
 

הזמנה ) 24  - 2020עבור מכרז   עדכונים ביוזמת המזמין - 2מספר מענה לשאלות הבהרה 

להציע הצעות לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין 

 (ירושלים
 

 :נושאים שדורשים עדכוןה\מענה לשאלות ההבהרהטבלה שמפרטת את ה להלן .1

 עדכון נדרש מיקום במכרז נושא ’מס

מצלמת  1.1
אבטחה 
בשילוט 
 משולב

מפרט טכני",  – ’בקובץ "נספח י

דרישות פונקציונליות  – ’נספח א

משילוט משולב )בנוסף להנחיות 
משרד התחבורה(, בדרישה 

 "מצלמת אבטחה"

יש להחליף את התוכן הקיים כחלק מדרישת מצלמת אבטחה 
המחיר לפריטים   של מסמך זה. 2בתוכן המפורט בסעיף 

 עודכן. 20פרק -, תת1אלה בכתב הכמויות פרק 

מצלמת  1.2
אבטחה 
בשילוט 
 טלוויזיוני

מפרט טכני",  – ’בקובץ "נספח י

הנחיות שילוט טלוויזיוני,  – ’נספח ב

לגבי  טכניותדרישות ) 2בסעיף 
 (הטלוויזיוניהשילוט 

(, 17יש להוסיף שורה חדשה בתחתית הטבלה )שורה 
בורה תהיה "מצלמת אבטחה" ובתוכן יהיה שהדרישה ע

רשום "ראה דרישת מצלמת אבטחה עבור שילוט משולב 
דרישות פונקציונליות משילוט משולב )בנוסף  - ’בנספח א

המחיר לפריטים אלה בכתב  להנחיות משרד התחבורה(".
 עודכן. 30פרק -, תת1הכמויות פרק 

מצלמת  1.3
אבטחה 
בשילוט 
 מתחלף

מפרט טכני",  – ’בקובץ "נספח י

 )שילוט מתחלף( 13סעיף 

סעיף נוסף, שבו -תת 13.1סעיף -יש להוסיף אחרי תת
רכיב זה הינו  של מסמך זה. 3הטקסט המפורט בסעיף 

, 1. הסעיף התווסף לכתב הכמויות בפרק רכיב אופציונלי
 .40, סעיף 40פרק -תת

עדכון  1.4
כתב 

 כמויות

 למכרז ’נספח ד - כתב הכמויות 

 

 1.3-ו 1.2, 1.1הכמויות עודכן בהתאם לסעיפים כתב  -
 שלעיל ומצורף כתב כמויות עדכני כנספח להודעה זאת.

לו"ז  1.5
 למכרז

בקובץ "הזמנה להציע הצעות", 
)לוח זמנים להליכי  14סעיף 

 המכרז(

לאור העדכון בנושא המצלמה בשילוט במתחלף שמתואר 
 כלהלן: 14.1יש לעדכן את הטבלה בסעיף לעיל, 
סעיף עבור רק שאלות הבהרה ) גשתלה אחרון מועד -

, בשעה 1.2.21, ’עד ליום בלעיל(:  המצלמה שנוסף

12:00. 
, ’ד האחרון להגשת הצעות למכרז: יום אהמוע -

 .12:00, בשעה 11.2.21
 

 

 טלוויזיוני:\משולבפירוט הדרישות למצלמת אבטחה בשלט  .2

 תיאור דרישות מצלמת האבטחה 

 בצד המצלמה לצורך חסכון בתעבורת רשתלוגיקה )אנליטיקה(   .1

 המצלמה תכלול לוגיקה )אנליטיקה( שתדע לזהות פגיעה או ונדליזם במידה ויהיו.   .2



 

, שישמש שרת ספק שלטים משולבים וטלוויזיוניים בינו לביןה ממשק לכל שלט יהי  .3
 .להעברת מידע בין השלט הספציפי לבין שרת ספק השלטים

המצלמה תכלול יכולת הקלטה של אירוע בצד המצלמה עם מנגנון שידור )פריצה( 
במקרה של התראה על ניסיון )לשרת ספק השלטים( מרכז הבקרה \למשרד אחורי

 חבלה.
או אנליטיקת \בעת התראת אחד מהחיישנים המשויכים לפעולת ואנדליזם ו

)פריצת  ידי, באופן מלשרת ספק השלטים המצלמה )כמפורט בהמשך(, ישלח
, חוזי וידאו בכדי שניתן יהיה לזהות פרטי אירוע המלווה בפגיעה בציוד (שידור

 ובמערכת.
 :עבור (השלטים"ח )לשרת למתיעבור ספק שלטים  משרתהמידע 

 .)צפייה יזומה בזמן אמת )וידאו חי 
 :תחקור )צפייה הסטורית( במקרים של 

 ונדליזם -
 עומס בתחנה(.צורך תפעולי )למשל עקב טענת נוסעים על  -

 
תוך שימוש  באמצעות רשת האינטרנטמידע לתוכל לגשת המערכת של מת"ח 

 יתןספק השלטים , כאשר בשם משתמש וסיסמא )או פתרון אחר שיוגדר בהמשך(
 = Cam_ID)למשל  משלה( Cam_IDמזהה ייחודי ) עם (URL) לכל מצלמה כתובת

 .משלט ספציפי בשידור לצפות יהיה ניתן"י כניסה לכתובת זו וע, (15

על המצלמה לכלול יכולת הקלטה מקומית באמצעות יחידת זיכרון שמאפשרת   .4
 .שעות לפחות 72שמירת מידע למשך 

 תמיכה בתעבורת רשת לשידור וידאו אחורנית  .5

ברגים גלויים וכיוצ"ב(  –המצלמה תשולב טכנית במסך )ללא יכולת פרוק פשוטה   .6
צורך לפרק את כל המסגרת כדי להגיע ותהיה כלולה במסגרת שלו כך שיהיה 

 למצלמה.

 או פתרון אחר. LED, תאורת IRמתן מענה לצילום בחושך באמצעות   .7

 תנועה -  Detectionיכולת גילוי    .8

 . רשות - אדם או חיה – Recognitionיכולת זיהוי    .9

 יכולת זיהוי חבלה או נסיון לחבלה   .10

 .רשות – גבר, ילד, אישה, פרטי לבוש. – Identificationיכולת זיהוי מפורט     .11

 120Db - תחום דינמי  .12

 54IPלפחות   -Outdoorרמת עמידות לתנאי סביבת   .13

 מגה פיקסל1080p (2 )רזולוציה )באזור הכסוי לפחות(   .14

בשני המימדים )אורכי  –מעלות  170לפחות  –טווח כיסוי פנורמי של המצלמה  .15
 ורוחבי(

של התנועה מול המסך: כמה  )אנונימי(  גם ניתוח סטטיסטי האנליטיקה תספק .16
 אנשים משתמשים ובאיזה זמנים. היא תוכל להתריע על צפיפות במידת הצורך.

 .רשות

 

 

 פירוט הדרישות למצלמת אבטחה בשלט מתחלף:  .3



 

  שלטים  מצלמה ללא רכיבים אנליטים, עם הקלטה מקומית ויכולת שליפה לפי דרישה משרת

ליכולת כיוון מצלמה יש להתייחס  .או ממשק אחר כפי שיוגדר על ידי המשרד( S2C)בפרוטוקול 

 (.מטר מהסככה לכיוון הסככה 3-המוצב כ) כך שתתפוס גם את הסככה מתוך השלט

 ולא שידור קבוע. ,הגישה להקלטות תהיה באמצעות שידור סלולרי באופן יזום 

 בשלט מתחלף נמצא בטבלה שלהלן: פירוט הדרישות עבור מצלמת אבטחה 

 תיאור דרישות מצלמת האבטחה 

לכל שלט יהיה ממשק בינו לבין שרת ספק שלטים מתחלפים, שישמש להעברת   .1
 מידע בין השלט הספציפי לבין שרת ספק השלטים.

, ושרת ספק השלטים יוכל המצלמה תכלול יכולת הקלטה של אירוע בצד המצלמה
מרכז \למשרד אחורי ולשדרבזמן אמת  לצפות בשלט ספציפי,אתר אינטרנט ללהכנס 

 הבקרה.
 

 עבור: (השלטים"ח )לשרת למתיעבור ספק שלטים  משרתהמידע 

 .)צפייה יזומה בזמן אמת )וידאו חי 
 :תחקור )צפייה הסטורית( במקרים של 

 ונדליזם -
 צורך תפעולי )למשל עקב טענת נוסעים על עומס בתחנה(. -

 
תוכל לגשת למידע באמצעות רשת האינטרנט תוך שימוש בשם  המערכת של מת"ח

יתן לכל ספק השלטים משתמש וסיסמא )או פתרון אחר שיוגדר בהמשך(, כאשר 
(, Cam_ID = 15( משלה )למשל Cam_IDעם מזהה ייחודי ) (URL) מצלמה כתובת

 וע"י כניסה לכתובת זו ניתן יהיה לצפות בשידור משלט ספציפי.

לכלול יכולת הקלטה מקומית באמצעות יחידת זיכרון שמאפשרת על המצלמה   .2
 .שעות לפחות 72שמירת מידע למשך 

 תמיכה בתעבורת רשת לשידור וידאו אחורנית  .3

ברגים גלויים וכיוצ"ב(  –המצלמה תשולב טכנית במסך )ללא יכולת פרוק פשוטה   .4
להגיע  ותהיה כלולה במסגרת שלו כך שיהיה צורך לפרק את כל המסגרת כדי

 למצלמה.

 או פתרון אחר. LED, תאורת IRמתן מענה לצילום בחושך באמצעות   .5

 120Db - תחום דינמי  .6

 54IPלפחות   -Outdoorרמת עמידות לתנאי סביבת   .7

 .מגה פיקסל1080p (2 )רזולוציה )באזור הכסוי לפחות(   .8

 


