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 והנחיות כלליות מאפיינים  כלליים  .0
 

הקשורות באספקה והתקנה מפרט  טכני זה  בא לפרט  את  הדרישות הטכניות    0.1
(  3מבנה מס'  ) שיותקנו  בבניין הקמפוס  מולטימדיה -וידאו מערכות  אודיו/ של 

 מכללה האקדמית להנדסה בירושלים . עזריאליהחדש  שנבנה  עבור 
 

ים, כיתות לימוד, קומות  הכוללים  שטחים ציבורים , משרד  6הבניין מכיל    0.0
 .ספרייה ועוד 

 
להפעלת כיתות  הלימוד   מערכות המולטי מדיה  שיותקנו בבניין ישמשו  בסיס  0.1

בקומות /מורים וחדרי  ישיבות  דיגיטליוכן  יותקנו  מספר מערכות שילוט בבניין 
 . הבניין 

 
קטגוריות   כיתות קטנות המשמשות  גם  4כתות הלימוד  מחולקות בעקרון ל  0.3

, כיתות המשמשות ככיתות  הדרכת (Bכתות (, כתות בינוניות  ( A) כתות כמ"מדים 
) כתות כיתות  הדרכה גדולות יותר  אשר ישמשו  גם כמעין  אודיטוריום  1מחשבים ו

(C. 
 

 דים(''כתות  קטנות ) ממ 0.3.0
 

 .לעמדהך שהתשתית מגיעה  ישירות מהקיר לקיר  כ עמדת המרצה   צמודה   0.3.0.0

הכבלים המגיעים  מהקיר  יחוברו  ישירות לממתג   כך שבמקרה הצורך   . 0.3.0.1
)במקרה   עמדת המרצה  את  לנייד ניתן לנתק את הכבלים   מתוך  הממתג   ואפשר 

 ד(''חרום  לטובת השימוש של החדר כחדר ממ

מגבר קטן  רמקולים בלבד בתקרה אשר יחוברו  ל 1בתקרת כתות אלו יותקנו    0.3.0.3
    .ח  בתקרה שיונ

 
 מחשב כתות -בינוניותכתות   0.3.4

 
בתחתית  הבמה המוגבהת ומתחברים    יםהתשתית  לחיבורי הפודיום  מגיע   0.3.1.0

 לציוד בפודיום . 
 הפודיום  במקרה של  כתות אלו  הוא פודיום  קבוע המקובע לבמה .  0.3.1.1
ידי הכתה  כאשר נתלים   משני צ   חזיתייםרמקולים   1יותקנו בכתה זו     0.3.1.3

ם  וכאופציה  למקרה  ונדרש   יתקרתירמקולים אחוריים    1הוכנה גם תשתית  לעוד   
  ים.ייותקנו גם רמקולים  תקרת
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 כתות גדולות  0.3.3

 
 מטר.  13מטר  ועומקן     31שרוחבן   כתות  גדולות  1בים   בפרויקט  משול  0.3.3.0

 
מקרנים  משני   1 לטובת  כיתות  אלו  ולאור  רוחבן  יותקנו  בכל  כיתה    0.3.3.1

 .  לוח הכתיבה המחיק  יתה  כאשר  באמצע יותקןצידי הכ
 
אלא  רק  נדרשת  עוצמת  נתוני  המקרנים לא שונים מהכיתות האחרות  0.3.3.3 

  .לומנס   0111  לפחות  תאורה  גבוהה יותר
 
אחד  פודיום עומד  סוגי  פודיומים . ה 1אלו  יותקנו  אחת מכתות  בכל  0.3.3.4 

 אנשים לנהל פורום דיון מול סטודנטים.  4מאורך  אשר יאפשר  לוהשני  שולחן 
 

בפודיום העומד יותקנו מערכות המולטי מדיה הקבועות  בדומה לשאר  0.3.3.0

 4המאורך   יותקנו    ובפודיום בתוספת מערכת  הגברה ) מגבר  ומיקסר  (החדרים  

לקופסת חיבור   בתחתית     XLRאשר יחוברו   באמצעות מחברי    מיקרופונים 

 וניתן יהיה לנתק  בשעת  הצורך  . הבמה 

 

התקרות בכיתות הלימוד  אינן  פריקות  . לטובת  ההתקנות השונות  וטיפול  0.4
יתקין  הקבלן   .  באמצעות פתחים אלו שרות  במערכות  הוכנו  מראש  מספר  פתחי 

 , רמקולים  ויפרוס את הכבלים השונים  בין המקרן  לפודיום  .את  זרוע  המקרן 
    

, כל חריגה  על הספק לעמוד בכל  הדרישות והתקנים  במסמך  זה  ללא חריגות  0.0
 תידרש  אישור  של היועץ .

 

אודיו/ של מערכות  והתקנה   המזמין מעוניין בקבלת הצעות מחיר לאספקה 0.6
בהתאם בהתאם למפרט הטכני  המצורף  ולכתבי הכמויות  הכול  מולטי מדיה  -וידאו

 את  המרכיבים הבאים :בין היתר  תכלוללתקנים וחוקים מחייבים. העבודה 

-SOWהמערכת  כולל מיקום המרכיבים  ותוכנית     תכנוןתיאום  ,  0.6.0

STATEMNET OF WORK 

 הקשורים  בתשתית המולטימדיה  כבלי  תקשורתפריסת   0.6.1

 או  דאודיו/ וי פריסת כבלי 0.6.3
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מכיתות הלימוד כולל   תתשתיות  המולטי מדיה  בכל אח התקנת   0.6.4
וכל הדרוש להפעלה  מערכות שליטה  /התקנת  מקרנים / מסכים  / פנלים 

 .של כיתת הלימוד בהתאם לאמור במפרט ובכתב הכמויות מלאה 

   ביצוע בדיקות קבלה / מסירת מערכת , הפעלה ואינטגרציה     0.6.0

 התיקונים  הנדרשים  לאחר  מבחני הקבלה  0.6.6

 .AS MADE   -. מיפוי ותיעוד  תשתיות   סימון  ושילוט 0.6.6

 

 ./ מולטימדיה בלבדאו דיב הכמויות עוסק במערכות אודיו/ ו, וכתמפרט  טכני  זה  0.1
ל ''כנ .ואינם משמשים לכריזה הרמקולים  במפרט ובכתב הכמויות הם רמקולים  אודיו 

 י מצלמות צילום ולא מצלמות בטחוןלגב

 

אינטגרציה ללבדוק ולוודא כי הציוד  המוצע על ידו  מתאים הקבלן אחראי    0.1
לות  הנדרשת בכתות הלימוד , לתאימות  מלאה  בין  המערכות השונות  ולקבלת כל היכו

 בכיתות הלימוד  באיכות הגבוהה.

 

 

רים הנדרשים להפעלת כיתות הלימוד. , המחברים והאביזכל הכבלים יסופק עם הציוד  0.1
 לפרויקט זה.רלוונטיים  למגוון הציוד המסופק הציוד  יהיה עם אישור מכון התקנים ה

 

      ללא צורך     50HZ  220-240Vהציוד   שיסופק  יתאים   למתח  הרשת בארץ   0.01
 כלשהו .בשנאי או במתאם 

 

  יעים  את  הזכות המלאה  לא לרכוש  את כל הרכיבים המופ ושומר  לעצמהמזמין    0.00
  .חלק מהרכיבים והכמויות מהקבלן הזוכה בהצעה  ולספק  בעצמבכתבי 

המזמין שומר  לעצמו זכות לדרוש הדגמה  מלאה  של  המערכת המוצעת תוך הקמת   0.01
כולל  התקנת  כתה תן אפשרות  לבצע בדיקות  והתנסות  על ידי המזמין המערכת ומ

 ל  ללא  התחייבות כל שהיא מצד  המזמין.''. הנאחת לדוגמא 

מגיש   ההצעה  מתבקש לקחת בחשבון כי הזוכה יידרש  לאינטגרציה מלאה בפרויקט .   0.03
שר רצוף  עם מרגע  זכייתו יהיה  אחראי לביקורת  תשתיות  המולטימדיה באתר , לק

. באחריותו  לדאוג לכל התאומים , עם  היועץ ועם  קבלן החשמלהמפקח בשטח
אחיזת הרמקולים ומתקני התלייה השונים ת , צורהקשורים בביצוע עבודת המולטימדיה

  .כפי שתוכננוש על מנת לבצע את התקנת המערכות וכל הדרו

 

מחיר ההצעה  אותה מציע  גרת ייכלל במס ובכתב הכמויות כל האמור במפרט טכני   0.04
 ללא יוצא מהכלל . הספק
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 ותאור  הפרוייקט  מפרט  טכני כללי   4

 
  כללי    4.0

 
ים אלו  בשטח המכללה שהוא חלק  מבניין  קמפוס  הנבנה בימ  בפרויקט

ואופי כל כיתה  יש לה את מרכיבי הציוד  שלה    ,יש כמה סוגי כיתותלהנדסה,  
השימוש  בה . יש  מספר כיתות קטנות שהם גם  ממד' והציוד  בחדר זה יהיה  

פריק  עם  מרכיבי  מולטי מדיה  בסיסים  . הכתות הבינוניות  שהם  מהווים את 
כתות גדולות שאנו  נשלב בהם  גם מטריצה  שתאפשר  לנו  1ו  הפרויקטרוב 

הכתות יכילו את  מרכיבי  יכולת  הקרנה שונה על כל אחד מהמסכים  . רוב
 המולטי מדיה הבאים: 

 

 פודיום  מרצה      1.0.0                 

 פנל  חיבורים המותקן בפודיום     1.0.1                 

 בקר  שליטה       1.0.3                 

 מסך מגע     1.0.4                 

 SCALER-ממתג  נשלט     1.0.0                 

 כיוונים ותקרתייםרמקולים   1.0.6                 

 מגבר  שמע    1.0.1                 

 מיקרופון אלחוטי      1.0.1                 

 מקרן     1.0.1                 

 נגלל -חשמלי  מסך הקרנה   1.0.01                 

              

   תכנון  עקרונות 4.4              

יות  ושמצד  אחד  תיתן את מיטב  האפשר  AV המטרה  היא  לחבר מערכת 
פודיום  יותקן  ב. רכיבים וציוד  מינימוםלתפעול  כיתת הלימוד ומצד שני  עם 

ם השונים של המערכת כולל שליטה  אשר יכיל  את החיבורי   SCALER-ממתג 
המיתוג  תחובר  גם  יחידת..וחיבורים לפנל שליטה בפודיום . על המקרן

בחדר ,  התאורה  השולט   על   IPבתקשורת   ( knxהחשמל )  למערכת  בקר
  החשכה  בחלונות .   ווילונותמסך הנגלל  
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תעשה  תג ועל מערכות המולטי מדיה  בכתות) מלבד כתות הממד ( השליטה על הממ
פרוט   דרישות הממתג בנפרד  ) סעיף  מול  הממתג  .שישולב  ובקר באמצעות  מסך  מגע 

03  ) 

 

שאותו  כנראה נניח  בתקרה כדי  באמצעות מגבר    קטנהמערכת הסאונד   תשולב  בכתה 
שיחובר   חיצוני    מגבר   בכתות  הבינוניות   אנו נשלב    שיהיה קרוב  למקרן    ולרמקולים

במידה   .ידי הכתהלממתג  מצד  אחד ומצד  שני  יחובר  לרמקולים  נתלים  כיוונים משני צ
רמקולים  1גברה   נוסיף  הכיוונים  לא מספקים ונדרשת תוספת ה ונחליט ששני הרמקולים

הכתות  הגדולות  נשלב מערכת הגברה  חיצונית  הכוללת  מגבר ומיקסר   1ב .תקרתיים
רמקולים  1לה   תקבל כל כתה  גדו .שישולבו  בתוך הפודיום  של הכתה  לטיםנשחיצוני  

 רמקולים תקרתיים . 4די הכתה  ויצ שני נתלים  מ

 

במקרה של   למיקסר  או ) דש (   אשר יחובר לממתג    ימיקרופון אלחוטשולב י  ות  בכת
להוסיף גם מיקרופון חיבור מיקרופון נוסף במידה ונחליט על הממתג לאפשר   .כתה גדולה

 קבוע  בפודיום .

                                                             

 

 מסך   חשמלי  .3

 06:01בפורמט  מסך  חשמלי   3.0

 מתאימה(  ההתקנה שקועה בתקרה )הוכנה  ניש 3.1

 עם גב אטום עשוי  בד לבן איכותי ללא קפלים או גלים 3.3

 החזר אור אחיד  מכל שטח הבד  3.4

 0:0.1מקדם  החזרה שיאפשר  תצוגה ברורה ואיכותית   3.0

  וכולל ירידת בד ככל שיידרש בהתאם לתנאימשקולת  תחתית למתיחה כולל  3.6
 האתר 

 או  מקביל לו ודומה  באיכותו  VEGAתוצרת חברת   3.1

 בד הקרנה בתקן אירופאי  חסין אש 3.1

 מטר  1.44ברוחב  גודל מסך הקרנה   3.1
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  מקרן  4
 

     1280X800        (WXGA)ברזולוציה    LCD     FULL HDמקרן   4.0
לומנס      4111בכתות  הקטנות  .  לומנס   3011וצמת הארה מינימלית ע  4.1

 בכתות  הבינוניות 
 0111של   מינימליתהכיתות הגדולות יותקנו מקרנים בעוצמת הארה   1  ב   4.3

 לומנס
 06:01פורמט  טבעי     4.4
 אוטומטי 06:1   3:4יכולת  התאמה  לפורמט      4.0
עדשה מובנת מותאמת  לתנאים באתר ) באחריות המציע  לבדוק את     4.6

  (.הנושא
 מטר   0 המקרן  יותקן  בסמוך  לפתחי  השרות בתקרה   בהערכת מרחק של    4.1

  1.44כאשר ההקרנה היא על מסך  שרוחבו       0.31        עד

 HDMIת  וכניס 1   4.1

 עם  אודיו   VGAכניסת        4.1

 rs232ובנוסף  שליטה   בשליטה באמצעות  כניסת רשת     4.01

 ושליטה ממערכת הבקרה.       HDMIיציאת   אודיו   כולל המרה  של אות       4.00
 באתר  הלקוח   לנורהשעות עבודה     0111ולמקרן  חודש  36אחריות       4.00
   לבן  –צבע  מקרן   4.01

 –SONY–NECעל המקרן להיות מאחד    מהמותגים הבאים בלבד        4.03

HITACHI-EPSON  -CHRISTIE-PANASONIC 
 
 
  מתלה למקרן.  0
 

מתלה למקרן כולל יכולת מעקפי מיזוג אוויר או מכשולים  אחרים בשטח   0.0
 מטר    . 0.0כולל  מוט מאריך עד   

-עם מפתח מסטר לכל  המנעולים   נעילת מקרן בצורה בטוחהפתרון      0.1

kensington             
 אסטטי וללא שהשילוב בין המוט  לתקרה יהיה כך  כיסוי רוזטה למוט   0.3

  .מרווחים 
על הקבלן הזוכה  לוודא שכל הכבלים המגיעים למקרן יכנסו בתוך המתלה    0.4

 ולא  יראו  חיצונית .
   .יהיה לבן צבע המתלה    0.0
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  פנל חיבורים שולחני. 6
 

  K-ABLE HDMI. תוצרת חברת קרמר  דגם 0כמות  -HDMIכבל קפיצי    6.0

)כולל K-ABLE XGAדגם   תוצרת חברת  קרמר.  0כמות -XGAכבל קפיצי    6.1

  ממ'( PL       3.0אודיו  מיני   כניסת  
 שקע  רשת     6.3
 שקע חשמל    6.4

 USBחיבורי    1       6.0

תוצרת  חברת    TBUS6דגם   כדוגמת  ל ''כולל המרכיבים הנפנל      6.6

KRAMER.'כולל קופסא ואביזרים הנדרשים לטובת הנל 
 להציע  רק  ציוד כמתואר ולא  מוצר  אחר.  6המציע  במקרה של  סעיף   על   6.1
באחריות  הקבלן הזוכה לשלב את  פנל החיבורים בצורה  יפה ואסטטית      6.1

 . בתאום עם האדריכל  של הפודיוםהחלק העליון בתוך 
 

 NXKקישור  לבקר    חשמלי   . 7
 

 KNX/IPמתוכנן  בקר  חשמלי  מדגם    בפרויקטבמסגרת עבודות החשמל    1.0
 : האמור לשלוט על הרכיבים הבאים

 
 במספר  מעגלים . תאורה  בכיתות הלימוד   1.0.0
 מסך  הקרנה  נגלל    1.0.1
 בכתותווילונות החשכה    1.0.3

 
כל התקנת  הבקר  בארון  החשמל של   יבצע  את  הפרויקטשל קבלן  החשמל      1.1

 .כיתת לימוד 
באחריות  קבלן  המולטי  מדיה  הזוכה לבצע את הקישור  בין   בקר  זה     1.3

נפרד לטובת   VLANבמכללה ידאגו לספק   ITאנשי  ה) .לרשת  ipבאמצעות  חיבור   
 .(הנושא

לתאם  כל הדרוש מול קבלן החשמל  הזוכה  באחריות קבלן המולטימדיה   1.4
את  כל האינטגרציה הדרושה  כדי  לקבל   שליטה   על  מרכיבי המערכת  לבצעו

 המרצה .משלט המגע  בפודיום    1.0כמתוארים בסעיף   
 
 
 רחבת  האירועים –הגברה .8
 

 .אירועים  המצריכה  מערכת הגברה  כננת רחבתומת החדש  לישן בין  הקמפוס  1.0
מטר  41הנמצא  כ  תומקסל  יותקן  בתוך  חדר  ''ציוד  ההגברה לטובת  הנחלק  מ

 1הקיר החיצוני הגובל עם רחבת האירועים  יותקנו   צידי בשני   .מהרחבה

בחדר שיחוברו למערכת ההגברה  איכותיים  עמידים למים,   outdoorרמקולים
שקועה   קופסה תשולב במהלך  אירועים   כמו כן לטובת חיבור מיקרופונים הציוד. 



8 
 

בתוכה על קבלן המולטימדיה הזוכה  להתקין  את      31עומק    41X41   בגודל
. בתוך  ארונית זו יאוחסן גם של המיקרופון האלחוטי /מקלטהמיקסר ואת  המשדר

 המיקרופון הנייד  הידני.
 

 :יכלול  ל''עבור הנהציוד    1.1
 

  שקעי  1ו  אוורור, פתחי הכולל  דלת נעילה U     6אינטש  נתלה 01  דמס   1.1.0
 .לטובת  התקנת המגברחשמל  

 
כדוגמת  מגבר של   מגבר  קול איכותי המיועד להתקנה  קבועה  במסד   1.1.1

 .. המגבר יותקן  בתוך ארון  הציודXLI3500דגם      CROWNחברת   
 

אשר   משולב  יחידת שליטה   אלחוטית כגון  אייפד  דיגיטאלי מיקסר    1.1.3
תאפשר  למפעיל  האירוע  לבצע  כיווני אודיו כאשר  הוא  בתנועה   בתוך 

רחבת  האירועים  . כמו כן  מתוך האייפד  ניתן יהיה  להשמיע מוזיקה אם זה 
 בתוך האירוע  או כמוזיקת רקע 

 
מוגני  מים  ) מוגדרים על  ידי  היצרן   ככאלה(   חזית רמקולים  1   1.1.4

   01רמקול ברחבה   גודל  ובנות  גבוהה  של דיבור ומוזיקת  רקע  המיועדים  למ

 WAC 129דגם     JBLלפחות כדוגמת  תוצרת        400W עוצמה    אינטש
 

מתקן  תליה לרמקול   בהתאם  לרמקול הנבחר. המתקן  צריך להיות   1.1.0
ברמקולים  איכותי  וחזק  ולעמוד  בתנאי  מזג   אוויר  לאור  העובדה  שמדובר

 חיצוניים.
 

איכותיים  בין   המגבר  למיקסר  אשר   XLR(  L-R   )כבלים   1פריסת      1.1.6
 מטר.  41כאמור המרחק  ביניהם  הוא  כ

 
. על מטר 41-01פריסת כבלים מכל אחד מהרמקולים למגבר.   כ        1.1.1

 גיד.מ  כל  מ1הכבלים להיות  כבלי רמקול דו  גידיים  איכותיים  
 

או  שווה     WMS470 VOCALמערכת  מיקרופון אלחוטי  ידני  כדוגמת   1.1.1
 . ערך  לו

 

כולל כבל מיקרופון  יצוק ואיכותי באורך      SHUR 58מיקרופון   דיבור   1.1.1
 .מטר  01

 
הפעלה ואינטגרציה  של כל מערכת   באחריות  הקבלן הזוכה  לבצע  התקנה,  1.3

 ''ל  לשביעות רצון הלקוח.בסעיף הנהגברה 
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 מרצה עמדת.9
 

יהיה פודיום   )האודיטוריום( הכיתות  הגדולות 1הפודיום בכל הכתות  מלבד      1.0
 המאפשר  למרצה    אפשרות לשבת  ולתפעל את הציוד   בישיבה .  נמוך 

 
תכנון הפודיום יעשה על ידי  אדריכלי הבניין והיצור  שלו יבוצע  באמצעות נגר     1.1

 .לשיקול דעתו של המזמין או בנספח למכרז זה כפריט אופציונליבנפרד  ממכרז  זה 
הקבלן הזוכה  ישולב בתכנון  הפודיום  ובמתן מענה לכל  אחד ממרכיבי  ציוד 

עולה זה  בין הנגר  / אדריכל  והקבלן  הזוכה  המולטימדיה בתוך הפודיום. שיתוף פ
 .ז  וללא  תוספת תשלום  כל שהיא  מעבר למוסכם במכרז זה רכמהמ יעשה  כחלק

 
על קבלן המולטימדיה  יהיה  לבצע את האינטגרציה  בין כל מרכיבי המולטי     1.3

 ללא תוספת תשלום. מדיה  בתוך הפודיום  והקישורים השונים אליו 
 

  ומדף מתכת אינטש  01ת הנגרות  מסילות  וך הפודיום  ישולב כחלק מעבודבת 1.4
 יותקנו  ציוד  המולטימדיה.  בהן

 
בו ישולבו  כהתקנה  קבועה העליון של הפודיום  יכיל  דופן שיפועי   וחלק   1.0

באחריות הקבלן הזוכה לתת את המענה . המגע  ךומוחזקת פנל החיבורים ומס
לפנל החיבורים  ומסך  המגע  כך שהם יהיו מקובעים כראוי ולא בחיזוקים שונים 

 .כחלק ממאמץ למנוע את גניבת  מסך המגע   ,תםוניתן יהיה להוציא  א
 

מקלדת מסך , SFF, בתצורתיספק  לטובת כל פודיום מחשב קבוע  המזמין  1.6
ועכבר  אותם  יהיה על  הקבלן  לשלב  בתוך הפודיום כחלק אינטגרלי מכל   

   .המערכת
 

כאופציה לא  לסיכום אנו מבקשים לקבל מהקבלן הזוכה הצעת מחיר לפתרון   1.1
של נעילת  תא  בו  יאוחסנו ציוד כגון מיקרופון דש האמור לשמש את  המרצה 

 בעבודתו היום יומית .
 

תא  זה  .הנגר יכין במסגרת הכנת הפודיום תא  נפרד  עם  יכולת נעילה  נפרדת  1.1
  .יהיה  ניתן לפתיחה  באמצעות  כרטיס קירבה הנמצא ברשות המרצה

 
  :מנגנון הנעילה  כולל  בתוכו שלושה מרכיבים  1.1

 

או שו"ע  BIOCOMתוצרת חברת   S30בקר כניסה לכרטיסי קרבה   1.1.0
 לאישור היועץ.

1.1.1   S-24      125קורא  קרבהK    תוצרת חברתBIOCOM ישור או שו"ע לא
 היועץ.

או שו"ע  BIOCOMתוצרת חברת   MTL-3000Nמגנט חשמלי  דגם     1.1.3
 לאישור היועץ.
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באחריות   קבלן    -ל  ''במידה  והלקוח  יחליט  לממש  את  האופציה  הנ  1.01
וכל זה על חשבונו  המולטימדיה  לחבר את כל מרכיבי המערכת  ולתת פתרון עובד 

 של קבלן המולטימדיה ללא תוספת תשלום.
 

  -לפודיומים מפרט הנגרות 1.00

 מבנה הכולל עליון משטח בעל 010X61X041 במידה :ד"ממ בכיתת מרצה פודיום
 מתחת אינטגרלית וארונית מלאה צידית דופן, אחורי משטח, שליטה לפנל עליון

 פורמאיקה בציפוי מ"מ 01 בעובי לבידים מלוחות עשוי. תאים 1ל המחולקת למשטח
  למחשב אחד, כמפורט בתכניות תאים 1ל מחולקת הפודיום ארונית. הצדדים 1מ

 בדלת סגרית הארונית. אמצעי מדף כולל אחר לציוד והשני טאואר מסוג במארז

 דגם כדוגמת נירוסטה כפתור ידית בעלת ותהיה PUSH שנאפר מנגנון באמצעות
 .לקיר בצמוד יוצב אלא לרצפה או לקיר יקובע לא הפודיום .דומיסיל של 1110

 כבלים למעבר פינוי. הארונית מבנה תוך אל הקיר מתוך ישירות תעבור הכבילה
 ללא - גירונג בחיבורי לזה זה יחוברו החיצוניים המשטחים כל .בשטח ובוצע יתואם

 1בעובי של  קשיח PVCמ יהיו קנטים הפנימיים הארון ובחלקי הדלת בשפות. קנטים
 הפורמאיקציפוי . ע"ש או בלום' מתוצ יהיו צירים .הפורמאיקה תואם בגוון מ"מ

י דמו בפורמאיקה יהיה הסוקל, EGGER חברת של H3006 STT22 תהיה חוץ

 ע"ש או-לביא לבידי שניהם של ספק. פורמיקה חברת של M2020 דגם אלומיניום

  .פרזול יעד של M6X20 כדוגמת כוונון רגלי יהיו הארון בתחתית. האדריכל לאישור
 

 הכולל עליון משטח בעל  010X61X041  במידה מחשבים: בכיתת מרצה פודיום
 אינטגרלית  וארונית מלאה צידית דופן, אחורי משטח, שליטה לפנל עליון מבנה

 בציפוי מ"מ 01 בעובי לבידים מלוחות עשוי. תאים 1ל המחולקת למשטח מתחת
 במארז  למחשב אחד,  תאים 1ל מחולקת הפודיום ארונית. הצדדים 1מ פורמאיקה

 באמצעות בדלת סגרית הארונית. אמצעי מדף כולל אחר לציוד והשני טאואר מסוג

 של 1110 דגם כדוגמת נירוסטה כפתור ידית בעלת ותהיה PUSH שנאפר מנגנון
 הכבילה .לקיר בצמוד יוצב אלא לרצפה או לקיר יקובע לא הפודיום .דומיסיל

 יתואם כבלים למעבר פינוי. הארונית מבנה תוך אל הקיר מתוך ישירות תעבור
. קנטים ללא - גירונג בחיבורי לזה זה יחוברו החיצוניים המשטחים כל.בשטח ובוצע

 בגוון מ"מ 1בעובי  קשיח PVCמ יהיו קנטים הפנימיים הארון ובחלקי הדלת בשפות
 תהיה חוץ ציפוי פורמיאיקה. ע"ש או בלום' מתוצ יהיו צירים .הפורמאיקה תואם

H3006 STT22 חברת של EGGER ,דגם אלומיניום דמוי בפורמאיקה יהיה הסוקל 

M2020 לאישור ע"ש או-לביא לבידי שניהם של ספק. פורמיקה חברת של 

 .פרזול יעד של M6X20 כדוגמת כוונון רגלי יהיו הארון בתחתית. האדריכל
 

 מבנה הכולל עליון משטח בעל 010X61X041  במידה טיפוסית: בכיתה מרצה פודיום
 1ל המחולקת למשטח מתחת אינטגרלית  וארונית אחורי משטח, שליטה לפנל עליון

 ארונית. הצדדים 1מ פורמאיקה בציפוי מ"מ 01 בעובי לבידים מלוחות עשוי. תאים
 אחר לציוד והשני טאואר מסוג במארז  למחשב אחד,  תאים 1ל מחולקת הפודיום

 ותהיה PUSH שנאפר מנגנון באמצעות בדלת סגרית הארונית. אמצעי מדף כולל
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 לבמת יקובע הפודיום .דומיסיל של 1110 דגם כדוגמת נירוסטה כפתור ידית בעלת
 מבנה תוך אל הבמה מתוך ישירות תעבור הכבילה. ונסתר מכני בקיבוע המרצה

. קנטים ללא - גירונג בחיבורי לזה זה יחוברו החיצוניים המשטחים כל. הארונית

 בגוון מ"מ 1בעובי  קשיח PVCמ יהיו קנטים הפנימיים הארון ובחלקי הדלת בשפות
 תהיה חוץ ציפוי פורמאיקה. ע"ש או בלום' מתוצ יהיו צירים .הפורמאיקה תואם

H3006 STT22 חברת של EGGER ,דגם אלומיניום דמוי בפורמאיקה יהיה הסוקל 

M2020 לאישור ע"ש או-לביא לבידי שניהם של ספק. פורמיקה חברת של 
 . האדריכל

 

 צג הכולל משופע  עליון משטח בעל 031X60X61 במידה :באודיטוריום מרצה פודיום
. וציוד למחשבו  אינטגרלית  ארונית וכולל פאותיו 4מ סגור המבנה, שליטה ופנל

. הצדדים 1מ פורמאיקה בציפוי מ"מ 01 בעובי לבידים מלוחות עשוי הפודיום
 מנגנון באמצעות בדלת סגרית הארונית בהתאם לתכניות. מחולקת הפודיום ארונית

. דומיסיל של 1110 דגם כדוגמת נירוסטה כפתור ידית בעלת ותהיה PUSH שנאפר
 באמצעות יחובר המדף, ניירת או נייד למחשב נשלף מדף ישולב העליון בחלק

עם אפשרות  ונסתר מכני בקיבוע המרצה לבמת יקובע הפודיום .טלסקופיות מזילות
 המשטחים כל. הארונית מבנה תוך אל הבמה מתוך ישירות תעבור הכבילה. ניתוק

 ובחלקי הדלת בשפות. קנטים ללא - גירונג בחיבורי לזה זה יחוברו החיצוניים

 .הפורמאיקה תואם בגוון מ"מ 1בעובי  קשיח  PVCמ יהיו קנטים הפנימיים הארון

 של H3006 STT22 תהיה חוץ ציפוי פורמאיקה. ע"ש או בלום' מתוצ יהיו צירים

 חברת של M2020 דגם אלומיניום דמוי בפורמאיקה יהיה הסוקל, EGGER חברת
 לתאם הספק על. האדריכל לאישור ע"ש או-לביא לבידי שניהם של ספק. פורמיקה

 קבלן י"ע יסופק הפריט. בפודיום שליטה עמדת ביצוע אופן מולטימדיה קבלן מול
 הפנלים מידות לפי מולטימדיה קבלן הנחיות פ"ע יבוצעו ההכנות – מולטימדיה

 .הנגרות קבלן י"ע ויבוצעו ידו על שיסופקו
 

 )אודיטוריום( כתות  הדרכה  גדולות. 01
 

 המשמשות גם כאודיטוריום. כתות  גדולות  1בפרויקט  משולבות     01.0
 

ידי מקרנים  משני  צ 1לטובת  כיתות  אלו  ולאור  רוחבן  יותקנו  בכל  כיתה     01.1
 הכיתה  כאשר  באמצע יותקן  לוח הכתיבה המחיק  .  

 
נתוני  המקרנים לא שונים מהכיתות האחרות אלא  רק  נדרשת  עוצמת   01.3

   .לומנס  0111 לפחות  תאורה   גבוהה יותר  
 

סוגי  פודיומים  . האחד  פודיום עומד   1מכתות   אלו  יותקנו    בכל אחת   01.4
אנשים לנהל  פורום דיון מול   4והשני  שולחן  מאורך  אשר יאפשר  לכמפורט לעיל 
 הסטודנטים.

 



12 
 

בפודיום העומד יותקנו מערכות המולטי מדיה הקבועות  בדומה לשאר   01.0
רופונים   אשר יחוברו   באמצעות מיק 4החדרים   ובפודיום  המאורך   יותקנו  

 לקופסת חיבור   בתחתית  הבמה  וניתן יהיה לנתק  בשעת  הצורך  .   XLRמחברי   
 

 4רמקולים  חזיתיים ובנוסף יותקנו    1מכתות אלו יותקנו    תבכל אח  01.6
 פינות  התקרה. 4רמקולים  פזורים ב

 
השמע  בכתה . כתות אלו  מגברים  לטובת   1בפודיום  המרצה  יותקנו     01.1

  תידרש  םבהמלבד הרצאות  בהחלט לשמש גם לטובת אירועים  אחרים  יכולות
 .איכות  שמע  גבוה   כולל השמעת  מוזיקה  

 
 לכיבדי  שמיעה   .מערכת הגברה00
 

. ות השונות בהתאם לצורך המערכת תהיה מערכת ניידת  שתנויד   בין  הכת  00.0
 בהתאם לצורך המערכת תתחבר  למערכת  ההגברה בכל כתה 

 
 המערכת תכיל: 00.1

 
 מקלט נייד   00.1.0
 מטען לטעינת המקלטים 00.1.1
 משדר נייד נטען  שיחובר  למגבר באותה כתה  בה תופעל המערכת   00.1.3
 מסודרת ונוחה    ארגז נישא  המכיל את הציוד  בצורה   00.1.4
 על המערכת להתאים לעבודה  עם סטודנטים  כבדי שמיעה בכתות לימוד  00.1.0
 מטר . 01טווח קליטה  של  עד      על המערכת לאפשר  00.1.6

 
 

 
 תוכנת שליטה מרחוק   . 04
 

אשר תוכנת   שליטה  מרחוק   ולהתקין  באחריות  הקבלן הזוכה   לספק  01.0
 .מדיה בכתותתאפשר  למזמין שליטה  על  מערכות מולטי 

מערכת השליטה תאפשר  שליטה ובקרה על מערכי המולטימדיה  בכתות   01.1
 השונות בבניין  .  

היישום  יותקן   על  מחשב / שרת הארגון   ויאפשר  גישה  מרחוק  באמצעות    01.3
 דפדפן  וממשק   אינטרנטי  .  

יאפשר  בין היתר   גישה מרחוק לכל אחד מהמקרנים  בכיתות  היישום   01.4
ות ,אפשרות איוויים ואסוף נתונים ,  קבלת התרשמחוברים לרשת  , קבלת ח

להפעלת לוחות זמנים  להפעלת  / סגירת  ציוד מולטימדיה בחדרים  בצורה 
 . אוטומטית 

 
מפעולות  הבקר הכיתתי   שליטה ובקרה   תיתן מענה לכל אחת מערכת   01.0

  .מרחוק   באמצעות   תוכנת השליטה
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או פתרון    SITE-CTRLפתרון תוכנתי כגון   תוכנת שליטה  של חברת קרמר      01.6

כמובן  בתלות בסוג  הציוד      AMXאו     CRESTRONאו       EXTRONשל חברת   
 אותו מציע  הקבלן   והתאימות המלאה   מול הציוד  .

 
 ממתג  וידאו אודיו דיגטלי משולב . 03
 

 הממתג   יכיל   לפחות את הכניסות הבאות: 03.0
 

  HDMIכניסות  וידאו     1  03.0.0

 VGAכניסות  וידאו      1   03.0.1
 לטובת  חיבור מיקרופונים כניסות אודיו   1  03.0.3
 כניסות אודיו לטובת  כניסת מחשב  נייד ומחשב  קבוע 1  03.0.4
 לחיבור לרשת האינטרנט  לטובת בקרה   כניסת רשת   03.0.0

 
 הממתג  יכיל   לפחות את היציאות הבאות : 03.1

 

  scaledברזולוציה  טבעית מדורגת       אחת      HDMIוידאויציאות    03.1.0

 1הכתות  הגדולות  על הממתג  לאפשר 1.  ב   WUXGA 1920X1200עד וכולל 

 מקרנים המחוברים בכל כתה גדולה . 1לטובת        HDMI יציאות  וידאו
 

 לטובת חיבור  מערכת הגברה חיצונית   line אודיו    היציא   03.1.1
 

 על הממתג לאפשר   רזולוציה   קבועה  ביציאה  ללא קשר לאות  הכניסה   03.3
 

על הממתג להיות בעל יכולת להציג מעבר  חלק  של  תמונה  במקרן כאשר    03.4
 בין מקורות הווידאו .עוברים 

 
 שליטה  מלאה  מלחצנים מובנים בחזית   המכשיר    03.0

 
    ,קרמר  :    של  אחת  מהחברות הבאות   בלבד הממתג  יהיה  ממתג      04.0

EXTRON    ,CRESTRON       או  חברתAMX    
 
 

 מיקרופון אלחוטי. 04
 

 DIVERSITYמערכת מקלט משדר     04.0

 UHFתדרים בתחום     04.1
אפשרות  להפעיל מספר מערכות בו זמנית בין הכתות השונות  מבלי שתהיינה     04.3

 .  ערוצים לפחות  11מערכת בעלת    הפרעות בין הכתות 
 תה חברה  והמתאים לעבודה מול המקלט .מיקרופון "דש" אלחוטי  מאו 04.4
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 או  דומה לו באיכותו    CHIAYOתוצרת  חברת   המיקרופון יהיה   04.0
וידאו והשליטה על העוצמה  –יחידת מקלט משדר  תחובר  לממתג  אודיו   04.6

 פנל  השליטה ) פנל  מגע  (   תהיה מתוך 
 

 .  בקר שליטה 01
 

 את ממשקי השליטה  הבאים: יותקן בקר  שליטה  המכיל 00.0

  RS232לפחות של   אחת  ה כניס    00.0.0

 IP-כניסה  אחת לפחות של   רשת      00.0.1
  מגעים יבשים    4  00.0.3

00.0.4 IR        אחד 
 

הכתות הגדולות  יותקנו בקרי שליטה   המכילים   את ממשקי השליטה   1ב  00.1
 :הבאים 

 RS232כניסות לפחות של    1  00.1.0

 IP–כניסה  אחת לפחות של רשת   00.1.1
 מגעים יבשים   4     00.1.3

 IRכניסה אחת לפחות של     00.1.4
 
 

 מקרן  אינטראקטיבי .01
 

    אינטראקטיבייםבכתות המורים יותקנו  מקרנים   06.0

 LCDx3מקרן     06.1
 לפחות אנסי לומנס  1611עוצמת הארה     06.3
  06:01פורמט טבעי      06.4
 שעות עבודה  לפחות במצב עבודה רגיל 3111אורך חיי  נורה     06.0

 ( (1280x800   WXGAרזולוציה  אמיתית  של     06.6

      VGAוכניסת      HDMIכניסת     06.1

     RG45רשת    כניסת     06.1

 USBכניסת   06.1

 RS232כניסת בקרה   06.01
 כניסת אודיו   06.00

  16Wרמקולים מובנים במקרן    לפחות  06.01

 EPSONאו    HITACHIכדוגמת   דגם תוצרת   06.03
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 כולל תכנות ואינטגרציה   AVהתקנת תשתית   .07
 

באחריות  הקבלן הזוכה  לבצע  את כל  עבודות  התקנת התשתית  הדרושות    01.0
 להפעלת  מערכות  המולטי מדיה  בבניין  בהתאם למפרט  ובהתאם לתוכניות 

  01.3צנרת  מתאימה  בהתאם לתוכניות  פורס  החשמל ל  קבלן  ''לטובת הנ   01.1
הכבלים הנחוצים   אלו את  כל   באחריות  הקבלן המולטימדיה   לפרוס  בתוך צנרות

להפעלה  תקינה של מערכות  המולטימדיה   תוך  הקפדה  על סדר  ואסתטיקה  של   
 הכתות  והחדרים השונים בבניין .

 בהתאם לתכנון  לטובת  החיבורים  השונים  יצוקים הקבלן  יפרוס  כבלים   01.4
באמצעות  הלחמה במקום רק  באישור  היועץ  או נציג   בקצוות  ויבוצעו   חיבורים 

 המכללה . 

יהיו מסוג  ודגם שהוגדר על יצרני   AVכל הכבלים שישמשו  לחיווט מערכות   01.0
 הציוד  כבלים איכותיים ומתאימים לייעודם ולמרחק הנדרש בפרויקט .

 הלחמות בדרך .הכבלים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורים / מחברים /  01.6

 מהמקרן  לפודיום  ברוב הכיתות   HDMIהערכת  מרחק  פריסת   כבלים  כולל  01.1
  .מטר   00נע  סביב  ה

בהצעתו של הקבלן לסעיף זה בכתב הכמויות  יש  לקחת בחשבון את כל   01.1
, ודות  התאמת הציוד  בתוך הפודיוםעבודות  תכנות  מערכות השליטה והבקרה, עב

ומול קבלן  החשמל וכל עבודה  אחרת     KNXתאימות והפעלה  מול   מערכת   ה 
ונות  שקשורה  בהפעלה מוצלחת  של  מערכות המולטי מדיה   בכתות הלימוד  הש

 גם אם היא לא מוזכרת  במכרז .
 .אפשריים תרחישים  6כחלק מתכנות  מערכת  השליטה  נדרש  לעד     01.1

 

 תיעוד  .08

 

 כללי  008.

 
עם  הפעלת המערכת  וכתנאי לאישור קבלת המערכת  יגיש   0.001.

 . AS MADEהספק תיק מעודכן    של  העבודה  שבוצעה    
 

התיעוד  הוא  חלק   מהתחייבויות  הספק ולא  ישולם    0.101.
 .תשלום  נוסף בגין התיעוד 

 
 ח  התמצאות מלאה  בפריסת תיעוד המערכת   יאפשר ללקו 0.301.

בבניין  וזיהוי  כל  מרכיבי המערכת  כאשר  תשתית המולטי מדיה
 יידרש  לך  .
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 כולת  תיק התיעוד  ת  408.

 
תיק  התיעוד  יכיל  את תכולת העבודה   כפי שבוצעה  בפועל   01.1.0

 כולל כל השינויים שהוכנסו   תוך כדי  העבודה 
 

יכיל  את כל התוכניות , התרשימים        AS MADEתיק  01.1.1
כל הפריסה  הסברים בכתב   והפרטים  הטכניים  ותפעוליים  של  

המעשית  בשטח  כולל  מפרטים טכניים הקשורים בציוד שהותקן 
  .'וכופנלים   ,ממתגים, מקרניםבשטח כגון  

 
עותקים  ובנוסף יוגש   1נייר  ב  ג''התיק  יוגש  כתיק  קשיח ע 01.1.3

 או  עג'   דיסק און קי  .     CDג ''עותק  ע
 

התיק  יכיל גם את  כל בדיקות הקבלה למערכת  כפי שיפורטו  01.1.4
 .בהמשך  בסעיף בדיקות  קבלה 

 
    רוט השילוטים  כפי  שיסוכמו  מול יהתיק יכיל  גם את  פ 01.1.0

 הלקוח  . 
 

 בדיקות קבלה  .09
 

 כללי   09.0
 

בגמר העבודה  תיערכנה  בדיקות קבלה למערכת  בהשתתפות   01.0.0

 ללה   .של  המכ  IT  - ה אנשי 
 

כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הקבלה  ירשם על ידי הלקוח     01.0.1
בדוח מסכם  שיוגש לספק כולל  ליקוים שיתגלו  בהמשך כאשר אנשי  

   .ההדרכהיתפעלו   את כיתות     IT  ה
 

הספק   יתקן את  כל הליקויים הרשומים בדו"ח  המסכם עם    01.0.3
 קבלתו .

 
עם סיום   התיקונים  תיערך  בדיקה חוזרת  על מנת לוודא  01.0.4

 שכל הליקויים תוקנו .
 

ץ  יאשר את קבלת המערכת  לאחר  שאכן נציג  הלקוח /יוע 01.0.0
ח .משלב  זה  תחל  תקופת כל המערכות  לשביעות רצון הלקונבדקו 

 האחריות על המערכת .
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  בדיקות הלקוח  09.4

 
 הבדיקות שיבוצעו על  הלקוח/  היועץ  יכללו בין היתר : 01.1.0

 
בה ייבדק אופן  ביצוע  העבודה -בדיקה  ויזואלית   01.1.0.0

והתאמתו  לדרישות במפרט הטכני ,  צורת פריסת הכבלים  ,סימון  
 גימור  וניקיון בשטח .ושילוט   

 
תיבדק התאמה לכתב הכמויות של   –בדיקת כמויות  01.1.0.1

 הפרויקט  לצורך   התאמה  ותשלום בהתאם .
 

דיקת  הפעלה של המערכת  ב-בדיקת הפעלה  מערכתית    01.1.0.3
 . תוך הפעלת מצגות  ובדיקת  כל מרכיבי  המערכת 

 

 

 סימון ושילוט  .41

 

 כללי  41.0

ונוחה ל התשתית  והציוד  בצורה מסודרת ששילוט  נכון    11.0.0
באיתור   ולטפל  ללקוח  לשלוט במערכות    תסייע  

 ותיקון תקלות  כאשר  ידרשו לכך . 

ספק  נדרש לבצע סימון ושילוט  מסודר וברור   לפי  שיטה  ה  11.0.1   
 שתוגדר ותסוכם מול  הלקוח/ היועץ  בתחילת  העבודה .

יהיה זהה  לכל   סימון כבלים והציוד  שנפרס  בכתות    11.0.3
  .הכתות

השילוט  יהיה קריא  ובלתי  מחיק    וימוקם  במקום  אשר  11.0.4
 יאפשר קריאתו ללא צורך   בהזזת הפריט  או פריטים  סמוכים.

 הפריטים  אותם ישלט  הספק  :   11.0.0 

 כבלי  המולטי מדיה    11.0.0.0

 בעמדת המרצה   -לוחות החיבורים    11.0.0.1

 שקעי קצה  11.0.0.3

 מגוון  ציוד  המולטי מדיה   בכתות   11.0.0.4
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  אחריות ושרות   . 40

 כל הציוד על כל מרכיביו ובמלואו אחריות ושרות  באתר  הלקוח  ל  10.0

 יתקן    . הספק 01.0.0מיום  תחילת האחריות כמתואר  בסעיף ש  חוד 36למשך          
את התקלה באתר הלקוח  או יחליף את הציוד בו  נתגלה הליקוי , ויוודא פעולתו 

 התקינה בהתאם  למפרט .

עד     1:11ה בין השעות  -הספק יפעיל  מוקד שירות ומעבדת תיקונים בימים  א  10.1
לצורך מתן מענה לכל תקלה , סיוע וייעוץ טלפוני מטכנאי הבקיא     06:11

 במערכת  ובמקרה הצורך פתיחת קריאת שרות  להגעה  לאתר .

 הגעת טכנאי לאתר הלקוח תוך יום עבודה ממועד  פתיחת הקריאה   10.3

הספק  מתחייב לאחזקת מלאי  חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים   10.4
 .ן והתקנתם במקום חלקים מקולקליםומקוריים של  היצר

ללא עלות ים שנ 3מעבר ללפריט  כל שהוא  במידה  והיצרן  נותן אחריות    10.0
 יש להציג  זאת  כחלק מההסכם. נוספת 


