
מסך מצלמהרמקוליםמגבר כריזההערותפנים\חוץכמותיצרןשם המערכת

מתג / מפצל 
מצלמות

הקלטה 
מחשב/ 
DVR

לחצן מצוקה 
רכזת מצוקהקווי

רכזת 
אינטרקום

שלוחת 
אינטרקום

רכזת גילוי 
פריצה

אביזר קצה 
גילוי פריצה

בקרת 
מגנומטרפתחים

אינטרקום 
טלביזיה

מחסומים 
ושערים 

מולטימדיהקודןגדר זעזועיםאינטרלוקחשמליים

מחלקה - משפטית 1

18יש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

10211קומפלטפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

116קומפלטpimaבקרת פתחים - מגנטים

27קומפלטרכזת פניםtelecall + aiphone2אינטרקום

קומפלטמגנומטר

מחלקה - משפטית 2

פניםDSPRA1כריזה
יש רמקולים מפוזרים בחוץ 

18(לפעמים לא עובד)

13211קומפלטפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

116קומפלטpimaבקרת פתחים - מגנטים

27קומפלטרכזת פניםtelecall + aiphone1אינטרקום

מגנומטר

מחלקה - משפטית 3
18יש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

13211קומפלטפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

116קומפלטpimaבקרת פתחים - מגנטים

38קומפלטרכזת פניםtelecall + aiphone1אינטרקום

קומפלטמגנומטר

מחלקה - משפטית 4

18יש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

9211קומפלטפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

116קומפלטpimaבקרת פתחים - מגנטים

27קומפלטרכזת פניםtelecall + aiphone1אינטרקום

קומפלטמגנומטר 

חדרי בידוד
55קומפלטITCכריזה 

מחלקה - א3-ה-מיון

כריזה
רמטל מערכת 

pastrong 212קומפלטפנים3מיושנת

1111קומפלטHIKVISION1מחלקה א3 - טמ"ס

1111קומפלטHIKVISION1מחלקה ה - טמ"ס

240 רק במח' ה' ו"א-3"חוץ2טופ סקי לייןגילוי פריצה לחלונות ח.חולים

פניםaipohne3אינטרקום
לחצנים בחוץ - קומפלט - כולל 

312מנעולים חשמליים

טלוויזיה במעגל סגור+מנעול אלקטרו 
מגנטי + אינטרקום+ רמקול + מנגנון 

2פתיחה לחלון עשן/ונטה
חדרים מרופד- קומפלט (ולכן לא 

רשומות כמויות)

1קומפלט1ציהשער מגנומטר

מחלקה - א4-ג
212קומפלטcopa + dvd2כריזה

911מסדרנותפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

28קומפלטפנים2איפוןאינטרקום

233 רק במח' ג'חוץ1סמארט סקיוריטיגילוי פריצה לחלונות ח.חולים

טלוויזיה במעגל סגור+מנעול אלקטרו 
מגנטי + אינטרקום+ רמקול + מנגנון 

2פתיחה לחלון עשן/ונטה
חדרים מרופד- קומפלט (ולכן לא 

רשומות כמויות)

מחלקה - א1-ב
212קומפלט2רמטל+DSPRAכריזה

מסמך ג' – דוח מערכות וציוד קיים. הכמויות לאומדן בלבדמרכז לבר"נ  "שער מנשה"רשימת מערכות מתח נמוך מאוד



טלוויזיה במעגל סגור+מנעול אלקטרו 
מגנטי + אינטרקום+ רמקול + מנגנון 

1פתיחה לחלון עשן/ונטה
חדרים מרופד- קומפלט (ולכן לא 

רשומות כמויות)

11111מסדרנות מחלקה אHIKVISION1 1מחלקה א1

13111מחלקה ב'HIKVISION1מחלקה ב

28קומפלט2איפוןאינטרקום

מחלקה א'1 (במבנה א'2 הישנה)
8111קומפלט1טמ"ס 

מחלקה א-2
12קומפלטפנים/חוץ1איפוןאינטרקום

1211קומפלטפניםHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

טלוויזיה במעגל סגור+מנעול אלקטרו 
מגנטי + אינטרקום+ רמקול + מנגנון 

חדר מרופד- קומפלט1פתיחה לחלון עשן/ונטה

233חוץ1סמארט סקיוריטיגילוי פריצה לחלונות ח.חולים

111קומפלטDSPA MP3 P21כריזה

שיקומיות
36423קומפלט1טמ"ס 

530קומפלט1כריזה

שיקומית 2
12קומפלט1אינטרקום

18קומפלט1כריזה

 A הוסטל
7111קומפלט1טמ"ס 

19קומפלטITC1כריזה

 B הוסטל
7111קומפלט1טמ"ס 

 C הוסטל
9111קומפלט1טמ"ס 

מלר"ד
10111קומפלט1טמ"ס 

בטחון מרבי - חדר בקרה 

16גדר בטחון מרבי1י. סמארט סקטלוויזיה במעגל סגור
 מתוכם 2) 3

1(גדולים

16211קומפלטHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור

קומפלט1ציהשער מגנומטר

קומפלטג.מ. גדר זעזועים

 קווי גובה 2
- וכל הגלאים

קומפלט 

בית מרקחת

PIMA1גילוי פריצה
תקן 1337 - כל המערכת על כל 

18רכיביה - קומפלט

1טמ"ס
כל המערכת על כל רכיביה - 

211קומפלט

אינטרקום

חדר מחשב
16קומפלט1גילוי פריצה

1טמ"ס
כל המערכת על כל רכיביה - 

2111קומפלט

מבנה מנגנון

222קומפלט2אינטרקום טלוויזיה

בקרת כניסה - קודן + קורא כרטיס 
winlec+synel2בכניסה

כניסה למנגנון + כניסה למנהל 
1211ביה"ח - קומפלט

מבנה הנהלה משפטיות ופרגולה
12קומפלט1אינטרקום 

בקרת כניסה - קודן+ קוראי כרטיס 
2בכניסה לפרגולה

 לרבות פירוט בשם - ) 
1המערכת)קומפלט

מטבח
1914קומפלטcobra1כריזה
22221קומפלטHIKVISION1טמ"ס 

בקרת כניסה - קודן + קורא כרטיס 
winlec+synel21בכניסה

קומפלטמבנה שער כניסה ראשי

1611קומפלטHIKVISION1טלוויזיה במעגל סגור



12222קומפלט1מערך כניסה - מכנטים לחצנים כריזה

מחלקת אחזקה ואפסנאות
164קומפלטpima1גילוי פריצה 

411קומפלט1טמס 

מעבדה

118פימא או ריסקוגילוי פריצה

411קומפלט1טמס 

קפה טוב (קנטינה)

511קומפלט1טמס 

PIMA113גילוי פריצה

בקרה - פנימי וחניה

1321קומפלט1טמס 

בקרה - גדר היקפית

1611קומפלט1טמס 

בקרה - מטבח + אחמ"ים

2611קומפלט1טמס 

בית מרקחת

911קומפלט1טמס 

PIMA1111גילוי פריצה

מרפאת עירון + ארכיון

311קומפלט1טמס 

קומפלט1ציהשער מגנומטר

114פימא או ריסקוגילוי פריצה

ארכיון משאבי אנוש גזברות  
במנגנון

PIMA115גילוי פריצה

511קומפלט1טמס 

13קומפלט1אינטרקום ובקרת כניסה

ארכיון רב תכליתי

117פימא או ריסקוגילוי פריצה

411קומפלט1טמס 

11211קומפלט1אינטרקום ובקרת כניסה

מבנה רב תכליתי

118קומפלטJDM1כריזה 

מבנה ,תחלואה כפולה (10 
מיטות)

131112קומפלטHIKVISION1טמ"ס

12קומפלטCOPA1כריזה בידוד

ארכיון אגף שיקום

1110פימא או ריסקוגילוי פריצה

211קומפלט1טמס 

111קומפלט1אינטרקום ובקרת כניסה

אפסנאות אגף שיקום

117פימא או ריסקוגילוי פריצה

מחסן טרקטור
12קומפלט1ריסקוגילוי פריצה

חדר שרתים
11קומפלט1פימא או ריסקוגילוי פריצה

מכולות קרור
12קומפלט1פימא או ריסקוגילוי פריצה

מכבסה
411קומפלטHIKVISION1טמ"ס

מרכז קהילתי - מנב"ט
10111קומפלטHIKVISION1טמ"ס

16קומפלט1ריסקוגילוי פריצה

כלל בית חולים

מערכות התרעה בקונטיינרים (מטבח 
2+ אפסנאות)(

מבוססת על מערכת פריצה, כוללת 
רגש טמפרטורה, בקר, 

קיבורד,צופר, מנורה מהבהבת 
(קומפלט) - ולכן לא נרשמו כמויות

גלאי אנטי מסק

קומפלט על כל רכיביה

קומפלט

גלאי אנטי מסק

קומפלט

קומפלט על כל רכיביה

קומפלט על כל רכיביה



הערה - 

כל המערכות בכל הסעיפים לעיל 
הינן - קומפלט על הרכיבים לרבות 

מנעולים אלקטרומגנטים 
ומנגנוניהם, מנעולים חשמליים , 

מגנטים בפתחים/דלתות)

161133253517312016412225831900040 סיכום רשימת הציוד


