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  533201819סימוכין:
 

 
   

 
 שלום רב,

 
 

 מידע על מצלמות אבטחה –העברת המידע לפונה הנדון: 
 

, נעשתה פנייה למנהל אגף ביטחון בכיר במשרדלאור בקשתכם לקבלת מידע אודות מצלמות האבטחה  .1

במשרד הבריאות, מר יורם רובינשטיין, שמסר כי הנושא נבחן ע"י חטיבת האבטחה ומשרד המשפטים 

 )ייעוץ וחקיקה חוקתי והרשות להגנת הפרטיות( ויצאו הנחיות מסודרות למתן מענה.

 משרד הבריאותהתאם להנחיות חטיבת האבטחה של בבהמשך לבקשתכם ו המשרדלהלן תגובת  .2

 לנושא:

 פירוט לגבי מצלמות: .א

:לא ניתן למסור את מיקום המצלמות עקב הגנה על הביטחון לפי סעיף מיקום המצלמות  .1

 .)להלן: חוק חופש המידע( 1998 -, תשנ"ח( לחוק חופש המידע1))א(9

ת ס: לא ניתן למסור את רשימת  המצלמות שכן מדובר בחלק מתפי רשימה של המצלמות .2

 ( לחוק חופש המידע.1))א(9בהתאם לסעיף  הביטחוןהאבטחה ועקב הגנה על 

.  לא ניתן למסור המצלמות אבטח אלפי: מדובר בכמות גדולה מאוד של מס'/ כמות המצלמות .3

ת מחשש לחשיפת תפיסת האבטחה וסדר גודל האבטחה קאת מספרם ואת הכמות המדוי

 ( לחוק חופש המידע.1)(א)9וכהגנה על הביטחון לפי סעיף 

: מועדי הצבת המצלמות יחשפו את מספר המצלמות ואת מיקומן. מועד הצבת המצלמות .4

רפואיים וזאת בהתאם לסעיף המצלמות מוחלפות מעת לעת בהתאם לצרכי המרכזים ה

 .חופש המידע ( לחוק1))א(9

: מדובר בשיטת עבודת ובחשיפה של תפישת האבטחה ועל כן לא ניתן למסור תדירות הצילום .5

 ( לחוק חופש המידע.1)א()9מידע זה בהתאם לסעיף 

: אכן מדובר במוקד צפייה ישירה זהות ומיקום המוקד/ מרכז הבקרה אליו משדרת המצלמה .6

מתקן בנפרד. מסירת פרטים אודות מיקום המוקד יגלו שיטות דפוס ולכן לא ניתן לגלותם לכל 

 ( לחוק חופש המידע.1))א(9לאור סעיף 

 : ככלל מאחר ותכלית המצלמות היא אבטחה אין הקלטות קול.אודיו –קול  .7
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( לחוק 1)א()9: מסירת מידע זה תחשוף את שיטת האבטחה בניגוד לסעיף שמירת הקלטות .8

 על כן לא ניתן למסור זאת.ו המידע  חופש

מדובר לא ניתן לקבל נתון זה מאחר ו:  2018 -2015מצלמות שהותקנו והוסרו בין השנים  .9

שכן מדובר במאות  ,( לחוק חופש המידע1)8בהתאם לסעיף  בהקצאת משאבים בלתי סבירים

יצוין כי  המרכזים הרפואיים. המשרד ומצלמות אבטחה שמותקנות/ מוחלפות בהתאם לצרכי 

 מצלמות הוסרו עקב שינוי בתפיסת האבטחה/ שדרוג מערכות.

המרכזים הרפואיים המשרד ו הנוהל הופץ לכלל נהלים לגבי התקנה, הפעלה ואבטחת מידע: .10

ובוצעו התאמות בהתאם לכל מרכז בהתאם לצרכיו. הנהלים לא הופצו על מנת שלא לחשוף 

לחוק חופש  (1))א(9על הביטחון לפי סעיף שיטת אבטחה ונהלים פנימיים וזאת מתוך הגנה 

 .המידע

 
 
 

 תודה על פנייתך.ב
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                   
 

 דנה שני, עו"ד 
 מ"מ ממונה על העמדת המידע לציבור
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