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 לכבוד

 מן אלעד

הצלחה יועמ"ש

רב,. שלום

תנו המידע להלן אשכול. האזורית במועצה שהותקנו מצלמות על למידע לבקשה בהתאם שברשו

ת באולם תרבו ת, 10 הותקנו ה ת הכניסה : את המצלמות מצלמו  הכניסה , לאולם ראשי
ת  ן,ימי בצד האולם הכיסאות .האולם במת .לנכים הכניסה .אחורית הכניסה .לאולם צדדי

ןעליו בחלק האולם הכיסאות

 המידע .אחורית ביציאה ,שמאל חיצונית הקדמית ביציאה ן,ימי חיצונית הקדמית ביציאה
מר ש תי נ שר ק ב ם דע לש לתקופה בז אחורה. שבועיי

שרדי מ ת, 8 הותקנו המועצה ב ת מצלמו ת כניסה לובי את: המצלמו  לובי ,למועצה ראשי
ת כניסה לובי , הנדסה מחלקת כניסה לובי ,גביה מחלקת כניסה ברו  איכות כניסה לובי ,גז

לשכה כניסה לובי ,הסביבה

מר המידע .מנהלים חניית רחבת ך,חינו אגף כניסה לובי ש תי נ שר ק ב  עד לש לתקופה בז
ם אחורה. שבועיי

שרדי מ תי האגף ב שירו ת, 6 רווחה ל  הכניסה את מצלמות 2 את: המצלמות מצלמו
 החירום יציאת את מצלמת 1 ף,לאג הכניסה לובי את מצלמות 3 ף,האג של הראשית

ף.מהאג
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ת ןואינ חוברו לא דיןע המצלמות ך מצלמו ש ת ב תיקשורת. בעיי
1/15/2019

ת הבדיקה נוהל .המצלמו

ע ע התרחש ברג ת צורך ויש אירו ק בדי ת. ב  המצלמו

ף מנהלת שורת הרכש אג תק ה ת ו בדיקה. מבצע

שורת הרכש מנהלת התק ת להיכנס היחידה המוסמכת היא ו  ההרשאה. קיימת לה ורק למערכ

שיר למנהל המנהלת מעבירה הרלוונטי המידע את מוסמך. אחר לגורם או הי

העתקים:

 2019 המידע חופש תיק

המועצה. מבקר

 ה, כ ר ב ב

מורדי( מרדכי  ביטון )

 המועצה מזכיר

08-9929103 

052-2886331

ל שנו א

 המייל. קבלת אשרו נא

תודה.
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