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 לכבוד

 עו"ד עמית מררי

 המשנה ליועמ"ש לממשלה )פלילי(

 משרד המשפטים

 שלום רב, 

 לתיעוד הפגנות על ידי המשטרה והגבלות עדר כלליםיההנדון: 

ולאגור  ומפגינים באמצעים שונים הפגנותהפרקטיקה המשטרתית לתעד  ריני לפנות אליך בענייןה .1

  .זה שנתייםנהלים ובהעדר כלשהן את הצילומים ללא הגבלות 

ועל  והמחאה חופש הביטויעל  קשותהשלכות  שיש לו ,רגיש מעשהצילום משטרתי של מפגינים הוא  .2

מתעדת אזרחים המשתתפים בהפגנות פוגעת בזכויות יסוד שעה שהיא הזכות לפרטיות. המשטרה 

עשה יילשימוש ש ללא קשראף  ,פעולת התיעוד כשלעצמהשימוש עתידי. לצורך אוגרת את התיעוד ו

האפקט המצנן אף גובר  .השתתפות בהפגנותפני ומרתיע מ אפקט מצנן תמייצר תיעוד, אם בכלל,ב

כבר היום או בעתיד  – שבאמצעותן ניתןהמשטרה במערכות זיהוי פנים נוכח הידיעות על הצטיידות ל

 לפענח את זהותו של כל אדם המשתתף בהפגנה.  –הקרוב 

כבר לפני שנים רבות  את הענייןהמשטרה הסדירה  בזכויות הפרט,בפועל בכוח ומתוך הכרה בפגיעה  .3

(. פקודה זו 14.02.10בפקודת מטא"ר "ביצוע צילומי וידאו באספות בידי משטרת ישראל" )מס' 

רק כשקיים חשש סביר  –וקבעה סייגים לביצוע צילום מפגינים הכירה בפגיעה הגלומה בעצם צילום 

והגבלות על אופן הצילום כך שיפחית ככל הניתן את הפגיעה  ,עבירותלהפרת סדר או לביצוע 

ואת השימוש  החומר המתועדאת משך השמירה של ימים  30-להפקודה  הגבילה. בנוסף, האמורה

 כחומרי חקירה.  שיותר לעשות בו

 –, לדברי משטרת ישראל 2020בוטלה כבר בספטמבר אלא שפקודה זו, כך התברר לנו לאחרונה, 

 שבוטלהפקודה הון שלא תאמה את המציאות ברוח התקופה עם ההתפתחויות הטכנולוגיות". "כיו

הנחיה מנהלית שמסדירה אין כל  בשנתיים האחרונותש היאומשמעות הדבר  ,לא הוחלפה באחרת

ס, וידאו, רחפנים ליובכלל זה מצלמות סט השימוש המשטרתי באמצעי תיעוד בהפגנותאת 

 .ומסוקים

 מצ"ב. 20.3.2022ומיום  26.6.2022לבקשות חופש המידע מיום  תשובות המשטרה

. מתשובות לבקשות שמובילה בהכרח לפגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם ,מדובר בלאקונה חמורה .4

כי מאז ביטול הפקודה מתקיימת עבודת מטה כדי לגבש את המדיניות  ,חופש מידע בנושא עולה

)"אין הגדרה של שמירת  למשך השמירה של חומרי התיעודובינתיים אין כל הוראה בנוגע  ,בתחום זה

; כיצד מתי ואיך ראוי לתעד הפגנות; איזה שימוש ייעשה בחומר המתועד ;(משך תיעוד היקפי"

 וכו'.  תובטח אבטחת המידע הנאגר
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השימוש בהיקף במגוון אמצעי הצילום שבידי המשטרה ומשמעותי גידול  לחבשנים האחרונות  .5

 ות. בפועל, אנו עדים לשימוש נרחב ושגרתי בצילום של מפגינים באמצעותהפגנשנעשה בהם ב

, כאשר לעיתים קרובות הצילום מבוצע קרוב מאד ועוד וידאו, סטילס, רחפניםטלפונים חכמים, 

לפניהם של המפגינים, בנסיבות שבהן ההפגנה מתנהלת כסדרה ובשקט וכן על ידי שוטרים 

התנהלות זו מייצרת אצל מפגינים פחד מפני ההשלכות של עצם ההשתתפות שלהם סמויים. 

יעשה בתיעוד שבהפגנות, חשש שמא הם "מסומנים" על ידי המשטרה ואי ודאות באשר לשימוש 

נוטעת בלב המפגינים תחושה שהם "מסומנים" על ידי המשטרה, חששות לגבי השימוש שלהם. 

 פחד מפני ההשלכות שיהיו לעצם השתתפותם בהפגנות. –הכול שיעשה בתיעוד המצולם שלהם, ומעל 

שענו לשאלון שהפצנו  ,מפגינים אקראיים 100-לצורך ביסוס פנייתנו זו ביצענו סקר בקרב כ .6

 תשובות עולה, כי מדובר בפרקטיקה נפוצה שמתבצעת במגוון אמצעים.מהבפייסבוק. 

 

תם ממרחק קצר של מטרים בודדים ועד חצי מרבית המשיבים כתבו, כי נתקלו בשוטרים שתיעדו או .7

המפגינים חווים את התיעוד כמרתיע, מפחיד ופוגע  רובם ככולם שלכי  התשובותעוד עולה ממטר. 

: "הצילום מטרתו . רבים חששו שהצילום נועד להפללת מפגינים ול"תפירת תיק" בהמשךבפרטיותם

זה מרתיע הרבה, במיוחד כי ""; לאסוף עליהם מידעהמובהקת להרתיע מפגינים וככל הנראה 

וניסיונות הפללה עתידיים"; "צולמתי שלא  להפחדת מפגינים"; "משמש מפחדים שבונים לך תיק

להרתיע ולנסות , לא היתה סיבה לצילום"; "כל מטרת הצילום היא ההרגשה היא מאיימתבטובתי, 

מבצע עבירה בעצם והשוטר מתעד אותך  התחושה שאתה עושה משהו אסור"; "נוצרת לייצר תיק

 ". הרתעה אלימהזה שאתה נוכח בהפגנה"; "לתעד אזרחים שקטים מפגינים זו 

לאשורו, אם ועד כמה תחושות אלו משקפות את מצב הדברים להתחבט בשאלה  נדגיש שאין מקום

 בעצם קיומן הנרחב כדי להוות פגיעה בחירות ההפגנה. ודי

 .2כנספח  טים מזהים( מצ"בטבלה המסכמת את תוצאות הסקר )ללא פר

 הפגמים המשפטיים:

שמבוצע במצלמות גוף ומוסדר בנוהל  ,כי בניגוד לתיעוד פרטני נכתבמידע המענה לבקשת חופש ב .8

. כן נכתב כי "המרחב הציבורי של הפגנות "תיעוד היקפי"ללרוב משמשים יתר האמצעים ייעודי, 
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ברובו מתועד ע"י גורמים שונים כגון: כלי תקשורת, מצלמות אבטחה, אזרחים הנושאים 

 מצלמה/טלפון חכם וכו'". 

ככל שכוונת הדברים לרמוז לכך שהמשטרה רשאית לצלם הפגנות ב"תיעוד היקפי" ללא כל צורך 

 . בהסדרה, הרי שמדובר בטענה חסרת בסיס

שגם לתיעוד היקפי יש השפעה ממשטרת וממשמעת שמרתיעה אנשים מהשתתפות  לא זו בלבד .9

 לבלתיי נפכת את ההבחנה בין תיעוד היקפי לתיעוד פרטואלא שהתפתחות הטכנולוגיה ה ,בהפגנות

קפי של הפגנה באמצעות וידאו, רחפן או סטילס, ברור שניתן יגם כאשר מדובר בצילום הרלוונטית. 

לעקוב אחר מפגין כזה או אחר, להשוות בין הצילומים בהפגנות שונות , יבלבצע צילומי תקרבנקל 

למערכות אלה יש "יכולת חיפוש ואחזור חזקה מאד ביחס למידע, באופן . ולזהות מפגינים חוזרים

שהתיעוד יחד עם החיפוש הופך להיות בעל פוטנציאל ניטור ואיתור משמעותי מאד" )הרשות למשפט, 

"שימוש במצלמות אבטחה ומעקב  4/2012הנחיה רשם מאגרי מאגרי מידע מס' טכנולוגיה ומידע, 

תיעוד מסוג זה כשהוא מבוצע בהפגנות (. הנחיית רמו"ט –)להלן  ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן"

כדי למנוע פגיעה בלתי הן על הצילום עצמו והן על אגירת התיעוד, מחייב הגבלות משמעותיות 

 . מידתית בזכויות

דוגמה, הנחיית רמו"ט קובעת כי ככל שרשות משתמשת במצלמות מקליטות, עליה לקבוע את כך, ל .10

וכי משך השמירה יקבע לפי מבחני המידתיות. כן נקבע כי  ,משך התקופה בה יישמרו ההקלטות

עוד יש . שמירת הצילומים לאחר שהם אינם נחוצים עוד מהווה הפרה של עקרון הגבלת המטרה

וכן כללים המגבלים את השימושים  ,ן של המצולמים בתיעוד המשטרתילהסדיר את זכות העיו

 המותרים במידע. 

לבין צילום  המשטרהתיעוד בידי הואגירת מפגינים בין צילום אין שחר לניסיון לגזור גזרה שווה  .11

הפגיעה בפרטיות ובחופש ההפגנה היא חמורה בידי אזרחים או צלמי עיתונות. וגחמני אקראי 

הגורם מיהות העובדה שהתיעוד המצולם נשמר במאגר מידע מרכזי ועצום, לנוכח "במיוחד לנוכח 

קרי, … "מהות האמצעים מגם כמו , ל, קרי משטרת ישראאשר מפעיל את האמצעים הנדונים"

, ]פורסם בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20)בג"ץ " שמדובר במנגנון כופה ששקיפותו אינה מלאה

  (.(26.4.2020) 38בנבו[ פסקה 

זכתה ואף  ,מפורסמות שאינן צריכות ראיההפגיעה הקשה של צילום משטרתי בהפגנות היא כבר מן ה .12

מופקדת על האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. ה ם"להתייחסות של וועדת האו

  :כיהוועדה, קבעה בעניין חירות ההפגנה הערה הפרשנית ב

"The mere fact that a particular assembly takes place in public does not mean 

that participants' privacy cannot be violated. The right to privacy may be 

infringed, for example, by facial recognition and other technologies that can 

identify individual participants in a crowd" (Human Rights Committee, 

General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 

21) art. 62).  
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חייב להיות מוסדר השימוש באמצעי הקלטה בידי שוטרים במהלך הפגנות עוד נקבע בהערה כי  .13

קט מצנן ייצר אפוזאת כדי להבטיח כי השימוש בהם לא  ,ציבורעיון הבנהלים ברורים ומפורסמים ל

 . (94)שם, סעיף יפגע בפרטיות ועל השתתפות בהפגנות 

את השימוש המידתי בצילום מפגינים, התנהלות מעבר לחובה לקבוע כללים מגבילים שיבטיחו  .14

המשטרה במצב הנוכחי מפרה עקרונות יסוד של משפט מנהלי תקין. במצב הקיים כל תחנת משטרה 

או צוות צילום וידאו לתיעוד הפגנה שמתרחשת בתחומה;  אם להוציא רחפןמחליטה לפי ראות עיניה 

. וכיצד לעבד ממנו מידע כמה זמן לשמור אותו ,כל תחנה מחליטה מה לעשות עם החומר המתועד

אמות יש להבטיח כי צילום משטרתי בהפגנות יבוצע לפי מדובר בהתנהלות שרירותית ובלתי סבירה. 

"אירועי סדר  :נוהל מצלמות הגוףבאף נקבע  כךבהתאם להנחיה מנהלית.  מידה ברורות ואחידות

באמצעות צילום היקפי בהתאם להנחיות משטרת ישראל בדבר צילומים בהפגנות  וציבורי יתועד

 אסיפות ותהלוכות". 

דאי מבלי להיכנס לשאלה האם תיעוד מפגינים בידי המשטרה מחייב הסמכה מפורשת בחוק, ו .15

ייבת הסדרה והגבלות ברורות כדי למנוע פגיעה עודפת בזכויות של המשתתפים שפעולה זו מח

 בכלל זה יש לקבוע: באירועים אלה בפרט ובחופש המחאה בכלל.

כפי שנקבע בפקודה הישנה, יש להגביל את הצילום המשטרתי  – הנסיבות המצדיקות תיעוד .א

 . הפגנה שקטה אינה מצדיקה צילום משטרתי. מתבצעת עבירהשבהן לנסיבות 

 ,תיעוד הפגנה צריך להתבצע באופן שאינו מפריע למהלך ההפגנה –אופן התיעוד  .ב

 וכשהשוטרים אינם מתקרבים למפגינים לצורך תיעוד שלהם. 

למעט במקרים  ,קצר ביותריש למחוק את הצילומים בטווח זמן  –מחיקת התיעוד  .ג

 במסגרת חומר חקירה. )וכל עוד הוא דרוש( שהתיעוד דרוש 

 אין להפיק מהצילומים מידע מודיעיני או לייצר רשימת משתתפים.  –זיהוי  .ד

יש לאפשר נגישות פשוטה לאנשים המתועדים לקבלת חומרי  –גישה לחומר המתועד  .ה

 הצילום. 

תוארת לאור האמור לעיל, נבקשך להנחות את המשטרה להימנע מהמשך ההתנהלות הלקויה המ .16

ולהגביל בדחיפות את הפרקטיקה המשטרתית של צילום מפגינים באופן שימנע פגיעה בלתי  ,לעיל

 מידתית בזכויותיהם. 

 לתשובתך בהקדם נודה.  .17

 בכבוד רב ובברכה,

 
 סיון תהל, רכזת שטח אן סוצ'יו, עו"ד

 העתק:

 נצ"מ אלעזר כהנא, יועמ"ש משטרת ישראל
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