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בנושא 'עיר חכמה'  סיכום מפגש הסברה לתושבי המועצה גני תקווה   

 זום מפגש דיגיטלי ב  20:30יום ב'    19.4.2021
 משתתפים מטעם המועצה:   .1

יועמ"ש   מצליח  אושרת  המועצה,  גזבר  יוסי שמעוני  המועצה,  מהנדס  חמו  ערן  מנכל"ית,  לין  דליה 

מנהל   חי  נחומי  מידע המועצה,  מערכות  חדשנות  אגף  מנהלת  ישראל  צמח  חופית  קהילה,  קשרי 

 מנהל אגף תפעול ושפ"ע, יעיר אילן מנהל פרויקט.  יובקרה, ניר אריאל

 משתתפים יועצים חיצוניים:   .2

יועץ   cyberteam360, אורן אלימלך וועצי רדיי Lagal שלום קוגמן ודני סדן, Municomיואל לוי 

 הגנת הפרטיות.

 . תושבים( 30-תקווה )כתושבי גני : נוספים משתתפים  .3

   רקע: .4

בעקבות החלטת מועצת גני תקווה להקים מערך מצלמות כחלק מפרויקט עיר חכמה ברחבי הרשות,  

 מתקיים מפגש תושבים פתוח על מנת להציג את עיקרי הפרויקט ולאפשר העברת מידע מלא ומדויק. 

לשלב הנוכחי, הצגת גורמים  המפגש, בזום, כולל מצגת מקיפה של תהליך קבלת ההחלטות שקדמו  

יישום   כגון:  פוטנציאל להעלאת חששות בקרב התושבים  מכילים  ומיקוד בהיבטים אשר  משפיעים 

טכנולוגיה בלתי מוכרת, היבטים סביבתיים, גורמי פרטיות ואבטחה וכן נהלי בטיחות בעבודה. בסוף  

 המפגש ניתנה אפשרות להצגת שאלות מטעם התושבים. 

 מטרות המפגש:  .5

 .ה מקדימה של מידע רלבנטי בנושא 'עיר חכמה'העבר .א

 . מתן במה לשאלות ולהתייחסויות .ב

 . הפצת כתובת קבועה לפניות בנושא .ג

 תוכן המפגש בראשי פרקים: .6

 . פתיחה ורקע כללי .א

 .צרכי הרשות .ב

 . הפתרון הטכני .ג

 .ניהול השפעות .ד

 .שאלות וסיכום .ה

 / https://fb.watch/4_iikBGX6Y:  קישור להקלטת המפגש  .7
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 השאלות שעלו מהתושבים, ותשובותיהן:  .8

 מענה שאלה 

יהיה ייעול של איסוף  האם וכיצד 
אשפה ולאיזו קטגורית איסוף  

 ? אשפה מכוונים

כחלק מפרויקט עיר חכמה, תיושם מערך לניטור כמות אשפה בפחים טמונים  
במרחב הציבורי בלבד.  מערכת זו תתריע על פחים שדורשים פינוי )בשל היותם  

התוצאה   כנית האיסוף פחים שאינם מלאים.ומלאים בתפוסה גבוהה( ותוציא מת
יעות מיותרות מנס  תהימנעותהיה פינוי מדויק רק של פחים שאכן נדרש לפנותם,  

 של משאיות בישוב וחיסכון כספי לאור טיוב מסלולי הפינוי. 

האם תהיה תאורה "מגיבה" ואם 
כן מה רמת הרגישות של 

 ? החיישנים

תהיה תאורה מנוהלת אך לא תאורה מגיבה במשמעות הנפוצה של חיישן לכל  
, את מערך התאורה באופן יעיל  , על ידי מערכת מידע היעד הוא לנהל  מנורה.

ובסופו של דבר, לנהל   ולהגיב לתקלות בזמן קצר  עוצמות הארה ונכון, לאתר 
באזורים בהם ניתן לצמצם עודף אור מבלי לפגוע בבטיחות ובהתאם למתאפשר 

 בהגדרות החוק. 

מה המשמעות של שיפור  
הביטחון האישי והאם תהיה עלות 

 ?נוספת לתושבים

כל מערכת   סגורכמו  לאירועים    טלוויזיה במעגל  ולהגיב  לראות  היא  השאיפה 
חריגים בזמן אמת ועל ידי כך ליצור הרתעה מתמשכת במרחב הציבורי וצמצום  

תהיה דרישת עלות נוספת מהתושבים, כל הפרויקט    לאחברתיות.  -תופעות אנטי
 הוא חלק מהשרות של המועצה לתושב.

עם התנגדויות  ותמודד יכיצד 
 בתיהם? תושבים להתקנות על

וכל המבנים אשר עליהם תבוצע   בלבדכל הפרויקט מתקיים במרחב הציבורי  
 התקנה כלשהי, הינם מבני ציבור של המועצה. 

האם יישום הפרויקט יביא לשינוי 
 ? בשעות פעילות הפרויקט 

ולאחר מכן מתקבלות פניות    21:00המוקד מקבל פניות באופן ישיר עד לשעה  
בשלב הראשון, המוקד הרואה יופעל על בסיס פעילות מוקד חיצוני.  באמצעות  

כמובן היעד בהמשך הוא להאריך את שעות פעילות המוקד .  106שעות מוקד  
 . 24/7הרואה עד למצב של 

ועה כמו האם יהיו הפרעות לתנ
 ? בפרויקטים הנוכחיים 

ברחוב   לעוברים  נגיעה  כל  ללא  הן  ציבור  מבני  על  המתקיימות  ההתקנות  כל 
ה, משך זמן העבודה שעת  בהתקנות על עמודי תאורואפילו לא לבאי המבנה.  

להציב  בודדות ממש  שצריך  קיצוניים  ובמקרים  תנועה  חסימות  ללא  כאמור   ,
 עמוד, תהיה הפרעה קלה של שעות ספורות לביצוע יציקה ולביצוע הצבת עמוד.  

האם תהיה התמודדות עם 
נפצים ברחבי   תופעת הזיקוקים/ 

 ? היישוב

אחת המטרות המוצהרות והחשובות של מערך המצלמות היא לאתר בזמן אמת, 
ולהרתיע מול תופעות חריגות. זיקוקים/   להגיב  ובמיוחד    נושא הפרעת מנוחה 

שיש    נפצים הנרחבת  השלילית  ההשפעה  עקב  בטיפול  גבוהה  עדיפות  יקבל 
יחוזק הדיאלוג  באופן כללי, כחלק מיישום המערכת,  להפרעה הזו על התושבים.  

פורום הביטחון היישובי על מנת להפעיל את המשאבי ם בהתאמה טובה  מול 
 ככל האפשר לצרכי התושבים. 

 למשתמשי חוץ.ובמעגל סגור ללא גישה  המערכת פועלת בהצפנה מלאה ? לויהאם המידע העובר ברשת ג

 מסקנות וסיכום:  .9

 וללא התנגדות כלשהי מצד התושבים. ומכבדת, המפגש עבר בצורה מקצועית  .א

צוות  מ  מענהתשובה או    וכל הנושאים וההתייחסויות קיבלו עלו שאלות ענייניות ומהותיות   .ב

 .  הפרויקט

וכן שאלות   הפרויקטבו ניתן למצוא מידע על    באתר המועצה,שקיפות    זירתהמועצה בנתה   .ג

 / https://www.ganeytikva.org.il/622: ותשובות נוספות

 , פנייה או התייחסות בנושא של הפרויקט ניתן לפנות אל:השאללכל  .ד

 Municom: yoel@municom.co.ilחיצוני  יואל לוי,  מנהל פרויקט •

 yairil@gantik.org.il: במועצהאגף ההנדסה מ פרויקט  מלווהיעיר אילן,  •
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