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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 9292יוני,  92                    ,      ' תמוז, תש"פז      
 09229992: סימוכין 
      22396(: י"מש) פניות תיק' מס 
 9220692 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 עו"ד אן סוצ'יו

 :ל"דוא באמצעות
Anne@acri.org.il 

 ,ח.נ.
 

 מצלמות גוף לשוטרים -: מידע כללי9220692בקשת חופש מידע  :הנדון
 2022020228פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 
 בראשית המענה, התנצלותנו על השיהוי שבשליחתו. .1

 

בעניין השימוש במצלמות גוף במשטרה מאז מידע  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .2

, (222.20.002בהתאם לנוהל הפעלת מצלמות גוף )מס'   0228תחילת השימוש בינואר 

  ו'(: -סעיפים א'בחלוקה לפי מחוזות וכן לפי יחידות )

כנגד כמה שוטרים ננקטו צעדים משמעתיים, פיקודיים או מנהליים בגין הפרה של נוהל  .א

 השימוש במצלמות גוף?

( לנוהל 5ג)2בכמה אירועים לא הופעלה המצלמה על פי העילות המופיעות בסעיף  .ב

(? נבקש לקבל את 8ג)2פי הנסיבות המפורטות בסעיף המתירות להימנע מתיעוד או ל

מספר האירועים בחלוקה לפי העילה2נסיבה: עבירת מין; חיסיון רפואי; ילד; הפשטה; 

 עירום; עבירה חמורה; סכנה לחיים; תקלה טכנית. 

( לנוהל או לפי סעיף 9ג)2בכמה אירועים הופסק התיעוד על פי העילות המופיעות בסעיף  .ג

נבקש לקבל את מספר האירועים בחלוקה לפי עילת ההפסקה )הגנה על  ( לנוהל?5ג)2

 מקורות; מניעת חשיפה של שיטות; היוועצות פניות(. 

(? נבקש 8ג)2בכמה אירועים הוחל התיעוד באיחור על פי הנסיבות המופיעות בסעיף  .ד

 לקבל את מספר האירועים בחלוקה לנסיבות. 

ימצאות המצלמה בעת כניסתו לבית בהתאם בכמה אירועים נמנע השוטר מלהודיע על ה .ה

 (?0ג)2לסעיף 

( לנוהל? כמה בקשות 2ו)2כמה בקשות למחיקת חומרים הוגשו על ידי שוטרים לפי סעיף  .ו

 אושרו?

כמה בקשות עיון מצד גורמי חוץ )שאינם עיתונאים וגורמי תקשורת( התקבלו בהתאם  .ז

 לנספח ה' וכמה מהן נענו בחיוב? 
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תקשורת התקבלו לקבלת חומרי תיעוד בהתאם לסעיף ז לנספח כמה פניות מצד גורמי  .ח

 ה' לנוהל? כמה פניות נענו בחיוב? 

 

 לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .3

 .חלקי באופן

 
מצלמות הגוף נכנסו באופן מדורג, מחוז אחר מחוז,  בראשית המענה יובהר ויודגש כי .4

 .0228שנת במהלך כל 

 
לא הועברו לבחינה משמעתית תיקים שעניינם למחלקת משמעת  -בנוגע לסעיף א' לבקשתך .5

 .הפרה של נוהל השימוש במצלמות גוף

 
יכולה להפיק מחשובית אשר אין מערכת כי חילה יובהר ת -ו' לבקשתך -בנוגע לסעיפים ב' .6

 וכדיאמור דורשת בחינה פרטנית המידע הוכי הפקת  בסעיפים אלה את המידע המבוקש

במשטרת  שך ע"י קצין מצלמות גוף ארציולהשיב ולתת מענה למבוקש הושקע זמן ממ

ת משאבים יידרשו לשם והקצא הפקת המידע ואילו כהבמה כרוישראל וזאת על מנת לבחון 

 .המענהמתן 

מתחנת משטרה אקראית )תחנת  מס' אירועיםובחן  םדגהפקת המידע הקצין בחינת לשם 

מניתוח הדגימה הנ"ל עולה כי  .0228בשנת  ,חצי שנהכשל שלם, מחוז ירושלים( בתקופה 

בסעיפים המבוקש להפיק את המידע  ל מנתע אירועים. 8,002היו קיימים  ו בלבדזבתקופה 

 במצלמותצולמו האירועים האם בין היתר ולבחון אירוע אחר הנ"ל, נדרש לעבור אירוע 

האם  -אם צולמו, מושלא צול הסיבות ןמה  -, אם לאםקיימים בהם סרטוניאכן הגוף ו

 .וכיו"ב מתי נמנע השוטר מלהודיע על הימצאות מצלמה, באיחור מתחילת האירוע או שמא

 .אוכלוסיית נושאי המצלמות עםהאם השוטרים נמנים  יש לבחון עוד

 באופן מלא, לקרוא את דו"ח הפעולהבו לצפות צורך יש  -בכל אירוע בו יש סרטון יודגש כי

 למבוקש בבקשתך.ולבצע השוואות בהתאם לו  הרלוונטי

הפקת המידע יידרשו שעות עבודה רבות שאף לצורך ולאור העובדה כי  לאור כל האמור לעיל

 האמור כפי, בסעיפים הללו המבוקש המידע לקבלת בקשתך דוחים אנו, לא ניתן לכמתן

 ציבורית רשות כי הקובע, )להלן: "החוק"( 2889-ח"התשנ-המידע חופש לחוק( 2) 9 בסעיף

 בלתי משאבים הקצאת מצריך בה הטיפול כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית

 .סבירה

 

בקשות למחיקת חומרים על ידי  2הוגשו  0228במהלך שנת  -בנוגע לסעיף ו' לבקשתך .7

 היות ואושרו יובהר כי הבקשות הוגשואושרו.  -כל ארבע הבקשות למחיקה שוטרים.

 מפגש עם אזרח.לבסרטונים פרטיים, שבהם לא היה קשר לאירוע או  ההי ומדובר
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מס' הבקשות  0228עפ"י הרשום ביח' חופש המידע, במהלך שנת  -בנוגע לסעיף ז' לבקשתך .8

, תקשורת()שאינם עיתונאים וגורמי  לקבלת סרטוני מצלמות גוף שהתקבלו מצד גורמי חוץ

 הסרטוניםומתוכן נענו בחיוב  2, כאשר בקשות 22 -במסגרת בקשות עפ"י חוק חופש המידע

 בקשות בטיפול. 0 -בקשות נדחו ו 9לפונים,  נשלחו

 

לא קיים רישום ומעקב בידי מחלקת הדוברות במשטרת ישראל  -בנוגע לסעיף ח' לבקשתך .9

נעשות ישירות  -בנושא מעיתונאיםשכן מרבית הפניות אודות פניות מצד גורמי תקשורת, 

 לקבלת בקשתך דוחים אנו האמור לאור .בפניות מעין אלהואין כל רישום  "פלדוברים בע

 לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, לחוק( 5) 9 בסעיף האמור כפי המבוקש המידע

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה

 
, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .11

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו

 

 

 

 ,"חבב 
  
 רפ"ק יניב ארקוס,             עו"ד 
 קצין  מדור  תלונות  ציבור ארצי 
 ע6   הממונה  על  חופש המידע 
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