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 לכבוד 
 הרשות להגנת הפרטיות 

 

 לטיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע:  ת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייברתגובהנדון: 

 היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים

 

 

לטיוטת  למשפטים, אוניברסיטת חיפהתגובת הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר, הפקולטה  .1

 ., מצורפת להלןההנחיות שבנדון

  .זלזניקמר ליאור ו גב' ליאת בלומנפלדבכתיבת התגובה סייעו הסטודנטים  .2
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 דרור פלדמן,                         עו"ד-ד"ר דלית קן
 מנחה משפטית,     הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר

 למשפט וטכנולוגיההמרכז 
 הפקולטה למשפטים,            אוניברסיטת חיפה
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 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר לטיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע: 

 היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים

 

  ותכלליהערות 

, כפי שמצוין המקצועית. בעגה "רחפניםמונח "מתייחסת ל –טיוטת ההנחיה של רשם מאגרי המידע  .1

יש להתייחס אליהם  ,()להלן: "חוק הטיס" 2011-, התשע"א)ואף לאור חוק הטיס אף בטיוטה

כרבי להב או ככלי טיס בלתי מאויישים / מאויישים מרחוק ובקיצור כטב"ם או כטמ"ם. להלן 

נציע לשנות את השם או " הגם שכוונתנו היא לרבי להב כאמור. נתייחס אף אנו אליהם כ"רחפנים

גם בשלב ההגדרות וגם במהלך הטיוטה  לכל הפחות להפנות לחוק הטיס להגדרות השונות בו

 . במקומות המתאימים

בהנחיות אין גם הבחנה בין סוגי כלי הטיס השונים ולא ברור האם ההנחיות חלות באותו האופן  .2

או על כל הרחפנים הנושאים  בחוק הטיס(ם קטנים )על פי חלוקתרק על גדולים או  כטב"מיםעל 

  רחפנים. צילום באמצעות על רק ההנחיות חלות שלהבהיר גם כדאי כך,  .מצלמות ללא הבחנה

בשנים האחרונות, הרחפנים הפכו נפוצים לשימוש בשוק הציבורי כאמור בטיוטת ההנחיות,  .3

. מגמה זו טומנת בחובה יתרונות רבים, המאפשרים התקדמות וחדשנות מסיבות שונות והפרטי

האפשרית פגיעה . עם זאת, יש לתת את הדעת אף לסוגיות בעייתיות שעולות וביניהן הטכנולוגית

לאור אופיו וטבעו , שלא תמיד מודעים לו הקלטה ותיעוד רטיות, באמצעות צילום,היסוד לפ בזכות

 . ועל כך להלןשל הרחפן 

קיימים שנעשה בהם כבר שימוש )בעיקר  המסמך ברובו נעדר התייחסות מפורשת לגבי רחפנים .4

הפיקוח אפשרות וכן בדבר  ((privacy by designבחלקים הדנים בפרטיות המוטמעת בעיצוב )

 יש לתת את הדעת אף לכך. ייבוא האישי של רחפנים מחו"ל. הטמעת ההנחיות בעל 

לבצע ניסיונות בנוסף, יש לתת את הדעת לנושא החדשנות וליכולת של החברות המקומיות  .5

ת ויצירת סביבתוך שמירה והגנה על הפרטיות. לשם כך, ניתן לחשוב על  ,להתחרות בשוק העולמיו

 .(Sand Box)ניתן יהיה לבחון את הטכנולוגיות החדשות, אף אם ישנה פגיעה בזכויות   ןניסוי, בה

יש לחשוב על בנוסף, עולה החשש שהנחיות אלו לא יגיעו לקהל היעד המבוקש ובכללם לקטינים.  .6

 . , אף אולי בטרם תחל האכיפהה זוידרך הולמת להטמעת ההנחיות והחוק בקרב אוכלוסי

אך ורק  ,להגדיר את ההנחיות בדרך ברורה יותר, כך שיהיה ברור כי הן מתייחסותלבסוף, נציע  .7

 לרחפנים הנושאים מצלמות. 

 לשם הנוחות אנו נתייחס בתגובתנו זו למספור הפסקאות המופיע בטיוטת ההנחיה. .8
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 התייחסות לטיוטת ההנחיות

 24-19פסקאות 

אינה המטרה לעיתים זו לצורכי צילום והקלטה. אולם, בעיקר רחפן היא ה, מטרת הטסת לעיתים .9

ו. לכן במקרה זה הצילום והכוונתמיקום הרחפן הצילום עשוי לשמש לאיתור . כך, למשל, העיקרית

זאת, בניגוד לדוגמא למצלמות רחוב . אבל הכרחי וחיוני לתפעול תקין ובטוח של הרחפן 'אגבי'הוא 

 . מתחםב הנעשה תיעודשייעודן הבלעדי הוא צילום ו -

במקרה בו הצילום הוא אגבי, ניתן לחשוב על פתרונות המאזנים בין הפרטיות לבין זכויות אחרות.  .10

במצב זה ניתן לחשוב למשל על צילום ללא תיעוד או שמירה של הצילום ותוך מזעור הפגיעה 

עלה על הנדרש, כך הפגיעה לא ת .האפשרית בפרטיות על ידי צילום מטושטש מגובה מסויים ועוד

 אולם תאפשר את השימוש הבטוח ברחפן.

המגבילות את הטיס באיזורים  ומכוחו, למשל, יש גם לזכור כי קיימות מגבלות בחוק הטיס .11

 . דין הקייםמסויימים ועל כן יכולים למצוא עיגון לאיסור על צילום באיזורים מסויימים ב

 

  :27-26פסקאות 

מתייחסת לאיסורים הקיימים כיום בחוק הטיס והתקנות מכוחו, היכולים טיוטת ההנחיות אינה  .12

טיסן  סיהטלסור יאקיים . כך, למשל, במקרים מסויימים לפתור את הבעיות השונות בקלות יחסית

לעניות דעתנו, יש לחלק את  1וכדומה. של שכונת מגורים, בניין ציבוריבמתחם  נהוג רדיו

יש להקפיד ולהימנע  חוק הטיס ולאלה שחל עליהם באופן חלקי.ההתייחסות לכלי טיס עליהם חל 

על מנת לשמור על עקביות ולמנוע  משוני וסתירה בין הנחיות אלו או למצער להפנות אליהם,

כיום ישנן תקנות מוצעות שרשות התעופה  כפי שאף צויין בטיוטת ההנחיות,סתירות אפשרויות. 

 לבחון את ההנחיה אף לאורן.  היה מקוםוילשינוי התקנות הקיימות  ההאזרחית יזמ

כגון "מידע עודף" נועדה לשמור על גמישות  –בנוסף נקיטת הלשון העמומה בפסקאות אלה  .13

בהפעלת ההנחיה, אולם היא אינה מספקת את הוודאות הנדרשת בהפעלת כלי הטיס עם המצלמה. 

 ין את רוח הדברים. הנחיות להבקוראי הדוגמאות על מנת לסייע למתן כדאי אולי לחשוב על 

 

  29פסקה 

                                                           
  .1981-התשמ"בתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(,  1
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קיים קושי  להערכתנו, לאור היותו של השוק הישראלי שוק זניח יחסית לשווקים העולמיים, .14

קביעת נהלים לעיצוב של רחפנים, שאין להם עיגון בנוהל או סטנדרט בינלאומי ובכלל זה תקן ב

ISO 2שמתפרסם בימים אלה בתחום . 

על יצרנים בדרך שתמזער את הפגיעה בפרטיות,  ,מקצועיות לעיצוב הרחפןהנחיות ניסיון להחיל  .15

, נראה כי נועד לכישלון כל עוד לא יעוגן בנהלים בינלאומיים או DJIביניהם  -מרכזיים בשוק 

 נהלים של שווקים גדולים. 

על חדשנות בתחום  'אפקט מצנן'יצירת אף מנע התייחסות במקרה זה לנהלים בינלאומיים, ת .16

תמנע רגולציית יתר  תוך שמירה על הפרטיות. התאמת הסטנדרטים לנהלים בינלאומיים בישראל,

 בריחת החברות בתחום מישראל. צמצם את ות

    

 34פסקה 

בפסקה זו, לעניות דעתנו הפתרון המוצע למזעור הפגיעה בפרטיות, עלול לגרום לפגיעה קשה אף  .17

 ו של ופעילות ובדבר הימצאותהאנשים את באמצעות הניידים על מנת ליידע  .פרטיותיותר ב

ואף לקבל נתונים את כל המכשירים הסלולאריים הנמצאים בטווח הצילום  לנטרמחויבים הרחפן, 

תחריף. כמו רק , ובכך הפגיעה בפרטיות לא תצטמצם אלא מזהים על כל האנשים בטווח הניטור

אשר מתיר ביצוע איכון לאנשים  3מול חוק 'נתוני תקשורת',בפסקה זו אל כן, ניכרת סתירה 

  וכן לרשויות מסוימות בלבד. מסוימים אך ורק במצבים מסוימים 

בכדי לקבל דיווח על הימצאות בשטח גם אם תתקבל הסכמה של האנשים לניטור הנייד שלהם 

  .נראה כי הפגיעה בפרטיות תעלה על הנדרש ואינה בבחינת האמצעי הפוגעני פחות –מצולם 

  –אנו מציעים לחשוב על מספר פתרונות אפשריים  .18

מיקומם של שלטים ניידים המציינים ניתן לחשוב על  –למשל אם שטח הצילום הינו מוגדר מראש 

  כי השטח מצולם. בסוף הצילום ניתן יהיה לאסוף אותם ולהעבירם לשטח הבא הרלוונטי. 

אם השטח אינו מתוחם מראש, ניתן לחשוב על אפליקציה ייעודית בה מפעיל הרחפן יוכל לסמן 

לזיהוי השטחים  את השטח בו הוא אמור להטיס את הרחפן ואנשים יוכלו להיעזר באפליקציה

 , מבלי שיהיה צורך בניטורם על ידי בעל הרחפן. המסומנים

 

                                                           
2 https://www.iso.org/committee/5336224.html (2018) systemsUumanned aircraft  TC 20/SC 16 ISO   

 .2007-תשס"חהנתוני תקשורת(,  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  3
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 35פסקה 

ן על פי "מתכון" מהיצרן, נראה כי יהיה קשה להחיל על אלא אם ניתן להזמין רחפכאמור לעיל,  .19

אם קיים שוני בין הדרישות המקומיות לבין  4דרישות הנוגעות לאבטחת מידע,יצרנים זרים את ה

הם ממילא אלא אם כן  ,יהיה קשה לדרוש מאדם מן השורה לעמוד בתנאים אלהתקן זר/בינלאומי. 

תואמים לתקנים או נהלים בינלאומיים. לעומת זאת, רשויות שלטוניות, אם הן יכולות להזמין רחפן 

 .על פי "מתכון", ניתן לחשוב על דרישות מוגברות

 

 סיכום

כיום ולאור ההפרות שנעשות איתן בתחום הפרטיות נראה כי ישנו צורך  לאור ריבוי הרחפנים .20

  הנוגעות לצילום על ידי רחפנים.  הנחיותממשי ב

פתרון דווקא במסגרת העם זאת, ישנן מספר בעיות אותן ציינו לעיל, הכוללות פגיעה בפרטיות  .21

שיש לתת עליו את וקושי באכיפה  ;היות ישראל שוק יחסית קטן לחברות הבינלאומיות; המוצע

 הדעת. 

יישום אמצעים אשר הינו חלק בלתי נפרד מעניות דעתנו, היבט מהותי בשימוש ברחפנים ל .22

 . ולפגיעות האפשרויות בפרטיותהעלאת מודעות הציבור לדינים הקיימים ב טמוןטכנולוגיים, 

הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר תשמח לסייע בהעלאת המודעות לדינים הקיימים ככל  .23

 שיידרש וכלל שתמצאו לנכון. 

 

 

                                                           
 .2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 4


