
שנת התקנהזוית צילוםחיבור למוקדכמות מצלמותרחוב- מיקוםשם האתרסוג הזירהד"מס

3602016צפיה מקומית100ל"אצאצטדיון טרנראיצטדיון1

3602014צפיה מקומית67ל פינת יהודה הלוי"אצהיכל הקונכיהאיצטדיון2

3602016מוקד רואה עירייה1גרשפלד בן גוריוןמגרש מכבי טאובלאיצטדיון3

3602018מוקד רואה עירייה8ממול ויקטורי כביש בן גוריון' שכונה גמגרש קטרגל וקריקט איצטדיון4

1802016מוקד רואה עירייה9בין פארק ההייטק לרכבת צפוןגשר הייטקגשרים5

1802018מוקד רואה עירייה2נפתלי הרץ אימבר(נווה נוי)גשר הצינורותגשרים6

1802017מוקד רואה עירייה4פארק נחל באר שבעגשר טורקיגשרים7

902017מוקד רואה עירייה3חניון מול סורוקהחניון אפר מול סורוקהחניונים8

3602011מוקד רואה עירייה1ם פינת חברון"רמבחניון גרינברגחניונים9

3602011מוקד רואה עירייה1ם פינת חברון"רמבחניון השוק העירוניחניונים10

3602013מוקד רואה עירייה5הרצל פינת טוביהוחניון ויטמןחניונים11

1802017מוקד רואה עירייה2חניון מול סורוקהחניון כורכר מול סורוקהחניונים12

3602018מוקד רואה עירייה12בית אשל/חברון/ם"רמבCחניון מתחם חניונים13

3602014מוקד רואה עירייה82רחה פריאר חניון רכבי אשפהחניונים14

3602011מוקד רואה עירייה2דוד חכם פינת בית אשלם חדש"חניון רמבחניונים15

3602018מוקד רואה עירייה4בית אשל/חברוןגרינברג/חניון שוק הדגיםחניונים16

3602017מוקד רואה עירייה12ח אוסטרובסקי"הפלמק"מוזיאון האנזמוזיאונים17

3602018מוקד רואה עירייה7812הדסה מוזיאון הנגב לאומנויותמוזיאונים18

3602011מוקד רואה עירייה7821הדסה מוזיאון תרבות האיסלאםמוזיאונים19

לא ידוע360צפיה מקומית710טבנקין ('שכונה ה)בית ספר אורייןמוסדות חינוך20

3602016מוקד רואה עירייה511בורלא בית ספר אילנותמוסדות חינוך21

2702014צפיה מקומית10שדרות ירושליםבית ספר מולדתמוסדות חינוך22

3602014צפיה מקומית7יהודה הלויבית ספר מצפהמוסדות חינוך23

3602018צפיה מקומית3317יוסף בורג 5בית ספר פלח מוסדות חינוך24

3602016מוקד רואה עירייה10מבצע עובדהר"בית ספר שזמוסדות חינוך25

3602014צפיה מקומית5מבצע נחשוןבית ספר תומרמוסדות חינוך26

2702014צפיה מקומית195אלעזר בן יאיר ד עוזיאל"חבמוסדות חינוך27

3602016צפיה מקומית9כיכר קפלןמועדון חירשים מרשלמוסדות חינוך28

3602018צפיה מקומית274יעקב דורי מעון יום אוצר החייםמוסדות חינוך29

3602018צפיה מקומית114הרצל רוזנבלום מעון יום יהושוע יביןמוסדות חינוך30

3602018צפיה מקומית74העלייה מעון יום יעליםמוסדות חינוך31

3602013צפיה מקומית10פיירברגמעון נווה זאבמוסדות חינוך32

לא ידוע360צפיה מקומית255דוד הראובני מעון עולם הילדמוסדות חינוך33

3602013צפיה מקומית510ל "רשמעון רמותמוסדות חינוך34

לא ידוע360צפיה מקומית24בני אור פינת מבצע יואב'מקיף גמוסדות חינוך35

לא ידוע360צפיה מקומית16בית אל'מקיף ומוסדות חינוך36

לא ידוע360צפיה מקומית11דוד הראובנימקיף טוביהומוסדות חינוך37

3602015צפיה מקומית10מרדכי נמירא רבין"מקיף ימוסדות חינוך38



לא ידוע360צפיה מקומית16הנשיא הרצוגמקיף רגרמוסדות חינוך39

3602018מוקד רואה עירייה4השלום ארלוזורובמרכז אורותמרכזי מסחר40

3602017מוקד רואה עירייה7אברהם אבינו רגרמרכז אורןמרכזי מסחר41

3602017מוקד רואה עירייה4דוד המלך פינת אברהם אבינומרכז גילתמרכזי מסחר42

3602018מוקד רואה עירייה8כיכר קאנטרי באר שבעבייקר פארקמתחמי בילוי43

3602014מוקד רואה עירייה1דרך דוד טוביהוטוביהו' הקטר הטורקי שדמתחמי בילוי44

3602015מוקד רואה עירייה2533דוד הראובני לונדעמתחמי בילוי45

3602011צפיה מקומית1217הרצל מרכז הצעיריםמתחמי בילוי46

3602014מוקד רואה עירייה28פארק נחל באר שבעמתחם אמפי פארקמתחמי בילוי47

3602014מוקד רואה עירייה11ם"טוביהו רמבמתחם הקטרמתחמי בילוי48

3602016מוקד רואה עירייה4כיכר קאנטרי באר שבעסקייט פארקמתחמי בילוי49

3602012מוקד רואה עירייה3ל"שדרות קק(בית אשל/ל"קק)ל"שדרת האוכל קקמתחמי בילוי50

1802013צפיה מקומית3אנילביץ'תיאטרון הפרינגמתחמי בילוי51

לא ידוע180צפיה מקומית4הדסה פינת הרצלכיוונים-אגף הצעיריםמתקני עירייה52

1802018צפיה מקומית2רסקו סיטיאגף התנועהמתקני עירייה53

1802018צפיה מקומית613שמחה הולצברג אולם ספורט נאות לוןמתקני עירייה54

1802016מוקד רואה עירייה787הדסה בית גוזלן מתקני עירייה55

1802018מוקד רואה עירייה15הנרייטה סולד בית קרן מערכות מידעמתקני עירייה56

1802018מוקד רואה עירייה4בניין העירייה (מוקד ישן)דטה סנטרמתקני עירייה57

1802018צפיה מקומית803הדסה הרשות למלחנה בסמיםמתקני עירייה58

3602014מוקד רואה עירייה9כיכר מנחם בגיןלשכה משפטיתמתקני עירייה59

3602012מוקד רואה עירייה235כיכר מנחם בגין מבנה עיריית באר שבעמתקני עירייה60

1802013מוקד רואה עירייה3עמק שרהמגרש גרוטאות עמק שרהמתקני עירייה61

1802011צפיה מקומית38אליהו הנביא כיוונים-מחלקת אחזקהמתקני עירייה62

3602018מוקד רואה עירייה1212זלמן שניאור מחלקת אחזקת מוסדותמתקני עירייה63

3602017מוקד רואה עירייה213הפועלים מחסן חרום עמק שרהמתקני עירייה64

3602016מוקד רואה עירייה4המלאכהגנים ונוף/מכון ביוב ישןמתקני עירייה65

3602014מוקד רואה עירייה1224זלמן שניאור מתחם יעליםמתקני עירייה66

3602011צפיה מקומית8מרדכי נמירא"ס י"מתנמתקני עירייה67

3602013צפיה מקומית16דב רונאל ס נווה זאב"מתנמתקני עירייה68

3602012צפיה מקומית8אטדס נווה נוי"מתנמתקני עירייה69

3602013צפיה מקומית22הערים התאומות(ספורטיב)ס רמות"מתנמתקני עירייה70

902018מוקד רואה עירייה3רחבה מרכזית מרכז גילתנקודת שיטור מרכז גילתמתקני עירייה71

1802018מוקד רואה עירייה1252ל "קקל"נקודת שיטור קקמתקני עירייה72

3602010צפיה מקומית5השלוםסטרטאפמתקני עירייה73

3602018צפיה מקומית11רחוב גולומב בית אריאל שלעברקצין ביקור סדירמתקני עירייה74

3602012מוקד רואה עירייה9התחנהקשב לנוערמתקני עירייה75

3602013מוקד רואה עירייה1011דוד המלך 'רווחה דמתקני עירייה76

1802014מוקד רואה עירייה6+711בניין רסקו קומהרווחה רסקומתקני עירייה77



3602018צפיה מקומית6גולדה מאירשירות פסיכולוגימתקני עירייה78

1802012מוקד רואה עירייה2כיכר מנחם בגיןגן שפריר פארקים79

3602012מוקד רואה עירייה1הצנחניםמגרש משחקים נחל בקעפארקים80

1802012מוקד רואה עירייה1כיכר מונטריאולמתקני כושר לוי אשכולפארקים81

3602013מוקד רואה עירייה3רגר פינת המשחרריםסיטי פארקפארקים82

3602018מוקד רואה עירייה24אבא אחימאירפארק אוסטרליהפארקים83

3602016מוקד רואה עירייה3יהודה לוי('פארק ד)פארק אילן רמוןפארקים84

3602014מוקד רואה עירייה4העצמאות פינת הרצלפארק אלנביפארקים85

1802013מוקד רואה עירייה1ויצמןפארק גן הראשוניםפארקים86

1802012מוקד רואה עירייה1רינגנבלום פינת רגר(רגר/רינגנבלום)פארק גן סיאטלפארקים87

3602017מוקד רואה עירייה4העצמאות פינת הדסהפארק גן רמזפארקים88

3602016מוקד רואה עירייה4פארק שני אליהושני אליהו' פארק דפארקים89

902013מוקד רואה עירייה1עדן פרטוש פינת מרק לבריפארק דרור נחל בקעפארקים90

3602017מוקד רואה עירייה12אגוזפארק הילדיםפארקים91

1802017מוקד רואה עירייה1יהודה הלויפארק הכלבים שכונה דפארקים92

3602011מוקד רואה עירייה2ל"הע(נווה נוי)פארק הפעמוןפארקים93

1802016מוקד רואה עירייה1ליד פארק אוסטרליהפארק וטרניםפארקים94

902011מוקד רואה עירייה2מרכז מוריםפארק מרכז מוריםפארקים95

3602014מוקד רואה עירייה4בן גוריון רכבת צפוןפארק מרמלדהפארקים96

902016מוקד רואה עירייה1מאחורי סבי על דרך מצדהפארק מתקני כושר מאחורי קיוסק סביפארקים97

902011מוקד רואה עירייה1הצנחניםפארק נחל בקעפארקים98

902018צפיה מקומית1גולדה מאירפארק סופר ספירפארקים99

902017מוקד רואה עירייה1סיני פינת יעליםפארק סיניפארקים100

3602016מוקד רואה עירייה1סנהדרין יהודה הלויפארק סנהדרין פינת יהודה הלויפארקים101

902011צפיה מקומית93עין גדי פארק עין גדיפארקים102

902012מוקד רואה עירייה2גו אלון פינת העמצאותם"פארק רמבפארקים103

3602013מוקד רואה עירייה4יעלים(יעלים)' פארק שכונה הפארקים104

3602018מוקד רואה עירייה286הרב קוק ק"רחבת רדפארקים105

3602017מוקד רואה עירייה16אבוחצירא פ אבוחצירא"שצפארקים106

3602018מוקד רואה עירייה11פארק שכונת דרוםפ הגדודים"שצפארקים107

902012מוקד רואה עירייה262צומת אפיקים בנגב פינת דוד חכםציר תנועה108

902013מוקד רואה עירייה172צומת ל פינת טוביהו"אצציר תנועה109

902013מוקד רואה עירייה571צומת ו אלון העצמאות'גציר תנועה110

902013מוקד רואה עירייה282צומת דרך אילת פינת המלאכהציר תנועה111

902014מוקד רואה עירייה246צומת הבונים דרך אילתציר תנועה112

902016מוקד רואה עירייה5כיכר טויוטה עמק שרההבונים הכשרת הישובציר תנועה113

902016מוקד רואה עירייה254כניסה לעמק מכיוון כביש הכשרת היישוב המנוףציר תנועה114

902016מוקד רואה עירייה5כיכר הפועלים הפועלים הכשרת היישוב ציר תנועה115

902016מוקד רואה עירייה4וישיי אושר עדהקוצר הכשרת היישובציר תנועה116



902016מוקד רואה עירייה5שער כניסה מכיוון חוצות להבהרתך אגסציר תנועה117

902016מוקד רואה עירייה326צומת יגאל אלוןציר תנועה118

902017מוקד רואה עירייה2השלום ארלוזורובכיכר השלום ארלוזורובציר תנועה119

902018מוקד רואה עירייה1השלום זבוטינסקיכיכר השלום זאב זבוטינסקיציר תנועה120

902018מוקד רואה עירייה2כיכר מנחם בגיןכיכר כניסה לעירייהציר תנועה121

902018מוקד רואה עירייה3ם בית אשל"רמבם בית אשל "כיכר רמבציר תנועה122

902016מוקד רואה עירייה3בוטקה שומר עמק שרה רחוב הפועליםכניסה לעמק שרה הפועליםציר תנועה123

902014מוקד רואה עירייה21צומת (כניסה לעיר צפון)מבואה צפוניתציר תנועה124

902016מוקד רואה עירייה483צומת שמשון/אבא אחימאיר/מצדהציר תנועה125

902014מוקד רואה עירייה131צומת צומת  רגר ויצמןציר תנועה126

902015מוקד רואה עירייה31צומת צומת אברהם אבינו רגרציר תנועה127

902018מוקד רואה עירייה156צומת (טוביהו/רגר)צומת אלי כהןציר תנועה128

902015מוקד רואה עירייה621צומת צומת ביאליק משחרריםציר תנועה129

902016מוקד רואה עירייה551צומת צומת בן גוריון האורגיםציר תנועה130

902015מוקד רואה עירייה452צומת צומת בנץ כרמל אביגדור אביטלציר תנועה131

902015מוקד רואה עירייה1ו אלון יוהנה זבוטינסקי'צומת גו אלון יוהנה זבוטינסקי'צומת גציר תנועה132

902015מוקד רואה עירייה581צומת ח"אלון הפלמ' צומת גוציר תנועה133

902016מוקד רואה עירייה791צומת צומת דוד המלך אברהם אבינוציר תנועה134

902015מוקד רואה עירייה1דוד חכם פינת בית אשלצומת דוד חכם פינת בית אשלציר תנועה135

902011מוקד רואה עירייה612צומת (יהודה לוי/המשחררים)צומת האיצטדיוןציר תנועה136

902011מוקד רואה עירייה361צומת (דרך חברון)צומת הביגציר תנועה137

902017מוקד רואה עירייה722צומת צומת העצמאות חטיבת הנגבציר תנועה138

902016מוקד רואה עירייה251צומת צומת הפועלים דרך אילתציר תנועה139

902014מוקד רואה עירייה1הצנחנים פינת עדן פרטושצומת הצנחניםציר תנועה140

902015מוקד רואה עירייה143צומת צומת הקניון בן צביציר תנועה141

902014מוקד רואה עירייה293צומת צומת השוק העירוניציר תנועה142

902016מוקד רואה עירייה663צומת ל"צומת חברון קקציר תנועה143

902017מוקד רואה עירייה212צומת (צומת מוריה)משחררים/צומת טוביהוציר תנועה144

902018מוקד רואה עירייה918צומת צומת ירדן כניסה לקינג סטורציר תנועה145

902012מוקד רואה עירייה21צומת (2צומת )צומת כניסה לעירציר תנועה146

902017מוקד רואה עירייה593צומת המשחררים/צומת מוריהציר תנועה147

902016מוקד רואה עירייה493צומת שמשון/מבצע יואב/צומת מצדהציר תנועה148

902014מוקד רואה עירייה233צומת צומת סוקולוב טוביהוציר תנועה149

902016מוקד רואה עירייה804צומת צומת סנהדרין יהודה הלויציר תנועה150

902017מוקד רואה עירייה3ל טרומפלדור"צומת קקל טרומפלדור"צומת קקציר תנועה151

902017מוקד רואה עירייה2ל פינת בית אשל"צומת קקל פינת בית אשל"צומת קקציר תנועה152

902017מוקד רואה עירייה2ל שלושת בני עין חרוד"צומת קקל שלושת בני עין חרוד"צומת קקציר תנועה153

902013מוקד רואה עירייה71צומת צומת רגר בן גוריוןציר תנועה154

902016מוקד רואה עירייה121צומת צומת רגר הנרייטה סולדציר תנועה155



902013מוקד רואה עירייה95צומת צומת רגר וינגייטציר תנועה156

902015מוקד רואה עירייה61צומת צומת רגר יעקב אבינוציר תנועה157

902015מוקד רואה עירייה81צומת צומת רגר מצדהציר תנועה158

902017מוקד רואה עירייה111צומת המשחררים/צומת רגרציר תנועה159

902013מוקד רואה עירייה42צומת (4צומת )רינגנבלום/צומת רגרציר תנועה160

902014מוקד רואה עירייה392צומת ר"שז/גרשפלד/צומת רוטשילדציר תנועה161

902013מוקד רואה עירייה652צומת ם חברון"צומת רמבציר תנועה162

902013מוקד רואה עירייה373צומת הבורסקאי/צומת שדרה השביעית חברוןציר תנועה163

902014מוקד רואה עירייה411צומת ר השלום"צומת שזציר תנועה164

902013מוקד רואה עירייה631צומת צומת שמעוני המשחרריםציר תנועה165

902012מוקד רואה עירייה1כיכר מונטריאולכיכר מונטריאולמזרקות/שטחים פתוחים166

902012מוקד רואה עירייה1נפתלי הרץ אימברמזרקת גשר הצינורותמזרקות/שטחים פתוחים167

902015מוקד רואה עירייה2כיכר בתוך מרכז ביגמזרקת ההביגמזרקות/שטחים פתוחים168

902017מוקד רואה עירייה1וינגייט בכיכר של המיוןמזרקת המיוןמזרקות/שטחים פתוחים169

902012מוקד רואה עירייה1ביאליק פינת בזל(ביאליק פינת בזל)מזרקת המכללותמזרקות/שטחים פתוחים170

902013מוקד רואה עירייה1המשחרריםמזרקת הקונסרבטוריוןמזרקות/שטחים פתוחים171

902014צפיה מקומית2החשמונאים פינת אגוזמזרקת נווה מנחםמזרקות/שטחים פתוחים172

3602018מוקד רואה עירייה11מקס נורדאו/יהושוע חנקין/בן צבימזרקת/מתחם תחבורתימזרקות/שטחים פתוחים173

3602017מוקד רואה עירייה1באר אברהםל"קיר פסיפס חברון קקמזרקות/שטחים פתוחים174

1117כ"סה


