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 מצלמות 63סה"כ  –מצלמות אבטחה במכללה האקדמית גליל מערבי 

 

 עפ"י החלוקה המצ"ב

 מצלמות 4סה"כ   –מעלות  360 -תן כיסוי צילומי של כמוצבות מצלמות אבטחה למ –עמדת שומר 

 בניין לימודי הסביבה ומחלקת השיווק צופה לכיוון

 צופה לכיוון בי"ס לניהול

 צופה לכניסה ראשית למכללה

 צופה לכיוון כניסה ראשית וחנייה חיצונית מ.ט.י

 מצלמות 2סה"כ  – לימודי הסביבה -בניין 

 קומת קרקע  לכיוון מדרגות לקומה א' 

 קומה ב'  חלל עבודה ממוחשב לסטודנטים .

 מצלמה 1"כ סה –בניין מדעים 

 קומת קרקע מצלמת לכיוון מסדרון משרדים רב תחומי לשעבר משרדי ייעץ )שיווק(

 מצלמות 2סה"כ  – הנהלה – 2מבנה מס' 

 צופה לכיוון חניית ההנהלה -עמוד בזק

 צופה על מבנה הנהלה , מנהלה אקדמית, מדור כספים .

 1סה"כ מצלמה  – מדור בחינות – 5מבנה מס' 

 מוצבת לכיוון דלת אחסון המבחנים 

 1סה"כ מצלמה  אחזקה – 7מבנה מס' 

 צופה על המבנה 

 מצלמות 2סה"כ  –מבנה אומנויות 

 צופה על עמדת מחשבים לשרות הסטודנט בקומת הקרקע .

 צופה על הכניסה לבנה אומניות בקומת הקרקע.

 מצלמות 3סה"כ  – מבנה שבדיה

 למתחם החוג ללימודי תיאטרון קומה א'צופה על עמדת מחשבים וכניסה 

 115בכיתת מחשבים מס'  

 116בכיתת מחשבים מס' 
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 מצלמות 7סה"כ  -ביה"ס לניהול    K בניין 

 צופה לכיוון מעלית , חדר עסקאות.   -קומת הקרקע 

 צופה לכניסה לאודיטוריום שמש  ודלת חיצונית מערבית.  -קומת קרקע 

 בגלריה בגליל. -קומת קרקע

 צופה על כניסה ויציאה מהמעלית וגרם המדרגות.  -1מה קו

 בחדר הכושר. – 1קומה 

 צופה על כניסה ויציאה מהמעלית וגרם המדרגות.  -2קומה 

 צופה על כניסה ויציאה מהמעלית וגרם המדרגות.  -3קומה 

 מצלמות 16סה"כ  – בית הסטודנטמבנה 

ת מחשבים לשרות הסטודנטים וכספומט צופה על משרדי אגודת הסטודנטים, עמדו –קומת קרקע 

 של בנק הפועלים.

 משרד מפעיל ) זכיין מכונות צילום( צופה על משרד ,קופות ומכונות הצילום.–קומת קרקע 

 קומת קרקע  צופה לכיוון רחבת ישיבה של הסטודנטים, חנות אקדמון, קפיטריה.

 הכניסה לספרייה.צופה על עמדת  מכונות הצילום צילום עמדות מחשבים ו –קומה א 

 לכניסה לספרייה צופה  –קומה א' 

 צופה על עמדת הלוקרים בספרייה. –קומה א' 

 גרם מדרגות בית הסטודנט בין קומה א' לקומה ב'. -קומה א' 

 515בכיתת מחשבים  -קומה א' 

 קומה ב' צופה על המעלית  ודלת ספרייה מקודדת.

 והמעלית הצופה לכיוון הספריי –קומה ב' 

 521ב' בכיתת מחשבים קומה 

 522קומה ב'  בכיתת מחשבים 

 523קומה ב' בכיתת מחשבים 

 525קומה ב' בכיתת מחשבים 

 526קומה ב' בכיתת מחשבים 

 530קומה ב' בכיתת מחשבים 
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 מצלמות 8סה"כ  –שערי כניסה למכללה 

  7צופה לכיוון שער כניסה מס' 

 המכיוון מערב מזרח 6צופה לכיוון שער כניסה מס'  

 מדרום לצפון. 6צופה  לכיוון שער 

 צופה מצפון לדרום לכיוון חניית הנהלה

 מדרום לצפון. 5צופה על יציאה מבית הסטודנט לכיוון קרוסלה  שער 

 לכיוון מזרח. 5+ שער  5צופה על קרוסלה 

 4צופה על שער 

 2קרוסלה 

 מצלמות 4מתחמי חנייה סה"כ 

 ת הגדולה גדר מערבית צופה לכיוון  החנייה החיצוני

 גדר מערבית צופה לכיוון לחנייה החיצונית הגדולה

 צופה על חניית סגל הצמוד לגדר מנוף.

  1צופה על חניית סגל צמודה למבנה מס'

 מצלמות 3 –אולם ספורט 

 צופה לכיוון גלריה בגליל )בניין קיי( ושטח אבוקדו.

 3צופה לכיוון שער 

 א'3צופה לכיוון שער חירום 

 מצלמות 9סה"כ  – רחבי הקמפוס

 .מדעים ומדור בחינות צופה על כניסות למבנים סוציולוגיה,

 .צופה כביש משרד החקלאות מערב

 .צופה כביש משרד החקלאות מזרח

 .וחניית סטודנטים חיצונית 3צופה לכיוון שער 

 K כניסה לבנייןהרחבת צופה על 

 מתחם גלריה גדר מערבית צופה לכיוון 

 Kיין בנגנרטור צופה לכיוון ה

 רחבת בית הסטודנט לכיוון הקפיטריהצופה על 

 מבנה שבדיה רחבת בית הסטודנט לכיוון כניסה צופה על 


