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תזכיר חוק

שם החוק המוצע.1

2021התשפ"א-מיוחדות),צילום)(מערכותמס'חדש](תיקון[נוסחהמשטרהפקודת

על הדין הקייםמטרת החוק המוצע, הצורך בו, עיקרי הוראותיו והשפעתו.2

למשטרהבסיועגםמתקדמיםואלקטרונייםדיגיטלייםבכליםשימושמאפשרותטכנולוגיותהתפתחויות
שימושנעשהרבותשניםמזהובטחונו.הציבורשלוםעלושמירהעבירותמניעתבפשיעה,למאבק

פיענוחלשםישראלמשטרתידיעלגםכמוואבטחהפיקוחלשםשוניםגורמיםידיעלרגילותבמצלמות
גםיעילשימושמאפשריםהטכנולוגייםהפיתוחיםהאחרונותבשניםהחוק.עלועבירהפשיעהמקרי

המתקבלמידעועיבודגיבושהמצולם,החומרשלניתוחהמאפשרותמיוחדותצילוםבמערכות
מהמערכות בזמן אמת תוך סנכרונו עם מאגרי מידע קיימים.

זיהויטכנולוגייתעלהמבוססתהנץ","עיןמתקדמתצילוםבמערכתשימושהמשטרהעושהכיוםכבר
LPR(רישוילוחית – License Plate Recognition,(הציבורשלוםעלוהשמירההאכיפהשיפורלשם

משטרתבידימיוחדותצילוםמערכותשלושימושהפעלההצבה,להסדירהיאזהחוקמטרתובטחונו.
ישראל.

ישראללמשטרתלאפשרנועדההפעלתהשכןבסמכותנעשהמיוחדות,צילוםבמערכותשימושככלל,
[נוסחהמשטרהלפקודת5ו-3סעיפיםמכוחעליההמוטליםוהמשימותהתפקידיםליבתאתלבצע

בתפיסתובגילוין,עבירותב"...מניעתלעסוקהיינוהמשטרה"),"פקודת(להלן:19711תשל"א-חדש],
הנפשובטחוןהציבוריהסדרובקיוםאסירים,שלהבטוחהבשמירתםלדין,ובתביעתםעבריינים
הדיןסדרחוקהוראותמכוחפליליותעבירותלחקורישראלמשטרתעלהמוטלתומהחובהוהרכוש"
הפרטיות,הגנתלחוק19בסעיףלאמורלבובשים19822תשמ"ב-משולב],[נוסחהפלילי

צילוםבמערכותלשימושהנלוויםוהמורכביםהרביםההיבטיםלאורזאת,עם.19813התשמ"א-
ראשיתבחקיקהלהסדירבמטרהזהתיקוןגובשהפרטיות,הגנתשללסוגיותנוגעיםואשרמיוחדות
התכליותהמערכות,להצבתהתנאיםוביניהםכאמור,מערכותלהפעלתהנוגעיםמרכזייםהיבטים
במטרהוכיוצ"בוהפעלתןהצבתןבדברהחלטהלקבלהמוסמכיםהגורמיםכאמור,במערכותלשימוש
החוקנועדבנוסףומידתית.סבירהמוגבלת,הניתן,ככלמצומצמתתהיהבפרטיותהפגיעהכילהבטיח

להסדירוכןמיוחדותצילוםבמערכותשנאסףבמידעשימוששלוהאופניםהעילותאתלהסדירהמוצע
נוספים, כפי שיוגדרו בחוק.את העילות והאופנים של העברת מידע כאמור לגופים ציבוריים

במערכותהשימושאתלהסדירנועדאשרהמשטרהלפקודתתיקוןהואזהבתזכירהמוצעההסדר
ומכאןפעולתהולאופןסמכויותיהתפקידיה,למטרותיה,בהתאםישראל,משטרתידיעלמיוחדותצילום
אוביטחונייםציבוריים,גופיםידיעלמיוחדותצילוםבמערכותשימושעללהשליךכדיזהבהסדרשאין

128עמ'11.3.1981 מיום1011מס'תשמ"אס"ח3
43עמ'1.3.1982 מיום1043מס'תשמ"בס"ח2
.390עמ'11.3.1971 מיום17מס'תשל"אחדש][נוסחישראלמדינתדיני1



אחרים, הפועלים מכח סמכויותיהם על פי כל דין.

השפעת החוק המוצע על קבוצות אוכלוסייה מסוימות.3

אין

אחריםמשרדיםהיוזם,המשרדשלהמנהליהתקןועלהתקציבעלהמוצעהחוקתזכירהשפעת.4
ורשויות אחרות.

אין

להלן נוסח תזכיר החוק המוצע ודברי הסבר.5



תזכיר חוק מטעם המשרד לביטחון הפנים:

2021התשפ"א-מיוחדות),צילום)(מערכותמס'(תיקוןחדש][נוסחהמשטרהפקודתלתיקוןחוקתזכיר

מיוחדותצילוםמערכות:1שניפרק

אחריהפקודה)(להלן-4, 1971התשל"א–חדש],[נוסחהמשטרהבפקודת.11שניפרקהוספת

יבוא:10סעיף

בפרק זה -א.10"הגדרות

המשטרההמשפטים,במשרדשוטריםלחקירתהמחלקההתביעה,רשויות-ציבורי""גוף
ההגנהצבאשלהמודיעיןמערךלישראל,הגנהבצבאפניםלחקירותהיחידההצבאית,
סעיףמכחהפועלתהיחידהעדים,עללהגנההרשותהכללי,הביטחוןשירותלישראל,

בשירותהיחידה2006,5תשס"ו-מין,עבירותביצועמפניהציבורעללהגנהלחוק11
לשם19716תשל"ב-הסוהר,בתילפקודתב95סעיףלפיהוסמכושסוהריההסוהרבתי

בצוהמשפטיםשרשקבעאחרציבוריגוףוכלמשפחותיהםובניסוהריםאבטחת
באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

או19697תשכ"ט-המקרקעין,לחוק1בסעיףכהגדרתולמקרקעיןמצלמהחיבור–"הצבה"

לאמצעי נייד;

"הפעלה" – צילום באמצעות מערכת הצילום המיוחדת;

בהן כל התנאים הבאים:"מערכת צילום מיוחדת" מצלמה אחת או יותר, שמתקיימים

מעבד ממוחשב, המאפשר אגירה ועיבוד של נתונים או תמונה;)1(

אמתבזמןחפץאואדםערכיחדבאופןלזהותשמאפשרתעיבודיכולתבעלתהמערכת)2(
ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם.

"מצלמה" – מתקן אופטי לתיעוד חזותי באמצעות צילום;

לתקופהמסויםבמקוםהמוצבתמיוחדת,צילוםממערכתחלקשהיאמצלמה–נייחת""מצלמה
העולה על שלושה חודשים ואינה ניידת;

זמןלפרקארעיתשהצבתהמיוחדתצילוםממערכתחלקשהיאמצלמה-נפרשת""מצלמה
חודשים;3עליעלהשלא

במרחבשנעגוףעלהמוצבתמיוחדתצילוםממערכתחלקשהיאמצלמה–ניידת""מצלמה
והפעלתה מתבצעת תוך כדי תנועה;

מצלמותהפעלתמתווהקביעתוכןוהפעלתןנייחותמצלמותהצבתלעניין-מוסמך""קצין
ניידות– קצין בדרגת תת ניצב;

לעניין הצבת  מצלמות נפרשות והפעלתן – קצין בדרגת ניצב-משנה;

ייחודיותיכולותבאמצעותאובייקטוזיהויתמונהבדיקתאועיבודומידע,אחזור–"שימוש"
בזמן אמת או בדיעבד.המאפיינות מערכת צילום מיוחדת המנויה בתוספת הרביעית

.259עמ',575מס'התשכ"טס"ח7
.459עמ'20.10.1971מיום,21חדשנוסחישראל,מדינתדיני6
.234עמ'3.1.2006 מיום2050מס'תשס"וס"ח5
.1141עמ'התשע"ז,ס"ח;390עמ',17חדשנוסחישראל,מדינתדיני4



הרשאה לסוגי מערכות
צילום מיוחדות

בתוספתהמנויהמיוחדתצילוםבמערכתולהשתמשלהפעיללהציב,רשאיתישראלמשטרתב.10
השר,יב;10בסעיףכאמורתקנותשנקבעוובלבדזהפרקלהוראותבהתאםהרביעית

בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לתקן את התוספת הרביעית.

.פרטים בתוספת הרביעית אינם טעונים פרסום ברשומות

התכליותלצורךרקתהאניידת,אונפרשתנייחת,מיוחדת,צילוםמערכתשלוהפעלההצבהג.10תכליות להצבה והפעלה
המפורטות להלן:

שלוםאתאדם,שלבטחונואושלומואתלסכןשעלולותעבירותשלסיכולאומניעה)1(
הציבור או את בטחון המדינה;

מסוג פשע ומבצעיהן;חקירת דפוסי פשיעה בעבירות מסוג פשע, וכן גילוי עבירות)2(

לפגיעהממשיחששיששבומצבהרכוש,אוהנפשבביטחוןחמורהפגיעהמניעת)3(
כאמור;

איתור אדם נעדר או שיש חשש לשלומו;)4(

אכיפת איסורי כניסה וצווי הרחקה ממקומות ציבוריים;)5(

תעשהניידת,אונפרשתנייחת,בתוספת,המנויהמיוחדתצילוםמערכתשלוהפעלההצבהד.10תנאים להצבה והפעלה
באופן הבא:

רשותולאבלבדהציבוריהמרחבשיצולםכךותופעלתכווןתוצב,מיוחדתצילוםמערכת)1(
ככלהאמוריחולניידתמצלמהשהיאמיוחדתצילוםלמערכתביחסואולםהיחיד.
הניתן;

לפגוע,כדיבושאיןבאופןיעשוזה,פרקלפימיוחדתצילוםמערכתשלוהפעלההצבה)2(
במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדם;

עלמוסמךקציןבאישורתעשהנפרשותומצלמותנייחותמצלמותשלוהפעלההצבה)3(
נייחותמצלמותשלוהפעלהבהצבההצורךעולהממנהעובדתיתתשתיתבסיס

בהצבתןלצורךביחסשניםשלושמידיתבחןוהפעלתןנייחותמצלמותהצבתונפרשות.
ובהפעלתן וביחס לעמידתן בהוראות סעיף  זה;

ידועלותבחןמוסמךקציןידיעלתאושרניידותמצלמותשלהפעלהמתווהקביעת)4(
(ב)(א),קטניםסעיפיםהוראותיחולוההפעלהמתווהעלשנים.לשלושאחתלפחות
);2ו-(ה)(

בדרךיוצבוזהסעיףלפישיוצבוונפרשותנייחותמיוחדותצילוםמערכות)1((ה)
הצבתמצדיקותהענייןנסיבותכיהמוסמךהקציןקבעאםאלאלעין,גלויהשתהיה

המצלמות בדרך שאינה גלויה לעין;

הצבתעלהציבוראתליידעלאפשרותבאשרדעתוייתןהמוסמךהקצין)2(
בסעיףהאמורותבתכליותלפגועכדיבכךשאיןככלמתאיםשילוטבאמצעותמצלמות

ג.10

חיסיון מידע שנאגר
ממערכות צילום מיוחדות

לפיאלאשימושבוייעשהולאיימסרלאחסוי,יהיהמיוחדתצילוםממערכתשנאגרמידעה.10
הוראות פרק זה.

המנויהמיוחדתצילוםממערכתשנאגרבמידעשימושלעשותרשאיתתהאישראלמשטרתו.10תנאים לשימוש
בתוספת הרביעית ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים:

משטרתנהליפיעלאלאמיוחדתצילוםממערכתשנאגרבמידעשימושיעשהלא)1(
להלן:המפורטותהמטרותולשםג10בסעיףהמפורטותהתכליותלשםישראל



הצלת חיי אדם או הגנה עליהם;)1(

גילוי עבירות עוון ופשע, חקירתן או מניעתן;)2(

גילוי עבריינים והעמדתם לדין;)3(

חילוט רכוש על פי דין;)4(

אכיפת איסורי כניסה וצווי הרחקה ממקומות ציבוריים.)5(

מיוחדתצילוםממערכתשנאגרבמידעשימושלעשותרשאיתתהאישראלמשטרת)2(
שהמידעובלבדזולפקודה5ו-3בסעיפיםהאמוריםלתפקידיםבקשרמחקרלצורך

בידייאושרכאמורמחקרמזהים;פרטיםכוללאינוהמחקרלצורךהמועברמהמאגר
לעניין זה.קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה שהמפקח הכללי הסמיכו

מפניהגנהשתבטיחבדרךתעשהמיוחדתצילוםממערכתשנאגרהמידעשמירת)3(
רשות כדין.שימוש לא מורשה במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא

מטרותשללשמןהנדרשתלתקופהאךישמרמיוחדתצילוםממערכתשנאגרמידע)4(
מערכותלסוגג,10בסעיףהמנויותלתכליותהנוגעלמידעלבבשיםהמצלמות,הצבת

ולמיקומן.המצלמותהצבתלאופןהרביעית,בתוספתשנקבעוכפיהמיוחדותהצילום
זה תיקבע בתקנות.תקופת שמירת המידע שנאגר ממערכת צילום מיוחדת לפי פרק

כדיבושאיןבאופןיעשהזה,פרקלפימיוחדתצילוםממערכתשנאגרבמידעשימוש)5(
לפגוע, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדם.

שימוש במידע ממערכות
צילום שאינן מערכות

צילום מיוחדות

במערכותשמקורובמידעזהבפרקכהגדרתושימושדין,כללפיהמשטרהמסמכותלגרועמבליז.10
ו.10ו-ג10בסעיפיםהקבועותהתכליותלשםיעשהמיוחדותצילוםמערכותשאינןצילום

התנאיםבהתקייםדרישתולפיציבורילגוףמידעלמסוררשאיתישראלמשטרת)1(ח.10מסירת מידע לגוף ציבורי
הבאים:

לצורך מילוי תפקידו;)1(

המדינה;ביטחוןעלהגנהשללמטרהאוג10בסעיףהמנויותלמטרותלשימושו)2(

דרושההמידעמסירתאםציבורילגוףמידעלמסורישראלמשטרתרשאיתכן)2(
ו(א).10בסעיףהמפורטותהמטרותלצורךלמשטרה

לגוףיימסרלאמכוחו;.והתקנותזהפרקהוראותיחולוזהסעיףלפישהועברמידעעל)3(
פנימיים לעניין השימוש במידע .ציבורי מידע כאמור אלא אם כן נקבעו הנחיות או נהלים

שמירת דינים לעניין
חומר חקירה וראיות

בהליך פלילי

ופקודותישראלמשטרתפקודותלרבותדיןכללפימהוראותלגרועכדיזהפרקבהוראותאיןט.10
כמשמעותוחקירהבחומראחר,שימושכלאולעיוןהעמדהשמירה,החזקה,לענייןהצבא,

המוגשות,בראיותאו1982,8התשמ"ב-משולב],[נוסחהפליליהדיןסדרלחוק74בסעיף

במסגרת ההליך הפלילי, לבית משפט או לבית דין צבאי.

סייג לתחולה על עיבוד
סטטיסטי או מצטבר

צילוםממערכותשנאגרממידעומצטברסטטיסטימידעהפקתעליחולולאזהפרקהוראותי.10
מיוחדות.

.1140עמ',2571מס'התשע"וס"ח8



סייג לתחולה על שימוש
לצורך תיעוד עבירות או

לצורך חקירה

אוצילוםבמערכותשימושלעשותדיןכללפיהמשטרהבסמכותלפגועכדיזהבפרקבאמוראיןיא.10
המיוחדותביכולותשימושתוךשלאשנאגרבמידעאומיוחדותצילוםמערכותשאינןבמצלמות

לצורךמיוחדותצילוםבמערכותלהשתמשאולהפעיללהציב,אוהמיוחדותהצילוםמערכותשל
אחד מאלה:

בדרך;תיעוד של ביצוע עבירות בלבד ללא תיעוד של כלל העוברים)1(
חקירה;)2(
המשטרהבידיהמוחזקאובשימושהמצוילמתקןבכניסהשימושאוהפעלההצבה,)3(

להחלטהובהתאםג(ג)10אוג(א)10בסעיפיםהאמורותהתכליותולשםאבטחתולצורךוזאת
הוראותבנוהליקבעוזהסעיףלענייןמוסמך.קציןידיעלשהתקבלה

מפורטות בדבר השימוש במידע לפי סעיף זה.

שלהסביבהוהגנתהפניםועדתובאישורהמשפטיםשרבהסכמתהפנים,לביטחוןהשריב.10ביצוע ותקנות
שוניםלסוגיםשונותהוראותלקבועהואורשאיאלה,בענייניםהוראותבתקנותיקבעהכנסת,

לענייןתקנותואולםהציבורי;לאינטרסבפרטיותהפגיעהביןהנדרשלאיזוןבהתאםמערכותשל
שר הביטחון:תנאי גישה והעברת מידע לצבא ההגנה לישראל יקבעו גם בהסכמת

ביןהבחנהלרבותהמיוחדות,הצילוםמערכותלהצבתמקוםלקביעתמידהאמות)1(
מערכות ניידות לנייחות;

שמירת המידע ואבטחתו;)2(

כללים ותקופות לשמירה ולמחיקה של המידע שנשמר;)3(

תנאי גישה למידע או העברתו;)4(

ד(ה);10בסעיףלאמורבכפוףהמצלמות,הצבתבדברהציבוריידוע)5(

אחרי התוספת השלישית לפקודה יבוא:.2הוספת תוספת רביעית

"תוספת רביעית

)1שני(פרק

LPRמערכת)1( – License Plate Recognition

מצלמות זיהוי פנים)2(

לעשותהמשטרהתמשיך,LPRמערכתלענייןלפקודהיב10בסעיףכאמורתקנותלקביעתעד.3הוראת מעבר
מצלמותהתקנות.לקביעתעוברכאמורבמערכתשימושנעשהבובאופןLPRבמערכתשימוש
מצלמותשלולהפעלהלהצבהבתנאיםועומדותלתוקףהחוקשללכניסתועוברשפעלו

חוק זה.הקבועים בפרק זה, יראו אותן כאילו הוצבו והופעלו מתוקף

דברי הסבר

כללי
משטרתידיעלהציבוריבמרחבמיוחדותצילוםמערכותשלושימושהצבהשלמסוימיםהיבטיםלהסדירהיאזהחוקמטרת

ישראל.

התפקידיםליבתאתלבצעישראללמשטרתלאפשרנועדההפעלתהשכןבסמכותנעשהמיוחדות,צילוםבמערכותשימוש



היינוהמשטרה"),"פקודת(להלן:1971תשל"א-חדש],[נוסחהמשטרהלפקודת5ו-3סעיפיםמכוחעליההמוטליםוהמשימות

הציבוריהסדרובקיוםאסירים,שלהבטוחהבשמירתםלדין,ובתביעתםעברייניםבתפיסתובגילוין,עבירותב"...מניעתלעסוק

[נוסחהפליליהדיןסדרחוקהוראותמכוחפליליותעבירותלחקורישראלמשטרתעלהמוטלתומהחובהוהרכוש"הנפשובטחון

לשימושהנלוויםוהמורכביםהרביםההיבטיםלאורהפרטיות.הגנתלחוק19סעיףלהוראותלבובשים1982תשמ"ב-משולב],

מערכותשלוההפעלהההצבה,תכליותבדברהסדריםבחקיקהלקבועמוצעבהן,שנאגרהמידעוהיקףמיוחדותצילוםבמערכות

אלה וכן השימוש בתוצריהן.

גילוין,עבירות,במניעתהציבוריהאינטרסלביןהפרטיותעלההגנהביןראויאיזוןמשקפיםהחוקבתזכירהמוצעיםההסדרים

הנפש והרכוש.איתור מבצעיהן והבאתם לדין, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון

המותאמיםהפרטנייםההסדריםכאשרמיוחדות,מצלמותשלשוניםבסוגיםלשימושכלליתמסגרתלהסדירנועדהמוצעהתיקון

למאפייניםלבבשיםהשוניםהמצלמותלסוגיהחוקיתההסדרהאתלהתאיםמנתעלזאת,בתקנות,ייקבעומצלמותסוגלכל

השונים של המערכות השונות.

הגדרות–א10סעיף
בצועליהםיכריזהמשפטיםששראחריםגופיםוכןזה,בסעיףהנמניםהגופיםרשימתכימוצע-ציבורי""גוףהגדרת

ח.10סעיףלפימידעקבלתלצורךציבורי"כ"גוףיוגדרוככאלו,הכנסתשלהסביבהוהגנתהפניםועדתבאישור

המאפשרים,ייחודיםטכנולוגייםמאפייניםלהןלמערכותההסדראתלייחדמוצע–מיוחדת"צילום"מערכתהגדרת

אדםאחרלבלושאולהתחקותניתןשבאמצעותםחפץשלאואדםשלאמתבזמןערכיחדזיהויאוטומטי,עיבודבאמצעות

באופן החורג מצפייה בתיעוד רגיל.

מצלמהביןהבחנהתוךמיוחדת,צילוםממערכתחלקשהןמצלמותשלהשונותההצבהמדרכיהנגזרותהגדרותלייחדמוצע

3עדשלזמןלפרקארעיבאופןהמוצבת–נפרשתמצלמהחודשים,3עלהעולהזמןלפרקקבועבמיקוםהמוצבתנייחת

רכב.חודשים ומצלמה ניידת – המוצבת על גוף שנע במרחב, כדוג'

צילוםממערכתחלקשהןנייחות,מצלמותשלהצבתןלאשרמוסמךשיהיההגורםכילקבועמוצע–מוסמך""קציןהגדרת

בדרגתמשטרהקציןיהיהמיוחדת,צילוםממערכתחלקשהןניידותמצלמותשלההפעלהמתווהאתלאשרוכןמיוחדת

ארעית,כאמורשהצבתןמיוחדת,צילוםממערכתחלקשהןנפרסותמצלמותשלהצבתןלאשרשיוסמךהגורםתת-ניצב.

משנה.ניצבבדרגתמשטרהקציןיהיהחודשים,3עליעלהשלאזמןלפרק

הסדרהדורשואינומיוחדתברגישותמאופייןשאינוצילוםבתוצרירגילשימושביןלהבחיןמנתעל–"שימוש"הגדרת

עיבודאוכאחזור"שימוש"להגדירמוצעמיוחדות,צילוםמערכותהמייחדותהיכולותאתהכוללשימושלביןבחוק,מיוחדת

המפורטתמיוחדתצילוםמערכתהמאפיינותייחודיותיכולותבאמצעותנעשיםכשאלהאובייקט,וזיהויתמונהובדיקתמידע

לגרועכדיהמותרים,לשימושיםביחסזהתיקוןבהוראותאוכאמורשימושבהגדרתאיןכייובהרלפקודה.הרביעיתבתוספת

אמצעיונטילתבגוףחיפוש–אכיפה(סמכויותהפליליהדיןסדרחוקהוראותזהובכללדין,כלפיעלהמשטרהמסמכויות

זיהוי).

בתוספתשנקבעומיוחדותצילוםמערכותרקולהפעיללהציברשאיתתהיהישראלמשטרתכילקבועמוצע–ב10סעיף

ובכפוףבחוקהקבועיםההסדריםלפיהמשפטים,שרעםבהתייעצותהפניםלביטחוןהשרשקבעכפילפקודה,הרביעית

חסיוןעללשמורמנתעלברשומות,פרסוםטעוניםאינםהרביעיתבתוספתפרטיםיב.10בסעיףכאמורתקנותלקביעת

האמצעים והמערכות.

במצלמותשימושלעשותאחריםגורמיםשלסמכותםבעודישראל,משטרתעלהחלהסדרהינוהמבוקשההסדרכייובהר

לדין החל עליהם.מיוחדות ואופן השימוש על ידי גורמים אלו תבחן בהתאם

משקליינתןכילהבטיחמנתועלמיוחדות,צילוםבמערכותהשימושבעצםהגלומהבפרטיותהפגיעהנוכח–ג10סעיף



עבירותבמניעתתפקידיהאתלבצעהמשטרהשליכולותיהבשיפורהציבוריהאינטרסמולאללפרטיותהזכותעללשמירה

שלשמןהתכליותאתמצומצםבאופןלהגדירמוצעוהרכוש,הנפשבטחוןעלובשמירהלדיןוהבאתםעברייניםאיתורוגילוין,

לתכליותרקותופעלתוצבמיוחדתצילוםמערכתכיולקבועמיוחדותצילוםמערכותולהפעיללהציבהמשטרהרשאית

לשםהמדינה;בטחוןאתאוהציבורשלוםאתאדם,שלבטחונואושלומואתלסכןשעלולותעבירותמניעתלשםשלהלן:

הרכושאוהנפשבביטחוןחמורהפגיעהלמנועמבצעיהן;וגילויפשעמסוגעבירותגילויפשע;עבירותפשיעהדפוסיחקירת

וצוויכניסהאיסוריאכיפתלצורךוכןלשלומוחשששישאדםלאיתוראונעדרלאיתורכאמור;לפגיעהממשיחששישכאשר

הרחקה ממקומות ציבוריים.

משטרתלתפקידיבהתאםמיוחדות,צילוםמערכותשלולהפעלהלהצבההתנאיםאתלקבועמוצעזהבסעיף–ד10סעיף

ככללכילקבועמוצעובטחונו.הציבורשלוםעלהשמירהלביןבפרטיותאפשריתפגיעהשביןהראוילאיזוןלבובשיםישראל

מיקומןמטבען,אשרניידות,שבמצלמותסייגתוךפרטישטחולאציבורימרחברקשיצולםבאופןתעשהמצלמותהצבת

הנוגעההחלטותבקבלתשלבלכלבפרטיותהפגיעהצמצוםשלהשיקולאתלהביאבמטרההניתן.ככלהאמוריחולמשתנה

יפגעשלאבאופןתעשהמיוחדתצילוםמערכתשלוההפעלהההצבהכילקבועמוצעהמצלמותשלולהפעלהלהצבה

לקבועמוצעזולתכליתעודהמצלמה.ומופעלתמוצבתלשמההתכליתהשגתלשםהנדרשעלהעולהבמידהאדםבפרטיות

ממנהעובדתיתלתשתיתבהתאםונפרשותנייחותמצלמותהצבתלאשריידרשלחוקא10בסעיףכהגדרתומוסמךקציןכי

יששעדייןלוודאבמטרהשניםשלושמדיייבחןכאמוראישורג.10בסעיףהקבועותהתכליותמימושלשםצורךעולה

אתמראשלצפותניתןולאקבועבמקוםמוצבותשאינןמאחרניידות,למצלמותבאשרולהפעלתן.המצלמותלהצבתהצדקה

קציןידיעלשיאושרג,10בסעיףהמפורטותלתכליותלבבשיםלהפעלתן,מתווהייקבעכילקבועמוצעישהו,בהןהמקומות

עלהעולהבמידהבפרטיותיפגעשלאבאופןהיאאףתיעשהההפעלהמתווהקביעתשנים.לשלושאחתלפחותמוסמך

הנדרש.

מצדיקותהנסיבותכימוסמךקציןקבעאםאלאלעין,הגלויבאופןיוצבוונפרשותנייחותמיוחדותצילוםמערכותככלל,

מצלמותהצבתעלהציבוראתליידעהאפשרותלגבידעתוייתןמוסמךקציןבנוסף,לעין.גלויהשאינהבדרךהצבתן

מחייבאינוהנדרשהיידועמקום,מכלהמצלמות.הצבתבמטרותלפגועכדיבכךיהיהשלאובתנאימתאיםשילוטבאמצעות

את פירוט סוג המצלמה ואת זהות הגורם המצלם.

מסירתוואתבוהשימושאתולהתירמיוחדותצילוםמערכותבאמצעותהנאגרהמידעעלחיסיוןלקבועמוצע–ה10סעיף

רק בהתאם לתנאים ולהוראות הקבועים בפרק זה.

במידהבפרטיותלפגועשלאלעקרוןמיוחדותממצלמותשנאסףבמידעהשימושאופןאתגםלהכפיףמוצע–ו10סעיף

כמפורטמיוחדותצילוםממערכותשנאסףבמידעהשימושאופןאתלהסדירמציעזהסעיףפירוט,ביתרהנדרש.עלהעולה

הצלהבסעיף:המנויותהמטרותולשםג10בסעיףהקבועותהתכליותלשםיעשהבמידעהשימושכילקבועמוצעלהלן:

ואכיפתדיןפיעלרכושחילוטלדין;והעמדתםעברייניםגילוימניעתן;אוחקירתןופשע,עווןעבירותגילויאדם;חייעלוהגנה

אףעלבמידע.השימושלענייןנהליםלקבועהמשטרהאתלחייבמוצעכןציבוריים.ממקומותהרחקהוצוויכניסהאיסורי

ידהעלשנאספובראיותבשימושהמשטרהאתלהגבילמקוםשאיןהוחלטהמקוריותההצבהמעילותרחבבשימוששמדובר

חקיקה אחרים, אף ביחס למידע שהוא רגיש יותר.מכוח סמכות על פי דין, בדומה למצב החוקי הקיים בדברי

5ו-3בסעיפיםהמנוייםהמשטרהלתפקידיבקשרמחקרלצורךבמידעשימושלעשותלמשטרהלאפשרמוצעלאמור,מעבר

ומעלהמשנהניצבבדרגתמשטרהקציןידיעלאושרושהואמזוהיםפרטיםכוללאינושהמידעובתנאיהמשטרהלפקודת

שהוסמך לכך על ידי מפכ"ל המשטרה.

חשיפתושיבושו,במידע,מורשהלאשימושמפניהגנהשתבטיחבדרךתיעשההיאכילקבועמוצעהמידעלשמירתבאשר

אשרהמידע,שמירתתקופותכילקבועמוצעהפרטיותהגנתבדיניכללייםלעקרונותבהתאםכדין.רשותבלאהעתקתואו



המידעהאםא.הבאים:לשיקוליםלבובשיםהוצבוהןלשמןהמטרותלהשגתהנדרשהזמןלפרקרקיוגבלובתקנות,ייקבעו

המיוחדתהצילוםמערכתסוגב.באקראי.שנקלטודרךבעוברישמדובראונעדרלאיתוראועבירהלביצועקשורהמצולם

רכבים,שלרישוילוחיותהמזההצילוםבמערכתמדוברהאם-הרביעיתבתוספתוהמנוייםלשימוששאושרולסוגיםבהתאם

עשויהמצלמותשלמיקומןד.ניידות.אונפרשותנייחות,ממצלמותבמידעמדוברהאםג.וכו'.אדםבנישלביומטריזיהוי

יותרקצרזמןלפרקהמידעיישמריותרגדולהבפרטיותהפגיעהבהםבמקומותלמשל,כך–השמירהמשךעללהשפיע

גבול, ניתן יהיה לשמור את המידע לפרקי זמן ארוכים יותר.בעוד במקומות בהם אדם צפוי להידרש להזדהות, כגון במעברי

כהגדרתושימוש,בולעשותמבקשתהמשטרהאשרמיוחדותשאינןממצלמותשנאסףמידעכילקבועמוצע–ז10סעיף

הקבועותלתכליותיעשההמיוחדות,הצילוםמערכותאתהמאפיינותייחודיותביכולותשימושתוךקרי,ההגדרות,בסעיף

סדרחוקהוראותזהובכללדין,כלפיעלהמשטרהשלמסמכויותיהלגרועכדיבאמוראיןכייובהרו(א)10ו-ג10בסעיפים

זיהוי).הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי

שהוגדרוכפיציבוריים,גופיםלידימיוחדותצילוםממערכותשנאסףמידעהעברתאופןאתלהסדירמוצע–ח10סעיף

מילוילצורךהציבורי,הגוףשלדרישתופיעלא.מצבים:בשניהציבורילגוףהמידעהעברתאתלאפשרמוצעא.10בסעיף

המידעמסירתאםב.המדינה.בטחוןעלהגנהלצורךאוג10בסעיףהמנויותהתכליתלצורךנדרששהמידעובלבדתפקידו

לגוףשיועברמידעכלעלכילקבועמוצעכןו(א).10בסעיףהמפורטותהתכליותלצורךלמשטרהדרושההציבורילגוף

לענייןפנימייםנהליםאוהנחיותיקבעמידעלקבלהמבקשציבוריגוףוכימכוחווהתקנותהפרקהוראותיחולוציבורי

השימוש במידע.

העמדהשמירה,החזקה,לענייןדיןכלמהוראותלגרועכדיזהבפרקהקבועותבהוראותאיןכילהבהירמוצע–ט10סעיף

ושנעשהמיוחדותממצלמותשנאסףמידעעלכילהדגישמנתעלנדרשתזוהבהרהחקירה.בחומראחרשימושכלאולעיון

שהוחלוהספציפייםההסדריםלרבותחקירהחומריעלהחלותהדיןהוראותיחולוקונקרטיתחקירהלצורךשימושבו

הקבועים בפרק זה.בחוקים, הוראות ונהלים שונים ולא יחולו ההסדרים המיוחדים

בפרקהקבועותהמיוחדותההוראותכילהבהירמוצעבפרטיות,הפגיעהאתמאיינתהמידעשהתממתמאחר–י10סעיף

המיוחדות.זה לא יחולו על מידע סטטיסטי ומצטבר שהופק ממערכות הצילום

לעשותא.אחרים:ממקורותלההעומדותהמשטרהבסמכויותפוגעותאינןזהפרקהוראותכילהבהירמוצע–יא10סעיף

צילוםממערכותשנאגרבמידעשימושלעשותב.מיוחדות;צילוםמערכותשאינןצילוםבמערכותאובמצלמותשימוש

צילוםבמערכותשימושאוהפעלתהצבת,ג.הצילום;מערכתשלהמיוחדותביכולותשימוששנעשהמבליוזאתמיוחדות

שלתיעודשנעשהמבליעבירותביצועתיעודלצורךמיוחדותצילוםבמערכותשימושד.ספציפית;חקירהלצורךמיוחדות

מערכותשלשימושאוהפעלההצבה,ה.העבירה;מבצעיאתרקהמצלמותמהירותמצלמותדוגמתבדרך,העובריםכלל

התכליותולשםאבטחתולצורךידהעלבשימושנמצאאוהמשטרהבידימוחזקאשרלמתקןבכניסהמיוחדותצילום

להתקיןיהיהניתןלדוגמאכךמוסמך.קציןידיעלשהתקבלהלהחלטהובהתאםג(ג)10אוג(א)10בסעיפיםהאמורות

מפורטותהוראותבנוהליקבעוזהסעיףלענייןהנכנסים.הרכביםלוחיותלזיהויLPRמערכתמשטרהתחנתלחניוןבכניסה

בדבר השימוש במידע לפי סעיף זה.

בהסכמתהפניםלביטחוןהשרידיעלייקבעוזהבפרקהקבועותההוראותיישוםלשםתקנותכילקבועמוצע–יב10סעיף

שונותהוראותלקבוערשאייהיההפניםלביטחוןהשרהכנסת.שלהסביבהוהגנתהפניםועדתובאישורהמשפטיםשר

לב לאיזון הנדרש בין הפגיעה בפרטיות לאינטרס הציבורי.בקשר לסוגים שונים של מערכות צילום מיוחדות תוך שימת



עוד מוצע לקבוע כי תקנות בעניין העברת מידע ותנאי גישה לגופים ציבוריים בצה"ל יקבעו גם בהסכמת שר הביטחון.


