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  2021 אוקטובר 20

 לכבוד
 תנ"צ אילת אלישר
 היועצת המשפטית

 משטרת ישראל

 שלום רב,

 ולחומרי חקירה גישה לחומרי מצלמות הגוף של שוטרים הנדון:
 (29.8.2021ביום ם פורס) 220.003.16מס'  נוהל מצלמות גוףיקון ת

חומרי מצלמות שוטרים המבקשים לקבל  הרינו לפנות אליך בעניין ההסדר הייחודי והמקל שגובש עבור .1

. (שבסימוכין ( לנוהל5)ט()6סעיף ר' ) לצורך הגשת תביעות "שיימינג" ופרטים נוספים מתיקי חקירה גוף

חופש שלהם בכלל, ולצורך השתקת לצרכים פרטיים לשוטרים  גישה מקלה לחומרי מצלמות הגוףמתן 

של  –וחותר תחת הרציונל הבסיסי  פסול מן היסודהוא  תביעות "שיימינג" בפרט,הביטוי באמצעות 

בנוסף, מצלמות הגוף במשטרת ישראל. ב בבסיס השימוששעומד  – שקיפות והגברת אמון הציבור

וכן פוגע בזכות לפרטיות  ,שלהםלשוטרים בהליכים אזרחיים פרטיים פסול ההסדר שגובש מעניק יתרון 

 . של אזרחים

יש לבטל את ההסדר החדש שמעניק עדיפות לשוטרים בקבלת חומרי מצלמות הגוף כפי שיפורט להלן,  .2

לקבל את  להקל על אזרחים שמתועדים במצלמות הגוףיש ובמקביל  ,ופרטים נוספים מתיקי חקירות

 .התיעוד

 לצורך תביעות "שיימינג" סרטוני מצלמות גוףקבלת  –הנוהל המתוקן 

יגיש את לצורך ניהול הליכים אזרחיים,  על ידו ואשר תועד סרטוניםשמבקש לקבל  ל פי ההסדר, שוטרע .3

 ,הבקשה למדור תלונות ציבור וחופש המידע, יציין שמדובר בבקשה שנוגעת לאירוע במסגרת תפקידו

ויעדכן את הרפרנט המחוזי לאלימות ברשת על הגשת הבקשה. ככל שמדובר בחומר חקירה, ידאג 

 הרפרנט הארצי במדור תלונות הציבור להעברת החומר לשוטר. 

בעוד  ,ה ופשוטה למידע לצורך הגשת תביעות "שיימינג" כנגד אזרחיםלשוטרים הוסדרה גישה מהירכך,  .4

ורק לעיתים רחוקות  ,נדרשים לעבור מסלול ארוך ומסובך םסרטוניאותם שמבקשים לקבל את  אזרחים

  .כפי שיפורט בהמשך – ואף אם הם עצמם מתועדים ב –זוכים לקבל את המידע 

הוא זה שתיעד  סרטוןבדה כי השוטר המבקש לקבל את הבראשית הדברים נאמר, כי אין כל משמעות לעו .5

אותו. עובדה זו לא אמורה לשנות את האיזון שבין הפגיעה בפרטיות ובניהול החקירה לבין האינטרס 

 של המבקש.

בהליך קבלת חומרי מצלמות הגוף לצרכי הליכים  ראשית, הפלייתם של אזרחים לעומת שוטרים .6

זכות ב הסדר מייצר הפליה בין שוטרים לאזרחים. הת שאינה ראויהבלתי סבירה ולתכליהיא  אזרחיים

דווקא האזרחים הם אלה שפרטיותם נפגעת וזאת למרות ש ,בזכות לקבל מידעו הגישה לערכאות

בחומרי מצלמות הגוף. ברי, כי האזרחים המתועדים הם אלה שצריכים לקבל עדיפות בנגישות לתיעוד 
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מעמד המיוחד של זכות העיון של אדם במידע הנוגע אליו ב ההכרהלאור  ,רכיהםוממצלמות הגוף לצ

 . ((20.11.2013) ג'ולאני נ' מדינת ישראל 1786/12)עע"ם 

לבלתי מידתית  ,בעצם השימוש במצלמות גוף טמונהה, שנית, ההסדר הופך את הפגיעה בפרטיות .7

במצב שבו אלפי מצלמות דולקות ומתעדות אנשים במרחב הציבורי ואף במרחב ולתכלית בלתי ראויה. 

חוקתיות השימוש במצלמות הגוף טמונה בכך הפרטי מתקיימת פגיעה מובנית בזכות לפרטיות. 

 שהשימוש בהן נועד לקידום האינטרסים של האזרחים בהגברת השקיפות ואמון הציבור. 

יש להגביל לפיו  ,שלישית, ההסדר החדש מנוגד לעקרון העובר כחוט השני לאורך נוהל מצלמות הגוף .8

כך, למשל, הנוהל קובע שהגישה לחומרים המצולמים  .את גישתם של שוטרים לחומרי מצלמות הגוף

כל )ח( לנוהל(. וכ6לתיעוד לצורך מילוי תפקידם )סעיף  יםמים, שנזקקתוגבל רק לבעלי תפקיד מסוי

( 2)ו()6שאירע ששוטר צפה בחומרים ממצלמת הגוף חובה עליו לציין זאת במפורש בדו"ח מיוחד )סעיף 

  לנוהל(.

 ,רביעית, מעורבות המשטרה בסיוע ותמיכה בהגשת תביעות "שיימינג" על ידי שוטרים אינה במקומה .9

להשתמש בה כדי מאחוריה ווד מהזו במקום לע בעייתיתוראוי היה כי המשטרה תפעל נגד התופעה ה

נגד אזרחים שביקרו . בשנתיים האחרונות אנו עדים לגל תביעות המוני של שוטרים להתאנות למבקריה

, והתמיכה שהמשטרה אותם ברשתות החברתיות. מדובר בתביעות "השתקה" שפוגעות בחופש הביטוי

מעצימה את פערי  – אחת מהן הנגישות הקלה לחומרי הצילום היא רק – נותנת להן במגוון דרכים

ם אנשים נתבעים הרבים מה. אזרחים הנתבעיםהבין בין השוטרים התובעים להכוחות שקיימים ממילא 

שנאלצים להתפשר ולשלם סכומים מופרזים וחסרי הצדקה רק כדי להסיר מעליהם את נטל קשי יום, 

ולעיתים  ,התביעות נדחו לרוב ,ההנתבע הצליח להעמיד הגנמקרים שבהם כל זאת בעוד שב. ההתדיינות

 חמו נ' לוי 64966-05-20)לדוגמה: תא"ם )השלום בת ים(  אף נפסקו הוצאות לטובת הנתבעים

)פס"ד כנגד הנתבע ערן  26.9.2021) גאנם נ' גבאי 57183-08-20(; ת"א )השלום ראשל"צ( 9.5.2020)

יתרת המקרים שהסתיימו בוגם  (.(9.3.2021) פלנוב נ' אגמון 8127-05-20; ת"א )השלום הרצליה( (הלל(

בפסק דין, הפיצויים שנפסקו היו נמוכים לאין שיעור מהסכומים ששילמו נתבעים חסרי אונים וחסרי 

 הגנה כ"פשרה". 

בכלל,  ביקורת ציבורית על אלימות משטרתיתכי " וקבעתביעות האחת משפט את הדחה בית לאחרונה  .10

בעל חשיבות הוא נושא  –הקורונה בפרט  ואלימות משטרתית באכיפת ההגבלות שהוטלו בתקופת

משמעותית. לא יכולה להיות מחלוקת של ממש כי זהו נושא שראוי וחשוב לעורר ולעודד לגביו  ציבורית

אין ספק, כי הטלת אחריות בלשון הרע בגין ... ומוגן ככל הניתן ממגבלות וחסמיםשיח חופשי 

רתיע רבים מן המשתתפים בשיח ולפגוע בו התבטאויות המובאות בתגובות בשיח מעין זה עלולה לה

)פס"ד כנגד הנתבע איתן  26.9.2021) גאנם נ' גבאי 57183-08-20." )ת"א )השלום ראשל"צ( אנושות

 ((.גבאי

לפנות לקצין החקירות ביחידה יכול שוטר  הקובע כי ,לנוהל ()ה(5)ט()6 חומרה יתרה גלומה בסעיף .11

ובכלל זה שם, מספר תעודת זהות וכן  ,חקירה פתוחיםתיקי החוקרת בבקשה לקבל פרטים מתוך 

"פרטים נוספים" לצורך הגשת תביעת "שיימינג". מסעיף זה עולה, כי במקרה שמדובר בתיקי חקירה 

 סגורים הגישה למידע המצוי בתיקים כלל אינו מחייב פניה לקצין החקירות. 

ן "בקשה מצד גורמים שונים לעיין קובעת את ההסדר הממצה בעניי 14.8הנחיית פרקליט המדינה מס'  .12

ובנוסף מוסדרת הזכות של אזרחים לעיין בחומר חקירה המצוי בידי  ,במידע המצוי בתיק חקירה"
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נוהל אח"מ "יישום ב"הרשאות לעיון בחומר חקירה משטרתי" ו 14.01.17המשטרה בפקודת מטא"ר 

לקבוע בנהליה הסדר נפרד  אינה מוסמכתחוק חופש המידע במגזר החקירות". לא זו בלבד שהמשטרה 

כי אין הצדקה לאפשר לשוטרים הקלות בקבלת מידע  לשוטריה בעניין זה, אלא שבאופן מהותי אף ברור

מתיקי חקירות פתוחים או סגורים לצורך הגשת תביעות נגד אזרחים. דווקא הכללים באשר לנגישותם 

בשל החשש  ,לעומת יתר האזרחיםשל שוטרים לתיקי חקירה צריכים להיות נוקשים ומפוקחים יותר 

 מפני שימוש לרעה. 

אין כל עדיפות  – לסיכום, ככל שהמידע המצוי בתיק חקירה נועד לצרכים שונים מניהול ההליך הפלילי .13

לצרכיו הפרטיים של שוטר לעומת כל אזרח אחר. נהפוך הוא, הבטחת אמון הציבור והחשש מפני 

דה יתרה שעה שמדובר בצרכיו הפרטיים של השוטר. שימוש לרעה במידע זה מחייבים להקפיד הקפ

בנוסף, לא יכול להיות ספק כי לאזרח המתועד במצלמות הגוף או בתיעוד אחר יש עדיפות ברורה על 

 . פני שוטר בקבלת החומר

אין זה סביר לקבל מצב שבו לשוטר שמבקש לתבוע אזרח בתביעת "שיימינג" על דברים שנאמרו נגדו  .14

 ,יש עדיפות בקבלת חומרי חקירה לעומת אזרח שמבקש להתגונן כנגד תביעה כזוברשתות החברתיות 

 או לעומת אזרח שמבקש לתבוע שוטר בתביעה אזרחית. 

 לחומרי מצלמות הגוףאזרחים גישת 

, אזרחים מתקשים לקבלת חומרי מצלמות הגוף לעומת המסלול הייחודי שהוסדר כעת עבור שוטרים .15

בפועל, במקום שמצלמות הגוף הסרטונים מהמשטרה אף כשהם עצמם מתועדים בהם. את לקבל לרוב 

, הםאזרחים שמתועדים בלבראש ובראשונה נגישים יהיו במקום שהסרטונים ו ,ישמשו את האזרחים

רכי ואם לצ – הנגישות לחומרים אלה משרתת בעיקר את האינטרסים של המשטרה ושל השוטרים

 . של השוטריםקה השתדוברות ואם לקידום תביעות 

מתשובת המשטרה לבקשת חופש . כך, סיכוייו של אזרח לקבל את התיעוד ממצלמות הגוף קלושים .16

-2019תיעוד ממצלמות גוף של שוטרים בשנים  לקבלתבקשות חופש מידע  104 מתוךמידע עולה, כי 

-, ככלומר. חלקיבקשות קיבלו מענה  3-בקשות בלבד התקבלו באופן מלא ו 12, נדחובקשות  89, 2020

בטענה כי  הסף על נדחומידע שנגעו לצילומים ממצלמות הגוף של המשטרה המבקשות חופש  85%

ביקורת על כך נמתחה, בין היתר, על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה בדיון שנערך . מדובר בחומרי חקירה

השוטרים, אין נתונים, אין "שנה וחצי לאחר תחילת פרויקט מצלמות הגוף על בנושא  4.8.2020ביום 

עדה, ח"כ משה ארבל, ו. בסיכום הישיבה אמר מ"מ יו"ר הושקיפות, ואין אכיפה של נוהל השימוש בהן"

הוועדה רואה חשיבות רבה בשיקוף התיעוד של מצלמות הגוף לציבור שמבקש אותו ועל המשטרה כי "

  1".לאפשר זאת ואף ליידע את האזרחים שהאפשרות קיימת

 XXX הגישה גב' 28.10.2020. ביום פנומספר עדויות שאסעולה גם מבלת הסרטונים הקושי בק .17

תיעוד של מפגש בינה ובין לקבלת ( 1058/20)שמספרה בקשת חופש מידע מהאגודה לזכויות האזרח 

"הודעה בדבר אורכה"  התקבלה 25.11.2020 ביום. 21.6.2020 מיוםבמהלך משמרת מחאה שוטר 

 XXXהגיש מר  16.2.2021ביום . לא התקבל כל מענהמאז יום נוספים.  30-במסגרתה נדחה המענה ב

כשנסע  4בקשת חופש מידע בה ביקש לקבל חומר ממצלמת הגוף של שוטר וקצין שעצרו אותו על כביש 

להפגנה. על אף שהבקשה המדוברת הוגשה באמצעות הטופס המקוון לבקשות חופש מידע באתר 

                                                 
  .זה לינקב זמין, 32' עמ, 2020 באוגוסט 4-ה מתאריך הסביבה והגנת הפנים ועדת ישיבת פרוטוקול 1

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeProtocols.aspx
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ללא העברת החומר המצולם או הממשלתי, משטרת ישראל בחרה לענות עליה כפניית ציבור השירות 

 . אף מענה לבקשה לקבלת החומר

 .'אכנספח מצורפים ים ת חופש המידע והמענובקש

 תשובהמקבל הפונה  הינו חלק מתיק חקירההמבוקש במקרים שבהם התיעוד על פי הנוהל המשטרתי,  .18

, וזאת מופנה להגיש בקשה נוספת ליחידה הטריטוריאלית שבה מתנהל התיקוהוא  ,שדוחה את בקשתו

יה ימשמעות הדבר כי הליך קבלת התיעוד ארוך ומסורבל: פנ. אף אם המבקש הוא המתועד בסרטון

בבקשת חופש מידע )הפונה לעיתים קרובות לא יודע אם קיים תיק חקירה פתוח בעניין(, המתנה 

 ליחידה הטריטוריאלית שבה מתנהל תיק החקירה.  ה נוספתיולאחר מכן פני ,לתשובה

בעוד סיכוייו של אזרח לקבל את חומרי מצלמות הגוף, גם במקרים שבהם הוא עצמו מתועד בסרטון,  .19

גם כשמדובר בחקירה  ,לצרכיה התקשורתייםהמשטרה עושה שימוש תכוף בסרטונים קלושים, 

 . מתנהלתשעדיין 

עקב  ,XXX, מעצר של נער עם צרכים מיוחדים מדימונה תיעוד 2020ביולי כך למשל, המשטרה פרסמה  .20

מצלמות גוף הועברו על ידי מ םסרטוני 2.וזאת למרות שנפתחה חקירה בעניינו ,הפרת הנחיות הקורונה

למרות . בגין סירובה להזדהות 2020, שנעצרה במאי XXXהמשטרה לתקשורת גם בעניינה של הצעירה 

ינה, המשטרה מיהרה להפיץ לתקשורת את סרטון מצלמות הגוף של השוטרים שחקירה התנהלה בעני

באופן דומה, המשטרה פרסמה  3לסתור את טענותיה בדבר אלימות שהופעלה כלפיה במעצר.בניסיון 

בעקבות טענותיו על  ,2020ביוני  ,XXX, 14-הצעיר החרדי בן המעצרו של  של מצלמות הגוף סרטוןאת 

  4רו.צעאלימות קשה שהופעלה כלפיו בעת מ

של האזרחים לחומרי מצלמות הגוף בישראל, מדינות בעולם נוטות לאפשר גישה המוגבלת בניגוד ל .21

וקיימת אף מגמה של פרסום יזום של  ,לאזרחים המתועדים לקבל את התיעוד בקלות רבה הרבה יותר

 .)בכפוף לטשטוש פני המצולמים( והפיקוח האזרחי לצורך הגברת השקיפות תיעוד מאירועי אלימות

באנגליה, לדוגמה, אדם שמבקש לקבל תיעוד שנוגע אליו אישית יכול להגיש בקשת עיון בהתאם 

במדינת וושינגטון בארה"ב קיים מסלול ייחודי  5.(access requestלחקיקה בעניין הגנת מידע אישי )

וזאת בנפרד  ,להגשת בקשה לקבלת גישה לחומרי מצלמות הגוף עבור אדם המעורב בתקרית המתועדת

 6מהמסלול "הרגיל" באמצעות חוק חופש המידע.

 ,על ידי שוטר ירי בובוצע  אשר אירוע כלבאופן יזום תיעוד של  מפרסמת המשטרה לדוגמה, ,שיקגוב  .22

  7.וכל אדם יכול לצפות בתיעוד מצלמות הגוף של כלל השוטרים שנכחו באירוע

 לסיכום

בניגוד לתכליתו של הפרויקט לקדם את השקיפות של עבודת המשטרה כלפי הציבור, הנגישות של הציבור 

תיעוד בחד צדדי לתיעוד ממצלמות הגוף כמעט שאינה מתקיימת ולעומת זאת, המשטרה עושה שימוש 

                                                 
 (. 2.7.2020" )מאקו, תיעוד ממצלמת הגוף של השוטרמעצר הנער בדימונה: המשטרה פרסמה תמיר סטיינמן " 2
ראו לדוגמה (; 28.5.20, 12" )חדשות מצלמת הגוף של השוטר הראתה אחרת –הצעירה התלוננה על מעצר אלים ברהנו טגניה " 3

 (. YNET, 10.10.2020" )מעצר הצעירה בחוף תל אביב: הגרסה שלה והתיעוד ממצלמת הגוף של השוטרבלומנטל "איתי גם: 
 (. YNET, 29.6.2020" )ם סרטון: כך נעצר הנער בירושליםהמשטרה מגיבה עגלעד כהן "4

5 Metropolitan Police, Privacy and BWV: " Recorded material counts as ‘police information’ so you can request 

access to it under data protection law, by making a Right to Access Request (also known as a Subject Access 

Request)." 
 .לינק זהזמין ב -נהלי הנגישות הציבורית לתיעודי מצלמות גוף של מדינת וושינגטון 6
 . לינק זהזמין ב –פורטל התיעודים של משטרת שיקגו  7

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-d7ad3535e1f0371026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-d7ad3535e1f0371026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-d7ad3535e1f0371026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-9cd780d18285271026.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/BkcYPQJDD
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5756405,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5756405,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5756405,00.html
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/bwv/body-worn-video-bwv/privacy-and-bwv
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=42.56.240
https://www.chicagocopa.org/data-cases/case-portal/
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מעניק הסדר ייעודי ומקל לשוטרים לקבל את ה ,לפער הזה מצטרף כעת התיקון שבוצע בנוהללצרכיה. 

והכל לטובת קידום תביעות "שיימינג" המוגשות על ידם  ,חומרי מצלמות הגוף ומידע נוסף מתיקי חקירה

 . באופן פרטי נגד אזרחים

 :פרויקט מצלמות הגוף העומדים בבסיס השקיפות הצורך החיוני בהגשמת יעדי נוכחלאור האמור לעיל, ו

  .לנוהל (5)ט()6סעיף  לבטל לאלתר אתיש  .א

לקבלת חומרי מצלמות הגוף עבור אזרחים שמתועדים  –קל ופשוט  –מסלול ייעודי יש לקבוע  .ב

. בקשות מסוג זה צריכות להיבחן שלא במסגרת בקשת חופש מידע סטנדרטית אלא לפי בסרטונים

 כללי האיזון המקובלים בנוגע לזכות העיון האישית. 

את התיעוד ממצלמות הגוף במקרים שבהם  פרסם באופן קבוע ויזוםתשקול לאוי כי המשטרה ר .ג

נפצעו מה באירועים שבהם אשר יש בהם עניין לציבור )לדוגונעשה שימוש בכוח מצד שוטרים 

 (. . בכפוף לטשטוש פני המצולמיםאזרחים בעקבות אינטרקציה עם שוטרים

 לתשובתך בהקדם נודה. 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 רחלי אדרי, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד

 מנכ"לית התנועה לחופש המידע האגודה לזכויות האזרח בישראל

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(העתק: עו"ד עמית מררי, 

 תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לבטחון פנים


