
הכנסת  קצין

בו             והשימוש הכנסת למשכן להקלטה או לצילום המשמש מכשיר של הכנסה בדבר  כללים
המשכן  בתחומי

 - "   ' ד  התשע באב ב 29.7.2014מיום

סעיף     לפי סמכותי –11בתוקף "  ,( א     (  התשל כניסה היתרי ורחבתו הכנסת משכן כללים,   1971לתקנות קובע  אני

אלה:

1

.

  ,  -   ,     , לבדיקה    בכפוף מותרת הכנסת למשכן מצלמות הכוללים טלפונים לרבות הקלטה ומכשירי מצלמות  הכנסת

. למשכן      המוכנסים חפצים לגבי כמקובל ביטחונית

2

.

  .        , המשמר      אנשי והסדרנים הכנסת משמר אנשי להוראות להישמע יש הכנסת במשכן צילום של מקרה  בכל

. הבית              לבאי מטרד או במשכן ולסדר לביטחון הפרעה משום בצילום אין כי יבטיחו והסדרנים

3

.

  , ביציעים  לרבות הכנסת ,במליאת      ,      - סטילס  צילומי לצלם מותר וכן מותרים הנואם של וההקלטה  הצילום

פלאש הכול  .ללא ביציע,             או המליאה באולם ולסדר הכנסת לעבודת הפרעה בכך שאין בלבד והכול

4

.

הכנסת   - בוועדות

 / הוועדה.               ת מנהל הנחיות לפי הוועדה בחדר לכך שיוגדר ממקום רק מותר הצילום ועדה ישיבת במהלך  א

        , הנוכחים,       על לאסור רשאי הוועדה ראש יושב ואולם הוועדה לעבודת הפרעה בכך שאין ובלבד  והסדרנים

. בישיבה         למשתתפים מפריע הדבר אם להקליט או לצלם בישיבה

 . סיומה.             לאחר או הישיבה תחילת לפני ועדה בחדר להקליט או לצלם אין ב

 .    , אסורים.      וההקלטה הצילום לתקשורת פתוחות שאינן ועדה בישיבות ג

5

.

הכנסת       עובדי ושל הכנסת חברי של ,  בחדריהם אלא -     להקליט או לצלם מראש אין הכנסת   באישור חבר  של

.   , העניין    לפי הכנסת עובד של או

הכנסת 6 ,        במסדרונות     - ידי  על צילום כעמדות מראש שהוגדרו מקומות למעט אסורים וההקלטה הצילום  ככלל



. הכנסת    ודובר הכנסת קצין

7

.

מוחלט     באופן אסורים וההקלטה ,   הצילום   ,   - ובמקומות  השירותים בחדרי הכושר בחדר השונים  במזנונים

. הבית             לבאי הפרעה משום בהם בהקלטה או בצילום יש כי יקבע הכנסת שקצין

8

.

הכנסת     שמארגנת בסיורים .למשתתפים להנחיותיו-        ובהתאם הסיור מדריך באישור לצלם מותר

9

.

             , הכנסת    למשכן להקלטה או לצילום המשמש מכשיר של הכנסה לאסור רשאי הכנסת קצין לעיל האמור אף  על

. הכנסת          במשכן והסדר הביטחון שמירת של מטעמים בו השימוש ואת


