
מיקי זר - "הפוליטיקה של הפרטיות: הדרמה 
הטכנולוגית בזירת המידע", פרדס הוצאה 

לאור, תשפ"ב- 2022, 298 עמ'.
הזכות לפרטיות היא צעירה לימים, אך קיימת כיום כמעט בכל שיטות המשפט. ניצנים שלה נראו 
Warren & Brandeis עוד בתקופת המקרא, אך מקובל לראות את מקורה המודרני במאמר של 
צורך  יש  לכל אדם   .)The right to be left alone( 1890, במיוחד את הדרישה לאנונימיות  משנת 
למקום 'פרטי' משלו. מקום שבו יוכל לחשוב, להגות, ואף לפעול, מבלי חשש של 'מה יאמרו הבריות' 
זכות פוליטית שלציבור עניין בה. מבלי אפשרות  זכות אישית אלא גם  זו רק  )או השלטונות(. אין 
זאת לחופש מחשבה ופעולה, יקשה על האזרח לפעול בצורה חופשית ולממש את עצמו. עובדה היא 

שבחירות למשל הן תמיד חשאיות.

עקב  האינטרנט.  בעידן  במיוחד  בתחום,  כיום  הקיימת  שניות  על  לעמוד  מבקש  שלפנינו  הספר 
ההתפתחות הטכנולוגית, אנו מייצרים זרם עצום של נתונים על אודותינו. ההשערות הן כי בממוצע 
 124 1.7 מגהבייט מידע כל שנייה )מעל שישה גיגהבייט בשעה, או  כל אדם על כדור הארץ מייצר 
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גיגהבייט ביום(. אנו נקלטים במצלמות אבטחה, קונים עם כרטיסי אשראי, מחפשים מידע באינטרנט, 
יוצר 'שובל'  משתמשים בלי סוף בטלפון הסלולרי ועוד ועוד. למעשה, מבלי דעת על כך, כל אדם 
ָעֵתק )Big Data( אלו נאספים, מצטברים ומעובדים על ידי אינספור  ְנתּוֵני  ייחודי לו.  מידע שהוא 
סוכנויות ו/או גופים, חלקם ציבוריים וחלקם מסחריים. המידע הנוצר ממוסחר והופך להיות משאב 
ורכוש שיש לו משתמשים היכולים ומוכנים לשלם עבורו. אפשרויות אלו הן כה רבות בימינו, עד שיש 
הקוראים לחברה המודרנית 'חברת המעקב'. זאת על שום שבכל עת ומקום ניתן לעקוב אחרי כמעט 

כל אחד/ת תוך צפייה בשובל המידע המיוצר. 

ויותר אנשים ערים לשטף המידע אודותם ומבקשים למנוע את איסופו, ולכל  יותר  מן הצד השני, 
הפחות, למנוע שימוש שלא מרצונם. מהן טכניקות ההתנגדות? החוקיות 

והפחות חוקיות? ועד כמה יעלה הדבר בידם?

סוציולוג  ידי  על  לראשונה  שנוסחה  בטרמינולוגיה  משתמשת  זר  ד"ר 
לפי  הטכנולוגי'.  'המודל  לו  קוראת  שהיא  מה  פאפנברגר,  הטכנולוגיה 
יכולות חדשות. בשלב השני  נוצרת טכנולוגיה בעלת  ניתוחו, בתחילה 
השלישי,  בשלב  בה.  שונים  מאבקים  כדי  תוך  בחברה  מוטמעת  היא 
פחות  הפוגעות  טכנולוגיות  וליצור  לגמרי  לבטלה  ניסיונות  נעשים 

בפרטיות. 

הספר עצמו בנוי ברובו לפי אותו מודל. הפרק הראשון עוסק בקצרה 
בפרטיות ומדגיש את האפקט הציבורי והחברתי שלה. קרי, את התועלת לחברה ולציבור כולו מקיומה 
של פרטיות. הפרק השני מסביר כיצד טכנולוגיה שנוצרת פותחת אפשרויות רבות של מעקב, ואת 
הגופים התומכים במעקב )משיקולים מסחריים או שלטוניים(. הפרק השלישי מציג את ההתנגדויות 
הנוצרות למעקב בכל שלבי השימוש בנתונים, החל מאגירתם, וכלה באחסונם ושימוש בהם. הפרק 

הרביעי עוסק באלטרנטיבות הטכנולוגיות המוצעות.

בעלת ב טכנולוגיה  נוצרת  תחילה 
היא  השני  בשלב  חדשות.  יכולות 
מאבקים  כדי  תוך  בחברה  מוטמעת 
נעשים  השלישי,  בשלב  בה.  שונים 
וליצור  לגמרי  לבטלה  ניליונות 

טכנולוגיות הפוגעות פחות בפרטיות. 
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הפרק החמישי הוא חדשני יותר ובו עוסקת זר בהתנגדות הפוליטית והמשפטית לחברת המעקב. 
הצפנות,  טכנולוגיות,  עקיפות  הדלפות,  למשל,  האפור'.  'בתחום  שהיא  התנגדות  באותה  במיוחד 
רק  נעיר  ועוד.  אחריהם,  לעקוב  ניתן  שלא  דפדפנים  לדוגמא,  פרטיות.  מגבירי  באמצעים  ושימוש 
לעניין פרק זה שאהדתה הלא מוסתרת לעוברי חוק נראית לנו קצת מוגזמת. אפילו אם מטרתם 

המוצהרת היא להילחם למען הפרטיות. 

שעליהם  בעבודה  הנוכחות'  'שעוני  את  מכירים  כולנו  הישראלית.  מהמציאות  דוגמאות  שתי  ניתן 
חותמים עובדים ושעל פיהם משולמות משכורותיהם. אולם מה יהיה הדין אם מעביד מבקש להציב 
שעון נוכחות ביומטרי? כזה הבודק את טביעות האצבע של העובדים/

לזיוף  ניתנות  רגילות  שחתימות  בעוד  ברור.  בטכנולוגיה  היתרון  ות? 
אמין  הוא  ביומטרי  נוכחות  שעון  אחרים,  עובדים  ידי  על  ולחתימה 
הרבה יותר. האם יכולים העובדים לסרב בטיעון שאינם מעוניינים כי 
טביעת אצבעותיהן תהיה בידי המעסיק? כשלא ברור לאן תתגלגלנה 
ניסיון  מתוך  בישראל  הוצגה  הטכנולוגיה  בעתיד?  האצבעות  טביעות 
להטמיעה. כאשר עובדים/ות סירבו להשתמש בה, הם אוימו בפיטורין 
צלח  ההליך  משפטי.  הליך  נוהל  אשר  עד  בפועל,  פוטרו  אף  וחלקם 
אצבע.  טביעות  ליתן  עובדיו  את  לחייב  רשאי  איננו  מעביד  כי  ונקבע 
באחרות,  הזו  הטכנולוגיה  את  להחליף  ניסיון  נעשה  השלישי  בשלב 
הפוגעות פחות בפרטיות. כך למשל המלצת הרשות לפרטיות היא כי 
טביעת האצבע תהיה בכרטיס הנמצא בידי העובד. קרי, שעון הנוכחות 
לא יבדוק את טביעת האצבע של העובד מול מאגר הנמצא בידי המעביד, אלא את התאמתו לכרטיס 

הנמצא אך ורק בידי העובד. אולם האם לא עדיפה טכנולוגיה שאיננה בוחנת טביעת אצבע כלל? 

דוגמא אחרת היא מצלמות במרחב הציבורי. האם ועד כמה יתאפשר להציב מצלמות אלו? והאם 
זיהוי פנים שתזהינה את העוברים והשבים החולפים על פניהם?  אלו תוכלנה להשתמש בתוכנות 

יותר ובו ה פרק החמישי הוא חדשני 
הפוליטית  בהתנגדות  זר  עולקת 
במיוחד  המעקב.  לחברת  והמשפטית 
'בתחום  שהיא  התנגדות  באותה 
עקיפות  הדלפות,  למשל,  האפור'. 
טכנולוגיות, הצפנות, ושימוש באמצעים 

מגבירי פרטיות.
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האם התוכנות תוכלנה לזהות כל אדם? או אך ורק כאלו שישנה בעייתיות לגביהן? כגון עבריינים 
בו? האם  יהיה להשתמש  ולמי מותר  יעבד אותו?  מי  ישמור את המידע?  מי  שיש חשש מפניהם? 
אפשר לחשוב על טכנולוגיה פוגענית פחות? ולשאלת החוקיות. איך יש להתייחס לעובדים שיפגעו 
בשעוני נוכחות ביומטרים? או יכסו עדשות מצלמות רחוב? או ימנעו מהם לפעול בדרך זו או אחרת? 

הכל לשם הגנת פרטיותם? וכרגיל בנושאים מעין אלו, השאלות טובות הרבה יותר מהתשובות.

ד"ר מיקי זר היא מרצה באוניברסיטת ת"א. הספר הוא עיבוד של עבודת הדוקטורט שלה, וככזה 
דקות  בהבחנות  שעוסקים  נרחבים  קטעים  למשל,  עליהם.  לוותר  היה  ניתן  שאולי  נושאים  בו  יש 
וכן  'זהות'?  מהי  בשאלה  פילוסופיים  עיונים  או  אזרחי',  אזרחי/מרי  ציות  'אי  למושגים  הקשורות 
הלאה. מצד שני, ייתכן שיהיו אלו שדווקא העיון לעומק ימצא חן בעיניהם. העבודה כולה נכתבה 
בהנחייתו של פרופ' מיכאל בירנהק, אחד המומחים הבולטים בישראל לסוגיית הפרטיות שהשפעתו 

ניכרת היטב בתוצאה.

מומלץ לכל מי שמתעניין בפרטיות, במיוחד מהאספקט הפוליטי/אזרחי שלה.  
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