חברות הביטוח רוצות מערכות אזעקה לבית אבל לא מבינות מה ולמה
מערכת אזעקה בבית הכרחית למיגון המשפחה שלך ,הבית שלך ושלך ובשביל השקט
הנפשי שלך .אתה מתקין מערכת אזעקה לא בשביל אף אחד אחר אלא בשבילך ובשביל
היקר לך מכול – משפחתך.
כחלק מביטוח הבית או הדירה ,חברת הביטוח דורשת שתתקין בביתך מערכת אזעקה,
כחלק יסודי מהחוזה ,אבל האמת היא שהן ,חברות הביטוח ,מבינות בביטוח ואינן מבינות
במערכות אזעקה .הנה ההסבר לפניך.
תפקידה של מערכת אזעקה הוא לגלות פריצה לבית ,אבל זוהי רק ההתחלה .היום מערכות
האזעקה המתוחכמות מחוברות לחיישנים )גלאים( וגם למצלמות אבטחה ,כך שהם יכולות
גם לעזור בגילוי ,זיהוי הפורצים שניסו לחדור או חדרו לביתך.
הוספת מצלמות אבטחה למערכת האזעקה בביתך דורשת מומחיות בתחום הצילום .כן ,כן,
עד כמה שזה ישמע מוזר ,מה הבעיה לצלם? זה בסך הכל מצלמה ,אז זהו ,זה לא פשוט כמו
שחשבת.
הבדל אחד בין מצלמת אבטחה לבין מצלמה רגילה הוא זוית הצילום .בעוד כשאתה מצלם
אנשים המצלמה שבידך היא בדרך כלל בגובה פני המצולמים ,מצלמת אבטחה מותקנת
בדרך כלל גבוה יותר במקום שידו של הפורץ לא תוכל לחבל בה .הגובה הזה יוצר זוית
שמקשה על זיהוי פניו של הפורץ.
אין טעם להתקין מצלמת אבטחה ואחר כך לגלות שהיא אמנם צילמה אך לא ניתן לזהות
בצילומים את פני הפורצים ,נכון? כמו שאין טעם להתקין מערכת אזעקה לבית ולא לחברה
לצופר ו/או למוקד אבטחה.
ומה לגבי תאורה?
מצלמה רגילה ו/או מצלמה המותקנת בטלפון חכם יודעת לפצות על בעיות תאורה עם רכיב
שנקרא מבזק )פלאש( .לא חשוב היכן אתה מצלם בתוך הבית או בחוץ ,ביום או בלילה ,אם
המצלמה "חשה" שיש צורך בתיקון תאורה ,היא מפעילה את המבזק .לא כך הוא הדבר
במצלמת אבטחה המותקנת בביתך.
אתה בודאי צופה בטלויזיה בתוכנית משטרה כזאת או אחרת ורואה את סידורי האבטחה
והשימוש במצלמות אבטחה .מרבית הצילומים אולי טובים ליוטיוב אבל לא טובים לצרכי זיהוי
הפנים .כלומר ,רואים את הפריצה או הגניבה ,אבל תכל'ס אין מה לעשות עם הצילומים בגלל
איכות צילום גרועה שיכולה להיגרם כתוצאה מתאורה לא מספיק טובה.
מערכת לגילוי פריצה חכמות דורשות כיוונון על ידי מומחה אבטחה ומיגון שמבין גם בצילום
ולא על ידי סוכן ביטוח ויש עוד סיבה טובה לכך שמיד אפרט.

סוכן הביטוח ,עם כל הכבוד ,עושה ביטוח לבית שלכם .אתם מבטחים אצלו את הדירה
למקרה שאכן תתרחש פריצה ויגנבו מכם כספים או פריטים יקרי ערך .על זה אתם משלמים
הרבה כסף מידי שנה .הוא מבחינתו בסדר .הוא עשה את עבודתו .אם תהיה פריצה הוא
ישלם את הפיצוי המובטח .הענין הוא שאתם לא רוצים שזה יקרה ,או במילים אחרות ,אתם
לא רוצים שתהיה פריצה .נקודה .אבל את סוכן הביטוח זה לא מעניין ,את מומחה האבטחה
– זה כן וזה ההבדל הקטן שעושה שינוי עצום בתפיסה ואני אסביר.
מצלמת אבטחה הנמצאת בתוך הבית תעזור לכם לזהות את הפורצים ,אם וכאשר התרחשה
פריצה ,אבל ,היי ,אתם לא רוצים פריצה ,נכון? לכן ,מן הראוי הוא גם להציב מצלמת אבטחה
מחוץ לבית כדי שהפורץ שמתכוון לפרוץ לביתכם יראה אותה ויחשוב פעמיים.
אם מישהו החליט לפרוץ לבית שלכם כי הוא יודע על פריט יקר ערך הנמצא בבית ,מצלמת
אבטחה מחוץ לבית או בתוך הבית אולי תקשה עליו מעט ,אבל אם הוא "רציני" זה לא מה
שבדיוק ירתיע אותו .לשמחתנו ,מרבית הפורצים מחפשים הזדמנות והבית שהם פורצים אליו
נבחר באופן אקראי ולכן ,כל מכשול יגרום להם לעבור הלאה ,לבית אחר.
אותו הדבר לגבי התקנת הסירנה .הסירנה )צופר( צריך להיות מותקנת באופן בולט מחוץ
לבית כדי "לשדר" לפורץ שיש פה מערכת אזעקה ולכן כדאי שיחפש בית אחר לפרוץ אליו.
לסיכום
תנו לסוכן ביטוח לעשות לכם ביטוח ותנו למומחה אבטחה לבחור ,להתקין ולכוונן את מערכת
האזעקה המתאימה לבית שלכם כדי שתוכלו להגן על היקר לכם מכל.
נכתב ע"י :אבי תורן

