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18.6.19 
 לכ'

 אלעד מן 
 הצלחה.

 
 א.נ. 

 
 שלום רב, 

 
 מצלמות אכיפה –מידע לגבי בקשת חופש המידע הנדון: 

 
 בהמשך לבקשתך, להלן המידע: 

 
אנגליש קיי / אופטיקה אלפרין מעל וממול המצלמה ממוקמת על קיר מבני  –מיקום המצלמה וכמות המצלמות 

 . )המתחם בצומת הגוש( לחניות הנכים בחניון רמי לוי
 מצלמות ניידות אשר אוכפות בשטח ואינן ממקומות קבוע אלא על פי צורך.  2בנוסף יש 

 המצלמות הניידות אינן אוכפות חניה אלא מטפלות בנושא מפגעים בשטח הציבורי השלכת פסולת וכדו'.
 דת חניות שאינן חוקיות על פי פרמטרים שנקבעו לה מראש. ומתע 24/7 תהמצלמה מצלמ

 )אדום לבן( איזור הכיבוי ברחבי החניה.  818עבירות הנאכפות במקום הינן, הפרעה לתנועה, חניות נכים, סימון 
אכיפת חניות שאינן חוקיות, בעיקר נושא חניות הנכים אשר נכים רבים מתלוננים  התכלית הצילום הינ

ם להם במקום ואינם מצליחים להיכנס לחנייתם וכתוצאה מכך גם מהווים הפרעה לתנועה, כידוע איזור שחונים/עומדי
 רמי לוי הינו אזור עמוס מאוד ברוב השבוע. 

המצלמה משדרת לאתר בקרה אשר מייצר אירועים על בסיס תמונה עם תאריך ושעה כאשר המצלמה נבדקת 
 וכשרו לכך ומוגדרים פקחים. כפעמיים עד שלוש ביום על ידי אנשים אשר ה

 חשוב לציין כי בחגים ומועדי ישראל וכן שבתות המצלמה אירועי המצלמה ייבדקו ביום העסקים הקרוב. 
 שעות.  48עד  24מאירועי המצלמה נבדקים עוד באותו היום ולא יותר מ 99%

ח רגיל לא ניתן לשחזר לאחר שנסגר האירוע באתר הבקרה הקבצים נמחקים ונכנסים למערכת הדוחות ככל דו
 מאתר הבקרה כל דוח.

 כמובן שאירוע שנסגר ללא דוח אינו שומר דבר ונמחק מיידית כל הקשור אליו. 
 . 2015-2018לא הוצבו והוסרו מצלמות בשנים 

 
 . 2018מרץ  21ה' ניסן, תשע"ח,  4/2018ההנחיות והנהלים הנדרשים בוצעו לפי חוזר המנהל הכללי 

 לפי הנהלים הללו. ובוצעו כל הנדרש 
  11.11.18הצבה פיזית של המצלמה נעשתה באריך 

כמובן שפירסום והצבת השלטים נעשו לפני הצבת המצלמה ועוד ניתן פרק זמן סביר של כחודשיים ללא דוחות כלל 
  16.1.19תחילת הדוחות שהתקבלו מהמצלמה החל מהתאריך 

רת מילאון אשר מעניקה לנו את כלל השירותים בנוגע לגבי אבטחת המידע הנדרשת אנו פועלים בשיתוף עם חב
 לאבטחת המידע הנדרש מאתר הבקרה וטיפול המצלמה. 

 
 לכל שאלה אני כאן לרשותכם. 

 

 בכבוד רב,
 מני סקולניק 

 מנהל יחידת פיקוח ואכיפה
 מוא"ז גוש עציון. 


