
  

  
  BOTלבית מלון בשיטת   אחזקה נספח   

  ילכל .1

לדרישת הרשות לחייב את המפעיל לשמירה על המצב הפיזי והתפעולי של האמור בנספח זה נוגע  .1.1
 לקיום פעילויותיו החצרות, התשתיות, המבנים, הציוד והמערכות שהקים ואשר משמשים אותו

  המלונאיות.

  השירות, כהגדרתם בחוזה.הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות  .1.2

 אחריות המפעיל לביצוע אחזקה .2

יוקם ויותקן על ירכש, כל מה שלאחזקה ושמירה על מצב תקין של ככלל המפעיל יהיה אחראי  .2.1
 .ובהתאם לדרישות ההנדסיות במסמכי המכרז ידו במתחם שיועמד לרשותו על ידי הרשות

ועד להחזרת הנכס לידי  אחריות המפעיל למצב הנכס תתמשך לכל אורך תקופת ההפעלה
 המזמינה.

את האחזקה על פי כל דין ועל פי כל הנחיות הבטיחות ולפחות על פי  לבצעהמפעיל יהיה אחראי  .2.2
המפעיל יבצע סקר בטיחות  המקובל ברשות לגבי אותם סוגי רכיבים שיותקנו על ידו בנכס.

, לבקשתה, את אישורי והדרכת עובדי האחזקה לפחות פעמיים בשנה. המפעיל יעביר לידי הרשות
 הדרכת העובדים ודרישות התיקונים על פי תוצאות כל סקר.

המפעיל יבצע תחקיר לכל כשל בטיחותי, יסיק מסקנות ויציג בפני הרשות את האמצעים שינקוט  .2.3
 למניעת כשל דומה בעתיד.

החלפת עבודות המפעיל לרבות אחזקה מונעת, אחזקה יזומה, תיקון כשלים ותקלות, שדרוג או  .2.4
מערכות וכדומה יהיו באחריותו המלאה של המפעיל ויכללו כל העבודה, החלקים, החומרים, כלי 
העבודה, ההובלה וכל אמצעי אחר אשר ידרשו לשמירה על תקינות ופעולה מלאה ובטיחותית של 

 כל חלקי הנכס.

אות המפעיל יהיה אחראי להעביר לרשות לאישור את לוח זימון הוראות האחזקה ואת הור .2.5
כמפורט לאחזקה האחזקה לכל מערכת, מתקן וציוד שיותקנו בנכס ובהתאם לאחריותו 

 .שלהלן 2 –ו  1בטבלאות מס' 

במועד של כל הבדיקות הנדרשות כחוק לרבות למעליות, גילוי, כיבוי ומניעת אש,  המפעיל יבצע .2.6
  וכדומה. , ציוד מטבחים, בריכות שחיהמתקני לחץ

לאורחים ולמבקרים  באופן שההפרעותהאחזקה שהוא מחויב לבצען בצע את עבודות המפעיל י .2.7
 יהיו קטנות ככל האפשר.  במלון וחצרותיו

המפעיל יוודא כי בפעולות האחזקה המתבצעות על ידו אין הוא פוגע בסביבה ואינו גורם  .2.8
  .למטרדים חריגים

 ודותבוע ע, לשם ביצותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למהמפעיל י .2.9
ביצוע פעולות האחזקה המונעת ותיקון התקלות, על וכמו כן לאפשר ביקורת על  ,האחזקה

מצב הציוד ורכיבי המבנה השימוש ברכיבים, חלקים וחומרים מקוריים ותקניים ועל 
  ידי המפעיל.-המתוחזקים על

וגמת (ד הרשותהתערבות ודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את המפעיל י .2.10
  .מפגעים בטיחותיים או מפגעים ברכיבים שבאחריות הרשות)

. י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואבצע כל פעולות ילא המפעיל  .2.11
 םהרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו



  

ית בה נדרש רישום קבלני ו/או באמצעות בפנקס הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנט
 קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון (המפורטות בנספח הוראות הביטחון).

 2המפעיל יחוייב למספר את כל רכיבי הנכס במספור אחיד לפי השיטה המפורטת בנספחח מס'  .2.12
 למסמך זה.

המפעיל יחוייב למחשב את מערך האחזקה. תוכנת ניהול האחזקה תסופק על ידי המזמין.  .2.13
בנתוני התוכנה תהיה אינטרנטית פתוחה ותאפשר לרשות להיכנס אל בסיס הנתונים לצורך צפיה 

  ביצוע העבודות. המפעיל ינהל באמצעות התוכנה לפחות את הפרקים הבאים:

 וחלקי החצרות והמבנים.רישום כל יחידות הציוד, המערכות  .2.13.1
  ניהול מוקד תקלות .2.13.2
  אחזקה מונעתניהול  .2.13.3
  ניהול ארכיון שרטוטים ומסמכים מודפסים וסרוקים .2.13.4
 ניהול מחסן חלפים .2.13.5

המפעיל יחליף כל ציוד, מערכת או רכיב שאורך חייהם הסתיים או שאינם מתפקדים כראוי  .2.14
 להלן. 6בסעיף מס' וכמפורט 

 להלן. 7כמפורט בסעיף רי המתקן ויהג על פי הנהלים המפעיל ישמור על שלמות ועדכניות ספ .2.15

המפעיל יחזיר את הנכס לרשות בתום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שנהיא כשהוא עומד בכל  .2.16
 להלן. 8הדרישות המפורטות בסעיף 

המפעיל יפעל על פי הוראות האחזקה שיאושרו בספרי המתקן. כל עוד לא אושרו ספרי המתקן  .2.17
 למסמך זה. 1מפעיל על פי הוראות האחזקה המפורטות בנספח מס' על ידי הרשות, יפעל ה

(שאינן מפורטות בטבלה  עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות יחזיר לרשות את הוצאותיההמפעיל  .2.18
תשתיות הנכס או במערכות תשתית הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר בשיתבצעו על ידה ו )1מס' 

שפיכת הן  כאמור . דוגמאות לעבודות חריגותותמרכזיות הנמצאות באחריות ובטיפול הרש
זיהום סביבת שפיכת פסולת ואשפה במקומות שאינם מאושרים לכך, שומנים לקווי הביוב, 

 המבנה באופן המחייב את הרשות לבצע עבודות ניקיון חריגות וכדומה.

 אחריות הרשות לביצוע אחזקה .3

מתחם ואשר משרתות את המתחם או לתחזק רק את התשתיות שמחוץ להרשות תהיה אחראית  .3.1
, תשתיות ביוב וניקוז מיםהזנת , , תשתית להזנת תקשורתחשמלדרכי גישה, הזנת מספקות לו 

  .וכל תשתית אחרת עליה התחייבה הרשות

המרכזיות המזינות את התשתית מערכות הנדרשים ב הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים .3.2
שהרשות אחזקה של אותן מערכות ומתקנים ה אתשל המפעיל ו השירות המערכות בשטח

התשתית . אחזקת מערכות 2-ו 1בטבלאות מס'  לעיל מחוייבת בביצוע אחזקתם, כמפורט
יקבל הזנות  שהמתחםתתבצע באופן  המזינים את המתחם המרכזיות והמערכות והמתקנים

המפרטים  ידי הרשות.- פי כללים ומפרטים שיוכנו על-רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על
  יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

, ידי אחרים מטעמה- ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה  .3.3
  .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

 י הרשותיד- מפעיל מתחייב לאפשר, ככל שיידרש, את ביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה .3.4
  .בתוך מקומות השירות

המפעיל תהיה  ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל .3.5
 ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותקטנה ככל האפשר

    .בהקדם האפשרי ם,לקדמות



  

  המפעיל  ביןורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס'  .4
  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
       רשת   המפעיל

כל התשתיות שהותקנו על ידי 
המפעיל בתחומי המתחם החל 

מנקודת החיבור ו/או ההזנה למתחם 
כבישים,  -  ובין היתר אך לא רק

רחבות, גדרות, שערים, מדרכות, 
גינות, תמרור פיזי ואלקטרוני, שילוט, 

חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, 
גינון במתחם, תאורת גדר וחצר, 

  ריהוט חוץ

שבתחום  כל התשתיות
עד לנקודת  הרשות

החיבור למתחם לרבות 
כבישים ומדרכות עד 

המתחם, חשמל עד 
חיבור למונים למתח 

גבוה, קו מים עד 
המונה, תשתית לחיבור 

תקשורת, קווי ביוב 
, וניקוז עד המתחם

י בור ושטחים שטח
  מגוננים עד המתחם

כל  –חצרות בתוך המתחם 
חלקי החצרות והתשתיות 

  בתוך המתחם

1.   

מבנה כולו, פנים וחוץ, אחריות ל
 יסודות ושלד של המבנהלרבות 

 ותגג ,קונסטרוקציות ,לרבות קירות
 ,ואטום גגות, יציבות חיפוי חיצוני

וחומרים  תכתמ , זכוכית, אבן,בטון
  אחרים

   .2  מבנה, החלקי כל  -יםמבנ   לא באחריות רשת 

המבנה  כל האחזקה הנדרשת לרכיבי
  לרבות כל חומרי הגמר וצבע

כל חלקי  – מבנהפנים ה  לא באחריות רשת  
  פנים המבנה

3.   

 והריהוט הנייד ,כל הציוד הקבוע
  המפעיל  ידי- על נו וסופקושהותק

 וריהוט נייד ,ציוד קבוע  לא באחריות רשת  
ו/או  ידי המפעיל-על שיותקן
  במקומות השירות ויימצא

4.   

לרבות  במבנה  ת החשמלוכל מערכ
לוח גנרטור, שנאים, מסדר מ"ג, 

החשמל הראשי, לוחות חשמל 
 המפסקים השייכים לציודמשניים, 

כל המעגלים  ,הקבוע ו/או הנייד
הסופיים ונקודות הקצה, כולל 
  תקינות ההארקות וכולאי ברק.

תהא אחראית  תורשה
להזנת החשמל הראשית 

כולל המונים בכניסה 
  לחיבור במתחם

  

   .5   מערכת חשמל כוח

כל מערכות הפיקוד והבקרה לרבות 
 מערכות בחדרים ושליטה על מנעולים

   .6  מערכות פקוד ובקרה  לא באחריות רשת  



  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
בנה מכל מערכות התאורה השייכות ל

, כולל גופי התאורה וכל ציוד ולמתחם
נורות סטנדרטיות   ללוכ קצהאביזרי ו

, תאורת חירום מיוחדות ונורות
  . ושילוט מואר

בתוך המבנה  מערכות תאורה  לא באחריות רשת  
  ובחצרותיו 

7.   

כל ציוד גילוי אש וכיבוי אוטומטי 
לרבות גלאי אש, ספרינקלרים, כיבוי 

הידרנטים, אוטומטי בגז, מטפים, 
  . כל מערכת הכריזהזרנוקים וכדומה

לא תטפל למעט הרשות 
ככל שיתבקש חיבור 

למערכות מרכזיות של 
הרשות וכאשר הרשות 

תטפל רק מהחיבור 
 למתחם אל מערכותיה

לרבות הספקת מים 
  בלחץ לכיבוי

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

8.   

ציוד הביטחון כדוגמת כל מערכות 
מגנומטרים, מנעולים מצלמות, 

   גדרות וכדומהחשמליים ומקודדים, 

   .9  ציוד ביטחון  לא באחריות רשת  

כל רכיבי המעליות לרבות תאים, 
 מנועים, קונסטרוקציה, פיקוד ובקרה

   .10  מעליות  לא באחריות רשת  

אחזקת מכלול מערכות מיזוג אוויר 
  , מרכזיות ועצמאיות מקומיות

   .11  מערכות מיזוג אוויר ואוורור  לא באחריות רשת  

דוודים, כל ציוד חימום המים לרבות 
  משאבות, צנרת ופיקוד

   .12  מערכות חימום מים  

כל ציוד המטבח וחדרי האוכל לרבות 
ציוד בישול וחימום, הכשרת מזון, 

חדרי שטיפת כלים, אחסון מזון, 
 קירור והקפאה, מקררים למיניהם

החומרים המערכות ולרבות כל 
, מערכות הנדרשים לטיפול במים

    הגשת מזון

לאחסון, הכשרת  מטבח ציוד  לא באחריות רשת  
כולל  ,והכנת מזון והגשתו
  חדרי קרור והקפאה

13.   

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  בכל 
לשוחות ועד החיבור  המבנה והחצרות

הביוב והניקוז של הרשות. האמור 
לרבות כל מפרידי השומן ושאיבתם 

. כמו כן כל העבודות התקופתית
בקווי  שידרשו לפתיחת סתימות ביוב

 הנובעות מלכלוך בלתי סביר הרשות
  לרבות שומנים

הרשות תטפל 
 1כאמור בסעיף 

  לעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  

14.   

צנרת ואביזריה מערכות הכל אחזקת 
החל מנקודת החיבור של הספקת 

  המים מהמונים של הרשות

הרשות תטפל 
 1כאמור בסעיף 

  לעיל

  מערכות המים
  

15.   

וציוד מערכות האחזקה מלאה של 
  הקצה 

ועד כל המערכת 
  תחםמללכניסה 

  תקשורת תשתיות מערכות 
  

16.   

מבנה הבריכה וחדרי אחזקת כל 
הספורט והכושר, אחזקת ציוד 

, ם, הרכיביםהחלקיהספורט, אחזקת 
, ביצוע הציוד לרבות טיפול במים

בדיקות מים יומיומיות ותקופתיות 
  כדרש על פי דין

בריכות שחיה ומתקני   הרשות לא תטפל
  רספורט וכוש

17.   

אחזקה של כל רכיבי המערכות לרבות 
  כיול תקופתי 

   .18 מערכות פיקוד, בקרה ומנ"מ  הרשות לא תטפל

   .19  מערכות פינוי אשפה  הרשות לא תטפל  אחזקה של דחסנים ומכולות אשפה
  
  
  

      



  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס'  .5
  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  בטבלההגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור 
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

 מס המערכת המתוחזקת

לפי המצב וכנדרש לתיקון סדקים, התקלפויות, 
  שקיעות

  .1  חצרות ושטחים כבישים ומדרכות

סימון חניות   לפחות אחת לשנתיים
  ונתיבים

  תעלות ניקוז  החורףהסרת צמחיה וחסימות לפני 

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. טיפול בשערים 
  על פי הוראות יצרן

  גדרות ושערים

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. טיפול על פי 
  הוראות יצרן

  תרנים ופרגולות

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. השלמות 
צמחיה עונתית, טיפול בבריכות נוי ומשאבות, 

  הוראות יצרן טיפול על פי

צמחיה, מערכות 
השקיה וציוד 
  וריהוט חצר

  .2  גינון ואביזרי נוי 

שמירה על שלמות וניקיון של כל סוגי החיפויים, 
  שמירה על רמת האיטום לרטיבות ולרעש

  .3  המבנה   חיפוי חיצוני

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
   מקירות פעם בשנתיים ותקרות פעם בחמש שנים

  צבע

. טיפול בדקים מעץ פי קריאה-לעו לפי הצורך
  לפחות אחת לשנה

חיפויי ריצפה, 
  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון
אחת לפחות צביעה של מתכת צבועה תיקוני לשנה. 
  לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  תקרות ביניים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  קונסטרוקציות  בדיקה אחת לחמש שנים ע"י קונסטרוקטור
ולפי מצב  לפי הוראות יצרןתיקונים וצביעה 

  הריהוט
סוגי הריהוט כל 
  חלקי הריהוטו

  .4  לסוגיו ריהוט פנימי

 בהתאם לסוג הציוד – שנתית יומית עד  בדיקה
  הצורך.תיקון לפי ו

בדיקה תרמומטרית כל שנה  –בלוחות חשמל 
  וטיפול יסודי לניקיון ולחיזוק ברגים

  טיפול שנתי –בגנרטורים ומתח גבוה 

 מערכות כוח
לרבות מ"ג 
  וגנרטורים

וכל ציוד חשמלי 
  אחר.

  .5  מערכת חשמל 

שנתית, החלפת נורות ותיקון יומית עד  בדיקה 
בחצרות  הצורךגופי התאורה ואביזריהם לפי 

  ובתוך המבנים

  .6  מערכת תאורה  תאורה רגילה

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך
טיפול מונע אחת ליום/ שבוע / חודש לשלושה 

  חודשים
כיורים וניקוזי 

  ציוד
  .7  מערכת ניקוז וביוב

 בהתאם לת.י.על פין דין ו מונעת ביצוע אחזקה
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

גילוי אש מערכות 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

8.  

עמדות כיבוי   ברשות בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בהתאם לת.י. מונעת ביצוע אחזקה
אחזקה על פי הוראות יצרן. כיוון מבערים לפחות 

  פעמיים בשנה
  .9  מערכות חימום מים  

  .10  מעליות  מכלול מעליות  חודשית וחצי שנתיתאחזקה על פי דין לפחות 
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
  .11  מיזוג אויר 



  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

 מס המערכת המתוחזקת

בדיקה תלת חודשית של מצב שומנים, טיפול כללי 
ומניעת עודפי שומן המהווה בסיס  חצי שנתי
  לשריפות

מפוח ותעלות 
  פליטת אוויר

  .12  מנדפים

  מנדפים  ניקוי שבועי של מסננים
שאיבת מפרידי שומן לפחות אחת לשלושה 

  חודשים
  .13  מפרידי שומן  שאיבה

מכלול המתקנים   לפי הוראות יצרן
כולל חדרי קרור 

  והקפאה

  .14  ציוד מטבח

  .15  ציוד פינוי אשפה  דחסנים ומכולות  לפי הוראות יצרן
  .16  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  מדדי טיב שירות .6

או תברואתיות \לאתר ולתקן כל תקלה אשר יש בה כדי ליצור בעיות בטיחותיות ו מפעילהעל  .6.1
  גילוי התקלה. עת מ ארבע שעותאו הפוגעות באיכות הסביבה תוך \ו

בנוסף למדדי איכות פעולת ותקינות החצרות, התשתיות, המבנים, המערכות והציוד,  .6.1.1
 ווציוד הנמצאים באחריות, מערכת בנהשדרג כל חלק מיאו \ו וחליף על חשבוניהמפעיל 

המתאימה לאותו שלהלן או האסתטי נמוך מהמוגדר בטבלה \ואשר מצבם התפעולי, הפיזי ו
הרשות על ידי לשימוש  אישורםממצבם בעת  85% -מקצוע, או באין הגדרה ברורה, נמוך מ

או כאשר אין \ים נזק עקיף ויאו כאשר נוצר או עשוי להיווצר בעט\ובתום תקופת ההקמה 
 . מקוריים שרות להשיג עבורם חלקי חילוףאפ

  ירידת הספקים ואיכויות והחלפה מתוכננת של רכיבים .6.2

  כללי .6.2.1

"מתקן") יחשב כמחייב שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה  –או מתקן (להלן \מערכת ו  
או הספקים \בכל עת שלא ניתן יהיה להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו

או ההספק שנמדדו בעת מסירת \מהתפוקה ו 80%או של לפחות \ך זה והמפורטים במסמ
הקצר מבניהם. מתקן שלא נמדדו לגביו  –ואישור המתקן או לאחר שעבר את אורך חייו 

או ההספקים על פי המצוין בקטלוג \או הספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות ו\תפוקות ו
בודה כדוגמת רעשים חריגים, תנודות היצרן. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי ע

ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים 
מפעולת המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת המתקן 

 להוכיח מפעילהדרש יובכל מקרה  הרשותוכדומה. החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה באישור 
  מבנים דומים.  5 –כי רכיב מסוג זה כבר מותקן במשך שנתיים לפחות ביותר מ 

  פרוט הספקים, איכויות ואורך חיים לפי רכיבים .6.2.2
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

        תשתיות
  לא מוגבל  מ"מ 3חריצים מעל   מבנה הכביש  כבישים 

ס"מ ליחידת  3שקיעות מעל   הכביש מבנה  
  מטר 5אורך של 

  לא מוגבל

  לא מוגבל  ס"מ  5חריצים ברוחב של מעל   אחידות השטח  קרקע
תעלות ומעברי 

  ניקוז
ס"מ  5חריצים ברוחב של מעל   מבנה התעלה

  ס"מ 10או צמחיה בגובה מעל 
  לא מוגבל

        בנהחלקי מ
  מוגבל לא  מ"מ 2סדקים ברוחב מעל   סדיקת הקיר  קירות

  לא מוגבל  מ"מ 1פתיחה ברוחב מעל   פתיחת מישק  מישקים



  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

  לא מוגבל  שקיעות וסדקים  בכל המבנה  רצוף קשיח
שקיעה המפריעה לסגירה או   צירים ונעילות  דלתות, חלונות 

  חוסר אפשרות לנעילה 
  לא מוגבל

שקיעה המפריעה לסגירה או   צירים ונעילות  ריהוט מקובע
  חוסר אפשרות לנעילה 

  לא מוגבל

, חדרי שירותים
 אמבטיות 

  מקלחוניםו

  12עד  9  מצב אסתטי ירוד  

  מסדרונות  שטיחים
  חדרים

  6  מצב אסתטי ירוד
8  

מ"מ  5 -שקיעה של למעלה מ  מבנה  תקרות ביניים
  מטר 1לאורך של 

  לא מוגבל

  לא מוגבל  סימני רטיבות  מבנה  אטום גגות
  לא מוגבל  סימני רטיבות  מבנה  אטום קירות

        מערכות חשמל
פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת   אמינות  שנאים ולוחת מ"ג

  החלפה יוחלף לסוג חדיש,
  לא מוגבל

ביכולת  15%ירידה של   הספק מוצא  דיזל גנרטור
 5%או ירידה של \האספקה ו

  במתח או בתדר האספקה

  לא מוגבל

כללי  -גופי תאורה 
(רפלקטורים 

  ונורות)

  מוגבללא   -  15%  רמת תאורה

משנקים מגנטיים 
  לגופי תאורה

יחד עם גוף   + 20%  רמת רעש
  התאורה

קבלים של גופי 
  תאורה

  "  הבהוב בנורות  איכות הדלקה

  לא מוגבל  אי תקינות    תאורת חירום
  לא מוגבל  סימני חריכה  בקליט ומגעים  בתי תקע

  לא מוגבל  חריכת מגעים  איכות המיתוג  מפסקי זרם
מוליכים (חוטים 

  וכבלים)
  לא מוגבל  סימני חריכה  גוון הבידוד

ציוד מיתוג בלוחות 
  חשמל

אמינות 
  המאמ"תים

  לא מוגבל  ניתוק ללא סיבה

ציוד מיתוג והגנה 
  חשמליים

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת   אמינות
  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

  לא מוגבל

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת     ציוד מתח גבוה
  לסוג חדיש,החלפה יוחלף 

  ללא הגבלה

משני זרם של ציוד 
  מדידה

  20  בדיוק המדידה 5%  דיוק הקריאה

מערכות מתח נמוך  
מאוד כולל  גילוי 

אש, כריזה, בקרת 
מבנה, ניהול 

אחזקה, מצגים 
אלקטרוניים, 
  טמ"ס וכדומה

דיוק קריאה, 
  מדידה, התרעה

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת 
  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

לפי  14עד  10
סוג המערכת. 

המחשבים 
בכל מערכת 
יוחלפו אחת 

  שנים 6 -ל

  לא מוגבל  אי התאמה לצרכים טכנולוגיים  תפקוד תקין  תקשורת פסיבית
        מעליות

מערכות מכניות 
  בקרה

  20  ירידה באיכות ובאסתטיות  
15  

מתקני פינוי 
  אשפה

      

  לא מוגבל  -  15%  תפקוד תקין  



  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

        
מערכות מיזוג 

  ואוורור אוויר
      

ציוד חשמל, בקרה 
  ומיכשור

  , - +/ 5%  דיוק קריאה
פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת 

  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

  לא מוגבל

ירידת תפוקה   משאבות
  ואיכות הציוד

ביכולת  15%ירידה של 
לא יתוקן גוף או . האספקה

מאיץ משאבה שאורך חייה יותר 
עלות תיקון . שנה 20 - מ

בשנה לא תעלה על מצטברת 
  מערך הציוד 65%

  

  לא מוגבל

גוף וחלקים   יט"אות, מפוחים 
  ססובבים

 20 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו הגוף נאכל 
  מקורוזיה,

  לא מוגבל

בכל בלאי יוחלף קטע הצינור   גוף הצנרת  צנרת
  ולא יתוקן,

 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ
  כולו,נזילות בשנה יוחלף 

  לא מוגבל

ברזים ואביזרי 
  צנרת

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

        מים 
בכל בלאי יוחלף קטע הצינור   גוף הצנרת  צנרת מים

  ולא יתוקן,
 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ

  נזילות בשנה יוחלף כולו,

  לא מוגבל

  לא מוגבל  תפקוד תקין    מיםמשאבות 
ברזים ואביזרי 

  צנרת
 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר

  שנה,
לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 

  דולף,

  לא מוגבל

        ביוב
  ללא הגבלה  תפקוד תקין    צנרת ביוב

  15  תפקוד תקין  גוף האביזר  משאבות ביוב
        בריכות שחיה

ציוד כימקלים 
  וסינון

 15 -יתוקן ציוד בן יותר מלא   
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר  מערך משאבות
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

בכל בלאי יוחלף קטע הצינור     צנרת
  ולא יתוקן,

 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ
  יוחלף כולו,נזילות בשנה 

  לא מוגבל

  לא מוגבל  דליפת מים או חיפוי רופף    מבנה הבריכה
מטבחים וחדרי 

  אוכל
      

  לא מוגבל 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזרציוד הכולל מנועים 



  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

  שנה,  וגופי חימום
לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 

  דולף,
חדרי קרור 
  והקפאה

 15 -יותר מלא יתוקן ציוד בן   גוף האביזר
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

  הנחיות כלליות .7

  הספקת ציוד, חלקים וחומרים    .7.1

, את כל הציוד והיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, לספק, על חשבוני מפעילה
אספקת הציוד,  החלקים החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות.

החלקים והחומרים תכלול החלפת כל רכיב מבנה לרבות חיפויים וריהוט מקובע, חלק מערכת או 
  , לשפצו או לתחזקו.והחליט כי לא ראוי או משתלם ל מפעילהציוד ש

במסגרת  מפעילהכל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י 
עבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיים כפי שאושר ע"י הרשות כחלק מביצוע ה והתחייבויותי

ובהעדר ציוד וחלקים זהים, יהיו התחליפים שווי ערך ויעמדו בסטנדרטים שאושרו בעת הקמת 
  המלון. 

  חלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של הרשות.רכיב או חלק ברכיב או החלפת 

  ספרי מתקן וחומר טכני .7.1.1

  תכולת ספרי המתקן .7.1.1.1

וכתנאי לאישור הרשות להתחיל את תקופת  מסור לרשות, עם סיום עבודות ההקמהי מפעילה
 , שני עותקים מושלמים של ספרי המתקן. שני עותקים מושלמים נוספים ישארו בידי התפעול

. ספרי המתקן יכללו את כל חלקי המבנה, החצרות, התשתיות, ציוד הייצור, המערכות, מפעילה
  הנכללים במלון.המתקנים והאביזרים 

  פורמט  ההגשה  .7.1.1.2

את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות הפעלת ואחזקה,  כיןי מפעילה )1
  בשני סוגי פורמטים כדלקמן:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה   )א
  קשה, כמפורט להלן.

נם בתוכנת שרטוט בורסיה אחידה פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הי  )ב
שתבחר ע"י הרשות. צרובים על סי.די.דום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה 

  סרוקה, אף הם ע"ג סי.ד. רום.

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות, יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי  )2
  כריכה פלסטית קשה.  הקלסרים יערכו באופן הבא:

  מקצוע יהיו בגוון שונה על פי מפתח גוונים שיאושר.הקלסרים בכל   )א

  על גב הקלסר יודפס באותיות גדולות הנושא הנכלל בקלסר.  )ב

על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכות. הדף יהיו בגוון   )ג
  אדום בהיר.



  

אחד הקלסרים בכל מקצוע יהווה מסטר ובו תיכלל רשימה של כל הקלסרים ותוכן   )ד
  העניינים בהם.

  בתחילת כל קלסר ימצא דף ובו תוכן הקלסר.  )ה

כל החומר שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד.   )ו
תוכנית, קטלוג, הוראות הפעלה, הוראת אחזקה. רשימה חלפים וכדומה.  על כל שקית 

א. המדבקות תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנוש
  יתאמו את תוכן העניינים.

  כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת אזור החירור בשקיות.  )ז

  כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים מתאימים קשיחים.   )3

  פרוט התכולה בספר המתקן  .7.1.1.3

דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן. הנחיות הבטיחות  )1
כללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים, הגדרות בעלי המקצוע י

  המורשים לפעול במתקן וכדומה.

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. לכל מקצוע בנפרד.  התוכניות  )2
יכללו מידות מקיום לכל מרכיב מוסתר במערכת.  המידות יתייחסו למרכיב קשיח קבוע 

  התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של הרשות.במנה. 

  תוכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה) ברצפה, בתקרות ובקירות. )3

שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הזרימה, חשמל, תקשורת, מים, ניקוז, ביוב, אוורור  )4
והנסתרות.  התוואים יסומנו  וכדומה. השרטוטים יכללו את כל תוואי המערכות הגלויות

  בתוכניות תוך התייחסות לעצמים קשיחים קבועים בשטח.

תאור מפורט של מערכות הפיקוד ואופן כיולן. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב  )5
  הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות.

יים כרטסת הציוד והפריטים תכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתונים טכניים, פיז )6
והפעלתיים המתאימים לו. דף הנתונים יכלול את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י 

  היצרן ואת נתוני העבודה בפועל.

דרש תלכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון נקודת העבודה בפועל. חברה       
 נתא מתכוויהם הלהגיש לאישור הרשות את הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ומערכת ב

  למלא את הנתונים.

מכלול קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן של אותו ציוד  )7
הכוללים הוראות התקנה, הוראות הפעלת ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ 

  המכלולים השונים, תוכניות הרכבה כולל איורים, רשימות חלפים וחומרים.

 מפעילהרשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י  )8
ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת אביזרים בלוחות חשמל, מכשירי 

  ואביזרי בקרה, מגופים ואביזרי צנרת וכדומה.

ת לקטלוג רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורט )9
  המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה.

הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה  )10
  להפעלת במצבים שונים האפשריים באותה מערכת כדלקמן:



  

  פעולה יומיומית של המערכת.  )א

  הפעלת המערכת במצבי חירום, לרבות לאחר הפסקת חשמל, הצפה, אש וכדומה.   )ב

הוראות אחזקה וניקיון לכל חלקי המבנה, המערכות והציוד. כל הוראה תפורט לפעולות  )11
יומיות, שבועיות, חודשיות, דו חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 

תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום הוראה, מכניות כל הוראה - במערכות אלקטרו
לרבות ציון בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. הכוונה לאביזרים שונים במערכת, 
כדוגמת מפסקים, ברזים, שעונים ומדידים, לרבות הכוונה מתאימה וציון מספריהם 

  בתוכניות לרבות ציון מספרי התוכניות ותרשימי הזרימה המתאימים.

והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן  הוראות )12
. מפעילהוהציוד.  הנחיות לגבי מערכות מורכבות הכוללות יחידות ציוד שונות יוכנו ע"י 

הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. הנחיות 
  ת המערכת כאמור לעיל.יתייחסו למצבים שונים בהפעל

"החומר הטכני") לאישור  –גיש את תיקי המבנה והמתקן ותוכניות העדות (להלן י מפעילה .7.1.1.4
  הרשות כשהם מעודכנים ומתאימים למצב הקיים בפועל במלון.

יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו  ההרשות והמתכננים מטעמ
  דת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.הערותיהם העקרוניות לגבי מי

תקן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן, וי מפעילה
  את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת. מפעילהחזיר יכל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים 

היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות  
  לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי. מפעילההחוזרות על 

מגיש את החומר הטכני  מפעילהווכח כי למרות ההתראות אין ת, במידה ותהיה רשאיתהרשות 
העלויות שידרשו לביצוע העבודה  כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל

  כאמור לעיל. מפעילהלרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על 

  אחריות לחומר טכני וספרי מתקן .7.1.1.5

לשמור על כל החומר הטכני במתכונתו כפי שאושר ע"י הרשות בעת קבלת  מפעילהבאחריות        
ת בתום תקופת החוזה. באם יחסר המבנה והמתקנים. החומר הטכני יועבר בשלמותו לרשו

  כספית בעלויות השלמת החומר הטכני. מפעילהחויב יחומר טכני כלשהו בעת סיום החוזה, 

  עדכון חומר טכני והשלמתו .7.1.1.6

בצע שינוים יאו \ו ע"י הרשות אושרשיערך -חליף חלק או ציוד בשווהי מפעילהבכל מקרה בו      
לעדכן את התוכניות ולצרף את הקטלוגים של יחידות  הוהתאמות במבנה ובמערכות, עלי

הציוד החדשות ואת הוראות ההפעלה והאחזקה לתיק המתקן המתאים. החומר הטכני יכלול 
  את כל הפרטים הנדרשים בהגדרות בפרק תיעוד מתקנים.

  שילוט ציוד מתוחזק .7.1.1.7

 מתחייב על פי הדרישות במפרט הטכני לשלט את הציוד על פי מפתח קודים קבוע. מפעילה   
  או יווסף במהלך התקופה.\שלט על פי אותו קוד כל ציוד שישתנה וי מפעילה

  היערכות למסירה בתום החוזה .8

, בתום תקופת ההסכם או במהלכה במידה וההסכם יסתיים מתחייב להחזיר לרשות מפעילה .8.1
במצב תקין  והציוד המתקנים , המערכות,המבנההחצרות, התשתיות,  את מכל סיבה שהיא,

מההספק המכסימלי שעבורו תוכננו  85%וכשיר לפעולה. המתקנים המוחזרים יספקו לפחות 
וכמו כן לא ירדו המתקנים מערכי  תחילת תפעול המלוןבמבחני הקבלה בעת  ווכפי שנמדד ואושר

  ידי היצרנים.-נקבעו עלמינימום של מדדי ההגנות והאבטחות כפי ש



  

 בדיקות הקבלה יתבצעו בשני שלבים זהים כדלקמן:  .8.2

 שנים לפני תום תקופת החוזה.  3 –הבדיקה הראשונה תתבצע כ   )א

 . יום לפני תום מועד תקופת החוזה 180הבדיקה השניה והסופית תתבצע   )ב

יתקיים סיור בכל חלקי החצרות, המבנים, המערכות והמתקנים. בסיור  בכל אחת מהבדיקות
לסקור את כל חלקי המבנה,  רשותלסייע ל מפעילה. חובת וונציגי מפעילהו נציגי הרשותישתתפו 

ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי  10המערכות והמתקנים ביסודיות וזאת במשך 
והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, תוך כדי הפעלת  רשותמומחים מטעם ה

הצגת דוחות ממערכת הניהול הממוחשבת, הצגת תיקי המתקן ותוכניות העדות המעודכנים 
  וכדומה.

החצרות, ממצב  ה, את הסתייגויותיבכל אחת מהבדיקות בנפרד, מפעילגיש לת הרשות .8.3
סבב מעת סיום  שבועות שלושהתוך וזאת  והציוד המתקניםהתשתיות, המבנה, המערכות, 

 .הסיורים

  סיום תקופת החוזה.שלושה חודשים לפני עד ל נדרש בהסתייגויותדרש לבצע את כל הי מפעילה .8.4

להורות רשות ה תמלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאיילא  מפעילהבמידה ו .8.5
או בכל דרך אחרת. \ו העוקב מפעילהאו ע"י \קבלנים מטעמה ולבצע את העבודה האמורה על ידי 

לגבות או לנכות את ההוצאות  תהיה רשאית רשות, והמפעילהההוצאות האמורות יחולו על 
(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא,  15%האמורות בתוספת 

  בכל דרך אחרת. מפעילהלגבותן מ תרשאי רשותהיה התלחלוט את הערבות וכן 

להמשיך לפעול  מפעילהצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על ההשתתפות בסיור ובי .8.6
מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה לחברה לדרוש תוספת או 

  ., גם באם באותה תקופה תפעיל את המלון חברה אחרתתמורה כספית כלשהי

 200במשך  הרשותדריך את נציגי ילווה וי מפעילה, המלוןחודש ימים לפני המסירה הסופית של  .8.7
יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות  רשותשידריכו את נציגי ה מפעילהשעות מלאות. נציגי 

איש במקצועות שונים. ההדרכה תכלול את  5הקיימות במלון. נציגי הרשות יכללו צוות של עד 
, המקצועות הטכניים, מערכת הבקרה, מיחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתקן

  במערכות הממוחשבות וכדומה. בתוכניות העדות,
  



  

  .הסכמי אחזקה9
  
כלול בהסכמים עם ספקי המערכות והציוד המפורטים להלן תנאים ועלויות אופציונליים יפעיל המ

לקבלת שירותים לטווח ארוך. אין התנאים האמורים מחייבים את המפעיל בתשלומים בפועל בינו לבין 
הספקים אך הם יחייבו את הספקים לאספקת שירות בתנאים אלה לרשות בכל מקרה שהחוזה לקבלת 

או  תחזוקה בין המפעיל לרשות יופסק והרשות תצרוך את השירותים ישירותהפעלה ותי שירו
מהספקים. בהסכמים של המפעיל עם הספקים יקבע כי הספקים מתחייבים  באמצעות חברה אחרת

להמשיך במתן השירותים באותם תנאים גם אם וכאשר יועברו תפעול ואחזקת המערכות והציוד לידי 
את נוסח  לאישור הרשותדרש למסור יהמפעיל . נשוא חוזה זה המפעיל המה שאינאו מי מטע\הרשות ו

  במקצועות המפורטים להלן: ההסכמים, בנושא שירותי האחזקה ועלותם, בינו לבין הספקים
  

תקופת אחריות   שם הציוד
  ושרות

עלות התחזוקה 
כאחוז מערך 
  המתקן

  הערות

    0  2  ודרגנועים מעליות
3 – 5  3    
6 – 12  3.5    

  כולל שדרוג מלא  5  17 – 13
18  - 20  3    
21  - 25  3.5    

    0  2  גילוי אש ועשן
3 – 5  3.5    
6 – 10  4    

  כולל שדרוג מלא  7  17 – 11
18  - 20  3.5    
21  - 25  4    

    0  2  גילוי פריצה
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  כולל שדרוג מלא  6  17 – 11
18  - 21  3    
22  - 25  3.5    

מערכות ביטחון 
כולל: בקרת כניסה, 

טמ"ס, כריזה (כל 
  אחת בנפרד)

2  0    
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  כולל שדרוג מלא  6  17 – 11
18  - 21  3    
22  - 25  3.5    

    0  2  מבנהבקרת 
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  כולל שדרוג מלא  6  17 – 11
18 – 21  3    
22  - 25  3.5    

  
    



  

  הוראות לאחזקת מערכות תשתית – 1 נספח
  
  הנחיות מקצועיות  .1
  

  תחזוקת מערכת ניקוז.  1.1

  

היה אחראי לתקינותה ותחזוקתה של מערכת הניקוז התת קרקעית והעילית. תאי ביקורת י מפעילה
ושיקוע והצנרת יש לבדוק בקביעות ולדאוג לניקיונם ותקינותם במשך כל חודשי השנה. הבורות הנ"ל 

בריסוס מונע יתושים. חומרי ריסוס יסופקו על ידי  , אך לפחות אחת לשנה,מידי פעםיש לרסס 
  , צנרת יש לנקות בעבודה ידנית.מפעילה

  

  תחזוקת דרכים, רחבות, שבילים וכו'.  1.2

  

דרכים, רחבות ושבילים יתוחזקו בצורה מתמדת ויהיו שלמים וכשירים ללא סדקים, שקיעות 
ם. קווי סימון דרכים וחניות יחודשו אחת לשנתיים או במידה ומהמורות משך כל תקופת ההסכ

ונמחקו או דהו קודם לכן. תחזוקה שוטפת לצורך סעיף זה פירושה ניקוי סחף אדמה, עשביה וכל 
  דבר אחר המצטבר בהם.

    



  

  הוראות אחזקה למבנים וחלקי מבנה
  

  שנתי -חצי שנתי, נ  - חודשי, מ - תלת -חודשי ת - שבועי, ח -יומי , ש  - מקרא: תכיפות ביצוע האחזקה י 

 
    דף      טיפולים   

    9000מס'   חוץ -אחזקת חצרות                      

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות        לביצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדיקת מצב גדרות ושערים, השלמה, תיקון צבע, שימון     מ  1

        וחיזוק.      

        בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצים.    מ  2

        בדיקת בורות שומן, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת     מ  3

        לפי צורך.      

        בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבים.    מ  4

        שבילים ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.בדיקת     מ  5

        בדיקת שוליים ודפנות קרקע לקריסה וסחף.    מ  6

        בדיקת מצעי עפר מהודקים.    מ  7

        בדיקת חניונים, סימוני כבישים וחניות.    מ  8

        בדיקת תמרורים.    מ  9

10  
  

        בדיקת מסעים וכבישים, תיקון סדקים והתקלפויות.    מ

        בדיקת גופי תאורה חיצוניים, תיקון גופים, תיקוני צבע,    מ  11

        החלפת חלקים.      

        בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.      

        קצץ צמחיה ורסס נגד עשבים באופן שימנעו הפרעות לניקוז    מ  12

        תקין.  קצץ עשב יבש העלול לגרום לשריפות.      

במקומות בהם עלול להיווצר סחף המנע מהשמדת צמחיה       
  קרקע

      

        בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ.  החלף נורות פגומות ונקה    מ  13

        מכסים.  תקן צבע תרני עמודי תאורה כנדרש.      

  
  

    9030מס'   דחסנית אשפה                    

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מבצעים מקצועות     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        הפעל נסיונית את הדחסנית.  פ  ח  1
        בדוק כמות שמן בעזרת מדיד מיכל השמן והוסף שמן  פ  ח  2

        במידת הצורך. W - 10הידראולי       
        בדוק תעלות ניקוז ליד הדחסנית, נקה בהתאם לצורך.  פ  ח  3

  
    



  

  
  

    9010מס'   חוץ -אחזקת מבנים                    

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  
        בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון טיח וצבע בקירות שיש ואבן.    מ  1

        וודא שחיבורי האבן אטומים  בקירות מצופי פסיפס ,        
        וודא שהפסיפס שלם.      
        טפל בגגות כמפורט בהוראות.    מ  2
        בדיקת אלמנטים רופפים וסדוקים.    מ  3
        בדיקת איטומים סביב חלונות ופתחים.    מ  5
        בדיקת שלמות רשתות בחלונות.    מ  6
        דוודים וציוד על הגג. בדיקת חיזוקי אנטנות,    מ  7
        בדיקת נזילות דוודי שמש.    מ  8
        תיקוני צבע לתרני אנטנות.    מ  9

מ  10         בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים.  
        בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה.    מ  11

  
  

    9150מס'   דלתות                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        דלתות אש      
        בדוק תקינות צירים ועוצר דלת הידראולי.    נ  1
        שמן צירים.    נ  2
        בדוק לסגירה ואטימות טובה.    נ  3
        בצע תיקוני צבע בהתאם לנדרש.    נ  4

        דלתות זכוכית      
        בדוק וכוון משאבה הידראולית רצפתית.    נ  5
        בדוק תקינות צירים, מנעולים וידיות.    נ  6
        שמן וגרז במידת הצורך.    נ  7
        בדוק סגירה נאותה של הדלתות.    נ  8

    



  

    9015מס'   טפול בגגות               

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - את משרת   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  

        גג יריעות ביטומניות      
        בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג (ויזואלית).    מ  7
        נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.    מ  8
        עקב פגעים על הגג.בדוק אם נוצרו שקעים     מ  9

        בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.    מ  10
        בדוק המצאות ונקיון רשתות פתחי הניקוז.    מ  11
        הודע למנהל הבית. - במידה ונמצאו פגעים     מ  12
              
        גג מרוצף      
        בדוק את תקינות מרצפות ואטימה בחריצים.    מ  13
        בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.    מ  14
        בדוק המצאות ונקיון רשתות חורי הניקוז.    מ  15
        שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.    מ  16
        הודע למנהל האחזקה. - במידה ונמצאו פגעים     מ  17

  
    



  

    9005מס'   כללי  - מחסום  חשמלי                           

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.  פ  מ  1

        בדוק את תקינות הנתיכים.  פ  מ  2

        נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך.  ס  מ  3

        בדוק תקינות לחצני הפעלה.  פ  מ  4

        בדוק תקינות הארקה.  פ  מ  5

        בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.  פ  מ  6

        בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של  ס  מ  7

        המחסום, שמן וגרז כנדרש.      

        בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך  פ  מ  8

        בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.  ס  מ  9

       בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים   ס  מ  10

        לפי הצורך למניעת חדירת מים.      

  
  
  
  
  
  
  
  

    



  

  
    9020מס'   קירות מסך                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק ויזואלית תקינות הזכוכית והחלון.    נ  1
        בדוק וודא שידית החלון מבצעת פעולה פתיחה וסגירה בשני    נ  2

        מצבים.      
        פתח החלון באופן מלא כלפי פנים ובדוק שאין הצטברות     נ  3

        לכלוך ואבק במעברי הניקוז וחריצי האויר הפתוחים.      
        נקה המסילות ומכלול החלון בעזרת שואב אבק.    נ  4
        שמן מכלול החלון לכל אורכו.    נ  5
        בדוק אם "הנגדים לנעילה" בזוית עליונה בפינת החלון     נ  6

        מותאמים לפס המספריים.      
נגדי" מותאם וסגור היטב לפס בדוק ש"פין נעילה     נ  7       
בדוק ובצע חיזוק ברגים בכל חלקי המכלול (ברגי זוית     נ  8       

        עליונה ומספריים עליונים).      
        בדוק התאמה וחיזוק ברגים של ציר עליון ותחתון.    נ  9

        "פסי חסימת פינים" המותקנים  -בדוק ובצע חיזוק ברגים ב    נ  10
        במשקוף החלון.      
       בדוק איטום סביב החלון במסגרת החיצונית בעזרת סיליקון,     נ  11
        או במקרה הצורך בחומר "סיקא פלקס".      
        בדוק גומיות הזכוכית ותקינות האיטום בכל פינות החלון.    נ  12
        סגור החלון. הפעל ידית סגירה בשלבים לשני המצבים    נ  13
        מלאה כלפי פנים החדר ופתיחה כלפי למלאה).(פתיחה       
        בדוק שסגירת החלון מתבצעת ע"י שני הפינים בחלקו העליון    נ  14
        ופין נוסף בפינה התחתונה של החלון, כך שלא ניתן להעביר      
        בקלות נייר בין החלון למשקוף ללא התנגדות הגומיות.      
        לא בוצעו קדיחות ברגים בדוק מסגרת החלון הפנימית אם    נ  15
        באמבטיית הניקוז כתוצאה מהרכבת וילונות ונציאלים.      
        1.2בדוק הנחת מתקני הוילונות שהחורים יקדחו במרחק     נ  16
        ס"מ ומעלה מזכוכית החלון למניעת נזק באמבטיית הניקוז.      
        סגור החלון באופן מלא ובדוק מרחק לכל אחד מהפרופילים    נ  17
        נקודות מרוחקות זו מזו, כך שהמרחק זהה למשקוף 2 -ב      
        החלון.      
        במידת הצורך, בצע כוון לסגירה מקבילה של החלון.    נ  18
        שנן מצבי סגירה ופתיחה של החלון בשלבים ובעדינות, תוך     נ  19
        מתן הסבר קצר לחשיבות הפעולה.      

  
    



  

    9100מס'   מבנים -אחזקת פנים                     

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        תקוני צבע וחיפויים לקירות (במקום בו נדרש תיקון יבוצע     ת  1

        שימון ציפוי עץ. משטח שלם),      

        תקוני ריצוף שבור, שקוע ורופף.    ת  2

        שימון פוליטורה  -טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות     ת  3

        ותיקוני צבע או פורמייקה כנדרש.      

        תקון משטח קצוות  - , שטיחים וחפוי ריצפה אחר PVC    ת  4

        ופגומים ופנלים חיתוך, הדבקה והשלמת חלקים פגועים      

        בדיקה וחיזוק, תקוני צבע, הדבקת פורמייקה, -ריהוט     מ  5

        שימון וחידוש.      

        בדיקה, חיזוק ושימון. - פרזול     מ  6

        נקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות. -שרותים     מ  7

        החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל      

        יישור, נקוי ותקוני צבע, -תקרות אקוסטיות וגופי תאורה     מ  8

        החלפת חלקים כנדרש.      

        בדיקת תאורת חרום ושילוט יציאה, החלפת -תאורת חרום     מ  9

        מצברים ונורות כנדרש.      

        בדיקת ושימון פירזול, אטימות. - חלונות     מ  10

  אחת לשנה  צביעה כללית של קירות במסדרונות      11

  אחת לשנתיים  צביעה כללית של קירות בחדרים      12

  
    9170מס'   צלונים ווילונות ורטיקלים                         

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  ת  1       
        בדוק שלמות כבלי היצוב.    ת  2
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    ת  3
        בדוק שהצלונים נוקו ע"י קבלן הנקיון.  ס  ת  4
בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  מ  5       
        היצוב. בדוק שלמות כבלי    מ  6
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    מ  7
        בדוק שהצלונים נוקו ע"י קבלן הנקיון.  ס  מ  8
בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  נ  9       

        בדוק שלמות כבלי היצוב.    נ  10
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    נ  11
        קבלן הנקיון.בדוק שהצלונים נוקו ע"י   ס  נ  12

  
    



  

  
    9105מס'   עמדת כיבוי אש                   

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  
        בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:  ס  מ  1

        זרנוק (צינור בד). X 2א.       
        .2מזנק " 1ב.       
        בקצה. 3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון       
        ק"ג, או מטף גז הלון. 6ד. מטף אבקה       
        בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.  ס  מ  2
בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן   ס  מ  3       

        לצורך.      
        בדוק ניקיון העמדה.  ס  מ  4
        הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן  פ  נ  5

קפל אותם בקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה              
        עטופים בניילון.      
        פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל  פ  נ  6

        אותו.      
        נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.  פ  נ  7
        בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.  פ  נ  8
        בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.  ס  נ  9

        שמן צירי דלת הארון.  ס  נ  10
        בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם  ס  נ  11
        נדרש.      
        שילוט חסר.השלם   ס  נ  12
        שמן/גרז את צירי הברזים.  פ  נ  13
        הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים.  ס  נ  .14
        רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.      

  
    



  

    9120מס'   מקלט                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק המצאות הציוד הנ"ל בארון חירום:    ח  1
        א.  אלונקה (רשום כמות .........       
        ב.   מסכות אב"כ (רשום כמות מסכות ........      
        פילטרים .......             
        (רשום כמות ........  Fג.   חליפות אב"      
        ד.   כפפות אב"כ (רשום כמות .......      
        ה.   ציוד עזרה ראשונה (...............       
        ו.   פנסי חירום נטענים (רשום כמות .........      
        ז.   טלפונים (רשום כמות .......      
        בדוק אם קו החשמל לנורות החירום תקין ופעיל.    ח  2
        בדוק מיכלי מים מלאים.  במידת הצורך מלא.  פ  ח  3
        בדוק תקינות קופסאות ניפוץ ומפתח בפנים.  פ  ח  4
        .V24 - ו V220בדוק תאורת מקלט תקינה   פ  ח  5
        גרז ושמן צירי הדלתות וידיות הסגירה. -דלתות בטחון   פ  מ  6
        הדלתות.בדוק מצב גומי האטימה ואטימת  -דלתות בטחון   פ  מ  7
        נקה חלודה וצבע את הדלת בהתאם לצורך.  פ  מ  8
        בדוק מצב גומי האטימה. -פתחי אוורור   פ  מ  9

        גרז הצירים, בדוק ידיות הנעילה  -דלתות ופתחי מילוט   פ  מ  10
        ומנעולים.      
        שחרר ברגים וגרזם ובדוק המצאות אטם  -פתחי אטימה   פ  מ  11
        ושלם.גומי תקין       
        בדוק פעולת ידיות שטיפה וברזים ותקן -מקלחות ושרותים   פ  מ  12
        אם נדרש.      
        בדוק נזילות בצנרת ובאביזרים. -כיורים   פ  מ  13
        בדוק מחיצות, חזק ותקן אם נדרש.  פ  מ  14
        רוקן, שטוף ונקה ומלא מים טריים. - מיכלי שתיה   פ  מ  15
        המיכלים, ברזים וברזי ניקוז.בדוק מצב   פ  מ  16
        נקה באופן יסודי את המקלט כולל: רצפת המקלט, קירות  פ  מ  17
        דלתות, חלונות, שירותים, מקלחונים וכו'.      
        בדוק פסים זוהרים על המדרגות, פינות קירות ופתחי מילוט.  פ  מ  18
        חובה להשלימם. -אם לא נמצאו פסים       

  
  

    



  

  
  שיטת מספור אחידה לחלקי מבנה, מערכות וציוד במבנים: 2 נספח

  
  שיטת מספור אחידה  .1
  

הקבלן יסמן את הציוד המותקן על ידו על פי שיטת הסימון האחידה המפורטת להלן. 
הסימון על פי השיטה יתבצע הן בתוכניות העדות והן בשילוט על גבי הציוד ועל גבי 

סימון הציוד יתבצע על פי השיטה  מודגש כיהרכיבים המשולטים בתוך הציוד. 
  המפורטת גם כאשר הציוד מסומן אחרת בתוכניות היועץ.

  
  הצגת שיטת המספור  .  2

  הרכב הסימון–כללי    2.1

        002    -  09  01  A 31 E              (סימון לדוגמא)  

  

         
  

  סוג ציוד ושייכותו                       

  מספר בנין    

  מספר קומה           

  )Gמקף הפרדה או סימון לגלריה (
  

  מספור רץ של הציוד בתוך הקבוצה    
  
  

מכניות. אין צורך לסמן ציוד קצה -הסימון מתייחס למרכיבי בנין עיקריים ומערכות אלקטרו
  משני, כגון: גופי תאורה, אסלות, שקעים ומפסקים לחשמל וכו'.

  

  סוג הציוד 2.2

המספור מוצגים להלן על בסיס המספר לדוגמה שהוצג לעיל. בכל תת  : ההסברים לשיטתכללי
  או הספרות אליהן נוגע ההסבר.\הסבר שלהלן מודגשת האות ו

 A 31 E 01 09 – 002  -נושא ראשי     2.2.1

התו הראשון המסומן ע"י אות לועזית, מתאר את השתייכות הציוד לנושא ראשי עפ"י 
  המפתח הבא:

  
A     מיזוג אויר  

B     מבנה  

C     .תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

D     ביוב, ניקוז, תיעול  

E     חשמל ואלקטרוניקה  

F     .מערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה  

G     מע' דלק  



  

H    חימום מי צריכה  

I   פונקציות מיוחדות  

J     מערכת סולרית  

K     ציוד מטבח  

L    הסקה  

M     מיכון  

N     אויר דחוס  

P     מערכת שאיבה  

R     תאורה  

S     קיטור  

T     טיפול במים  

U     אוורור  

V     מערכת הרמה והסעה  

W    מערכת מים  

Q     תאורת מנחת מסוקים ומסלולי תעופה  

 Z    מיכון משרדי  

 Y   בטחון  

 A 31 E 01 09 – 002  -נושא משני     2.2.2

אחרי הנושא הראשי, באים לציין בשתי ספרות את  התווים השני והשלישי המופיעים
  מציין לוח חלוקה מתח נמוך. 31התיאור המפורט של משפחת הציוד לדוגמא 

  מפתח קודים. 1מפתח הסיווגים מופיע בנספח   

 A 31 E 01 09 – 002  -שייכות     2.2.3

שאותה התו הרביעי מסומן ע"י אות לועזית ומציין את המערכת אליה הציוד שייך או 
משרת מערכת   E 31מציין מיזוג אויר ומסמן כי לוח החשמל  Aהציוד משרת. לדוגמא 

      מיזוג אויר.

 A 31 E 01 09 – 002  -מספר בניין     2.2.4

תווים חמישי ושישי קובעים את מספר הבניין באתר. מפתח סימון מבנים ייקבע ע"י צוות 
  תה עובד אנא פנה למנהל הפרוייקט.הפרוייקט, לצורך בירור מספר הבניין עליו א

 A 31 E 01 09 – 002  -מספר קומה     2.2.5

תווים שביעי ושמיני קובעים את מספר הקומה בבניין. מפתח הקומות ייקבע ע"י 
או סימנים ובלבד שאינם \הארכיטקט. בכל מקרה יכלול מספר הקומה שתי ספרות ו

וכדומה. גם קומת הגג  1P ,00 ,01 ,15, 1-אותיות עבריות. דוגמאות למספר קומה: 
תמוספר באופן דומה.  לצורך בירור מספר הקומה עליה אתה עובד אנא פנה למנהל 

לציון גלריה  Gהפרוייקט. במקרים בהם קיימת בבניין קומת ביניים תצוין הקומה באות 
ה לציון מזנין וכדומה. מיקום האות הלטינית יהיה במקום המקף. כך לדוגמה גלרי Mאו 

  G 02 01 A 31 E 002תסומן  2בקומה 
    



  

 A 31 E 01 09 – 002  -מקף מפריד     2.2.6

סימון המקף בא להפריד בין המספר הרץ של הציוד לבין סוגו ומיקומו. במידה והציוד 
  במקום המקף. Gממוקם על גלריה תופיע כאמור לעיל האות הלועזית 

 A 31 E 01 09 – 002  -מספור רץ לציוד     2.2.7

מספרים בקומה או אזור. לדוגמא המספר המופיע לעיל מסמן  999מספור רץ לציוד עד 
לוח חשמל מתח נמוך המשרת מערכת מזוג אויר וממוקם במבנה מספר אחד בקומה תשע 

  כאשר הלוח הינו השני בסדרה.

 A 31 E 01 09 – 021  -סימון אגף     2.2.8

ניינים לסמן את הציוד על פי האגף אליו הוא בבניינים בהם יש מספר אגפים וכאשר מעו
משתייך, יש לתפוס את הספרה הראשונה של מספר הציוד הרץ שצויין לעיל. במקרה כזה 

וזאת על פי שיטת סימון  02A – 09 01 A 31 Eאו  A 31 E 01 09 – 021יהיה סימון הציוד 
  .Aאו  1האגפים 

  
  

    



  

  

  מערך הקודים לרישום ציוד
  
  
  
  
  
  

 תבצעו אך ורק בהתייעצות עם משרדתהקודים במסמך זה הינם קבועים. מומלץ כי כל תוספת   הערה:
  רוני ולטמן. היועצים

    
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

      
 
 
 

 2015מעודכן ינואר                
  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000A          מזוג אויר ואוורור  

 00A      A    מתקן קירור מים למיזוג  

 01A          מתקן קירור מים צנטריפוגלי  

 02A          מתקן קירור מים בוכנתי  

 03A           קירור עצמאי (חימום: משאבת חם/חשמל)מתקן  

 04A          מתקן קירור מיני מרכזי  

 05A           יח' מ"א        WATER SOURCE  

 06A          מתקן קירור בורגי  

 07A          מתקן קירור גליקול  

 08A          (מעבה מקורר מים) מערכת מ"א עצמאית  

 10A          מכלולים במתקני מיזוג אויר  

 11A          זוג (צ'ילר)מקרר מים למי  

 12A          מעבה אויר  

 13A          מעבה מים  

 14A           קירור ישיר -מגדל קירור בנוי  

 15A           קירור עקיף (מחליף חום) -מגדל קירור  

 16A          מגדל קירור מתכת  

 17A          (קרור/חמום מים) יט"א,  יחידת אספקת אויר חד אזורית  

 18A          ת (קרור/חמום מיםיט"א, יחידת אספקת אויר רב אזורי  

 19A          יחידת אויר צח/מקורר  

 20A          ג"ח חשמליים  

 21A          מחליף חום פלטות  

 22A          מחליף חום  

 23A          מיכל התפשטות סגור  

 24A          מיכל התפשטות פתוח  

 25A          מיכל קרח  

 26A          מיכל עירבוב  

 29A          מצנן אויר אזורי/מרכזי  

 30A           אספקת אויר מהתחתיתיט"א, יחידת  

 31A          ) יט"א, יחידת אספקת אויר משתנהVAV(  

 32A          יט"א, יח' אספקת אוויר לחץ גבוה  

 35A          מאייד מים  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 36A          מאייד גז/מפזר קור  

 40A          יחידות מזוג וצינון בחדר  

 41A          מזגן חלון  

 42A           מפוצלמזגן  

 43A          תעלות מ"א    

 45A          מפוח נחשון  

 46A          ) מפוח נחשון מהירות משתנהVAV(  

 48A          מצנן ביתי  

 50A          מדחסים למזוג אויר  

 51A          מדחס קירור צנטריפוגלי  

 52A          מדחס קירור בוכנתי  

 53A          מדחס קירור בוכנתי חצי סגור  

 54A          מדחס קירור בורגי  

 55A          מדחס גז  

 60A          יחידות מ"א מיוחדות  

 61A          מייבש אוויר  

 62A          מחולל לחות  

 70A          אוויר- אביזרים למיזוג  

 71A          ) מדף וויסות אוויר ממונעV.A.V. DIFFUSER(  

 72A            לא ממונע  "        "       "   

 73A          קופסת עירבוב אויר  

 74A           ממונעמדף שחרור אויר  

 75A          מדף וויסות לחץ בתעלה  

 76A          מערכת פזור אוויר לחץ נמוך  

  80A          מפוחים/מע' איוורור  

 81A          מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי אספקת אוויר  

 82A          מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי פליטת אוויר  

 83A          מפוח צנטר' כפות מתכוונות  

 84A          רותמפוח כפות קדימה עם משנה מהי  

 85A          מפוח צירי  

 86A          יח' סינון אויר  

 87A          מפוח טנגנציאלי  

 88A          מפוח תעלה  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 89A                     מאווררים שונים  

 90A - 99A        ח"מ מ"א  

 91A          חדר קירור  

 99A          צנרת מ"א/קירור  

  

000B        B     ותשתיותמבנים  

 00B          מבנים  

 01B          אחזקת מבנה פנים  

 02B          אחזקת מבנה חוץ  

 03B          אחזקת מבנה קומה  

 04B          סבב יומי  

 11B          מבנה קשיח  

 14B          מבנה טרומי  

 15B          סככה  

 16B          מבנה שרותים  

 17B          חדר מכונות  

 18B           מבנה פנים  

 20B          גגות  

 21B           שטוח מצופה זפתגג  

 22B          גג שטוח מצופה יריעות  

 23B          גג רעפים  

 24B          גג אזבסט  

 30B          חלקי מבנים  

 31B          בסיסים למכונות  

 32B          בולמים למכונות  

 40B          מרכיבים במבנה  

 41B          ממ"ק  

 42B          ממ"ד  

 43B          מקלט  

 44B          חדר אשפה/דחסן  

 50B          גינוי ונוי  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 55B          הדברת מזיקים ומכרסמים  

 60B          שירותים בקומות    

 61B          ריהוט  

 62B          דלתות  

 63B          חלונות  

 64B          צלונים, וילונות  

 65B          קירות/חלונות מסך  

 70B          עמדות בקורת ומודיעין  

 71B          עמדת מודיעין  

 72B          מעבר נכים ומשאות  

 73B          קרוסלה  

 80B          חצרות וחניונים  

 81B          שער פתיחה צירי  

 82B           שער הזזה  

 83B          תריס חשמלי  

 84B          שער מתרומם  

 85B          מחסום מתרומם אוטומטי  

 86B          גדר רשת  

 87B          גדר בטון  

 88B          גדר חשמלית  

 89B          גדר אלקטרונית  

 90B           דלת אוטומטית - דלתות  

 91B          דלת אש  

 92B          דלת בהלה זכוכית  

 93B          דלת בהלה מתכת  

 94B          דלת מגנטית  

 95B          דלת מסתובבת  

 96B          דלת נגררת  

 99B          ח"מ  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000C         C    תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

 01C          מערכות תקשורת  

 T02C          ארון טלפון ותקשורת  

 C02C          ארון תקשורת מחשבים  

 R02C          ארון ריכוז מערכות מ.נ. מאוד  

 I02C          ארון אינטרקום  

 F02C          ארון גילוי וכיבוי אש  

 K02C          ארון כריזה    

 V02C          ארון ט.ו. במעגל סגור  

 P02C          ארון בטחון ופריצה  

 10C          אנטנות  

 11C          אנטנה עמוד עגול  

 12C          אנטנה עמוד מצולע  

 13C          אנטנה מסתובבת  

 20C              מחשבים  

 21C          מחשב מרכזי  

 22C          מחשב מקומי  

 30C          מערכת בקרה ופיקוד  

 31C          בקר ממוחשב רשת  

 32C          בקר קצה  

 34C          לוח בקרה  

A34C          לוח בקרת מ"א  

B34C          לוח בקרת מבנה  

V34C          לוח בקרת מעליות  

 35C          מערכת פיקוד  

R36C          רכזת מע' מ.נ. מאוד  

I36C          רכזת אינטרקום  

V36C          רכזת ט.ו. במעגל סגור  

T36C          רכזת טלפונים  

C36C          רכזת תקשורת מחשבים  

K36C          רכזת כריזה  

  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 40C          מערכת בקרת חניון  

 41C          מנפיק כרטיסים  

 42C          'מכונת תשלום דגם א  

 43C          'מכונת תשלום דגם ב  

 44C          אנטנת זיהוי מנויים  

 45C          רמזור  

 46C          שלט אלקטרוני אוטומטי  

 47C          קורא כרטיסי חניה          

 50C          מערכות צילום ומעקב  

 51C          מצלמת וידאו  

 52C          מסר למצלמות וידאו  

 53C          (טלויזיה) .מערכות טי.וי  

 60C          מערכות מוזיקה/כריזה  

 61C          מגבר ראשי  

 62C          קומפקט דיסק  

 65C          מערכת רדיו/מוסיקה/וידאו  

 66C          מגבר אזורי  

 67C          מערכת כריזה  

 68C          מערכת אינטרקום  

 70C          מערכות אזעקה והתראה  

 71C          מערכת התראה ואזעקה  

 72C           גלאיCO  

 73C          רגש טמפרטורה  

 74C          רגש תדר      

 75C          רגש תעלה  

 76C          פרסוסטט  

 77C          פרסוסטט דיפרנציאלי  

 78C          טרמוסטט  

 79C           רכזתCO  

 81C          (לכל) מד ספיקה  

 82C          רגש מים  

 83C          רגש לחץ  

  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 84C          מד מים חשמלי עם פולס    

 85C          מד מים לבקרת ספיקה  

 86C          בקר זרימה  

90C - 99C        ח"מ בקרה/בקרת מבנה  

 91C          חדר בקרה  

 92C          חדר מחשב    

 93C          (מחשב) עמדת בקרה  

 94C          עמדת בדיקת נכנסים  

 95C          שער מגנומטר  

 96C           מג"מת ידני  

 97C           מכונת שיקוף  
  

000E    E       חשמל ואלקטרוניקה  

 08E           שנאי  

 09E          שנאי קרור אויר  

 10E          .חשמל מ.ג  

 11E          שנאי שמן סגור    

 12E          שנאי שמן פתוח  

 13E          מזד"ש  

 14E          מפסק מ.ג. קומפקטי  

 15E          מזד"ג  

 16E          .מנתק מ.ג  

 17E          .קו מ.ג  

 18E          (מסדר) .לוח מ.ג  

 19E          .עמוד מ.ג  

 20E          גנרטורים  

 21E           גנרטור מנוע דיזל קירור אוירB.ST (היכון)  

 23E           גנרטור מנוע דיזל קירור מיםB.ST (היכון)  

 24E          רדיאטור לדיזל  

 25E           גנרטורB.SH פסק)-(קצר  

 26E           גנרטורB.NO (ללא הפסקה)  

  

  

  

  



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 30E          חשמל מתח ביניים ונמוך לוח מתח ביניים  

 31E          .חלוקה לוח מ.נ  

 32E          .עמוד מ.נ  

 36E          .תא מ.נ., לוח ראשי מ.נ  

 37E          .קו מ.ב  

 38E          .קו מ.נ  

 40E          מיישרי ומייצבי זרם  

 41E           מטען משולב -מיישר  

 43E          מיישר מטען  

 44E          מייצב מתח  

 45E           מגבר מגנטי -מייצב  

 46E          פסק-לוח אל  

 47E           טריסטורים -מייצב  

 48E          פסק -מע' אלUPS  

 49E          מע' מצברים יבשים ורטובים  

 50E    R      מערכות תאורה  

 51E          מערכת תאורת גדר  

 52E          מערכת תאורת רחוב/רחבה/עמוד  

 53E          מערכת תאורת פנים  

 54E          מערכת תאורת חוץ  

 55E          מערכת תאורת חירום  

 56E          מערכת אזהרת מטוסים  

 57E          מערכת תאורה סולרית  

 60E          לוחות הפעלה, פיקוד, בקרה, תקשורת  

 61E          לוחות הפעלה  

 62E          לוחות פיקוד  

 63E          לוחות בקרה  

 64E           קבליםלוחות  

 65E          לוחות מונים  

 66E          לוחות הגנה נגד זליגה  

 67E          לוחות תקשורת  

 90E  - 99E        תחנות כוח וחדרי חשמל  

    



  

  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 91E           חדר חשמל  

 92E           חדרUPS  

 93E          חדר מצברים  

 94E          חדר תקשורת  

 95E          חדר גנרטור  

  
000F          בטיחות גילוי וכיבוי אש ופריצה, גז  

  

 00F      F    מערכת גילוי אש  

 01F          מערכת גילוי אש ועשן  

F02F          (קומתית) רכזת גילוי אש קטנה  

 03F          רכזת מצוקה  

 04F          מחשב לגילוי אש  

 05F          מדפי אש עם מנוע  

 06F          מדף שחרור עשן  

 07F          מדף עם מנוע  

F08F          (מרכזית) רכזת גילוי אש גדולה  

 09F          אלקט.-גלאי עשן אנולגי פוט  

 10F          גלאי עשן אנולוגי יוניזציה  

 11F          מיקרופון גילוי אש  

 12F          צופר אזעקה/פינוי + נצנץ  

 13F          רמקול עם נצנץ  

 14F          יח' תקשורת למע' התראה  

 15F          זימונית מצפצפת  

 16F          עם צג עמדת מצוקה  

 17F          דלת אש  

 20F          מערכות כיבוי אש  

 21F          מערכת כבוי בגז מרכזית  

 22F          מערכת כבוי בגז עצמאית  

 23F          לחצן אזעקה/כיבוי אש  

 24F          שקע טל' כבאים  

 25F          (ספרינקלרים) מערכת כיבוי במים  

 26F          מרכז שליטה לספרינקלרים/ראש מערכת  

 27F          פיקהמד ס  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 28F          שפופרת לשקע טל' כבאים  

 29F          לוח תקשורת לספרינקלרים  

 30F          (גלגלונים, מטפים) עמדת כיבוי אש  

 31F          עמדת מטפה  

 32F          צנרת כיבוי אש  

 50F          מערכות בטחון וגילוי פריצה  

 51F          מערכת גילוי פריצה  

 52F          גלאי פריצה  

 53F          רכזת גילוי פריצה  

 59F          מערכת אדם כלוא  

 60F          מערכת גזים  

 61F          מערכת גילוי גז  

 62F          מערכת כיבוי גז  

 63F          רכזת גז  

 64F          ארון ציוד חירום  

 90F  - 99F        חדרי בטיחות  

  

000H          חימום  

 00H      H    חמום מי צריכה  

 01H          דוד חימום לצריכה  

 02H          הסקה- דוד חימום אוגר לצריכה  

 03H          מערכת קולטים סולריים  

 04H          אוגר מים חמים לצריכה  

 05H          דוד חימום חשמלי  

 08H          מחליף חם פלטות לצריכה  

 09H          מחליף חם לצריכה בתוך מיכל  

 10H      L    חמום מים להסקה  

 11H          "אדוד חימום להסקה/מ  

 12H          דוד יציקה  

 17H          רדיאטור צלעות  

 18H          מחליף חם פלטות להסקה  

 19H          מחליף חם נחשון להסקה  

  

  

  

  



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 20H      S    מתקני קיטור  

 21H          דוד קיטור  

 22H          מיכל קודנס  

 23H          מיכל התפשטות  

 24H          מיכל התפשטות סגור  

 25H          מיכל התפשטות פתוח  

 29H          מים-מחליף חם קיטור  

 30H          שתיה- מחמם מי  

 40H          מערכת צנרת חמה  

H40H          מערכת צנרת מי צריכה  

L40H          מערכת צנרת הסקה  

S40H          מערכת צנרת קיטור  

 90H - 99H        ח"מ חימום  

  

00I      I    פונקציות מיוחדות  

 10I          חדר כושר  

 11I          מכשירי הליכה/ריצה  

 12I          אופני כושר    

 30 I          גן ילדים  

00G      G     מערכות דלק  

 00G          מיכלי דלק  

 01G          מיכל דלק נוזלי תת קרקעי  

 02G          מיכל דלק נוזלי עילי  

 03G          מיכל דלק נוזלי יומי  

 04G          'מע' מילוי דלק אוטו  

 07G          מיכל גז תת קרקעי  

 08G          מיכל גז עילי  

 09G          מיכל גז קירור  

 10G          הכשרת דלק  

 11G          מערכת הכשרת מזוט  

 15G          מסנן דלק  

 18G          מאייד גז  

 20G          מדידת דלק  

    



  

  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

90G - 00G        ח"מ דלק  

  

000K          ציוד מטבח  

 01K          מטבח  

 02K          מטבחון  

 03K          חדר אוכל  

 10K      K    מכונות לשטיפת כלים  

 11K           תא 1מכונת שטיפת כלים  

 12K           תאים 2מכונת שטיפת כלים  

 13K           תאים 3מכונת שטיפת כלים  

 14K           תאים 4מכונת שטיפת כלים  

 20K          סירי בישול בקיטור  

 21K          סיר בישול בקיטור מתהפך  

 22K          ם ברזסיר בישול בקיטור ע  

 23K          סיר בישול בקיטור עצמי  

 30K          מחממי מים בקיטור  

 31K          מחמם מי שתיה בקיטור  

 40K          מכשירי מטבח וחדר אוכל  

 41K          מקרר/מקפיא  

 42K          קר/חם-מי    

 43K          ארון/דלפק מקורר  

 44K           ארון/  "     מחומם    

 45K          תנור  

 46K          קונבקטומט  

 47K          עגלת חימום            

 50K     מחממי מים בחשמל  

 51K          מחמם מים בין רגע  

 61K          מכונת מיון ביצים  

71K          מאזני שקילה  

 90K - 99K        ח"מ מטבח  

91K          חדר קור  

  

  

  

  



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000P          משאבות מים/ מדחסי אויר/ מער' הידראוליות  

 10P      P    (מצמד) משאבות צנטריפוגליות  

 11P          (מונובלוק) משאבת מים צנט' אופקית  

 12P          (מונובלוק) משאבת מים צנט' אנכית  

 13P          משאבת לחץ רב דרגתית  

 14P          משאבת ג'וקי  

 15P          משאבה על קו  

 16P          משאבת גליקול  

 17P          משאבת מים קרים/עיבוי  

 18P           קרים/חמיםמשאבת מים  

  20P          משאבת טבולות  

 21P          משאבה טבולה למים  

 22P          משאבה טבולה לביוב, ניקוז ושומנים  

 50P          משאבות מיוחדות  

 51P          משאבת גלגלי שיניים/דלק/שמן  

 52P          מניפות-משאבה סיבובית  

 53P          משאבה בורגית  

 54P          משאבה מהירות משתנה  

 55P           תת לחץמשאבת  

 56P          משאבה הידראולית  

 57P          משאבת מינון  

 58P          משאבת דיזל  

 59P          משאבת גז  

 60P          חדר משאבות  

 61P          מערכת הידרופור  

  

 70P          מערכת הדיראולית  

 71P          צנרת הידראולית  

  

 90P      N    מערכות דחיסת אויר  

 91P          מדחס אויר בוכנתי  

 92P           אויר בורגימדחס  

 93P           מניפות –מדחס אויר סיבובי  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 94P          צנרת אוויר דחוס  

 95P          מיכל התפשטות  

 96P          מיכל אויר דחוס  

 97P          מיבש אויר כימי  

 98P          מיבש אויר בקירור  

 99P          ח"מ אויר דחוס  

  

000T      T    מע' טיפול במים  

11T          ריכוך מים ידני  

 12T          ריכוך מים אוטומטי  

 14T          מטייב מים פוספטי  

 15T          מאגר מי מלח למרכך  

 16T          מערכת סיליפוס  

 17T          מתקן מים מזוקקים  

 20T          מסנני מים  

 21T          'מסנן אוטו  

 22T          מסנן ציקלון  

 31T          מסנן חול  

 32T          מסנן דיאטומי  

 33T          מסננים למי צריכה  

 34T          מסנן למי קולחים  

 36T          מערכת מגנטית למים  

 40T          טיפול כימי במים  

 44T          מתקן הכלרה  

 50T          מערכת התפלת מים  

 60T          טיפול חשמלי ומגנטי במים  

 61T          מערכת גולדגר לטיפול במים  

 62T          מערכת חשמל סטטי למים  

63T           אלקטרוליזה והגנה קטודיתמערכת  

 64T          מערכת טפול במים קייר פרי  

90T  - 99T        ח"מ מים  
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000V      V     מעליות ואמצעי הרמה והסעה  

 00V          מעליות נוסעים  

 01V          מעלית נוסעים הידראולית  

 02V          (כבלים) מעלית נוסעים רגילה  

 03V          מעלית נוסעים שקופה  

 10V          מעליות משא  

 11V          מעלית משא הידראולית  

 12V          (כבלים) מעלית משא רגילה  

 13V          מעלית משא גלגלי שיניים  

20V          בודק מעליות מוסמך  

 30V          מעליות מיוחדות  

 31V          מעלית תיקים  

32V          מעלית מזון  

 33V          דרגנוע  

 34V          מסוע  

 35V          מעלית שרות  

 36V          מסועים ועגלות למזוודות  

 37V          במת הרמה/מעלון  

 40V          הסעה  

 41V          מלגזה  

 42V          עגלה חשמלית  

 43V          גלגלות חשמליות  

80V          מנופים  

 81V          מנוף מוביל תקרתי  

 82V          מתקן ניקוי חלונות  

 90V - 99V        ח"מ מעליות  

  

  00W      W    מערכות מים ביוב וניקוז, תיעול  

 01W          צנרת ביוב  

 02W          צנרת ניקוז  

 03W          צנרת מים מותפלים  

 04W          צנרת מים קולחים  

 05W          צנרת תיעול  
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 06W     צנרת מים סניקה  

 07W     מעביר מים  

 10W          מכלי אגירה  

 11W          מיכל אגירה מבטון  

 12W           מיכל אגירה פיברגלס  

 13W          מיכל אגירה פוליבוטילן  

 14W          ) ליטר) 500מיכל התפשטות  

 20W          מערכות הפחתת/הגברת לחץ  

 21W            מערכת הפחת לחץ  

 22W          מערכת הגברת לחץ  

 23W          'מקבץ ברזים אוטו  

 24W          מגוף הסנקה  

 25W           ניתוק אספקת מיםמגוף  

 26W          מגוף פיקוד  

 27W          מד ספיקה  

 28W          מצוף למים  

 30W           מז"ח –מערכת מדידה משולבת  

40W          מכשירים ואביזרים למים  

 41W          ברז חשמלי למשתנה, כיור  

 42W          מייבש ידיים חשמלי  

  50W          בריכת איוד וחימצון  

 51W          בריכת איוד  

 52W          בריכת חימצון  

 53W          מערבל שפכים  

 60W          בורות רקב ושומן  

 61W          תחנת שאיבות ביוב  

 62W          בור רקב  

 63W          בור שומן  

 65W          בור ספיגה  

 66W          בור שאיבת ניקוז  

 67W          בור שאיבה ביוב  

 W69     מכון טיהור שפכים 

   W70           מכלי אשפה  
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 W71           (דחסנית) מכולת אשפה  

 72W          דחסנית קרטון  

 81W          מכון שטיפה  

 90W - 99W        ח"מ מים וביוב  

  

00Q      Q     תאורת מסלולים/מנחת - מע' פיקוד ובקרה  

10Q - 49Q        מע' פיקוד ובקרה  

51Q          מע' תאורת מסלולים/מנחת  

61Q          מנחת מסוקים  

90Q - 99Q        ח"מ תאורת מסלולים/מנחת  

  

00  -  Z    Z      מיכון משרדי  

01 – Z          מכונת צילום מסמכים  

02 – Z          מכשיר פקס  

  



  

  נושאים משניים להגדרת ציוד

  מפתח השיוכים

  

  קוד תאור

  

A   שייך למיזוג אויר  

B   שייך למבנה  

C   .שייך לתקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

D   שייך לביוב, ניקוז, תיעול  

E   שייך לחשמל ואלקטרוניקה  

F   .שייך למערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה  

G   שייך למע' דלק  

H  שייך לחימום מי צריכה  

I   פונקציות מיוחדות  

J   שייך למערכת סולרית  

K   שייך לציוד מטבח  

L  שייך להסקה  

M   שייך למיכון  

N   שייך לאויר דחוס  

P   שייך למערכת שאיבה  

R   שייך לתאורה  

S   שייך לקיטור  

T   שייך לטיפול במים  

U   שייך לאוורור  

V   שייך למערכת הרמה והסעה  

W  שייך למערכת מים  

Q   שייך לתאורת מנחת מסוקים ומסלולי תעופה  

 Z  שייך למיכון משרדי  

 Y שייך לבטחון  
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