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 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 פתח תקווה ברחבי העיר Hikvisionמכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מצלמות 

 
מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים לצורך  (  "המזמיןאו "  "חברה ההחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להלן: " .1

לשדרוג מערך טמ"ס, אספקה, התקנה הפעלה ותחזוקת מצלמות    לביצוע עבודות  מסגרת  בחוזההתקשרות  

על פי כל התנאים המפורטים    והכל"(,  העבודות)להלן: "פתח תקווה    בעיר  Hikvisionומערכת ניהול של חברת  

 המכרז.  במסמכי 

תקוה  , קומה ד', פתח  47ת מסמכי המכרז במשרדי החברה ברחוב הסיבים  אעל מנת להשתתף במכרז יש לרכוש   .2

כולל מע"מ,    ₪,  1,500( תמורת סך של  15:00השעה  ועד    08:30בשעות העבודה )משעה    ,"(משרדי החברה )להלן: "

 שלא יוחזרו, לכל מעטפת הזמנה.  

 להלן.  7בתאריך ובמיקום הנקובים בטבלה שבסעיף  יתקיים)לא חובה(   מציעיםמפגש  .3

אל  אשר תופנה    בקשה בכתבאמצעות  המכרז, במסמכי  אמור ב הבהרות ל  מהחברהרשאים לבקש  המשתתפים   .4

למועד הנקוב בטבלה  עד  , וזאת לכל המאוחר  (shani@ptcom.co.il  –גב' שני ארדיטי )בדוא"ל  של   תיבת המייל

  .להלן 7שבסעיף 

בדואר[   .5 לשלוח  ]לא  אישית  במסירה  לשלשל,  יש  ההזמנה,  במעטפות  ההצעות  בטבלה  את  הנקוב  למועד  עד 

בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה. בסמוך לאחר המועד הנ"ל, תתקיים במשרדי החברה  ,  להלן  7שבסעיף  

למציעים( בהשתתפות ישלח  )קישור  "זום"  לפתיחת מעטפות המכרז באמצעות  ועדת המכרזים  נציגי    ישיבת 

 המציעים. כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. 

קבלנים זוכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר במפורש, כי החברה תהא    2-במובהר, כי בכוונת החברה לבחור   .6

ים זוכים, ואף תהא רשאית שלא  קבלנ  2-קבלנים זוכים, או, בפחות מ 2- רשאית )אך לא חייבת( לבחור ביותר מ

לבחור בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על פי כל תנאי  

 .  המכרז

 : המכרז נתוניטבלת  .7

  מציעיםמועד מפגש 

 שאינו חובה

 13:00בשעה  28/11/2021יום ראשון 

 , פתח תקוה 4, קומה  47החברה רח' הסיבים  בחדר הישיבות במשרדי  מציעים מיקום מפגש 

 מועד אחרון להגשת  

 שאלות הבהרה 

 12:00בשעה   5/12/2021יום ראשון 

 14:00בשעה  16/12/2021יום חמישי  מועד אחרון להגשת ההצעות 

 14:30בשעה  16/12/2021יום חמישי  מועד לישיבת פתיחת מעטפות

 Meeting ID: 915 5790 9719 קישור לישיבת פתיחת מעטפות

Passcode: wAz7Wj 

 1/5/2022יום ראשון  תוקף ערבות המכרז 

 ש"ח  25,000 סכום ערבות המכרז 

 

 

 כבוד רב, ב                        

   , מנכ"לעו"ד לירון גולדנברג  

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ
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 מסמך א' 

 
 סמכי המכרז מ

 

   תנאים כללים למכרז       ( 1מסמך א')

    טופס ההצעה והצהרת המשתתף        נספח א'

 נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז      נספח ב'

 2.4סעיף  – טבלת פירוט וניסיון המשתתף     נספח ג'

 2.5סעיף  –טבלת פירוט וניסיון המשתתף        ד'נספח 

 תצהיר המציע להפעלת מערך שירותי תחזוקה      ה'נספח 

 מסמך פירוט בדבר מנהלי הפרויקטים של המציע       ו'נספח 

 אישור רו"ח  נוסח        ז'נספח 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     'חנספח 

 תצהיר היעדר הרשעה בפלילים     'טנספח 

 

 ונספחיו  המסגרת  חוזה           ( 2מסמך א')

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה.      - 4ספח  נ

 הצהרה על חיסול תביעות.         - 5ספח  נ

 נספח ביטוח ואישורים על קיום ביטוחים.           -6ספח  נ

 נוסח הזמנת עבודה.       - 7נספח  

   .בטיחות וגהותנספח        – 8נספח  

 נספח פרטי חשבון בנק.        – 9נספח  

 שרות.   נספח     -  10נספח  

 לביצוע העבודות.   שונות הוראות מקצועיות      - 11נספח  

 

 . מפרט טכני  ( 3מסמך א')

 .להגשת תוצרי מיפוי עבור תשתיות תקשורת GISמפרט לרבות      

 כתב כמויות.   ( 4מסמך א')
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 (  1מסמך א') 

 נאים כלליים למכרז ת

 בואמ .1

לצורך  מזמינה בזה הצעות מחירים מקבלנים  (  "חברה"ה)להלן:  החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ   .1.1

לשדרוג מערך טמ"ס, אספקה, התקנה הפעלה ותחזוקת    לביצוע עבודות  מסגרת  בחוזההתקשרות  

חוזה המכרז )מסמך  הוראות    , על פיפתח תקווה  בעיר  Hikvisionמצלמות ומערכת ניהול של חברת  

א'ו  (2א' )מסמך  הטכני  התנאים  , (3המפרט  יתר  כל  פי  במסמכי    ועל    )להלן   המכרזהמפורטים 

 .("המצלמות" -ו  "העבודות" :בהתאמה

)להלן: "החברה הנה   .1.2 עיריית פתח תקווה  עירוני, כמשמעו בחוק, בבעלותה של  "(  העירייהתאגיד 

 והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם את המכרז ולהתקשר עם הזוכה בו לצורך ביצוע העבודות. 

מובהר, כי מי שינהל בפועל את העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה יהא, בין היתר, מנהל האגף  

 בעירייה המופקד על קבלת העבודות או נציגו המוסמך.

נוכח האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכויות החברה על פי כל מסמכי המכרז, יידרש הקבלן הזוכה  

   העירייה, והכל כמובהר בחוזה המכרז. להישמע גם לכל הוראות והנחיות נציגי

, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר במפורש, כי החברה  קבלנים זוכים  (2בשני )בכוונת החברה לבחור   .1.3

, ואף תהא רשאית  בקבלן זוכה אחדקבלנים זוכים, או,    2-תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור ביותר מ

המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל  שלא לבחור בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות 

 . על פי כל תנאי המכרז

מובא בזאת לידיעת המשתתפים, כי החברה לא תוכל להתחייב כי כלל העבודות שתימסרנה לזוכים  

למכרז   בהגשת הצעתו  משתתף  וכל  הזוכים,  בין הקבלנים  שוויוני  באופן  זה תחולקנה  פי מכרז  על 

בוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בקשר  מסכים לכך ומתחייב כי לא י 

לכך. מובהר, כי חלוקת העבודות בין הקבלנים הזוכים תבוצע בכפוף לאילוצים ולצרכי העירייה, כמו  

עבודות   בביצוע  השונים  הזוכים  הקבלנים  של  ולזמינותם  ולניסיונם,  למיומנותם  בהתאם  גם 

 ספציפיות.  

קת העבודות בין הקבלנים הזוכים תבוצע, בין היתר, בהתחשב בהשלמתו של כל קבלן  מובהר, כי חלו

 זוכה את העבודה הקודמת שהחברה מסרה לטיפולו ולאחר מסירתה לאגף המתאים בעירייה.  

כמו כן מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לחלק את העבודה הראשונה במכרז ו/או כל עבודה שתימסר  

דר דירוג הקבלנים הזוכים המכרז, וחלוקת העבודות בין הקבלנים הזוכים  על פי המכרז בהתאם לס

תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל קשר לדירוג ו/או הצעת המחיר של כל זוכה, והמשתתפים  

 מתחייבים שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לכך.   

וככל    – להלן(    וכי בכל הקשור לביצוע עבודות תחזוקת הציוד הקיים )כהגדרת מובהר בזאת במפורש,  

להלן, בכוונת   1.4.5, כמובהר בסעיף  לכךשתבחר החברה לממש את האופציה המוקנית לה בקשר  

בעל הניקוד המשוקלל הגבוה    הקבלןלקבלן זוכה אחד בלבד, כאשר הזוכה הנ"ל יהא    רןהחברה למס

 ביותר מבין שני הקבלנים הזוכים.
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 ביצוע העבודות .1.4

, מעת לעת,  יידרש לספק ולהתקין "[הקבלן" ]להלן גם: )או כל זוכה( הזוכה במכרז .1.4.1

מצלמות חדשות באתרי העיר    לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וצרכי העירייה,

אגף   נציג  להנחיות  בהתאם  הביטחון  באגף  למצלמות  ניהול  ומערכת  השונים 

הצורך   בעת  ותחזוקה  שוטפת  תחזוקה  לבצע  וכן  בעירייה    למצלמות הביטחון 

כמסמך  המצ"ב    במפרט הטכניולמערכת הניהול והכל בהתאם למפורט    החדשות

 ובכל יתר מסמכי המכרז.   3א'

כולן   .1.4.2 יהיו  הניהול  ומערכת  חברת  המצלמות  כל    Hikvisionמתוצרת  את  ויכללו 

   (.3א'במפרט הטכני )מסמך  המרכיבים הנדרשים, הכל כמובהר בהרחבה 

מובהר, כי הציוד הנדרש הינו ציוד מדף אשר יעמוד בכל התקנים הנדרשים לפי כל   .1.4.3

 די נציג אגף הביטחון בעירייה בטרם התקנתו. דין. הציוד יאושר מראש ובכתב על י

לשם התקנת וחיבור המצלמות על הקבלן יהיה לבצע עבודות חפירה ו/או קידוחים   .1.4.4

 להטמנת כבלי התקשורת והחשמל. 

אתרים בעיריית פתח תקוה    100  -מובהר, כי נכון למועד פרסום המכרז מותקנות בכ .1.4.5

חברת    1,600  -כ מתוצרת  המצלמות  "  ולהלן:)לעיל     Hikvisionמצלמות 

המשמשת     Hikvisionמתוצרת חברת  IVMS 4200מערכת ניהול    וכן  "(הקיימות

העירייה  של  הביטחון  מוקד  "   את  הניהול)להלן:  ]המצלמות    "(הקיימת   מערכת 

החברה תהא    . "[הציוד הקייםהקיימות ומערכת הניהול הקיימת ייקראו להלן: "

דעתה   שיקול  לפי  חייבת(,  לא  )אך  צרכירשאית  ולפי  לדרוש  העירייה  הבלעדי   ,

לספק תחזוקה  מהקבלן הזוכה שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר במכרז  

 .  לציוד הקייםובעת הצורך גם שוטפת 

לחוזה    11בנספח  על ביצוע העבודות יחולו גם כל ההוראות המקצועיות המפורטות   .1.4.6

 (. 2המכרז )מסמך א'

 העבודות לוח זמנים לביצוע .1.5

  ימים  60בתוך    , בהתאם לכל תנאי ומסמכי המכרז,ציוד/מצלמהכל  להתקין  ו   לספקהקבלן יידרש  

בגין כלקבלת  ממועד   כהגדרתהזמנת עבודה  צו התחלת עבודה  "  בחוזה המכרז  ה,  המועד  )להלן: 

 ."(להשלמת העבודה 

 ת חוזה המסגרתותקופ .1.6

הזוכה  תקופ ה לקבלן  להוציא  החברה  תוכל  במהלכה  עבודותה  לביצוע  ליום    תהא  הזמנה/ות  עד 

"(, ולחברה בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא הזכות  הוצאת עבודות  תקופת  )להלן: "  31.12.2022

)  להאריכה נוספותארבעלעד  תקופות  בנות(  כל    12  ,  " חודשים  )להלן:  האחת  וצאת תקופה/ות 

 המפורטים בחוזה המכרז. , והכל בהתאם ובכפוף לתנאים "(הנוספת/ות העבודות

תקופת התחזוקה לציוד החדש וכן תקופת/ות מובהר, כי על כל הזמנת עבודה שתוצא לקבלן תחול  

)ככל שתמומש האופציה ע"י החברה(התחזוקה     1.7, כהגדרתן בסעיף  הנוספת/ות לציוד החדש 

 להלן. 

הקבלנים הזוכים  כמו כן, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז, לחברה קיימת אופציה לדרוש מאחד  

כל   במשך  הקיים  הציוד  תחזוקת  את  בתקופת/ות  לבצע  וכן  ו/או  הקיים  הציוד  תחזוקת  תקופת 

,  תחזוקת הציוד הקיים הנוספת/ות )כהגדרתן להלן(, והכל ככל שתמומש האופציה על ידי החברה

 להלן.    1.7כמובהר בסעיף 
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 אחריות ושרות  .1.7

לעיל,   .1.7.1 אופציהכאמור  קיימת  לדרוש  לחברה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  מאחד  , 

תחזוקה    ילהעניק שירותהקבלנים הזוכים )בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר(  

כנספח  המצ"ב    השירות  נספח בהתאם לכל הוראות    לציוד הקיים )כהגדרתו לעיל(

ככל שתחליט החברה לממש את האופציה  .  "(השרות  נספח)להלן: "  לחוזה המכרז  9

כא לה,  אזי  המוקנית  לעיל,  בגין  מור  התחזוקה  הקייםשירותי    סופקו י   הציוד 

"חודשים    12  בתלתקופה   אופציה  "(  הקיים  לציודהתחזוקה    תקופת)להלן:  עם 

חודשים כל    12לתקופת/ות תחזוקה נוספת/ות, בת    התקופה הנ"ללחברה להארכת 

 תקופת/ות התחזוקה הנוספת/ות חודשי תחזוקה נוספים )להלן: "  48- אחת, ועד ל

 . "(, והכל כמובהר בהרחבה בחוזה המכרזהקיים לציוד

בגין הציוד שיסופק ויותקן על ידי הקבלן הזוכה לפי הוראות מסמכי המכרז, יעניק   .1.7.2

הוראות   לכל  בהתאם  ושירות  אחריות  לחברה,  השרות הקבלן  )כהגדרתו    נספח 

לתק   ,לעיל( של  וזאת  כהגדרתה    חודשים  36ופה  ההשלמה,  תעודת  קבלת  ממועד 

)להלן: " "(  תקופת האחריות" או "לציוד החדש   תקופת התחזוקהבחוזה המכרז 

 . שנת אחריות היצרן אשר כוללת את

התחזוקה  ה  שמורה  לחברה .1.7.3 תקופת  להארכת  לתקופת/ות    לציודאופציה  החדש 

בת   נוספת/ות,  ל  12תחזוקה  ועד  אחת,  כל  נוספים    24-חודשים  תחזוקה  חודשי 

, והכל כמובהר בהרחבה  "(  לציוד החדש  ות/הנוספת  התחזוקהות  /תקופת)להלן: "

 בחוזה המכרז. 

לציוד החדש  , הן  במהלך תקופת התחזוקה ו/או כל תקופת/ות תחזוקה נוספת/ות .1.7.4

הקיים לציוד  החומרים,    , והן  לטיב  חלקיו,  כל  על  לציוד,  אחראי  הקבלן  יהיה 

 .  השירות בנספחהעבודה ולפעולה תקינה של הציוד, כמפורט בהרחבה 

האחריות .1.7.5 תקופת  במהלך  כי  החדש  מובהר,  לעיל(  לציוד  תשולם    )כהגדרתה  לא 

על פי הסכם השירות    בקשר לציוד החדש  לקבלן כל תמורה בגין ביצוע השירותים

ותקן  י סופק וי שציוד  מאחר ותמורה כאמור כלולה במחיר שישולם לקבלן בגין כל  

 על ידו.  

פי  השנתית  התמורה   .1.7.6 על  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  בגין  לקבלן  נספח  שתשולם 

)ככל שתמומש האופציה    הציוד הקייםבמהלך כל תקופת/ות התחזוקה של    השרות

למחיר שהוצע בהצעה הזולה ביותר מבין  בהתאם  תהא    (על ידי החברה, כאמור לעיל

בסעיף   כאמור  הזוכות,  "  להלן  3.5ההצעות  השירות  ]להלן:  של    השנתייםדמי 

 "[. הציוד הקיים

השירות   הקיים  השנתיים  דמי  הציוד  )כהגדרתו  של  הבסיס  למדד  צמודים  יהיו 

 ( ויעודכנו אחת לשנה, בתחילת כל שנת תחזוקה. בחוזה המכרז

כ תקופת  מובהר,  להארכת  לה  המוקנית  האופציה  את  החברה  ותממש  ככל  י 

התמורה  התחזוקה לציוד החדש לתקופת/ות תחזוקה נוספת/ות לציוד החדש אזי  

  בגין כל תקופת תחזוקה נוספת לציוד החדש, תהא הקבלן  השנתית לה יהא זכאי  

)כהגדרתם    של הציוד הקיים  מסכום דמי השירות השנתיים   5%  בסכום השווה לעד 

לשיעור )אחוז( שהוצע בהצעה הזולה ביותר מבין ההצעות הזוכות,  , בהתאם  לעיל(

דמי השירות השנתיים  ]להלן: "  להלן(  3)כמובהר בסעיף    להלן  3.5כאמור בסעיף  

 . "[של הציוד החדש 
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)כהגדרתו   הבסיס  למדד  צמודים  יהיו  החדש  הציוד  של  השנתיים  השירות  דמי 

המ נוספת   כרז(בחוזה  תחזוקה  תקופת  כל  בתחילת  לשנה,  אחת  לציוד    ויעודכנו 

 (. לציוד החדש )ככל שתוארך תקופת התחזוקה החדש

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .2

 תנאים שלהלן: ה שאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העומדים בכל ר

-ט"תשכ ,  נדסה בנאיותהמציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק לרישום קבלנים לעבודות ה .2.1

   .לפחות 2'אבסיווג )הנחת כבלי תקשורת(  240בענף משנה   9691

בענף ובסיווג  רשום  עם קבלן משנה    התקשרות חתום, מותנה בזכייה במכרז,  למציע חוזה  ,לחילופין

לעיל אופציה  בתוקף  הנו  כשהחוזה    ,הנדרש  לרבות  זה,  במכרז  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך 

   תאם לתנאי המכרז.התקשרות נוספות בהלתקופת/ות  

המציע הוא משווק ומתקין מורשה של מערכות הטלוויזיה במעגל סגור וכן של מערכת הניהול מתוצרת   .2.2

Hikvision המוצעות על ידו במכרז זה . 

 . בתוקף למועד הגשת ההצעות ISO 9001:2015למציע תעודת ניהול איכות   .2.3

מוכחלמציע   .2.4 אופטיים    ניסיון  סיבים  פריסת  הפעלה  הכולל    Outdoorבתחום  התקנה,  אספקה, 

לקוחות   שלושהעבור  , 2020-ו 2019,  2018בכל אחת משלוש השנים  ושירות של ציוד לפריסת סיבים

 רשות מקומית אחת.  לפחות לפחות, מתוכם 

חוזה  ,לחלופין בזכייה במכרז,התקשרות חתום  למציע  מוכח    , מותנה  ניסיון  בעל  עם קבלן משנה 

למשך כל תקופת ההתקשרות במכרז זה, לרבות אופציה לתקופת/ות  כנדרש לעיל, אשר הנו בתוקף  

 . התקשרות נוספות בהתאם לתנאי המכרז

מטעמו  המציע   .2.5 המשנה  קבלן  להגשת  או  שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  המניין  מן  כעובדים  מעסיק 

 . שי התקנות לפריסות סיבים אופטיים מהירים)שלושה( אנ 3הצעתו וברצף, לפחות 

וסייםהמציע   .2.6 ישראל  ביצע  מדינת  השנים    , בתחומי  פרויקטים    )שלושה(  3לפחות  ,  2015-2020בין 

  )שלוש מאות אלף( 300,000לפחות , בהיקף כספי של בהתקנת מערכות מצלמות ביטחוןכקבלן ראשי 

 .לכל פרויקט  ,לא כולל מע"מ ,₪

ישראל  מפעיל  המציע   .2.7 מדינת  ימי בתחומי  ובכל  היממה  שעות  בכל  הזמין  תחזוקה  שירותי  מערך 

למעט יום כיפור, המספק שירות לכל המערכות והתשתיות הכלולות במכרז זה. המערך כולל  ,  השנה

 .לפחות 08:00-18:00טכנאים לכל הפחות, בין השעות  2מרכז שירות/ מעבדה המאויש על ידי 

זה, ל   ההצעות  ת לפחות, כשהם בתוקף עד למועד הגשת)שני( הסכמי שרו  2למציע   .2.8 מכרז 

   , לא כולל מע"מ.₪( אלף  וחמישים)מאה  300,000של   בסךבהיקף שנתי מינימאלי 

 עפ"י דין.   חשמל/אלקטרוניקה מהנדס עובד אחד שהינו בעל תעודת לפחות  המציע מעסיק .2.9

  מהנדסעם קבלן משנה בעל רישיון    התקשרות חתום, מותנה בזכייה במכרז,  למציע חוזה  ,לחלופין

בתוקף  חשמל/אלקטרוניקה הנו  אשר  אופציה  ,  לרבות  זה,  במכרז  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך 

   .לתקופת/ות התקשרות נוספות בהתאם לתנאי המכרז

במהלך  מעסיקהמציע   .2.10 וברצף,  המניין  מן  כעובדים  שקדמ   12,  יותר(  )או  למועד  החודשים  הגשת  ו 

אשר כל אחד ייעודיים לתחום הנחת ופריסת סיבים אופטיים  שני מנהלי פרויקטים, ההצעות למכרז

 מהם עונה לתנאים הבאים: 

ניהל באופן ישיר בתקופה זו לפחות פרויקט אחד במרחב הציבורי/מוסדי/ממשלתי   .2.10.1

צבאי לפחות      ו/או  קילומטר  3הכולל  אופטיים  )שלושה(  סיבים  של  של  בהיקף   ,1  

 . )אחד( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(
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בעל תעודת הסמכה רשמית למנהל פרויקט ובעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות כמנהל   .2.10.2

   .פרויקט

יהל באופן ישיר בתקופה זו לפחות פרויקט אחד בתחום מערכות טמ"ס בהיקף של  נ .2.10.3

מובהר, כי תתאפשר חפיפה )ככל שקיימת( בין תנאי זה    .לא כולל מע"מ₪,    300,000

   לעיל.  2.10.1לתנאי סעיף  

   .רגולטוריים אישורים בקבלת ידע  בעל .2.10.4

של   .2.11 הממוצע  השנתי  הכספי  מפעילותהמציעהמחזור  מערכות  בתחום    ו ,  ותחזוקת  התקנה  מכירה, 

בכל אחת  ,  טמ"ס ומערכות ניהול  ו/או אפליקציה לניהול מערך האבטחה וכן תשתיות עבור טמ"ס

של    2020-ו  2019,  2018מהשנים   בסך  הפחות,  לכל  שקלים    ₪  50,000,000הסתכם,  מיליון  )עשרים 

 כולל מע"מ.  , לא חדשים(

 המשתתף צירף ערבות בנקאית בהתאם לתנאי מכרז זה.  .2.12

 המשתתף מנהל ספרים כדין.  .2.13

 המשתתף הנו בעל תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ לעבודות עם גופים ציבוריים.   .2.14

, למעט סכסוך הקשור להתחשבנות לגבי עבודות  ו/או העירייה  למשתתף אין סכסוך משפטי עם החברה .2.15

 שביצע. 

, בנוסח  1976-תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותף צירף  המשת .2.16

 '. חכנספח המצ"ב 

אחד   .2.17 של  מנהל  ו/או  במשתתף  המניות  מהשותפים/מבעלי  מי  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף 

לפני הגשת  השנים האחרונות    7במהלך    לא הורשע בפליליםהשותפים/בעלי המניות של המשתתף  

לא תלויים  , או  לתחום עיסוקו של המשתתף  תבעבירה שיש עמה קלון או הנוגעהצעתו למכרז זה  

א פליליים  משטרתיתהליכים  חקירה  מתנהלת  מי    ו  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף  נגד 

המשתתף,   של  המניות  השותפים/בעלי  אחד  של  מנהל  ו/או  במשתתף  המניות  מהשותפים/מבעלי 

, והמשתתף צירף תצהיר חתום ומאומת כדין בקשר לכך, בנוסח  הנוגעת לתחום עיסוקו של המשתתף

 .   'טכנספח המצ"ב 

תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים בהזמנה, לרבות  צעת המשתתף  ה .2.18

ושאר האישורים הנדרשים, יהיו על שם המשתתף בהזמנה. לא    הערבות הבנקאית, הסיווג הקבלני

 תתקבלנה התאגדויות ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה. 

 

 הצעהה .3

וכן,  ע .3.1 בדיו  ההזמנה  מסמכי  בכל  מילוי  הטעונים  הפרטים  כל  את  למלא  המשתתף  כל  ל  על  לחתום 

 . , בשולי כל דף ובמקום המיועד לכךהם, על כל נספחיה המסגרתחוז, לרבות על זהמכרמסמכי 

, נקבעו מחירים בשקלים חדשים, ללא מע"מ, ללא אחד מהפריטים  4מסמך א'  –במסמך כתב הכמויות   .3.2

 סמך הנ"ל.  המפורטים במ

  נספח א'   –על גבי טופס ההצעה והצהרת המשתתף    ולרשום  את הצעת המחיר על כל משתתף להציע .3.3

   , באופן שלהלן:)בטבלת הצעת המחיר(

 . (4)מסמך א' בכתב הכמויות יםפרקאחד מהאחוז ההנחה המוצע על ידו לכל  .3.3.1

 

 

 



- 9  - 

 

דמי השירות  " )להלן:  חודשי תחזוקה בקשר לציוד הקיים  12הצעת מחיר עבור כל   .3.3.2

  "(.השנתיים של הציוד הקיים 

את הצעת המחיר עבור דמי השירות השנתיים של הציוד הקיים יש להציע באמצעות  

דמי השירות השנתיים של הציוד הקיים, אשר הנו בסך של    הצעת אחוז הנחה לאומדן

 "(.  אומדן דמי השירות השנתיים של הציוד הקיים" :)להלן , ללא מע"מ₪ 135,000

לא   )אך  רשאית  תהא  והחברה  בלבד  לחברה  אופציה  מהווה  זה  סעיף  כי  מובהר, 

חייבת( לממש את האופציה המוקנית לה לקבלת שירותי תחזוקה לציוד הקיים, לפי  

 לעיל.    1.7.1-ו  1.4.5שיקול דעתה הבלעדי, והכל כאמור בסעיפים  

בקשר חודשי האחריות(   36-חודשי אחריות נוספים )מעבר ל   12הצעת מחיר עבור כל  .3.3.3

החדש נוספת/ות  לציוד  תחזוקה  תקופת/ות  כל  החדש  עבור  "דמי   )להלן:  לציוד 

 ."(לציוד החדש השירות השנתיים

דמי  סכום  מתוך  )אחוז(  שיעור  יהווה  החדש  לציוד  השנתיים  השירות  דמי  סכום 

 .  "[אחוז התוספת" ]להלן: (כהגדרתו לעיל) השנתיים של הציוד הקייםהשירות  

את הצעת המחיר עבור דמי השירות השנתיים של הציוד החדש יש להציע באמצעות  

)חמישה  5%כאשר אחוז התוספת לא יעלה על  )כהגדרתו לעיל(,    הצעת אחוז התוספת

 .   אחוזים(

ממחירון   .3.3.4 קבוע  הנחה  אחוז  ככל לשם    היבואןהצעת  נוספים,  שירותים  קבלת 

 . שיידרשו, במהלך תקופת ההתקשרות

אחוז ההנחה    ( מהו'המשתתף )נספח אעל כל משתתף לרשום בטופס ההצעה והצהרת  

 . של המשתתף הרשמי  העבודותהמוצע על ידו למחירון 

 .  4מסמך א' –כל משתתף נדרש למלא את הצעתו גם על גבי מסמך כתב הכמויות  .3.4

ומודגש בזא .3.5 פי  כל  ת, כי  מובהר  המחירים  כל  מחירי העבודה של כל קבלן מסגרת שייבחר יהיו על 

 מבין ההצעות הזוכות.שהוצעו בהצעה הזולה 

כזוכה שני   ועדת המכרזים  לבחור  ביותר שתבקש  )לפי העניין( הזול  והקבלן השני  כי היה  מובהר, 

במכרז, לא יסכים להתקשר עם החברה על פי מחירי הקבלן הזול ביותר שזכה במכרז, אז ייחשב הדבר  

ד,  כוויתור על זכותו לזכות במכרז, וועדת המכרזים של החברה תהא רשאית לבחור רק קבלן זוכה אח

או תהא רשאית ]אך לא חייבת[ לפנות לקבלן הבא  אחריו בדירוג ההצעות, ואם אף הנ"ל לא יסכים  

להתקשר במחירי הקבלן הזול ביותר שזכה, תהא רשאית ועדת המכרזים ]אך לא חייבת[ להמשיך  

 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. - או, לבחור רק קבלן אחד  –בהליך עד שייבחר קבלן שני 

 

 ואישוריםרבות ע .4

 משתתף יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז: ה

קבוע הנקוב בסכום  ברת פירעון עם דרישה ראשונה,  ,  רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה למדדע .4.1

, לפי  , שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף, לפקודת החברהלהזמנה זו  2בעמוד    7בסעיף  

להזמנה    2בעמוד    7בתוקף עד המועד הנקוב בטבלה בסעיף  ( המצ"ב להזמנה )כדוגמה(,  נספח ב'הנוסח )

 להבטחת קיום התחייבויותיו של המשתתף על פי המכרז.   וזאת זו,
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בהתאמה לזכותה  ור, תביא לפסילת ההצעה.  מי המצאת הערבות ו/או כל שינוי בנוסח הנדרש, כאא

להלן, החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופתה  לתקופה נוספת של עד חודשיים,    5כאמור בסעיף  

והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תקופת הערבות כנדרש. משתתף  

 תיפסל הצעתו.  -שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל 

א יעמוד בהתחייבויותיו על פי  רבות כל אימת שהמשתתף לעחברה תהא רשאית לחלט ולממש את הה

 תנאי המכרז. 

תשכ"טא .4.2 בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  רישום  על  תקף  בסיווג  1969-ישור   ,

 לעיל.   2.1המתאים, כנדרש בסעיף 

לעיל    2.1ככל שהמציע עומד בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו יש לצרף אישור כנדרש בסעיף  

 לעיל.  2.1הסכם התקשרות חתום עם קבלן המשנה, כנדרש בסעיף    של קבלן המשנה וכן

  2.2, כנדרש בסעיף  Hikvision   מטעם חברת  Hikvisionותחזוקת ציוד    , התקנתתעודת הסמכה לשיווק .4.3

 לעיל. 

 לעיל.   2.3, כנדרש בסעיף בתוקף למועד הגשת ההצעות ISO  9001:2015תעודת ניהול איכות   .4.4

 לעיל.  2.4ניסיונו של המציע בביצוע עבודות כנדרש בסעיף מסמך מפורט, הכולל את   .4.5

את כל המקומות בהם בוצעו העבודות, את פרקי     נספח ג'יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד( בנוסח  

פרטי התקשרות  המפקח על ביצוען,  בצירוף  ו הזמן בהם בוצעו, היקף העבודות, זהות מזמין העבודה  

עבו ממזמיני  דוא"ל(   + העבודות    אישוריםו  דה)טלפון  ביצוע  על  מזמיני   ועל  המעידים  רצון  שביעות 

 העבודה. 

עבורם ביצע את העבודות    ממזמיני עבודה  המלצות  3לפחות  כל משתתף לצרף להצעתו  יודגש, כי על  

   לעיל. 2.4המפורטות בסעיף 

המשנה וכן  ככל שהמציע עומד בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו יש לצרף את פרטי קבלן  

יש לצרף  .  שר לקבלן המשנהלמלא את כל הפרטים הנדרשים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בק

 לעיל.   2.4הסכם התקשרות חתום על קבלן המשנה, כנדרש בסעיף  

, לרבות  לעיל  2.5פרטיהם של שלושה עובדי התקנות לפריסת סיבים אופטיים מהירים כנדרש בסעיף   .4.6

 .אחד מן העובדיםצירוף קורות חיים של כל 

 לעיל.   2.6מסמך מפורט, הכולל את ניסיונו של המציע בביצוע עבודות כנדרש בסעיף  .4.7

את כל המקומות בהם בוצעו העבודות, את פרקי     ד'נספח  יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד( בנוסח  

פרטי התקשרות  המפקח על ביצוען,  בצירוף  ו הזמן בהם בוצעו, היקף העבודות, זהות מזמין העבודה  

עבודה ממזמיני  דוא"ל(   + העבודות    אישוריםו  )טלפון  ביצוע  על  מזמיני   ועל  המעידים  רצון  שביעות 

 העבודה. 

עבורם ביצע את העבודות    ממזמיני עבודה  המלצות  3לפחות  כל משתתף לצרף להצעתו  יודגש, כי על  

   לעיל. 2.5המפורטות בסעיף 

 לעיל.   2.7עלת מערך שירותי תחזוקה כנדרש בסעיף להוכחת הפ ה'כנספח תצהיר בנוסח המצ"ב  .4.8

בהיקף שנתי    ,מכרז זהההצעות ל, כשהם בתוקף עד למועד הגשת  הסכמי שרות  העתק של לפחות שני  .4.9

 לעיל.    2.8, כנדרש בסעיף לא כולל מע"מ,  אלף( ₪  שלוש מאות)  300,000של  בסך מינימאלי 

, כנדרש  מטעם המציעעפ"י דין של עובד המציע או של קבלן משנה    מהנדס חשמל/ אלקטרוניקהתעודת   .4.10

 .  לעיל 2.9בסעיף 
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ככל שהמציע עומד בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו יש לצרף את פרטי קבלן המשנה ולצרף   .4.11

 לעיל.   2.9הסכם התקשרות חתום עם קבלן המשנה, כנדרש בסעיף  

,  ו' כנספח  לעיל, בנוסח המצ"ב      2.10מסמך מלא הכולל את פרטי מנהלי הפרויקטים כנדרש בסעיף   .4.12

 .  לרבות צירוף קורות חיים של כל אחד ממנהלי הפרויקטים ותעודת הסמכה רשמית למנהל פרויקט

 לעיל.    2.11, כנדרש בסעיף כנספח ז'אישור רו"ח בנוסח המצ"ב  .4.13

פנקסי חשבונא .4.14 ניהול  על  ניהול  ישור תקף  )אכיפות  ציבוריים  גופים  חוק עסקאות  פי  על  ורשומות  ות 

 . 1976-חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  א .4.15

מקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד תצורף תעודת התאגדות ואישור עו"ד /רו"ח בדבר שמות מורשי  ב .4.16

 החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

של המשתתף על גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזה, לפיו המשתתף חתם    ישור עו"ד/רו"ח א .4.17

 על מסמכי ההזמנה.  ובפני 

כנספח  , בנוסח המצ"ב  1976-תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.18

 '. ח

 . 'טכנספח תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעה בפלילים, בנוסח המצ"ב  .4.19

 עוסק מורשה.  תעודת .4.20

 

 וקף הצעהת .5

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא    90הצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  ה

חודשיים, ואם דרשה כך בכתב,  רשאית לדרוש מן המציעים את הארכת הצעתם לתקופה נוספת של עד  

 תהא ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת, כאמור.

 
 וצאותה .6

על  כ תחולנה  במכרז  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ל 

המכרז  ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל, דמי רכישת מסמכי  זהמשתתף, והמשתתף לא יהא זכאי לכל הח

 לא יוחזרו בכל מקרה. 

 
 בהרות ושינוייםה .7

 . להזמנה 2בעמוד  7בטבלה שבסעיף בתאריך ובמיקום הנקובים  מפגש משתתפים יתקיים .7.1

לבקש  המשתתפים   .7.2 ל  מהחברהרשאים  ב הבהרות  באמור  המכרז,  בכתבאמצעות  מסמכי   בקשה 

תופנה   המיילאשר  תיבת  )בדוא"ל  של    אל  ארדיטי  שני  לכל  (shani@ptcom.co.il  –גב'  וזאת   ,

 . להזמנה זו 2בעמוד  7למועד הקבוע בסעיף עד המאוחר 

 בלבד, במבנה שלהלן:  MS-Wordבמסמך שאלות הבהרה יש להגיש 

 

 מס'

 שאלה 

המסמך או  

הנספח אליו  

מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק  נושא ו 

 רלבנטיים 

מספר  

 עמוד 

מספר  

 סעיף 

 נוסח השאלה 
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קודם  ה .7.3 עת,  בכל  רשאית,  ותיקונים  חברה  שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד 

במסמכי המכרז, ביוזמתן או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו  

כשי מסמכי המכרז בדואר רשום  וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר 

 רז, או באמצעות מכשיר פקסימיליה. לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכ

 

 מירת זכויותשחוזה המסגרת ו .8

ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים, לרבות אלו  כ .8.1

רשאים לעשות כל שימוש    ושלא יגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהי

 ם.במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעת

[,  (2מסמך א')בין כל אחד מהמשתתפים שיזכו במכרז לבין החברה ייחתם חוזה מסגרת ]המצ"ב כ .8.2

מכוחו תהא רשאית החברה להוציא לכל קבלן זוכה הזמנות לביצוע העבודות, והוא יהא מחויב  

בנפרד(,  לבצע את כל העבודות שתזמין החברה, כאמור לעיל, ועל פי כל הזמנה שתוצא )לכל עבודה,  

 . וזאת במחירי הצעתו

"( יחולו כל תנאי מכרז זה בכלל, וכל תנאי  הזמנהכל הזמנה כנ"ל )להלן: "  מושא על כל עבודה   .8.3

)ובכלל זה תנאי התשלום המפורטים בחוזה המסגרת(,   עם התנאים    ביחדחוזה המסגרת בפרט 

הספציפיים של אותה עבודה, כפי שיפורטו בכל הזמנה. כמו כן, על כל עבודה יחולו כל הוראות  

 .  3המפרט הטכני המצ"ב כמסמך א'

החברה תהא רשאית לפרט בכל הזמנה עניינים שיהוו שינוי מתנאי חוזה המסגרת )באותה הזמנה  

 ספציפית(. 

תימת חוזה המסגרת בינו לבין החברה, אינה מעניקה  מובהר במפורש, כי בחירתו של קבלן זוכה וח .8.4

עבודות   כל  לבצע  הזכות  את  ספציפית  מושא  לו  הזמנה  לו  הוצאה  בטרם(  )או  לא  אם  זה  מכרז 

זוכה להוציא  ה קבלן  ה, והחברה אינה מחויבת כלפי אשר אושרה על ידי העירייהלעבודה כלשהיא 

כאי לכל תשלום בגין עבודה שבוצעה ללא  כל עבודות לביצוע. מובהר, כי הקבלן הזוכה לא יהא ז

 . אשר אושרה על ידי העירייהקבלת הזמנה עבודה בכתב,  

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת כל היתר   .8.5

)ככל שנדרש( וגם באישור התקציב לכל עבודה ועבודה  הנדרש על פי החלטת החברה ו/או העירייה  

וכן בהוצאת הזמנה לקבלן )שיזכה במכרז( לכל עבודה בנפרד אשר אושרה על ידי העירייה.    -  בנפרד

ואף לאחר שהוצאה הזמנה   כולה או חלקה,  ביטול עבודה כלשהי,  ו/או  עיכוב בתחילת העבודה 

ו/או בשל אי  הנדרש על פי החלטת החברה ו/או העירייה  לעבודה כלשהיא, בשל אי קבלת היתר  

לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז. יובהר כי הקבלן יטפל בעצמו   אישור התקציב  

ועל חשבונו בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על ידי העירייה ו/או החברה וכן ע"פ כל  

 דין. 
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מוסכם במפורש, כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי, מעצם בחירתו במכרז או מעצם חתימת חוזה   .8.6

ל כל עבודה מכוח החוזה, וכי הוצאת כל הזמנה מכוח החוזה, כמו גם היקף  המסגרת עמו, לקב 

דעתה   בשיקול  הנם  העבודות,  תנאי  יתר  כל  ו/או  ביצוען  ומועדי  הזמנה  בכל  הכלולות  העבודות 

וכו'(,    נדרשים  היתרים : תקציב,  )אך לא רק(  הבלעדי של החברה, וכפופים גם לתנאים נוספים )כגון 

לא לבוא בכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה  והמשתתפים מתחייבים ש

 בקשר לכך.

נפרדים  מכרזים  לפרסם  רשאית  תהא  החברה  כי  במפורש  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

נוספים לביצוע עבודות ספציפיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתתפים מתחייבים שלא לבוא  

 ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לכך.בכל תביעה ו/או טענה 

 

 גשת ההצעה ה .9

צעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי ההזמנה יש לשלשל במסירה אישית לתיבת המכרזים  ה .9.1

  2בעמוד    7מהמועד הנקוב בסעיף  לא יאוחר  ,  בפתח תקוה  47שבמשרדי החברה ברחוב הסיבים  

זו. הנ"ל  להזמנה  ועדת  סמוך לאחר המועד  לפתיחת מעטפות הצעות המכרז,    תתקיים  מכרזים 

 נציגי המציעים. בהשתתפות  

   הצעה תוגש במעטפה שצורפה למסמכי המכרז.ה .9.2

דרך  מ .9.3 בכל  או  בדואר  ההצעה  אחריותו  אשלוח  על  והינו  ההזמנה  דרישות  על  עונה  אינו  חרת 

הבלעדית של המשתתף. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא  

 הגיעה במועד והחברה תהא רשאית שלא לקבלה. 

 עותק הצעה מושחר   –הגנת מידע סודי  .9.4

שבו הושחר המידע שהמציע    תו, של הצע  נוסףגיש עותק אחד  רשאי לה  כל מציע .9.4.1

רואה בו מידע סודי, שלדעת המציע מהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו  

 . רית"עותק זה יסומן במילים "סודיות מסח  למציעים האחרים.

  והחברה פי דין לקבל את דעתו של המציע. ככל    אינה מחויבת על  יובהר כי החברה .9.4.2

עלבקש  ת סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים  שאין    לגלות  כמידע  המציע  ידי 

תודיע   המידע    החברהלגלותו,  בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע, 

  על מנת שעות    48  בתותינתן למציע שהות    ,מציעים האחריםלשבכוונתה לגלות  

 לערער על החלטה זו. 

לעיל, תה .9.4.3 נוסף כאמור  עותק  יגיש  לא  והמציע  לגלות    החברה  יהבמידה  רשאית 

לפי שיקול    ,ומסמכיה  תנאיה  ,למציעים האחרים את הצעתו המלאה על כל פרטיה

מוקדמת הודעה  וללא  הבלעדי  תביעה  דעתה  ו/או  טענה  למציע  שתקום  מבלי   ,

 . כלשהי בשל כך

 

 חינת ההצעות ב .10

" )להלן:  הזוכה/ים  הקבלן/ים  את  ותבחר  ההצעות  את  תבחן  אשר  החברה,  של  המכרזים  ועדת  ועדת 

 ההוראות הבאות:"(, תפעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו המכרזים
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, ובכלל  ההצעותאת  ,  שנקבעו להלן  לפרמטריםלפי שיקול דעתה ובהתאם  ,  ועדת המכרזים תעריך .10.1

על    מכרז זהעל פי תנאי    העבודות את כושרם של המציעים לעמוד במטלות ביצוע    )אך לא רק(  זה

עבודות דומות בעבר,  העבודות ו/או את ניסיונם בביצוע  ו/או את מידת התאמתם לביצוע    וכל נספחי

, והכל כמובהר להלן. בעצם הגשת הצעתו,  לרבות כישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"ב

 מסכים בזה כל מציע לקבל את שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  -  איכות ההצעותוהן על פי   מחירי ההצעותמשתתפים הן על פי ועדת המכרזים תדרג את הצעות ה .10.2

 . עמדו בכל תנאי הסףאך ורק את אלה אשר  

   – איכות ההצעות ניקוד  .10.3

תיבחןבשלב   .10.3.1 פי    הההצעאיכות    זה  איכותעל    בטבלה   כמפורט,  מוגדרים  מדדי 

 .נקודות 20לשלב זה ניקוד מרבי של   .להלן 10.3.5בסעיף ש

)אשר הינו בעל    מחיר ההצעה  יתווסף לניקודהאיכות שייקבע לכל הצעה    דניקו

)ניקוד    , אשר ביחד יהוו את הניקוד הכללי של הצעת המשתתף(80ניקוד מרבי  

 .להלן 10.5, הכל כמפורט בסעיף (100מרבי 

יקבע   .10.3.2 ועדת המכרזים אשר  איכות ההצעה תיבחן באמצעות צוות בחינה מטעם 

 .ניקוד להצעות המציעים והנתונים שיציגו עבור רכיב האיכות

לפנות ללקוחות אשר יוצגו על ידי המציע כממליצים וכנותני    רשאית  החברה תהא .10.3.3

  .דעתהשיקול חוות דעת, על פי 

מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות )לפני קביעת ציון האיכות המסכם למציע(   .10.3.4

סיורים   כדוגמת:  נוספים,  באמצעים  נתונים  אימות  ו/או  בחינה  באתרי  לבצע 

 עבודה של המציע. 

  מן:מדדי האיכות הנם, כדלק .10.3.5
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 מחיר ההצעה   ניקוד .10.4

ייבחןבשלב   .10.4.1 זה להלן.  הההצע   מחיר  זה  פי המנגנון המפורט בסעיף  זה    על  לשלב 

 . נקודות 80ניקוד מרבי של  

על פי המנגנון והמשקלים  הצעת המחיר    ותנקד את שקלול    ועדת המכרזים תבצע .10.4.2

 . להלן 10.4.2המוגדרים והמפורטים בסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המירבי  ניקודה הניקוד פרמטר 

  סף  בתנאי הנדרשים הפרויקטים 3-ל מעבר   נוסף פרויקט  כל

   . הסף בתנאי   עומד שהפרויקט ובלבד לעיל   2.5הקבוע בסעיף 

  ישראל מדינת  בתחומי וסיים ביצע  המציע:  הסף  תנאי  להלן

  כקבלן פרויקטים( שלושה)  3 לפחות 2015-2020 השנים בין

  של  כספי בהיקף , מצלמות ביטחון מערכות בהתקנת ראשי

  לכל( מ" מע  כולל לא ) ₪ ( שלוש מאות אלף )  300,000 לפחות

 . פרויקט

 10 נקודות לפרויקט  2

 

התרשמות מהמלצות טלפוניות בהתאם למענה הממליצים  

 לעיל.   4.6-ו 4.5כנדרש בסעיפים שיצרף המציע 

לחברה שמורה הזכות לפנות גם ללקוחות נוספים שלא צורפו  

 המלצותיהם על ידי המציע.  

 

עמידה בלוחות   .1
 2 -הזמנים

היכולת   .2
המקצועית של  

המציע, רמת  
הפעילות  
 2 -והניסיון

אופן הטיפול   .3
בבעיות  
ותקלות  
במהלך  

 2 -הפרויקט
רמת השירות   .4

והטיפול  
בתקלות לאחר  

גמר ביצוע  
 2 -הפרויקט

התרשמות   .5
נהל  ממ

הפרויקט,  
יכולותיו  

המקצועיות  
ואופן ניהול  

 2 -הפרויקט

 

10 

20 
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 להלן טבלת מדדי הצעת המחיר:   .10.4.3

הפרק 

בכתב 

 הכמויות

 השקלול  נושא הפרק 

 25 מערכת ניהול וידאו ומצלמות 1פרק 

 3 כריזה ומולטימדיה  2פרק 

 35 תשתיות  3פרק 

 1 אלחוטיים עורקים  4פרק 

 IOT 1מערכת  5פרק 

ארון   6פרק  סידור  העתקות,  עבודה,  )שעות  כללי 

 וכו'( 

5 

המערכות הקיימות    1600ותחזוקה לכ  שירות   67פרק 

 לכתב הכמויות(   7.1)סעיף  חודשים 36למשך 

4 

 

ה  עבור  העלות  למערכות  תוספת  שירות 

הרביעית    הקיימות בשנה  והחדשות 

 לכתב הכמויות(  7.2והחמישית )סעיף 

3 

 3 אחוז הנחה קבוע ממחירון החברה  

  80 

 

 חישוב ניקוד הצעת המחיר של המציע  .10.4.4

שימוש   .10.4.4.1 תוך  המציע  של  המחיר  הצעת  בגין  ניקוד  יוענק  להצעות 

המפורטת  במנגנון חישוב משוקלל על פי טבלת ניקוד הצעת המחיר  

 . בסעיף זה לעיל

ל .10.4.4.2 חולקו  המחיר  הצעת  כל  פרקים  רכיבי  פי    פרקכאשר  על  יסוכם 

שלעיל.המוגדר  הניקוד   ביותר  בטבלה  הנמוך  פרק   המחיר    לאותו 

הניקוד   את  הרשום  הגבוה  יקבל  )כפי  פרק  לאותו  שנקבע  ביותר 

 .למחיר הנמוך ביותרושאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי    בטבלה לעיל(

 בהצעת המחיר: לפרקלהלן נוסחה לחישוב ניקוד יחסי  .10.4.4.3

 המשקל לכל פרק  ע״פ טבלת מדדי המחיר    X        לפרקסך ההצעה הזולה ביותר                   

 לפרק סך ההצעה הנבחנת                               

       

הניקוד המסכם של הצעת המחיר של המציע יכלול סיכום של כלל   .10.4.4.4

 . (80)ניקוד מרבי  בהצעת המציע כל הפרקיםהנקודות של 
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 חישוב ציון ההצעה המשוקלל .10.5

 :שלהלן על פי הנוסחהיחושב הניקוד המשוקלל עבור הצעת מציע 

 משוקלל סופי.  ניקוד=  מסכם של הצעת המחיר  ניקודאיכות +  ניקוד

דורג במקום  ( הגבוה ביותר תנקודות  100, עד  ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל )איכות+מחיר

 . הראשון ובהתאם ידורגו המקומות השני, השלישי וכו'

במכרז,   הזוכות  כהצעות  והשני  המדורגות במקומות הראשון  ההצעות  ועדת המכרזים תקבע את 

 בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים וליתר תנאי מכרז זה. 

שידורג   הזוכה  מהקבלן  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  אופציה,  קיימת  לחברה  לעיל,  כאמור 

 במקום הראשון לבצע את תחזוקת הציוד הקיים.  

 כשירים נוספים  .10.6

גם .10.6.1 לבחור  תוכל  המכרזים  המוגדרים  וכשיר    שלישיכשיר    מציע  ועדת  רביעי 

 . שני המציעים הזוכיםמקרה ובו יבוטל ההסכם עם ל כמועמדים לזכייה

ה לא יעמוד באיזו מדרישות המכרז, או במקרה בו התגלה כי  יבמידה ומועמד לזכי .10.6.2

בוטל זכייתו של הזוכה במכרז  הוא מסר מידע שגוי או חלקי במכרז או במקרה בו ת

מכל סיבה שהיא בתקופה שעד שנה מיום תחילת תקופת ההתקשרות עימו, רשאית  

בכפוף לעמידה בדרישות    במכרז  זוכהמציע  להכריז על הכשיר הבא אחריו כ  החברה

 המנויות להלן ממועמד לזכייה. 

, והכל  מובהר בזאת, כי אין החברה מחויבת לבצע התקשרות עם הכשיר הבא אחריו .10.6.3

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

י הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין אם  אבמקרה של   .10.7

 נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. 

בשל  .10.8 רק(  לא  )אך  לרבות  סבירה,  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  המכרזים  ועדת 

באופן   ההזמנה  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  ו/או  תנאיה  בשל  ו/או  המוצעים  לדעת  ש המחירים 

הוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי  

 העבודה על ידי המשתתף.  להצביע על אי הבנת

רכיב  ב .10.9 היתר, את השיקולים    "איכות"מסגרת בחינת  בין  ההצעות, תהא הוועדה רשאית לשקול, 

 הבאים: 

נסיון החברה ו/או העירייה ו/או נסיון גופים אחרים בביצוע עבודות בעבר עם המשתתף או,    -

 הפועלים מטעמו. אגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו או תככל שמדובר ב

 אמינות המשתתף.   -

 איתנות פיננסית של המשתתף.   -

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכח אדם הנמצא ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים    -

 חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות על פי המכרז.

 . התחייבויות נוספות שלו יכולת עמידתו של המשתתף בדרישות המכרז לאור  -

פטיים שהיו למשתתף עם החברה ו/או עם עיריית פתח תקוה ו/או עם רשויות  שסכסוכים מ -

מקומיות אחרות שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודות בצורה לקויה או כל  

 סכסוך משפטי המתקיים בפועל ביום סגירת המכרז. 
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רצו .10.10 לשביעות  הבהרות  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהא  פתיחת    הנ החברה  לאחר  גם  המלא, 

לאיתנותם   בקשר  לרבות  למשתתפים,  בקשר  וחקירות  בדיקות  לערוך  רשאית  תהא  וכן  ההצעות, 

 הפיננסית, הכל על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, כאמור. 

בין אם    משתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,ה .10.11

 על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול כל הצעה הכוללת  מ .10.12

 בין אם נעשו בגוף ההזמנה ובין אם במכתב לוואי.  תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,

 

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .11

 חברה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה. ה .11.1

את הערבויות והאישורים המפורטים בחוזה,    הימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  הזוכ   7וך  ת .11.2

לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת החברה ויחתום על  

   עותקים נוספים של החוזה, על נספחיו. 

התקופה האמורה,    ךלעיל, תו  11.2מקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  ב .11.3

להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית האמורה    תהיה רשאית החברה

לעיל, כולה, כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה    4.1בסעיף  

 אחרים להם זכאית החברה על פי המכרז ו/או מכוח כל דין. 

דה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף  יבלי לגרוע מהאמור לעיל, בממ .11.4

על    11.2 יחתום  ו/או לא  זכאית לסך של   החוזהלעיל  ]חמש מאות שקלים    500, תהא החברה   ₪

  11.2וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנזכר בסעיף  ם  חדשים[, כפיצויים מוסכמי 

ה כל  למועד המצאת  ועד  הענין,  לפי  לפי המועד המאוחר  לעיל,  על החוזה,  החתימה  או  אישורים 

 שביניהם.

חברה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים שלא זכו במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה  ה .11.5

 ידם בקשר עם השתתפותם.   את הערבות שהומצאה על

ו/או  החברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו ע"י המציעים בקשר עם הכנת ההצעה  .11.6

 הגשתה, לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות.  .11.7

 יש לחתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה.   .11.8

 
 הננו לאשר קריאת מסמך זה והננו מסכימים לתוכנו. 

 
                                                                                          ___________________ 

 חתימת המציע                                                                                                              
 __תאריך: _____                 
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 נספח א'                 לכבוד 

 חברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ה
  , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 .נ.,אג.

 ________מס' מכרז נדון: ה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו        

 

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם    ת אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א . 1

מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מסכימים לתנאים המפורטים במכרז, על כל 

 נספחיו, וכוללים אותם כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

 

אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא   . 2

 אחריהם. 

חוזה מחייב    םמו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידככ

 בינינו. 

תוך  ה מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  למשרדכם    7יה  לבוא  כך,  על  הודעתכם  קבלת  ממועד  ימים 

ל המצורף,  בחוזה  המפורטים  האישורים  את  וכן  הערבות  את  בידיכם  המסמכים  ולהפקיד  כל  רבות 

 והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעתנו. ידוע לנו כי תהיו    90ות חזרה  כהצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא ז .3

רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את הצעתנו לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשתם כך בכתב,  

 ה המוארכת, כאמור.תהא הצעתנו בתוקף עד לתום התקופ 

 

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז   . 4

 נשוא הצעתנו זו בפרט. 

 ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.כ

 

הצעתנו . 5 לקיום  מצ,  כבטחון  ונספחיה,  פרטיה  כל  לבקשתנו  על  שהוצאה  בנקאית,  ערבות  בזאת  ורפת 

 ערוכה לפקודתכם, כנדרש בהזמנה למכרז.  

תב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה  כ

 נכלל בהצעתנו זו. ה

הדבר הפרה יסודית,  מידה ולא נפקיד את הערבות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה יהווה  ב

ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין תהיו זכאים לחלט את סכום  

הפ בשל  לכם  שנגרמו  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  החוזה  רהערבות  ת 

 והתחייבויותינו. 

הקבועו  . 6 והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  מוגשת  אנו  בשמו  התאגיד  במסמכי  ת 

ההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לנו כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 
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 הצעת המחיר   . 7

    

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרק  

בכתב  

 הכמויות 

 הערות  הצעת המחיר    נושא הפרק 

 לפרק  הנחהיש לרשום אחוז   מערכת ניהול וידאו ומצלמות  1פרק 

 לפרק  יש לרשום אחוז הנחה  כריזה ומולטימדיה  2פרק 

 לפרק  יש לרשום אחוז הנחה  תשתיות  3פרק 

 לפרק  יש לרשום אחוז הנחה  עורקים אלחוטיים  4פרק 

העתקות,   5פרק  עבודה,  )שעות  כללי 

 סידור ארון וכו'( 

 לפרק  יש לרשום אחוז הנחה 

שירות    –  6פרק  

 ואחריות 

לכל   ותחזוקה    1600שירות 

שני    ,הקיימותהמערכות   כולל 

בשנה שוטפת  תחזוקה    ,ימי 

 חודשים   12למשך 

יש לרשום אחוז הנחה לאומדן   

השנתיים  השירות  לציוד    דמי 

)ללא    ₪   135,000  –  הקיים

 .   מע"מ(

הנו   זה  סעיף  כי  מובהר 

שיקול   לפי  לחברה,  אופציונלי 

כמובהר   הבלעדי,  דעתה 

 במסמך ההזמנה.  

 

  לכל המערכות     שירות ותחזוקה

הקבלן   ידי  על  שיותקנו 

זה מכרז  כל    ,במסגרת  על 

חודשי    36לאחר    , מרכיביהן

במחיר   הכלולות  האחריות 

כל    המערכת במהלך  )היינו 

התחזוקה   תקופת/ת 

ככל   החדש,  לציוד  הנוספת/ות 

 חודשים  12למשך , שתמומש(

  

מובהר, כי סכום דמי השירות  

]אשר   החדש  לציוד  השנתיים 

לאחר   רק  חודשי    36ישולם 

שתממש   וככל  אחריות 

האופציה,   את  החברה 

תחזוקה   לתקופת/ות 

נוספת/ות לציוד החדש[ יהווה  

סכום דמי  שיעור )אחוז( מתוך  

לציוד   השנתיים  השירות 

" )להלן:  אחוז  הקיים 

 "( .  התוספת

להציע   יש  המחיר  הצעת  את 

אחוז   הצעת  באמצעות 

לעיל(,   )כהגדרתו  התוספת 

לא יעלה    אחוז התוספת כאשר  

   )חמישה אחוזים(.  5%על 

ממחירון    קבוע  הנחה  אחוז 

 היבואן 

יש לרשום אחוז הנחה קבוע   

 היבואן למחירון 
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 _________ם המשתתף:   ש

 _________  וסק מורשה:עספר מ

 ______________  תובת ומיקוד:כ

 _________  פקסימיליה:_________ לפון:ט

 ________ ם איש קשר: ש

 _________  ספר פלאפון של איש הקשר )אם יש( :מ

 כבוד רב,ב

 
 ____________         __________ אריך: ת

 

 

 

 

 

 י ש ו ר  א

וכן  א  __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח   ________________ הח"מ  ני 

" )להלן:   ____________________ מנהלי  זו  "(  קבלןה___________________  חוזה  על  חתמו  אשר 

 וחתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין  

 

           ____________________           ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח        תאריך                                                                  
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 נספח ב' 
   וגש על ידי המשתתף  י

   חד עם הצעתו י    
 

 ת י וסח ערבות בנקאנ
 לכבוד 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 
 .נ.,אג.

 רבות בנקאית ענדון: ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "(  משתתפיםהל פי בקשת __________________)להלן: "ע

חדשים( להבטחת התחייבויות המשתתפים בקשר    שקלים ___________ ) ___________ ש"ח  לסך של

 . __________להשתתפותם במכרז מס'  

נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  א

ו באופן כלשהו, או לדרוש את  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו א

הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  

 ו כלפיכם. שה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כל

 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  א

 תייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהן מ

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 בכלל. ועד _______ עד רבות זו תישאר בתוקפה ע

 לא תענה.   אחרי המועד הנ"לרישה שתגיע אלינו ד

 ומבוטלת. ר המועד הנ"ל ערבותנו זו בטלה  חאל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 

 

 

 כבוד רב, ב
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 נספח ג'

 2.4סעיף  –  טבלת פירוט ניסיון המשתתף

אספקה, התקנה, הפעלה ושירות של ציוד הכולל    Outdoorבתחום פריסת סיבים אופטיים    ניסיון מוכחלמציע  

רשות לפחות  לקוחות לפחות, מתוכם    שלושהעבור  ,  2020- ו  2019,  2018בכל אחת משלוש השנים    לפריסת סיבים

 מקומית אחת.  

 

כנדרש לעיל, אשר הנו  עם קבלן משנה בעל ניסיון מוכח  התקשרות חתום, מותנה בזכייה במכרז, למציע חוזה  ,לחלופין

 ת/ות התקשרות נוספות בהתאם לתנאי המכרז.למשך כל תקופת ההתקשרות במכרז זה, לרבות אופציה לתקופבתוקף 
  

 

 

 

 המלצות ממזמיני עבודה.   3לפחות  יש לצרף  •
  

 פקח פרטי המ הערות 

 ]שם ופרטי קשר[

 המזמין פרטי 

 ]שם ופרטי קשר[

   סיוםמועד  

 העבודות 

   תחילת מועד  

 העבודות 

ופירוט   העבודה  תיאור 

 ההיקף הכספי של העבודות 

 מס'  שם/מיקום העבודות 
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 ד' נספח 

   2.6סעיף  –טבלת פירוט ניסיון המשתתף  

בהתקנת  פרויקטים כקבלן ראשי  )שלושה(  3לפחות , 2015-2020בין השנים  ,בתחומי מדינת ישראל  ביצע וסייםהמציע 

 ט. לכל פרויק ,לא כולל מע"מ ,₪ )שלוש מאות אלף( 300,000לפחות , בהיקף כספי של  מערכות מצלמות ביטחון
  

 

 

 

 המלצות ממזמיני עבודה.  3לפחות  יש לצרף  •
  

 פקח פרטי המ הערות 

 ]שם ופרטי קשר[

 המזמין פרטי 

 ]שם ופרטי קשר[

   סיוםמועד  

 העבודות 

   תחילת מועד  

 העבודות 

ופירוט   העבודה  תיאור 

 ההיקף הכספי של העבודות 

 מס'  שם/מיקום העבודות 
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 ה' נספח 

 

   2.7סעיף  – תצהיר בדבר הפעלת מערך שירותי תחזוקה 

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  אעשה כן, מצהיר בזאתלכל העונשים הקבועים בחוק אם לא 

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה  של החברה    _____  למכרז מס'  מציעההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

בתחומי מדינת ישראל מערך שירותי תחזוקה הזמין בכל שעות היממה  ציע מפעיל  מה  הנני מצהיר בזאת כי .4

למעט יום כיפור, המספק שירות לכל המערכות והתשתיות הכלולות במכרז. המערך כולל מרכז    ,ובכל ימי השנה

 .ותלפח  08:00-18:00טכנאים לכל הפחות, בין השעות  2שירות/מעבדה המאויש על ידי 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מורשה חתימה אצל הינו  "(,המצהיר)להלן: " ת.ז. ______________ ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חותמת עוה"ד  חתימה +
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 ו'נספח 

 

 2.9סעיף  –פרטי מנהלי פרויקטים המועסקים אצל המציע  

הגשת ההצעות  החודשים )או יותר( שקדמו למועד    12, כעובדים מן המניין וברצף, במהלך  מעסיקהמציע  

אשר כל אחד מהם עונה  ייעודיים לתחום הנחת ופריסת סיבים אופטיים  שני מנהלי פרויקטים, למכרז

 לתנאים הבאים: 

ו/או  ניהל באופן ישיר בתקופה זו לפחות פרויקט אחד במרחב הציבורי/מוסדי/ממשלתי   .א

)אחד( מיליון    1, בהיקף של  של סיבים אופטיים  )שלושה( קילומטר   3הכולל לפחות      צבאי

 ש"ח )לא כולל מע"מ( 

תעודת הסמכה רשמית למנהל פרויקט ובעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות כמנהל  בעל   .ב

   .פרויקט

של  .ג בהיקף  טמ"ס  מערכות  בתחום  אחד  פרויקט  לפחות  זו  בתקופה  ישיר  באופן  ניהל 

 א' לעיל.  תתאפשר חפיפה בין סעיף זה לסעיף מובהר, כי .  לא כולל מע"מ₪,  300,000

   .רגולטורייםבעל ידע בקבלת אישורים  .ד

 

  שם מנהל הפרויקט 

  תקופת העסקה

  הסמכות ותעודות 

מס'   פרויקט  היקף    1פירוט  לרבות  שניהל 

 כספי

 

  שם איש קשר בפרויקט מטעם הלקוח 

מס'   פרויקט  היקף    2פירוט  לרבות  שניהל 

 כספי

 

  שם איש קשר בפרויקט מטעם הלקוח 

 

  שם מנהל הפרויקט 

  תקופת העסקה

  הסמכות ותעודות 

מס'   פרויקט  היקף    1פירוט  לרבות  שניהל 

 כספי

 

  שם איש קשר בפרויקט מטעם הלקוח 

מס'   פרויקט  היקף    2פירוט  לרבות  שניהל 

 כספי

 

  שם איש קשר בפרויקט מטעם הלקוח 
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 ז' נספח 

 אישור רו"ח נוסח 

 
 לכבוד

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ

 

 אישור רו"חהנדון: 
 

 )להלן: "החברה"(  ______________ח.פ. ________________ חב' 

 

 כרו"ח של החברה שבנדון, הנני לאשר בזאת, כדלקמן: 

 

מכירה, התקנה ותחזוקת מערכות טמ"ס  בתחום המחזור הכספי השנתי הממוצע של החברה, מפעילותה  .1

,  2018בכל אחת מהשנים , "סומערכות ניהול  ו/או אפליקציה לניהול מערך האבטחה וכן תשתיות עבור טמ

 , לא כולל מע"מ.  שקלים חדשים( מיליון חמישים) ₪  50,000,000הפחות, בסך של הסתכם, לכל    2020-ו  2019

 הערת "עסק חי".  2020-ו  2019, 2018  דו"חות הכספיים של החברה לשנת לא נכללה ב .2

 

 

 

 תאריך: __________ 

 

 

 ______________________ 

   חותמת + חתימת רו"ח
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 ' חנספח 

 1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .6

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .7

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה  של החברה    _____  למכרז מס'  מציעההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .8

 (. "המכרז"

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .9

ב ❑ הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ה  מכרזעד  הורשעו  עבירות   מציעלא  משתי  ביותר  אליו  זיקה    ובעל 

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר    ות עביר)   או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות מציעה ❑

 . חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  מכרזשת הצעת ב, אך במועד האחרון להג(מינימום

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .10

"( חוק שוויון זכויות)להלן: "  1998– לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   ❑

 לא חלות על המציע; 

מציע מתחייב להעביר העתק  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, וה  9הוראות סעיף   ❑

מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .11

 עובדים; 100 המציע איננו מעסיק מעל ❑

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  עובדים, ולכן מתחייב בזאת    100המציע מעסיק מעל   ❑

  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .12

 יר: __________________ חתימת המצה
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מורשה חתימה אצל הינו  "(,המצהיר)להלן: " ת.ז. ______________ ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 'טנספח 

 היעדר הרשעה בפלילים תצהיר 
 

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז.  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה  של החברה    _____  למכרז מס'  מציעההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד  הנני מצהיר בזאת כי   .4

הגשת הצעת המציע  ל  השנים האחרונות שקדמו  7במהלך    לא הורשע בפליליםהשותפים/בעלי המניות של המציע  

מתנהלת    לא תלויים הליכים פליליים או, או  ת לתחום עיסוקו של המציעבעבירה שיש עמה קלון או הנוגעלמכרז  

נגד המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד    חקירה משטרתית

 ציע.  הנוגעת לתחום עיסוקו של המהשותפים/בעלי המניות של המציע, 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ משמש כעורך הדין של _________ אני 
מורשה חתימה אצל הינו  "(,המצהיר)להלן: " ת.ז. ______________ ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק   , לאחר שהזהרתיוהנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 חוזה המסגרת 
 

 2021נחתם ביום ______ לחודש ________ שנת  ש

 

 י ן ב

 51-0044449ח.פ. החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 

 תקוה -', פתח ד, קומה 47הסיבים  מרחוב       

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן  ] 

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 

 ח.פ. ___________  _________

 _________ רחוב מ

 אמצעות מנהליה      ________________       ב

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 צד שני; מ

 
במכרז   ואילה הזוכים  אחד  הינו  "המכרז"(    __________   מס'  והקבלן  החברה )להלן:    שפרסמה 

עבודות  מסגרת  בחוזה  להתקשרות טמ"ס  לביצוע  מערך  הפעלה  לשדרוג  התקנה  אספקה,   ,

בהתאם ובכפוף לכל  ,  פתח תקווה  בעיר  Hikvisionותחזוקת מצלמות ומערכת ניהול של חברת  

 ;"(העבודותתנאי המכרז )להלן: "

 
כל עבודה שתוטל על הקבלן, באמצעות הזמנה בכתב   הואיל ו על  כי  ביניהם  והחברה והקבלן הסכימו 

שתוצא לו הזמנה כנ"ל, יחולו כל הוראות חוזה זה, בצוותא  שתוצא לכל עבודה בנפרד, אם וככל  

יחד עם ההוראות הספציפיות שתפורטנה בכל הזמנה, והכל כמפורט בחוזה זה להלן ובתנאים  

 המפורטים להלן; 

 
 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם; הואילו

 

 הצדדים כדלהלן:  ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל

 

 מהות ההתקשרות 

 
 איסור ביצוע עבודה ללא קבלת הזמנת עבודה בכתב מאושרת על ידי העירייה  .א

", הקובע את ההוראות ואת התנאים  חוזה מסגרתמוסכם במפורש בין הצדדים, כי חוזה זה הנו בבחינת "

ושתוצא לו בכתב אם    שאושרה על ידי העירייה  הזמנהאך ורק על פי    -לביצוע כל  עבודה שתוטל על הקבלן  

 וככל שתוצא הזמנה כנ"ל ובכפוף להוצאת כל הזמנה כנ"ל.
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מובהר, להסרת הספק כי משמעות המונח "הזמנה" בחוזה זה הנה אך רק הזמנה שהוצאה בכתב בנוסח 

 . החברה, ורק הזמנה כאמור תחייב את אושרה על ידי העירייהאשר לחוזה זה,  7כנספח המצורף 

אשר ,  מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בגין עבודה שבוצעה על ידו ללא קבלת הזמנה עבודה בכתב

 . אושרה על ידי העירייה

, לא יהא  ₪  1,000,000בהיקף שמתחת לסך של  על אף האמור לעיל מובהר, כי בכל הקשור להזמנות עבודה  

, כאמור לעיל( וכי תחילת ביצועה של  7צורך בחתימתה של החברה על הזמנת העבודה )בנוסח המצ"ב כנספח  

בעירייה, על ידי נציגו המוסמך, אשר יטיל את העבודה    כל עבודה כאמור תהא על פי הוראה של האגף הרלבנטי

החדשה על הקבלן/ספק/נותן השירות באמצעות צו התחלת עבודה ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידו, יעביר  

 .את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע העבודה החדשה ויאשר את החשבונות לתשלום

 

תו במכרז או מעצם חתימת חוזה זה עמו, לקבל כל עבודה  מוסכם במפורש, כי הקבלן אינו זכאי, מעצם בחיר .ב

מכוח חוזה זה, וכי הוצאת כל הזמנה מכוח חוזה זה, כמו גם היקף העבודות הכלולות בכל הזמנה ומועדי  

ביצוען ו/או כל יתר תנאי העבודות, הנם בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכפופים גם לתנאים נוספים )כגון:  

רשים לפי דין וכו'(, והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המזמין  תקציב, היתרים נד

 ו/או כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמם בגין כל עילה הקשורה באמור לעיל. 

 
מובהר במפורש כי החברה תהא רשאית לפרסם מכרזים נפרדים נוספים לביצוע עבודות ספציפיות, לפי 

שלא לבוא בכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או    והקבלן מתחייבשיקול דעתה הבלעדי,  

 העירייה בקשר לכך. 

    

כי .ג בפועל מותנה     מוסכם במפורש,  כל היתר  ביצוע העבודות  ו/או  בקבלת  פי החלטת החברה  על  הנדרש 

ועבודה בנפרד  העירייה   עבודה  וגם בקבלת תקציב לכל  כדין    -)ככל שנדרש(  עבודה  וכן בהוצאת הזמנת 

. עיכוב בתחילת העבודה ו/או ביטול עבודה כלשהי,  לקבלן לכל עבודה בנפרד, אשר אושרה על ידי העירייה

הנדרש על פי החלטת  אי קבלת היתר  שהיא, בשל  כולה או חלקה, ואף לאחר שהוצאה הזמנה לעבודה כל 

 לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.  אי אישור התקציב )ככל שנדרש( ו/או החברה ו/או העירייה 

 

על פי שיקול דעת החברה תהא רשאית החברה להוציא לקבלן הזמנה או הזמנות לביצוע העבודות נשוא חוזה   .ד

 , בשינויים המחויבים. לחוזה   7נספח  זה. כל הזמנה, אם תחליט החברה להוציאה, כאמור לעיל, תהיה בנוסח  

 

לפי שיקול דעתה הבלעדי,  מובהר במפורש כי החברה רשאית לחלק את העבודות בין הקבלנים הזוכים במכרז  

מן הקבלנים הזוכים במכרז, הכל לפי צרכיה,    רק לחלקוכן תהא רשאית להוציא הזמנות לביצוע העבודות  

לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם ובכפוף לתנאי המכרז. הקבלן מתחייב שלא יבוא בכל טענה ו/או דרישה  

 ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל. 

תחולקנה באופן שוויוני בין הקבלנים    במכרזכי כלל העבודות שתימסרנה לזוכים    תחייבתאינה מהחברה  

ו/או    והקבלןהזוכים,   כנגד החברה  ו/או תביעה  ו/או דרישה  יבוא בכל טענה  כי לא  מסכים לכך ומתחייב 

,  העירייהבכפוף לאילוצים ולצרכי    העבודות תחולקנה בין הקבלנים השוניםכי    , העירייה בקשר לכך. מובהר

 וניסיונם של הקבלנים הזוכים השונים בביצוע עבודות ספציפיות.   , זמינותםמיומנותםלכמו גם בהתאם  
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מובהר, כי חלוקת העבודות בין הקבלנים הזוכים תבוצע, בין היתר, בהתחשב בהשלמתו של כל קבלן זוכה  

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה  את העבודה הקודמת שהחברה מסרה לטיפולו.  

 של החברה למסור לקבלן זוכה ביצוע של מספר עבודות במקביל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.  

 

כמו כן מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לחלק את העבודה הראשונה במכרז ו/או כל עבודה שתימסר על פי  

מכרז, וחלוקת העבודות בין הקבלנים הזוכים תיעשה על פי  סדר דירוג הקבלנים הזוכים בהמכרז בהתאם ל

שלא לבוא בכל    והקבלן מתחייבשיקול דעתה הבלעדי, ללא כל קשר לדירוג ו/או הצעת המחיר של כל זוכה,  

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לכך.   

 

כל   .ה נשוא  עבודה  כל  התשלום  על  תנאי  זה  )ובכלל  זה  חוזה  תנאי  וכל  המכרז,  תנאי  כל  יחולו  כנ"ל  הזמנה 

המפורטים בחוזה( וכל תנאי יתר מסמכי המכרז, ביחד עם התנאים הספציפיים של אותה עבודה, כפי שיפורטו  

   .בכל הזמנה

 
 

 תשלום השכר  .ו

פי   .    1.ו על  עבודה,  אותה  בגין  הקבלן  של  שכרו  ייקבע  הזמנה  הקבלן    מחיריבכל  שהציע  בעל  העבודה 

הזוכים הקבלנים  מבין  ביותר  הזולה  א',  ההצעה  )מסמך  כמויות  בכתב  שיפורטו  מעודכן  4כפי   )

,  (הזוכה בעל ההצעה הזולה ביותרכי המכרז )לאחר שקלול ההנחות שהציע הקבלן  שיצורף למסמ

העבודה למחירי  אחרות  תוספות  כל  הקבלן  ללא  שביצע  לכמויות  ובהתאם  "  בפועל ,  שכר  )להלן: 

 "(.העבודה

את כל ההוצאות, בין מיוחדות    תכלול תשלום מלא וסופי בגין השירותים והמענה ו  שכר העבודה יהווה      .     2.ו

ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירותים ואספקת המענה על פי תנאי המכרז  

זה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי    חוזה  במסגרת  לןהקבכיסוי מלא לכל התחייבויות    ותהווהבשלמות  

רכב, חומרים, הובלות, ביטוחים, היתרים, אישורים, רישיונות, תעודות, התאמות מתחייבות לצורך  

כל    לשכר העבודה תווספו  יכי לא    ,מובהר  התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין השירותים וכיוצ״ב. 

 מ בשיעורו על פי דין. למעט מע״ ,מכל מין וסוג שהוא ,סכומים נוספים

החלים או אשר    ,מכל סוג שהוא  ,או תשלום חובהו/  היטלו/או    למען הסר ספק מובהר, כי כל מס

על כלל רכיביו    ,ו/או על רציפות תפקודית ותפעולית של המענה  יםיחולו בעתיד על ביצוע השירות

 .יחולו על הספק וישולמו על ידומסמכי החוזה על פי   ,ומערכותיו

 ההוראות בעניין שכר העבודה מפורטות בפרק יב' בחוזה זה, ויחולו, בשינויים המחויבים, על כל     . 3.ו

 הזמנת עבודה.                

 
   ערבות החוזה  .ז

 .לחוזה 56סעיף על הקבלן להמציא ערבות בנקאית בהתאם לכל הוראות  
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 ת החוזה ותקופ .ח

  31.12.2022עד ליום    הזוכה הזמנה/ות לביצוע עבודות תהא התקופה במהלכה תוכל החברה להוציא לקבלן  

( תקופות  ארבעלעד )  כאשר התקופה הנ"ל תוארך באופן אוטומטי"(,  חדשות  תקופת הוצאת עבודות)להלן: "

אלא אם נתנה החברה  ,  "(הנוספת/ות  וצאת העבודותתקופה/ות האחת )להלן: "חודשים כל    12  , בנותנוספות

או כל תקופת הוצאת    החדשות  מראש ובכתב לפני תום תקופת הוצאת העבודות   יום  30הודעה בת  לקבלן  

 .  , בדבר רצונה לסיים את תקופת הוצאת העבודות ולא להאריכהעבודות נוספת, לפי העניין

מובהר, כי על כל הזמנת עבודה שתוצא לקבלן תחול תקופת התחזוקה לציוד החדש וכן תקופת/ות התחזוקה  

 .להלן 5בסעיף ש )ככל שתמומש האופציה ע"י החברה(, כהגדרתן הנוספת/ות לציוד החד

את    מהקבלןלדרוש    )לפי שיקול דעתה הבלעדי(  , לחברה קיימת אופציההחוזהכמו כן, ובהתאם להוראות  

לציוד  הנוספת/ות  התחזוקה  תחזוקת הציוד הקיים במשך כל תקופת תחזוקת הציוד הקיים ו/או בתקופת/ות  

 להלן.    5להלן(, והכל ככל שתמומש האופציה על ידי החברה, כמובהר בסעיף   5בסעיף   )כהגדרתןהקיים 

 

שיקול דעתו הבלעדי, לערוך  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מוסכם במפורש כי המזמין יהיה רשאי, על פי   .ט

שינויים מהוראות חוזה זה בכל הזמנה ספציפית, כפי שיירשמו באותה הזמנה, בהתאם לתנאי אותה עבודה  

 .ו/או בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים הקשורים לאותה עבודה

 

 להלן מפורטים התנאים וההוראות שיחולו על כל עבודה מכוח חוזה המסגרת:

 י כלל –רק א' פ 

 
 ין המבוא וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ד .1

 

 גדרות ופרשנותה .2

חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים  ב .2.1

 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית פתח תקווה.        -"העירייה" 

 

 או  "חברהה"

כמשמעו    - "  המזמין" עירוני,  תאגיד  שהינה  בע"מ,  תקוה  פתח  לפיתוח  החברה 

, אשר הוסמכה על ידי העירייה  עיריית פתח תקוהבחוק, בשליטת  

בכל הקשור   ועבורה,  העירייה במקומה  בשם  ביצוע  לפעול,  בניהול 

 העבודות ובפיקוח עליהן. 
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המוסמכים,    - " קבלןה" מורשיו  שליחיו,  עובדיו,  הקבלן,  של  נציגיו  לרבות 

ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או  

 קבלן משנה אשר מונה על ידי החברה.

 

שי  -  "מנהלה"         מי  או  החברה  מעימהנדס  החברה,  ידי  על  לניהול  קבע  לעת,  ת 

הפרויקט, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך חוזה  

נציגו   או  העבודות  קבלת  על  שמופקד  בעירייה  האגף  מנהל  וכן  זה 

 המוסמך. 

 
ביצוע                           - "מפקחה" על  לפקח  המנהל  ידי  על  בכתב,  לזמן,  מזמן  שימונה,  מי 

 העבודה או כל חלק ממנה. 

 
חייבת(                                 -"  הזמנה" לא  )אך  רשאית  החברה  אשר  ספציפית,  עבודה  הזמנת 

להוציא לקבלן, כאמור לעיל בפרק "מהות ההתקשרות", ואשר תהא  

 לחוזה.  7כנספח בכתב בנוסח המצורף 

           
ודות,  לק של העבח ל  כפירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות ו    -" עבודהה"

הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לכל הזמנה, וכן  

בהתאם לכל תנאי המכרז ולכל תנאי חוזה זה ולכל נספחיו בין אם  

הן מפורשות ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן על  

ארעיות   עבודות  ולרבות  המפקח  ו/או  המנהל  ו/או  החברה  ידי 

  ת לביצועו של החוזה ו/או עבודות נוספוהנדרשות לביצועו או בקשר 

 ו/או חלקיות. 

   
 

עבודה      -" בודה ארעית ע" בקשר    שתידרש כל  או  העבודה  ביצוע  לצורך  ארעי,  באורח 

 לביצועה.

 
פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח ו/או  -ביצועה של כל עבודה על   -  "יצוע העבודהב"

 המנהל. 

 

בוצע העבודה  ת או מעליהם    םהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחת -  "תר העבודהא "       

אחרים     מקרקעין  וכל  גישה  דרכי  לרבות  הקרובה,  סביבתם  וכן 

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה. 

 
 כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני וחשמלי.                                                          - "יודצ"

 
עזר                                            -" ומריםח" חומרי  לוואי,  חומרי  האחרים    מוצרים,  החומרים  כל  ו/או 

 ירתם בו.הדרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאתר ושמ

 
פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,   -  "חוזהה"

כתב  המפרטים,  העבודה,  לביצוע  הכלליים  התנאים  לרבות 

הכמויות למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל  
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וסוג לחוזה  מין  שיצורף  נוספים   שהוא  מפרטים  ולרבות  בעתיד, 

 ו/או תכניות נוספות. 

 

   -"כניותות"

ח  ק המנהל או על ידי המפכל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי   

 כניות שיתווספו מזמן לזמן.ולעניין חוזה זה מזמן לזמן, וכן ת

 

מבין     -" מחירי העבודה " ביותר  הזולה  ההצעה  בעל  הקבלן  שהציע  העבודה  מחירי 

הזוכים,   א'הקבלנים  )מסמך  כמויות  בכתב  שיפורטו  (  4כפי 

לחוזה שיצורף  הקבלן    מעודכן  שהציע  ההנחות  שקלול  )לאחר 

 . (הזוכה בעל ההצעה הזולה ביותר

  

מכפלות     -" כר העבודהש" העבודהסכום  הע  מחירי  בכמויות  עבודה  כל  ודה  בלגבי 

 שבוצעו למעשה לפי החוזה, והכל בכפוף לתנאי המכרז. 

  

פת שתתווסף לשכר  שכר העבודה, כהגדרתו להלן, לרבות כל תוס  - " כר החוזהש"

העבודה בהתאם להוראות חוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת,  

 אם להוראות חוזה זה.תיותאם או יקוזז משכר העבודה בה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה ו/או  

שכר העבודה לא יכללו התייקרויות כלשהן ולא יוצמדו לכל מדד  

 . נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה, אלא אם שהוא

 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:               -" וח עליוןכ" 

לחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב  מ

)בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק  

שביתות   בשטחים,  סגר  מילואים,  גיוס  גשם,  ימי  כי  מובהר 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה. נוהשבתות אינם  

 

 להלן.  11.2כמשמעותו בסעיף         - "  ו התחלת עבודהצ"

 

 מדד המחירים לצרכן.           " המדד"

 

 .  15.11.2021שפורסם ביום  2021חודש אוקטובר  מדד        מדד הבסיס" "

 

וק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק  ח .2.2

 הנ"ל. 

במקרה של סתירה,  לא יפורש    -הקיימים ואשר יובאו בעתיד    -וזה זה, על נספחיו השונים ח .2.3

או וודאות,  אי  כל  -דו  ספק,  וללא  ממנו,  העולה  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות 

 הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. 
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 ספחיםנ .3

[ מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק בלתי נפרד  (2מסמך א') חוזה זה ]ל .3.1

 מהחוזה:

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ

 . פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזהנספח        - 4ספח  נ

 הצהרה על חיסול תביעות.         - 5ספח  נ

 נספח ביטוח ואישורים על קיום ביטוחים.           -6ספח  נ

 נוסח הזמנה.       – 7ספח  נ

   .בטיחות וגהותנספח        – 8נספח  

 נספח פרטי חשבון בנק.        – 9נספח  

 הסכם שירות.       -  10נספח  

 הוראות מקצועיות שונות לביצוע העבודות.        - 11נספח  

 

וכן כל מסמכי  מ .3.2 ובין אם לא,  ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועל 

ומסמך (  המפרט הטכני)  3מסמך א',  הצעת הקבלן במכרזוכן    (1מסמך א') המכרז, לרבות  

, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ודין האמור בהם כדין האמור בחוזה  )מחירי העבודה(  4א'

 . גופו

 

 צהרות הקבלןה .4

 קבלן מצהיר בזה כי: ה

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה.ה .4.1

ומרים ומימון על מנת להשלים  חוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד,  ה .4.2

את כל העבודה בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים  

 בויותיו על פי החוזה במועדן. הקשורים לביצוע התחיי

הירים לו תנאי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו ושאינם מצורפים אליו המהווים חלק  נ .4.3

 בלתי נפרד ממנו. 

ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  עמני ל

ם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש  זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנ

 ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 

ת בו על ידו לא תקנה לקבלן  והתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי -יא

זכות כלשהי לשינוי שכר החוזה או לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות  

 חברה בענין זה. או דרישות כלפי ה
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הנובעים מהן,  ה .4.4 ו/או  בביצוע העבודות  הקשורים  והנסיבות  הנתונים  כל התנאים,  בחן את  וא 

ב יסוד  על  לכל  ד ושוכנע  והוגנת  נאותה  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניח  החוזה  שכר  כי  יקתו 

ידיעתו  התחייבויותיו על פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהיא שמקורה באי  

 של תנאי או נתון כלשהו הקשורים בביצוע העבודה או הנובעים ממנה. 

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה    ין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זהא .4.5

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

העבודות נשוא המכרז מותנה בכך כי החברה תקבל אישור  הקבלן מאשר כי ידוע לו כי ביצוע   .4.6

והוא מסכים לכך כי במידה ואישור כאמור לא יתקבל אצל החברה, ועקב כך    -תקציבי מראש  

 יבוטל המכרז ו/או תבוטלנה העבודות נשוא המכרז, לא יהווה הדבר עילה לתביעה כנגד החברה. 

 

 הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .5

  5מקום בחוזה זה לעיל ולהלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיף  על אף האמור בכל  

 . זה להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף זה גובר על כל יתר הוראות החוזה

 

 מהות העבודות

  , מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וצרכי העירייה, לספק ולהתקין הקבלן מתחייב .5.1

באתרי העיר השונים ומערכת ניהול למצלמות באגף הביטחון בהתאם להנחיות  מצלמות חדשות  

החדשות   למצלמותנציג אגף הביטחון בעירייה וכן לבצע תחזוקה שוטפת ותחזוקה בעת הצורך  

ובכל יתר מסמכי    3כמסמך א'המצ"ב    במפרט הטכניולמערכת הניהול והכל בהתאם למפורט  

 המכרז.   

כולן   .5.2 יהיו  הניהול  ומערכת  חברת  המצלמות  המרכיבים    Hikvisionמתוצרת  כל  את  ויכללו 

   (.3א'במפרט הטכני )מסמך  הנדרשים, הכל כמובהר בהרחבה 

מובהר, כי הציוד הנדרש הינו ציוד מדף אשר יעמוד בכל התקנים הנדרשים לפי כל דין. הציוד   .5.3

 ייה בטרם התקנתו. יאושר מראש ובכתב על ידי נציג אגף הביטחון בעיר

לשם התקנת וחיבור המצלמות על הקבלן יהיה לבצע עבודות חפירה ו/או קידוחים להטמנת כבלי   .5.4

 התקשורת והחשמל. 

  1,600  -אתרים בעיריית פתח תקוה כ  100  -מובהר, כי נכון למועד פרסום המכרז מותקנות בכ .5.5

חברת   מתוצרת  ולהלן:   Hikvisionמצלמות  ניהול    וכן "(הקיימותהמצלמות  " )לעיל  מערכת 

IVMS 4200  חברת העירייה   Hikvisionמתוצרת  של  הביטחון  מוקד  את  )להלן:    המשמשת 

הציוד  ייקראו להלן: "  ]המצלמות הקיימות ומערכת הניהול הקיימת   "( הקיימת  מערכת הניהול"

מהקבלן  לחברה קיימת אופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכי העירייה, לדרוש  ."[הקיים

   .להלן 5.9יים, כמפורט בסעיף לציוד הק לספק תחזוקה שוטפת ובעת הצורך גם 

 .  11בנספח על ביצוע העבודות יחולו כל ההוראות המקצועיות השונות המפורטות  .5.6
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 אחריות ושירות 

, יעניק הקבלן לחברה, אחריות ושירות  זה  חוזה בגין הציוד שיסופק ויותקן על ידי הקבלן לפי   .5.7

"(, וזאת לתקופה של  השרות  נספח )להלן: "  9כנספח  המצ"ב    השרות  נספח בהתאם לכל הוראות  

תקופת התחזוקה לציוד  )להלן: "   זהממועד קבלת תעודת ההשלמה, כהגדרתה בחוזה    חודשים  36

 שנת אחריות היצרן.  את כוללת אשר"( תקופת האחריות" או "החדש

  12לתקופת/ות תחזוקה נוספת/ות, בת    תוארך באופן אוטומטי   החדש  לציודהתחזוקה    תקופת  .5.8

 ות התחזוקה הנוספת/  ות/תקופתחודשי תחזוקה נוספים )להלן: "  24-חודשים כל אחת, ועד ל

יום מראש ובכתב לפני תום תקופת    30הודעה בת    אלא אם נתנה החברה לקבלן"(,  לציוד החדש

, בדבר רצונה שלא להאריך את  האחריות או כל תקופת תחזוקה נוספת לציוד החדש, לפי העניין

 .  תקופת התחזוקה לציוד החדש ולסיים את שירותי תחזוקת הקבלן לציוד החדש

ה בכתב לקבלן במהלך  בהודע  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,לחברה קיימת אופציה, הניתנת למימוש .5.9

נוספת כאמור )כהגדרתן בסעיף    ת הוצאת עבודותתקופת הוצאת עבודות חדשות ו/או כל תקופ

לעיל( ההתקשרות"  "מהות  לפרק  שירות  מהקבלן  לדרוש  ח'  הקיים  תחזוקה    ילהעניק  לציוד 

בכל מקרה בו תממש החברה את האופציה  (.  לעיל)כהגדרתו   השירות נספח הוראות לכל  בהתאם

לתקופה  על ידי הקבלן    סופקוי  הציוד הקיים  בגין  התחזוקה  שירותיקנית לה, כאמור לעיל,  המו

 לציוד   התחזוקה  תקופת)להלן: "  הודעת החברה על מימוש האופציה, החל ממועד  חודשים  12  בת

 "(. הקיים

  התחזוקה   תקופת לעיל אזי    5.9ככל שהחברה מימשה את האופציה המוקנית לה כאמור בסעיף   .5.10

חודשים כל אחת,    12ת  נולתקופת/ות תחזוקה נוספת/ות, ב   תוארך באופן אוטומטי  הקיים  לציוד

אלא "(,  הקיים  לציוד  תקופת/ות התחזוקה הנוספת/ותחודשי תחזוקה נוספים )להלן: "  48-ועד ל

יום מראש ובכתב לפני תום תקופת התחזוקה לציוד הקיים    30הודעה בת    לקבלן  אם נתנה החברה

, בדבר רצונה שלא להאריך את תקופת  או כל תקופת תחזוקה נוספת לציוד הקיים, לפי העניין

 .  התחזוקה לציוד הקיים ולסיים את שירותי תחזוקת הקבלן לציוד הקיים

חודשי    36]היינו: במהלך    כהגדרתה לעיל(במהלך תקופת האחריות לציוד החדש ), כי  מובהר .5.11

לקבלן כל תמורה בגין ביצוע השירותים על פי הסכם השירות    לא תשולם  התחזוקה הראשונים[ 

 . מאחר ותמורה כאמור כלולה במחיר שישולם לקבלן בגין כל ציוד שיסופק ויותקן על ידו

פ  התמורה על  ביצוע מלוא התחייבויותיו  בגין  לקבלן  השרות בקשר  השנתית שתשולם  נספח  י 

החדש,   במהלך    הרביעית  מהשנה   החללציוד  )היינו:  החדש  הציוד  של  התחזוקה  לתקופת 

תקופת/ות התחזוקה הנוספת/ות לציוד החדש, ככל שתמומשנה על ידי החברה(, תהא בהתאם  

למחירי ההצעה הזולה ביותר מבין  המעודכן בהתאם  )   4מסמך א'  –הנקוב בכתב הכמויות  למחיר  

 "[.   דשלציוד הח השנתיים השירות דמי]להלן: " (ההצעות שזכו במכרז

ויעודכנו החל    )כהגדרתו לעיל(  הבסיס  למדד   צמודים  יהיו  לציוד החדש  השנתיים  השירות  דמי

  .תחזוקה שנת כל בתחילת, לשנה  אחת, לציוד החדש  מהשנה הרביעית לתקופת התחזוקה

ישולם   לציוד החדש  יום ממועד    45בתוך שוטף +  אחת לרבעון,  סכום דמי השירות השנתיים 

 .  לחודש של תחילת כל רבעון 3- חשבונית מס מהקבלן, אשר תועבר עד הקבלת 
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לעיל, אזי התמורה השנתית שתשולם   5.9ככל שתמומש האופציה המוקנית לחברה כאמור בסעיף   .5.12

כל   במהלך  הקיים  לציוד  בקשר  השרות  נספח  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  בגין  לקבלן 

  4מסמך א'  –בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות    תקופת/ות התחזוקה של הציוד הקיים, תהא

" ]להלן:  במכרז(  הזוכות  ההצעות  מבין  ביותר  הזולה  ההצעה  למחירי  בהתאם  דמי  )המעודכן 

 "[.השירות השנתיים לציוד הקיים

דמי השירות השנתיים לציוד הקיים יהיו צמודים למדד הבסיס )כהגדרתו לעיל( ויעודכנו אחת  

 לשנה, בתחילת כל שנת תחזוקה של הציוד הקיים.  

ישולם אחת לרבעון, בתוך שוטף +   יום ממועד    45סכום דמי השירות השנתיים לציוד הקיים 

 חילת כל רבעון.  לחודש של ת 3- קבלת חשבונית מס מהקבלן, אשר תועבר עד ה

נוספת/ות,   .5.13 תחזוקה  תקופת/ות  כל  ו/או  התחזוקה  תקופת    לציוד   והן  החדש  לציוד  הןבמהלך 

, יהיה הקבלן אחראי לציוד, על כל חלקיו, לטיב החומרים, העבודה ולפעולה תקינה של  הקיים

 .  השירות בנספחהציוד, כמפורט בהרחבה 

 

 איסור על מסירת עבודה לקבלני משנה 

מצהיר כי ידוע לו כי החברה לא תאפשר מסירת עבודות לקבלני משנה והוא מתחייב בזאת  הקבלן   .5.14

, אלא אם קיבל לכך את אישורה  שלא למסור כל עבודה שתימסר לו לפי חוזה מסגרת זה לקבלן/י משנה

 של החברה מראש ובכתב. 

מור לעיל( אזי  בכל מקרה, גם אם יעסיק הקבלן קבלן/ספק משנה מטעמו )בכפוף לאישור החברה, כא

 .  בקשר עם ביצוע השירותיםכלפי החברה  , לכל דבר ועניין,הקבלן ייוותר האחראי הבלעדי

 
 נספח בטיחות וגהות

מבלי לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות כל הוראות החוזה, יחולו על הקבלן הוראות   .5.15

 המצ"ב.    8"בטיחות וגהות", והקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות נספח  8נספח 

 

 ניהול ביצוע העבודות על ידי העירייה 

זה   .5.16 חוזה  נשוא  המכרז  את  לפרסם  העירייה  ידי  על  הוסמכה  החברה  כי  לעיל,  כאמור  מובהר, 

ידי הקבלן   ולהתקשר עם הקבלן בחוזה זה, ואולם מי שינהל בפועל את העבודות שיבוצעו על 

 העבודות או נציגו המוסמך.יהא, בין היתר, מנהל האגף בעירייה המופקד על קבלת 

נוכח האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכויות החברה על פי כל מסמכי המכרז והחוזה, מתחייב   .5.17

 הקבלן להישמע גם לכל הוראות והנחיות נציגי העירייה.  

  – מובהר, כי בכל מקרה של סתירה או מחלוקת בין הוראות החברה או הוראות נציגי העירייה   .5.18

 ו המנהל מטעם החברה.   יכריע בהן המפקח א

 
 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה 

החוזה,   .5.19 הוראות  קיום  ואי  המוסכמים  הפיצויים  לעניין  החוזה  הוראות  יתר  מכל  לגרוע  מבלי 

)נספח פיצוי מוסכם בגין    4בנספח  מוסכם במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי החוזה המפורטים  

לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש את סכומי    אי עמידה בתנאי החוזה( ישלם הקבלן

 הפיצויים המפורטים בנספח הנ"ל.  
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 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה

לנגיף   .5.20 הקשור  בכל  דין  כל  והוראות  הבריאות  משרד  הנחיות  מלוא  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 

 הקורונה. 

כנגד   .5.21 ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  בכל  לבוא  בכל  הקבלן מתחייב שלא  העירייה  ו/או  החברה 

)ככל שיהיו( עקב אילוצים   הקשור לביצוע מתמשך של העבודות ו/או עיכובים בביצוע העבודות 

הנובעים מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת בקשר עם נגיף הקורונה וידוע לקבלן כי  

בחתימתו על    לא יקבל כל תוספת תשלום ו/או תמורה אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך.

 חוזה זה מצהיר הקבלן כי לקח את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז.

 

 תירות במסמכים והוראות מילויים סהיקף החוזה,  .6

 היקף החוזה 

וראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל  ה

 כך.  ובין ארעי, הנחוץ לשםדבר אחר, בין קבוע 

 
 סתירות במסמכים והוראות מילויים 

ל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  ע .6.1

 האחר הכלולים בהם. 

משמעות,  -ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו  6.1ילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  ג .6.2

באלה   החוז וכיוצא  מהוראות  אחת  הוראה  מסופק    הבין  הקבלן  שהיה  או  ממנו  אחרת  להוראה 

בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן  

תן הוראות בכתב,  ימפרש כהלכה את החוזה, אזי יהא חייב הקבלן לפנות בכתב למנהל והמנהל י

ת  הצורך,ולרבות  לפי  הודעה   כניות  אי מתן  לפיו.  לנהוג  הפירוש שיש  בדבר  ע  בדבר  המפקח  ידי  ל 

אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה    -מחלוקת בפירוש החוזה  

 זה.

קבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה  ה

בכך, או בסתירה כאמור,    ה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיהולקבל הוראות כאמור. לא עש

כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.  

הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  

 כאמור. ,  ירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקחבשל כך שנהג לפי פ

לרבות  ה .6.3 הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  רשאי  המפקח  או  מנהל 

 כניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. ות

מחייבות את הקבלן, אולם אין    6.3- ו  6.2וראות המנהל והמפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  ה .6.4

י החוזה או כדי לגרוע מהאמור בפרק ט'  פסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על באמור ב

 להלן. 

, והתיאור  ויתר מסמכי המכרז  ובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי, המפרטים המיוחדיםמ .6.5

 הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין. 
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 סדר עדיפויות -ע עבודה ותירות במסמכים בעניין הנוגע לביצס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  -התאמה, דו-כל מקרה של סתירה, איב .7.1

בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה  

 העדיפויות הבא: תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר

 .3מסמך א'  – המפרט המיוחד . א

 המפרט הכללי.  . ג

 תקנים ישראליים. . ד

 תקנים זרים. . ה

 החוזה.  .   ו

קודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,  ה

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 

רה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים  ק בכל מנוסף לאמור לעיל,  ב .7.2

סדר  בדבר  הוראות  יתן  והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  ישראליים,  תקנים  לבין  לעיל 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

איב .7.3 סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  דו-נוסף  שונה  - התאמה,  לפירוש  אפשרות  משמעות, 

באל בין וכיוצא  בשאלת    ה  דעתו,  שיקול  לפי  המפקח  יכריע  עצמם,  לבין  הטכניים  הנספחים 

העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי ההתאמה,  

 דו המשמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

רה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתי .7.4

שונה וכיוצא באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליות )פרק ה'(, אחריות וביטוח )פרק ו'(,  

עובדים )פרק ז'(, שינויים, תוספות והפחתות )פרק י'(, שכר החוזה וערבויות )פרק יב'(, הפרות  

 ראות החוזה על כל מסמך אחר. ופיצויים )פרק יג'( ושונות )פרק יד'( יגברו הו

 

 הכנה לביצוע  - רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

ים את הקבלן כמי שבדק, לאחר קבלת כל הזמנה ולפני ביצוע כל עבודה, את אתר העבודה  אור .8.1

לביצוע   הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את  הקרקע,  טיב  את  וסביבתו, 

העבודה, מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי  העבודה, את דרכי הגישה לאתר 

 העבודה באתר העבודה. 

קבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה הנקוב בחוזה, מניח את  ה .8.2

זה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד  ודעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי הח

 כונה של תנאי העבודה או אתר העבודה על ידי הקבלן. או מהערכה בלתי נ

לצורך  ה .8.3 החברה  מטעם  שנעשו  וסקרים  דוחו"ת  לקבלן  להמציא  בכך,  רצונו  אם  רשאי  מנהל 

ולא    הכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזוהעבודה וכן ת 

. החברה  8.1קות, כנדרש בסעיף קטן  יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדי

אם   שהמציאה,  והסקרים  הדו"חות  ולדיוק  לשלמות  אחריות  או  חבות  מכל  משוחררת  תהיה 

 המציאה, לקבלן כאמור לעיל.
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   רכי ביצוע ולוח זמניםד .9

(  ארבעה עשר )  14-לקבלן, לא יאוחר מ   רשאי )אך לא חייב( להעבירמנהל בתיאום עם החברה  ה .9.1

ימים מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה, הוראות בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, שיהא  

מבוסס על לוח זמנים עקרוני שהגיש הקבלן לאחר קבלת ההזמנה )כאמור בסעיף ז' לעיל בפרק  

מהות ההתקשרות(, וכן הנחיות, הוראות, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם על הקבלן לבצע  

 את העבודה.  

, יהיו בהתאם לנקודות הציון שבסעיף "שלבי  9.1לקבלן, כאמור בסעיף קטן    הוראות שיועברוה .9.2

למעט   הזמנים,  ללוח  בקשר  שינויים  להציע  רשאי  הקבלן  המיוחד.  הטכני  שבמפרט  ביצוע" 

שינויים במועדי ביצועם של שלבים עיקריים, ואם אלה יאושרו על ידי המפקח ייערך לוח הזמנים  

 ים שאושרו. בהתאם לשינוי 

ללוח    מפקחה .9.3 בהתאם  מתנהלת  אינה  שהעבודה  כך  בשל  בין  עת,  בכל  רשאי,  המנהל  באישור 

על   או  הזמנים  לוח  שינוי  על  להורות  החוזה,  להוראות  בהתאם  אחרת  מסיבה  ובין  הזמנים 

יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו    - החלפתו באחר. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים  

 מפקח. על ידי ה

זה לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח, בין  ומך, תסמצאת כל מה .9.4 כנית, או חומר לפי הוראות סעיף 

שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי  

 החוזה ולפי כל דין. 

 

 ביצוע העבודה -רק ג'  פ

 תחלת ביצוע העבודה ה .10

שתוצא לו,    במסגרת הזמנת העבודה  בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי החברהקבלן יתחיל  ה .10.1

". הקבלן יחל בביצוע העבודה וימשיך בביצועה  צו התחלת עבודהבכתב שתיקרא "אשר תכלול הוראה  

בכל אחד משלבי הביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח  

כא לו  שנמסר  בסעיף  הזמנים  קיבל   9מור  כן  אם  אלא  בכתב    לעיל,  מפורשת  הוראה  המפקח  מאת 

המנוגדת לכך. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של  

 המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה. 

חילת העבודה, כתאריך  ת יום לאחר התאריך הנקוב בצו    14שך  א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במל .10.2

תחילת העבודה, רשאית החברה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן  

 פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך. 

שעות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת על    24קבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  ה

 קבלן אחר במקומו.  הנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבודמ

 

 עמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן. ה .11

לעיל להתחלת העבודה תעמיד החברה לרשות הקבלן את אתר    11מועד שנקבע בהתאם להוראות סעיף  ב

והמשכתה בהתאם ללוח  העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה  

תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה. הכל    ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. 
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 כנות לביצוע העבודה ה .12

העל לביצוע  חשמל  להספקת  הקבלן  ידאג  העבודה  ביצוע  התחלת  את    ודהבפני  ההכנות  ויעשה  שאר  כל 

 הקבלן.  שלהדרושות לביצוע העבודה, כדי הנחת דעתו של המפקח. כל הפעולות הנ"ל תהיינה על חשבונו 

 

 מת העבודה לועד השמ .13

  ימים  60בתוך    הקבלן מתחייב לספק ולהתקין כל מצלמה/ציוד, בהתאם לכל תנאי ומסמכי חוזה זה, .13.1

 "(.המועד להשלמת העבודהעבודה )להלן: "צו התחלת עבודה בגין כל הזמנת ממועד קבלת 

 
מועד להשלמת העבודה כולל את הזמן הדרוש לתכנון, קבלת כל האישורים וההיתרים  המובהר, כי  

 ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי. ל הדרושים

מסוים מהעבודה    תהיינה כפופות לכל תנאי בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק   13.1ף קטן  יוראות סע ה .13.2

)המפרטים הטכניים    3א'או שלב עיקרי בה במועד מוקדם יותר, בהתחשב גם בכל הוראות מסמך  

 המיוחדים(.   

  18מען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף  ל .13.3

 כי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה. ודלהלן,  

מכלליות האמור לעיל יובהר, כי היה וביצוע העבודה יימשך מעבר לקבוע בצו התחלת  בלי לגרוע  מ .13.4

 העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין התמשכות העבודה מעבר למועד הנ"ל. 

 

 ינויים במועד השלמת העבודהש .14

המפקחס .14.1 תוספות    בור  או  שינויים  מחמת  העבודה,  להשלמת  המועד  להארכת  מקום  יש  כי 

לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי  

המפקח ליתן, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה  

 את בתנאי כי: וזלתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו, 

יום מיום שניתנו הוראות לשינויים או   14הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה, לאחר   . א

 לתוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח העליון או קיומם של התנאים המיוחדים. 

העבודה,  . ב יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  הקבלן 

 וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. נם נוצרו משהתנאים האמורים א

ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה שנקבע    14תן הארכה של  מ .14.2 בין לבד  יום ומעלה, 

, טעון אישורו בכתב של המנהל ולא יהא תקף בלא אישור זה אף אם  13.1כאמור בסעיף קטן  

 אושר על ידי המפקח. 

הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום  זה, לא יהא    14  ף וארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .14.3

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל    13.1בגין התמשכות העבודה מעבר למועד שנקבע בסעיף קטן  

אושרה מפורשות, מראש ובכתב על ידי המנהל, זאת אף אם תוספת תשלום כאמור אושרה על  

 ידי המפקח. 

ה בחשבון לצורך קביעת  רת, תפחת העבודה שהובאחם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה אא .14.4

מועד השלמת העבודה, רשאי המפקח להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה,  

 לפי שיקול דעתו. 
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 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .15

י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה,  אמפקח רשה .15.1

העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא לרבות לצורך מתן    או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק 

אפשרות פעולה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות  

 שקבע המפקח. 

כי הומ .15.2 בזה  לסיום  ר ובהר  לקבלן  כלשהי  הארכה  ליתן  כדי  בה  אין  ידי המפקח  על  אה כאמור 

בידו הצדק לעיכוב בביצוע   כדי לשמש  או  ביצוע חלק כלשהו מהעבודה, אלא  -או לאיהעבודה 

 דלעיל.  14כמפורט בסעיף 

 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל. ל .15.3

 

 ים בביצוע העבודה ריחוא .16

הנקובה  א .16.1 התקופה  תוך  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  בהתחשב  לעיל  13.1בסעיף  ם   ,

, ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על  14יצור לפי סעיף  בק בהארכה או  

כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד השלמתה בפועל, סך של  

 יום איחור.   , לכלבתוספת מע"מ, ש"ח 1,000

חברה תהא רשאית לחלט מהערבויות הבנקאיות שימסור הקבלן על פי הוראות חוזה זה את  ה .16.2

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא,    16.2סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  

 .לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

נת בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את  שלום הפיצויים או  יכוים אין 

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

  16.2, רשאית החברה, נוסף על האמור בסעיף קטן  16.1מקרה של איחור, כאמור בסעיף קטן  ב .16.3

מפקח לאחר יום  ונות שאושרו על ידי הבובכל הוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חש

 האיחור הראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית מכל סוג שהוא.   

ום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או  ש .16.4

 על פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים.

 

 העבודה תפסקה .17

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב ה .17.1

מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי  

 המנהל הוראה בכתב על כך. 

הקבלן באמצעים להבטחת    וט, ינק 17.1ופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן  ה .17.2

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

 יום.   30קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על  ה .17.3

קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה  ה

, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי  17.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן  פ ל  ימים  30העולה על  

יום מיום קבלת הוראות המפקח. שיעור ההוצאות    30לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום  

 ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 
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הוצאות שנגרמו לקבלן תוך  הה  גרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנ נ .17.4

 כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. 

ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי החברה צו התחלת עבודה,  ה .17.5

והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל  

שבמסמך  לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים    ה נלפי מדידות סופיות שתעש 

)הצעת    4מהסעיפים המפורטים במסמך א'. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף 4א'

 לגבי אותה עבודה.  שםיהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב  -  המחיר(

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו    -הקבלן באשמת   גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ

 אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן. 

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב   60ישולם לקבלן תוך    17.5שלום כאמור בס"ק  ת .17.6

 כאמור לעיל. 

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות  ת .17.7

י החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות  הן כלפ שכל

 מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה. 

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית  ה .17.8

אחר   קבלן  כל  עם  ב ללהתקשר  הזמנה  המשך  של  בדרך  אם  בחלקן,  או  במלואן  העבודות,  יצוע 

לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והקבלן  

יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהחברה בקשר עם הפסקת העבודה  

 ל תביעה, טענה או דרישה כאמור.ת על כזאוההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 

 ניהול ופיקוח  –רק ד' פ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .18

מפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  ה .18.1

ידי הקבלן בביצוע   על  וטיב המלאכה הנעשית  בו  שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים 

את  כ העבודה.   החברה,  הוראות  את  החוזה,  את  כהלכה  מבצע  הקבלן  אם  לבדוק  הוא  רשאי  ן 

 הוא.   -ותיו הוראות המנהל ואת הורא

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתכניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב  ב .18.2

ו ושיקול  תהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש המפקח, לפי מיטב הבנ

מפקח  דעתו, את הסתירה ו/או אי ההתאמה ו/או אי הבהירות, ויורה לקבלן כיצד לפעול. החלטת ה

 בנושא זה הינה סופית ומוחלטת.

קבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  ה

 לשהי של המפקח, כאמור. כבשל כך שנהג לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה 

בין שלב לשלב,    מפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בשלבים שונים, לרבות הפסקותה .18.3

 ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות עקב כך. 

  ו מפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, א ה .18.4

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות  

שקבע   העדיפויות  לסדר  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  אחרים,  לקבלנים  פעולה 

 המפקח. 
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קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל  ה .18.5

א מוצרים,    רחמקום  מובאים  שממנו  מקום  לכל  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו 

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 

ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי  א .18.6

חר מאשר יחס בין קונה  א  מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס

ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת  

 אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע. 

 פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה. ה .18.7

מובהר, כי המפקח אינו רשאי להורות על ו/או לאשר ביצוע עבודות נוספות הדורשות הגדלת שכר   .18.8

 החוזה וכי הוראה ו/או אישור כאמור יש לקבל אך ורק מן המנהל )כהגדרתו לעיל(.  

 

 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח ב .19

ל המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה  קבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת שה

 אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 
 התחייבויות כלליות  - רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומים א .20

צב  ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה במ .20.1

 ו כמנהג בעלים. תקין, לשמור עלי

קבלן יישא בכל המיסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  ה .20.2

 בקשר עם ביצוע העבודה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

 

 תן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרותמ .21

בביצוע העבוב לענין הבטיחות  דכל הכרוך  לרבות  ה, לרבות  דין,  כל  בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות 

הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות  

נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה  

ן חברת חשמל ועוד. לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות  וסמכת על פי כל דין, כגומ  מכל רשות

ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת  

 כל דין או להוראותיה של אותה רשות.ת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישו

 

 כויות, פטנטים וכדומה ז .22

לקבלן לא תהיינה כל  והבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה בלבד    ל זכויותכ .22.1

זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה,  

 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחוזה. 

הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב  קבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה,  ה .22.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות  בשיתעוררו כתוצאה מפגיעה  

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו  

 על ידי הקבלן. 
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 ובזכויותיהם של אנשים גיעה בנוחות הציבור פ .23

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה  עקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיה

שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש  

 ם כדי להבטיח את האמור לעיל. והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושי

א לצורך, הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון ההפרעה, לרבות  ליה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שה

תשלום פיצויים. יובהר ויודגש, כי הקבלן מתחייב לתקן על פי דרישת החברה ובאופן מיידי כל פגיעה ו/או  

 לשירותים חיוניים, ובכלל זה אספקת מים וחשמל. הפרעה כאמור לעיל, שנגרמה בביצוע העבודות  

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .24

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת  פ .24.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. וומ

רים, ללא הפסקה  חלות על עבודה שצריכה להתבצע, מטבע הדבלעיל    24.1ין הוראות סעיף קטן  א .24.2

או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון  

ות בסעיף קטן זה, יודיע  רבנסיבות המתוא  24.1העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף קטן  

 הקבלן מיד למפקח על נסיבות העניין בכתב. 

 

 ספקת חשמל א .25

לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, וכן לקבל את כל האישורים  אחריות הקבלן  ב

הה  וכל  לחשמל,  החיבור  לביצוע  הקבלן  והדרושים  על  יחולו  וצריכתו  החשמל  באספקת  הכרוכות  צאות 

ידו. אי קבלת האישורים הנדרשים לחיבור לרשת החשמל, לא תמנע מהקבלן לספק חשמל   וישולמו על 

 ת, לרבות באמצעות גנרטור. בדרכים חלופיו

 

 גנה על חלקי העבודה ה .26

והמוצרים בתהליכי    קבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומריםה .26.1

העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפונות,  

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  

לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת    בלימ

לפי דרישת המפקח    - הכל    שמים או מפני כל מקור מים אחרגאתר העבודה וחלקי העבודה מפני  

 ולשביעות רצונו. 

הגורמים  כ .26.2 ידי  על  העבודה,  לחלקי  או  העבודה  לאתר  למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  ל 

קטן  המ בסעיף  שנק26.1פורטים  בין  ידי    ט,  על  יתוקן  שלא,  ובין  נאותים  הגנה  באמצעי  הקבלן 

 הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 

יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  ה .26.3 קבלן 

 ותר.להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים י 
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 רחקת עובדים ה .27

קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על  ה

באתר העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה, קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה,   ידיו 

אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא  

י  לפכשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.  -דרישה כאמור 

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה ש .28

באתר ה אדם  וחיי  רכוש  להבטחת  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  בכל  והוצאותיו,  חשבונו  על  ינקוט,  קבלן 

העבודה ביצוע  בעת  מעקות    ובסביבתו  פיגומים,  אזהרה,  שלטי  אורות,  גידור,  שמירה,  ויתקין  ויספק 

של   ולנוחותם  לביטחונם  זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  תעלות,  דיפון  מהבהבים,  פנסים  בטיחות, 

הציבור ושל העובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על  

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה  וה פי דין או על פי  

 יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

 

 אחריות וביטוח  – רק ו' פ

 חריות לעבודה א .29

יום העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן  מ .29.1

כל   ובמהירות המרבית,  על חשבונו,  יתקן  ולהשגחה עליה. הקבלן  זק  נאחראי לשמירת העבודה 

. הקבלן מתחייב שעם השלמתה  29.3שיגרם לעבודה מכל סיבה שהיא, למעט כמפורט בסעיף קטן  

 תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות החוזה. תהיה העבודה במצב 

תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק    29.1וראות סעיף קטן  ה .29.2

 מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות פרק ח'. רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

בעבודה או בחלק ממנה    כל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש החברה או מי מטעמהב .29.3

לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהחברה  

אף האמור לעיל, אם תוך שימוש    תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה. על 

צפויים להיגר נזקים החורגים מן הנזקים אשר  ייגרמו  ידי החברה  על  ם משימוש  סביר בעבודה 

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן. -סביר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה  

 

 חריות לגוף או לרכוש א .30

ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי  אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או  ב .30.1

תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף  ביצוע העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות  

לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.  

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן    שרהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים א

ומ סופי  באופן  אלה  תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  רצון  בגין  לשביעות  וחלט 

 החברה. 
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קבלן יהא אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם  ה .30.2

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור. כביצוע העבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל

ין נזק או אובדן  קבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגה .30.3

כולל הוצאות כלליות שיגרמו לחברה. נדרשו    30.2  -ו   30.1להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  

לם סכום כלשהו עקב מעשה שהחברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה ל

סכ  כל  על  הקבלן  אותם  ישפה  פעולתו,  במסגרת  מטעמו  מי  של  ו/או  הקבלן  של  מחדל  ום  ו/או 

שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לדרישה האמורה. החברה  

בגין נזק  ן  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל

 או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

פה את החברה ו/או העירייה בגין כל נזק שיגרם להן או למי מהן עקב שגיאה מקצועית  קבלן ישה .30.4

ויים.  ק של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים ל

 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

 

 ים חריות לעובדים ולשלוחא .31

קבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  ה .31.1

ביצוע העבודה או   כדי  נזק כלשהם תוך  יצוע עבודות  בבשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או 

או   העירייה, לאדם המספק שירותים, חומרים  נזק שנגרם לעובד החברה, לעובד  הבדק, לרבות 

לני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.  מוצרים, קב

בלן  הקהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  

רצון   לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור,  תאונה,  או  נזק  בגין 

 החברה. 

קיום התחייבותו  -החברה בגין כל תשלום שהחברה תחויב לשלם כתוצאה מאי  קבלן ישפה את ה .31.2

לשלם    . נדרשו החברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה31.1שבסעיף קטן  

סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם  

שאו בהן בקשר לדרישה  ילרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שי הקבלן על כל סכום שישלמו,  

האמורה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  

הקב ומוחלט    לן כנגד  סופי  באופן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין 

 לשביעות רצון החברה. 

 

   ביטוח על ידי הקבלן .32

מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  

לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד    6כנספח  על הצדדים הנן בהתאם להוראות נספח הביטוח, המצורף  

 הימנו. 

 

 עובדים –רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .33

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי  ו חשבונו הוא את כח האדם הדר קבלן מתחייב לספק על  ה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
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 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה א .34

תוך  ה .34.1 העבודה  ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  קבלן 

ר לפי כל דין, חייב  תשיון או הייש צורך ברישום, רהמועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה י

 שיון או היתר, כאמור. יהקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר 

קבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם  ה .34.2

 בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו. 

לפי דרישהקבלן מתחייב להה .34.3 ולמפקח,  וכן  ,  מציא למנהל  ביקורת,  כוח האדם לשם  את פנקסי 

להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול  

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

-ות התעסוקה, תשי"טביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שיר ל .34.4

שלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה,  י. הקבלן  1959

על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף   בהתאם לקבוע 

 עבור עבודה דומה באותו אזור.

וציאלי  ס וע העבודה מיסים לקרנות ביטוח  קבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצה .34.5

של   ביותר  הגדול  המספר  העובדים המייצג את  ידי ארגון  על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור 

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

קבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח  ה .34.6

 . 1968 -אומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט הל

תאונות  ה .34.7 למניעת  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  קבלן 

עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית  

 . 1954  -שי"ד כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ת

לה .34.8 לסדר  מתחייב  אכילה  ע קבלן  ומקומות  נוחיות  סידורי  העבודה  בביצוע  המועסקים  ובדים 

 נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

זה לעיל לא ישולם לקבלן כל    34למען הסר ספק מובהר, כי בגין קיום הדרישות המפורטות בסעיף  .34.9

 סעיף זה כלולות במחירי היחידה השונים. תשלום נוסף נפרד, ועלויות קיום דרישות 

 

 מעביד -עדר יחסי עובדה .35

ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר,  מ

, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת  ההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

פורשת, ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו  הצדדים המ

 בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך. 
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 מוצרים ומלאכה  ציוד, חומרים, - רק ח' פ

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .36

האחרים  קבלן  ה .36.1 והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב 

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא הקבלן  

וד, במתקנים ובחומרים האמורים  ילמפקח את כל האישורים הדרושים על פי כל דין לשימוש בצ

 לעיל. 

כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.  קבלן מצהיר  ה .36.2

הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת  

 אישורו של הציוד או המתקן. ואם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו  

חראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים  וסכם במפורש, שהקבלן א מ .36.3

שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים  

 הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 

, חייב הקבלן לקבל מן היצרן  תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודהיקום שנ מ .36.4

 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .37

ביצוע  ב .37.1 למטרת  העבודה  לאתר  הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  פירושו:  "חומרים"  זה,  סעיף 

תקנים העתידים להיות  ים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מרהעבודה, לרבות אביז

 חלק ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה,    ומריםח .37.2

 החברה.  תיעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלו

ים כאמור או ציוד  קבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיה

 שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

דלהלן, או    40או סעיף    37.6,  37.5ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים  כ .37.3

ם אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם מאתר  יהורה המפקח בכתב, שהחומר

 הציוד מלהיות בבעלות החברה. ו  לתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומריםהעבודה, ועם פסי

החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם  ד וקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציונ

האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית החברה, לאחר מתן  

 לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.   ימים,  7הודעה מוקדמת בכתב של  

 יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. נ חברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה

החומרים והוא רשאי להשתמש בהם  ו  קבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציודה .37.4

לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפרק יג' רשאית החברה להשתמש  

זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות  ובזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק,  

 החברה, על פי פרק יג', כאמור.
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שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  מפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן  ה .37.5

בדבר   הוראות  העבודה,  בביצוע  מלשמש  וחומרים  ציוד  פסילת  בדבר  הוראות  לרבות  העבודה, 

צ וסילוק  המפקח  יהחלפת  הוראות  פי  על  ינהג  הקבלן  הוראות.  וכיוצ"ב  שנפסלו,  וחומרים  וד 

 וההוצאות יהיו על חשבונו. 

יף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  ין להסיק מהוראות סעא .37.6

  םבין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרי

 בכל זמן שהוא. 

 

 יב החומרים והמלאכה ט .38

במפרטים  ה .38.1 לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  בחומרים  ישתמש  ובשאר  קבלן 

 מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות. 

יתאימו  ח .38.2 הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  מפרטים  או  תקנים  קיימים  שלגביהם  ומרים 

ה לתקנים  יותר  אבתכונותיהם  בתקן  מצויים  או המוצר, אם  של החומר  ולסוג המובחר  מורים, 

תקנים זרים לפי  מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו  

 קביעת המפקח. 

קבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על  ה .38.3

שתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור  יידי המפקח, וכן שלא  

של לטיבם  אישור  מקרה  בשום  ישמש  לא  חומרים  מקור  של  אישורו  המפקח.  חומרים    שאישר 

 המובאים מאותו מקור. 

 קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. ה .38.4

גביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן  לובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים שח

 השגחה. 

של הקבלן  אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו    -ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה  ס .38.5

 לגבי טיבה של העבודה. 

 

 אכה פסולהל ילוק חומרים פסולים ומס .39

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: ה .39.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה, בכל  . א

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

 ים בפיסקה )א(.ר הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמועל  . ב

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה    .ג

 על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על    -יפה לכל דבר, וזאת    39.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן  כ .39.2

 מפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. הידי 

את  ה .39.3 ולהשיג  מהאתר  פסולת  ו/או  חומר  כל  לפינוי  בקשר  דין  הוראת  כל  לקיים  מתחייב  קבלן 

 ים מהרשויות המוסמכות. האישורים וההיתר 

לבצען על חשבון    , תהא החברה רשאית39.1א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  ל .39.4

 הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 
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 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .40

ולבצע את העבודה בדרך שיש בה תיאום  ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לבדוק אותם  ע .40.1

זה זה, על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות  ובין העבודות השונות הכלולות בח

 שבוצעו. 

תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן  ה .40.2

הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או  חייב    -  40.1לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן  

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח. תבה - לבצע מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודה נ .41

קבלן ישמור את אתר העבודה נקי, מסודר וללא כל מפגעים בכל שעות היממה, יעבוד עם רמסה  ה .41.1

 , את עודפי החומרים והפסולת.  צמודה ויסלק בסוף כל יום מאתר העבודה, על חשבונו והוצאותיו

, לצורך בכל שעות היממההקבלן מתחייב להיות ערוך ומוכן, עם צוותים מתאימים ומקצועיים,  

 טיפול במפגעים שייגרמו עקב ביצוע העבודות, בהתאם להנחיית החברה.  

מובהר ומודגש, כי בכל מקרה בו לא יפעל הקבלן על פי האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע  

ולממש את ערבות הביצוע   ,על חשבונו של הקבלן  ,בעצמה  ו/או הטיפול במפגעים  ת ניקיון האתרא

שניתנה לה לצורך כיסוי הוצאותיה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת להם תהא  

 זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

קבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  ה .41.2

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  ל

 מחוץ לגבולות הישוב. 

יכון  יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סמ .41.3

ישור ערימות  ישנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות,  

 עפר וכדומה. 

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. ה .41.4

 

 השלמה, בדק, תיקונים וסיום   -רק ט' פ

 תעודת השלמה" " .42

המפקח יבחן את   . ודיע על כך למפקח, בכתבשלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת עבודה י ה .42.1

 "(.חינת העבודהבימים מיום קבלת ההודעה )להלן: " 30העבודה תוך  

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .42.2

דעתו,  הדרושים ל"(  תיקונים הימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "

ביצוע התיקונים   לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים  העבו  -והקבלן חייב  ה  ד יחול על 

 לעיל ואילך.  42.1האמור בסעיפים קטנים 

מען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי  ל .42.3

הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים  החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת  

 וביצועם. 
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לתנאי  מ .42.4 מתאימה  העבודה  כי  העבודה  בקבלת  המפקח  רצונו  הצא  את  ומשביעה  ימסור    -חוזה 

 להלן.  1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהלקבלן, בתום קבלת העבודה, 

צא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .42.5

  ה לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמ   42.2יחול האמור בסעיף קטן  

גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו  

את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על    של המפקח,

 ידי המפקח. 

ח  קישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיה המפא .42.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. 

אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה,  ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל  א .42.7

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה.  

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  תעשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את ה

 ידי המפקח. 

המפקח תהיה החברה רשאית לבצע  א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי  ל .42.8

את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות  

בתוספת   ידי  17%אלו,  על  להוצאותיה הכלליות  דרך    מהן כתמורה  בכל  או  ניכוי משכר החוזה 

 אחרת.

במועה .42.9 מן העבודה  על הקבלן להשלים חלק מסוים  תנאי החוזה  ולפי  לפי התאריך  יה  ד מסוים 

הסופי שנקבע להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והחברה החזיקה בו, השתמשה  

מה, לגבי חלק העבודה  לבו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת הש

מהעבודה  האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק  

 ולגבי העבודה כולה. 

תן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  מ .42.10

 מתנאי החוזה. 

חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו    בע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם ק .42.11

ק מסוים מהעבודה, כאמור,  במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חל 

הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת  

 ה. דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי החבר

והמבנים  נ .42.12 הציוד  את  העבודה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  העבודה,  לכל  השלמה  תעודת  יתנה 

ים השייכים לו. שילמה החברה עבור החומרים ייעשה בהם כפי שתורה  הארעיים ואת עודפי החומר

 החברה. 

 אחריות ושירות  .43

 לעיל.   5.6-5.12הקבלן יעניק אחריות ושירות לחברה ולעירייה כמפורט בסעיפים  .43.1

, לעירייה  בכל תקופת תחזוקהבתקופת האחריות ו/או  חברה רשאית להסב את אחריות הקבלן  ה .43.2

 ובלבד שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן. ו/או לכל גוף אחר  
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 עודת סיום ת .44

  ו/או תקופת/ות התחזוקה הנוספת/ות )לפי העניין ולפי האחרונה מבניהן(  האחריותתום תקופת  ב .44.1

, "(תעודת סיום)להלן: "  2נספח  כ ימסור המנהל לקבלן תעודת סיום, בנוסח המצורף לחוזה זה  

והכרוך בהן    השרות   נספח העבודות על פי  כי כל  עבודה הושלמה בהתאם לחוזה, וההמפרטת כי  

 . ולשביעות רצונו המלאה של המנהל להסכם השרותבוצעו אף הן בהתאם 

סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, אשר מטבע מ .44.2

 אמורה.ההדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה  

 

 גמים וחקירת סיבותיהם פ .45

לפגם,  נ .45.1 הסיבות  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  תגלה 

ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו  

תורה לו החברה. היה  שהוצאות החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי  

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב   -אחראי לו לפי החוזה    הפגם כזה שהקבלן

לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב  

 י המפקח.ידבתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ב 

תקופת האחריות או תקופת/ות התחזוקה)לפי  שנים לאחר גמר    5ך  תגלה פגם מהותי בעבודה תונ .45.2

, הנובע מביצוע שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן  העניין ולפי האחרונה מבניהן(

מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום  

 תהיה בידי החברה, או חליפיה.  ו גם ניתן לתיקון אם לאפיצויים לחברה. ההחלטה אם הפ

 

 שינויים, תוספות והפחתות   -רק י' פ

   ינוייםש .46

ה, לאיכותה סגנונה, סוגה,  ירשאי להורות בכל עת על כל שינוי ביחס לכל מה שנוגע לאופי  המפקח .46.1

עיכוב   בשל  לרבות  לנכון,  שימצא  כפי  הכל  ממנה,  חלק  כל  ו/או  העבודה  של  לכמותה  או  גודלה 

בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות  

 פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו. 

 אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן:  כל עוד לא נקבע .46.2

א'לפי   .א במסמך  הנקובים  הכמויות  –   4המחירים  הקבלן  כתב  של  הצעתו  מחירי  פי  על   ,

 למכרז.

למען הסר ספק מובהר, כי כל ציוד חדש שיירכש במהלך הפרויקט ערכו יהיה כערך מחירו  

)מסמך   הכמויות  בכתב  כדגם חדש4א'הנקוב  אותו  היצרן מחשיב  יותר  ( אף אם  .  ויקר 

מובהר במפורש, כי כל עוד הציוד החדש עומד בדרישות הסעיף בכתב הכמויות מחירו לא  

 .  ישתנה

ייקבע ערכו   -כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי    4במסמך א' לא נקבעו   . ב

  , בפועל, בהתאם לאסמכתאות תומכות  מחיר היחידה  עלות  , לפיהיחידהשל השינוי לפי  

והוצאות כלליות כולל   עבור רווח  8% על תעלה ושלאהמפקח כפי שתקבע על ידי  בתוספת 

 . מימון
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 זה  בסעיף   כאמור,  4במסמך א'  מופיעים   שאינם  מחירים  בגין  תשלום  אישור  כי,  מובהר 

  ערכו   על  המעידה  מס  חשבונית  לרבות   רשמית  אסמכתא  הקבלן  להצגת  בכפוף  יהא,  לעיל

 "ל. הנ  השינוי של

מחיר יצרן או יחידה שוות ערך שניתן להתבסס עליהם לקביעת מחיר היחידה    בהיעדר

בין   ומתן  במשא  השינוי  של  ערכו  ייקבע  יקבע   המפקח החסר,  הסכמה  ובאין  והקבלן, 

 את ערכו של שינוי, והחלטתו תהא סופית.  המנהל 

  ,. מובהר ומוסכם בזה46.2שינוי שנקבע לפי סעיף קטן  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך ה .46.3

כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות כלפי  

 החברה בגין מתן פקודת שינויים. 

הקבלן   .46.4 את    הוראתקיבל  מחייב  שהשינוי  בדעה  והוא  השינוי.  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים 

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר    -  הזמנת העבודה העלאת שכר  

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל    15כאמור. עברו    ההזמנה

 ו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. בכתב כאמור, רואים אותו כאיל

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת   ,למניעת ספק מובהר בזאת .46.5

 שינויים.   הוראת  יום מיום מתן  30אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  

עת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה  שינויים אשר אינה קוב   הוראתכי    ,מובהר בזאת .46.6

 את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.  

ומוסכם .46.7 הוראה    ,מובהר  קיים  לא  כך שהקבלן  בשל  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  ניתנה  כי אם 

מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל  

 החוזה או לפי כל דין. זכות של החברה לפי  

 

 מדידות  –רק יא' פ

 ללי כ .47

 כמויות העבודה למדידה ייקבעו לפי ביצוע בפועל. 

 
 דידת כמויות העבודה למדידהמ .48

בודה למדידה, וכן עבודות שינויים על פי פקודת שינויים, שהוסכם  עוראות סעיף זה תחולנה על הה .48.1

 במפורש כי תימדדנה. 

העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה  מפקח רשאי לדרוש במהלך  ה .48.2

 של כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן. 

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך   ל מויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .48.3

רטת במפרט  חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפו

ידי   על  ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  בספר  תירשמנה  המדידות  כל  הכללי. 

 המפקח והקבלן. 

  פני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. ל .48.4

ולעזור למפקח או  הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה,  

לביצוע   הדרושים  והציוד  האדם  כוח  את  לספק  וכן  הדרושות  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא 

 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 
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לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו    א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב ל .48.5

ם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  לבצע את המדידות בהיעדר 

יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח  

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המדידות    ועונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצ

 . 48.6ר בסעיף קטן למועד מאוחר יותר שייקבע כאמו

ימים על כל    7כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  נ .48.6

אחרי   גם  אם  מחדש.  האמורה  הכמויות  מדידת  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות 

תו  עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעלהמדידה השנייה יתג 

 תהיה סופית. 

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן כי יבצע מדידה על ידי מודד מוסמך לבדיקת טיב  ה .48.7

ודיוק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על  

ודות על  שאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן. מובהר, כי ביצוע העברידי המפקח,  

ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע מדידה על ידי מודד  

 מוסמך מטעמו. 

 

 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב'  פ

 כללי  -כר החוזה ש .49

  מדידות סופיות את תשלום שכר העבודה בהתאם ל  מהחברהע העבודה יהיה הקבלן זכאי לקבל  ומורת ביצת

 .  ה חתומה ע"י החברהנ ובכפוף להזמ

לעיל, וכל  "מהות ההתקשרות"    פרק  כל האמור בחוזה זה בכלל, ובפרק יב' זה להלן בפרט, בכפוף להוראות

 האמור להלן יחול בצוותא חדא עם האמור בפרק הנ"ל.

 

 חיר סופי ותכולת מחירים מ .50

כל  ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי  א .50.1 על  יראו בכל מקרה את שכר החוזה  החוזה, 

הקבלן   וההתחייבויות שעל  העבודות, הפעולות  ביצוע  עבור  את התשלום המלא  ככולל  מרכיביו 

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:  םלבצע בהתא

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי   . א

 , הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.וחומרי עזר

תיאום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים מהעירייה, ומכל  . ב

וסמכת על פי כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, טלוויזיה מרשות  

 בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה.

ו  . ג הפרעות  למניעת  זהירות  אתר אמצעי  גידור  לרבות  לפעילות הקיימת בשטח,  תקלות 

 העבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים. 

ט  . ד פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  ושימוש  אמצעי  פ אספקה  זמניות,  דרכים  סנות, 

שילוט ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, 

 בסיום העבודה. החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם 

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר  . ה

 ם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.תלאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמס
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אחזקתם    .ו שנסתיימו,  עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 

 מסירתם.והגנה עליהם עד ל

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם  . ז

 כך.

 רשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות.דכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנ . ח

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  . ט

דרכים  ה י.  וביטולן  כשרת  הביצוע  תקופת  כל  במשך  וחידושן  אחזקתן  ועוקפות,  זמניות 

 לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני. 

 מות. יסימון ושמירה על התשתיות הקי     א.י

 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  ב. י

מס קניה, מכס, בלו,  דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, ג.  י

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק   ד. י

 עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי החוזה.  כח

 בוטל.  ו.  ט

 השוטף. ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם  ז. ט

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה.  . זי

 ות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. אההוצ .  יח

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. .  יט

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.  . כ

לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו   . אכ

 בתקופתו. 

 בלן.קרווחי  . בכ

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  . גכ

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

ן  ל, בין שההוצאות האמורות כו התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 

 

לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או    ללעי  50ין באמור בסעיף זה או בסעיף  א .50.2

המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל  

 דין. 

 מקדמות .51

 החברה לא תיתן מקדמות על חשבון שכר העבודה לקבלן. .51.1

תת לקבלן מקדמות  לעיל מוסכם, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, ל  51.1למרות האמור בס"ק   .51.2

והכל על חשבון שכר החוזה בשיעורים ובמועדים שתקבע, והכל על פי שיקול דעתה של החברה,  

 להלן. שבסעיף זה והכל כנגד ערבות בנקאית שימציא הקבלן בהתאם להוראות 

החליטה החברה על תשלום מקדמה לקבלן, מתחייב הקבלן לקבל את סכום המקדמה ולהמציא   .51.3

 להלן.  זהרט בסעיף לחברה ערבות, כמפו
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 ערבות למקדמה 

, אזי הקבלן  לעיל היה והחליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתת לקבלן מקדמות כאמור  .51.4

ימציא הקבלן במעמד   יקבל,  כי להבטחת כל מקדמה אשר יקבל הקבלן מהחברה, אם  מתחייב 

צמודה עצמאית  בנקאית  ערבות  מקדמה  כל  המקדמה    למדד  קבלת  מבגובה  )להלן  ע"מ(  )כולל 

 הערבות(.  -סעיף זה  ב

 . והיא תהא בתוקף לשנה, 3שבנספח  הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח  .51.5

 סכום הערבות יוקטן בהתאם לסכום שנוכה על חשבון מקדמות.  .51.6

 

   ם לקבלןשלומית .52

לקבלן   .52.1 לו תשולם  עבודה שתוצא  כל הזמנת  בגין  לקבלן  ביצוע העבודה  התמורה  לאחר השלמת 

 וקבלת תעודת השלמה בגינה. 

ביום העסקים הראשון של החודש  לעיל,    52.1בסעיף  אמור  כ  העבודהלהשלמת  בהתאם ובכפוף   .52.2

בלנים של  לחודש שלאחריו, ימציא הקבלן למפקח חשבון בפורטל הק  3  –הרלבנטי,  ולא יאוחר מ  

ויצורפו אליו המסמכים  החברה באינטרנט ו/או במערכת ממוחשבת אחרת, על פי הנחיית החברה,  

 שלהלן: 

 3-ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, ב . ב

 עותקים. 

מסודרים . ג הצדדים,  ידי  על  חתומים  לעבודות,  כמויות  חישוב  ודפי  כמויות   דפי 

 וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

 .5בנספח  שההצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח   ד. 

מגיע לקבלן בהתחשב בכל תנאי החוזה  ה  התשלום הסופימפקח יבדוק את כל החשבון ויקבע את  ה .52.3

על פי אישור המפקח ואושר על ידי החברה.    העבודה הושלמהרק אם    התשלום יאושרונספחיו.  

אלא   העבודה למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של  

 כמפורט במפרט הטכני המיוחד.  העבודהאך ורק בגין השלמת מלוא 

וכן כל    יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי חוזה זה  מהתשלום   .52.4

 סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה זה.

ב  התשלוםישור  א .52.5 לטיב    ואין  החברה  הסכמת  או  אישור  לאיכות  המשום  או  שנעשתה  עבודה 

 החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. 

בגין דמי בדיקות דגימות, בגין  ובהר ומוסכם בזה כי כל הפחתה מחשבונות, לרבות בשל תשלום  מ .52.6

סכום    לביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמורים, בהתבסס ע

 החשבון במלואו, לאחר שהופחת ממנו סכום ההנחה, אם ניתנה כזו, לבדו. 

יחזירם לחברה תוך  א .52.7 יתר,  לו. בכל מקרה של   15ם שולמו לקבלן תשלומי  ימים מיום ששולמו 

ריבית פריים מיום שבו היה    ור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, יישא ההחזר איח

חייב להחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר בפועל לחברה, כפיצוי בגין האיחור. אין האמור  

בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות החוב בדרך אחרת או  

 שנגרם לה בשל פיגור כאמור.  זקטענה כלשהי לעניין שיעור הנלטעון 
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 ועדי התשלום, הקדמה ואיחור בתשלום מ .53

 לעיל, ובהתאם לאמור שם, כמפורט להלן.  52.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .53.1

שם   .53.1.1 על  בנק  לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעות  ישולם  מהתשלומים  אחד  כל 

 (.9נספח    –הקבלן )שפרטיו יימסרו על ידי הקבלן לחברה 

  ת / בוחן  ידי   על  החשבון  אישור  מיום  ימים   7  בתוך  מס  חשבונית   יגיש  הקבלן 

לחודש,   10-מוסכם, כי המועד לתשלום כל חשבון הוא ה  .החברה מטעם התקציב

   (.60)שוטף + יום מתום חודש הגשת החשבון   60הסמוך לאחר תום 

מובהר   בנקאית,  העברה  באמצעות  התשלום  ביצוע  בדבר  לעיל  האמור  אף  על 

במפורש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התשלום באמצעות מתן  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  המחאה ו/או בכל דרך אחרת,

, ובתנאי שהקבלן השלים  ימים מיום הגשתו  14חשבון תוך  את ההמפקח יאשר   .53.1.2

 . את כל התחייבויותיו על פי החוזה

בוחן התקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  14יאשר חשבון תוך  

יישא  כל  ב .53.2 בחוזה,  הנקובים  למועדים  מעבר  זה  חוזה  פי  על  כלשהו  בתשלום  פיגור  של  מקרה 

 לתשלום בפועל.   התשלום הפרשי הצמדה למדד בלבד, החל מהמועד שנקבע לתשלום  ועד

 החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים.  .53.3

לא    ומחירי העבודה  לכך, כי שכר החוזה  קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכיםה .53.4

כל הפרשי הצמדה )למעט במקרים של פיגור ו/או איחור בתשלום    והתייקרויות ולא יישא   ו יכלל

 (. לעיל 52.7 -לעיל ו 53.2כלשהו, כאמור בסעיף 

מוסכם ומודגש, כי מכל חשבון שיאושר לתשלום בהתאם להוראות חוזה זה )בין אם חלקי ובין  .53.5

  בגין בדיקת החשבונות  באותו חשבון  מהסכום לתשלום  2%-החברה סך השווה ל  אם סופי( תנכה

  על ידי החברה וביטוחים.

כי .53.6 ומודגש  ידי    מובהר  על  חתומה  הזמנה  כנגדו  הוצאה  לא  אם  תשלום  כל  תשלם  לא  החברה 

 העירייה. 

 

 בוטל.  .54

 

 שלום מע"מת .55

כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס  ל

החברה רשאית לשלם את סכום המע"מ לקבלן במועד בו עליו לשלם המע"מ לשלטונות  שתוצא לחברה.  

 המס וזאת כנגד חשבונית מס שהומצאה לחברה בהתאם להוראות חוזה זה. 

 

ימים ממועד דרישת החברה )באמצעות בוחן התקציב    7לחברה חשבונית מס בתוך  הקבלן מתחייב להגיש  

 ו/או מי מטעמה(. 
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 רבות ביצוע ובדקע .56

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ולהבטחת טיב הביצוע של העבודה )בגין כל עבודה   .56.1

חוזה זה, ערבות    שיבצע על פי כל הזמנה מכוח חוזה זה(, ימציא הקבלן לחברה, במועד חתימת

שקלים חדשים( לטובת    אלף  מאה וחמישים ש"ח )  150,000בנקאית עצמאית אוטונומית בגובה של  

  (."ערבות הביצועאו " "הערבות"   -החברה )להלן בסעיף זה 

יום ממועד    90להלן, ותקפה יהיה לפחות עד לתום    3שבנספח  הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח   .56.2

התחזוקה ו/או תקופת התחזוקה הנוספת )לציוד חדש ו/או לציוד קיים( האחרונה  סיום תקופת  

   , לפי העניין.שתהא בתוקף לפי חוזה זה

 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  .56.3

 הערבות להבטחת ולכיסוי של: מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לעירייה ו/או לחברה  א. 

 או למי מטעמן עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

ציא כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהחברה עלולה להו ב. 

 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהעירייה ו/או החברה עלולות  ג. 

לעמוד בהן, וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות  

 הנ"ל. 

 ק.הבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבד ד.

בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או  

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות,   .56.4

לעיל. לא עשה כן הקבלן רשאית החברה    56.2ם לצורך, עד למועד הקבוע בסעיף  את הערבות, בהתא

 לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ללא כל התראה מראש.

 

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .57

 קבלן ימציא על פי דרישת החברה חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה. ה .57.1

תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן לפי דרישת החברה, על  שבוניות מס בגין  ח .57.2

 שם החברה, בנפרד עבור כל חלק מהעבודה. 

 

 ופיצויים הפרות   -רק יג' פ

 הפרות ופיצויים .58

מהאמור  מ .58.1 לגרוע  זה  בלי  כהפרה  בחוזה  יחשבו  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל 

יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל  

 דין: 
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הקבלן,   הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום   30האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה  

 ממועד ביצועם. 

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. . ב

ו  דהקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג  . ג

ור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסיד

סעיף   פי  על  איתם  הסדר  למען  או  פשרה  או  אורכה  יקבל  למען  לפקודת   233לנושיו 

 . 1983 -החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 

ימת ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 על החלטת החברה לחתום על חוזה זה. חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע 

יום   15כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך   . ה

להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע 

 העבודה בכל דרך אחרת. 

סבור   . ו ישכשהמפקח  לא  והקבלן  מדי  איטי  העבודה  ביצוע  כל קצב  את  להשלים  וכל 

יום מיום קבלת הוראות בכתב   15העבודה במועד שנקבע לכך, והקבלן לא ציית תוך  

את  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  הנזכרים  באמצעים  נקט  ולא  להוראותיו,  מהמפקח 

  14עיף  ס  השלמת העבודה במועד שנקבע בחוזה, כפי שהוארך או הוקדם לפי הוראות

 לעיל. 

הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ו/או הפר איזה כשיש בידי המנהל   . ז

 מהוראות החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  . ח

 זה או ביצועו. ה זאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בהזמנה ו/או בקשר לחו

הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,  . ט

 מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

ופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן, מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לה  ה .58.2

פי על  דין, תה  זכאית החברה,  כל  פי  על  או  לפיצויים מוסכמים מראש החוזה  זכאית החברה  א 

 . ערבות הביצועכסכום   56בסכום השווה לסכום הנקוב בסעיף 

פר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק  ה .58.3

התשל"א   חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  לגרוע  1970- החוזים  תהא    ומבלי  לעיל,  האמור  מכלליות 

את    החברה לתפוס  העבודה,  מאתר  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  לדרוש  החוזה,  את  לבטל  זכאית 

על   פיצויים  ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן  החזקה באתר העבודה, להשלים את 

 הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית. 

 "(.ביטולודעת הלן הודעה על כך בכתב )להלן: "ב חליטה החברה לבטל את החוזה תינתן לקה .58.4

ם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי  ע .58.5

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי  

בה לנקוט  מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  כלפי  לו  אותם  לשיש  לגביית  לנכון  שימצא  יכים 

 ם. סכומי
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ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על  ע .58.6

ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע  

   לחברה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.

דה באמצעות קבלן אחר  החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבו  חליטה החברה לתפוס אתה .58.7

האמורות,   להוצאות  בנוסף  יישא,  והוא  הקבלן,  חשבון  על  העבודה  השלמת  הוצאות  תהיינה 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.  17%בתוספת 

את  ת .58.8 בהודעה  ויציין  בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את  החברה  ערך  הפסה 

ד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד  המשוער של חלק העבודה שבוצע ע

 והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה. 

פסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  ת .58.9

מתקנים או כל חלק מהם,  הלדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד ו

ימים, רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, על חשבון    15ת הקבלן לדרישה זו תוך  ואם לא ציי

הקבלן, לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי  

של ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית  החברה  תהא  לעיל  האמור  מן  קבלן  ה  לגרוע 

 שתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן. להשלמת העבודה, או למכרם ולה

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף    -תפס אתר העבודה  נ .58.10

 להלן.  58.11לאמור בסעיף קטן 

שבוצעו על ידו עד   תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות .58.11

וכן לתשלום עבור    58.8ליום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף קטן  

ידי החברה, או לתשלום דמי   על  ושנמכרו  החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה 

הכל   כאמור,  שנתפסו  ובמתקנים  בציוד  בניכו   -שימוש  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  כל  י  לפי 

יגרמו לחברה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או   ו/או  ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו 

 עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה. 

יום בתשלום כלשהו המגיע    14בלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מוסכם, כי איחור של עד  מ .58.12

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה. ב לקבלן לא יזכה את הקבלן 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והרשות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא   .58.13

 לגרוע מהן. 

 

 שונות  – רק יד' פ

 ודיות ויחוד ההתקשרותס .59

כיביו, וכל  נו של חוזה זה, על כל מרכקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .59.1

ולא   כלשהו  לגלותו לצד שלישי  ולא  זה,  ביצועו של חוזה  עקב  לידיעתו  יגיע  מידע אשר הגיע או 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 

קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  ה .59.2

 לשהו. כ ביחד עם צד שלישי 

ולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו  וראות סעיף זה יחה .59.3

 תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. 
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 סבת החוזה ה .60

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ה .60.1

 כל זכות לפי החוזה.  לאחר

ככל שהקבלן הנו תאגיד אזי כל העברת שליטה בתאגיד הקבלן תחשב כהעברה אסורה לפי ס"ק  

 זה. 

, מתחייב  1969  -לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט   .60.2

 שום בהתאם להוראות חוק זה. רהקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו 

לפי  החברה תהא רשאית להעב .60.3 זכויותיה  ו/או  ו/או למסור את כל התחייבויותיה  ו/או להסב  יר 

חוזה זה לעירייה ו/או לכל תאגיד ו/או גוף ו/או גורם אחר, בהתאם להנחייתה של העירייה, בכפוף  

 למתן הודעה בכתב לקבלן ובלבד שזכויותיו של הקבלן לפי חוזה זה לא תיפגענה. 

 

 יזוזק .61

סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע  החברה רשאית לקזז כנגד כל  

לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות  

 האמור בכל דרך אחרת.  מזכותה של החברה לגבות את החוב

 

 ביצוע על ידי החברה  .62

לרבותכ .62.1 התחייבות,  נמנע    ל  והוא  זה  חוזה  פי  על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר  בהוצאות,  נשיאה 

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף  

 באמצעות אחרים.  ושהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית לבצען, בעצמה א

בהוצאות אשר נגרמו לה    62.1ור בסעיף קטן  חברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמ ה .62.2

 שייחשבו כהוצאות כלליות.   17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדד האחרון אשר  ב

ידוע ביום תשלום ההוצאה  ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה    ההי

 הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה. 

לפני מתן התראה    62.1חברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  ה .62.3

 ימים לקבלן.  15של 

מא .62.4 או  החוזה  פי  על  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  את  ין  לגבות  החברה  זכות 

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות- ימוש או איש .63

אין    -ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ה .63.1

בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות    שבה ולא תפור

 זו ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה. 

סכמה מצד החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה  ה .63.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 
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ויתור וארכה לתנאי החו כ .63.3 פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו  זל  ה או להוראות שניתנו על 

בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,  

 ולא ייחשבו כוויתור מצדן על זכות מזכויותיה. 

 

 ינוי החוזה ש .64

 הצדדים. שני   ין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. ה

 
 יתור על סעדיםו .65

היר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי  צקבלן מה

זכאי, לזכות עכבון או לכל  חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה  

צו מניעה או כל תרופה  ,  סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 

 יצוי ההתקשרות מ .66

וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה  מ

ת פה,  לא  בעל  או  בכתב  והתחייבויות,  הסכמים  מצגים  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  היה 

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  שאינם נכללים בחוזה 

 

 ודעותה .67

ודעות החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה  ה

קבו בחוזה זה לעיל. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו  תשלחנה לכתובת החברה, כנ

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72הגיעה לנמען בתוך 

 

 #  להסכם  #חתימות הצדדים הנן בנספח החתימות בעמוד האחרון
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 1נספח  

 עודת השלמה ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמה תנדון: ה

ובתוקף "(  חוזה הנחתם בין החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ לבניכם ביום _______ )להלן: "שלחוזה    42ל פי סעיף  ע

לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט   , בוצעה בהזמנת עבודה מיום ___________סמכותי כמפקח 

והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, 

 נדרשו, על ידי. םא

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה 
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 2ספח  נ

 ם עודת סיות

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

ובתוקף "(  חוזה הלחוזה שנחתם בין החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ לבניכם ביום _______ )להלן: "  44ל פי סעיף  ע

, בוצעה  בהזמנת עבודה מיום ____________כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט    סמכותי 

  וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן לשביעות רצוני הנדרשות על פי הסכם השרות עבודות הוהושלמה בהתאם לחוזה וכי כל 

 .  במהלך כל תקופת האחריות ו/או תקופת/ות התחזוקה

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה
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 3 ספחנ

 וסח ערבות בנקאית נ

 כבוד ל

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 

 .ג.נ.,א

 רבות בנקאית ע נדון: ה

בקשת  ע פי  של  "(  מבקשיםה"   -להלן  )                       ל  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 

הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  __________ ש"ח )__________ ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד  

להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פי החוזה מיום ________  "(,  פרשי הצמדהה"   -כמפורט להלן )להלן  

 שנכרת בינכם לבין המבקשים.

 

כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  א נו מתחייבים לשלם לכם 

ופן  או, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או בהראשונה בכתב שתגיע אלינ 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

ו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומא

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

לצרכןמדד  משמעו   - " דדמ" ולמחקר    ,המחירים  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם 

 כלכלי. 

 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

כי  "(,  מדד החדש ה"  -בפועל, על פי ערבות זו )להלן    ם ם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלוא

בגין   המדד  לעומת  עלה  החדש  ביום    __חודש  המדד  מדד  ה"  -  )להלן  נקודות  ___היינו    _____שפורסם 

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  "(  היסודי

 מחולק במדד היסודי. 

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 עד בכלל. ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עד ע

 לא תענה.                 רישה שתגיע אלינו אחריד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.            אחר יוםל

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 כבוד רב, ב
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 4נספח 

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה 
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 5ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבוד ל

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 

 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעות הנדון: ה

 

 "(.חוזההוביום _________ נחתם בינינו לבינכם חוזה בדבר _____________ )להלן:   " ואיל ה              

 

כמפורט   הואילו העבודה,  של  סופי  חשבון  לכם  הגשנו   _________ מיום  וביום  עבודה  בהזמנת 

 "(.חשבון  הסופיה )להלן: " ____________

 

 ומתחייבים בזאת כדלקמן: פיכך הננו מצהירים, מאשרים ל

 

או  הזמנת עבודה מיום __________  סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח  ה .1

ו הסכום שפורט בחשבון הסופי, שהוא ____________ ש"ח  נ בקשר אליה ותמורת כל התחייבויותינו לפיה הי

 (."תמורה הסופיתה)במילים: ____________ ש"ח( )להלן: "

סך  ע .2 מכם  קיבלנו  כי  בזה  מאשרים  ואנו  שונים,  תשלומים  כה  עד  קיבלנו  הסופית  התמורה  חשבון  ל 

ומוחלט של התמורה    _______________ ש"ח )במילים: ________________ ש"ח( המהווים סילוק סופי 

 הסופית. 

ין וסוג שהוא כלפיכם ו/או  רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מ פ .3

ו/או הכרוך בו ו/או    בהזמנת עבודה מיום ________כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור  

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא  הוהכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביע  ההנובע ממנ

 טרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פו 

פגמים  א .4 ותיקון  בדק  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  עלינו  המוטלת  כלשהי  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ין 

 וליקויים.

 ע. מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים  כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 

 

 

 ____________________       _________________ 
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 ביטוח   –  6נספח 

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמין( 

קבלן, הכל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי  על פי  הסכם זה או  על פי  קבלן  המבלי לגרוע מאחריות   .1
"( מפני קבלניות העבודות  הביטוח  ":  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייב לערוך  המזמין  

. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות "(העבודות )להלן: "אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות  
העצמית ההשתתפות  וסכומי  המבטח  בביטוח    ,אחריות  העבודות הקבלניותעבודות  ההכלולים  ביטוח  יכלול   ,

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: 

אתר העבודות )להלן: "שייגרמו לעבודות באתר    ,אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים  :נזק רכוש  -(  1ק )פר .1.1
חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים,    אינו מובהר כי פרק זה  .  הביטוח  במשך תקופת"(  העבודות 

צורך  אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו ל
 ביצוע העבודות.  

שייגרמו    ,כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכושעל פי דין  חבות  :  אחריות כלפי צד ג'   -(  2פרק ) .1.2
 .  , תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הבי

בגין פגיעה גופנית  המועסקים בביצוע העבודות  כלפי עובדים  על פי דין  חבות  :  אחריות מעבידים  -(  3פרק ) .1.3
 .  , תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הביהעבודות הנגרמת באתר 

בגין  בדמי הביטוח    ףשתתהקבלן וקבלני משנה, ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את   .2
על ידי הקבלן.   למזמיןגש  ושי  ,יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר  . הניכוילחוזה  53.5, כמפורט בסעיף  ביטוח זהעריכת  

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח, שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמור 
  לעיל, באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין בגין עריכת ביטוח העבודות 
במסגרת  הנקובה  הביטוח  לתקופת  מעבר  הביטוח  תקופת  הארכת  ו/או  העבודות  היקף  הגדלת  עקב  הקבלניות, 

 הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

ולעיון הקבלן  פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר   .3 תחילת ביצוע העבודות טרם  הקבלן  על  , 
 ., ולפעול על פיוכל תנאיועל הקבלניות  ללמוד את תוכן ביטוח העבודות, הקבלניות

הקבלן על  פרטי  בנוסף,  כל  את  העבודות   חברת  עבור  שייערך  החיתומי  הסקר  ללמוד  ביטוח  עם  בקשר  הביטוח 

מוצהר בזאת על ידי  .  בו  המצוינים  והנהלים  המיגונים  בכל  ולנקוט  הסקר  המלצות  אחר  ככל וייערך, למלא  הקבלניות,

  לביטוח   הפוליסה  פי  על  והמזמין  הקבלן  לזכויות  תנאי  החיתומי כאמור מהווה  הסקר  והמלצות  תנאי  הקבלן, כי קיום

 .זו דרישה הפרת בגין המזמין את ועל הקבלן יהיה לשפות, הקבלניות העבודות

 באשר לתוכן ביטוח העבודות הקבלניות  ,טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא  מאשר כי לא תהיה כלקבלן  ה

 .על כל תנאיו

העשוי להוות עילה לתביעה על   ,עאירועל כל  ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות,  להודיע למזמין מתחייב  הקבלן  .4
בקשר לשם מימוש תביעת ביטוח    ,דרשהנככל    ,לשתף פעולה עם המזמיןהעבודות הקבלניות מיד עם קרותו, ופי ביטוח  

   ירוע כאמור.עם הא

האחריות  הקבלןעל   .5 מטע  חלה  מי  ו/או  המזמין  המזמיןכלפי  עקב    ם  שנמנעו  ביטוח  תגמולי  תנאי   הפרהבגין  של 
מזמין  לעיל. ל  4ם הקבלן, לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקבלן בסעיף  הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע

וכל זאת   עקב ההפרה כאמור, מזמיןל מושייגר ים,נזקם בגין סכומי ,בכל צורה שהיאמהקבלן לתבוע או לקזז  הזכות
 . מזמיןההבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעת

לא ישחרר את הקבלן  מבטח  על ידי  טוח  ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב  ,למען הסר ספק .6
טוח אינו מכסה את  ישהב  , במקרהלרבות    ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  הקבלן מן האחריות המוטלת ע

נפסק או כל מקרה   ,נתבע  ,או הנזק שנגרםאבדן  טוח אינם מספיקים לכסוי הישתגמולי הב  ,העילה לתביעה או במקרה
בין אם  לגבי גובה תגמולי הביטוח )  ם המזמיןוהבאים מטע  המזמיןטענה או תביעה כלפי  כל  לקבלן לא תהא    אחר.

   (.התקבלו ובין אם לאו

נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין   מובהר בזאת כי למזמין .7
.  ות בגין אבדן או נזק לעבודהקבלניות  העבודותעל פי ביטוח  שיפויהזכות הבלעדית לקבלת לו תהא הורה אחרת( וכן 

ו/או מנהל   או מנהל העבודותו/ידי המפקח מה על תעודה חתוהמזמין או הנזק והציג בפני ו/ שיקם הקבלן את האבדן 
שקיבל מאת המבטח בגין   ,את הסכומיםהמזמין לרשות הקבלן  עמיד  יכי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי    הפרויקט,

   .קבלןהעל ידי המבוצעות או הנזק לעבודות ו/לשם קימום האבדן  ,ד לסכום הדרושלעבודות ענזק אבדן ו/או אותו 
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ם ו/או עבור הקבלן, לרבות חברות  מטעו/או יספקו שירותים  שיבצעו עבודות    ,עם קבלני משנההקבלן  בהתקשרות   .8
הוראה על  תיכלל כל  לא  על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל,  ,  שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח העבודות הקבלניות( על    פוליסתאת  , בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך  ם הקבלןמוותר )בש  קבלןפיה ה
  מאחריותם על פי דין ו/או את הגופים הנזכרים לעיל  פוטראו משנה ו/ זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני

לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות   תנאי מהווה    ,אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  
 .בגין הפרת דרישה זו הקבלן יהיה לשפות את המזמין,ועל הקבלניות, 

  שינוי,  כל  אולם,  הקבלן  באישור  צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח  שינויים  לבצע  נשמרת הזכות  למזמין .9
 . טרם ביצועו סביר זמן בכתב לידיעת הקבלן יובא הקיים לקבלן כאמור לעיל, הכיסוי היקף את לצמצם כדי  בו שיש

להורות .10 הזכות  שמורה  מראש,(  עשר  חמישה)   15בת    בהתראה  לקבלן,  למזמין  ביטוח  ימים   ונפרד,   עצמאי  לערוך 
בפוליסה לביטוח העבודות  שבוטחו   הסיכונים,   את  הקבלניות, אשר יכסה  העבודות  לביטוח  כתחליף  שתבוא  בפוליסה

  כאמור   הניכוי  סכום  את  למזמין  להעביר  החובהתחול על הקבלן    לא,  מעין זה  במקרה"(.  העצמאי   הביטוח)"  הקבלניות
 הנדרשת. בהתאמה העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה וסעיפי, לעיל 2 בסעיף

 

 ביטוחי הקבלן 

על חשבון הקבלן באמצעות  ולקיים  ערוך  קבלן ל ה  עלפי הסכם זה או על פי כל דין,  - קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות   .11
)לפי   עבודותהביצוע  מיום העמדת האתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור להחל    כדין, חברת ביטוח מורשית  

)לפי   העבודות  אתרההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מכל תקופת  ולמשך    המוקדם(,
נים נוספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש ש  המאוחר(
לפי הנוסח להלן  הביטוחים המפורטים  את  והבדק(,   ביטוחי הקבלן  עריכת  וכן את הביטוחים המפורטים באישור 

ביטוחי  "" או  אישור ביטוחי הקבלן והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "  (1) 6כנספח  המצורף להסכם זה  
 "(: קבלןה

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב- כנדרש על "חובה"ביטוח  .11.1

 ו/או כלי צמ"ה, החייבים בביטוח "חובה",  עקב השימוש בכלי רכב  רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   .11.2
 ;  בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות  

מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין 

 נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה, המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן   ונים"ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכ .11.3
ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח 

להלן יחול כאילו נערך   22"מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף  
 הביטוח במלואו. 

רעידת אדמה, סיכוני טבע כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה,  " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם  ונזק בזדון  

לצורך   נפרד מהעבודותאשר  הפרויקט,  הקבלן  בלתי  להוות חלק  נועדו  כי  .  לא  יכלול הוראה  זה  ביטוח 
מוותרים כי המבטחים  וו/או מנהל הפרויקט    המפקח  או/ המזמין ולכל ביטוח הנערך על ידי  הביטוח קודם  

 ם אלו.על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
ובלבד   זה, במלואו או בחלקו,  לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף  על אף האמור 

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.  22שהאמור בסעיף 

 החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת מועד  מ)שבעה( ימים    7-לא יאוחר מ  ,להמציא לידי המזמין  הקבלןעל   .12
. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן  טחחתום על ידי מב  את אישור ביטוחי הקבלן,  העבודות  לאתר  הקבלן
וכך למשך כל    ,נוספת   תקופהבגין הארכת תוקפו לביטוחי הקבלן,  אישור  את    המזמיןלהפקיד בידי  על הקבלן    ,הקבלן

 לעיל(.  11)או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף   תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
 

 הוראות כלליות  –ביטוחים 

במסגרת ביטוחי הקבלן הנקובים    ,בסכומי ההשתתפות העצמית לשאת  קבלן  כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש   .13
שיגיע לקבלן על פי    ,על ידי המזמין מכל סכום. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז  ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות

  הסכם זה.

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  11משך כל התקופה  הנקובה בסעיף  .14

תנאי והמלצות הסקר החיתומי  ביטוחי הקבלן )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  תנאי  כל  לקיים את   .14.1
 קבלניות(;  בקשר עם ביטוח העבודות ה פריצה וגניבה יהמיגון לעניין כיסוי
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 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  .14.2

אין ו  ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם  ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת    ,מוסכם בזה במפורש .15
ה  במקר   פי כל דין.  ו על אפי הסכם זה    עלהקבלן  צמצם את אחריות  המזמין או לעל    יטיל אחריות כלשהבהם כדי לה

 של אי התאמה בין 

הקבלןהאמור   .16 ביטוחי  האמורים  באישור  הביטוחים  לשינוי  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  מנת    ,לבין  על 
 להתאימם להוראות הסכם זה.

  דרישה  בבחינת  הנה  בנספח זה, לרבות באישור ביטוחי הקבלן,  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .17
לקבלן לא  .  זה ו/או על פי כל דין  הסכם  על פי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית

 האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין בכל  כלפי  דרישה  או/תהא כל טענה ו
 הקבלן. ידי  על שהוצא הביטוחי, הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו

לערוך  ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות    ,קבלןה ככל שלדעת   .18
נוספים לערוך  ,  ו/או משלימים  ביטוחים  ו/או  על  ו/או משלימים  פיםנוס  יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו   ,

יכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מהבאים מטעם  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, י  .הקבלן  ןחשבו
 ; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.המזמין ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט  

לעיל,    18בסעיף    בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור .19
המפקח ו/או המזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או  כלפילתחלוף של המבטח יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו י

 לנזק בזדון.אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם מנהל הפרויקט 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם  .20
וזאת למשך בשינויים המחויבים את אופי והיקף התקשרותם עם הקבלן,  ,  נספח זההמפורטים באוחזים בביטוחים  

זה. למען הסר ספק, האחריות  או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח  ו/התקשרותם עם הקבלן    תקופתכל  
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הקבלן. 

)מכל  וקבלני המשנה  הקבלן  עובדי  ויובאו לידיעת מנהלי  נספח ביטוח זה  כי הוראות    ,לגרום לכך  כמו כן, על הקבלן

  . ביצוע העבודותדרגה(, המועסקים ב

אבדן או נזק  פגיעה,  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .21
בנוסף    . העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל
תשנ"ה   משולב(  תשנ"ד    1995  –)נוסח  ממלכתי  בריאות  ביטוח  פי 1994  –וחוק  על  ותקנות שהותקנו  הצווים  וכל   ,

המשנה,  וקבלני  הקבלן  ושלוחי  עובדי  שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  לעיל,  החוקים 
ים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים המועסק

   .לעיל

וכן ם הגופים הנזכרים לעיל,  כל הבאים מטעואת  ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט    פוטר במפורש את המזמיןהקבלן   .22
  , מכל אחריות שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן(העבודות )ובלבד  ביצוע  באת כל הקבלנים הקשורים  

כלי עבודה, מתקני  )לרבות  עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו  אשר    ,לנזק   אוו/לאבדן  
, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל  העבודות  לאתרומנופים(  הנדסיים כלים    ,כלי רכבעזר,  

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור פטור מאחריות ה אולם; ין נזק כאמורבג

. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור של ההסכםיסודית  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  נספח הביטוח   .23
ממועד בקשת המזמין  ימים  )עשרה(    10אלא אם חלפו    ,לעיל לא תהווה הפרה יסודית  12כאמור בסעיף  י הקבלן  ביטוח

 . י הקבלןבכתב להמצאת אישור ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45  - 

 ביטוחי הקבלן אישור  (1)6נספח 
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 7נספח 
 הזמנה מספר  

 הזמנת עבודה מספר ___________.  .1

נושא העבודה )תיאור קצר(:  .2

 _________________________________________________________________________ 

 ._________________________________________________________________________ 

 משך העבודה: ____ ימים.  .3

בתוספת   .4 )במילים:__________________________(,  ש"ח   _____________ הקבלן:  שכר 

 מע"מ.  

 (.מחק את המיותרביצוע התשלום: על פי חוזה המסגרת/על פי השלבים שלהלן ) שלבי .5

 (: אם שונו בהשוואה לחוזה המסגרתשלבי התשלומים ) 

                                    מצטבר     חלקי                       

1 __________________ .      _______        ________ 

2 __________________.      _______       ________ 

3 __________________.     _______        ________ 

4 __________________.    _______        ________ 

5 __________________.    _______       ________ 

 

 תנאים לביצוע התשלום )אם שונו בהשוואה לחוזה המסגרת(: .6

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 בהשוואה לחוזה המסגרת(:תנאים לביצוע העבודה )אם שונו  .7

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 צוע העבודה:הנחיות נוספות לבי .8

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 להלן:  מצורפים המסמכים שלהזמנה זאת  .9

-  ____________________ 

-   _____________________ 

- _____________________ 

 מנהל הפרויקט בעבודה זאת יהיה___________________________.  .10

 

 צו התחלת עבודה יוצא בנפרד עד לא יאוחר מיום ___________.  .11
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 _____________. על הקבלן לאשר בחתימתו את התנאים האמורים לעיל עד לא יאוחר מיום  .12

 

                 

 

 בכבוד רב, 

                   

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ,         , עיריית פתח תקווה

 ע"י מורשי החתימה של החברה        ע"י הנציג המורשה מטעמה 

 

 _______________________        _______________________ 

 

 

 

 אישור הקבלן 

 

 הח"מ_____________, מאשר את קבלת הזמנת העבודה ואת הסכמתי לכל האמור בה. אני 

 

 

 

 

   

 חתימה 

 

 תאריך    

 

 

 

 

 

 

 

על הוראות הזמנה זו יחולו כל ההוראות, 

 התנאים והסייגים כאמור בחוזה המסגרת. 
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   8נספח 

 בטיחות וגהות  

 

 כללי  .1

 

 הקבלן מתחייב לקיים את החוזה שנעשה איתו בקפדנות , במיומנות ובדקדקנות .  1.1

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו , עובדי החברה ועובדי העירייה   1.2

והציבור כפועל יוצא של עבודתו , ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה , תקלה  

 חריג כלשהוא.  או אירוע

 

 חקיקה  .2

 הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות :  2.1

 ( ותקנותיה . 1970תש"ל  –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  א.

 ותקנותיו . 1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  ב.

 יו . ותקנות 1954  –חוק החשמל התשי"ד  ג.

 ותקנותיו .   1953  –חוק עבודת הנוער התשי"ג  ד.

 כל דין אחר החל על עבודתו .  ה.

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות   2.2

 היום ואשר יחולו בעתיד . 

 

 הכרת עבודה .3

ן את דרכי הגישה אליו , והינו מודע לאופי העבודה,  הקבלן מצהיר כי במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובח 

 לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית . 

 

 איסור מעשה מסוכן .4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל,   

 כוש . העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לר

 

   השגחה על העבודה .5

, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה 5.1

 מוסמך ומהנדס ביצוע .

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה , תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו   5.2

 אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם .הישירה והמתמדת של בא כוחו, 

 

 אתר העבודה   .6

 ת מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  הקבלן מתחייב להחזיק א 6.1

 .צוע העבודותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום בי 6.2
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 , שילוט ואמצעי אזהרהגידור .7

להחזיק על חשבונו הוא : שמירה , גידור , תמרורי אזהרה לרבות פנסים  הקבלן מתחייב להתקין , לספק ו

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה , ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור  

והעובדים , בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח העירייה , או שיהיה דרוש על פי כל  

 מצד רשות מוסמכת כלשהי .  הוראה

 

 עבודות בניה ובניה הנדסית  .8

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.  8.1

הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו   8.2

 הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( . כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע 

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה הצפוי   8.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה .  192שבועות, כנדרש בסעיף  6עולה על 

 

 חפירות .9

ת בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחו 9.1

 חפירות ועבודות עפר .   –ובפרט פרק ט'   1988 –

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן.  9.2

 

 הריסות  .10

  1988  –הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  

 הריסות .  –ובפרק י' 

 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים  .11

 

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  

 .  1986 –ים( התשמ"ו גגות שבירים או תלול

 

 עבודה בגובה .12

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח   

תש"ל   התשמ"ח    1970  –חדש(  בנייה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  הבטיחות    1988  – ולתקנות  ולתקנות   ,

 הזהירות בנסיבות הקיימות . ולכללי  2007 –בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 

 

 עבודה במקום מוקף .13

הבטיחות    לפקודת  וכד'( תתבצע בהתאם  מיכלים  ביקורת  תאי   , ביוב  לכוכי  )כניסה  מוקף  עבודה במקום 

 עבודה במקום מוקף .  –וע"פ הוראות הבטיחות   1970 –עבודה תש"ל 

 

 עבודות חשמל  .14

 ון מתאים ע"פ חוק החשמל . עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישי  14.1

 חי .  –הקבלן לא ביצע עבודות חשמל תחת מתח  14.2
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ניתוק זרם החשמל , חיבור/החזרת זרם החשמל , התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי   14.3

 חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום . 

ב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין  הקבלן מתחיי 14.4

 בידוד כפול. 

בין   14.5  , )מפסק פחת(  שבו מפסק לזרם דלף  ללוח  יהיה מחובר  לכל הארכה  כלי עבודה המחובר  כל 

 שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. 

ן לא לעשות שימוש במוליכי  הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכ 14.6

 חשמל גלויים במקום העבודה.

 

  עבודה בדרכים .15

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים , אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית   

 פ"ת ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין. 

 

   עבודה באש גלויה .16

עבודות כגון : חימום , חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה , על  בעת ביצוע   

, הרחקה   הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים 

 ונטרול של חומרים דליקים , חציצה וכד' . 

 

 מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .17

מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה , מספר מספיק של עובדים  הקבלן   17.1

בעלי רמה מקצועית נאותה , שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג  

 להכשירם ע"פ הצורך . 

ע" 17.2 בטיחותית  לעבודה  הקשור  בכל  חשבונו  על  העובדים  את  להדריך  מתחייב  זה  הקבלן  הסכם  פ 

 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך .

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר   17.3

 את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות ע"פ כל דין . 

 

 ציוד מגן אישי  .18

ו/או לעובדיו,  ומתאים  תקין  אישי  מגן  ציוד  לספק  מתחייב  כנדרש    הקבלן   , מטעמו  למי  ו/או  למועסקיו 

, ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם ,  1997  –בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  

לרבות : נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן , כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת  

 נפילה מגובה וביגוד זוהר. 

 

  כלים וחומרים, ציוד .19

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  19.1

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.  19.2

הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים  -הקבלן מתחייב כי כל ציוד מיכני 19.3

 יקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. ובעלי תסקיר בד
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הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי    –הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכני   19.4

 הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 

 משמעת והטלת סנקציות  .20

 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח החברה , לרבות הוראה   20.1

 בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש. 

ם  הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח החברה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיי 20.2

 ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעילהם.

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת החברה.  

הקבלן מסכים כי הערכת שווי    –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן   20.3

י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע  הנזק כפי שנעשתה ע" 

 לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו . 

  – לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה   20.4

המגיעים לקבלן    לכל יום , וסכום זה יקוזז מהסכומים  ₪  1,000רשאית החברה להטיל קנס בשווי  

 ע"פ ההסכם. 

 

 

 הצהרת הקבלן 

 

 אני הח"מ מצהיר בזאת , כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע"פ הוראות  

 כל דין. 

 

 

 

 

 

 ___________________  _____________________   ____________ 

 תאריך           מת הקבלןחתי      שם הקבלן                                              
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   9נספח 

 לכבוד 

 "( החברה)להלן: "החברה לפתוח פתח תקווה בע"מ 

 א.ג.נ. ,

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרות הנדון : 

 

 )להלן: "הקבלן"(_______________ , ע.מ   _________אני   הח"מ   , 

 ,לחשבוני לפי הפרטים  יועבר  ,לעת , עפ"י החשבוניות שאגיש לכם   שהכספים המגיעים לי מכם מעת  מבקש בזאת,

 כדלקמן: 

 

 _______________________    שם הסניף    :  ___________________  מס' חשבון

 : _______________________ הסניף מס'  :   ___________________            בנק

 

זיכוי   ביום  לידי ממש,  ע"י החברה  ייחשב כתשלום  , שייזקף בחשבון,  לעיל  בזה, שכל סכום כאמור  הריני מצהיר 

 החשבון בבנק, וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי. 

  48הופקד, וזאת תוך    הנני מאשר ומתחייב להחזיר לחברה כל סכום שיופקד בטעות בחשבוני הנ"ל, לפי ערך היום בו

שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את החזרתו אני מתחייב 

הנני מסכים בזאת, כי במידה ולא אשיב את הכספים כאמור לעיל, תקזז החברה את   בזה, באופן בלתי חוזר, לבצע.

 שיגיע לי מאת החברה. הסכום שהופקד בטעות מכל תשלום המגיע לי או 

 

 _______________               ___________________                         ____________________ 

 חותמת תאריך                                                          שם                                                     חתימה ו          

 

 

 אני הח"מ _________________________ ,עו"ד/רו"ח , מאשר בזה חתימת הקבלן הנ"ל בפני, וכי החתימה  

 נעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם הקבלן, עפ"י תזכירו ותקנותיו. 

 ________________     תאריך : _________________ 

 

 

 אישור הבנק 

 את כי בסניפנו מנוהל חשבון מס'  ______________________ אנו הח"מ בנק ______________ מאשרים בז

 ע"ש __________________ . 

 ן הנ"ל בסכום המופקד .  - במידה ויגיע מן החברה סכום כסף המיועד לחשבון הנ"ל ע"ש הקבלן , יזוכה הח

 

 ובזה באנו על החתום, 

 ____________________________ 

 לפון ישיר ____________  שם איש קשר בבנק ________________ ט 

 פקס _____________  כתובת מייל ______________________ 
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 10נספח 

   נספח השרות

  אחריות הקבלן תבטיח תפקוד רציף, תקין ושלם של המערכות והציוד כפי שיתקבלו בגמר העבודה  .1

, לתקופת האחריות, המוגדרת, תוך תיקון תקלות שאירעו בחלון  או כפי שהן )בקשר לציוד הקיים(

 .  SLAזמן כמוגדר בפרק 

רכיב   .2 או  פרט  כל  על חשבון הקבלן,  ויחליף,  יתקין  האחריות  בתקופת  כי  פיזי,    –הקבלן מתחייב 

תכנה   או  בביצועי    –חשמלי  לירידה  גרם  או  ביצועיו  ירד  או  התקלקל  אשר  במערכת,  שסופקו 

 ת למערכת, או גרם לירידה או הפרעה למערכות אחרות הפועלות באתר.התפוקות המוגדרו 

הובלות   .3 כלים,  אביזר,  חלף,  מומחיות, תכנה,  ידע,  עבודה,  כל  על חשבונו,  לספק,  הקבלן מתחייב 

והסעות הכרוכים בהחזרת הרכיב והמערכת לתפקוד תקין ושלם כבעת שניתן אישור מעבר מבדקי  

 קבלה ובזמינות הדרושה באתר.

קבלן יחליף, על חשבונו, בתוך שבועיים לכל היותר, כל רכיב שהתקלקל למעלה מפעמיים ברכיב  ה  .4

 חדש זהה מהיצרן )זאת בנוסף לחובתו הבסיסית לוודא המשך פעולה תקין של המערכת(.

או   .5 בציוד  נגרם משימוש בלתי סביר  גם רכיב שנשבר למעט אם השבר  יחליף, על חשבונו,  הקבלן 

 להוראות ההפעלה.  משימוש שלא בהתאם

גריעה כלשהי מחובות הקבלן לאספקת מוצר   .6 הנ"ל משום  ובדיקות הקבלה  אין בתנאי האחריות 

תקין תוך אחריות מלאה של היצרן לכל פגם נסתר כלשהו, אם יתגלה במוצר, או נזק כלשהו לגוף  

רבות כל  או מבנה, אם ייגרמו מפעולת המוצר, בכל תקופת ההתקשרות, בתנאי הפעלתו המוגדרים ל

 שירות נדרש ועדכוני תוכנה, ללא תמורה נוספת. 

ימים בשנה   364ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24, קרי: 7*24לכל מערך הטמ"ס נדרש שירות ברמת  .7

 )למעט יום כיפור(. 

הקבלן  שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי    4מתן שירותי האחזקה והתיקונים יתבצע תוך   .8

מות להפסקת הפעילות של משרד או מרכז כלשהו )להלן: 'תקלה קריטית'(,  לבעיות קריטיות הגור

לבעיות הגורמות לשיבוש לא קריטי של    הקבלןשעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי    24  -ו

 מהלך העבודה )להלן: 'תקלה שאינה קריטית'(.  

קבלן  . ה7X24יפעיל מערכת ממוחשבת לקבלת קריאות, העירייה רשאית לפתוח קריאות    קבלן ה .9

בתוך   העבודה  ושעות  ימי  במהלך  הממוחשבת:  במערכת  הקריאה  קבלת  בשעות    15יאשר  דקות, 

שמעבר לשעות העבודה המקובלות ובימי שישי, שבת ערבי חג וחג, יאשר בתוך שעתיים מצאת השבת 

 לתחילת טיפול.  SLAחג. ויפעל לפי הנחיות ה  /

שעות    4קלה במערכת הניהול במשל"ט יינתן בתוך  יודגש כי שירות אחזקה ותיקונים במקרה של ת .10

 בכל מקרה. 

נדרש לספק שרות עצמאי לכל המערכות בכל דרגי התחזוקה ולא על ידי קבלני משנה )למעט   הקבלן .11

ישא באחריות הכוללת  י   הקבלןספק משנה מאושר אותו הציג כחלק מהמענה למפרט זה(. בכל מקרה  

 במפרט.  למימוש השרות ושאר התחייבויותיו כנדרש
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 נדרש להיערך בהתאם ברמות מלאי וכ"א מיומן ובכיר לטיפול בתקלות עפ"י המפורט להלן:   הקבלן  .12

צוות שיתפקד בתקופות ובשעת חירום עפ"י המוגדר בנושא "משק   ייתן מענה ע"י  הקבלן .12.1

)מל"ח(. חירום"  שאינן    לשעת  במשק  חירום  בתקופות  גם  יתפקד  כאמור  הצוות  כן,  כמו 

   די הרשויות כמל"ח. מוגדרות על י

 צוות השירות יהיה נייד ומקצועי כך שיהיה ביכולתו לספק שירות לכל חלקי המערכת.   .12.2

 תיקון תקלה יכלול את הפעולות הבאות: .12.3

 תיקון כל רכיב או תקלת תוכנה.  .12.3.1

החלפה מיידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן לתקנו   .12.3.2

המערכת לתקינות במהירות האפשרית.  מיידית וזאת על מנת להחזיר את  

 יעשה שימוש בחלקים חדשים וזהים. לא יתקבלו חלקים שווי ערך. 

על גבי דו"ח אירוע מפורט לנציג    –איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה   .12.3.3

 מחלקת מערכות מידע ותקשוב או לעובד אחר מטעמו.  

 הגשת דו"ח שיכלול  את הפרטים הבאים: .12.3.4

 ריאה ושעת הקריאה. תאריך הקריאה, יוזם הק .12.3.4.1

 סיבת הקריאה.  .12.3.4.2

 סיבת סגירת התקלה  .12.3.4.3

הפעולות שננקטו לתיקון התקלה )נדרש לפרט את תהליך   .12.3.4.4

 האסקלציה(.

 שעת הגעת הטכנאי לאתר. .12.3.4.5

 רכיבים או מכלולים שהוחלפו.  .12.3.4.6

 כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה.  .12.3.4.7

 ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המערכות. .12.3.4.8

 משך הטיפול בתקלה   .12.4

באמצעים  בלן  הקלרשות   .12.4.1 בתקלות  ראשוני  באופן  לטפל  היכולת  תעמוד 

ע"י  מרוחקים כגון: תמיכה טלפונית ו/או תמיכה אינטרנטית ו/או טיפול  

תמיכה מרחוק כאמור בסעיף זה תינתן  טכנאי בפלטפורמה אינטרנטית.  

מרוחקים   באמצעים  טיפול  הקריאה.  מרגע  שעתיים  עד  של  זמן  בטווח 

דקות לכל היותר מרגע הקריאה וימשך לכל    30כאמור לעיל יתבצע בתוך  

 דקות.  120היותר  

היה ולא טופלה התקלה באמצעים מרוחקים לשביעות רצון הלקוח ובתום   .12.4.2

אשר יגיע  הקבלן דקות, יועבר הטיפול בתקלה לטכנאי מקצועי מטעם   120

 . מקבלת הקריאהשעות   4לאתר הלקוח בתוך 

ומ .12.4.3 ברציפות  יעשה  ידי טכנאי  על  לא  הטיפול בתקלה  שך הטיפול בתקלה 

על   המערכת    4יעלה  להחזרת  ועד  בתקלה  לטיפול  הקריאה  מרגע  שעות 

פתרון   מתן  או  להשגת    Work Aroundלפעולה,  עד  רציף  טיפול  והמשך 

 החזרה מלאה של המערכת לעבודה.  
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מלאה   .12.4.4 ושרידות  יתירות  לזמינות,  המערכת  להחזרת  טיפול  השלמות 

ברציפ  יעשו  זמניים  תיקונים  של  של  במקרה  המלאה  רצונו  ולשביעות  ות 

 הלקוח. 

 הגשת דו"ח רבעוני  .13

מדי רבעון דו"ח מפורט אשר יכלול את פרטי התקלות שטופלו במהלך    לחברהיגיש    הקבלן  .13.1

 שלושת החודשים שקדמו להגשת הדו"ח. 

 הדו"ח הרבעוני יכלול את פרטי התקלה כפי המפורט לעיל. .13.2

 מנהל הפרויקט  .14

 SPOC" Single"העירייה מנהל פרויקט אשר יהוה    יעמיד לרשות  הקבלןעם קבלת ההזמנה   .14.1

Point Of Contact     למטרות התקשרות ישירה לאורך כל תקופת הפרויקט הן במקרי תקלה

והן במקרי שגרה )הצעות מחיר וכד'(. מנהל הפרויקט יהיה זמין לפניות העירייה בכל ימי  

 ושעות העבודה של העירייה. 

מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום הטמ"ס   .14.2

ובעל השכלה רלוונטית בתחום )מערכות מידע/ ניהול/ פיננסי( וכן בעל הסמכה למתודולוגיה  

 .PPMבניהול פרויקטים כגון 

 תפקידי מנהל הפרויקט:  .14.3

של   .14.3.1 התקשרות  לכל  והבלעדית  הראשונה  הכתובת  את  עם    החברה יהוה 

 . החברה/ וייתן מענה ראוי ובזמן סביר לדרישות העירייה  הקבלן

מצד   .14.3.2 הקשר  ואיש  המקצועי  לאחריות,  הקבלן  האחראי  הנוגע  עניין  בכל 

 . הקבלןלשירות ולתחזוקה של רכיבים ושירותים המסופקים על ידי 

שבועיות .14.3.3 סטאטוס  פגישות  הפגישות    קיום  הפרויקט.  מימוש  אורך  לכל 

 יתקיימו במשרדי אגף הביטחון בעיריית פתח תקוה.  

בכל הקשור לנושאי ניהול הפרויקט לרבות השתתפות    הקבלן ישמש כנציג   .14.3.4

 פעילה בוועדות היגוי, הכנת דו"חות מעקב ובקרה, טיפול בבעיות וסיכונים. 

ות: בימים א' עד  לטיפול בתקלות יעבוד בשעות הבאות, לפח   הקבלןמוקד   .14.3.5

   12:00 - 08:00ובימי שישי בין השעות  08:00-17:00ה' בין השעות 
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 11נספח 

   הוראות מקצועיות שונות לביצוע העבודות

 אבני דרך בפרויקט  .1

סיור באתר. הסיור   .1.1 והקבלן  בעירייה  אגף הביטחון  נציג  יערכו  עבודה  צו תחילת  עם מתן 

 היותר. ימי עבודה לכל  3יתקיים בתוך 

תכנון מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים.   -CDRבאחריות הקבלן הכנת מסמך   .1.2

 ימים ממועד הסיור.  3בתוך  CDRהגשת ה 

 ביצוע ההתקנה בפועל על ידי הקבלן ובהתאם לצו תחילת עבודה.  .1.3

הקבלה   .1.4 מבחני  המפקח.  ובשיתוף  הקבלן  ידי  על  קבלה  מבחני  יבוצעו  התקנה  סיום  עם 

 להלן.  2 כמפורט בסעיף

. תכולת התיק  AS MADEבתום מבחני הקבלה ימסור הקבלן לעירייה תיק אתר ותוכניות   .1.5

 למפורט בנספח זה להלן. בהתאם 

 . בחוזה הגשת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה .1.6

 לאחר אישור היועץ ונציג אגף הביטחון.  לחברהיוגש  החשבון  .1.7

 

 בדיקות קבלה   .2

 כללי   .2.1

בדיקות קבלה למערכת בהשתתפות נציגי העירייה  בגמר העבודה תיערכנה   .2.1.1

 והחברה המבצעת. 

  הקבלן הבדיקה עם נציג העירייה תתבצע רק לאחר שמנהל הפרויקט מטעם   .2.1.2

 ערך בדיקה מוקדמת ומצא שאין ליקויים .  

נציג   .2.1.3 של  יפנה  הקבלן  הבדיקה  אליו  קבלה  בדיקות  טופס  ע"פ  תתבצע 

 העירייה.  

באחריות מנהל הפרויקט להעביר את טופס בדיקות הקבלה לנציג העירייה   .2.1.4

 קבלה. הלפני ביצוע ועדת 

לבצע ספירת כמויות מקדימה לכל העבודה שבוצעה    הקבלןבאחריות נציג   .2.1.5

חתום על  ל  הקבלןעל ידו לפני ביצוע וועדת קבלה עם נציג העירייה, על נציג  

 כתב הכמויות שאילו הכמויות שהותקנו בפועל. 

הבדיקות .2.1.6 נתוני  נייר     כל  גבי  על  המערכת  תיעוד  עם  יחד  למשרד  יימסרו 

 ומדיה מגנטית כמפורט בפרק תיעוד.

 יגיע לבדיקות קבלה מצויד בציוד הבא:   קבלןנציג ה .2.1.7

בוצעו   .2.1.7.1 שאיתם  הדגמים  מאותם  ונחושת,  אופטי  בצב"ד 

לתשתית לתשתית הנחוש    הבדיקות  הניחות  ובדיקות  ת 

של   מדגמיות  בדיקות  ביצוע  לשם  זאת  האופטית. 

 התשתיות על ידי נציג העירייה.

 לבדיקת תוואי חפירה.  – רולטקה  .2.1.7.2
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 מפתחות גובים. .2.1.7.3

 מברגה.  .2.1.7.4

טופס   .2.1.8 עם  לאתר  יגיע  הפרויקט  שמנהל  מבלי  קבלה  בדיקת  תתבצע  לא 

חתום על   בדיקות קבלה חתום על ידו המצהיר שאין ליקויים, כתב כמויות

 אמור לעיל.כידו של הפריטים שהותקנו בפועל ועם הציוד 

ונציג   .2.1.9 ללא    הקבלןבמידה  כנדרש,  חתום  טופס  ללא  קבלה  לבדיקות  יגיע 

לא יתבצעו בדיקות קבלה,    -עותק תיעוד מוגמר ו/או ללא ציוד הבדיקה  

 והחברה תחויב בפיצוי על העסקת "סרק" של העירייה. 

החברה תחויב בפיצוי על העסקת     ת הקבלה,היה ונמצאו רג'קטים בבדיקו .2.1.10

עם טופס בדיקות קבלה חתום    הקבלן "סרק" של העירייה, גם אם הגיע  

 כנדרש.

ע"י   .2.1.11 שיופק  בדו"ח מסכם,  ירשם  בדיקות הקבלה  בעת  שיתגלה  ליקוי  כל 

 העירייה בתום הבדיקות. 

 יתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם.   הקבלן .2.1.12

ויים, תיערך בדיקה חוזרת במטרה לוודא את  לאחר גמר תיקון כל הליק  .2.1.13

ביצוע התיקונים כנדרש, וכן לוודא שלא נגרמו ליקויים נוספים בעת ביצוע  

 התיקון. 

העירייה יאשר את קבלת המערכת, לאחר שווידא את תקינותה לשביעות   .2.1.14

ל יימסר  האישור  החוזרת.  הבדיקה  תום  עם  גמר    קבלןרצונו,  לצורך 

 ר תחל תקופת האחריות. התחשבנות. עם מסירת האישו

 סוגי בדיקות שיבוצעו ע"י העירייה  .2.2

בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש במסמך    -בדיקה ויזואלית   .2.2.1

 זה, כולל סימון ושילוט, וניקיון שטח העבודה. 

ביצוע בהתאם למפרטים, לתקנים וקבלת תוצאות    –בדיקת תשתיות בינוי   .2.2.2

 בתוכניות. בדיקה בהתאם לנדרש 

חיבור נכון וייצוב כל פריטים שהותקנו, לרבות הכבלים,    -בדיקה מכנית   .2.2.3

 הארונות והציוד הפסיבי והאקטיבי. 

 בדיקה ע”פ המפורט במסמך.  -בדיקה חשמלית   .2.2.4

 על מנת לוודא את התאמתו למערכת, כפי שהותקנה בפועל.    -בדיקת תיעוד   .2.2.5

מערכתית   .2.2.6 הפעלה  במ  - בדיקת  שהותקן  הציוד  כל  לבדיקת  כולל  ערכת, 

פעולה תקינה של המערכת מקצה לקצה, ובדיקת תכונות הציוד והתאמתן  

 לדרישות במסמך זה, ולהצעה.

לבדיקת התאמה לכתב הכמויות    -ספירת הציוד שסופק    -בדיקת כמויות   .2.2.7

 של הפרויקט לצורך התחשבנות.

 להשיב את המצב לקדמותו .  הקבלן בתום כל בדיקה על  .2.2.8
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 כבלי קואקס  .2.3

או    Scannerיבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל כבלי הקואקס שהתקין בעזרת   הקבלן 1.1.1

 מכשור בדיקה ייעודי אחר, כדי למדוד את: 

 אורכו המדויק של הכבל.  1.1.1.1

 נייחות הכבל מקצה לקצה )כולל מחבר(. 1.1.1.2

 רציפות הכבל.  1.1.1.3

 קצר בין גיד אמצעי לסיכוך.  1.1.1.4

 

 תיעוד המערכת  .3

וכן בדואר אלקטרוני    CDעותקים+    4  -ב  AS-MADEבמועד סיום העבודה יגיש הקבלן למזמין תיק מתקן  

בתוכנת   בעברית  יוגש  המלל  אתר"(  "תיק  )להלן:  המזמין  תוכנת    WORDלנציג  גבי  על  יוגשו  ושרטוטים 

Autocad    ומעלה. ובנוסף תיק תכניות    2000מהדורהAS MADE  ב-  HARD COPY  וכן    חתום ע"י המפקח

 ע"י נציגי הקבלן )מנהל הפרויקט והטכנאי שעבד שבשטח(. 

 

 תכולת תיק התכנון המפורט  .3.1

תיאור מילולי של המערכת הנדרשת, מאפייניה ומטרתה    – תיאור הפרויקט   .3.1.1

הרשת/ות סוג/י  הבאים:  הנתונים  את  הפחות  לכל  ומספר  הכולל  סוגי   ,

נקודות הקצה, תשתית הכבילה )פירוט סוגי הכבלים(, קישוריות החוצה,  

 תיאור העבודה המתוכננת ביחס למערכת הקיימת.  

טלפוניה    – טופולוגיה   .3.1.2 נתונים,  )תקשורת  הרשתות  של  בלוקים  תרשימי 

 וידאו וכו'( קיימות וחדשות.  

אדם   .3.1.3 וכוח  תוכנת    –לו"ז  ב MS Projectבאמצעות  ימולא  תאריכים  , 

 ובמספרים. תרשים "גנט" הכולל את השלבים הבאים:  

 לו"ז התחלת עבודות פנים באתר. .3.1.3.1

 לו"ז התחלת עבודות חוץ באתר. .3.1.3.2

ומסירת   .3.1.3.3 קבלה  בדיקות  כולל  העבודות  של  סיום  לו"ז 

המערכת ולו"ז להגשת תיק תיעוד לרבות בדיקתו על ידי 

 נציג העירייה.  

שימות הבינוי  טבלה הכוללת פירוט מ  –בינוי תומך קשר   .3.1.3.4

עבודה  לכל  ותרשימים  כמויות  פירוט  תוך  מבנים,  לפי 

 נדרשת )תוכניות: חשמל, תקרות, קירות, מיזוג וכו'(.  
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המשימה   .3.1.3.5 של   –תכולת  כמות  ומרכזת  המפרטת  טבלה 

ל בחלוקה  במבנים  נתונים    - נקודות  תקשורת  טלפוניה, 

שמות   העירייה.  נציג  לדרישת  בהתאם  נוספים  ופרטים 

ים יהיה בהתאם למספור העירייה ובהעדר  ומספרי המבנ

של  במקרה  העירייה.  נציג  עם  בתיאום  כאמור  מספור 

לתקשורת   טלפוניה  בין  היחס  יצוין  אחודה,  תשתית 

    נתונים, לצורך תכנון הציוד האקטיבי.

מסדים   .3.1.3.6 ותרשימי  כבילה  לתכולות   –טבלאות  בהתאם 

 העבודה בפרויקט. 

ע"י דוגמאות את שיטת הסימון  על הספק לפרט ולהציג    –סימון ושילוט   .3.1.4

   והשילוט של כל הפריטים שסומנו ושולטו בפרויקט, על פי הסדר הבא:

 תיאור פורמט הסימון על פי הנעשה בשטח.  .3.1.4.1

תיאור פריט השילוט )לוח בקליט, פחית סימון לעמוד עץ,  .3.1.4.2

לכבלים  סימון  מדבקת  כביש,  החוצה  כבל  על  שלט 

 וכו' (.מתכתיים/ אופטיים, מדבקת סימון מגשרים 

 טבלאות אלו יהוו בסיס לבדיקות עתידיות.  – בדיקות קבלה .3.1.5

רשימת כל המעורבים בפרויקט, מצד העירייה   –  רשימת אנשי קשר למיזם .3.1.6

של  הקבלן  ומצד   מנהל הפרויקט מצדהקבלן)מנהל הפרויקט  העירייה     , 

 ונציג האתר(. 

 פרט. לכל סוגי ורכיבי העבודה, בהתאם לסעיפי המ   – כתב כמויות מעודכן .3.1.7

 בהתאם לסעיפי המפרט.   – אומדן מעודכן .3.1.8

 של כל פרטי הציוד, מגשרים, מתאמים וכו'.   –  מפרטים טכניים .3.1.9

 תיק התכנון המפורט יכלול את התוכניות הבאות: – תוכניות .3.1.10

 .SLA-גאנט לביצוע עבודה בהתאם ל .3.1.11

 תוכניות פרטים בהתאם לדרישות העירייה.  .3.1.12

 תוכניות פריסת גובים.  .3.1.13

 השחלה ותליה חוץ. תוכניות  .3.1.14

 טבלאות חיבורים וכבילה מקצה לקצה תוך ציון מקור ויעד של כל כבל/גיד.  .3.1.15

 תרשימי לוחות חיבורים.  .3.1.16

 תוכניות השחלה/תליית כבלים .3.1.17

כבלי   .3.1.18 כל  של  השחלות/תליה  תוואי  של  מקטע  כל  יסומן  בה  האתר  מפת 

 המערכות המיועדות להשחלה/תליה, לרבות מספור הכבלים. 

ההשחלה .3.1.19 וייעוד  סי  - תוכנית  וכד'(  )ש/א  הקנים  ייעוד  הצנרת,  חתך  מון 

בהשחלה למערכות.  בהתאם  הכבלים  מספור/-לשימוש  הכבלים     תליה 

 בהתאם ליעדם, לגודלם ומספר ניצול הקנה. 

לשדות   .3.1.20 החלוקה  גודלם  את  הכוללים  במבנים  השונים  הארונות  סימון 

 השונים, וציון תגים/פנל לחיבור כל הכבלים. 
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ראשית  .3.1.21 תקשורת  מפת    –  פריסת  מוקדים.  מבנים,  שטח,  מפת  הכוללת: 

תקשורת   תוואי  ביניים,  ריכוזי  הקשר,  צמתי  מיקום  את  הכוללת  האתר 

 חיצוני מתוכנן וקיים, תוכנית זו תאפשר יכולת לבדיקה ובקרה.  

 קרקעית/עילית.-תקשורת חוץ תת   קובץ תכנון פרישת .3.1.22

 כניות מובילי פנים בכל המבנים. תו .3.1.23

 דרישות העירייה.  כניות פרטים בהתאם לות .3.1.24

 כניות רצפה במוקדי תקשורת.ות .3.1.25

 כניות הבינוי עבור עבודות התקשורת באתר ובמבנים.וכל ת .3.1.26

 כנית ראשונית לבקשה להיתר בניה. ות .3.1.27

הגורמים  ות .3.1.28 לאישור  נדרשות  בינוי  לעבודות  עקרוניים  ומפרטים  כניות 

 המוסמכים לצורך ביצוע משימת תשתיות התקשורת. 

סוגם, גודלם, ייעודם וצורת התקנת הבלוקים,  שרטוטי ארונות התקשורת  .3.1.29

 הפנלים, הציוד וכד'. 

 שרטוט כבלי גישור, תיאום וחיווט.  .3.1.30

עקרונות הסימון והשילוט, בתוכניות ישורטט הסימון המדויק של הפריט   .3.1.31

 או כל רכיב.

 כל תוספת הנדרשת על ידי העירייה לצורך ביצוע הפרויקט. .3.1.32

 עקרונות להכנת שרטוטים:   .3.1.33

יכל .3.1.34 שרטוט  המשרטט  כל  שמות  אחרון,  שינוי  תאריך  גרסה,  תאריך,  ול 

 והמעדכן.  

 לכיוון "צפון" ויצוין בתחתיתו קנה המידה שלו.    לכל שרטוט יוסף חץ .3.1.35

 בנוסף יכלול כל שרטוט מקרא.  .3.1.36

 ככלל המקרא יהיה בגוף כל שרטוט. .3.1.37

על דף נפרד, אשר יוגש     במקרים חריגים יינתן אישור להכין את המקרא .3.1.38

 כלהלן: 

ו .3.1.39 או  במידה  חוץ  תשתית  שרטוטי  )כגון:  שרטוטים,  סוגי  מספר  קיימים 

 שרטוטי ציוד אקטיבי( לכל סוג יהיה דף מקרא נפרד. 

מיקום דף המקרא יהיה בתחילת כל קבוצת שרטוטים מסוג מסוים. בכל   .3.1.40

 מקרה, מיקום דף המקרא יהיה נוח לשימוש.

 השרטוטים ישורטטו באופן ממוחשב, באמצעות תוכנת "אוטוקאד".   .3.1.41

 שרטוטי תוואי פנים יכלול את הפרטים המפורטים להלן:  .3.1.42

 כל מבנה שיימדד כולו )חיצוני ופנימי( כולל כל חדריו.  .3.1.43

)קיימים   .3.1.44 מהרצפה  וגובהם  גודלם  סוגם,  התקשורת,  מובילי  תוואי 

 ומתוכננים(. 

 התקשורת )קיימים ומתוכננים(.פרוט הכבלים בתוך מובילי   .3.1.45
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מיקום נקודות הקצה, תוך ציון מספרם וייעודם. מיקום ארונות התקשורת   .3.1.46

 )הקיימים והמתוכננים( כולל סימוניהם. 

 מיקום ציוד התקשורת )הקיים והמתוכנן( תוך פרוט סוגו. .3.1.47

 השלמות בינוי אשר יבוצעו במסגרת התכנון . .3.1.48

ל .3.1.49 התוכנית/הביצוע,  להבנת  שיידרש  פרט  חוץ  כל  לתוואי  תאימות  רבות 

 )עילי/תת"ק, כמות צינורות, ארון מעבר וכד'(.  

 שרטוטי תוואי חוץ ישורטטו כלהלן:   .3.2

העסקת   .3.2.1  , הנדסה  ירום  חברת  הפרויקט  מתכנן  ע"י  יבוצעו  המדידות  כל 

 . הקבלןהמודד ע"ח 

לייזר   .3.2.2 מדידות  על  המבוססים  מדידה  כלי  באמצעות  תתבצע  המדידה 

המרכי  GPSואימות   לדרישות  למיקום  בהתאם  באתר  בים/אלמנטים 

התקן הישראלי המעודכן. באתר בו מצוינים על המפה מיקומי מוצא יש  

 לבצע את המדידה ביחס לנקודות. 

 עדכון תיק האתר  .4

בסיום כל שינוי שייעשה במערכות, באחד מאתרי העירייה, ידאג הקבלן לעדכן לאלתר את  .4.1

עו על ידו. בהפרת חובה זו יחויב הקבלן  תיק האתר בהתאם לשינויים ו/או לעדכונים שיבוצ 

 . 4בנספח בפיצוי מוסכם בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים 

 תיק האתר המעודכן יועבר לידי נציג אגף הביטחון בכל תחילת רבעון קלנדרי כאמור לעיל.  .4.2

יקבל    .4.3 יעודכן תיק האתר והקובץ העדכני ביותר  לאחר כל שינוי שיתבצע במערך הטמ"ס 

 ישלח לכל אנשי הקשר הרשומים. מספר גרסה ו

מטעם  .4.4 מוסכמים  פיצויים  הטלת  יגרור  לעיל  לאמור  בהתאם  האתר  תיק  בעדכון  עיכוב 

 העירייה.  

 תיעוד מצולם .5

 כל אתר יתועד בצילום עם סיום העבודה בו והצילומים יוכנסו לתיק האתר בכל עדכון של התיק. 

 

 קודים וסיסמאות .6

 עדכון מידי לידי נציג אגף הביטחון.  בכל שינוי ו/או עדכון סיסמאות, יועבר .6.1

השינויים ועדכוני הסיסמאות יופיעו בתיק האתר המתעדכן בכל רבעון והמוגש לידי נציג   .6.2

 העירייה. 

 

 העירונית GISעדכון מערכת ה  .7

מפרט  ה   -3מסמך א'העירוניות בהתאם לדרישות המופיעות ב  GISהקבלן יעדכן את מפות ה   .7.1

 עם סיום עבודות ההתקנה בכל אתר.   ,הטכני
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 ישיבות סטאטוס .8

במהלך תקופת ההתקשרות יתקיימו ישיבות סטאטוס בהתאם לדרישת העירייה, לבחינת   .8.1

 התקדמות הפרויקט והקבלן חייב להיות נוכח.  

הקבלן,   .8.2 מטעם  הפרויקט  מנהל  הביטחון,  אגף  נציגי  נוכחים:  יהיו  הסטאטוס  בישיבות 

מטע  הפרויקט  על  בהתאם המפקח  לעת  מעת  ידרשו  אשר  נוספים  ונציגים  העירייה  ם 

 להתקדמות העבודה. 

בדואר   .8.3 ויעבירם  הפגישות  סיכומי  את  הכתב  על  יעלה  הקבלן  מטעם  הפרויקט  מנהל 

 אלקטרוני לאישור כל המשתתפים. 

 פגישות עדכון נוספות יתקיימו בהתאם לשיקול דעת העירייה גם לאחר סיום העבודה. .8.4
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 נספח חתימות  

 שנת _____ __      לחודש     __   חוזה שנערך ונחתם בפ"ת ביום

 חוזה מספר _______________ 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

             ________________ 
 הקבלן                                                                       

 

 ל תאגיד( )יש להחתים במקרה שא י ש ו ר 

 

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ________ וכן  
"( אשר חתמו על חוזה זו  קבלןה___________________ מנהלי ____________________ )להלן: "
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 המפרט הטכני   - 3מסמך א'

 סיווג רכיבי המפרט   1פרק 

 תצורת מערכת הניהול  2פרק 

 מפרט טכני למצלמות ואביזרים 3פרק 

 מערכת וידאו אנליטיקה  4פרק 

 מפרט טכני לציוד מולטימדיה 5פרק 

 מערכת כריזה   6פרק 

 עורקים אלחוטיים  7פרק 

 LORAWAN 8פרק 

 תשתיות  9פרק 

 מסדים וארונות  10פרק 

 תשתיות כבילה  11פרק 

   תהליך ביצוע התקנת רשת חוץ 12פרק 

 אחריות  13פרק 

   להגשת תוצרי מיפוי עבור תשתיות תקשורת GISמפרט  נספח

  

 כללי 

לשדרג ולעבות באתרים   ןמעוניי  אגף הביטחון בעיריית פתח תקוה באמצעות החברה לפיתוח פתח תקוה

 הקיימות באתרי העיר. טמ"סהמערכות  תותחזוק הטמ"סנוספים את מערך 

יתממשקו  אשר , חדשות באתרים נוספים מערכות טמ"ס יידרש להתקין הקבלן הזוכהבמסגרת מכרז זה 

 . IVMS-4200  Hikvisionתוצרת  מקיימות הלמערכות 

חדשה  BVMS Enterprise שדרוג של המערכת הקיימת למערכתמערכת ניהול והקלטה, ניתן להציע  לפתרון  כ

תסופק ותותקן על חשבונו ובלבד    כמפורט לעיל, לחלופין, הקבלן יכול להציע מערכת ניהול חדשה אשר 

 .הדרישות שלהלןהאנליטיקה, על בסיס   עם Hikvision שתשלב את המצלמות הקיימות מתוצרת
 .תחזוקה למערכות הקיימותלספק שרות בנוסף ידרש הזוכה 

 הפרויקט יותקנו הפריטים הבאים: תבמסגר

 מצלמות קבועות ומתנייעות. -

 ארונות תקשורת. -

 מתגים. -

 עמודים וקונזולות.  -

 תשתיות תקשורת. -

 תשתיות חשמל וחיבור לחשמל. -

 .LPRמערכות לזיהוי מספרי רכב   -

 אופטיות.ת או ומערכות תקשורת אלחוטי -

 חודשים לפחות בכל אתר.  3  -וטיפול שוטף יבוצעו אחת לביקורת תחזוקה, ניקוי 

  (M) סיווג רכיבי המפרט .1

 :רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא 1.1

1.1.1 I (Information)  
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סעיף המובא לידיעה בלבד, ולידו יש להשיב "קראתי והבנתי ומקובל עלי. אם יש למציע הערות,  

 להעיר או להסתייג מרכיב זה בהצעה. יש לציינן בשלב שאלות ההבהרה. לא ניתן 

1.1.2 G (General) 

 .סעיף הדורש תשובה כללית

1.1.3 M (Mandatory) 

תשובת המציע תהיה מסוג "קראתי והבנתי ומקובל עלי"   . (GO NO/GO)סעיף סף מנדטורי 

בהתאם להנחיות בגוף הסעיף עצמו. תשובה  " S" או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג

יכולה להיות מתן הצהרה בנוסח שנקבע ברכיב הסף, או צירוף אישור או  מהסוג האחרון 

תשובה שאינה עונה לדרישה, או תשובה לא  מסמך שנקבעו ברכיב הסף. חוסר תשובה,

עלולים להביא לפסילת ההצעה, עפ"י שיקול דעתה  , ברורה ולא חד משמעית בסעיף זה

 המוחלט של ועדת המכרזים. 

1.1.4 L (Mandatory & Specific - at Least) 

" אולם המציע מוזמן להציע ולפרט יכולות מעבר למינימום הנדרש. Mכמו סעיף בסיווג "

"בהתאם להנחיות בגוף  Sתשובת המציע תהיה תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג "

הסעיף עצמו. חוסר תשובה, תשובה מסוג "קראתי והבנתי", תשובה שאינה עונה לדרישה או  

ולא חד משמעית, עלולים להביא לפסילת ההצעה, עפ"י שיקול דעתה תשובה לא ברורה  

 המוחלט של ועדת המכרזים. סעיף מסוג זה משתתף בשקלול איכות ההצעות. 

1.1.5 S (Specific) 

רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בהתאם לפירוט ולפורמט שנדרש במכרז בסעיף  

 האמור. סעיף מסוג זה משתתף בשקלול איכות ההצעות. 

1.1.6 N (Non relevant) 

סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במכרז ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין  

 למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת.

במכרז מוגדר כתנאי סף. אין להתנות על רכיבי הסף, להסתייג מרכיבי סף ו/או   L-ו M כל סעיף בסיווג 1.1.7

 ת, אשר לא נדרשו ברכיבי הסף להוסיף הערות, תוספות או השלמו

 .נכללים בשקלול ובניקוד מרכיב האיכות של ההצעה" S" ובסיווג" L" סעיפים בסיווג 1.1.8

(משמעותם שהדרישה הנושאת סיווג זה   4-1בחלק הטכני של המכרז (פרקים   L/M מובהר, כי סיווגים 1.1.9

אף אם הדרישה   (shelf-the-off Commercial) קיימת ומסופקת על ידי הפתרון המוצע במכרז מן המדף

במכרז מנוסחת בלשון עתיד, נכון לתאריך ההגשה, ללא צורך בפיתוחים, למעט אינטגרציה והתאמות  

שהזוכה רשאי לספק/להשלים את   ,לצרכי המוסד, אלא אם כן, נכתב במפורש בסעיפי המכרז המתאימים

ו/או היצרן ועל חשבונו של  הפונקציונאליות הנדרשת, באמצעות פיתוח מתאים, שיבוצע על ידי הזוכה 

 .הזוכה

סיווג המופיע בראש פרק או סעיף בן תקף לכל הסעיפים והרכיבים שמתחתיו, אלא אם צוין אחרת    1.1.10

 בכותרת תת הסעיף הנדון או בסעיף עצמו. 

 .בנוסף לסיווג, יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף עצמו ולדרישות המנוסחות שם  1.1.11
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 תצורת מערכת הניהול .2

 קיים מצב  2.1

 מערכות טמ"ס שחלקן מקושרות למוקד העירוני ולמשל"ט העירייה.  1600-ברחבי העיר מותקנות כ 2.1.1

  IVMS-4200במוקד המבצעי של אגף הביטחון של עיריית פתח תקוה מותקנת מערכת הקלטה מסוג  2.1.2

ושני שרתי   iSCSIעמדות מפעיל, אחסון פנימי בתצורת  10 -מצלמות ו  600המערכת כוללת רישיונות עד 

 . אחסון נוספים

 המותקנות באתרים שונים ברחבי העיר.   NVRבנוסף, מנהלת המערכת יחידות  2.1.3

על מנת לאחד את המערכות השונות לניהול אחיד )תוך שמירה על ההשקעה שבוצעה( ולאפשר גידול של   2.1.4

ערוצים, נדרשת התקנת מערכת אחת אשר תנהל שתי מערכות משנה: המערכת הקיימת והמערכת   5000עד 

החדשה שתכיל את כל המצלמות החדשות שיותקנו. המערכת הקיימת תשמש כסטורג'. המערכת החדשה  

  תנהל גם את הישנה.

 Hikעל פי בחירת המזמין תהיה מימוש מערכת מסוג ודגם אותה תציע החברה או מימוש מערכת  2.1.5

Central  מתוצרתHikVision . 

 :(M)הפתרון הנדרש  2.2

עם מצלמות ומערכות חדשות שיותקנו עתה  מערכת ניהול חדשה שתשלב את המצלמות הקיימות נדרשת  2.2.1

העירייה לשימוש במותג מצלמות כזה או אחר ולא תחייב את העירייה  ובעתיד בצורה שלא תגביל את 

 לעבוד מול מתקין אחד בלבד.

 על המערכת החדשה לפעול בצורה כזו שתקיים את התנאים הבאים:  2.2.2

 לא תפגע בפעילות המערכת הקיימת ותאפשר פעילות מלאה במקביל. 2.2.2.1

ו שתאפשר צפיה תתממשק בצורה מלאה לכלל המערכות הקיימות כיום בעיר בצורה כז 2.2.2.2

וחיפוש בהקלטות הקיימות כיום, קבלת התרעות ממערכות האנליטיקה הקיימות וקבלת  

 התרעות על ניתוק או תקלות הקיימות במערכות הישנות ישירות בממשק המערכת החדשה.

  .למערכת לטובת ממשק למערכות צד ג'  API/SDKיסופק   2.2.3

  BVMS Enterpriseכפתרון מערכת ניהול והקלטה, ניתן להציע שדרוג של המערכת הקיימת למערכת  2.2.4

לחלופין, הקבלן יכול להציע מערכת ניהול חדשה אשר תסופק ותותקן על חשבונו ובלבד שתשלב  , חדשה

 עם האנליטיקה, על בסיס הדרישות שלהלן.  HikVisionאת המצלמות הקיימות מתוצרת 

 המערכת ארכיטקטורת   2.3

המערכת תאפשר יצירת מערכת וידאו אחודה הכוללת חיבור אתרים מרוחקים בהם יהיו שרתי הקלטה   2.3.1

 מקומיים והעברת וידאו אחורה על פי דרישה. 

 המערכת תאפשר במקביל שרתי הקלטה מרכזיים אשר יקבלו וידאו להקלטה מרכזית. 2.3.2

 . SDבמצלמות עצמן תוך שימוש ב  ON EDGEהמערכת תאפשר הקלטה  2.3.3

וקבלת וידאו ממכשירים ניידים   MOBILEהמערכת תאפשר העברת וידאו למשתמשים מרוחקים כולל  2.3.4

 להקלטה במוקד. 

בשרת הניהול המרכזי, אך על המערכת לאפשר גם חיבור משתמשים קבוע   הרשאות למערכת ינתנו 2.3.5

באתרים מרוחקים אשר אינם מחוברים דרך קבע לרשת האתר הראשי, כך שניהול ההרשאות יבוצע גם  

 ברמה מקומית. 

 קו עקרונית למערכת:-דיאגרמת חד  2.3.6
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 ( Mמפרט טכני למערכת ניהול הוידאו החדשה) 2.4

 ( Mהינן מנדטוריות )כל הדרישות בסעיף זה   2.4.1

  Windows( מבוססת תוכנה להתקנה על שרת סטנדרטי בעל מערכת הפעלה VMSמערכת ניהול וידאו ) 2.4.2

 או שוו"ע. מיילסטון  דוגמת 

 מצלמות בתוספת רישיונות ערוץ ושרתי אחסון בלבד. 10000התוכנה תהיה מודולרית וניתנת לגידול עד  2.4.3

וידאו, הקלטה, חיוויי סטטוס של כל מצלמה ושרת  התוכנה תאפשר ניהול של כלל רכיבי מערכת ה  2.4.4

 אחסון, ניהול התרעות ואירועים, הקפצת מסכי הפעלה שונים בהתאם לאירוע והוראות למפעיל המערכת. 

עמדות משתמש בו    100-תוכנת הניהול תאפשר הקלטה, צפייה בשידור חי וצפייה בהקלטות בו זמנית עד 2.4.5

 זמנית לפחות . 

או  HTML5מבוסס  web client -(, מPCמקומיים ) clientשה ממחשבי תוכנת הניהול תאפשר גי 2.4.6

אשר יתאים את   transcodingממכשירים ניידים באמצעות אפליקציה ייעודית . התוכנה תכלול שירות 

 . client( לרוחב הפס הזמין לכל Playbackאו  Liveאיכות התמונה המשודרת )

המערכת תתמוך במפות אתר עם יכולת זום על גבי המפה. על גבי המפות ניתן יהיה להציג אייקונים   2.4.7

אקטיביים של מצלמות, ממסרים ושרתים )כולל שינוי צבע האייקון על פי סטטוס הרכיב(, להפעיל  

תוצג  לפריסטים ולקבל התרעות. בהעברת הסמן על גבי אייקון מצלמה,  PTZסקריפטים, להפנות מצלמות 

 ( בשידור חי מהמצלמה.  thumbnailתמונה ממוזערת )

פלטפורמה פתוחה אמיתית המאפשרת שילוב ממיטב הפתרונות המשלימים כגון  התוכנה תהיה  2.4.8

   אנליטיקה, שו"ב, בקרת כניסה ועוד.

מערכות שליטה ובקרה המתממשקות אליה, המציע יגיש בהצעתו רשימת   5התוכנה תכלול לפחות  2.4.9

 בקרה ידועות הנמכרות בישראל ומתממשקות למערכת המוצעת. תוכנות שליטה ו

  והרחבות למערכת  לקבל שרותאו מתקין כך שהמזמין יוכל   ללא בלעדיות של אף קבלןהתוכנה תימכר  2.4.10

מתקינים המוסמכים    3המציע יגיש בהצעתו רשימה של  ממספר גדול של ספקים מורשים או מוסמכים.

 על ידי היצרן לתת שרות למערכת.

 מיצרן המערכת.  24/7ת ותמיכה והסכם שרות לשדרוגי גרסא  וכנה תאפשר לרכושהת 2.4.11
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לשלב   נוסף כך שיתאפשר למזמיןללא תשלום  Device Packעדכון דגמי מצלמות התוכנה תאפשר   2.4.12

 מצלמות חדשות יחד עם הישנות בחלוף השנים ללא צורך בשדרוג גרסה וללא תשלום נוסף. 

 התוכנה תאפשר/תכלול:   2.4.13

   HDהקלטת אודיו ב  2.4.13.1

 הקלטת ערוץ שמע יוצא מהתחנה למצלמה  2.4.13.2

 H.264 MJPEG MXPEG MPG4בנוסף ל  H.265תמיכה גם בקידוד   2.4.13.3

ע"ג  Overlayלאנליטיקה ומידע מערכות חיצוניות )יצירת  Meta Data Input portתמיכה  2.4.13.4

 הוידיאו( 

 לניהול מרכזי להפעלה מכל מחשב. ניהול מרכזי בריבוי שרתים וקליינט  2.4.13.5

 .Smart TVוהצגת וידיאו  בהתקנים תומכים כגון  לחיבור DLNA outבעלת  2.4.13.6

 לסימון של אירועים עם הערות מפעיל. Bookmarkתמיכה   2.4.13.7

 במצלמה לגיבוי הקלטה בשרת.   SDהקלטות על כרטיס  Edge Storageתמיכה  2.4.13.8

לכתיבת כללים כגון הפעלת הקלטה בזמנים או אירועים   Rule Engineבעלת תמיכה  2.4.13.9

 מסויימים ועוד 

המספק אינטגרצייה עם יצרני אפליקציות צד שלישי כגון    SDKבעלת  2.4.13.10

 ועוד   , שליטה בקרהאנליטיקה זיהוי פנים תחקור חכם

גמיש המאפשר התקנת שרתי הקלטה שרתי ניהול   ן בעלת רישיו 2.4.13.11

 ספת מצלמות ללא הגבלה. וקליינטים מכל הסוגים וללא הגבלה והו

 כולל כריזה אוטומטית למצבי חרום או רגיעה.  IPחיבור רמקולי  2.4.13.12

ואפשרות   httpsחיבור מצלמות וקליינטים בפרוטוקול מאובטח  2.4.13.13

 להצפנת ההקלטות. 

 .Onvifוידאו מהתוכנה למערכות משנה בפרוטוקול לייצא   2.4.13.14

  וגם יכולות להצפנת המידע בתקן FIPSתמיכה בתקן בטיחות מתקדם  2.4.13.15

SSL  .מקצה לקצה 

 תוכנות הקליינט למערכת יאפשרו: 2.4.14

 לעדכן גרסאות בחינם כאשר יוצאת גרסה חדשה.  2.4.14.1

להפעלה על מספר מסכים ללא הגבלה לאותו מחשב ולשלב הרכבי פונקציונליות שונים כגון   2.4.14.2

 מפות התראות שיחזורים וצפייה בחי. 

 מצלמות למסך  100לייצר הרכבי מצלמות למסך עד  2.4.14.3

או    4Kליכולות הצגת כמות גדולה של מצלמות   NVIDIAשל אינטל וגם  GPUתמיכה ב  2.4.14.4

UHD 

לאפליקציות   HTML, דפי  TOURות( מסך התראות, מסך מפות רב שכבתיות )תצוגת קומ 2.4.14.5

 . להחלפת מצלמות מתוזמן TOURחיצוניות או מידע, 

ניהול התראות כולל הקפצת מצלמה למסך באירוע, שילוב תצוגת מפה עם צפייה מקדימה   2.4.14.6

 לאירוע במצלמה 

שנשמרו על ידי מערכות אנאליטיקה, כגון חיפוש   METADATAחיפוש חכם על פי מאפייני  2.4.14.7

 לפי צבע, סוג רכב, מספר רכב, מגדר וכד'. 

אפשר אשר י  MACכולל תמיכה רחבה במערכות הפעלה כולל   Web Clientקליינט לדפדפן  2.4.14.8

 .שמע דו כיווניו  PTZשליטה ב 

 . ללא הגבלה Mobile Clientקליינט לטלפון  2.4.14.9



- 6  - 

  Video Pushאפשרות לשדר את מצלמת הטלפון למערכת המרכזית   2.4.14.10

 לצפייה והקלטה בחדר הבקרה.

2.4.14.11 Smart Map  מפתGIS  לצפייה באתרים/מצלמות במפה עולמית –  

Google Maps or Open street map 

2.4.14.12 Adaptive Streaming שינוי אוטומטי ברזולוציית הצגת מצלמה   מאפשר

 . למות למסך מלא עם מצלמה אחתבמעבר בין מסך מפוצל עם ריבוי מצ

2.4.14.13 System Monitor לניתור סטאטוס מערכת עם יכולת כיוונון   מתקדם

 התראה רצוי וקבלת התראות אוטומטיות על בעיות במערכת. ףלס

 שרתי הקלטה למערכת יאפשרו 2.4.15

 לא תהיה הגבלה על כמות המצלמות להקלטה בשרת.  2.4.15.1

 .VMWAREניתן יהיה להתקין את תוכנת השרת על מערכת וירטואלית כגון  2.4.15.2

 צפנה וחתימה דיגיטלית לוידאו המוקלט.האפשרות לתהיה  2.4.15.3

2.4.15.4 Fail Over  אפשרות להתקנת שרת נוסף לגיבוי חם או גיבויN+1  שרת יחיד מגבה מספר(

 שרתי הקלטה( 

ההקלטה מאפשר הגדלה  בשרת לשיפור ביצועי שרתי  NVIDIA GPUיכולת שימוש בכרטיסי  2.4.15.5

של מספר המצלמות בשרת פי שתיים ואפילו יותר. תורם לחיסכון במספר השרתים הנדרש 

 ובכך מפחית את העלות הכוללת של המערכת. 

 בהעברה מאכסון אחד לשני.  FPSהפחתת ה לביצוע ארכיון לטווח ארוך ע"י  אפשרות  2.4.15.6

 ( Mמפרט טכני לחומרת שרתי הקלטה ) 2.5

 בגרסתה העדכנית ביותר.  WINDOWS SERERשרתי ההקלטה יהיו מבוססים על מערכת הפעלה  2.5.1

ולא תחייב את המזמין לרכוש   DELL/HP/IBMחומרת השרתים תהיה תהיה גנרית ממותג ידוע כגון   2.5.2

 חומרה מספק יחיד או מיצרן המערכת. 

מסמך רשמי של יצרן המערכת  אפיון למעבד, זיכרון וגודל הארכיון לשרת הקלטה תוגש למזמין על גבי  2.5.3

 המאשר את התצורה. כאשר חישוב התצורה יבוצע בהתבסס על הנתונים הבאים: 

 .יום 30זמן ההקלטה הנדרש הינו  2.5.3.1

 כמות המצלמות )כפי שנדרש בכתב הכמויות(  2.5.3.2

 FPS 30ההקלטה תתבצע ברזולוציה המירבית @  2.5.3.3

לחישוב נפח ההקלטה על פי הרכב המצלמות  Bitrateרזולוציית המצלמות תקבע את ה  2.5.3.4

 באותו שרת. 

2.5.3.5 Bitrate  2למצלמותMP  4000יהיה לפחותKbps  בH.265  

2.5.3.6 Bitrate  4למצלמותMP  7000יהיה לפחותKbps  בH.265  

2.5.3.7 Bitrate  8למצלמותMP  10000יהיה לפחותKbps  בH.265  

 בעת שימוש מלא בשרת.  50%זיכרון מטמון ופעולת מעבד לא יעלו על  2.5.4

 לפחות.  RAID-5הקלטות יגובו בשרת ע"י שימוש ב  2.5.5

 .RAID-1מערכת הפעלה תגובה ע"י שימוש ב  2.5.6

 500GBולפחות  SSDדיסקים למערכת הפעלה יהיו מסוג  2.5.7

 10GBכל שרת יכלול חיבור כפול לרשת התקשורת ברוחב  2.5.8

 המיועד לעבודה מאומצת.  Enterpriseכל הדיסקים בשרת יהיו מסוג  2.5.9

 hot swapהשרת יאפשר החלפת דיסק תקול בתצורת  2.5.10

 השרת יכלול שני ספקי כח מגובים.  2.5.11

 שנות שרות ואחריות מלאה באתר הלקוח על ידי היצרן.   3השרת יכלול  2.5.12
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 ( Mמפרט טכני לחומרת תוכנת עבודה ) 2.6

 בגרסתה העדכנית ביותר.  WINDOWSחומרת תחנת העבודה תתבסס על מערכת הפעלה  2.6.1

ולא תחייב את המזמין לרכוש   DELL/HP/IBMחומרת התחנה תהיה תהיה גנרית ממותג ידוע כגון  2.6.2

 חומרה מספק יחיד או מיצרן המערכת. 

 מסכי צפיה בו זמנית.  3התחנה תאפשר חיבור  2.6.3

 לפחות. 4Kזולוציית " בר24מסכים  3כלול במחיר התחנה  2.6.4

 בו זמנית.  UHD 4Kערוצי וידאו ב   16התחנה תאפשר הצגה של   2.6.5

 לפחות    Intel Core i9-10900Kמעבד  2.6.6

 לפחות.  Nvidia 8GBהתחנה תכלול כרטיס מסך   2.6.7

2.6.8 32GB   זיכרוןRAM  .לפחות 

 בעת שימוש מלא בתחנה.  50%זיכרון מטמון ופעולת מעבד לא יעלו על  2.6.9

 500GBולפחות  SSDדיסקים למערכת הפעלה יהיו מסוג  2.6.10

 1GBכל תחנה תכלול חיבור כפול לרשת התקשורת ברוחב  2.6.11

 שנות שרות ואחריות מלאה באתר הלקוח על ידי היצרן.   3התחנה תכלול  2.6.12

 מפרט טכני למצלמות ואביזרים: .3

 (:Mכללי ) 3.1

מותקנת, וכן בכניסה לאזור הכיסוי של  הצבת שלטים בסמוך למקום בו המצלמה  -באחריות הקבלן 3.1.1

 המצלמה, כנדרש בחוק. השילוט יסופק ע"י עיריית פתח תקוה. 

 ( M) אבטחת מידע וסייבר 3.2

על המצלמות המוצעות לעמוד בכל הדרישות המופיעות במסמך "צמצום סיכוני סייבר ממצלמות   3.2.1

אבטחה" שפורסם ע"י משרד ראש הממשלה ומצורף כנספח למפרט זה. המציע יפרט בהצעתו כיצד בדיוק  

 הינו עומד בדרישות אלו ויצרף מסמך רשמי מיצרן המצלמות להוכחת עמידה בדרישות.  

משמעותיים של אבטחת מידע הקשורים במצלמות בישראל ובעולם, יוצעו אך ורק  בעקבות אירועים  3.2.2

מצלמות העונות על הדרישות הבאות. על המציע לספק במסגרת הצעתו אישור בכתב חתום על ידי יצרן  

 המצלמות לעמידה בדרישות אלו: 

תווים לפחות,   8המצלמה תחייב במהלך ההתקנה הראשונית הגדרת סיסמה מורכבת, בת  3.2.2.1

 הכוללת אותיות גדולות וקטנות, ספרה אחת לפחות ותו מיוחד אחד לפחות 

 רמות הרשאה שונות לפחות   3-המצלמה תאפשר גישה ב 3.2.2.2

 המצלמה תאפשר טעינה של גרסת קושחה רק בקובץ חתום על ידי היצרן   3.2.2.3

לא תתאפשר התקנה או הרצה של תוכנת צד ג' שלא נבדקה ואושרה על ידי היצרן על גבי   3.2.2.4

 המצלמה 

  RADIUSבעזרת שרת   802.1xלמה תתמוך בזיהוי לפי תקן המצ 3.2.2.5

 .Pingוכן חסימה של  TELNET -המצלמה תאפשר חסימה של גישה בלתי מאובטחת ב  3.2.2.6

המצלמה תאפשר נעילה של ההגדרות, כך שמנהל המערכת יקבל התרעה בכל מקרה שמבוצע   3.2.2.7

 שינוי של הגדרות. 

 TLS 1.2, SSL, DES, 3DESהמצלמה תתמוך בהצפנת וידאו לפי תקני  3.2.2.8

 יתרון  -המצלמה תכיל רכיב חומרה ייעודי לביצוע פעולות זיהוי והצפנה   3.2.2.9

 מפרט בסיסי לכלל המצלמות    3.3

כל הדגמים המוצעים למצלמות יום/לילה מכל הסוגים יכללו את המאפיינים הבאים אלמלא נכתב   3.3.1

 אחרת בסעיף המיוחד: 
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 . POE 02.3afהכוללות תמיכה בהזנת מתח   IPמצלמות רשת  3.3.2

 Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)רגישות החיישן במצב יום/צבע לפחות:  3.3.3

3.3.4 Wide Dynamic Range  120  –לא פחות מ   –ברמת החיישן db  

 . IR cut filterמצב יום/לילה עם מנגנון מכני/אופטי  3.3.5

 IK10מיגון אנטי וונדאלי  3.3.6

 . IP66מת אטימות מיועדות להתקנה חיצונית בר 3.3.7

 C to +60 °C° 20- טמפרטורת עבודה לפחות  3.3.8

 ברזולוציה מלאה הנדרשת. FPS 25היכן שנדרש( ב   8MPלפחות )או  CMOS 4MPחיישן  3.3.9

של   WEBחשמלית הניתן לשינוי דרך ממשק ה  VARY FOCALמצלמות כיפה או צינור יכללו עדשה  3.3.10

 מ"מ.  3-12המצלמה בטווח אורכי מוקד של לפחות 

 מטרים )או יותר היכן שנדרש( לפחות.  30ל  IRתאורת  3.3.11

 H.264 + H.265דחיסת וידאו  3.3.12

 בגרסתו העדכנית ביותר.  ONVIFתמיכה בתקן  3.3.13

 תמיכה מלאה של הפרוטוקולים הבאים:  3.3.14

3.3.15 IPv4, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, 

NTP 

 מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה והגדרותיה. WEBממשק  3.3.16

 כניסת מגע יבש + יציאת ממסר 3.3.17

 . G.711כניסת ויציאת אודיו בפורמט  3.3.18

 אנליטיקה   3.4

 כל המצלמות יכילו אנליטיקה מובנית הכוללות את הפרמטרים הבאים: 3.4.1

 צמה ללא כל צורך בחומרה או תוכנה נוספת.  המצלמה תבצע אנליטיקה מתקדמת בע 3.4.2

 פריסטים מוגדרים מראש   10  -יבצעו אנליטיקה לפחות ב PTZמצלמות  3.4.3

רכב, גילוי של כל  ו אדםכך שיסווג לפחות יכולות האנליטיקה יכללו לפחות קלסיפיקציה של אוביקט  3.4.4

  תוך הגדרת זמניםר, הכל חציית קו, שהיה באזור מעבר לזמן מוגדאובייקט, כניסה לשדה, יציאה משדה, 

 להכלת החוקים.  ופילטרים שונים

עבור כל כלל של אנליטיקה ניתן יהיה להגדיר פילטר של גודל אובייקט, יחס גובה/רוחב, מהירות, כיוון   3.4.5

 תנועה, צבע, משך השהות וסיווג האובייקט )לפחות לרמה של אדם, רכב(

 כללי   -מצלמות תרמיות  3.5

 למצלמות תרמיות מכל הסוגים יכללו את המאפיינים הבאים: כל הדגמים המוצעים  3.5.1

 מיקרון לפחות  17ב    VGA 640X480רזולוציה  3.5.2

3.5.3 NTED 50mK  לפחות 

 . IP66מיועדות להתקנה חיצונית ברמת אטימות  3.5.4

 כוללות חיישן יום/לילה נוסף על החיישן התרמי  3.5.5

 4MPמפרט טכני מיוחד למצלמת כיפה ברזולוציית  3.6

 3.5 – 3.1בסעיפים הכלליים כל הנדרש  3.6.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  4רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.6.2

 ואנליטיקה מתקדמת  Starlightביכולות  4MPמפרט טכני מיוחד למצלמת כיפה ברזולוציית  3.7

 כל הנדרש בסעיף הקודם ובנוסף   3.7.1

 Color: 0.0015 Lux @ (F1.2, AGC ON)רגישות החיישן במצב יום לפחות  3.7.2
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, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.7.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 ואנליטיקה מתקדמת 8MPמפרט טכני מיוחד למצלמת כיפה ברזולוציית  3.8

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.8.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  8רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.8.2

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.8.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 4MPמפרט טכני מיוחד למצלמת צינור ברזולוציית  3.9

 3.5 – 3.1בסעיפים הכלליים כל הנדרש  3.9.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  4רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.9.2

ואנליטיקה   Starlightביכולות  4MPמפרט טכני מיוחד למצלמת צינור ברזולוציית  3.10

 מתקדמת 

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.10.1

 Color: 0.0015 Lux @ (F1.2, AGC ON)רגישות החיישן במצב יום לפחות  3.10.2

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.10.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 ואנליטיקה מתקדמת 8MPמפרט טכני מיוחד למצלמת צינור ברזולוציית  3.11

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.11.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  8רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.11.2

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.11.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 4MPמפרט טכני מיוחד למצלמת גוף ברזולוציית  3.12

 3.5 – 3.1ליים כל הנדרש בסעיפים הכל  3.12.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  4רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.12.2

 ואנליטיקה מתקדמת  4MP   Starlightמפרט טכני מיוחד למצלמת גוף ברזולוציית  3.13

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.13.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  4רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.13.2

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.13.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 מתקדמת  ואנליטיקה  8MPפרט טכני מיוחד למצלמת גוף ברזולוציית מ 3.14

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.14.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  8רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.14.2

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.14.3

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 12MPלמת גוף ברזולוציית מפרט טכני מיוחד למצ 3.15

 3.5 – 3.1כל הנדרש בסעיפים הכלליים  3.15.1

 פריים בשניה.  25מיליון פיקסלים ב  8רזולוציית המצלמה תהיה לפחות   3.15.2

 זיווד למצלמות גוף 3.16

 IK10יעמוד בדרישות תקן  3.16.1
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 יכיל מחמם, מאוורר, מפשיר חלון. 3.16.2

 ומצלמה.  IRויכלול חיבור מובנה לפנס  POEיהיה מוזן  3.16.3

 (. non condensing) 95%ובלחות של עד  -C°10+ )בצל( עד  C°60יפעל בטמפרטורות סביבה של  3.16.4

  IP - 66יעמוד ברמת אטימות  3.16.5

 . UVעמיד בפני קרינת   3.16.6

 גוף המיגון יהיה עשוי פוליקרבונט.  3.16.7

 גודל הזיווד יותאם לגודל המצלמה, כולל העדשה.  3.16.8

 הקדמי יהיה מחומר אשר יבטיח הגנה כנגד שריטות, בלי ירידה באיכויות האופטיות שלו. החלון  3.16.9

 הזיווד יסופק עם זרוע/תושבת וכל הנדרש לפעולה שלמה ומלאה.  3.16.10

 עדשות 3.17

 כל העדשות יהיו זכוכית מלוטשת במארז מתכתי.  3.17.1

 . IR-Correctedכל העדשות יותאמו לעבודה עם פנסי אינפרא אדום  3.17.2

 עדשות יוגדרו על ידי היצרן בבירור כמותאמות לרזולוציית המצלמה המסופקת.   3.17.3

 (.  dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי ) 3.17.4

 IRזרקור  3.18

 המוצעים יהיו מתוצרת חברה אמריקאית, אירופאית או יפנית בלבד.   IR LED –כל זרקורי ה  3.18.1

 . CEאו  ULיעמוד בתקן  IR LED -זרקור ה  3.18.2

 לפחות.  IP66בתקן  Outdoorותאם לתנאי  הזרקור יהיה מ 3.18.3

)בהתאם לתנאי השטח בכל אתר ובכפוף להנחיות העירייה   940nmאו  850nmהזרקור יהיה בעל אורך גל  3.18.4

 ו/או נציגיה(. 

מטר )בהתאם לתנאי השטח בכל אתר ובכפוף   150 – ל  60טווח הארה אפקטיבי של הזרקור ינוע בין   3.18.5

 להנחיות העירייה ו/או נציגיה(. 

)בהתאם לתנאי השטח בכל אתר ובכפוף להנחיות העירייה   °120 -ל  °30מפתח אלומת הזרקור ינוע בין  3.18.6

 ו/או נציגיה(. 

 תאורת הזרקור תהיה מאוזנת בקצה הטווח.  3.18.7

 מובנה אשר יפעיל את הזרקור בהתאם לתנאי התאורה. Photo Cellהזרקור יכלול מנגנון  3.18.8

 הקבלן יציע זרקור דומה עם תאורה נראית )"אור לבן"(.  3.18.9

מחיר הזרקור יכלול את כל הספקים, מתאמים, זרועות, מחברים וכל הדרוש לשם התקנת הזרקור   3.18.10

 וכד'(.  בכל תצורה נדרשת )לגוף המצלמה, על גבי עמוד, חומה

 4MPבתצורת כיפה ברזולוציית   PTZמפרט טכני מיוחד למצלמה ממונעת  3.19

 ( ותכלול מארז תואם. Outdoorהמצלמה תהיה מצלמת רשת, ממונעת, צבעונית, לשימוש פנים ו/או חוץ ) 3.19.1

 (, כלומר במהלך תנועה שלה עצמה. tourהמצלמה תבצע אנליטיקה מתקדמת לתנאי חוץ בזמן סריקה ) 3.19.2

( אחר אובייקט שהפעיל אירוע אנליטיקה, או אחר  auto trackingתחקות חכמה )המצלמה תבצע ה 3.19.3

 אובייקט שמפעיל המערכת סימן על גבי מסך ההפעלה, או אחר האובייקט הגדול ביותר, הכל לפי הגדרה. 

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית.  CMOS 4MPחיישן מבוסס  3.19.4

 .X12לפחות עם מנגנון פוקוס אוטומטי וזום דיגיטאלי  X35עדשת זום אופטי   3.19.5

 +.HPoEאו   24VACהמצלמה תתמוך בהזנת מתח  3.19.6

 . 50dBיחס אות לרעש מעל  3.19.7

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת.  3.19.8

 . Presets 250המצלמה תכיל עד   3.19.9
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 אזורים שונים בתמונה. 10המצלמה תאפשר מיסוך של עד  3.19.10

 . Home Positioningהמצלמה תתמוך במצב  3.19.11

 .G.711המצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו בפורמט  3.19.12

להקלטה   256GBמובנה בקיבולת של עד   SDהמצלמה תתמוך באפשרות הרחבה להוספת כרטיס  3.19.13

 רציפה מקומית ואפשרות לגישה מרחוק מוגנת סיסמא לשליפת המידע במידת הצורך.

 המצלמה תכיל כניסת מגע יבש. 3.19.14

 המצלמה תכיל יציאת ממסר. 3.19.15

 . Image Flip - תמיכה ב  3.19.16

. כמו כן יכיל מארז המצלמה  IK10 -ו IP66  NEMA-4יעמוד בתקן   Outdoor -מארז המצלמה ב  3.19.17

 מנגנון חימום, קירור משולב. 

 מעלות ללא מגבלה.  360המצלמה תהיה בעלת יכולת תזוזה אופקית  3.19.18

 מעלות.  180מעלות עד  15- המצלמה תהיה בעלת תזוזה אנכית  3.19.19

מעלות לשנייה בציר האנכי ובציר האופקי    360המצלמה תאפשר מהירות תזוזה של לפחות עד 3.19.20

 מעלות לשנייה.  90בקריאה לנקודות ציון שמורות מראש ומהירות ידנית של עד 

 רגישות מצלמה:  3.19.21

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.05במצב יום/צבע   3.19.21.1

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.005לילה   3.19.21.2

 . 1/30  -במדידה תהיה לא פחות מ מהירות התריס  3.19.21.3

  8MPחיצונית בתצורת כיפה ברזולוציית  PTZמפרט טכני מיוחד למצלמה ממונעת  3.20

 : ואנליטיקה מתקדמת

 מיליון פיקסלים  8זהה לסעיף הקודם למעט רזולוציית החיישן שתהיה לפחות  3.20.1

אנשים  , חפץ שנלקח, ספירה של המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.20.2

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

  4MP Starlightחיצונית בתצורת כיפה ברזולוציית  PTZמפרט טכני מיוחד למצלמה ממונעת  3.21

 : ואנאליטיקה מתקדמת

 מיליון פיקסלים  4זהה לסעיף הקודם למעט רזולוציית החיישן שתהיה לפחות  3.21.1

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.005רגישות החיישן במצב יום/צבע  3.21.2

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.0005רגישות החיישן במצב לילה   3.21.3

 . 1/30  -מהירות התריס במדידה תהיה לא פחות מ  3.21.4

, חפץ שנלקח, ספירה של אנשים  המצלמה תכלול אנאליטיקה מתקדמת הכוללת זיהוי התקהלות 3.21.5

 להכלת החוקים. ופילטרים שונים  ורכבים, תוך הגדרת זמנים

 : 4MPחיצונית בתצורת יחצ"ג ברזולוציית  PTZמפרט טכני מיוחד למצלמה ממונעת  3.22

 זהה לסעיף הקודם למעט תצורת המערכת כיחצ"ג. 3.22.1

 מעלות ללא מגבלה.  360המצלמה תהיה בעלת יכולת תזוזה אופקית  3.22.2

 לות. מע 90מעלות עד  40- המצלמה תהיה בעלת תזוזה אנכית של לפחות  3.22.3

 מטרים לפחות.  150לטווח של  IRהמצלמה תכלול פנסי  3.22.4

 מפרט טכני למצלמה טרמית קבועה להתקנה חיצונית: 3.23

 (. Outdoorהמצלמה תהיה מצלמת רשת טרמית, לשימוש חוץ ) 3.23.1

 ומיועד לעמידה בכל תנאי מזג אוויר.  IP67מיגון המצלמה יהיה בתקן  3.23.2
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המצלמה תהיה בעלת עדשה קבועה  כאשר סוג העדשה ייקבע בהתאם למתאר השטח. על העדשות   3.23.3

 מעלות בהתאמה.  18 -ו   32,  45, 69,  90  באורך מוקד של להיות 

 פיקסלים ולא מקורר.   640X480בעל הפרדה של  17um, Vanadium oxideחיישן טרמי יהיה  3.23.4

 .um 7.5-14תדר/תחום היענות ינוע בין  3.23.5

 . ONVIF Profile Sתתמוך בתקן  המצלמה 3.23.6

 המצלמה תכיל מנגנון תוכנתי מובנה ניתן להגדרה לשיפור איכות התמונה.  3.23.7

 .  X4ממשק המצלמה יאפשר במידת הצורך זום דיגיאטאלי של עד  3.23.8

והן במקביל אפשרות לחיבור   H264המצלמה תאפשר שידור אות הווידאו הן בצורה דיגיאטלית בפורמט   3.23.9

 למערכות קצה נוספות במידת הצורך.  Video Compositeאנאלוגי בממשק  

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה   WEBהמצלמה תכלול ממשק  3.23.10

 והגדרותיה. 

   24VDC/AC+ּ, אם זאת המצלמה תתמוך גם בכניסת מתח  25W POEהספק המצלמה לא יעלה על   3.23.11

. 

 מפרט טכני מערכת תצפית תרמית משולבת לטווח קרוב:  3.24

 המצלמה תכלול שני חיישני וידאו, חיישן תרמי וחיישן יום לילה.  3.24.1

 ומיועד לעמידה בכל תנאי מזג אוויר.  IP66מיגון המצלמה יהיה בתקן  3.24.2

 פיקסלים לפחות.  640X480חיישן מצלמת רשת תרמית ברזולוציה של  3.24.3

 1.1כל שאר הדרישות ממצלמה התרמית על פי המופיע בסעיף  3.24.4

מ"מ מורכבת על מנגנון שינוע המאפשר סריקה   15-100משתנה בזום רציף למצלמה התרמית עדשה  3.24.5

 מעלות.   360אופקית של 

מעלות כאשר משך סריקת כלל האזור לא יעלה על שלוש   360סריקה אזורית תהיה בטווח אופקי של  3.24.6

 שניות לכל הקפה. 

 בעת גילוי המצלמה תתמקד בזום על האובייקט המתריע. 3.24.7

ולא פחות   X30לפחות הכולל עדשת זום אופטי לפחות  FHDלילה ברזולויית המצלמה תכלול חיישן יום  3.24.8

 . telephotoמ"מ במצב  180מ 

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.005רגישות החיישן במצב יום/צבע  3.24.9

 Lux @ F1.6 – 50IRE 0.0005רגישות החיישן במצב לילה   3.24.10

 . 1/30  -מהירות התריס במדידה תהיה לא פחות מ  3.24.11

 כבים מפרט טכני למצלמות לר 3.25

יסופקו מצלמות ייעודיות להתקנה ברכבים, על המצלמות להיות כאלו המוגדרות ע"י היצרן כמיועדות   3.25.1

 בשטח לא סלול.  4X4להתקנה ברכב נוסע כולל  

 MILעמידות בזעזועים בתקן  3.25.2

 לפחות. IP-66עמידות לרטיבות  3.25.3

 מעלות.  60עמידות בטמפרטורות של עד  3.25.4

 לפחות  FHD 2MPבעלת חיישן  IPמצלמת  3.25.5

 מטרים לפחות   50מובנית ל  IRתאורת  3.25.6

 חשמלית  2.8-12עדשה משתנה  3.25.7

 לפחות.  500GBכולל מערכת הקלטה עם נפח הקלטה של  3.25.8

 מערכת ההקלטה כוללת ראוטר סלולארי מובנה, כולל אנטנה להתקנה על גג הרכב  3.25.9

 המוצר יכלול ערכת התקנה לרכב וכל האביזרים הנלווים הנדרשים להתקנה ברכב הלקוח.  3.25.10

 כולל חיווט למערכת הקלטה שתותקן ברכב אשר יבוצע במוסך מורשה. 3.25.11
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 מפרט טכני עבור מצלמות גוף לסיירים  3.26

 תסופק מצלמת גוף המיועדת לאנשי בטחון לתיעוד שגרה ואירועים חריגים 3.26.1

 מעלות.  360קליפס לחולצה עמיד במיוחד, מסתובב  3.26.2

 . Full HD 1080pצילום וידאו ברזולוציית  3.26.3

 תאריך, שעה ומספר זיהוי בעל המצלמה. חתימת  3.26.4

 היחידה תכלול חיישן רגיש המאפשר צילום ברור בלילה ובתנאי תאורה נמוכה.  3.26.5

 הפעלה ע"י שימוש במתג אחד בלבד. 3.26.6

 (. IP68וגשם )תקן  MILהיחידה תהיה עמידה לזעזועים בתקן  3.26.7

 יתקבל חיווי קולי להתחלת הקלטה.  3.26.8

3.26.9 GPS .מובנה יאפשר שמירת מיקום ההקלטה 

 מעלות  140היחידה תכלול עדשה קבועה בזווית צילום רחבה של  3.26.10

 . HDשעות באיכות  8או   Full HDשעות באיכות  5כולל סוללה נטענת אשר תאפשר עד  3.26.11

 היחידה תכלול מיקרופון מובנה להקלטה של שמע.  3.26.12

 גרם בלבד.   150משקל היחידה יהיה עד  3.26.13

 .64GBזיכרון פנימי מובנה בנפח  3.26.14

 לשלוף את כרטיס הזיכרון או למחוק קבצים ללא התערבות טכנאי.  לא תהיה אפשרות  –חובה  3.26.15

 היחידה תכלול תחנת טעינה, אשר מתחברת גם למחשב לצורך העברת קבצים. 3.26.16

 ערכת מצלמה סולארית  3.27

 הערכת תכלול את כל הדרוש להפעלת מצלמה על בסיס חשמל סולארי  3.27.1

 הערכת תכלול בין הייתר גם: 3.27.2

 מצלמה מתנייעת  3.27.2.1

 פאנל סולארי  3.27.2.2

 מתאמי התקנה  3.27.2.3

 מצברים 3.27.2.4

 ספקי כח  3.27.2.5

 ארון חיבורים  3.27.2.6

 

  אנליטיקה-וידאו מערכת .4

 דרישות כלליות  4.1

 המערכת מיועדת לשימוש במצלמות הקיימות כיום באתר אשר לא כוללות אנאליטיקה מובנית.  4.1.1

 הלקוח רשאי להורות שימוש במערכת זו גם עבור מצלמות חדשות שיותקנו על פי דרישה. 4.1.2

  בתנאי ממשית. לעמידה יכולת  הוכחת לדרוש  הלקוח רשאי המערכת אישור  טרם כי בזאת  מובהר  4.1.3

  במידה. עלות ללא הנדרשת לזו זהה פעילה בתצורה מערכת הלקוח לרשות הקבלן יעמיד  זה במצב. המפרט

 ! תיפסל  הצעתו, לדרישות עונה  הקבלן אינה שבהצעת המערכת כי ויימצא

 מפרט טכני למערכות אנאליטיקה. 4.2

4.2.1 IVA  ויספק   .זו מערכת  רכיבי שאר עם מלא בסנכרון  ותעבוד  התצפית  ממערכות  אינטגראלי חלק יהיה  

  הווידאו  אותות ניתוח  פ"ע , מראש מוגדרים דופן יוצאי התנהגויות  או\ו מצבים של ומדויק  מיידי זיהוי

 . התצפית ממערכות המגיעים

  קשים אוויר מזג  עמידות בתנאי בעלת  ותהיה,  חיצוניים בתנאים להפעלה המיועד   מסוג תהיה המערכת 4.2.2

 (. וכדומה, מהירה צמחייה ברוח תזוזת, מגשם הנובעים  שווא התרעות סינון לרבות)
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 . מתנייעות רגילות ומצלמות או מסוג תרמיות קבועות מצלמות רשת באמצעות תפעל המערכת 4.2.3

השטח   כלל סריקת באמצעות או PRESETSה  בין דילוגים באמצעות מתנייעות מצלמות עם תעבוד 4.2.4

 ! התצורות  2 ב תתמוך  המערכת  כי בזאת מובהר( תנועה כדי  תוך סריקה) הנצפה

 (. הוידאו ניהול למערכת  ממשק  קיים עוד כל  שונות מערכות להציע  ניתן) 4.2.5

  VMSגילוי במערכת ה  על  והתרעה במערכת התרמית  המצלמה דרך קבוע  ניתור תאפשר המערכת 4.2.6

 ובמערכת השו"ב. 

 של נתיב האוביקט המתריע.   OVERLAYהמערכת תציג  4.2.7

 המערכת  תצורות 4.3

 : הבאות בתצורות מערכות להציע  ניתן 4.3.1

 . הבקרה  במרכז על שרת המותקנת תוכנה י"ע  הביטחון  במוקד הנעשה  נתונים  עיבוד 4.3.1.1

 ייעודי  APPLIANCEבאתר הקצה או בליבה תוך שימוש ב  הנעשה  נתונים  עיבוד 4.3.1.2

 . במשולב ל"הנ  הדרכים בשני 4.3.1.3

 MS windows server.של  הפעלה מערכת עם  תעבוד המערכת, במוקד בשרת נתונים  עיבוד של במקרה 4.3.2

  היא מקושרת כאשר הנדרשים  בביצועים  מלא באופן ולעמוד ורציף חלק  באופן על המערכת לעבוד 4.3.3

 . סרט רחב  אלחוטי נתונים בקו למוקד

 . הוידאו ניהול  וממערכת מהמצלמות  הווידאו את לקבל תוכל המערכת 4.3.4

  התקינה ופעולתה  המערכת  למימוש הנחוצות  התמחור והתוכנות החומרות  כל את יכלול  לערוץ מחיר 4.3.5

 . זה למפרט  בהתאם

 :כלליות ממערכת אנאליטיקה פונקציונליות דרישות 4.4

  הסר למען, הוידאו  ניהול  הוירטואלית במערכת הוידאו במטריצת הגילויים הצגת תאפשר המערכת 4.4.1

 ! שבהצעת הקבלן הוידאו  ניהול  למערכת מלא ממשק כוללת בכתב הכמויות המערכת תכולת הספק

  המערכת תאפשר קלסיפיקציה כתובה בין אדם לרכב, בין סוגי רכבים ובין צבעים שונים. המערכת 4.4.2

  מצבים של התראות וניהול(,  וירטואלי  קו מעבר)מוגדרים  לתחומים חדירות ניהול, תנועה  גילוי תאפשר

 . וגדריםמ

 .שיוגדרו מראש באזורים היממה שעות כל במשך תפעל המערכת 4.4.3

 . בחשיכה והן  היום  בשעות הפעלה הן שתתאפשר ולאשר לוודא  הקבלן  על  יהיה כך לצורך 4.4.4

  את להגדיר  יהיה ניתן  מהם אחד  בכל אשר "התראה  אזורי "  של רב מספר  של הגדרה  תאפשר המערכת 4.4.5

 (DETECTION CELLS. ) לאזעקה או להתעלמותהגילוי  תאי כל או  חלק

 .היום בשטח לשגרת בהתאם לתכנות   ניתנים  יהיו  ההתראה אזורי 4.4.6

  כגון מצלמה  של בפעולה( BLOCKING.)הפרעה  או טיפול ניסיון של מקרה  בכל  אזעקה תפעיל  המערכת 4.4.7

 הראייה  שדה  חסימת

 שווא התרעות  בפני חסינות 4.5

 : הבאים  מהתרחישים כתוצאה שווא  התרעות  תייצר לא  המערכת 4.5.1

 . עננים  וצלליות (לילה\יום)  היממה משעות  הנובעים  כאלה לרבות , הסביבתי האור בעוצמת שינויים 4.5.2

 שמש סנוור  4.5.3

 '(.עננים וכו, ציפורים, קטנות חיות, צמחייה) באתר  מזדמנים או  קבועים עצמים של תנועה 4.5.4

 . המצלמה  זיווד  חלון  גבי בעל אדים  התעבות 4.5.5

 ערפל  4.5.6

 גשם 4.5.7

 .אחרים גורמים או  מרוח כתוצאה המצלמה תנודות 4.5.8
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 . סריקה סצנות או  פריסטים בין  מעבר 4.5.9

 לגילוי  וכללים קריטריונים 4.6

 .זיהוי \לגילוי להגדיר  יהיה ניתן  אותם  אזורים  לתתי  התמונה את לחלק תדע  המערכת 4.6.1

 .להתריע נדרש  לא בהם מקומות על מיסוך  אזורי  לקבל תדע  המערכת 4.6.2

,  המערכת של והכללים הנדרשים הגילוי   יכולות כל את  להפעיל יהיה ניתן , לגילוי  שהוגדר אזור כל עבור 4.6.3

 . זה על מסמך  בנוסף הלקוח י" ע יוגדרו  או\ו  זה במסמך שיוגדרו כפי

 . אופטימאליים בתנאים פיקסלים 6  של מינימאלית בתזוזה  אובייקט גילוי 4.6.4

,  רכב או אדם י"זה ע  קו  חציית בעת כאשר"(, וירטואלית  גדר)" וירטואלי  קו הגדרת תאפשר המערכת 4.6.5

 תתאפשר. ובהקלטה השליטה במערכת וסימון  התרעה   תיווצר

  הגדרת של  תינתן אפשרות מהם אחת עבור לפחות כאשר, וירטואליות  גדרות  2 לפחות  של הגדרה 4.6.6

 . כיווניות

  יוכל אותם(, חפצים עזובים זיהוי לרבות) מראש  מוגדרים זמן ובפרקי באזורים חפץ\רכב\אדם של שהייה  4.6.7

 . מתאימות הרשאות בעל  קצה  משתמש לשנות

 עקיבה  הפעלת תאפשר המערכת( tracking) ייצרו אשר רכב כלי או  אנשים אחר 4.6.8

 .המוגדרים באזורים התרעה 4.7

,  בתמונה מספר פיקסלים בחירת י"ע , התרעה  לייצור מינימאלי  אובייקט גודל  הגדרת תאפשר המערכת 4.7.1

 . הצילום בטווח  השונים  במרחקים התחשבות ותוך

 . אחת בסצנה גילויים של רב מספר על ולהתריע לזהות תדע  המערכת 4.7.2

 חם" גיבוי"ב תתמוך המערכת 4.7.3

4.8 LPR – זיהוי לוחיות רישוי 

ללא חיבור למרכז הבקרה והן   STANDALONEהמערכות שיסופקו יהיו מסוגלות לעבוד הן בתצורת  4.8.1

המערכות יאפשרו גישה למערכת באתר ההתקנה     STANDALONEבתקשורת למרכז הבקרה, בתצורת 

והורדת נתונים שיסונכרנו לבסיס נתונים מרכזי בחדר הבקרה שם ינותחו הנתונים ויבוצעו דוחות לאיתור  

 מידע שנאסף.

 ם בצד הדרך המערכות יותקנו ככל הניתן על עמודי תאורה קיימי 4.8.2

 מובנית.  IRהמערכות יפעלו בכל שעות היממה וללא תלות בתאורה חיצונית. על המערכות לכלול תאורת  4.8.3

 סוגי מערכות. 2יסופקו  4.8.4

  50מערכת לחניונים וגילוי במהירות נמוכה שתותקן ברחובות בהם מהירות הנסיעה המותרת היא עד  4.8.5

 קמ"ש(   80קמ"ש )המערכת תזהה עד מהירות של 

  60קמ"ש שתותקן בכבישים בהם המהירות המותרת הינה מ  120מערכת לזיהוי במהירות גבוהה של עד   4.8.6

 קמ"ש.  120קמ"ש ועד  

   ש"קמ 80  עד של  נמוכה למהירות( LPR) רישוי לוחיות  זיהוי מערך 4.9

 .  מטרים מן המצלמה 35 עד של יזהה לוחית רישוי עד למרחק 4.9.1

   ספרות. 7  או/ו  8 בעלות  זיהוי ללוחיות מותאמת מערכת 4.9.2

 '(  וכד  לולאה, ניהול תוכנת , עיבוד ביחידת יחסי חלק, קומפלט מצלמה) הנדרש  כל כולל לנתיב  המחיר 4.9.3

 ונדאלי.  אנטי OUTDOOR  במארז מצלמה תסופק 4.9.4

 ,   ב"והשו   ס"הטמ למערכת ממשק  תכלול המערכת 4.9.5

 .  הנדרש  וכל הכביש חריצת,  יציקות  וביצוע  השלמת  כולל המחיר 4.9.6

  לבקרת  מלא בממשק מרכזית תוכנה דרך תבוצע הרשאות עדכון  כולל המערכת  על שליטה  כי מודגש 4.9.7

 .  ב"השו  ולמערכת  כניסה
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 מאושר ערך שווה או HTS/ZAMIR יסופקו מערכות דוגמת 4.9.8

   ש"קמ 120  עד של גבוהה  למהירות( LPR) רישוי לוחיות  זיהוי מערך 4.10

 .  מטרים מן המצלמה 50 עד  של יבוצע זיהוי למרחק 4.10.1

 ספרות  7  או/ו  8 בעלות  זיהוי ללוחיות מותאמת מערכת 4.10.2

 '(  וכד  לולאה, ניהול תוכנת , עיבוד ביחידת יחסי חלק, קומפלט מצלמה) הנדרש  כל כולל לנתיב  המחיר 4.10.3

 ונדאלי  אנטי OUTDOOR  במארז מצלמה תסופק 4.10.4

 ,   ב"והשו   ס"הטמ למערכת ממשק  תכלול המערכת 4.10.5

 . הנדרש  וכל הכביש חריצת,  יציקות  וביצוע  השלמת  כולל המחיר 4.10.6

  לבקרת  מלא בממשק מרכזית תוכנה דרך תבוצע הרשאות עדכון  כולל המערכת  על שליטה  כי מודגש 4.10.7

 .  ב"השו  ולמערכת  כניסה

 מאושר ערך שווה או HTS/ZAMIR יסופקו מערכות דוגמת 4.10.8

 מפרט טכני לציוד מולטימדיה: .5

 : "LCD-24מסך  5.1
 והמתאמים הדרושים להתקנתו. מחיר המסך יכלול את כל הזרועות   5.1.1

 (. TFT LCDמוניטור צבע לתצוגה אקטיבית ) 5.1.2

 . 24גודל מסך " 5.1.3

 . 1280x1024רזולוציה מינימאלית:  5.1.4

 )אנכי ואופקי(.  °170זווית צפייה:  5.1.5

 מיליון גוונים.  16עומק צבע: לפחות  5.1.6

 :כניסות 5.1.7

5.1.7.1 1 x Video Composite . 

5.1.7.2 1 x RGB. 

5.1.7.3 1 x HDMI . 

5.1.7.4 1 x DVI. 

 :4K-LCD  50מסך " 5.2

 מחיר המסך יכלול את כל הזרועות )מתכוונן או קבוע( והמתאמים הדרושים להתקנתו על גבי קיר. 5.2.1

 (. TFT LCDמוניטור צבע לתצוגה אקטיבית ) 5.2.2

 . 1:350יחס קונטרסט:  5.2.3

 . CD/M2 450בהירות:  5.2.4

 .16:9יחס גובה /רוחב:  5.2.5

 )אנכי ואופקי(.  °170זווית צפייה:  5.2.6

 גוונים. מיליון  16עומק צבע: לפחות  5.2.7

 כניסות: 5.2.8

5.2.8.1 1 x HDMI . 

5.2.8.2 1 x DVI. 
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 משולב מסך:  KVMמתג  5.3

 מובנה.  KVMהמתג יהיה אינטגראלי ויכלול: מסך נשלף, מקלדת, עכבר מגע, מתג   5.3.1

 .1Uויהיה בגובה  19המתג יותאם להתקנה " 5.3.2

 .17גודל המסך יהיה לפחות "  5.3.3

 שרתים. 8המתג יאפשר חיבור של עד  5.3.4

 :CAT-Xעל  KVMמרחיק   5.4

 .KVMהמרחיק כולל שני מבואות עבור הרחקה של  5.4.1

 סטנדארטית.  CATההרחקה תבוצע על כבילת  5.4.2
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 :כריזה מערכת .6

 (: Mדרישות מקדמיות מהמערכת המוצעת ) 6.1

המערכת הנדרשת תספק מענה תפעולי מהמוקד המרכזי ו/או ממוקדי המשנה למקרים בהן נדרשת   6.1.1

 אתרי הקצה כפי שיפורט בהמשך. יכולת תקשורת דו כיוונית בין המוקד/ים לבין 

המערכת שתסופק תכלול את כל המרכיבים הדרושים להפעלה מלאה של המערכות לרבות מרכיבי   6.1.2

ת וכל  נורישיו נהכ וחומרה, אביזרי קצה, כבלים, ספקים, חומרת מחשבים, רכיבי תקשורת, חבילות ת

  נוגם אם לא אופיי, של העירייה אה המלנהדרוש לשם הפעלה מלאה ומושלמת של המערכות לשביעות רצו 

 במסמך זה ו/או בכתב הכמויות.  

ליבה של העירייה והיועץ בכל מקרה ולדעתו יש חסר ברכיבים מכל   נות את שימתבאחריות המציע להפ 6.1.3

כל דרישה לחריגים לאחר   סוג הדרושים להפעלה מלאה ומושלמת של המערכת וזאת טרם הגשת הצעתו.

 בכל ההוצאות להשלמת החסרים.  יישאלא תאושר והמציע   זכיית הקבלן בגין חסר שכזה

במכלול המערכת   יםמרכיב ה  את כל  מלא מקצה לקצה( ויכלול IP) VoIPתקשורת המציע יציע מערכת  6.1.4

המיוצרת על ידי חברה שיש לה מרכז פיתוח בארץ ו/או יצרן אשר יש לו בין אם בחומרה ובין אם בתוכנה 

 .  י בארץציגות ומרכז שירות רשמנ ,תמיכה

בתקופה  )להם הסכם רשמי עם היצרן  נאי שישציגות ומרכז תמיכה ייחשבו ככאלה בתנמען הסר ספק  ל 6.1.5

המסמיך אותם להפיץ, לשווק ולספק שירותי תמיכה   (ים קודם למועד הגשת המכרזנשל לפחות שלוש ש 

בעלי הסמכה רשמית   המניין()עובדים מן אים ני טכנציגות ומרכז התמיכה להעסיק לפחות ש נבארץ. על ה

 .  על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם היצרן המאשר דרישה זומהיצרן למערכות המוצעות.  

לפחות שלושה  נציגו הרשמי בארץ כי ישנם  להצעתו הצהרה רשמית של היצרן ו/או   לצרף על המציע  6.1.6

שירותי תמיכה ואחזקה למוצרים   תתים מובילים בארץ המורשים ומוסמכים לספק, להתקין ולנקבל

ים אשר עברו הסמכה  נאי טכ נלפחות ש  ניין(כעובדים מן המ ) המוצעים במכרז זה וכי כל אחד מהם מעסיק

   .רשמית מטעם היצרן

על המציע  מלא אל מול  מערכת השו"ב שתוצע על ידי המציע.  APIהמערכת שתסופק תעבוד בממשק  6.1.7

 אישור מטעם יצרן המערכת על עמידתו בדרישה זו.  לצרף

למסור  כי הוא מתחייב  נציגו הרשמי בארץ,רשמי מטעם היצרן ו/או להצעתן אישור  על המציע לצרף  6.1.8

ככל  למערכות צד ג'.   המערכות המוצעות לצורך התממשקות עתידיתמלא של  SDK / API הלידי העיריי 

יגולם במחירי הפתרון המוצע   ,SDK / API -ה   זי ,  מחירא  SDK / API-שהיצרן דורש תשלום עבור ה 

 .SDK / API-למען הסר ספק העירייה לא תשלם כל תוספת עבור ה    במסגרת מכרז זה,

  .מתוצרת יצרן ישראלי או אמריקאי או מערב אירופאי בלבדהמערכת המוצעת )חומרה ותוכנה( תהיה  6.1.9

הלה של  נעומדות בדרישת סף זו. מקור היצרן ייחשב מארץ מושב משרדי הה  ינןלא יאושרו מערכות אשר א 

 . הנאבטחת קוד התוכלבחינת  אישור יצרןה מוצעת חובה להציג  תוכנהיצרן. מודגש כי לכל חבילת 

)חומרה   המערכת המוצעת תהיה מערכת שלמה מתוצרת יצרן אחד מקצה לקצה על כלל מרכיביה 6.1.10

 .הכבילהותוכנה( פרט לתשתיות 

 או שו'ע מאושר.   Commend,Stentofoneחברת  תוצרת תוצע מערכת כדוגמת   6.1.11

 : כללי 6.1.12

בקרה / חמ"ל עירייה וכד' אל מס'  ה/ חדר  יה העיר י המערכת תספק אפשרות לשליטה מלאה ממוקד 6.1.12.1

 מוקדים הפרוסים ברחבי העיר:

 . מקלטים 6.1.12.1.1

 . ילדים  גני 6.1.12.1.2
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 ספר.   בתי 6.1.12.1.3

 "סים. מתנ 6.1.12.1.4

 . לסוגיהן ציבוריים מוסדות 6.1.12.1.5

 .ציבוריים ופארקים גינות 6.1.12.1.6

 .לתושב)"קיוסק"(  מידע עמדות 6.1.12.1.7

 "חכמים".  תאורה   עמודי 6.1.12.1.8

 . מוקדים 6.1.12.1.9

 '.וכד 6.1.12.1.10
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המערכת תשמש כפתרון לתקשורת דיבור דו כיוונית ולשליטה בין האתרים השונים המפוזרים ברחבי   6.1.13

 העיר לבין חדר הבקרה. 

, עמדות דיבור דו כיווני, לחצני מצוקה, מתאמים, ספקים  וכל  IPהמערכת תכלול שופרי כריזה מסוג  6.1.14

 הדרוש לשם הפעלה מלאה ומושלמת של המערכת ולשביעות רצונה המלא של העירייה. 

 חדר הבקרה יקבל את כל הקריאות והאירועים מהאתרים השונים הפזורים ברחבי העיר.  6.1.15

 המערכת תאפשר קביעת רמות עדיפות לקריאת מצוקה ו/או אירוע, באופן אוטומטי ולפי הגדרה מראש.   6.1.16

/ חדר הבקרה בזמני רגיעה   ההמערכת תספק לתושב אפשרות לתקשר ו/או ליצור אירוע אל מוקד העיריי 6.1.17

 פר כריזה וכד'. ובמצבי חירום מכל אתר בעיר אשר יותקן בו אביזר קצה / יחידת דיבור / לחצן מצוקה / שו

המערכת תוכל לזהות ולקבל התראה במצב חירום מכל האתרים השונים המפוזרים ברחבי העיר   6.1.18

באמצעות זיהוי קול חריג, קרי, במידה וקיימת עוצמת רעש חריגה כגון: התקהלות, אירוע אלימות המלווה  

ה אשר תקבע כעוצמה  ברעש, רעש מהיר וקיצוני וכד'. בכל מקרה של היווצרות רעש אשר חורג מהעוצמ

 רגילה אשר הוגדרה מראש, תתקבל קריאה במוקד, ויפתח ערוץ תקשורת, דיבור דו כיווני אל אותו האתר.

המערכת תאפשר ביצוע כריזה אל כל אתר ואתר בנפרד וכריזה לקבוצות אתרים לפי תכנות באופן לוגי   6.1.19

 ולפי קבוצות אשר נקבעו מראש וכד'. 

ת, קרי, קווי התקשורת וכל התווך הפרוס ברחבי העיר בין האביזרים  המערכת תהיה מבוקרת בזמן אמ 6.1.20

 השונים יבדקו בזמן אמת. 

במידה וקיימת תקלה על קו התקשורת, נתק, קצר, התחברות חיצונית או כל שיבוש אחר על הקווים,   6.1.21

 תתקבל התראה בזמן אמת במוקד עם המיקום המדויק של התקלה.

הקצה באופן אלקטרוני המפוזרות באתרים השונים, כולל התראה  המערכת תכלול יכולת בדיקת יחידות  6.1.22

 במוקד בזמן אמת, במידה וקיימת תקלה. 

 המערכת תפעל בשני מצבים עיקריים: 6.1.23

 מצב מנהלי / שגרה / רגיעה.  6.1.23.1

 מצב חירום.  6.1.23.2

 המערכת תספק אפשרות לנהל שיחה דו כיוונית בין המוקד לכל אתר באופן סלקטיבי. 6.1.24

 ם מס' אתרים יחד,  לפי הגדרה מראש. תהיה אפשרות ליזום שיחה ע 6.1.25

 המערכת תספק אפשרות לשליטה ובקרה על דלתות / שערים / מחסומים המפוזרים באתרים השונים.  6.1.26

 המערכת תספק את הפתרון הנדרש ללא כל תלות במערכות נוספות.  6.1.27

 המערכת תהיה מבוססת על תוכנה ייעודית אשר תותקן על השרתים הממוקמים בחדר הבקרה.  6.1.28

תהיה תוכנת גיבוי בזמן אמת, במידה והתוכנה "נופלת", באופן מיידי תועבר הפעילות אל   למערכת 6.1.29

 תוכנת גיבוי באופן שקוף ומלא, ללא כל הפרעה בתפקוד המבצעי של המערכת. 

למערכת תהיה אפשרות לקבלת התראות מחיישנים לסוגיהם המותקנים באתרים השונים כגון: חיישני   6.1.30

 ים ממערכות צד ג', וכד'. תנועה, חיישני עשן, חיישנ

,  אהמערכת תהיה בנויה בתצורה שלא תתאפשר קריאות שווא מלחצני המצוקה המפוזרים בעיר. לדוגמ 6.1.31

על מנת ליצור תקשורת בין האתר אל חדר הבקרה נדרש ללחוץ מס' פעמים על לחצן המצוקה או לחילופין  

 תתקבל קריאת מצוקה במוקד. נדרשת לחיצה ממושכת וכד'. בכל מקרה של "לחיצת שווא" לא 

בנוסף תתאפשר יכולת לכרוז אל האתר המקומי עם קריאות השווא או לסירוגין להעביר הודעה   6.1.32

 מוקלטת בנוסח קבוע מראש, לדוגמא: "נא לפנות את המקום במידית...." 

 המערכת תהיה מגובה במתח גיבוי גם בחדר הבקרה וגם במתגים הפזורים ברחבי העיר. 6.1.33

בהגדרת עדיפויות כך שכל שיחה או קריאת מצוקה תתקבל ללא מצב של "תפוס" או  המערכת תתמוך  6.1.34

 "אין מענה". הקריאות יתוכנתו לפי רמות עדיפות ולפי הגדרה מראש. 
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במידה ותתבצענה יותר מקריאה אחת בו זמנית, בחדר הבקרה יתקבלו שתי הקריאות ויטופלו לפי סדר   6.1.35

 העדיפות. 

שב אשר ילחץ על לחצן הקריאה יקבל במיידית בנוסח הודעה  המערכת תספק את האפשרות שבה תו 6.1.36

 מוקלט מראש, לדוגמא: "קריאתך התקבלה, מייד תענה".  

המערכת תאפשר העברת הודעות "כריזה שקטה" לכל האתרים בו זמנים ו/או לקבוצות אשר הוגדרו   6.1.37

 קבוצות שונות.   100יהיה להעביר הודעה לעד   ןמראש. נית 

יותקן ברחבי העיר ובאתרים השונים יעמוד בכל התקנים הישראליים והבינלאומיים  הציוד אשר   6.1.38

הנדרשים לתקשורת לרמת נגישות של בעלי מוגבלות, כבדי שמיעה וכד'. פירוט התקנים לכל רכיב מופיע  

 במפרטי ציוד הקצה. 

 תוכנה וירטואלי או רכזת ממוחשבת. מבוססת סביב  מערכת התקשורת תהיה 6.1.39

 . VoIPבפרוטוקול  המערכת תתמוך  6.1.40

יין  נייקבע לגופו של ע  ,מתגים, ממירים וכד', מיקום שרת המערכת המקומי באתר לרבות ציוד התקשורת 6.1.41

חיית העירייה. בכל מקרה  הנ או על פי  PDR)ו   – (CDR האתר  וןנפרד במסגרת סקר תכנ בכל אתר ב

וככל    '(טמפ', לחות, אבק וכד)אותים נאי סביבה נ המיקום, ככל שהדבר יתאפשר, יהיה כזה המאפשר ת

 עול אשר הגישה אליו מוגבלת למורשים בלבד. נהאפשר בחדר  

סופק על ידי  יתקשורת ייעודית אשר   ןבתוך ארו יותקןשרת המערכת וציוד התקשורת כאמור לעיל   6.1.42

 .30%בה של .הקבלן המבצע ובגודל המתאים לתכולת הציוד שיותקן בכל אתר עם רזר

 אפיון האתרים:  6.2

עיקריים   מתארים  תשעהברחבי העיר תעשה בעיקרון ב  יחידות הקצה )מצוקה / דיבור / כריזה(פריסת   6.2.1

 המחולקים לשתי קטגוריות:  במרחב הציבורי

קטגוריה א': מקלטים, גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים, מוסדות ציבור )יוגדרו על ידי  6.2.1.1

 העירייה לפי הצורך(. 

ם, שבילי אופניים, עמדות מידע )"קיוסק"(, עמודי  קטגוריה ב': גינות ופארקים ציבוריי 6.2.1.2

 תאורה "חכמים" וכד'. 

 רכיבי הקצה למערכת יענו לדרישות הבאות:  6.2.2

בכל מתאר המצוין לעיל ובכפוף לדרישת העירייה, תותקן יחידת דיבור ו/או מצוקה ו/או   6.2.2.1

 אמצעי כריזה. 

רת ויסופקו עם כל יחידות הקצה יותקנו על הטיח או תה"ט, על גבי עמוד או בכל דרך אח 6.2.2.2

 הרכיבים הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת )לפי הצורך ובהתאם לדרישת העירייה(.

 יחידות הקצה יהיו מוגנות ומוקשחות, בעלות תקן אנטי ונדלי. 6.2.2.3

יחידות הקצה יהיו מנוטרות על ידי המערכת בזמן אמת, ניטור על קווי התקשורת וניטור   6.2.2.4

יקת יחס אות לרעש בין הרמקול והמיקרופון של  אוטוטמטי ביחידת הקצה עצמה כולל בד

 היחידה. 

 במידה וקיימת תקלה, תועבר הודעה למוקד ו/או לבעל תפקיד שיוגדר מראש.  6.2.2.5

וברחוב פס מינימאלי של  HDאיכות השמע מיחידות הקצה תהיה ברמת מובנות גבוהה  6.2.2.6

16kHz . 

 יחידת דיבור ומצוקה: 6.2.2.7

 . +PoEותעבוד במתח  IPהיחידה תהיה מסוג  6.2.2.7.1

 היחידה תאפשר דיבור ושמע דו כיווני.  6.2.2.7.2
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ליחידה יהיה לחצן אחד בולט בצבע בולט אשר ישמש לקריאת מצוקה שתועבר ישירות  6.2.2.7.3

 למוקד העירייה. 

 היחידה תותקן במקום נגיש לנכים ובכלל זה תהיה בעלת תקן למוגבלות לכבדי שמיעה. 6.2.2.7.4

תשמע הודעה אשר צרובה מראש   בזמן לחיצה על לחצן הקריאה ביחידת הדיבור, 6.2.2.7.5

 כדוגמת "קריאתך התקבלה אנא המתן ...." 

במידה ואין מענה במוקד, הקריאה תועבר אוטומטית, לפי הגדרה מראש לבעל תפקיד  6.2.2.7.6

 שמספרו יוגדר מראש. ילמכשיר סלולאר  קנוסף, ו/או תתממש

 שרשרת חיפוש זו תתבצע לפי הגדרה מראש עד למענה מאחת היחידות.  6.2.2.7.7

יה בנוייה מחומר מתכתי קשיח אנטי ונדאלי המותאם לסביבה חיצונית  היחידה תה  6.2.2.7.8

 לפחות.  IP54בתקן 

היחידה תשמש לצורך הפצת הודעות וכריזה מהמוקד ו/או מוקדי המשנה באופן יזום  6.2.2.7.9

 ו/או באופן אוטומטי כתוצאה מתרחישים ואירועים במערכת.

 יחידת כריזה:  6.2.2.8

 . +PoEותעבוד במתח  IPהיחידה תהיה מסוג  6.2.2.8.1

 .10Wהיחידה תכלול מגבר פנימי בהספק של לפחות  6.2.2.8.2

 היחידה תכלול אביזרי תלייה והתקנה.  6.2.2.8.3

היחידה תכלול מקרופון מובנה לביצוע ניטור עוצמת רעש סביבתי וקביעת עוצמת   6.2.2.8.4

 הכריזה בהתאמה. 

 IP66היחידה תהיה בנוייה מחומר פלסטי קשיח המותאם לסביבה חיצונית בתקן  6.2.2.8.5

 לפחות. 

היחידה תשמש לצורך הפצת הודעות וכריזה מהמוקד ו/או מוקדי המשנה באופן יזום  6.2.2.8.6

 ו/או באופן אוטומטי כתוצאה מתרחישים ואירועים במערכת.

 תכונות המערכת:  6.3

בקרה ושילוב מערכות בטחון   ,מגוון רחב של יישומי תקשורת תאפשרמבוקרת מחשב ותהיה  המערכת 6.3.1

 . ואבטחה

גמישות טופוגרפית ואפשרויות הרחבה מגוונות.    ותאפשרמבוססת על תכנון מודולארי   תהיה המערכת 6.3.2

תכנון   אשר תאפשרקצה המותאמות לסביבות עבודה שונות  ויחידותמגוון רחב של ממשקים מובנים 

 .ויעילה  מערכת אינטגראלית,

 .  HD VOICEבאיכות שמע רויות עשיר ואיכות קול  מגוון אפש תהיה בעלתמערכת ה 6.3.3

עם מעבד רב עוצמה ויכולת בקרה דיגיטלית   VoIP / IoIP מבוססת סביב פלטפורמתתהיה מערכת ה 6.3.4

   -  ולתקשורת המוגדרת קריטית  המאפשר גישה לקשת רחבה של יישומי תקשורת ייחודים למצבי חירום

CCoIP – Critical Communication over IP . 

עם יכולת   IPהרחבה וקישור רכזות בטכנולוגית  ותאפשרבצורה מודולארית  תהיה בנויהזת הרכ 6.3.5

 התממשקות מלאה. 

  המפוזרות באתרים השונים הקצה  תאפשר תקשורת קולית איכותית ומהירה בין כל יחידות המערכת 6.3.6

   ("Duplex Hands-Free")  יד שיחה ללא מגעבאמצעות 

 . התקשרות  ללא מגבלות חדר הבקרה לבין כל אתרהמערכת תאפשר קשר מלא בין  6.3.7

כל יחידות הקצה המותקנות באתרים השונים יהיו עמידות בתקן, אנטי ואנדלי, עמידות בפני תנאי   6.3.8

 סביבה קשים היחידות יעמדו בתקנים של שינויי מזג אוויר וכד'.  

הפקת  ו י מובנה שיאפשר וויסות אוטומטי דיגיטאלמעבד קול  , בעלותIPמבוססות  יהיו קצה היחידות  6.3.9

 ברורה וללא עיוותים. ,אחידה רמת שמע
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 יחידות הקצה יהיו בעלות יכולת סינון/ביטול רעשי רקע סביבתיים והגברת מובנות הדיבור בהתאם. 6.3.10

  , קול נפץ וכד'. צעקה רעש כגון:ע"י   וחיוג אוטומטיגלאי קול להפעלה   היחידות יכללו 6.3.11

  דו משוב אקוסטי במצב תקשורת מלאה לביטול מצב של  ה במוקד תהיה את היכולתליחידות הקצ 6.3.12

 . (Feedbackכיוונית )

ויכלול   VoIP / IoIP  על ידי מעבד ראשי בטכנולוגית  תהמבוקר מתג מרכזי/תוכנה מרכזיתהמערכת תכיל  6.3.13

 :הבאות את האפשרויות והתכונות

 ומודולארית עם אפשרות לפריסה מבוזרת וגמישה .   ערוציתערכת רב מ 6.3.14

  .IP  רשת המערכת תאפשר הרחבה  ואפשרויות קישור באמצעות 6.3.15

  בסביבת עבודהמבוססת מחשב  המערכת יבוצעו באמצעות תוכנה ייעודית  גדרותוה ניהול תצורה 6.3.16

 . שנוח ופשוט למשתמ  ,הכוללת ממשק ניהול גראפי  חלונאית

 .IP באמצעות חיבור לרשת במערכתה מלאה תוכנת הניהול תאפשר שליט  6.3.17

 . אינטראקטיבית עזרה ואינפורמציה  התוכנה תכיל מסכי / קבצי 6.3.18

יבוצעו באמצעות תכנה ייעודית וממשק   (וכד'   IPכתובות ) שרת המערכתהרשת של  צורת ניהול ת 6.3.19

 אינטראקטיבי. 

יבוצעו באמצעות תכנה ייעודית   ('וכדMAC ,IP  כתובות) IP יחידות הקצה  ל התצורה והגדרתניהו 6.3.20

 וממשק אינטראקטיבי. 

  תיללא שימוש בידיים וללא שימוש בשפופרת בש "דופלקס מלא " תאפשר לקיים שיחות במצב הרכזת 6.3.21

 . יחידות הקצה הנמצאות במהלך שיחה

המערכת נדרשת לתת מענה לביצועי שרידות וזמינות גבוהים וחייבים להתקיים בנוגע לכל המרכיבים   6.3.22

  Flash Memory ספקי כח, גיבוי נתוני הרכזת דיבור על גבי: שרת המערכת, כגון  ם של המערכתהקריטיי

 ואיתור תקלות אוטומטי.

 : המערכת תאפשר תעבורה וטיב שרות 6.3.23

. במצב של שיחה בין שתי יחידות קצה Blockingמהמנויים ללא  100%שיחות בו זמנית של   6.3.23.1

 . Erlang 0.05  בתעבורה של 99%סיכויי התקשרות של  תאפשר המערכת

 יכות השמע ומובנות הדיבור תהיה גבוהה ולא תפחת מתחום הענות של:  א 6.3.23.2

 . : מצב שיחה בין מנויי200hz -10khz -שיחה מצב  6.3.23.3

6.3.23.4 200hz -15khz                   .האזנה למקור שמע : 

  אוטומטים להפקת רמת שמע אחידה,ל מייצבי קול ומנגנוני וויסות עוצמה וכל תמערכת ה 6.3.23.5

 . וללא עיוותים ברורה

 . 1Wלפחות ,יהיה   המערכת ברכיבי הקצה שלהספק המוצא  6.3.23.6

 . db 80   - יהיה גדול מ,  בעת שיחה  (S/N) יחס אות לרעש 6.3.23.7

 . 80dB @ 1000 Hz (Crosstalk- )  זליגה בין ערוצים 6.3.23.8

העברית תוצג ביחידות  .  אנגליתהמערכת נדרשת לתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ובשפה  6.3.23.9

 משתמש וכד'.תפריטי  שם המנוי, תכונות מערכת, - הקצה הכוללות תצוגה אלפא נומרית

וגישה למשאבי מערכת יהיו זמינים   החיוג,מספרי   ,המערכתכל תכונות  6.3.23.10

 . ללא תלות במיקומם ובמרחק בין המתגים  ו"שקופים "בין כל יחידות הקצה ברשת הרכזות,

   עתידי:הרחבה וגידול  קהמערכת תספ 6.3.24

 . IPהוספת רישיון בהתאם לכל מנוי  6.3.24.1

 לקישור ממשקי צד ג'. הפעלה  רישיוןהוספת  6.3.24.2

 :  כגון IPהמערכת תאפשר שימוש במגוון רחב של יחידות קצה  6.3.24.3

 וקיצוניים. יחידות קצה תעשייתיות המותאמות לתנאי סביבה שונים  6.3.24.3.1
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 יחידות קצה משרדיות.  6.3.24.3.2

 יחידות קצה לחדרי בקרה, חמ"לים, פיקוח.  6.3.24.3.3

 יחידות קצה לכניסות דלתות ומעברים.  6.3.24.3.4

 , מותאם לשטחים ציבוריים.  מוקשחות אנטי ונדאלייחידות קצה  6.3.24.3.5

יחידות קצה מותאמות לחניונים מכונות תשלום ,מתקני הסברה בעיר , נקודות הכוונה  6.3.24.3.6

 לתושב. 

תכונות, הוספת כולל אפשרות ל ,ההמערכת תאפשר שינויים ושדרוגים בתוכנה ובחומר 6.3.24.3.7

 .וכד'  מערכת ממשקים ,נוסףציוד 

 : המערכת תכיל ממשקים ואפשרויות אינטגרציה למערכות כגון 6.3.25

 (  VHF, UHF.)קשר אלחוטי 6.3.25.1

 טלוויזיה  במעגל סגור  6.3.25.2

 מערכות גילוי אש ועשן  6.3.25.3

 VoIp.  טלפוניה 6.3.25.4

 מערכות כריזה ושמע  6.3.25.5

 מערכות חירום ומצוקה  6.3.25.6

 מערכות שליטה ובקרה  6.3.25.7

 : במתאמים עם יכולות חיבורוהמערכת תאפשר שימוש בממשקים  6.3.26

 יבש". -"מגער  מפסקים/מתגים ממס 6.3.26.1

 RS-232פרוטוקול סריאלי . 6.3.26.2

 TCP/IP  פרוטוקול 6.3.26.3

 (  Ω db, 600שמע אנלוגי ) 6.3.26.4

 . SIPבפרוטוקול   חיבור למערכות 6.3.26.5

 כגון:יבשים להפעלת התקנים מגעים  6.3.27

 פתיחת דלתות  6.3.27.1

 הפעלת מצלמות  6.3.27.2

 מערכות כריזה  6.3.27.3

 . יחידות הקצה ברכזתממס' לא יפחת  הבקרותמספר  6.3.27.4

 " לכל מנוי. יבשמגע  "  אפשרות 6.3.27.5

 . הגדרת הבקרות ואופן פעולתם יוגדר בעזרת תוכנת השליטה והבקרה של המערכת 6.3.27.6

  ,העברת הודעות טקסט ,הפעלת אזעקה :כגון"מגע יבש"   תגובה ברכזת בעת קבלת תתאפשר 6.3.27.7

 וגדרו מראש.רצף פעולות אשר ההודעות קוליות, הפעלת העברת 

 מערכת כריזה:  6.3.28

 . תשתלב במערכת הכריזה הדיבורמערכת  6.3.28.1

 כריזה מכל יחידת אינטרקום מורשה.  המערכת תאפשר לבצע 6.3.28.2

 .7khשל  הענות בתחום IP וססתהמערכת תאפשר כריזה מב 6.3.28.3

 לפחות. אזורים 100 - המערכת תאפשר כריזה סלקטיבית ל  6.3.28.4

 הניתן לשליטה ושינוי.קדים לשליטה מ  "גונג" הכריזה תלווה בצליל 6.3.28.5

 מערכת אלחוט:  6.3.29

 . להאזין לרשתות האלחוט מורשים המערכת תאפשר למינויים 6.3.29.1

 האלחוט.המערכת תאפשר למינויים מורשים לשדר ברשת   6.3.29.2

 לרמות גישה המוגדרים במערכת .ו האזנה ושידור לרשתות הקשר ייקבע בהתאם להרשאות   6.3.29.3
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 סגור:  טלוויזיה במעגל  6.3.30

ו/או   לבין מצלמה ספציפית הדיבור ו/או יחידת כריזהניתן יהיה להגדיר קשר לוגי בין יחידת   6.3.30.1

אירוע באחת המערכות ייצור הפעלה של  :אלדוגמ. VMS –קבוצת מצלמות במערכת ה  

 .המערכת הנגדית

 :ס מערכתוסטאטוניטור תקלות  6.3.31

תתריע בזמן אמת על  שוטפת ויזומה לניטור מרכיבי המערכת ו  בדיקה עצמיתהמערכת תבצע  6.3.31.1

   כגון:תקלות במערכת 

קווי   בבצע דיאגנוסטיקה שוטפת ויזומה של תקלות תהמערכת מתמדת: בדיקת קווים  6.3.31.1.1

זיהוי ודיווח על תקלות של קצר/   שרתשתית והחיבורים בין יחידות הקצה והרכזת , הבדיקה תאפה

 . 1ה תוך שניי קו בנתק  

של תקלות בתקשורת ה דיאגנוסטיקה שוטפת ויזומ המערכת תבצע : IP בדיקת יחידות 6.3.31.1.2

 ותדווח על תקלות באופן מיידי.  IP  -יחידות ה  עם

המערכת תנטר באופן אוטומטי את תקינות תוכנת ההפעלה    ,מרכיבי תוכנה במערכת 6.3.31.1.3

ומרכיבי התוכנה הנוספים  , יתאפשר דיווח על שגיאות מערכת ופעולות כשל במרכיבי תוכנה ובתפקוד  

 . הקצה  יחידותכת ו המער

בדיקת תקינות אקוסטית של כל יחידות הקצה במערכת . הבדיקה : בדיקה אקוסטית  6.3.31.1.4

( מהמערכת לרמקול ביחידת הקצה  500-1000Hzתתבצע בצורה אוטומטית ע " י אות בדיקה )

המיקרופון ביחידה , הבדיקה תאפשר איתור תקלות כגון  : חסימה או חבלה מכוונת של    ע"יוקליטתו  

. מנגנון הבדיקה האקוסטי יופעל באופן יזום , או באופן   הקצה ביחידתו/או המיקרופון    הרמקול

 . "י הגדרת שעת הפעלה שבועית/יומיתע אוטומטי  

 המערכת תאפשר דיווח מערכת ואיסוף נתונים כגון:  6.3.31.2

 . ה שיחות ורישוםק תוני סטטיסטינ 6.3.31.2.1

 , דיווחי תקלות ושגיאות. דיווח טכני על מצב  המערכת 6.3.31.2.2

 . "באגים  " במערכת  רישום מידע לאיתור 6.3.31.2.3

 ,קישור ,שו"ב ,מחשב וכד'.  התקנים חיצונייםעל  דיווח  6.3.31.2.4

 . פנימי במערכת Logקובץ  לס ודיווחים   סטאטוהמערכת תעביר נתוני  6.3.31.2.5

6.3.31.2.6 SNMP  סטנדרטי 

   סטאטוס מערכת 6.3.31.2.7

 ס חשובים   סטאטוהמערכת תציג מידע כללי ונתוני   6.3.31.2.8

 מערכת  ידע ונתונימ 6.3.31.2.9

 חומרה תצורת  6.3.31.2.10

 ( MAC address)  חומרה מרכיבי זיהוי 6.3.31.2.11

 סטאטוס יחידות הקצה  6.3.31.2.12

 רשימת כל יחידות הקצה  6.3.31.2.13

 סטאטוס של כל יחידות הקצה 6.3.31.2.14

 סטאטוס רשת של השרתים  6.3.31.2.15

 רשימת כל השרתים ברשת  6.3.31.2.16

 VoIPנתוני השהייה עבור  6.3.31.2.17

  SIP -רשימת אפיקי קישור ל  6.3.31.2.18

 רישום מס' רישיונות  6.3.31.2.19

 SIP -רשימת מנויי ה  6.3.31.2.20
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   SIP -סטאטוס כל מנויי ה   6.3.31.2.21

 VoIP תוני סטטיסטיקה לתעבורת נ 6.3.31.2.22

 VoIPרשימת קישור  6.3.31.2.23

 חיבורים  6.3.31.2.24

 איבוד חבילות מידע  6.3.31.2.25

 השהיית רשת  6.3.31.2.26

 נוספים.   VoIPנתוני סטטיסטיקה  6.3.31.2.27

מובנה בשרת המערכת שיאפשר הצגת המידע בעזרת דפדפן     -  web serverהמערכת תכיל 6.3.31.3

 אינטרנטי סטנדרטי .

 . SNMP MIB IIהמערכת נדרשת לתמוך בפרוטוקול  6.3.31.4

 ואבטחת מידע:  IPרשת  6.3.31.5

( נפרדים, ובלתי תלויים ,     Ethernet) פורטים  IPהמערכת תספק שני ממשקי רשת  6.3.31.5.1

 נפרדות כגון :  lanשיאפשרו קישור לשני רשתות 

 Management.  -ותחזוקה   רשת ניהול 6.3.31.5.2

 . 'וכדיחידות קצה  VOIPרשת תעבורה   6.3.31.5.3

 לא יאפשר בשום מקרה לנתב לקשור ו/או לחבר בין שני הפורטים הנ"ל.  6.3.31.5.4

 שיאפשר אבטחה מרבית.  firewallהמערכת תכיל מנגנון הגנה מובנה 6.3.31.5.5

אובטח ע " י שם משתמש  מכניסה לתפריט הגדרות מערכת ויחידות הקצה יהיה  6.3.31.5.6

 הניתן לשינוי. וסיסמה 

 הבאים :  IPהמערכת תתמוך בסטנדרטי תקשורת  6.3.31.5.7

6.3.31.5.8 IP v4/v6 Internet Protocol version 4/6 

6.3.31.5.9 TCP Transmission Control Protocol 

6.3.31.5.10 UDP User Datagram Protocol 

6.3.31.5.11 SNMP Simple Network Management Protocol 

6.3.31.5.12 Syslog System logging 

6.3.31.5.13 FTP File Transfer Protocol 

6.3.31.5.14 HTTP HyperText Transfer Protocol 

6.3.31.5.15 XML eXtensible Markup Language 

6.3.31.5.16 NTP Network Time Protocol 

6.3.31.5.17 SIP Session Initiated Protoco 

6.3.31.5.18 RTP/RTCP Real Time Protocol / Transport Control Protocol 

יחה מכל יחידת קצה ראשית תתאפשר ע " י חיוג המספר של  הקמת ש : שיחה מיחידה 6.3.31.5.19

הנחת השפופרת   ע"יסיום השיחה או  עם שימוש בלחצני החיוג מהיר   י המנוי המבוקש או ע"

   .במקומה(

 שרת המערכת:  6.4

 ותופעל על  שרת ווירטואלי.  ITליבת הניהול של המערכת תותאם לעבודה בסביבת  6.4.1

 .IPרשת כל  להפעלה ב IPיחידות קצה בתצורת  1,000לפחות עד  -שרת המערכת יאפשר הפעלה של עד    6.4.2

 . 100%בנוסף, נדרשת אפשרות להרחיב את השרת להפעלת יחידות קצה בגידול של לפחות   6.4.3

  ICXספק ממשקי נתונים )המוצע יהפתרון  נדרש כי  ".צד שלישי "מערכות אל  חיבור ב המערכת תתמוך 6.4.4

באמצעות   Unlockable On-Line ויהיו® אנלוגיים(, RTP, IoIP( וממשקי אודיו )TCP/IPבאמצעות 

 רישיונות.  
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, ומערכות לבניית  מחדר בקרה השתלבות מערכות ניהול וידאו להדמיה ושליטה  יאפשרוממשקים אלה  6.4.5

 בקרה וניהול גישה.  

ב של אנלוגי ומערכות רדיו ניידות  לאפשר שילועל מנת כיווניים -ממשקי אודיו דוהמערכת תתמוך ב 6.4.6

 .  וכד' אותות הרגעה / הודעות למצבי חירום ,( ELA(, כריזה )TETRAדיגיטליות )

  ותמיכה  נוספות תקשורתמערכות ל אשר יאפשרו חיבורממשקים עבור הקלטת שמע המערכת תכלול  6.4.7

 בקרה.  חדר הביישומי 

  יחידתת מראש פרטניות עבור כל  ומוקלט ת  הודעו אזעקה/יכולת להכין הודעות הרגעההמערכת תתמוך ב 6.4.8

 קצה.

המערכת תתמוך בהעברת הודעות מוקלטות מראש במקביל לאזור סלקטיבי ו/או אזורי כריזה נבחרים   6.4.9

 מראש.

 שילוב הקבוצות יתנהל על ידי תוכנת ניהול ייעודית בצורה לוגית.  6.4.10

 .(SIP כדוגמתדרך ממשקים סטנדרטיים ) "צד שלישי"של  VoIPהיכולת לשלב מערכות  יספק את השרת 6.4.11

  SNMPניטור באמצעות פרוטוקול   יסופקו בצורה מלאה,המנויים וקישורי רשת השרת , כל החיבורים  6.4.12

 . IT -ה  לתוך סביבות התקשורתאינטגרציה תלויה בפלטפורמה של מערכת וזאת על מנת לאפשר 

דרך ממשק   בזמן אמת, ערכתהמסטאטוס כדי לפקח על  במרחוק  המערכת תספק אפשרות לשליטה 6.4.13

 אינטרנט מובנה. 

אודיו(, אודיו וידאו באופן אוטומטי במסלול    P2P) Utilizing, Peer-To-Peerהשרת יתמוך בטכנולוגית  6.4.14

 . IPהחיבור היעיל ביותר בין מסוף פעיל בתוך רשת 

ב אודיו  שיחות ברוחב יתמוךשרת ה. Multicastעם שידור יישומי  תכלול מנגנון התגוננות המערכת 6.4.15

16KHz  ובאיכותHD . 

לשם כך השרת שיסופק יצויד   וירטואלית קיימת,  IPתוכנת השרת הווירטואלי תותקן על שרת בסביבת  6.4.16

 ב:

6.4.16.1 vSphere 5 by VMWare 

6.4.16.2 XenServer 6 by Citrix 

6.4.16.3 Hyper-V by Microsoft 

לשרת גיבוי הכולל מסד נתונים  פעולה רציפה על ידי מעבר חלק   תספקבמקרה של תקלה, המערכת   6.4.17

 . מגובה

, כדי vMotion / XenMotionבפונקציות תחזוקת מערכת כגון אלו המסופקים על ידי  יתמוך השרת 6.4.18

ועבר למרכז נתונים  , במצב של "גיבוי חם" שיהווירטואלי כולו  שרתלאפשר נתוני הפעלה נוכחיים ואת ה

 . התקשורת הרציפהאחר מבלי לקטוע את  

 תכנת הניהול:  6.5

מלא אל מול מערכת השו"ב אשר תוצע על ידי המציע במסגרת מכרז   APIתכנת הניהול תעבוד בממשק  6.5.1

על התחייבותו לבצע ממשק שכזה במועד אספקת המערכת ועם דרישת   יצהיר המציעזה. לחילופין  

 העירייה. 

כלל תכונות המערכת המפורטים להלן ישוקפו בממשק המשתמש שבמערכת השו"ב באמצעות ממשק   6.5.2

המערכת אל מערכת השו"ב. תכנת המערכת תשמש את המפעיל במקרה של כשל במערכת השו"ב ו/או  

 ייה והתפיסה המבצעית במוקד. במקרים אחרים על פי דרישת העיר 

 התכנה תספק מידע חיוני בזמן אמת כגון: מיקום האירוע, זמן, מתי וכל זאת במבט אחד על המסך.  6.5.3

 המערכת תותקן על גבי מחשב ייעודי הכולל צג בהתאם.  6.5.4

 נתונים אלו יוצגו בעזרת מפות המוצגות על צג המחשב עם סמלים וסמנים.   6.5.5

 ביים, ייצוג של שיחות, הודעות, אזורי כריזה וכד'.על המסך יוצגו סמלים אינטראקטי 6.5.6
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המערכת תאפשר לבעלי התפקידים להיות מעודכנים בצורה ויזואלית בזמן אמת על כל מה שמתרחש   6.5.7

 במקרה חירום מתעורר.  מידילהגיב באופן  ובכך תתאפשר היכולת, במקביל

 וטקסט בהתאם. כל שינוי בסטאטוס המערכת יוצג על המסך לפי שינויי צבע  6.5.8

 פעולה, טקסטים של עזרה, פרטי פרוטוקול ומידע שימושי נוסף.    תכניותנוסף להציג המערכת תאפשר ב 6.5.9

  מערכת,נתוני הרגע, מבט סקירה של  ביןוגדר לפי הצורך כדי לספק למפעילים שיסטטוס המערכת תספק  6.5.10

 . מתבזמן א הצגת כל הפרטים הרלוונטיים של אירועים על המסך כפי שהם קורים

תינתן אפשרות להציג גם ממשקים והתקנים שונים כגון: חיישנים , שערים דלתות, תאורה וכד', כולל   6.5.11

   התממשקות למערכות "צד שלישי" ואפשרות לצפייה במערכות המשולבות.

 האירוע הדחוף ביותר בכל זמן נתון.   את המערכת תספק רמות עדיפות אשר יעזרו למפעיל במוקד לברור 6.5.12

משולבת   ברורהתקשורת קולית במקביל תתקבל , נתונים מדויקים על אופי האירועעל מנת לקבל   6.5.13

כל  להימנע מאי הבנות. ולספק תמיכה נוספת בהערכת המצב בצורה נכונה  בתמונה מאזור האירוע על מנת 

 נתוני האירוע יישמרו לשם ניתוח בדיעבד. 

 יחידות הקצה:  6.6

 : IP Outdoorשופר כריזה  6.6.1

 .מעולה שמע איכות וב  קיבולת נפח גבוההשופר הכריזה יהיה בעל  6.6.1.1

 . Class-D 10W מובנה מגבר השופר יכלול 6.6.1.2

את עוצמת הקול באופן אוטומטי לרמת רעש   םמתאיהבקרת עצמה השופר יכלול מנגנון  6.6.1.3

 . הסביבה

 . מעקב אקוסטי תמאפשרה  בעל יכולת ניטור שמעמיקרופון משולב  השופר יכלול 6.6.1.4

 . Ethernet בחיבור  +PoE מתח באמצעות אספקת חשמל  6.6.1.5

השופר ניתן יהיה לניטור ולשליטה מלאה מהמוקד )עוצמה, רגישות, סוג השמע, העברת  6.6.1.6

 הודעות באופן סלקטיבי או אוטומטי וכד'(. 

 נתונים טכניים נדרשים:  6.6.1.7

 4Ω -   עכבת קול  6.6.1.7.1

 118db - מקסימום רמת לחץ קול  6.6.1.7.2

 350hz-10khz -  (dB 10-רוחב פס ) 6.6.1.7.3

 IOIP  - 16khzרוחב פס  6.6.1.7.4

 SIP  - 7khzרוחב פס  6.6.1.7.5

 Hx55° V 110° -  זווית שידור רמקול  6.6.1.7.6

 מובנה  -   מיקרופון  6.6.1.7.7

 CLASS D, 10W -   מובנה   מגבר 6.6.1.7.8

 שתי כניסות מגע יבש  -   כניסות  6.6.1.7.9

 שתי יציאות ממסר  -   יציאות  6.6.1.7.10

 RJ45 -   ממשק 6.6.1.7.11

  -   קצב נתונים  6.6.1.7.12

6.6.1.7.13 10/100 Mbit (Full/Half Duplex) 

 20°C to 70°C- -   טמפ' עבודה  6.6.1.7.14

 -  תמיכה בפרוטוקולים  6.6.1.7.15

6.6.1.7.16 IOIP: IPv4, UDP, DHCP, RTP, RTCP, SNMPv2c, SNTPv4 

6.6.1.7.17 SIP: : IPv6 ready, IPv4, TCP, UDP, HTTP, RTP, STUN, TFTP, URI, DTMF 

 :IP Outdoorיחידת דיבור  6.6.2
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 מובנה.  DSPהיחידה תכלול  6.6.2.1

   ורעש סביבתי. מיקרופונים / רמקולים, שמעניטור  ל  היחידה תהיה ניתנת 6.6.2.2

ומחייב תווית משלה  מקשכל ל , לחיוג מקוצר מקשים 3יחידת הדיבור תהיה בעלת עד  6.6.2.3

 . תאורה אחורית עם אור לבן

  3  עשוי פלדה בעובי  יהיה הטיח או תחת הטיחלהרכבה על  יחידת הדיבורהפאנל הקדמי של  6.6.2.4

 .מ"מ

 (. חדירת אבק, לכלוך ומיםו קים חלקי )הגנה מפני מגע עם 65IPהיחידה תעמוד בתקן  6.6.2.5

 10)התנגדות ללחץ מכאני חיצוני עם אנרגית השפעה של עד  IK09היחידה תעמוד בתקן  6.6.2.6

 ג'אול(. 

 מחובר באמצעות ברגים מיוחדים.  על המיקרופון והרמקול ולהיותהגנה היחידה תכלול   6.6.2.7

 שלושה צבעים שונים, לכל מצב פעולה יוגדר צבע.  LEDבאמצעות  היחידה תכלול חיווי אור 6.6.2.8

של הדיבור  הבנה טבעית וברורה מנת לספק ® על Open Duplexבטכנולוגית   היחידה תעבוד 6.6.2.9

 . 16khzמקסימלית של השמע הבכל רוחב פס 

 .  מהיחידה  מטר 7של עד  מובנות שיחה בטווחאפשר היחידה ת 6.6.2.10

 רעש סביבה גבוה.  , גם באזורים עם רמותשמע איכותי היחידה תאפשר  6.6.2.11

   .Mbit (Full/Half Duplex) 10/100 יהיה IPקצב הנתונים  6.6.2.12

לחות מקסימלית  רמת ב C° + 70 -ו  ,C°  20-בין ,   יחידת הדיבור תעמוד בשינויי טמפרטורה 6.6.2.13

 . 95%ללא עיבוי של 

ציפוי עמיד שמכסה את ליבת הרמקול ועמיד  עם  8Ωפנימיים   רמקולים היחידה תכלול שני  6.6.2.14

 . db/w/m/85לחץ קול ב מיוחד וב תנאי סביבה קשיםבפני 

 CLASS D, 2.5W  מובנה  מגברהיחידה תכלול  6.6.2.15

 היחידה תכלול שלוש כניסות לקבלת "מגעים יבשים"  6.6.2.16

 . 30V/1A למיתוג עדיציאות ממסר, היחידה תכלול שתי  6.6.2.17

 היחידה תכלול יציאת שמע לחיבור רמקול חיצוני.  6.6.2.18

 .שפופרתהיחידה תכלול חיבור ל 6.6.2.19

היחידה תכלול תקע מובנה מקורי כחלק בלתי נפרד לחיבור מודול ממסרים, בקרת כניסה,   6.6.2.20

 וכד'.   

 Up Link –נוסף שישמש כ  RJ45היחידה תכלול שקע  6.6.2.21

צריכת החשמל  , 12-24VAC, או ספק כוח חיצוני, PoE (802.3af IEEE)אספקת חשמל:  6.6.2.22

 . 6.5W  -ימום  מקס

 . Cat5תשתית כבלים לחיבור היחידה מינימום   6.6.2.23

   '.מ 100 - עד  LAN -ב לחיבור השלוחה אורך הקו  6.6.2.24

 UDP / IP® מבוסס על  IoIP: פרוטוקול תקשורת פרוטוקול 6.6.2.25

 CEסימון  6.6.2.26

 בעלת תקן נגישות:  IPשלוחת דיבור  6.6.3

   ובנוסף: IP Outdoorזהה למאפיינים של יחידת דיבור  6.6.3.1

וניתן  , נגיש  מישושסמ"ר( עם סמל פעמון  25כפתור שיחת חירום גדול )היחידה תסופק עם  6.6.3.2

 עם גדמי זרוע או תותבות זרוע.   להפעלה

 .  יהי בעל תאורה אחורית בצבע לבן ובולטלחצן שיחת החירום   6.6.3.3

 עיקרון לנכים.  השוויון ההזדמנויות עבור  , למתןFreenessעל דרישות  יחידת הדיבור תענה 6.6.3.4
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ות לאומיות  אישית כדי לענות להגדרת נורמ  מיםהרכיבים המשמשים צריכים להיות מותא 6.6.3.5

 ולתנאי מקום. 

 :הכוללת מצלמה IP Outdoorשלוחת דיבור  6.6.4

   ובנוסף: IP Outdoorזהה למאפיינים של יחידת דיבור  6.6.4.1

 טרנט מובנה.נעם ממשק אי IP  מצלמת צבע תכלול היחידה 6.6.4.2

פיקסלים   x 480 640( ברזולוציה מקסימלית של  MJPEG)  IPהעברת זרמי וידאו יכולת   6.6.4.3

או    PALתמונות לשנייה, כמו גם כדי לשדר אותות וידאו אנלוגי )  30ובקצב תמונה של עד 

NTSC 720( ברזולוציות של  x 576   720ו x  480   .פיקסלים 

  30° -אלכסוניים )ב   63° -אופקי ו  53° יישור מכאני של זווית צפייה ל  המצלמה תהיה ניתנת 6.6.4.4

   בכל כיוון(.

 ניגודיות ובהירות מבוקרים באופן אוטומטי.איזון, צבע לבן,   6.6.4.5

 . LEDלבן אור איזון  תכלול יכולתהמצלמה  6.6.4.6

 עמדת מוקד חירום: 6.6.5

במוקד חירום תמוקם יחידת הדיבור אשר תקבל את כל הקריאות מכל האתרים המפוזרים   6.6.5.1

 ברחבי העיר. 

 במקביל ליחידה תותקן יחידה נוספת לגיבוי.  6.6.5.2

 בין שתי היחידות תהיה שקיפות מלאה.  6.6.5.3

 יחידה תהיה בעלת צג אלפא נומרי בשפה העברית. ה 6.6.5.4

 .IPשלוחה עבור חדר מוקד בטכנולוגיית  6.6.5.5

 במכשיר. אודיובזמן אמת של הלבצע ניטור עם יכולת   DSPכנולוגיית שמע היחידה יהיה בט 6.6.5.6

  14שורות של  8פיצוי טמפרטורה עבור תפריט ניווט עם  עם -תצוגה גרפית  היחידה תכלול 6.6.5.7

פיקסלים עם תאורה   84x64ברזולוציה של  אלפאנומרי אחת, בשפה העברית,תווים כל 

 אחורית לבנה. 

  12בעל סיליקון פלסטיק מחוזק  עם לוח מקשים מלא, עשוי ממקלדת יחידת הדיבור תכלול  6.6.5.8

 הפעלה אינטואיטיבית.ל מקשי פונקציות  6 -ו לחצנים לחיוג 

  IP50דירוג של בלעמוד  עליוו עמיד ABSעשוי מפלסטיק  יהיההשולחנית  מארז השלוחה  6.6.5.9

 צטברות של אבק ולכלוך(. הו  ואנדליזם)הגנה מפני 

 או עם מיקרופון צוואר גמיש. /היחידה תכלול אפשרות למצב "שיחה עם שפופרת" ו 6.6.5.10

דיבור    שניתן להגדיר,שיכול  שונים  צבעים 3בעל  LEDבאמצעות  ןיש לציי   את מצב השלוחה 6.6.5.11

  ®Open Duplexבטכנולוגית 

קילוהרץ.    16הבנה טבעית וברורה בכל רוחב פס אודיו מקסימלית של ו  נדרשת מובנות דיבור 6.6.5.12

  ®Open Duplexדיבור בטכנולוגית 

ללא ירידה באיכות   מטר 7של עד  היחידה תאפשר ניהול שיחה ברמת מובנות ממרחק 6.6.5.13

 .  השיחה

על מנת לתת מתכווננת יחידת הדיבור נדרש להיות בעל יכולת של רמת שמע מיקרופון   6.6.5.14

 "אפשרות פיצוי" רעש נוסף. 

באזורים עם השמע הנדרש ישמע היטב במובנות גבוהה גם כי  יבטיח  יחידת הדיבור מגבר 6.6.5.15

 רמות רעש סביבה גבוהות.  

כגון תפקוד המכשיר  תכונות ביחידת הדיבור תתאפשר בקלות לתפעול המשתמש,  הפעלת 6.6.5.16

 בקלות ובנוחות על ידי שינוי המיקום של התחנה. 

 מגה ביט / שניה )דופלקס חצי / מלא(.   10/100צריך להיות  IPקצב הנתונים  6.6.5.17
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  C°  0בין  -דה בטמפרטורות משתנות בטווחים של  עמידה לעבולהיות   יחידת הדיבור נדרשת 6.6.5.18

 . 95%בלחות הסביבה ביחס לכל היותר  C°   50ו + 

 תכונות נוספות נדרשות:  6.6.5.19

6.6.5.19.1 8 Ω  85-מיוחד ו  ציפוירמקול עם dB / W / m  לחץ קול 

 Class D משולב ,  2.5wמגבר  6.6.5.19.2

 3D החיישן הכביד  6.6.5.19.3

 מובנה למערכת ראש . חיבור  6.6.5.19.4

 RJ45 uplink IP / downlinkהיחידה תכלול שני שקעי  6.6.5.19.5

  PoE (802.3af IEEE)אספקת חשמל:  6.6.5.19.6

 min cat 5כבל:  6.6.5.19.7

 מ   100עד    LAN -אורך הקו ב 6.6.5.19.8

 UDP / IP® מבוסס על IoIPפרוטוקול: פרוטוקול  6.6.5.19.9

 CEסימון  6.6.5.19.10
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 עורקים אלחוטיים: .7

 : כללי 7.1

"עורקי מיקרוגל אלחוטיים  של ניהול ותחזוקה הפעלה  ,פרק זה מתייחס לתכנון, אספקה, התקנה 7.1.1

בתדרים חופשיים או בתדרים ברישיון   PTP/PTMPבתצורת נקודה לנקודה או נקודה למספר נקודות 

לטובת אספקת תמסורת אלחוטית רחבת פס לקישור מצלמות האבטחה במתחמים אל מרכז השליטה  

 . והבקרה העירוני

 שורת לשימוש בישראל. הפתרון המוצע יהיה בעל אישור משרד התק 7.1.2

 בכל מקרה אחריות הקבלן לתקינות הפעולה של הלינק האלחוטי לכל אורך תקופת חיי הפרויקט. 7.1.3

 זר והגשת תוצאות הסקר ללקוח לפני ההתקנה.ימחיר לעורק יכלול סקר אתר עם ספקטרום אנאלי 7.1.4

 הפתרון המוצע לטובת אספקת התמסורת האלחוטית יתמוך ביכולות הבאות: 7.1.5

 ב פס ייעודי לכל לינק בנפרד. הקצאת רוח 7.1.5.1

 שימוש באנטנות כיווניות לשיפור וחסינות העורק.  7.1.5.2

 מניעת השפעה על השירות מיתר נקודות הקצה. –שרידות מעולה וחוסן בעת הפרעות בתדר  7.1.5.3

 (.nLOSיכולת מעולה להתקנה בסביבה עירונית עם נתוני התקנה קשים ) 7.1.5.4

 HSSoE or/and Serial - הדדיות  יכולת סנכרון על מנת למנוע הפרעות  7.1.5.5

 מאפיינים טכניים: 7.2

 פרוטוקולי שידור והתמודדות עם הפרעות  7.2.1

ותמיכה בפרוטוקולי   OFDM, MIMO, Diversityתמיכה בטכנולוגיות שידור רדיו מסוג:  7.2.1.1

ממשק אוויר לטובת אספקת תקשורת אלחוטית תוך דגש על יציבות, זמינות רוחב פס  

 ובנוסף אבטחת והצפנת התעבורה וממשקי הניהול. 

 התמודדות עם הפרעות ע"י תמיכה במנגנוני שידור אלחוט שונים.   7.2.1.2

 -ל Uplink-ההקצאה אוטומטית מסתגלת של רוחב הפס בין  –סימטרי -תמיכה ברוחב פס א 7.2.1.3

Downlink  ."לניצול אופטימלי של "משאבי הרדיו 

 הצפנה ואבטחה:  7.3

  –ברמת העורק לטובת הצפנת המידע ואבטחתו ע"י שימוש בהצפנת  AES 128-bitשילוב שיטת הצפנה   7.3.1

CCM/AES . 

יחד עם הצפנת המידע   תוך שימוש בחתימת אותנטיקציה  bit-128שימוש במפתח הצפנה סימטרי  7.3.2

(. התבססות על הצפנת המידע וחתימת  IEEE 802.11i (phase iii))תואמת את המלצות האבטחה:  

  AES-(. טכנולוגיית ה Link Passwordידי המפעיל )- האותנטיקציה מתבססים על מפתח מאסטר שמוגדר על

 של היעד והמקור.   MAC-המוטמעת במוצר תצפין הן את המידע המועבר, והן את כתובות ה

. במצב בו העורק מסונכרן ניתן יהיה לנעול את שתי  Link Lockedהמוצר יתמוך בטכניקת אבטחה  7.3.3

יחידות הרדיו בקצה ולשדכן אחת לשנייה באופן ייחודי למניעת  גניבת מידע מעורק אחר במקרה בו יחידת  

 דיו נגנבה.  ר

 .Wireless LAN-לא יתקבלו פתרונות המתבססים על הצפנת המידע בלבד בדומה ל  7.3.4

 המוצר יתמוך בממשקי ניהול מאובטחים ובמתן הרשאות על פי סוגי המשתמשים.  7.3.5

 רוחב פס: 7.4

 תמיכה ברוחבי פס שונים על פי הנדרש בכתב הכמויות.  7.4.1

 התקנה והפעלת העורק:  7.5

 ית ורישיון התקנה מן יצרן המוצרים.על המתקין להיות בעלה הסמכה רשמ 7.5.1
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 IDU (Indoor Unit), ODU (Outdoor Unit), Externalציוד הקצה של העורק  יכלול:  -התקנת הציוד   7.5.2

Antennas  חיבור יחידת ה .-IDU ליחידת ה-ODU   נעשה באמצעות כבלCAT5e   המעביר הן תקשורת והן

 מ.  100 –(. אורך הכבל המקסימאלי PoEמתח )

)בין   'מצלמה וכד\בקר\חיישן  -בסמיכות מרבית לציוד הקצה  ODU\Antenna-ניתן יהיה להתקין את ה 7.5.3

  -ניתן יהיה להתקין יחד עם ציוד ה IDU-אם מותקן על מבנה, או על עמוד, או על תורן(. את יחידת ה

INDOOR  ש להתקין את ציוד הקצה של הלינק בסמוך  של ציוד הקצה )בארון השירות(.  במידה ונדר

 מ'.  3- לרכיבים מחוללי השראה הצייוד יורחק  למרחק מינימאלי הגדול מ

. AWG 10יוארק באמצעות כבל הארקה בקוטר מינימאלי:  IDU\ODU\Antennaציוד הקצה של העורק:  7.5.4

" יוארק לפס הארקה  )ציוד על תורן יוארק באמצעות כבל קצר לנקודות ההארקה על התורן וציוד "פנים 

 של המבנה(.

גובה ההתקנה של ציוד הרדיו בשני קצוות העורק, כמו גם הקצאת התדרים לכל עורק, יתבססו על תכנון   7.5.5

עורק, סקר אתרים וניתוח ספקטראלי מובנה שיבוצע עבור כל עורק ועורק במערכת תכנון העורקים של  

 היצרן / מערכת תכנון עורקים אלטרנטיבית.  

 טה ובקרה  מערכת שלי 7.6

באחריות המציע לספק מערכת שליטה ובקרה ייעודית לטובת תפעול, שליטה, בקרה ותחזוקה של   7.6.1

. או אחרת, באמצעות  SNMP V1,V3העורקים.  המערכת תתבסס על אפליקציית ניהול המבוססת 

מקומית או מרחוק )באמצעות כתובת   –אפליקציית הניהול ניתן להתחבר ולשלוט בשני קצותיו של העורק 

IPאפליקציה יהיה ממשק גרפי, נוח ואינטואיטיבי למשתמש. (. ל 

 תכונת הניהול תספק:   7.6.2

 בחירת רוחב תדר.  7.6.2.1

 ניטור בזמן אמת של איכות תווך הרדיו )הפרעות(, ואיכות הלינק.  7.6.2.2

 . QoS-ניטור בזמן אמת של התרעות ו 7.6.2.3

 והתראות למערכות חיצוניות. Alarm'sמערכת השליטה והבקרה תתמוך בשליחת  7.6.2.4

מחיר מערכת הניהול יגולם במחיר העורקים לרבות רישיונות, ממשקים וכל הדרוש לשם  7.6.2.5

 הפעלה מלאה ומושלמת של המערכת.   
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8. LORAWAN 

 שער גישה  - להתקנה פנימית LPWAN Gateway LoRaרשת  8.1

 מה"צ,   920מה"צ עד   917פועל בתחום התדרים:  8.1.1

 מיליוואט,   25של  Tx E.R.Pהספק כל ערוץ : 8.1.2

 מיליוואט,    500של  Tx E.R.Pהספק ערוץ בקרה : 8.1.3

 דציבל,   36מה"צ לא יעלה על מינוס  917הספק שידור בתדר הנמוך מ   8.1.4

 דציבל,   30יעלה על מינוס  מה"צ לא 920הספק שידור בתדר הגבוה מ   8.1.5

8.1.6 ,sec/Hr  : 300 220הציוד יתמוך בתקן EN ,ETSI  .כולל אנטנה פנימית 

 להתקנה חיצונית  Gateway LoRaישה שער ג 8.2

 מה"צ,  920מה"צ עד  917 פועל בתחום התדרים: 917 8.2.1

 מיליוואט  25של  Tx E.R.Pהספק כל ערוץ : 8.2.2

 מיליוואט,    500של  Tx E.R.Pהספק ערוץ בקרה : 8.2.3

 דציבל,   36מה"צ לא יעלה על מינוס  917הספק שידור בתדר הנמוך מ   8.2.4

 דציבל,   30יעלה על מינוס   מה"צ לא 920הספק שידור בתדר הגבוה מ   8.2.5

8.2.6 ,sec/Hr  : 300 220הציוד יתמוך בתקן EN ,ETSI כולל חיבור שער SMA 

 מוקשח   חיצונית  להתקנה Gateway LoRa  גישה 8.3

 מעלות צלזיוס.  70עד +  20-מאפיינים זהים לסעיפים קודמים ובנוסף עמידות בטמפרטורות של  8.3.1

 מאווררים ללא  8.3.2

 כולל מודם סלולארי מובנה.  8.3.3

 להתקנה חיצונית.  LORAאנטנת  8.4

 תואם, כולל הגנת  SMAאוהם, כולל כבל  50, עכבה נומינלית של  dBi, 6.5שידור אומני 8.4.1

 בקרים, כולל מתקן חיבור לתורן 

 LORAWANשרת  8.5

  C,B,Aסוגי חיישנים: , 3תמיכה ב  8.5.1

 אותנטיקציה בהתאם לתקן,   8.5.2

  API ,HTTP ,MQTTתמיכה ב , 8.5.3

 תמיכה בתיצור מרחוק,   8.5.4

 כולל כלי ניטור ודיאגנוסטיקה,  8.5.5

 התקנה באתר הלקוח או בענן,   8.5.6

גיגה מסוג   32ליבות, זיכרון נדיף של  6הכולל לפחות  Xeonמעבד אינטל התקנה על שרת מבוסס אינטל בעל   8.5.7

,DDR4 דיסק ,SSD Express NVM  טרה  1בנפח של 

 IOT DBשרת  8.6

 נתונים של חיישני לורה שרת אגירת   8.6.1

 SQLמבוסס  8.6.2

גיגה מסוג   32ליבות, זיכרון נדיף של  6הכולל לפחות  Xeonמעבד אינטל התקנה על שרת מבוסס אינטל בעל   8.6.3

,DDR4 דיסק ,SSD Express NVM  טרה  1בנפח של 

 LORAחיישני  8.7

 יסופקו חיישנים בהתאם לכתב הכמויות  8.7.1

   C,B,Aתומכים בתקן,  מופעלי סוללה, 8.7.2

  EN ,ETSI 300 220עומדים בתקן  8.7.3
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 סוגי חיישני לורה ע"פ הדרישה לעיל: 8.7.4

 מובנה  GPSחיישן איתור מבוסס  8.7.5

 חיישן טמפרטורה ולחות  8.7.6

 תחנת מזג אוויר לניטור סביבה 8.7.7

 טמפרטורה, לחות יחסית, קרינת שמש, לחץ אטמוספרי, כמות גשם  8.7.8

 חיישן לניטור פחי אשפה  8.7.9

 ליטר   700חיישן לפחים עד   8.7.10

 ת ארונות מפסק סף לפתיח  8.7.11

 לחצן מצוקה  8.7.12

 חיישן לזיהוי חניית רכב  8.7.13

 חיישן לניטור קולות ירי  8.7.14

 ממסר חשמלי   8.7.15

 לחות  8.7.16

   מזג אוויר ,טמפרטורה :לניטור סביבה 8.7.17

 טמפרטורה להתקנה חיצונית תחנת  8.7.18

 

 

 תשתיות   .9

 הנחיות כלליות לכל סוגי ותצורות החפירה והטמנת כבלים תת קרקעית: 9.1

להלן, יבוצעו בשעות הלילה או בכל זמן אחר בהתאם להחלטתה  עבודות החפירה מכל סוג וכמפורט  9.1.1

הבלעדית והמוחלטת של העירייה. על הקבלן לקחת נתון זה בחשבון בהכנת הצעתו. כל דרישה מצד הקבלן  

 לתוספת תשלום מעבר למחיר שנקב הקבלן בהצעתו לא תאושר מכל סיבה הכרוכה בשעות עבודה. 

מול כלל   ותאום על ידי אגף הנדסה מאושר חפירה  היתר מחייב קרקעית תת  תשתית של ביצוע כל  9.1.2

הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובגופים הרלוונטיים. כלל הטיפול בקבלת ההיתרים וביצוע התיאומים  

 יבוצע על ידי ובאחריות הקבלן המבצע. 

תהיה בהתאם   למען הסר ספק, שיטת החפירה קרי, חפירה, חריצה, קידוח אופקי או כל שיטה אחרת  9.1.3

לקביעתה הבלעדית והמוחלטת של העירייה. כמו כן יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את האפשרות  

להפעיל ולבצע את פעולות החפירה בכל אחת מהשיטות באופן עצמאי ו/או באמצעות ספקים שונים של  

שיתוף פעולה מלא  העירייה ולקבלן לא תהיה כל טענה לכך. בכל מקרה על הקבלן יהיה לעבוד בתיאום וב

 על ספקי העירייה השונים.

באחריות הקבלן לסייר רגלית לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות הקיימות   9.1.4

ובאחריות קבלן   העירייהולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות. סימון כללי של התוואי יבוצע ע"י  

באחריותו הבלעדית  יהיו  ירת הסימון כל הסימונים הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים. ממועד מס

 של קבלן הביצוע. והמלאה 

תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ובהתאם לשיטות   בכל תצורה,  עבודות החפירה 9.1.5

 הנהוגות לעבודות חפירה מסוג זה. 
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וסרו בשלמות  כמו כן י בטרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי השטח המיועד לחפירה נקי ממכשולים. 9.1.6

חומרים שפונו, שדרוש   .אבני שפה, מרצפות, תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה

להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות בהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,  

לעיל התמורה בגינם  . על מנת להסיר ספק כל העבודות אשר צוינו  העירייה ו/או נציגיהבהתאם להנחיות 

 כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות מטעם הרשויות שאושרו ע"י מנהל הפרויקט. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאם לנוהלי הבטיחות כדוגמת   9.1.7

. ההתייחסות לנושא זה הנה  הובכל מקרה בהתאם להוראות העירייה ו/או נציגי משרד העבודה, מע"צ וכד'

 לעבודות יום ולעבודות לילה. 

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן בזהירות מרובה בטווח המוגדר   9.1.8

ע"י גורם מאשר החפירה, משני צדי המכשול. פינוי החומר החפור )חפיר( מהתעלה למקום הפינוי )ראה  

 ירה שבכתב הכמויות.הרחבה במפרט( כלולים במחירי החפ 

 החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.  9.1.9

 .ואי בעתיד בעזרת גלאי )דיטקטור(ובכל חפירה יונח כבל סימון מתכתי בקוטר מתאים, לצורך גילוי הת  9.1.10

כל פגיעה בתשתיות קיימות מכל סוג לרבות אך לא מוגבל לתשתיות תקשורת, חשמל, מים, ביוב, כבלים,   9.1.11

 ריצוף, בינוי וכד' תתוקן על ידי ובאחריות הקבלן ועל חשבונו. גינון, 

 

 

 מסדים וארונות: .10

 להתקנה פנימית:  42-48Uמסד שרתים ותקשורת   10.1

המסד שיסופק ללקוח ויותקן על ידי הקבלן יהיה מוצר מדף סטנדרטי קטלוגי של היצרן או לחילופין   10.1.1

 .   הלקוחמותאם על פי הנחיית ובקשת 

ס"מ לפי דרישות    120ובעומק של  48U-42Uס"מ חיצוני, בגובה  75-80פנימי,   19ברוחב " -ממדים  10.1.2

 , כתב הכמויות והתוכניות. הלקוח

ומיקומי חורים. יש לסמן בצורה מודפסת על    19לחיבור סטנדרטי של " EIA 310Dהמסד  יעמוד בתקן  10.1.3

 .  Uפסי החיבור סימונים לכל  4גבי 

 המסד ישמש כמסד להתקנת שרתי פיצה/בלייד וציוד תקשורת נוסף. 10.1.4

  5המסד יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תינתן אחריות יצרן נגד חלודה של  10.1.5

 שנים לפחות. יש לצרף אישור יצרן. 

ק"ג לפחות.  יש להציג אישור בכתב של היצרן לעמידה בעומס.   1250המסד יאפשר עומס סטטי של   10.1.6

 .  Life Timeנדרשת אחריות 

 נות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים ללא חיבורי ברגים.  פח עם חיזוקים. הדפ -דפנות   10.1.7

 מ"מ.  1.5  -המסד יהיה עשוי מפרופילי ברזל מרותכים עובי הפרופילים לא יפחת מ 10.1.8

  2 -בחלקו הקדמי ו  "19פסי  2מתאימים לקליטת אומי כלוב לחורים מרובעים. בארון יותקנו  19פסי "  10.1.9

לעומק   "19כיוון פסי  זוגות פסים להתאמת עומק, יש לאפשר 3יותקנו  האחורי. בחלל הארון   פסים בחלקו

הרצוי, בהתאם לציוד המותקן בארון. מבנה הפסים יהיה כזה, שיאפשר העברת כבלים בינם לבין דופן  

 ס"מ בכל צד.  -3יהיה קטן מ  הצד, והמרווח לא

 כל הדלתות בארונות יסופקו עם מפתח ראשי אחד )מסטר(. 10.1.10
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דלתות לא יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה מלאה של הדלת, כדי לא  צירי ה -דלתות  10.1.11

ללא הפרעה. כיוון פתיחת הדלתות יהיה   19ארונות או יותר, ויאפשרו התקנת ציוד " 2להפריע בעת הצמדת 

צירים   2ניתן לקביעה בעת ההתקנה באתר: לצד ימין או לצד שמאל, בהתאם לצורך. בכל דלת יקובעו ב   

בצד הדלת, על הצירים להיות מרותכים/תפוסים לשלדה של הארון למנוע איבוד החלקים בעת   לפחות 

 החלפת/סידור דלת. 

פתיחת הדלת תתבצע באמצעות ידית אחת, ללקוח תהיה אופציה להתקין ידיות מסוגים שונים   10.1.12

ודן, קורא  כולל ידיות נשלטות ע"י מערכות בקרה ושליטה לפתיחה מרחוק, או לפתיחה מקרוב באמצעות ק 

'.  מודגש כי רכיב זה יהיה ניתן לתוספת בכל שלב ולכל מסד מוצע. יש להציג את  דכרטיסים חכם מגנטי וכ

   אופציה. –הפתרונות המוצעים על ידי היצרן. 

 למסדי תקשורת ולמסדי שרתים    -לפחות  80%פח מכופף ומחורר בחירור של   –דלת חזית מעוגלת 10.1.13

 תהיה עשויה פח מכופף, דו כנפית ועם חיזוק מרכזי לכל גובה.   – לפחות  70%דלת אחורית מחוררת   10.1.14

המסד יאפשר התקנת מנעולים    נקודות נעילה לפחות לאורך הצד המנוגד לצירים. 2 - כל דלת תנעל ב 10.1.15

 מבוקרים ונשלטים מרחוק שיסופקו על פי דרישה. 

',  דח וכהמסד יאפשר התקנת חיישנים דוגמת התראה על פתיחת דלתות, טמפרטורה, לחות נפ 10.1.16

החיישנים ומערכות הבקרה יהיו מתוצרת יצרן המסדים או אחר ויסופקו כחלק אינטגראלי מזיווד הארון  

 המוצע. 

שחור, או לפי    RAL 9011צבע  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות, צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, בצבע  10.1.17

 בחירת האדריכל. 

ים תכלול ציפוי דוגמת פוספטיזציה או  תהליך הגימור יעמוד בתקני איכות הסביבה מערכת הגמור 10.1.18

 מיקרון עם אישור יצרן.  80 - ציפוי נאנו קרמי + צבע יסוד + צבע עליון עובי השכבות יהיה כ

ס"מ   10*22שני פתחים בגג הארון ובתחתית הארון במידות מינימום של  -פתחי כניסה לכבלים  10.1.19

ארון בחלקו האחורי המרכזי במידות  מוגנים ע"י גומיית מגן בצדי הארון במרכז הרוחב. פתח בגג ה

ס"מ. הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג ובתחתית יהיו סגורים, הפתחים יהיו   20*10מינימום של  

 ניתנים  לפירוק לפי הצורך. בפתחים שיפתחו יותקנו פסי שערות. 

 רגליות הניתנות לכיוון ע"י אומי מתיחה.   4הארון יותקן על  -כן ייצוב  10.1.20

המסד בחלקו    מצדי( בכל אחד Zero U) 0Uבתצורה של   PDUתן יהיה להתקין שתי יחי'במסדים ני 10.1.21

 האחורי, עד שני פסים בכל צד ללא הפרעה לציוד המחשוב שיותקן במסד. 

שילדת המסד תאפשר לחבר התקנים שונים דוגמת מובילי כבלים, תעלות, פסי שקעים, חיישנים,   10.1.22

, ההכנות בשלדה יהיה בתצורת חורים עגולים ו/או מרובעים ו/ או  U 0 -ואמצעי עזר נוספים להתקנה ב

מלבניים או כל תצורה סטנדרטית אחרת, במרחקים קבועים ביניהם,  חורים אלה יאפשרו קיבוע  

מצעות ברגים, אום צף או כל אמצעים אחרים עפ"י הנחיות היצרן. לא יתקבלו אילתורים שונים לקיבוע  בא

 ציוד. 

יסופק  ויותקן ע"י הקבלן בגג הארונות.  –תעלות/סולם להעברת כבלי גישור בין מסדים  10.1.23

. אספקה והתקנה תעלת  הלקוחתעלות/סולם יהיו מתוצרת יצרן המסדים בגובה אשר יקבע מול  

ס"מ עם פתחים תואמים בגג הארון או פתחים התואמים בדופן התעלה   30/60מחורצת מגולוונת  פח/

לפתחי הארון, כולל ביצוע ההתקנה, סיומת לסגירת דופן הארון הקיצוני, התעלה תותקן בגג הארון  

 ותסופק בגמר ובצבע זהה לארון. 

ן פריטי ציוד ולוחות ניתוב  הלוחות העיוורים ישמשו לסגירת כל המרווחים בי  -לוחות עיוורים  10.1.24

במסדי השרתים והתקשורת. הלוחות יהיו עשויים פלסטיק. התקנת הלוחות העיוורים למסד תבוצע  

 .   3Uאו  1U ,2Uבאמצעות לחיצה ויהיו ניתנים לפירוק מהיר. הלוחות העיוורים יהיו בגובה של 
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לספק   כן באחריות הקבלןהמסדים בשורה יחוברו בניהם ליצירת מבנה אחיד עמיד ברעידות. כמו  10.1.25

רכיב חיבור מתכתי לקישור בין השורות, בנוי כחלק בלתי נפרד ממערך ההצבה של המסדים ומותאם  

 למרווחים בין שורות המסדים.

  6( להתקנת ציוד מחשוב מתוצרת יצרנים שונים בעובי של  Lאופציונלי: מסילות )זווית החלקה  10.1.26

 אספקה בלבד.  –ס"מ  74מ"מ לפחות ואורך של 

לכל אורך ארון רבע, שליש ושלם להתקנה משתי   0U – זוגות מוליכי כבילה אנכיים לתליה על ה 10.1.27

 מינימום.   4Uהצדדים עם טבעות מתכת להכנסת כבילה בצפיפות 

 להתקנה פנימית:  "6-30U 19ציוד  מסד 10.2

 . אלקטרוני ציוד להתקנת המיועד  19" מסד 10.2.1

 .פנימית להתקנה יועדמ המסד 10.2.2

 .מ"ס 80: עומק, 6-30U: פנימי גובה 10.2.3

 .מחלידה לא מתכת יהיה המסד שלד: חומר 10.2.4

 .ממתכת תהיה  ידרוש והמזמין במידה או מחוסמת זכוכית עשויה תהייה המסד  דלת 10.2.5

 .מפתחות 4 עם ותסופק לנעילה ניתנת  תהייה הדלת 10.2.6

 , ננעלות מפנים המסד. פריקות מתכת דפנות  10.2.7

 .מאווררים עם עילי  מכסה 10.2.8

 .לנעילה ניתנת , מברשות פס מבוסס  כבלים  מעבר  עם תחתית כניסה או אחורית דלת 10.2.9

 .הארקה  סט עם יסופק המסד 10.2.10

 .קיר על לתלייה התקן עם יסופק המסד 10.2.11

 220V וחיבורי פוטנציאלים השוואת/הארקה פסי, מדפים, מסודרים כבלים מעברי עם יסופק המסד 10.2.12

 .התקנה לכל  ספציפית  הנדרש במספר

 :OUTDOORארון תקשורת ליחידות קצה בהתקנת  10.3

ציוד ווידאו ייעודי, ציוד מחשוב, אל   הפאסיבי והאקטיבי, ציוד המרה ואו התקשורת  ציוד יותקן בארון 10.3.1

 פסק וכל הציוד התומך הדרוש להפעלת רכיבי הקצה באתר ורכיבי התקשורת למוקד.

מחיר הארון יגלם את כל אחת מתצורות ההתקנה האפשריות )התקנה על הקרקע בתוספת צוקל לרבות   10.3.2

חבקים ומתאמים או על גבי  יציקת בטון, מסגרות, אלקטרודת הארקה וכל הדרוש, על גבי עמוד בתוספת 

קיר בתוספת מתאמים נדרשים( וכן יכלול את כל הדרוש לשם התקנת הארון בהתאם לתקנות ולתקנים  

 הרלוונטיים. 

פוליקרבונט תוצרת ענבר או אורלייט או שו"ע מאושר ויהיו מותאמים לתנאי חוץ   עשוי  היהי ן הארו 10.3.3

IP65 . 

ובתוספת מקום רזרבי   CDR /PDR –ויאושר בשלב ה גודל הארון יהיה תואם את תכולתו כפי שיפורט  10.3.4

 . 30%של 

הארון יהיה מאוורר במידה שתבטיח שמירה על תנאי סביבה מתאימים בהתאם להגדרות יצרני הציוד   10.3.5

 המותקן בארון ויכלול מאווררים, פילטרים וכל הדרוש לשם כך.

 הארון יכלול סוכך שמש.  10.3.6

 גבוה, מתח נמוך, תקשורת, ובקרה.    יותקנו בארון תעלות חיווט נפרדות עבור מתח  10.3.7

 צבע הארון יהיה בתאום עם העירייה.  10.3.8

 הארון יכלול נעילה עם מנעול מבוקר ונשלט מרחוק.  יחידת הבקרה תהיה כלולה במחיר הארון.  10.3.9

כל רכיב חשמלי המותקן בארון יישא שילוט תואם בעברית המגדיר את ייעוד הרכיב והמעגל   10.3.10

 חרוט.    PVCט ייעשה ע"י לוח החשמלי אותו הוא משרת. השילו
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חיבור מרכיבי הציוד למתח הזנה ייעשה באמצעות תיבת שקעים ומאמ"ת אשר יחובר למערכת   10.3.11

 גיבוי מתח מקומית. בכל ארון יותקנו שני שקעי מתח ושני מאמ"תים נוספים כרזרבה עתידית. 

אחד מהרכיבים תצורת התקנת הרכיבים בארון תהיה כזו אשר שליפת / ניתוק / פירוק כל  10.3.12

 המותקנים בארון תתאפשר ללא צורך בפירוק / ניתוק של רכיב אחר. 

סטנדרטי לשימוש טכנאי. שקע זה יהיה מוגן באמצעות   AC 230Vבכל ארון יותקן שקע יציאת מתח  10.3.13

 ממסר פחת ומאמ"ת. 

 מוגן מים.   9Wבהספק  PLלנורת  RAMI-9בכל ארון יותקן גוף תאורה מסוג  10.3.14

צעות פס הארקה בתוך הארון וחיבור לאלקטרודת ההארקה של העמוד או  כל ארון יוארק באמ 10.3.15

 ייעודית במקרה של התקנה על הקרקע עם צוקל. 

כל ארון יכלול ערכת בקרה אשר תאפשר דיווח למוקד על מצב רכיבי הארון ובמינימום )המציע   10.3.16

 יתאר בפרוט את הפתרון המוצע על ידו למימוש דרישה זו(:

 ארון. התראה על פתיחת דלת ה 10.3.16.1

 התראה על מצב טמפ'.  10.3.16.2

 התראה על מצב הזנת מתח לארון.  10.3.16.3

 אינדיקציה לגבי מצב כ"א מהמאמ"תים.  10.3.16.4

 אינדיקציה לגבי מצב  מערכת הגיבוי לרבות מצב סוללות. 10.3.16.5

 

 

 תשתיות כבילה  .11

 תקנים והגדרות כלליות: 11.1

 כל המפורט להלן מתייחס ומגדיר את דרישות תשתית התקשורת בכל אתר.  11.1.1

מכונות המופעלות בחשמל   - 1121כל הציוד שיותקן יהיה תואם לדרישות התקן הישראלי "תקן ישראלי   11.1.2

דרישות בטיחות" ויעמוד בכל התקנים הרלוונטיים בתחום המחשוב והתקשורת אשר  "לשימוש משרדי: 

השונות גם אם לא  יש להם נגיעה לאפיון זה ולשימושים המיועדים בשילוב האפליקציות ומערכות ההפעלה 

 פורטו באופן ספציפי באפיון. 

 המפרטים הטכניים מיועדים לתת מידע על המוצרים המיועדים להתקנה.   11.1.3

אושרו במעבדות בדיקה מוסמכות  שפריטי הציוד המוצעים ואלה שיותקנו יהיו אך ורק כאלה שנבדקו ו 11.1.4

 דרישות המפורטים. לובהתאם לתקנים ו

המיוצר ומזווד בייצור סידרתי באמינות גבוהה ומבוקרת תחת מערך אבטחת  כל הציוד המוצע יהיה כזה  11.1.5

 איכות תקנית. 

לא יהא רשאי להתקין ציוד ו/או חומרים שאינם נכללים בפרוט שהוצע על ידו ואשר אושר    הקבלן 11.1.6

יבקש שינוי בהגדרות ציוד ו/או חומרים עליו להביא זאת    שהקבלןלשימוש ע"י נציג המזמין. במידה 

יובהר כי הלקוח  בכתב, ולקבל הסכמתו בכתב ומראש, לפני ביצוע ההתקנה. יו נציג הלקוח ו/או  לידיעת

שלא לאשר כל התקנה   םרשאיהלקוח ו/או נציגיו הסמכות היחידה לאישור חריגות כנ"ל.   םהינו/או נציגו 

 שלא קיבלה אישור בכתב כאמור.  או /שלא הוגדרה מראש ו , ו/אושאינה במסגרת

אך ורק מוצרים העומדים בדרישות המערכת ויאפשרו פעולה לפי התקנים שפורטו לעיל   יתקין  הקבלן 11.1.7

 ולהלן. 

תתמוך בכל תקני תקשורת הנתונים, גם אם לא    הקבלןלמען הסר ספק, תשתית הכבילה שתיפרס על ידי  11.1.8

 צוין התקן במפורש.  
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 10Gbנים בקצבים עד המערכת תבוצע בטכנולוגיה המובנית העדכנית ביותר להעברת נתו  - קצב העברה  11.1.9

 . לאופטיקה  100Gb - 40Gb -ולנחושת 

 .CAT6Aומחברי   CAT7A (00(MHz12מערכת כבילת הנחושת תהיה מסוככת על בסיס כבלי  11.1.10

 . תלויה. יש להציג אישורי מעבדה בלתי  U-PUE -הכבילה והציוד יתמכו ב  11.1.11

- B.2-10של תקן   CAT6Aלקצה" בדרישות  - כל מרכיבי הקצה של רשת הכבילה יעמדו "מקצה 11.1.12

EIA/TIA-568  העברת נתונים בקצב עד(500Mhz600 -, אישור יצרן לMhz  כמו כן נדרש אישור רכיב לכל .)

 .CAT6Aפריט מוצע לעמידה בדרישות 

וכולל אישור מעבדה   Chanel -ה תינתן עדיפות לפתרון המציע ציוד מתוצרת אותו יצרן ברמת  11.1.13

 המוצע.  Chanel -ב  ולכל רכיב Chanel, לכל CAT6Aלעמידה בדרישות תקן  

הכוללת את כל מרכיבי ההתקנה המוצעים על ידו )כבלים,   Chanel - הקבלן יבצע הדגמה טכנית ל  11.1.14

בצע בדיקות  פנלים, מגשרים ומחברים( כולל אישורי בדיקה מעבדה מוסמכת, בינלאומית בלתי תלויה וכן י

 ההדגמה לפני קבלת אישור  ההתקנה לציוד.   Chanelבנוכחות נציג המזמין על 

התשתית הפיזית תתמוך בכל ציוד אקטיבי תיקני העומד בתקנים    -תמיכה בציוד תקשורת אקטיבי  11.1.15

 שפורטו לעיל.
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 אישורי ציוד: 11.2

דוגמאות  הקבלן הזוכה לעירייה יגיש בכל אתר, לפני הכניסה לעבודה  מיד לדרישת העירייה ו/או נציגיה,   11.2.1

 של כל רכיבי הציוד לאישור. 

 הציוד שאושר להתקנה. כל  את  הקבלן הזוכהיזמין  הלקוח ו/או נציגיו, לאחר קבלת אישור  11.2.2

,  לעירייה ו/או לנציגיהעבור כל תוף כבילה המובא אל האתר תוצג תעודת בדיקות ממעבדת המפעל  11.2.3

מהעירייה ו/או נציגיה, במסגרת הגשת אישורי  לא יעשה שימוש בכבלים ללא קבלת אישור מקדים   הקבלן

 הציוד. 

כל רכיב שמגיע לשטח ההתקנה ילווה בתעודת בדיקה מתאימה של היצרן, עפ"י הדרישות המפורטות   11.2.4

 במפרט הטכני. 

 כללי:  11.3

 CATEGORY - בתקן  אוניברסלית תקשורת לתשתית  מתייחסת זה בפרק הפסיבית התקשורת מערכת 11.3.1

6A. 

 תקני ,והתקשורת הנתונים עיבוד  בענף המקובלות כלליות תקניות דרישות על  לענות צריכה המערכת 11.3.2

 . זה מפרטות הורא  וכן  ועניין נושא  לכל  הרלוונטי הישראלי והתקן , ובעולם בארץ  PTT -ה  חברות

  -ב  המפורטות  הדרישות כל  על ותענה CATEGORY 6A בתקן תעמוד שתותקן תקשורת תשתית 11.3.3

TIA/EIA-568-B.2-1 . 

 ברמת השלד.  F.O - לקצוות וSTP  (CAT7A 1200 MHZ )מערכת הכבילה תהיה  11.3.4

 בתשתית הנחושת שתותקן יהיו מתוצרת אותו יצרן, לרבות מגשרים. Chanel -כל רכיבי ה    11.3.5

 ניתוב לוח גבי עלו וייפרס TIA/EIA-568-B.2-1  -ב  המפורטות CAT7A STP  מסדרתי הנחושת יהיו כבל 11.3.6

 .CAT 6A RJ45 מסוג מחברים הקצוות  בשתי כאשר מסוכך

 בין לחיבור הקצוות בשתי CAT6A RJ45מחברי עם מסוככים נחושת מגשרי יותקנו תקשורת  בארונות 11.3.7

 .הקצה תקשורתי וחיבור  האקטיבי לציוד הניתוב לוחות

)כבל, אביזר קצה   בנפרד רכיב כל של  בתקן כמתחייב ומלאים מקיפים בדיקה מסמכי  להציג  הקבלן על 11.3.8

RJ45  )'מאושרות ממעבדות הפאסיבי הציוד  שלוכד  GHMT או DELTA או ETL  ,רכיב  כל  כי המעידים 

 .CATEGORY 6A בדרישות עומדת

 המסופקת מערכת כי, ETLאו  GHMT ,DELTA כגון מאושרות  ממעבדות אישור להציג נדרש בנוסף 11.3.9

 אביזרי . CATEGORY 6A לדרישות  ועונה PERMANENT LINK של ברמה נבדקה זה מכרז במסגרת

 או שוו"ע מאושר. CORNING ,PANDUITכדוגמת   חברות  מתוצרת יהיו  הקצה

 בתקן יעמדו מסוככים ומגשרים מסוככים מחברים, מסוככים קצה שקעי, מסוככים ניתוב  לוחות 11.3.10

 יהיו המחברים. כל  CONNECTING HARDWARE - ל אישור  בעלי ויהיו CAT6A של וברמה מלא

 . יצרן אותומתוצרת 

 . נחושת וקישורי אופטיים סיבים באמצעות יהיה  התקשורת ריכוזי בין קישור 11.3.11

 בין  .אופטייםם  גישוריאו /ו נחושת גישורי באמצעות  יתבצע מרכזי לארון תקשורת ארון בין  הגישור  11.3.12

 . שערות פנל יותקן  העירייה( החלטתע"פ  לוחות שני או) ניתוב לוח כל

 : S/FTPכבל תקשורת מסוכך  11.4

,  Cat7A, STP, 8W, 1200Mhzבתקן   תיות כבילת תקשורת נתונים, נחושת, יבוצעו באמצעות כבלתש 11.4.1

מתוצרת חברות ידועות )משוריין להתקנה   HFFRלפחות , והכולל מעטה בעל תכונות   55%סיכוך רשת   

 חיצונית(.  

 . EIA/TIA/568החיווט יבוצע עפ"י תקן  11.4.2

 שיותקנו  על ידי הקבלן.  כל הכבלים ייפרסו בתוך תעלות וצנרת  11.4.3
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, תעלות פח או צינורות מריכף  PVCהפריסה מתעלות הרשת אל שקעי המשתמשים תהיה בתוך תעלות  11.4.4

 .)במידת הצורך(קבלן י הל ידמ"מ, אשר יותקנו ע 23

לפני התקנת המחברים בשני צדדי הכבל, יסמן המבצע את הכבל בשרוולים מתכווצים, או לחילופין,   11.4.5

 יסומן הכבל במדבקה מתלפפת לאחר ההתקנה. 

  : מסוכך RJ-45שקע קצה  11.5

  Cat 6A -מסוכך, אשר נבדק ואושר במעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות  RJ-45שקע הקצה יהיה מסוג  11.5.1

 . או שו"ע מאושר CORNING ,PANDUITכדוגמת 

המותקנים   מסוככים RJ-45 שקעייהיה בנוי על בסיס מעגל מודפס המכיל שקע בודד או זוג קצה  האביזר  11.5.2

 באביזר המותאם לתנאי פנים או חוץ על פי הצורך. 

 . U-PUE–לעמידה של שקע הקצה )קיסטון( ל  תלויהנדרש להציג אישור מעבדה בלתי  11.5.3

ייצוג שקעי הקצה בלוח הניתוב יתוכנן מראש כך שסדר הופעתם בלוח יהיה לפי סדר עולה של שקעי   11.5.4

 המשתמשים. 

 : מסוכך RJ-45לוח ניתוב  11.6

 Cat -ובלתי תלויה לעמידה בדרישות  מסוכך שנבדק ואושר במעבדה ציבורית מוסמכת 8Wלכבל מיועד   11.6.1

6A לאביזרים . 

   Cat 6A  RJ45 -שקעי  על מבוסס  11.6.2

 יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי.  11.6.3

 . מצידו האחורי יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים 11.6.4

 . 19יתאים להתקנה במסד " 11.6.5

 כ"א בשורה אחת. , לפחות,מגעים 8בעלי  RJ-45מחברי  24 -מקום ל   יכיל 11.6.6

 חיבור להארקה. והלוח יכלול את כל האביזרים הנדרשים לעיגון והצמדה הכבלים   11.6.7

 יחובר להארקת הארון/המסד, כל לוח יחובר בנפרד.  11.6.8

 . יהיה תואם למפרט הטכני ולנדרש בכתב הכמויות 11.6.9

 .U-PUE–לעמידה של שקע הקצה )קיסטון( ל  תלויהנדרש להציג אישור מעבדה בלתי  11.6.10

, CORNINGיעשה שימוש בציוד מאיכות גבוהה המיוצר על ידי יצרן מוכר ואיכותי כדוגמת  11.6.11

PANDUIT  .או שו"ע מאושר. היצרן יהיה זהה ליצרן השקעים 

 )מגשרים(: כבלי ניתוב 11.7

 אביזר קצה. מסוכך לבין  RJ-45כבל ניתוב מיועד לחיבור בין שקע קצה  11.7.1

 . מסוכך וגמיש 8Wהכבל יהיה בעל  11.7.2

מסוכך, מאושר   RJ-45. בכל קצה יותקן תקע Cat 6A, TIA\EIA 568A ,TSB 36הכבל יעמוד בתקני   11.7.3

CAT6A. 

 יצרן השקע ולוח הניתוב. מתוצרת יהיה   כבל הניתוב 11.7.4

 . מיוצרים במפעל היצרןהכבלים יהיו כבלים יצוקים ה 11.7.5

ויקבל הנחיה בכתב לגבי צבע כיסוי   העירייהיוודא עם  הקבלןעל כל תקע יותקן כיסוי גומי צבעוני.  11.7.6

 הגומי. 

 . בכיסויים שלא ניתן למשכם בקלות מקצה המחבריש להקפיד לעשות שימוש  11.7.7

 בחום. כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ  11.7.8

והכמויות מכל  הכבלים   כיאור העירייה.פי דרישות ל  יסופקו ע"י הקבלן עו יםשוניהיו באורכים כבלים  ה 11.7.9

 .CDR/PDR  –עם הקבלן המבצע בעת הכנת ה   מויסוכאורך, 

 . העירייהדרישות  ל פיהמגשרים יסופקו בצבעים שונים ע 11.7.10
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 לתשתית נחושת: בדיקות 11.8

על גבי סוגי כבלים, פנלים, מגשרים ומחברים עם   Channel - ל Technical Demonstration הקבלן יבצע 11.8.1

 ציוד בדיקה במעבדה, לפני התקנה.  

, יעמדו לפני מסירתם לבדיקות  הקבלן שהצעתו תזכה, אשר יסופקו ויותקנו על ידי רכיבי התשתיתכל  11.8.2

 . עפ"י דרישת העירייה  קבלה מסודרות

 ת המפרט. סימון + שילוט כל הציוד עפ"י דרישו 11.8.3

 צורת חיבור מסודרת של צמות ומגשרים.  11.8.4

בגמר ההתקנה והחיבורים, יבדוק המתקין את תכונות כל קטע כבל בנפרד, מקצה לקצה, יוודא עמידה   11.8.5

 ויתעד את ממצאי הבדיקה לכל קטע כבל.  Permanent Link  -ל CAT-6Aמלאה בדרישות 

לכל  Fluke Networks DTX-1800 Cable Analyzeהקו יתבצעו באמצעות מכשיר כדוגמת-מדידות ביצועי  11.8.6

 קטע.

 : INDOOR –לקישור בין ריכוזים/מסדים במבנה   יםאופטי יםסיב כבלי  11.9

 S.M. OS2 -מטר ו 150, למרחקים עד Indoorמיקרון המותאם לפריסת   OM3 50הסיב יהיה מסוג + 11.9.1

 מטר. 150למרחקים העולים על 

 או שו"ע מאושר.  CORNING  ,PANDUIT  ,FIBERNETכדוגמת  הכבל המוצע על כל מרכיביו, יהיה 11.9.2

 הכבל יהיה כבל גמיש ניתן לקיפול בכל קוטר ללא שבירה של הצינורית וללא ניחות בכיפוף.  11.9.3

 אין לעשות שימוש בכבלי ריבון.  11.9.4

חומרי העיטוף החיצוניים על גבי הכבל, יהיו מסוג מעכב בעירה ושאינו פולט גזים ועשן רעילים בבעירה   11.9.5

 וגן מכרסמים. ומ

הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה, מעיכה, כיפוף וכיפוף חוזר, וטמפרטורת עבודה בהתאם לתקן   11.9.6

EIA/RS455 . 

 על גבי הכבל יהיה שילוט "זהירות כבל אופטי" זהה לנתוני שילוט הכבל.  11.9.7

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים כשהכבל מסומן   11.9.8

 וט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים. בשיל

 , מותאמים לניחות מינימלי בכיפוף ברדיוס מזערי.  MM- bend insensitiveהסיבים יהיו מסוג  11.9.9

" שם היצרן, סימון אורך בכל מטר, סוג הכבל, מספר  Fiber Optic Cableעל גבי הכבל יוטבע סימון " 11.9.10

 הסיבים וסוג הסיבים. 
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 סיבים אופטיים טקטיים לפריסות חוץ: כבלי  11.10

 הכבלים יפרסו בין הריכוזים השונים באתרי העירייה ו/או בין ריכוזים או אביזרי קצה באתרי חוץ.   11.10.1

 . OUTDOORטקטיים, המיועדים להתקנה חיצונית  .OS2   S.Mיפרסו כבלים אופטיים 11.10.2

 מאושר.  או שו"ע CORNING  ,PANDUITכדוגמת  הכבל המוצע על כל מרכיביו, יהיה 11.10.3

הכבל יהיה בעל התכונות הבאות: חזק במיוחד, קל, קשיח, מיועד לשימוש בשטח, קומפקטי, מבנה   11.10.4

עגול לשינוע קל ופריסה קלה יותר, תוכנן לשימוש בתנאי שטח קשים בהם הגודל והמשקל המצומצמים  

 חשובים. 

מכאניות חזקות להגנה על  מבנה מיוחד לליבת הכבל המאפשר גמישות לכבל תוך שמירה על תכונות  11.10.5

 הסיבים למתן כוחות משיכה גבוהים.

 הכבל יהיה מיועד לשימוש חיצוני, פריסה קרקעית או תת קרקעית בתנאי שטח קשים.  11.10.6

 כוחות מעיכה וגמישות באמצעות שכבה דקה של סיבי חיזוק בתוך הכבל.  11.10.7

מיד בפני כימיקלים,  מעטה פוליאריטן עמיד לפגיעות חיצוניות של הכבל כגון שריטות וחתכים וע 11.10.8

UV  .וכיוצ"ב 

 סוג הכבל וכמות הסיבים בהתאם למפורט בכתב הכמויות. 11.10.9

   (LSZH)ומרי הכבל החיצוניים יהיו מסוג מעכב בעירה ושאינו פולט גזים ועשן רעילים בבעירהח 11.10.10

   .כרסמיםמומוגן מ

ן  הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה, מעיכה, כיפוף וכיפוף חוזר, וטמפ' עבודה בהתאם לתק 11.10.11

EIA/RS455 . 

" שם היצרן, סימון אורך בכל מטר, סוג הכבל, מספר  Fiber Optic Cable"  וטבע סימוןעל גבי הכבל י 11.10.12

 הסיבים וסוג הסיבים . 

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים כשהכבל מסומן   11.10.13

 תאים. מסומנים בסימון כמוגדר בסעיף המ וקצותיובשילוט אזהרה  

 :אופטייםומתאמים מחברים  11.11

,   UPCברמת גימור SM או MMהמחברים האופטיים אספקתם במסגרת מפרט זה יהיו מסוג  11.11.1

מאושר.   או שו"ע Corningמתוצרת  Unciamהמחברים יהיו מסוג של חיבור מהיר, כדוגמת סדרת 

או לחליפין פיגטלים בריתוך    CORNINGמתוצרת   FAN-OUTהמחברים יחוברו לכבלים באמצעות שרוולי 

 מתוצרת יצרן הכבלים.

 המחברים. של יצרן יוצרו על ידי אותו יוצימוד אופטיים יתאימו למחברים המסופקים  מתאמי  11.11.2

 .כמפורט בהמשךUPC וברמת גימור  LC/המחבר יהיה מסוג  11.11.3

 חות ניתוב( אופטיות:ומילואות )ל 11.12

המילואה האופטית תהיה מותאמת להתקנת קסטות פנלים לקליטת המחברים אופטיים והכנסת   11.12.1

 .  FAN-OUTשרוולי 

 המילואה תאפשר התקנת מספר  פנלים  כמפורט בכתב הכמויות.  11.12.2

( כחלק אינטגרלי, בנוסף לפנלי   CAT6Aמחברי  24תאפשר התקנה של פנל חיבורי נחושת ) המילואה 11.12.3

 הניתוב האופטיים. 

ה האחורי של המילואה יכלול התקנים לעיגון הכבלים וכן לאחסון עודפי הסיבים האופטיים,  קלח  11.12.4

המגשרים   קדמי של הפנל יהיה מגש עבור עודפי אורךה ו באורך של לפחות מטר אחד לכל סיב. בחלק

 חלקה הקדמי של המגירה יהיה בעל כיסוי למניעת מגע אקראי במגשרים.  .Cable Managementעבור

  1-12/24המילואה תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים עוקבים  צדנורית הסיב בצי 11.12.5

 מון ושילוט".יס " משמאל לימין. בנוסף לכך יסומן לוח הניתוב כולו ע"פ המפורט בסעיף
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 . מהמילואה כחלק, אליו םילואה האופטית יותקנו מתאמים כמספר הסיבים המחובריבחזית המ  11.12.6

ע"פ סדר קבוע של צבעים  ם המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצות הסיבים האופטיי לא 11.12.7

 בכל האתר. 

 יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים אופטיים בצורה מסודרת.  המילואה האופטיתבצידי  11.12.8

 המילואה תכלול מכסה עילי להגנה על הכבלים שבתוכה.  11.12.9

 למארז יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים ע"פ הצורך. 11.12.10

סדרת   FIBERNETאו  EDGEסדרת  CORNING חברתכדוגמת תוצרת  ויהיהמילואות האופטיות  11.12.11

STAR שר, תואמים לסוג הכבילה המוצע וכוללים את כל אביזרי העיגון והתיאום הנדרשים,  או שו"ע מאו

 או יותר בהתאם לצורך.   םימתאמים אופטי  12/24המילואות יכללו 

הניתוב בריכוז הראשי יהיו מארזים הכוללים   מילואות  ריכוזי המשנה.כל אחד מ במילואות יותקנו  11.12.12

 . סיבים 12/24קסטות של  

 אופטיים: פתילי גישור  11.13

 . M.M.-OM3 S.M.- OS2 / חיבור וגישור אופטייםפתילי  11.13.1

ים אופטיים  רי זוגות מחבשנ ופטיים כשבשני קצותיהם א ני כבלים מי ר אופטי יהיה מורכב מזוג שגמ 11.13.2

 זה.    ךמסלי תכונות המפורטות במעב ולים, מתחלפים, ע"פ הדרישהכפ

 כללו מחברים עפ"י הדרישה בכתב הכמויות. פתילי גישור י 11.13.3

פתילי הגישור יכילו לשונית חיצונית המאפשרת שחרור מהיר ונוח של הפתיל מהמחברים על גבי   11.13.4

 פנלי הניתוב. 

  4 -בעת ההספקה  לקוחאו כמתואם עם המ'   2,4,8  פתיל גישור אופטי יסופק עם כבל באורך 11.13.5

 .בכל צד( 2אופטיים )  מחברים סיב 

 . העירייהכבלים כמתואר לעיל שאושרו ע"י -סיבי מורכב משני מיני-יהיה כבל גמיש דוכבל הגישור  11.13.6

 שר יהיה: גמה 11.13.7

 ור ביצוע גישורים על לוח ניתוב. עב 11.13.8

 ור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפנל.עב 11.13.9

הכבל או המחברים, ע"פ   רך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ומאמצים של ואב 11.13.10

 ההתקנה. ח בעת שטתנאי ה

 כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מספר סידורי רץ בשרוול מתכווץ בחום. 11.13.11

 גשרים יסופקו בצבעים המוגדרים בתקן וסימון עפ"י בקשת החברה. המ 11.13.12

ת ממוחשבת, שבוצעה במפעל היצרן, הכוללת אורך  ומגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינ כל 11.13.13

 וניחות, מועד בדיקה ושם עורך 

 הבדיקה. 

 : .Outdoor S.Mמכלול כבל היברידי  11.14

 המציע יתאר בפרוט את הפתרון המוצע על ידו למימוש מפרט זה.  11.14.1

כיחידה אחת   16AWGאו   12AWGחוטי  2-( וG657.A2) Single Modeסיבי  2הכבל יכלול לפחות  11.14.2

 להפרדה.  הניתנת

 . x 4.5 mm 12ממדים מקסימליים:  11.14.3

 . (db/km) (nm 1310/1550) 0.35/0.25פרמטרים אופטיים:  11.14.4

 עמוס מתיחה:  11.14.5

 N 440טווח קצר:  11.14.6

 N 132טווח ארוך:  11.14.7

 . C°70עד   -C°40טמפרטורת עבודה:  11.14.8
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 מותאם לתקנים:  11.14.9

 ממיר אופטי לנחושת: - יחידת קלוז'ר  11.15

 . IP67בעלת תקן  11.15.1

 אחת לפחות. SFPבעל כניסת  11.15.2

 . 10/100/1000Mbבקצבים של  RJ445 ,Half & Full Duplexבעל יציאת  11.15.3

 היחידה תכלול את הגנת ברקים, הגנה מפני הפרעות אלקטרומגנטיות והגנה בפני שינויי מתח.  11.15.4

 . +IEEE 802.3at PoEוכן   IEEE 802.3af PoEהיחידה תתאים להפעלת אביזרי קצה על פי תקן  11.15.5

יכלול את כל הרכיבים, מתאמים, מחברים וכל הדרוש להתקנה על גבי עמוד, זרוע  מחיר היחידה  11.15.6

 המצלמה או בכל תצורה נדרשת אחרת בהתאם לתנאי השטח באתר. 

 . C°65עד   -C°40טמפרטורת עבודה:  11.15.7

 RoHS (2002/95/EC), REACH SVHC 53 6/20/11, SELV and NECהיחידה תעמוד בתקנים בי"ל:  11.15.8

Class II . 

 בדיקות לכבלים אופטיים: 11.16

 בהתאם לתקן:  Power Meterבדיקות יבוצעו באמצעות מדי הספק  11.16.1

  IEC61280-4-1בהתאם לתקן   OTDR -מטר  יש לבצע בדיקות בשימוש ב  100לכל כבל באורך שמעל  11.16.2

 הבדיקה תעשה משני הכיוונים והתוצאה תהיה ממוצע הבדיקות.  

 : טורית לתקשורת כבל 11.17

 .אחרים דומים  ושימושים  מצלמות לניהוג , RS232\422\485מסוג  לתקשורתהכבל ישמש   11.17.1

 . PVCהכבל יהיה רב גידי מסוכך וגמיש במעטה  11.17.2

 + מעלות צלסיוס.70עד   -10ועמיד בתחום טמפ' של   UVבהתקנות חוץ הכבל יהיה מוגן  11.17.3

אופי ההתקנה  המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת בחתך התואם את   11.17.4

 בכל אתר בהתחשבות בדרישות תקן רלוונטיות, מרחק, תנאי סביבה, מפלי מתח וכד'.

התקנת הכבל כוללת השחלה, מתיחה עם כבל נושא, שימוש בתעלות והטמנה. מחיר הכבל יכלול   11.17.5

 את כל המרכיבים הנדרשים לרבות מחברים, מתאמים, שילוט וכל הנדרש להתקנה שלמה ומלאה. 

 דה:נושא פל כבל 11.18

 הכבל יהיה עשוי פלדה מסוג שזור המיועד לתמיכה בכבלים תלויים באוויר.  11.18.1

 ס"מ לפחות בהתאם למשקל הכבילה הנישאת עליו.  1עד   0.5קוטר הכבל יהיה  11.18.2

מחיר הכבל יכלול את כל אביזרי ההתקנה הדרושים לרבות עוגנים, מותחנים וכבלי קשירה עבור   11.18.3

 כל מקטע תלייה. 

 

 

 

 

 תהליך ביצוע התקנת רשת חוץ   12

 התוכניות המאושרות ושלבי הביצוע המוגדרים בתוכנית.   עפ"י

 היתרים ורישיונות: 12.1

על הספק לדאוג לקבלת הרישיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לביצוע העבודה בתאום עם נציג   12.1.1

שעות לפני תחילת   48העירייה ולהעביר לכל הגורמים הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת של לפחות  

 העבודה. 
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הספק יהיה אחראי לסימון נכון ומדויק של התוואי. באחריות הספק לסמן מיקום תשתיות תת"ק   12.1.2

קיימות )חשמל, תקשורת, מים וכו'( באמצעות גלאי תשתיות תת"ק. איתור התשתיות אינו פוטר את  

והסימונים יבוצעו ע"י   הספק מהחובה לתאם את ביצוע העבודה עם הגורמים הרלוונטים, כל המדידות

 הספק ועל חשבונו.

 חפירה: 12.2

החפירה תיעשה בהתאם לתוכניות או כפי שיידרש. במקרה של עודפי עפר, מיטב העפר החפור אשר   12.2.1

לדעתו של נציג העירייה עומד בדרישות ומתאים לצורכי מילוי יועבר לאזורי המילוי המתוכננים ויפוזר  

הנחיות ו/או בתוכניות ובהתאם למפות והאישורים. רוחב  שם. התעלה תחפר בעומק וברוחב הנדרש ב

 החפירה הנדרש הינו הרוחב בקרקעית . התעלה תהיה מיושרת בתחתיתה.  

 הכנות לחפירה:  12.2.2

לפני תחילת העבודה, יכין הספק במקום את החומרים הדרושים לעבודה, וכן חומרי   12.2.3

ט, משאבות ניקוז, מרטט רגל, שילו-גידור, תאורה, סולמות, גשרים למעבר להולכי   דיפון,

 קרקע או מהדק מסוג "צפרדע", וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.  

 הכשרת השטח:  12.2.4

על הספק לכשיר את השטח, לפני ביצוע החפירה, הכשרת השטח כוללת את העבודות   12.2.5

 הבאות: 

 ניקוי צמחייה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו.  12.2.5.1

ל פני ומתחת לפני הקרקע, כגון: יסודות ישנים  הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים ע 12.2.5.2

של מבנים לסוגיהם, לרבות גושי בטון, אבנים גדולות )בולדרים(, צינורות וברזלים  

פסולת, עקירת עצים כולל שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל     למיניהם, ערמות עפר, זבל,

 למקום כפי שייקבע על ידי הרשות המקומית או העירייה. 

יקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מכל הסוגים, לוחות מודעות, ספסלי  פירוק ות 12.2.5.3

 ישיבה. 

 שבירת אספלט ומשטחי בטון. 12.2.5.4

 פרוק מרצפות, אבני שפה ו/או אבני תעלה.  12.2.5.5

 מ' לרבות הרטבה והידוק.   5הכשרת דרך עפר, לפי הוראות העירייה, ברוחב של עד  12.2.5.6

 יישור השטח )גילוח ו/או מילוי(: 12.2.6

      יישור השטח ייעשה בהתאם לתוכנית או לפי הסכמת העירייה.

 חפירה לעומק הדרוש: 12.2.7

כל החפירות שתבוצענה ע"י הספק מעבר לעומק הדרוש בתוכנית, או מעבר לעומק שהורה   

ידו בחול או בחומר מודרג -בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על  נציג העירייה,

ויהודק היטב לשביעות רצון העירייה. החפירה המיותרת  מתאים, אשר יורטב במים 

 חשבון הספק. -והמילוי הדרוש בסעיף זה יהיו על

בתום ביצוע עבודות השחלת כבילה דרך הצינורות, ידאג הספק להשלים את חוטי המשיכה לשימוש   12.2.8

 ללא תוספת מחיר.   -  עתידי

בצינור, ידאג הספק להשחיל חוט   היה ונדרשת התקנת כבילה חדשה בצינור קיים, ואין חוט משיכה 12.2.9

משיכה על חשבונו וללא תוספת תשלום לשם התקנת הכבילה. בסיום ההשחלה, במידה ויידרש ע"י  

ישולם בנפרד בהתאם לכתב    –נציג העירייה לשימוש עתידי ,ידאג הספק להשלים חוט משיכה 

 במכרז.   הכמויות והצעה שהוגשה ע"י החברה הזוכה

 ראה חתכי תעלה(:)חפירה בשטח עירוני  12.3

 באופן כללי קיימים מספר סוגי חתכים עקריים לביצוע בחפירה עירונית : 12.3.1
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 מ"מ. 20מ"מ וברוחב  150בעומק  –שטח עירוני  -חתך תעלה  12.3.1.1

 מ"מ. 30מ"מ וברוחב  150בעומק  -שטח עירוני  -חתך תעלה  12.3.1.2

 מ"מ. 20מ"מ וברוחב  200בעומק  -שטח עירוני  -חתך תעלה  12.3.1.3

 מ"מ. 30מ"מ וברוחב  200בעומק  -ירוני שטח ע -חתך תעלה  12.3.1.4

 מ"מ. 20מ"מ וברוחב  250בעומק  -שטח עירוני  -חתך תעלה  12.3.1.5

 מ"מ. 30מ"מ וברוחב   250שטח עירוני בעומק  -חתך תעלה  12.3.1.6

 מ"מ. 25מ"מ וברוחב   300שטח עירוני בעומק  -חתך תעלה  12.3.1.7

 מ"מ. 30מ"מ וברוחב   300שטח עירוני בעומק  -חתך תעלה  12.3.1.8

 ס"מ.  10תבוצע כך שקצה הצנרת העליון יונח בעומק של לפחות החפירה  12.3.2

 ס"מ. 3ל   2ברוחב שבין   רוחב החפירה ייקבע בהתאם למערך הצנרת שיש להניח בתוואי 12.3.3

 הצינורות יונחו זה לצד זה או אחד מעל לשני, בקו ישר ללא הצלבות. 12.3.4

 לפני הנחת הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים.  12.3.5

נח כבל סימון מתכתי בקוטר מתאים, לצורך גילוי התואי בעתיד בעזרת גלאי  בכל חפירה יו 12.3.6

 )דיטקטור(. 

באחריות הקבלן לנקות את כל עודפי האדמה המיותרים וזאת ע"י שאיבה בעזרת מכונה   12.3.7

 ייעודית, הכל בתאום עם נציג העירייה.

ט/ הפיקוח  ככלל, בכל העבודות שדורשות שיחזור, על הקבלן לתאם מראש עם מנהל הפרוייק 12.3.8

 באתר את אופן השחזור, מרכיביו והתאמתו לדרישת העירייה. 

 פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י העירייה ובתאום עם המפקח בשטח.  12.3.9

כל דרישה חריגה מצד עירית פתח תקוה לגבי עבודות מיוחדות של קרצוף/ ציפוי הן בכביש והן   12.3.10

 ע החפירה ממנהל הפרויקט.במדרכה מחייבת לקבל אישור מקדים לפני ביצו

שימת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה/ גן/ תעלה בשלמות  12.3.11

 והחזרתן ו/או החלפתן בצורה מקצועית. 

 ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקח.  12.3.12

 שחזור ריצוף/ משתלבת  12.4

החפירה בלבד, באחריותו הבלעדית של קבלן הביצוע לשלמותן   יש לפרק את המרצפות הקיימות בהתאם לרוחב 

 ולהשלמתן במידת הצורך 

          כל גוב יכיל: 12.4.1

מ"מ ו/או קוטר של   75" ו/או בקוטר של 4הכנות לפתחים לחיבור צינורות בקוטר   12.4.1.1

 מ"מ לפי דרישת חברת התכנון בפועל.  50

בפתחים המיועדים לחיבור צינורות יבוצעו במפעל חורים בקוטר ובכמות   12.4.1.2

כולל מופות פעמון עבור    התואמים את פריסת הצינורות בגוב בתוכנית הפרט.

במופת פעמון ישר עם הדופן הפנימית של    ". כל צינור יסתיים בגוב4הכנסת צנרת 

 הגוב. 

 זרועות על כל פס.  2ס"מ + 120פסי מתלה באורך  4 12.4.1.3

מ' וכבל הארקה. הארקת הגוב תבוצע   1.5מ"מ באורך  19וט הארקה קוטר מ 12.4.1.4

 בהתאם לנדרש בפרק "הארקות". 

 מופת נחושת.  12.4.1.5

 מהדק. 12.4.1.6

סולם מגולוון מחוזק )למטרת ירידה לגוב(, המורחק מהדופן בהתאם למיקום   12.4.1.7

 הפתח בתקרת הגוב. 
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ליטר לפחות, ממולא במחציתו בחצץ ומעליו   25ניקוז כולל: דלי בנפח של   בור 12.4.1.8

". כל גוב יבוסס על  2בגובה תחתית הבור. בתחתית הדלי נדרש חור בקוטר   סורג

 מצע חול ובהתאם להנחיות היצרן.  

 כל גוב ידופן חיצונית בהתאם להנחיות היצרן.  12.4.1.9

 עוגנים לקירות ולרצפה.  12.4.1.10

יים באתר בגוב חדש ו/או הנחת גוב בתוואי של צנרת  במקרה של החלפת גוב ק  12.4.1.11

קיימת, על הספק להזמין מהמפעל גוב בחלקים מודולאריים, ולבצע השלמות  

 יציקה בשטח לפי תוכניות באישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם הספק. 

 

 

 סימון:  12.5

תת"ק קיימות )חשמל,   הספק יהיה אחראי לסימון נכון ומדויק של התוואי. באחריות הספק לסמן מיקום תשתיות

תקשורת, מים וכו'( באמצעות גלאי תשתיות תת"ק. איתור התשתיות אינו פוטר את הספק מהחובה לתאם את  

 ביצוע העבודה עם הגורמים הרלוונטיים, כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הספק ועל חשבונו 

 

 

 דיפון:  12.6

מים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות של משרד  כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאי

הדיפון או השיפועים ייעשו באופן שיבטיח מעל    העבודה ולפי כל דין, בין אם נציג העירייה דרש זאת ובין אם לאו.

לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי מבנה או כבישים ומדרכות  

ספק כי החפירה ליד יסודות בתים, גדרות וצינורות למיניהם כבישים, מדרכות ומעקות, סמוכים. במיוחד מוזהר ה

חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה, או  

 כתוצאה מביצועה.  

 בטיחות: 12.7

על הספק לפנות לגורם העירייה הממונה על הבטיחות לפני תחילת העבודה על מנת לקבל ממנו תדריך   12.7.1

 בטיחות ואישור שהצטייד באמצעי בטיחות מתאימים.  

על הספק לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש תוך ביצוע עבודות הכנה   12.7.2

 בישה, הידוק והחזרת השטח לקדמותו.ופרוק, חפירה, חציבה, פיצוץ, מילוי, כ

 מילוי וכיסוי 12.8

 החלפת החומר החפור:  12.8.1

מצאה העירייה לנכון כי יש להחליף את החומר החפור במילוי מובא אחר כגון חול או   12.8.1.1

 חומר גרנולי אחר, חייב הספק לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה ללא תוספת תשלום. 

 אספלט:-תיקון סופי של כבישי 12.8.2

אספלט בכל מקרה שידרוש זאת העירייה או  -סופי של כבישיהספק יבצע תיקון  12.8.2.1

יש לבצע את התיקון בהתאם למפרטי     התיקון יבוצע בהתאם להוראות המפקח,   נציגו.

 העירייה ועיקרם כדלקמן:

 פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י העירייה. 12.8.2.2

ס"מ. אספקה, פיזור   20ס"מ(, הרטבה והידוק בשכבות של  40אספקה ומילוי מצע סוג א' )  12.8.2.3

 ס"מ. 5אספלט גס בעובי   -וכבישה של שכבות בטון

 ס"מ.  3אספלט )חם בלבד( דק בעובי  -אספקה, פיזור וכבישה של בטון 12.8.2.4

 אחריות הספק לתיקון הכבישים והמדרכות:  12.8.3
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במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו על ידי הספק ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מכל 

ימי עבודה   3הספק, יתקן הספק את השקיעה על חשבונו תוך   סיבה שהיא הנובעת מעבודת 

 מיום ההודעה .  

 סילוק עודפי החפירה: 12.8.4

תוך הזמן שידרוש העירייה חייב הספק לנקות היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את עודפי  

החפירה ולהעבירם למקום כפי שייקבע על ידי העירייה. בהעדר הוראה מיוחדת לגבי מועד  

 ייעשה הדבר תוך שלושה ימים מכסוי החפירה.גמר הניקוי, 

 קרקעי  -קידוח אופקי תת 12.8.5

 יבוצע ע"פ דרישת הלקוח. 

קידוח אופקי לצינורות קטני קוטר בחדירה למבנים או חציית כבישים ומכשולים אחרים לרבות   12.8.6

 קידוח, אספקה והשחלת הצינורות וחוטי משיכה והחזרת המצב לקדמותו. 

מדרכות/כבישים או מבנים מסוימים במטרת אי פגיעה  הקידוח יעשה בחציית מסלולים/ 12.8.6.1

 בפני השטח. 

צינורות   3קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בקוטר כללי להעברת   12.8.6.2

מ"מ ובכל עומק שהוא לצורך החדרת צינורות   50או בקוטר של  4פלסטיים בקוטר "

מתחת    יתבצעפלסטיים לכבלי תקשורת, בכלים המיועדים לכל סוג קרקע. הקידוח  

 למסלולים, כבישים, מדרכות, מבנים שונים וכו' לפי הוראת נציג העירייה.

במקום שנדרש קידוח בסלע באחריות הספק להמציא אישור של מהנדס קרקע על חשבונו   12.8.6.3

התכנון  / SOWהמציין את אורך המקטע ועומקו כולל סימון ע"ג המפה )בשלב הגשת תיק 

לא   הראשוני(, וקבלת אישור מהעירייה טרם ביצוע העבודה, ללא אישור מהנדס קרקע 

 ישולם בנפרד. –יאושר תשלום 

קרקעיים -בוצע ללא הפרעה לפני השטח או לכלוכו ומבלי לפגוע במתקנים תתהקידוח ת 12.8.6.4

 אחרים. 

 הכנות מחייבות:  12.8.7

הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, הנדרשים לפי כל דין ,לרבות הצטיידות  12.8.7.1

 בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים.

 הקיימים בתוואי. אישורים של הגורמים המוסמכים ומפות וסימון כל המכשולים  12.8.7.2

 מכשיר לזיהוי עצמים בתוואי החפירה.  12.8.7.3

 ביצוע הקידוח: 12.8.7.4

ו/או    4צינורות בקוטר " 4מטר ובקוטר כללי להעברת  250הקידוח יהיה באורכים של עד  12.8.7.5

 מ"מ.   75מ"מ ואו  50צינורות בקוטר של 

 מחיר הקידוח לא יכלול את מחיר התאים בקצוות ואת התקנתם.  12.8.7.6

 כנית. כמות הצינורות בהתאם לתו  12.8.7.7

הצינורות וחבל המשיכה בתוכו לרבות התחברות הצינורות לגוב    הקידוח יכלול את 12.8.7.8

 התקשורת. 

 תא בקרה מודולרי מחוזק לצורך חוזה 12.9

מודולרי מחוזק מפוליפרופילן מיוצר ע"י הידרוסטנק ספרד. מיוצר בשני גדלים )בכתב    תא בקרה 12.9.1

 כמויות זה(. 

מידות חוץ(. התא כולל   78X78או  68X68ידות פנים )מ 68X68  101תא דגם  58X58 110 100תא דגם  12.9.2

 מסגרת ומכסה, עם כיתוב של תקשורת ע"י עיריית פתח תקווה. 
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המחיר כולל הספקה חפירה, הצבת התא, חיבור צנרת לתא, מילוי חול נקי מסביב התא  12.9.2.1

 עם הידוק, הספקה והתקנת המכסה )מדרכתי או כבישי( בהתאם לנדרש. 

 השטח הקיים/ המתוכנן.   גובה המכסה בהתאם לפני 12.9.3

 מפרט מסגרות ומכסים לתאי תקשורת  12.10

 המסגרת והמכסה יסופקו כחלק בלתי נפרד מאספקת גובי התקשורת. 12.10.1

 טון.   25המכסה שיסופק יעמוד בעומס  12.10.2

ישולם בנפרד בהתאם להצעת המחיר בכתב  –עבור אספקת מכסים לעומסים גדולים יותר  12.10.3

 במכרז.   הזוכההכמויות כפי שהוגשה ע"י החברה 

המכסים של התאים יהיו בגובה פני המדרכה או הכביש הקיים, או המתוכנן לעתיד הקרוב.   12.10.4

ס"מ מעל גובה פני הקרקע. כל המכסים יעמדו בת"י   10בשטח פתוח על מכסה הגוב לבלוט  

 . EN-124בגרסתו האחרונה, המתבסס על התקן האירופאי  489

מרובעים או בחלקים בצורת משולשים, וזאת לפי  המכסים יסופקו מורכבים מחלקים בצורת  12.10.5

 הגדרת העירייה. 

 הספק יספק גובים עם מסגרת תואמת לסוג המכסה הנדרש. 12.10.6

 צבע המסגרת והמכסים יהיה מסוג אפריקוט.  12.10.7

 בסיום העבודה יש לאטום במרק את המרווחים בין מכסה הגוב למסגרת.  12.10.8

 שילוט כמוגדר בפרק "סימון ושילוט"  12.10.9

 הנחת הצינורות   12.11

 ת מסוג פי.וי.סי צנר 12.11.1

  5הצינורות יונחו בשכבות, כאשר המרחק הנקי בין צינור לצינור באותה השכבה, בציר אנכי הניצב לצינורות הוא  

ס"מ, כאמור בסעיף לעיל.    10או  5ס"מ לפחות. שכבת הצינורות הראשונה תונח על גבי ריפוד חול בעובי של עד 

תמוכות לכל צינור, אשר יסופקו על    מרוחונים(-עזרת שלוש )לגושכבות נוספות תונחנה על גבי השכבה הראשונה ב

ידי הספק כאשר ראשי הצינורות )נקודת החיבור בין התקוע לשקוע( מונחים במדורג, באופן שלא יהיו קרובים זה  

ס"מ לפחות. החול צריך למלא את כל   5לזה. בין שכבת צינורות אחת לזו שמעליה, יפריד ריפוד חול בעובי של  

ללים שבין הצינורות, בין שכבת צינורות לזו שמעליה, ובין הצינורות לדופן התעלה. את הצינורות יש לכסות  הח

ס"מ מעל כל שכבת   30מילוי מובא , בעובי של   –) לא יאושר חומר ריפוד אחר (   444בשכבת חול לפי מפמ"כ  

 לפי הוראות העירייה.   -  . קשתיצינורות ) אדומה ושחורה(. במקרה הצורך יספק הספק גם צינור פי.וי.סי

 צנרת מסוג פוליאתילן )יק"ע( 12.11.2

לפני הנחת הצינורות יש לבדוק שהצינורות שלמים לכל אורכם ללא חורים,סדקים, פגיעות מכניות . הצינורות יונחו  

מעליה,  זה ליד זה ולא יצטלבו. הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ללא חיבורי ביניים. בין שכבת צינורות אחת לזו ש

ס"מ לפחות. החול צריך למלא את כל החללים שבין הצינורות, בין שכבת צינורות לזו    5יפריד ריפוד חול בעובי של  

) לא יאושר חומר   444שמעליה, ובין הצינורות לדופן התעלה. את הצינורות יש לכסות בשכבת חול לפי מפמ"כ 

 כבת צינורות ) אדומה ושחורה(. ס"מ מעל כל ש  30מילוי מובא , בעובי של  –ריפוד אחר ( 

  –לגו   תמיד יהיה חיבור בין הצינורות באמצעות    "PVC 4יצוין שבהנחת צנרת  12.11.2.1

 מרווחונים .

 ס"מ.   20מילוי התעלה יבוצע כמוגדר בסעיף מילוי והידוק בשכבות של  12.11.2.2

 מעל שכבת החול העליונה יונח סרט אזהרה פלסטי לפי מפרט בזק לכל אורך החפירה.  12.11.2.3

 כניסת הצינורות לתוך התאים 12.11.3

הצינור יוכנס לתוך שקוע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש להקפיד שהשקועים יהיו      12.11.4

קבועים בבטון בגובה הנכון, כשהם מחולקים בשורות במרחקים שווים זה מזה וקבועים 

היטב בבטון. עטיפת הבטון סביב השקועים צריכה להיות מלאה, ללא רווחים ועליה  
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אטימות מלאה. המרחק בין שקוע לשקוע צריך להיות מספיק כדי שיאפשר לבטון   להבטיח

להיכנס בזמן היציקה. השקוע חייב להיות מחוזק היטב אל התבניות כדי שלא יזוז בזמן  

היציקה. לאחר פרוק התבניות ולפני הכנסת הצינורות יש לנקות היטב את פנים השקוע 

 משאריות בטון. 

את קצה השקוע מצדו הפנימי, כלומר הפונה אל פנים התא, יש לסתום בעזרת אוטם מתברג   12.11.5

שיסופק על ידי הספק )ללא תוספת תשלום( לאחר הכנסת הצינורות, ניקויים ובדיקתם 

 לאטימות והשחלת חוטי המשיכה.  

ומתוך רשימת ספקים    1531צינור פוליאתילן להטמנה בקרקע יהיה לפי תקן ישראלי  12.11.6

ס"מ מהדופן הפנימי של התא   20שרת ע"י חברת בזק, קצה הצינור בתוך התא יבלוט המאו

 ואטימתו יהיה בפקק חרושתי של יצרן הצינורות)ללא תוספת תשלום( ואושר ע"י המפקח. 

  60בהנחת תשתית תקשורת לשתי מערכות אדום ושחור יש לשמור על מרחקי הפרדה של  12.11.7

 תוואי. ס"מ לפחות בין קצות הצינורות בתאים וב

 ניקוי, בדיקת צינורות, השחלת חבלים 12.11.8

כמוגדר בפרק    לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאים, יש לנקות ולבדוק את תקינותם 12.11.8.1

 "בדיקת צינורות" לוודא שהצינור שלם ונקי. 

  753לאחר הבדיקה והניקוי, יש להשחיל בצינורות חוטי משיכה מניילון לפי תקן ישראלי   12.11.8.2

מלן(. את קצוות החבלים המושחלים יש לקשור אל  מ"מ עשויים פוליפרו  8)חבלים 

 הלולאה של האוטם המתברג.

 ניקוי ובדיקת צינורות פי.וי.סי  12.11.9

לצורך הניקוי בכל צינור וצינור יש להשחיל מברשת ברזל מתכתית בצורת גליל ובקוטר  12.11.9.1

המתאים ולמשוך בעזרת חבל משיכה מקצה לקצה, יש לחזור על פעולה זאת עד עד שלא  

ינור שום חול, עפר או לכלוך. לצורך בדיקת הצינורות להעביר "מנדרול" בכל יצא מפי הצ

 הצינורות. 

    בדיקת צינורות פוליאתילן 12.11.10

אוויר דחוס    תקינות חתך הצינור: יש להעביר בדיקה בצינור, מקצה לקצה, בעזרת 12.11.10.1

מהקוטר הפנימי   90%ולוודא כי הגליל הגיע לקצה השני. הקוטר החיצוני של הגליל יהיה 

הגליל תהיה בהתאם לאישור המפקח. צורך בדיקה זו, יש להלביש גרב   וצורת  ל הצינורש

על קצה הצינור אשר ממנו יצא הגליל עשוי לצאת ולכוון ולקשור את הקצה כלפי הקרקע, 

לפני הפעלת לחץ אוויר, יש לוודא בטיחותית כי איש אינו נמצא בתא אשר הגליל עשוי  

 לצאת. 

בר,   8ק"מ ימולא באוויר בלחץ  2ל צינור באורך של עד  בדיקת אטימות: קטע ש 12.11.10.2

דקות לחץ  30הקצוות יאטמו בעזרת פקק עם שסתום אוויר שיסופק ע"י הספק, אחרי 

 התוצאה לא תובחן ירידה בלחץ.   –לחץ שיחובר לשסתום - האוויר ייבדק באמצעות מד

 הוראות כלליות לגבי כל סוגי הצנרת  12.11.11

טיב העבודה, היינו, חוסר איזון של הצינורות,  אם מתברר כי קיימים ליקויים ב 12.11.11.1

סתימות, שברונות וכו', על הספק יהיה לפתוח את החפירה על חשבונו וללא תוספת  

תשלום, ולתקן את הטעון תיקון ולכסות את התעלה בהתאם למפרטים ולבצע בדיקה  

 חוזרת. 

 מפרט עבור גיזום עצים 12.12
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קני העירייה ולנכסיה או המסכנים אותם וכן גיזום  גיזום עצים, פירושו: גיזום עצים המפריעים למת 12.12.1

עצים מונע, שתכליתו למנוע גידול עצים מתחת למתקני המזמינה ולנכסיה או בקרבתם, הכל לפי  

 האמור במפרט זה. 

 "גיזום" כולל גם כריתה, ו"עצים" כוללים גם ענפים, שיחים וכל צמחיה אחרת.   12.12.2

 ע"פ חוקי מדינת ישראל.    מורשה לגיזום ובתוקף  רישיון הספק או קבלן משנה מטעמו יהיה בעל  12.12.3

הספק יעשה מראש את התיאומים הדרושים לביצוע השירות, הן עם נציג העירייה והן עם גורמי הבינוי   12.12.4

 בעירייה ועם כל גורם אחר הקשור בהם הנוגע בדבר עבודת הגיזום ועל התאריך הקבוע לביצוע הגיזום. 

הספק מתחייב לבצע את השירות ביום שקבעה העירייה ובלבד שנציג העירייה יודיע לקבלן מראש על   12.12.5

    שעות לפחות לפני המועד. ההודעה יכולה להינתן גם באמצעות הטלפון. 48מועד שנקבע, 

הספק יגזום את העצים ברדיוס של מטר אחד מסביב למתקני המזמינה כך שהמרחק בין הצמחייה   12.12.6

לבין המתקן לא יהיה קטן ממטר, אלא אם קיבל הספק את אישורו המפורש של נציג  שלא נגזמה 

 העירייה על מרחק קטן מזה. 

הספק מתחייב לסלק את הפסולת שנותרה לאחר ביצוע השירות מיד עם סיומו ולא יאוחר מסוף היום   12.12.7

 בו בוצע הגיזום ולנקות את שטח העבודה. 

אם הוא מהווה מטרד לעוברים ושבים או לדיירי המקום  באף מקרה אין להניח פסולת אף לזמן קצר,  12.12.8

 או לתחבורה סדירה, אלא יש לסלקה מיד. סילוק הפסולת יעשה למקום שיועד לכך על ידי העירייה. 

הספק יספק את כוח האדם, הכלים, החומרים והאביזרים האחרים הדרושים למתן השירות לפי חוזה   12.12.9

 זה.

המזמינה, תוך מניעת מטרדים, תוך כדי ביצוע העבודה  הספק יבצע את הגיזום בהתאם להנחיות  12.12.10

 ותוך המעטה בגרימת נזקים. 

הספק ינקוט אמצעי הבטיחות המרבים כדי להבטיח שלומות האנשים ורכושם ושלמות מתקני   12.12.11

 העירייה. אין הנחיות העירייה פותרות אותו מלהקפיד על נקיטת אמצעים אלה. 

ג' על כל נזק הנגרם כתוצאה מהתרשלותו או   הספק יהיה אחראי כלפי העירייה וכלפי צד 12.12.12

 מהתרשלות עובדיו וכתוצאה מאי קיום הוראות המזמינה או הוראות חוזה זה או חריגה מהן.

 מפרט טכני לפתיחת תוואי קיים, ניקוי צנרת וניקוי תאים 12.13

 פתיחת המכסה של התא מסוג כלשהו.  12.13.1

כפי שימסרו לו     של פתיחת תאים,הספק אחראי לנקיטת כל אמצעי בטיחות בהתאם לנהלים במקרה  12.13.2

 על ידי נציג העירייה. 

 אטמוספרות.  100במכשיר גי"ט עם לחץ מים עד   4ניקוי צנרת נורדיקס או פי.וי.סי. " 12.13.3

 מ"מ לאורך הצינור.   85העברת "מנדריל" בקוטר  12.13.4

 העברת מברשת לאורך הצינור. 12.13.5

 כלול במחיר. – 753ת.י.  מ"מ לפי 8אספקת והשחלת חוטי משיכה עשויים פתילי פרופילן  12.13.6

 ניקוי כללי של התאים ממים ובוץ וכל לכלוך אחר שנגרם כתוצאה מניקוי הצנרת וסילוקם מהשטח.  12.13.7

 סגירת המכסים והחזרת פני השטח לקדמותם.  12.13.8

השלמת כל האביזרים הדרושים לביצוע סימון ושילוט הקנים והכבילה כנדרש בפרק "סימון ושילוט",   12.13.9

 בשני קצות הצינורות. 

 וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן".   כל התאים 12.13.10

   :80או   60  או 50תאים  12.13.11

ס"מ נושאי תו   80   ס"מ או 60ס"מ או  50, בקוטר פנימי של 658תאים יהיו מבטון טרום, בהתאם לת"י  

ס"מ, החוליות יונחו כך שגובה תחתית הצינור   100תקן. התאים יהיו מחוליות טרומיות שגובהן עד 

 ס"מ.  10  -התחתון משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קטן מ 
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 מכסים:  12.13.12

טון במרכז כביש. פתח המכסה   40טון בכביש/שוליים   25טון במדרכה, או  12לעומס   489  בהתאם לת"י

יהיה קוטר הפתח   -ס"מ  50ס"מ ולתאים בקוטר מעל  50ס"מ יהיה בקוטר של    50קטר של עד לתא ב

ס"מ. מכסי כביש יהיו מיצקת, כולל פקק, טבעת, הגבהת צווארון ותקרה. ההתאמה   60   במכסה לפחות

יהיו כדוגמת "וולפמן"   60לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה על פי הפרטים. המכסים לתאי 

יהיו משלשה חלקים )תקרה, צוארון    80או שווה ערך מאושר. המכסים לתאי  MTM-75-B-50  דגם

 או שווה ערך מאושר.  MTומכסה( כדוגמת "וולפמן" סוג 

 תאים לתקשורת מבטון מזוין   12.13.13

יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת "בזק",    . התאים 466בהתאם לת"י   A1תאי דגם 

והקבלן ימציא אישור בהתאם. עומק התא ומספר הפתחים לצנרת על פי המצוין בכתבי הכמויות  

ובתכניות. התאים ללא רצפה. מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק, אך ביצקת יוטבע: "סמל הרשות המקומית  

ס"מ. הלוגו   5אותיות בגובה   20לוגו אחר על פי דרישת העירייה של עד     ס"מ או  5תקשורת" באות שגדלה  -

ס"מ, זיון ביטון   50יהיה על כל חלקי המכסה. ביצוע המכסים על פי פרט בזק כולל הגבהה של עד  

 והתאמות כנדרש. 

 גילוי גובים   12.13.14

 זיהוי מיקום התא בשטח באמצעות מכשור ייעודי )דטקטור(. 12.13.15

ק פסולת, אספלט וכל חומר אחר המכסה את מכסה התא, כולל ביצוע הגילוי כולל סילו 12.13.16

חפירה ידנית/מכאנית ו/או גיזום עצים/שיחים, והחזרת המצב לקדמותו פרט לאזור מכסה  

 הגוב אשר יישאר גלוי.

השלמת כל האביזרים הדרושים לביצוע סימון ושילוט הגוב, הצינורות והכבילה כנדרש  12.13.17

 הגוב מגולה בלבד(. בפרק "סימון ושילוט" )בצד  

 גילוי תוואי  12.13.18

זיהוי תוואי על ידי מכשור ייעודי )דטקטור( ומודד מוסמך בעל ניסיון לרבות סימון   12.13.19

 התוואי באמצעות יתדות צבעוניים. 

 הגילוי כולל סימון על גבי מפה והגשת תדפיס התוצאות.   12.13.20

 מפרט טכני לתיקון תקלות עקב דליפות/תקלות בכבל  12.13.21

יבוצעו בהתאם להנחיית נציג העירייה בהעדר הנחיה מידות  מידות החפירה  12.13.22

 מטר.  1.5מטר וברוחב עד  3מטר, עומק עד  5יהיו: אורך עד   החפירה

 פירוק כביש מאספלט ו/או מבטון ו/או אבני שפה ומדרכות מכל הסוגים.  12.13.23

 שבירת צינורות נורדקס ו/או מבטון ו/או פי.וי.סי. לפי הצורך. 12.13.24

 ם של הספק או קבלן אחר במקום.תיקון הכבל ע"י הכבלרי 12.13.25

תיקון ו/או החלפת צינורות שפקעו ו/או נשברו לפי הצורך ובהתאם לדרישת העירייה  12.13.26

 והנחת צינורות חדשים, אורך הצינורות החדשים בהתאם לדרישת העירייה.. 

 השחלת ספירלה וחוטי משיכה לפי הוראות העירייה.  12.13.27

ון, מדרכות מכל הסוגים ואבני שפה  כיסוי תעלה ותיקון כביש מאספלט או/ו כביש מבט 12.13.28

ובכלל כל עבודות הלוואי הכרוכות בתיקון התקלה כולל הנחת מרצפות חדשות ואבני שפה  

 מכל הסוגים במידת הצורך .

 סילוק הפסולת וניקוי השטח והחזרת המצב לקדמותו.  12.13.29

 מפרט טכני לתיקון תקלות עקב שקיעות   12.14

  5רייה בהעדר הנחיה מידות החפירה יהיו: אורך עד מידות החפירה יבוצעו בהתאם לדרישת נציג העי 12.14.1

 מטר.  2מטר וברוחב עד  3מטר, עומק עד 
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 פירוק כביש מאספלט ו/או מבטון ו/או אבני שפה ומדרכות מכל הסוגים.  12.14.2

 שבירת צינורות נורדיקס ו/או מבטון ו/או פי.וי.סי. לפי הצורך. 12.14.3

הצורך ובהתאם לדרישת העירייה והנחת צינורות  תיקון ו/או החלפת צינורות ששקעו ו/או נשברו לפי  12.14.4

 חדשים, אורך הצנרת החדשה בהתאם לדרישת העירייה. 

 השחלת ספירלה וחוטי משיכה לפי הוראות העירייה.  12.14.5

    ארונות פוליאסטר 12.15

 דרישות כלליות  12.15.1

 . SMC – Fiberglass reinforced polyesterהארונות יהיו עשויים מפליאסטר  12.15.1.1

 . DIN 43629נדרשת עמידה בתקן  12.15.1.2

 כל הארונות יהיו עמידים בתנאי הסביבה לעמידה בתנאי חוץ.  12.15.1.3

הארונות יהיו סטנדרטיים עשויים פוליאסטר משוריין מדגם "תקן בזק", בדלת הארון   12.15.1.4

בריח תקן "בזק"  -מפתחות רב  3  , כמו כן יסופקו920תהיה ידית עם מנעול צילינדר דגם 

 כל הדגמים. מתאימות לכל הארונות מ

 מידות הארונות יהיו בהתאם לכתב הכמויות.  12.15.1.5

 בכל הארונות יש להתקין את הרכיבים הבאים )כלול במחיר הארון(:  12.15.1.6

 מ"מ בהתאמה לגודל הארון.   20לוח עץ מסנדוויץ' בעובי  12.15.1.7

פס הארקה כמפורט בפרק "הארקות".במידה והארון משמש כארון טלפוניה יחוברו   12.15.1.8

 כלול במחיר הארון כמפורט בפרק "הארקות". –רקה האשיות ברציפות חשמלית לפס הא

חיבור הארקה מפס הארקה בארון לאלקטרודה )בארון מותקן ע"ג סוקל או יסוד   12.15.1.9

 מיציקת בטון( כלול במחיר הארון כמפורט בפרק "הארקות". 

כלול במחיר הארון כמפורט   –חיבור הארקה לפה"פ ראשי ) בארון מותקן על הקיר(  12.15.1.10

 בפרק "הארקות" 

 ות יכללו פתחים בתחתית לקליטת צנרת או תעלה.הארונ  12.15.1.11

ס"מ או ע"ג יציקת יסוד    90ארונות שיונחו על הקרקע יותקנו ע"ג סוקלים בגובה  12.15.1.12

    ס"מ )בהתאם לדרישת העירייה(. 90בטון בגובה  

- קדמי ו R -  2פסי התאמת עומק )זוויות  4עפ"י דרישת העירייה הארון יסופק עם  12.15.1.13

 סעיף זה ישולם בנפרד  –  19להתקנת ציוד "   אחורי( 2

 מפרט טכני להתקנת בסיסים לארונות פוליאסטר  12.15.2

 בסיס מיציקת יסוד בטון:  12.15.2.1

 ס"מ רוחב ואורך בהתאם למידות הארון. 90גובה הבסיס   12.15.2.1.1

 ס"מ לפחות באורך וברוחב עפ"י מידות הארון.  60חפירת בור בעומק  12.15.2.1.2

 לפחות. ס"מ   6יישור תחתית הבור ויציקת שכבת בטון רזה בעובי  12.15.2.1.3

הכנסת תבנית מתאימה למידות הבסיס של הבור, גובה התבנית מפני הבור   12.15.2.1.4

 ס"מ מעל פני הקרקע.  30ל   20)לאחר יציקת שכבת הבטון הרזה( תבלוט בין 

ק"ג ברזל עבור   5הכנסת ברזלי זיון לתוך התבנית בהתאם לתבנית הבטון ,  12.15.2.1.5

 זוג.  2000ק"ג עבור תא סעף    7.5 -זוג ו 1000   תא סעף של

ס"מ מעל   15ס"מ, צינור יק"ע יבלוט  5יבלוט  PVCכנסת הצנרת )צינור ה 12.15.2.1.6

 הגובה היציקה(. 

מ' לפחות , המוט יבלוט   1.5( באורך של 1742החדרת מוט הארקה )לפי ת"י  12.15.2.1.7

ס"מ מעל גובה היציקה כאשר חור המוט כלפי מעלה, המוט יסופק   15 -כ

 ויותקן ע"ח הספק. 
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 לתוך התבנית.  200- ליציקה ויציקת בטון מסוג בהכנת מסגרת בסיס הארון  12.15.2.1.8

 יש ליישר ולפלס את מסגרת בסיס הארון לאחר התייבשות הבטון. 12.15.2.1.9

 מילוי המרווח בין המסגרת המפולסת לבסיס הארון בבטון.  12.15.2.1.10

פירוק התבנית לאחר התקשות הבטון ומילוי הרווח מסביב ליציקה   12.15.2.1.11

 באדמה ולהדק.  

) הארון יחוזק לקיר במידת  הארון יותקן ישר ומפולס בצמוד למבנה  12.15.2.1.12

 הצורך(.

תבוצע חדירה עם צינורות בגב הארון ובקיר לצורך השחלת כבלים כמות   12.15.2.1.13

 וגודל הצינורות בהתאם לצנרת המגיעה לארון. 

לאחר התקנת הכבילה יש לאטום את הצינורות המקשרים בין הארון   12.15.2.1.14

 למבנה. 

ממ"ר מהאלקטרודה לפס   25יש להתקין מוליך הארקה מבודד בחתך   12.15.2.1.15

 הארקה בארון כמפורט בפרק "הארקות".  

 יש לאטום את המובלים בפקקי גומי מיד לאחר הצבת הארון.  12.15.2.1.16

 יש לנקות את פנים הארון ומסביבו מכל שיירי חומר ופסולת. 12.15.2.1.17

    בסיס מסוקל 12.15.3

 ס"מ אורך ורוחב עפ"י מידות הארון.  90סוקל בגובה  12.15.3.1

 וקל. ס"מ לפחות אורך ורוחב בהתאם למידות הס 70חפירת בור בעומק  12.15.3.2

 ס"מ , יישור, הידוק ופילוס.   10פיזור חול בעובי  12.15.3.3

 הנחת הבסיס בקרקעית הבור ופילוסו באמצעות פלס.  12.15.3.4

 ס"מ משטח העליון של לוח ההפרדה(.  5  -הכנסת הצנרת )הצינורות יבלטו כ 12.15.3.5

ס"מ מעל   15 -מ' לפחות, המוט יבלוט כ 3( באורך של 1742החדרת מוט הארקה )לפי ת"י  12.15.3.6

 סופק ויותקן ע"ח הספק. פני הקרקע , המוט י

 ס"מ בקרקעית הבור , יש לוודא שהבסיס מפולס. 10בעובי של  15-יש לצקת בטון רזה ב  12.15.3.7

ס"מ מתחת   15ולהדק כך שפני החול יהיו    444מילוי חלל הבסיס והבור בחול לפי מפמ"כ   12.15.3.8

 לפני הקרקע. 

 חשוף.על שכבת החול יש לפזר חצץ עד לגובה שיבטיח שקצה מוט הארקה יהיה  12.15.3.9

לאחר מכן יש להלביש את מחיצת ההפרדה במקומה כאשר הצינורות עוברים   12.15.3.10

 דרכה.

  2-יש להרכיב את לוחות הסוקל ולמלא בחול כך שהחלק התחתון של הלוח יבלוט כ 12.15.3.11

 ס"מ מעל פני הקרקע.

 הארון יותקן ישר ומפולס בצמוד למבנה )הארון יחוזק לקיר במידת הצורך(.  12.15.3.12

ב הארון ובקיר לצורך השחלת כבלים כמות וגודל  תבוצע חדירה עם צינורות בג  12.15.3.13

 הצינורות בהתאם לצנרת המגיעה לארון. 

 לאחר התקנת הכבילה יש לאטום את הצינורות המקשרים בין הארון למבנה.  12.15.3.14

ממ"ר מהאלקטרודה לפס הארקה   25יש להתקין מוליך הארקה מבודד בחתך   12.15.3.15

 בארון כמפורט בפרק "הארקות".  

 קי גומי מיד לאחר הצבת הארון. יש לאטום את המובלים בפק 12.15.3.16

 יש לנקות את פנים הארון ומסביבו מכל שיירי חומר ופסולת. 12.15.3.17

  OUTDOORארון  12.16

 כנגד קרני השמש. UVצביעת הארון בתקן  12.16.1
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אלומיניום המשתלבים זה בזה הנתונים בתוך   מעטפת הארון, דפנות, דלתות עשויה כולה מפרופילי 12.16.2

 מסגרת היקפית שבתוכה יותקן אטם גומי הקיפי לקבלת אטימות . 

 פרופילי הדלתות הינם חלולים בעלי דופן כפולה להשגת בידוד תרמי מושלם. 12.16.3

שיטה זו של הפרופילים המשתלבים מקנה חוזק מכני רב למעטפת הארון והעמידות כנגד וונדליזם   12.16.4

 ד. גבוהה מאו

 גג הארון עשוי מחומר אלומיניום, בגג הפנימי יותקנו מאווררים בהתאם לכמות הנדרשת. 12.16.5

פנויי האוויר החם יבוצע כלפי מעלה ויתפנה מתחת לגג חיצוני המשמש כפגודה מעל כל הארון ומונע   12.16.6

 חדירת מי גשם מהחלק העליון . 

 ים מסביב לארון.ס"מ למניעת חדירות מי גשם הנקב 60הארון יורכב ע"ג צוקל בגובה  12.16.7

 התקנת ציוד בתוך הארון הינה מודולרית ללא צורך בקידוח חורים.  12.16.8

 נקודות עם אופציה לנקודה רביעית.  3-דלתות הארון ינעלו ב 12.16.9

 בהתאם לצרכים ולדרישות הלקוח.  RFIבכל הדלתות והפנלים ישנה אופציה לתוספת של אטמי   12.16.10

 עשויים מנירוסטה או אלומיניום. צירי הדלתות הינם ציר פסנתר לכל אורך הדלת הצירים   12.16.11

 לכל דלת יורכב סטופר המונע את טריקת הדלת בזמן רוחות.  12.16.12

 מעלות.  130פתיחה אפשרית של הדלתות עד  12.16.13

 לכל דלת יותקן מיקרוסוויצ' לחיווי פתיחה וסגירה של הדלת. 12.16.14

 תוכניות. על הדלתות בהתאם לתוכניות יותקנו ע"פ הצורך מדף מתקפל עבור טכנאי וכיס  12.16.15

את הפלטרים ניתן לשלוף    G4בדלתות הקדמיות יותקנו פלטרים לפתחי היניקה , סוג הפילטר הינו  12.16.16

 ולנקות בקלות. 

 IP-55בתקן  OUTDOORהארון תוכנן וניבנה עם כל הידע לעמידה בתקנים לארונות  12.16.17

 עמודים  12.17

 או/מצלמות ו  להתקנת ייעודי תורן העירייה לדרישת  בהתאם או הצורך במידת  להתקין הקבלן על 12.17.1

 .אלחוטית  לתקשורת אנטנות

 קטום ראש עם משוכלל צלע או קטום ראש  עם חרוט:חלול בפרופיל מתכתי יהיה התורן 12.17.2

 נדרש באם .התורן בראש אנטנה /ומצלמה כבילה התקנת ,ביסוס ,חפירה תכלול ההתקנה 12.17.3

 .מהתורן להרחקתה זרוע גבי על המצלמה התקנת תבוצע האביזרים התקנת 12.17.4

 ( Backlash )תזוזה וחופש יציבות 12.17.5

 מטר בשנייה(.   (33   ש"קמ  120 רוח במהירות  מעלה 1/2 העדשה מוקד  בנקודת מותרת  תנועה 12.17.6

 מבלי וכד' אנטנה ,זרוע ,מצלמה :לרבות עליו המותקן הציוד כל משקל לנשיאת  מותאם יהיה התורן 12.17.7

 להביא  הקבלן המתכנן מטעם הקונסטרוקטור על יהיה כך לצורך  .מהמוגדר חריגה תנועה לו  שתיגרם

 .האוויר מזג תנאי בשקלול ,ג לפחות"ק 15 ועוד מההתקנה כתוצאה הנוסף הרוח מפרש את  בחשבון

 התורן  בחלל כבלים העברת 12.18

נפרדת   צנרת בתוך יועברו תקשורת( חשמליים, (התורה בחלל  יעברו אשר הכבלים כל 12.18.1

 .א"כ וייעודית

 .התורן של הפנימיות לדפנות יעוגנו הצינורות 12.18.2

 משולב  תאורה עמוד 12.19

את   להכין יש )דוגמה ב"רצ( תאורה תורן על במשולב מצלמה התקנת ונדרשת במידה 12.19.1

 :כדלקמן העמוד

 – מכסי .המצלמות לתקשורת ותא לחשמל תא העמוד  בתחתית שירות תאי שני יוכנו 12.19.1.1

 התאים את שיאטום באופן משולשים בברגים ויסגרו מים חדירת מפני יאטמו התאים 12.19.1.2

 .לחלוטין
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 .כבילה להפרדת מתאימה צנרת  תוכן התורן ראש אל התאים בין 12.19.1.3

בצורת  כבילה יציאת תבוצע תקשורת אנטנת/המצלמה להתקנת מראש שיסוכם בגובה 12.19.1.4

 י"ע ויאושרו יבדקו וההתקנה התורן תכנון .העמוד לתוך מים  חדירת למניעת גשם אף

 . הקבלן  מטעם קונסטרוקטור

 העירוני האדריכל י"ע  וכן העירייה מטעם הפיקוח צוות י"ע תאושר התורן התקנת 12.19.1.5

 במידת הצורך. 

 לעמידה בתנאי סביבה קשים של גשם, אבק, עמידה בפני קורוזיה לאורך השנים.   12.20

 

 

 

 

 

 

 

 נספח למפרט הטכני 

 להגשת תוצרי מיפוי עבור תשתיות תקשורת  GISמפרט 

תפקידו של מפרט זה הוא לאפשר תיעוד מבוקר ומנוהל של התקנה, עדכון או שינוי של מרכיבי רשת התקשורת  

 והמדיה העירונית.  

 דרישות בסיסיות .1

( ואינו מחליף או סותר  GISהמפרט מתייחס להגשה לצורך קליטה במערכת המידע הגיאוגרפית ) 1.1

 ה אחרות. הנחיות הגש

 המפרט מחייב.  1.2

 ם ויוגש כשכל פרטיו מלאים. יהמפרט חל על פריטי הרשת הרלוונטי  1.3

 המפרט יוגש בפורמט המצוין עבור כל פריט.  1.4

במידה ומתועדים פריטים אחרי שאינם מוזכרים  במפרט זה, יש לספק מפרט טכני מפורט יחד עם   1.5

 הגשת הנתונים הממופים. 

 כישויות נקודתיות בשכבות המתאימות, על פי המפרט. מיקום רכיבי הרשת יוצגו  1.6

 רשת הקואורדינטות היא רשת חדשה לישראל.  1.7

 .מטר 1דיוק המיקום יהיה עד  1.8

י יתחיל ויסתיים ברכיב רשת נקודתי מתאים מבין הרכיבים שבמפרט: מצלמה/ אנטנה/  ומקטע קו  1.9

 . ארון תקשורת )מתג(/ נקודת גישה אלחוטית או כל רכיב נקודתי אחר

 . כיב רשת נקודתי יהיה מחובר לתשתית תקשורת )קו(ר 1.10

 מפרט טכני להגשת פריטי הרשת .2

 קו תקשורת  2.1

 ובה מאפיינים מלאים בשדות הבאים:   Line, מסוג Comm_Lines( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

סוג  מה מתואר בשדה  שם שדה 

 שדה

 ערכים

ComType  סוג תקשורת Long Code Description 

 אנלוגי  1
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 סיב אופטי          2

 לינק רדיו  3

 נחושת            4

InstallType  סוג הנחה Long Code Description 

 חפירה  1

 קידוח  2

Depth  )עומק )ס''מ Long 1-50 

InstallDate  תאריך הנחה Date DD/MM/YYYY 

InstallYear  שנת הנחה Short  

COMM_LinkType  רדיו סוג לינק Long Code Description 

 לייזר  1

 רדיו  2

 מיקרוגל  3

NumberOf50mm   מ "מ  50מספר צינורות Short 1-999 

NumberOf75mm   מ "מ  75מספר צינורות Short 1-999 

Cores   מספר ליבות )בסיב

 אופטי( 

Short 12,24,48 

Status מצב בשטח Long 3-  ; קיים  -  5בביצוע ; ; –  4בתכנון 

 

 אנטנות  2.2

 ובה מאפיינים מלאים בשדות הבאים:  Point, מסוג Antennas( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

סוג  מה מתואר בשדה  שם שדה 

 שדה

 ערכים

Brand יצרן Long  

Speed מהירות Long Code Description 

1 20M 

2 40M 

3 50M 

4 100M 

5 10\2 

6 6/500 

7 20/20M 

 פנימי 88

8 1M 

9 2M 

10 4M 

12 12M 

13 1 GB 

14 2 GB 

15 5 GB 

16 10 GB 



- 60  - 

17 100 GB 

Frequency תדר Long Code Description 

1 2.4 Mhz 

2 5Mhz 

 

 (wiFiת גישה אלחוטית )ו נקוד 2.3

 ובה מאפיינים מלאים בשדות הבאים:  Point, מסוג WiFi( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

סוג  מה מתואר בשדה  שם שדה 

 שדה

 ערכים

PlaceDesription  תיאור המקום TEXT בפינת הפארק המזרחית 

Installation מיתקון Long Code Description 

 תליה לאורך 3

 הצבה על  4

Brand סוג מכשיר Long Code Description 

1 Meraki 33 

2 Meraki 74 

3 Ruckas 10 

4 Ruckas 300 

5 Ruckas 400 

6 Ruckas 700 
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 מיקום המצלמה  2.4

 ובה מאפיינים מלאים בשדות הבאים:  Point, מסוג Cameras( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

סוג  מה מתואר בשדה  שם שדה 

 שדה

 ערכים

SiteName  שם אתר Text  3שם המיקום הספציפי. למשל תורן 

 מזרחי

Cluster אשכול Text  ,שם מתחם בו מצויות המצמות. למשל

 פארק אבנת 

IPaddress  כתובתIP Text 183.119.2.185 

SystemType סוג מערכת Long Code Description 

1 HikVision 

2 WIN-4-NET 16 

3 GEOVISION 

4 BOSH 

5 MAGIC RADER 

BandWidth רוחב פס Long Code Description 

1 20M 

2 40M 

3 50M 

4 100M 

5 10\2 

6 6/500 

7 20/20M 

 פנימי 88

8 1M 

9 2M 

10 4M 

12 12M 

13 1 GB 

14 2 GB 

15 5 GB 

16 10 GB 

17 100 GB 

ElectricZoom  זום חשמלי Long Code Description 

 לא 0

 כן 1

BezeqLineCode  קוד קו בזק Text 87-8657680 

CameraType  סוג מצלמה Long Code Description 

1 IP 

 אנלוגי  2

 IPאנלוגי + 3

Flexibilty סוג מיתקון Long Code Description 

 קבועה 1
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 ממונעת 2

3 PTZ 

 צינור  4

 כיפה  5

6 LPR 

Street רחוב Text 
 

HouseNum  מספר בית Long 1-999 

InstallDate תאריך הצבה Date DD/MM/YYYY 

Angle  מפתח גזרה במעלות Long 1-360 

Range  טווח ראיה במטרים Long 1-999 

POINT_X POINT_X Double  ישראל החדשהרשת 

POINT_Y POINT_Y Double רשת ישראל החדשה 

construction מיתקון Long Code Description 

 עמוד יעודי 1

 מבנה 2

 עמוד תאורה 3

 רמזור 4

 גשר  5

MokedConnection חיבור למוקד Long 0 לא 

 כן 1

LocationType סוג מתחם Long Code Description 

 שצ"פ  1

 גני ילדים  2

 בתי ספר  3

 אולמות ספורט  4

 אתרי עירייה 5

 אישים 6

 צומת 7

 אחר 99

 

 ארונות תקשורת  2.5

  Point, מסוג COMM_Box( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

 

 שופר כריזה  2.6

  Point, מסוג Speakers( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

 

 שוחות תקשורת  2.7

 ובה מאפיינים מלאים בשדות הבאים:  Point, מסוג COMM_Manholes( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 

סוג  מה מתואר בשדה  שם שדה 

 שדה

 ערכים
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ManholesSize  גודל שוחה Long Code Description 

1 60X60 

2 80X80 

3 100X100 

Material  חומר Long codeDescription 

 בטון  1

 פלסטיק  2

 

 פנקוד  2.8

 . Point, מסוג Pancode( בשם shp)  Shapefileיוגשו בשכבת 
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דגםיצרן מחירכמותיחידהפריט'מס

מערכות ניהול וידאו ומצלמות 1



מערכת ניהול וידאו

DELLR740 30,250            ₪ 1קומפלט.STORAGE מצלמות כולל חומרה כולל 120 עבור NVRשרת הקלטות 1.1

DELLR740 20,750            ₪ 1קומפלט.STORAGE מצלמות כולל חומרה כולל 60 עבור NVRשרת הקלטות 1.2

1.3

 8 עבור עד OUTDOORעמדת הקלטה מקומית להתקנה בתנאי חוץ 

 FANLESSחומרת מחשב , כולל חומרה ותוכנה, (NVR)מצלמות 

 עד 20 עמיד בטמפרטורות מינוס CORE I7 בעל מעבד WINמבוסס 

נפח , התקנה והפעלה מלאה,  מעלות כולל רשיון תוכנה70פלוס 

 יממות מלאות ברזולוציה 14-האחסון יותאם להקלטת כלל המצלמות ל

 מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה 25FPS @ VBRמלאה ב 

6TBמאגר אחסון ברשת . בלבד

Hikvision7000 2,600              ₪ 1קומפלט

1.4

 במוסד חינוכי או מבנה INDOORעמדת הקלטה מקומית להתקנת 

חומרת , כולל חומרה ותוכנה, (NVR) מצלמות 16ערייה אחר עבור עד 

 בעל WINמבוסס " 22 כולל מסך DELL/HP/IBMמחשב מתוצרת 

 24/7 חומרה המוגדרת על ידי היצרן לעבודה רצופה CORE I7מעבד 

נפח האחסון יותאם , התקנה והפעלה מלאה, כולל רשיון תוכנה

 יממות מלאות ברזולוציה מלאה ב 14-להקלטת כלל המצלמות ל

25FPS @ VBRמאגר .  מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה בלבד

6TBאחסון ברשת 

Hikvision7070 3,300              ₪ 1קומפלט

1.5

 במוסד חינוכי או מבנה INDOORעמדת הקלטה מקומית להתקנת 

חומרת , כולל חומרה ותוכנה, (NVR) מצלמות 32ערייה אחר עבור עד 

 בעל WINמבוסס " 22 כולל מסך DELL/HP/IBMמחשב מתוצרת 

 24/7 חומרה המוגדרת על ידי היצרן לעבודה רצופה CORE I7מעבד 

נפח האחסון יותאם , התקנה והפעלה מלאה, כולל רשיון תוכנה

 יממות מלאות ברזולוציה מלאה ב 14-להקלטת כלל המצלמות ל

25FPS @ VBRמאגר .  מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה בלבד

16TBאחסון ברשת 

Hikvision 4,800              ₪ 1קומפלט

1.6

 במוסד חינוכי או מבנה INDOORעמדת הקלטה מקומית להתקנת 

חומרת , כולל חומרה ותוכנה, (NVR) מצלמות 64ערייה אחר עבור עד 

 בעל WINמבוסס " 22 כולל מסך DELL/HP/IBMמחשב מתוצרת 

 24/7 חומרה המוגדרת על ידי היצרן לעבודה רצופה CORE I7מעבד 

נפח האחסון יותאם , התקנה והפעלה מלאה, כולל רשיון תוכנה

 יממות מלאות ברזולוציה מלאה ב 14-להקלטת כלל המצלמות ל

25FPS @ VBRמאגר .  מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה בלבד

16TBאחסון ברשת 

Hikvision 7,500              ₪ 1קומפלט

 990                 ₪  למערכת צילום במעגל סגור6TBתוספת דיסק קשיח 1.7

 1,320              ₪  למערכת צילום במעגל סגור16TBתוספת דיסק קשיח 1.8

1.9

רשיון בסיס למערכת ניהול הוידאו כולל חומרת שרת מתוצרת 

DELL/HP/IBMכולל ,  במפרט חומרה על פי דרישות היצרןSQL 

SERVERוכל הרשיונות הדרושים לאפשר פעולת מערכת הוידאות 

MILESTONEXPROTECT 2,625              ₪ 1קומפלט

MILESTONEXPROTECT 420                 ₪ 1יחידה.רשיון לחיבור מצלמה למערכת הקלטות וניהול וידאו1.10

1.11
 כולל חומרת מתוצרת HIK CENTRALרשיון בסיס עבור מערכת 

DELL/HP/IBMבמפרט חומרה על פי דרישות היצרן 
HikvisionHCP-Unified-Global/12 9,159              ₪ 1קומפלט

HikvisionHCP-VSS-1Ch 280                 ₪ 1יחידה.HIK CENTRALרשיון לחיבור מצלמה למערכת הקלטות וניהול וידאו 1.12

1.13
 לשליטה במצלמות אבטחה מול התצוגה joystick+ מקלדת שליטה 

.כולל תכנות לפי הגדרות הלקוח
HikvisionDS-1200KI 1,200              ₪ 1יחידה

1.14
 מבוססת אפליקציה ייעודית למחשב מבוסס CLIENTרשיון תוכנת 

 מכל גרסאWINמערכת הפעלה 
 350                 ₪ 1קומפלט

 105                 ₪ 1קומפלט לצפיה מדפדפן אינטרנטWEB מבוססת CLIENTרשיון תוכנת 1.15

1.16
כולל  (Android או iOs)או שידור ממכשיר נייד /רשיון עבור צפייה ו

 והצגת מיקום המכשיר על גבי מפה דינאמיתGPSהעברת מיקום 
 350                 ₪ 1קומפלט

1.17

 למערכת הוידאו בהתאם לדרישות המפרט הטכני CLIENTמחשב 

. עכבר ומקלדת ,   לפחותLED" 22מסך , תוכנה חומרה, חומרה: הכולל

 או שווה ערך עם מעבד DELL או HPמחשבים מאושרים מתוצרת  

INTEL-i9לפחות וכרטיס מסך  nvidia 4 GB יציאות מסך 4 הכולל 

 מצלמות ברזולוציה מירבית בשני מסכים 32לאפשר צפיה בעד . לפחות

.בו זמנית

DELL7070 3,700              ₪ 1קומפלט

מצלמות ואביזרים

HikvisionDS-2CD2746G2-IZS 1,425              ₪ 1יחידה4MPמצלמה קבועה בתצורת כיפה ברזולוציה 1.18

1.19
 Starlight כולל יכולות 4MPמצלמה קבועה בתצורת כיפה ברזולוציה 

ואנליטיקה מתקדמת
HikvisioniDS-2CD7546G0-IZHS 2,563              ₪ 1יחידה

HikvisioniDS-2CD7586G0-IZHS 3,048              ₪ 1יחידה ואנליטיקה מתקדמת8MPמצלמה קבועה בתצורת כיפה ברזולוציה 1.20

HikvisionDS-2CD2646G2-IZS 1,500              ₪ 1יחידה4MPמצלמה קבועה בתצורת צינור ברזולוציה 1.21

1.22
 Starlight כולל יכולות 4MPמצלמה קבועה בתצורת צינור ברזולוציה 

ואנליטיקה מתקדמת
HikvisioniDS-2CD7A46G0-IZHS 2,688              ₪ 1יחידה

Hikvision 3,151              ₪ 1יחידה ואנליטיקה מתקדמת8MPמצלמה קבועה בתצורת צינור ברזולוציה 1.23
iDS-2CD7A86G0-IZHS 

2.8-12

HikvisioniDS-2CD7046G0-AP(C) 1,850              ₪ 1יחידה4MPמצלמה קבועה בתצורת גוף ברזולוציה 1.24

1.25
 Starlight כולל יכולות 4MPמצלמה קבועה בתצורת גוףברזולוציה 

ואנליטיקה מתקדמת
HikvisioniDS-2CD7046G0-AP(C) 1,850              ₪ 1יחידה

HikvisioniDS-2CD7086G0-AP(C) 2,524              ₪ 1יחידה ואנליטיקה מתקדמת8MPמצלמה קבועה בתצורת גוף ברזולוציה 1.26

HikvisioniDS-2CD70C5G0-AP 2,584              ₪ 1יחידה12MPמצלמה קבועה בתצורת גוף ברזולוציה 1.27



HikvisionDS-1340HZ + DS-1293ZJ 983                 ₪ 1יחידהזיווד למצלמת גוף כולל זרוע1.28

HikvisionTV2713D-4MPIR 310                 ₪ 1יחידהמ" מ2.8-12 באורך מוקד 4MPעדשה למצלמת גוף 1.29

HikvisionHV3816P-8MPIR 601                 ₪ 1יחידהמ" מ2.8-12 באורך מוקד 8MPעדשה למצלמת גוף 1.30

HikvisionTV0550D-4MPIR 544                 ₪ 1יחידהמ" מ5-50 באורך מוקד 4MPעדשה למצלמת גוף 1.31

HikvisionHV1140D-8MPIR 912                 ₪ 1יחידהמ" מ5-50 באורך מוקד 8MPעדשה למצלמת גוף 1.32

 575                 ₪ 1יחידהמ" מ80 באורך מוקד 8MPעדשה קבועה למצלמת גוף 1.33

HikvisionDS-2DF8442IXS-AEL 6,000              ₪ 1יחידה4MP חיצונית בתצורת כיפה ברזולוציית PTZמצלמה ממונעת 1.34

1.35
 8MP חיצונית בתצורת כיפה ברזולוציית PTZמצלמה ממונעת 

ואנליטיקה מתקדמת
HikvisionDS-2DF8A842IXS-AEL 9,900              ₪ 1יחידה

1.36
 4MP חיצונית בתצורת כיפה ברזולוציית PTZמצלמה ממונעת 

Starlightואנליטיקה מתקדמת 
HikvisionDS-2DF8442IXS-AEL 7,900              ₪ 1יחידה

1.37
ג להתקנה חיצונית ברזולוציה " בתצורת יחצPTZמצלמה מתנייעת 

4MP  STARLIGHTא.  כולל תאורת א
HikvisionDS-2DY9236IX-A 8,000              ₪ 1יחידה

1.38
 7מצלמה תרמית לא מקוררת קבועה להתקנה חיצונית עדשה קבועה 

מ"מ
HikvisionDS-2TD2167-15/P 12,188            ₪ 1יחידה

1.39
 14מצלמה תרמית לא מקוררת קבועה להתקנה חיצונית עדשה קבועה 

מ"מ
HikvisionDS-2TD2167-15/P 12,813            ₪ 1יחידה

1.40
 35מצלמה תרמית לא מקוררת קבועה להתקנה חיצונית עדשה קבועה 

מ"מ
HikvisionDS-2TD2167-35/P 13,438            ₪ 1יחידה

1.41
 50מצלמה תרמית לא מקוררת קבועה להתקנה חיצונית עדשה קבועה 

מ"מ
HikvisionDS-2TD2167-35/P 14,063            ₪ 1יחידה

1.42
 75מצלמה תרמית לא מקוררת קבועה להתקנה חיצונית עדשה קבועה 

מ"מ
HikvisionDS-2TD2367-75/P 14,688            ₪ 1יחידה

Hikvision8500 58,000            ₪ 1יחידהמערכת תצפית תרמית משולבת לטווח קרוב1.43

HikvisionDS-MP5604N 3,638              ₪ 1יחידה4X4מצלמה קבועה ומערכת הקלטה להתקנה ברכב שטח 1.44

HikvisionDS-MCW405 1,720              ₪ 1יחידהמצלמות גוף לסיירים כולל תפס מגנטי1.45

HikvisionDS-MDS003/2T/8 12,100            ₪ 1יחידה2TB מצלמות סיירים כולל אחסון מקומי של 8תחנת עגינה עבור 1.46

1.47

ערכה מלאה הכוללת מצלמה הפועלת על . ערכת מצלמה סולארית

מערכת הקלטה , ארון הזנה, פאנל סולארי, בסיס חשמל סולארי

.מתאמים וכל הנדרש להפעלה וחיבור למוקד הערייה, ודיסקים

HikvisionDS-2DE4225IW-DE 8,200              ₪ 1יחידה

VIISIGHT 1,150              ₪ 1קומפלט למצלמה קבועה או מתנייעתVIDEO ANALYTICערוץ 1.48

PRO TRACK 2,500              ₪ 1קומפלט בסריקהVIDEO ANALYTICערוץ 1.49

1.50
ש " קמ80למהירות נמוכה של עד  (LPR)מערך זיהוי לוחיות רישוי 

. מטרים35ולמרחק של עד 
Hikvision 5,500              ₪ 1קומפלט

1.51
ש " קמ150למהירות גבוהה של עד  (LPR)מערך זיהוי לוחיות רישוי 

. מטרים50ולמרחק של עד 
Hikvision 8,000              ₪ 1קומפלט

כולל חיווט וחיבור לספק מתח או להזנה ממיגון אמצעי תאורה 

המצלמה

TEKNOHYP1 120º S LV 920                 ₪ 1קומפלט850nm מטר 10 להתקנה פנימית לטווח IRפנס 1.52

MICROLIGHTIR 30-M 1,100              ₪ 1קומפלט940nm מטר 10 להתקנה פנימית לטווח IRפנס 1.53

MICROLIGHTIR 294-M 2,600              ₪ 1קומפלט850nm מטר זווית צרה 30 לטווח IRזרקור 1.54

MICROLIGHTIR 294-M x2 5,100              ₪ 1קומפלט850nm מטר זווית צרה 50 לטווח IRזרקור 1.55

RAYTECHRAYMAX200,30-60º 7,800              ₪ 1קומפלט850nm מטר זווית צרה 100 לטווח IRזרקור 1.56

 1,150              ₪ 1יחידה מטרים60לטווח IRזרקור 1.57

 1,610              ₪ 1יחידה מטרים120 לטווח IRזרקור 1.58

מכלולי מודמים סלולריים להעברת חוזי

PEPLINK+ HIKVISION 10,500            ₪ 1מכלולמכלול מודם סלולרי להעברת חוזי1.59

PEPLINK+ HIKVISION+ ALCATEL 16,200            ₪ 1מכלולמכלול מודם סלולרי רב ערוצי להעברת חוזי1.60

PEPLINK+ ALCATEL 16,200            ₪ 1מכלולIPמכלול מודם סלולרי רב ערוצי להעברת חוזי 1.61

 379,780          ₪ 1כ לפרק "סה

 אחרי הנחה2כ מחיר  לפרק "סה1הנחה באחוזים לפרק 

כריזה  ומולטימדיה 2

כריזה

         1700.00₪יחידהPOE עובד IP , W10שופר כריזה 2.1

         1750.00₪יחידהPOE עובד IP , W15שופר כריזה 2.2

         1900.00₪יחידהPOE עובד IP , W30שופר כריזה 2.3

      11,250.00₪יחידהPOE עובד IP , W50שופר כריזה 2.4

         1330.00₪יחידהIPמתאם כריזה 2.5

מולטימדיה

 1,000              ₪ 1קומפלט22"מסך מחשב לתחנת עבודה 2.6

 600                 ₪ 1קומפלט מסכי מחשב לשולחן בקרה2התקן לחיבור עד 2.7

 900                 ₪ 1קומפלט מסכי מחשב לשולחן בקרה4התקן לחיבור עד 2.8

 10,500            ₪ 1קומפלט כולל מתקן תליה לקיר24/7 מקצועי לעבודה 4K 55''מסך קיר 2.9

 1,700              ₪ 1קומפלט או שווה ערךATEN יציאות דוגמת 2 ל HDMIמפצל אות 2.10

SCT 150                 ₪ 1יחידהמפצל אקטיבי לוידאו2.11

SCT 460                 ₪ 1יחידה ערוצים4-מפצל לוידאו ל2.12

SCT 800                 ₪ 1יחידה ערוצים8-מפצל לוידאו ל2.13

KRAMER 550                 ₪ 1יחידהמגבר נירמול אות וידאו2.14

 7,100              ₪ 1קומפלטHDMI מסכי 2 תומך KVMמרחיק 2.15

ATEN 870                 ₪ 1קומפלטHDMI שני ערוצים תומך KVMמתג 2.16



BARIX/ADAM 2,550              ₪ 1קומפלטיציאות מגע יבש או אנאלוגי/ כניסות8 מתוכנת כולל PLCבקר 2.17

DAHUA NKB1000  1,300              ₪ 2קומפלטמקלדת עצמאית עם מוט ניהוג למצלמות ממונעות2.18

 32,410            ₪ 2כ לפרק "סה

כ מחיר  לפרק אחרי הנחה"סה2הנחה באחוזים לפרק 

תשתיות 3

תשתיות כבילה

3.1

 10G פניםנקודת תקשורת , סימון ושילוט, בדיקה, התקנה, אספקה

CAT 6A הכוללת אספקה והתקנה של כבל CAT-7A 1200MHZ 

 RJ45שקע קצה ,  מטר50באורך עד , 55%סיכוך רשת  , 22#*2*4

בעל , כולל חלק יחסי בפנל הניתוב, (פנל/שקע)בשני קצוות הכבל 

ט והשלמת "תה/ע" כולל קופסה מודולרית עהCAT6Aהסמכה לתקן 

תיעול כנדרש/צנרת

 300                 ₪ 1קומפלט

3.2

 10G פניםנקודת תקשורת , סימון ושילוט, בדיקה, התקנה, אספקה

CAT 6A הכוללת אספקה והתקנה של כבל CAT-7A 1200MHZ 

 RJ45שקע קצה ,  מטר90באורך עד , 55%סיכוך רשת  , 22#*2*4

בעל , כולל חלק יחסי בפנל הניתוב, (פנל/שקע)בשני קצוות הכבל 

ט והשלמת "תה/ע" כולל קופסה מודולרית עהCAT6Aהסמכה לתקן 

תיעול כנדרש/צנרת

 430                 ₪ 1קומפלט

3.3

 10G חוץנקודת תקשורת , סימון ושילוט, בדיקה, התקנה, אספקה

CAT 6A הכוללת אספקה והתקנה של כבל CAT-7A 1200MHZ 

שקע קצה ,  מטר50באורך עד , משוריין, 55%סיכוך רשת  , 22#*2*4

RJ45 בקופסת IP66 (מחיר הקופסא יהיה כלול  במחיר הנקודה)  ושקע

בעל הסמכה לתקן , ל בצד הפנל כולל חלקי יחסי בפנל הניתוב"כנ

CAT6Aתיעול כנדרש/ כולל השלמת צנרת.

 550                 ₪ 1קומפלט

3.4

 10G חוץנקודת תקשורת , סימון ושילוט, בדיקה, התקנה, אספקה

CAT 6A הכוללת אספקה והתקנה של כבל CAT-7A 1200MHZ 

שקע קצה ,  מטר90באורך עד , משוריין, 55%סיכוך רשת  , 22#*2*4

RJ45 בקופסת IP66 (מחיר הקופסא יהיה כלול  במחיר הנקודה)  ושקע

בעל הסמכה לתקן , ל בצד הפנל כולל חלקי יחסי בפנל הניתוב"כנ

CAT6Aתיעול כנדרש/ כולל השלמת צנרת.

 720                 ₪ 1קומפלט

3.5

 0.25באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע . מטר הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

למגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"וממוספר ע

CAT6Aשל מעבדה בין לאומית .

 8                      ₪ 1יחידה

3.6

 מטר 0.5באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע וממוספר . הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

 CAT6Aלמגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"ע

.של מעבדה בין לאומית

 10                    ₪ 1יחידה

3.7

  מטר 1באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע וממוספר . הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

 CAT6Aלמגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"ע

.של מעבדה בין לאומית

 12                    ₪ 1יחידה

3.8

 מטר 2באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע וממוספר . הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

 CAT6Aלמגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"ע

.של מעבדה בין לאומית

 15                    ₪ 1יחידה

3.9

 מטר 3באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע וממוספר . הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

 CAT6Aלמגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"ע

.של מעבדה בין לאומית

 16                    ₪ 1יחידה

3.10

 מטר 5באורך עד ,  ארבעה זוגותCAT6A מסוכך RJ-45/RJ-45מגשר 

בכל צבע וממוספר . הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי הדרישה

 CAT6Aלמגשר יהיה אישור עמידה בתוקף בתקן . פ דרישת הלקוח"ע

.של מעבדה בין לאומית

 18                    ₪ 1יחידה

3.11
 9 בקוטר SM סיבים 6אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

HFFR כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFERמקרון בתצורת 
 19                    ₪ 1מטר

3.12
 9 בקוטר SM סיבים 12אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

HFFR כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFERמקרון בתצורת 
 29                    ₪ 1מטר

3.13
 9 בקוטר SM סיבים 24אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

HFFR כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFERמקרון בתצורת 
 32                    ₪ 1מטר

3.14
 9 בקוטר SM סיבים 48אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

HFFR כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFERמקרון בתצורת 
 35                    ₪ 1מטר

3.15
 9 בקוטר SM סיבים 96אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

HFFR כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFERמקרון בתצורת 
 46                    ₪ 1מטר



3.16

 בקוטר SM סיבים 144אספקה והתקנת כבל אופטי להתקנה חיצונית 

 כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני TIGHT BUFFER מקרון בתצורת 9

HFFR

 58                    ₪ 1מטר

 2,440              ₪ 1קומפלט סיב כולל ריתוך הסיבים24ר אופטי עד 'אספקה והתקנה של קלוז3.17

 3,900              ₪ 1קומפלט סיב כולל ריתוך הסיבים48ר אופטי עד 'אספקה והתקנה של קלוז3.18

 6,600              ₪ 1קומפלט סיב כולל ריתוך הסיבים96ר אופטי עד 'אספקה והתקנה של קלוז3.19

 8,400              ₪ 1קומפלט סיב כולל ריתוך הסיבים144ר אופטי עד 'אספקה והתקנה של קלוז3.20

3.21
 מתאמים 12 סיב כולל 12 אספקה והתקנה של לוח ניתוב אופטי ל 

 כולל מגש חיבוריםLC/LCאופטיים 
 900                 ₪ 1קומפלט

3.22
 מתאמים 24 סיב כולל 24 אספקה והתקנה של לוח ניתוב אופטי ל 

 כולל מגש חיבוריםLC/LCאופטיים 
 1,200              ₪ 1קומפלט

3.23
 מתאמים 48 סיב כולל 48 אספקה והתקנה של לוח ניתוב אופטי ל 

 כולל מגש חיבוריםLC/LCאופטיים 
 1,440              ₪ 1קומפלט

3.24
 מתאמים 96 סיב כולל 96 אספקה והתקנה של לוח ניתוב אופטי ל 

 כולל מגש חיבוריםLC/LCאופטיים 
 2,000              ₪ 1קומפלט

3.25
 מתאמים 96 סיב כולל 144 אספקה והתקנה של לוח ניתוב אופטי ל 

 כולל מגש חיבוריםLC/LCאופטיים 
 2,400              ₪ 1קומפלט

 105                 ₪ 1קומפלטריתוך ובדיקה + SM/MMאספקה והתקנת מחבר אופטי מסוג פיגטייל  3.26

 40                    ₪ 1יחידה מטרים10 עד LC/LC מסוג SM/MM מטר 2מגשר אופטי כפול 3.27

 4                      ₪ 1מטרל"לכבל הנ'  מ1תוספת אורך של 3.28

3.29
בידוד , "N2XY"ר מסוג " ממ3X1.5אספקה והתקנת כבל מתח 

"XLPE " להתקנה חיצונית -NYY
 13                    ₪ 1מטר

3.30
בידוד , "N2XY"ר מסוג " ממ3X2.5אספקה והתקנת כבל מתח 

"XLPE " להתקנה חיצונית -NYY
 14                    ₪ 1מטר

3.31
לוח חשמל כולל אספקת )חיבור נקודת חשמל חיצונית בשני צידי הקו 

(תוצד ארון כולל שקע "מאמ
 210                 ₪ 1קומפלט

 5                      ₪ 1מטרר כולל נעלי כבל" ממ16כבל הארקה 3.32
 35                    ₪ 1יחידה1Uאספקה והתקנה פס רווח שערות לכבלים בגודל 3.33

ארונות

3.34

מ " ס80/120אספקה התקנה ושילוט ארון שרתים ברוחב חיצוני 

הארון יכלול תעלות ומובילי סיבים לסידור .  לפי המפרט44Uבגובה 

כולל שלוט חרוט. הכבלים והמגשרים וקיבועם בארון

RITTAL, KNUR, APC 3,000              ₪ 1יחידה

3.35

 42Uמ בגובה " ס60/60אספקה התקנה ושילוט ארון ברוחב חיצוני 

הארון יכלול תעלות ומובילי סיבים לסידור הכבלים . לפי המפרט

כולל שלוט חרוט. והמגשרים וקיבועם בארון

 ₪              1,500 

3.36

מ הארון " ס60מ עומק " ס60-80, 19" בתליה 30Uארון תקשורת 

כולל פס . אוזניות למנעול תליה, יכלול דפנות צד ודלת קידמית מחוררת

 כולל ערכת הארקהCFM45 שקעים ומאוורר בתפוקת 6שקעי כוח 

 800                 ₪ 1יחידה

3.37

מ הארון " ס60מ עומק " ס60-80, 19" בתליה 20Uארון תקשורת 

כולל פס . אוזניות למנעול תליה, יכלול דפנות צד ודלת קידמית מחוררת

 כולל ערכת הארקהCFM45 שקעים ומאוורר בתפוקת 6שקעי כוח 

 500                 ₪ 1יחידה

3.38

מ הארון " ס60מ עומק " ס60-80, 19" בתליה 10Uארון תקשורת 

כולל פס . אוזניות למנעול תליה, יכלול דפנות צד ודלת קידמית מחוררת

 כולל ערכת הארקהCFM45 שקעים ומאוורר בתפוקת 6שקעי כוח 

 300                 ₪ 1יחידה

 250                 ₪ 1יחידהתוספת עבור מתקן חבקים להתקנת הארון על גבי עמוד תאורה3.39

outdoor cabinet 26,500            ₪ 1קומפלטמ" מ1000 להתקנה חיצונית עומק 44U" 19מסד ציוד 3.40

McLean Cooling TechnologyT20 8,800              ₪ 1קומפלט24Uתוספת מזגן אוויר למסד חיצוני 3.41

McLean Cooling TechnologyT29 12,000            ₪ 1קומפלט44Uתוספת מזגן אוויר למסד חיצוני 3.42

 100                 ₪ 1יחידהמ" ס80מדף נשלף על גבי מסילות טלסקופיות בעומק של עד 3.43

 100                 ₪ 1יחידה למסד תקשורת3Uמגירת שירות בגובה 3.44

3.45

 C13 שקעים 24הפס יכלול . 19"פס שקעי כח להתקנה במסגרת 

המארז .  ונורית סימוןG מסוג A 25 ת "כולל מתג מאמ" אמריקאים"

 15המודול יכיל כבל פנדל באורך עד . יהיה מארז מתכת וישא תו תקן

 כולל מד זרם וחצי אוטומט CEE16Aובקצהו יהיה תקע חשמלי מסוג ' מ

SNMP- כולל שלוט חרוט כולל יחידת ניהול ומחובר ל

 RITTAL, KNUR, APC 1,500              ₪ 1יחידה

3.46

 שקעים 12הפס יכלול . 19"פס שקעי כח להתקנה במסגרת 

 ונורית G מסוג A 16 ת "כולל מתג מאמ" אמריקאים" / "ישראלים"

המודול יכיל כבל פנדל . המארז יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. סימון

 כולל מד CEE16Aובקצהו יהיה תקע חשמלי מסוג '  מ15באורך עד 

SNMP- זרם וחצי אוטומט כולל שלוט חרוט כולל יחידת ניהול ומחובר ל

 RITTAL, KNUR, APC  220                 ₪ 1יחידה

3.47
 להתקנה במגירת מאוררים או בגג ארון CFM 45מאוורר בודד בתפוקת 

.תקשורת כולל חיווטו לשקע חשמל בארון התקשורת ושירשורו 
 25                    ₪ 1יחידה

3.48

פירוק ,  הכולל תיעוד הארון לפני עבודה10-25Uסידור ארון מסד קיים 

סימון כל המגשרים , התקנת מגשרים חדשים, כל המגשרים הקיימים

פירוק כל הציוד הקיים בארון והרכבתו מחדש הכולל , בשתי הקצוות

.פאנלים עיוורים, מגשרים

 800                 ₪ 1קומפלט



3.49
פירוק ,  הכולל תיעוד הארון לפני עבודה20-30Uסידור ארון מסד קיים 

סימון כל המגשרים , התקנת מגשרים חדשים, כל המגשרים הקיימים
 1,000              ₪ 1קומפלט

3.50
פירוק ,  הכולל תיעוד הארון לפני עבודה42-44Uסידור ארון מסד קיים 

סימון כל המגשרים , התקנת מגשרים חדשים, כל המגשרים הקיימים
 1,200              ₪ 1קומפלט

3.51

  לאתר outdoor OR6472התקנה והפעלה של ארון ציוד , אספקה

חיבור וכבילת תקשורת . 47 עומק 1136 רוחב 122גובה . קצה

  מערכת אורור IP 65מפולאסטר משוריין אטימות , להתקנה חיצונית

פח עבודה להתקנה לציוד אלקטרוני וחשמל לוח מערכת , עם פילטרים

, ברקים/מגן מתח יתר , תים"מאמ, פחתים, מפסק ראשי: כולל

-  עם הגנות לDC יציאות וכניסות ACיציאות וכניסות , הארקה

גוף תאורת חזית הלוח מפס . חיבורים בקופסה נפרדת פנימית 6

/ שילוט ואביזר התקנה , חיווט. הפעלה עם פתיחת ארון+ תאורת לד 

.חבק לעמוד

OR6472אורלייט 7,500              ₪ 

3.52

 עילי outdoor Hager FL221Bהתקנה והפעלה של ארון ציוד , אספקה

ארון סעף תלוי עמוד . 50עומק , 785רוחב , 1100בגובה . לאתר קצה

מפולאסטר משוריין , חיבור וכבילת תקשורת להתקנה חיצונית, מזווד

פח עבודה להתקנה לציוד ,  מערכת אורור עם פילטריםIP 65אטימות 

, תים"מאמ, פחתים, מפסק ראשי: אלקטרוני וחשמל לוח מערכת כולל

 יציאות וכניסות ACיציאות וכניסות , הארקה, ברקים/מגן מתח יתר 

DCגוף תאורת חזית . חיבורים בקופסה נפרדת פנימית 6-  עם הגנות ל

שילוט ואביזר , חיווט. הפעלה עם פתיחת ארון+ הלוח מפס תאורת לד 

כולל צוקל כולל יציקת בטון והתקנה על גבי הקרקע. התקנה

אורלייט 5,200              ₪ 

3.53

 עילי outdoor Hager FL221Bהתקנה והפעלה של ארון ציוד , אספקה

, ארון סעף תלוי עמוד מזווד. 38עומק , 40רוחב , 60בגובה . לאתר קצה

מפולאסטר משוריין אטימות , חיבור וכבילת תקשורת להתקנה חיצונית

IP 65פח עבודה להתקנה לציוד אלקטרוני ,  מערכת אורור עם פילטרים

מגן מתח , תים"מאמ, פחתים, מפסק ראשי: וחשמל לוח מערכת כולל

 עם DC יציאות וכניסות ACיציאות וכניסות , הארקה, ברקים/יתר 

גוף תאורת חזית הלוח . חיבורים בקופסה נפרדת פנימית 6- הגנות ל

שילוט ואביזר , חיווט. הפעלה עם פתיחת ארון+ מפס תאורת לד 

.חבק לעמוד/ התקנה 

 ₪              2,000 ADVICE

 800                 ₪ 1יחידהתוספת עבור צוקל כולל יציקת בטון והתקנה על גבי הקרקע3.54

3.55

כולל החזרת המצב )אדמת בור/חריצה בכורכר/ביצוע חפירה

'  מ1חריצה בעומק עד /חפירה: חריצה כוללת/החפירה, (לקדמותו

מילוי החפיר בחומר מילוי כולל בדיקת , מ" ס60וברוחב עד 

 הידוק במקומות הנדרשים בהתאם לתוכנית חתך 98%מעבדה ל 

כולל פינוי פסולת

 150                 ₪ 1מטר

3.56

כולל החזרת המצב )חריצה בריצוף אבן משתלבת/ביצוע חפירה

 מי 1חריצה עד /חציבה/תפירה: חריצה כוללת/החפירה, (לקדמותו

החלפה )' מצע סוג א/מילוי החפיר בחול. מ"0 60וברוחב עד 

 98%בהתאם להוראות העירייה כולל בדיקת מעבדה ל  (מלאה

כולל תיקון , הידוק במקומות הנדרשים בהתאם לתוכנית חתך

מדרכה בכל סוג׳ הריצוף כולל פינוי פסולת/כביש

 160                 ₪ 1מטר

3.57

: חריצה כוללת/ר בכביש אספלט החפירה'חריצת מיקרוטרנצ

אספקה ומילוי התעלה ,מ” ס3וברוחב עד , מ"0 30חריצה בעומק 

׳ חומר בסיס מסוג מגדל צדק 'מ מפני הכביש יבוצע עי" ס5עד ל 

מילוי התעלה עד , רטוב או חומר אחר שיאושר על ידי המפקח 

 SAFETRACKגובה פני הכביש העליון יעשה בחומר מילוי מסוג 

ר 'פינוי החומר החפור מחריץ המיקרוטרנצ.בהתאם למפרט

 ופינוי FX60:  דגם DITCH WITCHהעזרת שואב כדוגמת 

החומר החפור לאתר פינוי פסולת מורשה

 360                 ₪ 1מטר

3.58
ע " צינורות יק4קידוח אופקי בכל שיטה שהיא כולל החדרת עד 

, הידוק, מ לרבות חפירת הבור בשני צדדים" מ50 בקוטר עד 11

כיסוי והחזרת המצב לקדמותו

 360                 ₪ 1מטר

3.59
 צינורות 4קידוח אופקי בכל שיטה שהיא כולל החדרת עד 

, מ לרבות חפירת הבור בשני צדדים" מ63פוליאתילן בקוטר עד 

כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, הידוק

 450                 ₪ 1מטר

3.6
 צינורות 4קידוח אופקי בכל שיטה שהיא כולל החדרת עד 

, מ לרבות חפירת הבור בשני צדדים" מ110פוליאתילן בקוטר עד 

כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, הידוק

 640                 ₪ 1מטר

3.61
 בכל סוג של 13.5ע " יקHDPEמ " מ50אספקה והנחת צנרת 

חפירה
 11                    ₪ 1מטר

3.62
 בכל סוג של 13.5ע " יקHDPEמ ” מ75אספקה והנחת צנרת 

חפירה
 22                    ₪ 1מטר

הרצת המערכות והדרכות לרבות כל ציוד העזר והחומרים , חיבור, התקנה, הובלה, הספקה, תכנון: תיאור הסעיפים בכל תתי הפרקים כוללק להנחת כבילה ועמודים "תשתיות תת

. אף אם נכתב אחרת, מערכי תקשורת, תכניות חשמל,  הכולל תיאור פעולת המערכתAS MADEהכנת תיעוד מפורט , בדיקות, הדרכה ומפגשי תיכון, תוכניות, הדרושים לפעולת המתקן

התקנה והעבודות הנדרשים לשמירה על תקינות , האביזרים, כל העבודות כפופות לאחריות הכוללת של הקבלן לפעולה תקינה של כל הציוד הקיים והחדש לרבות הספקת כל הציוד

.ופעולה שוטפת של המתקן הקיים והחדש מקבלת צו תחילת עבודה שנת הבדק ועד סיום החוזה ותקופות הארכה



3.63

מחברים , או הנחת צינור בהתאם למפרט לרבות/אספקה ו

עליות , חוט משיכה, (ספייסרים בלע״ז)מרווחונים , תקניים

 4”-סוג צינור : עמודים וחיבור לגוב /בקשתות חרושתיות למבנים

.858י "סי ת.וי.קשיח מסוג פי

פלעד 36                    ₪ 1מטר

3.64
 micro-duct Flatliners צינורות מסוג 6אספקה והנחת כוורת 

 או 14/10בקוטר חיצוני של , (ללא ציפוי סיליקון)מחורצת פנימי 

מ בחריצה" מ16/12

 60                    ₪ 1מטר

3.65
-Flatliners MICRO צינורות מסוג 3אספקה והנחת כוורת 

DUCTבקוטר חיצוני של , (ללא ציפוי סיליקון) מחורצת פנימי

מ בחריצה' מ16/12 או 14/10

 40                    ₪ 1קומפלט

3.66
לזיהוי עתידי של ,  להנחה בחפירPVCכבל סימון נחושת מצופה 

מיקום התשתיות
 12                    ₪ 1קומפלט

3.67
לזיהוי עתידי של מיקום , כבל סימון מתכתי להנחה בחפיר

התשתיות
 20                    ₪ 1קומפלט

3.68
מיקומי , תכנון וסימון תוואי מקטעי החפירה, ביצוע מדידות באתר

כולל סיור עם מנהל העבודה לאחר ביצוע , גובים וארונות ע״י מודד

סקר תשתיות

 5,000              ₪ 1קומפלט

3.69
איתור וסימון בלבד של תשתיות באתר על הקרקע למקטע חפירה 

 מטר150עד 
 5                      ₪ 1מטר

3.7
מותנה בקבלת קבצי , מדידות והכנת קבצי אוטוקאד עבור מקטע

אוטוקאד מקור מהלקוח
 500                 ₪ 1קומפלט

 2,000              ₪ 1קומפלטבדיקות דיטקטור לזיהוי תשתיות קיימות בשטח3.71

3.72

 כולל מכסים מיציקת ברזל עם A2אספקה והתקנה תא מעבר 

או /כולל חפירה ו,  טון25עמיד לעומס , סמל וכיתוב העירייה

, אטימה, חדירת כל הצנרת, חציבה בניה כולל הסדרת השטח

'ניקוז וכו

 6,000              ₪ 1קומפלט

3.73

 כולל מכסים מיציקת ברזל עם A2אספקה והתקנה תא מעבר 

או /כולל חפירה ו,  טון40עמיד לעומס , סמל וכיתוב העירייה

, אטימה, חדירת כל הצנרת, חציבה בניה כולל הסדרת השטח

'ניקוז וכו

 5,500              ₪ 1קומפלט

3.74

. מ" ס60קוטר , מ" ס50אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון25תקרה 

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכוי, אטימה

 2,750              ₪ 1קומפלט

3.75

. מ" ס60קוטר , מ" ס50אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון40תקרה 

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכוי, אטימה

 ₪              2,500 

3.76

מ " ס60קוטר , מ" ס100אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון25תקרה .

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 2,970              ₪ 1קומפלט

3.77

מ " ס60קוטר , מ" ס100אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון40תקרה .

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 ₪              3,200 

3.78

.  ס״מ80קוטר ,  ס״מ50אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון25תקרה 

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקח וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 3,300              ₪ 1קומפלט

3.79

.  ס״מ80קוטר ,  ס״מ50אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון40תקרה 

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקח וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 ₪              3,520 

3.8

מ " ס80קוטר , מ" ס100אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון25תקרה .

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 3,900              ₪ 1קומפלט

3.81

מ " ס80קוטר , מ" ס100אספקה והתקנה תא מעבר גלילי גובה 

כולל , מכסה כולל יציקת דגם הרשות המקומית,  טון40תקרה .

, חדירת כל הצנרת, הסדרת השטח, או חציבה בניה/חפירה ו

'ניקוז וכיוצ״ב כל הנדרש וכו, אטימה

 ₪              4,200 

 750                 ₪ 1קומפלט מטר3קונזולה עד 3.82

3.83
 מטר כולל יציקה ואישור קונסטרוקטור לביצוע כולל יציאת 6עמוד 

32כבלים מעוקלת כלפי מטה בקוטר 
ALTRON 5,500              ₪ 1קומפלט

3.84
 מטר כולל יציקה ואישור קונסטרוקטור לביצוע כולל יציאת 9עמוד 

33כבלים מעוקלת כלפי מטה בקוטר 
ALTRON 7,000              ₪ 1קומפלט

3.85
 מטר כולל יציקה ואישור קונסטרוקטור לביצוע כולל 12עמוד 

32יציאת כבלים מעוקלת כלפי מטה בקוטר 
ALTRON 17,000            ₪ 1קומפלט

 4,500              ₪ 1קומפלטהתקן להנמכת מצלמה3.86

 370                 ₪ 1קומפלטתורן/ התקן למניעת טיפוס על עמוד3.87

 3,100              ₪ 1קומפלטהתקן תאורה אזהרה למטוסים3.88

צנרת עילית ומעברי כבילה

3.89
מ כולל שלות ואביזרי " מ16אספקה והתקנת צינור מריכף כבה מאליו 

חיבור
 8                      ₪ 1מטר



3.90
הצינור יהיה פס סימון ,ע לפי תקן בזק לתקשורת" יק50 צינור בקוטר 

מ עבור סיבים אופטים" מ8כולל חוט משיכה ,
 9                      ₪ 1מטר

3.91
הצינור יהיה פס סימון ,ע לפי תקן בזק לתקשורת" יק75 צינור בקוטר 

מ עבור סיבים אופטים" מ8כולל חוט משיכה ,
 11                    ₪ 1מטר

3.92
מ כולל שלות ואביזרי " מ23אספקה והתקנת צינור מריכף כבה מאליו 

חיבור
 9                      ₪ 1מטר

3.93
מ כולל שלות ואביזרי " מ50אספקה והתקנת צינור מריכף כבה מאליו 

חיבור
 8                      ₪ 1מטר

3.94
מ כולל שלות ואביזרי " מ75אספקה והתקנת צינור מריכף כבה מאליו 

חיבור
 18                    ₪ 1מטר

 18                    ₪ 1מטרכולל מחברים לתעלה, PG-16-צינור שרשורי מתכתי מצופה 3.95

 22                    ₪ 1מטרכולל מחברים לתעלה, PG-23-צינור שרשורי מתכתי מצופה 3.96

 40                    ₪ 1מטרכולל מחברים לתעלה, PG36צינור שרשורי מתכת מצופה 3.97

 20                    ₪ 1מטר1"צימר פלדה מגולוון בקוטר עד3.98

 25                    ₪ 1מטר2"צינור פלדה מגולוון בקוטר עד 3.99

3.100

 מ״מ מצופה 23אספקה והתקנת צינור מתכת שרשור׳ בקוטר עד 

^PVC שחור עמיד לקרינת UV הצינור יסתיים בסיומות תקניות 

"מופות"מוברגות 

 18                    ₪ 1מטר

3.101

מ מצופה " מ36אספקה והתקנת צינור מתכת שרשורי בקוטר עד 

 הצינור יסתיים בסיומות תקניות UV שחור עמיד לקרינת PVCב

"מופות"מוברגות 

 18                    ₪ 1מטר

3.102

מ כולל " מ20*180אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בגודל עד 

, פינות, כולל אביזרי מעבר. כולל מכסה, חיתוכים וכיפופים נדרשים

.מ"0 40הברגות כל . פיצול וסיומות

 50                    ₪ 1מטר

3.103

מ כולל " מ20*150אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בגודל עד 

, פינות, כולל אביזרי מעבר. כולל מכסה, חיתוכים וכיפופים נדרשים

.מ" ס40הברגות כל . פיצול וסיומות

 66                    ₪ 1מטר

3.104

מ כולל " מ40*60אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בגודל עד 

, פינות, כולל אביזרי מעבר. כולל מכסה, חיתוכים וכיפופים נדרשים

.מ" ס40הברגות כל . פיצול וסיומות

 60                    ₪ 1מטר

3.105

, מ" מ60 *120אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בגודל עד 

, פינות, כולל אביזרי מעבר. כולל מכסה, חיתוכים וכיפופים נדרשים

.מ" ס40הברגות כל . פיצול וסיומות

 70                    ₪ 1מטר

3.106

, מ” מ200 *200אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בגודל עד 

, פינות, כולל אביזרי מעבר. כולל מכסה, חיתוכים וכיפופים נדרשים

.מ" ס40הברגות כל . פיצול וסיומות

 110                 ₪ 1מטר

3.107
מ כולל חיזוקים " מ15 * 30 במידות PVCאספקה והתקנת תעלת 

.כולל מכסה, סופיים ואביזרים נדרשים
 17                    ₪ 1מטר

3.108
מ כולל חיזוקים " מ40 * 60 במידות PVCאספקה והתקנת תעלת 

כולל מכסה, סופיים ואביזרים נדרשים
 25                    ₪ 1מטר

3.109
מ כולל חיזוקים " מ60 * 120 במידות PVCאספקה והתקנת תעלת 

.כולל מכסה, סופיים ואביזרים נדרשים
 30                    ₪ 1מטר

3.110
 מ״מ כולל חיזוקים 100 * 120 במידות PVCאספקה והתקנת תעלת 

.כולל מכסה, סופיים ואביזרים נדרשים
 156                 ₪ 1מטר

3.111
מ כולל חיזוקים " מ100 * 300 במידות PVCאספקה והתקנת תעלת 

.כולל מכסה, סופיים ואביזרים נדרשים
 180                 ₪ 1מטר



 700                 ₪ 1מטרכבל פלדה למתיחה עלית3.112

 150                 ₪ 1מטרמ" ס20קידוח בבטון מעל 3.113

 2,350              ₪ 1מטרMCTחדירה ואטימת 3.114

 196,174          ₪ 3כ לפרק "סה

כ מחיר  לפרק אחרי הנחה"סה3הנחה באחוזים לפרק 

עורקים אלחוטיים4

 17,000            ₪ 1קומפלטP.T.P 20Mbpsעורק  אלחוטי סימטרי  4.1

 18,000            ₪ 1קומפלטP.T.P 50Mbpsעורק  אלחוטי סימטרי 4.2

 19,000            ₪ 1קומפלטP.T.P 100Mbpsעורק  אלחוטי סימטרי 4.3

 20,000            ₪ 1קומפלטP.T.P 200Mbpsעורק  אלחוטי סימטרי 4.4

4.5
 1.5מרחק עד ,   מגה ביט1,000עורק אלחוטי בגלים מילימטרים עד  

מ"ק
 SIKLU, Ceragon 18,000            ₪ 1קומפלט

4.6
מ " ק10מרחק עד ,   מגה ביט500עורק אלחוטי בגלים מילימטרים עד  

כולל התקנה והפעלה וחיבור
 SIKLU, Ceragon 15,000            ₪ 1קומפלט

4.7
 2.5מרחק עד ,   מגה ביט1000עורק אלחוטי בגלים מילימטרים עד  

מ כולל התקנה והפעלה וחיבור"ק
 SIKLU, Ceragon 21,000            ₪ 1קומפלט

4.8
 2.5מרחק עד ,   מגה ביט10,000עורק אלחוטי בגלים מילימטרים עד  

מ כולל התקנה והפעלה וחיבור"ק
 SIKLU, Ceragon 38,000            ₪ 1קומפלט

 166,000          ₪ 4כ לפרק "סה

כ מחיר  לפרק אחרי הנחה"סה4הנחה באחוזים לפרק 

IOTמערכת 5

5.1
 3-ב ו" כולל ממשק לשוIoTשרת מרכזי ותוכנת ניהול למערך ה 

רשיונות קליינט כולל רישוי כנדרש למשך תקופת התחזוקה
 70,000            ₪ 1קומפלט

 500                 ₪ 1קומפלטIoTתוספת רשיון ותכנת קליינט לתכנת ניהול מערך ה 5.2

5.3
 למרחב הציבורי כולל אנטנה וחיבור Gateway LoRaWANיחידת 

לשרת
 6,000              ₪ 1יחידה

 8,500              ₪ 1יחידה מרכזית להתקנה במוקדLoRaWANיחידת 5.4

 5,500              ₪ 1יחידהטמפרטורה וזיהום סביבתי כולל רישיון תוכנה, חיישן לניטור לחות5.5

 8,000              ₪ 1יחידהחיישן לניטור סף רעש כולל רישיון תוכנה5.6

5.7
תוספת רישוי ותוכנה לאנליטיקה וניטור רעש סביבתי כולל ממשק 

IoTב ולתוכנת ניהול מערך ה "לשו
 45,000            ₪ 1קומפלט

 3,500              ₪ 1יחידהביוב כולל רישיון תוכנה/ חיישן אולטרסוני לניטור גוב מים5.8

147,000 5₪כ לפרק "סה

כ מחיר לפרק אחרי הנחה"סה5הנחה באחוזים לפרק 

כללי 6

6.1

תשתית לביצוע עבודות אחזקה / שעות עבודת יום למתקין תקשורת 

ועבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב 

.לביצועם מראש על ידי הלקוח

 150                 ₪ 1ע"ש

6.2

תשתית לביצוע עבודות אחזקה / שעות עבודת יום לטכנאי תקשורת 

ועבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב 

.לביצועם מראש על ידי הלקוח

 200                 ₪ 1ע"ש

6.3

תשתית לביצוע עבודות אחזקה / שעות עבודת לילה למתקין תקשורת 

ועבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב 

.לביצועם מראש על ידי הלקוח

 300                 ₪ 1ע"ש

6.4
תשתית לביצוע עבודות אחזקה / שעות עבודת לילה לטכנאי תקשורת 

ועבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב 
 350                 ₪ 1ע"ש

6.5

שעות עבודת מפתח תוכנה בעל כישורים והכשרה המתאימה למתן 

עזרה ותמיכה לכל גורם צג לצורך יצירת ממשק בין המערכות 

המסופקות במסגרת מכרז זה לבין מערכות ותוכנות  צג ג

 550                 ₪ 1ע"ש

 1,500              ₪ 1קומפלטבמת הרמה ליום עבודה6.6

 2,800              ₪ 1קומפלטי המזמין כולל ניקיון מצלמות כולל מנוף"יום תחזוקה יזומה ע6.7

6.8

הכנת תיק , מדידות, כולל סיורים נדרשים, ביצוע תכנון לאתר קצה

הכנת , י גורמי התכנון בעריה"הצגתו ואישורו ע, PDR+CDRתכנון 

כולל מפות , AS-MADE- תיעוד מלא של כל המערכות המותקנות 

התיעוד יוגש ממוחשב וכן שלושה . ב"רשת וכל הנדרש במערכת השו

תיקים מודפסים כתוכניות ומידע מלא ומפורט הכולל הסברים 

 העירוניות GIS- מפורטים על צורת תפעול המערכת כולל עדכון מפות ה

.ב"בתוואי החפירה ומיקומי האנטנות וכיוצ

 1,000              ₪ 1קומפלט

6.9

ביצוע הדרכה למפעילי המערכת בעריה כולל - הדרכה למפעילים 

כולל ביצוע הדרכה מבצעית , הגשת חוברת הפעלה מלאה למערכת

ומבחן לבדיקת כשירות המפעיל לשימוש במערכות המסופקות בסופה 

.יקבל המפעיל הסמכה לתפעול המערכת

 4,500              ₪ 1קומפלט

 700                 ₪ 1קומפלטגילוי גובים6.10

 100                 ₪ 1קומפלט לכבל אופטיODTRבדיקת 6.11

 2,800              ₪ 1קומפלטפתיחת סתימות במנרת תקשורת בלחץ מים6.12



 300                 ₪ 1קומפלטפתיחת אלמנטים והחזרת מצב לקדמותו6.13

 1,700              ₪ 1קומפלטארון ציוד/ העתקת מסד6.14

 420                 ₪ 1קומפלטהעתקת מצלמה או סנסור6.15

 4,600              ₪ 1קומפלטחיבור חברת חשמל כולל חפירה6.16

 21,970            ₪ 6כ לפרק "סה

כ מחיר  לפרק אחרי הנחה"סה6הנחה באחוזים לפרק 

 שרות ואחריות7פרק 

7.1

 1600שירות ותחזוקה לכל -  דמי השירות השנתיים של הציוד הקיים

 12למשך , כולל שני ימי תחזוקה שוטפת בשנה ,הקיימותהמערכות 

.חודשים

שנה

אופציה 

 5לעד 

תקופות 

בנות 

שנה כל 

אחת

____________:אחוז הנחה 135,000          ₪ 
כ המחיר לאחר "סה

___________:הנחה

7.2

שירות ותחזוקה לכל -  דמי השירות השנתיים של הציוד החדש

המערכות החדשות שיותקנו על ידי הקבלן במהלך תקופת 

,  חודשים12למשך , כולל שני ימי תחזוקה שוטפת בשנה, ההתקשרות

 חודשי האחריות הכלולים במחיר כל 36אשר ישולמו אך ורק לאחר 

מערכת מותקנת וככל שתמומש האופציה של החברה להארכת 

סכום דמי השירות השנתיים .  תקופת התחזוקה של הציוד החדש

מתוך סכום דמי השירות השנתיים  (אחוז)לציוד החדש יהווה שיעור 

כפי שייקבע בהתאם למחירי ההצעה הזולה ביותר )של הציוד הקיים 

"[. אחוז התוספת: "להלן ](מבין ההצעות הזוכות במכרז

את הצעת המחיר עבור דמי השירות השנתיים של הציוד החדש יש 

כאשר אחוז , (כהגדרתו לעיל)להציע באמצעות הצעת אחוז התוספת 

.  (חמישה אחוזים) 5%התוספת לא יעלה על 

שנה

אופציה 

לעד 

שתי 

תקופות 

בנות 

שנה כל 

אחת

 מדמי 5% עד 

השירות השנתיים 

של הציוד הקיים

____________:אחוז 
כ המחיר "סה

:___________

7.3
, אחוז הנחה קבוע ממחירון היבואן אשר יוצג לעירייה מידי רבעון קלנדרי

עבור תוספות שיתכן וידרשו בעתיד


