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 הוראות כלליות   .1

 מחויבות הקבלן בתחום התחזוקה .1.1

בתקופת הבדק ותיקונים למערכות השונות מונעת הקבלן יספק שירותי תחזוקה  .1.1.1

 לאחריה בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה.ו

המערכות, תיק המתקן יעמוד בכל  הקבלן ימסור למזמין תיק מתקן כולל לכל .1.1.2

 הדרישות המפורטות בנספח זה.

 והציוד המערכות גבי -על והציוד מערכות המבנים, כל של מספור וישלים יבצע הקבלן .1.1.3

 זה. נספח להוראות בהתאם בשטח,

 אחריות לבדק, אחרת דרישה כל על בעדיפות יהיו זה בנספח המפורטות הדרישות כל .1.1.4

 או המערכות במפרטי בהסכם, הנכללים מתקן לספרי תקלות, תיקון לזמני ושירות,

 בחוזה. אחר מפרט בכל

 

 י תחזוקהושירות , שירותבדק, אחריות .2

 התשתיות ,מערכותה כללל הקבלן ע"י המסופקות ושירות אחריותה הבדק, תקופות בהיבטי .2.1

 תכולתן ,אחר במועד אחת כל הנספרות רלוונטיות תקופות (3) שלוש וגדרוי ,בפרויקט מבניםהו

 :שונה ומשכן

תקופות שירותי  #

 התחזוקה

מחיר שירותי תחזוקה 

מונעת ותחזוקת שבר סעיף 

2.2 

מחיר שירותי תחזוקה כוללת 

(Total Risk) 

 2.3סעיף 

תקופת הבדק והאחריות  1

 שנה ראשונה

בתשלום נוסף עפ"י  אופציה מגולם במחיר היחידות

 כתב הכמויות

תקופת הבדק והאחריות  2

 שנה שנייה

בתשלום נוסף עפ"י  אופציה מגולם במחיר היחידות

 כתב הכמויות

 אופציה -  Total Riskמונעת, תחזוקת שבר ו שירותי תחזוקה  הבדק לאחר תקופת 3

 בתשלום נוסף עפ"י כתב הכמויות

 )" להלן תקופת הבדק"( האחריותהבדק ותקופת  .2.2

 4ותתחיל להיספר עם קבלת טופס  (2) שנתייםאחריות תמשך בדק והתקופת ה .2.2.1

ולאחר השלמת תנאים מקצועיים נוספים וביניהם: מסירת כלל המערכות, אלא אם 

 Error! Referenceאישר המזמין אחרת ומסירת ספר מתקן מושלם כמפורט 

source not found..להלן 



 

 

האחריות הינה לכלל רכיבי התשתיות, המבנים, המערכות הבדק ותקופת  .2.2.2

והמתקנים למעט חלקי מבנה ומתקנים שלגביהם נדרשה במפרטים המקצועיים 

בפירוש תקופת בדק או אחריות יצרן ארוכה יותר ו/או כאשר יש לפריט המסוים 

תקופת בדק או אחריות יצרן ארוכה יותר אשר ניתנת ע"י היצרן/הספק או עפ"י חוק 

 .מכרה

מובהר בזאת כי לחלקי מבנה ותשתיות, הנזכרים בחוק מכר דירות תימשך תקופת  .2.2.3

האחריות מעבר לתקופת הבדק, על פי המפורט בחוק מכר דירות, אך לא פחות 

 מהנדרש כאמור לעיל.

יספק הקבלן  4מובהר בזאת כי במידה ומערכת מסוימת נמסרה לפני קבלת טופס  .2.2.4

ון התקלות גם בתקופה שבין מסירת/הפעלת את כלל שירותי התחזוקה ותיקגם 

 כאמור בהתאם להוראות היצרן.  4המערכת ועד לקבלת טופס 

תקופת האחריות תכלול, בנוסף למחויבות הקבלן לבדק ולאחריות למערכות  .2.2.5

 .ולמבנים, על פי כל דין ומפרט זה

מונעת וכן טיפול בתקלות שבר )תחזוקת שבר( הנובעות כחלק התחזוקה השירותי  .2.2.6

ללא יסופקו ע"י הקבלן  ,ובהתאם להוראות נספח זה ת הבדקחריותו בתקופמא

  .תשלום נוסף

 כלל השירותים שיסופקו בתקופה זו הינם באחריות מלאה של הקבלן הראשי. .2.2.7

בסיום תקופת האחריות יבוצע תהליך של "העברת מקל" למזמין/חברת הניהול  .2.2.8

 כמפורט בהמשך במסמך זה.

 :הבדק בתקופת   Total Risk שירותי .2.2.9

שירותי את עלות תקופת הבדק, במהלך  ,הקבלןישלים  2.2בנוסף על האמור בסעיף 

המערכות והתשתיות לכלל  2.42.4.13בסעיף  םכהגדרת(  Total Risk)  תחזוקה כוללת

בתשלום נוסף כפי שמופיע בכתב  יבוצעו התחזוקה הכוללת . שירותי  בפרויקט

 פים:יות בסעיהכמו

2.2.9.1. "Total Risk "אופציה לא לסיכוםסעיף  בשנת הבדק הראשונה. 

2.2.9.2.  "Total Risk אופציה לא לסיכוםסעיף  ה"יבשנת הבדק השני 

 .ולהחלטת המזמין

 :הבדק תקופת סיום לאחר   Total Risk שירותי .2.3

מונעת, שבר ושירותי תחזוקה את כלל שירותי התחזוקה: תקופת הבדק יספק הקבלן לאחר 

המערכות והתשתיות בפרויקט בתשלום נוסף  כללל2.4 2.4כהגדרתם בסעיף  Total Riskתחזוקה 

 לסיכוםלא סעיף " פת הבדקתקוסיום  לאחר Total Risk" כפי שמופיע בכתב הכמויות בסעיפים

 .ולהחלטת המזמין

 Total Riskשבר ושירותי תחזוקת מונעת, שירותי תחזוקה  .2.4

בהתאם  ולתשתיות הפרויקטשירותי התחזוקה יכללו תחזוקה מונעת למערכות  .2.4.1

 להוראות היצרן והוראות מפרט זה.



 

 

)הנובעות מאחריותו  שירותי התחזוקה שיספק הקבלן יכללו את כל תיקון התקלות .2.4.2

המסופקים במסגרת כתב  Total Riskוכן עפ"י שירותי ה  במסגרת הבדק והאחריות

עבודות התחזוקה המונעת במערכות, לרבות כל העבודה, ביצוע כן ו (הכמויות 

 החלקים, החומרים וחומרי העזר לרבות מתכלים הנדרשים לביצוע העבודות. 

ואת הקבלן וקבלני המשנה המבצעים מטעמו ידריכו ויכשירו את עובדי המזמין  .2.4.3

בכל הקשור להפעלה היומיומית, ביצוע ותהיה,  הייתהמטעמם, חברת הניהול 

 וזיהוי וטיפול בתקלות קלות בהתאם להוראות מפרט זה. השוטפת התחזוקה

תכיפות שירותי התחזוקה המונעת, רמת השירות וזמן תגובה לתיקון תקלות וביצוע  .2.4.4

 התיקון לכל רכיב ומערכת, יהיו כנדרש להלן.

 ביצוע עבודות התחזוקה בהתאם להוראות מוסף א' .2.4.5

תחזוקה מונעת"( הוראות לתחזוקה מונעת )להלן: "נספח  - מוסף א' .2.4.5.1

למפרט זה כולל בתוכו הוראות תחזוקה מונעת ודרישות מינימום 

 לתחזוקת מערכות ומתקנים מסוגים שונים. 

)רבעונית, חצי  הקבלן יבצע את הפעולות הנדרשות לצורך תחזוקה מונעת .2.4.5.2

הוראות ועפ"י  בתדירות המפורטת במוסף א' במפרט זה שנתית ושנתית(

 .ללא תשלום נוסף בהוראות היצרן ועל פי כל דיןהתחזוקה המפורטות 

ככל שבהוראות היצרן חלה במפורש הוראה מחמירה יותר מנספח זה  .2.4.5.3

נטית לתחזוקה, וולעניין רמת שירותי התחזוקה, או קיימת הוראה הרל

 אשר איננה נזכרת בנספח זה, הקבלן מאשר כי ינהג לפיה. 

כרח למערכות ההוראות במוסף הינן כלליות ואינן מתאימות בה .2.4.5.4

 ולמתקנים שיתקין הקבלן. 

הוראות המוסף ישמשו כברירת מחדל לצורך ביצוע טיפולי התחזוקה  .2.4.5.5

 המונעת. 

במידת הצורך, יתאים הקבלן את הוראות התחזוקה לתשתיות, למבנים,  .2.4.5.6

 ציוד ולמערכות הקיימים בפרויקט.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהוראות המוסף בכדי להטיל  .2.4.5.7

 אחריות כלשהי על המזמין לעניין כשירות המערכות.

הקבלן יבצע את הטיפולים בתכיפות הנדרשת במוסף ומעת שיאושר ספר  .2.4.5.8

 תכיפות הטיפולים שיקבעו בו. עפ"יהמתקן, 

במידה ואיתר הקבלן במהלך הבדיקות המפורטות בדפי הטיפולים תקלה במבנים,  .2.4.6

ריותו, יתקן את התקלה באופן מערכות, תשתיות, ציוד או כל רכיב אחר שתחת אח

 מיידי ובהתאם לרמת השירות לתיקון תקלות המפורטת להלן.

הפעולות יבוצעו, ככל שניתן, בשעות בהן אין פעילות בפרויקט או הפעילות בפרויקט  .2.4.7

 מועטה והכל בהתאם לאישור המזמין.

במידה שאילו מהטיפולים כרוכים בהשבתה של פעילות של מערכת לרבות ניתוק  .2.4.8

ל או הפסקה של מיזוג האוויר, תתואם אספקת השירותים מראש ובכתב מול חשמ

 נציג המזמין.



 

 

יום מראש ובכתב מול נציג המזמין,  30מועד ביצוע הטיפולים יתואם על ידי הקבלן  .2.4.9

 לרבות לגבי אזורי ההשבתה ושעות ההשבתה.

 קה.בתום כל בדיקה ו/או טיפול, יתעד מבצע העבודה את תוצאות הטיפול או הבדי .2.4.10

הקבלן יתעד את כל הפרטים הנדרשים בכל טיפול )לרבות: מועד הטיפול, סוג  .2.4.11

הטיפול, המערכת, הרכיב במערכת, זמן הטיפול, מועד סיום הטיפול, כל מידע נוסף 

 הנדרש בנוגע לטיפול( בהתאם להוראות ולדרישות המזמין.

ורט כל הנתונים הנדרשים יתועדו במערכת ממוחשבת, לניהול התחזוקה, כמפ .2.4.12

 . 3בסעיף 

 

 

 

  :"("שירותי תחזוקה כוללת)להלן   Total Risk תחזוקה כוללתשירותי  .2.4.13

המערכות לכלל הקבלן ע"י יסופקו אשר  הכוללתשירותי התחזוקה  .2.4.13.1

מתקן תשתית/ כוללים כל סיכון אפשרי לפגיעה בכל והתשתיות בפרויקט  

 הפרויקטמערכת וכן ביצוע כל הדרוש לפעולה תקינה ורציפה של  ו/או

תשתיות למתקנים, תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר מכל סוג שהוא ללרבות 

, בין אם הפעילויות הללו בפרויקט והציוד הנלווה להםמערכות לו

  עם לאו.  ות במסמכי המכרז וביןרמוגד

לפגיעה בכל מתקן כל סיכון אפשרי שירותי התחזוקה הכוללת כוללים  .2.4.13.2

 מערכותהכל הדרוש לפעולה תקינה ורציפה של כל  ו/או מערכת וכן ביצוע

 בפרויקט.

מובהר כי שירותי התחזוקה הנדרשים הינם גורפים מלאים וכוללים הן  .2.4.13.3

תחזוקת שבר, לרבות אך לא רק, החלפת ציוד  תחזוקה שוטפת והן

ככל  פרויקטלתיקון נזקים  וחומרים במקרה של תאונה ו/או וונדליזם

סופות, רעידות  ,שייגרמו כתוצאה מתאונה או מנזקי טבע, כדוגמת ברד

השמש,   אדמה, וכן תיקון נזקים ככל שיגרמו מגשמים ו/או השפעת קרני

 .בכדי להוות רשימה סגורה של אירועיםיודגש כי אין באמור לעיל 

מלאים, גורפים וכוללים את כל  הינםהכוללת שירותי התחזוקה מודגש  .2.4.13.4

 .ומערכותיו הפרויקט תחזוקתהעבודות והשירותים אשר יידרשו לשם 

הכוללת  שירותי התחזוקה מובהר בזאת, כי מעבר לסכומים שישולמו בגין .2.4.13.5

כל תמורה נוספת מעבר  לקבלן, לא תשולם כהגדרתם בכתב הכמויות

 .לתמורה הנקובה בהצעתו

 

 ול והתחזוקהמערכת הממוחשבת לניהול התפע .3

 כללי .3.1



 

 

יפעיל את מערך התפעול והתחזוקה אשר תחת אחריותו וינהל את תכנית  הקבלן .3.1.1

ותפעול שירותי התפעול והתחזוקה )להלן: תוכנה לניהול העבודה באמצעות 

  "(.המערכת"

המערכת הממוחשבת תהא נגישה לנציגי המזמין, בכל עת בפרט למעקב אחר זמני  .3.1.2

 תיקון התקלות.

הממוחשבת תהא אינטרנטית ונגישה לנציג המזמין במשרדיהם, בכל עת, המערכת  .3.1.3

 כנדרש להם לצורך עיון בנתונים והפקת דוחות מסוגים שונים באופן עצמאי.

הקבלן יטמיע את מספור המערכות במערכת הממוחשבת, את הוראות התחזוקה  .3.1.4

 המעודכנות וכן את רמות השירות ולוח הזימונים.

בסיס  , כלל המאפיינים והמודולים שהתווספו לה וכןתהמערכת הממוחשבתוכנת  .3.1.5

והחל  בידי המזמין עם סיום מחויבויות הקבלן עפ"י הסכם זה יישארו ,הנתונים

 יבוצעו ע"יהתשלום בגין הרישיון והשימוש בה , סיום מחויבויות הקבלןממועד 

 המזמין.

 המפרט למערכת המידע הממוחשבת: .3.2

 לניהול התפעול והתחזוקה תכלול את הפונקציות הבאותהמפרט למערכת המידע הממוחשבת 

תאפשר ניהול ותיעוד של כלל פעולות התחזוקה המונעת ותיקון התקלות המבוצעות  .3.2.1

 בפרויקט, בהתאם לסוג הפעולה הנדרשת.

תאפשר מעקב אחר זמני תיקון התקלות ועמידה ברמות השירות המפורטות במפרט  .3.2.2

 זה.

 .ניהול תכנית עבודה .3.2.3

ל ומעקב אחר פעולות התפעול והתחזוקה על ציר זמן, תכנון, ניהו .3.2.3.1

 המבוססות יעדים ותאריכים.

יצירה וניהול של תכניות תפעול ותחזוקה לפי מחזור יחיד של פעולות ולפי  .3.2.3.2

 פעולות מחזוריות.

, הכוללת רכיבים ופעולות Task Listיצירה וניהול רשימת משימות;  .3.2.3.3

 נדרשים.תפעול ותחזוקה, בסימוכין למחזורי הביצוע ה

ניהול תכנית שנתית לתחזוקה מונעת עבור כל המערכות, והפקת עבודות  .3.2.3.4

מתוכננות/פקודות עבודה באופן אוטומטי לכל מערכת, בהתאם לתכנית 

 העבודה.

הזנת כלל העבודות העיתיות במערכת )עבודות תקופתיות כגון, צביעה,  .3.2.3.5

 פעולות תחזוקה חצי שנתיות וכו'(

 בועות בהסכם.הזנה של כל רמות השירות הק .3.2.3.6

 התאמה ועדכון הוראות היצרן למערכות שהותקנו בפועל.   .3.2.3.7

שיוך פקודות עבודה גם לפעולות תחזוקת שבר, תוך טיפול בתקלות  .3.2.3.8

 ותעדוף של הטיפולים, בהתאם לדרישות המזמין.



 

 

יכולת שליטה וניהול מועדי פעולות התפעול וטיפולי התחזוקה  .3.2.3.9

 המתוכננים.

 תכנון מול ביצוע. –יכולת הפקת דו"ח מעקב  .3.2.3.10

 (CRMניהול טיפולים ותקלות ) .3.2.4

המערכת תאפשר קבלת פניות מהמשתמשים, הן לאספקת מידע  .3.2.4.1

ושירותים, הן לקבלת תלונות/דרישות מכל משתמש והן להפניית הפונים 

 לגורמי המזמין הרלוונטיים.

המערכת תאפשר ניהול יומן ממוכן של הודעות על תקלות, קריאות שירות  .3.2.4.2

 ופניות.

המערכת תאפשר שמירה ותיעוד של  כל הפניות והתקלות שיפתחו במשך  .3.2.4.3

 כל תקופת ההסכם.

המערכת תאפשר סיווג של הקריאות עפ"י קריטריונים שיאושרו ע"י  .3.2.4.4

המזמין )כגון: דחוף, בינוני, רגיל( מראש ובהתאם לסיווגי דחיפות 

 (. סיווג התקלות יהיה זמיןSLAהתקלה/הפנייה ורמת השירות שנקבעה )

 לצפייה ולעדכון על ידי המזמין.

 ניהול האירועים יבוצע לפי שיוך לרכיב/מתחם רלוונטי. .3.2.4.5

המערכת תאפשר פתיחת הזמנת תחזוקה )טיפול/תיקון( באופן יזום עבור  .3.2.4.6

 תחזוקה מונעת ויזומה.

מעקב על צריכה וניפוק חלקי חילוף וחומרי תחזוקה מהמלאי להזמנה  .3.2.4.7

 הנובעת מטיפול/תיקון התחזוקה.

הול מספר סוגי הזמנות תחזוקה עבור תהליכי תחזוקה )טיפול בתקלות ני  .3.2.4.8

 ותחזוקה מונעת(.

שליפת הזמנות תחזוקה על פי סוג ההזמנה, אובייקט טכני, סטאטוס  .3.2.4.9

 מערכת, תאריך יצירה, מרכז עבודה והמשך טיפול בהתאם.

ביצוע פעולות התחזוקה עפ"י רשימת תיוג ממוחשבת שתוצג באמצעות  .3.2.4.10

)מסופון, טאבלט, טלפון נייד  וכו'(. ניתן יהיה להקליד את מכשיר נייד 

 התוצאות על גבי המכשיר הנייד.

מעקב על ביצוע בדיקות איכות עבור מיקום פונקציונאלי וציוד בסימוכין  .3.2.4.11

 להזמנת תחזוקה.

 במערכת יהיה מודול ניהול מונים )חשמל ומים( וקריאות מונה. .3.2.4.12

 ניהול ספר מתקן ותכניות ממוחשב .3.2.5

 תאפשר ניהול ותיעוד הוראות ותהליכי תחזוקה. המערכת .3.2.5.1

 המערכת תאפשר הגדרה של כל מכלולי המערכות האלקטרו מכאניות. .3.2.5.2



 

 

מספור המערכות יבוצע באמצעות השיטה שמוגדרת בהמשך או באמצעות  .3.2.5.3

 וכו' RFIDשיטות מתקדמות אחרות כגון ברקוד, 

, לכל מערכת אלקטרו מכאנית תסופק אינפורמציה לגבי מצב הציוד .3.2.5.4

מיקומו, תאריכי גמר אחריות )כולל התראות מתאימות בזמן פתיחת 

 קריאה(, סוג הציוד, טיפולי תחזוקה מונעת, היסטוריה וכד'.

הוראות בטיחות: הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש  .3.2.5.5

בכלים וחומרים מתאימים, לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, 

 לפעול במתקן וכדומה.הגדרת בעלי המקצוע המורשים 

תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן  .3.2.5.6

 בנפרד ולגבי כלל המערכות ותת המערכות.

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני  .3.2.5.7

יצרן וספקים, לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים 

 המתאימים לו.ותפעוליים 

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת  .3.2.5.8

עבודה, כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים ומהם הטווחים 

 המותרים.

רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד, כולל שם הכלי,  .3.2.5.9

צרן ולספק כלי מספר יצרן ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה לי

 העבודה המומלץ.

סריקת/עדכון אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם,  .3.2.5.10

לרבות אישורים על בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של 

 בודקי המערכות הכוללות.

סריקת/עדכון אישורים על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן,  .3.2.5.11

 מיוחדים לכל מערכת בנפרד.בהתאם לדרישות המפרטים ה

סטטוס מערכות שנמצאו בשלב הבדק ומתי מסתיים שלב זה עבור כל  .3.2.5.12

 .אחד מהן

תיאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה   .3.2.5.13

 מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת.

סריקת/עדכון אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים  .3.2.5.14

: מכבי אש, משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד כנדרש, לרבות

הבריאות, איכות הסביבה, משרד התקשורת, חברת החשמל, הרשות 

 המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטור וכדומה.

 סריקת/עדכון תעודות אחריות, ערבות וביטוח. .3.2.5.15

ים עדכון נתונים כלליים: פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנ .3.2.5.16

ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם 

 איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס, טלפון נייד(.



 

 

הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו את המתחזק לגבי  .3.2.5.17

התרחישים השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכולן 

 ביחד.

 כוח אדם .4

כוח אדם בפרויקט, בהיקף הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו, באופן מלא ורצוף, בכל  ימנההקבלן  .4.1

עת, ובמשך כל ימות השנה, בהתאם לנדרש מאופי התפקיד ומהיקף העבודה הנדרש בהתאם 

 למפרט זה. 

 רישיונות עבודה והסמכות לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה: .4.2

ש רישיון, על פי כל דין, ובהתאם לכל דרישה בטיחותית, פלילית, בעבודות שלביצוען דרו .4.2.1

ממשלתית ומקצועית )רגולטיבית(, יחזיק הקבלן רישיון תקף ויעסיק רק עובדים וקבלני 

 משנה בעלי רישיון מתאים, הכול לפי העניין והמקרה.

על הקבלן יבצע את כלל הבדיקות לציוד ולמיכון באמצעות בודקים מוסמכים ומעבדות,  .4.2.2

פי כל דין לדוגמא: מעליות, רכזת גילוי אש, מתקני חשמל, קרינה של לוחות חשמל, 

 הארקות.

 כלל הבודקים יהיו בעלי רישיון, על פי כל דין, ממשרד העבודה וכדומה. .4.2.3

 הקבלן יציג את הרישיונות כל אימות שיידרש לכך. .4.2.4

 אופציה לתמחור בכתב הכמויות -מנהל חניון במשרה מלאה  .4.3

"(במשרה מנהל החניוןמנהל חניון/מנהל תחזוקה )להלן "הקבלן יעסיק בנוסף על האמור לעיל 

 בפרויקט לצורך ניהול ואספקת שירותי התחזוקה.מלאה 

 שעות הפעילות של מנהל החניון יהיו: .4.3.1

 08:000-16:00ה' בשעות -ימים א' .4.3.1.1

 08:00-12:00יום ו' בשעות  .4.3.1.2

 :תחזוקהשל מנהל ה אחריותלהלן עיקרי תחומי  .4.3.2

 .תחזוקהולמימוש תכנית העבודה בתחום ה החברהניהול עובדי  .4.3.2.1

תיקוני ביצוע עבודות בתחום חשמל, מיזוג אוויר, תיקוני אינסטלציה,  .4.3.2.2

 נגרות בניין וכל עבודה אחרת.

ליווי וניהול היבטי הבדק והאחריות והשירות של הקבלן הראשי וקבלני  .4.3.2.3

 המשנה

 .מול מנת"יוממשקי העבודה  המוקד לתפעולאחריות  .4.3.2.4

ואשר  מפרט השירותיםהמוגדרות ב תחזוקהאחריות לביצוע כל עבודות ה .4.3.2.5

ובפרט עבודות בתחום החשמל להן נדרש ביצוע על ידי  המזמיןידרשו ע"י 

 חשמלאי מוסמך.

 בעל רישיון חשמלאי ראשי.הנדסאי  – השכלה .4.3.2.6

שנים בעבודות חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה ועבודות  4לפחות  - ניסיון .4.3.2.7

 כלליות בבניין וכדומה. בעל יכולת לעבודה עצמאית וקריאת תכניות.

 יכולת קריאה חומר טכני. -, אנגלית ידיעה מלאה -עברית   - ידיעת שפות .4.3.2.8

 

 כלי עבודה  .4.4



 

 

הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה וציוד מגן אישי ככל שיידרש עפ"י תנאי עבודה ועפ"י כל  .4.4.1

 דין.

בכלי העבודה ובציוד שסופק להם. וכי הציוד וכלי הקבלן יוודא כי עובדיו משתמשים  .4.4.2

 העבודה שלמים ותקינים בכל מהלך עבודתם.

 הוראות נוספות .4.5

הקבלן יחייב את עובדי הקבלן בהתנהגות נאותה, לבוש הולם ועמידה בכללי המשמעת,  .4.5.1

 בהתאם להוראות המזמין.

 עובדי הקבלן יהיו חייבים בלבוש לפי קוד הלבוש בעת מילוי תפקידם. .4.5.2

 

 

 מוקד תפעול ותחזוקה .5

יפעיל בפרויקט מוקד טלפוני אליו יופנו כל ההודעות והפניות בדבר צרכים, דרישות,  הקבלן .5.1

 הפרויקטלתחזוקת אירועים, תקלות ומידע )להלן כולם יחד: "הודעות" או "פניות"( הנוגעים 

 .יפעל בשפה העבריתו המענה יפעל בכל שעות היממה בכל השנה .5.2

הקשורה לתיאום, הודעה על תקלה או אירוע ירשם ויתועד במערכת כל פנייה או הודעה  .5.3

 הגורם המקצועי יעדכן את פרטי הטיפול באירוע במערכת הממוחשבת הממוחשבת.

קבלת קריאות למוקד תבוצע באמצעות מוקד התפעול של מנת"י )מרכז ניהול תנועה ירושלים(  .5.4

 החניון. במספר טלפון שיפורסם ברחבי  או ישירות ממשתמשי החניון

 רמות שירות .6

 הקבלן יטפל בקריאות ויתקן את כלל התקלות בהתאם לרמות השירות המפורטות להלן:

 תיקון תקלות: .6.1

הקבלן יטפל בקריאות ויתקן את כלל התקלות בהתאם לרמת השירות המפורטת  .6.1.1

 להלן.

והמתקן/נים לספק  כתקלה תחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה/ים, המערכת/ות .6.1.2

ו/או השבתה חלקית או לבצע את הנדרש מהם , ו/או העלול לגרום נזק לסביבה, 

 ו/או המהווה פגם אסתטי.מלאה או ירידה ברמת הפונקציונליות 

במתחם, אך לא ימנע ביצוען  התחזוקה המונעתתיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני  .6.1.3

 של המשימות השוטפות בתדירות הנדרשת. 

התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים, החומרים והידע הנדרש לתיקון  תיקוני .6.1.4

 וסיום התקלה. 

 צוות הקבלן יגיע לטיפול בתקלה בהתאם לזמן התגובה הראשוני המפורט להלן. .6.1.5

הקבלן יתעד את כל הפרטים הנדרשים )לרבות: מועד הדיווח/ תקלה, סוג התקלה,  .6.1.6

פול, מועד סיום הטיפול בתקלה( המערכת, הרכיב במערכת, זמן התגובה, זמן הטי

 בהתאם להוראות ולדרישות המזמין.

 כל הנתונים הנדרשים יתועדו במערכת ממוחשבת. .6.1.7

הטיפול יבוצע ברציפות עד לתיקון התקלה; טיפול במפגעי בטיחות וביטחון יהיה  .6.1.8

בעדיפות ראשונה. בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה  או 

 חוף או בהול( תקבע דעתו של המזמין.סיווגה )רגיל, ד



 

 

היה והקבלן אינו יכול לבצע את התיקון המושלם לפי רמת השירות שנקבעה, הקבלן  .6.1.9

מתחייב לבצע כל פעולה אפשרית להפעלת המתקן/ציוד/מערכת באופן זמני, עד 

 לגמר התיקון המושלם.

ה בשעות הקבלן יבצע את תיקון התקלה באמצעות צוותיו ככל שנדרש, לרבות בעבוד .6.1.10

נוספות ולילה בכל ימות השבוע, העברת עובדים נוספים, העברת חלקים ו/או ציוד 

 ממקום למקום. 

הקבלן יעבוד ללא לאות וינקוט בכל האמצעים כדי להשלים את העבודה ולהביא  .6.1.11

 את המתקן לתפקוד מלא ברציפות וללא הפסקה.

ה הציבורית בהתאם לשעות העבודה של התחבורשעות העבודה במתחם מוגדרות  .6.1.12

 .אוטובוסים ורק"ל –הקרובה 

 

  זמני תגובה/רמת שירות לתיקון תקלות .6.2

ובהתאם למימוש  הקבלן יטפל בתקלות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן .6.2.1

 .4האופציה למשרת מנהל חניון כהגדרתה בסעיף 

היה והקבלן לא תיקן את התקלה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן ו/או  .6.2.2

לא טיפל ברציפות בתקלה לשביעות רצון המזמין, ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים 

 להלן. 6.4כמפורט בסעיף 

בחלוף זמן התיקון בכל פעם נוספת, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם )עפ"י טבלת פיצויים  .6.2.3

 ( עד שיביא את התקלה לפתרון סופי. 6.4 מוסכמים בסעיף 

מובהר בזאת כי הסמכות לקבוע את סיווג התקלה בידי המזמין, בהתאם להוראות  .6.2.4

 המפורטות להלן.

באחריות הקבלן לתקן כל תקלה ולהיענות לקריאות לשרות מיד עם קבלתם  .6.2.5

 לסיום תיקון התקלה או השלמת קריאות השירות. וברציפות עד

לתקלות שהצוות הקבוע לא מצליח לתקנן הקבלן יפעיל סיוע חיצוני ע"י מומחה או  .6.2.6

 קבלן משנה.

במקרה כזה באחריות הצוות הקבוע להוריד את חומרת התקלה ולהבטיח את  .6.2.7

מפורט המשכיות התפקוד על ידי פעולות מונעות, תוך עמידה בזמני תיקון התקלות כ

 להלן.

 פי לוח זמנים מפורט להלן:-תיקון התקלות יתבצע על .6.2.8



 

 

 
עם מנהל חניון כהגדרתו בסעיף  ללא מנהל חניון 

4 

 דחיפות

זמן תגובה  כשל/תקלה

 זמן תיקון  ראשוני

זמן 

תגובה 

 ראשוני

 זמן תיקון 

תקלה 
 בהולה

כל אחת מהתקלות המפורטות 
 להלן או דומות להן:

תקלה אשר גורמת לסיכון  *
 בטיחותי.

תקלה של מערכת מרכזית  *
שערים, מיזוג אויר,  :)לרבות

 מים, חשמל, תאורה(
תקלת תברואה )לרבות:  *

 הצפות, סתימות ביוב(.
תקלה שאי טיפול בה עלול  *

 ללבהולה. כלהפוך אותה 
תקלה המעכבת תנועה 

 בפרויקט
 

 שעות 4

 
התיקון 

יבוצע תוך 
( 6שש )

שעות 
מהדיווח על 

 התקלה

 דקות 10

( 30שלושים )תוך 
דקות הורדת רמת 

 החומרה לרגילה
השלמת התיקון 

תבוצע תוך שלוש 
( שעות מהדיווח 3)

 על התקלה

תקלה 
 דחופה

 

אירוע המהווה אחד או יותר 
 מהאירועים המפורטים להלן:

כל תקלה במערכת מרכזית או  *
ברכיב הקשור למערכת 

 )לרבות: 
תקלה במערכת החשמל  *

לרבות: ניתוק של חלק 
ממערכות החשמל, מפסקים 
שאינם עובדים, תאורה 

 מהבהבת  
תקלה שאי טיפול בה עלול  *

 להפוך אותה לבהולה.
 

 שעות 12

התיקון 
יבוצע תוך 

( 20עשרים )
שעות 

מהדיווח על 
 התקלה

 שעות 3

התיקון יבוצע תוך 
( 12) שתים עשרה

שעות מהדיווח על 
 התקלה

תקלה 
 רגילה 

 

כל תקלה אחרת אשר אינה 
 מפריעה לניהול הרגיל של החניון

 שעות 24

התיקון 
יבוצע תוך 

ארבעים 
ושמונה 

( שעות 48)
מהדיווח על 

 התקלה

שמונה 
 שעות

התיקון יבוצע תוך 
( 24עשרים וארבע )

שעות מהדיווח על 
 התקלה

 

 מספר תקלות רבעוני  .6.3

 לרבעון.  תהמאושרתקלות הבטבלה בסעיף זה מפורטים רשימת  .6.3.1

אין באמור בטבלה שלהלן, לעניין מספר התקלות המאושר למערכת או לפריט, כדי  .6.3.2

 להוות אישור המזמין לכל תקלה שהיא במערכת או בפריט. 

עלה מספר התקלות ברבעון על המספר המאושר, הרי שמבלי לגרוע מכל סעד או  .6.3.3

את הפיצוי המוסכם  זכות של המזמין, רשאי המזמין לקזז בגין כל תקלה כאמור

 .   6.4 המפורט בסעיף



 

 

 מספר תקלות מאושר  הציוד \שם המערכת 

 לרבעון לפריט בודד

מספר תקלות מאושר 

 לרבעון למערכת

 4 2 מעליות 

 6 1 מתח נמוךמערכות 

 12 2 גילוי אש ועשן וכיבוי בגז

 2 1 גנראטור

 12 2 מיזוג אוויר, מנדפים ואוורור

 12 2 מערכת כיבוי האש 

מערכת אינסטלציה כולל 

 משאבות 

2 12 

 

 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי .6.4

מהוראותיו, כאמור היה ולא עמד הקבלן במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה  .6.4.1

בטבלה שלהלן, יהיה המזמין זכאי לפיצוי מוסכם מאת הקבלן כאמור בטבלה 

 שלהלן.

המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בטבלה   .6.4.2

זו, עם התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם הקבלן תיקן הפרה זו לאחר 

 התראה שניתנה לו.  

סכום  ההפרה/יחידת ההפרהתקופת 

הפיצוי 

 בש"ח

 # נושא

 אי היענות/תיקון תקלה במועד  

1 

 

 במועדאו בהולה אי היענות לתיקון תקלה דחופה  1.1 1,500 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר

 במועדאו בהולה אי תיקון תקלה דחופה  1.2 1,500 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר

 אי היענות לתיקון תקלה רגילה במועד 1.3 750 זמן כמוגדרלכל תקלה, לכל פרק 

 אי תיקון תקלה רגילה במועד 1.4 750 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר

עבור כל תקלה לכל מערכת באותה 

 שנה קלנדרית

 תקלות מעבר למספר התקלות המאושר לכל מערכת  3,000
2 

עבור כל תקלה לכל פריט באותה 

 שנה קלנדרית

 תקלות מעבר למספר התקלות המאושר לכל  פריט 1,500
3 

 אי ביצוע עבודות תחזוקה מונעת   

( ימים ומעלה  ביצוע עבודת תחזוקה 10פיגור של עשרה ) 1,000 לכל מערכת או ציוד בנפרד 4

 נתית/שנתיתשמונעת חצי 

 5 אי הגשת דוחות ביצוע העבודה/דיווח במערכת 500 לכל אי דיווח

 המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדקקבלת  .7



 

 

בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום תקופת ההקמה, תשעים יום לפני תום  .7.1

-פי נספח זה, יתקיים סיור קבלה נוסף בכל המתקנים שהוקמו ותוחזקו על-מועד תקופת הבדק על

 ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק. 

 הקבלן ונציגי הקבלנים המקצועיים.בסיור ישתתפו נציגי המזמין, נציגי  .7.2

הקבלן הראשי והקבלן המקצועי, של כל מערכת בנפרד, יסייעו למזמין לסקור את כל המתקנים  .7.3

ידי הפעלת המתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני -ימי עבודה מלאים וזאת, על 14במשך עד 

 עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. 

 ור יקבע על ידי המזמין. מספר ימי הצגת כל מערכת ועד הגבול האמ .7.4

או קבלן המשנה המקצועי בסיור הקבלה, מהווה הפרה יסודית \אי השתתפות של הקבלן הראשי ו .7.5

 של החוזה, ולא תפטור את הקבלן הראשי מתוצאות הבדיקה.

לאחר סיור הקבלה ובחינת המבנה והמתקנים, יגיש המזמין בכתב לקבלן את הערותיו  .7.6

קנים. לרבות כל כשל, ליקוי או תקלה במבנה, במערכות והסתייגויותיו בקשר למצב המת

ובמתקנים, אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ומי מטעמו כחלק בלתי נפרד מן החוזה, 

 ויורה לו לתקנם במועד שקבע לכך. 

הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים והכשלים כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין, ולצורך כך  .7.7

מצעים הנדרשים. לא עמד הקבלן במועד שקבע לכך המזמין, ישלם הקבלן פיצוי ינקוט בכל הא

 לעיל. 6.4מוסכם בגין אי תיקון תקלות כמפורט בסעיף 

שהקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הליקויים כאמור לעיל, מבלי לגרוע מן האמור, במידה  .7.8

ידי קבלן אחר או בכל דרך -רשאי המזמין לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

 אחרת. 

ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן הראשי, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות  .7.9

משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבלן הראשי בכל זמן  )שייחשבו כהוצאות 15%האמורות בתוספת 

 שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן הראשי בכל דרך אחרת.

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככל שזה הוצא בעקבותיהם, גם  .7.10

להמשיך לפעול מעבר לתקופת במקרים בהם יהיה על הקבלן הראשי וקבלני המשנה המקצועיים 

 החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.

מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה  .7.11

)כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( ובהדרכה של עובדי המזמין כמפורט בנספח 

 זה להלן.

סופית של המערכות, ושחרור הקבלן הראשי מאחריותו למערכות בתום תקופת הבדק  מסירה .7.12

תהיה מותנית בהעברה מסודרת של האחריות למתן שירותי התחזוקה מהקבלן הראשי לקבלן 

 המשנה המקצועי לרבות קבלת ערבויות בנקאיות מאת קבלן המשנה המקצועי כנדרש.

 

 אישור מוצר שווה ערך .8

שלא לאשר מוצר שווה ערך המוצע ע"י הקבלן כתחליף למוצר שהותקן המזמין יהיה רשאי  .8.1

 בעת ההקמה, מכל סיבה שהיא.

 ימי עבודה על מנת לשכנע את המזמין בטיב המוצר החליפי. 15לרשות הקבלן יעמדו עד  .8.2



 

 

הקבלן יחתים את המזמין על אישור בכתב של המוצר לרבות חתימה על קטלוג המוצר, עם  .8.3

בתוך הקטלוג, ולפי הצורך על דוגמה פיזית של המוצר. אי החתמת  סימון ברור של המוצר

 המזמין על אישור בכתב תהווה הוכחה לכך שהמוצר שווה הערך לא אושר.

המזמין יהיה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק ארוכות יותר  .8.4

 מהנדרש במפרט.

צע על ידי הקבלן לא יגרום לעיכוב אי אישור על ידי המזמין של המוצר שווה הערך המו .8.5

 הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך.

והוכחות שהמוצר מעבדה הקבלן יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות  .8.6

המוצע עונה לאיכות ולמפרט הטכני של המוצר המקורי וכי אורך חייו, עלויות תחזוקתו 

 גו אינן עולות על העלויות של המוצר המקורי.ועלויות שדרו

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד האחראי  .8.7

לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו בידי גורם נוסף שאין לו 

 האסמכות והאישורים להרכבת המוצר הכולל.

למזמין כי המוצר המוצע מתממשק למוצרים מקבילים ומשלימים הקבלן יידרש להוכיח  .8.8

 .מחדש )לרבות שינוי פרוטוקולים( ואינטגרציהוכן בוצעה התאמה  המותקנים במערכת

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד המקצועי ולצרף את  .8.9

ויכלול פרטים טכניים של הקטלוג של החלק החדש לתיק המערכת.  הקטלוג יהיה מלא 

 החלק והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ותחזוקה.

 בנוסף יעדכן הקבלן המקצועי את התוכניות של המערכת על פי השינויים שביצע.  .8.10

מכני, בין שינוי חשמלי או מכני, -בכל מקרה בו הקבלן המקצועי מבצע שינוי במתקן אלקטרו .8.11

המזמין. הקבלן המקצועי יעדכן את כל נתוני עליו למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור 

השינויים שביצע גם במדיה מגנטית. כל העלויות הקשורות להתקנת פריט שווה ערך במקום 

 פריט מקורי יהיו על חשבון הקבלן.

ערך והינו יקר יותר -הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה  .8.12

ערך הזול יותר מהמוצר הנדרש ינוכה ממחיר -שווהמהמוצר הנדרש. במידה ויאושר מוצר 

 הסעיף הרלוונטי הפרש מחירי הפריטים.

 הדרכה .9

הקבלן ומי מטעמו יערוך הדרכות עיוניות ומעשיות על גבי המתקנים האמורים בנספח זה הן  .9.1

לעובדיו והן לנציגי המזמין בכל הכרוך בתפעול יעיל וחסכוני, בתחזוקת המבנים והמערכות, 

תקלות ודרכי פתרונן, בתפעול מערכות התוכנה המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח של באבחון 

 המתקנים וכן לגבי כל עבודה נוספת שביצע הקבלן. 

המדריכים מטעם הקבלן יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הרלבנטיות. האחריות  .9.2

בלן הראשי ועל לפעולות עובדי המזמין על פי הדרכת הקבלן הראשי ומי מטעמו תהיה על הק

 חשבונו בלבד. 

 ההדרכה תבוצע בשפה העברית וכלל חומרי ההדרכה שיסופו יהיו בשפה העברית. .9.3

 הכנת כלל חומרי ההדרכה יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו  .9.4

( חודשים לפני מסירת הפרויקט, בחזרה לידי המזמין, הקבלן יעביר למזמין את 6שישה ) .9.5

 אים לצורך אישורם. מערכי ההדרכה המפורטים בכל הנוש

המזמין יהיה רשאי לדרוש להרחיב את הנושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל  .9.6

 נושא.



 

 

בכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בין התפעול היומיומי לבין התפעול במצבי  .9.7

 חירום שונים.

 בנוסף, תבוצע הדרכה תפעולית וטכנית למערך התפעול והאחזקה של מנת"י. .9.8

לך ההדרכה יבחנו ספרי המתקן ותוכניות העדות לגבי התאמתם למציאות בשטח במה .9.9

 ולתוכנית ההדרכה.

ההדרכה תכלול גם נושאים כלליים כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, חיסכון באנרגיה  .9.10

 ומשאבים וכדומה.

המזמין יהא רשאי לדרוש, כי נציגיו ישתתפו גם בהדרכות הנוספות שיועדו במקור לעובדי  .9.11

 ן ולמי מטעמו.הקבל

בכל מקרה, לא יפחת היקף ההדרכה לכל מערכת ולכל כל נושא טכני )כגון: חשמל, מיזוג  .9.12

( שעות 8או מחשובי משמונה )\אויר, מערכות כיבוי, מערכות בקרה, תקשורת, שערים( ו

 מלאות. 

ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופן שוטף  .9.13

תי ולבצע תיקונים למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש לפעילות ותקופ

 היומיומית.

כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן ולא תינתן עבורן תמורה  .9.14

 נפרדת. 

 ספרי מתקן ותוכניות עדות .10

 דרישות כלליות לספר מתקן ותוכניות עדות .10.1

כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות  האמור להלן יהיה בעדיפות על .10.1.1

הנכללים בהסכם, במפרטי המערכות או בכל מפרט אחר בחוזה בין שנחתם עם 

 הקבלן ובין שנחתם עם קבלן ראשי/ קבלן משנה מטעמו.

( עותקים 4הקבלן ימסור למזמין, חודש טרם סיום ההקמה והמסירה, ארבעה ) .10.1.2

 מושלמים ומעודכנים של ספר המתקן.  

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, לאישור המזמין כשהם מעודכנים  .10.1.3

ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם 

 את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש  .10.1.4

רו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני לאישורם ויעי

 למצב בפועל.

הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של  .10.1.5

המזמין ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין 

 לבדיקה חוזרת.

שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר  .10.1.6

 החוזרות על הקבלן.

ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט  .10.1.7

להלן ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד. במקרה של סתירה בין ההנחיות 

 הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.



 

 

ת את ההנחיות במפרטים נוספים בחוזה, הקבלן יגיש את כלל הנחיות אלו משלימו .10.1.8

 המסמכים הנדרשים כאן ובמפרט במקרה שנדרש.

 תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות  .10.2

יוגשו ספרי וכלל המערכות הקיימות בפרויקט  עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות 

רד את הפרטים המפורטים מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפ

 להלן:

חצר כולל גדרות היקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת  .10.2.1

 השקיה, מתקני   חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. .10.2.2

ם חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויי .10.2.3

חיפויים פנימיים, ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים, מערכות 

 חלונות וחיפויי אלומיניום חיצוני וכדומה.

 כלל סוגי השערים. .10.2.4

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. .10.2.5

ת תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכו .10.2.6

 חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן. .10.2.7

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .10.2.8

 מערכת גלוי פריצה. .10.2.9

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .10.2.10

 מערכת אינסטלציה. .10.2.11

 מערכת כריזה. .10.2.12

 מערכת תקשורת. .10.2.13

 מערכות הטענת רכב חשמלית .10.2.14

 לניהול חניוןמערכות  .10.2.15

 מערכות ניהול וידאו .10.2.16

 מכונות תשלום .10.2.17

 מערכות לזיהוי איפה חניתי .10.2.18

 מערכות פנוי/תפוס .10.2.19

 פורמט ההגשה .10.3

הקבלן יגיש את כל החומר, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות,  .10.3.1

 ( סוגי פורמטים:3קטלוגים, הוראות  תפעול ותחזוקה, בשלושה )

היצרנים כשהם ערוכים בתיקים פורמט מודפס ואוריגינליים של  .10.3.1.1

 מתאימים בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

 REVIT/CADפורמט במדיה מגנטית כאשר התוכניות יוגשו בתוכנת  .10.3.1.2

 .הפרק ההנדסיבהתאם להנחיות 



 

 

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים וכל החומר הטכני הינם  .10.3.1.3

( בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן  PDFב

 .DOK/צרובים על סי.די.רום

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים  .10.3.2

 בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים  .10.3.2.1

 המדויקים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

מל המזמין והכתובת, שם המערכת ושם האתר, על גב הקלסר יודפס ס .10.3.2.2

 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: .10.3.3

 שם הלקוח. .10.3.3.1

 שם אתר. .10.3.3.2

 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. .10.3.3.3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. .10.3.3.4

 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. .10.3.3.5

 (.1.0 -מספור גרסת תיעוד )יחל מ .10.3.3.6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. .10.3.3.7

 .24/7טלפונים של מחלקת השירות  .10.3.3.8

 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:    .10.3.4

תיאור הפרויקט והמערכות בו כולל האינטגרציה ביניהן, במלל  - 1פרק  .10.3.4.1

 ובתרשים ריבועים כללי.

 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  .10.3.4.2

 הוראות בטיחות – 3פרק  .10.3.4.3

 תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה – 4פרק  .10.3.4.4

 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5פרק  .10.3.4.5

כרטסת ציוד ופריטים שתכלול  דף מתאים לכל סוג ציוד עם   -6פרק  .10.3.4.6

ורטים ברמה המקצועית המרבית נתוני יצרן וספקים, קטלוגים מפ

הקיימת בידי היצרן לכל פריט, ציוד ומרכיב הנכללים במערכות. 

הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, רשימת 

אביזרים, רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיים, אשורים של 

 היצרנים, אשורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנון.

 תכניות תאום מערכות. – 7פרק  .10.3.4.7

אחד הקלסרים יהווה מאסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת  .10.3.5

בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט 

תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו 

 בגוון כהה יותר. בצבע זהה לקלסרי המערכת אך



 

 

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים  .10.3.6

תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק 

 בקלסר ללא חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה  .10.3.7

 ד.תמיד בגוון ורו

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט  .10.3.8

אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת תחזוקה, רשימת 

חלפים. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור 

 הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

קלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת כל ה .10.3.9

 קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. .10.3.10

שקוף, במקום לפי דרישת המזמין,  הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס .10.3.11

סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות 

חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת 

חשמל, מערכת אספקת המערכת המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של הזנות מערכות 

שאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת מים קרים ונספחיהם לרבות מ

 במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ותחזוקה, יהיו ממוספרים  .10.3.12

בשיטה אחידה, כמפורט בנספח זה, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים 

 במבנה בפועל.

 פרוט התכולה בספר המתקן  .10.4

 ת לכלל המערכות והמתקנים.הוראות אלו תקפו .10.4.1

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים  -הוראות בטיחות .10.4.2

וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע 

המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת 

אות הבטיחות יודפסו באותיות גדולות ימוסגרו מערכות משולבות חשמל ודלק. הור

 ויתלו במקום בולט.

ההוראות יכללו הנחיות להפעלת בודקים  – הוראות להפעלת בודק מוסמך .10.4.3

מוסמכים במתקנים כדוגמת מעליות, מתקני לחץ, כבלים מצילי חיים, מתקני ניקוי 

 חלונות וכדומה.

 ות.מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבוד תוכניות עדות .10.4.4

התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו   .10.4.4.1

גם לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות 

 מבנים, עמודים במבנה וכדומה. 

התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור  .10.4.4.2

 האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל. 

יות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים כנוהת .10.4.4.3

 והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. 



 

 

התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י(  .10.4.4.4

שעליהן יוסיף הקבלן  את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרויקט 

כניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה ושגם יאשר את הת

 . 1:50מידה של 

בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או  .10.4.4.5

שהיו מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש 

ממנהל הפרויקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן 

יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר שעליהן הקבלן 

 לאישור כנדרש. 

של כלל המערכות בבניין. התוכניות יכללו  פוזיציה(-תוכניות תאום מערכות )סופר .10.4.5

את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך 

 ו/או החניון יןיו הבנא\הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי 

 המערכות השונות.

 : תרשימי זרימה .10.4.6

מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת  תרשימים .10.4.6.1

של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה  סכמתיכדוגמת תרשים 

וקת המים המקוררים והמחוממים רגילה לאספקה בזמן חירום, חל

 לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. 

קוויים, -תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד .10.4.6.2

צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד 

קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה 

 פעולות ההפעלה, הכיול והתחזוקה.  של

תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה,  .10.4.6.3

הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים 

על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימה 

 מערכת. וסימון אזורים וגבולות המקבלים שירות ע"י כל תת 

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים  .10.4.6.4

בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות,  הוויסותשנמדדו לאחר סיום 

 לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה. 

המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת  .10.4.6.5

 שונות.  הפעלת המערכת בתפוקות

צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות  .10.4.6.6

מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או 

סגורים. אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות 

או \השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים ו

 גשה. בהד יצוינותפעוליים, 

אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב  .10.4.6.7

תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה 

 יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.



 

 

הכוללות בין היתר גם פרטי פרופילים, חיבורים, אביזרים,  תוכניות ייצור והרכבה .10.4.7

 אטמים וכדומה.

 ( של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMS) סכמתייםשרטוטים  .10.4.8

נסתרות וגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים  תוואי מערכות .10.4.9

 בשטח.

  והבקרה תאור מפורט של מערכות הפיקוד .10.4.10

לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות  התיאור יכלול את אופן כיולן .10.4.10.1

 ותת המערכות. 

התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות  .10.4.10.2

חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית 

 למבנה, בה משולבת המערכת. 

התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד  .10.4.10.3

ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה 

והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים 

מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי 

עם  )חומרה ותכנה( DDC -ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMIהתוכניות לכל בקר ומחשב 

מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן  כרטסת ציוד ופריטים .10.4.11

וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים 

לו. דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן 

 העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.את נתוני 

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי  .10.4.12

שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה 

 כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

לן יידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, הקב .10.4.13

מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים 

 ולחילופין יספק לזכיין דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

היצרן לכל פריט ציוד ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי  קטלוגים מפורטים .10.4.14

ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון 

מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ותחזוקה, איתור 

תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים 

וע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי המתארים כל שלב בתהליך הביצ

עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים 

 הבטיחותיים.

המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו  רשימת אביזרים .10.4.15

ים, והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחבר

 אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.



 

 

מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת  רשימת חלקי חילוף .10.4.16

לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות 

בנה יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במ

 ובמערכות.  רשימת חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים,

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן  רשימת כלי עבודה ייחודיים .10.4.17

 ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

לרבות אישורים על בדיקות  על בדיקת המוצרים לפני אספקתם אישורי יצרנים .10.4.18

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות  קבלןאישורי   .10.4.19

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 .רישיונותרשימת  .10.4.20

מפורטות של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה  תיאור מפורט .10.4.21

ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים 

שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד 

אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. 

ערכים נמדדים במהלך ההפעלה הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות 

או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. 

 ההנחיות יכללו, בין היתר, את ההפעלות:

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  .10.4.21.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .10.4.21.2

 המבנים כנדרש במצבי חירום.או \ניתוק חלק מהמערכות ו .10.4.21.3

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .10.4.21.4

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר  .10.4.21.5

 הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .10.4.21.6

עובד  הוראות הפעלה תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי .10.4.21.7

מקצועי כללי. הוראות ההפעלה יהיו בעברית ויכללו תיאור סדרי 

יומיות על ידי מפעילי הציוד ורשימת נקודות בקורת -הפעולות היום

ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות שמנים 

 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.

 הוראות תחזוקה מונעת  .10.4.22

לרכיבי הבניין ולמערכות לרבות ציון מספרי הוראות יצרן מותאמות  .10.4.22.1

 ושמות האביזרים המטופלים. 

ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות,  .10.4.22.2

 חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 

כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות  .10.4.22.3

  ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי.

 ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה.  .10.4.22.4



 

 

ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל  .10.4.22.5

 הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. 

בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא  .10.4.22.6

וביצוע כל הנדרש על פי  תרמוגרפיפחות מאחת לשנה, כולל צילום 

רמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס תתוצאותיו. הצילום ה

 מההספק המרבי. 70%של לפחות 

הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות הן ברמת  .10.4.23

המערכת, המתקן והציוד והן ברמה של אינטגרציה בין מערכות. הנחיות לגבי 

הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את  המערכות

הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים 

 בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כנדרש ולרבות מכבי אש,  .10.4.24

הבריאות, חברת החשמל, הרשות  משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד

 המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות וכדומה.

תעודות אחריות, ערבות וביטוח. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי  .10.4.25

 או מערכת.\כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

ונותני השירות  נתונים כלליים. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים .10.4.26

של כל מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, 

 כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו  –הנחיות לאינטגרציה בין מערכות  .10.4.27

מפורטות וינחו את המתחזק לגבי התרחישים השונים והתגובה הצפויה של 

מערכות, כל אחת בנפרד וכולן ביחד. התרחישים וההנחיות יגדירו אילו פעולות ה

מתבצעות באופן אוטומטי, אילו פעולות יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש לבטל 

 פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידנית.

 מבנים / מערכות / ציוד  –שיטת מספור  .11

 הנחיות כלליות .11.1

הקבלן ימספר את יחידות הציוד על פי שיטה אחידה ובכל מקרה יהיה אחראי כי  .11.1.1

כל יחידות הציוד יסומנו באופן אחיד, הן בתוכניות, הן על גבי הציוד, הן במערכת 

 הבקרה ובתיק המתקן. 

תאושר ע"י . שיטת המספור המזמין יאשר את שיטת המספור בשלב התכנון  .11.1.2

 .המזמין

 .תוך המערכת הממוחשבת לניהול האחזקהמספור המערכות יוטמע ב .11.1.3

 אחריות לביצוע .11.2

 תהליך הטמעת המספור הינו מקיף ודורש מחויבות של כל גורמי הפרויקט. .11.2.1

 הסימון יבוצע החל משלב התכנון ובשלב הביצוע. .11.2.2

 סימון בשטח עפ"י תוכניות. –עדכון תוכניות לביצוע. קבלן –בשלב הבינוי: מתכננים  .11.2.3

מתן   ווידוא ן. קבלAS MADEעדכון בתוכניות   –סיום הפרויקט: מתכננים   .11.2.4

 תכנון.הר לציוד בשטח עפ"י ומספ



 

 

 מוצע )הקבלן יכול להציע שיטת סימון לאישור המזמין( הרכב הסימון .11.3

 סימון לדוגמא: .11.3.1

002 - 09 01 A 31 E 
     

     
     

מקף הפרדה  מיספור הציוד
 או

 Gגלריה 

 סוג ציוד מספר בניין מספר קומה 

הסימון מתייחס למרכיבי בנין עיקריים ומערכות אלקטרומכניות לא למספר ולסמן  .11.3.2

 ציוד סטנדרטי, כגון: ציוד תאורה, אסלות, שקעים וכו'.

 סוג ציוד .11.4

 0109-002A31E  נושא ראשי .11.4.1

תא ראשון מסומן ע"י אות לועזית, מתאר את השתייכות הציוד לנושא ראשי עפ"י 

 המפתח הבא:

A     מיזוג אויר 

B     מבנה 

C     .תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה 

D     ביוב, ניקוז, תיעול 

E     חשמל ואלקטרוניקה 

F     .מערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה 

G     מע' דלק 

H    חימום מי צריכה 

I   פונקציות מיוחדות 

J     מערכת סולרית 

K     ציוד מטבח 

L    הסקה 

M     מיכון 

N     אויר דחוס 

P     מערכת שאיבה 

R     תאורה 

S     קיטור 

T     טיפול במים 

U     אוורור 

V     מערכת הרמה והסעה 

W    מערכת מים 

Z    מיכון משרדי 

 Y   בטחון 

 0109A31E -002נושא משני  .11.4.2



 

 

תא שני ושלישי מופיע אחרי הנושא הראשי, בא לציין בשתי ספרות את תיאור הציוד 

 מציין לוח חלוקה מתח נמוך. 31לדוגמא 

  0109-002A31Eתת ציוד משני  .11.4.3

 Aתא רביעי מסומן ע"י אות לועזית ומציין את הגורם אותו הציוד משרת לדוגמא 

 משרת מערכת מיזוג אויר.      E 31מציין שלוח החשמל 

 0109A31E -002מספר הבניין  .11.4.4

תא חמישי ושישי קובע מספר לכל בנין באתר או עיר מסוימת מפתח סימון מבנים 

 ייקבע ע"י צוות הפרוייקט.

 0109A31E- 002מספר קומה   .11.4.5

 – 1,  - 2תא שביעי ושמיני מסמן את מספר הקומה. קומות תת קרקעיות יסומנו 

 וכו' 02, 01וכו', קומות עליונות יסומנו 

 0109-002A31Eמקף הפרדה/סימון גלריה   .11.4.6

סימון זה בא להפריד בין המספר הרץ של הציוד לבין סוגו ומיקומו. במידה והציוד 

 במקום המקף. Gממוקם על גלריה תופיע האות הלועזית 

 0109A31E- 002מספור רץ לציוד   .11.4.7

מספרים בקומה או אזור לדוגמא המספר המופיע לעיל  999מספור רץ לציוד עד 

המשרת מערכת מזוג אויר וממוקם במבנה מספר אחד מסמן לוח חשמל מתח נמוך 

 .בקומה תשע כאשר הלוח היינו שני בסדרה

 הוראת תחזוקה –מוסף א'  .12

הוראות אלו הינן בנוסף על הוראות היצרן /מרכיב המערכת. בכל סתירה, הוראות היצרן  .12.1

 גוברות.

וככול לאחר בחירת המערכות, נדרש לעדכן את ההוראות הנ"ל בהתאם למערכת שנבחרה  .12.2

 שקיימות הוראות תחזוקה נוספות/מעודכנות.

 .תחזוקה מונעת רבעונית, חצי שנתית ושנתית למערכות בתקופת הבדקהקבלן יבצע  .12.3

הוראות אלו מחולקות לבדיקות שוטפות הניתנות לביצוע לפי הנחיות היצרן, לביצוע ע"י  .12.4

חצי רבעוני, ע"י הקבלן )( ולכאלו הנדרשות )לביצוע חודשישבועי, יומי, המזמין/חברת ניהול )

כפי  הבדקשנתי, שנתי, עפ"י הוראות היצרן( במסגרת השירות שהוא נדרש לספק בתקופת 

 שהן מוגדרות בנספח התחזוקה הכללי. 

הוראות אלו מופיעות בנוסף גם במפרט המיוחד ומחולקות בכל פרק בהתאם לסוג המערכות  .12.5

וודא כי כלל הבדיקות וההוראות והבדיקות הנדרשות. מודגש כי הקבלן הראשי אחראי ל

 מבוצעות כנדרש באמצעותו או באמצעות קבלני המשנה.

ההנחיות המופיעות במסמך זה ובמפרט המיוחד לגבי סוג הטכנאי הנדרש לביצוע עבודות  .12.6

התחזוקה אינן מחליפות את הוראות היצרן והוראות כל דין לגבי הסמכת טכנאי נדרשת 

 לביצוע העבודה.

  



 

 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 מיזוג 
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

             סעיפי אחזקה   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

, PSIלחץ יניקה..... 
, שמן...... PSIדחיסה......

PSI.. טמפ' מים כניסה , 
 LPM… יציאה .... ספיקות

 AMPERוצריכת זרם ..... 
ווודא תקינות לפי הוראות 

 יצרן

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת כמות השמן 
במדחסים, הוספת שמן לפי 

 הצורך.
        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת שלמות הצנרת, 
כמות הגז ואיתור דליפות גז, 

 תיקונן ומילוי גז בהתאם.
        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

   X         בדיקת שסתומים.

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקה ורישום זרמים 
ומתחים של כל המנועים 

 החשמליים.
        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת תקינות מפוחי 
המעבה, רצועות איזון 
 והרחקת עצמים זרים.

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

הקשב לרעשים חריגים 
 בסביבת יחידות העיבוי.

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

   X         ניקוי/החלפת מסננים.

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

ניקוי סוללות והרחקת 
 גורמים זרים.

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

מתיחת רצועות והחלפתם 
 במידת הצורך.

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת שלמות חיבורים 
 לתעלות/למים ולחשמל.

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת שלמות בריכת 
הניקוז וניקיונה, שיפועי 

ניקוז לרבות בדיקת זרימה 
 לניקוז מים

        X   

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

   X         בדיקת מערכת הפיקוד.

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת שלמות הבידוד 
 ביחידה וניקיון.

        X   



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת טיב השמן 
במדחסים, שליחה למעבדה, 
הוספת או החלפת השמן לפי 

 תוצאות הבדיקה.

          X 

 מיזוג
מערך אחזקה 

של מערכת  
VRF 

טכנאי 
 מיזוג

בצע בדיקה חצי שנתית לפני 
 כל תחילת עונה )קיץ וחורף(

        X   

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
             סעיפי האחזקה  

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
 x x         ניקוי והחלפת מסננים

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
נקה את סוללת המיים 

 והרחק גופים זרים
        x x 

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק ונקא את בריכת 
 הניקוז וצנרת הניקוז.

        x x 

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק שיפועי ניקוז נכונים 

 ותקן בהתאם.
        x x 

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק שלימות חיבורים 

 למים ותעלות חשמל.
        x x 

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק הגנות לגופי חימום 

 )במידה וקיים.(
        x x 

 מיזוג
-יחידת קצה 

 מיזוג
טכנאי  

 מיזוג
בדיקת תקינות עבודת 

 מפוחים ומהירויות.
        x x 

 מיזוג
מערך אחזקה 

 למפוחי אויר
             סעיפי האחזקה  

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
הקשב לרעשים ולרעידות 

 חריגים.
        x x 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
הפעל המפוח והקשב 

 לרעשים בזמן ההתנעה.
        x x 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק מצב הרצועות. החלף 

 לפי הצורך רצועות רזרביות.
        x x 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
גרז מסבי המפוח והמנוע לפי 

 הצורך.
        X x 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
נענע כנפי המפוח ובדוק 

 חיזוק לציר.
        X x 

 חשמלאי מפוחי אויר מיזוג
בדוק ורשום זרם עבודה 

A.השווה לנדרש ..... 
        X x 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
נקה באופן יסודי את מכלול 

 המפוח.
          X 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

הדק ברגי החיזוק של 
המפוח, בדוק ציריות גלגלי 

 רצועה.
          X 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
בדוק שלמות ואטום 

 חיבורים גמישים לתעלות.
          X 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

בדוק פיקוד הפעלה מקרוב 
ומרחוק. וודא כיוון סביב 

 המנוע.
          X 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
הדק כל חיבורי החשמל 

 במנוע ובמפסק.
          X 

 חשמלאי מפוחי אויר מיזוג
בדוק הארקת המנוע וגוף 

 המפוח.
          X 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
 X           ובצע תיקוני צבע.גרז חלודה 

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
 X           השלם שילוט חסר.

 מפוחי אויר מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

מדוד ורשום כמויות אויר 
ביציאה מהמפוח או 

. CFMמהתעלות ......... 
)בדוק ערכים תקינים  לפי 

 הספרות(

          X 

 מיזוג
מערך אחזקה 
למפוח שחרור 

 עשן
             סעיפי האחזקה  

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
הקשב לרעשים ולרעידות 

 חריגים.
        x x 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
הפעל המפוח והקשב 

 לרעשים בזמן ההתנעה.
        x x 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
גרז מסבי המפוח והמנוע לפי 

 הצורך.
        x x 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
נענע כנפי המפוח ובדוק 

 חיזוק לציר.
        x x 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
בדוק ורשום זרם עבודה 

A.השווה לנדרש ..... 
        x x 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
נקה באופן יסודי את מכלול 

 המפוח.
          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג

הדק ברגי החיזוק של 
המפוח, בדוק ציריות גלגלי 

 רצועה.
          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
בדוק שלמות ואיטום 

 חבורים גמישים לתעלות.
          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג

בדוק פיקוד הפעלה מקרוב 
כיוון סביב ומרחוק. וודא 

 המנוע.
          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
 חשמלאי

הדק כל חיבורי החשמל 
 במנוע ובמפסק.

          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
 חשמלאי

בדוק הארקת המנוע וגוף 
 המפוח.

          X 

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
 X           גרז חלודה ובצע תיקוני צבע.

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג
 X           השלם שילוט חסר.

 מיזוג
מפוח שחרור 

 עשן
טכנאי 

 מיזוג

מדוד ורשום כמויות אויר 
ביציאה מהמפוח או 

 .CFMמהתעלות ......... 
          X 

             סעיפי האחזקה   דמפר -תריס אש מיזוג

 דמפר -תריס אש מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

מערך תריסי האש בדוק את 
על ידי הפעלה וודא פעילות 

 תקנית .
        X x 

 דמפר -תריס אש מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

במידה וקיימת מערכת 
בקרת מבנה יש לבדוק מול 
הבקרה תפקוד וחיווי נכון 

 של כל תריס.

        X x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 דמפר -תריס אש מיזוג
טכנאי 

 מיזוג
ודא פעילות חופשית של 

 התריסים .
        X x 

 דמפר -תריס אש מיזוג
טכנאי 

 מיזוג

יש להזמין חברה חיצונית 
לביצוע בדיקה שנתית 

כחלק -למערך דפרי האש 
 מבדיקת אינטגרציה .

          X 

 מיזוג
מערכת הסעת 

 אויר
             סעיפי האחזקה  

 מיזוג

מערכת הסעת 
אויר :תעלות 
אוויר ובידודן 
מפזרי אוויר, 

החזרה,  גרילי
תריסי ויסות 

 וכו'

טכנאי 
 מיזוג

בדוק את כל המערכת , וודא 
שאין שברים או סדקים, 
נקה את הגרילים ופתחי 

 האוורור

          X 

 מיזוג

מערך אחזקה 
למערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

             סעיפי האחזקה  

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

 X       x   יש לבצע הפעלת המפוח 

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

יש לבצע בדיקה למערכת 
האב"כ כולל למפוח, למסנן 

 ולמערכת. 
          X 

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

הבדיקות יבוצעו עפ"י  
התקנים המחייבים לטיפול 

במערכת לרבות תקן 
 (4570הישראלי )ת"י 

          X 

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

בדיקות חזותיות של רכיבים 
עיקריים כגון מסנן, 

שסתומים, צנרת ומכשירי 
 מדידה

          X 

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

בדיקת שקילה אחת לשנה 
אלא אם חותם היצרן 

 )"פלומבה"( נמצא פתוח
          X 

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

 X           בדיקת ספיקה

 מיזוג
מערכות סינון 

וטיהור אויר 
 לחדרי ממ"ד

טכנאי 
 מורשה

-בדיקת תפקוד והגעה ללחץ
 יתר אחת לשלוש שנים 

          X 

 גנרטור
מערך אחזקה   

למערכת גנרטור 
 חירום

             סעיפי האחזקה  

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת נזילות מים, שמן, 
 דלק, רצועות מאוורר

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 X     X x   צנרת מים דלק ושמןבדיקת  חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
בדיקת שילוט, בדיקת מד  חשמלאי

בהתאם  -טעינת מצבר 
  X     X x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

לצורך יש לנקות קטבי 
 המצבר

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקה ורישום מפלס שמן 
מנוע, מים ברדיאטור, 
 במצברים ודלק במיכל

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת ורישום חום מנוע 
)במידה וקיים חימום 

 מקדים(
  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת תקינות נוריות סימון 
 ואזהרה

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקה ידנית של משאבת 
 הדלק

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בצע טיפול למצברים: פתח 
פקקים וודא תקינות גובה 

 נוזל. 
        x x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

החלף  -בדוק מצב המסנן 
 במידה ונדרש

          x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

הפעלה בעומס בתאום עם 
 הלקוח.

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 X     X x   רישום שעות עבודה חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בזמן הפעלת בדיקה יש 
לווודא שאין רעשים חריגים, 

נזילות ותקינות טעינת 
מצברים, מתח ותדר יציאה, 

 חום מנוע ולחצי שמן

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 X     X x   בדוק המצאות מטף כיבוי חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 X     X x   ניקיון כללי בחדר חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

ודא המצאות מכסי ההגנה 
 של כלל החלקים הסובבים.

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

 ודא המצאות מכסי ההגנה
ע"ג צנרת האגזוז והחלקים 

 הסובבים של המנוע.
  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

ודא המצאות מכסי ההגנה 
 לציוד החשמל.

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

ודא הארקה תקינה לחלקים 
 ם.יהרלוונטי

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

לוח  -רשום ערכי לוח ערכים 
מצבר -רמת הנוזל  הפיקוד,
רמת  רמת שמן, התנעה,

 רמת מים. דלק,

  X     X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקה עפ"י מפרטי היצרן 
 ותכלול בדיקה בעומס

        X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

החלפת מסננים )שמן, דלק , 
 אויר(

        X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק שלמות רשתות הגנה 
למניעת כניסת גופים זרים 

 לאזור הרדיאטור.
        X x 
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 חודשי

חצי 
 שנתי
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 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק שלמות בד ופח בחיבור 
 בין רדיאטור לקיר המבנה.

        X x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת הגנרטור, מערכת 
בקרה חשמלית והגנות מנוע, 

מצברים ומטען, שטיפת 
מנוע והחלפת רצועות ) באם 

 נדרש(

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת תקינות מערכת 
ההחלפות וההגנות 

 החשמליות,
        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

הדמיית מצב של הפסקת 
חשמל והפעלת צרכני 

החירום, רישום נתוני פעולה 
 המכניים 

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בצע ניקיון כללי במבנה 
 ובגנרטור.

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בצע טיפול למצברים: פתח 
פקקים וודא תקינות גובה 

 נוזל. 
        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

נקה ארונות חשמל חיצונית 
בלבד ע"י מטלית יבשה 

 בלבד.
        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק תקינות תאורה 
ותאורת חירום בחדר 

 גנרטור.
        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

מערכת בדוק תקינות וקיבוע 
 פליטה.

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק שלמות בולמי 
 זעזועים.

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 X X         בדוק שלמות שילוט. חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק שלמות לחצן עצירת 
 חירום.

        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 x x         בדוק הגנות מדוממות מנוע. חשמלאי

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדוק את המערכת בכל 
 מצבי העבודה.

        x x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בצע טיפול מלא לגנרטור 
בהתאם להחיות הוראות 

 יצרן
        x x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

בדיקת מתחים תדרים 
מערכת וכיוונם מחדש עפ"י 
הנחיות יצרן )כיוונם יבוצעו 
 בכל מצבי עבודת המערכת (.

        x x 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

הגשת דוח מפורט הכולל 
מסקנות והמלצות הדרכה 

 בנושא תפעול
        X X 

 גנרטור
מערכת גנרטור   

 חירום
 חשמלאי

מעבר לבדיקות לעיל יש 
שנים  5 -לפעול ולבצע אחת ל

 עפ"י התקנים: 
אישור של בודק חשמל • 

למתקן החשמל )הגנרטור 
 והלוח הצמוד לו)

בתקנות  26תקנה • 
הגנרטורים שבתקנות 

 החשמל
תקנות החשמל )התקנת • 

          X 
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גנרטורים למתח נמוך(, 
 1987-תשמ"ז

             סעיפי האחזקה   מיכל סולר  גנרטור

 מכונאי מיכל סולר  גנרטור
בדוק מפלס וגובה סולר 

 והעדר נזילות 
    X       

 מכונאי  מיכל סולר  גנרטור
יש לנקז את תחתית המיכל 

ולבדוק להמצאות מים על 
 ידי משחה יעודית

        X   

 חשמלאי מיכל סולר  גנרטור
המיכל ותקן בדוק הארקת 

 לפי הצורך.
        X   

 מיכל סולר  גנרטור
איש 

 אחזקה 
בדוק ותקן על פי הצורך את 

 צרה.אהמ
          X 

 מיכל סולר  גנרטור
איש 

 אחזקה 

-יש לבדוק את הסולר 
בדיקת איכות הסולר 

ועמידתו בתקן על ידי חברה 
 מוסמכת 

          X 

             סעיפי האחזקה   יחידות אלפסק אל פסק

 חשמלאי קפס-אליחידות  אל פסק

בדיקת פריקה למערכת 
המצברים בעומס גולל 

רישום מתח מצברים לכל 
מצבר וצילום תרמי של 

 המצברים.

          x 

 x           עדכונים טכניים. חשמלאי קפס-אליחידות  אל פסק

 חשמלאי קפס-אליחידות  אל פסק
טיפול במערכת על פי 

 היצרןהנחיות 
          x 

 חשמלאי קפס-אליחידות  אל פסק
חיזוק ברגים והחלפת 

 מסננים.
          x 

 חשמלאי מצברים אל פסק
בדיקת מצברים כולל פריקה 

 חלקית כל שלושה חודשים 
        X x 

 חשמלאי מצברים אל פסק
בדוק קורוזיה וניקיון 
המצברים, המגשרים 

 והמגענים
        X x 

 X     X x   בדוק מזוג ואוורור החדר. חשמלאי מצברים אל פסק

 חשמלאי מצברים אל פסק
בדוק נתיכים ומפסקים 

 תקינים.
  X     X x 

 חשמלאי מצברים אל פסק
בדוק כמות מים מזוקקים 

 ומלא לפי הצורך.
        X x 

 X x         ניקיון כל הסוללה. חשמלאי מצברים אל פסק

 חשמלאי מצברים אל פסק
טעינת השוואה של כל 

הסוללות המצברים לפי 
 היצרן.

        X x 

 אל פסק
שנאי 

 בכניסה/יציאה
 חשמלאי

בדיקת תקינות פעולת 
 השנאי: מתח ותדר

          X 

 חשמלאי מיישר/מטען אל פסק
בדיקת תקינות פעולת 

 המיישר
          X 
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 חשמלאי עוקף סטטי אל פסק
בדיקת תקינות העוקף 

 הסטטי
          X 

 אל פסק
עוקף תחזוקה 

 ידני
 X           בדיקת תפקוד העוקף הידני חשמלאי

 אל פסק
מערכת ניהול 

 מצברים
 חשמלאי

בדיקת תקינות כללית של 
 המערכת

          X 

לוחות 
 חשמל

מערך אחזקה 
ללוחות חשמל 

/מתח גבוה 
 /פיקוד ובקרה

             סעיפי האחזקה  

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקת קיום ועדכניות 

 תוכניות הלוח.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקת פעולת כל נורות 

 הסימון והאזעקה.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 X x         הקשב לרעשים חריגים. חשמלאי לוחות חשמל 

לוחות 
 חשמל

 X x         שילוט בלוח.חזק והשלם  חשמלאי לוחות חשמל 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
מדוד ורשום זרמי פעולה של 

 מנועים.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקה וכיול מדי זרם 

ומתח, רשום זרם ומתח בכל 
 פזה.

        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק פעולת מפסקים, 

 מתגים ולחצנים.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
חיזוק תפסים לראשי כבלים 

 נכנסים ויוצאים.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק נתיכים שלמים 

ומתאימים/בסיסי מבטיחים 
 שלמים.

        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק מגעי המפסק הראשי 

שלמים, ומפסיקים נקיים 
 וודא שאין פיח.

          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
הידוק ברגי מגעים, חבורים 

 ומהדקים בכל לוח.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
נקה באופן סופי בשואב אבק 

 תעשייתי.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקת ממסרים, ממסרי 

 ויחידות פיקוד.זמן 
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק פעולת מנגנוני 

 המפסקים הראשיים.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
ריסוס נקודות המגע 

 החשמליות בלקטרסול.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

הפעלה ללא ציוד של כל 
ובדיקת מעגלי הפיקוד 

פעולה נכונה של כל 
 הפונקציות.

          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקת הארקת הלוח, הגוף 

 והדלתות.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
ניקוי חיצוני, תיקוני צבע 

 ושימון צירים.
          X 
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לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
ושפר לפי בדוק איזון הפזות 

 הצורך.
          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק פעולת קבלים 

ואוטומט שמירת כופל 
 הספק.

          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

בדוק חום הלוח, כבלים, 
מחברים ומפסקים 

באמצעות ציוד מתאים 
)צילום אינפרה אדום( 
ושמור תיעוד לבדיקה 

בלוח  .סריקה טרמוגרפית
 תחת עומס ודלתות פתוחות.

          X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדיקת קיום ועדכניות 

 תוכניות הלוח.
        X x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

כוונון המפסקים )מתח נמוך 
 םהאוטומטייוגבוה( 

בהתאם לסימן הרשום 
 בסימון המבטח.

          x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

בדוק הזרם הנקוב של 
מפסקי הזרם מתאים 
לתוכניות המעודכנות 

 במתקן.

          x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

טיפול במפסקי מתח נמוך 
וגבוה עפ"י המלצות היצרן 

על ידי טכנאי מוסמך מטעם 
 כולל ניקוי ,שימון,-היצרן 

 הפעלה, בדיקת מנגנוני 
וסליל  בדיקת מנועים

בדיקת  והפעלה, הפסקה
עבודת וכיול הגנות 

באמצעות עמדת בדיקה 
 מקורית של היצרן.

          x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 

בדיקת  -מפסקי זרם 
תקינות המפסקים 

באמצעות התחברות 
 בתקשורת למפסקים 

        x X 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
 יש לבצע סריקה טרמוגרפית

ת יותיחוזרת לנקודות בע
 שטופלו.

          x 

לוחות 
 חשמל

 חשמלאי לוחות חשמל 
בדוק פעולת מפסק מחלף 

 לפעולת חירום )גנרטור(.
          X 

 תאורה
מערך האחזקה 

לגופי תאורה 
 ותאורת חירום

             סעיפי האחזקה  

 חשמלאי תאורה תאורה
הפעל מתקן התאורה 

באמצעות מתג הפעלה 
 ידנית.

          X 

 חשמלאי תאורה תאורה

וודא פעולה תקינה של 
מערכת התאורה וגופי 

התאורה. החלף גופים, 
חלקים ונורות כנדרש. 

השתמש לפי הצורך באמצעי 
 הרמה מתאימים.

          X 

 חשמלאי תאורה תאורה
נקה גופי תאורה במטלית 

 לחה בהתאם לצורך.
          X 
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 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 חשמלאי תאורה תאורה
בדיקת גופי תאורה 

חיצוניים, תיקון גופים, 
 תיקוני צבע, החלפת חלקים.

          X 

 חשמלאי תאורה תאורה
בדיקת גלאי אור ותפעול 

 אוטומטי של התאורה.
          X 

 חשמלאי תאורה תאורה

בדוק שלמות מערכת תאורת 
חוץ. החלף נורות פגומות 

 ונקה מכסים. תקן צבע תרני
 עמודי תאורה כנדרש.

          X 

 חשמלאי תאורה תאורה
בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי 

מוסמך לכל גופי התאורה 
 במבנה.

          X 

 חשמלאי תאורה תאורה
יש לבצע בדיקת הארקה 

 שנים. 5אחת ל 
          X 

 תאורה
מערך האחזקה 

 תאורת חירום
             סעיפי האחזקה  

 חשמלאי חירוםתאורת  תאורה
בדוק קיבוע מנורת החירום 

 לקיר או לתקרה.
          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה
בדוק פעולת מנורת החירום 

ע"י לחיצת הכפתור והדלקת 
 הנורה.

          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה
נקה את גוף המנורה 

 באמצעות מטלית יבשה.
          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה

בדוק את מנורות החירום 
במבנה במידה שהמנורה לא 

תקינה ציין בהערות היכן 
 מיקומה.

          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה
בדוק תקינותם של כל גופי 
תאורת החירום והשלטים 

 בעלי מתג)לחצן ביקורת( 
          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה
החלף נורות חירום שאינן 

 דולקות.
          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה

מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע 
בדיקה לתאורת חירום עפ"י 

התקנים להלן:  תקנות 
; תקנות 1972שרותי כבאות 

; תקן 1970התכנון והבנייה, 
 2.22חלק  20ישראלי ת"י 

)מבוסס על התקן 
(; IEC 60598הבינלאומי 

 786תקן ישראלי ת"י 

          X 

 חשמלאי תאורת חירום תאורה

בצע בדיקה כללית של כל 
גופי התאורה ותאורת 

החירום במערכת בקרת 
 מבנה

          X 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

             סעיפי האחזקה  

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדוק את החדר לטמפרטורה 

 . ןניקיו תחממות ,ה,
  X       x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדוק את מערכת האוורור 

 והמיזוג לתקינות.
  X       x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדוק את מערכת התאורה 

 לתקינות.
  X       x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקה חזותית לשלמות 

 האביזרים.
  X       x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 x       x   בדוק לגילוי רעשים. חשמלאי 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בצע סריקה טרמוגרפית  

 לפני הטיפול
          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 

בדיקה לשלמות והעדר 
סימני התחממות בראשי 

כבלים של מחת גבוה בנעלי 
 ובכבלי מתח גבוה.כבל 

          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקת תקינות מחסום 

 )גידור( מפני גישה אקראית.
          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקת המצאות והתאמת 

השילוט לרבות שלט השנאי 
 ושלטי אזהרה.

          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקת חיישני טמפרטורה 

 ומערכת התראה וניתוק.
          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקה לשלמות המבדדים 

 ונקיונם.
          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
חיזוק ברגים באמצעות פתח 

 מומנט.
          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 x           ניקוי ושאיבת אבק. חשמלאי 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 

בקרה של ליכלוך 
הניקוי  שמנוני/אבק שמנוני,

יבוצע באמצעות מסיר 
 שומנים קר.

          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 
בדיקת קבלת התראות 
 במערכת בקרת המבנה.

          x 

מערכת 
 חשמל 

שנאי מרכז 
 אנרגיה

 חשמלאי 

יש לזמן חברה מוסמכת 
לביצוע שרות לשנאי 

ולמערכת על פי הוראות 
 יצרן.

          x 

CO2 

מערך אחזקה 
לבקרת אוורור 

 COחניון ורגשי 
 + מכלול בקרה

             סעיפי האחזקה  

CO2 

מכלול שינוי 
ספיקת אויר 
חוץ בהתאם 

לבקרת פחמן דו 
 חמצני

טכנאי 
 מיזוג

בדיקת תפקוד המכלול 
עליית  "יבהפעלת הדמפר ע

 CO2ריכוז ה 
          x 

 CO2מיזוג/
בקרת אוורור 

 COחניון ורגשי 
 + מכלול בקרה

טכנאי 
 מיזוג

בדיקה שנתית עפ"י החוק 
 והוראות היצרן

          X 

 מעליות

מערך האחזקה 
של 

המעליות/דרגנוע
 ים

             סעיפי האחזקה  

 אחזקת מעליות מעליות
טכנאי 
 מורשה

הזמן חברה לביצוע טיפול 
 חודשי למעלית./דרגנוע

  X   x x x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 אחזקת מעליות מעליות
טכנאי 
 מורשה

הזמן חברה לביצוע טיפול 
 חצי שנתי למעלית./דרגנוע

        X x 

 אחזקת מעליות מעליות
טכנאי 
 מורשה

מעבר לבדיקות לעיל יש 
 לפעול עפ"י התקנים:

פקודת הבטיחות בעבודה • 
 1970 -)נוסח חדש(, התש"ל 

 מח60 -א ו59סעיף 
פקודת הבטיחות בעבודה • 

מחייבת לקיים  60סעיף 
 6בדיקה של המעלית בכל 

חודשים לפחות, ע"י בודק 
מוסמך )שהוסמך לתפקיד 

זה ע"י אגף הפיקוח של 
 הת.מ.ת(

        X x 

 אחזקת מעליות מעליות
טכנאי 

 מורשה 
את החברה לביצוע הזמן 

 טיפול שנתי למעלית
          X 

משנה תדר 
VSD 

מערכת משני 
 VSDתדר 

             סעיפי האחזקה  

משנה תדר 
VSD 

מערכת משני 
 VSDתדר 

  

בדוק וודא פעולה תקינה של 
משנה התדר )אם משנה 

התדר מותקן במקום שיש 
בו אבק, עשן או פיח )כמו 
בחניונים( או לחות גבוהה 

)בסמוך למגדלי קירור(, יש 
לבצע את פעולות האחזקה 

הנ"ל במרווחים קצרים 
 יותר(

          X 

משנה תדר 
VSD 

מערכת משני 
 VSDתדר 

  
נקה את צלעות הקירור של 

משנה התדר והסר אבק 
 ולכלוך שהצטברו עליהם

          X 

משנה תדר 
VSD 

מערכת משני 
 VSDתדר 

  
וודא שאין הפרעה או 

של זרימת האויר על חסימה 
 פני צלעות הקירור

          X 

משנה תדר 
VSD 

מערכת משני 
 VSDתדר 

  

בדוק את המעגלים 
האלקטרוניים של משנה 

רות וודא שאין עליהם יהמה
 סימני קורוזיה

          X 

רכיבי כיבוי 
 אש

מערך אחזקה 
למתזים, 

משאבות מים 
וצנטריפוגלית 

 לכיבוי אש

             סעיפי האחזקה  

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק גובה דלק במיכל דלק 

 משאבת דלק
      X x x 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק מצב צינורות הדלק 
 וחיבורים למשאבת הדלק

      X x x 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק שסתום סולונואיד מי 

 קירור מנוע במידה וקיים
      X x x 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק משאבת מים לקירור 

 מנוע במשאבת הדיזל
      X x x 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
נקה מסנן מים בכניסה 

לרדיאטור משאבת דיזל 
 במידה וקיים

      X x x 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
נקה וחזק חיבורי מצברים 
למשאבת דיזל, בדוק כבלי 

 מצברים
      X x x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק והחלף מסנן שמן, דלק 

 ואויר למשאבת דיזל
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה
בדוק והחלף מסנן מים 

 בכניסה למצנן משאבת דיזל
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 x X         בדוק מתלי מנוע לתושבת חשמלאי משאבה

רכיבי כיבוי 
 אש

 x X         בדוק והדק חיבורי חשמל חשמלאי משאבה

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי משאבה

גרז מיסבי המשאבות, מנוע 
דיזל, וחלקים נעים, בדוק 

וכוון )בהתאם לצורך( צירי 
 משאבות

        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי כללי

בדיקות מערכת חשמל, 
 הפעלה ומפסקים

.   הפעל משאבה חשמלית 1
 10ומשאבת דיזל למשך 

 דקות כ"א
.   בדוק מטען, ומתח 2

 טעינה ובדוק משווה טעינה
.    בדוק ונקה נתיכים 3

בלוח חשמל משאבת דיזל 
 וחשמלית

.    בדוק גובה מפלס מאגר 4
 המים וניקיון המאגר

.    בדוק מגופי מים 5
 ראשיים בצנרת

.    בדוק מערכת אזעקה 6
 ושילוט

        x X 

כיבוי רכיבי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק זרימת מים בצנרת 

הספרינקלרים ע"י הפעלת 
 ברז ניקוז

        x   

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
וודא הפעלת משאבת כיבוי 

 אש.
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק הפעלת פעמון האזעקה 

 )באם קיים(.
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים

בדוק מגוף ראש מערכת 
לפתיחה וסגירה. וודא 

העברת המגוף לאחר 
 הבדיקה למצב "פתוח".

        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק תקינות רגשי זרימה 

 ומצב מגוף ראשי.
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק והפעל הפעלת חירום 

מד ידנית, בדוק וכוון 
 מיםלחץ

        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק שסתומים אל חוזרים 

 בצנרת כיבוי אש
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
בדוק ונקה מאגר מי כיבוי 

 אש מעצמים זרים
        x X 

רכיבי כיבוי 
 אש

 חשמלאי מתזים
הזמן את חברת השירות 

לבצע בדיקה תקופתית וודא 
 תקינותקבלת אישור 

        x X 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

רכיבי כיבוי 
 אש

מערכת הגברת 
 לחץ לכיבוי אש

 חשמלאי
בדוק המערכת עפ"י הוראות 

 היצרן
        x X 

 כריזה
מערך אחזקה 

של מערכת 
 כריזת החרום

             סעיפי האחזקה  

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה

יש  להכריז באמצעות 
מערכת הכריזה לכל קומה 

הסייר נמצא בקומה  כאשר
ומאשר את תקינות המערכת 

 כל רמקול בנפרד. –

        X x 

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה
 X x         בדוק שלמות פנל הבקרה.

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה
בדיקת תקינות מצברי 

 החירום
        X x 

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה
בדיקת תקינות הודעות 

 החירום 
        X x 

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה

הזמן לביקורת את החברה 
המספקת שירות למערכת 

 הכריזה.
          X 

 כריזה
מערכת כריזת  

 חרום
איש 

 אחזקה

ודא קבלת אישור לתקינות 
תייק האישור  –המערכת 

 בתיק אישורי בטיחות.
          X 

 אשכיבוי 
מערך האחזקה 

של מערכת גילוי 
 וכיבוי אש

             סעיפי האחזקה  

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי 
אש תקופתית תתבצע 

 1220ת"י  –בהתאם לתקנים 
 1597, ת"י . 5210, ת"י 

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

ניקוי ובדיקה באופן יסודי 
של כל המרכיבים את לוח 
 הבקרה במצבים השונים.

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת הקשר אל הלוח 
הראשי ואת לוח או לוחות 

המשנה. בדיקת היציאות אל 
הבקרה הארצית וכל 

היציאות האחרות, אם 
חוברו. בדיקת כל 

האפשרויות והתקלות 
למיניהם והפעולות 

האוטומטיות שעל לוח 
הבקרה לבצע הן במתח רשת 

 והן במתח חירום

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

סידור כל החיווט, בלוח 
הבקרה בצורה נאה 

ואסטטית, בדיקת כל 
הדגלונים על גבי החיוט 

והתקנה של דגלונים חדשים 
במקומות שחסר לפי 

הוראות חוק החשמל ותקן 
1220/3 

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת כל הגלאים במערכת 
הפעלתם באמצעות על ידי 

מתקן גז מאושר או אמצעי 
אחר, עפ"י הוראות היצרן 

 ובאישור המזמין

        x x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

תדירות החלפת כל הגלאים 
בחדשים או בכאלה אשר 

ועברו טיפול במעבדתו  נוקו
של נותן השירות, יעשה ע"פ 

 הוראות היצרן

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת תפעול 
אינדיבידואלית של כל אחד 

משאר מרכיבי המערכת: 
לחצים, צופרים, נוריות 

 סימום וכו'

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת הגלאים של מערכת 
הכיבוי האוטומטי תתבצע 

בכל גלאי ללא שחרור 
גז/אירוסול הכיבוי ועל פי 

 הוראת היצרן

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת כמות גז הכיבוי 
בלי להסתמך על מד תתבצע 

הלחץ, בתאום ועפ"י הנחיות 
 היצרן

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת כל מערך הכיבוי בגז 
או באירוסול )מיכלי גז( 

יתבצע תוך ניתוק 
הסולינואיד/נפץ/אירוסול 

למניעת שפיכת גז 
 הכיבוי/אירוסול

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

נפצים יש להחליף במועדים 
 עפ"י הוראות היצרן

        x x 

מערכת 
לגילוי 
 וכיבוי

מערך האחזקה 
למערכת גילוי 

 וכיבוי

טכנאי 
 מורשה

בדיקת יציבות כל הרכיבים 
במערכות: חיווט, צנרת, בתי 

גלאים, נוריות סימון, 
לחיצים, צופרים, לוח או 
לוחות בקרה משניים וכל 

פריט נוסף השייך למערכות 
וחיזוקם כדבעי אם אינם 

 יציבים

        x x 

כיבוי אש 
 פנימי

מערך האחזקה 
למערכת כיבוי 

 אש פנימית
             סעיפי האחזקה  

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

 בדוק מלאי בעמדה לפי
הרשימה זרנוק, מזנק, 

 גלגלון
        X x 

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

בדוק נזילות מים בצנרת 
כיבוי האש של הברזים ותקן 

 בהתאם לצורך.
        X x 

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

 X x         בדוק ניקיון העמדה.

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

הוצא את הזרנוקים, פרוס 
אותם ובדוק תקינותם, 

לאחר מכן קפל אותם 
בקיפול "מבצעי" ותלה 

אותם בארון העמדה כשהם 
 עטופים בניילון.

          X 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

פרוס את צינור הגומי של 
גלגלון,  בדוק אותו ולאחר 

מכן גלגל אותו.נקה חיבורים 
מהירים ומרח ווזלין. בדוק 

אטמי ברזים וחיבורים 
לגלגלון.  בדוק חלודה, בצע 
תיקונים וצבע לפי הצורך. 

שמן צירי דלת הארון. בדוק 
את ארון כיבוי האש 

לתקינות. בצע תיקוני צבע 
אם נדרש. השלם שילוט 
חסר. שמן/גרז את צירי 

 הברזים.

          X 

כיבוי אש 
 פנימי

עמדת כיבוי אש 
 פנימית

טכנאי 
 מורשה

רשום סוג הבדיקה והתאריך 
 בטופס הנמצא בעמדה

          X 

כיבוי אש 
 פנימי

 מטפים
טכנאי 
 מורשה

   X         קיום מטף לפי הרשימה

כיבוי אש 
 פנימי

 מטפים
טכנאי 
 מורשה

 -המטף בדוק תקינות 
המחוג של המנומטר על 

 הירוק.
        X   

כיבוי אש 
 פנימי

 מטפים
טכנאי 
 מורשה

הזמן חברת שרות לבדיקת 
 תקינות המטפים.

          X 

             סעיפי האחזקה   דלתות אש דלתות אש

   דלתות אש דלתות אש
 -בצע בדיקת תפעול לדלת 

 אבחן פעולה תקינה .
        X x 

   דלתות אש אש דלתות

בדוק צירי דלתות ועוצר 
הדראולי או מנגנון סגירה 
קיים לתפקוד נאות .תקן 

 בהתאם לצורך.

        X x 

   דלתות אש דלתות אש
בדוק ידיות בהלה לתקינות 

 ותפקו נכון .
        X x 

   דלתות אש דלתות אש
יש לזמן חברה חיצונית או 

מוסמך לקבלת אישור  עוב
 תקינות הדלתות.

          X 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 כניסה ויציאה

             סעיפי אחזקה   

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 כניסה ויציאה

טכנאי 
 מוסמך

בדוק את כלל רכיבי 
המערכת וודא תקינות 

-תפעולית ומערכתית 
,קורא ומנפיק  lprמצלמות 

 כרטיסים , מערכת ניהול,
מכונות תשלום ,תקן או 

הזמן חברה לתיקון על פי 
 הצורך.

X           

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 כניסה ויציאה

טכנאי 
 מוסמך

יש לבצע אחזקה מונעת 
מקיפה למערכת עפ"י 

 הוראות יצרן 
        X X 

מרכז בקרה 
 חניון 

             סעיפי אחזקה    רמזור חניות 

מרכז בקרה 
 חניון 

 רמזור חניות 
טכנאי 
 מוסמך

בדוק את תקינות המערכת 
,הגלאים ,הרמזורים ,שילוט 
ודא תפעול ותקינות תקן או 

הזמן את החברה בהתאם 
 לצורך .

X           



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

מרכז בקרה 
 חניון 

 רמזור חניות 
טכנאי 
 מוסמך

יש לבצע אחזקה מונעת 
מקיפה למערכת עפ"י 

 הוראות יצרן 
        X X 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת שילוט 
 מואר

             סעפי אחזקה  

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת שילוט 
 מואר

טכנאי 
 מוסמך

בדוק את תקינות השילוט 
ודא כי השילוט המואר 

מתפקד ומואר במידה ונדרש 
 לתיקוןתקן או קרא  לחברה 

X           

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת שילוט 
 מואר

טכנאי 
 מוסמך

יש לבצע אחזקה מונעת 
מקיפה למערכת עפ"י 

 הוראות יצרן 
        X X 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערך האחזקה 
למערכת בקרת 

 מבנה
             סעיפי האחזקה  

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

 x     x x   תקלות בדוק הסטוריית  

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

 x x         בדיקת גיבוי תכנת הבקרים  

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

 hmi         x xבדיקת גיבוי   

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  
בדיקת גיבוי הסטוריית 

 נתונים.
        x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

בקרת מערכת 
 מבנה

  
מעבר על מסכי מערכת 
 ובדיקת נכונות נתונים

  x     x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  
בדיקת תקינות דוחות 

 ולוחות זמנים.
  x     x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  

בדיקת תפקוד וביצועי 
מערכת וביצוע שיפורים 

/שינויים לצורך השגת 
ושיפור  יעילות אנרגטית
 ביצועי מערכת.

        x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  
בדוק את לוחות הבקרה 

תקינות  ,חיזוק הברגים,
 רכיבי הבקרה.

          x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  
בדוק וכייל את רגשי מערכת 

המיזוג בשיתוף עם קבלן 
 מיזוג האויר.

          x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

  
רגשי  לבדיקת תקינות וכיו

 אור וגלאי נפח.
          x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

איש 
 אחזקה

בדוק לוח בקרת מבנה 
 לניקיון ולשלמות השילוט.

          x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

איש 
 אחזקה

בדוק שלמות כל נורות 
 והאזעקה.הסימון 

          x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

איש 
 אחזקה

מערכות המבוקרות עי 
 מערכת בקרת המבנה:

מערכות החשמל 
 הוהאלקטרומכניק

 מערכות תאורה
 גנרטור חירום

 (UPSמערכות אל פסק )
 מערכות מדידה

הזמן גורם מוסמך לביצוע 
בדיקת תקינות עפ"י 

התדירות שנקבעה בהוראות 
האחזקה או לאחר פעולת 

 אחד ממערכות החירום

        x X 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת בקרת 
 מבנה

איש 
 אחזקה

ביצוע בדיקה תקופתית עפ"י  
הוראות האחזקה של יצרן 

 המערכת
        x X 

מרכז בקרה 
 חניון 

מערך האחזקה 
למערכת 

מצלמות במעגל 
 סגור

             סעיפי האחזקה  

מרכז בקרה 
 חניון 

מערכת 
 ההקלטה

  
בדוק את תקינות מערכת 

ההקלטה ע"י שחזור מקרי 
 שעות אחורה 36של 

      X x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

   מצלמות נעות

בצע בדיקה  -מצלמות נעות 
יזומה של הנעת המצלמות 
לכל הכיוונים וודא תנועה 

 חלקה

      X x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

   IRמצלמות 

בצע בדיקה  - IRמצלמות 
בשעות החשיכה לתקינות 

פעולה של המצלמות או בצע 
 שחזור של הלילה הקודם

      X x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

מצלמות עם 
 יכולת אודיו

  
בצע בדיקה של תקינות 

 שמיעה ו/או דיבור
      X x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

   ניקיון
בצע ניקיון חיצוני של 

העכביש המצלמות מקורי 
 וחרקים

      X x x 

מרכז בקרה 
 חניון 

   הרשאות

בדוק מול מנהל 
האבטחה/מוקד שקיימת 

טבלת רישום של בעלי 
 הרשאה לגישה למערכת

      X x x 

 אינסטלציה
מערך האחזקה 

של מערכת 
 האינסטלציה

             סעיפי האחזקה  

משאבת 
 ביוב

מערך אחזקה 
משאבות 

טבולות לביוב 
 גולמי

             סעיפי האחזקה  

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

בדוק חזותית רעידות 
 ולשמיעת רעשים.

        x x 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

הפעל המשאבה ידנית, וודא 
 שברז אל חוזר פועל.

        x x 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

 חשמלאי
פעולות הפיקוד בדוק 

להפעלת המשאבות 
 )הנמצאות בבור(.

        x x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

הוצא המשאבה מהבור, 
 שטוף במים.

          X 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

הסר חלודה ובצע תיקוני 
 צבע.

          X 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

 X           בדוק מצב אטם ואטם מכני.

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

 X           בדוק מצב השמן.

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

 חשמלאי
בדוק תקינות כבל ההזנה, 

חיבורי החשמל ותקינות 
 הארקה.

          X 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

במידה שהמשאבה מותקנת 
במקלט או במקום אחר בו 

סוג הציוד שעות העבודה של 
המשאבה בפועל הוא מועט 

ניתן לבצע את הוצאת 
המשאבה מהבור אחת 

 לשנתיים.

          x 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

 X           נקה מצופי פיקוד.

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

בדוק פעולת שסתום אל 
 חוזר.

          X 

משאבת 
 ביוב

משאבות 
 טבולות לביוב

איש 
 אחזקה

וודא תקינות פיקוד ובקרה 
 לבקרת המבנה

          X 

 שירותים

מערך אחזקה 
לאביזרי 
מקלחת, 
 שירותים 

             סעיפי האחזקה  

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

ויזואלית את  בדוק -אסלות 
האסלה, קיבוע האסלה, 

 סדקים וכדומה.
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק חיזוק  –מכסה אסלות 
הברגים של מכסה האסלה, 

 שבר וכדומה.
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק ויזואלית את  –כיורים 
הכיורים, סדקים, חיזוק 

 וכדומה. 
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק קיבוע הברז,  –ברזים 
ויזואלית, חיזוק צנרת המים 

 של הברז וכדומה.
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק קיבוע  –סבוניות 
 הסבונית, סדקים וכדומה.

        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק קיבוע   - מראה
המראה, חיזוק, סדקים 

 וכדומה.
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק קיבוע  –מדיפי ריח 
 המכשיר, סדקים וכדומה.  

        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק  –מכשיר נייר טואלט 
קיבוע המכשיר, חיזוק 

 ברגים, ויזואלית וכדומה.
        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בצע פירוק "סיפון" לבדיקת 
 ניקיון )בדיקה מדגמית(.

        x x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בודק יניקת אוויר 
 משירותים.

        x x 

 שירותים
שירותים 
 ומקלחות

איש 
 אחזקה

בדוק חיזוק דלתות 
השירותים, בדוק מנעול 

 וצירים. 
        x x 

 חשמלאי דוד מים חמים שירותים
בצע בדיקת ראיה לחוסר 

בנזילות מים, תקינות 
 מערכת החשמל

        X X 

 דוד מיים חמים  שירותים
אחראי 

 מים 

יש לבצע ניקוי חיטוי 
למניעת ליגיונלה במערכת 

 מים חמים 
          X 

             סעיפי האחזקה   קולטני גשם קולטני גשם

 קולטני גשם קולטני גשם
איש 

 אחזקה

בצע בדיקת לתקינות, ומעבר 
חופשי של מי גשם )ניקוי 

עלים וכדומה(. בצע בדיקה 
 נוספת לפני עונת החורף

        X x 

             סעיפי האחזקה   מי צריכה מי צריכה

 מי צריכה מי צריכה
 איש

 אחזקה

יש לוודא כי מגופי אספקת 
המים מרשת  המים במצב 

 פתוח
        x x 

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה
יש לוודא מגופי אספקה 

 לכלל הצרכנים במצב פתוח
        X x 

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה
 x x         יש לנקות מסנני מים

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה
בדוק פעולת מגופים על ידי 

 פתיחה וסגירה 
        X x 

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה
יש לוודא לחץ אטמוספרי 

 אטמ' בכניסה 4של כ 
        X x 

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה
יש לבצע בדיקת אל חוזרים 

 שנתית ותיקון הליקויים
          X 

 מי צריכה מי צריכה
איש 

 אחזקה

ברזי שחרור אויר  בדוק 
,ניקוז למים, פתיחה וסגירה 
 חופשית ,ודא סימון מתאים.

        x X 

מחסום/תרי
 ס חשמלי

מחסום 
חשמלי/תריס 

 חשמלי
             סעיפי אחזקה   

מחסום/תרי
 ס

מחסום 
חשמלי/תריס 

 חשמלי
  

בצע בדיקה חיצונית 
לשלמות המתקן  ותפעול 

 נאות וחלק.
        x x 

מחסום/תרי
 ס

מחסום 
חשמלי/תריס 

 חשמלי
 x x         ודא שאין חדירת מים .  

מחסום/תרי
 ס

מחסום 
חשמלי/תריס 

 חשמלי
  

בדוק תקינות וניקיון מערכת 
 החשמל.

        x x 

מחסום/תרי
 ס

מחסום 
חשמלי/תריס 

 חשמלי
  

בדוק את תקינות מפסקי 
 הגבול

        x x 

             האחזקהסעיפי    שער חשמלי שער חשמלי



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

   שער חשמלי שער חשמלי
בדוק ונקה את לוח הפיקוד 

 והאביזריים החשמליים 
        X x 

   שער חשמלי שער חשמלי
בדוק תקינות לחצני הפעלה 

 ,ומפסקי גבול .
        X x 

   שער חשמלי שער חשמלי
הפעל את השער והקשב 

לפעולה שקטה ורציפה,תקן 
 בהתאם לצורך.

        X x 

אחזקה 
 כללי

מערך האחזקה 
כללי של פנים 

 המבנה
             סעיפי האחזקה  

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

טיפול בעץ, דלתות, 
שימון  -משקופים ומסגרות 

פוליטורה ותיקוני צבע או 
 פורמייקה כנדרש.

          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

פיויסי,  שטיחים וחיפוי 
 ריצפה אחר :

תיקון מפגעים במשטח, 
 קצוות ופנלים. 

ביצוע חיתוך, הדבקה 
והשלמת חלקים פגועים 

 ופגומים ריהוט 
בדיקה וחיזוק, לפי הצורך, 
ביצוע תיקוני צבע, הדבקת 

 פורמייקה, שימון וחידוש.

          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

בדיקה, חיזוק  -פרזול 
 ושימון.

          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

ניקוי מונע של  -שירותים 
סיפונים בכיורים ובדיקת 

 נזילות.
        X   

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

החלפת או ציפוי מחדש של 
אביזרים שהתקלפו מצבע 

 או ניקל.
          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

תקרות אקוסטיות, תקרות 
 -ביניים  וגופי תאורה 

יישור, ניקוי ותיקוני צבע, 
 החלפת חלקים כנדרש

          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

בדיקת  -תאורת חרום 
תאורת חרום ושילוט 

יציאה, החלפת מצברים 
 ונורות כנדרש.

          X 

אחזקה 
 כללי

אחזקת פנים 
 המבנה כללי

איש 
 אחזקה

בדיקת ושימון  -חלונות 
 פרזול, אטימות.

          X 

 חוץ

אחזקת כבישים 
ורחבות 

מאספלט, 
שוליים, ניקוז, 

 תמרור, צבע.

             סעיפי האחזקה  

 חוץ
ניקוי תעלות 

 ניקוז
  

ניקוי בדיקה וניקיון לכל 
 עומק התעלה.

      x     

 חוץ
ניקוי תעלות 

 ניקוז
  

תקן בהתאם לנדרש ודא 
 זרימה רציפה .

      x     

 חוץ
ניקוי תעלות 

 ניקוז
  

במידה ונדרש נקה בעזרת 
לחץ מים .ודא מסלול זרימה 

חלק ונקי מעשביה 
 ומגורמים מעקבי זרימה.

            



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

   אחזקת כבישים חוץ

מצב בצע סיור ועבור על 
האספלט במידה ונדרש יש 

לתקן פגמים .ודא שאין 
סדקים  התפוררות, חריצה,

 ושוליים שלמים .

        x x 

 חוץ
אחזקת חצרות 

 ותמרוריםחוץ 
  

בדיקת חניונים, סימוני 
כבישים וחניות. בצע תיקוני 

 צבע בהתאם לנדרש.
        x x 

 חוץ

אחזקת חצרות 
 ותמרוריםחוץ 

  

התאורה בדוק את גופי 
מערכת  החיצוניים לשלמות,

הפעלה ,מבנה ונראות תקן 
 בהתאם לצורך.

        x x 

 חוץ

אחזקת חצרות 
   ותמרוריםחוץ 

בדוק מצב ציפוי חוץ למבנים 
ותקן בהתאם  םהרלוונטיי

 לצורך .
        x x 

 חוץ

אחזקת חצרות 
 ותמרוריםחוץ 

  

בצע סיור בכל השבילים 
כות ודא שלמות רוהמד

ובמידה ונדרש תקן בהתאם 
 לצורך.

        x x 

 חוץ

אחזקת חצרות 
   ותמרוריםחוץ 

בדוק את בורות הביוב 
 לניקיון וזרימה נאותה.

        x x 

 חוץ

אחזקת חצרות 
   ותמרוריםחוץ 

בדוקה גדרות ושערים, 
תפעול תקין ,צבע  לשלמות,

 ובצע תיקון בהתאם לצורך.
        x x 

             סעיפי האחזקה   מערכת השקיה חוץ

   מערכת השקיה חוץ
בדוק את ארגז ראש 

ההשקיה לניקיון וצבע נאות 
 תקן בהתאם לצורך-.

        X X 

   מערכת השקיה חוץ
ונקז את ראש מערכת  הנק

 ההשקיה.
      X   X 

   מערכת השקיה חוץ

בדוק מגוף ראש מערכת 
לפתיחה וסגירה. וודא 

העברת המגוף לאחר 
 הבדיקה למצב "פתוח".

        X X 

   מערכת השקיה חוץ
בדוק מגופים חשמלים 
 והדראוליים לתקינות 

      X   X 

   מערכת השקיה חוץ
בדוק את מחשב ההשקיה 

דא את כי התוכנה ולתקנות ו
 עדכנית ומתפקדת .

      X   X 

   מערכת השקיה חוץ
בדוק וסת י לחץ לתקינות 

 ותפקוד תקין 
      X   X 

   מערכת השקיה חוץ
בדוק צנרת טפטפות 

וממטירים לתקינות ותפקוד 
 ראוי 

      X   X 

             סעיפי אחזקה    גגות חוץ

 x   x       בדוק את הגג ודא ניקיונו .   גגות חוץ

   גגות חוץ
בדוק את תקינות ועבירות 

 המרזבים.
      x   x 

   גגות חוץ
הגנה ודא המצאות רשתות 

 לחורי הניקוז.
      x   x 



 

 

סוג 
 התשתית

 תאור המערכת
סוג 

 הטכנאי
 שבועי תאור העבודה

חד 
 חודשי

דו 
 חודשי

תלת 
 חודשי

חצי 
 שנתי

 שנתי

   גגות חוץ
בצע תיקונים על פי 

 הממצאים.
      x   x 

בדיקת 
 אינטגרציה 

אישורים 
 רייםטוסטטו

  

ביצוע בדיקת אינטגרציה  
לצורך קבלת רישוי עסק 

שנתי מרשות הכיבוי כולל  
הפקה וחתימה על 

האישורים הנדרשים מרשות 
 הכיבוי.

          x 

אישורים 
רייטוסטטו

 ם

אישורים 
 רייםטוסטטו

  
השתתפות בבדיקות 

וסיורים של רשות הכיבוי 
 ויועץ הבטיחות

          x 

 


