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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2222אפריל,  22     ,                "ח ניסן, תש"פכ   
 02902522: סימוכין 
      06202(: י"מש) פניות תיק' מס 
 22/422 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 מר יהודה פואה

 :ל"דוא באמצעות
puay10@gmail.com 

 
 שלום רב,

 

 :הנדון
: מידע אודות הגבלות על שתיה מהברזיות 22/422בקשת חופש מידע 

 הביתבהר 
 2032530202פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

  

 שתיה על אודות הגבלותמידע  לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

 :הבית, כמפורט להלן בהר מהברזיות

  ?אלו מגבלות מוטלות מי על .א

  ?עליהם החליט ומי ?המגבלות התחילו ממתי .ב

 .הבית בהר לברזיות בנוגע המשטרה של לתכתובות שנוגע מסמך כל קבלת .ג

 .להגבלות שגרמו לפרובוקציות שאפשר ככול רחב פירוט .ד

 

להיענות  החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .0

 .לבקשתך באופן חלקי

 

המגבלות חלות על כלל המבקרים בהר הבית,  -בנוגע לסעיף א' לבקשתך .5

 המשטרה.במסגרת קבוצות המלוות על ידי 

 

 
לא קיים בידי משטרת ישראל המועד בו החלו  -' לבקשתךבנוגע לסעיף ב .2

 ההגבלות.
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עבר לעובדה כי התכתובות של המשטרה  -בקשתךד' ל -' וג פיםבנוגע לסעי .0

 חופש לחוק( 2( )ב) 8 בסעיף הקבוע בעניין המבוקש הינן תרשומות פנימיות כפי

 חייבת אינה ציבורית רשות כי הקובע"(, החוק: "להלן) 1889-ח"התשנ, המידע

 בין פנימיות התייעצויות של תרשומות ,פנימיים דיונים" בדבר מידע למסור

  ";וכו'... יועציהן או חבריהן ,ציבוריות רשויות עובדי

 של עבודתה ביעילות לפגום עלולה זה מידע חשיפתמענה לסעיפים אלה והרי ש

 האמור כפי, המשטרה של האכיפה בפעולות לפגיעה להביא וכן ישראל משטרת

 אשר מידע למסור חייבת אינה ציבורית רשות כי הקובע, לחוק( 1()ב)8  בסעיף

 כי הקובע, לחוק( א()9()ב)8 וסעיף שלה התקין התפקוד את לשבש עלול גילויו

 .האכיפה בפעולות פגיעה בו שיש מידע למסור חייבת אינה ציבורית רשות

 

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6

 קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו, בירושלים

 .זו הודעה

 

 

 בברכה, 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע4  
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