת הבדיקה'); במהלך
תקופת הבדיקה יקום מאגר ביומטרי וולונטרי… תיבחן נחיצות קיומו
של מאגר מידע ביומטרי ,מטרות המאגר הביומטרי ,והמידע האגור בו
והאופן השימוש בו".
.14.5

עתה גיבש צוות האוזר תיקון לנוסח הצעת החוק בהתאם להמלצות

שאושרו .הפקידים הצליחו לטרפד רק את ההמלצה שנגעה לאופי הוולונטרי של
הבדיקה :הם הסבירו שתושבים לא יתנדבו ליתן את נתוניהם הביומטריים למאגר
"וולונטרי" ,והדבר עלול להוריד לטמיון את המשאבים שהושקעו ויושקעו
בפרויקט .כיוון שכך ,הוכנסו להסדר תמריצים שליליים ש"ישכנעו" תושבים
להשתתף "מרצונם החופשי" .בהתאם ,שונה סעיף  40בהצעת החוק (כיום סעיף
 41בחוק) ,שהסמיך את המשיב  2לקבוע "תקופת מבחן" לבדיקת "אופן יישום
הוראות החוק".
.14.6

בנוסף למטרתה המקורית נקבע שתקופת המבחן (להלן" :הפיילוט")

תשמש גם לבדיקת "נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו ,את המידע שיש

55
ראו ציטוט זהה של יו"ר הכנסת ב-גלובס " :16.11.2009הלחץ עבד :ההצבעה על חוק המאגר הביומטרי",
 ;http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000514292&fid=594ובמעריב " :16.11.2009בכנסת ברכו על
דחיית הצעת החוק הביומטרי".
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לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו" .עוד נקבע שהפיילוט ייערך לפי צו ,שבו

"ייקבעו בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן[ ,ו] המדדים להצלחתו…"
.14.0

תקופת המבחן נקבעה לשנתיים עם אפשרות הארכה של שנתיים נוספות

שבסופן יוכל שר הפנים ,באישור הכנסת ,להחליט האם להחיל את הוראות החוק
על כלל התושבים או שמא להורות על מחיקת המאגר .הסדר החדש העמיד אפוא
את עצם קיום המאגר ,ואת היקף וטיב המידע שיישמר בו ,בתוצאות בדיקה
פומבית ומדוקדקת .רק אז התרצו רבים מהמתנגדים בקרב חברי הכנסת ,שפקפקו
בנחיצות המאגר בכלל ,וביחס לפגיעתו וסכנותיו ביחס לתכליתו בפרט .כיוון
שכך,

ביום

09.12.2009

ושלישית.
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התקבלה

הצעת

החוק

בקריאה

שנייה

.15

הפיילוט נועד להצלחה מסחררת

“ראית פיילוט שלא מצליח?” (חמי פקר ,המטה ללוחמה בטרור)
 .15.1ביום  21.08.2011הוציא שר הפנים ,באישור הועדה המשותפת ,צו ותקנות
לתקופת מבחן .בחודש פברואר  2012הוגשה עתירה נגד צו תקופת המבחן (בג"ץ
 .)1516/12לאור הצגת ההסתייגויות לצו ,ובהמלצת בית משפט נכבד זה ,הוסכם
על הוצאת צו חדש .עתירה זו לא דורשת התייחסות לצו בנוסחו המקורי ,והדבר
מוזכר רק כדי להדגיש שברור לכל הצדדים שהצו היה חלק מאותה תאונת דרכים
חקיקתית שהביאה להקמת המאגר הביומטרי .ביום  27.12.2012הוציא שר הפנים
צו חדש לפיו הפיילוט יתחיל בתאריך ( 01.07.2013באיחור של ארבע שנים).
הפיילוט נקבע לשנתיים ,ובפועל נמשך ארבע שנים לאחר שהוארך.
.15.2סעיף (11ב) לצו הורה לרשות לניהול המאגר הביומטרי ולרשות האוכלוסין
וההגירה להכין דוח תקופתי אחת לחצי שנה ,שיפרט את הבדיקות שנערכו

בתקופת הפיילוט .בהתאם לסעיף ,שתי הרשויות "יכינו דין וחשבון מפורט בכתב
ובו תיאור כל תוצאות הבדיקות שבוצעו בתקופה האמורה לפי צו זה ,אחת לכל
חצי שנה במשך תקופת המבחן; דין וחשבון זה יוגש לראש הממשלה ,שר הפנים,
שר המשפטים ,השר לביטחון הפנים ולוועדת הכנסת המשותפת ,לממונה על
היישומים הביומטריים ולוועדה [המייעצת/מפקחת]".
.15.3לפי סעיף  )4(41לחוק ,על ראש הממשלה ושר הפנים להגיש דוח מסכם של
ממצאי הבחינה של תקופת המבחן ,הבוחן האם לשיטתם יש להקים מאגר

ביומטרי 90" :ימים לפני תום תקופת המבחן ,לכל המאוחר ,ידווחו ראש הממשלה
והשר [שר הפנים] לוועדת השרים ליישומים ביומטריים ,ולוועדה של הכנסת שבה
יהיו חברים חברי ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים וחברי ועדת
הכנסת המשותפת ,על ממצאי הבחינה כאמור בפסקה ( .")1דיווח כזה לא הוצא
כך שבפועל לא התקיימה בחינה כמתחייב.
.15.4

לצורך דיווח ראש הממשלה ,ובהתאם לצו ,נדרשו הרשות לניהול המאגר

הביומטרי ורשות האוכלוסין וההגירה להגיש דיווח אודות תוצאות הפיילוט.
בפועל ,הפיילוט החל חצי שנה לאחר המועד הקבוע בצו המבחן ולא הוכן דוח
לתחילת שנת .2013
.15.5הדוחות התקופתיים החצי-שנתיים הנוספים הוגשו כחודשיים לאחר תום כל
תקופה .בהתאם לתכנית הפיקוח ,במהלך הפיילוט יופקו שני דוחות ביניים
ולקראת תום תקופת המבחן יוכן דוח מסכם .דוחות הפיקוח נדרשו להתייחס
לשלושה היבטים עיקריים :היבט פונקציונלי של היישומים הביומטריים; אבטחת
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מידע; הגנת הפרטיות וכבוד האדם .דוח מסכם לפי סעיף (30ב)( )1לחוק כולל
את המלצות הממונה והועדה המייעצת/מפקחת בדבר הקמה ,ביטול או הפעלה
חלקית של המאגר הביומטרי.
.15.6

בניגוד לחובתה ,דנה הועדה המשותפת רק בדוח התקופתי הראשון ,שכן

שאר הדיונים נדחו לבקשת הרשויות עד שבוטלו כליל:
 .15.6.1דוח  H1אודות המחצית השנייה של שנת  2013הוכן ביום ,28.01.2014
אך הדיון שתוכנן להתקיים בעניינו בתאריך  19.03.2014נדחה לתאריך
 26.03.2014ולאחר מכן נדחה בשנית והתקיים ביום  .22.07.2014דוח H2
אודות המחצית הראשונה של שנת  2014הוכן בתאריך  .28.08.2014דיון
אודותיו נקבע לתאריך  ,28.10.2014נדחה לתאריך  ,17.02.2014נדחה
בהמשך לתאריך  01.03.2015ואז התבטל .דוח  H3אודות המחצית השנייה
של  ,2014שהוכן בתאריך  ,25.02.2015זכה לגורל דומה לאחר שהדיון
שנקבע בעניינו לתאריך  01.03.2015בוטל .דוח מסכם על תקופת הפיילוט
הראשונה הוכן ביום  .23.03.2015דיונים על הארכת הפיילוט התקיימו ביום
 24.06.2015וביום .29.06.2015
 .15.6.2דיונים אודות דוח ( H4המחצית הראשונה של שנת  ,2015הוכן בתאריך
 )01.09.2015ודוח( H5חודשים יולי-אוקטובר  ,2015הוכן בתאריכים
 15.12.2015ו )31.01.2016-לא נקבעו .לעומתם ,דיונים בדוח המסכם של
תקופת הפיילוט השנייה (הוכן  )10.12.2015התקיימו בתאריכים 22.03.2016
ו.29.03.2016-
 .15.6.3דיון אודות דוח ( H6נובמבר  2015עד יוני  ,2016הוכן ,15.08.2016
 )07.09.2016תוכנן ליום  01.08.2016ובוטל ,נקבע מחדש ליום 02.11.2016
ובוטל בשנית .דיון בדוח המסכם של תקופת הפיילוט השלישית (הוכן
 )07.09.2016תוכנן ליום  03.01.2017ובהמשך נדחה ליום .17.01.2017
למיטב ידיעת העותרים ,לא פורסם דוח  H7אודות המחצית השנייה של
שנת  2016ודוח  H8אודות המחצית הראשונה של שנת .2017
 .15.6.4לקראת הדיון שתוכנן ליום  17.02.2015אודות דוח  ,H2הכינה היועצת
המשפטית של הועדה ,עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי ,דוח מעקב ותמונת מצב
(להלן" :דוח מעקב") שפורסם ביום  .16.02.2015עם פרסומו נדחה הדיון
וכאמור ,בהמשך בוטל ללא הסבר .למעשה ,עד היום ,שנתיים מאז הגשתו,
לא התקיים דיון מהותי אודות דוח המעקב ,חרף תיקון לחוק “בעקבות”
אותם הדוחות.
העתק דוח מעקב של עו"ד לאמעי מצורף ומסומן ע12/
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 .15.6.5דוח המעקב ביקר בחומרה את תפקוד הרשות לניהול המאגר הביומטרי
ואת העדר המידע הנדרש בדוחות התקופתיים .לפי דוח המעקב ,הרשות
לניהול המאגר הביומטרי לא הציגה בפני חברי הכנסת נתונים המאפשרים
הכרעה בשאלת נחיצות מאגר ביומטרי לצורך הנפקת תעודות זהות

ביומטריות" :בנקודת הזמן הנוכחית [פברואר  – ]2015כארבעה חודשים
לפני תום תקופת הפיילוט בסוף יוני  – 2015לא נראה כי בפני חברי
הכנסת נמצאים כל הנתונים המאפשרים הכרעה בנושא נחיצותו של
מאגר נתונים ביומטרי בתמיכה למערכת הנפקה של תעודות זהות
אלקטרוניות .התשובה לשאלת הנחיצות של המאגר […] לא ניתנה ,בין היתר
מכיוון שלא מוצתה בדיקת כל החלופות האפשריות לטיפול בבעיית זיוף
התיעוד הלאומי גם ללא קיומו של מאגר ביומטרי”.
 .15.6.6גם מדוח תקופת הפיילוט השניה לא עולה מסקנה לפיה לא ניתן להפעיל
מערכת אמינה של תעודות זהות אלקטרוניות ללא מאגר ביומטרי .ההפך הוא
הנכון :המשחק בנתונים מעלה תמונה שתוצאות המבחן "בושלו" כדי
להתאים לתוצאה שהרשויות ביקשו לקבל.
 .15.6.0מודגש ,כפי שצוין בפרק  5בדוח המעקב ,כי הרקע לפיילוט ובחינת
נחיצותו של מאגר היה הסכנה הטמונה בקיום מאגר כאמור ובעיקר
מהמשמעות הבלתי הפיכה של דליפתו והפגיעה הבלתי הפיכה בחייו של מי
שטביעות אצבעותיו דלפו ונמצאות בסכנת זיוף והפגיעה בפרטיותו .בתגובה
לדברים אלו השיבה הרשות לניהול המאגר הביומטרי:
“המאגר הביומטרי הוקם ומנוהל על-ידי רשות עצמאית שהוקמה לצורך
ייחודי זה ,בהתאם לדרישות החוק .החוק מבוסס על עבודת מטה מקיפה של
המל"ל ,אשר קבעה באופן מפורש כי תופעת גניבת הזהות וההתחזות הנה
תופעה נרחבת ביותר ,אשר גורמת נזקים כבדים למדינת ישראל בהיבטים
הכלכלי ,החברתי והלאומי .היועצת המשפטית של הוועדה כתבה חוות דעת
המבוססת על דוח תקופתי אשר הוגש באוגוסט  .2014הדוח החצי-שנתי
השלישי אשר יוגש בהתאם לחוק בעוד כשבוע ,כולל הסברים מקיפים
ומפורטים לכל הנושאים הנדרשים כולל תופעת ההרכשות הכפולות ,כולל
בחינה מפורטת של כל החלופות ,כולל הסבר לנושאי אבטחת מידע ועוד.
תמוהה בעינינו העובדה שהיועצת המשפטית של הוועדה מצאה לנכון לפרסם
דוח הכולל מסקנות ,ולהפיצן ,בלא לקבל את התייחסות הרשויות הפעילות
במסגרת תקופת המבחן .חוות הדעת כוללת אי-דיוקים רבים .בדיון הוועדה
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הבא יוצגו כאמור כל הנושאים הנדרשים בצורה מפורטת וחברי הכנסת יקבלו
את מלוא הנתונים והמענה לכלל השאלות והקושיות כנדרש".56
.75.1

אלא שבניגוד לתגובת הרשות ,הדוח התקופתי השלישי לא כלל

"התייחסות מפורטת לנושאים הנדרשים" ,לא את "מלוא הנתונים" ובנושאים
מסוימים (כגון בדיקת החלופות) אף לא את חלקם.
.15.1

מכיוון שהדיון בוטל לא ניתן מענה כנדרש לכלל השאלות והקושיות

ובראשן שאלת נחיצות המאגר .גם הדוח המסכם מלא חורים ופערי מידע כמוסבר
בהרחבה בעתירה זו .הרשות לניהול המאגר הביומטרי הכינה דוח מסכם ביום
 ,23.03.2015שפורסם לציבור רק ביום  .13.04.2015רשות האוכלוסין וההגירה
הכינה דוח מסכם ביום  ,24.03.2015אך זה פורסם רק כעבור חודשיים
( ,)23.06.2015ובעוד שחלק מנספחיו פורסמו באתר הרשות ,חלקם פורסם רק
לאחר פנייה לוועדה המייעצת/מפקחת וחלק מהנספחים לא פורסמו בטענה שהם
כוללים מידע מסווג.
.15.9

כפי שנראה ,מהדוחות עולה כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי (הגוף

הביצועי) מסרבת לקבל את מסקנות הועדה המייעצת/מפקחת ואת עמדת
הממונה על היישומים הביומטריים (הגוף המקצועי) ,ותחת זאת מבקשת למעשה,
לפסול את שיקול הדעת של הגוף המקצועי במטרה לקדם הקמת מאגר ביומטרי
מלא תוך מתן תמריצים לתושבי המדינה להשתתף במאגר המלא ,החלטה
אליה הגיעה מראש ובטרם השלמת הבדיקה.
.75.71

הרשות ,שהתבקשה למעשה לכתוב דוח הבוחן את הצורך בקיומה ,טענה

כי "רק תיעוד חכם המבוסס על מאגר ביומטרי מבטיח זהות אחת לאדם אחד”,57
ושר הפנים דאז ,גלעד ארדן ,המליץ לקדם חובה הדרגתית להצטרף למאגר
הביומטרי .אולם ראש הממשלה לא הצטרף להמלצת שר הפנים ,ואילו הממונה
על היישומים הביומטריים והועדה המייעצת/מפקחת טרם פרסמו את התייחסותם
לדוח נכון לאותו מועד .במקביל ,נשמעה ביקורת מהגורמים המפקחים השונים:
הועדה המייעצת/מפקחת ,ועדת הכנסת המשותפת ,ומבקר המדינה שהתריע
פומבית על ליקויים מהותיים בהתנהלות הפיילוט ופרסם דוח חריף על תקופת
המבחן והתנהלות הרשות לניהול המאגר הביומטרי.
.15.11

לקראת סיום תקופת המבחן השנייה הרשויות עדכנו את הדוחות

המסכמים .הרשות לניהול המאגר הביומטרי הכינה דוח מסכם מעודכן ביום

56

אצל גור מגידו" ,משבר הזהות של המאגר הביומטרי" ,גלובס .16.02.2016

57

הרשות לניהול המאגר הביומטרי ,הודעה לתקשורת מיום .13.04.2015
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"( 10.12.2015דוח מסכם מעודכן") .רשות האוכלוסין וההגירה הכינה דוח מסכם
מעודכן ביום  .15.12.2015הדוחות פורסמו לציבור ביום .18.01.2016

 .11תזכיר החוק :האם שר הפנים התייחס לדוחות
התקופתיים?
“לא ניתן להסיק באופן ברור כי קיימת תופעה של "הרכשות כפולות" מהמקרים הספורים
שהובאו לצורך הדגמת תרחישי הונאה במסמכי הרשויות" (רם ולצר ,הממונה על יישומים
ביומטריים)
 .16.1סעיף  )4(41לחוק קובע כי שר הפנים יפרסם את מסקנותיו מנתוני תקופת
המבחן .על אף הקביעה ,שר הפנים ,אריה מכלוף דרעי (להלן" :השר") לא דיווח
לוועדת השרים ליישומים ביומטריים ולוועדה המשותפת ,אלא פרסם את תזכיר
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע (תיקון מס’ …) ,התשע"ז( 2016-להלן" ,תזכיר החוק").
תזכיר החוק מצורף ומסומן ע13/
.16.2

תזכיר החוק פירט את מסקנות השר בעקבות הפיילוט וביקש לעגן אותן

בתיקון חקיקה ישיר ,באופן העוקף את חובת הדיון בממצאים .להלן תמצית
הממצאים שדווחו בתזכיר החוק:
"לאחר שתהליך הבחינה הנדרשת בכל הנוגע לשאלת היקף המאגר
הנדרש ותכולתו הושלם ,שוכנע השר כי קיים צורך וחיוניות
בקיומו של מאגר על מנת ליתן את המענה הנדרש שבגינו
נחקק החוק והוקם המאגר הביומטרי אשר נועד למנוע התחזות
וגניבת זהות ולספק לתיעוד החכם את רמת המהימנות הנדרשת.
כמו גם ,כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות
התושבים ,אבטחת המידע במאגר ביומטרי ומניעת ניצולו לרעה
וזאת בין היתר ,תוך קבלת אישור כל הגורמים הנדרשים
והמוסמכים שנקבעו לעניין זה בחוק ובצו שהותקן לפיו".
.16.3

עוד דווח בתזכיר החוק על החלטת השר לבצע "שינויים מסויימים"

בהסדר הקיים ובהיקף הנתונים שישמרו במאגר .תיקונים אלה כללו את מתן
האפשרות לתושב לבקש שטביעות האצבע שנתן לצורך הנפקת מסמכי זיהוי
ישמשו לצורך השוואה מול המאגר הקיים לצורך הליך השוואה וזיהוי ,ולאחר מכן
יושמדו ולא ישמרו במאגר הביומטרי.

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  55מתוך .111

.16.4

השר מציג אפוא שתי "מסקנות" עיקריות :הראשונה כי "קיים צורך

וחיוניות בקיומו של [ ]...המאגר הביומטרי" .השנייה קובעת את תכולת המאגר
הביומטרי ,כלומר את היקף הנתונים הביומטריים שמבוקש לשמור בו .כפי
שעתירה זו מראה ,מסקנות אלו מבוססות על תשתית עובדתית חסרה ,באופן
המקים פגם היורד לשורש ההחלטה ופוגע אנושות במהימנותן ובתקפותן.
.16.5

ביני לביני ,עבר תזכיר החוק שינויים מרחיקי לכת והובאו בו הסדרים

משופרים במעט מבחינת יכולת הבחירה של התושב .ואולם ,גם הסדרים אלו לא
מספקים מענה לשאלה הקריטית ,האם המאגר הביומטרי בכלל נחוץ והאם נטילת
מידע מתושבי המדינה בכפיה ושימוש בו היא מעשה מידתי.

.17

דוחות הועדה המייעצת/מפקחת

“אין נתונים כמותיים המלמדים על קיומה של תופעת "הרכשות כפולות" כיום" (דו"ח
הועדה המייעצת)
 .10.1במקביל לדברים אלו הגישה הועדה המייעצת/מפקחת ביום  29.01.2015וביום
 28.05.2015את סיכום דיוניה עד אותו מועד .מהסיכומים עולה כי הועדה דנה
במספר פערים מהותיים ,לדבריה ,שהתגלו בהתנהלות הרשות לניהול המאגר
הביומטרי במהלך תקופת המבחן ,ובראשם :הפיילוט התנהל בלי שיש לרשות
הביומטרית מערכת השוואה ביומטרית מקצועית .כלומר ,הרשות ביססה את
הדוחות התקופתיים ואת הדוח המסכם על מערכת השוואה זמנית ,פרי פיתוח
מקומי ,באופן המשליך על תקפות ממצאי הפיילוט .למעשה ,ככל הידוע לעותרים
עד היום לא מחזיקה הרשות לניהול המאגר הביומטרי מערכת השוואה
ביומטרית .מפתיע ומטריד לגלות שבמשך חמש שנים תמימות לא הצליחה הרשות
לניהול המאגר הביומטרי להקים ולהטמיע מערכת השוואה מקצועית ,שהיא לב-
לבו של המאגר הביומטרי.
דוח הועדה המייעצת-מפקחת מצורף ומסומן ע14/
.10.2בנוסף דנה הועדה בפערים נוספים :הצורך בהשלמת תכניות העבודה (דיונים ,7
 ,10 ,8ו ;)11-ממצאי הביקורת של הממונה (דיונים  ;)23 ,9סוגיות האבטחה של
המאגר הביומטרי (דיון  )10וממצאי הביקורת של מבקר המדינה (דיונים .)18 ,15
.10.3הועדה המייעצת/מפקחת מסרה לשר הפנים דוח מסכם מטעמה ביום
 28.05.2015בו היא דוחה את עמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי
וממליצה להסתפק במאגר ביומטרי של תמונת פנים בלבד" .דוח מסכם
והמלצות לקראת תום תקופת המבחן" (פורסם ביום  )23.06.2015הציג סיכום
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מסודר של עבודת הועדה המייעצת/מפקחת בתקופת הפיילוט ואת פעולות
הפיקוח והביקורת שערכה.
.10.4

הדוח מציג ניתוח של היתרונות והחסרונות במאגר ביומטרי .מבחינה

זאת ,הדוח מציג תמונה מאוזנת ורחבה בהרבה בהשוואה לדוחות המגמתיים
והחלקיים של הרשות לניהול המאגר הביומטרי .מסקנת הועדה היו כי בעיית
ההרכשות הכפולות ממנה חששה הרשות היא אכן בעיה (פוטנציאלית) הדורשת
מענה ,אך מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים בלבד מהווה מענה שכזה .המלצת
הועדה ניתנה פה אחד ,והיא מייצגת את עמדת כל חברי הועדה לרבות ראש
הלוט"ר לאחר שחבריה דנו בעמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי ושקלו אותה
בכובד ראש.
"לגבי שאלת נחיצות קיומו של מאגר המידע הביומטרי הלאומי,
סבורה הוועדה כי יש נימוקים המבססים נחיצות זו .להלן תמצית
נימוקי הוועדה המייעצת בנושא" :הרכשות כפולות" – בעיה
המצריכה מענה :אף שאין נתונים כמותיים המלמדים על קיומה
של תופעת "הרכשות כפולות" כיום ,עמדת הוועדה היא כי יש
ממש בטענת הרשויות לפיה תופעת "ההרכשות הכפולות" צפויה
להתפתח בעתיד ,עם המעבר לתיעוד חכם ,כאשר יהיה קשה מאד
לזייף את התיעוד עצמו .הונחה תשתית בדבר התרחשותה
הצפויה של תופעת ההרכשות הכפולות ,גם אם לא במלוא ההיקף
הנחזה על ידי הרשויות]…[ .
מתן מענה באמצעות מאגר המידע הביומטרי :הוועדה מצאה כי
המאגר הביומטרי הוא כלי טכנולוגי נדרש למניעת ההרכשות
הכפולות ולאיתורן .חלופת התשאול ,אשר הועמדה כאלטרנטיבה
לשימוש במאגר המידע הביומטרי ,לא תוכל להיות אפקטיבית
כאשר היא עומדת ככלי יחידי והיא אינה יכולה להוות תחליף".
(עמ’ )15

.10.5אלא שבאותה נשימה הועדה מציינת כי "אין נתונים כמותיים המלמדים על קיומה
של תופעת 'הרכשות כפולות' כיום" וכי לא הונחה תשתית עובדתית מספקת ביחס
לקיום התופעה:
לא ניתן להסיק באופן ברור כי קיימת תופעה של "הרכשות
כפולות" מהמקרים הספורים שהובאו לצורך הדגמת תרחישי
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הונאה במסמכי הרשויות .כמו כן ,אף שניתוח נתוני רשות
האוכלוסין והמשטרה בדבר קיום מתאם חיובי בין דיווח על אובדן
או גניבת תיעוד ,ובין מעורבות פלילית מהווה אינדיקציה
מסוימת ,היא נסיבתית בלבד ,ולא ניתן לגזור ממנה לגבי תופעה
רחבת היקף .יתרה מכך ,גם הנחת המוצא של הרשויות בדוחו"ת
המסכמים היא ,כי אין כיום תמריץ מספק לעבריינים לפנות
לקבלת תיעוד בדוי "אמיתי" באמצעות הונאת הפקיד בלשכת
האוכלוסין ,ולבוא במגע עם רשויות המדינה לשם כך ,שכן ניתן
לזייף בקלות את התיעוד הישראלי ובכך להשיג את המטרה בדרך
פשוטה יותר .קיומה של תופעה רחבה של "הרכשות כפולות"
בישראל כיום ,אינה מתיישבת עם הנחת מוצא זו( .עמ’ )56
על כך שמדובר במסקנות תיאורטיות בלבד חזרו נציגי הממונה על

.10.6

יישומים ביומטריים מספר פעמים בדיוני הועדה :ביום  17.01.2017התייחס עו"ד
רועי פרידמן ,ממלא מקום הממונה על יישומים ביומטריים ,לסוגיית הנחיצות
והבהיר כי מדובר בהשערות ומר עמי אליאסף הוסיף את התייחסותו והבהיר כי
על סמך מחקר של המטה ללוחמה בטרור יש "הערכות" כי הפסקת הנפקת תעודות
הזיהוי (הרגילות) תביא לגידול בהרכשות כפולות.58
גם לפי הדוח הסופי ,הועדה סברה כי המדובר בבעיה הצפויה להתפתח

.10.0
בעתיד:

הוועדה המייעצת סבורה כי יש ממש בטענה לפיה תופעת
"ההרכשות הכפולות" צפויה להתפתח בעתיד ,עם המעבר
לתיעוד הלאומי החכם וכי מדובר בהערכה מבוססת .לפיכך,
הונחה תשתית מספקת בדבר התרחשותה הצפויה של בעיה ,גם
אם לא במלוא ההיקף הנחזה על ידי הרשויות ,אשר המאגר
הביומטרי אמור לתת לה מענה( .שם ,עמ' .)57
.10.1

הקביעה שתופעת ההרכשות הכפולות עשויה להתקיים בעתיד אינה

שנויה במחלוקת ,אך העיסוק בה מטעה שכן השאלה הנכונה היא מה צפוי להיות
היקף התופעה .ככל שההיקף החזוי של תופעת התחזות מסוג הרכשה כפולה
בשנה נמוך ,לא ראוי לפגוע בגינו בזכויות היסוד של כלל תושבי ישראל.

58

פרוטוקול הועדה המשותפת.17.01.2017 ,
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לאחר למעלה מארבע שנים בהן נדרשו הרשויות לאסוף נתונים לצורך

.10.9

ההיקף החזוי של התופעה ,נתוני האמת מלמדים שהתופעה כלל לא קיימת בארץ.
כל שהרשויות סיפקו היו הערכות כלליות שהוועדה קבעה חד-משמעית שהן
מוגזמות.
.10.17

לפי הנתונים שהרשויות אספו (והצניעו) ההיקף הכולל של עבירות זיוף

והתחזות בארץ ,מכל הסוגים ,עומד על פחות ממאה מקרים ידועים .בדיון שנערך
בנושא בוועדה המשותפת ביום  06.02.2017הבהיר נציג המשטרה כי לכל היותר
מדובר בכחמישים מקרים של זיוף תעודות זהות בחודש .בהתחשב בקושי שיטיל
מערך הזיהוי החדש שיכלול תעודות זהות חכמות על הזייפנים ,יש להעריך
(כלשון הממונה) שהמספר יצומצם משמעותית.
.10.11

הועדה המייעצת/מפקחת ציינה עוד כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי

הורידה במכוון את הציון של חלופת תמונת הפנים ,למרות שלפי תוצאות הניסוי
החלופה עומדת בדרישות החוק .במילים פחות עדינות ,הרשות לניהול המאגר
הביומטרי עיוותה את תוצאות הניסוי כדי שתתקבל התוצאה העדיפה עליה.
.10.12

ודוק ,קביעת הועדה המייעצת/מפקחת ממאי  2015אומצה חלקית על

ידי יוזמי החקיקה למרות עמדתה הנוגדת של הרשות לניהול המאגר הביומטרי
שהמשיכה לתמוך בהקמת מאגר ביומטרי מלא ,ובו בלבד.
.10.13

אלא שהרשות לניהול המאגר הביומטרי לא הסתפקה בהבעת ביקורת על

עמדת הגורם המקצועי ,ובמטרה להביא להעדפת מאגר ביומטרי מלא ולדחות כל
חלופה אחרת ,שינתה את שיטת הענקת הציונים לחלופות שהותוו בצו ותקפה
את הנימוקים שהביאו את הועדה המייעצת/מפקחת להחליט כי די בתמונות פנים.
בדוח הסיכום של הרשות לניהול המאגר הביומטרי ,חלופת מאגר הפנים קיבלה
ציון אפס במדד "יכולת איתור הרכשה כפולה" .הרשות נמקה זאת בקביעה
שהחלופה אינה עומדת בדרישות החוק:
עבור תבחין זה החלופות הכוללות את מרב הנתונים הביומטריים
וכן חלופת התשאול המכוילת לדרישות הצו נותנות את הביצועים
הטובים ביותר בצורה מובהקת.
חלופת התשאול בתצורה הקיימת ,חלופת פנים בלבד וחלופת
טביעת אצבע בודדת אינן מאפשרות עמידה בדרישות החוק,
וציונן הוא אפס( .דוח מסכם ,פרק .)9.7.1
מסמך התייחסות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לדוח הועדה המייעצת ,אוגוסט  ,2015מצורף
ומסומן ע15/
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.10.14

כאמור ,הועדה המייעצת/מפקחת קבעה שחלופת מאגר תמונות פנים

עומדת בדרישות החוק .כיצד תיושב סתירה לכאורית זאת? התשובה מצויה בדוח
הועדה המייעצת/מפקחת ,המסביר כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי ביצעה
מניפולציה בציון חלופת הפנים ,ואף שנתוני הדיוק עמדו על  99%הפחיתה
את הציון ל 90%-באופן שלא מאפשר לחלופה זו לעמוד בדרישות החוק
הדורש  95%דיוק .בהתאמה ,קבעה הרשות כי הדיוק של חלופת הפנים אינו
מספק ,תוך התעלמות מתוצאות האמת בתקופת הפיילוט ,בניגוד לצו המבחן,
לפרוטוקול המבחן ולמסמכי קביעת הציונים לחלופות .כלשונה (הממעיטה) של
הועדה המייעצת/מפקחת:
ראשית דבר יודגש :תוצאות האמת שהושגו בבדיקת חלופת זיהוי
הפנים במהלך תקופת המבחן ,היו מצוינות :כ 99%-הצלחה
במניעת הרכשות כפולות לעומת מדד ההצלחה שהוגדר בצו של
 .95%ואולם ,הרשות לניהול המאגר סברה שתוצאה מצוינת זו
אינה משקפת את רמת הדיוק שתהיה בפועל בטווח של שנים
קדימה.
[…] לפיכך החליטה הרשות לניהול המאגר שלא להסתמך על
בדיקותיה היא ,אלא על הנתון "הצהרת היצרן" ,לצורך שקילת
החלופה של זיהוי פנים ומתן הציונים בהתאם .הרשות דיווחה על
נתון זה כעומד על  ,90%ביחס ליצרן מנוע ההשוואה הנוכחי שבו
נעשה שימוש כיום.
החלטה מסוג זה ,שלא להסתמך על תוצאות האמת של
תקופת המבחן אלא על "נתוני יצרן" התקבלה רק לגבי זיהוי
פנים (לגבי חלופת הפנים וכל חלופה בה היה משולב זיהוי
פנים) והיא הביאה להנמכת הציון שניתן לחלופת הפנים.
נתון זה השפיע בעיקר על ניקוד נושא נבדק ( )1ו)3(-
לביצועי המערכת ,מתוך שורת הנושאים הנבדקים .אולם היה
בכך כדי להשפיע גם על קביעת הניקוד בנושאים נבדקים
נוספים ,בהן נעשתה הסתמכות על רמת הדיוק של
המערכת.59

59

דוח הועדה המייעצת/מפקחת ,פרק  ,4.4.3.1עמ' .77
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הדוח המסכם של הרשות לניהול המאגר הביומטרי מציין שנערך ניתוח

.10.15

נפרד הן לפי נתוני האמת והן לפי נתוני היצרן ,אך בשום מקום בדוח לא הובהר
כי הציונים עבור חלופת הפנים תוקנו לרעה ,לפי נתוני היצרן ולא לפי נתוני
האמת:
"נתוני השוואת תמונות הפנים היו טובים בהרבה יחסית להצהרת
היצרן ,כתוצאה מסמיכות הזמנים בין מופעים חוזרים של אותו
אדם במאגר (פרק הזמן הממוצע העובר בין הגעת אדם פעם
ראשונה לבין הגעתו פעם שניה להנפקת מסמך נוסף המתקבל
במאגר כבקשת "חידוש" הנו קצר מאוד יחסית ועומד על שבועות
ספורים בלבד .בפועל בעתיד ,יעמוד פרק זמן זה בממוצע על
מספר שנים בין הגעה לחידושים) .מסיבה זו בוצע ניתוח נפרד
לשני המצבים (ביצועים ע"פ הצהרת היצרן וביצועי האמת)”.
(דוח מסכם ,פרק .)9.4
.10.16

דברים אלה עולים כדי הטעית הציבור ,הטעיית כותבי הדוח ולא מן

הנמנע שהטעו את הגורמים המפקחים בקביעה שתמונות פנים אינן עומדות
בדרישות החוק.
.10.10

ביום ( 27.02.2017יום ההצבעה על החוק) ,התקבלו בידי ח"כ יעל כהן

פארן שני מסמכים שהופקו על ידי הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש
הממשלה .מסמכים אלה מעידים ,שוב ,כי הגוף המוסמך על ידי המדינה "להמליץ
על מדיניות כוללת בתחום היישומים הביומטריים" ו"לפקח על יישום הוראות
"החוק" ,קובע חד משמעית כי "יש לבצע מעבר למאגר פנים בלבד" .יצוין עוד
שאף שמדובר במסמכים בלתי מסווגים (בלמ"ס) ,הושחרו כשניים וחצי עמודים
מהם.
מסמך  0492ומסמך  0493מצורפים ומסומנים ע6/
.10.11

שני המסמכים עונים להתייחסות הרשות לניהול המאגר הביומטרי

להמלצות הועדה המייעצת/מפקחת אודות יישום מאגר ביומטרי הכולל תמונות
פנים בלבד .לדברי הממונה על היישומים הביומטריים ,התייחסות הרשות לניהול
המאגר הביומטרי כוללת אי-דיוקים רבים ,ואינה מנסה לבדוק הקמת תהליך חדש
למערכת חלופת פנים .כך למשל ,בסעיף  2.1טוענת הרשות לניהול המאגר
הביומטרי כי שימוש בתמונות פנים בלבד אינו נותן מענה מתאים לאורך זמן
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לדרישות החוק בעוד שהממונה על היישומים הביומטריים ענה כי המציאות
בפועל מלמדת אחרת ,וכי בהערכות נכונה ניתן להפעיל מערות הנפקת תיעוד לפי
העיקרון "אדם אחד – תעודה אחת" בהתבסס על תמונת פנים בלבד.
.10.19

בסעיף  2.2טוענת הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי דוח הועדה

המייעצת/מפקחת אינו מספק מענה לקשיים במאגר המתבסס על תמונות פנים
בלבד,

אך

לדברי

הממונה

על

היישומים

הביומטריים

דוח

הועדה

המייעצת/מפקחת אינו אמור לספק מפרט ביצוע .לדברי הממונה על יישומים
ביומטריים מאגר פנים בלבד יכול לעמוד בהוראות צו המבחן .רוב התושבים
יעברו בלשכות תהליך השוואה שיאשר שהתעודה שבידם שייכת להם באמצעות
טביעות האצבע שעל התעודה ,ואז יילקחו מהם תמונת פנים וטביעת אצבע מחדש
לצורך התיעוד ,כשתמונת הפנים תיבדק מול תמונה קודמת שקיימת במאגר.

 .18דוח המומחים ודוח מבקר המדינה :כרונולוגיה של
פיילוט ידוע מראש
“הם אינם מייצגים את מיטב המוחות בתחום הזה" (ח"כ מאיר שטרית על חותמי העצומה,
הכוללים את חתן פרס נובל פרופ’ ישראל אומן ושלל מומחים)
 .11.1מסמך ניתוח הדוחות המסכמים לתקופת המבחן של הרשות לניהול המאגר
הביומטרי ("דוח המומחים") פורסם לראשונה ביום  15.06.2015ועודכן שלוש
פעמים על ידי מחבריו ,לאחרונה בתאריך  .12.01.2017דוח המומחים נכתב ונערך
על ידי מומחים בלתי תלויים (בהם כמה ממדעני המחשב ואנשי אבטחת המידע
המובילים בישראל ,בשיתוף עם ב"כ העותרים כאן) במטרה להעמיק את הדיון
הציבורי בשאלות המהותיות הנובעות מקיומו של המאגר הביומטרי.
דוח המומחים גרסא  4מצורף ומסומן ע17/
.11.2

דוח המומחים מבקר באופן שוטף את התהליכים שבבסיס החקיקה

בעניין זה במקביל לביקורת הרשמית שמבצע מבקר המדינה באופן שוטף
ובדוחות מיוחדים .לעניינו ,רלוונטי במיוחד דוח מבקר המדינה שפורסם ביום
"( 23.06.2015דוח הביקורת המיוחד") לאחר שבקשת גורמי ביטחון להטיל
חיסיון מלא על ממצאיו (באופן שיקשה על עריכת דיון בממצאיו הנוגעים לתקפות
הפיילוט) נדחתה ברובה

60

על ידי ועדת המשנה לביטחון של הועדה לביקורת

המדינה אשר התירה לפרסם את הדוח כמעט במלואו ,מן הטעם ש"ראוי שהציבור

60

החלטה מיום 10.06.2015
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ומקבלי ההחלטות ,יכירו את כל העובדות הכרוכות במאגר ביומטרי ,כדי
שתתקבל ההחלטה הנכונה והטובה ביותר" (ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) ,יו"ר
הועדה).
.11.3

דוח הביקורת המיוחד העלה שורה ארוכה של בעיות קשות ביותר

בהתנהלות הרשות לניהול המאגר הביומטרי ,מחזק את ממצאי הביקורת בדוח
המומחים שהוגש על ידי התנועה לזכויות דיגיטליות (בנוסחו הראשון) ומוסיף
עליהם .הפערים והכשלים שציין הדוח משליכים על הפיילוט ועל המסקנות שניתן
להסיק מתוצאות הניסוי הביומטרי.
.11.4

ממצאי דוח הביקורת של מבקר המדינה ,דוח המומחים ודוח

הממונה על היישומים הביומטריים ,מעלים תמונה מבהילה בדבר היסטוריה
של אי אמירת אמת בדוחות הרשות לניהול המאגר הביומטרי ורשות
האוכלוסין ,ואשר מביאה לשלילת חזקת תקינות המנהל בכל הקשור למאגר
הביומטרי ולפיילוט.

" .19הנחת המבוקש" של הרשות :נקודת המוצא השגויה
לדיון
“לא ננקטו צעדים לחקירת התופעה וניסיון להביא את העבריינים לדין ולמעשה למשטרת
ישראל אין מידע מדויק לגבי כמות תעודות הזהות המזויפות" (נירה לאמעי רכלבסקי)
 .19.1אם כל חטאת מצוי בעמדת הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהניחה מראש,
ומסיבותיה שלה ,כי המאגר הביומטרי נדרש לשם התמודדות עם זיופים
והתחזויות .לשיטתה ,מטרת הפיילוט לאשש הנחה זו ולא לבחון אותה .אלא
שדבר החקיקה הראשי מכוחו הוצא הצו קבע מפורשות כבר בשנת 2009
שיש לבחון את נחיצות המאגר הביומטרי לשם קיום מטרות החוק.
.19.2

הרשות לניהול המאגר הביומטרי מתבססת לכאורה על מסמך לוט"ר ,אך

זה מעולם לא הוצג בפני הציבור ,וממילא לא ברור אם הוא קובע שהמאגר
הביומטרי הוא הפתרון היחיד לבעיה או אחד ממספר פתרונות אפשריים .על כל
פנים ,עמדת המטה ללוחמה בטרור בעניין תהליכי הנפקת תיעוד לתושבי מדינה
כבודה במקומה מונח ,אך מירב המומחים הבלתי-תלויים חולקים עליה .מסמך
הלוט"ר הוכן לפני למעלה מעשור ,מאז התקדמה הטכנולוגיה והתחדשה וגם
הידוע אודות מאגרי מידע (ובכלל זה הסכנות הנובעות מהם) איננו כשהיה.
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.19.3

הנחת המבוקש של הרשות לניהול המאגר הביומטרי משפיעה על כלל

מעשיה ופרסומיה ,ועל כך שגם לאחר תיקון הצו והפרוטוקול נמנעה מלבחון את
נחיצות המאגר הביומטרי כפי שיוכח להלן.
.19.4

התשתית העובדתית החסרה בבדיקת נחיצות המאגר הביומטרי:

 .19.4.1אין צורך להכביר מילים בדבר הצורך לבסס עבודת מטה לגיבוש מדיניות
על עובדות בדוקות ועל מערך שיקולים מבוסס:
הדרך הנאותה לקבלת החלטה על מדיניות כרוכה בעבודת מטה,
והיא שלב בתהליך קבלת ההחלטות .במהלך עבודת המטה יש
לעשות את הפעולות האלה :איסוף מידע ונתונים כדי להכין
תשתית עובדתית אמינה לפני קבלת ההחלטה; הצגת הצעות
החלטה חלופיות ובחינתן; העלאת החלופה המועדפת והצגת
נימוקים לבחירתה .על סמך עבודת מטה ראויה אפשר לבסס
מדיניות ,לנמקה ולהכין את החקיקה הנדרשת ליישומה ,אם
הדבר דרוש ... .מדיניות צריכה ,אם כן ,להיות מושתתת על
עובדות בדוקות ועל שיקולים מבוססים המגבירים את סבירותה.
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 .19.4.2כך נקבע גם בסדרת הלכות שיצאו מבית המשפט הנכבד הזה .כדוגמא
בלבד ,יצוינו דבריו של כב' הנשיא שמגר בבג"צ  297/82ברגר נ' שר הפנים,

פ"ד לז( )1983( 49 ,29 )3לפיהם" :ההקפדה על דרך ההפעלה של שיקול
הדעת ,קרי על דרך קבלת ההחלטה ( )...חיונית לשם שמירה על קיומו של
שלטון החוק המהותי :החובה לנקוט דרך פעולה ,שתהיה כרוכה בשקילתם
ובבחינתם העניינית של כל הנתונים הרלוונטיים ,ואשר לפיה הבדיקה של
הנתונים הנוגעים לעניין קודמת להחלטה ,היא הדרך ההוגנת להבטחת זכויות
על-פי דין של הפרט ,אשר לשם שמירה על ענייניו ולשם שירות צרכיו
הוקנתה הסמכות למינהל" ,וכן קביעתה של כב' השופטת ארבל בבג"ץ
 1027/04פורום הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי ישראל ([פורסם

בנבו]" :)9.6.2011 ,קבלת החלטה או הפעלת סמכות אינם מתמצים רק
"בשורה האחרונה" או בתוצאה המעשית הנובעת מהם .להיבט האופרטיבי
צריך שיקדם הליך הדרגתי ,יסודי ומפורט של גיבוש ההחלטה בהסתמך על
מידע מקיף ומעודכן" ,שם גם הבהירה שהדבר דרוש לצורך אמון הציבור.
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 .19.4.3מבקר המדינה קבע כי מקבלי ההחלטות קיבלו החלטות וגיבשו את תורת
ההפעלה ללא נתונים כמותיים ולו חלקיים על היקף התופעה והבעיות שמערך
ההנפקה צריך להתמודד עמן ,וכי "בהיעדר נתונים כאלה אין בידיו [של משרד
הפנים] תשתית עובדתית נאותה לביסוס החלטותיו בנושא זה" .62בדוח
הביקורת המיוחד צויין כי נתונים אלו ,בדבר תופעת ההרכשות הכפולות הנזק
הנגרם בגינן ,לא נאספו נכון לינואר  2015אף שמניעת תופעה זו היא "הצורך
המרכזי שלשמו הוקם המאגר" (עמ' .)7
.19.5

דוח המומחים קבע כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי לא בדקה,

ובוודאי לא הוכיחה ,את נחיצות המאגר הביומטרי וכי הרשויות לא הביאו נתונים
עובדתיים ברורים בדבר היקף הבעיה שהמאגר מכוון ,לכאורה ,לפתור.
 .19.5.1לא מיותר לציין שבמהלך הדיונים על החוק ועל הפיילוט ,אמר ח"כ מאיר
שטרית (שר הפנים בעת גיבוש הצעת החוק) שהצורך במאגר ביומטרי נובע
מנתוני המשטרה לפיהם חיים בישראל מאות אלפי אנשים עם תעודות זהות

מזויפות" :על פי נתוני המשטרה שהיו בידי בעת כהונתי כשר הפנים ,יש
בישראל כ 350-אלף אנשים שחיים בארץ בתעודות זהות מזויפות,
שההשלכה ,שזה על הפשיעה בארץ ,היא איומה .ודאי שההשלכה על ביטחון
ישראל היא איומה ,כיוון שביניהם ודאי שיש ,לדעתי ,גם מחבלים בפוטנציה,
אם לא גם הלכה למעשה".63

 .19.5.2במועד אחר ציין ]…[" :יש הרבה נתונים שקיבלתי מהמשטרה אז ,כשר
הפנים .יש בארץ  350,000אנשים שחיים עם תעודות מזויפות בארץ .אני
שמעתי את המספר הזה ,לא יכולתי לישון .אני אומר בצדק ואני לא יודע איך
אתם ישנים בשקט .האנשים האלה עושים אלפי עבירות כל שנה ,עשרות אלפי
עבירות".64
 .19.5.3אלא שהמשטרה לא סיפקה נתונים התואמים את טענות השר שטרית,
ואף התקשתה לספק נתונים מדויקים ליועץ המשפטי לממשלה ,למבקר
המדינה או למנכ"ל משרד הפנים .בדיון בועדה לביקורת המדינה ביום
 02.06.2015על אודות הנתונים הקיימים בידי המשטרה ,הסתבר כי זו
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ישיבת הכנסת מס'  81מיום .07.12.2009

64

פרוטוקול ועדת המדע והטכנולוגיה מיום .15.07.2013
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מקטלגת כל מקרה של בקשה להחלפת תעודת זהות יותר מפעם אחת כאל
הרכשה כפולה ,גם כשמדובר בבקשה הנובעת מאובדן ,בלאי וכדומה.
 .19.5.4באותו הדיון ח"כ אלהרר ניסתה לקבל מכל אחת מרשויות הבטחון
מספר מדויק של מקרי הרכשה כפולה שנמנעו בזכות המאגר הביומטרי,
ואת מספר המקרים בהם אנשים ניסו לבצע הונאה בהרכשה בכלל ,אך
במהלך הדיון לא הצליחה לקבל תשובה מאף אדם הקשור למאגר .שלושה
עמודי פרוטוקול שלמים מושקעים בנסיון לקבל תשובה.
תנ"צ חיים איפרגן :אני חיים ,סגן ראש אגף החקירות .לקחנו
נתונים של עשר שנים .2004-2013 ,במדינת ישראל בין השנים
האלה מגיל  16ומעלה היו  5,100,000איש בעלי תעודות זהות.
היו"ר קארין אלהרר :לא .אתה נותן לי נתונים על זיוף תעודות
זהות .אני מבקשת נתונים על כמה אנשים באו וזייפו בלשכה
עצמה.
תנ"צ חיים איפרגן :אתן לך .דקה .אם אפשר לסיים ,יהיה קל
לכולם .אחוז העבריינים באותה אוכלוסייה הוא  ,16%וזו בדיקה
סטטיסטית .בדקנו מ 2004-עד  2013החלפת תעודות זהות,
והוחלפו במדינת ישראל הרכשה כפולה  1,133,000תעודות
זהות.
דב חנין :איך אתה יודע את זה?
היו"ר קארין אלהרר :מה? מה?
דב חנין :אדם איבד תעודת זהות – אתה מכניס אותו
לסטטיסטיקה .נו ,באמת.
תנ"צ חיים איפרגן :רבותי ,אלה נתונים - - -
תמר זנדברג :הנתונים לא רלוונטיים.
()...
תנ"צ חיים איפרגן :משנת  2004עד שנת  2013מעל מיליון איש
במדינת ישראל לקחו תעודת זהות פעם שנייה .יש כאלה שלקחו
רק פעם אחת.
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היו"ר קארין אלהרר :אבל גם איבדתי תעודת זהות ,אתה מכניס
אותי?
תנ"צ חיים איפרגן :כן.
()...
היו"ר קארין אלהרר :אבל ,זה לא רציני.
דב חנין :אצלנו תעודת הזהות כובסה.
תנ"צ חיים איפרגן 82% :החליפו פעם אחת ,ו 18%-החליפו בין
פעמיים ל 38-פעמים .בדקנו את אלה שהחליפו מעל פעם אחת.
האחוז שלהם באוכלוסייה הוא  16%עבריינים .מבין אלה
שהחליפו מעל פעמיים  35%עבריינים .בדקנו את עברייני
ההונאה.
היו"ר קארין אלהרר :אדוני ,אני לא טובה בסודוקו .אני צריכה
שתיתן לי נתון ברור :כמה אנשים ניסו להחליף את זהות בלשכה?
זו השאלה .אם אפשר ,נתון ברור לעניין.
תנ"צ חיים איפרגן :יש לי נתונים מ1,133,000 .2004-2013-
-היו"ר קארין אלהרר :לא .אתה חוזר על אותו נתון .הוא לא טוב.
תודה.
תנ"צ חיים איפרגן :אסיים משפט .מתוך העבריינים ,מתוך
החבורה הזאת ,אמרתי :האחוז באוכלוסייה באותה תקופה הוא
 16%עבריינים ,ומחליפי תעודת זהות מעל פעמיים – .35%
היו"ר קארין אלהרר :אדוני היקר ,אני מודה לך על התשובה,
אבל היא תשובה אולי לשאלה אחרת )...( .לא .אני צריכה מספר
בערך מוחלט :כמה אנשים הגיעו ללשכה?
גון קמני :אני אגיד לך .יש מספר שהוא עשרות אלפים .אין מספר
אצבע מדויק .הוא מנסה להסביר לך למה.
היו"ר קארין אלהרר :עשרות אלפים זה לא - - -
גון קמני :תקשיבי רגע .אפשר שתי דקות? יש תהליך סטטיסטי,
שזה מה שהוא מנסה להסביר ,ויש במקביל עבודה שעשו הלוט"ר
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עם כל הגופים שאני מניתי ,ואל תקחו את זה כלאחר יד .זה מסמך
שבדצמבר  2014הלוט"ר הוציא ,והוא אומר בשם כל אותם גופים:
הוכחה נחיצות המאגר.
()...
תמר זנדברג :זו הערכה כללית בלבד.
()...
גון קמני :אל"ף ,עבודה אחת שעשה לוט"ר ,ששמה שחור על
גבי לבן – גופים מכובדים שאומרים :הוכחה נחיצות המאגר.
בי"ת ,ועדה מייעצת פיקחה על התנהלות תקופת המבחן במשך
שנתיים .לפני כחודש היא שמה נייר ,והשורה התחתונה בנייר
הזה אומרת( :א) הוכח הצורך במאגר ,כלומר יש תופעה שצריך
לתת לה מענה; (ב) הוכחה נחיצות המאגר .כלומר ,צריך מאגר,
והוא הכלי שייתן לזה מענה ראוי .יושב כאן ממונה יישומים
ביומטריים ממשרד רוה"מ ,שהוא יושב-ראש הוועדה המייעצת
שפיקחה על התנהלות תקופת המבחן .עִזבו אותי שאני מעיד על
עיסתי ,בסדר?
היו"ר קארין אלהרר :גון ,זה לא עניין אישי.
גון קמני :אני לא לוקח את זה אישית.
היו"ר קארין אלהרר :אני מנסה להבין .הלוט"ר – זה עובדות
מדויקות?
גון קמני :עובדות מדויקות .יושב כאן ראש חטיבת הלוט"ר
שריכז את הדברים.
דב חנין :לוט"ר נתנו הערכה.
תומר רוזנר :שיביאו עובדות .תביא את העובדות.
גון קמני :ראש החטיבה בלוט"ר שריכז את הדברים יושב כאן,
ממונה יישומים ביומטריים יושב כאן- - ,
היו"ר קארין אלהרר :איפה ראש החטיבה?
גון קמני - - :ונציג שב"כ יושב כאן ויגיד שהמאגר מאובטח
כראוי.
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תמר זנדברג :אין דבר כזה :מאובטח כראוי .אנחנו עכשיו
מדברים על הנחיצות ולא על האבטחה.
()...
יואב זקס :שמי יואב זקס ,ואני ראש החטיבה הטכנולוגית במטה
הלוחמה בטרור.
היו"ר קארין אלהרר :הנתונים ,שאתם הצבתם ,הם נתונים שהם
עובדות? זה ערכים מוחלטים?
דב חנין :בוא ונתחיל בזה :הצגתם נתונים מספריים?
תמר זנדברג :הדוח קובע פשוט שלא הוצגו כאלה נתונים.
היו"ר קארין אלהרר :תמר ,אי-אפשר ככה .אני מבטיחה לך
שאני שואלת אותו .הנה הוא נותן תשובה.
יואב זקס :מסמך שהוצאנו מרכז את עמדת גופי הביטחון ,כמו
שגון מנה קודם ,שב"כ ,מוסד ,משטרת ישראל וגופים נוספים
שמוחזקים בעינינו כבעלי משמעויות ביטחוניות אפילו שבאופן
מובהק אינם כאלה למשל הרשות למניעת הלבנת הון וגופים
אחרים .העבודה שלנו הניחה קריטריונים לדיון .שלושת
הקריטריונים המרכזיים שנקבעו היו )1( :מחויבות למניעת
הפיגוע הבא .אנחנו לא עסקנו בחקר ההיסטוריה ,אלא מה עומד
להתרחש בהינתן המציאות של תיעוד ישראלי חסין זיוף; ()2
הסיכון שיכול ליצור מאגר – האם המאגר עצמו מהווה סיכון
לעצמו שאנחנו צריכים להביא אותו בחשבון?
 .19.5.5ניתן לראות שבידי המשיבים אין נתונים התומכים בטענה כי ישנה
תופעה כזו וכל דרישת ה"נחיצות" מבוססת על השערות בעלמא.
 .19.5.6אין זה סוד כי בעת הכנת הצעת החוק לא היו בידי הממשלה ,המשטרה
או כל גורם אחר נתונים בדבר היקף הבעיה שהחוק מבקש לפתור ,כפי שעולה
מסעיף ב' בהודעת מזכיר הממשלה מיום :03.08.2008
יצוין כי אין בישראל נתונים מדויקים על היקף התופעה
המכונה "גניבת זהות" ,קרי ,מצבים שבהם אדם אחד לוקח
לעצמו זהות של אדם אחר ,ופועל כאילו הוא היה אותו אדם […]
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אין כיום סטטיסטיקה מפורטת של תופעה זאת על פי תלונות
ומקרים של אנשים שזהותם נגנבה ואשר נפגעו מתופעה זו".
.19.6

למעשה ,בהתאם לדוח שנתי 61ב (בעמוד  ,)1181כבר ביולי  ,2008בעת

הדיונים על נוסח תזכיר החוק ,דרש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)
ממשרד הפנים להציג נתונים ברורים בדבר היקף הבעיה .הוא נענה כי הנתונים
טרם נאספו וכי המשטרה התחייבה לספק את הנתונים החסרים בהקדם .המשנה
ציין שאין להסתפק בנתונים על קלות הזיוף ,שכן אלה מצדיקים את הצורך
בתעודת זהות חזקה (עניין שאינו שנוי במחלוקת) אך לא את המאגר ,וכי המידע

הדורש הוא אודות "היקף תופעת 'גניבת הזהות' בישראל ,שהיא אחד הבסיסים
החשובים לצורך בהקמתו של מאגר ביומטרי" .עוד צוין בדוח כי דברי ההסבר
להצעת החוק אינם כוללים נתונים בעניין מספר האנשים שהתלוננו על שימוש
בזהותם בלי ידיעתם ,ועל מספר האנשים שהשתמשו בזהות גנובה ונתפסו.
.19.0

מצב זה לא השתנה עד היום .מבקר המדינה העיר למשרד הפנים בדוח

שנתי מטעמו על כך שאין בידי המשרד נתונים כמותיים ,ולו חלקיים ,על היקף
עברות הזיוף וההתחזות על שכיחותן ומאפייניהן ,אותן בעיות שהמשרד העלה
כנימוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים בתעודות הזהות של כלל האוכלוסיה וכי
ללא נתונים כאלה אין בידי המשרד תשתית עובדתית נאותה לביסוס החלטותיו
בנושא .נתונים כאמור (אודות עברות זיוף של תעודות זהות להבדיל מעברות
זיהוי בכלל) גם אין בידי משטרת ישראל .הכישלון המהדהד בהעדר נתונים אלה
מתחדד נוכח טענת מנכ"ל רשות האוכלוסין מנובמבר  2010שכבר ביולי אותה
שנה הקים "יחידה לתכנון מחקר ,איכות ומצוינות ,שמטרתה לסייע להנהלת
הרשות ויחידותיה בגיבוש מדיניות וקבלת החלטות באמצעות הספקת נתונים
ומידע ,הפקת דוחות נתונים ,עשיית סקירות ומחקרים ועוד" (שם ,עמ' .)1182
בין אם יחידה כזו הוקמה ובין אם לאו ,תשתית עובדתית נדרשת ָאי ִן.
.19.1

בהעדר נתונים ,נועד הפיילוט ,בין השאר ,לאסוף נתוני אמת שילמדו

על היקף הבעיה במטרה להעמיד בפני המחוקק את התשתית העובדתית שהייתה
חסרה בעת הליכי החקיקה .דבר זה ,לצערנו ,לא נעשה .לא זו אף זאת :רשות
האוכלוסין וההגירה טענה ,בתגובה למבקר ,שלא מוטלת עליה חובה חוקית
לאסוף נתונים אודות היקף תופעת גניבת הזהות וההתחזות.
.19.9

טענה לחוד ומציאות לחוד .בניגוד לדברי הרשות ,סעיף 10ג לצו קובע

כי "פרוטוקול המבחן יפרט את האמור בצו זה ,ולפי הצו והפרוטוקול תתנהל תקופת
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המבחן" ,ופרק  14.7לפרוטוקול המבחן מצווה על רשות האוכלוסין וההגירה
לאסוף נתונים אלו ולבחון את כלל עברות הזיוף שטופלו או התגלו על ידי
המשטרה ומשרד הפנים ,על-מנת לספק למחוקק מידע מהימן על כמות מקרי
הזיוף וההתחזות.
.19.17

נתוני זיוף תיעוד משני סוגים( :א) עבירות זיוף תיעוד שהתגלו

במשטרה :נתון זה יכלול את עבירות הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי שטופלו
או התגלו על ידי המשטרה .כיום המשטרה אוספת מידע סטטיסטי על עבירות
שטיפלה בהן אך אלה מתויגות לרוב בהתאם לעבירה הראשית ,גם אם זיוף תיעוד
היה חלק מהעבירה .נדרשת הערכות מיוחדת לשם כך ובהנחיה של גורמי הרישום
במשטרה( .ב) עבירות זיוף תיעוד שהתגלו ברשות האוכלוסין :מספר עבירות
הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי שהתגלו ברשות האוכלוסין או ביקורת הגבולות.
.19.11

על אף שפרוטוקול המבחן מציין שנדרשת "היערכות מיוחדת לצורך

[איסוף הנתונים] ובהנחיה של גורמי הרישום במשטרה" .בפועל נערכו הרשויות
לאיסוף הנתונים באופן חלקי אם בכלל .כך קובעת הועדה המייעצת/מפקחת ביחס
לממצאים הנובעים ממסמכי הרשויות:
הרשויות (בפרט הרשות לניהול המאגר) לא הציגו נתונים
כמותיים ברורים לגבי ההיקף הנוכחי של תופעת ההרכשה
הכפולה בעת הזו בישראל .בחוברת  Iשל הרשות לניהול המאגר
ובדוח המסכם של הרשות ,ניתנה סקירה מקיפה על סוגי הונאות
שונים ,בארץ ובעולם ,במסגרתן נעשה שימוש בהתחזות ותיעוד
בדוי .לצורך הדגמה ,הוצגו מקרים שונים בהם נעשתה התחזות,
זיוף תיעוד והונאה אשר התרחשו בישראל ,בצד הערכה או
התייחסות לנזקים הנגרמים ממקרים אלה .חלקם הגדול של
מקרים אלה לא שויכו לתופעת "ההרכשה הכפולה" בלשכות
רשות האוכלוסין ,אלא לזיוף התיעוד עצמו.

65

 .19.11.1בהערת אגב ,נזכיר שהטכנולוגיה של תעודות חכמות מונעת זיופים גם
ללא שימוש בביומטריה ובטח ללא צורך במאגר ביומטרי .במלים אחרות,
הסיבה העיקרית לתופעת תעודות הזהות המזויפות כיום היא שמשרד
הפנים לא עבר לנפק תעודות זהות חכמות לפני למעלה מעשור.
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 .19.11.2מבקר המדינה קבע כי משרד הפנים והרשות לניהול המאגר הביומטרי
נדרשו להציג נתוני אמת לצורך קבלת החלטה בדבר קיום המאגר .הוא הדגיש
כי לא די בהצגת קלות הזיוף של התעודה ,ויש להוכיח שתעודה טובה יותר
תמנע זיופים ואת תופעת ההרכשות הכפולות ,תופעה שעמדה בבסיס הטענה
שמאגר ביומטרי נחוץ מלכתחילה (עמ'  7לדוח הביקורת המיוחד) .עוד ציין
כי נכון לינואר  2015טרם גובשה תשתית עובדתית הולמת שתאפשר למקבלי
ההחלטות להתבסס עליה בסוף הפיילוט.
 .19.11.3לקרוא ולא להאמין .על אף אורכו של פרק ( 3העוסק בשאלת
נחיצות המאגר) בדוח המסכם של הרשות לניהול המאגר הביומטרי ,הוא
לא כולל ולו נתון מספרי אחד בדבר תופעת הזיוף בישראל כפי שהתגלתה
או תועדה ברישומי המשטרה או רשות האוכלוסין וההגירה .נתונים
מספריים רלוונטים לא מופיעים גם במסמך שפורסם בפברואר ,2015
שכותרותו "המאגר הביומטרי חלק  :Iתופעת ההרכשות הכפולות וגנבת
הזהויות".
 .19.11.4מקצת מנתוני האמת אודות תופעה זו ניתן לדלות מדוחות רשות
האוכלוסין וההגירה .אנו אומרים "מקצת" ,שכן חרף הוראת המחוקק רשות
האוכלוסין עצמה טוענת כי ייתכן ורישומים נוספים של עברות זיוף והתחזות
לא נספרו וכי לא בחנה את כלל עברות הזיוף שנחקרו במשטרה .תחת זאת,
הסתפקה הרשות בהעברת שאלונים למשטרה כעולה מפרק  9ב"דוח תקופתי
שלישי" שהוציאה.
.19.12

הרשות הסבירה את הקושי באיסוף הנתונים בכך שהמערכת הממוחשבת

עליה מסתמכת המשטרה לצורך איסוף נתונים מתייקת את המידע לפי סוג העבירה

הראשית ולפיכך "איתור ושליפת מידע ספיציפי אודות עבירת זיוף של תיעוד
לאומי מחייבת פתיחה ועיון בכמות נכבדה של תיקים שאין באפשרות המשטרה
לבצע" .טענה כזו מוטב היה לה שלא להשמע שהרי המידע לא התבקש בדיעבד.
כבר בשנת  2008התחייבה המשטרה לספק את המידע בהקשר לעניינים נשואי
עתירה זו .במצב כזה ,חובה הייתה על המשטרה להשקיע בקטלוג הולם של תיקי
החקירה המסווגים כעברות זיוף ולמיין אותם לסוגים כדי לספק למחוקק מידע
אמין ובדוק בדבר היקף תופעת זיוף תיעוד לאומי והתחזות לצורך בחינת נחיצות
המאגר .בהקשר זה נזכיר שלמשטרה יש עניין בהקמת המאגר הביומטרי ,וייתכן
שהשתמטותה מחובתה לאסוף את המידע נעשתה בכוונת מכוון ולא ברשלנות
גרידא.
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.19.13

סברה זו מתחדדת שכן למיטב ידיעת העותרים גם הנתונים החלקיים

שנאספו לא הוצגו למבקר המדינה למרות שהיו ידועים לרשויות במועד הביקורת;
וממילא אינם מופיעים במלואם בדוח המסכם של הרשות לניהול המאגר
הביומטרי ,והוסרו מן הדוח המסכם של רשות האוכלוסין וההגירה.
.19.14

מבדיקה שערכו העותרים עולה כי לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה,

בשנת  2014נחקרו  22מקרי זיוף והתחזות ע"י משטרת ישראל ,והתגלו  48מקרים
נוספים של זיוף או התחזות בלשכות רשות האוכלוסין או בנציגויות ישראל ,ובסך
הכל  70מקרים .בשנת  2015נחקרו  4מקרי זיוף והתחזות ע"י משטרת ישראל,
והתגלו  75מקרים נוספים של זיוף או התחזות בלשכות רשות האוכלוסין או
בנציגויות ישראל  80 -מקרים בסך הכל .כלומר ,על פי נתוני רשות האוכלוסין
וההגירה מספר עברות הזיוף וההתחזות הוא  70-80מקרים בשנה.
.19.15

כל המקרים שהתגלו ,כולם ללא יוצא מן הכלל ,היו נמנעים על ידי

שימוש בתעודות זהות חכמות ללא מאגר ביומטרי ,כך שאף אם נתוני האמת
כפולים מהמקרים שנתפסו אין בסיס לטענה שמאגר היה מונע אותם .ממילא,
נשמטה ההנחה בבסיס עבודת המטה שמאגר ביומטרי נדרש לטיפול ב"מאות
אלפי" זיופים בשנה.
.19.16

במקביל ,בשנת  ,2014דווחה הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהמאגר

הביומטרי לא סייע לה בגילוי הרכשות כפולות (אפס אירועי הרכשה כפולה).
רשות האוכלוסין וההגירה דיווחה על מקרה יחיד של התחזות בהרכשה הראשונית
(אח שהתחזה לאחיו התאום) אך גם מקרה זה לא התגלה על ידי הרשות לניהול
המאגר הביומטרי .נתונים אלו סותרים סתירה מוחלטת את העמדה הבסיסית של
הרשות שהציגה את המאגר הביומטרי כהכרח ,מתוך הנחת מוצא שבישראל חיים
מאות אלפי אנשים עם תעודות זהות מזויפות.
.19.10

משנשללו הנחות היסוד אין עוד תוקף למסקנות עבודת המטה בדבר

הצורך במערכת שתמנע בעיה של “הרכשה כפולה” .מצער להיווכח כי הרשות
לניהול המאגר הביומטרי לא נותנת לעובדות להשפיע על הנחות הבסיס
לפעולתה ,ובמקום להתמודד עם הנתונים ולהסיק מהם את המסקנות המתבקשות,
העדיפה להעלים אותם כמעט לחלוטין מהדוחות שהוציאה ,מסרבת להתייחס
לנתוני המשטרה ,וחמור מכל מבקשת להצדיק את המאגר הביומטרי במטרות
משנה שלא עומדות בבסיס החוק .נשוב ונזכיר כי הרשות הוקמה כחלק מהניסוי
הביומטרי כך שקיים ניגוד עניינים מובנה בדרישה ממנה להצדיק את קיומה.
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ניגוד עניינים זה עשוי להסביר מדוע הרשות נמנעת מלערוך בחינה אמינה
ומקיפה בדבר היקף התופעה ,שכן ברור גם לה היטב שבטענת "מאות אלפי
הזיופים" אין ממש.
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.21

מהימנות תקופת המבחן:

“לא נמצא תיעוד לכך שרשות האוכלוסין דיווחה לשר הפנים דאז אודות הבעיה שנתגלתה
באיכות טביעות האצבע טרם החלה תקופת המבחן" (יוסף שפירא ,מבקר המדינה)
.27.1

דוח המומחים מתייחס למהימנות הבדיקות שנערכו במהלך תקופת

המבחן ומציג כשלים המצביעים על פערי מידע ממשיים ,שמונעים קבלת החלטה
מושכלת בדבר עתיד המאגר הביומטרי .בדומה ,מבקר המדינה מדגיש את
חשיבות עריכת הפיילוט באופן שיבטיח את מהימנותו כך שניתן יהיה לבסס עליו
מסקנות מבוססות בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי.
הפרויקט הלאומי למעבר לתעודות חכמות הוא בעל חשיבות
ראשונה במעלה :מטרתו למנוע בעיות שמקורן בזיוף תעודות
ובהנפקת תעודות כפולות לאותו אדם לצורך "גנבת זהות" .אין
עוררין על הצורך במעבר לתעודות חכמות .אשר לנחיצות קיומו
של מאגר ביומטרי ,התעוררה מחלוקת ציבורית שנבעה מטענות
בדבר פגיעה בפרטיות והחשש מפני דליפת המידע שבמאגר.
מטעם זה נקבעה בחוק תקופת מבחן ,שתכליתה העיקרית לבחון
אם המאגר נחוץ וכן לבחון חלופות לקיומו .לנוכח מטרותיה של
תקופת המבחן ,יש לקיימה באופן שיבטיח את מהימנותה ,כך
שניתן יהיה לבסס עליה מסקנות בנוגע לעתיד המאגר
הביומטרי במדינת ישראל]…[ .
בספטמבר  2014הצביע משרד מבקר המדינה בפני הרשויות
וגורמי הפיקוח על פערים שונים בהתנהלות תקופת המבחן.
משרד מבקר המדינה ציין כי להיעדר מענה מספק לממצאים
האמורים בפרק הזמן שנותר עד לתום תקופת המבחן ,עלולות
להיות השלכות על המסקנות שניתן יהיה להסיק בסיומה .עוד
ציין משרד מבקר המדינה כי נוכח העובדה שמדובר בתקופת
מבחן ייחודית בנושא בעל משמעות ציבורית ,אשר החוק קבע
לוחות זמנים קשיחים ליישומה ,יש חשיבות במתן מענה מיידי
לממצאים האמורים ,הן על ידי רשות האוכלוסין והרשות לניהול
המאגר הביומטרי ,והן על ידי גורמי הפיקוח – הממונה על
היישומים הביומטריים והוועדה המייעצת .כמפורט בדוח,
במהלך החודשים ספטמבר  – 2014ינואר  2015דיווחו הגורמים
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המעורבים בתקופת המבחן אודות פעולות שעשו או שבכוונתם
לקיים לצמצום חלק מפערים אלו .משרד מבקר המדינה סבור כי
ראוי שהממונה על היישומים הביומטריים והוועדה המייעצת
יעקבו אחר השלמת פערים אלו ,ובראשם – פערים בנוגע
לבחינת החלופות למאגר והמידע שיש לשמור בו ,תוך עמידה
על מכלול המשמעויות הנובעות מהם ,לרבות בנוגע ללוחות
הזמנים שנקבעו ליישום תקופת המבחן .ככל שייווכחו שקיים
קושי בהשלמת פערים אלו ,עליהם ליידע בכך את שר הפנים ואת
הגורמים אשר רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי
מגישות להם את דיווחיהן החצי-שנתיים .זאת ,על מנת שתעמוד
בפני גורמים אלה תמונה מלאה בנוגע להתנהלות תקופת המבחן
ולעמידתה בדרישות שנקבעו בדין( .דוח ביקורת מיוחד ,עמ' 55-
.)56
.21.2
המבחן

שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית בתקופת

 .27.2.1מבקר המדינה חיזק את ממצאי דוח המומחים לפיהם הרשות לניהול
המאגר הביומטרי הייתה צריכה לבסס את תקופת המבחן על מערכת מקצועית
שאין ספק בדבר ביצועיה ,ולא על מערכת זמנית פרי פיתוח מקומי:
בחוק נקבע שאחת מהמטרות המרכזיות של תקופת המבחן היא
לבחון את נחיצות המאגר הביומטרי .בכלל זה ,יש לוודא
שהמאגר עונה לצורך שלשמו הוקם – איתור הרכשות כפולות.
בפרוטוקול צוין כי החלטה זו תתבסס בין היתר על ביצועי המאגר
ועל יעילותו התפעולית ]…[ .ביצועי המאגר מתבססים על ביצועי
מערכת השוואה ביומטרית ,שהיא מערכת הליבה לניהול המאגר.
ביצועים אלה מושפעים בין היתר מאיכות הנתונים הביומטריים
שבמאגר ומאיכות הנתונים המוזנים אליה לצורך השוואתם
לנתונים שכבר נכללים במאגר.
מאחר שכאמור ,ביצועי המאגר עתידים להשפיע על ההחלטות
שיתקבלו בסיום תקופת המבחן בנוגע לעתיד המאגר הביומטרי
ולהיקף המידע שיש לשמור בו ,יש להבטיח שייעשה שימוש
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במערכות שאין ספק בנוגע לביצועיהן ,כך שניתן יהיה לבסס
עליהם את מסקנות תקופת המבחן.66
 .27.2.2דוח הביקורת הוסיף פרטים חדשים על הספקות שהתעוררו אצל הועדה
המייעצת/מפקחת בדבר תקפות תוצאות המבחן תוך שימוש במערכת הזמנית.
ר' פרק  8.4לדוח המומחים.
 .21.3החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על נתוני הדיוק ואי-דיווח
לרשויות
 .27.3.1מבקר המדינה קובע במפורש שהרשויות הטעו את הגורמים
הממונים לגבי אמינות הסורקים ולא דיווחו כנדרש על הבעיה לשר הפנים:
[…] מניסויים שנערכו מאמצע שנת  2012ואילך עלה כי ישנן
בעיות בחלק מטביעות האצבע שהורכשו לצורך ביצוע השוואות
במאגר ,וכי יש להחליף בדחיפות את הסורק שנפרס בלשכות.
כפי שיפורט להלן ,אף על פי כן ,תקופת המבחן החלה תוך שימוש
בסורק זה.
משרד מבקר המדינה העיר בספטמבר  2014כי לא נמצא
שדווח לשר הפנים דאז אודות הבעיה שנתגלתה באיכות
טביעות האצבע בטרם החלה תקופת המבחן.
משרד מבקר המדינה הוסיף כי נוכח משמעות תקופת המבחן
והשלכותיה ,מתחדד הצורך בהתנהלות בשקיפות מלאה למול
מקבלי ההחלטות ,וכי לדעת משרד מבקר המדינה ,היה על רשות
האוכלוסין ,האחראית על מערך ההרכשה ,ובכלל זה על סורק
טביעות האצבע ,לדווח לשר הפנים דאז על הבעיה האמורה
ועל כך שנערכים ניסויים שמטרתם לבחון את השימוש בסורק
שנפרס בלשכות למול סורקים חלופיים.
משרד מבקר המדינה העיר לרשות האוכלוסין בינואר  2015כי לא
נמצא תיעוד לכך שרשות האוכלוסין דיווחה לשר הפנים דאז
אודות הבעיה שנתגלתה באיכות טביעות האצבע טרם החלה
תקופת המבחן  ,ועל הנחיות שניתנו לרשות בעקבות דיווח זה.
יצוין כי משרד מבקר המדינה פנה בנושא זה גם לשר הפנים
66
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שכיהן בעת תחילת תקופת המבחן .בדצמבר  2014מסר שר הפנים
דאז ,כי לא זכור לו שנמסר לו דיווח בנושא.
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החלפת סורקי טביעות האצבע והשפעתם על
.21.4
נתוני הדיוק והפיילוט.
 .27.4.1לפי דוח הביקורת להחלפת סורקי טביעות האצבע השפעה משמעותית
על דיוק המערכת:
הרשות [לניהול המאגר הביומטרי] ציינה כי אכן ניכרה השפעת
הסורקים הישנים על בחינת החלופות הביומטריות .הרשות
הוסיפה כי היא עורכת בחינה יסודית של השפעת החלפת
הסורקים מתחילת מועד פריסתם של הסורקים החדשים .בינואר
 2015דיווחה הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי ממועד השלמת
פריסת הסורק החדש התקבלו למעלה מ 50,000-בקשות
לתעודות חכמות ,מתוכן למעלה מ 3,000-בקשות חידוש .לדברי
הרשות ,כמות זו מספיקה לעריכת בדיקות מלאות ,לרבות בנוגע
לחלופות הביומטריות .עוד היא מסרה כי בדוח החצי שנתי
השלישי של הרשויות ,שעתיד להתפרסם בפברואר  ,2015תוצג
בדיקת החלופות המבוססת על הסורק החדש( .דוח ביקורת
מיוחד ,עמ' .)30
 .27.4.2נכון לסוף  2014כלל המאגר הביומטרי נתונים של כ 550,000-איש,
רק  50,000נדגמו בעזרת הסורקים החדשים .כלומר 90% ,מהרשומות
הביומטריות שנאספו לאורך תקופת המבחן לא מתאימות לצורך עריכת
מבדקי הדיוק.
 .27.4.3סיכומו של דבר ,הנתונים שהוצגו בשני הדוחות התקופתיים הראשונים
אינם מבוססים על נתונים אמינים .ממצא זה מחזק את ממצאי פרק  9לדוח
המומחים בדבר היעדר נתוני דיוק (עקומות  ROCוגרפי  )DETשל המערכת
הזמנית ,ונותן הסבר חלקי מדוע המערכת הזמנית נבדקה על מאגר זעיר ולא
משמעותי של  16,200רשומות בלבד .ברם ,כל עוד לא יוסר החיסיון מעל
נתוני הדיוק של המאגר לא יהיה ניתן לבחון את טענות הרשות לניהול המאגר
הביומטרי בדבר תקפות נתוני הדיוק של המערכת הזמנית.
67
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פערים בבחינת החלופות למאגר והיקף המידע שיש
.21.5
לשמור בו
 .27.5.1ממצאי דוח הביקורת המיוחד ודוח המומחים מדגישים את חוסר הנכונות
של הרשות לניהול המאגר הביומטרי לבחון את החלופות למאגר ,בניגוד
למטרת הפיילוט ולקביעה שבתקופה זו ייבחנו חלופות למאגר ולהיקף המידע
שיישמר בו:
.27.5.1.1

חלופת התשאול :לחלופת התשאול מטרה כפולה :אימות זהות

מבקשי התעודות החכמות כדי למנוע הנפקת תעודה חכמה למתחזים,
ובזמן תקופת הפיילוט :בחינתו כחלופה למאגר .למעלה משנה לאחר
שהחל הפיילוט (ספטמבר  )2014נמצא שהתשאול לא הבטיח אימות
ברמה מספיקה שכן התבסס על רשימת שאלות מצומצמת .בנוסף ,נמצא
שעד חודש יוני  ,2014מי שלא צלח את התשאול הראשון והשני המשיך
לענות לשאלות עד להצלחתו .באותו מועד נמצא גם שרשות האוכלוסין
לא גיבשה סופית את אופן התשאול כחלופה בשל קשיים משפטיים
וטכנולוגיים ורק כחצי שנה לפני תום הפיילוט הוחלט כיצד לבדוק
זאת .זאת ועוד ,נוכח הממצאים אודות תהליך התשאול במתכונתו
הנוכחית ספק אם ניתן להסתמך עליו לצורך בחינתו כחלופה ממשית
למאגר.
.27.5.1.2

חלופות ביומטריות :נמצא שלאור השיפור הניכר בביצועי

הסורק החדש לעומת הסורק הישן ,ספק אם ניתן להשתמש בבחינת
החלופות הביומטריות כפי שבוצעה עד להחלפה על מנת לקבל החלטה
בדבר היקף המידע שיש לשמור במאגר .על כן ,הרשות לניהול המאגר
הביומטרי דיווחה כי היא נערכת לביצוע בחינה מחודשת של החלופות
הביומטריות על בסיס טביעות אצבע שהורכשו בסורק החדש ,אך עד
היום לא הוחלפו הסורקים.
.27.5.1.3

חלופת שיטת ההקבצים :למעלה משנה לאחר שהממונה על

היישומים הביומטריים החליט כי שיטת ההקבצים תבחן במהלך הפיילוט,
ונוכח ההסתייגויות שהעלתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי על גבי
המערכת הזמנית ,רק בדצמבר  2014הציגה הרשות לניהול המאגר
הביומטרי לממונה על היישומים הביומטריים לוח זמנים לפיו בכוונתה
לבדוק את שיטת ההקבצים על גבי המערכת הזמנית( .דוח ביקורת מיוחד,
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עמ'  .)9עם זאת ,שיטת ההקבצים נפסלה בדוח המסכם על יסוד נתונים
סטטיסטים בלבד ולא על בסיס נתוני אמת.
 .27.5.2אופן מתן ציונים לחלופות השונות .מבקר המדינה מחזק את טענות
דוח המומחים שמתן הציונים לחלופות השונות נעשה באופן כללי ,לא ברור
וללא פרמטרים מדידים .המבקר ציין בדוח הביקורת המיוחד (עמ'  )48כי
"נוכח מרכזיות בחינת החלופות בתקופת המבחן וחשיבות השקיפות למול
הוועדה המייעצת ,בהיותה גורם המפקח על תקופת המבחן ,ראוי כי שתי
הרשויות יציגו בפני הוועדה המייעצת את אופן חישוב הציונים עם גיבושו".
 .27.5.3מבקר המדינה אף ציין בדוח המיוחד שהועדה המייעצת/מפקחת עמדה
על הצורך לקבוע את אופן מתן הציונים מראש כדי למנוע מניפולציות על
התוצאות .ואכן ,כאמור בסעיף  11לעיל ,החשש שהרשות לניהול המאגר
הביומטרי תתאים את הציונים לחלופה העדיפה עליה לא היה חשש
שווא.

.21

הרשות לא אבטחה את המאגר

"נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדוח המבקר ,אולם לא כליקוי הדורש תיקון אלא
כהמלצה" (גון קמני ,ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי)
 .21.1פרק  8בדוח המומחים מסביר שבסקרי הסיכונים ובדיקות החדירות התגלו
פערים שונים במערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי .בתשובה לכך טענה
הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי עמדה בהצלחה מלאה בכל סקרי הסיכונים
ומבדקי החדירות ,וכי אין בטענות דוח המומחים דבר .ואולם ,דוח הביקורת
המיוחד כולל פרק בכותרת "היבטי אבטחת מידע" .הפרק לא כולל את
ממצאי הביקורת (שכן הוטלו עליהם חסיון) אך ברור כי עלו ממצאים
הקשורים להיבטים של אבטחת מידע ,בסתירה לתשובת הרשות לניהול
המאגר הביומטרי.
 .21.2בדיון בוועדה המשותפת 68ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי טען כי "אין כל
התייחסות לסוגיות אבטחת מידע" בדוח המבקר ,אך בפרק  2.2.6במסמך
ההתייחסות שהעבירה הודתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי כי טענה זאת אינה

מדויקת" :נושא אבטחת המידע אכן מופיע בדוח המבקר ,אולם לא כליקוי הדורש

68

פרוטוקול מיום .24.06.2015

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  17מתוך .111

תיקון אלא כהמלצה ,הנובעת מכך שהמבקר רואה במידע ביומטרי מידע רגיש
ופרטי ,אליו יש להתייחס בהתאם".
 .21.3אף שדוח מבקר המדינה לא מפרט מהם הכשלים ,נרמז בברור שלא כל מערכי
הטכנולוגיה ,התפעול והמערך הביומטרי עומדים בתקנים וברמת האבטחה של
רא"ם (הרשות הלאומית לאבטחת מידע) .כיוון שכך ,ונוכח ההשלכות העלולות
להיות לדליפת מידע בעת הנפקת תעודות חכמות ושמירת המידע במאגר ,המליץ
משרד מבקר המדינה לשר הפנים לפנות לרא"ם כדי לקבל את עמדתה בנושא
אבטחת המידע ברשות הביומטרית "טרם קבלת החלטה באשר לעתידו של המאגר
הביומטרי בסיום תקופת המבחן" (עמ'  .)53ברי כי אם לא היו בעיות בנושא
אבטחת המידע בפרויקט על כל היבטיו ,מבקר המדינה לא היה נדרש
להמלצה זאת.
גם תשובת הרשות לניהול המאגר הביומטרי למבקר ,כפי שמופיעה בדוח

.21.4

הביקורת המיוחד (עמ'  )53מלמדת כי דוח הביקורת העלה פערים הדורשים
טיפול:
בתשובתה מנובמבר  2014מסרה הרשות לניהול המאגר
הביומטרי כי היא משקיעה מאמצים רבים ותמשיך להשקיע
מאמצים אלו לכל אורך תקופת המבחן ולאחריה על מנת לוודא
שהמערכות עומדות בתקני אבטחת המידע .לצורך כך ,ייבחנו
וישולבו טכנולוגיות מתאימות ,יבוצעו סקרי סיכונים ומבדקי
חדירות תקופתיים ,ויתוקפו ויעודכנו תהליכים ונוהלי עבודה
בהיבטי אבטחת מידע .לאור חשיבות הנושא ,האבטחה הפיזית
ואבטחת המידע מקבלות ויקבלו תשומת לב ומשאבים מלאים
כנדרש.
.21.5אף טרם פרסום דוח הביקורת המיוחד ,התייחסה הרשות לניהול המאגר
הביומטרי לפעולות הביקורת של המבקר וציינה כי כלל הנושאים העיקריים

שנבדקו במסגרת הבחינה בשנת " 2014טופלו באופן מלא על ידי הרשות .בפרט,
בנושאים הרלוונטיים בהם ביקש המבקר שהממונה על היישומים הביומטריים וכן
הוועדה המייעצת יגיעו בהם להחלטה ,התקבלו ההחלטות והובהר על ידי הוועדה
המייעצת והממונה על היישומים הביומטריים כי נחה דעתם בנושאים העיקריים
הרלוונטיים שהועלו בדוח .מענה מפורט לדוח הועבר למבקר על ידי הרשות".
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(דוח מסכם ,פרק  .)6.1.8הרשות לניהול המאגר הביומטרי טוענת כי "נחה דעתם"
של הגורמים המפקחים ,אך לא כך הדבר.
.21.6

הגורמים המפקחים השונים אמנם יּודעו בדבר ממצאי המבקר ,אך טענת

הרשות כי הם סבורים שהיא טיפלה בהצלחה ובאופן מלא בכל ממצאי הביקורת

רחוקה מהמציאות .מבקר המדינה עצמו בור שדוח הביקורת העלה "ליקויים
מהותיים בכל הנוגע לפעילות המאגר הביומטרי ,ליקויים בעלי משמעות ציבורית
מרחיקת לכת ורגישות רבה" ,באופן חריג ביותר טרח להבהיר את עמדתו בפומבי
ובמכתב לראש הממשלה ולשר הפנים ביקש כי לאור הליקויים המהותיים שמעלה
דוח הביקורת ,ולאור המשמעות הציבורית הרגישה ומרחיקת הלכת של הדברים,
יביאו לידיעתו בהקדם את הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים שהועלו בדוח לפני
שיתחיל הליך החקיקה .המבקר לא היה מוציא הודעה כה חריגה לּו אכן "נחה
דעתו" כי כל הליקויים תוקנו כנדרש ,וכי אין לממצאים נגיעה לשאלת נחיצות
המאגר .בתגובה טענה הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהליקויים שהמבקר
התייחס אליהם טופלו ותוקנו באופן מלא במהלך הפיילוט .בכל הכבוד הראוי,
האמור בדוח המבקר מצנן מקצת מהתלהבות זו.

.22

תקני האבטחה

.22.1סעיף 10א(א) לצו קובע שאין להתחיל בפיילוט בטרם יוודאו רשות האוכלוסין
וההגירה והרשות לניהול המאגר הביומטרי כי כלל מערכי הטכנולוגיה ,התפעול
והמערך הביומטרי עומדים בתקני האבטחה המחמירים לפי הנחיות רא"ם .עוד
נקבע שרמת הגדרת סיווג המערכות לא תפחת מההגדרות שנקבעו בתחילת
הפיילוט ועד תומו.
.22.2

תקן אבטחה מודרני מכתיב התייחסות בשתי רמות :רמת האפיון ורמת

הבדיקות הנדרשות כדי לוודא עמידה באפיון .ברמה הראשונה ,התקן מכתיב
אפיון של תצורת המערכת כגון תקן חומרה ,אבטחה פיזית ,מנגנוני בקרה ,הפרדת
מערכות וכדומה .ברמה השנייה התקן מכתיב בדיקות הכרחיות ,הכוללות בין
השאר ביצוע סקרי סיכונים וביצוע מבדקי חדירות .בנוסף ,כאשר מתגלים ליקויי
אבטחה ("פערים") ,התקן דורש את תיקונם בלוחות זמנים הנגזרים מחומרתם.
.22.3

ניתן להקביל את תקן האבטחה לאפיון מערך שמירה .ברמה הראשונה,

האפיון מגדיר את התצורה "על הנייר" :תקן בנייה של הגדר ,טווחי ביטחון ,תקני
כ"א ,סדרי שמירה וכדומה .ברמה השנייה ,האפיון דורש בחינה ע"י גורם מקצועי
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חיצוני (סקר סיכונים) ,וכן עריכת ביקורות פתע (מבדקי חדירות) .בנוסף ,האפיון
דורש כי אם מתגלה פרצה בגדר ,היא תטופל מיידית.
.22.4

דרישות האבטחה של רא"ם ונהלי תמ"ר (תורה ומתודולוגיה רוחבית)

מתחלקות גם הן לאפיון ולבדיקות .כדי שהמערך הביומטרי יעמוד בדרישות
צריכה רא"ם לספק אישור כפול :ראשית ,אישור כי התצורה (המתוכננת) של
המערכת מסוגלת לספק את רמת האבטחה הנדרשת .שנית ,אישור כי המערך
עצמו נבדק ונמצא בטוח לאחר עריכת סקר סיכונים ולאחר שעמד במבדקי
חדירות מקצועיים.
.22.5

סקרי הסיכונים ומבדקי החדירות אמורים היו להתבצע במלואם לפני

תחילת הפיילוט אך לא הושלמו במועד .עובדה זאת הודגשה במכתב רמו"ט מיום
"( 30.06.2013מענה לבקשה לקיום חובת ההיוועצות בהתאם לתקנות מרשם
האוכלוסין") ,בהתייחס למערכת הביומטרית עצמה:
נמסר לנו […] כי רא"ם יבצעו ביקורת לבחינת
תשתיות חומרה ,תוכנה ותשתיות תקשורת אשר תחל
ב ,9/7/2013-וכן יבוצעו תרגיל תקיפה על
המערכת;  ...אך נאסר על הרשות להעביר לעיוננו את
ממצאי הבדיקות שנערכו.
מכתב רמו"ט על קיום חובת ההוועצות מיום  30.06.2013מצורף ומסומן
ע18/
.22.6

על אף האמור ,בחלוף חצי שנה ,הודתה הרשות לניהול המאגר הביומטרי

בדוח התקופתי למחצית השנייה של שנת ( 2013סעיף ( 4.12סקרי סיכונים
ומבדקי חדירות)) ,שטרם בוצעו סקרי סיכונים ,ורק:
"בהתאם ללשון הצו עומדת רשות האוכלוסין בהנחיות
הרשות הממלכתית לאבטחת מידע ,התקבלו מלוא
האישורים להתחיל בתקופת המבחן והניסוי מבוצע על
פי הנהלים הקיימים .כמו כן ,בהתאם ללשון הצו
והפרוטוקול ,בימים אלו נשלמות ההכנות ברשות
האוכלוסין לביצוע סקר סיכונים ומבדקי חדירה
בלתי תלויים.
.22.0

האמור בתחילת הפסקה אינו מתיישב עם סופה .רא"ם דורשת ביצוע

סקר סיכונים ומבדקי חדירות כתנאי למתן אישור שהמערך נבחן ונמצא
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עומד ברמת האבטחה הנדרשת .לא די בהשלמת ההכנות לביצוע סקר
סיכונים ומבדקי חדירות אלא נדרש ביצועם בפועל ותיקון ליקויי האבטחה
המתגלים.
.22.1

הרשות לניהול המאגר הביומטרי הפרה את חובתה החוקית לוודא לפני

תחילת הפיילוט ולפני תחילת ההנפקה שכלל המערכים עומדים בתקני
האבטחה המחמירים .גם לאחר תחילת ההנפקה המערך הביומטרי לא עמד
בהצלחה בסקרי הסיכונים ובמבדקי החדירות .לא מדובר "רק" באי-עמידה
בלוחות זמנים אלא בסכנה ביטחונית מתמשכת .לא ברור כיצד טיפלה הרשות
לניהול המאגר הביומטרי בליקויים שהתגלו ,וכמה חודשים היה המאגר
הביומטרי חדיר לארגונים זרים ולא ברור האם נכון למועד כתיבת שורות
אלה המערך הביומטרי מאובטח .עריכת המבדקים החוזרים והמבדקים החוזרים
הנוספים המוזכרת בפרק  8.10בדוח המסכם רומזת כי במבדקים המוקדמים
התגלו כשלים מהותיים שעצם קיומם הוסתר מהציבור.
.22.9

על ממצאי דוח הביקורת המיוחד הוטל חיסיון אך מתגובת הרשות לניהול

המאגר הביומטרי למבקר המדינה עולה ספק אם אכן עברה בהצלחה מלאה את
מבדקי החדירות ואת סקרי הסיכונים .להבדיל מהרשות לניהול המאגר הביומטרי,
רשות האוכלוסין וההגירה מודה שליקויים שונים התגלו במהלך הביקורות
ומציינת כי גיבשה תוכנית להפחתת חומרתם:
"ביצוע מבדקי אבטחה וסקר סיכונים […] – כמתחייב בצו ובפרוטוקול
תקופת המבחן ,קיימה רשות האוכלוסין קיימה במהלך תקופה זו שני מבדקי
אבטחה וביצעה בנוסף סקר סיכונים על ידי גוף חיצוני לרשות ,שעיסוקו
המרכזי באבטחת מידע ומבדקי אבטחה ]…[ .בעקבות ממצאי מבדקי
האבטחה וסקר הסיכונים שבוצעו ,נכתבה תוכנית להפחתת סיכונים אותה
הרשות מיישמת בימים אלו( ”.דוח מסכם רשות האוכלוסין וההגירה ,פרק
 9.10.1סעיף .)3
.22.17

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי ומסמך ההתייחסות מציגים

עמדות סותרות בשאלה עובדתית פשוטה ,האם נושא אבטחת המידע מופיע בחלק
המסווג של דוח מבקר המדינה .בעוד שראש הרשות אמר כי המבקר "לא נדרש
לסוגיית אבטחת המידע במאגר ולא נגע בה" ,מציין מסמך ההתייחסות (פרק
 )2.2.6שאבטחת המידע מופיעה בדוח "כהמלצה".
.22.11

בהמשך אותו פרק צוין בנוגע לסקרי הסיכונים ומבדקי החדירות:
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עוד לפני תחילת תקופת המבחן בוצעו ברשות לניהול
המאגר הביומטרי מגוון סקרי אבטחה ,ביקורות וסקרי
סיכונים על ידי גורמי הביטחון האמונים על הנושא וכן
על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים שעברו סיווג
ביטחוני לרמה הנדרשת .כל הסקרים והמבדקים
הסתיימו בהצלחה מרובה ובציונים גבוהים .כל ממצאי
הסקרים ,ככל שהיו כאלה ,נבדקו וטופלו.
.22.12
דצמבר  2014בוצעו מבדקי חדירה נוספים וסקר סיכונים על ידי
גורמי הביטחון הרלוונטיים ,אותם עברה הרשות בהצלחה רבה .כך
מעידים מנהלי החטיבה לסיכול איומי הסייבר ,לא רק אנשי הרשות
לניהול המאגר הביומטרי( .מסמך התייחסויות ,פרק .)6.2.2
.22.13
מה הכוונה "כל ממצאי הסקרים ,ככל שהיו כאלה ,נבדקו וטופלו"?
או שהיו ממצאים או שלא היו ממצאים .אם נתעלם מההתחכמות
המילולית ,התשובה היא שאכן היו ממצאים ורמת חומרתם לא
ידועה .לדברי הרשות לניהול המאגר הביומטרי ולדברי נציג רא"ם,
הממצאים טופלו לאורך הזמן וכיום המערכת עומדת בתקנים
הנדרשים .דא עקא ,שנוכח הלשון הכפולה והצגת הדברים החלקית
בה נקטו לאורך השנים ,ספק אם ניתן לקבל את דבריהם גם בעניין
זה בבחינת כזה ראה וקדש .אולם גם אם מקבלים את הצהרות
הרשות כלשונן ,ואף אם כיום המערכת הביומטרית עומדת
בדרישות האבטחה ,הדבר אינו נוגע לסעיף 10א(א) לצו אשר
מתייחס למועד תחילת ההנפקה ,לא למועד סיום תקופת המבחן
השנייה.

.23

אי-מינויו של ממונה אבטחת מידע ברשות הביומטריות

.23.1מפברואר ועד ספטמבר  ,2014לא כיהן ברשות לניהול המאגר הביומטרי ממונה
אבטחת מידע .ממצא זה הדאיג את הועדה המשותפת כעולה מסעיף  2.4לדוח
המעקב.
.23.2

נסיבות התפטרותו של ממונה אבטחת המידע לוטות בערפל .ניתן לשער

כי ישנו קשר בין ההתפטרות לליקויי אבטחת המידע והסיכונים שהתגלו; בייחוד
לאור הזמן הרב בו לא הצליחה הרשות לגייס מחליף.
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מינוי ממונה אבטחת מידע הוא חובה חקוקה לפי סעיף 17ב(א)( )2לחוק

.23.3

הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-לפי סעיף (2א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ"ח ,1998-לפי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע
ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) ,התשמ"ו ,1986-לפי החוק
הביומטרי ,ולפי כל נהלי האבטחה הממשלתיים וכל תקני האבטחה הרלוונטיים.
ביום  14.06.2014פנתה התנועה לזכויות דיגיטליות אל רמו"ט ,בדרישה

.23.4

שתשתמש בסמכותה לפי סעיף  10לחוק הגנת הפרטיות ,ותקבע כי הרשות לניהול
המאגר הביומטרי הפרה את חוק הגנת הפרטיות לעניין מינוי ממונה אבטחת
מידע.
“ביום  ,04.05.2014קיבלה מרשתי מכתב ממר יוגב שמני,
מנמ"ר רשות האוכלוסין וההגירה ,ממנו עולה כי נכון למאי ,2014
טרם מונה לרשות הביומטרית ממונה אבטחת מידע.
לאחרונה ,נודע למרשתי כי נכון ליוני  ,2014לא מונה ממונה
אבטחת מידע ברשות הביומטרית וזו עדיין מחפשת אדם אשר
יאייש את התפקיד”.
העתק פניית התנועה לזכויות דיגיטליות מיום  14.06.2014מצורף ומסומן ע19/
.23.5

הרשות לניהול המאגר הביומטרי טוענת בפרק  6.2.3למסמך

ההתיחסויות שפעולתה במשרד למעלה מחצי שנה ללא ממונה על אבטחת מידע
הייתה מקובלת ותקינה בשל תהליכי הגיוס המורכבים .ואולם לרוב ממונה עוזב
את תפקידו רק לאחר שממונה לו מחליף ולאחר חפיפה מתאימה.
.23.6

בנוסף טענה כי בתקופה בה לא פעל ממונה אבטחת מידע ,נוהל התחום

על ידי ראש הרשות ,הממונה על הפרטיות וצוות אבטחת המידע שהמשיך לפעול
כשגרה .בהקשר זה ,חיוני לציין כי בהתאם לסעיף (2ג)( )1לחוק להסדרת הביטחון
בגופים ציבוריים ,התשנ"ח ,1998-ראש הרשות אינו יכול לכהן בתפקיד ממונה
אבטחת מידע אלא אם קיבל אישור מהשב"כ .הסיבה לכך היא שממונה אבטחת
מידע צריך להיות עצמאי כך שתפקודו ,כמי שמעלה כשלים ומציג בעיות ,לא
יוגבל משיקולים מערכתיים או כפיפות מנהלית (לעומת מנהל רשות שנדרש לאזן
מכלול שיקולים מערכתיים).
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 .24ניהול הרשות לניהול המאגר הביומטרי על ידי ממלא
מקום זמני
“עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה שלא ימלאו תפקיד מלבד תפקידם ברשות" (חוק
המאגר הביומטרי)
.24.1

כאמור ,על פי סעיף (11ב) לחוק על השר למלא ראש לרשות לניהול

המאגר הביומטרי אשר יכהן בתפקיד זה ובתפקיד זה בלבד .בתאריך 09.06.2011
מונה לתפקיד מר גון קמני ,בעברו מנהל אבטחת המידע של חברת כרטיסי
האשראי "לאומי קארד" .מר קמני כיהן בתפקידו עד ליום  06.09.2016ובחלקים
מהתקופה כיהן במקביל כממונה על אבטחת המידע במאגר.
.24.2

ביום  06.09.2016הודיע במפתיע מר קמני כי יחדל מלכהן בתפקידו

בקרוב ,וסיים את כהונתו .מאז ,ובפועל עד היום ,הרשות מתנהלת ללא ראש
רשות כדין אלא תחת ממלא מקום זמני אשר אינו עובד בתפקיד זה במשרה מלאה,
מר אבי חליבה.
.24.3

כמובן גם הוראות סעיף  ,29המטילות סנקציות עונשיות על ראש הרשות

במקרים של אירועי אבטחת מידע ,לא חלות על ממלא המקום הזמני.
.24.4

בכך יש כשל נוסף בהתנהלות הרשות ,אשר מעיד על כך שהרשות אינה

מתנהלת בצורה תקינה.

.25

היעדר רישום המאגר אצל רשם מאגרי המידע

“תאריך רישום המאגר 7 :מאי ( ”2015פנקס מאגרי המידע)
 .25.1כשלים דומים התגלו בעניין רישום המאגר הביומטרי אצל רשם מאגרי המידע.
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת הפרטיות בעל מאגר מידע חייב ברישומו.
.25.2

המאגר הביומטרי החל לפעול ולאגור מידע על אזרחי ישראל ביום  1יולי

.2013
.25.3

פלוני פנה בתחילת שנת  2015לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים

בבקשה לעיין בפרטי הרישום של המאגרים שנרשמו על ידי הרשות לניהול המאגר
הביומטרי .לאחר מספר תזכורות קיבל את פרטי הרישום של המאגר הביומטרי,
מהם למד שהמאגר נרשם רק ביום  ,07.05.2015מספר חודשים לאחר פנייתו
המקורית .במלים אחרות ,הרשות לניהול המאגר הביומטרי הפרה שנים את חוק
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הגנת הפרטיות לעניין רישום מאגרי מידע ,והרישום בפועל בוצע ככל הנראה רק
בעקבות פנייה של מאן דהוא.
התנועה לזכויות דיגיטליות פנתה בתלונה לשר הפנים וליועץ המשפטי

.25.4

לממשלה בנוגע לאי-רישום המאגר במועד ופרטי רישום שגויים שנמסרו לרשם
מאגרי המידע:
הרשות לניהול המאגר הביומטרי רשמה את מאגר המידע ,המכיל
את טביעות אצבעות אזרחי מדינת ישראל וצילומי הפנים אך ביום
 7במאי  ,2015כשנתיים לאחר תחילת הניסוי והקמת המאגר
בפועל .רישום זה בוצע רק לאחר פנייתו הראשונה של [פלוני].
…
מעבר לכך ,הרי שבהתחשב בסעיף 23ד(ג) לחוק הגנת הפרטיות,
הרי שמשטרת ישראל ,המשטרה הצבאית שירות הבטחון הכללי,
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,ומשרד הפנים ,אשר כולן
זכאיות לקבל מידע מהמאגר בהתחשב בהוראות חוק הכללת
אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע ,התש"ע ,2009-כולם יחדיו היו צריכים להיות
רשומים בפרטי הרישום של המאגר המצויים בידי רשם מאגרי
המידע.
גם כאן ,הפרה שוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי את הוראות
סעיף (31א)( )2לחוק הגנת הפרטיות ,כאשר מסרה פרטים לא
נכונים בבקשה לרישום מאגר מידע ,וסעיף (31א)( )8כאשר
מסרה מידע בניגוד לסעיפים 23ב עד 23ה.
פניית התנועה לזכויות דיגיטליות (בהשחרת פרטי פלוני) מצורפת ומסומנת
ע20/
.25.5

ניתן לראות כי ה"מחזיקים" במאגר ,כהגדרתו ,לא רשומים בפנקס; כי המאגר
רשום על שם משרד הפנים ולא על שם הרשות לניהול המאגר הביומטרי (שהיא רשות
נפרדת) וכי לא מפורט מיהו מנהל אבטחת המידע במאגר .כיצד קיבל המאגר את כל
האישורים ,לרבות האישור להחל בפעילות ,בטרם נרשם בפנקס מאגרי המידע? למדינה
הפתרונים.
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.21

הטיעון המשפטי

.27

פתח דבר

.20.1נוכח ההיסטוריה החקיקתית של החוק נשוא עתירה זו; נוכח ניגוד האינטרסים
המובנה בפעילות הרשות לניהול המאגר הביומטרי; נוכח אי קיום הוראות החוק
בדבר הפיקוח והבחינה בתקופת הפיילוט; נוכח הנחת המבוקש בפיילוט; נוכח
הפער בין מטרתו המוצהרת של החוק לאופנים בו מבקשים לעשות בו שימוש;
נוכח אי פרסום מסקנות שר הפנים כמתחייב ונוכח פערי המידע והסתירות בדיווחי
רשות האוכלוסין וההגירה והרשות לניהול המאגר הביומטרי הכל כמפורט בחלק
העובדתי בעתירה ,ברי כי חזקת תקינות מינהל נשללה ,והמשיבים מחוייבים
בהנחת תשתית עובדתית מלאה שתרים את נטל השכנוע.
.20.2

מאותו טעם אין להחיל על המשיבים בענייננו את חזקת החוקתית ,ויש

לחייבם להניח תשתית עובדתית שיש בכוחה להצדיק את הפגיעה בזכויות היסוד.
(ראו :אהרן ברק ,מידתיות במשפט (נבו ,תשע"א) ,541 ,ו .)545-נטל ההוכחה
שמוטל על המשיבים בענייננו כבד במיוחד היות והיוזמה להקים מאגר ביומטרי
נשענה ברובה על הנחות ועל השערות ולא על תשתית עובדתית ,ודאי לא תשתית
עובדתית מהימנה.
.20.3

.28

מכאן נפנה לבחינת החוק והמאגר הביומטרי בראיה חוקתית.

שלבי הבחינה החוקתית

.21.1

הבחינה החוקתית במשפט הישראלי מתחלקת לשלושה שלבים מרכזיים

(ראו ,למשל ,ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי,
פ"ד מט( ;221 )4בג"ץ לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר ,פ"ד
נא(( 367 )4להלן" :פרשת מנהלי ההשקעות"); בג"ץ  1661/05המועצה
האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל ,פ"ד ( )2005( ,481 )2ובג"ץ 6427/02
התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת( ,פורסם בנבו( )11.5.2006 ,להלן:
"פרשת חוק טל").
.21.2

בשלב הראשון מוטל על הטוען לאי חוקתיות החוק להראות כי החוק

פוגע בזכות מוגנת המעוגנת בחוקי היסוד .כעולה מהפירוט העובדתי לעיל וכפי
שיציגו העותרים להלן ,המאגר והחוק פוגעים בזכות המוגנת לפרטיות ,וכן
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באנונימיות ובחירות העולים כדי פגיעה בכבוד האדם ,וכל זאת הן כעניין תוצאתי
והן כפגיעה עצמאית.
.21.3

לאחר שהעותרים יראו את הפגיעה בזכות המוגנת ,יעבור נטל השכנוע

למשיבים להראות כי הפגיעה עומדת במבחני פסקת ההגבלה בחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו( .אהרן ברק ,פרשנות במשפט ,כרך שלישי –פרשנות חוקתית
( ,)1994בעמ'  ,478-479וכן בנק המזרחי ,בעמ'  .)578ככל שהמשיב לא עומד
בנטל זה ,ולשיטת העותרים בנסיבות העניין הוא אינו יכול לעמוד ,ימשיך בית
המשפט הנכבד לשלב השלישי ויקבע את הסעד המתאים לאור אי החוקתיות.

 .29המאגר פוגע בזכות לפרטיות ,בכבוד האדם וחירותו
ובדמוקרטיה
“המידע הביומטרי הוא 'חד ערכי' במובן שאינו ניתן 'להחלפה' על ידי בעליו מכך שהמאגר
מכיל את המידע הביומטרי הגולמי ולא רק את התבניות הביומטריות ,ולכן חשיפתו עלולה
לגרום לתושב נזק בלתי הפיך" (הצעת החוק ,דברי הסבר)
.29.1

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.

היא "מהחשובות שבזכויות האדם" (בג"צ  650/04פלונית נ' בית הדין הרבני
הגדול ( ))2006ומהווה תנאי הכרחי לאוטונומיה אישית ולכבוד .הפרטיות

"מעצבת את יחסי הכוחות בין האזרח לבין השלטון ,בין היחיד לבין תאגידים
גדולים ,ובין אדם לבין חברו .היא מהווה תנאי מקדמי להתפתחותה של חברה
חופשית ודמוקרטית :ללא פרטיות אין חופש ביטוי ,חופש דת או חירות תנועה.
לא בכדי ,נוהגים שלטונות טוטליטריים רבים להתמקד בפגיעה בזכותם של
אזרחיהם לפרטיות" (טנא .)5 ,במלים פשוטות ,אדם ללא פרטיות מאבד את
חירותו (ראו :מיכאל בירנהק" ,שליטה והסכמה :הבסיס העיוני של הזכות
לפרטיות" ,משפט וממשל יא.))2007( 9 ,
.29.2

הוויכוח הסוער בכנסת ובציבור בסוגית המאגר התמקד באפשרות

שהמאגר ייפול בידי גורמים זרים :טרוריסטיים ,פליליים ואחרים .אכן ,קשה
להתכחש לחומרת הנזק הבלתי הפיך (כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק),
שייגרם כתוצאה מפריצת המאגר .בהמשך נתייחס להיבט זה אך ראשית נתייחס
לפגיעות חמורות לא פחות בפרטיות ובזכויות יסוד נוספות.
.29.3

נתונים ביומטריים הם "ענייניו הפרטיים של אדם" מן המעלה

הראשונה ברגישותם ובמידת הפלישה לצנעת הפרט .הם "אוצרים בחובם מידע
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רגיש בדבר זהותו של האדם ומאפייניו ,ובכוחם לקשור את האדם למקומות בהם
נכח או למעשים בהם נטל חלק( ".ע"פ  4988/08איתן פרחי נ' מדינת ישראל
( )2011כב' השופט לוי ,בפסקה  .)17משכך ,כל נטילה של אמצעי זיהוי
ביומטריים כרוכה בפגיעה בזכות האדם לפרטיות ובזכותו לאוטונומיה גופנית.
"כפייה לתת טביעות אצבע פוגעת בכבוד האדם( ".אהרן ברק ,פרשנות במשפט
 פרשנות חוקתית (תשנ"ד).)433 ,.29.4

“טביעת אצבע היא מידע פרטי-אישי של אדם ,ומסירתה לאחר

פוגעת ,כבר בעצם המסירה ,בפרטיות ובאוטונומיה של המוסר .פגיעה נוספת
ונפרדת בפרטיות ובאוטונומיה נגרמת כתוצאה מהסיכון הכבד לשימוש לרעה
בטביעת האצבע או לשימוש בה שלא למטרה שלשמה נמסרה" (עסק 7541-04-
 14הסתדרות העובדים החדשה נ’ עיריית קלנסווה ,ניתן ביום .)15.03.2017
.29.5

כבר בעצם המסירה נפגעת הפרטיות ,על פי בית הדין.

.29.6

"ככל שגדל היקף השימוש בביומטריה למטרות זיהוי ,מצטמצמת זהותו

של אדם לאוסף של נתונים ביומטריים; גופו נתפס כחפץ שמידותיו נמדדות,
נאגרות ומשמשות את רשויות השלטון למטרות שאינן תמיד נהירות לו… תפיסתו
של הגוף כחפץ ,כאובייקט ,מהווה כשלעצמה פגיעה בפרטיות … אכן ,כבר במאה
ה 18-הזהיר הפילוסוף הגרמני הדגול עמנואל קאנט מפני הפיכתו של אדם
לאובייקט ושימוש בו כאמצעי להבדיל מתכלית בפני עצמו" (טנא ,ע' .)5
.29.0

זו גם עמדת המשיבים" :נטילת טביעה של כל חלק מהגוף" מוגדרת בחוק

כ"חיפוש" וכ"פגיעה בפרטיותו של אדם ובצנעת הפרט שלו ,שהן זכויות מוגנות
בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו" (סעיף  1לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) ,תשנ"ו ;1996-ודברי ההסבר להצעת
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) התשנ"ה)1995-
(ה"ח תשנ"ה מס' .)211 ,210 ,2.1.1995 2344
.29.1

זו הסיבה בעטיה נזקקה המדינה לחוק מיוחד שיתיר ניהול מאגר של

אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי לצרכים משטרתיים .חוק שיאזן בין אינטרסים
ציבוריים לבין "הרצון למנוע פגיעה בפרטיותו של אדם במידה העולה הנדרש"
[(דברי ההסבר להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף
החשוד) (תיקון) (נטילת אמצעי זיהוי) ,התשס"ד( )2004-ה"ח הממשלה תשס"ד
מס'  ;)547 ,536 115ולגבי מאגר של תמונות "ביומטריות" (ראו :הצ"ח מרשם
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האוכלוסין (תיקון מס'  )10התשס"ז( .)2006-הצ"ח ממשלה מס' 276
 25.12.2006עמוד .])217
.29.9

הביומטריה עשויה להתברר כסופה של הפרטיות כפי שהכרנו עד כה:

"מצד אחד התרחקות של השלטון מהאזרח הפרטי ומיכון של היחס אליו ,יחס
שיחייב מעתה תיווך של המערכות הביומטריות האוטומטיות .ומן הצד האחר,
צמצום המרחק בין בעל השררה ובין גופו הפרטי של האזרח לכדי לא יותר
מלחיצת כפתור( ".ניצן ליבוביץ ואבנר פינצ'וק "מדינת ישראל והחוק הביומטרי"
(להלן" :ליבוביץ ופינצ'וק") ,אתר המכון לדמוקרטיה (.))2009
.29.17

ריכוז ושליטה של המדינה במידע הביומטרי של כל תושביה משכלל

ומעצים את מנגנון השליטה של מרשם האוכלוסין .חוק מרשם האוכלוסין,
התשכ"ה ,1965-וחיובו של כל תושב להחזיק תעודת זהות ולהזדהות באמצעותה,
פוגעים בזכות לפרטיות .ייתכן שמדובר בפגיעה מידתית אך יש לזכור את נקודת
המוצא :החיוב להחזיק תעודה מזהה ולהזדהות מהווה פגיעה בזכות יסוד.
.29.11

מפקד אוכלוסין והטבעת מספר זיהוי על כל חבר בחברה האזרחית

חודרים למרחב הפרטי שלו ,ובנוסף פוגעים בזכות לאנונימיות ,שהיא חלק
"מהגרעין הקשה" של הזכות לפרטיות ( Ruth Gavizon "Privacy and the

) .)Limits of Law", 89 YALE L.J. 421 (1980הזכות לאנונימיות "מקנה לאדם
שליטה על מידע אודותיו ומונעת 'נעיצת מבט' לצנעת חייו" (רע"א 4447/07
רמי מור נ' ברק אי.טי.סי .בע"מ ( )2010כב' השופט ריבלין ,פסקה  .)13חיוב

חוקי למסור מידע פוגע בפרטיות במידע של האדם ובכך "מפקיעים בפועל את
שליטתו של האדם במידע על אודותיו( ".בירנהק.)243 ,
.29.12

כבר היום משמש המידע הביומטרי כמפתח למידע אישי רב ,והיקף

השימוש צפוי להתרחב בעתיד .חלה עליו ,מקל וחומר ,קביעת בית המשפט
העליון כי מספר הזהות אינו רצף ספרות חסר משמעות אלא נתון שניתן ללמוד

ממנו מידע ופרטים "במגוון תחומים עד כי נוצרת זהות בין האדם לבין מספר
הזהות שמאחוריו .שליטה של אחר במידע מעין זה ,לא כל שכן הצלבתו עם מקור
מידע נוסף… וקבלת החלטות בהסתמך על מידע זה ,פוגעים בפרטיות( ".בג"צ
 6824/07ד"ר עדאל מנאע נ' רשות המיסים ( )2010כב' השופט פוגלמן ,בפסקה
.)37
.29.13

את הפגיעה בפרטיות יש לבחון לא רק בהיבט של רגישות פרטי המידע

שהמדינה מאלצת את אזרחיה למסור ,אלא בשילוב פרטי המידע ומאגרי המידע
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שבידה .מאגרי מידע הם משאב של כוח ושליטה ולכן השאלה איננה רק אם
המדינה תצליח לשמור על משאב זה מפני גורמים חיצוניים אלא גם השאלה
החשובה לא פחות ,מי ישמור על השומרים .בעידן המידע בו אנו חיים חיוני

להגן על הפרטיות "מפני כוחה העודף של המדינה ,שתרכז בידיה מידע רב לגבי
אזרחים ותושבים…" (בג"צ  8070/98האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים,
פ"ד נ"ח (.))2004( 856 ,842 )4
.29.14

ואכן ,המהפכה הדיגיטלית מאפשרת לצבור בקלות מידע אישי עצום

ולתכנן מערכות טכנולוגיות שיעַּבדו אותו .אִחזור מאגרי מידע והצלבתם מוסיפים
למידע קיים משמעויות נוספות ,ומעמיקים את הפלישה לפרטיותם של מושאי

המידע" .גם מידע טריוויאלי יכול להצטרף ולהרכיב את דמותנו… השאלה אינה
אם יצורף הפריט הבודד לפריטים אחרים אלא תוך כמה זמן ייעשה הצירוף"
(בירנהק ,עמ'  ;223ראו גםDaniel J. Solove, "Access and Aggregation: :
Public Records, Privacy, and the Constitution" 86 MINN. L. R. 1137, 1180
)(2002)( http://ssrn.com/abstract=283924
.29.15

זיהוי מגדיל את כוחה של המדינה על חשבון הפרט ,מאפשר לה להפלות

קבוצות לרעה ובמקרים הקשים אפילו לייחדן לטיפול אכזרי ואלים .בהקשר זה
מזכיר ד"ר טנא את השימוש שעשתה גרמניה הנאצית במאגרי המידע של י.ב.מ.
לצורך זיהוי ואיסוף היהודים במדינות אירופה הכבושות (טנא ,עמ'  10ה"ש ,)37
וכפי שצוין לעיל ,החשש מפני ריכוז סמכויות וכוח הביא את גרמניה לנקוט
במדיניות של ביזור.
.29.16

מדוע מסרבים המשיבים ללמוד מההיסטוריה? אין צורך להרחיק לדוגמא

הגרמנית כדי לדעת שהדמוקרטיה ,כמו הנאורות ,אינה מתקדמת בנתיב ליניארי
אלא יודעת עליות ומורדות .אכן ,דמוקרטיה אינה חייבת להימנע מכל פעולה
שעלולה לשרת בעתיד משטר אפל אך עם זאת ,כשם שהיא מכינה עצמה לשעת
חירום ביטחונית ,לא פעם במחיר פגיעה בזכויות אדם ,נדרש שתשקול היתכנות
של שעת חירום משטרית.
.29.10

חשוב מכך :פגיעתם הרעה של מנגנוני הפיקוח והשליטה אינה מתרחשת

רק בזמני משבר .היא מתרחשת בהווה ומרופפת את אושיות הדמוקרטיה.
ריכוז הולך וגדל של מידע אישי בידי המדינה מחולל שינוי ביחסי העוצמה בין
המדינה לבין תושביה וסותרות את החוזה החברתי .חירויות היסוד נפגעות שעה
שסכנות ,אמיתיות או מדומות ,משמשות את הריבון כתירוץ לריכוז עוצמה חסרת
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 עוצמה שמקנה לו מרחב תמרון גדול מדי בטיפול במגוון עצום של.תקדים
:עניינים
"What is worrisome - as is the case of the blackmailer
or of the thief who steals our identities to go a
shopping spree - is that when the government gathers
information

it

was

previously

prohibited

from

gathering, or gathers it in previously unacceptable
ways, a

significant reallocation occurs in the

respective power of state and of individuals to control
our own lives. What is involved when government
increases its power may not be the commission of a
crime or the pursuit of economic advantage; rather,
what happens is that there is a rewriting of the
fundamental social contract that hitherto defined the
relationship between the state and the individual
citizen." (Diane Leenheer Zimmerman "Exactly Why is
the Crowd Naked? Are We Strippers or Were We
Robbed?" Criminal Justice Ethics, Vol. 24, pp. 47-52,
2005).
כוחה הממשטר של "חברת המעקב" אינו מבוסס רק על מעקב ממשי

.29.11

אלא גם על כך שהפרט יודע שהמדינה שולטת במידע האישי שלו ויכולה לעקוב
 די בהכרה זו כדי לגרום לנעקבים לדכא את.אחריו בכל עת שתחפוץ בכך
' היטיבה לתאר זאת פרופ.התנהגותם ולחיות בחשש מתמיד מפני העין הבוחנת
:רות גביזון כבר בתחילתה של המהפכה הדיגיטלית
"מאגרי המידע יוצרים פוטנציאל גדול לפגיעה בפרטיות… אבל
 שגם הוא מרכזי בהגנה על,במאגרי מידע יש היבט נוסף
 והוא שמאגרי מידע תורמים לתחושה של האדם שהוא,הפרטיות
מאבד באיזשהו מקום את השליטה בכל מיני היבטים חשובים של
,חייו… יש מאגרי מידע מהסוג של "בנק מידע" – זאת אומרת
…ריכוז גדול מאוד של מידע… הסכנה במאגר כזה איננה רק
 אחת מהסכנות במאגרים שכאלה היא.החשש לשימוש לרעה
 כל אחד מהאנשים – הוא,הידיעה שאתה – כל אחד מאיתנו
,’ ______ בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח/ 17 בג"ץ
.111  מתוך94 ’עמ

מספר ,הוא פרופיל ,שכל אחד יכול להפעיל כפתור ולקבל אותו.
הפגיעה הזאת היא פגיעה של כבוד .הפגיעה הזאת היא פגיעה
של אובדן שליטה .הפגיעה הזאת היא פגיעה של היחס בין הפרט
ופרטים אחרים לבין הממשלה או מחזיק המאגר; היא פגיעה
שאינה מתמצית בחשש משימוש לרעה( ".רות גביזון "הזכות
לפרטיות ולכבוד" בתוך זכויות אדם בישראל – קובץ מאמרים
לזכרו של חמן שלח ( 69 ,61התשמ"ח)).
.29.19

שליטה במידע אישי של אדם שקולה לשליטה בו עצמו .משוואה זו

הופכת מוחשית מתמיד כשהמדינה מבקשת לאחוז במידע של הגוף האנושי.
ארסנל של נתונים ביומטריים משבש את יחסי הכוח בין המדינה לתושביה וחותר

תחת האמנה החברתית שביסודם" :ההנחה ולפיה לממשלה הזכות לחדור אל חייו
הפרטיים של האזרח ,ובמקרים רבים אף לגופו או למידע על גופו ,חושפת פן
כוחני ואלים של המדינה ושל שליטיה .במקרה זה ה'דמוקרטיה' נעשית סיסמה
ריקה מתוכן( ".ליבוביץ ופינצ'וק).
.29.27

לא מיותר לצין שפרט לפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות ,תוצאות קיום

מאגר כאמור ובעיקר שינוי מאזן הכוחות בין המדינה לבין הפרט ,פוגעות גם
בזכות לכבוד העומדת בבסיס המשטר החוקתי הישראלי .כדברי כב' הנשיא ברק

(כתוארו דאז)" :אין הוא אך תכנית פעולה או מטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני
רשויות השלטון .כבוד האדם בחוק היסוד קובע מציאות נורמטיבית חדשה"
(פרשת חוק טל בפסקה  .)31אכן ,מיום שכונן חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,אין

עוד ספק כי "כבוד האדם מוליד זכויות וחובות ,קובע סמכויות וכוחות ומשפיע
על פרשנותו של כל דבר חקיקה .כבוד האדם בישראל אינה מטאפורה .זו מציאות
נורמטיבית ,ממנה מתבקשות מסקנות אופרטיביות" (ע"א  294/91חברה קדישא
גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום ,פ"ד מו(.))1992( 524 ,464 )2

 .37החמרת הפגיעה בפרטיות :דליפת המאגר ,שימושים שניוניים וניצול
לרעה
.37.1

במהלך הדיון הציבורי והפרלמנטרי חזרו נציגי הממשלה שוב ושוב על

הטענה כאילו פגיעתו של המאגר בזכות לפרטיות מתמצה בנזק הבלתי הפיך
שיגרם כתוצאה מדליפתו .בהתאם לכך ,טענו ,מדובר רק ב"חשש" מפגיעה
עתידית בזכויות אדם .נראה שבכך כיוונו נציגי הממשלה לאמירת אגב בפרשת
הפרטת בתי הסוהר ,לפיה ספק אם פגיעה עתידית או פוטנציאל פגיעה בזכויות
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אדם "די בה כדי להקים בסיס חוקתי לפסילת חקיקה ראשית של הכנסת" (בג"צ
 2605/05המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר ( )2009כב' הנשיאה
ביניש; פיסקה .)19
.37.2

אולם ,בחינה מעמיקה של ההלכה שנפסקה באותו עניין מלמדת

שהמשיבים אינם יכולים להסתמך עליה בעניין שלפנינו .ראשית ,משום שבפרשת
בתי הסוהר נפסלה ההפרטה גם כעניין דאונטולוגי .שנית ,כי בניגוד לעניננו,
בפרשת בתי הסוהר לא היה ברור מה הפגיעה בזכות שתגרם כתוצאה מההפרטה
בעוד שפגיעתו של המאגר ברורה ,ידועה וכמעט-ודאית .נפרט.
.37.3

יש לפסול את החוק בשל הפרת החוזה בין הציבור למדינה (הגישה

הדאונטולוגית) :בתמצית ,גישה דאונטולגית היא גישה לפיה יש דברים שהם
נכונים כשלעצמם ,ובמונחים משפטיים :ההכרה בכך שיש זכויות שהן מעבר
לחישובים תוצאתיים .במשפט הישראלי ,התחום העיקרי בו מופיעה גישה זו היא
בסוגיות של זכויות אדם הנוגעות לליבת אנושיותו ומבטאות את מהותו הפנימית.
ומה נוגע לליבת האנושיות יותר מזכותו של אדם על דמות פניו ,על טביעות
אצבעותיו ,על גופו? בדומה לפסילת הפרטת בתי הסוהר ,גם כאן מבקשים
העותרים לפסול את החוק לא רק מסיבות תוצאתיות ,אלא גם בגלל הפרת החוזה
בין הציבור למדינה ,בכל הקשור לפרטיותו של אדם ולחירותו שלא להיות נעקב.
.37.4

יש לפסול את החוק בשל הפגיעה שתגרם כתוצאה מקיום המאגר:

להוציא מציצנות לשמה ,פגיעה בפרטיות משמשת לרוב "שער" לפגיעות במגוון
זכויות ואינטרסים .שימוש במידע הביומטרי למטרות זרות ,פליליות או
"חוקיות" ,בתוך המִנהל או מחוצה לו ,יביא לפגיעות חמורות בקניין ,בחירות,
באוטונומיה ,בשלוות הנפש ולעיתים אף בחיים עצמם .מעבר לפגיעות שתוארו,
הפגיעה בזכות לפרטיות שכרוכה בקיום המאגר נובעת מכך שמרגע הקמתו יוצר
המאגר מנגנון להתרחשות נזקים עתידיים חמורים ובלתי הפיכים.
.37.5

גם בפרשת הפרטת בתי הסוהר הלך בית המשפט הנכבד בדרך זו :נקבע

כי האמצעי ,אשר חושף את זכויות האסירים לפגיעה העתידית (הפקרת הזכות
לחירות ולכבוד לשיקולים כלכליים של גורם פרטי) מסב פגיעה "עצמאית" באותן
זכויות אפילו בהנחה שמבחינה עובדתית-אמפירית לא הוכח כי תתרחש פגיעה
נוספת (שם ,כב' הנשיאה ביניש ,בפסקה  .)30מיותר לציין שבענייננו ,לאור
הנסיון בעולם ובישראל ,ברור כי פגיעה כזו צפויה להתממש ונותר רק להמתין
ולראות מתי ,באיזה אופן ומה יהיה היקף הנפגעות והנפגעים.
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.37.6

כך היה גם כשבית המשפט הנכבד נדרש לפגיעה בפרטיות כתוצאה

מהנגשת מאגר המידע של מרשם האוכלוסין לגורמים פרטיים (בג"צ 8070/98
האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים ,פ"ד נ"ח (.))2004( 853 ,842 )4
המשיבים באותו עניין טענו כי השימוש בפועל בגישה מוגבל למקרים בהם אין
פגיעה בפרטיות וכי שימושים אחרים שיכלו גורמים פרטיים לעשות במאגר
בעתיד הם רק "פוטנציאל" לפגיעה .בית המשפט העליון דחה את הטענה וקבע
כי יש פגיעה בפרטיות שנוצרת מעצם העובדה שגוף פרטי מתחבר דרך קבע
למאגר מידע ממשלתי ,ולכן כפופה לתנאי פסקת ההגבלה.
.37.0

משפט ובתי המשפט שוקלים תמיד גם אירועים צפויים ברמה משתנה

של הסתברות .הם אינם מתעלמים מפגיעה ב"עקרונות החוקתיים של שיטתנו" גם
אם אלה נמצאים "רק" במורד מדרון חלקלק ואינם ודאיים (ראו :בג"צ 3799/02
עדאלה נ' אלוף פיקוד מרכז ( )2005כב' השופטת (כתוארה אז) ביניש בפסקה
" .)6מכפלת עוצמת הסיכון בהסתברותו מצביעה על תוחלת הסיכון" (בג"צ
 2007/11שני נ' המשרד להגנת הסביבה כב' המשנה לנשיאה ריבלין ,בפסקה 4
( ))2012ומהווה בסיס ליצירת זכויות וחובות משפטיות בהווה במשפט הציבורי
ובמשפט הפרטי .כך למשל ,נפסק כי ניתן להגביל את זכות הנאשם לעיין בחומר
החקירה בשל הסיכון הלא ודאי לפגיעה בלתי הפיכה בקורבן עבירות מין:
"הטכנולוגיה מגלה כל יום מחדש אפשרויות לחדור… למחשבים
הנושאים מידע מסווג ברשות המדינה… הותרת הוצאתם של
התצלומים הדיגיטאליים מכותלי המכון המשפטי יוצר סיכון –
אף אם אינו גבוה – שידלפו ושייעשה בהם שימוש שלא במסגרת
התיק דנא .שימוש כזה עלול לגרום לנזק ,אשר יהא בלתי
הפיך…" (בש"פ  6659/11מ"י נ' פלוני ( ;)2011ההדגשות
נוספו).
.37.1

עקרון הזהירות המונעת :בית המשפט הנכבד הכיר לאורך השנים

בעקרון הזהירות המונעת:
"נועד להתמודד עם הקושי שבפער בין הידע הקיים בזמן נתון,
לבין הנזק הפוטנציאלי האדיר והלא ודאי שעלול להיגרם
מפעילות כלשהי ,אם לא ינקטו לגביה אמצעי זהירות ראויים.
העיקרון מאפשר לרשות (המחוקקת או המבצעת) לנקוט בצעדים
שתכליתם מניעת הקטסטרופה ,וזאת כאשר נשקף איום
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משמעותי לנזק נרחב בלתי הפיך ,אפילו הוא בהסתברות נמוכה
וגם כאשר אין ודאות מדעית מוכחת שהנזק אכן יתממש".
(בג"צ  466/07ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ( )2011כב' השופט מלצר,
בפסקה  ;34ההדגשות נוספו).
.31.9

במקרה זה ידרש בית המשפט הנכבד להכריע מה מבין השניים הוא

נזק בלתי הפיך :דליפת כל הנתונים הביומטריים של תושבי ישראל שיאפשרו
לייחד אותם בקהל בכל מקום בעולם ולזייף את זהותם ,או מספר מועט של
מקרים בשנה בהם ייתכן כי אנשים מבצעים הונאה בהרכשה .בהתאם
להכרעה זו ידרש בית המשפט להכריע האם הזהירות המונעת צריכה לבוא
לידי ביטוי כדי להגן על תושבי ישראל או על השלטון.
.37.17

רציונאל לפיתוח עקרון הזהירות המונעת בתחומים כמו איכות הסביבה,

שימוש באנרגיה גרעינית או הנדסה גנטית יפה גם להתמודדות עם עידן המידע
הדיגיטלי ועם חברת המעקב .בפרט הוא נכון שעה שהמאגר הביומטרי יוצר איום
נרחב בלתי הפיך שהסתברותו כמעט ודאית .כך קבעה כב' השופטת פרוקצ'יה
בעניין הפרטת בתי הסוהר שכאשר פוטנציאל הפגיעה הוא מובנה ובעל עוצמה
כה גבוהה הוא "אינו מתיר עריכת ניסוי והסקת מסקנות בעקבותיו" (פיסקה .)51
דברים דומים הביע המלומד פרופ' מרדכי קרמניצר במסגרת "שולחן עגול"
שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה .הנ"ל תהה מדוע מדינת ישראל צריכה
למהר ולהקים מאגר ביומטרי .לשיטתו ,גם אם יש מדינות ששוקלות מהלך דומה,

"אני לא חושב שישראל צריכה להיות אור לגויים במבנה הכי קיצוני של הדבר
הזה… עדיף לנו במקרה הזה להסתכל על אחרים וללמוד משהו מהניסיון שלהם.
שאחרים יהיו המעבדה" ("שולחן עגול" בנושא המאגר הביומטרי ,וידאו באתר
המכון לדמוקרטיה ישראלית  ,20.1.10דקה  .)120נפנה בשנית לנסיון ההולנדי
שהסתיים בחיסול המאגר.
.37.11

בדברים לעיל הרימו העותרים את הנטל להוכיח כי החוק ,וקיום

המאגר מכוחו ,פוגעים בזכות החוקתית לפרטיות ,לכבוד ולחירות .כיוון
שכך ,על בית המשפט הנכבד להורות למשיבים כי מוטל עליהם הנטל להוכיח
כי הפגיעה נעשית בהתאם למבחנים שקובעת פיסקת ההגבלה בחוק היסוד.
למעלה מן הצורך ,למען הסדר הטוב ומבלי לגרוע מחובת המשיבים להרים
את הנטל ,יבהירו העותרים כי הפגיעה בזכויות אינה עומדת בתנאי פיסקת
ההגבלה.
בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  91מתוך .111

.31

בחינת תנאי פיסקת ההגבלה

 .31.1החוק ,והמאגר הביומטרי הקיים מכוחו ,פוגעים פגיעה שעוצמתה גבוהה בליבת
כבוד האדם :בפרטיות ,בכבוד ובחירות .משזה הוכח ,נבחן האם הפגיעה עולה
כדי פגיעה חוקתית .סעיף  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו קובע:
"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את
ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה
עולה על הנדרש ,או לפי כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".
 .31.2התנאים בפסקת ההגבלה מבטאים את האיזון בין זכויותיו החוקתיות של הפרט
לבין זכויות אחרות או אינטרסים ציבוריים העשויים להצדיק פגיעה בהם (ר'
לדוגמא בפרשת בתי הסוהר פסקה  44בפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש
(כתוארה דאז)).

.31.3

הפגיעה לתכלית שאינה ראויה:

 .31.3.1תכליתו של חוק הפוגע בזכויות מוגנות ראויה אם היא נועדה לקדם
מסגרת חברתית המכירה בזכויות האדם ובעליונותן (ר' כדוגמא פרשת חוק

טל בפיסקאות " .)50-53הסיבות והנסיבות אשר יצרו את הצורך בחקיקה
עשויות להצביע על התכלית שאותה ביקשו המחוקקים להשיג( ".אהרן ברק,
פרשנות תכליתית ,עמ' .)403-406
 .31.3.2מהי תכלית החוק ומה איננה תכליתו? סעיף  )1(1וסעיף )3(1לחוק,
לצד הנסיבות שנסקרו לעיל והאמור בפתח דברי ההסבר להצעת החוק,
מלמדים שהתכלית בענייננו היא יצירת מערך הנפקה אמין ובטוח של
מסמכי זיהוי ,ובאופן קונקרטי יותר :מניעת הרכשה כפולה תוך הגנה על
פרטיות תושבי ישראל .דא עקא ,שסעיף  )2(1בחוק מציין לכאורה תכלית
שעולה בקנה אחד עם תכליתו המעשית של המאגר הביומטרי ,והיא הרחבת
המידע המצוי בידי רשויות השלטון אודות תושבי ישראל ואזרחיה והרחבת

הפיקוח המשטרי עליהם" :הקמת מאגר מידע ביומטרי ...וקביעת השימושים
המותרים במאגר כאמור לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון".
 .31.3.3תפקיד סעיף המטרה באיתור תכלית החקיקה אינו מכריע .בעניננו,
דומה שבניסיונם לחסן את החוק מפני ביקורת שיפוטית ,רקחו המשיבים
בערבוביה מטרות ואמצעים ,שהרי הקמת מאגר ביומטרי והשימוש בו הם
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אמצעי ולא תכלית .ככל שהקמת המאגר היא תכלית ,ברי כי זו תכלית שאינה
עולה קנה אחד עם ערכיה של מדינה דמוקרטית.
 .31.3.4ככל שניתן ללמוד דבר מה מסעיף המטרה לגבי תכלית החקיקה ,הרי זה
דווקא ממה שאין בו :הוא אינו מציב את ייעול עבודת המשטרה בשמירה
על שלום הציבור כמטרה שלמענה מוקם המאגר הביומטרי .כך אמרה ניצב

משנה איילת אלישר בועדה המשותפת ביום “ :07.07.2009למה משטרת
ישראל? זאת הנחה לא נכונה .דרישת המאגר היא מתוך זה שמשרד הפנים
החליט שהדבר הזה נדרש לו .ככל שיהיה מאגר ,בהחלט המשטרה תרצה
להתחבר אליו" .כלומר ,לא מטרת החוק אלא שימוש שניוני בלבד.
 .31.3.5על תכלית החקיקה ניתן ללמוד גם מקביעת המחוקק שבתקופת המבחן
לא יהיה תוקף להוראות שמתירות שימוש שניוני במידע שבמאגר לצרכי
שיטור וביטחון .סעיף (40ב) לחוק מתנה את תחולתן של הוראות אלו
(סעיפים  21 ,16-19 ,7ו 22-לחוק) בסיום מוצלח של הפיילוט .כלומר שככל
שבסיום הפיילוט יתברר שהמאגר לא משיג את התכלית הנוגעת לתיעוד
לאומי (או משיג אותה במידה שאינה שקולה נגד הפגיעה בזכויות יסוד)
יימחק המאגר וממילא לא ניתן יהיה לעשות בו שימושים משניים ,משטרתיים
או אחרים .אם שימוש משטרתי במאגר היה חלק מתכלית החקיקה ,לא
היה החוק מתנה את קיום המאגר הביומטרי בהשגת התכלית של רשות
האוכלוסין ובהשגת תכלית זו בלבד.
 .31.3.6תכליתו המוצהרת של החוק והמאגר היא תכלית התיעוד הלאומי:
המסכת העובדתית שתוארה מעוררת תהייה גם לגבי תכלית החקיקה הנוגעת
לצרכי משרד הפנים ,המתחדדת בשל העדר התשתית העובדתית שמבססת
חשש מהרכשה כפולה (נוכח הסיכוי הזניח שניתן יהיה בעתיד להערים על
מערך ההנפקה של רשות האוכלוסין (ללא מאגר)) ,ולאור קלישות הנימוקים
לדחיית החלופות למאגר.
 .31.3.0מניעת הרכשה כפולה אינה תכלית עצמאית אלא מרכיב קטן ממטרה
כוללת :יצירת מערך זיהוי שיקשה על זיוף תעודות ועל גניבת זהויות.
מטרה זו נחזית על פניה כסבירה וראויה .אלא שההרפתקה הטכנולוגית של
משרד הפנים מתיימרת לקפוץ קפיצה עצומה מתעודות זהות וממערך זיהוי
בסטנדרט עותומני ,אל חזון עתידני מפוקפק .מעבר חד ממערך זיהוי כושל
וממאות אלפי תעודות זהות מזויפות למערך זיהוי מושלם ,שיאפשר לכאורה
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הסתמכות טוטאלית על תעודה אחת ,בכל מצב ובכל הנסיבות .הטוטאליות
של החזון ,כשלעצמה ועוד בטרם בחינת מחיריה ,מפוקפקת ומסוכנת.
 .31.3.1ממילא ,החשש מהרכשה כפולה אינו המחסום היחיד בדרך למערך
הזיהוי "המושלם" שהרי די בכך שמתי מעט יחדירו אליו זהות מזויפת כדי
לפגום ב"באמינותו המוחלטת" (למשל ,בעת ההרכשה הראשונה ,ראה פרק
 4.8.1לעיל) .זאת ועוד :כל "פתרון" טכנולוגי לבעיה קיימת וכל מנעול
לפירצה ישנה ,מושלמים באורח מוגבל וזמני עד שהטכנולוגיה תמציא
"מפתח" גם להם .זו הסיבה שמומחים רבים לאבטחת מידע ממליצים להשתית
זיהוי אמין על מגוון אמצעים ועל מערכת מבוזרת במקום אשליה של תעודה
אחת ומאגר אחד "מושלמים" .למעט אהבת אמת דבר בעולמנו אינו מושלם,
וגם זו נדירה שבנדירים .וכך ,הסתמכות מוחלטת על מה שמושלם רק למראית
עין היא מרשם בדוק לטעויות ולאסון .החזון אולי נשגב אך הוא חזון שווא,
והעמדתו כתכלית בפני עצמה אינה ראויה (בג"צ  466/07ח"כ זהבה גלאון
נ' היועץ המשפטי לממשלה ( )2011כב' השופט לוי ,בפסקה .)23
 .31.3.9בעוד שניתן להתווכח אם התכלית המוצהרת של החוק ראויה לאור הספק
הממשי אם התבססה על צרכים קיימים ולא על משאלות לב ותחושות בטן,

תכליתם המעשית של החוק והמאגר אינה ראויה כלל וכלל .החוק "אינו מכיר
כל ועיקר בחשיבותה של זכות היסוד הנפגעת" ולכן "לא ניתן להולמו בגדרו
של סדר חברתי ששיח הזכויות הוא מאושיותיו" (שם ,שם) .תכלית החוק
והמאגר לא רגישה לזכות הנפגעת .היא פוגעת באוטונומיה ובחירות .היא
סותרת מושכלות יסוד של חברה דמוקרטית שמאפשרת לפרט לממש את עצמו
בדל"ת אמותיו ובמרחב הציבורי ,לרבות בדרך של התנגדות לפעולות
הרשויות וכיוצא בכך כחלק בלתי נפרד מחופש הביטוי והמחאה שלו.
 .31.3.17ברי שלפנינו אחד מהמקרים בהם יש להזהר מהנטייה להניח כי
מתקיימת תכלית ראויה ,ובהם יש לפעול כהמלצתו של פרופ' בירנהק

"להתעכב על שלב בדיקה חוקתי זה… [לנוכח] חשש שלעיתים תכלית
מוצהרת מסווה תכליות אחרות" (בירנהק ;249 ,ראו גם טנא ,עמ' .)26

.31.4

הפגיעה בלתי מידתית

 .31.4.1ככל שייקבע שיש לבחון את התכלית המוצהרת בלבד וכי זו ראויה ,יש
להמשיך ולבחון את מידתיות הפגיעה .מידתיות מורכבת משלושה מבחני
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משנה :מבחן הקשר הרציונלי ,מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ומבחן
המידתיות במובנה הצר .כאן החוק נוקט באמצעי חריף במיוחד – החזקת
מאגר מידע מרוכז על גופו של אדם ,שמאפשר גישה לאלפי ועשרות אלפי
עובדים .המאגר והגישה אליו פוגעים בליבת הזכות לפרטיות ולכבוד כפי
שהראינו לעיל .עובדה זו היא בעלת משמעות רחבה בהחלת מבחני

המידתיות ,שכן" :כעוצמת הזכות הנפגעת או כעוצמת הפגיעה בזכות כן תהא
עוצמת הקפדתנו עם הרשות בעילת המידתיות" (בג"ץ  2355/98סטמקה נ'
שר הפנים ,פ"ד נג( ,728 )1פסקה .)52
 .31.4.2כזכור ,כאשר נבחן הסדר דומה ,הנועד לשמור על זכות הקניין הציבורית
(מניעת הונאות בהחתמת שעון נוכחות) ,פסק בין הדין הארצי לעבודה כי
האינטרס הלגיטימי של המעסיק צריך לסור בשמה של הזכות לפרטיות ,ואף
הפגיעה הכלכלית במעסיק הנטענת (ולא הוכחה) אינה דיה כדי לפגוע בזכות
החוקתית המוגנת.

 .31.4.3במקרה זה ,כאמור בעניין קלנסווה "יש לבחון גם את חוקיותה
וחוקתיותה של הסנקציה המוטלת על המסרב לפעול בהתאם לחוק או
להסכמה"; הסנקציה כלפי האזרח שלא יצטרף למאגר הביומטרי היא
שלילת חירותו להכנס ולצאת מישראל (אי מתן דרכון) וכן שלילת חירותו
כאשר לא יחזיק תעודת זהות ,וזאת על פי חוק .ועל כן ,הסנקציה על כך
שאדם מסרב להצטרף למאגר אף היא בלתי חוקתית .כך פסק בית הדין הארצי

בעניין קלנסווה“ :אילו היתה ההוראה האמורה קובעת בצדה סנקציה
אוטומטית של פיטורים או שלילת שכר כלפי המסרב לפגיעה (בענייננו כלפי
המסרב למסור את טביעת האצבע – אילו היה נקבע שהפגיעה עצמה
חוקית/חוקתית) ,היה מקום לבחון אם היא סבירה ומידתית ,בהתייחס להקשר
התעשייתי ,לצרכי העבודה וכיו"ב" .כלומר ,אף אם חיוב במתן טביעת האצבע
למאגר היתה פעולה חוקתית ,הרי שעצם קיומה של סנקציה שוללת חוקתיות
זו.

.31.5

מבחן הקשר הרציונלי

 .31.5.1עניינו של מבחן המשנה הראשון בקשר הלוגי בין האמצעי שנבחר לבין
תכלית החוק .מבחן הקשר הרציונלי אינו מתקיים כשהתועלת שתושג
מהאמצעי ספקולטיבית; וככל שהפגיעה בזכות היסוד קשה יותר ,על הקשר
בין האמצעי למטרה להיות הדוק יותר .בעניננו ,כשמדובר בזכות כבדת
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משקל במיוחד ,נדרשת לכל הפחות "ודאות קרובה" להגשמת התכלית
העומדת בבסיס החוק (ר' כדוגמא בפרשת מנהלי ההשקעות בעמ' .)423
 .31.5.2כמפורט בהרחבה בחלק העובדתי ,ספק רב אם ישנו קשר רציונלי בין
הקמת מאגר ביומטרי לבין תכליתו ,יצירת תיעוד לאומי אמין .לא רק
שבתקופת הפיילוט (שהוארך משנתיים לארבע שנים) לא נעשה שימוש
במאגר לצורך זיהוי יעיל של הרכשה כפולה ,אלא שהמשיבים כלל אינם
יכולים להבטיח שהמאגר יוכל לעשות זאת בצורה יעילה.
 .31.5.3כידוע ,מבחן הקשר הרציונלי אינו מבחן של קשר סיבתי טכני גרידא בין

אמצעי לתכלית" :גם כאשר שימוש באמצעי כלשהו עשוי להוביל להשגת
המטרה המבוקשת עדיין אין משמעות הדבר כי מתקיים קשר רציונלי בין
האמצעי לתכלית וכי האמצעי מתאים להשגת התכלית .הדגש במבחן הקשר
הרציונלי הוא על היותו של הקשר רציונלי .משמעות הדבר היא ,בין השאר,
שאין לנקוט באמצעי שרירותי ,בלתי הוגן או מחוסר היגיון( ".בג"ץ 9593/04
מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביו"ש ואח' ([פורסם בנבו].))26.6.06 ,
 .31.5.4זאת ועוד ,רציונליות דורשת תשתית עובדתית ראויה ונתונים (כב'
השופט לוי בבג"ץ  888/03 ,366/03מחויבות ואח' נ' שר האוצר ואח'
( ,)12.12.2005פיסקה  .)19כפי שהוצג ,ובהרחבה ,בחלק העובדתי תשתית
עובדתית ראויה לא נאספה ,ונתונים ָאי ִן .חשיבות התשתית העובדתית לא
נשכחה מלב ולא נשמטה באקראי .הפיילוט נועד לאיסוף הנתונים והעובדות
כך שחסרונם מלמד פוזיטיבית על העדרם ולא על לאקונה.

 .31.5.5כדברי כב' השופט לוי בפרשת מחויבות" :שומה היה עליהם להתכבד
ולגבות טענות אלה בנתונים עובדתיים התומכים בהן .בהצהרות כלליות
ותיאורטיות אין די .יש להציג נתונים קונקרטיים .אלו לא הוצגו בפנינו
כל עיקר .על כורחי נמצאתי תוהה ,כלום נתונים כאלה נאספו ,והאם הם
בנמצא" (שם ,שם).

 .31.5.6כדברי המלומדת ברק ארז" :בעידן החוקתי ,הדרישה להעלאת הרף
הראייתי הנדרש לצורך קבלת החלטות הפוגעות בזכויות יסוד עשויה להיחשב
כחלק בלתי נפרד מן ההגנה החוקתית על זכויות אלה…" (דפנה ברק-ארז,

משפט מנהלי (תשע"א)  447-448והאסמכתאות שם) .ובמקום אחר" :על
הרשות לעשות את מיטבה באופן סביר בהתאם לנושא העומד למחלוקת
ולחשיבותו כדי שיבואו בפניה כל הראיות החשובות לעניין .הבדיקה צריכה
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להיות עניינית והוגנת ,בין היתר במובן זה שיבואו בפניה גם עובדות אשר
אינן עולות בקנה אחד עם גישתה הראשונית… עליה ליתן דעתה גם על
הראיות אשר משמעותן אינה עולה לכאורה עם גישתה זו( ".בג"צ
 3379/03מוסטקי נ' פרקליטות המדינה ,פ"ד נח ()2004( 899 865 )3
ההדגשה נוספה) .כך לא עשו המשיבים.
 .31.5.0אפילו אם יצלח המבחן בהיבט זה ,עדיין לא יוכח קשר רציונלי :המאגר
דווקא עלול להביא למצב "שיהיו לנו זהויות [בדויות] מולבנות בתוך
המערכת" (יורם הכהן ,ראש רמו"ט ,הועדה המשותפת ,פרוטוקול ,30.6.09
עמ'  .)61גם המשיבים מודים שהמאגר לא ימנע מאדם להתחזות בשלב
ההרכשה הראשונה ,להחזיק בתעודה ביומטרית "מושלמת" כביכול ,שמעידה
על זהותו הבדויה ,ואף להירשם במאגר בזהות זו .כדי להתמודד עם בעיה זו
יש לבצע תשאול ותחקיר דקדקני לכל אדם שמבקש להנפיק לעצמו תעודה,
ומכאן למבחן המשנה השני.

.31.1

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

 .31.6.1אף אם ייקבע כי קיים קשר לוגי ,סביר והגיוני בין השגת תיעוד לאומי
אמין לבין קיום מאגר ביומטרי מרוכז ,עדיין החוק והמאגר לא צולחים את
מבחן המשנה השני ,אשר דורש שפגיעתו של האמצעי הנבחר יפגע פחות
בזכויות החוקתיות לעומת חלופות אחרות שיש בהן כדי להגשים את אותה
תכלית (אהרן ברק ,מידתיות במשפט ,עמ' .))2010( 295-445
 .31.6.2ברבות השנים המשיג בית המשפט הנכבד את המבחן כמבחן של סולמות

ומדרגות .בפרשת מנהלי ההשקעות נכתב" :האמצעי החקיקתי משול לסולם,
שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית .על המחוקק לעצור באותו
שלב משלבי הסולם ,שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית ,ואשר פגיעתו
בזכות האדם היא הפחותה" (עמ'  .)385בפרשת בנק המזרחי נקבע" :על
המחוקק להתחיל ב'מדרגה' הפוגעת פחות ,ולעלות אט אט בגרם המדרגות עד
שהוא מגיע לאותה מדרגה אשר במסגרתה התכלית הראויה מושגת בלא לפגוע
מעבר לדרוש בזכות האדם" (עמ'  .)444ביסוד מבחן משנה זה עומדת
התפיסה כי החוק הפוגע לא יפגע בזכות החוקתית מעבר לנדרש להשגתה של
התכלית הראויה (ראו לדוגמא בג"ץ  6226/01אינדור נ' ראש עיריית
ירושלים ,פ"ד נז(.)164 ,157 )2
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 .31.6.3בסעיף ( 9על תתי סעיפיו) פירטו העותרים שלל חלופות אפשריות
שישיגו תיעוד לאומי אמין תוך פגיעה פחותה בפרטיות ובכבוד האדם באופן
ישיר ,וכמובן ,גם באופן עקיף לאחר שהמאגר ידלוף והפרטים בו יגיעו לידיים
זרות .חלק מן החלופות הן אמצעים שהמשיבים מתכוונים לקיים ממילא
כדוגמת תשאול ושימוש בדרכון ביומטרי .כל החלופות שהוצגו בסעיף זה
הן אמצעי שפגיעתו פחותה בפרטיות ,בכבוד האדם ,בחירותו
ובאוטונומיה שלו .כולן בלי יוצא מהכלל .במצב כזה ,ברי כי המאגר
הביומטרי אינו חוצה את הרף שדורש מבחן המשנה השני ,והוא בבחינת יריה
על ציפור בתותח ,אם להשתמש בלשונו הציורית של פרופ' ברק (מידתיות
במשפט.)411 ,
 .31.6.4לא רק העותרים הצביעו על אמצעים חלופיים ,אלא גם הממונה על
יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה .הממונה ,שהוא הגורם המוסמך
על פי דין לבחון את מדיניות הממשלה בנושא היישומים הביומטריים ,הוציא
דו"ח הקובע כי מאגר ביומטרי המכיל טביעות אצבע אינו אמצעי מידתי (בין
אם וולונטרית ובאין אם שלא) ,ולפחות לפי חוות דעתו יש לפסול את הוראות
השעה.
 .31.6.5משהעותרים הצביעו על אמצעים חלופיים שמצמצמים את הפגיעה
בפרטיות ,עובר נטל השכנוע לעבור אל המשיבים להוכיח כי אין באף אחת
מהחלופות הללו להביא ליצירת תיעוד לאומי אמין.
 .31.6.6לפחות מהדיון שהתקיים עד כה בכנסת ובציבור לא נראה שהאמצעים
החלופיים המוצעים לא יביאו להשגת תיעוד לאומי אמין .המשיבים עצמם
אינם יודעים מה אחוז הטעות הצפוי ,אם בכלל ,של מערך תשאול ותחקור
שיאמת את זהותו הנטענת של מי שמבקש להנפיק לעצמו מסמכי זיהוי.
בנסיבות דומות כתבה כב' השופטת חיות ,בפרשת הפרטת בתי הסוהר
(בפסקה  ,)23כי המדינה לא הציגה שיקולים כבדי משקל לדחיית חלופה
להפרטת בתי הסוהר ("המודל הצרפתי") שיראו כי הוא אינו ישים בישראל,
וייתכן שדי בכך כדי לקבוע שהחוק אינו חוקתי .בעניננו ,העותרים לא
הסתפקו בהצגת אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה ,אלא הציגו שורת אמצעים
כאלו.
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.31.7

מבחן המידתיות הצר

 .31.0.1אף שהעותרים סבורים כי די באמור לעיל כדי להביא לפסילת החוק ,גם
אם נניח כי האמצעיים החלופיים משרתים את תכלית החקיקה טוב פחות
ממאגר ביומטרי ריכוזי בידי המדינה ,עדיין יש לבחון את התועלת השולית
שמאגר תורם ביחס לאמינות מערך ההנפקה ומניעת הרכשה כפולה.
 .31.0.2מבחן המידתיות הצר שונה מהותית ממבחני המשנה האחרים בכך שהוא
מתמקד בתוצאות החקיקה ובאפקט שיש לה על זכויות האדם החוקתיות בשל

הרצון להשיג את המטרה .מבחן זה "בוחן את היחס הראוי בין התועלת
הצומחת מהשגת התכליות הראויה לבין הפגיעה בזכות החוקתית" (בג"ץ
 7052/03עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ'
שר הפנים ,פ"ד סא( ,)2006( 2002 )2פיסקה  74לפסק דינו של כב' הנשיא
ברק (כתוארו דאז); ר' גם פרשת סטמקה ,בפסקה  60לפסק הדין) .הגיונו
בכך שלא כל האמצעים ,גם אם צלחו את מבחני המשנה הראשונים ,מקדשים
את המטרה (עדאלה ,פיסקה  .)30הוא מבוסס על עקרנות של איזון ומבטא
תפיסה של סבירות ושל יחס בין התועלת בהגשמת התכלית הראויה (ככל
שישנה כזו) לבין הנזק( .ר' פיסקה  60בפרשת חוק טל בפיסקה ושלל ההלכות
המוזכרות שם).
 .31.0.3גם אם נניח כי האמצעיים החלופיים משרתים את תכלית החקיקה טוב
פחות ממאגר ביומטרי ,עדיין בהתאם למבחן המשנה השלישי יש לבחון את
התועלת השולית שמאגר תורם בהיבט של אמינות מערך ההנפקה ומניעת
הרכשה כפולה .את מבחן-המשנה השלישי בענייננו כך :השאלה היא ,האם
תוספת השיפור באמינות מערך ההנפקה ,המתקבלת במעבר מן החלופה אל
המודל שאומץ בסופו של דבר בחוק ,עומדת ביחס ראוי לתוספת הפגיעה
בזכות לפרטיות ובכבוד האדם הכרוכה בהקמתו של מאגר ביומטרי (והשוו
לנוסחה ולניסוח הדומים של כב' השופטת חיות בפרשת הפרטת בתי הסוהר,
בפסקה .)24
 .31.0.4ודוק :אין חולק כי אינטרס בתיעוד לאומי אמין ומניעת זיופים הם
אינטרס בעל משקל רב ,אך לא זו השאלה .עניננו בתרומה לאמינות התיעוד
ומניעת הזיופים הנובעת מקיום מאגר ביומטרי ריכוזי המוחזק בידי
המשיבים .מול התועלת השולית עד אפסית לקידום אינטרס זה ניצבת הפגיעה
בזכויות היסוד החוקתיות .הנתונים שיש להביא בחשבון בעניין הם מהותה
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וחשיבותה של הזכות הנפגעת; עוצמת הפגיעה בזכות; וההסתברות לפגיעה
בזכות.
 .31.0.5המשיבים מעולם לא הציגו נתונים שיתנו תשובה ,ולו חלקית ,לשאלה
מה פגם מצאו בחלופות האחרות .בכל מקרה ,ככל שלמאגר יש יתרון על פני
החלופות שהוצגו בסעיף  ,9מדובר בתועלת שולית וזניחה באופן אבסולוטי,
ובוודאי ביחס לפגיעות הקשות ,במקרים מסוימים בלתי הפיכות ומתמשכות,
שנובעות מקיום מאגר כזה.
 .31.0.6למעשה ,חוסר המידתיות של המאגר הביומטרי הוא כמעט אקסיומה.
התפיסה המקובלת במשפט הישראלי הינה שמאגר ביומטרי של כל
האוכלוסייה פוגע באורח לא מידתי בזכות לפרטיות ובזכות לכבוד .נקודת
המוצא היא שנטילת טביעות אצבע תעשה "רק בגוף החשוד" (ר' דברי
ההסבר לסעיף  13להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש
בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) ,תשנ"ה .)1995-מטעם זה נקבע למשל ,בסעיף
14א לחוק האמור ,כי אמצעי זיהוי שניטלו בהסכמה ממי שאינו חשוד לא
ייכללו במאגר (המשטרתי) ,ללמד שככלל ,אנו כחברה לא מעוניינים ליתן
בידי המשטרה כלים "לעקוב" אחר מעשיהם של אנשים ,אלא אם הם עצמם
סיפקו סיבה מוצדקת לכך באופן אינדבדואלי.
 .31.0.0המאגר המעוגן בחוק נשוא העתירה מהווה פריצת דרך שערורייתית:
ביטול חזקת החפות וחריגה מהאיזונים החוקתיים שמונעים מהמדינה ליטול
אמצעי זיהוי ביומטריים מכל תושב ולאגור אותם .כפי שפסק בית משפט
נכבד זה :הנחת המוצא היא שפעולה מעין זו תעשה רק "במקרים הראויים".
(ר' למשל ,ע"א  458/78פלונית נ' פלוני ,פ"ד לה(.))1980( 760 ,736 )1
 .31.0.1למסקנה דומה הגיע בית הדין האירופאי לזכויות אדם ,כשדן במדיניות
הבריטית לשמור במאגר מידע נתונים ביומטריים וגנטיים של חשודים שלא
הורשעו .בית הדין ציין כי הוא ער להבדל שקיים מבחינת הרגישות והחומרה
בין מאגר טביעות אצבע לבין מאגר נתוני די.אן.איי .למרות זאת ,נקבע כי די
בפגיעה בפרטיות ,שנובעת משמירה במאגר של טביעות אצבע ,כדי להפעיל
ביקורת שיפוטית מחמירה .בהתאם לפסק הדין ,הכללת אמצעי זיהוי
ביומטריים של חפים מפשע במאגר אינה יכולה להיחשב "נחוצה"
()necessary

בחברה

דמוקרטית,

ומהווה

פגיעה

בלתי

מידתית

( )disproportionate interferenceבכבוד ובזכות לפרטיות ( S. and
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Marper v. The United Kingdom, App. n. 30562/04 and 30566/04,
.)4/12/08, para. 86, 104, 120 and 125
 .31.0.9לא מיותר להזכיר שוב כי השימוש המשטרתי במאגר הביומטרי איננו
"השערה" אלא עובדה הנלמדת מאמירות חד משמעיות של נציגי המשטרה
בדיונים בכנסת ומהוראות החוק .נזכיר עוד כי מלכתחילה הוסכם על הקמת
מאגר ביומטרי לצרכי תיעוד בלבד לאחר שלא הייתה הסכמה להקמת מאגר
כזה לצרכים משטרתיים ,ומסיבות ברורות לא הייתה.
 .31.0.17על העדר הסבירות והמידתיות בקיום מאגר ביומטרי מרכזי בישראל ניתן
ללמוד גם מהשוואות למצב בעולם .השוואות כאלה נערכו על ידי גורמים
רבים ,לרבות על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת .מרכז המחקר והמידע
הוא גוף אובייקטיבי ,שמטרתו לסייע לחברי הכנסת לקבל החלטות מושכלות
ואשר עורך בדיקות בעלות סטנדרטים גבוהים על ידי חוקרים שנבחרו למטרה
במיוחד .הוא מצא כי אין מדינה שחייבה את אזרחיה לתת גם טביעות אצבע
וגם צילומי פנים למאגר ביומטרי מרכזי.69
 .31.0.11חלק ניכר מממצא זה נובע מכך שברוב מדינות העולם כלל אין מסמך
המקביל לתעודת זהות ,ולא קיים מרשם אוכלוסין במתכונת הדומה למתכונת
הישראלית ,אשר מהווה חסם מרכזי לקיום גניבות זהות .אחד המחקרים מצא
שדי בקיום מערך הנפקת תיעוד לאומי חכם בעל שימושים תדירים כדי למנוע
גניבת זהות בהיקף לאומי.
 .31.0.12המחקר של מרכז המחקר והמידע מצא כי ברוב מדינות העולם
המשתמשות בביומטריה בתעודות ובמסמכי נסיעה אין מאגר ביומטרי חובה;
בחלקן יש מאגר של רכיבים חלקיים ורובן "מסתפקות" בתעודות זיהוי
ביומטריות ומאפשרות להכניס את הפרטים הביומטריים למאגר על בסיס
וולונטרי.

הנחת המוצא :דליפת המאגר הביומטרי היא רק
.31.8
עניין של זמן
 .31.1.1את כל האמור לעיל יש לבחון על רקע נקודת המוצא שאיננה שנויה
במחלוקת :המאגר הביומטרי ידלוף .השאלה היא לא "האם" אלא מתי ובאילו
69
“ אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים – תמונת מצב” ,מרכז
מחקר ומידע של הכנסת.31.03.2014 ,
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נסיבות כפי שפורט לעיל .כיוון שכך ,גם אם יגיע בית המשפט הנכבד למסקנה
שהפגיעה הנגרמת כתוצאה מהקמת המאגר עומדת בכל מבחני פסקת
ההגבלה ,הרי שניתן היה לבנות את המאגר תוך צמצום הפגיעה בפרטיות
ומבלי לגרוע מהתכלית :ללא אמצעי זיהוי ( ,)imagesללא תמונות
"ביומטריות" ,ובעיצוב מוכוון פרטיות.
 .31.1.2דומה שלפחות בהקשר של עיצוב לפרטיות שותפים לעמדת העותרים גם
המומחים בתוך מנגנון המדינה ,לבטח שזו עמדת רמו"ט ,הרשות המתמחה
בצומת שבין טכנולוגיות מידע ומשפט:
"עמדת רמו"ט היא כי תהליך של עיצוב לפרטיות
מתחייב מיישום עקרון המידתיות ,הקבוע בסעיף 8
לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו… [ו] מכתיב כי
בשלבי התכנון ,הפיתוח ,המימוש והתפעול של
מערכת מידע הטומנת בחובה פוטנציאל של פגיעה
בפרטיות יבוצעו תהליכים הממזערים את פוטנציאל
הפגיעה האפשרי" …
"רמו"ט מחזיקה בעמדה כי הצעת פרופ' שמיר
לבניית המאגר הביומטרי מיישמת איזון נכון וראוי
של הזכות החוקתית לפרטיות במימוש החוק …
ההצעה מאפשרת לקיים ללא פגיעה את התכלית
העיקרית של הקמת המאגר הביומטרי' ומאפשרת גם
שימוש מושכל ומוגבל בו לתכליות המשניות…"
(דו"ח שנתי רמו"ט ,נספח ע 19/עמודים )11-13
 .31.1.3בסעיף זה בא לידי ביטוי עקרון צמידות המטרה ,שבצד עקרון ההסכמה,
הוא עקרון יסוד בדיני הגנת הפרטיות .לפי עקרון זה מידע שנאסף למטרה
אחת איננו יכול לשמש למטרה אחרת .עקרון זה מתבטא גם בסעיף  )9(2לחוק
הגנת הפרטיות שמגדיר פגיעה בפרטיות כ "שימוש בידיעה על ענייניו
הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר ,שלא למטרה שלשמה נמסרה" ,וכן
בסעיף (8ב) לחוק ,האוסר על בעלי מאגרי מידע להשתמש במידע לא למטרה
שלשמה הוקם המאגר (ראו בירנהק ,הזכות לפרטיות.)106-108 ,52 ,

בג"ץ  ______ / 17בועז ארד ואח’ נ’ כנסת ישראל ואח’,
עמ’  179מתוך .111

.32

בטלות החוק בשל פגמים בהליכי חקיקתו

 .32.1מעבר לפגמים שנפלו בחוק ובמאגר הביומטרי כשלעצמם ,בית המשפט הנכבד
מתבקש להורות כי החוק בטל בשל פגמים בהליכי חקיקתו אשר יורדים לשורשי
ההליך .הכנסת דנה בחוק ,בצו ובתקנות באופן שמנע מחבריה להתעמק
בהשלכותיו ולהבינן ,לא כל שכן לשקול את הפגיעה שהוא מסב לזכויות יסוד
חוקתיות לעומת תכליתו .אכן ,משטר קואליציוני ,על פי טבעו ,מאפשר לפקידי
הרשות המבצעת לכפות רבים מרצונותיהם על הכנסת ,אך עדיין חיוני שיוותר
מרווח שיקול דעת לחברי הכנסת ולוועדותיה .בענייננו ,הצעת החוק הועברה
מהוועדה שאמונה על בחינת הסוגיות החוקתיות שהוא מעורר בשל שיקולים
"פרסונליים" במטרה שהשושבין של היוזמה הממשלתית ינהל את הביקורת
הפרלמנטרית עליה ,וליתר דיוק יברך על המוגמר.
.32.2

היה זה רק ראשון בשרשרת פגמים :הקמת "ועדה משותפת" מצומצמת

בניגוד למקובל; דיון מרתוני וחפוז בזמן שחברי הועדה מתרוצצים במליאה
ובחדרי הוועדות ,ודנו בחוק ההסדרים; הימנעות מלדון בשאלת נחיצות המאגר
ומידתיות הפגיעה שהוא מסב; העדר תשתית עובדתית ,ובמקביל  -מצג שווא
חוזר ונשנה כאילו המאגר הביומטרי נחוץ כדי להפסיק את מכת זיוף תעודות
הזהות וכן חתימת חוזה להנפקת תעודות ביומטריות בטרם החל הדיון בכנסת.

פגמים אלה יורדים לשורש ההליך ויש בהם "לאיין את מהותה הדמוקרטית של
הפעולה הפרלמנטרית" (בג"צ  3106/04האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת
( ;)2005בג"צ  4885/03ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל
(.))2004
.32.3

יושב ראש הכנסת בתקופה הרלוונטית בכבודו ובעצמו תיאר את הדיון

שקיימה הועדה כ"מס שפתיים"" ,מראית עין"" ,קיצורי דרך" ,והדגיש כי לא
מדובר בפגמים פרוצדוראליים אלא ב"פרוצדורה שיורדת למהות" .הדיון
הפרלמנטרי "נחטף" על ידי הרשות המבצעת תוך דריסת עקרון הפרדת הרשויות.
.32.4

בנסיבות אלו ,הכרזה על בטלות החקיקה לא חותרת תחת עקרון הרשויות

אלא מתחייבת כדי לחזק אותו .לא יעלה על הדעת שבמשך שנים יגבשו אנשי
המִנהל ,במחשכים וללא שיתוף הציבור ,מיזמים טכנולוגיים יומרניים והרי
סכנות ,ורק אז ,מלווים בסוללה של יועצים משפטיים ,יעוטו על הכנסת ויאיצו
בה לאשר להם בחקיקה חפוזה לעשות כרצונם.
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.32.5

רק עתה ,בעת ההצבעה על תיקון התקנות וכניסת החוק לתוקף (ביום

 )22.03.2017הצביעה הועדה המשותפת על התקנות בשעות לילה מאוחרות,
כאשר התקנות המתוקנות הונחו על שולחן הכנסת רק מספר שעות לפני כן,
וכאשר לאף אחד מהעותרים לא התאפשר להגיע לכלל ההצבעות בהתראה קצרה
זו להציג את עמדותיהם.
.32.6

פרוטוקול הועדה צפוי להיות זמין ,לכל המוקדם ,כשבוע וחצי עד

שבועיים לאחר הדיון ,באופן המונע את הכללת האמור בפרוטוקול זה בעתירה
זו ,מחשש כי זו תידחה מטעמי שיהוי ולנוכח העובדה כי באחד ביוני יש חובה
להתחיל בהכללת פרטי כלל האזרחים במערכת .אי הגשת העתירה כעת עלולה
לגרום להפעלת דוקרטינת "המעשה העשוי".
.32.0

לכל הפחות ,ככל שאין בפגמים שנפלו בהליך החקיקה כדי להביא

לבטלות החקיקה כשלעצמם ,הם משליכים על טיב הביקורת השיפוטית על

מידתיות פגיעתו של החוק בזכויות אדם ,שהרי "היקף הביקורת השיפוטית ביחס
לתוכנה של החקיקה עשוי להיות מושפע מאופיו של הליך החקיקה( ".אמנון
רובינשטיין וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל ( )2005ע' .)730
.32.1

ברור כי כל הדיונים שהתקיימו היו על סמך תשתית עובדתית חסרה,

כאמור בעתירה זו.

.33

"הפיילוט" ו"הוראת השעה" אינם מציל את החוק

מבטלות
 .33.1הפיילוט עצמו לא הוכיח את נחיצות החוק וקיימו מעיד על הכשלים הרבים.
יתרה מזאת ,עצם העובדה ששר הפנים בחר שלא להוציא צו על פי חוק אלא
לפנות להליך חקיקה חדש שייתר את הפיילוט ,מעידה כי לו היה צריך להוציא צו
כזה ,הרי שזה היה קובע כי לא הוכחה נחיצות המאגר.
.33.2

בפועל ,הפיילוט נמנע מלמדוד מדדים חשובים .לדוגמא ,סעיף  )7(4בצו

דורש למדוד את "מספר המקרים בהם לא נתן תושב את הסכמתו כאמור בסעיף
 .";3למרות זאת ,לאורך כל הפיילוט הציגו הרשות לניהול המאגר הביומטרי
ורשות האוכלוסין להציג את אחוז המתנדבים לניסוי ולא את כמות הסירובים.
החשיבות בהבדל בין כמות הסירובים לבין אחוז המצטרפים למאגר הביומטרי
מכלל מסמכי הזיהוי חשוב לאור סעיף  )7(4לצו ,הקובע כי כל פקיד ברשות
האוכלוסין יציע לכל פונה ,ולא רק לפונה להנפקת מסמך זיהוי ,להצטרף למאגר.
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אחוז הסירוב ,עם כן ,גבוה ממספרם של מבקשי תיעוד שהעדיפו להמשיך
ולהחזיק בתעודה ישנה ובלבד שלא ייאלצו למסור את פרטיהם למאגר הביומטרי.
.33.3

למעשה ,מספיק לראות את התורים שהשתרכו בלשכות רשות

האוכלוסין עובר להעברת החוק וסמוך מאד לאחריו ,כדי להבין מה גדול
היקף התושבים אשר למרות מורכבות החוק ,טכנית ומשפטית ,ואשר למרות
התמריצים והמשאבים שהשקיעו המשיבים כדי לשכנע את הציבור לתת את
פרטיו למאגר ,עדין פועל כמיטב יכולתו כדי "לדחות את הקץ" ולא למסור
את פרטיו בכפייה למאגר חסר תכלית ומסוכן.
.33.4

לא מיותר לציין שחלק משמעותי מהפגיעה בזכויות נובע מההוראה

הקובעת שגם אלו שעמדו על כך שלא יצטרפו למאגר הביומטרי המלא במחיר
קבלת תיעוד מזהה לתקופה קצרה יותר ,יאלצו למסור את טביעות אצבעותיהם
לצורך "בדיקה" משווה.
.33.5

אין לראות בכך שבשלב הראשון פעל המאגר במסגרת "פיילוט" נקודה

לזכותו .ההפך הוא הנכון :הפיילוט והתוצאות שעלו (ושלא עלו) ממנו מלמדים
שהחששות שמעלים העותרים אינם חששות בעלמא .הפיילוט לא בחן את תרומתו
של המאגר למימוש תכלית החקיקה ,ולא בדק את הצורך במאגר .בשלב זה של
הבחינה המשפטית ,ולאחר שהחוק עבר ,לא ניתן להניח ,בשונה מהנסיבות בבג"ץ

 1548/07לשכת עוה"ד נ' השר לביטחון פנים ( )2008פס'  21כי ניתן "…להניח
כי הנתונים שהצטברו בתקופת הניסיון ינותחו ,ועל פיהם ניתן יהיה לבחון את
משמעותה של השיטה… במציאות החיים…".
.33.6

הפיילוט והוראת השעה תוכננו כדי ליצור "עובדות בשטח" באופן שלא

יסייע לקבלת החלטות על ידי הכנסת ,ולא יסייע לביקורת שיפוטית אלא ישבשן,
וכדי להעמיד את הרשות המחוקקת והשופטת בפני מעשה עשוי .בכך השקיעה
הרשות המבצעת משאבי עתק הן לצורך הקמת התשתיות היקרות והן לצורך הקמת
הרשות שתנהל את המאגר .ואולם ,הכסף שהושקע הושקע ,לא ניתן להשיבו.
במצב עניינים זה יש לקבוע כי די במשאבים המיותרים שהושקעו ואין להוסיף
על כך גם פגיעות ישירות ועתידיות בזכויות יסוד חוקתיות ,כאשר ישנן חלופות
אפקטיביות יותר ,פוגעניות פחות ובנוסף להכל ,צנועות יותר בדרישותיהן
הפיננסיות.
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.34

בטלות הוראת השעה

.34.1

לא נעלמה בפני העותרים הטענה שתבוא על ידי המשיבים כי הוראת

השעה מכילה הסדרים "וולונטריים" .אולם ,אותה וולונטריות אין בה כדי לרפא
הפגם .ראשית ,השוואת טביעות האצבע של כלל האזרחים מול המאגר
הנמצא אינה וולונטרית .מדובר בהסדר כפייתי שבפועל מקים מאגר ביומטרי
בכפיה ,הגם שהוא זמני לחמש שנים .שנית ,התמריץ שניתן על ידי המשיבים
להצטרפות למאגר הביומטרי הוא כזה ששולל וולונטריות.
.34.2

כדברי בית משפט נכבד זה בפרשת בן חיים ,כאשר דיבר על חיפוש

בהסכמה“ :הסכמה שניתנת בנסיבות אלה ,שמשמעותה היא ויתור על הזכות
החוקתית לפרטיות כלפי השוטר המבקש לערוך את החיפוש ,איננה הסכמה
מדעת; שכן היא אינה מבטאת בחירה אמיתית ואוטונומית של האזרח לוותר על
זכויותיו" (רע"פ  10141/09אברהם בן חיים נ’ מדינת ישראל.))06.03.2012( ,
.34.3

על הוולונטריות הלא קיימת עמד לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה

בעניין עסק  7541-04-14הסתדרות העובדים החדשה נ’ עיריית קלנסווה (ניתן
ביום “ :)15.03.2017כפייה ישירה או עקיפה על העובד ,למשל בדרך של
הטלת סנקציה עליו בגין סירובו לעשות כן ,פוגמת ברצון החופשי .במקרה
שלפנינו העירייה התרתה בעובדות החינוך שאם לא תעשינה שימוש בשעון
הביומטרי בטביעת אצבען ,לא ישולם שכרן".
.34.4

במקרה שלנו ,הרצון החופשי נפגם כאשר מוטלות עלויות (קנסות)

נוספים על אזרחים :לא ירצו ליתן טביעת אצבעם למאגר הביומטרי ,ידרשו
להנפיק מסמכי זיהוי התקפים לחמש שנים בלבד ולא לעשר.
.34.5

הסכמתם של התושבים לתת טביעות אצבע למאגר אינה הסכמה מדעת,

ולא בכדי ביקש ח"כ מיכאל מלכיאלי ברגע האחרון להעלות הסתייגות לחוק
שתחייב את עובדי משרד הפנים להציג הסבר בחמש שפות לתושבים ולא להסתפק
בהסבר בעל-פה.
.34.6

לא בכדי ,למרות שלאורך כל תקופת הפיילוט היה הסדר ההנפקה

"וולונטרי" רק לאזרחים שהתנדבו ,היו צריכים העותרים דכאן לעתור לבית
משפט נכבד זה על מנת לעצור את הפרסומים בטלויזיה המשדלים אזרחים ליתן
טביעות אצבעותיהם וכן לחייב את המשיבים לפרסם אזהרה כנגד סכנות המאגר
הביומטרי (בג"ץ  7128/13פרופ’ קרין נהון נ’ רשות השידור ואח’).
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.35

פסילה בשל הפגיעה ביחסי חוץ

 .35.1נושא אחרון אליו יש להדרש הוא העובדה כי מאגר ביומטרי יפגע ביחסי החוץ
של מדינת ישראל.
.35.2

בשנת  2009נתנה קבוצת המשימה של האיחוד האירופי את המלצתה

בהתאם לסעיפים  29ו 30לאמנה האירופית להגנה על פרטים בהתחשב בעיבוד
מידע ובזרימה החופשית של מידע זה (“( )EC/95/46הדירקטיבה") ,הקובעת
כי בישראל ישנה מידה נאותה של הגנה על הפרטיות המאפשרת העברת מידע בין
ישראל לבין מדינות האיחוד האירופי.
.35.3

החלטה זו ,הנקראת בקצרה החלטת  Adequacyהיא זו שאיפשרה לשוק

ההיי-טק ,ובפרט לחברות מידע ,לצמוח בעשור האחרון .יובהר :בלא החלטה זו
לא יוכלו חברות ישראליות לאחסן מידע על אודות תושבים ואזרחים אירופיים.
.35.4

החלטת קבוצת המשימה התבססה ,בין היתר ,על המצב המשפטי

שאיפשר הגנה מהותית על המידע בישראל ,וחקיקה שקובעת הגנה ראויה על
מידע פרטי.
.35.5

כך פסק בית המשפט האירופי לזכויות אדם עת פסל את הסדר " Safe

 ”Harborבין ארצות הברית לאיחוד האירופי ואסר על העברת מידע על אודות
אזרחים אירופיים לארצות הברית:
In particular, legislation permitting the public
authorities to have access on a generalised
electronic
as

of

regarded

content
be

must

the

to

basis

communications

compromising the essence of the fundamental
right to respect for private life, as guaranteed
… by Article 7 of the Charter.
Likewise, legislation not providing for any
possibility for an individual to pursue legal
remedies in order to have access to personal
data relating to him, or to obtain the
rectification or erasure of such data, does not
respect the essence of the fundamental right
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to effective judicial protection, as enshrined in
Article 47 of the Charter. The first paragraph of
Article 47 of the Charter requires everyone
whose rights and freedoms guaranteed by the
law of the European Union are violated to have
the right to an effective remedy before a
tribunal in compliance with the conditions laid
down in that article. The very existence of
effective judicial review designed to ensure
compliance with provisions of EU law is inherent
in the existence of the rule of law” (C 362/14
Maximillian Schrems v Data Protection
Commissioner)
בהתחשב (בין היתר) בעקרונות של צמידות המטרה המובהק בחוק

.35.6

, אולם. הסכימה קבוצת העבודה להכיר בהגנה על הפרטיות בישראל,הישראלי
.ביני לביני השתנה המצב המשפטי
העותרים מאמינים כי ככל שבית משפט נכבד זה יבחר שלא לקבל

.35.0

 הדבר עשוי לפגוע, ולאפשר שימוש במידע שלא לתכלית החוק,עתירתם
 במקביל לפגיעה באינטרסים המוגנים,ביחסי החוץ של מדינת ישראל
.האינדיבידואלים
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.31

הערה לפני סיום

מיִם וְנַעֲ שֶ ה לָנּו ׁשֵׁ ם" (בראשית ,י"א ,ג)
מגְדָ ל וְר ֹּאׁשֹו בַשָ ַ
הבָה נִ ְבנֶה לָנּו עִ יר ּו ִ
"וַי ֹּאמְרּוָ :
.36.1

עתירה זו מעלה "בעיה נצחית של המשפט והיא הצורך בהתאמתו לעולם

משתנה ,ובמקרה הספציפי – התאמתו לשינויים טכנולוגיים ומדעיים.
ההתפתחויות בעולם המדע והטכנולוגיה הופכות מהירות יותר מבעבר ,ועל-כן
ניצב המשפט בפני אתגרים חדשים בתכיפות גדולה מבעידן קודם ".הדברים שהיו
נכונים בבג"ץ  8070/98האגודה לזכויות האזרח נ'' משרד הפנים (פ"ד נ"ח ()4
 ))2004( 863 ,842נכונים גם בעניננו כפי שהיו נכונים מבראשית.
.36.2

הפער ההולך וגדל בין המציאות לבין השיח המשפטי והערכים העומדים

בבסיסו בולט ומדאיג במיוחד במישור של טכנולוגיות המידע .המשפט ניצב בפני
אתגר וסכנה של אובדן הבכורה בקביעת הנורמות והאתיקה בחברה שבה אנו
חיים .לא הטכנולוגיה מציבה את האתגר בפני המשפט אלא "המומחים" ,אנשי
הטכנולוגיה ,והגורמים ששוכרים את שירותיהם.
.36.3

בתי המשפט נוטים לייחס משקל מיוחד לחוות דעתם של מומחי הרשות.

ואולם ,השתלשלות האירועים שתוארו לאורך ולרוחב העתירה ,מלמדת שלא פעם
הטכנולוגיה החדישה משמשת כסות לכוחנות הבירוקרטית הוותיקה .אותם
פקידים ואנשי שררה ,שנושאים בפיהם את בשורת חידושי הטכנולוגיה ,ממהרים
להסות את המומחה ולהתעלם ממנו כשחוות דעתו אינה עולה בקנה אחד עם
רצונותיהם .רק כך אפשר להבין ,למשל ,את ההתעלמות מעמדותיה והמלצותיה
של רמו"ט ,שהוקמה כדי לרכז את המומחיות בצומת של "טכנולוגיות מידע והגנה
על הפרטיות" (ראו החלטת ממשלה  ,)4660או את אילוצם של מומחי משרד
הפנים לבטא ב"עדינות" את עמדתם לגבי הקמת מאגר בשיטה של עיצוב
לפרטיות (ראו פסקה  9.11לעיל) .הקול קול המומחים ,והידיים ידי בעלי
השררה.
.36.4

יש לזכור כי לממשלה יש צוות מצומצם של מומחים ,שמשרתים בראש

וראשונה את האינטרסים והצרכים של הלקוח שלהם :המנגנון הממשלתי ,ואלה
אינם זהים תמיד לאלה של נתיניו .נכון שבמדינה דמוקרטית יש חפיפה מסוימת
בין השניים ,אבל כל אמנה חברתית וכל משטר דמוקרטי מבוססים על יסוד
ההכרה במתח המתמיד שקיים ביניהם .כפי שמסביר פרופ' בירנהק:
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 היא מגלמת ערכים."הטכנולוגיה אינה ניטראלית
 יש טכנולוגיות שמאיימות.חברתיים ואף ערכי מוסר
, הטכנולוגיה.על פרטיותנו ויש כאלה שמגנות עליה
'באופן כוללני אינה בהכרח 'רעה' לפרטיות או 'טובה
לפרטיות… הערכים הוטמעו בתוך הטכנולוגיה על
… בין בכוונת מכוון ובין במקרה,ידי מפתחיהן
האפשרות לעצב טכנולוגיה ידידותית לפרטיות
– מתבססת על הבנה של טכנולוגיה – כל טכנולוגיה
כתוצר של הבניה חברתית … הטכנולוגיה מעוצבת
 אוספי המידע ולא של,לפי האינטרסים של המוכרים
, מושאי המידע … זו אינה תורה מסיני,הלקוחות
וכשם שמרבית הטכנולוגיות מעוצבות כאמצעי
 אפשר לעצב אותן בדרך ידידותית,לאיסוף מידע
.)261- ו50 , (בירנהק."לפרטיות
, קלות דעת,השימוש המופקר בטכנולוגיות מידע הוא תוצר של כוחנות

.36.5

 אותן חולשות שהצמיחו את הארובות,אטימות ביורוקרטית ואינטרסים עסקיים
 מגדולי,Bruce Schneier  כפי שמסביר.המזהמות של המהפכה התעשייתית
:" בתוךArchitecture of Privacy"( המומחים לאבטחת מידע בארצות הברית
:)schneier.com
"We need to be more deliberate. A lot of information-age architecture is
about data: what is collected, who controls it, and how it is used. Data is the
lifeblood of the information age, but much of it is very personal. We need
to design systems that limit unnecessary data collection, give individuals
control over their data, and limit the ability of those in power to use that
data for mass surveillance. Data is the pollution of the information age…
And, like physical pollution during the early decades of the industrial age,
most people completely ignore the problem. Just as we look back at the
beginning of the previous century and shake our heads at how the titans of
the industrial age could ignore the pollution they caused, future generations
will look back at us—in the early decades of the information age—and judge
our architecture, and what we did to foster freedom, liberty, and
democracy. Did we build information technologies that protected people's
freedoms even during times when society tried to subvert them? Or did we
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?build technologies that could easily be modified to watch and control
"History will record our choices.

.37

לסיכום

.30.1החוק נשוא עתירה זו ,אשר עבר בהליך פגום ,מקים מאגר ביומטרי ריכוזי אשר
פוגע בזכויות יסוד חוקתיות שלא לפי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו .החוק כופה על תושבי ישראל ואזרחיה למסור את פרטיהם האישיים
ביותר למאגר ריכוזי על אף ידיעה ברורה שידלוף .מצב זה ,בכלל ובנסיבות
העניין כפי שפורטו בעמודים הקודמים בפרט ,אינו חוקתי ואינו יכול לעמוד בפני
ביקורת שיפוטית.
.30.2

אשר על כן ,מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כמבוקש

ברישא לעתירה זו ,ולאחר קבלת תשובת המשיבים להופכו למוחלט תוך חיובם
בתשלום הוצאות העותרים ושכ"ט עו"ד.

היום 27 ,מרץ .2017

____________

____________
יהונתן י .קלינגר ,עו"ד

גלית לובצקי ,עו"ד

ב"כ העותרים
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