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 נוהל שימוש במצלמות טמ"ס במושב תנובות

 רקע: .1

מירה על הסדר ועד מקומי תנובות פרס מערכת מצלמות במעגל סגור )טמ"ס( לטובת ביטחון וש

 בורי ברחבי המושב )להלן "המצלמות"(.הצי

המושב ובין הצורך  ואורחימות בוצעה באופן שיאזן בין שמירה על פרטיות התושבים יסת המצלפר

 ציבורי ואכיפתו במרחב הציבורי במושב תנובות.על הסדר ה לשמור על ביטחון התושבים ולפקח

 פריסת המצלמות: .2

 

 שילוט: .3

 הוצב שלט המורה על הפעלת המצלמות במרחב הציבורי. רכת המצלמותמעסה בכל אזור בו נפר

 

מספר 

תכליתשטח כיסוימיקום מצלמהסוג מצלמהמצלמה

1

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

שער כניסה ראשיכניסה ראשית למושב4 מ"פ

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

2

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

כניסה ראשית למושב4 מ"פ

רחוב חרמון / כניסה לשכונת 

הרחבה

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

3

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

כיכר מרכזיתמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת תנועה בכיכר המרכזית לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

4

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

גן שעשועיםמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש במתקני השעשועים לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

5

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

פינת מחזור / דוארמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש במתקני המחזור לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

6

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת חניה גן שעשועיםמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש בחניה לשמירה על הביטחון 

והסדר הציבורי

7

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת כניסה למבנהמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומי4 מ"פ

בקרת כניסה ויציאה למבנה ציבורי 

לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי

8

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת חניה / מבנה נוערמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומי4 מ"פ

בקרת כניסה ויציאה למבנה ציבורי 

לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי

9

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

שער כניסה ינובכניסה מערבית מכיוון מושב ינוב4 מ"פ

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

פנים מבנה מועדוןמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומימצלמת כיפה א"א10

בקרת שימוש במבנה ציבורי לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

פנים מבנה מועדוןמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומימצלמת כיפה א"א11

בקרת שימוש במבנה ציבורי לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

פריסת מצלמות טמ"ס במושב תנובות 
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 נהלי צפייה במצלמות: .4

a.  ורק בהתאם לנוהל זה. אךתעשה צפייה במצלמות 

b. ומי.קשהוסמכו על ידי הועד המים תעשה רק על ידי המורשבמצלמות ה יצפי 

c.  המערכת ההקלטצרים של תוו בשידור חי צלמותמבלצפות המורשים: 

i. הועד המקומיברי ח. 

ii. המושבש "רב. 

iii. ב השרון..א למט "קב 

iv. סמכים לפי חוק.ו/או גורמי אכיפה מו משטרה נציגי 

v.  ן.לב השרו האזוריתהמועצה  שלוהאכיפה יקוח הפנציגי 

vi.  ועד המקומי.המזכירת 

vii.  בר למערכת המצלמות. שיחוו/או מוקד בשכר  ועצהממוקד נציגי 

 מותמצלל צילום מדיה מגנטית שוהוצאה של שמירה  .5

a. שידור חיבמעגל סגור ב 24-07מצלמות פועלות הל לככ. 

b.  תקופה זו חר לאים. ימ 14לתקופה של עד  בשרת המערכת עצילומים תתבצשמירת

 .קו הצילומיםימח

c.  עול. ניהיה ומקומי ועד המזכירות הה נמבמוצב בהמערכת שרת 

d. באישור בכתב צלמות תעשה ערכת הממתוך ממגנטית המכילה מידע  המדיוצאת ה

 המושב. ש"ו/או רב קומיר הועד המ"יושל 

 

 

 

 

  


