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 לכבוד
 עו"ד אלעד מן, יועמ"ש 

 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע"ר(
 13בית גיבור ספורט, קומה 

 52681, רמת גן, 7מנחם בגין 

 barak.com-elad@man, 6114486-03באמצעות פקס ודוא"ל:  

 

 שלום רב,א.נ 
 

 1998 –י חוק חופש המידע, תשנ"ח לפבקשה מענה ל

 לפי חוק חופש המידע , לקבלת מידע בנושא  14/6/2019בקשתך מיום בהמשך ל .1

 התקבלה אצלנו אשר  ,מצלמות במרחבי הציבוריים ברשות בעניין, (1998התשנ"ח )
 , להלן התייחסותנו:14/6/2019ביום 

 

 רשימת המצלמות הממוקמות ברשות: .2

 : במבנה המועצה
 כניסה למבנה ראשי מועצה אזורית הגליל העליוןמצלמות ב

 מחסני מל"ח מועצה אזורית הגליל העליון
 
 קיבוציםב

 שער כניסה -דפנה
 שער כניסה -מעין ברוך

 שער כניסה )שערים אחוריים מהשדות( –כפר סאלד 
 שער כניסה –שדה נחמיה 

 שער כניסה –עמיר 
 שער אחורי -גונן

 שער כניסה –חולתה 
 כניסהשער  –צבעון 

 שער כניסה –סאסא 
 כפר הנשיא )לולים, שער אחורי, פארק(

 שער כניסה , שער אחורי –איילת השחר 
 שער אחורי –קדרים 

 .(צילומי מיקום מצלמות בקיבוצים יםפמצור)

 

 המצלמות שהמועצה התקינה כולם בשנה האחרונה במסגרת פרויקט עם הבט"פ
טרם  ,2018לכם לשנת שבעת הפנייה , המועצה התקינה לראשונה מצלמות השנה)

 .(הורכבו מצלמות שהינם באחריות המועצה
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אין . הצפייה היא צפייה לקלוט נכנסים ויוצאים משערי הקיבוץ, ולהוות הרתעה
 מרכז בקרה!

 
שבועות ולאחר מכן  3המצלמות מקליטות ע"ג כונן ששומר את ההקלטות עד 

 יה מרחוק למורשים.ילמוקד יש אפשרות לצפ .אין שידור .מוחק
 

 נוהל העמדת מצלמות.מצורף 
 

 

 

 בברכה,
 

 עידית חמל
 מנכ"לית המועצה

וממונה על חוק חופש המידע 
 במועצה אזורית הגליל העליון
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