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 לכבוד

 אבןעו"ד ענת הר 
 יועמ"ש הרשות לאכיפה וגבייה

 שלום רב, 

 התייחסות –יוזמת הרשות למצלמות גוף לגובים בהוצאה לפועל הנדון: 

שבו, במסגרת עדכון על לאחרונה קיימה הרשות לאכיפה וגבייה כנס לארגוני החברה האזרחית  .1

. זו יוזמה ועלפלאה מצלמות גוף לגובי ההוצפרויקט של  כוונה לקדםנודע לנו שיש פעילות הרשות, 

לשמירה על זכויות החייבים, ולמנוע מקרי אלימות וחיכוכים מיותרים. חשובה שיכולה להועיל 

רגישה וקשה של כניסה לתוך ביתו ו/או חצריו של אדם, ולקיחת טעונה, המדובר בסיטואציה 

 ם בלי האקט הקשה של העיקול. , במצב שבו האדם שרוי בדר"כ במצוקה גחפצים אישיים

לפרטיות של החייבים, במיוחד תיעוד חייבים במצלמות גוף פוגע באופן מובנה בזכות יחד עם זאת,  .2

כאשר מדובר בכניסה לנכסים הפרטיים, כולל בתי המגורים, של החייבים. ולכן, בכדי שהצילום 

, יש יתר על המידה ותםישמש להגנת החייבים וזכויותיהם, ועל מנת לשמור שלא תפגע פרטי

להסדיר את השימוש במצלמות הגוף בנהלים מפורטים ולפקח על מימושם. זאת במיוחד, נוכח 

העובדה שמדובר בפעולה שמבוצעת על ידי גורמים פרטיים ולא באופן ישיר בידי הרשות הציבורית. 

של מה בכך. יש הסמכת גורמים פרטיים לתעד אנשים בתוך ביתם ברגעי מצוקה ומשבר אינה עניין 

לקבוע כללים שימנעו שימוש לרעה באמצעי הצילום, יגנו על הפרטיות של החייבים, ויבטיחו פיקוח 

 ובקרה על השימוש במצלמות.

מעבר להערות הנקודתיות שנפרט בהמשך, אנו סבורים כי יש לקיים בשנים הראשונות לשימוש  .3

נתונים באופן נרחב על הפרויקט, לרבות , במסגרתה יאספו והערכה לפרויקטליווי תכנית במצלמות 

, איסוף החומר והשימוש בו, תלונות שהוגשו והטיפול בהן; וכן תבדק במצלמות אופן השימוש

 יעילותו של הפרויקט וטיב המימוש של מטרותיו, שיוגדרו כמובן מראש.

 להלן עקרונות שיש לכלול בנהלי השימוש: .4

 של הגובים לתעד את המפגש עם החייב סמכותםיש לעגן את  :עיגון הסמכות בחקיקה .א

בחקיקה ראשית, או לכל הפחות בחקיקת משנה, כך שיובא לאישור הכנסת ולדיון ציבורי, 

 וההגנה עליהן.בשל העיסוק בזכויות אדם בסיסיות 

יש לקבוע כי על המעקל, או מעקלים, לפי העניין, להתחיל לצלם  :צילום מחוץ לבית/חצרים .ב

כדי להבטיח שהאינטראקציה הראשונית עם החייב תהיה מתועדת,  מיד עם הגיעם למקום,

שכן מדובר בהתקלות הראשונה בין הצדדים, שהיא בדר"כ טעונה מאד. על המעקל להודיע 
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לחייב מיד כי הוא מצלם ולשאול אם מסכים להמשך הצילום בתוך החצרים ו/או הבית, 

התשובה בצילום ולכבות את כמפורט בהמשך. אם התשובה תהיה שלילית, עליו לתעד את 

 המצלמה עם הכניסה לבית/חצרים של החייב. 

על הצילום להיות רציף מרגע ההגעה למקום עד העזיבה של המקום,  :אופן ביצוע הצילום .ג

 למעט כיבוי המצלמה אם החייב מסרב לצילום בתוך הבית/חצרים.

עד בראש באמצעי שנומאחר שמדובר  :לצילום בתוך הבית/חצרים הסכמת החייב .ד

ובראשונה להגן על זכויות החייבים, להבטיח עיקולים הוגנים, ולהוריד רמת החיכוך 

והאלימות; ומאחר שמדובר בעיקול בתוך הבית ו/או החצרים הפרטיים של החייבים 

הסכמת החייב להפעלת מצלמה את יש לקבל והחשש מהפגיעה בפרטיות גבוה במיוחד, 

 . בזמן העיקול

. לכן מוצע שאם יש לתעדבתוך הבית/חצרים ההסכמה לצילום  את :תיעוד ההסכמה .ה

של בתיעוד ולכלול בצילום להפעיל המצלמה להמשיך והחייב נותן הסכמתו לצילום, יש 

 .לצילוםהסכמתו 

או באמצעות /אם החייב מתנגד לצילום יש לתעד את סירובו בכתב ו :תיעוד אי הסכמה .ו

צילום, על מנת שלא תהיה טענה של מי מהצדדים שהצד השני לא צילם או צילם ללא 

 הסכמה, לפי העניין.

ההסכמה מהווה לכשעצמה יידוע על עצם הצילום, אבל חשוב  :הצילוםהודעה לחייב על  .ז

היכן נמצאת המצלמה, מה היא מתעדת,  –להסביר לחייב כל מה שנדרש בקשר עם הצילום 

ב. כל ההסברים הללו צריכים להיות "ות הגישה אח"כ לחומר לבקשת החייב, וכיואפשר

 מתועדים בצילום עצמו.

בכפוף להסכמת החייב, יש  :כשיש תיעוד בתוך הבית/חצרים אופן הפעלת המצלמה .ח

של החייב ועד או לביתו  ולחצרימצלמה מרגע הכניסה את המצלמה להפעיל להמשיך ו

 באופן רציף. מקום,מהלסיום הפעולה והיציאה 

אם יש מספר מעקלים שעובדים במקביל, על כולם לשאת מצלמת גוף  :מספר מעקלים .ט

ולהפעיל אותה מיד אחרי קבלת הסכמת החייב. גם על כך יש לעדכן את החייב ולקבל 

 הסכמתו.

יש לקבוע כי החומר המצולם יועבר כמו שהוא מיד בתום פעולת  :העברת החומר המצולם .י

אין לאפשר למעקל כל  ות, ולא ישמר עותק נוסף ע"י אף אדם, לרבות המעקל.העיקול לרש

 גישה לחומר המצולם.

 12החומר המצולם ישמר אך ורק ע"י הרשות, וזאת למשך זמן של  :שמירת חומר הצילום .יא

מחק החומר יוכיו"ב. בתום התקופה י חודשים, כדי לוודא שאין תלונות לגבי אופן העיקול

עצם שמירת החומר המצולם והאפשרות  לגבידע את החייב יהמיב הסבר כתוהמצולם. 

 מסר לידי החייב בתום העיקול.ילהגיש תלונה י
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תקנות והנחיות וחוק הגנת הפרטיות יש להבטיח שמירת החומר עפ"י כל דין, לרבות 

 .הרשות להגנת הפרטיות בעניין מאגרי מידע

לונה נגד בעל תפקיד או שנמצא הוגשה ת :שמירת חומר צילום הנוגע לפעילות המעקלים .יב

פעילות בלתי חוקית או פוגענית, יש לשמור את החומרים כי החומר המצולם מתעד 

בתום תקופה זו,  אחרי סיום העסקתו.שנה בקרה ומעקב עד לחקירה, רכי והמצולמים לצ

 ימחקו החומרים.

יב בחומר לקבוע פרוצדורה פשוטה ומהירה לעיון של החייש  :בקשת עיון בחומר המצולם .יג

הגישה לחומר המצולם תהא רק למצולם ולא לציבור כולו בשל המצולם בעניינו לכל צורך. 

 הפגיעה בפרטיות.

, יש לקבוע בנוהל סנקציות למעקלים ולחברה שהם עובדים מטעמה :סנקציות למעקלים .יד

על כל מקרה של הפרה של נוהל הצילום, לרבות אי צילום הליכי עיקול, ככל שיש כזאת, 

צילום ללא הסכמה, אי העברת חומר, שמירת עותקים וכיוצ"ב. יש לקבוע סנקציה  או

, ככל חמורה, עד הפסקת העסקה של המעקל הספציפי, או הפסקת העסקת חברת הגבייה

 , אם ההפרות של הוראות הצילום חוזרות על עצמן.שיש כזאת

הסדרת תיעוד בצילום, כאמור  יצוין שבמסמך זה פרטנו שורה של עקרונות שנראים לנו חיוניים בעת .5

לעיל, אבל זו לא בהכרח רשימה סופית וסגורה. נבקש בהמשך להתייחס באופן ענייני ומפורט לכל 

 או נוהל שיגובש על ידכם.הסדר 

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דכהן רעות חיו, עו"ד-בי גילדד

 ויות אדם בהליך האזרחימנהלת הקליניקה לזכ קידום מדיניות וחקיקה

 אוניברסיטת חיפה האגודה לזכויות האזרח

 העתק: מנהל רשות האכיפה והגבייה
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