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 וא ותנאים כלליים לתפעול ואחזקהמב –חלק א 

לניהול   B.O.Tמכרז של המזמין בשיטת לדרישות התפעול והאחזקה במסגרתמפרט זה מתייחס  .1

, לרבות השטחים הנלווים, שטחי הטכנולוגי חולון וןמכב ודנטיםנות סטמעו והפעלת מתחם

 . הפיתוח שיוגדרו חישטניונים וחה

עקרונות אלו יעמדו  .עבור הפרויקט שוטפת ומונעת ולאחזקה לתפעולהמפרט יגדיר עקרונות  .2

עבור היזם, וישמשו את המזמין לבחינה והערכה  ההפעלה תכנוןשלמת תכנון ההקמה ובבסיס ה

 .פעולקופת התהיזם בתוד תפקשל 

אותה  ,היזם כנדרש במסמכי המכרז שלת ול מפורטעפמפרט זה אינו בא במקום הכנת תוכנית ת .3

 יהיה על היזם להכין ולקבל אישורים נדרשים. 

אין זה מן ההכרח שהפרוגרמה עליה מבוסס מפרט זה תכסה את כל פרטי המתקנים שיבוצעו  .4

 קט. בפרוי

ם ינהנחיות המתכנדרישות שונות בפרויקט זה יבוצעו על פי וכן מתקנים, מערכות, תפעול ואחזקת  .5

הנחיות  ,תקנות כיבוי אשהתקנים ודרישות הרשויות השונות לרבות הוראות החוק, , יםוהיצרנ

  .וכל הנחיות אחרות המחייבות בפרוייקט מסוג זהמכון והדרישות הרשויות כל פיקוד העורף ו

טיוטת  ת, אך לא רק,פו למסמכי המכרז, לרבומסמכי התכנון כפי שצורמבוסס על זה  מסמך .6

ריהוט וציוד, וכן המפרט הטכני רוניות של טיפוסי דירות, פריטי עקת , תוכניורתהבקשה להי

 למתחם המעונות תכנון ההקמהפי שהוכן על ידי היועצים במסגרת הכל כ ,(3.1-3.4 חנספ))הנדסי( 

שטחי השטחים הנלווים לשימוש הסטודנטים, ו ומערכותיו, לרבות חדרי המעונות, יקעל כל חל

הסטודנטים, חצרות המבנים  , המועדון לרווחתהעיון דרח המשותף, שושירות, שטחי השימ

לאזורים תכנון ראשוני וכן , מערכות ואבזור דירות מגוריםטיפוסי מגדירה . הפרוגרמה והחניונים

 .לשימושים נלווים לסטודנטים הציבוריים ולשטחים

 :ולתפעול ואחזקת הפרויקט יכל הניהול,שירותי  .7

 .ולוהמתחם ותפעכלל  ניהול 7.1

שמירה על אורח חיים תקין ורציף בצורה מסודרת לאורך כל ו נטים במתחםהסטוד ייח ניהול 7.2

 תקופת ההפעלה.

 הרשאה י, ביצוע התקשרויות בהסכמרישום הסטודנטים למעונות לרבות שיבוצם בחדרים 7.3

 .הרשות השונים-נימבם ומסטודנטיגביית התשלומים ו

 אבטחת המתחם. 7.4

מהותית ולרבות  אחזקהש )לרבות וחידו עתונאחזקה מ ,תאחזקה שוטפת, אחזקה תקופתי 7.5

ביצועים הנדרשים בהתאם להחלפה בתום תקופת "חיי" הציוד או ירידתו מתחת להספקים ו

 .להסכם זה(

ע לצורך אחזקת ים בהסכם זה ו/או שיהיה צורך לבצורטפעולה ושירות אחרים המפכל  7.6

לקי מוש בחשית ים ועשיישמשל הסטודנטים ויתר המשת הנאהשר המתחם ובאופן שיאפ

במצב תקין וראוי לשימוש למשך כל שטחיו ו על המתחם המתחם למטרתם, וכן יאפשר שמירה

 .עד תומה ההפעלהתקופת כל 

 



4 

 

 

ברמה גבוהה במיוחד כמקובל היזם ינתנו ויבוצעו על ידי  הקואחזפעול כלל שירותי הניהול, ת .8

כפי במצב  וןמכל להפעההם תקופת ותב המתחם מן הדרגה הראשונה ולרבות העברת מיםבמתח

 .שנדרש ועל פי הסכם זה

כלל הפעולות והשירותים שיהיו נחוצים אף  אתיכללו אף  והאחזקה התפעול שירותי כימובהר,  .9

, ציוד וריהוט ניידכל ולרבות הרכבת  ,ההפעלהטרם תחילת תקופת וופת ההקמה תוך כדי תק

הנלווים לשירות טחים או הש/ו ותוס המעונלכרישומים טרם תחילת א עריכתסטודנטים,  קליטת

השטחים הנלווים לשירות הסטודנטים וכל פעולה אחרת שיש שיווק של  פעולות, הסטודנטים

 של המתחם.  ר אכלוס הולם, יעיל וקל על מנת לאפשלבצע טרם תחילת תקופת ההפעלה 

ת של יונחם וההרטיפמואת ה (3.1-3.4 נספח)הטכני )הנדסי( מפרט העל היזם ללמוד את הנחיות  .10

, החוקים וההנחיות הנוגעות למערכות אשר יותקנו עצים של פרויקט זה, את כל התקנותשאר היו

 בפרויקט זה, ולתת מענה לכל דרישות המבנה.
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 לתפעול ואחזקהלליים ומיוחדים תנאים כ –חלק ב 

 

 כללי .1

 שירותים/עבודות תפעול ואחזקה 1.1

תחייב היזם מ לה המינימלית הזקהאחילות עפשלהלן מגדיר את  פעול והאחזקהמפרט הת

 היזם לבצע במתחם המעונות.על שו

הרציף  בטיח את התפקודמכלול הפעולות והשירותים הנדרשים כדי להבמסגרת זו יכללו 

הפעולות הנדרשות לביצוע , וכן על כל חלקיוהמעונות  םבמתח והמערכות ניםשל המב התקיןו

טחים משותפים, ם ושחדרייונים, נח ם,של מבני לונות, הדברה, תפענאחזקה, ניקיון, ג

ומתח נמוך, גילוי וכיבוי אש,  תכולתם, מערכות אלקטרומכניות, מתקני חשמל מתח גבוה

צוות  ל ידיר וכדומה וזאת עתקשורת, ריהוט, אבזוית, מעליות, תשתיות ינסטלציה סאניטרא

משנה  לניקב לש וניחיצ ימקצוע אדםוח כקבוע של עובדי הנהלה, אחזקה וניקיון בתוספת 

 התחייבויותיו ומטלותיו של היזם. למתלהש

 שיפוצים, החלפת ציוד והריהוט 1.2

ציוד הריהוט ו תא , וכן יחליףוהמערכות התשתיות, היזם יבצע סבבי שיפוצים של המבנים

ציוד . תוכנית התפעול אשר תוגש על ידויקבע ביוכפי שבהתאם לצורך  ל בכל הדירותהחשמ

הוא מפיק  ןאו התפוקות אותאיכות עבודתו ו/ ותו ו/אואיכ שרא ,יבאו רכ/וו/או מערכת 

ו ו/או חלפיו –מפרטי היצור ו/או האספקה ו/או ההתקנה תפחת מהנדרש כפי שמפורט ב

 יוגשו ,טת לעבודות אלהוהריהוט ותוכנית מפורהחלפת הציוד ו מועדי השיפוציםישודרגו. 

 .תודאותן עבו תחודשיים לפחות לפני תחיל מכוןלאישור ה

 המכוןגורמי  ת ותיאום עםמניעת הפרעו 1.3

תנהלת מהיזם מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה ה

על  המתנהלים בהם, ויעשה כמיטב יכולתו םוהחיים הסדירי הפעילות וכן ובמעונות מכוןב

 .המכוןי יגמלא עם נצ סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוףמנת למנוע תקלות והפרעות מכל 

 קנים קיימיםת למתאחריו 1.4

ולכל  היזם יהיה אחראי לשלמות המתקנים במתחם המעונות, ויתקן על חשבונו תוך זמן סביר

ו על הדיירים ויכולתם הנזק והשפעת בהתאם לחומרתו ,נדרש במפרט זהפי שהמאוחר כ

 אהוש, כתוצמי, כל נזק אשר יגרם למתקנים במהלך השקיןקיים אורח חיים רצוף ותל

 .או הימנעות מביצוע פעולות אלואחזקה  פעולות ביצועמ

 פיקוח 1.5

וכמפורט  םראות עיניהי לפ, המכוןנציגי  דייל עיתבצע פיקוח על ביצוע עבודות נשוא מפרט זה 

בחובתו לתפעול ואחזקה בהתאם לכל מסמכי ו, וזאת מבלי לפגוע באחריות היזם זה במפרט

 .וילהמכרז והמפרטים המצורפים א

  היזם ל ידיעע צואי בי 1.6
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הוא לא יבצע עבודה ו/או פעולה אשר עליו ש ככללהסרת ספק מודגש בזאת שהיזם מסכים כי 

היה י מכוןק זמן סביר, ה, בהתאם לנסיבות ובפרלבצע לפי הוראה כלשהי מהוראות המפרט

 םהיז דיי ללבצע את אותה עבודה ו/או פעולה אשר לא בוצעה ע וקול דעתרשאי לפי שי

, ובמקרה זה יחוייב היזם במלוא ום ו/או באמצעות עובדייות ספקים אחרצעאמאמור, בכ

מההוצאות כתמורה  20%אותה עבודה ו/או פעולה בתוספת  עוהכרוכות בביצ ההוצאות

 .כוןשל המ ולהוצאותי

 2.4לגבות פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף  מכוןור לעיל, רשאי ה, מבלי לגרוע מהאמבנוסף

 '.ות לצד גהוצאר חזף על הוסנבהלן ל

 

 שירותי התפעול והאחזקה .2

 האחזקההתפעול ות ותאור כללי של עבוד 2.1

מינימליות שעל קה זה כולל את פעולות התפעול והאחזקה החזאו תפעולמפרט  2.1.1

 לבצע. היזם

והחלפים  ת את כל העבודות, החומריםואחזקה הכוללות תפעול ופעול יבצע היזם 2.1.2

 קטרומכניותות אלרכמעכננת של: ומתה צוע אחזקיבולהנדרשים לתיקון תקלות 

, רחבות מערכות מיזוג אויר, מערכות אוורור, מעליותוחשמל, מבנים, מזגנים, 

, ריהוט ת ומתקני האינסטלציה הסניטריתמערכו חצרות,חניונים, , חיצוניות

 וזאת לאורך כל תקופת הזיכיון.ריים, במבנים ובחצרות, בחדרים, בשטחים הציבו

צוות עובדי אחזקה אשר  ל ידיבוצע עת "להנמערכות הל ש ההפעלהו הקהאחז 2.1.3

 היגוב . צוות עובדי האחזקהישמשו כתורנים קבועים במתחם בשעות הפעילות בו

 .ועבודתהנדרש לביצוע  מטעם היזם, ככל מומחיםעל ידי נוסף וח אדם י כיד לע

 ת לתיקוןואיעסיק היזם כוננים להיענות לקרי מחוץ לשעות העבודה הרגילות 2.1.4

ובמתקנים, וזאת על מנת  חם המעונותתבמערכות מ, ותונמעמתחם הות בקלת

 בדרישות המפרט כפי שהן מפורטות במסמך זה.לעמוד 

והחלפים לביצועה, החומרים  כל העבודות הנדרשותהאחזקה כוללת את  2.1.5

וי לבין השאר במערכות גיו ולביצוע אחזקה מתוכננת לתיקון תקלותהנדרשים 

מתח גבוה. מתקני ו , מערכות אוורוריראוכות מיזוג ערמ מעליות, ,שוכיבוי א

קבלני משנה המתמחים בתחזוקת מערכות  ידי לאחזקת מערכות אלה תתבצע ע

הקבועים המועסקים בביצוע  העובדים אלה. בעבודות אחזקה אלה לא יועסקו

 ל, למעט זיהוי והגדרות התקלות לצרכי דיווחבודות האחזקה המתוארות לעיע

היזם  ל ידיו עים שלא מהצוות הקבוע, שיעסקמחמוו לעובדים א נהלקבלני מש

 לצורך אחזקתן.

 לפי גורמי חוץ הנדרשות ל ידיאחזקה כוללת את כל הבדיקות התקופתיות עה 2.1.6

 י מפרט זה.פול םיהרלוונטי נותקתהחוקים וה

 תהחומרים הנדרשים לביצוע עבודוו העבודהכלי כל  של אחזקה כוללתהיזם יבצע  2.1.7

ים, חדרהלרבות  ,המבניםשל  הדברהגינון וון, קיני של ננותוכמתו טפותשו

 חצרות.וה חיצוניותהרחבות החים ציבוריים, וכן שטהניונים, חהדירות, ה
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והחומרים הנדרשים לביצוע עבודות  דהכל כלי העבושל אחזקה כוללת ע היזם יבצ 2.1.8

 אחזקת גינון שוטפות ומתוכננות ברחבי המתחם.

 

 עובדים 2.2

 יכלל 2.2.1

ם לנושא אחזקה. במסגרת הנדרש לאיוש כוח אדם מובגדר המיניא הוסעיף זה 

נדרש להציג את המבנה הארגוני  םהיז, ואחזקת המתחם תפעולל תוכנית היזם

האדם והמבנה הארגוני המתוכנן  ת כוחמסגר , לרבותלתפעול ותחזוקת המעונות

 הנדרש. יהאדם המינימל. להלן יפורט כח תחזוקההלביצוע  יזםי היד לע

 חםמתב קבוע אחזקהת ווצ 2.2.2

תפקידים ומבעלי המקצוע המבעלי  , לכל הפחות,הצוות הקבוע במתחם יורכב

 ל ידיויאושר עהיזם  ל ידישיקבע ערה כפי קף משי, וזאת בהשומים מטההר

 :המכוןפורט בתוכנית התפעול אותה יגיש לאישור יוהמכון, 

  מנהל צוות אחזקה של מתחם המעונות 2.2.2.1

 ים לכל הפחות:באה יםהכישור על ב יהההאחזקה י מנהל צוות

קיון בהיקף שנים לפחות בניהול צוות אחזקה וני 5בעל ניסיון של    -

 ;דומה לזה הקיים במתחם

 ;סי אנוש מעוליםיח בעל  -

 ;עבריתבעל ידע טוב ב  -

בעל תעודת , בוגר קורס מקצועי בתחום החשמל ,חשמלאי מוסמך  -

  ;חשמלאי מוסמך

מערכות מתקני מיזוג אויר ו/או ת זקלפחות באח יםשנ 5ון של יסני    -

 ;יתרון – אלקטרומכניות דומות בהיקף דומה לזה הקיים במתחם

ות שבמעונות, לאתר תקלות בהן המערכ את כל בעל יכולת להפעיל  -

 .אותן בהתאם לנדרש ולתקן

 כלליעובד צוות אחזקה  2.2.2.2

 ת:לכל הפחו םהכישורים הבאי עובד צוות אחזקה קבוע, בעל 

 שנים לפחות בביצוע עבודות אחזקה ותיקונים 3יון של יסונבעל ידע   -

 ;מתקני אינסטלציה סניטריתוב במבנים, בריהוט מקובע

 ;ת בעבודות צביעה על סוגיהויכולידע  בעל  -

בעל יכולת להפעיל את כל המערכות שבמעונות, לאתר תקלות בהן   -

 ולתקן אותן בהתאם לנדרש.

 כחותונשעות ה 2.2.3

בין  'ה' עד ם המעונות יהיו בימים אהתחזוקה במתח דיובל עוכחות שהנת שעו

של  הנוכחות. שעות 13:00חג עד השעה ערבי ו ו'ימי ב, ו17:00ועד  08:00השעות 

 07:30 שעותבין ה בי חגערבא' עד ו' ובימים  המעונות יהיו עובדי הניקיון במתחם

 .14:00 ועד

 החלפת עובד 2.2.4
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בכל מקרה שלדעת זה או אחר  בדעויף מיידית חללהיזם ות לרווכל להי מכוןה

 .או מכל סיבה אחרת העובד אינו עומד בדרישות המפרט מכוןה

 ביתכוננות  2.2.5

 חג, שבתות בכל עת שאין עובדים קבועים במתחם המעונות, לרבות ימי ו', ערבי

 תלהיענושיוכלו י משנה בכוננות עובדים ו/או קבלנוחגי ישראל, יחזיק היזם 

 ם במעונות.ותילץ לשעות פעחומ וניםלתיק

ובמקום בו תתאפשר  ,בזמינות לקריאה טלפוניתהכוננות  ןזמהכוננים ימצאו בכל 

 יאוחר מהזמן הנקוב לתיקון התקלה.הגעתם למתחם לא 

ן של הכוננים, ספרי הטלפואת שמות ומ ןמכושל ה ליחידת הבטחון היזם ימסור

 ם.תחבמהמודעות ש וכן יפורסמו פרטים אלו גם בלוחות

 עהופלבוש וה 2.2.6

היזם, יהיו חייבים בשעות עבודתם לשמור על הופעה  ל ידיהעובדים אשר יועסקו ע

 מסודרת וללבוש בגדי עבודה נקיים ואחידים עם תג זיהוי.

 

 רותי אחזקהיש 2.3

הרצופה, פעולה הלהבטחת  לות והעבודותאת כל הפעו ,ין היתרב ,יםכוללי האחזקה תשירו

 תוך שמירה על רמת בלאי מינימלית ,ןודציעל השונות ת כומערהשל  הלהתקינה והיעי

 סבירות.ובעלויות 

 :זקה יכללו, בין היתרשירותי האח

 

 )מונעת(אחזקה מתוכננת  2.3.1

 ות המכרז.כוללת גם את הנחימראש ואשר  קבעיבהתאם לתוכנית אחזקה שת

 צרן, טבלאות האחזקה שקבעם להנחיות הית תתבצע בהתאהאחזקה המונע

קבע מראש ישי, וזאת לפי לוח זמנים היזםש גיי שרהתפעול את ניותוכ מכוןה

 . לכל שטחי ומרכיבי מתחם המעונות, לרבות החניונים וזאת ,ובתדירות הנדרשת

ם, רחבות, מיסעות כולל שטחי הגינון, מדרכות, שבילי –אחזקת שטחי החוץ 

   נים.וחניו

 

 י תקלותותיקונ ("שבר")קנת ה מתאחזק 2.3.2

ן היתר את כל הפעולות שיש בית כוללתקלות י ונותיקשבר" "אחזקת  2.3.2.1

, ו/או המערכות לתפקוד מלא ותקין ציודמבנים ו/או הלבצע להחזרת ה

 וכמו כן רישום ודיווח מסודר כפי שיפורט בהמשך.

 י הדיירים,ל ידעהגילוי בפועל של התקלה מועד גילוי התקלה הינו מועד  2.3.2.2

משנה ה ניגיבוי וקבלה דיים, עובננו, כביקורת יזומהועים, התורנים הקב

, או או מועד הבאתם לידיעה של העובדים הקבועים, של כונן ,של היזם

 נהם(.ימועד עריכת אחזקה מתוכננת )המוקדם ב

ם עובדיו אם הבין  ,ם תהיה בהתאם לנדרשיהגורמים הרלוונטיהיענות  2.3.2.3

 כגון ,י משנה לאחזקת מערכותבלנל קשדים הם עוב ובין אם של היזם
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ביצוע הפעולות יהיה  וכו'. אש, מעלית וייבוכגילוי וה, גבח כות מתמער

י אספקת כוח אדם ל ידנים המפורטים להלן וזאת עמבהתאם ללוחות הז

ואמצעים מתוגברים, עבודה בשעות נוספות ולילה, בכל ימות השנה, 

ממקום למקום ד יוי העברת חלקים ו/או צל ידת וחגים, ועלרבות שבתו

 .וןלמת התיקשהוכד', עד ל

משך הזמן שבין מועד גילוי התקלה להתחלת  –ת ואיהיענות לקר 2.3.2.4

 .התיקון

 

 היה כדלקמן:ימשך הזמן להיענות לקריאות 

 

סוג 

 התקלה

 זמן להענות הגדרה

תיקון 

 בהול

הגורם ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי 

רות מיידית שפדי ו/או לחוסר איילנזק גדול מ

 וחלק ממנ ואמתחם להשתמש ב

שעה מעת ך תו

 הודעהלוי/יגה

תיקון 

 דחוף

ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידית וניתן 

לבודד אותו, ו/או ליקוי אשר אינו מאפשר שימוש 

ו/או  כל חלק של המתחםבדירה ו/או בחניון ו/או ב

 סביבתונזק מיידי לבניין ולליקוי הגורם ל

ת מעת ועש 3תוך 

 הודעהגילוי/ה

 תיקון

 מיידי

או ו/המלא של  הבניין  דתפקומפריע לה ויליק

, אך אינו מונע את השימוש או החניוןו/ הדירות

 או החניוןו/בדירות 

שעות  12תוך 

מעת 

 הודעההגילוי/

תיקון 

 רגיל

 ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית בבניין

 החניוןאו ו/

ימי עבודה  3תוך 

עת מ

הודעה או י/ולגיה

 יעל פי אופ

 התיקון

 

על המפורט בטבלה  משך התיקון , לא יעלהתו לעילרדגכה רגיל קוןיתב 2.3.2.5

 שלהלן:

 

זמן מוקצב לביצוע  עיקרי התקלה / העבודה מס"ד

העבודה/תיקון התקלה 

 בימים 

 1 תיקון מזגן כמפורט בדף הטיפולים 1

 1 מיםתיקון פיצוצי  2

 1 תיקון מקרר 3

 2 חימום מים חשמלי דתיקון דו 4
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 1 םייתיקון כיר 5

 1 גלקרו ימתיקון  6

 1 פתיחת סתימות ביוב 7

 2 שיפוץ דלתות, תיקוני נגרות 8

 3 תיקון או החלפת מפוח אויר 9

 5 תיקוני מבנה כמפורט בדף הטיפולים 10

 10 תיקוני חצר כמפורט בדף הטיפולים 11

 

 

 ירידת הספקים ואיכויות – תשתיות, מבנה ומערכות מדדי טיב 2.3.3

 :או החלפהשדרוג ו/או חידוש ו/ או/ץ וייבת שיפומחה בהספקים הדירי 2.3.3.1

שיפוץ ו/או שדרוג ו/או חידוש  יםכמחייב וחשבימערכת ו/או מתקן י .א

 , באמצעות טיפוליםםניתן יהיה להחזירו/או החלפה בכל עת שלא 

 80%לפחות ותיקונים, לתפוקה ו/או הספק כמפורט במסמך זה ו/או 

עבר ר שלאחהמתקן או ת ירבעת מסו דדמהתפוקה ו/או ההספק שנמ

 הם.ביניהקצר מ לפי –ייו את אורך ח

חשבו ימתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות ו/או הספקים בעת מסירתו, י .ב

 ין בקטלוג היצרן. על פי המצוי ו/או ההספקיםהתפוקות 

חשבו גם תנאי עבודה כגון רעשים חריגים, יפוקות והספקים יין תלעני .ג

רמי ורטיבות, ם תיטום, חוסר אטיפל, גזים נתותנודות ורעידות, ריח

לת המתקן, צריכת יתר של חומרים ועשריטות וסדקים הנובעים מפ

 ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת המתקן וכדומה. 

תקלות המחייבות פירוט של מלית ף על האמור לעיל, להלן רשימה מיניוסבנ 2.3.3.2

 לפי רכיבים: שיפוץ יסודי או החלפה ולא תיקון רגיל,

 

החלק  תרכיחידה/מע

 קרהמבו

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי או 

 החלפה

 חלקי מבנה

סדקים או  שלד

 שקיעות

מ"מ יחייבו חיזוק השלד על פי  3חריצים מעל 

 הנחיות קונסטרוקטור

 מ"מ 2ברוחב מעל קים דס סדקים מחיצות

 שקיעות וסדקים בכל המבנים ריצוף קשיח

 םצירי דלתות, חלונות

 עילותונ

סר אפשרות ה או חוגירלס פריעהה המיעשק

 לנעילה

צירים  ריהוט מקובע

 ונעילות

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר אפשרות 

 לנעילה

 1מ"מ לאורך של  5-ה של למעלה מיעשק מבנה תקרות מונמכות
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 רמט

טום גגות אי

 וקירות

 סימני רטיבות מבנה

מכלול  מדפים

 המדפים

עקב ה יעמיוחד שקבובלאי מכל סוג שהוא 

 מטר 1מ"מ לאורך של  5-לה מלמעשל עומס 

 מערכות חשמל

שנאים ולוחות 

 מתח גבוה

פריט מ"ג שיש בו תקלה המחייבת החלפת  אמינות

ם לרבות מגעים, לא יתוקן חלקים עיקריי

 פה תהיה לסוג חדיש.ההחל אלא יוחלף.

ירידה  וביכולת האספקה ו/א 10%ירידה של  הספק מוצא דיזל גנרטור

 ה ספקו בתדר האא תחבמ

 קורוזיה בגופי התאורה רמת תאורה גופי תאורה

זמן פעולה  תאורת חירום

 ועוצמת אור

בזמן הפעולה של גוף  20%-ירידה של יותר מ

 תאורת החירום

כל חלקי  בתי תקע

 התקע

 י חריכהסימנ

איכות  מפסקי זרם

 המתגים

 חריכת מגעים

מוליכים )חוטים 

 וכבלים(

טים או ו קטעי חוחלפיו לא חריכה.י מנסי דודהבי גוון

 כבלים אלא כל האורך בין חיבורים מתוכננים

ציוד מיתוג בלוחות 

 חשמל

אמינות 

 המאמ"תים

 מני חריכהניתוק ללא סיבה או סי

  מערכות מתח נמוך

נמוך  ת מתחמערכו

כולל גילוי אש, 

כריזה, בקרת 

מבנה, אבטחה 

 וכדומה

דיוק קריאה, 

מדידה, 

 עהרתה

 לףיוחתוקן אלא י לאפריט 

 החלפה תעשה לסוג חדיש יותר

 מערכות מיזוג אוויר

ציוד חשמל, בקרה 

 ומכשור

 -+/ 5% דיוק קריאה

ם לא יתוקן פריט שאין עבורו חלפים מקוריי

 חדש.לסוג תהיה  אלא יוחלף. ההחלפה

תפוקה  משאבות

 ואיכות הציוד

 ביכולת האספקה. 15%ירידה של 

שאורך  בהשאאו מאיץ מ לא יתוקן גוף

 .שנים 20-יותר מ םיהחי

גוף וחלקים  מפוחים

 סובבים

לא יתוקן ציוד שבו הגוף ו/או החלקים 

 .מקורוזיה והסובבים נפגע

 .דולףהאביזר לא יתוקן ציוד שבו גוף  גוף האביזרברזים ואביזרי 
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 צנרת

 מים וביוב

 .קןותבכל בלאי יוחלף קטע הצינור ולא י גוף הצנרת צנרת מים

-יותר מבו יתרחשו  ירהסג ישני ברז יןב אזור

 .יוחלף כולו ,נזילות 5

קטע בין שני חיבורים או שתי שוחות שהיו בו  גוף הצנרת צנרת ביוב

 ., יוחלףו סתימותא/ו יותר משלוש פריצות

ברזים ואביזרי 

 נרתצ

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר דולף, אלא  האביזרגוף 

 .יוחלף

 

 מוסמכים  י גורמי חוץל ידת עפתיוויות תקוילפעו קורות,יבבדיקות,  2.3.4

ביקורות ופעילויות תקופתיות וזאת על פי בדיקות,  היזם יבצע במתחם המעונות

 רט להלן:וובין השאר כמפ ,שתיות הקיימות במתחםלכל המערכות והתכל דין 

 ;מטעם משרד העבודהלמעליות בדיקות בודק מוסמך  -

 ;בדיקות מתקן החשמל -

והתקנות  1954-תשי"ד ,מלחוק החש יפ לעהארקה  תוקבדי -

 שהותקנו לפיו;

 1954-תשי"ד בדיקת גנרטור )מהספק המוגדר בחוק החשמל -

 ;(שהותקנו לפיווהתקנות 

 ;שירותי הכבאות םביקורות מטע -

 ;בדיקה וטיפול במערכת הספרינקלרים -

 ;ה של דליקהללי התנהגות במקרהדרכה, תרגולת וכ -

 ;וי אשיוד כיבבדיקת צ -

 ;שי איבווכגילוי  ותרכמע בדיקת -

 ;הבטיחותיועץ י ל ידסיור והדרכה ע -

 ;רא אדום של לוחות החשמלפסיכום צילום אינ -

 ;בדיקת מז"חים -

 

ובמפרט  ל פי דיןעהבדיקות, הביקורות והפעולות הנ"ל יעשו במועדים הנדרשים 

. העתקים של דוחות בדיקה נדרשת , ובכל מקרה לפחות פעם בשנה לכלזה

וישמרו אצל היזם  מכוןת הנ"ל יועברו לועולל הפווח עודת , ביקורוהקהבדי

 במשרדים במעונות.

  

 נהלי עבודה ורישומים 2.3.5

 סיורי ביקורת 2.3.5.1

ל רשאי לקבוע סיורים לבדיקת טיב ביצוע עבודות נשוא מפרט זה ע מכוןה

דירות של אחת י היזם, בהשתתפות נציג היזם. הסיורים יערכו בתיד
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לקיים סיורי  מכוןי הרשא יג היזם,נצת בהשתתפו םילחודש. בנוסף לסיור

 קף שהוא ובכל מועד.יבדיקה ופיקוח במתחם המעונות בכל ה

אי קיום הסיורים במתכונת המתוכננת או אי קיומם בכלל, לא יהוו בסיס 

 . כוןשל היזם כלפי המ לטענה כלשהי

 אספקת חומרים 2.3.5.2

 פוציםרים, לחלפים ולשיטיב ואחריות לחומ 2.3.5.2.1

ל ר יסופקו עאשם ירומים והחזרביהא ,לקיםחהכל הציוד,  .א

לדרישות יתאימו ו, בלתי משומשיםו י היזם, יהיו חדשיםיד

קנים ישראלים ת בהיעדר .יםמהתקנים הישראלים המתאי

רים אשר האביזרים והחומ לקיםהציוד, הח, מתאימים

תקנים של ארץ דרישות הל , יתאימוי היזםל ידיסופקו ע

 צורם.יי

ל קו עסופר יחומרים אשוהם האביזרי, םכל הציוד, החלקי .ב

, אלא רן ודגם לזה שהוחלףיהיו זהים מבחינת יצי היזם יד

 .המכוןי ל ידרת עאם נדרש אח

ציוד,  אפשרות להשיג לא תהיה שהימסיבה כלש ככל .ג

ב' -אות א' ובפסקכאמור  חומריםאו /אביזרים ו, חלקים

 את הפריט החליפי שווה מכון, יגיש היזם לאישור הלנ"ה

רישה זו לשמש עילה בידי היזם בד אין ידו. עלע הערך המוצ

 עבור עבודות התאמה כלשהן. תלדרוש תוספת כספי

מפורט לא יתאימו ל אביזר או חומר אשרכל ציוד, חלק,  .ד

ם היזם, על חשבונו, ואחריי ל ידהשטח עיסולקו מ לעיל

 ל יובאו במקומם ללא דיחוי.זכר לעיהמתאימים לנ

 יוןקיחומרים לעבודות הנ 2.3.5.2.2

היזם ישתמש רק בחומרים מעולים  ןקיויבודות הנע ועלביצ .א

י המלצת היצרן, וכך שלא יגרם נזק ל פובהתאם לייעודם ע

 המטופל.לאזור 

 ל ידית עיו מתוצרת ידועה ומוכרת ומאושרים יההחומר .ב

 .וןהמכ

בודות הניקיון במעונות עבחל איסור להשתמש בחומצה  .ג

 .םובסביבת

 חומרים לעבודות הגננות 2.3.5.2.3

רא, מזיקים, מחלות  פ יתיהדברת עשבל וסמרי הריסוח .א

 וזיבול ודישון יהיו מאושרים לשימוש בארץ.

וללא  המלצות היצרן ל פיהשימוש בחומרים אלו יעשה ע .ב

 יצירת מפגעים סביבתיים.

 ת וגזםפסול פינוי 2.3.5.2.4
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 סדרים ומאושרים. פסולת וגזם יפונו למקומות מו

 אי יכולת לבצע שירות 2.3.5.3

יצוע נו את בממ ונערה המל מקכ עלוד מועד עב למכון היזם ידווח

שעות  24האחזקה בטיב ו/או במועדים כנדרש במפרט זה, וזאת תוך 

 .מהמועד שבו נודע לו על כך

 דוח יומי 2.3.5.4

ת הפרטים של ום יומי, בו ימלא היזם אדוח יומי הינו טופס לריש

בודות שביצע, שמות העובדים, מועד ומשך הביצוע, וחומרים נים ועותיק

על ידו במסגרת הסכם זה. הטופס צע תבות אחזקה שודעבקיע בכל שהש

 י היזם בגמר יום העבודה. ל ידימולא ע

 

 התפעולפת י היזם בגמר תקול ידמסירת המתקנים ע 2.3.6

היזם את המתקנים ן ייכ, פת התפעולותום תקו לקראת תום ההסכם 2.3.6.1

 ל ידיעשה בכל המתקנים המתוחזקים עי. המסירה תוןלמסירתם למכ

 יהוט.שיפוצים, החלפת ציוד ורקת בדיה, לרבות ז כםרת הסבמסג היזם

  .בהשתתפות נציג היזםהמסירה תתבצע בסיורים  2.3.6.2

החלטת  יל פהתיקונים הנדרשים עהיזם המסיים יהיה חייב לבצע את כל  2.3.6.3

 ימים מעריכת רשימת ההערות וההסתייגויות. 30תוך  מכוןה

גם  ח,דוהנדרשות ב היזם לא יקבל תשלום כלשהו עבור ביצוע העבודות 2.3.6.4

 יצוע תחרוג מתקופת ההסכם.הב ופתאם תק

 

 מחשוב, אחזקה ורישום מצאי הציוד והמערכות 2.3.7

"תחזוקנית" או בתוכנת היזם ישתמש בתוכנת ניהול האחזקה כדוגמת  2.3.7.1

כלי עבודה כ, אשר תשמש המכוןי ל ידהמאושרת ע אחרתניהול תחזוקה 

 ולי לביצוע עבודות נשוא מפרט זה.ניה

 הבאות:ות עולהפכנה את תוה עותצבאמ עצהיזם יב 2.3.7.2

רישום כל חלקי המבנים, המערכות והציוד המתוחזקים, ולרבות  .א

חודש תוך תבצע מספורם בפועל על גבי המערכות והציוד. רישום זה י

כל הנתונים העבודה. הרישום יכלול את  לכל היותר מיום התחלת

 רשים לכל סוג ציוד.הטכניים הנד

יהוט וכו', הר ות,וד, המערכציה ו, לרבותלועדכון רישום המצאי כ

 יתבצע אחת לחצי שנה. 

הקמת מערך אחזקה מונעת ומחשובו, לרבות הפקה של תוכניות  .ב

ת, עבודות ניקיון, גננות ופעולות עבודה לביצוע אחזקה מונע

תחילת מיום וך חודש ופתיות אחרות. הקמת מערך זה תתבצע תתק

 הפעלת המתחם.
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רישום . הועןב אחר ביצעקומהמבוצעות  רישום תקלות ועבודות .ג

לעיל. כל  'א האמור בפסקהיתבצע ברציפות החל מסיום ביצוע 

 .תידנירשמו י, ילעיל 'א האמור בפסקההפעולות שהתבצעו טרם ביצוע 

 וע העבודות השונות.מרים שנצרכו לצורך ביצרישום ציוד, חלקים וחו .ד

 םבשאלה א תוזאת ללא תלום לרשום כל פעולה שהתבצעה, חובת היז .ה

בעבודות  באחזקת מערכות, בויות היזםהתחיי לולממככחלק  צעהבו

 אחזקת מבנים או בעבודות אשר שולם עבורן תשלום מיוחד.

 למכוןדיווחי אחזקה ממוחשבים  2.3.7.3

 .למכוןוחשב היזם יעביר מידי חודש דוח תקלות ממ .א

ערוך לפי סוגי הציוד ח יהיה , הדוהמכון ל ידיקבע אחרת עיאם לא י .ב

 יקונן.תפן ואוות פרטי התקלל לוק, ויכחזותהמ

היזם יעביר בתחילת כל שנה קלנדרית תוכנית עבודה שנתית לפעולות  .ג

וף כל סב מכוןאחזקה יזומה המופקת באמצעות התוכנה, ויעדכן את ה

 ות.רבעון עם ציון התקדמות העבוד

 ניהול כרטיסי ציוד 2.3.7.4

 כות ינהלרעת והחלקים השונים של המלכל המבנים, החצרות, היחידו

שר בהם ירשום את כל הטיפולים, התיקונים, ד אציום כרטיסי יזה

 הבדיקות, התקלות, החלפת חלקי חילוף, שיפוצים וכד'.

דרישתה או ל בהתאם מכוןל הכרטסת תנוהל במשרדי המעונות, ותימסר

 .בתום ההסכם

 

 

 פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בדרישות המפרט 2.4

סעיפים או חלקי סעיפים  צועבי לות או איתקן עה לתיקוגהעבודות או אי  אי ביצוע

 תשלוםפיצויים מוסכמים כמפורט להלן.  גררוי – בכללם או במועדם – מפרטמהאמור ב

ת הותרמם כתוצאה יגרימלא של היזם בכל מקרה של נזק שה ובחיומ יגרעהפיצויים לא 

ובגין  פילית ציוד חלעים, לרבות הוצאות בגין הפהציוד ללא השגחה או ללא טיפול מתא

 ור חליפי. די כרתהש

הגעה  ו/או מונעת ו/או אחזקה שוטפתהפעולות  של ביצועלעניין סעיף זה, פעולה תיחשב ל

, בהתאם לנדרש ותוך עמידה רק אם הטיפול בוצע במלואולתיקון תקלה וביצוע שיפוץ, 

 ים המוגדר לביצוע אותה עבודה. בלוח הזמנ

כאילו  וחשביי –להוראות אם בהתד לביצוע מובצעבודה ה ינמילוי נתו ואחוסר רישום 

 הטיפול כולו לא בוצע.

 

את שיעור  מכוןקבע הי רשת אשר לא מופיעה בפירוט שלהלן,במקרה שלא בוצעה פעולה נד

 וט שלהלן.ת הפרך טבלעיף הדומה ביותר לפעולה זו מתוס ל פיהפיצוי המוסכם ע

 :פרוט גובה הפיצויים המוסכמים
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 יהפיצו אשנו מס"ד

עבור כל  ש"ח 1,000 בהולה במועד הנקוב תקלהן קוהגעה לתי יא 1

 שעת פיגור

עבור כל  ש"ח 600 במועד הנקוב דחופהאי הגעה לתיקון תקלה  2

 שעת פיגור

עבור כל  ש"ח 300 במועד הנקוב ידיתימאי הגעה לתיקון תקלה  3

 שעת פיגור

 כלר בוע ש"ח 500 במועד הנקוב רגילהאי הגעה לתיקון תקלה  4

 יגוריום פ

אי השתתפות בסיורים לבדיקת מצב המתקנים שיערכו עם הנציג  5

 מטעם המזמין

 "חש 1,000

אי הפעלת המוקד במשרדי היזם כנדרש, לרבות ביצוע הרישומים,  6

 ם או חלקו במשך יו

 ש"ח 350

יצוי לכל שבוע איחור מעבר לשבועיים ול חודשי. הפאי ביצוע טיפ 7

 דפרבנדיקה לכל בו דוי, לכל צםיהראשונ

 ש"ח 500

אי ביצוע טיפול תלת חודשי. הפיצוי לכל שבוע איחור מעבר לשבועיים  8

 הראשונים, לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

 ש"ח 750

בועיים איחור מעבר לש נתי. הפיצוי לכל שבועאי ביצוע טיפול חצי ש 9

 ם, לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרדהראשוני

 ש"ח 1,000

וע איחור מעבר לשבועיים הפיצוי לכל שב. שנתי טיפולע וציאי ב 10

 הראשונים, לכל ציוד ולכל בדיקה בנפרד

 ש"ח 2,000

 ביצוע עבודה בצורה שמסכנת את המבצע ו/או הסובבים ו/או כל אדם 10

ות/הנחיות יועץ הבטיחות, אחר ו/או ביצוע עבודה בניגוד להורא

 כל מקרהל –ם ירלוונטיהתקנות החוקים וה

 ש"ח 5,000

לכל דיסיפלינה  ,םשינוייל בהתאםעדכון תיקי שטח ותוכניות עדות  יא 11

 בנפרד

 ש"ח 2,500

חלפת ציוד וריהוט, בגין כל אספקת ציוד משומש במסגרת השיפוץ וה 12

 ומשפריט מש

 ש"ח 3,000

 ש"ח 1,000 או אי רישומה במחשב ניהול האחזקה על תקלהמכללה אי דיווח ל 13

דוגמת בודק מעליות בהתאם לנדרש )כמך מוסור מבודק ישא אי השגת 14

 ר כל שבוע איחור, לכל נושא בנפרדעבו –וכו'( 

 ש"ח 1,000

ניקיון, חומרי  אושרים )כדוגמת חומרישימוש בחומרים בלתי מ 15

 ל מקרה של שימושלכ –הדברה וכו'( 

 ש"ח 500

 50%-בהפיצוי  לדיום רצופים יוג 30-על כל תקלה חוזרת בפחות מ
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 רט טכני מיוחד לאחזקהפמ -ג חלק 

 כללי  .1

רז תוכנית לתחזוקה במסמכי המכ בהתאם לקבוע מכוןעל היזם להגיש לאישור ה 1.1

לרבות המבנים, הציוד, המערכות, הריהוט,  ,מעונותומונעת לכלל מתחם ה שוטפת

יקות דב. במסגרת תוכניתו יציין היזם את תדירות הביקורות, הוכו'שטחי הגינון 

 שים.ים הנדרוליפוהט

להלן יפורטו הוראות אחזקה וטיפולים לפריטים ומערכות עיקריות במתחם   1.2

ית את עבודות האחזקה המונעת התקופת מעונות. דפי הוראות הטיפולים מפרטיםה

ן. הוראות האחזקה הרשומות י היזם בעת ביצועל ידעימולאו ולמתקנים בשלמותם, 

ציוד מסויים אין  סוג לגבישכל כת. יוללן הינן כלהבדפי ההוראות והטיפולים של

ות המתאימות לו במיוחד בסעיף הוראות מתאימות או לא קיימות הוראות מיוחד

י ל פוחדות, יפעל היזם עימות הוראות יצרן הכוללות דרישות מיו/או כאשר קי

 ., תוך עדכון והתאמת דפי ההוראותלודרישות והוראות יצרן א

אותן עליו לבצע בכל מערכת ודות י העביזם לגבה אתלהנחות  ודההוראות עצמן נוע  1.3

ם באילו כלים צריך היז, ההוראהביצוע  יוד, אך אינן מפרטות בדרך כלל את אופןוצ

 וע ואת התוצאה הסופית הנדרשת לאחר הטיפול.להשתמש לצורך הביצ

 דיקה", הכוונה לבדיקה ולתיקון במידת הצורך.בכל מקום שרשום "ב 1.4

את כל לפטור את היזם מלבצע שלהן פסים רטות בטפוהמ האחזקה תואין בעבוד 1.5

י ל ידמסמכי המכרז, וכפי שנדרש עפעולות האחזקה כפי שמוגדר באופן כללי ב

ות דרושש, וככל מינימליותכלליות ופעולות האחזקה המפורטות הינן  הציוד.יצרני 

  .ןלבצע אות היזם לע – פעולות אחזקה נוספות ו/או אחרות

היא והתאמתם  אספקת הטפסיםד. א בלבם לדוגמינה ורפיםהמצ םהטפסי 1.6

המתקן אשר תוכנן ובוצע זם יגיש דף טיפול מוצע התואם לסוג יה .באחריות היזם

  .י היזם לכל מקצועני מתכנל ידבדק ויאושר גם עידף זה יושלם, י בשלב ההקמה.

 או על פי/ו י המצויין בדפים ובהוראות,ל פהביצוע תהיה לכל הפחות ע תדירות 1.7

 הם.יבינמהתדיר לפי  –יצרן אות הור בהוראמה

הכתוב לבין החוקים איזה סעיף או ישנה סתירה בין נשמט ש ככללמען הסר ספק,  1.8

 , החוקים והתקנות הם המחייבים.יםלוונטיהר והתקנות

לבד. היזם רשאי תמצית תהליכי האחזקה ב מכילות אתהרשימות המפורטות להלן  1.9

ת היצרן, ובלבד שיקבל הוראוי כל ף למילופובכים אלו, כילהציע שינויים בתהל

 לכך.   כון מאישור ה

 

 

 



18 

 

היזם לתחזק במסגרת תאור כללי של המתחם והמתקנים שעל  .2

 מפרט זה

את כל הציוד והאביזרים ומקיף כללי ואינו כולל  הואמודגש כי התיאור שלהלן 

להלן ש ורטים בתיארוואשר אחזקתם חלה על היזם בין אם הם מפ שבחדרים ובמתקנים

 לא מפורטים. הם  ן אםובי

 :באופן כללי יתחזק היזם את

 ;המבנים לכ •

מתחם ים שבמבנים ובחצרות הנמצאים בתוך ביזרוהא , הריהוטהציודהמערכות,  •

 ;המעונות

, ממקור ההזנה של חברת חשמל, כפי שהיא תורה עליוקו הזנת החשמל יתוחזק  •

 ;לרבות בתחום המתחם –ואילך 

אך כולל את כל  םו המזין את המתחף הקמגו יציאה שלמהו וחזקם יתימקווי ה •

 ;רכיבי "הגמל"

העירונית קרקעיות יתוחזקו עד לשוחה  קווי ביוב, ניקוז ותשתיות תתמערכות  •

 .הקולטת אותן )מחוץ לגבולות המגרש(

 

 

 וחניונים תת קרקעיים אחזקת מבנים 2.1

ת, החיצוני פתעטהגג, המ תואת המבנים ואת תחולתם בשלמותם, לרב היזם יתחזק

ים ותפים, חדרי שירותמגורים, חללים מש חדריהדירות )לרבות המדרגות, דרי ח

שטחי ציבור ושטחים  חללים טכניים,, הםעל מרכיב םתת קרקעי םינחניו, (ומקלחת

 .ב"דומה וכיוצכ  עות סניטאריות, מסדרונות,קבומשותפים, 

פנים  פוי, חי, ריצוףתרייטסנ טלציהסניבצע תיקוני שבר: תיקוני צביעה, אי היזם

וריהוט בנין מקובע, זגגות, איטום,  וחוץ, פרזול, נגרות בנין, נגרות ריהוט גן

. היזם יבצע כדומה וכיוצ"ב ,קירות, קונסטרוקציה אלומיניום, מסגרות מחיצות,

 בדיקות, ביקורות ואחזקה תקופתית יזומות.

 

 חוץ קת שטחי אחז 2.2

ת גדרות, שערים, רבו, לןשלמותב ,ןתולתכ על ,ץוחהיזם יתחזק את רחבות ה

 כי גישה, שטחי גינון ומעקות. מדרגות, ריהוט, תאורה, דר

 תיקוני צביעה, ריצוף, חיפוי, איטום, החלפת נורות וכד'.  תיקוני שבר:יבצע היזם 

 היזם יבצע בדיקות, ביקורות ואחזקה תקופתית יזומות.
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 רכות, מעסניטאריתה ציאינסטל תמגכדואלקטרומכניות )אחזקת מערכות  2.3

 ,, בטיחות אש, מעליות)כולל מנ"מ( לחשמ, , איוורור: מיזוג אויריותאלקטרומכנ

 (כדומה וכיוצ"ב

כל האמור להלן מתייחס לכלל מתחם המעונות לרבות חניונים תת  2.3.1

 קרקעיים. 

)כדוגמת מערכות  הןלסוגי היזם יבצע אחזקה למערכות המיזוג והאוורור 2.3.2

VRF ,לרבות  , מפוחיםוכדומה( םכזייי מרגנים מינמז, פוצליםמ םימזגנ(

 חימום מיםלריות לוסמערכות ל ה(,ונטם ), מאוורריותקנו(בחניונים אם י

מים, צנרת ותגבור , מערכות אספקת )משולב עם דודי חשמל דירתיים(

זרי פיקוד, בקרה ה, אבימכשירי מדידאביזריה ובידודה,  ,מים חמים

 . "בכיוצה ומודכו רטוריםנגמעליות, וויסות, 

והאביזרים שבהן המערכות תתוחזקנה בשלמותן, לרבות כל הציוד 

 פיקוד. ולרבות לוחות חשמל ו

כגון מערכות גילוי וכיבוי  מתח נמוך מאודהיזם יבצע אחזקה למערכות  2.3.3

בעלי הרשאה  קבלני משנה ל ידיע כיוצ"בו , בקרת מבנים, תמ"סאש

 . טופלמהספקי הציוד  שהוסמכו על ידי

בים ת מחשתקשורטלפון, ב לרבות תשתיות התקשו לכאת  יתחזקם זיה 2.3.4

ארונות תקשורת )ארונות עצמם(, ואינטרנט )לרבות אינטרנט אלחוטי(, 

 .(עיליים ותת קרקעיים) ם/תשתיותמובילי

ה למתקן חשמל מתח נמוך, מתקן חשמל מתח גבוה, היזם יבצע אחזק 2.3.5

 רהאום, מערכת תייקעם ותת קרייים, מובילים עיללרבות לוחות, מוליכ

 חייב מכל דין. ות, מתגים ושקעי קיר כמתהבניינים וברחבות חיצוני פניםב

היזם יבצע אחזקת מערכות אינסטלציה סניטארית ובמערכת אספקת  2.3.6

הקרובים במתחם ומחוצה להן ועד  מברזי המים הראשיים ,מים במתחם

ות ורינמתנקזים צ ןאליהז מי הגשם לצרכן, שוחות הביוב ושוחות ניקו

רת מים חמים מי רשת, צנמים, צנרת  מאגרישל המבנים, קוז ינהוהביוב 

דודי מים חמים צנרת , תקשובלסוגיה, צנרת תת קרקעית של מובילי 

ביזריה, צנרת ניקוז מי חשמליים, צנרת וברזי כיבוי אש בשלמותה וכל א

ם חה, ברזידהדרנטיים, ארגזי גשם בשלמותה ואביזריה, גלגלוני וברזי הי

מתלים  אשי מקלחת, מחסומי רצפה, רשתות,ר ם,נים, מזרמישו

 . , כדומה וכיוצ"בשקייהותמיכות, צנרת השקייה, בקר ה

היזם יבצע אחזקת שבר של מקררי מזון ביתיים, כיריים לבישול בחשמל,  2.3.7

ונורות בגופי תאורה )החלפת נורות  הטלוויזיה, תנורי המיקרוגל ימסכ

תת  חניוניםבבות לרם י המתחשטח תרביו המעונות , בדירותשנשרפו(

 . קרקעיים
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 פרטני לאחזקה ותפעול רטמפ .3

 (כל האמור להלן חל על כלל רכיבי המתחם, לרבות חניונים תת קרקעיים)

 מערכות מיזוג אוויר וקירור 3.1

לבצע לתפעול ותחזוקת  היזםהפעולות שעל ון את עיקרי העבודות המפרט מציי

במשך כל הזמן שהמערכת  יןתקו רצוףרות ש תלבהבטחת ק ךרכת וציודה לצורהמע

, תוך שמירה על בלאי נמוך המתחםרי לספק שירותים לדיירי, עובדי ומבק מיועדת

  .וגהות של ציודי המערכת, יעילות אנרגטית מרבית ושמירה על כללי בטיחות

 ,בכל שטחי המתחם ,ביקורות והתיקונים יבוצעו לכלל חלקי המערכתההבדיקות, 

לות מיועדים לפעיים, בשטחים ה, בשטחים הציבורירותבדיהמגורים, י דרלרבות בח

 נלווית ובמשרדים.

 

היזם יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמים למערכות וציוד החשמל והמנ"מ אשר 

י מתכנני ל ידבדקו ויאושרו גם עיה. דפים אלו יושלמו, יתוכננו ובוצעו בשלב ההקמ

 היזם.

 

 

 דף טיפולים

 רויא מיזוג – אשנו

 תוקן בוצע צועת לביוהורא מס"ד

 טיפול חצי שנתי

   יקה חזותית ותפקוד כללי של היחידות כולל מפוחי איוורורבד 1

   בדיקת ניקיון יציאת ניקוז מים 2

   ניקוי מסנן אויר 3

   מעבה ניקוי  4

 טיפול שנתי

   החלפת או השלמת מסנן אויר 1

   עבר חימום קירורמתורי הפעלה, כפ, תרמוסטט ,דת אביזרי פיקויקבד 2

   ייה למדחסבדיקת מגן השה 3

   ישור צלעות המאייד ;בדיקת ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המים 4

   ניקוי גרילים מלכלוך ואבק 5

   תרמי על המכסים וגוף היחידהבדיקת שלמות בידוד  6

יפה צוע שט(, וביסהמכה ר הסרתחאמאבק ולכלוך )ל ניקוי פנים יחידת העיבוי 7

 בלחץ של הסוללה

  

   חשמל ביחידה ובדיקת רציפות הארקהוק חיבורי בדיקת והיד 8

   בדיקת חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדיקה שאין מגע בין צינורות רועדים 9

   לים קפיציים וחיזוקים, החלפה או חיזוק לפי הצורךבדיקת מת 10

   חופשיותב יםם מסתובביחוא שצירי המפוידוו 11
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   בדיקת זרם פעולה וזרם התנעה במדחס 12

   ביצוע התנעת מדחס ומפוחים 13

   בדיקת בידוד הצנרת 14

   בדיקת ציון מצבי ההפעלה של המזגן 15

   בדיקת תקינות משאבת חום 16

   בדיקת רעשים ורעידות חריגים 17

   הענלרעשים בזמן ההתהפעלת המפוח והקשבה  18

   רךת, החלפה לפי הצוב הרצועות מציקבד 19

   של מכלול המפוחפן יסודי ניקוי באו 20

   בדיקת הארקת המנוע וגוף המפוח 21

   הידוק ברגי החיזוק של המפוח, בדיקת ציריות גלגלי רצועה 22

   יקת שלמות ואיטום חיבורים גמישים לתעלותבד 23

   מנועיוון סיבוב הכ וא, וידחוקרמרוב וד הפעלה מקבדיקת פיקו 24

   י צביעההסרת חלודה וביצוע תיקונ 25

   רישום זרם פעולת מנוע והשוואה לנתונים 26

   מדידת ורישום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות 27

 הערות:

 

 

 

 

 :תאריך

שם 

 המבצע:

 

 

 

 

 מערכת חשמל 3.2

 

חזוקת תוע לתפעול בצל זםהישעל ת ויהמינימלהפעולות ו המפרט מציין את העבודות

ל הזמן שהמערכת מיועדת לספק קבלת שרות תקין במשך כת וציודה לצורך הבטחת המערכ

, תוך שמירה על בלאי נמוך של ציודי המערכת, המתחםשירותים לדיירי, עובדי ומבקרי 

 ,1954-ד, התשי"חשמלחוק הת אנרגטית מרבית ושמירה על כללי בטיחות וגהות לפי יעילו

 .נו על פיוותקשהת התקנוו

ות וציוד החשמל והמנ"מ אשר תוכננו מוצעים התואמים למערכ היזם יגיש דפי טיפולים

 י מתכנני היזם.ל ידובוצעו בשלב ההקמה. דפים אלו יושלמו, יבדקו ויאושרו גם ע

ס לאחזקת מתח נמוך, ואינו מתייח המפרט מתייחס לאחזקת מערכות מתח גבוה ומערכות

 .מנ"מ מערכות
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 יםוליפט דף

 מערכות מתח גבוה –חשמל  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   הקשבה לרעשים חריגים 1

   בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה 2

   ום זרמי הפעולה של המנועיםרישמדידה ו 3

   לוט בלוחחיזוק והשלמת שי 4

   בכל פזה תחומם זררישום  ,זרם ומתחיול מדי בדיקה וכ 5

   מתגים ולחצנים בדיקת פעולות מפסקים, 6

   חיזוק תפסים לראשי כסלים נכנסים ויוצאים 7

   נתיכים ומאמ"תים שלמים ומתאימים / בסיסי מבטיחים שלמים 8

   בדיקות טרמוגרפיות 9

 טיפול שנתי

 שנאים 10

 םמיתאיי יסודי בחומרי ניקוי מניקו .א
 תיתבדיקה חזו .ב

 םריבוחיהידוק  .ג

 טורה/עומסנות טמפרבדיקת הג .ד

 ים בחומר מבודד מתאיםהמבודדמריחת  .ה

  

 לוח חשמל 11
 )כולל שאיבת אבק( צבירה והמפסקיםהניקוי יסודי של הלוח, פסי  .א

 בדיקת מצב מעטפת הלוח, דלתות ופנלים, ניקוי ותיקוני צבע לפי הצורך .ב

כול ב קהלערוך בדי שנים יש 5 –ב  עםפ .ל המפסקיםבדיקת ההגנות ש .ג
 ההגנות

 לכיוון( דוק כל החיבורים במפתח "מומנט" )מומנט הסגירה ניתןיה .ד

 בדיקת תפקוד גופי החימום .ה

 בדיקת נורות סימון והתראה .ו

 בדיקת מצב הנתיכים .ז

  

 כבלים ופסים 
 בדיקת שלמות .א

 הידוק חיבורים עם מפתח "מומנט" .ב

  

 דר ציוד מתח גבוהח 
 ייסודניקיון  .א

 י דיןפ עלים רשוהציודים הנד בדיקת המצאות של כל הכלים .ב

 רור החדריניקיון מסנן אויר ובדיקת פעולת המפוחים לק .ג

 בדיקת סגירת פתחי החדר .ד

  

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:
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 ים.בדיקה טרמוגרפית של הציוד וחיבוריו השונ היזם יבצעלפני ביצוע הטיפול   

 י כל הוראות הבטיחות בציוד מתח גבוה.מילו רהטיפול יבוצע רק לאח

   

  

 דף טיפולים

 )לא מנ"מ( ציוד ומערכות מתח נמוך –חשמל  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חצי שנתיטיפול 

 לוחות ראשיים 1

 )כולל שאיבת אבק( וי יסודי של הלוח כולל פסי צבירהניק .א
ניקוי , פתחי איוורורילה ועת הלוח, דלתות, פנלים, נבדיקת מצב מעטפ .ב

 הצורך הלוח וצביעה במידת
 אוטומטים-מיבדיקת תפקוד מפסיקים ומפסיקים ס .ג
 בדיקת וערך זרם מקסימלי .ד
 בדיקת מצב מגעי המפסיקים .ה
 הידוק חיבורים .ו
 בדיקת מצב מגעי המפסיקים .ז
 מדידת התנגדות –בדיקת הארקה  .ח
 בדיקת פעולות מכשור המדידה .ט
 ת והוראהבטיחו שילוטנות ושלמות יקת תקיבד .י

 תראות )אם קיימות(בדיקת ה .יא
 עודיקת המצאות תכניות ותבדי .יב

  

 דירתייםולוחות חשמל  או קומתיו/לוח/ משני  2

 )כולל שאיבת אבק( ניקוי יסודי של הלוח, וצביעה לפי הצורך .א
 בדיקת נעילת הלוח .ב
 בדיקת תפקוד מפסיק ראשי ומאמ"תים .ג
 הידוק חיבורים .ד
 דיקת ממסרי הגנה/ פחתב .ה
 הצורךות סימון, תקלה והתראה, והחלפתן במידת קת נורבדי .ו
 בדיקת שלמות השילוט .ז
 בדיקת המצאות תכניות הלוח .ח

  

 בדירות ית חשמליבדיקת אינסטלצ 3

 שקעים, מפסיקים, ווסתים )דימרים(בדיקת שלמות ותפקוד האביזרים:  .א
 בדיקת הארקות בשקעים ומכשירים .ב
 וכו' ליוד חשמד ,רים: מקרר, גוף חימוםיבדיקת תפקוד מכש .ג
 חרוםתאורת פקוד תאורת פרוזדורים ובדיקת ת .ד
 תקינות נקודות תאורה בדיקת .ה

  

 טיפול שנתי

 הארקה ראשית 4

 בדיקת התנגדות .א
 ראשיתשל כבלי הארקה לפס הארקה  חיבורים קהידו .ב
 תנגדות הארקת יסוד או לאלקטרודותבדיקת ה .ג
 קיום ותקינות שילוט אזהרה וסימון .ד

  

 פל במסגרת ציוד אלקטרומכני(לא מטושמנוע חשמלי ) 5

 פזות /פים לקצר לאדמהובדיקת ליפ .א
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 בדיקת התנגדות ליפופים .ב
 ק חיבורים ושלמות קופסת החיבוריםהידו .ג
 בדיקת הגנות )טרמיסטר, אם קיים( .ד
 התנעה )למנועים חד פזיים בלבד(ל בכבדיקת  .ה
 המתנע בודות וכיוון יתרת הזרם שלבדיקת הזרם בהתנעה ובע .ו
 , רעידות התחממותים רעשמסרבדיקת מ .ז

 קוד ובקרה לציוד אלקטרומכניפי לוחות הפעלה, 6

 )כולל שאיבת אבק( ניקוי יסודי של הלוח .א

 בדיקת מצב מעטפת הלוח, פנלים, נעילה ופתחי איוורור .ב
 בדיקת מפסיק ראשי ומאמ"תים .ג
 בדיקת תפקוד מתנעים/ ממסרים .ד
 כיוון יתרות זרם .ה
 סרי השהיה וזמןבדיקת תפקוד ממ .ו
 בוריםדוק חייה .ז
 קוד, שנאי פיבדיקת כניסות רגשים .ח
 דיקת תקינות: נורות סימון, התראהב .ט
 יקת תקינות שילוט, הוראה ובטיחותבד .י

 בדיקת תפקוד בוררי מצבים .יא
 בדיקת תפקוד מכשור מדידה .יב

  

    

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 
מל וציודם שזרם חות החשלו מוגרפית של כללפני ביצוע הטיפול השנתי יש לבצע בדיקה טר 

 אמפר. 60ל העבודה בהם הינו מע

    

 

 

 דף טיפולים

 דיזל גנרטור –חשמל  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 שבועיטיפול 

   בדיקה חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד 1

   ם וכו'בדיקת הימצאות חומרי טיפול: שמן, מולית, גריז, מים מזוקקי 2

   ות מטף כיבוי אש / מערכת כיבוי אשת הימצאדיקב 3

   בדיקה שמדומם חירום במנוע פתוח 4

   ביצוע טיפול במצברים 5

   בדיקת גובה מפלס שמן באגן שמן מנוע 6

   בדיקת גובה מים ברדיאטור 7
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 טיפול חודשי

   בדיקה חזותית נזילות שמן, סולר, מים 8

   נן אוירבדיקת מצב מס 9

   םהסולר במיכלים וברזים פתוחית מפלס בדיק 10

   קת טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח וזרם טעינה שבלוח הפיקודבדי 11

 ובדיקת:בריק )ללא עומס( הפעלת הגנרטור  12

 לחץ שמן בתחום המותר .א

 טמפ' מי מנוע תקינה .ב

 רעשים חריגים וחלקים רופפים .ג

 טעינת מצבר תקינה .ד

  

 שעה ובדיקת:שך חצי לעיל( חיבור לעומס למ 12)סעיף  לא עומסיקות לבתום הבד 13

 לחץ שמן מנוע תקין .א

 מצב נזילות שמן, סולר, מים .ב

  

 ניתוק העומס, והמשך עבודת הגנרטור בריק לצורך קירור. דימום המנוע. 14

 בדיקת המנוע לאחר הפעלה: נזילות, חלקים משוחררים, שמן, דלק, מים

  

 רבעוניפול טי

   מים , אויר,בהחלפת שמנים, מסנני שמן, סולר ת הצורךבדיק 15

 ביצוע טיפולים במצברים: 16

 ניקוי היטב של פני המצבר והקטבים )וידוא שכל הפתחים סגורים( .א

 בדיקה כי נקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים .ב

 מריחת וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה .ג

  

   רים לאיזור הרדיאטורגופים זכניסת הגנה למניעת  בדיקת שלמות רשתות 17

   בד ופח בחיסור בין הרדיאטור לקיר המבנה  ת שלמותבדיק 18

   בדיקת תקינות מערכת איוורור חדר הגנרטור 19

   בדיקת שלמות לחצן עצירת חירום 20

   בדיקת הזנת המצברים מהמטען 21

   בחדרבדיקת הימצאות הוראות הפעלה ובטיחות  22

   י מנוערת ונשמיקת צנבד 23

   הזנה, החזרה, גלישהסימונה: דלק ו תבדיקת צנר 24

   בדיקת שלמות בולמי זעזועים 25

   בדיקת תקינות וקיבוע מערכת פליטה 26

   בדיקת שלמות שילוט 27

   בדיקה חזותית של שלמות המתנע 28

   סיכוך המיסבים בגריז 29

   ודשבלוחות הפיקכיול המחוונים  30

   לפי העניין( –ה עומס )כולל מדמ מנוע בעומס לשעתיים הפעלת 31

   בדיקת צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת הגנרטור 32

 טיפול שנתי

   אויר ומסנן שמן ןהחלפת מסנ 33

   החלפת שמנים 34
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 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 הערות:

לוודא חיבור טי. יש ען אוטומדא ניתוק מטבטרם ביצוע טיפול במצברים יש לוו .1

 ל.המטען בסוף הטיפו

 יצוע טיפול סטטי במנוע, יש לוודא ניתוק הפעלתו. יש לחבר בתום הטיפול.בטרם ב .2

 חברה המתמחה באחזקת גנרטורים.י ל ידפעולות בתדירות שנתית תבוצענה ע .3

 

 

 מעליות 3.3

 כללי 3.3.1

צע לב היזםהפעולות שעל והמפרט מציין את עיקרי העבודות  .3.3.1.1

 וציודה לצורך הבטחת קבלת שרות המערכת ותחזוקתלתפעול 

שך כל הזמן שהמערכת מיועדת לספק שירותים תקין במ

, לרבות בחניונים התת קרקעיים המתחםלדיירי, עובדי ומבקרי 

, יעילות אנרגטית תוך שמירה על בלאי נמוך של ציודי המערכת

  .מרבית ושמירה על כללי בטיחות וגהות

י השירות "שלטי לה טכנאמעלית יתת העבודה בלפני תחיל .3.3.1.2

 .ות המעליתעל דלתשירות" 

יותקן שלט ובו פרטים של חברת המעליות,  קיר לוח הפיקודעל  .3.3.1.3

 ופרטים להזעקת כונן שירות.

יותקן שלט עם הוראות החילוץ המפורטות  לוח הפיקודעל קיר  .3.3.1.4

 עם צילומים מתאימים של מכונת ההרמה.

ם הלכודי חילוץ ותשגרת הדרכ למורשים לכךהיזם יקיים  .3.3.1.5

 .מהמעלית אחת לחצי שנה

יועסק באחזקת המעלית יהיה מוסמך כוח האדם אשר  .3.3.1.6

שתובטח האחזקה הנדרשת  ךומקצועי ובכמות הדרושה כ

בהתאם לדרישות מפרט זה, והעובדים יהיו רשומים ובעלי 

היתרים ממשלתיים לביצוע עבודות במתקני מעליות בהיקף 

 ם.עליו הם מופקדי

 מך כחוק. ודק מוסהיזם יבצע בדיקות ב .3.3.1.7
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אשר  לסוג המעליותם התואמים יגיש דפי טיפולים מוצעיהיזם  .3.3.1.8

תוכננו ובוצעו בשלב ההקמה. דפים אלו יושלמו, יבדקו ויאושרו 

 י מתכנני היזם.ל ידגם ע

 

 דף טיפולים

 מכונת הרמה –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   י כללייקונ 1

   אליתה ויזוקבדי 2

   ן בכננתבדיקת שמ 3

   מיסבי הכננתבדיקת  4

   בדיקת פחמים, מברשות 5

   גירוז גלגל הטייה 6

   בדיקת מעצורים 7

   שימון צירים במעצורים 8

   בדיקת מגענים 9

   בדיקת רעידות 10

 טיפול רבעוני

   בדיקת חריצי גלגל ההנעה 11

 נתיטיפול ש

   המעצור ניקוי נעלי 12

   תבדיקת מהירו 13

   כננתהחלפת שמן ב 14

 וסת מהירות –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   ניקוי כללי 1

   בדיקה ויזואלית 2

   בדיקת שמן בכננת 3

   לחיים קפיצייםבדיקת  4

   שימון, גירוז 5

   קודבדיקת מפסק פי 6

 נתיחצי שטיפול 

   הפעלה נסיונית 7

 ערות:ה

 

 תאריך:
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שם 

 המבצע:

 

 דף טיפולים

 לוח פיקוד –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   ניקוי כללי 1

   בדיקה ויזואלית 2

   בדיקת מתחים 3

 טיפול רבעוני

   שימון צירים במגענים 6

   ית של מגעניםמכנבדיקה  7

 שנתיטיפול 

   י עומס יתרבדיקת ממסר 8

   קת נגדיםבדי 9

   בדיקת בדיקת ממסר חוסר והיפוך פאזות 10

   בדיקת חיבורים 11

   בדיקת אצבעות מגענים 12

 כבלים –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   בדיקת מצב הכבלים 1

   עיםפג בדיקה 2

   תילויבדיקת  3

 טיפול רבעוני

   בדיקת פעמונים 4

   בדיקת התרופפות 5

   שימון כבלים 6

 טיפול שנתי

   קוצים –בדיקת שבר  7

   השוואת מתיחות 8

 הערות:

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:
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 דף טיפולים

 הוראות לביצוע

 תוקן בוצע פסים –מעליות  –נושא  מס"ד

 דשיחוטיפול 

   ליתבדיקה ויזוא 1

 חצי שנתי טיפול

   חיזוק ברגים 2

   יקת חיזוקיםבד 3

 טיפול שנתי

   ניקוי 4

 

 משקל נגדי –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חודשיטיפול 

   נעליםבדיקת  1

   ויזואליתבדיקה  2

   חיבור כבליםבדיקת  3

   שרתשר בדיקת תילוי כבלי איזון 4

 עוניטיפול רב

   ל ההטיהגירוז גלג –בדיקה  5

   ברגיםחיזוק  6

 טיפול שנתי

   ניקוי כללי 7

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

. 

 

 דף טיפולים

 הוראות לביצוע

 תוקן בוצע דלתות פיר –מעליות  –נושא  מס"ד
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 חודשיטיפול 

   ניקוי כללי 1

   בדיקה ויזואלית 2

   נעילה –מנעולים קת בדי 3

   דיקת מנגנוני דלתותב 4

   לובת )או שרשרת(בדיקת כבלי תש 5

   בדיקת כבל משקולות או קפיץ 6

   בדיקת נעלי דלתות 7

   בדיקת צירי הגלגלים 8

   בדיקת דיקטטורים 9

 טיפול שנתי

   חיזוק ברגים 10

 

 תוקן בוצע תא המעלית –מעליות  –נושא  מס"ד

 חודשיול טיפ

   כלליניקוי  1

   בדיקה ויזואלית 2

   מוביל התאו תאה שימון וגירוז דלתות מוביל התא; אבדיקת דלתות הת 3

   מאווררבדיקת  4

   תאורה ותאורת חירוםבדיקת  5

   פעמון אזעקהבדיקת  6

   לחצן עצורבדיקת  7

   קופסת לחצנים ומראה קומותבדיקת  8

   ןבדיקת סרגל ביטחון וסף ביטחו 9

   ת כוח סגירת דלת וזמני סגירת דלתבדיק 10

 שנתיחצי פול טי

   בדיקת מעקות מגנים 11

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 

 דף טיפולים

 הוראות לביצוע

 תוקן בוצע גג תא המעלית –מעליות  –נושא  מס"ד

 חודשיטיפול 
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   ניקוי כללי 1

   בדיקה ויזואלית 2

   ן תפיסהמגע התקו יסהבדיקת התקן תפ 3

   שירות לחצני ותאורתבדיקת  4

   תלויבדיקת  5

   פתח חירוםבדיקת  6

   פעיל דלתמבדיקת  7

   מתקן שקילהבדיקת  8

 טיפול שנתי

   גומיותבדיקת  9

   בדיקת נעלי תא 10

   חיזוק ברגים 11

 

 מתחת תא המעלית –מעליות  –נושא 

 חודשיטיפול 

   כלליניקוי  1

   יקה ויזואליתבד 2

   בדיקת שלד התא 3

   בדיקת התקן תפיסה 4

   בדיקת מגעי שקילה 5

   בדיקת מתקן שקילה 6

   בדיקת תילוי כבל כפיף 7

   בדיקת גומיות 8

 שנתיחצי טיפול 

   חיזוק ברגים 11

   בדיקת סולם לבור, קורוזיה וצבע 12

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 םטיפולי ףד

 בור הפיר –מעליות  –נושא 

 תוקן בוצע אות לביצועהור "דמס

 חודשיטיפול 

   ניקוי כללי 1



32 

 

   בדיקה ויזואלית 2

   גירוז  -בדיקת גלגל וסת שימון  3

   בדיקת פגושות שמן 4

   בדיקת מגעי פגושות 5

   בדיקת מפסק בור 6

   בדיקת מתיחת כבלי וסת 7

   רוז גלגל איזוןזון וגייקן אבדיקת מת 8

 

 ביזרים בפירא –ות מעלי –נושא 

 חודשיטיפול 

   ניקוי כללי 1

   בדיקה ויזואלית 2

   בדיקת שלד התא 3

   בדיקת מפסקים סופיים 4

   בדיקת כבל כפיף 5

   עקומותבדיקת  6

 שנתיחצי טיפול 

   חיזוק ברגים 7

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ף טיפוליםד

 הוראות לביצוע

 תוקן בוצע בדיקות ויסות ותפקוד –מעליות  –נושא  מס"ד

 חודשיטיפול 

   בדיקה כללית 1
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   מנורות –בדיקת לחצנים  2

   בדיקת מראי קומות  3

   בדיקת חצי כיוון, גונגים 4

   בדיקת דיוק עצירה 5

   בדיקת מתיחת כבלי וסת 6

   ירוז גלגל איזוןיזון וגאתקן בדיקת מ 7

 

 אביזרים בפיר –יות מעל –נושא 

 חצי שנתיטיפול 

   בדיקת פיקוד וויסות  8

 טיפול שנתי

   בדיקת פיקוד כיבוי אש 9

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 

 סניטרית מפרט אחזקה עקרוני למערכת אינסטלציה 3.4

 תפעול ותחזוקת מערכתלבצע ל םהיז שעל המינימליות המפרט מציין את הפעולות 

לצורך הבטחת קבלת שרות תקין במשך כל הזמן שהמערכת  , וזאתיתהסניטר האינסטלציה

, תוך לרבות בחניונים התת קרקעיים מתחםמיועדת לספק שירותים לדיירי, עובדי ומבקרי ה

 .הסביבבית ושמירת איכות הרשמירה על בלאי נמוך של ציודי המערכת, יעילות אנרגטית מ

ות וציוד האינסטלציה הסניטרית אשר למערכ יגיש דפי טיפולים מוצעים התואמיםהיזם 

 מתכנני היזם. ל ידיתוכננו ובוצעו בשלב ההקמה. דפים אלו יושלמו, יבדקו ויאושרו גם ע

 המפרט מחולק לפי יעוד הציוד: 

 ודירתית. חיצונית, מתחםציוד וצנרת מי דלוחין וביוב של ה .א
 .ודירתית חיצונית, המתחםים וחמים של ים קרמ קתציוד וצנרת הספ .ב
 .מופיע במסגרת מפרט אחזקת מבנים – יוד, תיעול וצנרת מי גשם וניקוזצ .ג

 

 דף טיפולים

 מערכת ביוב –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חצי שנתיטיפול 

ת דיקת שלמות וזרימה חופשית בתאי הביקורת בתשתיוב – צנרת ביוב חיצונית  1
חה חופשית של המכסים, פתייות של ביוב וניקוז, סילוק משקעים, קרקע תת

 עקירת צמחיה

  

   צנרת דירתית וביתית   2
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 ת כללית חזותית של קופסאות ריצפהבדיק א. 
 סתימות חופשיות הזרימה, ניקוי ב. 
 בדיקה וניקוי סיפונים של הכיורים ג. 
 ק חיבורים לקיבוע הצנרת ואביזריההידו ד. 

 טבולות ביוב/ניקוז שאבותמ 3

 רעש, רעידות, לחץ סניקהת, תפקודיבדיקה  א.
 אל חוזריםבדיקת תפקוד אביזרי הצנרת: שסתומי ניתוק,  ב.
בדיקת לוח חשמל של המשאבות, הידוק חיבורי לוח ופיקוד, בדיקת הארקה  ג.

 לוח )ראה מפרט נפרד במערכת חשמל(ומצב פיזי של ה
 דה.אטימות, ניקוי, וצביעה בצבע נגד חלודיקת ב – הוצאת המשאבה מהבור ד.

 שנים 3 -מים הטיפול יהיה פעם בבתנאים מסוי

  

 בור אגירה ביוב/ניקוז 4

 בדיקת איטום הבור א.
 בדיקת רמת המשקע בבור וניקויו במידת הצורך. ב.

  

 טיפול שנתי

   שטיפת תאים במידת הצורך –צנרת ביוב חיצונית  

 תמשאבות טבולו 10

 ת משאבה מהבור בדיקה כללית.הוצא א.
טמים והחלפת שמן, אטם ציר )במידה שקיים( בדיקת איטום חיבור ת אבדיק ב.

 החשמל למנוע המשאבה.
 אחרד: מצופים, אלקטרודות או רגש בדיקה וניקוי אביזרי פיקו ג.

  

 הערות:
 
 
 
 

 תאריך:

שם 
 המבצע:

   

 

 דף טיפולים

 מים קרים וחמים רת שלצנ ריציוד, צנרת ואביז –נושא 

 תוקן וצעב ועהוראות לביצ מס"ד

 רבעוניטיפול 

   מים מחיבורים ואביזרים בדיקת נזילות 1

 חצי שנתיטיפול 

   בדיקה חזותית של הצנרת הגלויה                     2

   בדיקת מצב הכלים, כיורים, אסלות, ארגזי הדחה, והחלפתם במידת צורך  3

   ים ולכל צרכןראשי דירתיים כולל תפקוד שסתומי הניתוקחלקים מ יקתבד  4

החלפת אטמים או החלפת יחידות  בדיקת תפקוד שסתומי )ברזים(, הכיורים,  5
 פגומות

  

   בדיקת תקינות מוני המים הדירתיים, של השטחים המשותפים וכללי   6

ניקוי ו/או  ן כוללצרהי ככל שיותקן מתקן סינון למי רשת, יטופל לפי הוראות 7
 החלפת סננים

  

    

 :הערות

 

 תאריך:
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שם 

 המבצע:

 

  

 

 דף טיפולים

 דוד מים חמים דירתימערכת סולרית ו –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 רבעוניטיפול 

 קולטי שמש: –מערכת סלולרית 

   ניקוי מאבק, תיקון נזילות –בדיקה חזותית  1

   טט הדיפרנצילי של המערכתהטרמוס לכיו בדיקת 2

   ולה משאבת סיחרור מיםדיקת פעב 3

   ומסנןמיכל התפשטות בדיקת אטימות לחץ גז מערכת מילוי כולל ווסת לחץ  4

   הוצאת אויר מהצנרת 5

 חצי שנתיטיפול 

   בדיקה ויזואלית 6

   טחוןיבדיקת תפקוד שסתום הב  7

   אלי )אם קיים(יפרנצינימי הדפסטט הבדיקת תפקוד הטרמו  8

   לניתוק מערכת מרכזית )אם מורכב( שסתום חשמלית תפקוד בדיק  9

   ימום החשמלי והחלפתו במידת הצורךבדיקת שלמות גוף הח  10

   בדיקת חיבורי צנרת ומים 11

   בדיקת חלודה בחיבורים 12

   בדיקת בידוד צנרת המים 13

   של הדוד םשמלייבדיקת חיבורים ח 14

   או לתקרהבדיקת קיבוע הדוד לקיר  15

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 

 דף טיפולים

 משאבת סחרור –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד
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 חצי שנתיטיפול 

   בדיקה חזותית, נזילות, רעש, רעידות 1

   ניקוי מסנן  ניקוי מסנן  2

   גרוז מסבי המשאבה 3

   חץ/טמפרטורהל ת רגשיקיבד 4

   מים יניקה וסניקה ם של לחציקריאה ורישו 5

 שנתיטיפול 

   בדיקת דליפות מים מהצירים 6

   הידוק חיבורי חשמל בדיקת 7

   בדיקת הארקת מנוע, ניקוי פתחי אוורור של המנוע, ובדיקת מניפת האוורור 8

   שוואה לנתוניםז סגור, הרמול ב רישום זרם פעולה רגיל, רישום זרם פעולה 9

   ול ברז סגור. השוואת הנתונים.חץ סניקה מרישום ל 10

   ניקוי חלודה וביצוע תיקוני צבע 11

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 דף טיפולים

 משאבת הגברת לחץ –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 חצי שנתיטיפול 

   נזילות עידות,בדיקה חזותית, רעש, ר 1

   יםוק ואל חוזרעול שסתומי ניתבדיקת ותפ 2

   בדיקת מדי לחץ 3

   בדיקת והידוק חיבורים חשמליים למנוע 4

   בדיקת אטם ציר והחלפתו במידת הצורך 5

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

   

  

שם  

 המבצע:
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 דף טיפולים

 מים מאגר –נושא 

 ןתוק וצעב הוראות לביצוע מס"ד

 צי שנתיחטיפול 

   המים גיות של טיבולויבדיקות בקטר 1

   ופתחי האיוורור מאגרבדיקת סגירת ה 2

   בדיקת מכשור למדידת גובה המים, התראה והפעלה 3

   בדיקת תפעול אביזרי צנרת 4

   מאגרניקוי מסנן כניסה ל 5

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

   

ל לפה מתמדת שבדיקת הסידור להח –יבוי אש רת מים לכיגם לאג משמש המאגראם   

 .מאגרהמי 

  

 

 ציוד ומערכות בטיחות אש 3.5

 כללי 3.5.1

 כל דין.על פי  מחליפות הוראות מחייבות בנושא ןאינההנחיות שדלהלן  

בדיקה בנושא ציוד ומערכת בטיחות אש תכלול גם ביצוע או  כל ביקורת

 למכון ועברי ולאחריה ים,אינטגרציה )מדי שנה( באמצעות מכון התקנ

 .אישור על ביצועה

 

את האחראים במעונות עבודות במתחם המעונות יש ליידע או ה בדיקותהלת לפני תחי

יידוע , לרבות על קיומן דעות על תקלהואת הגורמים האמורים לקלוט אזעקות והו

 – י מערכת גילוי / כיבוי האשיד כן יש לוודא שכל המערכות המופעלות על . כמומכוןה

 נותקו.י

 מבוקר של "חזרה לשיגרה". בדיקות / העבודות יש לבצע הליךהבתום  

 

 אחזקת מערכת כיבוי בספרינקלרים 3.5.2

 כל התקניםהיזם יבצע בדיקה וטיפול למערכת מתזי מים )ספרינקלרים( בהתאם ל

 מכוןלידי ה ירויעב ,באישור מכון התקנים הישראלים כפי שיהיו מעת לעת, יהעדכני

על השלמת התיקונים  מיידי בליקויים שנמצאו וידווחפל באופן ך. היזם יטאישור על כ

 הנדרשים.
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 לקביעת אופן הטיפול. מכוןטיפול בליקויים המחייב שינויים בתשתית קיימת יוצגו ל

 

 הדרכות ותרגולת בטיחות וכללי התנהגות במקרה של דליקה 3.5.3

ירות של הכבאות בתדת בטיחות אש מטעם שירותי היזם יקיים שגרת הדרכות ותרגולו

 אישור על כך. מכוןלידי החודשים לפחות, ויעביר  6-חת לא

 

 בדיקות ציוד כיבוי אש 3.5.4

י חברה מוסמכת, ויעביר לידי ל ידהיזם יבצע בדיקות שנתיות של עמדות כיבוי אש ע

 אישור על כך. מכוןה

 .וןלמכהיזם ישלים הציוד החסר ללא דיחוי, וידווח על כך 

 

 תמניעת דליקו בדיקת סדריביקורת תקופתית ל 3.5.5

תיות לבדיקת סדרי מניעת דליקות מטעם שירותי הכבאות, היזם יקיים ביקורות תקופ

 אישור על כך. מכוןויעביר לידי הלרבות בדיקות לעמידה בתנאי האינטגרציה,  

 דרשים.ליקויים שנמצאו, וידווח על השלמת התיקונים הנבהיזם יטפל באופן מידי 

 

 י אש בגזבדיקת מערכת כיבו 3.5.6

על פי דין  חודשים ותכלול את כל הנדרש 6-אחת לתבוצע כיבוי אש בגז  תדיקת מערכב

ולפי  ,המתקיןו י הרשויות, התקנים, המתכנן של היזם, היצרןל ידע ואת כל הנדרש

 .המכוןדרישות 

לפני הבדיקה יש לוודא ניתוק של הסולונואידים/הנפצים ובסיומה יש לבצע הליך 

 ה לשיגרה".מבוקר של  "חזר

 

 אחזקת מבנים 3.6

 דף טיפולים

 ם ציבורייםטחיש –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 רבעוניטיפול 

   בדיקת צבע וחיפוי קירות. במקום שנדרש תיקון, יצבע הקיר בשלמותו 1

   ריצוף ותיקון ריצוץ שבור, שקוע ורופףת קבדי 2

   בדיקת מעברי מילוט פנויים 3

רה עצמית סגי ים, ידיות, משקופים, מחזירי דלתות,תות, מנעולבדיקת דל 4

 )בדלתות מעכבות אש(

  

   סיור ופינוי חפצים שלא שייכים ממעברי מילוט, חדרי מכונות, גג, מארונות חשמל 5

   בדיקת תכולת ארונות כיבוי אש 6

 חצי שנתיטיפול 

   שלמות, חוזק, כיסוי, ציפוי –בדיקת ריהוט  7
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   רזול דלתות וחלונותה ושימון פבדיק 8

ישור, בדיקת יציבות, החלפת קטעים פגומים, בדיקת  –קוסטיות ת אובדיקת תקר 9

 יציבות גופי התאורה

  

   איטום, סגירה –בדיקת חלונות  10

   בדיקת גופי תאורה, תאורת חירום, תאורת הכוונה ותאורה דו תכליתית 11

   רות, רצפותקירות, תק –בדיקת שלמות המבנה מבפנים  12

   בנההמ תבדיקת שלמות מעטפ 13

   ים וחרקיםרוהדברה נגד נגד מכרסמים, ציפ 14

   תקשורתחשמל ובדיקת שלמות תשתיות  15

בדיקת שלמות תשתיות ביוב וניקוז: צנרת, מחסומי רצפה, סיפונים, חיבורים,  16

 זרימה חופשית

  

   בות שילוט, לרניידיםובדיקת אביזרי דקורציה נייחים  17

 שנתיטיפול 

   , גגות ונקזיםבדיקה וניקוי תעלות ניקוז –רף לחות הכנו 18

   חידוש צבע וסימונים בחניון תת קרקעי 19

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, לוביים קומתיים, רחבות כניסה,  –שטחים ציבוריים 

 ניםרי מכונות, חניוחד ת,אופניים, חדרי שירו , מכבסה, חדרי, חדר עיוןםמועדון הסטודנטי

 יםתת קרקעי

 דף טיפולים

 חצרות ורחבות חוץ –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 רבעוניטיפול 

   בדיקת צבע וחיפוי קירות. במקום שנדרש תיקון, יצבע הקיר בשלמותו 1

   ףשקוע ורופ ,ריצוף ותיקון ריצוץ שבורת קבדי 2

   בע, צותיציב –בדיקת גדרות ושערים  3

   בדיקת תקינות גופי התאורה והדלקתם ברחבות, על הקירות ובתוך שטחי הגינון 4

   סיור ופינוי חפצים שלא שייכים מרחבות חוץ ומשטחי הגינון 5

   איתור סדקים ושקיעות ברחבות חוץ ובדרכי גישה 6

   בדיקת שילוט 7

 חצי שנתי לטיפו

   בדיקת תקינות בור הביטחון 7

   ת אביזרי גן ודקורציה נייחיםדיקב 8

   בדיקת שלמות תשתיות תת קרקעיות: מים, ביוב, חשמל, ניקוז 9
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 שנתיטיפול 

   , ניקוי הגג, שלמות איטום הגגבדיקה וניקוי תעלות ניקוז –הכנות לחורף  10

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 

 

 דף טיפולים

 ותכולתןם דירות הסטודנטי –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע דמס"

 רבעוניטיפול 

, נורות מקררים, כיריים חשמליות, מיקרוגלים, טלוויזיות –בדיקת ציוד חשמלי  1

 שרופות

  

 שרותים ומקלחות: ת קבדי 2

 שלמות ויציבות הקבועות הסניטריות ומושבי האסלה .א

 זים וצינורות מקלחתת, יציבות ושלמות ברותקינ  .ב

 יות, מתקני נייר טואלט, כיסוי אסלה, שלמות מראותויציבות סבונת שלמו .ג

  

   שלמות, חוזק, כיסוי, ציפוי, דלתות, מגירות, שיש –בדיקת ריהוט  3

   שקעים, מפסקים –בדיקת מערכת חשמל  4

 שנתיטיפול 

   יעת קירות בבדיקת שלמות קירות, רצפה, תקרה, צ 5

   נותלוקת שימון פרזול דלתות וחבדי 6

   קת דלתות, מנעולים, ידיות, משקופיםבדי 7

   איטום, סגירה –בדיקת חלונות  8

   בדיקת תקינות ויציבות גופי תאורה 9

   הדברה נגד מכרסמים וחרקים )בהתאם לצורך( 10

רים, רצפה, סיפונים, חיבו בדיקת שלמות תשתיות ביוב וניקוז: צנרת, מחסומי 11

 ת וברצפהנזילות בקירוי זרימה חופשית, סימנ

  

   בדיקת ריצוף ותיקון ריצוף שבור, שקוע, ורופף 12

   חיטוי מזרנים, בדיקת והחלפת ציפויים למזרנים 13

 הערות:

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:
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, במועד החלפת םהטיפול השנתי בדירות הסטודנטים יעשה בפגרה בין שנות הלימודי

 ותלסים, כאשר הדירות לא מאוכהדייר

 

 וני לניקיוןמפרט עקר 3.7

 

י מצב הניקיון פ להינן כלליות, והיזם יפעל ע המתוארות להלן ותדירותן עבודות הניקיון

 במקרים בהם יש עומס גדול של קהל.  הוגמדלוהצרכים בפועל, כמו 

תר מאשר נדרש ולות בתכיפות גבוהה יופע במטרה לקיים ניקיון ברמה גבוהה, על היזם לבצע

 יפות נמוכה יותר. ום מקרה לא בתכך בשמטה, א

בסמכותו של היזם להחליט באיזה ציוד ישתמש לצורך ביצוע עבודותיו ובאילו חומרים, 

 בדרישות המפרט, לרבות דרישות פרק הבטיחות והגיהות, ולא יגרמו נזקים. דושיעמובלבד 

 

ם יבוצע, בהתאאשר רים, למעט ניקיון שנתי הדיי ל ידירים יבוצע עמגוניקיון הדירות וחדרי ה

למפרט שלהלן, בדירות בתקופות שבין החלפת הדיירים בין שתי שנות הלימודים, וכשהדירות 

 פנויות. 

 

 דף טיפולים

 ניקיון שטחים ציבוריים –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 יומיטיפול 

   מעבריםהרחבות וה ופחי אשפה מהמסדרונות,ריקון וניקוי מאפרות  1

   סוף פסולת גסה, טאטוא ושטיפת רצפותאי  מסנן ניקוי  2

   ניקוי דלתות, מעקות וחזיתות מלכלוך ומכתמים 3

   ניקוי תא המעלית )בכל מעלית( 4

   ניקוי חדר אשפה 5

   ניקוי חניונים 6

   ניגוב אבק מקירות, רהיטים וציוד 7

 שבועיטיפול 

   עכבישלוק קורי סי רה,ניקוי פינות ותק, כתמיםניקוי קירות מ 

   ניגוב רטוב/ניקוי דלתות כולל אביזרים 

   ניקוב רטוב מעקות, ניקוי מראות ואביזרי דקורציה 

   שטיפת רחבות ומעברים חיצוניים 

   ניקוי תקרת תא המעלית 

   עו(ניקוי פירי אוורור של החניונים )ככל שיבוצ 
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   אביזרי נוי נקוי ספסלים ו 

 ודשיחטיפול 

   ודי של חלונות פנימיים וחיצוניים ניקוי יס 

   ניקוי קירות זכוכית משני הצדדים 

   ניקוי יסודי של פנים המבנה, תוך הקפדה על ניקוי ושאיבה מתחת לרהיטים 

   ניקוי יסודי של חצרות 

   וט מרופד, שאיבת אבק מריהנורותניקוי אבק ממפזרי אוויר ומכיסוי  

 נירבעוטיפול 

ניקוי יסודי של שטחי מכונות, צנרת, שטיפת רצפה בחומר  - מכונות יקוי חדרינ 

 לסילוק כתמים

  

 חצי שנתיטיפול 

   ניקיון הגג 

   חיצוניים ופנימיים – ניקוי וקרצוף קירות עם חיפוי אבן, קרמיקה וחרסינה 

   ציבוריים פוליש רצפה בשטחים 

   קרות אקוסטיותניקוי ת 

 :הערות

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, לוביים קומתיים, רחבות כניסה,  –שטחים ציבוריים 

 נים, חניוחדרי אופניים, חדרי שירות, חדרי מכונות מועדון הסטודנטים, חדר עיון, מכבסה,

 יםתת קרקעי

   

  קיון השטחים הציבורייםמפרט עקרוני לני

 דף טיפולים

 תים ציבורייםחדרי שירויקיון נ –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 לפחות פעמיים ביום –יומי טיפול 

   איסוף פסולת גסה, טאטוא ושטיפת רצפות 1

   הספקת חומרים סניטריים  ניקוי מסנן  2

   ניקוי פחי אשפה 3

   ניטרייםניקוי ושטיפת כלים ס 4

5    

6    

 שבועיטיפול 

   תאי שירותים יסודי של וניקוימירוק  
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 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:

 

 דף טיפולים

 ניקיון דירות מגורים –נושא 

 תוקן בוצע הוראות לביצוע מס"ד

 שנתיטיפול 

 חדרי שירותים 1

 פה וסילוק כתמים בחומרים מתאימיםשטיפת ריצ א.

 סניטרים ואביזרי צנרת ית של כליםשטיפה יסודוניקוי  ב.

 תאי מקלחת וארונות פה וניקוישטי ג.

 ניקוי כתמים בקירות ד.

 שאיבת אבק מהקירות והתקרות ה.

 ניקיון סוללות וברזים מאבן ו.

  

 מטבחונים   ניקוי מסנן  2

 פה וסילוק כתמים בחומרים מתאימיםשטיפת רצ א.

 מתאימים רי חיטוי וניקוי כתמיםשטיפה בחומ –ניקוי ארונות  ב.

 ק כתמיםכולל סילומטבח  יקוי ציודנ ג.

 שאיבת אבק מקירות, תקרה וסילוק קורי עכביש ד.

  

   וחיטוי ניקוי פחי אשפה 3

   ניקוי יסודי, סילוק כתמים, שטיפה –חלונות ותריסים  4

 חדרי שינה ושטחים משותפים 5

 שטיפת ריצפה וסילוק כתמים. א.

 עכביש.  ק קוריאיבת פינות ותקרה, סילווי יסודי של הקירות, שניק ב.

 ניקוי ריהוט, גופי תאורות ואביזרי דקורציה כולל שאיבת אבק. ג.

  

6    

 הערות:

 

 

 

 

 תאריך:

שם 

 המבצע:
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 וגינון מפרט עקרוני לעבודות גן 3.8

 כללי 3.8.1

המפרט מציין את העבודות והטיפולים שיש לבצע להבטחת מצב  3.8.1.1

נים, צמחייה בתוך הבניינים, ת תקינה של צמחיית הגוהתפתחו

 י הגן וטיפוחם.יקיון שטחנ

להלן הינן כלליות, והיזם יפעל  ותמתוארהן תעבודות הגינון ותדירו 3.8.1.2

מצב הצמחייה והצרכים בפועל, כמו לדוגמא במקרים בהם יש  ל פיע

 מחלות או צורך בעבודות עונתיות.

יה ברמה גבוהה, היזם יה ניםבמטרה לקיים גינון חוץ וצמחיית פ 3.8.1.3

ר מאשר נדרש מטה, אך גבוהה יות בתכיפותרשאי לבצע פעולות 

 בשום מקרה לא בתכיפות נמוכה יותר.

, לרבות משו לטיפול הגן והטיפולים המיוחדיםשכל החומרים שי 3.8.1.4

חומרי הריסוס להדברת עשביית פרא, מזיקים, מחלות וזיבול דישון 

 פי לבחומרים אלה יעשה ע מושיהיו מאושרים לשימוש בארץ. השי

 יבתיים.פגעים סביצירת מ המלצות היצרן וללא

 .שתיווצר תפונה מיידית מהשטח כל פסולת 3.8.1.5

שתילת  ל ידייפעל לחסכון מירבי בצריכת המים להשקיה ע היזם 3.8.1.6

צמחים חסכוני מים, "סגירת מים" בקרקע בעונת הגשמים, כיוון 

 מערכת ההשקיה ומעקב אחר צריכת המים להשקיה.

וציוד מוצעים התואמים למערכות  זם יגיש דפי טיפוליםיה 3.8.1.7

ציה הסניטרית אשר תוכננו ובוצעו בשלב ההקמה. דפים ינסטלהא

 מתכנני היזם. ל ידיאלו יושלמו, יבדקו ויאושרו גם ע

 

 סוגי פעולות 3.8.2

 טיפול שבועי:  3.8.2.1

 ניקוי וגירוף משטחי הגינון, סידור שולי משטחי הגינון. .א

 חלות.ור מסריקת משטחי הגינון לאית .ב

השקיה ה וון כמותות ושלמות מערכות ההשקיה, כיבדיקת תקינ .ג

 בהתאם לעונה ולמצב הקרקע.

 .עקירת צמחי פרא וצמחים יבשים .ד

 
 טיפול דו שבועי: 3.8.2.2

 .גיזום צמחיה, טיפול בקרחות, עיבוי צמחיה .ה

 .כיסוח הדשא .ו

 .מעקב טיפול במחלות .ז

 
 טיפול עונתי: 3.8.2.3
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 .דישון וזיבול .א

 .לפני החורף וקשירות גיזום ענפים יבשים בעצים .ב

 .שתילת צמחיה עונתית .ג

 .שא וצמחייה צפופהול דודילאוורור קרקע  .ד

 

 בטיחות וגיהות 3.9

 

 כללי 3.9.1

 

ההוראות שלהלן הינן מינימליות, ובשום מקרה אינן באות במקום הוראות החוקים  3.9.1.1

 להוסיף עליהם כחלק מנהלי העבודה.באות , אלא יםהרלוונטי והתקנות

 בטיחות בכל נושא. ן גם נהליל, היזם יכיכחלק מהכנת תוכנית התפעו 3.9.1.2

על אחת לשנה  לשבתדירות  יחותבטוהדרכות ורות בטיחות קיבהיזם יקיים שגרת  3.9.1.3

 בטיחות.יועץ י יד

 כל עובד חדש יתודרך בנושא הבטיחות בעבודה. 3.9.1.4

מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של היזם לבטיחות ולגיהות בביצוע עבודותיו  3.9.1.5

של היזם כאשר זו מתבצעת  עבודתולהפסיק את  כוןמה מסגרת הסכם זה, רשאיב

אימים לדרישות הבטיחות יים וגיהותיים לא נאותים, או לא מתבתנאים בטיחות

 .או תביעות כלפי המכוןת רישודל הקבועות בתקנות. במקרה זה לא יהיו ליזם כ

י בעלי הרשאה מתאימה. על ידעבודות אחזקה ובדיקות שמחייבות זאת, יבוצעו  3.9.1.6

ע קצוי בעלי מל ידהרשאה מיוחדת יבוצעו ע אינן מחייבותאחזקה ש עבודות

 מומחים בתחום.

 היזם יקפיד על: 3.9.1.7

 .בכלי עבודה תקיניםשימוש  .א

 .כגון שילוט אמצעי בטיחות .ב

אמצעי הגנה אישיים )נעלי בטיחות, קסדה, כפפות, משקפי מגן, מסכה,  .ג

 .סינור, בגדים ארוכים וכו'(

פרסומים בנושא  ן ימצאורה ראשונה, וכבחדר מנהל האחזקה תמצא ערכת עז 3.9.1.8

 בטיחות.

צאו שלטים עם רדים, ימבמתחם, בחדר מנהל המעונות ובמש יםבמקומות בולט 3.9.1.9

של שירותי החירום, וכן מספרי טלפון של בעלי מקצוע לקריאה בשעת  מספרי טלפון

 מקרה של תקלה דחופה.או ב/ו חירום

זם היות במעונות חלה על יודגש כי האחריות הבלעדית לנושא הבטחון והבטיח 3.9.1.10

 לבדו.
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 חשמל 3.9.2

מך קה, טיפול במתקני חשמל, על ידי מי שלא הוס, אחזחל איסור לעסוק בתיקון 3.9.2.1

 לכך.

לפני החלפת נורת פלואורוסנט יש לבדוק באמצעות טסטר שגוף התאורה אינו תחת  3.9.2.2

 מתח.

 היזם יקפיד להשתמש במתקני הרמה המתאמים לביצוע עבודות חשמל. 3.9.2.3

 הם נועדו לצורך הפעלת ציוד מיטלטל כגוןם על הרצפה, אלא אם פרסו כבליילא י 3.9.2.4

וב וכבל החיבור יקוצר אבק. במקרה זה יחובר הציוד אל שקע קיר הקרשואב 

 במידת האפשר. מייד עם סיום השימוש בציוד יפונה הכבל.

 

 מעליות 3.9.3

 י בודק מוסמך.ל ידחל איסור להפעיל מעליות אשר לא אושרו ע 3.9.3.1

להוראות החילוץ של החברה  תאםת תקועה יבוצע רק בהחילוץ הלכודים ממעלי 3.9.3.2

ית י מי שעבר הדרכה מטעמה למעלל ידהמעלית, ורק עתחזקת את שהתקינה/מ

 המוגדרת.

אין לפתוח את דלתות הפיר כאשר המעלית כולה לא מפולסת הלכודים בעת חילוץ  3.9.3.3

 מול דלתות הפיר בקומה.

יש כך כאידי מי שלא הוסמך ל יפול במעלית עלטו חל איסור לעסוק בתיקון, אחזקה 3.9.3.4

 מקצוע.

 מותר. עבר לעומס האין להעמיס על המעלית מ 3.9.3.5

 

 מערכות גילוי וכיבוי אש 3.9.4

עסוק בתיקון, אחזקה, טיפול, פירוק והתקנה של מתקני גילוי וכיבוי חל איסור ל 3.9.4.1

אש. הפעלה בשוגג של מתקני גילוי וכיבוי כתוצאה מעיסוק בהם, עלולה לגרום 

נוחות רבה, לפגיעה בבטיחות  , לאיות הכיבוי שלא לצורךלבהלה, לאזעקת כוח

 כבדות.אות כספיות ולהוצ

 

 בניין 3.9.5

 י כללי הבטיחות.ל פסון חומרים דליקים יעשה עחא 3.9.5.1

 סולמות ומתקני הרמה יהיו תקינים ויעברו בדיקה תקופתית. 3.9.5.2

 

 מתקני ביוב וחיטוי המיכלים 3.9.6

 כללי 3.9.6.1

כללי י מי שאינו מכיר את ל ידחל איסור לעסוק בעבודות אחזקת מתקני ביוב ע

דרשים בכל הקשור בעבודה צעי הבטיחות הניחות המחייבים, ואינו נוקט באמהבט

 ובתוך מתקני הביוב.ליד הבורות הפתוחים 
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 המפורט להלן אינו בא במקום הוראות הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות.

טיחות לביצוע הדרושים כפי שפורטו בהוראות הב תעל היזם לנקוט באמצעי הזהירו 3.9.6.2

וכחים סביב לב המבצעים והנתברואה, וכן יש להסב את תשומת במתקני  עבודות

קיימת לחייהם ובריאותם מגזים רעילים בורות, קווים ומתקני ביוב לסכנה ה

 הנמצאים בקווים ובמתקני הביוב.

רק  וכנסילבריכות בורות רקב, בורות ספיגה, תחנות שאיבה, מכוני טיהור וכד' י 3.9.6.3

בורות על ידו. אין לרדת לבורות רקב,  שתודרכו, ם המורשים של היזםהעובדי

ים מבלי שננקטו אמצעי גה, מפרידי שומן, תחנות שאיבה ומתקני ביוב אחרספי

 זהירות.

בבריכות ביוב יש לפתוח את המכסים לאורך הקו לפני ואחרי הבריכה המיועדת  3.9.6.4

לבריכה ובמשך כל  לטיפול, ולהשאירם פתוחים לפחות חצי שעה לפני שנכנסים

 ה.בודהע

יימים ובקווים המחוברים המכסים הקבכל המתקנים האחרים יש לפתוח את  3.9.6.5

ים במשך כל זמן העבודה, וכן חצי שעה לפני הכניסה למתקנים ולהשאירם פתוח

 אליהם.

כנס לשוחה או לכל מתקן ביוב או למיכל אגירת מים כשהוא חובש מסיכה יהעובד י 3.9.6.6

עובדים נוספים עומדים בחוץ  2-ווקשור בחגורת חבלים אשר מספקת אויר לנשימה 

דים בכדי חלצו בעזרת החבלים. רכב חייב לעמוד לרשות העובומסוגלים למוכנים 

 לאפשר פינוי ועזרה במקרה הצורך.

בכל מקרה של חוסר במכסה או פתחים פתוחים, מפולת וכד' המהווים מפגע  3.9.6.7

ר את ויגדיסמן בשלטי אזהרה,  ,למכוןבטיחותי או תברואתי, יודיע היזם מייד 

 רכוש.המקום למניעת סיכון חיי אדם ו

וינקוט בכל אמצעי יהיה אחראי בלעדית לבטיחות עובדיו והסובבים,  היזם 3.9.6.8

י דרישות משרד העבודה, המוסד לבטיחות ולגיהות, פ להזהירות המחייבים ע

 בעבודות ביוב בהוצאתם האחרונה.נהלים לבטיחות וגהות 

ם, לדרכי הנשימה ולפצעים פתוחים. היזם ייפעיל יש סכנה לעינבשימוש בכלור  3.9.6.9

ת שימוש במסיכות ובט בכל אמצעי הזהירות להגנת עובדים ואחרים, לרינקו

 ובאמצעי חילוץ העובדים.

 

 עבודות ניקיון וחומרי ניקוי 3.9.7

 היצרן. ל ידיי הכללים ולמטרות שנקבעו על פשימוש בחומרי הניקיון יעשה רק ע 3.9.7.1

 , כדוגמת אקונומיקה עם חומצת מלח )אשרםרי ניקוי ניקוי שוניאין לערבב חומ 3.9.7.2

 רת בשימוש בשום מקרה(.תואינה מ

 הוראות היצרן. לפידילול החומרים יתבצע רק  3.9.7.3

 היצרן. ל ידישימוש בחומרים יעשה אך ורק למטרות ולסוגי המשטחים שנקבעו ע 3.9.7.4

 יש להציב שלטי אזהרה מפני החלקה בעת הרטבת רצפה ומדרגות. 3.9.7.5

 קה על הרצפה.החלי הפוליש לא יגרמו לחומר 3.9.7.6
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מחה בכך, וזאת לאחר שמתקן הסנפלינג אושר י מי שמתל ידעבודות סנפלינג יעשו ע 3.9.7.7

 מהנדס בטיחות. ל ידילשימוש ע

בעלי על ידי  ,עבודות בגובה תבוצענה באמצעות סולמות ומתקני הרמה תקינים 3.9.7.8

תקנות משרד  , ובהתאם להנחיותמוסמך למתקני הרמה אישור בתוקף של בודק

 .גובהלעבודה בהעבודה 

 .י מדביר מוסמך בלבדל ידסוג תבוצענה ע ות ריסוס והדברה מכלדועב 3.9.7.9

 

 מערכת דלק וגנרטור 3.9.8

י מי ל ידתיקון, אחזקה, טיפול, פירוק והתקנה של צנרת דלק עחל איסור לעסוק ב 3.9.8.1

 שאינו איש מקצוע מוסמך.

 בדיסק או השחזה באבןלרבות חיתוך  ,עבודות בחום או באש גלויה ובוצעילא  3.9.8.2

 או בקרבתם.סולר משומשת, בציכל סולר  משחזת בצנרת

 ושלוליות סולר ושמן ינוגבו מייד.נזילות  3.9.8.3

 תפונה לפסולת.אדמה ספוגה בסולר או בשמן  3.9.8.4

י טכנאי שרות מוסמך מטעם חברת ל ידתיקון גנרטור ומערכות העזר יעשה ע 3.9.8.5

 אחזקת הגנרטורים.

 גומי.פי מגן ובכפפות ברים יש להשתמש במשקבעת בדיקת גובה האלקטרוליט במצ 3.9.8.6

 חייב להשתמש במגיני אוזניים. רולת הגנרטור בחדר הגנרטבעת פעו אמי שנמצ 3.9.8.7

 

 בחום/עבודה באש גלויה 3.9.9

או מי מטעמו באש גלויה, בריתוך, בדיסק במסגרת עבודתו ישתמש היזם ש ככל 3.9.9.1

 ראות שלהלן:גם את כל ההו מויקיי םלחיתוך או להשחזה לצורך עבודות שונות, ה

ר העבודה כל הנמצא באתה על הציוד, האביזרים, המתקנים וצע הגנהיזם יב 3.9.9.2

ק לחיתוך או מטר ממקום העבודה באש גלויה, בריתוך, בדיס 20ברדיוס של 

להשחזה )לרבות כל הציוד, האביזרים וההתקנים הממוקמים מחוץ למבנה ברדיוס 

 הנ"ל(.

זיק היזם זה, יחדיסק לחיתוך או להשחבריתוך, ב בזמן ביצוע עבודות באש גלויה, 3.9.9.3

 על אלו המבצעים את העבודותף בנוס דהבמקום העבו םלפחות שני עובדים נוספי

ויוודא כי בזמן העבודה ימצא  ,נושאי בטיחותהנ"ל המיומנים בעבודות כיבוי אש וב

אחד  .יםכמות המתאימבברשות עובדים אלו ציוד הדרש לכיבוי בהיקף, בסוג ו

דקות מסיום העבודה,  40רק לאחר בודה ספים יפנה את אתר העמהעובדים הנו

 ריקה באתר העבודה. אחר השלמת סול

חילת ביצוע העבודות שעות לפני ת 48לפחות  מכוןהיזם יודיע לאחראי הבטיחות ב 3.9.9.4

למלא אחר הוראות בריתוך, בדיסק לחיתוך או להשחזה, ומתחייב  באש גלויה,

בי כל עניין אחר ת ולגשך הביצוע של העבודונתנו, לגבי מועד ומייש ככל ,מכוןה

 וגע לעבודות.הנ
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ויפעל  מכוןכבאות ולמוקד היצת שריפה, היזם יודיע לשירותי מקרה של פרב 3.9.9.5

 ש. במהירות לכיבוי הא
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 מפרט עקרוני לאבטחה –חלק ד 

משטרת ישראל ולקבל כל  עם וכן מכוןעם מחלקת הביטחון של ההיזם מתחייב להיות בקשר  .1

 ו מעת לעת ולפעול על פיהם.ר אלישתועב ביטחוניתחיה הנ

מאבטחים בשילוב  דייל פיסית עשילוב של אבטחה עונות יתבסס על אבטחה של הממערך ה .2

 ויכלול לכל הפחות את הבאים:מערכות מיגון ובקרה, 

 נוכחות של מאבטח לילה 2.1

 בבוקר למחרת.  07:00-ועד ל 23:00במהלך שעות הלילה בין השעות  2.1.1

 י המאבטח:תפקיד 2.1.2

 ונות בשעות הלילה.בטחה במעתגבור הא .א

 ם וציוד.לות שבר במתקניהתראה על תק .ב

 קבלת דיווחים על אי סדרים, רעש, סכסוכים, בעיות משמעת וכו'. .ג

וכן למנהל  מכוןהבעיות הנ"ל ליחידת האבטחה של הדווח על  .ד

 המעונות.

 המכון.מחלקת הביטחון של  ל ידיכל תפקיד נוסף אשר יוטל עליו ע .ה

 .בות בקומת הקרקע ובחניונים, לרכניסות מערכת מידור ובקרת 2.2

, מות המגורים, בשטחים הציבוריים, בחזיתות המבנהמצלמות אבטחה בקו 2.3

 .ובחניונים בכניסות

 
 

ן בגדר המינימום הנדרש. ככל שהיזם סבור כי יש להוסיף אמצעים טחה אלו הדרישות אב

 כן. ו/או לתגבר את נושא האבטחה, הוא נדרש לעשות

 

אבטחה ו/או הוספת על תגבור אמצעי יתנת לו הסמכות, להורות ליזם ן רשאי ונכמו כן, המכו

יהיה סבור שהדבר  מאבטח גם במהלך שעות היום ו/או הוספת מספר מאבטחים ככל שהמכון

נדרש עקב אירוע ו/או מצב בטחוני ו/או כל סיבה אחרת סבירה בנסיבות העניין, ועל היזם 

   פן מיידי.י הנחיות המכון באויהיה לפעול לפ

 

 

  


