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.לרובמעוגלדגם

וצבעמיקרון100מינימליעוביחלודהנגדחםבאבץגלווןיעברוהמתכותכל
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יפרק אותה ויפנה  המציע , הצללה רכה כולל את העמודיםבנוסף בכל המגרשים בהם קיימת 

.למחסני הרשותאת החומרים 

תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט : מטרת הפרויקט 



כמופיע במכרז –בישראל יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין  1

2

3

מתוכם לפחות  )של קירוי והתקנת תאורה במגרשי ספורט פרוייקטים7לפחות , (כולל)2013-2020מי שביצע במהלך השנים 
.לכל הפחות( מ"לא כולל מע)₪ אלף  400כאשר כל אחד מהפרויקטים הינו בהיקף כספי של , (אחד הוא מגרש ספורט משולב

:קבלן רשום בתחום העבודות הבנאיות באחד מהתחומים הבאים
1ג(בניה)100ענף 
1א ( קונסטרוקציות פלדה)150ענף 

תנאי סף



לוחות זמנים 

עד  ( מחלקת מכרזים ניסים כהן3בבניין העירייה קומה )הגשת מסמכי המכרז פיזית 
12:00בשעה 13/9/2020

רכישת מסמכי המכרז ותשלום באתר העירייה

עד  10/09/2020שאלות הבהרה במייל  
12:00השעה 

24/8–23/8מפגש מציעים 

13/8/2020פרסום מכרז 



הגשת לוחות זמנים קבלת היתר

הגשת 
תכניות  
כולל 
יועצים 

הקירוייםסיום התקנת 
.בכל המתחמים

מתחילים  
צו התחלת  

עבודה 

יום 30לאחר 
חודשים מיום  6

קבלת היתר 

לוחות זמנים 



שלב התכנון

תאורה

הזוכה ידאג לכל האישורים הנדרשים  
.לצורך קבלת היתר בנייה

היתר בניה

יועצים 

כל תכנית תתבצע בהתאם להנחיות 
ומעורבות הרשות והיועץ הסולארי  

רק לאחר אישורםלועדהותוגש 

גמישות

, הדגם יבחר בשיתוף עם הרשות, איסכוריתבאמצעות , המכרז כולל תכנון קירוי במגרשי ספורט
הדגם הרצוי מעוגל במידת הצורך ובהתאם לדרישת היועץ הסולארי יתכנן שינוי בחלק  

. מהמגרשים

התכנון כולל את כל היועצים ואת הכנות 
לצורך הצבת מערכות הנדרשות  PV

להכין ולהביא לאישור העירייה תכנית  יידרש הזוכה 
בלבד לדיםקירוי ותוכנית תאורה ובה גופי תאורה מסוג 

לוקס פזורים בכל חלקי 400בעוצמה של לפחות 
בחלק מהמגרשים לא קיים לוח חשמל ולן  . המגרש

.דרש חיבור חדש



קידום היתרי בנייה 

הפרויקט חשוב לרשות ותינתן כל  
המעטפת הנדרשת לעמידה  

בלוחות הזמנים 

נדרש מהזוכה לעמוד בלוחות  
הזמנים ולעבוד בשיתוף פעולה  

מלא 



...הערות
להתקין לוח ויידרש מגרשים אשר אין בהם לוח חשמל ישנם . 1

לצורךבהתאם לפרטי המכרז ובהתאם לדרשות היועץ הסולארי 
התקנת המערכות

לפרקם ולהעבירם ובמגרשים קיימים עמודי תאורה יש צורך במידה . 2
.למנהל אגף ספורט

מגרשים בהתאם נדרש להוריד את הצללה 4קיימים . 3
.ולהעביר למחסני הרשות

מהמגרשים יתבצעו עבודות שיפוץ המגרש כחלק בחלק . 4
. מעבודות הקירוי בתוספת עלות בהתאם למופיע בנוסח המכרז



אדמיניסטרציה

A
B

C
D

כל שינוי דורש התייחסות 
של הגורם המאשר 

גורם מאשר 

בטחון

פיקוח 

עבודות בשטח רק לאחר תיאום  
מול מחלקת ביטחון והגורם  

העירוניים

המפקח יאשר את הזמנות  
החומרים ואת העבודות  

. בשטח



דגשים
.מופיע בפירוט במפרט הטכני בנוסח המכרז–מפרט טכני 

תוך חודש מיום צו התחלת עבודות הגשת תכנית  –הגשת תכניות 
.ראשונה ובמקביל הגשת שאר התכניות

אחריותו ומחויבותו של הקבלן לבחון את דרכי הגישה ואפשרויות ביצוע  
.העבודות במגרשים

.נדרשים אישורים להעסקת עובדים כיון שמדובר במוסדות חינוך

צוותי תכנון ומספר צוותי  לבחון העסקת מספר יש לכן-לוז צפוף 
.לעמוד בלוזמחוייבהזוכה . עבודה כדי לקדם עבודות במקביל 



בוטינסקי'בית ספר ז

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור קיים  

(A)
הערות

כ שטח גג  "סה

ר"במ

6134109651012500577הנורית 521927
.מגרשללוח 16של חתך כבל 

.גישהלבחון
1493



וייסברנקובית ספר 

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור קיים  

(A)
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

3100*173411372648069798100הגולן 52169

יש להחליף  
ראשי  מפסק

בהתאם לגודל 
.  המערכת

עמודי 6פירוק 
גישה  . תאורה

נוחה

1668.924



בית ספר לוין 

כתובת  

מספר חוזה

מספר מונה

מפסק
חיבור קיים 

(A)

הערות

22דוד רזיאל 
17008302/170

08311
3X160160

יש צורך בחפירה  . לא קיים לוח במגרש
מטר מהמגרש ועד לכניסה  20של 

לבית הספר ובתוך בית הספר יש  
מטר עד  20להרים ריצוף בסביבות ה 

לבחון גישה.ראשיללוח 

כ שטח גג "סה

ר"במ

344.3964



אתגרי ברנקו

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור קיים 

(A)
הערות

כ שטח  "סה
ר"גג במ

3100*3317001433315הרצל 520883

מקבל הזנה מחשמל זמני של  
בהזמנת  מתחמים יש צורך 4

גישה נוחה  .אליוחיבור רק 

430.5675



עוזיאל 

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור  

(A)קיים 
הערות

5544
1

340*73411027686067731315בן אליעזר 
יש לבחון  . חשמלקיים ארון 

גישה

כ שטח גג "סה
ר"במ

496.9327



אהבת ישראל בנים יסודי 

מספר חוזהכתובת  חלקהגוש
מספר  

מונה
מפסק

חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

1434118116480695163X250125נחל שורק 3427620

אין ארון חשמל קיים מפסק הכנה בלוח  

צול  3למגרש ספורט בנוסף קיים צינור 

.  חשמלשכנראה מגיע למגרש לנישת 

.גישה נוחה,קטיעת עץ נדרש

712.8



(גווניםלמתנסצמוד )אולפנת אהבת ישראל בנות 

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

14341113776190042943X400250נחל דולב 3427423

מטר  40אין ארון חשמל יש חפירה של 

מטר בתעלות עד  40עד הכניסה ועוד 

גישה נוחה . הכניסהללוח ראשי בקומת 

586



את עלית

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  
חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

1170060733X31563אלישע הנביא 

יש ארון חשמל יש צריך להתאים גודל  

.כבילהמערכת למפסק ראשי או להחליף 

גישה נוחה

587.8248



'בית יעקב רמה ג

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  
חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ  "סה

שטח גג  

ר"במ

אחיה  
9השילוני

אין הזנה בכלל למגרש יש צורך  
.  מחחיבהזמנת חיבור ישירות 

כרגע מגרש לא מקבל חשמל  
נדרש פירוק של גדר  .משום מקום

.גישה נוחה

644



שעלי תורה

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש
חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח  "סה

ר"גג במ

16345673377140119813X250125נחל שורק 3427620

20אין ארון חשמל יש חפירה של 
מטר עד 20מטר עד הכניסה ועוד 

ללוח ראשי דרך קיר שצמוד ללוח  
גישה מסביב עם טרקטור. ראשי

652.46



אורות בנים 

כתובת  חלקהגוש
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

קיים  

(A)
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

380695573X200נהר דן 515125

אין ארון חשמל קיימת תכנית לבית הספר  
של חפירה עבור הזנת קרוואנים בית  

קנים עבור  2הכנסת אפשר לבקש להוסיף 
.  פירוק הצללה. הפרויקטחשמל  לטובת 

כמגרש לבחון גישה  ואפשרות להתייחס
.אחד

470.652



אורות בנות 

כתובת  
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ "סה

שטח גג  

ר"במ

51100758353X250הרצוג 
45אין ארון חשמל צריך חפירה של 

.  הפרויקטמטר ולהתאים לפי צרכי 

.יש לבחון דרכי גישה,פירוק הצללה

429.654



אולפנת נוגה וגילה 

כתובת  
מספר  

חוזה

מספר  

מונה
הערות(A)חיבור קיים מפסק

כ  "סה

שטח גג  

ר"במ

נחל  

19רפאים 

140107

60/0506

1964

3X80
0

40

אין ארון חשמל אולפנת נגה 

מוזנת דרך אולפנת גילה יש  

. המתחםרק מונה אחד לכל 

פירוק הצללה  

387.91

6

אולפנת נוגה וגילה  2מגרש 

מטר עד  80יש חפירה של 

פירוק הצללה.ללוח ראשי 

581.79



רמבשאולם ספורט : מתחמים עירוניים

כתובת  חלקהגוש
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

קיים  

(A)
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

3427620
נחל שורק  

12

17003758
/1700375

0
3X250

30אין ארון חשמל יש חפירה של 
מטר 20מטר עד כניסה לאולם ועוד 

עמודי תאורה  פירוק. ראשיעד ללוח 
גישה  . ולהעביר למנהל אגף ספורט

נוחה  

1445.47
1



קירוי הטריבונה-אצטדיון 

כתובת  
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

1אלון יגאל
18002809/1

8002810
3X400320

צול מעמוד  3טריבונה לא מקורה לפי מנהל המקום קיים צינור 
יש לבצע . תאורה שליד טריבונה שמגיע ללוח חשמל ראשי

בדיקה פיזית שאכן קיים במידה ולא נצטרך להגיע ללוח דרך שביל  
גישה נוחה   . תעלותחירום עם 

1274



פארק ברחוב הגולן 

כתובת  
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

שדרות בן 
מעבר -זאב 

דרך הפארק

לא קיים  
הזנה  

למגרש  
מקבל  
חשמל  

מתאורת  
הפארק  

אין הזנה בכלל למגרש יש צורך בהזמנת חיבור  
מטר עד ליציאה לרחוב  35של חפירה .מחחיישירות 

מבן זאב אפשרות כניסה–.לחחיעבור חיבור 
440



בית אסתר 

כתובת  
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

(A)קיים 
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

רחוב הרקפת  
צמוד  

למאוחדת

לא קיים  
הזנה  

למגרש  
מקבל  
חשמל  

מתאורת  
רחוב  

אין הזנה בכלל למגרש יש צורך בהזמנת חיבור  
שהוכנה  חחיבמקום קיימת גומחת . מחחיישירות 

קיימים  , בעבר עבור חיבור חשמל עצמאי למגרש
צמוד למגרש שאפשר להתחבר  חחיעמודי חשמל 

.יש לבחון גישה. חחיאליהם לאחר הזמנת חיבור 

540



שייבראולם 

כתובת  
מספר  

חוזה
מפסקמספר מונה

חיבור  

קיים  

(A)
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

אבא נעמת  
10

41423903X10032

מפסקים  3קיים לוח שמזין את המגרש בלוח ראשי יש 
אמפר מצב לא תקין צריך  32ששייכים למגרש בגודל 

אמפר חייב  80להיות תלת פאזי ובלוח מגרש יש מנתק של 
להתאים את הלוחות לפי חתך הכבל ולשמור על  

גישה נוחה. סלקטיביות

940



זינמןמתנס

מפסקמספר מונהמספר חוזהכתובת  חלקהגוש

חיבור  

קיים  

(A)
הערות

כ שטח "סה

ר"גג במ

מתנס זינמן  5213196
34109664

1160268313X12525

יש ארון חשמל קטן ולא מספיק בשביל המערכת יש  
להגדיל את לוח החשמל עבור המערכת בנוסף צריך  

375נוחהגישה.מטר עד לכניסה למבנה 15חפירה של 



... תודה על ההקשבה


