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 מספר מצלמות מטרה מיקום

 רח' אוסישקין  .1
 )הכיכר הגדולה פינת רח' ההגנה(

 צפייה על צירי התנועה
 )כניסה ויציאה מהעיר(

 מתנייעת 1
      קבועות 2

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים  )פארק בן צבי( 8רח' בן צבי  .2
 קבועה 1

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים )פארק זלמן שזר( 8רח' זלמן שזר  .3
 קבועות 2

 )מאחורי בית אילדן(  74רח' החשמונאים  .4
 )פארק הבנים( 

שמירה על אנדרטה ושמירה על 
 פארק ומתקנים

 מתנייעת 1
 קבועה 1

צפייה על צירי התנועה )כניסה  )צומת אפק( 2רח' יוסף אלמוגי  .5
 העיר(ויציאה מ

1  

 )גן גולדה( +  32רח' החשמונאים  .6
 1,11שביל הגפן 

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים
 קבועות 2

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים (39גן דורי )מאחורי רח' בגין  .7
 קבועות 2

 מתנייעת 1 פארק ומתקניםהשמירה על  )גן החורשה( 54קדיש לוז  .8
 קבועה 1

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק ומתקנים )פארק משחקים( 7צמאות גן הע .9

 קבועה 1 שמירה על הפארק ומתקנים )גן ציגל( 4ציגל  .10

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק ומתקנים )גן המייסדים( 8משה שרת  .11

 מתנייעת 1 צפייה על ציר תנועה )ויצמן פינת החשמונאים( 25ויצמן  .12

 יששכר() 1ז'בוטינסקי  . 13
  

צפייה על ציר תנועה )כניסה 
 ויציאה מהעיר(

 מתנייעת 1
 קבועה 1

 מתנייעת 1 צפייה על ציר תנועה )כיכר הבלרינות( 76חשמונאים  . 14
 קבועה 1

צפייה על ציר תנועה )כניסה  )כיכר התזמורת( 6גושן  .15
 ויציאה מהעיר

 מתנייעת 1
 קבועות 2

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים )פארק לב מוצקין( 9דקר  .16

צפייה על המרחב הציבורי וצירי  )מגדל המים( 90גושן  .17
 התנועה 

 מתנייעת 1

צפייה על המרחב הציבורי וצירי  )מזרקה בגושן( 57גושן  . 18
 תנועה

 מתנייעת 1

  1 צפייה במרחב העירוני )הספרייה העירונית( 84בן גוריון  . 19

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים ארק אינשטיין(נעמי שמר )פ .20
 קבועות 2

 קבועות 2 שירה על הפארק והמתקנים (67צומת צבר )בן גוריון  .21

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים  )פארק החשמונאים( 41חשמונאים  .22

 קבועה 1 שמירה על הפארק והמתקנים )פארק הכלבים( 27קק"ל  .23

 מתנייעת 1 צפייה על ציר התנועה )כיכר הפינגווינים( 36נאים החשמו .24

צפייה על ציר תנועה + שמירה על  קדיש לוז פינת בן גוריון .25
 פארק והמתקנים ע"ש שרון

 מתנייעת 1

 מתנייעת 1 שמירה על הפארק והמתקנים  14רוקח  .26

 מתנייעת 1 צפייה על ציר התנועה שד' ירושלים פינת בגין .27
 קבועות 2

 


