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אודות המרכז להעצמת האזרח
המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי
ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ,ובהיבטים שונים
הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .במסגרת זו ,מפעיל
המרכז את מיזם "המוניטור" ,הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת
והנגשתם לציבור.
"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה,
אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות .מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת
הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

עריכה גרפית :מיכל סמו קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי ,אוניברסיטת תל אביב
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תקציר מנהלות
בספטמבר  2014התקבלה החלטה מס'  2178של מועצת הביטחון של האו"ם לפיה המדינות החברות באו"ם נקראו
לחייב את חברות התעופה הפועלות בשטחן למסור נתוני  APIלרשויות הלאומיות המתאימות כחלק מהמאבק בתופעת
הלוחמים הזרים .בהמשך לכך ,עברה החלטה נוספת בדצמבר  2017במסגרתה נקבע כי מעבר לחיוב המדינות החברות
להקים מערכת נתוני  ,APIעל המדינות לפתח יכולת לאסוף ,לנתח ולעבד נתוני .PNR
בשונה מעשרות מדינות בעולם ,מדינת ישראל אינה אוספת מידע על נוסעים זרים טרם יציאתם מארץ המוצא בדרכם
לישראל .היעדר המידע המקדים בידי מערך ביקורת הגבולות מונע את שיפור הבקרה על כניסתם ואת האפשרות של
מדינת ישראל להתמודד עם איומים ביטחוניים ,פליליים וכניסה של מהגרים לא חוקיים.
החלטה  4864לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות
הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בפברואר  2020בהמשך לעבודת מטה ממשלתית רחבה
שנעשתה בנושא משנת .2015
ההחלטה כוללת הקמת צוות בין משרדי ומנהלת הקמה זמנית אשר יובילו את הקמת מרכז נתוני התעופה (המנ"ת)
אשר יהיה אחראי על איסוף ,אחסון ושימוש במידע מחברות התעופה.
דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפי ההחלטה בחלוף כשנה וחצי מקבלתה .מניתוח ממצאי המעקב עולה כי עד
כה ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד .כך מתוך  6סעיפים מרכזיים אשר יועדו לביצוע 2 ,סעיפים יושמו באופן מלא
( 3 ,)33%סעיפים לא יושמו ( )50%וסעיף אחד יושם באופן חלקי בלבד (.)17%

יושם חלקית
17%
יושם
33%
לא יושם
50%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

מניתוח ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:
עבודת מטה :ההחלטה התקבלה על בסיס המלצות הצוות הבין־משרדי בראשות המטה לביטחון לאומי
לבחינת הצורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי מחברות תעופה על אודות נוסעים בטיסות
הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל ,אשר פרסם את המלצותיו בשנת  .2015בשנים שלאחר פרסום
ההמלצות ,הנושא שב ועלה על סדר היום וקבלת ההחלטה כאמור מבוססת על עבודת מטה נרחבת בנושא.

מניתוח ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:
פורס מז'ור :ההחלטה התקבלה בשנת  2020שאופיינה בהיעדר תקציב מדינה מאושר ופעילות על בסיס
תקציב המשכי ,עובדה אשר תרמה לעיכוב יישום ההחלטה.
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משפטי :מתשובת משרד המשפטים עולה כי הנושא מורכב והסדרתו המשפטית לוקחת זמן רב .בהתייחסות
משטרת ישראל לדוח מבקר המדינה בנושא צוין כי נושא הקמת המנ"ת מעלה שאלות מורכבות שלא לכולן
יש מענה וחלקן קשורות בהתפתחויות בדין האירופאי אשר עשויות להשליך על היקף המידע אותו יוכלו
1
הגופים השונים בישראל לקבל.
חוסר תיאום בין משרדי :למרות שהמלצות הנוגעות להקמת המנ"ת פורסמו והוגשו לממשלה כבר ב־,2015
אימוץ ההמלצות התעכב עקב מחלוקות בין הגורמים השותפים והתקבל לבסוף רק כ־ 5שנים לאחר מכן.
סלע המחלוקת היה חלקה התקציבי של המשטרה בהקמת המינהלה על רקע קיצוצים בתקציבה.

.1

4

הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה  70ג' ,אוגוסט .2020
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טבלה מסכמת
מס'

מה הוחלט?

מה קורה עם זה?

1

הקמת צוות בין משרדי

הצוות התכנס וקיים מספר פגישות.

2

הפצת תזכיר חוק

עדיין בהליכי גיבוש עקב מורכבות הנושא.

3

עמידה בדרישות הדין לשם הגנה על פרטיות לא יושם ,כאמור תזכיר החוק עוד לא הופץ.
הנוסעים

4

הקמת מנהלת הקמה זמנית לקידום הקמת
המנ"ת

הוקמה מנהלת הקמה זמנית ברשות המיסים.

5

יצירת דיאלוג לשם העברת מידע ממדינות
עבור המנ"ת

לא התקבלה תשובה ממשרד החוץ.

6

המשך פעילות הצוות הבין משרדי לצורך
קיום ההחלטה הנדונה

הצוות מתכנס באופן תדיר אך טרם חלה
התקדמות בשאר המישורים.

סטטוס
יושם
יושם
חלקית
יושם
יושם

יושם

יושם חלקית
יושם יושם
לא
חלקית

לא יושם
לא יושם
לא יושם
יושם

לא יושם
יושם
חלקית
יושם

יושם

יושם חלקית
יושם
לא
יושם

לא יושם
לא יושם

יושם חלקית

יושם חלקית

לא יושם
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רקע
מאגר נתוני תעופה (להלן :מנ"ת) הינו מאגר בסיס נתונים הכולל מידע אישי של נוסעים בטיסות יוצאות ,נכנסות
ועוברות אשר מסופק על ידי חברות התעופה למדינה אשר אוספת את המידע הנ"ל.
הצורך בבניית מאגר כזה וההמלצה למדינות ליישמו נקבע בהחלטה  2178של האו"ם בשנת  ,2014והחלטה  2396בשנת
 .2017על פי ההחלטות הנ"ל — נקראו המדינות החברות באו"ם לחייב את חברות התעופה הפעולות בשטחן למסור
נתוני תעופה ( APIו־ )PNRלרשויות הלאומיות באותה מדינה כחלק מהמאבק בהתמודדות עם תופעת הלוחמים הזרים
(ארגוני טרור ועבריינים).
נכון לפברואר ,2020למעלה מ־ 70מדינות מחייבות את חברות התעופה למסור נתוני  APIהכוללים נתונים בסיסיים
אשר נאספים על־ידן כגון :שם הנוסע ,תאריך לידה ,מין ,לאום ,סוג תעודת הזיהוי ופרטי הטיסה.
בנוסף ,כ־ 25מדינות מחייבות את חברות התעופה להעביר אליהן נתוני  PNRהכוללים מידע רחב יותר אשר נמסר ע"י
הנוסע לרוב בצורה וולונטרית כגון :מס' טלפון ,כתובת מייל ,אמצעי תשלום ,כתובת מגורים וכיו"ב.
האיחוד האירופי הסמיך כבר בשנת  2004את המדינות החברות באיחוד לחייב את חברות התעופה להעביר נתוני
תעופה מסוג  APIוב־ 2016את נתוני ה־ PNRתוך כדי קביעת כללים מנחים לצורת איסוף ושימור המידע וזה על מנת
להגן על נתוני הפרט.
היתרון העיקרי בשימוש בנתונים  APIו־ PNRהוא שפרטי הנוסעים מועברים מבעוד מועד לרשויות בישראל טרם הגעת
הנוסעים לארץ ובכך יכולות הרשויות הרלוונטיות לדעת לפני שהנוסע נכנס לארץ האם אותו נוסע הינו חלק מארגון
טרור/עברייני והאם ישנו צורך למנוע את כניסתו למדינה.

מדיניות קודמת
ב־ 2014עברה החלטת ממשלה  2379לעניין "הקמת מרכז אבחון לאומי למטען במשרד האוצר" בה הוחלט על הקמת
מרכז אבחון לאומי למטען ע"י רשות המיסים שהניסיון והתשתיות אשר יצברו בו יהוו בסיס להקמת המנ"ת.
מטרת המרכז לאבחון לאומי למטען היא מיגור מקרים של שימוש במעברי הכניסה לארץ לצורך הכנסת מטען אשר
יכול לשמש לפעילות עבריינית או טרור ע"י הכנסת חומרים מסוכנים והלבנת הון.
בהחלטה  2258משנת  2014לעניין "קבלת מידע אישי מחברות התעופה על נוסעים בטיסות הנכנסות ,היוצאות או
העוברות במדינת ישראל" הוחלט לבחון את הצורך והאפשרות להקים מאגר נתונים כפי שנקבע בהחלטה האמורה
( .)4864הוקם צוות היגוי בראשות ראש המטה ללוחמה בטרור במטה לביטחון לאומי .המלצות הצוות הופצו בנובמבר
 2015וכללו התייחסות משפטית ,תקציבית ,טכנולוגית ותפעולית לצורך הקמת מאגר מידע אישי שכזה .בדוח צוינו שתי
המלצות עיקריות; להקים מרכז נתוני תעופה שבו ינוהל מאגר מידע אישי על נוסעיהן של חברות התעופה הנכנסים
לארץ ויוצאים ממנה וליזום חקיקה שתסדיר את הקמת המנ"ת ותפעולו 2.לצורך הקמת המנ"ת והפעלתו הומלץ בדוח
להקים מינהלה ברשות המיסים ,וכן הומלץ שצוות ההיגוי ימשיך לפעול לצורך הקמת המנ"ת והפעלתו .התקציב להקמת
המנ"ת הוערך בכ־ 180מיליון ש"ח לעשר שנים 3.כבר בדצמבר  2015נקבע כי יש להגיש הצעת מחליטים שתאמץ את
המלצות צוות ההיגוי .במהלך השנים  2019–2015הפיץ המל"ל חמש טיוטות של הצעות מחליטים אך הן לא התקבלו
עקב מחלוקות שנושאים שונים כגון עלויות ,מגבלות חקיקה ,חוסר הסכמה בין הגופים בנוגע להעברות תקציביות
ועוד 4.כאמור ,החלטת ממשלה הממשלה המאמצת את המלצות הצוות התקבלה רק בפברואר  — 2020החלטה מס' .4864
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דוח ביקורת שנתי 70ג "הבקרה על מעברי הגבול" ,מבקר המדינה.2020 ,
שם.
שם.
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החלטה 4864
כאמור ,החלטה  4864לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים
בטיסות הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בהמשך להחלטה  2258משנת  2014ולסיכום עבודת
הצוות הבין משרדי בראשות המל"ל לבחינת צורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי ( נתוני  APIו־)PNR
מחברות התעופה על נוסעים המגיעים בטיסות נכנסות ,יוצאות או עוברות בשטחה של מדינת ישראל .החלטה זו
מגיעה בהמשך להחלטות  2178ו־ 2396משנת  2014ושנת ( 2017בהתאמה) של מועצת הביטחון של האו"ם .בהחלטה
 4864הוחלט להקים צוות בין משרדי בראשות משרד המשפטים אשר יוביל חקיקה להקמת מרכז נתוני תעופה ,המנ"ת
יאסוף מידע אישי (נתוני  APIו־ )PNRלצורך מאבק בטרור וקידום לחימה בפשע חוצה הגבולות ,מאבק בהגירה הבלתי
חוקית ואבטחת התעופה.
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פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם
1.הקמת צוות בין משרדי
ההחלטה קבעה כי יש להקים צוות משפטי בין־משרדי ,בראשות משרד המשפטים ,אשר יוביל הליך חקיקה לשם
הקמת מרכז נתוני תעופה.
סטטוס :יושם
5

הוקם צוות משפטי בין משרדי אשר התכנס (פיזית ווירטואלית) מספר רב של פעמים במהלך שנת .2020

2.הפצת תזכיר חוק בעניין הקמת המנ"ת
ההחלטה קבעה כי יש להפיץ בתוך  4שבועות תזכיר חוק שבו יוסדרו בין היתר כלל היבטי איסוף המידע ,השימוש
בו ומסירתו ,ובכלל זה מטרות השימוש במידע תוך אבחנה בין נתוני  PNRל־.API
סטטוס :לא יושם
טיוטת תזכיר החוק טרם הושלמה והצוות המשפטי פועל להשלמתה .לפיכך ,טיוטת החקיקה לא פורסמה כתזכיר
6
עדיין .לפי משרד המשפטים ,העיכוב נובע ממורכבות הנושא והסדרתו ואין צפי לפרסום התזכיר.

3.עמידה בדרישות הדין לשם הגנה על פרטיות הנוסעים
ההחלטה קבעה כי במסגרת תזכיר החוק יעמוד המנ"ת בדרישות הדין לשם הגנה על פרטיות הנוסעים ובסטנדרטים
הבין־לאומיים לעניין זה ,לרבות בכל הנוגע להגנה על המידע מפני זליגות ומפני תקיפות סייבר
סטטוס :לא יושם
כאמור ,טיוטת תזכיר החוק טרם הושלמה.

4.הקמת מנהלת הקמה זמנית לקידום הקמת המנ"ת
ההחלטה קבעה כי על רשות המיסים להקים בהקדם מנהלת אשר יעודה קידום הקמת המנ"ת בהיבט הכספי,
המנהלי וכח האדם עבור המנ"ת.
סטטוס :יושם
7

אכן הוקמה מינהלת הקמה זמנית ברשות המיסים כפי שהגדירה ההחלטה.

בתגובה לדוח מבקר המדינה בנושא הבקרה על מעברי הגבול שפורסם ב־ ,2020הגיבה רשות האוכלוסין וההגירה
כי היא מצויה בתהליך פיתוח של מערכת  APIשמתבצע במסגרת עבודת המנ"ת וכי הצפי לסיום הוא עד סוף
8
שנת .2021
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דו"ח מעקב הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל

5.יצירת דיאלוג לשם העברת מידע ממדינות עבור המנ"ת
ההחלטה קבעה כי יש להנחות את משרד החוץ להוביל דיאלוג מול האיחוד האירופי ומדינות נוספת לשם העברת
מידע הנדרש למנ"ת.
סטטוס :לא יושם
ממשרד החוץ לא התקבלה תשובה עד למועד סגירת הדו"ח .בשל העובדה כי ההליכים עדיין בהבשלה וכי
הסדרת התנאים המשפטיים להפעלתו של המנ"ת טרם הושלמה ,ניתן להניח כי לא נעשו צעדים מול מדינות
האיחוד בשלב זה.

6.המשך פעילות הצוות הבין משרדי לצורך קיום ההחלטה הנדונה
ההחלטה קבעה כי הצוות הבין משרדי בראשות המטה לביטחון לאומי ימשיך את פעילותו עד לסיום הקמת
המנ"ת והסמיכה אותו לבצע את התפקידים הבאים:
א .מעקב אחר יישום החלטת הממשלה וככל שיידרש ,להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה נוספת שתסדיר
את היבטי ההקמה ,האחזקה והתפעול השוטף של המנ"ת.
ב .ביצוע ניתוח של התועלות הנובעות מהקמת המנ"ת.
ג .הצגה של החיסכון העתידי הנובע מהקמת המנ"ת למשרד האוצר.
ד .הנחיית עבודת הצוות המשפטי.
ה .גישור על מחלוקות שיתעוררו בין הגופים השונים בתהליך הקמת המנ"ת והפעלתו.
ו .המלצה על הפסקת תהליך הקמת המנ"ת במקרה הצורך.
ז .דיווח לממשלה בתוך  6חודשים על התקדמות ביצוע ההחלטה.
סטטוס :יושם חלקית
הצוות בראשות המטה לביטחון לאומי מתכנס ומקיים פגישות באופן תדיר .לא עברו החלטות ממשלה נוספות
בנושא המנ"ת מאז קבלת החלטה זו.
בנוגע להצגת החיסכון התקציבי — ממשרד המשפטים נמסר כי המתווה התקציבי לפרויקט טרם סוכם ובשלב
9
מוקדם זה לא ניתן לקבוע לגבי חיסכון תקציבי.
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CECI

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

תובנות ומסקנות
בספטמבר  2014התקבלה החלטה מס'  2178של מועצת הביטחון של האו"ם לפיה המדינות החברות באו"ם נקראו
לחייב את חברות התעופה הפועלות בשטחן למסור נתוני  APIלרשויות הלאומיות המתאימות כחלק מהמאבק בתופעת
הלוחמים הזרים .בהמשך לכך ,עברה החלטה נוספת בדצמבר  2017במסגרתה נקבע כי מעבר לחיוב המדינות החברות
להקים מערכת נתוני  ,APIעל המדינות לפתח יכולת לאסוף ,לנתח ולעבד נתוני .PNR
החלטה  4864לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות
הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בפברואר  2020בהמשך לעבודת מטה ממשלתית רחבה
שנעשתה בנושא משנת .2015
ההחלטה כוללת הקמת צוות בין משרדי ומנהלת הקמה זמנית אשר יובילו את הקמת מרכז נתוני התעופה (המנ"ת)
אשר יהיה אחראי על איסוף ,אחסון ושימוש במידע מחברות התעופה.
דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפי ההחלטה בחלוף כשנה וחצי מקבלתה .מניתוח ממצאי המעקב עולה כי עד
כה ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד .כך מתוך  6סעיפים מרכזיים אשר יועדו לביצוע 2 ,סעיפים יושמו באופן מלא
( 3 ,)33%סעיפים לא יושמו ( )50%וסעיף אחד יושם באופן חלקי בלבד (.)17%

יושם חלקית
17%
יושם
33%
לא יושם
50%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

מניתוח ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:
עבודת מטה :ההחלטה התקבלה על בסיס המלצות הצוות הבין־משרדי בראשות המטה לביטחון לאומי
לבחינת הצורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי מחברות תעופה על אודות נוסעים בטיסות
הנכנסות ,היוצאות או העוברות במדינת ישראל ,אשר פרסם את המלצותיו בשנת  .2015בשנים שלאחר
פרסום ההמלצות ,הנושא שב ועלה על סדר היום וקבלת ההחלטה כאמור מבוססת על עבודת מטה נרחבת
בנושא.

מניתוח ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:
פורס מז'ור :ההחלטה התקבלה בשנת  2020שאופיינה בהיעדר תקציב מדינה מאושר ופעילות על בסיס
תקציב המשכי ,עובדה אשר תרמה לעיכוב יישום ההחלטה.
משפטי :מתשובת משרד המשפטים עולה כי הנושא מורכב והסדרתו המשפטית לוקחת זמן רב .בהתייחסות
משטרת ישראל לדוח מבקר המדינה בנושא צוין כי נושא הקמת המנ"ת מעלה שאלות מורכבות שלא לכולן
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יש מענה וחלקן קשורות בהתפתחויות בדין האירופאי אשר עשויות להשליך על היקף המידע אותו יוכלו
10
הגופים השונים בישראל לקבל.
חוסר תיאום בין משרדי :למרות שהמלצות הנוגעות להקמת המנ"ת פורסמו והוגשו לממשלה כבר ב־,2015
אימוץ ההמלצות התעכב עקב מחלוקות בין הגורמים השותפים והתקבל לבסוף רק כ־ 5שנים לאחר מכן.
סלע המחלוקת היה חלקה התקציבי של המשטרה בהקמת המינהלה על רקע קיצוצים בתקציבה.

 .10הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה  70ג' ,אוגוסט .2020
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