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המסמך מטרת

ם לקבוע נועד זה מסמך ם כללי ם ונהלי שונים הגורמים לעבודת ברורי ה ה מועצ  שורק נחל אזורית ב
חב מצלמות להצבת ביחס מר ם, השימוש ואופן באמצעותן הצילום אופן הציבורי ב מי  מתוך בצילו

שמירת הציבורי האינטרס בין ראוי איזון לקיים מטרה טיחותו הציבור ביטחון ל מחייב ורכושו ב  ה
חב פעולות של ותיעוד מעקב קיום מר לפרטיות. הפרט זכות לבין הציבורי, ב

הפרטיות הגנת איזון

 לצלם מותר כי קובע בפרטיות, בפגיעה העוסק הפרק הפרטיות, הגנת לחוק א' פרק הוראות
שות כשהוא אדם ולהסריט ם יש אם כאמור צילומים לפרסם אסור אך הרבים, בר  לבזות כדי בה

שפיל או ש כן כמו האישיים. חייו צנעת בדבר פרטים לחשוף או המצולם, את לה  התחקות או בילו
ת אדם אחרי אמצעו בפרטיות. פגיעה לכאורה מהווה הצילום מערכת ב

ם כן, כמו ת2 9(249 לסעיף בהתא קוד  בדרך ״לעשות מוסמכת העירייה משולב( )נוסח העיריות (לפ
בו״. והביטחון הציבור בריאות העיריה, תחום על שמירה לשם הדרוש מעשה כל כלל,

שמירה לשם אבטחה מצלמות הצבת  בגדר כן, על מצויה, האישי, בטחונו ו/או הציבור רכוש על ה
ם המצולם, בחומר .שימוש העירייה סמכות מהלך לב, בתו  ציבורית ולמטרה הרגילה, העבודה ב
חוק הקבועות מההגנות כן על ייהנה ראויה, שב ולא ב בפרטיות. כפגיעה ייח

: כי נקבע הנדרשים באיזונים

ת תתקין לא שורק נחל מ.א .1 ם זיהוי אמצעי שלה הצילום במערכו רכב. מספרי ו/או פני
ם .2 ימים. חודש על תעלה שלא קצרה, תקופה למשך יישמרו הצילומי

ךמידע והשימוש מצלמה להצךת הנחיות

 מנהל את שיכלול צוות ידי על יטופל המצלמות התקנת על ההחלטה לרבות זה, נוהל קיום א.
שפטי והיועץ נציגו או בטחון אגף מנהל במועצה, מידע אבטחת מ נציגתו או לעירייה ה

שבון יילקחו ההחלטה בעת ב. : אלה שיקולים בהחלטה ויתועדו בח
מצלמות הצבת מטרת .1  מניעת חנייה, עבירות אחר מעקב רמזורים, בקרת )כגון ה

חב ונדליזם מר הציבורי ב
שש מידת כגון המצלמות, בהצבת הצורך מידת .2 טחון לפגיעה הח אזור הציבור בבי  ב

ם המיועד לצילו
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מצלמות הצבת עקב מופקת להיות הצפויה התועלת .3 ה
שרות .4 ם לשימוש אפ הנ״ל. המטרות השגת לשם חלופיים באמצעי
ת צפויה הפגיעה מידת .5 טיו מצלמות הצבת עקב בפר . ה

שקל ג. שרות תי אפ ם הסדרים קביעת ידי על בפרטיות הפגיעה את לצמצם ה  לרבות מיוחדי
ם מיוחדות הנחיות ומתן הצילום מועדי ו/או אזור צמצום ם לגורמי  למערכת האחראי

שליטה למוקד , התקשורת והבקרה. ה
ם הציבור כי שיבטיח באופן המצולם, באזור שילוט מיקום על יחליט הצוות ד.  יוכל המצול

סעיף להלן כאמור המצלמות, קיום דבר על לדעת ושילוט. מידע ב
הצפייה. מורשי זהות את ייקבע הצוות ה.
שפע מוסמך גוף כל לדיון לזמן רשאי הצוות ו.  לו לאפשר מנת על המצלמה, מהצבת המו

. עמדתו להביע
שטח ולא בלבד הציבורי למרחב ויכוונו יותקנו מצלמות . וכיוונן מצלמות מיקום ז.  פרטי ל

שר באופן ויכוונו יותקנו המצלמות כן, כמו אפ  למטרת הרלוונטי באזור רק צילום שי
המצלמות. הצבת

ש הימנעות ח.  מיוחדות בפונקציות שימוש כל ייעשה לא .ככלל מיוחדות בפונקציות משימו
: להלן המפורטות אלה כגון מעקב מצלמת של

הליכה. זיהוי או פנים זיהוי של טכנולוגיה .1
ם של ומפתוח תיוג .2 . המצולמי
שרת בטכנולוגיה שימוש .3 מי מעקב המאפ ס על דינ סי  שהוגדרו מיוחדים מאפיינים ב

לבוש.( , גוף שפת )תנועה, מראש
ה תמונה לקלוט המסוגל אדום אינפרה או תרמי צילום .4 שיכ אי או בח תנ  תאורה ב

. קלושים
שמור מידע עם המצלמות מערכת של שילוב .5 אגרי ה מ  מאגרים לרבות אחרים, מידע ב

שרד ממאגר פרטים הלבשת למעט ביומטריים שוי מ שלוח לצורך הרי . 2.3 חנייה דוח מ
ם. של קולית הקלטה תעשה לא ט. המצולמי
שור מחייבת זה סעיף מהוראות חריגה כל י. תב אי משפטי היועץ של בכ  ואחראי למועצה ה

שוב מח . מידע ומערכות ה

ושילוט מידע
ם .1 אזורי ט שילוט יותקן מצולמים ב תריע בול . ומוקלט מצולם המקום כי המ
שלט צורך יש האם יקבע המצלמה הצבת על המחליט הצוות .2  הכיסוי לאזור בכניסה גם ב

שלט להסתפק שניתן או המצלמה של מוך ב ס . 3.4מותקנת המצלמה בו למקום ב
אפי סמל ולכלול וברור קריא להיות חייב השלט .3 ם גר  או מלל שורק נחל מ.א בציון מתאי

סמל
שר במידת .4 ם לציין יש האפ סו  . המצלמה הצבת מטרת את ובשלט בפר

הצפייה הגבלת
אמצעות ומוגנת בלבד למורשים מוגבלת הצפייה הרשאת  אבטחה. סיסמאות ב

הצילומים שמירת.
ם לעיל כאמור  קצרה תקופה או ימים, חודש על תעלה שלא לתקופה יישמרו הצילומי

העניין. צרכי לפי הצוות, ידי על שתיקבע יותר
שור לעיל, האמור אף על משפטי היועץ באי  לפי ידו על שייקבעו ובתנאים לעירייה ה

שמור ניתן העניין, נסיבות  נזק או עבירה מגלה הצילום אם וידאו, או סטילס צילום קטע ל
שה להיות עשויה ושמירתו לכאורה  ו/או לדין והבאתם העבירה מבצעי איתור לצורך דרו

שא פנייה נתקבלה אם שטרת מוסמך מגוף בנו שראל כמ שמור הצילום מקטע . י יועתק ה
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ם ידי על שמר נפרדת למדיה מורשה גור שהורשה למי אלא אליו גישה שיימנע באופן ויי
. 7לכך

צילומים העתקי העצרת

אמצעות שהופק מידע העברת על איסור חל .1 שור אלא גורם לכל המצלמות ב  היועץ באי
למועצה. המשפטי

ם הצילום קטעי יימסרו פלילית, עבירה לביצוע חשד של במקרה .2 טיי  למשטרת הרלוונ
בקשתה. לפי ישראל,

ם שימוש ייעשה העירייה רכוש כלפי נזק או עבירה לביצוע חשד של במקרה .3  בצילומי
ם ת מבצעיו, וזיהוי הנזק הוכחת לשם הרלוונטיי ש הג  חקירה לגורמי תלונה ב

. 4משפטיים. הליכים נקיטת ו/או מוסמכים
שתמש יבקש אזרח שבו במקרה .4 ם לה  רכוש כלפי נזק או עבירה הוכחת לשם בצילומי

שר שלו, גוף או  על בלבד. הרלוונטי ומקום( )זמן בקטע הצילום בסרט עיון יתאפ
ת להזדהות יהיה האזרח אמצעו שר ומנומקת כתובה בקשה להגיש זהות, תעודת ב  א
שר ככל רב פירוט תכלול אפ  תלונה העתק יצורף אליה ואשר הבקשה נסיבות של ה

ה שטר  צמצום ויאפשר בעיון הצורך את שיבהיר באופן הנטענת, העבירה דבר על במ
שר מידע מגלה והעיון במידה העיון. היקף של מרבי  לו, להועיל יכול האזרח לטענת א

 מסירת על הממונה בלבד. הרלוונטי הסרט קטע של העתק לידיו תמסור המועצה
בלבד הדרוש לחומר מוגבל הנמסר שהחומר לוודא אחראי מידע
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