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 רפי אביטל
 יועץ מקצועי לראש המועצה

www.shomron.org.il  |  03-9066467

Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

FW: בקשת חופש מידע - מצלמות במרחבים ציבוריים 

Elad Man, Advocate & Solicitor <elad@man-barak.com> Sun, Jan 13, 2019 at 1:52 PM
To: Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

 

 

From: רפי אביטל <Rafiav@shomron.org.il>  
Sent: Sunday, January 13, 2019 1:48 PM 
To: Elad Man, Advocate & Solicitor  <elad@man-barak.com> 
Subject: RE: בקשת חופש מידע - מצלמות במרחבים ציבוריים

 

אין מצלמות שנמצאות באחריות המועצה.

ישנן מצלמות ששיכות לגופים אחרים כמו ישובים או גופים פרטיים אשר אין למועצה מידע לגביהן

 

בברכה,

 

 

Solicitor & Elad Man, Advocate :From
  [[mailto:elad@man-barak.com

Sunday, January 13, 2019 1:39 :Sent
 PM

To: רפי אביטל 
RE :Subject: בקשת חופש מידע -

מצלמות במרחבים ציבוריים

 

רפי שלום,

 

אתה כותב מרבית המצלמות – אילו מצלמות נמצאות באחריות המועצה שלכם?

 

אלעד

 

 

 

Elad Man, Advocate & Solicitor (LL.M.,B.A., M.B.A.)

Ph.D. candidate,The Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies

The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Member of the Israel Bar and the Law Society of England & Wales
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 רפי אביטל
 יועץ מקצועי לראש המועצה

www.shomron.org.il  |  03-9066467

Man-Barak – Advocates, Solicitors & Notary

in Association in England with McFaddens LLP

7 Menachem Begin St.(Gibor Sport Bldg.- 13th floor)

Ramat Gan, Israel 52681

Tel: +972-3-6114485

Fax: +972-3-6114486

E-mail: elad@man-barak.com

Website: www.man-barak.com

 

 

The information contained in this e-mail message may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you
are not the intended recipient, any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you think that you
have received this e-mail message in error, please e-mail the sender at.elad@man-barak.com 

P please don't print this e-mail unless you really need to.

 

 

 

From: רפי אביטל <Rafiav@shomron.org.il>  
Sent: Sunday, January 13, 2019 12:02 PM 
To: Elad Man, Advocate & Solicitor  <elad@man-barak.com> 
Subject: RE: בקשת חופש מידע - מצלמות במרחבים ציבוריים

 

אלעד שלום רב,

 

מאשר קבלת פנייתך.

לאחר בירור מול אגף בטחון של המועצה.

אין בידי המועצה את הנתונים המבוקשים.

חשוב לציין כי מרבית המצלמות המותקנות ברחבי המועצה שייכות לצה"ל /פיקוד העורף/ משרד הבטחון.

 

בברכה,

 

 

Solicitor & Elad Man, Advocate :From
  [[mailto:elad@man-barak.com

Sunday, December 23, 2018 :Sent
9:27 PM
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