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 מבוא  - מסמך א' 

 

במטרה לרכז את התכנון והביצוע    2008הוקמה בשנת    )חל"י(  בע"מ  המלח   להגנות ים  הממשלתית   חברהה

בתי מלון שוכנים במתחמי התיירות עין    14של ההגנה על מלונות ים המלח ועל תשתיות החוף מפני הצפה.  

 של ים המלח.  בוקק וחמי זוהר לחופי בריכת אידוי תעשייתית באגן הדרומי 

יכללו התחזוקה  היתר  ,שירותי  החדרים  המערכות,  המבניםכלל    ותחזוקת  אחזקתתפעול,  את    ,בין   ,

וכן נקז    מכוני שאיבה במלון לאונרדו קלאבותחנת שאיבה  ,  מתחם עין בוקקב   הטכניים, ציוד, ומתקנים

 . וכלל מסמכי המכרז במפרט השירותיםוהכל כמפורט   אופקי במלון הרודס/מוריה

התחזוקהעבודת   לעיל  תכלול    קבלן  הטכניים  קת  וחזת את  כאמור  התשתיות,  לרבות  החדרים  החצר, 

והמתקנים המערכות  מיוחדים    ,המבנה,  ומתקנים  מערכות  ספקים  לרבות  הינם  להם  השירות  שספקי 

על חוזי  איתם  לחתום    קבלן התחזוקה תחייב את    קבלן התחזוקהעל ידי    םאחזקת יחידים ואשר המשך  

 המזמין.ל פי הנחיית עו שירות 

לידי    כאשר אחריות האחזקה עוברת במלואה  IS-ASבמצב    החדרים הטכנייםיקבל את    קבלן התחזוקה

תהווה אישור על כי בדק את מצבם הפיסי של    קבלן התחזוקה  חתימת חוזה.  העם חתימת    קבלן התחזוקה 

 . גישה, חניות באזור, נגישות וכד'דרכי הציוד, מע' הבקרה, , המבניםכל 

 מונעת.  תחזוקה הות השבר והעבוד לאת כל  קבלן התחזוקהככלל יכללו עבודות 

 

 

 המתכנן המזמין נציג 

 רוני ולטמן מהנדסים ________________  מר

 03 -  6489051פון: טל 

 054 -  4780650 טלפון נייד:  ________________  פון:טל
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קבלן  והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו בלבד ואין  המזמין  כל המסמכים הנ"ל הנם הרכוש של   •

 רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו.  התחזוקה 

הכחול" • "הספר  או  עבודות"  לביצוע  המפרטים   -"  מפרטים  בכל    הכלליים  הינם  עבודות  לביצוע 

 ד השיכון ומשרד הביטחון. המקצועות בהוצאת משר

ישראלי" • "תקן  או  ישראליים"  רשמי    -"  תקנים  ישראלי  תקן  תשי"ג כל  התקנים,  חוק    - 1953  לפי 

עם   לעניין    קבלן התחזוקהבעדכונים האחרונים בעת חתימת החוזה  הנוגעות  וכל תקנה או הוראה 

 הצעה זה. 

 רמדור. מתומחרים בהוצאת חברת  הינם מאגר סעיפי עבודות   - "מאוחדהמאגר ה" •

 הספר הינו המדריך המקובל עבור המתכננים.   -" המדריך למתכנן" •
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 תנאים כלליים   -המפרט הכללי  -' מסמך ב

 

 תאור העבודה כללי  .1

נשוא   1.1 אחזקה  חוזה העבודה  עבודות  ביצוע  כוללת  ומונעת,    זה  ציוד,    חדריםלשוטפת  טכניים, 

  והאמצעים הנדרשים    כל העבודהאת  ע העבודות יכלול יצו . בבמתחם עין בוקקמערכות ומתקנים  

 .  ובמגבלות המפורטות בכל המסמכים והנספחים

 שלא אושרו ע"י המזמין. תמורה בגין חלקים   לקבלן התחזוקהלא תשולם   1.2

  גדרות / שערים ודלתות /  /   חצרות   /   / מבנים  הטכניים  חדרים ה  תקוקבלן האחזקה אחראי לתחז  1.3

וש בהם, צבע,  סגירתם ונעילתם  בטיחות השימ וכו' מבחינת שלמותם ו מסתורי משאבות / מעקים

 .  וניקיון פנים וחוץ

תאורה, 1.4 מפסיקי  חשמל,  שקעי  שלמות  התאורה,  לתחזוקת  אחראי  אש    הקבלן  כיבוי  ארונות 

גנרטור  מפוצלים  מזגנים  ותכולתם, מערכות לגילוי אש ועשן, מטפי כיבוי, מערכת לכיבוי בגז,    ,

, לוחות  UPSמגן ברקים ,   אבות, מזגנים, גלאי כניסה,  רום עבור לוחות חשמל למשורשת ההזנה לחי

 הבקרה ותקשורת המחשבים. 

אביזרים  ,  ם וכולל מדי ספיקה. צנרת, ברזיםהקבלן אחראי לתחזוקת הציוד הנמצא בחצרות הנקזי 1.5

 לוח בקר ותקשורת מחשבים.  לשחרור אויר,

וידיעת    יור במתחם לצורך הכרת הציוד, בחינתולמרות כל האמור יידרש קבלן האחזקה לבצע ס 1.6

 הנדרש לתפעולו. לא יתקבלו טענות ודרישות מצד הקבלן הזוכה על אי ידיעה/ הצגה חסרה וכו'.  

אחזקה מונעת תתבצע    צע את כל פעולות התחזוקה הנדרשות על ידי ספקי הציוד.הקבלן נדרש לב 1.7

   על ידי ספקי הציוד בהתאם להוראות היצרן.

מערכות גילוי    בלת אישור תקינות תקופתיות בהתאם להוראות הרשויות כגון:חראי לקהקבלן א 1.8

 אש ועשן , כיבוי בגז, ארונות כיבוי וכו'.

ם חשבונות הספקים הנדרשים לתפקוד, אחזקה שוטפת אישורי  אחריות הקבלן לטיפול ולתשלו 1.9

 תקינות תקופתיים.

 ה ע"י רשות המים. טיפול של מערכת קריאה מרחוק מול רשות המים שהותקנ 1.10

תוך תיאום  או לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה    פעם בשלושה חודשים לווי דוגם איכות המים   1.11

 שאחראים על הנקז הדרומי. "המלח חברת מפעלי ים  " - ו "בקטוכם"מול חברת 

הנקז נמצא מתחת לדשא סינטטי ומחובר    .שטח המלון  ךבמלון הרודס/מוריה קיים נקז אופקי בתו 1.12

על הקבלן הזוכה לתחזק מע' נקז אופקי זאת על ידי    .שקיה של המלון על מנת שישתףלמע' הה

ולהזרים לשם מים טריים במשך  הפתחים    4פעמים בחודש, יש לפתוח את    3יפה במים טריים  טש

כאמור הקבלן    .כחצי שעה עד שעה, במהלך התהליך כל פעם להוציא קצת את הצינור ולהמשיך

 .ופקי זהיקבל גם אחריות על נקז א 
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 הגדרות .2

כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין( יתפרשו המונחים    במפרט

 הבאים כדלהלן: 

 

האדם שמתמנה או מוסמך מזמן לזמן    המלח / -להגנות יםהממשלתית  חברה  -חל"י:  "המזמין" 2.1

שהתמנה על ידו למלא את  ע"י המזמין לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה ולאשרה, וכן מי  

 מקומו בעת העדרו; 

לרבות הציוד בו יתבצעו שירותי  ם הטכניים  בחדרי  והחיצוניים  ": השטחים הפנימייםהמבנים" 2.2

 ;התחזוקה

"המנהל" 2.3 או  ע המפקח"  מוסמך  או  שמתמנה  האדם  ים    דייל  ":  להגנות  הממשלתית  "החברה 

למלא את  וכן מי שהתמנה על ידו   לנהל ולפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה, המלח בע"מ" 

 ; מקומו בעת העדרו

 ; ": מי שיזכה בהצעת מחיר זוהחברה" או "חברת האחזקה" או "המציע הזוכה" 2.4

או "סל השירותים" 2.5 חידוש השירותים"  לרבות הפעלה, תיקון, אחזקה,  כל השירותים  ו/או    ": 

והמת המערכות  את  לשרת  ו/או  לשמש  שנועדו  ו/או  המשמשות  פעולות  המהווים  ביצוע  קנים 

תחנת  ,  מתחם עין בוקקבקנים  שטחים ו/או רכוש כהגדרתם שינתנו על פי מפרט זה לציוד והמת

וכן נקז אופקי במלון הרודס/מוריה והכל כמפורט    מכוני שאיבה במלון לאונרדו קלאבו שאיבה  

 וכלל מסמכי המכרז.   מפרט השירותיםב

 . מתה, בדיקתה והרצתה": כל הנדרש לבצוע העבודה לרבות השל ביצוע העבודה" 2.6

מיוחדים" 2.7 בסל  שירותים  נכללים  אינם  ואשר  מיוחדת  הזמנה  פי  על  הניתנים  שירותים   :"

 השירותים המתבקש על פי מפרט זה. 

"מוקד" 2.8 או  ההודעותלתקלות   מוקד"  קליטת  מרכז  האחזקהבמשרדי    ":  בכל    קבלן  תקלות  על 

 בודה.  ולקבלנים לצורך בצוע הע לעובדיםהנושאים המטופלים והפצתן 

  קבלן התחזוקה אשר    אינטרנטית  ממוחשבתמערכת  ":  מערכת ממוחשבת של קבלן התחזוקה" 2.9

המודוליםי כל  על  ביקורות    שלה  רכוש  ואינוונטר,  ציוד  מונעת,  אחזקה  שבר,  אחזקת  כגון: 

   מובנות, מחוללי דו"חות, הצגת סטטוס אחזקה וכו'.

חתום איתו על חוזה שירות  י  זוקההתח  קבלןדורש כי    המזמין": משמעו קבלן אשר  מקצועי  קבלן" 2.10

מערכת  יו אחזקת  לצורך  מהספק    מסוימתעסיקו  או  מהיצרן  הסמכות  ובעל  מומחה  הוא  לה 

 המורשה בארץ. 

 . שיוגדר ע"י המזמין מקצועי קבלן  ידי על  ורק אך  תתבצע שאחזקתה  מערכת": ייעודית מערכת" 2.11

 

 קבלן התחזוקה התחייבויות  .3

התחזוקה  לביצוע  הנדרשים  (וחומרים  חלקים)ללא  ,  הציוד,  האדם  כוח  כל  את  ספקי  קבלן 

  עובדי  ובאמצעות  קבועמקצועי    אדם  כוח  באמצעות  יתבצעו  המשימות.  ועלי  המוטלות  המשימות

יתבצעו על ידי קבלני משנה מקצועיים וכמפורט   תייחודיו. משימות שהוגדרו במערכות  ותגבור גיבוי

 להלן. 
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 מקצועיים  משנה קבלני .4

התחזוק 4.1 של   וביד  ואין  במידה,  הקבלן  המורשים  הספקים  או  מהיצרנים  הנדרשות  ההסמכות 

להעסיק    שידר האמצעים הנדרשים לטיפול באותם מתקנים מיוחדים    אוהמתקנים המיוחדים ו/

 את אותם קבלנים מקצועיים שבידם ההסמכות והיכולות הנדרשות. 

לפני ההתקשרות    עייםהמקצו  לקבלנים  מראשהמזמין  לקבל את אישור    שידר  קבלן התחזוקה 4.2

התחזוקהעימם.   של    אחראי  היהי  קבלן  הביטחון  קצין  אישור  את  להעסקת  המזמין  להשיג 

 .  המבנה בתוך המקצועיים  הקבלנים שלהעובדים 

 .בגובה עפ"י הנדרש מהמזמין עבודה בדיקת מהמנות ואישורי בטיחות 4.3

את כל  המזמין  בפני    קבלןה  ציגי,  קבלן התחזוקה  עם  ההתקשרות   עלהמזמין    לחתימת  כתנאי 4.4

  בכתב   מראש  אישור  שקיבלו   אחריםו/או קבלני משנה  המזמין  החוזים עם קבלני המשנה של  

 האמור, יפסל לאלתר.   וגיש בהצעתישלא  קבלן תחזוקה . מהמזמין

 

 מניעת הפרעות  .5

במידה ועבודתו תפריע  לבצע את עבודתו שלא מתחייב   קבלן התחזוקהעקב עבודה במקום תיירותי  

ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך  הציבור  צרכי  ל

   לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות ככל שידרש.

 

 מבוטל .6

 

 שמירת הרכוש  .7

ידיו ללא תשלום, בסמוך למועד  -במהלך עבודתו לרכוש יתוקן על  קבלן התחזוקהכל נזק שייגרם ע"י  

ך, שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן שנפגע. לעניין זה ייחשב כל  האירוע. תיקון הנזק יבוצע כ 

 . קבלן התחזוקה, כעובד של קבלן התחזוקההפועלים מטעם קבלן משנה )ועובדיו( 

 

 הנחיות, תקנות והוראות .8

. ההנחיות וההוראות  מפקחפי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שיקבל מה-על יפעל  קבלן התחזוקה 

 פה. -ודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעליינתנו בתחילת העב 

 

 מפגעי בטיחות  .9

  אמצעים   קבלן התחזוקהיתקין    ,או צורכי העבודה מחייבים זאת/ו  בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי

, העלולים להסתובב בתחום  ציבור המשתמשיםהמפגע מפני עובדים ולהגנת אזור כנדרש מתאימים 

יטפל במפגע ברציפות ועד    קבלן התחזוקהאמצעים אלה.  לא תשולם תמורה על התקנות    המפגע.

 לפתרון מלא של הבעיה. הודעה בנושא תועבר למפקח. 

 

  לאתר פסולת מורשה סילוק פסולת .10

העבודה, מיד עם סיום העבודה,    ממקוםסלק  ל מיד    בוקק במתחם עין  היה אחראי  י  קבלן התחזוקה

נקה את המקום בשלמות. במהלך בצוע  י, ובמהלך עבודתם  וידי עובדי -את כל הפסולת שתיווצר על 
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מכשול    רייווצכך שלא   ובכל מקרה מידי יום,   את הפסולת מעת לעת   קבלן התחזוקהאסוף  יהעבודה  

 מפגע בטיחותי ואסתטי.  לעובדים או 

 

 לצורך ביצוע עבודה לחדרים הטכנייםכניסה  .11

ויציאה   כניסה  תיקון תקלה  לחדרים הטכנייםבכל  כגון:  פעולה שהיא  יזום, אחזקה  בכל  טיפול   ,

   .הממוחשבת במערכתדווח העובד מונעת וכו' י

 

 קבלני משנה מקצועיים  .12

מהיצרנים או הספקים המורשים של    , במידה ואין בידיו ההסמכות הנדרשות לן התחזוקהקב 12.1

רכזת  מתקנים מיוחדים כדוגמת  אותם  או האמצעים הנדרשים לטיפול ב /ו  המתקנים המיוחדים

אש להעסיק    גנרטור,  גילוי  ידרש  אותם  וכדומה,  ההסמכות  את  שבידם  מקצועיים  קבלנים 

התקשרות  חוזי  עימם  קיימים  אשר  הנדרשות  האחרים    והיכולות  לספקים  אישור  קיבל  ו/או 

 מראש בכתב.

הן לקבלני המשנה הכלליים והן לעובדיהם לפני  המזמין  ידרש לקבל את אישור    קבלן התחזוקה 12.2

ל כתנאי  עימם.  הזמין  מהחתימת  ההתקשרות  התחזוקהעם  התקשרות  על  קבלן  יציג    , קבלן 

 . שקיבלו אישור מראש בכתב מהמזמין את כל החוזים עם קבלני המשנההמזמין  בפני    התחזוקה

 

 ולקבלני המשנה  קבלן התחזוקהעבודה והסמכות לעובדי  תרישיונו .13

י 13.1 לנציג  קבלן התחזוקה  לפני תחילת העבודה    ו המשנה שבכוונת את רשימת קבלני  המזמין  גיש 

שהינם בעלי רשיונות והסמכות    וחוזה לקבלת שירות ו/או עובדים מטעמ  ולהעסיק ואיתם יש ל 

עפ"י חוזה זה. האמור בין היתר בעבודות   וכנדרש לכל מערכת, מתקן וציוד שאחזקתם באחריות

רשיונות   להוסיף  יש  לרשימה  וכדומה.  חשמל  מתקן  כדוגמת  מיוחדות  למערכות  ובשירותים 

 שלתיים ואחרים של קבלני המשנה.  ממ

ומקבעב 13.2 ממשלתית   פלילית,  בטיחותית,  מבחינה  הן  רשיון,  דרוש  שלביצוען  יגיש  צ ודות  ועית, 

התחזוקה  כזה    קבלן  הענין  סיק  ויען  למזמי רשיון  לפי  הכל  מתאים,  רשיון  בעלי  עובדים  רק 

 והמקרה. 

יציג    קבלן התחזוקה  בודה.רשיון ממשרד הע  יבעליהיו    קבלן התחזוקהמטעם    כיםמוסמ  יםבודק 13.3

 את הרשיונות כל אימת שידרש לכך.  למזמין  

 

 כיםמוסמ יםבודק ידי על  בדיקות הזמנת .14

והוצאות   14.1 בודק מוסמך  ומוסמך  ה בודק  הבדיקת  הזמנת  דין  פי  על  או  /כנדרש לכל סוג בדיקה 

 על ידו. תשולםו קבלן התחזוקה תקנה תוזמן במועד על ידי 

הבודק יציג את תעודותיו במעמד חתימת החוזה    ודה.יון ממשרד העבמוסמך בעל רש  יהיההבודק   14.2

 את צילום התעודות וההסמכות. למזמין  יעביר   קבלן התחזוקהעמו ו

לפני שיפוג תוקפה של הבדיקה  על פי כל דין ובצע את בדיקתו  כי הבודק ימתחייב    קבלן התחזוקה 14.3

המועד    ויודיע למפקח על  םקבלן אחזקת הציוד המתאיהבודק יתאם את הבדיקה עם    .הקודמת

 המתואם לבדיקה. 
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מטעם   14.4 מוסמכים  התחזוקהבודקים  לוחות    קבלן  של  תקופתיות  בדיקות  לביצוע  ויופנו  יוזמנו 

 חשמל, קרינת לוחות חשמל, שדות מגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים ואחרים וכדומה. 

התחזוקה 14.5 חשבונו  תקן  י  קבלן  א על  החשמליים  ו/או  המכניים  הליקויים  כל  הבודק  את  שר 

מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך  .  עליהם  וצביעי   היועץ  לפי הענייןוהמוסמך  

 . קבלן התחזוקהתחייב את 

כנדרש    קבלן התחזוקהיבוצעו על ידי  הבודק המוסמך  ח  " תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו 14.6

   ח הרשמי של הבודק.."מיום קבלת הדו  בחוק

התחזוקה 14.7 ימתחייב    קבלן  הבודק  וכי  כנדרש.יופיע  איחור  ללא  הבדיקה/ות  את  קבלן    בצע 

ימתחייב    התחזוקה הבודק  המפקח  כי  עם  מלא  ותאום  פעולה  שיתוף  תוך  עבודתו  את  בצע 

 המזמין. המוסמך מטעם 

מופנית לאופי פעילות המבנים ועליו להתאים  והבודק מטעמו    קבלן התחזוקהתשומת לבו של   14.8

 המזמין. ת  תאם להנחייאת עצמו לאפשרויות העבודה בה

קבלן  עלות בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ו/או עפ"י המפורט והנדרש יהיה על חשבונו של   14.9

 . התחזוקה

 

 ממונה בטיחות  .15

התחזוקה 15.1 קבוע  עסיקי  קבלן    ממונה .  בטיחות  ממונה,  משנה  כקבלן  ובין  כעובד  בין,  באופן 

  העובדים   כל  ואתבחדרים הטכניים    הקבוע  בצוות  קבלן ה   עובדי  כל  את  בשנה   פעם  ידריך  הבטיחות

 . בעבודה הבטיחות  כללי  בכל המשנה קבלני ומטעם ומטעמ  לפעול שאמורים

בטיחות לעובדים, תאונת    ,מושגי יסוד בבטיחות:  את הנושאים הבאים  כולליםנושאי ההדרכה   15.2

,  יציוד מגן איש ,  בטיחות בחשמל,  הדרכות בטיחות אש  עבודה, גיהות, מחלת מקצוע, סיכון ומפגע

הכשרה ותרגול של  ,  הדרכות בטיחות לעובדים עם חומרים מסוכנים,  בטיחות בסביבת העבודה

עבודה בגובה    ,הדרכות ספציפיות נוספות בהתאם לדרישות הלקוח,  צוות העובדים למצבי חירום

כן,   כמו  שוניםוכו'.  עבודה  למצבי  באשר  סלים   הדרכה  מתוך  עבודה  סולמות,  על  עבודה  כמו 

נייחים, מעל גגות, מעל  תוך בימות מתרוממות ופיגומים ממוכנים, מעל פיגומים  להרמת אדם, מ

 . מבנה קונסטרוקציה, בתוך מקום מוקף, בהתקנת מערכות תאורה והגברה ועוד

וכן כרטיס אשר    שקיבלו  ההדרכה  על  אישורים   לכל העובדים שהודרכו  ינפיק  ממונה הבטיחות 15.3

 .  במשך עבודתו יהיה צמוד לעובד האחזקה של קבלן התחזוקה

וכלי    מטלטליםהחשמליים  העבודה  הכלי    כל  את  גם  בשנה  פעמיים  יבדוק  הבטיחות  ממונה 15.4

אישור לתקינותם. אי ביצוע דרישה זו יהווה    ויתן  קבלן התחזוקה  שבשימוש   העבודה הידניים

ממונה בטיחות הינו בעל הסכמה לביצוע הנדרש  לאלתר.    קבלן התחזוקהעילה להפסקת עבודת  

 תקנים הישראלי )מת"י(. ממכון ה

התחזוקה  של   הבטיחות  ממונה  15.5   ביצוע   על  בכתבהמזמין    של   הבטיחות   לממונה  ידווח  קבלן 

 פעמיים בשנה.  הכלים ובדיקת   ההדרכות

 אי קיום הנ"ל הינו הפרה של החוזה.   15.6
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 תיאום עם גורמים .16

ן וכל גוף  , הרשויות, בתי המלו מפקחהמתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם    קבלן התחזוקה

יביא לתשומת לב המפקח כל בעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות עקב    קבלן התחזוקה .  אחר שידרש

יקח בחשבון את הצורך לבצע עבודות מחוץ לשעות הפעילות ועובדה   קבלן התחזוקה ביצוע עבודות.

 זו תיכלל בהצעתו ולא תגרור כל פיצוי נוסף למחיר אותו הציע בכתב הכמויות. 

 

 ים אמצע .17

התחזוקה 17.1 הזכיונות,    קבלן  ההסכמות,  ההיתרים,  כל  את  ברשותו  יש  כי  ומתחייב,  מצהיר 

צמו את כל האחריות כלפי  על עההרשאות, ככל שאלה נחוצים לביצועו של חוזה זה וכי הוא נוטל  

 וצרים, זיכיון, זכות הרעיון וכד'.י  תכויואו ז/כל טוען שיטען או עשוי לטעון להפרת פטנט ו

וכל הדרוש לשםמצהיר ומתחי  זוקהקבלן התח 17.2   יב, כי ברשותו כל האמצעים, העזרים, הכלים 

 לביצועו. ילם  ביצועו של חוזה זה והוא מתחייב להפע

מצהיר ומתחייב, כי לרשותו כח אדם מיומן ומקצועי, אשר יועסק על ידו בביצועו    קבלן התחזוקה 17.3

 שים.בטח רמת אחזקה גבוהה ובמועדים הנדרתושל חוזה זה, באופן ש

ועית, יגיש  ציצוען דרוש רשיון, הן מהבחינה הבטיחותית, פלילית, ממשלתית  והמקודות שלבבעב 17.4

 עובדים בעלי רשיון מתאים, הכל לפי הענין והמקרה. סיק ויעלמזמין  רשיון כזה   קבלן התחזוקה

התחזוקה 17.5 ומתחייב,    קבלן  ורכיב   יכמצהיר  חלפים  להשיג  ובאפשרותו  בכמות    יםבבעלותו 

ייבויותיו על פי תנאי חוזה זה וכי ביכולתו להתמיד ולהשיג חלפים  מספקת לקיום התחובאיכות 

 . למזמיןו ליתן הודעה על כך  , עליכל מקרה בו תיפגע יכולתו כאמור לעילבורכיבים כאלו. 
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 המפרט המיוחד  -ג' מסמך 

 כללי  -תאור העבודה  .1

זה   בחוזה  הנכללות  הטכנייםמתייחסות  העבודות  בוקק   תוהמערכוהציוד    לחדרים  עין    במתחם 

כמפורט  כוללות ביצוע כל הנדרש  ה  IS-ASבמצב    מכוני שאיבה במלון לאונרדו קלאבותחנת שאיבה  ו

   .במפרטים

 

 קבלן התחזוקהריכוז מטלות  .2

מפורטות להלן. ההגדרות נועדו להבהרת    קבלן התחזוקהשיטות האחזקה הכלליות לפיהן יפעל   2.1

 חוזה זה.  בצע לב  קבלן התחזוקהמהות המטלות שעל 

ידי  במתחם עין בוקקטכניים, ציוד, מערכות ומתקנים    חדרים 2.2   קבלן התחזוקה, שיתוחזקו על 

המתקנים הינם משנות יצור שונות  מודגש כי  יחד עם זאת  במצב תפעולי תקין.  ו  כיום  מטופלים

 לרבות מתקנים בני שנים רבות.

התחזוקהעובדי   2.3 עבודות    קבלן  לביצוע  עת  בכל  זמינים  בוקקיהיו  עין  סדר    במתחם  פי  על 

יפעלו בעדיפות ראשונה לטיפול וביצוע    קבלן התחזוקההעדיפויות של דחיפות העבודות. עובדי  

 לטיפול בתקלה רגילה ותקלת חירום. זמן תגובהלהגדיר  יש  .חופותעבודות המוגדרות כד 

  לאחר ,  18:30  –  07:00השעות    ביומוקד ממוחשב מאויש, שיפעל    במשרדויפעיל    קבלן התחזוקה 2.4

ממוחשב   קריאות  קבלת  למוקד  המוקד  יועבר    וניהול  רישום,  תקלות  על  הודעות   לקבלתמכן 

 בטיחות ובטחון בלבד.   שעניינן תקלות   על  המזמיןלמוקד    יודיע התחזוקה  קבלן  מוקד. העבודות

יפעיל עובדים, קבלני משנה, כלי רכב, כלי עבודה וכדומה במספר שיאפשר מתן    קבלן התחזוקה 2.5

 ות על פי דין, בזמן ועל פי לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה. שיר

יקבל    קבלן התחזוקהיספק את החלקים והחומרים לרבות חומרים מתכלים.  לא    קבלן התחזוקה 2.6

   שאושרו ע"י המזמין.תשלום רק בגין חלקים וחומרים 

ול את  יקים במערכת הממוחשבת באינטרנט במשרדו מערך אחזקה מונעת שיכל  קבלן התחזוקה  2.6

  קבלן התחזוקהשנמסרו לטיפול  במתחם עין בוקקטכניים, ציוד, מערכות ומתקנים  חדריםהכל 

 .  מערכת כפי שיחליט המזמיןהמערכת הממוחשבת תהיה ואת כל הציוד הראשי המותקן בהם. 

  . ממוחשבתבמערכת  המזמין עובדי המערכת הממוחשבת תקלוט את פרטי התקלות עליהן יודיע   2.7

י וד הראשי המותקן בהם לרבות הוראות תקופתיות. הוראות  כלול את כל הצימערך האחזקה 

 האחזקה ותכיפותן יתבססו על לוח זימון האחזקה העקרוני הנכלל במסמך זה.  

ים  ( חודששני)   2, תוך  קבלן התחזוקההמתוכנן במחשב  העברת תדפיס של מערך האחזקה השנתי   2.8

 . מיום תחילת העבודה, לידי נציג המזמין

 , יבוצע ע"י חשמלאי מהנדס בלבד. 3אמפר בחדר טרפו  910ל בגודל של לוח חשמטיפול ב 2.9

תוך   2.10 הממוחשבת  במערכת  התחזוקה  מערך  הקמת  חודשים,    2במהלך  התחזוקה )שני(    קבלן 

יסקור, ירשום, ימספר ויקלוט למערכת התוכנה את כל יחידות הציוד וכן יקים במערכת מערך  

 . קבלן התחזוקה, המערכות והציוד שנמסרו לטיפול יןזמהמאחזקה מונעת שיכלול את כל מבני 

בתו 2.11 אופקי  נקז  קיים  הרודס/מוריה  המלון  ךבמלון  סינטטי    .שטח  לדשא  מתחת  נמצא  הנקז 

על הקבלן הזוכה לתחזק מע' נקז אופקי זאת    .ומחובר למע' ההשקיה של המלון על מנת שישתף

הפתחים ולהזרים לשם מים טריים    4  פעמים בחודש, יש לפתוח את  3יפה במים טריים  טעל ידי ש
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כאמור   .המשיךשעה עד שעה, במהלך התהליך כל פעם להוציא קצת את הצינור ול  במשך כחצי

 .הקבלן יקבל גם אחריות על נקז אופקי זה

 

 מצורף( מסמך)ראה  המתוחזקים  המבנים והמתקניםתאור  .3

והמערכות שלהלן  ,  רמהההז  לרבות חצרות  והציוד   והמתקנים  , החדרים הטכניים המבניםתאור  

ולתת   להבהיר  ונועד  מחייב  ובלתי  בלבד  כללי  התחזוקההינו  מהות    לקבלן  על  המבנים  מושג 

לבקר    מחוייבלא יוכל לטעון לאי דיוקים או לחוסר פרוט בתיאור ויהיה    קבלן התחזוקהוהיקפם.  

ולבררהמזמין    באתר לצורך    ולוודא  לכך  ויזדקק  במידה  אחר  או  זה  ציוד  על  ו  תשובתפרטים 

לא יהיה רשאי    קבלן התחזוקה  יהיו אך ורק לפני הגשת הצעתו.  המזמין    באתר  ביקורים  .להצעה

 לאחר הגשת הצעתו.  המזמין   באתרלבקר 

 

 אחזקה נהלי  .4

 שעות עבודהימים ו 4.1

 :יהיו זמינים לביצוע עבודות בימים ובשעות כדלקמן קבלן התחזוקהעובדי 

א' • חול  מכן    .19:00שעה  ה  עד  7:00שעה  מה'  -בימי  התחזוקהקצה  ילאחר  כוננים    קבלן 

 למשימות חריגות.  

 . שעה אחת לפני כניסת השבת/חגעד  07:00בימי ו' וערבי חג משעה   •

 

   כוח אדם 4.2

 נייד צוות 4.2.1

   מהנדסחשמלאי  1 4.2.1.1

 עובד כללי  1 4.2.1.2

 

 מהנדס חשמלאי  4.2.2

 .מהנדסתעודה של חשמלאי  -השכלה  4.2.2.1

של    4לפחות    -ניסיון   4.2.2.2 ושירות  תחזוקה  בעבודות  אויר,  רכ מעשנים  מיזוג  חשמל,  ות 

 אינסטלציה ואחזקה כללית. 

 תחומי פעילות  4.2.2.3

בצוע עבודות בתחום חשמל מיזוג אויר, אלקטרוניקה, אינסטלציה וכל תחומי הבניין   4.2.2.3.1

 והאחזקה האחרים. 

 .שעות ביממה 24על פי הצורך,  -ום קריאות חיר  4.2.2.3.2

 

 עובד כללי  4.2.3

 ואחזקה כללית.שרברבות, בינוי  שנים בעבודות צביעה,  4לפחות   -ניסיון   4.2.3.1

 תחומי פעילות  4.2.3.2
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בצוע עבודות בתחום מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול,  4.2.3.2.1

 תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו ע"י האחראי. 

 תגבור לסיוע בביצוע עבודות בכל המקצועות.  4.2.3.2.2

 .שעות ביממה 24על פי הצורך,  -קריאות חירום  4.2.3.2.3

 כוננות 4.3

  משעה   החל  חג  וערבי'  ו  ובימי,  למחרת  בבוקר  07:00  ועד   19:00  מהשעהה' החל  -חול א'   ביום 4.3.1

  התחזוקה   קבלן  עובדי  ו, ישמש החג  למחרת   יום' /  א  ביום  07:00  ועד  החג/    שבת  כניסת  לפני 

ישמש    סלולאריבטלפון    ו יצויד  נים . הכונ ניםככונ הכונ דחופות  לתקלות  למענהשמספרו    נים . 

 הכוננות.  כל שעות להשגה ב ניםנית ויהי 

  קבלן התחזוקה של עוד עובדים בכירים של    הטלפונים בכל מקרה ימסרו למפקח גם מספרי   4.3.2

  ו הוזעק נים ו/או כאשר הכונ הכונניםשניתן יהיה להזעיק במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם 

 . לפתור את התקלה יםמסוגל  םאך אינ

  קבלן התחזוקה   .וסמך מטעם המזמיןהמוקד / המפקח / נציג מ קריאה לכונן תהיה בסמכות   4.3.3

 יוודא כי עובדיו יהיו ממונעים ככל הנדרש להגעה בשעות הלילה, בימי שבת וחג. 

 

 הדרכת עובדים 4.4

הקשורים למערכות    דריך את עובדיו בכל המקצועות הטכנייםהיה אחראי להי  קבלן התחזוקה

   המזמין.  באתרהקיימות 

 

 מנהלה  .5

 לקבלת קריאות  וקהקבלן התחזשל  מאוייש וממוחשב מוקד  5.1

  קבלן יוכל להיות במשרדי    המוקד   .במשרדו בלבד  לקבלת הודעות  יקיים מוקד   קבלן התחזוקה 5.1.1

של    התחזוקה הכוננות  לצוותי  בדחיפות  ההודעות  את  להעביר  בידו    . התחזוקה  קבלן שיש 

 לפתרון תקלות.    כנדרשהמוקד יהיה מעודכן בכל פרטי החוזה, ויאפשר השגת כוננים 

ערוך    התחזוקה  קבלן  של  חשבהממומוקד  ה 5.1.2 הודעות  יהיה  , ממוחשבת  במערכתלקבלת 

ובפקס'.    ,באינטרנט לנציגי    התחזוקה  קבלן  מוקדבטלפון  מענה    לקבל   המזמין יאפשר  גם 

 שעות ביממה.  24אנושי במשך 

לניהול התחזוקה במשרדי    מערכת 5.1.3   המזמין תאפשר למפקחים של    התחזוקה  קבלןהתוכנה 

ו/או סרוק צבעוני    PDF"חות בכל פורמט שהוא: אקסל ו/או  הפיק דוו/או ל   קבלל או  /ו  צפותל

  חדרים מצב העבודות בחתכים שונים עפ"י   על, המזמיןאת  המשמשתתוכנה אחרת   כללו/או  

שידרשו    טכניים כפי  מקצועות    בעיות   ריכוז   יהיה"ח  דו  כל  בתחילת.  לעת  מעת  למזמיןאו 

 . טכניים חדריםה בכל למפקח כהתראה מיוחדות

המשנה    את  ימסור  האחזקה  דמוק 5.1.4 קבלני  עובדי  הגיבוי,  עובדי  האחזקה,  לעובדי  העבודות 

 ועובדי חברות המתחזקות ציוד ייעודי. 

ממונעים, לצורך ה עבודה  ה צוותי    כל  את,  היממה  שעות  בכליוכל לאתר,    קבלן התחזוקהמוקד   5.1.5

 מסירת הודעות על תקלות שיש לתקנן בדחיפות.
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יקבל    בנוסף  5.1.6 עליהן  תכלול  מהמזיןהודעות    התחזוקה  לן קבלעבודות    קבלן מוקד    פעילות , 

 : כדלקמן תקלות על ומעקבדיווח  ואפשרויות גם התחזוקה

 .המזמין באתרמוצא בעצמו תוך כדי עבודה   התחזוקה קבלןתקלות אשר  רישום 5.1.6.1

 . התחזוקה לקבלן מודיע המזמין   באתראשר המפקח  תקלות 5.1.6.2

 עבודות אחזקה מונעת.  ביצוע 5.1.6.3

  את   מתאימה  מדיה  גבי  על  התחזוקה  קבלן  עבירי  שהיא   סיבה   מכל  זה   חזוה  םסיו  לאחר  מיד 5.1.7

  מי  בידי  או   ובשליטת   או   ו ברשות  להותיר  לא  מתחייב  אווה   המזמין   לידי  והנתונים   המידע   כל

 . שהוא מידע  או נתון  כל ושל המשנה קבלני  או ומעובדי 

 

 שבועייםדיווח והפקת דוחות  5.2.1

מפורט  יעביר    קבלן התחזוקה א)בקודו"ח  למזמין מטעם  בץ  במייל(  בתחילת  המזמין  קסל 

בו    או שטרם טופלו  קריאות של השבוע הקודם  טוסאסט  10:00שבוע ביום ראשון עד השעה  

 יופרטו:  

 פתיחת הקריאה.   תאריך •

 . הקריאה סגירת תאריך •

 . הקריאה תאור •

 . התיקון תאור •

 הקריאה.  טוסאסט •

 שבועי כפי שידרוש המזמין.  מונעת  מעקב אחזקה •

 

 ופתייםקפקת דוחות תח והדיוו 5.2.2

התחזוקה 5.2.2.1 והוכחת  י  קבלן  להבהרת  הנדרש  ככל  לחודש,  אחת  תקופתיים,  דוחות  פיק 

שביצע ה  הפעולות  דוחות  התקופה.  ע"י    קבלןבמהלך  שידרש  ככל  שונים  בחתכים  יהיו 

ובין היתר סיכום הפעילויות, השוואה בין פעילויות אחזקה מונעת לעבודות תיקון  המזמין  

ות התקנה חדשות, הצבעה על ציוד בו יש ריבוי תקלות, דוחות המצביעים על  תקלות ולעבוד

 תקלות וכדומה. זמני תגובה לתיקון 

נציגהדו"חות    כל 5.2.2.2 ע"י  שנחתמו  התקנות    ובלבד  שבר,  קריאות  מונעת,  )אחזקה  המזמין 

ע"י   )צבעוני(  יסרקו  התחזוקהוכדומה(  האחזקה  קבלן  למערכת  תועלה  הסריקה   .

 לפקודת העבודה.  הממוחשבת ותוצמד  

כל הדו"חות הסרוקים יועברו למזמין גם ע"י מדיה מגנטית או בכל דרך אחרת כפי שיורא   5.2.2.3

 המזמין.  

 

   חדרים טכנייםואישורי כניסה ל מדים אחידים 5.2

ואשר על קדמת הבגד    קבלן בגוון שיוחלט ע"י המזמין/הספק מדים אחידים  י   קבלן התחזוקה 5.4.1

יוצמדו אליהם תגי  כמו כן,  בד בכל עת.  משו את העו. המדים ישקבלן התחזוקהיופיע לוגו  

 זיהוי עם שם העובד.  
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עליהם יוצגו לאישור המזמין תוך שבועיים    קבלן התחזוקהדוגמת המדים, צבעם ודוגמת סמל   5.4.2

 מיום קבלת צו התחלת העבודה. 

המזמין.   5.4.3 אישור  קבלת  מיום  שבועיים  תוך  לעובדים  יסופקו  התחזוקההמדים  היה  י  קבלן 

 יופיעו בכל עת בבגדים שלמים, נקיים ומגוהצים.  כך שהעובדיםאחראי ל

 

 בישיבות השתתפות  5.4

. נציג  יוזמן  ן אליה  הישיבות  בכל  המזמין  הזמנת"י  עפישתתף    ו מתחייב כי נציג  קבלן התחזוקה

ו/או מנהל השירות.    קבלןו/או מהנדס אחזקה ראשי של ה  םבעליהיהיה אחד מ   קבלן התחזוקה

 מצוי בפרטי החוזה ומעודכן לגבי מצב העבודות. יה יה  קבלן התחזוקהנציג 

 

 בתום החוזה   קבלן התחזוקהמ חדרים טכנייםהקבלת  .6

זה,   6.1 חוזה  תום  לפני  יום  שהיא,  שלושים  סיבה  טכניים הבכל    יםסיור   מויתקיימכל    חדרים 

ישתתפו המפקח  . בסיורים  במסגרת חוזה זה  קבלן התחזוקהידי  - המתוחזקים על  והמתקנים

  קבלן התחזוקה חובת    . השיזכה בהצעה החדש  קבלן התחזוקה היוצא ו  התחזוקה  לן קבונציגיו,  

הזוכה החדש לסקור את כל    לקבלן התחזוקה ( לסייע  ושזכה בהצעה ז   קבלן התחזוקההיוצא )

טכניים  ה על עשרה  במשך  חדרים  וזאת,  מלאים  פעולתם,  - ימים  הצגת  מתקנים,  הפעלת  ידי 

יומני   דוחות  עבודההצגת  הדרוש  ו  ,  להכל  מנת  או  על  המע'  את  לעומק  ולהכין  ללמוד  בין, 

 .המתקנים הספציפיים הדרושים

התחזוקה 6.2 בחינת    קבלן  לאחר  הזוכה,  טכנייםה החדש  את למפקח  יגיש    חדרים  בכתב 

הסתייגויותיו. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה ובמערכות ואשר אמור היה להתבצע  

פוסק האחרון לצורך חיוב  ההצעה. המפקח יהיה ההיוצא כחלק ממטלות    קבלן התחזוקהע"י  

יידרש לבצע את    קבלן התחזוקההנכנס.    קבלן התחזוקההיוצא או    קבלן התחזוקההביצוע על  

 ד לסיום תקופת החוזה. כל המפורט ע
 

 חומר טכני וספרי מתקן .7

 אחריות לחומר טכני וספרי מתקן 7.1

  קבלן התחזוקה   .מתקן מהמפקחלדאוג לקבלת החומר הטכני וספרי ה   קבלן התחזוקהבאחריות  

 המזמין. באתר לצורך ביצוע עבודותיו יעשה בחומר שימוש כנדרש  
 

 עדכון חומר טכני והשלמתו 7.2

ערך מאושר, עליו לצרף את הקטלוג  -מחליף חלק או ציוד בשווה  התחזוקהקבלן  בכל מקרה בו  

של החלק    של החלק החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים

יעדכן   בנוסף  ואחזקה.  הפעלה  להתקנה,  יצרן  התחזוקהוהוראות  של    קבלן  התוכניות  את 

- מבצע שינוי במתקן אלקטרו  קבלן התחזוקההמתקנים על פי השינויים שביצע. בכל מקרה בו  

סקיצות מפורטות לאישור המפקח.  תכנון ומכני, בין שינוי חשמלי או מכני, עליו למסור מראש  

, כי החומר הטכני  של מתקנים חדשים  ו קבלן האחזקה ימצא במהלך תקופת הבדקבכל מקרה ב

 על כך למפקח.   קבלן התחזוקה שסופק לו אינו תואם את המציאות או שחסר חומר טכני, יודיע
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 כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף לאחזקה  .8

 כללי   -כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף  8.1

התחזוקה ברשותז חיו שכור  י  /רכוש  י  קבלן  חשבונ  ויק  מכשירי    ו ועל  העבודה,  כלי  כל  את 

העבודה   לביצוע  הנדרשים  חילוף  וחלקי  חומרים  בטיחות,  אביזרי  והבדיקה,  המדידה 

ביצוע   לצורך  לו  דרישות    מפרטוהדרושים  על  ויענו  עת  בכל  תקינים  יהיו  העבודה  כלי  זה. 

 היות זמינים. על הכלים להימצא באתר העבודה של המזמין ולהבטיחות המחייבות. 

 

 אחזקה -ה וחומרים כלי עבוד 8.2

 בין הכלים יהיו:. יםהעובד כלל של  םכלי העבודה יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לעבודת

 רכבים ייעודיים לצורך פתיחת סתימות ביוב.   8.2.1

 .  מכשיר שטיפה בלחץ גבוה 8.2.2

 , מערכות לרבות עפ"י דרישות החוק. בתאורה לטיפול כנדרש סולמות  8.2.3

 מל.טיפול בלוח חש ציוד ייעודי ל 8.2.4

 מברגים בגדלים שונים, כולל מברגה חשמלית.  8.2.5

 מקדחה ומקדחים.  8.2.6

 סט מפתחות פתוחים, סט בוקסות ומפתחות שבדיים. 8.2.7

 פלס, זוויתן וכלי עבודה לטייח. 8.2.8

 מפתחות לצינורות בגדלים שונים.  8.2.9

 פליירים וחותכים שונים.  8.2.10

 פטישים ואזמלים שונים. 8.2.11

 משורי יד לעץ ומתכת.  8.2.12

אז 8.2.13 שילוט  לציבור  הרה  מערכות  סכנה  קיימת  בהם  באזורים  ולעבודות  בחשמל  לעבודות 

 לרבות עמודים, חבלים ושילטי אזהרה והכוונה. 

 כפפות גומי וכפפות אסבסט חסינות אש.  8.2.14

 . ניםחירום נטע   יפנס 8.2.15

 כבלים חשמליים מאריכים בגדלים שונים.  8.2.16

 מד טמפ' דיגיטלי.  8.2.17

 מטר צבת דיגיטלי. -אמפר 8.2.18

 מטר ואמצעי מדידה מתאימים. 8.2.19

 צבע וסיד במידות שונות.  ותרשמב 8.2.20

 חומרי שימון, חומרים נגד חלודה, צבעים מסוגים שונים המתאימים לנדרש במבנים.  8.2.21

 חומרי איטום למים, לחלונות, לקירות. 8.2.22

 ברגים, מסמרים וחומרי עזר אחרים.  8.2.23

 חומרי כתיבה וניירת כנדרש לפעולות הניהול.  8.2.24
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ת לרבות נורות למיניהן, צבע מונעכל החומרים הנדרשים לתיקון התקלות ולביצוע אחזקה   8.2.25

זכוכית   איטום,  חומרי  אויר,  למיזוג  מסננים  בניין,  לעבודות  חומרים  לצבע,  עזר  וחומרי 

 לחלונות ודלתות, חלקי ריהוט מתכלים וכדומה.

 מכשירי קשר אל חוטיים  8.2.26

 כל כלי עבודה נוסף ידני או חשמלי ככל שידרש לביצוע מושלם של העבודות.  8.2.27

 

 העבודות של ממוחשב ניהול .9

 קבלן התחזוקהע"י  הקמת מערך ממוחשב לניהול עבודות 9.1

יקים במערכת הממוחשבת באינטרנט במשרדו מערך אחזקה מונעת שיכלול את    קבלן התחזוקה 9.1.1

ואת כל הציוד הראשי המותקן בהם.    קבלן התחזוקה שנמסרו לטיפול  המזמין    המבנים שלכל  

 המזמין.   י שיחליט ו/או כפ  ממוחשבתהמערכת הממוחשבת תהיה מערכת 

עובדי   9.1.2 יודיע  עליהן  השבר  התקלות  פרטי  את  תקלוט  הממוחשבת  במערכת  המזמין  המערכת 

. מערך האחזקה יכלול את כל הציוד הראשי המותקן בהם לרבות הוראות תקופתיות.  ממוחשבת

קה ותכיפותן יתבססו על לוח זימון האחזקה העקרוני הנכלל במסמך זה. העברת  הוראות האחז

( חודשים מיום  שני)  2, תוך  קבלן התחזוקהשל מערך האחזקה השנתי המתוכנן במחשב    תדפיס

 תחילת העבודה, לידי נציג המזמין. 

לתוכנת האחזקה בגרסה    ם ככל הנדרשי י מנומספק המערכת הממוחשבת  רכוש  י  קבלן התחזוקה 9.1.3

 הן את החומרה ותספק את השירות הנדרש בכל תקופת החוזה.  האינטרנטית ו

     בלבד למזמין ע שייאגרו וייאספו במסגרת המערכת הממוחשבת יהיו שייכים ים והמיד כל הנתונ 9.1.4

 זה.  מפרטהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא לצורך ביצוע ילא  קבלן התחזוקהו

על גבי מדיה מתאימה את כל    קבלן התחזוקהעביר  יזה מכל סיבה שהיא   מפרטמיד לאחר סיום  9.1.5

  ו או בידי מי מעובדי   ואו בשליטת  ומתחייב לא להותיר ברשות  או וההמזמין  המידע והנתונים לידי  

 כל נתון או מידע שהוא.  ואו קבלני המשנה של 

את  י  התחזוקה   קבלן 9.1.6 הממוחשבת    מערכתפעיל  האחזקה  .  מיומנים  עובדים באמצעות  ניהול 

 :היתר בין, תכלולבמסגרת זו  קבלןאחריות ה

ו 9.1.6.1 הנתונים  בסיס  כל מערך  הקמת  של  לפני החתימה  המזמין    באתר  ודהציניהול ממוחשב 

 . הסופית על החוזה וכחלק מההערכות למימושו

    .קבלת  הודעות  על  תקלות  ומחשובן 9.1.6.2

 תקופתיות. הפעלת מערך אחזקה מונעת ועבודות  9.1.6.3

ציוד   9.1.6.4 פריטי  יכללו  הציוד  כרטסות  והמערכות.  הציוד  יחידות  לכל  טכניים  נתונים  ניהול 

וכדומה כ"א בנפרד. כל כרטיס יכלול נתונים    ירג אומיזוציוד  חשובים כדוגמת לוחות חשמל,  

טכניים לאותו ציוד כדוגמת צריכת זרם פעולה, טון קירור, הספקים וכו'. הכרטסת תכלול  

גם  הנתונים    כאמור  אחרים.  ע"י  המתוחזקות  במערכות  הראשיים  המרכיבים  פרטי  את 

רישום  מבצעים. עדכון  ע"י הקבלנים ה  ועפ"י נתונים שיסופקו ל  קבלן התחזוקהיקלטו ע"י  

 המצאי יתבצע ברציפות ויעודכן לפחות אחת לחודש. 
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 תיקוני תקלות ואחזקה מונעת .10

 תיקוני תקלות  10.1

שונות    ת ובמהלך ביצוע עבודהן  יבצעו את כל תיקוני התקלות שיזוהו    קבלן התחזוקהעובדי   10.1.1

לקבל  ייב  מחו   קבלן התחזוקה  המזמין.  באתרעל ידי הנציגים  עבודות שידווחו  הן  ו  על ידם

   המזמין. באתראישור וחתימה על כל עבודה שביצע 

על 10.1.2 בעדיפות  יהיו  תקלות  תיקון  משימות  -עבודות  שאר  התחזוקה פני  שנדרשות    קבלן  כפי 

   .להלן 10.1.3בהתאם לאמור בסעיף בחוזה ויטופלו 

תיקון   10.1.3 המזמין.  נציג  דעת  תקבע  התקלה  תיקון  דחיפות  לגבי  דעות  חילוקי  של  מקרה  בכל 

פי לוח  - או קבלני משנה המשמשים כגיבוי, יתבצע על   קבלן התחזוקהך הגעת מומחי  המצרי

, ויש להתחשב בו  בתקלה  לטיפול  להגעה  תגובה  מני ז  -   ה'בנספח  בטבלה  הזמנים המפורט  

 שנה אשר יתנו שירות באתר.ברגע של התקשריות עם קבלני מ

ה 10.1.4 את  יעזבו  לא  טכניים  העובדים  זחדרים  לפחות  פתרון,  למתן  לתקלה.  עד  ובטיחותי,  מני 

 ארכת זמן הביצוע במקרים חריגים אך ורק באישור המזמין. ה

 .  (חלקים וחומרים נדרשים)ללא כל העבודה, כאמור את תיקוני התקלות יכללו  10.1.5

התחזוקה 10.1.6 אמצעי    קבלן  לרבות  במועד  בתקלות  לטיפול  הנדרשים  האמצעים  כל  את  יספק 

 . ותהשונ חדרים טכניים  הסעה כנדרש להגעה ל

ה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה והמתקנים לספק את המתוכנן מהם ו/או העלול  קלכת 10.1.7

לגרום   עלול  התקלה  תיקון  בהם  במקרים  אסתטי.  פגם  המהווה  ו/או  לסביבה  נזק  לגרום 

 מפקח. העם   קבלן התחזוקהתתואם פעולת  חדרים טכנייםלתפקוד הים לקשי

בטיח 10.1.8 סיכון  המהווה  תקלה  כל  תחשב  דחופה  או  כתקלה  במישרין  הפוגעת  תקלה  או  ותי 

ביכו של  בעקיפין  התפקוד  טכנייםהלת  לרבות  חדרים  ההשפלה  מע'  כלל  או  המתקנים   ,

 . רשי תיקוןהנתונים שדרושים ממנה לתלויים ברכיבים המתוחזקים או הדו

 

 אחזקה מונעת  10.2

כאשר תבוצע פעילות אחזקה מונעת המשפיעה או יכולה להשפיע על מערכות אחרות, יזמין   10.2.1

,  הספק על חשבונו את כל מושפעי התהליך, יוזמנו הספקים שנותנים שירות למערכות הבאות

 כגון: גנרציה, אל פסק, מיזוג, בקרה וכדומה הקשורים למערכות אלקטרומכניות.  

למזמין רשימת הפעולות ומושפעי    קבלן התחזוקה יעביר    טרם תחילת ביצוע פעולות הנ"ל, 10.2.2

י המזמין,  הזמין.  אותם  להורות  התהליך  רשאי  התחזוקה היה  מושפעי    לקבלן  הוספת  על 

 יזמינם על חשבונו.   קבלן התחזוקההתהליך )קבלנים( ו

גם אותם    יבצע את כל עבודות האחזקה המונעת למבנה, למערכות ולמתקנים  קבלן התחזוקה 10.2.3

פי לוח זימון  -האחזקה המונעת תתבצע על   מתקנים ומערכות הנמצאים בתקופת האחריות.

ע"י  ממוחשב    אחזקה שנתי על סמך התדירויות הנדרשות    במשרדו  קבלן התחזוקהשיוקם 

 בהוראות האחזקה.  

יחל   10.2.4 וכדומה,  מבנה  חשמל,  מערכות  כדוגמת  תקופתיים,  שאינם  התחזוקה בנושאים    קבלן 

המו  הנעת  בביצוע האחזקה  תוך  למזמין  ויגיש    חוזהכבר מתחילת  התוכנית העקרונית  את 

 . חוזהשבועיים מתחילת ה 
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הוראות    קה התחזוקבלן   10.2.5 ואת  בהצעה  הנכללות  האחזקה  הוראות  את  להתאים  יידרש 

 באתרהאחזקה הנכללות בספרי המתקנים, לחצרות, למבנים, למתקנים ולמערכות המצויים  

קבלן  השונים בפועל. בכל מקרה בו אין ההצעה כולל הוראה למרכיב מסוים, יכין  המזמין  

או כל מקור מקצועי  ו  עפ"י הידע של   ובהעדרן הוראה מתאימה עפ"י דרישות היצרן    התחזוקה

 יגיש למפקח לאישור את ההוראות המתוקנות שנכתבו על ידו.   קבלן התחזוקהאחר. 

ביניים   10.2.6 תקרות  יישור  כדוגמת  המבנה  שימור  עבודות  גם  יכללו  המונעת  האחזקה  עבודות 

מה של של וה, הדבקה  תיקון ריהוט קבוע כולל עמדות עבודה פתוחות וסגורות)אקוסטיות(,  

תיקון ואיטום חדירות מים, ניקוי פנים גופי תאורה, ניקוי מונע של מרזבים    ,משטחי פי.וי.סי.

החורף ולקראת  הקיץ  לקראת  הכנה  עבודות  וביצוע  פרזול  ושימון  טיפול  על    וגגות,  בדגש 

 . מזגנים הנמצאים במבנים

לבצע ניקוי,    לן התחזוקהבק  ציוד המותקן בגינות חיצוניות, כגון: מעבי מיזוג אויר וכדומה על  10.2.7

 ולגזום את העשבייה, שיחים או עצים ויכין דרך גישה בכדי לבצע טיפול תקופתי בציוד.

ידו. גמר ביצוע  -ידי המפקח או נציגו ותאושר על -בדיקה מדגמית של הטיפול המונע תיעשה על 10.2.8

הנדרשים, הפרטים  כל  בו  כשרשומים  העבודה,  טופס  במסירת  רק  יחשב  מונעת   אחזקה 

ימת העובד הבכיר ובאישורו והקלדתו למחשב. בעת הבדיקות, המפקח או נציגו ירשום  חתב

את הערותיו על טפסי הטיפול המונע ויאשרו בחתימתו לאחר השלמת הטיפול. בכל מקרה של  

 את הטיפול ללא דיחוי.  קבלן התחזוקההערה כלשהי לטיפול, ישלים 

  קבלן התחזוקה שיטופלו יצמיד    השאיבהו   ורומתקני המיזוג, האוור  בכל אחד מלוחות החשמל 10.2.9

ידו באישור המפקח, וימלא את שם -ידי המפקח, תווית מתאימה שתוכן על - במקום שיצוין על

 העובד שביצע הטיפול, תאריך וחתימת העובד הבכיר האחראי לביצוע הטיפול. 

ההוראות   10.2.10 ו/או  מסוים  לציוד  או  מבנה  לחלק  אחזקה  הוראות  חסרות  ובמפרט  במידה 

תאים את ההוראות  יפי הוראות היצרן ו-על  קבלן התחזוקהפעל  ימות אינן מתאימות,  הרשו

את כל לוחות החשמל אחת לשנה בעומס של לפחות    קבלן התחזוקהצלם  ילנדרש. בכל מקרה  

 רפית. טרמוג במצלמהמהעומס המכסימלי,  80%

ראות שהינן  קיימת אפשרות, כאמור לעיל, כי ההוראות מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הו 10.2.11

או יחסרו הוראות הנדרשות  / מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה ו

 יבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.   קבלן התחזוקהלסוג ציוד מסוים. 

ואינן מפרטות את אופן ביצוע    קבלן התחזוקהההוראות מעצם היותן כלליות, אינן מנחות את   10.2.12

ב  הנדרשת  כי  העבודה  היא  ההנחה  התחזוקה הוראה.  ומנוסה    קבלןהינו    קבלן  מקצועי 

א זקוק  ו אין ה   ומנוס   ובאחזקת מבנים ומערכות ברמת המורכבות של המבנה הנדון וכי מהיות 

 ות הכלליות.להדרכה נוספת מעבר להורא 

בזמן  ביצוע  עבודות  אחזקה מונעת, תקלה, יפתח     קבלן התחזוקהבכל  מקרה  בו  יגלה    10.2.13

ויפעל ברציפות  לפתרון  התקלה על  פי ההנחיות    זוקההתח  קבלן כרטיס עבודה  במחשב  

 ולוחות הזמנים הנדרשים לפתרון תקלות. 

תעד  ית, לרבות סדקים ועיוותים,  נזקים למבנה או למערכו  קבלן התחזוקה גלה  י בכל מקרה בו   10.2.14

הם מעת לעת  מפה את המפגעים על מנת שיהיה ניתן לבדוק את השינויים החלים ביו   קבלןה

תייעץ עם יועץ מתאים בתחום לגבי דרך הפעולה בה  יולהחליט על הפתרון ודרכי הפעולה ו 

 . לנקוט ו עלי
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 הספקת ציוד חלקים וחומרים .11

 הנכללים בחוזה הספקת חומרים וחלקים  11.1

כל החלקים והחומרים הנדרשים לעבודות, ישולמו ע"י המזמין בסוף כל חודש לאחר שהקבלן  

 החלקים שאושרו ע"י המזמין ואת העלות שלהם.    יעביר את רשימת

שלא   תקלות  תיקון  למטרת  החברה  ברכב  מינימאלי  וחומרים  חלקים  מלאי  יחזיק  הקבלן 

 ישביתו את החדרים הטכניים. 

 

 טיב ציוד, חלקים וחומרים  11.2

כי   11.2.1 נפרד מעבודת י   קבלן התחזוקה מודגש  לספק את כל    והיה חייב במסגרת וכחלק בלתי 

וכדומה  ,החלקים  ,הציוד המתכלים  החומרים  העזר,  חומרי  לביצוע    החומרים,  כנדרש 

אלו ישולמו אחת לחודש  ים  פוחלחומרים    . זה  חוזה ב המוגדרות  בתחומי האחזקה  העבודות  

 . מראש ובכתב אישור המזמין לחלקים שאושרו על ידועפ"י 

ע"י   11.2.2 שיסופקו  העזר  וחומרי  החומרים  האביזרים,  החלקים,  התחזוקהכל  יהיקבלן  ו  , 

ולהחלפה  מקוריים,   לשימוש  לטיפול,  ומתאימים  משובח  ממין  טכניים  לחדשים,  חדרים 

ובהעדרם  המתאימים,  הישראליים  התקנים  לדרישות  יתאים  הנרכש  כל  נועדו.  עבורם 

 .  אירופאייםלתקנים האמריקאים או לתקנים 

קומם  , הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במ המזמיןפרט אם יאושר אחרת ע"י   11.2.3

, או בגין  להשיגם במסגרת מועדי הביצוע  קבלן התחזוקההם מותקנים, ובאם אין באפשרות  

. אישור "שווה ערך"  ויד -ערך" המוצע על-גיש לאישור המפקח "שווה יא  וכל סיבה שהיא, ה 

ם באתרלהגיש למפקח את כל התיעוד הטכני הנדרש לרבות הדגמת פעולתו    קבלן יחייב את ה

 .  ולקבלת אישורו בכתב  ת דעתו של המפקחבהם הוא מותקן להנח

הישראל  11.2.4 התקנים  לדרישות  יתאים  הנרכש  לתקנים  כל  ובהעדרם  המתאימים,  יים 

, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה  המזמיןהאמריקאים. פרט אם יאושר אחרת ע"י  

מותקני  הם  במקומם  המוגדר  אשר  רק  אלא,  ערך"  "שווה  כדוגמת  חלקים  יותקנו  לא  ם. 

ות  כל חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו ללא דיחוי. עבודלמתכנן.    במדריך

הציוד   של  ולתפקוד  למיקום  הציוד  להתאמת  הנדרשות  והחשמליות  המכניות  ההתאמה 

 ועל חשבונו.  קבלן התחזוקהידי - המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו על

 

לרבות באם נוצרו עקב נזק  רים טכניים דחה באחזקת עבודות וביצוע תקלות תיקון על מגבלות 11.3

  בזדון

כל הכמויות וסכומי הכסף המוזכרים להלן בסעיפים השונים הינם כמויות וסכומים לשנת   11.3.1

 חוזה.  

אחת לחודש מיום חתימת החוזה תבוצע בדיקה של ניצול הסלים המופיעים במסמך כג' בו   11.3.2

 . במסמך זה ירשם הביצוע מול כל סעיף. הפערים באם יהיו עבור כל סעיף

הפערים 11.3.3 עלות  בחודשו   ריכוז  חודש  לחשבון    פר  יצורף  זה  מכתב  חתום.  במכתב  תועבר 

 החודשי.  
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כל הכמויות וסכומי הכסף המוזכרים להלן בסעיפים השונים הינם כמויות וסכומים לשנת   11.3.4

 חוזה. הסכומים הלא מנוצלים יהיו מצטברים לכל תקופת החוזה לרבות תקופות מוארכות.

מאח 11.3.5 מערכותלהבדיל  לאחריות    זקת  מגבלה  אין  בהם  התחזוקהומתקנים  )למעט    קבלן 

קבלן  , העבודות שבאחריות אחזקת המבנה ורכיביולעיל(, הרי שבנושא   11.1האמור בסעיף 

בסעיף    התחזוקה בהיקפן. ההיקפים המפורטים  מוגבלות  יהיו  זה  חוזה  כחלק ממשימות 

רועים מאותו סוג ובלבד למספר האי  תהיה מגבלהראשי זה הינם לאירוע בודד בנפרד. לא  

כמה   לתיקון  אחת  הזמנה  יותר.  קטנים  אירועים  למספר  ויחולק  אחד  אירוע  ילקח  שלא 

 תחשב כאילו נמסרו מספר הזמנות, אחת לכל תיקון בנפרד.    חדר טכניתקלות שונות באותו  

להורות  המזמין   11.3.6 רשאי  התחזוקהיהיה  הס  לקבלן  ובמגבלות  במסגרת  כומים  לבצע, 

עהמפו גם  וכל  רטים,  ושינויים  חדשות  התקנות  מוונדליזם,  הנובעים  תיקונים  של  בודות 

 עבודה אחרת הנדרשת למזמין. 

החורגות מהיקף העבודות והסכומים המפורטים להלן   כל הנוגע לביצוע עבודות נוספותב 11.3.7

באחריות   התחזוקהוהנכללות  נוסף  קבלן  בתשלום  כרוכות  התחזוקהיפעל  ,  ואשר   קבלן 

 כדלקמן:

 את ביצועה של העבודה הנוספת.   וידרוש קבלן התחזוקהאל  יפנהזמין מה 11.3.7.1

יערך   11.3.7.2 כדחופה,  תוגדר  והעבודה  התחזוקה היה  באופן  קבלן  העבודה  את  מיידי    ויבצע 

 והניירת הכרוכה בהזמנה, בהערכת העלות ובהתחשבנות תתבצע לאחר מכן. 

ו/או השירות הנדרש יתכנן את השדרוג ו/או השינוי   קבלן התחזוקהבעבודות מתוכננות  11.3.7.3

 המזמין. ויגיש את התכנון לאישור המזמין  על ידי 

 המזמין. יכין אומדן מפורט לעלות ביצוע העבודה ויגישו לאישור   קבלן התחזוקה 11.3.7.4

.  12%עלות העבודה הנוספת תיקבע עפ"י המאגר המאוחד בהפחתה של    , כמפורט בחוזה 11.3.7.5

מח המאוחד,  למאגר  בהקדמות  האמור  למרות  כי  להלן  המאוחד, מודגש  המאגר  ירי 

 מקדמים שונים. ווספו להם כל תוספות בגין  לביצוע עבודות יהיו סופיים ולא ית 

 תיקבע העלות בהסכמת הצדדים.   -בהעדר מחירי יחידה מתאימים במאגר המאוחד   11.3.7.6

הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המאוחד ו/או הסכימו הצדדים ביניהם בדבר  11.3.7.7

 .  קבלן התחזוקהתבוצע העבודה על ידי   -ת עלות ביצוע העבודה הנוספ 

במאגר המאוחד   11.3.7.8 היחידה  הופיעו מחירי  עלות  לא  בדבר  ביניהם  לא הסכימו  והצדדים 

לרבות אפשרות    )להלן "קבלן ממונה"(  למספר ספקים  קבלן התחזוקהיפנה    -העבודה  

הסכם מחירים, למזמין  , שאיתו קיים  המזמיןלהפנות אותו לספק מסויים של  המזמין  

מחיר  לע הצעות  מהם  לקבל  על    מנת  התחזוקה  המזמין.המקובלות  את   קבלן  ישתף 

 .קבלן התחזוקה בכל שלבי הפניה והמשא ומתן עם המזמין 

יחולו,  11.3.7.9 וכיו"ב  פיקוח, אישור, השלמה של העבודות  כל הוראות חוזה ההקמה שעניינן 

 בשינויים המחוייבים, על ביצוע העבודות הנוספות.  

התחזוקהנבחר   11.3.7.10 עימו  הממונה  ספק  ה/ קבלן  יתקשר  התחזוקההמבצע,  לביצוע    קבלן 

כל התחייבויות הזכיין לביצוע עבודות אחזקה כמפורט בחוזה   ויחולו לענין זה  העבודה,

 זה. 
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התחזוקהחיוב   11.3.7.11 את    קבלן  יזכה  ממונה,  קבלן  באמצעות  העבודה  את  קבלן  לבצע 

מערך   6%רה בסך של  , בנוסף לשכר שנקבע לקבלן הממונה, גם בפיצוי של תקוהתחזוקה

 נה.   הממו קבלן התחזוקה העבודות שיבוצעו על ידי 

צביעה רצופה של קיר לרבות כמה קירות בחדר על פי הצורך בכל קיר בנפרד או משטח  11.3.7.12

 . מכל סוג צבע שהוא הקיים במבנים מ"ר 5 אחר בשטח של עד

לא הגבלה. שריטות בקירות ובדלתות, פינות שבורות וכדומה לא יחשבו כנזק ויתוקנו ל 11.3.7.13

יהיה רשאי ליזום, על חשבונו, אמצעי הגנה אסתטיים לאורך הקירות   קבלן התחזוקה

 כנדרש על מנת להגן עליהם מפני נזקים. 

, חיפוי קיר או טיח להם  ומחוצה  החדרים  בתוךמ"ר רצופים של: ריצוף,    2החלפה של עד   11.3.7.14

 ריצוף   להשיג   ניתן  לא  בו   מקרה  בכלמ"ר לשנה.    10פנימי או חיצוני וכדומה ועד סה"כ של  

  חיפוי   או  ריצוף  סוגי  כמה  למפקח  יציג  הקבלן,  המקורי  לחיפוי  או  לריצוף  זהה  חיפוי  או

 .המזמין ידי  על  שיבחר בחיפוי או בריצוף שימוש ויעשה   בהתאמה

 יחידות אריחי תקרה אקוסטית בכל שנה.   10החלפה של עד   11.3.7.15

 . החלטתו  פי  על, הצבע  ובסוגי  המזמין ידי  על שינוצל"ר מ  100  של נוסף שנתי צבע בנק 11.3.7.16

 עם מיכל מים, ככל הנדרש.  ביוביתביוב בלחץ באמצעות  פתיחת 11.3.7.17

מ"א לקטע צינור אחד בתוך המבנים ו/או מחוצה לו    5החלפת קווי צנרת רצופים של עד  11.3.7.18

מ"א לשנה. כקטע צינור אחד יחשב צינור הנכלל בחלל. התקנת בנדים   20ל  ועד לסה"כ ש

בנד לכל מטר אורך   1חשב לאחזקה עד לכמות ממוצעת של  לסתימת נקבים בצינור ת 

 צינור.  

  20  עד  של  באורך   איטום   בסדקי  טיפול   או למבנה  "ר  מ   3תיקון איטום גג בשטח של עד   11.3.7.19

 עקב חוסר טיפול מונע מתאים לגג(. . )האמור בתנאי שאין הקבלן אחראי לנזקמטר

נעול תכלול כאשר החלפת מ  מנעולים לשנה  10או החלפה של כל סוגי המנעולים עד    תיקון  11.3.7.20

מפתחות לכל מנעול, בהתאם לסוג ושימוש המנעול הקיים במבנה   3גם שכפול של עד  

 וכנדרש לכל עובדי המבנים והמטפלים בו.  

מיום   -   חירום  תאורת 11.3.7.21 חודשים  שלושה  תוך  להחליף,  ו/או  לתקן  יחויב  הזוכה  המציע 

המוארים שאינם תקינים /  תחילת החוזה, את כל גופי תאורת החירום ושלטי היציאה  

 ותהיה מאושרת ע"י יועץ הבטיחות של המזמין ותובא לאישורו מראש.  תיקניים

נזק במזלמזמין  ידווח    קבלן התחזוקה 11.3.8 גרימת  כל אירוע של    עבודות יד למבנה/מתקן.  על 

במזיד   שניזוקו  רכיבים  החלפת  מסגרת  לצורך  מתוך  במזיד,  שנגרמו  נזקים  תיקון  או 

 המזמין. לעיל, יתבצעו רק לאחר שאושרו על ידי העבודות המפורטת  

ניתן עבורו או תיקון נזק  החלפת רכיב  11.3.9 , לא יחשב  מהמזיןמראש ובכתב    אישור   , אשר לא 

 לעיל.   כמפורטימנה במגבלות ההחלפה  כהחלפה לעניין סעיף זה, ולא 

 

 עבודות התקנה, שינויים ושיפוצים גדולים 11.4

ודות שינויים ועבודות שיפוצים  התקנה חדשות, עב  תבקש לבצע עבודותלה  עשוי  קבלן התחזוקה

  מטעמו   וקבלני משנה  קבלן התחזוקהשאינם נכללים באחזקה. עבודות אלו יבוצעו באמצעות  
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שב המחירים  פי  לעבודות    חברת   של "  מאוחדהמאגר  "על  הכללים  בינוני"רמדור"  ועפ"י  ות 

   עתו.רשם בהצ התחזוקה קבלן המפורטים באופני מדידה ובניכוי ההנחה ש

לגבי תוספות בגין קבלן ראשי, מרחקים    למרות האמור בהקדמות לפרקים במאגר המאוחד 

 וכדומה, יהיו המחירים לאחר ההנחות, מחירים סופיים וללא כל תוספות שהן. 

המאוחדעבודות   במאגר  הקיימים  הסעיפים  פי  על  להגדירן  ניתן  ניתוח    שלא  פי  על  יבוצעו 

 יאושר בכתב על ידי המפקח. ולאחר ש  קבלן התחזוקהע"י  שיוגש   מחירים

 

 עפ"י דרישה ובתשלום   קבלן התחזוקהנוהל הספקת חומרים וחלקים ע"י  11.5

יתבקש לבצע   קבלן התחזוקהאופן ביצוע הרכישות המפורט להלן, נוגע אך ורק לרכישות ש 11.5.1

 המוגדרות בחוזה זה.  קבלן התחזוקהחלק מעבודותיו של כ לצורך ביצוע עבודות 

ק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור בכתב של המפקח בלבד.   יספ  קבלן התחזוקה 11.5.2

יגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים לאישור המפקח, עם מחיר ההספקה    קבלן התחזוקה

 של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק. 

וכדומה,  ל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות הוב כ 11.5.3 ניהול  לה, אחסנה, מימון, 

 .קבלן התחזוקהיהיו על חשבון 

יודיע   11.5.4 בהם,  שימוש  או  החומרים  או  החלקים  הציוד,  החלפת  ביצוע  התחזוקה לפני    קבלן 

 למפקח או לנציגו על ביצוע ההחלפה. 

טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המפקח. לא    קבלן התחזוקהבגמר ההחלפה ימלא   11.5.5

 ו טופס חתום זה.  שלא מוצמד אלי  קבלן התחזוקהיתקבל כל חשבון של 

הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם   11.5.6

א נכון,  התרשל במילוי משימותיו והציוד ניזוק כתוצאה מטיפול ל   קבלן התחזוקהיוכח כי  

כל חומר אחר שלא טופל במועד, כתוצאה   מחוסר השגחה, כתוצאה מחוסר שמן, מים או 

 לא טיפל בו בזמן.  קבלן התחזוקהי של פיקוד או אמצעי בטחון שהביא לנזק, ושמתפקוד לקו

עבור אספקת ציוד, חלקים וחומרים עבורם מגיע לו תשלום נפרד,    לקבלן התחזוקההתשלום  11.5.7

  6%הספק לקבלנים וסיטונאים, לאחר הצגת חשבונית הספק ובתוספת    יהיה על פי מחירון

מימון  רשאותקורה  דמי  יהיה  המפקח  את  .  להפנות  התחזוקהי  יש    קבלן  איתם  לספקים 

קבלן  הסכמי מחירים ואשר אצלם ניתן להשיג מחירים זולים מהמחירים אותם הציע    למזמין 

התחזוקהו  התחזוקה ז  לקבלן  בעניין  טענה  כל  תהיה  תשלום,  לא  תנאי  מחירים,  לגבי  ה, 

 הובלות נדרשות וכיו"ב. 

ח. במקרים דחופים, כאשר הציוד החסר  ימים מדרישת המפק   4הספקת החלקים תיעשה תוך   11.5.8

יספק   בטיחותי,  למפגע  או  בפעילותו של משתמש  פגיעה  או  קבלן  גורם להשבתת המערכת 

רים המבוקשים אינם  שעות. כאשר החלקים והחומ  24את החלקים והחומרים תוך    התחזוקה

 למפקח על זמן ההספקה המשוער.   קבלן התחזוקהנמצאים בארץ, יודיע 

 

 מתקנים  תוספת וגריעת .12

  מכאניות. -זכות להוסיף או לגרוע למערכות המתוחזקות, חלקי מבנה ומערכות אלקטרו   למזמין

י היה זכאי לתשלום נוסף רק בגין אחזקת מתקנים נוספים, בהיקף העולה על  קבלן התחזוקה 

 (, כמפורט להלן: 10%)ורק ביחס לחלק העולה על  10%
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 לשנה  10%ף מעל עלות לכל ציוד נוס קיימת  כמות מספר ציוד

 מערך המבנה  0.5% 5 חדר חשמל ומכונות 

 מערך המזגן כולל התקנה 4% 8 מזגן מפוצל 

 מערך הגנראטור כולל התקנה  1% 2 גנראטור חירום 

 מערך הלוח כולל התקנה  2% 20 לוח חשמל 

  2 -שקל לכל פסל נוסף מעבר ל 250 20 לוח פרסומת - מכסה משאבה 

 מתקנים נוספים 

  3 -שקל לכל פסל נוסף מעבר ל 250 33 פסל  - משאבה מכסה 

 מתקנים נוספים 

  1 -שקל לכל פסל נוסף מעבר ל 250 13 פירמידה  - מכסה משאבה 

 מתקנים נוספים 

 מערך הלוח כולל התקנה  2% 5 לוח בקרה 

 מערך הלוח כולל התקנה  2% 4 לוח בקרי ספיקה 

מתקנים   2 -שקל לכל פזיומטר מעבר ל 50 24 ר פזיומט

 נוספים 

מערך הרכזת כולל הגלאים כולל   6% 5 רכזת גילוי אש 

 התקנה 

  1 -מטף נוסף מעבר לשקל לכל  100 12 מטפה הלון 

 מתקנים נוספים 

  1 -שקל לכל מטף נוסף מעבר ל 100 11 מטפה ללוח חשמל 

 מתקנים נוספים 

  1  -שקל לכל מד ספיקה נוסף מעבר ל 100 11 מד ספיקה 

 מתקנים נוספים 

 

 חדרים טכניים וחלקי  חדרים טכנייםגריעת תוספת ו .13

וחלקי מבנה יקבעו במסגרת המו"מ טרם חתימה בין מרכז הרכש   חדרים טכנייםתוספת וגריעת 

 והספק הזוכה.  
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   זמני תגובה להגעה לטיפול בתקלה  - ה'מסמך 

 

מפקח    הערה: ע"י  תקבע  התקלה  של    המזמין.דחיפות  הממוחשבת  במערכת  תרשם  המזמין  הדחיפות 

תועבר   התחזוקהובהתאם  של  לקבלן  התגובה  זמני  התחזוקה.  בזמני    קבלן  עמידה  אי  )בגין  והקנסות 

 התגובה( הינם נגזרת של דחיפות התקלה.  

 

 מזגנים מפוצלים  .1

 זמני תגובה  מערכת ציוד 'מס

מזגנים    .1

מפוצלים  

 חדרים טכניים ב

ה'    -בימים א'    לקבלן התחזוקהשרות שתימסר  ת  ל קריאכ (1)

  .מקבלת הקריאה תשעו 2ך ות תיענה , 14:30 -ו  08:00בין 

שק (2) שתימסר  רוריאת  התחזוקהת  א'    לקבלן  ה'   -בימים 

השעה   המא 14:30לאחר  לכל  תיענה    9:00לשעה    דע  רוח, 

 .למחרת

י  ביום ו' ו/או ערב  לקבלן התחזוקה שתימסר    ות יאת שרקר (3)

)לרב  לשעה    ותחג  עד  הכיפורים(  יום    2תוך  תיענה    12:30ערב 

  קריאה במקרה ומועד ההגעה צפוי להיות לאחר בלת המק  שעות

בטיח  המנהל, ע"מ ל הש לתאם זאת מראש, עם  י,  13:30  העשה

 .במקום דיםב ת אחד העווח וכנ

ה לבינוי  לק יג המח)נצ  המזמין  ישה מפורשת של  דר ישנה    אם (4)

יותר מהמצויין לעיל    הרי המ  ות תוך הענות קל יקון תלת (בלבד

דים  חרים מיו קלות )מאו בשעות שמעבר לשעות העבודה המקוב 

 : למוגדר להלןאם  תבה רה הדבש עייבלבד(, 

שעות    2בלות, תוך  קוודה המעב' במשך שעות ה ו  -'  ימים אב •

 .לקבלן התחזוקהמרגע מסירת ההודעה  

' מעבר לשעות העבודה המקובלות, כגון שרות  ה  -'  ימים אב •

מסימר שעות  2תוך  ילה,  ל   וא  ברע לקבלן  הודעה    רתגע 

 .התחזוקה
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 חשמל תקלות  .2

 תגובה זמני  מערכת ציוד 'מס

תקלות  .1 כלשהי    חשמל  כל  פעילות  המשביתות 

 בחדר טכני 

של   הגעה  מקבלת    2זמן  שעות 

 ההודעה לביצוע תיקון 

התאורה  .2 תקלות  לאופן    כל  מפריעות  אשר 

 החדר הטכני הפעולה התקין של 

של   הגעה  מקבלת    6זמן  שעות 

 ההודעה לביצוע תיקון 

 

 פרטי מבנה  .3

 זמני תגובה  מערכת ציוד 'מס

וכו' אשר מפריעות  תקרה, רצפה,   -פרטי בינוי   .1

 למהלך הפעילות ו/או מהוות סיכון בטיחותי 

 שעות  6תוך זמן הגעה 

 שעות  2זמן הגעה תוך  דלת כניסה ראשית    .2

במערכת חיונית המשביתה  תיקון תקלה   .3

או משביתה באופן  /פעולת מערכות חיוניות ו

צאת חלק לצורך תיקונו אל  המחייבת הוסביר ו

 מחוץ לבנין 

 שעות  2זמן הגעה תוך 

תיקון תקלה המחייבת הוצאת חלק לצורך    .4

, באם יתבקש או  למתחםתיקונו אל מחוץ 

 .יצטרך קבלן האחזקה לבצעו 

ימים    2תיקון מנוע/משאבה יתבצע תוך 

 מההודעה על התקלה. 

  1תיקון מדחס למזגן מפוצל יתבצע תוך   .5

 ל  התקלה. ימים מההודעה ע

תיקון מדחס או מפוח ביחידה מרכזית    .6

ימים מההודעה על    3יתבצע תוך  

 התקלה.  

תיקון כל יחידת ציוד אחרת או חלק    .7

ימים מההודעה על     4תוך  -מבנה 

 התקלה. 

 

 מנעולנות .4

 זמני תגובה  מערכת  'מס

 שעות מקבלת ההודעה.  3זמן הגעה של   כל בעיה במנעול    .1
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 הורדות וקיזוזים - ו'מסמך 

 כללי  .1

ביצוע עבודות,  -או מהערבויות שהגיש, יורדו סכומים, עקב אי   לקבלן התחזוקה מהתשלומים המגיעים  

חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכד'. בצוע ההורדות לא ימנע חיוב נוסף  

כתוצאה    קבלן התחזוקה של   שייגרם  נזק  בלתי מקצועיתבכל  פירוט ההורדות  מעבודה  כי  מודגש   .

, וכולל חלק מההפרות האפשריות של תנאי החוזה. לגבי הפרות שאינן נכללות  הינו חלקי בלבדשלהלן  

 יחליט המפקח על גובה ההורדה הנדרש.  

 

ובמועד, או אי עב  ביצוע-אי 1.1 לעיל  כנדרש  ופרוק או אחזקה,  - נות לתקלות או איהע -ודות התקנה 

 .יותספרדות כ הו ם של החוזה יגררו אחריהםסעיפי -או תתי םיצוע סעיפ יב

לינ להלן הת  ספיות המפורטוהכ  ותרד והה 1.2   בגין סעיף התקנה המופיע בהזמנה ם  תשלו-יאן בנוסף 

שרות האחזקה למזגן שלא טופל כראוי בתקופה הנדונה בהתאם  ן  א בוצע כלל / כראוי, או בגיושל

 .קחלהחלטת המפ

ההוהט 1.3 של  רדלת  מלא  חיוב  תמנע  לא  כ  התחזוקהקבלן  ות  שייגרם  נזק  של  מקרה  צאה  תובכל 

 .מהתקנה לקוייה או מפעולת הציוד ללא טיפול מתאים

ע במלואו  וצקלה יוחשבו רק עם הטיפול בון תות אחזקה שוטפת, מונעת או הענות לתיק ול צוע פע בי 1.4

 .בוטלה וטופלה כראויבהתאם למפרט הטכני על כל סעיפיו והתקלה 

 םעפ  לכ  ותופעל  ואכל שה   וללחזרה על ביצוע פעולה או טיפ לא תבטל הדרישה  דות  ורהה טלת  ה 1.5

 .המזמין שלמת העבודה לשביעות רצון המפקח, מטעם להדש, עד מח

תאם למפרט ייחשבו כאילו הטיפול כולו לא  בהוני הטיפול בצמוד לביצוע וי נתם ומילושווסר ריח 1.6

 .בוצע

 

כל הסכומים המצוינים  .  החישובכל ההורדות צמודות למדד המחירים לצרכן המתאים ליום  :  הערה

 בגוף החוזה, אינם כוללים מע"מ. 

 

 

 להלן פירוט ההורדות )מחירי ההורדות צמודים למדד הקובע בהצעה(:
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 אירוע /  הנושא תאור מס'

 זמן

/   להגעה

 מימוש

 ערך ההורדה ההפרה זמן

הענות במועד   אי   .1

לקריאות לתיקון  

 תקלות 

 

 

תיקון תקלה דחופה  

 פעילות ה בשעות
 שעה  2

  שעה 1

 נוספת 

  כל עבור "ח ש 600

 פיגור  שעה

תיקון תקלה בינונית    .2

 בשעות הפעילות 
 נוספת  שעה שעות  4

  כל עבור "ח ש 200

 פיגור  שעה

  אינהתיקון תקלה   .3

 דחופה 
 נוסף  יום שעות  24

ש"ח עבור כל   500

 שעות פיגור  24

  שאינה, תקלה תיקון   .4

  המצריכה דחופה 

 בינוי  פעילויות

 נוסף  יום עות ש 48
ש"ח עבור כל   500

 שעות פיגור  24

הופעת עובד  -אי  .5

אי  קבוע, לרבות 

הצבת מחליף בעל  

כישורים  

אי  או  מתאימים

 כונן 

  עובד אי הגעת 

מהצוות   התחזוקה

 הנייד 

 1יום 
יום  

 היעדרות 
400  ₪ 

  הפעילות אי בשעות כונן  .6

 ₪  600 שעה  1 שעות  2 דחופות  תקלות לתיקון

ביצוע עבודות  -אי  .7

אחזקה מונעת  

כנדרש בלוח זימון  

 שנתי 

ההורדות בגין  

הפיגורים הינן  

מצטברות לכל  

מתקן ולכל תקופת  

 פיגור 

ביצוע טיפול יומי לרבות  

 סבב ביקורת 
 נוסף  יום יומי 

ש"ח עבור כל   150

נושא לכל יום  

 בנפרד 

8.  

 שבוע  טיפול שבועי 

  ימים 3

  מעבר

 לשבוע 

ש"ח עבור כל   400

 מתקן בנפרד 

9.  
 נוסף  שבוע חודש  י טיפול חודש 

ש"ח לכל   450

 מתקן בנפרד 

10.  

 טיפול תלת חודשי 
  שלושה

 חודשים 

  שבועיים

  מעל

  לשלושה

 חודשים 

ש"ח לכל תת   800

מערכת או מתקן  

 או נושא בנפרד 

11.  

 שנה  חצי טיפול חצי שנתי 

  שבועיים

  לחצי מעל

 שנה 

ש"ח לכל   1,000

תת מערכת או  

מתקן או נושא  

 בנפרד 
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 אירוע /  הנושא תאור מס'

 זמן

/   להגעה

 מימוש

 ערך ההורדה ההפרה זמן

12.  

 שנה  טיפול שנתי 
  יםשבועי

 לשנה  מעל

ש"ח לכל   1,200

תת מערכת או  

מתקן או נושא  

 בנפרד 

  אחזקה תוכנת  .13

  ממוחשבת

 ואינטרנטית 

  תוכנת התקנתאי 

  ממוחשבתאחזקה 

  רכישת כולל אינטרנטית

 מנויים 

 יםחודש  2

מעבר   חודש

  2 -ל

 ים חודש

ח עבור  ש"  1,000

 איחור   חודשכל 

אי הכנת תוכנית    .14

אחזקה מונעת  

 ומחשובה 

אחזקה   הכנת תוכנית

 מונעת ומחשובה 
 יםחודש  2

מעבר   חודש

  2 -ל

 ים חודש

ח עבור  ש"  1,000

כל שבוע איחור  

 בהגשתה 

ביצוע עבודות   אי  .15

התקנה ושינויים  

תוך פרקי זמן  

 מוקצבים 

הענות לביצוע עבודות  

התקנה ושינויים  

 שהוזמנו על ידי המנהל  

 נוסף  יום ימים  4

  5%הורדה של 

  מערך ההזמנה

עבור כל יום  

לכל הזמנה    איחור

 ו/או עובד בנפרד 

16.  

הענות להפעלת עובדים  

 נוספים  
 נוסף  יום ימים  3

  10%הורדה של 

  מערך ההזמנה

עבור כל יום  

 איחור לכל עובד  

אי שימוש בביגוד    .17

 אחיד 

התייצבות עובד  

למשמרת ללא מדים או  

 מדים חלקיים 

 ₪  150 מקרה  כל 

  שכר תשלוםאי   .18

 במועד  העובדים

-   העובדים שכר תשלום

  בצוות הקבועים 

  ועובדים  המינימום

  שיועסקו נוספים

  9 עד  - בקביעות במתחם

 לחודש 

 נוסף  יום חודש  כל

  10 - ה  מהיום החל

  500 בסך  הורדה

  עובד כל עבור "ח ש

 פיגור  יום לכל

אי עדכון ותיעוד    .19

 ספרות טכנית 

עדכון ותיעוד כנדרש של  

 ספרות טכנית 
 שבוע  חודש 

ש"ח עבור כל   250

 שבוע פיגור 
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 אירוע /  הנושא תאור מס'

 זמן

/   להגעה

 מימוש

 ערך ההורדה ההפרה זמן

הפעלת עובדים    .20

שאין בידם אישור  

מהאחראי  

 לביטחון 

העסקת עובדים שלא  

קיבלו את האישור של  

  שלהאחראי לביטחון 

 המזמין 

  מתחילת

 החוזה 
 יום 

ש"ח עבור   1,000

כל יום בו נמצא  

עובד שלא קיבל  

אישור, לכל עובד  

 בנפרד 

י הגשת דו"חות  א  .21

 כנדרש

הגשת דו"ח ביצוע  

 עבודות שבועי 
 יום  לכל ₪ 500 יום  שבוע 

הגשת דו"ח ביצוע    .22

 עבודות חודשי 
 שבוע  לכל ₪ 1,000 שבוע  חודש 

  אישור הצגת אי  .23

 מוסמכים  בודקים

אישור מבודקים   השגת

מוסמכים לרבות ממונה  

בטיחות, אגוד ערים  

לכבאות, בודק מעליות  

 ' וכו

 נוסף  שבוע 

  כל עבור ₪ 1,000

  או איחור שבוע

  נושא לכל, חלקו

 בנפרד 

  לוםתש העברת  אי  .24

 מקצועית  לחברה

  לקבלן העברה אי

  תשלום של  מקצועי

  לחברת המזמין ששילם

  עבור  התחזוקה

   קבלן שביצע שירותים

  שבוע תוך

  מיום

  התשלום

  לחברת

 התחזוקה 

 ימים  3
  יום לכל ₪ 1,000

 נוסף 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 31 עמוד

 מניעת שריפות בעבודה  -  ח'מסמך 

 :הערה

 

 השתיים. , המחמירות שבין NFPAי הוראות גם לפ  קבלן התחזוקהפעל יבנוסף להוראות המפורטות בזה, 

 

 כללי: 

 

ביצוע   .1 בעת  שריפות  למנוע  כדי  לבצע  שיש  הפעולות  ואת  הנהלים  את  לקבוע  זו  הוראה  מטרת 

 העבודות הכרוכות בשימוש באש גלויה ו/או בכלי עבודה הגורמים לניצוצות אש. 

 

 ההוראה דנה בנוהלי עבודה באש גלויה לצורכי בינוי ואחזקה. .2

 

 הגדרות

 

 המונחים הר"מ כמוסבר בצדם:בהוראה זו, פירוש  .3

או ביצוע כל פעילות אחרת הגורמת    "עבודה באש גלויה": ביצוע עבודה באש )בריתוך גזי או חשמלי( 4.1

 )השחזה וכדומה(.  להתזת נתזים לוהטים

בפרוזדורים,   .4 בחדרים,  ושיפוצים  אחזקה  בינוי,  לעבודות  הקשורה  באש  עבודה  כל  תיעשה  לא 

 בהם מאוכסן ציוד, אלא אם קוימו כל התנאים דלהלן: במשרדים ובארכיונים במחסנים, 

 ניתן אישור בכתב של המפקח . 5.1

 ניתן לבצע עבודה באש במקום שלא כל תכולתו פונתה בתנאים כדלקמן:  5.2

מטר לפחות בין הציוד ו/או התכולה של המקום, ובין מקום    10תבוצע הפרדה של שטח ברוחב   5.2.1

עות חומרים חוסמי אש, בין מקום האש למקום  צע הפרדה פיזית באמצאו תבו/ ביצוע העבודה, ו

 אחסון החומרים. 

יימצא בשטח העבודה צוות   5.2.2 במשך כל זמן ביצוע העבודה, ולפחות שעה לאחר סיום העבודה, 

 עובדים לפחות(;  2)  קבלןכיבוי ופיקוח מטעם ה 

יהיו מתורג 5.2.3 גלויה  כי העובדים המשתמשים לצורך עבודתם באש  לוודא  ציוד  יש  לים בהפעלת 

 כיבוי אש, ויהיו בקיאים בנוהלי ההתנהגות במקרה שריפה.

 

 לא תיעשה עבודה באש במקום עבודה קבוע, אלא אם קוימו כל התנאים דלהלן: 

 

מטפים מתאימים    2  קבלן התחזוקהעבודות באש יהיו עפ"י הנהלים כאשר לפני תחילת העבודה יכין   6.1

 שיתועלו ע"י צופי אש.  

 לפני כל עבודה באש. המזמין קד יש לדווח למו 6.2

עם חברת האחזקה של מערכת    בחדר הטכניעם הדיווח למוקד, יתואם מועד לביצוע  עבודה באש   6.3

 גילוי וכיבוי אש.  
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חברת האחזקה  חברת האחזקה של גילוי וכיבוי אש תבצע ניטרול של המערכת ודריכה בתיאום עם   6.4

 הקבלנית. 

 ל סיומה.  בעת סיום העבודה באש, יש לדווח למוקד ע 6.5

 עד הגעת טכנאי   החדר הטכנילא יעזוב  את  קבלן התחזוקה 6.6

 . מוך למקום העבודה יימצא באופן קבוע ציוד כיבוי אש תקין ובדוקס 6.7

ה חופשית  יש לוודא כי המקום שבו מבוצעת העבודה נקי מחומרים דליקים או מתלקחים וכי יש גיש 6.8

 לציוד כיבוי האש. 

 ן: לוחיות אסבסט, סמרטוטים רטובים, וכיוצ"ב.קיימים אמצעים נוספים לחציצה, כגו 6.9

כי אין במקום התפרצות אש, וזאת   קבלן התחזוקהשעות אחריה, יוודא    3בסיום העבודה ובמשך   6.10

 ידי ביצוע בקורת בעין. -על

 

 

 

 תאריך: ____________  : ____________________  קבלן התחזוקהחתימת 
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    והמתקנים המתוחזקיםדרים טכניים ח תאור ה - ט'מסמך 

 

 המבנים והציוד .1

 תחנת שאיבה לניקוז  - מלון לאונרדו קלאב  1.1

 

 כמות הציודשם 

 2 (kW 44.83) משאבות ניקוז

 2 אל חוזר 

 1 לוח חשמל משאבות 

 

 לאונרדו קלאב:במלון  ציוד בחדר מכונות ספא 1.2

 כמות שם הציוד

טבולה   תלת  7.5משאבה  מק"ש    50  פאזי   כ"ס 

 מטר  10ד עומ

2 

 2   3אל חוזר כדורי "

 1 לוח חשמל 

 1 ווסתי מהירות לכל משאבה 

 1 בקר ראשי. 

 1 מצופי אגס. 

בקוטר   של    300גליל  בגובה  מעל    1מ"מ  מטר 

 המכון, ובו יוצב גשש האולטרסוני 

1 

 

 במלון לאונרדו קלאב:  מכונות בריכה חיצוניתחדר בציוד  1.3

 כמות שם הציוד

 2 תלת  כ"ס  7.5משאבה טבולה 

 2   3אל חוזר כדורי "

 1 לוח חשמל 

 1 ווסתי מהירות לכל משאבה. 

 1 בקר ראשי. 

 1 מצופי אגס. 
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 אופן פעולת המערכת:
 

 

 P2או    P1מודד באופן קבוע את מפלס הנוזלים ומשדר את הנתונים לבקר, אשר מפעיל את    db6גשש   .1

 על פי תורנות. 

 ראשונה נכנסה לעבודה תיכנס משאבה שניה לפעולה.  במצב של המשך עלית מפלס כאשר משאבה .2

של   .3 ירידה  ובעת  דרכו  עוברת  אשר  המים  כמות  את  קבוע  באופן  ימדוד  הספיקה  אחוז    10-15מד 

 קה ייתן פקודה לבקר אשר יבצע תהליך של שטיפת משאבות באופן הבא: מהספי

 

 . P1 ,P2הפסקת משאבות  .א

  S1סגירת ברז פרפר ממונע  .ב

   S2ונע פתיחת ברז פרפר ממ .ג

 וההיפך.  P2השוטפת את משאבה  P1הפעלת משאבה  .ד

 דקות וחוזר לקדמותו.   5 - התהליך של שטיפת המשאבות נמשך כ .ה

ול יממה בשעות הלילה וזאת בכדי למנוע ככול האפשר את המערכת תבצע שטיפה יזומה בכ .ו

 שיבוש המערכת במהלך היום.

 

  

  

 סוגי התראות ואינדיקציות: 

 

 זרם יתר משאבה.  .1

 נוזלים לפני הצפה.   גובה .2

 . S1  +S2תקלה בברז פרפר  .3

 ירידה בכמות ספיקת המשאבה. .4

 ווסת מהירות מצב תפוקה באחוזים או הרץ. .5

 רגעי.גובה מפלס נוזלים  .6

 מצטבר. \ספיקות יומיות  .7

 מספר שטיפות מערכת שבוצעו במהלך יממה.  .8
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 הטכניים  חדרים 1.4

 

 שם מקבל שירות  החדר שם 

 ין בוקק מתחם ע חדר חשמל הוד 

 מתחם עין בוקק  חדר גנרטור הוד 

 מתחם עין בוקק  זה אחדר חשמל קראון פל

 בוקק מתחם עין  )מול קניון עין התכלת(  2חדר חשמל טרפו 

 מתחם עין בוקק  חדש  3חדר חשמל טרפו 

 מתחם עין בוקק  גנרטור  3חדר חשמל טרפו 

 מתחם עין בוקק  חדר חשמל הורדוס 

 

 מתחמים  1.5

 

 שירות  שם מקבל שם ציוד

 מתחם עין בוקק  מתחם מדי ספיקה צפוני 

 מתחם עין בוקק  מתחם מדי ספיקה מרכזי 

 מתחם עין בוקק  מתחם מדי ספיקה דרומי 

 

 מיזוג אויר  1.6

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  על הקיר 1מזגן מפוצל מספר 

 חדר חשמל הוד  על התקרה 2מזגן מפוצל מספר 

 1 מזגן מפוצל

 2 פוצלמזגן מ

 חדר חשמל קראון פלזה 

 חדר חשמל קראון פלזה 

 1 מזגן מפוצל

 2 מזגן מפוצל

טרפו   חשמל  עין    2חדר  קניון  )מול 

 התכלת( 

 חדש  3חדר חשמל טרפו  מזגן מפוצל 

 1 מזגן מפוצל

 2 מזגן מפוצל

 חדר חשמל הורדוס 

 חדר חשמל הורדוס 
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 גנרטור 1.7

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר גנרטור הוד  1ר מספר משתיק קול גנרטו

 חדר גנרטור הוד  2משתיק קול גנרטור מספר 

 חדר גנרטור הוד  KVA 313גנרטור חירום 

 חדר גנרטור הוד  מיכל דלק לגנרטור 

 חדר גנרטור הוד  1משאבת דלק מספר 

 חדר גנרטור הוד  2משאבת דלק מספר 

 גנרטור  3חדר חשמל טרפו  גנרטור חירום 

 גנרטור  3חדר חשמל טרפו  ול גנרטור משתיק ק

 גנרטור  3חדר חשמל טרפו  מיכל דלק לגנרטור 

 

 לוחות חשמל  1.8

 

 שירות שם מקבל  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  ( 630A)לוח חשמל חלוקה חדר חשמל 

 חדר חשמל קראון פלזה  (630A)חשמל לוח חשמל חלוקה חדר 

 חדר חשמל קראון פלזה  לוח חשמל מחוץ למבנה 

 2 חדר חשמל טרפו ( 630A)חשמל מל חלוקה חדר לוח חש

 חדש  3חדר חשמל טרפו  ( 910A) לוח חשמל חלוקה חדר חשמל

 חדר חשמל הורדוס  ( 630A)חשמל לוח חשמל חלוקה חדר 

 מתחם מדי ספיקה מרכזי  לוח חשמל שקעים לאירועים 

 מלון הוד  1פיאזומטר לוח חשמל 

 מלון צל הרים   2לוח חשמל פיאזומטר 

 מלון צל הרים  3חשמל פיאזומטר  לוח

 מלון קראון פלז'ה  4לוח חשמל פיאזומטר 

 מלון לוט  5לוח חשמל פיאזומטר 

 מלון לוט  6לוח חשמל פיאזומטר 

 ליד חדר חשמל הורדוס  8לוח חשמל פיאזומטר 

 פארק הדקלים  11לוח חשמל פיאזומטר 

 מלון ישרוטל גנים  16לוח חשמל פיאזומטר 

 מרכז פטרה  24ומטר לוח חשמל פיאז

 מתחם עין בוקק  לוח חשמל מדי זרימה צפוניים



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 37 עמוד

 שירות שם מקבל  שם ציוד

 מתחם עין בוקק  מרכזייםלוח חשמל מדי זרימה 

 מתחם עין בוקק  לוח חשמל מדי זרימה דרומיים

 

 פירמידה, פירמידה חצי עגולה, פסל, לוח מודעות מוארמכסי פלטות ,  1.9

 

 סוג מכסה  מספר

A1  מכסה פלטה 

A2  מכסה פלטה 

A3  פסל 

A4  פסל 

A5  פסל 

A6  לוח מודעות מואר 

A7  לוח מודעות מואר 

A8  מואר לוח מודעות 

D1  מכסה פלטה 

D2  מכסה פלטה 

D3  מכסה פלטה 

D4  פירמידה חצי עגולה 

D5  פירמידה חצי עגולה 

D6  פירמידה חצי עגולה 

D7  מכסה פלטה 

E1  מכסה פלטה 

E2  מכסה פלטה 

E3  פירמידה חצי עגולה 

E4  פירמידה חצי עגולה 

E5  מכסה פלטה 

E6  מכסה פלטה 

F1  מכסה פלטה 

F2  פלטה מכסה 

F3  פירמידה חצי עגולה 

F4  פסל 

F5  פסל 
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 סוג מכסה  מספר

F6  פירמידה 

G1  פירמידה חצי עגולה 

G2  פירמידה חצי עגולה 

G3  פסל 

G4  פירמידה 

G5  פירמידה 

G6  פירמידה 

H1  פירמידה 

H2  פירמידה 

H3  לוח מודעות מואר 

H4  לוח מודעות מואר 

H5  פסל 

H6  פסל 

I1  פסל 

I2  פסל 

I3  פסל 

I4  פסל 

I5  פסל 

I6  פסל 

I7  פסל 

J1  לוח מודעות מואר 

J2  לוח מודעות מואר 

J3  לוח מודעות מואר 

J4  לוח מודעות מואר 

J5  לוח מודעות מואר 

J6  לוח מודעות מואר 

K1  לוח מודעות מואר 

K2  לוח מודעות מואר 

K3  לוח מודעות מואר 

K4  לוח מודעות מואר 

K5  לוח מודעות מואר 

K6  לוח מודעות מואר 
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 סוג מכסה  מספר

K7  לוח מודעות מואר 

K8  לוח מודעות מואר 

 

 לוח בקרה  1.10

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  מלון הוד לוח בקרה חדר 

 מלון קראון פלזה לוח בקרה חדר 

 2  טרפולוח בקרה חדר 

 פלזה   חדר חשמל קראון

 2 טראפו

 3 טראפו 3  טרפולוח בקרה חדר 

 הורדוס  וס דרהוחדר לוח בקרה 

 

 שנאי מתח גבוה  1.11

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 3  טרפוחדר  630KVAשנאי מתח גבוה 

 

 לוח בקרי ספיקה  1.12

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 מתחם מדי ספיקה צפוני  לוח בקרי ספיקה 

 ם מדי ספיקה מרכזי מתח לוח בקרי ספיקה מתחם מרכזי

 מדי ספיקה דרומי מתחם  לוח בקרי ספיקה מתחם דרומי 

 

 לוח מונה חברת חשמל  1.13

יובהר, כי הציוד המפורט בסעיף זה לא יטופל על ידי הקבלן. הרשימה שלהלן בסעיף זה מובאת  

 לידיעה בלבד. 

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  הוד   -לוח מונה חברת חשמל 

 חדר חשמל קראון פלזה  קראון פלזה  -ברת חשמל לוח מונה ח

 חדר חשמל טרפו  טרפו  -מונה חברת חשמל לוח 

 חדר חשמל הורדוס  הורדוס   -לוח מונה חברת חשמל 
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 פיזיומטר 1.14

 

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 מתחם עין בוקק  בטון -בטון מכסה-תא 1פזיומטר מספר 

 ין בוקק מתחם ע בטון -בטון מכסה-תא 2פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -מכסהבטון -תא 3פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -בטון מכסה-תא 4פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -בטון מכסה-תא 5פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -בטון מכסה-תא 6פזיומטר מספר 

 בוקק מתחם עין  בטון -בטון מכסה-תא 16פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -פלסטיק מכסה-תא 7פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -פלסטיק מכסה-תא 9פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -פלסטיק מכסה- תא 10פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  בטון -פלסטיק מכסה- תא 22פזיומטר מספר 

 חם עין בוקק מת פלסטיק -פלסטיק מכסה-תא 8פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 11מספר פזיומטר  

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 12פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 14פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 15פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - מכסה פלסטיק- תא 17פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 18פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 19פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 20פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 21פזיומטר מספר 

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 23 פזיומטר מספר

 מתחם עין בוקק  פלסטיק - פלסטיק מכסה- תא 24פזיומטר מספר 

 

 חיישני הידרוסטטים 1.15

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 1פיאזומטר  1מד גובה פיאזומטר 

 2פיאזומטר  2מד גובה פיאזומטר 

 3פיאזומטר  3מד גובה פיאזומטר 

 4טר פיאזומ 4פיאזומטר מד גובה  

 5פיאזומטר  5מד גובה פיאזומטר 

 6פיאזומטר  6מד גובה פיאזומטר 
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 שם מקבל שירות  שם ציוד

 7פיאזומטר  7מד גובה פיאזומטר 

 8פיאזומטר  8מד גובה פיאזומטר 

 9פיאזומטר  9מד גובה פיאזומטר 

 10פיאזומטר  10מד גובה פיאזומטר 

 11פיאזומטר  11מד גובה פיאזומטר 

 12פיאזומטר  12פיאזומטר מד גובה  

 13פיאזומטר  13מד גובה פיאזומטר 

 14פיאזומטר  14מד גובה פיאזומטר 

 15פיאזומטר  15מד גובה פיאזומטר 

 16פיאזומטר  16מד גובה פיאזומטר 

 17פיאזומטר  17מד גובה פיאזומטר 

 18פיאזומטר  18מד גובה פיאזומטר 

 19פיאזומטר  19מד גובה פיאזומטר 

 20יאזומטר פ 20מד גובה פיאזומטר 

 21פיאזומטר  21מד גובה פיאזומטר 

 22פיאזומטר  22מד גובה פיאזומטר 

 23פיאזומטר  23מד גובה פיאזומטר 

 24פיאזומטר  24מד גובה פיאזומטר 

 

 רכזת גילוי אש  1.16

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  הוד  - רכזת גילוי אש 

 ן פלזה חדר חשמל קראו קראון פלזה - רכזת גילוי אש 

 2 חדר חשמל טרפו 2  טרפו  –רכזת גילוי אש 

 3 חדר חשמל טרפו 3  טרפו  –רכזת גילוי אש 

 חדר חשמל הורדוס  הורדוס  - רכזת גילוי אש 

 

 מטפים 1.17

 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל הוד  1ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל הוד  2ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר גנרטור הוד  1'ג מספר ק' 6מטפה הלון 

 חדר גנרטור הוד  2ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל קראון פלזה  1ק''ג מספר  6מטפה הלון 
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 שם מקבל שירות  שם ציוד

 חדר חשמל קראון פלזה  2ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל טרפו  1ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל טרפו  2ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל הורדוס  1ק''ג מספר  6לון מטפה ה 

 חדר חשמל הורדוס  2ק''ג מספר  6מטפה הלון 

 חדר חשמל הוד  Fמטפה ללוח חשמל 

 חדר חשמל הוד  Gמטפה ללוח חשמל 

 חדר חשמל הוד  Hמטפה ללוח חשמל 

 הוד חדר חשמל   Iמטפה ללוח חשמל 

 חדר חשמל קראון פלזה  Dמטפה ללוח חשמל 

 חדר חשמל קראון פלזה  Eוח חשמל מטפה לל

 2 חדר חשמל טרפו Kמטפה ללוח חשמל 

 2 חדר חשמל טרפו Jמטפה ללוח חשמל 

 3 חדר חשמל טרפו Lמטפה ללוח חשמל 

 חדר חשמל הורדוס  Aמטפה ללוח חשמל 

 

 מדי ספיקה  1.18

 

 שירות שם מקבל  שם ציוד

 צפוני מתחם מדי ספיקה  Gלולאה  FT-901מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה צפוני  Hלולאה  FT-902מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה צפוני  Fלולאה  FT-903מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה צפוני  Eלולאה  FT-904מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה מרכזי  Kלולאה  FT-905מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה מרכזי  Iלולאה  FT-906מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה מרכזי  Dלולאה  FT-907מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה דרומי  Jלולאה  FT-908מד ספיקה מספר 

 מתחם מדי ספיקה דרומי  Lמד ספיקה לולאה 

 מתחם מדי ספיקה דרומי  Aלולאה  FT-909מד ספיקה מספר 
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 ימון אחזקה לוח ז   - י'מסמך 

 

הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות לציוד  

 הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים.  

החברה הזוכה תידרש להשלים את מערכי האחזקה עפ"י ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל  

 .  במתחם עין בוקקמורכב בפועל נו מוזכר אך מרכיב במערכת גם אם אי 

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

בכל מקום בו מוזכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון כל תקלה  

 שתתגלה במהלך הבדיקה. 

 

 

 הלוח זימון פעולות תחזוק 

 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 מזגן מפוצל  נ     ת     ת     מ    

  2 אחזקת חדרי חשמל  ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח

  3 טור גנראחזקת חדר  ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח

מדי   ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח מתחם  אחזקת 

 ספיקה 

4  

  5 פסלים   ת     ת     ת     ת  

  6 פירמידה    ת     ת     ת     ת

  7 לוח פרסומת    ת     ת     ת     ת

  8 גנרטור  ח ח ת ח ח נ ח ח ת ח ח מ

  9 לוח חשמל         נ            מ  

  10 שנאי     נ        

  11 ת גילוי אש רכז     נ      מ 

  12 מטפה      נ       

  13 פיזיומטר  ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח

  14 מד ספיקה  ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח
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 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מזגן מפוצל  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

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

 

1 

לרעשים,   כונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזרמכלול המבדוק 

 רעידות וחלקים משוחררים. 

 2 פ

 3 ס בדוק נקיון יציאת נקוז המים.

 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 ק נקיון הסוללה ונקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.בדו

 

 

 

 

 

 

 נ

 

 

 

 

 

7 

 8 ס נקה גרילים מלכלוך ואבק. 

 9 ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה. 

ובצע שטיפה   נקה פנים יחידת העבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה(

 בלחץ. 

 10 ס
 11 ס סנדוויץ' בחריסה. מספור המזגן והשלמתו בשילוט בדוק 

 12 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.

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

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

 15 ס המפוחים. מן צירי  ש

 16 פ תנעה במדחס. בדוק זרם פעולה וזרם ה

 17 פ בדוק זרם המפוחים.

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

 19 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

 20 ס בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ 
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 חדר חשמל הוד 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

בדוק ויזואלית את תקינות הגדר ההיקפית. במידה וקיימת חלודה,    

 בצע טיפול.  

 1 ח  פ

 2  ס בדוק חצר אחורית לניקיון ותקינות מעבי המזגנים המפוצלים.   

במידה     לתקינות.  למתחם  בכניסה  כנפית  דו  סורגים  דלת  בדוק 

 מת חלודה, בצע טיפול.  וקיי

 3  ס

 4  ס שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכדומה.   

 5  פ בדוק סדקים בקירות המתחם.  

 6  ס בדוק ריצוף משתלב לתקינות.   

 7  ס בדוק צבע קירות. בצע תיקוני צבע במידה ונדרש.    

 8  ס בדוק גופי תאורה במתחם לתקינות.    

 9  ס לתקינות. בדוק גלאי אש   

 10  ס בדוק מפסקי תאורה לתקינות.   

 11  ס בדוק נצנץ מחוץ למתחם לתקינות.    

 12  ס בדוק חלונות סורג לתקינות. במידה וקיימת חלודה, בצע טיפול.    

 13  פ בדוק את גג המבנה לחוסר לכלוך ומילוי חצץ.  

ת זרימת מים ע"י  בדוק את פתחי הניקוז לחוסר לכלוך ובצע בדיק  

 שפיכת מים דרך המרזבים. 

 14  פ

  

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 46 עמוד

 חדר חשמל

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

בצ   חלודה,  וקיימת  במידה  לתקינות.  החדר  ומשקוף  דלת  ע  בדוק 

 טיפול.  

 1 ח  פ

 2  ס שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכדומה.   

 3  ס בדוק סדקים בקירות החדר.   

 4  ס בדוק צבע קירות. בצע תיקוני צבע במידה ונדרש.    

 5  פ בדוק גופי תאורה בחדר לתקינות.    

 6  ס בדוק מפסקי תאורה לתקינות.   

 7  ס בדוק לחצנים לתקינות.   

 8  ס בדוק תעלות רשת כבילה לתקינות.    

 9  ס בדוק גלאי אש לתקינות.   

 10  ס בדוק נצנץ מחוץ למתחם לתקינות.    

 11  ס ומילוי חצץ.בדוק את גג המבנה לחוסר לכלוך   

בדוק את פתחי הניקוז לחוסר לכלוך ובצע בדיקת זרימת מים ע"י    

 שפיכת מים דרך המרזבים. 

 12  ס

  

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 47 עמוד

 

 חדר גנרטור 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

 1 ח  ס בדוק דלת כניסה לחדר. במידה וקיימת חלודה, בצע טיפול.   

 2  ס ומה. שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכד  

 3  ס בדוק סדקים בקירות החדר.   

 4  פ בדוק צבע קירות. בצע תיקוני צבע במידה ונדרש.    

 5  ס בדוק גופי תאורה במתחם לתקינות.    

 6  ס בדוק גלאי אש לתקינות.   

 7  ס בדוק מפסקי תאורה לתקינות.   

 8  ס צע טיפול.  בדוק חלונות סורג לתקינות. במידה וקיימת חלודה, ב  

 9  ס בדוק את גג המבנה לחוסר לכלוך ומילוי חצץ.  

     ומאחורי אגזוזיםמפחיתי רעש: מעל דלת כניסה   

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 נתי. ש -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

 

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 48 עמוד

 

 מתחם מדי ספיקה 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

   

 הוראות      לבצוע              

    

 1 ח   בדוק גדר בטון לתקינות.   

 2   בדוק שער כניסה למתחם לתקינות.    

 3   וק נזילות מים מהצנרת.  בד  

 4   בצע ניקוז מים ע"י פתיחת ברז ניקוז.    

בדיקה וניקוי מתחם נקזים, ברזי דיגום, מדי ספקיה, לוח    –נקזים    

 חשמל , גדרות, ניקוי מלח מעל צנרת, חלודה מדי ספיקה 

  5 

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - חשבועי,   -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

 

 

 

 

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 49 עמוד

 

 מתחם מדי ספיקה מפלס נמוך 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

וחוסר חלודה. במידה וקיימת חלודה, בצע  בדוק גדר רשת לתקינות    

 טיפול.

 1 ח  

 2   בדוק גדר בטון לתקינות.   

 3   בדוק שער כניסה דו כנפי בכניסה למתחם לתקינות וחוסר חלודה.  

וקיימת     במידה  חלודה.  וחוסר  לתקינות  במתחם  פשפש  שער  בדוק 

 חלודה, בצע טיפול.  

  4 

 5   נזילות מים מהצנרת.   בדוק  

 6   בצע ניקוז מים ע"י פתיחת ברז ניקוז.    

 7   בדוק תעלות רשת כבילה לתקינות.    

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - צוע כשהציוד במצב:  ס הב

 

 

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 50 עמוד

 

 פסל 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

 1 ת   בדוק ויזואלית את בסיס הפסל לסדקים ופגיעות.    

 2   ה.בדוק ויזואלית את הפסל לפגיעות, שריטות, חבלות וכדומ  

 3   בדוק ויזואלית את גוף התאורה בראש הפסל לפגיעות, שבר וכדומה.   

 4   פתח את הדלת בדופן הפסל ושחרר את ידית נעילת הפסל.   

 5   בדוק את הדלת ומנעול הדלת בדופן הפסל לפגיעות.    

 6   שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכדומה.   

 7   לקרקע.  הורד את הפסל בעדינות  

וקיימת     במידה  חלודה.  לחוסר  לתקינות,  הפסל  צירי  את  בדוק 

 חלודה, בצע טיפול.  

  8 

חלודה.     לחוסר  הבטון  לבסיס  המחוברת  הברזל  תושבת  את  בדוק 

 במידה וקיימת חלודה, בצע טיפול.  

  9 

בדוק את ידית הנעילה של הפסל לתנועה חלקה ולחוסר מעצורים,    

 .  לחוסר חלודה

  10 

 11   בדוק תקינות שילוט על הפסל לתקינות.    

 12   בדוק תקינות שלט נקודת איפוס על משטח הבטון.    

 13   בדוק מפסק חשמלי לתקינות.   

 14   בדוק כבילה חשמלית לגוף התאורה במצב תקין.    

 15   בדוק קופסת חשמל תקינה ומחוזקת.   

 16   ניקיון הבסיס וסביבתו.  לפני סגירת הפסל בצע   

 17   הוצא עשבייה במידה וצמחה.   

 18   הרם את הפסל ובצע נעילה מסודרת.    

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 המפקח: אישור  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - כשהציוד במצב:  ס הבצוע 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 51 עמוד

 

 פירמידה 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     לבצוע הוראות        

 1 ת   בדוק ויזואלית את בסיס הפירמידה לסדקים ופגיעות.    

 2    בדוק את צבע הפירמידה. במידה ונדרש, בצע תיקוני צבע.  

וחוסר     חבלות  שריטות,  לפגיעות,  הפירמידה  את  ויזואלית  בדוק 

 חלודה.  

  3 

 4   פתח את דלתות הפירמידה ובדוק את המנעולים.    

 5   שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכדומה.   
בדוק את צירי הפירמידה לתקינות, לחוסר חלודה. במידה וקיימת    

 חלודה, בצע טיפול.  

  6 

והתושבת     הבטון  לבסיס  המחוברת  הברזל  תושבת  את  בדוק 

 ההיקפית לחוסר חלודה 

  7 

 8   בדוק תקינות שילוט על הפירמידה לתקינות.    

 9   בדוק תקינות שלט נקודת איפוס על משטח הבטון.    

 10   בדוק כבילה חשמלית לגוף התאורה במצב תקין.    

 11   חוזקת. בדוק קופסת חשמל תקינה ומ  

 12   לפני סגירת הפירמידה בצע ניקיון הבסיס וסביבתו.    

 13   הוצא עשבייה במידה וצמחה.   

 14   סגור את הפירמידה ובצע נעילה מסודרת.    

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -ע    תלת חודשי, -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 52 עמוד

 

 לוח פרסומת 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

 1 ת   בדוק ויזואלית את בסיס לוח הפרסומת לסדקים ופגיעות.   

 2   בדוק את צבע לוח הפרסומת. במידה ונדרש, בצע תיקוני צבע.   

בדוק ויזואלית את לוח הפרסומת לפגיעות, שריטות, חבלות וחוסר    

 חלודה. 

  3 

 4   פתח את דלתות לוח הפרסומת ובדוק את המנעולים.    

 5   שמן צירים, מנעולים, צילינדרים וכדומה.   

הפ   לוח  צירי  את  במידה  בדוק  חלודה.  לחוסר  לתקינות,  רסומת 

 וקיימת חלודה, בצע טיפול.  

  6 

והתושבת     הבטון  לבסיס  המחוברת  הברזל  תושבת  את  בדוק 

 פגיעות וחלודה ההיקפית לחוסר  

  7 

 8   בדוק תאורה לוח הפרסומת תקינה ומנורות שבורות.    

 9   בדוק תקינות שילוט על לוח הפרסומת לתקינות.    

 10   בדוק תקינות שלט נקודת איפוס על משטח הבטון.    

 11   בדוק כבילה חשמלית לגוף התאורה במצב תקין.    

 12   בדוק קופסת חשמל תקינה ומחוזקת.   

 13   לפני סגירת לוח הפרסומת בצע ניקיון הבסיס וסביבתו.    

 14   הוצא עשבייה במידה וצמחה.   

 15   מת ובצע נעילה מסודרת.  סגור את לוח הפרסו  

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 53 עמוד

 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 שמל לוח ח ס'מ תד'

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

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

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

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

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

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

  .17 ס דלתות. בדיקת הארקת הלוח, הגוף וה
  .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   באמצעות ציודבדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים 

 אדום(.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 54 עמוד

 

 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 שנאי  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק זמזומים 

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

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

  .6 ח ס פעם בחודש יבצע הקבלן סיור במתקנים 
  .7 ס תערך בדיקה כללית של נקיון, רעשים, התחממות וזיהוי 

  .8 ס כמות השמן ע"י שחרור האויר תופעות לא נורמליות, בכל שנאי שמן תבדק 
  .9 נ פ רא כחודש לפני הטיפול פבדיקת אינ

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

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

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

 נתיכים, טסטר, מקצרים(. 

  .15 ס

  .16 פ , מול מערכת בקרת מבנה DGPTבדיקת תקינות 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 55 עמוד

 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 גנרטור דיזל  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד. בדוק חזותית 
  .2 ס מים מזוקקים וכו'.  בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז,
  .3 ס בדוק המצאות מטף כיבוי אש/מערכת כיבוי אש. 

  .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 

  .5 ס
  .6 ס מות פס השוואת פוטנציאלים. בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושל

  .7 ס בדוק גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע. 
  .8 ס בדוק גובה מים ברדיאטור.

  .9 ס בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים. 
  .10 ס מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן. בדוק מצב 

  .11 ס בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים. 
  .12 ס תוח. בדוק שמדומם חירום מנוע פ 

  .13 ס בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח  וזרם 
  .14  טעינה שבלוח הפיקוד. 

  .15 ס בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע )במידה וקיים(.
  .16 פ ( ניתוק מתנע, 1ובדוק: למשך חצי שעה  הפעל גנרטור בריקם  

  .17  וולט,   400( מתח תקין 2
  .18  הרץ,   50( תדירות 3
 בתחום המותר, ( לחץ שמן 4

 

 19.  
  .20  ( טמפ' מי מנוע תקין, 5
  .21  ( בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים, 6
  .22  ( בדוק טעינת מצבר תקינה. 7

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

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

  .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  קטבי המצבר נגד קורוזיה ( מרח וזלין על 3

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

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

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

  .38 ס חירום.בדוק שלמות לחצן עצירת  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 56 עמוד

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 גנרטור דיזל  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

  .39 ס בדוק הזנת המצברים ממטען.
  .40 ס וודא המצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל. 

  .41 ס בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור 
 ון, אם קיים, ובריקם ובדוק:בצע הפעלת הגנרטורים בסינכר

 

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

  .46 פ חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק: 
  .47  ( העדר זרמים עיוורים,1
  .48  ם.( העמסה שווה בין הגנרטורי2

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

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

  .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 רון לשעתיים. ובסינכהפעל 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

 בסינכרון. 

  .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.  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 57 עמוד

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 גנרטור דיזל  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

 שנים עפ"י התקנים:   5 -מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול ולבצע אחת ל 

 )אישור של בודק חשמל למתקן החשמל )הגנרטור והלוח הצמוד לו •

 שבתקנות החשמל בתקנות הגנרטורים  26תקנה  •

 1987-מ"ז תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(, תש •

 

 

  75.  

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 58 עמוד

 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 ס'מ תד'

 מיכל דלק 

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ . נזילות דלקבדוק 
  .2 פ בדוק הארקת המיכל.  חזק ברגי חיבור. 

  .3 פ נקה יציאת שחרור האדים.
  .4 ס ומים מתחתית המיכל. בצע יניקה של חומרי פסולת  

  .5 ס וחלודה.  נקה מלכלוך בדוק אזור פתח הבדיקה ומוצאי הצנרת.   
  .6 פ צבע מחדש את כל המכסים והצנרת לפי הצורך.
  .7 פ בדוק ותקן מכסה פתח השרות ואמצעי הנעילה.

 

 

 

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 59 עמוד

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 רכזת גילוי אש ועשן ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס הזמן חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה. 
  .2 פ ל: בדיקת לוח הבקרה כול

  .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   -      
כון במקרה  ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועד

 הנדרש. 

  .7 פ
  .8 פ ד.   בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים 

  .9 פ ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת 
  .10 פ ותאום בינו ולוח הבקרה ו.    תקינות לוח משנה 

  .11 פ בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן 
ם לדרישות היצרן לוודא כי הגלאי  א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתא

הוחלף במועד.  גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול במעבדת החברה  

אטומית וע"י המשרד לאיכות  המאושרת ע"י היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה 

 הסביבה 

  .12 פ

  .13 פ ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו 
  .14 פ ל גלאי האש/עשן בחדר הבקרהג.   וודא רישום מעודכן של כ 

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

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

  .19 פ א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים 
  .20 פ ב.  לחץ המיכל תקין 
  .21 פ חים כגון: מגנטים, ממסרים, דיווחיםבדיקת הפעלות ודיוו 

  .22 פ למינויים  בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות
  .23 פ הבקרה עדכוני תוכנת לוח 

  .24 ס   בטיחות  וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי
  25.  

 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע בדיקות עפ"י התקנים להלן:

 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות - 3חלק   1220"י ת •

לפי ת"י   פעמיים בשנה: בדיקה אחת כוללנית ובדיקה אחת מדגמית •

1220 . 

 26.  

 

 

 

 

 

 

 



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 60 עמוד

 

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מטפה ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

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

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

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

  .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  מעוות, שבור או משותךפתח הנחיר או פתח המעבר סתום, 
  .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  ק סימני שיתוך בדו

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

  .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   ור בדוק שיתוך, סדוק או שב

  .27   בדוק תבריג פגום
  .28   בדוק פגיעה במשטח האטימה

  .29   חריץ השחרור סתום בדוק פתח שחרור הגזים או  
  .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   בור הידית משותך, בלוי או תפוס בדוק חי

  .37   חותם
  .38   בדוק חותם שבור או חסר 



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 61 עמוד

 דף טיפולים 
 מצב

 ציוד
 מטפה ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

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

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

  .47   ברגים חסרים, בלויים, רפויים או משתוכים בדוק 
  .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   תוך או פגום בדוק שי

  .55   בדוק אם שבור, דקור או סתום
   56.  

 לבדיקות לעיל יש לבצע טיפולים למטפים עפ"י התקנים להלן:  מעבר 

 66ת"י  מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה: המטפה •

 1חלק    129ת"י  מטפים מיטלטלים; תחזוקה •

 2 חלק  129ת"י  התאמה,התקנה וסימון. 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.  

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 62 עמוד

 

 ומטר יפיז

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     וע הוראות      לבצ   

 1 ש   בשבוע פיזיומטרים + מדידה והגשת דוח גובה מפלס פעם    

 2 ח   בדוק מכסה פלסטיק / בטון לתקינות ולחוסר פגיעות.   

 3   פתח מכסה.    

 4   בדוק פנים הפזיומטר לחוסר לכלוך וחפצים.   

 5   בדוק תקינות כבלי לוח החשמל המותקן בתא.   

 6   ומטר מחובר ותקין בדוק שילוט של הפזי   

התא     מתחתית  ואשפה  חול  כניסה    – נקה  הנחיות  לפי  לתא  כניסה 

 למקום מוקף 

    

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - ב:  ס הבצוע כשהציוד במצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 63 עמוד

 

 

 ספיקה מד 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

     הוראות      לבצוע   

 1 ח   בדוק ויזואלית את מד הספיקה לתקינות   

 2   פתח לוח מדי ספיקה ובדוק לתקינות   

 3   מד הספיקה.  בדוק מספור תקין ל  

 4   הספיקה בדוק חיזוקי ברגים באיזור מד   

בתאום    -פתיחת מד הספיקה תוך הדממת הבארות הסונקות אליו    

ובדיקת היצרות הצינור כתוצאה מהשקעת מלח    -עם מפעיל הבארות  

 גבס או משקעים אחרים בדופנותיו וניקוי המשקעים. 
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 6   הספיקה  הזמנת מעבדת היבואן לכיול מדי  
 7   בדיקת נשם   
 8   תקינות ברז דיגום בדיקת   

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 שנתי.  -חצי שנתי,  נ   -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  - שבועי,  ח -יומי,  ש   -י 

 פעולה.  -סטטי,   פ    - הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 64 עמוד

 

 )רגש הידרוסטטי(   מד גובה

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

   

 הוראות      לבצוע              

    

 1 מ   בדיקה ויזואלית   

 2   הזמן חברה לכיול מד הגובה   

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 

 

 

  



 השירותיםמפרט 
 

 
 ____________  חתימת המזמין:_____________  תאריך:____________ חתימת הקבלן: 

 
 65   מתוך 65 עמוד

 

 לוח בקרה 

 מ ת ת -בצ - ם בממוק  

 ס ד' ד' וע  - משרת את   

 פ    - מקצועות מבצעים   

   

 הוראות      לבצוע              

    

 1 מ   בדיקה ויזואלית   

 2   תקינות סוללת גיבוי/מטען/ פעולת הלוח ללא מתח רשת   

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:  

 


