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לכבוד,
עו"ד רעות שאער
האגודה לזכויות האזרח בישראל

שלום רב,

הנדון :פנייתכם בדבר שימוש משטרתי בטלפונים ניידים לתיעוד אזרחים בהפגנות
סמך :מכתבכם מיום  ,15.10.2020מענה המשטרה מיום  ,18.10.2020התייחסותכם מיום
 25.10.2020ומענה המשטרה מיום 09.11.2020
 .1פנייתכם שבסמך בעניין שבנדון הועברה לטיפולי .ראשית ,אבקש להתנצל על העיכוב הרב
במענה.
 .2בפנייתכם הצפתם אירועים שונים בהם שוטרים תיעדו אירועי מחאה ,מפגינים ועוברי
אורח באמצעות הטלפונים הניידים שלהם ,וציינתם כי התנהלות זו פוגעת בזכות לפרטיות
ובחופש ההפגנה והיא מנוגדת לכללי המשטרה ,הכל כמפורט בהרחבה בפניותיכם שבסמך.
 .3במענה המשטרה מיום  18.10.2020לפנייתכם ,הפנתה המשטרה להוראות פקודת מטא"ר
 14.02.01בדבר השימוש בטלפון סלולארי אישי על ידי שוטרים לצורכי עבודה (להלן:
הפקודה) ,המסדירות את האפשרות לתיעוד אירועים על ידי שוטרים באמצעות טלפונים
ניידים.
 .4לעמדת המשטרה 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.
עמדתה הכללית של המשטרה כאמור מקובלת עלינו.
 .5עם זאת ,ומבלי להידרש לגוף ההוראות שבפקודה ,יוער כי נוסף על השיקולים הרלוונטיים
לתיעוד במרחב הציבורי ,מובן כי בכל אשר לתיעוד מפגינים ראוי לבצע איזונים עדינים
נוספים המתחייבים בהקשרים של חופש ביטוי בשים לב לאפקט המצנן הנלווה לתיעוד
כאמור .ברי כי בהקשר זה ,איזונים אלו צריכים להיקבע מתוך ראיית רוחב לעניין כלל סוגי
התיעוד השונים ובשים לב למאפיינים הייחודיים הנובעים מהשימוש בכל אחד מהם.
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 .6לעניין זה ,כפי שצוין על ידי המשטרה במענה לפנייתכם ,המשטרה עורכת בימים אלו עבודת
מטה לכתיבת נוהל עדכני בדבר תיעוד באמצעות מצלמות באירועי סדר ציבורי .כמו כן,
כאמור במענה המשטרה ,בימים אלו המשטרה משלימה את תהליך ההצטיידות של
שוטרים נוספים במצלמות גוף ,וכי עם השלמת תהליך ההטעמה ההנחה היא כי ממילא
יפחתו מקרים של תיעוד אירועים באמצעות טלפון סלולרי אישי.

בברכה,
אפי טפליץ ,עו"ד
ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי)

העתק:
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי) ,הגב' עמית מררי

עמוד  2מתוך 2
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