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  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 מנהלה :1פרק 

מערכות הביטחון  תקנת הנהלת בתי המשפט, באמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונה בזאת לקבלת הצעות לה

 בניין כלל בירושלים.בהמשפט  בהיכל

 לעשות שימוש במסמכי המכרז אלא לצורכי המכרז בלבד ולהשאירם חסויים.אין 

ניתן לעיין בתנאי המכרז ונספחיו באתר מערכת בתי המשפט בכתובת 

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority   תחת "פרסומים"  או באתר מנהל

או בפנייה לקבלת המכרז "מכרזים"  http://www.mr.gov.il/purchasing  הרכש הממשלתי בכתובת 

 . liorel@court.gov.ilבכתובת 

 

 הגשת ההצעה 1.1

 ההצעה תימסר במעטפה סגורה, עליה יירשם : שם המכרז, מספר המכרז , כתובת המזמינה בלבד. 

 המעטפה הסגורה תכלול שתי מעטפות פנימיות :

 שתוכנס למעטפה  מלבד הצעת המחירתכיל את כל מסמכי ההצעה הנדרשים  מעטפה אחת(

ת.  מסמכי האיכות נפרדת( על גבי מעטפה זו יירשמו שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון להתקשרו

יוגשו כאשר הם כרוכים ומחולקים לפרקים, כאשר יקדים לכל פרק עמוד עם שם הפרק, לפי 

 למסמכי המכרז.  4הסדר המפורט בפרק 

 תכיל את הצעת המחיר של המציע בשני עותקים, חתומה בחתימות מלאות  מעטפה שניה

ם רק מי שהוסמך לכך כדין, יחתו -ומחייבות במקור אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה 

בתוספת חותמת התאגיד. על גבי מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר" בלבד. מעטפה זו תצורף להצעה 

 כשהיא סגורה.

יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש, כדי לאפשר את תהליך הבדיקה המתואר בהמשך. יש לשים  1.1.1

 לב, כי המעטפות השונות תיפתחנה בשלבי בדיקה שונים.

עותקים( כולל אישורים ונספחים למיניהם,   2 -מארזים זהים ומלאים )אחד מקור ו 3ציע להגיש על המ 1.1.2

על המארז המקורי יצוין "מכיל מסמכים מקוריים". עותק ההצעה המקורי יוחתם בכל עמוד בחותמת 

תיבות ובחתימה מלאה בדף האחרון. שאר העותקים יהיו -המציע, בחתימת מורשי חתימה בראשי

 של המקור. העתקים

נקודות ברכיב האיכות, הצעה  2יובהר ,כי הנהלת בתי המשפט  שומרת לעצמה את הזכות להפחית עד  1.1.3

 אשר לא תוגש במתכונת כנדרש לעיל.

 מועד הגשת הצעה  1.2

כפי המפורט בטבלת ריכוז המועדים  12:00בשעה  7.1.2021את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 

 לפרק זה. 1.3בסעיף 

, ירושלים, 22יש להכניס לתיבת המכרזים של הנהלת בתי המשפט בכתובת : רח' כנפי נשרים  את ההצעה

קומה ב' בארכיב. ההצעות תישלחנה בדואר רשום או במסירה אישית ועליהן להימצא בתיבת ההצעות 

 במועד הנקוב בסעיף זה. המציע נושא באחריות לכך ולא תישמע ממנו כל טענה בעניין.

ועדת המכרזים לא תדון  - 1993לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג,  20לתשומת הלב: בהתאם לתקנה 

בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות ולא תשמע כל טענה בעניין 

 זה. 

 טבלת ריכוז מועדים : 1.3

 שעה תאריך תיאור הפעילות

  7.12.2020 מועד פרסום המכרז

 13:00 – 11:00 21.12.2020  ספקיםמועד כנס 
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 12:00 27.12.2020 מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה

  31.12.2020 מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

 12:00 7.1.2021 המועד האחרון להגשת הצעות

  7.4.2021 תוקף ערבות מציע

 

 שאלות והבהרות 1.4

לא יאוחר מהמועד האחרון להצגת  liorel@court.gov.ilלדוא"ל שאלות בקשר למכרז ניתן להפנות 

  כפי המפורט בטבלת ריכוז המועדים לעיל. -שאלות הבהרה

הפניות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי יצירת קשר עמו. בחלקה המהותי הפנייה תכלול  1.4.1

בהרה ואת את זיהוי הפרק והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את השאלה, ככל שניתן, או בקשת ה

 השאלה בצורה בהירה ומלאה. 

 בקשת ההבהרה תוגש בפורמט הבא :

 תוכן הבקשה להבהרה סעיף במכרז עמוד במכרז מס'

1.     

2.     

    

המזמינה תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון לשליחת שאלות,  1.4.2

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות, מחמת המזמינה רשאית  1.4.3

החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חסוי ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 המוחלט והסופי של המזמינה.

נים המזמינה תהא רשאית לשנות את נוסח המכרז על נספחיו השו-בהתחשב בשאלות שהתקבלו  1.4.4

הנוסח החדש של המכרז, בהתאם למענה לשאלות, הוא  -ובכלל זה את תנאי המכרז. במקרה זה 

המחייב וזאת גם אם בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של מסמכי המכרז. אין באמור לעיל כדי לחייב 

את המזמינה להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים או בכדי לבצע שינוי זה או 

 אחר.

הנהלת בתי המשפט תיתן מענה לשאלות ההבהרה באמצעות דוא"ל בלבד, כאשר התשובות יפורסמו  1.4.5

באתר הרשות השופטת בכתובת  

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority   ,"במועד תחת "פרסומים

ק, על המציעים להתעדכן בהבהרות . למען הסר ספ לפרק זה1.3המצויין בטבלת הזמנים בסעיף 

השונות באתר האינטרנט. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו. 

על המציע לתת דעתו לכך שנוסח השאלה יפורסם במענה לשאלות ההבהרה כפי שנשאלה, על כל  1.4.6

 המשתמע מכך.

למען הסר ספק, תשובות בעל פה לא יחייבו את עורך המכרז. עורך המכרז אינו מחויב לנוסח  1.4.7

השאלה, ובכלל זה רשאי עורך המכרז, בעת ניסוח תשובות ההבהרה שישלחו למציעים, לקצר נוסח 

 של שאלה או לנסחה מחדש, ככל שהדבר נדרש.

וסף או יותר של הבהרות. הודעה הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סבב אחד נ 1.4.8

 תפורסם באתר הרשות השופטת.על כך 

 כנס מציעים  1.5

 .במועד הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים במרכז כלל בירושליםכנס מציעים יתקיים  1.5.1

 .לעורך המכרז מראש באמצעות דואר אלקטרוני השתתפות בכנסלהודיע על  יםהמציעים מתבקש 1.5.2
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שעות טרם מועד מפגש המציעים, את שם המציע ואת  24 יש להעביר לעורך המכרז, לכל המאוחר 1.5.3

 .פרטיהם המלאים של נציגי המציע שצפויים להגיע לכנס

 .ההשתתפות בכנס מהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז 1.5.4

כל המידע שיימסר במסגרת כנס המציעים נועד להבהיר את האמור במכרזי המכרז. יודגש, כי מסמכי  1.5.5

 המכרז בלבד הם המחייבים.

בות שיינתנו בכנס המציעים יחייבו את עורך המכרז רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים תשו 1.5.6

  1.4בהתאם לסעיף 

 תקופת והיקף ההתקשרות  1.6

תחל עם חתימה על חוזה התקשרות והוצאת הזמנת תקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז  1.6.1

למזמינה שמורה הזכות להאריך . 31/12/2021 בתי המשפט ותסתיים ביום  רכש חתומה ע"י הנהלת

)להלן: "תקופת לטובת תחזוקת המערכות שנים נוספות  8את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 

קופת ההתקשרות ההתקשרות הנוספת"( במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד שת

 מינה בכתב. שנים כאמור. ההודעה על המשך ההתקשרות תינתן ע"י המז 8הנוספת לא תעלה על 

 למזמינה שמורה הזכות לבטל התקשרות זו מכל סיבה בהודעה בכתב של חודש מראש. 1.6.2

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לאישורים הנדרשים על פי דין, לחוקי התקציב ולהוראות  1.6.3

 החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

 המזמינה. עדי של יובהר, כי הזכות להארכת ההתקשרות עם הזוכה נתונה לשיקול הדעת הבל 1.6.4

 המזמינה רשאית להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות במכרז זה בכל עת. 1.6.5

 שינוי וביטול 1.7
המזמינה רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי. המזמינה לא  1.7.1

 תשלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו המזמינה רשאית, על  1.7.2

יום  30בהליך המכרז וכן להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 מראש.

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף  1.7.3

בחשבון בעת הדיון בהצעה והמזמינה  לא יובאתב לוואי או בכל דרך אחרת, המסמכים ובין במכ

 תראה אותו כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

המזמינה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז  1.7.4

ן הסר ספק מובהר בזה, כי ותנאיו, או במקרה שבו ההצעה אינה מאפשרת הערכתה כדבעי. למע

הצעת מחיר "אפס" או הצעה שנחזית על פניה להיות הצעה גירעונית, תחשב כהצעה בלתי סבירה, 

 אלא אם כן יוכח אחרת להנחת דעתה של המזמינה.

 תוקף הצעות  1.8

יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות. אם הליכי אישור  90הצעתו של מציע תהיה בתוקף למשך  1.8.1

, רשאי המציע לבטל את הצעתו. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90ימו לאחר המכרז לא יסתי

הודעה על ביטול ההצעה תועבר, בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל ועדת המכרזים של הנהלת בתי 

 המשפט. 

 יום מיום סיום תקופת ההתקשרות. 90עד תום  תקפה)להלן גם "ספק"(, תהיה   הצעת הספק הזוכה  1.8.2

 ספקי משנה 1.9

מציע רשאי במהלך תקופת המכרז להסתייע בקבלני משנה נותני שירותים ובעלי מקצוע לצורך ביצוע 

יובהר כי האחריות על מתן השירותים כלפי ובלבד וקיבל אישור מראש ובכתב של המזמינה . השירותים 

 המזמינה יחולו על הספק הזוכה בלבד.
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 זכויות קניין רוחני 1.10

של הנהלת בתי המשפט אשר מועברים למציעים לצורך הגשת הצעה מכרז זה הוא קניינה הרוחני  1.10.1

 בלבד. אין לעשות במסמכים אלו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

ל השירותים שיינתנו על ידי הספק הזוכה ותוצאותיהם ו/או תוצריהם, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כ 1.10.2

לא ישתמש במסמך או במידע או בכל ויהיו לקניינה המוחלט והבלעדי של המזמינה. הספק הזוכה 

 תוצר של השירותים או תוצאותיהם, ללא אישור בכתב ומראש של המזמינה.

המזמינה תהיה רשאית הן במהלך מתן השירותים והן לאחריהם לדרוש מהספק הזוכה ולקבל לידיה  1.10.3

 כל תוכנית, מסמך, מידע או דבר הקשור למתן השירותים. 

 וד לספק הזוכה זכות עיכבון בעבודות או בתוצרי שירותים כאמור. על אף האמור בכל דין, לא תעמ 1.10.4

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי האמור בפסקה זו לעיל יחול גם על כל מידע, מסמך וכיוצא באלה  1.10.5

שימסרו לספק הזוכה על ידי המזמינה בקשר עם מתן השירותים, אלא אם כן מדובר במידע, מסמך 

הכלל. נטל ההוכחה כי מידע, מסמך וכיוצא באלו כאמור הן בגדר נחלת וכיוצא באלה שהפכו לנחלת 

 מוטל על הספק הזוכה. -הכלל 

הצעת המציע תחשב כניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע כזוכה  1.10.6

 תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.

במידה והמציע מבקש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין  1.10.7

בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים בגדר סוד מקצועי 

 ('ז)בנוסח נספח 

עתה של ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה נתונה בכל מקרה לשיקול ד 1.10.8

 ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.

מודגש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוד מקצועי, יהיה מנוע  1.10.9

מלעיין באותו העניין ו/או חלק בהצעה הרלוונטי המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות 

 טת ועדת המכרזים בבקשתו לחיסיון.בהחל

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי,  1.10.10

 אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף של ההצעה.

 כללי  1.11

למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות  1.11.1

שלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל פניה ו/או ה

תיעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים והתקנות לפיו וכן בהתאם להוראות התכ"ם המתעדכנות 

 מעת לעת.

מגישי ההצעות מתבקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו  1.11.2

 ת ההתקשרות עם המזמינה במידה ויזכו במכרז. עליהם במסגר

באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או תוספות אשר יפורסמו  1.11.3

 מעת לעת באתר האינטרנט של המזמינה 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע  1.11.4

 כלל מידע שאמור היה לגלותו לפי כל דין או בהתאם לתנאי המכרז.שיקרי או מטעה או שלא 

איסור תיאום הצעות : המציע או בעל עניין במציע או בכל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או  1.11.5

נושא משרה במציע, לא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז 

לגרוע מכלליות האמור, המדובר באיסור לתיאום הצעות והן בזמן תקופת תוקפו המכרז. מבלי 

לרבות: כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו או קבלת מידע או 

החלפת מידע, או פרסום מידע או גילוי מידע לאדם או לגוף כלשהו, כאשר אותו אדם או גוף הינו 

 מציע אחר.בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

יהיו בשקלים חדשים  ('חהצעת המחיר )נספח נספח כל המחירים המפורטים /שיוצעו ע"י המציע ב 1.11.6

 מע"מ. המחירים יהיו סופיים ומוחלטים ויכללו כל הוצאה אחרת, מכל מין וסוג שהוא. כולל לא 

שומרת היה וההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, הנהלת בתי המשפט  1.11.7

לעצמה את הזכות להתקשר עם הספק  הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן. לפיכך, ההצעה של הספק 

)תשעים( יום נוספים לאחר סיומם של הליכי  90אשר יוכרז כספק זוכה שני, תעמוד בתוקפה למשך 

 המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

ע מזכותו של המזמין לפעול בכל דרך אחרת במקרה למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרו

 לפרסם מכרז חדש, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי. -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -כזה, לרבות 

בנוסף, אין בבחירת המציע הבא ו/או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו 

 למזמין או מי מטעמו, כנגד הזוכה הראשון במכרז.

אם ההחלטה על בחירת הזוכה השני תיעשה לאחר תום תוקף ההצעה, תידרש הסכמת הזוכה למימוש 

 ההתקשרות.
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   תיאור הפרויקט והיקפו  -מסמך האפיון  :2פרק 

 כללי 2.1

בבניין בהיכל המשפט מערכות הביטחון התקנת הנהלת בתי המשפט מעוניינת להתקשר עם ספק/ים  ל

 כלל בירושלים.

 המשפט בנתה מחדש את כל הקומה וכל אמצעי הביטחון יותקנו במהלך בניית הקומה.הנהלת בית 

ומגדיר את תכולת העבודה הנדרשת מספק/י , הביטחוןפרק  זה כולל את המפרט הטכני למערכות 

 הביטחון שיתקינ/ו את מערכת הביטחון באתר וכן ואת מפרטי הציוד שיסופקו על ידו בפרויקט . 

 את הפרקים העיקריים הבאים:פרק האיפיון כולל 

 .תיאור הפרויקט .א

 תנאים כללים לביצוע הפרויקט. .ב

 מפרט תחזוקת המערכת. .ג

 מפרטים טכניים מפורטים. .ד

 מפרט טכני כללי. .ה

 כתבי כמויות. .ו

 בפרק זה ובמסמכי המכרז  יכללו : המפורט הפרויקטביצוע  

 וטים.תכנון מפורט של המערכת הנדרשת כולל העלאת כל יחידות הקצה על השרט 

 .רכש ציוד 

 .ביצוע עבודות הדרושות להתקנת המערכת 

 .ייצור ואספקה של מרכיבי המערכת 

  .התקנת המערכת 

 .ביצוע עבודות תשתית והנדסה אזרחית עבור מרכיבי המערכת 

 .אינטגרציה במערכת 

 .הפעלה, והרצה 

 .בדיקות קבלה 

 .מסירה למזמין 

 .הספקת ספרות טכנית 

 .הדרכה למפעילים 

 שרות אחזקה 

 :שרטוטים

 .PDFוכן ב  DWGשרטוט עם תכנון של כל הציוד ומיקומו ב  םקיי

 החברה הזוכה תקבל את התוכניות לעיון ועבודה, לא יסופקו תוכניות לחברות המשתתפות במכרז.

 הפרויקטכללי של תיאור  2.2

 :   בניין כלל היכל המשפט 2.2.1

 הינו שלוחה של בית המשפט המחוזי בירושלים. בבניין כללהיכל בית המשפט 

 בתוכו : וללקומה אחת וכהמבנה כולל  

  .אולמות משפט 

 .לשכות שופטים 

 .מבואות ושטחי המתנה 

 .ארכיונים 
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 . שטחים תפעוליים 

הספק הזוכה יתחייב לאפשר לנציג המזמינה או מי מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על  2.2.2

 שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על השירותים.ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם 

הספק הזוכה יתחייב להישמע להוראות נציג המזמינה המוסמך או מי מטעמה בכל העניינים  2.2.3

 הקשורים לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

הסידורים נציג המזמינה המוסמך רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירותים ומתקניו וכן את  2.2.4

 הכרוכים באספקת השירותים.

הספק הזוכה מתחייב לתקן את הליקוי  –מצא נציג המזמינה המוסמך כי קיים ליקוי כלשהו  2.2.5

 באופן מידי.

הספק הזוכה מתחייב לתת כל דיווח שיידרש בכתב,  או באמצעים טכנולוגיים, הכל כפי  2.2.6

 שיידרש על ידי נציגיה המוסמכים של המזמינה.

 לביצוע הפרויקטתנאים כלליים  2.3

 תיכון ותכנון 2.3.1

סעיף זה  מגדיר את המערכת הכוללת, צורת פעולתה, קובע מפרטים טכניים למרכיביה,  2.3.1.1

את השילוב של מרכיבי המערכת למערכת כוללת, את עבודות  מאפיין את הציוד,

הנושאים השונים בסעיף זה מוגדרים ברמה  ההתקנה ואת אופן ביצוע בדיקות הקבלה.

דסת מערכות" ולכן אין בשום פנים ואופן לראות במפרט תכנון מפורט כוללת של "הנ

 של המערכת.

הספק הזוכה חייב לבצע תכנון מפורט של המערכת ועבודות התקנתה. במסגרת התכנון  2.3.1.2

המפורט עליו להבטיח פעולה של כל פריטי הציוד ושילובם למערכת כוללת המוגדרת 

 במפרט זה.

 את הנושאים הבאים:התכנון המפורט יכלול בין היתר  2.3.1.3

 תכנון תשתיות, צנרת ותעלות. 2.3.1.3.1

 תכנון עבודות הנדסה אזרחית. 2.3.1.3.2

 תכנון מרכיבי המערכת. 2.3.1.3.3

 תכנון חשמלי. 2.3.1.3.4

 תכנון מכני. 2.3.1.3.5

 אינטגרציה בין סוגי הציוד הנדרשים. 2.3.1.3.6

 ממשקים. 2.3.1.3.7

 תכנון התקנות. 2.3.1.3.8

 תכנון כבלים, לוחות חיבורים, חיווט, גישורים וכד'. 2.3.1.3.9

 המערכת והפעלתה המלאה.כל יתר העבודות הנדרשות להשלמת  2.3.1.3.10

. עבודתם תלווה בחישובים, הספק הזוכההתכנון ייעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם  2.3.1.4

 מפרטים 

 הספק הזוכהותכניות, כולם חתומים על ידי המהנדסים הנ"ל ועל ידי מנהל הפרויקט. 

 יגיש למזמין את המסמכים הנ"ל להתייחסות ואישור.

טיב התכנון. אישור המסמכים והתוכניות על ידי הספק הזוכה יישא באחריות מלאה ל 2.3.1.5

דיוקים ו/ או ליקויים -מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי הספק הזוכההמזמין לא יפטור את 

אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן מן הזמנים. כל נזק הכרוך 

 ועל חשבונו. הספק הזוכהבליקויי התכנון ו/או הנובע מהם יתוקן מיידית על ידי 

 במסגרת התיכון והתכנון יכללו השלבים הבאים: 2.3.1.6

 הצבת אביזרים על התוכניות. 2.3.1.6.1
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2.3.1.6.2 Preliminary Design Review (PDR). 

 הכנת תיק תכנון. 2.3.1.6.3

2.3.1.6.4 Critical Design Review (CDR). 

 הכנת תכנית עבודה. 2.3.1.6.5

 עותקים קשיחים בצבע  3 -חומרי התכנון ותכניות העבודה יוגשו למזמין ולמתכנן ב

 ק דיגיטלי.ובעות

 הצבת אביזרים על התוכניות:  2.3.1.7

 הקבלן יקבל תוכניות מעודכנות עם דרישות מיקום האביזרים

 הקבלן יכין תוכניות עבודה משלו בהם יציב את הציוד קצה וכל האביזרים בפרויקט.

הצבת האביזרים יכלול לפחות את האביזרים הבאים : מצלמות, גלאים, ארונות, בקרים, 

 חשמל, נק' תקשורת, אינטרקומים, קוראים וכו'ספקי כח, נק' 

2.3.1.8 Preliminary Design Review : 

 .  PDR-למזמין ולמתכנן את תכולת ה  הספק הזוכהיגיש   PDR-כשבוע לפני ה 

 קבלן הביטחון יציג בפני המתכנן והמזמין את התכולה הבאה: PDR –במסגרת שלב ה 

 תיאור ארגון הפרויקט. 2.3.1.8.1

 ההנדסי שנקבע לפרויקט. רשימה וכישורים של הצוות 2.3.1.8.2

 המערכות העיקריות שיותקנו. 2.3.1.8.3

 סכמת בלוקים של המערכת עד לרמת תת מכלול.  2.3.1.8.4

 רשימת ממשקים. 2.3.1.8.5

 אישורים והיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת. 2.3.1.8.6

 רשימת ראשונית של הציוד המוצע. 2.3.1.8.7

 גנט של מימוש הפרויקט. 2.3.1.8.8

 גנט מועדי אספקה של הציוד.  2.3.1.8.9

סיכום פגישה שיכלול את הערותיו ושינויים נדרשים   PDR–המתכנן יוציא לאחר ה 

 מקבלן 

הביטחון. על קבלן הביטחון לבצע שינויים בתכנון בהתאם להערות המתכנן עד לאישורו 

 .PDRשל ה 

2.3.1.9 Critical Design Review  

 .  CDR-למזמין ולמתכנן את תכולת ה  הספק הזוכהיגיש   CPDR-כשבוע לפני ה 

 CDR –לן הביטחון את תיק התכנון למתכנן ולמזמין. ה יציג קב CDR -במהלך ה 

 יכלול לכול הפחות את הנושאים הבאים:

 הסבר מפורט של התכנון הסופי של המערכת המוצעת על ידו. 2.3.1.9.1

 תיאור תתי מערכות הנכללות במערכת המוצעת. 2.3.1.9.2

 דיאגרמות מלבניות. 2.3.1.9.3

 דיאגרמות חד קוויות. 2.3.1.9.4

 תיאור מפורט של ממשקים. 2.3.1.9.5

 האינטגרציה.תיאור מפורט של  2.3.1.9.6

 מפרטים טכניים של הציוד המוצע. 2.3.1.9.7

 תיאור מפורט של הארונות לרבות הציוד והמצברים. 2.3.1.9.8

 תיאור של מערכת התקשורת. 2.3.1.9.9

תיאור של מערכות הדחיסה וההמרה של אותות וידאו כולל רוחב סרט  2.3.1.9.10

 כללי להעברת תמונה ביחס לרזולוציה הנדרשת.

 תחשיב לדרישות חשמל. 2.3.1.9.11
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ת כולל שיטת גיבוי בין השרתים, תיאור מערכת השליטה המרכזי 2.3.1.9.12

 פונקציות התוכנה ואינטגרציה.

 רשימת סופית של הציוד המוצע )דגמים וכמויות(. 2.3.1.9.13

המתכנן יוציא סיכום פגישה עם הערות ושינויים  CDR –בסיום ה  2.3.1.9.14

יתקן את תיק התכנון בהתאם להערות המתכנן  נדרשים. קבלן הביטחון

 ולסיכומים.

ורת המערכת ויינתן אישור לחברה תוקפא תצ CDR -לאחר אישור ה 2.3.1.9.15

 להתחיל בביצוע העבודות.

 .  הספק הזוכהמועד סקרי התיכון יקבע "כאבן דרך" מחייבת בתוכנית העבודה של 

 לו"ז ביצוע 2.3.2

הספק הזוכה יגדיר בכתב לכל אבן דרך את המטלות העיקריות שיבוצעו על ידו במסגרת  2.3.2.1

 אבן דרך זו.

ככל שיידרש ותוגש לאישור  הספק הזוכהע"י  תכנית העבודה תעודכן במהלך הפרויקט 2.3.2.2

 המזמין בדיוני העבודה השוטפים.

הספק יסטה מלוח הזמנים המחייב ע"פ תכנית העבודה יגיש  הספק הזוכהבמקרה ש 2.3.2.3

 דו"ח מפורט אשר יכלול  הזוכה

 את הסיבות, השלכות על המשך העבודה והצעדים שינקטו לתיקון הפיגורים. 2.3.2.4

 ארגון הפרויקט 2.3.3

שנים לפחות בפרויקטים של "מתח  5ימנה "מנהל פרויקט", בעל ניסיון של  הספק הזוכה 2.3.3.1

נמוך", שיהיה מומחה בתחום המערכת נשוא מפרט זה. הקשר בין המזמין לקבלן בכל 

 הנושאים המנהליים והטכניים יבוצע באמצעות אותו מנהל הפרויקט.

ההתקנות יהיה  הספק הזוכה ימנה "מנהל התקנות" לניהול עבודת ההקמה בשטח. מנהל 2.3.3.2

בעל השכלה של לפחות הנדסאי מומחה בתחום המערכת נשוא מפרט זה ובעל ניסיון רב 

בהתקנות בשטח. מנהל ההתקנות ימצא באופן קבוע במתקן כל זמן שמתבצעת בו עבודת 

 הספק הזוכה.

מנהל הפרויקט ו/או מנהל ההתקנות במתקן יקבלו, במקרה הצורך, הוראות ביצוע מאת  2.3.3.3

המפקח מטעם המזמין. כל הוראה שתינתן לקבלן על ידי המפקח בכתב או המזמין או 

הספק בע"פ, במתקן של המזמין או במתקן תחשב כאילו ניתנה על ידי המזמין עצמו ו

 מתחייב למלא אותה מידית וללא עוררין. הזוכה

יעסיק בפרויקט עובדים מקצועיים ברמה טכנית גבוהה, בעלי ידע וניסיון  הספק הזוכה 2.3.3.4

 רכת, בכמות מספקת לסיום הפרויקט ע"פ הלו"ז המחייב.במע

בפרויקט ואשר לדעת  הספק הזוכההמזמין יוכל לדרוש החלפת כל אדם המועסק על ידי  2.3.3.5

הספק המזמין איננו מתאים לתפקיד וזאת ללא נימוק ולקבלן לא תהה טענה כנגד המזמין. 

אדם מתאים אחר במקום מתחייב למלא באופן מידי אחר דרישה זו ולמנות מידית  הזוכה

 זה שהורחק מהפרויקט.

 תכנון לפי כללי הנדסת אנוש 2.3.4

בשלב התכנון יינתן דגש מרבי להיבטיה השונים של הנדסת אנוש על מנת לאפשר נוחות  2.3.4.1

 הפעלה תחזוקה של המערכת. 

 נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם: 2.3.4.2

 המערכת.תכנון עמדת מפעיל נוחה ונעימה לתפעול  2.3.4.2.1

 גישה קלה לציוד לצורך תחזוקתיות נוחה. 2.3.4.2.2
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 כל חלקי המערכת יבנו במטרה לתפוס מינימום מקום. 2.3.4.2.3

 בניה מודולארית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה. 2.3.4.2.4

 טיב ביצוע ומיומנות 2.3.5

הספק הזוכה מתחייב שהפרויקט על כל מרכיביו, החל מתכנון וכלה בהתקנות יבוצע על  2.3.5.1

 ומנות גבוהה ובהתמחות כנדרש בפרויקט כזה.ידו לפי מיטב כללי ההנדסה, במי

יהיו אך ורק מהטיב המעולה ביותר הקיים  הספק הזוכהכל החומרים בהם ישתמש  2.3.5.2

לפרק את אשר ביצע  הספק הזוכהבשוק. שימוש בחומרים לא מאושרים יחייב את 

 .הספק הזוכהולבנותו מחדש, כאשר כל הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של 

 ורייצ 2.3.6

אלא  הספק הזוכהלפני תחילת ייצור של פריט ציוד חדש אשר איננו סטנדרטי אצל  2.3.6.1

מפותח במיוחד לפרויקט זה, כדוגמת פנלים לשימוש מפעילים, לוחות תצוגה, לוחות 

למזמין תיק מפרטים טכניים של אותו הציוד הכולל:  הספק הזוכהחיבורים וכד' יספק 

מליות עם הסברים, רשימת חלקים, רשימת שרטוט מפורט, תיאור פעולה, סכמות חש

רכיבים, וכל יתר הפרטים הטכניים. השרטוטים יכללו מידות מדויקות, סימני טיב תו/ 

מס' תקן )היכן שיש(. נתונים מכאניים יכללו נתוני זיווד, סוגי החומרים וצורת עיבודם, 

ב על תיק טיפולים תרמיים, הגנות אנטי קורוזיה וכד'. רק לאחר קבלת אישור בכת

 בייצור. הספק הזוכההמפרטים יחל 

 הספק הזוכהבכל מקום שמצוין במפרט שם היצרן בליווי הביטוי "או שווה ערך" רשאי   2.3.6.2

להציע מוצר אחר ובלבד ותוכח התאמתו לדרישות המפרט ולא ישונו עקרונות הפעולה 

 של המערכת ו/או תהיה פגיעה ברמה הטכנית של הציוד.

הגיש בהצעתו  הספק הזוכהיספק ויתקין למזמין יהיה סוג הציוד ש הספק הזוכהציוד ש 2.3.6.3

הספק במכרז והחלפתו במהלך הפרויקט תתאפשר רק ע"י ציוד שווה ערך לציוד ש

 המזמין.בכתב של הציג בהצעתו ולאחר קבלת אישור  הזוכה

 התקנה והפעלה 2.3.7

 עבודת ההתקנה של המערכת הנדרשת כוללת את הפעולות הבאות: 2.3.7.1

 והובלתו לאתר. אריזת הציוד 2.3.7.1.1

התקנה פיזית של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל  2.3.7.1.2

שלא פורטו בנפרד במפרט  -הפריטים המכאניים ואביזרי חיזוק הדרושים 

 וכל היתר הדרוש להשלמת העבודות המכאניות הקשורות בהתקנה זו. -זה 

המזמין  בין נקודות הכח של הספק הזוכהכבלי החשמל יותקנו על ידי 

הספק . הספק הזוכההשונים שיסופקו ע"י ד לארונות ציוד ופריטי הציו

יתקין באתר לוחות חלוקה, ושקעים למיניהם ככל שיידרש למערכת  הזוכה

 שתסופק על ידו.

אספקה והתקנה של כל כבלי החיבורים והגישורים עם מחברים  2.3.7.1.3

ם לבין )קונקטורים( בקצותיהם לצורך חיבורים בין סוגי הציוד השוני

עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם לסולמות, זיהוי קצוות, חיבור ללוחות 

החיבורים, חיווט פנימי בארונות ציוד, שולחן פיקוד, פנלים וכד' כל זאת עד 

שילוב מלא של כל המרכיבים למערכת משולבת הפועלת במלואה. על כל 

ום של כבל יש להוסיף סימון בלתי מחיק של נקודת המוצא ונקודת הסי

 .הכבל. תוכן הסימון יתואם עם המזמין
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עבודות גימור מכאניות וחשמליות כגון תיקוני צבע, חיזוקים מכאניים,  2.3.7.1.4

קשירת הכבלים לצמות, סימונים, איטומם )כנגד מים, עשן, מזיקים( וכל 

שאר העבודות הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי 

 הסטנדרטים המוגדרים.

ם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולות בכל מקרה גם א 2.3.7.2

תכנון, יצור, התקנה כולל אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, העברת כבלים, חיווט, 

בדיקות, הפעלה וכל פעולה אחרת הנדרשים על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד 

 השונים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו.

הספק כל פריט ציוד, כל חומר ואביזרי התקנות, ושאר מרכיבי המערכת שיסופקו על ידי  2.3.7.3

יעמדו בתקנים/דרישות רלוונטיות של בטיחות, מכון התקנים הישראלי, חברת  הזוכה

חשמל, משרד התקשורת, חברת בזק, ומכבי אש אלא אם הוזכר במפורש במפרט, לפריט 

 אמריקאי(. Millspecה"לי או ציוד מסוים, סטנדרט אחר )כגון תקן צ

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות  2.3.7.4

 ואושר על ידי המזמין. הספק הזוכהאשר יעשה על ידי 

במהלך הפרויקט במצב התשתיות או במקום המיועד  הספק הזוכהכל שינוי שיגרם ע"י  2.3.7.5

ויוחזר במדויק לקדמותו  הספק הזוכהלהתקנת מרכיבי המערכת יתוקן מידית ע"י 

רשות  ספק זוכהולשביעות רצונו של המזמין ללא כל תשלום נוסף אלא אם ניתנה ל

 מפורשת בכתב מאת המזמין לבצע שינויים כאלה כחלק בלתי נפרד של הפרויקט.

ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון במתקן, ברמה שתשביע את רצון  הספק הזוכה 2.3.7.6

את כל הפסולת,  הספק הזוכהע"פ הוראת המפקח וככל שיידרש יפנה  המזמין או המפקח.

 שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה. 

דרישות התקנה ספציפיות ביחס לחלק מפריטי הציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של  2.3.7.7

 המפרט.

 הרצה 2.3.8

עבר המערכת למזמין לצורך , תוהספק הזוכהבגמר התקנת המערכת והפעלתה ע"י  2.3.8.1

 הרצה.

 יום ובמהלכה חייבת המערכת לפעול ללא תקלות. 30תקופת ההרצה תהיה  2.3.8.2

היה ויתגלו תקלות תוארך תקופת ההרצה בהתאם עד להשלמת הפעלה מלאה של  2.3.8.3

 יום ללא תקלות. 30המערכת במשך 

 בדיקות קבלה ומסירת המערכת 2.3.9

המזמין( במשך כל תקופת ההרצה פוטו של יבמידה והמערכת פעלה בהצלחה )עפ"י ש 2.3.9.1

 יום כאמור לעיל ניתן יהיה להגישה למזמין לצורך בדיקות קבלה. 30של 

 הספק הזוכהבדיקות הקבלה מיועדות לבדוק את התאמת המערכת שסופקה ע"י  2.3.9.2

 לדרישות המפרט הטכני ושאר מסמכי הפרויקט.

)  מהות הבדיקות וצורת הבדיקות יוגדרו במסמך "מפרט בדיקות הקבלה" 2.3.9.3

Acceptance Test Procedure .) 

 ניתן יהיה לבצע את בדיקות הקבלה למערכת בנפרד ובמועדים שונים. 2.3.9.4

ויגיש לאישור המזמין  הספק הזוכהיום לפני מועד תחילת בדיקות הקבלה יכין  14 2.3.9.5

( אשר יכלול תאור ATP - Acceptance Test Procedure"מפרט בדיקות הקבלה" )

"ד הדרוש, הגדרת שיטת רישום התוצאות ודוגמא של שיטת ביצוע הבדיקות, הצב

הטפסים לפיהם תיבדק המערכת ובהם ירשמו תוצאות הבדיקות לכל פריט בנפרד 

 ולמערכת כולה, תקלות שנתגלו ופעולות שננקטו לטיפולן. 
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בנוכחות נציג המזמין בהתאם לתוכנית הבדיקות  הספק הזוכההבדיקות תבוצענה ע"י  2.3.9.6

ותמשכנה מספר ימים לפי קביעת המזמין ו/או מי  ספק הזוכההשתקבע ע"י המזמין ו

 מטעמו. המזמין יאשר בחתימתו על כל טופס את ביצוע הבדיקה ותוצאותיה.

לספק את כל האמצעים הטכניים והמנהליים הדרושים לביצוע  הספק הזוכהבאחריות  2.3.9.7

כל הציוד  בדיקות הקבלה, כגון: ציוד בדיקה, מכשור, אביזרי עזר, טפסי בדיקה וכד'.

 בתום הבדיקות. ספק זוכהוהאביזרים יוחזרו ל

לספק למזמין לפי דרישתו את כל האינפורמציה הנמצאת ברשותו  הספק הזוכהבאחריות  2.3.9.8

והדרושה לצורך ביצוע בדיקות הקבלה כגון: מפרטים, שרטוטים, תוכניות, נתונים 

 טכניים וכד'.

ות מצומצמת( רשאי יהיה המזמין במקרים מסוימים וחריגים )כאשר אין דרך אחרת ובכמ 2.3.9.9

לבצע בדיקות קבלה הכוללות קצר/ חיתוך של כבל או עקיפת גלאי וכד'. במקרה כזה 

יום כל פרט במערכת ו/או ברכוש  14לתקן על חשבונו תוך  הספק הזוכהחייב יהיה 

המזמין שנפגע כתוצאה מבדיקות אלה )יש לתאם ולהקפיד במהלך הבדיקות שלא לפגוע 

 חרות קיימות במתקן(.במערכות א

 במסגרת "בדיקות הקבלה" יערכו לפחות הבדיקות הבאות: 2.3.9.10

 בדיקה חזותית במסגרתה יבדקו: 2.3.9.10.1

 כתב כמויות הסופי של פרטי המערכת. .א

 שלמות הרכיבים שסופקו. .ב

 תקינות הכבלים והחיווט. .ג

 פונקציונאליות וטיב הסימונים. .ד

 טיב המחברים. .ה

 טיב ההתקנות המכאניות של הציוד. .ו

 לחצנים, מפסקים, ונוריות במערכת.פעולת  .ז

בדיקות פונקציונאליות שיבצעו על מנת להבטיח קיום כל הפונקציות אשר  2.3.9.10.2

נדרשו במפרט. הבדיקות הפונקציונאליות תכלולנה בין היתר בדיקה של 

תפקוד, ארון תקשורת מקומי, עמדת המפעיל, פונקציות תוכנה, תצוגה 

 חות המערכת ועוד.”למפעיל, דו

ידה במפרטים הטכניים תבוצענה על מנת להבטיח עמידה בדיקות עמ 2.3.9.10.3

 במפרטים אשר נדרשו עבור המערכת. יבדקו בין היתר הנושאים הבאים:

 חשמל. .א

 תנאי הסביבה. .ב

 דרישות אלקטרוניות כלליות. .ג

 דרישות מכאניות כלליות. .ד

 חיווט. .ה

 שילוט וסימון. .ו

 חליפיות רכיבים. .ז

 עמידה בתקני בטיחות. .ח

 בדיקות ביצועים  2.3.9.10.4

אלה מיועדות לבחון את ביצועי המערכת שהותקנה ביחס למערכת  בדיקות

 שהוגדרה במפרט. יבדקו בין היתר הנושאים הבאים:

  בדיקות גילו של מערכת הפריצה. .א

 . בדיקת איכות המצלמות וההקלטה  .ב
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אמינות המערכת: יערך מעקב צמוד על  מספר התקלות במערכת   .ג

(MTBF( מהירות תיקונן ,)MTTR הפרעות חיצוניות של ,)

 מערכות חשמל, שידורים אלחוטיים וכד'. 

 תפקוד המערכת. .ד

במידה ותוצאות בדיקות הקבלה תהיינה שליליות יגיש המזמין את הערותיו בכתב תוך  2.3.9.11

 14יתקן את הנדרש לא יאוחר מאשר  הספק הזוכהימים מסיום הבדיקות.  14

 ימים לאחר קבלת המסמך ויגיש את המערכת לבדיקות קבלה חוזרות.

עם סיום חיובי של תהליך בדיקות הקבלה ובתנאי שבוצעה הדרכה טכנית ונמסר תיעוד  2.3.9.12

 טכני סופי, יאשר המזמין את המערכת ויסיים את הפרויקט.

ה משמעותה אי קבלת המערכת על ידי בבדיקות הקבל הספק הזוכהאי עמידה מלאה של  2.3.9.13

 הלקוח.

 הספק הזוכהפיקוח על  2.3.10

הספק הזוכה יתחייב לאפשר לנציג המזמינה או מי מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח  2.3.10.1

על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על 

 השירותים.

ך או מי מטעמה בכל הספק הזוכה יתחייב להישמע להוראות נציג המזמינה המוסמ 2.3.10.2

העניינים הקשורים לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובהסכם שייחתם 

 בעקבותיו.

נציג המזמינה המוסמך רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירותים ומתקניו וכן את  2.3.10.3

 הסידורים הכרוכים באספקת השירותים.

תקן הספק הזוכה מתחייב ל –מצא נציג המזמינה המוסמך כי קיים ליקוי כלשהו  2.3.10.4

 את הליקוי באופן מידי.

הספק הזוכה מתחייב לתת כל דיווח שיידרש בכתב,  או באמצעים טכנולוגיים,  2.3.10.5

 הכל כפי שיידרש על ידי נציגיה המוסמכים של המזמינה.

 יבוצע ע"י: הספק הזוכהפיקוח המזמין על עבודת  2.3.10.6

 מעקב אחרי תכנית העבודה המפורטת. .א

 .הספק הזוכהדיווחים תקופתיים של  .ב

 תיכון תקופתיים. סקרי .ג

 דיוני דיווח מצב הפרויקט. .ד

 במתקן. הספק הזוכהפיקוח עליון ו/או צמוד על עבודת  .ה

אחת לפרק זמן שיקבע מראש ו/או ע"פ דרישת המזמין תתקיימנה במפעלו של  2.3.10.7

הספק או באתר פגישות דיווח על מצב הפרויקט בהשתתפות נציגי  הספק הזוכה

ונציגי המזמין. פגישות אלה מיועדות לעדכן את המזמין על התקדמות  הזוכה

 הפרויקט.

בכתב על מצב הפרויקט, התקדמות העבודה, ביצוע  הספק הזוכהאחת לחודש ידווח  2.3.10.8

מול התכנון, תאור הישגים, תאור בעיות המחייבות פתרון, נושאים לטיפול על ידי 

 המזמין וצפי להתקדמות הפרויקט בעתיד.

יום כל  14זוכה מתחייב לספק למזמין/המפקח, בכתב, ו/או בשרטוט, תוך הספק ה 2.3.10.9

אינפורמציה שהמזמין/המפקח ימצא לנחוץ לדרוש מהספק הזוכה ובלבד 

שהאינפורמציה המבוקשת קשורה לפעולות הספק הזוכה ו/או פרטי הציוד ו/או 

 תכנון ו/או ייצור של פריטי הציוד עבור המזמין במסגרת פרויקט זה.
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ק הזוכה מתחייב להשתתף בדיוני תאום תכנון, תאום עבודות או דיון בכל נושא הספ 2.3.10.10

אחר אשר יזומנו על ידי המזמין או המפקח לצורך ביצוע הפרויקט זאת ללא מגבלת 

מספר הדיונים ו/או הזמן הדרוש לקיומם. סיכומי דיון מפגישות אלה יוכנו ויופצו 

 על ידי המזמין.

אופן מידי את כל הפעולות הדרושות על מנת לתקן הספק הזוכה מתחייב לנקוט ב 2.3.10.11

סטיות מדרישות המפרט הטכני במידה ואלה יתגלו על ידי המזמין או המפקח 

 במהלך ביצוע הפרויקט.

 הספק הזוכה מתחייב להגיש למפקח את כל הסיוע הדרוש לביצוע תפקידו. 2.3.10.12

 (AS MADEתיעוד טכני ) 2.3.11

למזמין טיוטת תיעוד טכני  הספק הזוכהר יום לפני המועד המתוכנן לבדיקות הקבלה יעבי 2.3.11.1

( של הפרויקט כתובה בשפה העברית CDבשלושה העתקים בצבע ובמדיה מגנטית )

 שתכלול ארבעה נושאים עיקריים כדלקמן:

 יכלול את הנושאים הבאים : – הוראות הפעלה 2.3.11.1.1

 הוראות הפעלה מפורטות. .א

 חומר הדרכה.  .ב

המערכת עד רמת המעגלים תיאור פעולה מפורט של כל אחד ממרכיבי  .ג

 האלקטרוניים.

 יכלול את הנושאים הבאים :  – הוראות אחזקה 2.3.11.1.2

תיאור מפורט של המערכת, תת מערכות, פריטי ציוד, יחידות הפעלה  .א

ופריסת הציוד כולל דיאגראמות מלבניות ושרטוטים/ איורים/ תמונות 

 .הספק הזוכהשל הציוד שסופק ו/ או הותקן ע"י 

ל מיקום הציוד במתקן, שרטוטי כבלים שרטוטים מפורטים ש .ב

ותיאורם, תעלות כבלים, שקעי חשמל למיניהם, הארקה, מסגרות סעף 

 ולוחות חיבורים.

מפרטים טכניים מפורטים של היצרנים לכל מרכיבי הציוד הנמצאים  .ג

 במערכת.

 רשימת ציוד וכתב כמויות סופי. .ד

 רשימות ותכניות חיווט הכוללות: .ה

 כות השונות  ומיקומן. מספר כניסות ריקות למער 

  תכנית חיווט: דיאגראמה של מהלך החוטים והכבלים ע"פ

פונקציות שונות לאורך כל המערכת דרך לוחות חיבורים 

 ומסגרות סעף.

  רשימות חווט: רשימת חיווט של כל כבל הכוללת תאור

 פונקציונאלי של כל זוגות הכבל ורישום חיבוריו בשני הקצוות.

  חיבורים/ ציוד. צילום של כל ארונות 

 .סימון רכיבים של חלקי הציוד השונים 

 .הוראות "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת 

  מפרט לאחזקה מונעת הכולל הנחיות לבדיקה תקופתית של

 .הספק הזוכההמערכת על ידי 

  אישורים למערכת כדוגמת ציוד מוארק ומוגן מפני פגיעת

 ברקים.
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פרק תיעוד תוכנה כולל תיאור מפורט של התוכנות תיעוד תוכנה.  2.3.11.1.3

 המשמשות את 

 המערכת. פרק זה יכלול לפחות:

צריבה בדיסק של נתוני המערכת/פרמטרים וכו' ושמירתם כגיבוי אצל  .א

 הקב"ט. 

רשימת התוכנות המשולבות במערכת הכוללת וזאת עפ"י תתי מערכות  .ב

 המרכיבות אותה.

ת המוקד הביטחון של המערכת תיאור פונקציונאלי מפורט של תוכנ .ג

 הכוללת.

בתוכנת מוקד הביטחון בליווי תמונות  MMIתיאור מסכים של מודול  .ד

 והסברים מפורטים של שיטת התפעול לכל מסך ומסך בתוכנה.

רשימת תקלות אפשריות בתפעול התוכנה ופרק עזרה פונקציונאלי  .ה

 לפתרון הבעיות

ת פונקציונאליות כל השרטוטים יהיו ממוחשבים, משורטטים בשכבו

את  הספק הזוכהכאשר כל שכבה תוצג בצבע נפרד. לא ביצע 

התוכניות לשביעות רצון המזמין יהיה המזמין רשאי למסור הכנת 

יחויב בעלות מלאה של  הספק הזוכהתוכניות עדות לאחרים, כאשר 

 עבודה זו.

טיוטת התיעוד הטכני בצרוף הערות  ספק זוכהלאחר הבדיקה תוחזר ל

עותקים  3יתקן את הדרוש וימסור למזמין  הספק הזוכה. המזמין

"" As madeסופיים של התיעוד הטכני הכולל את תוכניות העדות 

יום  15-( לא יאוחר מCDבצרוף עותק סופי על גבי מדיה מגנטית )

 לאחר קבלת הערות המזמין.

 מתקן .ה" לכל As made drawingsתוכניות עדות " .ו

 הדרכה 2.3.12

להכשיר צוות של אנשי תפעול של המזמין לרמה שתאפשר להם הספק הזוכה מתחייב  2.3.12.1

 תפעול שוטף ומבצעי של המערכת עד לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 ההדרכה תועבר ע"י מתכנני המערכת והצוות ההנדסי אשר תכנן והתקין את המערכת. 2.3.12.2

של אורך הקורס יהיה בין חצי יום ליום אחד ויכלול את כל החומר הנדרש להפעלה  2.3.12.3

 המערכת.

במסגרת קורס זה יודרך הצוות של המזמין על מבנה המערכת, תכונותיה, מרכיביה  2.3.12.4

 השונים, צורת הפעלתה, נוהלי עבודה ואיתור תקלות בדרג המפעיל במתקן.

הקורסים יועברו עם אביזרי הדרכה ויתבססו על הספרות הטכנית אשר הוכנה עבור  2.3.12.5

ומר טכני מיוחד אשר יחולק בין משתתפיו. ח הספק הזוכההמערכות. לקראת הקורס יכין 

לשרות, אחריות ותחזוקה של המערכות  הספק הזוכהאין בהדרכה זו לגרוע באחריות 

 נשוא מפרט זה בהתאם לחוזה ההתקשרות.

 או באתר המזמין עפ"י החלטת המזמין. הספק הזוכהההדרכה תתבצע במפעלו של  2.3.12.6

השכלתם )מפעילים, סגל ביטחון  המזמין יקבע את מספר המשתתפים בהדרכה ואת רמת 2.3.12.7

יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההדרכה: חומרי כתיבה,  הספק הזוכהוטכנאים(. 

 ארוחות וכד'.
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לאישור המזמין תכנית מפורטת של  הספק הזוכהיום לפני תחילת בדיקות הקבלה יגיש  2.3.12.8

ל פי מתחייב לתקן ולעדכן את התוכנית ע הספק הזוכהההדרכה המתוכננת על ידו. 

 הערותיו של המזמין.

 התשלום עבור ההדרכה כלול במחיר ההתקנות. 2.3.12.9

 מפרט תחזוקת המערכות 2.3.13

 :  כללי 2.3.13.1

התחזוקה הנדרשת ע"י המזמין, בכל שלב, הנה תחזוקה גלובלית פירושו  2.3.13.1.1

מכלול מלא של עבודות ואספקת ציוד על כל מרכיביו להפעלה שוטפת 

 המזמין.ותקינה של כל המערכת לשביעות רצונו המלאה של 

  

 חודשים מקבלת המערכת. 24תקופת האחריות למערכת תהיה  2.3.13.1.2

לאחר סיום תקופת האחריות המזמין יאריך את תקופת האחריות בתשלום  2.3.13.1.3

 לכל שנה נוספת כמפורט בכתב הכמויות.

הארכת תקופת האחריות תכלול את כל הדרישות המפורטות במפרט זה  2.3.13.1.4

 כיבים הבאים:לתחזוקת המערכת. תחזוקת המערכת תכלול את המר

 תחזוקה מונעת. .א

 תיקון תקלות. .ב

 .תחזוקת תוכנה .ג

 תחזוקה מונעת 2.3.13.2

אחזקה מונעת מיועדת להקטין את רמת התקלות האפשריות במערכת  2.3.13.2.1

ולהבטיח למזמין לכל אורך חיי המערכת פעולה שוטפת ותקינה של כל 

מרכיבי המערכת ללא כל פיחות בביצועים וללא כל עליה במספר התקלות 

עם אספקת המערכת למזמין. תחזוקה  הספק הזוכההמותר עליהם התחייב 

 לתיקון תקלות. מונעת תתבצע בנוסף

 תחזוקה מונעת תכלול: 2.3.13.2.2

 בדיקה חצי שנתית של המערכת. .א

 כיול שוטף של המערכת. .ב

 טיפולים מונעים במרכיבי המערכת לפי הוראות היצרן.  .ג

 ניקוי מצלמות עפ"י הצורך.  .ד

 סנכרון שעונים לשעון קיץ ולשעון חורף. .ה

 של כל המערכות. log filesמעבר על  .ו

 דקסים, ארכיון, גיבויים וכו'(.תחזוקה של בסיסי הנתונים )אינ .ז

תבוצע עפ"י הדרישה  הספק הזוכהלמען הסר ספק כל פעולת תחזוקה של  2.3.13.2.3

המחמירה מבין המפרטים השונים והוראות היצרנים  והיא זו שתקבע את 

 אופן הטיפולים המונעים.

 פרוט בדיקה חצי שנתית: 2.3.13.3

ת. חודשים בדיקה מקיפה של כל מרכיבי המערכ 6הספק הזוכה יבצע כל  2.3.13.3.1

 הבדיקה "החצי שנתית" תכלול את המטלות הבאות:

 בדיקה תקינות הפעולה של כל המערכות המותקנות. .א

בדיקת תקינות האינטגרציה בין תתי המערכות השונות ליצירת  .ב

 מערכת משולבת וכוללת.

 כיול מערכת הגילוי. בדיקות הכיול יבוצעו גם ביום וגם בלילה. .ג
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 בדיקת תקינות תקשורת. .ד

 תוכנות.עדכון  .ה

בדיקת תקינות פעולה ותפקוד פונקציונלי  של כל התוכנות  .ו

 במערכת.

 תיקון או החלפה בחדש של כל חלק שימצא לא תקין.  .ז

 בדיקת התרעות שווא. .ח

כל פעולה נוספת הנדרשת במטרה להבטיח את המשך פעולת  .ט

המערכת ללא כל פיחות בביצועים וללא כל עליה במספר התקלות 

 עם אספקת המערכת למזמין. הספק הזוכההמותר עליהם התחייב 

 מועדי הבדיקות יתואמו עם המזמין, ויבוצעו בפיקוח צמוד מטעם המזמין.  2.3.13.3.2

ביצוע בדיקות תקופתיות ותוצאותיהן ירשם בטפסים מיוחדים אשר  2.3.13.3.3

 יסוכמו 

ידפיס על חשבונו פנקסים עם  הספק הזוכהלמזמין.  הספק הזוכהבין  2.3.13.3.4

 "טפסי בדיקה" 

 יד ברשות הצוות המגיע להמעונות לצורכי הבדיקה. מתאימים שיהיו תמ 2.3.13.3.5

תוצאות הבדיקה והאמצעים שננקטו לצורך תיקון התקלות שנתגלו  2.3.13.3.6

 בבדיקה 

ימים לאחר  7 -ידווחו למזמין, ע"ג טפסים כמפורט לעיל, לא יאוחר מ 2.3.13.3.7

 סיום 

 הבדיקה. 2.3.13.3.8

 העתק טופס בדיקה יושאר אצל קב"ט המתקן. 2.3.13.3.9

 כיול שוטף של המערכת: 2.3.13.4

 נדרש לבצע כיול מחדש של המערכת במקרים הבאים:הספק הזוכה  2.3.13.4.1

ביצוע שינויים במבנה המערכת במתקן כגון תוספת ציוד, החלפת  .א

 ציוד בדגם אחר וכד'.

 ביצוע שינוים בהגדרות המערכת. .ב

 החלפה/תיקון  של המצלמות במתקן. .ג

 עפ"י דרישת המזמין. .ד

 בסיום כיול המערכת המפעילים במוקד יעקבו אחר כמות התרעות השווא  2.3.13.4.2

 במתקן, במידה וכמות התרעות השווא עולה על הנדרש במפרט טכני זה  2.3.13.4.3

 הספק הזוכה  יכייל שוב את המערכת מחדש. 2.3.13.4.4

 יכללו בין היתר :  -טיפולים מונעים  2.3.13.4.5

ניקוי כללי של הציוד מאבק ולכלוך המצטברים עליו, כולל ניקוי  .א

 ונות.אר

כיוון וניקוי של כל עדשות המצלמות המורכבות במתקן ו/או עפ"י  .ב

 דרישת המזמין.

 כיוון וניקוי של גלאים. .ג

 טיפול מונע עפ"י הוראות היצרנים השונים במרכיבי המערכת. .ד

 תיקון תקלות 2.3.13.5

כל חלק במערכת אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי   2.3.13.5.1

 החלפתו בחדש או תיקונו. מתאים יטופל מידית אם ע"י 

במסמכי מכרז  תיקון התקלות יבוצע לפי זמני תגובה המחייבים שהוגדרו 2.3.13.5.2

 זה
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 פעמים בתוך שנת תחזוקה אחת יוחלף בחדש. 3חלק אשר התקלקל ותוקן  2.3.13.5.3

 סדר פעולות נדרש לתיקון תקלה במתקן: 2.3.13.5.4

במקרה של תקלה בחלק מחלקי המערכת תועבר ע"י מוקד  .א

הביטחון של המזמין "קריאת שרות" טלפונית או בכל אמצעי אחר 

. במקביל יבוצע רישום ב"יומן הספק הזוכהלמוקד השרות של 

המבצעים" של מוקד הביטחון על ביצוע "קריאת שרות" עם פרוט 

 התקלה ושעת קריאה לטכנאים.

הטכנאי יגיע למעונות ויתחיל מידית בתיקון התקלה וימשיך  .ב

בעבודתו ברציפות גם אם עליו להישאר במתקן לאחר שעות 

 .הספק הזוכההעבודה הרגילות הנהוגות אצל 

עם סיום תיקון התקלה יודיע הטכנאי למוקד הביטחון על גמר  .ג

תיקון התקלה והדבר ירשם במוקד הביטחון ביומן המבצעים של 

. וכן ימולא "דו"ח תחזוקה" הדו"ח יכלול את תיאור מהות המערכת

התקלה ותאור עבודת הטכנאי וחלקי החילוף שהשתמשו לתיקון 

 התקלה.

 תחזוקת תוכנה 2.3.13.6

ימי הפעילות לביצוע עבודות התחזוקה למיניהן יתפרסו על פני כל ימות  2.3.13.6.1

 7/24השבוע לרבות שבתות וחגים )למעט ימי כיפור( בכל שעות היממה 

 ל פי דרישת המזמין. והכל ע

זכאי לכל  הספק הזוכהעבור עבודה בלילות, שבתות וחגים, לא יהיה  2.3.13.6.2

תשלום נוסף והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים 

 שבכתב הכמויות. 

מתחייב בזה כי ביצוע פעולות תחזוקה ותיקונים למיניהם,  הספק הזוכה 2.3.13.6.3

 ככל שיידרש, יתבצעו ללא הפרעה לפעילות השוטפת של המתקנים.

בכל שלב  הספק הזוכהלמען הסר ספק מודגש כי תחזוקה הנדרשת מ 2.3.13.6.4

 תכלול לפחות את המטלות הבאות:

 הגעה למתקן של צוותי הטכנאים הנדרשים למתן התחזוקה. .א

ליפי לרבות יחידות ומכלולים שלמים, כרטיסים אספקת ציוד ח .ב

אלקטרוניים, חלפים, רכיבים, כבלים, מחברים וציוד מתכלה כגון: 

 נתיכים, נוריות, ברגים, מצברים, סוללות וכד'. 

 תחזוקה ועדכון תכנה. .ג

 אספקת ציוד בדיקה )צב"ד( סטנדרטי וייעודי. .ד

 .כההספק הזואחזקת מלאי קבוע של ציוד וחלפים במפעלו של  .ה

 דיווח שוטף למזמין על אופן ביצוע התחזוקה. .ו

 הכנת דוחות תחזוקה סטטיסטים. .ז

השתתפות בישיבות, ככל שיידרש, שיזומנו ע"י המזמין לדיון על  .ח

 נושאים שונים הקשורים בתחזוקה.

כל הנדרש להבטיח הפעלה שוטפת ותקינה של המערכת  לשביעות  .ט

 רצונו המלאה של המזמין.

 שרות במתקןזמני תגובה לקריאת  2.3.13.7

"זמן תגובה" לקריאת שרות במתקן או במוקד יוגדר כמשך זמן החל  2.3.13.7.1

 ספק זוכהאו מעת שנודע ל הספק הזוכהמקבלת הודעה במוקד השרות של 
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על התקלה במערכת, לפי המוקדם יותר ועד להגעת טכנאי השרות של 

 למתקן.  הספק הזוכה

 24יהיה עד  זמן תגובה נדרש לקריאת שרות לתקלה שאיננה קריטית  2.3.13.7.2

 שעות מקבלת הקריאה.

 שעות מקבלת הקריאה. 6זמן תגובה לתקלה קריטית יהיה עד   2.3.13.7.3

 תקלה קריטית מוגדרת אחת או יותר מהתקלות הבאות: 2.3.13.7.4

 תקלה בתוכנת השו"ב. .א

 באחת התוכנות המותקנות באחד ממרכיבי המערכת.  bug .ב

 מהמצלמות באתר או יותר(. 50%תקלה במערכת טמ"ס )תקלה ב   .ג

 (.30%במערכת הקלטה דיגיטאלית )המערכת לא מקליטה תקלה  .ד

 תקלה משביתה במערכות הגילוי. .ה

למען הסר ספק הקביעה הסופית לגבי הגדרת תקלה כתקלה קריטית נתונה  2.3.13.7.5

 לא תהיה כל טענה בנוגע לכך. ספק זוכהבידי המזמין בלבד ול

לטפל בתיקון כל תקלה ברציפות  הספק הזוכהעם הגעתו למתקן מתחייב  2.3.13.7.6

א הפסקה עד להשלמת התיקון גם לאחר שעות העבודה הרגילות ולל

 ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 המזמין רשאי להאריך את זמני התגובה לפי שיקול דעתו הבלעדי. 2.3.13.7.7

 מוקד שרות 2.3.13.8

מוקד שרות המסוגל לקבל יעמיד לצורך מתן השירותים  הספק הזוכה 2.3.13.8.1

חגים )למעט ימי ולטפל בקריאות שרות כל ימות השבוע לרבות שבתות ו

 לכל תקופות ההתקשרות.  .7/24כיפור( בכל שעות היממה 

הספק הודעה על תקלה למוקד השירות תיחשב כהודעה המחייבת את  2.3.13.8.2

 לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל. הזוכה

 ציוד וחומרים לתחזוקה 2.3.13.9

תחזוקה הספק הזוכה  יספק על חשבונו את כל הציוד הדרוש למתן שרות  2.3.13.9.1

לרבות יחידות ומכלולים שלמים, כרטיסים אלקטרוניים, חלפים, רכיבים, 

כבלים, מחברים וציוד מתכלה כגון: נתיכים, נוריות, ברגים, מצברים, 

 סוללות וכד'.

הספק הזוכה ישתמש לצורך החלפה אך ורק בציוד חדש של אותם  2.3.13.9.2

. היצרנים ודגמים אשר מרכיבים את המערכת המותקנת אצל המזמין

הספק הזוכה  מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השרות אלא בחומרים 

שנבדקו ונמצאו מתאימים לתפקידם ע"י המזמין. במידה והספק הזוכה 

 יבקש להשתמש בציוד חליפי הדבר יחייב אישור מוקדם של המזמין. 

לצורך התחזוקה  הספק הזוכהכל החומרים הלא סטנדרטים שיסופקו ע"י  2.3.13.9.3

ם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים יותאמו בתכונותיה

הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים יהיו אלה אך ורק חומרים 

 ומוצרים שיאושרו ע"י המזמין.

 רמות מלאי של פריטי ציוד ורכיבים 2.3.13.10

הספק הזוכה יידרש להחזיק במפעלו מלאי מתאים ומספיק של חלפים  2.3.13.10.1

מחסור בציוד להחלפה  שישמשו לצורך ביצוע שוטף של התחזוקה ללא

כגון: מצלמות, שרתים, מחשבים, כרטיסים אלקטרוניים, רכיבים לתיקון, 

 כבלים להחלפה ואביזרים להתקנה. 
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הספק הזוכה ייקח בחשבון את הכמויות הנדרשות לצורך עמידה בזמני  2.3.13.10.2

 התחזוקה המפורטים במפרט זה.

 צוות טכני לתחזוקה 2.3.13.11

לצורך מתן השירותים במכרז זה נדרש הספק הזוכה להעמיד טכנאים  2.3.13.11.1

בכמות ובאיכות אשר מסוגלים להגיע לכל מתקן/מוקד כנדרש בסעיף זמני 

 .MTTR -תגובה במפרט זה ולתקן את התקלה בזמן המתחייב עפ"י ה

הספק הזוכה חייב לבצע את התחזוקה ע"י צוות טכנאים מיומן וקבוע  2.3.13.11.2

 ק את המערכת של המזמין.שיוקצה במיוחד לתחז

שמות הטכנאים וניסיונם המקצועי יוגשו לאישורו של המזמין. לא תתאפשר  2.3.13.11.3

הגעה מזדמנת של טכנאים למתקן שאינם מכירים היטב את המערכת ואשר 

 לתחזק אותה. הספק הזוכהלא הוכשרו ע"י 

חייב, במשך כך תקופת התחזוקה, להעמיד לרשות המזמין,  הספק הזוכה 2.3.13.11.4

ש, מהנדס מערכת/אלקטרוניקה  בכיר אשר מכיר היטב את ככל שיידר

המערכת על כל מרכיביה, ואשר יסייע בעת הצורך במתן פתרונות לבעיות 

 שצוות התחזוקה השוטף לא יוכל לפתור.  

 שם המהנדס  וניסיונו המקצועי יוגשו לאישורו המוקדם של המזמין. 2.3.13.11.5

 מעבדת שרות 2.3.13.12

מת מעבדת שרות ברמה הגבוהה ביותר הספק הזוכה מצהיר ומתחייב שבמפעלו קיי

 לביצוע סימולציות למערכת, בדיקת אינטגרציה, ותיקונים.

 מערכת מעקב ממוחשבת 2.3.13.13

במפעלו "מערכת  הספק הזוכהלצורך מעקב אחר תחזוקת המערכת יקים  2.3.13.13.1

מעקב ממוחשבת" שתתבסס על בסיס נתונים סטנדרטי. ניתן לבצע זאת גם 

 ע"י אפליקציה.

בהצעתו את תוכנת מעקב תחזוקה שברצונו לספק הספק הזוכה יציין  2.3.13.13.2

כחלק ממערך התחזוקה של המערכת. התוכנה מחייבת את אישור המזמין 

ובמידה ויידרש יצטרך הספק הזוכה להחליף את התוכנה בתוכנה שתוכתב 

 לו ע"י המזמין.

 מערכת מעקב ממוחשבת תכלול דוחות תחזוקה.  2.3.13.13.3

דרש ע"י המזמין ניתוח הספק הזוכה יספק אחת לשנה או בכל עת שיי 2.3.13.13.4

 תקלות סטטיסטי בחתכים שונים אשר יכלול לפחות את הנתונים הבאים:

 מספר תקלות כללי במערכת. א.

מספר  תקלות כללי של פריט מסוים במערכת עפ"י מספר קטלוגי של  ב.

 אותו הפריט.

 מספר תקלות בחתך של מתקן. ג.

 רשימת הציוד שהוחלף במתקן ותאריך ההחלפה.  ד.

 זמן ממוצע של הגעת הטכנאים למתקן. ה.

 .Mean Time to Repair –זמן ממוצע של תיקון התקלות  ו.

 .Mean Time Between Failure –זמן ממוצע בין התקלות  ז.

 עדכון תיעוד המערכת 2.3.13.14

במקרה ובמהלך שרות התחזוקה ייווצר כתוצאה מתיקון, ו/או טיפול ו/או  2.3.13.14.1

שינוי כלשהו בתצורת המערכת,  חידוש מערכות ו/או תוספות ציוד וכד'

לבצע  הספק הזוכההרכב או כמות הציוד, בתשתיות ובהתקנות חייב יהיה 
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מיד עדכון מתאים בתיעוד הטכני הקיים של המערכת הנמצא ברשות 

 המזמין.

יום מקרות השינוי  30עדכון התיעוד הטכני יתבצע לא יאוחר מאשר  2.3.13.14.2

 רי המערכת. המחייב עדכון תוכניות ו/או שרטוטים ו/או ספ

יגיש את העדכון גם על גבי מדיה מגנטית בגרסה האחרונה  הספק הזוכה 2.3.13.14.3

המעודכנת של כל תוכנה. השרטוטים יבוצעו באמצעות תוכנת 

AutoCAD  והמלל באמצעות תוכנתWord   שלMicrosoft Office. 

 מערכת הביטחון אורית 2.4

 מבוא 2.4.1

 -ביטחון אינטגרטיבית ספק זוכה הביטחון יתקין בהיכל בית המשפט מערכת  2.4.1.1

אשר תנוהל ותישלט באמצעות אפליקציית  -המורכבת ממספר תתי מערכות 

 שליטה ובקרה מתקדמת שתוקם בחדר הבקרה הראשי.

 מערכת הביטחון, תכלול את האמצעים, המערכות ותתי המערכות הבאים: 2.4.1.2

 מערכת שליטה ובקרה )שו"ב(. .א

 מערכת טמ"ס. .ב

 מערכת הקלטה וניהול וידאו . .ג

 מערכת בקרת כניסה. .ד

 מערכת גילוי פריצה. .ה

 מערכת לחצני מצוקה. .ו

 מערכת אינטרקום. .ז

 מערכת כריזה .ח

ספק זוכה הביטחון יכלול בהצעתו הכספית את כל העבודות הנלוות אותן יהיה עליו לבצע 

 לצורך התקנה מושלמת של המערכת.

 מוקד הביטחון 2.4.1.3

על כל  מוקד הביטחון יותקן בשולחן קבלת הקהל, בעמדה זו ישלטו 2.4.1.3.1

 המערכות ויצפו במצלמות .

עמדה נוספת תותקן במקום המיועד לכך בתוך המבנה )ראה מיקום  2.4.1.3.2

 בתוכניות(.

 מערכת טמ"ס 2.4.1.4

יותנו עפ"י השרטוטים המפורטים של תוכנית מצלמות מערכת הטמ"ס  2.4.1.4.1

 מערכת הביטחון.

 .FHD ברזולוציה של מינימום IPכל המצלמות שיותקנו יהיו מסוג  2.4.1.4.2

חדרי המשפט )מאחורי השופט, המצלמה במסדרונות בהמצלמות יותקנו  2.4.1.4.3

במקום או לא תראה את השופט או מחשבו אלא רק את היושבים באולם 

ממודרים שיקבעו ע"י הקב"ט כמפורט  ובאזורים שיקבע בזמן ההתקנה(

 בתוכניות.

 .100%( -בנוסף יותקנו מצלמות לכיסוי הכניסות )אחוז כיסוי נדרש  2.4.1.4.4

להשתמש בבמות הרמה, מחיר במידה וצריך :  הספק הזוכהלתשומת לב  2.4.1.4.5

תמחור במת ההרמה ההתקנה של המצלמה יכלול את עלות במת ההרמה. 

בכתב הכמויות הוא רק עבור עבודות אחרות של הקב"ט כגון החלפת 

 מנורה וכו'.
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מצלמות מתנייעות יותקנו הן בתוך מסדרונות ההיכל והן על הקירות  2.4.1.4.6

 החיצוניים,

 מערכת הקלטה 2.4.1.5

 יום. 30ההקלטה תקליט את תמונות הוידאו מכל המצלמות למשך מערכת  2.4.1.5.1

 מערכת בקרת כניסה 2.4.1.6

 היכל המשפט. תותקן בגל רחבי מערכת  2.4.1.6.1

 המערכת תוחלף למערכת חדשה תומכת עבודה ברשת. 2.4.1.6.2

הקוראים יותקנו בדלתות חדרי שופטים, אולמות משפט, ובחדרים  2.4.1.6.3

 ממודרים.

לפתיחת הדלתות בשעת מערכת בקרת כניסה תתממשק למערכת גילוי אש  2.4.1.6.4

 שריפה.

 מערכת גילוי פריצה 2.4.1.7

 מערכת גילוי הפריצה .תותקן  2.4.1.7.1

 הגלאים יחוברו לכרטיסי הרחבה . 2.4.1.7.2

וקה. לחצנים מפוזרים בעיקר צלמערכת גילוי הפריצה יחוברו לחצני מ 2.4.1.7.3

מתחת לשולחנות של שופטים הן בחדרים הפרטיים והן באולמות המשפט, 

 ועובדים המקבלים קהל.

 וםמערכת אינטרק 2.4.1.8

 : מקומית  הספק הזוכה יקים מערכות אינטרקום 2.4.1.8.1

אינטרקום לפתיחת דלת מקומית, מצד אחד יותקן אינטרקום  –אינטרקום מקומי  2.4.1.8.1.1

, וניתן יהיה או מספר אינטרקומים לפתיחת דלת טלוויזיה ומצד שני אינטרקום מסך

 לפתוח דלת אחת בלבד.

 מערכת כריזה 2.4.1.9

 תותקן מערכת כריזה בכל היכל המשפט. 2.4.1.9.1

 המערכת תעמוד בקנים הנדרשים לכריזה הן בשוטף והן בחירום. 2.4.1.9.2

 מערכת שליטה ובקרה 2.4.2

 כללי : 2.4.2.1

כל המערכות יחוברו ברשת למערכת שליטה ובקרה אחת אשר תקבל ותנתח את כל  2.4.2.1.1.1

 האירועים, תבצע הפעלות של ציודים שונים בהתאם לטריגרים שהתקבלו במערכת.

מצלמות בהתאם לטריגרים שיתקבלו  המערכת תשלוט על מערכת ניהול הוידאו ותציג 2.4.2.1.1.2

 במערכת.

תוכנת השליטה והבקרה תאפשר ניהול אירועים, אזעקות ושליטה על מערכות הביטחון  2.4.2.1.1.3

בהיכל במשפט. התוכנה תשמש ככלי לניטור, צפייה, הפעלה, שליטה, רישום ותחקור 

 של מערכות האבטחה, תוך שימוש בתחנות עבודה בעלות  ממשק גראפי מתקדם.

 עמדת הקבלה ובעמדה נוספת.של תוכנת השו"ב ימוקמו ב Client –ה עמדות  2.4.2.1.1.4

ציאו וכו'. עמדות צפייה במצלמות יותקנו במספר חדרים נוספים כגון חדר קב"ט כניסות י 2.4.2.1.1.5

 .ובחדרי ביטחון נוספים

 מערך שרתים כולל גיבוי חם 2.4.3

בפרויקט תותקן מערכת שליטה ובקרה מרכזית )מערכת שו"ב(, בעלת  שרת  2.4.3.1.1

כזי, שתפקידה לנטר ולשלוט על כל תתי המערכות ולספק ממשק ניהול מר

משתמש אחוד לתפעול כלל המערכת לרבות כל תתי המערכות הכלולות בה 

 ולנהל את בסיס הנתונים של כלל תתי המערכות.
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המזמין יחליט על שיטת העבודה ללא גיבוי חם או עם גיבוי  CDRבמהלך ה  2.4.3.1.2

עמיד את המערכת בדרישות המפורטת חם. במידה ויחליט על גיבוי חם יש לה

בהמשך. במידה ויחליט ללא גיבוי חם יש להשתמש בחומרה המפורטת 

 בהמשך ואשר תאפשר הוספת גיבוי חם בעתיד.

לוודא כי במערך הגיבוי לא יהיו נקודות כשל  הספק הזוכהבתכנונו על  2.4.3.1.3

 קריטיות שפגיעה בהן תגרום להשבתת תת מערכת שלמה. 

כי התכנון הינו למערכת כפולה ומגובה. במידה  וכההספק הזלתשומת לב  2.4.3.1.4

יוסיף שרתים נוספים או בקרים נוספים או כל ציוד אחר אשר  הספק הזוכהו

מתחייב להתקין הכל בתצורה  הספק הזוכהשולט על המערכות השונות 

 , מחיר מערך השרתים יכלול תוספות אלו עם הגיבוי.כפולה וגיבוי חם

לוודא כי כל תת המערכות בהצעתו הינם ב  הספק הזוכהבאחריות  2.4.3.1.5

ארכיטקטורה המתאימה להתקנה והפעלה תחת מערך הגיבוי החם המתואר 

 להלן. 

 ארכיטקטורת מערך הגיבוי החם לשרתים 2.4.3.1.6

מערך הגיבוי החם לשרתים, יכלול את  - ארכיטקטורה פיזית 2.4.3.1.6.1

 המרכיבים הבאים:

שני שרתים פיזיים נפרדים )שרתים של יצרנים  .א

 (HP  או DELLאו  IBMמובילים כגון 

השרתים יחוברו זה לזה בחיבור רשת עצמאי )נפרד  .ב

 וללא תלות 

 בחיבור הרשת של השרתים לרשת התקשורת בפרויקט(.   

הסכמה הבאה מתארת את תצורת החיבור לשרתים    

 הפיזיים:

 

 

 

 
 

 

 

 :וירטואליתארכיטקטורה  2.4.3.1.6.2

שרתי המערכת יתקשרו ביניהם באופן רציף לבדיקת  .ג

( זה לזה, במידה ואחד השרתים Heart beatחיות )

יאובחן כתקול יכנס השרת השני לפעולה מיידית 

 (.של חצי דקה עד דקה )באינטרוול 

מערך שרתים וירטואלי כגון ניתן להשתמש  .ד

VMWare FT    או  Hyper-V ושרו או מוצרים מקבילים שיא

 ע"י המזמין .
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במידה ולא משתמשים בשרת וירטואלי כל  .ה

 הנתונים ירשמו בשני השרתים. 

מערך הגיבוי יסופק עם כל הרישיונות הנדרשים להפעלתו  2.4.3.1.6.3

 ותחזוקתו.

( וללא הגבלה על CPUמעבדים ) 4המערך יתמוך לפחות ב  2.4.3.1.6.4

 (.   CORESמספר הליבות )

 Virtualשרתים וירטואליים נפרדים ) בכל שרת יוקמו  2.4.3.1.6.5

Machines לכל תת מערכת ובכללן שרת השו"ב הראשי )

(, לכל NVR)מלבד שרתי תת מערכת הקלטת הווידאו 

שרת וירטואלי יוגדרו הפרמטרים המומלצים )בספרות יצרן 

תת המערכת הרלוונטית( לצורך עבודה אופטימלית של תת 

המערכת, פרמטרים אלו יכללו בין היתר את הפרמטרים 

 הבאים:

 ל מעבד וליבותניצו .א

 RAMניצול  .ב

 גודל שטח אחסון )במערכת האחסון החיצונית( .ג

 , כתובות מכונה וכו'.IPכתובות  .ד

 מפרטי הציוד 2.4.3.2

יהיה אחראי על תכנון מערכת הגיבוי החם לרבות בחירת  הספק הזוכה: כללי 2.4.3.2.1

הציוד המתאים על מנת לעמוד במפרט הדרישות הן לגבי מערכת הגיבוי החם 

 והן במפרטי כל תתי המערכות ובביצועים הנדרשים מהם.

לצורך קביעת תצורת החומרה הנדרשת ועל מנת לעמוד בכל הנדרש במפרט 

 בדרישות הבאות:לעמוד  הספק הזוכהטכני זה, על  

המערכת תעמוד בכל המפורט בפרק זה וכן בכל שאר הפרקים המתארים את 

 תתי המערכות המותקנות בפרויקט.

לחשב את העומסים הצפויים מכל מערכת תחת הנחה מחמירה כי כל 

 .  הספק הזוכהלעומס המרבי אותו חישב  יועמסו בו זמניתהמערכות 

כלומר, ביצועי  30%לפחות  לחשב מרווח עתידי להרחבת המערכת של

יהיו מסוגלים להתמודד עם  הספק הזוכהמערכת הגיבוי החם אותה יספק 

ע"פ  הספק הזוכהמעל העומס המרבי אותו תכנן  30%עומס נוסף של לפחות 

 דרישות המערכת הקיימת.

המפרטים לשרתי המערכת ולהתקני האחסון הרשומים בהמשך מפרט זה הינם 

בלבד, האחריות הכוללת על בחירת החומרה הנכונה בגדר המלצה מינימלית 

, ביצועי כל המערכת יבחנו לעומק לעמידה בדרישת הספק הזוכההינה על 

המפרט ולא יתקבלו טענות בדבר הגבלת ביצועי המערכת כתוצאה ממערך 

 השרתים.  

 )דרישות מינימום ( מפרט השרת 2.4.3.2.2

 .HPאו   IBM ,DELLהשרתים שיסופקו יהיו מתוצרת היצרנים הבאים : 

 השרתים יתמכו לפחות במפרט הבא:

 )לכל שרת(. 2U'' בגודל של 19התקנה במס"ד 

 .Intel 8 Core E5-2667 v3 3.2Ghzמעבד: 

 .RAM  :32GB DDR4 ECCזיכרון 

HD  :2 * 2 * 2.5" SAS(10k) 1000GB (Raid 1) 
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 1Gbps NIC embedded (4 Port)  +2 * 10Gbps * 1כרטיסי רשת: 

NIC PCI-E (Dual Port ) 

  Dual Power Supply Hot Swappableספק כוח: 

 

 דרישות פונקציונליות וטכניות לתוכנת השו"ב 2.2.10.4

 דרישות כלליות: 2.2.10.4.1

התוכנה תהיה "מוצר" ייעודי שפותח ע"י חברות המתמחות  2.2.10.4.1.1

 בתחום זה בארץ או בעולם. 

תוכנה מוצעת שפותחה ע"י חברה מחוץ לישראל מחייבת  2.2.10.4.1.2

, כולל הספק הזוכהה מקומית ע"י "גיור מלא" ותמיכ

 תחזוקת תוכנה. 

לתוכנה הנדרשת לא תהיה כל הגבלה על כמות הנתונים  2.2.10.4.1.3

במערכת )הנתונים המגיעים מהשדה והנתונים המחושבים 

 Open Architectureעל ידי המערכת( והיא תהיה מסוג 

המאפשרת הוספה בלתי מוגבלת של תחנות עבודה, שרתים, 

 מתקנים וחיישנים בכל שלב בחיי המערכת.

התוכנה הנדרשת חייבת להיות מפותחת על מערכת הפעלה  2.2.10.4.1.4

המתקדמת יותר, בעלת  Microsoft  Windowsשל  

 סיביות  עם תמיכה מלאה בשפה העברית. 64לפחות 

ובזמן אמיתי  ותציג נאמנה Real Time-התוכנה תפעל ב 2.2.10.4.1.5

 את השינויים החלים במרכיבי הביטחון במתקן.

 Functionalהתוכנה תכלול קובץ עזרה פונקציונאלי  2.2.10.4.1.6

Help on line  בשפה העברית אשר יאפשר למפעיל סיוע

 רלוונטי בכל מקרה של בעיה ספציפית בתפעול התוכנה. 

 התוכנה תכלול בתוכה תוכנת אנטי וירוס. 2.2.10.4.1.7

 שינויי נתונים במתקנים הקיימים.נדרשת יכולת ביצוע  2.2.10.4.1.8

נדרשת יכולת הוספה של מפות ושרטוטים לבסיס הנתונים.  2.2.10.4.1.9

 ביצוע שינויים במפות ושרטוטים קיימים.

נדרשת יכולת הגדרת צלמים גראפיים חדשים שישולבו  2.2.10.4.1.10

 בתצוגה.

לא יהיו מגבלות מרחק בין תחנות העבודה לבין השרת  2.2.10.4.1.11

 הראשי.

 BOOTוש פעולת אתחול המערכת יהיה אוטומטי וידר 2.2.10.4.1.12

בלבד ללא צורך בהטענת תוכנות, שימוש בדיסקטים, עדכון 

 נתונים וכד'.

המערכת תהיה מוגנת כנגד כל ניסיון חיבור ערוץ תקשורת  2.2.10.4.1.13

חדש ו/או כל יחידת קצה. כל ניסיון כזה יגרום לאזעקה 

 מידית במערכת.

המערכת תאפשר חיוג אוטומטי למספרי טלפון שנקבעו  2.2.10.4.1.14

 חייגן אוטומטי ע"י בחירת המפעיל. מראש במערכת בעזרת

המערכת תאפשר ביצוע  סימולציה על ידי בניית תרחישי  2.2.10.4.1.15

פעולה על גבי מתאר אמיתי של מערך האתר והאבטחה  

 הקיים. 
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מטעמי הביטחון המערכת לא תהיה מחוברת לאינטרנט ולא  2.2.10.4.1.16

או גלישה  e-mailתשמש לצרכים מנהלתיים כגון קבלת 

 באינטרנט.

 תכונות המערכת 2.2.10.4.2

כל "שינוי מצב" באחד הגלאים ואלמנטים אחרים של  2.2.10.4.2.1

מערכת הביטחון יופיע ע"ג הצגים של כל תחנות העבודה 

שניות מקבלת אירוע  2 –)במוקד ובשטח( לא יאוחר מ 

 בשטח. 

כל פקודה בתחנת העבודה להפעלה מרחוק של אמצעי  2.2.10.4.2.2

שניות ממתן  2 –כלשהו תבוצע בשטח לא יאוחר מ 

 הפקודה.

 יצוע שינויי נתונים במתקנים הקיימים.דרשת יכולת בנ 2.2.10.4.2.3

נדרשת יכולת הוספה של מפות ושרטוטים לבסיס הנתונים.  2.2.10.4.2.4

 ביצוע שינויים במפות ושרטוטים קיימים.

נדרשת יכולת הגדרת צלמים גראפיים חדשים שישולבו  2.2.10.4.2.5

 בתצוגה.

 נדרשת יכולת הגדרת מרכיבים חדשים במערכת הביטחון. 2.2.10.4.2.6

ניתן יהיה לבצע ע"י נדרש שחלק מהתוספות כמפורט לעיל  2.2.10.4.2.7

כדי להגדיר מתקנים  ספק זוכההמזמין ללא הצורך לפנות ל

 חדשים או רכיבים חדשים במתקנים קיימים.

-שיטת התפעול תהיה בחלונות ותאפשר עבודה ב 2.2.10.4.2.8

multitasking כך שניתן יהיה להמשיך בתפעול שוטף בו ,

זמני של מספר מערכות ולקבל במקביל עדכון נתוני מצב, 

 ות ומשימות אחרות.הפקת דוח

 ממשק למערכות 2.2.10.4.3

 מערכות טלוויזיה במעגל סגור. 2.2.10.4.3.1

 מערכות הקלטה דיגיטאליות.  2.2.10.4.3.2

 מערכות בקרת כניסה. 2.2.10.4.3.3

 מערכות גילוי פריצה. 2.2.10.4.3.4

 שליטה על המערכות 2.2.10.4.4

בקרה והפעלה מרחוק של המערכות השונות תבוצע ע"י  2.2.10.4.4.1

 מפעילי המוקד באמצעות שני כלים:

כמפורט "מחשבי ניהול ייעודיים" של כל תת מערכת  .א

 לעיל.

תחנות עבודה של מערכת השו"ב במוקד אשר תכלול  .ב

 את האינטגרציה בין המערכות המפורטות לעיל.

עלות האינטגרציה המפורטת במפרט  –לתשומת לב  .ג

הטכני כלולה בעלות תוכנת השו"ב, לא תשולם תוספת 

 עבור אינטגרציה.

 מחשבי ניהול ייעודיים 2.2.10.4.5

מחשבי ניהול ייעודיים יהיו מצוידים בתוכנת אפליקציה  2.2.10.4.5.1

ספציפית לניהול מערך מבוזר של המערכת. תוכנת 

האפליקציה חייבת להיות סטנדרטית )"מערכת מדף"( 
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העובדת במלואה בשפה העברית, ואשר פעולתה 

המוצלחת הוכחה בפרויקטים דומים. המזמין לא יקבל 

 פיתוח תוכנה במיוחד לפרויקט זה.

שבי הניהול לא יהיו חלק מתפעול שוטף של המוקד. מח 2.2.10.4.5.2

 " כגון:off –lineהם ישמשו בעיקר לפונקציות "

 הגדרת המערכת.

 הגדרת פרמטרים.

 בנית בסיסי נתונים.

 בדיקת שמישות המערכת.

 קביעת "חלונות זמן" לפונקציות שונות. 

 בנית מפות ושרטוטים.

התאמה סופית של המערכת לצורכי המזמין 

customization. ) 

המבנה המדויק של תצוגת מסכים, טבלאות ותכולתן  2.2.10.4.5.3

רק בשלב התכנון  הספק הזוכההמדויקת יקבעו ע"י 

הספק המפורט של מערכת זו, בהתאם לדרישת המזמין. 

 מחויב לבצע את התאמה בהתאם. הזוכה

התפעול השוטף של המערכת ב"זמן אמת", יבוצע מתוך  2.2.10.4.5.4

 .תחנות עבודה של מערכת השו"ב

לכל מערכת יוגדרו הפעילויות הנדרשות לבצע במערכת  2.2.10.4.5.5

השו"ב, שאר הפונקציות יבוצעו ממחשבי הניהול 

 הייעודיים.

ניתן לשלב מספר תוכנות ניהול על מחשב או שרת אחד  2.2.10.4.5.6

 בהתאם ליכולות המחשב/שרת ולדרישות המערכות.

 אינטגרציה עם מערכת בקרת כניסה 2.2.10.4.6

שו"ב יכלול תפעול באמצעות תחנת עבודה של מערכת ה 2.2.10.4.6.1

 לפחות את:

 הצגת כל הדלתות על מפות האתר. .א

פתיחה מרחוק של דלתות ) דלתות מורשות לפתיחה  .ב

 מרחוק יקבעו ע"י הקב"ט(.

 קבלת אזעקה על ניסיון מעבר עם כרטיס שגוי. .ג

 קבלת אזעקה על ניסיון פתיחה בכוח של דלת/שער. .ד

קבלת אזעקה על דלת /שער פתוח מעל הזמן  .ה

 שהוגדר מראש.

 אזעקה על פתיחת מכסה של קורא/ בקר. קבלת .ו

 הצגת התרעות וחריגים. .ז

 קבלת אזעקה על תקלת תקשורת. .ח

 אינטגרציה עם מערכת גילוי פריצה 2.2.10.4.7

תפעול מערכות גילוי פריצה באמצעות תחנות עבודה  2.2.10.4.7.1

 של מערכת השו"ב יכלול:

 הצגת כל הגלאים על מפת האתר. .א

דריכה ונטרול של המערכת, אזורים , עד לרמת של  .ב

 גלאי בודד. 
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 קבלת אזעקה על חדירה למתחם. .ג

 קבלת אזעקה על ניסיון פגיעה במערכת. .ד

 קבלת אזעקה על תקלת תקשורת. .ה

 קבלת אזעקה על תקלה במערכת. .ו

קבלת אזעקה על אי העברת מערכת אזעקה מקומית  .ז

ממצב עבודה "יום" למצב עבודה "לילה" במועד 

 נקבע מראש.ש

קבלה שוטפת של אינפורמציה על מצב הפעולה של  .ח

 מערכות אזעקה השונות "יום", "לילה".

סנכרון שעונים בין המערכות עפ"י שעון מערכת  .ט

 השו"ב.

בתוכנת המוקד ניתן יהיה לפתוח לוח מקשים  .י

של הרכזת, להיכנס  IPוירטואלי על פי כתובת ה 

עיל למוד תפעולי תחת קוד משתמש אישי של המפ

 בחדר הבקרה ולבצע שינויים במשטרי עבודה. 

אחת לשעה או באופן רנדומלי, המחשב במרכז  .יא

הבקרה יתשאל את המערכת על מצב סטאטוס, 

התשאול יהיה מוצפן. המערכת תזהה את התשאול 

 ותענה באופן מלא על מצב הסטאטוס בו היא נמצאת.

 אינטגרציה עם מערכת טמ"ס והקלטה 2.2.10.4.8

ימומשקו באינטגרציה  מערכת הטמ"ס וההקלטה 2.2.10.4.8.1

למערכת השו"ב לצורך הקפצת מצלמות באירוע 

 שהתקבל ממערכות הגילוי השונות.

מערכת השו"ב תאפשר באופן אוטומטי הצגת הקלטות  2.2.10.4.8.2

על מסכי הצפייה של מערכת הטמ"ס. לדוגמא בקבלת 

התרעה להציג את הדקה הקודמת לקבלת ההתרעה 

 באחד מחלקי המסך.

מקומות שונים בסדר קבוע  הכנת סיור לצפייה במספר 2.2.10.4.8.3

 .PTZע"י מצלמות 

 משתמשי מערכת 2.2.10.4.9

המערכת תאפשר רישום כניסת מפעיל  -כניסה למערכת  2.2.10.4.9.1

חדש שנכנס למערכת. תהליך הרישום יבוצע כך 

שמפעיל יוצא ירשום את יציאתו מהמערכת בצירוף 

 סיסמה ואחר כך ירשום את כניסת המפעיל החדש.

קודים מתאימים( משתמשי המערכת יחולקו )על פי  2.2.10.4.9.2

 לקבוצות הבאות:

יוכלו לבצע אך ורק את הפעולות כגון:  -מפעילים  .א

קבלת התרעות והנחיות ביצוע, בדיקת המערכות, 

אישור קבלת הודעות, בדיקת יחידות הקצה, 

רישום ביומן מבצעים,  שליטה על מצלמות ביטול 

אזורים ו/או העברתם ממצב "יום" למצב "לילה", 

המפעיל, רישום בטפסים קבלת דוח עבודת 

 נוספים, הפקת דוחות וכו'.
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אופציות תכנות ותפעול ללא יכולת   -טכנאי  .ב

לקביעת רמות גישה. כניסה למערכת אך ורק 

 בצירוף קוד כניסה  .

רמת תפעול עליונה, אשר תבצע כל מה  -קב"ט  .ג

שיכול לעשות מפעילים  בתוספת אפשרות 

הגדרת להגדרת המערכת, עדכון בסיס נתונים, 

 משתמשים חדשים, וקביעת רמות גישה למערכת.

הנתונים התפעוליים יוצגו על עמדה נוספת  -צופה  .ד

שתאפשר למשתמשים מרוחקים צפייה בלבד 

 בנתונים ללא אפשרויות תפעול כלל.

מנהל הרשת יוכל לבצע את כל  –מנהל רשת  .ה

 אופציות תכנות ותפעול ללא הגבלה.

 תצוגה למפעיל 2.2.10.4.10

 3ודה במספר מסכים )לפחות המערכת תתמוך בעב 2.2.10.4.10.1

מסכים לעמדה (, כאשר התצוגה תאפשר את הצגת 

חלקים עיקריים של המערכת כגון, יומן אירועים, תצוגת 

 מפה, מסכי וידאו כל אחד במסך נפרד.

מנהלי המערכת יהיו רשאים להגדיר את תצוגת המערכת  2.2.10.4.10.2

מרובת המסכים דינמיים המאפשרים שינוי מיקום 

ולמפעילים לא תהיה יכולת לשנות  החלונות או קבועים

 הגדרות אלה.

התצוגה על המסך תכיל מפה גראפית של מיקום האירוע  2.2.10.4.10.3

והאלמנט אשר גרם להתרעה וטקסט אלפאנומרי המתאר 

בצורה נוחה את האירוע )אזעקה, תקלה, פעולת 

המפעיל, תקשורת וכד'(, תאריך ושעת האירוע, מס' 

ר התרעות התרעות בטיפול, סטאטוס כל התרעה, מספ

 בהמתנה וכד'.

ניהול התרעות יבוצע הן באמצעות טבלאות והן  2.2.10.4.10.4

 באמצעות המפה הגראפית.

 תצוגה גראפית על מסך תחנת העבודה 2.2.10.4.11

התצוגה גראפית בתחנות העבודה של המפעילים תתבסס  2.2.10.4.11.1

על קובץ שרטוטים ותמונות דיגיטאליות שישמרו בבסיס 

 הנתונים של מערכת השו"ב.

ים שיאורגנו בצורה היררכית. שרטוט 4יכין עד הקבלן  2.2.10.4.11.2

המפעיל יוכל לראות את המתקן על גבי שרטוט כללי 

)היררכיה ראשונה( ולקבל לפי דרישה רמות פירוט 

נוספת אשר יורדות לפרטי מערכת ההתרעה כאשר 

ההיררכיה האחרונה תראה את המיקום המדויק של כל 

 גלאי במערכת.

נות השרטוטים יהיו בבסיס הנתונים המשותף לכל תח 2.2.10.4.11.3

 העבודה במערכת.
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כל הוספת אלמנטים נוספים לשרטוט במערכת תעדכן  2.2.10.4.11.4

את בסיס הנתונים על מנת לשמר תצורה אחידה 

 ומעודכנת של תצוגה לכל המפעילים באופן אוטומטי.

בעת קבלת התרעה תופיע מיידית המפה הכוללת של כל  2.2.10.4.11.5

המתקנים עם צלמית מהבהבת של המתקן המתריע. לפי 

ן יהיה לרדת להיררכיה שנייה, דרישת המפעיל נית

שלישית ורביעית של תצוגה גראפית לשרטוטים יותר 

 מפורטים של אותו המתקן. 

של הגלאים השונים של מערכות  Icons -צלמיות ה  2.2.10.4.11.6

שכבות נפרדות:  6 -התרעה למיניהן ישורטטו לפחות ב

מצלמות לחוד, מערכות בקרת כניסה לחוד, גלאים 

 יידרש.לגילוי חדירה ואחרים ככל ש

שכבות הצלמיות תהינה חבויות ומוסתרות למפעיל  2.2.10.4.11.7

במצב רגיעה. השכבה הרלוונטית תופיע אוטומטית על 

השרטוט של אותו המתקן רק כאשר הגלאי או יחידת 

הקצה שינתה מצב ממצב המוגדר כנורמאלי למצב 

 מתריע.

המפעיל יוכל ע"י לחיצה על מקש פונקציונאלי כלשהו  2.2.10.4.11.8

 מנטים במתקן.להציג את שכבות כל האל

כל שינוי מצב בגלאי או יחידת קצה כלשהי מרגיעה  2.2.10.4.11.9

להתרעה יגרום להבהוב ושינוי צבע של הצלמית. 

תקלה;  -מנוטרל; צהוב  -אזעקה; ירוק  -למשל: אדום 

ירשם מהו  Iconמצב דרוך. ליד כל  -ירוק מהבהב 

שעות,  24מצבו הנורמאלי בתכנון האבטחה: חמוש, 

 מנוטרל  וכו'.

 "יומן אירועים אלקטרוני"ניהול  2.2.10.4.12

כל התרעה תוצג בתחנת העבודה גם בצורת טבלה תוך  2.2.10.4.12.1

רשום כרונולוגי רציף ב"יומן אירועים אלקטרוני" 

 אשר יכלול לפחות את השדות הבאים:

 תאריך )יופיע אוטומטית(. .א

 שעה )תופיע אוטומטית(. .ב

 מקום האירוע.  .ג

מיועד לתיאור האירוע כגון  -סוג האירוע  .ד

 נטרול וכד'. אזעקה, תקלה,

שעה שבה המפעיל  -שעת אישור האירוע  .ה

 מאשר את קבלת האירוע.

שעה שבה מסתיים  -שעת סגירת האירוע   .ו

 האירוע. 

 תיאור פעולות שננקטו ע"י המפעיל. .ז

לכל סוג של אירוע: אזעקה, אירוע פתוח, אירוע  2.2.10.4.12.2

בטיפול, תקלת תקשורת, תקלת מתח יהיה בטבלה 

ברו לשמירה בבסיס צבע שונה. אירועים סגורים יוע

 נתונים היסטורי. 
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עם ביצוע פעולת אישור האירוע ביומן האירועים  2.2.10.4.12.3

ע"ג  ICON -באמצעות מקש פונקציונאלי, יפסיק ה 

המסך להבהב וצבעו ישתנה. באמצעות מקש 

פונקציונאלי אחר, ניתן יהיה לעבור למפה או תכנית 

היררכיה שלישית(  - ZOOMמפורטת יותר )

 אזור המתריע./וספציפית של הקטע

בו  pop upעם קבלת אירוע יוקפץ על המסך חלון  2.2.10.4.12.4

יופיעו הנחיות ביצוע למפעיל ביצוע ידניות ובמקביל 

יבוצעו פעולות אוטומטיות לאימות האירוע והמשך 

 טיפולו.

היומן האלקטרוני יאפשר רישום ידני ושילוב של  2.2.10.4.12.5

אירועים שידווחו לחדר הבקרה באמצעות טלפון או 

 כל דרך אחרת.

אם מספר האירועים המתקבלים בו זמנית יהיה גדול  2.2.10.4.12.6

ממספר השורות על המסך ניתן יהיה לגלגל את המסך 

ובמקביל לקבל אינדיקציה על התרעות הממתינות 

 בתור לטיפול הבקרה.

לאחר גמר טיפול בהתרעה תבוצע בתוך יומן  2.2.10.4.12.7

האירועים פעולת סיום האירוע )ע"י מקש פונקציונאלי  

הגלאי  ICONעולה "יעלם" מתאים(. כתוצאה מפ

המתריע מהמפה הגראפית ויפונה מסך התרעות 

 הווידיאו לאירוע הבא או לשגרה. 

את פעולת סיום האירוע לא ניתן יהיה לבצע עד אשר  2.2.10.4.12.8

יקליד הבקר בשדה מתאים את הסיבה לקבלת 

 ההתרעה.

הופעת ההתרעות ע"ג המסך תהיה עפ"י סדר עדיפויות  2.2.10.4.12.9

רמות עדיפות שונות.  5קבוע מראש. נדרשות לפחות 

בתוך אותה קבוצת עדיפות סדר הופעת ההתרעות על 

 .FIFOהמסך תהיה בשיטת 

ע"ג המסך יהיה כל הזמן רישום בולט של מספר  2.2.10.4.12.10

ההתרעות בהמתנה דהיינו התרעות ידועות )לגביהם 

בוצעה פעולת אישור ( אך הטיפול בהן טרם נסתיים 

 )טרם בוצעה פעולת סיום האירוע(.

תוכנת מערכת ההתרעות תהיה בעדיפות על כל תוכנות  2.2.10.4.12.11

ההפעלה האחרות כך שבכל מצב של קבלת התרעה 

תעלה זו ותופיע על הצג כנדרש בפרק זה ותמיד 

בעדיפות עליונה. במצב בו מערכת ההתרעות נמצאת 

"במשטר יום" לא תקבל המערכת עדיפות על פני 

 תוכנת מערכות אחרות. 

 קבלת הודעות למפעיל: 2.2.10.4.13

ל שינוי במצב העבודה של אזור במערכת יושמע אות קולי הניתן להתאמה בכ

לצורך גורם משיכת תשומת לב או חיווי על אזעקה בעלת עדיפות גבוה. לאחר 

 תוצג על המסך הודעה למפעיל. Ackביצוע פעולת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

כל אירוע יתואר במדויק מבחינת מיקומו, סוגו וזמנו. כל אירוע ילווה במתן 

ע"י המחשב, לשיטת התגובה לאירועים השונים, בהתאם  הנחיות למפעיל,

נדרש למלא את הנחיות  הספק הזוכה. ספק זוכהלנהלים. הנהלים ימסרו ל

 התגובה בהתאם.

 ההודעה למפעיל תכיל: 2.2.10.4.13.1

 הגדרת האזור. .א

 הגדרת הגלאי.  .ב

תיאור האירוע )אזעקה, תקלה, פעולת המפעיל,  .ג

 תקשורת וכד'(  בליווי תאריך ושעת האירוע.

הוראות תגובה המכילות הנחיות לפעולה של  .ד

 הבקרה.

הוראות התגובה למפעיל יילקחו מקובץ אשר יוכן  2.2.10.4.13.2

מראש לכל סוג של אירוע. קובץ זה יוכן על ידי קב"ט 

. נדרשת הספק הזוכההמתקן אך יוכנסו למחשב ע"י 

גמישות מלאה בעזרת כלים מובנים לאפשר בהמשך 

הכנסת הוראות  למפעילים לשינוי ההוראות, ביטולן או

 חדשות.

ניתן יהיה להוריד את ההודעה מהמסך באמצעות מקש  2.2.10.4.13.3

פונקציונאלי, פעולה שתסמן שהמפעיל הגיב בהתאם 

להנחיות. בנוסף יופיע מספר המציין )במידת הצורך( 

 אזעקות נוספות הממתינות בזיכרון במחשב.

ההוראות למפעיל תופענה על המסך בהתאם לעדיפות  2.2.10.4.13.4

זור בו קרה אירוע זה. המערכת שנקבעה לאירוע ולא

 תדע להבחין בין שלושה סוגי אירועים עיקריים:

 אירועי שגרה. .א

 יתייחס לאירוע שנמצא בטיפול. -אירוע מוקפא  .ב

תוגדר תמיד בסדר עדיפויות הגבוה  -אזעקה  .ג

 ביותר.

הוראות מילוליות: ניתן יהיה לקשר הוראות קוליות  2.2.10.4.13.5

לאזעקות  לאזעקות השונות, ההוראות הקוליות יותאמו

השונות כאשר לא תהיה הגבלת באורך ההוראה. 

ההוראות הקוליות יותאמו להוראות טקסט לפי בחירת 

המשתמש. יתאפשר שימוש בקבצי קול מוכנים מראש 

 בעבור התאמה

 להלן רשימה של הדוחות העיקריים שנדרשים במערכת: - דוחות 2.2.10.4.14

 וכו'.דוחות כלליים של התרעות , גלאים שהתריעו, התרעות שווא  .א

דוח מצב האירועים במערכת )אירוע בטיפול, אירוע סגור וכד'(  .ב

בחתכים שונים כגון כל המערכת, מתקן ספציפי, תאריך וזמן, סוג 

 המערכת גורם שטיפל באירוע ועוד.

 דו"ח פעולות המפעיל בחתך של שם המפעיל ו/או תאריך ספציפי  .ג

ת דוח "שמישות המערכת". תירשמנה תוצאות של בדיקה עצמי .ד

 ויוצגו תקלות במערכת.  

 דו"ח חריגים בחתכים שונים.   .ה
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 דו"ח משמרת. .ו

 דו"ח תרחישים להתרעות. .ז

 דוח שימוש באולמות המשפט. .ח

סיכומים "היסטוריים" המפרטים את כל האירועים במערכת בחתכי  .ט

זמן שונים )יום שבוע ,חודש, שעה( . לצורך קבלת דוחות כאלה 

 12ל האירועים למשך נדרשת המערכת לשמור בזיכרונה את כ

 חודשים לפחות. 

דוחות סטטיסטיים של המערכת בחתכים שונים. הדוחות יציגו  .י

חיוויים שהתקבלו כולל פרקי זמן שבהם היו חיוויים לגבי אזעקות 

וכולל סיכומים של החיוויים לפי ההיררכיה של המערכת )כלומר: 

 סיכום למתקן לאזור וכו'(.

שיוגדרו ע"י המזמין עד סוף  דו"חות לא סטנדרטים 10עד עוד  .יא

 תקופת האחריות.

 תחנות עבודה כללי 2.2.10.5

נדרש לספק, להתקין ולהפעיל  לפחות שתי תחנות עבודה  הספק הזוכה 2.2.10.5.1

 .מתקןלמערכת השו"ב שיותקנו ב

למרות האמור לעיל מערכת השו"ב תאפשר תוספת עמדות עבודה נוספות ע"פ  2.2.10.5.2

 דרישה.

הביטחון וכל המידע יתקבל תחנת העבודה תחובר לרשת התקשורת של  2.2.10.5.3

 ממערך השרתים של הביטחון.

 מסכים לצפייה במצלמות , ביומן ובמפות. 3לכל תחנת עבודה יחוברו  2.2.10.5.4

 מפרט טכני לעמדה 2.2.10.6

  Windows מערכת הפעלה  2.2.10.6.1

 או יותר טוב core i7  GHz3.2מעבד אינטל פנטיום  2.2.10.6.2

 4GB DDR3 1333MHZזיכרון  2.2.10.6.3

 לפחות GB SATA 3 7200RPM500כונן קשיח  2.2.10.6.4

 . X24 Sata ± DVD/RWX ורב צ 2.2.10.6.5

  3USBממשקי  2  2.2.10.6.6

 מסכים 3יציאה ל  כרטיס מסך 2.2.10.6.7

 וואט לפחות 600 ספק כוח  2.2.10.6.8

 מקלדת ועכבר, ג'ויסטיק, רמקולים -ציוד היקפי  2.2.10.6.9

 מפרט טכני למסך מחשב 2.2.10.7

 LED סוג המסך 2.2.10.7.1

 (±2" )22גודל:    2.2.10.7.2

  x 19201080רזולוציה   2.2.10.7.3

 Full HD רזולוציה  2.2.10.7.4

 מילי שניה 5 זמן תגובה 2.2.10.7.5

 1:1400 ניגודיותיחס  2.2.10.7.6

 cd/m² 250 בהירות 2.2.10.7.7

 ,  VGA, HDMI, DVI חיבורים 2.2.10.7.8

 .Hz50, VAC 220מתח הפעלה:   2.2.10.7.9

 24/7 -משך זמן הפעלה  2.2.10.7.10

 מעלות  לפחות  0-40טמפרטורת פעולה:  2.2.10.7.11
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יכלול כול העבודות הנדרשות לאספקה והתקנה של  הספק הזוכהתמחור  2.2.10.7.12

המסך על השולחן או על קיר, וכולל כל עבודות נגרות ומסגרות הנדרשות 

 למטרה זו

 מפרט טכני למסך גדול 2.2.10.8

 (±2" )49 גודל:    2.2.10.8.1

  x 19201080רזולוציה :  2.2.10.8.2

 LED Professional סוג המסך 2.2.10.8.3

 Full HD רזולוציה  2.2.10.8.4

 מילי שניה 5 זמן תגובה 2.2.10.8.5

 1:1400 יחס ניגודיות 2.2.10.8.6

 cd/m² 250 בהירות 2.2.10.8.7

 מעלות 178 זווית צפייה 2.2.10.8.8

 ,  VGA, HDMI, DVI חיבורים 2.2.10.8.9

 .Hz50, VAC 220   מתח הפעלה: 2.2.10.8.10

 24/7 משך זמן הפעלה  2.2.10.8.11

0C – 40 טמפרטורת פעולה: 2.2.10.8.12 C    לפחות 

יכלול את כול העבודות הנדרשות לאספקה והתקנה של המסך במקום  הספק הזוכהתמחור 

יר וידאו וכולל כל עבודות נגרות ומסגרות הנדרש, על קיר, מהתקרה, בק

 הנדרשות למטרה זו.

 

 מערכת טמ"ס 2.4.4

 כללי 2.4.4.1

לפחות ותכלול את  FHDברזולוציית  IP POEמערכת הטמ"ס תהיה מבוססת  2.4.4.1.1

 סוגי המצלמות הבאים:

 להתקנה פנימית. DOMEמצלמות  .א

 להתקנה חיצונית. DOMEמצלמות  .ב

 להתקנה פנימית ע"ג קירות המבנה. PTZמצלמות מתנייעות מפוקדות  .ג

 להתקנה חיצונית ע"ג קירות המבנה PTZמצלמות מתנייעות מפוקדות  .ד

 או ע"ג עמודי מצלמות/תאורה ייעודיים.

 .Vary Focalעדשות  .ה

המצלמות יהיו מסוגים ידועים ברמות ואיכות כגון מצלמות המיוצרות ע"י  2.4.4.1.2

 ,AXIS, PELCOהיצרנים הבאים :  

BOCSH,SUMSANG,LG,SONY. 

המצלמות יהיו מתוצרת חברות אירופאיות או אמריקאיות או קוריאניות. לא  2.4.4.1.3

 יתקבלו מצלמות מחברות סיניות.

 עמדות הצפייה במערכת הטמ"ס יהיו במוקד הראשי ובעמדות בבניין. 2.4.4.1.4

תכלול את כול המרכיבים הנדרשים  הספק הזוכהמערכת הטמ"ס שתסופק ע"י  2.4.4.1.5

)גם אם לא צוינו במפורש במפרט( על מנת להבטיח את פעולתה המלאה 

 והמושלמת.

הספק הזוכה יכין נק' תקשורת בסמוך לנקודת התקנת המצלמה אשר תחובר  2.4.4.1.6

למתג אזורי. מחיר נקודות התקשורת בסמוך למצלמות ייכלל בעלות 

 המצלמה.  
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יראה למזמין את זויות הצפייה במצלמה  הזוכההספק לפני התקנת המצלמות  2.4.4.1.7

מספר עדשות להצגת זויות הצפייה  הספק הזוכהלאישור. לצורך כך יכין 

השונות של עדשות. רק לאחר קביעת גודל העדשה ואישור ע"י המזמין יתקין 

 את המצלמה.  הספק הזוכה

לם המצלמות מותקנות בגובה רב. לחלק גדול מהמצלמות לא ניתן להגיע  בסו 2.4.4.1.8

מחיר ההתקנה של המצלמה יכלול את עלות וצריך להשתמש בבמות הרמה, 

 .במת ההרמה

תמחור במת ההרמה בכתב הכמויות הוא רק עבור עבודות אחרות של הקב"ט 

 כגון החלפת מנורה וכו'.

 מערכת הטמ"ס תתממשק באינטגרציה מלאה עם המערכות הבאות: 2.4.4.1.9

 מערכת השו"ב. .א

 מערכת הקלטה דיגיטאלית. .ב

 בקרת כניסה.מערכת  .ג

 מערכת גילוי פריצה. .ד

 אינטגרציה עם מערכת השו"ב 2.4.4.2

מערכת השו"ב תציג באופן אוטומטי מצלמות המכסות את אזורי העניין בהם  2.4.4.2.1

התקבלו התראות שחוללו ע"י מערכות אחרות )בקרת כניסה, מערכת פריצה 

.) 

 המערכת תאפשר שליטה על מצלמות מתנייעות. 2.4.4.2.2

 בעמדות קליינט של תוכנת השו"ב. המערכת תאפשר צפייה בווידיאו חי 2.4.4.2.3

 מערכת הטמ"ס תציג במערכת השו"ב לפחות את האירועים הבאים: 2.4.4.2.4

 תקלת מצלמה. .א

 תקלת תקשורת ממצלמה. .ב

 מזיווד מצלמה. Tamperאזעקת  .ג

 תקלת תקשורת במערכת ההקלטה. .ד

 תקלה במערכת ההקלטה. .ה

 השבתה של מערכת ההקלטה. .ו

לשלוח את הפקודות הבאות מעמדות המפעילים של מערכת השו"ב ניתן יהיה  2.4.4.2.5

 למערכת הטמ"ס:

 בחירה ידנית של מצלמה להצגה על מסכי הצפייה. .א

 הפעלה ידנית של סיור מצלמות והצגתם ע"ג מסכי הצפייה. .ב

 הצגת מצלמה "מוזעקת" במסכי הצפייה. .ג

 ניהול תצוגה של מצלמות על עמדות המפעילים ובמסכי הצפייה. .ד

 אינטגרציה עם מערכת ההקלטה 2.4.4.3

 תאפשר את הפעולות הבאות:המערכת  2.4.4.3.1

 ניהול תצוגה של הקלטות במערכת הניהול של מערכת ההקלטה. 2.4.4.3.2

המאוחסנים במערכת  Post Alarm –ו  Pre-Alarmהצגה של קטעי  2.4.4.3.3

 .בקבלת התרעה במקביל להצגה בזמן אמת של אותם מצלמות ההקלטה

" ממערכת השו"ב לצורך סנכרון שעונים בכול Set Timeקבלת פקודת " 2.4.4.3.4

 המערכת.

 אינטגרציה עם מערכת בקרת הכניסה ומערכת גילוי פריצה 2.4.4.4

האינטגרציה של מערכת הטמ"ס עם מערכת בקרת הכניסה ומערכת גילוי  2.4.4.4.1

 הפריצה תבוצע באמצעות האינטגרציה של מערכת אלו עם מערכת השו"ב.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

באמצעות האינטגרציה תתאפשר הצגה אוטומטית של מצלמה המכסה את  2.4.4.4.2

 ההתרעה המתקבלת ממערכת בקרת הכניסה ומערכת גילוי הפריצה. אזור

פרטים נוספים על האינטגרציה בין תוכנת השו"ב לתוכנת מערכת בקרת  2.4.4.4.3

 הכניסה וגילוי הפריצה מצויים בפרק מערכת בקרת כניסה וגילוי פריצה.

עם/בלי   INDOORלהתקנות   DOMEיום/לילה מסוג רגיל/ IP מצלמת  2.4.4.5

 נורות לד

 יום /לילה מה:סוג המצל

 PAL תקן אות:

  CCD/CMOS  "1/3 '' /1/2  אלמנט חישה:

 H.264 , H.265 , H.265ו MPEG-4 או    M-JPEG שיטת הדחיסה:

 שליטה על רוחב הפס וקצב התמונות 

    1080 x 1980 רזולוציה :

 1280X720 

 576X720 

 25 f/sec  

לאזורי הצפייה ואישור המזמין מ"מ , גודל העדשה יקבע בהתאם  50מ"מ עד 2.8 עדשה

 לגודל העדשה.

  lux 0.1 -יום /צבע  רגישות לאור

  lux 0.04   -לילה 
 Mbit Ethernet 100 תקשורת:

 פנימי  סנכרון:

 50db ((AGC off) -יותר טוב מ  יחס אות לרעש:

AGC: Up to 32db gain 

  lux @ F:1.4 lens0.1צבע :  רגישות:

White 

Balance 

 אוטומטי

 לשנייה לפחות, ניתן לכיוון. 1/50 – 1/10,000 תריס אלקטרוני:

 multicast (MPEG-4) משתמשים במקביל  וללא הגבלת משתמשים ב  2לפחות  משתמשים

 המצלמה תתאים לפרוטוקולים הנתמכים ע"י של מערכת ההקלטה באתר פרוטוקולים

 ,Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption אבטחה:

IEEE802.1x network access control 

 מטר 20המאירות למרחק   IRנורות לד  IRהארת 

 לפחות מגע יבש אחד לקבלת התרעות מגעים יבשים
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  POEתומך ב   12VDC, 24 מתח

טמפרטורת 

 סביבה:

C  50  עדC  10 – .לפחות 

 לפחות   90% לחות

 מצלמה אינטגרלי עם המצלמה והלדיםבתוך בית  זיווד

בתצורה מתאימה לקיר או תקרה או תקרה  domeמסוג  INDOORמותאם 

 אקוסטית

 כנגד מתחי יתר מתחי יתר  הגנות:

 כולל הגנה מפני פגיעת ברקים במצלמה, בקו המתח ובקו הווידיאו ברקים

RFI  כנגד הפרעותRFI  

קונפיגורציה דרך 

 דפדפן

 ניתן יהיה לקבוע את הפרמטרים הבאים:דרך הדפדפן 

 שם מצלמה כתובת והגדרות רשת לרבות אבטחה .1

 בהירות, ניגודיות .2

 פורמט דחיסה .3

 רזולוציה .4

 קצב תמונות לשנייה .5

 (control bit rateשליטה והגבלה על קצב העברת נתונים ) .6

 קביעת הזרמת מידע למספר ערוצים .7

 ניהול מגעים יבשים .8
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  INDOORלהתקנות   Mini DOMEיום/לילה מסוג רגיל/ IP מצלמת  2.4.4.6

 

 יום /לילה סוג המצלמה:

 PAL תקן אות:

  CCD/CMOS  "1/3 '' /1/2  אלמנט חישה:

 H.264 , H.265ו MPEG-4 או    M-JPEG שיטת הדחיסה:

 שליטה על רוחב הפס וקצב התמונות 

    1080 x 1920 רזולוציה :

 1280X720 

 576X720 

 25 f/sec  
 מ"מ . 2.8 עדשה

  lux 0.1 -יום /צבע  רגישות לאור

 Mbit Ethernet 100 תקשורת: 

 פנימי  סנכרון:
 50db ((AGC off) -יותר טוב מ  יחס אות לרעש:

AGC: Up to 32db gain 

  lux @ F:1.4 lens0.1צבע :  רגישות:

White Balance אוטומטי 

 לשנייה לפחות, ניתן לכיוון. 1/50 – 1/10,000 תריס אלקטרוני:

 multicast (MPEG-4) משתמשים במקביל  וללא הגבלת משתמשים ב  2לפחות  משתמשים

 המצלמה תתאים לפרוטוקולים הנתמכים ע"י של מערכת ההקלטה באתר פרוטוקולים

 ,Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption אבטחה:

IEEE802.1x network access control 

 אנליטיקה פנימית  אנליטיקה

  POEתומך ב   12VDC, 24 מתח

טמפרטורת 

 סביבה:

C  50  עדC  10 – .לפחות 

 לפחות   90% לחות

 בתוך בית מצלמה אינטגרלי עם המצלמה  זיווד

בתצורה מתאימה לקיר או תקרה או תקרה  domeמסוג  INDOORמותאם 

 אקוסטית
 כנגד מתחי יתר מתחי יתר  הגנות:
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רחבה  תזווי INDOORלהתקנות   DOME יום/לילה מסוג רגיל/ IP מצלמת  2.4.4.7

. 

כולל הגנה מפני פגיעת ברקים במצלמה, בקו  ברקים

 המתח ובקו הווידיאו
RFI  כנגד הפרעותRFI  

קונפיגורציה דרך 

 דפדפן

 דרך הדפדפן ניתן יהיה לקבוע את הפרמטרים הבאים:

 שם מצלמה כתובת והגדרות רשת לרבות אבטחה .9

 בהירות, ניגודיות .10

 פורמט דחיסה .11

 רזולוציה .12

 קצב תמונות לשנייה .13

 (control bit rateשליטה והגבלה על קצב העברת נתונים ) .14

 קביעת הזרמת מידע למספר ערוצים .15

 ניהול מגעים יבשים .16

 יום /לילה סוג המצלמה:

 PAL תקן אות:

  CCD/CMOS  "1/3 '' /1/2  אלמנט חישה:

 שיטת הדחיסה:
 M-JPEG   או MPEG-4 וH.264 , H.265 

 שליטה על רוחב הפס וקצב התמונות 

 רזולוציה :

   1080 x 1920 

 1280X720 

 576X720 

 25 f/sec  
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 מ"מ . 2.8 עדשה

 רגישות לאור
  lux 0.1 -יום /צבע 

 

 Mbit Ethernet 100 תקשורת:

 פנימי  סנכרון:

 50db ((AGC off) -יותר טוב מ  אות לרעש:יחס 

AGC: Up to 32db gain 

  lux @ F:1.4 lens0.1צבע :  רגישות:

White Balance אוטומטי 

 לשנייה לפחות, ניתן לכיוון. 1/50 – 1/10,000 תריס אלקטרוני:

 multicast (MPEG-4) משתמשים במקביל  וללא הגבלת משתמשים ב  2לפחות  משתמשים

 המצלמה תתאים לפרוטוקולים הנתמכים ע"י של מערכת ההקלטה באתר פרוטוקולים

 אבטחה:
Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption, 

IEEE802.1x network access control 

 C-Mount תבריג עדשה:

 אנליטיקה פנימית  אנליטיקה

  POEתומך ב   12VDC, 24AC מתח

טמפרטורת 

 סביבה:
C  50  עדC  10 – .לפחות 

 לפחות   90% לחות

 זיווד

 בתוך בית מצלמה אינטגרלי עם המצלמה 

בתצורה מתאימה לקיר או תקרה או תקרה  domeמסוג  INDOORמותאם 

 אקוסטית

 כנגד מתחי יתר מתחי יתר  הגנות:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 

 

 

 

להתקנות   BULLET / DOMEיום/לילה קבועה מסוג  IPמצלמת  2.4.4.8

OUTDOOR 

 

 ברקים
כולל הגנה מפני פגיעת ברקים במצלמה, בקו המתח 

 הווידיאו ובקו

RFI  כנגד הפרעותRFI  

קונפיגורציה דרך 

 דפדפן

 דרך הדפדפן ניתן יהיה לקבוע את הפרמטרים הבאים:

 שם מצלמה כתובת והגדרות רשת לרבות אבטחה .1

 בהירות, ניגודיות .2

 פורמט דחיסה .3

 רזולוציה .4

 קצב תמונות לשנייה .5

 (control bit rateשליטה והגבלה על קצב העברת נתונים ) .6

 הזרמת מידע למספר ערוציםקביעת  .7

 ניהול מגעים יבשים .8

 

 יום / לילה, צבע ביום, שחור בלילה, קבועה סוג המצלמה:

 PAL תקן אות:

  CCD/CMOS  "1/3 '' /1/2  אלמנט חישה:

 שיטת הדחיסה:
 M-JPEG   או MPEG-4 ו H2.6.4 , H.265 

 שליטה על רוחב הפס וקצב התמונות 

 רזולוציה :

  1080 x 1980 

720 x 1280 

576X720 

 640x480עד 

25 f/sec 

 עדשה
מ"מ , גודל העדשה יקבע בהתאם לאזורי הצפייה ואישור המזמין  50מ"מ עד 2.8

 לגודל העדשה.

 Mbit Ethernet 100 תקשורת:

 פנימי  סנכרון:
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 50db (AGC off) -יותר טוב מ  יחס אות לרעש:

AGC: Up to 32db gain 

 lux @ F:1.4 lens 0.1יום בצבע :   lux @ F: 1.4 lens 0.005לילה :  רגישות:

White Balance אוטומטי 

 לשנייה לפחות, ניתן לכיוון 1/50 – 1/10,000 תריס אלקטרוני:

 מערכת ההקלטה באתרהמצלמה תתאים לפרוטוקולים הנתמכים ע"י של  פרוטוקולים

 multicast (MPEG-4) משתמשים במקביל, ללא הגבלת משתמשים ב  2 משתמשים

 אבטחה:
Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption, 

IEEE802.1x network access control 

 C-Mount תבריג עדשה:

 מגעים יבשים לקבלת התרעות 2לפחות  מגעים יבשים

 POEתומך   12VDC, 24AC מתח

טמפרטורת 

 סביבה:
C  50  עדC  10 – .לפחות 

 לפחות   90% לחות

 זיווד

 זיווד המצלמה יכלול  מאוורר ותרמוסטט ומחמם וייכלל במחיר המצלמה.

קשיח המיועד לתנאי חוץ   domeהזיווד יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות : 

 לפחות או כנ"ל אך אנטי ונדאלי IP65העומד בתקן 

 65IP תקנים

קונפיגורציה דרך 

 דפדפן

 דרך הדפדפן ניתן יהיה לקבוע את הפרמטרים הבאים:

 שם מצלמה כתובת והגדרות רשת לרבות אבטחה .1

 בהירות, ניגודיות .2

 פורמט דחיסה .3

 רזולוציה .4

 קצב תמונות לשנייה .5

 (control bit rateשליטה והגבלה על קצב העברת נתונים ) .6

 קביעת הזרמת מידע למספר ערוצים .7

 ניהול מגעים יבשים .8
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 

 INDOORלהתקנות   DOMEליום/לילה  מתנייעת מסוג  IPמצלמת  2.4.4.9

\OUTDOOR 

 

  הגנות:

 תתקיים הגנה כנגד מתחי יתר מתחי יתר

 ברקים

תותקן יחידת הגנה מיוחדת מפני פגיעת 

ברקים  במצלמה, בקו המתח וגם בקו 

 הווידיאו.

RFI תתקיים הגנה כנגד הפרעותRFI  

 PTZיום / לילה, צבע ביום, שחור בלילה,   סוג המצלמה

 PAL תקן אות:

  CCD/CMOS   "1/3   אלמנט חישה:

 שיטת הדחיסה:
 M-JPEG   או MPEG-4 ו H.264 

 שליטה על רוחב הפס וקצב התמונות 

 רזולוציה :

1080 x 1980 

576X720 

25 f/sec 

 מטר 50מובנים במצלמה למרחק   IRפנסי  IRתאורת 

 Mbit Ethernet 100 תקשורת:

 פנימי  סנכרון:

 50db ((AGC off) -יותר טוב מ  יחס אות לרעש:

AGC: Up to 32db gain 

 lux @ F:1.4 lens 0.1יום בצבע :   lux @ F: 1.4 lens 0.005לילה :  רגישות:

White 

Balance: 
 אוטומטי

 לשנייה לפחות, ניתן לכיוון 1/50 – 1/10,000 תריס אלקטרוני:

 multicast (MPEG-4) משתמשים במקביל לפחות, ללא הגבלת משתמשים ב  6 משתמשים:
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 המצלמה תתאים לפרוטוקולים הנתמכים ע"י של מערכת הה קלטה באתר פרוטוקולים

 אבטחה:
Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption, 

IEEE802.1x network access control 

 זום:
טולרנס   x30בהתאם למפורט בכתב הכמויות כאשר האפשרויות הן כדלקמן: זום 

 2±מותר   

 C-Mount תבריג עדשה:

 מגעים  יבשים לקבלת התרעות 2לפחות  מגעים יבשים

  VDC or 220VAC 24/ 12 מתח:

טמפרטורת 

 עבודה:
C  50  עדC  10 – .לפחות 

 לפחות   90% לחות:

 זיווד:

קשיח המיועד   domeבהתאם למפורט בטבלאות התמורה כאשר האפשרויות הן : 

לפחות או כנ"ל אך אנטי ונדאלי או לתנאי פנים לפי  IP65לתנאי חוץ העומד בתקן 

 כתב הכמויות

 65IP תקנים:

קונפיגורציה 

 דרך דפדפן

 הבאים:דרך הדפדפן ניתן יהיה לקבוע את הפרמטרים 

 שם מצלמה כתובת והגדרות רשת לרבות אבטחה .1

 בהירות, ניגודיות .2

 פורמט דחיסה .3

 רזולוציה .4

 קצב תמונות לשנייה .5

 (control bit rateשליטה והגבלה על קצב העברת נתונים ) .6

 קביעת הזרמת מידע למספר ערוצים .7

 ניהול מגעים יבשים .8

 

 

 כנגד מתחי יתר מתחי יתר  הגנות:
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 אביזרים משלימים 2.4.4.10

 ( POEממיר אופטי לנחושת )תומך  2.4.4.10.1

 

. 

 

 

 

 

 מפני פגיעת ברקים במצלמה, בקו המתח ובקו הווידיאוכולל הגנה  ברקים

RFI  כנגד הפרעותRFI 

 התושבת הממונעת

 לשנייה.  100במהירות של לפחות  360 ((Full Rotation צידוד אופקי:

 לשנייה לפחות.  40לפחות במהירות של  º 110 צידוד אנכי:

 לפחות preset: 36מצבי 

 בעל מהירות משתנה. מנוע:

 כללי
לסיב אופטי , כאשר יציאת התקשורת מוציאה גם  TCP/IPממיר אופטי מתקשורת 

 POEמתח והממיר תומך ב ב 

מספר פורטים 

 ) RJ45)כניסות 
 10/100/1000כניסות  2או  10/100/1000כניסות של   1

מספר כניסות 

 סיב אופטי
   1000Mbכניסות  2או   1000Mbכניסות   1  

 Single mode סוג הסיב 

 LC ,ST ,SC מחברים

 1A@24VDCיציאת מגע יבש אחת להתרעה על נפילת מתח   התרעות 

  VAC 220 מתח פעלה:

 25.5Wאו / ו    POE   W 15.4יציאת 

טמפרטורות 

 עבודה
-10° -  +50°C לפחות 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 

 

 TCP/IPלפורט   POEיחידה המוסיפה  2.4.4.10.2

 

 

 

 

 

 ע"ג כבל קווקס    TCP/IPציוד להעברת  2.4.4.10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללי
קופסת תקשורת בעלת כניסה אחת ויציאה אחת, הכניסה מגיעה מהמתק והיציאה 

 לחיבור למצלמה או ציוד קצה POEתומכת 

מספר פורטים 

 ) RJ45)כניסות 
 10/100/1000ויציאה אחת   10/100/1000כניסות של   1

 ולתקשורתשני לדים,  אחת לתקלה ואחת  לדים

  VAC 220 מתח פעלה:

 25.5Wאו / ו    POE   W 15.4יציאת 

 לפחות 50°C+  - 10°- טמפרטורות עבודה

 ע"ג כבלי קווקס.  TCP/IPציוד המאפשר העברת  כללי

 BNC  75 ohmכניסת 

 100Mbs רוחב סרט

 12VDCאו    24VACאו   VAC 220 מתח פעלה:

 יציאות. 4,  1יציאה  RJ45יציאות  

 לפחות 50°C+  - 10°- טמפרטורות עבודה
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 דוחס וידאו 2.4.4.10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללי
 המרת וידאו אנלוגי לדיגיטאלי

 

 ניתן לשלוט על רוחב פס ותמונות לשנייה M-JPEG and MPEG-4, H6.2.4 שיטת דחיסה

 רזולוציה

PAL 1280x1024 at 8 f/sec 

PAL 1024x 768 at 12.5 f/sec  

PAL 800x600 at 25 f/sec 

 כניסות 
 1Vp-p Composite ,BNCוידאו : 

 שליטה במצלמות מתנייעות : חיבור לכבל השליטה

 RJ45, TCP/IP יציאת וידאו 

 Mbit Ethernet 100 תקשורת 

 אבטחה
Password protection. IP address filtering, HTTPS encryption, 

IEEE802.1x network access control 

  12VDC, 24 VDC/AC מתח

 °0עד  50-° טמפ'

 10-95% לחות 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 

 ( VMSמערכת ניהול וידאו ) 2.4.5

 כללי  2.4.5.1

מערכת ההקלטה הדיגיטלית תאפשר בו זמנית צפייה בשידור חי באותות  2.4.5.1.1

ואחסון וידיאו  (Video Playbackהווידיאו, הקלטת וידיאו, שחזור וידיאו )

( ברזולוציית Fps 25תמונות לשנייה ) 25יום בקצב של  30לתקופה של 

 המצלמה לכול המצלמות בפרויקט. 

 ".19שרתי ההקלטה ימוקמו יותקנו במסד  2.4.5.1.2

למערכת ניהול וידאו יחוברו כל המצלמות הדיגטליות שבהיכל  עלות החיבור  2.4.5.1.3

 ייכלל בעלות ערוץ הוידאו.

 ו חיצפייה בווידא 2.4.5.2

תמונות  30המערכת תאפשר צפייה בווידאו חי ברוחבי פס משתנים עד  2.4.5.2.1

וברזולוציות שונות בהתאם למצלמות. המערכת תאפשר   (fps 30)לשנייה

הגדרת רוחב פס ורזולוציה של כל ערוץ ספציפי ובנפרד מהפרמטרים של 

 מערכת ההקלטה.

 הקלטת הווידיאו לא תופרע בכול מקרה של הצגת וידיאו חי. 2.4.5.2.2

משתמש מורשה יוכל לצפות בכל מצלמה במערכת, בהתאם להרשאות  2.4.5.2.3

 הגישה.

תמונות וידאו חי יהיו מוצגות בחלון במסך הווידאו בתחנת העבודה של  2.4.5.2.4

 מערכת השו"ב, כחלק מתהליך ניהול אירוע באמצעות הממשק בין המערכות. 

 מצלמות על מסך צפייה אחד. 16המערכת תתמוך בהצגה של עד  2.4.5.2.5

אפשרו הזרמת וידאו לעמדת הצפייה של מערכת ההקלטה שרתי ההקלטה י 2.4.5.2.6

 ואל תחנות העבודה של מערכת השו"ב בקצב וברזולוציה של ההקלטה.

צפייה בווידאו תתאפשר באמצעות בחירה ידנית של מצלמה להצגה על מסך  2.4.5.2.7

מסוים או באמצעות בחירה של תרחיש צפייה. הבחירה במצלמה תתאפשר 

 ה או מתחנת העבודה של מערכת השו"ב.מעמדת הצפייה של מערכת ההקלט

 תוכנת מערכת הקלטה דיגיטאלית/רשתית 2.4.5.3

 

 עברית שפת הפעלה 

 , ניתן לשינוי לפי החלטת המפעיל. FIFOבשיטת  Fps 0-25 קצב הקלטה
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 H.265 או  H.264או    Mpeg 4 שיטת דחיסה

רזולוציית 

ת

מ

ו

נ

 ה

 למצלמות רגילות. FHDלפחות 

 ברזולוציית המצלמה.הקלטת מצלמות מגה פיקסל 

 מודולאריות
המערכת תהיה מודולארית מבחינת מספר מצלמות  אפשרות להרחבה עתידית של 

 .50%כמות המצלמות המוקלטות בלפחות 

זמן שיחזור 

מ

ר

ב

 י

 שניות  2לא יעלה על 

  HDMI יציאות למסך

 שליטה 

 באמצעות חיבור מסך למערכת ההקלטה. –שליטה מקומית 

המערכת תאפשר שליטה מרחוק על מערכת ההקלטה , כולל  –שליטה מרוחקת 

 צפייה הגדרות מערכת וכל הפונקציות המפורטות בטבלה זו.

התרעות 

מ

ע

ר

כ

 ת 

המערכת תתריע למפעיל כי קיבול הדיסק מגיע לשיאו במקרה של שימוש בשיטת 

 . FIFOהקלטה שונה מ 

למערכת השו"ב המערכת תזהה אובדן אות וידיאו ותיצור התראה אשר תועבר 

 ותוצג בתחנות העבודה.

פונקציות 

ה

ק

ל

ט

 ה 

 "Live Video" -צפייה ב

 הקלטת ווידאו 

 שינו קצב הקלטה, משך הקלטה וזמן הקלטה

 שיחזור מהיר ומידי של אירוע

 שיחזור אירועים לפי חתכים

 אחסנת הווידאו המוקלט 

 ניהול הווידיאו

 סיסמאכיבוי המערכת רק ע"י מי שמוסמך לכך בעזרת 

 וכד'  SETUPצפייה במצלמות, קביעת 

 Video Lossקבלת התרעה על מצב 

 סנכרון שעון מול שרת הראשי.

קביעת שם  

ל

מ

צ

ל

מ

 ה 

 תווים בעברית 16לפחות 
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 

 

 

 

 שעות(. 24שיחזור רגיל ) -Back Play מצבי עבודה

 מצלמות על פי זמן.  16מסנכרן של עד  Play back -אפשרות ל

Frame by Frame . 

Slow Forward-  מקצב ההקלטה. ½ הרצה איטית כולל צפייה לפחות 

Fast Forward -  הרצה קדימה מהירה כולל צפייה רציפה לא מקוטעת  לפחותX2 ,

X4 ,X6 ,X8  .מקצב ההקלטה 

Fast Rewind -  חזרה מהירה כולל צפייה רציפה לא מקוטעת לפחותX2 ,X4 ,

X6 ,X8 .מקצב ההקלטה 

 חזרה על קטע משוחזר ללא הפסקה בין נק' שנקבעו באופן ידני. – A to Bמצב 

 

אפשרות ביצוע שיפורי תמונה כולל בהירות, ניגודיות, חדות והגדלה דיגיטאלית על  שיפורי תמונה

 סרט וידאו משוחזר כך שהשינויים ישמרו לאורך הקטע המשוחזר.

 

משתמש וסיסמה. ניסיון כניסה כל משתמש יתבקש להיכנס למערכת באמצעות קוד  אבטחה

 כושל ימנע מהמשתמשים גישה למערכת.

גישה למצלמות ומסכים תהיה בהתאם להרשאות המשתמש. הרשאות משתמש יקבעו 

 בעמדת ניהול המערכת.

 
 הקלטת אותות הווידאו תכלול את המידע הבא: נתוני ווידיאו 

 .זמן 

 .זמן התחלה 

 זמן סיום 

 .מקור הווידאו 
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 מערכת הקלטהשרת  2.4.5.4

כל הדרישות הינן מינימום הנדרש, ככל שהשרת יקליט יותר ערוצים השרת  2.4.5.4.1

 יגדל בהתאמה במרכיביו השונים.

ערוצי הקלטה בתמהיל המתוכנן או שיוגדר  30%השרת יתוכנן לתוספת של  2.4.5.4.2

 ע"י המזמין.

דהיינו ניתן להוסיף שרת נוסף לגיבוי כך  N+1המערכת תתמוך בגיבוי של  2.4.5.4.3

שבמידה ושרת אחד מתקלקל השרת הנוסף מייד מקליט את המצלמות 

 שהוקלטו בשרת התקול.

 התשלום עבור השרת ייכלל בתשלום ערוץ ההקלטה. 2.4.5.4.4

 

 .DELL,HP,IBM יצרן 

 2Uבגובה  19מותאם למסד '' התקנה

 Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 מעבד 

 Intel C610 series chipset אםלוח 

 RAID  5 הקלטה

מספר מצלמות 

 לשרת

 מצלמות לשרת 40עד 

ימי הקלטה ברזולוציה מקסימלית. תוספת זיכרון יהיה בהתאם לכמות  30לפחות  זיכרון 

 המצלמות וחישוב נפח ההקלטה.

יציאות / כניסות 

 תקשורת

Ethernet Port,  2 USB 2.0 ports ,VGA 

  220VAC מתח הפעלה

 50~ + 0 טמפרטורת עבודה

 to 95% 0 עמידות בלחות

 עמדות  צפייה  2.4.5.5

 עמדות צפייה שאינן בחדר הבקרה  2.4.5.5.1

 עמדת צפייה להצגת הוידאו במסכים גדולים    2.4.5.5.2

 עברית שפת הפעלה 

 מסכים.3המערכת תתמוך בצפייה בלפחות   ריבוי מסכים
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 הביטחון.. המערכת תחובר למערכת תקשורת של TCP/IP פרוטוקול

 ניתן לשינוי לפי החלטת המפעיל או עפ"י רוחב הפס שיסופק  Fps 0-25 קצב צפייה

 ומותאם לפרוטוקול מערכת ההקלטה והמצלמות שיסופקו H.264או    Mpeg 4 שיטת הדחיסה 

רזולוציה של 

 תמונה

 למצלמות רגילות. FHDלפחות 

צלמה ובהתאם לרוחב הפס יכולת צפייה במצלמות מגה פיקסל בהתאם לרזולוציית המ

 שיסופק

זמן לבקשת 

 מצלמה 

 שניות  1לא יעלה על 

 מקורות  הווידאו יהיו: מערכות הקלטה מקור הווידאו

מצבי צפייה בזמן 

 אמת

 "Live Video" -צפייה ב

 מצלמות במקביל 16צפייה עד 

 שילוב של מצלמות בזמן אמת ומצלמות ממערכות ההקלטה

מצבי צפייה 

 הקלטהממערכת 

Back Play- ( 24שיחזור רגיל .)שעות 

 מצלמות על פי זמן.  16מסנכרן של עד  Play back -אפשרות ל

Frame by Frame . 

Slow Forward-  מקצב ההקלטה. ½ הרצה איטית כולל צפייה לפחות 

Fast Forward -  הרצה קדימה מהירה כולל צפייה רציפה לא מקוטעת  לפחותX2 ,

X4 ,X6 ,X8  ההקלטה. מקצב 

Fast Rewind -  חזרה מהירה כולל צפייה רציפה לא מקוטעת לפחותX2 ,X4 ,X6 ,

X8 .מקצב ההקלטה 

 חזרה על קטע משוחזר ללא הפסקה בין נק' שנקבעו באופן ידני. – A to Bמצב 

 

אפשרות ביצוע שיפורי תמונה כולל בהירות, ניגודיות, חדות והגדלה דיגיטאלית על  שיפורי תמונה

 וידאו משוחזר כך שהשינויים ישמרו לאורך הקטע המשוחזר. סרט

 

מחשב , מסך כולל כל הכבילה לחיבור המסך למחשב והחיבור למקורות המתח, חיבור  מרכיבי המערכת

 לתקשורת, וכל הנדרש להפעלתה המלאה של עמדת הצפייה

 DELL  ,HP ,IBMמחברה ידועה כגון  מחשב 

  Intel core i5 מעבד 

 מצלמות במקביל. 24מסכים ומותאם להצגת  3תומך ביציאה של  Nvidia מחברת  כרטיס מסך 

 המחיר כולל מערכת הפעלה. מערכת הפעלה

 220VAC מתח הפעלה: 

 C o : 0 ~ +50 טמפרטורת עבודה:
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 אנליטיקה לניתוח וידאו 2.4.6

 כללי 2.4.6.1

אך ורק באנליטיקה בתוך המצלמות או באנליטיקה  נשתמשבפרויקט זה  2.4.6.1.1

 במערכת ההקלטה.

ע"ב המצלמות הקיימות ניתן יהיה לבצע ניתוח תמונה בכל מצלמה שתתמוך  2.4.6.1.2

 מכך במפרט הטכני.

 אינטגרציה  2.4.6.2

באינטגרציה מלאה עם המערכות ניתוח התמונה תפעל  2.4.6.2.1

 הבאות:

 על מנת לעשות שימוש במצלמות טלוויזיה. -מערכת טמ"ס  2.4.6.2.2

כך שבזמן ההתרעה/אזעקה  -מערכת ההקלטה הדיגיטאלית  2.4.6.2.3

תתבצע הקלטה רציפה של התמונות ושל סימוני הגילוי, 

 וסימון האירוע במערכת ההקלטה.

קבלת התרעה   -מערכת השו"ב )מערכת שליטה ובקרה(  2.4.6.2.4

תצוין על התצוגה גראפית במחשב  ועל   VA-ממערכת ה

מידע על הגילוי מסכי הווידאו במוקד הביטחון וכן העברת ה

 ליומן מבצעים אלקטרוני.
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 מערכת גילוי פריצה 2.4.7

 כללי  2.4.7.1

במתקן תותקן מערכת גילוי פריצה אשר תעבוד במספר משטרים כפי שיפורט  2.4.7.1.1

 בהמשך הפרק.

המערכת תפעיל את משטרי העבודה שלה בצורה ידנית ובצורה אוטומטית  2.4.7.1.2

 לפי חלונות זמן מוגדרים מראש .

או כרטיסי הרחבה כתלות בסוג וכמות הגלאים ו/בפרויקט יותקן בקר מערכת  2.4.7.1.3

 ולשם יחוברו הגלאים השונים.

 דריכה ונטרול של כלל המערכת תתבצע ע"י מערכת השו"ב. 2.4.7.1.4

במספר חדרים תהיה אינטגרציה בין מערכת בקרת הכניסה למערכת הגלאים  2.4.7.1.5

כך שבפתיחת דלת מאושרת המערכת תנוטרל ולאחר זיהוי שאין אף אחד 

 דרך. בחדר המערכת תי

בקר המערכת נדרש לעמוד בכל המפרט הטכני של בקר מערכת האזעקה  2.4.7.1.6

 .Grade 3המפורט מטה כולל עמידה בתקן 

למערכת יחוברו במגעים יבשים גלאים ממערכת בקרת מבנה לצורך גיבוי  2.4.7.1.7

התרעות, המגעים יחוברו לכרטיסי הרחבה יציגו את ההתרעות במערכת 

 השו"ב.

 רכזת גילוי פריצה 2.4.7.2

 

 אזורים. 512-אזורים, עד ל 16 -רכזת מודולארית ברת הרחבה מ סוג הרכזת

 זיכרון פנימי

 אירועים אחרונים ללא מגבלת זמן.  2000בקיבול  של  שמירת לפחות 

כל אירוע ישמר בזיכרון עם זמן כולל דקות ושניות, תאריך קרות האירוע וקוד משתמש 

 או טכנאי.

 הפעלה
 ספרות. 4-6ע"פ קוד אישי בן  המערכת מופעלת באמצעות לוח מקשים

 לרכזת יהיו שלושה מצבי פעולה: דריכה, נטרול ותכנות
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 מצב דריכה

 במצב זה תתפקד המערכת במלואה.

 מעבר למצב דריכה ידרוך את כל הערוצים לרבות אלו שהיו במצב נטרול. 

דריכה תתבצע מקומית מקיבורד או מערכת השו"ב כאשר ניתן יהיה לדרוך את כל 

 או כל קומה בנפרד. המערכת

 מצב נטרול

שעות" ומפסקי גבול  24במצב זה ינוטרלו כל הערוצים מלבד ערוצים המוגדרים "

(Tamper .בכל המערכת ) 

 מעבר גלאי למצב התרעה לא תתקבל התרעה ברכזת.  -נטרול ערוץ / גלאי 

"מצב נטרול" נורית נטרול ברכזת, נורית ו/או כיתוב  –במצב זה יהיה חיווי חזותי ברור 

 בלוח המקשים. 

 הנטרול יבוצע או מקומית ע"י קיבורד או מערכת השו"ב .

 כל אזור מנוטרל יסומן בצבע שונה מאזור דרוך

 מצב תכנות

במצב זה יתאפשר לתכנת לפחות את מצבי הפעולה של הרכזת ומערכת ההתרעה 

 כדלקמן: 

 .הגדרת אזורים כולל הוספה או גריעת אזורים מהמערכת 

  .הגדרת יציאות מהמערכת 

  שעות, מושהה ונגרר. 24מיידי,  –הגדרת מצבי העבודה של כל אזור 

 .קביעת זמני השהייה 

  .הגדרה ושינוי קודי כניסה למפעיל ולטכנאי 

 Downloadבאמצעות פעולת  שינוי תכנות מרחוק
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

ממשטרי העבודה  / 

 אזורים

 מחולקים לפי: אזורים 32לפחות 

 .אזור מנוטרל 

  שעות.  24 -אזורי גילוי תמידי 

  שניות ניתן לכוון.  0-90אזורי גילוי מושהה. זמן השהייה: בין 

   אזור נגרר 

  אזורי גילוי מיידי 

 אזור מיידי
שנייה מקיום  1 -כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת תוך לא יאוחר מ 

 התנאים מחייבי ההתרעה.

 שעות" 24אזור "
שנייה מקיום  1 –של המערכת תתקבל התרעה תוך לא יאוחר מ  בכל מצב תפעולי

 התנאים מחייבי ההתרעה.

 אזור מושהה

כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת, רק לאחר משך זמן ההשהיה 

 שנקבע מראש במצב התכנות.

מזמן קיום התנאים מחייבי ההתרעה יימדד זמן ההשהיה ורק בתום זמן זה תתקבל 

 אם נוטרלה המערכת בתוך פרק זמן זה. התרעה אלא

 אזור נגרר

 כאשר המערכת במצב דריכה יתפקד אזור זה כאזור מיידי.

יעביר את  Triggers –קיום מצב התרעה מגלאי/ם שהוגדרו בתכנות המערכת כ 

הגלאים באזור הנגרר להשהיה בקבלת ההתרעה )אזור מושהה( שהוגדרה מראש במצב 

 התכנות.

 יציאות
  יציאות לסירנה עם בדיקה אוטומטית לתקינות.שתי 

 .יציאה לחייגן 

 מגעים יבשים לפחות. 4 -יציאה למוקד אלחוטי/ קווי דו כיווני ו 
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

תמיכה ויציאות 

לפרוטוקולים

 (2 

כרטיסים כלולים 

 במחיר המערכת( 

 TCP/IP        

 רשת סלולארית רחבת פס 

  232יציאות RS   

 כולל: שעה ותאריך )מגובה לעבודה ללא מתח רשת(.  שעון

 גיבוי מתח

שעות עבודה לפחות ללא מתח רשת לכל  72מטען + סוללות נטענות לגיבוי למשך 

 שעות עבודה כולל סירנה. 8מרכיבי המערכת כולל נצנץ וללא סירנה, או 

 מתאים.כל קווי אספקת המתחים מספק הכח וממצבר הגיבוי יהיו מוגנים בנתיך 

 חיבורים
לוחות מקשים לפחות כולל שליטה סלקטיבית של כל לוח על  4הרכזת תאפשר חיבור 

 אזורים שונים.

 צופר פנימי
 לפחות. db 95בעוצמה של 

 הצופר יוזן ממקורות המתח של רכזת ההתרעות או מספקי כח מבוקרים.

 מ"מ. 2.5מ"מ, דלת בעובי  2קופסא אנטי ונדאלית מפח בעובי   זווד

 C o : -10 ~ +50 טמפרטורת עבודה

 to 95% 0  עמידות בלחות

 גילוי תקלות

הרכזת תגלה, תדווח ותתריע על כל תקלות במערכת, בחיוג למוקד וחיווי קולי וחזותי 

 בלוח המקשים, לרבות המוגדר להלן:

 .נפילת מתח כללית ו/או בגלאי, מצבר פנימי חלש   

  

  ,נצנץ וכו': קצר, נתק, שינוי התנגדותתקלות בקווי גלאי, צופר 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט
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  .תקלות תקשורת 

 שנ' לפחות על "חיות" המערכת.  2המערכת תדווח למערכת השו"ב בקצב של 

 לוח מקשים

 לוח המקשים ישמש לביצוע כל פונקציות התפעול לרבות:

 .הפעלה, כיבוי, איפוס, נטרול כללי או נטרול לפי אזור 

  מופעל/מופסק, מזעיק כולל אינדיקציה של האזור תצוגת מצבי המערכת(

 המזעיק, קיום מתח רשת( תהיה מוארת ובשפה העברית.

 .'השתקת סירנה, כיבוי נצנץ וכד 

 .אפשרות לשינוי פרמטרים במערכת 

 .דפדוף באירועים היסטוריים והצגת נתוני האירוע 

 חייגן 

 

 התפעול לרבות:החייגן שיתחבר לכל רכזת יוכל לבצע את כל פונקציות 

 מספרים שונים לפחות.  4 -חיוג ל 

  שעה עד  1החיוג יהיה בעל יכולת לחזור ולחייג אוטומטית לפרק זמן של עד

לקבלת מענה. המעבר מחיוג מספר אחד לבא אחריו יהיה על פי זיהוי מענה 

 שניות. 10( למשך No Answer( או אי מענה )Busyתפוס )

  סינתטיות בהתאם לתכנות מראש. אורך הודעות מוקלטות/ 2השמעת לפחות

 שניות לפחות.   20הודעה 

 בכל מחזור חיוג תושמע ההודעה פעמיים לכל מספר. 

 ההקלטה תהיה דיגיטאלית ללא חלקים מכנים נעים.

תאימות להגנת 

 רכיבים

כמו כן תהיה  Tamper אזורי הרכזת יהיו ניתנים לקונפיגורציה של הגנת סוף קו וחווי 

מוגנת בפני הפרעות חיצוניות כגון ברקים, מנועים חשמליים, מכשיר קשר )שידור 

RF.נורות פלורסנט, שינויי מתח לא צפויים ואחרים ,) 

קו התקשורת יהיה מוגן בפני קצר ולא יגרם נזק למערכת גילוי הפריצה למעט הפסקת 

 תקשורת.

 EOL( .endו נתק באמצעות נגדי סוף קו כל אזור / כל כניסה תהיה מוגנת בפני קצר א

of lineמערך נגד סוף קוו יגרום לדיווח.  5%(. הגנת הקו תהיה מדויקת, כל שינוי ב

 נגדים, נגד לדיווח אזעקה ונגד לשמירת "חיות" הקו. 2תכלול  EOLיחידת ה 
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 (KB) מקשים לוח 2.4.7.3

 מנעול מכני  נעילה: הגנות

 :Tamperמפסקי  

  Tamper-פתיחה ו Tamperמיגון עם מפסקי 

 תלישה אשר יהיו פעילים תמיד.

תינתן התרעה בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה 

 בזדון, ופגיעה בקו אספקת המתח

 יבדקו כל מרכיבי המערכת בפרקי זמן קבועים מראש.  בדיקה עצמית

 כמוגדר בכתב הכמויות. 1337רגילה או עמידה בתקן  תקנים

 הגדרה כללית
 (.KBרכזת האזעקה תופעל מקומית באמצעות יחידות הפעלה )

 .לפחות יחידות  8  מ הפעלה תאפשר הרכזת

 מרכיבים

 לוח מקשים עברי.

 של שתי שורות המציגה את הנתונים בעברית.  LCDתצוגת  

 זמזם פנימי.

 פעולות 

 באמצעות יחידות ההפעלה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

ספרות ללא הגבלת מס'  4הפעלת המערכת באמצעות קוד המורכב מצרוף של 

 צירופים. 

 נטרול כללי, נטרול אזור ספציפי או מספר אזורים.

 איפוס. 

 שינוי פרמטרים. 

 דפדוף בזיכרון המערכת .

 שינוי קוד טכנאי. 

 אפשרות לדריכה מהירה, לחיצה על מספר בודד. 

 המערכת הפעלת קוד מצוקה, במקביל לפעולת

 צפייה בכל האזורים בו זמנית
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  INDOORגלאי נפח א.א. פסיבי לתנאי  2.4.7.4

 
 
 

 אפשרויות תצוגה

 יחידת ההפעלה תאפשר קבלת תצוגה של מצבי המערכת הבאים:

 מערכת מנוטרלת.

 מערכת דרוכה. 

 מערכת באזעקה. 

 מערכת בתקלה כולל גילוי נתק או קצר בקווי אזורים והזנות מתח.

 תצוגת היסטוריה של אירועים.

 מצב עבודה של כל אזור. 

 מצב מתח רשת .

 מצב סוללה. 

 תצוגת האירועים תכלול: תאריך, שעה, סוג אירוע, שם/קוד מפעיל.  הגדרות תצוגה

 הגדרות כלליות
הגלאי יותקן באופן שיגלה כל סוג של תנועת אדם )ריצה, הליכה, זחילה, קפיצה, 

 הליכה איטית תוך הפסקות(.

 אונות. 20לפחות  אונות גילוי

 לפחות שלושה מפלסים. מפלסי גילוי

 לפחות. הזווית תהא ניתנת לכיוון.  o90   זווית אונה

 מטר לכל פחות. הטווח יהיה ניתן לכיוון. 12כיסוי מינימאלי של  טווח גילוי 

 מיל' שניות. 60 -לא יותר מ זמן התייצבות 

 .1-3ניתן לכיוון בין  ספירת פולסים

גילוי מידי לאחר ביצוע צעד אחד בלבד בתוך טווח הגילוי. הרגישות תהא  ניתנת  רגישות 

 לכיוון.
 אפשרות לכיוון השהיית הגילוי. השהייה 
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 העדשה תקבע בהתאם לזווית הגילוי לצורך ללא תוספת מחיר. עדשה

 .NCמגע יבש  מוצא האזעקה 

 C o : -10 ~ +50 טמפ' עבודה

 to 95% 0  בלחותעמידות 

 12Vdc  /24Vac מתח הפעלה

 IP65- OUTDOOR /  הציוד יעמוד בתקן  INDOORהגלאי יזווד בכיסוי מותאם  זיווד

 הגנות

RFI 
  - V/m 20מ RFI הגלאי יהיה מוגן כנגד הפרעות

 MHz 1000ועד 

 שינויי טמפרטורה:
הגלאי יכלול מעגל פיצוי טמפרטורה )כנגד 

 הסביבה(. שינויים בטמפרטורת

 נגד סוף קו:
הגלאי יכלול נגדי סוף קו שיספקו התראה על קצר 

 ועל נתק )גם כאשר המערכת מנוטרלת(.

 :Tamperמפסקי 
-פתיחה ו Tamperהגלאי ימוגן עם מפסקי 

Tamper  .תלישה אשר יהיו פעילים תמיד 

כל כיסוי או הסתרה של השטח המוגן במרחק של  הגנת מיסוך

 מעדשת הגלאי יגרמו להפעלת אזעקה.ס"מ  30עד 

 התרעות שווא

 הגלאי ימלא את הדרישות המיועדות להבטיח מינימום אזעקות שווא:

 אי חריגה מחוץ לשטח אשר הוגדר כשטח מוגן. 

 אי השפעה מזרימת אויר ושינויים בזרימה זו. 

 אי השפעה משינויים במתח החשמלי. 

 אי השפעה מקרינה אלקטרו מגנטית חיצונית בתחום תדרים רחב. 

 אי השפעה מהפרעות כגון צלצולי טלפון, הדלקה וכיבוי אורות.

 אי השפעה מנוכחות בע"ח מעופפים בשטח הגילוי )ציפורים, פרפרים, זבובים וכד'(.

 מוד בדיקה

לצורכי בדיקת פעולתו כאשר הוא  Walk Testבגלאי תהיה אפשרות לבצע ניסוי 

 . Led -מחובר לרכזת ובכל משטר עבודה. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה

 .Walk Testבסוף ניסוי  Led -תהיה אפשרות ניתוק נורית ה

 .CEאו  ULלגלאי יהיה תקן מאושר  תקנים

 אפשרות להתקנה בזוויות שונות לפי הצורך. התקנה
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 א.א.גלאי תקרה  2.4.7.5

 הגדרות כלליות
הגלאי יותקן על התקרה באופן שיתגלה כל סוג של תנועת אדם )ריצה, הליכה, 

 זחילה, קפיצה, הליכה איטית תוך הפסקות וכד'( בתוך השטח המוגן

 o 360 זווית גילוי

 טווח גילוי 
 מ' לפחות.  9מ' כיסוי שטח בקוטר  3.50מגובה 

 מ' לפחות. 7מ' כיסוי שטח בקוטר של  2.50מגובה 

 מיל' שניות. 60 -לא יותר מ זמן התייצבות

 .1-3ניתן לכיוון בין  ספירת פולסים

 רגישות 
גילוי מידי לאחר ביצוע צעד אחד בלבד בתוך טווח הגילוי. הרגישות תהא  ניתנת 

 לכיוון.

 אפשרות לכיוון השהיית הגילוי. השהייה 

 .NCמגע יבש  מוצא האזעקה 

 C o : -10 ~ +50 טמפרטורת עבודה

 to 95% 0  עמידות בלחות

 12Vdc צריכת זרם

 12Vdc  /24Vac מתח הפעלה

  INDOOR הגדרה של חומר או עמידה בתקן? הגלאי יזווד בכיסוי מותאם זיווד

 הגנות

RFI 
 RFI הגלאי יהיה מוגן כנגד הפרעות

 MHz 1000ועד   - V/m 20מ

 שינויי טמפרטורה:
פיצוי טמפרטורה הגלאי יכלול מעגל 

 ]כנגד שינויים בטמפרטורת הסביבה[
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 נגד סוף קו:

הגלאי יכלול נגדי סוף קו שיספקו 

התראה על קצר ועל נתק ]גם כאשר 

 המערכת מנוטרלת[

 :Tamperמפסקי 

פתיחה  Tamperהגלאי ימוגן עם מפסקי 

תלישה אשר יהיו פעילים   Tamper-ו

 תמיד.

 הגנת מיסוך : 

הסתרה של השטח המוגן כל כיסוי או 

ס"מ מעדשת הגלאי  30במרחק של עד 

 יגרמו להפעלת אזעקה.

 התרעות שווא

 הגלאי ימלא את הדרישות המיועדות להבטיח מינימום אזעקות שווא:

 אי חריגה מחוץ לשטח אשר הוגדר כשטח מוגן. 

 אי השפעה מזרימת אויר ושינויים בזרימה זו. 

 אי השפעה משינויים במתח החשמלי. 

 אי השפעה מקרינה אלקטרו מגנטית חיצונית בתחום תדרים רחב. 

 אי השפעה מהפרעות כגון צלצולי טלפון, הדלקה וכיבוי אורות

 אי השפעה מנוכחות בע"ח מעופפים בשטח הגילוי )ציפורים, פרפרים, זבובים וכד'(.

 מוד בדיקה

לצורכי בדיקת פעולתו כאשר הוא  Walk Testבגלאי תהיה אפשרות לבצע ניסוי 

 . Led -מחובר לרכזת ובכל משטר עבודה. תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה

 .Walk Testבסוף ניסוי  Led -תהיה אפשרות ניתוק נורית ה

 CEאו  ULלגלאי יהיה תקן מאושר  תקנים
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   שקוע מפסק 2.4.7.6

 

   חיצוני מפסק 2.4.7.7

 

 התקנה

 תצא מהמשקוף. מתאים קדח בתוך ובמשקוףחלון  /בדלת קדח בתוך יותקן מפסק

 .כניסהבקרת /האזעקה למערכת כבילה

 מ"מ. 50המגנט למגעים ללא גרימת שינוי מצב מגעי המפסק עד  ביןמרווח פעולה  מרווח פעולה

 יציאות

( כניסה בקרת או פריצה זיהוי)  אחת יציאה תהיה אחת למערכת המחוברות דלתות

 .המערכות לשתי יציאות יהיו המערכות לשתי המחוברות דלתות

 בכתב הכמויות כולל את שתי האפשרויות עפ"י החלטת המזמין  המחיר

 גימור
ביצוע כל עבודות המסגרות והנגרות הנדרשות להתקנה מושלמת של המפסק, 

 כלל  תיקוני צבע.   

 . חיצוניים ושערים דלתות להגנת מיועד התקנה

 .המאובטח המרחב בתוך הכנף"ג ע יותקן המגנטי האלמנט

 .המשקוף"ג ע אליו במקביל יותקן המיתוג אלמנט

 .גמיש נירוסטה בשרוול יוגן החווט חיווט

 מ"מ. 50המגנט למגעים ללא גרימת שינוי מצב מגעי המפסק עד  ביןמרווח פעולה  מרווח פעולה
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 OUTDOORאזעקה   וצופרצנץ נ 2.4.7.8

 
 
 
 

 מצוקה לחצני 2.4.7.9

 יציאות

( כניסה בקרת או פריצה זיהוי)  אחת יציאה תהיה אחת למערכת המחוברות דלתות

 .המערכות לשתי יציאות יהיו המערכות לשתי המחוברות דלתות

 בכתב הכמויות יכלול את שתי האפשרויות  המחיר

כל עבודות המסגרות והנגרות הנדרשות להתקנה מושלמת של המפסק, כלל   ביצוע גימור

 צבע.    תיקוני

 מטר לפחות 50עוצמת אור אשר תאפשר לזהות אותו ממרחק  של  עוצמה:

 במקום בולט וגבוה באופן שניתן יהיה להבחנה. התקנה: 

 נצנוצים לדקה 90לפחות  קצב:

 זיווד: 
 נגד ומוגנת חלודה נגד צבועה, מגולוון מפח, לפחות מ"מ 1.5 בעובי פח בקופסת

 אוויר מזג ופגעי מים חדירת

 אקרילי מוקשח כיסוי: 

  12VDC מתח הפעלה:

 מ'. 1דציבל אקוסטי לפחות. במרחק  120 עוצמה:

 רציפה.  פעולה:

  הגנות:

תלישה בין קופסת הצופר לבין הקיר כדי שהרחקתו בזדון מהקיר  Tamperמפסק 

 תגרום לאזעקה .

 על המכסה הקדמי, ;פתיחת הקופסא. Tamper מפסק 

 רמת את יפחית או הצופר פעולת את יפסיק לא הקופסה על קצף ריסוס - אפשרות

 הצופר של הקול

 לפחות. 50C+עד   10C- טמפ' עבודה:

 לפחות IP 65 תקנים:
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 מערכת בקרת כניסה 2.4.8

  כללי 2.4.8.1

 התקנה
נסתרת תוך לחצני המצוקה יותקנו בתוך ריהוט או מתחת לפלטות של שולחן בצורה 

 צמצום האפשרות ללחיצות בשגגה

 לחיצה על הלחצן תגרום להתרעה ולנעילה פיזית הפעלה

 (RESET)שחרור 
של הלחצן רק בעזרת מפתח מיוחד אשר יימצא אצל אנשי  (RESET)שחרור 

 הביטחון

 מתאים להתקנה על עץ או על טיח, התקנה אנכית לא תגרום להתראות שווא התקנה 

 ממעטה אלומיניום או פלסטי קשיחבנוי  חומר 

 התרעה על פגיעה בקופסה  הגנות:

 לפחות. 50C+עד   0C טמפ' עבודה:

 שילוט
כל לחצן המותקן מתחת לפלטה של ריהוט ישולט בשלט פלסטי אדום עם אותיות 

 ס"מ 4X4בצבע לבן "לחצן מצוקה". השלט יהיה במידות של 
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בהיכל המשפט קיימים מספר סוגים של דלתות )פנימיות וחיצוניות( עליהן  2.4.8.1.1

 יותקנו מערכת בקרה: דלתות זכוכית חשמליות, דלתות עץ ודלתות ברזל.

כולל אבזרי  1212כל דלתות האש המבוקרות בפרויקט יותקנו על פי תקן  2.4.8.1.2

תות בקרה נדרשים על פי דרישות התקן. הדלתות יסופקו על ידי ספק הדל

לרבות אביזרי הקצה בדלת והפרזול הנדרש )מנעולים, ידיות בהלה, מעבירי 

הביטחון יחבר ויפעיל יחידות  ספק זוכהמתח, מחזירי שמן, מגע מגנטי וכו'(. 

קצה אלו אל המערכת וייקח אחריות מלאה על תפקוד המערכות 

 האלקטרוניות בדלתות למרות שסופקו והותקנו על ידי אחרים.

בטופולוגיה של קוראים המחוברים  IPכתב למערכת בקרת כניסה מפרט זה נ 2.4.8.1.3

יכול להציע מערכת שהקורא כולל בתוכו  הספק הזוכה. IPבאופן קווי לבקר 

 . IPגם את הבקר ומחובר ישירות בתקשורת 

 

 

 מערכת שליטה לבקרת כניסה 2.4.8.2

מערכת  \חומרה 

 הפעלה

בין שרתי השו"ב תותקן  תוכנת המערכת תותקן על שרת ייעודי. במידה ויהיה גיבוי

תוכנת המערכת על שרתי מערכת השו"ב ותכלל בגיבוי החם ושרת האחסון של 

 המערכת.

  SQLבסיס הנתונים יהיה בסיס נתונים סטנדרטי  פתוח מבוסס  בסיס נתונים

עמדת הפעלה 

 )קליינט(

, תוכנת בקרת כניסה  windowsמחשב ומסך כולל מערכת הפעלה מבוססת 

לחיבור הקליינט לשרת. המערכת נדרשת לתמוך בריבוי תחנות עבודה ורישיונות 

 לצורך עבודה במקביל.

תוכנת  מערכת בקרת הכניסה תהיה תוכנת מדף סטנדרטית מעוברתת )תפריטים,  תוכנה )כללי(

כפתורים והודעות בשפה העברית כולל תמיכה בכיווניות טקסט ופונטים עבריים 

 בכל חלקי המערכת(

רמות  3ניתן יהיה לשייך לכל משתמש "רמת מפעיל" . המערכת תתמוך לפחות ב  משתמשים 

 מפעיל שונות.
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 \בעלי תגים 

 ותגים

המערכת תאפשר שמירה ועריכה של לפחות הפרטים הבאים לכל בעל תג: שם, 

שם משפחה, תמונת בעל התג, מאפיינים ביומטריים של בעל התג , ת.ז, מספר 

חניה, שיוך אירגוני, כתובת, טלפון משרד, טלפון נייד, עובד, מספר רכב, מיקום 

 הערת קב"ט, הערה כללית.

המערכת תאפשר חלוקה של בעלי התגים לקבוצות אוכלוסייה כגון )עובד, עובד 

 קבלן, עובד זמני ...( לכל עובד ניתן יהיה לשייך תג אחד או יותר.

תר, קוד הוצאה, פרטי התג יכללו לפחות את הפרטים הבאים: מספר תג, קוד א

 תאריך תחילת תוקף תאריך סיום תוקף, סטאטוס תג )פעיל, מבוטל, מוקפא ...(

קבוצות הרשאה שונות )כאשר כל קבוצת  6לכל תג ניתן יהיה לשייך לפחות 

 הרשאה מורכבת מאוסף קוראים ולוחות זמנים מותרים לכניסה(.

 

האביזרים המותקנים בשטח מערכת בקרת הכניסה תאפשר את הגדרת כל  הגדרת חומרה

)בקרים, קוראים, קוראים ביומטריים, מפסקים מגנטים, מנעולים חשמליים וכו'( 

 דרך ממשק גרפי נוח לתפעול.

רמות הרשאה שונות )המורכבות מקוראי  30המערכת תאפשר בנייה של לפחות 

 כרטיסים ולוחות זמנים(. 

במערכת ושינוי של המערכת תאפשר הגדרה של מוד עבודה לכל קורא וקורא 

מוד זה בהתאם לתוכנית זמנים מוגדרת מראש, באופן ידני או כתוצאה מאירועים 

 במערכת.

 זרימת נתונים

 

קליטה שוטפת ובזמן אמת של כל תנועות הכרטיסים והאירועים בכל הקוראים, 

 זיהוי, בחינת ההרשאה ושידור לקורא של מתן הרשאת כניסה.

במקרה של  off lineטעינת טבלאות הרשאה לקוראי הכרטיסים לעבודה בשיטת 

נפילת תקשורת או תקלה אחרת במערכת. עם חזרה לעבודה רגילה יעודכן מחשב 

 המערכת על כל התנועות שהתבצעו בקוראים.

רישום במערכת של כל כניסה/ יציאה בכל מעבר מבוקר תוך ציון מס' כרטיס, 

 שעה.שם המשתמש, תאריך ו

ותועבר   – CDל שמירת נתונים במחשב תבוצע לשנה לפחות ואח"כ תורד

 לאחסנה במקום שיקבע ע"י המזמין.

 תכונות מתקדמות

 

 הגדרת משתמשים

 הגדרת רמות תפעול שונות למשתמשים 

 הגדרת תחום אחריות לכל עמדת קליינט

 לאזורים נבחרים. Anti-Pass backהגדרת תכונת   

 סימלי לדלת פתוחה באופן חוקי.קביעת משך זמן מכ

 קביעת משך זמן מכסימלי להפעלת מנעול חשמלי בפתיחת דלת.
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 במקרה של ניסיון של פתיחת דלת ללא כרטיס וללא הרשאה )ניסיון פריצה( קבלת התרעות

 במקרה של ניסיון מעבר עם כרטיס שגוי או פג תוקף או ללא הרשאה מתאימה.

 שהוגדר מראש.במקרה של פתיחת דלת מעבר לזמן 

 במקרה של פתיחת מכסה של קורא/ בקר.

 בכל תקלה בתקשורת.

 בכל תקלה אחרת  במערכת.

 
 דוחות

 

 רשימת משתמשים ע"פ חתכים שונים )שם, שם משפחה, מס' עובד ומס' כרטיס(.

רשימת משתמשים עפ"י תאריך וזמן בפרוט של יום, שבוע, חודש ובזמן של שעה 

 שעות(. 24שעה ועד  1)בין 

 רשימת כרטיסים ע"פ חתכים שונים.

מפת המידור בחתך משתמש, כרטיס, דלת מבוקרת )יכולת פרוט של כל תנועות 

 הכרטיס ברמת הקורא, אזור ובהגדרת זמן(.

 רשימת כרטיסים שפג תוקפם/לא הוחזרו.

 דוח התרעות.

 דוח הנפקות תגים.

 דוח תנועות בחתכים שונים.

יום לשם מבקר, מס' כניסות בחודש/ תקופה, דוחות סטטיסטים כגון הצלבות בין 

שם מבקר מול גוף מזמין, מס מוזמנים לגוף בתקופה, שמות בעלי צליל דומה, 

 אותם שמות ושייכות למזמין ולפרק זמן מוגדר ועוד.

 דוח כניסה למערכת ע"י מפעילים שונים ורשימת הפעולות של המפעיל.

 שינויים במערכת.

 פיק שנה אחת אחורה לפחות.את כל הדוחות ניתן יהיה לה
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 כל כניסה למערכת תבוצע ע"י הקשת קוד אישי למפעיל וסיסמת כניסה.

 צורת התפעול תקבע ע"פ רמת התפעול של המפעיל. 

 פעולות המפעילים תרשמנה ותשמרנה בזיכרון המערכת.

)אקסל(  צורות לפחות הקלדה ידנית, קליטת קבצים  2 -הזנת הנתונים תתבצע ב

 מוכנים מראש.

כ"ברירת מחדל" יוצגו על צג המערכת חריגים בלבד. נתונים בחתך אחר יוצגו 

 ע"פ דרישה בלבד.

תתאפשר הכנסת נתונים, שינויים ועדכונים ללא הפרעה לפעולתה הרציפה של 

המערכת אשר בו זמנית חייבת באופן שוטף לקלוט, לבחון, לתת הרשאה ולשמור 

 רכת וכל זאת בזמן אמת.על כל התנועות במע

 תתאפשר הפקת דוחות במקביל לפעולה השוטפת של המערכת.

קבלת התרעה במהלך הזנת נתונים או הפקת דו"ח תגרום מידית למעבר למסך 

 התרעות.
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 דלתותבקר ל 2.4.8.3

 הגדרות כלליות

הכרטיס בקר תקשורת מיועד להפעיל את הקוראים, לקלוט מהקורא את הנתונים על 

שהועבר/הוצמד ע"י המשתמש, לבצע את הזיהוי של הכרטיס, ולקבוע הרשאה/אי 

 הרשאה עפ"י בסיס נתונים המעודכן עליו.

 כמות דלתות
דלתות לבקר, התשלום יהיה יחסית לדלת  12ניתן לספק בקר מדלת אחת לבקר עד 

 אחת.

 ארון בקרים

מחיר הבקר כולל את חלקו היחסי של הבקר בארון כולל כל הציוד הנדרש להפעלת 

הארון והבקרים כגון ספקי כח מגשרים, מחברים, מאמ"ת לחיבור החשמל , 

 מאווררים וכו'  

 הגדרות תפעוליות

  ,במקרה של זיהוי חיובי ומתן הרשאת כניסה יישלח אישור הכניסה לדלת

 שער וכו'.

  שלילי ואי מתן הרשאה ישלח הבקר התרעה מתאימה לחדר במקרה של זיהוי

 הבקרה

 הבקר יעביר למחשב השליטה המרכזי לפחות את האינפורמציה הבאה:

 כניסות מאושרות 

 .ניסיון פתיחת דלת/שער לא מורשית 

 .השארת דלת/שער פתוחים מעבר לפרק זמן מוגדר מראש 

 .ניסיון לפרק את הקורא/בקר 

 .תקלה בתקשורת 

  במתחתקלה 

דווח הבקר למחשב המרכזי מצד אחד ועדכון בסיס הנתונים של הבקר ע"י המחשב 

המרכזי מצד השני )כגון ביטול כרטיסים, שינוי מערכת הרשאות, מידור וכד'( יבוצעו 

 TCP/IPהפועל בפרוטוקול   ”full duplex“בערוץ תקשורת דו כווני

עצמאיות לכל מרכיביו ובכלל זה: הבקר נדרש לבצע באופן שוטף בדיקות תקינות 

תוכנה, שבוש בנתונים, זיכרון פנימי, אספקת מתח, סוללת גיבוי ולהתריע לגבי 

חריגים ותקלות. ההתרעה תהיה מקומית קולית וחזותית ובמקביל תשודר למחשב 

 המרכזי.

במקרה של תקלה במחשב המרכזי או בתקשורת מולו יפעלו הבקרים המקומיים 

לחלוטין מבלי לפגוע ביכולת הכניסה והבקרה של המשתמשים. עם באופן עצמאי 

 החזרת התקשורת למצב התקין יבוצע מידית עדכון טבלאות המערכת.

 הבקר הנדרש יהיה בעל תכונות הבאות: 
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   חלונות זמן" עפ"י תאריך ושעה.   25יאפשר קביעת לפחות" 

  .יאפשר הגדרה של כל ימי חג וימי בחירה חופשיים הנהוגים בארץ 

  .יכיל שעון פנימי לתאריך, שעה ודקה 

  יאפשרAnti-Pass back  .מקומי ומרכזי 

 קיבולת הזיכרון
תנועות  5000-למשתמשים לפחות ו 5,000קיבולת הזיכרון הפנימי של בקר תהיה 

 ביום.

 12vdc / 24vdc הזנת מתח

 פרוטוקולים

נתמכים לקוראי 

 כרטיסים

 וויגנד 

 קרבה 

 שעות לפחות. 48 -זיכרון הבקר יגובה בסוללה גיבוי מיוחדת ל גיבוי מתח

 ממסרים

  כניסות מסוג   4 -ממסרי מוצא מסוג "מגע יבש" ו 4הבקר יכלול לפחות

 "מגע יבש" לקליטת חיוויים ממערכות אחרות.

   יציאות הממסרים של הבקר יהיו לV 24/ 12 ו- MA250  .לפחות 

  המגעים יהיו מצופים בזהב/ פלטינה למניעת ניצוצות ולשמירת אורך חיים

 ארוך

 חיבור לכיבוי אש

הבקר יחובר למערכת גילוי אש לפתיחת הדלתות בהתרעת אש, באחריות 

להתחבר לרכזת הגילוי או לגלאי בהתאם לתצורת מערכת  הספק הזוכה

 גילוי האש

 :Tamperמפסקי  הגנות

-פתיחה ו Tamperימוגן עם מפסקי  הבקר

Tamper  .תלישה אשר יהיו פעילים תמיד 

תינתן התרעה בכל מקרה של ניסיון פתיחה, 

 פגיעה בזדון, ופגיעה בקו אספקת המתח.
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 INDOOR דואליים  קורא כרטיסי קרבה 2.4.8.4

 

 

 הגדרות כלליות:
כרטיסי תמו"ז  וקורא  contact lessהעובדים בשיטת  דואליים  קוראי קירבה

  .המשפט י בגרסאות בהם משתמשים בהיכל

 קריאה נכונה של הכרטיס ללא תלות במהירות העברת הכרטיס ליד הקורא  מהירות קריאה:

 שעות עבודה לפחות 30,000  אורך חיים:

 MHz 13.56   תדר עבודה:

 סמ' 15- 5 טווח הקריאה:

 חיוויים:

 לפחות את האינדיקציות הבאות: כל יחידת קורא כרטיסים תכלול

 נוריות חיווי לכניסה "חוקית או "דחייה". .1

 חיווי קולי ל"דחייה". .2

 בתקשורת הקורא יהיה מופרד מבקר התקשורת ויחובר אליו  תקשורת:

 הקורא יופעל במתח שיסופק לו ע"י בקר  מתח הפעלה:

 o C  :-50+ ~ 10 :טמפ' עבודה 

 to 95% 0  עמידות בלחות:

 :Tamperמפסקי  הגנות:

  Tamper-פתיחה ו Tamperהקורא ימוגן עם מפסקי 

 תלישה אשר יהיו פעילים תמיד.

תינתן התרעה בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה 

 בזדון, ופגיעה בקו אספקת המתח
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 מנעול אלקטרומכני  2.4.8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הדלת.בתוך גנטי להתקנה  ABLOY EF560מנעול אלקטרומכני מדגם  הגדרה כללית:

 אופן הפעלה

 תתבצע ע"י: פתיחת הדלת

  מערכת פתיחה מרחוק 

 .קוראי כרטיסים מקומי 

 אינטרקום 

 .ע"י ידית הדלת ליציאה 

 בדלתות מילוט יופעל ע"י לחצן פתיחה בחרום 

 (normally closedבמצב  פעולה  רגיל  המנעול  יהיה  נעול  ) פעולה בשגרה

 תמיד ע"י ידית הדלת.יציאה מהחדרים תתאפשר  פעולה בחרום

 פעולות 100,000לפחות  אורך חיים:

Failsafe 
כך שבאירוע הפסקת חשמל תבוטל אוטומטית פעולת  Failsafeהמנעול יהיה מסוג 

 המנעול כדי  שהמעבר דרך הדלת יהיה חופשי

 o C  :-50+ ~ 10 טמפרטורת עבודה:

 VAC/DC/12 24 מתח פעולה:

 עשוי פלדת אל חלד. מבנה:
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 מנעול חשמל 2.4.8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assa Abloyאו  Folger Adamsמנעול חשמלי )זויתן( לנעילת דלתות מסוג  הגדרה כללית:

 אופן הפעלה:

 המנעול החשמלי יופעל ע"י:

 מערכת פתיחה מרחוק 

 אינטרקום /ו/או לחצן פתיחה מקומי

 ו/או קוראי כרטיסים מקומי.

 מנגנון נעילה:
החלק הנשלט של המנעול החשמלי יהיה במשקוף ולא יגרע מאפשרות נעילה רגילה 

 של הדלת. 

 :מניעת פריצה
מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה מבחוץ, 

 אלא באמצעות מפתח

 הפעלת המנעול החשמלי תלווה בהשמעת זמזום. חווי פתיחה:

 (normally closedפעולה  רגיל  המנעול  יהיה  נעול  )במצב   פעולה בשגרה:

 פעולה בחרום:
המנעול יחובר לממסר אשר יופעל דרך רכזת האש כך שבמצב של חיווי על אזעקת 

 אש יופעל הממסר אשר ינתק את זרם החשמל למנעול והדלת תפתח 

 פעולות לפחות 100,000 אורך חיים:

Failsafe: 
הפסקת חשמל תבוטל אוטומטית פעולת  עשבאירוכך  Failsafeהמנעול יהיה מסוג 

 המנעול כדי  שהמעבר דרך הדלת יהיה חופשי

 o C  :-50+ ~ 10 טמפרטורת עבודה:

 24V DC/AC/  DC V 12 הזנת מתח:
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 לחצן פתיחת דלת ללא מגע 2.4.8.7

 גלאי פתיחת דלת  2.4.8.8

 

 חצן פתיחת דלתות בחירוםל 2.4.8.9

 

 :אופן פעולה

  הלחצן יחובר על קו המתח למנעול החשמלי במצבC.N  

 יעבוד על אינפרא אדום, הצמדת היל ללא מגע ללחצן תנתק את  הלחצן

 המתח למנעול והמנעול יפתח תמיד.

  הלחצן יפעל בכל מצב, ללא תלות בכל מערכת נוספת וללא קשר במערכת

 פתיחת דלתות )אינטרקום, קוראי כרטיסים(

 הגנות:  

 .הלחצן יהיה מוגן נגד פגיעה וונדליזם 

 בחדר הבקרה בכל מקרה של פתיחה / שבירה  תינתן אזעקה מקומית והתרעה

 עקירה של הקופסה בה נמצא הלחצן /

 ניתן יהיה להתקין את הלחצן בתוך הקיר ו/או ע"ג הקיר  התקנה

 הגדרה כללית
גלאי המותקן מעט לפני הדלת ומזהה הולכי רגל המתקרבים לדלת לצורך 

 יציאה מהחדר

 :אופן פעולה

  אנשים בקרבת הדלת ויפתח את הדלתהגלאי יזהה 

 . הגלאי יתעלם מאנשים המסתובבים בחדר 

 הגלאי צריך להיות מדוייק ע"מ למנוע פתיחות שווא של הדלת 

 התקנה
הגלאי יותקן על התקרא לפני הדלת או במקומות שלא יגרמו לפתיחת שווא של 

 המנעול 

 לחצני פתיחה שיותקנו על דלתות חרום  הגדרה כללית:

 :אופן פעולה

  הלחצן יחובר על קו המתח למנעול האלקטרומגנטי במצבC.N  

  לחיצה על הלחצן תנתק את המתח למנעול האלקטרומגנטי והמנעול יפתח

 תמיד

  הלחצן יפעל בכל מצב, ללא תלות בכל מערכת נוספת וללא קשר במערכת

 פתיחת דלתות )אינטרקום, קוראי כרטיסים( 

  בעת לחיצה יישאר הלחצן תפוס במצבO.N שחרור הלחצן ודריכתו מחדש .

 יעשה ע"י חצי סיבוב או בעזרת מפתח

 אופן התקנה:
תב בצבע בולט וזוהר "פתיחה הלחצן יותקן בתוך קופסה שבירה בצבע צהוב ועליה ייכ

 בחירום". 

 הלחצן יהיה מוגן נגד פגיעה וונדליזם.  הגנות:  
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 כרטיסים ) קרבה( 2.4.8.10

 

 מערכת הנפקת תגים 2.4.8.11

 מערכת הנפקת תגים תכלול את האמצעים הבאים: 2.4.8.11.1

 מחשב הנפקה .א

 מדפסת תגים .ב

 מצלמה דיגיטאלית .ג

 כתיבת מידע על פס מגנטי .ד

 מחשב הנפקה: 2.4.8.11.2

  תינתן אזעקה מקומית והתרעה בחדר הבקרה בכל מקרה של פתיחה / שבירה

 עקירה של הקופסה בה נמצא הלחצן /

 כרטיס מסוג תמו"ז    סוג התג:

 PVC  חומר התג:

 contact less –ללא מגע   שיטת הקריאה:

 סמ' 15 - 5 טווח הקריאה:

 5.40x8.67x0.084   מידות:

 site codeביט. כולל קידוד נוסף  32לפחות   קידוד התג:

 שנים לפחות, בשימוש סביר 5  אורך חיי התג:

 ללא סוללה  מתח הפעלה:

 o C  :-50+ ~ 10 טמפרטורת עבודה:

 to 95% 0  עמידות בלחות:

 תג: הדפסת
הן מבחינת   Dye Sublimationניתן יהיה להדפיס את התג במערכות מקובלות

 החומר ממנו עשוי התג והן מבחינת שפת התג שצריכות להיות ללא גרדים

 הגדרות תפעוליות:

מחשב ההנפקה יתממשק לבסיס הנתונים של שרת בקרת הכניסה לצורך "שאיבת" 

נתוני התגים ובעלי התגים ולצורך שמירת תמונת בעל התג במקום המתאים בבסיס 

 הנתונים.

 נתוני כל התגים ישמרו בבסיס הנתונים ויכילו לפחות את האינפורמציה הבאה: 

 קוד הוצאה, סוג תג, סטאטוס התג, תאריכי הפעלה וביטול וקודים אישייםמס' תג, 

נתוני בעלי התגים ישמרו אף הם בבסיס הנתונים ויכילו לפחות את האינפורמציה 

 הבאה:
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 מדפסת תגים 2.4.8.11.3

שם, שם משפחה, תמונת בעל התג,מאפיינים ביומטריים של בעל התג , ת.ז, מספר 

ובת, טלפון משרד, טלפון נייד, עובד, מספר רכב, מיקום חניה, שיוך אירגוני, כת

 הערת קב"ט, הערה כללית.

המערכת תאפשר חלוקה של בעלי התגים לקבוצות אוכלוסייה כגון )עובד, עובד 

 קבלן, עובד זמני ...( לכל עובד ניתן יהיה לשייך תג אחד או יותר.

ביטול התג והנפקתו מחדש תגרום מידית למחיקת כל הרשאות התג הקודם והעברתם 

 .1לתג החדש תוך קידום קוד ההוצאה ב 

מחשב הנפקה יסופק עם תוכנה ייעודית מתאימה, שתאפשר לבצע לפחות את 

 הפונקציות הבאות:

 .עיצוב תבניות של התגים לפי רצון המזמין 

 צדדיים. -צדדיים ו/או חד-עיצוב בפורמט תגים דו 

 משפחה,  בחירת נתונים להדפסה על התג כגון: שם הארגון, שם פרטי, שם

 ת.ז. , מס' עובד, מספר כרטיס וכד'.

 .עיצוב של מיקום התמונה על התג 

  לכידת ושמירת תמונות פנים על ידי מצלמה דיגיטאלית ברזולוציה גבוה

 עבור כל בעל תג במערכת.

  ייבוא תמונות או סמלים מקבצים בפורמטBitmap  ו/או פורמטJPEG . 

  תמיכה בכל הפורמטים סטנדרטיים של תמונות 

 .שמירת תבניות עיצוב תחת שמות ייחודיים לזיהוי התבנית 

  צפייה מוקדמת על המסך של פרטי התג הספציפיים לפני הדפסת התג 

  יצירת טבלאות הדפסה מוכנות מראש והדפסתם הכמותית בשלב מאוחר

 יותר.

  תג הדפסה בשיטת ניהול מדפסת תגים. המערכת תפעל עם כל יצרןDye 

Sublimation   הכולל Driver   מדפסת תואםMicrosoft Windows 

 Dye Sublimation שיטת הדפסה:

 רזולוציה

 :מינימאלית
 (11.8 dots/min) 300 dpi 

 שניות לתג 30עד  מהירות הדפסה:

 מקצה לקצה שטח הדפסה:
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 מצלמה דיגיטלית 2.4.8.11.4

 

 

 

 

 

 

 מערכת כריזה 2.4.9

 כללי 2.4.9.1

כריזה חדשות או ממשקים הספק הזוכה יספק, יתכנת ויתקין מערכות  2.4.9.1.1

 למערכות כריזה קיימות וזאת ע"פ הצורך של כל מתקן.

 סט )שחור לבן וצבעוני( למדפסת דיו:

 תגים לפחות 100-ל נפח מחסנית:

 מבריק POLYESTERאו  PVC סוג תג:

 ( לפחותMB 16)אפשרות להרחבה עד  MB RAM 8 זיכרון:

 WINDOWS 10 תאימות תוכנה:

 קידוד:
חכם( תוך פעולת  \קרבה  \המדפסת תאפשר את קידוד התגים הנדרשים )מגנטי 

 ההדפסה.

 כללי
להכיל דרייבר שיתאים לחיבורה למחשב הנפקת התגים לצורך "לכידת" על המצלמה 

 תמונת בעל התג ישירות מתוך תוכנת ההנפקה.

 חצובה
על המצלמה להכיל את כל האביזרים הנדרשים לצורך חיבורה לחצובה קבועה 

 בעמדת הצילום

 מגה פיקסל 3.2לפחות  רזולוציה

 מתח 

יספק  הספק הזוכה,  A1המצלמה תחובר למתח ע"י שנאי או ע"י שימוש סוללה 

 אחת להטענה ואחת לשימוש. A1 ושני סטים של סוללות A1מטען סוללות 

 שעות , למטען תהיה הפסקת טעינה אוטומטית. 4הסוללות תוך  4המטען יטעין את 

 לפחות.  2000maהסוללות יהיו מסוג ניקל מטאל  

 אופן עבודה:

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של 

המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה 

 לפחות A 5שעות, מינימום זרם טעינה  6בפרק זמן שלא יעלה על 
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 המערכת הנדרשת תורכב ממרכיבים הבאים: 2.4.9.1.2

 מגברי הספק 2.4.9.1.2.1

 רמקולים  2.4.9.1.2.2

 מיקרופונים 2.4.9.1.2.3

 מטריצת מיתוג כניסות ויציאות 2.4.9.1.2.4

 שליטה מהמוקד. 2.4.9.1.2.5

 כבלי המערכת 2.4.9.1.2.6

 מיקום הרמקולים יקבע בתכנון מפורט לכל מתקן.  2.4.9.1.3

יותקנו בארון ציוד מקומי כולל ספקי כוח לאספקת כל מרכיבי המערכת  2.4.9.1.4

 מתח נמוך שיידרש להפעלת המערכת.

 יום בשנה בכל תנאי מזג אוויר. 365שעות ביממה  24המערכת תתפקד  2.4.9.1.5

המערכת תשמור על כל תכונותיה למשך כל אורך חייה המוגדרים וללא  2.4.9.1.6

 כל ירידה בביצועים.

יה להוסיף לפחות המערכת נדרשת להיות מודולארית כדי שניתן יה 2.4.9.1.7

 תוספת. 100%

המחירים בכתב הכמויות למערכת זו יתייחסו לאספקה, התקנה והפעלה  2.4.9.1.8

 של המערכת הפועלת לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 תכונות כלליות 2.4.9.2

המערכת תשלט ממחשב ותאפשר לתכנת ולשנות את מבנה המערכת   2.4.9.2.1

באביזרי עפ"י צרכי הלקוח, בזמן הקצר ביותר, ללא צורך בשינויים 

 המערכת.

של  TCP/IPעל בסיס פרוטוקול  LANהמערכת תאפשר חיבור ברשת  2.4.9.2.2

 כל חלקיה השונים המבוזרים.

של כל חלקיה, תוך רישום תקלות  100%המערכת תאפשר ניטור של  2.4.9.2.3

 בלתי מחיק וקבלת פלט ממוחשב לפי הפירוט הבא:

הרמקולים וקווי הרמקולים ע"י מדידת עכבת ללא צורך  2.4.9.2.3.1

 ם.בקווים חוזרי

 המיקרופונים כולל הקפסולה. 2.4.9.2.3.2

 ההודעות המוקלטות והאזעקות. 2.4.9.2.3.3

 מגברי ההספק ומגבר הגיבוי כולל העברה אוטומטית. 2.4.9.2.3.4

 אספקת המתחים כולל גיבוי מצברים. 2.4.9.2.3.5

המערכת תהיה דיגיטאלית ותאפשר טפול בכל אחד  2.4.9.2.3.6

 ממקורות הכניסה בנפרד:
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המרת אותות אנלוגיים לקבצים דיגיטאליים בפורמט  2.4.9.2.3.7

MP3. 

 ות ממיקרופונים דיגיטאליים.קבלת אות 2.4.9.2.3.8

 שידור בו זמני ביותר מערוץ שמע אחד.  2.4.9.2.3.9

למערכת לא תהיה כל  הגבלה  לכמות מקורות הכניסה   2.4.9.2.3.10

ומיתוג היציאות , תוך העברה סימולטאנית של הודעות 

 שנייה. 1 -בפחות  מ

 Constant Voltageמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  2.4.9.2.3.11

 .70Vאו  100V במתח של

המערכת תאפשר התחברות למערכת חיצונית באמצעות  2.4.9.2.3.12

 .RS232תקשורת 

 :כלליות דרישות טכניות 2.4.9.3

 המערכת תעמוד בדרישות ובתקני כיבוי אש. 2.4.9.3.1

 המערכת תכרוז באופנים הבאים : 2.4.9.3.2

 כריזה בכל הרמקולים. 2.4.9.3.2.1

 כריזה לפי אזורים 2.4.9.3.2.2

 כריזה מהקלטה. 2.4.9.3.2.3

 :מגבר   2.4.9.4

המחוברים המגברים יחליפו את המגברים הישנים וכל הרמקולים  2.4.9.4.1

למגברים הישנים יחוברו למגברים החדשים. למעט רמקולים שאינם 

 עובדים או שהמזמין יחליט לא לחבר.

 רמקולים חדשים יחוברו למגברים.  2.4.9.4.2

 להלן מפרט טכני למגבר 2.4.9.4.3

 

 .19מגבר ההספק יהיה בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב " כללי:

 הספק יציאה:
 בכל רוחב תחום ההיענות.  240W R.M.Sהספק היציאה יהיה 

  .V70או  ,100Vאוהם או מוצא במתח קבוע, 8עכבת העומס תהיה 

 24VDC,50Hz 220 VACמתחי האספקה    מתחי אספקה:

 3dB-בניחות של  70-20Khzתחום הענות לתדר  תחום היענות לתדר

יציבות בשינוי עומס 

((  Out  put 

regulation  

 הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם. 1.25dB,100Vביציאת קו 
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 ערבל )מיקסר ( 2.4.9.5

המגברים ויוציא את הכריזה מהרמקול או מיחידת  הערבל  יחבר בין 2.4.9.5.1

 ההקלטה .

 חיבורים:
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור וניתוק 

 המערכת בזמן השרות

 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה  הגנות:

 מותאם לתנאי פנים  טמפרטורת עבודה

  

או כיחידות מודולריות  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב " הגדרה כללית:

 משולבות במגברי הספק

 כניסות:

 בערבל יהיו כניסות:

 לכל מיקרופון במערכת

 לערוץ רדיו )אופציה(

 לערוץ מוסיקת רקע מנגן סרט

 סרט המיועד להודעות פרסומת. לערוץ נגן

 כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.

 )מיתוג קול( VOXכניסת 

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי 

 ההספק במערכת.
 יחידות כניסה -6במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל ויסות:

 אוהם 100K עכבת כניסה:

 250Mv רגישות בכניסה:

 לפחות 30dB יתרת מתח בכניסה:

  3Db ±בנקודות  70Hz-20Khz תחום הענות לתדר:

 
 לפחות dB 80 יחס אות לרעש:

אחוז עיוותים 

 הרמוניים:
 ובמתח יציאה נומינלי 1Khzבתדר  0.2%

 ±14DBM)) 600בעכבת אוהם  0.4V מתח יציאה נומינלי:

 .Hz 100(  ,(High pass filterלאוקטבה בתדר של  6dBאפשרות לניחות של  ניחות

 
 ויסות

 80Hzבתדר של  ±12dBאפשרות לויסות צליל של: 
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 רמקולים 2.4.9.6

 הקבלן ישתמש ברמקולים הפזורים ברחבי היכל המשפט. 2.4.9.6.1

במקומות בהם חסרים רמקולים יתקין הקבלן רמקולים חדשים כולל  2.4.9.6.2

 כבילה.

 במקומות בהם הרמקולים אינם תקינים הקבלן יתקין רמקול חדש. 2.4.9.6.3

 לרמקולים:להלן מפרט טכני  2.4.9.6.4

 וואט : 10שופר קול  2.4.9.6.4.1

 

 כניסות המיקרופון

 מיקרו וולט. 200רגישות כניסה מכסימלית של  .א

 1Khzאוהם בתדר  350כניסה של  8 .ב

  ±3dB  בנקודות  30Hz-18Khzתחום הענות לתדר  .ג

 . 100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של  .ד

 לפחות ברגישות מקסימלית  55dBיחס אות לרעש  .ה

 במתח מוצא נומינלי. 1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  .ו

 (Overload margin)לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  .ז

 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים .ח

 כניסת מוסיקה

 למתח יציאה מלא. Mv 150רגישות בכניסה:  .א

 אוהם. 600אוהם לפחות לכניסה  15Kעכבת כניסה: .ב

  ±3dB  בנקודות   30Hz-20Khzתחום הענות לתדר: .ג

  100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:  .ד

 ברגישות מקסימלית 65dBיחס אות לרעש:  .ה

 ובמתח יציאה נומינלי 1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  .ו

 לפחות 30dBיתרת מתח בכניסה:  .ז

 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים. .ח

 הגדרה כללית:
 .הרמקולים מיועדים להתקנה פנימית וכוללות שנאי 

 .הרמקולים יהיו דקורטיביים ויטמעו בתקרות של ההיכל 

 10W RMS הספק:

 3dB  ±בנקודות   500-7khz תחום הענות לתדר

 1wמטר בהספק  1במרחק של  103dB רגישות מוצא

 שנאי קו

  4שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקיםW, 2W, 1W  7.5W,  ,

10W  

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול 
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 וואט : 30שופר קול  2.4.9.6.4.2

 

 

 

 

 בקרת קווים ומע' בדיקת מגברים   2.4.9.7

בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככריזת חירום,  2.4.9.7.1

ומכיוון שתשתית החיווט פרוסה על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור 

 ובקרה שתתריע על תקלות במגברים ובקוי הרמקולים.

עלה במגע יבש להציג שקיימת תקלה מערכת בקת קווין תחובר לפנל ההפ 2.4.9.7.2

 במערכת.

 

 מעלות 90 זווית פיזור

  

 הגדרה כללית:
 .הרמקולים מיועדים להתקנה פנימית וכוללות שנאי 

 .הרמקולים יהיו דקורטיביים וייטמעו בתקרות של ההיכל 

 30W RMS הספק:

 3dB  ±בנקודות   400-5khz תחום הענות לתדר

 1wמטר בהספק  1במרחק של  103dB רגישות מוצא

 מעלות 90 זווית פיזור

 שנאי קו
  7.5שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקיםW,  ,15W  ,30W  

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול 

 להטיה בציר האופקי והאנכי אפשרות חיזוק עם סדור התקנה

 פנל אינדיקציות

יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי או ע"ג מסך וקולי לציון המגבר 

או הקו בהם התגלתה תקלה, וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת 

 בקרה מרכזית ו/או להפעלת מגבר חלופי.
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 מערכת בקרת מצברים ואספקת מתח בחירום  2.4.9.8

הכריזה נדרשת לעבוד גם בנפילת מערכת החשמל ולכן נדרש מערכת  2.4.9.8.1

 לבדוק את מצב המצברים וכן שהמערכת תעבוד בנפילת החשמל.

 להלן דרישות ממערכת בקרת מצברים :  2.4.9.8.2

 

 

 

 להלן דרישות למערכת אספקת זרם בחירום  2.4.9.8.3

 בדיקות הקו

 20KHzמעגלי המערכת יבדקו את הקווים והמגברים ע"י שידור אות עלקולי 

 ודגימתו במוצא תוך השוואתו לרמה מכויילת ביחידה )מוצא מגבר /  סוף קו חוזר(.

 או במדידת עכבת הקו והשוואתה לערך שמור.

 ההתרעה תתקבל גם ע"י זמזם הניתן להשתקה. התרעה 

 .19להתקנה במסד "פנל האינדיקציות יותאם  התקנה 

שילוב למע' שידור 

 מוזיקה

במידה ובמערכת הכריזה  תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאזורים נבחרים, הפועלת 

דרך וסתי עצמה השראתיים, תדע מערכת ניטור ובקרת הקווים לבצע פעולתה מבלי 

 שתיפגם יכולת הבקרה.

   

מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים  הגדרה כללית:

 לגיבוי בחירום.

 מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסויים.למצברים תהיה  בקרה

 
ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורי שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג עמדות  התרעה

 הכריזה.

 

  

 Maintenance freeהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,  הגדרה כללית:

 30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  קבול :

 דקות שידור רצופות
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 :עמדת הפעלת כריזה  2.4.9.9

הכולל כריזה לפי  עמדת הפעלת הכריזה תכלול רמקול וכן לוח הפעלה 2.4.9.9.1

 אזורים וכן יציג תקלות במערכת.

 הפנל יכלול לפחות כריזה לכל קומה בנפרד וכן כריזה לכל הבניין. 2.4.9.9.2

 לחצני הפעלה להודעות מוקלטות. 4הפנל יכלול לפחות  2.4.9.9.3

הפנל יציג תקלות ממערכת בדיקת הקווים וכן על ירידת מתח במצברים  2.4.9.9.4

 ממערכת בקרת מצברים.

 

 מערכת הודעות מוקלטות  2.4.9.10

 מערכת להודעות מוקלטות  2.4.9.10.1

 אופן עבודה:

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של 

המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה 

 לפחות A 5שעות, מינימום זרם טעינה  6בפרק זמן שלא יעלה על 

 הגדרה כללית:

בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על 

באופן  שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב  Goose-neckגבי צוואר גמיש 

 ס"מ( 10-5ככל האפשר  )

 אוהם מאוזנת עם שנאי 200-600 עכבת: 

 50Hz-12Khz תחום הענות: :

 0.2Mvמיקרו בר/ רגישות: 

 לפחות60Db V- יציאה:מתח  

 לוח ההפעלה

 בלוח ההפעלה יותקנו:

  , )לחצנים מוארים )או עם תריס זוהר( כמספר האזורים ) לכל קומה

 בתוספת לחצן לכריזה כללית

 ( 4לחצנים להקלטת קבועות .) לחצנים 

 ( לחצן רגעי להפעלת המיקרופון(Push to talk  

 ."נורית סימון "תפוס 

 חיווים על תקלות במערכת 
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 כבלים  2.4.9.11

 עמידה בתקנים: 2.4.9.12

 של משטרת ישראל/ כיבוי .  160עמידה בתקן  2.4.9.12.1

 מערכת אינטרקום 2.4.10

 כללי 2.4.10.1

 הגדרה כללית:
במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות מוקלטות שאינן ניתנות למחיקה עם נפילת 

 מתח במערכת.

 

 

 הודעות
ישירות לתוך  MP-3הודעות בפורמט  4המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד 

 .  USBהיחידה או ע"י 

 
יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת ניתן  הפעלה

 מבנה, או מלחצן ייעודי מעמדות הכריזה.

 נוסח ההודעות יימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע. נוסך

 שניות. 60 - אורך הודעה מקסימלי אורך הודעה

  
 .SAMPLES/SEC 8K - קצב דגימה

 .3dB - 100Hz-5.5KHzרוחב פס 

 בורר מצב השמעה/ הקלטה הפעלות

 עצמת שמע יציאה. - בתוך היחידה ניתן לווסת ווסט

 .600Ω  - התנגדות מעגל מקסימאלית התנגדות 

   

 כבל רמקולים
 כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית

        מ"מ לפחות, להתקנה בשטחי החוץ.  1.5בקוטר של 

 ת: כבל מיקרופון  עכב

ממ"ר כל אחד,  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת(  7x0.25בהרכב 

מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות 

 חיצוניות.
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 מרחוק. דלתותת מערכת האינטרקום לפתיחת מטר 2.4.10.1.1

בצד אחד של הדלת תותקן יחידת הכוללת מצלמה ולחצן אשר מקושר  2.4.10.1.2

 במצלמה. האשר תכלול מסף לצפייליחידה שולחנית 

יחידות שולחניות לפתיחת הדלת ממספר  4יחידת הדלת תאפשר חיבור עד  2.4.10.1.3

 משרדים.

 דלתות. 2היחידה השולחנית תאפשר פתיחה של  2.4.10.1.4

על העליות הנלוות כגון כבלים , מתג או  IPבמידה והקבלן יספק מערכת  2.4.10.1.5

 פורטים במתג, רכזות וכו' יכללו בעלות היחידות כמפורט בכתב הכמויות.

מספר לחצני הפתיחה יהיו תואמות למספר יחידות השולחניות המחוברות  2.4.10.1.6

ליחידת הדלת .דהיינו יחידת דלת עם קישור ליחדה שולחנית אחת תכלול 

   לחצנים. 4יחידות תהיה בעלת  4רת ללחצן פתיחה אחד. ויחידה המתקש

 מערכת אינטרקום אנלוגית שמע ודיבור ו/או וידאו 2.4.10.2

 סוג המערכת:

בין יחידת  (Full Duplex)המערכת תאפשר העברת שמע/דיבור דו כווני מלא 

 הדלת והמוניטור.

 המערכת תאפשר העברת אות וידאו בין יחידת הדלת ויחידות מוניטור

 Full Duplex שיטת עבודה:

 תנאי מזג אוויר
  IP65יחידה חיצונית : 

 . INDOORיחידה פנימית : תנאי 

 היחידות יחוברו בכבל ישיר מהיחידה החיצונית לפנימית חיבור היחידות

 מתח רשת:
   24 VAC 12אוVDC   

 מחיר היחידות כולל את ספק המתח

 יחידת דלת 

 CCD "1/3מצלמה צבע מובנית של  סוג של מצלמה:

  Lux 1לפחות   רגישות וידאו+:

 לפחות TVL 300  רזולוציה אופקית:

 רמקול, מיקרופון מכשירי שמע:

 יציאת מגע יבש לפתיחת הדלת יציאות

 יחידה עם לחצן אחד לחצן קריאה
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לחצנים, כך לחצן מתקשר ליחידת שולחנית אחרת, וכל היחידות  4יחידה עם 

 פותחות את הדלת.

 הקיר יחידה שולחנית / על

 מוניטור פנימי:

 ." לפחות , לחצן לפתיחת הדלת ישירות מהמוניטור5מסך צבעוני בגודל 

 דלתות לפחות . 2שלטה על 

   

 מותאם לרזולוציית  המצלמה רזולוציה של מסך:

מכשירי שמע 

 במוניטור 
 שפופרת דיבור או  מיקרופון ורמקול צלצול, דיבורית 

 הפעלה

לחיצה על לחצם הקראה יפעיל את המצלמה ויצלצל ביחידה  - יחידה החיצונית 

 השולחנית,

תציג את הוידאו מהמצלמה ולחיצה על לחצן פתיחה יפתח את   -היחידה השולחנית 

 הדלת.
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 מערכת תקשורת  2.4.11

 תשתיות מחשוב  2.4.11.1

הזוכה רשת תקשורת אחודה  הספק הזוכהבמסגרת מפרט זה תוקם ע"י  2.4.11.1.1

 לביטחון. רשת זו תשרת אך ורק את מערכות המפורטות במפרט זה.

תשרת את מערכות הביטחון כולל  הספק הזוכהמערך התקשורת שיקים  2.4.11.1.2

 טמ"ס, אינטרקום, גילוי פריצה, כריזה, שו"ב, ובקרת כניסה.

מערך התקשורת יהיה בצורת כוכב בכל שרידות מלאה על פי התוכנית  2.4.11.1.3

 או שוו"ע. HPשל  IRFורפת תוך שימוש בטכנולוגיית המצ

 תכנון מפורט 2.4.11.1.4

זוכה מכרז זה לבצע תכנון מפורט  הספק הזוכהבאחריות  2.4.11.1.4.1

המתבסס על דרישות פרק זה וכתב הכמויות של מערך 

 התקשורת הייעודי לביטחון. 

התכנון המפורט יהיה בכל ההיבטים הנדרשים להבטחת  2.4.11.1.4.2

פעילותם התקינה של עמידה בדרישות השונות במפרט זה, 

 כלל רכיבי המערכות ושילובם במערך הכולל.

 התכנון המפורט יכלול בין השאר היבטים אלה: 2.4.11.1.4.3

תכנון מרכיבי המערך השונים ופריסתם באתר בהסתמך על  .א

ראשי להציע שינויים המשפרים  הספק הזוכההתכנון. 

 ומייעלים את התכנון.

 תכנון נקודות וציוד הקצה השונים באתר. .ב
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חדרי התקשורת הראשיים, המשניים והקישורים תכנון  .ג

 ביניהם.

 תכנון כבילה, חיווט, גישור, סימונים וכו'. .ד

 אינטגרציה בין רכיבי המערכת. .ה

 ממשק בין המערכות ורכיביהן למערכות משיקות. .ו

כל שאר הציוד והעבודות הנדרשים למימוש מלא ותקין של  .ז

 המערכות.

 :POE+ 1000\100\10פורטים  24מפרט טכני למתג קצה מנוהל  2.4.11.2

 מתגים אלה יותקנו בריכוז התקשורת על פי התכנון. 2.4.11.2.1

 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000פורטים  24המתג יהיה בעל  2.4.11.2.2

PoE+ ports 

 +370W PoEתמיכה ב  2.4.11.2.3

 SFP 1000 Mbps ports ממשקים  4בעל  2.4.11.2.4

 HPE IMCיכולת ניהול באמצעות תוכנת שליטה מרכזית כדוגמת  2.4.11.2.5

 .Web Browser –ו  SNMP Managerותמיכה בממשק 

לתמיכה בהעברת ווידאו בתצורת    IGMPתמיכה בפרוטוקול  2.4.11.2.6

Multicast / Unicast. 

 . IRFיחוברו המתגים בחיבור  –במידה וריכוז יכיל יותר ממתג אחד  2.4.11.2.7

 HPE 1920 24Gבלבד כדוגמת  HP, CISCOהמתג יהיה מתוצרת  2.4.11.2.8

PoE+ (370W) 
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 שולחנות פיקוד 2.4.12

 כללי 2.4.12.1

הספק הזוכה נדרש לתכנן, לייצר ולהתקין שולחן פיקוד בגודל ובדגם  2.4.12.1.1

 כמפורט להלן ובכתב הכמויות. 

התמחור לשולחן יהיה לפי מודולים סטנדרטיים שיפורטו בפרק זה אך  2.4.12.1.2

 המודולים יוגדרו בהמשך הפרויקט באופן מדוייק  ע"י אדריכל הפרויקט.

ות למסכי השולחן יורכב ממשטח אופקי המשמש לכתיבה, זרוע 2.4.12.1.3

LED/LCD   ,מקום למחשבים,  או גב שולחן מעץ שעליו יותקנו המסכים

 שקעי חשמל ותקשורת.

גובה השולחן יהיה כזה שיאפשר למפעילים צפייה נוחה במסכים    2.4.12.1.4

ס"מ  100.0שיותקנו בשולחן, עומק השולחן בהתאם לציוד ולא מעל 

 50לפחות ורוחב בהתאם למספר מודולים שיוזמנו ומשטח העבודה יהיה 

 ס"מ.

 הספק הזוכה יבצע תכנון מפורט של השולחן והתקנות הציוד בתוכו.  2.4.12.1.5

 -תכנון השולחן, אופן הגימור, צבע, פריסת הציוד והתקנתו, שרטוטי ה 2.4.12.1.6

layout  גימור, צורת ההתקנה בתוך החדר וכל שאר הפרטים להם יש ,

הספק השלכה על ההתקנה והתפעול יועברו לאישורו המוקדם של המזמין. 

יתקן התכנון בהתאם להערות המזמין. רק עם מתן אישור המזמין  הזוכה

 לתכנון ניתן יהיה לייצר את השולחן.

העברת הכבלים בין חדר ציוד לשולחן הפיקוד תהיה באמצעות תעלות  2.4.12.1.7

 וצנרת שיותקנו ע"י המזמין.

 הדרישות הטכניות  2.4.12.2

מורכב השולחן יהיה מודולרי, בנוי לפרוק והרכבה. מיועד לציוד ש 2.4.12.2.1

 ומתוחזק מהחזית ומצדו הקדמי של שולחן.

שולחן הבקרה יהיה בצבע ,גוון וגימור  אשר ייקבע ע"י המזמין בהתאם  2.4.12.2.2

 לצבעי המוקד.

השולחן עשוי משלד מתכת ופלטות כיסוי מעץ. כל צדדיו יהיו סגורים  2.4.12.2.3

 במכסים )הכוללים פתחי אוורור( עץ הניתנים לפירוק מהיר ונוח.

בחלק התחתון של השולחן  יהיה מקום להתקנת  מתחת למשטח הכתיבה, 2.4.12.2.4

 ציוד.

הספק הזוכה יספק עם השולחן כיסא למפעיל. הכיסא יהיה מסתובב עם  2.4.12.2.5

 יכולת כיוון זווית הגב ובוכנה פנאומטית לשינוי גובה. 

בחזית כל שולחן יורכב שלט בחריטה ומילוי צבע אשר יכלול את שם  2.4.12.2.6

 , שם המזמין ושם המתכנן.הספק הזוכה

 ל שולחן פיקודמודו 2.4.12.3

מסכים בגודל  4מפעילים ול  2מודול שולחן הפיקוד יכיל מקום עבודה ל  2.4.12.3.1

 אינצ' לכל מפעיל. 22
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 ס"מ. 200אורך המודול יהיה מינימום  2.4.12.3.2

 המודולים ניתנים לחיבור אחד לשני ליצירת שולחן גדול. 2.4.12.3.3

בהזמנת השולחן המזמין יחליט על שיטת החיבור ביון המודולים, חיבור  2.4.12.3.4

 המודולים יתבצע בשלושה דרכים כדלהלן :בין 

 הצמדה של השולחנות  .א

מעלות , תוספת של יחידה המשלימה את המרווח  45חיבור ב  .ב

 בין השולחנות.

 

 

 

מעלות בין השולחנות, תוספת של יחידה  90חיבור ב  .ג

 המתאמת בין השולחנות.

ניתן לספק למודול רגליים מעץ ובלבד שיותקנו מתחת לרגליים מעמדים  2.4.12.3.5

 מגומי/פלסטיק וכו' למנוע פגיעה של רטיבות. 

 משטח העבודה 2.4.12.4

 ס"מ לפחות. 200ס"מ ואורך המשטח כ  80עומק המשטח לפחות  2.4.12.4.1

 

 

 מ"מ. 28משטח העבודה יבוצע מעץ בעובי  2.4.12.4.2

ס"מ מחומר כגון גומי או פלסטיק  5בחזית המשטח יותקן "קנט" בעומק   2.4.12.4.3

     למניעת פגיעה במשטח העבודה )פדיעה מנשקים של המפעילים(.

במשטח העבודה יהיה פס שערות למעבר הכבילה מתא האחסון למשטח  2.4.12.4.4

 העבודה.

 כדלקמן: Pop-up בכל צד של משטח העבודה יותקן פנל שולחני חבוי 2.4.12.4.5

  אלומיניום משיפנל בגימור  .א

 הפנל כולל שלושה שקעי חשמל .ב

 הפנל השולחני נפתח בלחיצה. .ג

הפנל כולל פס גומי/שערות המאפשר יציאת כבלים גם כאשר  .ד

 .הפנל סגור

 ס"מ 200
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בכל צד של משטח העבודה תותקן יחידת הטענה אל חוטית לפלאפונים  2.4.12.4.6

 כדלקמן:

 משטח ההטענה יהיה בגובה אחיד עם משטח העבודה. .ה

 בר לשקע בתוך השולחן.יחידת ההטענה תחו .ו

 גב השולחן קבלה  2.4.12.5

 גב שולחן הקבלה יהיה מעץ בגוון לפי החלטת האדריכל או המזמין. 2.4.12.5.1

 בגב השולחן יהיה מדף מזכוכית להנחת תעודות וכו'. 2.4.12.5.2

 השולחן יתוכנן כך שיותאם לנגישות . 2.4.12.5.3

 זרועות למסכים 2.4.12.6

 אינצ'. 22זרועות למסכים בגודל של עד  2.4.12.6.1

המחוברת למשטח העבודה , כך שניתן הזרועות יותקנו ע"ג מסילה  2.4.12.6.2

 שמאלה.ו להזיזם ימינה

 30ניתן לספק פתרונות אחרים ובלבד שניתן יהיה להזיז את המסכים כ  

 שמאלה ממיקום הזרוע. 30מ ימינה ו"ס

 זרועות המסכים שיותקנו ע"ג העמודים ניתנים להזזה בשלושה צירים.  2.4.12.6.3

 להלן דוגמא : 2.4.12.6.4

 

 

 

 מן :יסופקו שני סוגי זרועות כדלק 2.4.12.6.5

 מסכים )בגובה אחיד ( 2זרוע להתקנת  .א

מסכים , ההתקנה תתבצע בשתי קומות, בכל  4זרוע להתקנת  .ב

 מסכים. 2קומה 

  

  KVAתא אחסון למחשבים או  2.4.12.7

השולחן יתוכנן כך שבצידו האחורי של השולחן יותקן תא אחסון  2.4.12.7.1

 בהתאם לתכנון החדר.   KVAלמחשבים או ל 

 תאי מחשבים : 2.4.12.7.2
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ס"מ  50לשני מחשבים )גובה המחשב התא יכלול מקום  .א

 ס"מ(. 20ס"מ ורוחב  50אורך 

 המחשבים יעמדו במאונך כמפורט בשרטוט.  .ב

 להלן סכמה של תא האחסון : .ג

 

  KVAתא ל  2.4.12.7.3

צדו האחורי של השולחן יכין מקום למעבר לעלות חשמל  .א

וציוד  KVAותקשורת ותאים קטנים המותאמים ל 

 המחשבים.התקשורת הנדרש להפעלה מרחוק של 

 דלתות 2.4.12.8

בחזית העמדה יותקנו דלתות הנפתחות עם :  דלתות בחזית )קדמיות(  2.4.12.8.1

הדלתות יכללו ידיות שקועות לפתיחה )ראה תמונה( או זווית  צירים.

 בדלת המאפשרת פתיחה קלה.

ע"י פנל אחזקה  רייסגחלקו האחורי של תא האחסון : פנל/דלתות  אחוריות 2.4.12.8.2

  צירים. מתפרק או ע"י דלתות עם

 

בפנלים/ דלתות  יבוצעו פתחי  הפנל/דלתות יפתחו ע"י ידיות שקועות. 2.4.12.8.3

 ס"מ.  30ס"מ ואורך  15אוורור בחלקו התחתון, בגודל שלפחות גובה 

 תעלות ונקודות חשמל ותקשורת 2.4.12.9
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 פיזור הכבלים בשולחן יעשה ע"י תעלות אנכיות ואופקיות.  2.4.12.9.1

אשר יוכנו תעלות נפרדות להולכת כבלי החשמל וכבלי התקשורת כ 2.4.12.9.2

תעלה עליונה לתקשורת  –התעלות לא יהיו צמודות אחת לשנייה )מומלץ 

 ותעלה תחתונה לחשמל(. 

כניסת הכבלים תהיה דרך הפרופילים של השולחן )שיהיו חלולים ( או  2.4.12.9.3

דרך התקנים מיוחדים בשולחן ובלבד שיהיו אטומים וימנעו כניסה של 

 חרקים ומעופפים למיניהם לתוך השולחן. 

 יציאות כבלים יוגנו כדי למנוע פגיעה בכבלים./כל כניסות 2.4.12.9.4

קופסאות ריכוז של שקעים בפיזור אחיד לכל אורך  3בכל מודול יותקנו  2.4.12.9.5

 שקעים.  6השולחן, בכל קופסא לפחות 

ריכוזי שקעי תקשורת בפיזור אחיד לכל אורך המודל  3בכל מודול יוקנו  2.4.12.9.6

 אך לא בצמוד לשיקעי החשמל.

שקעים למחשב  2 -. וB.Tשקעים לטלפון  2בכל מודול תקשורת יהיו  2.4.12.9.7

RJ-45  . 

המספק את השולחן יספק את קופסאות הריכוז  הספק הזוכהלתשומת לב,  2.4.12.9.8

של התקשורת והחשמל וכן כל התעלות , חיבור החשמל והתקשורת 

 והעברת הכבילה בתוך הארונות יתבצעו ע"י המזמין.

ק תאורת לד בתוך תא האחסון, רמת פתיחת הדלתות תדלי  -תאורה  2.4.12.9.9

 התאורה תאפשר עבודה בתוך תא האחסון.

מגב השולחן. )לא  רהאווימאווררים יציאת  2בתוך הארון יותקנו : אוורור 2.4.12.9.10

  כלפי היושבים( לצורך פליטת החום של המכשירים המותקנים בתוכו.

המאוררים יחוברו לנקודת חשמל בארון ולכל מאוורר יהיה  .א

 והפעלה.מתג לכיבוי 

המאווררים יחוברו לתרמוסטט ורק שהחום בארון יעלה מעל  .ב

 .טמפרטורה שתקבע ע"י המזמין המאווררים יחלו לפעול

 דרישות התקנה 2.4.12.10

 המחיר עבור שולחן פיקוד בכתב הכמויות יכלול: 2.4.12.10.1

 תכנון מפורט של השולחן. 2.4.12.10.2

 הרכבה במפעל, אישור המזמין והאדריכל, פרוק, הובלה והתקנה במתקן. 2.4.12.10.3

ברצפה צפה/תקרה, סגירה חוזרת באריחים מתאימים והחזרת חיתוכים  2.4.12.10.4

 הרצפה/התקרה הצפה למצב תקין.

 קופסאות ריכוז , פנלים עיוורים, תאורה, מאווררים וכד'. 2.4.12.10.5

 התקנת תעלות לכבלי מערכות מתח נמוך וחשמל. 2.4.12.10.6

חיבור בין שולחנות סמוכים ליצירת ח' או ר' כולל סגירת המרווחים עם  2.4.12.10.7

 פנלים מתאימים.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

תר העבודות וציוד הנדרשים להשלמת השולחן והפעלתו לשביעות כל י 2.4.12.10.8

 רצונו המלאה של המזמין.

 ארונות וכבלים 2.4.13

 לתנאי פנים 19מסד '' 2.1.1.1

 .”19ארון ציוד להתקנה פנימית מסוג   2.1.1.1.1

 .U44גובה הארון  2.1.1.1.2

 דלת קדמית עשויה מזכוכית או רשת על גבי גלגלים. 2.1.1.1.3

 דפנות מתפרקות להתקנת כבלים. 2.1.1.1.4

האחורית יהיה תיבה לשמירה על תיעוד והתוכניות של בדופן הקדמית או  2.1.1.1.5

 המתקן והארון.

הארון יהיה מצויד בכל האביזרים הפנימיים הנדרשים להתקנת ציוד  2.1.1.1.6

אלקטרוני: פסי חיבור, מגשים, מדפים. כל שטח ריק בארון ייסגר ע"י פנלים 

רזרבה    30%עיוורים. גובה הארון בהתאם לכמות הציוד הנדרש בתוספת

 ת. להרחבו

אוורור: בצדי הארון ובדלת האחורית יהיו תריסי אוורור לפיזור מקסימלי  2.1.1.1.7

בארון  הספק הזוכהשל החום המתפתח בו. במידה ויידרש ע"י המזמין יוסיף 

 מאווררים לפי הצורך. 3עד  1הכוללת  19מגירת מאווררים "

, UPSבתוך ארון יותקן הציוד המרכזי של המערכת במתקן, ספקי כוח, ציוד  2.1.1.1.8

 אווררים וכל יתר חלקי המערכת.מ

בתוך הארון תותקן תאורת לד שתופעל ותאיר את הציוד בזמן שדלתות  2.1.1.1.9

 הארון פתוחות.

 הארון יכלול טמפר לחיווי על פתיחת הארון, הטמפר יחובר למערכת. 2.1.1.1.10

הזנת המתח לציוד בארון הציוד תהיה מלוחות החשמל של המתקן, במעגל  2.1.1.1.11

כת החשמל מלוח חשמל זה ועד הארון שיוקצה למטרה זו ע"י המזמין. הול

 .הספק הזוכההנה באחריות 

בצדו האחורי של המסד יותקן פס שקעים הכולל מאמת ונורית בקרה  2.1.1.1.12

שקעים  6הדולקת מזמן שיש מתח בפס השקעים. פס השקעים יכלול עד 

שקעים  2מעבר לכך יחובר פס שקעים נוסף. בתכנון כל ארון יש להשאיר 

 לטובת תחזוקה.

עם מצברים לעבודה רציפה  UPSהצורך תותקן בתוך הארון מערכת במידת  2.1.1.1.13

( אוטומטי לגיבוי Bypass, המרה כפולה עם עוקף פנימי ) Onlineבשיטת 

 שעות. 4פעולה של כל הציוד האלקטרוני ל 

כניסת כבלים: באמצעות פתחים בתחתית המסד או בתקרתו בהתאם למיקום  2.1.1.1.14

לארון. פתחים אלה יהיו מוגנים תעלות התקשורת המובילות את הכבלים 

 בגורמט ויכוסו במכסים המתאימים.
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סידור כבלים בארון: בצדי המסד בחלקו הפנימי יותקנו שתי תעלות להעברת  2.1.1.1.15

 הכבלים המחברים בין היחידות השונות.

 ארונית תקשורת  2.1.1.2

 15U / 12U" 19ארונית תקשורת להתקנה  2.1.1.2.1

 דלת זכוכית ננעלת. 2.1.1.2.2

 דפנות מתפרקות. 2.1.1.2.3

 כולל מאוורר. 2.1.1.2.4

 (. 6פס הארקה ושקעים ) 2.1.1.2.5

 כניסת כבלים מצדו התחתון והעליון. 2.1.1.2.6

 

 ארון בקרים לתנאי פנים 2.1.1.3

 ארון ציוד המיועד להתקנה בתוך מבנים וחדרים. 2.1.1.3.1

 ההתקנה תהיה על קירות ,חלק מהארונות יותקנו מעל תקרה אקוסטית. 2.1.1.3.2

 . או מפרט זהגודל הארון בהתאם לצורך עפ"י כתב הכמויות  2.1.1.3.3

 לארון יהיו מוגנים נגד חדירת מים ומכרסמים.כל כניסות הכבלים  2.1.1.3.4

בארון יותקן לוח חלוקה הכולל מפסק ראשי ומאמ"תים עבור שקעי החלוקה.   2.1.1.3.5

 הארון יאורק באופן תקני עפ"י חוקי חשמל.

הארון יהיה מצויד בכל האביזרים הפנימיים הנדרשים להתקנת ציוד  2.1.1.3.6

 אלקטרוני: פסי חיבור, מגשים, מדפים. 

, מאווררים וכל יתר UPSבתוך ארון יותקן הציוד כגון , ספקי כוח, ציוד  2.1.1.3.7

 חלקי המערכת.

בתוך הארון תותקן תאורת לד שתופעל ותאיר את הציוד בזמן שדלתות  2.1.1.3.8

 הארון פתוחות.

 הזנת המתח לציוד בארון הציוד תהיה מלוח חשמל של המזמין. 2.1.1.3.9

 הארון כולל מאוורר ותרמוסטט להפעלת המאוורר. 2.1.1.3.10

 גידי גמיש מסוכך להתקנה פנימית/חיצונית כבל רב 2.1.1.4

 מורכב מזוגות שזורים זה בזה. כל גיד בכבל עשוי ממספר מוליכים הכבל הרכב

 מ"מ 0.8לפחות  קוטר המוליכים

 PVCבנוי בתוך  מעטה

 שיטת הסיכוך
הסיכוך היינו כפול. על כל זוג שזור בנפרד ועל כל הזוגות סיכוך כללי מתחת למעטה 

 .PVC -ה

  10 - +70C-עמיד בתחום טמפרטורה   תנאי סביבה חיצוני:
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 כבלי חשמל להתקנה פנימית/חיצונית 2.1.1.5

 

  

 יקבע בשלב התכנון המפורט ויאושר ע"י המתכנן. מספר הזוגות

 N2XY 3*2.5כבל  הרכב

 V220ומיועדים להספקת מתח רשת  מתח 

 ומרחק מלוח חשמל לפחות 30%לפי חישוב צריכת המערכות פלוס תוספת של  שטח חתך

 מיועד להתקנה חיצונית התקנה חיצונית 
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 למחשב UPSיחידת גיבוי מתחים  2.1.1.6

 

  

 כללי:
 יחידת גיבוי מתחים למחשבים לארבע שעות לפחות.

 מצברי החירום יהיו נטענים מסוג יבש או אטומים ללא טיפול.

  Line Interactive שיטת עבודה:

 דקות 240 זמן גיבוי

V/A  600  ,1000 ,1500 

 (50-60Hz) כניסה תדר של אוטומטי איתור תדר: איתור

 כניסה:
115V / 230V +/- 25% all line input  ,50 or 60 Hz +/-10% (auto 

sensing) 

 Simulated sine wave at 115V / 230V +/-5% ,50 or 60 Hz +/-1Hz יציאה:

 קצר בפני הגנה

 יתר: ועומס

420 joules, Breaker or fuse for overload & short circuit protection  

UPS automatic power off if overload exceeds 110% of nominal at 60 

seconds and 130% at 3 seconds 

 

UPS output cut off immediately or input circuit breaker protection 

 סוג מצברים:
Sealed, maintenance- free lead acid 

 hours (to 90% of full capacity) 6זמן הטעינה: 

 המצב גיבוי מצבר, מצבר חלש, עומס יתר, ע"י צפצוף התרעות:
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 מפרטים טכניים כללים 2.5

 כללי 2.5.1

פרק זה מגדיר את הדרישות הטכניות הנדרשות מהציוד שיסופק ועבודות  2.5.1.1

בפרויקט זה. רשימת הדרישות המפורטת בפרק זה  הספק הזוכהשיבוצעו ע"י 

מהווה מבחינת המזמין את המינימום שהמערכת/ הציוד/ העבודה חייבים לעמוד 

 בהם כדי לאפשר הקמת מערכת בעלת רמה וביצועים הרצויים לרשות המזמינה.

הדרישות הטכניות המפורטות בפרק זה יהוו בסיס לבדיקות הקבלה בהן תיבדק  2.5.1.2

 המערכת במפרטים הטכניים. עמידת מרכיבי

כל הציוד והחומרים שיסופקו על פי מפרט טכני זה יהיה חדשים, באיכות הטובה  2.5.1.3

 ביותר ומותאמים להפעלת המערכת בתנאי האקלים והסביבה בה תותקן.

פריטים שאינם מוזכרים במפרט או מוצגים בשרטוטים, אך נדרשים ע"י  2.5.1.4

כחלק מתחולת  הספק הזוכהעל ידי  סטנדרטים ותקנים רלוונטיים יסופקו ויותקנו

 עבודתו.

כל הציוד, החומרים, אביזרי התקנות, כבלים, צנרת ושאר מרכיבי המערכת אשר  2.5.1.5

יעמדו בדרישות הרלוונטיות של מכון התקנים  הספק הזוכהיסופקו על ידי 

הישראלי, משטרת ישראל, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת בזק ומכבי 

 מחייב ב"תו תקן". אש. כל הציוד הרלוונטי

 עתידית הרחבה 2.5.2

המערכת תאפשר הרחבה עתידית בלתי מוגבלת הן ברמת הוספת אמצעים והן  2.5.2.1

 ברמת הוספת תתי מערכות אחרות.

 תוכנות ורישיונות 2.5.3

הספק הזוכה יהיה מחויב לשדרג ולעדכן  ללא תוספת תמורה כספית את כל  2.5.3.1

ך כל תקופת גרסאות התוכנה שסופקו במסגרת הפרויקט עבור המערכות למש

 האחריות ובמסגרת חוזי אחזקה עתידיים שיחתמו מולו.

 .מחירי רישיונות יהיו מגולמים במחיר התוכנות והחומרות 2.5.3.2

 עמידה בתנאי סביבה 2.5.4

 קמ"ש לפחות 100עמידה בתנאי רוח של   Outdoorציוד 

 +C °55עד   -C °10טמפרטורה במקומות החשופים לשמש ישירה: 
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 +C °50עד   -C °10טמפרטורה במקומות הנמצאים באזור מוצל:  

 95%לחות יחסית: 

 +C ° 55עד  C °0טמפרטורה:   Indoorציוד 

  95%לחות יחסית: עד 

 

 חשמל 2.5.5

למתקני המזמין תופעל באמצעות  הספק הזוכההציוד/ממערכת שתסופק ע"י  2.5.5.1

 . 50HZ 5% 230VAC 10%אספקת חשמל ראשית של: 

לצורכי המטלות מלוחות החשמל  ספק זוכהחשמל כאמור לעיל תינתן לאספקת  2.5.5.2

של הפרויקט. משם עליו להתקין באמצעות חשמלאי מוסמך מטעמו קווי אספקת 

 ז"ח לשאר מרכיבי המערכת. יש לקבל אישור המזמין לכל קו אספקה.

התקנת הזנת חשמל הנדרשת למערכת, התחברות ללוחות החשמל, אספקת  2.5.5.3

עפ"י כללים הנהוגים אצל המזמין.  הספק הזוכהנדרש יעשו ע"י אביזרים וכל ה

המזמין יגדיר כללים אלה לקראת שלב ההתקנות. העבודה תעשה ע"י חשמלאי 

 ועל חשבונו. הספק הזוכהמוסמך בלבד שיופעל לשם כך ע"י 

חייב לפעול באמצעות המתח המוגדר לעיל ו/או  הספק הזוכההציוד שיסופק ע"י  2.5.5.4

כחלק בלתי נפרד של  הספק הזוכהוח ז"ח/ז"י שיסופקו ע"י באמצעות ספקי כ

הציוד, שמתחי עבודתו הוגדרו במפרט. מחירי הספקים יהיו תמיד כלולים במחירי 

 הציוד.

 הגנות 2.5.6

הציוד והמערכות יוגנו ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות לא נכונה  2.5.6.1

 והפרעות אלקטרומגנטיות כמפורט להלן:

 בקוטבית הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.הגנה מחיבור  2.5.6.1.1

 וולט לא יגרום כל נזק לציוד. 120מתח ישר עד  2.5.6.1.2

 מילישניות. 50למשך  V 250הציוד יעמוד במתחי מעבר של  2.5.6.1.3

 הארקה 2.5.6.2

עמודי המצלמות / תקשורת, ארונות התקשורת בשטח, מסדי הציוד וחדר  2.5.6.2.1

. התנגדות חיבורי הספק הזוכההבקרה יוארקו בצורה תקנית על ידי 
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הספק . באחריות  0.1הארקה לנקודת הארקה המרכזית לא תעלה על 

לוודא כי כל המערכות אשר הותקנו על ידו מאורקות כנדרש ולפי  הזוכה

 התקן.

 אמינות ותחזוקתיות 2.5.7

 אמינות המערכת למשך כל אורך חייה חייבת להיות כדלקמן: 2.5.7.1

 MTBF- :שעות. 4,000לפחות  לכל המערכת 

MTBF -  לפריט ציוד

 בודד:

שעות, למעט פרטי ציוד  25,000לפחות 

 שונה. MTBFשהמפרט  יגדיר ל 

MTTR-  לתיקון תקלות

 בשטח:

 כמוגדר במפרט בפרק "תיקון תקלות"

אורך חיים נדרש לפעולתה התקינה של המערכת כמכלול שלם וכל אחד מרכיביה  2.5.7.2

פעולה מבצעית רציפה ללא שנים לפחות. בתקופה זו תובטח  7כפריט בודד הנו 

ירידה במפרטי ביצוע של המערכת. זאת בכפוף לביצוע התחזוקה עפ"י הוראות 

 היצרן.

הן  Plug In Units)כל חלקי המערכת יהיו ברי חליפיות מלאה כיחידות ) 2.5.7.3

 -כחלקים בודדים והן כמכלולים שלמים זאת על מנת לעמוד בדרישות ה 

MTTR. 

 כלליות תמכאניודרישות  2.5.8

יעבור תהליך גימור לעמידות בתנאי  Outdoorכל ציוד המיועד להתקנה חיצונית  2.5.8.1

 שנים לפחות.  7קורוזיה מקובלים להתקנה חשופה באקלים השורר באתר, במשך 

 חומרי החיבור יעברו טיפול כנגד חלודה. 2.5.8.2

והזיווד  Weather Proofיהיה מסוג  Outdoorכל הציוד המיועד להתקנה בחוץ  2.5.8.3

 .IP65שלו יהיה אטום לרטיבות, מים, אבק וחול ברמה שלא תהיה פחותה, מתקן 

 ברגים חיצוניים יהיו מגולוונים. 2.5.8.4

 עבודות וגימורים 2.5.9

 

עבודת הקבלן כוללת את העבודות הבאות אשר  יכללו בעלויות הציוד ולא ישולם  2.5.9.1

 בעבורם תוספת תשלום.: 
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להחזרת אתר  לך העבודהתיקוני צבע וגבס לכל הפגיעות שבוצעו במה 2.5.9.1.1

 העבודה למצבו הקודם. 

 פתיחת תקרות נפתחות )אקוסטיות, שלבים, וכו' ( וסגירתם. 2.5.9.1.2

 קידוחים,  פתיחת תעלות וסגירתם בחומר זהה לחומר האוטם אותן . 2.5.9.1.3

 מעברים שונים שהקבלן נדרש לבצע לצורך התקנת המערכת. 2.5.9.2

 שילוט וסימון 2.5.10

כל ציוד שיותקן אצל המזמין יסומן וישולט בהתאם להנחיות, הגדרות ונוהלי  2.5.10.1

 המזמין. 

כל יחידת קצה, יחידת הפעלה, יחידת תצוגה במערכת תלווה בשילוט  2.5.10.2

 פונקציונאלי בשפה העברית אשר יתאר את ייעודה ואופן הפעלתה.

 במסגרת ההתקנות יבוצע סימון מפורט של כל כבל על פי ההנחיות הבאות: 2.5.10.3

כל כבל או מוליך יסומן לחוד, בשני קצותיו, עם סימון קבוע שאינו נמחק או נשחק  2.5.10.4

לאורך זמן והמציין בעברית את התפקיד, סוג, מקום התחלה ומקום הסיום. הסימון 

 יבוצע בהדפסה, הטבעה, צריבה או שרוול מתכווץ.

 יסומנו נקודות החיבור על פני בלוקי חיבורים למיניהם. 2.5.10.5

 ברי קיר יסומנו הכבלים משני צדי המעבר.בכל מקרה של מע 2.5.10.6

 מחברים ומהדקים יסומנו על ידי שלט עם מספר חרוט. 2.5.10.7

כל הסימונים והשלטים הנדרשים יהיו זהים לאלה המופיעים ב"שרטוטי  2.5.10.8

 . של המערכת As Madeעדות" 

 חליפות 2.5.11

כל חלקי המערכת פרט לאלה החייבים לעבור עיבוד סופי, התאמה או כיוון מיוחד  2.5.11.1

יהיו ברי חליפות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כחלקים המרכיבים בשטח, 

 מכלולים.

בכל מקרה החלקים שידרשו להחלפה בדרגי תיקון שדה חייבים להיות ברי  2.5.11.2

 חליפות 

 תשתיות תקשורת פאסיביות -טכנולוגיות  2.5.12

 שקע קצה מסוכך 2.5.12.1
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או לחילופין תקן מתקדם יותר  CAT 7השקע המוצע יעמוד בדרישות  2.5.12.1.1

-ANSI/TIA/EIA 568אשר יהיה ישים בעת ביצוע הפרויקט, עפ"י 

B.2. 

מסוכך או לחילופין תצורה אחרת שתהיה  RJ-45שקע הקצה יהיה מסוג  2.5.12.1.2

 מקובלת בעת ביצוע הפרויקט, בהתאם לתקן חדש יותר שיהיה רלוונטי.

, ע.ד.א. Cima Boxהשקע יתאים להתקנה במכלולי עבודה כדוגמת  2.5.12.1.3

, ביטוצ'יני, התקנה על הטיח, התקנה תחת הטיח NISKOFFICEפלסט, 

מ"מ, התקנה באמבטיות ו/או בכל התקן אחר וגם להתקנה  55בקופסאות 

 .Open Spaceסטנדרטיות ו/או במחיצות  PVCעל תעלות 

המתאמים לשקעים יהיו מודולאריים וניתן יהיה לחבר התקני קצה נוספים  2.5.12.1.4

 וכו'. F.Oכגון 

המתאמים יהיו בעלי הטיה כלפי מטה, על מנת למנוע שבירה של המגשר  2.5.12.1.5

 שיחובר.

השקע שיותקן יהיה מתוצרת יצרן פנל הניתוב. לא יתקבל שקע שאינו  2.5.12.1.6

 עומד בדרישה המנדטורית הזו.

 מסוככים ופנל אופטי RJ-45 מחברי  4824\לוח ניתוב  2.5.12.2

מתקדם  או לחילופין תקן CAT 7לוח הניתוב המוצע יעמוד בדרישות  2.5.12.2.1

 ANSI/TIA/EIAיותר אשר יהיה ישים בעת ביצוע הפרויקט, עפ"י 

568-B.2 . 

 לוח הניתוב יהיה עשוי פלב"מ. 2.5.12.2.2

 לוח הניתוב יכלול מגעים לצורך ניתור חיבורי המגשרים. 2.5.12.2.3

 המגעים יהיו ע"ג הפנל או בתוך המחבר . 2.5.12.2.4

מערכות ניהול כבילה  2מתקין הפנלים יהיה בעל ניסיון של התקנת לפחות  2.5.12.2.5

 תרים שונים.בא

 לוח הניתוב יכלול הארקות לכל מחבר בנפרד וחיבור הארקה כללי. 2.5.12.2.6

 לוח הניתוב יכלול אמצעי עיגון, חיזוק וחיבור כבלים. 2.5.12.2.7

 .19לוח הניתוב יתאים להתקנה במסד " 2.5.12.2.8
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, או לחילופין 1Uבשורה אחת בגובה  RJ-45מחברי  24לוח הניתוב יכיל  2.5.12.2.9

הפרויקט, בהתאם לתקן חדש תצורה אחרת שתהיה מקובלת בעת ביצוע 

 יותר שיהיה רלוונטי

 לוח הניתוב יכיל מגרעות לסימון בלתי מחיק. 2.5.12.2.10

או שוו"ע מאושר. לא יתקבל  RIT ,AMPלוח הניתוב יהיה מתוצרת:  2.5.12.2.11

 פנל שאינו עומד בדרישה המנדטורית הזו.

 כתבי כמויות 2.6

 כללי 2.6.1

פרק זה כולל את כתבי הכמויות לביצוע כלל פרויקט המורכב מכתב כמויות עבור  2.6.1.1

 הפרויקט.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את הפרויקט במקביל או בשלבים ע"פ  2.6.1.2

 התקציב שיעמוד לרשותו.

יתבצע על בסיס של כמויות שבוצעו בפועל  ספק זוכהבכל מקרה התשלום ל 2.6.1.3

בהתאם לתוכניות, למפרטים, וכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפרט 

 והתמורה לעבודות תשולם על פי המדידה האמורה. 

 מחירי היחידה 2.6.2

מחירי היחידה בכתב כמויות יכללו את התכנון המפורט, יצור, אספקה, התקנה,  2.6.2.1

חריות, ערך כל העבודה, החומרים, ההוצאות, חיבור, חיווט, בדיקה, הפעלה, א

המפורטות להלן  ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ובין היתר, אף את ההוצאות

בסעיפים א עד י"ב )כולל( אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה ההתקשרות 

 שיחתם עם המזמין.

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים מוגמרים וחומרי עזר הנכללים  .א

 להם.בעבודה( והפחת ש

השימוש במכשירי מדידה, פיגומים, סולמות כלי עבודה, ציוד  .ב

 הנדסי, כלי עזר, ציוד מכני, כלי תחבורה וכד'.

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה המוגדרת במפרט כולל  .ג

עותקים מלאים  3תכנון מפורט, תיעוד טכני כנדרש במפרט הכולל 

 וכן שני מחזורי הדרכה.
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, וכלי העבודה למתקן בו תותקן הובלת העובדים, החומרים .ד

המערכת הנדרשת וממנו ובכלל זה עבודות העמסה ופריקה 

 הדרושות.

אחסנת החומרים כלי העבודה, כלים, מכונות, ציוד וכו' ושמירתם.  .ה

אחסון ושמירת פרטי ציוד וחומרים המפורקים באתר ומיועדים 

 להתקנה חוזרת.

וץ לחצרות פינוי כל הפסולת שהצטברה במהלך העבודה אל מח .ו

 המזמין.

אחריות מלאה לעבודות, חומרים וציוד הנמצאים באתר של המזמין  .ז

בתהליך של עבודה, וזאת עד למסירה הסופית של "העבודה" 

 למזמין.

מיסים )למעט מס ערך מוסף(, היטלים, הוצאות יבוא, הוצאות  .ח

ביטוח, תנאים סוציאליים, וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע 

 העבודה.

, ישירות ועקיפות כאחד, הספק הזוכהההוצאות הכלליות של  .ט

 ובכלל זה הוצאות מוקדמות ומקריות.

 הספק הזוכההוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי ההסכם בין  .י

 והמזמין יחייבו.

 תכנון המערכת ואינטגרציה מלאה בין המערכות השונות. .יא

 .הספק הזוכהרווחי  .יב

הנדרשים בכתב הכמויות בשקלים חדשים. הספק הזוכה יגיש את המחירים  2.6.2.2

המחיר יהיה ללא מס ערך מוסף. שיטת ההצמדה כפי שהוגדרה בגוף חוזה 

 ההתקשרות.

חודשים מיום מסירת  24 -ל הספק הזוכההמחירים בכתב הכמויות יכללו אחריות  2.6.2.3

 העבודה למזמין.

ל בגמר העבודה, תבוצע בדיקה כמותית )ספירה ומדידה( של ביצוע בפועל, בכ 2.6.2.4

סעיף ונושא, בהתאם לכך יותאם התשלום הסופי למעט המקרים בהם מצוין כי 

 המחיר הנו "קומפלט" לכל כמות הציוד שתידרש.

במקרה של אי התאמה בכמויות, בין המלל במפרט לבין כתב הכמויות בפרק זה,  2.6.2.5

 יקבע האמור בפרק זה.
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ת, ההפחתות המחירים כוחם יפה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים, התוספו 2.6.2.6

האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, 

במקום אחד באתר העבודות או במקומות שונים, בכמויות גדולות או בחלקים 

 קטנים.

 מדידה ומחיר לפי כמויות 2.6.3

על בסיס של  הספק הזוכההעבודות על פי חוזה ההתקשרות זה תבוצענה על ידי  2.6.3.1

במתקן למעשה בהתאם לתוכניות, למפרטים, וכתב הכמויות ו/או כמויות שבוצעו 

 בהתאם להוראות המפרט והתמורה לעבודות תשולם על פי המדידה האמורה.

 לבצע במסגרת מפרט זה: הספק הזוכהההוראות הבאות יחולו על העבודות שעל  2.6.3.2

כמויות שבוצעו למעשה יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם לשיטה  2.6.3.3

 ת במפרט זה ובכתב הכמויות. המפורט

 

 הטלת קנסות 2.7

בסעיף זה מוגדרים הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הספק בגין אי עמידה ברמת השירות  2.7.1

 המפורטת במסמכי המכרז.

ספק שלא יעמוד ברמת השירות המוגדרת ישלם פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה  2.7.2

שבסעיף זה. המזמינה תהא זכאי לנכות את המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים 

סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית 

 אחרת, לרבות חילוט הסכום מהערבות הבנקאית לביצוע.

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו  2.7.3

 ז. על פי מסמכי המכר

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו. 2.7.4

 אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמזמינה זכאית לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין  2.7.5

נציג המזמינה יעביר לספק הזוכה את השגותיו ואת תלונותיו בגין הליקוי ברמת השירות.  2.7.6

ימי עסקים, תודיע המזמינה  5מינה בתוך ככל שהליקוי לא יטופל לשביעות רצונה של המז

בכתב לנציג הספק כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים שלא תוקנו במסגרת הזמן 

 שייעדה לכך המזמינה, יקוזז מסכום החיוב על פי הטבלה המפורטת להלן . 

 דעה. ימי עבודה וזאת מיום שליחת ההו 7לספק תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך 

הופעת -ביצוע עבודות, אי-יקוזזו סכומים, עקב אי לספק הזוכהמהתשלומים המגיעים  2.7.7

עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים 

וכד'. מודגש כי פירוט הקיזוזים שלהלן הינו חלקי בלבד וכולל רק חלק מההפרות האפשריות 

 על גובה ההורדה הנדרש. תחליט המזמינה לגבי הפרות שאינן נכללות של תנאי ההסכם. 

קבלנים אחרים לביצוע עבודות שלא בוצע כנדרש  רשאית להפעיל, לפי הצורך, המזמינה 2.7.8

. 15%יורדו עלויות הקבלנים ובתוספת תקורה בסך  ומהספק הזוכה הספק הזוכה, ע"י 

 ות המפורטות להלן. ההורדות בגין התשלומים לקבלנים יהיו בנוסף להורד

קבלנים אחרים לביצוע עבודות שלא בוצעו כנדרש ע"י הזוכה,  המזמינה הככל שהפעיל

תחול על הזוכה האחריות לגבי תקינות המערכת וכל רכיב נילווה לה הרלוונטי לעבודות 

 שבוצעו.
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 מפורטים בטבלה שלהלן : פירוט הקיזוזים )מחירי הקיזוזים צמודים למדד הקובע במכרז(

 פיצוי מוסכם אירוע

אי תיקון נזק אשר נגרם למערכת מפגם בטיב 

ו/או מפגם בטיב  הספק הזוכההחומרים/ציוד שהתקין 

  .העבודה

 לכל יום החל מהיום השניש"ח 1000

לכל יממה ₪  1,500ועד  ת איחורשעכל ל₪  100  לאתר הגעת טכנאי

 )הנמוך מבין השניים(.

לאתר לתיקון התקלה  הספק הזוכהלא הגיע הטכנאי מטעם 

כמתחייב בחוזה, רשאי המזמין לבצע את התיקון על חשבונו 

 בעלות התיקון. הספק הזוכהולחייב את 

 

ביצוע עבודות אחזקה תקופתיות כנדרש בלוח 

  הזמנים

 כל שבוע פיגור לכל עבודה בנפרדלעבור ₪  1,000

פיגור של חודש ומעלה בביצוע עבודות אחזקה  בגין

 רש ע"פ לוחות הזמנים הקבועים במכרזתקופתיות כנד

תקלות  3ל  ריבוי תקלות במערכת או מתקן מעבר ריבוי תקלות במערכות

תגרור קיזוז בסך  מערכתלגבי אותו רכיב או  בחודש

עבור כל תקלה נוספת מעבר למספר ₪  2,000

 .חודשהתקלות המותרות ב

אי החלפת רכיב כנדרש על פי מצבו ו/או סיום אורך 

 חייו

 

מערך הרכיב לכל חודש פיגור בו לא  5%בסך  קנס

הוחלף הרכיב האמור בנוסף להורדות בגין אי ביצוע 

 החלפה במקרים שהוגדרו כתקלה

להוראות ניהול איחור בהגשת חשבונית בהתאם 

 ספרים

 על כל יום איחור בהגשת חשבונית₪  50

 

יחליף על חשבונו את כל הרכיבים שאורך  הספק הזוכה: החלפת רכיבים ללא תשלום נוסף 2.7.9

חייהם המתוכנן חלף ו/או רכיבים שהתבלו מעבר למקובל ומצבם ירוד מהמצוין במסמכי 

ממצבו המקורי ו/או המתוכנן,  85%-המכרז ו/או באין ציון לגבי אותו רכיב, מצבו ירוד מ

של הרשויות  המחמיר מבניהם ו/או  רכיבים שאינם עומדים בתקנים ו/או דרישות חדשות

 כדוגמת מכון התקנים, משטרה, מכבי אש וכדומה כפי שישתנו במהלך תקופת ההפעלה.
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 : תנאי סף  3פרק 

 תנאי סף מנהליים  3.1

 ההצעה מוגשת על ידי אישיות משפטית אחת. 3.1.1

 ( להלן: "חוק עסקאות גופים  1976 –מציע עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ה 3.1.2

 להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע להגיש : ציבוריים" וברשותו כל האישורים הנדרשים לפי חוק זה.

 שבנספח א'.על פי הנוסח צהיר מלא ומפורט ת 3.1.2.1

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת  3.1.2.2

או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד  1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .1אישור זה יסומן ע"י המציע כנספח א'ף. מוס

 10תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  3.1.2.3

ע"פ  1998ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  2016והוראת שעה( התשע"ו  

 .'דשבנספח הנוסח 

. 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-יע לא הורשע בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"אהמצ 3.1.3

לצורך עמידה בתנאי זה יצרף המציע תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי 

 .'גע"פ הנוסח שבנספח  1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א

המציע רשום במרשם המתנהל ע"פ דין. להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור לדוגמא: במידה ומדובר  3.1.4

יש לצרף  –בחברה, על המציע לצרף העתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר בעמותה 

יש לצרף העתק תעודת – מ"במע מורשה כעוסק רשום אישור מרשם העמותות, במידה והמציע המציע

 נכון למועד האחרון להגשת הצעות המציע  של המציע על שמו האישור יהיה תקףסק מורשה. עו

 .2אישור זה יצורף  יסומן ע"י המציע כנספח  א'

ככל שהמציע תאגיד, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה  3.1.5

  חוק.מוגשת ההצעה והחברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת 

צורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, יש לצרף נסח חברה/שותפות מרשות התאגידים, עדכני לשנה בה מוגשת ל

ההצעה, המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות, וכי החברה אינה מפרת חוק או שהיא 

יש לצרף במידה ומפורט חוב לרשם התאגידים בנסח המצורף,  בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 

 .3נסח זה יצורף ויסומן ע"י המציע כנספח א'אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים. 

המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לחתום על תצהיר  3.1.6

 .'בבנוסח שבנספח בדבר אי תיאום מכרז 

. נוסח הערבות מצורף למכרז ת המזמינה לפקוד ש"ח 18,000בסך של  על המציע לצרף ערבות בנקאית 3.1.7

 .ה'כנספח 

ציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק מו

ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי במשרד  1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח,( התשמ"א הפיקוח 

 האוצר.

הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון לקיום  

התחייבויותיו  להתקשר  עם  המזמינה  לעניין הספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא המכרז. 

ניקיון כפיים, או ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר 

שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, או שיוברר כי הצהרות שהצהיר או 

מצגים שהציג אינם נכונים, מלאים ומדויקים, הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת ההודעה על זכייה 

 מציע הזדמנות לטעון את טענותיו. תחולט בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה וזאת לאחר שניתנה ל -במכרז
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 .7.4.2021הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך  3.1.7.1

 ע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות:מציה 3.1.7.2

לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים,  -אם נקבעה הצעת המציע כזוכה במכרז .א

 לרבות ערבות הביצוע.

לאחר מתן  -כל ההצעות אם הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית  .ב

הודעת המזמינה כאמור; ואולם, אם נקבע מציע כזוכה שני, תוחזר לו הערבות רק לאחר 

שהמציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למזמינה את כל 

 המסמכים הנדרשים.

 לאחר ביטולו.  -אם החליטה המזמינה על ביטול המכרז  .ג

מעותם בסעיף י' לחוק חובת מכרזים טת אישה יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמציע שהוא עסק בשלי 3.1.8

 .בנוסח נספח ט"ו

 תנאי סף מקצועיים  3.2

 ISO 9001 - 2015המציע בעל אישור אבטחת איכות  3.2.1

 מגוף תקינה מוכר. ISO 9001 - 2015להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור אבטחת איכות 

 טו'אישור זה יצורך ויסומן על ידי המציע כנספח 

מאושר ע"י משרד הביטחון. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יציין המציע על גבי התצהיר  קבלןהמציע הינו  3.2.2

 )נספח א' ( את מספר ספק ממשרד הביטחון.

 ניסיון המציע וצוות המוצע על ידו : 3.2.3

ביצע עבודה אחת קודמת בהתקנת מערכות אבטחה בהיקף כמותי השווה להיקף  המציע 3.2.3.1

עבודות קודמות שהיקפן הכמותי של כל אחת מהן שווה למחצית  3העבודה במכרז או עד 

יש למלא את הטבלה בנספח והיא כוללת לפחות את הרכיבים הבאים ) היקף העבודה במכרז

 לכל פרויקט בנפרד( : ' ו

 .מצלמות לפחות מסוגים שונים 40 בעלת CCTVמערכת  .א

 .ערוצי וידאו לפחות 40ל  -מערכת הקלטה דיגיטלית ל .ב

 קוראים. 30 -מערכת בקרת כניסה ל .ג

 שלוחות. 10רמקולים או מערכת אינטרקום בעלת   30מערכת כריזה של  .ד

 גלאים מסוגים שונים. 30מערכת גילוי פריצה , .ה

שו"ב אשר כוללת אינטגרציה של כל מוקד ביטחון ממוחשב המצויד בחומרה ותוכנת   .ו

 תתי המערכות  המפורטות לעיל ואשר מנהלת את האירועים במערכת ברגיעה ובחרום.

 -תעודה מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה לא פחות מ שכיר, בעל מהנדסהמציע מעסיק לפחות  3.2.3.2

 . חהשנות ניסיון רצופות המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום מערכות האבט 5

שנים לפחות בפרויקטים של "מתח נמוך", בעל  5המוצע הינו בעל ניסיון של  פרויקטמנהל  3.2.3.3

 מומחיות בתחום השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה נשוא מפרט זה. 

יהיה בעל השכלה של המוצע מנהל ההתקנות  - מנהל התקנות לניהול עבודת ההקמה בשטח 3.2.3.4

 5של  בתחום המערכת נשוא מפרט זה ובעל ניסיוןמומחה חשמל/אלקטרוניקה לפחות הנדסאי 

בהתקנות בשטח. מנהל ההתקנות ימצא באופן קבוע במתקן כל זמן שמתבצעת בו שנים לפחות 

  עבודת הספק הזוכה.

להוכחת עמידתו בתנאים אלו המציע יפרט את הלקוחות להם סופקו השירותים, מהות 

קשרות, ורשימת אנשי קשר ודרכי , מועדי ההתהתקשרות, הסך הכספי של כל התקשרותה

בהתאם לנוסח ומנהל ההתקנות  מנהל הפרויקט, התקשרות עמם. פירוט הניסיון של המציע

 . למסמכי המכרז' ונספח 
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כמו כן , להוכחת כשירותו וכשירות אנשי הצוות המוצעים מטעמו לפי סעיף זה באמצעות 

אחד מהם( בצירוף העתקי תעודות קורות חיים מפורטים )כולל ציון שנות הניסיון של כל 

 המעידות על השכלתו של כל אחד מחברי הצוות המוצע.

)לא כולל מע"מ(, בכל אחת  ₪()במילים:  מיליון ₪ מיליון  1   -למציע מחזור מכירות שלא יפחת מ 3.2.4

של אספקתן, התקנתן והפעלתן המוצלחת של מערכות אבטחה משולבות  2018-2020 מהשנים

  -(Integrated Security System)באנגלית:

 .יג' יש להגיש תצהיר רואה חשבון בהתאם לנוסח נספחלהוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה 

אי זה, יצרף המציע תצהיר נטכנאים שכירים . לצורך עמידתו בת 4למציע מחלקת שירות עם לפחות  3.2.5

 למסמכי המכרז )התצהיר יכלול את שמות הטכנאים המועסקים( . פח א'סנ -מנכ"ל

שעות ביממה במשך כל ימות השבוע . להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף  24למציע מוקד שירות העובד  3.2.6

 למסמכי המכרז .א' ח פנס-המציע תצהיר מנכ"ל

כנס המציעים ייערך ביום שני,  המציע ו/או נציגו המורשה ישתתף בכנס מציעים לצורך הצגת הפרויקט. 3.2.7

על כל מציע לוודא, ירושלים.   97רכז כלל, רחוב יפו במ 13:00 – 11:00בין השעות  21.12.2020

השתתפות בכנס הינה תנאי סף לשם התמודדות  יודגש, , כי שמו ירשם בפרוטוקול הסיור.בעת הסיור

 במכרז. אי השתתפות בכנס תמנע השתתפות במכרז.
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 ומסמכים נדרשים הגשת ההצעה אופן :4פרק 

 

 מענה טכני ההגשת חוברת אופן   4.1

שתסומן ע"י המציע כנספח להוכחת עמידתו בדרישות הטכניות של המכרז יצרף המציע חוברת מענה טכני  4.1.1

 ( שתכלול : DOKבקובץ קשיח וכן בקובץ דיגיטלי ) 'טז'

מפרטים טכניים מדויקים, אופן ההפעלה והאינטגרציה בין המערכות ותרשימי חד קו של  4.1.1.1

 כל דף.המערכות. הכולל חתימת החברה המציעה על גבי 

לא יתקבלו מסמכי מפרטים שאינם מקוריים של יצרני הציוד. כמו כן לא יתקבלו מסמכים 

 מצולמים או גזורים וכד'.

טבלת כתב הכמויות ללא תמחור בתוספת עמודות "יצרן" ו"דגם" עבור כל  –ענות יטבלת ה 4.1.1.2

  .פריט ופריט. יש לציין את היצרן ופרט הדגם המדויק. בהתאם לקובץ האקסל המצ"ב

 ברושור )דף יצרן( לכל מערכת ופריטי המערכת הכולל הגדרות ואופן הפעולה. 4.1.1.3

 

 

על אף האמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לאפשר למציע אשר לא צירף אישור מהאישורים המפורטים 

"צירוף מאוחר"(. צירוף  –לעיל, להשלים את הגשת המסמכים במועד המאוחר למועד פתיחת המעטפות )להלן 

 ת בתום לב של המציע. מאוחר כאמור לעיל, יתאפשר רק מקום שהוברר, כי המסמכים לא צורפו בשל טעו

 ההצעה תימסר במעטפה סגורה, עליה יירשם : שם המכרז, מספר המכרז , כתובת המזמינה בלבד. 

 המעטפה הסגורה תכלול שתי מעטפות פנימיות :

 

  המענה הגשת  4.2

 

הצעת המחיר הכוללת את כל שאר המסמכים  מלבדתכיל את כל מסמכי ההצעה הנדרשים  מעטפה אחת 4.2.1

הגשתם כאמור במכרז זה, לרבות המסמכים שיש בהם כדי להוכיח את עמידתו בתנאי שהמציע מחויב ב

 הסף. 

 "מעטפת איכות" , שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון להתקשרות.   -יש לרשום על המעטפה 

מסמכי האיכות יוגשו כאשר הם כרוכים ומחולקים לפרקים, כאשר יקדים לכל פרק עמוד עם שם הפרק, לפי 

 הסדר המפורט להלן : 

של נקודות ברכיב האיכות  2להפחית עד יובהר ,כי הנהלת בתי המשפט  שומרת לעצמה את הזכות 

 הצעה אשר לא תוגש במתכונת כנדרש לעיל.

 הערות הנדרשים הערותהמסמכים  שם החוצץ  מס"ד 

 עמוד ראשון:   1

  פרטי המציע

 חי"נספח   פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו

 חוצץ ראשון:  2

 מסמכי המכרז 

מסמכי המכרז חתומים, לרבות ההסכם )נספח י"א למסמכי 

 המכרז( ונספחיו  

 

  שאלות הבהרה 3

 חוצץ שני:  4

 תנאי סף מנהליים

 נספח א מנכ"ל נוסח תצהיר

 1נספח א' ניהול ספרים  אישור 5

 2נספח א' אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין  6

 3נספח א' נסח התאגיד  7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 'בנספח  תצהיר בדבר אי תאום מכרז 8

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים  9

 ושכר מינימום

 'גנספח 

 'דנספח  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלותתצהיר   10

 'הנספח  מכרז כתב ערבות 11

 יב'נספח  שהיתצהיר בדבר עסק בשליטת א 14

 'זנספח  חלקים חסויים בהצעה 16

 חוצץ שלישי:  17

 תנאי סף מקצועיים 

 'טונספח  . ISO 9001 - 2015אישור אבטחת איכות 

קו"ח מפורטים ותעודות המעידות על השכלתם של המהנדס  18

 , מנהל הפרויקט, מנהל ההתקנות המוצעים

 ונספח חלק מ

 יג'נספח  אישור רו"ח על מחזור כספי 19

 זנספח  פירוט ניסיון המציע, והצוות המוצע 20

  חוברת מענה טכני  21

    

 

( חתומה בחתימות מלאות ומחייבות במקור אם 'חתכיל את הצעת המחיר של המציע  )נספח  מעטפה שניה 4.2.2

יחתום רק מי שהוסמך לכך כדין, בתוספת חותמת התאגיד. על גבי  -המציע הוא חברה או שותפות רשומה 

 רה.מעטפה זו תצורף להצעה כשהיא סגו מעטפה זו יירשם " מעטפת ההצעה הכספית " בלבד
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 :  הקריטריונים לבחירת הספק5פרק 

 ההצעות תבחנה בארבעה  שלבים:

 בדיקת עמידה בתנאי הסף:  -שלב א'   5.1

בשלב זה תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( מציע שעבר את 

 שלב א' ימשיך לשלב ב'. 

 :  50%בחינת האיכות =   -שלב ב'  5.2

 

 הבאים: הקריטריוניםבשלב זה תיבחן הצעת המציע בהתאם להצעתו , ע"פ 

 איכות -אמת מידה  מס'
ניקוד 

 מרבי

1. 

 ניסיון המציע בביצוע עבודות

 התקנה ואינטגרציה

 בפרויקטים העומדים בדרישות

 מספר הפרויקטיםל מעברהסף התנאי 

 שנדרשו לצורך עמידה בתנאי הסף .

 

פרויקטים העומדים בתנאי  1ציג אשר ימציע 

מעבר למספר הפרויקטים שנדרשו לצורך  הסף

 נקודות. 4 -יזכה ב  עמידה בתנאי הסף

15 

פרויקטים העומדים בתנאי  2מציע אשר יציג 

הסף מעבר למספר הפרויקטים שנדרשו לצורך 

 נקודות. 8 -עמידה בתנאי הסף יזכה ב 

פרויקטים העומדים בתנאי  3מציע אשר יציג 

הסף מעבר למספר הפרויקטים שנדרשו לצורך 

 נקודות. 12 -עמידה בתנאי הסף יזכה ב 

פרויקטים ומעלה העומדים  4מציע אשר יציג 

בתנאי הסף מעבר למספר הפרויקטים שנדרשו 

 נקודות 15 -לצורך עמידה בתנאי הסף יזכה ב 

2. 

פרויקטים נוספים מעבר לפרויקטים 

שהוגשו בתנאי הסף ובסעיף הראשון 

ובלבד שעלות המערכת  של סעיף זה

  .פרויקטים 3עד מיליון ש"ח.  1מעל 

)בכל פרויקט יבחנו כל הסעיפים 

טמ"ס, בקרת כניסה,  –המפורטים 

 פריצה וכריזה(.

הפרויקטים בעלי הניקוד  3יבחרו 

 הגבוה.

 50 -25בין  :מערכת טמ"ספרויקט של 

לכל  נקודות 1 יזכה את המציע ב–מצלמות 

 2 –מצלמות  50מעל פרויקט שיוצג, פרויקט 

לכל פרויקט שיוצג.) )סה"כ ציון מירבי נקודות 

 נקודות( 6=

18 

 מערכת בקרת כניסה :פרויקט של 

 1 –יזכה את המציע בקוראים  25-50בין 

יזכה את קוראים  50מעל , פרויקט נקודות

לכל פרויקט שיוצג. )סה"כ  נקודות  2 –ב המציע

 נקודות( 6ציון מירבי =

 

 מערכת פריצה :פרויקט של 

יזכה את המציע גלאים )אזורים(  50-100בין 

גלאים  100מעל פרויקט נקודות.  0.5 –ב

נקודות )סה"כ  1 – יזכה את המציע ב )אזורים(

 נק'( 1.5

 נקודות( 3)סה"כ ציון מירבי =

 מערכת כריזה:פרויקט של 

 0.5 –יזכה את המציע ברמקולים  10-20בין 

יזכה את רמקולים  20מעל , פרויקט נקודות

 נקודות(.  1.5נקודות )סה"כ  1 –המציע ב 

 נקודות( 3)סה"כ ציון מירבי =

3. 
מערכות ביטחון  –בתחום  וותקשנות 

 אינטגרטיביות כמתואר במפרט הטכני

 נקודות . 1שנים  5-10. 1

 נקודות  2שנים  10-15. 2

3  
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 איכות -אמת מידה  מס'
ניקוד 

 מרבי

3 

 

 נקודות 3שנים  15.  מעל 

5. 

ניסיון בתחזוקת מערכות  ביטחון, 

 הצגת פרויקטי תחזוקה עבור שנה. 

 

ניתן להגיש פרויקטים שונים שבוצעו ב 

. )לא יתקבל בלבד 2018-2019שנים 

 אותו פרויקט פעמיים(

 מציע אשר יציג פרויקטים של תחזוקה מערכות

₪  100,000אצל לקוח בעלות של לפחות 

 לשנה.

 נקודה . 1.5כל פרויקט יזכה את הקבלן ב 

 פרויקטים 6ניתן להגיש עד 

 

 

9 

6. 

מספר אנשי תחזוקה/שירות שכירים 

 שיש לחברה

המציע יצהיר על מספר אנשי התחזקה /שירות 

 שיש לחברה

 נק' 3עובדי שירות ותחזוקה :  20מעל 

 תונק' נוספ 2ותחזוקה : אנשי שירות  30מעל 

5 

 50 סה"כ ניקוד איכות 

 

 :  50%בחינת המחיר =  -שלב ג'  5.3

 1. )נספח ט'( בשלב זה ייבחנו המחירים שהוצעו ע"י המציעים בטופס הצעת המחיר

במחיר  מטהה בטבל "אומדן להשוואת הצעות" "נת בעמודה הכמות המצוילשם שקלול כל הצעה תוכפל 

של . סכום המכפלות כפי שהוגש ע"י המציע על גבי טופס הצעת המחיר )נספח ט'( המוצע לאותו רכיב

 "(.עלות להשוואה המוצעת)להלן: "המוצע המחיר עלות להשוואה של ההצעה יהווה סה"כ רכיבי ההצעה 

 50%תקבל ציון הנמוך ביותר  הצעה, אשר ה"עלות להשוואה המוצעת" שלה, תהיה הנמוכה ביותרה

 לן " עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות".ועלות תיקרא לה

 שאר ההצעות יקבלו ציון לפי הנוסחה הבאה :

50* 

"עלות הבסיס להשוואה בין 

 =P הצעות"

 עלות ההצעה הנבדקת

 

 יובהר כי הצעת המחיר של המציע תכלול את כל העלויות הישירות והעקיפות בגין מתן השירותים. 

 נוספות מעבר לכך.הוצאות או לא ישולמו כל תשלומים, 

 

 ניקוד סופי:   - 'שלב ד 5.4

בשלב זה ייעשה שקלול בין ציון האיכות שניתן בשלב ב' לבין ציון הצעת המחיר שניתן בשלב ג' בהתאם 

למשקלות כל מרכיב. הסכום שיתקבל מסיכום הציונים יהווה את ציון ההצעה המשוקללת. ההצעה בעלת 

אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי ותר תדורג במקום הראשון וכן הלאה . הציון המשוקלל הגבוה בי

הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק 

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם 

במקרה ותהיינה שתי הצעות אשר קיבלו  .י, בנוסח נספח 1992–כרזים, התשנ"בב לחוק חובת המ2לסעיף 

 best מתוקנת,ת מחיר אפשרות להגיש הצע תינתן למציעיםציון משוקלל זהה ואין עסק בשליטת אישה, 

& final , עד  או בדואר אלקטרוני אשר על פיה תדורג ההצעה. הגשת ההצעה תיעשה במעטפה חתומה

המשרד. כל אחד מהעמודים ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.  למועד שיקבע ע"י

לאחר הגשת ההצעות המתוקנות תיערך הערכה מחודשת לגבי הציון המשוקלל לכל אחד מהמציעים 

                                                 
 בטופס הצעת המחיר יש לנקוב במחירים הנמוכים מתעריפי הגג הנקובים בטופס ההצעה. –לתשומת ליבם של המציעים  1
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שהתבקש להגיש הצעה מתוקנת. מציע שיזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז, בכפוף לאישור 

 יםעל ידי ועדת מכרז

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

הזוכה עם קבלת ההודעה על  מהספקמסמכים ואישורים שיידרשו  :6פרק 

 הזכייה במכרז

ימי עבודה, מחויב הספק הזוכה  5 בר זכייתו במכרז ולא יאוחר מחלוףעם היוודע למציע )להלן: "הספק הזוכה"( ד

במכרז זה לצרף המסמכים ו/או האישורים הבאים. מציע שלא ימציא המסמכים האמורים, בחלוף מניין ימים אלו 

 תהיה רשאית המזמינה לפנות למציע שדורג במקום השני. 

 ערבות ביצוע  6.1

כן, להבטחת ש"ח לפקודת המזמינה, צמודה למדד המחירים לצר 36,000 ערבות ביצוע בסך של  6.1.1

ביצוע הצעתו וכל התחייבויותיו בהסכם ההתקשרות ובגין מכרז זה. הערבות תהא ערבות בנקאית 

או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי 

הערבות . הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ניתנת לביטול. 1981 –הביטוח, התשמ"א 

ימים נוספים לאחר מכן. הערבות  60תעמוד בתוקף למשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ולמשך 

 למסמכי המכרז. 'דיתוגש בנוסח שבנספח 

 חוזה  6.2

. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ' טחתימה על חוזה כדוגמת החוזה המצורפת למכרז זה ומסומנת כנספח 

 הלשכה המשפטית של המזמינה.תכריע בעניין החוזה והוראות המכרז, 

 

 :  פורטל הספקים הממשלתילהצטרפות  6.3

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור 

ויתר הוראות  7.7.1.1עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ מס' 

התכ"מ הרלוונטיות, והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, 

לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בעלות הכרוכה 

הוראת  עבור הנפקת כרטיס חכם(.₪  300 -בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי )סך ממוצע של כ

 )נספחים כ"ב, כ"ג ( –התכ"מ ונוסח חוזה השימוש בפורטל הספקים מצורפים למסמכי המכרז 

 הרישום מתבצע מול משרד האוצר,  במוקד הרישום לפורטל הספקים.

יש להעביר למוקד הרישום את המסמכים הנדרשים : טופס רישום מלא, חוזה רישום לפורטל הספקים 

לפורטל הספקים מבוצעת בהזדהות ע"י כרטיס חכם בעל חתימה מאושרת, הכניסה  -חתום, וכרטיס חכם 

 אותו יש לרכוש מאחד הגופים המאשרים שהותרו על ידי משרד המשפטים.

לפרטים נוספים ניתן לקבל באתר החשב הכללי : 

https://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx 

 sapakim@inbal.co.ilא"ל  /בדו 9778799-03או לפנות למוקד הרישום בטלפון 
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 בגין השירות התמורה: 7פרק 

ביצוע העבודה ייעשה אך ורק על פי האמור במכרז זה ובהסכם ההתקשרות. חריגה שאינה מלווה באישור  7.1

 מורשי החתימה במשרד לא תאושר. 

 לכל פרויקט בנפרד ועל פי אבני הדרך בהתאם לתעריפי ההצעה הזוכה וביצוע בפועל,יגיש חשבונית  הספק 7.2

 המפורטים להלן: 

% בהתאם  אחוז התשלום תיאור השלב מס

 לביצוע 

 כל הפרויקט  PDR 5% גמר סקר מצב קיים +  1

 כל הפרויקט  CDR 15%  -אישור  2

 כל הפרויקט  40% סיום תשתיות והתקנת הציוד  3

 כל הפרויקט  30% הפעלת כל המערכת  4

 כל הפרויקט 10% בדיקות קבלהגמר  5

  100% סה"כ  

 

חשבונית בגין תחזוקה שנתית לאחר תום תקופת האחריות תוגש אחת לרבעון, בסוף הרבעון בגין הרבעון  7.3

 שחלף.

 .פורטל הספקים הממשלתיהחשבונית תוגש באמצעות  7.4

 החשבונית המפורטת תיבדק על ידי היחידה המקצועית מטעם הנהלת בתי המשפט.  7.5

שיאושרו החשבוניות ע"י הגורמים הרלוונטיים, כאמור, יועברו החשבוניות לתשלום ליחידת הרכש  לאחר 7.6

 המרכזית של המזמינה.

 מעת לעת. ותהמשתנ 1.4.0.3 -ו 1.4.0.2 ןת החשב הכללי שמספרותשלום החשבוניות ייעשה עפ"י הורא 7.7

 הצמדת תעריפי המכרז: 7.8

 חודשים  מהמועד האחרון להגשת הצעות. 18אחר בהתאם להוראות החשכ"ל חוזה התקשרות  יוצמד ל

למדד המחירים לצרכן, אחת לשלושה  100%חודשים ההצמדה בסעיף זה תהיה בגובה של   18לאחר 

 חודשים.

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או כל  –"מדד" 

 גוף אחר שיבוא במקומה.

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 18הידוע לאחר   המדד – "מדד בסיס" 

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון. - "מדד חדש" 

 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס. -"השינוי במדד"

החודשים הראשונים לאחר המועד האחרון להגשת  18 -על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר ב

חירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת בתנאי  שמדד המחירים לצרכן הצעות, לא תהיה הצמדה על המ

 .4%לא יעלה בתקופה זו על 

 החודשים הראשונים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות יחול שינוי במדד המחירים  18אם במהלך 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור  4%לצרכן ושיעורו עלה על 

 , לבין המדד הקובע4%ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 

 במועד )י(, הגשת החשבון )ות(.
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 , ניגודי עניינים ויחסי הצדדיםשמירת סודיות :8פרק 

 הספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה. 8.1

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה בכתב מהמזמינה.  8.2

  -הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  8.3

ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(,  1981

 .1986  -התשמ"ו 

 הספק יחזיר למזמינה כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך. 8.4

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין  8.5

ניגוד עניינים כאמור, עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למזמינה. בכל מקרה של קיום 

מתחייב הספק להודיע מראש למזמינה על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. הספק יחתים את עובדיו 

וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זו. במקרים בהם תסבור המזמינה 

עול כמתחייב מן העניין בהתאם לשיקול כי קיים חשש לניגוד עניינים כאמור, תהא המזמינה רשאית לפ

 דעתה.

לרבות איתור עובדים  –השירותים יינתנו במסגרת ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית"  8.6

ו/או קבלני משנה, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל 

 וריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הספק.תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיט

הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים  8.7

ומועסקים במסגרת הארגונית של הספק ולא של המזמינה. הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים 

יקין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו על ידיו לפי דיני העבודה והנז

ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור תחויב המזמינה כדין, לשאת חבות, 

 או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה על כך הספק באופן מלא.

א כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, ל 8.8

משירותים אלה, כפעולות שלמזמינה  יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים הניתנים 

 לפי בקשת המזמינה, תחת פיקוחו, הכל לפי העניין.

ועניין. הספק  בכל הקשור למערכת היחסים בין המזמינה לבין הספק, יחשב הספק, כספק עצמאי לכל דבר 8.9

 מעביד בינו ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לבין המזמינה.-מודע לכך שלא מתקיימים יחסי עובד

הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל  8.10

 זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה כולן או חלקן  הספק 8.11

 ללא הסכמה בכתב המזמינה.

אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב  8.12

י חוזה כלשהם בין המזמינה לבין ספק ומראש של  המזמינה. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחס

 אחר, והספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המזמינה לביצוע השירותים.
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 נזיקין, שיפוי ופיצוי: 9פרק 

 אחריות משפטית 9.1

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד ויישא בכל פיצוי כספי ו/או סעד אחר שייתבעו  9.1.1

שמקורם במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של העובדים מטעמו, לרבות קבלני משנה או שיידרשו מהמשרד, 

 מטעמו במסגרת העסקתם לפי מכרז זה או כוחו.

הספק פוטר בזאת את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו  9.1.2

כל סכום שתחויב ובגין כל הוצאה  מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין הספק הזוכהבפרויקט. 

שתיגרם לה עקב תביעה כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול על 

אחראים  הספק הזוכהכלפי המדינה אף אם יחליט ביהמ"ש המוסמך במקרה מסוים כי המדינה ו הספק הזוכה

, יפצה או ישפה את המדינה במלואו של כל סכום במשותף כלפי ניזוק או נפגע מסוימים, והספק ישיב

 שתשלם כאמור.

הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו  9.1.3

 כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

מחדליו או הפועלים עימו ו/או  הספק מתחייב לשאת בכל נזקי גוף ו/ או רכוש שיגרם למאן דהוא עקב 9.1.4

 מטעמו והוא מוותר בזאת על תביעה נגד המשרד בגין נזק או אבדן לרכוש ו/או לגוף כאמור.
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ביטוח: 10פרק 

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע עבור מדינת 

: ביטוח חבות מעבידים, לדוגמה: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )ביחד)להלן המשפט בתי הנהלתישראל ו

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב 

 או, נאמנות חביטו, בהעברה סחורה ביטוח, רכוש ביטוח"ה, צמ ביטוחאחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, 

(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. העניין לפי, אחר ביטוח כל

הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם  דיי ליועסקו עוככל 

לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם 

 ולאחריותם הישירה.

עט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה(, הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למ

 . ביטוח סוג באותו כמקובל המזמיןהרחבת שיפוי כלפי ל בכפוף, נוסף כמבוטח יתווסף המזמין

כלל המזמין וכן יהספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, י

 פים. כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוס

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב 

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.  ועובדיו המזמיןכלפי 

 דרישה.לפי ו לעת מעתאת הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,  לעצמו שומר המזמין

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
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 למכרז : נספחים11פרק 

 נספח א נוסח תצהיר

 1נספח א'  ניהול ספרים אישור

 2נספח א'  אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין

 3נספח א' נסח התאגיד 

 נספח ב' תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 נספח ג' תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

 נספח ד' תצהיר  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

 נספח ה'  נוסח כתב ערבות

 נספח ו'  וניסיון הצוות המוצע על ידו תצהיר אודות פרופיל המציע וניסיונו

 נספח ז חלקים חסויים בהצעה

 נספח ח' טופס הצעת המחיר

 נספח ט' דוגמת חוזה

 נספח י' פרטי המציע

 נספח י"א הוראת תכ"מ –פורטל ספקים 

 נספח י"ב הנחיות הצטרפות –פורטל  ספקים 

 נספח י"ג אישור רו"ח על מחזור כספי

 נספח י"ד ביצוע נוסח כתב ערבות

 נספח ט"ו ISOאישור 

 נספח ט"ז חוברת מענה טכני

 נספח י"ח פרטי המציע
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  נוסח תצהיר: 'אנספח 

 

אני החתום מטה ____________ נושא ת.ז. שמספרה ___________ המוסמך להתחייב בשם המציעה, לאחר 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 ומתחייב בזה כדלקמן:

 

למציעה אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חובות  .א

בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים  1976-מס(, התשל"ו

; )מצ"ב האישור( האישור בתוקף עד ליום 1987-התשמ"ח שבונות()אישורים(, ציבוריים  )אכיפת ניהול ח

 .__________ 

 המציעה מדווחת למע"מ כדין. .ב

המציעה עומדת בדרישות כל דין, לרבות לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיה בכל מועד בו  .ג

הוראות כל דין רלבנטית לצורך ביצוע מתבצעים התשלומים לעובדים, ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות 

  .העבודה לפי המכרז לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים

למציעה ולכל מי שיופעל על ידה במסגרת הצעתה או מטעמה ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים על  .ד

הקשר העניין ומהות פי כל דין )לרבות: אישורים בדבר רישוי עסקים, אישורי העסקת עובדים כדין כנדרש לפי 

 המופעל(.

כנגד המציעה לא מתנהלים הליכים משפטיים בין פליליים בין אזרחיים שיש להם זיקה לשירותים אותם היא  .ה

מעניקה או שהיא תעניק או שיכולה להיות להם השלכה על אלו אותם היא מציעה לרבות הליכים היכולים 

 ה.להשליך על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עפ"י הצעת

 ]לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמציתם והשלב הדיוני בו הם עומדים [.

 . המזמינההמציעה מתחייבת למסור כל מסמך המאמת את האמור בתצהיר זה, לפי דרישת  .ו

 .כרזלמ' יגבנספח  כמפורטאבטחת מידע, הגנת סייבר והגנת פרטיות  בהוראותמתחייבת לעמוד  המציעה .ז

    

אני מסכים שיימסר להנהלת בתי המשפט כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור בחוק המרשם הפלילי  .ח

מפורטים להלן המנהלים: אודות המציעה ומנהליה שפרטיהם  1981-ותקנת השבים, התשמא

_________________________________________________________________ 

 הביטחון: ___________________.מספר ספק משרד  .ט

 להלן שמותיהם:טכנאים שכירים .  4למציע מחלקת שירות עם לפחות  .י

1. _______________________         2   ._____________________     

3   ._______________________          4  ._____________________                               

 

 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע .  24למציע מוקד שירות העובד  .יא

 

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. .יב

   

 תאריך  שם +חתימה

 אישור

אני החתום מטה עו"ד _____________ מאשר כי ביום ___________התייצב בפני מר 

בשם המציעה והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ________________ ת.ז.____________ המוסמך להתחייב 

ת.ז. מספר _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי
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 תאריך  עו"ד, שם וחתימה         

 

   

 : אישור ניהול ספרים1נספח א

 יצורף על ידי המציע
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין: 2נספח א

 יצורף על ידי המציע

 : נסח התאגיד3נספח א

 יצורף על ידי המציע
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז :'בנספח 

 

 

 אני הח"מ____________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד____________________ 

 )שם התאגיד(           

 :מצהיר בזאת כי 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת בכוונתי להשתמש,  .3

 קשר עימו(:

 פרטי יצירת קשר  תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה  שם התאגיד

     

     

     

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .4

 לעיל(.  3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

מציע הצעות במכרז זה או  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5

 לעיל(.  3תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 עתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

 ה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות התאגיד, מציע ההצע

 של תיאומי מכרזים 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 
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חתימת   שם המצהיר  התאגידחותמת   שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ____________ , מ"ר __________ , מרח' ____________ , מאשר בזאת כי ביום 

_________ הופיע בפני _________ , שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי 

, אישר בפני את נכונות עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא  צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן

 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 

 

     

  שם מלא וחותמת   
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 : תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום'גספח נ

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים

 

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

 ר זה בשם המציע. __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהי

 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי חוק עובדים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 הינו תאגיד הרשום בישראל.המציע 

 

 במשבצת המתאימה Xסמן 

  מועד ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת להגשה

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 י ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימת

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                שם     תאריך    

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 עיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דל

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                 מספר רישיון    תאריך  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ
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 : תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות'דספח נ

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

_ עבור עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ___________________

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה: Xסמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 אותן.        

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 

x במשבצת המתאימה: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 עובדים או יותר. 100סיק המציע מע 

 :במשבצת המתאימה X עובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק 

 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

התשנ"ח  זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

 

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  

, הוא פנה כאמור 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה ואם קיבל הנחיות 

 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

       

 _____________________ 

 חתימה          

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  __________________   ____________________   ____________________ 

 חתימה      חותמת ומספר רישיון              תאריך      
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 מכרז : נוסח כתב ערבות'הנספח 

 

 

 הבנק/חברת הביטוח ________________שם 

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות הנהלת בתי המשפט

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 ______________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )במילים _________________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר עם 

 מכרז שדרוג מערכות בטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  15ם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשל

במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 ביטוחשם הבנק/חב' ה                                                                                                             

 

     ___________________________________    

__________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      מס' הבנק ומס' הסניף                                      

 

       ________________               ________________      

___________________________ 

חתימת וחותמת         תאריך                                     שם מלא                

 מורשה החתימה
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 2וניסיון הצוות המוצע על ידו תצהיר אודות פרופיל המציע וניסיונו : 'ונספח 

 

בחברת ]______________[, וכמורשה חתימה -אני, ]________________[, בתוקף תפקידי כ

בהתקנת מערכות אבטחה  ]_________________[ )"החברה"( , מאשר בזאת כי החברה הינה גוף  שעיסוקו

עבודות קודמות שהיקפן הכמותי של כל אחת מהן שווה למחצית  3בהיקף כמותי השווה להיקף העבודה במכרז או עד 

כרז זה כתנאי סף. כמו כן, ברשות החברה וכי היא מקיימת את דרישות, הניסיון הקבועות במ היקף העבודה במכרז

 צוות של _________

 

 :פרטים אודות מנהל הפרויקט המוצע מטעם החברה .1

 שם:____________________ ת"ז:______________________ 1.1

 (1מצ"ב קורות חיים ואישורי השכלה כנספח ה')פרטי השכלה :  1.2

 מיום מוסד אקדמי תחום ההשכלה סוג התואר

    תואר ראשון

    תואר שני

    קורסים רלוונטיים

 

 סה"כ ________עד שנה _________מספר שנות הניסיון : משנה _______  1.3

 פירוט הניסיון שבוצעו ע"י מנהל הפרויקט:  1.4

)לרבות תאור הפרויקט  תקופת הפרויקט  שם הארגון

סוגי מערכות שהותקנו, 

היקפן, תפקיד איש הצוות 

 (בפרויקט

היקף כספי של 

הפרויקט בש"ח 

לא כולל כולל מע"מ )

עלות תחזוקת מערכות 

הפרויקט לאחר תום 

 תקופת האחריות 

שם איש הקשר מטעם 

 הארגון ופרטי התקשרות 

שם 

 ומשפחה

 טלפון סלולרי

  

____/____/____ 

 

 

 

   

  

____/____/____ 

 

 

 

   

 

 :המוצע מטעם החברה התקנותפרטים אודות מנהל ה .2

 שם:____________________ ת"ז:______________________ 2.1

 סה"כ ________ עד שנה __________מספר שנות הניסיון : משנה _______ 2.2

 (1מצ"ב קורות חיים ואישורי השכלה כנספח ה')פרטי השכלה :  2.3

 מיום מוסד אקדמי תחום ההשכלה סוג התואר

    תואר הנדסאי 

    תואר ראשון

    תואר שני

    קורסים רלוונטיים

                                                 
עמידה בתנאי סף ובמרכיבי האיכות המתייחסים לתשומת לב המציעים : נתונים שיפורטו בטבלה זו ישמשו לבחינת  2

 (ניתן להוסיף טבלאות נוספות בפורמט זהה במידת הצורךלוותק, ניסיון המציע ולחוו"ד לקוחות. )
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 : המהנדס הראשיפירוט הניסיון שבוצעו ע"י  2.4

)לרבות תאור הפרויקט  תקופת הפרויקט  שם הארגון

סוגי מערכות שהותקנו, 

היקפן, תפקיד איש הצוות 

 (בפרויקט

היקף כספי של 

הפרויקט בש"ח 

לא כולל כולל מע"מ )

עלות תחזוקת מערכות 

הפרויקט לאחר תום 

 תקופת האחריות 

שם איש הקשר מטעם 

 הארגון ופרטי התקשרות 

שם 

 ומשפחה

 טלפון סלולרי

  

____/____/____ 

 

 

 

   

  

____/____/____ 

 

 

 

   

 

 :מטעם החברה המהנדסים המועסקיםפרטים אודות  .3

שנת קבלת  מוסד אקדמי תחום ההשכלה  סוג התואר מס' ת.ז שם

 התואר

      

      

      

 

)ניתן להוסיף דף נוסף  המועסקים ע"י החברה במסגרת מח' השירות של המציעטכנאים שכירים פרטים אודות  .4

 : לעמידה בדרישות האיכות (

מס' שנות העסקה  מוסד אקדמי תחום ההשכלה מס' ת.ז שם

נכון ליום אצל המציע 

 אחרון להגשת הצעת

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 : אודות ניסיון המציע לשם בחינת עמידתו בתנאי סף הנוגעים לניסיוןפירוט  .5

 

  שם הלקוח/המזמין :

שם ופרטי איש הקשר מטעם 

 הלקוח

 כתובת דוא"ל טל' סלולרי שם ותפקיד:
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

בדגש ) הפרויקטותיאור שם 

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 הפרוייקט: מערכות פירוט ותיאור 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

לפרט לגבי שם, תאור )יש 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

שם ופרטי איש הקשר מטעם 

 הלקוח

 כתובת דוא"ל טל' סלולרי שם ותפקיד:

   

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

ופרטי איש הקשר מטעם  שם

 הלקוח

 כתובת דוא"ל טל' סלולרי שם ותפקיד:

   

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

 מס' מצלמות

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 : לפרויקטיםפירוט אודות ניסיון המציע לשם בחינת עמידתו ברכיבי האיכות  .6

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  המערכת: יצרן

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   הפרויקט :מיקום 

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:
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  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  ותיאור המערכת:שם  תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

תאור )יש לפרט לגבי שם, 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 האחריות(: לאחר תום תקופת

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  המערכת:שם ותיאור 

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש הפרויקט )שם ותיאור 

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  ותיאור המערכת:שם  מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

)גלאים כמות אמצעי הגילוי 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

על האינטגרציה בין 

 (: המערכות
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי של הפרויקט   מיקום הפרויקט :

)לא כולל עלויות תחזוקה 

 לאחר תום תקופת האחריות(:

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת הביצוע מ: 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

 תוכנת מערכת השו"ב 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

 

 CCTVתוכנת מערכת 

לפרט לגבי שם, תאור )יש 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

 

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  יצרן המערכת:

  מס' ערוצי וידיאו : 

  שם ותיאור המערכת: תכנת בקרת כניסה

  יצרן המערכת:

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת גילוי פריצה 

  יצרן המערכת:

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  שם ותיאור המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

  יצרן המערכת:

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

 פירוט אודות ניסיון המציע לשם בחינת עמידתו ברכיבי האיכות לתחזוקה:  .7

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

 CCTVמערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: מערכת הקלטה דיגיטלית

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 לשו"בשונים( ומצוקה מחוברים 

 

  יצרן המערכת: מערכת כריזה/אינטרקום

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

 CCTVמערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: דיגיטליתמערכת הקלטה 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  יצרן המערכת: כריזה/אינטרקוםמערכת 

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

 CCTVמערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: דיגיטליתמערכת הקלטה 

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  יצרן המערכת: כריזה/אינטרקוםמערכת 

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

 CCTVמערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: דיגיטליתמערכת הקלטה 

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  יצרן המערכת: כריזה/אינטרקוםמערכת 

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

  שם ותיאור המערכת: CCTVמערכת 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: דיגיטליתמערכת הקלטה 

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  יצרן המערכת: כריזה/אינטרקוםמערכת 

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

  שם הלקוח/המזמין :

בדגש שם ותיאור הפרויקט )

 (: המערכותתחזוקת על 

 

  תאור האתר )מספר קומות(

היקף כספי לתחזוקה   מיקום הפרויקט :

)לאחר שנות שנתית 

 האחריות/בדק ( :

 

 שנה חודש תקופת הביצוע עד:  שנה חודש תקופת התחזוקה : 

    

 פירוט ותיאור מערכות הפרוייקט: 

  תוכנת מערכת השו"ב 

 CCTVמערכת 

)יש לפרט לגבי שם, תאור 

 המערכת ושם החברה המייצרת(

  שם ותיאור המערכת:

  יצרן המערכת:

מס' מצלמות 

 פנים

מס' מצלמות   מצלמות חוץ' מס 

 טרמיות

 

  שם יצרן המערכת: דיגיטליתמערכת הקלטה 

  מס' ערוצי וידיאו :

  יצרן המערכת: תכנת בקרת כניסה

כמות דלתות 

 מבוקרות

כמות ק.  

 כרטיסים חכמים

כמות ק. כרטיסים  

 ביומטרים

 

  יצרן המערכת: מערכת גילוי פריצה 

כמות אמצעי הגילוי )גלאים 

 שונים( ומצוקה מחוברים לשו"ב

 

  יצרן המערכת: כריזה/אינטרקוםמערכת 
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

מספר 

 שלוחות/רמקולים

 

 

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור עו"ד

אני החתום מטה, ___________________עו"ד, בעל רשיון מס'______________ 

___________________________________  )כתובת(, מאשר בזה שחתימות דלעיל הינן חתימותיהם של 

______________________ ושל __________________, המוכרים לי אישית/שזיהיתי אותם על פי תעודת זהות, 

 ימות אלו מחייבות את המציע ביחס לנכונות הפרטים הכלולים בהצהרה זו. וכי חת

      _______________________    

 חתימת עו"ד                                                    
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 : חלקים חסויים בהצעה'זנספח 

 

 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 הנהלת בתי המשפטבאמצעות משרד : 

 א.ג.נ.,

 

 חלקים חסויים בהצעההנדון: 

 אני מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי ו/או מקצועי:

 

 

 

 

 

 

 ידוע ומוסכם עלי, כי ועדת המכרזים בהנהלת בתי המשפט מוסמכת להחליט בעניין זה, עפ"י שיקול דעתה.

 

 

 :חתימת המציע

     

 חתימה וחותמת המציע  החותם בשם המציעשם מלא של   תאריך
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 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט
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 :  טופס הצעת מחיר'חנספח 

 

 לכבוד

 הנהלת בתי המשפט

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים – ________הנדון: הצעה כספית למכרז מס' 

את השירותים המתוארים במסמכי  אני החתום מטה מציע בזאת את שירותי  לספק להנהלת בתי המשפט .1

המכרז, על פי כל  התנאים, התניות, והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתי זו 

 ובמסגרת הליך פניה פרטנית.

כי המכרז הנ"ל על כל הנני מצהיר ומאשר, שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמ  .2

 למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.מתחייב בזה נספחיו ואני 

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי  .3

 ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

מצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים הריני מתחייב כי בידי היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות הא .4

 לרשותי וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לצורך עמידה בתנאי המכרז .

 להצעתי זו מצורפים במעטפה נפרדת כל המסמכים , האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז. .5

ת וידוע לי כי מערכת בתי המשפט  לא הצעתי זו מבטאת  את כל ההוצאות הצפויות לי  לצורך מתן השירו .6

 תשלם סכומים נוספים בגין השירותים במסגרת מכרז זה 

 להלן הצעתי לשירותים הנדרשים בהתאם לתנאי מכרז זה : .7

 

 

 זה למסמך המצורף הכמויות בכתב סעיף כל עבור המחירים את למלא יש. 

 המתוכננות בכמויות ולהכפיל המחיר את סעיף לכל למלא יש . 

 זה סעיף לשנות ואיןכלל המערכת שהותקנה,  מערך 5%נקבע ל  שנתית  תחזוקה שירות מחיר. 

 

 

  

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך



 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  14/2020מכרז מס'                                                                  
 שדרוג מערכות ביטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

  : דוגמת חוזה'ט'ינספח 

 

 

 2021שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש __________ 

 
 בין (1)

 
מערכת בתי  ת/ישראל המיוצגת לצורך חוזה זה על ידי מנהל בתי המשפט וחשב ממשלת ישראל בשם מדינת

 .המשפט הרשאים לחתום בשמה

 
 ("המשרד"או  "הב"ה"או  )להלן: "הממשלה"

 
 מצד אחד

 
 (או "הקבלן" " להלן: "הספק@@@@ )

 
 ח.פ: 

 מצד שני

 

 
 _____מכרז מס'  _________הואיל והממשלה פרסמה ביום 

 בניין כלל ירושלים )להלן: השירותים(  ביטחון היכל המשפטשדרוג מערכות 

 בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו, וזכה במכרז. הצעהלממשלה  שבו הזמינה הצעות והואיל והספק הציע
 
 

 לכן הוסכם והוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 

הקבלן מצהיר כי יש בידיו הציוד, האמצעים וכוח האדם למתן שירות ואחזקת המערכת  .2

 בהתאם לתנאי הסכם זה. 

 

על פי תנאי הסכם זה ובמחיר כפי שמפורט  את השירותיםהקבלן מתחייב לתן למזמין  .3

 .בהצעתו למכרז

 
 על הספק להמציא ערבות בנקאית ופוליסות ביטוח כאמור במסמכי המכרז. .4

 
הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד ויישא בכל פיצוי כספי ו/או  .5

סעד אחר שייתבעו או שיידרשו מהמשרד, שמקורם במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של 

 זה או כוחו.חוזה העובדים מטעמו, לרבות קבלני משנה מטעמו במסגרת העסקתם לפי 
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לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב הספק פוטר בזאת את המדינה מאחריות 

העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום 

שתחויב ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה 

ביהמ"ש המוסמך מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול על הספק כלפי המדינה אף אם יחליט 

במקרה מסוים כי המדינה והספק אחראים במשותף כלפי ניזוק או נפגע מסוימים, והספק 

 ישיב, יפצה או ישפה את המדינה במלואו של כל סכום שתשלם כאמור.

הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים על פי  כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא 

 עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.בשירותו כתוצאה מקיום יחסי 

גוף ו/או רכוש לרבות נזק פיננסי טהור , פיצויים בגין הפרת  הספק מתחייב לשאת בכל נזק

שיגרם למאן דהוא עקב מחדליו או הפועלים עמו ו/או מטעמו והוא מוותר חוזה וכיוצ"ב, 

 מור.נזק או אבדן לרכוש ו/או לגוף כאכל בזאת על תביעה נגד המשרד בגין 

 

 

 
 

 :במשך כל תקופת הסכם זה, מתחייב הקבלן כדלקמן .6

 

לתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפלתה הסדירה  .א

והרצופה באופן שבגמר התיקון תהיה המערכת בהתאם למפרט וכפי 

שפעלה במועד "קבלת המערכת" כאמור בהסכם הביצוע כולל אספקת 

חלקי חילוף הדרושים לתיקון וטיפול מונע, כולל פתרונות חלופיים כמפורט 

 ב'. 5להלן בסעיף 

עדכן ו/או למסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר יהיו קיימות או ל .ב

 אשר יידרשו לצורך הפעלת המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות. 

לתת שירותי ייעוץ  וסיוע לעובדי המזמין לרבות הדרכה בכל הקשור לתפעול  .ג

ן המערכת וניצולה היעיל והמרבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבל

 לרשות המזמין שירותי ייעוץ טלפוני וזאת בשעות העבודה הרגילות. 

לבצע טיפול מונע ובדיקה כללית למערכות פעמיים בשנה לפחות ובהתאם  .ד

 להוראות והנחיית הספק/יצרן. 

כל השירותים הניתנים על ידי הקבלן והמפורטים בסעיף זה לעיל יכונו להלן  .ה

 "השירותים". –

עותקים. האחד יישאר  2 –א' להלן ב  7ט בסעיף לנהל יומן עבודה כמפור .ו

 בידי הקבלן והשני אצל נציג המזמין. 

 :הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .7

שהינו המוסד האחראי  בהיכל המשפט בבניין כללשהמערכת תותקן ותפעל  .א

למתן שירותים חיוניים במשך כל ימות השנה וכי "המערכת" מהווה מרכיב 

 חיוני וחשוב יותר בהפעלת הבניין.
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לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת ולתן  .ב

שירותי תחזוקה במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות 

ם במשך תקופת השירות ולהישמע השוטפת של המשתמשים השוני

להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו 

 למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים להלן:

 כללי  .ג

על הקבלן להתחיל בתיקון התקלה ע"פ ההגדרות מרגע הקריאה ולבצע את כל  .1

וד ואנשים באופן אשר יאפשר ביצוע הפעולות הדרושות לתיקון, באופן ולהשתמש בצי

המהירות, ביעילות ובטיב המרביים. לגבי תקלות שיתגלו בשבתות וחגים על הקבלן 

 להתחיל בתיקון התקלה ביום שלמחרת. 

הקבלן יהא אחראי כלפי המזמין  לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם למערכת כתוצאה  .2

 בטיב העבודה. מפגם בטיב החומרים/ציוד שהתקין הקבלן ו/או מפגם 

תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף זה פירושו: איתור התקלה, קבלת אישור המפקח  .3

לשינוי בציוד/מערכת, הובלה, התקנה, חיבור, החלפת רכיבים, שינוי טכני, כיוון 

בדיקה, וכל פעולה אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקינה ולהעמידה 

 י.בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכנ

הקבלן יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה  .4

 במתכונת שהובהרה לעיל לרבות הוצאות הגעת הטכנאי.  

הקבלן יבצע תחזוקה מונעת פעמיים בשנה, במועדים מתואמים וללא חיוב. כמו כן  .5

 הקבלן ימסור למזמין דו"ח תקלות וטיפול מונע שבצע במערכת. 

ר ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות הקבלן ימסו .6

 לצורך הפעלת המערכת או שיפורה ללא תמורה נוספת.

בתקופת השרות והאחריות, אי תיקון נזק אשר נגרם למערכת מפגם בטיב  .7

החומרים/ציוד שהתקין הקבלן ו/או מפגם בטיב העבודה, יחייב את הקבלן לשלם 

ש"ח לכל יום החל מהיום השני.  1,000ומוסכמים בסך למזמין פיצויים קבועים 

הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום 

 זה כדי להפחית או לגרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה. 

 מחיר שרות התחזוקה כולל את כל עלויות ההגעה של הטכנאי לאתר.  .8

 תיקון תקלות  .ד

גילוי תקלה באתר תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה עם  .1

 תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון.

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין. .2

 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. .3
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במקום ולמשרדי הקבלן. בגמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המזמין  .4

 במשרד הקבלן יעודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע התיקון.

הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין במקום את מהות התקלה  .5

 ויסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות.

 מחיר שרות התחזוקה כולל את כל עלויות הגעת  הטכנאי לאתר.  .6

 קון תקלות מועדי הגעה לתי .ה

 . 08:00 - 17:00ה' בשעות -חלון הזמן לשרות יהיה בימים א' .1

עם גילוי תקלה באתר תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה  .2
 תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון.

 מועדי הגעת טכנאי לתיקון תקלה במבנה: .3

  8:00עבודה הרגילות )משעה ה' בשעות ה-הודעה שנמסרה למוקד השרות בימים א' .4
 שבבוקר יום המחרת. 10:00יגיע הטכנאי עד השעה  -(  17:00בבוקר עד השעה  אחה"צ 

תענה  -בבוקר שלמחרת( 8:00עד   17:00הודעה שנמסרה מעבר לשעות העבודה )משעה  .5
 כאילו התקבלה המוקד ביום המחרת. 

בבוקר  10:00שעה תענה עד ב -הודעה שנמסרה בימי שישי /ערבי חג/שבתות/חג .6
 שלמחרת צאת השבת/חג. 

 קנסות פיגורים  .ו

לכל יממה )הנמוך מבין ₪  1,500לשעה ועד ₪  100 –איחור בהגעת טכנאי לאתר  .7
 השניים(.

לא הגיע הטכנאי מטעם הקבלן לאתר לתיקון התקלה כמתחייב בחוזה, רשאי המזמין  .8
 לבצע את התיקון על חשבונו ולחייב את הקבלן בעלות התיקון. 

 אחזקה מונעת  .ז

הקבלן יבצע אחזקה מונעת באתר פעמיים בשנה ע"פ הנחיות יצרן המערכת  ויגיש  .1
 אישורי בדיקה חתומים על ידו למזמין.

אחזקה מונעת זו תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת  .2
 -יותר מ  חודשים ולא 4 -חודשים הווה אומר לא פחות מ  7 - 4לשנייה באתר  תהיה 

 חודשים בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה. 7

הקבלן יתאם עם נציג המזמין באתר או למפקח מטעמו על ביצוע אחזקה מונעת  .3
 ימים לפני הביצוע. 10לפחות 

טכנאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המונע ירשום את פרוט הטיפול ביומן האתר.  .4
לנציג המזמין באתר. הדו"ח יכלול את דו"ח על ביצוע הטיפול המונע ישלח בדואר 

 פירוט הפעולות שבוצעו.

במסגרת הביקורות תיבדק תקינות כל מרכיבי המערכת כמפורט להלן ועל הקבלן  .5
 יהיה לבצע תיקונים בהתאם לצורך כל זאת במסגרת חוזה השרות. 

ניקוי ושטיפת מארזי המצלמות ומכסי העדשות הפנימיות והחיצוניות לרבות כלי  .6
 סולמות וכל הנדרש להגעה לטיפול באביזר. /טיפוס

 צנרת וכבילה. -בדיקת ויזואלית ותיקון תשתיות  .7
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 בקרים, ארונות, מערך התקשורת. -בדיקת ויזואלית והשלמת שלטים  .8

 .ואביזרי הקצהבדיקה ויזואלית וחיזוק ברגי אביזרי קצה  .9

 וי מתחים.מחשבים, צגים, תקשורת, גיב -בדיקה ויזואלית ותיקון תחנות העבודה .10

 .UPSבדיקת תקינות של יחידות גיבוי מתחים  .11

 בדיקת התאמת מסכי ותוכנת תחנות העבודה לרבות עדכון ע"פ הצורך. .12

 כיול מערכות ואביזרי קצה על פי הצורך. .13

 שדרוג תוכנות המערכת לגרסה האחרונה והמעודכנת ביותר. .14

 נת העבודה.מול תח ,לפחותבכל מערכת מנקודות  10%בדיקת תקינות מדגמית של  .15

בדיקת ועדכון קבוצות הרשאה, לוחות זמנים , הגדרת תקלות ושידור הודעות  .16
 מהמערכת לגורמים חיצוניים.

 עדכון והשלמת תיקי המערכת הקיימים. .17

 הורדות בגין אי ביצוע עבודות במועד ובטיב הנדרשים .ח

הופעת -ביצוע עבודות, אי-מהתשלומים המגיעים לקבלן יורדו סכומים, עקב אי .1

עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של 

עובדים וכד'. מודגש כי פירוט ההורדות שלהלן הינו חלקי בלבד וכולל רק חלק 

ינן נכללות יחליט המנהל על מההפרות האפשריות של תנאי ההסכם. לגבי הפרות שא

גובה ההורדה הנדרש. המזמין, לפי הצורך, יפעיל קבלנים אחרים לביצוע עבודות שלא 

. 15%בוצע כנדרש ע"י היזם ומהקבלן יורדו עלויות הקבלנים ובתוספת תקורה בסך 

 ההורדות בגין התשלומים לקבלנים יהיו בנוסף להורדות המפורטות להלן. 

 )מחירי ההורדות צמודים למדד הקובע במכרז(: להלן פירוט ההורדות .2

 אי ביצוע עבודות תקופתיות כנדרש בלוח זימון שנתי .3

פיגור של חודש ומעלה בביצוע עבודות אחזקה תקופתיות כנדרש בלוח זימון הפעולות  .4

 עבור כל שבוע פיגור לכל עבודה בנפרד. ₪  1,000יגרור הורדה של 

 ריבוי תקלות במערכות  .5

במערכת או מתקן מעבר למצוין בטבלה לגבי אותו רכיב או מתקן תגרור ריבוי תקלות  .6

 עבור כל תקלה נוספת מעבר למספר התקלות המותרות בשנה. ₪  2,000הורדה בסך 

 אי החלפת רכיב כנדרש על פי מצבו ו/או סיום אורך חייו .7

ה אי החלפת רכיב כנדרש על פי מצבו ו/או סיום אורך חייו כמפורט לעיל יגרור הורד .8

מערך הרכיב לכל חודש פיגור בו לא הוחלף הרכיב האמור בנוסף להורדות  5%בסך 

 בגין אי ביצוע החלפה במקרים שהוגדרו כתקלה. 

 הגבלות בהחלפת רכיבים ללא תשלום נוסף .ט
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הקבלן יחליף על חשבונו את כל הרכיבים שאורך חייהם המתוכנן חלף ו/או רכיבים  .1

מצוין במסמכי המכרז ו/או באין ציון לגבי שהתבלו מעבר למקובל ומצבם ירוד מה

ממצבו המקורי ו/או המתוכנן, המחמיר מבניהם ו/או   85%-אותו רכיב, מצבו ירוד מ

רכיבים שאינם עומדים בתקנים ו/או דרישות חדשות של הרשויות כדוגמת מכון 

 התקנים, משטרה, מכבי אש וכדומה כפי שישתנו במהלך תקופת ההפעלה. 

 קלות בו יפורט הקבלן את הנושאים הבאים:יומן עבודה לת .י

 תיאור התקלה.  .2

 יום ושעת הודעת המזמין על התקלה.  .3

 מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים.  .4

 תיאור אופן תיקון התקלה.  .5

 מועד, סיום ושעת גמר תיקון התקלה/השירות.  .6

 התקלה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון   הערה:

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על  .8

כל מערכות ותתי מערכות, אשר במידה וירכשו על ידי המזמין מפעם לפעם מאת הקבלן, 

וכן יחולו התחייבויות לגבי השינויים ו/או עדכונים ו/או שיפורים במערכת, ככל שיתווספו 

 שלומים כולל את חלקי חילוף הנדרשים לתיקונים. על ידי הקבלן למערכת והת

תמורת מילוי כל התחייבויות  הקבלן על פי הסכם זה, מתחייב המזמין ו/או כל גוף אחר  .9

מערך   5%מטעמו, לשלם לקבלן דמי שירות כפי שסוכמו במכרז עם הקבלן הממונה 

תקופת  לאחר תום בהיכל המשפט בבניין כללהמערכות, לא כולל כבילה, שהותקנו 

שנים הנוספות )להלן: "דמי שירות"( ______________  שישלמו תמורת  9 –האחריות ל 

 תשלומים רבעוניים בסיום כל רבעון.  4 –חשבונית מס  ב 

חודשים   18בהתאם להוראות החשכ"ל חוזה התקשרות  יוצמד לאחר התשלומים יוצמדו  .8

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

למדד המחירים לצרכן, אחת לשישה  100%בסעיף זה תהיה בגובה של   חודשים ההצמדה 18לאחר 

 חודשים.

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או  –"מדד" 

 כל גוף אחר שיבוא במקומה.

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 18המדד  הידוע לאחר  – "מדד בסיס" 

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון. - "מדד חדש" 

 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס. -"השינוי במדד"

החודשים הראשונים לאחר המועד האחרון  18 -על פי הנחיות החשב הכללי של משרד האוצר ב       

להגשת הצעות, לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת בתנאי  שמדד 

 .4%לצרכן לא יעלה בתקופה זו על המחירים 

 החודשים הראשונים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות יחול שינוי במדד המחירים  18אם במהלך  

 מהמועד האחרון להגשת הצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור  4%לצרכן ושיעורו עלה על  
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 , לבין המדד הקובע 4%ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את   

 במועד )י(, הגשת החשבון )ות(.  

 

א. מוצהר בזה במפורש כי המועסקים על ידי הקבלן ו/או הפועלים בשמו ו/או במקומו הנם  .9

 עובדי הקבלן בלבד ו/או קבלני משנה של הקבלן בלבד. 

חייב לפצות ו/או לשפות את המזמין. מיד עם דרישה בגין כל סכום אשר  ייתבע או ב. הקבלן מת

 יידרש לשלם כמעביד בגין עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה על הקבלן כמפורט לעיל. 

ג. לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן ע"פ תנאי חוזה זה יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות 

המזמין בסכום כולל של _____________ ש"ח. הערבות תקפה לכל  בנקאית להנחת דעתו של

תקופת החוזה והקבלן מתחייב לחדשה מפעם לפעם בהתאם לתקופת הארכת חוזהו, ובהתאם 

להוראות המזמין באותה עת או לחלופין מוסכם בין הצדדים שתשלומי הרבעון ישולמו בגמר 

 איכות השירות.  כל רבעון ישמשו בידי המזמין כערבות ביצוע לקבלת

 

 

 

 

הקבלן אינו רשאי להעביר את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה מבלי לקבל את  .10

 הסכמתו של המזמין בכתב ומראש. 

 

 התחייבויות המזמין  .11

המזמין מתחייב לאפשר גישה חופשית לעבודות הקבלן למעט פתיחת תקרות אקוסטיות שבאחריות 

 הקבלן. 

חובת הקבלן לתיקון תקלות חלה אך ורק לגבי תקלה הנובעת משימוש רגיל במערכת  .12

בהתאם להוראות הקבלן ו/או יצרן הציוד. החובה כאמור, אינה חלה לגבי מערכת שטופלה 

או שביצעו בה שינויים או תיקונים שלא על ידי הקבלן ועובדיו ו/או נעשה בה שימוש שלא 

ן הציוד ו/או שהתקלה נובעת מתאונה ו/או כח עליון בהתאם להוראות הקבלן ו/או יצר

 ו/או חבלה מכוונת. 

התחייבות הקבלן אינן חלות על מצברים, שינוי מספר מנויים בחייגן, גז במערכת כיבוי  .13

 אוטומטי ותיקונים בחיווט ובצנרת חשמלית.

ים מוסכם בזאת במפורש, כי אחריות הקבלן מוגבלת אך ורק לתקינות פרטי הציוד המכוס .14

על ידי החוזה ובשום מקרה האחריות אינה מכסה נזקים ישירים או עקיפים כלשהם אשר 

 עלולים לנבוע כתוצאה מפגעי טבע או על ידי טיפול לא נכון של המשתמשים.

כל סכום שיגיע מצד אחד למשנהו בין שהינו קצוב ובין שאינו קצוב. בין על פי הסכם זה  .15

 15זוז ובתנאי שהודיע על כך בכתב לצד השני לפחות ובין מכל מקור אחר, יהיה ניתן לקי

 יום מראש. 
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א. הסכם זה הינו לתקופה של  ___ שנים החל מיום ______________ מועד  סיום  .16

 תקופת הבדק ותחילת תקופת השירות. 

ב. ניתנת בזאת זכות למזמין או לכל גוף מטעמו לסיים את תחולת החוזה וזאת בכפוף למתן הודעה 

יום מראש והמזמין לא יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הקבלן ו/או לשלם לו  60בכתב לקבלן 

 תשלום כל שהוא עקב הבאת הסכם זה לסיומו. 

 

שעות ממועד  מסירתה  48תוך כל הודעה שתשלח לפי הסכם זה תיחשב כנמסרת לנמען  .17

 למשלוח בדואר רשום לפי הכתובות המצוינות בהסכם זה. 

 

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך  .18

תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים 

הוראת התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום הייעודי של המזמין, בשים לב ל

על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז, לחילופין ימציא 

אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות 

 בהתחברות לפורטל הספקים. 

 
 

 

 
 כתובת הצדדים . 19

 
 הצדדים לצורך הסכם זה הינן:כתובות  

 
 , ירושלים22הממשלה: הנהלת בתי המשפט, רחוב כנפי נשרים  

 
 

 ______________________________________ הספק: 
 
 

 .ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנקובים בראש חוזה זה
 

 המשרד:              
 

        _______________________________________                     
 מנהל בתי המשפט                          חשבת מערכת בתי המשפט           

 
                                                                

 ______________הספק    
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 חוזה שימוש בפורטל הספקיםנספח לחוזה: 

 חוזה

 

 

 

 שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי  : ב י ן

 

 הממשלה( -)להלן 

  

 מ צ ד   א ח ד 

  

 _____________________________  ח.פ. ______________ : ל ב י ן

 

 באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________ 

 

 המשתמש( -)להלן 

  

 מ צ ד   ש נ י

 

 

 

 ה ו א י ל :

 

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה 

 לממשלה,לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים 

 

 ו ה ו א י ל :

 

והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד 

 האוצר מפעם לפעם,

 

 ו ה ו א י ל :

 

 והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

 

 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ונספחים .1

 וא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המב
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 פרשנות .2

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר 

 משמעות אחרת.

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים  – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)

 וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

 ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי. – "משתמש" (2)

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)

ה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת כלל רכיבי התוכנ – "תשתית מרכזית" (4)

 פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה  – "תשתית מקומית" (5)

הספקים הממשלתי  לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל

בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס 

חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת 

 התשתית המקומית.

 

לצרכים  כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו - "מידע מותר" (6)

 הפנימיים שלו.

 

מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל  - "מידע אסור" (7)

 הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר"

 

 .2001-"אכהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)

 

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (9)

 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש  – "חברה מנהלת" (10)

 בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

 

 פונקציונליות פורטל הספקים .3

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק  לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות .א

 ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת  .ג

 חשבוניות פיסיות.

 די הממשלה.לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משר .ד

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4

השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם  (1)

כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, 

רטל הספקים . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפו1973-התשל"ג

 "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים". –ב להוראות 18הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 
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פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות  (2)

 המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

ב להוראות לניהול ספרים, 18וזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף חתימת ממשלת ישראל על ח (3)

לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את 

 פורטל הספקים הממשלתי.

 הגבלת אחריות .5

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם  (1)

פורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות ייתכן שה

שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא 

תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים 

קטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות ו/או מי מטעמם ובלבד שננ

 התקלות והטיפול בהן.

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות  (2)

באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או 

המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מי מטעמה או כלפי 

 מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע  (3)

ו דיווחי ביצוע ו/או שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/א

 חשבוניות.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (4)

על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או 

 נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.-מאי

הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל המשתמש וכל נציגיו פוטרים את  (5)

 ( לעיל.3נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף )

 תשתית מקומית .6

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות  (1)

 נפרד ממנו.בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי 

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל  (2)

 חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (3)

 סד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.על כל נזק ישיר או עקיף או הפ

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה  (4)

שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות 

ליף מחשב המשתמש. יובהר המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להח

שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות 

במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי 

 הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

 

 שימוש בכרטיס חכם .7

ה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימ (1)

התשס"א  ,ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית-אלקטרוניות מאושרות המונפקות על

 ".TOKEN , התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או "2001 –
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ון קורא עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כג (2)

 כרטיסים, יחולו על המשתמש.

 הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.  (3)

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס  (4)

 )בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים(.

 טיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.הפעלת הכר (5)

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס.  (6)

 לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

יס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרט (7)

 כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב  (8)

 אותו. 

 הסיסמה לאלתר.אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את  (9)

 תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם .8

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש  (1)

יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

חתום עליה ויאשר כי המשתמש ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, י

אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים 

 הממשלתי יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו  (2)

 בפורטל הספקים הממשלתי. 

ת מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה הממשלה תהיה רשאית להגביל א (3)

 מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה. (4)

 

הממשלה מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית 

לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות 

לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או 

 בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

 

 זכויות יוצרים .9

רטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, קיימות זכויות יוצרים בנתוני פו

המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת 

 הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 

 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה .10

ובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כת (1)

הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך 

לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות 

ה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, הי

 יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל  (2)

. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז 16:00 - 08:00בימים א' עד ה' בין השעות 
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רטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת התמיכה על ידי הודעה מראש בפו

מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים 

מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא 

יכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמ

כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או 

 הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

להוריד  הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו (3)

 מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

 

 שימוש בהליכים חלופיים: .11

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע  (1)

לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים 

 משלתי ו/או בדרך אחרת.המ

 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)

ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות  (3)

הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג 

סוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף הזמנות מ

להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה 

 או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

את כל החשבוניות ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ו (4)

בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק 

יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי 

 ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

 בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית: .12

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה  (1)

הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת 

המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה 

 ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור. או כלפי משרדים

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם  (2)

ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות 

חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או 

תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי 

מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות 

 והטיפול בהן.

הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים  (3)

ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים 

 הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .13

או יפורסמו החלטות בתי  ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות (1)

המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים 

אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה 

 לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו. 
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שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי הממשלה  (2)

ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות 

ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי 

משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את  ו/או על נספח לחוזה זה.

יום מיום משלוח  30השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 

 ההודעה על השינויים כאמור.

 חבלה ומידע אסור .14

שינוי המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום ל (1)

כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור 

קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע 

 באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

שת דיווחי המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הג (2)

ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא 

 לצורך המטרות המפורטות לעיל.

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם  (3)

 וד:מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולח

למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו  .א

ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר 

שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. 

משתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד ה

 מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

 להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול. .ב

לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות  .ג

 ב. לעיל.-א. ו

 יב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.המשתמש מתחי (4)

המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם( להתקשר  (5)

למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים 

אינו זכאי מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם ש

 לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה  (6)

 זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

י המשתמש או נציג מורשה הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על יד (7)

שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או 

 כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק  (8)

 48הודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ול

 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

( לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג 8הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה ) (9)

שעות מיום  48של המשתמש )שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת( להשתמש במערכת תוך 

תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את ההרשאה גם על סמך קבלת ההודעה בכתב אולם 

 הודעה טלפונית בלבד.

הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי  (10)

 שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.
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 ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי .15

לה להפסיק השימוש בפורטל הספקים באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממש (1)

הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, 

 לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם  (2)

לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים  ו בניגודהמשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש ב

הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש 

מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה 

 קים הממשלתי.או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספ

 ביטול החוזה .16

כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו  (1)

 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני. 21בחלוף 

הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה  (2)

מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר ללא הודעה 

לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. 

אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש 

 על פי דין.או נציגו, לפי חוזה זה או 

 הסבה .17

זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה 

 בכתב ומראש של הממשלה.

 סמכות שיפוט .18

 כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 

 

 הודעות .19

 

להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש 

שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את  72בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 

 ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 

 

 

 כתובות הצדדים .20

 

 ושלים.  , יר1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –הממשלה 

 

 _________________________________________________ -המשתמש  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

 

 

 חתימות הממשלה
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 שם ______________________________________  חתימה ___________________________

 

 

  

_____________________________________ שם  

 חתימה______________________________

 

 

 

 חתימות המשתמש

 

 

 

 שם __________________________________   חתימה________________________________

 

שם  _________________________________   חתימה  

_________________________________ 
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 דרישות לתשתית המקומית –נספח א' 

 

 אמצעים הניתנים מהגורם המנפק  .1

 קורא כרטיסים. .1.1

 כרטיס חכם. .1.2

 (.Pin Numberסיסמא ) .1.3

 

 דרישות מערכת  .2

 עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

 

 פנויה )עבור קורא הכרטיסים( USB יציאת .2.1

 ומעלה 7.0דפדפן אינטרנט אקספלורר  .2.2

 VISTAאו   WINDOWS8/8.1או  WINDOWS7מערכת הפעלה  .2.3

2.4. Windows XP -  3עם Service Pack . ומעלה 

 קורא כרטיסים מותקן * .2.5

 תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת* .2.6

 ( מותקנת* Sign&Verifyתכנת חתימה דיגיטלית ) .2.7

לת הפע  NETVIEWERלצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם , .2.8

 GOV.ILהתוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר 

 

ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי  Sign&Verify*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת 

 .(www.gov.ilבכתובת 

 

 הממשלתיהצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים  –נספח ב' 

 

 אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

 

 )מחק את המיותר(

 אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

 

כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם   .1

נציג המשתמש( עבורו  –........................... )להלן המשתמש( הינו מר/גב . –....................... בע"מ/ )להלן 

בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע 

 .וחשבוניות למשרדי ממשלה

כם אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס הח .2

יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי 

הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה 

משתמש קיבל מחברת שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה וה 48לנציג המשתמש לפחות 

שעות ממועד ההודעה  24הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 

 בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

קבלת האישור יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר 

 מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל. 
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ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית,  .3

הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש  2001-התשס"א

וש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה להבטיח אישית כי לא ייעשה שימ

 ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

 הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת. .4

 פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן: .5

 ...............................שם מלא  .א

 כתובת מלאה ..................................................... .ב

 ת.ז. ................................ .ג

 תפקיד אצל המשתמש ................................. .ד

 מספר טלפון בעבודה .......................... .ה

 ..............................מספר טלפון בבית  .ו

 מספר טלפון נייד ................................ .ז

 כתובת דואר אלקטרוני ........................ .ח

 

 וחותמת של המשתמש:                         הספק הזוכהחתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם 

 

......................................................................................................                             ....... 

 

 שם מלא:    ..............................   שם מלא:    ..............................

 

 ...............ת.ז./ח.פ.:    ............   ת.ז./ח.פ.:    ...........................

 

 כתובת:    ..............................   כתובת:    ..............................
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 : פרטי המציע ח"ינספח 

 

 

 הפרטים נושא משני נושא ראשי

 

 נתונים  כלליים

 על המציע

  שם

  מ.ר/ח.פ

  מס במקור

סוג התארגנות )חברה, 

 שותפות(:

 

  התארגנותתאריך 

שמות הבעלים )במקרה של 

 (חברה, שותפות

 

  שם המנהל הכללי

  כתובת

  טלפון

  אתר החברה

  כתובת דוא"ל

פרטי מורשי חתימה מטעם 

 המציע

 

 

 פרטי 

 איש 

 הקשר

  שם

  כתובת

  טלפון

  טלפון סלולרי

  כתובת דוא"ל
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 הנחיות הצטרפות –: פורטל ספקים 'נספח י

 

 איך נרשמים לפורטל?

 כל המידע מפורט באתר החשב הכללי, פורטל ספקים בקישור:

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralT

opNav/AGSubjects/PortalSapakim/ 

 

 התהלך מתבצע בשני שלבים מרכזיים:

תהליך ההרשמה לפורטל הספקים יבוצע באמצעות מוקד הרישום. פרטי ההתקשרות עם מוקד זה הינם  .1

. במסגרת sapakim@inbal.co.il –או באמצעות דוא"ל  9888799-03באמצעות פניה לטלפון מספר 

אליכם חוברת  פנייתכם למוקד הרישום, תידרשו לחתום על הסכם התחברות לפורטל. בעת הרישום תועבר

 הדרכה אשר תסייע לכם בתפעול עבודתכם בפורטל.

 דרישות המיחשוב הכרוכות בהתחברות:   .2

  רכישת כרטיס חכם והתאמתו לעבודה בפורטל, מול אחת החברות–comsign  אוpersonal ID להלן ,

 .http://www.personalid.co.il ,        https://www.comsign.co.il קישורים לאתר החברות

  הורדת התוכנה החינמית–sign&verify  לצורך השלמת הליך החתימה האלקטרונית בהגשת החשבון

 http://www.gov.ilלתשלום, ניתן להוריד בקישור : 

 .)בוניות על חש  הסדרת הטמעת כיתוב "מסמך ממוחשב" )רכישת תוכנה, שימוש בחותמת וכיו"ב

ב)א( להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי 18אלקטרוניות כנדרש בהוראות ניהול ספרים )ראה דרישות סעיף 

 (1973-חשבונות(, תשל"ג

 

 הוראת תכ"מ –: פורטל ספקים אנספח י"

 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.7.1.1 
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 תצהיר בדבר עסק בשליטת אשה: יב'נספח 

 

שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,  אם לאחר

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר.

 

 עתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.מציע העונה על הדרישות לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצ

 

 

 התאגיד שם ,____________ זהות מספר ,_______________ גב' אני

 בשליטתי בהתאם נמצא העסק כי בזאת מצהירה ,_______________ מ"ע / ,_______________

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף  

 

 ______________________חתימה ________________________ מלא שם

 

 

 אישור עו"ד

 

 בחוק הבנקאות כהגדרתו אישה בשליטת הוא העסק כי בזאת מאשר ,_____________ הח"מ, עו"ד אני

 הינה ___________ מ"ע / ,______________בחברת בשליטה המחזיקה1981 -א", התשמ)רישוי(

 .______________ זהות ___________________מספר'גב

 

 

 ______ חותמת ___________________ חתימה___________________ מלא שם

 טלפון_____________________ ____________________ כתובת

 

 התאגיד שם ,____________ זהות מספר ,_______________ גב' אני

 בשליטתי בהתאם נמצא העסק כי בזאת מצהירה ,_______________ מ"ע / ,_______________

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף  

 

 ______________________חתימה ________________________ מלא שם
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 אישור רו"ח על מחזור כספינספח ט"ז: 

 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד

 חברת  ______________

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 

31.12.20xx ( ____ 1וביום)  
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 

(  בוקרו/נסקרו 1המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( )הדוחות הכספיים  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:

 
 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 

( _________ אינה כוללת 1הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות  .ג

 (.2כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )
 

 לחילופין:

 

( _________ כוללת  חריגה 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

 מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
 

 לחילופין:

 

( _________ כוללת  חריגה 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

 הלן.מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' ל
  

המחזור הכספי של חברתכם לתקופה ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

)או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע ( הינו גבוה מ / שווה ל _______ 1_____ )

 בדוחות הכספיים(.
  

 בכבוד רב,

 

_____________________ 
 רואי חשבון

 

 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
, יראו אותן כחוות דעת ללא 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 סטייה מהנוסח האחיד.
 

 הערות: 
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 אוגוסט  –רכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל ה

2009 . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
 

 ביצוע ': נוסח כתב ערבותיבנספח 

 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות הנהלת בתי המשפט

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים _________________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר עם 

 מכרז שדרוג מערכות בטחון היכל המשפט בניין כלל ירושלים

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

יבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית, מבלי שתהיו חי

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 ___________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_______

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

     ___________________________________    

__________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      מס' הבנק ומס' הסניף                                      

 

       ________________               ________________      

___________________________ 

ת וחותמת חתימ        תאריך                                     שם מלא                

 מורשה החתימה
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 אבטחת מידע, הגנת סייבר והגנת פרטיות  -יג' נספח

 מידע אבטחת וכללי עקרונות .1

 סף בלתי נפרד בהתקשרות. וחובת הסודיות מהוות תנאי המידע אבטחת חובת .1.1

המציע יוודא  .ידו על המבוצעות אחרות הב"ה מפעילויות עיבוד עבור המתבצעת הפעילות המציע נדרש לוודא הפרדת .1.2

 עצמו. עבור או מזמינים אחרים עבור פעילות בתי המשפט )להלן הב"ה( לבין הנהלת עבור הפעילות הפרדה בין

 המציע מתחייב לעמוד בשינוים רגולטוריים העשויים להתפרסם מעת לעת. .1.3

אשר יוגדרו  הפרטיות והגנת הסייבר הגנתמידע, הלספק ולעובדיו תהיה מחויבות לעמוד במדיניות ובדרישות אבטחת  .1.4

 על ידי המזמין. 

 המציע נדרש לפעול במסגרת ובכפוף למדיניות ונהלי אבטחת המידע של המזמין. .1.5

 חלה חובה למנות ממונה על אבטחת מידע מטעם הספק. .1.6

מידע ו/או חריגה  דרש לדווח ברגע שהוא מודע על חשש או על אירוע דליפתיוכן י שוטפים המציע יספק דיווחים .1.7

 ניתנה ו/או אירוע אבטחת מידע.מהרשאה ש

המציע יקיים בקפידה את כל דרישות הב"ה בתחום אבטחת המידע ובכלל זה דרישות מנהל אבטחת המידע ומנהל  .1.8

 טחון של המזמין.יהב

 במידע להשתמש או ההתקשרות שקיבל במסגרת )צד ג'( כלשהו שלישי מידע לצד המציע להעביר קיים איסור על .1.9

 .לביצוע ההתקשרות ישירות קשורה שלא אחרת מטרה לכל אוההתקשרות  ביצוע אגב נחשף שאליו

"ה התירה לתת את השירות באמצעות גורם נוסף, חובתו של הספק לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף את והבבמידה  .1.10

 כל הנושאים המפורטים במסמך זה.

לפי מסמך זה ולהודיע לבעל  "ה על אודות אופן ביצוע חובותיולהבחובתו של הספק לדווח, אחת לשנה לפחות,  .1.11

 המאגר במקרה של אירוע אבטחה.

 להב"ה לשימושו וזאת ללא קבלת אישור רשמי מראש מבתי המשפט. המשויךהספק לא רשאי לעשות שימוש במידע  .1.12

 (M) ותקנים תקנות חוקים, .2

 על המציע ועובדיו לעמוד בדרישות החוק, התקנות והתקנים המפורטים להלן: .2.1

 לגבולות שמחוץ מידע אל מאגרי מידע תקנות הגנת הפרטיות והוראות על העברת ,ותחוק הגנת הפרטי .2.1.1

 המדינה.

שייקבעו בעתיד על  פרטיות והגנת סייבר הגנתיש לעמוד בדרישות חוקים או תקנות בנושא אבטחת מידע,  .2.1.2

 ידי גורמי החוק או רגולטוריים העשויים להתפרסם מעת לעת.

 (S) מידע אבטחת דרישות .3

 וסביבתית פיזית אבטחה .3.1
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יבטיח שהמערכות המשמשות לאספקת שירות ותוצרים להב"ה, יישמרו במקום מוגן, המונע חדירה  הספק .3.1.1

פעילות ורגישות המידע הוכניסה אליו בלא הרשאה )מניעת גישה מגורמים בלתי מורשים( והתואם את אופי 

  .בו

 המספקותינקוט אמצעים לבקרה ולתיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים שבהם מצויות המערכות  הספק .3.1.2

 ."הלהב ותוצרים שירות

 .אחרים גורמים המשמשותהמשמשות את הב"ה לבין מערכות  המערכותיש להפריד בין  .3.2

 זיהוי ואימות .3.3

 רקנעשית  יוולמערכות למידעהגישה שלרגישות המידע כדי לוודא  בהתאםיפעיל אמצעים מקובלים  הספק .3.3.1

 .בידי בעל הרשאה המורשה לכך בלבד

אופן הזיהוי ייעשה ככל האפשר על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה, במידה ולא  .3.3.2

מאושר לעשות שימוש מבוסס על סיסמאות ובתנאי שאורך הסיסמה והמורכבות  -ניתן להשתמש באמצעי פיזי

נית בהתאמה לרגישות המידע, תבוצע נעילה לאחר מספר ניסיונות שגויים ותבוצע יהיו בתצורה מקובלת ועדכ

 שישה חודשים לפחות. מדיהחלפת סיסמאות 

 פעילות.-של אי סבירניתוק אוטומטי לאחר פרק זמן ל מנגנון להפעיל נדרש .3.3.3

קידו של מיד עם סיום תפ וזאתגישה של בעל הרשאה שסיים את תפקידו  יכולתנדרש לדאוג לביטול  הספק .3.3.4

 .בעל ההרשאה

ארגונית פנימית יעשה תוך הסתמכות על מנגנון אימות זהות מבוסס  במערכתאופן הזיהוי של משתמש ארגוני  .3.3.5

 .Active Directoryעל 

 ניהול הרשאות גישה .3.4

יינתנו הרשאות בהתאם להגדרות תפקיד, הרשאת הגישה לכל תפקיד תהיה במידה הנדרשת לביצוע התפקיד  .3.4.1

 בלבד.

 .רק לבעלי הרשאה תקפה תסופקהגישה   .3.4.2

 ביטול ההרשאות במיידי לגורם אשר שסיים את תפקידו. נדרש .3.4.3

  אבטחה ונתוני גישה ותיעוד בקרה .3.5

ינוהל מנגנון תיעוד אוטומטי )לוגים( שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר  ובכלל זה נתונים אלה:  .3.5.1

רכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המע

 היקפה, ואם הגישה אושרה או נדחתה.

 מנגנון ניהול התיעוד האוטומטי יפעל באופן קבוע , יסייע לאיתור אירועים ויפיץ התראות לאחראים.  .3.5.2

 בעלי ההרשאות בדבר קיום מנגנון הבקרה והתיעוד האוטומטי. יידוע .3.5.3

 חודשים 24 ל הבקרה נתוני את לשמור יש"ה, הב לפעילות לוונטיהר במערכות פרטי מידע וקיים במידה .3.5.4

 .לפחות

 .יש לתעד כל כניסה לממשקי הניהול של האפליקציה וכל שינוי שהתרחש באפליקציה .3.5.5

 או שרת ניהול לוגים בתצורה מקובלת. SIEMיכולת העברת לוגים למערכת חיצונית כגון  .3.5.6

 ניידים התקנים .3.6

 .המידע על ולסיכונים המידערגישות  בהתאמהם ניידים למערכת יש להגביל אפשרות לחיבור התקני .3.6.1
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לביצוע ההסכם ואושר מראש על ידי הב"ה בהתאמה לסיכונים ולרגישות המידע,  הנדרשהתקן נייד ב בשימוש .3.6.2

 מידע.האמצעי סביר להגנה על כ יישבו אשרהספק מחויב לעשות שימוש בשיטות הצפנה מקובלות 

 אבטחת התקשורת .3.7

אישור מראש של הנהלת בתי המשפט, ככלל לא  תאינטרנט מחייבמהגישה מרחוק מרשת ציבורית או  .3.7.1

 מאושרת גישה זאת.

חדירה לא  המונעיםאינטרנט בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מהלא יאושר חיבור לרשת ציבורית או  .3.7.2

 .זדוני קוד מפני הולמת בצורה ומגניםמורשית 

ציבורית או באינטרנט )אשר אושרה מראש(, תיעשה תוך שימוש בשיטות גישה או העברת מידע ברשת  .3.7.3

 הצפנה מקובלות.

גישה מרחוק )במידה ותאושר על ידי הב"ה מראש( מחייבת שימוש נוסף בעוד אמצעי שמטרתו לזהות את המתקשר  .3.8

 (.OTPעוד אמצעי כגון סיסמה חד פעמית  בנוסףוהמאמת את הרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק )כגון 

 ממשקים מאובטחים .3.9

 הממשק יכיל מרכיב הזדהות הדדי בין מערכות. יש למנוע שינוי מגורם בלתי מורשה. .3.9.1

יש למנוע התחזות  .יש לדאוג לחסום את הגישה לממשקי הניהול של האפליקציה מפני גורמים לא מורשים .3.9.2

 למערכת.

בהצפנה מקובלת יהווה פתרון יש להגן על המידע העובר בין ממשקים לרבות מפני יירוט או ציטוט, שימוש  .3.9.3

 מקובל.

 .DMZמערכת חיצונית תחובר באמצעות רשת  .3.9.4

 גיבוי ושחזור .3.10

באופן שיבטיח את  המידע ומערכותיש לספק פתרון לגיבוי ולשחזור של המערכת לרבות נתונים, מידע  .3.10.1

 שלמות המידע ואת אפשרות השחזור של המידע במקרה של אבדן או הרס.

נהלי גיבוי ושחזור וכן יוודא שביצוע שחזור יהיה באישור של בתי המשפט )לרבות זהותו של  יספק הספק .3.10.2

 מי שביצע את הליכי השחזור ופרטי המידע ששוחזר(.

 ניהול הודעות שגיאה .3.11

אין להשאיר שגיאה בלתי מטופלת ויש לתקן ו/או "להגיב" לה במהירות רבה ככל האפשר, יש לוודא  .3.11.1

של  Session -עוד וכן במידה וזאת שגיאת אבטחת מידע יש לסגור את הרישום הודעת השגיאה בתי

 המשתמש.

יש לוודא כי כל שגיאה או אפשרות לשגיאה מטופלת בקוד האפליקציה. אולם במידה ושגיאה הצליחה  .3.11.2

 "לחמוק" ויש להציג הודעת שגיאה כללית בלבד למשתמש.

 בדיקת קלטים .3.12

 האפליקציה תממש בדיקת קלטים. .3.13

 .SQL Injectionו  Cross site scriptingמתקפות באמצעות קלטים כגון  למול דדתתמוהמערכת  .3.14

 זמינות .3.15

, על המציע לציין את המענה שלו לדרישה זאת בהתייחסות 99.999%המציע נדרש לעמוד בזמינות של  .3.15.1

 למערך הפיזי והלוגי לטובת כך.
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 ביצועים .3.16

 התפקיד את וההולמת מקובלת ברמה יםלביצוע היצרן של המומלצות בדרישות יעמדו שיסופקו המערכות .3.16.1

 .זה נושא לגבי המזמין מטעם קדם דרישות קיימות האם מראש. על המציע לציין נועדו הם שלהם

 .ביצועים לטיוב תהליך יעברו המערכות .3.16.2

 שימוש בתוכנות .3.17

 המציע מחויב להתקין תוכנות מורשות חוקיות בעלות רישיון תקף בלבד. .3.17.1

 ישמשו את המערכת יתמכו על ידי היצרנים.מערכות ההפעלה והתוכנות אשר  .3.17.2

 ואשר עדכנית בגרסה פועלות אשר, שלהן בגרסאותשהיצרן תומך  ובתוכנותבמערכות  רקייעשה שימוש  .3.17.3

. לפי שיקול הדעת הבלעדי של בתי המשפט הנושא ייבחן מחדש בתלות האחרונים האבטחה עדכוני את כוללות

 באספקת מענה אבטחתי מתאים.

בתוכנות הכוללות פגיעויות קריטיות או גבוהות ידועות. במידה ותתגלה פגיעות קריטית  לא יעשה שימוש .3.17.4

 לספק מענה בפרק זמן קצר ככל הניתן.  הספקאו גבוהה באחריות 

יסופק מנגנון הגנה כנגד קוד זדוני או לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב )פתרונות כגון אנטי  .3.17.5

 וירוס(.

 הקשחות .3.18

 ח לפי המלצות היצרן.המערכת תוקש .3.18.1

המערכת תעמוד במדיניות הקשחות של הנהלת בתי המשפט )הכוללת הסרת שירותים מיותרים, התקנת  .3.18.2

 תוכנה נגד קוד זדוני במערכות שתומכות בכך ועוד(.

 יש להגיש תיק תיעוד מערכת. .3.19

משתמש ולהרשאותיו, הספק יבנה דוחות למשתמשים ולגורמים שונים, הדוחות יספקו מידע בהיקף מקובל לתפקיד ה .3.20

 לא יסופק מידע רב מדי למשתמש.

 (S) מהמציע או התוכנה מבית נוספות מידע אבטחת דרישות .4

 מתודולוגיה .4.1

בית התוכנה יפתח את התוכנה על פי תקן או מתודולוגיה או שיטה, יש לפרט לגבי נושא זה לרבות פירוט על  .4.1.1

 התמיכה בתוכנה.שלבי מחזור חיי התוכנה משלב הייזום ועד שלב סיום 

 בית התוכנה יעשה שימוש במתודולוגיית פיתוח מאובטח, יש לפרט מידע לגבי נושא זה. .4.1.2

 הדרכות פיתוח מאובטח .4.2

המציע יוודא כי כל אנשי כוח האדם מטעמו )לרבות אנשי פיתוח ובדיקת איכות( יעברו הדרכות של פיתוח  .4.2.1

וח ולטכנולוגיות אשר בשימוש המזמין. מאובטח בסביבת העבודה בה מתבצע הפיתוח ובהתאם לשפת הפית

 ההדרכות תתקיימנה באחריות המציע אחת לשנה או לפני תחילת פיתוח בטכנולוגיות חדשות.

 קוד מקור .4.3

 יש לבצע תיעוד לקוד המקור. .4.3.1
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 (S) ב"ענן" בשימוש נוספות מידע אבטחת דרישות .5

יינתן בצורה רשמית ובכתב במידת הצורך  "ה, אישורהבככלל, אישור שימוש ב"ענן" הנו בסמכות ובאישור בלעדי של  .5.1

 לספק.

ספק שאושר לו להפעיל שירות "ענן" מול בתי המשפט יבטיח כי המערכות יישמרו במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה  .5.2

אליו בלא הרשאה, התואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע בו וינקוט אמצעים לבקרה ולתיעוד של הכניסה 

 שבהם מצויה המערכת לרבות של הכנסה והוצאה של ציוד אל ומהן. והיציאה מאתרים

 יש להפריד בין המערכת לבין מערכות מחשוב אחרות. .5.3

 יש לספק מידע למה משמש הענן )לפיתוח קוד, לגיבוי, לשירות ועוד(. .5.4

 (.Iaas או Paas או  Saasיש לספק באיזה שירות מדובר ) .5.5

 יש לספק מידע מי המציע של הענן. .5.6

 ועוד(. ISO-27001יש לספק מידע על הסמכות בתחום אבטחת המידע של הארגון )כגון  .5.7

יש לספק מידע על מיקום פיזי של ענן )או יבשת(. בתור תפיסה עקרונית לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת בתי  .5.8

 המשפט יאושר שימוש ב"ענן" אשר נמצא בישראל או באירופה בלבד.

 רה ב"ענן" בתצורה מקובלת.יש לוודא הצפנת מידע בתעבו .5.9

 Saasבשירות  .5.10

 יש לפרט מי בית התוכנה שכתב אותה. Saasבמידה ומדובר בשירות  .5.10.1

 יש לפרט מה מענה אבטחת המידע לשירות זה )שרטוט מערכת, מנגנוני בקרה ועוד(. .5.10.2

יש לספק מענה כנגד מתקפות ידועות על אתרי אינטרנט כנגד תקיפות ידועות כגון בדיקת קלטים, לטובת  .5.10.3

 ייחשב כמענה הולם. WAFהעניין מענה 

 יש ליצור "חוצץ" בין השירות להנהלת בית המשפט לשירות לקוחות אחרים. .5.10.4

כולת ניהול מפתחות הצפנה יש לוודא הצפנת מידע ב"ענן" עצמו )בדיסקים לדוגמה(, יש לספק לארגון י .5.10.5

 )במידה וניתן(. שינוי בסעיף זה מחייב אישור מראש מטעם הנהלת בתי המשפט.

 (S) ביקורות .6

על המציע להיות ערוך, בכל עת, לביקורת חיצונית. הביקורת תתייחס, בין השאר, למערכי האבטחה במתחם המציע,  .6.1

 אשר להם זיקה או השפעה על אבטחת המערכת. 

 ,הקבלן אצל פתע ביקורת הב"ה לבצע מטעם גורם צד ג' המידע של הב"ה או ראש לממונה אבטחתהמציע מאשר מ .6.2

 מחשב. לחומר המציע לחדירה של מראש כולל הסכמה

הב"ה יהיו רשאים לבצע בדיקות מערכי אבטחה, בקרת חסינות, איתור פרצות אבטחה ובדיקות יעילותם של מנגנונים  .6.3

 ושל מערכות.

תיקון הליקויים, תוך פרק זמן סביר וללא עלות נוספת, כפי שייקבע על ידי להמלצות הביקורת והמציע יפעל ליישום  .6.4

 המזמין.

 בנוסף, המציע יפעיל מערכת ביקורת פנים משלו. .6.5
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 מערכת בתי המשפט

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 (S) חוסן ובדיקות סיכונים סקרי .7

הכנסת המערכת למבצעיות על חשבונו ובאחריותו של הספק וזאת באמצעות גורם צד  לפנייערוך בדיקת חוסן  הספק .7.1

ג' בלתי תלוי, ממצאי הבדיקה יועברו למזמין לעיון, הגרסה המוצעת במכרז זה תעבור מבדק סייבר ולווידוא שלא 

סה עם פגיעות קיימים בה ממצאים המסכנים את יכולת עמידת הנהלת בתי המשפט במדיניות אבטחת המידע שלה. גר

קריטית לא תעלה למבצעיות, גרסה עם פגיעות גבוהה לא תעלה למבצעיות אלא אם כן הנושא אושר באופן רשמי על 

 "ה.הב נציגידי 

יערוך סקר סיכוני אבטחת מידע ובדיקות חוסן בתדירות של אחת לשנה וחצי על חשבונו וממצאי הבדיקה יועברו  הספק .7.2

 בהקדם הניתן למזמין.

 ורך מתקיימים מבדקים חוזרים לווידוא שהממצאים טופלו כנדרש וזאת לפי שיקול דעת בתי המשפט.במידת הצ .7.3

כל שלבי הסקר יבוקרו ויאושרו על ידי הב"ה לפני ביצועם. הב"ה רשאי, מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת, לבצע  .7.4

או על ידי חברה חיצונית המועסקת על ידי הב"ה בהסכם נפרד והמציע  בעצמהסקרי סיכונים ומבחני חוסן למערכת 

ממצאי הסקר ולפעול ליישום ל בהתאםלבצע את הדרוש תיקון ו הבדיקה בביצוע מלא באופן פעולה לשתףמחויב 

 מלצות.הה

 (S) בטחון אישורי .8

הב"ה וטעונה אישור מראש העסקת עובדי המציע לרבות עובדי קבלני משנה ועובדי צד שלישי תהיה על פי החלטת  .8.1

 ובכתב של מנהל אגף הביטחון מטעם הב"ה, וזאת מבלי לגרוע ממחויבויות המציע ואחריותו על פי החוזה.

 .המידע לרגישות בהתאם בשימוש במידע הקשורות עבירות של והעבר עובדים רמת אמינות ייקבעו תנאי סף לגבי .8.2

שנקבעו מול הארגון  ההוראות ועל סודיות על לשמירה התחייבות עובדי המציע ומורשי הגישה מחויבים לחתום על .8.3

 ומול המציע עצמו.

לכל עובד )מתייחס להלן לעובד ארגון או למי לנותן שירות שאושר במסגרת מיקור חוץ( תהא אחריות אישית לכלל  .8.4

 ידע שבחזקתו.המידע עליו הוא מופקד, האחריות לעמידה במדיניות ובהוראות העבודה לאבטחת המידע וכן על המ

מנהל אגף הביטחון של הב"ה ו/או נציג אחר מטעם הב"ה יהיו רשאים לדרוש מהמציע שלא להעסיק מי מעובדיו, גם  .8.5

להרחיק את העובד מייד לאחר שיידרש לעשות  מראשלאחר שהחל את עבודתו, מבלי שיתנו טעם לכך והמציע מתחייב 

 שהיא בגין זאת. זאת. הב"ה לא יהיה חייב לפצות את המציע בדרך כל 

המציע מצהיר בזה כי ידוע לו שכל הידיעות אשר בידו ו/או אשר תגענה לידו ו/או לעובדיו תוך כדי מימוש התחייבויותיו  .8.6

במכרז זה ו/או בקשר עמו, הינן חסויות והוא מתחייב לשמור על כל מידע לשם ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עמו. אין 

 לישי ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמין.לפרסמן בכל הקשר או למסרן לצד ש

 יומידע, הגנת הפרטיות, דרישות החוק ותקנות אבטחתמול הב"ה בנושא  הפועלים לעובדיםנדרש לקיים הדרכות  הספק .8.7

ודרישות אודות חובותיהם בהסכם זה בטרם יקבלו גישה למידע ולמערכות מידע הרלוונטיות להסכם זה וכן אחת ל 

 .חודשים לפחות  24

 (M) והרשאות נגישות מידור   .9

יקבע הרשאות גישה של בעלי הרשאות בהתאם להגדרות תפקיד והן יהיו במידה הנדרשת לביצוע התפקיד  הספק .9.1

 בלבד.

המציע יוודא כי לא תהיה כל נגישות למידע לכל גורם שהוא אלא אם הוא יעמוד בכל התנאים הבאים גם יחד, כמפורט  .9.2

 להלן: 

 ף הביטחון ותפקידים מיוחדים של הב"ה טרם תחילת עבודתו.קיבל אישור לעבוד מאג .9.3
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 הינו עובד המציע ו/או הינו ספק משנה של המציע הקשור לחוזה ההתקשרות. .9.3.1

 עליו להיות חשוף במסגרת תפקידו ו/או עליו להימצא בשטח העבודה מתוקף תפקידו. .9.3.2

 .וההסכם הפרטיות הכנתתודרך באופן יסודי לגבי כלל דרישות אבטחת המידע,  .9.3.3

 עקרון "הצורך לדעת" מחייב את הארגון לספק את ההרשאות הנדרשות לביצוע התפקיד. .9.4

תשתית למתן הרשאות הנם תפקידים, בעלי נכסי המידע, פרופילי הרשאות וקישור משתמש לפרופיל הרשאות תוך  .9.5

 שמירה על העקרונות הבאים:

והסמכויות. המטרה הנה לייצר הפרדה בין גורם פרופיל הרשאות לתפקיד לא יפרוץ את עקרון הפרדת התפקידים  .9.6

 מבקש, גורם מאשר לגורם מבצע לטובת מניעת סגירת מעגל הונאתי על ידי יחיד.

 נהלים  .10

המציע יידרש להכין בתקופת ההקמה/המעבר נהלי תפעול לאבטחת מידע אשר יאושרו ע"י המזמין. המציע יידרש  .10.1

ימם לצרכי הב"ה ולהגישם לאישור המזמין. לאחר קבלת האישור, ליישם את נהלי תפעול אבטחת המידע שלו, להתא

 על המציע לפעול לפי נהלים אלו.

 לבקשת המזמין, הנהלים יופצו ע"י המציע לגורמים הרלוונטיים. .10.2

 במידע לשימוש מותר זמן פרק  .11

לאופי השירות המציע מורשה לעשות שימוש במידע על הארגון ומערכותיו רק בתקופת ההתקשרות בלבד ובהתאמה  .11.1

 למשך שהתקבל מהב"ה או מידע שצבר בזמן העבודה מול הב"ה רק מידע והתוצרים המסופקים. מותר למציע לשמור

 והסיכונים המידע רגישות את התואמת מוגנת בתצורה וזאת החוזה לפי לביצוע תפקידו במישרין הנדרש הזמן פרק

 .הרלוונטיים

 ,שברשותו המדיה אמצעי מכל שהגיע אליו נמחק המידע כל כי לוודא המציע על ,הב"ה עם ההתקשרות סיום עם .11.2

  . אופטית אחרת או מגנטית מדיה וכל גיבוי , אמצעייםקשיח כוננים לרבות

 שהוגדרו והבקרה האבטחה אמצעי כי לוודא יש ,המציע אצל המידע שמירת המחייבת בדין הוראה שקיימת ככל .11.3

  .השמירה תקופת אורך לכל אפקטיביים הב"ה יישארו עם בחוזה

 עם בקשר תביעות בפני התגוננות ההתקשרות לצורך סיום לאחר למידע גישה זכות המציע ידי על שנדרשת ככל .11.4

 את רשאי להתיר יהיה אשר ג' נאמן צד אצל מקובל גיבוי באמצעי המידע של לשמור עותק ניתן ,החוזה לפי תפקידיו

 .ל"הנ למטרות רק למידע הגישה

 .עמו ההתקשרות במסגרת אליו שהגיע המידע כל של מחיקה, ביעור והשמדה פעולות ביצוע ויאמתהמציע יצהיר  .11.5

 

 

 


