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 כפר אוריה 
 ועד מקומי 

 ועד מקומי - פרוטוקול

 18:00 שעה:   8.8.2021תאריך:  .1

 . טליה בר, איתן לומברד, אופירה אליהו, נעמה רשףיו"ר, -עודד קצב משתתפים: .2

 שמעון אלבז. , אושיק אביב: משתתפים נוספים .3

 :על סדר היום .4

 ביטחון אישי  . א

 : עיקרי הדברים ו סיכום  .5

אישי   . א אביב     –ביטחון  אתאושיק  ה  שמרכז  של  הייעודי  העבודה  המצלמות  צוות  הציג  בתחום 

למשתתפים טבלה המכילה את שלושת המדרגות  האפשריות לפריסת מערך מצלמות במושב כאשר 

  – ולה ביותר והמדרגה השלישית היא המורחבת והיקרה ביותר  זה הראשונה היא המצומצמת והגהמדר

 טבלת "מפרטים ומחירים"  –מצ"ב נספח א' 

שיבחנו את הצרכים של המושב ויציגו פתרונות  עם מומחי תוכן בתחום    ערוך בדיקה נוספת: ל  הוחלט

 אפשריים. 

מתוך מטרה להתקין מערכת מתקדמת  מתקדמים ויעילים  על האפשרויות לכלול פתרונות טכנולוגים  

 . מיטביתשתותאם לצרכי המושב בצורה וגמישה 

   . אחרים דוק המלצות לגבי מומחי תכן וספקים מישוביםבמקביל נדרש לב

 

 

 

                                                                                        .                                              .      

 נעמה רשף        טליה בר                          עודד קצב                                  

 חתימות חברי הוועד 

                                                                            .                                                                      .         

    אופירה אליהו                                           איתן לומברד                                   
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 כפר אוריה 
 ועד מקומי 

 

 

 

 

 דפ"אות מצלמות  -נספח א'         

 

כמות 

נדרשת
עלות

כמות 

נדרשת
עלות

כמות 

נדרשת
עלות

מערכת הקלטה1

ארון תקשורת שכולל  

חיבור אופציונאלי ל 32 

ערוצים כולל 4 דיסקים 

tera 8 של

דפ"א ג' מצריכה 64 ערוצים32,000132,000132,000264,000

2
סט ציוד ל"לינק" בין 

מצלמות

משדר, מקלט, ספק כוח, 

ארון
4,000312,000312,000728,000

שלושה מקלטים

)ברגר, מלכה, חכימי(

+4 יציאות לשטחים החקלאיים

1,50018270003045,0003857,000ברזולוציה של 4 מגהמצלמה  3

בית כנסת*2

בית העם *4

מזכירות *3

צרכניה *1

מבנה צופים*2

מ' כדורסל *2

מקלט *3

מגרש כדורגל*1

ptz מצלמת
אפשרות למיקוד ושינוי 

זויות צילום
פינת מחזור וצומת החאן15,50000115,500115,500

צרכניה4,50014,50014,50014,500מותקנת בכניסה למתחמיםמערכת לזיהוי פנים4

כבלים, נק' חשמל וכד' התקנה וציוד קצה6
 10,000

הערכה
110,000114,000124,000

מצלמות אבטחה - כפר אוריה 

הערות

123,000 85,500193,000

עלות משוערתתאורמרכיבמס'

סה"כ

דפ"א א'
מרכז מושב+

מקלטים בסיסי

דפ"א ב'
מרכז מושב+

מקלטים מוגבר

דפ"א ג'
דפ"אות א+ב'

ויציאות לשטחים 

חקלאיים
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