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 ובקשה לתיקון סעדים תגובה מטעם העותרת
 

 

 תגובה מטעם העותרת .א

 , מתכבדת העותרת להגיש את תגובתה כדלהלן: 69.66.69בית המשפט הנכבד מיום  להחלטתו של לאור
 

 כללי .7.א

 6כוח המשיב -, דקות אחדות טרם תחילתו של הדיון בעתירה שבכותרת, מסר בא69.66.69ביום  .6

הנחייה מטעם היועץ המשפטי לממשלה טיוטת הכוח של העותרת -"( לבאיהמדינה)להלן: "

ת היועץ הנחי)להלן: " מירתה במאגר"נטילת דגימת קול מאסירים וש -שכותרתה "הגנת הפרטיות 

 "(.ההנחיה" או "המשפטי לממשלה

כוח המדינה כי -"(, הודיע באהדיון בעתירה)להלן: " 69.66.69במהלך הדיון בעתירה שבכותרת ביום  .6

ידי היועץ המשפטי לממשלה ערב הדיון בעתירה. מעיון במאגר הנחיות -טיוטת הנחיה זו נחתמה על

ן לה מספר הנחיה רשמי. ולה כי הנחיה זו טרם פורסמה וכי טרם ניתהיועץ המשפטי לממשלה ע

)נצפה  http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Pages/Hanchayot.aspx ראו:

 (.66.6.65יום לאחרונה ב

כוח המדינה -אף האמור, נתייחס בתגובה זו לטיוטת ההנחיה כהנחיה שפורסמה, כפי שמסר בא-על .0

 במהלך הדיון בעתירה.

http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Pages/Hanchayot.aspx
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 הצורך בחקיקה ראשית .3.א

נטילת  העותרת עומדת על טענתה כי דרושה חקיקה ראשית להסדרתכי , יצויןבפתח הדברים  .9

לפיכך, קול של אסירים והשימוש בהן. דגימות הקמת מאגר ביומטרי של דגימות קול מאסירים ול

הנחית היועץ המשפטי מסגרתה של בבהסדרת הנושאים האמורים אין די סבורה העותרת כי 

שירות בתי הסוהר, המצויים במדרג  פקודת נציבותכגון  כלשהו נוהלמסגרתו של לממשלה או ב

  נורמטיבי שאינו תואם את הדרישה להסדרה בחוק.

חקיקה ראשית ייעודית )ראו נדרשת הצהירה כבר בתגובתה המקדמית כי עצמה נה כי המדייודגש,  .5

בית וכי דברים דומים עולים גם מהחלטותיו של  לתגובה המקדמית מטעם המדינה( 00פיסקה 

ראוי היה שעצם נטילת דגימת הקול והקמתו של מאגר דגימות הקול יוסדרו המשפט הנכבד לפיהן, 

 : 5.0.69לדוגמה עולה מהחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום כך בחקיקה. 
 

כי כל עוד הנושא של  דומה, כי ראוי יהיה לשקול מתן התחייבות על ידי המדינה,"

נטילת דגימת קול אינו מוסדר בחקיקה, לא ייעשה שימוש בדגימת הקול, למשל 

לעניין  וּלוזמנים,  לשם השוואה. נוסף על כך ראוי שפרקליטות המדינה תציג לוח

 " .הגשתו של תזכיר הצעת חוק
 

 : 62.0.69כן ראו החלטתו של בית המשפט הנכבד מיום  .2
 

לא נכללה התייחסות  51.2.5.12מיום  1"למרבה הצער בהודעה המעדכנת של המשיב 

התחייבות של המדינה כי  – 2.0.5.12ישירה לשתי נקודות שהעלינו בהחלטתנו מיום 

ול של אסיר כל עוד אין הסדר בחקיקה של הנושא של לא ייעשה שימוש בדגימת ק

נטילת דגימת קול מאסיר, והצגת לוח זמנים לעניין הגשתו של תזכיר הצעת חוק 

 בנושא."
 

בוודאי ) לפרטיות יסודהפגיעה בזכות היא, כי  -כפי שהוצגה מראשית הדרך  -עמדתה של העותרת  .0

הפללה מפני  ןהחיסיוכגון יסוד נוספות ) שיש לה השלכה על זכויות (באמצעות טכנולוגיה חדשה

או לכל הפחות לפיה, כנדרש בחוק יסוד: כבוד האדם  בחקיקה ראשית תוסדרעצמית(, מן הראוי ש

המרכז האקדמי  9926/60לעניין זה, ראו פסיקתו האחרונה של בית המשפט הנכבד בבג"ץ וחירותו. 

( בו חזר בית המשפט הנכבד על 6.0.69ם )פורסם בנבו, ניתן ביו למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל

נקבע ברוב דעות כי פגיעה בזכויות אדם תעשה אך אם הוסדרה לצורך כך  בהןפסיקותיו הקודמות 

 הסמכות בחקיקה ראשית. 

יש להורות על  ,מעצם טיבה ,הנחית היועץ המשפטי לממשלה אינה עומדת בדרישה חוקתית זו ולכן .0

 . , ובראשן הזכות לפרטיותשאלה נוגעות לפגיעה בזכותו החוקתית של האסירבטלות הוראותיה ככל 

תו של היועץ המשפטי לממשלה לצורך הסדרתו של הנושא אין די בהנחיסבורה העותרת כי כן, -על .2

הן לעניין הסמכות לנטילת  מהווה אבן דרך כלשהי בשלבי החקיקהאינה והיא על היבטיו השונים 

העותרת סבורה כי . ו של מאגר דגימות הקול בנפרד משאלת הסמכותדגימות הקול והן להסדרת

אין  -כפי שעולה בעניינה של עתירה זו  -כאשר עולה הצורך בהסדרתו של הנושא בחקיקה ראשית 

הורות , ויש להלום את הצורך בחקיקההמהווה הוראה נורמטיבית שאין בכוחה ל די בהנחיה

לם נ' משרד  5202/20בג"ץ ראו לעניין זה  סדרות בחוק.לחדול מפעולותיה אשר אינן מו 6למשיבה 

 :202, בעמ' 200( 9, פ"ד נג)החינוך
 

"כאמור, הצדקה מרכזית של הדרישה לכך שפגיעה בחופש העיסוק תיעשה בחוק או 

לפי חוק, מכוח הסמכה מפורשת בו, היא בערכי הדמוקרטיה. במדינה דמוקרטית 
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פנקה של נבחרי העם. ממילא, פגיעה נדרשות פגיעות בזכויות האדם לקבל גוש

 בזכויות האדם אך מכוח הנחיה מינהלית אינה הולמת את ערכיה של מדינת ישראל."
 

תקופת , כי לא ניתן להתקדם בתהליך החקיקה בשל דינהבנוסף, לא ניתן לקבל את טיעוני המ .63

, ם לא מעטיםחודשי, הפצתו וקבלת הערות לגביו אורכים הצעת חוק הבחירות. ניסוחו של תזכיר

בשל הקשיים הרבים הכנסת הבאה תתגבש ותפעל. ניתן להניח כי רסומה פוועד לגיבוש הצעת חוק 

סבורה  –הן אלו ביחסה להליך החקיקה שפורטו לעיל והן אלו שלגופה, שיפורטו להלן  –שבהנחיה 

 לא ניתן להסתפק בה בשלב מתקדם זה של התקנת מערכת שחף והפעלתה.העותרת כי 

החשיבות בקיומו של הליך חקיקה סדור בעניין נטילת דגימות הקול מאסירים והסדרתו כי יוער,  .66

המלווה את הליך  ,דיון ציבוריבקיומו של גם טמונה ידי המחוקק -המאגר הביומטרי עלשל 

המציגים עמדות מגוונות שיש בהן כדי לתרום  ,בו לוקחים חלק גורמים מקצועיים שונים ,החקיקה

 קה מיטבית. לגיבושה של חקי
 

 מחזקים את הצורך בחקיקה ראשית הנחיההקשיים ב .2.א

 6בסעיף ראות ודברי הסבר ביחס לנטילתה של דגימת קול מאסירים. וההנחיה כוללת שורה של ה .66

 כך: "דגימת קול"להנחיה מוגדרת 
 

"אמצעי זיהוי ביומטרי, דהיינו מאפיין אנושי פיזיולוגי ייחודי, הניתן למדידה 

בדומה לאמצעים שמש לזיהוי אדם באופן חד חד ערכי. מוחשבת, אשר ממ

 ביומטריים אחרים, מדגימת הקול )קובץ השמע( מופק נתון זיהוי".
 

 להנחיה כך: 6מוגדר בסעיף  "נתון זיהוי"
 

המופקת מדגימת הקול, אשר ניתן לעשות בה שימוש  "template"-"תבנית דיגיטאלית

 ן ממוחשב".לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם באופ
 

להנחיה מביא את עמדת המדינה באשר לבסיס המשפטי לנטילתה של דגימת הקול  9סעיף  .60

 6206-הינו חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ,לשיטת המדינה ,ושמירתה במאגר. הבסיס המשפטי

"לא יפגע אדם בפרטיות של בו כי  6( אשר קובע בסעיף "החוקאו " "חוק הגנת הפרטיות)להלן: "

לחוק  0כאמור בסעיף  - לפגיעה בפרטיות "הסכמה". מכאן, למדה המדינה כי א הסכמתו"זולתו לל

 מאפשרת נטילתה של דגימת קול מאסיר. - הגנת הפרטיות

לתמוך בתפיסה  -פי תכליתו ולשונו -על -לעמדתה של העותרת, חוק הגנת הפרטיות אינו מאפשר  .69

האינהרנטי קושי לפגיעה בפרטיות, ם להנוגעי אותה מבקשת להציג המדינה, וזאת ממספר טעמים

חקירה שימוש בנתוני הקול בליטול את דגימת הקול ול חוסר הסמכותל, ת אמתהסכמבקיומה של 

 שיפורטו להלן:כפי , תפלילי
 

 

 ממדי הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות מגן על היבטים מסוימים של הזכות לפרטיות ואינו חולש על היבטיה של  .א

חוק שוויון הזדמנויות )בדומה, לחוק  6מצוינים בסעיף הפרט לאלה לפרטיות כולה, הזכות 

הגנה בחוק  יםמעניק 6220-או חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 6200-בעבודה, תשמ"ח

זכות אינם הולמים בהכרח את כלל היבטיה החוקתיים של הו הםלממדי השוויון הכלולים ב

יות מגן על ממדי הפרטיות הקבועים בו ואינו חולש חוק הגנת הפרט(. לפיכך, החוקתית לשוויון

 . כאמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על כל ממדיה של הזכות החוקתית לפרטיות



4 

 

עומר טנא, "הזכות לפרטיות בעקבות חוק יסוד כבוד האדם: מהפך מושגי, לעניין זה ראו: 

שירותי בריאות  0065/30; ע"א 92-53(, עמ' 6332) 02ח  קרית המשפטחוקתי ורגולטורי" 

עניין שירותי בריאות ")להלן:  (66.9.6330, פס' כא )לא פורסם, כללית נ' משרד הבטחון

( 69.35.6332)פורסם בנבו,  פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה 2253/39(; בג"ץ "כללית

 (."עניין פלונית")להלן:  2פס' 

( עד 6)6סעיפים פי פגיעות מסוימות בפרטיות. לפיכך, חוק הגנת הפרטיות מסדיר באופן ספצי .ב

כגון  - במסגרת החוקקובעים את ממדי הפרטיות הזוכים להגנה ( לחוק הגנת הפרטיות 66)6

מפני פגיעה בממדים אחרים של אין לראות בחוק כמגן ו -בילוש, האזנה, צילום, פרסום ועוד 

 –פרטיות ההיבטים אחרים של , לחוק. כלומר 6מעבר לאלו המצוינים בסעיף הזכות לפרטיות, 

אינם חוסים תחת הגנת החוק והם זוכים להגנה  –כגון נטילת פרטי זיהוי ביומטריים מאדם 

גם האפשרות . מכאן, כי , כפי שיפורט בהמשךשונה ונפרדת תחת הזכות החוקתית לפרטיות

טיות לחוק הגנת הפרטיות מתוחם אך לממדי הפר 6לפגוע בהסכמה בפרטיות כאמור בסעיף 

 ( לחוק. 66)6( עד 6)6הקבועים בסעיפים 

לפיכך, סבורה העותרת כי אין לראות בחוק הגנת הפרטיות כמקור הבלעדי להגנה על הפרטיות  .ג

במובנה החוקתי וככזה המתיר פגיעה בפרטיות כל אימת שהאדם, אשר פרטיותו נפגעת, הסכים 

 לפגיעה כאמור. 

בשיטתנו, הזכות החוקתית לפרטיות, הקבועה  פי התפיסה החוקתית המקובלת-בכל מקרה, על

"(, הינה בעלת מעמד נורמטיבי חוק היסודלחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )להלן: " 0בסעיף 

)א( לחוק 0עליון ביחס לממדי הפרטיות המוגנים במסגרת חוק הגנת הפרטיות. כידוע, סעיף 

פרטיות ולצנעת חייו, והיא היסוד קובע את הזכות הכללית לפרטיות, לפיה כל אדם זכאי ל

לחוק הגנת הפרטיות. הזכות החוקתית לפרטיות  6איננה מצומצמת לרשימה הקבועה בסעיף 

)ד( לחוק היסוד, 0עיף בסמתייחסת גם למצב הספציפי של פגיעה בסוד שיחו של אדם, כאמור 

ן וקיים חשש לפגיעה מסוג זה בה באמצעות מערכת שח"ף בנטילת דגימות קול ושימוש בה

לאורך השיחות שהאסירים מקיימים. כמו כן, כבר נקבע בפסיקה כי הזכות לפרטיות רחבה 

 .לחוק הגנת הפרטיות )ראה: עניין פלונית( 6מהרשימה שבסעיף 

נקבע בפסיקה כי הפרת הכללים המסדירים איסוף מידע אישי במאגר וניהולו, אינה כמו כן,  .ד

בעניין זה ראו בה פגיעה בזכות יסוד חוקתית.  נתפסת כעניין טכני של מה בכך, אלא יש לראות

, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים 0303/20ובג"ץ  עניין שירותי בריאות כללית

 :, כי056עמ' , אשר בו נקבע ב("עניין האגודה לזכויות האזרח"( )להלן: 9) 096( 6339פ"ד נח)
 

ם, ובכללן הזכות לפרטיות, רק אם מושכלות ראשונים הם כי ניתן לפגוע בזכויות אד"

הפגיעה מקיימת את כל ארבעת היסודות המצטברים הקבועים בפיסקת ההגבלה, 

לרבות היות הפגיעה בחוק או לפי חוק, מכוח הסמכה מפורשת בו. דרישת החוקיות 

היא איפוא דרישה עצמאית, המצטברת לשאר הדרישות... בכך שהפגיעה היא קלה 

 החוקיות." אין כדי לשחרר מדרישת

מהאמור עולה כי הפגיעה בזכות לפרטיות הגלומה בהפעלתה של מערכת שח"ף תוך נטילת  .ה

דגימת קול מאסיר, ניהול מאגר דגימת הקול והיבטים אחרים של המערכת שיש בהם כדי לפגוע 

 בפרטיותו של האסיר ראוי שיוסדרו בחקיקה ראשית.
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 סמכותהסכמה כמקור 

פרסומו של תזכיר חוק להודיע על לוח זמנים ל מדינהדרש מהלמרות שבית המשפט הנכבד  .ו

קול של דגימות להפעיל מאגר שיהא בכוחו להסמיך את גורמי השלטון ליטול דגימת קול ו

כי די בהסמכת האסיר על מנת לרפא  -כפי שעולה מלשון ההנחיה  –סבורה המדינה אסירים, 

 . הבידי הקול ושמירתה במאגר דגימתאת חוסר הסמכות שבנטילת 

העותרת סבורה כי לא ניתן לראות בהסכמה לפגיעה בפרטיות כמקור הסמכות לפגיעה כאמור  .ז

על ידי מוסדות השלטון אשר פעולתם נסמכת על עקרון החוקיות. לפיכך, לא ניתן לראות 

כמקור פגיעה בזכות החוקתית לפרטיות בדרך של נטילת דגימת קול בהסכמתו של אדם ל

בהסכמתו של אדם לעריכת חיפוש כשם שלא ניתן לראות ון לעשות כן, לסמכות רשויות השלט

 סמכה מפורשת בחוק. הבחפציו כמקור לסמכות לביצוע חיפוש שכזה בלא 

אברהם בן חיים נ' מדינת  63696/32את פסק דינו של כבוד השופט דנציגר ברע"פ לעניין זה ראו  .ח

שאלת ב דן בית המשפט הנכבד "( בו פרשת בן חיים( )להלן: "2.0.6366בנבו,  פורסם) ישראל

סמכות של שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם או בביתו בהסכמתו בלבד, בהעדר עילה חוקית 

 . אחרת לעריכת החיפוש

יוער, כי עמדתן של כבוד השופטת ביניש וכבוד השופט ארבל היתה כי במקרה הנדון בעניין בן  .ט

אדם לחיפוש תאפשר לעשות שימוש בתוצאות חיים יתכן וניתן היה לראות את הסכמתו של 

החיפוש ללא הסמכה בחוק, אך מאחר ולעמדתן לא ניתנה הסכמת אמת באותו המקרה, נדונה 

 שאלה זו בבחינת למעלה מן הצורך ולהבנת העותרת לא ניתנה לגביה כל הכרעה מחייבת. 

שאלת הסמכות לעמדתו של השופט דנציגר בפרשת בן חיים, יש להבחין בין שאלת ההסכמה ל .י

 ואין לראות בהסכמה לביצוע חיפוש כמקנה סמכות לעריכתו של החיפוש. ראו להלן דבריו: 
 

"סבורני כי ניתוח השאלה במושגים של הזכות לפרטיות וזכותו של אדם לוותר על 

חוקיות  פרטיותו אינו רלוונטי בשים לב לדרישות הנגזרות בנסיבות העניין מעקרון

לא הוסמכה הרשות לעשות הרי שאינה מוסמכת לעשותו לפיו כל מה ש ,המנהל

 )זאת גם בהינתן הסכמה(. 

גם אם אדם מוותר על פרטיותו הרי שהוויתור כשלעצמו אינו מקים מקור הסמכה 

. שונה היה מצב הדברים אילו המחוקק סטטוטורי כמתחייב מעקרון חוקיות המנהל

אדם לביצוע חיפוש מקום היה מעגן בחוק את סמכותו של שוטר לבקש הסכמתו של 

בו לא מתקיימות הנסיבות הקבועות בדין המאפשרות עריכת חיפוש. דומני כי לא 

בכדי סמכות כאמור לא עוגנה בחוק עד עצם היום הזה, לאור ערכי היסוד של 

 משפטנו החוקתי."
 

אין שכן יפים לעניינה של עתירה זו,  דנציגר השופטהיא כי דבריו של כבוד  העותרתעמדתה של  .יא

 בהסמכה מפורשת בחוק. מהצורך  מדינהכדי לפטור את ה דגימת קולבהסכמתו של אסיר למתן 

כי הסכמתו של האסיר למתן טביעת קולו הינה הסכמה מדעת  יתבררלשון אחר, גם אם  .יב

לנטילת דגימת הקול היא קיומה של  6 והסכמת אמת היא, תנאי להפעלתה של סמכות המשיב

 לכך. סמכותההוראה חוקית המקנה את 

לעניין זה ולאפשרות היותה של הסכמה מקור לסמכותה של המדינה לפגוע בפרטיותו של אדם  .יג

)פורסם בנבו,  כהן נ' מדינת ישראל צבי 662/60ברע"פ ראו את דבריו של כבוד השופט ג'ובראן 

 "( ביחס להיותה של שאלה זו שאלה שלא הוכרעה:פרשת צבי כהן( )להלן: "62.63.6366
 



6 

 

צוין כי באותה פרשה קבע השופט י' דנציגר בדעת יחיד כי לגישתו בכל מקרה "עוד י

זאת,   אין הסכמה יכולה להוות מקור סמכות לחיפוש הנעדר כל מקור סמכות אחר.

של לבצע כל פעולה הנעדרת מקור הן נוכח עקרון חוקיות הממשל, המונע מהממ

 סמכות שבדין, הן נוכח פערי הכוחות המשמעותיים הקיימים בין חשוד לבין שוטר. 

יצוין כי הדיון בשאלה האם יכולה הסכמה מדעת להכשיר חיפוש נעדר סמכות נדונה 

באותה פרשה בבחינת למעלה מן הצורך, שכן לא התעוררה כל מחלוקת שבנסיבות 

 מה הסכמה כאמור."המקרה לא התקיי
 

תוקפו של ויתור על זכויות חוקתיות הינה רלוונטית בהקשרים רבים נוספים החורגים  שאלת .יד

זו. אך יחד עם זאת, בכדי להאיר את השאלה העומדת על הפרק באור רחב  עתירה של מעניינה

יותר, יודגש כי נקבע כבר בחקיקה כי אין באפשרותו של אדם לתרום מאיבריו בתמורה 

-לום כלשהו, גם אם נתן הסכמתו לכך )ראו לעניין זה חוק השתלת איברים, התשס"חלתש

על זכות אדם  ר(. כלומר, גם המחוקק הישראלי מכיר בכך שעצם קיומה של הסכמה לוויתו6330

 יסודית מאת נשא הזכות, אינה בהכרח מקנה את האפשרות החוקית והחוקתית לכך.

טיב ההסכמה הינו תנאי נדרש להפעלתה של מערכת , לעמדתה של העותרת, יתכן ומולפיכך .טו

הסמכה מפורשת בחקיקה  מדינהזאת קיים תנאי הכרחי נוסף והוא שתהא ל עם יחדשח"ף, אך 

 ידי האסיר למתן טביעת קולו.-ואת טיבה, הגם שניתנה הסכמה על סמכותההקובעת את גדרי 
 

 

 הסכמת אמת7הסכמה מדעת

בהסמכה מפורשת ר קיומה של הסכמה אין הכרח לאוגם אם יקבע בית המשפט הנכבד כי  .טז

במקרה של בחוק, תטען העותרת כי על הסכמה זו להיות הסכמת מדעת והסכמת אמת וכי 

לקיומה  אינהרנטיבבתי הסוהר השונים ברחבי ישראל, קיים קושי נטילת דגימת קול מאסיר 

 ירות בתי הסוהר. של הסכמה זו ולו בשל פערי הכוחות המובהקים בין האסיר לבין מערכת ש

לפסק דינה של כבוד השופטת ביניש  60מפנה העותרת את בית המשפט הנכבד לפסקה  זה לעניין .יז

 :חייםבפרשת בן 
 

נוכח פערי הכוחות האינהרנטיים הטמונים ביחסים שבין המשטרה לאזרחים אין די "

בכך שהאדם מושא החיפוש מתבקש ליתן את הסכמתו לביצוע החיפוש כדי שהוא 

ביצוע החיפוש כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש וכדי שהסכמתו ל יידע

 תיחשב להסכמה מדעת".
 

דבריו של כבוד השופט דנציגר באותה פרשה ביחס לפערי הכוחות במקרים אלה של ראו כן  .יח

 לפסק דינו של כבוד השופט דנציגר בפרשת בן חיים: 0הסכמה. ראו לעניין זה סעיף 
 

המובנים בסיטואציה בה עסקינן )השוו: עניין ועד נגד עינויים, "נוכח פערי הכוחות 

והאסמכתאות הנזכרות שם( ישנו יותר מחשש סביר להניח כי  502-502בעמ' 

במקרים רבים יתן האזרח את הסכמתו לבקשת השוטר בשל החשש שיאחז בו על 

 .תוצאות סירובו להיעתר לבקשה. לטעמי, הסכמה בנסיבות כאלה לאו הסכמה היא"
 

יודגש, כי ים יפים הם לעניינה של עתירה זו. דבריו של כבוד השופט דנציגר בפרשת בן חי .יט

קול משמעותה סירוב לבקשה  דגימתבעניינה של עתירה זו אי הסכמה מצידו של האסיר למתן 

לאסיר מטעם מנהל האגף בו הוא מוחזק. השליטה של מנהל האגף בו מוחזק האסיר  המוצגת
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סוהר כה טוטאלי עד שלא ניתן לראות כיצד תתאפשר הסכמת אמת בפערי באורח חייו בבית ה

 כוחות שכאלה. 

העותרת כי בסיס משמעותי לקיומה של הסכמת אמת הוא כאשר מכלול הנתונים  תטעןעוד  .כ

כתב ההסכמה עליו חתומים האסירים . בעניין זה תטען העותרת כי האסירמובאים בפניו של 

ליטול את טביעת הקול של האסיר אינה סמכות ור לעובדה כי ההינו חסר וחלקי, שכן אין אזכ

גורם יכולת של ביחס לכל פירוט לגבי מהותה של ההסכמה  איןכי ו מעוגנת בחקיקה כלל

בדגימת הקול  לעשות שימוש –כגון היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו  –שלטוני כלשהו 

 פי צו של בית משפט. -עלי החלטתו או פ-להנחיה או על 0כאמור בסעיף כאמצעי חקירה בעתיד, 

במובן זה, מבחינת האסיר שימוש במידע שמסר בהסכמה לצורך חקירה הוא שימוש במידע  .כא

( לחוק הגנת הפרטיות, אשר עומד בניגוד 2)6, כלשון סעיף "שלא למטרה לשמה הוא נמסר"

-69020-36 לעקרון צמידות המטרה ולעקרון ההסכמה אשר הוכרו בפסיקה, כפי שנקבע בעת"מ

 : 60( בעמ' 6.0.6366)פורסם בנבו,  איי.די.איי נ' רשם מאגרי המידע 66
 

"בסעיף זה  בא לידי ביטוי עקרון צמידות המטרה, שבצד עקרון ההסכמה, מהווה 

עקרון יסוד בדיני הגנת הפרטיות. מידע שנאסף למטרה אחת, איננו יכול לשמש 

( לחוק הגנת הפרטיות... וכן 1)5 למטרה אחרת. עקרון זה בא לידי ביטוי בסעיף

)ב( לחוק, האוסר על בעל מאגרי מידע להשתמש במידע לא למטרה שלשמה 5בסעיף 

 הוקם המאגר".
 

, סבורה העותרת כי המידע המוצג לאסירים במסגרת כתב ההסכמה הוא מידע האמורלאור  .כב

תגובה נוסח ההסכמה, שצורף ל .וגם מסיבה זו אין לראות כהסכמתם כהסכמת אמת חסר

המקדמית, אינו משקף כלל את האמור בהנחיה. ההסכמה היא המאפשרת לאדם שליטה 

בפרטיותו, ומשמעותה היא שיהיה בידי האדם את כל המידע הדרוש לו באופן סביר כדי 

לעניין להחליט למסירת המידע ולשימושים שייעשו בו, ובכלל זה להעברתו לצדדים שלישיים. 

( בעמ' 6330) 2י"א משפט וממשל יס העיוני של הזכות לפרטיות" מיכאל בירנהק "הבסזה ראו 

 .02( בעמ' 6363) מרחב פרטיפרטיות כשליטה" -; מיכאל בירנהק "פרק ג 53

 

 הסכמה ומאגר ביומטרי

זה נוסיף ונדגיש כי בעניין אחר בו מדובר היה בקידומם של אמצעי זיהוי ביומטריים  בהקשר .כג

"( הביומטרי המאגרמוסדות השלטון במדינת ישראל )להלן: "ידי -על ביומטרייםונתוני זיהוי 

 זיהויהכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני  חוק -ומפורט של הכנסת  מקיףהדבר נעשה בחוק 

" ביומטריים זיהוי אמצעי חוק)להלן: " 6332-"עתש, מידע ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים

 ידי העותרת.-שמעותי לדברים שהועלו לעיל על"( בו ניתן ביטוי מהביומטרי המאגר חוקאו "

עוגנה בחוק המאגר  בהסכמתו, עצם הסמכות ליטול מידע ביומטרי מתושב לדוגמה כך .כד

( לחוק המאגר הביומטרי העוסק בתחולה הדרגתית 6)96זה סעיף  לעניין ראוהביומטרי. 

דע את המי ליתן, הגם שקיימת הסכמה של התושב כלומר. המערכתותקופת מבחן של 

הביומטרי, סבר המחוקק כי יש לעגן את סמכותה של הרשות המבצעת ליטול את המידע בחוק 

 וזאת לצד הצורך בהסכמתו של התושב. 

 לא ביומטרי מידע למתן תושב של הסכמתו אי לפיוהמאגר הביומטרי קובע כי תנאי  חוק, כן .כה

 המאגר לחוק( 6)96 סעיף זה לעניין)ראו  דין כלפי -על זכות או הטבה כל מהתושב ישלול

 של לעניינה רלוונטית יחוס נקודת מהווה הביומטרי המאגר חוק כי יודגש עוד(. הביומטרי
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( לחוק 9)96ן אשר עליה תפקח הכנסת )סעיף חשל תקופת מב הגדרתה בעצם גם זו עתירה

המאגר הביומטרי( ואף כי מעבר להפעלה קבועה של המאגר תתאפשר רק באישור הכנסת )סעיף 

 (.הביומטרי המאגר לחוק( 5)96

האמור לעיל, סבורה העותרת כי בתנאים הנוכחיים ביחס למערכת שח"ף, אין לראות את  כללאור  .65

של אסירים ליתן את טביעת קולם כהסכמה מדעת או כהסכמת אמת וזאת לאור יחסי  הסכמתם

ה העותרת כי לאור הפגמים בכתב ההסכמה. כמו כן, סבורו הכוחות בין האסיר לשירות בתי הסוהר

אין לראות בהסכמה ככל שניתנה, כדי להתגבר על הצורך בעיגונה של הסמכות ליטול טביעת קול 

 מהאסיר במסגרת חוק.

ביחס להסכמה כמקור סמכות להפעלת המערכת,  דינהלעמדת העותרת, גם אם תתקבל עמדת המ .62

יש להסדיר כך, לפיהרי שנטילת טביעת הקול בהסכמה לחוד ושמירתה במאגר ביומטרי לחוד. 

בחקיקה ראשית את מטרות המאגר, האחריות לו, אופני הגנת המידע שמצוי בו, הסנקציות שיוטלו 

ממונה  –על גורמים שישתמשו בו שלא למטרותיו החוקיות, ממונים חיצוניים למערכת ולמאגר 

י זה עולה . עניין משמעותשיפקחו וידווחו לציבור על הפעלתו ועוד -פרטיות וממונה אבטחת מידע 

גם בהנחיה, אשר מתקשה לטפל בסוגיית הסמכות להקמת המאגר והשימוש בנתוני הקול במקרים 

 חריגים. 

הן מכוח חוק נקטה המדינה כי הסמכות לפעולות שידי מי מהמשיבים -לא נטען עליתר על כן, עד כה  .60

מתן  -ות כגון הנחיה. חוק הגנת הפרטיות דורש פעול. עמדה זו הוצגה לראשונה בהגנת הפרטיות

מידע מפורט ומלא לאדם לצורך הסכמה לפגיעה בפרטיותו, הסדרת פעילות במאגר ופעולות נוספות 

 שהמשיב כלל לא פעל לפיהן, אלא בדיעבד טוען לתחולת חוק זה. 

חוק הגנת הפרטיות אינו מתאים למאטריה הסבוכה העוסקת בנטילת לעיל,  שצויןכפי אולם,  .60

אסירים, הקמת מאגר לשמירתן, ובאפשרות לשימושים לצורכי חקירה דגימות קול ביומטריות מ

ומשפט בנתונים אלו. סעיפי חוק הגנת הפרטיות כלליים מאוד ואין בידם להתייחס ולהסדיר את כל 

 המצבים, בהם נפגעת הזכות החוקתית לפרטיות, הדורשים הסדרה. 

ודית של מאגרים רבים: חוק אכן, בעשור האחרון אנו עדים לתהליכים של חקיקה ראשית ייעו .62

; 6360-הצעת חוק להסדרת השימוש בכרטיס חכם בתחבורה הציבורית, התשע"גהמאגר הביומטרי, 

(, בעניין מאגר טביעות אצבע וצילומי פנים של 6366-תזכיר לתיקון חוק הכניסה לישראל )תשע"ב

הקמת מאגר של  , המבקש לעגן בחוק6330-תזכיר חוק רשומה רפואית לאומית, התשס"זזרים; 

הצעת חוק הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך, רשומות רפואיות של כלל האזרחים; 

 , המבקשת להסדיר  מאגר של הישגים במערכת החינוך ועוד. 6363-התש"ע

כבסיס המשפטי לצורך חוק הגנת הפרטיות לאור האמור לעיל, סבורה העותרת כי אין לראות ב .63

נטילת דגימת הקול, שמירתה במאגר  –הכלולים בה כלל הרבדים  הפעלתה של מערכת שח"ף על

ואינו מתאים להסדרה של כלל הפגיעות בזכויות שונות:  –חקירה מהלך ואפשרות לשימוש בה ב

 מהפללה עצמית, הזכות להליך הוגן ועוד.   חיסיון מפניהזכויות לפרטיות, ה
 

 שימושים חריגים בנתוני הקול  .4.א

ת עד כה התייחס בית המשפט הנכבד לקושי המצוי בשימושים החריגים וההחלטו הדיוניםלאורך  .66

בנתוני המאגר, שלא לצורך זיהוי קולי או ניטור השיחה בלבד. כך, כבר בדיון הראשון בעתירה 

שבכותרת עמד בית המשפט על עניין השוואת דגימת הקול לקול שנקלט מחוץ למערכת )למשל, 

ר(, ואף נדונה האפשרות שהמדינה תפעיל את המערכת כאשר האסיר בחופשה, או לאחר שהשתחר

 2ללא יכולת ההשוואה בין קולות, כאמור בדבריו של כבוד נשיא בית המשפט העליון בעמ' 

 . 5.0.6369לפרוטוקול הדיון מיום 
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התייחסה לאפשרות השימוש בסמכויות הללו  5.0.6369גם ההחלטה שניתנה בסופו של הדיון מיום  .66

בין נתוני הקול במערכת לבין קול שיוקלט בעתיד על ידי רשויות השלטון המאפשרות השוואה 

 :6בעמ'  5.0.6369השונות. לעניין זה ראו החלטת בית המשפט מיום 
 

"במהלך הדיון בפנינו עלו שאלות שונות, בין היתר, לגבי היבטים טכניים של מערכת 

ערכת על ידי הטלפוניה החדשה המותקנת בבתי הסוהר, ככל שמדובר בשימוש במ

האסירים. כך למשל עלתה השאלה האם ניתן יהיה להשוות דגימת קול של האסיר 

שניתנה על ידו להקלטה של שיחה של האסיר המתנהלת בעת שהאסיר נמצא 

בחופשה מן הכלא. השאלות עלו אף בהקשר לסוגיה של חקיקה הנדרשת בתחום 

 (." 1לתגובה של המשיב  00)כאמור בסעיף 
 

ם חשש משמעותי מפני שימושים אלו לצורך האזנת סתר ולהשוואת דגימת הקול קיילפיכך,  .60

הביומטרית של האסיר לקולו של האסיר בפעילותו מחוץ לכתלי בית הכלא. כעת, לפגיעה בפרטיות 

באמצעות האזנת סתר מצטרף חשש לשימוש בדגימה האמורה לצרכי חקירה אשר יש בו כדי להביא 

 בעצם מתן דגימת קולו עשוי לאפשר בעתיד את הפללתו. להפללה עצמית, שכן האסיר 

עלה לראשונה רק בדיון האחרון כשהוצגה לצורך חקירה עניין זה של שימוש חורג בנתוני הקול  .69

כן ברור כי האסירים שמסרו דגימות קול עד כה לא ידעו כלל על אפשרות זו. עניין -ההנחיה, ועל

ירה ומשפט דורש פירוט בנוסח ההסכמה, שאינו מצוי מהותי זה של שימוש בנתוני הקול לצורך חק

אודות שימושים אחרים אלו באופן ספציפי ולכלול במפורש  כלול פירוטבו. על נוסח ההסכמה ל

 מידע על השימוש החורג לצורך חקירה תוך אפשרות לפגיעה בזכות להימנע מהפללה עצמית. 

. חלק ניכר של סעיף זה ים אחרים במידע""שימושלהנחיה כולל שורה של הוראות הנוגעות ל 0סעיף  .65

מוקדש לפירוט רגישויות מיוחדות של השימוש במידע הגלום בדגימת הקול של האסיר. לצד זאת, 

יהיו רשאים  "או מי שיקבע על ידו"נוטל לעצמו היועץ המשפטי לממשלה את הסמכות לפיה הוא 

ובמקרים בהם אין  שע חמור""חקירה פלילית בפכגון  "במקרים חריגים"לאשר שימוש במידע 

 . "חלופות אחרות לקידום החקירה"בנמצא 

פי הדברים האמורים, היועץ המשפטי לממשלה מקנה לעצמו, בהנחיה מטעמו, את הסמכות -על .62

לאשר שימוש במידע שנצבר עקב נטילת דגימות הקול מאסירים וזאת ללא הסמכה בחוק הן לעצם 

ידי היועץ המשפטי לממשלה כעניין נפרד אשר אינו -בה עלנטילת דגימת הקול והן לאישור השימוש 

 נסמך על מקור חוקי כלשהו. 

הדבר הינו בבחינת הוספת "חטא על פשע". לא זו בלבד שנטילת דגימת הקול והקמת המאגר אינן  .60

ידו אינה -חוקיות, גם עצם מתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה לעצמו או למי שיקבע על

כלשהי. לפיכך, סבורה העותרת כי בכל מקרה יש להורות על בטלות הוראה זו,  מעוגנת בהוראת חוק

ללא כל קשר לתוצאותיה של עתירה זו. לדעתנו, לא יכול להיות שום שימוש בדגימות הקול, גם בלי 

 קשר לבעייתיות שבהסמכה העצמית. 
 

 האזנת סתר .5.א

הלכה למעשה  –ח"ף מבצעת לצד זאת, חוזרת העותרת על עמדתה שלא הוכרעה עד כה כי מערכת ש .60

 6202-סתר לשיחות האסירים, האזנה אשר מנוגדת כאמור לחוק האזנת סתר, תשל"ט האזנת -

לחוק האזנת סתר מגדיר מהן הפעולות העולות בגדר "האזנה",  6)להלן: "חוק האזנת סתר"(.  סעיף 

עתקה של שיחת האזנה לשיחות הזולת, קליטה או ה -"האזנה  אשר עליהן אוסר החוק, כדלקמן:

 הזולת, והכל באמצעות מכשיר."
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אלמנט . 6 , כי צריכים להתקיים שלושה אלמנטים על מנת שפעולה כלשהי תיחשב ל"האזנה":מכאן .62

 ביצוע באמצעות מכשיר.. 0 שיחה.. 6 האזנה, קליטה או העתקה. -ביצועי 

 באמצעותיחה במקרה דנן, מתקיימים שלושת האלמנטים המנויים לעיל: מתבצעת קליטה של ש .03

)מערכת שח"ף(, השיחה הנקלטת הינה השיחה שמקיים האסיר והמכשיר הקולט הינו  מכשיר

 מערכת שח"ף.

מדובר בהאזנה מסוג חדש, בעלת היבטים טכנולוגיים. ויובהר, חדשנותה הטכנולוגית של מערכת  .06

בחוק האזנת  שח"ף אינה גורעת מכך שהיא מבצעת האזנה לכל דבר ועניין, על פי ההוראות שנקבעו

סתר. לפיכך, היותה של האזנה האמורה באמצעים טכנולוגיים בלבד, אינה הופכת את האזנה 

 למותרת.   

כפי שהוצגה בצורה מפורטת בעתירה ובתגובותיה  –לצד האמור, חוזרת העותרת על עמדתה  .06

ול לפיה בהיעדר חקיקה מתאימה, אין בסמכותם של המשיבים ליטול את דגימות הק –הנוספות 

 מאסירים ולנטר את שיחותיהם.

 

 בקשה לתיקון סעדים .ב

לאור השינויים והתמורות שחלו מאז הוגשה העתירה, מבקשת העותרת לעדכן בזאת את בקשותיה  .00

 תנאי בהתאם למצב המשפטי והעובדתי הנוכחי.-לצו ביניים ולצו על
 

 בקשה לצו ביניים

משיבים להימנע מניטור שיחות ל רההמו, ביניים צו מלפניו להוציא מתבקש הנכבד המשפט בית .09

 וזאת עד להכרעה בעתירה. שימוש בדגימות קול קיימותו נטילת דגימות קול מאסיריםאסירים, 
 

 תנאי-בקשה לצו על

 לבוא להם והמורה, המשיבים אל המכוון, תנאי על צו מלפניו להוציא מתבקש הנכבד המשפט בית .05

של שיחות אסירים, ומדוע לא  דר, האזנה ותיעומדוע לא ימנעו מביצוע פעולות ניטו טעם וליתן

ומדוע שלא ימנעו  ימנעו מנטילת דגימות קול מאסירים או שימוש בדגימות קול הקיימות ברשותם

 , שכן:מיישומה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין

פעולות אלה מהוות פגיעה בזכותם של האסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל לפרטיות,  .א

ות ולכבוד האדם ובזכותם לפרטיות של אלו העומדים בקשר עם האסירים השוהים בבתי לחיר

 הסוהר בישראל וזאת ללא הסמכה מפורשת בחוק.

 פעולות אלה נעשות בחוסר סמכות בחוק. .ב

פעולות אלה נעשות ללא שעוגנו במסגרת חקיקה ראשית ובכך מהוות פגיעה בכלל בדבר  .ג

 "הסדרים ראשוניים".

 .6202-לחוק האזנת סתר, התשל"ט ירהעומדות בסת .ד

 

 6365 בינואר 15היום, 

 

 

            ______________     _________________    _____________   ______________ 
 בנאי, עו"ד-עמרי כבירי, עו"ד        הילה עובד     סיגל שהב, עו"ד           אפי מיכאלי, עו"ד              
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