
בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

:          בעניין שבין
025088667ז .ת. פרופ' קרין נהון, 1

52287, רמת גן, 9מנדל ' מרח
028044618 ת.ז. דורון אופק, 2

חולון, 18מרח' משה שרת 
024842510. ז. ת. ערן ורד, 3

. תל אביב15הירשנברג ' מרח
580544955ע.ר התנועה לזכויות דיגיטליות, . 4

, 1דירה , 11נחל אלכסנדר מרח' 
אצל שחר שמש 

4580800, צור יצחק

 ד אוריה ירקוני"עו  ו/אועו"ד יהונתן קלינגרכ "על ידי ב
: דין הוא- שמענם לצורך משלוח כתבי בי 

, 66183אביב -תל, 23מנחם בגין ' רח
03-6005531: פקס; 03-6005572: טל

העותרים

- נ  ג  ד -

. רשות השידור,1
.94342 ירושלים, מיקוד, 161 יפו' מרח

הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו,. 2
.ירושלים, 3445 ת"ד, 20 רח' בית הדפוסמ

02-6556287: פקס, 02-6556222: טלפון

שר הפנים,. 3
. רשות האוכלוסין וההגירה4

 )אזרחי(מפרקליטות מחוז ירושלים כ "על ידי ב
:דין הוא- שמענם לצורך משלוח כתבי בי 

91493ירושלים , מעלות דפנה, 7ל "מח' רח
 02-5419581 ':פקס; 02-5419555 ':טל

המשיבים

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים



פתח דבר
 בימים אלה נערך במדינה ישראל ניסוי, שנועד לקבוע האם המאגר הביומטרי נחוץ והאם יש לכרוך.1

").הניסוי הביומטרי" או "הניסויבינו לבין הנפקת תעודות זהות חכמות (להלן: "

נושאים.2 הנם  אלה,  בימים  שנערך  והניסוי  הביומטרי  הזיהוי  מסמכי  הביומטרי,  המאגר   קיום 

 אוסר הנמצאים במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית ופוליטית חריפה (ולראיה, הניסוי עצמו), ולפיכך

 על המשיבים בכלל לממן ולצאת בפרסומים הנוקטים עמדה בנושאים אלה, ובפרט בשידורי הדין

, שאיסורים מפורשים בעניין מופיעים בכללים מכוחם הם פועלים.1-2המשיבים 

 להטות באופן אמירות המעודדות את הציבור להצטרף למאגר כדי 4כן יש בפרסומות המשיבה .3

  יש איפוא כדי לאסור את שידורן ולוולחתור תחת מטרותיו.לטובתה, מלאכותי את תוצאות הניסוי 

בשל כך.

 , לפיו כל פרסוםשנקבע מפורשות בצו המבחןלא זו אף זו: הפרסומים אינם כוללים את המידע .4

 צריך ליידע ראשית, כי המדובר בניסוי התנדבותי , וחמור מכך, כי הסכמה להנפקת מסמך זיהוי

 תוביל להכנסה בלתי הפיכה של הנתונים למאגר הביומטרי.ביומטרי 

 , המשדלים את3-4תכלית עתירה זו איפוא היא עצירת הפרסומים הבלתי חוקיים מטעם המשיבים .5

ובנסיבות ביומטריים,  זיהוי  ולהנפיק מסמכי  הביומטרי  בניסוי המאגר  להשתתף  ישראל   אזרחי 

אין מנוס מבקשת צו ביניים.העניין אף 

בקשה למתן צו על תנאי
המשיבים.6 במסגרתה מתבקשים  תנאי,  על  צו  למתן  עתירה  הנכבד  לבית המשפט  בזה   מוגשת 

להתייצב בפני בית המשפט הנכבד, וליתן טעמים כדלקמן:

למאגר.1 להצטרף  ישראל  תושבי  את  לעודד  שנועד  הפרסום  מסע  כל  יופסק  לא   מדוע 

הביומטרי בהיותו פרסום בנושא הנתון במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית ופוליטית?

 לחילופין, מדוע לא יופסק כל מסע הפרסום האמור בשל הטיית אחוז ההתנדבות לניסוי.2

הביומטרי, שלצורך בחינתו (בין היתר) הוחל בניסוי מלכתחילה?

 לחילופי חילופין, מדוע לא יופסק כל מסע הפרסום האמור עד אשר יתוקנו תכניו, כך שהם.3

 יידעו את הציבור באפשרות לסרב להשתתף בניסוי הביומטרי ובעובדה שהסכמה להוציא

מסמך זיהוי ביומטרי תוביל להכללת הנתונים אודותיהם במאגר הביומטרי?

 בנוסף, וביחס לכל האמור לעיל, מדוע לא יופסקו הפרסומים הבאים, אשר כולם אינם.4

 מיידעים את הציבור באפשרות לסרב להשתתף בניסוי הביומטרי ו/או בעובדה שהסכמה

 להוציא מסמך זיהוי ביומטרי תוביל להכללת הנתונים אודותיהם במאגר הביומטרי; ובפרט

הפרסומים הבאים:



i.;"תשדיר "זה לא אני

ii.;"סרטון "עוברים לדרכון ביומטרי חכם

iii.;"סרטון "בטוח שכדאי

iv.;"חוברת "תיעוד חכם

v.כתבות פרסומיות שהוצאו באמצעי התקשורת כתוכן עיתונאי, ובכלל זה כתבות 

-מעריב, 'כיכר השבת' וכל אתר אינטרנט אחר.NRG', 7באתר 'גלובס', 'ערוץ 

 למען הסר ספק יצוין שמסע הפרסום כולל את כל התשדירים, הפרסומות, הסרטונים ומסמכי.7

 הקידום שהוציאו המשיבים, כמו גם את הפעילויות שמתבצעות באמצעות צדדים שלישיים (כתבות

ממומנות וטוקבקים בתשלום), ככל שכאלה מתבצעות. 

 בית המשפט הנכבד מתבקש, לאחר מתן הטעמים דלעיל על ידי מי מהמשיבים, להפוך את הצו.8

למוחלט, ולחייבם בהוצאות עתירה זו.

בקשה דחופה לצו ביניים
המשיבים הם ששינו את המצב הקיים כשפתחוצו הביניים המבוקש לא נועד לשנות מצב קיים:.9   

במסע הפרסום אך לאחרונה.

 צו הביניים מבקש להשיב את המצב על כנו, ולדון בעתירה כפי שהיו פני הדברים מאז החל העיסוק.10

בנושא המאגר הביומטרי.

 , ולא ייגרם2015למשיבים לא ייגרם נזק ממתן צו הביניים. אורכו של הניסוי הוא עד לחודש ינואר .11

למשיבים כל נזק, אם יופסק הפירסום כעת ויחודש בעוד שבועות או חודשים מספר. 

נזק של ממש משידור הפרסומת. .12 נגרם  לציבור  ובפרטלכל תושב ששוכנע מהפרסומתמנגד,   , 

 מהאלמנטים הלא חוקיים בה (ובעיקר הסתרת המידע), נגרם נזק בלתי הפיך לפרטיות: בהצטרפות

. שהעברת המידע למאגר הביומטרי היא בלתי הפיכהלניסוי חותמים התושבים על כך 

 לדידם של העותרים, העברת המידע בלתי הפיכה כיוון שהוא עובר בתהליך בעשרות מערכות מידע.13

עת עמדה חוקתיות3-4נפרדות, משיקולי תקינות, אבטחת וגיבוי המידע (כפי שטענו המשיבים    

המאגר לדיון), ולכן אין כל יכולת ממשית להבטיח את מחיקתו האמיתית והמלאה מן המערכת.

כי 3-4כאמור, גם המשיבים .14 מודים בפני המתנדבים   הנזק מהירשמות למאגר - ומכאן, הנזק 

. מהמשך הפרסום - הוא בלתי הפיך

 לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו ביניים המורה למשיבים לחדול לאלתר מכל.15

 מסע פרסום (כהגדרתו לעיל) שנועד לשדל או לעודד אזרחים להוציא מסמכי זיהוי ביומטריים ואגב

כך להצטרף למאגר הביומטרי.



רקע עובדתי לעתירה

הצדדים לעתירה
באוניברסיטת1העותרת .16 למידע  הספר  בבית  וחוקרת  פרופסור-חבר  הינה  נהון,  קרין  פרופ'   , 

משנת  בתחומו)  בעולם  שלישי  (המדורג  בחוג2004וושינגטון  החוץ  מן  סגל  כחברת  מכהנת   , 

ליזמות באוניברסיטה העברית וושינגטון, משמשת כראש מרכז אספר   לתקשורת באוניברסיטת 

  ומכהנת כחברת ועד בשלל עמותות ציבוריות, ביניהן התנועה לחופש המידע והסדנא2011משנת 

לידע ציבורי.

 , דורון אופק, הינו מומחה אבטחת מידע, מרצה באוניברסיטת בן-גוריון בתכנית להגנת2העותר .17

). 4מידע וממייסדי התנועה לזכויות דיגיטליות (העותרת 

 , ערן ורד, הינו בעל סטודיו להפקות וידאו ופעיל ותיק למען זכויות אדם בישראל. בשנים3העותר .18

האחרונות הוא פועל נגד חוק המאגר הביומטרי והשתתף בדיונים אודותיו בוועדות בכנסת.

  הינה התנועה לזכויות דיגיטליות, עמותה רשומה העוסקת בהגנה ובקידום זכויות פרט4העותרת .19

עוסקת בהגנה על הזכות לפרטיות, חופש הביטוי, הזכות4וקהילה בעידן הדיגיטלי. העותרת    

 לשוויון, זכויות צרכניות וכדומה, ומתייחסת לפגיעות אפשריות בזכויות אלה על-ידי טכנולוגיות

 המידע. בתנועה חברים מומחים מתחומים שונים, בעלי הבנה והכרה בכוחה הכפול של הטכנולוגיה

 לקדם מצד אחד זכויות פרט וקהילה ולפגוע בהן מצד שני. התנועה שמה לעצמה כמטרה להוות

מוקד-ידע בנקודות ההשקה בין הטכנולוגיה וזכויות הפרט והקהילה, ולקדמן במסגרת פעולתה.

 , אשר נדונה בפנינהון ואח' נ' כנסת ישראל ואח' 1516/12 היו בין העותרים בבג"ץ 4 ו-2, 1העותרים .20

 בית משפט נכבד זה בעניין חוקתיות צו הניסוי של המאגר הביומטרי. העתירה נמחקה בהסכמה

לאחר שהמשיבים בה הסכימו להכניס שינויים בצו המבחן.

הינה רשות השידור, הגוף הממונה על אישור והסדרת פרסומות על פי כללי רשות1המשיבה .21   

").כללי רשות השידור (להלן: "1993השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), תשנ"ג–

  הינה הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, הגוף הממונה על אישור והסדרת פרסומות על פי2המשיבה .22

(להלן: "1994כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-  כללי 

").הרשות השניה

הינו שר הפנים, והוא השר הממונה על ביצוע המבחן על פי חוק הכללת אמצעי זיהוי3המשיב .23   

 חוק המאגר (להלן: "2009ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-

זיהוי ובמאגרהביומטרי זיהוי ביומטריים במסמכי  ונתוני  זיהוי ביומטריים   "), צו הכללת אמצעי 

התשע"א- "2011מידע,  (להלן:  מבחן)  (תקופת  המבחן  זיהויצו  אמצעי  הכללת  תקנות  וכן   (" 



זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א- זיהוי ביומטריים במסמכי  ונתוני  (להלן: "2011ביומטריים   תקנות 

").המאגר הביומטרי

  הינה רשות האוכלוסין וההגירה, והיא, בפועל, מי שהזמינה את תשדירי הפרסום נשוא4המשיבה .24

העתירה וממונה על ביצוע התקנות הרלוונטיות לעתירה זו.

המבחן וצו הביומטרי המאגר סביב והפוליטית הציבורית המחלוקת

 קיומו של המאגר הביומטרי ואופן הפעלתו הם נושאים השנויים במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית.25

ופוליטית רחבה, שאף הובאה לפתחה של הכנסת. 

 מצד אחד של המתרס ניצבים המשיבים, הסבורים שערכו של המאגר עולה על נזקיו וסכנותיו (שעל.26

 עצם קיומן, לפחות, אין חולק); ומן הצד השני ניצבים אזרחים, עמותות ואף פקידי ונציגי ציבור

 שונים (כפי שיפורט מיד), הסבורים שמדובר בסכנה ונזק לפרטיות הציבור שאינה מוצדקת לאור

היעדר או מיעוט התועלת במאגר בתחומים אחרים. 

 מדובר במחלוקת ציבורית, וככל שהיא נוגעת לעותרים, אף מחלוקת אידיאולוגית. פרטיות היא ערך.27

 חשוב בעולם שנהיה טכנולוגי ופולשני יותר משנה לשנה. מחלוקת ציבורית ואידיאולוגית זו היא

שהובילה להגשת העתירה הקודמת, שאף הביאה לתיקון הצו. 

 מעבר לעותרים, שהם בין הדמויות הבולטות בציבור בתחום הגנת הפרטיות של המשפט הטכנולוגי,.28

 ניתן לציין - כדוגמא לדמויות ציבוריות המתבטאות בחריפות כנגד המאגר - את שני "מכתבי

כנגד ובחדות  שני מנשרים קצרים אלה, המתבטאים בבהירות  על  לכנסת.   המדענים" שנשלחו 

 כמה וכמה זוכי פרסי נובל, פרסי וולףהמאגר הביומטרי, חתמו עשרות מדענים ישראלים, כולל 

.ופרסי ישראל

 לעתירה זו. 1  העתק מכתבי המדענים הראשון והשני צורפו וסומנו כנספח 

 כטבען של מחלוקות ציבוריות, היא אף לא פסחה על נבחרי ציבור דוגמת השר (לשעבר) מיכאל.29

חתימות עד כה), קבוצות מחאה כמו "גרילה18,810איתן והשר בוגי יעלון, עצומות ציבוריות (   

 תרבות" שארגנה הפגנת שירה נגד המאגר, לשכת עורכי הדין ודמויות ציבוריות כגון דפני ליף

והזמר יהלי סובול.

 . לעתירה זו2  העתק מקצת הפרסומים הרלוונטיים שמדגישים את מגוון הדעות צורפו וסומנו כנספח 

 למעשה, המחלוקת הציבורית והאידיאולוגית היא כה גדולה, שהיא קרעה קרעים גם בתוך הרשויות.30

 יושב ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בזמנו, עו"ד יורם הכהן, הבהיר כיעצמן. כך, לדוגמא, 

וזאת, מן הסתם, בניגוד לעמדת המשיבים כאן.לשיטתו עדיף כי לא יתקיים מאגר ביומטרי; 

. לעתירה זו3   צורפה וסומנה כנספח 14.12.2009  העתק כתבה מיום 



 מטבען של מחלוקות ציבוריות, גם זו הפכה למחלוקת פוליטית כהגדרתה, כאשר מספר מפלגות.31

שמו את נושא המאגר הביומטרי על מצען, אחת אחת ועמדותיה. 

 , ערך איגוד האינטרנט הישראלי סקר על אודות נכונות המפלגות19בטרם הבחירות לכנסת ה-.32

מפלגות, תשובות של מספר  להלן מספר  בנוגע למאגר.  ועמדתן  הביומטרי  המאגר   לבטל את 

המדגימות כי ישנה מחלוקת פוליטית כנה בנושא:

 מפלגת העבודה השיבה כי היא מתנגדת "נחרצות להקמתו של מאגר ביומטרי בישראל..1

 המפלגה תפעל לביטול חוק המאגר הביומטרי ולקידום חקיקה אשר תבטיח כי אף גוף

 במדינה, בין אם הוא ממשלתי או ציבורי ובין אם הוא משתייך למגזר העסקי, לא יורשה

 להחזיק בריכוז בלתי דמוקרטי זה של מידע הטומן בחובו סכנה לפגיעה אנושה בחירויות

הפרט של אזרחי ישראל."

 הליכוד-ישראל ביתנו השיבה כי "לאחר הפיילוט, ייבדקו הממצאים, ותתקיים דיון ציבורי.2

מעמיק ולאחריו תקבע עמדת הממשלה בנושא."

 מפלגת קדימה השיבה כי "חוק המאגר הביומטרי עבר בכנסת – ולכן אין ל-'קדימה' אלא.3

למזער את הנזקים שעלולים להיווצר בעתיד."

יש עתיד השיבה כי "מפלגת 'יש עתיד' מתנגדת להקמתו של מאגר ביומטרי.".4

מרצ השיבה כי "מרצ מתנגדת להקמת המאגר הביומטרי והצביעה נגדו בכנסת.".5

 מפלגת עוצמה לישראל השיבה כי "מאגר ביומטרי של נתוני התעודות הללו יוכל להיות.6

 מוקם רק אם הרשויות יוכיחו שיש בידן אמצעים להגן על המאגר מפני דליפת המידע

וגניבת זהויות."

 מפלגת עלה ירוק השיבה כי "מתנגד[ת] בתוקף להקמת מאגר ביומטרי ממשלתי, תומכים.7

בתעודות זהות חכמות."

מפלגת חד"ש השיבה כי "חד"ש התנגדה למאגר הביומטרי מתחילת הדרך".8

. לעתירה זו4  תוצאות סקר איגוד האינטרנט צורפו וסומנו כנספח 

 מן הראוי לציין שמרבית המפלגות מתנגדות להקמת המאגר; ואף במפלגות אשר תומכות במאגר.33

 ישנם קולות שונים. קרי: המחלוקת הפוליטית הסבה על המאגר הביומטרי היא מחלוקת חוצת

גבולות מפלגתיות, אך קיימת בפועל.

 אולם, העדות החזקה ביותר לקיומה של מחלוקת פוליטית מהותית בנושא המאגר הביומטרי, היא.34

 עצם קיומו של צו המבחן. הרי אם היתה הסכמה על המאגר הביומטרי, לא היתה מונהגת תקופת

 העובדה שהוחלט לבצע ניסוי בטרם הפיכת החוק לגמור וחתום מעידהמבחן, לבחון את הצורך בו. 

.כאלף עדים שמדובר בעניין שעדיין נמצא במחלוקת עמוקה



בעניין     הציבורית     המחלוקת     חקיקת חוק המאגר הביומטרי חרף
  הוגשה17 את הליך החקיקה של חוק המאגר הביומטרי. בכנסת ה-2007משרד הפנים מקדם משנת .35

 הצעת חוק ממשלתית, אשר התקבלה בקריאה ראשונה לדיון, אך בעקבות פיזור הכנסת הליך

 , הגיש חבר הכנסת מאיר שטרית (שר18, לאחר כינון הכנסת ה-2009החקיקה לא הסתיים. בשנת 

 ) הצעת חוק פרטית, אשר נדונה בועדת המדע והטכנולוגיה (שבראשה עמד17הפנים בכנסת ה-

.2009) בחודש יולי 18בכנסת ה-

 הצעת החוק המקורית, אשר נדונה בועדה, כללה מאגר ביומטרי חובה לכלל אזרחי ישראל, ובו.36

 יאוחסנו הן טביעות שתי האצבעות המורות והן צילום הפנים. הצעה זו זכתה לגינוי מצד מומחי

 אבטחה ואנשי אקדמיה, אשר הזהירו את הציבור ואת המחוקק בל יקדם את החוק. חרף זאת,

החליט המחוקק להתקדם עם הליכי החקיקה. 

 אלא שבמהלך הדיונים בועדות הכנסת החלה להתגבש התנגדות ציבורית למהלך, כמתואר לעיל,.37

 וקבוצות נוספות אשר אינן נמנות על העותרים וחבריהם. התנגדות לחוק המוצע קמה גם בתוך

 רשויות המדינה, והובלה על ידי השר דאז מיכאל איתן יחד עם מספר גורמים מקצועיים, דוגמת

 הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע. קולות אלה קראו להפרדת תעודות הזהות החכמות מהמאגר

המאגר סביב  והפוליטית  הציבורית  המחלוקת  (על  לניסוי  המאגר  את  להפוך  או   הביומטרי, 

הביומטרי יפורט ויורחב בהמשך).

 העתק מספר פרסומים אשר בוצעו סמוך לדיון החוק ומראים על התנגדות ציבורית שונה ורבה

.   לעתירה זו5  צורפו וסומנו כנספח 

ההחלטה על תקופת מבחן (פיילוט) כפשרה
 לבסוף, לאחר דיונים במזכירות הממשלה, הוחלט לפשר בין התומכים והמתנגדים באמצעות הוספת.38

 לחוק המאגר הביומטרי:41סעיף 

להלן: 41" כמפורט  להוראות  בהתאם  בהדרגה,  יוחל  זה  חוק   .

הכנסת1( ועדת  ובאישור  המשפטים  ושר  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  יקבע,  השר   ( 

זה על יחולו ההוראות לפי חוק   המשותפת, בצו, תקופת מבחן של שנתיים שבמהלכה 

 אופן היישום שלתושבים שייתנו את הסכמתם לכך בכתב, במטרה לבחון בתקופה זו את 

 הוראותיו של חוק זה על תושבים אלה, את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את

 ; בצו כאמור יקבעוהמידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו (להלן- תקופת מבחן)

 בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן, המדדים להצלחתו ואופן קבלת ההסכמה מאת

יחולו המבחן  תקופת  המבחן;  בתקופת  לגביהם  החוק  לפי  הוראות  להחלת   תושבים 

;"ההוראות לפי חוק זה בהתאם לצו האמור



 ) את אופן היישום, אופן השימוש41תקופת המבחן היא למעשה ניסוי שנועד לבחון (כאמור בס' .39

ומידת נחיצותו של המאגר הביומטרי.

צו המבחן
 בהתאם, נחתם צו המבחן, הקובע (בין היתר) פרמטרים אותם יש למדוד במהלך תקופת המבחן.40

 (דוגמת אחוזי הסירוב להשתתפות); וכן מגבלות על המשיבים, שנועדו להבטיח את תקינות ואמינות

הניסוי (דוגמת חובות יידוע בפרסום): אל כל אלה יתייחסו העותרים בפירוט בהמשך העתירה. 

.2013, אולם הניסוי החל רק ביולי 2011צו המבחן המקורי הוצא ביולי .41

ו-2, 1ביני לביני הוכנסו שינויים רבים בצו המבחן, בין היתר בעקבות עתירתם של העותרים .42  4, 

 נמשכה בהסכמה לאחר שהוסכם על תיקון צו המבחן. כאן המקום לציין שהעותרים עדיין חולקים

על חוקתיותו של צו המבחן וחוק המאגר הביומטרי, אולם סוגיה זו אינה רלוונטית לענייננו.

4  מסע הפרסום של המשיבה 

  במסע פרסום תחת הזמריר "זה לא אני" (להלן:4 יצאה המשיבה 2013בתחילת חודש אוקטובר .43

 "). מסע פרסום זה מציג, בקצרה, אדם אשר זהותו נגנבה, ואשר אדם אחר רושם עלמסע הפרסום"

 שמו בניינים, נוטל משכנתאות ואשר מבצע פעולות. לפי המשיבה, הפתרון לכל בעיות אלו הינה

הנפקה של תעודת זהות חכמה (והצטרפות לניסוי הביומטרי).

.6  עותק מסרטון הפרסומת נשוא עתירה זו צורף וסומן כנספח 

 אין חולק שמטרתו של מסע הפרסום הוא לעודד תושבים להנפיק מסמכי זיהוי ביומטריים (ואגב.44

 כך להצטרף למאגר הביומטרי). כפי שנראה בהמשך, כבר בכך הפרו המשיבים את הוראות הדין,

 שכן אסור להם לצאת במסע פרסום הנוקט עמדה בנושא שבמחלוקת ציבורית ופוליטית, מה גם

שיש בכך כדי להטות את תוצאות הניסוי (כמו הטיית אחוז המתנדבים כלפי מעלה).

 הסתרת הכללתהקמפיין עצמו מכיל עוד מספר מודעות, אשר כולן מאופיינות על ידי דבר אחד: .45

 הנתונים הביומטרים במאגר הביומטרי ו/או אי יידוע הציבור על כך שמדובר בניסוי התנדבותי,

לדוגמא:

 הפרסומת "זה לא אני" כלל אינה מציגה את קיומו של מאגר ביומטרי, ולא מציגה כי לאזרח ישנה.46

החירות שלא להצטרף למאגר וכי זכויותיו על פי דין לא תשללנה;

 התשדיר "בטוח שכדאי" מצניע את קיומו של המאגר, ואינו מבהיר כי לאזרח ישנה זכות שלא.47

להצטרף;

 לעתירה זו.7  תשדיר "בטוח שכדאי" צורף וסומן כנספח 

 בחוברת ההדרכה והקידום שמחולקת במשרד הפנים, המילים "מאגר ביומטרי" מוצנעות עד כדי כך.48

שאינן נכללות כמעט והמילה "מאגר" מוזכרת אך ורק בפסקת "חוק הביומטריה";

. לעתירה זו8  חוברת ההדרכה צורפה וסומנה כנספח 



"מאגר.49 הרי שהמילים  והציבוריים,  השידור המסחריים  בערוצי  לפרסום  הובאו   בסרטונים אשר 

ביומטרי" נעדרות, לרבות תשדירים מקוצרים.

 מעבר לרכש ישיר של נדל"ן פרסומי בטלוויזיה, רדיו ואינטרנט, העותרים יודעים כי מסע הפרסום.50

'כתבות ממומנות' וטוקבקים  של המשיבים בוצע גם באמצעות צדדים שלישיים, שביצעו עבורם 

 המשבחים את מסמכי הזיהוי הביומטריים והמאגר הביומטרי – והכל כמובן מבלי לציין שמדובר

 בניסוי התנדבותי או כי הנתונים יוכנסו למאגר הביומטרי (או ההשלכות והסכנות בכך, שהעותרים

היו מצפים לראות בכתבה בת כמה מאות מילה הממומנת על ידי המשיבים מכספי ציבור).

 עותק מכתבתו של עידו קינן "המאגר הביומטרי: טוקבקיסטים בתשלום ופרסום סמוי בדרך לתעודה

 לעתירה זו.9  החכמה" צורף וסומן כנספח 

מיצוי הליכים
 להסרת הפרסומים. 4 מכתב מטעם העותרת 1-2 נשלח למשיבות 08.10.2013ביום .51

  למכתב זה, ודחתה את הבקשה, בטענה כי מדובר בתשדיר2 השיבה המשיבה 16.10.2013רק ביום .52

המיידע את הציבור על שירות, ולא על נושא המצוי במחלוקת פוליטית.

 לעתירה זו.10 צורפו וסומנו כנספח 2העתק מכתב למשיבות ותשובת המשיבה 

רקע נורמטיבי לעתירה
אסור למשיבים לפרסם בעניינים השנויים במחלוקת ציבורית ו/או פוליטית

 המסגרת הנורמטיבית לעתירה זו היא כי למשיבים אסור לפרסם (קל וחומר לפתוח במסעות.53

פרסום) בנושאים ועניינים השנויים במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית ו/או פוליטית.

 האוסר על הרשות לעשות שימוש בכספי ציבוראיסור כאמור נלמד, ראשית, מהדין המנהלי הכללי, .54

 בהיותן מופקדות על: "בכדי לנקוט עמדה או לשכנע בעניין השנוי במחלוקת מכוח עקרון השוויון

 כספי ציבור על הרשויות לפעול בנאמנות, הקפדה ואחריות על בסיס המטרות שלהן יועדו

 כספים אלו, בסבירות ובשוויון (ראו עניין צבן). עקרון השוויון הוא נדבך חיוני בראיה חברתית

 כוללת וערך יסוד בחברה דמוקרטית. חיי חברה ותרבות תקינים אינם יכולים להתקיים בלא

 עמותת "בת דור" נ' שרת 3916/05(בג"צ שוויון בסיסי בין הקבוצות השונות שנוטלות בו חלק" 

., פורסם בנבו])5.3.06 [החינוך

 פרסום"יש לראות בחומרה רבה , כי 20אך לאחרונה קבעה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-.55

 עו"ד 118/20(תר"מ  למען ראש עיר" שלטים תוך שימוש במשאבי ציבור המהווים תעמולה

 58/20 להחלטה בעניין תר"מ 18-19], וכן ראו פסקאות 30.9.13 [אברג'יל נ' ראש עיריית קיריית גת

]).7.8.13 [רשימת מהפך ברמה נ' ראש עיריית רמה"ש

. לעתירה זו11   שלעיל צורפו וסומנו כנספח 58/20   ותר"מ 118/20  העתק ההחלטות בתר"מ .56



 כלליםהאיסור האמור אף קיבל ביטוי מפורש בדין, בכללי רשות השידור ובכללי הרשות השניה. .57

:אלו אוסרים, ללא כחל ושרק, על פרסום בנושאים השנויים במחלוקת אידואולוגית ו/או פוליטית

 פרסומת אסורה לשידור אם, לדעת המנהל הכללי, לכללי רשות השידור: "7סעיף  .1

  תעמולה מפלגתית, או תשדיר בענין השנוי)2היא כוללת אחד מאלה: ... (

 במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור, לרבות בדרך של קריאה לשינוי חקיקה

בנושאים אלה";

 לא ישדר בעל זיכיון תשדיר פרסומת שיש בו העברת לכללי הרשות השניה: "5סעיף .2

מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור".

 שלושה פסקי דין מובילים את הלכת בית המשפט הנכבד בפרשנות האיסור על שידור פרסומות.58

 409) 3פ"ד נט(ח.ל חינוך לשלם נ' רשות השידור ואח'',  10182/03בנושאים שנויים במחלוקת: בג"ץ 

  המפקד הלאומי בעמ נ' היועץ המשפטי לממשלה10203/03"), בג"ץ פסק דין חינוך לשלם(להלן: "

 המטה להצלת העם 7192/08") ובג"צ פסק דין המפקד הלאומי (להלן: "20.08.2009, ניתן ביום ואח'

"). פסק דין המטה להצלת העם (להלן: "28.10.2009ניתן ביום והארץ נ' הרשות השניה ואח', 

 בשלושת פסקי דין אלו יחדיו קבע בית המשפט העליון בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי.59

 . בית המשפט הנכבדלמשיבים אסור לשדר פרסומות בנושאים המצויים בליבה של מחלוקת פוליטית

 מניעתאף הסביר כיצד ניתן לאבחן פרסומת אסורה, והסביר מהו הרציונל מאחורי הכלל האמור - 

(טיעון חזק שבעתיים כאשראפליה בין עמדות ציבוריות מנוגדות בהתבסס על מסננת כלכלית   

) והכל כמפורט להלן.בכספי ציבורהפרסום מתבצע 

הגדרת פרסומת השנויה במחלוקת ציבורית או פוליטית 

 פסק דין חינוך לשלום היה פסק הדין הראשון שדן בסוגיית הפרסום הפוליטי, ולפיו המבחן לסיווגו.60

 הפרסום כוללשל עניין כפוליטי, ועל כן להדירו מתחום הפרסום בערוצים הציבוריים הוא האם 

 המבחן לסיווגו של תשדיר: "רכיב שנועד לשכנע ציבור מסוים בנקיטת עמדה פוליטית מסויימת

 כמעורר פולמוס יהיה מבחן 'המרכיב הדומיננטי' ולפיו יש לבדוק האם עיקרו של התשדיר

 הוא במסירת מידע, ללא הדגשה או נקיטת עמדה בכל הנוגע לעניין לגופו; או שמא כולל

השידור...תשדיר שבמוקד  העניין  יתרונות  בדבר  שכנוע  של  דומיננטי  מרכיב   התשדיר 

 פרסומת עשוי להתייחס לנושא אשר במהותו שנוי במחלוקת ציבורית, אך התשדיר גופו,

).8" (פסקה מבחינת נוסחו, תוכנו או צורתו, אינו שנוי במחלוקת ועל כן הוא מותר לשידור

 כמו כן ראוי להביא את דבריה של כב' השופטת (דאז) ביניש בפסק דין המפקד הלאומי, בהם.61

 נקיטת שכנוע בסוגיה הנתונה במחלוקתהבהירה כי 'פרסומת פוליטית' היא פרסומת שתכליתה 

 הפרסומות הנכללות בגדריו של האיסור הנדון הינן אלה: "פוליטית או אידיאולוגית בציבור



 שמהותן ותכליתן היא נקיטת עמדה, השפעה או שכנוע בסוגיה הנתונה במחלוקת פוליטית

 או אידיאולוגית בציבור. פרסומות אלה הן העומדות במוקד הדיון שלפנינו. לשם הקיצור,

  לחוות דעתה).2" ((פסקה אכנה תשדירי פרסומת מן הסוג האמור בשם: "פרסומות פוליטיות"

האיסור לשדר פרסומת שנויה במחלוקת

 מרגע שנקבע שפרסומת מסוימת היא פרסומת שנויה במחלוקת, אסור למשיבים לשדרה, כאמור.62

 בנידון דידן עסקינן ללא עוררין בגדרי נושאים השנויים במחלוקת,: "חינוך לשלוםבפסק הדין 

ועל כן לא היה מקום  שלגביהם אושרו בפסק הדין המפקד הלאומי הכללים הנוהגים, 

מימין לנהוג בשכמותם  ויש  היה  וכך  כנתינתם מעיקרא, כאמור,   לאשר את התשדירים 

 ; שאם לא כן אין לדברומשמאל, מרכז, דתיים, חרדים, חילונים, ערבים או כל גוף או צד

אינה, בבסיס  להגיע. השאלה  אנו  עלולים  "מסחריות"  לאילו פרסומות  לכל  וברי   סוף, 

."עצם הפרסוםאיפוא, מינוח זה או אחר אלא 

דן בית המשפט הנכבד (כב'המטה להצלת העםדברים דומים נאמרו בפסק הדין בפסק דין .63   

" כי  ל"ח)  (פסקה  פסק  השופט  כב  הפוליטית.  הפרסומת  בשאלת  רובינשטיין)   לטעמי,השופט 

 העולה מפסק הדין המפקד הלאומי בדעת הרוב, שבכל הענוה אף דעתי כמותה, הוא כפי

 , תוךצמצומו של "המרחב הפוליטי" בתשדירי הפרסומת עד למינימוםשאמרנו מעלה - 

".הגישה שפרסומת בתשלום אינה במעגלי חופש הביטוי כשלעצמה

 מילה לעניין חופש הביטוי הנזכר: כל האמור בעתירה זו מובא אל מול הרשות. לפרט עומדת הזכות.64

 היסודית ביותר לחופש ביטוי, אותה יש לאזן אל מול כל הנורמות המשפטיות בשיטתנו, ובכלל זאת

אלה המתוארות בעתירה זו. 

 אלא שעקרון חוקיות המנהל, הקובע כי לרשות אסור אלא מה שהותר לה בחוק, מעקר מתוכן כל.65

 משהדין אינו מתיר, פשיטא, שידורטענה (מוכחשת) שעשויה להיות למשיבים בדבר 'חופש הביטוי': 

. דבר פרסומת מסוים, לרשות אסור לשדרו. נקודה

הרציונל מאחורי האיסור – הגנה על השיח הפוליטי 
 האיסור על שידור דברי פרסומת נועד מהצורך לספק הגנה על השיח הפוליטי בישראל, ומניעת.66

 הפיכתו לשיח בעל מאפיינים צרכניים, בו ניתן 'למתג' עמדה מסוימת בהשקעה כספית ולהפכה

למקובלת יותר על ידי הציבור. 

 פתיחתו של תחוםעמדה זו הובעה בפסק דינו של כב' השופט לוי בפסק דין המפקד הלאומי: ".67

 הפרסומת לתכנים פוליטיים תשנה עמוקות את מאפייני השיח המוכרים לנו. בפרט מוטרד

שיווקן של השקפות למדיה הפרסומית.  היסוד האינדוקטרינרי העלול להתלוות  מן   אני 

מושמע בהן  על מדף המרכול, כשמספר הפעמים  נקניקיות  הן  היו  משל   אידיאולוגיות 

 במחזוריות הזמריר (ג'ינגל) המדבר בשבחן ישפיע על מידת הנכונות לאמצן, טומנת בחובה



... יטעןסכנה מהותית לאיכותו של השיח הפוליטי בישראל, שגם כך אינו נטול פגמים  . 

 הטוען, כי רגולציה שתגביל את תוכן התשדירים או את רוחם תוכל לסייע בצמצומו של קושי

 זה. איני סבור כך. לא זו בלבד שיישומן של מגבלות כאלו ממילא לא יניח את דעתם של

 החרדים לחופש הביטוי ולחופש ההתארגנות הפוליטית, אלא – וזה העיקר – שאינטרסים

 מסחריים, אשר לרוב ידם על העליונה, הם שיכתיבו לדעתי בסופו של יום את התוצאה

יסודם של תשדירי הפרסום הוא כי  נאור,   הרגולטורית. בצדק קבעה חברתי, השופטת 

 בצורך באיתורם של מקורות מימון לפעולתם של הגורמים המשדרים. חד הוא, לטעמי, אם

 הגורם המפרסם יחוב בתשלום, או אם משעה שיינתן לו לפרסם מרכולתו חינם אין כסף,

 יבוא הדבר על חשבון הזמן המוקדש לתשדירים המסחריים שבתשלום. דוגמה חיה לדברים

 מספקת תרעומתם החוזרת ונשנית של זכייני השידור המסחרי, כל אימת שתקופת בחירות

 עומדת בפתח, או-אז נדרשים הם לסור למצוותו של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), ולשדר

 לחוות דעתו).3" (פסקה תעמולת בחירות על חשבון שידוריהם

  הוא לשווק,4אמירה זו יושבת ככפפה על המקרה הנדון; עניינו של מסע הפרסום מטעם המשיבה .68

 באמצעות זמריר, את האידיאולוגיה הספציפית אשר נמצאת במחלוקת פוליטית; מסע פרסום זה

מבוצע על ידי תשדירים מסחריים ובמרחב המסחרי, ועל כן יש להתערב בו.

לפסק הדין) כי44דעת הרוב (כב' השופטת נאור) בעניין המפקד הלאומי אף הרחיבה (פסקה .69   

 האיסור על פרסום בנושאים שנויים במחלוקת פוגע באיזון בין ההשקפות השונות, מהווה חיזוק

 שהאפשרות לרכוש זמן פרסום לצורך הפצתכאשר נוצר חשש לשיח הציבורי ולכן רצוי: "

 ביטויים פוליטיים עלולה לגרום לאפליה ביחס לאותם ביטויים שאינם זוכים לתמיכה כלכלית

בין האיזון  לשמירת  במסגרת הפרסומות, הרי שהסיכון  מוצגים  להיות  להם   המאפשרת 

 . במצב כזה, הגבלה על ביטויים פוליטיים במסגרתההשקפות השונות בחברה הוא ברור

 תשדירי הפרסומת, כעולה מן הכללים, ככל שהיא מידתית בנסיבות העניין, ולכך אתייחס

יכולת את  מגבילה  היא  הציבורי.  לשיח  מחליש  ולא  מחזק  גורם  דווקא  מהווה   להלן, 

 ההשפעה של הממון על תהליכי הבחירה החברתיים ומצמצמת את החשש עליו הצביעה

"המדינה. בית משפט זה התייחס בעבר לחשש עליו הצביעה המדינה.

תקופת המבחן – הפרמטרים הנמדדים והמגבלות על המשיבים
 כאמור לעיל, תקופת המבחן נועדה לבדוק מגוון נושאים (בצורה התנדבותית), תוך שעל המשיבים.70

מוטלות הגבלות שנועדו להבטיח את תקינות הניסוי.

 כך, לדוגמא, המשיבים מחויבים לקבל הסכמה (מדעת, מן הסתם) של התושבים המבקשים להנפיק.71

 מסמך מזהה הכולל נתונים ביומטריים, תוך שהיא מיידעת אותם שמדובר בהשתתפות התנדבותית

 וכי הנתונים יוכנסו למאגר הביומטרי (על כל הכרוך בכך: להלן, הסכמה מדעת). בהערת אגב יצוין,



 שגם בחובות אלה לא עמדו המשיבים: כך, לדוגמא, תועד מקרה בו קשישים הוטעו להצטרף למאגר

 תוך שלא מזהירים אותם מהסיכונים הכרוכים בכך, וכן ערבי תושב מזרח ירושלים אשר נאמר לו

כי לא ניתן להנפיק לו תעודת זהות אלא אם יסכים להצטרף לניסוי.

. לעתירה זו12  העתק שתי כתבות מאתר 'הארץ' צורפו וסומנו כנספח 

  לצו המבחן מסדיר את נושא פרסום הפיילוט, וקובע מה חובה על הרשות להכליל2לענייננו, סעיף .72

 (ב) רשות האוכלוסין תפרסם באמצעים שונים, ובכלל זה באתר אינטרנט. 2בכל פרסום: "

 ובלשכות רשות האוכלוסין ובאמצעי התקשורת, מידע בדבר תקופת המבחן, מסמך הזיהוי

 הביומטרי שיינתן בתקופת המבחן בהסכמתו של התושב, אופן הבקשה לקבלת מסמך זיהוי

וכן מידעהאפשרות להכללת אמצעים או נתונים ביומטריים במאגר הביומטריביומטרי,   , 

 ואי-שלילת זכויותיו לפי, קבלת מסמך זיהוי שאינו כולל אמצעים או נתונים ביומטרייםבדבר 

".כל דין של תושב שלא הסכים להיכלל בתקופת המבחן

 ) עומדת לכל תושב האפשרות לסרב1, כי: (בכל דבר פרסומת מטעמםכלומר, על המשיבים ליידע, .73

המלאות שזכויותיו  תוך  והכל  במקום,  'רגיל'  זיהוי  מסמך  ולקבל  ביומטרי,  זיהוי   לקבל מסמך 

(וגם כינשמרות (במלים אחרות, כי מדובר בניסוי התנדבותי);   ) הסכמה להנפקת מסמך זיהוי2 

ביומטרי תוביל להכללת הנתונים במאגר הביומטרי. 

אחוז ההתנדבות בניסוי הוא אחד הפרמטרים הנמדדים

 כפי שיוסבר להלן, אחד הפרמטרים הנמדדים בניסוי שהוא תקופת המבחן למאגר הביומטרי, הוא.74

. אחוז ההתנדבות לניסוי

זיהוי3צו המבחן קובע בסעיף .75 (לאחר מתן הסבר) לקבל מסמך  כי נדרשת הסכמת התושב    

ביומטרי (ולהיכלל במאגר הביומטרי).

 בתקופת המבחן יבוצע תיעוד ממוכן של הליך הזיהוי והאימות לצו המבחן קובע כי: "4סעיף .76

 ) מספר המקרים שבהם לא7 לתקנות הכללת אמצעי זיהוי, וייבחנו: ... (2 ו-1לפי תקנות 

".3נתן תושב את הסכמתו כאמור בסעיף 

 כלומר, צו המבחן דורש את בחינת מספר המקרים שבהם לא הסכים תושב להיכלל בניסוי, ומכאן.77

הדרך לקביעת אחוז ההתנדבות קצרה. 

תחולת דיני הטעיית הצרכן בענייננו 
 מן הראוי לציין ששידור פרסומות מטעות (הווה אומר, שאינן כוללות מידע מהותי) אסור גם לפי.78

  לכללי הרשות6-7 מכוח סעיפים 3-4דיני הגנת הצרכן, שאף מוחלים באופן ספציפי על המשיבים 

) לכללי רשות השידור. 7(7השניה וסעיף 

  לצו המבחן הם 'מידע מהותי' לעניין דברי הפרסומת של2אין חולק שהפרטים המצוינים בסעיף .79

מסמכי הזיהוי הביומטריים. 



 או כילפיכך, תשדיר פרסומת בנושא המאגר הביומטרי שאינו מציין כי מדובר בניסוי התנדבותי .80

הסכמה להנפקת התעודה תוביל להכללה במאגר הביומטרי, הוא תשדיר מטעה ואסור. 

מן הכלל אל הפרט
על עובדות המקרה אין ולא יכול להיות חולק. נזכירן:.81

 .נושא המאגר הביומטרי וההצטרפות אליו שנוי במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית ופוליטית.1

 עצם קיומו של הניסוי מלמד על כך, התקשורת עצמה מוצפת בידיעות וטורי דיעה על

הציבורי והדיון  הביומטרי  המאגר  ביטול  על מצען את  חרתו  רבות  מפלגות   הנושאים, 

והמקצועי עוד מתנהל בנושא. 

 מסע הפרסום של המשיבים מעודד ומשדל אנשים להירשם למאגר הביומטרי, אף שחלק.2

 . מטרתו המוצהרת של מסע הפרסום הוא לעודדמהפרסומים אינם מציינים זאת מפורשות

זיהוי חכמים (אגב שימוש בפחד כמניע). התוצאה של  אנשים להסכים להנפקת מסמכי 

הביומטרי. הפרסומים עצמם אינם מתייחסים היא הכללת המידע במאגר  כזו   הסכמה 

למאגר הביומטרי, למרות כל זאת. 

 הציבור כולו משתתף כעת בכוח בניסוי שתפקידו לקבוע את גורל המאגר הביומטרי, כאשר.3

 . מדובר בתקופתאחד הפרמטרים הנמדדים הוא אחוז ההתנדבות להשתתף בניסוי בפועל

מבחן שנקבעה בחוק, ואשר מטרותיה הוגדרו מפורשות בצו, ויש להקפיד על קיומן.

גם הרקע הנורמטיבי לעתירה זו ברור:.82

 למשיבים אסור לפתוח במסע פרסום הנוקט עמדה בסוגיה הנמצאת במחלוקת ציבורית,.1

 . זאת בשם הצורך לשמור על שוויון והגינות השיח הציבורי והגנהאידיאולוגית או פוליטית

הוא אף מפורש וקבוע בכללים1-2עליו מפני אלמנטים 'צרכניים'. האיסור על המשיבים    

שמכוחם הם פועלים.

 פרסומים מטעם המשיבים צריכים לכלול מידע אודות היות הניסוי התנדבותי ועל העובדה.2

 . דרישות אלה נקבעו מפורשותשהשתתפות בו מובילה להכללת המידע במאגר הביומטרי

בצו המבחן. אי ציון מידע זה אף עולה כדי הטעיית הציבור.

 פרסומת המועדדת צירוף של אנשים למאגר הביומטרי והשתתפותמכאן כל שנותר הוא להסיק כי .83

פסולה פרסומת  היא  הביומטרי  פוליטיות-אידיאולוגיות,בניסוי  מטרות  לקדם  נועדה  משהיא   , 

ומשתמשת לשם כך בכספי ציבור.

הפוליטית.84 עמדתו  את  המממנים  ציבור,  בכספי  שמדובר  העובדה  על  להתעכב  הראוי   מן 

 והאידיאולוגית של חלק אחד מן הציבור, ולאו דווקא חלק הארי. מכאן שהציבור עומד בפני בית

המשפט הנכבד גם בשם זכותו לקניין ולשימוש הוגן ושוויוני בכספיו. 



 כאילו אין די בכך, המחוקק לא הסתפק בכך שהחוק ידרש להיות מאושר שנית הן על ידי שר.85

 הפנים, הן על ידי ועדת הכנסת והן על ידי מליאת הכנסת עצמה, אלא חייב את המדינה לערוך

 תקופת מבחן על אנשים שהסכימו לכך בפועל. מבחינה עובדתית, הקמפיין עצמו מעודד אנשים

 שטח     עבור     תשלום     התערבות בתוצאות המבחן באמצעותלהצטרף לניסוי ומשנה את עמדות הציבור. 

.פניה, את אחת ממטרות הניסוי, והיא לבדוק את נכונות הציבור להשתתף בו     על     פרסום, סותרת,

 לבסוף, הפרסומים אינם כוללים את כל המידע אותו הם נדרשים בחוק – התנדבותיות הניסוי.86

והעברת המידע למאגר הביומטרי. 

 בסיכומם של דברים, אין אלא להסיק שמסע הפרסום של המשיבים עומד בניגוד להוראות הדין.87

ועליו להיפסק. 

סיכום
מן הדין ומן הצדק להורות כמבוקש בעתירה זו..88

.2לעתירה זו מצורף תצהירו של מר דורון אופק, העותר .89
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