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  , מן לכבוד אלעד

  הצלחה, התועה

  הצרכית לקידום חברה כלכלית הוגת

  

להלן הקווים המחים מצלמות ביישוב ומדייות הרשות הפייתכם למועצת ירוחם בושא לבהמשך 

  בושא:

  

  .ההחיות ואמות המידה וההלים הוגעים להתקת והפעלת מצלמות

  הקדמה 

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול מועצה מקומית ירוחם בשיתוף המשרד לביטחון פים ו

  וכו'. פשיעהת אלכוהול בציבור, י, שתילמיגור בעיות האלימות, הוודליזםמקדמים פעילות עירוית כוללת 

  

לאור זאת, הוחלט שכחלק מהמערך הכולל ביישוב, התקת מצלמות תוכל להוות אמצעי עזר לגורמים 

  יישוב. עירויים שוים, למשטרה וכאמצעי הרתעה ב

  

  מדייות 

על מת להיטיב את יעילות אמצעי המצלמות מהל הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול יקיים  ועדה 

יישובית שתאתר את התופעות בישוב ותבחן פתרוות אפשריים. מהל הרשות ימליץ על מיקומי המצלמות 

  לאור הדגשים הבאים:

 הגדרה מדוייקת של התופעה. - 1

 מה אחו מבקשים לראות.הגדרה מדויקת של  - 2

יישום האמצעי הטכולוגי על פי הדרישות שעלו (סוג מצלמה, הרזולוציה, כריזה, אורות  - 3

 מהבהבים, הפעלה ע"פ תועה וכו' )

בחית מיקומי המצלמות תוך מתן דגש לצמצום פלישה לשטחים פרטיים או הפרה קיצוית של  - 4

 פרטיות התושבים. 

5 - בחן לאור ה ת הפרטיות.כל מיקום מצלמהחיות משרד המשפטים והרשות להג 

מצלמות שממוקמות בסיוע הבט"פ והרשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול דרשות אישורי  - 6

  מהל המערך הטכולוגי ברשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול (עיר ללא אלימות לשעבר)
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  תפישת הפעלה

בימים יום. או שוקדים  14על מת להגדיל את הגישות לציבור, אורך ההקלטות עומד היום על  -

 ימים.   21 - על הארכת הזמן ה"ל לאלה 

  הקלטות:גישה לצפייה, כיוון מצלמות ו

  הל הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול יש גישהכיום רק לקב"ט המועצה ולמ

 לה"ל. 

  עליו  -לצפייה במצלמות או להוצאת חומר שישמש כראייהבמידה ויש בקשה מתושב

בהתאם לתקשורת עם ציגי תחת דימוה יתקיים עיון . להגיש ראשית תלוה למשטרה

 בחומרים ושמירתם.  

  ים הכשרה מקצועית  –אם וכאשר יאוייש המוקד הרוא"ה ביישוביעברו המוקד

  שאושרה מטעם הבט"פ ויעמדו בהלי שמירה על הפרטיות.

  .ים סלולריים ומצלמותיסה למוקד עם טלפואסורה כ 

   .אסור לצלם את המסך 

 הקלטות אודיו בכלל מצלמות הרשות המקומית אין. 

  שומרים את הקטע  –במידה ומוקדן צפה או איתר אירוע פלילי או בעל ערך ראייתי

 ומעבירים לגורם אכיפה מוסמך ברשות המקומית או במשטרה. 

 תמיקומי מצלמות סוה .  משטרת פיים יעברו אישור וחתימה של מפקד תחדימו 

  הוצאת חומרים מוקלטים יתקיימו אך ורק דרך זיכרוןUSB  קי מהקלטות) ייד ומולבן

 קודמות ומוירוסים) של חוקרי הזירה טכולוגית (זי"ט) של קודת דימוה.

  ספח א' מצ"בדוגמת טופס ראיה דיגיטליתכ. 
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 ספח א' :

  


