
arm ::הינד׳

11.07.2019 
תשע״ט תמוז, ח׳

לכבוד
מן אלעד עו״ד
 הוגנת כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה - הצלחה ע״ר

 7 בגין מנחם רחוב
גן רמת

elad(5)man-barak.com לדוא״ל:

 1998 - התשנ״ה המידע חופש חוק של להוראותיו בהתאם נבחנה בקשתך כי להודיעך הרינו
:כדלקמן להשיבכם והרינו :״החוק״(, )להלן

יעקב. זכרון היישוב ברחבי פעילות מצלמות קיימות לא זה מכתב משלוח למועד נכון
 הפנים משרד הביטחון, משרד במימון חדש הפעלה חדר לאחרונה נבנה המקומית המועצה בבניין
מקומיות. רשויות של לחירום היערכות תכנית במסגרת העורף ופיקוד
 בו מתקדם, טכנולוגי מערך להתקנת מכרז המועצה ערכה ההפעלה חדר הקמת השלמת לאחר
בשלבים. ביישוב, ברחבי מצלמות יותקנו
להן. מחוברות שהיו והמצלמות הקיימות התשתיות ניתוק את חייב זה, הפעלה חדר הקמת

ציבוריים במרחבים מצלמות - למידע בקשתכם הגדוו;

רב בכבוד
דקל יסמית

 לרשות מידע העמדת על ממונה
הציבור

:העתקים
 המועצה מזכיר - ביתן דני מר
המועצה קב״ט - עטיה אלי מר
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Subject: ציבוריים במרחבים מצלמות - מידע חופש בקשת  
Importance: High

שלום, ברשות המידע חופש על לממונה

 כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה מטעם רבות, לרשויות המופנית רוחבית, מידע חופש בקשת בזאת מוגשת
 של בשמה להתחייב הריני מתאים. כח ו״פוי הצלחה של התקין הניהול אישור כתמיד מצורפים להלן. כמפורט הוגנת)ע"ר(

₪. 148 של לסך עד הטיפול בדמי לשאת הוגנת, כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה

לחיפוש: הניתן דיגיטלי בפורמט שניתן ככל הבאים, והנתונים המסמכים המידע, פרטי את לקבל נבקש

 /או1 שבאחריות ציבוריים במרחבים ו/או בשטחים ו/או מתחמים ו/או כבישים ו/או בדרכים הממוקמות המצלמות רשימת
אחרים(. ציבור ומבני ספר בתי משרדים, בנייני )למשל ציבור מתקני 1ו/א במבני לרבות הרשות בשליטת

 הצילום, !תדירות המצלמה תכלית המצלמה הצבת מועד שאפשר, ככל המדויק המצלמה מיקום את תצ״ן הרשימה כי נבקש
 המצלמה של דיו1א הקלטות /או1 המצלמה של הפיד של הקלטות קיימות האם המצלמה, משדרת אליו הבקרה המוקד/מרכז

אלו. הקלטות נשמרות זמן כמה האמורה,

 סיבת את לקבל נבקש בנוסף .2015-2018 השנים בין שהותקנו!הוסרו מצלמות לגבי גם רים1האמ הפרטים את נבקש כן
המצלמה. של ההסרה

 לאבטחת הנוגעות ההנחיות את pi כאמור מצלמות והפעלת להתקנת הנוגעים והנהלים המידה ואמות ההנחיות את גם נבקש
אלו. למצלמות הנוגעות פרטיות הגנת ו/או מידע

בר1מ בלבד והמשלוח הדיוור נוחות לצרכי בדין. הקבועים למועדים בהתאם בה הטיפול ותחילת הבקשה קבלת אישור על נודה  ע
 לעניין הבנתכם על נודה לבקשה. ברישא הרשות שם מצוין לא כן ועל הבקשה מוגשת אליהן הרשועת לכל האחיד הבקשה נוסח

זה.

 .054-4575220 בטלפון הבהרה ו/או שאלה בכל לרשותכם עומד אני
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