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פנייתך מיום 25.10.20

אתכבד להשיב לפנייתך שבסימוכין.
ראשית ,אבקש לעדכנך כי פקודת מטא"ר " 14.02.10צילומי וידאו באסיפות בידי משטרת
ישראל" המצוינת בפנייתך בוטלה ותחתיה עומלת המשטרה בימים אלו על כתיבת נוהל חדש
העוסק בתיעוד באמצעות מצלמות באירועי סדר ציבורי .כמו כן ,נוהל 90.221.111.001
"הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" המצוין גם הוא בפנייתך ,מצוי גם הוא בתיקוף ועדכון.
שינויים אלו נובעים ,בין היתר ,מהצורך בהסדרת נושא הצילום במרחב הציבורי לאור
ההתפתחות הטכנולוגית בנושא תיעוד ,צילום ושמירת חומרים וכן הכנסתן של מצלמות הגוף
לשימוש משטרתי והצורך להתאים את הכללים המשטרתיים לאור המציאות המשתנה
והמתפתחת.
אבקש לציין כהנחת מוצא בדיון זה ,כי צילום במרחב הציבורי דוגמת זה המתואר בפניה,
הנעשה בהחלטה נקודתית של שוטר ,אינו פעולה המחייבת עיגון בחקיקה של סמכות
מפורשת ,ואף אין הוראת חוק האוסרת זאת .זאת ועוד ,חוק הגנת הפרטיות אוסר את
פרסומם של צילומים במרחב הציבורי בנסיבות מסוימות וכן אוסר על בילוש או התחקות
אחרי אדם העלולים להטרידו ,אך הצילום כשלעצמו לא נאסר.
בניגוד לאמור בפנייתך ,אין אנו סבורים כי צילום בטל"ס אישי של השוטר הינו פעולה בלתי
חוקית הנעשית בחוסר סמכות .מטרת פקודת מטא"ר  14.02.01היתה להסדיר את השימוש
בטל"ס האישי ולבכר אמצעים משטרתיים על פני אמצעים אישיים לביצוע הצילום ,אך לא
לאסור את השימוש בהם.
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ברי ,כי ישנה עדיפות לצילום באמצעים משטרתיים ולא במכשיריהם הניידים האישיים של
השוטרים כמפורט בפקודה ,אולם מתן עדיפות זו אינו הופך את הצילום בטל"ס אישי לאסור,
ואף הפקודה מסדירה את המקרים בהם ניתן לצלם בטל"ס אישי.
זאת ועוד ,לשיטתנו ,סעיף 2ד לפקודה אינו מפקיע את האפשרות לתיעוד באמצעות טל"ס
במסגרת הפגנה .אכן ,לקראת הפגנות ,הצפויות מראש ,מייחדת המשטרה צוותי צילום
יעודיים והשוטרים אף מצלמים במצלמות הגוף בהתאם לנדרש ,אולם שוטר הנתקל במהלך
הפגנה בצורך לתעד אירוע או זירה באופן בלתי מתוכנן ומיידי ,כגון כאשר מתבצעת לנגד עיניו
עבירה ,ואין בידיו אמצעי משטרתי ,רשאי לצלם באמצעות מכשירו הנייד ,בהתאם לאמור
בפקודה.
כמו כן ,בניגוד לאמור בפנייתך אין צורך ואין הוראה חוקית הדורשת קיומו של חשד לשם
ביצוע תיעוד במרחב הציבורי .כאמור לעיל ,ביצוע צילום במרחב הציבורי דוגמת הצילום בו
עסקינן אינו פעולה הפוגעת בזכות יסוד הדורשת הסמכה מפורשת וממילא מבוצע למטרות
שונות שאינן קשורות בהכרח לביצוע עבירות.
אנו מודים לך על פנייתך.

בכבוד רב,

עו"ד מוריה בן משה ,רפ"ק
קמ"ד יחידות מבצעיות

העתק:
עו"ד אפי טפליץ  /יעוץ וחקיקה פלילי  /משרד המשפטים
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