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 מבוא

 

  התקנת מערך מצלמות .באמצעות ך הביטחון מערמעוניינת להרחיב את   מועצה מקומית תל מונד .1

בהדרגה עפ"י סדר עדיפות שייקבע ע"י המזמין ובהתאם במסגרת, התקנת המצלמות בשטח תתבצע  .2

 ערכות הבאות:המיותקנו לתקציבים 

 מערכת צפייה )טמ"ס( מצלמות חיצוניות ממונעות. .2.1

 מערכת צפייה )טמ"ס( מצלמות יום / לילה חיצוניות קבועות. .2.2

עם יכולת שליטה מקומית ושליטה מרחוק, על גבי תווך תקשורת רשת מערכת הקלטה דיגיטלית  .2.3

 מערך המצלמות . על כלאלחוטית 

 באמצעות מערכות אלה: .3

 :לצורךהקיים ך האבטחה  והמיגון יורחב וישופר מער .3.1

 שליטה ובקרה ומניעת מעשי ונדליזם ופגיעה באתרים ובמתקנים השונים.  .3.1.1

 המועצהשל  מתקניםו לאתריםייווצר גורם הרתעה לניסיונות חדירה לצורך התפרצויות  .3.1.2

 לצורך גניבות.

 טפון.ובשליטה מרחוק באמצעות סמר המועצהעמדת שליטה במשרדי מ תתבצעהצפייה במצלמות  .4
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 מפרט טכני
 מערכות מתוצרת החברות:יאושרו 

   Flir, ONSSI,  Milestone, American Dynamics,Digivod  & Bosch !בלבד 

 

 כללי -תיאור המערכת  

  , משולבת בהקלטה. C.C.T.Vהמערכת מיועדת לצפייה בשיטת ה

אפשרו צפייה מקומית המצלמות מחוברות לשרתי הקלטה המותקנים בכל אתר. שרתי ההקלטה י

באמצעות מסך מקלדת ועכבר. בנוסף, במידת הצורך יחוברו השרתים בתקשורת אלחוטית או קווית 

 למוקד מרכזי.

 ההקלטה תהא רציפה או על פי אירועים ו/או הגדרת המשתמש.

פריים לשנייה ואיכות התמונה בהתאם למפרט  30המערכת תקליט את כל המצלמות במהירות של 

 הטכני.

צעת המחיר תכלול את כל המרכיבים הדרושים להפעלת מערכת ההקלטה כדרוש בתיאור זה. למחיר ה

במפרט לא יתווסף שום תשלום נוסף, באחריות הקבלן לדווח ליועץ במידה ודרושים אביזרים נוספים 

 להפעלת המערכת, טרם הגשת הצעת המחיר.

 

 ומתג ראשי  שרתים ,VMS 1פרק 

 .VMSמערכת ניהול ווידאו  .1

 תוכנה .1.1

תוכנת המערכת תהיה ידידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות מסכי  .1.1.1

 מגע, עכבר, מקלדת ו/או ג'ויסטיק.

מצלמות  50תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות  .1.1.2

FULL HD1080P  60~25שבין  לצפייה והקלטה בקצב תמונות FPS צופים , במקביל

 ע"י קליינטים נוספים בשידור חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.לצפייה 

תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו בדיסק המחשב או דיסק  .1.1.3

רשת מכל אחת מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר במשולב עם צפייה 

ף של אירועים בשידור חי באותו מסך או במסך נפרד המערכת תאפשר חיפוש מהיר ורצי

על ציר הזמן ללא צורך בבחירת תאריך ושעה. המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ 

הרשאות כל משתמש יראה מסכים שהוגדרו לו בלבד או מסכים שהוגדרו כמשותפים לכל 

 משתמשי המערכת.

 קליינטים. 50התוכנה תתמוך בחיבור והפעלה מקבילה של לפחות  .1.1.4

עבור עמדות הצפייה לצורך  Multi castא בשיטת המערכת תתמוך ותעבוד באופן מל .1.1.5

 עבודה בו זמנית של תחנות עבודה מרובות.

על התוכנה להיות בעלת קליינט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה אחת, וגם   .1.1.6

למחשבים  Safariו ספארי  Internet Explorerמבוסס דפדפן עם תמיכה ב  WEBקליינט 

 . Androidן  I-phoneודי לטלפונים חכמים מסוג וגם קליינט יע  Mac OSמבוססי 
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הפעלת מגעים מרחוק,  PTZעל כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות 

 וצפייה בהקלטות מהשרת. 

או  VMDהתוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי  .1.1.7

פוץ" למסך בליווי חיווי קולי, הפעלת אזעקה מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תק

 ע"מ לבדוק ולטפל באירוע.

התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: אפשרויות הקלטה   .1.1.8

 אינטגראלי או התקן חיצוני(. VMDרציפה, מתוזמנת, בזמן אזעקה ולפי תנועה )

דיוק השעון עד  ההקלטה תכלול שעון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, .1.1.9

 כדי שנייה והצגתו תכלול: תאריך,שעה,דקה, שנייה ושם מצלמה כפי שהוגדרה.

התראות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות  –יומן אירועים דינאמי  .1.1.10

ממערכות צד שלישי, האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת האירוע שאת גודלן יקבע 

לת רשימת התראות בטבלת טקסט דינמית כאשר כל המשתמש וגם תהיה אופציה לקב

 של האירוע. Playbackבחירת התראה תפעיל מידית 

ריבוי מסכים, אפשרות לארבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל מסך  .1.1.11

 יתפקד כפאנל עצמאי.

 

 

 חיפוש .1.2

 חיפוש הקלטות יבוצע במספר אופציות: .1.2.1

העביר כל מצלמה בנפרד למצב במסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה ל .1.2.1.1

Playback  עצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות במסך לPlayback 

 מסונכרן באותו מסך לכל המצלמות יחד.

 במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית .1.2.1.2

בשידור  מסך צפייה בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות כפי שהוגדרו לצפייה גם .1.2.1.3

 חי.

חיפוש הקלטות יתאפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת האינטרנט ממחשב,  .1.2.2

 טאבלט וטלפונים סלולאריים חכמים כדוגמת איפון ואנדרואיד.

הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל ואיטי, תהיה  .1.2.3

 אפשרות דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .

שעות  24המאפשרת צפייה של   Video Synopsysהא יכולת צפייה בעזרתלמערכת ת .1.2.4

)תכונה מובנת או מסופקת ממערכת חיצונית  ONLINEבדקות ספורות במצב 

 ייעודית(

שיוצגו בצורה גראפית על גבי ציר זמן  VMDתתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי  .1.2.5

 שאת גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.

 .Briefcamכדוגמת  Video synopsysהמערכת תתמוך בתוכנות  .1.2.6

, המערכת תתמוך בסימון מהיר של מקטע לחזרה מהירה לנקודת bookmarkסימניה/  .1.2.7

 התחקור בסרטון.

, לאיתור שינויים בווידיאו באמצעות Smart searchהמערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם  .1.2.8

 .סימון אזור ע"ג התמונה/מסך
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חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך בפתיחת חלונות  המערכת תכיל סרגל .1.2.9

נוספים. הסרגל יהיה דינאמי ואפשרויות החיפוש יכללו:תאריך, שעה, דקה ושנייה, 

 הסרגל אינו במקום יומן תאריכון לאיתור אירוע בתאריך ספציפי.

  Disk On Keyסטנדרטי או  CDהמערכת תאפשר שמירת התמונה/הסרט הרצוי ע"ג  .1.2.10

בנוסף תהא אופציה  להדפיס התמונה כולל  AVI / MPEG-4כיו"ב, בפורמט  או

 הפרטים הנלווים ובהם תאריך ושעה.

למערכת תהא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני מערכת עם  .1.2.11

, ביצוא  MPEG4-חותמת מים אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא ע"י סיסמה וכן יצוא ב

המערכת גם נגן תואם לצפייה בקבצים המיוצאים על כל מחשב  בסיסי נתונים תייצר

 ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת.

 המערכת תכלול ממשק מוגן להתחברות וצפייה מרחוק. .1.2.12

 

 תכונות המערכת  .1.3

 מצלמות. 1,4,9,16,25,36,64צפייה במסך מחולק ל  .1.3.1

 שימוש במפות סינופטיות לגישה נוחה למצלמות. .1.3.2

מסכים, תוך ניהול הקיר דרך כל קליינט המחובר  4פחות תמיכה בקירות ווידאו של ל .1.3.3

 למערכת..

 H.264 Mpeg4  JPEG,תמיכה בפורמטי  .1.3.4

 Dual Streamתמיכה ב  .1.3.5

 )מובנת או ממערכת חיצונית ייעודית(  Video Analytics -תמיכה ב .1.3.6

1.3.6.1. Camera Tampering 

1.3.6.2. Perimeter intrusion 

1.3.6.3. Virtual Tripwires 

1.3.6.4. Counting 

1.3.6.5. Loitering 

1.3.6.6. Abandoned Object 

1.3.6.7. Video Stabilization 

1.3.6.8. Non-Detection Zones 

 לכל מצלמה או יותר. FPS 60~25, בקצב של 1080P אפשרות דגימת והקלטת רזולוציה .1.3.7

, או LIVEשמירת האירועים תהיה ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב   .1.3.8

תכלול כוננים  המערכת  Dual Screamingברזולוציה וקצב פריימים שונה תוך שימוש ב 

בהתאם  Raid 1או  Raid 10או  Raid 6או  Raid 5תמיכה  בקונפיגורציית –קשיחים, 

ימים, ע"פ הנתונים שלעיל, או  21לנדרש לשמירת אירועים לכל המצלמות לתקופה של 

 על פי הדרישה המבצעית של המזמין והיועץ.

קשיח בהתאם,  המציע יחשב את הקיבולת ויספק כונן 1.3.8לצורך יישום סעיף  .1.3.8.1

 .12TBאך לא קטן מ 

, VMDרציפה, בקצבים שונים,  –חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בחירת המשתמש  .1.3.9

 .Pre-Alarm & Post Alarmבזמן קבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות הגדרות זמן 

 שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב מרוחק. .1.3.10

 רטפון ע"פ הגדרה.שליחת תמונות מאירוע למחשב מרוחק/ טבלט או סמא .1.3.11
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 כיול המצלמות ע"פ תנאי שטח בהירות וצבע. .1.3.12

 .HDMIיציאה למוניטור אנלוגי ו  .1.3.13

 ע"פ הגדרת האירוע. SMSשליחת הודעות  .1.3.14

 שמירה ושליחת מקטע תמונות שהוקלטו לפני תחילת האירוע. .1.3.15

 , תוכנית הקלטה. Triggerמצבי הקלטה: רציפה, הפעלות/ .1.3.16

 .PTZשליטה על מצלמות ממונעות  .1.3.17

רמות הרשאה לפי קבוצות  LIVEיצוא הסרטון לא תפגע אפשרות הצפייה ב  בזמן .1.3.18

 ובודדים.

 

 

 אבטחה .1.4

 כניסה למערכת ע"י סיסמא. .1.4.1

 המערכת תכלול רמות משתמשים שונות. .1.4.2

 .WATREMARהמערכת תכיל מנגנון לוידוא מקוריות הוידאו  .1.4.3

 עבור מחשבי צפייה למניעת עומס ברשת. MULTICASTתמיכה מלאה ב  .1.4.4

 מרגע בחירת הזמן הנדרש. ms 200או מוקלט לא תעלה על הפעלת ויד .1.4.5

 להתרעה ואתחול במידה והמערכת לא מתפקדת  WatchDogהמערכת תכיל  .1.4.6

המשתמש יוכל להגדיר עצים לוגיים של ערוצי הוידאו ,עץ לוגי יוכל להכיל מצלמות  .1.4.7

 שונות. NVRממערכות 

 

 דרישות לאבטחת "סייבר" .1.5

 כנגד חדירה מגורם עוין.המערכת תהא מאובטח ברמה בסיסית  .1.5.1

 על המציע לפרט במענה שיגיש את המנגנונים לסינון כניסות למערכת ואבטחת מידע. .1.5.2

הגישה למערכת לכל מרכיביה תעשה באמצעות מערכת סיסמאות המאפשרת רק למורשים  .1.5.3

 להיכנס על פי הרשאה.

 ברשת התקשורת. 802.1Xלמערכת תמיכה בשימוש בפרוטוקול  .1.5.4

 

 שרתים .2

 מצלמות: 40 שרת הקלטה ל .2.1

 IBM, HP,DELLשרת מותג מתוצרת :  .2.1.1

 ומעלה.  E5-2650כפול מסדרת   XEONמעבד  .2.1.2

בתצורת   20TB  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .2.1.3

RAID-5 . 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .2.1.4

כפול  SSDתותקן על התקן ומעלה,  Windows®  Server 2012 64 Bitמערכת ההפעלה  .2.1.5

 תקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון , בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תוRAID 0בתצורת 

2.1.6. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה   .2.1.7

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.1.8

 24/7השרת וכל מרכיביו, יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.1.9
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 :ליישומים שונים כגון: אנליטיקה, שו"ב, גיבוי ואחרשרת  .2.2

 או חזק יותר. 5930Kדגם  I7 INTELמעבד  .2.2.1

בתצורת   12TB  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .2.2.2

RAID-5 . 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.2.3

2.2.4. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על  SSDקן על התקן מערכת ההפעלה תות .2.2.5

 כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.2.6.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

 .19מותאם לארון תקשורת " 4Uמארז תעשייתי  עד  .2.2.7

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.2.8

 .24/7השרת וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.2.9

 

 

 :VMSיינט" תחנת עבודה, "קל .2.3

 IBM, DELL, HPמחשב מותג  .2.3.1

 או חזק יותר. 5770Kדגם  I7 INTELמעבד  .2.3.2

 . 2TBבנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .2.3.3

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.3.4

ובקצב  ,FHDמסכים באיכות  2מצלמות ב  16, עבור ניהול HDMIיציאות  2כרטיס מסך עם  .2.3.5

 , לא יתקבל פתרון של כרטיס מסך מובנה.FPS  25של 

 הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .2.3.6

2.3.7. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.3.8

 כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.3.9.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

 ע"פ דרישת היועץ. 19מותאם לארון תקשורת " 4U/ תעשייתי  עד TOWERמארז מיני  .2.3.10

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.3.11

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.3.12

 

   מתג מרכזי .2.4

,  Avayaאו   Cisco ,HP, Juniper יאושרו רק מתגים תוצרת   L3מתג ליבה כולל אופטיקה  .2.4.1

 פורטים. 24

המותקנים באתרי  L3למתגי  Gigabit Ethernetיבצע טבעות וקישורים ישירים של המתג  .2.4.2

 .IPריכוז מצלמות 

 למוקד ו/או לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .2.4.3

  +POE 1000פורטים נחושת  48סה"כ  .2.4.4

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .2.4.5
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 1000Wספק כוח נשלף של  .2.4.6

 (Hardware queueתורי חומרה ) 8המתג יתמוך ב  .2.4.7

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .2.4.8

 , אופציה להוספת ספק נוסף בתוך היחידה )לא כלול במחיר היחידה(.230VACהזנת מתח:  .2.4.9

עבור קישור סיב  SFPעל בסיס חריצי  Gigabit Ethernet-10ממשקי  2אפשרות להתקנת  .2.4.10

 אופטי.

 עבור קישור סיב אופטי. SFPריצי אופטיים על בסיס ח 1Gממשקי  4אפשרות להתקנת  .2.4.11

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .2.4.12

  לפחות.  RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי .2.4.13

 לפחות. multi cast group 500, וב PIM Multicastתמיכה בניתוב  .2.4.14

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .2.4.15

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .2.4.16

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .2.4.17

 .40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .2.4.18

 ס"מ. 45, עומק עד U1גובה  .2.4.19

 .CONSOLE'' וכבל 19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .2.4.20

 המתג יסופק עם כבל שרשור. .2.4.21

המותאמים    הנדרשים לחיבור הטבעות האופטיות  GBIC 4יחידה יכלול את מחיר ה .2.4.22

 למתג המוצע. 

 תכונות נוספות: Gigabit Ethernetאופטי   SFPמפרט עבור  .2.4.23

מוגן סיסמה, אפשרויות שונות למתגים אופטיים מכל  HTTPממשק ניהול מבוסס  .2.4.23.1

בין  BACKBONEעבור קישורי  1000Mבמהירות  SFPהסוגים יותקנו מתאמי 

 1000Base-FX, ממשק SFPבפורמט  Gigabit Ethernet 1000Base-FXהמתגים. מתאם 

נ"מ,  1310נ"מ, אורך גל נקלט  1550: אורך גל משודר A, סוג SMלסיב אופטי בודד 

ד"ב  10נ"מ, תקציב אופטי  1550נ"מ, אורך גל נקלט  1310: אורך גל משודר Bסוג 

 . 70°Cעד + 0°Cרה לפחות, עמידה בתנאי סביבה: טמפרטו

 תוכנות ואמצעים  -חדר בקרה  2פרק 

 
 .U42להתקנת ציוד בדובה  19מס"ד תקשורת " .1

 ס"מ  100ובעומק   42Uגובה  .1.1

 דלת חזית זכוכית )דו כנפית( עם מסגרת פח אחורית אטומה, כולל מנעול .1.2

 כל אחד  CFM45שני מאווררים בתפוקת  .1.3

 מעלות. 45נות בזווית עם תוספת לדפ 19מסילות התקנה לציוד בגודל " .1.4

 ערכת הארקה .1.5

 .N6שקעי כח עם מאמ"ת,  6 -שני פסים ל .1.6

 דפנות הארון יהיו מחורצות .1.7

 פנלים עיוור לכיסוי כל ההחלל הבלתי מנוצל .1.8

 שש פנלים שערות .1.9

 מגש נשלף למחשב נייד .1.10
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 UPSאל פסק יחידת גיבוי  .2

תח מיוצב, ( לאספקת מ SUPLLY POWER NINTERRUPTABLEנדרש לספק מערכת אל פסק )  .2.1

 מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

 דקות רציפות, בעומס מלא. 30 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-5הספק יציאה  .2.2

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק  .2.3

UPS אם לעומס הכולל של הציוד המגובה.בהספק גדול יותר שיות 

. PWM" ובנויה בטכנולוגיה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .2.4

 המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח בחרום.

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .2.5

 ממיר סטטי. ספק מטען .2.5.1.1

 (SWTCH TRANSFER STATIC BYPASSמפסק עקיפה סטטי ) .2.5.1.2

 רך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים.מע .2.5.1.3

 זיווד למצברים. .2.5.1.4

 יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר. UPS –ה  .2.6

יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת  UPS –ה  .2.7

 י התרוקנות המצברים. המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפנ

 

 FULL High Definition LCD Monitorמסכי צפייה  .3

 המסכים אשר יסופקו יכללו את התכונות הבאות יהיה:  .3.1

3.1.1. VGA ( ממשק ויזואלי דיגיטליDVI.) 

 (.PIPתמונה בתוך תמונה ) .3.1.2

 .BNCפלט  .3.1.3

 .FHDהגדרה מלאה ברזולוציה גבוהה  .3.1.4

, גודל, מיקום, וגיאומטריה  עבור  אפשרות  למשתמש להתאים את איכות התמונה, בהירות .3.1.5

 צפייה אופטימאלית.

תהיה זרימת אוויר משופרת והפחתת תרמית המאפשר אורך חיים.  גבוה  נדרש  LCDנדרש שבצג  .3.2

שהקומפוזיציה תהיה מסגרת אלומיניום אשר קלה להתקנות קיר או שולחן  העבודה ותכלול  

יהיה המסך משולב  בכיסוי האחורי להתקנה  מתלי קיר נייחים כולל הטיה לכל כיון נדרש בנוסף

וטיפול קל. נדרש שהמסך  יהיה תואם עם הטכנולוגיה המובילה בתעשייה מגה פיקסל, המספקת 

 המשמש להצגת וידאו המצלמות ברזולציית מגה פיקסל.  1920X1080pמינימום של רזולוציה 

 מפרט חשמלי .3.3

 הרץ AC, 50/60וולט  240עד  100מתח הזנה  .3.3.1

           350W \ 380W \ 250 W      שמל       צריכת ח .3.3.2

 ;BNC, looping; 1 S-Video, looping: 1 RGB, DVI 1 2קלט וידאו ממשקי  .3.3.3

 RCA, שקע L / Rאודיו  2ממשקי אודיו קלט  .3.3.4

 kHz 31-69תדר אופקי:  .3.3.5

 הרץ 56-85תדר אנכי  .3.3.6

 NTSC / PALפורמט  .3.3.7
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 נתונים נדרשים  סביבתיים .3.3.8

 ת צלזיוס.מעלו  0-40 טמפ' סביבה    .3.3.9

 ללא עיבוי.  80%-20%לחות סביבתית  .3.3.10

 

 

 מצלמות ואביזרים 3פרק 

 מצלמות ליישומים שונים:

 32GBשל לפחות  SDבלבד, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו  PoEהמצלמות יפעלו בהזנת מתח 

 . ONVIFפרוטוקול עבודה 

 :IPהגנה כנגד חדירה למצלמות 

 נדרשים מנגנוני הגנה. לצורך סינון כניסות למערכת ואבטחת מידע,

 כל המצלמות יישאו הגנת סייבר כנגד:

 חדירה למצלמה לצורך שיבוש עבודתה. .א

 השתלטות. .ב

 השבתת המצלמה או המערכת. .ג

 צפייה לגורמים שאינם מוסמכים. .ד

 

 1080Pפנימית   DomeFHD–מגה פיקסל  2מצלמה  .1

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .1.1

  FHDאיכות  .1.2

  H.264דחיסת  .1.3

 מ"מ . VF 3~8עדשה  .1.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 25 -קצב רענון אינו נופל מ .1.5

 .WDR 75dbמנגנון  .1.6

 צמצם אוטומטי.  .1.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .1.8

1.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .1.10

1.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .1.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .1.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .1.12.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .1.13

 מעלות. 50~0פ' עבודה טמ .1.14

 

 VFעדשה  1080Pפנימית   DomeFHD–מגה פיקסל  2מצלמה  .2

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .2.1

  FHDאיכות  .2.2

  H.264דחיסת  .2.3

 מ"מ . VF 2.8~12עדשה  .2.4
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 .1080Pברזולוציה   FPS 25 -קצב רענון אינו נופל מ .2.5

 .WDR 88Dbמנגנון  .2.6

 צמצם אוטומטי.  .2.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .2.8

2.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .2.10

2.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .2.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .2.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .2.12.2

 מטר. 30תאורת לדים לטווח של עד  .2.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .2.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.15

 מעלות. 50~0טמפ' עבודה  .2.16

 

 1080P–סל מגה פיק 2מצלמת גוף  .3

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .3.1

  FHDאיכות  .3.2

  H.264דחיסת  .3.3

 .1080Pברזולוציה   FPS 25 -קצב רענון אינו נופל מ .3.4

 .DB 75לפחות  WDRמנגנון דיגיטל   .3.5

 צמצם אוטומטי. .3.6

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .3.7

3.8. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .3.9

3.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .3.11

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .3.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .3.11.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.12

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .3.13

 מעלות. -5~55טמפ' עבודה  .3.14

 

 + תאורת לדים 1080P–מגה פיקסל  2)צינור(  Bulletמצלמת  .4

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .4.1

  FHDאיכות  .4.2

  H.264דחיסת  .4.3

 ICR פילטר חשמלי .4.4

 מ"מ. VF 3~9עדשה  .4.5

 . 25FPSקצב רענון  .4.6
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  WDR 120dbמנגנון  .4.7

 צמצם אוטומטי. .4.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .4.9

4.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .4.11

4.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .4.13

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .4.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .4.13.2

 מטר. 30תאורת לדים לטווח של לפחות  .4.14

 .VMD –עה מובנה מנגנון גילוי תנו .4.15

 מעלות.  55~5-טמפ' עבודה  .4.16

 

 מצלמות מקצועיות
 

 בלבד.  PoEיפעלו בהזנת מתח המצלמות 

של  SD המצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים שונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו

  ONVIF PROFILE Sפרוטוקול עבודה  32GBלפחות 

 יתקבלו ויאושרו רק מצלמות מתוצרת:

Bosch, Axis, Sony, Flir, TKH, American Dynamic, Pelco, Panasonic & Arcont Vision. 

 בלבד!

 .IPהגנה כנגד חדירה למצלמות 
 לצורך סינון כניסות למערכת ואבטחת מידע, נדרשים מנגנוני הגנה.

 המצלמות יישאו הגנת סייבר כנגד: כל

 חדירה למצלמה לצורך שיבוש עבודתה. .א

 השתלטות. .ב

 המצלמה או המערכת.השבתת  .ג

 צפייה לגורמים שאינם מוסמכים. .ד

 
 הסעיפים הבאים,:  7מתוך  5למצלמות יהיו לפחות  )סעיפים א עד ד( בנוסף לרשום לעיל, 

 המצלמה תאפשר גישה מוגנת סיסמה בשלוש רמות הרשאה שונות .1

 המצלמה תחייב הגדרת סיסמה חזקה במהלך ההתקנה הראשונית .2

 RADIUSבעזרת שרת  802.1xתקן  המצלמה תתמוך בזיהוי לפי .3

 HTTPS -לתמיכה בגישה ב SSLהמצלמה תכלול תעודת  .4

 TELNET -המצלמה תאפשר חסימה של גישה בלתי מאובטחת ב .5

 TLS 1.2, SSL, DES, 3DESהמצלמה תתמוך בהצפנה לפי תקני  .6

 המצלמה תאפשר טעינה של גרסת קושחה רק בקובץ חתום על ידי היצרן .7

 

 ותאורת לדים IK10  1080Pחיצונית אנטי ואנדל  FHD DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .4

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .4.1

  FHDאיכות  .4.2



                           

 35 מתוך 13 עמוד      ז פומבי להתקנת מערכת טמ"ס                                                                                                    מועצה מקומית תל מונד מכר
 ונט בע"מ.מסמך זה הינו רכוש של סקיונט בע"מ ואין להעתיק או לבצע כל פעולה ללא אישור מראש  בכתב מסקי

 
 

  H.264דחיסת  .4.3

 מ"מ . VF 12~2.8עדשה  .4.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .4.5

 .WDR 88Dbמנגנון  .4.6

 צמצם אוטומטי. .4.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .4.8

4.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .4.10

4.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .4.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .4.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .4.12.2

 מטר 30תאורת לדים לטווח של עד  .4.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .4.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.15

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .4.16

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .4.17

 .IP-66דרגת אטימות  .4.18

 מעלות. -5~55טמפ' עבודה  .4.19

 

 WDRו ICRבעלת מנגנון –מגה פיקסל  3מצלמת גוף  .5

 . 2048X1536רזולוצייה   .5.1

  H.264דחיסת  .5.2

 ICRחשמלי  פילטר .5.3

   FPS 30קצב רענון לפחות  .5.4

 WDR 120dbמנגנון  .5.5

 צמצם אוטומטי. .5.6

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .5.7

5.8. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .5.9

5.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 גישות לילה: ר .5.11

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .5.12

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .5.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .5.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .5.15

 מעלות. -5~55טמפ' עבודה  .5.16
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 tar lightSמגה פיקסל לתנאי חשכה כדוגמת  2מצלמת גוף  .6

 . 1920X1080רזולוצייה   .6.1

  H.264דחיסת  .6.2

 ICRחשמלי  פילטר .6.3

   FPS 50קצב רענון לפחות  .6.4

 WDR 120dbמנגנון  .6.5

 צמצם אוטומטי. .6.6

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .6.7

6.8. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .6.9

6.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .6.11

 .F1.2לוקס ב  0.01צבע:  .6.12

 .F1.2לוקס ב 0.0005ש/ל:  .6.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .6.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .6.15

 מעלות. -5~55טמפ' עבודה  .6.16

 

 

כולל      IK10מ"מ( תקן  4.3X129)עדשה  X 30, זום אופטי FHDמגה  2ברזולוציה  PTZמצלמה  .7

 תאורת לד.

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .7.1

  FHDאיכות  .7.2

  H.264דחיסת  .7.3

 ICRחשמלי  פילטר .7.4

 .X 12טלי זום דיגי  מ"מ 4.3X129)עדשה  X 30זום אופטי  .7.5

 פוקוס אוטומטי .7.6

 מטר.  200תאורת לד מובנית לטווח של לפחות  .7.7

  1080Pברזולוציה   30FPSקצב רענון  .7.8

 .WDR 120db מנגנון  .7.9

 צמצם אוטומטי. .7.10

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .7.11

7.12. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .7.13

7.14.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .7.15

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .7.15.1

 .F1.2קס בלו 0.05ש/ל:  .7.15.2

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .7.16

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .7.17
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 מעלות המשכי. 360 .7.18

 מעלות בשנייה. 400מעלות(  360מהירות סיבוב ) .7.19

 פריסטים. 256 .7.20

 אזורי מיסוך  8קביעת  .7.21

 .IK10אנטי ונדל  .7.22

 .IP66דרגת אטימות  .7.23

 

 

 

 LPRליישום  IPמצלמת  .8

  LPRלמערכת   חיצונית ייעודית IPמצלמה  .8.1

 מגה פיקסל. 1.3רזולוציה  .8.2

 .FPS 45קצב רענון לפחות  .8.3

  WDR 120dbמנגנון  .8.4

 מ"מ 32~8עדשה זום חשמלי  .8.5

 .EIS –מנגנון ייצוב תמונה  .8.6

 מטר 50ל IRתאורת  .8.7

 .סנוורפילטר נגד  .8.8

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .8.9

ס"מ לרבות,  150פלדה בגובה של  בעמוד IP66המצלמה תסופק מארז אנטי ונדלי  בתקן  .8.10

 התקנה וקיבוע לרצפה ועבודות ביטון כנדרש.

 .LPRהמצלמה תהא מותאמת ומוגדרת ע"י היצרן כמצלמת  .8.11

 

  IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .9

המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר פגעי מזג  .9.1

 האוויר.

 אסיבי פולי קרבונט.מיגון מ .9.2

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .9.3

 ומניעת קורוזיה.  IP66מוגן לחות ומים  .9.4

 חימום + אוורור + סוכך שמש. .9.5

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .9.6

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .9.7

כת האזעקה במקרה של פתיחה/ למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למער .9.8

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד. VMDחבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ה
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 מטר  100ופנס א.א ל  IK10מוגן אנטי ונדאלי  PoEהזנת   IP66מיגון חיצוני  .10

המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר  .10.1

 אוויר.פגעי מזג ה

 המיועד להפעלת המצלמה, מרכיבי המיגון והפנס. PoEממשק עבודה  .10.2

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .10.3

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .10.4

 ומניעת קורוזיה. IP66מוגן לחות ומים  .10.5

 חימום + אוורור + סוכך שמש. .10.6

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .10.7

 ד )פתיחה צידית(.פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלב .10.8

למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה  .10.9

יפעיל התראה בתחנות הצפייה  VMDשל פתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ה

 ויפתח שידור למוקד.

מטר אפקטיבי ומפתח של  100פנס א.א מובנה בחלקו התחתון של המיגון למרחק של  .10.10

 חות.מעלות לפ 60

 

 , MPIX – Lens for Mega Pixel IP Cameraעדשה למצלמות  .11

 מגה 3העדשה תותאם ע"פ רמת הרזולוציה )פיקסלים ( של המצלמה, לדוגמא: מצלמה של  .11.1

 מגה פיקסל. 3פיקסל תותאם עדשה של 

העדשות תהיינה  1/2בהתאם לדרישות השטח ומותאמת ל פורמט " Very focalהעדשה תהא  .11.2

העדשות תותאמנה לזווית ושטח הכיסוי הנדרשים, הקביעה  חשמלי. עם צמצם אוטומטי

 הסופית תהיה לאחר ניסוי בשטח ולפי החלטת המזמין.

 ותתאים למצבי יום/לילה ע"פ יצרן העדשה. ICRהעדשה  תיועד לעבודה עם פילטר  .11.3

 .MOUNT – CSאו תבריג  MOUNT - Cהעדשות תהיינה מסוג שניתן לשימוש בתבריג  .11.4

 ברמת ליטוש גבוהה ביותר, ומתוצרת יפן, ארה"ב או אירופה.העדשה תהא  .11.5

 

 

 

 מטר  60פנס א.א למרחק  .12

 מיועד להתקנה לתנאי חוץ. IP66פנס א.א בתקן  .12.1

מטר 60 הפנס יותקן ויוצמד למצלמות ע"מ להגביר את ראיית הלילה של המצלמה למרחק של  .12.2

 מעלות. 30ו 

 ואט. 12הספק הפנס לא יעלה יפחת על  .12.3

 של המצלמה. ICR FILTERיאה חיצונית לסנכרון והפעלת יחידת ה לפנס תהא יצ .12.4

 או באמצעות פיקוד מרחוק.   הפנס יופעל בשעות החשכה בלבד באמצעות תא פוטואלקטרי .12.5

  24VACאו  12-24VDCמתח הפעלה  .12.6

 באמצעות מיגון ייעודי. POEלפנס תהיה אפשרות להזנת מתח  .12.7
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 אביזרים נלווים להקמת אתר 4פרק 

 

 סעף לציוד באתר חוץארונות  .1

, ספק כח מתג תקשורת וכיו"ב NVRבארון יותקן ויקובע כל הציוד הנדרש להפעלת האתר כגון:  .1.1

אל פסק וכד'(, החיווט בארון יעבור בתעלות ויסומן לזיהוי, ממדי הארון יקבעו בהתאם לתוכן 

 הציוד.

לשמירת טמפרטורה  הארון ייוצר מפוליקרבונט ויכלול סוכך שמש, בתוך הארון יותקן מאוורר .1.2

 עבודה תקינה מעבר לחריצי האוורור, המאוורר יופעל באמצעות חיישן טמפרטורה .

ויעוגן לעמוד/קיר באמצעות חבק  IP67הארון יהא אטום לחדירת מים ותנאים סביבתיים ברמת  .1.3

 מקורי של יצרן הארון.

ד תתקבל התראה ( וחיישן טמפר, כל תקלה בבקר במוקAC/DCלארון יהיו בקר נפילת מתחים ) .1.4

 ראה פרק מצלמות(. -video lossעל תקלה במצלמה )חוסר תקשורת 

 הארון יסופק עם פס דין וכל הציוד שיותקן בו יקובע לפס דין. .1.5

 הארון יכלול ערכת התקנה על העמוד. .1.6

 

 פורטים לחיבור מצלמות )התקנה פנימית( 24מתג קצה  .2

 המותקנים במרכז  L3למתגי Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .2.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .2.2

 +POE 1000פורטים נחושת  24סה"כ  .2.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .2.4

 370Wספק כוח של  .2.5

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .2.6

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .2.7

 .230VACהזנת מתח:  .2.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  4ות להתקנת אפשר .2.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .2.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .2.11

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .2.12

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .2.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .2.14

 .C° 75עד + 20°C-  עמידה בטמפרטורת סביבה .2.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .2.16

 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .2.17
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 Korenixפורטים לחיבור מצלמות לתנאי חוץ כדוגמת  8מתג קצה  .3

 המותקנים במרכז  L2למתגי Gigabit Ethernetישיר של  המתג יבצע קישור .3.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .3.2

 +POE 1000פורטים נחושת  8סה"כ  .3.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .3.4

 .170Wספק כוח של  .3.5

 .Fanless modeאפשרות עבודה ב  .3.6

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .3.7

 .230VACהזנת מתח:  .3.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  2ות להתקנת אפשר .3.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .3.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .3.11

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .3.12

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .3.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .3.14

 .70°Cעד + C°-20  עמידה בטמפרטורת סביבה .3.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .3.16

 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .3.17
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 UPSאל פסק יחידת גיבוי  .4

( לאספקת מתח  SUPLLY POWER NINTERRUPTABLEנדרש לספק מערכת אל פסק )  .4.1

 מיוצב, מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

 דקות רציפות, בעומס מלא. 30 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-5הספק יציאה  .4.2

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק  .4.3

UPS דול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה.בהספק ג 

. PWM" ובנויה בטכנולוגיה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .4.4

 המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח בחרום.

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .4.5

 ממיר סטטי. ספק מטען.4.5.1

 (.SWTCH TRANSFER STATIC BYPASSמפסק עקיפה סטטי ).4.5.2

 מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים..4.5.3

 זיווד למצברים..4.5.4

 יהיה מתוצרת: אדוויס טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר. UPS –ה  .4.6

יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת  UPS –ה  .4.7

 מחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים. המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים ב

 

 עורקים אלחוטיים: .5

 בלבד ברוחב פס שיוגדר ע"י היועץ. Radwin & WaveIPיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת חברת 
 .Outdoorכל הציוד יותקן ויהיה לתנאי  .5.1

 .AES 128העורק יכלול הצפנה כדוגמת  .5.2

מטר לעבודה מושלמת )אנטנה,  5,000ל מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו למרחק ש .5.3

 ספק, כבילה ואמצעי התקנה(.

 .IEEE 802.3ומותאם ל  GHz 2.4תדר מאושר משרד התקשורת .5.4

 

 אספקת חשמל באמצעות מערכת טעינה ומצברים -מקור מתח חלופי  .6

במקומות שיקבעו על ידי היועץ, יותקנו מערכות אספקת חשמל בעזרת מצברים ליתיום בלבד.  .6.1

 ישמשו לאספקת חשמל רציפה למערכות הביטחון..מערכות 

 המערכת תחובר לעמוד תאורה ויספק מתח למערכת המותקנת באתר. .6.2

להתקנת המערכת על עמוד התאורה בהתאם אישור קונסטרוקטור האחריות הקבלן להמציא  .6.3

 למשקלה.

 המערכת תכלול: .6.4

 מצברי ליתיום ע"פ ההספק הנדרש. .6.4.1

 מטען למצברי ליתיום. .6.4.2

 יום  בקר פריקה לית .6.4.3

בכל אתר שתותקן מערכת טעינה, המציע יגיש טבלת חישוב ע"פ הצריכה בפועל, להפעלת כל  .6.5

האמצעים של האתר )מצלמות קבועות, מצלמות מתנייעות, מתג, עורק אלחוטי, מאווררים וכל 

 הציוד הנוסף השייך למערכת.

 ע"פ החישוב הבא: שעות 8שעות בטעינה של  24החישוב יכלול עבודה רציפה של כל הציוד למשך  .6.6
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שעות, אך  16שעות, המערכת נדרשת לספק חשמל ל  8טעינת לילה בקיץ היא כ  .6.6.1

בהתחשב בהפסקות חשמל )בעת הטעינה, לפני או אחרי הטעינה(, נדרשת רשת ביטחון 

 שעות. 24נוספת. אי לכך החישוב יהיה לאספקת מקור חשמל לכלל המרכיבים ל 

 מעלות. 70~ -5ים בהם טמפרטורות קיצוניות המערכת תיועד לעבודה בתנאי חוץ קש .6.7

( כחלק ממערכת UPSבמקומות בהם תסופק מערכת זאת, לא תותקן מערכת מצברים נוספת ) .6.8

 הביטחון, 

 וולט. 12וולט או  24מערכת הביטחון יש להתאים לאספקה ישירה ולפעולה במתח ישר של  .6.9

ג צוקל, כל המעמדים המערכת תסופק ותותקן מעל מבנה / עמוד תאורה, או ברצפה ע" .6.10

והחיזוקים הדרושים על מנת להתקין את המערכת בזווית הדרושה ובכוון הדרוש, יסופקו עם 

 המערכת.

 .IP65המערכת כולה תהיה מוגנת בפני כל מזג אוויר בדרגות הגנה  .6.11

בארון יסופקו ויותקנו מפסיקי זרם חצי אוטומטיים וכן יסופק ויותקן  מגע יבש שיחובר למוקד  .6.12

 קלה כגון: חוסר טעינה, מצברים פרוקים, מצברים לקראת פריקה, תקלה כללית.בכל ת

 מחיר המערכת יכלול אישור יועץ חשמל לחיבור החשמל לרשת החשמל של הרשות. .6.13

 

 

 תשתיות וכבלים
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 מובילים

 מאליוכשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה ובעלי תקן  "כבה  המשמשיםצינורות 

כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח בגמיש וכד'. במידה  .1

ויש צורך באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו אביזרים אלה מקוריים המיועדים 

 ע"י יצרן הצינור לאותו צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור וכד'(.

חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת מים דרך יש לאטום כל  .2

 ההיקף החיצוני של איזור החדירה.

( אולטרה V.Uקופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר עמיד בקרינת ) .3

לפחות. התקני פתיחת המכסה  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECויולט בעלי תו תקן 

ותאמו לכלי פתיחה מיוחד ולא למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכתה ממקומה. י

כל החדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות אל  DINהקופסא תסופק עם פלטת התקנה ופס 

לפחות. כל קופסא תשולט הן על המכסה  והן בתוך הקופסא  66IPמתכתיות לדרגת איטום 

שר זיהוי מקור הזינה של הקופסא. לכל תיבות התקשורת  תהיה חרוט שיאפ -בשילוט בר קיימא 

 הגנת טמפר.

מ"מ לפחות ולחזקו  8כל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר  .4

טום בצורה שתימנע חדירת גופים זרים או בוץ בשני הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לא

לצינור. באחריות הקבלן להחליף כל שרוול שימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  

ההוצאות הנלוות עקב החלפה זו יחולו על הקבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת 

 כות, כבישים, צנרת וגינון(.התוואי והחזרתו למצבו המקורי כולל תיקוני תשתיות, מדר

 .61386צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים אשר יהיו בעלי עובי דופן עבה בתקן ישראלי  .5

כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקרקע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן  .6

ופין שלט נירוסטה את הקצה באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על כל קצה או לחיל

30X20 " 30המעוגן בלבנת בטון  2ס"מ חרוט מותקן על צינור מגולווןX30X30  ,ס"מ בקרקע

 החלופה עפ"י החלטת המפקח.

ומעכב שריפה או  61386הצינורות יהיו מרירון או מריכף כדוגמת צינורות חב' הרקולס, בעל תקן  .7

 כבה מאליו.

 

 תעלות פח

 רת מפח מגולוון.תעלת כבלים )לא מחורצת( מיוצ  .1

 מכסה תואם. .2

 סגירת המכסה באמצעות ברגים ראש כוכב. .3

 ס"מ. 8X15גודל מינימאלי למעבר כבלים אך לא פחות מ  .4

 מ"מ. 1עובי פח מינימאלי  .5

  תעלות כדוגמת חב' תמחש או שוו"ע. .6
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   כבלים

בל, עובי הקבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם הכ .1

 הבידוד, חתך המוליכים, סוג הסיכוך, )במידה ונדרש( והתאמתו לדרגות המתח הנדרשות.

או לרשות המקומית  למועצהעל הבידוד החיצוני של כל הכבלים המשרתים מערכות חשמל השייכות  .2

ס"מ, סוג  100 -יצוינו בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא יותר מ

 הכבל, חתך המוליכים".

כבלים יותקנו בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל שתתגלה בו פגיעה בבידוד הן  .3

בבדיקה חזותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף במלוא אורכו. לא יאושר ביצוע תיקון 

 באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.

ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות כדוגמת כפר מנחם, נעלי  10ים מחתך על קצות כל מוליכי הכבל .4

הכבל יישאו הטבעה של תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלחיצה תבוצע בעזרת תותב משושה ע"י מכשיר 

 לחיצה הידראולי תקני.

של פירוק  גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה במקרה .5

 העמוד.

ויהיו רציפים במלוא אורכם  c 90כבלים בתוך עמודי התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של  .6

 החל ממגש החיבור בתחתית העמוד ועד לפס המהדקים שבתוך גוף התאורה.

השלט יכלול  כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.  .7

 יהוי הלוח המזין ומספר המעגל.ז

  .66IPכל חדירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מתכתית לדרגת אטימות  .8

 

 נקודת תקשורת קומפלט. 

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.

 , השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזריםCat6Aכבל לתשתיות בתקן  .1

 התקן  המפורטות ב:  ותענה על כל דרשות  category 6Aעמוד בתקן תשתית התקשורת שתתוקן ת .2

TIA/ ITU/ EIA 568B. 

 המיועד להתקנה חיצונית. .23AWG*4*2קשיח מסוכך   CAT7כבל רשת .3

 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .4

 ..23AWGהמוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .5

עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה, סימון,  מחיר הנקודה יכלול חיבור .6

קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד 

 מטר. 90למרחק של 

 

 כבל מתח נמוך 

 ", XLPE", עם בידוד "N2XYכבל, מסוג " .1

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .2

 לדור או שו"ע.תוצרת ט  .3
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 חשמל כבל

מושחלים בצינורות או בתעלות מהלוח עד , ממ"ר x 3 2.5", בחתך ובהרכב של N2XYכבל מסוג " .1

 רציפים ללא חיבוריםהכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו  .השקע ומחוברים בלוח חשמל ובשקע

 . בללכל אורך הכ

 .בידודועגול  יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך הכבלים .2

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או בריטיים בגמר ההתקנות   .3

 וולט .  1000מגר בדיקה באמצעות יבצע הקבלן 

  או שו"ע. Teldor הכבל יהי תוצרת  .4

 

     CAT 7תקשורת כבל

 להתקנה חיצונית. UVמוגן  CAT7כבל מאושר תקן  .1

 מוליכים בסיכוך כפול  ובמעטה אלומיניום לכל זוג. 8כבל יהיה שזור בעל  .2

 MBPS100. 40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100יכולת להעברת נתונים בקצב של עד  .3

Gigabit Ethernet for 15 meters 

 .מינימום 50%כל הזוגות יהיו תחת סיכוך רשת בצפיפות של  .4

 .תוצרת טלדור או שו"ע  .5

 

 חפירות 

 כללי

קום בו נזכרת במפרט המיוחד )הן בפרק זה והן בפרקים אחרים במפרט המיוחד( המילה בכל מ .1

 "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכלים מכאניים, או בידיים.

 חפירה כללית ומילוי בשטח האתר .2

 :צוע לעבודות החפירה והמילוי בשטחלהלן פירוט שלבי ביצוע ומפרטי הבי .3

כולו וסילוק חומר החשוף )הוגדר כפסולת( ויישור השטח למשטח ביצוע חשוף השטח  –חשוף  .3.1

 אופקי, פחות, או יותר.

 חפירת שטח העבודה, במקומות בהם נדרשת חפירה. –חפירה ומילוי באזור מילוי  .3.2

-כדי לקבל תכולת רטיבות העולה ב במידה והקרקע יבשה, יש לבצע הרטבה מסיבית של השתית .3.3

 .ASTM 1557חס לתקן על הרטיבות האופטימית בהתיי 3%

, או שווה ערך. מספר BOMAG-212Dהידוק שתית בעזרת מעברי מכבש ויברציוני כבד מסוג  .3.4

 המעברים יהיה עד להשגת התייצבות השטח בהתאם להחלטת המפקח.

ס"מ נטו )לאחר ההידוק(. חומר המילוי יהיה מצע סוג א'  20מילוי מבוקר ומהודק בשכבות של עד  .3.5

 בלבד.

לכל  ASTM 1556/7לפחות מצפיפות חומר המילוי מקסימאלית לפי  98%הנדרשת: דרגת המילוי  .3.6

הנפח המהודק. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבות האופטימית של חומר המילוי עם סטייה 

 , או שווה ערך.BOMAG-212Dלכל כיוון.  הכלי המהדק יהיה מסוג  2%מותרת של עד 

 
היציקה. אין להסתפק בתבנית על החלק העליון של משטח בסיסי בטון יש לצקת בתבנית לכל גובה  .3.7

 הבטון.

ס"מ, ובבסיסי לוחות חשמל יש להתקין רשתות זיון מברזל  30X30X30 -מ -בבסיסים הגדולים  .3.8

ס"מ מסביב לכל פאות היציקה. בבסיסים אלה יש לשלב  10X10מ"מ בצפיפות של  8בנין בקוטר 
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ס"מ מחוץ לפני המשטח  העליון של  40ן ויבלוט מ"מ שירותך לברזלי הזיו 4X40פס מגולוון 

 .200 -היציקה. היציקה תבוצע בבטון ב

תאורה יש  בבסיסים יש לשלב שרוולי חדירה גמישים בקשת מכסימאלית. בכל בסיס של עמוד .3.9

להכין כמינימום  שלושה שרוולי חדירה. השרוולים יצאו מבסיס הבטון בחלקו התחתון בעומק של 

 מ מפני הקרקע.ס" 60 -לא פחות מ

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 15 -באחריות הקבלן לפלס את פני הבסיס ע"פ מפלס סופי גבוה ב.3.10

זר ברגי עיגון לעמוד תאורה יהיה מקורי ויותאם למידות החורים בעמוד. ברגי הזר יהיו מרותכים .3.11

ודים. למסגרת מוכנה מראש ומגולוונת. לא יאושר ביצוע וריתוכים לברגים שלא יתאימו לעמ

 במקרה זה יהיה על הקבלן לסלק את היסוד ולצקת יסוד חדש במקומו.

דגם  SOGEXIלאחר התקנת ופילוס העמוד יש להתקין על ראש הבורג כיפת מגן כדוגמת .3.12

KAPTIGE. 

ס"מ מפני הקרקע.  בבסיסים תבוטן  30בסיסי הארונות לרכזות המיגון וללוח החשמל יבלטו .3.13

שרוולים  50%י יצרן הלוח. בבסיסי הארונות יותקנו לפחות מסגרת  התקנה ללוח שתיוצר ע"

 שמורים מעבר לנדרש עבור כניסות הכבלים הידועות.

בריכות המעבר יהיו סטנדרטיות מתוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בריכות מוגנות מים עם .3.14

 טון(. 25צנרת יציקה.   לבריכות יהיו מכסים כבדים )

קטן מהתקן,  יוב לחשמל ותקשורת בהם המרחק האנכי בין המערכותבחציות בין מערכות מים וב.3.15

 ס"מ על כל שטח החצייה. 15יש לצקת בין המערכות משטח בטון בעובי 

מ"מ עם ציפוי  19במקומות שיוגדרו בתוכניות, יותקנו אלקטרודות הארקה עשויות פלדה בקוטר .3.16

באמצעות פטיש חשמלי. על ראש מטר שיוחדרו לקרקע  6מיקרון לפחות, באורך  70נחושת בעובי 

 10ס"מ עם מילוי חצץ בעובי  60ס"מ ובעומק  60האלקטרודה תותקן בריכת בטון עגולה בקוטר 

ס"מ בקרקעית הבריכה. על ראש הבריכה יותקן מכסה כביש כבד עם סימון הארקה משולב 

 רודה.במכסה. מוליכי הארקה יחוברו לאלקטרודה באמצעות חב' כבד מקורי של יצרן האלקט

 ס"מ. בחפירה יונח מצע חול מסונן    60ס"מ וברוחב עד  100חפירות יבוצעו בעומק .3.17

 ס"מ.  10ס"מ, על המצע יונחו הצינורות ומעל הצינורות מצע חול מסונן נוסף בגובה  10בגובה 

ס"מ מפני הקרקע יותקן סרט סימון סטנדרטי לכבלי  30כיסוי החפירה בשאר החפירה ובגובה 

לי חשמל. הידוק החפירה ופילוס פני הקרקע כולל ביצוע יתדות סימון לתוואי תקשורת וכב

 ס"מ לפחות. 20החפירה. המרחק בחפירה בין צנרת לחשמל לצנרת תקשורת או בטחון יהיה 

 

 אופני מדידה ותשלום ועבודות חפירה ומילוי:

 החשוף לא יימדד ולא ישולם עבורו.  -חשוף     .1

ה בשטח כולל גם את פיזור העפר בשטח האתר עפ"י הוראות המפקח. כן מחיר החפיר  -חפירה בשטח   .2

 לעיל. 02.3כולל את סילוק העודף, כמפורט בסעיף 

המדידה לצרכי תשלום תהיה עפ"י מ"א חומר שייחפר מדוד עפ"י ההפרש בין המצב הקיים לבין המצב  .3

 .יר היחידהשלאחר החפירה. מדידת המצב שלאחר החפירה תבוצע ע"י הקבלן וכלולה במח

 

 הארקות

מ"מ, שיהיה מרותך  4X30בכל מבנה יצוק מבטון יתקין הקבלן טבעת הארקת יסוד מברזל מגולוון  .4

או ראש עמוד, על פניהן עוברת הטבעת.  במלוא היקפו וכן ירותך לברזל זיון אחד של כל ראש כלונס

מ מפני הרצפה בצורת פס ס" 50בקיר עליו יוצב לוח החשמל יש להוציא קוץ הסתעפות מהטבעת בגובה 
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 40פינות של המבנה, בגובה  4 -ס"מ מפני הקיר. קוצים כנ"ל יש להוציא ב 40מגולוון כנ"ל שיבלוט 

 ס"מ מעל פני הקרקע. פרטי הביצוע יהיו כפופים לתקנים העדכניים.

י בכל כבלי ההזנה לתאורה יהיה גם מוליך הארקה פנימי. בנוסף על כך יותקן בקרקע במקביל לתווא .5

 ממ"ר שיגושר לכל עמודי התאורה. 35הכבל, מוליך נחושת חשוף 

 מטר יותקן פס מגולוון שיחובר הארקת העמוד. 6.0 -בבסיס הבטון של עמודי התאורה הגבוהים מ .6

הקבלן יבצע גישורי מתכת תקניים לכל המערכות המתכתיות הקשורות למערכות חשמל אך אינן  .7

תריסים ומסגרות רצפה בחדרי חשמל, צנרת מים ראשית בחדר מוזנות בהזנה חשמלית, כגון: דלתות, 

 הבוסטר וכו'.

באחריות הקבלן לבצע בדיקת התנגדות הארקה לכל מתקן בנפרד באמצעות מגר אדמה תקני ולמסור  .8

את תוצאות הבדיקה למפקח. בדיקה זו תבוצע גם אם לא תידרש ע"י חברת החשמל. הבדיקה תבוצע 

 פטמבר, בהם הקרקע יבשה.בחודשים יולי, אוגוסט או ס

 
 

 עבודות אספלט

בשלב הקודם.  רוחב  -העבודה כוללת את כל השלבים שפורטו לעיל  -דרך מצעים/ רחבות אספלט    .1

ס"מ. האספלט יונח ע"ג שכבת המצעים שתבוצע  8שכבת האספלט יהיה ע"פ הנתונים בתוכנית ועובייה 

סעיף  51ד ביטומני שתכונותיו יעמדו בדרישות מפרט , כאמור, על גבי ציפוי יסו51.10לפי הנחיות סעיף 

. יישום האספלט יתבצע בשתי שכבות, שימוש בציפוי מאחה בין שתי שכבות לפי דרישות מפרט 510452

ס"מ, תחת  10. בתום הריבוד האספלטי ישלים הקבלן מצעים בשוליים, בעובי של 510452, סעיף 51

 ייד אאשהו.מודיפ 100%הידוק מבוקר לדרגת הידוק של 

דירוג האגרגטים, המשמשים ליצור תערובת האספלטית, כמו גם שאר תכונות האספלט, יענו על  .2

 .5104, סעיף 51דרישות מפרט מס' 

נושאת עליונה, בהתאמה  3/4נושאת עליונה או " 1/2תערובת האספלט תשמש בדרכים/ברחבות תהא " .3

ס"מ. בשום  5נושאת עליונה  1/2טית "לעובי האספלט הנדרש. בד"כ הדרישה לרבד בתערובת אספל

 2300-מקרה לא יורשה שימוש בתערובת אספלטית שצפיפותה בשדה, לאחר הידוק, פחותה מ

ק"ג/מ"ק. ביצוע צורת דרך/רחבה: הקמת גדר, העברת צינורות, העברת כלים, הנחת והידוק מצעים, 

 ריבוד אספלט

 ציפוי וכבישת האספלט, יעשה כמפורט להלן: .4

 ק"ג/מ"ר. 1בכמות של  80/100הכורכר בביטומן  ריסוס פני .5

 ס"מ. 5בטון אספלט גס בעובי של  .6

 ק"ג/מ"ר. 0.4בכמות של  80/100ריסוס בבטומן  .7

  ס"מ. 3בטון אספלט דק בעובי של  .8

 

 

 עמודים להתקנת מצלמות 

 באתרים בהם נדרשים להתקין עמודים, העמודים יהיו מפלדה מגולוונת או עץ )ע"פ החלטת המזמין(  .1

 והתקנתם תהיה בהתאם להוראות מהנדס ובפיקוחו.

מטר, עגולים או מתומנים מדורגים, עם מכשולי טיפוס ויהיו ע"פ  6-12העמודים יהיו בגובה של  .2

 הסטנדרטים של עמודי טלפון ו/או עמודי תאורה ע"פ בחירת המזמין. 

 המזמין. מטר מברזל מגוולוון וצבוע בתנור ע"פ דרישות 3ל  1קונזולה בגובה שבין  .3

 העמודים יכללו כולאי ברק. .4



                           

 35 מתוך 26 עמוד      ז פומבי להתקנת מערכת טמ"ס                                                                                                    מועצה מקומית תל מונד מכר
 ונט בע"מ.מסמך זה הינו רכוש של סקיונט בע"מ ואין להעתיק או לבצע כל פעולה ללא אישור מראש  בכתב מסקי

 
 

 קמ"ש. 100מעלות מקסימום במהירות של  0.5תכנון העמוד יכלול חישוב של תזוזת העמוד עד  .5

 .812העמודים יהיו בעלי תקן ישראלי  .6

 התקנת העמודים תאושר ע"י בודק /מהנדס/ מפקח הנדסי מאושר. .7

 נתוני בסיס בטון ואופן התקנתו יבוצעו ע"י קונסטרוקטור. .8

 הערה: במידה ויחליט המזמין לרכוש עמודים מהקבלן יסופקו ויותקנו עמודים על בסיס מפרט זה. .9

 

 מיגון עמודים.

לצורך מניעת טיפוס על העמודים וגרימת נזק ו/או וונדליזם ימוגנו העמודים באמצעות מחסומים  .1

 במספר אפשרויות:

מגובה העמוד והשנייה בגובה של  60%כ מניפות קוצים שיותקנו בשני גבהים שונים הנמוכה בגובה של  .2

 מגובה העמוד. 80%

 ס"מ.ע"פ החלטת המזמין  50-200ספירלת סכינים באורכים משתנים בין  .3

 התקנת המגונים תבוצע טרום גילוון וצביעת העמוד.  .4

 

 שוחת תקשורת

 ס"מ, כולל חפירה, 80אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל מכסה, לשוחת תקשורת, בקוטר  .1

 ביסוס, ביטון וכל הנדרש להתקנת הבריכה וכיסוי עד להחזרת המצב לקדמות.

 

 השירות הנדרש 

 בהתאם לכללי המכרז ולנספחים. , יבוצעהקמת אתרים חדשים וביצוע תחזוקה שוטפת והכל .1

המפרט הטכני ודרישות ביצוע בפרויקט מפורטות בנספח א'. על הקבלן לבדוק את כל התנאים  .2

 2019 -ו 2018יות על מנת לוודא עמידתו בלוחות הזמנים הצפויים בשנות העבודה ובמקצוע תבדייקנו

 , ובמתן שירות ואחזקה ראויים ונאותים בהתאם לדרישות במסמכי המכרז.

על הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן בכדי לממש את תכנית המועצה בהתאם ללו"ז  .3

 שיקבע.

עבודה חתומה ע"י המועצה והעברתה לקבלן לביצוע פרויקט , זמני המימוש יחלו מקבלת הזמנת  .4

 מלבד תחזוקת המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת הזכייה במידית.

 בעת קבלת פרויקט לביצוע יבוצעו התהליכים הבאים: .5

 .היועץ יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר .5.1

  היועץ והקבלן יערכו סיור באתר .5.2

 יכין תכנון מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ.הקבלן  .5.3

 ביצוע ההתקנה בפועל. .5.4

 מסירה ליועץ. .5.5

 מבחני קבלה. .5.6

 כולל תיק מתקן. למועצהמסירה  .5.7

 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .5.8

 

 יישום העבודות ושלבי ביצוע הפרויקט .6
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ר ולהגיש את תכנית העבודה עם קבלת צו תחילת עבודה לשלב הרלוונטי, על הקבלן לתא .6.1

המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו בצו תחילת 

 העבודה.

 .המועצההתוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים ויאושר על ידי  .6.2

 תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים: .6.3

 .סיור שטח עם היועץ .6.3.1

 סקר תקשורת אלחוטי.ביצוע  .6.3.2

 שיכלול: CDR( Critical design reviewסקר תכנון סופי והגשת  ) .6.3.3

 פריסת מערך התקשורת על בסיס סקר התקשורת שבוצע. .6.3.3.1

 הצגת המערכות והציוד הסופי שיסופק על בסיס המחירון. .6.3.3.2

 לוחות זמנים סופיים. .6.3.3.3

 צוות הפרויקט. .6.3.3.4

 מערך ההתקנות. .6.3.3.5

 ביצוע ההתקנה ואישורה ע"י היועץ. .6.4

 שת תיק מערכת כמפורט בפרק תמיכה טכנית.הג .6.5
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 תמיכה טכנית אחריות, שירות ותחזוקה. 
 

הקבלן הזוכה יספק אחריות כוללת לביצוע דרישות המפרט לכל המערכות נשוא ההתקשרות 

ובתוך כך חלקי חילוף, רכיבים, כיוונים, תיקון תקלות, וכל שיידרש להפעלה מלאה, מושלמת 

 של כל המערכות.ותקינה 

 פרק זה כולל את המערכת הקיימת והמערכת החדשה! 

 תקופת האחריות: .1

 ולאחר שתוקנו כל התקלות, הליקויים, הפגמים ההתקנהתום שנת תקופת האחריות תחל ממועד  .2

אישור שנים מתום  שלושהיה יתקופת האחריות  משך .ההתקנהמהלך ב שהתגלובעיות ו/או ה

 .חודשים( 36שנים ) 3סה"כ  המערכת והתקנתה, 

 שהקבלןולהבטיח פעילות תקינה ושוטפת של המערכת  לטפלהזוכה  הקבלןלמען הסר ספק, על  .3

מערכות על כל רכיביה וכלל המערכות הנלוות לרבות כל הממשקים עם רשת המחשוב של התקין, 

 הביטחון שהותקנה בפרויקט.

יקות הנדרשות, לשם איתור הזוכה יבצע את כל הבד הקבלןבכל מקרה של דיווח על תקלה,  .4

הזוכה יעריך שהתקלה נובעת מתקלה בתחום שאינו במסגרת מכרז זה ,  הקבלןהתקלה ותיקונה. 

הזוכה  הקבלןרק לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות במסגרת תחום פעולתו הוא. במקרה זה 

 יודיע על כך לנציג המזמין שדיווח על התקלה. 

עם כל גורם המטפל בתחום של תשתיות תקשורת, ציוד אקטיבי,  הזוכה חייב לשתף פעולה הקבלן .5

מערכות מחשוב, תשתיות חשמל או מערכות אחרות שאינן נשוא מכרז זה, אך קשורות למערך 

השו"ב והתקשורת, לשם איתור ותיקון תקלה, בהתאם לדרישת המזמין, לרבות הגעת המערכת ו

 הרלוונטי. הזוכה לאתר בתיאום עם הגורם  הקבלןטכנאי מטעם 

שירות. כל נזק הכרוך בליקוי הביצוע והאחריות מלאה לטיב המוצרים בשא יהזוכה י הקבלן .6

 ועל חשבונו. הקבלןבתכנון העבודה/ביצוע/המוצר או הנובעים מהם יתוקן/יוחלפו ע"י 

הזוכה מאחריות לשגיאות, טעויות, אי דיוקים  הקבלןאישור העבודה ע"י המזמין לא יפטור את  .7

 יים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.או ליקו

הזוכה להתריע על כל בעיה ו/או מכשול אשר עלולים להשפיע במישרין או בעקיפין על  הקבלןחובת  .8

 הפעילות השוטפת והתקינה של המערכת והמערכות הנלוות בטווח הקצר המיידי ובטווח הארוך.

או תיקון יתבצע בלי להפריע כלל לפעילות כל ביצוע עבודת ההספקה, ההתקנה והאחזקה, שירות  .9

הזוכה יקבל מראש את אישור  הקבלןהמזמין ולפעילות התקשורת בהם. לפני התחלת העבודה 

 המזמין לביצוע העבודות הנדרשות.

המערכת שתוקם תתוחזק עם אפשרות התחברות מרחוק ממערך השליטה והבקרה באתר המרכזי  .10

 על בסיס תשתית השליטה והבקרה.  לביצוע אבחון ראשוני וטיפול בתקלות

 אסקלציה הנהוגים אצלו. כללי יציג את נוהלי הטיפול בתקלה כולל  הקבלן .11

תום חודשים אשר יחלו ממועד  36תחזוקה ושרות למשך  ,יספק למזמין שירותי אחריות הקבלן .12

מהלך ב שהתגלובעיות ו/או ה הבדק ולאחר שתוקנו כל התקלות, הליקויים, הפגמים ההתקנה

 )להלן: "תקופת האחריות"(.  התקנהה

פרט או על פי הסכם זה תחול על כל חומר, ציוד, חומרה, תוכנה פריט או  הקבלןאחריותו של  .13

לבדו  . הקבלןובין אם רכש אותו מצד שלישיהיצרן סופק על ידיו בין אם הוא תש ת אחר עבודה 
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שות על פי דין או על פי הסכם ועמידתו בכל יתר הדרי ןיהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות המזמי

 זה.

שתי תקופות עם תום תקופת האחריות תהא למזמין אופציה להזמין שירותי תחזוקה ושרות, ל .14

( שנים. על שנתיים) 2ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלו על נוספות בנות שנה כל אחת 

 תחזוקה.התקופה ו/או התקופות הנוספות כאמור לעיל יחולו הוראות מפרט זה והוראות הסכם ה

 הזוכה: הקבלןמוקד תמיכה של  .15

 - 8.00ה, בשעות -הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א הקבלן .15.1

הזוכה יעמיד כונן  הקבלן.  מעבר לשעות פעילות אילו 13.00 - 8.00, וביום ו', בשעות 19.00

 שעות ביממה. 24

ות תוכנת ניהול קריאות והן המוקד ישמש הן לפתיחת תקלות ולמעקב אחריהן באמצע .15.2

 לתמיכה תפעולית שוטפת. המוקד ישמש לפניות נציגי המזמין בין היתר בנושאים הבאים:

 דיווח על תקלה .15.3

 תמיכה תפעולית והדרכה לנציגי המזמין המוסמכים לכך .15.4

 טיפול בדרישות / תקלות / עדכונים .15.5

 החלפת חומרה פגומה .15.6

לשמור ברשות מלאי חלפים מספק לצורך עמידתו מתחייב להעסיק כ"א מיומן ומוסמך וכן  הקבלן .16

 בדרישות מפרט זה עפ"י המפורט להלן: עמידה ביעדי השרות:

 הגדרת סוגי התקלות: .16.1

 אתרים, 15מעל ל  חדר הבקרה או  תקלה הגורמת להשבתה של –"תקלה קריטית"  .16.1.1

 ה השוטפת של המערכת.נגרמים קשיים חמורים בפעילות ובעטיה

נגרמים קשיים  ובעטיה אתרים, 8מעל ל  רמת להשבתה שלתקלה הגו –"תקלה קשה"  .16.1.2

 ה השוטפת של המערכת.חמורים בפעילות

 .מכלל המערכת תקלה ברכיב–"תקלה קלה"  .16.1.3

 מערכות ורכיבים קריטיים כולל שרת מערכת ותקשורת למערך המצלמות .16.2

 :זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות .16.3

תחילת טיפול בזמן הקריאה, מומחה  –די מיי -   24X7זמינות א'   –"תקלה קריטית"  .16.3.1

בכיר )בעל הסמכה בכירה מטעם יצרן הציוד( ישלח לאתר באופן מיידי וציוד חליפי 

 שעות. 4יגיע לאתר תוך 

זמינות ב' הגעה לאתר ותחילת טיפול במהלך אותו יום העבודה ותוך  –"תקלה קשה"  .16.3.2

 שעות מזמן הקריאה. 6

ותחילת טיפול לא יאוחר מתחילת יום העבודה  זמינות ג' הגעה לאתר –"תקלה קלה"  .16.3.3

 שעות מזמן הקריאה. 24הבא ותוך 

 הגדרת מדדי זמן: .16.4

"זמן קריאה" היינו המועד בו הועברה הודעה ראשונה על  –תחילת מניין השעות  .16.4.1

 .להגבלןהתקלה 

שעת תחילת הטפול בתקלה באתר: "זמן ההגעה" היינו השעה בה הגיע טכנאי מיומן  .16.4.2

לאתר ולמערכת בה התרחשה התקלה, האיתור והטיפול בתקלה  הקבלןמטעמו של 

 החל.

 משך הטיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונאליות תקינה:  .16.5
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 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קריטית".  4לא יעלה על  .16.5.1

 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קשה".   12לא יעלה על  .16.5.2

 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קלה ". 48לא יעלה על  .16.5.3

16.6.  SLA  :ומנגנון קנסות לטיפול בתקלה 

כפי שפורט לעיל  SLA-ש"ח בגין אי עמידה ב 2000הזוכה ישלם קנס של  הקבלן .16.6.1

 שעות איחור. 8שעות ראשונות ויחודש כל  4, מעבר ל לתקלה קריטית

כפי שפורט לעיל  SLA-ש"ח בגין אי עמידה ב 1500הזוכה ישלם קנס של  הקבלן .16.6.2

 שעות איחור. 12ראשונות עבור כל  שעות 12, מעבר ל לתקלה קשה

כפי שפורט לעיל  SLA-ש"ח בגין אי עמידה ב 1000הזוכה ישלם קנס של  הקבלן .16.6.3

 שעות ראשונות. 48, עבור כל יום איחור, מעבר ל לתקלה קלה

  כאמור מנין השעות יחל מרגע ההודעה במוקד החברה, ויחודש באופן רציף בתום כל

 .פרק זמן המוגדר עד לסילוק התקלה

 תיקון התקלה כולל את הפעולות הבאות: .17

 תיקון לכל הגדרה, רכיב או כבל שאינם תקינים. .17.1

החלפה מידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן לתקנו מיידית וזאת על  .17.2

מנת להחזיר את המערכת לתקינות במהירות האפשרית . יעשה שימוש בחלקים חדשים 

 ערך.וזהים. לא יתקבלו חלקים שווי 

חודשים בין  3ציוד שהתגלתה בו תקלת חומרה יותר משלוש פעמים ברציפות )של עד  .17.3

תקלה לתקלה(  במהלך תקופת האחריות יוחלף בציוד חדש זהה על חשבון הקבלן וללא 

תמורה או התחייבות נוספת מצד המזמין ותחול עליו אחריות מיום התקנתו והפעלתו 

בזאת כי כל העלויות הכרוכות לתיקון התקלה  התקינה לכל משך תקופת ההסכם. מובהר

 רתחת,וכיו"ב( יהיו ע"ח הקבלן. -לרבות ציודי עזר )סולמות, מנופים, ציודים מיוחדים

 על גבי דו"ח אירוע מפורט ללקוח. –איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה  .17.4

 הגשת דו"ח שיכלול  את הפרטים הבאים: .17.5

 ה.תאריך הקריאה, יוזם הקריאה ושעת הקריא .17.6

 סיבת הקריאה. .17.7

 הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה. .17.8

 שעת הגעה לאתר. .17.9

 רכיבים או מכלולים שהוחלפו. .17.10

 כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה. .17.11

 ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המערכות. ניהול מלאי ציוד חלפים .17.12

 טף.הקבלן ידאג למצאי זמין של ציוד  לצורך ביצוע שרות שו .17.13

 הקבלן יחזיק ציוד למערכות שסופקו במלאי לצורך ביצוע השירות. .17.14

 תיק תפעול. .17.15

הקבלן ינהל תיק תפעול ממוחשב. בתיק התפעול יופיע רישום פרטני של תקלות, פעולות   .17.16

 יזומות, זמן התחלת וסיום הפעילות, גורמים מטפלים וסטאטוס נוכחי. 

 מטרות התיעוד הן: .17.17

 .סיכום רמת פעילות חודשית 

 ישום היסטורי של אירועים.ר 
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  .תיוק דוחות מכינים ומסכמים 

 .לימוד לגבי תקלות מתמשכות ותקלות אופייניות 

 .ניהול מלאי ציוד וחלפים תקין 

 .ריכוז נתונים לצורכי תשלום 

 .תיוק דיווח על תחזוקה תקופתית 

  .תיק הניהול יעשה באופן ממוחשב 

 שדרוגי גרסאות. .18

יכלול הספקת עדכוני תוכנה לכל אחד מהרכיבים הסכם התחזוקה בתקופת האחריות  .18.1

חודשים מיום הכרזת  3המוצעים, שדרוגי גרסאות, מערכות הפעלה ותוכנות ייעודיות תוך 

הגרסאות על ידי היצרן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד המזמין ולאחר קבלת 

יכללו  אישור המזמין בכתב. בתקופת/תקופות התחזוקה שלאחר תום תקופת האחריות

 השדרוגים בתמורה השנתית המשתלמת לקבלן.

הודיע לקבלן בכתב על ויתור  המזמיןאי אספקת השדרוג רק באם נציגו המוסמך של  .18.2

 ביוזמתו. המזמין רשאי לחזור בו מויתורו בהודעה נוספת בכתב.

 ( מהווה שדרוג לכל דבר ועניין. X.2לגרסה  X.1אספקת גרסה ראשית )למשל מגרסה  .18.3

גרסה זו  הקבלןמחליפה או עדכון לגרסה במהלך ביצוע הפרויקט, יתקין  יצאה גרסה .18.4

משמעויות עדכון הגרסאות יוצגו  בציוד הרלבנטי. עדכון יבוצע גם בציוד שכבר הותקן.

, יתקיים דיון בו יציג היצרן את משמעות ביצוע הקבלןמייד עם הגעתם לידי   למזמין

 תהליך העדכון. העדכון ותתקבל החלטה על דעת המזמין לגבי 

 :תיקון חבלה .19

תיקון חבלה יעמוד בכל הכתבול לעיל כטיפול בתקלה, ברם בגין התיקון מובהר בזאת כי  .19.1

 הקבלן יקבל תשלום ע"פ המחירון.

 שירותי הדרכה. .20

שהצעתו תזכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה למפעילים מטעם המזמין  הקבלן .20.1

דשה כגון: תפעול המערכת , יצירת בנושאים שונים הקשורים בסביבת המערכת הח

הגדרות ושינוייו, התגברות על תקלות בסיסיות, שו"ב, אבטחת מידע, קישוריות וכו'. 

וכן הדרכה שוטפת במהלך ההתקנה  הקבלןשרותי ההדרכה יכללו השתלמות במתקן 

 ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת.

המוקד של המזמין מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י  .20.2

 הזוכה. הקבלןשיוכשרו לכך ע"י 

גורמים מטעמו של המזמין, ללא עלות נוספת,  10תכלול הדרכה של עד  הקבלןהתחייבות  .20.3

 למערכת של היצרן שבו יוחלט במשותף ויכלול לימוד מלא של המערכת המוצעת.

 מערכי הדרכה: .20.4

שאים שונים כולל הקבלן הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה בסיסיים בנו .20.4.1

 הדרכה לכלל המשתמשים וכן הדרכה מעמיקה לצוות המזמין ברמות טכניות שונות. 

כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הקבלן  .20.4.2

 למועד ההדרכה עבור כל אחד מהחניכים.

נה מהווה אספקת חומר זה אי המידע יסופק הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר. .20.4.3

 תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.
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ימי עבודה  5חניכים  ולמשך  לעשרההקבלן יציג תכנית הדרכה לקורס הסמכה  .20.4.4

. ההדרכה תתקיים לפני מועד בדיקות מועצהבמוקד הלפחות   שעות( 8) מלאים

הקבלה הראשון. משתתפי ההדרכה יהיו עובדי המזמין המפעילים ומתחזקים מטעמו 

ערכת בתחומי תפעול המוקד, תקשורת, תקשורת הנתונים, אבטחת מידע, את המ

ימי עבודה מלאים במתקן  5שו"ב. תכנית הדרכה והכשרה לחמישה חניכים ולמשך 

 הקבלן, לפי הפירוט הבא:

 הכשרה בסיסית לתפעול המערכת 

 הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת 

 הכשרה מתקדמת לניטור, ניתוח ומתן פתרונות 

  ש"ע להסבר כללי על המערכת החדשה  3בתחילת ההדרכה יוקדשו 

 באחד מימי ההדרכה תפוצל הקבוצה על פי תחומי ההתמחות 

במהלך תקופת ההתקנה, הבדיקות וההטמעה הקבלן יקצה טכנאי בכיר להטמעה וחניכה  .20.5

 שוטפת באתרי המזמין.

ו על ידי הקבלן כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופק .20.6

למועד ההדרכה עבור כל אחד מהחניכים ויימסר לנציג המזמינה, הן במדיה מגנטית והן 

בעותק נייר. יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף 

 להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.

 מבחני קבלה. .21

תו את כל האמצעים הנחוצים הקבלן יעמיד לרשות המפקח מטעם המזמין, עפ"י דריש .21.1

לצורך בחינה ובדיקת העבודות שבוצעו, לרבות מכשירי מדידה )תפוקת מצלמות, שידור 

וקליטה(. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או אביזרים 

אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות, להוראות, או למפרט הכללי והקבלן יהיה חייב לבצע 

 אות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.את הור

 מבחני הקבלה יכללו: .21.2

בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע  –בדיקה ויזואלית  .21.2.1

 במפרט זה, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה. 

חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, הארונות  –בדיקה מכאנית  .21.2.2

 והארקות.

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. –בדיקת כמויות  .21.2.3

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל. .21.2.4

 בדיקת אמינות המערכת. .21.2.5

 התאמת המערכת לדרישות המזמין. .21.2.6

בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח הטמעה מלאה  .21.2.7

 ושקיפות.

 תקינות מנגנוני הגיבוי. .21.2.8

 ות תחת עומס באמצעות מכשור ייעודי שיסופק על ידי הקבלן .בדיק .21.2.9

 בדיקת מערכת הניהול שליטה ובקרה .21.2.10

 בדיקות נוספות ע"פ דרישת המזמין. .21.2.11

 שאר תכונות המערכת ואבטחת המידע כמפורט במפרט זה. .21.2.12
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בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד, לרבות תרחישי שרידות ויתירות, ,תרחישי  .21.2.13

 , עומס.תקיפה )אבטחת מידע(

  ,ייעודי מנוף באמצעות ,בגובה מצלמות ניקוי חבילת .21.3

 וכל ניקוי חומרי ,מנוף ,בגובה לעבודה מורשה צוות של עבודה יום יכלול המחיר .21.3.1

  .בטיחות ונהלי לדרישות בהתאם בגובה ולעבודה המנוף לשינוע הנדרשים האמצעים

 .ביום אתרים 8 ותלפח לבצע מתחייב הקבלן בהם עבודה שעות 9 ל יוגדר עבודה יום .21.3.2

  פקוח ובקרה .22

המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי  .22.1

 לוח הזמנים . המפקח יהיה בעל הסמכויות הבאות:

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות  .22.2

 ת הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו.או להוראותיו ויהיה הקבלן חייב לבצע א

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .22.3

נוסף  –, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל ציוד ו/או חומר ם השוניםבאתרי

חומר ו/או לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש ב

 בציוד שנמסר לבדיקה ללא אישור מוקדם של המפקח.

למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה או חלק מהעבודה בתחום מסוים, אם לפי דעתו  .22.4

העבודה אינה מתבצעת לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני ו/או הוראות אחרות שנמסרו 

 בכתב ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או המזמין.

היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  המפקח יהיה הפוסק .22.5

 העבודה ולאופן ביצועה.

 תיק מערכת  .23

תיק מערכת מיועד לתת תמונה מדויקת של המערכות שהותקנו לכל דורש ) ספק חדש, קב"ט חדש 

 וכד'(.

 תיק המערכת אמור לפרט ולהסביר מה מרכיבי המערכת, מה מטרתן וכיצד לתפעל המערכות.

 צורך כך, נדרש "תצלום רנטגן" מילולי של המערכת בליווי סכמה חד קווית.ל

אין צורך לשכפל את הפרוספקטים, בעידן האינטרנט ופרסום הקטלוגים באתרי היצרנים, כל 

 שנדרש, רשימת ציודים עם הפנייה למוצר בהיפר קישור.

 ולת התיק:כת .23.1

 .24/7דרכי התקשרות לשירות כולל טלפון ואנשי קשר לתמיכה  .23.1.1

 תיאור ומבנה המערכות שהותקנו כולל סוגים ודגמים. .23.1.2

 מבנה חדר בקרה ומרכיביו. .23.1.3

 וארונות ריכוזתיאור ארונות מס"ד  .23.1.4

סכמה חד קווית לכל מערכת ברמת האביזר והצגת שרטוטים של כל תת מערכת וכלל  .23.1.5

 "טופולוגיית המערכת" המערכות

 ה, בקרת כניסה.(סכמה חד קווית  אינטגרציה למערכות )שו"ב, טמ"ס, פריצ .23.1.6

 25מספר ימי הקלטה ברזולוציה מלאה ובלפחות  NVRתחשיב נפח הקלטה לכל  .23.1.7

FPS. 

 .IPרשימת אזורים של כל מערכת בנפרד כולל כתובות  .23.1.8

 הצגת ממשקי המערכות. .23.1.9

 .A0מודפס בגודל  PDFע"ג מדיה מגנטית ו DWGבפורמט  As made תוכניות  .23.1.10
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 שור לכל מוצר.כולל היפר קי Excelרשימת אביזרים בטבלת  .23.1.11

 מקורות אספקת חשמל קבוע ובעת הפסקת חשמל. .23.1.12

 תחשיב זמן לאספקת חשמל ממקורות שונים )אל פסק( לכל מערכת. .23.1.13

 אישורים: )אישורים ידרשו ע"פ צורך(. .23.1.14

 .אישור יועץ חשמל לחיבור מערכות לרשת החשמל 

 .אישור קונסטרוקטור לכל מתקן שנבנה 

  כגון גנרטור.אישור יועץ חשמל חיבור למקור חיצוני 

  אישור יועץ תנועה 

 כתב כמויות סופי. .23.1.15

 הוראות הפעלה בעברית. .23.1.16

 הוראות אחזקה ותפעול תקלות קלות. .23.1.17

 כתב אחריות. .23.1.18
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 התקנהתאום  .1

 התקנת מערכות באתרים תבוצע בתאום מלא עם המזמין. .1.1

 ולעמוד בזמנים. באחריות המציע להפיק לו"ז התקנה ע"פ צו תחילת עבודה .1.2

באתרים תבוצע ברצף מתחילת ההתקנה ועד סיומה, אי קיום רציפות עבודה תחשב התקנה  .1.3
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 צו תחילת עבודה .2

 לכל עבודה המזמין יפיק צו תחילת עבודה. .2.1

 את הפרמטרים הבאים: יכלולהצו  .2.2

 .וכתובתו שם אתר ההתקנה .2.2.1

 הפקת הצו.תאריך  .2.2.2

 ולת העבודה.תח .2.2.3

 משך העבודה )ימי עבודה( . .2.2.4

 תאריך סיום. .2.2.5

 איחור מסירת אתרים: .3

 איחור בעמידה בזמנים תגרור קנסות כדלקמן: .3.1

 שקלים ליום. 750ימים,  5איחור של יום עד  .3.1.1

 5,000שקלים מהיום הראשון ועד למסירה בפועל, בתוספת  1,000ימים:  5איחור מעל  .3.1.2

 שקלים חד פעמי על כל איחור.

 חשמל.עבודות  .4

 עבודות החשמל יבוצעו ע"פ חוק החשמל. .4.1
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, באחריות המציע, להכין תוכנית חתומה ע"י 220Vבכל עבודה בה נדרש חיבור למערכת חשמל  .4.2

 יועץ חשמל מוסמך.

בתום כל עבודה וחיבור לרשת החשמל, המציע יגיש אישור בודק מוסמך, המאשר כי העבודה  .4.3

 בוצעה בהתאם לחוק החשמל.

 ל מספר רשיון הבודק.האישור ייחתם כול .4.4

 בטיחות. .5

למען הסר ספק, המציע יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות במהלך העבודה, כולל, עבודה בגובה,  .5.1

 תשתיות, פתיחה וסגירה של מתחמים, כבישים, מדרכות וכיו"ב.עבודות חשמל, 

 המציע יהיה האחראי הבלעדי לעמוד בכל דרישות בטיחות בעבודה בכל תחומי עיסוקיו. .5.2

יות הקבלן לעבוד בהתאם לתקנות הבטיחות העדכניות של משרד העבודה/ כלכלה, באחר .5.3

 בהתאם לעבודות הרלוונטיות ובהתאם להנחיות בטיחות נוספות שיימסרו ע"י המזמין.

 הקבלן ימנה על חשבונו ממנוה בטיחות לעבודה זו. .5.4

 


