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לכבוד
ד עו״ד ־ אלע ן ש מ מ״ ה יוע ח ל צ  ה

ת עו צ מ א e מייל- ב l a d (5 )m a n -b a ra k .c o m

מידע ור0למ החלטה על הודעה הנדון:

ך ת ש ק ת ב בל ק ע ל ד ק לפי מי ש חו פ ע חו ד מי ם ה 2 מיו 3 / 1 2 / 1 8

2 מיום מידע לקבלת בקשתך לאור חלקי מידע ור0למ הוחלט כי להודיעך הריני 3 /1 2 /2 0 1 8, 

 הטכניון של המנחה שהיא ישראל במשטרת ארצי מטה האבטחה חטיבת להנחיית בהתאם וזאת

.1998 - התשנ״ח ציבוריים בגופים הביטחון הטדרת חוק מתוקף

 למטור באפשרותנו אין 1998 - התשנ״ח המידע חופש לחוק (1)א()9 לסעיף בהתאם .1

 אשר אבטחה, במצלמות מדובר שכן הצבתן, מקום ו/או המצלמות רשימת בגין מידע

אדם. ח״ סיכון ולמניעת הציבור ביטחון שמירת מטרתן

הרינו זה בהקשר הסרתן, ו/או מצלמות הצבת מועדי לגבי להתייחס בבקשתך נדרשנו .2

תקינות אי ו/או סביר בלאי בשל והוחלפו הוסרו אשר מצלמות ישנן לעת מעת כי להשיבך

 להסרה הביאו בקמפוס משמעותיים בינוי פרו״קטי גם כי נציין בנוסף המצלמה.

ה במקום מצלמה תוצב ביטחון מטעמי כי ייתכן אבטחה. מצלמות של זמנית/קבועה  או ז

 מספר את יחשפו ומצלמה מצלמה כל של פרטני הצבה מועד לצורך. בהתאם אחר

ה. מידע למסור ניתן לא כן ועל מיקומם ואת המצלמות ז

 על הגנה הנימוק עבודה. בשיטת ומדובר היות הצילום תדירות את לחשוף ניתן לא .3

לחוק. (1)א()9 סעיף לפי ביטחון

אבטחה. ולצורכי הביטחון שמירת הינו המצלמות הצבת ״עוד כאמור, .4
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אודיו. בהקלטות שימוש כל אין אבטחה, הינה המצלמות ותכלית היות לקול-אודיו, בנוגע .5

 לא כן ועל שיטה לחשוף כדי בו יש זו לשאלה המענה הקלטות, שמירת לזמן בהתייחט .6

(.1)א()9 עיף0 לפי ביטחון על הגנה של מהנימוק למוטרו נוכל

 אודותיו פרטים המצולם. החומר מועבר אליו ביטחון במוקד מדובר הבקרה. מרכז מוקד .7

לחוק. (1)א()9 עיף0 לאור אותם לחשוף נוכל לא כן ועל פעולה 0ודפו שיטות יחשפו

ת נוהל אבטחה: מצלמות של והפעלה להתקנה נוהל קבע הטכניון .8  אבטחה מצלמו

לפיו. ופועל (07-0305) בטכניון ומעקב

 זהבה)לניאדר
בטכניון המידע הנפש חוק על הממונה

ומנכ״ל לנשיא משנה :העתק
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