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 מועצה מקומית ג'ולג'וליה

 209/90/ מכרז פומבי מס'

 

תכנון אספקה , התקנה של  תפעולי  לרבות   ליסינגבשיטת  תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 מערכות להתייעלות אנרגטית ו0או התקנת מערכות אנרגיה מתחדשות 

 

, התייעלות וייצור תאנרגטי עצמאות ים שללביצוע פרוייקטמזמינה בזאת קבלת הצעות  הרשות המקומית  .0

ובתוך כך תכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות תפעולי   ליסינג של  , במתכונתאנרגיה מתחדשת

ו0או שיש לה זכויות  השבבעלותלהתייעלות אנרגטית והפקת חשמל באנרגיות מתחדשות בנכסים שונים 

 .בהם

 

 במשרדי המועצה .באתר האינטרנט של הרשות ללא תשלום, ניתן לעיין בחוברת המכרז  .9

 

 , תמורת סך של//:05 –//:2/בשעות המועצה  במשרדי ניתן לרכוש את חוברת המכרז באופן טלפוני ו0או  .3

  ./0//:בשעה  2.9/90/.02 אשר לא יוחזרו( וזאת החל מתאריך) ₪ 3///,

 

 .//:00שעה  2.9/90/.92יתקיים ביום  –סיור מציעים חובה  .4

 
לא תתקבלנה הצעות לאחר . בדיוק //:00בשעה  9/90./0./0הינו ביום  :המועד האחרון להגשת הצעות .5

 . י המועצהדואר ו0או בכל דרך אחרת( במשרדההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא ב אתמועד זה. 

 

נספח בנוסח בתנאים ו( ₪אלף  מאה) ₪ ///,//0 בסך של: על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות הגשה .6

 המצורף למסמכי המכרז. 0

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. מועצהאין ה .7

 

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר  .8

 האמור במסמכי המכרז.

 

 engs.com-Maysara@delta דוא"ל בכתובת לבירורים:  .2

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                

 דרוויש ראבי

 יו"ר המועצה
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 לוח זמנים של המכרז

 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי 

 המכרז

 

 ₪ ///,3עלות  //:/0בשעה  2.9/90/.02החל מיום 

 //:00שעה  2.9/90/.92 סיור מציעים
 בניין המועצה

מועד אחרון 

 לשאלות הבהרה

 

 //:09בשעה  9/90./3.0/עד ליום 

 

 WORDעל גבי קובץ 

 בלבד

אחרון המועד ה

 להגשת הצעות

 

 בדיוק //:00בשעה  9/90./0./0יום ב

במעטפה אטומה 

וחתומה עליה מס' 

 המכרז בלבד

תוקף ערבות 

 ההגשה

 

 30.09.9/90עד ליום 
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 חוברת המכרזהעניינים של תוכן 

 

 

 .המכרזוהוראות נאי ת, נוסח ההזמנה מסמך א'

     

 הצעת המציע 'א נספח 

 כספית-הצעת המציע  ' 0נספח א 

 נספחים והצהרות 

 תוכנית עבודה ראשונית כלליתטופס הצעת המציע  '9נספח א 

 וסח ערבות הגשה.נ 3נספח א

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף. 4נספח א

 תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית. 5נספח א

 אישור מוסד פיננסי בדבר התחייבות למימון הפרויקט.  7נספח א

 המציע לעניין ניסיון מקצועי.תצהיר  8נספח א

 פירוט ניסיון מקצועי. 2נספח א

 פירוט אודות אנשי הצוות המקצועי מטעם המציע. /0נספח א

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.  00נספח א

 התחייבות המציע להצגת תוכנית עבודה וסקר מלא בפרק הזמן המוגדר 09נספח א  

 

 

  .נספחיונוסח הסכם התקשרות, על   מסמך ב'

 

 מפרטים טכניים  מסמך ג'

 

  מפרט ונספח בטיחות בעבודות  ציבוריות  0נספח ג.

  מפרט טכני קירוי מגרשים  9נספח ג.

  מפרט טכני עבודות אנרגיה סולארית  3נספח ג.

  מפרט טכני תאורת פנים  4נספח ג.

  מפרט טכני מיזוג אוויר  0נספח ג.

  סקר –סקר גגות קיימים   6נספח ג.

 בגין גגות אישורי מכסה .7נספח ג.

 אנרגטי –מפרט מצב קיים מוסדות חינוך  . 2ג.נספח 

 שנים אחרונות. 3חשבונות חשמל מוסדות חינוך   2נספח ג.
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 המכרזוהוראות תנאי  – 0סמך א'מ

 

להפקת  השכרה של ציוד בשיטת הליסינג ( מזמינה בזאת קבלת הצעות להרשות")להלן : " ג'לג'וליההרשות המקומית 

וציוד לעצמאות  , חודשים 922ני פעל  מיוצר לשנה  וט"שק  ///,//6,0 בהיקף שלא יפחת מחשמל באנרגיות מתחדשות 

 הכל כפי שיפורט להלן בחוברת המכרז. שנים  /0אנרגטית ל

 

 הוראות כלליות .0

 

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה  .0.0

 הרשותלהביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 

והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך  רשותכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .0.9

 הצעתו.הגשת 

 

 רז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. מסמכי המכ .0.3

 

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי  .0.4

לשלול את שיקול הדעת המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי 

לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ל המכרז מבלי ומכרזים להמשיך בניהשל וועדת ה

 ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 

לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא  הו0או ועדת המכרזים ו0או כל היועצים ששימשו אות רשותעל ה .0.5

בכל הנוגע לטעות ו0או אי דיוק ו0או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו0או בכל הקשור למסמכי המכרז 

ו0או בכל הנוגע למידע שנמסר ו0או יימסר ו0או שהיה נגיש למציעים בכתב ו0או בעל פה במסגרת הליך 

יקות ולקבל את כל הנתונים הדרושים להם טרם באחריות המשתתפים במכרז לבצע את כל הבד המכרז.

 הגשת הצעותיהם במכרז.

 

 נושא המכרז  .9

 

בתחומים שונים בהם קיימת , התייעלות ת אנרגטי עצמאותשל  פרויקטיםהרשות מעוניינת לקדם בתחומה  .9.0

 ליסינג, במתכונת של יצור אנרגיה מתחדשתוימרחב ציבורי וכו'(  לרשות צריכת אנרגיה )מוסדות ציבור

 .תפעולי 

מערכות להתייעלות אנרגטית ו0או להפקת חשמל באנרגיות  ולתחזק  ין תקיהיה  לספק ולה קעל הספ .9.9

 .בהתאם לדרישת המועצהמתחדשות בנכסים שונים 

 

בהתאם לתכנון ,  ק"ו מיוצר עימו תתקשר המועצה בהסכם ליסינג על  ספקהמכרז הינו מכרז לבחירת  .9.3

הספק יהיה לתחזק ולנהל את כל תקופת הליסינג על  ךבמש  .מאושרים על ידי המועצה כמויות וכתבי 

 לפחות. %/5וחיסכון של  לשנה וט"שק ///,//6,0 היקף היצור לא יפחת מ  כל המערכות )ציודים(
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לצורך הבטחת "( קבועים ליסינגדמי )להלן : " תשולם לקבלן בתשלום שנתי קבוע  הליסינג בגין  התמורה  .9.4

ולים מאת חברת חשמל ישירות לידי מאת כל התגת ניתן יהיה לשעבד ו0או להמחו ההדדים  ם תשלומיה

 "( אופן התשלום)להלן " הספק

 

ניהולי והתפעולי בניהול מיזמים משולבים  האיתנות הפיננסית, יכולת  על המציע לעמוד בתנאי סף של .9.5

 . ותחזוקה של מערכות חשמלכגון אלה, ייזום, 

 

, אירופאים יהיו בעלות תווי תקן ישראליים כל הציוד והמערכות אשר יותקנו במסגרת הפרויקטים  .9.6

הרלוונטי לכל סוג של מערכת 0 מיזם ובכפוף להוראות וייבנו ע''פ דרישות המפרט הטכני ואמריקאים 

 .חוברת המכרזבהמחייבות 

הטיפול המוקדם ולרבות 0 המתקנים ת ואת כל הדרוש להתקנה מלאה של המערכהספק תכלול  תהצע .9.7

)פינוי פסולת, פינוי  ויישום הפרויקטים , ככל שנדרש לצורך ביצוע ההתקנהבאתרים השונים  יידרשבאם 

, ו0או כל מתקן אחר והעתקתם , עמודי תאורה ישנים, בידוד צנרותמעבים של מתקני מז"א, דודי שמש

כמפורט של המערכת 0 המתקן וכן תחזוקה מלאה ( הגדלת חיבור חשמל קיים, הזמנת חיבור  חשמל חדש

 בהסכם ההתקשרות.

ם מחוברים ומיצרים חשמל בהתקשרות עם חברת החשמל כשההאתרים על גבי  יותקנו  הציודים  .9.8

 שהוא , מכל מין ו0או סוג קניינית לזוכה במכרז לא תהא כל זכות .ובהתאם להיתרים על פי כל דין 

  באתרים נשוא הפרויקט.

 לא ניתן לפצל את ההצעה והרשות תתייחס להצעות כמכלול.  .9.2

 

 אנרגטי כולל.  עצמאותלביצוע פרויקט  ליסינגמכרז זה הינו למתן  –מובהר ומודגש למען הסר כל ספק 

 

 תנאי הסף .3

 

 :במצטברמציע העונה על כל תנאי הסף הבאים זכאי להגיש הצעה למכרז זה 

 

  תאגיד רשום כדין בישראל.המציע הוא אישיות משפטית אחת או  .3.0

 

מטעם מנהל הפרויקט . אשר יהא מנהל הפרויקט מטעמו לצרכי פרויקט זה, מנהל בכירמעסיק, מציע ה .3.9

וגם בעל ניסיון בניהול  התייעלות אנרגטיתבתחום  בחמש השנים האחרונותהמציע יהיה בעל ניסיון מוכח 

 לפחות באופן מצטבר.   ₪ליון ימ /0בניהול פרויקטים בהיקף של ומיזמים 
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 בסעיף זה:

 

 בין כשכיר ובין בכל דרך העסקה אחרת, לרבות התקשרות חוזית "מעסיק"

 .חשמלמערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי 0 , ייעול צריכה של  " התייעלות אנרגטית"

רשויות מקומיות ו0או תאגידים עירוניים בביצוע פרויקטים עבור רשויות  "גופים ציבוריים"

 מקומיות. 

 .0.9מלא ויצרף את המסמכים והאסמכתאות הנדרשות כאמור בנספח המציע י

 

,  והתפעול בתחום התשתית פרויקטים 5כולל של  (והנדסי ניסיון מוכח בייזום וניהול )תפעולילמציע,   .3.3

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ובהיקף כספי מצטבר של  (5חמש )במהלך 

 (. ₪מיליון  עשרה)במילים:  ₪ ///,///,/0

 בסעיף זה:

פרויקטים הכוללים ביצוע פרויקטים הנדסיים של בינוי, תשתיות חשמל ,  "  בתחום התשתיות" 

0 רוח0  אנרגטי כגון מערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי עצמאותשל 

 ,    ותאורה  ביוגז, ייעול צריכה של מזגנים

יובהר כי בסעיף זה לעניין הניסיון ניתן להציג ניסיון של המציע ו0או עובדים אשר הוא מעסיק בין אם 

 כשכיר או בכל דרך העסקה אחרת. יובהר כי לא ניתן להציג ניסיון של קבלן משנה בסעיף זה. 

 יעשו על ידי קבלן מורשה כחוק.יובהר כי עבודות בינוי הנדסיות 

 

המציע צרף להצעתו מסמך ממוסד פיננסי הממוען למזמין ובו התחייבות העמדת מימון לביצוע הפרויקט  .3.4

 (.₪מיליון  עשרה) ₪ ///,///,/0בהיקף כספי שלא יפחת מסך )נומינלי( של 

 נקודות או יותר באיכות . /7המציע  קיבל ניקוד של  .3.5

 להלן. 10.3 הגשה כאמור בסעיף המציע צרף להצעתו ערבות .3.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.7

 במפגש מציעים .המציע השתתף  .3.8

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 

 לוח זמנים לביצוע .4

 

תוכניות עבודה מפורטות לביצוע. תוכניות  ימים /4להציג בתוך  הספקלאחר הכרזה על זוכה, יידרש  .4.0

יציג תוכנית לביצוע למשך כל תקופת  הספקהעבודה יהיו מפורטות ברמת אתר 0 נכס של הרשות כאשר 

   התכנון במועמד הראשוני.

 

מעת לעת המלצות לצוי תחילת עבודה אשר הוא יאשר למול  הספקלאחר אישור התוכנית המפורטת יציג  .4.9

הגורמים המוסמכים ברשות. המלצות צוי תחילת העבודה יהיו מפורטים ברמת התכנון ומלווים בתוכנית 

 תקופת הביצוע(.  – להלןיום קלנדרים. ) /2עסקית פרטנית.  בכל צו תחילת עבודה פרק הזמן לביצוע יהיה 
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 022מתוך  8עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

מראש מוותר  הספקידוע ומוסכם כי כלשהם ובפיצויים  הספקאת  תזכהלא עמידה בתקופת הביצוע אי  .4.3

, לפי העניין, במקרה הספק, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו0או ו0או אבדן שיגרם לו  על כל פיצוי

 לעניין זה. רשותשל אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו0או דרישה כלפי ה

 

 חוברת המכרז .0

 

, אשר לא ₪ ///,3תמורת סך של רשותכלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו אותה ניתן לרכוש מה .5.0

______ וזאת החל מיום  //:06-//:2ה' בין השעות: -בימים א'  רשותיוחזרו בכל מקרה, במשרדי ה

 . ____בשעה 

 

ו0או באתר האינטרנט שלה  רשות ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי ה

 בכתובת 

 

ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד.  רשותכל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של ה .5.9

 המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

והדואר  בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון .5.3

 ( שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה. חובההאלקטרוני )

 

 חובה – מפגש מציעים .6

 

 חובה ייערך ביום _______ בתאריך _________ שעה __________ בבניין המועצה. מפגש מציעים

 

 הבהרות למסמכי המכרזשאלות ו .7

 

 WORDעל גבי קובץ בכתב,  מנהל המכרז לפנות ללקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן  .7.0

 .09//:בשעה _______  מיוםלא יאוחר ועד  engs.com-Maysara@delta   בדוא"לבלבד 

  

  מועצה.נתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של היתשובות לשאלות ההבהרה י .7.9

 

אחיד. רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור  התשובות ישלחו בכתב ובאופן .7.3

 בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 

mailto:Maysara@delta-engs.com
mailto:Maysara@delta-engs.com
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 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  2עמוד 
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 העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה יאתרהאפשרויות לביצוע הפרויקט, בדיקת  .2

 

וסביבותיהם, את כל השונות צוע העבודות ביהשונים ל םאתריהלפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את  .8.0

, את התיאורים הטכניים בהםמסמכי המכרז, לרבות התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים 

ברשויות הרלבנטיות, וכן כל בעבודות מושא המכרז בדיקות הקשורות את כלל הוהמקצועיים, וכן לבצע 

ו0או כל נתון רלוונטי אחר למכלול  , מימוניעסקינתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, 

את כל הנתונים, התנאים והדרישות  ,מראש וללא כל סייג, , ויראו הצעתו כמביאה בחשבוןיוהתחייבויות

הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו0או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי 

בהגשת הצעתו, מסכים  כרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למ

  המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו0או טעות ו0או אי התאמה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות  .8.9

כל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או כן עה וההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצ

ו0או  מועצהכל טענה בעניין זה כלפי המלהעלות משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע 

 מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

 

חשבונו ל , עלמכרז( ף)בנוסף ומבלי להסתמך החומר שמצור באמצעות סקר שיוכן על ידועל המציע לבדוק  .8.3

לביצוע העבודות, את  יםהמיועד יםאת האתר , ביחס לכל המבנים 0 מתקנים 0 מערכותאחריותובו

, םובסביבת הםקרקעיות( הקיימות ב-, את התכניות השונות, את התשתיות )העיליות והתתיהםתוסביב

 . , שטח התארגנות וכו'אפשרויות ודרכי הגישהוהימצאות אתרים ארכיאולוגיים 

 

 והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים 

לוגיסטי וכו'( לגבי כל -וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי

המתאים ו0או הנדרש  דבר ועניין הקשור בפרויקט ו0או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר

 רז.במכ ולצורך השתתפות

 

המשתתפים . על פעילים 0 רחובות 0 מבנים 0 מתקניםבמוסדות ביצוע העבודות על ידי הזוכה ייעשה  .8.4

שאינה הכרחית לא תאפשר הפרעה  מועצהעל כל המשתמע מכך. ה ,להביא נתון זה במסגרת הצעתם

ו0או תוספת במהלך ביצוע העבודות ולא תאשר הארכת משך הביצוע הנ"ל של  לשגרת הפעילות התקינה

  עקב כך.תמורה כלשהי 

 

 הצעת המציע  .2

 

 הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה:

 

  רק הצעה שעמדה בתנאי הסף תידון במסגרת הצעות המחיר.  .2.0

  רכיבי המחיר .2.9
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 022מתוך  /0עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 בטבלה שהינה חלק מטופס הצעתו את:על המציע לרשום 

 האנרגטי ןבגין החיסכו שימושדמי    .2.9.0

ריפים השונים עתאם לתהלם על ידי חברת חשמל בוהמש וט"שש בגין כל קט"מחיר לקולשימוש  דמי  .2.9.9

  כפי שרצ"בוהתקדמות בבינוי הגגות  הגג  סוגוכן בהתאם ל

לאחר מילוי הצעתו הכספית, על המציע לחתום על הצעתו במקומות המיועדים לכך ולהכניסה למעטפה  .2.3

 מלא וחתוםאי צרוף טופס הצעת המציע כשהוא  –. שימו לב מסמכי המכרז ומסמכי הצעתונפרדת משאר 

 עלול להביא לפסילת ההצעה.  –על ידי המציע 

תשלומי המועצה כוללים מע"מ. והם הסכום המוחלט והסופי אותו על המועצה לשלם בגין קוט"ש  .2.4

 מיוצר. 

הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל  .2.5

עלות כח אדם, מיסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל  –המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה 

תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומרים וכל עלות אחרת ו0או הוצאה 

ים, גידור האתרים וכיו"ב ולמעט הסדרי תנועה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, הסדרי תאורה זמני

 )ושוטרים בשכר במידת הצורך(. 

 

עליות במחירי החומרים ו0או התייקרויות ו0או עליות בשיעורי המיסים ו0או ההיטלים ו0או האגרות 

. המועצהלא יהיה בהם כדי לשנות את התחייבויות  , ו0או שכר מינימום ו0או כל תשלומי חובה אחרים

 בזאת כי ככול ויועלו דמי היצור המשולמים על ידי חברת החשמל יועלו דמי השימוש בהתאם.מובהר 

 

לבצע השלמה עתידית של פרטי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או  שמורת לעצמה הזכות רשותה .2.6

לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את שכזו להחליף פריט0ים בפריט0ים שווי ערך. השלמה 

 בתוספת תמורה.  הזוכה

 

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ./0

 

 שאלותרף כל מסמך ותנאי המכרז יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. לתנאי המכרז יצמסמך א':  .0./0

 כשהוא חתום בכל עמודיו. –אם ישלח  –ו0או תשובות הבהרות שישלח 

 

 טופס הצעת המציע. :'9נספח א .9./0

 

, שהוצאה לבקשת או של חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראליערבות בנקאית : 0נספח  .3./0

, המחירים לצרכן, צמודים למדד (₪)מאה אלף  ₪ ///,//0, בסך של מועצההמציע, על שמו ולטובת ה

 לנובמבר  05כפי שפורסם ביום /0 0  9/90 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש 

 . לכך[]או בסמוך  9/90

 

יום לאחר המועד האחרון )תשעים(  /2לחוברת המכרז ובתוקף  0הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח 

 (. ערבות הגשה –)להלן להגשת הצעות במכרז 

 

תהיה רשאית  המועצה ערבות ההגשה תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי ההצעה ו



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
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 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו.  הלחלטלהאריכה באופן חד צדדי ו0או 

 

למכרז,  0מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 

 , למעט אם אין בשינוי  יתרון למציעהצעתו תיפסל על הסף

 

 .תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין: 9נספח  .4./0

 

 המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.תצהיר : 3נספח  .5./0

 

 מוסד פיננסי להתחייבות למימון.אישור : 4ספח נ .6./0

 

 תצהיר המציע לעניין ניסיון קודם. : 0נספח  .7./0

 

 .על המציע לצרף לתצהירו המלצות מתאימות

 

 : פירוט ניסיון מקצועי של המציע.0.0נספח  .8./0

 

 של המציע. קצועיאודות אנשי הצוות המ: פירוט 0.9נספח  .2./0

 

 אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. :6נספח  ./0./0

 

 יועדים לכך.מנוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות הג': מסמך  .00./0

 

 מסמך ו': מפרט ונספח בטיחות. .09./0

 

 מסמך ז': נוהל העסקת עובדים במוסדות חינוך. .03./0

 

 :יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים בנוסף, המציע

 

הול פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .04./0

 .0276 –חשבונות וכו'( תשל"ו 

 

 .אישור על היות המציע עוסק מורשה .05./0

 

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. .06./0

 

 של תעודת התאגדות של המציע. עותק נאמן למקור .07./0

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  09עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים  –במתן השירותים  –אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק  .08./0

(, עותק חוק עובדים זרים -)להלן  0220-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 חוק עובדים זרים.נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות 

 

 עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .02./0

 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .00

 

עותקים  9-בההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן  .00.0

עותק אחד יהא עותק פיזי כרוך בכריכת ספירלה או כריכת חום ועותק נוסף, מלא ומושלם, יימסר  .זהים

 (. DISK ON KEY)על גבי התקן אחסון נייד  בלבד( PDF)כקובץ דיגיטלי אחד 

 

ויצרפו במעטפה נוספת ונפרדת  –טופס ב'  –המציע יפריד את טופס הצעת המחיר  – בעותק ההצעה הפיזי

 שתוכנס לתוך המעטפה הראשית. 

 

 על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא .00.9

 אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו. .ההצעהלפסילת 

 

עצמאות "מכרז פומבי ירשם:  יהעל ,, חתומה ע"י המציעאחת אטומהיש למסור את ההצעה במעטפה  .00.3

 ואליה יוכנסו התקן האחסון הנייד וגם המעטפה הנוספת עם טופס הצעת המציע. "אנרגטית

 

. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה , במשרדי המועצה יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של  .00.4

אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת  המועצה 

 הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.

 

בדיוק. לא תתקבלנה הצעות  00//:בשעה _______ ביום המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .00.5

  .המועד הקובע( ו0אוהמועד האחרון להגשת הצעות  –)להלן  לאחר מועד זה

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד  .00.6

 ידו. -וישולמו על

 

 תוקף ההצעה  .09

מהמועד האחרון להגשת הצעות. ( מאה ושמונים יום) /08כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 

לשם בחירת הזוכים במכרז.  המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  המועצה לפי דרישת 

 הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  03עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 תקופת ההתקשרות והיקפה .03

משך תקופת זיכיון של עשרים וארבע  שנה ואחד עשר חודשים  )תקופת ההתקשרות כאמור במכרז זה הינה ל

 מתן צו תחילת עבודה ראשון.  מהחל מיום , שתימנה (חודשים 922

  

 בחינת ההצעות .04

 

 שלבים: 4-בחינת ההצעות כאמור בהוראות מכרז זה תעשה ב .04.0

 בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. – שלב א' .04.0.0

 

, התכנותם, מגוון תהאנרגטי עצמאותיעדי הנק  /4 -איכות התוכנית הראשונית 1.4141414

הפרוייקטים המפורט , לוחות הזמנים המתוכננים. תכנית כלכלית, היתכנות )תכנונית, 

 תפעולית וכספית(, תועלות למזמין, אפשרויות מימון וכו'; בחינה של המסמכים. 

 

של המציע, עובדיו, קבלן משנה בייזום, ניהול, ביצוע פרויקטים דומים  נק /9– ניסיון 1.4141414

 לעבודות והשירותים מושא מכרז זה;במהותם 

 

 מערכות ניהול, ניטור, בקרה, פיקוח ואכיפה וכיו"ב; נק /9 – טכנולוגיה 1.4141414

 

יתבצע  מהמציע, צוות הניהול, אופן הצגת הצעת המציע וכו'. נק /9– התרשמות כללית 1.41414.4

 בראיון אישי כולל הצגת התוכנית במצגת. 

 

 בשלב ב'תשתתף  נק' /7הרה את כל הצעה שעב 1.4141414

 

 בחינת וניקוד הרכיבים הכספיים שבהצעת המציע לפי החלוקה שלהלן: – 'בשלב  .04.0.9

 

 .  נק /2 -מערכת יצור  ומשתנים  קבועים ליסינגדמי  1.4141414

 

 .  נק   /9  מערכות חיסכון  חיסכון אנרגטידמי ליסינג  1.4141414

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
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 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  04עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

ביותר  הנמוך ביותר ו0או שיעור אחוז החלוקה  ליסינגגובה דמי האת  ושהציע ים המציע 1.4141414

והיתר ינוקדו ביחס אליו על פי נוסחה ים אלו יזכה למלוא הניקוד על פי פרמטר

 אריתמטית פשוטה 

 

תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו0או המסמכים המתחייבים  רשות ה .04.9

ודם לשיקול דעתה הבלעדי וק –תהיה רשאית  רשותמהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, ה

 לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו0או המסמכים האמורים. –מימוש הזכות האמורה 

 

תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה  רשותה .04.3

ה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת רשותלצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו0או המלצות 

 ו0או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו0או יכולתו ו0או כשירותו של המציע ו0או חברי הצוות מטעמו. 

 

 אינה מתחייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. תרשוה .04.4

 

תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים  רשותה .04.5

המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או 

שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה 

 כראוי. 

 

תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו0או  רשותה .04.6

לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו 

ם הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי, יכולתו ו0או כישוריו, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלני

באיזה מתנאי  הספקסיון, ועמידת יהמוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הנ

 הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 

 

רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו0או מסמך שיתבקש על  רשות במסגרת זו תהא ה

ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו0או ללקוחותיו כמפורט 

בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל 

בהתאם לסעיף זה. המציע יהיה חייב לתת המציע יהיה חייב לבצע את דרישות הרשות  רשו. הערכה שייד

יישמרו ככל סבר או פרטים שהובאו לידיעת  הרשות  לה את מלוא המידע להנחת דעתה. כל מידע, ה

 האפשר בסוד.

 

את המציע רשאית לזמן  רשותוכאמצעי לבדיקה, כאמור, ה רשות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה ל .04.7

לביצוע )בנוסף על התכנית העקרונית אותה על המציע לצרף להצעתו( להצגת תכנית עבודה מפורטת 

העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט 

המציע  תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של רשותבזימון שיישלח למציע מראש. ה

 תהווה תנאי לזכייתו במכרז. רשותבדרישות המצגת לשביעות רצון ה

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  05עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

בכל מקרה של שינוי ו0או השמטה ו0או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו0או כל הסתייגות  .04.8

 לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: רשות( רשאית הההסתייגויות – לגביהם בכל דרך שהיא )להלן

 

 המציע למכרז; אולפסול את הצעת  .04.8.0

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או .04.8.9

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או .04.8.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר  .04.8.4

 ההצעה ו0או פרט מהותי בה.

 

  רשותלשיקול דעתה הבלעדי של הההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה 

 

תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים  רשותה .04.2

ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות 

סיונו יביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו של המציע, כישוריו, נ רשותשערכה ה

המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות 

 יינתן משקל מכריע.ישיר מול המזמין ו0או מי מטעמו סיון קודם ילנ רשותעמו, הן של אחרים והן של ה

 

 וחיםביט .00

 

 במכרז. השיזכ הספקלקיום ביטוחים על ידי  רשותתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה .05.0

 

את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים,  והמציע מתחייב להביא לידיעת מבטחי .05.9

מצהיר כי קיבל בהגשת הצעתו כאמור לעיל, ואת מהות ואפיון העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ו

 את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. והתחייבות לערוך עבור וממבטחי

 

 םמתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז והסכ הזוכה במכרז זה .05.3

 קבלת הודעת זכייתו( ימים ממועד ארבעה עשר) 04-לא יאוחר מ מועצההההתקשרות ולהפקיד בידי 

" קיום הביטוחיםאישור , את נספח "על הסכם ההתקשרות מולו מועצהלחתימת הבמכרז וכתנאי 

 .ו)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי

 

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות  .05.4

 יגויות לדרישות הביטוח.ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתי

 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחיםעוד  .05.5

 

בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש על ידי מי מההמציעים כשהוא  –יודגש  .05.6

והצהרה כי בדק עם מבטחיו , המהווים אישור אלא בחתימה וחותמת של המציעחתום על ידי המבטח, 

 ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  06עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 ביטול ושינויים בפרויקט .06

 

תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו0או  רשותה .06.0

לא תוגש יותר מהצעה אחת ו0או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט, הכל על פי דין. 

 

עתה הבלעדי, לצמצם את הפרויקט ו0או רשאית, לשיקול ד רשותמבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, ה .06.9

לעכבו ו0או לבטלו לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל ולמציע0לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל 

במידה והרשות לפני תחילת  מסמך ג'. –זכות תביעה וגם0או טענה בגין כך, הכל על פי תנאי ההסכם 

 ת הפרויקט תעמוד לזוכה זכות ביטול ומשיכה להצעתו.ביצוע הפרויקט תחליט לשנות 0לצמצם0 לעכב א

 

לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו0או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו0או הגשת הצעתו  רשות ה .06.3

קבלת ההצעה או -למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו0או הוצאות שנגרמו עקב אי

 בודות נושא המכרז ו0או ביטול המכרז.קבלתה החלקית ו0או צמצום היקף הע

 

 , חתימת החוזה, כשיר שני וערבויותהודעה בדבר תוצאות המכרז .07

 

 (.הודעת הזכייה –תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן  רשותה .07.0

 

במכרז להמציא אישור קיום ביטוחים חתום וכן ערבות  הכתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכ .07.9

 (.הביצועערבות  –)להלן בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות  רשותאשר תופקד בידי ההביצוע 

 

חשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר רשאית הרשות ללא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל,  .07.3

 תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.  רשותהצעתו, זכייתו במכרז תבוטל וה

 

באופן בלתי חוזר על כל טענה ו0או דרישה ו0או תביעה בעניין חילוט ערבות  המשתתף מוותר בזה

 ההגשה בנסיבות אלה.

 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר שני.  .07.4

שהיא, לא  כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה

 במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.הזוכה ימלא 

 

תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה  מועצהכפוף להוראות סעיף זה, ה .07.5

 תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות, כפי שיפורט להלן: 

 

ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים,  וושב לת – במכרז הזוכה .07.5.0

, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור ביצועלרבות אישור קיום ביטוחים וערבות 

 בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  07עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

במכרז.  הזוכהעם  מועצהתושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות ה – כשיר שני .07.5.9

 הכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכלחילופין, ערבות ההגשה תושב ל

במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום 

 , בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.ביצועביטוחים וערבות 

 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .02

 

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  .08.0

 להוראות הדין. בהתאםהזוכה, כל זאת 

 

החלקים  –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו0או סודות עסקיים )להלן  .08.9

ים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על (, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרהסודיים

 :כדלקמןההצעה הזוכה, ינהג 

 

 המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי. .08.9.0

 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים  .08.9.9

ים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחר

בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת 

אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

 במכרז. 

 

א סייג, כי אותם חלקים אשר סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, לל .08.9.3

סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים 

האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של 

 המציעים האחרים.

 

נתון בלעדית לועדת למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור  .08.9.4

 המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה  .08.9.5

לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם 

 להנחיותיה.

 

הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת  .08.9.6

 שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  08עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז .02

 

)ארבעה עשר( ימים ממועד קבלת הודעת זכייה, יחתום על ההסכם בנוסח  04הזוכה מתחייב כי תוך  .02.0

ים על פי ההסכם בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרש

ותקף מאת חברת ביטוח בישראל בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. הצעת 

 המציע מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

 

עד המועד האמור לעיל ו0או להמציא איזה מהאישורים  מועצהנמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם ה .02.9

רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע שהצעתו מדורגת לאחר הצעת  מועצהדלעיל, תהא ה

ו0או לחלט  מועצה, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של האו כל מציע אחרהזוכה 

כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל  מועצהאחרת שתעמוד לאת הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות 

 דין.

 

 

 בכבוד רב,                      

                 ____________ 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  02עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 טופס הצעת המציע –מסמך ב' 

 

 לכבוד

 מועצה מקומית ג'לג'וליה

 

    א.ג.נ.,

 

 ________ 'סממכרז פומבי  –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 

 

אני0ו הח"מ __________________ מצהיר0ים בזאת כי לאחר שבחנתי0נו לעומק והבנתי0נו את כל התנאים  .0

(, ובדקתי0נו הפרויקטו0או  העבודות –המכרז )להלן מושא המפרט0ים הטכני0ים לביצוע העבודות ולמכרז, החוזה 

הנוגעים לביצוען של הנתונים 0נו, כל , ולאחר שנודעו לי0נו, בעקבות בירורים שערכתיאת כל הפרטים הרלוונטיים

המפורטים ובתנאים ובמועדים העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני0ו מציע0ים בזאת לבצע את העבודות במחירים 

 . המהווה את הצעתי0נו במכרזטופס זה ב

 

ו את מסמכי הגשתי0נו הצעתי0נו זו על סמך בדיקתי0נ .קראתי0נו והבנתי0נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו .9

ידיעה ו0או  -המכרז ובירורים שערכתי0נו ואהיה0נהיה מנוע0ים מלהציג כל תביעות ו0או דרישות שתתבססנה על אי

אני0נו מוותר0ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם  .אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם

 והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.בזאת כי אני0ו מקבל0ים על עצמי0נו את כל ההתחייבויות 

 

ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי0נו בהתאם  .3

 ואני0ו מוותר0ים על כל טענה בקשר לכך.  ,נספחיומסמך ג', על  –להוראות ההסכם 

 

בהצעתי0נו מניחה את דעתי0נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת בדקתי0נו ומצאתי0נו, כי התמורה הנקובה  .4

י0נו נשוא מכרז זה. עוד אני0ו מאשר0ים כי מחירי הצעתי0נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים ילכל התחייבויות

תאם את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בה

 לדרישות מסמכי המכרז.

 

סיון הדרושים לשם ישיונות, האישורים, כוח האדם והניאני0ו מצהיר0ים כי ברשותי0נו המומחיות, הידע, הר .5

ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי 

 המוסמכים במציע. היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים

 

אני0ו מצהיר0ים ומאשר0ים כי העבודות יבוצעו על ידי0נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין, מנוסה  .6

שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על יומיומן וכי יהיו בידי0נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הר

 ידי0נו.

 

זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר אני0ו מצהיר0ים כי הצעה  .7

 .ו0או בתיאום הצעתי0נו עם משתתף אחר במכרז לאותו מכרז

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /9עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

הודעת ימים מיום קבלת ( 04) ארבעה עשרתתקבל, אני0ו מתחייב0ים בזאת לחתום על החוזה בתוך  תי0נואם הצע .8

 כנדרש במסמכי המכרז.ולמסור בידיכם כל המסמכים זכייה 

 

יבת להוציא אל הפועל באמצעותי0נו אינה מחו מועצההצעה זאת תתקבל, ה ידוע לי0נו ואני0ו מסכים0מים כי גם אם .2

את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין0לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. 

 ה ו0או הסתמכות.יבעניין זה לרבות טענה בדבר ציפי ועצהמאני0ו מוותר0ים על כל טענה ו0או תביעה כלפי ה

 

הנני0ו מצהיר0ים כי כל האמור בהצעתי0נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני0ו עומד0ים בתנאים הנדרשים במסמכי  ./0

 המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.

 

להגשת האחרון יום מהמועד  /2הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .00

לשם  מועצהאאריך0נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י ה מועצהההצעות למכרז. לפי דרישת ה

 בחירת הזוכה במכרז. 

 

תדרוש ממני0ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  מועצההנני0ו מסכים0מים לכך שה .09

ורמתי0נו המקצועית, ו0או בדבר היכולת הכספית שלי0נו, תפנה ללקוחותיי0נו ולכל אדם אחר, סיוני0נו יכושרי0נו, נ

לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל  ולכל מידע אחר עלי0נו שהוא רלוונטי להצעתי0נו 

 ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו0או לא לקבל ו0או לבחור רש מועצהידוע לי0נו ואני0ו מסכים0מים, כי ה .03

עמי0נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי0נו ובין היתר, בקשר עם כושרי0נו,  סיון רעינלה בהצעתי0נו אם היה 

בלוחות הזמנים ועמידתי0נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי0נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי0נו, 

בתאום  רשאית לפסול הצעה שהוגשה המועצה באמינותי0נו, במיומנותי0נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה 

עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו0או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי 

בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו0או אם קיים חשש כי ההצעה 

 תכסיסנית.

 

ים איזה מהתחייבויותיי0נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי אם לא אמלא0נמלא אחר הצעתי0נו או לא אקיים0נקי .04

להזדקק להסכמתי0נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו0או 

על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי0נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים 

 גרם לכם עקב כך. יים להוהפסדים העלול

 

 ם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.הלמונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ל .05
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 הצעת המציע 9נספח א'

אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב 
כמו כן מתחייב לשלם חשבון , הרשות המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונה המלא של הבזה לבצע את העבודות נשוא 

מקבלת צו החשמל של צריכת כלל הצרכנים של המועצה על חשבוני )ללא דרישת החזר כספי מצד המועצה( 
 כדלקמן: ,ועד למסירת הפרויקט בשלומותהתחלת עבודה מהמועצה ו

 

 אנרגיה סולארית :

התשלום הנדרש  פרויקט מס'

בגין  מהמועצה 

KWP   שיוצרו

בפועל ושולם בגינם  

 בש"ח לפני מע"מ 

כאשר לא יעלה  

 על 

  -הערות 

התקנת והפעלת מתקן אנרגיה  0

סולארית על גג מבנה קיים, לפי 

  אגורות 40תעריף 

  אג' 30.5 

התקנת והפעלת מתקן אנרגיה  9

סולארית על גג מבנה קיים, לפי 

 9/90אסדרת 

  אג' /3 

התקנת והפעלת מתקן אנרגיה  3

סולארית כולל קירוי מגרשים 

   9/90ותאורה, לפי אסדרת 

 //00גודל מערכת לא יפחת מ 

KWP  

ככול ולא יבוצע  אג' 37 

ופחת יחלק זה 

המועצה  תשלום 

בסך  0,9בסעיף 

לכל  לשנה ₪ 969

KWP למשך   של

בגין  חודשים 922

KWP  שלא

 בוצע

 

 אנרגטית:התייעלות 

 ₪ ///,/9בפרק של התייעלות אנרגטית, התשלום המקסימלי החודשי אשר תשלם המועצה לא יעלה על סך 

 כולל מע"מ.

קו הבסיס לחיסכון בחשמל הינו ממוצע צריכת החשמל למבנה של שלוש שנים אחרונות, לאחר החלפת הציוד 

, אנרגטי לכל אתר חיסכון )לפחות(  %/5ב ל )המזגנים והתאורה( יבוצע ניטור קבוע לכלל הציוד, היזם מתחיי

 פ הצעתו בטבלה שלהלן :"תמורת החיסכון יקבל היזם תשלום חודשי קבוע ע

 

חודשים לכל המאוחר בכל  6חודשים וסיים תוך  9ככל שהיזם לא התחיל את עבודות התייעלות אנרגטית תוך 

 ך התגמולים המגיעים ליזם מהמועצה.המוסדות, המועצה תקזז את הסכומים המצויינים בטבלאות למטה מס

רשימת 
 מזגנים
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שכירות שנתית  דגם מזגן מס'
 מקסימלית

שכירות שנתית 
למשך  – מוצעת

 שנים /0
1 TADIRAN ALPHA PRO INV 450/3N 800  

2 TADIRAN SUPREME INV 370 AIRCARE UVC 680  

3 TADIRAN SUPREME INV 340 AIRCARE UVC 550  

4 TADIRAN SUPREME INV 240 AIRCARE UVC 420  

5 TADIRAN SUPREME INV 180 AIRCARE UVC 260  

6 TADIRAN SUPREME INV 140 AIRCARE UVC 230  

אספקת והתקנת גלאי נוכחות אשר שולט על מיזוג ותאורה כולל  7
 מערכת ניטור, בקרה ושליטה מלאה

60  

   ₪ ///,3 סך הכל 8

   ₪ /00 07%מע"מ  9

   ₪ /3,00 סה"כ 10

כל המחירים הנ"ל כוללים אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה למשך  
שנים ופינוי ציוד קיים והחזרת המצב לקודמתו כולל חיבור או  /0

 חידוש חשמל קיים

0  

הזוכה נדרש לספק הציוד הנ"ל או שווה ערך בתנאי שהציוד אושר  
 ע"י היועץ

  

 

 רשימת גופי תאורה

 דגם מזגן מס'
שכירות שנתית 

 שכירות שנתית מוצעת מקסימלית

1 

120X30  אספקה והתקנת גוף תאורה פנל לד )בק
  לייט( שקוע בהספק של

30w ,3600lm 120L/W 4000k 
IK03,CRI80 

lm79 54000H  אורך חיים 
"בעל אישור מכון תקנים)ת /9י  )  

, CB , 62471 פוטוביולוגי , ENEC תקן 
אישור פיקוד העורף תעודת הבהוב,בעל  F.F 0./%ב 

0//hz 
יבואן געש לד אגשמ    20 מ"ח בע"

2 

60X60  אספקה והתקנת גוף תאורה פנל לד
  )בקלייט( שקוע בהספק של

30w ,3600lm 120L/W 4000k 
IK03,CRI80  

lm79 54000H  אורך חיים 
"בעל אישור מכון תקנים)ת /9י  )  

 , פוטוביולוגי CB , 62471 , בעל אישור פיקוד העורף
ENEC תקן 

//0 0./%ב F.F תעודת הבהוב hz 
  בעל אישור פיקוד העורף

  20 מ"ח בע"יבואן געש לד אגש

3 

אספקה והתקנה גוף תאורה שקוע עגול כיסוי אופל, 
 מ"מ   998,/02,/04קוטר 

0/w-36w , 100l/w  
Ip 54/20 60,000h 

RG0 ,CB מאושר מכון תקנים ישראלי  בעל אישור,
 פיקוד העורף 

  20 יבואן : געש לד אגש"ח בע"מ   
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4 

גוף תאורה עגול התקנה על הטיח  אספקה והתקנת  
05w ,1250lm 4000k 

IK10,CRI80   
lm79 65000H  אורך חיים 

 ( /9בעל אישור מכון תקנים)ת"י 
 ,CB , 62471 בעל אישור פיקוד  פוטוביולוגי  ,

 העורף להתקנה בממ"ד.
  20 יבואן געש לד אגש"ח בע"מ

5 

אספקה והתקנה גוף תאורה לינארי שקוע בעל מבנה 
אופל .בעל אישורת מכון  PCאלומיניום וכיסוי 

בעל  CB,RG0 60,000H CRI80תקנים ישראל,
  50 אישור פיקוד העורף   יצרן: געש לד אגשח בע"מ 

6 

אספקה והתקנה גוף תאורה לינארי חיצוני בעל 
אופל .בעל אישורת  PCמבנה אלומיניום וכיסוי 

  CB,RG0 60,000H CRI80מכון תקנים ישראל,
  50 בעל אישור פיקוד העורף יצרן געש לד אגשח בע"מ 

7 

גוף תאורת חירום חיצוני , המיועד להארת נתיבי 
 LiFePO4בעל סוללה  0838המילוט על פי תקן 

והוא מצויד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד 
-ו IEC-62034צבעונית )תקן 

9/.9.99.)IK07,IP20,CB ובעל אישור פיקוד  /9,ת"י
בעל אלומה רחבה    3w-6w 250lm-450lmהעורף 

יבואן: געש לד אגשח IP65וצרה ניתן להזמין גם ב
  35 בעמ

8 

גוף תאורת חירום שקוע , המיועד להארת נתיבי 
 LiFePO4בעל סוללה  0838המילוט על פי תקן 

והוא מצויד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד 
-ו IEC-62034צבעונית )תקן 

9/.9.99.)IK07,IP20,CB ובעל אישור פיקוד  /9,ת"י
בעל אלומה רחבה  3w-6w 250lm-450lmהעורף 

  35 אגשח בעמ וצרה  יבואן: געש לד

9 

בשילוט )יציאה(   LEDגוף תאורה חירום תאורת 
 Ni - Cad 36Vחד צדדי ודו צדדי   בעל סוללה 

800mA  וכולל מנגנון לבדיקה עצמית על פי תקן
IEC62034  .3.9ובדיקה ידניתw  0 התקנה  על קיר

, בעל אישור מכון IP 20 ,CBתקרה או תלויה 
  24 אגשח בע"מ תקנים ישראלי יבואן: געש לד 

10 
  ₪ 274 סך הכל

 

   ₪ 46.58 07%מע"מ  10

12 

 סה"כ

320.58 ₪   
 

 :חתימת המציע

 

   _______________    ________________      _______________  _________________ 

 מס' זהות0עוסק מורשה חתימה0חותמת                            תאריך                          שם                     

 

 

  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  94עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 מכרזנוסח כתב ערבות  – 0נספח 

 

 לכבוד

 מועצה מקומית ג'לג'וליה

 א.ג.נ., 

 אוטנומיתערבות הנדון: 

 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם המציע –פי בקשת _________________ ח.פ.0ח.צ.0ת.ז. ___________ )להלן -על

(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של ₪אלף )מאה  ₪ ///,//0לסילוק כל סכום עד לסך של 

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל המכרז –)להלן  המקומית ג'לג'וליה המועצהשל  209/90/המציע במכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז על ידי המציע.

דרישתכם הראשונה קבלת אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה עם 

 מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו0או לנמק ו0או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

ו בדרישה אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנ

אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן 

 בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 בכתב ערבות זה:

 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המחירים לצרכן מדד  –" מדד"

 .]או בסמוך לכך[ 9/90 ספטמבר 05שפורסם ביום  9/90 אוגוסטמדד חודש  –" מדד הבסיס"

 המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה. –" המדד החדש"

ההפרש בין המדד  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת

 החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת 

  להעברה ו0או להסבה בכל צורה שהיא.

 .9/90שנת  09לחודש  30ליום ערבות זו תשאר בתוקפה עד 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל., שתתקבל על ההמקומית ג'לג'ולי המועצהערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 

 בכבוד רב

                      ___________________ 
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 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף – 9נספח 

 תצהיר

 

אני הח"מ ______________, בעל0ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי0ה 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזה בכתב, כדלקמן:לעונשים 

 

 (.המציע –הנני מוסמך0כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ.0ח.צ )להלן 

 

 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .0

  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. .0.0

המציע מעסיק, מנהל בכיר, אשר יהא מנהל הפרויקט מטעמו לצרכי פרויקט זה. מנהל הפרויקט מטעם  .0.9

האנרגטי וגם בעל ניסיון בניהול  עצמאותהמציע יהיה בעל ניסיון מוכח בחמש השנים האחרונות בתחום ה

לפחות באופן  ₪ מליון /0)שלוש( גופים ציבוריים לפחות וגם בניהול פרויקטים בהיקף של  3מיזמים ב

 מצטבר.  

פרויקטים בתחום התשתית והתפעול  ברשויות  5למציע,  ניסיון מוכח בייזום וניהול )תפעולי( כולל של  .0.3

טבר ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ובהיקף כספי מצ5מקומיות ,  במהלך חמש )

 (.₪מיליון  )במילים: עשרה ₪ ///,///,/0של 

להצעתו מסמך ממוסד פיננסי הממוען למזמין ובו התחייבות העמדת מימון לביצוע הפרויקט מציע צרף ה .0.4

 (.₪מיליון עשרה ) ₪ ///,///,/0בהיקף כספי שלא יפחת מסך )נומינלי( של

(, אינו נמצא בהליך כינוס נכסים, לתנאי המכרז 3.3בנוסף, המציע, או קבלן המשנה מטעמו )כאמור בסעיף  .0.5

הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, אין בקשות מסוג זה תלויות ועומדות כנגדו ולא נכללה בדו"ח 

 הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'. 

 לתנאי המכרז. 10.3המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  .0.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .0.7

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .9

_______________ 

 חתימת המצהיר     

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב 

_______________________, מר0גב' ___________________,  זיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  

מת שאם לא כן יהיה0תהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר0ה את נכונות ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר את הא

 הצהרתו0ה זו וחתם0מה עליה בפני.

        ___________________ 

 ____________,עו"ד                      

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  96עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית – 3נספח 

______________, בעל0ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי0ה אני הח"מ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך0כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ.0ח.צ _____________, המציע במכרז  .0

 . המועצה של  ________פומבי מס' 

 

  חודשים(  09בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו0או לפי חוק שכר מינימום בשנה ) לא הורשעהמציע

 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

  ההרשעה האחרונה לא היתה  –בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  הורשעהמציע

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3בשלוש )

 

  ההרשעה האחרונה לא היתה  –בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  הורשעהמציע

 חרון להגשת הצעות במכרז.( השנים שקדמו למועד הא3בשלוש )

 

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה 

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה וכל תקנות מכוחו.  0253-הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג

 המכרז.תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח 

  המציע ו0או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה

. ידוע ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7וזאת בשבע ) הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע

כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר 

 ו0או תביעה בקשר לכך.

  כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו0או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים

 משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל. 

  המציע ו0או נגד מי ממנהליו לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד

 בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:

_______________________________________________________________________________

 .__________________________________________________ 

ציע עקב הליכים ו0או חקירה ו0או הגשת כתב יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המ ________ידוע למציע כי ל

 אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו0או תביעה בקשר לכך.

 

 במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש X*על המציע לסמן 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .9

                                

 __________________ 

 חתימת המצהיר               



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  97עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר0גב' ________,  

שזיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר את האמת שאם לא כן 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר0ה את נכונות הצהרתו0ה זו וחתם0מה עליה בפני.יהיה0תהיה צפוי0ה 

 

        ___________________ 

 _____________, עו"ד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  98עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 פיננסיאישור  – 4נספח 

 

 

 

 לכבוד

__________ 

__________ 

 

 א.ג.נ., 

 

 

 אישור רו"חהנדון: 

 

קבלן המשנה מטעם  או המציע –______________________  ח.פ.0ח.צ.0ת.ז._______________ )להלן לבקשת 

 , כדלקמן:אנו מאשרים בזה, 0 של קבלן המשנה מטעם המציע )*מחק את המיותר( ( וכרואה החשבון של המציעהמציע

 

 גיד רשום כדין בישראל.הוא תא מציעה .0

 

הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, אין בקשות מסוג זה תלויות  אינו נמצא בהליך כינוס נכסים, המציע .9

 'הערת עסק חי'.  של המציע ניםהאחרו יםהמבוקר יםהכספי ותדו"ח)שני( ה 9-ועומדות כנגדו ולא נכללה ב

 

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות 

 , את המידע הכלול בו.המהותיות

 

 

 

 

 

  ________                   ____________________________ 

 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(             תאריך   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  92עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 ניסיון מקצועי לענייןצהיר ת – 0נספח 

 

 

 הנחיות כלליות:

 

  בתנאי הסף במכרז. ו0או מי מטעמו פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו  שלהלן יכלולהתצהיר 

 

 ו0או אנשי הצוות שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע אות פרוט הפרויקטים בטבל

 .המקצועי מטעם המציע ו0או קבלן המשנה מטעם המציע

 הנתונים שבכל אחת מהטבלאות שלהלןלהוכחת  ותהמציע יצרף להצעתו אסמכתא. 

 

  לפרט את כל מומלץ הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, מכרז בתנאי הסף שביודגש: הדרישות המפורטות

 הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 

  המלצות מזמיני העבודות ופרופיל מקצועי של המציעעל המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן. 

 

אני הח"מ ______________, בעל0ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי0ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

 (.המציע –הנני מוסמך0כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ.0ח.צ _____________ )להלן 

 

 יני מצהיר0ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.הר .0

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .9

 

                                       _________________ 

 חתימת המצהיר                     

 

 א י ש ו ר

 

הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר0גב' הנני מאשר בזה כי ביום _____ 

________,  שזיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה להצהיר את 

 האמת שאם לא כן יהיה0תהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר0ה את נכונות הצהרתו0ה זו וחתם0מה עליה

 בפני.

 

 

         ___________________ 

  ,עו"ד                                     



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /3עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 פירוט ניסיון מקצועי – 0.0נספח 

 

 

  [3.3בייזום וניהול )תפעולי( ]סעיף  של המציע ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי

 

 

מועצה  אתר גיאוגרפי

מקומית 

0או ו

התאגיד 

 העירוני 

היקף  סוג ופרטי הפרויקט 

 כספי 

תאריך ביצוע  

 )חודש ושנה(

איש הקשר 

בלקוח )שם 

וטלפון 

 ישיר(

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  30עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 המשך

 

 

 [ שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע )הנדסי( ]סעיף 

 

 

מועצה  אתר גיאוגרפי

 מקומית 

ו0או 

התאגיד 

 העירוני 

היקף  סוג ופרטי הפרויקט 

 כספי 

תאריך ביצוע  

 )חודש ושנה(

איש הקשר 

בלקוח )שם 

וטלפון 

 ישיר(

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

      

      

      

 

 

 

 

  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  39עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 פירוט אנשי הצוות המקצועי מטעם המציע – 0.9נספח 

 

 

שם העובד, 

תפקידו 

ומתכונת 

העסקתו 

בשורות 

 המציע

מועצה 

המקומית 

ו0או 

התאגיד 

העירוני  

עבורו בוצעו 

 העבודות 

תאריך  סוג ופרטי העבודות 

הביצוע  

 )חודש ושנה(

איש הקשר 

בלקוח )שם 

וטלפון 

 ישיר(

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

     

     

     



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
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 אישור עו"ד בדבר פרטי מציע – 6נספח 

 

 

 לכבוד

__________ 

__________ 

 

 

 א.ג.נ., 

 

 אישור פרטי המציעהנדון:                          

 

 

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ.0ח.צ.0ת.ז. ______________ 

 :כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –)להלן 

 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .0

 

 גב' 0 מר  _________________ ת.ז. ____________________

 

 גב' 0 מר  _________________ ת.ז. ____________________

 

 גב' 0 מר _________________  ת.ז. ____________________

 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז  .9

ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים 

 :דוגמת החתימהלהלן להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

 

________________________________________________________________ 

 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .3

 

 

  _________      __________________ 

 שם, מ.ר, חתימה וחותמת       תאריך        

 

 ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע 
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 נוסח הסכם ההתקשרות –מסמך ג' נספ
 

 

 

 

 

 

 

 המקומית ג'ולג'וליה המועצה 
 

 ________מכרז פומבי מס' בהסכם ההתקשרות 

 

 

 

 

 

 

: תכנון אספקה , התקנה של  ליסינגת בשיטת אנרגטי עצמאותמכרז ל

 מערכות להתייעלות אנרגטית ו0או התקנת מערכות אנרגיה מתחדשות 

 

 

 9/90 ספטמבר
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 ליסינגהסכם התקשרות ב –מסמך ב' 

 

 

 למסמכי המכרז 0נספח מס' 

 הסכם התקשרות

 שירותי )ליסינג תפעולי(

 9/90שנערך ונחתם במודיעין ביום _____ לחודש ______ 

  

 מועצה מקומית ג'לג'וליה   :בין

 )להלן: "המועצה"(

 מצד אחד;

 

 ____________________________  : לבין

 מספר תאגיד רשום: _______________

 שכתובתו: ___________________________

 באמצעות: _______________________________

 ובאמצעות: ______________________________

 ולהתחייב בשמו לעניין הסכם זההמוסמכים לחתום 

 "(הספק)להלן: "

 מצד שני;

 

של מערכת פוטוולטאית ומערכות חיסכון כושר יצור והמועצה מבקשת לקבל שרותי החכרת  הואיל: 

"( לצרכיה השירותים״ או "שירותי ליסינג תפעולי״ -באנרגיה בשיטת ליסינג תפעולי מלא )להלן 

 ;נספח א'המצורף להסכם זה ככמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים 

 -)להלן _________ ולצורך קבלת שרותי הליסינג התפעולי פרסמה המועצה מכרז פומבי מס'  והואיל: 

 ״(;המכרז״

והספק הגיש הצעתו למכרז ועל סמך הצעתו, הצהרותיו, והתחייבויותיו של הספק במענה למכרז  והואיל: 

 ;תיםנבחר הספק ע״י ועדת המכרזים לספק את השירו



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  36עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

את השירותים בתנאים המפורטים במסמכי  למועצהובהצעתו למכרז התחייב הספק לספק  והואיל: 

 ובכפוף לאמור בהסכם זה; וצורפותיהםהמכרז על נספחיהם 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא, נספחים ופרשנות .0

 הימנו. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד .0.0

כותרות סעיפי ההסכם הינן לצורכי התמצאות ונוחות בלבד, ולא תשמשנה בשום מקרה  .0.9

 לפרשנות ההסכם ו0או תנאיו.

ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .0.3

 משמעם גם בלשון רבים ולהיפך, הכל לפי הקשר הדברים.

 ההגדרה המופיעה לצדם: למונחים הבאים תהא .0.4

על מיוצר ומשולם   וט"שכל ק התמורה שתשולם על ידי המועצה בעבור  -" תמורה " .0.4.0

 פי הסכם זה.

, מערכות  , תחזוקת כושר יצורהחכרת  -״ שירותי ליסינג תפעולי״ או ״השירותים״ .0.4.9

וכל מטלה אחרת המוטלת על הספק )לרבות ביטוח הכנסות(  ניהול, כיסוי ביטוחי 

 ההסכם ונספחיו.לפי 

כל אחד מהמערכות שיוחכרו על ידי המועצה  -״ pv״ או ״ מערכת פוטו וולטאית״ .0.4.3

 מהספק, בהתאם לאישורים של המועצה מול חברת החשמל ובהתאם להסכם זה.

 " מערכות התאורה ומיזוג במבנה הציבור. מערכת חיסכון באנרגיה" .0.4.4

 להסכם זה. 5כהגדרתה בסעיף  -״ תקופת ההתקשרות״ .0.4.5

)מאתים   922, שהיא   כושר היוצר הינה תקופת החכירה של  -״ ופת החכירהתק״ .0.4.6

ממועד מסירתו למועצה חודשים  /09ועבור חיסכון אנרגטי ( חודשים ותשע  תשעים

 על ידי הספק , לרבות כל מערכת חלופית .

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .0.5
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 השירותיםמפרט  - נספח א' 

 הצעת הספק למכרז. - נספח ב'

 כתב התחייבות לשמירת סודיות.  - נספח ג'

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ד'

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות  .0.6

 נספחיו, תהיינה הוראות הסכם זה עדיפות. 

 הצהרות הספק .9

 ומתחייב בזאת כדלהלן:הספק מצהיר, מאשר 

כי הוא בעל הידע, היכולת, הכישורים, המומחיות, הניסיון, כח האדם, המשאבים וכל  .9.0

האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה באיכות ובהיקף הנדרשים על פי הסכם 

 זה ונספחיו. 

0או לקיום כל כי אין כל מניעה או מגבלה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו .9.9

 התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

כי התקשרות הספק בהסכם זה וקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה אינם מהווים ולא יהוו בכל  .9.3

עת, הפרה של כל הסכם או התחייבות אחרת שלו או הפרה של כל דין, לרבות תקנה, צו ופסק 

 דין.

בקשר להסכם, והגיש את הצעתו  כי הוא למד ומכיר היטב את צרכיה של המועצה ודרישותיה .9.4

למכרז לאחר שקרא והבין את צרכי המועצה ודרישותיה בקשר להסכם, בחן את דרישות 

 המועצה וכל יתר הנתונים שהיו נחוצים לו לגיבוש הצעתו למכרז. 

כי בדק את כל התנאים הקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות, מבלי לגרוע, כל  .9.5

ליים והכספיים, ומצא את כולם לשביעות רצונו המלאה והוא מוותר על כל החישובים הכלכ

 טענה של אי התאמה או טעות בקשר אליהם.

כי הוא מחזיק בעת חתימת הסכם זה ויחזיק, על חשבונו, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי  .9.6

יום הסכם זה בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין ו0או הסכם לק

הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם. מבלי לגרוע  -התחייבויותיו לפי הסכם זה ואם ידרשו נוספים 

מכלליות האמור לעיל, יש ויהיו בידיו במשך כל תקופת ההתקשרות רישיונות כדין  להפעלת 

, וכיסוי ביטוחי תקף בעבור המערכות בערך קימום שישמשו באספקת השירותים PVמערכות 

. כמו כן, ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי טוחי בגין הכנסות המערכת וכן הסכם בי

כלשהו לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, אזי הספק ידאג, על חשבונו, לכך שיהיו בידיו 

 ההסכמה או האישור כאמור בכל תקופת ההתקשרות.
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המערכות בשיטת הליסינג כי הוא זכאי ו0או רשאי להעמיד לרשות המועצה ו0או מי מטעמה את  .9.7

התפעולי המלא וכי אין ולא תהיה, בהתקשרות בהסכם זה ובביצוע הסכם זה, משום פגיעה או 

 הפרה מכל סוג שהוא של זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן של צד ג׳.

ידוע לו והוא מסכים לכך שהוא והפועלים מטעמו אינם מוסמכים ולא יהיו מוסמכים לייצג את  .9.8

ועצה או לפעול מטעמה או בשמה או להתחייב בשמה או במקומה בכל עניין שהוא בנוגע לכל המ

דבר ועניין, והוא לא יציג ולא יתיימר להציג בפני כל צד שלישי שהוא כל מצג ממנו ניתן יהא 

 לסבור בטעות כי הוא מוסמך לעשות אחד מאלה.

ת על פי הסכם זה הוא מנהל כי נכון למועד חתימת הסכם זה ובמהלך כל תקופת ההתקשרו .9.2

 וינהל ספרי חשבונות כדין ויהא רשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. 

כי, למיטב ידיעתו, לא קיים כל פרט מהותי אותו לא גילה ו0או העלים מהמועצה העלול לפגוע  ./9.0

 בקיום התחייבויותיו במלואן לפי הסכם זה. 

מתקשרת עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בסעיף זה כי ידוע לו שהמועצה  .9.00

 ובהצעתו.

  התחייבויות הספק .3

 הספק מתחייב בזה כדלקמן:

לספק את השירותים למועצה בהתאם לתנאי הסכם זה ובכלל זה, בהתאם למפורט במפרט  .3.0

 להסכם זה. נספח א' -השירותים 

מבלי לגרוע, בנושאי בטיחות ובנושאי לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין לרבות,  .3.9

ביטוח; מוסכם בזאת, כי השגת כל הביטוחים, ההיתרים, הרישיונות, האישורים וכיו"ב, 

 הנדרשים לביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה, יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.

ומערכות לחיסכון באנרגיה בשירותי ליסינג תפעולי, בטיב, בסוג  PVלספק למועצה מערכות  .3.3

 6,100,000מ תפחת לא  התפוקה השנתית  אשר ובתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו

KWP. 

מערכות אשר כולם הינם ו0או יהיו הלספק את שרותי הליסינג התפעולי באמצעות העמדת  .3.4

תוטל כל מגבלה על השימוש במערכות, למעט בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של הספק, וכי לא 

 מגבלות הקבועות בדין ומגבלות הקבועות בהסכם זה.

 לב.-לספק למועצה את השירותים במיומנות, במומחיות, במסירות, בנאמנות ובתום .3.5

לפעול בביצוע השירותים במומחיות, במקצועיות, בשקידה ובמסירות ברמה גבוהה העולה  .3.6

 בקנה אחד עם הסטנדרטים המקובלים בענף. 

לספק את השירותים באמצעות עובדי הספק ו0או נציגיו בעלי כישורים, יכולת מקצועית,  .3.7

  מיומנות וניסיון הנדרשים לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
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ידוע לו כי המערכות פרוסות בכל תחומי המועצה והוא מתחייב לספק את השירותים נשוא  .3.8

 הסכם זה בכל אחד מאתרים בנפרד.

, שנה ולהחזיר המצב לקודמתו 95הזוכה מתחייב לפרק ולפנות את המערכת הסולארית בתום  .3.2

פעל  לא .לבעלות ורישום מול המועצה ולבטל את המחאות הזכות להעביר את כל השעונים 

 כאמור יועברו כל המערכות לבעלות המועצה .

לחוק עסקאות גופים  9להמציא למועצה במועד חתימת הסכם זה, אישור תקף כנדרש בסעיף  ./3.0

, לפיו הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי 0276 -ציבוריים, תשל"ו 

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה לם מלנהפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור 

של מס הכנסה על הכנסותיו ולדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק 

 מס ערך מוסף. 

 העתק האישור יצורף להסכם זה. 

 הספק ידאג לחידוש תוקף האישור בכל עת שיפקע תוקפו במהלך תקופת ההתקשרות. 

המכרז כולל עלות שכר טרחה עבור תכנון, ניהול פרויקט והכנת המכרז מ.י.אפסילון הנדסה  .3.00

+ מע"מ ועבור כל  ₪ /09אשר יותקן תשלום  KWוניהול פרויקטים בע"מ  שכר טרחה עבור כל 

מאומדן הפרויקט  3.8%שכר ע"ס  ןעבודה נוספת כגון התייעלות אנרגטית, קירוי מגרשים וכ

יע מצהיר ששקלל עלות זו בהצעתו . התשלום למ.י.אפסילון הנדסה וניהול בתוספת מע"מ, המצ

 ימים מיום צו התחלת עבודה. 7פרויקטים בע"מ תוך 

למ"ר  ₪ //6, עלות קירוי תחשב לפי ₪ ///,3תחשב לפי  KWלצורך הערכת שכר הטרחה, עלות 

, בסעיף זה כל שנים /0ועלות מיזוג אוויר ותאורת פנים תחשב לפי שכירות חודשית כפול 

 המחירים לא כוללים מע"מ.

 ההתקשרות .4

הספק מתחייב לספק למועצה, במשך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה שירותי ליסינג תפעולי,  .4.0

בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה בתמורה לדמי  "ש שנתית טוק ///,//6,0בהיקף שלא יפחת 

החכירה הקבועים בו בגין המערכות אשר סופקו למועצה לאחר תחילת התקפוה של כל מערכת 

 ומערכת.

הספק יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, באדיבות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם  .4.9

השירותים ולהוראות כל דין,  להוראות ההסכם, לאישורים ולרישיונות הרלוונטיים לאספקת

 לרבות בנוגע לתפוקות המערכות.

 להסכם זה.  בנספח ב'הספק יספק למועצה את כל המערכות   .4.3

מובהר בזאת במפורש כי הכמויות המפורטות במכרז ובהסכם זה הן בגדר אומדן והערכה בלבד  .4.4

כל המערכות  וכי אין בהסכם כדי לחייב את המועצה לקבלת אישורי הקצאה ליצור חשמל בגין



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /4עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

או כדי למנוע מהמועצה להזמין שירותי ליסינג0שכירת או יצור עצמי ו0או רכישה של מערכות 

 נוספות. המועצה תהא רשאית להגדיל את הכמות המפורטת בכל שלב משלבי ההתקשרות.

 תקופת ההתקשרות .5

( חודשים, החל מיום  תשעים ותשעה)מאתים   922 -תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה ל .5.0

 ״(. תקופת ההתקשרות״ -התחלת היצור וקבלת התמורה הראשונה  ועד ליום _______ )להלן 

ך ההתקשרות  שיובהר כי בסיום תקופת החכירה תעבור המערכת לרשות המועצה במלואה והמ .5.9

 יהיה על בסיס מתן שרות בלבד.

 אובדן הכנסה  .6

הספק מתחייב לבטח את ההכנסות מהמערכת לטובת המועצה בהיקף של ההפרש בין ההצעה  .6.0

 ₪ 40./לבין התמורה מאת חברות החשמל . כדוגמא בלבד במערכת אשר ההכנסות בגינה הינה 

יבטח הספק את המועצה על הכנסות של  ₪ 32./ובהתאם להצעת הקבלן דמי הליסינג יעמדו על 

/./9 ₪ . 

ו0או של גניבת מערכות או אובדן הכנסה ו0או עקב  ///,///,6צור פחות משהיקף הי במקרה .6.9

עקב כשל המערכות 0 העדר תפוקות מכל עילה שהיא והעדר הכנסה מאת רשות החשמל0 חברת 

תסתיים תקופת  KWP///,//6,0בגין יצור הנמוך מ "( האירוע" -החשמל  )להלן בסעיף זה 

החכירה  ו0או תוקפה והרשות לא תשלם על דמי חכירה בגין התקופה האמורה עד לחזרת 

 . מינמלית המערכת לתפוקה 

הספק יעמיד מערכת חליפית המייצרת כמות זהה  הכנסה  או אובדן מערכתבמקרה של גניבת  .6.3

 של חשמל באותם תנאים ובאותם תנאי תחזוקה . 

 נזק או תאונה .7

רה מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו למערכת ו0או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו המועצה פטו .7.0

 היו כל המערכות מבוטחות מבוטחים בביטוח מקיף לרבות ביטוח הכנסות. 

המועצה תמסור לספק, כל הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות ו0או מסמך כלשהו הנוגעים לכל  .7.9

לאחר הגעת מסמך  בהקדם האפשרי, ככל הניתן,תביעה, אישום או הליך בקשר למערכות , 

 כאמור לידיה. 

מובהר כי המועצה לא תישא בתשלום כלשהו בגין אירוע נזק או תאונה שיגרם למערכת  ו0או  .7.3

 לצד שלישי ובכלל זה, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בתשלומי השתתפות עצמית כלשהם. 

 יומים מקרות הנזק..  /3הספק מתחייב להחזיר את המערכות תפוקה מלאה תוך  .7.4

 נציגי הצדדים .8

 בכל הנוגע להסכם זה, הקשר והמגעים בין הצדדים יתבצעו באמצעות הנציגים הבאים:  .8.0

 : _________________________________________ מטעם המועצה .8.0.0
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 : __________________________________________מטעם הספק .8.0.9

להחליף את נציגו, בכל עת, וללא קבלת הסכמת הצד כל אחד מן הצדדים להסכם זה רשאי  .8.9

 השני לכך, בהודעה בכתב לצד השני.

מובהר ומוסכם כי נציג המועצה ונציג הספק אינם ולא יהיו מוסמכים להתחייב בחיובים  .8.3

 כספיים או בכל עניין הנוגע לביצוע שינויים או תיקונים בהסכם זה על נספחיו.

 פיקוח .2

יהיו רשאים באופן סביר, בכל עת, בתיאום מראש, לבקר, לפקח, נציג המועצה או מי מטעמם  .2.0

לבדוק ולהשגיח על אספקת השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ובכלל 

זה לנקוט את הצעדים ולדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעתם, להבטחת 

הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת לאפשר  קיומן של התחייבויות הספק על פי ההסכם.

 למועצה לממש את זכויותיה על פי סעיף זה.

נציג המועצה ישמש כבא כוחה של המועצה בכל עניין הקשור למתן השירותים. כל פניה של הספק  .2.9

 אל המועצה בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציג חברת הדואר.

ימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומ .2.3

 אחריות על המועצה או על נציג המועצה ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

 סיום תקופת החכירה  ./0

 . PVהמועצה לא תהיה רשאית להודיע לספק, על סיום מוקדם של ההתקשרות במערכות ה .0./0

קודם לכן , את ההתקשרות , אם לא רכשה את המערכות להאריךהמועצה תהיה רשאית   .9./0

סיום ״ -שנים בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים)להלן  /0למערכות החיסכון לאחר 

 .ללא התקשרות בהסכם תחזוקה להמשך ״(מוקדם

למען הסר ספק מובהר כי המועצה לא תישא בכל תשלום בגין סיום מוקדם של תקופת החכירה  .3./0

הוראות ההסכם או אם הסיבה לסיום אם הסיבה לסיום המוקדם היא הפרה של הספק את 

 מוקדם היא גניבה או אובדן מוחלט ואי החזרת המערכת ליצור מלא.

 רכישת המערכות   .00

 חודשים./09כל מערכות החיסכון האנרגטי יועברו לבעלות המועצה בתום  .00.0

 תשלומים .09

 PVהתפוקות דמי החכירה עבור  .09.0

להסכם זה יהיה הספק  בעבור מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו של הספק בהתאם .09.0.0

 להסכם זה .   נספח ב'זכאי לתמורה החודשית המפורטת ב

מהווים תמורה מלאה וסופית הכוללת  השימושאלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, דמי  .09.0.9

את כל מרכיבי השירותים לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמדת כלי המערכות 
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המערכת, אדמיסטרציה, רישוי, , תחזוקת, טיפולים, תיקונים, החלפת כל רכיבי 

בטיחות ,מבחני רישוי, ביצוע בדיקות תקינות, אספקת מערכות חלופיות , תיעוד ודיווח 

וכל המטלות המוטלות על הספק על פי הסכם זה, וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם 

ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה הוצאות בגין העסקת עובדים, נסיעות, עמלות, 

ומי חובה, היטלים ומיסים מכל סוג שהוא, כיסוי ביטוחי, אגרות. הספק לא יהיה תשל

זכאי לתשלום נוסף כלשהו ודמי החכירה לא יהיו ניתנים לשינוי אלא בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

דמי החכירה ישולמו על בסיס שנתי בהמחאה בלתי חוזרת מאת חברת החשמל בגין  .09.0.3

 החשמל המיוצר במערכת. 

בידי הספק אפשרות להעביר את מוני החשמל על שמו, להבטחת התשלומים בהתאם  .09.0.4

 להסכם זה. 

הספק יעביר לידי המועצה את ההפרש על בסיס חשבון שנתי, לאחר קיזוז צריכת  .09.0.5

  .החשמל בצריכתהחיסכון החשמל של המועצה וכן 

 דמי חכירה בגין מערכת חיסכון באנרגיה .09.9

אחוזים מהחיסכון בין  /5 בעבור חכור את מערכות חוסכות האנרגיה תמועצה  .09.9.0

הצריכה המוערכות בגין תאורה ומיזוג בממוצע שנתי של ____ק"ו שנתי לבין הצריכה 

 בפועל.

בעבור מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה יהיה הספק     .09.9.9

 כם זה בתוספת מע"מ כדין.  להס נספח ב'זכאי לתמורה החודשית המפורטת ב

אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, דמי החכירה מהווים תמורה מלאה וסופית הכוללת  .09.9.3

את כל מרכיבי השירותים לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמדת כלי המערכות 

, תחזוקת , טיפולים, תיקונים, החלפת כל רכיבי המערכת, אדמיסטרציה, רישוי, 

שוי, ביצוע בדיקות תקינות, אספקת מערכות חלופיות , תיעוד ודיווח בטיחות ,מבחני רי

וכל המטלות המוטלות על הספק על פי הסכם זה, וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם 

ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה הוצאות בגין העסקת עובדים, נסיעות, עמלות, 

ביטוחי, אגרות. הספק לא יהיה  תשלומי חובה, היטלים ומיסים מכל סוג שהוא, כיסוי

זכאי לתשלום נוסף כלשהו ודמי החכירה לא יהיו ניתנים לשינוי אלא בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

 אופן ביצוע התשלומים על פי ההסכם .09.3

-לצורך תשלום דמי החכירה יעביר הספק למועצה , אחת לחודש קלנדרי ולא יאוחר מה .09.3.0

חשבונית מס על גובה דמי החכירה אליה  בחודש העוקב לחודש בגינו נדרש התשלום, 5

יצורף דו"ח בתבנית אקסל המפרט את דמי החכירה להם זכאי הספק בגין השירותים 

 ״(. דו"ח חיוב״ -שניתנו על ידו בחודש הקודם )להלן 
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כל חשבונית מס בגין דמי החכירה, מתוך התשלומים אשר יתקבלו תאשר  המועצה  .09.3.9

באמצעות המחאה  של התקבולים ישירות לידי מאת רשות החשמל0 חברת החשמל 

. המחאת הזכות ניתנת לשעבוד עבור גורם ו0או העברת המונים על שם הספק  הספק

מממן שהוא בנק מסחרי או חברת ביטוח ו0או גורם פיננסי שיאושר מראש על ידי 

למשך כל תקופת ההתקשרות למעט הפרת  המועצה. המחאת הזכות הינה נאן ריקורס

מובהר בזאת כי סיום ההסכם מכל עילה שהיא מסיימת את המחאת הזכות  ,ההסכם 

 .במקביל 

ישמש מאת חברת חשמל  על ידי הספק בגין החשבון החודשי התשלום המתקבל  .09.3.3

 מקדמה על חשבון התשלום השנתי. 

בכל חשבונית שאינה מתייחסת לדמי החכירה כאמור לעיל יפורטו התשלומים בגינם  .09.3.4

 כל המסמכים הרלבנטיים התומכים בדרישת התשלום. נדרש התשלום ויצורפו

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה תנכה מכל תשלום שישולם לו את המיסים,  .09.3.5

ההיטלים, האגרות ותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי דין, 

אלא אם ימציא הספק למועצה אישור כדין משלטונות המס על פטור או פטור חלקי 

 יכוי כאמור.מנ

)שלושים( ימים בביצוע תשלום לא ייחשב להפרת הסכם  /3מובהר כי כל איחור של עד  .09.3.6

 זה. 

איחור בהגשת כל חשבונית מס לתשלום יגרום לאיחור בביצוע התשלום ולספק לא תהא  .09.3.7

 כל טענה או תביעה בקשר לכך.  

ידי המועצה מובהר הזאת כי במידה ותגלה כי הספק קיזז סכומים שאינם מאושרים על  .09.3.8

והחשבון בגינם טרם אושר ,תהיה המועצה רשאית להורות על ביטול החמאת הזכות 0 

 השבת המונים ע"ש המועצה ומעבר להתחשבנות על דרך התשלום. 

 ימים מיום קבלת התמורות. 7היתרה לאחר הקיזוזים תועבר לידי המוצעה תוך  .09.3.2

 הצמדה  .09.4

המתקבל מאת חברת  ט"שדמי החכירה המשולמים במהלך תקופת החכירה יוצמדו למחיר קו

 מיוצר. קוט"ש החשמל בגין כל 

מלבד המפורט בסעיף זה על יתר התשלומים המפורטים בהסכם לא יחולו הפרשי הצמדה 

 כלשהם.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .03

הספק מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא קבלן עצמאי, אין הוא משתלב  .03.0

במסגרת הארגונית והתפעולית של המועצה ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין 
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מעביד, יחסי הרשאה, יחסי שליחות או יחסי שותפות, לצורך  -הספק, לבין המועצה יחסי עובד 

 .כל דבר ועניין

כל מי שיועסק מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ייחשב כעובדו או כקבלנו  .03.9

של הספק בלבד. לא יתהוו בין מועסקי הספק כאמור ובין המועצה כל יחסי עובד ומעביד, יחסי 

 הרשאה, יחסי שליחות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין. 

י הינם עובדים או מועסקים במסגרת הארגונית של הספק הספק יודיע לכל מועסקי הספק כ .03.3

ואינם עובדים של חברת הדואר, ויפרט להם את האמור בסעיף זה לעיל, על גבי מסמך בו  יצהירו 

 כי תוכן ההוראות הנ"ל ידוע להם. 

מובהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה להמועצה לפקח, להדריך או להורות  .03.4

או לכל אחד ממועסקי הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא לספק 

יהיו לספק, למועסקי הספק ולכל הבא מטעמם כל זכויות של עובד המועצה או עובד המועסק 

בידי חברת הדואר. הספק, מועסקי הספק וכל הבאים מטעמם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, 

 עילתם בין במישרין ובין בעקיפין ביחסי עובד ומעביד.פיצויים או הטבות אחרות ש

בכל מקרה של דרישה או תביעה כנגד המועצה כי היחסים בין המועצה לבין הספק ו0או מי מטעמו  .03.5

)לרבות מועסקי הספק( בקשר עם הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, הספק מתחייב להצטרף כצד 

לדיון ולהודיע לבית המשפט או בית הדין כי רק הוא הצד הנוגע בדבר. המועצה תודיע לספק על 

 )שבעה( ימים מעת קבלת הדרישה או התביעה.  7ישה או תביעה כאמור בתוך קבלת דר

היה ועל אף האמור לעיל יקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך בפסק דין שלא עוכב ביצועו כי היחסים  .03.6

בין המועצה לבין הספק, מועסקי הספק ו0או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, הינם יחסי עובד 

)שבעה( ימים מדרישה, בגין כל נזק ו0או הוצאה  7הדואר, בתוך  מעביד, ישפה הספק את חברת

ו0או חסרון כיס ו0או אובדן ו0או הפסד מכל סוג שהוא שייגרמו לחברת הדואר, ככל שיגרמו, עקב 

ו0או כתוצאה מכוחה של החלטת הגוף השיפוטי המוסמך כאמור לרבות, ומבלי לגרוע, הוצאות 

ביר. המועצה תודיע לספק על כל דרישה או תביעה דין ס-משפט סבירות ושכר טרחת עורך

)שבעה( ימים מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה על  7שתתקבל אצלה בעניין כאמור בתוך 

 חשבונו.

 מועסקי הספק  .04

הספק אחראי, על חשבונו, בכל הנוגע למועסקי הספק על ידו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  .04.0

 זה, ובכלל זה לעניינים הבאים: 

קיום כל החובות על פי הוראות כל דין ו0או הסכם כלשהו החל  -בכל הנוגע לעובדים  .04.0.0

על מעבידים בגין עובדיהם ובלי לגרוע מכלליות האמור, ההוראות שבחוקי העבודה 

לסוגיהם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת 

או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות 

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי -בר
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  ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. 

כמו כן, ביצוע כל תשלום אשר על הספק לשלם לעובדיו ו0או לרשויות המדינה ו0או 

צי או אחר, כללי או מיוחד, או צו לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר קיבו

עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חופשה שנתית, הבראה, גמול -הרחבה  לרבות שכר

בגין שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים וכל תשלום מס, היטל או תנאים 

סוציאליים שיחולו על הספק בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם 

 הסוציאלי.

ביצוע כל תשלום אשר על הספק לשלם לנותני  -בכל הנוגע לנותני שירותים עצמאיים  .04.0.9

 השירותים בהתאם להסכם עמם ובהתאם להוראות הדין.

וביניהן הוראות  0259 -קיום כל החובות על פי הוראות חוק עבודת הנוער, תשי"ג  .04.0.3

-ו 33סעיפים א' לחוק זה, כפי שיהיו בתוקף בכל עת. הפרת הוראות ה33-ו 33סעיפים 

 א' לחוק תהווה גם הפרה יסודי של הסכם זה. 33

. הפרת הוראות חוק שכר מינימום, 0287 -קיום הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז  .04.0.4

על ידי צד לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע ההסכם תהווה גם  0287 -תשמ"ז 

 הפרה יסודית של הסכם זה.

 עבירות מין למועסקים במוסדות החינוך.אישור בדבר העדר הרשעות בגין  .04.0.5

 אחריות ושיפוי בנזיקין .05

הספק אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק גוף ו0או נזק רכוש ו0או אובדן ו0או הפסד העלולים  .05.0

להיגרם למועצה ו0או לעובדיה ו0או למי מטעמה ו0או לצד שלישי כלשהו ו0או לספק ו0או לעובדיו 

שר ו0או כתוצאה ו0או הנובע מהשירותים ו0או כתוצאה ממעשה ו0או למי מטעמו בגין ו0או בק

 ו0או מחדל של הספק ו0או עובדיו ו0או כל מי מטעמו.

הספק פוטר את המועצה ואת כל הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  .05.9

רם ימים ממועד קבלת דרישה בכתב מאת המועצה על כל נזק שייג 7לשפותם ו0או לפצותם תוך 

למי מהם ועל כל סכום שיחויבו לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות משפטיות ואחרות 

בקשר לכך. המועצה תודיע לספק על כל תביעה ו0או דרישה כאמור ותאפשר לספק להתגונן, 

 ובמידת הצורך להגן על המועצה מפניה, על חשבונו של הספק.   

פי כל דין בביצוע עבודתו ואספקת השירותים על הספק לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ל .05.3

 על ידו.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לתקן ולהשלים כל נזק או אבדן שנגרמו כאמור  .05.4

 לעיל, מיד עם קרות הנזק או האבדן.

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו0או מכל סיבה  .05.5

נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  אחרת סכומים אשר
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באחריותו של הספק כאמור לעיל ו0או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם 

 באחריותו של הספק כאמור לעיל .

 ביטוח .06

 שנתי.  - ₪אלף  /55הספק יבטח את הכנסות המועצה מהמערכת בהיקף של  .06.0

הספק נוטל על עצמו כלפי המועצה נזקים לרכוש של צד שלישי ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם  .06.9

 מבוטחים . 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי המועצה. .06.3

 הספק אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי.  .06.4

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי  .06.5

 וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד שלישי. 

ו0או לצד ג' סמוך לאחר לציוד המועצה מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי  .06.6

 שהדבר יגיע לידיעתה.

ק מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם, הנמצא באחריותו של הספק הספ .06.7

 כאמור לעיל.

המועצה לא תישא בהשתתפות עצמית בל מקרה בקשר עם ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,  לרבות  .06.8

    .וגם לצד שלישי לציוד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  במקרה בו אירע נזק 

ית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים לא תחול השתתפות עצמ .06.2

 פליליים.

פי -עריכת הבטוחים כאמור לעיל אין בה כדי לשחרר את הספק מאחריותו ומחובותיו על ./06.0

 הוראות הסכם זה או על פי כל דין.

 ערבות  .07

כתנאי לתוקפו של הסכם זה, ולהבטחת קיומם המלא של התחייבויות הספק על פי הסכם זה,  .07.0

ימציא הספק למועצה , במועד החתימה על הסכם זה, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית צמודה 

למדד המחירים לצרכן, לטובת המועצה , מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל בעלת 

 , על סך 0280 -פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א רישיון מבטח ישראלי על 

 "(. הערבות" -עם סיום הקמת המערכות )להלן  5%אשר תופחת לערבות ביצוע של  ₪מליון  0

)עשרים  94הערבות תהא בתוקף לתקופה שהחל ממועד חתימת ההסכם ולמשך תקופה של  .07.9

)שלושים( יום לפחות לפני   /3ת בכל פעם, וארבע ( חודשים. הספק יאריך את תוקף הערבו

 פקיעת תוקפה, וזאת עד למועד תום תקופת.

 להסכם זה. נספח ד'נוסח הערבות יהיה בהתאם לקבוע ב .07.3
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בכל מקרה של חוב כלשהו של הספק כלפי המועצה ו0או הפרת הסכם זה על ידי הספק, תהא  .07.4

לפניה לערכאות, לבוררות או  המועצה רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, מבלי להיזקק

)שלושים( ימים מראש  /3למשא ומתן משפטי כלשהו, וזאת בכפוף למתן התרעה בכתב של לפחות 

 לספק שבמהלכם לא הוסדר החוב או תוקנה ההפרה לפי העניין. 

עיל )כולה או חלקה(, ימציא הספק למועצה ערבות חדשה או למומשה הערבות כאמור בסעיף  .07.5

)שבעה( ימי עסקים ממועד החילוט, כך שבכל  7לים את הסכום שמומש, בתוך ערבות בסכום המש

 עת במהלך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה תהא בידי המועצה ערבות כנדרש בסעיף לעיל. 

אין בהמצאת הערבות או במימושה כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק לפי  .07.6

אין במימוש הערבות )כולה או חלקה( על פי האמור בסעיף  הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים למועצה לפי הסכם זה ו0או לפי כל דין, ובכלל זה 

הזכות של המועצה לתבוע מהספק סכומים או פיצויים נוספים מעבר לאלה שמומשו או מעבר 

 ה כפל פיצוי.לסכום הערבות. מובהר בזה כי בכל מקרה לא יגב

 איסור הסבת זכויות וחובות .08

הספק אינו רשאי להעביר או להסב  או להמחות איזה מזכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם  .08.0

זה לאף צד שלישי, כולן או מקצתן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמת המועצה בכתב 

 ומראש, אשר תינתן, אם תינתן, בתנאים כפי שתתנה המועצה. 

המועצה לא תסרב לבקשת הספק להמחות את זכויותיו לתשלומים על פי הסכם זה למוסד פיננסי  .08.9

או חברת ביטוח או גופים מוסדיים בעלי רישיון בישראל שהינם הגוף שמימן את רכישת המערכת 

"(. הסכמתה של המועצה תינתן על גבי מסמכים הגורמים המממנים" –נשוא הסכם זה )להלן 

המועצה בכפוף לשינויים שיוסכמו על ידה לבקשת המוסד הפיננסי או חברת  שיקבעו על ידי

 הביטוח המממנים. 

מובהר כי לא יהיה תוקף לכל פעולה כאמור אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מאת  .08.3

 חברת הדואר, מראש ובכתב.

למען הסר ספק מובהר כי הספק יהיה רשאי לשעבד את המערכות לגורמים המממנים את  .08.4

 כישת המערכות.ר

המועצה מצהירה בזאת כי הבעלות במערכות הינה של הספק בלבד והיא לא תהיה רשאית למסור  .08.5

ו0או להעביר ו0או להשאיל ו0או להשכיר ו0או להחכיר ו0או לשעבד ו0או למשכן ו0או להוציא 

ו מרשותה ו0או משליטתה את המערכות  ו0או להעביר ו0או להמחות ו0או לשעבד את זכויותיה א

 חובותיה על פי ההסכם ביחס למערכות לצד שלישי כלשהו.

המועצה תהא רשאית להעביר או להסב או להמחות איזה מזכויותיה או התחייבויותיה על פי  .08.6

הסכם זה לכל גוף משפטי המהווה חברת בת שלה או שהמועצה הינה "בעל עניין" בו כהגדרת 

הוראות כל דין. פרט לאמור בסעיף זה לא  או על פי 0268 -מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 
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תהא המועצה רשאית להעביר או להסב או להמחות איזה מזכויותיה או התחייבויותיה על פי 

 הסכם זה לכל גוף אחר.

 סיום ההתקשרות .02

לאחר הקמת מערכת )כל מערכת בנפרד( והתחלת קבלת תשלומים בגין המערכת המועצה לא  .02.0

 עם הספק.   תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות

כל אחד מן הצדדים להסכם זה יהיה רשאי לבטל הסכם זה ולהביא לסיומה את תקופת  .02.9

החכירה של מערכת  בכל אחד מהמקרים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו 

 לאותו צד על פי הדין או הוראות ההסכם: 

)ארבעה עשר(  04הצד השני הפר את ההסכם בהפרה יסודית לאחר מתן התראה של  .02.9.0

ימים לפחות. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הסעיפים הבאים יחשבו כסעיפים 

 . 0./9-, ו02, 08, 07, 05, 03, 09, 4, 3שהפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם: 

 45ודית שלא תוקנה בתוך אחד הצדדים להסכם זה הפר את ההסכם בהפרה שאינה יס .02.9.9

 )ארבעים וחמישה( ימים מקבלת דרישה בכתב לתקנה;

מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנכסי הצד השני, כולם או חלק מהותי מהם, או  .02.9.3

 )שישים( ימים; /6הוגשה בקשה למינוי כאמור שלא בוטלה בתוך 

וע, כנגד הצד השני, ניתן צו כינוס נכסים, צו פירוק או צו הקפאת הליכים, זמני או קב .02.9.4

 )שישים( ימים; /6שלא בוטל בתוך 

הוגשה בקשה להסדר נושים על ידי הצד השני או בקשר עם הצד השני, שלא בוטלה  .02.9.5

 )שישים( ימים; /6בתוך 

הצד השני הוכרז כפושט רגל או נמצא בהליך פירוק או נפתחו הליכים לפירוק מרצון  .02.9.6

 של הצד השני;

וצאה לפועל על כלל או מרבית נכסיו של הצד השני הוטל עיקול או בוצעה פעולת ה .02.9.7

 פי ההסכם;-באופן המעמיד בספק סביר את יכולתו לקיים את התחייבויותיו על

 חודשים . 6הופסקו התשלומים בגין יצור החשמל לחלוטין לתקופה העולה על  .02.9.8

 מתייחס לביטול כולל של ההתקשרות וזאת גם ביחס למערכות 02.9מובהר כי האמור בסעיף .02.3

 קיימות.

במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא חב הצד המסיים בפיצוי או בשיפוי  .02.4

 כלשהו לצד השני בגין סיום ההסכם כאמור.  

עם סיום ההסכם או ביטולו, מכל סיבה שהיא, סעיפים בהסכם זה שמטבעם ממשיכים לחול  .02.5

לאחר סיום או ביטול ההסכם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיפים העוסקים 

 באחריות וחיובים כספיים שקדמו למועד סיום ההסכם, ימשיכו לחול. 
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או תרופה העומדים לצדדים להסכם על פי  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע מכל סעד .02.6

 הוראות הסכם זה או על פי כל דין.

 כללי ./9

הסכם זה והנספחים לו מגבשים ומבטאים את מערכת היחסים, הזכויות וההתחייבויות שבין  .0./9

הצדדים באופן בלעדי ומוחלט. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ומביא לידי 

 ביטוי את מלוא כוונת הצדדים. 

אלא אם כן לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה, ויתור או כל שינוי בהוראה מהוראות הסכם זה,  .9./9

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 

שום התנהגות, הימנעות מפעולה או שיהוי מצד מי מהצדדים לא יחשבו כוויתור על איזו  .3./9

מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו0או כוויתור ו0או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי 

ינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא מתנאי הסכם קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או דחייה או ש

זה, אלא אם כן הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב. 

אין לראות בכל ויתור שנעשה במקרה מסוים, משום ויתור לגבי מקרים אחרים או במועדים 

 לעניין זה.  אחרים, ולא יהיה בוויתור כאמור בכדי ללמד גזירה שווה

, כנגד חוב נטען  PVעל אף האמור בכל דין, המועצה לא תהא רשאית לעכב תחת ידה מערכת  .4./9

 של הספק כלפיה.

הסכם זה כפוף לדין הישראלי. לבתי המשפט במדינת ישראל תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית  .5./9

 לדון בכל תביעה בקשר לפירושו, ביצועו ו0או הפרתו של הסכם זה.

דדים הן כמפורט ברישא להסכם. מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי כתובות הצ .6./9

שעות ממועד מסירתה למשלוח  79צד למשנהו תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני: )א( כעבור 

שעות אם הועברה באמצעות פקסימיליה בכפוף לאישור  94אם נשלחה בדואר רשום; )ב( כעבור 

 ה אם נמסרה ביד.העברה; או )ג( במועד מסירת

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

      

 בשם הספק:
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 נספח א' להסכם

 מפרט השירותים

 כללי .0

הספק יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, באדיבות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם  .0.0

להוראות ההסכם, לאישורים ולרישיונות הרלוונטיים לאספקת השירותים ולהוראות כל דין, 

 .הציוד לרבות בנוגע לבטיחות 

 ומערכות החיסכון באנרגיה   pvהספק יספק למועצה , בהתאם לדרישתה, את מערכות ה .0.9

להסכם על פי הזמנות בכתב שיוצאו מאת המועצה במהלך תקופת  בנספח ב'המנויות  

 ההתקשרות. 

, יציע הספק למועצה מערכת  הקרוב נספח ב'הופסק ייצורו או שונה הדגם של אחד מהמערכות   ב .0.3

 במידת האפשר כתחליף . 

ה, פגיעה, פריצה, הספק יתקן כל נזק או פגם במערכת , שנגרם מכל סיבה, לרבות קלקול, תאונ .0.4

 שריפה לרבות באובדן מוחלט. 

פעמים בשנה או יותר( ידאג  3במקרים של תקלה אפידמית או תקלה מהותית חוזרת ונשנית ) .0.5

 /0 -תקלה מהותית החוזרת על עצמה ב -" תקלה אפידמיתהספק להחליף את המערכת  "

נשוא סעיף זה לא  )עשרה( מהמערכות לפחות. למען הסר ספק מובהר בזה כי בגדר התקלות

 נכללות תקלות שנגרמו בידי המועצה או מי מטעמה. 

בכפוף להוראות ההסכם, הספק יישא בכל מס ו0או אגרה ו0או היטל החלים או ו0או שיחולו  .0.6

בעתיד על בעלים של מערכות במדינת ישראל ואילו המועצה תישא בכל היטל ו0או מס ו0או אגרה 

 משתמשים במערכות וזאת בגין תקופת החכירה בלבד. שיחולו, אם יחולו על מחזיקים או 

הספק יעמיד את המערכות לחזקתה של המועצה כשהוא עומד בדרישות והוראות כל דין,  .0.7

לרבות מבלי לגרוע, עמידה בכל המבחנים, האישורים והרישיונות הנדרשים ו0או כל רשות 

 כל האביזרים הנדרשים על פי דין.הפועלת על פי הוראות כל דין, ובכלל זה, מבלי לגרוע, יהיו בו 

 חוק החשמל .0.7.0

 8/מפרט הכללי משרד הביטחון ובפרט פרק  .0.7.9

 דרישות חברת החשמל ורשות החשמל .0.7.3

 

הספק ימסור לידי נציג המועצה קודי כניסה לבדיקת היצור של המערכת וכן אפשרו כניסה  .0.8

 לחשבון בחברת החשמל לבדיקת החשבנות של המערכת לרבות צריכת החשמל.  

 המועצה תהא רשאית להתקין מערכי בקרה מטעמה על גבי המערכות.  .0.2

 שבבעלתו באופן ברור למניעת ספק ביחס לבעלות .  pvהספק יסמן את המערכות ה ./0.0
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במעמד מסירת ה המוערכת למועצה  )וקבלת התמורה הראשונה( ייערך פרוטוקול מסירה  .0.00

 שיכלול את הפרטי המערכות הנמסרות. 

 לא תשיא בכל תשלום אלא בגין מערכת מתפקדת ומכניסה. מובהר הזאת כי המועצה .0.09

 אחזקת המערכת . .9

הספק יהיה אחראי ויעניק למועצה , בכל תקופת החכירה, שירותי טיפול, תיקון ואחזקה למערכות , 

 ובכלל זה כמפורט להלן:

הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים  PVלמערכת ה .9.0

הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו0או היבואן ו0או נוהל  ו0או כל רשות מוסמכת אחרת על פי 

כל דין, ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת בקרה שנתית 

מיכולת היצור המרבית המוצגת על ידי   %/2ערכת ליצור לא פחות מ. מובהר בזאת כי על המ

 היצרן באותם התנאים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת אחזקת המערכת יבצע הספק תיקונים מכל סוג, לרבות,  .9.9

ובמתקניו כגון: קונסטרוקציה,  הציוד אך לא רק, רכיבים וחלקים וכן תיקונים הנדרשים באבזור 

 פאנלים, ממירים, סולמות, איטום, מיזוג אוויר וכו'..

במידת הצורך, ולפי דרישת נציג המועצה בכתב, ידאג הספק להחלפת האיטום, מתקני  .9.3

 התאורה, ומיזוג אוויר.

 הטיפולים במערכת ייעשו רק באמצעות בעלי מקצוע מאושרים.  .9.4

יוחלפו  רק חלפים תואמים ברמת איכותם לחלפים   הספק יהיה אחראי לכך שבמערכות .9.5

 המקוריים, המאושרים על ידי יצרן.

למערכת החיסכון באנרגיה הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים  .9.6

והתקופתיים הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו0או היבואן ו0או נוהל  ו0או כל רשות מוסמכת 

ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת אחרת על פי כל דין, 

 מצריכת החשמל הקיימת. %/5בקרה שנתית . מובהר בזאת כי על המערכת לחסוך לא פחות מ

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת אחזקת המערכת יבצע הספק תיקונים מכל סוג, לרבות,  .9.7

ובמתקניו כגון: תחזוקת קונסטרוקציה,  יוצדנים הנדרשים באך לא רק, רכיבים וחלקים וכן תיקו

 ניקוי פאנלים, ניקוי מזגנים וכו'.

 הטיפולים במערכת ייעשו רק באמצעות בעלי מקצוע מאושרים.  .9.8

הספק יהיה אחראי לכך שבמערכות  יוחלפו  רק חלפים תואמים ברמת איכותם לחלפים  .9.2

 המקוריים, המאושרים על ידי יצרן.

 

 מוקד שירות .3
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במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה יפעיל הספק מוקד שירות אשר ייתן מענה  .3.0

למועצה.  בכל מקרה בו נדרש הספק למלא התחייבות כלשהי לגבי המערכות, לרבות, מבלי 

לגרוע, במקרה בו לא ניתן יהיה להשתמש במערכת מסיבה כלשהי, בין אם עקב הצורך במתן 

אם התגלתה במערכת תקלה  תקלה, מכל סוג שהוא, המצריכה שירות ותחזוקה למערכת , בין 

תיקון מידי , לרבות, מבלי לגרוע, לא ניתן להשתמש במערכת ו0או בכיתה ו0או מבנה הציבור  

 ״(.מוקד השירות״ -מכל סיבה אחרת )להלן 

מוקד השירות יקבל הודעות באמצעות טלפון, ודוא"ל. מספרי הטלפון, והדוא"ל של מוקד  .3.9

 יועברו על ידי הספק למועצה במועד חתימת הסכם זה.השירות 

)שבעה(  7)עשרים וארבע( שעות ביממה,  94מוקד השירות יפעל ברציפות ויהיה מאויש במשך  .3.3

ימים בשבוע, במשך כל ימות השנה למעט יום הכיפורים, לצורך מתן מענה לקריאות הדורשות 

ידי מוקד -ושאים שוטפים יטופלו עלמענה מידי בהתאם להוראות הסכם זה. פניות שגרתיות בנ

 (.//:8 - //:07השירות בשעות העבודה המקובלות )

הספק יעביר למועצה על פי דרישת המועצה  דין וחשבון לפי תקופה בנוגע לפניות שהתקבלו  .3.4

במוקד. הדו״ח יכלול פירוט כדלקמן: מועד הפנייה, מהות הפנייה, אופן הטיפול ומועד סיום 

הספק יצא ידי חובתו שבסעיף זה אם ימציא להמועצה גישה לאתר אינטרנט הטיפול. מובהר כי 

 המופעל על ידו ובו מפורטות הפניות שנערכו כאמור.

 תיעוד .4

הספק ינהל מעקב אחר אספקת השירותים בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת, ויעביר דו"חות  .4.0

ים יהיו זמינים למועצה על פי דרישתה ובהתאם להנחיותיה הסבירות ובלבד שהנתונים הנדרש

 לספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדי רבעון ימציא הספק לנציג המועצה , על גבי מדיה מגנטית,  .4.9

 דו"ח המפרט את הפעולות שבוצעו במערכות , לרבות בדיקות, טיפולים ותיקונים.

לחלופין, הספק רשאי להעמיד למועצה את המידע הכלול בדו"ח כאמור, באמצעות אתר  .4.3

 של הספק אליו תקבל המועצה הרשאת כניסה.האינטרנט 

 וושמירה עלציוד השימוש ב .5

המועצה לא תעשה כל שינוי במערכות , לא תתחזק אותם בעצמה ולא תאפשר לאחרים לתחזק  .5.0

 את המערכות אלא אם לא עמד הספק בהתחייבות על פי הסכם זה . 

 המועצה לא תישא בהשתתפות עצמית בכל מקרה.  .5.9

 נספח ב' להסכם

 

 המערכות  והתמורה טבלת
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 נספח ג' להסכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח אישור השלמת העבודות

 

, הושלם ביצוען של העבודות הספקהננו מאשרים כי בתאריך __________ הושלמו העבודות  באתר ________ ע"י 

התחייב לבצע על פי צו תחילת עבודה מספר ________ ההסכם מיום  הספקוכן בוצעו בהצלחה בדיקות אשר 

מהתחייבויותיו בקשר  הספקאין באמור לעיל כדי לפטור את  קו"ש לחודש  -----וכי המערכת מייצרת _________ 

 לאחריות , התחזוקה וכיוצ"ב.
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 רם מחייב אחרת.לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו0או הקש

 

 תאריך תחילת תקופת הטיב ____________.

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .0

 חתימה      _______________ _________________       נציג המזמין .9

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 לשנת______________ היום___________ לחודש___________

 

 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת המזמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרטיים טכניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  57עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ימת אתרים פוטינציאליםרש

 להקמת מערכות אנרגיה סולארית
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 רשימת מזגנים להחלפה

 ועקרונית בלבד רשימה חלקית

 

ח.פשם אתרמס"ד
שטח גג 

)מ"ר(
מס' הזמנה

אישור 

אסדרה

'אג 30074134845        5002062712,300בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל1

'אג 30074136345           500206271300בניין מועצה2

'אג 30074135645           500206271260משרד הרווחה 3

'אג 30074132945        5002062711,500בי"ס תיכון ג'לג'וליה4

'אג 30074138245        5002062712,400בי"ס יסודי אג'יאל5

'אג 30074136845           500206271210תחנה לבריאות המשפחה )טיפה חלב(6

'אג 50020627133030074139645גנים ליד בי"ס יסודי א'7

טרם נרשם 800           500206271אודיטוריום8

טרם נרשם        5002062711,500בי"ס יסודי א'9

טרם נרשם           500206271550מתנ"ס10

'אג 30074139845        5002062711,200בי"ס חט"ב אלראזי11

'אג 50020627130074142345ספריה ציבורית12

'אג 30074140145           500206271550מרכז פיס לגיל הזהב13

טרם נרשם 1,000        500206271מגרש ספורט אלמוסטקבל14

טרם נרשם 200           500206271חניון מגרשי ספורט א' 15

טרם נרשם 800           500206271אשכול גנים  )6 כיתות גן(16

טרם נרשם 250           500206271חניון המועצה 17

טרם נרשם 550           500206271מגרש ספורט ב'18

טרם נרשם 440           500206271מכבי ג'לג'וליה 19

טרם נרשם 950           500206271מגרש ביה"ס יסודי א' 20

טרם נרשם 900           500206271מסגד21

טרם נרשם 550           500206271מגרש חטיבת אלארזי22

טרם נרשם 600           500206271חניון מתנ"ס23

טרם נרשם 1,300        500206271מגרש מתנ"ס24

טרם נרשם 150           500206271חניון גנים 25

טרם נרשם 350           500206271חניון פיס26

טרם נרשם 1,300        500206271מרכז סיעודי פרטי27

טרם נרשם 250           500206271שיטור קהילתי28

טרם נרשם 500           500206271חניון אולם ספורט פיס29

טרם נרשם           500206271350חניון מבנה פרטי 30

טרם נרשם           500206271300מבנה פרטי31

טרם נרשם        5002062712,000חניון בהקמה32

טרם נרשם 800           500206271חניון33

טרם נרשם 700           500206271חניון כביש 343

טרם נרשם 300           500206271מרכז ללימוד תורה35

טרם נרשם 280           500206271חניה ציבורית לבדיקה36

טרם נרשם 1,200        500206271קירוי מגרש בהקמה37

טרם נרשם 1,200        500206271אולם ספורט בהקמה38

טרם נרשםהרחבת מבנה אלראזי39

טרם נרשםבית ספר מדעים40

 29,120      סה"כ שטח
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 כ"ס 4מזגן  שם המוסד מס'
 3.0מזגן 

 כ"ס

 9.0מזגן 

 כ"ס

 0.0מזגן 

 כ"ס

1 

בי"ס יסודי ב'  

 אלמוסתקבל 

                  

0/    

                   

1  

                   

2  

                   

2  

    5                      2                   בניין מעוצה   2

                   

2  

                   

4  

3 

בי"ס תיכון  

  5                   ג'לג'וליה

                 

14  

                   

3  

                   

1  

    4                   בי"ס יסודי אג'יאל   4

                 

11  

                   

2  

                   

2  

0 

בי"ס יסודי גנים ליד 

    -                   א'

                   

2                    -                      -    

    4                   בי"ס יסודי א'  6

                 

13  

                   

4  

                   

2  

    -                   מתנס 7

                   

5  

                  

10    

                   

1  

    -                   בי"ס חטב אלראזי  8

                   

8  

                   

3                    -    

    -                   גנים מתחת המסגד  9

                   

2                    -                      -    

 ספריה ציבורית 10

                   

1  
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 רשימת אתרים

 רשימה חלקית –תאורת פנים 

 

 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל 

 בניין מעוצה  

 בי"ס תיכון ג'לג'וליה 

 בי"ס יסודי אג'יאל  

 גנים ליד בי"ס יסודי א'

 בי"ס יסודי א' 

 מתנס

 בי"ס חטב אלראזי 

 גנים מתחת המסגד 

 ספריה ציבורית

 מרכז פיס לגיל הזהב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים להסכם 
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 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
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 בטיחות 0.ב נספח

 בטיחות .0

 :כללי 7.0

 עבודות יתבצעו אך ורק בתאום מראש ובאישור מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת. 7.0.0

 יש להשאיר מעברים פנויים כך שלא יהיו מכשולים להליכה בין כל חלקי המערכת. 7.0.9

 המוגדרת כמסוכנת תתואם מראש עם מזמין.פעילות  7.0.3

 :ציוד מגן 7.9

 יש להשתמש בציוד המגן הנדרש לפי סוג העבודה ואופייה. 7.9.0

 בדוק תקינות ציוד המגן האישי בטרם השימוש. 7.9.9

 נעל נעלי בטיחות בכל מקום בו צפויה פגיעה ברגליך. 7.9.3

 השתמש בכפפות, משקפי מגן, מגני אוזניים במקומות נדרשים. 7.9.4

 מכשור שפג תוקף בדיקתו.אל תשתמש בציוד0 7.9.5

 :חשמל 7.3

יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר למערכת החשמל של המבנה באישור חשמלאי  הספק 7.3.0

 בעל רישיון חתימה בלבד.

 שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(. 7.3.9

 נה וממנו.בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המב 7.3.3

 אין לתקן מכשיר0מתקן חשמלי ללא רישיון הסמכה. 7.3.4

 אין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש עם מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת. 7.3.5

 אין לבצע אלתורים בחשמל. 7.3.6

 השימוש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול. 7.3.7

 חשמל מפני פגיעה מכנית.יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל  7.3.8

 כל עבודות חשמל תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל. 7.3.2

 :גידור 7.4

 יגדר את איזורי העבודה כפי שיונחה על ידי יועץ הבטיחות. הספק 7.4.0

 מטר לפחות. 0הגידור יעשה על ידי לוחות איסכורית חדשים בגובה  7.4.9

 ן העבודות.הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמ 7.4.3

 ישלט את הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו ע"י יועץ הבטיחות. הספק 7.4.4

 לא יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר. הספק 7.4.5

 ידאג לשמור שערים אלו נעולים בכל עת. הספק. הספקשערים יותקנו בגידור לשימוש  7.4.6

 הצטברות מפגעים.יפנה פסולת באופן שוטף למניעת  הספק 7.4.7

 :0032פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י  7.5

טון  9כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של  7.5.0

 לפחות וכובע מגן ייעודי לעובדי גובה.

 כל העובדים באתר הוכשרו לעבודה בטוחה בגובה ותעודתם בתוקף. 7.5.9

 מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי.בדיקת הפיגומים באתר ע"י  7.5.3

טון  9כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של  7.5.4

 לפחות וכובע מגן ייעודי לעובדי גובה.

מטר( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מוסמך לעבודות  9כל העובדים בגובה )עבודה בגובה מעל  7.5.5
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 ה.גוב

 כל העובדים אשר עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך מוסמך.   7.5.6
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 העבודותאישור השלמת  9.בנספח 

 

, הושלם ביצוען של הספקע"י  באתר ________ מו העבודות הננו מאשרים כי בתאריך __________ הושל

ההסכם  צו תחילת עבודה מספר ________התחייב לבצע על פי  הספקהעבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות אשר 

מהתחייבויותיו בקשר  הספקאין באמור לעיל כדי לפטור את  הספקלבין  הרשות מיום _________ אשר נערך בין 

 , התחזוקה וכיוצ"ב.לאחריות 

 

 יב אחרת.לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו0או הקשרם מחי

 

 תאריך תחילת תקופת הטיב ____________.

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .0

 חתימה      _______________ _________________       נציג המזמין .9

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ______________היום___________ לחודש___________ לשנת

 

 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת המזמין
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 ערבות ביצוע 3בנספח 
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 לכבוד

 מועצה מקומית ג'לג'וליה

 

 א.ג.נ., 

 

 ערבות בנקאית אוטנומיתהנדון: 

 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק הספק -פי בקשת _________________ח.פ.0ח.צ.0ע.מ. ___________)להלן -על

( בתוספת הפרשי סכום הקרן –)להלן )__________________ ₪(  ₪כל סכום עד לסך של _______________ 

(  וזאת בקשר עם הסכם הפרשי הצמדה –הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 

( ולהבטחת מילוי שלם ההסכם –)להלן  בעקבות מכרז פומבי מס' ________ הספק____ לבין המועצה שנחתם בין 

 של כל תנאי ההסכם.  הספקומלא, ע"י 

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה עם הגעתה אלינו של 

ם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכ

, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון הספקלדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל הדרישות ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

  משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -" מדדבערבות זו "

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל 

שפורסם  9/90( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנת המדד החדש –עפ"י כתב ערבות זה )להלן 

הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת  ( יהוו סכוםהמדד היסודי –לחודש ______ שנת ______ )להלן  05ביום 

 המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

  

 התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם0או להסבה.

 

 ______ ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  

 

   בכבוד רב,        

  

                               ___________________ 

 

 

 

 הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.חשוב: 
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 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  68עמוד 
 כל הזכויות שמורות למ.י.אפסילון הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________

 מפרטיים טכניים -סמך ג מ
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 מגרשיםמפרט טכני קירוי   9נספח ג.

 

מתחייב בזאת לפעול במדויק על פי האמור בנספח טכני זה על כל חלקיו, ובכלל זאת לבצע את כל הפעולות  הספק

האמורות בו, לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, העזרים, המסמכים, והתוצרים ולדאוג כי כל הנ"ל יעמדו 

ועצה, לקבל ו0או לדאוג שיינתנו כל בכל התקנים ו0או הסטנדרטיים נדרשים ושיאושרו על ידי המפקח מטעם המ

, מבלי לגרוע הספקהאישורים הנדרשים על פי נספח טכני זה וכל כיוצ"ב, והכל, על אחריותו ועל חשבונו של 

מכוח הסכם המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקום בו נאמר כי "יש לבצע"  הספקמהתחייבויות ואחריות 

יבצע את האמור. בכל ציון של חומר ו0או מתקן, הכוונה  הספקהכוונה היא כי "יבוצע" "יפעל" או כל מושג דומה, 

 יספק את כל הנ"ל, וכך הלאה. הספקש

 בכל סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בהסכם, יגבר האמור בהסכם.

 מפרט סככות הקירוי האמור להלן, מהווה חלק ממפרט טכני זה.

 באתר בטיחות

 האתר לשמירת הספק אחראי ,מתקן קבלת על הודעה למתן ועד העבודות ביצוע לצורך לקבלן האתר מסירת מיום

 והבטיחות המתחייבים הזהירות ,האמצעים בכל לנקוט ועליו ,בו ושיימצא הנמצא כל ועל עליו מלאה ולהשגחה

 הזהירות אמצעי ולנקיטת כל מטעמו למי או/ו והעובדים העבודות לבטיחות הבלעדי האחראי יהיה הספק .זו מאחריות

הדרושים,   אמצעי הזהירות בכל ינקוט הספק .עבודה תאונות למניעת חוק לרבות ,רלוונטי דין כל פי על הדרושים

הדין,  הוראות כל על קיום ויקפיד ,העבודות ביצוע בעת בסביבתו או/ו באתר ורכוש אדם חיי להבטחת דין פי על לרבות

 .לרבות כל חוק, תקנה, צו וכל כיוצ"ב

 העוסק דין כל פי על העבודות כמבצע ,עליו המוטלים החובות מלוא את הספק עצמו על נוטל ,העבודות ביצוע לצורך

 אחראי ויהיה בעתיד מכוחו שיפורסמו או/מכוחו ו שפורסמו והצווים ההוראות ,התקנות כל לרבות ,בעבודה בבטיחות

 .בהם שיכללו או/ו הכלולות ההוראות כל של ומדויק מלא לביצוע

גם  יחולו דין כל פי על או/ו זה בהסכם כאמור הספק על המוטלות החובות כל כי ,מפורשות מובהר ספק הסר למען

וגורמים  אחרים וקבלנים משנה קבלני לרבות ,מטעמו מי או/ו שלוחיו או/ו עובדיו ידי על המבוצעות עבודות לגבי

 .בשמם או/ו מטעמם מי ידי על המבוצעות עבודות או/ו אחרים

 איטום

 מותקנת עליו הגג בתקרת רטיבות, הפרעות, או נזקים אחרים כלשהם  או לנזילות טענה בכל אחראי לטפל הספק

 לא הספקו במידה .מי מטעמם או/ו המועצה, המפקח של רצונם לשביעות ימים ממועד הקריאה  14 תוך המערכת

 בעצמה, רשאית לתקן ו0או לבצע כל פעולה נדרשת המועצה,בטענה לשביעות רצון המועצה במועד האמור לעיל יטפל

 .ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, מבלי לגרוע מזכויותיה את לחלט הזכות תהיה למועצה ,הספק ולחייב את

 גובלות תשתיות

 לרבות )ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך(,גובלות באתר בתשתיות פגיעה למנוע  ,ומתחייב אחראי  הספק

 היה .ביצוע העבודות במסגרת ,ביוב וקווי מים להובלת צינורות ,טלפון קווי ,חשמל ועמודי חשמל קווי ,לגרוע ומבלי

 המשנה קבלני או/ו הספק ידי על העבודות מביצוע כתוצאה כאמור תשתיות יהרסו או/ו יפגעו העבודות ביצוע ובמסגרת

 מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו0או הישוב. בכלל זאת,  ,מטעמו יישא באחריות בלעדית לכך מי או/ו הספק של

 להחזרת הפגומות או/ו ההרוסות התשתיות להחליף את או/ו לשחזר או/ו לתקן או/ו לשקם ,חשבונו על אחראי,הספק

 .מיידי באופן וזאת לקדמותו המצב

 כללי

 .תקפים ישראליים בתקנים המעודכנים ותקנותיו -1954 יד"תש החשמל חוק לפי תתוכנן החשמל מערכת
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 תחזוקת ולרבות כל עבודה לביצוע האתר למתחם כניסה בדבר מראש המועצה המפקח מטעם עם יתאם הספק

 .המערכת

להנחיות  בהתאם הגג על ויפוזר ,חלקים משטחים גבי על יונח ,מתאים הנפה בכושר מנוף עם לגג יונף הציוד כל

 .הספק של קונסטרוקטור

 .השמש מקרינת מוגנים יהיו וכבילה חשמל וקופסאות ארונות כגון פלסטי בידוד או פלסטי חומר כל

 שגם במזג לכך ידאג הספק .אליו המערכת ועיגון הגג יציבות את להבטיח מ''ע הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הספק

 של אישור הספק ינפיק ,ההתקנה בסיום .לסביבה בטיחותית בעיה ויהוו ,אלמנטים יתנתקו לא ,וסוער צפוי לא אוויר

 .וסופי תקני באופן ההתקנה ואת ,הגג יציבות את מאשר אשר קונסטרוקציה ימהנדסשני 

 .ההקמה עבודות ביצוע ובתום במהלך רציפה בצורה האתר ניקיון על לשמור יש

 במוסדות האש המחמירות ביותר, לרבות, במקומות הרלוואנטיים דרישות כיבוי אש כיבוי בכל דרישות לעמוד יש

 .החינוך משרד תקנות פ''ע חינוך

 

 תכנון

 :להלן המפורטות התכניות כל את העבודה ביצוע לפני -המפקח של לבדיקה ימסור הספק

 .חשמל ארונות ,ייצור מונה ,ממירים מיקום ,ציוד פריקת נקודות ,תוואי ,המבנה סימון – מיקומים תכנית

 .פנלים פריסת תכנית

 המאושרת ע"י שני מהנדסי קונסטרוקציה בלתי תלויים. –ג לג חיבור פרטי הכוללת קונסטרוקציה תכנית

 DCו  AC קווית חד תכנית

 .פ''פה מיקומי הכוללת הארקות תכנית

 .קופסאות מיקומי הכוללת תעלות תוואי תכנית

 .תשתית תכנית

 .ממירים והצבת מיקום תכנית

 .חשמל ארונות תכנית

 .וסולמות ממירים כלובי הכוללת מסגרות תכנית

 .הצורך במידת מדרכים מיקום תכנית

 .וממירים פנלים מפרטי

 .התקנה )אשר יהיה כפוף לנספח לוחות הזמנים בהסכם( ז''לו

 )'וכו חשמל / שתי חוות דעת – קונסטרוקטור/קרינה( בדיקות אישורי

 . המועצה מטעם המפקח י''ע שאושרה בתכנית שינוי כל ובכתב מראש מחדש לאשר יש

  .המתקן תיק של עותק סגור בארון ישמר וכן המתקן מתיק עותק למועצה יועבר התקנה בגמר

 .המפקח ידי על יוגדרו המתקןתיק  תכולת דרישות

  והפעלת התקנה ,לתכנון מחייבים סטנדרטים

 :טכניים תקנים

 .החשמל חברת ידי על ומאושרים IEC 61215 ,IEC 61730 פנלים

 ונושאים אישור החשמל חברת ידי על המאושר מהסוג והםTUV ,DVE 0126-1-1 ,CE 6.1בתקני  עומדים ממירים

 .הישראלי התקנים מכון

 :כלליים תקנים

 דרישות   לפי חשמל ומערכות ציוד  IP65אטימות  ברמת .ISO-9002 ו ISO 9001 .- תקן תו בעלי מיצרנים חשמל לוחות

 .בארץ החשמל וחוק החשמל משק תקנות ,)י"חח( לישראל חשמל חברת
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 .היישום פי על הנדרש אחר וכל תקן 60432, /099, 0073, 208, 798, 466, 404 רלוונטיים כמו ישראלים בתקנים עמידה

 מכלולים מיקום

 ממירים ממקום של בטיחות מרחקי בעניין החינוך משרד או/ו הסביבה איכות משרד הנחיות פי על ימוקמו הממירים

 .'וכו חשמל חברת תקני פי ועל ,אדם בני של קבע שהות

 במה ועל ייעודי כלוב בתוך ,ח )חברת החשמל(''ח ובאישור שהוצג לתכנון ובהתאם נגיש במקום ימוקמו הממירים

מקורה  ,גניבות מפני מוגן ,רתק במנעול נעול יהיה הכלוב .הספק י"ע כך לצורך שתיבנה ,הצורך ייעודית במידת

 .לשמש חשופים יהיו לא והממירים

 .הפנלים תחת או מוצל במקום יותקנו הפנלים מערכי חיבור קופסאות

 ממירים

 לחילופין או יותר( או IP54חיצונית ) להתקנה מותאמים יהיו-VDE /096-0ו  CE, TUVבתקנים  עומדים הממירים

 אטומים. בארונות או/ו סגור בחדר יותקנו

 הצגת המועצה לאחר מטעם המפקח באישור חשמל לחוק בהתאם .הטיפול ממשטח מ"ס 50-200 – התקנה גובה

 .תוכניות

 .התקנים מכון , י"חח י"ע לשימוש מאושרים ממירים

 שילוט המורה יוצב ראשי חשמל ללוח בסמוך או כבאים בפאנל כאשר מתאים שילוט עם נגיש במקום יותקנו הממירים

 .במבנה המהפך מיקום על

בהתאם  נעילה מנגנון כולל סגורים כלובים או/ו מגולוון פח או מגלוון ברזל קונסטרוקציית גבי על יותקנו הממירים

 .החשמל וחברת הביטוח דרישות ,היצרן הוראות ,האתר לאופי

המועצה  דורשת ציבור במוסדות ,ביותר הקרוב הקבוע השהיה מאזור לפחות מטרים 4 של במרחק יותקנו הממירים

המועצה באופן  לידי יועברו הבדיקה תוצאות של מתחייב כי עותקים הספק .שנתית ובדיקה מקדימה קרינה בדיקת

 . מידי לאחר ביצוע הבדיקה

פריצת  ויש במידה הממירים/ המערכת של אוטומטי ניתוק אפשרות בעל רציף ניטור ציוד להתקין רשאית המועצה 

  .מהממירים קרינה

שינוי  יהיה שלא כלומר -הממיר התקנת לאחר הקרינה בכמות גידול אפס מגדירות המועצה של הבטיחות הנחיות

  .הרקע קרינת ברמות

 .ומסגרות קונסטרוקציה

 תתוכנן ותאושר ע"י שני קונסטרקטורים שונים בלתי תלויים. הקונסטרוקציה

 109 י"ות 412 י"ת , 414 י"ת כולל הרלוונטיים הישראלים התקנים בכל תעמוד הקונסטרוקציה

 כלל אביזרי יותקנו ,הבטיחות ודיני הבטיחות והגיהות יועץ בגובה, עבודה להוראות בהתאם  ,העבודות תחילת טרם

 .קונסטרוקטור י''ע תקניים מאושרים העיגון הנדרשים, כאשר הם

 .הגג בטיב לפגוע שעלולה אחרת פעולה כל או קידוח /השחזה/ריתוך/חיתוך כל הגג על יבצע לא הספק

מטעם  מורשה קונסטרקטור ידי על ייעשה )הנושאת המערכת( הקונסטרוקציה של הסופי והאישור הפיקוח ,התכנון

הקונסטרוקציה והמערכות   .הבטיחות ובכפוף לאישור המפקח מטעם המועצה והנחיות התקנים לכל ובהתאם הספק

 ש."קמ 130 לפחות של ברוחות המערכת עמידות יתוכננו וייבנו ל

פירוקם בתקופה מוקדמת  או/ו המכרזההסכם נשוא  תקופת בתום פירוקם שיאפשר כך המתקנים את יתכנן הספק

 קומה בניית בהגג )לרבות איטומו( בטיפול צורך של במקרה( או העברה/ו מחדש והתקנתם יותר, לרבות לצורך פירוקם

 .)'וכו נוספת

קידוחים  למעט שהוא היבט בכל הקיימת בקונסטרוקציה או בגג פגיעה ללא תבוצע הגגות ג"ע המתקנים התקנת

 .איסכורית הוא הגג בו במקרה הקונסטרוקציה התקנת מזערית לשםשהשפעתם על הגג 
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בגגות, לרבות  פגיעה כל .הגגות וכל כיוצ"ב בגגות, לרבות באיטום יפגעו לא המתקנים כל של והתחזוקה הביצוע ,התכנון

 .הספקי "ע לאלתר תתוקן באיטום

 2.2בגובה  הסולם של ראשון שלב .מגולוון מברזל עשויים יהיו ,מגן וחופת נעילה מנגנון בעלי תקניים לגג עליה סולמות

 .עת בכל ונעול לשליפה ניתן יהיה 'מ

בוצעה בפועל ברמה מעולה,    ההתקנה המאשר באופן בלתי מסויג כי ההקמה סיום עם קונסטרוקטור אישור יציג הספק

 .על פי הנדרש ובהתאם לאמור בנספח זה ובהסכם

 והארקות התקנות ,חשמל תוכניות

ואליו,  הגג גבי על AC ה כבלי והעברת הולכת בגין המועצה מטעם המפקח למול אותה ולאשר חשמל תוכנית להפיק יש

 .ואסטתטיקה קרינה לרבות מטעמי

 .למתקן תואם קצר בזרם לעמידה ויתוכננו החשמל וחוק 61439 י"לת בהתאם יורכבו חשמל לוחות

 .החשמל והדין חוקי פי על ההזנה כבלי של והטמנה מתחייב כי חפירה הספק

 61386 י''לת ומותאם מאליו כבה מחומר ועשויים אורכם לכל שלמים יהיו החשמל כבלי

 שליטה יכולת לספק הספק באחריות ,ח ו0או המחלק הרלוואנטי ו0או המפקח מטעם המועצה''ח י''ע שיידרש ככל

 ככל .החשמל לרשת המערכת חיבור בעקבות הנוצרת כל בעיה ולפתור ,הייצור ומקדם ההספק מקדם על ובקרה

 ערך את ולהחזיר לתקן הספק באחריות זה יהיה ,חיבור המערכת בעקבות הצרכנות במקום ההספק מקדם שישתנה

 למקדם בקשר ח''מח קנס שיתקבל כל עבור ישלם הספק, הספקמבלי לגרוע מהתחייבויות   .קדמותו אל ההספק מקדם

 .ההספק

 החשמל. ותוכניות ההתקנה תקינות המאשר באופן בלתי מסויג את חשמל מהנדס אישור למועצה יועבר

 אש כיבוי

 .''פוטווולטאים פנלים קיימים זה במבנה'' יירשם בו למבנה בכניסה אור פולט שילוט יותקן

הכבאות  לשירותי להגיש יש ההתקנה ובגמר , 1220 י''ת פ''ע גלאים מערכת להתקין יש אמפר 63 מעל חשמל לארונות

 .מוכרת ומוסמכת מעבדה אישור

 .מאליהם כבים ארונות , 61439 י"לת מתחייב להתקין בהתאם הספק

עמיד  אלמנט י''ע אש מופרדת תהיה ,בגג הנמצאים ב''וכיו חשמל לוחות ,אוויר מיזוג למתקני בסמוך מערכת התקנת

 .לפחות מטר 2 של במרחק בגג הסמוכים המתקנים משאר מרוחקת שתהיה או אש

 שילוט

 .בחריטה ושילוט סימון

 . הממירים מיקום על מורה אשר הראשי החשמל ארון גבי על הכוונה שילוט

  'וכו ההארקה מערכת ,כבלים ,בטחון מפסקי ,חשמל לוחות ,חיבורים קופסאות ,סולאריים קולטים ,האביזרים כל

 .UV מוגן יהיה חיצונית יותקן אשר שילוט כל .התקן פי על למקומו ויעוגן תקני בשילוט ישולטו

 .הם אף יסומנו קרקעיים-תת תוואים

 למערכת בצמוד וסגור מסומן בארון זמינות יהיו מתקן ותיק חשמל תוכניות

 בטיחות

 :כללי

 .המועצה מטעם המפקח ובאישור מראש בתאום ורק אך יתבצעו עבודות

 .לאתר הבטיחות בין היתר ממונה הינו הספק מטעם העבודה מנהל

 ויש להעביר ,באתר העבודה תחילת טרם המועצה מטעם מהמפקח תדריך לקבל יש באתר הבטיחות ממונה באחריות

 .המשנה וקבלני הספק עובדי לכל בטיחות תדריך

 .הבטיחות תדריכי ותיעוד השונים העובדים של האישורים ובו לאתר בטיחות תיק לקיים יש
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 .המערכת חלקי כל בין להליכה מכשולים יהיו שלא כך פנויים מעברים להשאיר יש

 אין סכנה אשר ומועדים בשעות המועצה מטעם המפקח עם מראש תתואם )'וכו הנפות( כמסוכנת המוגדרת פעילות

 .ריק המבנה הנ"ל והמצוי תחתיו )לרבות מגרש ספורט ו0או חנייה( או/ו במבנה הסככה למשתמשים

 .האתרים פעילות בשעות עת בכל נעולים יהיו סולמות

 .ולאחריהן העבודה שעות במהלך השגחה ללא או/ו האתרים בשטח כלים או/ו ציוד יושארו לא

 :מגן ציוד

 .ואופייה העבודה סוג לפי הנדרש, לרבות על פי דין, המגן בציוד להשתמש יש

 .תקין האישי המגן בציוד להשתמש יש

 .בדיקתו תוקף שפג מכשור/בציוד אין להשתמש

 :חשמל

 המועצה מטעם המפקח עם מראש ובתיאום אישור ללא המבנה הזנת את לנתק אין

 .בחשמל אלתורים לבצע אין

 .כפול בידוד בעלי הם כאשר ורק אך מותר ,מטלטלים חשמליים בכלים השימוש

 .מכנית פגיעה מפני חשמל המוביל חשמלי כבל כל לאבטח יש

 .חשמל מהנדס פיקוח תחת מוסמך חשמלאי י"ע תבוצע חשמל עבודות כל

 :גידור

 .הבטיחות ועל פי המפקח מטעם המועצה יועץ ידי על שיונחה כפי העבודה איזורי על ישמור או/ו יסמן או/ו יגדר הספק

 לא מוגדר כאשר . )חינוך במוסדות האמור בכל( החינוך משרד ל"מנכ חוזרי הנחיות פי ועל התקן פי על יעשה גידור

 במצב שוטף ויישמר באופן יתוחזק הגידור .לפחות מטר 1.5 בגובה חדשים איסכורית לוחות ידי על יעשה הגידור אחרת

 .העבודות זמן בכל תקין

 .הבטיחות והמפקח יועץ י"ע לו שיימסר כפי והכוונה אזהרה בשלטי העבודה אתר את ישלט הספק

 .מעוגן כשאינו הגג ג"ע או/ו המגודר לאזור מחוץ ציוד או חפץ כל יניח או יעבוד או יאכסן לא הספק

 . עת בכל נעולים אלו שערים לשמור ידאג הספק .הספק לשימוש בגידור יותקנו סולמות או/ו שערים

 .מפגעים הצטברות למניעת שוטף באופן פסולת יפנה הספק

 1139 י "ת י"עפ גובה ועבודות פיגומים

 לעבודה הכלליות והמיוחדות הבטיחות, וכל הנחיות הרלוונטים והתקנים החוקים, הדינים פי על יעשו בגובה עבודות

 בגובה.

 של מעמס כושר בעלות לנקודות מעוגנות תקניות בטיחות בכל הציוד הנדרש, לרבות רתמות יצוידו בגובה העובדים כל

 .גובה לעובדי ייעודי מגן לפחות וכובע טון 2

 .הם עובדים בפרויקט זהבתוקף בכל זמן בו  חייבת להיות ותעודתם בגובה בטוחה לעבודה יוכשרו באתר העובדים כל

 הספקהכללי0יומן עבודה, ש בפנקס וירשם באופן משקף לתקנות בהתאם עבודה מנהל י"ע באתר הפיגומים בדיקת

 . מתחייב כי יהיה נגיש וזמין למועצה בכל עת

 .גובה לעבודות מוסמך מדריך ידי על כחוק ויוסמכו יודרכו )מטר 2 מעל בגובה עבודה( בגובה העובדים כל

 .מוסמך מדריך ידי על יודרכו הרמה במות או ממוכנים פיגומים על עולים אשר העובדים כל

 

 בסיסי  טכני מסמך

 :ואישורים מפורטות תוכניות קבלת ,נדרש

 אדריכלית תוכנית

 קונסטרוקטור אישור
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 המבנה מתכנן ומהנדס ביסוס יועץ אישור

 השלד מתכנן – כלונסאות בדיקות אישור

 כלונסאות יציקת לאחר בטון בדיקות אישור

 בטיחות ממונה

 העבודה תחילת לפני הבטיחות יועץ של הבטיחות תוכנית

 הביצוע לאחר )בינוי( הבטיחות יועץ אישור

 המערכת שטיפת לצורך הגג על שילכו עובדים + סולארית מערכת של נסיעה ליכולת גג תכנון

 האיסכורית פחי – הקירוי לטיב )תקן תו( מעבדה אישור

 פלדה גלוון אישור

 העבודות את שמלווה )ת"תמ( מוסמך עבודה מנהל

 פרויקט מנהל אישור

 תאורה +חיבורים על )3 סוג( בודק חשמל מהנדס אישור

 החשמל מתכנן אישור

 )ביצוע לאחר( מוסמך חשמל בודק אישור

 :התכנון דרישות עם להחמיר רשאי היזם( מינימלי כללי העבודה תכולת

 הגג / השטח מדידת

-היתר בנייה ככל שנדרש, ועמידה בכל תנאי תקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד הוצאת

 במקרה של פטור מהיתר.  9/04

 סטטיים חישובים

 לביצוע תוכניות הכנת

גורמים  עם תיאום .ואלומיניום אומן מסגרות עבודות .הרמה וציוד מתקנים ,מנופים ,פיגומים :כגון נלוות עבודות

 .שונות מרשויות והיתרים אישורים וקבלת

 )מינימום( .לבן צבוע מ"מ 6 פח אסכורית התקנת

 חיים קו התקנת

 הדרומית הנמוכה בפאה מרזב + מזחלת

 החלחול בור לקידוח מרזב חיבור

 ) ר"מ 700 לכל לפחות אחד חלחול בור( מהמרזב נגר מי החדרת קידוח

 סולם+ תחתית כניסה נעילת ,לרצפה עד ר"מ 2 מגובה שיורד נשלף סולם ,ר"מ 2 גובה עד הגנה מסגרת עם( חיצוני סולם

 )נשלף

 צול ¾ הגג  על מים ברז חיבור 

 קבע שילוט

 :ספורט לקירוי מיוחדת תכולה

תקופת  למשך הצבע בתחזוקת מחוייב היזם( .עליון צבע שכבות בשתי וצבועה מגלוונת פלדה – קונסטרוקציה

 )ההתקשרות

 'מ 2 לגובה עד ספוג + בשמלה בסיס + העמודים של הגנה

 .ובסיסים )בקלונסאות ביסוס( בטון עבודות

 חשמל עבודות

 -וכיבוי הדלקה ,6./רמת האחידות לא תפחת מ , לוקס 400 לד תאורה תאורה גופי התקנת לרבות- תאורה מערכת

 תאורה תוכנית , אוטומטי
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 מ' 7.0לא יפחת מ מינימלי  סככה גובה

 :חניה מגרשי לקירוי מיוחדת תכולה 

 רכבים 4 כל בין קדמי עמוד של תכנון הבסיסי בתכנון יתאפשר

אסכורית  גם להתקין רשאי היזם ,לפאנלים קונסטרוקציה תמיכה רק – פח קירוי ללא הינו מינימלי בסיסי תכנון

 .'מ 9.5נמוך חלק מינימלי ספורט גובה מגרשי בקירוי כנדרש מגלוונים וקונסטרוקציה תמיכה עמודי

 איטום

 הקירוי מבנה תוך אל גשם מי חדירת למניעת ייבנה שהמבנה לכך אחראי 0הספקהספק

  הגג ג"ע בהמטרה איטום בדיקת .מהבדק כחלק המטרה בדיקת על להורות רשאי המפקח

 :דגשים 

 לרוחות ולמזג מוסבת הספק לב תשומת .הרלוונטים התקנים פ"ע והכוחות העומסים בכל לעמידה יתוכנן הקירוי

 לקיחה בהתאם תוך תכנון ולבצע המקומיים הרוחות נתוני את לברר הספק על .ואתר אתר לכל האופייניים האוויר

 .הגג ג"ע תואמים מפרשים עם סולארית מערכת הקמת של בחשבון

יוחזר  פגיעה של מקרה בכל . הריצוף מבחינת הקיים במצב לפגוע מבלי ויבוצע יתוכנן לבטון הקונסטרוקציה עיגון

 .הספק במחיר כלולות יהיו אלו ועבודות לקיים מושלם באופן תואם למצב , לקדמותו המצב

 אתר לכל או הספקלמחסני  הובלה לרבות , ספורט ממגרשי קיימים תאורה עמודי והובלת פירוק לבצע מתחייב הספק

 .המפקח לו שיורה כפי אחר

 .אליו המנוקזים ר"המ כ"סה לפי העבודות באיזור הגשמים ממוצע חישוב לפי יתבצע הנגר למי ניקוז קידוח

 משלים טכני מסמך

 :תכנון

 :כמפורט המפקח למול מקדים תכנון לאשר היזם באחריות

 עקרונית אדריכלית תכנית הכנת

 השונים. התכנון גופי מול טיפול כולל העקרונית לתכנית המנהל אישור לאחר )שנדרש )היכן בניה להיתר בקשה הכנת

 .להיתר סטטיים חישובים הכנת

 הביצוע יכללו תכניות .המנהל לאישור יובאו החשמל לרבות המפורטות התכניות כל – לביצוע מפורטות תכניות הכנת

 :היתר בין

 .צד ומבטי על מבט הכוללים וחתכים חזיתות

 .טיפוסיים וחתכים פרטים ,חיבור פרטי ,ביצוע פרטי

 .בטון ועמודי לכלונסאות זיון פרטי

 :היזם יפעיל התכנון ביצוע לצורך

 .העבודות ובסיום במשך לפני וסימון למדידה מוסמך מודד

 .ואישור אכלוס ההיתר לשלב לביקורת ואחראי שלד ומתכנן בקשה כעורך ישמשו/שישמש קונסטרוקטור או/ו אדריכל

 .פלדה מבני בתכנון מוכח ניסיון בעל יהיה השלד מתכנן

 .להנחייתו בהתאם מאושרת ומעבדה וביסוס קרקע יועץ

החיבורים  וכל קיים חשמל לוח שדרוג/ואישור בדיקת ,במפרט נדרשת לעוצמה בהתאם תאורה לתכנון חשמל מהנדס

 .יסוד הארקת ותכנון ,שידרשו והשינויים

 הקיים ומסירת המגרש ולבדיקת התכניות לאישור )העבודה סביבת את התואמים והכשרות רשיונות עם( בטיחות יועץ

 . בטיחות יועץ אישור לרבות ,ויהיו במידה תיקונים ואישור ובדיקת למועצה תקינות ח"דו

 .היזם חשבון על יהיו 'וכד ,בניה להיתר לרבות תכניות והפקת צילום הוצאות כל

 :ספורט מגרשי לקירוי פלדה מסגרות הקמת לביצוע והוראות דגשים
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  :היתר בין כולל  PVמערכת  להתקנת כהכנה קירוי ביצוע

 : לביצוע הכנות

 ,הובלת עמודים כולל ,המפקח הוראות לפי מלא וטיפול ומסירתם )וקיימים במידה( קיימים תאורה עמודי פירוק

 ההזנה וביטול הכבל שליפת .כנדרש ותיקון מהודק במצע הבורות וסגירת תאורה לעמודי יסודות ופינוי פירוק לרבות

 .בלוח

 .שקיימים ככל ,קיימים גדרות של מחדש והתקנה זמני פירוק

בהתאם  ביסוס כולל ,הפלדה קירוי לנשיאת , חשוף מבטון עגולים עמודים או פלדה קורות -עמודים בטון: עבודות

 קרקע. יועץ ח"לדו

 .העמודים התקנת בגמר לעמודים מסביב הקודם למצבו השטח תיקון או מ"ס 1 בעובי 1/1 חם אספלט תיקון

תיקני  יהיה החומר .מטר 2 של לגובה עד ספוג או גומי של בציפוי עטופים יהיו החשופים שהעמודים בזאת מובהר

 . הבטיחות יועץ י"ע ומאושר

לקדמותו  המצב והחזרת עמודים ובניית כלונסאות קידוח לצורך )טריבונה( קיימים בטון מושבי חציבת של במקרה

 .לטריבונות השלמה יציקת כולל

 : חרש מסגרות

 .האיסכורית פח קירוי של נאות ניקוז שיאפשר .וצבועה מגולוונת נושאת מתכת קונסטרוקציית

 .הדרומית בחזית האגד קורת לתחתית עד )מצחייה( אנכית סגירה בביצוע חובה אין

 הגמר פרטי פלשונגים וכל ,רוכבים לרבות המועצהן לבחירת גוון בכל בתנור וצבוע מגולוון איסכורית פח קירוי

 .הנדרשים

 .הקיים המגרש מרכז לקו מעבר קירוי יתכנן 0הספקהספקש בזאת מובהר

 : ניקוז עבודות

 ירידת שלא תותר בזאת מובהר ,)הנמוכה בפאה( הגג כל לאורך יותקנו חופשית שפיכה למניעת ומרזבים מזחלות

 . מאושרת בהתאם לתכנית ,הגג את ינקזו והמרזבים המזחלות . הגג מניקוז כחלק הקיים למגרש מרזבים

 .מ"ס 11 על יעלה לא מהקרקע )ההורקה פתח( החופשי הקצה שמרחק כזה באופן יותקנו המרזבים

 )ספיגה( חלחול בורות לתוך יורקו המרזבים

 :החשמל עבודות

 אחיד בפיזור לפחות לוקס 400 -של תאורה לעוצמת מתאימים פנסים יותקנו הקונסטרוקציה ג"ע

 .ל"הנ לדרישה העונה פוטומטרי חישוב יגיש הספקהספק מהנדס ,השטח פני כל על

 .תקן תו נושאי ,לד מסוג יהיו התאורה גופי

 . התאורה גופי התקנת המאשר תאורה יועץ אישור יציג שהספקהספקש בזאת מובהר

 מתקן ללוח ולכל מוסמך בודק ואישור הצורך במידת אביזרים החלפת לרבות קיים חשמל לוח והתאמת בדיקה

 .הלוח ושילוט עדות תכנית הכנת ,החשמל

 .קיים חשמל ללוח הזנה כבל הארכת כולל העבודה

 .וחיבורם בלוח פוטנציאלים השוואת פס תוספת כולל יסוד הארקת

 כל פגיעה חשבונו על יתקן/ויחליף הצורך ובמידת , הקיימים המגרשים תקינות על לשמור בזאת מתחייב הספקהספק

 .הביצוע במהלך )'וכו שערים עמודים,גדרות( אליו המחוברים בחלקים או במגרש

 בטיחות

 )מגרשי ספורט קירוי לגביי וגם אסבסט לגבי גם( הסככות ג"ע בטיחות יועץ י"ע ומאושר קבוע חיים קו יותקן

 קירוי/גג לכל אחד , בטיחות יועץ י"ע מאושרים גישה סולמות יותקנו

 הגגות בין לחיבור מדרך יותקן , )'מ 3 עד( סמוך מבנה של במקרה
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תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  ליסינגב תאנרגטי עצמאותמכרז ל
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 : ספורט מגרש קירוי מידות

 .המפקח ולאישור בפועל מדידות לפי לקירוי מתאר קווי תחום

 .המפקח ולאישור ,לתכנון 'מ 7.5 מינימלי קונסטרוקציה תחתון למפלס נטו גובה

 בודד. ספורט מגרש לכל היותר לכל 'יח (8שמונה) עמודים 'מס

 קירוי סככות מפרט

מתחייב בזאת לפעול במדויק על פי האמור במפרט זה על כל חלקיו, ובכלל זאת לבצע את כל הפעולות האמורות  הספק

בו, לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, העזרים, המסמכים, והתוצרים ולדאוג כי כל הנ"ל יעמדו בכל התקנים 

לקבל ו0או לדאוג שיינתנו כל האישורים  ו0או הסטנדרטיים נדרשים ושיאושרו על ידי המפקח מטעם המועצה,

, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הספקהנדרשים על פי מפרט זה וכל כיוצ"ב, והכל, על אחריותו ועל חשבונו של 

 מכוח הסכם המכרז.  הספק

 וחניונים : הספורט מגרשי קירוי וביצוע לתכנון מנחים קווים

 :תכנון .0

 .הספורט רשות תקני פי על יתבצע הקירוי תכנון -כללי

  .הקירוי קונסטרוקציית של התחתון מ' למפלס 7.50 -מ יפחת לא הקירוי של נטו גובה

 .הסביבה לאופי יותאם הצורך ובמידת וישרים נקיים בקווים יבוצע התכנון – אדריכלות

 :המבנה חלקי .9

 המתכנן  הנחיות לפי צבוע או טבעי חשוף ,המועצה דרישת לפי

 RHS– מ יהיו העמודים .א

  הגג  .ב

 גג או ומרחביים מישורים אגדים FE פלדה קורות מסוג  מפלדה עשויים יהיו הגג של הנושאים האלמנטים

 .מלא מרחבי

 .כל חלקיה על 1225 י"ת פלדה מבני חוקת פי על יהיה הגג אלמנטי של והביצוע התכנון

 המועצה.  י"ע ייקבע העליון הצבע של הסופי הגוון

 :כדלקמן יהיו הגג קונסטרוקציית של התוכן עומסי .3

 412 י"ת תקן פי על ושימושים קבועים עומסים

 413 י"ת תקן פי על אדמה לרעידות עמידות

 414 י"ת תקן פי על רוח עומסי

 התאורה. גופי את להוסיף יש הקבועים לעומסים

  הגג סיכון .4

 מראש וצבוע מצופה מגולוון יהיה הפח1508 י"ת תקן פי על ובנתונים בעובי ,מפלדה צורתיים פחים י"ע יבוצע

 ובגוון הפח צידי בשני מיקרון 25 של מזערי בעובי ,בתנור פוליאסטר קלוי סיליקון בסיס על שכבתי תלת בצבע

 .המתכנן בחירת לפי

 תאורה .5

( ולחניונים 6./באחידות ,לפחות ר"למ לוקס 400 -למגרשי ספורט ) מתאימים תאורה אמצעי יותקנו בחלל

(, כל גופי התאורה יהיו לד אשר יעמדו 5./לוקס למ"ר ואחידות  //0תאורה ברמת תאורה תותקן מערכת 

 עם יכולת עמעום. 8/במפרט 

שקעי חשמל משוריינים  4למערכת החשמל והתאורה תותקן מרכזיית תאורה וחשמל נפרדת, לרבות התקנת 

 ומוגני מים בתוך הלוח כאשר כלול שקע כח תלת פאזי.
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רה יבוצע באמצעות שעון אסטרונומי + שעון שבת + לחץן הדלקה עם טיימר לשעה הדלקה וכיבוי התאו

 אחת.

 עלות הקמת מתקני החשמל והתאורה יחולו על היזם בלבד, המועצה לא תישא בכל עלות.

 

 יגיש למועצה מפרט סופי בכתב לאחר השלמת העבודות בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים והמפורטים להלן:  הספק

 חתימת אדריכל + מפקח + מנהל פרויקט;השלמת 

 אישור יועץ בטיחות; 

 תכנון מול ביצוע ; –אישור מתכנן חשמל 

 אישור בודק חשמל מוסמך;

 אישור בדיקות מעבדה לבטון;

 השלמה תעודת :

 אישור גלוון הפלדה ;

 אישור מעבדה להתאמת אביזרי החשמל לתקן;

 ים ניקוז וביוב;בדיקה של מעבדה מוסמכת של מערכות אינסטלציה מ

 אישור כיבוי אש;

 אישור קונסטרוקטור:

 הכנת תיק מתקן הכולל את כל הבדיקות והאישורים הנדרשים ע"פ תקן;

 תעודת אחריות על איטום;

 טופס העדר תביעות;

 ערבות טיב: 

רתן ממוחשבות וחתומות ע"י מודד מוסמך המשקפת צילום מצב עדכני של העבודות בעת מסי made – asתוכניות 

 למועצה.

 כתב אחריות

 אישור מכון תקנים.

 כל אישור אחר הנדרש על פי דין להפעלת המתקן

 אחריות מקצועית

מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי לטיב העבודות  הספק

 שהוכנו ו0או בוצעו על ידו ו0או על ידי כל מי שהועסק על ידו ו0או מטעמו, לרבות היועצים ו0או כל מי שנמסר לפיקוחו.

ל שייעשו על ידו או מטעמו ו0או על ידי עובדיו ו0או ישא באחריות מקצועית מלאה בגין כל פעולה ו0או מחד הספק

 אחרים, לרבות היועצים, בקשר עם האמור בהסכם זה ו0או המתחייב על פיו.

במסגרת התכנון,  הספקאושרו בידי המועצה או הרשויות איזה תכניות, מפרטים או מסמכים אחרים, שהוכנו על ידי 

 הספקררו האישור או הקבלה, שניתנו כאמור על ידי המועצה, את הכינם על פי דרישת המועצה, לא ישח הספקאו ש

לא יהיה פטור מחמת כך מחובותיו ולא יהיה בכך כדי לשתף ו0או להטיל על  הספקמאחריותו המקצועית המלאה ו

 המועצה כל אחריות באשר לטיב התכניות ו0או המסמכים האמורים.

באחריות לכל הנובע מבחירתם ועבודתם של האדריכלים,  ישא הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי 

 המתכננים וכל היועצים הנוספים עפ"י הסכם זה.

 מפרט העבודה:

תכנון וביצוע קרוי ותאורה: גג מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בשתי שכבות צבע עליון לקירוי מגרש קיים 

ר ועיגון לרבות  ברגים וכל האבזרים הנדרשים כולל סיכוך או צינורות, פחי קש RHSהכולל מסבכים מפרופילי פלדה 
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המבנה בלוחות פח טרפזי מגולוונים וצבועים כולל סיכוך וסגירה אנכית חזית דרומית. הפרויקט כולל הוצאת היתר, 

ון, חישובים סטטיים, הכנת תוכניות לביצוע וכל האמור ב  המצורף הכולל עבודות בטון )ביסוס בכלונסאות( ועמודי בט

עבודות חשמל לרבות התקנת גופי תאורה מאושרים על ידי יועץ בטיחות, עבודות ניקוז הגג לרבות מזחלות וצמ"גים. 

הפרויקט כולל את כל התיאומים הנדרשים וההכנות לביצוע מושלם של העבודה. הכול בכפוף לאמור בדגשים לביצוע 

 במפרט הטכני המצורף.

 .)תחתית גובה גמלון )הצללה אנכית סיכוך אנכי לאגד דרומי ומערבי עד

 

 תכנון:

 עבודת התכנון כוללת בין היתר:

 הכנת תכנית אדריכלית עקרונית לאישור המועצה.

 הכנת בקשה להיתר בניה לאחר אישור המפקח מטעם המועצה לתכנית העקרונית כולל טיפול מול גופי התכנון השונים 

 הכנת חישובים סטטיים להיתר.

כל התכניות המפורטות לרבות החשמל יובאו לאישור הממועצה. תכניות הביצוע  –מפורטות לביצוע הכנת תכניות 

 יכללו בין היתר:

 חזיתות וחתכים.

 פרטי ביצוע, פרטי חיבור, פרטים וחתכים טיפוסיים.

 פרטי זיון לכלונסאות ועמודי בטון.

 :הספקלצורך ביצוע התכנון יעסיק 

 במשך ובסיום העבודות. מודד מוסמך למדידה וסימון לפני

 אדריכל ו0או קונסטרוקטור שישמש0ישמשו כעורך בקשה ומתכנן שלד ואחראי לביקורת לשלב ההיתר ואישור אכלוס.

 יועץ קרקע וביסוס ומעבדה מאושרת בהתאם להנחייתו.

יבורים מהנדס חשמל לתכנון תאורה בהתאם לעוצמה נדרשת במפרט, בדיקת ואישור0שדרוג לוח חשמל קיים וכל הח

 והשינויים שידרשו, ותכנון הארקת יסוד.

יועץ בטיחות לאישור התכניות ולבדיקת המגרש הקיים ומסירת דו"ח תקינות למועצה ובדיקת ואישור תיקונים 

 במידה ויהיו , לרבות אישור יועץ בטיחות .

 הזוכה יעביר רשימת יועצים לאישור המועצה טרם שיתקשר עימם. הספק

 בעל ניסיון מוכח בתכנון מבני פלדה.מתכנן השלד יהיה 

 .הספקכל הוצאות צילום והפקת תכניות לרבות להיתר בניה, לאישור המועצה וכד' יהיו על חשבון 

 

 דגשים והוראות לביצוע הקמת מסגרות פלדה לקירוי מגרשי ספורט:

 ביצוע העבודות כולל בין היתר:

 עבודות בטון :

 נשיאת קירוי הפלדה, כולל ביסוס בהתאם לדו"ח יועץ קרקעעגולים מבטון חשוף )חובה( ל -עמודים

 ס"מ או תיקון השטח למצבו הקודם מסביב לעמודים בגמר התקנת העמודים. 0בעובי  000תיקון אספלט חם 

מטר. החומר יהיה תיקני  9מובהר בזאת שהעמודים החשופים יהיו עטופים בציפוי של גומי או ספוג עד לגובה של 

 ץ הבטיחות .ומאושר ע"י יוע

 מסגרות חרש :

 קונסטרוקציית מתכת נושאת מגולוונת וצבועה. 

 יבצע סגירה אנכית )מצחייה( עד לתחתית קורת האגד בחזית הדרומית . הספק
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קירוי פח איסכורית מגולוון וצבוע בתנור בכל גוון לבחירת הממועצה לרבות רוכבים,  פלשונגים וכל פרטי הגמר 

 הנדרשים.

 יתכנן קירוי קונזולי )זיזי( מעבר לקו מרכז המגרש הקיים . הספקמובהר בזאת ש

 עבודות ניקוז :

מזחלות ומרזבים למניעת שפיכה חופשית יותקנו לאורך כל הגג , מובהר בזאת שלא תותר ירידת מרזבים למגרש 

 הקיים כחלק מניקוז הגג .

 המזחלות והמרזבים ינקזו הגג, בהתאם לתכנית מאושרת .

 ס"מ , 00קנו באופן כזה שמרחק הקצה החופשי )פתח ההורקה ( מהקרקע לא יעלה על המרזבים יות

 עבודות החשמל:

יגיש  הספקלוקס לפחות בפיזור אחיד על כל פני השטח, מהנדס  //4 -ע"ג הקונסטרוקציה יותקנו פנסים מתאימים ל

 חישוב פוטומטרי העונה לדרישה הנ"ל.

 יחות המאשר התקנת גופי התאורה .יציג אישור יועץ בט הספקמובהר בזאת ש

בדיקה והתאמת לוח חשמל קיים לרבות החלפת אביזרים במידת הצורך ואישור בודק מוסמך ללוח ולכל מתקן 

 החשמל, הכנת תכנית עדות ושילוט הלוח.

 הארקת יסוד כולל תוספת פס השוואת פוטנציאלים בלוח וחיבורם.

הקיימים , ובמידת הצורך ויחליף0יתקן על חשבונו כל פגיעה במגרש  מתחייב בזאת לשמור על תקינות המגרשים הספק

 או בחלקים המחוברים אליו )גדרות ,עמודים שערים וכו ( במהלך הביצוע.

 תקנים

התקנים הישראליים העדכניים הרלוונטים מחייבים לגבי כל עבודות התכנון המפורט, המתחייבות מהצעה0הסכם 

 הישראליים לגבי כל חומרי הבניה שייעשה בהם שימוש במבנה.זה. כמו כן מחייבים התקנים 

בהעדר תקן ישראלי לגבי חומר או מוצר מסוים, יחייב התקן הגרמני או האמריקני המתייחס לאותו חומר או מוצר, 

 עפ"י קביעת המתכנן.

לגבי המוצר בכל מקרה שייעשה שימוש במוצרים מתוצרת חוץ, יחייבו הדרישות התקניות של תקני ארץ המוצא 

 הרלוונטי.

 המתאים, או הצרפתי. DINתכנון חלקי שלד קונסטרוקציית הפלדה ייעשה בכפיפות להנחיות התקן הגרמני 

 העומסים הקבועים והשימושיים שיש לקחת בחשבון בעת התכנון המפורט יהיו לפי התקנים הישראליים:

 עומסים קבועים ושימושיים. 409ת"י  -

 אדמה. עומסי רעידת 403ת"י  -

 עומסי רוח. 404ת"י  -

 תכנון חלקי שלד קונסטרוקציית הפלדה יהיה עפ"י התקן הישראלי העדכני של מכון התקנים הישראלי.
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מפרט  –תאריך : ______________    חתימה +חותמת עו"ד של המציע:_____________                     נספח א'    

 טכני

 מפרט טכני

  

 אישור בקבלת חייבת זה טכני במפרט מהאמור שינוי ו0או סטייה כל. המתקן לרכיבי הטכני המפרט יפורט להלן

 . ובכתב מראש לכך המזמינה

  

  וולטאים-פוטו פאנלים .0

 עומדים. המממן והגוף החשמל חברת, התקנים מכון מאושרי 0.9 1.1. מסוג   crystalline siliconמונופולי; 

 0IEC 61215, IEC 6173 .NEMA 4,  בתקנים

 : מתח ממירי . 9

 החשמל חברת, התקנים מכון י"ע מאושרים .9.0

9.9.  .TUV, VDE 0126-1-1, CE בתקנים עומדים 

 מטר מאזורי שהייה. 4יותקן במרחק של  .9.3

 יותקן ע"פ הוראות חוק החשמל ומשרד הגנת הסביבה. .9.4

 הממיר יותקן בתוך כלוב ממירים מבודד בבידוד כפול. .9.5

 עופרת למניעת קרינה.הממיר יותקן בתוך כלוב  .9.6

 : ומדרכים סולמות, נושאת מערכת, קונסטרוקציה .3

 .בדין הקבועות הבטיחות הוראות ובכל  0/2י "ת, 041 י"ת, 409 י"ת בתקנים עמידה .3.0

 להתקנת והגג המבנה למוכנות קונסטרוקטור דעת חוות, באתר העבודות תחילת לפני, לקבל הספק באחריות .3.9

 .  הקונסטרוקטור להוראות בהתאם יפעל הספק.  מערכת

 .  קונסטרוקטור ידי על חתום יהיה הקונסטרוקציה ופרטי רכיבי כל של המפורט התכנון .3.3

, ההתקנה שבוצעה לתקינות סופית קונסטרוקטור דעת חוות, המערכת התקנת סיום עם, לקבל הספק באחריות .3.4

 .  ולגג למבנה, ממירים לבמות וקירות וכלובי, לסולמות, האחיזה למערכת זה ובכלל

 . נירוסטה או מאלומיניום ב( יהיו"וכיו אומגות, מחברים, תפסים, )ברגים המערכת רכיבי כלל .3.5

 קורוזיה מניעת על בדגש, לפחות שנים 95של  חיים לאורך יותאמו הקונסטרוקציה ורכיבי ההתקנה, תכנון .3.6

 .' וכו במחברים, בבסיסים, במתקנים

 . קורוזיה למניעת מבודד יהיה שונים מתכות סוגי חיבור .3.7

 

 : עבודות חשמל .4

 )ברק חשמל לעבודות משרדית הבין הוועדה בהוצאת חשמל למתקני הכללי המפרט י"עפ יבצעו החשמל עבודות כל 4.0

 המידה אמות, החשמל חוק להוראות בהתאם וכן, ט "בקרבתו )שס או חי במתקן עבודה ( החשמל תקנות י"ועפ 8

 . העניין בנסיבות החלים והכללים והתקנות

 : DCכבלים ורכיבי   4.9

 . TUV, VDE, EN זה ובכלל, הרלוונטיים בתקנים עמידה 41414.

  תקן בעלי יהיו', וכו נתיך בתי, נתיכים, מנתקים, מפסקים זה ובכלל, הרכיבים כל 41414.
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 . ערך שווה או ABB ומתוצרת, החשמל חברת ידי על לשימוש ומאושרים            

  .IP65 אטימות בדרגת יהיו DC-ה לוחות 41414.

 . קשים סביבה בתנאי לעמידה FLEX-SOL-LX מדגם כבלים 414.4.

  .//C09 עד של בטמפרטורה ועמידים הלוגן תעריפילי, אש חסיני, UV מוגני כבלים 41414.

 : ACכבלים ורכיבי      3.4

 )אלומיניום(. NA2XY או) נחושת  N2XY, XLPE בידוד עם כבלים 41414.

 (0006 י"ת )לרבות הרלוונטיים בתקנים עמידה 41414.

 . חוץ לתנאי מתאימים, UV מוגני כבלים 41414.

 

 מובילים וסולמות כבילה: , תעלות    4.4

 . ייעודם שיצוין כך ומשולטים מגולוונים יהיו כבילה וסולמות מובילים, תעלות 4.414.

 )מפלס(, גובה שינויי. להם המיועד בעומס בהתחשב כך יבנו כבילה וסולמות מובילים, תעלות 4.414.

 . היצרן של מקוריים בחלקים שימוש באמצעות יבוצעו בסולמות וסיבובים פניות               

 שתישמר כך, ובסופם בתחילתם נחושת במוליך פ"פה אל יוארקו כבילה וסולמות מובילים, תעלות .4.4.4

 . האלמנט אורך לכל ההארקה מוליך של הגלוונית הרציפות

  מכסי הידוק. מתאים( ייעודי בכיסוי להשתמש )יש אורכה לכל משמש מוגנת תהיה הכבילה 4.4.4.

 . מתכתי בנד ו0או ברגים באמצעות התעלות               

 .  הכבלים לכמות מתאים שרשורי בצינור הכבילה את להשחיל )במעברים( יש חשופה שהכבילה היכן .4.4.4

  אזיקון ו0או מצופה נחושת תיל באמצעות לקונסטרוקציה DC-ה כבלי ו0או שרוולים הידוק 4.444.

 . פלסטיק אזיקון לא (בלבד )מתכתי               

 

 לוחות חשמל :    4.5

 בתקנים  הרלוונטיים 0220-א"התשנ ,וולט( 1/// עד במתח לוחות )התקנת החשמל תקנות בדרישות עמידה

 המזמינה מטעם החשמל ואנשי החלוקה  חברת, י"חח העניין ובהנחיות לפי, 0402י "ות 60432 י"ת לרבות (

 .  ההקמה אתר על שאחראים

 

 הארקות והגנות :   4.6

 הארקות החשמל בתקנות לרבות, הרלוונטיים בתקנים יעמדו באתר ההגנה ושיטת ההארקות מערך 44414.

 . שאושרו התכניות י"עפ יבוצעו , וכן0220-א"התשנ, וולט 1///עד  במתח חשמול בפני הגנה ואמצעי

 .  UV קרינת בפני ועמידה מים מוגנת בקופסה פ"פה יותקן, הממירים ובריכוז החשמל לוחות בקרבת 44414.

 . הנדרש החתך בעל נחושת מוליך י"ע יבוצע פ"פה לבין מתכתי ציוד בין חיבור כל 44414.

 . הטכני וליועץ למזמינה תוצאותיה על ולדווח ההתקנה סיום לאחר רציפות בדיקת לבצע יש .4.6.4

 (Grid-Onחיבור ) לאחר בדיקות פרוצדורת

 פנלים סולארים     

 עבר0נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה
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המתחים עפ"י 

התכנון. דו"ח 

חשמלאי בודק 

מאשר את 

 תקינות המתקן.

יש לבצע בדיקות מתח 

לגבי כל המתקן 

החשמלי נשוא 

 ההסכם.

 0 מתח.

   
יש לבצע בדיקות לכל 

 הפנלים

בדיקות 

 תרמוגראפיות
9 

 בדיקת ממירים    

   

יש לוודא תקינות 

התצוגה ,כניסות 

הכבילה והתקשורת  

 וניקיון כללי

 0 מצב הממירים

   

יש לוודא כיול 

הממירים על פי 

הוראות יצרן ובדיקה 

שמקדם ההספק 

 במקום

 9 כיול

   

 יש לבדוק יחס הממרה 

DC ל- .AC 

יש לבדוק מתחי 

רשת בכל פאזה 

 לכל ממיר.

יש לבדוק זרמים 

בכל פאזה לכל 

 ממיר.

 

 3 בדיקות חשמליות

 בדיקת מערך הארקות    

 עבר0נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

  

המדידה 

אמתה את 

תקינות 

 המערך.

יש לבצע מדידה לפי 

 הצורך.

מדידת לולאת 

התקלה בכל 

 הלוחות.

0 

 ותקשורת מערכת ניטור    

 עבר0נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון צפויהתוצאה 

מספר 

 בדיקה
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מערכת ניטור 

הותקנה לפי 

המפרט. 

המערכת מנטרת 

ומציגה את 

 הנתונים כנדרש.

יש לוודא התקנת 

מערכת ניטור 

נתונים ע"פ 

 המפרט.

התקנת מערכות 

ניטור נתוני מערכת 

 ותקינותה.

0 

   

יש לוודא פעילות 

תקינה ונכונות 

 ויציבות הנתונים

תקינות 

התצוגה 

הגראפית 

 ברשות

9 

 בדיקת ביצועים    

 עבר0נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

   

יש לבדוק את יחס 

הביצועים על פי נספח 

תפוקה מובטחת 

 בהסכם זה.

 0 יחס ביצועים
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  פרוטוקול הבדיקה השנתית

  :בדיקת חיזוק מכאני (3

  

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 

 תעד נזקים או שינויים כלשהם בתכנית ההצבה.   שנתית 

 פנלים  

)כל 

 המערכים(

 1 

בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה (היכן שנדרש) מפני    שנתית 

 עיוותים הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת. 

( ובכלים מתאימים את הידוק ברגי הפנלים 5בדוק מדגמית )%   שנתית

 למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 

 הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה.    שנתית

בדוק הימצאות פגמים בזכוכית הפנלהימצאות כתמים על פני   שנתית 

 פנל. 

בדוק אטימות בין זכוכית הפנל והתאים והאטימה של   שנתית 

 מסגרת האלומיניום. 

 בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון.   שנתית 

 9  ממירים 

 בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון .   שנתית 

בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים   שנתית 

 במקומם. 

 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.   שנתית 

 בדוק מפני חסימת פתחי אוורור   שנתית 

 בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין.   שנתית 

בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים   שנתית 

לוחות  במקומם. 

 חשמל 

 AC-DC  

 

 

 

3 

 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.   שנתית 

בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמש בכלים   שנתית 

מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט את המוליך 

 החוצה. 

)בדוק העדר 

מתח לפני 

תחילת 

הבדיקה 

במכשיר 

מדידה 

  תקין(.

  

  

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת   שנתית 

 ושהדלתות והפנלים נסגרים בקלות וללא הפעלת כוח . 

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את   שנתית 

 הידוק ותקינות כניסות הכבלים לארון. 

 בדוק חיזוק פסי צבירה בלוחות מ"נ.   שנתית 

בצע בדיקות מכאניות של מנגנוני ההפעלה והאינטרלוקים   שנתית 

 בלוחות מ"נ. 
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 בדוק טמפרטורה בלוחות חשמל ובדוק את מערכת האוורור   שנתית 

 בדוק גלוון   שנתית 

שלמות ויושר 

הקונסטרוקצי

ה הנושאת 

,בדיקת 

עגונים 

 ודיאגונלים. 

4 

 בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה    שנתית

בדוק תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות    שנתית

 חדירה בין הקונסטרוקציה והגג. 

בדוק כי כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין    שנתית

אומים "ניילוק" \המשטחים. וודא כי קיימות דסקיות משוננות

  למניעת שחרור.

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה. 

 בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה תקינות    שנתית

בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול    שנתית

גידים בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות 

 הקונסטרוקטור. 

בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין חלקים, העדר    שנתית

 עיוותים ופגיעות ושלמות המכסים והצמדתם. 
שלמות 

וחוזק 

מובילים    

AC-DC  

בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם    שנתית 5 

לאדמה. וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה 

 לחלקים אחרים. 

 תקינות  בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.   שנתית 

והתקנת 

כבלים    

AC-DC  

בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים   שנתית  6 

 ובאופן מסודר כפי שהותקנו 

 בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם.    שנתית

  ומנגנון מניעת טיפוס.בדוק שלמות, גלוון,    שנתית 7  סולמות  

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים . 

 בדוק שלמות, גלוון.    שנתית
 2 כלובים 

 בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה.    שנתית

 בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.    שנתית

 2 מדרכים 

בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה    שנתית

 מלאה בין המשטחים. 

 שלמות, רציפות, גלוון ועוותים.  -בדוק באופן ויזואלי   שנתית

בדוק שקיימת רציפות בין כל החלקים המתכתיים והמדרך כולו    שנתית

לפחות לפס ההשוואה של  ממ"ר 06 מחובר במוליך 

 הקונסטרוקציה. 

קווי  העזר בכלים מתאימים.  –בדוק את חיזוק הברגים    שנתית

חיים    

)אם 

 קיים( 

 0/ 
 בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה .    שנתית

בדוק שלא קיימים מכשולים לאורך תוואי הכבל ושאין הפרעה    שנתית

 לניידות לאחר ההתחברות לכבל.
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מעקות         גלוון.בדוק שלמות, רציפות,    שנתית

)אם 

 קיימים(

וזאת לאחר בדוק את חוסן החיבור למבנה ע"י הפעלת כוח פיזי    שנתית 00

 .שנקשרת ברתמת בטיחות לנקודת עגון קונסטרוקטיבית בגג

 בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.   שנתית

קופסאו

 -ת

 חשמל

09 

מחיזוק יתר או התקנה על מישור בדוק עיוותים הנובעים    שנתית

 שאינו אחיד.

בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות .בדוק הידוק    שנתית

 אנטיגרונים

  שנתית
בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם  

 המלאה ,נסה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

שרשור 

כבילה בין 

 הפנלים

13 

בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים   שנתית 

לקונסטרוקציה.  בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין 

 מסגרות הפנלים אל נקודת החיבור הראשית.

חיבור 

 הארקות
04 

 בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים .  שנתית 

בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי נקודות:   שנתית 

 ממ"ר. 06( חיצוני לגוף הממיר במוליך 9( פנימי עם כבל ההזנה 1

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף.

 :בדיקת הארקה בלוח מוזן  שנתית 

o . בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן 

את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק בדוק   שנתית 

אומגות לפס. \חיזוק ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבל

 נסה להזיז את המוליך כדי לזהות חופש.

בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד   שנתית 

 הקונסטרוקציה וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.

 שנתית 

המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית  בדוק  

 ראוטר בארון התקשורת\ונקודת רשת

בדיקת 

מערכת 

התקשורת 

והפעלת 

 הניטור

15 

 

  בדיקות חשמליות .א

  :DCבדיקות צד  (1

 טווח. האחרונה בשנה מוסמכת במעבדה כיול שעברו מדידה במכשירי יבוצעו החשמליות הבדיקות 

  .%9 על יעלה לא המדידה מכשירי של הסטייה

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 
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רציפות הארקה לפנלים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד   שנתית 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה 

לקונסטרוקציה לבין נקודת החיבור של גישור ההארקה למסגרת 

 הפנל. 

בדיקות 

 הארקה 
 1 

רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד   שנתית 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של 

 ההארקה לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים. 

רציפות הארקת הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד   שנתית 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה 

 לגוף הממיר לבין פס ההשוואה בלוח הממירים. 

בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי   שנתית 

לקונסטרוקציה: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות 

ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין 

 נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה. 

במכשיר בודק בידוד במתח  DCבצע בדיקת בידוד מוליכי  • שנתית 

1000V.  

הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים 

והקו הנמדד אינו מחושמל. יש לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, 

 מינוס והארקה ובין הפלוס והמינוס. 

 .  100MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ •

בדיקת 

בידוד 

 מוליכים 

 9 

 1 

לכל סטרינג כאשר כל המפסקים  DCבצע מדידה במד מתח  

  מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור 

כפול מתח הריקם של פנל בודד. (תלוי בתנאי הסביבה בזמן 

יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם  -המדידה) חשוב

 קצר לפנל בודד. 

מדידת מתח 

כל סטרינג  על

 בריקם 

  

 3 

     

  :ACבדיקות צד  (9

 במתח החשמל קווי בכל תתבצע הבדיקה שנתית 500V במתח בידוד בודק במכשיר AC מוליכי בידוד בדיקת בצע 

 . לאדמה האפס בידוד בדיקת ובין לאדמה הפאזות בין נמוך

 המערכת של הראשי במפסק  ACמתח בדיקת בצע  צד בדיקת 3MΩ מ נמוכה תוצאה לקבל אין

 המפסקים כי וודא(הראשי המפסק של הפעלה בצע  מתח בדיקת הפעלה לפני AC 3 שנתית

 בכניסה AC מתח בדיקת בצע מכן ולאחר) off במצב בלוחות AC שנתית הלוחות בכל הראשיים

 . ללוחות

  :בדיקות הפעלה (3

בדיקת מתח  -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן שנתית 

לפני הפעלה. הפעל את   AC -ו  DCבכניסת הממירים בצד 
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 ACלממירים ולאחריו מתח    DCהממירים באופן בו תרים מתח 

 לממירים. 

בדיקות 

הפעלה של 

 הממירים 

 1 

  

בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר(במידה ויש) מופעל  שנתית 

 למס 'שניות לבקרה 

יש לוודא תחילה שאין  -בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים שנתית 

במידה ויש  -הודעה)\כל חיווי על הממירים שמראה על תקלה(נורה

 אנא פעל על פי הוראות היצרן 

בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן  שנתית 

 במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן  -עבודתם

בכל ממיר(במידה ויש יותר מזוג אחד  DCבצע מדידה ע"י מד זרם  שנתית 

בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות) התוצאה המתקבלת צריכה 

להיות מקורבת למספר הסטרינגים במקביל וזה ע"י חישוב של  

 זרם של סטרינג אחד.  Xמס' סטרינגים 

בדיקת 

זרמים 

בכניסה 

 לממיר  

 9 

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים  שנתית 

 באתר ולמערכת המטאורולוגית 

בדיקת 

מערכת 

התקשורת 

והפעלת 

 הניטור 

 בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל  שנתית  3 

באתר  DC-ו  ACמלאה לפנלים ולוחות החשמל  IRבצע בדיקת  שנתית 

לפחות, ומלא את הטופס  %01כאשר האתר בהספק עבודה של 

  IRלבדיקות 

בדיקות 

IR   
 4 

  בדיקות כלליות  .ג 

 

 תדירות 

תיאור  קריטריון הבדיקה 

 הבדיקה 

 מס' 

בכל הלוחות  AS-MADEבדוק את קיומם של תיקי תכניות  שנתית 

 והתאמת ציוד מותקן לתוכניות 
 1  תכניות 

בדוק את נוכחותו של כלל ציוד הבטיחות הנדרש לפי רשימת  שנתית 

 דרישות יועץ הבטיחות במסגרת הפרוייקט ותקינותו 
 9  בטיחות  

בדוק את תקינות מערכת האזעקה. הבדיקה תהיה על ידי פתיחת  שנתית 

הכלוב או הפעלת חיישן ובדיקה עם המוקד, שנתקבלה אצלו 

 התראה. 

 3  אזעקה 

 4  ניקיון  בדוק את ניקיון המערכת )לרבות פנלים( וסביבתה  שנתית 
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 מפרט טכני עבודות אנרגיה סולארית  3נספח ג.

 

 

 

 מפרט טכני ואופן התקנה

 כללי .0

 ותקנותיו המעודכנים בתקנים ישראליים תקפים. 1954- חוק החשמל תש"ידמערכת החשמל תתוכנן לפי  0.0

יתאם עם נציג המ.מ.ג'לג'וליה , מנהל האתר ו0או נציגו מראש בדבר כניסה למתחם האתר לביצוע כל עבודה  הספק 0.9

 ולרבות תחזוקת המערכת. 

 יפנה מהגג פסולת וציוד שאין בו צורך כגון אנטנות וכו' ע''פ הנחיית נציג המ.מ.ג'לג'וליה .  הספק 0.3

להזיזם בהתאם להנחיות יועץ מיזוג  הספקנת המערכת, על במידה וקיימים על הגג מעבי מזגנים המפריעים להתק 0.4

 ייתן אחריות לשנה.  הספקאוויר ובאישור נציג המ.מ.ג'לג'וליה . בגמר העתקתם ובדיקתם, 

 שינוע ציוד על הגג ייעשה ע''י עגלה עם גלגלי אוויר או פתרון אחר ובלבד שלא ייפגע איטום הגג .  0.5

כל הציוד יונף לגג עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים חלקים, ויפוזר על הגג בהתאם להנחיות  0.6

 לוודא נגישות המנוף לאתר העבודה.  הספק. על הספקקונסטרוקטור של 

 כל חומר פלסטי או בידוד פלסטי כגון ארונות וקופסאות חשמל וכבילה יהיו מוגנים מקרינת השמש.  0.7

ידאג לכך שגם  הספקוט בכל האמצעים הנדרשים ע''מ להבטיח את יציבות הגג ועיגון המערכת אליו. ינק הספק 0.8

 הספקבמזג אוויר לא צפוי וסוער, לא יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. בסיום ההתקנה, ינפיק 

 י וסופי. אישור של מהנדס קונסטרוקציה אשר מאשר את יציבות הגג, ואת ההתקנה באופן תקנ

 יש לשמור על ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה.  0.2

חל איסור מוחלט לרתך ו0או להלחים ו0או לנסר אלמנטים מתכתיים כל שהם בתחום גגות שיש בהם אלמנט  /0.0

 איטום. 

 . יש לעמוד בדרישות כיבוי אש במוסדות חינוך ע''פ תקנות משרד החינוך והוראות כיבוי אש 0.00

בתוספת תשלום ע''פ מחירון דקל )העדכני האחרון  –יש לנהל תהליך של היתרי הפעלה לגנרטורים במידת הצורך  0.09

 הנחה.  /%9הידוע במועד ביצוע העבודה בפועל(, ללא תוספות כלשהן ובניכוי 

 יש להתקין חיישני טמפ' סביבה0 טמפ' פנל0  וקרינת שמש.  0.03

 המצורף להסכם זה.  18אם לנספח יספק אחריות לתפוקת המערכת בהת הספק 0.04

יש לנהל תהליך הגדלת חיבור במידת הצורך אל מול חברת חשמל וכן להכין את התשתית להגדלת החיבור האמורה  0.05

 .המ.מ.ג'לג'וליה  תממן את עלות הגדלת החיבור. 

 

 תכנון .9

 ימסור לבדיקה לפני ביצוע העבודה את כל התכניות המפורטות להלן:  הספק 9.0

 סימון המבנה, תוואי, נקודות פריקת ציוד, מיקום ממירים, מונה ייצור, ארונות חשמל.  –ם תכנית מיקומי 9.9

 תכנית קונסטרוקציה הכוללת פרטי חיבור לגג.  9.3

 תכנית מסגרות הכוללת כלובי ממירים וסולמות.  9.4

 תכנית מיקום מדרכים במידת הצורך.  9.5

 לו''ז התקנה.  9.6

 יש לאשר מחדש מראש ובכתב כל שינוי בתכנית שאושרה ע''י היועץ הטכני של המזמינה.  9.7
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 AS MADEבגמר התקנה תוגשנה למועצה תיק תכניות מלא  9.8

 תקנים טכניים:  סטנדרטים מנחים לתכנון, התקנה והפעלת המערכות .3

 ומאושרים על ידי חברת החשמל.  61730IEC 61215 ,IECפנלים:  3.0

והם מהסוג המאושר על ידי חברת החשמל ונושאים אישור  TUV ,DVE 0126-1-1 ,CEתקני ממירים: עומדים ב 3.9

 מכון התקנים הישראלי. 

 תקנים כלליים: 

ציוד ומערכות חשמל פי דרישות –. 65IPברמת אטימות  9000ISO -ו ISO-9002לוחות חשמל מיצרנים בעלי תו תקן  3.3

 חברת חשמל לישראל )חח"י(, תקנות משק החשמל וחוק החשמל בארץ. 

( וכל תקן 1516, 1419(מחליף)61439, 1220, 1173, 918, 728, 466, 414עמידה בתקנים ישראלים רלוונטיים )כמו  3.4

 אחר הנדרש על פי היישום. 

 

 מיקום מכלולים .4

ת משרד איכות הסביבה ו0או משרד החינוך בעניין מרחקי בטיחות של ממירים הממירים ימוקמו על פי הנחיו 4.0

 ממקום שהות קבע של בני אדם, ועל פי תקני חברת חשמל וכו.' 

הממירים ימוקמו במקום נגיש ובהתאם לתכנון שהוצג ובאישור ח''ח, בתוך כלוב ייעודי ועל במה ייעודית במידת  4.9

כלוב יהיה נעול במנעול רתק, מוגן מפני גניבות, מקורה והממירים לא יהיו . ההספקהצורך ,שתיבנה לצורך כך ע"י 

 חשופים לשמש. 

 קופסאות חיבור מערכי הפנלים יותקנו במקום מוצל או תחת הפנלים.  4.3

 

 פנלים פוטו וולטאיים .5

ימאלי הצעת המציע תכלול פנלים סולארים המאושרים לשימוש ע''י חח''י, מכון התקנים והגוף המממן בהספק מינ 5.0

 . /wp45של 

 עפ"י בלומברג.  Tier 1הפנלים יהיו ברמת סיווג  5.9

 . IEC61730-ו IEC61215הפנל המוצע נדרש לעמידה בתקנים  5.3

 על המציע לציין בהצעתו את זהות ספק הפנלים המקומי.  5.4

 הפנל יתאים לתנאי הסביבה הקיימים באתר המיועד להקמה.  5.5

ליצרן הפנלים ולמוצריו ישנו כיסוי ביטוחי בינלאומי מוכר לפנלים )אחריות מוצר( כדוגמת הכיסוי הביטוחי הניתן  5.6

 ע''י חברת 

''Power Guard''  שנה בכל הנוגע לאחריות היצרן באופן שהביטוח יחול גם במקרה  20לתקופה של לפחות

 שהיצרן יחדל להתקיים לאחר אספקת הפנלים. 

 . PID Freeהפנלים על אישור יצרן  5.7

 לפנלים יהיה טולרנס חיובי בלבד.  5.8

 . 18דרישת מינימום לנצילות הפנל המוצע הינה % 5.2

5.0/  .Poly Crystalline או Mono Crystalline  טכנולוגית הפנל 

 C°%001.4מקדם ירידת הספק לטמפרטורה קטן מ  5.00

 שנה.  25לאחר  80שנים ,% 10שנה, אחריות מוצר מינימום למשך  25אחריות לתפוקה ליניארית למשך  5.09

 

 או ש"ע SOLAREDGEממירים  .6

 . VDE1-1-0126ו  TUV ,CEהממיר עומד בתקנים  6.0
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 או יותר( או לחילופין יותקנו בחדר סגור ו0או בארונות אטומים.   IP54מותאמים להתקנה חיצונית) 6.9

 חר הצגת תוכניות. ס"מ ממשטח הטיפול. בהתאם לחוק חשמל באישור היועץ הטכני לא 200-50 –גובה התקנה  6.3

 ממירים מאושרים לשימוש ע"י חח"י , מכון התקנים והגוף המממן.  6.4

 הממירים יהיו מדגם תלת פאזי.  6.5

 %98-נצילות הממיר שווה או גדולה מ 6.6

 הממיר מתאים לתנאי הסביבה הקיימים באתר המיועד להקמה.  6.7

הממירים יותקנו במקום נגיש עם שילוט מתאים כאשר בפאנל כבאים או בסמוך ללוח חשמל ראשי יוצב שילוט  6.8

 המורה על מיקום המהפך במבנה. 

הממירים יותקנו על גבי קונסטרוקציית ברזל מגלוון או פח מגולוון ו0או כלובים סגורים כולל מנגנון נעילה בהתאם  6.2

 ות הביטוח וחברת החשמל. לאופי האתר, הוראות היצרן, דריש

 שנה. /9אחריות היצרן למינימום  /6.0

 . cosφ=1הממיר הינו בעל יכולת לכיול מקדם הספק של עד  6.00

 

 קונסטרוקציה ומסגרות. .7

 . 109ות"י  412, ת"י 414הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י  7.0

טרם תחילת העבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובה ויועץ הבטיחות, יותקנו אביזרי עיגון  7.9

 תקניים מאושרים ע''י קונסטרוקטור. 

 לא יבצע על הגג כל חיתוך0ריתוך0השחזה או כל פעולה אחרת שעלולה לפגוע בטיב הגג.  הספק 7.3

 מ"מ.  16יבי שינעל במנעול רתק קיר ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאס 7.4

התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכת הנושאת( ייעשה על ידי קונסטרקטור מורשה מטעם  7.5

 קמ"ש.  130ומטעם המועצה ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות. עמידת המערכת ברוחות של עד  הספק

 ושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין המשולשים . מרחקים בין המשולשים יתאימו לעובי0רוחב הק 7.6

 ס''מ לפחות ממפלס הגג כך שניתן יהיה לאטום את הגג ללא פירוק המערכת.  40הקונסטרוקציה תתוקן בגובה של  7.7

: המערכת הנושאת תתחבר לשלד המבנה ע"ג הגל העליון של האיסכורית כאשר רצועת עבור גגות איסכורית 7.8

EPDM  הפרטים לגג עצמו. מ''מ תפריד בין  4בעובי 

: המערכת הנושאת תתחבר אל משקולות בטון אשר יונחו בצורה מסודרת ע''ג יריעות בטומניות. עבור גגות בטון 7.2

 ס''מ מכל כיוון.  10היריעות יהיו רחבות ממשקולות הבטון בכ 

מ''מ שיודבקו על גבי קונסטרוקציה  4בעובי  EPDM: הפנלים יותקנו ישירות על גבי יריעות עבור גגות חניון ציבור /7.0

תודבק על כל שטח ההשקה בין מסגרת הפנלים לקונסטרוקצית  EPDMמברזל מותקנת מראש. מובהר כי יריעת ה 

 החניון. 

המערכת הנושאת תתחבר על פרטי עיגון יעודיים להתחברות לאגדי הגגות. פרטי החיבור יחוזקו עבור גגות רעפים:  7.00

 כל פרט חיבור. ברגי נירוסטה ל 4ע''י 

שנה לפחות כולל כל המרכיבים תוך הדגש על מניעת  25תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאורך חיים של  7.09

 קורוזיה במתקנים, בבסיסים ובמחברים. 

יתכנן את המתקנים כך שיאפשר פירוקם בתום תקופת הסכם השכירות ו0או פירוקם והתקנתם מחדש)  הספק 7.03

 באיטום הגג(. במקרה של צורך בטיפול

התקנת המתקנים ע"ג הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט שהוא למעט קידוחים  7.04

 לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית. 
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התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המתקנים לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באיטום תתוקן לאלתר ע"י  7.05

 . הספק0הספק

סולמות עליה לגג תקניים  בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב ראשון של הסולם בגובה  7.06

 מ' יהיה ניתן לשליפה.  2.2

 לפני כל חיבור אום של בורג תתווסף שייבה קפיץ.  7.07

 יכסה בצבע עשיר אבץ כל ריתוך ו0או במתכות אשר גילוונם נפגע .  הספק 7.08

 : מדרכים קבועים יהיו עשויים מאלומיניום. ג איסכוריתעבור ג 7.02

 אחריות לטיב איטום הגג ע''פ חוזה ההתקשרות ולכל תקופת ההתקשרות.   /7.9

 יציג אישור קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר את אופן ההתקנה בפועל.  הספק 7.90

 

 חשמל  .8

 וולטאים לממירים(.-)בין התאים הפוטוDC-בצד ה

הכבלים בעלי  UV, בעלי הגנת 728: שימוש בכבל גמיש בעל בידוד כפול מחומר כבה מאליו ומותאם לת''י DCכבלי  8.0

 6להולכה בעומס יתר .הכבלים יהיו בחתך מינימאלי של  C°120. עמידים בטמפרטורה של TVEו  TUVתקינה 

 ממ"ר ושלמים לכל אורכם. 

 בכניסות המהפכים.  DC. הגנות ברקים בצד ה DCלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  8.9

(. המפרט כולל מנתק ראשי מסוג DCאו שווה ערך, ייעודי לזרם ישר) ABBקוטבי תוצרת -: מנתק דוDCמפסקי  8.3

ABB  .או ש"ע 

 תעלות רשת להובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהשמש לכל אורכן.  8.4

ו0או בכל מקום שבו יש חשש שכבל יינזק יש להשחיל ולבודד בכל מקום שהכבילה חשופה ו0או בכל פנייה של תעלה  8.5

 עם צנרת מתאימה. 

 °. C70, יחושבו בטמפרטורה של DC %1-הפסדי הולכה בצד ה 8.6

 ראה סעיף הארקות.  –הארקת תעלות  8.7

 ACבצד ה 

 . הכבלים יהיו כבלים חד1516בעלי ת"י  (NA2XY)( או מאלומיניום (N2XYנחושת   XLPEיהיו מסוג  ACכבלי 8.8

או רב גידיים בעלי חתך כבל עגול. כבלי החשמל יהיו שלמים לכל אורכם ועשויים מחומר כבה מאליו \גידיים ו

 .  61386ומותאם לת''י  

 קוטבי של יצרן עם תו תקן ישראלי. -: בצמוד לממיר )בארון איסוף ממירים(, במא"ז ט"מ ארבעACמפסקי  8.2

 מש לכל אורכן. תעלות להובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהש /8.0

בכל מקום שהכבילה חשופה ו0או בכל פנייה של תעלה ו0או בכל מקום שבו יש חשש שכל יינזק יש להשחיל  ולבודד  8.00

 עם צנרת מתאימה. 

 . הגנות ברקים ומתחי יתר בכל ארון איסוף ממירים. ACלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  8.09

 חפירה והטמנה של כבלי הזנה על פי חוקי חשמל.  8.03

 °. C70יחושבו בטמפרטורה של  AC %1-הפסדי הולכה בצד ה 8.04

 וחוק החשמל ויתוכננו לעמידה בזרם קצר תואם למתקן .  61439לוחות חשמל יורכבו בהתאם לת"י  8.05

 ארונות החשמל יותקנו במקום מוצל.  8.06

 יש לסדר כבילה בתוך ארונות החשמל בצורה אסתטית, לסמנם במגמה לאפשר זיהויים בקלות.  8.07

 

 הארקות והגנות .2
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 מערך ההארקות ושיטת ההגנה יעמדו בתקנים הרלוונטים, חוקי ותקנות חשמל ותכנית הארקות שאושרה.  2.0

הארקה בחתך מינימאלי  חיבור הפאנלים ומערכת האחיזה באמצעות נעל כבל מנחושת מצופה בבדיל, אל מוליך 2.9

 מ"מ המחובר להארקה ראשית.  16של 

 תעלות רשת ו0או חלק מתעלה יוארקו ע''י מחבר קנדי אל גיד ההארקה.  2.3

 הארקת קונסטרוקציה אל גיד הארקה ראשי יחובר ע''י מחבר קנדי או מחבר לחיצה תקני.  2.4

וננת+ שייבה קפיץ. לחילופין, הארקות הארקת פנל והארקת קונסטרוקציה תעשה ע''י נעלי כבל דין + שייבה מש 2.5

 פנלים יחוברו ע''י מהדק הארקה של חברת שלטר או ש''ע. 

 כל ציוד מתכתי יחובר לפה''פ ע''י מוליך נחושת בשטח חתך מתאים.  2.6

 . UVבקרבת הממירים יותקן פה''פ בקופסא מוגנת מים ועמידה בקרינה  2.7

ומהקרקע, עם צנרת משוריינת, תעלות פח מגולוון, או סולמות  מ' ממשטח הטיפול 2.5הכבלים יהיו מוגנים עד גובה  2.8

 רשת מגלוונת עם כיסוי פח מגולוון. 

 הספק ומקדם ייצור  ./0

לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק ומקדם הייצור, ולפתור כל  הספקככל שיידרש ע''י ח''ח, באחריות  0./0

בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרשת החשמל. ככל שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכנות בעקבות 

 לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו .  הספקחיבור המערכת, יהיה זה באחריות 

 

 כיבוי אש .00

 יותקן שילוט פולט אור בכניסה למבנה בו יירשם ''במבנה זה קיימים פנלים פוטווולטאים.''  00.0

, ובגמר ההתקנה יש להגיש לשירותי 1220אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע''פ ת''י  63לארונות חשמל מעל  00.9

 הכבאות אישור מעבדה מוכרת. 

 , ארונות כבים מאליהם.  61439בהתאם לת"י  00.3

סמוך למתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל וכיו''ב הנמצאים בגג, תהיה מופרדת אש ע''י אלמנט התקנת מערכת ב 00.4

 מטר לפחות.  2עמיד אש או שתהיה מרוחקת משאר המתקנים הסמוכים בגג במרחק של 

 

 בדיקה תקופתית .09

 יבצע בדיקה תקופתית הכוללת:  הספקבתום כל שנה מחיבור המערכת לרשת החשמל,  09.0

וטרמיות של תקינות הקונסטרוקציה, חיבורי החשמל, מובילי חשמל, קופסאות וארונות חשמל, בדיקות מכאניות  09.9

 ממירים והכל כמפורט בפרוטוקול בדיקות תקופתיות המצורף להסכם ההתקשרות. 

 חיזוקי ברגים של הקונסטרוקציה ושל מפסקי החשמל.  09.3

 ול  , והכל כמפורט בפרוטוקACוצד ה  DCבדיקות חשמליות מלאות בצד ה  09.4

 בדיקות תקופתיות המצורף להסכם ההתקשרות .בדיקת הימצאות שילוט ותקינותו.  09.5

 יגיש למזמין דו'ח בדיקה הכולל את כל תוצאות הבדיקות, כולל תיעוד וצילום של תקלות ככל שנתגלו . הספק 09.6

  

 שילוט .03

 סימון ושילוט בחריטה.  03.0

 הממירים.  שילוט הכוונה על גבי ארון החשמל הראשי אשר מורה על מיקום  03.9

כל האביזרים, קולטים סולאריים, קופסאות חיבורים, לוחות חשמל, מפסקי בטחון, כבלים, מערכת ההארקה וכו'  03.3

 . UVישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט אשר יותקן חיצונית יהיה מוגן 

 קרקעיים יסומנו אף הם. -תוואים תת 03.4

 מקדם
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 בטיחות .04

 :כללי 04.0

 אך ורק בתאום מראש ובאישור מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת.עבודות יתבצעו  04.0.0

 יש להשאיר מעברים פנויים כך שלא יהיו מכשולים להליכה בין כל חלקי המערכת.  04.0.9

 פעילות המוגדרת כמסוכנת תתואם מראש עם מזמין.  04.0.3

 

 :ציוד מגן 04.9

 יש להשתמש בציוד המגן הנדרש לפי סוג העבודה ואופייה.  04.9.0

 גן האישי בטרם השימוש. בדוק תקינות ציוד המ 04.9.9

 נעל נעלי בטיחות בכל מקום בו צפויה פגיעה ברגליך.  04.9.3

 השתמש בכפפות, משקפי מגן, מגני אוזניים במקומות נדרשים.  04.9.4

 אל תשתמש בציוד0מכשור שפג תוקף בדיקתו.  04.9.5

 

 : חשמל 04.3

בעל  יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר למערכת החשמל של המבנה באישור חשמלאי הספק 04.3.0

 רישיון חתימה בלבד. 

 שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(. 04.3.9

 בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה וממנו.  04.3.3

 אין לתקן מכשיר0מתקן חשמלי ללא רישיון הסמכה.  04.3.4

 המבנה עליו מותקנת המערכת. אין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש עם מנהל  04.3.5

 אין לבצע אלתורים בחשמל.  04.3.6

 השימוש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול.  04.3.7

 יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל חשמל מפני פגיעה מכנית.  04.3.8

 כל עבודות חשמל תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל.  04.3.2

 

 

 : גידור 04.4

 יגדר את איזורי העבודה כפי שיונחה על ידי יועץ הבטיחות.  הספק 04.4.0

 מטר לפחות.  1הגידור יעשה על ידי לוחות איסכורית חדשים בגובה  04.4.9

 הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות.  04.4.3

 ישלט את הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו ע"י יועץ הבטיחות.  הספק 04.4.4

 . לא יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר הספק 04.4.5

 ידאג לשמור שערים אלו נעולים בכל עת.  הספק. הספקשערים יותקנו בגידור לשימוש  04.4.6

 יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים.  הספק 04.4.7

 

 

 

 :1139פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י 



 

אינג' מיסרה מחאג'נה –כל הזכויות שמורות לדלתא מהנדסים יועצים   

 

טון לפחות  2כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של  04.5.0

 וכובע מגן ייעודי לעובדי גובה. 

 כל העובדים באתר הוכשרו לעבודה בטוחה בגובה ותעודתם בתוקף.  04.5.9

 בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי.  04.5.3

טון לפחות  2כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של  04.5.4

 וכובע מגן ייעודי לעובדי גובה. 

 מטר( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מוסמך לעבודות גובה.  2כל העובדים בגובה )עבודה בגובה מעל  04.5.5

 ם או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך מוסמך כל העובדים אשר עולים על פיגומים ממוכני 04.5.6

 

 

 

 OFF GRIDפרוטוקול בדיקות 

 

   קונסטרוקציה, מסגרות   

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

 מספר  תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 בדיקה 

 התאמה לתכנון.   

בדיקה עם מצפן. תנוחת 

המתקן צריכה להיות 

 בכיוון עפ"י התוכנית. 

כיוון בניית 

 הקונסטרוקציה. 
 1 

 התאמה לתכנון.   

בדיקה של מיקום 

הקונסטרוקציה על הגג 

 לפי שרטוט תכנוני. 

מיקום המתקן עפ"י 

שרטוט ומידות 

 מתוכננות. 

 2 

  

הקונסטרוקציה 

מפולסת ביחס 

 למבנה 

בדיקה חזותית,עפ"י 

מדידה עם -שיקול דעת

 סרט מדידה ו0או פלס. 

לאחר ההרכבה ,חלקי 

 הקונסטרוקציה 

מורכבים ישר 

 וללא עיוותים. 

 3 

  

 הקונסטרוקציה 

סופקה ע"פ 

המפרט ובנייתה 

 הושלמה כנדרש. 

בדיקת פרט 

קונסטרוקציה והתאמתו 

לרשימות הציוד ולתכנון. 

 בדיקה שבניית 

 הקונסטרוקציה הושלמה 

כולל: פרטי עיגון, גילוון 

של כל החיתוכים, התקנת 

איסכורית ותעלות 

 מחורצות. 

 התאמה 

לתכנון)פרטים( 

ושלמות 

 הקונסטרוקציה. 

 כולל התאמת 

ברגים0שייבות 

חורצות ו0או 

 קפיץ. 

 4 
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ריתוכים 'נקיים 

 'וצבועים באבץ 
  -בדיקה חזותית,עפ"י שיקול דעת

 בדיקת טיב 

ריתוכים, 

וצביעתם בצבע 

אבץ למניעת 

 חלודה 

 5 

  
התאמה לתכנון 

 ולמפרט 

בדיקה שהותקנו ע''פ 

התכנון ,ללא רווחים בין 

חלקי המדרכים, ושניתן 

 ללכת עלים בצורה יציבה 

בדיקת יציבות  

ורציפות 

 המדרכים 

 6 

  

התאמה לתכנון, 

קו חיים מתוח 

כראוי ,עיגונים 

 מחוזקים. 

אישור יועץ 

הבטיחות של 

  הספק

 בדיקה חזותית ופיזית. יש 

למתוח את קו החיים ולבדוק 

 בדיקת  –קו חיים  תקינות העיגונים. 

עיגונים לגג, תוואי 

 והתאמה ותכנון 

 7 

התאמה לתכנון,   

ציר הנעילה אינו 

חורק ,ריתוכים 

צבועים אבץ 

 כראוי 

בדיקה שלא יוצר הצללות, 

חופת מגן תקינה, 

ריתוכים תקינים, נעילת 

 סולם תקין 

בדיקת  –סולמות 

ריתוכים, הצללות 

 אפשריות 

 8 

 התאמה לתכנון ,  

ריתוכים נקיים, 

גגון שאינו 

מאפשר כניסת 

 גשם, גישה 

בדיקה חזותית, ריתוכים 

תקינים, גגון תקין, גישה 

 לממיר, אפשרות נעילה 

 9  כלובי ממירים 

נקייה לממיר, נעילה   

    אפשרית 

 צנרת לא שבורה ,  

כניסה לגג אטומה 

,המזגן יציב ולא 

 גורם לבעיה 

באיטום, המזגן 

עובד בצורה 

 תקינה 

 בדיקת צנרת וכניסתה אל 

 מבנה, יציבות, תקינות 

 10  העתקת מזגנים 

  
 פנלים סולאריים 
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 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

  

התאמה מלאה 

בין הציוד שסופק 

לבין מפרט 

 העבודות. 

בדיקת סוג הפנלים 

 שסופקו 

לאתר והתאמתם למפרט 

 העבודות. 

 התאמת סוג 

 הפנלים לסוג 

הפנלים ע"פ מפרט 

 ההתקנה. 

 1 

כל הברגים   

שנמצאים בתכנון 

 מורכבים 

ומחוזקים.מבנה 

 פנלים יציב. 

בדיקה חזותית שכל פרטי 

העיגון המופיעים בתכנון 

 מורכבים ומחוזקים,וכן 

בדיקה ע"י מגע,שהמבנה 

 המכאני יציב. 

חיזוק מכני של 

הפנלים למבנה 

 המכאני. 

 2 

   מפצלים, קופסאות חבורים   

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

 מספר  תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 בדיקה 

  

 התאמה מלאה 

 למפרט. קופסאות 

החיבורים מחוברים 

 ויציבים. 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

יש לוודא שבורגי 

החיזוק נמצאים במקומם 

 ומחוזקים. 

 סוג הרכיבים ,

חיזוק מכני של 

קופסאות 

 חיבורים. 

 1 

  

התאמה מלאה 

 למפרט. כל 

החיבורים תקינים 

 ובמקומם. 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

יש לוודא שהכבלים מחוברים 

 בצורה טובה 

למפצלים0למהדקים, בורגי 

-ההידוק אם קיימים

 מהודקים. 

סוג הכבלים, 

חיבור הכבלים, 

המפצלים 

 ,המהדקים. 

 2 

  

-איטום מלא

האנטיגרונים 

תקינים 

 ובמקומם. 

יש לוודא קופסאות 

חיבורים אטומים למים, 

יש לוודא חיבור 

 אנטיגרונים וסגירתם. 

איטום קופסאות 

 חיבורים. 
 3 

 

 

 חיווט, תעלות רשת, שרשורים, ממירים 

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

 מספר  תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 בדיקה 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  22עמוד 
 

 

 

  

 התאמה מלאה 

למפרט. החיווט 

מותקן בצורה 

תקינה עפ"י 

 תכנון. 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

יש לוודא עובי כבלים עפ"י 

 התכנון. 

 יש לבדוק צורת חיווט, 

וחיבור כבלים ושרשורים 

 לקונסטרוקציה0תעלות. 

 1  חווטים. 

  

 התאמה מלאה 

למפרט. 

השרשורים 

תקינים 

 ומחוברים היטב. 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

 יש לבדוק חיבור תקינות 

השרשורים ואופי חיבורם 

 לקונסטרוקציה0תעלות. 

 2  שרשורים. 

  

התאמה מלאה 

למפרט. תעלות 

 הרשת מחוברות 

היטב ותקינות, 

 יש 

חיבור בין כל 

תעלות הרשת ע"י 

 מחברים תקינים. 

 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

יש לבדוק חיבור תעלות 

הרשת לקונסטרוקציה0גג, 

בדיקה פיסית של יציבות 

ותקינות, יש לוודא חיבור 

בין תעלות הרשת ע"י 

 מחברים תקניים. 

 3  תעלות רשת. 

  
התאמה מלאה 

 למפרט. 

תיבדק התאמה בין 

 הממיר 

שהותקן לבין הממיר המופיע 

 במפרט העבודות. 

 4  סוג ממירים. 

  

 הקונסטרוקציה 

מותקנת במקומה 

 יציבה ותקינה. 

הממירים הותקנו 

לפי הוראות יצרן 

ועפ"י תכנון והם 

 יציבים ותקינים. 

יש לוודא שמיקום 

הקונסטרוקציה תואם 

 לתכנון .

יש לבצע בדיקת ריתוכים 

 במידה ונעשו. 

 יש לוודא שהממיר מותקן 

בהתאם לדרישות היצרן, 

וכן שפתחי האוורור לא 

 ם. חסומי

יש לוודא יציבות 

 הממירים. 

 התקנת ממירים 

)כולל 

קונסטרוקציה 

 לממירים(

 5 
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התאמה מלאה   

 למפרט. 

החיווט נעשה 

בצורה תקנית, 

החיווט מותקן 

ויציב בתוך 

 התעלות. הותקנו 

כיסויי תעלות 

לצורך הגנה 

מקרינת שמש 

 ישירה. 

תיבדק התאמה למפרט 

 העבודות. 

יש לוודא צורת חיווט 

 -ה כבלי

 DC 

לממירים, חיווט תקשורת 

  ACבין הממירים, חיווט 

 בין 

,חיווט   ACהממירים לארון

 הארקה. 

 6  חיווט ותעלות. 

 לוחות מתח נמוך 

 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 קריטריון  תוצאה צפויה 

 
 תיאור בדיקה 

 מספר 

 בדיקה 

  
 מיקום לפי תכנון 

 וגובה תקני. 

יש לוודא שהארון ממוקם לפי 

  תכנון. 
 1  מיקום ארון. 

  

 חיבור גב, עבודה ,

 וחיווט תקני. 

יש לוודא מנתקים עפ"י 

 AC-תכנון ,חיווט כבלי ה

 בצורה תקנית ומרווחת. 

חיבור גב, עבודה  

 2  ,וחיווט. 

  

 הארון אטום 

 לחדירת מים. 

יש לוודא בדיקת איטום 

ארון החשמל, בדיקת 

חיבור האנטיגרונים 

 ואיטומם. 

 

 3  בדיקת איטום. 

  

 ברגיי ההידוק 

 מחוזקים היטב. 

יש לוודא שברגיי ההידוק 

של המאזי"ם, המהדקים, 

ופסי הגישור מחוזקים 

 היטב. 

 4  ברגיי הידוק  

  המשך( -)לוחות מתח נמוך

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

הארון0ציוד חברת   

 מוכן -חשמל

 להתקנת מונה ייצור. 

חברת החשמל אישרה את 

 המתקן. 

הכנה למונה ייצור 

לפי דרישות חברת 

 החשמל. 

 1 
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 אין פגיעות 

מכאניות. גובה 

 מתאים לדרישות. 

יש לוודא שאין פגיעות 

 מכאניות. 

ושגובה הלוחות מתאים 

 לדרישות. 

בדיקה חזותית 

 ללוחות חשמל 

(היעדרות פגיעות 

מכאניות, גובה 

 התקנת הלוחות וכו') 

 2 

  

פסי צבירה וחלקי 

לוח מכוסים 

 ומוגנים. 

 יש לוודא שפסי צבירה 

מכוסים -וחלקי לוח חיים

 ומוגנים. 

 כיסוי פסי צבירה 

 3  וחלקים חיים. 

  

הארקות בוצעו 

 כנדרש. 

 

יש לוודא שהארקות בוצעו ע"פ 

 תכנון. 
 4  הארקות. 

  
 פסי חיזוק הותקנו 

 כנדרש התכנון. 

יש לוודא שפסי חיזוק בוצעו ע"פ 

 תכנון. 
 5  פסי חיזוק לכבלים. 

 קיים איטום מלא.   
יש לוודא שדלתות לוח 

 אטומות. 

אטימת דלתות וכל 

 הלוחות. 
 6 

  

כל האביזרים 

הותקנו ע"פ 

 התכנון. 

יש לוודא שכל האביזרים 

 הותקנו ע"פ תכנון. 

 אביזרים ומיקומם 

 7  לפי התוכנית. 

  

צבעי מוליכים הנם 

 ע"פ התקן. 

 יש לוודא שצבעי מוליכים 

מתאימים לדרישות 

 התקן. 

 צבעי מוליכים לפי 

 8  תקן ולפי תוכניות. 

  

כל הלוחות מעוגנים 

 ויציבים. 

יש לוודא שלוחות חשמל 

עוגנו וחוזקו למשטחים 

 קבועים. 

אמצעי חיזוק לרצפה 

 9  ולקיר. 

כל הברגים חוזקו   

 כנדרש.בדיקה 

תרמוגרפית תומכת 

 בממצאים. 

יש לוודא שבוצע חיזוק 

ברגים בציוד המיתוג 

 ובמהדקים. 

חיזוק ברגים בכל ציוד 

 מיתוג ובמהדקים. 

 10 

 

  

בכל הלוחות 

נמצאו 

תוכניות 

 מעודכנות. 

יש לוודא 

הימצאות 

 תוכניות 

מעודכנות בכל 

 הלוחות. 

בדיקת קיום 

 תיקי 

-ASתוכניות 

MADE   בכל

 הלוחות ,

והתאמת ציוד 

מותקן 

 לתוכניות. 

 11 
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סביבת הלוח 

 נקייה. 

יש לוודא 

שסביבת הלוח 

נקייה ופנויה 

 מפסולת בנין. 

בדיקת ניקיון 

 בלוחות 

חשמל 

 ומסביבם. 

 12 

כל הלוחות   

 שלמים ,

מעוגנים לחלק 

מבנה קשיח, 

 ויציבים. 

יש לוודא שלמות 

ויציבות 

 הלוחות. 

בדיקת 

שלמות 

ויציבות 

 הלוחות. 

 13 

 DCקווי הזנה 
 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 

תוצאה 

 צפויה 
 תיאור בדיקה  קריטריון 

 מספר 

 בדיקה 

  

קיימת 

 רציפות. 

הקווים בוצעו 

 ע"פ התכנון. 

יש לוודא 

רציפות בקווי 

 -ה

DC  .לפי התכנון 

בדיקת רציפות 

-בכל קווי ה

DC בין , 

ממירים עד 

לפנלים דרך 

לוחות משנה 

בגג)במתח 

 בדיקה  

1000V 

 1 

  
הבדיקה 

 תקינה. 

יש לוודא את 

 תקינות 

הקווים ע"י ביצוע 

בדיקת 

 התנגדות. 

בדיקת 

התנגדות 

), -(-בין(+) ל

 כדי 

לוודות חוסר 

קצר בקווים 

ותקינות 

 הבידוד (במתח 

 ) 1000V 

 בדיקה

 2 

  ACקווי הזנה 

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

תוצאה 

 צפויה 

תיאור   קריטריון 

 בדיקה 

 מספר 

 בדיקה 
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התאמה 

מלאה 

למפרט. 

הכבל הותקן 

 עפ"י תכנון. 

תיבדק התאמה 

למפרט 

 העבודות. 

יש לוודא שאכן 

הכבל הועבר לפי 

תכנון לארון 

החשמל 

  המתאים. 

סוג ומיקום 

 הכבל. 
 1 

  

הכבל הותקן 

בצורה 

 תקנית. 

יש לוודא שהכבל 

 מקובע לכל 

אורכו לתעלות ומותקן 

  בצורה תקנית. 

צורת חיווט 

 וקיבוע. 
 2 

   

יש לוודא חיבור 

הכבל בצורה 

תקנית, יש 

לוודא שברגיי 

ההידוק אשר 

מחברים את 

הכבל מחוזקים 

 היטב. 

 

חיבור 

הכבל 

לארונות 

 החשמל. 

 3 

  

קיימת 

 רציפות .

הקווים בוצעו 

 ע"פ התכנון. 

יש לוודא רציפות בקווי 

לפי  AC-ה

 התכנון. 
 

בדיקת רציפות 

-בכל קווי ה

AC 

 4 

  
הבדיקה 

 תקינה. 

יש לוודא את 

 תקינות הקווים 

ע"י ביצוע 

בדיקת 

 התנגדות. 

בדיקת  

התנגדות 

( -)-בין)+( ל

 כדי 

 5 

 

 

 

לוודות חוסר   

קצר בקווים 

ותקינות 

הבידוד 

)במתח 

בדיקה 

500V.) 
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 שילוט מערכת 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

  
 השילוט הותקן 

 ועונה לדרישות. 

יש לוודא התקנת שילוט 

 ע"פ 

דרישות התקן, חברת 

החשמל והרשויות 

 המוסמכות. 

 שילוט בלוחות 

ראשיים, 

אזוריים, לוח 

מונה יצור ולוחות 

 . PVחלוקה 

 1 

  
כבלי המתקן 

 משולטים כנדרש. 

יש לוודא שכל כבלי המתקן 

 שולטו בשילוט המתאים 

כנדרש: "זהירות מוזן 

מחברת חשמל וגם ממע' 

 סולארית" 

שילוט לאורך 

  ACקווי הזנה 

 כבלים. 

 2 

  

 השילוט הותקן 

 ועונה לדרישות. 

 

יש לוודא שכל כבלי 

המתקן שולטו בשילוט 

המתאים כנדרש: 

 DC"זהירות קיים מתח 

 מסוכן ממע' סולארית" 

שילוט לאורך קווי 

 DCאיסוף 
 3 

  
 הממירים שולטו 

 עפ"י חיבורם. 

יש לוודא שהממירים 

מוספרו ושולטו עפ"י 

 בדיקת חיבור .

  ACהכיתוב יכלול: יש לנתק 

 . DCלפני ניתוק 

 4  שילוט ממירים. 

  

  AC-ארון ה

משולט עפ"י 

התקן וסדר 

 הממירים. 

יש לוודא שילוט מתאים 

בכל לוחות 

 החשמל)פנים(,כמו כן 

לוודא שילוט חיצוני על הארון 

 כנדרש. 

שילוט לוחות 

 משנה 
 5 

  

מערך מתח גבוה 

משולט ע"פ 

 הדרישות. 

בדיקה שמערך השילוט כולל 

את כל שלטי ההכוונה 

 והאזהרה כנדרש. 

שילוט חדרי מתח 

 6  גבוה. 

כל נקודות הארקה   

משולטות עפ"י 

 התקן. 

 יש לוודא שילוט מדבקות 

נקודות ושלטי הארקה בכל 

 הארקה במתקן מ.ג ,

קונסטרוקציה, ממירים, 

 ארון 

AC 

 7  שילוט הארקה. 
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 ניקיון הגג, אזור ההתארגנות והאתר 

 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

 הגג נקי מגרדים.   

יש לוודא שבוצע ניקיון 

מקסימאלי של גרדים על 

 הגג. 

 1  ניקיון גרדים 

 השטח נקי.   

יש לוודא שכל המשטחים 

 והקרטונים רוכזו בשטח 

האתר למקום מרוכז 

שיגדיר המזמין ובוצע 

ניקוי באזור ההתארגנות. 

 סילוק הפסולת 

פינוי פסולת בניין 

 ואריזות 
 2 

   

 מנקודת הריכוז באתר ,

   באחריות המזמין. 

  

השטח פונה 

 מציוד 

וממבנים 

 ארעיים. 

יש לוודא פינוי של כל 

 הספקהציוד ששימש את 

לרבות מבנים ארעיים 

 ומכולות. 

פינוי ציוד, פינוי 

מבנים ארעיים 

 מהאתר. 
 3 

  בדיקת מערך הארקות   
 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

  

רכיבים מוגנים 

מפני פגיעה, ציוד 

אטום למים, כל 

מוליך הודק 

באמצעות בורג 

 נפרד. 

יש לוודא הגנה כנגד פגיעה 

,חדירת מים והידוק לכל 

 פס בנפרד. 

בדיקה שכל פה"פ 

 מוגן מפגיעות 

מכאניות, מוגן 

נגד מים בקופסה 

אטומה וכל 

מוליך מחובר 

לפס ע"י בורג 

 ניפרד. 

 1 

  

 נמצאה התאמה 

לתכנון ולדרישות 

 התקן. 

 

יש לוודא שבוצעה הארקת 

קונסטרוקציה ע"פ 

 התכנון0התקן. 

הארקת 

 קונסטרוקציה. 
 2 
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 נמצאה התאמה 

לתכנון ולדרישות 

 התקן. 

 

 יש לוודא שבוצעה הארקת 

ממירים ע"פ 

 התכנון0התקן. 

 3  הארקת ממירים. 

  

 נמצאה התאמה 

לתכנון ולדרישות 

 התקן. 

 

 יש לוודא שבוצעה הארקת 

 פנלים ע"פ התכנון0התקן. 
 4  הארקת פנלים. 

 נמצאה התאמה   

לתכנון ולדרישות 

 התקן. 

 

יש לוודא שבוצעה 

הארקת מערך תעלות 

רשת0תעלות פח ע"פ 

 התכנון0התקן. 

הארקת תעלות 

 רשת0פח. 

 5 

 הותקנו דגלוני   

 סימון כנדרש. 

יש לוודא המצאות דגלוני 

 סימון כנדרש. 

סימון ע"י 

דגלונים של כל 

 גידי הארקה 

בתוך קופסת 

 פה"פ. 

 

 6 

 

  

 אחריות לקוח  –תקשורת 

 

 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

  
קו תקשורת הותקן 

 ופועל כנדרש. 

יש לוודא התקנת קו 

תקשורת ע"פ תכנון. 

 התקנה באחריות הלקוח. 

קו תקשורת 

RS485  'בין נק

רשת לבין ריכוזי 

 הממירים. 

 1 
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 EPC" להסכם 9נספח" 

 

 ON GRIDפרוטוקול בדיקות           

 

  פנלים סולארים  

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

 מספר  תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 בדיקה 

המתחים עפ"י   

 התכנון. דו"ח 

 חשמלאי בודק 

מאשר את תקינות 

 המתקן. 

יש לבצע בדיקות מתח 

לגבי כל המתקן 

 החשמלי נשוא ההסכם. 

 1  מתח. 

  בדיקת מערך הארקות  

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

המדידה אמתה   

 את 

 תקינות המערך. 

יש לבצע מדידה לפי 

 הצורך. 

מדידת לולאת התקלה 

 בכל הלוחות. 

 1 

 מערכת ניטור 
 

 עבר0נכשל 
תוצאה 

 מדודה 
 תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 מספר 

 בדיקה 

מערכת ניטור   

 הותקנה לפי 

המפרט. המתקן 

מנטר נתונים 

 כנדרש. 

יש לוודא התקנת 

 מערכת 

ניטור נתונים ע"פ 

 המפרט. 

התקנת מערכות ניטור 

נתוני מערכת 

 ותקינותה. 

 1 

  בדיקות תרמוגראפיות  

תוצאה  עבר0נכשל 

 מדודה 

 מספר  תיאור בדיקה  קריטריון  תוצאה צפויה 

 בדיקה 

  
אין נקודות 

 חמות 

 יש לבדוק נק' חמות 

 בחיבורים עם מצלמה תרמית 
בדיקת פאנלים 

 מדגמית 
 1 

  
אין נקודות 

 חמות 

יש לבדוק נק' חמות עם 

 מצלמה תרמית 
 DC  2בדיקת לוחות 
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אין נקודות 

 חמות 

יש לבדוק נק' חמות עם 

 מצלמה תרמית 
 AC  3בדיקת לוחות 

  
אין נקודות 

 חמות 

יש לבדוק נק' חמות עם 

 מצלמה תרמית 
 4  בדיקת ממירים 

  אישורי מהנדסים0בודקים 

יש להציג אישורי מהנדס קונסטרוקציה, מומחה קרינה, אישור ח"ח לתקינות  

 המתקן והפעלתו. 

  היתר הפעלה של משרד האנרגיה והמים. 

 

 

 

 בדיקות מכאניות .א

 

 בדיקת שילוט:1

 

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 

יש לוודא תקינות התקנת שלטי חובה על  -מובילים • שנתית 

 המובילים בהתאם לייעוד ולתקנות. 

כבלים 

 ומובילים 
 1 

יש לבדוק תקינות סימון כתובת המערך  - DCכבלי • שנתית 

 50ומספר הממיר אליו הוא מחובר בשני הקצוות ובכל 

 מ.' 

יש לבדוק תקינות סימון כתובת הכבל בשני  – ACכבלי • שנתית 

 מ.'  50הקצוות ובכל 

בדוק תקינות שילוט כתובת ומספר סטרינג.  - DCלוחות • שנתית 

מפסקים  בדוק קיום וחוזק התקנת שילוט שהגיע מיצרן הלוחות. 

,לוחות 

DC 

 וממירים 

 2 
בדוק תקינות סימון סטרינגים בהתאם  –מפסקים • שנתית 

 לתכנית ההצבה. 

 בדוק תקינות מספור על הממיר   –ממירים • שנתית 

 בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.  –כללי • שנתית 

לוחות  בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח. • שנתית 

AC 
 3 

 בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה. • שנתית 

 בדוק תקינות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואה. • שנתית 
 שילוט 

 הארקה 
בדוק תקינות סימון כתובת המוליכים בלוחות ובפסי • שנתית  4 

 ההשוואה. 
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בדוק תקינות שלטי "הארקה לא לפרק" בנקודות • שנתית 

 החיבור הראשיות. 

 

 חיזוק מכאני: בדיקת 9

 

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 

 תעד נזקים כלשהם בתכנית ההצבה. • שנתית 

 פנלים  

 (כל 

 המערכים) 

 1 

בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה (היכן שנדרש) מפני  • שנתית 

 עיוותים הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת. 

בכלים מתאימים את הידוק ברגי %5(בדוק מדגמית • שנתית 

 הפנלים למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 

 הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה. • שנתית 

בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת • שנתית 

 כוח מתון. 

 2  ממירים 

בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, • שנתית 

 גלוון . 

בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל • שנתית 

 הברגים במקומם. 

 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון. • שנתית 

 בדוק מפני חסימת פתחי אוורור • שנתית 

 בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין. • שנתית 

בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, • שנתית 

 כל הברגים במקומם. 

 

 

 

-ACלוחות חשמל 

DC 

 

בדוק העדר מתח (

לפני תחילת 

הבדיקה במכשיר 

 .)מדידה תקין

 

 

 

 3   

 

בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי • שנתית 

 מתון. 

בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב.  • שנתית 

השתמש בכלים מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה 

 למשוך מעט את המוליך החוצה. 

בדוק ע''י מצלמה טרמית שאין חום מיוחד סביב  •

 הברגים 

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של • שנתית 

בורגי המעטפת ושהדלתות והפנלים נסגרים 

 בקלות וללא הפעלת כוח . 

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. • שנתית 

בדוק את הידוק ותקינות כניסות הכבלים 

 לארון. 
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 בדוק גלוון • שנתית 

שלמות ויושר 

הקונסטרוקציה 

הנושאת, בדיקת 

עגונים 

 ודיאגונלים. 

 4 

 בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה • שנתית 

בדוק  תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות • שנתית 

 חדירה בין הקונסטרוקציה והגג. 

כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא • שנתית 

 בין 

אומים \המשטחים. קיימות דסקיות משוננות

 "ניילוק" למניעת שחרור. 

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה. 

בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה • שנתית 

 תקינות 

בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, • שנתית 

פיצול גידים בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם 

 להנחיות הקונסטרוקטור. 

בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין • שנתית 

חלקים, העדר עיוותים ופגיעות ושלמות המכסים 

שלמות וחוזק  והצמדתם. 

 AC-מובילים    

 DC 

בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים • שנתית  5 

 והארקתם לאדמה .

וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה 

 לחלקים אחרים. 

תקינות והתקנת  בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד. • שנתית 

 AC-כבלים      

 DC 

בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים • שנתית  6 

 שווים ובאופן מסודר כפי שהותקנו 

 בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם. • שנתית 

 בדוק שלמות, גלוון, ומנגנון מניעת טיפוס. • שנתית  7  סולמות  

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים . 

 בדוק שלמות, גלוון. • שנתית 
 8  כלובים 

 בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה. • שנתית 

 בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון. • שנתית 

 9  מדרכים 

בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה • שנתית 

 מלאה בין המשטחים. 

שלמות, רציפות, גלוון  -בדוק באופן ויזואלי• שנתית 

 ועוותים. 
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בדוק שקיימת רציפות בין כל החלקים המתכתיים • שנתית 

ממ"ר לפחות לפס  16והמדרך כולו מחובר במוליך 

 ההשוואה של הקונסטרוקציה. 

 העזר בכלים מתאימים.  –בדוק את חיזוק הברגים • שנתית 

קווי חיים    (אם 

 קיים) 

 

10 
 בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה . • שנתית 

בדוק שלא קיימים מכשולים לאורך תוואי הכבל • שנתית 

 ושאין הפרעה לניידות לאחר ההתחברות לכבל. 

 בדוק שלמות, רציפות, גלוון. • שנתית 

אם (מעקות        

 )קיימים

 

11 

בדוק את חוסן החיבור למבנה ע"י הפעלת כוח פיזי • שנתית 

וזאת לאחר שנקשרת ברתמת בטיחות לנקודת עגון 

 קונסטרוקטיבית בגג.

 בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב. • שנתית 

 קופסאות חשמל 
 

12 

בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק יתר או התקנה על • שנתית 

 מישור שאינו אחיד. 

בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות. בדוק • שנתית 

 הידוק אנטיגרונים 

בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים • שנתית 

והצמדתם המלאה, נסה למשוך מעט את הכבלים 

 וזהה חופש תנועה חריג. 

שרשור כבילה בין 

 הפנלים 

 

13 

בין הפנלים בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה • שנתית 

 לקונסטרוקציה   .

בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות 

 הפנלים אל נקודת החיבור הראשית. 
 חיבור הארקות 

 

14 

בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת • שנתית 

 כולל המכסים . 

בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר • שנתית 

 בשתי נקודות: 

) חיצוני לגוף הממיר 2) פנימי עם כבל ההזנה 1

 ממ"ר.  16במוליך 

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף. 

  

 : בדיקת הארקה בלוח מוזן• שנתית 

o בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח

 המוזן . 

בדוק את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ • שנתית 

הראשי. בדוק חיזוק ברגים ואומים ואת הצמדות 
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אומגות לפס. נסה להזיז את המוליך כדי \נעלי הכבל

 לזהות חופש. 

בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד • שנתית 

הקונסטרוקציה וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק 

 רציפות. 

בדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית  • שנתית 

 ראוטר בארון התקשורת \ונקודת רשת

בדיקת מערכת 

התקשורת 

 והפעלת הניטור 

 

15 

 

 

 

 

 

 בדיקות חשמליות .ב

 :DCבדיקות צד 1

 

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה 

 . 2לא יעלה על % של מכשירי המדידה

   

 
 

 :ACבדיקות צד  2)

 

-LOOP -בדיקת הארקה בלוח מוזן: בצע בדיקה ב• שנתית 

TESTER  בין המפסק הראשי ובין פס ההשוואה

וודא שערך ההתנגדות המתקבל מתאים לגודל  -הראשי

 החיבור. 

 הארקות 
 

1 
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במכשיר בודק בידוד  ACבצע בדיקת בידוד מוליכי  שנתית 

 500Vבמתח 

הבדיקה תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך בין 

 הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה. 

 3MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ 

 בדיקת בידוד 
 

2 

  ACבדיקת צד  במפסק הראשי של המערכת   ACבצע בדיקת מתח שנתית 

לפני הפעלה 

 (עפ"י טופס 

 )9009-E-C-

009 

 

3 

בצע הפעלה של המפסק הראשי(וודא כי המפסקים  שנתית 

) ולאחר מכן בצע offהראשיים בכל הלוחות במצב 

 בכניסה ללוחות.  ACבדיקת מתח 

בדיקת מתח 

AC  בלוחות

ראשיים 

ומשניים של 

המערכת    

-(עפ"י טופס 

E-9009 

 )C-009 

 

4 

בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל  שנתית 

 מצבי המפסק. 
-בדיקות ניתוק

חיבור מתקני 

 חשמל 

 

5 

הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על  שנתית 

 ובדוק ניתוק והחזר לפעולה.  TRIPלחצן 

בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף(פחת) ע"י  שנתית 

 מכשור מתאים 

 

 

 בדיקות הפעלה: 3)

 

 -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן שנתית 

לפני   AC -ו  DCבדיקת מתח בכניסת הממירים בצד 

-E-C-009ו  E-C-9009-008הפעלה. (עפ"י טפסים  

   DC) *הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח 9009

 לממירים.  ACלממירים ולאחריו מתח 

 

בדיקות 

הפעלה של 

 הממירים 

 

 

 

1 

 

בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר(במידה ויש)  שנתית 

 מופעל למס' שניות לבקרה 

יש לוודא  -בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים שנתית 

תחילה שאין כל חיווי על הממירים שמראה על 
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במידה ויש אנא פעל על פי  -הודעה)\תקלה(נורה

 הוראות היצרן 

בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים  שנתית 

במידה ויש אנא פעל על פי הוראות  -בזמן עבודתם

 היצרן 

בכל   B-ו   Aבכניסה  DCבצע מדידה ע"י מד זרם  שנתית 

ממיר(במידה ויש יותר מזוג אחד בכניסה יש לבדוק על 

כל הזוגות) התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת 

למספר הסטרינגים במקביל וזה ע"י חישוב של  מס' 

 זרם של סטרינג אחד.  Xסטרינגים 

בדיקת 

זרמים 

בכניסה 

 לממיר 

B+A) עפ"י

-E-טופס 

9009 

(C-008 

 

2 

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל  שנתית 

 הממירים באתר ולמערכת המטאורולוגית 

בדיקת 

מערכת 

התקשורת 

והפעלת 

 הניטור 

 

 בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל  שנתית  3

בדיקת  בדוק תקינות התקנת החיישנים  שנתית 

חיישנים 

במערכת 

 מטאורולוגית 

 

4 

בדוק הפעלת החיישנים על ידי קבלת הנתונים  שנתית 

 למערכת הניטור 

 בדוק תקינות הנתונים על פי הוראות היצרן  שנתית 

בדיקת  בדוק ניקיון החיישנים, מדי קרינה  שנתית 

 חיישנים 

 

  ACמדגמית לפנלים וללוחות החשמל  IRבצע בדיקת  שנתית 

 40באתר כאשר האתר בהספק עבודה של % DC-ו

 לפחות. 

בדיקות 

IR) עפ"י

-E-טופס 

9009 

(C-011 

 

5 

 

 

מובהר כי כל רכיב במערכת ייבדק לפחות פעם בשנה, גם אם אינו כלול במפורט, והבדיקות תבוצענה ע"י           

מוסמכים בתחום הבדיקה בלבד, ותתועדנה בדו''חות בדיקה חתומים בידם , אשר יועברו לאישור הלקוח 

 עם סיום הבדיקה.
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 אחריות לתפוקה מינימלית

 

 כללי

 (.PRיחס הביצוע)  –וולטאית ניתנים לאפיון ע"י מספר אחד -ביצועי מערכת סולארית פוטו

PR  מוגדר כיחס בין האנרגיה המיוצרת לבין האנרגיה הפוטנציאלית ללא תלות במיקום המערכת ובאופן

 ההתקנה. 

בין פאנלים, חיווט וכו'( ואת איבודי המערכת )יעילות היחס כולל את איבודי מערך הפאנלים )צל, שונות 

 ממירים , הפסדי הולכה וכו' (.

צורה זו של הגדרת תפוקת מערכת צפויה, מנטרלת גורמים משתנים כגון מיקום גיאוגרפי, טכנולוגיית 

ים קולטים, אזימוט  ותנאים סביבתיים, ומהווה מדד איכותי המאפשר להשוות בין מערכות במיקומים שונ

 ובצורות הצבה שונות. 

 תפוקת המערכת ניתנת להגדרה ע"י מספר משתנים. 

ונגדיר את המשתנים על בסיסם מתבצע  PR-במסמך זה נציג את צורת חישוב התפוקה הצפויה, אופן חישוב ה

 החישוב. 

 צורת החישוב תשתנה עפ"י המקרה. בחירת צורה מסוימת תפורט בהתאם. 

 מסך הקוט''ש לכל קילואט מותקן. %96יף התחייבות לתפוקה של מובטח, יש להוס PRבנוסף ל 

 

יחס הביצועים יחס הביצועים התיאורטי למערכת הסכם נשוא זה: ._________  :הספקלמילוי ע"י 

מיחס הביצועים התיאורטי ועומד  המובטח הוא _______________%

 על:._______________________ 

יחס הביצועים בפועל מחושב בסוף כל שנה מיום החיבור תוך התחשבות בבלאי הפנלים, הקרינה השנתית 

 בפועל כפי שנמדדה במישור הפנלים. 

 כמות קוט''ש תיאורטי לכל קילוואט מותקן  הוא:.______________ 

 מהכמות התיאורטית ועומד על:___________  96כמות הקוט''ש המובטח לכל קילוואט מותקן הוא %

 

 .חישוב הפיצויהגדרת יחס ביצוע1

. במידה ולא תהיה הסכמה PR = ____ * PR,תיאורטיהצדדים מסכימים על יחס ביצוע מינימאלי מובטח של  

 התיאורטי. PRהתיאורטי, ייפנו הצדדים ליועץ טכני חיצוני להכרעה מהו ה  PR-לרוכש על ה הספקבין 

   

 ( IEC 61724יוגדר באופן הבא: )בהתאם לתקן  PRיחס הביצוע מדידת יחס ביצוע

)r/ Yf d/ PR= (Y 

 

fY התפוקה הסופית של המערכת הפוטוולטאית, שהיא סה"כ האנרגיה כפי שהיא נמדדת בזרם חילופין =(E 

[kWh])[( חלקי ההספק המותקןp[kWn (P  .של המערכת 

rY הקרינה הנקלטת )]= תפוקת הייחוס, שהיא סה"כ(H [kWh/m2  על שטח של מטר רבוע במישור בעל נטייה

 kW/m2 1בדרך כלל  G [kW/m2)זהה למישור המערכתחלקי קרינת ייחוס )]

d  :מקדם תיקון של ירידת ביצועי הפאנלים כפונקציה של הזמן עפ"י הנוסחה הבאה= 
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* i)007,0 -1פורטת באחריות יצרן הפנלים( הינו דגרדציה של הפנלים כפי שמ 07.00-( )המספרi   מציין את

 עבור שנה ראשונה וכן הלאה  i=0המספר הסידורי של השנה מפתיחת האתר לפעילותיובהר כי  

 

 הגדרת תפוקה שנתית מובטחת

=  PR nEg = I * P   E *הצדדים מסכימים שסך התפוקה השנתית המובטחת יהיה   

שהיא סה"כ האנרגיה כפי שהיא (KWh/Year)טאית התפוקה השנתית המובטחת של המערכת הפוטוול

 נמדדת במונה הייצור. 

 

I הקרינה השנתית הנקלטת =/Year)2(kWh/m  על שטח של מטר רבוע במישור בעל נטייה זהה למישור

 . kW/m2)המערכתחלקי קרינת ייחוס )

 

nP (הספק המערכת הנומינלי =KWp שהוא סך כל ההספק של הפנלים הסולאריים בתנאי )STC 

 

 : הערות         

קונטרול -מדידת הקרינה תעשה באמצעות חיישן הקרינה הסטנדרטי של מערכת הניטור של חברת  מטאו .א

 המיקום המדויק של המדידים יקבע בתוכניות הביצוע של הפרויקט ( .)

 מצייןאת המספר הסידורי של השעה .iכאשר kWh/m(iH2כל שעה יחושב ממוצע קרינה באופן הבא: ) .ב

 לא יכללו בתחשיב הסופי  kWh/m2 0.1 -שעות בהן ממוצע הקרינה קטן מ .ג

 כפי שתתקבל ממערכת הניטור של מטאו קונטרול תהיה זאת הקובעת .  PRתוצאת ה  .ד

 

 הגדרת תפוקה שנתית מובטחת

= התפוקה השנתית  PR nI * PEg =  E *הצדדים מסכימים שסך התפוקה השנתית המובטחת יהיה   

 שהיא סה"כ האנרגיה כפי שהיא  נמדדת במונה הייצור. (KWh/Year)המובטחת של המערכת הפוטוולטאית 

 

I הקרינה השנתית הנקלטת =/Year)2(kWh/m  על שטח של מטר רבוע במישור בעל נטייה זהה        למישור

) שהוא סך כל ההספק של KWpהמערכת הנומינלי (= הספק kW/m)n/Year)P2המערכתחלקי קרינת ייחוס 

 STCהפנלים הסולאריים בתנאי 

 

 (Eg-E)*T =פיצוי 

T –  .תעריף מובטח בהתאם להסדרה, לזמן שהמערכת לא עבדה0עבדה בצורה חלקית 

Eg –  סך התפוקה שהובטחה ע''יPR  .מובטח מוכפל בקרינה כפי שנקלטה במישור הפנל 

 

 : הערות

-א.    מדידת הקרינה תעשה באמצעות חיישן הקרינה הסטנדרטי של מערכת הניטור של חברת  מטאו

 קונטרול 

 המיקום המדויק של המדידים יקבע בתוכניות הביצוע של הפרויקט  .    ב.

 מצייןאת המספר הסידורי של השעה iכאשר kWh/miH2)כל שעה יחושב ממוצע קרינה באופן הבא: )   ג.        

 לא יכללו בתחשיב הסופי  kWh/m2 0.1 -שעות בהן ממוצע הקרינה קטן מ  ד.        
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 כפי שתתקבל ממערכת הניטור של מטאו קונטרול תהיה זאת הקובעת .  PRתוצאת ה ה. 

 .זמני עצירת מדידות 2

 לא יתבצעו מדידות בזמנים בהם המערכת מושבתת כתוצאה מ: 

ת החשמל על ידי מנהל הרשת, במקרים של רשלנות או זדון מצד גניבה, השחתה, כח עליון, השבתת רש

המזמין, ובזמנים בהם מתבצעות עבודות תחזוקה של המערכת )רק אם הלקוח אישר בכתב ומראש שעבודות 

  -התחזוקה תעשינה בזמנים שהקרינה בהם גדולה מ

 100kW/m2.) 

 

בזוית זהה לזו של הפאנלים הסולאריים : מדידת הקרינה תעשה באמצעות מד קרינה מכויל שיוצב הערה

המרכיבים את המערכת. ככל שיותקן חיישן אחד למספר מערכות ולא יותקן פירנומטר לכל מערכת, שיעור 

הקרינה למערכת ספציפית ייגזר מנתוני חיישן הקרינה הכללי עם ההתאמות הנדרשות למערכת הספציפית 

 (התאמות הנובעות מכיוונים וזוויות הפנלים.

 

 חישוב פיצוי עתידי בגין אי עמידה בביצועים המובטחים החל מתום תקופת האחריות

היה ובתום תקופת האחריות, יחס הביצועים המחושב במהלך השנה האחרונה לאחריות זה יפחת מיחס 

 למזמין פיצויים על פי החישוב להלן:   הספקהביצועים המובטח ,ישלם 

 

 25 𝑅𝑃 − 𝑎𝑢𝑔𝑅𝑃( I ∗)  FIT ∗ 𝑖0.995 ∗P  ∗ 

 𝑡𝑐𝑎 𝑒𝑣𝑎 

 RevenueLoss =𝑒𝑟𝑢𝑡𝑢𝐹  ∑)𝑟(1 +   

𝑖=𝑛+1 

 

PRgua  - .יחס ביצועים מובטח בשנה האחרונה של תקופת האחריות 

 n   -  תקופת האחריות בשנים 

 PRact  -  יחס ביצועים בפועל בשנה האחרונה של תקופת האחריות 

 Iave  -  (קרינה שנתית ממוצעת במישור הפנל, במשך שנות האחריותkWh/Year/m2 ) 

P   - % בכל אחת מהשנים(  0.5גודל המתקנים המחושב בתום תקופת האחריות )כולל ירידה שלFIT   - 

 (4)ריבית היוון % r   - 0.04תעריף רכישת החשמל על ידי המחלק בתום תקופת האחריות 
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 מפרט טכני תאורת פנים  4נספח ג.

 דרישות טכניים לגופי תאורה לד

מפרט זה מתייחס לדרישות ופרמטריים טכניים נדרשים עבור גופי תאורה במכרז תאורת פנים. כל גופי 

 בהתאם לתיאור הטכני המפורט במפרט הטכני המצורף.  LEDהתאורה בפרויקט יהיו מבוססי 

 . ISO 17025כל תעודות הבדיקה יהיו ממעבדה מאושרת 

 ./02, קוטר /99, קוטר  ,600x600, 300x1200פאנל לד שקוע 

  ,מבנה גוף התאורה יהיה עשוי מאלומיניום או פלדה מגולוונת בעל מערכת קירור פאסיבית בלבד

 יעילה ואיכותית. )יש להציג קטלוג ייצרן(.

 .גוף התאורה יהיה בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים(6//X6//.) 

 .)הדרייבר יותקן חיצונית לגוף התאורה.  )יש להציג קטלוג ייצרן 

  גוף תאורת הלד יהיה בעל תקן פוטוביולוגיIEC 62471   ויהיו מקבוצת סיכוןRG0 יש להציג( .

 . ISO17025)דו"ח ממעבדה מוסמכת 

  המציע יגיש דו"חCB יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת( .ISO17025 .) 

  גוף התאורה יישא תקןIEC 60598   יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת(ISO17025.) 

  69/30גוף התאורה יישא תקן-IEC    יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת(ISO17025.) 

  4000טמפרטורת הצבע של גוף התאורה תהיהK  על פי דוחLM79  של ג"ת. )יש להציג דו"ח

 (.ISO17025ממעבדה מוסמכת 

  6פאנל לד//X6//  4צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל הדרייבר לא תעלה על/ 

 (.ISO17025של ג"ת. )יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת  LM79וואט, על פי דוח 

 110 -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מLM/W  4000בגוון אורK 

)המציע יציג דוח  /60x60 / 30x120 40Wד של גוף התאורה. פאנל ל LM-79וזאת על פי דוח 

 ממעבדה מוסמכת(.

 תפוקת האור המינימלית של גוף התאורה הכולל לא תפחת מ-  lm49//  וזאת ע"פ דוחLM-79 

 . )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(.60x60 / 30x120 / 40wשל גוף התאורה. פאנל לד 

  מודול הלד בגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגייתSMD  EDGE LIGHT  בלבד. )יש להציג

 קטלוג יצרן(. 

  9.9חלק  /9גוף התאורה יהיה  עם ת"י  

  4חלק  50/3גוף התאורה יהיה עם ת"י( .6//X6//.) 

  או תקן  9.03חלק  60347הדרייברים יתאימו לת"יIEC 61347-2-13 

  או תקן  9.0חלק  260גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"יEN 55015 

  או תקן  09.3חלק  260גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"יIEC 61000-3-2 

  או תקן  09.5חלק  260גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"יIEC 61000-3-3 

  גופי התאורה והדרייברים יתאימו לתקןIEC 61547  המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(

ISO17025.) 
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 200ים: מתח גוף התאורה יתאים לתנאים נומינאליV-253V.)יש להציג קטלוג יצרן( . 

  מקדם מסירת צבעCRI>80 לפי( .LM79  דו"ח ממעבדה מוסמכתISO10725.) 

  6פאנל//X6// שעות לפי  ///,/5, אורך חיים של גוף התאורהL80  מעלות  35בטמפרטורה של

 של הגוף תאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(. TM 21צלסיוס, מבוסס על דוח 

  דרייבר מסוגFlicker Free   יתאים לעבודה ללא עמעום וללא תקשורת ויהיה מתוצרת אחת

 מהחברות הבאות: פיליפס, אוסרם, טרידוניק, בוקי או ש"ע מוכח.  )יש להציג מפרט יצרן מלא(.

  רכיבי הדרייבר יהייו מסוגII ידוד חשמלי בין מעגל הכניסה למעגל המוצא.)בידוד כפול( עם ב 

  2 –נצילות הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ/% 

 פאנל לד עגול על הטיח 

  מבנה גוף התאורה יהיה בעל מערכת קירור פאסיבית בלבד, יעילה ואיכותית. )יש להציג קטלוג

 ייצרן(.

  גוף תאורת הלד יישא תקן פוטוביולוגיIEC 62471   ויהיו מקבוצת סיכוןRG0 המציע יציג דוח( .

 (.ISO17025ממעבדה מוסמכת 

  4000טמפרטורת הצבע של גוף התאורה תהיהK  על פי דוחLM79  של ג"ת. )המציע יציג דוח

 (.ISO17025ממעבדה מוסמכת 

  וואט0  05וואט0 2וואט0 6צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל הדרייבר לא תעלה על

 אט בהתאם להספק וקוטר הגוף המוחלף.וו 08

 2 -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ/LM/W  בגוון אורK4/// 

 (.ISO17025של גוף התאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  LM-79וזאת על פי דוח 

  גוף התאורה יהיה בעל רמת אטימותIP54  .בהתאם לאישור מכון התקנים ,  

 דולי הלד בגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגיית מוBack Light .)בלבד. |)יש להציג קטלוג ייצרן 

  9.0חלק  /9גוף התאורה יהיה  עם ת"י  

  מקדם מסירת צבעCRI>80 יש להציג( .LM79  ממעבדה מוסמכתISO17025.) 

  2 –נצילות הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ/% 

  שעות לפי  ///,/5אורך חיים של גוף התאורהL80  מעלות צלסיוס, מבוסס על  35בטמפרטורה של

 (. ISO17025של הגוף תאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  TM 21דוח 

 גוף תאורה ליניארי על הטיח

  גוף התאורה יהיה מוגן מיםIP65  ה ס"מ להתקנה צמודה קיר 0 תקרה. בהתאם לבדיק /09באורך

 של מכון התקנים.

 .גוף התאורה יהיה בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים 

  גוף התאורה יהיה בעל תקן פוטוביולוגיIEC 62471   ויהיו מקבוצת סיכוןRG0 המציע יציג דוח( .

 (.ISO17025ממעבדה מוסמכת 

  4000טמפרטורת הצבע של גוף התאורה תהיהK  על פי דוחLM79 ג"ת. )המציע יציג דוח  של

 (.ISO17025ממעבדה מוסמכת 
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  וואט לפי  /3צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל הדרייבר לא תעלה עלLM79. 

 80 -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מLm/w  4000בגוון אורK  וזאת

 (.ISO17025של גוף התאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  LM-79על פי דוח 

 תפוקת האור המינימלית של גוף התאורה הכולל לא תפחת מ-  Lm08//  וזאת ע"פ דוחLM-79 

 (.ISO17025)המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  של הגוף. 

  9.0חלק  /9גוף התאורה יהיה  עם ת"י  

  4חלק  50/3גוף התאורה יהיה עם ת"י . 

  או תקן  9.03חלק  60347הדרייברים יתאימו לת"יIEC 61347-2-13 

  או תקן  9.0חלק  260גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"יEN 55015 

  או תקן  09.3חלק  260גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"יIEC 61000-3-2 

 או תקן  09.5חלק  260לת"י  גופי התאורה והדרייברים יתאימוIEC 61000-3-3 

  200גוף התאורה יתאים לתנאים נומינאליים: מתחv-253v. 

  מקדם מסירת צבעCRI>80 יש להציג לפי .LM79  ממעבדה מוסמכתISO17025.) 

  2 –נצילות הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ/% 

  שעות לפי  ///,/5אורך חיים של גוף התאורהL80 מעלות צלסיוס, מבוסס על  35ורה של בטמפרט

 של הגוף תאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(. TM 21דוח 
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 מפרט טכני מיזוג אוויר  0נספח ג.

 

 מפרט טכני

 מתקני מיזוג אויר 00פרק 

 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר 00.0

 מפרט מיוחד 00.0.0

 N.F.P.Aכולל גם את התקנים הזרים :המפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר 

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  

 

 כאן: 05עבודות ש כלולות בפרק 

 הספקת זרם חשמלי תלת פאזי או חד פאזי לפי הצורך .0

 ניקוזים .9

 כללי  00.0.9

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, פירוק, סילוק מזגנים קיימים לאתר גריטה, 

משרד הבטחון  2/ופרק  00, מפרט זה משלים המפרט הכללי פרק וויסות והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם

 שבוצע במועצה המקומית ג'ולג'וליה ומשלים סקר אנרגיה

 

 כוונה  00.0.3

תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך הכללי של המתקן ואינן מראות בהכרח 

 את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן לתאר את המתקן באופן כללי.

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.

עם הצעתו את פרוט האביזרים והעבודות  הספקחסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש  הספקבמידה ולדעת 

 שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.

יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים  הספקבנוסף 

בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא מבוצעות על ידו. את תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, 

לא  הספקחלת ביצוע העבודה. למפקח בשלושה העתקים לאישור לפני הת הספקדפי קטלוגים וחומר טכני, יגיש 

 יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.

 

 הסברה 00.0.4

המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים, מפרט, עליו  הספקבמידה ו

ם המשתתפים במכרז להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלני

 פה.-לדעת, בקשה זו תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת המכרז. לא תתקבל כל אינפורמציה בעל

 

 קבלני משנה 00.0.0

 אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש בכתב על ידי המזמין. הספק

 

 אישורים וטיב עבודה 00.0.6

 יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה )במידה ונדרשים(. הספק
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כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו 

 של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין.

 יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף. הספקעל 

 במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

 

 פתחים 00.0.7

 .הספקכל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי 

 

 גישה 00.0.2

 להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו. הספקעל 

 

 רעש ורעידות 00.0.2

לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד אשר יוצב על גג  הספקהציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על 

 הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.

 

 הגנה בפני חלודה /00.0.0

 יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגלוונים. הספק

 

 ניקוי, כוון ,ווסות 00.0.00

 לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר וכו'. הספקעל 

קה בהתאם למכרז, הבדיקות יהיו בהתאם יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפו הספק

 להמציא את תוצאות הבדיקות בכתב למפקח. הספקלחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על 

 

 הדרכה 00.0.09

למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה והחזקה תקינה של  הספקלפני מסירת המתקן ידריך ויורה 

 המתקן.

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. 90ניסיון ומבחן של ותיקבע תקופת 

 

 תיקי הסבר 00.0.03

יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו קטלוגים, תוכניות  הספק

 מעודכנות וכו'.

 

 קבלת המתקן  00.0.04

 תקופה נסיונית של המתקן. עם גמר העבודות תיעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן

 

 אחריות ושירות 00.0.00

 הספקיהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה של המתקן מתחייב  הספק

שעות מזמן קבלת הודעה.  79מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך  הספקלבצע על חשבונו את כל התיקונים. 
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לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף  הספקשי מקצוע אחרים אם למזמין הזכות להזמין אנ

 בזה שבידו מלאי חלקי חילוף. הספקמתחייב 

 האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.

 

 שילוט 00.0.06

סימון ממסרים ומאבטחים. השלטים יהיו מבלקיט להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות  הספקעל 

 כתובים לבן על גבי שחור.

 

 עבודות חשמל  00.9

 

בנוסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות הקיימות, במידה וחסר הזנת חשמל על  .0

 מוטלת האחריות להזנת חשמל עד ליחידות המזגנים ע"י חשמלאי מוסמך. הספק

 את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך. כמו כן להתקין .9

 גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן. הספק .3

 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. .4

 כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מזג אוויר. .5

יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים ומכשירי הויסות על  הספק .6

 אביזריהם השונים.

 משרד הבטחון המעודכן. 8/כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ולפי מפרט  .7

 

 

 

 צנרת גז ובידודה 00.3

 .R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  .0

 ".Lעשויים נחושת מטיפוס "צנורות הגז יהיו  .9

 יש לבצע בדיקת אטימות לצנרת ולמלאות את המערכת בכמות דרושה של  .3

R-410. 

 צנרת הגז תבודד עם קליפות בידוד עשויות גומי סינטטי "ארמפלקס", עובי  .4

 מ"מ. 02    

 " אטומה על ידי 3" .מעברי צנרת גז בקיר חיצוני יעשה על ידי שרוול פלדה .5

 ובטון וגפת מסביב. סיליקון

 קטרים של צנרת גז או נוזל ייקבע לפי גודל יחידת מיזוג אוויר ולפי הוראות  .6

 היצרן.

 

 יחידות מיזוג אויר מיני מרכזי  00.4

 

 .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.0

 .יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.9
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 .גז ירוק .3

 .מאייד מעבה .4

 + דייאסיר ..משאבת חום 5

 .לוחית הפעלה .6

 .המחיר כולל מס קניה.7

 .פקט למעבים.8

 

 נתונים טכניים להתקנות 00.0

 

 דגשים בהתקנת מזגן
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 סכימה חשמלית
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 0נספח ג. –סקר גגות 
 
 
 

 תוכן עניינים
 הקדמה 1

 רשימת אתרים  3

 טבלה סיכום ) מרכזת( 4-7

 סקר גג בניין בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל 8

 סקר גג בניין  מעוצה 9

 סקר ג בניין משרד הרווחה 10

 בי"ס תיכון ג'לג'וליהסקר גג בניין  11

 בי"ס יסודי אג'יאלסקר גג בניין  12

 תחנה לבריאות המשפחהסקר גג בניין  13

 גנים ליד בי"ס יסודי א'סקר גג בניין  14

 בי"ס יסודי א' סקר גג בניין  15

  מתנ"ססקר גג בניין  16

 .בי"ס חט"ב אלראזיסקר גג בניין  17

 ספריה ציבוריתסקר גג בניין  18

 מרכז פיס לגיל הזהבסקר גג בניין    19

 סקר גג מגרש משולב 20

 סקר גג אולם ספורט 21
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  מערכות הקמת פוטנציאל לאפיון ראשוני טכני סקר
 סולאריות

 
 

  -טבלת המבניים 
 

 שם האתר מספר 

 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל 1

 בניין מעוצה 2

 משרד הרווחה  3

 בי"ס תיכון ג'לג'וליה 4

 בי"ס יסודי אג'יאל 5

 תחנה לבריאות המשפחה 6

 גנים ליד בי"ס יסודי א' 7

 בי"ס יסודי א' 8

 מתנ"ס 9

 אלראזיבי"ס חט"ב  10

 ספריה ציבורית 11

 מרכז פיס לגיל הזהב 12

 מגרש משולב 13

 אולם ספורט 14
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 טבלה מרכזת ) מסכמת(
 

 שם האתר
שטח 

 גג]מ"ר[
פוטנציאל 

 יצור
גודל 

 חיבור 

 /95 /03 //03 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל

 /8 97 /97 בניין מעוצה

 /8 02 /02 משרד הרווחה 

 /95 /04 //04 בי"ס תיכון ג'לג'וליה

 /95 /04 /035 בי"ס יסודי אג'יאל

 63 02 /02 תחנה לבריאות המשפחה

 63 34 /34 גנים ליד בי"ס יסודי א'

 - /09 //09 בי"ס יסודי א'

 /8 /5 /55 מתנ"ס

 //4 /00 //00 בי"ס חט"ב אלראזי

 63 93 /93 ספריה ציבורית

 63 /5 //5 הזהב מרכז פיס לגיל

 - /05 //05 מגרש משולב

 - /04 //04 אולם ספורט

 סה"כ
00,09/ 

 -  KW0,009  מ"ר
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 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל. 0
 

 //03  שטח מ"ר 

 250  [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 10  מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 /03  סולארי ]קילוואט[פוטנציאל 
 השטח כולל מעקה מטר וחצי. -הערה:
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 בניין מעוצה .  9
 

 270 שטח מ"ר 

 80 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 4  מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 27  פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 מ"ר. /09מפלסים מפלס תחתון  9השטח כולל מעקה מטר ו  -הערה:
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 משרד רווחה  .  3
 

 190 שטח מ"ר 

 80 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 -  מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 19 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 השטח כולל מעקה מטר . -הערה:
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 . בי"ס תיכון ג'לג'וליה4
 

 1400 שטח מ"ר 

 250 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 15 מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 140 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 השטח כולל מעקה מטר . -הערה:
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 . בי"ס יסודי אג'יאל0
 

 /035 שטח מ"ר 

 250 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 140 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 השטח כולל מעקה מטר, צורת חלוקה מבנים נפרדים . -הערה:
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 . תחנה לבריאות המשפחה 6
 

 190 שטח מ"ר 

 63 [Aחיבור ]גודל 

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 19 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 ס"מ. /9השטח כולל מעקה  -הערה:
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 . גנים ליד בי"ס יסודי א' 7
 

 340 שטח מ"ר 

 63 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 34 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 ס"מ. /4השטח כולל מעקה  -הערה:

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /04עמוד 
 

 

 

 .  בי"ס יסודי א' 2
 

 1200 שטח מ"ר 

 - [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 120 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 מ"ר שטח זכורית . //9השטח כולל מעקה מטר וחצי , בערך  -הערה:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  040עמוד 
 

 

 

 .  מתנ"ס  2
 

 550 שטח מ"ר 

 80 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 50 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 השטח כולל מעקה מטר . -הערה:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  049עמוד 
 

 

 

 .  בי"ס חט"ב אלראזי   /0
 

 1100 שטח מ"ר 

 400 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 100 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 השטח כולל מעקה מטר וחצי ו שני מפלסים  . -הערה:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  043עמוד 
 

 

 

 . ספריה ציבורית 00
 

 230 שטח מ"ר 

 63 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 23 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 .  -הערה:

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  044עמוד 
 

 

 

 . מרכז פיס לגיל הזהב 09
 

 500 שטח מ"ר 

 63 [Aגודל חיבור ]

 בטון   סוג גג

 - מזגנים להזזה

 תקין   מצב איטום 

 50 פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 מבנין נפרדים  9,   -הערה:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  040עמוד 
 

 

 

 מגרש משולב .03
 

 //05  שטח מ"ר 

 -  [Aגודל חיבור ]

 איסכורית סוג גג

 /  מזגנים להזזה

 בבניה  מצב איטום 

 /05  פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  046עמוד 
 

 

 

 אולם ספורט  .04
 

 //04  שטח מ"ר 

 -  [Aגודל חיבור ]

  סוג גג

 /  מזגנים להזזה

 בבניה  מצב איטום 

 /04  פוטנציאל סולארי ]קילוואט[
 

 
 

 

 

  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  047עמוד 
 

 

 

 7נספח ג. –סקר אנרגיה 
 

 לליכ

 מטרת הסקר  

 . ג'לג'וליהדו"ח זה נעשה עבור מועצה מקומית 

הסקר נדרש עבור המועצה כדי לספק תוכנית עבודה לשנים הבאות בתחום. כמו כן לעמוד בדרישות חוק מקורות 

  האנרגיה המחייב את הישוב להגיש סקר אנרגיה ותוכנית עבודה מלאה לאישור משרד התשתיות.

 

 מטרות הסקר

  איתור אפשרויות שימור אנרגיה להקטנת הוצאות האנרגיה של המועצה.  .א

 ז מידע על צריכת האנרגיה של המועצה ומתקניה, שינויים חודשיים ושנתיים כולל  ריכו .ב

 צריכה סגולית.         

 ריכוז מידע על התפלגות צריכת האנרגיה בין המחלקות והמבנים בישוב באחריות  .ג

 המועצה.        

 יצירת כלי לעדכון מידע על צריכת האנרגיה, מעקב ודיווח על השינויים. .ד

 לי להערכת תחזית צריכת האנרגיה כתוצאה משינויים בישוב.יצירת כ .ה

 קביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המרבי. .ו

 הכנת רשימת הפעולות לביצוע מיידי ועתידי. .ז

 קביעת עדיפות בין הפעולות האפשריות. .ח

 יצירת כלי להערכת שילוב פעולות שימור אנרגיה בתכנית השקעות של המועצה. .ט

 עולות שימור אנרגיה בתכניות פיתוח של בניין המועצה יצירת כלי להערכת שילוב פ .י

 החדש.        

 

 

  פרמטרים כלכליים  

 המועצה החליטה לבדוק השקעה בכל מערכת שתוכיח החזר השקעה במהלך החמש השנים הראשונות להפעלתה. 

 הפרמטרים הכלכליים לפיהם נבדקות השקעות הם:

 )חיסכון בחשמל( בערך נוכחי ללא חישובי ריבית והחזרי הון.שווי ההשקעה מול הקטנת הוצאות שנתיות  -

 תקופת החזר עד חמש שנים. -

 הקטנת הוצאות שנתיות )מינימום(. -

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  042עמוד 
 

 

 

 שעות פעילות 

)לכל מתקן שנסקר ישנן  //:06-//:7היקף הפעילות בכל המוסדות הינו: שישה ימים בשבוע בממוצע, בין השעות 

 פרטנית(.שעות עבודה שונות והם מצורפות בסקירה ה

 שעות הפעלת מזגנים לרוב נשלטים ע"י העובדים ולא ע"י בקר או חיישן. –שעות הפעלת מתקני אנרגיה 

 יחידות 

 הסקר מתבסס על:

 שווה ערך טון נפט 0קווט"ש =  96///./

 שווה ערך טון נפט 0ק"ג גפ"מ  =  /03//./

 שווה ערך טון נפט 0ליטר סולר  =  872///./

 שווה ערך טון נפט 0=   ליטר בנזין 8/9///./

 Ton CO2eqפליטות 

 KW 0377 -= ל  Ton CO2eqטון פליטות  0הסקר מתבסס על 

 

 נתונים 

כל הנתונים הנדרשים מופיעים בהתאם לנדרש בקובץ מחשב לצורך יצירת כלי לעדכון מידע על צריכת האנרגיה, 

 כתוצאה משינויים בישוב או במבני המועצה. מעקב ודיווח על השינויים. יצירת כלי להערכת תחזית צריכת האנרגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  042עמוד 
 

 

 

 בדיקות ומדידות

   מערכות חום 

 מפורט בכל סקר אשר רלוונטי לנושא.

 מערכות חשמל 

 כללי  .0..

קיימות מערכות לרישום רציף של צריכת החשמל במספר מבנים. המטרה לבדוק אפשרויות התאמת הצריכה 

ומעקב אחר צריכה רציפה של המבנה. המכשירים רושמים בתקופה רצופה של מספר שבועות את  אופי  לתעו"ז

 הצריכה. ניתוח התוצאות יוכיח את הפוטנציאל הטמון בהתאמה לתעו"ז או לכל אפשרות חוסכת אחרת. 

 תאורה  .9..

 נמדדה עוצמת הארה בכל המקומות המוארים במבנים הנסקרים. 

 בסיס הציוד הקיים בפרק התאורה בכל סקר.ניתן לראות חלופות על 

 נבדקו שעות הפעלה וכיבוי של תאורה חיצונית ותאורת רחוב והמסקנות מפורטות בהמשך.

 מיזוג אויר  .3..

יוני( בהם היה צורך במיזוג אוויר ונושא זה נמדד בכל מקום נסקר, נתונים נלקחו  -הבדיקה נעשתה בחודשים )מאי 

 הצוות תושאל לגבי אופי הפעלתם וצורת פעילותם.מהשטח בכל איזור נסקר כמוכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /00עמוד 
 

 

 

  מאזן אנרגיה

 מאזני האנרגיה של מיתקנים בודדים 

 מאזני האנרגיה של המתקנים הבודדים נמצאים בכל סקר בנפרד.

 

  מאזן האנרגיה של המבנים 

 מאזני האנרגיה של המבנים נמצאים בכל סקר בנפרד .

 

  בחירת הצרכנים להעמקת הסקר 

 :רשימת הנושאים העיקריים שנבדקו במהלך הסקר

 כמות תאורה סוג ועוצמת ההארה במבנים ואפשרות החלפה לתאורה חסכונית. 

 נחיצות התאורה לאורך כל שעות הפעילות במשרדים והכיתות. 

 החלפת נורות קיימות לחסכוניות  -תאורת הרחוב. 

 טיפול והחלפה במידת הצורך ,בדיקת מזגנים במבני המועצה. 

 
 :נושאים נוספים שיבחנו

 חלוקת מפסקי התאורה לאזורים בכל משרד וחדרים נוספים.   

 סידור מחדש של גופי התאורה לפי חשיבות נכונה ולא בהכרח עיצובית. 

 תפקידו ופעילותיו יוגדרו לשנה הבאה ,ממונה אנרגיה במועצה. 

 י תאים פוטו וולטאים"ניצול אנרגית חום ע. 

 ת שעלו בעבר על מנת להתייעל ולחסוך אנרגיהבדיקה חוזרת של רעיונו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  000עמוד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקר מוסדות ציבור

 

 

 

 

 מועצה מקומית ג'לג'וליה

 

 

 

 

9/9/ 

 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  009עמוד 
 

 

 

 הקדמה
 

 :כללי
 מנת על במוסדות ציבור במועצה מקומית ג'לג'וליה זאת מקיף אנרגיה סקר דלתא מהנדסים יועצים ביצעה    

מהנדסי חשמל וממונה אנרגיה בשיתוף פעולה עם  י"ע בוצעה הבדיקה ואנרגטי. לחיסכון כלכלי התכנות לבדוק
 אנשי המועצה.

 
 :הבדיקה ויעדי מטרת
 באנרגיה לחסכון המלצות .0
 אנרגיה צרכני ומיפוי סקר .9
 אנרגיה לצרכני חסכוניים תחליפים זיהוי .3
 חשבונאיים. פרמטרים הכוללים ,שונים חישובים .4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  003עמוד 
 

 

 

)חלקית( מוסדות ציבור :רשימת   
 

 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל  .0

 בניין מעוצה  .9

 בי"ס תיכון ג'לג'וליה .3

 בי"ס יסודי אג'יאל  .4

 תחנה לבריאות המשפחה  .5

 גנים ליד בי"ס יסודי א' .6

 בי"ס יסודי א'  .7

 מתנס .8

 בי"ס חטב אלראזי  .2

 גנים מתחת המסגד  ./0

 ספריה ציבורית .00

 מרכז פיס לגיל הזהב  .09

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  004עמוד 
 

 

 

אנרגטית תאורת פנים: ריכוז צריכה והתייעלות  
 אין להסתמך על תחשיבים אלו במסגרת הצעת המציע, המציע נדרש לבצע תחשיבים כלכלים בעצמו.

 

 מוסדות ציבור -התייעלות אנרגטית בתאורת פנים 

 שם המוסד מס'
צריכה 
קיימת 

[KW/H] 

צריכה 
עתיידית 

[KW/H] 

חסכון ב 
[KW/H] 

חסכון 
 עלות פרויקט בש"ח

החזר 
השקע

ה 
 בשנים

עלות 
 תחזוקה

החזר 
השקעה 

כולל 
 תחזוקה

1 
בי"ס יסודי ב'  

 אלמוסתקבל 
       

56,05/        02,357       36,723        93,205        033,25/  
         
5.60        6,080  

          
4.47  

 בניין מעוצה   2
       

02,888          7,121       09,767          8,922          54,350  
         
6.55        1,480  

          
0.06  

3 
בי"ס תיכון  

 ג'לג'וליה
       

64,848        21,503       43,345        98,074        175,450  
         
6.23        6,260  

          
0.0/  

4 
בי"ס יסודי  

 אג'יאל 
       

67,//8        22,010       44,228        92,948        186,400  
         
6.37        7,660  

          
0./0  

5 
תחנה לבריאות  

 המשפחה 
       

0/,/88          3,636         6,459          4,024          96,3//  
         
6.27           44/  

          
0.62  

6 
בי"ס  גנים ליד
 יסודי א'

       
02,639          7,999       09,40/          8,/67          54,65/  

         
6.77        0,6//  

          
0.60  

 בי"ס יסודי א'  7
       

70,208        95,792       46,082        3/,/93        9/5,45/  
         
6.84        7,39/  

          
0.0/  

 מתנס 8
       

33,884        09,643       90,940        03,8/7          82,9//  
         
6.46        0,48/  

          
0.24  

9 
בי"ס חטב 

 אלראזי 
       

42,036        07,/49       39,/24        9/,860        037,6//  
         
6.60        5,9//  

          
0.92  

10 
גנים מתחת 

 המסגד 
         

8,244          3,37/         5,574          3,693          96,///  
         
7.18        0,/4/  

          
0.02  

 ספריה ציבורית 11
         

7,968          9,9/7         5,/60          3,92/          02,2//  
         
6.05           24/  

          
4.7/  

12 
מרכז פיס לגיל 

 הזהב 
       

98,9/8          2,5/8       08,7//        09,055          76,8//  
         
6.32        9,79/  

          
0.06  

  1,186,050   185,656    285,624   151,348    436,279    סה"כ  
       
6.44    42,220  

         
0.3/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  000עמוד 
 

 

 

 ריכוז צריכה והתייעלות אנרגטית מזגנים:
 

 אין להסתמך על תחשיבים אלו במסגרת הצעת המציע, המציע נדרש לבצע תחשיבים כלכלים בעצמו.

 
 מוסדות ציבור -התייעלות אנרגטית במיזוג אוויר 

קיימת צריכה  שם המוסד מס'
[KW/H] 

צריכה 
עתיידית 

[KW/H] 

חסכון ב 
[KW/H] החזר השקעה  עלות פרויקט חסכון בש"ח

 בשנים

1 
בי"ס יסודי ב'  

 אלמוסתקבל 
                 
20,700  

                    
12,825  

                 
7,875               5,119  

              
20,000             3.91  

 בניין מעוצה   2
                 
19,800  

                    
13,500  

                 
6,300               4,095  

              
21,000             5.13  

 בי"ס תיכון ג'לג'וליה  3
               
104,400  

                    
57,375  

               
47,025             30,566  

              
86,500             2.83  

 בי"ס יסודי אג'יאל   4
                 
83,700  

                    
46,575  

               
37,125             24,131  

              
70,000             2.90  

5 
תחנה לבריאות  

 המשפחה 
                         
-    

                            
-    

                       
-                       -                         -                  -    

 גנים ליד בי"ס יסודי א' 6
                 
12,600  

                      
6,750  

                 
5,850               3,803  

              
10,000             2.63  

 בי"ס יסודי א'  7
               
105,300  

                    
58,725  

               
46,575             30,274  

              
89,000             2.94  

 מתנס 8
                 
34,200  

                    
18,900  

               
15,300               9,945  

              
28,000             2.82  

 בי"ס חטב אלראזי  9
                 
63,900  

                    
35,100  

               
28,800             18,720  

              
53,500             2.86  

 גנים מתחת המסגד  10
                 
12,600  

                      
6,750  

                 
5,850               3,803  

              
10,000             2.63  

 ספריה ציבורית 11
                 
19,800  

                    
10,800  

                 
9,000               5,850  

              
15,800             2.70  

 מרכז פיס לגיל הזהב  12
                 
32,400  

                    
20,250  

               
12,150               7,898  

              
30,000             3.80  

 סה"כ  
               

0/2,4//  
                  
287,550  

             
221,850           144,203  

            
433,800             2.93  
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 בי"ס יסודי ב' אלמוסתקבל   .0

 
 

 הבדיקה  מצאי .0..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 בהספקים נמוכים מהנדרש. LEDותאורה  T8מסוג  במרבית החללים קיימת תאורה  .4

 

 רוב מהמזגנים חדשים. .5

           

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד או  .6

 ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .7

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .8
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 תאורה 
 

 תאורה קיימת

 [KWHצריכה שנתית מחושבת ] עלות שנתית בש"ח
 שעות ///,9 -הערכה כ

צריכת חשמל 
לשעה מחושבת 

[KW/H] 

כמות 
כללית 

לפי 
 ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

        936.00  
          0,44/.//                                                   

/.79  
                
6.00  

100W  HIT 

  18,111.60  
        97,864.//                                                 

03.23  
           
162.00  4X18 

T8 

     1,621.10  
          9,424.//                                                   

0.95  
             
29.00  1X36 T8 

     9,167.60  
        04,0/4.//                                                   

7./5  
             
82.00  2X36 T8 

     6,240.00  
          2,6//.//                                                   

4.8/  
             
10.00  400W HIT 

        421.20  
              648.//                                                   

/.39  
             
15.00  1X18 PL 

 ₪    [KWH]   
    

  36,497.50  
        06,00/.//                                                 

28.08  
           
 סה"כ    304.00

 
 LEDתאורה מוצעת ב 

 [KWHצריכה שנתית מחושבת ] עלות שנתית בש"ח
 שעות //0,2 -הערכה כ

צריכת חשמל 
לשעה מחושבת 

[W/H]  גופי
 LEDתאורה 

כמות 
 כללית 

הספק 
גוף 

LED 
[w] 

סוג והספק 
 גוף קיים

        351.00  
              54/.//                                                   

/.3/  
                
6.00  

       
5/.//  

0//W 

     5,686.20  
          8,748.//                                                   

4.86  
           
162.00  

       
30.00  4X18 

        610.74  
              232.6/                                                   

/.59  
             
29.00  

       
18.00  1X36 

     3,453.84  
          5,303.6/                                                   

9.25  
             
82.00  

       
36.00  2X36 

     2,340.00  
          3,6//.//                                                   

9.//  
             
10.00  

     
200.00  400W 

        140.40  
              906.//                                                   

/.09  
             
15.00  

          
8.00  1X18 

 ₪    [KWH]   
    

  12,582.18  
        02,307.9/  

  
           
 סה"כ    304.00

 
 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  56,150.00    [KWH]      [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  36,497.50      ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  6,080.00        ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 
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 ₪  42,577.50      סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  19,357.20    [KWH]      [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  12,582.18      ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                     ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  12,582.18      סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  36,792.80    [KWH]      [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  29,995.32      ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

 
 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                    6.00  450        2,700.00  ₪ 

30W               162.00  450      72,900.00  ₪ 

18W                 29.00  350      10,150.00  ₪ 

36W                 82.00  500      41,000.00  ₪ 

52W                 10.00  450        4,500.00  ₪ 

8W                 15.00  180        2,700.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
   033,20/.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
     92,220.39  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
                4.47   

 שנים 
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 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    צריכת החשמל השנתית  ב   כמות

 הערות     שעות  ///,9

      -                            -                          /3.6              כ"ס  4 
    6,300.00             1.00                      3.05              כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

    9,000.00             2.00                      9.95              כ"ס  9.0 
      5,400.00             2.00                      0.35              כ"ס  0.0 

        [KWH]      
      20,700.00          5.00                       סה"כ  

 
 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל השנתית  ב  
שעות לאחר  //0,2

  [KWHהתייעלות ]

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני התייעלות 
[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                        -                            -                          9.95              כ"ס  3 
                                -    

                          -    

  0.88              כ"ס  9.0 
                    
1.00             3,375.00         6,300.00                     2,925.00               1,901.25  

  /0.5              כ"ס  9 
                    
2.00             5,400.00         9,000.00                     3,600.00               2,340.00  

  0.03              כ"ס  0.0 
                    
2.00             4,050.00         5,400.00  

                   1,350.00  
                 877.50  

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
                      

5.00          12,825.00  
     9/,7//.//  

                   7,875.00               5,118.75  

 
 חישוב החזר השקעה 

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת מזגן  
 )בשנה(  ₪קיים ב 

עלות צריכת מזגן  
עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי   )בשנה(  ₪חדש ב 

 עלות לכל הכמות   התקנה 

         3.00                   -                            -                            -                        -                       5,800.00                            -    

         2.50               1.00             4,095.00             2,193.75         1,901.25                     5,000.00               5,000.00  

         2.00               2.00             5,850.00             3,510.00         2,340.00                     4,500.00               9,000.00  

         1.50               2.00             3,510.00             2,632.50             877.50                     3,000.00               6,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  20,000.00               5,118.75         8,336.25             13,455.00           5.00              סה"כ  

 שנים  3.20החזר ההשקעה בשנים =  

 ריכוז צריכה לתלמיד 

 חישוב צריכה לתלמיד

    

 [KW/Hסה"כ צריכה קיימת ]
    
76,850.00  

 עלות צריכה קיימת בש"ח
    
49,952.50  

    



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /06עמוד 
 

 

 

 [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]
    
32,182.20  

 עלות צריכה צפויה בש"ח
    
20,918.43  

    

 [KW/Hחסכון בצריכה ]
    
44,667.80  

 חסכון כספי בחשמל ותחזוקה
    
35,114.07  

    

    

 כמות תלמידים
         
542.00  

 [KW/Hצריכה קיימת לתלמיד ]
         
141.79  

 עלות צריכה קיימת לתלמיד
           
92.16  
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 בניין מעוצה  .9

 
 הבדיקה  מצאי .9..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

ההצללה למבנה נעשית בחלקו  המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 בהספקים נמוכים מהנדרש. LEDותאורה  T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

 

 כלל מהמזגנים ישנים ולא מתוחזקים כראוי ולא רק על פי תקלת שבר ומסננים אינם מנוקים באופן קבוע. .5

           

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד או  .6

 ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .7

 

 

 לתקלות מובילה בלבד שבר תחזוקת שבר, תחזוקת ע"פ לרוב מתוחזקת אך נמוכה המזגנים תחזוקת רמת .8

  מוגברת. אנרגיה וצריכת יותר רבות
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 תאורה 

 תאורה קיימת

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 9 -הערכה כ,/// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות 
כללית 

לפי 
 ספירה

סוג גוף 
 התאורה

סוג 
 נורות

                              -    
                       -                                                          

-    
  4X14 T5 

                    894.40  
          0,376.//                                                   

/.62  
                  
8.00  4X18 

T8 

                              -    
                       -                                                          

-      1X36 T8 

                 4,583.80  
          7,/59.//                                                   

3.53  
                
41.00  2X36 T8 

                 6,240.00  
          2,6//.//                                                   

4.8/  
                
10.00  400W HIT 

                 1,209.00  
          0,86/.//                                                   

/.23  
                
15.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

              12,927.20  
        02,222.//                                                   

9.94  
                
 סה"כ    74.00

 
 LEDתאורה מוצעת ב 

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 0,2 -הערכה כ// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [W/Hמחושבת ]

 LEDגופי תאורה 

כמות 
 כללית 

הספק 
גוף 

LED 
[w] 

סוג 
והספק 
 גוף קיים

                              -    
                       -                                                          

-    
         

3/.//  
4X14 

                    280.80  
              439.//                                                   

/.94  
                  
8.00  

       
30.00  4X18 

                              -    
                       -                                                          

-    
                       
-    

       
18.00  1X36 

                 1,726.92  
          9,656.8/                                                   

0.48  
                
41.00  

       
36.00  2X36 

                 2,340.00  
          3,6//.//                                                   

9.//  
                
10.00  

     
200.00  400W 

                    280.80  
              439.//                                                   

/.94  
                
15.00  

       
16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

                 4,628.52  
          7,09/.2/  

  
                
 סה"כ    74.00

 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  063עמוד 
 

 

 

 
 חישוב החזר השקעה

 קיים

  19,888.00    [KWH]        [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  12,927.20        ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  1,480.00           ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  14,407.20        סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  7,120.80    [KWH]           [KWH]צריכת חשמל שנתית ב  

 ₪  4,628.52           ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                        ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  4,628.52           סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון

החסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  
[KWH]        12,767.20    

[KWH]  

 ₪  9,778.68           ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

 הספק הגוף
כמות  

   סה"כ   עלות הגוף הגופים 

30W 
                       
-    450                        -    ₪ 

30W 
                   
8.00  450           3,600.00  ₪ 

18W 
                       
-    350                        -    ₪ 

36W 
                
41.00  500        20,500.00  ₪ 

200W 
                
10.00  2500        25,000.00  ₪ 

16W 
                
15.00  350           5,250.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
       04,30/.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
          2,772.62  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
                  0.06  

 שנים  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  064עמוד 
 

 

 

 מיזוג אוויר 
 

  מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 
 שעות 

 הערות    

 

      -                            -                          /3.6              כ"ס  4 

 לנקות מסנני אוויר  

 

       -                            -                          3.05              כ"ס  3.0 

     9,000.00             2.00                      9.95              כ"ס  9.0 

       10,800.00          4.00                      0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

     

 סה"כ  
  

                    6.00          19,800.00  
  

   

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 //0,2השנתית  ב 

שעות לאחר 
התייעלות 

[KWH]  

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

שעות  ///,9
לפני התייעלות 

[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                              -                                    -                        -                            -                          9.95              כ"ס  3 

    -                              -                                    -                        -                            -                          0.88              כ"ס  9.0 

  2,340.00               3,600.00                     9,000.00         5,400.00             2.00                      /0.5              כ"ס  9 

  1,755.00               2,700.00                     10,800.00       8,100.00             4.00                      0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

                    6.00          13,500.00  
     02,2//.//  

                   6,300.00               4,095.00  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת מזגן  
 )בשנה(  ₪קיים ב 

עלות צריכת מזגן  
עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי   )בשנה(  ₪חדש ב 

 עלות לכל הכמות   התקנה 

         3.00                   -                            -                            -                        -                       5,800.00                            -    

         2.50                   -                            -                            -                        -                       5,000.00                            -    

         2.00               2.00             5,850.00             3,510.00         2,340.00                     4,500.00               9,000.00  

         1.50               4.00             7,020.00             5,265.00         1,755.00                     3,000.00             12,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  21,000.00               4,095.00         8,775.00             12,870.00           6.00              סה"כ  

 שנים  0.03החזר ההשקעה בשנים = 

 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  060עמוד 
 

 

 

 בי"ס תיכון ג'לג'וליה  .3

 
 הבדיקה  מצאי .3..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

הל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד או לא קיים נו .5

 ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  066עמוד 
 

 

 

 תאורה 
 
 

      

 תאורה קיימת

עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית מחושבת 
[KWH] 9 -הערכה כ,/// 

 שעות

צריכת חשמל 
לשעה מחושבת 

[KW/H] 

כמות כללית 
 לפי ספירה

סוג גוף 
 התאורה

סוג 
 נורות

                      
-    

                       -                                                          
-    

  4X14 T5 

       
22,919.00  

        35,96/.//                                                 
07.63  

                
205.00  4X18 

T8 

         
1,900.60  

          9,294.//                                                   
0.46  

                  
34.00  1X36 T8 

         
1,788.80  

          9,759.//                                                   
0.38  

                  
16.00  2X36 T8 

       
12,480.00  

        02,9//.//                                                   
2.6/  

                  
20.00  400W HIT 

         
3,062.80  

          4,709.//                                                   
9.36  

                  
38.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

       
42,151.20  

        64,242.//                                                 
32.42  

                
 סה"כ    313.00

      

 LEDתאורה מוצעת ב 

עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית מחושבת 
[KWH] 0,2 -הערכה כ// 

 שעות

צריכת חשמל 
לשעה מחושבת 

[W/H]  גופי
 LEDתאורה 

הספק גוף  כמות כללית 
LED [w] 

סוג 
והספק 

גוף 
 קיים

                      
-    

                       -                                                          
-    

                         
-    

                 
3/.//  

4X14 

         
7,195.50  

        00,/7/.//                                                   
6.05  

                
205.00  

                 
30.00  4X18 

             
716.04  

          0,0/0.6/                                                   
/.60  

                  
34.00  

                 
18.00  1X36 

             
673.92  

          0,/36.8/                                                   
/.58  

                  
16.00  

                 
36.00  2X36 

         
4,680.00  

          7,9//.//                                                   
4.//  

                  
20.00  

              
200.00  400W 

             
711.36  

          0,/24.4/                                                   
/.60  

                  
38.00  

                 
16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

       
13,976.82  

        90,0/9.2/  
  

                
 סה"כ    313.00

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  64,848.00    [KWH]           [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  42,151.20           ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  6,260.00             ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  48,411.20           תאורה סה"כ תשלום עבור



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  067עמוד 
 

 

 

       

 מוצע

  21,502.80    [KWH]           [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  13,976.82           ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                          ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  13,976.82           סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

    43,345.20           [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ] חסכון
[KWH]  

 ₪  34,434.38           ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

 
 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                        -    450                          -    ₪ 

30W               205.00  450           92,250.00  ₪ 

18W                 34.00  350           11,900.00  ₪ 

36W                 16.00  500             8,000.00  ₪ 

200W                 20.00  2500           50,000.00  ₪ 

16W                 38.00  350           13,300.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
       070,40/.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
          34,434.32  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
                    0.0/   

 שנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  062עמוד 
 

 

 

 מיזוג אוויר 

  מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 
 שעות 

 הערות    
 

      -                            /3.6              כ"ס  4 

 לנקות מסנני אוויר  

 

     88,200.00          14.00                   3.05              כ"ס  3.0 

     13,500.00          3.00                      9.95              כ"ס  9.0 

       2,700.00             1.00                      0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

     

 סה"כ  
  

                 18.00        104,400.00  
  

   

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 //0,2השנתית  ב 

שעות לאחר 
  [KWHהתייעלות ]

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני התייעלות 
[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                              -                                    -                                 -                            -                          9.95              כ"ס  3 

  26,617.50             40,950.00                  88,200.00               47,250.00          14.00                   0.88              כ"ס  9.0 

  3,510.00               5,400.00                     13,500.00               8,100.00             3.00                      /0.5              כ"ס  9 

  438.75                   675.00                        2,700.00                  2,025.00             1.00                      0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

                 18.00          57,375.00  
           0/4,4//.//  

                47,025.00             30,566.25  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת מזגן  
 )בשנה(  ₪קיים ב 

עלות צריכת מזגן  
עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי   )בשנה(  ₪חדש ב 

 עלות לכל הכמות   התקנה 

         3.00                   -                            -                            -                                 -                       5,800.00                            -    

         2.50            14.00           57,330.00          30,712.50               26,617.50                     5,000.00             70,000.00  

         2.00               3.00             8,775.00             5,265.00                  3,510.00                     4,500.00             13,500.00  

         1.50               1.00             1,755.00             1,316.25                     438.75                     3,000.00               3,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  86,500.00               30,566.25               37,293.75          67,860.00           18.00           סה"כ  

 שנים  9.23החזר ההשקעה בשנים = 

 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  062עמוד 
 

 

 

 ריכוז צריכה לתלמיד 

 חישוב צריכה לתלמיד

    

 [KW/Hסה"כ צריכה קיימת ]
        
169,248.00  

 עלות צריכה קיימת בש"ח
        
110,011.20  

    

 [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]
          
78,877.80  

 עלות צריכה צפויה בש"ח
          
51,270.57  

    

 [KW/Hחסכון בצריכה ]
          
90,370.20  

 חסכון כספי בחשמל ותחזוקה
          
65,000.63  

    

    

 כמות תלמידים
               
313.00  

 [KW/Hצריכה קיימת לתלמיד ]
               
540.73  

 עלות צריכה קיימת לתלמיד
               
351.47  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /07עמוד 
 

 

 

 

 
 בי"ס יסודי אג'יאל .4

 הבדיקה  מצאי .4..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

אופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט ב .5

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  070עמוד 
 

 

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 9 -הערכה כ,/// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות 
כללית 

לפי 
 ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                      -    
                       -                                                          

-    
  4X14 T5 

       15,875.60  
        94,494.//                                                 

09.90  
                
142.00  4X18 

T8 

         1,453.40  
          9,936.//                                                   

0.09  
                  
26.00  1X36 T8 

       12,409.80  
        02,/29.//                                                   

2.55  
                
111.00  2X36 T8 

         6,240.00  
          2,6//.//                                                   

4.8/  
                  
10.00  400W HIT 

         7,576.40  
        00,656.//                                                   

5.83  
                  
94.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

       43,555.20  
        67,//2.//                                                 

33.50  
                
 סה"כ    383.00

      

 LEDתאורה מוצעת ב 

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 0,2 -הערכה כ// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 

כמות 
 כללית 

הספק גוף 
LED [w] 

סוג והספק 
 גוף קיים

                      -    
                       -                                                          

-    
                         

-    
                 

3/.//  
4X14 

         4,984.20  
          7,668.//                                                   

4.96  
                
142.00  

                 
30.00  4X18 

             547.56  
              849.4/                                                   

/.47  
                  
26.00  

                 
18.00  1X36 

         4,675.32  
          7,029.8/                                                   

4.//  
                
111.00  

                 
36.00  2X36 

         2,340.00  
          3,6//.//                                                   

9.//  
                  
10.00  

              
200.00  400W 

         1,759.68  
          9,7/7.9/                                                   

0.5/  
                  
94.00  

                 
16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

       14,306.76  
        99,/0/.4/  

  
                
 סה"כ    383.00
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 השקעה חישוב החזר

 קיים

 [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]
          
67,008.00    [KWH]  

 ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 
          
43,555.20  ₪ 

 ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 
            
7,660.00  ₪ 

 סה"כ תשלום עבור תאורה
          
51,215.20  ₪ 

 מוצע

 [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]
          
22,010.40    [KWH]  

 ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 
          
14,306.76  ₪ 

 ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 
                         
-    ₪ 

 סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות
          
14,306.76  ₪ 

 חסכון
 [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

          
44,997.60  

  
[KWH]  

 ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 
          
36,908.44  ₪ 

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                        -    450 
                         
-    ₪ 

30W               142.00  450 
          
63,900.00  ₪ 

18W                 26.00  350 
            
9,100.00  ₪ 

36W               111.00  500 
          
55,500.00  ₪ 

200W                 10.00  2500 
          
25,000.00  ₪ 

16W                 94.00  350 
          
32,900.00  ₪ 

 סה"כ השקעה     
       

026,4//.//   ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
          

36,2/2.44   ₪  

 החזר השקעה בשנים      
                    

 שנים    0/.0

 
 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 
 שעות 

 הערות    

      -                            /3.6              כ"ס  4 

    69,300.00          11.00                   3.05              כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

    9,000.00             2.00                      9.95              כ"ס  9.0 

      5,400.00             2.00                      0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

                 15.00          83,700.00  
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 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
 //0,2השנתית  ב 

שעות לאחר התייעלות 
[KWH]  

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני 
  [KWHהתייעלות ]

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                              -                                    -                                 -                            -                          9.95              כ"ס  3 

  20,913.75             32,175.00                  69,300.00               37,125.00          11.00                   0.88              כ"ס  9.0 

  2,340.00               3,600.00                     9,000.00                  5,400.00             2.00                      /0.5              כ"ס  9 

  877.50                   1,350.00                     5,400.00                  4,050.00             2.00                      0.03              כ"ס  0.0 
    [KWH]      [KWH]    [KWH]    [KWH]   ₪  

  24,131.25             37,125.00                  //.//23,7               46,575.00          15.00                    סה"כ  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת מזגן  
 )בשנה(  ₪קיים ב 

עלות צריכת מזגן חדש  
עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי   )בשנה(  ₪ב 

 עלות לכל הכמות   התקנה 

         3.00                   -                            -                            -                                 -                       5,800.00                            -    

         2.50            11.00           45,045.00          24,131.25               20,913.75                     5,000.00             55,000.00  

         2.00               2.00             5,850.00             3,510.00                  2,340.00                     4,500.00               9,000.00  

         1.50               2.00             3,510.00             2,632.50                     877.50                     3,000.00               6,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  70,000.00               24,131.25               30,273.75          54,405.00           15.00           סה"כ  

 שנים  9.2החזר ההשקעה בשנים = 

 
 ריכוז צריכה לתלמיד 

 לתלמידחישוב צריכה 

    

 [KW/Hסה"כ צריכה קיימת ]
        
150,708.00  

 עלות צריכה קיימת בש"ח
          
97,960.20  

    

 [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]
          
68,585.40  

 עלות צריכה צפויה בש"ח
          
44,580.51  

    

 [KW/Hחסכון בצריכה ]
          
82,122.60  

 בחשמל ותחזוקהחסכון כספי 
          
61,039.69  

    

    

 כמות תלמידים
               
315.00  

 [KW/Hצריכה קיימת לתלמיד ]
               
478.44  

 עלות צריכה קיימת לתלמיד
               
310.98  
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 תחנה לבריאות המשפחה   .0

 הבדיקה  מצאי .5..

 . המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד  .5

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי פןבאו תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]

 שעות ///,9 -הערכה כ

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית 
 לפי ספירה

סוג גוף 
 התאורה

סוג 
 נורות

                -    
                     -                       -      4X14 T5 

   1,565.20  
        9,4/8.//                0.9/  

          14.00  4X18 
T8 

                -    
                     -                       -    

                 -    1X36 T8 

                -    
                     -                       -    

                 -    2X36 T8 

   4,992.00  
        7,68/.//                3.84  

            8.00  400W HIT 

                -    
                     -                       -    

                 -    2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

   6,557.20  
      0/,/22.//  

 סה"כ    22.00            5.04              

      

 LEDתאורה מוצעת ב 
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עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]

 שעות //0,2 -הערכה כ

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 

סוג 
והספק 

גוף 
 קיים

                -    
                     -                       -                     -             3/.//  4X14 

       491.40  
            756.//                /.49  

          14.00           30.00  4X18 

                -    
                     -                       -    

                 -             18.00  1X36 

                -    
                     -                       -    

                 -             36.00  2X36 

   1,872.00  
        9,88/.//                0.6/  

            8.00         200.00  400W 

                -    
                     -                       -    

                 -             16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

   2,363.40  
        3,636.//  

 סה"כ    22.00            

 
 חישוב החזר השקעה

 קיים

  10,088.00    [KWH]  [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  6,557.20     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  440.00        ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  6,997.20     סה"כ תשלום עבור תאורה

 מוצע

  3,636.00    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  2,363.40     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                  ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  2,363.40     סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

 חסכון
  6,452.00    [KWH]     [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  4,633.80     ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                  -    ₪ 

30W               14.00  450     6,300.00  ₪ 

18W                      -    350                  -    ₪ 

36W                      -    500                  -    ₪ 

200W                  8.00  2500  20,000.00  ₪ 

16W                      -    350                  -    ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
 96,3//.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    4,633.2/  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
            0.62  

 שנים  
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 גנים ליד בי"ס יסודי א  .6

 הבדיקה  מצאי .6..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו המבנה  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

טורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד לא קיים נוהל טמפר .5

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 9 -הערכה כ,/// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות 
כללית לפי 

 ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                 -                                              

-    
  4X14 T5 

                 -    
                 -                                              

-    
                 
-    4X18 

T8 

                 -    
                 -                                              

-    
                 
-    1X36 T8 

    7,043.40  
  0/,836.//                                        

5.49  
          
63.00  2X36 T8 

    4,992.00  
    7,68/.//                                        

3.84  
             
8.00  400W HIT 

        725.40  
    0,006.//                                        

/.56  
             
9.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

  12,760.80  
  02,639.//                                        

9.82  
          
 סה"כ    80.00
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 LEDתאורה מוצעת ב 

 עלות שנתית בש"ח
צריכה שנתית מחושבת 

[KWH] 0,2 -הערכה כ// 
 שעות

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 

כמות 
 כללית 

הספק גוף 
LED [w] 

סוג והספק גוף 
 קיים

                 -    
                 -                                              

-    
                 

-    
          3/.//  4X14 

                 -    
                 -                                              

-    
                 
-              30.00  4X18 

                 -    
                 -                                              

-    
                 
-              18.00  1X36 

    2,653.56  
    4,/89.4/                                        

9.97  
          
63.00            36.00  2X36 

    1,872.00  
    9,88/.//                                        

0.6/  
             
8.00          200.00  400W 

        168.48  
        952.9/                                        

/.04  
             
9.00            16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

    4,694.04  
    7,990.6/  

  
          
 סה"כ    80.00

 

 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

 [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]
  
19,632.00    [KWH]  

 ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 
  
12,760.80  ₪ 

 ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 
    
1,600.00  ₪ 

 סה"כ תשלום עבור תאורה
  
14,360.80  ₪ 

 מוצע

 [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]
    
7,221.60    [KWH]  

 ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 
    
4,694.04  ₪ 

 ₪לגופים קיימים ב עלות אחזקה 
                 
-    ₪ 

 סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות
    
4,694.04  ₪ 

 חסכון
 [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

  
12,410.40  

  
[KWH]  

 ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 
    
9,666.76  ₪ 

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                  -    450 
                 
-    ₪ 

30W                  -    450 
                 
-    ₪ 

18W                  -    350 
                 
-    ₪ 

36W           63.00  500 
  
31,500.00  ₪ 

200W              8.00  2500 
  
20,000.00  ₪ 
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16W              9.00  350 
    
3,150.00  ₪ 

 סה"כ השקעה     
  

04,60/.//   ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    

2,666.76   ₪  

 החזר השקעה בשנים      
             

 שנים    0.60

 

 

 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת  
החשמל 

השנתית  ב 
 שעות  ///,9

 הערות    

      -                     /3.6              כ"ס  4 
לנקות מסנני  

    12,600.00    2.00               3.05              כ"ס  3.0  אוויר 

      -                     -                   9.95              כ"ס  9.0 

        -                     -                   0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

             2.00    12,600.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת  
החשמל 

השנתית  ב 
שעות  //0,2

לאחר 
התייעלות 

[KWH]  

צריכת  
החשמל 

השנתית  ב 
שעות  ///,9

לפני 
התייעלות 

[KWH]  

החסכון ב  
[KWH]    החסכון ב₪  

    -                     -                     -                     -                     -                   9.95              כ"ס  3 

  3,802.50      5,850.00      12,600.00    6,750.00      2.00               0.88              כ"ס  9.0 

    -                     -                     -                     -                     -                   /0.5              כ"ס  9 

    -                     -                     -                     -                     -                   0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

             2.00      6,750.00  
  09,6//.//  

    5,850.00      3,802.50  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת  
 ₪מזגן חדש ב 
 )בשנה( 

עלות מזגן חדש   חסכון כספי  
 עלות לכל הכמות   כולל התקנה 

             3.00                   -                     -                     -                     -        5,800.00                   -    

             2.50               2.00      8,190.00      4,387.50      3,802.50      5,000.00    10,000.00  

             2.00                   -                     -                     -                     -        4,500.00                   -    

             1.50                   -                     -                     -                     -        3,000.00                   -    
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     ₪   ₪   ₪     ₪  

  10,000.00      3,802.50      4,387.50      8,190.00      2.00              סה"כ  

 שנים  9.63החזר ההשקעה בשנים = 
 

 ריכוז צריכה לתלמיד 

 חישוב צריכה לתלמיד

    

 [KW/Hסה"כ צריכה קיימת ]
  
32,232.00  

 עלות צריכה קיימת בש"ח
  
20,950.80  

    

 [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]
  
13,971.60  

 עלות צריכה צפויה בש"ח
    
9,081.54  

    

 [KW/Hחסכון בצריכה ]
  
18,260.40  

 חסכון כספי בחשמל ותחזוקה
  
13,469.26  

    

    

 כמות תלמידים
       
315.00  

 [KW/Hקיימת לתלמיד ]צריכה 
       
102.32  

 עלות צריכה קיימת לתלמיד
         
66.51  
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 בי"ס יסודי א' .7

 הבדיקה  מצאי .7..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו המבנה אינו  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד לא קיים נוהל טמפרטורה  .5

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 תאורה 

 תאורה קיימת

שנתית עלות 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 ///,9 -הערכה כ

 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית 
 לפי ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                     -                                              

-    
  4X14 T5 

    1,565.20  
        9,4/8.//                                        

0.9/              14.00  4X18 
T8 

    1,844.70  
        9,838.//                                        

0.49              33.00  1X36 T8 

 26,161.20  
      4/,948.//                                     

9/.09            234.00  2X36 T8 

 11,856.00  
      08,94/.//                                        

2.09              19.00  400W HIT 

    5,319.60  
        8,084.//                                        

4./2              66.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

 46,746.70  
      70,202.//                                     

 סה"כ    366.00            35.96

      

 LEDתאורה מוצעת ב 
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עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 //0,2 -הערכה כ

 שעות

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 
סוג והספק גוף 

 קיים

                 -    
                     -                                              

-    
                   -             3/.//  4X14 

       491.40  
            756.//                                        

/.49              14.00           30.00  4X18 

       694.98  
        0,/62.9/                                        

/.52              33.00           18.00  1X36 

    9,856.08  
      05,063.9/                                        

8.49            234.00           36.00  2X36 

    4,446.00  
        6,84/.//                                        

3.8/              19.00         200.00  400W 

    1,235.52  
        0,2//.8/                                        

0./6              66.00           16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

 16,723.98  
      90,792.9/  

 סה"כ    366.00            
 

 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  71,918.00    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  46,746.70     ₪קיימת ב עלות צריכה שנתית 

 ₪  7,320.00       ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  54,066.70     סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  25,729.20    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  16,723.98     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  16,723.98     סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  46,188.80    [KWH]     [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  37,342.72     ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                    -    ₪ 

30W               14.00  450       6,300.00  ₪ 

18W               33.00  350     11,550.00  ₪ 

36W             234.00  500  117,000.00  ₪ 

200W               19.00  2500     47,500.00  ₪ 

16W               66.00  350     23,100.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
 9/0,40/.//  

 ₪  
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 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    37,349.79  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
              0.0/  

 שנים  

 

 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    צריכת החשמל השנתית    כמות

 הערות     שעות  ///,9ב 

      -                        /3.6              כ"ס  4 

    81,900.00       13.00            3.05              כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

    18,000.00       4.00               9.95              כ"ס  9.0 

      5,400.00         2.00               0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

      105,300.00    19.00             סה"כ  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל השנתית   
שעות לאחר  //0,2ב 

  [KWHהתייעלות ]

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני 
  [KWHהתייעלות ]

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                     -                                      -                       -                        -                   9.95              כ"ס  3 

  24,716.25    38,025.00                     81,900.00     43,875.00       13.00            0.88              כ"ס  9.0 

  4,680.00      7,200.00                       18,000.00     10,800.00       4.00               /0.5              כ"ס  9 

  877.50          1,350.00                       5,400.00        4,050.00         2.00               0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

          19.00       58,725.00  
 0/0,3//.//  

                   46,575.00    30,273.75  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת  
מזגן קיים ב 

 )בשנה(  ₪

עלות צריכת מזגן חדש ב  
עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי   )בשנה(  ₪

 התקנה 
עלות לכל  

 הכמות 

             3.00                   -                     -                        -                       -                         5,800.00                   -    

             2.50            13.00    53,235.00       28,518.75     24,716.25                       5,000.00    65,000.00  

             2.00               4.00    11,700.00         7,020.00        4,680.00                       4,500.00    18,000.00  

             1.50               2.00      3,510.00         2,632.50           877.50                       3,000.00      6,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  89,000.00      30,273.75     38,171.25       68,445.00    19.00           סה"כ  

 שנים  9.24החזר ההשקעה בשנים = 
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 ריכוז צריכה לתלמיד 

 חישוב צריכה לתלמיד

    

  177,218.00  [KW/Hצריכה קיימת ]סה"כ 

  115,191.70  עלות צריכה קיימת בש"ח

    

  84,454.20    [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]

  54,895.23    עלות צריכה צפויה בש"ח

    

  92,763.80    [KW/Hחסכון בצריכה ]

  67,616.47    חסכון כספי בחשמל ותחזוקה

    

    

  315.00         כמות תלמידים

  562.60         [KW/Hצריכה קיימת לתלמיד ]

  365.69         עלות צריכה קיימת לתלמיד
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 מתנס  .2

 הבדיקה  מצאי .8..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

למבנה נעשית בחלקו המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה  .9

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

        

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד  .3

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .4

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .5

 

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות ///,9

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית 
 לפי ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                     -                                              -      4X14 T5 

       904.80  
        0,329.//                                        

/.7/                6.00  2X58 
T8 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    1X36 T8 

    3,465.80  
        5,339.//                                        

9.67              31.00  2X36 T8 

 16,848.00  
      95,29/.//                                     09.26  

            27.00  400W HIT 

       806.00  
        0,94/.//                                        

/.69              10.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

 22,024.60  
      33,224.//  

 סה"כ    74.00              16.94                                   

      

 LEDתאורה מוצעת ב 

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות //0,2

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 

סוג 
והספק גוף 

 קיים
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                 -    
                     -                                              -                       -             3/.//  4X14 

       407.16  
            696.4/                                        

/.35                6.00           58.00  2X58 

                 -    
                     -                                              -    

                   -             18.00  1X36 

    1,305.72  
        9,//8.8/                                        

0.09              31.00           36.00  2X36 

    6,318.00  
        2,79/.//                                        

5.4/              27.00         200.00  400W 

       187.20  
            988.//                                        

/.06              10.00           16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

    8,218.08  
      09,643.9/  

 סה"כ    74.00              
 

 

 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  33,884.00    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  22,024.60     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  1,480.00       ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  23,504.60     סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  12,643.20    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  8,218.08       ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  8,218.08       סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  21,240.80    [KWH]     [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  15,286.52     ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                    -    ₪ 

30W                  6.00  450       2,700.00  ₪ 

18W                      -    350                    -    ₪ 

36W               31.00  500     15,500.00  ₪ 

200W               27.00  2500     67,500.00  ₪ 

16W               10.00  350       3,500.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
    22,9//.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    00,926.09  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
              0.24  

 שנים  
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 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  026עמוד 
 

 

 

 

 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

 שעות  ///,9
 הערות    

      -                        /3.6              כ"ס  4 

    31,500.00       5.00                3.05              כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

      -                        -                     9.95              כ"ס  9.0 

      2,700.00         1.00                0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

              6.00       34,200.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

שעות  //0,2
לאחר התייעלות 

[KWH]  

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

שעות  ///,9
לפני התייעלות 

[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                     -                                      -                       -                        -                     9.95              כ"ס  3 

  9,506.25      14,625.00                     31,500.00      16,875.00       5.00                0.88              כ"ס  9.0 

    -                     -                                      -                       -                        -                     /0.5              כ"ס  9 

  438.75         675.00                           2,700.00        2,025.00         1.00                0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

              6.00       18,900.00  
    34,9//.//  

                   15,300.00      9,945.00  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת  
 ₪מזגן חדש ב 
 )בשנה( 

עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי  
 התקנה 

עלות לכל  
 הכמות 

         3.00                   -                       -                        -                       -                         5,800.00                   -    

         2.50               5.00     20,475.00       10,968.75        9,506.25                       5,000.00   25,000.00  

         2.00                   -                       -                        -                       -                         4,500.00                   -    

         1.50               1.00        1,755.00         1,316.25            438.75                       3,000.00      3,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  28,000.00     9,945.00        12,285.00       22,230.00     6.00              סה"כ  

 שנים  9.29החזר ההשקעה בשנים = 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  027עמוד 
 

 

 

 בי"ס חטב אלראזי .2

 הבדיקה  מצאי .2..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

 המחשבים במבנה דולקים לפי שעות העבודה והלימוד, העובדים מכבים אותם בסוף היום. .9

 

למבנה נעשית בחלקו המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה  .3

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .4

         

העובד  לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של .5

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .6

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .7

 תאורה 

 תאורה קיימת

עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 ///,9 -הערכה כ

 שעות

חשמל לשעה צריכת 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית לפי 
 ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                     -                                              

-    
  4X14 T5 

 10,956.40  
      06,856.//                                        

8.43              98.00  4X18 
T8 

    1,565.20  
        9,4/8.//                                        

0.9/              28.00  1X36 T8 

 11,403.60  
      07,544.//                                        

8.77            102.00  2X36 T8 

    6,240.00  
        2,6//.//                                        

4.8/              10.00  400W HIT 

    1,773.20  
        9,798.//                                        

0.36              22.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

 31,938.40  
      42,036.//                                     

 סה"כ    260.00            24.57

      

 LEDתאורה מוצעת ב 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  022עמוד 
 

 

 

עלות שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 //0,2 -הערכה כ

 שעות

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 
סוג והספק 

 גוף קיים

                 -    
                     -                                              

-    
                   -             

3/.//  
4X14 

    3,439.80  
        5,929.//                                        

9.24              98.00  
         
30.00  4X18 

       589.68  
            2/7.9/                                        

/.5/              28.00  
         
18.00  1X36 

    4,296.24  
        6,6/2.6/                                        

3.67            102.00  
         
36.00  2X36 

    2,340.00  
        3,6//.//                                        

9.//              10.00  
       
200.00  400W 

       411.84  
            633.6/                                        

/.35              22.00  
         
16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

 11,077.56  
      07,/49.4/  

 סה"כ    260.00            
 

 

 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  49,136.00    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  31,938.40     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  5,200.00       ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  37,138.40     סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  17,042.40    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  11,077.56     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  11,077.56     סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  32,093.60    [KWH]     [KWHלאחר התייעלות  ] החסכון בצריכת חשמל

 ₪  26,060.84     ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

 הספק הגוף
כמות  

   סה"כ   עלות הגוף הגופים 

30W 
                     
-    450                    -    ₪ 

30W 
              
98.00  450     44,100.00  ₪ 

18W 
              
28.00  350       9,800.00  ₪ 

36W 
            
102.00  500     51,000.00  ₪ 

200W 
              
10.00  2500     25,000.00  ₪ 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  022עמוד 
 

 

 

16W 
              
22.00  350       7,700.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
 037,6//.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    96,/6/.24  

 ₪  

 החזר השקעה בשנים      
              0.92  

 שנים  
 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

 כמות  
צריכת החשמל  

השנתית  ב 
 שעות  ///,9

 הערות    

      -                        /3.6          כ"ס  4 

    50,400.00       8.00                3.05          כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

    13,500.00       3.00                9.95          כ"ס  9.0 

        -                        -                     0.35          כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

            11.00       63,900.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

 כמות  

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

שעות  //0,2
לאחר התייעלות 

[KWH]  

צריכת  
החשמל 

השנתית  ב 
שעות  ///,9

לפני 
התייעלות 

[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                     -                                      -                     -                        -                     9.95          כ"ס  3 

  15,210.00   23,400.00                     50,400.00    27,000.00       8.00                0.88          כ"ס  9.0 

  3,510.00      5,400.00                       13,500.00    8,100.00         3.00                /0.5          כ"ס  9 

    -                     -                                      -                     -                        -                     0.03          כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

            11.00       35,100.00  
  63,2//.//  

                   28,800.00   18,720.00  

 חישוב החזר השקעה  

 כ"ס מזגן  
כמות  

מזגנים 
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת  
 ₪מזגן חדש ב 
 )בשנה( 

עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי  
 התקנה 

עלות לכל  
 הכמות 

         3.00                -                       -                        -                     -                         5,800.00                   -    

         2.50           8.00     32,760.00       17,550.00    15,210.00                       5,000.00   40,000.00  

         2.00           3.00        8,775.00         5,265.00      3,510.00                       4,500.00   13,500.00  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  /02עמוד 
 

 

 

         1.50                -                       -                        -                     -                         3,000.00                   -    

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  53,500.00     18,720.00    22,815.00       41,535.00     11.00        סה"כ  

 שנים  9.26החזר ההשקעה בשנים = 

 
 ריכוז צריכה לתלמיד 

 חישוב צריכה לתלמיד

    

  113,036.00  [KW/Hסה"כ צריכה קיימת ]

  73,473.40    בש"ח עלות צריכה קיימת

    

  52,142.40    [KW/Hסה"כ צריכה צפויה ]

  33,892.56    עלות צריכה צפויה בש"ח

    

  60,893.60    [KW/Hחסכון בצריכה ]

  44,780.84    חסכון כספי בחשמל ותחזוקה

    

    

  315.00         כמות תלמידים

  358.84         [KW/Hצריכה קיימת לתלמיד ]

  233.25         עלות צריכה קיימת לתלמיד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
 

 022מתוך  020עמוד 
 

 

 

 גנים מתחת המסגד  ./0

 הבדיקה  מצאי ./0..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו  .9

 החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.הפנימי ועל כן כל 

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .3

         

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד  .4

 הקיים במקום.או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן 

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .5

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .6

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות ///,9

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

 כמות כללית
 לפי ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                     -                                              -      4X14 T5 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    4X18 
T8 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    1X36 T8 

    5,813.60  
        8,244.//                                        4.47  

            52.00  2X36 T8 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    400W HIT 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

    5,813.60  
        2,244.//  

 סה"כ    52.00              4.47                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל
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 LEDתאורה מוצעת ב 

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות //0,2

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 

סוג 
והספק 
 גוף קיים

                 -    
                     -                                              -                       -             3/.//  4X14 

                 -    
                     -                                              -    

                   -             30.00  4X18 

                 -    
                     -                                              -    

                   -             18.00  1X36 

    2,190.24  
        3,362.6/                                        0.87  

            52.00           36.00  2X36 

                 -    
                     -                                              -    

                   -           200.00  400W 

                 -    
                     -                                              -    

                   -             16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

    2,190.24  
        3,362.6/  

 סה"כ    52.00              

 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  8,944.00    [KWH]       [KWHשנתית ב  ]צריכת חשמל 

 ₪  5,813.60       ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  1,040.00       ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  6,853.60       סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  3,369.60    [KWH]       [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  2,190.24       ₪שנתית קיימת ב עלות צריכה 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  2,190.24       סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  5,574.40    [KWH]       [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  4,663.36       ₪ואחזקה ב סה"כ חסכון כספי בחשמל 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                    -    ₪ 

30W                      -    450                    -    ₪ 

18W                      -    350                    -    ₪ 

36W               52.00  500     26,000.00  ₪ 

200W                      -    2500                    -    ₪ 

16W                      -    350                    -    ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
    96,///.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
      4,663.36  

 ₪  



 209/90/מכרז פומבי  -ג'לג'וליה מועצה מקומית 
תכנון אספקה , התקנה של מערכות להתייעלות אנרגטית והתקנת מערכות אנרגיה  בליסינג תאנרגטי עצמאותמכרז ל

 בשטח שיפוט מ.מ.ג'לג'וליהמתחדשות 
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 החזר השקעה בשנים      
              0.02  

 שנים  
 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

 כמות  
צריכת החשמל  

השנתית  ב 
 שעות  ///,9

 הערות    

      -                        /3.6          כ"ס  4 

    12,600.00       2.00                3.05          כ"ס  3.0  לנקות מסנני אוויר  

      -                        -                     9.95          כ"ס  9.0 

        -                        -                     0.35          כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

              2.00       12,600.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

 כמות  

צריכת החשמל  
השנתית  ב 

שעות  //0,2
לאחר התייעלות 

[KWH]  

צריכת  
החשמל 

השנתית  ב 
שעות  ///,9

לפני 
התייעלות 

[KWH]  

  ₪החסכון ב    [KWHהחסכון ב ] 

    -                     -                                      -                     -                        -                     9.95          כ"ס  3 

  3,802.50      5,850.00                       12,600.00    6,750.00         2.00                0.88          כ"ס  9.0 

    -                     -                                      -                     -                        -                     /0.5          כ"ס  9 

    -                     -                                      -                     -                        -                     0.03          כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

              2.00         6,750.00  
  09,6//.//  

                     5,850.00      3,802.50  

 חישוב החזר השקעה  

 כ"ס מזגן  
כמות  

מזגנים 
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת  
 ₪מזגן חדש ב 
 )בשנה( 

עלות מזגן חדש כולל   חסכון כספי  
 התקנה 

עלות לכל  
 הכמות 

             3.00                -                       -                        -                     -                         5,800.00                   -    

             2.50           2.00        8,190.00         4,387.50      3,802.50                       5,000.00   10,000.00  

             2.00                -                       -                        -                     -                         4,500.00                   -    

             1.50                -                       -                        -                     -                         3,000.00                   -    

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  10,000.00     3,802.50      4,387.50         8,190.00        2.00          סה"כ  

 שנים  9.63החזר ההשקעה בשנים = 
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 ספריה ציבורית  .00

 הבדיקה  מצאי .00..

 באופן קבוע .המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית  .0

 

המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית בחלקו  .9

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .3

         

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד  .4

 או ע"י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .5

 

 ות.בכית תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .6

 

 תאורה 

 תאורה קיימת

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 ///,9 -הערכה כ

 שעות

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית 
 לפי ספירה

סוג גוף 
 סוג נורות התאורה

                 -    
                     -                                              

-    
  4X14 T5 

    2,347.80  
        3,609.//                                        

0.80              21.00  4X18 
T8 

                 -    
                     -                                              

-                       -    1X36 T8 

    1,006.20  
        0,548.//                                        

/.77                9.00  2X36 T8 

                 -    
                     -                                              

-                       -    400W HIT 

    1,370.20  
        9,0/8.//                                        

0./5              17.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

    4,724.20  
        7,962.//                                        

 סה"כ    47.00              3.63

      

 LEDתאורה מוצעת ב 
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עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
 [KWHמחושבת ]
 //0,2 -הערכה כ

 שעות

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
הספק גוף  כמות כללית 

LED [w] 
סוג והספק גוף 

 קיים

                 -    
                     -                                              

-    
                   -             3/.//  4X14 

       737.10  
        0,034.//                                        

/.63              21.00           30.00  4X18 

                 -    
                     -                                              

-                       -             18.00  1X36 

       379.08  
            583.9/                                        

/.39                9.00           36.00  2X36 

                 -    
                     -                                              

-                       -           200.00  400W 

       318.24  
            482.6/                                        

/.97              17.00           16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

    1,434.42  
        9,9/6.2/  

 סה"כ    47.00              
 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  7,268.00    [KWH]       [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  4,724.20       ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  940.00           ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  5,664.20       סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  2,206.80    [KWH]       [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  1,434.42       ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  1,434.42       סה"כ תשלום עבור תאורה לאחר התייעלות

       

 חסכון
  5,061.20    [KWH]       [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  4,229.78       ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                    -    ₪ 

30W               21.00  450       9,450.00  ₪ 

18W                      -    350                    -    ₪ 

36W                  9.00  500       4,500.00  ₪ 

200W                      -    2500                    -    ₪ 

16W               17.00  350       5,950.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
    02,2//.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
      4,992.72  

 ₪  
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 החזר השקעה בשנים      
              4.7/  

 שנים  
 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    צריכת החשמל   כמות

 הערות     שעות  ///,9השנתית  ב 

    7,200.00      1.00               /3.6              כ"ס  4 
לנקות מסנני  

    12,600.00    2.00               3.05              כ"ס  3.0  אוויר 

      -                     -                   9.95              כ"ס  9.0 

        -                     -                   0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

             3.00    19,800.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

צריכת חשמל   כ"ס מזגן  
[KWH]    כמות 

צריכת החשמל  
שעות  //0,2השנתית  ב 

לאחר התייעלות 
[KWH]  

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני 
  [KWHהתייעלות ]

החסכון ב  
[KWH]    החסכון ב₪  

  2,047.50      3,150.00      7,200.00      4,050.00      1.00               9.95              כ"ס  3 

  3,802.50      5,850.00      12,600.00    6,750.00      2.00               0.88              כ"ס  9.0 

    -                     -                     -                     -                     -                   /0.5              כ"ס  9 

    -                     -                     -                     -                     -                   0.03              כ"ס  0.0 

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

             3.00    10,800.00  
  02,2//.//  

    9,000.00      5,850.00  

 חישוב החזר השקעה  

כמות מזגנים   כ"ס מזגן  
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת מזגן חדש  
עלות מזגן חדש   חסכון כספי   )בשנה(  ₪ב 

 עלות לכל הכמות   כולל התקנה 

             3.00               1.00      4,680.00      2,632.50      2,047.50      5,800.00      5,800.00  

             2.50               2.00      8,190.00      4,387.50      3,802.50      5,000.00    10,000.00  

             2.00                   -                     -                     -                     -        4,500.00                   -    

             1.50                   -                     -                     -                     -        3,000.00                   -    

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  15,800.00      5,850.00      7,020.00      12,870.00    3.00              סה"כ  

 שנים  /9.7החזר ההשקעה בשנים = 
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 מרכז פיס לגיל הזהב   .09

 הבדיקה  מצאי .09..

 המבנה מואר ע"י תאורה מלאכותית באופן קבוע . .0

 

בחלקו המבנה אינו מבודד כראוי ופתחיו מסגרות אלומיניום וזכוכית פשוטים, ההצללה למבנה נעשית  .9

 הפנימי ועל כן כל החום חודר פנימה ורק לאחר מכן מסולק ע"י המיזוג.

 

 .LEDאו תאורת  T5 ולא קיימת תאורה מסוג חדיש כגון T8במרבית החללים קיימת תאורה מסוג   .3

         

לא קיים נוהל טמפרטורה אחיד בחדרים וכל חדר נשלט באופן עצמאי ע"י שלט שנמצא בידיו של העובד  .4

 י טרמוסטט 0 מפסק מיושן הקיים במקום.או ע"

 

 כללית. בקרה ידי על או אוטומטי באופן תאורה לכיבוי התייחסות קיימת לא .5

 

 בכיתות. תלמידים נוכחות ללא דולקת והתאורה המזגנים רוב .6

 

 אורהת 

 תאורה קיימת

עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות ///,9

צריכת חשמל לשעה 
 [KW/Hמחושבת ]

כמות כללית 
 סוג נורות סוג גוף התאורה לפי ספירה

                 -    
                     -                                              -      4X14 T5 

    5,701.80  
        8,779.//                                        

4.32              51.00  4X18 
T8 

                 -    
                     -                                              -    

                   -    1X36 T8 

    5,142.80  
        7,209.//                                        

3.26              46.00  2X36 T8 

    4,992.00  
        7,68/.//                                        

3.84                8.00  400W HIT 

    2,498.60  
        3,844.//                                        

0.29              31.00  2X26 PL 

 ₪    [KWH]   
    

 18,335.20  
      92,9/2.//  

 סה"כ    136.00            14.10                                   

      

 LEDתאורה מוצעת ב 
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עלות 
שנתית 
 בש"ח

צריכה שנתית 
מחושבת 

[KWH] 
 -הערכה כ

 שעות //0,2

צריכת חשמל לשעה 
גופי  [W/Hמחושבת ]

 LEDתאורה 
 LEDהספק גוף  כמות כללית 

[w] 
גוף סוג והספק 

 קיים

                 -    
                     -                                              -                       -              3/.//  4X14 

    1,790.10  
        9,754.//                                        

0.53              51.00            30.00  4X18 

                 -    
                     -                                              -    

                   -              18.00  1X36 

    1,937.52  
        9,28/.8/                                        

0.66              46.00            36.00  2X36 

    1,872.00  
        9,88/.//                                        

0.6/                8.00          200.00  400W 

       580.32  
            829.8/                                        

/.5/              31.00            16.00  2X26 

 ₪    [KWH]   
    

    6,179.94  
        2,0/7.6/  

 סה"כ    136.00            
 

 חישוב החזר השקעה

 קיים

  28,208.00    [KWH]     [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  18,335.20     ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪  2,720.00       ₪לגופים קיימים ב עלות אחזקה 

 ₪  21,055.20     סה"כ תשלום עבור תאורה

       

 מוצע

  9,507.60    [KWH]       [KWHצריכת חשמל שנתית ב  ]

 ₪  6,179.94       ₪עלות צריכה שנתית קיימת ב 

 ₪    -                    ₪עלות אחזקה לגופים קיימים ב 

 ₪  6,179.94       תשלום עבור תאורה לאחר התייעלותסה"כ 

       

 חסכון
  18,700.40    [KWH]     [KWHהחסכון בצריכת חשמל לאחר התייעלות  ]

 ₪  14,875.26     ₪סה"כ חסכון כספי בחשמל ואחזקה ב 

       

 LEDעלות מעבר לתאורת 

   סה"כ   עלות הגוף כמות הגופים   הספק הגוף

30W                      -    450                    -    ₪ 

30W               51.00  450     22,950.00  ₪ 

18W                      -    350                    -    ₪ 

36W               46.00  500     23,000.00  ₪ 

200W                  8.00  2500     20,000.00  ₪ 

16W               31.00  350     10,850.00  ₪ 

       

 סה"כ השקעה     
    76,2//.//  

 ₪  

 סה"כ חסכון כספי בשנה     
    04,270.96  

 ₪  
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 החזר השקעה בשנים      
              0.06  

 שנים  
 

 מיזוג אוויר 

 מזגן קיים 

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

צריכת החשמל השנתית    כמות  
 הערות     שעות  ///,9ב 

      -                        /3.6              כ"ס  4 
לנקות מסנני  

    18,900.00       3.00               3.05              כ"ס  3.0  אוויר 

      -                        -                   9.95              כ"ס  9.0 

      13,500.00       5.00               0.35              כ"ס  0.0 

      
  [KWH]  

    

 סה"כ  
  

             8.00       32,400.00  
  

  

 אינווירטר  Aמזגן חדש בדירוג אנרגטי  

 כ"ס מזגן  
צריכת  

חשמל 
[KWH]  

 כמות  
צריכת החשמל השנתית   

שעות לאחר  //0,2ב 
  [KWHהתייעלות ]

צריכת החשמל  
 ///,9השנתית  ב 

שעות לפני התייעלות 
[KWH]  

החסכון ב  
[KWH]    החסכון ב₪  

    -                       -                        -                   9.95              כ"ס  3 
                                  
-                     -    

  18,900.00     10,125.00       3.00               0.88              כ"ס  9.0 
                     
8,775.00      5,703.75  

    -                       -                        -                   /0.5              כ"ס  9 
                                  
-                     -    

  13,500.00     10,125.00       5.00               0.03              כ"ס  0.0 
                     
3,375.00      2,193.75  

  
  [KWH]  

    [KWH]  
  [KWH]  

  [KWH]   ₪  

 סה"כ  
  

             8.00       20,250.00  
   39,4//.//                     

12,150.00      7,897.50  

 חישוב החזר השקעה  

 כ"ס מזגן  
כמות  

מזגנים 
 להחלפה 

עלות צריכת  
 ₪מזגן קיים ב 
 )בשנה( 

עלות צריכת מזגן חדש ב  
 חסכון כספי   )בשנה(  ₪

עלות מזגן  
חדש כולל 

 התקנה 
 עלות לכל הכמות  

             3.00                   -                     -                        -                       -    
                     
5,800.00                   -    

             2.50               3.00    12,285.00         6,581.25        5,703.75  
                     
5,000.00    15,000.00  

             2.00                   -                     -                        -                       -    
                     
4,500.00                   -    

             1.50               5.00      8,775.00         6,581.25        2,193.75  
                     
3,000.00    15,000.00  

     ₪   ₪   ₪     ₪  

  30,000.00      7,897.50        13,162.50       21,060.00    8.00              סה"כ  

  שנים 3.2החזר ההשקעה בשנים = 
 

 

 

 


