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 תגובה מטעם המשיבים לתשובת העותרים לתגובה המקדמית

 

"צו על ה דנן הוא בבקשת העותרות כי בית המשפט הנכבד יוציא של העתיר נהענייכזכור,  .1

המופנה למשיבים והמורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא יתקינו מצלמות וידאו  תנאי,

ה בירושלים, יפעילו אותן קהעתי רבכל ביתני המשטרה המוצבים בכניסה לשער שכם בעי

בכל שעות היממה, יתעדו באמצעותן את הקורה בביתנים אלה באופן קבוע וישמרו את 

 .התיעוד המצולם"

 

הוגשה תגובת המדינה לעתירה, ובה נטען, בתמצית, כי דין העתירה להידחות  20.2.22ביום  .2

, ובייחוד עילה להתערבות בית המשפט במעשי הרשותעל הסף, משום שהיא אינה מגלה כל 

אין בה כל עילה להתערבות בשיקול הדעת המבצעי של גורמי המשטרה בענייננו, בכל הנוגע 

העתירה מבקשת לקביעת מפרט הנדסי וטכנולוגי של מתקניה בשער שכם. כנטען בתגובה, 

 -הנדסית  –הלכה למעשה להכתיב למשטרת ישראל את דרכי פעולתה בסוגיה מבצעית 

  כל צידוק בדין לכך. טכנולוגית מובהקת, בלא

 

תשובה לתגובה  10.3.22בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד הגישו העותרות ביום  .7

 .22.9.22. בהמשך נקבעה העתירה לדיון בפני הרכב, הקבוע כיום ליום המקדמית
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בתמצית, במסגרת התשובה טענו העותרים, בין היתר, כי כתב התשובה אינו מנמק את  .8

"לא פירטו, למשל כיצד עשויה להיפגע עבודת מצלמות בביתנים, כי הסירוב להתקנת 

טכנולוגי" של -תקנת המצלמות וכיצד התקנתן תחבל "במפרט הנדסיההמבצעית מ

"הם לא טרחו להסביר את הפער שבין התיעוד הבלתי פוסק שמתקיים בכל , וכי מתקניה"

למות הגוף של השוטרים פעולת שיטור ובכל נקודה כמעט באזור העיר העתיקה, בין בהמצ

  ובין במצלמות האבטחה שפרושות במקום, לבין העדר התיעוד המוחלט של שני הביתנים".

 

לשם ייעול הדיון בעתירה, יבקשו עתה המשיבים להגיב, בקצרה, לסוגיות מסוימות שעלו  .9

 בתשובת העותרים לתגובה המקדמית. 

 

יציינו המשיבים כי מצלמות מוצבות על בכל הנוגע לטענת העותרים הראשונה שצוטטה,  .10

, ולא לשם מעקב בלבד אבטחתיים צרכים פי עלידי משטרת ישראל, כעניין של מדיניות, 

אחר השוטרים או "בילוש" אחריהם. אין צורך מבצעי בהצבת מצלמות בתוך העמדה 

 לצילום פנים העמדה בלבד ללא הקשר אבטחתי. 

 

התיעוד הבלתי פוסק שמתקיים בכל פעולת שיטור ובכל נקודה " ביןהנטען  פערל בכל הנוגע .13

כמעט באזור העיר העתיקה, בין מצלמות הגוף של השוטרים ובין במצלמות האבטחה 

", הרי שהעמדות בשער שפרושות במקום, לבין העדר התיעוד המוחלט של שני הביתנים

ת בהן פעילות שכם, שבעניינן הוגשה העתירה, הן מבצעיות אבטחתיות וככל שמתבצע

משטרתית שדורשת תיעוד, הדבר נעשה בעזרת האמצעים המקובלים כבכל אירוע. בהקשר 

זה  יודגש כי, בזמן פעילות מבצעית השוטרים מצוידים במצלמות גוף, כך שביחס לפעילות 

 מבצעית כזו, ממילא מצוי תיעוד האירוע במצלמת הגוף. 

 

בר, ועוד יצוין כי באזור שער שכם מוצבות כן יצוין כי העמדות בשער שכם פתוחות לכל ע

מצלמות רבות, לרבות באזור העמדות. וכן יוזכר כי המדובר באזור רווי אירועים, הפרות 

 סדר ואירועי טרור. 

 

בשים לב לאמור לעיל ומכלול השיקולים שפורטו במסגרת התגובה המקדמית שהוגשה  .14

בים החלטת המשטרה להציב מטעם המשיבים ולמפורט בתגובה דנן, לעמדת המשי

מצלמות במקומות שונים, ולא בעמדות האבטחה שבעניינם הוגשה העתירה, היא החלטה 

סבירה שאין עילת התערבות בה. בשים לב לשיקולים שפורטו לעיל, ולאמור בתגובה 

 המקדמית, דין העתירה להידחות על הסף. 

  

 תגובה זו נתמכת בתצהירו של ...  .15

 

 היום,

 

 


