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 הפעלה -חלק א' 
 ההפעלהמטרת  .1
 

ספורט, חוגים נופש, נה לפעילויות יה "(המתחםיהוד מונוסון )להלן: " קאנטרימתחם מטרת השימוש ב .1.1
 ."(הסכם ההפעלה" או "ההסכםבהתאם להוראות הסכם ההפעלה )להלן: " ותרבות

 

שא באחריות להזמנת הרשויות ילבדו י זכייןדין, והכל תיעשה בכפוף להוראות מתחם ההפעלת  .1.2
לרבות משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הכיבוי, בודקי לחץ, הרלבנטיות וקבלת אישורן להפעלה, 

 בודקי חשמל, בודקי מתקני הרמה וכל בודק אחר שיידרש על פי דין ו/או על פי דרישת אחת הרשויות
 המוסמכות. 

 

 מתחםהלהפעלת ונהלים הכנת תכניות  .2

 

את התכניות יום ממועד קבלת הודעת זכיה,  180 -, לא יאוחר מויגיש לאישור העירייההזכיין יכין  .2.1
 והנהלים המפורטים להלן: 

 
 הערות התכנית 

 
1. 

 

 
תכנית התפיסה התפעולית למתחם 

 הקאנטרי
 

התכנית תוכן בהתאם להוראות הסכם 
 ההפעלה.

 
2. 

 
 תכנית בטיחות

 
רישיון ממונה תוכן ע"י יועץ בטיחות בעל 
שנים לפחות  5בטיחות ובעל ניסיון מוכח של 

 בהכנת תכניות בהיקף דומה.
 

 
3. 

 

 
תוכנית שיווק, מכירה, פרסום ויחסי 

 ציבור לקאנטרי
 

 

 
4. 

 
 נוהל ניהול חשבונות וגבייה

 
 

 
5. 

 

הצלה  יאבטחה, שמירה, שירותתכנית 
 ועזרה ראשונה

 
הזכיין יהיה אחראי לקבל את אישור כל 

 הרשויות המוסמכות בקשר לנושאים הנ"ל.
 

 
6. 

 

בדיקות יומיות ותקופתיות לאיכות נוהל 
המים בבריכות השחייה ולרמת 

 הכימיקלים בהם

 
הזכיין יהיה אחראי לקבל את אישור כל 

 הרשויות המוסמכות בקשר לנושאים הנ"ל.
 

 
7. 

 
 תכנית אחזקה מונעת

 
 6בנספח לא תפחת מהדרישות המפורטות 

 למפרט.
 
 
 
 
 

 
8. 

 
 תכנית ניקיון

 
תוכנית הניקיון תפריד בין אזורים מסוגים 
שונים ולרבות פנים וסביבת בריכות השחייה, 
מלתחות ושירותים, חדרי כושר, אולמות חוגים, 
רחבות, מתקני שעשועים לילדים, משרדים 
וכדומה. כן יינתן פירוט בנושא חומרי הניקיון 

שימוש במסגרת והטואלטיקה בהם ייעשה 
 תכנית הניקיון.
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 הערות התכנית 
 

 
9. 

 
 תכנית גינון

 
התכנית תכלול הנחיות לגינון אינטנסיבי, 
דשאים, פרחים עונתיים, שיחים, עצים וכדומה. 
הזכיין יכלול בתוכנית גיזום עצים לצורכי 
אסתטיקת המתחם ולצורך הסרת סיכונים 

 אפשריים כתוצאה מסופות, רוחות וגשמים.
 

 
10. 
 

 נוהל הדברה

 
הדברה רק באמצעות חומרים ידידותיים 
לסביבה. פעולות ההדברה יתבצעו רק במועדים 
וזמנים שאינם מסכנים את ציבור המשתמשים 

 והעובדים.
 

 
הזכיין יתקן את התוכנית/הנוהל על פי הערות העירייה והנחיותיה ויגישם שוב עד לקבלת אישור סופי  .2.2

כתוכנית מאושרת ובכתב מאת העירייה. רק תכנית שאושרה סופית על ידי העירייה ובכתב תיחשב 
 לצורכי ההסכם והזכיין יחויב לפעול על פיה.

 

כדי לפטור את כל תכנית/נוהל כאמור לעיל לשם מניעת ספק, אין בהערות העירייה ו/או אישורה  .2.3
התחייבויות הזכיין על פי הסכם ההפעלה ו/או המפרט ולצמצם או להסיר מאחריותו הבלעדית 

 להפעלת מתחם הקאנטרי בהתאם להוראות כל דין.
 

  תיקון תקלות .3

 

כנית לתיקון תקלות על פי ות ודשים מקבלת הודעת הזכייה,ח 6יגיש לאישור העירייה בתוך  הזכיין .3.1
או פעילות בקאנטרי או מהווה חלק מחלקי הקאנטרי דחיפותן. הטיפול בתקלה דחופה המשביתה 

. תוך חצי שעה לכל היותר מעת זיהוי התקלהיבוצע סכנה בטיחותית לציבור המשתמשים ולעובדים 
ל שלא ניתן לפתור את התקלה באופן מיידי, יעשה טופל ברציפות עד לפתרונה המלא. ככת התקלה

הזכיין כל הנדרש למתן מענה זמני בטיחותי להפעלה עד לביצוע התיקון המלא. בכל מקרה בו קיימת 
המסוכן האזור  יגדר אתינטרל את התקלה ולציבור המשתמשים ולעובדים, הזכיין סכנה בטיחותית 

 וימנע את הנגישות אליו.

 

או ו/ שאורך חייהם הסתיים ו/או כל הציוד ו/או מתקנים ו/או אביזרים שיתבלו שלאו שדרוג החלפה  .3.2
 יפגעו מכל סיבה שהיא. ש

 
 מחשוב מערך התחזוקה .4

 

 . אשר תוגש לאישור העירייה זקהבאמצעות תוכנת אח מערך אחזקה ממוחשב יקים זכייןה .4.1
 

תהיה רשאית עירייה ההתוכנה תאפשר ו .נפרדת מתוכנת הניהולאינטרנטית ותוכנת האחזקה תהיה  .4.2
מכל מחשב  לצפות בנתוני תכנון וביצוע עבודות האחזקה ובהפקת דו"חות באמצעות תוכנה האחזקה

 .המחובר לרשת האינטרנט

 

תוכנת האחזקה האינטרנטית תאפשר קיום מוקד ניהול תקלות, הקמת בסיס נתונים של שטחים,  .4.3
ריטים, קליטת נתוני עובדים, קבלני משנה, תשתיות, מערכות וציוד, הקמת מערך אחזקה מונעת לכל הפ

 חלקים וחומרים, זמני פתיחה וסגירה של עבודות וכל נתון אחר הנדרש למעקב אחר ביצוע ועלות
 התפעול והתחזוקה.

 
יהיו שייכים לעירייה והזכיין יהיה רשאי לעשות בהם שימוש ככל  ת האחזקהכל בסיסי הנתונים בתוכנ .4.4

 מתחם.ההנדרש לו לניהול, תפעול ואחזקת 
 
 

 כניסת העירייה למתחם לצורך ביקורת .5
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 . לצורך ביצוע ביקורתבכל עת  למתחם להיכנס הלכל אדם מטעמאו /ו מתחייב לאפשר לעירייה זכייןה .5.1
 

בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה בדיקות תקינות למבנים שומרת לעצמה את הזכות לערוך  עירייהה .5.2
רשאים, ללא תאום העירייה . כמו כן  יהיו נציגי זכייןבכל עת, בתיאום מראש עם המתחם ולמתקנים ב

 . סכם ההפעלהולבדוק את קיום הוראות ה מתחםל סאו הודעה כלשהי, להיכנמראש 
 

רשאית לערוך מעת לעת ביקורות תפעוליות וטכניות  עירייההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא  .5.3
עומד בכל התחייבויותיו על פי  זכייןבמטרה לוודא כי הוהכל  , לרבות בדיקות פתע,לפי ראות עיניה

 : שלהלןבנושאים לרבות , ההסכם ההפעלה

 

 מצב המתקנים והמערכות. .5.3.1

 ב האחזקה ובפועל.וניהול האחזקה המונעת באמצעות מחש .5.3.2

 ות האחזקה, הגינון, ההדברה וכדומה הנדרשות.ביצוע כל פעול .5.3.3

 ביצוע כל פעולות האבטחה הנדרשות. .5.3.4

 .בכישורים ובמספר הנדרש בכל שעות ההפעלה הימצאות מצילים ומדריכי כושר .5.3.5

 .מתחםבכל חלקי ה מצב אסתטי ורמת הניקיון .5.3.6

 השקעות נדרשות בחלקים ובחומרים. .5.3.7

 .וכדומה PHלרבות רמות כלור, חומצה,  טיב המים בבריכות שחיה ובמתקנים .5.3.8

 העסקת עובדים מיומנים ובעלי תודעת שירות. .5.3.9
 

ילווה את , ישתתף בביקורת מטעמוכי נציג בכיר  זכייןידאג ה ,על ביצוע ביקורת זכייןלהעירייה הודיעה  .5.4
אי שיתוף פעולה  .וימציא לה את כל המידע והמסמכים הנדרשים בביצוע הביקורת היסייע להעירייה, 

העיריה תהיה רשאית ליזום גם ביקורי פתע והזכיין  כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם ההפעלה.
 יהיה חייב לשתף פעולה עם הבודקים.

 
 זכייןכאמור לא יהא בהן כדי לגרוע מאחריות ההעירייה למען הסר ספק, בדיקות או ביקורות שתערוך  .5.5

 . במתחםלתקינות המבנים והמתקנים 
 

 מתחם בתום תקופת ההפעלהההחזרת  .6

 

על כל הבנוי והנטוע לעירייה ויחזיר את החזקה בו מתחם האת  זכייןעם תום תקופת ההפעלה יפנה ה .6.1
ו/או מי מטעמו, וכשהוא נקי ומסודר במצב טוב ותקין  זכייןעליו, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ השייך ל

 וראוי לשימוש.
 

לבצע את  זכייןסיום תקופת ההפעלה, מכל סיבה שהיא, מתחייב היום לפחות לפני ( 30)שלושים  .6.2
 כשכל המפורט להלן תקין ומושלם:לעירייה יימסר מתחם ההפעולות הנדרשות, כך ש

 
גדרות במצב תקין, תיקון עמודים ושערים שבורים או קרועים, כך שכל הגדרות יהיו שלמות,  .6.2.1

 יעות.כל עמודי הגדר יהיו שלמים וישרים ללא קיפולים ופג
 

 הגינון במצב מטופח, לרבות מערכת השקיה שלמה ותקינה. .6.2.2
 

כל מערכות החשמל, מיזוג אוויר ואוורור, אינסטלציה, תקשורת, מערכות בקרה, מערכות  .6.2.3
וכל מערכות  ביטחון, מערכות תאורה, מערכות גילוי אש וכיבוי, מערכות טיפול במים בבריכות

 .תפוקתן המקוריתמ 85%ו לפחות יהיו תקינות ויספקמיכניות אחרות -אלקטרו
  

תקינים וראויים לשימוש, כל קירות הפנים שלמים, , למיניהם ולסוגיהם, ורכיביהם המבנים .6.2.4
, במתחםוהחוץ יהיו מכוסים לחלוטין ובשלמות בחומר הציפוי כפי שהיו בעת תחילת השימוש 

 . ים ובלתי שבורים, שלמכל אביזרי הסניטציה והאינסטלציה יהיו תקיניםוסימני רטיבות  ללא
 

 העירייה ו/או מי מטעמה תבדוק כי העבודות המפורטות לעיל בוצעו לשביעות רצונה. .6.3
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"( מסירההפרוטוקול )להלן: "ערך פרוטוקול מסירה יי עירייהלמתחם הבעת המסירה הסופית של  .6.4
 זכייןעליו. העל ידי חתימתם מסירה הת עריכת פרוטוקול יאשרו אאשר , העירייהנציגי ו זכייןבמעמד ה

 . מסירההרוטוקול תיקון אשר נרשמו בפו/או דרישה ו/או כל הוראה  יבצע
 

ככל  ,שניתנה לה בהתאם להוראות הסכם ההפעלהתהא רשאית לחלט הערבות הבנקאית העירייה  .6.5
או מתקניו וחלקיו /ו מתחםהמצב וככל שלא יבצע את העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא  זכייןהש

 שפורט לעיל ו/או לא תוקנו בהתאם לפרוטוקול המסירה.  דרישותבהתאם ל םאינ
 
 

 אבטחה, שמירה ועזרה ראשונה .7

 

אנשי מקצוע,  זכיין, יפעיל המתחםסדר, בטחון ובטיחות ב ה עללשמירהזכיין  קיום התחייבויותשם ל .7.1
  "(.מקצועהאנשי ושומרים )להלן בסעיף זה " , מאבטחיםלרבות מצילים, חובשים, מדריכי ספורט

 
 המשתמשיםציבור הסדר, בטחון ובטיחות  ה עלאנשי המקצוע יהיו במספר מספיק הדרוש לשמיר .7.2

המעידה על תפקידם.  זכיין. אנשי המקצוע יצוידו בלבוש מתאים ובתעודה מטעם המתחםב והעובדים
 לציודם באמצעים מתאימים למילוי תפקידם כגון, מכשירי קשר וכיוצ"ב. זכייןכמו כן ידאג ה

 
. ובהתאם להוראות כל דין ידאג לאמצעי הצלה ועזרה ראשונה, במצב תקין ובכמות מספקת זכייןה .7.3

לפעול  זכייןיוודא בכל עת נגישות לרכב הצלה כנדרש בחוק ובתקנות. בכל מקרה באחריות ה זכייןה
ולו בהתאם לתקנים ולדרישות שעל פי כל דין וכל רשות מוסמכת על פי דין, ובהתאם לשינויים ככל שיח

 בתקנים ו/או בדרישות מעת לעת.
 

התקנות החלות כל דין, על פי תקינים ופועלים ציוד כיבוי שרפות ואביזרי כיבוי אש קיומו ידאג ל זכייןה .7.4
 וכן לבדיקות תקופתיות ותקינות הציוד. והנחיות כיבוי אש על מתקן מסוג זה

 
 במערכות הגברה וכיו"ב. , לרבות השמעת מוזיקהמתחםהימנע רעש בלתי סביר מאזור  זכייןה .7.5

 

העירייה בכל הקשור לסעיף זה. אי מילוי הוראות ו/או מי מטעמה  העירייהימלא את הוראות  זכייןה .7.6
 . ההפעלה יהווה הפרה יסודית של הסכםו/או מי מטעמה 

 
שיון ימחויב בהשגת הר זכייןשיון עסק, יהיה הי, כולה או חלקה, רזכייןבכל מקרה בו תדרוש פעילות ה .7.7

שיון יאי להפעלת העסק האמור, ולקיים במהלך כל תקופת הפעלת העסק את התנאים הקבועים ברכתנ
 העסק או כל דין לעניין עסקים כאמור.

 

 טיפול בתלונות .8

 

 יקיים, במערכת הממוחשבת ובפורמט מודפס, יומן תלונות עדכני בכל עת. זכייןה .8.1

 

את אופי התלונה, את האמצעים שנקט למניעת הסיבות לתלונה חוזרת  זכייןביומן התלונות יציין ה .8.2
 באותו עניין בעתיד.

 
על פי דרישה וכן בעת ביצוע הביקורות ולפי הצורך יסביר העירייה יציג את יומן התלונות לעיון  זכייןה .8.3

 למניעתן.שננקטו  את אופי התלונות, סיבתן ואת האמצעים לעירייה

 

 דיווח לעירייה .9

 

ורה ת, אחת לרבעון, בפורמט אשר לעירייה חוידוו לעילינהל רישום מדויק של העניינים המנויים  הזכיין .9.1
 .העירייה

 
להיכנס בכל עת, באמצעות מערכת אינטרנט כללית, לצפייה  עירייה ו/או למי מטעמההזכיין יאפשר ל .9.2

 . העירייההרשאות לעובדי  4בנתונים במערכת הניהול הממוחשבת. לצורך זה ירכוש הזכיין 
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 תחזוקה -חלק ב' 
 מצב מבנה ומערכות - 1פרק 

 
 מדדי טיב שירות  .1

 
 כללי .1.1

 
 קבלת ביצוע פעולות ההפעלה והתחזוקה מותנה ברישום מסודר ומלא של הפעילויות.

 
 מדדי טיב שירות .1.2

 
מחלקיו או . מצב בו חלק 5בפרק  לאתר ולתקן כל תקלה תוך תקופות הזמן המצויינות בטבלה הזכייןעל  .1.2.1

או פחות מההגדרה המפורטת \או המתוכנן ממנו ו\מהנדרש ו 85% -מספק פחות ממתחם המתקניו של 
 .ייחשב כתקלה לגביו כמצוין בטבלה שלהלן

 
 . 5המופיעה בפרק מספר התקלות במערכת או מתקן לא יעלו על האמור בטבלה  .1.2.2

 
ננת העבודה. הטיפולים החצי שנתיים, לבצע את הטיפולים החודשיים במהלך השבוע בו מתוכ הזכייןעל  .1.2.3

 ימים מהמועד המתוכנן. 15יאוחר מחלוף מוקדם או השנתיים והרב שנתיים, יבוצעו לא 
 

 :ירידת הספקים ואיכויות .1.2.4
 

 כללי .1.2.4.1
 

, הזכייןחשב כמחייב שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה, ע"י י"( ימתקן" :או מתקן )להלן\מערכת ו
וכן בכל עת, גם בטרם חלף אורך חייו הלן לש אותהמתוכנן עפ"י האמור בטבלכאשר חלף אורך חייו 

או הספקים \המתוכנן, כאשר לא ניתן יהיה להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו
או ההספק שנמדדו בעת מסירה ואישור \מהתפוקה ו 85%או של לפחות \המפורטים במסמך זה ו

חשבו יאו הספקים בעת מסירתו, י\ן שלא נמדדו לגביו תפוקות והמתקן, לפי הגבוה מביניהם. מתק
או ההספקים על פי המצוין בקטלוג היצרן. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי \התפוקות ו

עבודה כדוגמת רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, 
המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול  שריטות וסדקים הנובעים מפעולת

 ואחזקת המתקן וכדומה.
 

 מיסעים ומעברים .1.2.4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי
 המבוקר

 הנושא

 ודרכיםכבישים  מבנים הכביש מ"מ 5חריצים מעל 
  מבנים הכביש מטר 5ס"מ ליחידת אורך של  5שקיעות מעל 

 מ"מ  3ברוחב מעל בבטון סדקים 
 מטר 5ס"מ ליחידת אורך של  5או שקיעות מעל 

 או סדקים בריתוכים ו/או חופש בברגי חיזוק

לרכב וברזל גשרי בטון  מבנים הגשר
 ולאדם

 קרקע אחידות השטח ס"מ  6חריצים ברוחב של מעל 
ס"מ או צמחיה בגובה מעל  6חריצים ברוחב של מעל 

 ס"מ 10
 ומעברי ניקוזתעלות  מבנים התעלה
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 מבנים חלקי  .1.2.4.3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ומתח נמוך מאוד מערכות חשמל .1.2.4.4
 

 
האלמנט  לעומת המקור המחייב החלפהשינוי 

 המבוקר
 הנושא

אי מהמדדים הקבועים,  5%פעולה לקויה, סטיה של יותר מ 
 התאמה למערכות המבוקרות

 מערכות בקרה מכלול המערכת

פעולה לקויה, סטיה מהתקנים, אי התאמה לפעולה משולבת 
 עם המערכות המבוקרות

מערכות גילוי  מכלול המערכת
וכיבוי אש, 

 כריזה
גופי תאורה  רמת תאורה - 15%

)רפלקטורים 
 ונורות(

משנקים  רמת רעש + מהגדרת היצרן 20%
מגנטיים לגופי 

 תאורה
קבלים של גופי  איכות הדלקה הבהוב בנורות

 תאורה
 בתי תקע בקליט ומגעים סימני חריכה
 מפסקי זרם איכות המיתוג חריכת מגעים
 מוליכים גוון הבידוד סימני חריכה

)חוטים 
 וכבלים(

אמינות  ניתוק ללא סיבה
 המאמ"תים

ציוד מיתוג 
 בלוחות חשמל

 פריט לא יתוקן אלא יוחלף, 
 בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש

ציוד מיתוג  אמינות
והגנה 

 חשמליים
משני זרם של  דיוק הקריאה בדיוק המדידה 5%

 ציוד מדידה

האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי
 המבוקר

 הנושא

 קירות סדיקת הקיר מ"מ 3סדקים ברוחב מעל 
 מישקים פתיחת מישק מ"מ 2פתיחה ברוחב מעל 

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר אפשרות לנעילה, 
 שקיעת מדפים התנפחות וקילוף חיפויים,

דלתות, חלונות  צירים ונעילות
 וריהוט קבוע

או לכלוך  מטר 1מ"מ לאורך של  20 -שקיעה של למעלה מ
 חריג שאינו ניתן לצביעה או ניקוי

 תקרות ביניים מבנים

מבנים ובריכות  סימני רטיבות וסדקים
 מים ונוי

 רטיבות
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האלמנט  לעומת המקור המחייב החלפהשינוי 
 המבוקר

 הנושא

ע"י מפרמטרים של רמת האמינות המוגדרת  10%חריגה של 
 היצרן

אמינות 
 אספקה

-מערכת אל
 פסק

במתח או  5%או ירידה של \ביכולת האספקה ו 15%ירידה של 
 בתדר האספקה

 שנאים הספק מוצא

במתח או  5%או ירידה של \ביכולת האספקה ו 15%ירידה של 
 בתדר האספקה

 דיזל גנרטור הספק מוצא

 
 
 
 
 
 
 
 

 מערכות מיזוג אוויר .1.2.4.5
 

 
האלמנט  המחייב החלפהשינוי לעומת המקור 

 המבוקר
 הנושא

5% /+- , 
 פריט לא יתוקן אלא יוחלף, 

 בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש

ציוד חשמל,  דיוק קריאה
 בקרה ומיכשור

 ביכולת האספקה, 10%ירידה של 
הפנימיים שאורך חייהם  האו חלקי יחידתלא יתוקן גוף של 

 שנה, 14 -יותר מ
 מערך הציוד 50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 

 

ירידת תפוקה 
 ואיכות הציוד

 VRFיחידות 

 ביכולת האספקה, 10%ירידה של 
הפנימיים שאורך חייהם  האו חלקי יחידתלא יתוקן גוף של 

 שנה, 17 -יותר מ
 מערך הציוד 50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 

ירידת תפוקה 
 ואיכות הציוד

יחידת קרור מים 
 קרור אוויר –

 שנה, 20 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ
 לא יתוקן ציוד שבו הגוף נאכל מקורוזיה

גוף וחלקים 
 נעים

 יט"אות, מפוחים 

 בכל בלאי יוחלף קטע הצינור ולא יתוקן,
 נזילות בשנה יוחלף כולו 5 -אזור בו יתרחשו יותר מ

מים, ניקוז,  צנרת גוף הצנרת
 ביוב

 שנה, 15 -יתוקן ציוד בן יותר מלא 
 לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף

ברזים ואביזרי  גוף האביזר
 צנרת

 שנה, 12 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ
 לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף

 משאבות  גוף המשאבה

 ת הפיקודומערכ גוף האביזר שנה 12 -יותר מ תתוקן מערכת פיקוד בתלא 
 

 שחיהבריכות  .1.2.4.6
 

האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
 המבוקר

 הנושא

5% /+- , 
 פריט לא יתוקן אלא יוחלף, 

 בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש

בקרת כימיקלים   דיוק קריאה
 כלור, חומצה וכו'

 ,הסינוןביכולת  10%ירידה של 
הפנימיים שאורך  האו חלקיסינון  יחידתלא יתוקן גוף של 

 שנה, 14 -חייהם יותר מ
 מערך הציוד 50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 

ירידת תפוקה 
 ואיכות הציוד

 מסננים

 שנה, 12 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ
 לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף

 משאבות  גוף המשאבה
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 מתקני משחקים ומתקני חצר .1.2.4.7
 

צירים שחוקים או חורקים, ציפוי מתקלף, מתקן 
רעוע, התעקמות שלד המתקן, חבלים בלויים, סדקים 

 במתקן וכדומה
מערך  50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 

 הציוד

בעיות 
בטיחות 

ופעולה לא 
 סדירה

מתקני משחקים 
)קרוסלות, 

מגלשות, נדנדות, 
סולמות, מתקני 

 טיפוס וכדומה(
 
 

 ציוד חדר כושר .1.2.4.8
 

האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
 המבוקר

 הנושא

 ,הפסקות פעולהרעשים חריגים, קצב משתנה, 
 10מנוע או מסלול שאורך חייהם עולה על לא יתוקן 

 .שנים
מערך  50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 

 הציוד

ירידת תפוקה 
ואיכות 

, בעיות הציוד
 בטיחות

ציוד ממונע 
 )הליכונים וכדומה(

ריפודים קרועים, צירים שחוקים, ציפוי מתקלף, 
 מתקן רעוע, התעקמות שלד המתקן,

מערך  50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 
 הציוד

בעיות 
בטיחות 

ופעולה לא 
 סדירה

 ציוד מקובע
)סולמות, משקלות 

 וכדומה(

 
 ריהוט קבוע .1.2.4.9

 
האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב החלפה

 המבוקר
 הנושא

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר אפשרות לנעילה 
בחיפויים, חריצה של דלתות, התנפחות וסדיקה 

בחיפויים, שחיקת ריפוד, שבר בגלגלים, התעקמות 
 שלד הריהוט

כל חלקי 
 הריהוט

 ריהוט קבוע

 
 
 
 
 
 
 
 

האלמנט  שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
 המבוקר

 הנושא

אי יציבות, חיזוקים לקויים, חלודה בבסיסים, 
 חלקים רופפים, רעשים חריגים, קצב משתנה, 

מערך  30%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 
 הציוד

בעיות 
 בטיחות
ואיכות 

 , הציוד

 מתקנים למיניהם

שחוקים, ציפוי חבלים ומתיחות שחוקים, צירים 
 מתקלף, מתקן רעוע, התעקמות שלד המתקן,

מערך  50%עלות תיקון מצטברת בשנה לא תעלה על 
 הציוד

בעיות 
בטיחות 

ופעולה לא 
 סדירה

 ציוד מקובע
)סולמות, משקלות 

 וכדומה(
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 אורך חיים מרבי של אלמנטים מסוגים שונים .2

 
לכך שאורך החיים של רכיב  הזכייןפרוט אורך החיים המתוכנן לכל מערכת או ציוד. תשומת לב  טבלתלהלן 

אורך החיים המפורט בטבלה שלהלן יהיה בתוקף כל עוד הרכיב הנמדד  או מתקן ימדד בנפרד מעת הפעלתו.
 עומד בקריטריונים של תקינות.

 
 הנושא האלמנט המבוקר אורך חיים מירבי

 חצר תשתיות 

  כבלים לא מוגבל
  עמודי תאורה לא מוגבל
  כבישים  לא מוגבל

  משטחים מרוצפים מוגבל לא

  קרקע לא מוגבל

  ביוב תת קרקעי לא מוגבל

  מים תת קרקעי לא מוגבל 

  תעלות ומעברי ניקוז  לא מוגבל

 חצר רכיבים 

  גדר בטון לא מוגבל
  גדר מתכת לא מוגבל
  שערים לא מוגבל
  תמרורים לא מוגבל

 מבנים רכיבים 
  שלד לא מוגבל
  קירות לא מוגבל
  מישקים לא מוגבל
  דלתות, חלונות וריהוט קבוע לא מוגבל
   תקרות ביניים לא מוגבל
  אטום גגות לא מוגבל

 ומקלחות שירותים   
  חיפוי קירות ורצפה לא מוגבל
  צנרת מים לא מוגבל

  מחיצות ודלתות פנימיות שנה 12
  וברזיות , מקלחותקבועות סניטריות שנה 10
  מראות שנה 10
 מתקני משחקים  

  כל סוגי מתקני המשחקים שנה 15
 מתקני בריכות שחיה  

  חיפוי קירות ורצפה לא מוגבל
  צנרת מים לא מוגבל

  מערכת הכלרה וטיפול במים כולל סינון שנה 15
 חשמל  

  גופי תאורה פנימיים שנה 16
  גופי תאורה חיצוניים שנה 16
  גופי תאורת חירום שנה 9

  בתי תקע מוגבללא 
  מפסקי זרם לא מוגבל
  מוליכים )חוטים וכבלים( לא מוגבל

  ציוד מיתוג בלוחות חשמל שנה 18
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 הנושא האלמנט המבוקר אורך חיים מירבי

מערכות מתח נמוך   
 מאוד

  , מערכת כריזהמערכות גילוי אש שנה 15
  מערכות בקרת מבנים שנה 14

  מערכות מחשוב פסיבי לא מוגבל
  קשיחים מערכות תריסי הצללה לא מוגבל

  קלים מערכות תריסי הצללה שנה 12
ואחרות כולל  מערכות מחשוב אחזקה שנה 8

 חומרה ותוכנה
 

 מעליות  
  תא המעלית שנה 18עד  16
  מערכת פיקוד  שנה 13
  דלתות התא שנה 16
  מערכות ניקוי חלונות חוץ שנה 15
 מערכות בטחון  

בדיקת גילוי פריצה, בקרת כניסה, טמ"ס,  שנים 12
 נכנסים

 

 מערכות אנרגיה  
  מזגנים מפוצלים שנה 17
  VRF שנה 18

  מקרר מים )צ'ילר( לא מוגבל
  משאבות שנה 17
  יט"אות, מפוחים, מעבים  שנה 18

  ותעלות אוויר מקוררים\צנרת מים חמים לא מוגבל
  מאגר קור שנה 17
)משאבות וברזים  מערכות דלק שנה 17

 אוטומטיים(
 

  ברזים ומפחיתי לחץ למיניהם שנה 17
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - 2פרק 
 

 כללי .1
האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מפרט אחר  1.1

 .בחוזה בין שנחתם עם הקבלן הראשי ובין שנחתם ישירות עם קבלן משנה

 

להחזיק תוכניות עדות ותוכניות תאום מערכות אשר יהיו עדכניות  במהלך ביצוע הפרויקט על הקבלנים 1.2
 ומותאמות להתקדמות הפרויקט.

 

 עותקים של: 3 עירייהלעם סיום הפרויקט על הקבלן הראשי למסור  1.3

 ספרי מתקן  1.3.1

 תוכניות עדות מעודכנות למצב סיום הביצוע. 1.3.2

 

 מטרה  .2
 

מטרת הנוהל הינה להגדיר את השיטה והאחריות וכן תהליך ההכנה, הבדיקה וההגשה בהכנת ספרי מתקן 
  .עירייהל מתחם וכל המערכות בוהותוכניות עדות לקראת מסירת 

 
 אחריות .3

 
 הזכיין.האחריות ליישום נוהל זה חלה על 

 
 גשת ספרי מתקן ותוכניות עדותה .4

 
, מתחם וכל המערכות בוהשלושה חודשים לפני המסירה הסופית של לא יאוחר מ – מסירה מדגמית

דוגמה של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו  העירייה ו/או למי מטעמה להגיש לאישור הזכייןבאחריות 
 את כל יחידות המתקן/מערכת כולל התממשקות למערכות אחרות בהתאם לתכולת העבודה בפרויקט.

 
, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול עירייהל ימסור זכייןה - מסירה סופית

של ספרי  ומעודכנים למצב בסיום הביצוע עותקים מושלמים שלושהוהתחלת תהליכי קבלת המתקנים, 
בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן, לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מערכת /המתקן

 , תכניות התממשקות למערכות אחרותת, חלקי המבנים, המערכות, המתקניםמרכיבי התשתיות, התכסי
  לעירייה ו/או למי מטעמה.מסרו יוהאביזרים. ספרי המתקן י

 
שלהלן  11 -  5עיפים  כמפורט בס להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקניםההנחיות שלהלן מתחלקות 

שלהלן. במקרה של סתירה  12.9 – 12.1בסעיפים כמפורט  יות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרדחולהנ
 בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

 
 תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות .5

 
עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים 

 המפורטים להלן:בכל מקצוע בנפרד את הפרטים 
 
קפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, מתקני חצר, יחצר כולל גדרות ה 5.1

 וכדומה. , ריהוט חצרפרגולות, בריכות מים לנוי
 

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. 5.2

 

חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים אנטנות,  שלד, מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, 5.3
, חתכים של פריטים חריגים, נתונים פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים

 וכדומה. טכניים, חישובים סטטיים
 

 וכדומה.ל פסק , גנראטורים, א, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקיםמ"ג מתקני חשמל כולל מסדר 5.4
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מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום ושלטי מילוט  5.5
 ואזהרה מוארים. 

 

 מערכות גילוי אש ועשן. 5.6

 

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.מ 5.7

 

 אש ועשן, עמדות כיבוי אש וכדומה. מערכות בטיחותיות לרבות דלתות אש, 5.8

 

  בקרת כניסה, טמ"ס, גילוי פריצה.מערכות  5.9

 

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. 5.10

 

 .ובריכת שחיה מערכת אינסטלציה 5.11

 

 מערכת כריזה. 5.12

 

פריסת הכבילה על גבי קרונה, פריסת הכבילה על גבי תעלות ומובילי כבלים, חיבורים,  - תשתיות  כבילה 5.13
ובכל פניה ו/או מעבר לתא שטח חדש , סימון הכבילה לכל אורך ציר הפריסה במרחקים של שני מטר 

 אורכים של כבלים וכד'.

  

 .העירייהותאושר על ידי  זכייןהכל מערכת אחרת הנכללת בדרישות המכרז או שתוצע ע"י  5.14
 

 פורמט ההגשה .6
 

בגרסה העדכנית ביותר   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט 6.1
והקטלוגים וכל החומר  CD צרובים על סי.די.רום ,PDFוגם בפורמט  )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן(

יספק החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי  זכייןה המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.
 .1מערכות כמפורט בס' 

ם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה, כמפורט פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשה 6.2
 הלן:ל

 
 זכייןההקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים יוגשו ע"י  6.2.1

 .עירייהלאישור ה
 

הכתוביות יודפסו ושם האתר,  מערכת, שם הוהכתובת עירייהה על גב הקלסר יודפס סמל 6.2.2
 באותיות גדולות ככל הניתן.

 

 בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: העמוד הראשון 6.2.3
 

 שם הלקוח 6.2.3.1

  שם אתר 6.2.3.2

 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. 6.2.3.3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. 6.2.3.4
 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. 6.2.3.5

 (.1.0 -יחל מ) מספור גרסת תיעוד 6.2.3.6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. 6.2.3.7
 

 ( ויכלול:   לאחר העמוד הראשוןיופיע )תוכן העניינים  6.2.4

 

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי.  - 1 פרק 6.2.4.1

 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים   - 2פרק  6.2.4.2
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 .הוראות בטיחות  - 3פרק  6.2.4.3

 .אור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרהית  - 4פרק  6.2.4.4
 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן.  - 5פרק  6.2.4.5
כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים, רשימת חלקי   -6פרק  6.2.4.6

 זכייןה, אשורים של היצרנים, אשורים של םחילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיי
 על בדיקת המערכות לאחר התקנון.

 .תכניות תאום מערכות  - 7פרק  6.2.4.7

 

לכל מערכת בנפרד יהווה  אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. 6.2.5
אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים 
הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך 

 בגוון כהה יותר.
 

אפשר למשתמש בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים ת 6.2.6
 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 תמיד בגוון  6.2.7
 ורוד.

 

ד, כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד בלב 6.2.8
כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים . על כל שקית תודבק 
מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן 

 העניינים.
 

 כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת קריעת השקיות.    6.2.9
 

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 6.3
 

, סכמות הפעלה וסכמות עירייההיקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת  הזכיין 6.4
סכמה זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת סכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, 

מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת ונספחיהם לרבות משאבות,  שולשימ מערכת אספקת מים קריםשל 
 וכו'.  , סכמת מערכת האוורור בבניין ובחניוןסכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר

 

כפי יהיו ממוספרים בשיטה אחידה, כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה,  6.5
 ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל., הן בתוכניות עירייההשתימסר על ידי 

 
 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  .7

 

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות  - הוראות בטיחות 7.1
אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו 

 בין  היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.
 

ללו כל הנדרש על פי דין ובין היתר הרשות המקומית, הרישיונות וההרשאות יכ – רישיונות והרשאות 7.2
משטרה, רשות הכבאות, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, בודקים מוסמכים למעליות, למתקני משחקים 

 וכדומה.
 

מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב  - כניות עדותת 7.3
במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, 
עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של 

  כפי שהציוד מסומן בפועל. ועירייה ה
 

התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביים 
 זכייןהתוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף ה וצבעים שונים. 
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תכניות הכוללות פרטי ציוד קצה  ם יאשר את התכניות.את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרויקט שג
  . 1:50יוגשו בקנה מידה של 

 
 

לצורך  בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי החוזה.
( דיסקטים של זכיין)על חשבון ההעירייה ו/או ממי מטעמה לבקש מן זכייהביצוע תכניות אלה יוכל 

אין  יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש.  זכייןכניות המתכנן שעליהן הת
. היה עירייהלספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר לעירייה הפיסקה זו מהווה התחייבות 

 הזכיין, אין הדבר משחרר את זכייןלהעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות ה החליט שאין ביכולתת עירייהוה
 מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש.

 
. הכלולות בתכולת העבודה של הפרויקט של כלל המערכות בבניין פוזיציה(-תכניות תאום מערכות )סופר 7.4

ת התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגש
ין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל יאו הבנ\הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

 תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.

 

תרשים סכמטי כדוגמת ותת מערכת  של כל מערך האספקה לאותה מערכת תרשימי זרימה מפושטים 7.5
חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים המקוררים של 

והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשימי הזרימה ישמשו להבנת 
קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד -תפקוד המערכת יהיו חד

ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול  קצה,
 והאחזקה. 

 
, במצבי פעולה שונים של המערכת תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה

פועל הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים ב
במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי 
הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים, באמצעי 

 . ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה
 

המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות. 
צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים 

ילות האמורים להיות מופסקים או סגורים. אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפע
או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. אביזרים אלה \השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים ו

ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד 
 ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 
 ( של המערכות.Schematic Diagrams) יםיוטים סכמטשרט 7.6

 

 התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח. - תוואי מערכות נסתרות וגלויות 7.7

 

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת  אור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרהית 7.8
הן את מערכות הפיקוד והבקרה  ובהתאמה למערכת,, לכל מערכת בנפרד המערכות. התיאור יכלול

הפנימיות המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה 
אור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על ימשולבת המערכת. הת

יים המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצו
 DDC -מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMI)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב 
 

שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות  כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת  7.9
וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים 
הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך 

 ד.הרצת הציו
 

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו בפועל, 
בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים 

 המותקנים על הציוד.
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ים לכל ציוד, מתקן ומערכת בהם את טבלאות הפורמטים השונעירייה הדרש להגיש לאישור יי זכייןה

דוגמאות  זכייןספק לתאשר את הפורמטים ולחילופין ת עירייהההוא מתכוון למלא את הנתונים. 
 פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

 

ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים  טלוגים מפורטיםק 7.10
במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות 
התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תכניות הרכבה 

יורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי ופרוק כולל א
 עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

 
במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י הקבלן ואשר  רשימת אביזרים המותקנים 7.11

חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר,  אינם מהווים
 פרזול וכדומה.

 

. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 7.12
יוד והרכיבים ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הצ

רשימת חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים   מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.
 .קטלוגים

 
לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת כלי  חודייםישימת כלי עבודה יר 7.13

 העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.
 

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס, כיול  של היצרנים אישורים 7.14
 מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

 

על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות המפרטים  ןזכייהאישורים של  7.15
 המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים  המערכתאור מפורט של פעולת ית 7.16
של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו 

צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע  הזכייןמפורטות וינחו את 
ה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או הפעולות. הנחיות ההפעל

 ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. 
 

 ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:
 

 ערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.המ הפעלה ראשונה של  7.16.1
 מהמערכות.הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק  7.16.2
 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו 7.16.3
 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. 7.16.4
הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר  7.16.5

 שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  7.16.6
 

יהיו פעלה ההוראות היינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי. תה הוראות הפעלה 7.17
 יומיות על ידי מפעילי הציוד ורשימת נקודות בקורת ובדיקה-אור סדרי הפעולות היוםית בעברית ויכללו

 כולל רשימות שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.שוטף הוראות סיכה ושימון לרבות 

 

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים.  וראות האחזקה המונעתה 7.18
ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 

ן או הטווח כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתו
 הרצוי. 
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רוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן יההוראה תכלול פ
לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות 

כולל צילום טרמוגרפי וביצוע  יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה,
 70%כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

 מההספק המרבי.
 

והן  ברמת המערכת, המתקן והציודהן . ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 7.19
. הנחיות לגבי ציוד זכייןהלגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י  . הנחיותברמה של אינטגרציה בין מערכות

בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים 
 בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 
כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים,  ובודקים מוסמכים אישורים של הרשויות המוסמכות 7.20

, חברת החשמל, הרשות המקומית איכות הסביבה, משרד התקשורת, משרד העבודה, משרד הבריאות,
 וכדומה. בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטור

 
ת, את העתקי כל תעודות האחריוזכיין ה. בתחילתו של כל קלסר יתייק תעודות אחריות, ערבות וביטוח 7.21

 או מערכת.\הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

 

. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, נתונים כלליים 7.22
 מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

 
הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו את המתחזק  – מערכותהנחיות לאינטגרציה בין  7.23

לגבי התרחישים השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכולן ביחד. התרחישים 
וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו פעולות יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש 

 ומטית ולעבור לפעילות ידנית.לבטל פעולה אוט

 

 לאחזקת המערכת/מתקן כולל הדרכות. המלצות לכוח אדם נדרש 7.24

 

יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק  זכייןה .8
כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים  העירייה"( לאישור החומר הטכני" -השטח )להלן 

 בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.
 

והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם  העירייה .9
  העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

 

ויתקן כל הנדרש.  עירייההטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של היבדוק את כל החומר  זכייןה  .10
 לבדיקה חוזרת. עירייהאת החומר ל זכייןהבתום ביצוע התיקונים יחזיר 

 

 .זכייןיהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על ה עירייהולהיה   .11
 

 :ספרי מתקן למערכות ומתקניםספציפיות להכנת והרחבות הנחיות  .12
 

 )הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל( מל וגנרטוריםחש 12.1
 

בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת אמצעי בטיחות  12.1.1
  מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 
 עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.אור מפורט של מערכות ית 12.1.2

 

אור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על הסכמות של ית 12.1.3
לוחות החשמל יצוינו כל פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור הכניסות והיציאות כפי 

ות יסומנו כל נקודות המדידה חתכי הכבלים ומספר הגידים. על הסכמ  שמסומנות בפועל על הגידים,
, מספור מהדקים ומוליכים, חתך מוליכים, והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות

  .מה חד קווים של הלוחיגודל נתיכים ומפסקים, סכ
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גנרטור וכן -אור כללי של מערכות הדיזלי, תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסנכרון גנרטוריםית 12.1.4
  .רור, מנוע, שמן ודלק, מערכת פליטה, מערכת דלק, מערכת שמןיכגון: מערכות קשל רכיבים 

 

הוראות לטיפול ואחזקה לכל מערכות החשמל במבנה, כולל הוראות לכיוון זמני השהייה והגנות על  12.1.5
 מא"תים הראשים בהוראות לוויסות יחידות הבקרה למיניהן.

אים, מפסקים, כבלים, חיווט וכדומה. מה חד קווית של כל מערך המתח הגבוה לרבות שניסכ 12.1.6
שישמשו להבנת תפקוד המערכת ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה 
של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה, וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. סכמת 

בין השנאים למפסקים וללוחות  חד קווית יכללו מידע על הספקים מרביים בכל קטע, סכמת ההזנה
ראשיים, ערכים הנמדדים בצמתים וכל נתון נמדד ששימש לכיול וויסות המערכות. הצבעים יפרידו 
בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או 

 חליפי הוא משמש. סגורים. ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד

 

שרטוטים גאוגרפיים של כל המתקנים והחיווט לרבות סימון מדויק של אזורי מעבר הכבלים, מיקום  12.1.7
מדוד לעומת עצמים קשיחים הקבועים בשטח, עומקים וחתכים הכוללים סימון ההגנות המכניות 

 על הכבלים. 
 

ור יכלול סכמות המבהירות את תיאור מפורט של מערכות הגנה הפיקוד והבקרה ואופן כיולם. התיא 12.1.8
שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים 
הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. דו"ח ממוחשב שהוצא מכל ממסר הגנה לאימות כיולו 

 כנדרש.
 

פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראה תנחה  גם  הוראות האחזקה יכללו 12.1.9
לבדיקות טרמוגרפיות מצולמות. בנוסף למילוי הוראות האחזקה המונעת כמפורט של מערכת 
הכבלים יעמוד לרשותו של הקבלן מכשור ממוחשב בעל מסך ויכולת הצגת תוצאות הבדיקה באופן 

כרון ואחסנת תוצאות של הבדיקות התקופתיות לצורך ספרתי ואנלוגי כולל אפשרות שמירה בזי
 ביצוע ניתוח השוואתי של תוצאות אלו. 

 

 המכשיר יהיה בעל יכולת קביעת המיקום המדויק בשטח של פגיעה בבידוד הכבלים.  12.1.10
 

מגרמניה המוכר בארץ  Ceba Dynatronicשל חברת  CAFהמכשור הנ"ל יהיה כדוגמת מכשיר דגם  12.1.11
  רת החשמל בישראל. והנמצא בשימוש של חב

 

יבדוק כל כבל לאחר שהושלמו התקנות ן הזכיייבצע הבדיקה באמצעות מכשיר כנ"ל,  זכייןה 12.1.12
 הסופיות והמופות, באם ישנן, ולפני חיבורו למתקן.

 

 הבדיקות יאגרו במדיה מגנטית ויוגשו יחד עם ספר המתקן. 12.1.13
 

 ערכי התוצאות של :הדוח כולל  הגשת דוחות בדיקת הבודק המוסמך למתקן החשמל. 12.1.14
 
 רמת הבידוד של הציוד. -
 התנגדות מערך הארקה בין פס ההשוואה לאדמה. -
 התנגדות בין אלקטרודת הארקה לאדמה. -
 התנגדות בין הציוד במתקן לפס ההשוואה. -
 

 צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן. 12.1.15

 

הם. התוכניות יסיום העבודות, המאוחר מבינתכניות מושלמות, עדכניות ליום מסירת המתקן ו/או  12.1.16
  להכין: זכייןהלהלן רשימה של תכניות שעל . זכייןהיכילו את כל היקף עבודת 

 

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות של לוחות חשמל, סימון  12.1.17
שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת  המעגלים ותכניות בצוע של

 כבלים, תכניות בסיסים והגבהות.  
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 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. 12.1.18
 

 טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי סימונם בפועל. 12.1.19
 
 

 שלהם, כמו גוונים, אותיות, מספרים וכו'.מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי  12.1.20

 

 לגבי הגנראטורים יש לפרט נתונים חשמליים ומכניים: 12.1.21

 רוקם והרכבתם.ירשימות מפורטות של חלקי המנוע והוראות פ (1
 רוקם והרכבתם.ירשימות מפורטות של חלקי הגנרטור והוראות פ (2
 תרשימים חשמליים עקרוניים של הגנרטור. (3
 יקונן.הוראות לאיתור תקלות ולת (4
 הוראות עזרה ראשונה במקרה של התחשמלות. (5
 הוראות היצרן לאמצעי שימור והסרת אמצעי שימור. (6
 כל מספרי החלקים של היצרן. (7
 .הזכייןרשימת חלקי חילוף מומלצים לאחזקה בידי  (8
 .DC-ו ACתכניות חשמל מפורטות, כולל כל הרכיבים החשמליים שעל היחידה, לרבות  (9

 
 :מדריך לשעת חירום 12.1.22

 

תכנים: יש לארגן את המדריך לפרק נפרד עבור כל סוג מקרה החירום, הוראות למקרה חירום  (1
 .ונהלי חירום

 

סוג מקרה חירום: מקום בו הדבר רלוונטי לכל סוג של מקרה חירום הנקוב להלן, יש לכלול  (2
הוראות ונהלים לגבי כל מערכת, תת מערכת, פריט ציוד ומרכיב במקרה של שריפה, הפסקת 

 .חשמל, כשל בציוד, ופליטת או שפיכת כימיקלים
 

הוראות חירום: יש לתאר ולהסביר אזהרות, סימני בעיה, הודעות שגיאה, וקודים ואיתותים  (3
דומים. יש לכלול את תחומי האחריות של צוות התפעול מטעם המזמין להודעת המתקין, 

 .הספק והיצרן כדי לשמור על תעודות האחריות של מערכותיהם
 

לי חירום: יש לכלול הוראות עצירה והדממה לכל סוג של מקרה חירום, הוראות תפעול נה (4
עבור תנאים מחוץ לגבולות תפעול שגרתיים, ורצף הפעולות הנדרשות למערכות חשמל או 

 .אלקטרוניקה
 

 מיזוג אוויר 12.2

 

 או הפסקה בזמן אש.\אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה וית 12.2.1
 

מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים כמו רשימת  12.2.2
 תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, כוון אוברלואד וכו' כנדרש.

 
 תעודות כיול של המכשור והבקרה. 12.2.3

 

 להכין: זכייןלהלן רשימה של תכניות שעל ה 12.2.4
 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   12.2.4.1

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה, זרם נומינלי,  12.2.4.2
 זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר. 12.2.4.3
 עם ציון הכיוון של כל אביזר.טבלת סימון של אביזרי מדידה  12.2.4.4

 כניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.  ת 12.2.4.5

 כניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים ת 12.2.4.6
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 כניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.ת 12.2.4.7

 כניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.ת 12.2.4.8
 
 
    

 פסק-, מערכות אלבקרה, פריצה, טמ"ס –מערכות מתח נמוך מאוד  12.3
 

תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מערכת בנפרד, יסומנו  12.3.1
בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים ונקודות הקצה לרבות פריסת הכבלים. 

נות ע"י צבעים שונים תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל בתוכניות יופרדו המערכות השו
תקרות ביניים ובפירים. התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד 

 מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.
 

 או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את הפרטים\רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 12.3.2
 הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 

 .מספר סידורי מערכתי )כללי( 12.3.2.1
 .זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה( 12.3.2.2
 .סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה( 12.3.2.3
 .מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל( 12.3.2.4

 
יכלול סכמות המפרטות את פריסת  רהתיאואור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. ית 12.3.3

שוריות בין המערכות. הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת יהמערכות במבנה כולו והמבהירות את הק
סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה, המדידה והערכים הרצויים 

 המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של המערכת המשולבת. 
 

מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר מילולי לגבי תכולתה תצלום תמונות  12.3.4
 ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

 

הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, לקבלת נתונים ולהפקת  12.3.5
 דוחות.

 

ה הסופית בנושאים השונים כנדרש לאותה עוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירית 12.3.6
 מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת ההארקה במתחם כולו.

 

ה באתר  יאחזקה מונעת תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשני 12.3.7
חודשים בין ביצוע אחזקה  7 –חודשים ולא יותר מ  4 –חודשים הווה אומר לא פחות מ  7 – 4תהיה 

 יה.ימונעת אחת לשנ
 

ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות לצורך הפעלת  זכייןה 12.3.8
הגשות תוכנה יכילו תיאור מילולי במסגרת חוזה האחזקה.  המערכת או שיפורה ללא תמורה נוספת

ד התוכנה, רשימות של נקודות הבקרה ותיאור של תהליכי הפעולה, פירוט קווגרפי )תרשימי זרימה( 
מפורט של הגרפיקה, הדוחות, ההתראות והתצורה שתיקבע עבור תוכנת עמדת העבודה.  המידע יהיה 

  17על " 11כרוך באוגדן שלוש טבעות או כרוך עם מפתח ולשוניות. התרשימים יוגשו בקיפולים של "
 ונים, יש לספק עותקים צבעוניים.אם ייעשה שימוש בצבע כדי להבחין בסוגי מידע ש

 
 מערכת גילוי אש 12.4

 :תכניות 12.4.1
 

 .תוכנית חד קווית גלאי כבל חום 12.4.1.1
 .תוכנית חד קווית מערכת גילוי אש 12.4.1.2
 .לוגיקת הפעלה של מערכת גילוי האש )לכל התרחישים האפשריים( 12.4.1.3
  .תוכניות העמדת ציודים במבני שו"ב ובחדרי החשמל 12.4.1.4
 .עקרונייםחתכים -תוכנית תשתיות במנהרות 12.4.1.5
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 .כנ"ל תוכנית תשתיות במנהרות המילוט 12.4.1.6
 .כנ"ל תוכנית תשתיות בפורטלים 12.4.1.7
 .כנ"ל תוכנית תשתיות בגשרים 12.4.1.8
 העירייה.בהתאם לדרישות -חתכים במקומות שונים המציגים את התשתיות 12.4.1.9

 .תוכנית העמדת ציוד 12.4.1.10
 .תוכנית פריסת מערכות כיבוי בגז 12.4.1.11

ים )כרטיסים ומחברים( שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימי 12.4.1.12
 שברכזת.

 שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים. 12.4.1.13
 שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'. 12.4.1.14
ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים )אביזרי העזר(  םחשמליישרטוטים  12.4.1.15

 הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.
איזומטריה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת  12.4.1.16

 .המכליםוקיבוע 
 .Pre Engineeredהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור  12.4.1.17
המומלצים  כמויות( ורשימת חלקי חילוף-רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב 12.4.1.18

 .+ מחיר(.N.Pידי היצרן )תאור פריט + -על
 תקשורת של הרכזת.פרוטוקול  12.4.1.19
 (.(Trouble Shootingהנחיות היצרן לאיתור תקלות  12.4.1.20
 פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי. 12.4.1.21

 
 חישובים 12.4.2

 .חישוב צריכת הספק רמקולי כריזה 12.4.2.1
 .חישוב עומסי ציוד על כל קו למציאת הקוטר הנדרש ומגבלות אחרות 12.4.2.2
 .חישוב מפלי מתח לכל הכבלים 12.4.2.3
 .חישוב כמות גז כיבוי ונתוני מיכלי כיבוי נדרשים 12.4.2.4

 .חישובי זרם בלוחות הבקרה 12.4.2.5

 

 רשימות 12.4.3

 .רשימת שרטוטים 12.4.3.1
 .רשימת כבלים 12.4.3.2
 .רשימת רכזות 12.4.3.3
 .3מפורטות ברמת הרכיב לרבות מספור הרכיב של מערכת צד  I/Oרשימת  12.4.3.4

 
 

 מפרטים 12.4.4

 .בסיס תכנון 12.4.4.1

 .לוגיקת פעולה 12.4.4.2

 .הציוד(מפרטי ציוד: )סופי כולל כל הפרמטרים של  12.4.4.3

 
העדכנית  מערכות גילוי האש והכיבוי בגז יתוחזקו בהתאם לתקנים והמסמכים הבאים במהדורתם

 ביותר:
 

 .מערכות גילוי אש: תחזוקה – 11חלק  1220תקן ת"י  .1
 .NFPA 2001  -  Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systemsתקן  .2
 .הוראות היצרן .3

 

 ובריכת שחיה ספרינקלרים ,מערכות אינסטלציה 12.5
 

 אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.ית 12.5.1
 

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.ה 12.5.2
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הספק מנוע, אמפרז'  ,טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק 12.5.3
 נומינלי ואמפרז' בעומס וכן בטחונות ליתרת זרם של המתנע.

 

 עם ציון הכיוון שלכל אחד מהאביזרים הנ"ל. ןוהביטחוטבלת סימון של אביזרי הפיקוד  12.5.4
 

 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים. 12.5.5
 

 שחיה. טבלת ערכים למערכות הכלרה וטיפל במי בריכת 12.5.6

 

מפורט של מערכות בריכת השחיה כולל משאבות, מסננים, מתקני הכלרה, מתקני חומצה תאור  12.5.7
 וכדומה.

 

 להכין: זכייןהלהלן רשימה של תכניות שעל  12.5.8
 

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות אלה  12.5.6.1
חיישני זרימה יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, 

 וכדומה כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.
 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   12.5.6.2

 . מערכות המים והביובתכניות בסיסים והגבהות לציוד  12.5.6.3

תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של הצנרת,  12.5.6.4
שוחות  .T.L –התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 

 כניסת/יציאת צנרת.  .I.L -ו
תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה  12.5.6.5

 הלוחות.

 לי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.תכניות החווט החשמ 12.5.6.6

 

 מעליות 12.6
 

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים. 12.6.1

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  12.6.2

 " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEתכניות  עדות " 12.6.3
 תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה.  12.6.4
 הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריות תעודות אחריות של יצרנים כאשר 12.6.5
 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  12.6.6
 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  12.6.7
 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. 12.6.8
 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. 12.6.9

 רשימת כלי עבודה מיוחדים מומלצים. 12.6.10
 בפעולה רגילה ובזמן חרום. מתקןמוש ביהוראות ש 12.6.11
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   עבודות אלומיניום 12.7

 

פריטי  לזיהויכללים הנתונים תוכניות עדות: התכניות יכללו שרטוטי ביצוע בהם יופיעו ה 12.7.1
. מספר פריט, תיאור הפריט, יצרן המערכת, שם המערכת, ובנוסף כל הפרטים על האלומיניום

 הציפוי, תכונות הציפוי, והגוון. גימור וציפוי הפרופילים והרכיבים. מפעל ציפוי, סוג
 

הכוללות: מספר הפריט, תיאור הפריט,   הזכוכיתנתונים טכניים מקיפים אודות נתוני הזכוכית.  12.7.2
, מיקום הזכוכית בפריט, וכן כל נתוני הזכוכית, יצרן, ספק, סוג הזכוכית, ןבבניימיקום הפריט 

הרכב, עובי וטיפול וכל המקדמים שם מסחרי, ובנוסף נתונים מכאניים מקיפים של הזכוכית. 
 ותכונות הזכוכית.

 

 פריטיוהמערכות המשולבים ב, הפרזול למכלוליםוהוראות הפעלה ותחזוקה קטלוגים  12.7.3
. מהודוכ מכניים-האלומיניום כגון מכלולים מכניים, מכלולים חשמליים, מכלולים אלקטרו

המשולבים במכלולים אלה, את שם הקטלוגים יהיו מפורטים, יכילו את כל רשימות הרכיבים 
 היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליו, וכן דפי מידע להדרכת המשתמש באופן תפעול המכלול.

 

מערך האחזקה המומלץ למכלולי הסבר מפורט על אופן השימוש המותר בפריטים השונים, וכן  12.7.4
 . כיו"בהאלומיניום, הזכוכית, אטמי הזיגוג, ו

 

 לעבודות האלומיניום: תקופות אחריות מוארכות 12.7.5

 

שנה ופחי  15אחריות מבצע הציפוי לגימור פרופילי האלומיניום לתקופה של  12.7.5.1
דהיית הצבע, התחייבות -שנים הכוללת התחייבות לאי 10האלומיניום לתקופה של 

כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד, התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף 
 ולא יתפצל לשכבות.

-שנים הכוללת התחייבות לאי 10ת יצרן הזכוכית הבידודית לתקופה של אחריו 12.7.5.2
 חדירת לחות אל תוך השמשה הבידודית.

שנים הכוללת התחייבות מפני תופעה  10אחריות יצרן זכוכית הרבדים לתקופה של  12.7.5.3
 (.De-Laminationשל היפרדות )

 שנים 10 –אחריות לקירות מסך וקירות עכבישים מזכוכית ואלומיניום  12.7.5.4

 שנים לאירועי כשל בשמשות. 3של אחריות  12.7.5.5
 שנים לזיגוג המבני. 10אחריות של  12.7.5.6

 שנה, האחריות תכלול: 25לגימור המלבן לתקופה של אחריות המצבעה  12.7.5.7

 

 דהיית הגימור.-התחייבות לאי 12.7.5.7.1
 התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד. 12.7.5.7.2
 ת.התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבו 12.7.5.7.3
שנים, ולא פחות מ"חוק המכר", לכל המכלולים ו/או  3 שלאחריות  12.7.5.7.4

המלבנים ובכלל זה פרזולים, אטמים, התפקוד התקין של הדלתות 
 '.וכוהנפתחות, הדלתות הנגררות 

 
 חצרות ומבנים 12.8

 רות ותשתיות בחצרותחצ 12.8.1
 

 
והתת  תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות  12.8.1.1

קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצוינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים 
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המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה והספקים 
 מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.

 
יקום מצלמות תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מ 12.8.1.2

 ואמצעי חישה אחרים.
 

אור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו ית 12.8.1.3
מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד -ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו

 אינסטלציה ומיזוג אוויר.
 

תוכנית קונסטרוקציה של אור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, ית 12.8.1.4
 התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

 
 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 12.8.1.5

 
אור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי ית .12.8.1.6

 הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.
 

תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של הצנרת,  12.8.1.7
 -שוחות ו .T.L –התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 

I.L.  .כניסת/יציאת צנרת 
 

 מבנים 12.8.2
 

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה, מחיצות  12.8.2.1
תוכניות  חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.פנימיות, 

הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור 
 ןבבנייהחדרים וחללים אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים 

 בהם אסור לקדוח חורים.
 

בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים כל תוכניות הקונסטרוקציה.  12.8.2.2
 והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.

 

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט  12.8.2.3
 האביזרים והפרזול. 

 

תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון החיפוי  12.8.2.4
 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 

 תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  12.8.2.5
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 השבת מבנים ומתקנים - 3פרק 
 

כי בתום תקופת ההתקשרות ו/או בכל מקרה אחר של הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה מתחייב  זכייןה .1
כמצאי יחשבו כל במצב תקין וכשיר לפעולה.  על כל רכיביו המתחםשהיא, יהיה כל מצאי )אינוונטר( 

הסכם בעת חתימת  עירייהמהקיבל לידיו  זכייןשההמערכות וכל הציוד  ,המתקניםהתשתיות, המבנים, 
ספק, כל ציוד, או מבנה, או מערכת אשר נמסרו בפועל  תובמהלך תקופת ההתקשרות. להסר ההפעלה

 , גם אם אינם כלולים ברשימות הציוד, יראו ככלולים בהם לכל דבר ועניין לרבות נספח זה.זכייןל
 

וכפי שנמדד ואושר  ןמההספק המכסימלי שעבורו תוכנ 85% לפחות , בעת ההחזרה,יספקהמוחזר  המצאי .2
וכמו כן לא ירדו המתקנים מערכי מינימום של מדדי ההגנות והאבטחות כפי  המסירהבחני הקבלה בעת במ

  .ו/או קבלני הביצוע ידי היצרנים-שנקבעו על
 

או ההספקים על פי המצוין /או הספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות ו/שלא נמדדו לגביו תפוקות ו צאימ .3
 . ל קבלן הביצועו/או בנתוני המסירה ש בקטלוג היצרן

 
לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, מובהר כי  .4

שריטות וסדקים הנובעים מפעולת דליפות ואיבודי מים, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, 
 המתקן וכדומה.המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת 

 
האחרונה על פי  , במהלך שנת ההפעלהתרשאי עירייהה האת, עירייההמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .5

 מצאת"(, כפי שהבדיקות" :, לבצע את כל הבדיקות, הביקורות, הבחינות והשמאויות )להלןסכם ההפעלהה
ויתר מסמכי  הסכם ההפעלה נמצא במצב תחזוקתי תקין, כנדרש על פי המצאילנכון, על מנת לוודא כי 

 המכרז. 
 

. בסיור . בסיור ייבדק כל המצאיראשוןבדיקה , יתקיים סיור הסכם ההפעלהתקופת  תום יום לפני 180 .6
לסקור את כל חלקי המבנה,  עירייהללסייע  זכיין. חובת ההונציגי העירייהו ונציגיו זכייןהישתתפו 

תוך  העירייהעל ידי תבוצענה ימי עבודה מלאים. הבדיקות  10המערכות והמתקנים ביסודיות וזאת במשך 
לרבות כל התיעוד לפעולות אחזקה מונעת  כדי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה

 וכדומה. וותיקוני תקלות וכשלים שבוצעו, חומרים וחלקים שהושקע
 

בצע י זכיין. ההמצאיממצב  ה, תוך שבועיים מעת סיום הסיורים, את הסתייגויותיזכייןלתמסור  עירייהה .7
אדם והשקעה הכח כל סיום תקופת ההתקשרות וזאת באמצעות לפני עד  עירייההבדרישות את כל המפורט 

 . וחלקים וחומרים ככל שידרשציוד, של 
 

לא יהיה זכאי  זכייןכלולה בתקופת ההתקשרות וה -ביצוע התיקונים למען הסר ספק מובהר כי תקופת  .8
 לכל הארכה שהיא בגין כך. 

 
סיור משותף נוסף לבדיקת  זכייןוה עירייההעל השלמת העבודות הנדרשות, יערכו  העירייה זכייןהודיע ה .9

 .המצאימצב 
 

אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  זכייןה לא מילא .10
להורות  העירייה תובנוסף רשאיערבות המצויה בידיה, האת שחרור עירייה ה תעכבבקשר לכך,  עירייהל

 זכייןאו בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על ה גורם אחרעל ידי הנדרשת העבודה על ביצוע 
מכל כדמי ניהול/תקורה  17%לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תרשאי תהיה עירייההו

על פי כל  בכל דרך אחרת זכייןלגבותן מהו/או  ,לחלט את הערבותו/או בכל זמן שהוא,  זכייןסכום שיגיע ל
 .עירייההדין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 
להמשיך לפעול מעבר לתקופת  זכייןבמקרים בהם יהיה על ה ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם .11

 לדרוש תוספת או תמורה כספית כלשהי. זכייןההתקשרות לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה ל
 

 העברת המידע והכשרת כח אדם: .12

 
בהודעה שתימסר  העירייה תקבעלפחות לפני מועד תום ההתקשרות או במועד אחר שחודשיים  .א

תכנית להכשרת אנשי ויקבל לכך את אישורה בכתב,  העירייהיתאם עם  ,זכייןה ן, יכיבכתב זכייןל
 ה והטיפולתחזוקהלצורך  אחר, זכייןה, לרבות ו/או מי מטעמ העירייהמטעם  ומשק תחזוקה
 במצאי.
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ם , ישולבו אנשי תחזוקה מטעולפי דרישתהה עירייהקבע תמועד תום ההתקשרות, במועד שלקראת  .ב
ותחת פיקוחו. למען הסר ספק  זכייןבעבודת ה ,עירייהה, במינון ובהיקף שיקבע על ידי העירייה

כדי לגרוע  הו/או מי מטעמ עירייההמטעם  ומשק מובהר, כי אין בשילובם של אנשי תחזוקה
 .המכרזעל פי מסמכי  זכייןמאחריותו של ה

 
ציגי המצאי. נהכרוך בתחזוקת  בכלה עירייהיערכו הדרכות עיוניות ומעשיות לנציגי  זכייןהנציגי  .ג

מקצוע. ההדרכה תכלול את המקצועות הטכניים, מערכת כל איש ב 5יכללו צוות של עד  עירייהה
מפורט הבקרה, מיחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתקן ובמערכות הממוחשבות וכ

 להלן:
 
, הן בחדרים מתאימים והן במקומות בהם מותקן הדרכות עיוניות ומעשיות וךיער זכייןה (1

, בתפעול מערכות התוכנה בתחזוקת המבניםבתפעול יעיל וחסכוני, בכל הכרוך המצאי, 
המדריכים . מתחםב זכייןוכן לגבי כל עבודה נוספת שביצע ה המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח

 . םמתחביפלינות הכלולות ציכללו בעלי מקצוע בכל הדיס זכייןה מטעם
 

ההדרכה תכלול הדגמת תפעול מעשי של המצאי במצבי פעולה רגילים ובמצבי חירום  (2
 למיניהם.

 
ההדרכה תכלול גם נושאים כלליים כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, פינוי אשפה, שיטות  (3

 הניקיון, חיסכון באנרגיה ומשאבים וכדומה.
 

 שעות מלאות.  80 בכל נושא טכני ו/או מחשובי, בנפרד, תיערך עד  בכל מקרה ההדרכה (4
 

ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופן שוטף  (5
 ותקופתי לרבות עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד.

 
את כל מסמכי העבודה שבידיו ובידי כל  העירייל זכייןיעביר ה , מכל סיבה שהיא,במועד תום ההתקשרות .13

ציוד המחשוב ותוכנות האחזקה ותיק השטח המותקנים עליו לרבות כל הנתונים מי מטעמו לרבות 
כל החומר הטכני, התוכניות, ספרי המתקן וכל מסמך או מידע אחר הקשור שהוקלדו ו/או הותקנו בהן, 

הותיר בידו כל חומר כאמור. ככל שימצא פגם כשהם מעודכנים למועד זה בצירוף הצהרה כי לא  ,למבנה
בעלות  זכייןיחויב ה, וכן להשלימו או לתקנו זכיין, יהיה על הזכייןאו חוסר במסמכי העבודה שהעביר ה

 .העירייההכרוכה בכך, כפי שתיקבע על ידי 
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 דיווחים - 4פרק 
 

ספטמבר, -יוני, יולי-מרץ, אפריל-)ינואריום מתום כל רבעון קלנדרי  30-, לא יאוחר מעירייהליגיש  זכייןה .1
דצמבר( דיווח מפורט בדבר מחזור ההכנסות שלו בגין אותו רבעון. כמו כן, בתום כל שנה -אוקטובר

העתק מלא מדו"חותיו הכספיים בגין  עירייהל זכייןימים מתום השנה, יגיש ה 90-קלנדרית ולא יאוחר מ
 בהתאם לחוזה. עירייההלבין  זכייןהאותה שנה. זאת, לצורך ביצוע ההתחשבנות בין 

 

 יקיים, במערכת ממוחשבת ובפורמט מודפס, יומן אירועים.  זכייןה .2

 

, את האמצעים שנקט לפתרון האירוע מתחםאת אופי כל אירוע שהתרחש ב זכייןביומן האירועים יציין ה .3
 ואת האמצעים שנקט למניעת הישנות האירוע בעתיד.

 

מסמך אירוע מפורט המתאר את האירוע, את  זכייןמנט בטיחותי, יכין הבכל מקרה של אירוע שיש בו אל .4
האמצעים המנהליים והפיזיים שנקט לפתרונו ואת האמצעים שנקט למניעת הישנות אירועים זהים או 

 דומים.

 

, ולפי הצורך מתחםלפי דרישה, וכן בעת ביצוע ביקורות ב עירייההיציג את יומן האירועים לעיון  זכייןה .5
 את אופי האירועים, סיבתם ואת האמצעים שננקטו למניעתם. עירייההלנציגי יסביר 

 

ו/או למי מטעמה לעיין ברשומות, להפיק דו"חות ממוחשבים וכל מידע נוסף לפי  עירייהליאפשר  זכייןה .6
 עומד בהתחייבויותיו. זכייןעל מנת לוודא כי ה עירייההדרישת 

 

 , לרבות:מתחםבכל עת כל פעילות המתבצעת ב עירייהיתעד במערכת הממוחשבת ויעמיד לרשות ה זכייןה .7

 רשימות מנויים, כניסות של מנויים ואחרים, הכנסות למיניהן והתפלגות ההכנסות בין כל אלה;  •

ביצוע עבודות תקופתיות ושוטפות באחזקה, בניקיון, בהדברה, בגינון וכדומה, תיקון תקלות  •
  וכדומה;

 השקעות בשינויים, תוספות, שדרוגים ושיפוצים. •

 

בעת רישום הפעולות ימולאו נתוני הזמן, שמות, פרטים, המבצעים, חומרים וחלקים, סוגי הפעילות  .8
 וכדומה. 
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יהיה אחראי לרכישת החומרה והתוכנה המתאימות, להקמת בסיסי הנתונים כנדרש לניהול  זכייןה .9
פלסטיים חרוטים( על פי שיטת מספור  'סנדוויץ, )בשלטי שוביצוע הפעילויות, לשילוט מחדש, ככל שיידר

אחידה, המתאימה למערכת הממוחשבת, של כל המתקנים המתוחזקים ולהפקת דוחות כנדרש לה לניהול 
 .עירייהולותיו וכנדרש ע"י הפע

 

 דו"חות כספיים שנתיים שוטפים. .10

 

 רשימת כח אדם על פי התפלגות לתפקידים בכל שעות היממה, במשך כל ימות השנה. .11
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 העסקת קבלנים/ספקים בקשר עם תחזוקת המתחם  - 5פרק 
 

ו/או יהיו קשורים  יהיה אחראי לכך שבהסכמים בינו לבין כל הקבלנים ו/או הספקים, שיעסקוזכיין ה .1
יופסק מכל סיבה  הסכם ההפעלהבביצוע שירותי האחזקה השוטפים תיכלל התחייבות לפיה במידה ו

, עירייהלפי אותו הסכם מהוות גם התחייבויות כלפי הזכיין שהיא, התחייבויות הקבלן/הספק כלפי ה
ספק על ו/או  חתימת קבלן . העירייהלבצע את העבודה ו/או לספק את השירות, לפי העניין, ישירות כלפי 

ההתחייבויות יתבססו על המפרט שלעיל לגבי עמידה  .זכייןתהיה תנאי להעסקתו ע"י ההתחייבות כאמור 
בתקנים ובמתקנות, הגדרת דחיפות התקלות, זמני תגובה, חידוש או החלפת מתקנים ומערכות, התנהגות 

 לפי נהלים ותקנות וכדומה.
 
 -עקרונות הבאים:נוסח ההסכמה יכלול את ה .2
 

 לוחות הזמנים לתגובה ולתיקון להודעה על תקלה דחופה ורגילה יהיו כמפורט בטבלה שלהלן. )א( 
 

 מספר התקלות המותר בשנה למערכת ולפריט במערכת יהיה כמוגדר בטבלה. )ב( 
 

 שדרוג המערכות יתבצע בתקופות המפורטות במסמך זה. (ג) 
 

מסמך זה, קרי כאחוז מוגדר מערך המערכת ועל פי גיל המערכת עלות השירות תהיה כמפורט ב (ד) 
 כמפורט בטבלה שלהלן.

 
 ההורדות מהחשבון בגין אי ביצוע במועדים ובטיב כנדרש יהיו על פי המפורט במסמך זה. (ה) 

 
התנהגות קבלן/ספק המשנה תהיה על פי המפורט במסמך זה ובין היתר נהלי הביטחון, ימי  (ו) 

 סילוק פסולת וכדומה. ושעות העבודה,
 

 בתום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, תהיה כמפורט במסמך זה. לעירייהמסירת המערכת  (ז) 
 

אינו מחויב להמשיך ולקבל השירותים מאותו העירייה או כל זכיין אחר מטעמה מובהר כי  (ח) 
 קבלן/ספק המשנה.

 
קבלן/ספק המשנה, כל אחד בנפרד,  להלן רשימת המקצועות והתנאים עבורם יחתים היזם את (ט) 

 על פי מקצועו:
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 שנים שם המערכת/הציוד
)*( 

עלות 
התחזוקה 

כאחוז 
מערך 

המתקן 
)***()**( 

מספר 
תקלות 
מאושר 

לשנה 
פריט 
 בודד

מספר 
תקלות 
מאושר 

לשנה 
 מערכת

זמן 
תגובה 

לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
תגובה 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 

 )שעות(
 8 24 4 4 4 2 0 )בדק( 2 מעליות

 6-3 2.75 3 5 4 4 24 8 
 23-7 3.0 3 6 4 4 24 8 

 6 24 3 4 24 4 0 )בדק( 2 גילוי אש ועשן
 6 24 3 4 30 5 4.5 6-3 וכיבוי בגז

 23-7 5.0 5 30 4 3 24 6 
 6 24 3 4 30 2 0 )בדק( 2 דלתות ותריסים

 6 24 3 4 30 2 4.5 6-3 חשמליים
 6 24 3 4 30 2 5 15-7 אוטומטיים

 20-16 5.2 2 30 4 3 24 6 
בטיחות  מערכות בקרה

 כולל: בקרת וביטחון
בקרת  כניסה, טמ"ס,

 גילוי פריצה, מבנה,
 מערכות  מערכת כריזה,

 אלקטרוניים, מפתחות
 בנפרד( )כל מערכת

        
 6 24 4 6 18 3 0 )בדק( 2

6-3 4.0 4 24 6 4 24 6 
16-7 4.5 4 24 6 4 24 6 

        

 24 24 4 2 3 2 0 )בדק( 2 חשמל מתח
 24 14 4 2 4 2 1 12-3 גבוה

 20-13 1.25 2 4 2 4 24 24 
 48 24 4 3 24 2 0 )בדק( 2 מיזוג אוויר,
 48 24 4 3 24 2 2 6-3 אוורור, )לא

 48 24 4 3 24 2 2.25 15-7 כולל תעלות 
 48 24 4 3 24 2 2.5 20-15 (וצנרת אוויר

 48 24 4 3 6 2 0 )בדק( 2 מערכות
 48 24 4 3 6 2 2.5 6-3 משאבות

בריכת שחיה  לחץ וביוב,
 והכלרה, מערכות

 מכניות -אלקטרו
 

15-7 3.0 2 6 3 4 24 48 
20-15 3.25 2 6 3 4 24 48 

 
 הערות

 
 .זכייןומסירתו לשימוש המתחם היחל ממועד השלמת ההקמה של  מנין השנים •

 
כולל רווח, לא "ערך המתקן", לעניין זה, הינו הסכום, אשר שולם ליזם בגין רכישה והתקנה של המערכת ) •

, בין בעת ביצוע זכייןתקורות, ערך ציוד שהורכב ופורק עקב שינויים וכל תוספת אחרת, גם אם שולמה ל
 בשלב ההקמה(.השינוי ובין 

 
את ערך כל מערכת בנפרד וזאת לצורך חישוב עתידי של עלויות עירייה יחויב להעביר לידי הזכיין ה •

ראו בלתי סבירות וכמקובל ילהשיג על העלויות האמורות במידה וי תהיה רשאיעירייה תהאחזקה. ה
 במערכות דומות.

 
 
 
 
 
 
 
 



 103מתוך  32עמוד 
 

 
 

 גינוןודרכים ומעברים מבנים, מתקנים,  תתחזוק - 6פרק 
 

 :כללי
 
, לתחזקו על כל חלקיו, מערכותיו, מתקניו, ציודו ומבניו בכל מתחםההזכיין מתחייב לשמור על מתקני  .1

 עת ובמצב טוב ולתקן לאלתר על חשבונו כל פגם, נזק או קלקול.

 

על כל חלקיו, מתקניו, מערכותיו, ציודו מתחם המודגש כי עם סיום תקופת ההפעלה ישאיר הזכיין את  .2
ות התוספות שנוספו במהלך שנות ההפעלה כשהם במצב טוב, תקין וראוי להפעלה ושימוש להפעלה לרב

 מיידית למטרתו, למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל. 

 

לבדיקת שימוש ותחזוקה  מתחםהתהיה רשאית לבצע ביקורת תחזוקה מעת לעת במתקני  עירייהה .3
 תקינים כמקובל בענף. 

 
 :זימון והוראות אחזקה לוח

 
האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות  הוראות .4

 את כל הוראות היצרנים.  יםמפרט םלציוד הקיים במערכת ואינ

 

מערכי האחזקה עפ"י ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב במערכת הזכיין ישלים את  .5
 .מתחםבגם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל 

 

 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים. .6

 

כל ותיעוד של מדידות ולתיקון בכל מקום בו מוזכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות  .7
 .וביצוע התיקון תקלה שתתגלה במהלך הבדיקה

 

תדירויות האחזקה המקושרות לכל הוראה מחולקות לטיפולים, כגון: שבועי, חודשי, תלת חודשי, חצי  .8
שנתי ושנתי. למען הסר ספק, בזמן ביצוע טיפול בתדירות מסוימת יש לבצע את הטיפולים הקודמים לו 

 כגון:

 

 בטיפול חודשי יש לבצע את הטיפול השבועי. (א)

 בטיפול תלת חודשי, יש לבצע גם את הטיפולים השבועיים והחודשיים. (ב)

 בטיפול חצי שנתי, יש לבצע גם את הטיפולים השבועיים, החודשיים והתלת חודשי. (ג)

 בטיפול שנתי, יש לבצע גם את הטיפולים השבועיים, החודשיים, התלת חודשי והחצי שנתיים. (ד)
 

 פעיל מערך אחזקה מונעת כנדרש.יו, יקים מחשב את הוראות האחזקהכיין יהז .9
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 לוח זימון אחזקה והוראות אחזקה
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 מונוסון קאנטרי יהודמתחם  לוח זימון פעולות תחזוקה

 שנתי -חצי שנתי;   נ -תלת חודשי;   מ -חודשי;  ת -מקרא:  ח

 מס' מערכת/ציוד ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ

  .1 מים ריח' קירו ת   נ   ת   מ  

  .2 יחידת טיפול באויר ת   נ   ת   מ  

  .3 יחידת מזגן מפוצל ת   נ   ת   מ  

  .4 יחידת מפוח נחשון ת   נ   ת   מ  

  .5 מפוח אויר  ת   נ   ת   מ 

  .6 עשןמפוח   ת   נ   ת   מ 

  .VRF 7יחידת מיזוג    ת   נ   ת   מ

  .8 מבנים -אחזקת פנים    מ   ת   נ   ת

  .9 חוץ -אחזקת מבנים    מ   ת   נ   ת

  .10 חוץ - חצרותאחזקת    מ   ת   נ   ת

  .11 אחזקת מתקני משחקים לילדים ח ח ח ח ח ח ח נ ח ח ח ח

  .12 טיפול בצמחיה ח ח מ ח ח ח ח נ מ ח ח ח

  .13 טפול בגג     מ      נ 

  .14 בדיקת שירותים        נ    

  .15 דלתות         נ   

  .16 משטחי דק        נ    

  .17 שער כניסה חשמלי נגרר   ת   ת   ת   ת

  .18 מחסום זרוע חשמלי   ת   ת   ת   ת

     מ      נ 
אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, 

  .19 שוליים, ניקוז, תמרור, צבע

הכנה לפני עונת הרחצה והפעלת    נ         
  .20 10-19ניסיון. טפסים מספר 

שימור בתום עונת הרחצה טופס           נ  
  .21 20מספר 

-: טיפולים דושוטפתאחזקה  ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש
  .22 21שבועיים טופס מספר 

  .23 מערכת בקרת מבנה      נ      

  .24 מערכת טמ"ס      מ      מ

  .25 מערכת כריזה      נ      מ

  .26 מערכת גילוי פריצה אזעקה      נ      מ

  .27 שנאים      נ      

  .28 גנרטור      נ      מ

  .29 לוח חשמל      נ      
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 מונוסון קאנטרי יהודמתחם  לוח זימון פעולות תחזוקה

 שנתי -חצי שנתי;   נ -תלת חודשי;   מ -חודשי;  ת -מקרא:  ח

 מס' מערכת/ציוד ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ

  .30 מערכות תאורה   מ      נ   

  .31 תאורת חירום   מ      נ   

  .32 שנתי( 5בדיקת הארקה )         נ   

  .33 רכזת גילוי אש ועשן      נ      מ

  .34 מערכת ספרינקלרים      נ      מ

  .35 עמדת כיבוי אש    נ      מ  

  .36 מטפה         נ   

  .37 מיכל דלק   מ      נ   

  .38 מערכת חמום מים לצריכה  מ      נ    

  .39 מחליף חום  מ      נ    

  .40 מערכת הסקה         נ   

  .41 דוד הסקה וחימום מים   ת   ת   נ   ת

  .42 מיכל התפשטות ת   נ   ת   מ  

  .43 משאבת מים ת   נ   ת   מ  

  .44 משאבת ג'וקי מ   ת   נ   ת  

  .45 משאבת כיבוי אש חשמלית מ      נ     

  .46 משאבת ניקוז/ביוב מ   ת   נ   ת  

  .47 מעליתבודק מוסמך   מ      נ    

  .48 דלוחיןצנרת    מ      מ   

  .49 צנרת מים ואביזרים   מ   ת   נ   ת

 

 

 

 

 

 

  



 103מתוך  36עמוד 
 

 

 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 יח' קרור מים

 הוראות  לבצוע

מים כניסה  , טמפ'PSI,  שמן...... PSI, דחיסה ..... PSIיניקה.....רשום לחץ 
......C   יציאהC . 

 1  פ

 2 ש פ הקשב לרעשים חריגים.

 3 פ בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה.

 4 ס נקה מסננים במערכות המים.

 5 פ בדוק תקינות הבידוד.

 6 מ פ הצורך.בדוק וכילל במידת  -מודדי חום ומודדי לחץ 

 7 פ בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים.

 8 ס פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך.

 9 ס כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס.

 10 ס החלף שמן )בדוק קודם הוראות היצרן(.

 11 ס בדוק שלמות המצמד ומרכוזו )במדחס פתוח(.

 12 ס בדוק הידוק ברגים.

 13 פ פריקת דרגות.בדוק מערכת 

 14 פ בדוק תקינות משאבות השמן מנוע.

 15 ס סוך מיסבי המנוע.

 16 ס חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי.

 17 נ פ בדוק עומס המנוע ורשום זרם פעולה ..... אמפר.

 18 ס בדוק בדוד קו ההזנה למנוע.

 19 ס בדוק הארקת המנוע.  צנרת גז קרור ואביזריה.

 20 ס הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים.

 21 פ בדוק תקינות שסתום בטחון במעבה.

 22 פ בדוק תקינות שסתום סולנואידי.

 23 פ בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגש.

 24 פ בדוק תקינות הבדוד וציפוי הבדוד בצנרת היניקה.

 25 פ לפי הצורך. בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים

 26 פ .פקוד ובקרהבדוק 

 27 פ בדוק פעולת מגן קפיאה.

אביזר פקוד שנבדק  בדוק פעולת מערכת הפקוד והבקרה בשלמותה.  ציין כל
 ואת תחום פעולתו בזמן הבדיקה.

 28 פ

   

   כללי

 29 ס נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה.

 30 ס בצע תיקוני בדוד כלליים.

 31 ס בצע תקוני צבע סופיים.

  



 103מתוך  37עמוד 
 

 

 דף טיפולים
 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 יחידת טיפול באוויר
 הוראות  לבצוע

 1 ש פ בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות

 2 פ (C 12בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזגן )הפרש טמפ' 

 3 ח פ (C) 12בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש  

בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים 
 משוחררים

 4 פ

 5 ס בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים

 6 ס בדוק מסנן אוויר ומסגרות, החלף או נקה

 7 פ בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום 

 8 פ בדוק מגן השהיה למדחס

 9 מ ס בדוק ניקיון הסוללה

 10 ס בדוק תקינות ניקוז המים מהאמבטיה לניקוז

 11 ס ישר צלעות המאייד

 12 ס נקה גרילים מאבק ולכלוך

 13 נ ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה

 14 ס ובצע שטיפה בלחץ. נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה(

 15 ס מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה בדוק

 16 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה

 17 ס בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין הצינורות

 18 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך

 19 ס שמן/גרז צירי המפוחים

 20 פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס

 21 פ בדוק זרם המפוחים

 22 ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך

 23 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים

 24 ס STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 VRFיחידת 
 הוראות  לבצוע

 פ בדיקה ורישום לחצים למדחסים. )לחץ ראש, לחץ יניקה, לחץ שמן(

 ת

1.  

  .2 ס בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך

  .3 ס בדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז בהתאם
  .4 ס בדיקת שסתומים

  .5 פ המנועים החשמלייםבדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל 

  .6 ס בדיקת מפוחי המעבה, רצועות איזון, הרחקת עצמים זרים

  .7 פ הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי

  .8 ס ניקוי/החלפת מסננים
  .9 ס בדיקת תקינות עבודות מפוחים

  .10 ס ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים

  .11 ס מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורך

  .12 ס בדיקת שלמות צנרת הגז

  .13 ס בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל

 ס בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת זרימה לניקוז

 מ

14.  

  .15 ס בדיקת מערכת הפיקוד

  .16 ס בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון

הוספת או החלפת השמן לפי בדיקת כמות וטיב השמן במדחסים, שליחה למעבדה, 
  .17 נ ס תוצאות הבדיקה
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מזגן מפוצל

 הוראות  לבצוע

 ת פ (.C  12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש )
 

1 

לרעשים, רעידות וחלקים  בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר
 משוחררים.

 2 פ

 3 ס המים. זניקויציאת  ןניקיובדוק 

 4 ס בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה.

 5 פ סידור. בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום

 6 פ ובדוק בידוד בדוק מגן השהיה למדחס

  ס בריכת המים, ישר צלעות המאייד. זוניקוהסוללה  ןניקיובדוק 
 
 
 
 
 
 
 נ

 
 
 
 
 

7 

 8 ס נקה גרילים מלכלוך ואבק.

 9 ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.

 10 ס ובצע שטיפה בלחץ. בוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה(ינקה פנים יחידת הע
 11 ס ה.טבדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחרי

 12 ס ובדוק רציפות הארקה.בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה 

 13 ס רועדים. תצינורובדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין 

 14 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.

 15 ס מן צירי המפוחים.ש

 16 פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.

 17 פ בדוק זרם המפוחים.

 18 ס תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.בצע 

 19 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

 20 ס בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מפוח נחשון
 הוראות  לבצוע

  ס ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים. -יחידה 
 ת
 

1 

 2 ס פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך. -יחידה 

 3 ס .רהאוויהחלפת מילוי של מסנן  -יחידה 

  פ המפסק. בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י -מכשור פקוד 
 
 
 
 מ
 

4 

בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים, בדיקת הפיכת  -מכשור פקוד 
 Change over -קיץ/חורף,

 5 פ

 6 ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה. -יחידה 

 7 ס בדוק והקשב לרעשים ורעידות. -יחידה 

 8 ס הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה. -חשמל 

  ס ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי. -יחידה 
 
 
 
 
 נ

 
 
 

9 

 10 ס ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי. -יחידה 

 11 ס שחרור אויר. -יחידה 

 12 ס ניקוי פנימי של הסוללות. -יחידה 

 13 ס יגון, בדוק חיבור גמיש.עבדוק והדק ברגי  -יחידה 

 14 ס C  בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח', רשום .... -יחידה 

הצורך.  בדוק ניקוז  בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי -יחידה 
 מים חופשי.

 15 ס

 16 נ .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מפוח אויר
 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.
  .2 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.

  .3 ס הצורך רצועות רזרביות.בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי 
  .4 מ ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.

  .5 ס לציר. קחיזונענע כנפי המפוח ובדוק 

  .6 פ ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 
  .7 נ ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.

  .8 ס זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.יהדק ברגי הח
  .9 ס שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות. בדוק

  .10 פ בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.
  .11 ס בורי החשמל במנוע ובמפסק.יהדק כל ח

  .12 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.
  .13 ס קוני צבע.יגרז חלודה ובצע ת

  .14 פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 
  .15 פ שלוט חסר.השלם 

  .16 ס .CFM.........  מדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מפוח שחרור עשן
 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.
  .2 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.

  .3 ס והמנוע לפי הצורך.גרז בחוזקה מסבי המפוח 
  .4 ס לציר. קחיזונענע כנפי המפוח ובדוק 

  .5 פ ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 
  .6 נ ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.

  .7 ס זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.ירגי החיהדק ב
  .8 ס בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.

  .9 פ הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע. בדוק פקוד
  .10 ס החשמל במנוע ובמפסק. יחיבורהדק כל 

  .11 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.
  .12 ס צבע. יתיקונגרז חלודה ובצע 

  .13 פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 
  .14 פ השלם שלוט חסר.

  .15 ס .CFM.........  מהמפוח או מהתעלותמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 אחזקת פנים מבנה
 הוראות  לבצוע

  .1 ת ס צבעים לקירות )במקום בו נדרש תיקון יבוצע משטח שלם(, שימון ציפוי עץ. יתיקונ
  .2 ס ריצוף שבור, שקוע ורופף. יתיקונ

ותיקוני צבע או פורמייקה  שימון פוליטורה  -טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות 
 כנדרש.

  .3 ס

PVC משטח קצוות ופנלים חיתוך, הדבקה  ןתיקו -, שטיחים וחפוי ריצפה אחר
צבע, הדבקת  יתיקונבדיקה וחיזוק,  -ריהוט  והשלמת חלקים פגועים ופגומים

 שימון וחידוש. פורמייקה,

  .4 ס
  .5 ס בדיקה, חיזוק ושימון. - פרזול

  .6 ס קוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות.ינ - םשירותי
תקרות אקוסטיות  החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל

 החלפת חלקים כנדרש. יישור, נקוי ותקוני צבע, -וגופי תאורה 
  .7 ס

  .8 ס מצברים ונורות כנדרש. יציאה, החלפתבדיקת תאורת חרום ושילוט  -תאורת חרום 
  .9 ס בדיקת ושימון פירזול, אטימות. -חלונות 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 אחזקת חוץ מבנה
 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון טיח וצבע בקירות שיש ואבן.
וודא שהפסיפס שלם.  וודא שחיבורי האבן אטומים  בקירות מצופי פסיפס ,   .2 ס 

  .3 ס טפל בגגות כמפורט בהוראות.
  .4 ס בדיקת אלמנטים רופפים וסדוקים.

  .5 ס בדיקת איטומים סביב חלונות ופתחים.
  .6 ס בדיקת שלמות רשתות בחלונות.

  .7 ס בדיקת חיזוקי אנטנות, דוודים וציוד על הגג.
  .8 ס בדיקת נזילות דוודי שמש.

אנטנות.תיקוני צבע לתרני    .9 ס 
  .10 ס בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים.

  .11 ס בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, שוליים, ניקוז, תמרור, צבע
 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס העבודות יבוצעו פעמיים בשנה וכן לאחר מזג אוויר קשה כללי:
  .2 ס המלווה בגשמים עזים וברוחות חזקות

  .3 ס כבישים ורחבות אספלט .13
  .4 ס .לכלוךא.   ניקוי מסעות:  יבוצע  ע"י מטאטא מכני, לסילוק כל  

  פרוק אספלט  תיקון פגמים מקומיים בשכבת האספלט העליונה: .ב
 אטום בביטומן, תיקון באספלט חם והידוק.פגום,        

  .5 ס
 ג.    תיקון שטחי אספלט עליונים:  קרצוף, איטום בביטומן,

 תיקון באספלט חם והידוק.      
  .6 ס

 ד.  תיקון מבנה לכל עומקו בכבישים וברחבות:  פרוק המבנה,  עבוד 
 התשתית  מחדש החזרה לקדמותו      

  .7 ס
  .8 ס בכבישים ורחבות:  פתיחת הסדק, ניקוי  ומילוי.ה.  תיקוני סדקים 

  .9 ס שוליים לכבישים ורחבות .14

 תוספת, תיקון חריצה רדודה והתפוררות: חרישת השטח הקיים .א
 
 

  .10 ס
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 ב.   תיקון מבנה השוליים )לכל עומקו(:  חרישת השטח הקיים, תוספת 
 מצע והידוק.       

  .11 ס
  .12 ס חרישה והידוק.ג.   תיקון שטחי סדיקה בשוליים:  

  .13 ס ד.  תיקון חריצה עמוקה בקצה השוליים:  מילוי ברסק אבן.
  .14 ס תעלות ניקוז:

  .15 ס א.  ניקוי התעלות:  בדיקה וניקיון  לכל עומק התעלה.
  .16 ס ב.  תיקון חתירה בתעלות:  מילוי רסק אבן.

  .17 ס מעבירי מים .15
  .18 ס א.  ניקוי המעבירים:  ניקוי ע"י זרמי מים בלחץ.

 ב.  תיקון כנפיים מעקות למעבירים: ריסוק וסילוק השבור, יציקת 
 חלק חדש.      

  .19 ס

  .20 ס תיקון גביונים .16

 תיקון גביונים ממולאים באבן:  הוספת אבנים ששקעו, סגירת  .א
 .הרשתות           .17

  .21 ס

  .22 ס ב.   תיקון גביונים ממולאים ברסק אבן:  הוספת רסק אבן ששקעה. .18

  .23 ס תמרור ותמרוריםעמודי  .19

  .24 ס א.  תחזוקת עמודי תמרור ותמרורים:  רחיצה בדיקת שלימות .20

  .25 ס ב.  החלפת תמרורים: יוחלף כאשר הצבע דהה. .21

  .26 ס ג.   החלפת עמודי תמרורים:  העמוד בהתאם לתקן צבע והצבה .22
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 חצרות חוץאחזקת 
 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדיקת מצב גדרות ושערים, השלמה, תיקון צבע, שימון וחיזוק.
  .2 ס בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצים.

  .3 ס בדיקת בורות שומן, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת לפי צורך.
  .4 ס בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבים.

  .5 ס בדיקת שבילים ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.
  .6 ס בדיקת שוליים ודפנות קרקע לקריסה וסחף.

  .7 ס בדיקת מצעי עפר מהודקים.
בדיקת חניונים, סימוני כבישים וחניות. בצע תיקוני צבע לסימוני חניות ותמרורים , 

 מדרכות אדום/לבן/כחול, חנית נכים וכו'.
  .8 ס

  .9 ס וצביעתם.בדיקת תמרורים 
  .10 ס בדיקת מייסעים וכבישים, תיקון סדקים והתקלפויות.

  .11 ס החלפת חלקים. בדיקת גופי תאורה חיצוניים, תיקון גופים, תיקוני צבע,
  .12 ס בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.

תקין.  קצץ עשב יבש  קצץ צמחיה ורסס נגד עשבים באופן שימנעו הפרעות לניקוז
 העלול לגרום לשריפות.

  .13 ס

  .14 ס סחף קרקע צרלהיווהמנע מהשמדת צמחיה במקומות בהם עלול 
מכסים.  תקן צבע תרני  בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ.  החלף נורות פגומות ונקה

 עמודי תאורה כנדרש.
  .15 ס

  .16 ס בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון פוגות בקירות שיש ואבן.
  .17 ס אטומים בקירות מצופי פסיפס, וודא שהפסיפס שלם.וודא שחיבורי האבן 

  .18 ס בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים
  .19 ס בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה

  .20 ס חיזוק, בדיקה לשלמות צבע וכבלים –תרנים 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מתקני משחקי ילדים

 לבצוע הוראות 

 תקלה כל מידיבצע ביקורת יומית ויזואלית למתקני המשחק והכושר ויתקן  הקבלן
הקבלן יהי אחראי לדווח מיידית לנציג המזמין על . המשחק במתקני שיזהה שבר או

 כל תקלה או שבר שיזהה במתקני המשחק

  .1  פ

 את יחסום הקבלן .מהמתקןאו פגיעה  לנפילה חשש נוצר כלשהו ובמתקן במידה
 עד לסיום התיקון המתאימים באמצעים המתקן

  .2  פ

 עבודות. 8 חלק לרבות 1498 הישראלי תקןב כל הנדרש תכלולנה האחזקה עבודות
 :ובין היתר

  .3  פ

  .4 ח  :, הכוללמוסמך בודק ידי על חודשיות בדיקות

  .5 ס המפקח של מיוחדות הנחיות ביצוע •

  .6 פ המשחק למתקני ומתחת בארגזים חול מילוי •

  .7 ס (;למתקן לשנה 25% עד) גומי משטחי החלפות/והשלמות תיקונים •

  .8 ס וכבלים לנדנדות ומתקני טיפוס שרשראותוחלקי  שקלים והחלפת השלמות •

 ;מיסבים/  נעים חלקים והשלמות תיקונים •
 

  .9 ס
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מתקני משחקי ילדים

 לבצוע הוראות 

  .10 ס פיברגלס תיקוני •

  .11 ס ברגים ה וחיזוק שלהשלמ •

  .12 ס חדויות תיקוני •

  .13 ס (;מדבקות) המשתמש גיל סימון •

  .14 ס הצורך לפי צבע תיקוני •

  .15 ס אחרים גוף וחלקי אצבעות להילכדות סיכון מקומות ותיקון הסדרת •

בסיסי בטון חשופים בתוך תחום המתקן )כל ארגז החול ומתקני המשחק  •
ס"מ לפחות ובצורה כזו  20עצמם( יכוסו בשכבת חול הקיים בעובי של 

 שהחול לא יתפזר

  .16 ס

חשבונו להשלמת ו/או החלפת אביזרי חיבור )"שאקלים"( -עלהקבלן ידאג  •
 ושרשראות ברזל לנדנדות שאינם תקינים או חסרים

  .17 ס

הקבלן יתקן / יחליף על חשבונו כל פגם / נזק שנגרם לחיפוי הגומי במתחם.  •
 מכלל משטחי הגומי למשך שנה על בסיס מצטבר משנה לשנה( 10%)

  .18 ס

  .19 נ ס מוסמכת מעבדה ידי על שנתית בדיקה
  .20 ס בשנה פעם כולו המתקן צביעת

 בכל מקרה אחזקת, התקנת והצבת מתקני משחק יהיו בהתאם למפרט מכון
 .כנדרש התקנים. בגמר הצבת המתקן יש להציג אישור מכון התקנים המאשר הצבתו

  .21 ס
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 גגות
 לבצוע הוראות 

  .1 מ  גג זפת שטוח
  .2 ס בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.

  .3 ס בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים בזפת על הגג.
  .4 ס רשתות חורי הניקוז. ןוניקיובדוק המצאות 

  .5 פ שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.
  .6 ס בדוק אחידות הזיפות על הגג. -לפני חורף 

  .7 ס בדוק סיוד הגג בחומר מתאים. -קיץ  לפני
  8.  

  .9  גג יריעות ביטומניות
  .10 ס בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג )ויזואלית(.

  .11 ס נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.
  .12 ס בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים על הגג.

  .13 ס בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.
  .14 ס רשתות פתחי הניקוז. ןוניקיובדוק המצאות 

  .15 ס הודע למנהל הבית. -במידה ונמצאו פגעים 
  16.  

  .17  גג מרוצף
  .18 ס בדוק את תקינות מרצפות ואטימה בחריצים.

  .19 ס בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.
  .20 ס רשתות חורי הניקוז. ןוניקיובדוק המצאות 

  .21 פ בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.שפוך מים 
  .22 ס הודע למנהל האחזקה. -במידה ונמצאו פגעים 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 טפול בצמחיה
 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס טיפול בגינון וצמחיה חיה כולל אדניות ובריכות:
  .2 ס ניקוי סביבתי מלכלוך.

  .3 ס פינוי צמחיה יבשה
  .4 ס השלמת צמחים
  .5 ס הידרופונית השקיהבדיקת מערכת 
  .6 ס בגינון השקיהטיפול במערכת 

  .7 ס בדיקת מחשב
  .8 ס בדיקת זרימת מים בצנרת

  .9 ס חיזוק מחברים
  .10 ס בדיקת יציאת מים מהדיזות

  .11 ס בדיקת הצנרת לשלימות ונזילות
  .12 מ  כללי

  .13 ס מניעת התפתחות עצים ושיחים בקרבת מתקנים
  .14 ס כיסוח מינימלי וריסוס. - בתעלותכיסוח צמחיה 

הפעולה תתבצע בטווח  הדברה וכיסוח צמחיה בסמוך לעמודי חשמל ושוחות הארקה
 .מהמתקניםמטר  1של 

  .15 ס
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 בדיקת שירותים
 הוראות  לבצוע

  .1 ת ס בחדרי השירותים בדיקה לניקיון
  .2 ס :מכלוליםבדיקה לתקינות 

  .3 ס בדוק ויזואלית את האסלה, קיבוע האסלה, סדקים וכדומה  - אסלות
  .4 ס בדוק חיזוק הברגים של מכסה האסלה, שבר וכדומה – מכסה אסלות

  .5 ס בדוק ויזואלית את הכיורים, סדקים, חיזוק וכדומה.  – כיורים
  .6 ס בדוק קיבוע הברז, ויזואלית, חיזוק צנרת המים של הברז וכדומה – ברזים

  .7 ס בדוק קיבוע הסבונית, סדקים וכדומה –סבוניות 
  .8 ס בדוק קיבוע המראה, חיזוק, סדקים וכדומה  -מראה 
  .9 ס בדוק קיבוע המכשיר, סדקים וכדומה.   – ריח מדיפי

  .10 ס בדוק קיבוע המכשיר, חיזוק ברגים, ויזואלית וכדומה – מכשיר נייר טואלט
  .11 ס " לבדיקת ניקיון )בדיקה מדגמית(סיפוןפירוק "בצע 

  .12 ס .יניקת אוויר משירותיםבודק 
  .13 ס , בדוק מנעול וצירים. שירותיםהדלתות בדוק חיזוק 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 דלתות
 הוראות  לבצוע

  .1 נ  דלתות אש
  .2 ס בדוק תקינות צירים ועוצר דלת הידראולי.

  .3 ס שמן צירים.
  .4 ס בדוק לסגירה ואטימות טובה.

  .5 ס בצע תיקוני צבע בהתאם לנדרש.
  .6  דלתות זכוכית

  .7 ס בדוק וכוון משאבה הידראולית רצפתית.
  .8 ס בדוק תקינות צירים, מנעולים וידיות.

  .9 ס הצורך.שמן וגרז במידת 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 משטחי דק מעץ
 הוראות  לבצוע

שברים, סדקים, ריקבון, פיתולים ועיוותים מסוכנים, יובש, בדיקה ויזואלית: 
 ,העדר חלקים ,האפרה והשחרה ,קילוף צבע, בליטות, נקודות חדות או קצוות חדים

בטון,  יסודות, חלודה, שבר, חוסר ברגים וכדומה: התרופפות, כדוגמת אמצעי חיבור
סדקים, שברים בבטון, חופש בין היסודות לקרקע, בליטת היסוד  עץ וברזל ובהם

, התרופפות החיזוקים, חלודה בחיבורים מעל הקרקע, חלודה גלויה בזיון היסוד
 וכדומה.  צריך להבין את עבודות העפר  צריך לחפש נקודות לבקרת שקיעה

  .1 נ ס

יפול בחלקי מתכת: ניקוי כל סימני חלודה וצבע מתקלף מחלקי המתכת, מריחת ט
נגד קורוזיה ו/או בצבע גילוון ממיס חלודה במקומות החלודים. צביעה בצבע יסוד 
 .ולאחר ייבוש צביעת שכבת צבע חיצונית בגוון הקיים

  .2 ס

עיוות  החלפת או תוספת ברגים לחיבור קורות/לוחות עץ בכדי למנועחיזוקים: 
 .. במידה וישנם ברגים חלודים, יחליף הקבלן על חשבונועץה ופיתול

  .3 ס

  .4 ס :חידוש דק )עץ( מתחלק לשלושה שלבים בסיסיים
יש  - מכונת לחץ קיטור ניקיון בחומרי ניקוי ייעודיים ושטיפתם במים. -ניקוי דק 

חמים הן  לבצע את העבודה באמצעות מכונת ג'רניק לתוצאות טובות. שימוש במים
 .לחומרי הניקוי והן במכונת הג'רניק תסייע להגיע לתוצאות משופרות

  .5 ס

ליטוש העץ על ידי מכונות על מנת להחזיר את העץ למצב הטבעי  -ליטוש ושיוף דק 
 או מפגעי מזג האוויר.\שלו ולהורדת שיכבה דקה מהעץ שנפגם עם הזמן משחיקה ו

 
 

  .6 ס

לסיום תהליך החידוש יש למרוח את העץ בשכבת שמן  -שימון דק לפיניש מושלם 
הנספגת בתוך העץ ומגינה עליו מפני נזקים ורטיבות )פגעי מזג האוויר, מזיקים 

 (. יש לוודא שסוג השמן וטיבו מתאימים לסוג העץ.UVוקרני 

  .7 ס
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 שער כניסה חשמלי נגרר
 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ פעולת השער והקשב לרעשים בדוק
  .2 ס בדוק תקינות נתיכים

  .3 ס נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך
  .4 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה

  .5 ס בדוק תקינות הארקות
  .6 פ בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים

  .7 ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש
  .8 ס השער ותקן עפ"י הצורךבדוק איזון 

  .9 ס פ הצורך"בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע ע
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מחסום זרוע חשמלי
 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.
  .2 פ בדוק את תקינות הנתיכים.

  .3 ס ולכלוך.נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק 
  .4 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה.

  .5 פ בדוק תקינות הארקה.
  .6 פ בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.

  .7 ס המחסום, שמן וגרז כנדרש. בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של
  .8 פ בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך

  .9 ס החלף לפי הצורך.בדוק רפידות גומי ככביס הכף, 
בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי הצורך למניעת 

 חדירת מים.
  .10 ס
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 לוח בקרת מבנה
 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס ולשלמות השילוט. ןלניקיובדוק לוח בקרת מבנה 
  .2 ס וודא קיום דף הוראות תוכניות.

  .3 ס בדוק חיזוק מכני ושלמות של הנורות.
  .4 פ בדוק פעולות כל נורות הסימון והאזעקה.
  .5 פ בדוק פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים.

  .6 נ פ הזמן גורם מוסמך לביצוע בדיקת תקינות. -במערכת ממוחשבת 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 במעגל סגור הטלוויזי
 לבצועהוראות  

 בדוק לשלמות ויזואלית
 

  .1 מ פ
  .2 פ בדוק חלקות תנועת מצלמות

  .3 פ בדוק איכות תמונה במסך )מוניטור(
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת כריזה
 הוראות  לבצוע

כאשר הסייר נמצא בקומה ומאשר  יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה
 .רמקול בנפרד כל – את תקינות המערכת

  .1 מ פ

  .2 פ בדוק את המוסיקה בכל קומה.
  .3 פ בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה.

  .4 פ בדוק שלמות פנל הבקרה.
  .5 ס המספקת שירות למערכת הכריזה. עירייההזמן לביקורת את ה

  .6 ס תייק האישור בתיק אישורי בטיחות. –וודא קבלת אישור לתקינות המערכת 
 
 

  



 103מתוך  60עמוד 
 

 טיפוליםדף 

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת אזעקה ופריצה
 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ סיון ובדיקת נוריות וצופר.יהפעלת המערכת לנ
  .2 מ ס בדיקת שילוט והשלמתו.

  .3 ס בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה.
  .4 ס קון כנדרש.יבדיקה כללית ות
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 שנאי
 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ .בדוק זמזומים

  .2 פ .לא תקין( –מעלות  95בדוק טמפ' )מעל 
  .3 פ .בדוק ונטות ומפוחים אם תקינים

  .4 ס .בדוק המצאות כפפות, מוט בידוד למדידה, נתיכים להחלפה
  .5 ס .מערכת קצרים, מנוף הפעלת מפסק, ותיק עזרה ראשונה

  .6 ח ס .במתקניםפעם בחודש יבצע הקבלן סיור 
  .7 ס ., רעשים, התחממות וזיהויןניקיותערך בדיקה כללית של 

  .8 ס .רהאוויתופעות לא נורמליות, בכל שנאי שמן תבדק כמות השמן ע"י שחרור 
  .9 נ פ .בדיקת אינרא כחודש לפני הטיפול

  .10 פ בדיקת רעשים ע "י מכשיר אולטרא סאונד, כחודש לפני הטיפול.
  .11 פ .פעם נוספת מיד לאחר הטיפולשתי בדיקות אלו 

  .12 ס .חיזוק ברגים
  .13 ס .ניקיון יסודי של השנאי והתחנות

  .14 פ .והתאורה בכל תחנה רהאוורובדיקת תקינות של מערכות 
בדיקה והשלמה של כל ציוד העזר שנמצא בתחנה )כפפות, משקפי מגן, כובע מגן, 

 נתיכים, טסטר, מקצרים(.
  .15 ס

  .16 פ .מול מערכת בקרת מבנה ,DGPTבדיקת תקינות 
  17.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 גנרטור דיזל
 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד.
  .2 ס בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, מים מזוקקים וכו'.

  .3 ס כיבוי אש/מערכת כיבוי אש.בדוק המצאות מטף 
  .4 ס בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטור.

בכל התאים הוסף  בצע טיפול במצברים:  פתח פקקים ובדוק מפלס אלקטרוליט
 ללוחות המצבר. ס"מ מעל 1.5מים מזוקקים בלבד לגובה ה

  .5 ס

  .6 ס בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושלמות פס השוואת פוטנציאלים.
  .7 ס גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע.בדוק 

  .8 ס בדוק גובה מים ברדיאטור.
  .9 ס בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים.

  .10 ס בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן.
  .11 ס בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים.

  .12 ס בדוק שמדומם חירום מנוע פתוח.
  .13 ס .באמצעות מחווני מתח  וזרםבדוק טעינת מצברים תקינה 

  .14  טעינה שבלוח הפיקוד.
  .15 ס בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע )במידה וקיים(.

  .16 פ .( ניתוק מתנע1הפעל גנרטור בריקם ובדוק: 
  .17  .וולט 400( מתח תקין 2
  .18  .הרץ 50( תדירות 3
 .( לחץ שמן בתחום המותר4
 

 19.  
  .20  .( טמפ' מי מנוע תקין5
  .21  .בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים (6
  .22  ( בדוק טעינת מצבר תקינה.7

  .23  .בדיקות שנית בתום הבדיקות בריקם, חבר הגנרטור לעומס ובצע אותן
  .24  בדוק הגנרטור לאחר ההפעלה, שמן, מים.

  .25 ח ס בדוק הצורך בהחלפת שמנים, מסנני שמן, סולר, אויר ומים.
  .26 ס דלתות, חלונות, גג וכו'.בדוק תקינות המבנה: 

  .27 ס נקה ושטוף תעלות וצינורות ניקוז.
  .28 ס בצע טיפול במצברים: 

  .29  ( נקה היטב פני המצב והקטבים )וודא שכל הפתחים סגורים(.1
  .30  ( בדוק שנקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים.2
  .31  .( מרח וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה3

  .32 פ הדלק. בדוק פעולת משאבות
  .33 ס הרדיאטור. בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור

  .34 ס בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה.
  .35 פ בדוק תקינות מפוחי קירור חדר גנרטור, אם יש.

  .36 ס נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד.
  .37 פ ותאורת חרום בחדר גנרטור.בדוק תקינות תאורה 

  .38 ס בדוק שלמות לחצן עצירת חירום.
  .39 ס בדוק הזנת המצברים ממטען.



 103מתוך  64עמוד 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 גנרטור דיזל
 הוראות  לבצוע

  .40 ס וודא המצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל.
  .41 ס .בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור

 , אם קיים, ובריקם ובדוק:בסנכרוןבצע הפעלת הגנרטורים 
 

  .42 פ
  .43  .בסנכרון( פעולה תקינה גל גנרטורים 1
  .44  ( מתחים ותדירויות שווים בין הגנרטורים.2
  .45  ( העדר זרמים עוורים בין הגנרטורים.3

  .46 פ חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק:
  .47  .( העדר זרמים עיוורים1
  .48  ( העמסה שווה בין הגנרטורים.2

  .49 פ לצורך קירורם. דק' 5 –כ  סנכרוןנתק העומס ואפשר לגנרטורים לעבוד ללא 
  .50 ת ס .בדוק צנרת ונשמי מנוע
  .51 ס .נקה שוחות מיכלי דלק

  .52 ס בדוק דלתות חופת מיכלי דלק חיצוניים.
  .53 ס הזנה למשאבות דלק חיצוניות. יקוובדוק 

  .54 ס בדוק צנרת דלק וסימונה: הזנה, החזרה, גלישה.
  .55 ס בדוק לוח משאבות דלק ומערכת הפיקוד.

  .56 ס בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה.
  .57 ס בדוק שלימות בולמי זעזועים.

  .58 ס בדוק שלימות שילוט.
  .59 ס בדוק חזותית שלימות המתנע.

  .60 ס סוך המיסבים בגריז.
  .61 ס כייל המחוונים שבלוחות הפיקוד.

  .62 פ לשעתיים. ובסנכרוןהפעל הגנרטורים בעומס 
  .63 פ בדוק צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת גנרטור.

  .64 פ נתק את מגען או מפסק זרם אחד הגנרטורים כך שהגנרטור יעבוד בריקם, ובדוק:
  .65 פ ( שהגנרטור השני מזין את כל העומס.1

  .66 פ וולט. 380 – 400( מתח הגנרטור השני 2

  .67 פ הרץ. 49.5– 51( תדירות הגנרטור השני 3
 .תקינה של הגנרטור חבר חזרה את המגען או מפסק זרם הגנרטור ובדוק פעולה

 .בסנכרון
  .68 פ

  .69 פ ( ע"י ניתוק הגנרטור השני.51 –ו  -50בצע בדיקה הנ"ל )

  .70 פ קירור הגנרטורים. דקות לצורך 5 –נתק העומסים ואפשר עבודה בריקם כ 
  .71 פ דומם הגנרטורים.

  .72 נ ס החלף מסנן אויר ומסנן שמן.
  .73 ס בדוק טיב השמן במעבדה והחלף לפי התוצאות.

   74.  
 : עפ"י התקנים שנים 5 -לבצע אחת ללפעול ומעבר לבדיקות לעיל יש 

 )אישור של בודק חשמל למתקן החשמל )הגנרטור והלוח הצמוד לו •
 בתקנות הגנרטורים שבתקנות החשמל 26תקנה  •
 1987-תשמ"זתקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(,  •
 
 

  75.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 לוח חשמל
 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.
  .2 פ הקשב לרעשים חריגים.

  .3 פ חזק והשלם שילוט בלוח.
  .4 פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.

  .5 פ בכל פזה.בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת 
  .6 פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.

  .7 ס תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים. קחיזו
  .8 ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.

  .9 נ ס וודא שאין פיח. בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים,
  .10 ס לוח.הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל 

  .11 ס נקה מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס(.
  .12 ס נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.

  .13 ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.
  .14 ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.

  .15 ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.
  .16 ס של כל הפונקציות. פעולה נכונה הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת

  .17 ס בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות.
  .18  בדוק שלמות תוכניות הלוח.

  .19 ס נקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.
  .20 פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.

  .21 פ בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.
 (.מתאים )צילום אינפרה מחברים ומפסקים באמצעות ציודבדוק חום הלוח, כבלים, 

 אדום(.
  .22 פ

  .23 פ בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום )גנרטור(.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת תאורה
 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.
החלף גופים, חלקים ונורות  התאורה וגופי התאורהוודא פעולה תקינה של מערכת 

 השתמש לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים. כנדרש.
  .2 פ

  .3 ס נקה גופי תאורה במטלית לחה בהתאם לצורך.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת תאורה חירום
 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.
  .2 פ בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.

  .3 ס נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.
ציין בהערות הכין  בדוק את מנורות החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינה

 מיקומה.
  .4 ס

  .5 ס  .בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג
  .6 ס .ביקורת( ע"י גורם שייקבע לבדיקה)לחצן 

  .7 ס .תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה
  .8 ס .. מערכת החשמל תנותק מהלוח הראשי1
  .9 ס .. יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק2

  .10 ס .בדוק את גופי התאורה של החירום
  .11 ס .החלף נורות חירום שאינן דולקות

 עפ"י התקנים להלן: ת חירוםמעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאור
 ; 1970; תקנות התכנון והבנייה, 1972תקנות שרותי כבאות  •

תקן  ;(IEC 60598 )מבוסס על התקן הבינלאומי 2.22חלק  20תקן ישראלי ת"י  •
 .786ישראלי ת"י 

 

  12.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 בדיקת הארקה
 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ .שנים 5בדיקת הארקה אחת ל יש לבצע 
נות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה מפני תקהבדיקות יבוצעו עפ"י התקנים של 

 *1991-וולט(, תשנ"א 1000חישמול במתח עד 
 2.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 אש ועשן רכזת גילוי
 הוראות  לבצוע

  .1  ס לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה. עירייההזמן 
  .2  פ בדיקת לוח הבקרה כולל:

  .3  פ .א. אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים וסימונים שונים
  .4  פ ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל:

  .5  פ .תקינות המצברים, איכות הטכניה -      

  .6  פ .V220המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח   -      
  .7  פ ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה הנדרש.

  .8  פ .ד.   בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים
  .9  פ .ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת

  .10  פ .ותאום בינו ולוח הבקרהו.    תקינות לוח משנה 
  .11  פ .בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן

א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן לוודא כי הגלאי הוחלף 
המאושרת ע"י  חברהבמועד.  גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול במעבדת 

 .היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י המשרד לאיכות הסביבה

  .12  פ

  .13  פ .ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו
  .14  פ .ג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר הבקרה

  .15  ס .בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם 
  .16  פ .נוריות סימון ונצניםבדיקת נוריות כללית: 

  .17  פ .בדיקת מערכת הצופרים
  .18  פ בדיקת מערכת הכיבויים: 

  .19  פ .א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים
  .20  פ .ב.  לחץ המיכל תקין

  .21  פ .בדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים, ממסרים, דיווחים
  .22  פ .למינויים וההתקשרויותבדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון 

  .23  פ .עדכוני תוכנת לוח הבקרה
  .24  ס  .בטיחות וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי

 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע בדיקות עפ"י התקנים להלן:
 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות - 3חלק  1220ת"י  •

 .1220לפי ת"י  כוללנית ובדיקה אחת מדגמיתפעמיים בשנה: בדיקה אחת  •

  25.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת ספרינקלרים
 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק
  .2 פ בדוק שסתום סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיים

  .3 פ בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זרים
  .4 פ בדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזל

  .5 פ בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלק
  .6 ח פ בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקים

  .7  דקות כ"א 10.   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למשך 1
  .8  .   בדוק מטען, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה2
  .9  ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית.    בדוק 3
  .10  .    בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר4
  .11  .    בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת5
  .12  .    בדוק מערכת הזעקה ושילוט6

  .13 ת פ )באם קיים( בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז
  .14 פ כיבוי אש.וודא הפעלת משאבת 

  .15 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.
  .16 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  .17 פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
  .18 פ נקה מסנן מים בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיים
  .19 פ נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברים

  .20 פ בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.
  .21 נ פ לשם בדיקה שנתית. בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות

  .22 פ גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקים נעים
  .23 פ בדוק וכוון )בהתאם לצורך( צירי משאבות )קופלונג(.

  .24 פ בדוק והפעל הפעלת חירום ידנית
  .25 פ בדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים

  .26 פ בדוק צנרת גלישת מי מאגר
  .27 פ בדוק צנרת דלק

  .28 פ בדוק והחלף בהתאם לצורך שמן מנוע
  .29 פ בדוק והחלף מסנן שמן, דלק ואויר למשאבת דיזל

  .30 פ בדוק והחלף מסנן מים בכניסה למצנן משאבת דיזל
  .31 פ בדוק מתלי מנוע לתושבת

  .32 פ חיבורי חשמלבדוק והדק 
  .33 פ בדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אש

  .34 ס בטיחות. וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק
  .35   1928אחזקת מערכת הספרינקלרים לפי תקן 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 עמדת כיבוי אש
 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס הרשימה:בדוק מלאי בעמדה לפי 

  .2  זרנוק )צינור בד(. X 2א. 
  .3  .2מזנק " 1ב. 

  .4  בקצה. 3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון 
  .5  ק"ג, או מטף גז הלון. 6ד. מטף אבקה 

  .6 ס בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.
  .7 ס לצורך. בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם

  .8 ס בדוק ניקיון העמדה.
קפל אותם בקיפול  הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן

 עטופים בניילון. "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה כשהם
  .9 נ פ

  .10 פ אותו. פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל
  .11 פ נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.

  .12 פ בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.
  .13 ס בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.

  .14 ס שמן צירי דלת הארון.
  .15 ס נדרש. בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם

  .16 ס השלם שילוט חסר.
  .17 פ שמן/גרז את צירי הברזים.

  .18 ס המטפים.הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות 
  .19 ס רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.

  מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לציוד כיבוי האש עפ"י התקנים להלן:
זרנוקים ומכללי זרנוקים אטומים וניתנים להשטחה למטרות כיבוי  - 365ת"י  •

 אש
 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה 1928ת"י  •
 1חלק  448ת"י  ברז כיבוי לכיבוי אש: הידרנט •

 1928ת"י  בדיקה ותחזוקה בקרה, מערכות לכיבוי אש במים: •
 

  20.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מטפה
 צועיהוראות  לב

  .1 נ  מד לחץ או מחוון
  .2  בדוק מחוג שחסר לו מד לחץ

  .3  בדוק מד לחץ מעוות או זכוכית שבורה
  .4  בדוק לוח מד הלחץ הלא קריא או דהוי

  .5  בדוק סימני שיתוך
  .6  בדוק בית מד לחץ או מחזיק זכוכית מעוותים

  .7  בדוק מחוון פגוע
  .8  ראש הפעלה או שסתום מיכל גז דחוס

  .9  בדוק שיתוך, או הידית, הקפיץ, הכוש או הציר פגומים
  .10  בדוק תבריג היציאה פגום

  .11  מנגנון הפיזור
  .12  בדוק המנוף, הכוש, המפרק או הנצרה תפוסים

  .13  פתח הנחיר או פתח המעבר סתום, מעוות, שבור או משותך
  .14  בדוק מנגנון הניקוב

  .15  בדוק הכוש, מנוף הניקוב או המפרק ניזוקים או תפוסים
  .16  בדוק פין הניקוב או החיתוך קהה או ניזוק

  .17  מיכל גז דחוס
  .18  בדוק סימני שיתוך

  .19  בדוק דסקת האטימה פגומה )שרוטה, חתוכה, משותכת או מעוותת(
  .20  בדוק תבריג פגום או בלוי

  .21  בדוק סימונים לא קריאים
  .22  קנקן הגז

  .23   בדוק תאריך בדיקת הלחץ ההידרוסטטי או הייצור
  .24   בדוק סימני שיתוך

  .25   מכסה פתח המילוי
  .26   בדוק שיתוך, סדוק או שבור

  .27   תבריג פגוםבדוק 
  .28   בדוק פגיעה במשטח האטימה

  .29   בדוק פתח שחרור הגזים או חריץ השחרור סתום
  .30   מרכבה וגלגלים

  .31   בדוק מרכבה משותכת, כפופה או שבורה
  .32   בדוק גלגלים פגומים

  .33   ידית נשיאה של המטפה
  .34   בדוק חיבור הידית שבור

  .35   בדוק ידית שבורה
  .36   משותך, בלוי או תפוסבדוק חיבור הידית 

  .37   חותם
  .38   בדוק חותם שבור או חסר

  .39   מושב בקבוק החומצה
  .40   בדוק אם המושב משותך, פגום, כפוף או מעוות
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מטפה
 צועיהוראות  לב

  .O"   41"אטמי  
  .42   בדוק אטמים פגומים, )חתוך, שבור, סדוק או בלוי, מיובש, מעוך(

  .43   בדוק אם חסר
  .44   מתלה קיר או מתלה לרכב

  .45   בלוי או כפוף בדוק שיתוך,
  .46   בדוק תפיסה רפויה או חזקה מדי

  .47   בדוק ברגים חסרים, בלויים, רפויים או משתוכים
  .48   בדוק רצועות או ריפוד בלוי

  .49   גישתה
  .50   בדוק שיתוך, עקומה, סדוקה או שבורה

  .51   בדוק אם היא סתומה
  .52   בדוק תבריג פגום

  .53   התקן לפריקת לחץ
  .54   פגוםבדוק שיתוך או 

  .55   בדוק אם שבור, דקור או סתום
   56.  

 עפ"י התקנים להלן: למטפים מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע טיפולים 
 66ת"י  מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה: המטפה

 1חלק  129ת"י  מטפים מיטלטלים; תחזוקה

 2חלק  129ת"י  התקנה וסימון. התאמה, מטפים מיטלטלים:
 212ת"י  חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי-מטפי פחמה

 283ת"י  מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי
 318ת"י  מטפי פחמן דו חמצני מיטלטלים

 

 

  57.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מיכל דלק

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק הארקת המיכל.  חזק ברגי חיבור.
  .2 פ יציאת שחרור האדים. נקה

  .3 נ ס בצע יניקה של חומרי פסולת ומים מתחתית המיכל.
  .4 ס וחלודה. בדוק אזור פתח הבדיקה ומוצאי הצנרת.  נקה מלכלוך

  .5 פ צבע מחדש את כל המכסים והצנרת לפי הצורך.

  .6 פ בדוק ותקן מכסה פתח השרות ואמצעי הנעילה.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 דוודי חימום מים

 הוראות  לבצוע

  .1 ת  דודים קטנים: קפיטריות, שירותים, חדרי מנקים וחדר אוכל
  .2 ס בדוק חזותית מצב הדוד

  .3 ס בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות
  .4 ס בדוק חלודה בחיבורי הצנרת

  .5 ס לתקרהבדוק קיבוע הדוד לקיר או 
  .6 ס חשמליתבדוק חיבורי הדוד מבחינה 

  .7 ס בדוק בידוד צנרת המים
  .8 ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש

  .9 ס הצורך יבדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"
  10.  

  .11  חדר כושר בלבד  –דודים גדולים 
  .12 ס בצע בדיקת נזילות

  .13 פ C. ….. וביציאה מהדוד … Cרשום טמפרטורות בכניסה לדוד 

  .14 פ C..…וביציאה   C. …רשום טמפרטורת מים בכניסה למיכל השני )מאגר( 

 A …… A……............ Aבצע בדיקת זרמים לגופי החימום ורשום התוצאות 
……. 

  .15 פ
  .16 פ עפ"י התוצאות בצע אנליזה למים ורשום התוצאות בתחזוקנית, טפל במים 

  .17 ס רשום ריכוז הכימיקלים שנוספו למים
  .18 ס פתח פתח אדם, בדוק את הדוד מבפנים, נקה בהתאם לצורך

  .19 ס בדוק תקינות גופי החימום החשמליים
  .20 ס בצע תיקוני צבע בהתאם לצורך

  .21 נ  בדוק פורק לחץ לתקינות
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת חמום מים לצריכה

 הוראות  לבצוע

  .1 ח פ כל פעולה חריגה.בדוק יומן אירועים.  רשום 
  .2 פ רשום כל הנדרש ביומן חדר דוודי חמום המים.

  .3 פ ערוך סבוב בחדר הדוודים, וודא שאין רעשים, רעידות ונזילות.

  .4 מ פ .........C ......... ביציאה C רשום טמפ' מים בכניסה לדוד 

  .5 פ .........C ......... C ......... C רשום טמפ' מים במיכלי אגירה 
  .6 פ רשום רכוז מים מתווספים למערכת הסגורה ...... מ"ק.

  .7 נ  פעל עפ"י ההוראות החודשיות ליחידות המערכת.
  .8  פעל עפ"י ההוראות התלת חודשיות ליחידות המערכת.

  .9  פעל עפ"י ההוראות החצי שנתיות ליחידות המערכת.
  .10  פעל עפ"י ההוראות השנתיות ליחידות המערכת.

  .11  הסגורה ..... מ"ק. רשום סכום שנתי של כמות מים שהתווספה למערכת

.  טפל PH ( ......PPM )TDSבצע אנליזה כימית למי המערכת הסגורה רשום ..... 
 במים עפ"י התוצאות.

 12.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מים-מחליף חום מים

 הוראות  לבצוע

  .22 נ פ ..... . C יציאה  C  ( ........1)רשום קריאת טמפ' מי מעגל ראשי כניסה 

  .23 פ ........ .C יציאה  ......... .C רשום קריאת טמפ' מי מעגל משני כניסה 
  .24 פ בדוק נזילות מים ממחליף חם ואביזרים.

  .25 פ פתח וסגור ברזים ליד מחליף החם, בדוק אטימות.
  .26 פ פעולה של ברז תרמוסטטי לפקוד.בדוק תקינות 

  .27 ס נקה מסנני מים.
  .28 ס בדוק ברז תרמוסטטי ואטימתו המוחלטת כשאין עומס.

  .29 ס לפי הצורך ניקוי מכני וכימי. הצנרת, נקה אבנית. ןניקיוהסר מכסים ובדוק 
  .30 ס תקן בדוד פגום.

  .31 ס צבע. יתיקונהסר חלודה ובצע 
  .32 ס תקן שילוט וסימוני צנרת.

  .33 ס נקה מאבק ולכלוך את מחליף החם וסביבתו.
  .34 ס מעגל ראשי: רשום לחץ יניקה ..... מ'.  לחץ סניקה ...... מ'.

  .35 ס מעגל משני: רשום לחץ יניקה ...... מ'    סניקה ...... מ'.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מערכת הסקה

 הוראות  לבצוע

  .1 נ  (1הכנה לעונה )
  .2 פ נזילות. בדיקת גובה מים במיכל ההתפשטות, הוספת מים ובדיקת

  .3 פ הוצאת אויר מברז/י שחרור אויר בגגות.
סגירה ופתיחה של כל ברזי הסגירה לרדיאטורים וקונווקטורים, שחרור אויר מכל 

 ניקוי צלעות הקונווקטורים. רדיאטור וקנווקטור.
  .4 ס

  .5 פ למשאבות. כל פעולות האחזקה הפעלת משאבות הסחרור לנסיון, בצוע
  .6 פ הפעלת דוד ההסקה לנסיון ובצוע כל פעולות האחזקה.

  .7 ס החלפת אביזרי צנרת לקויים וציוד שניזוק.
  .8 ס בדוד לצנרת. יתיקונבצוע 

  .9 ס נקוי מסנני מים ליד המשאבות.
  .10 ס בדיקת פעולת ברזי אל חוזר בצנרת.

  .11 ס ראשיים ותיקונם לפי הצורך.בדיקת אטימות ברזי סגירה 
 (2סיום העונה )

 
 12.  

  .13 ס בדיקת נזילות בצנרת ותקונן.
  .14 ס .רהאווימלוי המערכת במים ושחרור 

  .15 ס בדוד לצנרת. יתיקונבצוע 
  .16 ס ושמון. זגירופתיחה וסגירת ברזי מים, 

  .17 ס צבע. יתיקונבצוע 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 דוד הסקה

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדיקה חזותית נזילות מים ודלק, צבע להבה, צבע עשן.

  .2 פ .........C ( ובחזרה  70......... ) C רשום טמפ' מים באספקה 

  .3 ת פ C  ( .........220 -  180.)בדוק ורשום טמפ' עשן בארובה 
  .4 פ בדוק ורשום רמת פיח לפי בכרך מס' ....... .

  .5 פ 2CO ( ......12%.)בדוק ורשום רמת 

  .6 נ פ .... טפל כנדרש. PHבדוק טיב המים במחזור ורשום 
  .7 ס פתח מכסי הדוד ונקה מפיח כל חלקיו הפנימיים.

לבדיקת חומצות.  בדוק  נקה פנים הארובה ופנה את עודפי הפיח,  שלח דוגמת פיח
 הארובה. מצב פנימי של הארובה ובדוד

  .8 ס

  .9 ס המים בדוד,  נקה אבנית לפי הצורך. בדוק צד
פוטואלקטרית.  נקה או החלף  כוון או החלף אלקטרודות, בדוק עין -פתח מבער 

 במשאבה.  בדוק כל שלבי פעולת מבער ובמיוחד פעולות דיזות דלק.  בדוק לחץ דלק
 מדף אויר.

  .10 ס

  .11 פ (.85%הפעל הדוד ובדוק יעילות השריפה %....... )
  .12 ס הדלק הראשי ומסנן הדלק לפני המבער. נקה מסנן

  .13 פ וכייל לפי הדרישות. , פרסוסטט, תרמוסטט, ווסתןהביטחובדוק פעולת אמצעי 
  .14 ס צבע ובידוד לדוד ולארובה. יתיקונבצע 

  .15 פ בדוק פעולת ברזי סגירת המים לדוד, פעל כנדרש.
  .16 פ בדוק מצב גלאי אש ומערכת כבוי אוטומטי למבער.

  .17 פ כיולי ברזי ערבוב במידה וקיימים. בדוק
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מיכל התפשטות

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדיקה חזותית, נזילות וחבורים.
  .2 פ בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או חנקן מעל הממברנה.

  .3 פ בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצנרת.
  .4 פ פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחון. בדוק

  .5 פ בדיקת פעולת המצוף ושמון פרקיו )במיכל פתוח(.
  .6 נ פ קוי המיכל )במיכל פתוח(.יהורקת המים ונ

  .7 פ היצרן )במיכל סגור(. הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז לפי הוראות
  .8 פ בדיקת התראות גובה מים )היכן שקיים(.

  .9 פ צבע. יותיקונהסרת חלודה 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 מיםמשאבת 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ אטמ'.-אטמ', סניקה-קרא ורשום לחצי מים יניקה
  .2 פ הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים.

  .3 ת פ בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן בעין בקורת.
  .4 פ הפעל משאבה רזרבית לנסיון.

  .5 ס גרז מסבי המשאבה.
נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים מהצירים.  הדק אטם הציר 

 לפי הצורך.
  .6 ס

  .7 נ ס (.Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה )
  .8 ס החשמל של המנוע. יחיבורהדוק כל 

  .9 ס בדיקת הארקת המנוע.
  .10 ס האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.נקוי פתחי 

  .11 פ השווה לנתונים. - Aסגור  רשום גם זרם פעולה מול ברז  - Aרשום זרם פעולה רגיל 
  .12 פ אטמ' השווה לנתונים. -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור 

  .13 ס צבע. יתיקוננקה חלודה, ובצע 
  .14 פ השלם שלוט חסר.

  .15 פ ואל חוזר.בדוק פעולת ברזי סגירה 
  .16 ס נקה מסנן מים.

  .17 פ בדוק פעולת מגן זרימה.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 ג'וקימשאבת 

 הוראות  לבצוע

 בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה שנתית.
  

  .1 ת פ
  .2 פ    בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.

  .3 פ בטיחות. קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק וודא
  .4 פ בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז )באם קיים(

  .5 פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.
  .6 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.
  .7 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  .8 פ לאחר הבדיקה למצב "פתוח".וודא העברת המגוף 
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 ביוב / ניקוזמשאבת 

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים.
  .2 פ הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.

  .3 פ בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות )הנמצאות בבור(.
  .4 נ ס המשאבה מהבור, שטוף במים.הוצא 

  .5 ס הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.
  .6 ס בדוק מצב אטם ואטם מכני.

  .7 ס בדוק מצב השמן.
  .8 ס בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.

במידה והמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של 
 מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים.המשאבה בפועל הוא 

  .9 ס

  .10 פ נקה מצופי פיקוד.
  .11 פ בדוק פעולת שסתום אל חוזר.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 משאבת כיבוי אש חשמלית

 הוראות  לבצוע

הורד לחץ בקו כבוי אש )עי פתיחת הידרנט( ובדיקת כניסת המשאבה לעבודה באופן 
 .אוטומטי תוך בניית לחץ מתאים

  .1 ש פ

בדוק נזילות מים מאטם ציר ומאטם מכני הערה: צריכה להיות נזילה קטנה לקירור 
בכל פעם עד שכמות  סיבוב 1/4באם הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגים ) הציר.

)בדוק מגופים והתקנים מיוחדים מסננים ואל  טיפה לשנייה -הנזילה תהיה סבירה כ 
 .ר.(חוז

  .2 פ

  .3 פ בדוק מפלס מים במאגר המים.

משאבה   JOKEYרשום את נתוני הלחצים הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 
 .חשמלית

  .4 פ

  .5  לחץ יניקה :
  .6  לחץ סניקה :

  .7  תקינות מגופים :
  .8 מ פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים.

  .9 פ .גרז מסבים )במידה ויש צורך(
  .10 נ פ  .הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים

וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה מנוע ובסיס ניקוי והסרת 
בדיקה ורישום  ניקוי מסנני מים עי ניקוז ופירוק. ניקוי פתחי אוורור מנוע חלודה.

ריליי  יתר זרם )אובר לוד( רישום כיוון  עבודה בשלוש הפזות והשווה לנדרש זרמי
 והשווה לנדרש.

  .11 פ

   12.  
 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים אחת לשנה להלן: 

 בדיקה ותחזוקה בקרה, מערכות לכיבוי אש במים: - 1928ת"י  •
 בדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים )מערכת מתזי מים •

sprinklers system  1596ע"פ ת"י  שהותקנה( 

  NFPA 25 התחזוקה מבוססת על תקן •
 

  13.  
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 בודק מוסמך למעלית/דרגנוע

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס .עודרגנ/הזמן בודק מעליות מוסמך לבדיקת המעלית
 דרגנועים/ולחברת המעליות דרגנועים/וודא העברת הערות הבודק ליועץ המעליות

 לפי הצורך. -לצורך ביצוע תיקון הליקויים  -השרות נותנת 
  .2 ס

  .3 ס .על הדרגנוע /הדבק את אישור הבודק בתא המעלית
  .4 ס תייק את דוח הבודק בתיק אישורי בטיחות.
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 צנרת מים )דלוחין(

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק שלמות ויזואלית
  .2 פ נאותבדוק עיגון 

  .3 פ בדוק תקינות צבע
  .4 פ בדוק פעולת מגופים )ע"י פתיחה/סגירה(

  .5 פ בדוק תקינות מגופים מפוקדים
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 דף טיפולים

 מצב
 ס'מ תד' ציוד

 צנרת מים ואביזריה

 הוראות  לבצוע

  .1 ח פ בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.
קון נזילות ישל הציר. ת אטימות וסבוב חופשיפתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת 

אינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה ולהחליף  בציר הברז לפי הצורך. במידה והברז
 ואטמים. אביזרים

  .2 מ פ

  .3 ס בדוק פעולת ברזי שחרור אויר, נקה שסתומים.
  .4 ס פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות.

ומשקעים. וודא תנועה חופשית  קוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית יבדוק ברזי נ
 של ידית הברז.

  .5 ס

קלפטות, וודא אטימות  חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או-פתח אל
 למים.

  .6 נ ס

תקן אביזרים שאינם  בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים.
 מגיבים כנדרש.

  .7 פ

  .8 פ כל תמיכות וחזוקי צנרת המים, תקן כנדרש.בדוק 
חלודה, צבע ותקן כל  בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה

 המקומות הלקויים.
  .9 פ

  .10 פ דוד פגוע או מקולף.יקוני בדוד בכל מקום בו הביבצע ת
  .11 פ .חסר תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שלוט
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 זימון פעולות למערכות בבריכת השחייהלוח 
 

  

 מערכת לוח זימון פעולות למערכות בבריכת השחייה
 ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ
          

 מה
הכנה לפני עונת הרחצה והפעלת   

 10-19ניסיון. טפסים מספר 
   

 מש
שימור בתום עונת הרחצה טופס          

 20מספר 
    

 ש
 
 ש

 
 ש

 
 ש

 
 ש

 
 ש

-: טיפולים דושוטפתאחזקה    
 21שבועיים טופס מספר 

 
 
 
 

 מקרא  
 טיפול מונע להכנת בריכת השחייה לפי העונה. - מה
 טיפול מונע )שימור( בגמר הפעלת הבריכה. - מש

 שבועי במהלך עונת הרחצה.-טיפול דו - ש
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 מערכת -בריכת שחייה  10טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה

 

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
 הוראות   לביצוע 

 הפעל כל מערכות הבריכה בדוק ורשום :   
 לחץ מים בכניסה למסנן . . . . אטמ'.

 לחץ מים ביציאה מהמסנן . . . . אטמ'.
 הפרש לחץ על המסנן . . . . אטמ'.

 1 י פ

 ( במי הבריכה7.4-7.2) PH-( ורמת ה2-0.8בדוק כמות הכלור )   
 .U.T.Nיחידות  0.6ועכירות המים עד 

 2 י פ

 3 י פ בצע ניקוי מסנן לפי הצורך )עפ"י מפל הלחץ(.   
 4 י פ וודא שאין נזילות מים ובמיוחד בצירי המשאבות.   
 5 י פ צריכת מים יומית . . . . מ"ק, התרע על חריגות. רשום כמות   
 6 י פ וודא שיש מלאי כימיקלים מספיק במתקן.   
טפל במערכת הזנת כלור וחומצה, בצע כיול אלקטרודות ובקר באמצעות    

 באפרים מתאימים.
 7 י ס

 8 ח ס טפל במסנן ראשי )מסנן חול(.   
 9 ח ס טפל במסנן שערות.   
 10 ח ס במשאבות הסחרור, וודא שאין נזילות בציר. טפל   
 11 נ ס טפל בכל מערכת הצנרת והאביזרים.   
 12 נ ס טפל במערכת החשמל והפיקוד    
 13 נ ס ווסת מערכת הפיקוד למכלול המערכת.   
 14 נ ס פתח מסנן ראשי ובצע טיפול שנתי.   
       

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  המפקח:חתימת 
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 משאבות -טיפול מונע בריכות שחייה )מה(  11טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 פרוק משאבות יש לבדוק/ לתקן/ להחליף חלקים פגומים   
 מאיצים *
 מסיבים *
 אטמי ציר *
 גירוז מסבי  המשאבה *

 1 מה פ
 פ   
 פ   
 פ   
 פ   
 2 מה פ הסרת חלודה ותיקוני צבע בכל חלקי המשאבה.   

 פרוק מנוע המשאבה וביצוע :   
 הצורך.*    בדיקה והחלפת מיסבים  במידת 

 בדיקה מצב ליפופי המנוע. *

 3 מה ס
 ס   
 ס   
 הרכבת המשאבה ובדיקת :   

 רעשים ורעידות *
 נזילות מגוף המשאבה וחבורה. *

 4 מה ס
 ס   
 ס   
 5 מה ס _____ AOLכוון  A   _____A  _____A_____ מדוד     Aזרם נומינלי    

 6 מה ס מלאה ובמסנן נקי. בדיקת ספיקת המשאבה בבריכה   

       
 : הערות תאריך:

  שם המבצע:
  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם

 מסנן חול -טיפול מונע בריכות שחייה )מה(  12טופס 
 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מבצעים מקצועות  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 1 מה פ צבע בכל חלקי המסנן. יותיקונהסרת חלודה    

 אטמ'  יש לנקות המסנן  0.5בדוק מפל הלחץ על המסנן: אם ערכו    
 באופן הבא :

 הפסק הזרמת מים דרך המסנן, סגור שסתומי כניסה ויציאה. א.
 מים דרך מצע הסינון מלמטה למעלה, חומרי הזיהום העבר ב.

 שהצטברו מורחקים לביוב. ודא שהמים הזורמים נקיים. 
 סגור שסתום השטיפה באטיות למנוע ערבוב שכבות המסנן. ג.
 העבר מים דרך מצע הסנון מלמעלה למטה ולביוב להידוק המצע ד.

 שהתערער בשטיפה. 

 2 מה פ
   
   
   
   

 3 מה ס בדיקה ויזואלית של מצע הסינון )ניקוי החול, גובה המצע(.   

 בדיקת מגופים, מפזרים פנימיים, מכסה, אטם המכסה וברגי   
 הידוק המכסה.

 4 מה ס

 5 מה ס בדיקת מדי לחץ בכניסה וביציאה.   

 6 מה ס בדיקת שסתום פורק אויר.   

נפרד, יש להחליף את מצע החול כולו; ( שנים, ובתשלום 3אחת לשלוש )   
בעת החלפת מצע נדרש לבדוק ולתקן במידת הצורך מערכת קליטת מים 

 אשר מתחת למצע

 7 מה ס

ס"מ לפחות של השכבה העליונה בשכבת  10השלם חול קוואץ חסר; החלף    
 אנטרציט

 8 מה ס

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:



 103מתוך  94עמוד 
 

 
 
 

  ו ל י םד ף      ט י פ 
 די אטומי -טיפול מונע בריכות שחיה )מה(  13טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 1 מה ס מרכיביו, תקן או החלף הטעון תיקון.פרק המסנן, בדוק כל    
 הרכב המסנן לאחר השלמת כל חלקיו לרבות החלפת/ השלמת האדמה   

 פי הצורך.-אטומית על-הדי
 2 מה ס

 אטמ'  יש לנקות באופן הבא : 0.5בדוק מפל הלחץ על המסנן; אם ערכו עד    
 סגור שסתום היציאה מהמסנן. א.
 למסנן.סגור שסתום כניסה  ב.
 פתח שסתום תיקון. ג.
 פתח שסתום לשטיפה נגדית, המשך פעולה זו עד סילוק כל ד.

 המילוי. 
 פי הנחיות יצרן המסנן.-החזרת המסנן לפעולה על ה.

 אטמ', יש להחליף המצע 0.5אם ערך מפל נלחץ על המסנן הינו מעל 

 3 מה פ
   
   
   
   
   
   
 4 מה ס בדוק תקינות דיסקיות ושרוולים.   
 5 מה פ בדיקת מדי לחץ בכניסה וביציאה.   
 6 מה פ בדיקת מראה הזרימה על הצינור לביוב.   
 7 מה ס החלפת נרות פגומים, בתשלום נפרד.   

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 מסנן שערות -בריכות שחייה )מה(  טיפול מונע 14טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 1 מה ס הסרת חלודה ותיקוני צבע.   
כניסה ויציאה, נקה רשת סינון, הסדר פתיחה מהירה של סגור שסתומי    

מסנן הקדם, בדוק ותקן מסנן רשת אשר בתוך מסנן הקדם )השלם חלקים 
 במידת הצורך(.

 2 מה ס

 3 מה פ פתח השסתומים להמשך הפעלה תקינה.   
 4 מה פ בגמר הטיפול פתח שסתומים להמשך הפעלה תקינה   
 5  פ בדוק אטמים וגומיות.   
       
       
       

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 מטאטא יונק -טיפול מונע בריכות שחייה )מה(  15טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

פרוק מטאטא יונק, כל החלקים יבדקו יתוקנו או יוחלפו במידת הצורך,    
 פי הוראות היצרן.-כל החלקים יגורזו, אטמים וגומיות יוחלפו, על

 1 מה ס

 2 מה פ .ןניסיותבוצע הפעלת    
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 רובוט ניקוי -טיפול מונע בריכות שחייה )מה(  16טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 פרוק רובוט ניקוי, כל החלקים יבדקו יתוקנו או יוחלפו במידת הצורך,   
 פי הוראות היצרן.-כל החלקים יגורזו, אטמים וגומיות יוחלפו, על

 1 מה ס

 2 מה פ .ןניסיותבוצע הפעלת    
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 שסתומי פיקוד,  -טיפול מונע בריכות שחייה )מה(  17טופס 

 אביזרי צנרת וכו'
 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 חוזרים -בדוק פעולת כל השסתומים, אביזרי הצנרת )מצופים אל   
מסננים וכו'(, אביזרי פיקוד, צנרת מקשרת, משאבות מינון, אלקטרודות 

 רגשי מפלס בתא איזוןבקר, 

  מה ס
1 

 2 מה ס בדיקה חזותית, תיקוני נזילות.   
 3 מה ס הסרת חלודה ותיקוני צבע בכל הצינורות הגלויים וחיזוקיהם.   
 4 מה ס כל השסתומים ואביזרים יבדקו לפתיחה וסגירה מלאים.   
 5 מה ס צירי השסתומים. זגירו   
 6 מה ס והתמיכות יחוזקו ויתוקנו.כל הצינורות והאביזרים    
 7 מה ס שילוט וסימון כל קווי הצנרת.   
 8 מה ס מילוי כלור וחומצה.   
" HACHתוצרת " הזכייןבדיקה וכיול של ערכות הבדיקה שבשימוש    

, או באמצעות ערכת בדיקה דיגיטאלית של  14111-00 -ו 14077-99מק"ט 
 חברת לוביבונד

 9 מה פ

ותקן אביזרי בטיחות למניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקלים בדוק    
לבריכה )חיגור חשמלי להפסקת פעולת משאבות מינון עם הפסקת 

 המשאבות הראשיות, מפסק זרימה וכו'(.

 10 מה פ

מסנן אלכסוני מלכודת אבנים; פתח מכסה  ןוניקיוודא הימצאות  –מז"ח    
 ושטוף היטב במים

 11 מה ס

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 טיפול מונע  ללוח חשמל ואינסטלציית חשמל 18טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה
 
 

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
 הוראות   לביצוע 

 1 מה ס חזותית.בדיקה    
 2 מה פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון.   
 3 מה פ בדיקת פעולת כל המתגים והלחצנים.   
 4 מה פ בדיקת תקינות וכיול כל מכשירי המדידה.   
 5 מה ס חיזוק/ השלמת שלטים.   
 6 מה פ מאמ"תים ונתיכים ובתי נתיכים שלמים ומתאימים בגודלם, מגעים נקיים   
 7 מה ס ניקוי מגעי המפסק הראשי ושאר המפסיקים והמתנעים.   
 8 מה ס הידוק כל ברגי המגעים, החיבורים, המהדקים.   
 9 מה ס בדיקת הארקת הלוח.   
 10 מה פ ניקוי כללי בשואב אבק.   
 11 מה פ ניקוי חיצוני, הסרת חלודה ותיקוני צבע.   
 12 מה פ ניסוי וביטול הפעמון.בדיקת פעולת פעמון האזעקה. לחצן    
 13 מה ס קיום תוכנית הלוח.   
 14 מה פ בדיקת כל מגיני יתרת הזרם, מילוי דו"ח בדיקה.   
 15 מה פ בדיקת שעון הפעלה )באם קיים(.   
 16 מה פ וולט. -מתח הספקה ללוח    
 אינסטלציית החשמל תיבדק ממפסק ראשי דרך כל הצרכנים בחדר   

 לבריכה או כלורינציה: חיבורים לא תקניים, שלמות ובטיחותסינון 
 סוי שקעים, מפסיקים, קופסאות וחיבורים יתוקנו ויושלמו כנדרש יכ

 תוך הקפדה על אטימה למים ורטיבות.

 17 מה ס

 בדיקת הגנות חשמליות בפני חדירת כלור מרוכזת )קשר בין משאבת   
 סחרור למשאבת מינון, הגנת חוסר קשר כזה(

 18 מה ס

 בדיקת התנגדות מדודה בין הארקת השקע לאלקטרודת הארקה.   
 )בדיקת הארקה ובידוד(. רשום ערך ______ ]אוהם[.

 19 מה ס

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 טיפול מונע בריכות שחייה )מה( 19טופס 

 הכנה לפני עונת הרחצה  -מערכת בריכת השחייה 
 ה
 ע
 ר
 ה
 
 

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

 הוראות   לביצוע 

 1 מה ס ריקון בריכה, לרבות שאיבת מי גשמים ומים מעונה קודמת.   
 2 מה פ שטיפת דפנות הבריכה ותעלות הגלישה במי סבון ובמים נקיים.   
 3 מה פ ייבוש הבריכה אחרי השטיפה.   
 פתיחת בורות היניקה ופתחי הניקוז בתעלות הגלישה, ניקוי ושטיפה.   

 אחרי שמוודאים שאין סתימות מקבעים את הסבכה )גריל( על בורות 
 הניקוז כך שתמנע כל אפשרות של יניקת חפץ או גוף אל הבורות.

 4 מה פ

 5 מה ס סולמות ומדרגות.בדוק יציבות ותקינות    
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 חידוש צביעת סימוני עומקים ופסים אדום שחור בשפת הבריכה,   
 מידרך בהיקף הבריכה, בדיקה ותיקון ציפוי הבריכה.

 6 מה פ

תוצרת  SX11שטיפת צנרת לסילוק אבנים ומשקעים ע"י חומר כדוגמת    
"טמבור אקולוגיה" עד לקבלת מעבר חופשי של המים בצנרת, וניטרול 

 חומר השטיפה. 
 הקבלן יוודא שחומר החיטוי מרוסן למניעת איכול ופגיעה במתכות.

 הקבלן ימסור למפקח דגימה של החומר ששימש לניקוי בתוך בקבוק 
 בטיחותי, כהה ופקוק.

 7 מה ס

 8 מה ס והמפזרים בקצה הצנרת.בדיקת צנרת המים המסוננים    
 9 מה ס בדיקת נגיעות אצות ושמנים וטיפול להסרת הנגיעות   
 10 מה פ בדוק שלמות ציפוי צבע או קרמיקה והשלם / תקן בהתאם.   
 11 מה פ בדוק מפזרי מים בהיבט של שלימות, קיבוע, ניקיון פנימי וויסות תקין.   
 12 מה פ ותקינות מקלחת חובה. בדוק שלימות גדר המקיפה בריכה   
  בדוק והשלם שילוט בבריכה בהתאם לנדרש ב'תקנות בריאות העם'   

 בנושא בריכת שחייה.
 13 מה ס

 14 מה פ נקה תא איזון בעזרת קיטור ובצע תיקון סדקים, ציפוי ואביזרים.   
 : הערות תאריך:

  שם המבצע:
  חתימת המפקח:
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  (2מתוך  1)דף  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
 שימור  -טיפול מונע  בריכות שחייה )מש(  20טופס 

 שימור בתום עונת הרחצה -מערכת בריכת השחייה 
 ה
 ע
 ר
 ה
 
 

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר
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 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

 הוראות   לביצוע

 במשאבות    
 11מס'  טופסטיפול לפי  *
 החלפת אטמ' משאבה. *

  מש ס
1 

 2 מש פ פתוח ומנוקז. ריישאשטיפה, חיטוי וייבוש. בתום הטיפול  - מסנן חול   

 4 מש פ פתיחה, ניקוז וייבוש. - מסנן שערות   

 5 מש פ 15מס'  טופסטיפול לפי  - מטאטא יונק   

 6 מש ס 16מס'  טופסטיפול לפי  - רובוט ניקוי   

 שסתומים, שסתומי פיקוד, אביזרי צנרת וצנרת וכו'   
 17מס'  טופסטיפול לפי 

 7 מש פ

 ואינסטלציית חשמללוח חשמל    
 18מס'  טופסטיפול לפי 

 8 מש ס

 9 מש ס חיבורי צנרת הכלורינטורים יפורקו, ינוקו וישטפו.   

 10 מש ס כל המיכלים ינוקו וישטפו.   

 פתיחה, ניקוי, ייבוש של כל האלמנטים מהמיכל -מערכת החיטוי    
 את האלקטרודות לפי הוראות היצרן. ועד שסתום ההזרמה. לשמר

 11 מש פ

 הגנה בפני קורוזיה ע"י מריחה בגריז ובשמן ולהגן על -כל הציוד    
 אטמים שונים ע"י שימונם.

 12 מש פ

 ( כיול אלקטרודותPH -מערכות הכלרה )בדיקת בקר "רדוקס" ו   
 במידת הצורך.

 13 מש פ

 14 מש ס וערכת בדיקה. הקבלן יוודא קיום מלאי כימיקלים מספיק   

ה 
ער
 ות

: 

 בדיקת כמות הכלור הנותר במי הבריכה. 
 מג"ל(. בצע בדיקה השוואתית בין ריכוז 2עד  0.8 -)רמות תנועה מ

 בבריכה לבין ריכוז בכוסית האלקטרודות

 15 מש פ
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  (2מתוך  2ד ף      ט י פ ו ל י ם  )דף 
 שימור  –טיפול מונע  בריכות שחייה )מש(  20טופס 

 שימור בתום עונת הרחצה -מערכת בריכת השחייה 
 ה
 ע
 ר
 ה
 
 מ
 ס
 פ
 ר

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 
 ב
 מ
 צ
 ב

 ת
 ד
 י
 ר
 ו
 ת

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

   
   

   הוראות   לביצוע
  

 ( 7.4עד  7.2 -במי הבריכה )הערך ינוע מ PHבדיקת    
 בצע בדיקה השוואתית בין ריכוז בבריכה לבין ריכוז באוסית 

 האלקטרודות.

 16 מש 

במידה וקיימת סטיה מערכים נדרשים יבצע הקבלן כיול אלקטרודות ע"י    
 תמיסות כמול

 17 מש 

 18 מש  החלפת הציוד התורני בציוד רזרבי.   

 בטיפולים והביקורת שעליהם לבצע, לרבות הזכייןהדרכת    
 הפעלת המטאטא היונק והפעלת רובוט ניקיון.

 19 מש 

 בדיקת צלילות המים ובמידה ויידרש תבוצע שטיפה לסננים או   
 כל תיקון אחר הדרוש לשיפור צלילות המים.

 20 מש 

הכוסית; ניקוי כיול האלקטרודות באמצעות תמיסות כיול וניקוי של    
 אלקטרודות ואחסונן בהתאם להוראות יצרן;

 21 מש 

 22 מש  ריקון תא איזון.   

 23 מש  בדיקת הגנות נגד חדירת תמיסת כלור מרוכזת.   

       

       
       
       

 : הערות תאריך:
  שם המבצע:

  חתימת המפקח:
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם
 בריכות שחיה -טיפול שוטף  21טופס 

 ה
 ע
 ר
 ה

 

 ב -ממוקם ב ב ת
 צ
 ו
 ע

 

 ת
 ד
 י
 ר
 ו

 מ
 ס
 פ
 ר

 -משרת את  ו ו
 -מקצועות מבצעים  צ ק
  ע ן

 הוראות   לביצוע
 ביקורת פעולת כל המערכות :   

 מערכת סינון. *
 משאבות מים. *
 אינסטלציית חשמל ופיקוד, לוחות חשמל. *

 1 ש פ

 2 ש פ (.17אביזרים )טופס מס'    
הקבלן יוודא קיום מלא של כימיקלים, ריאגנטים לבדיקות מים ותקינות    

 ערכת בדיקה דיגיטאלית
 3 ש פ

 בדיקת כמות הכלור הנותר במי הבריכה.   
]מ"ג/ליטר[(. בצע בדיקה השוואתית בין ריכוז  2.0עד  0.8 -)רמות תנוע מ

 הכלור בכוסית האלקטרודות.הכלור בבריכה לבין ריכוז 

 4 ש פ

 (. בצע בדיקה7.6עד  7.2 -במי הבריכה )הערך ינוע  מ PHבדיקת    
השוואתית בין ריכוז ההגבה בבריכה לבין ריכוז הגבה בכוסית 

 האלקטרודות.

 5 ש פ

יבצע הקבלן  4 -ו 3במידה וקיימת סטייה מערכים נדרשים בסעיפים    
 המים הנדרשים. הטיפולים הנדרשים להגיע לטיב

 6 ש פ

 7 ש ס החלפת הציוד התורני בציוד רזרבי.   
בטיפולים והביקורת שעליהם לבצע לרבות הפעלת  הזכייןהדרכת    

  .המטאטא היונק, והפעלת רובוט ניקיון. יש לוודא תקינות רובוט ומטאטא
 8 ש פ

 9 ש ס (.14 -ו 13, 12מסננים )טפסים    
ובמידה ויידרש תבוצע שטיפה לסננים או כל תיקון בדיקת צלילות המים    

אחר הדרוש לשיפור צלילות המים; בדיקת עכירות המים תבוצע בעזרת 
 .מד עכירות נייד

 10 ש פ

 11 ש פ כיול האלקטרודות באמצעות תמיסות כיול וניקוי של הכוסית.   
אנטי בדיקת הגנות נגד חדירת תמיסת כלור מרוכזת, לרבות אביזר שסתום    

 סיפון או אביזר שואב ואקום.
 12 ש פ

 13 ש ס יש לסלק לכלוך גס מהקרקעית וצופת מפני מים עליונים. -בור איזון    
 14 ש ס פתח מסנן קדם, נקה לכלוך ותקן פגמים במסנן.   

 


