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 בואמ

  ובעלי יצרנים, "י.י. בע"מ  אבני דרך" חברת. יקר  נכס הינה לרשותך  שנמסרה הדירה .1

, ותקין מלא לתפקוד מערכותיו ואת המבנה את להביא מנת על, רבות עמלו שונים מקצוע 

 . בחוק  הנדרש פי על
  ועל אחזקה על  להקפיד יש, זמן  לאורך  הולם במצב הדירה על  ולשמור   להמשיך  כדי .2

 . ההוראות פי על נאותים שימוש
 : הבאים הנושאים של ריכוז מהוות אלו  הוראות .3

 .המשותף והרכוש או/  הדירה של מיוחדות תכונות בדבר  אזהרות. א

 . נזקים למניעת ואיסורים אזהרות, התניות הכוללות שימוש הוראות. ב

 . והפעלה שימוש הוראות  .ג

 .למשתמש ואחזקה ניקוי הוראות. ד

 . מקצועי אחזקה לדרג אחזקה הנחיות. ה
  ובאזהרות בהוראות, בהנחיות, במידע  ביסודיות לעיין מתבקש המשתמש/  הדייר  .4

 . האמור  ביצוע  על  ולהקפיד, זה במסמך  המפורטות
  או חוק  והוראות  תקנות במקום באות  אינן, זה במסמך  המפורטות והאזהרות ההוראות .5

 . היצרנים הוראות
 תיקונים לבצע  אין "י.י. בע"מ  דרך אבני " חברת על אחריות חלה שבו תחום בכל, ככלל .6

י.י.   דרך אבני " חברת של בכתב מראש אישור  קבלת  ללא המבנה של כלשהו ברכיב

 .   " בע"מ 
י.י.  דרך אבני " לחברת האפשרי ובהקדם בכתב לדווח יש והאחריות  הבדק  בתקופת .7

 . ובמערכותיו במבנה כלשהי בעיה או ליקוי  התגלו שבו מקרה בכל " בע"מ 
  אם, כן על. דירה לאותה הנוגעות ותכניות  מפרטים פי על נבנית דירה  כל, הדברים מטבע  .8

 . מהם להתעלם יש – בדירה קיימים שאינן ומערכות פריטים  אלו בהוראות נזכרים
  או הדירה לבעלי נוגעות אלה  בהוראות ומערכות פריטים  לגבי והוראות אזהרות .9

 . בפועל בדירה קיימים ל"הנ והמערכות  הפריטים אם רק , בה למשתמש
  כאחראי מוגדר שתפקידו התחזוקה על ממונה  להיות חייב מבנה ובכל  דירה בכל .10

  תפקודו על לשמור  כדי, באחריותו הנמצא בנכס הדרושות התחזוקה  פעולות לביצוע

  תיעוד, תקופתית ביקורת לעריכת אחראי הממונה. הנכס של זמן לאורך  התקין

  מקצוע  אנשי זימון, התחזוקה לביצוע מהמהנדס הנחיות וקבלת התייעצות, הביקורות

 '.וכו  התחזוקה לביצוע 

 .הנכס בעל הוא בדירה התחזוקה על הממונה

 . הבניין דיירי  כלל ידי על שנקבע  גוף הוא המשותף הרכוש של התחזוקה על הממונה

  כלל מול אל האחראי אחד גוף  ידי על תבוצע  בבנין המשותף הרכוש אחזקת כי, חובה

  הדייר  – כזו נציגות לבחירת עד. המשותף  הבית נציגות הוא האחראי הגוף. הבניין דיירי

 . המשותף הרכוש אחזקת על ממונים  יהיו, בבניין לגור  שנכנסו הראשונים הדיירים או
   - ליקויים  איתור .11

 שיהיה עד  לחכות אין. שיטתי בתהליך  המשותף וברכוש בדירה הליקויים את לאתר  יש

 . הליקוי את לתקן כדי יותר   או אחת במערכת כשל
   -  הליקויים  איתור אפשרויות .12

 התחזוקה  על הממונה של תקופתית ביקורת בעת. א

 .בדירה המשתמשים אחד ידי על אקראי באופן. ב

,  בנייה תוספת, במבנה שיפוץ כגון. )בנין לתקינות סיכון בה שיש שייתכן פעולה בזמן. ג

 ' (וכו  אדמה רעידת,  בבניין חיצונית פגיעה
   -  ליקויים תיקון .13

  המקצוע  כללי פי  על, מהימנים מקצוע  בעלי ידי  על, התגלותם עם מייד יתוקנו הליקויים כל

,  מהנדס של הנחיות או התייעצות לגביהם  דורשות אלו שהוראות הליקויים תיקון. הטובים

 .המהנדס הנחיות פי על לתקנו חובה
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 יסודות     

 הנחיות כלליות 

   ולאחר  קונסטרוקטור \מהנדס של  מוסמך  אישור  בלא הבאות הפעולות את לבצע  אין .1

 : המבנה תכניות שנבדקו    

 למבנה בסמוך  ניקוז או ביוב,  מים בקווי שינוי/הוספה/העברה .א

 למבנה  בסמוך  עצים נטיעת .ב

 המבנה  סביב פניה ובגובה הקרקע  בסוג שינוי. ג

   עצמו למבנה בניה תוספות כולל, למבנה בסמוך  בניה עבודות  ביצוע . ד

 במבנה  אחרים חלקים או קירות הריסת. ה

 למבנה הסמוכה הקרקע  של עמוקה מהרטבה להימנע  יש . ו

      אל – וכדומה מצנרת דליפה או גשם מי' המצטברים המים של מהיר  לניקוז לדאוג יש. ז

 . למגרש מחוץ   

 שלד הבניין  

 הנחיות כלליות 

  אלמנט '' שקרוי במה כלשהו  שינוי לבצע  או להרוס ,לנסר  ,לקדוח ,לחתוך  אין .1

 נעשה כן אם אלא( וכדומה גגון ,צפהיר /תקרה ,קורה ,עמוד) המבנה של'' קונסטרוקטיבי

  לביצוע  האחראי המהנדס ובאישור   מוסמך  מהנדס של ופיקוח החיה תכנון פי על הדבר 

  לזיון פלדה מוטות מכיל הוא. הבניין של נושא רכיב פירושו קונסטרוקטיבי אלמנט . השלד

 .  הבטון
  הסמוכות ניקוז מצנרת או ביוב מצנרת ,מים מצנרות ודליפות נזילות בדחיפות לתקן יש .2

  ברזל) זיון חשיפת ,חלודה כתמי ,בטון התרופפות ,שקיעות ,שברים ,סדקים וכן; לבניין

 .  אותו המסכנים גורמים שהם  או ןיבבני לליקויים הסימנים הם אלה. וכדומה( שבבטון
  דעת חוות פי  על הליקויים  לתיקון מידית ולפעול הנדסי יעוץ לקבל יש מקרה בכל .3

 .  בניין רכיבי של בלאי למנוע  מנת על ,ההנדסית
  במיוחד כבד בציוד שימוש לדוגמא) רגיל מגורים משימוש החורג שימוש במבנה לבצע  אין .4

  לביצוע  האחראי המהנדס אישור  קבלת  ללא( וכדומה רוטט  ציוד ,מים מיטת לרבות)

 .השלד
 רק  להיעשות חייב הבניין במעטפת שינוי כל. לו בסמוך  או הבניין בתוך  פיצוצים  לבצע  אין .5

 . כדין בנייה היתר  קבלת לאחר 
 

 

 הנחיות כלליות    3.1

  סכנה  בהם  יש כי  להלן המפורטות  מהפעולות יותר  או אחת לבצע אסור: אזהרה

 .  הבניין גגות של  לתקינותם

 

  ציוד ,קשר   מערכת ,אנטנות ,סולריות  מערכות: כגון הגג על מערכות לפרק  או להתקין אין. 1

 מהנדס  באישור  אלא ניקוז ומערכות רוח שבשבות ,אויר  מיזוג של

  בשימוש התחום בחלל להשתמש או הגג קונסטרוקציית גבי על וחפצים  ציוד לאחסן אין. 2

 ; המתוכנן מהשימוש אחר 

 (  לדריכה שתוכננו בגגות למעט ) תחזוקה למטרות אלא עליו  לעלות או בגג להשתמש אסור . 3

  או הקונסטרוקציה על  לדרוך  אין; לגג המתוכנן  העומס מעל בעומס הגג את להעמיס אסור . 4

 ; הגג כיסוי על
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 .בגג שהוא כל אחר  שינוי לבצע  או להרוס ,לנסר  ,לחתוך  אין. 5

 עלולים  הקידוחים שבהם'' סנדוויץ"  ברכיבי לקידוחים מיוחדת לב תשומת להקדיש יש. 6

 בעירתה  בעת רעילים  גזים שפולטת הפוליאוריתן ליבת את לחשוף

 ( אופקיים מרזבים) המזחלות של או המרזבים של סתימה או לכלוך  לאפשר  אין. 7

 ;ממושכת בהרטבה הגג קונסטרוקציית את להרטיב אסור . 8

  תנור  כגון רב חום המפיץ במקור  להשתמש אסור  פלסטיים חומרים או עץ המכילים בגגות. 9

  החום מפני מתאימה הגנה ללא ,ריתוך   או הלחמה וכן חום הפולט  אחר  תאורה גוף או חימום

 .  ניצוצות מפני או\ו

  אישור  בכתב לקבל יש קונסטרוקטיביים  שינויים או תיקונים המהוות פעולות ביצוע  לפני. 10

 . מוסמך  בניין מהנדס של

 הנחיות לשימוש ואחזקה בקונסטרוקציה לגג  3.2

     ,העץ בצבע  שינוי ,סדק  , שבר : בקונסטרוקציה ליקוי מתגלה שבו מקרה בכל. 1

  לבדיקה מוסמך  מומחה להזמין  יש – וכדומה  קורוזיה  ,חיבורים התרופפות ,תפוררותה

 .  ולתיקון

  ,שבר  כל על למהנדס ולהודיע  לשנה אחת הקונסטרוקציה של חזותית בדיקה לבצע  מומלץ. 2

 .  לעין הנראים' וכו ברגים השתחררות ,סדק 
 

 

  כלליות   אחזקה   הנחיות   4.1

  ,התפוררות ,העץ בצבע  שינוי ,סדק  ,שבר: בקונסטרוקציה ליקוי מתגלה שבו מקרה בכל. .1

 . ולתיקון לבדיקה מוסמך  מומחה להזמין יש – וכדומה  קורוזיה  ,חיבורים התרופפות

  מערכת ותקינות הגג כיסוי תקינות את לבדוק  יש(,הקיץ עונת בתום) לשנה אחת לפחות. 2

 .  הצפות למניעת שלו הניקוז

 .  הנדון הסוג מן גגות באחזקת  העוסק  מקצועי גורם להזמין מומלץ הבדיקה לצורך . 3

  לדרוך  אין –' וכד גבס ,רביץ :כגון קלה  תקרה אלה ,בטון תקרת אין הקל לגג מתחת אם. 4

 . חפצים עליה להניח ואין  אלו מסוגים התקרה על

  את לבדוק  האמור  המקצוע  לבעל המתאימים הביטחון סידורי את להבטיח יש מקרה בכל. 5

 . הגג מצב

 .  דיחוי ללא הנדרשים התיקונים לבצע  יש כלשהו פגם והתגלה היה. 6
 

 

   חוץ   קירות 

  ,הצללות:  כגון החזית  גבי על המותקנות התוספות את , הקירות את כוללים  חוץ  קירות

 .  ומעקים  אדניות שלטים   ,סולמות ,כביסה  מתקני ,כביסה מסתורי

   כלליות   הנחיות   5.1

 (.  בהמשך  26,27  סעיפים ראה חוץ חיפויי או פנים חיפויי תחזוקה לגבי)

 .  חוץ בקיר  פתח פריצת או חירוץ קידוח  לבצע  אין. א

  להיגרם העלול הנזק  מלבד חוץ בקיר  כלשהו שינוי או חוץ בקיר  פתח פריצת :לזכור  יש. ב

 .  הבניה מהיתר  חורגת  בהיותה החוק  על עבירה הינה – מכך  כתוצאה למבנה

   חוץ קיר   דרך   כלשהי צנרת להעביר  אין. ג

  פרק  ראה-חוץ קירות של הפנימית המעטפת כבי על ב"וכיו מדפים ,ווים חיבור  לנושא. ד

 ;להלן 6.1
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 (.  לעיל 2.2 סעיף ראה)  הבניין יסודות את המסכנת פעולת כל לבצע  אין. ה     

         הופעת או מים הצטברות ,בר צמחי הצטברות ,לכלוך  של הצטברות לאפשר  אין. ו

 . זיקיםמ   

 .  המקורי בבניין שינויים או\ו תוספות לבצע  אין. ז

  מכני בפטיש ,אוויר  בפטיש שימוש :כגון ןיבבני לזעזועים הגורמות פעולות לבצע  אין .ח

 . כבד יד בפטיש או כבד

 ,השרברבות צינורות :כגון הקירות בתוך  העוברים בצינורות פגיעה להרשות אסור . ט 

 '.  וכו גשם מי צינורות

 ( ' פנים   קירות )'   מחיצות . 6

 : בארץ המקובלות קשיחות במחיצות שימוש בהחניות עוסק  זה פרק . 1

 גבס  מלוחות מחיצות. א

 ; בטון מבלוקי מחיצות. ב

 ;איטונג מבלוקי מחיצות. ג

 ; גבס מבלוקי מחיצות. ד

 30 פרק  ;פנים  קירות חיפוי,27 פרק   ראה-המחיצה חיפוי\גמר  של ואחזקה לשימוש אשר . 2

 . פנים צבע 

 גבס   ובלוקי   איטונג  בלוקי   , בטון   מבלוקי   למחיצות   הנחיות   6.1

  מערכות טמונות  במחיצות .מחיצות לפרק  או פתחים לפרוץ ,צנרת תעלות לסתת אין. 1

  חשמל בצנרת פגיעה .ולהינזק  להיפגע  העלולות וכדומה מים ,תקשורת ,גז ,חשמל :תשתית

 !  בנפש פגיעה לגרום עלולה

 גודל את להתאים יש''( דיבל)'' מיתד באמצעות תבוצע  במחיצה ווים או ברגים נעיצת. 2

 המיועד  לעומס הוו \ הבורג

(. מתיחה מיתרי חיבור  :דוגמא) אופקיים עומסים\כוחות הברגים על להפעיל אין. 3

 בלבד  אנכיים יהיו העומסים\הכוחות

  שונים במקומות עוברים( סוג מכל) שבקירות לזכור  תמיד יש ככלל :כללי מסמרים תקיעת. 4

  קווי ,אויר  מיזוג של עיבוי מי ניקוז צינור  ,אויר  מיזוג צינורות ,חשמל מובילי

  בין אופקיים בקווים או ;לעין גלויים שהם חיבורים וקופסאות'(. וכד כבלים,TV, טלפון)תקשורת

 . הרצפה מפני' מ 2 בגובה או לחלון מתחת או ,אביזרים

  המבוקש המיקום את ולסמן לבדוק  יש ,אחרים אביזרים או תמונות לתליית הכנה בעל

  מיקום פי  על כלשהו במוביל לפגוע  סיכון שום אין אם ולבדוק  התליה הוו או המסמר  לתקיעת

 . הגלויים האביזרים

  לגרום או!!!!  בנפש פגיעה לרבות מסוכנת להיות עלולה חשמל במוביל פגיעה כל!!!!!  זהירות

 . אחרות למערכות נזק 

  – אחת חיבור  בנקודת להסתפק  אין(,קיר ) מחיצה אל' וכד מדפים ,ארונות בהצמדת. א.5

 . לפחות נקודות בשלוש לחבר  מומלץ

  לבחור  יש :וגודלם משקלם בגלל מיוחד באופן אותם לחבר  שיש מדפים או ארונות. ב

  מקצוע  בעל עם  להתייעץ חשוב  .המחיצות סוג פי על והמיוחדים המתאימים האמצעים

 .מוסמך 

  או ספק  של מקרה בכל מהנדס ,נגר  ,חשמלאי – מוסמך  מקצוע  בעל עם  להתייעץ חשוב .ג

 .ידע  חוסר 

  בבית הדברים את לבדוק  ויש לשימוש המתאימים שונים אביזרים יש בנייה סוג לכל .ד

  לאופן ייעוץ של השרות את גם נותנות  מהחנויות רבות. האלה האמצעים קניית בעת המסחר 

 .  נוספים חשובים טכניים ונתונים הביצוע 
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   איטונג  מבלוקי  למחיצה   מיוחדות   הנחיות   6.2

 ''(  דיבל)'' מיתד באמצעות ברגים לחבר  וכן ,מסמרים לנעוץ אפשר  איטונג במחיצת

 גבס   מבלוקי  למחיצה   מיוחדות   הנחיות   6.3

 . הגבס לוחות קבועים שעליו הפח בשלד לפגוע  אין. 1

  מיוחדים ברגים ידי על גבס מלוחות  מחיצות על( תמונות כגון) קלים חפצים לתלות ניתן. 2

 .לגבס

 מיוחד''( דיבל)'' מיתד באמצעות יבוצעו  וספריות ארונות( מזוגגות) כבדות תמונות תליית. 3

 ''. מולי'' דוגמת ,גבס ללוחות

  הפח ניצבי אל הברגה ידי על יבוצעו' וכו  סניטרים כלים ,מזגנים, ספריות ,ארונות תליית. 4

 .  היצרן להוראות ובכפוף הנדסי יעוץ פי על ,הגבס מחיצות של''( העמודים)''

 הגבס  מחיצות על מתמשכת רטיבות  ליצור  אין. 5

  לתקן אפשר  גבס בבלוקי עמוקות  שריטות או ברגים ידי על מקדחות ידי על הנוצרים חורים. 6

 .גבס באמצעות ולסתום

 וחמים   קרים   מים   צנרת :  סניטרית   אינסטלציה .  7

  וחמים קרים  למים ההולכה צנרת את הכוללת ,מים אספקת במערכת עוסק   זה פרק 

 . וכדומה סוללות ,ברזים ,מגופים: מערכת על המותקנים והאביזרים

 

 : הבאים הצנרת לסוגי נוגעות צנרת לגבי ההוראות

  שכבתית רב צנרת(:פסקגול דוגמת) שרוולים בתוך  שחילה ,פלסטית צנרת ,פלדה צנרת

 . נחושת צנרת,S.P כדוגמת

 : הבאים לאביזרים נוגעות אביזרים בנושא ההוראות

 'וכו מסננים ,מגופים צנרת אביזרי

 .  ב"וכיו  אמבטיות ,מקלחות ,לכיורים וסוללות  ברזל :סניטריים כלים אביזרי

 .  מים מיכלי,12 פרק   ראה – מים מכלי לעניין הנחיות

 .  סולריות מערכות,20 פרק   ראה – סולריות מערכות לעניין הנחיות

   וקרים   חמים   מים   לצנרת   הנחיות   7.1

  בקרקע  הטמונה מים לצנרת מעבר  באזור  בחפירה צורך  של במקרה – בקרקע  טמונה צנרת

  מנת על,וזהירה ידנית חפירה לבצע  יש  מקרה ובכל תכניות לפי הצנרת מיקום את לוודא יש

 .  בצנרת לפגוע  שלא

 טמונה שבו באזור  במחיצה או בקיר  לחרוץ או לחצוב ,לקדוח אין-בקירות טמונה צנרת. 2

 . צנרת

  במחיצה או בקיר  לחרוץ או לחצוב לקדוח אין ,ברצפות או למרצפות מתחת טמונה צנרת. 3

  לפגוע  שלא מנת על בזהירות ולעבוד  הצנרת את לגלות יש. הצנרת טמונה  שבו באזור 

 . בצנרת

  מים צנרת עם ברזל רכיבי ,לדוגמא) המים צנרת עם שונות מתכות של מגע  למנוע  יש. 4

 (.  מנחושת

 צנרת עם  ובמיוחד מים צנרת עם חשמלי ציוד ושל חשמליים מוליכים של מגע  למנוע  יש. 5

 .  מתכתית

 

 

 הראשי הברז את מיד לסגור  יש ,ובסביבתה הצנרת על רטיבות  או דליפה והתגלה היה. 6

 .  הקבלן את להזמין יש הבדק  בתקופתהצורך  לפי  ולתיקון לבדיקה שרברב ולהזמין
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  ידי על  בדירה המים את לנתק  יש ,יותר  או שעות 72 של לפרק  הדירה את עוזבים כאשר . 7

 . הגינה להשקיית פתרון קיים כי ,לוודא יש ,הראשי הברז סגירת

 ; החלוד הצינור  את להחליף יש – הצינור  של קרובה להתפוררות סימן הינה חלודה. 8

  ובחלקים באביזרים ולהשתמש להקפיד יש  פלסטית  בצנרת שינוי ביצוע  או תיקון בעת. 9

 ;בתחליפים ולא הצנרת של המקוריים

 .המהנדס הנחיות  קבלת  לאחר  אלא בצנרת שינויים לבצע  אין. 10

 צנרת   לאביזרי   הנחיות   7.2

 :  העיקריים לאביזרים כלליות הנחיות להלן

 ( לשנה אחת) מגופים .1

 . אחדים ברזים על השולט  ברז או ראשי ברז או מגוף

 ; חזותית ובדיקה( וסגירה פתיחה) המגוף הפעלת. א

 ; בצורך  במידת, גירוז. ב

  ניקוי ,גומי אטמי החלפת , המגוף פירוק   הכולל יסודי טיפול-שנים לארבע  אחת. ג

 (מוסמך   מקצועי אחזקה גורם באמצעות יבוצע . )ב"וכיו מאבנית

 (  לשנה אחת) מגוף תא( 2

 ( תא בתוך  נתון הוא ,באדמה מוטמן המגוף אם)

 (; בקרקע  מוטמן הוא אם) המגוף תא תקינות של חזותית בדיקה. א

 ; המגוף ותא המגוף ניקוי. ב

 ; ודליפות רטיבות לגילוי חזותית בדיקה. ג

 ;וגירוזם המתכת חלקי צביעת. ד

 ( התא אל הצנרת עוברת שדרכם המעברים) ;לשרוליים הצנרת בין האיטום חידוש .ה

 מסננים( 3

 '. וכו  חול גרגרי  הבולמת מרשת מסננים לעתים ,מותקנים הברז פי על

 .  חודשים 6ל אחת לפחות ,הצורך  לפי המסננים את ולהחליף לנקות ,לפרק  יש

 . ותיקון בדיקה לצורך  שרברב להזמין יש-,חלודה מצב או רטיבות ,דליפה גילוי של מקרה בכל

 סניטריים   כלים   לאביזרי   הנחיות   7.3

   כרום   מצופי   סוללות   ברזים .  1

  ויבשה רכה במטלית היטב לנגבם יש ,הכרום שטחי של הברק  על לשמור  מנת על. א

 .השימוש לאחר  מיד

 .  אוכל לכלי  ניקוי חומר  או סבון מיד בעזרת להסיר  אפשר  לכלוך . ב

 בלבד  סבון במי לנקות יש פלסטיק  חלקי. ג

 .  וכדומה חול ,חומצות ,כוהל המכילים בחומרים או פלדה בצמר  להשתמש אין. ד

  במידת להחליפו או ולנקותו לזמן מזמן ,המסנן או הזרם מעדן את לפרק  יש. ה

 . הצורך 

  להדקם יש ,הברז של והסגירה הפתיחה ידיות של החיבור  ברגיי והתרופפו היה. ו

 .(  רב בכוח לא) סבירה במידה

  כל את להחליף מומלץ לשנה אחת האטם את להחליף יש דליפה של במקרה. ז

 .  האטמים

 יש  הסוללה אל חיבורה במקום הסוללה זרוע  אטימות את לשנה אחת לבדוק  יש. ח

 . רופפת  זרוע  להחליף

 (  צינורות מפתח ולא משונן לא) מתאים מפתח ידי על יעשה החיזוק 

 .  פלסטיים וסוללות  ברזים – נוספות הנחיות. 2

  במטלית היטב לנגבם יש הפלסטיים הסוללה/הברז של הברק  על לשמור  מנת על. א

 .השימוש לאחר  מיד ויבשה רכה
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 סבון  מי בעזרת להסיר  אפשר  לכלוך . ב

 חמים   מים   צנרת   בידוד   7.4

 . הגלויה החמים המים  צנרת של הבידוד שלמות את לבדוק  יש לשנה אחת. 1

  או לתקן ,להשלים שי ,הבידוד בשכבת פגיעה או התרופפות ,התבלות של במקרה. 2

 . הצורך  לפי ,להחליף

 

  דלוחין   צנרת :  סניטרית  אינסטלציה 

 .  ב"וכיו כביסה מכונות , מקלחות ,כיורים המנקזת דלוחין  בצנרת עוסק   זה פרק 

 .  ביוב צנרת,11 פרק   ראה – ביוב צנרת לגבי .א

 .  פלסטיק  צנרת הינה המקובלת דלוחין צנרת .ב

 דלוחין  לצנרת   הנחיות . 8.1

(  בגרביטציה) שוטפת לזרימה מתוכננים הצנרת שיפועי .דלוחין  צנרת להסיט  או לשנות אין. 1

 .  משקעים ולמניעת

  יש ,דליפה או רטיבות גילוי של מקרה בכל. המערכת את חזותית לבדוק  יש לשנה אחת. 2

 .  שרברב להזמין

 המסננים ניקוי באמצעות הצנרת לתוך  פסולת חלקי חדירת למנוע  יש. 3

 . הצנרת לתוך -וכדומה שמנים ,צמנט  ,גבס דוגמת ,מתקשים חומרים חדירת למנוע  יש. 4

  את לבצע  יש .גמיש פלדה סרט  באמצעות  הצנרת את לנקות יש סתימה של במקרה. 5

 . ובאביזריה  בצנרת פגיעה למנוע  מנת על בזהירות הניקוי

  התייבשות למנוע  כדי ,לפחות לחודש אחת הברזים את לפתוח יש פעילים לא באזורים. 6

 . הריח במחסומי המים

 :  סניטרית  אינסטלציה 

 :  המקובלים הסניטריים הכלים לגבי ואחזקה שימוש בהוראת עוסק   זה פרק 

 הדחה  ומיכל אסלה( 1

 רחצה  כיור ( 2

 מטבח  כיור ( 3

 אמבטיה ( 4

 מקלחת( 5

 . אמייל   מצופה וליציקה  קראמיים לכלים נוגעות ההוראות

   כלליות   הנחיות   9.1

  ימנע  שוטף ניקוי .לכך  המיועדים ניקוי חומרי באמצעות לנקות יש הסניטריים הכלים כל את. 1

 .הקראמי הציפוי ברק  על  וישמור   ואבנית משקעים היווצרות

 !  חדים מכשירים או פלדה  צמר  באמצעות לנקות אין. 2

 הדחה ומיכל   לאסלה   לאחזקה   נוספות   הנחיות   9.2

  אין .הביקורת פתח דרך  גמיש פלדה סרט  באמצעות אותה לשחרר  יש סתימה של במקרה

 .  האסלה פתח דרך  פלדה סרט  להחדיר 
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 הדחה ומיכל   לאסלה   לאחזקה   נוספות   הנחיות   9.3

 לצינור  ההדחה ממיכל ביציאה ,הפנימי המנגנון אטם את להחליף יש לשנה אחת. 1

 . השטיפה

  ההדחה מיכל אל השטיפה מברז הגמיש החיבור  תקינות את לבדוק  יש חודשים 6-ל אחת. 2

 . הצורך  לפי ולהחליף

 .הפנימי המנגנון תקינות את לבדוק  יש חודשים 6-ל אחת. 3

   לתיקון שרברב להזמין או ולתקנה לתקלה המקור  את לאתר  יש דליפה  גילוי של במקרה. 4

 רחצה  לכיור   לאחזקה   נוספות   הנחיות   9.4

 . חלודה כתם ליצור  עלול מתמשך  טפטוף .דולפים  סוללה\ברז בהקדם לתקן יש. 1

 ''( פומפה)'' מגומי ריק – משאבת באמצעות לשחרר  אפשר  סתימה. 2

  של הביקורת מכסה את לפרק  יש  ,הסתימה את שחררה לא הגומי משאבת אם. 3

 . הכיור  בתחתית הממוקם סיפון    

 מטבח  לכיור   לאחזקה   נוספות   הנחיות   9.5

 . שוטף באופן המסנן את  לנקות יש .במסנן הכיור  מוצא כיסוי על  להקפיד יש. 1

 .הדלוחין לצנרת שמנוניים  או מתקשים וחומרים לכלוך  חלקי חדירת למנוע  יש. 2

 ''( פומפה)'' מגומי ריק  משאבת באמצעות לשחרר  אפשר  סתימה. 3

  הסיפון של הביקורת מכסה את לפרק  יש  ,הסתימה את שחררה לא הגומי משאבת אם. 4

 .  הסיפון את ולנקות הכיור  בתחתית הממוקם
 

  ולמקלחת   לאמבטיה   אחזקה   הנחיות   9.6

  ולנגב מתאימים ניקוי חומרי באמצעות המקלחת/האמבטיה של שוטף ניקוי לבצע  יש. 1

 .השימוש לאחר  רכה  במטלית

 מתאים חומר  או חומץ בעזרת לנקות יש האריחים בין הרובה על  המופיעים ועובש פטריות.2

 . הרובה של ההשחרה למניעת אחר 

 ''(  פומפה)'' מגומי ריק   משארת באמצעות לשחרר  אפשר  סתימה. 3

  הרצפה מחסום מכסה את לפרק  יש ,הסתימה את שיחררה לא הגומי משאבת אם. 4

(  קפיץ) השחלה סרט  החדרת באמצעות בצנרת סתימה לנקות אפשר  הצורך  במידת. ולנקותו

 .  הרצפה מחסום דרך 

  .אטומים יהיו למשנהו אחד אריח בין וכן לאריחים האמבט  בין המפגש קווי כי לוודא יש. 5

 מקצוע איש ידי  על לתקנו יש שלם אינו האיטום או שהרובה מקום בכל

 מסביב( הסיליקון) המרק  את לחדש יש אקרילי מחומר  העשויות ובאגניות באמבטיות. 6

 .  לשנייה אחד לאמבט 

 ניקוז   צנרת 

  המים הולכת צנרת כולל ,במבנה הגשם מי ניקוז מערכת לאחזקת בהחניות עוסק   זה פרק 

 .  ומוצאיהם המרזבים פתחי ,והאביזרים

 צנרת או צמנט  אסבסט  ,פלדה ,מגולוון מפח בנויה להיות יכולה הניקוז מערכת. א

 . שלהם שילוב או פלסטית

 . משולבת או סמויה או גלויה להיות יכולה הניקוז מערכת. ב
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   כלליות   הנחיות   10.1

 . אחר  לכלוך  וכל ניילונים ,נייר  ,מעלים הניקוז מערכת של ניקוי ועל בדיקה על  להקפיד יש. 1

 :הבאים והאזורים  הרכיבים את יכלול הניקוי

 ; המרזב ראשי. א

 ; המרכז ראש סביב הניקוז אזור . ב

 ;פתוחים ומזחלות מרזבים. ג

 המרזבים  מוצאי. ד

  מרזב לנקות אין(.קפיץ) השחלה סרט  באמצעות לשחררה יש ,במערכת סתימה חלה אם. 2

 .  לצינור  נזק  לגרום העלול ,קשיח ברזל מוט  באמצעות

 : כולל ותקינותה  המערכת שלמות את חזותית לבדוק  יש. 3

 ; המערכת של הגלויים החלקים שלמות. א

 ; החיבור  בנקודות הגלויים החלקים הידוק . ב

 ;המרזבים ראשי שלמות. ג

  ;המרזבים ומוצאי הכניסה פתחי  ובמיוחד הניקוז מערכות סביב האיטום שלמות. ד

 יש. ולתיקון לבדיקה מקצוע  בעל להזמין יש  במערכת ליקוי או פגיעה התגלה אם

  לחדירת ובחצרות בגגות  להצפה לגרום עלולה הניקוז במערכת תקלה כי לזכור 

 .  ב"וכיו המבנה בתוך  רטיבות

  טלוויזיה אנטנת חיבור : לדוגמא – אחרת מטרה לכל הניקוז במערכת להשתמש אין. 4

 גשם מי שאינם נוזלים ניקוז ,הניקוז  מערכת אל גופים חיבור  או תליה ,אנכית ניקוז לצנרת

 .  וכדומה

  למערכת מנוקזים שטחים להוסיף  או ממנה חלק  לבטל ,הניקוז מערכת את לשנות אין. 5

 .  קיימת

 ל"כנ שינויים .הגרביטציה בכוח ולהוליכן מים של מסוימות כמויות לקלוט  תוכנתה המערכת

 .  הניקוז מערכת של התפקוד יכולת את לשבש עלולים

 ביוב   צנרת :    סניטרית  אינסטלציה 

  למערכת החיבור  ועד המבנה בתוך  הסניטריים מהכלים הביוב סילק  במערכת עוסק   זה פרק 

   המקומית הרשות של הביוב

 .  דלוחין צנרת :סניטרית  אינסטלציה,8 פרק  ראה – דלוחין צנרת לגבי ההנחיות

 (:משילובם או ) הבאים הסוגים מן כלל בדרך  תהיה הביוב צנרת. 3

 (  פוליפרופילן) תקע  שקע  בשיטת פלסטית צנרת. א

 (;HIGH DENSITY) חיבורים ריתוך  בשיטת פלסטית צנרת. ב

 ; אחרת פלסטית צנרת. ג

 ; ברזל מיצקת צנרת. ד

 : הבאים הסוגים מין להיות יכולים( גלי) חצר  מחסומי. 4

 ; פלסטי. א

 ; יציקה ברזל. ב

 ; באתר  יצוק  בטון או טרומי בטון חוליות. ג

 ; פלסטיות  חוליות. ד

   כלליות   הנחיות   11.1

 : זה ובכלל ותקינותה  המערכת שלמות את חזותית לבדוק  יש. 1

 הגלויה  הצנרת שלמות. א

 החיבור לנקודות הצנרת הידוק . ב
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 וביקורת   חיבור  באביזרי ובמיוחד  במערכת דליפה אי. ג

 לתיקון  שרברב בהקדם להזמין יש ליקוי או פגיעה, דליפה התגלו אם. 2

  באמצעות להיעשות יכול הניקוי ,הביוב  מערכת של יזום  וניקוי בדיקה לבצע  יש לשנה אחת. 3

 . בלחץ  הקווים שטיפת – הצורך  ובמידת( קפיץ)השחלה סרט 

  חומרים ,פסולת ,גפן צמר  ,היגייניות תחבושות ,סמרטוטים ,חפצים השלכת למנוע  יש. 4

  וצואין דלוחין מי להולכת תוכננו הביוב מערכת:  לזכור  יש. הביוב למערכת ב"וכיו מתקשרים

 .נזק  לה ולגרום  המערכת את לסתום עלול אחר  שימוש. בלבד

  אל לחדור  עלולים העצים שורשי .בקרקע  טמונה  ביוב צנרת בקרבת עצים נטיעת למנוע  יש. 5

 . ולסתמה הצנרת

 ל"כנ שינויים. נוספים כלים לה להוסיף  או ממנה חלק  לבטל ,הביוב מערכת את לשנות אין. 6

 .  רעים ריחות להפצת  או לסתמה המערכת תפקיד את לשבש עלולים

 .  לכך  המוסמך  אחזקה גורם ידי על  שוטף באופן להתבצע  חייבת רקב בורות אחזקת. 7
 

  מים   מיכלי 

 .  קרים  למים אגירה במיכלי עוסק   זה פרק 

 . פלסטיים מחומרים או מפלדה ,מבטון בנויים אגירה מיכלי

 .  סולריות מערכות,20 פרק;  הסקה  מתקני,19 פרק: ראה– חמים מים דודי לנושא

 אחזקה   הנחיות   12.1

  עלול  החזקה העדר !  בלבד לכך  המוסמך  אחזקה גורם באמצעות תבוצע  המיכלים אחזקת. 1

 ! המים לזיהום לגרום

 . הצורך  בהתאם צבע  תיקוני לבצע ו לשנה אחת לבדוק  יש  פלדה מיכלי. 2

 ( הנכון ומיקומו המכסה תיקון) המיכל כיסוי את שוטף באופן לבדוק  יש. 3

 המנגנונים באמצעות שלא המיכל מן מים להוציא או זרים גופים להכניס ,במיכל לטפל אין. 4

 .  לכך  המיועדים

   משאבות 

 .  וניקוז ביוב ,מים במערכת המותקנות במשאבות עוסק   זה פרק 

 לסחרורם או( חמים או קרים) המים לאספקת כלל בדרך  מיועדות המים במערכת המשאבות

 .  במערכת

  אפשרות שאין השפכים את לשאוב מיועדת( סניקה משאבת) הביוב במערכת משאבה

 .  הגרביטציה בכוח לסלקם

 אחזקה   הנחיות   13.1

  אחזקה העדר !  בלבד מוסמך  מקצועי  אחזקה גורם באמצעות לבצע  יש משאבות אחזקת. 1

 ! הביוב ופריצת ולהצפה במבנה המים לזיהום לגרום עלול נאותה

  ולהזמין החשמלי הזרם מקור  את  לנתק  יש ,המשאבה בעבודת תקלה של מקרה בכל. 2

 . ולתיקון לבדיקה מוסמך  טכנאי

 ; הביטחון שסתומי ובדיקת מים חוסר  של התרעה לרבות ההתרעה מערכת את לבדוק  יש. 3

 ; החסרות הנורות והשלמת הסימון נורות תקינות את לבדוק  יש. 4

 ; המשאבות תקינות בדיקת. 5

 ; החישה ומכשירי התרמוסטטים ,החום מדי ,הלחץ מדי ,הווסתים תקינות בדיקת. 6

 ;האגירה לבריכת הפיקוד ופעולות  המים מפלס בדיקת. 7

 ;הגבהים וכוונון המצופים בדיקת. 8

 ; הצורך  לפי אטמים והחלפת נזילות לגילוי והאטמים הצנרת בדיקת. 9
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 החמים  המים צנרת של התרמי הבידוד בדיקת. 10

 ;ולצביעתם לחלודה החשופים המקומות ניקוי. 11

 תקינותם  את לוודא כדי המשאבות של תקופתית להפעלה לדאוג יש. 12

 . המשאבה טבולה שבהם( לניקוז) הישיבה תאי לניקיון לדאוג יש. 13

 (  מתזים )   ספרינקלרים 

  של לא) הבניין של המים למערכת המחוברים קרים מים מצינורות מורכבת המתזים מערכת

 לטמפרטורה מגיעה המתז ליד הטמפרטורה  כאשר  מים להתיז מתוכננת והיא( הדירה

 .מראש שהוגדרה

 ,מים דליפות: כגון כשלים למנוע  כדי  שוטפת באחזקה חייבת היא מכאניות מערכות כל כמו

 '. וכו לצורך  שלא הפעלה ,שבר  ,מים התפרצות

  המערכת   להחזקת   הנחיות   להלן 

 , לפחות לשנה אחת ויזואלית  בצורה הספרינקלרים מערכת את לבדוק  יש.1

 . הבאים הדברים את לוודא יש בבדיקה

  המתזים על או הצינורות על חלודה אין .א
 עליהם   צבע  כתמי או צבע  אין . ב
 המערכת  על  זרים חומרים שום אין .ג
   לעין הנראה נזק  שום אין .ד

 

 .  להחליפו יש כלשהו עומס עליו שהועמס או נזק  ,חלודה ,צבע  עליו שיש מתז

  המערכת להפעלת תגרום הנצרה' וכדו אבק  ניקוי לרבות נקלים הספרי בראשי לגעת אין. ה

 . הפגיעה במקום רבות בכמויות מים התזת ובמיוחד כולה

 ולאחר (  טייפ – מסקין) דבק  נייר   עם הראש את לעטוף יש כללי צבע  סיוד של במקרה. ו

   בזהירות הניר  את להסיר  סיום

 המערכת  רגישות את'' לבחון''  או'' לנסות'' אין. ז

  הבית לנציגות שימסרו הקבלן הנחיות י"עפ ייעשו מונעת ואחזקה המערכת הטיפול. ח

 .  בבניין המערכת לכל אחראית שתהיה

 ברזרבה   מתזים . 2

 ; לוודא  מנת על לחודש אחת לבדוק  יש ברזרבה המתזים את
 לדרישות  מתאים ומספרם הנכון מטיפוס מתזים נמצאים הרזרבי במלאי כי. א
   המתזים  מסוגי סוג לכל מתאימים ברגים מפתחות קיימים כי. ב

   צינורות . 3

  ,נזילות ללא ,פיזי נזק  ללא טוב במצב הם כי ולוודא לשנה אחת לבדוק  יש המתזים צינורות. א

 )רפויים לא) מהודקים חיבורים ועם חלודה ללא

 ואינם שלמים הם כי לוודא לשנה אחת  להיבדק  חייבים המתזים צינורות של התליה אמצעי. ב
 .נזק  בהם שיש  והחלקים הרפויים החלקים כל את להחליף יש. רפויים

 אחרים  ומדים מים מדי
  קיום ומאפשרים טוב במצב הם כי להבטיח כדי לחודש אחת בבדיקה חייבים קווים  על מדים
  אחת לבדוק  יש(,שיטפונות מערכת) יבשים קווים  על מדים. הזמן כל המתוכנן מים לחץ

 .  כמתוכן הם המים ולחץ האוויר  לחץ כי לשבוע 
 אזעקה  מכשירי

 החיבורים כל וכי  ניזוקו לא ,טוב פיזי במצב הם כי לחודש  אחת לבדוק  יש אזעקה מכשירי

 . ובטוחים תקינים החשמליים
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  מתזים   החלפת 

 .  שנה 20 אחרי להחליף יש מהירה לתגובה מתזים
 אזעקה  מכשירי
  לבדוק  יש לחץ ולמפסיקי מים לזרימת,מים של מכאניות למערכות הקשורים אזעקה מכשירי

 פתח פתיחת לאחר  רק   תבוצע  רטוב  קו  על אזעקה מכשירי בדיקת. חודשים לשלושה אחת
 .  הרטוב בקו הביקורת

 במעקפים שימוש ידי על תבוצע  שיטפונות מערכת או יבשים קווים על  אזעקה מכשירי בדיקת

(By pass ) 
  המתזים. משומשים במתזים להחליפם אסור. חדשים במתזים רק  קיימים  מתזים להחליף יש

  תכונות ואותם טמפרטורות טווח אותו ,נפח מאותו ,דגם מאותו ,תוצרת מאותה יהיו החדשים
 . הקיימים המתזים כמו תרמיות לתגובות

 .  להחלפה לציוד המיועד ארון בתוך ( מתזים משישה פחות לא) רזרביים מתזים על לשמור  יש
 

  מכל המתזים כמות כאשר  ,הקיימים למתזים בדיוק  להתאים חייבים הרזרביים המתזים
.  דגם מכל מתזים שני לפחות להחזיק  יש. במבנה המתזים לכמות יחסים תתאים טיפוס
  או לאבק  ,לרטיבות חשוף יהיו שלא כך   ממוקדם להיות חייב הרזרבי המלאי את המכיל הארון

 .צלזיוס מעלות 30 מעל לטמפרטורה או אחרים קורוזיטיביים לתנאים
   למתזים ברגים מפתחות

 
 להסרת לשמש כדי למתזים המתאימים ברגים מפתחות ל"הנ בארון ולשמור  לספק  יש

 . מתזים של דגם  לכל אחד מפתח לפחות לספק  יש. המתזים ולהתקנת

   חשמל   מתקני 

 
  בעבודות לעסוק  ההיתר  את רישיון בעלי לחשמלאים רק  מעניק ,1954 – ד"תשי החשמל חוק 

 !  למוות לגרום עלול בה הטיפול ,ביותר  מסוכנת הינה החשמל מערכת.חשמל
 : המערכת של  הבאים לרכיבים נוגעות זה בפרק  האחזקה הוראות

 החשמל לוח
 מובילים 
 ; אביזרים
 . תאורה גופי,16 פרק ראה – תאורה לגופי אחזקה  הוראות

 

  החשמל   לוח   15.1

 )''פקקים)'' זרם מפסיקי לוח ואת החשמל חברת מונה את כולל הביתי החשמל ארון. 1
 . הדירתי

 .אחר  ציוד או חומר  ,חפץ כל החשמל בארון לאחסן אין. 2
 .  מיותר  חפץ או חומר  בו  שאין ולוודא החשמל ארון של ניקיונו על  להקפיד יש. 3
  הראשי המפסק  באמצעות ממנה בחלק  או בדירה החשמל זרם את  לנתק  יש הצורף בעת. 4
 . האזוריים הנתיכים באמצעות או
  מוסמך  חשמלאי באמצעות אלא בנתיכים או הראשי במפסק  לטפל או לפרק  ,להחליף אין. 5
 (. הזרם ניתוק \חיבור  לפעולת פרט )
 . הנתיכים חוזק  את לשנות אין פנים בשום. 6
  על  נעשית הבדיקה. לחודש אחת פעם לבדקו יש ,החשמל בארון פחת  מפסק  מותקן אם. 7

  ממסר  התקן באמצעות הזרם את לנתק  אמורה הלחצן הפעלת. הבדיקה לחצן של הפעלה ידי
  ידי על  הזרם את להחזיר  יש הניתוק  לאחר. המכשיר  תקינות על  מצביע  הזרם ניתוק . הפחת

 לא הבדיקה לחצן הפעלת אם.( 1-ל 0  ממצב ההעברה) חיבור  למצב ההפעלה מתג העברת
 .  לצורך  בהתאם ולתיקון לבדיקה חשמלאי האפשרי בהקדם להזמין יש ,הזרם לניתוק  גרמה
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  סימני הופעת ,נתיכים'' קפיצת, ''יתר  התחממות ,חריכה ריח הופעת של מקרה בכל. 8

  קפץ אם. מוסמך  חשמלאי ולהזעיק  בדירה הזרם את לנתק  יש – חריגה תופעה כל או רטיבות

 .  כוח הפעלת ללא אך , שוב להרימו לנסות אפשר  – אוטומטי חצי נתיך 

   מובילים   15.2

   מוסמך  חשמלאי באמצעות אלא החשמל בחוטי לטפל או לגעת אין. 1
  סימני הופתעת ,יתר  התחממות ,חריכה ריח הופעת ,חשמל חוטי חשיפת של מקרה בכל. 2

 .  מוסמך  חשמלאי ולהזעיק  בדירה הזרם את לנתק  יש – חריגה תופעה כל או רטיבות
 .  נוסף חוט  שום במובילים להשחיל אין. 3
 

   אביזרים   15.3

  ,מפסקים: הביתיים החשמל אביזרי תקינות את( חזותית) חיצונית בבדיקה לבדוק  יש. 1
 . ב"וכיו מנורה בתי ,שקעים

  הזרם את לנתק  יש – וכדומה תלוש  או רופף אביזר , שבר  – תקלה של מקרה בכל. 2
 . מוסמך  חשמלאי ולהזעיק 

 .  החשמל לאביזרי רטיבות  חדירת למנוע  יש. 3
 של הפנימי לחלקו רטיבות  לחדירת יגרום  שלא ובאופן חיצונית רק  יעשה האביזרים ניקוי. 4

 '.( וכו מברגים ,סכינים)  מכשירים באמצעות חשמל מוליכי לנקות אין ,האביזר 
 (.  לשקעים מסמרים החדרת :כגון) ילדים  מפני האביזרים על להגנה הדעת את לתת יש. 5

 .  החשמל   מערכת   בדיקת   15.4

 תבוצע  הבדיקה. ובטיחותה החשמל מערכת  תקינות של כוללת בדיקה לבצע  יש לשנה אחת
  פעמיים רצוי) הממונה ידי על החשמל מערכת לבדיקת הנחיות להלן. מוסמך  חשמלאי ידי על

 (.  בשנה
  כל וסילוק  ומבחוץ מבפנים הלוח ניקוי ,הראשי המפסק  הפסקת ידי  על החשמל לוח ניתוק 
 .  החשמל לארון שייך  שלא חפץ

 בארון  המפסקים שלמות בדיקת .1
  הצורך  במידת והחלפתו התאמתו השילוט  נכונות בדיקת .2
 ; האביזרים בכל הברגים הידוק  בדיקת .3
  חשמל צידו כל ושל התאורה גופי  של ,התקע  בתי של ,המפסקים של חזותית בדיקה .4

 .  הצורך  לפי ברגים הידוק  ,אחר 
 ; ניידים במכשירים הציוד שלמות בדיקת .5

 .  חרום   גנראטור   15.5

  המפסק  העברת. חשמל חיבור  המאפשר  מפסק  מותקן חירום בגנראטור  המצוידים בבניינים
  מופעל גנראטור . החשמל חברת של המתח את ומפסיקה הגנראטור  את מחברת'' גע '' למצב

 של הציבורית למערכת ורק  אך  מתח מספקת הפעלתו. ולהפך  הרשת נפילת ברגע  אוטומטית
  אותו להפעיל קצוב  זמן מידי אמור  הגנראטור  את המפעיל הגורם, מים משאבות: הבניין
  של עבודה שעות 6ל מספקת במידה מלא יהיה  הסולר  שמיכל לב לשים יש.בדיקה לצורך 

 סולר  לספק  אמור  הדיירים מטעם ממונה יותר   ארוכה זרם הפסקת של במקרים,הגנראטור 
 .  הדיזל למערכת אויר  כניסת למנוע  יש. למיכל
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 תאורה   גופי 

   כלליות   הנחיות   16.1

   ניקוי 

 אבק שואב בעזרת  או נוצות מברשת ידי על ביבש יעשה רגיל ניקוי .א
  מבית קודם לשחררן יש( פלורוצנטיות  או ליבון) נורות ניקוי לצורך  ,מיוחדים במקרים . ב

 הזרם ניתוק  לאחר  ורק   אך  יבוצע  המנורה שחרור  ,המנורה
 הזרם  ניתוק  לאחר  ורק  אך  מותר  והכיסויים המנורה בית של חיצוני ניקוי .ג
 .  לחה או רטובה  נורה להרכיב אין .ד
 

 החלפה   16.2

  לנתק  יש מהמנורה האגס מתנתק  אם. הזרם ניתוק  לאחר  ורק   אך  יעשה  הנורה שחרור  .א

 . במנורות הטיפול התחלת לפני הראשי הזרם מפסיק  את
 . הנורה החלפת בעת בזהירות לפרקו יש ,המנורה לבית מכסה קיים אם . ב
  לבדיקת מוסמך  חשמלאי להזמין יש ,הנורה החלפת לאחר  פועל אינו התאורה גוף אם .ג

 . ותיקונה התקלה מקור 

   חירום   תאורת   גופי   16.2

  במקלט  ,מדרגות לחדר  יציאה דלת  כל מעל ,במבואות ,מדרגות בחדרי המותקנים אלה. א
 . הדירתי המוגן במרחב גם שונים במקרים או הקומתי המוגן במרחב או הציבורי

  כאילו התאורה את המפעיל הבדיקה כפתור  על לחיצה י" ע  הגופים תקינות את לבדוק  יש. ב
 .  מוסמך  חשמלאי עם להתייעץ יש ,תגובה שאין במקרה. חשמל הפסקת בעת

 .  מוסמך  גורם י"ע  שלא  תיקון או טיפול בהם ולעשות הגופים את לפרק  אין. ג
  על. הרשות דרישות פי על הבניין  גג על מותקנת זו מערכת ,למטוסים הזהרה תאורת. ד

  מערכות דרך   פועלת המערכת ,מלא יום לאור  ועד החשיכה מרדת ברציפות לפעול זו מערכת
 מקרה בכל להחליפן ויש ליבון נורות שני ,תאורה גופי שני במערכת שעות מספר  של גיבוי

 . נשרפת מהן שאחת

 תקשורת 

'  וכו למחשבים תשתית ,בכבלים לטלוויזיה תשתית: כגון התקשורת בתשתית עוסק   זה פרק 
 התקשורת בציוד עוסק  אינו זה  פרק . קיימות  אלו מערכות אם ,אינטרקום במערכת וכן

 .  הדיירים ידי  על פרטי באופן המותקן

 כלליות   הנחיות   17.1

  בין קשר  יצירת כל. החשמל ממערכת לחלוטין נפרדת מערכת הינה התקשורת מערכת. 1
 ! אדם חיי לסכן ואף התקשורת למערכות נזק  לגרום עלול המערכות

 את לשבש עלולה  במערכת רטיבות. התקשורת במערכת שינויים או תיקונים לבצע  אין. 2
 . לציוד נזק  ולגרום  המערכת פעולת

 החלקים אל  רטיבות חדירת תתאפשר  שלא באופן ייעשה  תקשורת וציוד אביזרים ניקוי. 3
 . המובילים אל או הציוד של הפנימיים

  פי ועל  מוסמך  טכנאי  באמצעות שלא התקשורת במערכת שינויים או תיקונים לבצע  אין. 4
 .  התקשורת משרד של או/ו" בזק " חברת של ההנחיות

  שיקיים ,וקבוע  מוסמך  אחזקה גורם עם להתקשר  מומלץ האינטרקום מערכת לאחזקת. 5
 .  המערכת של שוטפת ואחזקה תקופתית בדיקה
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 .  אחרות   תקשורת   ומערכות ,  בכבלים   טלוויזיה /    טלוויזיה 

  במכשירי עוסק  אינו זה פרק . קיימת זו אם ,טלוויזיה למערכת בתשתית עוסק   זה פרק 
  ידי על פרטי באופן כלל בדרך  מותקנים ואלה הואיל – הקליטה ובציוד עצמם  יזיהו הטלו
 .  דיירים/הדייר 

   כלליות   הנחיות   18.1

 בין קשר  כל. והחשמל התקשורת ממערכות נפרדת מערכת הינה ויזיהוהטל  מערכת.1
 ! אדם חיי לסכן ואף למערכת לנזק  ,בקליטה לשיבושים לגרום עלול ל"הנ המערכות

 . מוסמך  טכנאי  באמצעות שלא יזיהוהטלו תשתית במערכת שינויים או תיקונים לבצע  אין. 2
  המבנה חלק  או הגג לסוג ומתאימה נכונה התקנה על להקפיד יש הקליטה ציוד בהתקנת. 3

 חדירת – במבנה נזק  לגרום עלולה נאותה לא התקנה: לזכור  יש. הציוד מותקן שעליו
  אופן ועל  הציוד הצבת אופן על להקפיד יש במיוחד. מבנה רכיבי כשל או סדיקה ,רטיבות

 . והידוקו  ייצובו
 לגרום עלולה במערכות רטיבות. TVה  תשתית למערכת רטיבות  חדירת למנוע  יש. 4

 .  בתשתית לנזק  ואף בקליטה לשיבושים
  ,שוטף באופן ,חזותית לבדוק  יש אחר   חיצוני חלק  או מבנה גג גבי על  המותקן קליטה ציוד. 5

  העלול. )הקליטה מתקן והידוק  ביציבות או ואטימותו במבנה כלשהי פגיעה לגלות מנת על
 ( ובנפש ברכוש נוספים נזקים ולגרום להתמוטט 

  וזאת לשנה אחת הקליטה וציוד התשתית מערכת של תקופתית בדיקה לבצע  מומלץ. 6
 . ומוסמך  מקצועי אחזקה גורם באמצעות

 הסקה  מתקני 

   כלליות   הנחיות   19.1

 נכון  לא בשימוש קטלניים ואף מסוכנים להיות עלולים הסקה ומערכות מתקנים. 1
 .  המתקנים של הנכונים ולאחזקה לשימוש באשר  הספק  או היצרן הוראות על  להקפיד יש. 2
  מין חלק . לשנה אחת ומוסמכת מקצועית בדיקה לעבור  חייבים הסקה מערכת או מתקן כל. 3

 .  השנה  במהלך  שוטף החזקה טיפול לעבור  חייבים המתקנים

 גז \ נפט \ סולר   על   דירתיים   הסקה   תנורי   19.2

  מקצוע  בעל ידי על הכוללת המערכת של ואחזקה ניקוי ,בדיקה לבצע  חובה החורף לקראת. 1
 . מוסמך 

 מוסמך טכנאי באמצעות  אלא לשנותה ואין המערכת את לפרק  אין. 2
 ב"וכיו דלק  דליפת ,עשן  או ריח  הופעות ,מספקת חום תפוקת אי – תקלה של מקרה בכל. 3
 .  ולתיקון לבדיקה מוסמך  מקצוע  בעל ולהזמין התנור  פעולת  את ולהפסיק  לנתק  יש –
 

 מרכזי   הסקה   תנור   19.3

  אחזקה חוזה באמצעות ,מוסמך  אחזקה גורם ידי על לתחזק  יש מרכזית הסקה מערכת.1
 . הצורך  במידת ותיקונים מונע  טיפול ,בדיקות הכולל שנתי

  דיירים/ דייר  ידי על תיעשה ההפעלה. בלבד  היצרן הנחיות פי על תעשה המערכת הפעלת. 2
 .  לכך  שהודרכו

 . לכך  המוסמך  גורם באמצעות שלא  המערכת את לתקן או לשנות, לפרק  ,לטפל אין. 3
 : לשנה אחת – הממונה של הביקורת פעולות להלן. 4

  ,בקולטים ,בדוודים ונזילות דליפות  לגילוי המערכת שלמות של חזותית בדיקה. א
 ;ובשסתומים במגופים ,בצנרת

 נזילות  לגילוי  אוויר  לשחרור  השסתומים של חזותית בדיקה. ב
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 . יתר  והתחממות רעשים  ,נזילות לגילוי החמים המים משאבת מצב בדיקת. ג
 ; האחרים המערכת חלקי ושל  הדוד תושבות של יןי לבנ העיגון שלמות בדיקת. ד
 לפיר או לבניין הצנרת חיזוק  בדיקת. ה
  בדיקת ,התפשטות במיכל נזילות  לגילוי חזותית בדיקה בלבד מרכזית במערכת. ו

 .  וניקויו המסנן בדיקת ,במיכל לחץ
 לפיר הצנרת חיזוקי בדיקת. ז
 לאיש לפנות הממונה על לעיל המפורטים מהליקויים יותר   או אחד התגלות עם. ח

 .  מיד  הליקוי את ולתקן ההסקה במערכת המטפל המקצועי

  סולריות   מערכות 

   ביתית   סולריות   מערכת   אחזקת   20.1

,  חפץ או אבק  חול, כלשהו לכלוך . השמש קולטי את הסוגרת הזכוכית פני לניקיון לדאוג יש. 1

 . בחשמל  השימוש להגברת ויגרום הקולט  נצילות יפחית

  התגלו אם ,הסולרית המערכת של השונים המרכיבים את ופיסית חזותית לבדוק  יש. 2
 .  האפשרי בהקדם  לתקנם שי  ,הבדיקה במהלך  ליקויים או תקלות

 .  כאלה מערכות באחזקת העוסק  מקצוע  איש יבצע  התיקונים את. 3
 מקצועי  אחזקה איש להזמין יש הבאות התקלות אחת גילוי עם. 4

 ; החום בתפוקת משמעותית ירידה. א
 ; החשמל במערכת קצר . ב
 ; המערכת ממרכיבי מרכיב התרופפות. ג

   מרכזיות   סולריות   מערכת   אחזקת   20.2

  או אבק  ,חול – כלשהו לכלוך . השמש קולטי את הסוגרת הזכוכית פני לניקיון לדאוג יש.1
 . בחשמל  השימוש להגברת ויגרום הקולט  נצילות יפחית – חפץ

  התגלו אם. הסולרית המערכת של השונים המרכיבים את ופיסית חזותית לבדוק  יש. 2
 .  האפשרי בהקדם  לתקנם יש  ,הבדיקה במהלך  ליקויים או תקלות

 . כאלה מערכות באחזקת העוסק  מקצוע  איש יבצע  התיקונים את. 3
 מקצועי  אחזקה איש להזמין יש הבאות התקלות אחת גילוי עם. 4

 החום  בתפוקת משמעותית ירידה. א
 החשמל  במערכת קצר . ב
 המערכת  ממרכיבי מרכיב התרופפות. ג
 

   מרכזית   סולרית   מערכת   אחזקת   20.2

 .  סולריות במערכות המתמחה אחזקה חברת באמצעות המערכת את לתחזק  יש

   נוספות   הנחיות   20.3

 מעלות 5ל מתחת יורדת בחורף  הטמפרטורה שבהם באזורים – קפיאה נגד שסתום. 1
 ביטחון שסתום הסולרית המערכת מן כחלק  מותקן(,ב"וכיו הנגב הר  ,גליל ירושלים) צלסיוס

  הקרה בימי. המים מקפיאת כתוצאה הקולטים התפוצצות למנוע  תפקידו אשר  ,קפיאה נגד
  – כלשהו פקק  עליו להרכיב  ואין זה שסתום לסגור  אין. המים לטפטוף לגרום השסתום תפקיד

 .  המערכת ולהתפוצצות  הפעלתו לביטול שיגרום דבר 
  יצרן אישור  מחייבת הדייר  ידי – על( שרוול) מהיר  מים מחמם התקנת – מהיר  מים מחמם. 2

 . לדוד  נזק  יגרום  לא המותקן ושהמחמם כזו להתקנה מתאים הדוד שאכן ,דוודים
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 אוויר  מיזוג

 :  הבאים הסוגים מן דירתיים  אויר   מיזוג למתקני ואחזקה שימוש בהנחיות עוסק   זה פרק 
 ;אוויר  מזגני

 ; מפוצלים מזגנים
   דירתיות מרכזיות מיזוג יחידות/  יחידה

  באמצעות ולתקן לתחזק  יש אויר  מיזוג מתקני. מרכזיים מיזוג במתקני עוסק  אינו זה פרק 
 .  המערכת את שהתקינה החברה באמצעות האחזקה את לבצע  מומלץ. מקצועי אחזקה גורם

   מפוצלים   ומזגנים   חלון   למזגני   ואחזקה   שימוש   הוראות   21.1

 . בלבד היצרן להנחיות בהתאם אותו ולתחזק  בו להשתמש ,המזגן את להפעיל יש. 1
  או לחסום אין אופן בשום. אוויר  ופולטים הקולטים החלקים של מלא אוורור  על לשמור  יש. 2

 .  והפליטה  הקליטה פתחי את לאטום
 .  מוסמך  טכנאי באמצעות שלא בו לטפל או המיזוג מתקן את לפרק  אין. 3
  יש – וכדומה חריכה ריח,  נמוכה תפוקה ,  קצר ,  רעשים – תקלה גילוי של מקרה בכל. 4

 .  ולתיקון לבדיקה   מוסמך  טכנאי  ולהזמין המזגן פעולת את לנתק 
  הקיץ עונת התחלת לפני רצוי ,לשנה  אחת המתקן לבדיקת מוסמך  טכנאי  להזמין מומלץ. 5
 ( אפריל ,מרץ חודש)
 עיבוי  מי של היציאה סתימת כגון קלות  בתקלות לטיפול הדרכה לקבל רצוי. 6

   ביתיות   מרכזיות   מיזוג  ליחידות   ואחזקה   שימוש   הוראות   21.2

  היצרן להנחיות בהתאם אותה ולתחזק  בה להשתמש ,המיזוג מערכת את להפעיל יש. 1
 . בלבד

  ההפעלה לפני דקות 5 להמתין יש. הניתוק  לאחר  מיד המיזוג מערכת את להפעיל אין. 2
 .מחדש

 לזרימת הפרעות אין כי לוודא יש(. החיצונית היחידה) העיבוי יחידת אוורור  על לשמור  יש. 3
 '(. וכו ניילונים ,שיחים כגון) החיצונית למערכת האוויר 

  או התריסים כל את לסגור  אין אך  ,בדירה המפוזרים האוורור  תריסי כיוון את לשנות אפשר . 4
 .  המערכת פעולת בעת מרביתם את

 האוורור תריסי מאחורי הנמצאים המסננים ניקיון על לשמור  יש. 5
  או בתעלות כלשהו חפץ לאחסן  או לחסום ואין, החוזר  האוויר  תריסי את לחסום אין. 6

 . החוזר  או המסופק  יר ו האו במעברי
  חריגים רעשים,  נמוכה תפוקה,  חריכה ריח,  קצר  – ליקוי או תקלה שמתגלים מקרה בכל. 7

 .  ולתיקון לבדיקה מוסמך  טכנאי  ולהזמין המערכת פעולת  את לנתק  יש – וכדומה
 . לשנה אחת תקופתי טיפול ולביצוע  המערכת לבדיקת מוסמך  טכנאי  להזמין מומלץ. 8

 

 האוויר  מיזוג  מערכות   לכל   תקופתית   ביקורת   21.3

 . לפחות לשנה אחת התחזוקה על הממונה ידי על  תקופתית ביקורת לערוך  יש

 ; למסגרת מתאים שאינו או קרוע  מסנן להחליף יש .1
 ; במים שטיפה י"ע  או  אבק  שואב ידי על  ולנקותו יר ו האו מסנן את להוציא יש .2
 החשמל תקע  ושל  שקע  של תקינותם את חזותית לבדוק  יש .3
 ; סתום שאינו ולוודא הניקוז צינור  של שלמותו בדיקת .4
 ; מטרד מהווה אינו כי ולוודא הניקוז צינור  מוצא בדיקת .5
  או רעשים זיהוי, דומם במצב  והן פעולה במצב הן המזגן יציבות של חזותית בדיקה .6

 .  הפעולה בזמן חריגות רעידות
  יציבות ושל( המעמד או המתלה לרבות) החיצונית היחידה יציבות של חזותית בדיקה .7

 . הפנימית היחידה
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   המפוח הפעלת  ידי  על הנגרמים חריגות ורעידות  רעשים לגילוי בדיקה .8
  ליחידה הפנימית היחידה את המחברת( הגז) הקירור  צנרת תקינות של חזותית בדיקה .9

 ; הצינור  בידוד לרבות החיצונית
 ;סביבתו ושל המעבה המעמד של או המתלה של השלמות בדיקת .10

;  הביתית במערכת למיניהם האוורור  ותריסי יר והאו מפזרי של תקינותם בדיקת .11

 ; ותקינותה ניקיונה  ,צבעה ואת  יר והאו  פיזור   מערכת יציבות  בדיקת
 . רעידות לגילוי בדיקה .12

 .  אוויר   מיזוג  למערכת   הכנה   21.4

  לתאם יש התקנה ביצוע  ,בלבד הכנות ביצעו אלא מיזוג מערכת בה הותקנה שלא בדירה. א

 . מוסמך  מקצוע  בעל עם

 הניקוז צנרת את לאטום באחריותו , הקיימת ההכנה את לנצל שלא בוחר  והדייר  במידה. ב

  בבעל להיעזר  יש האטימה אופן על. לצנרת מים חדירת או ריחות מעבר  למניעת( הכנה)

 .  הפיך  בלתי לנזק  לגרום שלא מנת על מוסמך  מקצוע 

  וצינון   אוורור 

 :  הבאים במקרים מותקנים וצינון אוורור  מערכת

 מאווררים להיות יכולים שאינם ,ורחצה שירותים חדרי ובמיוחד  חללים אוורור  .א

 ,ריחות או אדים הצטברות  קיימת שבהם חללים או,חוץ בקירות חלונות באמצעות

 . מטבחים דוגמת
 (.  ועוד והבקעה  הערבה ישובי ,אילת) במיוחד ויבשים חמים באזורים דירות צינון . ב
 :  בארץ לשימושים המקובלים במתקנים עוסק   זה פרק  .ג
 ;תקרה על או קיר   על להתקנה ביתיים חשמליים מאווררים .ד
 ( desert cooler) מדברי צינון מתקני . ה

 . מרכזיים וצינון אוורור  במתקני עוסק  איננו הפרק  . ו

 .  אוורור   למתקני   ואחזקה   שימוש   הנחיות   22.1

  בטיחות ורמת כפול בידוד בעלי מנועים כלל בדרך  מותקנים המקובלים האוורור  במתקני. 1
 להזמין יש המתקן של החשמל במערכת תקלה או קצר  של מקרה בכל, זאת עם. גבוהה

 .  לתיקון מוסמך  חשמלאי
 . היצרן הוראות פי על ולתחזקם האוורור  מתקני את להפעיל יש. 2
 .  האוורור  מתקן אל רטיבות  חדירת למנוע  יש. 3
 

   מדברי  צינון   למתקן   ואחזקה   שימוש   הנחיות   22.2

  ומגוונות רבות  אחזקה פעולות דורש  מדברי צינון מתקן. 1
   הטכנית האחזקה לביצוע   מקצועי אחזקה גורם עם להתקשר  יש. 2
 .  היצרן הנחיות פי  על  המערכת את ולתחזק  להפעיל יש ,מקרה בכל. 3
 .  מוסמך  טכנאי ולהזמין לנתקו יש ,המצנן בפעילות ליקוי או תקלה התגלו. 4

 :  לבצען התחזוקה  על הממונה שעל התקופתיות הבדיקות להלן
 ;הצורך  לפי והחלפתן  ולכלוך  ממלחים ניקויים ,ההרטבה מזרוני הוצאת

  בצבע  תיעשה הצביעה ,המצנן  קרקעית  במיוחד ,הצורך  לפי וצביעתו המסנן בית ניקוי .א

 (  ביטומני צבע  כגון) במים עמיד
 מסנן וניקוי המחזור  משאבת של פעולה  בדיקת ,והשקתות המים מוצאי כל ניקוי . ב

 . המשאבה של המים
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 גלישת לגילוי בדיקה; למצנן  הניקוז צינור  חיבור  ,למצנן המים חיבור  תקינות בדיקת .ג

  ידיד על סתום ואינו הנכונה  במידה פתוח  ההקזה שברז לוודא בדיקה ,חריגה מים

 ;אבנית
 ; חריגות לרעידות  גורמת ואינה שהפעלתו לוודא ובדיקה המפוח הפעלת .ד
 ;כנדרש מתוחות המנוע  לבין המפוח בין המחברות שהרצועות לוודא בדיקה . ה
 ;התקע  בתי מצב במיוחד ,המצנן של החשמל חיבור  תקינות של חזותית בדיקה . ו
 ;האוורור  תעלות בדיקת .ז

 הגז   מערכת 

  בלבד ביתיים לצרכים המיועדת ,הגז מערכת של והאחזקה השימוש בהחניות עוסק   זה פרק 

  האחריות. ולאפייה לבישול ,וחימום להסקה לשמש יכולה  הגז מערכת(. תעשייתיים ולא)

  בחוזה הדיירים קשורים שעמה הגז חברת על הינה גז של סדירה ולאספקה המתקן להחזקת

  המגורים דירת בתחום ,כלל בדרך  הינו  גז הצורך  המכשיר  כי לזכור  חשוב זאת עם .שירות

 .  הדיירים של שוטף ובשימוש במגע  ונמצא

   בטיחות   הנחיות   23.1

  על הקפדה כן על ,כראוי מטופלת אינה  אם ביותר  חמורים נזקים לגרום עלולה הגז מערכת. 1
 !(נפשות דיני) ביותר  חיונית הגז בנושא הבטיחות הנחיות

  האמור  ,מצחין חומר  לו מוסיפים ולכן מורגש טבעי ריח אין בישראל שימוש נעשה שבו לגז. 2
 .  דליפה בעת לב תשומת לעורר 

 בחוזה הדיירים קשורים שעמה ,הגז חברת עם מיידית להתקשר  יש גז דליפת של במקרה. 3
 .  שירות

  את לאטום או לסגור  אין פנים בשום .הגז מיכלי חדר  של שוטף אוורור  על  להקפיד יש. 4
 . האוורור  פתחי

  קשור   ואינו הגז ממתקן חלק  מהווה שאינו ,זר  חפץ כל הגז מיכלי בחדר  לאחסן אין. 5
 . בהפעלתו

  בתוך  ,ואביזריהם ריקים מיכלים או  ,ואביזריהם מלאים מיכלים לאחסן או להתקין אין. 6
 .  הבניין

 גז   צורכי   מכשירים   של   ושימוש   להתקנה   הנחיות   23.2

  שבתקנים לדרישות המתאימים גז צורכי מכשירים ורק  אך  ולשימוש להתקנה מותרים .1
 ; עליהם החלים הישראליים

 למכשיר  גמיש צינור . מוסמך   גז טכני ידי על יבוצע  הגז צנרת לקווי המכשירים חיבור  .2
 .  מטרים 3-ה ארוך  יהיה לא(  לדוגמא חימום תנור ) למקום ממקום לטלטול המיועד

  פיזור  את המבטיח ,נאות סידור  בחדר  יהיה אם ורק  אך  מותרת בחדר  גז מכשיר  התקנת .3
 .דליפה  בשעת החוץ אויר  אל  הוצאתו ואת הגז

 .  מוסמך  גז טכנאי  באמצעות תבוצע  רחצה  בחדר  שהוא גודל מכל מים מחמם התקנת .4
  ידי על) המכשיר  נמצא שבו החדר  לאוורור  לדאוג יש  גז צורך  במכשיר  השימוש בעת .5

 .  בחדר  האוויר  את לרענן כדי וכן( קונדסטציה) עיבוי  למנוע  כדי(,החלון פתיחת

 אחזקה   הנחיות   23.3

  באפשרי בהקדם להזמין יש ,הגז  במתקן אחר  ליקוי או גז לדליפת חשד של מקרה בכל .1
 .  הצורך  לפי ,ולתיקון לבדיקה מוסמך  גז טכנאי

 אסור  !מתלקח גז! סכנה; ' המיכלים  לחדר  בכניסה אזהרה שלטי תקינות לוודא יש .2
 !'. לעשן

 מים להתזת התקן – אש  לכיבוי ההתקן תקינות את לבדוק  יש לפחות חודשים 6-ל אחת .3
 . הקרובה בסביבתו או המיכלים בחדר  המותקן ,כיבוי ברז/מתקן כל או
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  מוסמך  חשמלאי ולהזמין המיכלים בחדר  התאורה מערכת את שוטף באופן לבדוק  יש .4
 .  במערכת תקלה כשמתגלית מיד

  הגז חברת אצל יימצאו חירום לשעת המפתחות. השנה ימות כל נעול יהיה המיכלים חדר  .5
 . המיכלים לחדר  בכניסה יירשמו  ששמותיהם דיירים ואצל

 
 
 
 

 : הממונה  ידי על הגז מערכת לבדיקת הנחיות  להלן
  לא המרחק ) הרכב כלי חניית  ממקום מרחקם ובדיקת המיכלים מקום אוורור  בדיקת .א

 ( מ"ס 70-מ ייפחת
 המיכלים  ייצוב  בדיקת . ב
 הגז  בחדר  תקין שילוט  קיום  בדיקת .ג
 הגז  בחדר  התאורה תקינות בדיקת .ד
  מפתן ללא חוץ כלפי נפתחות הגז חדר  דלתות כי בדיקה . ה
 הגז  לחדר  שמחוץ התאורה מתג תקינות בדיקת . ו
   המתזים תקינות של חזותית בדיקה .ז
 גז  לדליפת אופייני ריח שאין לוודא בדיקה . ח
 (. גדולים מיכלים 20) ג"ק  1000 – מ גדולה אינה בחדר  הגז שכמות לוודא בדיקה . ט

   מעליות 

  משוכללות טכניות מערכות משולבות שבה ,מורכבת מערכת הינה המודרנית המעלית
 .  ואוטומטיות אלקטרוניות ,חשמליות ,מכניות :ומגוונות

  איכותן ,המערכת שלמות להבטחת רבים  מאמצים הושקעו והתקנתה המועלית בייצור 
  עלולים המעלית של נכונים בלתי הפעלה או אחזקה כי לזכור  יש  זאת עם ,ובטיחותן

  המסוימת למעלית הנוגעות ההנחיות את. וברכוש בנפש לפגיעות ואף  לנזקים לגרום
 (. הבית ועד) הנבחרת נציגותם ואת המעלית מיצרן לקבל יש – ןיבבני שהותקנה

 

  המעלית   אחזקת   24.1

  על(,ותיקונים תחזוקה שירותי כולל ) המעלית מתקין של האחריות תקופת גמר  עם. 1
  פי  על לכך  המורשית ,למעליות שירות חברת עם להתקשר  האחריות מוטלת המשתמש

 . והרווחה העבודה משרד מטעם רישיון
 ליווי ומתן כנדרש תיקונים ביצוע  ,שבועות 5-6 כל שוטף שירות מתן יחייב השירות חוזה. 2

 . חודשים 6 ל אחת – המעלית של התקופתית הבדיקה בעת מוסמכים לבודקים
  שירות חברות או אנשים ידי על במעלית כלשהם תיקונים של ביצוע  להתיר  או לבצע  אין. 3

 .  והרווחה  העבודה  במשרד ראשי  עבודה  מפקח מעת רישיון בעלי שאינם
  הבדיקה. תקופתית בדיקה לעריכת מוסמך  בודק  להזמנת בלעדי באופן אחראי הבית ועד. 4

 . המעלית בתא מדבקה גבי על מופיעה  הבאה הבדיקה למועד תזכורת. חודשים 6 כל תתבצע 
 :  שוטף אחזקה טיפול במהלך  העיקריות הפעולות פרוט  להלן. 5

 ; המכניות המערכות וגירוז שימון. א
 ; הביטחון סידורי של תקינותם בדיקת. ב
 ;והארקות חשמליים חיבורים בדיקת. ג
 ; והפיר  התא דלתות סגירת כוונון. ד
 ; בקומות העצירה כוונון. ה
 ; והפיר  המערכות ניקוי. ו
 . אליו הגישה ודרך  הקרובה סביבתו ,המכונות חדר  ניקוי. ז

  בקשר  יהיו אשר (,בבית השעות רוב  הנמצאים דיירים רצוי) שניים או דייר  למנות מומלץ. 6
 . לגילויין לסמוך  התקלות על  לחברה לדווח ויכול  המתחזקת החברה עם שוטף
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  הנוסעים חילוץ לבצע  איך  שילמנו כדי ,בבנין הדיירים לכל לשנה אחת הדרכה לקיים יש.  7
 .  שנתקעה מעלית מתוך 

 (  ההטיה   גלגלי   וחדר )   המכונות   חדר   24.2

  ,מוסמכים לבודקים ,המוסמכים  השירות לאנשי ורק  אך  מותרת המכונות לחדר  הגישה .1
 .  לכך  הדרכה קיבלו  ואשר  חירום בשעת  לעזור  הבאים ולאנשים העבודה משרד למפקחי

  ,ובאחזקתה המעלית בפעולות  קשורות  שאינן למטרות המכונות בחדר  להשתמש אין .2
 '. וכו וקשר  קליטה למערכות ומגברים  ציוד התקנת ,וציוד חומרים ,חפצים אחסנת: כגון

  נעולה – אדום הצבועה מתכת תיבת בתוך  יימצאו המכונות חדר  לדלת המפתחות .3
 . הגג אל היציאה פתח ליד או הדלת על וקבועה

 מוטל שעליהם ,האנשים ובידי השירות אנשי בידי יהיו ל"הנ התיבה לפתיחת המפתחות .4
 . האזוריים אש – כבאי לרבות ,חירום בשעת לעזרה לבוא

  והוראות חילוץ הוראות ,החשמל זרם להפסקת הוראות מותקנות המוכנות בחדר  .5
 . המעלית בלם לשחרור 

  התא בתוך  שנלכדו נוסעים לחילוץ  הדרכה יקבל דיירים של האפשר  ככל רב  שמספר  רצוי .6
  בין תופץ חילוץ לבצע  הדרה שקבלו הדיירים שרשימת מומלץ. במעלית תקלה בשעת

 .  בבניין בולט  במקום ותפורסם הדיירים
 . לכך  הדרכה שקיבל מי ידיד על ורק  אך  תעשנה החילוץ פעולות .7
 .  המכונות לדרך  הגישה מדרך  אפשרי מכשול כל ולהסיר  למנוע  יש .8

   ריצוף 
 

  לתקינותו סכנה בהם יש כי להלן הפורטות  מהפעולות יותר  או אחת לבצע אסור: אזהרה
 .  הריצוף של

 בשטח מחודד גוף ,הרצפה על מאוד כבד משקל) נקודתית העמסה ובעיקר  יתר  העמסת .1
 (.  פסנתר  של קלה רגל  כמו הרצפה על הלוחץ קטן

 '( וכו חזקים בסיסים חזקות חומצות) מאכלים בחומרים או בכימיקלים שימוש .2
 במים  הרצפה הצפת .3
   בריצוף שריטות הגורמת גרירה פעולת .4
 ; הקומה ריצוף על  וחדים כבדים חפצים נפילת .5
 צמחיה השקיית מי של ועודפים  דישון  חומרי הרחקת אי .6
  מזיקים או מכרסמים ,נמלים חדירת כולל לריצוף שמתחת המצע  לתוך  שורשים חדירת .7

 ;  אחרים

  כדוגמת )   מזוגגים   לא   קראמיים   באריחים   לטיפול   נוספות   הנחיות   25.3

 (  פורצלן   גרניט 

 היצרן  הוראות לפי שלא מרצפות על  מריחה או ציפוי שום לבצע  אין .1
 .  לשנה אחת המישקים בתוך  הרובה את למלא יש רחמים  מישקים עם  באריחים .2

 בשיש   לטיפול   נוספות   הנחיות   25.5

 .  הריצוף הנחת לאחר  הראשונים החודשים 12 – ב וליטוש דינוג  לבצע  אין .1
 12 שלאחר  בתקופה – המרצפות יצרן הוראות פי על ורק   אך  שיבוצעו וליטוש דינוג .2

 . ל"הנ החודשים

  סי . וי . בפי   לטיפול   נוספות   הנחיות   25.6

 הקרובה  סביבתו או הריצוף את לחמם אסור  .1
   עליו סיגריות כיבוי כגון הריצוף צריבת אסורה .2
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 .  היצרן המלצת לפי שלא בחומרים שימוש או היצרן הוראות פי על שלא ניקוי אסור  .3

   בשטיחים   לטיפול   נוספות   הנחיות   25.7

 הקרובה  סביבתם או השטיחים את לחמם אסור  .1
 ( עליו  סיגריות כיבוי כגון) השטיח את  לצרוב אסור  .2
  המלצת לפי שלא בחומרים שימוש  או היצרן הוראות פי על אלא השטיח את לנקות אסור  .3

 בלתי נזק  לגרום עלולה היצרן הוראות לפי שלא אחזקה פעילות או ניקוי פעולות ,היצרן
  השטיח לסיבי נזק  ,השטיח בגוון שינוי ,שריפה נגד השטיח בעמדות פגיעה; לשטיח הפיך 

 .  וכדומה

 .  שיש   פלחי   או   טרצו   לריצוף   שוטפות   תחזוקה   פעולות   25.8

  ,מתחתיו המצע  שכבות של או הריצוף של יתר  לחות על המעידה הריצוף פני על התפרחת. 1
 ; התופעה להיעלמות עד  הריצוף של שטיפה תדירות הגברת ידי על לנקותה יש
  ניקוי בחומרי להשתמש ניתן שטיפות מספר  לאחר  נעלמים שאינם תמידיים בכתמים. 2

  החומצתי בחומר  הטיפול לפני הרצפה  כל את להרטיב חובה זה במקרה ,מתאימים חומציים
 . הטיפול לאחר  מיד נקיים במים הרצפה את לשטוף וחובה

  ההחלקה להגברת לגרום העלולים(,ווקס פוליש) אוטמים בחומרים להשתמש לא מומלץ. 3
 כתמים שיופיעו ,הסכנה את ומגדילים הניקוי פעולות על מקשים וכן הגימור  שכבת על

 .  האריחים פני על וזיהומים
  בהם החומרים אשר  ,זו לעבודה מוסמך  גורם ידי על תבוצע  הריצוף של ההברקה פעולת. 4

 .  המתאימים הישראליים התקנים בדרישות עומדים משתמש הוא
  לסיים אין אופן בשום. בלבד מוסמך   גורם באמצעות תיעשה( קריסטל) גבישית הברקה. 5

 . ווקס  שכבת ידי על הגבישית ההברקה תהליך  את
 לשנה אחת) הצורך  לפי זו הברקה על   חזרה ידי על נעשית הגבישית ההברקה תחזוקת. 6

 ( שנים לשלוש אחת עד

 קראמיים   באריחים   לריצוף   25.10

  בחומרי להשתמש  ניתן ,שטיפות  מספר  לאחר  נעלמים שאינם ,תמידיים כתמים להסרת .1
  בחומר  הטיפול לפני הרצפה כל את  להרטיב חובה זה במקרה. מתאימים חומציים ניקוי

 .  הטיפול לאחר  מיד נקיים במים הרצפה את לשטוף וחובה החומצתי
. קרמיים אריחים על שמירה להברקה מיוחדים בחומרים  הקראמי בריצוף לטפל אפשר  .2

 .  רב זמן שימוש  בהם שנעשה במשטחים זה טיפול  לבצע  מומלץ
 שהם החומרים כי לוודא יש ,זו לעבודה מוסמך  גורם ידי על תבוצע  ההברקה פעולות .3

  והוכח  הארץ בתנאי נבדק  בהם והשימוש   קראמיות ברצפות לשימוש מומלצים משתמש
 .  המתאימים הישראליים התקנים  בדרישות ועומד קראמיות  לרצפות מזיק  וכבלתי  כיעיל

 . היטב הרצפה את לשטוף יש ההברקה לפני .4
 חופשי  לייבוש ולהשאירו היצרן ידי  על המומלץ המינון פי על בחומר  להשתמש יש .5
 .  חריפים אלקליים בחומרים משימוש להימנע  יש ההברקה לאחר  .6

 פוליש 

 
  של הברק  על השומר  ,אקרילי בפוליש הרצפה את למרוח מומלץ הראשוני הניקוי לאחר  .1

 . שפשוף ומפני הכתמה מפני עליה  ומגן הרצפה
 . מוליך  אס.וי. פי על שהוא סוג מכל פוליש למרוח אין .2
.  היטב ולייבשה דטרגנט  ללא נקיים במים הרצפה את לשטוף יש הפוליש מריחת לפני .3

  לשם. אחד בכוון הרצפה על ולמרוח בפוליש ונקייה רכה  מטלית להרטיב יש מכן לאחר 
  לאחר  הראשונה לשכבה  ניצב בכיוון שנייה שכבה למרוח אפשר  ,הברק  הגברת
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  מטלית בעזרת – הייבוש לאחר  ההברקה(. דקות 30-60) הראשונה השכבה התיישבות
 . לכך  המיועדות מכונות בעזרת או ויבשה רכה

  יש(, בשנה פעמיים או פעם כלל בדרך ) הפוליש שכבת את לחדש שיש מרגישים כשר  .4
  על פוליש  מסירי חומרים למרוח מכן ולאחר  מהאבק  הרצפה את  לנקות ראשון בשלב

 .  הקודם בסעיף כאמור  הפוליש את מחדשים מכן לאחר  .קשה במרשת ולשפשף הרצפה

   שוטפת   אחזקה 

 את לנגב מכן ולאחר   הלכלוך  את לטאטא מומלץ הרצפה ניקיון של שוטפת אחזקה לצורך  .1
 . מתאים ניקוי חומר  המכילים במים הרצפה את לשטוף גם אפשר  ,לח בסמרטוט  הרצפה

 . סי.וי.פי  ליריעות המיועד מסוג יהיה בו שמשתמשים שהחומר  להקפיד יש .2

   כתמים   הסרת 

  חומרי בעזרת לנקות מומלץ ,מזוהים בלתי בכתמים מוכתמת או, במיוחד מלוכלכת רצפה .1
 . בהמשך  כמפורט  מתאימים ניקוי

  בצורה לנקותה אפשר  אז כי , הכתם גרימת למועד סמוך  ייעשה  הרצפה שניקוי כדאי .2
 .  יותר  רבה ובקלות יותר  טובה

  :שונים כתמים להסרת הניקוי חומרי רשימת להלן .3
4.  

 
   הניקוי חומר                                         הכתם

  נקלין'ג או בנזין                                           חלב
 נקלין 'ג או בנזין                                   מאכל שמן
 נקלין'ג או בנזין                                  מהחי שומן

 נקלין'ג או בנזין                              מרגינה\חמאה
 כלור  מי                                      עגבניות

   כלור  מי                                         חרדל
   מדוללים חמצן מי                                כרום מרקורי
 נקלין'ג                                   יוד תמיסת

  נקלין'ג                            כדורי עט   עם דיו
 חלודה  מסיר                                         חלודה
  נקלין'ג                                         שעווה

 (.לבנים כתמים נשארים) נקלין'ג או בנזין                                           גומי
 נקלין 'ג או בנזין                                       אספלט 

 נקלין'ג או בנזין                                  מטילן כחול
   חמצן מי,כלור  מי                                             דם

 נקלין'ג                                            לורד
 נקלין 'ג                                     מגע  דבק 
 נקלין'ג                                   שיער  צבע 

  את להלבין עלול – זהירות) 30% חמצן מי.                  פצעים  לחיטוי סגול יוד
 ( הרצפה

 
 

  השימוש  אחרי .בריצוף שלו פגיעה למנוע כדי ,כוהל   עם קלין' הג אחרי לשטוף כדאי
 .  וסבון  במים מיד  המקום את  לשטוף  יש ניקוי  בחומר
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 פרקט   רצפת   25.12

  הניקיון. לשריטות וכן לרטיבות ,למים רגישות הן ,מעץ העשויות רצפות הן פרקט  רצפות
  אלו הוראות כי לוודא יש. היצרן הוראות פי על  ורק  אך  יעשה פרקט   הרצפות של והתחזוקה

 .  פרקט   רצפת לו שיש דייר   בידי נמצאות

   שטיחים   25.13

 במבנה  החזקה קבלת  ממועד שנה כעבור  אלא בשטיח רצפה לכסות אין .1
  הנחיות כאן מפורטות אין ,הישראלי הבניה בשוק  הקיימים השטיחים סוגי מגוון משום .2

 .  לשטיחים וניקוי אחזקה
 ,היצרן של ההנחיות פי על השטיחים של וניקוי האחזקה עבודות  את לבצע  להקפיד יש .3

 .שנרכש השטיח לסוג התואמות
  בלתי נזק  לגרום עלולות היצרן להנחיות  בהתאם שאינן וניקוי אחזקה פעולות -אזהרה .4

  השטיח לסיבי נזק  ,השטיח בגוון שינוי ,אש כנגד השטיח בעמידות פגיעה: לשטיח הפיך 
 .  ב"וכיו

   בטון   מרצפות   25.14

 ואחזקה   ניקיון .1
  חניה למקומות משטחים ,שבילים ,חיצוני לשימוש כלל בדרך  משמשות בטון מרצפות .א

 . פנימי ריצוף מאשר  יותר  גדולים ונזקים לפגיעות אלה מרצפות צפויות לפיכך . ב"וכיו
 : נזקים להיווצרות העיקריות הסיבות להלן . ב

  ,מכתים פרי ,צבעים ,מכוניות שימני ,שומניים חומרים:  מלכלוך  כתוצאה הכתמה .1
 '.  וכו כימיקלים

 ; זמן לאורך  מכתימים קרקע  בסוגי כיסוי .2
 . המרצפות שבין( ההשקה בקווי) בחריצים צמחים נביטת .3

   שוטפת אחזקה .2
 .נקיים במים הרצפה את ולשטוף הלכלוך  את לטאטא יש .א
  ניקוי בחומר  וזאת ,הכתם להיווצרות  האפשר  ככל סמוך  מוכתמת רצפה לנקות יש . ב

 .  קרים במים הניקוי חומר  את ולשטוף – מתאים
  לחיסול מתאים ריסוס  באמצעות לבלום יש השקיה בקווי הנביטה תופעת את .ג

 . היצרן הנחיות פי על תקופתי בריסוס ולהמשיך   התופעה

  חוץ   קירות   גמר /    חיפוי 

 : הבאים הגמר /החיפויים לסוגי נוגעות האחזקה הוראות
 ;מלוטשת אבן לוח .1
 מסותתת  אבן .2
 ; קראמי פסיפס .3
 ; קראמיים אריחים .4
 ; גרנוליט  .5

 .  חוץ צבע ,29 פרק  ראה – אקרילי ''(שפריץ'' כולל) חוץ צבע  לגמר  ההנחיות
 .  חוץ קירות,5 פרק  ראה – חוץ לקירות הנחיות

 פנים   קירות   חיפוי 

 . וקרמיקה חרסינה לחיפוי נוגעות האחזקה הוראות
 ששימש סוג מאותו חרסינה/קרמיקה אריחי  של מסוימת כמות לדייר  ניתן הדירה קבלת בעת

  החלפת או עתידיים תיקונים לביצוע  אריחים של זו  כמות לשמור   חובה. הדירה קירות  לחיפוי
 .   כלשהי מסיבה הדרושה ,אריחים
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  וניקוי   אחזקה   הוראות   27.1

 בנוסף(. קראמיים אריחים -25.2 סעיף,)ריצוף,25 פרק  ראה – ואחזקה  ניקוי הוראות .1
  קווי) בחריצים''( רובה''ה)  המילוי מצב את שוטף באופן לבדוק  יש ,ל"הנ להנחיות
 ''. רובה''ה התרופפה או נשארה שבהם במקומות למלא יש; האריחים שבין( ההשקה

 . המחופה הקיר  דרך   רטיבות לדירת לגרום עלולה בחריצים אטימות על הקפדה אי .2
  סניטריים כלים/וקיר  רצפה/קיר   חיבור  שבין החריצים אטימת על במיוחד להקפיד יש .3

  גמיש חומר  להיות חייב חריצים לאטימת  החומר (. וכדומה שיש משטח ,אמבטיה ,כיור )
 . הסניטריים הכלים יצרן ידי על המומלץ

   אחרים   ציפויים   27.2

 שכבת של והיציבות הטיח סוג בדיקת ללא פנים קירות  על טפסים  להדביק  אין .1
 .  שליכט /הטיח

  התגלו אם. רטיבות  כתמי גביו על  קיימים אם או סדוק  הקיר  אם כלשהו ציפוי לבצע  אין .2
 .  הנחיות לקבלת למומחה לפנות יש רטיבות כתמי

   תקרות 

 
 . רביץ רשת גבי על או מסיבית תקרה גבי על מטויחות תקרות לגמר  נוגע  זה פרק 

 .  פנים צבע -29 פרק  ראה ,צבע  גמר  לנושא

   קלות   תקרות   28.1

  לצורך  סגור  פנימי חלל היוצרות הקונסטרוקטיבית לתקרה מתחת המותקנות קלות  תקרות.1
 ,חשמל מערכת ,אוויר  מיזוג מערכות להסתיר  מנת על או אקוסטי בידוד לצורך  או דקורטיבי

 '. וכו חשמל מתקני
  מאלה שונים במקומות תאורה גופי תליית. ציוד לתליית מיועדת איננה ככלל התקרה. 2

  המבין טכנאי או מהנדס מקצוע  בעל מעורבות מחייבת הדירה מסירת בעת מראש המוכנים
  מוסמך  חשמלאי וכן בטוח באופן ציוד לתליית המחייבות ובדרישות כאלה תקרות בהתקנת
 . חשמל להתקנת

 . שהוא סוג מכל ציוד לאחסון מיועד איננו החלל. 3
  בעזרת הצורך  במידת ולתקן הרטיבות סיבת את לאתר  יש רטיבות  ומתגלה במקרה. 4

 .  בהתאמה התקרה ניקיון לרבות מתאים מקצוע  בעל

 ואחזקה  ניקוי   הנחיות   28.1

  מקור  לבדיקת שרברב להזמין יש ,הטיח התרופפות או בתקרה רטיבות כתם התגלו אם. 1
 .  האפשרי בהקדם ולתקנה  הדליפה

 עובש קוטל חומר  באמצעות אותם לנקות יש ,מרטיבות כתוצאה עובש כתמי התפתחו אם. 2
 . לחה במטלית התקרה את ולנגב

 .  בלבד המקורי הצבע  ובסוג ונקי יבש משטח גבי על  ורק  אך  לבצע  יש צבע  תיקוני. 3

  חוץ   צבע 

 . המבנה של החיצונית המעטפה גבי שעל ובציפויים בצבעים עוסק   זה פרק 
 :  הבאות הדרישות שלוש אחר  למלא מיועדים אלה ציפויים/צבעים

 ,קרינה גשם ,חוץ השפעות בפני החיצונית  המעטפת את המרכיבים לחומרים הגנה מתן .1
 '. וכדו שחיקה חלודה רטיבות נזקי ולמנוע  ובכך ',וכו אבק 

 . המבנה למעטפת נאה מראה הקניית .2
 . המבנה  מעטפת של זמן לאורך  שוטפת באחזקה הקלה .3
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  חוץ  לצבע   כלליות   אחזקה   הנחיות   29.1

  סימני הופעת של במקרה. מואץ בלאי  או פיזית מפגיעה כתוצאה להיפגם עלול חוץ צבע  .1
  פי  על הפגוע  המקום את לתקן יש – וכדומה  התקלפויות ,סדקים כגון בלאי או פגיעה

 .  להלן המפורט 
 :הבאים התחומים על  במיוחד להקפיד יש הצבע  בתיקוני .2

 . זהה צבע  סוג באמצעות ותיקון שימוש בו שנעשה הצבע  סוג של מדויק  זיהוי .א
 . היצרן הוראות פי על  ורק  אך  תיקון . ב
 :  על  להקפיד יש מקרה בכל .ג

 במקרה,)נקיים במים רחיצה  י"ע   ושומן לכלוך  ,מאבק  המשטח של יסודי  ניקיון .1
 (; הפגוע  האזור  תשתית עד  הצורך 

 המשטח  ייבוש .2
 .  המקורית היישום לשיטת זהה יישום שיטת .3

 .  הצבע  ייבוש עד המתנה כולל  ,ניסיון בדיקת באמצעות הגוון של מרבית התאמה .ד
 .  היצרן ידי על הומלצו  שלא ,אחרים חומרים עם הצבע  את לערבב אין . ה
 . הלח הצבע  אל ילדים  גישת ולמנוע  הצביעה מקום את לאוורר  יש . ו

  מקצוע  בעל ידי על ייעשה המבנה של החיצונית במעטפת ציפויים\צבע  תיקון .4
 . מוסמך 

  ללא ,נקיים מים באמצעות הצבע  משטחי את  לרחוץ/לנקות יש הצורך  במידת .5
 .  בכימיקלים שימוש

 פנים   צבע 

 
 . פנימי לשימוש בצבעים עוסק   זה פרק 

 (:צבעים של רחב  מגוון המייצגים) אופייניים צבע  סוגי 3ב עוסק   הפרק 

 (; היפרסיד או פוליסיד דוגמת'' )סינטטי סיד'' הקרוי תחליב צבע  .1
 (; אמולקיר  או אמולזין דוגמת) א.וו.פ מטיפוס( אמולסיה) תחליב צבע  .2
 ( סופרלק  דוגמת) עליון  סינטטי צבע  .3

  יצרן/צבע לגבי המלצה בו לראות  ואין,בלבד   המחשה לשמש נועד  הדוגמאות  ציון: הערה
 .  כלשהו
 .  וכדומה אסבסט  ,גבס ,בטון ,טיח  למשטחי מיועדים אלה צבעים
 .  נגרות צבע,31 פרק ראה – עץ על ליישום  צבעים
 .  מסגרות צבע, 32 פרק ראה –  מסגרות על ליישום  צבעים

 הפנים  לצבע   כלליות   אחזקה   הנחיות   30.1

 :  הבאות הסיבות מן בעיקר  להיפגם פנים צבע  .1
   פיסית פגיעה .א
 (;ביוב או ניקוז ,מים) האינסטלציה ממערכת מים דליפת . ב
 הכתמה .ג
 ;הדירה של הפנימיים בחללים( קונדסטציה) עיבוי  תופעת .ד
 .  הקרקע  או הבניין מתנועות הנובעים נימיים סדקים . ה

 . צבע  של סוג לכל, היצרן הנחיות פי על  לתקן יש  פנים בצבע  פנימית פגיעה .2
  הדליפה מקור  את לאתר  יש ,פנימיים תקרה/ קיר   על רטיבות כתם הופעת של במקרה .3

 .  בבלימתה האפשרי בהקדם ולטפל
  שלמות את לוודא יש  רטיבות כתמי הופעת בעקבות לתיקון שניגשים לפני .4

 (.  מהרטיבות כתוצאה להתרופף עלולה הטיח שכבת) הטיח שכבת/המשטח
 פרוט  ראה –( הצבע  לרחיצות בהתאם) הצבע  בסוג תלוי כתמים להסרת הטיפול .5

 . בהמשך 
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  בחומרים מכן לאחר  וסתימה הרחבתו ,הסדק  פתיחת ידי  על לתקן אפשר  נימיים סדקים .6
 .  מתאימים

 : הבאים הנושאים על להקפיד יש פנים צבע  בתיקון .7
 זהה  צבע  סוג באמצעות תיקון .א
   היצרן הוראות פי על התיקון ביצוע  . ב
 (; ניסיון צביעת רצויה) הגוון של מרבית התאמה .ג
 . הלח לצבע  הגישה את לילדים ולחסום הצביעה מקום את לאוורר  יש .ד

 (''.היפרסיד   או   פוליסיד   דוגמת )   סינטטי   סיד ''  מהסוג  תחליב   צבע   30.3

 . במים מדולל סינתטי צבע  הינו '',סינטטי סיד,'' תחליב צבע  .1
  רחיץ אינו זה צבע  .2
  רצוי,)הפגום המשטח קטע  את מחדש לצבוע  מומלץ ,פגיעה או הכתמה של במקרה .3

 .  הגוון התאמת תוך (,לקצה מקצה או לפינה בפינה מלא משטח
  ,הצבע  שכבות את לקלף יש זה  שכבות מספר  מעל. צבע  שכבות 4-5מ יותר  ליישם אין .4

 .  היצרן הנחיות פי על מחדש צבע  וליישם כנדרש תיקונים לבצע 

   בונדרול   דוגמת   מדביק   צבע   30.4

  הרקע  את מחזקת השכבה. יחסית חלש רקע   על לצביעה ייסוד שכבת לשמש מטרתו
 . ישנים קירות  על לשימוש מומלץ  ,הצבע  שכבת לבין הרקע  בין ההידבקות את ומגדילה

 (.  מולקיר  או , אמולזין   דוגמת )   א .וו . פ   מטיפוס ( אמולסיה )   תחליב   צבע   30.5

 . א.וו.פ בסיס על במים מדולל אמולסיה צבע  הינו אמולזין צבע . 1
 . במים רחיץ הינו הצבע . 2
  היצרן הנחיות פי  על ליישמו יש.  מקצועית מיומנות מחייב עליון סינטטי בצבע  יישום. 3

 .  הגוון התאמת תוך ו מקצוע  בעל באמצעות

 ''(  סופרלק   דוגמת )''   עליון   סינתטי   צבע   30.6

 סינתטי  שרף בסיס על  מט  או מבריק  צבע  הינו עליון סינתטי צבע  .1
 במים  רחיץ הינו הצבע  .2
  היצרן הנחיות פי  על ליישמו  שי ,מקצועית מיומנות מחייב עליון סינתטי בצבע  יישום .3

 .  הגוון התאמת ותוך  מקצוע  בעל באמצעות

   נגרות   צבע 

 
 : עץ על ליישום בצבעים עוסק   זה פרק 

 .  אטומים וצבעים שקופות לכות :לעץ צבעים של סוגים שני קיימים
  כיום הדלתות רוב. וחוץ פנים לצביעת -וחלק  בלבד פנים  לצביעת מיועדים העץ צבעי חלק 
  יש רגילה  ברחיצה עמיד זה גמר . פורניר   היא הגמר  שכבת כאשר  ,מוגמרות דלתות הינן

 . חדים חפצים בעזרת הכתמים את להסיר  ואין שורט  בסמרטוט  אותו לנקות ולא להיזהר 

 :  כלליות   אחזקה   הנחיות   31.1

  בסביבה ממושך  זמן עץ חלקי להשרות אין ,זאת עם. במים רחיצים העץ צבעי כלל בדרך  .1
 . רטובה

  צבע  בחומרי בשימוש להקפיד יש( וכדומה מעקות ,רוח ארגזי) חוץ נגרות בצביעת .2
 . חוץ לשימוש המיועדים
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 תיקון לבצע  יש ,וכדומה התקלפות  ,סדקים כגון בצבע  פגיעה  או בלאי תופעות של במקרה .3
 הצבע חידוש או

  או התייבשות ,ריקבון) בעץ הפיך  בלתי לנזק  לגרום עלולה הצבע  חידוש או בתיקון הזנחה .4
 (.  הצורה עיוות

 . השוטפת האחזקה מהפעילות כחלק  הצבע  חידוש דורשת חוץ נגרות .5
 .  בשנה פעם לפחות החוץ נגרות צבע  מצב את ולבדוק   לעקוב יש

  מסגרות   צבע 

 
 .  אחרות מתכות או פח ,ברזל מסגרות על ליישום בצבעים עוסק   זה פרק 

 צבע  במומחה להיוועץ יש ,שונים צבע  מערכות סוגי קיימים  שונים מתכת ולסוגי לשימושים
 .  כלשהו מתכתי חלק  צביעת לפני

  כלליות   אחזקה   הנחיות   32.1

  שפשוף ידי על פגום צבע  ולחדש, כנדרש  ולתקן המסגרות מצב את לבדוק  יש לשנה אחת .1
 .  עליונות צבע  ושכבות ייסוד צבע  שכבת מריחת ידי ועל

  ללא ,מתכת לצביעת המיועדים ,מקוריים בצבעים להשתמש להקפיד יש מסגרות בצביעת .2
 . תוספות או דילול כל

 (. חלודה) קורוזיה להופעת חשופים מגן שכבת מצופים שאינם פח או ברזל .3
  בלתי לנזקים לגרום עלולה( קורוזיה)  איכול של ובתופעות מסגרות בצבע  תיקונים הזנחת .4

 .  המסגרות באלמנט  הפיכים
 .  למתכת והן לצבע  הן,נזק   הגורמים ולכלוך  מאבק  המסגרות ניקיון על להקפיד יש .5

   תפרים   איטום 

 
  התפר  באזורי והן  החיצוניים התפר  באזורי הן, מבנה חלקי בין תפרים באיטום עוסק   זה פרק 

-הקרקע  עם  במגע  הבא,קרקעי תת באזור  התפר  איטום על הגנה. המבנה של הפנימי בחלל
 . קירות איטום,35 פסוק  ראה

   חיצוני   תפר   איטום   על   לשמירה   הנחיות   33.1

 . התפר על ההגנה מעטה שלמות את חזותית לבדוק  יש .1
 .  התפר  על ההגנה  במעטה חריץ או פתח לבצע  ,לקדוח ,להסיר  אין .2
  או במלואו הוסר  ,חורר  עוות התרופף  -, התפר  על ההגנה מעטה שנפגע  מקרה בכל .3

 .  ולתיקון לבדיקה מוסמך  מקצוע  בעל להזמין יש -ב"וכיו בחלקו
 .  האופקיים או האנכיים – החיצוניים האטימה סדר  את לשנות  או לחרוץ ,להסיר  אין .4
 .( השקיה באמצעות למשל) התפר  באזורי מים הצטברות או הרטבה למנוע  יש .5

 

   גגות   איטום 

 
 . משופעים או שטוחים – מבטון גגות באיטום עוסק   זה פרק 

 בארץ  המקובלים האיטום לשיטות נדרש הפרק  .1
 . בפולימרים המשובחים ביטומנים מחומרים יריעות .א
  ,בוטילי גומי ,ניאופרן  E.P.D.M דוגמת ,אלסטומריים,תרמוסטטים מחומרים יריעות . ב

 ; ועוד הייפלון
 P.V.C דוגמת ,תרמופלסטיים מחומרים יריעות .ג
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 ( רצופה  יריעה ויוצר  הגג על קרה בשיטה הנוצק ) פולימרי נוזלי ציפוי .2
 

  הפרשי ,בקיץ חזקה קרינה :קיצוניות אקלימיות להשפעות חשוף בארץ הגג כי לזכור  יש
 . שלג גם מסוימים ובאזורים ברד, גשם -ובחורף ולילה יום בין משמעותיים טמפרטורה

  מגוון ,דרכו מים חדירת ותמנע  אטימותו שתובטח באופן בו ולטפל הגג על לשמור  יש
  מוסמך  מקצועי גורם באמצעות בו וטיפול הגג של בדיקה מחייב לעיל כמצוין ,הפתרונות

 . בלבד
 

  לתקינותו סכנה בהם יש כי להלן המפורטות מפעולות יותר  או אחת לבצע אסור: אזהרה
 :  האטום  של

 

 ; במים המרוצף השטח את או הגג הצפת .א
 הגג  על בנייה . ב
  ,אנטנות ,סולאריות מערכות: כגון מתקנים של הסרה או הוספה ,הגג על ותוספות שינויים .ג

 .  אויר  מיזוג מערכות או מזגנים
 ;הגג על אחסנה .ד
 עליהם חפצים או ציוד גרירת או מרוצפים לא גגות על  דריכה . ה
 ; האיטום שכבת  של קילוף או האיטום שכבת וחשיפת מרצפות הרמת . ו
 . ומרפסות גגות על הצמחים השקיית מי של ועודפים  דישון  חומרי הרחקת אי .ז
 .  לגשם החשופים מרוצפים שטחים ,ומרפסות  גגות על צמחייה . ח
 ומרפסות  גגות על הצמחים השקיית מי של ועודפים דישון חומרי הרחקת אי  ט 
  אלא איטום בהם שבוצע  לגשם חשופה מרפסת של או גג של שטח על מיכלים להציב אין.  י

  לפי נעשו הצמחייה מהשקיית עודפים הדישון חומרי הרחקת לרבות ,וניקוזם הצבתם אם
 ;מהנדס של ויהנחיות

  לתוך   אלא,הבנויים המכלים לתוך  ישירות השתילים ואת השתילה מצע  את להכניס אין. יא
 .  להחלפה הניתנים מכלים

  כי להקפיד יש.  המכלים של הניקוז פתחי לתוך  חודרים אינם שהשתילים ולוודא להקפיד יש
 . פתוחים יישארו הניקוז פתחי

  חשופות   מרפסות   , חשופים   מרוצפים   שטחים   , מרוצפים   בטון   גגות   34.2

 .  לגשם 

 מכוסים הניקוז שפתחי בדיקה ,ופתיחתם המרזבים ניקוי ,המרזבים של שלמותם בדיקת .1
  מתחת הנמצאות( בטונדות) השקתות של מצבם בדיקת ,המגן רשתות ניקוי מגן ברשתות
 ; למרזבים

  כתמי לאיתור  להם הסמוכים הקירות ושל העליונות התקרות של הפנימי שטחם בדיקת .2
 .  רטיבות  וכתמי עובש

 ; עובש  וכתמי רטיבות כתמי ,סדקים לאיתור  והכרכובים המעקים בדיקת .3
 .  האריחים שבין והמישקים החיפוי אריחי ,הריצוף אריחי של שלמותם בדיקת .4
 ; הפנלים שלמות בדיקת .5
 ; הגג ניקיון על שמירה .6
  מיועדים שאינם הגגות בכל  להקפיד יש ,האיטום לשכבת נזק  לגרום שלא מנת על .7

 : הבאים הכללים על( מרוצפים אינם) להליכה
 במערכות או בגג וטיפול  אחזקה לצורכי למעט  ,הגג גבי על תנועה כל למנוע  יש .א

 .  זה בעניין מלאה בקרה ולקיים לגג הגישה דרכי  את לנעול מומלץ. עליו  המותקנות
 .  האיטום שכבת גבי על כלשהו ציוד או חפצים למקם או לאחסן אין . ב
  המקצוע  בעל כי לדאוג יש ,הגג על מערכות או ציוד במיקום חיוני צורך  של במקרה .ג

  הקבלן ובאישור  האיטום עבודת וקבלן היצרן הנחיות פי  על עבודתו  את יבצע   המתקין
  אחריות בכך  תוסר  ,הנדרש פי  על שלא תבוצע  המתקין עבודת אם) אחריותו  בתקופת

 (.הגג איטום את שביצע  הקבלן
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 . השנה כל במהלך  הגג ניקיון על לשמור  יש .ד
  ,תקופתית בדיקה יבצע  אשר   ,מוסמך  אחזקה לגורם להתקשר  מומלץ הגג לאחזקת .8

  רצף ליצור  מנת על) זמן לאורך  הצורך  לפי ותיקונים( הלבנה כגון) שוטפת אחזקה
 (  הגג איטום על התחזוקה גורם של באחריות

 אספלט  ובמסטיק   חמות   במריחות   לאיטום   ואחזקה   שימוש   הנחיות   34.3

  מהתרככותו כתוצאה הקיץ בעונת מאוד ופגיע  רגיש חמה ביטומנית במריחה האטום גג .1
 .  קשות בו לפגום עלולה הגג גבי על וכדומה גרירה ,לחיצה ,דריכה  פעולת. בחום

 .  הקיץ לקראת הגג הלבנת את להבטיח במיוחד חשוב .2
  האיטום בתחום מוסמך  מקצוע   בעל ידי על  יבוצע   ,הצורך  במידת האטום שכבת חידוש .3

 .  הגג של המקורית האיטום לשיטת תואמת ובשיטה

   קירות   איטום 

 
 מקלטים ,מרתפים כלל בדרך ) הקרקע עם במגע  ומסדים קירות באיטום עוסק   זה פרק 

 (. ומסדים
  ראה, חוץ קירות  לנושא חוץ אויר  עם  במגע  הבאים חוץ קירות באיטום מטפל אינו זה פרק 
 .  חוץ קירות,5 פרק 

 

  כלליות   הנחיות 

 
  הקרקע  עם במגע  הבאים ,הקירות של האיטום שכבת של השלמות שמירת על  הקפדה .1

 .  הקיר  דרך   רטיבות חדירת למניעת הכרחי תנאי הינה
 : הבאות ההנחיות אחר  למלא יש ,האיטום שכבת על השמירה לצורך  .2

 . האיטום שכבת את לחשוף ואין האיטום לקיר  סמוך  חפירה לבצע  אין .א
  האיטום בקיר  פתח פריצת או קידוח  לבצע  אין פנים בשום . ב

  בעונת ,האיטום ומשכבת האיטום של ההגנה משכבת כלשהו חלק  לבטל או לקלף אין .ג
 לאיסוף והשקתות המרזבים שלמות ואת זה מאזור  הניקוז פעולת  את לבדוק  יש הגשמים

 .גשם מי
 יש הגשמים בעונת. האיטום  לקיר  הסמוך  באזור  מים הצטברות ולמנוע   להרחיק  יש .ד

 ;גשם מי לאיסוף והשקתות המרזבים שלמות ואת זה מאזור  הניקוז פעולת את לבדוק 
 .  האטומים לקירות הסמוכים באזורים ובמיוחד הבית בחצר  הניקוז סידורי את לשנות אין . ה
''(.  סינורים)'' המבנה סביב הסלולים המשטחים או המדרכות שלמות את ולוודא  לבדוק  יש . ו

 . ל"הנ לקירות הסמוכים לאזורים מים חלחול מנוע ל ,היתר  בין ,נועדו אלה משטחים
 האיטום שכבת לפגוע  העלולים , צמחים של שתילה למנוע  יש האטומים לקירות בסמוך  .ז

  אלא המבנה קירות עם  במגע  יבוא  לא מגונן ששטח לדרוג יש ,ככלל. השורשים באמצעות
 .  הקירות  מין המים את המרחיק  ,משטח באמצעות ממנו ינותק 

  בסמוך  מים והצטברות  להרטבה הגורמות ,ממטרות ובמיוחד השקייה מערכת להתקין אין . ח
 . המבנה לקירות

  יש הקרקע  עם במגע  הבאים הקירות של הפנימיים במשטחים רטיבות סימני הופעת על .3
  באיטום המתמחה מהנדס להזמין יש אחריה ; האחריות תקופת במהלך  לקבלן בהקדם לדווח
 . לנדרש בהתאם ותיקון בדיקה לצורך 

 ,לדוגמא) החוץ קירות עם במשולב או  המבנה בתוך  הבנויות באדניות גננית אדמה למלא אין .4
 שכבת שלמות את לבדוק  יש. מטלטלות באדניות להשתמש אלא( ומתחת  לחלונות בצמוד

 . הניקוז פתח ניקיון ואת ותקינותה המגן/האיטום
 הקרקע  שקיעת או לבניין הסמוכים במשטחים הריצוף שקיעת ,חוץ בריצוף פגיעה נתגלה אם .5

 .  האיטום בשכבת  לפגיעה סימן מהווה הדבר  ,לבניין הסמוכים במשטחים
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   האיטום לתחזוקת הבאות  הפעולות  את לבצע חובה

 
 ;לבניין בסמוך  שהצטברו מים הרחקת .א
 ; לבניין הסמוכים במשטחים הניקוז פתחי של התקינות ועל הניקיון על שמירה . ב
  אל המכוון בשיפוע  תעובד למסדים  או לקירות הסמוכה הקרקע  רצועת  כי והקפדה  בדיקה .ג

 ; למסדים  או לקירות מחוץ
 ; לבניין הצמודים במשטחים הריצוף שלמות על שמירה .ד
  כתמי לבדיקת הקרקע  עם במגע הבאים ,המסדים ושל הקירות של שטחם בדיקת . ה

 .  רטיבות  וכתמי עובש  כתמי איתור  לאחר  במרתפים הריצוף ובדיקת רטיבות
 . עובש  וכתמי רטיבות כתמי ,סדקים לאיתור  והכרכובים המעקים בדיקת . ו

 

   רצפות   איטום 

 
 . פתוחות ומרפסות גגות על מרוצפים משטחים באיטום עוסק   זה פרק 
 . ריצוף,25 פרק  ראה – מרוצפים משטחים אחזקת לגבי

  כלליות   הנחיות 

 

 מתחת כ"בד נמצאת הפתוחה המרפסת או המרוצף הגג קטע  של האיטום שכבת .1
  דרך  תחדור  לא רטיבות ,במלואה האיטום שכבת שלמות תשמר  אם. המרוצף למשטח

 .  המרפסת או הגג
 : הבאות ההנחיות אחר   למלא יש ,האיטום שכבת של שלמותה שמירת לצורך  .2

  מצטברים אינם שמים ולוודא ההגנה רשתות ועל הניקוז פתחי ניקיון על להקפיד יש .א
 . המרפסת ועל הגג על עומדים ואינם

  הינו פתח כי לזכור  יש. האיטום בשכבת מפגיעה להימנע  יש הניקוז פתחי ניקוי בעת . ב
  שהוא ומאחר  מים של יחסית גדולות  כמויות מעביר  שהוא מאחר  ,במיוחד רגיש אזור 

 ; שונים חומרים של מפגש נקודת מהווה
 ; האיטום שכבת את ולחסום מרצפות להרים אין .ג
 . האיטום  שכבת של קילוף או פתחים חורים ,קידוחים  לבצע  אין .ד
  .האיטום שכבת את ולחשוף מרצפות להרים אין . ה

  כל האפשרי בהקדם ולתקן ,המרוצף המשטח שלמות את שוטף באופן לבדוק  יש . ו
 (. רובה) המרצפות בין ובחריצים  בריצוף המתגלה ליקוי

  ובשכבת בריצוף לפגוע  העלול ,המרוצף המשטח גבי על ציוד מתקנים להציב/לאחסן אין .ז
 ; שמתחתיו האיטום

 . מים לחדירת  לגרום העלולים במעקות סדקים קיימים  אם לבדוק  יש . ח
 של או הגג של( הסמוכים והקירות התקרה) הפנימיים במשטחים רטיבות סימני הופעת עם .3

 . בהתאם ותיקון בדיקה לצורך  איטום בנושאי מומחה להזמין יש ,המרפסת

   נגרות 

 
 : הם ל"הנ בשימוש העיקריים הנגרות חלקי. חיצוני בשימוש נגרות בחלקי עוסק   זה פרק 

 קלים  בגגות עץ  וציפויי רוח ארגזי .1
 ; פרגולות .2
 ;גדרות וחלקי גדרות .3

 .  נגרות צבע ,31 פרק  ראה – נגרות חלקי צביעת על



 בדירה  ושימוש תחזוקה  הוראות– " אבני דרך"

40 

 

 ואחזקה  שימוש   הנחיות 

 
  מפני ,רטיבות מפני העץ על להגן כדי וצביעה טיפול  עוברים חיצוני בשימוש עץ חלקי .א

  ,העץ חלקי של מתמשכת רטיבות   למנוע  ויש דיי אין זו בהגנה. ריקבון  ומפני בליה
 . העץ לריקבון לגרום העלולה

 –' וכו אבק  ,וקור  חום ,ורטיבות יובש חילופי – האוויר  מזג לפגעי החשוף העץ של הבלאי . ב
 .  העץ להגנת תקופתי טיפול מחייב

 . לשנתיים אחת  ולפחות – הצורך  לפי העץ ציפוי את לחדש יש .ג
  וכדומה בחיזוקים ,ומתיחה קשירה חוטי ,בחפצים העץ חלקי את לחבר  או להעמיס אין .ד

 .   מוסמך  ממהנדס אישור  קבלת ללא
  אישור  ללא( וכדומה עץ קורות ,עץ עמודי) קונסטרוקטיביים באלמנטים שינויים לבצע  אין . ה

 . מוסמך  מהנדס
 הרטיבות שאין לב לשים יש. לשנה אחת לפחות העץ חלקי של חזותית בדיקה לבצע  יש . ו

  על חשודים מקומות לבדוק  יש כך  לשם . חריצים דרך  ונכנסים הציפוי את עוקפים המים או
 . התנהגותם ובדיקת מים שפיכת ידי

  עיוות ,חיבור  התרופפות ,סדק  כגון( קונסטרוקטיביים  באלמנטים במיוחד) ליקוי התגלה .ז
 . ולתיקון לבדיקה מוסמך  מקצוע  בעל להזמין יש –' וכו ריקבון סימני ,צורה

  עץ   דלתות 

 
 . ומוגנים מקוריים בשטחים כניסה ודלתות פנימיות כדלתות כ"בד מותקנות עץ דלתות
 . נגרות צבע ,31 פרק   ראה ,נגרות צבע  לאחזקת הנחיות

 
 : הבאים בפרקים ראה  – פרזול לאחזקת הנחיות

 ;מנעולים,43 פרק 
 ;צירים,44 פרק 
 ; ידיות,45 פרק 

  עץ   דלתות   של   ואחזקה   שימוש 

 : הבאים הנושאים על הקפדה כולל עץ בדלת נאות שימוש.1
 (;פרצים  רוח בידי או אדם בידי) רבה בעוצמה טריקה מניעת. א
  שברי ,קטנות אבנים) קשה  לכלוך ,  הדלת של התנועה באזור  ניקיון על שמירה. ב

 ;הריצוף פני על וסריטות חריצים להיווצרות לגרום עלול זה באזור ( וכדומה זכוכית
 ; הדלת מסביבת חימום תנורי להרחיק  יש. ג
 ;ממנה חלקים או העץ דלתות של ממושכת הרטבה למנוע  יש. ד
 ;כבדים חפצים הדלת על  לתלות אין. ה
 .  הדלת על ישירה שמש קרינת למנוע  יש. ו      

  אין. חריפים בכימיקלים שימוש ללא לחה או יבשה  מטלית באמצעות יבוצע   הדלת ניקוי. 2
 או'' סקוטשברייט '' דוגמת  סורטות במטליות או חד חפץ/במכשיר  גרוד באמצעות לנקות

 .  וליבשה  הדלת את לנגב יש הניקוי בגמר ''. ברזלית''
  ולבצע   מקצועי נגר  כך  לשם להזמין  מומלץ ,הזזה דלת  בפרוק  האפשר  ככל להמעיט  יש. 3

  ונעילה רהוטה  תנועה שתתקיים באופן  – למקומה השבתה עם  התליה לווי מתאים איזון
 . מושלמת
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   ושירותים   מטבח   ארונות 

 
  ,מטבח ארונות כגון ,המגורים בדירת  והמותקנים עץ עשויים קבועים  בארונות עוסק   זה פרק 

 עץ ממוצרי מיוצרים להיות יכולים אלה  ארונות. וכדומה לכביסה ארונות ,שירותים ארונות
 .  ועוד  MDF לוחות''( וסנדוויץ פנלים) לבידים(,סיבית) שבביים לוחות: שונים מעובדים

 ,שונים מחומרים להיות יכול הארונות ציפוי
 , פורמייקה

 , מלמין
 (,לק  או אטום) צבע 

 .  ועוד ,פורניר 
 . נגרות צבע ,31 פרק   ראה ,נגרות צבע  לאחזקת הנחיות
 : הבאים בפרקים ראה  – פרזול לאחזקת הנחיות

 ;מנעולים,43 פרק 
 ;צירים,44 פרק 
 ; ידיות,45 פרק 

   עץ   ארונות   של   ואחזקה   שימוש   40.1

 :הבאים הנושאים על הקפדה כולל עץ  בארון נאות שימוש .1
 .  נשלפים מדפים ושל מגירות של ,דלתות של רבה בעצמה טריקה מניעת .א
  בלחץ או במשקל'( וכד נשלפים מדפים ,מגירות ,דלתות, )ניידים רכיבים להעמיס אין . ב

 .  מהסביר  החורג
  או ולעיוותם והמסילות הצירים של החיבור  ברגיי להתרופפות לגרום עלול כזה עומס

 .  הארון רכיבי של פירוקם
  הגמר  חומר '(. וכד סיר  או  מחבט ) לוהטים כלים הארון חלקי עם במגע  להביא אין .ג

 .  ישירה ללהבה או רב לחום עמידים אינם הרגילים
  במיוחד למנוע  יש. ולייבש לנגב יש  ורטיבות  לחות. וחלקיו הארון יובש על לשמור  יש .ד

  הופעת ,הסיבית' התנפחות)' הפיכים בלתי נזקים לגרום העלול ,מתמשכת רטיבות
 '.( וכו הציפוי התרופפות ,עובש כתמי

 לכלים חיבור  ומאזורי מהרצפה רטיבות של חדירה למניעת לב לשים יש במיוחד
 (. אמבטיה, כיור ) סניטריים

 זמן  לאורך  ישירה שמש קרינת למנוע  יש . ה
 . היטב ומוגנים סגורים שאינם חריפים חומרים בארונות לאחסן אין . ו
 .  יסודי אוורור  לצורך  מספר  לשעות הארונות דלתות את לפתוח חובה פעם מדי .ז

 :  הבאים הנושאים על להקפיד יש הארון חלקי בניקוי .2
 .  ומוצריו עץ של מוגנים בלתי חלקים להרטיב אין .א
 . בכימיקלים שימוש ללא. לחה או יבשה מטלית באמצעות לנקות יש . ב
 .  סורטות מטליות באמצעות או חדים חפצים באמצעות לנקות אין .ג

  נעשה שבו הציפוי לסוג במפורש היצרן ידי על המומלצים בחומרים להשתמש יש .3
 . השותף השימוש

 . ניקוי לצורכי לפירוק  מלכתחילה מיועדים שאינם ,ארונות חלקי מפירוק  להימנע  יש .4
 .  בהקדם תיקון לבצע  יש – חורים, סדקים התקלפות – העץ בציפוי פגמים התגלו אם .5

 (  מסגרות )   ומעקות   סורגים 

 
  מדרגות חדרי ,מרפסות ,בחלונות כלל בדרך  מותקנים במבנה הקיימים ומעקות סורגים

 .  הבית ובחצר  המשותפים בשטחים ,הדירות בתוך  משתנים מפלסים בעל ובאזורים
 . מסגרות צבע ,32 פרק  ראה ,והמעקות  הסורגים צבע  לאחזקת הנחיות
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  ומעקות סורגים אחזקת. הדירות בעל  באחריות הינה הדירה בתחום ומעקות  סורגים אחזקת
  של הנבחרת הנציגות או הדירות בעלי  באחריות הינה הבית ובחצר  המשותפים בשטחים

 ( הבית ועד. )הבית

 (מסגרות )   ומעקות   סורגים   אחזקת 

 
 .  ומעקות סורגים של ושלמותם  יציבותם  את שוטף באופן לבדוק  יש .1
 מסגר  האפשרי בהקדם להזמין יש ,בשלמותו או מעקה או סרג ביציבות ליקוי התגלה אם .2

 . הנדרש התיקון לביצוע 
  מנת על  וזאת הלקוי הסורג אל או  המעקה אל הגישה את לחסום יש התיקון לביצוע  עד .3

 .  מעידה או נפילה אפשרויות למנוע 
 . החיצוניים במיוחד והמעקות הסורגים ניקוי על להקפיד יש .4

  מנעולים 

 
 ,דלתות: שונים מסוגים פתחים של למנעולים ואחזקה שימוש בהנחיות עוסק   זה פרק 

 '. וכד חלונות ,תריסים

 ואחזקה  שימוש   הוראות 

 
  בין מגע  כי ,לזכור  יש. מוסמך  מקצוע  בעל עם התייעצות ללא המנעול סוג את לשנות אין .1

  יוחלף  בו מקרה בכל) המגע  באזור  רצוי בלתי כימית לפעולה לגרום עלול שונות מתכות
 (. המנעול מתקין על ולדלת למנעול האחריות תחול ,המנעול סוג

  או קושי ,המפתח בהחדרת יכולת אי או קושי – המנעול בפעולות תקלה של מקרה בכל .2
  אין. הצורך  לפי ותיקון לבדיקה מוסמך  טכנאי  להזמין יש –' וכד נעילה או בפתיחה יכולת

 . המנעול של נעילה או בפתיחה הרגיל מין החורג כוח להפעיל
  לגבי הדבר  אמור  במיוחד ,הסוגרת לשון לחדירת חורים/שקעים ניקיון על לשמור  יש .3

 . ברצפה חורים/שקעים
  שאין רבים  מנעולים קיימים) היצרן הנחיות פי על שלא מנעולים לשמן או לגרז אין .4

 (  לשמנם
 המנעול  למנגנון רטיבות חדירת למנוע  יש .5
 כימיקלים תוספת ללא לחה או יבשה מטלית באמצעות לבצע  יש המנעול של חיצוני ניקוי .6

 .  חריפים
  רך   חיצוני ציפוי בעלי מנעולים ובפרט , לניקוי סורטות במטליות משימוש להימנע  יש .7

 .  פלסטי  ציפוי או בתנור  צבע  דוגמת ,יחסית

 .   צירים 

  תריסים ,דלתות:  שונים מסוגים לפתחים לצירים ואחזקה שימוש בהנחיות עוסק   זה פרק 
 '. וכד חלונות

   כלליות   הנחיות   44.1

 עומס הכנף על או הדלת על להעמיס אין. בכנף או בדלת סביר  לשימוש הותקנו הצירים .1
 .  סביר  בלתי כוח להפעיל או נוסף

 .  לכך  המיועד סיכה שמן באמצעות קלות  לשמן אפשר  פלדה ציר  .2
  החשוב הדבר , מקצוע  בעל ידי על יעשה מציריו תריס או חלון ,הדלת כנף פירוק  כי מומלץ .3

 .  פירוקו בעת המשתבשים וויסות איזון פעולות בציר  בוצעות כאשר  במיוחד
 .  לצירים רטיבות חדירת למנוע  יש .4
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  ידיות 

  ארונות ,דלתות ,שונים מסוגים פתחים של לידיות ואחזקה שימוש בהנחיות עוסק   זה פרק 
 '.  וכד חלונות תריסים ,בנויים

 כלליות  הנחיות 

 

  חומרים ,אלומיניום ,ברזל ,שונים מחומרים הבנויים ידיות של ביותר  רחב  מגוון קיים בשוק  .1
 . ל"הנ של שונים ושילובים פלסטיים

  או הידית לכשל לגרום עלול כזה שימוש. סביר  בלתי כוח או עומס  הידיות על  להפעיל אין .2
  הסיבה את לבדוק  יש הידית בפתיחת קושי יש אם. עצמה לכנף לנזק  או לכנף לחבורה

 .  בכוח אותה לפתוח ולא
 אין. חריפים בכימיקלים שימוש ללא לחה או יבשה מטלית באמצעות יעשה הידיות ניקוי .3

 .  ברזלית או סקוטשברייט  דוגמת סורטות במטליות להשתמש
 .  לענף  או לידית נזק  למנוע  מנת על  בהקדם להדקה יש ,הידית התרופפות של מקרה בכל .4

 
 

 . פלדה   דלתות 

 
 ,מוגנים במרחבים ,ומשניות ראשיות  כניסה בדלתות כלל בדרך  ,מותקנות פלדה דלתות

  ובמרחבים במקלטים פלדה וחלונות פלדה  לדלתות אחזקה הנחיות. ובמחסנים במקלטים
 .  מקלט ,56 פרק  גם ראה ,המוגנים
 : הבאים בפרקים ראה  – פרזול לאחזקת הנחיות

 ;מנעולים,43 פרק 
 ;צירים,44 פרק 
 ; ידיות,45 פרק 

 
 מסגרות  צבע ,32 פרק  ראה ,מסגרות צבע  לאחזקת הנחיות
 הנציגות או הדירות בעלי באחריות היא משותפים ובשטחים במקלט  הפלדה דלתות אחזקת

 (.  הבית וועד) הבית של הנבחרת

 פלדה  דלתות   אחזקת 

  לבדוק  יש חודשים לשלושה אחת –(  מחסן דלתות: לדוגמא) שותף בשימוש שאינן דלתות .1
 .  מספר  פעמים הדלת של וסגירה פתיחה ידי על ציריה על  הדלת של הסיבוב את

  לפי שמן או גריז) בסיכה חודשים לשישה אחת למלא יש ,סיכה נקודות קיימות אם .2
  או ידנית סיכה מכונת באמצעות וזאת ,בצירים המיוחדות הסיכה נקודות או( הנדרש

 .  דומה  באופן בהן גם לטפל יש  ,בידיות סיכה נקודות יש אם. משומנת
  לבדיקת הנחיות. קיימים אלה אם ,הגומי אטמי של אטימותם את לבדוק  יש לשנה אחת .3

 (  3-'א סעיף 56.4 פרק  תת) מקלט ,56 פרק   ראה – אטימה
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 הפלדה  ציפוי   אחזקת 

 
  בציפוי פגיעה. המשקוף ושל הפלדה  דלת של הציפוי שלמות על ולשמור  להקפיד יש .1

 (. חלודה היווצרות) קורוזיבי לתהליך  הפלדה את  לחשוף עלולה
  חד חפץ או מכשיר  באמצעות הציפוי סריטת ידי על  היתר  בין להיווצר  יכולה  בציפוי פגיעה .2

 .  הציפוי את התוקפים חריפים כימיים חומרים באמצעות או
  יסוד  צבע  כלל בדרך ) ההגנה מערכת את לשקם יש ,בציפוי פגיעה גילוי של מקרה בכל .3

 . היצרן להנחיות בהתאם( עליון ציפוי או וצבע  קורוזיבי אנטי
 .  משקוף/לדלת נזק  וגרימת הקורוזיבי בתהליך  להתקדמות יגרום ל"הנ בטיפול עיכוב .4

 (  מסגרות )   תריסים 

 
 .  בישראל מסוימים באזורים מקובלים פח תריסי
 אוורור  הדורש ציוד מותקן שבהם בחדרים כלל בדרך  מותקנים לאוורור  קבועים פח תריסי
 '(. וכו אשפה חדרי ,הסקה חדרי) שוטף

 : הבאים בפרקים ראה  – פרזול לאחזקת הנחיות
 ;מנעולים,43 פרק 
 ;צירים,44 פרק 
 ; ידיות,45 פרק 
  

 .  מסגרות צבע ,32 פרק  ראה, מסגרות צבע  לאחזקת הנחיות
  תריסי אחזקת; הדירות בעלי באחריות הינה בדירות המותקנים סובבים פח תריסי אחזקת

  או הדירות בעלי באחריות הינה  קבועים אוורור  ותריסי משותפים בשטחים סובבים פח
 ( הבית וועד) הבית של הנבחרת הנציגות

 

  פח   תריסי   אחזקת 

 
  הסיבוב את לבדוק  יש חודשים לשלושה אחת – שוטף בשימוש שאינם סובבים פח תריסי .1

 .  מספר  פעמים התריס של וסגירה פתיחה  ידי  על הצירים על התריס של
  אנטי יסוד צבע  כלל בדרך ) ההגנה מערכת את לשקם יש ,בציפוי פגיעה התגלתה אם .2

 (.  עליון ציפוי או וצבע   קורוזיבי
 .  הפח תריסי ניקוי על להקפיד יש .3

  אלומיניום   ותריסי   חלונות   דלתות 

 
  פנימיות דלתות או למרפסות חיצוניות כדלתות מגורים בבתי מותקנות אלומיניום דלתות

 .  שקופות
 . סוגים 2-ב קיים אלומיניום מוצרי גמר 

 ( אילגון; )באנודייז גמר  .1
 בתנור צבע  גמר  .2

 : הבאים פרקים ראה  – פרזול לאחזקת הנחיות
 ;מנעולים,43 פרק 
 ;צירים,44 פרק 
 ; ידיות,45 פרק 
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   מאלומיניום   ותריסים   לחלונות   מיוחדות   הוראות 

 
 . סוגים 2-ל לחלקם אפשר  כללית ,רבים פתיחה סוגי אלומיניום לחלונות

 (;ועוד משתפע '' קיפ,''אופקי ציר  ,אנכי ציר ) סובבים חלונות .1
 ''(. גיליוטינה'' אנכיים או אופקים) הזזה חלונות .2

   אלומיניום   לוחות   של   ואחזקה   שימוש   49.1

 :  הבאים הנושאים על הקפדה כולל סובבים אלומיניום בחלונות נאות שימוש. 1
  חלונות קיימים) רוקםיבפ צורך  ללא  לניקוי המתוכננים ,חלונות מפרוק  להימנע  יש. א

 ( ניקיון לצורכי לפירוק  מלכתחילה המיועדים
  את ולמנוע  המים לניקוז לדאוג יש, סורגים או תריסים לחלון הותקנו אם. ב

 הצטברותם
 : הבאים הנושאים על הקפדה כולל מאלומיניום הזזה בחלונות נאות שימוש. 2

 .  רבה  בעוצמה הכנפיים הזזת מניעת
 ומסגרת הזכוכית משטחי בין האטימה חומרי וגמישות שלמות את פעם מדי לבדוק  יש .3

 . תקינותם ואת  האלומיניום
  ומסגרת הזכוכית משטחי בין האטימה חומרי שלמות את לבדוק  יש הגשמים עונת לפני .4

  תקינותם ואת  האלומיניום
  פרט , אחרות מתכות לבין או פלדה חלקי לבין אלומיניום בין מתמשך  ישיר  מגע  למנוע  יש .5

 .  ואבץ חלד אל לפלדת

  אלומיניום   תריסי 

 , כללי 

 :  הבאות בצורות, כלל בדרך  ,קיימים אלומיניום תריסי
  מסילות גבי על  הזזה תריסי .1
 ; ציר  על  סובבים תריסים .2
 ( חשמלית הפעלה בלי או עם) גלילה תריסי .3

 : הבאות בצורות ובנויות זוויות משנות ,כלל בדרך  ,התריסים רפפות
   רגילות פלסטיק  רפפות .1
 .  מתכתי חוט  בעלות מחוזקות פלסטיק  רפפות .2
 ; אלומיניום רפפות .3

 .  מתכתי מוט  בעלות מחוזקות אלומיניום רפפות

   אלומיניום   לתריסי   נוספים   ואחזקה   שימוש   הוראות 

 
  ליד זה בעוברים הפתיחה מנגנוני  או הרפפות יפגעו לבל ,כנף על כנף בהזזת להיזהר  יש .1

 .  התריס אגף הזזת  לפני התריס של השלבים סגירת ידי על זאת ,זה
 : הבאים הנוסעים על  הקפדה כולל מאלומיניום גלילה בתריס נאות שימש .2

 . רבה ובמהירות  בעצמה התריס של הורדה או הרמה לבצע  אין .א
 .  היצרן הנחיות פי על ולתחזק  להפעיל יש  חשמלי מנוע  באמצעות המופעל תריס . ב
 לכך המיועד המנגנון באמצעות שלא התריס את להוריד או להרים אין .ג
 . וניקיונן תקינותן ,המסילות שלמות על  ולשמור   לבדוק  יש .ד
 .  הגלילה ארגזי ניקיון על לשמור  יש . ה
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  אלומיניום   ומסגרות   רשתות 

 
  כנף של הפתיחה אופן ,בחלונות  והן בדלתות הן מותקנות אלומיניום במסגרות רשתות
 .  מותקן הוא לו בצמוד אשר  ,החלון או הדלת לסוג מותאם הרשת

 : הבאות  הפתיחה בצורות קיימות  אלומיניום במסגרות רשתות

 ; רגילה  לפתיחה קבועות רשתות .1
 ; סובבות אלומיניום במסגרות רשתות .2
 .  מאלומיניום הזזה במסגרות רשתות .3

 : סוגים 2ב קיים האלומיניום מסגרת גמר 
 (.  אלגון;)באנודייז גמר  .1
 בתנור צבע  גמר  .2

 .  ממתכת או מפלסטיק  עשויות הרשתות

   אלומיניום   במסגרת   רשתות   של   ואחזקה   שימוש   51.1

 

  פתיחה  אופן בעלי דלתות ושל החלונות של לאלה דומה  הרשת כנפי של ואחזקה שימוש .1
 . זהה

 . אלומיניום חלונות,49 ופרק ; אלומיניום דלתות,48 פרק  ראה
 :  הבאות הנחיות על הרשתות ניקוי במהלך  להקפיד יש לאמור  בנוסף .2

  להיתלש או להיקרע  עלולה  הרשת. הניקוי בעת הרשת על רבה עצמה  להפעיל אין .א
 .  מאחיזתה

 . הרשת את לקרוע  העלולים ,חדים בחפצים להשתמש אין . ב
  לפגוע  עלולים אלה כימיקלים ,הניקוי בעת חריפים בכימיקלים להשתמש אין .ג

 . באלומיניום
 

 דואר   תיבת 

 
 . אלומיניום ופחי אלומיניום ממסגרות ,כלל בדרך  בנויות הדואר  תיבות

 .  סוגים 2ב קיים  התיבות גמר 
 (; אילגון) אנודייז גמר  .א
 . בתנור  צבע  גמר  . ב

 .  שקופים פלסטיים חלקים בתיבות משולמת לעיתים

 הדואר   תיבות   של   ואחזקה   שימוש   52.1

 התיבה  פתיחת לצורך  רבה עוצמה  להפעיל אין .1
 . בלבד פתיחתה מנגנון באמצעות התיבה את לרוקן יש .2
 .  חריפים בכימיקלים שימוש ללא,  לחה או יבשה  מטלית באמצעות התיבה את לנקות יש .3
 .. ניקוי לצורך  שורטות במטליות להשתמש אין .4
 . הניקוי לאחר  ולייבש לנגב אין .5
 .  אינטרקום ציוד מותקן שבו האזור  את להרטיב אין .6
 .  הניקוי בעת השקופים הפלסטיים החלקים משריטת להיזהר  יש .7
 . לכך  המיועד במקום הדייר  שם קביעת  על להקפיד יש .8
 . כראוי מתפקד אינו אם להחליפו או המנעול את לתקן יש .9
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   מדרגות   חדר 

  ,בקומות לובי ,כניסה לובי: אליו  הנלווים השטחים ובכל  המדרגות בחדר  עוסק   זה פרק 
 . ב"וכיו( פודסטים) ביניים משטחי

 של ,דיירים של רבה תנועה כלל בדרך  קיימת  שבו ,משותף פרטי  שטח הינו המדרגות חדר 
 .  וכבד  גדול וציוד רהיטים של הובלה/העברה גם בו נעשית לעיתים. זרים ושל מקורבים

 המעטפת כל ולזיהום פיזיות  לפגיעות רבה במידה המדרגות חדר  חשוף לעיל האמור  בשל
 . והמדרגות הרצפה ובמיוחד הפנימית

 : ראה  המדרגות חדר  של השונים ברכיבים ואחזקה טיפול
 

 . חשמל  מערכת,15 פרק         – חשמל מערכת
 16פרק             – תאורה  גופי

 . תקשורת, 17 פרק    –  תקשורת מערכות
 . מעליות,24 רקפ                   - מעליות

 . ריצוף,25  פרק                      -  ריצוף
 . פנים  קירות חיפוי,27 פרק                     -  קירות
 . תקרות, 28 פרק                     -  תקרה

 . פנים צבע, 30 פרק                         - צבע
 . נגרות צבע,31 פרק                -  נגרות צבע
 . מסגרות צבע, 42פרק            -  מסגרות צבע

 . ומעקות  סורגים,42 פרק                     - מעקות
 ; מנעולים ,43  פרק                      - פרזול

 ; צירים,44 פרק
 ; ידיות ,45 פרק

 . אלומיניום דלתות ,48 פרק      -  אלומיניום דלתות
 . אלומיניום חלונות,49 פרק      - אלומיניום  חלונות
 . דואר תיבת,52 פרק               -  דואר תיבת

 

  עליו   ושמירה   המדרגות   בחדר   שימוש   הנחיות   53.1

 

  לב ותשומת בתדירות לבצע  יש המדרגות בחדר  והציבורי  האינטנסיבי השימוש מפאת .1
 .  לעיל 52 בסעיף המאוזכרים בפרקים המפרטים והניקיון האחזקה פעולות את יותר  רבה

  תיגרם שלא באופן שטיפה על להקפיד  יש  הפנימית והמעטפת הרצפה ניקיון בפעולות .2
 .  מים של מבוקרת לא הצפה

 דליפת  ,האשפה שקיות אטימות על  להקפיד יש המדרגות חדר  דרך  אשפה  פינוי בעת .3
  גבי על  להחלקה וכן להסירם אפשר  שאי לכתמים לגרום עלולה אשפה משקיות נוזלים

 . והמדרגות הרצפה
  ב"וכיו  פיצוץ ,דליקה ,חירום בשעת מילוט  נתיב לשמש אמור  המדרגות חדר :  לזכור  יש .4

 .  לתנועה לחלוטין וחופשי פנוי להיות חייב הוא כן על
 .  המדרגות בחדר  אביזרים או  אדניות ,עציצים ,רהיטים ,חפצים לאחסן או להציב אין .5
  המיועד מודעות לוח במסגרת אלא  ,המדרגות חדר  קירות גבי על מודעות להדביק  אין .6

 . לכך 
  פיסית  לפגוע  שלא ולהיזהר  להקפיד יש ,המדרגות חדר  דרך  וציוד חפצים הובלת בעת .7

 .  ב"וכיו  המדרגות ,המעקה ,התקרה ,הקירות :המדרגות חדר  של המבנה ברכיבי
 הכללים על לשמירה הנוער  ובני  הילדים ובהם הדיירים כל את ולהדריך  להנחות יש .8

 . לעיל שפורטו
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 אשפה   חדר 

 
 .  משותף אשפה חדר  בהחזקת עוסק   זה פרק 

 :  ראה המבנה ברכיבי והחזקה טיפול
 .  ריצוף,25 פרק –  ריצוף
 .  פנים קירות  חיפוי, 27 פרק –  קירות
 .  תקרות,28  פרק – תקרה

 .  פנים צבע,30 פרק – פנים צבע
 .  מסגרות  צבע, 32 פרק –  מסגרות צבע

 .  ואחזקה   שימוש   הנחיות   54.1

 .  שוטף באופן האשפה חדר  ניקיון על  להקפיד יש. 1
  את לסגור  האחסון מיכלי תוך  אל מתאימות ניילון בשקיות האשפה את להשליך  יש. 2

 . היטב המכסה
 .  האשפה חדר  את להציף ואין, השקיה צינור  באמצעות האשפה חדר  את לשטוף אין. 3
 . האוורור  פתחי את לאטום או לחסום אין ,האשפה חדר  אוורור  על לשמור  יש. 4
 . ואטומים תקינים  אשפה במכלי שימוש על  להקפיד יש. 5
  ובקירות ברצפה פיסית לפגוע  העלול באופן המכלים את לגרור  או לדחוף ,להשליך  אין. 6

 .  החדר 

  פיתוח   עבודות 

  גישה דרכי ,ורחבות שבילים: כולל הבניין  בחצר  הסביבתי הפיתוח במרכיבי עוסק   זה פרק 
 .  השקיה ומערכת גינה שטחי ,ותומכים קירות ,גדרות ,וחנויות לרכב

 . אחרים בפרקים מופיעים – הסביבתי הפיתוח מנושאי קטן  וחלק  חוץ מערכות
 

 .  וקרים   חמים   מים   צנרת , 7  פרק   –   מים   מערכות 

 ניקוז  צנרת,10 פרק – ניקוז מערכות
 .  ביוב צנרת, 11 פרק –  ביוב מערכת

 .  חוץ קירות גמר/ חיפוי,  26 פרק – חוץ גמר
 .  חוץ צבע, 29 פרק –  חוץ צבע
 מסגרות  צבע, 31 פרק –  נגרות צבע
 .  מסגרות  צבע, 32 פרק –  מסגרות צבע

 .  חוץ  שימושי – נגרות,37 פרק –  חוץ נגרות
 

  המופיעות ,בחצרות ופיתוח  בינוי עבודות בנושא ההנחיות את זה בתחום לכלול יש  כן לכלוך 
 . קירות איטום,35 בפרק 
  מכתב באישור  שלא הסביבתי בפיתוח שינויים או קידוחים, חפירות לבצע  אין .1

 .  המבנה של המתכנן/  מהקבלן
  כל את להחזיר  יש פירוק  של במקרה. המבנה סביב הסביבתי הפיתוח את לשנות אין .2

 .  שלה השיפוע  ולפי צפיפותה ,השכבה סוג לפי שפורקו השכבות
 המבנה על הגנה ,השטח של הניקוז סידורי ,היתר  בין נשקלו הסביבתי בפיתוח .3

  ,תקשורת ,חשמל מערכות :רבות קרקעיות ותת קרקעיות על תשתית מערכות ותאום
 .  וניקוז ביוב ,מים

  למערכות משמעותי נזק  לגרום עלולה ,לעיל' ב-ו' א בסעיפים כאמור  פעולה כל כן על .4
 . בנפש פגיעה  להיגרם אף עלולה החשמל למערכת ובנוגע : ל"הנ
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  שמשטר  סימן היא בחצר  או  הבית בקרבת מתנקזות שאינן ,מים שלוליות היווצרות .5
 .  לתיקון לדאוג ויש הופר  הניקוז

;  לבניין בסמוך  בייחוד ,בחצר  הקרקע של שקיעה או סחף של הצטברות להרשות אין .6
  – התשתית במערכות פגיעה או קרקעיות תת  תשתית מערכות חשיפת להרשות אין

 .  הגלויות אביזריהן לרבות
 

   רחבות   ושל   שבילים   של   ואחזקה   שימוש   הנחיות   55.2

 ,שונים בגדלים מדרכה אריחי בצורת בטון ממרצפות כלל בדרך  בנויים ורחבות שבילים . 1
 .  ואספלט  גרנוליט  מצופי  מדרכה אריחי שונות וצורות  בגדלים משתלבות אבנים

  גבי על(  ב"וכיו משא עגלת,  טרקטור ,  משאית, רכב)  כבד תחבורה כלי עם  לעלות אין. 2
 . רגל הולכי לתנועת המיועדות ורחבות  מדרכות

,   כימיקלים או צבעים, שמנוניים  בחומרים המרוצפים המשטחים הכתמת למנוע  יש. 3
 . הריצוף של העליון במשטח הנספגים

  שבין(  ההשקה קווי)  בחריצים הצמחים נביטת כנגד,  לרסס  הצורך  ובמידת למנוע  יש. 4
 .  ומתחתם האריחים בין נברנים  או אחרים חרקים נמלים והתפתחות,  האריחים

   המשטחים את להכתים עלולה לחה קרקע .  זמן לאורך  בקרקע  המשטחים כיסוי למנוע  יש. 5
 ; בלבד רגל להולכי המיועד סלול או מרוצף משטח על  רכב כלי עליית להרשות אין. 6
  או בצבעים,  שמנוניים בחומקים,  בדלק סלולים או מרוצפים משטחים הכתמת אסורה .8

 .  בכימיקלים
 .   הגישה בדרכי מכשולים להעמיד אסור  .9

 .   וחניונים   לרכב   גישה   דרכי   של   ואחזקה   שימוש   הנחיות     55.3

  אבנים או אספלט  בטון ציפוי עם ממשטחים, כלל בדרך , בנויים וחניונים  לרכב גישה דרכי. 1
 . משתלבות

 .המשתלבות והאבנים אספלט ,   הבטון משטח גבי על  ומוצריו דלק  דליפות למנוע  יש .2
 . הפיך  בלתי לנזק  לו ולגרום האספלט  ציפוי את להמיס עלולים  ומוצריו דלק  .3
 . לתקנו אפשרות שאין באופן המשתלבות האבנים את להכתים עלולים ושמנים דלק  .4
 . במים ושטיפה טאטוא באמצאות המשטחים ניקיון על לשמור  יש .5

      גדרות   של   ואחזקה   שימוש   הנחיות   55.4

 :  שבהם העיקריים.  רבים מסוגים להבנות יכולים המגרש סביב גדרות. 1
 ; מבטון יסוד קורות  בלי או עם עץ גדר  .א
 ; מבטון יסוד קורת בלי או עם,  מסגרות מרכיבי גדר  .ב
 ; מבטון יסוד קורת  גבי על רשת גדר  .ג
 .טרומיים מאלמנטים גדר  .ד 

 . 42 בסעיף המאוזכרים,  המתאימים  הפרקים פי על – ל"הנ הגדרות של ואחזקה שימוש .2
  בבעלות בשטח או פתוח ציבורי שטח בגבול בהיותה ביותר  פגיעה הגדר  כי לזכור  יש. 3

 על'. ג לצד והן הבית לדיירי הן, ופגיעה נזק  לגרום עלולים בגדר  כשל או פגיעה, ליקוי.  אחרת
  בהקדם תיקון הטעון את ולתקן, שוטף  באופן הגדרות המצב את לבדוק  ביותר  חיוני,  כן

 .  האפשרי

 תומכים   קירות   55.5

  הקרקע  מפלסי בין גובה הפרש קיים כאשר , בקרקע  לתמוך  מתוכננים תומכים קירות. 1
 .במגרש

  כזאת פעולה  כל התומך  בקיר  או בצמוד בנייה או ניסור ,  קידוח,  כלשהו שינוי לבצע  אין .2
 . התמוטטותו כדי עד  לקיר  לנזק  לגרום עלולה

 . התומך  הקיר  בסביבת הניקוז סידורי של תקינות ועל ניקיון אל להקפיד יש .3
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  סטייה שקיעה,  הבניין של ברזל חשיפת,  שבר  סדיקה -התומך  לקיר  נזק  או  ליקוי התגלה. 4

  מיידית לדווח יש – ב"וכיו,  ניקוז פתחי  סתימת,  משקעים פתיחת,  הקיר  של המקורי מהמצב
 . השלד לביצוע  האחראי המהנדס\לקבלן

 גינה   שטחי   55.6

  סוג פי ועל בחצר  מיקומם פי על,  גנן של הנחיותיו פי  על ולטפל לתחזק  יש גינה שטחי. 1
 . הצמחייה

 : הבאים בנושאים נוגעות ההנחיות. 2
 ; ותדירותה השונות בעונות ההשקיה כמות. א
 ; ותדירותו  כמותו,  הדישון סוג. ב
 ; בקרקע  הטיפול סוג. ג
 '( וכד גיזום) בצמחייה הטיפול.ד
 .  הצמחייה על לשמירה הנחיות. ה

 .  הגינון והרס לתמותה לגרום עלול,   מקצתן ואפילו,  הנחיות מילוי אי. 3
 . ורצוף שוטף באופן מקצועי גנן על הגינה שטחי אחזקת את להטיל מומלץ. 4
 

 השקיה   מערכת   55.7

  הבנויים,  המערכת חלקי.  השנה במהלך  שוטף וטיפול  בדיקה מחייבת ההשקיה מערכת. 1
  לפגיעה ביותר  חשופים – עליה או בחצר  הקרקע  בתוך  והמונחים,  פלסטיים מחומרים ברובם

 .נזק  או
 ובהם,  בחצר  המשתמשים את  להנחות ובמיוחד,  המערכת שמירת על  להקפיד יש. 2

 .  במערכת פגיעה שתמנע  לפעילות – והנוער  הילדים
 .  היצרן  הנחיות פי  על יהיה ההשקיה מערכת החזקת אופן. 3
 או המים לחץ להגברת להביא עלול  במערכת שינוי.  ההשקיה מערכת את לשנות אין. 4

 . הגינה ולשטחי עצמה למערכת נזק  ולגרום,  להחלשתו
 .  יסודות,  1 פרק  גם ראה. 5

 מקלט \ מוגן   מרחב .  56

,   מרכיביהם כל על והקומתיים  הדירתיים המוגנים ובמרחבים במקלטים דן זה פרק
  במקלטים דן הפרק רוב. אליו הגישה ודרגי  המקלט של הקרובה  הסביבה לרבות

 . קומתיים מוגנים ובמרחבים
 למעט,   עליהם חל  בחוברת האמור  וכל  דבר לכל  חדרים הינם דירתיים מוגנים מרחבים

 .  להלן  המופרטים  פלדה וחלונות פלדה בדלתות ואחזקה טיפול נושא
  המתאים  תפקודם  את יבטיחו המקלט או המוגן המרחב  של נאותים ושימות   אחזקה
 . בו  המותקנות  המערכות  ימי אריכות ואת, חרום בשעת

   שוטפות   תחזוקה   פעולות   56.1

 '(וכו תריסים ,חלונות ,דלתות) הנעים המרכיבים כל של וסגירה פתיחה. 1
)  וגזים רעים ריחות הצטברות למנוע  כדי בשימוש שאינו בשעות המוגן המרחב אוורור . 2

 .(אטום חדר  בהיותו
 ;  המסגרות של הנעים החלקים של שימון או גירוז. 3
 ; תפקודם ושל  האטמים שלמות של חזותית בחינה. 4

 ;והפריקים המכסים כל של והרכבה  פירוק . 5
 ;הגומי אטמי של אטימותם בדיקת. 6
  הנורות של והמכסים התאורה גופי חיזוקי של ותקינותם יציבותם,  בדיקתם. 7

 ;  כאלה יש כאשר  הפלואורוצנטיות



 בדירה  ושימוש תחזוקה  הוראות– " אבני דרך"

51 

 

 (.שקעים) תקע  בתי של המכסים של ותקינותם שלמותם בדיקת. 8

 , במקלט   תברואה   מתקני   56.3

 .  וברזים   צנרת 

 
  בבתי ,במקלחות ,בכיורים השונים הברזים פעולת את לבדוק  יש חודשים לשלושה אחת .א

  למשך  הברז פתיחת ידי על תעשה  בדיקה כל. יהילשת המים כליובמי המזרחים סאיהכ
 .  פעמיים הבדיקה על לחזור  יש ,וסגירתו דקה

  המים וקו( המעבר  ברזי)  המפסיקים המגופים פעולת את לבדוק  יש לשנה אחת . ב
 .מחדש ופתיחתו  בדיקתו ,המגוף סגירת ידי  על תעשה הבדיקה. הקרים

   לקירות חיזוקיה  יציבות ואת  הצנרת שלמות את לבדוק  יש לשנה אחת .ג

   המוגן   ובמרחב   במקלט   חשמל   מתקני   56.4

 , בלבד מוסמך  חשמלאי ידי על ותתוחזק   תיבדק  החשמל מערכת
 .  הביקורת עריכת  ולוודא  החשמלאי את להזמין האחריות הבית ועד/הדייר  על

  חשמל   לוח 

 האם – הלוח מצב את לבדוק  יש ,חודשים לשישה אחת ייבדק (  פח עשוי) החשמל לוח .א
  ושימון הדלת של קלה וסגירה  פתיחה אפשרות; האטמים מצב מה; חופשיים הברגים
  חשמלאי להזמין יש כלשהי תקינות אי או תקלה של במקרה. הצורך  במידת הצירים
 ,הצבע  נפגע  אם; הצבע  שלמות על  להקפיד יש ,תיקון לצורך 

 .  שמן ובצבע  יסוד  בצבע  ולצבוע  החלודה את לנקות יש
 לשנה אחת ייבדק   פוליקרבונט  העשוי חשמל לוח . ב
  כל הפעלת ידי על האוטומטיים  המפסקים ואת החשמל בלוח המפסקים את לבדוק  יש .ג

  וצבע  כתובות לחדש ויש  ברור  להיות צריך  ותפקידם המפסקים סימון. בנפרד מהם אחד
 .  הצורך  לפי

  נורות שלוש כל על ,לפאזה מפאזה העברה ידי על הפאזות בורר  פעולת את לבדוק  יש .ד
  לאחר  גם דולקת אינה הנורות אחת אם. השרופות הנורות את להחליף ויש לדלוק  הסימון

 .  בנפרד מעגל כל של הפעלה  ידיו  ועל ניתוק  ידי על  חשמלאי להזמין יש – החלפתה
 .  חשמלאי להזמין יש – תקינות אי או שבר  של במקרה

  בדיקות   –   החשמלית   המערכת 

 : הבאים בפרטים חודשים לשישה אחת תיבדק  המערכת
  המעגל את לחבר  יש –( וולט  24 או וולט  12) מאוד נמוך  במתח התאורה מערכת .א

  של במקרה ,השרופות הנורות את להחליף יש. החשמל בלוח המתאים השנאי דרך 
   חשמלאי להזמין יש – תקינה  בנורה הנורה החלפת לאחר  גם דולקת שאינה נורה

  את ולהחליף  בנפרד מעגל כל להפעיל  יש –( וולט  230) נמוך  במתח התאורה מערכת . ב
 השרופה הנורה החלפת לאחר   גם דולקת שאינה נורה של במקרה ,השרופות הנורות
 .  חשמלאי להזמין יש – תקינה בנורה

  הרגילות הנורות של והמכסה התאורה גוף חיזוקי של ויציבותם תקינותם לוודא יש .ג
 . והפלורואורצנטיות

''(  שקע )'' תקע  בית כל לבדוק  יש. התקע  בתי של המכסים שלמות את לבדוק  יש .ד
 . זרם אליו  מגיע  כי ולוודא קטן חשמלי מכשיר  בעזרת

   צלצול קול ומשמיע  תקין בכניסה הפעמון כי לוודא יש . ה
 .  למקלט  הכניסה ושל  המדרגות חדר  של התאורה את לבדוק  יש . ו
  מתקני כל של יסודית  בדיקה לביצוע  חשמלאי להזמין יש ,במים המקלט  הוצף אם .ז

 .  פרטיהם וכל החשמל
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   חשמל   מתקני 

 ומטען מצברים לחיבור  ההכנות שלמות את חזותית לבדוק  יש חודשים לשישה אחת .א
 .  לגנראטור  החיבור  ואת

 . לחודש  אחת לניסיון להפעילו יש, גנראטור  מותקן שבו במקלט  . ב

 ( ונטות )   חשמליים   מאווררים 

 
 :  הבאים הפרטים את לבדוק  יש חודשים לשישה אחת
 ; מהמאוורר  האבק  את לנקות יש .א
 ;הכיוונים בשני פעולתו את ולבדוק   המאוורר  את להפעיל יש . ב
 . ולאטמו הפתח את לסגור  כדי המאוורר  של מהירה הסרה או הסטה לבדוק  יש .ג

   מסגרות   56.5

  ורסיסים   הדף   החלונות   וגז   הדף   דלתות 

  פתיחה ידי על ציריה על דלת כל של הסיבוב את לבדוק  יש חודשים לשלושה אחת .א
 . מספר  פעמים הדלת של וסגירה

  בצירים המיוחדות הסיכה נקודות את( גריז) בסיכה למלא יש חודשים לשישה אחת . ב
 .  דומה באופן בהן גם לטפל יש ,בידיות סיכה נקודות יש אם. ידנית סיכה מכונת באמצעות

  למפרט  בהתאם תעשה הבדיקה. הגומי אטמי של אטימותם את לבדוק  יש לשנה אחת .ג
 : כדלקמן למקלטים

  את או הדלת את לסגור  מכן ולאחר   ,מיוחד מים בצבע  הגומי כל פני את לצבוע  יש .1
 .  החלון

  וברוחב הפסקות כל ללא הגומי אטם של מלא הדפס להופיע  חייב המשקוף גבי על .2
 .  מקצוע  בעל להזמין יש, באטימות פגם התגלה. האטם של מלא

 אוורור  צינורות 

 
   האוורור  צינורות של  ותקינותם ניקיונם את לבדוק  יש חודשים לשישה אחת .א
  כל סגירת ידי  על האוורור  לצינורות המכסים ברגיי את לבדוק  יש חודשים לשישה אחת . ב

 . פתוחים הצינורות מכסי את להשאיר  יש. ופתיחתו מכסה
 .  הצינורות במכסי הגומי אטמי את חזותי באופן לבדוק  יש לשנה אחת .ג
 .  האוורור  לצינורות והכובעים המגן רשתות תקינות את לבדוק  יש לשנה אחת .ד

  פנימיות   דלתות 

 
  על הסינון תנאי ודלתות השירותים דלתות סיבוב את לבדוק  יש חודשים לשלושה אחת .א

 . מספר  פעמים דלת כל של וסגירה פתיחה ידי על  ציריהן
 .  בדלתות הגומי אטמי של אטימותם את לבדוק  יש לשנה אחת . ב

 

  חרום   יציאת 

 
 הקיר אל השלבים או הסולם חיבורי את לבדוק  יש לשנה אחת .א
  גדול והמרווח  במקרה; הסינון  לתא מעל השכבה התאמת את לבדוק  יש לשנה אחת . ב

 . לתיקון מומחה להזמין יש ,השכבה מונחת עליו אשר  ,הזויתן לאורך 
 . השבכה של המלאה הפתיחה  אפשרות את לבדוק  יש חודשים לשישה אחת .ג
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   ומתקנים   מעקות   

 
  ואת  המקלט  בקירות הקבועים השונים  והמתקנים המעקות שלמות את לבדוק  יש לשנה אחת

 .  יציבותם

   במקלט   וחסימה   איטום 

 

  נזילה 

 
  אם. נזילות או רטיבות  כתמי גילוי לשם וקירותיו המקלט  רצפת את לבדוק  יש לשנה אחת

  התיקון. מורשה מקצוע  בעל ידי על לתיקון ולדאוג לסמנם יש ,מים דליפת מקומות אותרו
 . ידה על  אושרו  אשר  ובשיטות בחומרים ,א"הג ראש  מפקדת הנחיית פי על יעשה

 

   מים   חדירת 

 
  האמצעים את לנקוט  ישר ,שהיא סיבה  מכל המוגן למרחב או למקלט  מים חדירת של במקרה
 :הבאים

 ; החוצה המים את שאב .א
 ; ומבחוץ מלכלוך  המקלט  את נקה . ב
  פתחי דרך  מים חודשים רבים במקרים כי ,לזכור  יש. המים חדירת סיבת את אתר  .ג

  הסיבה אותרה לא אם. מוגבהים ספים העדר  בגלל החרום יציאת  דרך  או הכניסה
 מהנדס הנחיות לבקש יש. באיטום  המתמחה במהנדס להסתייע  יש ,מים לחדירת

 .  הנדרשים לתיקונים
 .  החשמל ומתקני המערכות  כל לבדיקת מקצוע  איש להזמין יש ,הצפה של במקרה .ד
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 .  וסימון   שילוט   , צביעה 

   המסגרות   צביעת 

 .  שמן בצבע  או יסוד בצבע  כנדרש ולתקן המסגרות צבע  את לבדוק  יש לשנה אחת

 סיוד

  הסיוד .עובש נגד בצבעים להשתמש יש . והתקרה הקירות צבע  את לחדש יש לשנתיים אחת
 .  זעזוע  בעת במקלט  לאבק  גורם אינו אשר  ,פלסטי בסיד יהיה

  וסימון   שילוט 

 :הבאות הפעולות ויינקטולשנתיים   אחת תעשה הביקורת
  הירידה מדרגות במהלך  המדרגות שפת ,למקלט  הכניסות של הסימונים את לחדש יש .א

 .  מהמקלט  החרום ויציאות  למקלט 
 : להלן המפורטים המקלט  חלקי סימון את לחדש יש . ב

  הטיפוס סולמות מאחורי הקיר  ,וחלונות פתחים ,חרום יציאות ,וחיצוניות פנימיות דלתות
  על יסומנו במקלט ( הקירות פינות)  המקצועות כל ,זוהר  צבע  פס  פי על – החרום ליציאת

 .  זוהר  אדום בצבע  רצוף פס ידי
 יציאת דלת' '',כניסה דלת:'' מתאימות הכתובות תהיינה מצדם או מתחתם ,לפתחים מעל

 ''. חרום יציאת חלון'' או ''חרום
 


