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 לכבוד

 עו"ד עמית מררי 

 ( פלילי)המשנה ליועמ"ש לממשלה 

  משרד המשפטים

 ,שלום רב

 המשטרה בהיעדר כללים ידי-עלמפגינים פגיעה בזכות המחאה עקב צילום הנדון: 

-ו 15.10.2020מיום  בעניין תיעוד בניידים מכתבינו ;19.9.2022-ו 25.7.2022מיום בעניין שבנדון מכתבינו 

  21.7.2021ומענה משרד המשפטים מיום  25.10.2020

פנינו אלייך בבקשה כי תנחי את המשטרה לחדול מן הפרקטיקה של צילום  25.7.2022ביום  .1

ללא כל מגבלה ובהיעדר לאחר מכן, ואגירת הצילומים  ,באמצעים שוניםמפגינים הפגנות ו

צילום משטרתי של מפגינים הוא מעשה רגיש שיש לו השלכות קשות על חופש נהלים. 

פקודת  2020בספטמבר הביטוי והמחאה ועל הזכות לפרטיות. למרות זאת, מאז שבוטלה 

 תייחסה לנושא, הצילום מתנהל ללא הסדרה.( שה14.02.10המטא"ר )מס' 

–כפי שפירטנו במכתבנו, מפגינים מצולמים כיום באופן שגרתי ונרחב במגוון אמצעים  .2

כאשר לעתים קרובות הצילום  –מצלמות סטילס, וידאו, רחפנים ואף טלפונים ניידים 

בנסיבות שבהן ההפגנה מתנהלת כסדרה ובשקט, מתבצע קרוב מאוד לפניהם של המפגינים, 

מפני ההשלכות של מעוררת בקרב המפגינים חשש התנהלות זו ידי שוטרים סמויים. -עלכן ו

ודאות לגבי השימוש -ואיידי המשטרה, -פחד שמא "סומנו" עלבהפגנה,  םעצם השתתפות

 בעתיד. צילומיהם יעשה ביש

שחלף לא קיבלנו הרב שלחנו מכתב תזכורת בנושא. לצערנו, חרף הזמן  19.9.20222ביום  .3

 מענה לפנייתנו. 

כלל( בו אלייך לגבי הפרקטיקה הספציפית של צילום מפגינים )ואזרחים מקביל, פנינב .4

כנוהג, על דעת באמצעות הטלפונים הניידים האישיים של השוטרים, פרקטיקה שהחלה 

מחלקת ייעוץ מ 2021השוטרים, ובהמשך עוגנה בנוהל שבוטל. במענה שקיבלנו ביולי 

דכני "בדבר תיעוד באמצעות נמסר כי המשטרה מגבשת נוהל עפלילי( וחקיקה )משפט 

ההנחה היא כי ממילא יפחתו מקרים של תיעוד מצלמות באירועי סדר ציבורי" וכי "

מבדיקה עדכנית של נהלי המשטרה, טרם פורסם אירועים באמצעות טלפון סלולרי אישי". 

 כל נוהל המסדיר את הצילום המשטרתי בהפגנות.

לות הפגנות מרובות משתתפים נגד כידוע, זה למעלה מחודשיים שברחבי הארץ מתנה .5

לאגודה הגיעו צעדיה המתוכננים של הממשלה הנוכחית לשינוי מערכת המשפט. מעדויות ש

 –המשטרה נוהגת לצלם בקביעות את המשתתפים בהפגנות אלה עולה כי לזכויות האזרח 
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באמצעות שוטרים במדים ושוטרים סמויים, במצלמות מסוגים שונים ובטלפונים ניידים. 

מתבצע אף כאשר מדובר בהפגנות שלוות לגמרי שאין בהן כל אלימות או התנגדות הצילום 

. תבצע מקרוב כך שהשוטרים מצלמים את פניהם של המפגיניםלהוראות השוטרים והוא מ

 עולה ששוטרים מתעדים באופן מופגן משתתפים מסוימיםחלק מהעדויות בנוסף, מ

מת מפגינים שמחזיקים דגלי פלסטין או כאלה שכביכול נושאים מסרים "בעייתיים", דוג

מייצר שמפגינים נגד הכיבוש. לדברי מפגינים ששוחחנו עמם, התיעוד שלהם בידי שוטרים 

משטרה אוספת המשטרה תתנכל אליהם בהמשך או שמא החשש שמא הם "מסומנים" ו

 מידע עליהם. 

באקלים הפוליטי  , והצורך להבטיח את זכות המחאה גםהתמשכותן הצפויה של ההפגנות .6

ומחייבים לקבוע כללים ברורים לגבי צילום  –הנוכחי, אינם מאפשרים להתמהמה עוד 

 מפגינים, שימנעו פגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם. 

המינימליות שיש להטיל על צילום בהפגנות, פירטנו את המגבלות  25.7.2022במכתבנו מיום  .7

בהן: להגביל את הצילום המשטרתי לנסיבות כדי למנוע פגיעה עודפת בזכויות המשתתפים 

שבהן מתבצעת עבירה; לבצעו באופן שאינו מפריע למהלך ההפגנה ומבלי להתקרב 

למפגינים; למחקו בטווח זמן קצר ביותר, למעט במקרה שבו הוא דרוש )וכל עוד הוא דרוש( 

במסגרת חומר חקירה; לאסור להפיק מהצילום מידע מודיעיני או לייצר רשימת 

 שתתפים; ולאפשר למצולמים גישה לצילומים.מ

 ,של מפגיניםאנו שבים על בקשתנו כי תנחי את המשטרה לחדול מן הצילום הבלתי מבוקר  .8

 .ציבורבנוהל שיפורסם בוזאת הגביל את הנסיבות, האופן והמטרות שלשמן ניתן לצלמם, ול

 המהירה לפנייתנו.נודה לתשובתך  .9

 בכבוד ובברכה,

 סוצ'יו, עו"דאן 


