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התקנת אמצעי "ערים חכמות" ברשויות הנגב,  – "פריפריה חכמה" קול קורא
 הגליל והפריפריה החברתית

 

ובתנאי הקול  בנספח א'ולשינויים שבוצעו  תשומת ליבכם לעדכון מועד ההגשה
 (12וסעיף  7, סעיף 6.1.3סעיף , 5.4.1סעיף ) קורא

 
 2020 אוקטובר

 

ת רבה בקידום רואה חשיבו )להלן: "המשרד"( המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

לצורך קידום הנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי לרכישת והתקנת פרויקטים כלכליים. 

 ברשויות הפריפריה, הנגב והגליל.  חכמה"פריפריה פרויקט "אמצעים שונים לקידום 

 מערכת תאורה חכמה -יע על רצונו להקצות את אחד משלושת האמצעים הבאיםמוד המשרד

מערכת מעקב ובקרה ) מערכת אשפה חכמה, (LED)החלפת תאורת רחוב לתאורה חסכונית מסוג 

וולטאי -לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו) ומערכות סולאריות (לפינוי פסולת RFIDבטכנולוגיית 

 צ'ינג לרשויות הפריפריה, הנגב והגליל. לות וללא מ, ללא ע(על גגות של מבני ציבור

המשרד יבצע בדיקה כי אכן הרשויות שיבחרו ימצאו מוכנות לקליטת האמצעים הן ברמת כוח 

וקריטריונים האדם ברשות, אמצעים קיימים, פרויקטים דומים אשר בוצעו על ידי הרשות 

 המקומיות נוספים אשר מפורטים בתנאי הסף בקול קורא זה, לבחינת רמת המוכנות של הרשויות

, מתבקשות להגיש בקשה באחד האמצעיםרשויות מקומיות המעוניינות  לקליטת אמצעים אלו.

 בכתב למשרד, באופן שיפורט בקול קורא זה.

 ורקע מבוא .1

כנית בשם ת החל לפעול לקידוםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל , כחלק ממדיניותו .1.1

חכמה"  פריפריהבמימון ובביצוע של פרויקט "סיוע , אשר עניינה "פריפריה חכמה"

ברשויות המעוניינות להיות חכמות יותר ובשלות לקחת חלק בתהליך אסטרטגי הכולל 

עיקריים בהם המשרד מעוניין המאפיינים הנוגעים לאחד מששת המימון אמצעים חכמים 

"עיר  התפישה הרחבה הקיימת כיום שלמלפעול ולסייע לרשויות להתייעל ולהשתפר כחלק 

סביבה חכמה, כלכלה חכמה, חיים חכמים, אנשים חכמים, תחבורה חכמה  –חכמה" 

 וממשל חכם.

רשויות ה המשרד יקצה תקציב לרכישת אמצעי "פריפריה חכמה" עבור התכנית במסגרת .1.2

קומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית ויחל תהליך עבודה רב שנתי מסודר, לצורך מה

מתוך כוונה ומטרה , חשיפת הרשויות לתחום ה"ערים החכמות" וקידום תפישה זו בתחומן

שרשויות אלה יהפכו בעתיד ל"ערים חכמות" על מנת לשפר את השירות לתושבים, 

 להתייעל, לחסוך במשאבים ולייצר מקורות הכנסה חדשים. 

אמצעים אשר יביאו לחיסכון לרשויות המקומיות או ייצרו הכנסות עוסק בסל האמצעים  .1.3

ראיית המשרד את הגדרת המושג  על פי ,לרשויות הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

את הרשויות בתחום אחריותו לסגירת הפערים, כפי שצוין חכמה" והרצון לקדם  פריפריה"

 לעיל.

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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חברות שתפקידן  3עם  קיים הליך מכרזי פומבי להתקשרות לצורך מימוש התכנית, המשרד  .1.4

רויקט האמצעים שנבחרו על ידי המשרד לביצוע פ ביצוע והתקנת , הספקא, תכנוןהוא 

מתקני תאורת רחוב חסכוניים תאורה חכמה )א.  :הנוגעים לתחומים -"פריפריה חכמה"

לפינוי פסולת  RFIDמערכת מעקב ובקרה בטכנולוגיית אשפה חכמה )ב.  ;(LEDמסוג 

, תגים פאסיביים, חיישני נפח )סנסורים( GPSהמשלבת מערכת אקטיבית משולבת 

מערכות סולאריות לייצור חשמל התקנת ; ג.מרכזית(ושירותי מערכת ניהול, שליטה ובקרה 

 וולטאי על גגות של מבני ציבור.-בטכנולוגית פוטו

 ן)בהתאם לעמידת הזוכות הרשויות המקומיותהספקים הנבחרים על ידי המשרד יעבדו עם  1.5

 את האמצעים יספקו ויתקינות המשרד( אשר ווהחלט ן, בחירתןבתנאי הסף, מוכנות

 . זהובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול קורא  בתקצוב

התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לכל אחת החברות, כך הרשויות המקומיות אינן  1.6

רכישת והתקנת האמצעים ותיקון תקלות המכוסות בכתבי ת נדרשות להשתתף בהוצאו

הכשרה/התאמה  יחד עם זאת, ככל שיידרשו עבודות האחריות של החברות השונות.

הרשויות גם תידרשנה לתחזק  וכדומה, הוצאות אלה ימומנו על ידי הרשויות המקומיות.

  את המערכות על פי הנחיות החברות הזוכות.

שירותי אחריות מלאה, ללא . מדובר באחריותשירותי  מתןכלל האמצעים שיותקנו ילוו ב 1.7

, הכוללות תקופת הפעלה המשרדי ספק מטעם סייגים, למערכות שיוספקו ויותקנו על יד

ותחזוקה אשר תחל ממועד מסירת המתקן לרשות המקומית/תחילת הפעלתו המאוחר 

בכל אחד מהמכרזים ועל פי  ביניהם, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות

 הנדרש לפרויקט מסוג זה.

 

 הגדרות .2

, הנגבכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח  בנגבהרשויות המקומיות הממוקמות  – נגב 2.1

 .1991-בהתשנ"

, הגלילכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח  בגלילהרשויות המקומיות הממוקמות  – גליל 2.2

 .1993-גהתשנ"

 (חברתית כפריפריה במלואן המוגדרות רשויות) מקומיות רשויות – פריפריה חברתית 2.3

ומס'  15/5/2016 מיום 1453' מס, 1/11/2015 מיום 631' מס הממשלה בהחלטות ןכהגדרת

 .לעת מעת שיתעדכנו וכפי 09/1/2020מיום  4811

  הקישורים לעיל תפנה את המציע לרשימת הרשויות המקומיות בנגב, מלחיצה על אחד

 בגליל ובפריפריה החברתית הזכאיות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.

מועד שליחת הודעת הזכייה על  בחודש לאחר 1-התקופה שמתחילה מה –תקופת הפרויקט  2.4

 . הרשות המקומית בכל התחייבויותיהחודשים מיום זה, בכפוף לעמידת  24ועד ידי המשרד 

תכנית אשר הגה המשרד לפיתוח הפריפריה נגב והגליל על מנת לסייע  –חכמה  פריפריה 2.5

במימון ובביצוע של פרויקט "עיר חכמה" ברשויות המעוניינות להיות חכמות יותר ובשלות 

לקחת חלק בתהליך אסטרטגי הכולל מימון אמצעים חכמים וגיבוש תכנית אב ייעודית לכל 

מאפיינים  6ת, הנגב והגליל, המקיפה רשות בקרב רשויות מקומיות בפריפריה החברתי

עיקריים בהם המשרד מעוניין לפעול ולסייע לרשויות להתייעל ולהשתפר כחלק מתפיסת 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/media/2164/list1-5.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2164/list1-5.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2164/list1-5.pdf
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סביבה חכמה, כלכלה חכמה, חיים חכמים, אנשים חכמים, תחבורה חכמה  –"עיר חכמה" 

 פרויקטים שונים בתחום. 3קול קורא זה כולל  וממשל חכם.

החברה תספק , ר יסופק על ידי חברת ג.מ אור ברזילי בע"מאמצעי אש –תאורה חכמה  2.6

. ים לגופי התאורה וליחידות הבקרהיחידות בקרה ורכיבים אחרים נלוו, גופי תאורהותתקין 

סקר למיפוי עמודי התאורה הקיימים בשטח רשות מקומית כחלק העבודות יכללו בין השאר 

החלפה של עמודי העבודות לא כוללת יודגש כי מהליכי התכנון לפני תחילת העבודות. 

הקיימים  התאורה הקיימים או התקנה עמודי תאורה חדשים, אלא החלפת גופי התאורה

 .16/2019במסמכי מכרז  יםלרכיבים המפורטלדגמים והכל בהתאם , על גבי עמודי התאורה

 לחיצה על הקישור תפנה למפרט התאורה החכמה.

מ, ( בע"1986אמצעי אשר יסופק על ידי חברת טלדור מערכות מחשבים ) –אשפה חכמה  2.7

לפינוי פסולת במתכונת של  RFIDמערכת מעקב ובקרה בטכנולוגית החברה תספק ותתקין 

Turn Key Project  המשלבת מערכתRFID  אקטיבית משולבתGPS תגי ,RFID 

העבודות . ערכת ניהול, שליטה ובקרה מרכזיתסיביים, חיישני נפח )סנסורים( ושירותי מפא

, התקנת מערכות וחיישני נפח RFIDיכללו ביצוע סקר מכלים קיימים והדבקת תגי 

מידע, הטמעה והפעלה שוטפת של המערכת ותחזוקה שוטפת מערכת , התקנת אקטיביות

לחיצה על הקישור תפנה למפרט  .18/2019בהתאם למפורט במסמכי מכרז הכל  ,של הפתרון

 האשפה החכמה.

אמצעי אשר יסופק על ידי חברת נקסטקום אנרג'י בע"מ, החברה  –מערכות סולאריות  2.8

, וולטאי על גגות של מבני ציבור-פוטומערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית תספק 

ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות העבודות יכללו 

הגגות עליהם יותקנו . על גגות של מבני ציבור Photo-Voltaicלייצור חשמל בטכנולוגית 

בהתאם למפורט הכל , החברההמתקנים, יימדדו וייבדקו על ידי אנשי מקצוע מטעם 

 לחיצה על הקישור תפנה למפרט האשפה החכמה.  .25/2019במסמכי מכרז 

-תש"ף –, על פי תקנות עיסוק בחשמל כיסוי צדדי או דופן או כיסוי צף, כיסוי עליון, –גג  2.9

2020 . 

נורת לד היא מקור אור אלקטרוני בצורת התקן  – )על פי הגדרת חברת החשמל( תאורת לד 2.10

מוליך למחצה אשר פולט אור במעבר של זרם חשמלי דרכו. אין בה גז וגם לא חוט להט, 

והיא אינה בנויה משפורפרות זכוכית שבירה. משום כך היא שונה באופן מהותי ממקורות 

 ונורות פריקה בגז.  פלואורסצנטיותנורות  נורות ליבון, –האור הקונבנציונליים 

טכנולוגיה של תיוג אלקטרוני  –RFID  (Radio Frequency Identification) טכנולוגיית 2.11

באמצעות גלי רדיו. טכנולוגיה מבוססת על התקנים קטנים )תגיות( המוצמדים לעצם אותו 

מתאים באופן אלחוטי תוך מעוניינים לזהות, ומאחסנים מידע הניתן לקריאה על ידי מכשיר 

 הכוללות סוללה. -ללא מקור כוח, ואקטיביות  -שימוש בגלי רדיו. קיימות תגיות פסיביות 

מוצר לזיהוי נפח התכולה בתוך מיכל האשפה, הכולל מודם סלולארי, סוללה   – חיישן נפח 2.12

 וחיישן חום לשידור הנתונים למערכת המרכזית.

היא טכנולוגיה להפקת חשמל  – (Photo-Voltaic Energy) PV וולטאית-אנרגיה פוטו 2.13

וולטאית היא אנרגיה חשמלית שמקורה -משמעות המונח אנרגיה פוטו. מאנרגיה סולארית

באור השמש, כאשר התא הסולארי הבודד ממיר את קרינת השמש לזרם חשמלי, צירוף של 

 הרבה תאים כאלו יוצר פאנל סולארי.

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/media/2163/1619.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
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המשרד ישתמש בנתוני הלשכה המרכזית לשם ניקוד הבקשות  –נתוני הלמ"ס  2.14

  לסטטיסטיקה העדכניים ביותר נכון ליום פרסום הקול קורא.

 .מבנים המחוברים לאותו חיבור חשמל – מתחם 2.152.14

 

 הקול קורא מטרות 3

ולפרט אודות התנאים הנדרשים מהרשויות המקומיות לקליטת האמצעים אשר להגדיר  3.1

, המוצעים לבחירת הרשויות המקומיות אשר יעמדו נבחרו על ידי המשרד להקצאה בסבב זה

מתקני תאורת רחוב חסכוניים חכמה )תאורה מערכת  -בתנאי הסף ובעקרונות קול קורא זה

לפינוי  RFIDמערכת מעקב ובקרה בטכנולוגיית אשפה החכמה )מערכת ה, (LEDמסוג 

)סנסורים(  , תגים פאסיביים, חיישני נפחGPSפסולת המשלבת מערכת אקטיבית משולבת 

מערכות סולאריות לייצור חשמל ו ושירותי מערכת ניהול, שליטה ובקרה מרכזית(

 וולטאי על גגות של מבני ציבור.-בטכנולוגית פוטו

 התחייבות תקציבית יודגש כי במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה

, בתקציב ובתנאים את האמצעי המספקתהרלוונטית אלא תעבודנה ישירות למול החברה 

 זה. בקול קוראשיקבעו על ידי המשרד, כמפורט 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות שיוגשו. הבקשות  3.2

תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה, סוג האמצעי ומספר האמצעים שיותקנו בכל רשות 

 מקומית, ייקבעו על פי תוצאות הקול קורא.

שיפוץ של אמצעים קיימים וישנים בשטח הרשות המקומית, אלא יבצע המשרד לא יממן  3.3

 התקנה של אמצעים חדשים בלבד, הכל על פי תנאי הקול קורא.

יודגש כי כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד. רשות מקומית רשאית לשלב  3.4

 בין אמצעים שונים באופן שיפורט בהמשך בהרחבה. 

 

 עקרונות הקול קורא 4

לעמוד בתנאי הסף  רשות מקומיתעל כל בקשה המוגשת על ידי  – בתנאי סף עמידה 4.1

בקשה שלא תעמוד בתנאי  ובעקרונות הקול קורא המפורטים בסעיף זה. 6ף המפורטים בסעי

 תיפסל.  ובעקרונות הסף

רשאי לאשר את הבקשה באופן מלא, באופן חלקי או לדחות  המשרד – השלמות והבהרות 4.2

לבקש השלמות והבהרות לבקשה כלשהי ולקבל החלטה לגבי  רשאיהמשרד את הבקשה. 

ובלבד שלא מדובר  אותה בקשה במועד מאוחר יותר, לאחר קבלת ההשלמות וההבהרות

 . בתנאי סף

יודגש כי בקול קורא זה לא יוקצה תקציב לכיסוי מלוא הצורך של הרשות המקומית  4.3

ר התקנה של מערכות במערכת תאורה חכמה או במערכת סולארית. התקציב יאפש

סולאריות על מספר גגות או התקנה של אלפי נורות, אך לא יוקצה תקציב להתקנה מלאה 

 בכל רחבי הרשות המקומית.

בהתאם  –סוג האמצעי שיוקצה ומס' האמצעים שיוקצו לכל רשות מקומית קביעת  4.4

וב המשרד יקבע את האמצעי שיוקצה לכל רשות מקומית )או שיל לתוצאות הקול קורא,

 ההקצאה תתבצע בהתאם לכללים הבאים: אמצעים(
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 כל הרשויות המקומיות שתעבורנה את תנאי הסף, ינוקדו וידורגו.  4.4.1

הרשות המקומית בעלת הניקוד הגבוה ביותר תקבל את האמצעי/ם שביקשה.  4.4.2

המשרד ימשיך להקצות את האמצעים בין הרשויות הבאות בתור בטבלת הניקוד, 

 לקול קורא זה.עד לגמר התקציב שהוקצה 

למערכות ₪ מיליון  18יודגש כי התקציב המיועד לאמצעים הינו כדלקמן:  4.4.3

למערכת אשפה חכמה. ₪ מיליון  8-לתאורה חכמה ו₪ מיליון  24סולאריות, 

תשומת לב הרשויות המקומיות כי במקרה בו נגמר התקציב שהוקצה לאמצעי 

לא תאושרנה. המשרד  כלשהו, כלל הבקשות הבאות בטבלת הניקוד לאותו אמצעי,

ימשיך בהקצאת תקציב לרשויות המקומיות הבאות בתור בטבלת הניקוד, 

 שביקשו אמצעים אחרים לגביהם נותרה יתרת תקציב, עד לגמר התקציב בהם. 

תשומת לב הרשויות המקומיות כי גובה התקציב המדויק שיוקצה לכל אמצעי  4.4.4

ה תבצע עבודות מיפוי, סקר יתברר רק לאחר הזכייה בפועל, ולאחר שהחברה הזוכ

 ומדידות למיניהן.  

לצד האמצעים המפורטים והכמות המפורטת מופיעה המילה "עד". דהיינו, מדובר  4.4.5

 בתקרת השתתפות והמשרד אינו מתחייב להקצות את התקרה המקסימאלית. 

 על ידי רשות מקומית:ותעדוף מס' אמצעים  4.5

 עוניינת לקלוט בשטחה. כל רשות מקומית תגיש את תעדוף האמצעים אותם מ 4.5.1

 .א' טופס הבקשהנספח יש לצרף לבקשה את  4.5.1.1

בשטחה המוניציפאלי של רשות של פרויקט אחד  בכל מקרה יאושר תקציב לביצוע 4.5.2

ככל שיתועדפו על ידי הרשות וימצא כי הרשות  אמצעים נוספים אחת, מקומית

המקומית עומדת בכלל התנאים לקליטת האמצעי, יוקצו במסגרת ההקצאה 

 (, על פי שיקול דעת המשרד.  6.4.2השנייה )סעיף 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא הבקשות  – קול קורא תחרותי 4.6

האמצעים וסוג האמצעים ורא זה, ומספר שיוגשו. הבקשות תנוקדנה כמפורט בקול ק

 שיותקנו בכל רשות מקומית, ייקבע על פי תוצאות הקול קורא. 

 העבודות את לסיים המקומית הרשות באחריות – עבודות להתאמת קליטת האמצעים 4.7

 מיום חודשים 6-מ יאוחר לא, אמצעים על פי תנאי קול קורא זהמה אחד כלהתאמות לל

במקרה של  .המקומית הרשות בשטח סוג האמצעי שיותקן אודות המשרד הודעת קבלת

, ברשות מקומיתל הקמת האמצעי חריגה מלוח הזמנים למשרד שיקול דעת בלעדי לביטו

 מבלי שלרשות המקומית תהיה טענה כלשהי כלפי המשרד במקרה זה. 

, החלפת פחים או תשתיות, עבודות קרקע, עבודות פיתוח הכשרתכל עבודה נדרשת דוגמת 

אלה מהוות את  עבודות .באחריות ובמימון הרשות המקומית בלבדה הינעמודי תאורה, 

ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית בפרויקט. לא נדרשת השתתפות כלשהי בעלויות 

 . האמצעיםרכישת והתקנת 

ד לא הרשות המקומית רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. המשר

ישלם תמורה כלשהי או תקורה כלשהי או דמי ניהול כלשהם לרשות המקומית. התשלום 

 .  האמצעיםהיחיד של המשרד יהיה לחברה עבור ביצוע אספקת והתקנת 
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החברה תיצור קשר עם הרשות המקומית ותבצע מולה את הליכי  –הליכי תכנון והתקנה  4.8

ישירות לחברה  המשרדעל ידי ע התכנון, הביצוע, האספקה וההתקנה. התשלום יבוצ

  המבצעת.

באחריות הרשות המקומית לשתף  – שיתוף פעולה בין הרשות המקומית לחברה המתקינה 4.9

ציגי החברה ייפגשו עם נציגי נ פעולה עם החברה המתקינה בכל הליכי התכנון והביצוע.

לרשות . החברה תגיש האמצעיםהרשות המקומית ויערכו סיור באתר המיועד להתקנת 

יהיו רק  באתרים. תחילת העבודות בפועל כנדרש על פי דרישות החברהת והמקומית תוכני

במקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומית אינה  לאחר אישור הרשות המקומית.

משתפת פעולה, מעכבת או מונעת בכל דרך את ביצוע העבודות, המשרד רשאי לבטל את 

 .התקנת האמצעים בשטחי אותה רשות

הרשות המקומית מתחייבת  – תחזוקת האמצעים מעבר לתחזוקת החברה המספקת 4.10

מניעת , לרבות תחזוקה שוטפת, ניקיון, ביטוח, האמצעיםבו יותקנו  האתריםלתחזק את 

תיקון תקלות וכדומה. מדובר בעבודות שוטפות מעבר לאחריות שתינתן על ידי ונדליזם, 

 . המספקתהחברה 

תקציבית, וכל  התחייבותלא תינתן  – חברה לרשות המקומיתהתנהלות תקציבית בין ה 4.11

 ההתנהלות התקציבית תהיה בין החברה הזוכה למשרד בלבד. 

מעבר למתחייב על פי קול קורא  כל הוצאה תקציבית נוספת – שדרוגים ושינויי מפרטים 4.12

, ימומן על ידי לאמצעי, תמומן מתקציב הרשות המקומית בלבד. כל שדרוג כלשהו זה

תמומן על ידי  האמצעיםהרשות המקומית בלבד. כל עבודות הפיתוח הנדרשות להקמת 

או במפרט ההכנה של הרשות מחייב  האמצעיםהרשות המקומית בלבד. כל שינוי במפרט 

 לא יאושר שינוי כלשהו בדיעבד, ללא אישור המשרד.  אישור מראש ובכתב של המשרד.

תאורה  –החברות המספקות )ג.מ אור ברזילי  –במכרזי המשרד עבודה מול החברות שזכו  4.13

 אחראיות אשפה חכמה( –מערכות סולאריות, טלדור מערכות  –חכמה, נקסטקום אנרג'י 

 החברה מול ישירות תעבוד מקומית רשות כל. תוהמקומי תיוהרשו בשטח כלל העבודות על

. במסגרת קול קורא זה, בהתאם לאמצעי שיוקצה לה מהמשרד שתקבל לאישור בהתאם

 . המקומית לרשות ולא לחברה המשרד ידי על יבוצעו התשלומים

לוחות הזמנים לתחילת הביצוע  רשותבכל  – להתקנה והאספקהלוחות הזמנים המדויקים  4.14

בין החברה לבין עובדי הרשות  האמצעיםייקבעו בין המשרד לבין החברה. הפגישות להקמת 

למען הסר ספק, לאור מגבלות הביצוע של  המקומית, תתואמנה עצמאית על ידי החברה.

החברות ולוחות הזמנים, ההתקנות יהיו מדורגות וממושכות ולא יבוצעו בו זמנית בכל 

 הרשויות המקומיות אלא על פי סדר שייקבע על ידי המשרד. 

 – א תואמים שלא מאפשרים את התקנת האמצעי ברשותביטול הקצאה בשל פרמטרים ל 4.15

לצורך ביצוע סקר, מדידות, תכנון ראשוני , לאתרים אשר אושרו על ידי המשרדהחברה תגיע 

כל הפרמטרים אשר נקבעו כתנאי סף  וכל עבודת הכנה הנדרשת על ידי החברה, לצד בחינת

הרשות המקומית אינו תואם פרמטר שדווח על ידי . ככל שיסתבר כי לצורך ביצוע העבודות

ואין ביכולת החברה הזוכה לבצע את   ,לבקשתה המקורית ולתנאים שנקבעו בקול קורא

 .חלופי אתר לה יאושר ולא תיפסל המקומית הרשות בקשתעבודתה על פי התנאים שנקבעו, 

הגשת טרם  לוודא את כלל הפרטים הרלוונטייםעל כן תשומת לב הרשות המקומית 

חובה על הרשות לבצע את כל הבדיקות, המדידות, הסקרים, לוחות קורא זה. הבקשות לקול 
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הזמנים וההיתכנות, ולהביא בחשבון את כלל מערך השיקולים והתנאים לפני הגשת 

 הבקשה. 

ת לעמידת כל ואחראיה ות המספקות הן החבר – עמידה בתקנים, אספקת חלקי חילוף 4.16

התחייבו  ות המספקותהחומרים. החבר האמצעים בתקן הישראלי ולטיב, האיכות וחוזק

לספק בכל תקופת החוזה ועל פי התחייבויותיה במכרז, חלקי חילוף בשלמותם לכלל 

אחריות מלאה, בהתאם  ןותקנו על ידילספק לאמצעים ש ותחייבה ותהאמצעים. החבר

 (. 25/2019, 18/2019, 16/2019במסגרת המכרזים ) ןלהצעת

, 16/2019) ו במסגרת המכרזיםתחייבה ותהחבר – ספקותות המניהול הפרויקט בידי החבר 4.17

 האמצעיםבכל אחד מהאתרים בהם יותקנו  פרויקטלהעסיק מנהל  (25/2019, 18/2019

 ולהשגיח ברציפות על ביצוע העבודות. 

הרשות המקומית יכולה לבחון את  – פרטי התחייבות החברות הזוכות במכרזי המשרד 4.18

מכרז פומבי מס' הפרטים המלאים של המכרזים ומחויבויות החברות הזוכות במסגרת 

למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה  18/2019

פסולת המשלבת מערכת אקטיבית ביישובי הנגב, הגליל לפינוי  RFID בטכנולוגיית

לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול,  16/2019מכרז פומבי מס' , והפריפריה החברתית

ביישובי  LEDתכנון, אספקה, התקנה, בקרה ושירות של מתקני תאורת רחוב חסכוניים מסוג 

לביצוע עבודות למתן  25/2019מכרז פומבי מס' ו הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

שירותים של תכנון, הקמה ותחזוקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על פי הסדר מונה 

שפורסמו על ידי , הנגב, הגליל והפריפריה החברתית נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי

 .)יש ללחוץ על הקישורים על מנת לצפות במכרזים המלאים( המשרד

לכל אחד מהאמצעים, הרשות המקומית נדרשת למנות איש קשר הנושא  –אנשי קשר  4.19

בתפקיד של מנהל אגף או מנהל מחלקה בתחום הרלוונטי לאותו אמצעי. לדוגמה, מנהל 

מל, מנהל מחלקת אחזקה, מנהל מחלקת תשתיות, מנהל מחלקת שפ"ע וכדומה. מחלקת חש

לאחר סיום עבודות ההתקנה, הרשות המקומית תידרש למנות עובד מטעמה שיהיה אחראי 

 על התפעול השוטף של האמצעים, בעל ידע, ניסיון והכשרה בהפעלת אותם אמצעים. 

ץ ושדרוג עמודי תאורה קיימים. המשרד לא יממן רכישת עמודי תאורה חדשים או שיפו 4.20

לא יממן רכישת או שיפוץ פחי אשפה או רכישת ושדרוג משאיות אשפה. המשרד המשרד 

לא יממן ביצוע עבודת ביסוס או חיזוק או שיפוץ לגג כלשהו לשם התקנת מערכת סולארית. 

 כלל עבודות אלה הינן באחריות מלאה של הרשות המקומית ובמימונה. 

המשרד ילווה את הליך תכנון וביצוע אמצעי הערים החכמות השונים.  גורם מפקח מטעם 4.21

אי שיתוף פעולה עם הגורם המפקח, יביא לעצירת העבודות ואף עלול להביא לביטול 

 הזכייה.  אי שיתוף פעולה עם החברה הזוכה עלולה להביא לפסילת הזכייה.
 

 

 

 

 פירוט אודות האמצעים המוצעים במסגרת קול קורא זה 5

  - תאורה חכמה מערכת 5.1

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2161/1819.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2163/1619.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2163/1619.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2163/1619.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2162/2519.pdf
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, יחידות בקרה ורכיבים אחרים נלווים LEDאספקה והתקנה של גופי תאורה חסכוניים מסוג 

לגופי התאורה וליחידות הבקרה. העבודות יכללו בין השאר סקר למיפוי עמודי התאורה 

הקיימים בשטח רשות מקומית כחלק מהליכי התכנון לפני תחילת העבודות. יודגש כי 

עמודי תאורה חדשים,  תכוללת החלפה של עמודי התאורה הקיימים או התקנהעבודות לא 

 אלא החלפת גופי התאורה הקיימים על גבי עמודי התאורה.

נעשית מתוך כוונה לחסוך ולבקר  LEDהחלפת גופי תאורת הרחוב לתאורה חסכונית מסוג 

תקנת את הוצאות החשמל מצד אחד ומצד שני לשפר את איכות השירות והתחזוקה. ה

מערכת בקרה מרחוק תאפשר שליטה על מרכזיית התאורה ובאמצעותה על הפנסים 

האורות, וי בוכיהמקושרים אליה. קישור יחידות הבקרה יאפשר דיוק במועדי הדלקה 

מדידה ודיווח שוטף על צריכת החשמל, קבלת חיווי על תקלות ויכולת לעמעם את התאורה 

 עד כדי שליטה בפנס הבודד.

פרטים אודות החברה וניסיונה, פרטים  .ג.מ אור ברזילי בע"מהעבודה תבוצע על ידי חברת 

אודות המערכת המוצעת ופרטים אודות ההכנות וההתאמות שנדרשות מהרשות המקומית, 

 בהמשך הקול קורא.מופיעים בהרחבה 

 ל:הרשות המקומית תידרש לעמוד בדרישות הבאות כתנאי לביצוע עבודות ההתקנה בפוע

 

קיומם של גופי תאורה ישנים על  -קיימים ברשות המקומיתהתאורה ה גופיסוג  5.1.1

. 250W-ו 150Wעמודי תאורה קיימים מסוג נל"ג או מטל הלייד בהספקים של 

החברה הזוכה תבצע סקר בתחומי הרשות המקומית לבחינת סוגי גופי התאורה 

 הקיימים. לא תבוצע עבודה כלשהי על גופי תאורה שאינם עונים לדרישות הנ"ל. 

 -סוג עמודי תאורה קיימים ברשות המקומית 5.1.2

גופי התאורה המיועדים להתקנה יהיו מותקנים על גבי עמוד  5.1.2.1

, כך שלא תיתכן החלפה של גוף תאורה מתכת או עמוד מכל סוג

 תאורה ישן המצוי בתלייה.

 להיות במצב תקין ותיקני. צריכיםהתאורה  יעמוד 5.1.2.2

החברה הזוכה תבצע סקר מיפוי בשטח הרשות המקומית. החברה הזוכה לא  5.1.3

תתקין גופי תאורה בעמודי תאורה שאינם עונים על הדרישות המפורטות 

. במקרים אלה תבוצע הפחתה מהיקף זכיית הרשות 5.1.2-ו 5.1.1בסעיפים 

 המקומית עד כדי ביטול הזכייה במידה ויסתבר כי הרשות המקומית אינה עומדת

כלל בדרישות לעיל. על כן מוצע לרשות המקומית לבצע בחינה מעמיקה ואף סקר 

מטעמה לפני הגשת הבקשה. בכל מקרה, המשרד לא יאפשר החלפה של פרויקט 

 במועד מאוחר יותר.  

 בפרויקט: LEDלהלן דרישות אודות היתכנות התקנת גופי תאורת  5.1.4

ת תשתית החשמל לגוף התאורה צריכה להיות תקינה, מרמ 5.1.4.1

יש לוודא תקינות מתח  -מרכזיית התאורה ועד לרמת הפנס 

 וולט( לכל אורך הקווים. 230החשמל )

בכל עמוד תאורה )שאינו עמוד עץ/ עמוד חח"י( יש לוודא תא  5.1.4.2

אביזרים המכיל מגש אביזרי חשמל הכוללים מהדקי חיבור 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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מפסק אוטומטי זעיר( עבור כל גוף ) A10 תקניים וכן מא"ז

 תאורה שמותקן.

פתח תא האביזרים חייב להיות סגור וכזה המאפשר פתיחתו  5.1.4.3

 וסגירתו באמצעות בורג.

לעמודי עץ/ בטון/ סולם/ קיר/ אחר  שאינם עמודי תאורה  5.1.4.4

יש לוודא הימצאות קופסת אביזרים תקנית אטומה  -מסורתיים

 .A10למים המכילה מא"ז הגנה לזרם 

להיות תקין כבל ההזנה בין מא"ז ההגנה לגוף התאורה נדרש  5.1.4.5

 ממ"ר. 3*1.5כבל בחתך  -ותקני

כיבי המיתוג וההגנה במרכזיית הבקרה )מגענים, מא"זים, ר 5.1.4.6

 מאמ"תים, שעוני פיקוד וכו'.( צריכים להיות תקינים ותקניים.

 

 

  -מערכת אשפה חכמה 5.2

לפינוי פסולת במתכונת של  RFIDמערכת מעקב ובקרה בטכנולוגית אספקה והתקנה של 

Turn Key Project  המשלבת מערכתRFID  אקטיבית משולבתGPS תגי ,RFID  ,פאסיביים

העבודות יכללו ביצוע . חיישני נפח )סנסורים( ושירותי מערכת ניהול, שליטה ובקרה מרכזית

, התקנת וחיישני נפח, התקנת מערכות אקטיביות RFIDסקר מכלים קיימים והדבקת תגי 

 .המערכת ותחזוקההפעלה שוטפת של , מערכת מידע, הטמעה

הפעלת מערכת אשפה חכמה תאפשר להשיג רשות נקייה יותר, תגביר את הפיקוח והאכיפה 

אחר תהליך איסוף האשפה ברחבי הרשות, תייעל את תהליך פינוי האשפה, תחסוך ותייעל 

 את הוצאות התפעול העירוניות.

ים אודות החברה פרט ( בע"מ.1986טלדור מערכות מחשבים )העבודה תבוצע על ידי חברת 

וניסיונה, פרטים אודות המערכת המוצעת ופרטים אודות ההכנות וההתאמות שנדרשות 

 המשך הקול קורא.מהרשות המקומית, מופיעים בהרחבה ב

משאיות לפינוי  2קומית אשר בתחומה פועלות לפחות רשות מפרויקט זה רלוונטי רק ל

ככל שיסתבר במועד כלשהו כי הרשות  סע, טמונים וגזם(.-אשפה מכל סוג )דחס, רמ

 המקומית אינה עומדת בתנאי זה, זכייתה תבוטל ולא יתאפשר לה לבחור בפרויקט אחר. 

 

  -מערכות סולאריות 5.3

וולטאי על גגות של -מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטואספקה והתקנה של 

אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות ניהול, תכנון, הפעלה, , העבודות יכללו מבני ציבור

הגגות עליהם יותקנו המתקנים, יימדדו וייבדקו על ידי אנשי . סולאריות לייצור חשמל

 החברה.מקצוע מטעם 

( על מנת להביא לחיסכון PVוולטאית )-הקמה ותפעול מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 בהוצאות החשמל העירוניות.

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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פרטים אודות החברה וניסיונה, פרטים  סטקום אנרג'י בע"מ.נקהעבודה תבוצע על ידי חברת 

אודות המערכת המוצעת ופרטים אודות ההכנות וההתאמות שנדרשות מהרשות המקומית, 

 קול קורא.המשך המופיעים בהרחבה ב

 הרשות המקומית תידרש לעמוד בדרישות הבאות כתנאי לביצוע עבודות ההתקנה בפועל:

כורית סאיאו  המתאימים להתקנת המערכת הם: גג בטון שטוחסוגי גגות : סוג הגג 5.3.1

החברה הזוכה תבצע סקר ובחינה של  מ"ר. 400 -בגודל של החל מ ,פנל מבודדאו 

כל הגגות המוצעים על ידי הרשויות המקומיות. בכל מקרה בו הגג אינו מתאים 

להתקנת המערכת, המערכת לא תותקן. במקרה כזה הרשות המקומית תידרש 

ליף מיקום או לבצע את העבודות הנדרשות להכשרת והתאמת הגג להתקנת להח

 המערכת. 

: על הרשות בעלות על הקרקע של הרשות המקומית המגישה את הבקשה 5.3.2

המקומית להוכיח את הזכויות בקרקע באמצעות אסמכתא )הוכחת בעלות על 

לא תותקן מערכת על מבנה הקרקע ובעלות על המבנה במועד הגשת הבקשה. 

הוכחת הבעלות תתבצע לאחר הזכייה ולא  אינו בבעלות הרשות המקומית.ש

 ב': נספחלצורך הוכחת עמידה בסעיף זה, יש לצרף לבקשה את במועד ההגשה. 

 אסמכתא לבעלות על הקרקע.

מטרת הפרויקט )גגות סולאריים( צריכה להיות תואמת את יעוד הקרקע בתכניות  5.3.3

החלות הנוגעות לביצועו של הפרויקט )יש לציין את התכניות החלות ויעודי 

 ו/אוהקרקע, כלומר האם התב"ע המאושרת מאפשרת את התקנת המערכות( 

מבוקש הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל צריך להיות תואם לפרויקט ה

לצורך  לביצוע )רלוונטי לבקשות אשר הקרקע איננה בבעלות אלא מוחכרת(.

אסמכתא לבעלות על  :'ב נספחהוכחת עמידה בסעיף זה, יש לצרף לבקשה את 

 הקרקע.

החברה הזוכה תבצע סקר מיפוי בשטח הרשות המקומית. החברה הזוכה לא  5.3.3

תתקין מערכות סולאריות על גגות שאינם עונים על הדרישות המפורטות 

. במקרים אלה תבוצע הפחתה מהיקף זכיית הרשות .235.3 - 5.3.1בסעיפים 

המקומית עד כדי ביטול הזכייה במידה ויסתבר כי הרשות המקומית אינה עומדת 

כלל בדרישות לעיל. על כן מוצע לרשות המקומית לבצע בחינה מעמיקה ואף סקר 

מטעמה לפני הגשת הבקשה. בכל מקרה, המשרד לא יאפשר החלפה של פרויקט 

 יותר.   במועד מאוחר

 

  מצטבריםתנאי סף  6

 תנאי סף כלליים 6.1

התנאים כדלהלן כתנאי  בכללעמוד רשות מקומית המבקשת להגיש בקשה לקול קורא זה על 

 :לדיון בבקשתה

ברמה חברתית כלכלית בגליל או  הממוקמת בנגברשות מקומית : מבקשת הבקשה 6.1.1

 חברתית כפריפריה במלואן המוגדרות רשויות) בפריפריה החברתיתאו בלבד  5-1

 .(2סעיף  –)בכפוף לסעיף ההגדרות במסמך זה , (בלבד 1-4ברמה חברתית 
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באמצעות  האמצעיםהמקומית תתחייב בכתב לבטח את  הרשות: ביטוח האמצעים 6.1.2

לפוליסה קיימת, כך  האתרים בהם יותקנו האמצעיםפוליסה חדשה או צירוף 

כל נזק או פגיעה משהאתר, המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים באופן מלא, 

חתימה על נספח  גרמו לאתר או למתקנים כתוצאה מוונדליזם, גניבה ושריפה.שיי

 א' טופס הבקשה מהווה הצהרה לעמידה בדרישה זו. 

ר זה, המקומית תצהיר כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקש הרשות 6.1.2.1

ובמידה והמשרד ייתבע, היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום 

החתימה תהיה תנאי בל יעבור לאישור הפרויקט עבור  שייפסק נגד המשרד.

 (.'דנספח ) .הרשות המקומית

 : כפל תמיכה 6.1.3

החל "הסרת חסמים תקציביים" במסגרת קול קורא שאושר לה מבקשת  .א

 אותקציב למערכת סולארית  ,קורא זהועד למועד פרסום קול  2019שנת במ

למערכת תאורה חכמה, על ידי המשרד או על ידי  אולמערכת פינוי אשפה חכמה 

, אינה רשאית להגיש בקשה או משרד ממשלתי אחר הרשות לפיתוח הגליל

 . דומהלפרויקט 

במסגרת תכנית המראה, הרשאה /שת שקיבלה ממשרד ממשלתי אחרמבק .ב

 אולמערכת פינוי אשפה חכמה  אומערכת סולארית תקציבית/הלוואה ל

 -ה לפני)התקבלה מיום קבלת ההרשאה  שנתייםוחלפו  למערכת תאורה חכמה

לא מומשה/הפרויקט לא בוצע מכל סיבה שהיא או שהחל ביצוע  והיא( 31.12.18

 וטרם הושלם, אינה יכולה להגיש בקשה למערכת דומה.

למערכת סולארית  2018במהלך שנת  תקציב הדוגמא, רשות מקומית שאושר להלצורך  -

טרם מימשה הרשות ו חלפו יותר משנתיים מיום קבלת ההרשאה, באמצעות משרד האנרגיה

וביצעה את הפרויקט, אינה יכולה להגיש בקשה למערכת סולארית במסגרת קול קורא זה, 

הרשאות ככל שאין , מערכת תאורה חכמה או מערכת אשפה חכמהאלא רשאית להגיש בקשה ל

-במידה וההרשאה התקבלה לאחר ה .לביצוע פרויקטים דומים מומשו ממשרדים אחרים

 , אין מניעה להגיש בקשה. 1.1.19

הגשת כלל האסמכתאות הנדרשות )אודות נתונים נדרשים לצרכי ניקוד(  6.1.46.1.3

 חתומים כנדרש כמפורט במסמכי הקול קורא:והנספחים 

 .ו' חתומים כנדרש –נספחים א'  6.1.4.16.1.3.1

)פירוט מורחב אודות מקורות  נדרשים לצורכי ניקודנתונים  6.1.4.26.1.3.2

 :(10הנתונים מפורטים בסעיף 

 צריכת חשמל שנתית רשותית לתושב. .א

מוסדות  ההוצאה הכספית של הרשות המקומית על חשבונות חשמל של .ב

 .ציבור

 ".הוצאות הרשות המקומית על "שירותים מקומיים .ג

 .צריכת חשמל לתאורת חוץ .ד

סוגיה(, בטונות, שפונתה על ידי הרשות המקומית כמות הפסולת )על כל  .ה

 .לאתרי פסולת חוקיים המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה

http://www.negev-galil.gov.il/
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ההוצאה הכספית של הרשות המקומית על פינוי פסולת )על כל סוגיה(  .ו

 .לאתרי פסולת חוקיים המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה

" תחת אותו סעיף ניקוד 0למתן ניקוד " אי צירוף אסמכתא כלשהי יביא 6.1.4.3

אי צירוף כל האסמכתאות והגשת טפסי הבקשה בלבד, יביא  .רלוונטי

 לפסילת הבקשה. 

 

  

 ם על פי מדרגי – בחירת הרשותתעדוף ו 7

. יודגש סוגי האמצעים ומספר והיקף האמצעים אשר רשות מקומית רשאית להגיש בבקשה 7.1

מקסימאלי )עד( וייתכן כי האישור שיינתן על ידי כי הערך הרשום בכל עמודה הוא ערך 

 המשרד יהיה לערך נמוך יותר.

 תושבים. 10,000עד רשות מקומית  7.1.1

מערכת  –אופציה ראשונה 
 אשפה

מערכת תאורה  –אופציה שנייה 
 חכמה

מערכת  –אופציה שלישית 
 סולאריות

 מערכות סולאריות תאורה חכמה אשפה חכמה

 תאורה גופי  500עד  מערכת אשפה חכמה כוללת

 :מ"ר 1,200עד 
גגות  3-מערכת אחת ל -

הנמצאים במתחם אחד 
המחוברים לאותו חיבור )

כל  מ"ר 400-בשטח של כחשמל 
 .(גג

מתחמי  3מערכות עבור  3 -
מ"ר עבור  400בגודל של מבנים 

כל מתחם )מחוברים לאותו 
)ראו דוגמא  (חיבור חשמל

 .(7.3בסעיף 

 

 .תושבים 25,000-ל 10,001בין רשות מקומית  7.1.2

 –אופציה ראשונה 
 מערכת אשפה

 –אופציה שנייה 
מערכת תאורה 

 חכמה

 –אופציה שלישית 
מערכת סולאריות 

 ומערכת תאורה חכמה
 אופציה רביעית 

 שילוב פרויקטים מערכות סולאריות תאורה חכמה אשפה חכמה

מערכת אשפה 
 חכמה כוללת

גופי  1,000עד 
 תאורה

 :מ"ר 2,400עד 
 3 לכלת ומערכ 2 -

הנמצאים גגות 
במתחם אחד 

המחוברים לאותו )
חיבור חשמל בשטח 

מ"ר כל  400-של כ
 (.גג

 6מערכות עבור  6 -
בגודל מתחמי מבנים 

מ"ר עבור כל  400של 
מתחם )מחוברים 
לאותו חיבור 

מערכות  2) .(חשמל
המאגדות בתוכן כל 

בשטח  גגות  3אחת 
 (כל גג מ"ר 400-של כ

מ"ר  1,200-ותאורה גופי  500עד  .1
 3-)מערכת אחת ל מערכות סולאריות

 .מ"ר( 400-גגות בשטח של כ
גופי תאורה ומערכת אשפה  500עד  .2

 חכמה כוללת.
מ"ר מערכות סולאריות  1,200עד  .3

-גגות בשטח של כ 3-מערכת אחת ל)
 3לפי הפירוט באופציה מס' מ"ר( 400

ומערכת אשפה  (7.1.17.4.1בסעיף 
 חכמה כוללת.

רד אינו מתחייב להקצות יודגש כי המש
לשילוב כלשהו, והדבר מותנה תקציב 

בשיקולים תקציביים. ככל שלא יאושר 
שילוב, הרשות תוכל לבחור באחת 

 האופציות האחרות. 
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 -תושבים 40,000-ל 25,001רשות מקומית בין  7.1.3

 

 -תושבים 40,001מעל רשות מקומית  7.1.4

 –אופציה ראשונה 
 מערכת אשפה

אופציה שנייה 
מערכת  –

 תאורה חכמה

 –אופציה שלישית 
 מערכת סולארית 

אופציה 
 –רביעית 

מערכת 
סולארית 

אחת 
 גדולה

רביעית ישית חמאופציה 
 שילוב פרויקטים –

 מערכות סולאריות תאורה חכמה אשפה חכמה
מערכות 

 סולאריות
 שילוב פרויקט

אשפה  מערכת
 חכמה כוללת

גופי  2,500עד 
 . תאורה

 :מ"ר 6,000עד 
גגות  3לכל ת ומערכ 5 -

הנמצאים במתחם אחד 
המחוברים לאותו )

חיבור חשמל בשטח של 
 (.מ"ר כל גג 400-כ

 15מערכות עבור  51 -
מתחמי מבנים בגודל של 

מ"ר עבור כל מתחם  400
)מחוברים לאותו חיבור 

מערכות  5) חשמל(.
כל המאגדות בתוכן 

גגות בשטח של  3אחת 
 .מ"ר( 400-כ

 7,000עד 
)גג  מ"ר

אחד בגודל 
 7,000של 

 מ"ר(

תאורה גופי  1500עד  .1
מ"ר מערכות  2,400-ו

לפי ) סולאריות
הפירוט באופציה מס' 

 בסעיף 3
מערכות  .2(7.1.17.4.2

המאגדות בתוכן כל 
גגות בשטח  3אחת 
 ..מ"ר( 400-של כ

גופי תאורה  2,000עד  .2
חכמה ומערכת אשפה 

 כוללת.
מ"ר  3,600עד  .3

 3) מערכות סולאריות
גגות  3לכל ת ומערכ

הנמצאים במתחם 
המחוברים אחד )

לאותו חיבור חשמל 
מ"ר  400-בשטח של כ

מערכות  9או  (כל גג

 –אופציה ראשונה 
 מערכת אשפה

 –אופציה שנייה 
מערכת תאורה 

 חכמה

 –אופציה שלישית 
 מערכת סולארית 

אופציה 
 –רביעית 

מערכת 
סולארית 
 אחת גדולה

 –רביעית ישית חמאופציה 
 שילוב פרויקטים

 מערכות סולאריות תאורה חכמה אשפה חכמה
מערכות 

 סולאריות
 שילוב פרויקט

מערכת אשפה 
 חכמה כוללת

גופי  2,000עד 
 . תאורה

 :מ"ר 4,800עד 
 3לכל ת ומערכ 4 -

הנמצאים גגות 
אחד במתחם 

המחוברים לאותו )
חיבור חשמל 

 400-בשטח של כ
 (.מ"ר כל גג

מערכות עבור  12 -
מתחמי מבנים  12

מ"ר  400בגודל של 
עבור כל מתחם 
)מחוברים לאותו 

 4)  חיבור חשמל(. 
מערכות המאגדות 

 3ת בתוכן כל אח
-בשטח של כגגות 

 מ"ר( 400

 7,000עד 
)גג אחד  מ"ר

בגודל של 
 מ"ר( 7,000

-תאורה וגופי  1000עד  .1
מ"ר מערכות  2,400

לפי הפירוט   סולאריות
בסעיף  3באופציה מס' 

מערכות  2)( 7.1.17.4.2
המאגדות בתוכן כל 

גגות בשטח של  3אחת 
 .(מ"ר 400-כ

גופי תאורה  1,000עד  .2
ומערכת אשפה חכמה 

 כוללת.
מ"ר מערכות  2,400עד  .3

) לפי הפירוט  סולאריות
בסעיף  3באופציה מס' 

מערכות  2) (7.4.27.1.1
המאגדות בתוכן כל 

גגות בשטח של  3אחת 
ומערכת  (מ"ר 400-כ

 אשפה חכמה כוללת.
יודגש כי המשרד אינו 

מתחייב להקצות תקציב 
לשילוב כלשהו, והדבר 

מותנה בשיקולים 
תקציביים. ככל שלא יאושר 
שילוב, הרשות תוכל לבחור 
 באחת האופציות האחרות.
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 –אופציה ראשונה 
 מערכת אשפה

אופציה שנייה 
מערכת  –

 תאורה חכמה

 –אופציה שלישית 
 מערכת סולארית 

אופציה 
 –רביעית 

מערכת 
סולארית 

אחת 
 גדולה

רביעית ישית חמאופציה 
 שילוב פרויקטים –

מתחמי מבנים  9עבור 
מ"ר  400בגודל של 

עבור כל מתחם 
)מחוברים לאותו 

 .חיבור חשמל(
מערכות המאגדות  3) 

גגות  3בתוכן כל אחת 
 400-בשטח של כ

ומערכת אשפה מ"ר( 
 חכמה כוללת.

יודגש כי המשרד אינו 
מתחייב להקצות תקציב 

לשילוב כלשהו, והדבר 
מותנה בשיקולים 

תקציביים. ככל שלא 
יאושר שילוב, הרשות 

תוכל לבחור באחת 
 האופציות האחרות.

 

 של האמצעים השונים הדגמיםהאמצעים,  8

 :תאורה חכמה 8.1

 מבוא 8.1.1

טיוב תשתיות התאורה במרחבם, לרשויות יכולת  מאפשרתאורה חכמה פרויקט 

שדרוג מתקני התאורה והקמת מערכת שליטה ובקרה לגופי תאורת הרחוב. 

)נל"ג  התאורה הישנים, שברובם נורות פריקת גזבמסגרת הפרויקט, יוחלפו גופי 

גופי התאורה החדשים  .LEDומטל הלייד( ויוחלפו בגופי תאורה בטכנולוגיית 

שיותקנו יכללו רכיבי שליטה ובקרה המאפשרים לנטר ולשלוט בגופי התאורה 

הכוללים  LEDבאמצעות מערכת ממוחשבת. המעבר לגופי תאורה בטכנולוגית 

רה מאפשרים חסכון אנרגטי מיטבי, הפחתת עלויות החשמל רכיבי שליטה ובק

 והתחזוקה וכן שיפור במתקני התאורה.

 המערכת רכיבי 8.1.2

החלפת גופי תאורת הרחוב נעשית מתוך כוונה לחסוך  :LEDגופי תאורה  .א

ולבקר את הוצאות החשמל מצד אחד ומצד שני לשפר את איכות השירות 

הבטיחות החשמלית של התקן גוף התאורה יעמוד בדרישות  והתחזוקה.

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת החוזק המכני  .20הישראלי ת.י 

 IP65גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה  ופיזור החום המופק ממקורות האור.

יכלול מגן מנחשולי מתח ודרייבר הכולל  לפחות והגנה מפני הלם חשמלי.

לומן לוואט לפחות.  120התאורה תהיה יעילות גוף  .DALIממשק תקשורת 

לפחות בעומס מלא ויתאים לכל הדרישות לתאימות  0.92מקדם ההספק יהיה 

שעות ויתאים לדרישות  60,000אורך חיי נורות הלד יהיה  האלקטרומגנטית.

 בטיחות פוטוביולוגית.

התקנת מערכת בקרה מרחוק תאפשר שליטה על גופי  :מערכת השו"ב .ב

אליה. קישור יחידות הבקרה יאפשר דיוק במועדי  התאורה המקושרים

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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הדלקה וכיבוי התאורה, מדידה ודיווח שוטף על צריכת החשמל, קבלת חיווי 

מתאם התקשורת יכלול אנטנה ייעודית, יותקן על  על תקלות ויכולת עימעום.

וישמש  IDעמוד התאורה או על גוף התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

ו כיוונית, בין גוף התאורה לבקר התאורה המותקן להעברת נתונים, ד

במרכזיית התאורה ולשליטה על מערכת ההפעלה של גוף התאורה. מתאם 

התקשורת ישמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות 

 ברמת גוף התאורה.

 

 עיקרי הפרויקט 8.1.3

התאורה  מרבית גופי :חסכוניים LEDהחלפת גופי תאורה ישנים בגופי תאורה 

הישנים המותקנים כיום הם גופי תאורה המבוססים נורות פריקת גז )נתרן לחץ 

נורות ישנות אלו הינן צרכן אנרגיה משמעותי  הלייד, כספית ועוד..(. -גבוה, מטל

ולמעשה מערכת התאורה המיושנת מהווה חלק לא מבוטל מהוצאות החשמל 

חשמלית גדול, מדובר בגופי  בנוסף להיותן צרכן אנרגיה השוטפות של הרשויות.

תאורה שמרביתם מפזרים את האור בצורה לא אחידה, לא ממוקדת ובעל איבוד 

גופי התאורה  אור גדול שלא לצורך. עניין זה מכונה בשם "זיהום אורי".

מצוידים בעדשות אופטיות שתפקידן לדאוג שמקור האור יאיר  LEDבטכנולוגיית 

עדשות אופטיות בעלי פיזור אור פוטומטרי שנקבע בכיוון הנכון. קיימים שלל סוגי 

מראש. את סוג העדשות מתאימים לפי תנאי הדרך. באמצעות שימוש בעדשות 

פוטומטריות ניתן להבטיח שגוף התאורה יאיר בכיוון הנכון ולהבטיח הארה רק 

באזור המיועד לכך.  בשל כך קיימת היכולת להאיר תא שטח בפחות צריכה 

נמוכה עשרות אחוזים  LEDחשמל של גופי תאורה בטכנולוגיית חשמלית. צריכת ה

-50ניתן לחסוך בין  LEDמגופי תאורה הישנים. באמצעות החלפה לגופי תאורת 

מצריכת החשמל רק ע"י החלפת גוף התאורה עצמו. חיסכון נוסף יכול  65%

 להתקיים באמצעות מערכת השו"ב.

 

ובקרה מאפשרת לרשות לנטר, מערכת שליטה  :מערכת השו"ב לגופי התאורה

לשלוט ולהפיק את המירב ממתקן התאורה שברשותה. באמצעות מערכת השו"ב 

, להדליק/ לכבות/ לעמעם/ 24/7קיימת יכולת לשלוט במתקן התאורה בזמן אמת 

בנוסף לכך, מערכת השליטה  להגביר את עצמת התאורה בכל גוף תאורה בנפרד.

ים מגוונים אודות מתקן התאורה, למשל והבקרה מאפשרת הפקת דו"חות אנליטי

 דו"חות בעניין צריכת אנרגיה, תקלות, אחזקה, עצמת הארה ועוד.

ניתן להפיק  מערכת מספקת למפעיליה יכולת שליטה על כל גוף תאורה בנפרד.ה

דוח"ות הפעלה המספקים מידע בזמן אמת ומידע מהפעלות קודמות כמו למשל, 

בנוסף, קיימת  ק ונתונים חשמליים נוספים.מתח הרשת, זרם, הספק, מקדם הספ

יכולת לביצוע ניתוחים אנליטיים בעניין צריכת החשמל, תקלות, משטרי הפעלה 

אמצעות מערכת השו"ב ניתן לקבוע משטר פקודות אוטומטיות לגוף תאורה ב ועוד.

בודד או לקבוצת גופי תאורה שנבחרו. ניתן למשל לבצע כיבוי תאורה במגרשי 

 50%, עמעום גופי התאורה באזורים לא מאוכלסים ב 23:00מהשעה ספורט החל 
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בשעות הלילה המאוחרות, הגברת התאורה בצמתים ואזורי סיכון ועוד.. מערכת 

 השו"ב מאפשרת להגיע לחסכון אנרגטי מקסימלי.

 

 ברשות מקומית מערכת תאורה חכמהתהליך הקמת  8.1.4

יגיעו מומחי החברה לבחינת טרם ביצוע החלפת גופי התאורה  :סקר מקדיםביצוע  .א

מתקן התאורה המיועד להחלפה. במהלך הסקר המקדים ייבחנו מאפייני עמודי 

 התאורה, גופי התאורה הישנים, תשתית התאורה ומרכזיות ההפעלה.

שקלול המאפיינים והנתונים של מערכת התאורה הישנה נועד  :ניתוח נתונים מקדים .ב

הפקת חסכון אנרגטי מיטבי ושיפור מתקן להבטיח אפיון נכון של המערכת החדשה ו

באמצעות נתוני המערכת הישנה בוחנים מומחי החברה את הפתרון  התאורה הקיים.

המיטבי בכדי למקסם את יכולות המערכת. בחישובי המומחים נבחנים פרמטרים 

 רבים ביניהם גובה העמודים הקיימים ובחינת פוטומטריה לפי תנאי הדרך.

בכדי לוודא שגופי התאורה החדשים שנבחרו אכן  :וע מדידותפיילוט )הרצה( וביצ .ג

מתאימים לתנאי הדרך, מתבצעת התקנה של מס' גופי תאורה ברחובות טיפוסיים. 

לאחר התקנת גופי התאורה בפיילוט נערכות מדידות תאורה ובחינת ההתאמה לאופי 

 הדרך. 

 .האמצעים בהתקנת תתחיל החברה המספקת -רק לאחר שנמצא כי הפתרון מתאים

גופי התאורה הישנים יוחלפו בגופי תאורה  :אספקה והתקנת גופי התאורה החדשים .ד

חדשים. העבודה מתבצעת לפי מרכזיות בקרה. רק לאחר החלפת כל גופי התאורה 

ע"י עבודה בשיטה זו, עוברים להתקנות במרכזייה הבאה.  שיועדו להחלפה במרכזייה,

 והבקרה באופן מיטבי.ניתן להפעיל את מערכת השליטה 

 לאחר התקנת כל רכיבי התאורה והשו"ב :הפעלת מערכת השו"ב וכניסה לתפעול שוטף .ה

מערכת השו"ב מספקת נתונים בזמן אמת על ביצועי מתקן מופעלת מערכת השו"ב. 

 התאורה וניתן לקבוע משטרי הדלקה/ כיבוי/ עמעום לפי דרישות הרשות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבלת אישור  
המשרד ותחילת  

עבודה

תחילת  
התקשרות למול 
מנהל הפרויקט  
ברשות המקומית

ביצוע סקר 
מקדים להכרת 
מתקני התאורה  

המיועדים  
להחלפה

ניתוח נתונים 
ואפיון  מקדים 

גופי התאורה  
ויחידות  

התקשורות  
המתאימים

"  פיילוט"ביצוע
ומדידת עוצמת  
הארה ובחינת  

חסכון אנרגטי אל 
מול המצב הקיים

אספקה והחלפה  
גופי התאורה  של

הישנים בגופי 
התארוה  

החדשים עם  
יחידות שליטה  

ובקרה

, ניטורביצוע 
שליטה  , בקרה

לכלל  ותחזוקה 
המערכות  
החדשות  
שהותקנו
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 :אשפה חכמה 8.2

 מבוא 8.2.1

 מערך של ויעיל חכם ניהול ולאפשר הרשות את לשרת נועדה WCS מערכת

 בכל הפזורים האצירה כלי וכמויות המשאיות צי של ניהול כולל, ברשות האשפה

האצירה.  כלי פינוי על ובקרה מעקב תמאפשר המערכת הטמעה לאחר רשות.

משאית,  לכל הפינוי בכמויות שלא, לצפות ואלו שפונו אצירה בכלי לצפות ניתן

 .ועוד יום ,סוג פי על

 המערכת רכיבי 8.2.2

 .גנרי RFID: מייצב מתחים, קורא יחידות קריאה למשאית .א

המערכת מאפשרת איסוף נתונים בעזרת חיישנים )נפח,  מערכת חיישני הנפח: .ב

מים(, עדכונים בזמן אמת )פינוי פח, ו טמפרטורה, לחות, הנפה/תאוצה

מוגדר על  -סף כמות האשפה התראות שריפה/חציית סף טמפרטורה, חציית

ידי הלקוח וניתן לשינוי ברמת פח, חיישן לזיהוי שטיפה המקושר לפינוי, 

(. בנוסף, המערכת מאפשרת קביעת תכניות SMS-שליחת התראות במייל ו

עבודה ומסלולי איסוף אשפה הכוללת חלוקה לנפות, בקרה אחר קבלן הביצוע 

קופתיים, תחזוקה מינימלית, יומיים ו/או ת -בזמן אמת, דוחות מותאמים

 דקות לפח. 15-כ -תמיכה בעדכוני גרסה מרחוק, התקנה קלה ומהירה

: המערכת מאפשרת תכנון מול ביצוע למנהלים Dashboard -מערכת ניהול .ג

)בוצע, לא בוצע, בוצע אך לא היה בתכנון(, למערכת שני סטטוסים נוספים 

קיים  -נוי עם מיכל לא מזוהההמשלימים את כל ניטור פעולות הפינוי: בוצע פי

תג בשטח שאינו הוכנס למערכת ובכך מכסה על טעויות הזנה, בוצע פינוי ללא 

הכוונה לפעולת פינוי שבוצעה ואין לה הצדקה כמו מיכל ללא מדבקה  -תג

 -)פירטי( או פעולת הנפה סתמית. התראות משאיות, מפה אינטראקטיבית

ת את הסטאטוס פינוי של המיכל ומעדכנת אוטומטי Onlineמקבלת נתונים 

במפה מאדום לירוק או לכל סטטוס אחר בהתאם לתוכנית העבודה. מעקב 

אחר הנפות משאיות ומעקב התקדמות פינוי אחר כל סוגי האצירה במסך מפה 

  אחד.

 -ניתן להפיק מהמערכת מגוון סוגים של דוחות: דו"ח ביצועים למיכל אצירה

לשעות עבודה, דו"ח מיכלים שדולגו )לא פונו( ברמה יומית, דו"ח פינוי מחוץ 

 ועוד.

 

 

 ברשות מקומית לניטור ופינוי אשפה חכמה תתהליך הקמת מערכ 8.2.3

 תהליך הקמת המערכת מבוצע במספר ערוצים במקביל:

מהרשות כגון ימי פינוי לפי ישובים/רחובות, ישיבת התנעה ואיסוף חומרים  .1

 רלוונטיות ועוד. GISסוגי פחים, שכבות 

 .תחילת סקר ותיוג פחים .2

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


 17.12.2020עודכן ביום 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

-18- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  6תל א 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

 על גבי משאיות פינוי האשפה. RFIDהרכבת אמצעי  .3

שאליה יטענו כלל הנתונים שיאספו מהשטח, לאחר שלב ההקמה יחל  מערכת ניהול, תוקם במקביל

ליווי הרשות והכירות עם המערכת. לאחר תחילת קבלת נתונים תתקיים הדרכה מעמיקה יותר לגבי 

 אופן השימוש.

 

 

 

 

 

 

 

 מערכות סולאריות: 8.3

 מבוא 8.3.1

ותית וידיד המייצרת "אנרגיה ירוקה" , נקייה מערכת סולארית היא מערכת

 .לסביבה ללא שריפת פחם מזהמת

ת הקמת מערכות אלו על באמצעו .הקמת מערכת סולארית הינה השקעה כלכלית

 , לרשויות קיימת האפשרות לייצור אפיק הכנסה נוסף וקבוע. גגות מבנים

 ספרתי.-תשואה המניבה ערך דומדובר על 

מערכת סולארית הינה מערכת אמינה הנדרשת תפעול ותחזוקה מינימלי ובעלת 

 שנים, מגובה באחריות היצרנים. 25-עמידות ל

ללא הפרעה , הרשות המקומיתבבעלות  מבני ציבוראת המערכת ניתן להקים על 

 לסוג השימוש בנכס. 

כורית ופנל סגג בטון שטוח, אי סוגי גגות המתאימים להתקנת המערכת הם:

 ר."מ 400 -מבודד בגודל של החל מ

 מערכת סולארית מורכבת מארבעה רכיבים עיקריים 8.3.2

אחד הרכיבים המרכזים והמשמעותיים במערכת  –פנלים סולאריים  .א

-ממספר של תאים פוטו הם הפנלים הסולאריים אשר מורכביםסולארית 

וולטאים אשר  קולטים את קרינת השמש וממירים אותם למתח חשמלי 

 (.DCבזרם ישר ) 

הרכיב אליו מועברת האנרגיה המופקת מהפנלים הסולאריים   –ממיר מתח  .ב

שנמצא ברשת  ACותפקידו להמיר את זרם חשמל הישר לזרם חלופי )סימנו 

לנטר ולאסוף נתונים על כל לממיר מתח ישנה יכולת  ,חשמל(. כמו כן

המחוברים אליו ומהווה רכיב מרכזי עבור ניטור  םהסולארייהפאנלים 

 ותחזוקה של המערכת הסולארית.

קבלת 
אישור  
המשרד  
ותחילת  

עבודה

תחילת  
התקשרות  
למול מנהל  
הפרויקט  
ברשות  

המקומית

קיום  
ישיבת 
התנעה 
ואיסוף  
חומרים  
מהרשות

תחילת  
סקר ותיוג 

פחים

הרכבת 
אמצעי 

RFID על
גבי 

משאיות  
פינוי  

האשפה

-במקביל
הקמת  
מערכת 
ניהול 
אליה  

יטענו כלל 
הנתונים  
שייאספו  
מהשטח

לאחר  
השלמת  

שלב 
ההקמה  
יחל ליווי  
הרשות  

והיכרות  
עם  

המערכת
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תפקיד הוא לקבע וייצב את הפאנלים  – םמערכת נשיאה מאלומיניו .ג

 תקנה נקבע בהתאם למיקוםהגג במבנה, צורתה ושיפוע ההם לסוג יהסולארי

 . יוון דרוםהמבנה וכיוונה ביחס לכ

תפקידו למנות את כמות החשמל  אותה ייצרה  –מונה אנרגיה חשמל  .ד

המערכת ועל פיה תזוכה בסכום הכספי מחברת החשמל. המונה מותקן 

 בסמוך למונה הצריכה של המבנה.

 

 תהליך הקמת המערכות הסולאריות ברשות מקומית 8.3.3

 

 תקצוב המשרד 9

המקומית תמורה כלשהי. הרשות כאמור לעיל, החברה אינה רשאית לבקש מהרשות  9.1

אי להשתתפותה במסגרת קול קורא המקומית אינה נדרשת להשתתפות כלשהי )מצ'ינג( כתנ

 זה.

 ₪.  5,000,000 הינה עדבכל מקרה, תקרת התקציב לרשות מקומית אחת  9.2

מצוינת מגבלה.  תשומת לב המציעים כי בכל אחת מהקטגוריות ולגבי כל אחד מהפרויקטים 9.3

מ"ר גגות סולאריים. דהיינו, מדובר בהקצאה  2,400גופי תאורה, עד  500לדוגמא, עד 

מקסימאלית וייתכן כי ההקצאה בפועל תהיה נמוכה יותר, בהתאם לצרכים בפועל של 

, כך שההקצאה הרשות המקומית ובהתאם לשיקולים תקציביים ומקצועיים של המשרד

 .יפריה חכמה" כפי שהוגדרה על ידי המשרדתעמוד במטרות התכנית "פר

הבקשות תנוקדנה ותדורגנה מהגבוהה לנמוכה. התקציב יוקצה בהתאם לדירוג הרשויות  9.4

גופי תאורה, אשפה  –הפרויקטים השונים תקציב מחולק בין המקומיות. יחד עם זאת, ה

. עם גמר התקציב שהוקצה לפרויקט מסוים, המשרד ימשיך חכמה ומערכת סולארית

 להקצות תקציב רק לקטגוריות האחרות בהן נותרה יתרה תקציבית. 

קבלת אישור  
המשרד ותחילת  

עבודה

תחילת התקשרות  
למול מנהל הפרויקט  

ברשות המקומית

איסוף נתונים על 
המבנים  

הפוטנציאליים אשר 
אושרו עקרונית על 

ידי המשרד

סקר -תכנון
בדיקת , ומדידה

יציבות הגג והכרת  
תשתית החשמל של  

תכנון  . המבנה
והדמיה של 

המערכות כולל 
חישוב תפוקות  

.צפויות

טיפול בכל -רישוי
הליך הרישוי מול 

כלל הגורמים  
גורמים  )הרלוונטיים 

ממשלתיים וחברת 
להשגת כל ( חשמל

האישורים הנדרשים  
לחיבור המערכת  

לרשת החשמל

תבוצע  -הקמה
בתאום עם מנהל  
הפרויקט מטעם  

הרשות ומול כל בעל 
תפקיד של האתר 

-ניטור ותחזוקה 
טיפולים ובדיקות  

ניטור  . תקופתיות
יומי של תפוקות  

המערכת המאפשרת  
שליטה ובקרה על 
תקלות ושליחת  
צוותים טכניים  
.במקרה הצורך
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יודגש כי הרשות המקומית לא מקבלת הרשאה תקציבית מהמשרד אלא אישור זכייה בלבד.  9.5

 התשלומים יבוצעו מהמשרד לחברה המבצעת באופן מלא.

 

 ניקוד הבקשות 10

 :1משרדלהלן טבלת ניקוד הבקשות, כפי שתנוקד על ידי ה 10.1

                                                           
. הרשות המקומית רשאית הגשת הקול קוראהאחרון לבמועד  המשרד מסתמך על נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר  1

להציג בפני המשרד נתונים ממקור מוסמך אחר: נתונים אודות מספר התושבים מרשות האוכלוסין וההגירה. נתונים 
נתונים אודות פסולת מהמשרד להגנת הסביבה או גורם חוקי רשמי אחר. ככל אודות צריכת חשמל מחברת החשמל. 

שהמבקשת תציג נתונים המיטיבים עמה, שאינם עדכניים או לא מוכחים ושאינם תואמים את המידע המצוי במשרד 
צירוף  לצורך הניקוד. נוסף על כך, אי 0יעודכנו הנתונים בהתאם למצוי במשרד. שורה ריקה משמעותה  –)מהלמ"ס( 

 " תחת אותו סעיף רלוונטי.0אסמכתא לאחד הפרמטרים הנדרשים יביא למתן ניקוד "
)מועד  2:001, בשעה 20.1.2021נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, ביום נתוני הלמ"ס העדכניים ליום פרסום הקול קורא.   2

 (.האחרון ההגשה
ת קוט"ש לשנ 210מוצע ארצי . מ"מדדי צריכת חשמל שנתית לרשויות" המפורסמים על ידי משרד האנרגיהנתוני   3

 . רשות אשר לא תצטרף לבקשתה את הנתונים הנדרשים, לא תקבל ניקוד בסעיף זה.לתושב 2019
הוצאות הרשות המקומית על תברואה, שמירה וביטחון, תכנון ובניין עיר, נכסים ציבוריים,  –ים" "שירותים מקומי  4

כספיים של רשויות מקומיות )באלפי ה כפי שפורסמו בקובץ "הנתונים –שירותים עירוניים שונים ופיקוח עירוני 
 העדכני ביותר המפורסם על ידי הלמ"ס.  ש"ח(

 הינו 2019לשנת  הממוצע הארצי. "מדדי צריכת חשמל שנתית לרשויות" המפורסמים על ידי משרד האנרגיהנתוני   5
 רשות אשר לא תצטרף לבקשתה את הנתונים הנדרשים, לא תקבל ניקוד בסעיף זה. אלף קוט"ש לקמ"ר. 260

 פירוט ניקוד קריטריון

דירוג סוציואקונומי של הרשות המקומית על פי 
 22  2נתוני הלמ"ס העדכניים

 ניקוד קריטריון
 22 1דירוג 
 18 2דירוג 
 14 3דירוג 
 10 4דירוג 
 6 5דירוג 

    

מערכות 
 סולאריות

רשותית שנתית צריכת חשמל 
 14 . (1.1-.1931.12) 2019בשנת   3לתושב

ניקוד  קריטריון
 מקס'

 4 קוט"ש לשנה 0-100צריכת חשמל שנתית לתושב 

 9 קוט"ש לשנה 101-300צריכת חשמל שנתית לתושב 

 14 קוט"ש לשנה ומעלה 301צריכת חשמל שנתית לתושב 

     

מערכות 
 סולאריות

ההוצאה הכספית של הרשות 
המקומית על חשבונות חשמל של 

1.1-) 2019בשנת  מוסדות ציבור 
ביחס/חלקי הוצאות  (.1931.12

הרשות המקומית על "שירותים 
על פי הגדרת ונתוני  4מקומיים"

 הלמ"ס העדכניים ביותר.

12 

ניקוד  קריטריון
 מקס'

רשות המקומית שאחוז ההוצאה הכספית שלה על 
חשבונות חשמל של מוסדות ציבור ביחס להוצאות 
שלה על "שירותים מקומיים" יהיה הגבוה ביותר, 

הנקודות. יתר הרשויות ינוקדו  12תקבל את מלוא 
 באופן יחסי אליה. 

12 

     

תאורה 
 חכמה

בשנת   5צריכת חשמל לתאורת חוץ
2019 (1931.12.-1.1) . 14 

ניקוד  קריטריון
 מקס'

 4 קוט"ש לקמ"ר.  0-300צריכת חשמל לתאורת חוץ 

 9 קוט"ש לקמ"ר. 301-600צריכת חשמל לתאורת חוץ 

 14 קוט"ש לקמ"ר.  601צריכת חשמל לתאורת חוץ מעל 

     

תאורה 
 חכמה

ההוצאה הכספית של הרשות 
 2019בשנת   תאורת חוץהמקומית על 

ביחס/חלקי הוצאות  (1.1-.1931.12)
הרשות המקומית על "שירותים 
מקומיים" על פי הגדרת ונתוני 

 הלמ"ס העדכניים ביותר.

12 

רשות המקומית שאחוז ההוצאה הכספית שלה על 
תאורת חוץ ביחס להוצאות שלה על "שירותים 

 12מקומיים" יהיה הגבוה ביותר, תקבל את מלוא 
 נוקדו באופן יחסי אליה.הנקודות. יתר הרשויות י

12 

     

מערכת 
פינוי 

כמות הפסולת )על כל סוגיה(, 
 14בטונות, שפונתה על ידי הרשות 

 4 ום.לנפש ליק"ג  1.5-ל 0בין 

 9 ק"ג לנפש ליום. 2.5-ל 1.51בין 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
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 תהליכי עבודה 11

  –מערכות סולאריות  11.1

 תהליכים מקדמיים: 11.1.1

המשרד יקבע את מספר המערכות הסולאריות לייצור חשמל  11.1.1.1

על גגות שיוקמו, לצד מספר המערכות  Photovoltageבטכנולוגית 

 שיוקמו בשטחה של כל רשות מקומית.

 המקומיות ייקבע על ידי המשרד.סדר התכנון וההתקנות בין הרשויות  11.1.1.2

רשימת מבני הציבור בהם קיימת התכנות מצד המשרד יאשר את  11.1.1.3

 רשימת אנשי קשר בכל האתרים, להתקנת מתקנים רשות המקומיתה

על מנת לתאם עימם ביצוע סקר ומדידות ובהמשך תיאום  םהרלוונטיי

 , כלל הרשימות יועברו לחברת נקסטקום אנרג'י בע"מ )להלן:העבודות

 נקסטקום(.

איש הקשר לבין חברת נקסטקום הפגישות לתכנון והקמת המערכות בין  11.1.1.4

 , יקבעו על ידי חברת נקסטקום.הרשות המקומיתהרלוונטי מ

הינו האחראי להוצאה לפועל של  החברהמנהל הפרויקט מטעם  11.1.1.5

הפרויקט על כלל מרכיביו ובהמשך העברתו לתפעול ותחזוקה שוטפת. 

נהל את שלבי הפרויקט השונים ולדווח באופן באחריות מנהל הפרויקט ל

 .שוטף לממונה מטעם הרשות המקומית ומטעם המשרד

את תהליכי העבודה הבאים למול רשות מקומית אשר  חברת נקסטקום תבצע 11.1.2

 אושר לה אמצעי מסוג "מערכות סולאריות":

 -הליכי מיפוי וסקר 11.1.2.1

 המתקןהגגות על ידי קונסטרוקטור לבחינת התאמתם להקמת בדיקת  -

בחינת התכנות ראשונית מבחינת  -אשר הקמתו אושרה על ידי המשרד

                                                           
ואסמכתאות מאתרי פינוי אשפה חוקיים המלמדים אודות  כרטסתהעתקי חשבונותגזבר הרשות המקומית יצרף    6

 .2019כמות האשפה שפונתה בשנת 
ואסמכתאות מאתרי פינוי אשפה חוקיים המלמדים אודות  כרטסתהעתקי חשבונותגזבר הרשות המקומית יצרף   7

 .2019התשלומים שבוצעו לאתרי הטמנה  בשנת 

אשפה 
 חכמה

המקומית לאתרי פסולת חוקיים 
המוכרים על ידי המשרד להגנת 

  (1.1-.1931.12) 2019בשנת   הסביבה
ביחס/חלקי מספר תושבי הרשות 

 .6המקומית

 14 ק"ג לנפש ליום. 2.51מעל 

     

מערכת 
פינוי 

אשפה 
 חכמה

ההוצאה הכספית של הרשות 
1.1-) 2019בשנת  המקומית

פינוי פסולת )על כל על  (.1931.12
סוגיה(, לאתרי פסולת חוקיים 
המוכרים על ידי המשרד להגנת 

ביחס/חלקי הוצאות , 7הסביבה
הרשות המקומית על "שירותים 
מקומיים" על פי הגדרת ונתוני 

 הלמ"ס העדכניים ביותר.

12 

רשות המקומית שאחוז ההוצאה הכספית שלה על 
ביחס להוצאות שלה על "שירותים פסולת פינוי 

 12מקומיים" יהיה הגבוה ביותר, תקבל את מלוא 
 סי אליה.הנקודות. יתר הרשויות ינוקדו באופן יח

12 

     

 100 סה"כ

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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מבנה הגג, חוזק, מאפייני הגג, שטח פוטנציאלי, הפרעות קיימות )כגון 

מזגנים, קולטי שמש, אנטנות, צופרים וכד'( מידת הפרעתם ו/או היכולת 

 רבי של שטח הגג.מלהזיזם לצורך פינוי 

, מדן פוטנציאל מספר המתקניםכנית ראשונית הכוללת אוהכנת ת -

העלויות הצפויות לביצוע הפרויקט בכל אחד מהאתרים כולל הזזת 

 מתקנים והקמת המערכות.

 .מדידת הגגות ע"י מודד מוסמך -

 -תכנון 11.1.2.2

בדיקת הגגות ע"י מהנדס חשמל, כולל מערכת החשמל ומוני החשמל  -

כניות קונסטרוקציה וחשמל בנה, לתכנון מלא ובכלל זה הכנת תבמ

למערכת עפ"י דרישות חברת החשמל, כיבוי אש, וועדות התכנון וכל גוף 

עירייה אחר ולעמידה בכל דין לרבות בדרישות מהנדס ה סטטוטורי

 ועפ"י הדין.

תכנון מפורט של כלל רכיבי המתקן בכל אתר ואתר, תוך שימוש בכלי  -

 תכנון וסימולציה המקובלים בתחום הסולארי.

עיגון לכל אחד מהאתרים יאושר על ידי קונסטרוקטור מטעם מפרט ה -

. הרשות המקומית רשאית לבחון ולאשר ו/או לדרוש תיקונים החברה

 למפרט.

כנית בטיחות באתרים וניהול בטיחות הקבלן וקבלני ספק יגיש תה -

 המשנה מטעמו.

הספק יגיש תכנית עבודה מפורטת של לוח הזמנים על בסיס גאנט, כולל  -

תאומים הנדרשים. באפשרות הרשות המקומית לדרוש שינוי מועדים ה

 .והתאמת תקופות העבודה למועדים בהם המתקנים

השגת כל האישורים הנדרשים לטובת ביצוע ההתקנה לרבות פניה  -

לחברת חשמל לצורך פתיחת תיק חיבור לכל אחד מהמתקנים ו/או 

ליווי הליכי לקבוצת מתקנים. כולל הגשת כלל התוכניות הנדרשות, 

הביקורת לפני ההקמה ועד לחיבור המתקן לרשת החשמל של חברת 

 החשמל.

 -המערכות ורכיבים אחרים נלווים נתוהתק הספקא 11.1.2.3

ספק את כל רכיבי הציוד הנדרשים לצורך ביצוע הקמת תהחברה  -

המערכות, הקונסטרוקציות, דרכי הגישה, ההתקנה וההכנסה לתפעול 

 המאושרות.הכל בהתאם לתוכניות 

 שטח העבודות. ןוניקיופינוי  -

 -םומסירת ניםבדיקת המתק 11.1.2.4

 בצע בדיקה של כל מתקן ומתקן בכל אתר.תהחברה  -

כלל האישורים הנדרשים לחיבור המתקן לרבות היתר  החברה תשיג את -

הפעלה ממנהל ענייני החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, בדיקות 

ואישורי חברת החשמל והכל ככל שיידרש על פי ההנחיות, הנהלים 

 והרגולציות שיהיו נהוגים בעת אישור המתקן.

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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ות עדכני וחתום של התוכני As Madeמסירת תיק מתקן הכולל תיעוד  -

המותאמות לביצוע בפועל על כלל מרכיבי המערכת, דרכי הגישה, מיקום 

 אביזרים וכד'.

 -תפעול ותחזוקת המתקן 11.1.2.5

עם מסירת המתקן לרשות המקומית ותחילת ייצור החשמל תחל תקופת  -

 .כקבוע במכרז התפעול והתחזוקה

ה בנתוני התפוקות של יקבל אפשרות גישה למערכת לצפיתרשות ה -

 ם בתחומה.המתקנים המצויי

פעיל מוקד שליטה ובקרה מרכזי, אשר ישרת את כלל הרשויות ת החברה -

. המוקד יתעד באופן רציף את נתוני קול קורא זה המשתתפות במסגרת

 ייצור החשמל בכל מתקן.

 

  – תאורה חכמה 11.2

 :תהליכים מקדמיים 11.2.1

 המשרד יקבע את מספר מתקני התאורה שיוקמו בכל רשות מקומית. 11.2.1.1

 וההתקנות בין הרשויות המקומיות ייקבע על ידי המשרד.סדר התכנון  11.2.1.2

מרכזיות התאורה ושטחי הכיסוי בהם קיימת רשימת המשרד יאשר את  11.2.1.3

רשימת אנשי קשר בכל , התכנות מצד הרשות להתקנת מתקנים

על מנת לתאם עימם ביצוע סקר ומדידות ובהמשך תיאום  םהרלוונטיי

ג.מ בע"מ )להלן:  ברזיליאור ג.מ , כלל הרשימות יועברו לחברת העבודות

 (.ברזילי

איש לבין  ג.מ ברזיליחברת הפגישות לתכנון והקמת המערכות בין  11.2.1.4

 .ג.מ ברזילי, יקבעו על ידי חברת הרשות המקומיתהקשר הרלוונטי מ

הינו האחראי להוצאה לפועל של  החברהמנהל הפרויקט מטעם  11.2.1.5

ה שוטפת. הפרויקט על כלל מרכיביו ובהמשך העברתו לתפעול ותחזוק

באחריות מנהל הפרויקט לנהל את שלבי הפרויקט השונים ולדווח באופן 

 .שוטף לממונה מטעם הרשות המקומית ומטעם המשרד

תבצע את תהליכי העבודה הבאים למול רשות מקומית אשר  ג.מ ברזיליחברת  11.2.2

 ":תאורה חכמהאושר לה אמצעי מסוג "

 -הליכי מיפוי וסקר 11.2.2.1

החברה תבצע סקר מצב קיים בכל אחד מהמתחמים שהוגדרו על ידי  -

מיפוי של המרחב הקיים ע"י מתכנן תאורה מטעם  -הרשות, הסקר יכלול

הספק עבור כל הרחובות המוזנים ממרכזיה אחת או יותר במרחב 

האמור. המיפוי יכלול אפיון וסיווג של הרחובות בהתאם לאפיון הרשות 

 צוע מדידת תאורה בכל מקטע נבחר, בי13201ובהתאמה לתקן ת.י. 

לתיעוד המצב הקיים )לצורך ביצוע השוואה עתידית לאחר ביצוע 

 החלפת גופי התאורה(. 
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במסגרת התיעוד יסומנו וימוספרו עמודי התאורה ומרכזיות התאורה,  -

ייאסף המידע על מיקום עמוד התאורה, סוגו, סוג גוף התאורה הקיים 

מוד והזרוע. סטטוס תקינות התאורה עובד/לא והזרוע, מצב פיזי של הע

 עובד ו/או כל ממצא אחר רלוונטי. 

עם קבלת אישור הרשות על המרחבים בהם תבוצע החלפת גופי  -

התאורה, מתכנן התאורה יערוך תכנון תאורה מפורט להחלפת גופי 

התאורה בגופים חדשים על בסיס עמודים קיימים, גובהם והמרחקים 

כנון המפורט יציג מתכנן התאורה חישובי תאורה ביניהם. במסגרת הת

ותכנון תאורה עבור כלל הרחובות הטיפוסיים במתחמים האמורים 

 ברשות וכפי שיונחה על ידי האחראי על התאורה באותה הרשות.

 -בחירת גופי התאורה על ידי הרשות המקומית 11.2.2.2

סוגי גופי תאורה דקורטיביים בעלי  3הרשות המקומית תבחר מבין  -

 .בשטחה להתקנהב שונה והספקים שונים את סוגי גופי התאורה עיצו

מתכנן התאורה, יוודא כי כל גופי התאורה שיוחלפו יאפשרו התאמה של  -

 .בכל רחוב טיפוסי עירוני 13201איכות התאורה לדרישות התקן ת.י. 

 -התקנת גופי התאורה 11.2.2.3

החברה תהיה אחראית להתקנת גופי התאורה במקום גופי התאורה  -

 הקיימים.

בתאום מלא עם כל גורמים ה לבצע עבודותיבאחריות החברה  -

 .הרלוונטיים

 -םומסירת ניםבדיקת המתק 11.2.2.4

של  AS Madeבסיום החלפת גופי התאורה בכל מתחם יכין הספק תיעוד  -

 העבודה שביצע.

החברה תספק, תתקין ותתחזק את מערכת הבקרה למשך כל תקופת  -

 .כפי שנקבע במכרז התחזוקה

 -ניםחזוקת המתקתפעול ות 11.2.2.5

עם מסירת המתקן לרשות המקומית ותחילת הפעלת גופי התאורה תחל  -

 .כפי שנקבע במכרז תקופת התפעול והתחזוקה

הרשות תקבל אפשרות גישה למערכת לצפייה בנתוני התפוקות של  -

תאפשר גישה  אשר תוכנת ניהולהמתקנים המצויים בתחומה באמצעות 

 מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.

החברה תפעיל מוקד שליטה ובקרה מרכזי, אשר ישרת את כלל הרשויות  -

 קול קורא זה. המשתתפות במסגרת

  –חכמה  אשפה 11.3

 :תהליכים מקדמיים 11.3.1

שיכללו  והמשאיות כמות המכלים, , סוגהמשרד יקבע את מספר 11.3.1.1

 בכל רשות מקומית.במערכת שתוקם 

 סדר התכנון וההתקנות בין הרשויות המקומיות ייקבע על ידי המשרד. 11.3.1.2
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אשר לגביהם קיימת וכמות המשאיות  כמות המכליםהמשרד יאשר את  11.3.1.3

 רשימת אנשי קשרו החיישניםהתכנות מצד הרשות להתקנת 

על מנת לתאם עימם ביצוע סקר ומדידות ובהמשך תיאום  םהרלוונטיי

 1986טלדור מערכות מחשבים , כלל הרשימות יועברו לחברת העבודות

 (.טלדור מערכות)להלן:  בע"מ

איש לבין  טלדור מערכותחברת הפגישות לתכנון והקמת המערכות בין  11.3.1.4

טלדור , יקבעו על ידי חברת הרשות המקומיתהקשר הרלוונטי מ

 .מערכות

הינו האחראי להוצאה לפועל של  החברהמנהל הפרויקט מטעם  11.3.1.5

ויקט על כלל מרכיביו ובהמשך העברתו לתפעול ותחזוקה שוטפת. הפר

באחריות מנהל הפרויקט לנהל את שלבי הפרויקט השונים ולדווח באופן 

 .שוטף לממונה מטעם הרשות המקומית ומטעם המשרד

הבאים למול רשות מקומית אשר חברת טלדור מערכות תבצע את תהליכי העבודה  11.3.2

 חכמה": אשפהלה אמצעי מסוג " אושר

 -הליכי מיפוי וסקר 11.3.2.1

החברה תבצע סקר מצב קיים בכל אחד מהמתחמים שהוגדרו על ידי  -

של התגים/חיישנים תכנית הדבקה/התקנה  -הרשות, הסקר יכלול

סוגי התגים/חיישנים ושיטות ההתקנה יותאמו , על/בתוך המכלים

 לסוגי המכלים.

 בותלרעם מנהל אגף שפ"ע בכל רשות  החברה תאשר את התוכנית -

ואופן התקנת המערכות  ופן התקנת התגים/סנסורים במכליםמיקום א

מחשבי  –במשאיות הרשות יחד עם פונקציות שונות אופציונליות כגון 

טאבלט, יצירת מסלולי נסיעה לפינוי שוטף/אד הוק/מסלולים נסיעה 

, קישור למערכת מבוססים על נתונים המבוססים על חיישני הנפח

 ועוד. משקלים

 -התגים התקנת 11.3.2.2

 במקביל להתקנת התגים ייאסף מידע בגין כלל המכלים שיוזנו למערכת. -

 על כל משאית תותקן מערכת קריאה ייעודית. -

 -ניםתפעול ותחזוקת המתק 11.3.2.3

עם מסירת המערכת לרשות המקומית ותחילת הפעלת המערכת תחל  -

 תקופת התפעול והתחזוקה.

רכת לצורך הרשות תקבל אפשרות גישה למערכת לצפייה בנתוני המע -

 תכנון ומעקב אחר הליך איסוף האשפה ברחבי הרשות.

החברה תפעיל מוקד שליטה ובקרה מרכזי, אשר ישרת את כלל הרשויות  -

 קול קורא זה. המשתתפות במסגרת

 16משך על פני תקופת של יתקופת ההפעלה והתחזוקה עבור כל מתקן ת -

 .שנים ממועד תחילת תקופת ההפעלה
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 לוח הזמנים  12

 פעילות מועד

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה. 12:00בשעה  24/11/2020

 מועד אחרון למענה לשאלות ההבהרה.  29/11/2020

 .סבב נוסף –לשאלות ההבהרה מועד אחרון  12:00בשעה  14/12/2020

בשעה  1/2021/2017/12/2020

12:00 

 מועד סופי להגשת הבקשות.

 

 

 

 

 

 המשרד תנציג 13

, מרכזת בכירה לתכנון ,נטלי מורגב' היא לקול קורא זה  תהאחראי המשרד תנציג 13.1

 במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. תקצוב ואסטרטגיה 

 11/2020/42-ה, עד ליום בכתב בלבד המשרד תלנציג הבהרה תופנינהפניות ושאלות  13.2

 "קולתחת הכותרת  natalym@png.gov.il אמצעות דוא"ל לכתובת:ב, 12:00בשעה 

באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו  ."שאלות הבהרה -פריפריה חכמה  קורא

 galil.gov.il-http://negev בכתובתתפורסמנה באתר המשרד תשובות  .המשרדלנציג 

 .29/11/2020-הלא יאוחר מיום 

 ,0012:בשעה  14/12/2020-עד ליום ה נהוגשת, )סבב נוסף( שאלות הבהרהפניות ו 13.313.2

פריפריה  קורא "קולתחת הכותרת  natalym@png.gov.il ל לכתובת: "באמצעות דוא

 ."סבב נוסף – הבהרהשאלות  -חכמה 

למשרד בנוגע לשאלות הבהרה. הפניה  יודגש כי אין מענה טלפוני ואין להתקשר 13.413.3

בנוסף, אין מענה פרטני וכלל השאלות יזכו למענה  תבוצענה באמצעות מייל בלבד.

 במרוכז. 

 

 הגשת בקשותפרסום הקול קורא והנחיות מנהליות ל 14

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב הקול קורא יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של  14.1

. הודעה בדבר פרסום הקול קורא תפורסם בעיתון בשפה העברית והערבית. והגליל

 בנוסף הקול הקורא יפורסם "במאגר" משרד הפנים.

טופס הבקשה נמצא באתר הטופס המצורף לקול קורא זה. לבקשות יש לצרף את  14.2

אין . Word הבקשה מופיע בפורמט טופס. galil.gov.il-http://negev המשרד בכתובת 

 כלשהו יביא לפסילת הבקשה.  שינוי בו יבוצע לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס אשר

המופיעים, חתומים על ידי מורשי  כלל הנספחיםתשומת לב מגיש הבקשה לצירוף  14.3

 החתימה המתאימים לכל נספח כפי שמצוין בתחתית הנספח.

תשומת לב מגיש הבקשה לצירוף כל האסמכתאות הנדרשות לצורכי בדיקת הבקשה  14.4

" תחת אותו סעיף 0למתן ניקוד " אי צירוף אסמכתא כלשהי יביא וניקוד הבקשה. 
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אי צירוף כל האסמכתאות והגשת טפסי הבקשה בלבד, יביא לפסילת  .ניקוד רלוונטי

 הבקשה. 

 לתיבת ורק אך ואטומה, סגורה עותקים במעטפה בשני להגיש יש את ההצעות 14.5

 8לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך  למשרד בכניסה אשר המכרזים

"קול קורא פריפריה חכמה" ואת שם  :לרשום יש המעטפה גבי על . 13תל אביב, קומה 

 הרשות המקומית המגישה בלבד. 

        תפסל על הסף. ,לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותהצעה שתוגש  14.6

, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את רשאי הגלילהנגב ו הפריפריה, לפיתוחהמשרד  14.7

 לקול קוראותנאים אחרים הנוגעים  הוראותלשנות המועד האחרון להגשת הצעות, וכן 

 ה.על פי שיקול דעת זה

אין לצרף את מסמכי הקול קורא למעטפה. המעטפה תכלול את טופס הבקשה,  14.8

 הנספחים המלאים ומסמכים נלווים נדרשים בלבד. 
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 'נספח א

  פרטי הבקשה: טופס הגשה

 :)חובה לצרף אסמכתאות רלוונטיות( הבקשה תמבקש פרטי הרשות המקומית .1

 (1/1/2019-31/12/2019בלבד ) 2019נתוני שנת  – פרטים נדרשים

נא למלא את  
 הנתונים

 אסמכתאות

   הרשות המקומיתשם 

 –השתייכות לקטגוריית הגשה 
 גליל/נגב/פריפריה חברתית

  

הרשות של  כלכלית-רמה חברתית
 המקומית על פי דירוג הלמ"ס העדכניים

 (20.1.2021 –הקבוע  )במועד ההגשה

  

 על, המקומית הרשות )מס' תושבים( גודל
 )במועד ההגשה העדכניים ס"הלמ נתוני פי

 ((20.1.2021 –הקבוע 

  

השתתפות משרדי ממשלה אחרים בתקצוב 
 ככל שישנה הפרויקט המבוקש

 חובה לצרף אישור של המשרד הממשלתי. 

הפרויקט מהמשרד על סיום אסמכתא 
אישור \ הממשלתי הרלוונטי

עבודה על ידי הספק  גמר\מסירה
בהתאם לסעיף  –הרשות המקומית\המבצע

  )על פי רלוונטיות הבקשה( – ב()(ג) 6.1.3

מבקשת שקיבלה ממשרד ממשלתי  
אחר/במסגרת תכנית המראה, הרשאה 
תקציבית/הלוואה למערכת סולארית או 

תאורה  למערכת פינוי אשפה חכמה או למערכת
, הושלם ומוגשת בקשה חכמה והפרויקט אושר

 על אמצעי דומה.

הוצאות הרשות המקומית על "שירותים 
  מקומיים" כהגדרתם על פי הלמ"ס.

חובה לצרף אסמכתא חתומה על ידי גזבר 
, בהתאם לתקציב המאושר הרשות המקומית

  של הרשות המקומית.

צריכת חשמל רשותית לתושב. בקוט"ש 
  לתושב.לשנה 

נתוני צריכה  כרטסת המכילה בה לצרףחו
או לחלופין  חשמל חשבונותמחברת החשמל/

"מדדי צריכת חשמל נתוני צילום רלוונטי מ
שנתית לרשויות" המפורסמים על ידי משרד 

 .האנרגיה

הרשות המקומית על ההוצאה הכספית של 
חשבונות החשמל של מוסדות הציבור 

 בבעלותה/בניהולה.

המעידה על ההוצאה  כרטסתחובה לצרף  
הכספית של הרשות המקומית על חשבונות 
החשמל של מוסדות הציבור 

חתומה על ידי אסמכתא , בבעלותה/בניהולה
נתונים מחברת גזבר הרשות המקומית ו

 .חשבונות חשמל/.החשמל

צריכת חשמל לתאורת חוץ. בקוט"ש 
 לקמ"ר. 

 

 

 

נתוני צריכה כרטסת המכילה חובה לצרף  
צילום רלוונטי  או לחלופין החשמלמחברת 

"מדדי צריכת חשמל שנתית לרשויות" נתוני מ
 . .המפורסמים על ידי משרד האנרגיה

ההוצאה הכספית של הרשות המקומית על 
 תאורת חוץ. 

חתומה על ידי גזבר חובה לצרף אסמכתא  
כרטסת המעידה על הרשות המקומית ו

ההוצאה הכספית של הרשות המקומית על 
נתוני או לחלופין צילום רלוונטי מ תאורת חוץ

"מדדי צריכת חשמל שנתית לרשויות" 
תקי הע.המפורסמים על ידי משרד האנרגיה

 .חשבונות

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://energysaving.energydmz.org/authoritiesMetrics/
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 (1/1/2019-31/12/2019בלבד ) 2019נתוני שנת  – פרטים נדרשים

כמות הפסולת )על כל סוגיה(, בטונות, 
שפונתה על ידי הרשות המקומית לאתרי 
פסולת חוקיים המוכרים על ידי המשרד 

 להגנת הסביבה.

חובה לצרף נתונים של המשרד להגנת הסביבה  
אתרי הטמנה/פינוי פסולת חוקיים בלבד או 
וכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, המ

 המלמדים על כמות הפסולת שפונתה. 

ההוצאה הכספית של הרשות המקומית על 
 . פסולתפינוי 

בר חובה לצרף אסמכתא חתומה על ידי גז 
כרטסת המעידה על המקומית והרשות 

ספית של הרשות המקומית על פינוי כההוצאה ה
 .העתקי חשבונותתפסול

יודגש באמור לעיל כי המשרד מסתמך על נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. הרשות המקומית 

. וההגירה האוכלוסין מרשותאודות מספר התושבים  עדכניים רשאית להציג בפני המשרד נתונים

הרשות המקומית  -  צריכת חשמל לתאורת חוץ או צריכת חשמל רשותית לתושבנתונים אודות 

ככל שהמבקשת תציג . 2019רשאית להגיש את דו"חות הצריכה שהגישה למשרד האנרגיה לשנת 

נתונים המיטיבים עמה, שאינם עדכניים או לא מוכחים ושאינם תואמים את המידע המצוי 

לצורך  0שורה ריקה משמעותה  דכנו הנתונים בהתאם למצוי במשרד.יעו – )מהלמ"ס( במשרד

" תחת 0נוסף על כך, אי צירוף אסמכתא לאחד הפרמטרים הנדרשים יביא למתן ניקוד " הניקוד.

 אי צירוף כל האסמכתאות המבוקשות יביא לפסילת הבקשה.  אותו סעיף רלוונטי.

 :תעדוף האמצעים בהם מעוניינת הרשות המקומית .2

הרשות המקומית לסמן את האמצעי/ים בהם היא מעוניינת. תשומת לב הרשות המקומית על 

כי גודל הרשות המקומית קובע את היקף הבקשה. המשרד יבחן את גודל הרשות המקומית 

על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, אלא אם הרשות המקומית צירפה אסמכתא רשמית 

 עדכנית מרשות האוכלוסין וההגירה.

 

 (3או  2או  1) יש לסמן במקום אחד בלבד – תושבים 10,000שות מקומית עד ר

 

 אפשרויות 2ניתן לסמן עד  – תושבים 25,000-ל 10,001בין רשות מקומית 

 

 

 
 500עד  –תאורה חכמה . 1

 גופי תאורה
עד  –מערכות סולאריות . 3 אשפה חכמהמערכת . 2

 מ"ר 1,200

ליד  Vיש לסמן 
 המבוקש האמצעי

   

 
 1,000עד  –תאורה חכמה . 1

 גופי תאורה
עד  –מערכות סולאריות . 3 אשפה חכמהמערכת . 2

 מ"ר 2,400

ליד  Vיש לסמן 
 האמצעי המבוקש

   

 
 500עד  –שילוב אמצעים . 4

מ"ר  1,200-גופי תאורה ו
 מערכות סולאריות

גופי  500עד  –ילוב אמצעים ש. 5
 תאורה ומערכת אשפה חכמה

 1,200עד  –. שילוב אמצעים 6
מ"ר מערכות סולאריות 

 ומערכת אשפה חכמה

ליד  Vיש לסמן 
 האמצעי המבוקש
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 מתבקשת לבצע סימון אחד בלבד. , 3או  2או  1הבוחרת באופציה  רשות מקומית
 

, מתבקשת לבצע שני סימונים. סימון אחד תחת 6או  5או  4רשות מקומית הבוחרת באופציה 

ברירת המחדל של המשרד היא . 3או  2, או 1 ה, וסימון נוסף תחת אופצי6או  5או  4 האופצי

משיקולים תקציביים,  אופציות אלהאך במידה והמשרד יחליט לא לאשר , 6או  5או  4אופציה 

 .3או  2או  1בחירתה של הרשות באופציה המשרד ייקח בחשבון את 

 

 אפשרויות 2ניתן לסמן עד  –תושבים  40,000-ל 25,001רשות מקומית בין 

 

 

 מתבקשת לבצע סימון אחד בלבד. , 4או  3או  2או  1הבוחרת באופציה  רשות מקומית

 

מתבקשת לבצע שני סימונים. סימון אחד תחת , 7או  6או  5אופציה רשות מקומית הבוחרת ב

. ברירת המחדל של המשרד 4או  3או  2, או 1וסימון נוסף תחת אופציה , 7או  6או  5אופציה 

משיקולים  אופציות אלהאך במידה והמשרד יחליט לא לאשר  ,7או  6או  5 היא אופציה

 .4או  3או  2או  1 ל הרשות באופציהבחירתה שתקציביים, המשרד ייקח בחשבון את 

 

 אפשרויות 2ניתן לסמן עד  –תושבים  40,001רשות מקומית  מעל 

 

 

 

 

 

 
 2,000עד  –. תאורה חכמה 1

 גופי תאורה
עד  –. מערכות סולאריות 3 אשפה חכמה. מערכת 2

 מ"ר 4,800

ליד  Vיש לסמן 
 האמצעי המבוקש

   

 

. מערכת סולארית 4
 7,000אחת גדולה 
 מ"ר

 –. שילוב אמצעים 5
גופי תאורה  1,000עד 

מ"ר מערכות  2,400-ו
 סולאריות

 –. שילוב אמצעים 6
גופי תאורה  1,000עד 

 ומערכת אשפה חכמה

 –שילוב אמצעים . 7
מ"ר  2,400 עד

מערכות סולאריות 
 מערכת אשפה חכמהו

ליד האמצעי  Vיש לסמן 
 המבוקש

   
 

 
 2,500עד  –. תאורה חכמה 1

 גופי תאורה
עד  –. מערכות סולאריות 3 אשפה חכמה. מערכת 2

 מ"ר 6,000

ליד  Vיש לסמן 
 האמצעי המבוקש

   

 

. מערכת סולארית 4
 7,000אחת גדולה 
 מ"ר

 –. שילוב אמצעים 5
גופי תאורה  1,500עד 

מ"ר מערכות  2,400-ו
 סולאריות

 –. שילוב אמצעים 6
גופי תאורה  2,000עד 

 ומערכת אשפה חכמה

 –. שילוב אמצעים 7
מ"ר  3,600עד 

מערכות סולאריות 
 ומערכת אשפה חכמה

ליד האמצעי  Vיש לסמן 
 המבוקש
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 מתבקשת לבצע סימון אחד בלבד. , 4או  3או  2או  1הבוחרת באופציה  רשות מקומית

 

, מתבקשת לבצע שני סימונים. סימון אחד תחת 7או  6או  5רשות מקומית הבוחרת באופציה 

. ברירת המחדל של המשרד 4או  3או  2, או 1, וסימון נוסף תחת אופציה 7או  6או  5אופציה 

משיקולים  אופציות אלהאך במידה והמשרד יחליט לא לאשר , 7או  6או  5היא אופציה 

 .4או  3או  2או  1בחירתה של הרשות באופציה תקציביים, המשרד ייקח בחשבון את 

 

 

מהאמצעים  אחד התאמות לכלל העבודות את סייםמצהירה בעצם הגשתה כי ת המקומית הרשות

סוג האמצעי  אודות המשרד הודעת קבלת מיום חודשים 6-מ יאוחר לא, על פי תנאי קול קורא זה

הרשות המקומית מצהירה כי לא תהיה לה טענה כלשהי כלפי המשרד במקרה זו  .הבשטח שיותקן

 המשרד יבטל את זכייתה בקול קורא בשל אי עמידה בלוחות הזמנים.  

 

 

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  מקומיתרשות שם ראש 

 

 

 

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות המקומית
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 נספח ב

 בבקשה המוגשת להקמת מערכות סולאריות – אסמכתאות לבעלות על הקרקע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המבנים המוצעים חייבים להיות בבעלות הרשות המקומית. הרשות המקומית תצרף 

לבקשתה את רשימת המבנים בהם היא מתכננת להקים מערכות סולאריות. שם מוסד 

 הציבור, כתובת, גודל גג. 

אסמכתאות לגבי התכניות החלות לגבי לאחר הזכייה, על הרשות המקומית יהיה לצרף 

החלקה/מתחם וייעודי הקרקע )תשריט ותקנון(, הצגת נסח טאבו או הסכם חכירה המעיד 

הצגת מסמך רשמי  -על הבעלות או זכויות החכירה לטובת הרשות המקומית הרלוונטית 

המקרקעין, המעיד על זכויות החכירה או בעלות ממנהל מקרקעי ישראל או מלשכת רישום 

לטובתה על מלוא השטח מושא הבקשה להקמת מערכות סולאריות, כמו כן יש לוודא כי 

 עם אחד בקנה עולה יש להציג כי הפרויקט מטרת החכירה תואמת את הפרויקט המבוקש.

  .הרלוונטיות ע"התב דרישות

ככל שיסתבר כי הקרקע או המבנה אינם בבעלות הרשות המקומית, או כי ישנה מניעה כלשהי 
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 גספח נ

 מערכת אשפה חכמהבבקשה המוגשת להקמת  – תכנית עבודה לאיסוף האשפה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

המפרטת את שם  -תכנית עבודה לאיסוף האשפה ברשות המקומית יש לצרף לנספח זה 

, מספר פחי האשפה, מספר משאיות, סוג הפחים וכל מידע הקבלן, סוג הפינוי, ימי הפינוי

 .נוסף הקשור למערך האשפה ברשות המקומית
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 נספח ד'

 אחריות וביטוח

 

לציוד  שייגרם אובדן או/ו נזק לכל, והיחידה הבלעדית האחראית הרשות המקומית תהיה .1

 עקב השימוש במתקנים, למשרד או/ו שיותקן בזכות קול קורא זה ו/או למשתמשים כתוצאה

 כלשהו.' ג לצד או/ו לרכוש או/ו

האתרים באמצעות פוליסה חדשה או צירוף  האמצעיםלבטח את  תתחייבמהמקומית  הרשות .2

לפוליסה קיימת, כך שהאתר, המתקנים והמשתמשים בו יהיו מבוטחים  בהם יותקנו האמצעים

 גרמו לאתר או למתקנים כתוצאה מוונדליזם, גניבה ושריפה. כל נזק או פגיעה שיימבאופן מלא, 

סוג שייגרמו  מכל נזק או, אובדן, הוצאה, תשלום בכל יישאו לא מכוחו והבאים עובדיו, המשרד .3

כתוצאה מתאונה או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו, תוך כדי הפעלת 

 קט פריפריה חכמה. פרוי

הרשות המקומית מצהירה כי לא תהיה לה כל תביעה למשרד בהקשר זה, ובמידה והמשרד  .4

החתימה תהיה תנאי ייתבע, היא תהיה הגורם האחראי הבלעדי לכל תשלום שייפסק נגד המשרד. 

 בל יעבור לאישור הפרויקט עבור הרשות המקומית.

  

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 _  חתימה+חותמת _____________ שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 נספח ה'

 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מס' מזהה:__________________. .3

ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________ __________________           ____________ 

 טלפון   תובתכ  שם עו"ד

 _________ __________________             ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 נספח ו'

 

 שם הרשות המקומית ________________

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק 
 כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם  .2

סיעה במודעות או בפרסומים או תעמולת בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או 

 באירועים שלו;

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין באופן  .3

 סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן  .4

 לזמן;

ת תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה הרשו .5

 במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי  .6

 החשבונות שלה;

וא התמיכה הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מל .7

בצירוף הפרשי  -אם התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותהצמדה וריבית 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו  .8

לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים בקשר לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה 

ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת  .9

מתחייבת לעמוד בכל התמיכה ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות 

 ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר  .10

אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב 

 ן.מדיניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמ

__________________ 

 תאריך
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 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.                   שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.                   שם 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה 
 דלעיל מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת 
 ידי ועדת התמיכות. -הבקשה על

 החתימה:חתימת מורשי 

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד    מס' ת.ז.  שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד               מס' ת.ז.  שם 
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