
 :2014מצלמות 

מצלמות  מקום 
 קבועות

מצלמות 
 מתנייעות

 הערות 

בטיפול של עיריית תקול ממתין  1  כיכר המשטרה .1
 חדרה והיועץ הטכנולוגי 

 תקין  1  פיאצה .2

 תקין  1  בנקים-אולגה .3

 תקין  1  חטיבת הנחל פינת חברת עזרא .4

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ  1  בית הנשיא .5
 הטכנולוגי 

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ  1  רוטשילד פינת הנשיא .6
 הטכנולוגי 

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ  1  בורים פינת הנשיאיהג .7
 הטכנולוגי 

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ  1  כיכר השוק .8
 הטכנולוגי 

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ   2 ם פינת הנשיא"רמב .9
 הטכנולוגי 

בטיפול של עיריית חדרה והיועץ   5 אילן רמון .10
 הטכנולוגי 
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 (2019צפי סיום סוף ) :2019-2018מצלמות 

מצלמות  מקום 
 קבועות

מצלמות 
 מתנייעות

 הערות 

חומרה הותקנה, טרם חובר   2 פיאצה  .1
למוקד רואה, יושלם עד סוף 

2019 

חומרה הותקנה, טרם חובר  1 6 יד לבנים  .2
למוקד רואה, יושלם עד סוף 

2019 

חומרה הותקנה, טרם חובר   2 19רוטשילד  .3
יושלם עד סוף למוקד רואה, 

2019 

טרם הותקנה החומרה,   5 + אולם ספורט רחבת רינה שני  .4
 2019יושלם עד סוף 

חומרה הותקנה, טרם חובר  1 2 גן יהושוע  .5
למוקד רואה, יושלם עד סוף 

2019 

 

תודולוגיה המציע מ -של המשרד לבט"פ מסמך מצפןעפ"י הוא נוהל התקנת המצלמות 

 בעת תכנון ובניית מערך מצלמות, סנסורים ומוקד שליטה ובקרה. לרשויות ולבעלי עניין 

בחירת אתר המצלמות נקבע ע"י הגורמים הממונים ברשות על הנושאים הביטחוניים ו/כאלה 

המכירים את מכלל הבעיות הקשורות להתנהגות אנטי חברתית ומכירים את מוקדי 

העבודה  ירוני, עיר ללא אלימות(.)אגף אכיפה וביטחון, שיטור עירוני, מוקד ע ההתרחשויות

נעשת בשיתוף תחנת המשטרה חדרה והיועץ הטכנולוגי מחברת טנדו, שזכה במכרז העיריה 

 לעניין תהליך זה. 

  ביטחון ואבטחת מידע

 המוקד מהווה אזור ממודר והכניסה אליו מאושרות למורשה כניסה בלבד. 1.1

 הכניסה תאושר על ידי מנהלת המוקד ותמצא בתיק המוקד. רשימת מורשי 1.2

 הכניסה למוקד תתבצע באמצעות מערכת בקרת כניסה. 1.3

 כניסת מבקרים למוקד תתבצע באישור מנהלת המוקד. 1.4

 מוקדן יוחתם על גבי טופס הצהרת סודיות. 1.5

הוצאת נתונים מהמוקד לגורם חוץ כולל הקלטות או העברת חוזי ממצלמות  1.6

 עם צו מהמשטרה.יתבצע אך ורק 

 יום. 21שמירת הקלטות תתבצע למשך זמן של  1.7

 


