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                 לכבוד                  

   תנ"צ אילת אלישר 

 היועצת המשפטית 

 באמצעות דוא"ל           משטרת ישראל 

 

 השימוש במצלמות גוף לצורך תביעות אזרחיות הגבלת הנדון: 

בחומר תיעוד שהופק את השימוש של שוטרים לאסור דרישה פונה אליך ב 1עמותת פרטיות ישראל )ע"ר(

חומר  לקבל לידו  שוטר רשאי    הקביעה בנוהל המשטרתי לפיהבמסגרת תביעות אזרחיות.    מצלמות גוףמ

הגשת תביעה נגד אזרחים בגין ביוש )"שיימינג"(,    אוי לצורך התגוננות בתביעה אזרחית ופרטית  תיעוד

מהווה ניצול לא חוקי של מידע שנאסף במשטרת ישראל רק לשם  ממטרות השימוש במצלמות גוף,  חורגת  

 .בחופש הביטויו ומהווה פגיעה בזכות החוקתית לפרטיותביצוע תפקידה כחוק, 

גוף", " 220.003.16מס'  נוהל אג"מ  פרסמה משטרת ישראל את  לאחרונה   .1 אשר מבקש  ,  נוהל מצלמות 

 הגברת שקיפות עבודת המשטרה וחיזוק אמון " במצלמות גוף, למען שוטרים  את השימוש שללהסדיר 

הציבור בה, שיפור המפגשים בין השוטר לאזרח, תוך ריסון כלל המעורבים והגברת תחושת הביטחון 

   "(.החדש הנוהל" )להלן:  "של השוטר והאזרח

פועל השוטר מכוח סמכויותיו  קובע כי שוטר יפעיל מצלמת גוף בכל מפגש עם אדם שבו  החדש  הל  הנו .2

זאת,  1ג..6)סעיף    בחוק עם  לנוהל(.  מסוימים  .  מבמקרים  לשוטר  הנוהל  בהפעלת  תיר  דעת  שיקול 

  ..(3ג.. 6-ו  .2ג..6)סעיפים המצלמה 

נוהל    החדש  לנוהל .3 "השימוש    02.220.007מס'  קדם  ישראל",  בנושא  במשטרת  גוף    היהשבמצלמות 

שנוגע לעיון בחומר  לנוהל,    .ט.6סעיף  . ההבדל העיקרי בין שני הנהלים הוא  5.4.2021בתוקף עד לתאריך  

בנוגע לעיון בחומר    שונות  .ט. נוספו הוראות6במסגרת סעיף  תיעוד שנצבר אגב השימוש במצלמות גוף.  

החל    תיעוד שונים,  חקירהב  מעיוןבמקרים  של  חומרי  פרטי  לשימוש  ועד  מידע  חופש  בקשות  דרך   ,

 שוטרים במסגרת תביעות אזרחיות, כמפורט להלן.  

לצורך התגוננות בתביעה  חומר תיעוד  לידם  לקבל  ים רשאים  קובע כי שוטר החדש  לנוהל    5.ט.6סעיף   .4

אזרחית  הגשת תביעלשם  ו/או  נגדם    תשמוגשאזרחית   תביעות  יםנגד אזרחה  לרבות  שימוש    .דיבה, 

תיעוד שוטרים  ,בחומרי  של  גוף  ממצלמות  אזרחיות  ,שהופקו  תביעות  סותר  נוגד    במסגרת  את ואף 

 בזכות לפרטיות.פגיעה מהווה וככזה , .ג. לנוהל החדש2 הקבועות בסעיףמטרות השימוש 

פרטיות היא זכות יסוד חוקתית בשיטה המשפטית בישראל. הזכות לפרטיות מעוגנת  הזכות ל,  כידוע .5

חוקי. בית המשפט העליון  -יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך היא בעלת מעמד חוקתי על- לחוק  7בסעיף  

,  2109/20הגדירה "אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי" )בג"ץ  

 
נמנים    מייסדי העמותהפועלת במטרה לשמור ולקדם את הזכות לפרטיות בישראל. עם  היא עמותה רשומה, ה  פרטיות ישראל 1

הפרטיות בתחום  בארץ  המומחים  העמותה מיטב  להתאמת    .  מהלכים  קידום  הכוללות  מגוונות  בדרכים  לפעול  במטרה  קמה 
, נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכות לפרטיות, עידוד וקידום  21-החקיקה לאתגרי הפרטיות של המאה ה

( והגברת  Privacy Enhancing Technologies-ו  Privacy by Designיוזמות טכנולוגיות המקדמות שילוב של פרטיות וחדשנות )
 המודעות לחשיבות הזכות לפרטיות בקרב הציבור הרחב בכלל והצעירים בפרט 
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נ' ראש הממשלה  2187/20,  2141/20,  2135/20 )   בן מאיר ואח'  חוק הגנת הפרטיות  (.  26.4.2020ואח' 

 באופן פרטני את המסגרת המשפטית לאופן איסוף ושמירת מידע אישי.   "( מסדירהחוק"להלן: )

)ב( לחוק קובעים את עקרון צמידות המטרה, לפיו שימוש במידע מותר אך ורק בהתאם  8-( ו9)2סעיפים   .6

איסוף או שימוש במידע שאינו דרוש לצורך הגשמת     2מה הוא נאסף או הועבר מלכתחילה. למטרה לש

להשפיע,   עשוי  במידע  השימוש  כאשר  מתעצמת  זו  פגיעה  לפרטיות.  בזכות  פגיעה  מהווה  המטרה, 

ו/או  תועד  במישרין או בעקיפין, על נושא המידע, מבלי שהוא רשאי לבחור או לשלוט בהיקף המידע ש

 ידי המשטרה. -על  הופק

ג .7 הגברת השקיפות והאמון במשטרה.  וף  מטרות השימוש במצלמות  זכות עם זאת,  נועדו לצורך  מתן 

לשוטרים להשתמש בצילומים לצורך הגשת תביעות דיבה נגד אזרחים, מחלישה עוד יותר את אמון 

לשקיפות   חותרת  ואינה  ובשוטרים,  במשטרה  הכוחות   –הציבור  פערי  את  מעצימה  היא  להפך, 

 . האינהרנטיים בין האזרח לבין רשויות החוק

לצרכיו האישיים    שהוא נושא מצלמת הגוף  שהוא רשאי להשתמש ביודע  בתפקיד  שוטר    כאשר,  ראשית .8

מוטל צל כבד על שיקול הדעת המקצועי שלו בהפעלה  )קבלת פיצויים בתביעת לשון הרע(,    והכלכליים 

הצילום.   או  שניתוהפסקת  דומה  יכולת  לידיו, לאזרח מן השורה אין  את חומר התיעוד    שווה לקבל 

שתלויה גם היא בשיקול דעת רחב שיש למשטרה בנושא זה )ולראייה,  , אלא בבקשת חופש מידע  המלא

חלקי(. או  מלא  באופן  נדחות  רבות  מידע  מאזרח,  שלישית  בקשות  ביוש  של  אירוע  שחווה  לשוטר   ,

הגשת תלונה על "העלבת עובד ציבור", ודרך כך פתיחה בחקירה  כגון: נוספים, עומדים כלים משפטיים 

 רשמית לבירור האירוע.  

בית המשפט העליון אף עמד על פערי הכוחות בין המשטרה לבין האזרח בכל הנוגע למתן הסכמה לחיפוש   .9

 (:(6.3.2012]פורסם בנבו[ )  בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09רע"פ בבלא צו שיפוטי,  

ההנחה  " את  לקבל  אין  לאזרח  שוטר  בין  במפגש  הטבועים  והמידע  הכוחות  פערי  נוכח 

המדינה לפיה האזרח ממילא יהיה מודע על יסוד בקשת ההסכמה לזכותו  המוצעת על ידי  

לסרב לביצוע החיפוש, ולא כל שכן לכך שהסירוב לא ייחשב לחובתו, גם אם השוטר שמבקש  

 " לערוך את החיפוש לא יודיע לו על זכויות אלה במפורש.

ב  הנוהל החדש  ממטרות  5.ט.6סעיף  מהסיבות הללו   .10 פגיעה  למהווה  פרטיות, בהתאם להוראות  זכות 

בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה  "שימוש  ( בדבר  9)2סעיף  

 .  "נמסרה

בהתאם לתנאי  בזכות,  את הפגיעה  חוקתית  , נדרש לבחון  החוקתית לפרטיותמשמתקיימת פגיעה בזכות   .11

מקור    "(הפקודה)להלן: "  1971-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א  , אין בראשית:  פסקת ההגבלה

בחומר תיעוד משטרתי לצורך הגשה ו/או התגוננות    באשר לסמכות של שוטר להשתמש   ופרטני מפורש  

ה  , גם אם קיימת סמכות עקיפה בפקודשניתבתביעה אזרחית ששוטר מנהל נגד או מול אזרח מן השורה.  

היות שלאזרח הנתבע )או התובע(, אין גישה לחומר התיעוד כפי  במידע,    מדובר בשימוש בלתי מידתי  –

 .  שיש לשוטר

תביעות דיבה על פרסומים ו/או  בוחרים לתבוע אזרחים  שוטרים    המקרים בהםים  למרבה הצער מתרב .12

בפרטאמירות   שוטרים  ונגד  בכלל,  המשטרה  צדוק  64966-05-20תא"מ  )  נגד  נ'  בנבו[    חמו  ]פורסם 

 
 .25.3.21(", הרשות להגנת הפרטיות Data Minimizationמסמך מדיניות בנושא "צמצום מידע ) 2
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לוי   64966-05-20תא"מ  (;  9.5.21) נ'  )  חמו  בנבו[  תיעוד    .((04.10.20]פורסם  לחומרי  גישה  מתן 

לצורך   י הגשת  משטרתיים  שוטרים  שמא  חשש  מעורר  אזרחים  נגד  שימוש  תביעות  לעשות  חלו 

גוף     .זה משרת תביעה עתידית, תוך מחשבה על אינטרסים אישייםבהם  ש  בזמן ובמקוםבמצלמות 

מהשתתפות  מצנן   ליצור אפקט כן ו,  ואף עלול לפגוע במשטרה ובמקצועיות השוטרים  וימצב זה אינו רצ 

בפעילות   לדוגמה:וציבורי, באירועים בהם שוטרים לובשים מצלמות גוף )והבעת דעה,  באופן פומבי  

 מחאה לגיטימית(. 

שאינה    מהווה פגיעה קשה בזכות לפרטיות  –לסיכום, שימוש של שוטרים בחומר תיעוד, ככל שיתאפשר   .13

לאסור על  לשנות את הנוהל וממך  מבקשים  לפיכך, אנו  , וככזה אינו חוקי.  עומדת בתנאי פסקת ההגבלה

 א לצורך ביצוע ומילוי סמכויות שהוענקו למשטרה בחוק.  בחומרי תיעוד, שלשימוש 

בה מתערבבים מגפה ומשבר  רות בתולדות המדינה, ואנו מצויים בתקופה מורכבת, מהמאתגרות הזכו .14

פוליטי זה בזה. אמון הציבור בפעולות של רשויות המדינה בכלל ומשטרת ישראל בפרט הולך ונשחק,  

כחוק,   לנהוג  כפולה  חובה  אלה  בנסיבות  הדמוקרטיים.  החיים  במרקם  מפגיעה  החששות  ומתרבים 

יבורי במוסדות השלטון,  ברגישות, בשקיפות ותוך כבוד לפרטיותם של האזרחים. באופן זה האמון הצ

 . חיוני מאין כמותו דווקא כעת, יגברשהוא 

 

 בכבוד רב,  

 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית 

 פרטיות ישראל )ע"ר(         

 העתקים: 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים 

 , משרד המשפטים )פלילי (עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 ד"ר שלומית וגמן, עו"ד, מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים 
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