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  16.11.15תגובת העותרת להודעה המעדכנת מטעם המדינה מיום 
 

, מתכבדת העותרת להגיש את תגובתה 18.11.15בהמשך להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 כדלהלן: 

 

 המשיב קיבל את טענות העותרת החוק  תזכירבפרסום  .א

חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה מפרסום תזכיר  .1

עולה כי טענות  )להלן: התזכיר(,  2015–ושע"(, התאמצעי זיהוי ביומטריים – 5)תיקון מס' 

היו מוצדקות וכי פעולות המשיבים עד כה ביחס לצורך בחקיקה ראשית העותרת בעתירה 

הביאו לפגיעות בלתי חוקיות היו בלתי חוקיות, נעשו בחוסר סמכות ו "שחף"בהפעלת מערכת 

 אשר היה עליהם להסדירן מראש בחוק. בזכויות האסירים, 
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עצם נטילתן של דגימות על טענתה כי דרושה חקיקה ראשית להעותרת לכל אורך הדרך עמדה  .2

הסדרת הקמת מאגר ביומטרי של טביעות קול של אסירים והשימוש בהן. לאור קול מאסיר ול

מיום  3.1103מספר  הצורך בחקיקה, לא ניתן היה להסתפק בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה

)להלן: ההנחיה(  נטילת דגימת קול מאסירים ושמירתה במאגר" – "הגנת הפרטיות 22.12.14

 .בשלבים שונים של ההליך 1 שסבר המשיב, כפי פקודת נציבות( של המשיבלהלן: או בנוהל )

 

ידי -ולאור הטענות שעלו על 16.11.15לבית המשפט הנכבד מיום  1כפי שעולה מהודעת המשיב  .3

נטילת דגימות קול כפי כי  1סבור המשיב את עמדתו, וכעת  1העותרת בעניין זה, שינה המשיב 

צורך בעיגון חוקי וקשורה גם לצורך  מעוררת" ,הנדונה בעתירה זו ,שנעשית במערכת שח"ף

תר של חוק אמצעי זיהוי באופן שיאפשר שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים בתיקון רחב יו

 התיקון של"מטרתו וכי  "טכנולוגיותנוספים במסגרת המאגר המשטרתי, לאור התפתחויות 

 במאגר שמירתן, אסירים של קול דגימות לנטילת הנוגעים השונים ההיבטים הסדרת היא

 1להודעת המשיב  5)סעיף  "זיהוי אמצעי חוק להוראות בהתאם בהן השימוש ואופן מידע

 (.16.11.15מיום 

 

ידי המשיב ויש ליתן לכך ביטוי בהחלטתו של בית המשפט -בכך, התקבלה עמדת העותרת על .4

 הנכבד. 

 

תזכיר , מברכת העותרת ןעליהש ,להסדרה בחקיקה ראשיתהמשיב ביחד עם פעולות עם זאת,  .5

נטען בעתירה ומוסיף עליהם פגיעות מסוג בזכויות היסוד לגביהן פגיעה מחריף את ההחוק 

כבר כאן יש לציין כי הקשיים שבתזכיר אינם מאפשרים לראות בו  , כפי שנפרט להלן.אחר

 . , כמוסבר להלןלטענות בעתירה זוומספק מענה הולם 

 

שיפורטו להלן,  ,שורה של בעיות נוספותה עול המוצעתזכיר החוק נוסח לעמדת העותרת, מ .6

לקבל את תזכיר החוק, בעיקר מאחר שהוא אינו מתייחס לסוגיות שעלו אשר לא מאפשרות 

  , בפרוטוקולים ובהחלטות בית המשפט בעתירה זו.   בפני בית המשפט הנכבד בדיונים

 

 הקשיים שבתזכיר והפגיעה בזכויות יסוד במסגרתו .ב

ת התזכיר שפרסמה המדינה אינו קשור עם העתירה, שכן הוא אינו מסדיר את הפעלת מערכ .7

גורף וחסר את ההגנות  ,, אלא הוא כלליהנובעות ממנהשחף והפגיעה בזכויות יסוד 

עיקרו של התזכיר הוא הוספת טביעת הקול כאמצעי המתאימות לשמירה על זכויות יסוד. 

זיהוי לכל אורכו של ההליך הפלילי והסדרת השימוש בו כלפי חשודים, נאשמים, עצורים, 

מרבה הצער, אין בתזכיר הסדרה נאותה של מערכת לאסירים והמוחזקים במשמורת. 

הטלפונים שחף בבתי הסוהר ושל הפגיעות בזכויות יסוד עליהן הצביע בית המשפט בעתירה 

על מנת להמחיש את ההכבדה וההתארכות הצפויים גם הקשיים שבתזכיר מובאים כאן זו. 

 בהליך החקיקה בעקבותיהם. 
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עתירה זו ולא רק שלא הסדיר כיאות את הפעלת ניצל את המצב שנוצר במסגרת המשיב  .8

הקמה של מאגר מידע של טביעות קול ושימוש במסגרת התזכיר, אלא אפשר  מערכת שחף

הבעייתיות . החשודים, הנאשמים, העצורים, האסירים והמוחזקים במשמורתבהן כלפי כלל 

ים במתקני מוחזקל רקמוגבל  התזכיר אינובמסגרתו: המוצעת בהרחבה הכפולה א יה ושב

, קרי, נאשמיםוללחשודים גם הוא הורחב כליאה לצורך השימוש במערכת הטלפונים, אלא 

; מטרת התזכיר היא אוכלוסייה רחבה בהרבה מאשר קבוצת המוחזקים במתקני הכליאה

הכל  –בפרט  1שלב הכניסה למשמורת המשיב בבהליך הפלילי בכלל ו חיפוש כללי וזיהוי

 . לצורך ניהול מערכת הטלפונים בבתי הסוהר רק ולאלצורך זיהוי פלילי 

 

עתירה על ידי בנדרש רחב בהרבה משהוא חוק אמנם בסמכות המשיב לנסח ולפרסם תזכיר  .9

 ההרחבה וחוסר ההתייחסות לאפיונים של מערכת שחף בתזכירבית המשפט, אולם 

או לא מאפשרים לקבל את התזכיר  ,במסגרת עתירה זו שניתנו להחלטות בית המשפטו

המשיב  כמענה לפגיעה בזכויות יסוד בסיסיות של האסירים והעצורים.להסתפק רק בו 

 בהקשר של אכיפת חוק, כלומר נאשמיםתייחס לחשודים ומהמציע בתזכיר לערוך שינוי 

המעניק סמכויות נרחבות לכלל רשויות החקירה והמשפט, הרבה מעבר באופן , תכללי

לעומת זאת, דרישת בית המשפט בעקבות . ף"לסמכות שדרש המשיב בהפעלת מערכת שח

ניהול שיחות הסדרת  שלבנימוק היתה  ,בזכות יסוד בחוקלהסדיר את הפגיעות  ,העתירה

אלא של ניהול חיי  ,באופן כללישל אכיפת חוק שהיא איננה היבט , על ידי האסירים הטלפון

השפעה על הסדר יש לתזכיר . ברור שבלבדבהקשר של מערכת הטלפונים החדשה  האסירים

פער בין המטרה לטענתנו, קיים  .בעתירהשהוא ברובו אינו רלבנטי לטענות הר, אבל ובבתי הס

סדר דין חוק מטרתו בתיקון ניהול השימוש בטלפונים, לבין וייעול של המשיב בהמוצהרת 

כאילו מדובר בחיפוש על בתזכיר היא התייחסות ה, מכך. כתוצאה מציעשהמשיב  כפי פלילי

לגמרי של שמירת  בהקשר אחרמערכת שחף, הנתקפת בעתירה, היא פלילי, בזמן שרקע 

 . פרטיות וזכויות יסוד נוספות של אסירים בבתי הסוהר

 
 

בהיבט של ניהול בתי סוהר התזכיר מרחיב בהרבה מהנדרש לצורך הסדרת מערכת שחף אף  .10

לה למתקן הקבמהליך כחלק  לצורך זיהויבחוק, שכן הוא מאפשר ליטול טביעות קול 

. החריג ותוך שימוש בכוח סביר הסכמה של המוחזק במתקןללא או המשמורת, גם  הכליאה

הטלפונים שימוש בכוח הוא לצורך השימוש במערכת  ללאהיחיד לעניין גביית טביעת קול 

מערכת בכלומר, מה שהיה צריך להיות תיקון נקודתי לצורך השימוש במתקן הכליאה. 

בשימוש הטלפונים בבתי הסוהר מתגלה כעת כניסיון של המדינה להרחיב את הפגיעה 

 הנכנסים בשערי מתקני הכליאה. על כלל בטביעות קול 

 

של בית המשפט הן לעניין ניטור השיחות והשמירה על הפרטיות והן הערותיו יתרה מכך,  .11

נותרו  – ורך חקירה ומשפטלעניין גביית טביעות הקול בהסכמה והשימוש העתידי בהן לצ

בעמודים  5.3.14ראה: הערות בית המשפט בפרוטוקול הדיון מיום ) ללא מענה בתזכיר החוק 

הן לעניין מחיקת טביעת הקול והן לעניין השימוש בטביעת הקול לצורך חקירה ומשפט  4-6
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סדירן, לא עליהן הצביע בית המשפט וקבע כי יש צורך להבזכויות יסוד אותן פגיעות  .(בעתיד

 כלל, כמפורט להלן. הוסדרו בתזכיר 

 

 , מהיההגנה על פרטיותם של האסירים בשיחהאופן מהו  והתזכיר לא פירטההודעה ובנוסף,  .12

שבמאגר טביעות הקול על הנתונים , ואופן השמירה האפשרות לניטור ולהאזנה לשיחותיהם

של מוסר טביעת  פרטיותהנדרשים להגנת החסרים כל ההסדרים בתזכיר . מפני דליפתם

, בלבד הגדרת המטרה לאסירים :ובאופן ספציפי לגבי השימוש במערכת הטלפונים הקול

הגבלת ניטור השיחה , בין טביעת קול לכרטיס חיוג לא ברור אם קיימת בו אפשרות לבחירהה

. מנגנוני האבטחה והסודיות במידעשונים הגבלת שימושים ווהשימוש במידע הנובע מהניטור 

חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה בחוק כבר רלבנטיים לאמצעי הזיהוי אשר נמצאים ה

למערכת מותאמים לא  )להלן: החוק( 1996-, תשנ"וחיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי( –

אבטחת וסודיות ההוראות המאזינה באופן מתקדם לשיחה ומנטרת אותה. לכן, אין די ב

אינם רק הטלפונים כולה ומערכת שבחוק לצורך העניין שבעתירה, שכן אמצעי הזיהוי  המידע

מאגר נוסף על אודות תוכן השיחה. לא קיימת  יםיוצרשומרים את טביעות הקול, אלא 

ויצירת  (נמעני השיחההשיחה ומשתתפיה )כולל התייחסות בחוק לגבי אפשרות הקלטת 

נים. על המשיב היה להראות כי לצורך יצירת טביעת קול מתוך השימוש במערכת הטלפו

תסקיר פרטיות, ב, (privacy by design) ל הנדסת פרטיותשכללים התזכיר הוא השתמש ב

של הרשות למשפט,טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, שבו  2009בדו"ח משנת  עוד, כאמורו

 ות. להגביל את הפגיעה בזכות לפרטיבמטרה מפורט הליך "עיצוב לפרטיות", 

 

 ,בתזכיר על השימוש בטביעת קול של האסירבהודעה ו המשיב לא פירט, חמור מזה .13

גם לצורך העמדה לדין ומשפט  ,ה לצורך השימוש במערכת הטלפוניםשנמסרה בהסכמ

ענין זה טופל . בית המשפט הצביע על קושי זה וקבע כי על המשיב להסדירו בחוק. בעתיד

בדיון בעתירה זו, והוגשה לבית המשפט במסגרת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוצגה 

. המשיב לא נתן את הדעת כאשר המדינה סברה שניתן להסתפק בה ללא הסדרה בחוק

כיצד נמנע השימוש בטביעת קול שנמסרה בהסכמה במסגרת  ,ת בית המשפטבתזכיר לשאל

י הסוהר לצורך חקירה ומשפט. מההסדרה המוצעת עולה כי ניתן ניהול מערכת הטלפונים בבת

להשתמש בטביעת הקול לצורך חקירה ומשפט, גם כאשר היא ניתנה בהסכמה לצורך שימוש 

ראה: פרוטוקול בית המשפט. בניגוד לעמדת טלפוני בלבד, על אף החשש מפני הפללה עצמית, 

את בעת הזו לה. בית המשפט אף הגביל וכן הנחיית היועץ המשפטי לממש 5.3.14הדיון מיום 

שימושים אחרים במידע שבמערכת שחף, הכוללים המאפשר להנחיה,  8בסעיף   השימוש

, 24.12.2014להחלטת בית המשפט מיום  4ראה: סעיף בתוכם שימוש לצורך חקירה ומשפט. 

וההודעה התזכיר כלומר, להנחיה.  8אין ליתן אישורים על פי סעיף עד להסדרה הקובע כי 

לעשות שימוש בטביעות הקול לצורך חקירה  ,המשיבשל  וומטרותי וכוונותיעל  יםמצביע

מבתי  של האסירים ןרק לצורך ניהול שיחות הטלפובהן מסתפק בשימוש  וא אינו, והומשפט

, התזכיר לא מתייחס כלל לעניין השימוש בטביעות קול של האסירים, יתרה מכך. הכלא

 , לצורך חקירה ומשפט בעתיד.עד כה מסגרת המערכת הטלפוניתהסכמה בשכבר ניגבו ב
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התזכיר ירה בחוק, עדיין דלמרות שבית המשפט התייחס לשאלת ההסכמה וביקש להס .14

כלומר, מלשון התזכיר המוצע   .רשות המוקלטללא טביעת קול בהקלטה, גם  ליטולמאפשר 

ניתן יהיה ליטול את דגימת קולו מתוך  –עולה כי  משהוקלט האדם בהאזנה חוקית כלשהי 

ההקלטה ולהפיק ממנה נתונים, כאמור בהגדרת "נטילה" של אמצעי זיהוי בסעיף ההגדרות 

. עניין זה מעלה שאלות רבות בעיקר לעניין הסכמתו של האסיר לתת דגימת קול לצורך שבו

ו כאשר האסיר כאשר היא ממילא כבר קיימת במאגר א כל שכן ,השימוש הטלפוני ומשמעותה

 חזר בו מהסכמתו לשימוש בטביעת קול שמסר. 

 

בתזכיר מצוי באימוץ טביעת הקול כאמצעי זיהוי בהליך הפלילי מרכזי קושי יש לציין כי,  .15

לזיהוי אדם " על רקע השאיפה ייחודי" ,פיזיולוגי ,"מאפיין אנושיוהגדרת אמצעי ביומטרי כ

טענות המשיב בעתירה כזכור, . שבתזכיר 1ערכי", כלשון דברי ההסבר לעיקר  חד חדבאופן 

היו כי טביעת הקול היא אמצעי רק לצורך זיהוי במערכת טלפונים ורק לשם הנוחות והייעול 

של טביעת הקול כמכשיר זיהוי ביומטרי על כלל  תהשל השיחה. מכאן ועד לחקיק

אינם מתייחסים התזכיר ההודעה ור. מעבר לכך, המרחק רב ובלתי ניתן לגישו –האוכלוסייה 

 ."junk scienceאינו אפשרי וכי מדובר "זיהוי אדם לפי קולו כלל כבר הראו כי שמחקרים ל

 425יא עלי משפט " junk scienceראה: בועז סנג'רו ומרדכי הלפרט "ראיות מדעיות מול 

בחינת רמת הוודאות עבור שהוא מספק מלפי דגימת קול, )תשע"ד(.  זיהוי  452-467בעמ' 

חברות מסחריות לצורך ייעול השירות והנוחות, לא יכול להיות בהכרח מתאים לזיהוי, 

 לחיפוש, העמדה לדין והרשעה בהליך הפלילי. 

 

עולה שההחרגה מההיתר לנטילה בכוח היא רק לגבי מערכת הטלפונים במתקני מהתזכיר  .16

סמכות שכזו איננה ברורה  דגימת קול בכוח.המשטרה תוסמך ליטול יתכן שמכאן ש הכליאה.

לגרום לאדם יתן כלל ועיקר והיא בעייתית מאוד, שכן היא עשויה להשמיע סמכות לפיה נ

על מנת להשיג דגימת קול שתביא ולהקליט את צעקותיו לצעוק בחקירה בדרכים מגוונות 

 לזיהויו ואף להפללתו. 

 

 תחת נבדקו חלופותכי שצורף לה ר ומהתזכיהמשיב מטעם  מההודעה המעדכנתעולה לא  .17

. הםכי נבחנו השלכותיבהם ולא הוסבר הקמת מערכת הטלפונים החכמה והמאגר שלצידה 

. כן אמצעים פוגעניים פחות היה עליו להראות כי הוא בחן הודעה המעדכנת מטעם המשיבב

החשש מפני הפללה עצמית , כמו הנובעות ממנוהשלכות הנבדקו כי לא ברור מהתזכיר 

בארצות הברית על דליפת ענק של דווח רק בחודש האחרון  לקוח.-השפעה על חסיון עו"דוה

הקלטות שיחות טלפון של אסירים ממערכת טלפונים חכמה ומאובטחת בבתי הכלא שם, 

 Breach of prison contractor באופן הפוגע בחיסיון שבין עורך דין ללקוח. ראה: "

compromises 70M phone records conversations "The Washington times   מיום

12.11.2015 -prison-http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/12/breach

m-70-access-hacker-allows-contractor/  (. 2.12.2015)כניסה לקישור בוצעה ביום 

http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/12/breach-prison-contractor-allows-hacker-access-70-m/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/12/breach-prison-contractor-allows-hacker-access-70-m/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/12/breach-prison-contractor-allows-hacker-access-70-m/
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בהגדרת הסל של "אמצעי זיהוי ביומטרי" בסעיף מצוי תזכיר הודעה ובקושי גורף נוסף ב .18

שיקול ההגדרות המרחיב את רשימת אמצעי הזיהוי. ההגדרה של "נתוני זיהוי" מרחיבה את 

, זאת לצורך מאמצעי זיהוי ביומטרי ניתן להפיקנתוני זיהוי שמהם לקבוע  לשרשניתן דעת ה

מרחיב . תיקון זה מענה עתידי להתפתחות טכנולוגית ושימוש באמצעים ביומטריים חדשים

 , ואין הוא רלבנטי כלל לעתירה זו. ודיון ציבוריביקורת עוקף כל הליך שכן הוא , ופוגע

 

)בשונה  פושחימתן הסמכות לשוטרים במסגרת התזכיר עוסק בעיקר במן האמור עולה, כי  .19

פרסום כשלעצמו והוא קלוש לבין העתירה האמור בהודעה ובתזכיר קשר בין הממאסר(. 

 מרחיק לכת. דבר התזכיר במסגרתה הוא 

 

, אלא בהרחבה נוטלים ממנו דגימת קולאשר באסיר מורשע העוסק בתזכיר רק לא מדובר  .20

, שהדיונים העקרוניים בעניינה אינם רלבנטיים משמעותיתו ות כבדותסוגיחקיקתית המעלה 

תזכיר במסגרת החוסר דיוק וחוסר הגנה על זכויות יסוד מדובר בלעתירה ויארכו זמן רב. 

  .אשר דורשים ליבון רב

 

עליו היה  ,בהקדםהטלפונים לו רצה המשיב לאפשר הפעלה חוקית ולא פוגענית של מערכת  .21

את הפעלתה בהתאם להערות בית המשפט. תחת זו המסדיר בשלב הראשון תזכיר חוק להציג 

 ,מוחזק במתקני הכליאהאו חשוד, נאשם מי שהמתייחס לכל  תזכיר גורף בחר המשיב לקדם

אשר חסר הגנות משמעותיות על זכויות יסוד, ובראשן הזכות לפרטיות וזכותו של אדם שלא ו

, ולא דויק בלשון המעטהבפרסום התזכיר אינו מהמהלך של המדינה להפליל עצמו. במובן זה 

  בחקיקה ראשית.שבמערכת הטלפונים בבתי הסוהר באמת כדי להסדיר את הפגיעות נועד 

 

גם התזכיר , אלא שהעתירה לביןהמוצעת בהודעת המשיב בין החקיקה רב אין קשר לא רק ש .22

לצורך. מאחר שיש בו  להרבה מע המענה לעתירהאת באופן חמור מסבך ואף פשט מ אינו

, הסיכוי להסדרה הוא נמוך מאוד, למסגרת העתירהמערך שלם של פגיעות בזכויות, מעבר 

בכך שהמשיב בוחר להביא כמענה לעתירה  .ןבעתיד הנראה לעי החוק לא יחוקקשנראה ו

נקודתי הוא פשוט, התיקון המתבקש . מקשה על סיומההצעת חוק כל כך רחבה, הוא למעשה 

פתרון. פני התזכיר הנוכחי לא מקדם . לצערנו, קשר לאסירים ולבתי הסוהרבומצומצם 

הוא יתקל בהמון קשיים בדרך לחקיקה ולכן ברי כי הוא אף מופרך. של העתירה בנסיבות אלו 

 .של הפגיעות בזכויות היסוד בחקיקה ראשית הלא מדובר בכוונה אמיתית של המדינה להסדר

 

יים ופגיעות בזכויות יסוד שכזה נועד להלעיט ולזרות חול נראה כי תזכיר רווי קשלסיכום,  .23

לעניין הליקויים שהראו העותרים במערכת שחף, אין בתזכיר מענה בעיני בית המשפט, שכן 

 אמתי. 
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 תקופת הביניים עד לסיום החקיקה  .ג

בשים לב לקשיים הרבים בתזכיר החוק המוצע, נבקש מבית המשפט  ולאור כל האמור לעיל  .24

עד להבהרת הקשיים על ידי המשיב והתקדמות תלויה ועומדת  האת העתירלהשאיר 

 . משמעותית בהליך החקיקה

 

בתקופת הביניים עד להשלמת כמו כן, נבקש מבית המשפט להבהיר את המצב החוקי  .25

ולהורות למשיב להפסיק ליטול טביעות קול מאסירים ולהפסיק את השימוש החקיקה, 

החקיקה. בידי המשיב קיימת האפשרות הליך סיום במאגר טביעות הקול הקיים עד ל

להמשיך להפעיל את מערכת הטלפונים רק באמצעות כרטיסי חיוג. הפגיעות בזכויות יסוד 

להמשיך להיות מוסדרות בהנחיות  ותשבשימוש בטביעות הקול ובהפעלת המאגר לא יכול

  . תקופה כה ארוכהבמשך בלבד  היועץ המשפטי

 

 הוצאות  .ד

קבלת טענות העותרת על ידי המשיב בעניין הצורך בהסדרה בחקיקה ראשית של לאור  .26

הפגיעות שמערכת הטלפונים יוצרת, כאמור בהודעתו, נבקש לחייבו בהוצאות משפט, זאת 

למרות שבית המשפט הורה כבר בדיונים ותוצאתה של העתירה. לאור ההליך הארוך והמורכב 

שיב סבר אחרת ובמשך זמן רב עמד על טענתו הראשונים להסדיר את הפגיעות בחוק, המ

הודיע המשיב לבית המשפט  9.9.2015בתאריך רק להסדיר את העניין בהנחיות פנימיות בלבד. 

 בחקיקה ראשית.  הענייןבפעם הראשונה כי החליט להסדיר את 
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