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 ט"ז סיון תשע"ט

19/06/19 

 לכבוד 

 אלעד מן

 יועמ"ש הצלחה

 הנדון: פנייתכם לבקשת מידע בנושא מצלמות הממוקמות במרחבים הציבוריים בחצור הגלילית

 :בהמשך לבקשתכם, להלן תשובת המועצה

רשימת המצלמות הממוקמות בדרכים ו/או כבישים ו/או מתחמים ו/או בשטחים ו/או במרחבים ציבוריים שבאחריות ו/או 

 :דים, בתי ספר ומבני ציבור אחרים(בשליטת הרשות לרבות במבני ו/או מתקני ציבור )למשל בנייני משר

קבועות.  2מעלות( +  360)מסתובבת  PTZ 1, מצלמות 3צומת רחובות המסגר והחרש :  –אזור תעשיה צפוני  .1

במטרת להשגיח על כניסת/יציאת כלי רכב   במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" 2015מצלמות אלו הוצבו בשנת 

 ומחצור. -ל

כנ"ל + רמקול. מצלמה זו היצבה  PTZבצומת רחובות יצחק שמיר והנשיא ויצמן: מצלמה אחת מסוג  –גן אנדרטה  .2

רת תכנית "עיר ללא אלימות" ומיועדת להשגיח על ילדים/נוער/משפחות המבלים בפארק במסג 2015בשנת 

 שעשועים מרכזי.

קבועות,  3-כנ"ל ו PTZ 1מצלמות,  4בכיכר משכן , רחוב מעלה חוני:  –חניון שוק עירוני/ מגרש כדורגל עירוני  .3

וסים החונים במקום מדי לילה על י ומיועדות להשגיח בעיקר על משאיות ואוטוב 2018מצלמות אלו הוצבו בשנת 

 חוק עזר מקומי.

במסגרת תכנית "עיר ללא  2015קבועות שהוצבו בשנת  3מצלמות:  4: 90צומת כביש  –כניסה ראשית לחצור  .4

 כדי להשגיח על תנועה נכנסת ויוצאת אל ומחצור. 2018כנ"ל שנוספה בשנת  PTZ 1אלימות" + 

 1בכניסה ראשית לבניין,  1מצלמות קבועות:  4 – 2וב יצחק שמיר בניין מועצה מקומית חצור הגלילית, רח .5

במסגרת  2015בתוך המוקד העירוני. מצלמות אלו הוצבו בשנת  1-ו 2בפרוזדור קומה  1בכניסה משנית לבניין, 

תכנית "עיר ללא אלימות" ועיקר מטרתן הוא להשגיח של הכניסה ויציאה של בני אדם אל ומועצה, שני חניונים 

המועצה ועל תנועת אנשים לקראת לשכת ראש המועצה. המצלמה המוצבת בתוך המוקד העירוני ניתנת של 

 לצפייה ע"י ראש המועצה בלבד, וזאת כדי לעקוב אחרי תפקוד המוקדנים במהלך עבודתם. 

ה בשנת כנ"ל. מצלמה זו הוצב PTZ 1מצלמה  –רחוב בן גוריון  -בניין "לאומית" )מרכז קניות, משרדים ומרפאות( .6

 כדי להשגיח בעיקר על אירועים ופעילויות ציבוריים/המוני אדם המתקיימים במרכז היישוב. 2018

במסגרת תכנית "עיר  2015כנ"ל שהוצבה בשנת  PTZ 1רחוב התמר )שכונת הבוסתן(: מצלמה  –גן ארכאולוגי  .7

 פשים במקום.ללא אלימות" כדי להשגיח בעיקר על פעולות ופעילות נוער המתאסף בלילות ובחו

כנ"ל. מצלמות אלו הוצבו בשנת  PTZ 1-קבועה ו 1מצלמות,  2סוף רחוב האתרוג:  –מרכז פיס/קרית חינוך אורט  .8

במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" ומיועדות להשגיח על הרחבה ליד אולם ספור פיס + החניון של קרית  2015

 פש להיפגש במקום. חינוך אורט מפאת השימוש במקום ע"י נוער בעיקר בימי חו
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נבקש כי הרשימה תציין את מיקום המצלמה המדויק ככל שאפשר, מועד הצבת המצלמה תכלית המצלמה ותדירות 

הצילום, המוקד/מרכז הבקרה אליו משדרת המצלמה, האם קיימות הקלטות של הפיד של המצלמה ו/או הקלטות אודיו של 

 :מורה, כמה זמן נשמרות הקלטות אלוהמצלמה הא

 דע כללי לגבי כל המצלמות:מי

 24/7המצלמות מצלמות  .1

 ושומרות את מה שנקלט עד תקופה של חודשיים ימים. 24/7המצלמות מקליטות  .2

כל המצלמות מחוברות ומשדרות למוקד העירוני בבניין המועצה. צוות המוקדנים צופים עליהן במהלך משמרות  .3

 הסביב לשעון פרט לשבתות וחגי ישראל.

 יו.אין הקלטות אוד .4

ש לקבל את סיבת . בנוסף נבק2015-2018כן נבקש את הפרטים האמורים גם לגבי מצלמות שהותקנו והוסרו בין השנים 

 :ההסרה של המצלמה

הוסרה מבניין לאומית במסגרת החלפת מצלמה קבועה  אחת. מצלמה 2018-2015כאמור לעיל, כל המצלמות הוצבו בין 

 יותר של מרכז היישוב שבו מתקיימים אירועים ציבוריים המוני אדם כנזכר לעיל.כדי לאפשר כיסוי רחב  PTZלמצלמה 

נבקש גם את ההנחיות ואמות המידה והנהלים הנוגעים להתקנת והפעלת מצלמות כאמור וכן את ההנחיות הנוגעות 

 :הגנת פרטיות הנוגעות למצלמות אלולאבטחת מידע ו/או 

במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" מיקום של כל מצלמה נדון  2015כנאמר לעיל, רוב המצלמות הותקנו בשנת  .1

 והוחלט ע"י ועדה שהוקמה לשם הכנת והפעלת התכנית יחד עם המשרד לביטחון פנים, האחראי על התכנית.

הייתה עפ"י החלטות הנהלת ומליאת המועצה לפי צרכי ניהול וביצוע  2018הצבת מצלמות נוספות בשנת  .2

 בניית חניונים חדשים, אכיפת חוקי עזר חדשים, בניית שכונות חדשות וכו'.פרויקטים של הרשות: 

להיכנס ולמוקד ו/או לצפות במצלמות. תושבים ובעלי עניין )סוכני ביטוח,   ככלל, תושבים מן המניין אינם רשאים .3

ברכב זה או  סוחרים, ואזרחים מן המניין( הטוענים לצורך צפייה במצלמות כדי לזהות או לנסות לזהות מי פגע

אחר לדוגמא, או לזיהוי אדם בו חושדים בביצוע מעשה השחתת רכוש וכדומה מופנים למשטרת ישראל לשם 

הגשת תלונה, ולפי הצורך, המשטרה פונה, וגם רשאית, לצפות במצלמות וגם להקליט קטע זה או אחר לפי שיקול 

כלל יורשה לצפות במצלמות בנוכחות אחד דעתה. כ"כ, מיופה כוח של תושב כמו עו"ד או סוכן ביטוח בדרך 

המוקדנים או מנהל המוקד. בכל מקרה של מחלקות בגין אישור כניסה לאזרח מן המניין, המוקדן יפנה לראש 

המועצה, סגנו או מנכ"ל הרשות לאישור. קו המנחה הכללי הוא לבוא עד כמה שאפשר לקראת התושב/אזרח תוך 

 הפרט.כדי שמירת נהלים וכללים לשם הגנת 

 

 בכבוד רב,

 רן-עידן לב

 הממונה על חוק חופש המידע


