
 

 

 ' חנספח 

 לאספקת שירותי ניהול תחזוקה במעבדה הארצית ברחובות   128/2019מכרז 

 רשימת פעולות ותדירויות(נהלי אחזקה לכלל המערכות )

  4תדירות   3תדירות  2תדירות  1תדירות  פעולה האור ית 

אחזקת מערכת 
 פריצה

    חודשי הפעלה ומתגי חיווי נורית תקינות בדוק

    חודשי דיגיטלי וצג הפעלה לוח תקינות בדוק

    חודשי הפעלה והוראות שילוט בדוק

    חודשי למוקד תקינה תקשורת וודא יזום חיוג בצע

    חודשי וקיימים במידה נוספים למנויים קשר וודא

    חודשי מוסתרים אינם גלאים וודא

    חודשי הציוד על ד"מס קיום וודא

   חודשים 12  השירות חברת י"ע שנתי טיפול ביצוע ודא

   חודשים 12  הטיפול לביצוע השירות מחברת אישור קבל

   חודשים 12  הרכזת ושלמות ניקיון בדוק

     אחזקה' מח ביצוע אחריות

 קר-אחזקת מי

    חודשים  3 בדוק תקינות המתקנים 

    חודשים 3 החלף מסננים

    חודשים 3 ד"מס המצאות ודא

    חודשים 3 הדבק מדבקת שמיש 

     אחזקה' מח ביצוע אחריות

אחזקת מקפיא 
70- 

    חודשי נקה מסנן

    חודשי וודא המצאות מס"ד על המקפיא

     אחזקה' מח ביצוע אחריות

אחזקת 
מקררים 
 ומקפיאים

    חודשים 12 נקה סוללת מעבה

    חודשים 12 בדוק התאמת טמפ' בצג לבקרת מבנה 

    חודשים  12 וודא ביצוע כיול שנתי עי מבא הזורע

    חודשים 12 המקרר על ד"מס קיום וודא

    חודשים 12 הדבק מדבקת טיפול

     אחזקה' מח ביצוע אחריות

אחזקת חדרי 
 קירור

    חודשי הקירור במערכות חריגים רעשים בדוק

    חודשי . במדחס שמן גובה בדיקת

    חודשי . מאבק המערכת נקה

    חודשי אזעקה פעמון בדיקת

    חודשי הזרימה במד גז וחוסר לחות בדיקת

    חודשי קירור בחדר אוויר' טמפ בדיקת

    חודשי הצורך במידת נקה - במאיידים קרח הצטברות בדוק

    חודשי . מהניקוזים מים נזילות שאין וודא

    חודשי . הקירור חדר על ד"מס קיום וודא

    חודשי . הצנרת על התרמי הבידוד שלמות בדוק

    חודשי יזומה תקלה ביצוע י"ע ההתראה מערכת בדוק

    חודשי טיפול מדבקת הדבק

     אחזקה' מח ביצוע אחריות

   חודשים 6  ביצוע טיפול ע"י חברת השירות

אחזקת לוחות 
 חשמל

    חודשים 3 מיותר ציוד מאוכסן שלא וודא חשמל ארון תא קהנ

    חודשים 3 הציוד על ד"מס קיום דאוו

    חודשים 3 אחזקה' מח ביצוע אחריות



   חודשים 6  חשמל לוחות  שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  מהגנרטור הזנה בעת חיונית חשמל תאורת בדוק

   חודשים 6  אחזקה' מח ביצוע אחריות

  חודשים 12   חשמל לוחות שנתי טיפול

  חודשים 12   שהמור חשמלאי י"ע יבוצע החשמל בלוחות הטיפול

(  רציפות בדיקת מכשיר י"ע)  חשמלית רציפות בדוק
 פוטנציאלים השוואת פס לבין יסוד הארקת פס בין
 ללוחות ראשי חשמל לוח ובין ראשי חשמל לוח

 קומתיים חשמל

  חודשים 12  

  חודשים 12   מהלוח פנלים הורד

  חודשים 12   מלכלוך חשמל לוח נקה

  חודשים 12   ים(שרופ,  חופשיים)  והחוטים הכבלים מצב בדוק

  חודשים 12   והמהדקים המפסקים מצב בדוק

  חודשים 12    המגענים כל על מגעים ניקוי בספריי רסס

  חודשים 12    שפורקו פנלים הרכב

  חודשים 12   הפחת מפסקי תקינות בדוק

  חודשים 12   ווולט אמפרמטרים,סימון מנורות תקינות בדוק

  חודשים 12   חריגים לרעשים הקשב

  חודשים 12   ללוחות חירום גנרטור בין חשמל חיבורי בדוק

  חודשים 12   תרמוגרפיות בדיקות ביצוע וודא

  חודשים 12   מפורקים פנלים כאשר תבוצע תרמוגרפית בדיקה

  חודשים 12   תרמוגרפיות בדיקות ח"דו קבלת וודא

  חודשים 12   תרמוגרפיות בדיקות דוח ליקויי תיקון ודא

  חודשים 12   לצורך בהתאם ברגים חיזוק ובצע בדוק

  חודשים 12   אחזקה' מח ביצוע לוודא אחריות

 חודשים 60    ברק קולטי ומערכת הארקות מצב בדוק
 חודשים 60    מוסמך בודק י"ע הארקות בדוק

 חודשים 60    אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

 םאחזקת שנאי
ת מתח וותחנ

 גבוה

    חודשים 12 גבוה מתח תחנת של כללי ניקוי

    חודשים 12 כבלים' מע, שנאים, ג"מ לוחות :הציוד  ניקוי

    חודשים 12 הציוד תקינות של ויזואלית בדיקה

    חודשים 12 ראשי ג"מזב של תפעולית בדיקה

    חודשים 12 נתיכים מנתקיו מנתקים של תפעולית בדיקה

    חודשים 12 ראשי ג"מזב של משניות הגנות בדיקת

    חודשים 12 נתיכים מנתק הפסקת מנגנון תפקוד בדיקת

    חודשים 12 ג"מ הציוד של מכניות מערכות שימון

    חודשים 12 ההפעל במנגנוני האביזרים כל של מכני כיוון

    חודשים 12 הפיקוד מערכת בדיקת

    חודשים 12 מתאים ציוד עם הגנות כיול

    חודשים 12 ג"מ מתקני הארקה ובדיקת הארקה מדידת

    חודשים 12 השנאים של בידוד רמת בדיקת

    חודשים 12 ג"מ לוח של בידוד רמת בדיקת

    חודשים 12 ג"מ כבלי של בידוד רמת בדיקת

    חודשים 12 במתקן הארקה מערכות של כללי ברגים חיזוק

    חודשים 12 ג"מ בלוח כללי ברגים חיזוק

    חודשים 12 בשנאים כללי ברגים וקזחי

    חודשים 12 גבוה מתח בלוחות SF-6 גז לחץ בדיקת

    חודשים 12 והמלצות שנתי טיפול ח"דו הוצאת

    חודשים 12 3 רמה בודק מהנדס אישור

    חודשים 12 אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

      

אחזקת מערכת 
 מתזים

    חודשי המתזים למערכת ויזואלית בדיקה

    חודשי מהמתזים נזילות איתור



    חודשי לחץ שעוני בדיקת

    חודשי הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשי השירות חברת י"ע ביצוע וודא

   חודשים 12  מתזים' מע שנתי  טיפול

   חודשים 12  המתזים למערכת ויזואלית בדיקה

   חודשים 12  מים פעמון וגירוז בדיקה הפעלה

   חודשים 12  פעמון סוף בדיקת

   חודשים 12  מים פעמון להזנת חורים וניקוי בדיקה

   חודשים 12  כיווניים חד שסתומים בדיקת

   חודשים 12  גומי אטמי בדיקת

   חודשים 12  ציר בדיקת

   חודשים 12  פיקוד לוח כולל לחץ מפסק בדיקת

   חודשים 12  לחץ שעוני בדיקת

   חודשים 12  מים מסנן בדיקת

   חודשים 12  כללי ברגים חיזוק

   חודשים 12  צבע תיקוני

   חודשים 12  תאומים הזנת של וניקיון בדיקה

   חודשים 12  במים המערכת שטיפת

   חודשים 12  באתר אחזקה לאיש הדרכה

   חודשים 12  1928 ישראלי תקן לפי אחזקה ביצוע

   חודשים 12  השירות חברת י"ע ביצוע דא

      

אחזקת ארונות 
 כיבוי אש

    חודשים 2 אש כיבוי ארון חודשיים כל טיפול

    חודשים 2 הארון ותקינות שלמות ויזואלית בדוק

    חודשים 2 נזילות ואתר בדוק הגלגלון שלמות וודא

    חודשים 2 וקרע סדקים ואתר בדוק,  הזרנוק שלמות וודא

    חודשים 2 הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשים 2 אחזקה' מח ביצוע אחריות

   חודשים 12  אש כיבוי ארון שנתי  טיפול

   חודשים 12  הנעילה ומנגנון הדלת תקינות בדוק

   חודשים 12  במידת וצבע נקה קורוזיה,  הצבע שלמות בדוק

   חודשים 12  ומדבקה בתוקף השילוט תקינות בדוק

   חודשים 12  השירות' חב י"ע שנתי טיפול ביצוע ודא

אחזקת מערכת 
 גילוי אש ועשן

    חודשים  6 ועשן אש גילוי מע שנתי חצי טיפול

     השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

     הציוד על ד"מס קיום וודא

     אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

   חודשים 12  ועשן אש גילוי' מע שנתי  טיפול

   חודשים 12  אש גילוי) מערכות אינטגרציית בדיקת בצע

   חודשים 12  (גנרטור,  חשמל לוחות,  עשן מדפי  א"מיזו

   חודשים 12  אחזקה' מח ביצוע לוודא אחריות

אחזקת מיכל 
כיבוי אש 
 אוטומטי

    חודשים 3 אוטומטי אש כיבוי מיכל חודשים 3 כל טיפול

    חודשים 3 ירוק במצב בשעון מחוג ודא

    חודשים 3 הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשים 3 אחזקה'  מח ביצוע אחריות

   חודשים 6  מטיואוט אש כיבוי מיכל שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  בתוקף ותוית השירות חברת י"ע טיפול ביצוע ודא

   חודשים 6  אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

      

אחזקת מערכת 

 CO2גז רפואי 

    שבועי CO2 רפואי גז מערכת שבועי  טיפול

    ישבוע  יומי טיפול רישום טופס מילוי ודא

    ישבוע  אחזקה' מח אחריות



   חודשי  CO2 גז' מע חודשי טיפול

   חודשי  הגזים וגלילי המרכזיה איזור ניקיון וודא

 צריכת קיימת כאשר פועלת אוטומטית החלפה וודא
 גז

   חודשי 

   חודשי  יזום באופן גז צריכת ליצור גזים צריכת ואין במידה

   חודשי  : כדלקמן הבדיקה ביצוע

   חודשי  בפעולה נמצאת סוללה איזו בדוק

   חודשי  בפעולה הנמצאת הסעפת של הבלונים ברזי סגור

   חודשי  הבלונים של לחץ ירידתה אחר עקוב

   חודשי  הסעפות בין החלפה להתבצע אמורה' אטמ 6ב

   חודשי  ירוקה נורית כיבוי ודא בפעולה שהיתה בסעפת

   חודשי  אדומה נורית והדלקת

   חודשי  שבפעול בסעפת ירוקה נורית הידלקות וודא

 התראות הופיעו הראשיים ההתראה שבלוחות ודא
 כנדרש

   חודשי 

   חודשי  קודם סעיף של בלונים ברזי פתח

   חודשי   סעיפים על חזור

   חודשי  תקינה חוזרת החלפה וודא

   חודשי  הסגורים הבלונים ברזי פתח

 בכל הניסוי לחצן באמצעות התראות בדיקת בצע
 העמודות

   חודשי 

   חודשי  גז דליפת של חריג לרעש האזן -נזילות איתור

   חודשי  ונוריות פעמון, הזמזם של תקינה פעולה וודא

   חודשי  הציוד על ד"מס קיום וודא

   חודשי  אחזקה' מח אחריות

  חודשים 3   גלילים החלפת/ חודשים 3 כל טיפול

  חודשים 3   : הבאות בנקודות לחצים ורשום בדוק

  חודשים 3   פעיל בענף ונמוך גבוה לחץ

  חודשים 3   כונן בענף ונמוך גבוה לחץ

  חודשים 3   ראשי אספקה בקו לחץ

  חודשים 3   הריקה בסעפת דולקת אדומה נורה ודא

  חודשים 3   הגליל החלפת בעקבות נכבית האדומה נורה ודא

  חודשים 3   תקינותם ובדוק גלילים החלף

  חודשים 3   וכיפופים מעיכות שאין ודא- הספירלות בדוק

  חודשים 3   הצורך במידת החלף

  חודשים 3   הספירלות של ישנים אטמים החלף

  חודשים 3   ויציבים היטב רתומים שהגלילים וודא

  חודשים 3   לפתיחה המטופלת והסעפת הגלילים ברזי בדוק

  חודשים 3   סיבוב בחצי מלאה פתיחה וודא

  חודשים 3   וסת לפני)  המטופלת בסעפת גבוה לחץ בדוק

  חודשים 3   'אטמ 150 ל"צ לחץ -(  הלחץ

  חודשים 3   לרעש הקשבה י"ע גז דליפות בדוק

  חודשים 3   ובטוחה נקיה המערכת סביבת ודא

  חודשים 3    תאריך ציין הלחצים כולל טיפול ח"דו רשום

  חודשים 3   שהוחלפו הגלילים כמות את האחזקה' במע שום

  חודשים 3   אחזקה' מח - אחריות גלילים החלפת בעת

  חודשים 3   אחזקה' מח אחריות - חודשי 3 טיפול וודא

 חודשים CO2    6 רפואי גז' מע שנתי חצי טיפול

 חודשים 6    הלחץ מדי כיול בדוק
 חודשים 6    בטחון שסתומי תקינות בדוק
 חודשים 6    הלחץ מדי וכייל בדוק
 חודשים 6    הצורך לפי החלף,  הפרסוסטטים וכייל בדוק
 חודשים 6    במערכת החשמליים המגעים והדק בדוק



 חודשים 24    אחזקה' מח - השרות' חב י"ע ביצוע וודא

 חודשים CO2    24 רפואי גז' מע שנתי דו טיפול

 חודשים 24    הווסתים תושבות את והחלף הסר
 חודשים 24    הפניאומטי המחלף אטמי החלף

 חודשים 24    אחזקה' מח - השרות' חב י"ע ביצוע ודא
      

אחזקת מערכת 
אויר דחוס 

 רפואי

    שבועי רפואי דחוס אויר' מע שבועי טיפול

    שבועי יומי רישום טופס מילוי דא

    שבועי ניסוי לחצן באמצעות התראות תקינות בדיקת

    שבועי אחזקה' מח אחריות

    שבועי המדחס פעולת בזמן  חריג רעש שאין ודא

    שבועי נוזלים קולט מיכל נקז

    שבועי נתונים רישום טופסי מלא

    שבועי אחזקה' מח אחריות

   חודשים 3  רפואי דחוס אויר' מע חודשים 3 כל טיפול

   חודשים 3  :המדחסים פעילות תחומי בדוק

   חודשים 3  'אטמ 5 - מינימום לחץ

   חודשים 3  'אטמ 7 על יעלה לא -' מקס לחץ

   חודשים 3  האויר וצנרת החשמל מערכת ויזואלית בדוק

 של העבודה שעות את המדחסים במונה רשום
 חסיםהמד

   חודשים 3 

   חודשים 3  עולה המדחסים בין העבודה שעות והפרש במידה

   חודשים 3  המדחסים בין החלף  50 על

 וברגי האוגנים,  המדחס ברגי כל את והדק בדוק
 היסוד

   חודשים 3 

 מתח, ומתיחתן המדחס רצועות מצב את בדוק
 לצורך בהתאם החליפן - הרצועות

   חודשים 3 

   חודשים 3  ירוק במצב אינדיקטור ודא - אויר מסנני

   חודשים 3  מסנן החלף האדום בתחום ואינדיקטור מידה

 החלף חשמליים מגעים והדק בדוק - פרסוסטטים
 הצורך לפי

   חודשים 3 

   חודשים 3  הציוד על ד"מס קיום וודא

   חודשים 3  ובסגירה בפתיחה דליפות בדוק

   חודשים 3  אחזקה' מח - השרות חברת י"ע ביצוע וודא

  חודשים 12   רפואי דחוס אויר' מע שנתי טיפול

  חודשים 12   הלחץ ומדי ווסתי של והתקינות הדיוק בדוק

  חודשים 12   סימול י"ע וההתראה הבקרה אמצעי תגובת בדוק

  חודשים 12   אחזק' מח - השרות חברת י"ע ביצוע וודא

 חודשים 24    רפואי דחוס אויר מע שנתי דו טיפול

 חודשים 24     מוסמך בודק י"ע בטיחות בדיקת - דחוס אויר מיכל

 חודשים 24    אחזקה' מח אחריות

      

אחזקת 
 גנרטורים

    שבוע  טיפול שבועי גנרטורים 

    שבוע  בצע הרצה יזומי ומלא טופס רישום שבועי 

    שבוע  אחריות ביצוע מח' אחזקה 

   חודשים  2  גנרטורים חודשי 2 טיפול

   חודשים  2  .מנוע שמן בדוק

   חודשים  2  .ברדיאטור מים גובה בדוק

   חודשים  2  מצברים בדיקת

   חודשים  2  .מנוע רצועות תקינות בדוק

   חודשים  2  מלא סולר מיכל וודא

   חודשים  2  לפחות שעה לחצי בעומס גנרטור הפעל

   חודשים  2  .תקין שמן לחץ וודא



   חודשים  2  .תקין מנוע חום וודא

   חודשים  2  .תקין מהאלטרנטור יציאה מתח וודא

   חודשים  2  .תקין תדר וודא

   חודשים  2  .ממטען מצברים טעינת וודא

   חודשים  2  .מגנרטור מצברים טעינת וודא

   חודשים  2  .דולקת פיקוד בלוח ביקורת נורית וודא

   חודשים  2  הגנות בדוק

   חודשים  2  .חריגים רעשים שאין וודא

   חודשים  2  .למנוע נזילות שאין וודא

   חודשים  2  גנרטור הדמם

   חודשים  2  דולקת פועל גנרטור סימון נורת וודא

   חודשים  2  הטיפולים בספר המבצע חתימת ודא

   חודשים  2  השירות חברת י"ע ביצוע וודא

  חודשים 18   גנרטור  חודש 18 טיפול

  חודשים 18   הציוד על ד"מס קיום וודא

  חודשים 18   מנוע שמן החלף

  חודשים 18   הצורך במידת והחלף אויר מסנן בדוק

  חודשים 18   ליטר-כ של מדגם לקיחת - הדלק איכות בדיקת

  חודשים 18   ולוודא ויבשה שקופה זכוכית צנצנת לתוך

  חודשים 18   שאין(  הסקה דלק)  אדום אינו הסולר שצבע

  חודשים 18   . לעין הנראים מזהמים או מים בו

  חודשים 18   דלק מסנני החלף

  חודשים 18   במנוע חשמליות הגנות בדוק

  חודשים 18   המצבר תקינות ובדוק מצבר קוטבי נקה

  חודשים 18   השירות' חב י"ע ביצוע וודא

 חודשים  36    גנרטור חודש 36 טיפול

 חודשים  36    השרות' חב י"ע מצברים החלף
 חודשים  36    אחזקה' מח אחריות

 חודשים 60    שנתי 5 טיפול

 חודשים 60    לגנרטור האנרגיה משרד אישור וודא

 חודשים 60    אחזקה' מח אחריות

      

 אחזקת מעליות

    חודשי מעליות חודשי טיפול

    חודשי השירות חברת י"ע למעלית טיפול ביצוע וודא

    חודשי במעלית ד"מס קיום וודא

    חודשי אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

   חודשים 6  מעליות שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  השרות' חב י"ע החילוץ למורשי הדרכה ביצוע

   חודשים 6  ההאחזק בהודעת החילוץ מורשי שמות רישום

   חודשים 6  מחוזי בטיחות נאמן - ביצוע לוודא אחריות

   חודשים 6  מעליות שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  מוסמך בודק י"ע בטיחות תסקיר ביצוע

   חודשים 6  בטיחות תסקיר קבלת וודא

   חודשים 6  בטיחות תסקיר ליקויי תיקון וודא

   חודשים 6  אחזקה' מח - ביצוע לוודא אחריות

   חודשים 6  מעליות שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  למעלית שרות בקרת ביצוע וודא

   חודשים 6  השרו בקרת' חב י"ע בקרה ביצוע

   חודשים 6  הבקרה ח"דו קבלת ודא

   חודשים 6  אחזקה' מח -  ביצוע לוודא אחריות

אחזקת מזגנים 
מפוצלים , 

 מפוחים ומיני'

    חודשי ומיני חלון מפוצל א"מיזו חודשי טיפול

    חודשי ךהצור במידת החלף/ ונקה מסננים בדוק

    חודשי ויזואלי בדוק)  המזגן של תקינה פעולה דאו



    חודשי המאייד על ד"המס המצאות וודא

    חודשי חדר תרמוסטט של תקינה פעולה וודא

    חודשי תקין צנרת בידוד וודא

    חודשי חלודים ולא תקינים המעבים מנשאי וודא

    חודשי תקין מנעול י"ע למנשאים נעולים מעבים וודא

    חודשי מבודדת למאייד מעבה בין גז צנרת וודא

    חודשי השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

    חודשי אחזקה' מח - ביצוע לוודא אחריות

 אחזקת יטא
ומפוח נחשון 

FC 

    חודשים  3 לאב מגה א"יט חודשי תלת  טיפול

    חודשים  3 המערכת את ושמיעתית חזותית בדוק

    חודשים  3 המערכת של כללי ניקיון בדוק

    חודשים  3 תקין צנרת בידוד דאו

    חודשים  3 נקה והחלף מסננים

    חודשים  3 הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשים  3 השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

    חודשים 3 אחזקה מחלקת ביצוע לוודא אחריות

   חודשים 6  לאב מגה א"יט - חודשים 6 כל -  טיפול

   חודשים 6  השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

   חודשים 6  אחזקה מחלקת ביצוע לוודא אחריות

  חודשים 12   לאב מגה א"יט - חודשים 12 כל -  טיפול

  חודשים 12   השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

  חודשים 12  חודשים 3 אחזקה מחלקת ביצוע לוודא אחריות

 VRFאחזקת 

    חודשים 3 חודשי תלת טיפול  מעבים-VRV/VRF יחידות

    חודשים 3 או חול,  מאבק נקיות העיבוי שסוללות וודא

    חודשים 3 .האויר לזרימת המפריעים אחרים חפצים

    חודשים 3 .לצורך בהתאם נקה

    חודשים 3 פגיעות ישנן האם המעבה את חזותית בדוק

    חודשים 3 . היחידה מבנה/  העיבוי בסוללת מכניות

    חודשים 3 הגנה רשתןת,  הפרעה ללא סובבים מפוחים ודא

ת במיד החלף נקה. שלמות מאיצים וכנפי שלמות
 הצורך

    חודשים 3

    חודשים 3 :גז צנרת

    חודשים 3 בדוק,  המדחסים לתא הגישה דלתות פתח

    חודשים 3 בחיבורי או התא בתחתית שמן כתמי ישנם האם

    חודשים 3 . הראשית הצנרת

 את להזמין יש גז לנזילת כלשהו סימן וישנו במידה
  היחידה תפקוד ובדיקת הנזילה לתיקון השירות ספק

    חודשים 3

    חודשים 3 מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע ופיקוד חשמל

    חודשים 3 הצורך במידת הדק,  מהודקים למדחסים הזנה כבלי

    חודשים 3 יש אם ,התחממות סימני ישנם באם הכבלים בדוק

    חודשים 3 לצורך בהתאם להחלפה השירות' חב את הזמן יש

    חודשים 3 כרטיסי על התחממות סימני ישנם האם בדוק

    חודשים 3 . השירות' חב את הזמן יש אם הפיקוד

    חודשים 3 אחזקה' מח ביצוע אחריות

   חודשים 6  שנתי חצי טיפול -מאיידים VRF/VRV יחידות

   חודשים 6  : ומבנה סוללות

 החלף נקה,  ונקיים שלמים ביחידה מסננים ודא
 .הצורך במידת

   חודשים 6 

   חודשים 6  או חול, מאבק נקיות האיוד שסוללות ודא

   חודשים 6  נקה, אויר לזרימת המפריעים אחרים חפצים

   חודשים 6  .לצורך בהתאם

   חודשים 6  פגיעות יש האם המאייד את חזותית בדוק

   חודשים 6  . היחידה מבנה/  האיוד בסוללת מכניות



   חודשים 6  רשתות, הפרעה ללא סובבים שהמפוחים וודא

   חודשים 6  החלף נקה. שלמות המאיצים וכנפי שלמות הגנה

   חודשים 6  . לצורך בהתאם

   חודשים 6  :גז צנרת

   חודשים 6  שאינם וודא ביחידה הפלייר חיבורי בדוק

   חודשים 6  לנזילה חשש יש שמן ויש במידה" . משומנים" 

   חודשים 6  לתיקון השרות חברת את להזמין יש. מהמחבר

   חודשים 6  מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע ופיקוד חשמל

   חודשים 6  כבלי שכל וודא חשמל ללוח הגישה דלתות פתח

   חודשים 6  . מהודקים והכח הפיקוד

 במידת הדק,  מהודקים למנועים ההזנה שכבלי ודא
 .הצורך

   חודשים 6 

   חודשים 6  . התחממות סימני ישנם האם הכבלים בדוק

   חודשים 6  הכבלים להחלפת השירות חברת את הזמן יש אם

   חודשים 6  כרטיסי על התחממות סימני ישנם באם בדוק

   חודשים 6  . השירות חברת את הזמן ויש במידה, הפיקוד

   חודשים 6  : ניקוז

   חודשים 6  לצינור היחידה בין הניקוז חיבורי את בדוק

   חודשים 6  והחיבורים מים נזילת שאין ודא. הניקוז

   חודשים 6  . נכונים צנרת שיפועי ודא. מהודקים

   חודשים 6  . הניקוז בריכת נקה

   חודשים 6  במזגנים,  הצצה פתחי יש מתועלים במזגנים

   חודשים 6  בחזית השירות מכסה את לפתוח יש עיליים

   חודשים 6  . ויזואלית בדיקה ולבצע היחידה

   חודשים 6  אחזקה מחלקת ביצוע אחריות

אחזקת 
 מפוחים

    חודשי hepa  מסנן+  מפוחים חודשי טיפול

    חודשי תקינה פעולה וודא המפוח פעל

    חודשי ורעידות חריגים רעשים שאין וודא

    חודשי אחזקה מחלקת - אחריות

   חודשים 6  מפוחים שנתי חצי טיפול

   חודשים 6  לצורך בהתאם והחלף HEPA מסנן בדוק

   חודשים 6  (צבע, קורוזיה) היחידה ויזואלית בדוק

   חודשים 6  הרצועות ומתיחת תקינות בדוק

   חודשים 6  לחץ רגשי תקינות ודא

   חודשים 6  אחזקה מחלקת - אחריות

אחזקת מדפי 
 אש חשמליים

וודא ביצע בדיקה וקבלת דוח תקינות מחברת 
 השירות 

    חודשים 24

אחזקת מקררי 
 מים

  חודשים 12 חודשים 6 חודשים 3 י חברת שירות"וודא ביצוע טיפול ע

      

 אחזקת כספות

    חודשים 12 כספות שנתי טיפול

    חודשים 12 הכספת על מסד הימצאות ודא

    חודשים 12 סוללות החלף

    חודשים 12 אחזקה' מח ביצוע אחריות

אחזקת מכונות 
 צילום

    חודשי צילום מכונות חודשי טיפול

    חודשי מונה קריאת בצע

    חודשי הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשי אחזקה' מח ביצוע אחריות

אחזקת מגרסת 
 נייר

    חודשי נייר מגרסת חודשי טיפול

    חודשי שיניים גלגלי שימון בצע

    חודשי שימוש בגמר' אוט ניתוק מנגנון תקינות ודא

    חודשי הציוד על ד"מס קיום ודא

    חודשי אחזקה' מח ביצוע אחריות



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחזקת מתקן

    חודשי לעיניים ומשטפות מקלחות - חודשי טיפול

    חודשי העיניים ובמשפות במקלחות מים הזרמת

   חודשים 2  מתקן חדשי דו טיפול

   חודשים 2  - וברזים אסלות,כיורים

   חודשים 2  ושלמות תקינות בדוק

   חודשים 2  וניאגרות ברזים פתיחת תוך) וסדקים נזילות בדוק

   חודשים 2  האסלות מכסי ותקינות שלמות וודא

 בתוך כולל) לכיורים מתחת רטיבות שאין וודא
 (הארונות

   חודשים 2 

 וניגוב מראות ,סבון מתקני ושלמות תקינות בדוק
 ידיים

   חודשים 2 

   חודשים 2  כללי וציוד ריהוט

   חודשים 2  ההפכות מונע מתקן קיום וודא - המתנה כסאות

   חודשים 2  וברגים הכסאות תקינות מדגמית בדוק

   חודשים 2  . הגב ומשענות בתושבות משוחררים

   חודשים 2  . השימוש מאיזורי תקינים לא כסאות רחק

   חודשים 2  ,מגירות,דלתות,ידיות -ארונות תקינות בדוק

   חודשים 2  וצבע צירים

   חודשים 2  וידיות ,גלגלים,ריפוד,צבע,צירים-משרדי ריהוט בדוק

   חודשים 2  בהלה ידיות ושלמות תקינות וודא דלתות

 סגירה פתיחה דלתות ומחזירי צילינדרים בדיקת
 תקינים

   חודשים 2 

   חודשים 2  וונציאנים /ורטיקלים וילונות ושלמות תקינות וודא

   חודשים 2  שלמים לדלתות מעצורים צבועים משקופים וודא

   חודשים 2  ופתיחה סגירה- דלתות,ידיות תקינות בדיקת

   חודשים 2  קר מי עיגון  תקינות וודא

   חודשים 2  - פנימי שילוט

   חודשים 2  השילוט תקינות בדוק

   חודשים 2  חירום ויציאת יציאה שלטי ושלמות תקינות בדוק

   חודשים 2  וטבעית מלאכותית צמחיה ושלמות ניקיון וודא

ה תאור ושלמות תקינות בדוק-שקעים,תאורה
 ותקעים שקעים,

   חודשים 2 

 ציוד שאין ודא- אש וכיבוי תקשורת/חשמל ארונות
 מיותר

   חודשים 2 

   חודשים 2  וסדקים ניקיון צבע בדוק - קירות

   חודשים 2  ושלמות ניקיון בדוק - שטיחים

   חודשים 2  ( ודליפות ,נזילות) ההשקיה' מע ויזואלית בדוק -גינון

   חודשים 2  מכוונת ההשקיה' מע וודא -גינון

   חודשים 2  לניקיון הניקוז תעלות בדוק -גינון

   חודשים 2  מפסולת נקיים גינה/  חצר וודא

   חודשים 2  (וכו החתלה עמדות, טלויזיות) תלויים מתקנים

 ברגים ובדיקת התליה ומתקן המכשיר יציבות בדיקת
 . משוחררים

   חודשים 2 

   חודשים 2  ושלמות תקינות וודא - חיצוני שילוט

   חודשים 2  ומסילות צירים שמן - קיפ חלונות

   חודשים 2  תקין(  מגאפון+  פנס)  חירום ציוד וודא

   חודשים 2  אחזקה מחלקת - ביצוע אחריות

  חודשים 3   מתקן חודשי תלת טיפול

  חודשים 3   דלתות ומחזירי צירים תקינות וודא- דלתות

  חודשים 3   במים מלא,  פעילים לא רצפה מחסומי

  חודשים 3   קרמיקה,פנלים,הריצוף מצב בדוק - רצפה

  חודשים 3   ותקינות שלמות וודא - אקוסטית תקרה

  חודשים 3   הלוחות ושלמות ניקיון בדוק-אקוסטיות תקרות



  חודשים 3   לוחות חסרות שלא וודא -אקוסטיות תקרות

  חודשים 3   פתיחה מגבילי תקינות  וודא - חלונות

  חודשים 3   תקינים וסגירה פתיחה בדוק -חלונות

  חודשים 3   נקיות מסילות,תקינים צירים וודא - חלונות

  חודשים 3   וצבועים תקינים משקופים וודא - חלונות

 בעיקר המשקוף סביב רטיבות שאין וודא-חלונות
 בחורף

  חודשים 3  

  חודשים 3   רופפים ושאינם צבע שלמות בדוק סורגים

  חודשים 3   וצבע חיזוק, שלמות בדוק - יד ומאחזי מעקות

  חודשים 3   תקינה ותאורה שלמות בדוק -חיצוני שילוט

  חודשים 3   לצורך בהתאם ונקה הגג ניקיון בדוק - גג

  חודשים 3   הגג איטום בדוק

  חודשים 3   הזארד הידרו מערכת שטיפת

  חודשים 3   אחזקה' מח - ביצוע אחריות

 חודשים 6    אחזקה' מח אחריות - שנתי חצי טיפול

 חודשים 6    חירום יציאת ושלטי חירום תאורת בדיקת
 חודשים 6    ( תכליתית דו)  חירום תאורת תקינות בדוק
 חודשים 6    ללא דקות 10 -ל החירום תאורת קיום וודא

 חודשים 6    החשמל מלוח מתח אספקת
 חודשים 6    י"ע חירום יציאת שלטי תאורת תקינות בדוק

 60 למשך שבשלט הבדיקה מתג על רציפה לחיצה
 שניות

 חודשים 6   

 חודשים 6    אחזקה' מח ביצוע אחריות
 חודשים 12    מתקן שנתי טיפול

 חודשים 12    ומספרים צירים שמן - חלונות

 חודשים 12    לצורך בהתאם ונקה הגג ניקיון בדוק-גג

 חודשים 12    - הגג איטום בדוק

 חודשים 12    הגג על מכלולים חיזוק בדוק

 חודשים 12    בגג ונזילות רטיבות כתמי, סימני בדוק

 חודשים 12    לצורך בהתאם איטום חידוש בצע -גג

 חודשים 12    ושלמו לתקינות מים מד מערכת ויזואלית בדוק

 חודשים 12    פועל אינו מים מונה וודא הברזים כל סגור

 חודשים 12    ורוקן בבור המשקע גובה בדוק -ספיגה בורות

 חודשים 12    בקורת נקודות/רצפה מחסומי וניקוי בדיקה- ביוב קוי

 חודשים 12    ומעבר לשלמות אויר צינורות בדיקת-ביוב קוי

 חודשים 12    אחזקה' מח - ביצוע אחריות

 חודשים 60    מתקן שנתי 5 טיפול

 חודשים 60    שיש חיפויי,  טיח לנשירת המבנה מעטפת בדוק
 חודשים 60    אחזקה' מח - ביצוע אחריות

 אחזקת מטפים

    חודשים  3 מטפים חודשי תלת טיפול

    חודשים  3 (קורוזיה) המטף שלמות ויזואלית בדוק

    חודשים  3 ירוק במצב בשעון מחוג וודא

    חודשים  3 במקומו נצרה פין בדוק כיבוי מטפי

    חודשים  3 רופף ואינו תקין תליה וו ודא כיבוי מטפי

    חודשים  3 אחזקה' מח - ביצוע אחריות

   חודשים 12  מטפים שנתי טיפול

   חודשים 12  ותוית השירות חברת י"ע טיפול ביצוע וודא

   חודשים 12  אחזקה' מח אחריות - בתוקף

אחזקת דודי 
 ושמש חשמל

    חודשים 3 שמש /חשמל דודי חודשי תלת טיפול

    חודשים 3 נזילות ואתר לדוד ויזואלית בדיקה בצע

 רעשים) סחרור למשאבה ויזואלית בדיקה בצע
 נזילות(

    חודשים 3

    חודשים 3 המערכת לצנרת בדיקה בצע



    חודשים 3 דולקת נורה ודא חשמל דוד הפעל

    חודשים 3 עבודה וזמני תקינות ודא שבת שעון קיים אם

    חודשים 3 הציוד על ד"מס קיום וודא

    חודשים 3 אחזקה' מח - ביצוע אחריות

   חודשים 24  שמש/  חשמל דודי שנתי דו טיפול

   חודשים 24  חמים מים צנרת בידוד תקינות בדוק

   חודשים 24  טרמוסטת החלף

   חודשים 24  אחזקה' מח - ביצוע אחריות

אחזקת מאגר 
 מים

    חודשי טיפול חודשי מאגר מים 

    חודשי  וודא רישום טופס מעקב יומי 

    חודשי נקה מסנן רשת בכניסה לאלקטרודת הכלרה

    חודשי 75/25מים ביציאה מהמאגר החלף  מסנני 

    חודשי מח אחזקה  –אחריות ביצוע 

   חודשים 12  (ושתייה אש כיבוי) מים למאגרי שנתי טיפול

   חודשים 12  חוזר י"עפ לשתייה מים אספקת  מערכות ניקוי

   חודשים 12  22/13 הציבור בריאות שרותי ראש

   חודשים 12  אש לכיבוי גם המשמש מים מאגר ניקוי

   חודשים 12  אש כיבוי רשות בתיאום  לבצע יש

   חודשים 12  מחדש מאגר ומילוי חיטוי, ניקוי, ריקון בצע

   חודשים 12  מוסמך דוגם י"ע לצריכה המים ואישור דיגום

   חודשים 12  קבלת לאחר לצרכנים המים אספקת חידוש בצע

   חודשים 12  לבדיקה מוסמכת ממעבדה אישור

   חודשים 12  למאגר ד"מס קיום וודא

   חודשים 12  מוסמך חיצוני קבלן י"ע ביצוע

   חודשים 12  מחוזית אחזקה מחלקת אחריות

אחזקת 
 מזחי"ם

    חודשים 12 ביצוע בדיקת תקינות שנתית ע"י בודק מוסמך

    חודשים 12 קבלת אישור  תקינות 

    חודשים 12 מחלקת אחזקה  –אחריות לוודא ביצוע 

אחזקת 
מערכות מים 

 מטופלים
 

    חודש טיפול חודשי מערכת מים מטופלים

    חודש וודא ביצוע רישום טופס מעקב יומי

    חודש רישום טופס מעקב חודשי 

 החלפת מסנני משקעים בכניסת מים ראשית 
 מיקרון   50-25ומסנן   75-25מסנני  מיקרון

    חודש

    חודש החלפת עמודות שרף ראשיות לפי הצורך

    חודש הוסף חומר אנטי סקלאנט לפי הצורך

    חודש הוסף מלח למרככים לפי הצורך

    חודש וודא ביצוע ע"י חברת שירות 

    חודש אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה 

    חודשים 2 דו חודשי מערכת מים מטופלים טיפול

    חודשים 2 בצע בדיקות מים כימיה ומיקרוביולוגיה 

    חודשים 2 וודא ביצוע ע"י חברת שירות 

    חודשים 2 אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה

   חודשים 3  טיפול רבעוני מערכת מים מטופלים 

   חודשים 3  מיקרון בכניסה לאוסמוזה  25-01החלף מסנני 

   חודשים  3  וודא ביצוע ע"י חברת השירות 

   חודשים  3  אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה 

  חודשים  6   טיפול חצי שנתי מערכת מים מטופלים 

  חודשים 6   מיקרון בכל קומה   0.2החלפת מסננים מיקרוביאליים 

  חודשים 6   ל' בכל קומה  25החלפת עמודות שרף פוליש 

  חודשים 6   וודא ביצוע ע"י חברת השירות 

  חודשים  6   אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה 

 חודשים  12    טיפול שנתי מערכת מים מטופלים

 חודשים 12    כיול כל בקרי התנגדות והמוליכות 



 חודשים 12    מיקרון במכלי אגירה 0.2החלפת נשמים סטריליים 

 חודשים 12    נקה הריאקטור   UVהחלף נורות 

 חודשים 12    החלף פחם פעיל במסנן הפח לפני האוסמוזה

 חודשים 12    וודא ביצוע ע"י חברת השירות
 חודשים 12    אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה 

      

אחזקת מערכת 
הכלרת שפכי 

 מעבדה

    יומי בדוק רמת היפוכלוריט במיכל והוסף לפי הצורך 

    יומי אחריות ביצוע מח' אחזקה

אחזקת מערכת 
שפכי מעבדה 
 הידרו הזארד

    יומי בצע בדיקה יומית לתקינות מצוף מכני ומגנטי

    יומי אחריות ביצוע מח' אחזקה 

 אחזקת גלאי
 הצפה

    חודשים 6 בדיקת גלאיי הצפה 

    חודשים 6 מעט מים סביב אלקטרודת הגלאי שפוך

    חודשים 6 וודא קבלת התראה במוקד 

    חודשים 6 ייבש מים וודא מחיקת התראה מלוח ההתראות

    חודשים 6 מחלקת אחזקה  –אחריות ביצוע 

אחזקת 
מערכות בקרת 

 מבנה

    חודשים 3 טיפול תלת חודשי מערכת בקרת מבנה

    חודשים  3 בדוק תקינות התראות טמפ' 

   חודשים 12  בדוק ויזואלית לתקינות ושלימות לוח רכיבי הבקר 

   חודשים 12  בדוק מתח הזנה

   חודשים  12  בצע חיזוק ברגים כללי 

   חודשים  12  בצע גיבויים 

   חודשים  12  אחריות לוודא ביצוע ע"י חברת שירות מח' אחזקה

אחזקת מערכת 
 אל פסק

    חודשים 3 טיפול תלת חודשי מערכת אל פסק 

    חודשים 3 רישום מדידות חשמליות

    חודשים 3 לטעינה  DCמתח כניסה ויציאה מתח 

    חודשים  3 זרם טעינה, תדירות רשת וצריכת זרם כללית 

בדיקת ניקיון ומצב מכני חשמלי כללי בתוך לוח 
 החשמל של כל יחידת אל פסק 

    חודשים 3

    חודשים 3 הגשת דוח למח' אחזקה בגמר הבדיקות

    חודשים 3 וודא ביצוע ע"י חברת השירות

    חודשים 3 אחריות לוודא ביצוע מח אחזקה 

   חודשים 12  טיפול שנתי מערכת אל פסק 

   חודשים 12  הפסקת פעולת המערכת 

   חודשים 12  ביצוע חיזוק ברגים כללי

   חודשים 12  ניקיון יסודי למצברים

   חודשים 12  מדידת מתח לכל מצבר

   חודשים BY PASS  12הפסקת פעולת מערכת והכנסת יחידת  

   חודשים 12  לפעולה באופן אוטומטי

   חודשים 12  אחזקה 'קבלן השירות מח צוע ע"יאחריות לוודא בי

אחזקת מרטיבי 
 לחות

    חודשים 6 טיפול חצי שנתי למרטיב לחות

    חודשים 6 וודא ביצוע הטיפול ע"י חברת השירות

    חודשים  6 אחריות לוודא ביצוע מח' אחזקה

 

 


