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 - בלמס -
 יהמשפט                       ץהיוע                          לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2222דצמבר  31      ,                י"ט בכסלו, התשפ"ג 
 333153222: סימוכין 
      322231(: י"מש) פניות תיק' מס 

 לכבוד
 אורי סולדמר 

 "התנועה לחופש המידע"
 ל"דוא באמצעות

foi@meida.org.il 
 ,שלום רב

 3218622 מידע חופש' מס

 
 : מידע אודות מערכת פרופיילינג בנתב"ג3218622בקשת חופש מידע  :הנדון

 10200//051פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 

 בנושא גנון תומרמר  של לכתבתו בהמשךוכפי שציינת בבקשתך  שבסימוכין בפנייתך .1

 לקבל ביקשת, גוריון התעופה בן בנמל ישראל משטרת שמפעילה "פרופיילינג" מערכת

 איתור סמים, כמפורט בבקשתך." לצורך פרופיילינגה" לתוכנת הנוגע מידעלידיך 

 

 .דחות בקשתךל החלטנו הרלוונטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 

התראות לעוברים ושבים בנתב"ג הנוגע למערכת המידע המבוקש  תחילה יובהר כי .3

, בהתאם מוחרגת מתחולת החוק בקשה זוולפיכך הינו מתחום אגף החקירות 

, הקובע כי (889/-ח"התשנ)חופש המידע  ( לחוק8)א( ) 2/ -( ו9)א( ) 2/פים סעיל

לגבי מידע שנאסף או שנוצר לצורכי חקירה ולגבי מידע לא יחולו  זה הוראות חוק

על גופים ועל מידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידי מערכי המודיעין וכן  מודיעיני

ת בקשתך היה מקום לדחות א בלבד ומן הטעם הזה והחקירות של משטרת ישראל

 לקבלת המידע.

 
לערוך חיפוש על גופו של  ת ישראלמכוח פקודת הסמים, רשאית משטרכי עוד יובהר  .4

כל אדם ללא חשד אגב כניסתו לשדה תעופה, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או 

 לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לצורך גילוי עבירות סמים.
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 תחת שיטות ואמצעים ההחוס מידעבגדר  והינ המידע המבוקש בבקשתךזאת ועוד,  .5

( /)ב()8וגילוי המידע עלול לשבש את התפקוד התקין של המשטרה, בהתאם לסעיפים 

 .()א( לחוק חופש המידע9)ב()8 -ו

 

, בירושלים המחוזי ש"ביהמ לפני זו החלטה נגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6

 .זו הודעה קבלת ממועד ימים 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו

 
 

         

 ,רכהבב 
  
 ד"עו,             ארקוס יניב ק"רפ 
 ארצי ציבור  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  על  הממונה6   ע 
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