
  

  

  התקנת מצלמות אבטחה לוילות ודירות יוקרה

  

, וילות ודירות יוקרה הם הרבה פעמים יעד אסטרטגי לגנבים ולפורצים
בימים שבהם רהיטים טלויזיות ואפילו מחשבים אפשר להשיג בזול או 

פריצה לבית ישראלי סטנדרטי כבר , אפילו בחינם כמו באתר אגורה
 והפורצים המתוחכמים יעדיפו הגנבים. הרבה פחות קורצת לפורץ

כ בוילות או בדירות "לנסות ולהתל במעגלי האבטחה השונים שיש בד
כך הם , באותה דירה או וילה. יוקרה ולפרות לאותה דירה או וילה

. מקווים הם ימצאו דברים בעלי ערך רב גם מלכספת המאובטחת
לעיתים הם אף מתכננים לפרוץ ואם הם לא ימצאו שום דבר מאד 

רקטיבי פשוט יקחו את מפתחות הרכב היקר ויגנבו אותו מבלי אפילו אט
החלק העצוב בעולם מצלמות האבטחה שגם אם רוכשים . לפרוץ אותו

התקנה לא , את מצלמות האבטחה הכי משוכללות והכי יקרות שיש
ומצלמות האבטחה לא , נכונה ולא מדויקת ללא חשיבה אסטרטגית

  .יעשו את העבודה

מצלמות האבטחה נמקם כבר בחצר הבית כדי לתפוס חלק מ ,בוילות
להפעיל את האזעקה ולגרום לו לברוח עוד לפני שהוא פרץ , את הגנב

בהתקנת מצלמות בחצר יש להתחשב . זה המצב האידיאלי. לבית
בשיקולי מזג אויר ותנאי ראות , בתאורת מסנוורת שקיימת בתוך החצר

 להתחשב שתאורת רחוב כמו כן יש). ב"בוקר וכיו, ערפל,לילה,גשם(
. באם קיימת וליצור מצב שהגנב לא יוכל לשבש את פעולת המצלמות

בהתאם לתנאים השונים יש לדאוג שיהיו מצלמות אבטחה עם יכולת 
כמובן שכדי לעשות . ראיית לילה מחד ועם כיסוי נרחב מספיק מאידך

י "את כל המערך הזה בצורה מדויקת וטובה כדאי ההתקנה תבוצע ע
נים מאד מאד מנוסים ומתוך ראייה שלמה של פיתרון כולל מתקי

היה .  פה ושםמצלמות אבטחהלאבטחת הוילה ולא התקנה סתמית של 
להיותץ התקנה  ההתקנה בבית עצמו צריכה והגנב נכנס לתוך הבית 

תיעוד שכזה יכול להוות בהמשך . שתזהה את הגנב ותתעד את צעדיו
  .גורם מכריע בהפללת הגנב והרשעתו בבית משפט

צד נוסף וחשוב של מצלמות אבטחה בתוך הבית הוא הרתעה מפגיעה 



  

  

הגנב או הפורץ נכנס . גופנית במישהו או מישהיא שנמצאים בתוך הבית
אך ייתכן , הוא לא תכנן לפגוע פיסית בדיירי הבית, מ לגנוב"לבית ע

קיום של מצלמות אבטחה , והוא יתפתה לפגוע בהם לגנוב ולברוח
שקשה להתגבר אליהם עשוי להרתיע את הגנב מלפעול באלימות 

ולהסתבך בפשע הרבה יותר חמור מגניבה ובעצם להבריח אותו חזרה 
 בשילוב נכון מצלמות אבטחהה של בהקשר הזה התקנה נכונ. לרחוב

עשויה להיות ממש מצילת עם מערכת אזעקה ואו מסכים רלוונטית 
, מצלמות אבטחה לוילותאז אם אתם רוצים להתקין מערך של . חיים

ות את זה בצורה אסטרטגית ולפנות לייעוץ אצל גורמים כדאי לכם לבנ
כי זה יצא אולי יותר זול , בתחום ולא לעשות הכל לבד בעלי ניסיון רב 

  .אבל לא בטוח יספק את המוצר ברגע האמת
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