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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0202יולי,  9     "ז תמוז, תש"פ          ,      י     
 72067902: סימוכין 
      77466(: י"מש) פניות תיק' מס 

 לכבוד
 עו"ד אן סוצ'יו

 :ל"דוא באמצעות
Anne@acri.org.il 

 ,ח.נ.

 0269709 מידע חופש' מס

 
 : נתוני מצלמות גוף לשוטרים0269709בקשת חופש מידע  :הנדון

 2022020228פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

, שיהוי אשר נבע הן בשל מורכבות בראשית המענה, התנצלותנו על השיהוי שבשליחתו .1

 .הבקשה והן משום משבר הקורונה

 

מידע אודות השימוש במצלמות גוף  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .2

 . כמפורט להלן:0228תחילת השימוש בינואר במשטרת ישראל, מאז 

 
 היקף פריסת המצלמות .3

 כמה שוטרים נושאים מצלמות גוף סה"כ במשטרה ובחלוקה לפי מחוזות? .א

בכל מחוז נבקש לקבל פירוט של מספר השוטרים הנושאים מצלמות גוף בחלוקה  .ב

 לפי יחידות: סיור, תנועה, יס"מ, מג"ב. לגבי כל יחידה נבקש לדעת מהו אחוז

 השוטרים הנושאים מצלמות גוף מתוך כלל השוטרים ביחידה. 

 ? 0202-ו 0202מהי תכנית פריסת מצלמות הגוף במשטרת ישראל לשנת  .ג

 

קבלת המידע שלהלן בחלוקה למחוזות ובחלוקה ליחידות עבור  -השימוש במצלמות .4

 :0228שנת 

 כמה סרטונים תויגו סה"כ וכמה לפי הסיווגים הבאים:  .א

 ((0ו)7חקירה; כללי; אירוע סיור; דוח תנועה )לפי סעיף  סיווג לפי תיק (2

 ((.2ו)22סיווג לפי דוח פעולה; דוח עיכוב; דוח מעצר )לפי סעיף  (0

 כל סיווג אחר שלפיו מסווגים הסרטונים.  (5

כמה אירועים תויגו וכמה מהם נקשרו לתיק חקירה? )בהנחה שבכל אירוע עשויים  .ב

 להיות מספר סרטונים(

 מולאו סה"כ ובכמה מהם היה תיעוד מצולם? כמה דוחות עיכוב .ג
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 כמה דוחות מעצר מולאו סה"כ ובכמה מהם היה תיעוד מצולם?  .ד

 כמה דוחות חיפוש מולאו סה"כ ובכמה מהם היה תיעוד מצולם?  .ה

 כמה דוחות תנועה מולאו סה"כ ובכמה מהם היה תיעוד מצולם? .ו

 השפעת המצלמות .5

ת הוגשו ליחידה לתלונות הציבור כמה תלונו -  0228, 0229, 0227עבור השנים  .א

 בחלוקה לפי מחוזות ולפי יחידות?

בכמה תיקי מח"ש2תלונות ציבור2תיקי משמעת נעשה שימוש בחומרי תיעוד  .ב

ממצלמות גוף? ככל שמידע זה לא נאסף במשטרה, נבקש לדעת בכמה מקרים 

 הועבר תיעוד )או בוצעה גישה לחומר מתועד( לכל אחת מהיחידות )מח"ש2תלונות

 הציבור2מחלקת המשמעת(. 

 צורף תיעוד ממצלמות גוף?  0228בכמה כתבי אישום שהוגשו במהלך  .ג

בכמה אירועים נעשה שימוש בכוח על ידי  – 0228, 0229, 0227עבור השנים  .ד

 שוטרים לפי מחוזות ולפי יחידות? 

 

 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .6

 .חלקי פןבאו לבקשתך

 
בראשית המענה יובהר ויודגש כי מצלמות הגוף נכנסו באופן מדורג, מחוז אחר מחוז,  .7

 .0228במהלך כל שנת 

 
נושאי מצלמת גוף, להלן  0,068-היו כ 0228בשנת  -. א' + ב לבקשתך5בנוגע לסעיפים  .8

 ההתפלגות כמבוקש בבקשתך:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

סה"כ נושאי  תנועה סיירים מחוז
 מצלמות

 

  902 028 650 ת"א
  920 70 722 מרכז

  670 202 000 ם-י
  702 69 695 דרום
  657 02 096 צפון
  685 98 622 חוף
  520 60 002 ש"י

  008 008 --- את"ן
  2,079 0,007 4,224 סה"כ
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  כפי שהוגדו והוסמכו  בשלב א' קרי : סיור קלאסי , סיור רגלי , שיטור

 .80%-עומד על כ ביחידות הנ"לאחוז השוטרים שהוסמכו  -ואת"ן  עירוני

מכלל השוטרים המוסמכים, הם אלה שאמורים לשאת על גופם את המצלמות. 

יובהר כי ייתכן שישנם שוטרים שלא יישאו, בין היתר, משום העברת תפקיד 

 וכיו"ב.

  לא הוסמכו יחידות יס"מ ומג"ב  ובתקופה זו נמצאים בתהליך  0228בשנת

 ביחידות היס"מ. ההטמעה

 

תכנית פריסת מצלמות הגוף במשטרת ישראל לשנת   -. ג' לבקשתך5בנוגע לסעיף  .9

 תורחב הפריסה לכל יחידות היס"מ במשטרת ישראל. - 0202

, אשר יחידות מג"ב, מש"קים ושיטור ימי לפרויקטאת לפרויקט התוכנית להכניס 

 .ומתוכננת להתבצע בהמשך בשל משבר הקורונהה תנדח

 

 :לבקשתך 2בנוגע לסעיף  .11

 סרטונים.  56,7622,2תויגו ונפרקו  0228במהלך שנת  -.2. א' 2סעיף 

אין  -בכל הנוגע לסיווג הסרטונים לפי תיק חקירה; כללי; אירוע סיור; דו"ח תנועה

 לקבלת בקשתך דוחים אנו בידי משטרת ישראל סיווג ממוחשב מעין זה, ולפיכך

 הקובע, 2889-ח"התשנ, המידע חופש לחוק( 5) 9 בסעיף האמור כפי המבוקש המידע

 המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי

 .ברשותה מצוי שאינו או

 

 פעולה, עיכוב ומעצר, מפורט בטבלהתנועה, דו"חות סיווג לפי דו"חות  -.0. א' 2סעיף 

 . הבאה, כפי שניתן להפיק ע"י המערכות המחשוביות במשטרת ישראל
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 התיוג מתבצע לדו"חות פעולה ולא לאירוע. -. ב' לבקשתך2נוגע לסעיף ב .11

 תיקי חקירה שבהם ישנם סרטוני מצלמות גוף. 92,022סה"כ היו 

 

תיוג הקשור לדו"חות מעצר ועיכוב, מוצג כנתון  -. ג' + ד' לבקשתך2בנוגע לסעיפים  .12

. ב. בעמודה 8אחד, ללא הפרדה של עיכוב2 מעצר. הנתון נמצא בטבלה הנ"ל בסעיף 

 האחרונה. 

 

לא קיים תיוג לדוחות חיפוש. וכן לא קיים נתון   -. ה' לבקשתך2בנוגע לסעיף  .13

ת שנרשמים באופן ממוחשב של ביצוע או מילוי של דוחות חיפוש מאחר ומדובר בדוחו

 ידני.

 

נתוני סרטונים שתויגו לדו"חות תנועה נמצאים בטבלה   -. ו' לבקשתך2בנוגע לסעיף  .14

 .ב. בעמודה הראשונה.8הנ"ל בסעיף 

 
 

 )נגד שהוגשו הציבור תלונות מפורט בטבלה הבאה מספר -. א' לבקשתך0בנוגע לסעיף  .15

 מחוזות ושנים:שוטרים(, בחלוקה לפי  יחידת או שוטרים קבוצת שוטר,

 

 
 
 
 
 
 

דו"ח תנועה  מחוז
 שתויגו עם סרטון 

חות דו"סה"כ 
שתויגו עם  פעולה

 סרטון7ים

סה"כ דו"חות 
 מפגש

 עם סרטון7ים

סה"כ דוחות  
 עיכוב7מעצר
שתויגו  עם 

 סרטון7ים

 

  8,784 39,346 218,255 73,686 מחוז תא
  2,359 555 3,414 6,832 מחוז שי

  7,995 4,218 32,257 9,078 מחוז צפון
  8,724 20,827 155,585 58,525 מחוז מרכז

  8,554 4,904 72,317 19,242 מחוז ירושלים
  7,566 4,455 24,910 5,129 מחוז חוף

  8,664 6,736 75,307 15,932 מחוז דרומי
  4,888 490 11,046 126,879 לשכת ראש אתן

  9,290 81,523 593,086 315,253 סה"כ

 מטא"ר מג"ב ת"א ש"י צפון מרכז ירושלים חוף דרום את"ן שנה

2017 50 127 115 166 221 86 38 93 20 12 

2018 63 97 133 121 153 52 47 96 19 14 

2019 89 92 78 171 237 64 27 100 12 21 
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 :. ב' לבקשתך0בנוגע לסעיף  .16

 על הממונה אלבכל הקשור לקבלת מידע אודות תיקי מח"ש, עלייך לפנות  -מח"ש 

של  זה חלק דוחים אנו, האמור לאור. המשפטים במשרד המידע חופשחוק 

( לחוק, הקובע כי רשות ציבורית רשאית 0) 9בקשתך בהתאם לקבוע בסעיף 

 לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת.

 בחומרי תיעוד ממצלמות גוף. 0228לא נעשה שימוש במהלך שנת  -יני משמעתעני 

 נעשה שימוש בחומרי תיעוד ממצלמות גוףתלונות  92 -ב – תלונות ציבור. 

 

שנת עפ"י בדיקת הגורמים הרלוונטיים עולה כי במהלך  -לבקשתך' ג. 0 לסעיף בנוגע .17

נעשה  האירוע הפליליבמהלך , כאשר םתיקים הוגשו כתבי אישו 7,665 –, ב 0228

 לא ניתן לדעתיובהר ויודגש כי יחד עם זאת,  שימוש בסרטון מצלמת גוף של השוטר.

 הסרטון "הוצמד" לתיק והיה חלק מחומר הראיות. בכמה מהם בוודאות

סיירים לדו"חות. ככל התוייגו ונקשרו ע"י שסרטונים לעוד יודגש כי נתון זה מתייחס 

 .המחשוביתלא תהיה לכך אינדיקציה במערכת  –שלא נקשרו 

 

 

 בכוח שימוש שנעשה האירועים אודות הכוונה ברורה לא -לבקשתך' ד. 0 לסעיף בנוגע .18

. ממילא עבירות של שימוש בכח ע"י המצלמות השפעת של בהקשר שוטרים ידי על

בעניין זה יש לפנות אל משרד שוטרים נחקרות במח"ש ולא ע"י המשטרה ולכן 

 לעיל. 26המשפטים, כאמור בסעיף 

 
 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .19

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

 

 

 ,"חבב 
  
 רפ"ק יניב ארקוס,             עו"ד 
 מדור  תלונות  ציבור ארציקצין   
 ע7   הממונה  על  חופש המידע 
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