
 
 

  

1 

 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד-א'נספח 

 
 

 לאספקת מעליות

 במכללה האקדמית להנדסה ירושלים

 3בניין מס' 
 

 0פ'302/33/מכרז מס' 



 
 

  

2 

 
 מפרט טכני

 
 המכללה להנדסה בירושליםבפרויקט  מעלית

 
 
 
 
 

 ת ו כ ן   ע נ י נ י ם
 

 תנאים כלליים א.     

 מפרט טכני ב.     

 אחזקה ג.     

 הוראות לטיפול מונע .ד     

 פירוט הציוד .ה     

 רשימת תוכניות .ו     

 כתב כמויות .ז     

 תוכניות .ח     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וי. אי. אס. הנדסה בע"מ   -אין לעשות כל שימוש במפרט ובתוכניות כולל צילומם, העתקתם ולמוסרם לגורם אחר ללא אישור בכתב מ



 
 

  

3 

 א.  תנאים  כלליים

 הגדרות .3

  

 .3בניין מס'  בה והתקנת מעליות בפרויקט המכללה להנדסה בירושליםביצוע הרכ – "העבודה"

 המכללה להנדסה בירושלים. -"היזם"

 אפשטיין אדריכלים. –קולקר  –קולקר   – "האדריכל"

 וי. אי. אס. הנדסה בע"מ. – "היועץ" 

 .אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ  – "המפקח" 

 חברת המעליות. –" קבלןה" 

 המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות – "המפרט הכללי"

 הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ.   משרד  

 לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות, םמכלול התנאים המיוחדים המתייחסי – "המפרט המיוחד"

בות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לר

 החוזה.

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. - "המפרט"  

כל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים  - "תקנים"

 07חלק  2841תקן ישראלי ת"י . , על כל חלקיו2841ת"י האמור בתקן ישראלי  ויתאימו לכל

  .התאמה מיוחדת לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות

לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת כגון: חברת  עבודות אשר  -"תקנות" 

 , מכבי אש או הנחיות "תכנון ובניה" תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות.מקומיות רשויותהחשמל, 

ידי השלטונות -למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות, שנקבעו על הקבלן אחראי

 בקשר להתקנת מעלית.

 כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל.   

 

 כישורים מקצועיים .2

 

 עים והיכולת, כולל:הקבלן יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי הינו בעל כישורים, הידע, הניסיון, האמצ

 משרד טכני עם מהנדסים. 2.1  

 סיון וידע קודם לביצוע אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות למעלית כמפורטיבעל נ 2.2 

 הטכני. במפרט   

 בעל תו תקן למעליות. 2.3  

 .ISO9001מערכת בקרת איכות ברמה של  2.4  

 

 פרוט הציוד וכתב כמויות .3

 

 ' )כתבז' )פרוט הציוד( ובפרק הבלן את כל הפרטים במלואם בפרק בעת הגשת הצעתו ימלא הק

 הכמויות( של המפרט הטכני.
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 ( של היצרנים על הציודDUTY TABLEהקבלן יצרף להצעתו את הפרוספקטים והטבלאות  )  

 המוצע.   

 הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק ומלא של הטבלה ללא צרוף המסמכים הנדרשים תיפסל.  

 ן לקבל את אישורו של היועץ לגבי הציוד המוצע לפני קבלת העבודה.על הקבל  

 

 תוכניות .4
 

תוך ארבעה שבועות מיום ההזמנה יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישור היועץ. תוכניות  

 אלה תכלולנה: 

 תוכניות בניה לצורך ביצוע עבודות הבנייה של הפיר. 8.1  

 תוכניות פיגום. 8.2 

וכניות כלליות של המעלית על כל החלקים, הציוד עם מידות מדויקות, תוך ציון סוג ת     8.3

 והספקים. הציוד

 תוכניות פרטי התא והדלתות. 8.8 

 תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית. ..8 

 תוכניות לוח אספקת חשמל למעלית. ..8

ואיתות, לקבלת  זרי פיקודתוכניות, דוגמאות וגוונים לבחירת תאים, דלתות, אבי  8.0

 מהאדריכל. ארכיטקטוניים אישורים

הקבלן לא יבצע כל עבודה או חלק ממנה כולל הזמנת חלקים ויצרום לפני קבלת אישור בכתב 

 מטעם היועץ.

 

 מדידות .5

 

 כפי שהנן במציאות ולא להסתמך על התוכניות בלבד. הפירעל הקבלן למדוד את מידות  

 

 קבלנים אחרים .6

 

יעבדו קבלנים אחרים. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך תאום ושיתוף פעולה מלא באתר הבנייה 

כבורר  המפקחגורמים אלה. נתגלו חילוקי דעות, הפרעות, תביעות הדדיות וכיו"ב, ישמש  עם

 תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. והכרעתו

 ורמים אלה.הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כל שהוא עבור התאום ושיתוף הפעולה עם ג  

 

 קבלן הבנייןעבודות לביצוע ע"י  .7

 

 .או תוכניות מאושרות ע"י היועץ ורטקווהקונסטר בהתאם לתוכניות הקבלןבנית פיר  0.1  

 יציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפיר. 0.2  

 משקופי דלתות הפיר. בטון 0.3  

 .ה ע"י הקבלן()תכנון מערכת הפיגומים תעש פיגום לתקופת הרכבת המעלית 0.8  

 מחסן יבש ונעול לתקופת הרכבת המעלית. ..0  
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 ח ומאור.ועבור כ ליד לוח הפיקודזות, הארקה ואפס אחיבור של שלוש פ ..0  

 ח ולמאור.ומפסקי זרם ראשיים חצי אוטומטיים לכ 0.0 

 ח ומאור.ומפסקי זרם חצי אוטומטיים לכל מעלית עבור כ 0.4 

 .ם לדרישת חברת החשמלבהתא הארקת בפיר המעלית 0.9 

 מקור זרם זמני או קבוע לצורך עבודות הספק להרכבת המעלית. 0.17 

 .)אם יותקנו( צנרת וחיוט לאינטרקום ומערכת בקרה 0.11 

 חדר המכונות.קו טלפון בצנרת וחיוט ל 0.12 

 .3חלק  1778לנקוט בכל האמצעים להבטחת עמידה ברמות רעש המותרת ע"פ ת"'  0.13 

 

 חות וגהותבטי .8

 

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הנדרשים להבטחת עובדיו ולהבטחת צד שלישי   

 הנדרשים ע"פ חוקי מדינת ישראל.

 הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם אחראי הבטיחות שימונה מטעם המזמין.  

 

 טיב העבודה .9

 

 , לחוקים ולתקנים הקיימיםהקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים 

 סיון, המתאימים לבצועיוהמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מיומנים ובעלי נ 

 העבודות, במספר הדרוש ובהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן. 

 למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או 

 ישית.א 

 על הקבלן להביא לאישור המזמין או בא כוחו את כוונתו למסור איזה חלק שהוא מהעבודה 

 לקבלן משנה. בידי המזמין הזכות לאשר או לפסול את קבלן המשנה. יודגש כי ביצוע העבודה ע"י

 קבלני משנה יהיה בהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן. על הקבלן לספק את 

 החומרים, חלקים, המתקנים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודה, כשהם חדשים ומאיכותכל  

 משובחת. 

 
 

 דו"ח ביצוע ./3
 

 הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפני ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד למעלית וכן לפני 

 לבים האמורים. ביצוע כל שלב בהרכבת המעלית באתר וכן דווח מיידי עם סיום כל אחד מהש

 

 עבודות נוספות .33

 

עבור ביצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות, או בתיאור הטכני, יקבע מחיר העבודה 

 על ידי היועץ בהתאם להערכתו, על בסיס העבודה והחומר שיש להשקיע בבצוע אותה עבודה.
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 נזק לבנין .32

 

 מכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישירהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, ל 

 ידו, או בעקיפין ע"י פועליו.-על  

 בשלמותם. אין הקבלן רשאי  הנ"לאו יתקן את הנזקים /ו הקבלן חייב לפצות את כל הניזוקים

 לחצוב במבנה, בעמודים, בקורות, בתקרות, ללא אישורו של מהנדס הבניין.

 

 שילוט .33

 

, בתא, בכניסות, שלוט העומס המותר, לוח הפיקודת כל השלטים הדרושים בעל הקבלן להתקין א

 הוראות שימוש וחילוץ בהתאם לתקן.

 

 צביעה .34

 

לאחר שינוקו, בצבע יסוד וסופי לפי דרישת  על הקבלן לצבוע את כל חלקי הברזל בפיר ובתא

 היועץ.

 

 ערבויות .35

 

 ית בתקופת האחריות בהתאם לדרישת המזמין.על הקבלן לתת ערבויות לטיב הציוד ופעולת המעל  

 

 ביטוח .36

 

 באחריות מלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל  וישאהקבלן יהיה מבוטח בפוליסה מתאימה   

 נזק אשר יגרם לו, או שהמזמין יהיה חייב בקנס לפי חוק כתוצאה מביצוע עבודתו של הקבלן, או 

ם, או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו כתוצאה מחומרים פגומים אשר השתמש בה

כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה -קבלני המשנה שלו. כמו ו/או

 ותקופת השרות על ידו, לכיסוי כל הנזקים. שלו,

 הקבלן מתחייב להעביר עותק אחד של הפוליסה הנ"ל למזמין עפ"י דרישתו.  

 

 הבדקבתקופת  אחריות .37

 

שים ממסירת המעליות לשימוש יום יומי ומתאריך קבלת חוד 28הקבלן יהיה אחראי במשך 

  תעודת השלמה למעלית לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולתה התקינה של המעלית

 .לשימוש יום יומי ולא בעת סיום העבודה הציבור הרחב לשרות

 רט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את האחריות העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפ  

 עבור פעולתה התקינה של המעלית. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות 
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 שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. תכנוניות

 העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה   

 בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות הקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או  צעהשבו

 ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקינה של המעלית, או בטיב העבודה תוך תקופת האחריות, 

לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים  רשאי היועץ

על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי הלקויים ו

 היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.

 מיום ההחלפה. שנתייםהקבלן על החלפת החלקים הנ"ל תהיה  ןשייתתקופת האחריות   

 בשלום ע"י המזמין: תאי האחריות כוללת והחייב  

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. -  

 תקלות כתוצאה משיטפון מים. -  

 תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה. -  

 תקלות הנובעות כתוצאה מבלי סביר.  -  

     תקלות כתוצאה מונדליזים. -  

 

 ספר המתקן .38

 

 העתקים של "ספר המתקן" שיכלול: 8עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין   

שתכלולנה את כל השינויים שבוצעו במהלך ביצוע מעודכנות   ”AS-MADE“תוכניות  א.

 המעלית. הרכבת

 .”AS-MADE“תוכניות פיקוד מפורטות  ב.  

 .”AS-MADE“תוכניות אינסטלציה חשמלית  ג.  

 רשימת חלקי חילוף מומלצת. ד.  

 

 הדרכה .39

 

נשים עם מסירת המעלית לשימוש יום יומי, הקבלן ידריך את המזמין בשימוש במעלית ובחילוץ א

 מתא המעלית בשעת חירום.

 

 מחירים ./2

 

 המחירים המופיעים בגוף כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 27.1

 התנאים הנזכרים במסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו, או אי במילוי

 ויות ו/אועילה וסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתבי הכמ התחשבות בו, לא תהווה

 עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 אור העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ואינם ממצים אתית 27.2

 כל התחייבויות הקבלן אשר מתוארים בגוף המפרט ובתוכניות.  

 מחירי היחידה המופיעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך: 27.3  
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 החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,כל  א.   

 אספקתם והמסים החלים עליהם.     

 כל הפעולות הדרושות לביצוע כל העבודות המתוארות במפרט הטכני ובתוכניות, ב.   

לרבות עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן 

 ושלמת וגמורה.לבצוע עבודה מ  דרושות

 הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם, ג.   

 פריקתם והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה ימית ויבשתית למוצרי היבוא  

 הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.  מחו"ל,

   )כולל על אחסנת חומרים, מוצרים, כלים, כמו כן מכונות, שמירתם, הגנתם ד.  

 שבוצעו באתר(.  עבודות

כל עבודות התכנון הקשורות לפרטי הציוד, פרטי הרכבת המעלית, תוכנית פיקוד  ה.  

 וחשמל.   

 כל עבודות ביצוע הרכבת המעלית, הפעלה, ויסות מערכות הבקרה והרצתה. ו.   

  הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות הקשורות בביצוע עבודות הספקה ז.  

 המעלית, תנאים סוציאליים, תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי,  והתקנת

וכל החובות החלות על פי דין על הקבלן כלפי עובדיו, ורווח  תשלומים לקרנות

 הקבלן.

 בכל מקום בהם תוארו המאפיינים בלשון יחיד יש להתייחס למספר המאפיינים כפי  27.8  

 די הקבלן.לצורך ביצוע עבודה מושלמת על י שנדרש

 

 הזמנה .23

 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודה או חלק ממנה וכן הזמנת סעיפים נוספים 

 בשלב מאוחר יותר כפי שפורט בגוף כתב הכמויות מבלי שלקבלן תהייה תביעה או ערעור לכך.

 

 משך ביצוע העבודה .22

 

  יומי הפעלה, מסירת המעלית לשימוש יוםמשך הזמן לביצוע העבודה, לאספקה, הרכבה,  22.1  

אלא עם כן יסוכם בחוזה  תוחודשים מיום הזמנת המעלי 17יהיה וקבלת תעודת השלמה 

 .אחרת

 התקופה  חודשים לפני תום .יהיה  יעמדו לרשות הקבלן להרכבת המעלית פיר המעלית 22.2  

 .22.1האמורה בסעיף 

 מעלית לא יגרום מצד הקבלן להארכת תקופת להרכבת ה איחור במסירת פיר המעלית 3..2  

 השלמה מעבר  תעודת הרכבה, הפעלתה ומסירת המעלית לשימוש יום יומי כולל קבלת

 .22.2לתקופה האמורה בסעיף 
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 תעודת השלמה .23

  

 המזמין יבצע בדיקות קבלה למעלית בהשתתפות נציג הקבלן שיבדקו התאמת המעליות 23.1

 הבדיקות יעמיד הקבלן לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח למפרט. לצורך ביצוע  

 האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.   

 ביצוע בדיקות הקבלה מותנה במילוי התנאים שלהלן: 23.2  

 אישור מטעם חברת החשמל. -   

 אישור מטעם מכון התקנים. -   

 . ”AS-MADE“  תוכניות -   

 הדרכה. -   

 ינתן על ידי היועץ רק לאחר שהמעלית תעמוד בהצלחה בכל מבחניתעודת השלמה ת 23.3  

 הקבלה והקבלן ימלא את כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על נספחיו.   
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 מפרט טכניב. 

 

 4 - 3מס'  מעליות נוסעים   אור טכניית  .3

 

 .(1)מעלית מס'  21    מספר נוסעים

 .(2,3,8)מעליות מס'  10

 .(1)למעלית מס'  ק"ג  1.77     עומס  

 .(2,3,8ק"ג )מעליות מס'  .120

 מ'/ש'. ..1    מהירות נסיעה  

 .VVVF שינוי תדר    סוג הנע המתקן  

 .2:  1     תילוי  

 (3  - 1, 7, -1,-2) .    מספר תחנות  

 כולן מאותו הצד(.) .    מספר כניסות  

 .מ' 7..19  -כ    גובה הרמה  

  (.1-2למעליות מס' ) מ' 2.97/2.7מ', עומק:  37..רוחב:     מידות הפיר  

 (.3-8למעליות מס' ) מ' 2.07מ', עומק:  07..רוחב:        

 .(MACHINE ROOM LESS)   מיקום חדר המכונות

)מעלית  מ' 2.37מ', גובה:  2.87מ', עומק:  1.87רוחב:  התאמידות 

 .(1מס' 

ת ו)מעלי מ' 2.37מ', גובה:  1.87מ', עומק:  2.7 רוחב: 

 .(2,3,8מס' 

 .(1)מעלית מס'  מ' 2.17מ', גובה:  1.37רוחב:  מידות הכניסות

 .(2,3,8)מעליות מס'  מ' 2.17מ', גובה:  1.17רוחב: 

 לשעה. 287    מס' התנעות  

 מ"מ. .    דיוק עצירה  

 הרץ. 7.פאזות,  3וולט,  347    הזנת חשמל  
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 מערכות פיקוד וחשמל .2

 

    פיקוד .2.3

    

 מעליות. 8 -משותף לקבוצתי מאסף מלא )מעלה מטה( 

המעליות תפעלנה בפיקוד משותף כשכל אחת מהן יכולה לפעול בנפרד כשמהעליות  

 האחרות אינן בפעולה.

ה נוספת הפיקוד יפעל ע"י חלוקה לאזורים המשתנים בצורה גמישה ויכלול קומה עמוס

 לקומה הראשית. הבחירה תבוצע אוטומטית ע"י הפיקוד.

המעליות  3במצב מנוחה, בקומת הכניסה, תחנה מעלית אחת עם דלתות פתוחות, 

 האחרות יחנו באזורים שיקבעו אוטומטית ע"י הפיקוד, עם דלתות סגורות.

 ניתן יהיה לקבוע זמני השהייה שונים סלקטיבית בקומות נבחרות.   

יכלול בכל הקומות ובכל מעלית מערכת המשולבת עם מראי הקומות או עם חצי  הפיקוד

כיוון המשך הנסיעה גם הודעה קולית וסימון מקדים המודיע איזה מהמעליות מגיעה 

 לקומה.

ק"ג, ימחקו כל  177 -אם תירשמנה יותר משלוש קריאות בתא כשעומס התא אינו מגיע ל

 קריאות התא הרשומות.

ימה המעלית יום קריאה בתא בכיוון הפוך לנסיעת המעלית, רק לאחר שסתאפשר רישילא 

 באותו הכיוון ניתן יהיה לרשום קריאה בכיוון ההפוך. את נסיעתה

 .פהבמעליות תותקן מערכת שקילה אלקטרונית רצי

 "פתיחה מוקדמת". -דלתות המעלית יפתחו ב

 תסגור מיידית את הדלתות. "סגור דלת"לחיצה על לחצן    

מקרה של הפרעה ממושכת לסגירת הדלתות ולאחר השהייה )שניתן  לשנות את אורכה( ב 

והתא הפוטו אלקטרי, הדלתות תסגרנה באיטיות תוך השמעת  טור תאיםתבוטל פעולת 

 זמזום )נג'נג(. 

 ".INDEPENDENT SERVICEפיקוד עצמאי "הפיקוד יכלול 

“BY  PASS.” . 

ימות במערכת הפקוד המוצעת יהאפשריות הקת הפיקוד תכלול את כל האופציות מערכ

ושניתן להפעילן לפי בחירת המזמין בכל שלב שהוא מתחנת הבקרה שבמרכז הבקרה, ללא 

 תוספת מחיר. 

 בקומות הקיצוניות תבוטלנה כל קריאות התא שנותרו רשומות.   

הפיקוד יכלול: פיקוד כבאים בהתאם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו  

ה הראשית ו/או מלוח בקרה מרכזי ו/או מגלאי אש ועשן, פיקוד עומס מלא, פיקוד מהקומ

עומס יתר שיפעיל במקביל מנורה וזמזם בטבלת הלחצנים, מנורה וזמזם להפרעה בסגירת 

 , תאורה אוטומטית בתא.על דלתות התאהדלתות )נג'נג(, טור תאים פוטו אלקטרי 

רובה ופתיחת הדלתות בעת הפסקת להסעת המעלית לקומה הק UPSתותקן מערכת 

 חשמל.
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  אביזרי פיקוד . 2.2

 

לחצנים פרט לקומות  2טבלאות לחצנים, בכל טבלת לחצנים  2בכל הקומות יותקנו 

 הקיצוניות בהן תותקן טבלה עם לחצן אחד.

הכוללים: לחצני  נסתרים לחצנים לכל גובה התא על גבי צירים תאוטבל 2תא יותקנו ב 

 מאוורר, מפתח כבאים, לסימון רישום קריאה, לחצן אזעקה, מפסקשליחה מוארים 

לעומס יתר ונג'נג,  מפסק לתאורת תא, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת, מנורה וזמזם

, מפתח לתאורת חירום, מפתח ביטול סגירת דלתות, מפתח ביטול פעולת מעלית מנורה

 ."פיקוד עצמאי"

קנו מקרו פון ורמקול למערכת האינטרקום שבין העליון של קופסת הלחצנים יות הבחלק   

 .לוח הפיקודחדר הבקרה,   

 לוח הפיקוד הפעלת לחצן האזעקה תדליק נורית סימון מתאימה למעלית זו במרכזת    

 .ובמחשב במרכז הבקרה  

לחיצה על הלחצן המתאים שבמרכזת יצור קשר בין המרכזת לבין תא המעלית. נוסעי    

 דברו ללא צורך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא.המעלית ישמעו וי  

 בטבלת הלחצנים בחלקה העליון יותקן רמקול להשמעת מוזיקת רקע.  

 כל הלחצנים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.   

 (, ויופעלו בלחיצה קיצרתVANDAL-RESISTANTהלחצנים בתא ובפיר יהיו עמידי חבלה )   

 )"מיקרו מהלך"(. מהלך    

 עם חצי כיוון נסיעה. גודל הספרה במראה הקומות  LCDבתא יותקן מראה קומות    

 .2"לפחות  יהיה

 , חצי כיוון  נסיעה, וגונגLCD בכניסה הראשית ליד כל מעלית יותקנו מראי קומות   

 . אלקטרוני המאפשר כיוון עוצמת הצליל ושינוי גוון הצליל בהתאם לכוון הנסיעה    

צי כיוון המשך נסיעה, וגונג אלקטרוני , חLCDותקנו מראי קומות יהקומות  יתר בכל

 .המאפשר כיוון עוצמת הצליל ושינוי גוון הצליל בהתאם לכוון הנסיעה

 .2גודל הספרה במראה הקומות יהיה לפחות "   

 מכיסאות הלחצנים ומראי הקומות בפיר ובתא יהיו מפלב"ם.
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  חירום רגנראטופיקוד   .2.3 

  

חירום  רגנראטוחירום, בפיקוד זה עם כניסת  רגנראטוהמעליות תוכלנה לעבוד גם בפיקוד 

 .מעליות בכל קבוצת מעליות 2נה לפעולה תפעל

המעלית הראשונה שתופעל תיסע לתחנה הקרובה, תפתח דלתות ותחנה בתחנה זו 

 פתוחות.  בדלתות

סדר פעולות ואחריה  תכנס לפעולה, תבצע אותו השנייעם סגירת הדלתות, מעלית 

 האחרונה בקבוצה, זו תישאר בפעולה לשרות הבניין עד לחזרת מתח הרשת.

אם אחת המעליות יצאה מכלל פעולה תוך כדי מחזור הפעולה, יעבור הפיקוד, לאחר 

 להפעלת המעלית הבאה אחריה. השהיה קצרה,

 

    תקשורת למוקד חרום 2.4 

 

  ת למוקד במקרהרשוקתהמעלית יצור בתא  שניות .לחיצה על לחצן האזעקה במשך   

 עם אנשים. ו/או תקיעת המעלית חירום  

 

     אינטרקום .2.5

 

  ותקנת מערכת אינטרקוםוחדר המכונות, ת ותאי המעליותלוח הפיקוד ,  בין מרכז הבקרה   

  . המערכת תאפשר ויסות עוצמת הקוללכל המעליות הנוספות בפרויקט תתחבר אשר

אזעקה בתא המעלית. המערכת תכלול מטען ומצבר ניטען  זם לסימון הפעלתוזמ   מנורהו

 לגיבוי בהפסקות חשמל.

  

   ואבחון תקלות מערכת בקרה ממוחשבת .2.6

 

מעליות יכלול יציאה מתאימה כל ה לוח הפיקוד שלהמעליות  כללוח הפיקוד של 

הכולל צג  " Dual Core 3.0 Ghzבמרכז הבקרה ובמודיעין כדוגמת " להתחברות למחשב

או ש"ע  SAMSUNGליזר  , מקלדת ומדפסתאו ש"ע SAMSUNG תוצרת LCD "19 צבעוני

 במרכז הבקרה.

על צג המחשב יוצגו תנועת המעליות, קריאות רשומות פנימיות וחיצוניות. המערכת תוכל 

 לתת דו"ח מלא על התקלות במעלית, סוגן ושעת התרחשות התקלה.

 האפשריות בפיקוד.  תלפרוגראמותפקוד המעליות בהתאם המערכת תאפשר שליטה על    

 המערכת תאפשר לקבל ניתוח סטטיסטי על תקלות במעליות.   

המערכת תאפשר לקבל נתונים סטטיסטים על:  זמני המתנה, התפלגות קריאות הפיר  

 וזמני תגובה. והתא,

 .המערכת תכלול את כל המידע והתכונות הבסיסיות הקיימות של המערכת   

 המערכת תכלול "מודם" לצורך העברת וקבלת אינפורמציה ממחשב אחר מרוחק.   
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 אינסטלציה חשמלית . 2.7

 

 ובתא, בצנרת ותעלות  בלוח הפיקודהאינסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בפיר,    

 תקניים, בהתאם לחוק החשמל.  בכל ההסתעפויות יותקנו קופסאות הסתעפות,  פלסטיים   

 מים. לחדירת אטומות

 הקופסאות חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה ונוחה.

חלק האינסטלציה החשמלית הכולל חלקי מתכת, קופסאות מתכתיות, חייב להיות 

 מוארק.

 17%כבל הפיקוד )כבל כפיף( יהיה מיוחד למעליות ומותאם לעבודה מאומצת ויכלול 

 לפחות. םרזרביי גידים

 

 הפיקודלוח  . 2.8

 

 עם דלתות על צירים עם חריצי אוורור. מנירוסטהלוח הפיקוד יותקן בארון    

 .הפיקוד יהיה אלקטרוני ויבוסס על טכנולוגיית המיקרופרוססורים   

 השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית ומאומצת, מאובטחים ויותקנו בתחתית   

 מוגנים בפני מגע יד. הלוח,    

 מוגן ע"י ממסר פחת.יהיה וולט ו 237מאור יהיה מתח ה   

 מישרי הזרם יהיו מותאמים לעומס ובלתי רגישים לשינויים רגעיים במתח.   

 המתנעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר במתנעים לכיוון מעלה ומטה יותקן אינטרלוק מכני   

 פעולתם יחד. למניעת    

 .הפאזיותקן בלוח ממסר להגנה מפני חוסר והיפוך    

 מנוע ולמנוע מפעיל הדלת.ליותקנו מפסקים להגנה מפני זרם יתר    

 יותקנו בלוח הפיקוד לחצני שרות הכוללים מראה קומות להסעת המעלית בשרות מחדר   

 המכונות.    

 הלוח יכלול את "המסננים" הנדרשים להבטחת פעולתם התקינה של מערכת החשמל   

 החירום. רגנראטווח פיקוד המעליות ולוח פיקוד והאלקטרוניקה של הבניין, ל    

 הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.   

 כל המהדקים יסומנו וסימונם יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד.   

 בלוח הפיקוד יותקנו שני מגעים יבשים לכל מעלית.   

 וח הפיקוד.תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית תהיינה מצורפות לל   
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 מערכות ההנעה .3

 

   מכונת הרמה .3.3

 

, על VVVFמערכת בקרת שינוי תדר זרם חילופין ב GEARLESS מסוג מכונת ההרמה תהיה

 מורכב גלגל הנעה.ציר המנוע 

מקוטר הכבל. על גלגל ההנעה יותקנו מגנים נגד  87קוטר גלגל ההנעה יהיה לפחות פי 

 נפילת כבלים.

 מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכננת לעבודה מאומצת. המכונה תהיה

בסיס המכונה יונח על בסיס על גבי בולמי זעזועים למניעת העברת רעידות ורעשים לפיר 

 ולקירות הבניין.

 המנוע יהיה בעל מומנט התנעה גבוה.   

 המנוע יוגן מפני התחממות יתר ע"י מגע חשמלי )תרמיסטור( שיותקן בין ליפופיו.   

המנוע יותקן מאוורר חיצוני שיופעל ע"י רגש חום שיהיה מותקן בין ליפופי המנוע  על 

 ויגרום להפעלת המאוורר עם עלית חום המנוע.

 

   בקרת מהירות .3.3

 

פעולת מנוע המעלית תבוקר ע"י יחידת בקרת מהירות שתוסת את תאוצת והאטת 

 .(DIRECT APPROACH)תהייה בשיטת: הגישה הישירה לתחנה  המעלית. העצירה

 

  בלם המכונה .3.2

 

 בלם המעלית יופעל ע"י אלקטרו מגנט הפועל בזרם ישר. הבלם מורכב על המכונה ומופעל    

 . או ע"י "דיסק" ,כמצמד   

 "נעלי" הבלם תהיינה מצופות ברפידות.

חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח על הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אנשים  בצורה חשמליתעל מנת להזיז את המעלית  הבלם פתיחת אפשרהפיקוד וי

 מתוך תא המעלית בשעת חירום.

 

 גלגלי הטיה .3.3

 

 גלגלי ההטיה יהיו בנויים במבנה המתאים לשאת את העומסים. צירי הגלגלים ינועו בתוך   

 סגורים.  מסבים    

צויד במגנים המונעים את נפילת מקוטר הכבל וי 87קוטר גלגל ההטיה יהיה לפחות פי 

 הכבל.

 

 

 



 
 

  

1. 

 כבלי תליה .3.4

 

או מרצועות  ""כבלי התלייה יהיו מותאמים למעליות הבנויים מחוטי פלדה במבנה "סיל

מחוברים לתא ולמשקל הנגדי באמצעות  . קצוות הכבלים יהיובשלוב עם כבלי פלדה

 בלים.משני ציידי הכ "פעמוני תליה" תלויים כנגד קפיצים המורכבים

 

 מתקן רפיון כבלים .3.5

 

על גג התא ומתחת לפעמוני התלייה יותקן מתקן להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע חשמלי 

 את פעולת המעלית, במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים. שיפסיק
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 תא ודלתות .4

 

  תא המעלית .4.3

 

העומסים הנדרשים,  תא המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את

תא המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים  ויבודד

 הנדרשים, ויבודד מהשלד ע"י בולמי זעזועים וגומיות כנדרש.

על שלד התא יותקנו פעמוני התלייה, התקן תפיסה, מתקן שקילה אלקטרוני עם מגעים 

 הפעלת הדלתות.  נילעומס מלא ועומס יתר ומנגנו

 עם גלגלים מצופים בגומי הניתנים לכיוון.התא יצויד במובילי תא 

מ"מ לפחות  ..1יבנו מפח אשר עבר טיפול הגנה נגד התפתחות חלודה, בעובי  :קירות התא

 ויצופו בחלקם החיצוני בחומר מבודד למניעת זעזועים ורעשים.

 .RIGIDפלב"ם כדוגמת  קירות התא בחלקן הפנימי יצופו  

 .יר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התאעל הק :מראה

 .צבעוני ברמה גבוהה RIGIDם כדוגמת תיבנה פלב" חזית התא:  

 מ"מ לפחות. 27 של בעובי בגרניט או שיש: תצופה ריצפת התא  

 תא בגובה שלה מסיבב לקירותמ"מ עשוי פלב"ם יותקן  87: מפרופיל עגול בקוטר מעקה   

 סגור ע"י פקקים מתאימים בכל קצותיו. מ' מהרצפה -7.9  

: בחלקם התחתון של קירות התא יותקן פנל פלב"ם עם פתחי אוורור כנדרש בתקן פנל

 הישראלי.

צבוע בתנור או תכוסה ע"י  תקרה מונמכת   : תהיה צבועה בצבע סופי תקרת התא

 בהתאם לאישור האדריכל.

 לוקס לפחות.  277, עוצמת התאורה תהיה לדים :גופי תאורת   

: שיוזנו מהתקן משולב הכולל מטען ומצבר לתאורת חירום ויציאה  תאורת החירום

 . תא חצנילפנל תשולב במיוחדת לפעמון אזעקה 

החלפות אויר  07בעל ספיקה המאפשרת  : על תקרת התא יותקן מפוח דו כיווני מפוח

 מ' 1.7במרחק של  ,DBA.8 עלה מעלת אשללאוורור התא ובעל פעולה שקטה בשעה 

 מתקרת התא.

על גג התא יותקנו פעמון אזעקה, לחצני שרות להסעת המעלית לביצוע עבודות אחזקה 

 ותיקונים ומנורת שרות.

: על דלתות  התא יותקן טור עיניים אלקטרוניות להגנת המשתמשים  מפגיעת  טור עיניים

 דלתות התא במהלך סגירתן.

 מ' מגג התא לתקרת הפיר. 1.4 -רות יפעלו עד למרחק שאינו קטן מלחצני הש   

 .RIGIDפלב"ם כדוגמת  ת יצופוו: אוטומטי דלת התא

הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים 

 ואקסצנטרים נגדיים, בתחתית הכנפיים מובילי מתחת המצופים באוקולון הנעים בתעלת

 המורכבת על סף התא. אלומיניום
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  דלתות הפיר 4.2

   

מ"מ  ..1. הדלתות בנויות פח בעובי של אוטומטיתדלתות הפיר תיפתחנה בפתיחה 

ומצופה בחלקו הפנימי  .דלתות המעליות תהינה דלתות אש ע"פ דרישת התקןלפחות

 בחומר מבודד למניעת רעשים.

 לפי דרישת  RIGIDבפח פלב"ם כדוגמת תהיינה מצופות הכנפיים בחלקן החיצוני    

 .האדריכל  

 הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים   

ואקסצנטרים נגדיים, בתחתית הכנפיים מובילי מתכת המצופים באוקולון הנעים בתעלת   

 המורכבת על קונסטרוקציה ברזל בפיר. פלב"ם 

 צבועים בצבע יסוד וסופי יותקנו בתוך הפיר בין הדלתות הקומות.כיסויי פח    

על כנפי הדלתות יורכבו מנעולים אלקטרו מכנים עם מגעים מתאימים מוגנים בפני לכלוך  

 ואבק לפי דרישת התקן עם אפשרות פתיחת הדלת במקרה הצורך ע"י מפתח "משולש".

 

  :משקופי דלתות הפיר 4.4

   

פלב"ם, לפי דרישת  העשוי מפח חצי סמוי יר יותקן משקוףבכל קומות בדלתות הפ

 האדריכל.

 

 מפעיל הדלתות   4.4

 

 מפעיל הדלתות יפתח אוטומטית את דלתות התא והפיר כאשר התא מגיע לתחנות.   

 ת הדלתות ניתנת לכוון לכל אורך מהלך הפתיחה והסגירה.מהירו   

נגדות למהלך הסגירה או בהימצא מפעיל הדלת יפתח את דלתות התא בהיתקל הדלת בהת 

 גוף כל הוא במסלול הסגירה.

 בזמן הפסקת חשמל ניתן יהיה לפתוח את דלת התא מתוך התא ע"י הפעלת כוח סביר.   

 .VVVFמנוע המנגנון יפעל בזרם ישר או שינוי תדר    

 לעבודה מאומצת עם ויסות מהירות פתיחה  מנוע מפעיל הדלתות ומנגנוני הדלתות יתאימו

 .(”HEAVY DUTY“)וסגירה    
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  המשקל הנגדי .5

 

 המשקל הנגדי בנוי ממסגרת ברזל המתוכננת לשאת את העומסים הדרושים. מילוי המשקל הנגדי   

 .רזלב או פלטות יציקתיהיה 

 אם יידרש מילוי מתכת או תוספת מתכת למשקל הנגדי יעשה הדבר ע"ח וע"י הקבלן.  

 לכוון, עם משמנות יםגדי קפיציים עם ציפוי פלסטי הניתננד במובילי משקל המשקל הנגדי יצוי  

 לסיכה קבועה של הפסים.

 

 

 כוונות התא והמשקל הנגדי .6

 

 " כשלהבי Tהכוונות התא והמשקל הנגדי תהיינה מתוכננות למעליות ועשויות מפרופיל בצורת "  

 הכוונות מושחזים.

 .127x89x16    מידות כוונות התא:  

 .127x89x16  מידות כוונות משקל נגדי:

 

 התקן תפיסה לתאי המעליות .7

 

 התקן התפיסה יהיה בנוי בהתאם לדרישות התקן, יופעל ע"פ המהירויות הנדרשות בתקן הישראלי 

מתקן התפיסה יפעל בעת  סגר חזרה מאליו.ייוינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא 

ם בכיוון מעלה )ניתן לבטל מתקן בטחון בכוון מטה במידה ויותקן נסיעת המעלית בכיוון מטה וג

 מתקן בטחון במשקל הנגדי(.

 

 וסת המהירות .8

 

 וסת המהירות יותקן במעלית בחדר המכונות, יפעיל את התקן התפיסה ע"פ המהירויות הנדרשות   

 ו.יסגר חזרה מעלייבתקן הישראלי וינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא 

בתחתית בור המעלית יותקנו גלגל נגדי ומשקולת עם מפסק אשר ינתק את מעגל הביטחונות 

 של קריעת כבל הוסת או התארכותו. במקרה

חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד על הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אנשים  רה חשמליתבצועל מנת להזיז את המעלית  שחרור וסת המהירות מנעילתו ויאפשר

 מתוך תא המעלית בשעת חירום.

 

 פגושות .9

 

בתחתית הבור יותקנו פגושות שיתאימו למהירות הנסיעה בהתאם לדרישת התקן הישראלי. 

יסגר חזרה מאליו שינתק את מעגל הביטחונות ייצוידו במפסק מכני שלא  םהידראולייפגושות 

 גושות יותקנו על בסיסי מתחת לתא ולמשקל הנגדי.כשהוא נלחץ ע"י התא או המשקל הנגדי. הפ
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 שרשרת איזון  ./3

 

שרשרת איזון תותקן בין התא למשקל הנגדי לאיזון משקל כבלי התילוי. שרשרת האיזון תהייה 

 מיוחדת למעליות ומצופה בגומי למניעת רעש.

 

 דרישות נכים  .33

 

.  07חלק  2841ה, תקן ישראלי ת"י על המעליות לעמוד בדרישות הנכים ע"פ חוק התכנון והבניי

הכולל את מבנה תאי המעליות ואביזרי הפיקוד והאיתות בפיר ובתא )הכולל סימון על הלחצנים 

 עם כתב ברייל והשמעה קולית בתא בעת הגעת המעלית לקומה(.  

 

      רמות רעש ורעידות  .32

 

 מהרצפה. מ' ..1של  גובה , ב40DBAיעלה מעל  אל - ללא נסיעה תא מעלית רמאוור  

 מ' ..1, במרחק של 45DBAיעלה מעל  אל - כבויים פוחינומינלית מ תא המעלית בזמן נסיעה 

 מהרצפה.

 מ' ..1, במרחק של 45DBAיעלה מעל  אל - פועלים פוחיםנומינלית מ תא המעלית בזמן נסיעה

 מהרצפה.

, במרחק 45DBAה מעל יעל אל - ותירת דלתגפתיחה וס בעצירה, מפוחים עובדים, תא המעלית

 מהרצפה. מ' ..1של 

 mg 15אוריזונטלי ו  mg 10 -עוצמת הרעידות הממוצעת תהיה נמוכה מ – תא המעלית בזמן נסיעה

 מזמן הנסיעה.    %. -ליותר מ יורטיקאל
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 האחזק ג.

 

מה המזמין יחתום עם הקבלן על חוזה שרות בכפוף לתנאי האחזקה, לאחר קבלת תעודת השל

 המחירים המופיעים בכתב הכמויות. עפ"י

בתקופת האחריות יטפל הקבלן במעלית על כל חלקיה ויחזיקה במצב פעולה תקין בהתאם 

להוראות הטכניות של יצרן הציוד ובהתאם להוראות הטיפול המונע ויחליף על חשבונו את כל 

 יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. החלקים אשר

 

 עות העבודהש 1.1 

 

זה,  בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעלית, בתחום התחייבויות על פי הסכם

 עובדי 

 עד  70.37 בימים א' עד ה', 77..1עד  70.37הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות 

בימי ו' וערבי חגים. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף המתחייב ממהות  13.77

העובדים לעבוד שעות נוספות, עבור עבודה בשעות נוספות לא תשולם כל  ויישאר הטיפול,

 תוספת.

 

 כלי עבודה ובית מלאכה 1.2  

 

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקנים והמכשירים הנדרשים 

לטיפול במעלית עליה הוא מופקד כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה 

בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים  יוון. הקבלן יהיהוכ

 פי המצוין בהסכם זה. לציוד המותקן במעלית על

 

 הנחיות לביצוע 1.3  

 

האחזקה תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט 

 להלן:

ע"י הקבלן ויתאים לתקופתיות  בתקופות עפ"י לוח זימון אחזקה שיוגש א.

 כמצוין בהוראות לטיפול מונע במפרט זה. הטיפולים

 תיקון מיידי של כל מפגע בטיחותי, העלול לסכן את המשתמשים במעלית. ב.   

 פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל הנתונים הנדרשים ביומני ג.   

 הקבלן בזמן הבדיקה של בודק מוסמך.הביקורת והציוד, כולל השתתפות נציג     

ביצוע כל התיקונים לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות, אשר יהיו  ד.

 או מועילים או רצויים למעלית ולשיפורה.       דרושים

הקבלן, ביודעו את מספר המעליות ואת הטיפולים המתוכננים )טיפול מונע(  ה.

מתחייב לבצע את כל הוראות האחזקה  כפי שיפורטו במפרט זה, הנדרשים בהן

 השונות.  במלואן, בכל
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במידה והעובדים לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות העבודה 

כאשר הידע שלהם בתקלות מסוימות אינו מספיק, יתגבר אותם  המקובלות או

בעובדים נוספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות  הקבלן על חשבונו

 .מיותרים

 

 עובדים והיתרים 1.8  

 

 סיון במספר הדרושיהקבלן יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה בעלי מקצוע מיומנים ובעלי נ

 שתובטח האחזקה בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות ובאופן

 כנדרש.

 עובדי הקבלן יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כנדרש לביצוע עבודות במעלית

 הם מופקדים. עליהם בהיקף

 

 לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים ..1  

 

 על הקבלן לנהל לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים שימוקם בחדר המכונות המציין את כל

  החודשיים, תלת חודשיים, חצי שנתיים ושנתיים. בלוח יצוין המעלית והטיפול הטיפולים

 עות בד הטיפולים והוראות האחזקההפעולות הנדרשות בכל טיפול מופי שיש לבצע בה,

 אותו ימלא הקבלן לאחר ביצוע העבודות.

 במידה והקבלן ממליץ על שינויים כלשהם בעבודות האחזקה המתוכננות, יחייב הדבר

 בכתב מהיועץ. קבלת אישור

 

 יומן אחזקת מבנים ומערכות ..1  

 

 קבלן, המפקח או נציגו.הינו ספר רישום המוחזק בחדר המכונות והרישום בו יעשה ע"י ה   

 בספר יירשמו:  

 הודעות על תקלות ואירועים. א.   

 הוראות שינתנו לקבלן על ידי המפקח או מטעמו. ב.   

 כל דבר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  ג.  

 ביצוע האחזקה.

 הערות בדבר המהלך של ביצוע האחזקה. ד.   

 

 ודכרטיס תולדות צי 1.0  

 

 הקבלן יחזיק במשרדו לכל מעלית כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המעלית, דגם   

 המעלית ופרטים מזהים. בכרטיס זה ירשום הקבלן כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון    

 החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מונע תקופתי וכו'. בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת    

 ן למפקח את הכרטיסים.יעביר הקבל  המזמין
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 תיקוני תקלות 1.4  

 

 שעות מרגע קבלת ההודעה. ההודעה 12תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך  א.

 תיעשה על ידי נציג המזמין.  

בעת קבלת הודעה על אנשים התקועים במעלית שאין עובדי המקום מסוגלים  ב.

עה ולא יותר משעה מרגע יופיע עובד הקבלן למקום מיד עם קבלת ההוד לחלצם,

 ויבצע את החילוץ. ההודעה קבלת

על הקבלן למלא באופן מלא ומפורט את טופס רשימת התיקונים בכל פעם שהוא  ג.   

 מבצע תיקון תקלה.   

 על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו, כך שכמות התקלות המרבי הגורמות  ד.   

 חודשי הרצה של 3אחר תקלות בשנה וזאת ל .המעלית לא תעלה על  להשבתת

 המעלית. 

 

 מוקד קבלת הודעות 1.9  

 

הקבלן מתחייב לקיים מוקד )ללא תשלום נוסף( מאויש לקבלת הודעות על  א.

בכל שאות היום והלילה ובמשך כל ימות השנה כולל בימי שישי, שבתות,   תקלות

כב ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד בעל ר ומועדים, חגים

 יציין את עדיפות הפניה לעובדים לצורך תיקוני תקלות. הלילה. הקבלן בשעות

העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות 

תקלה במעלית ולהחזירה לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה  עצמו על כל

 כך שניתן יהיה לאתרו במהירות. מצויד גם מכשיר איתורית
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 הוראות לטיפול מונע .ד

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תקופת הביצוע            אורית   הטיפול קטע

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי .1.1  מכונת .1

 חודשי      בדיקה חזותית .1.2  הרמה 

 חודשי     בדיקת שמן בכננת 1.3    

 חודשי    מסבי הכננת )בדיקת שמן( 1.8    

 שנתי     החלפת שמן בכננת ..1    

 חודשי      בדיקת מעצורים ..1    

 חודשי     צירים במעצורים שימון  1.0    

 שנתי     נעלי המעצור ניקוי 1.4    

 חודשים 3     בדיקת נעיצי גלגל ההנעה 1.9    

 שנתי      בדיקת מהירות 1.17    

 חודשים 3      רוז גלגל הטיהיג 1.11    

 חודשי      בדיקת רעידות 1.12    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 2.1  וסת .2

 חודשי      בדיקה חזותית 2.2  מהירות 

 חודשי     בדיקת לחיים קפיציים 2.3    

 חודשי      שימון גירוז 2.8    

 חודשי     בדיקת מפסק פיקוד ..2    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 3.1  לוח .3

 חודשי      בדיקה חזותית 3.2  פיקוד 

 חודשי      בדיקת מתחים 3.3    

 חודשי      בדיקת קפיצים 3.8    

 חודשי      בדיקת פחמים ..3    

 חודשי    נית של המגעניםאבדיקה מכ ..3    

 חודשים 3     שימון צירים במגענים 3.0    

 חודשים .     בדיקת ממסרי עומס יתר 3.4    

חודשים .    זותאבדיקת חוסר והיפוך פ 3.9    

 חודשים .      בדיקת חיבורים 3.17   

 חודשים .     ברגיםבדיקת חיזוקי  3.11    

 חודשים .      בדיקת נגדים 3.12    

 חודשים .     בדיקת אצבעות מגענים 3.13    
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תקופת הביצוע            אורית   הטיפול קטע

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      בדיקת תילוי 8.1  כבלים .8

 חודשים 3     בדיקת קפיצים, פעמונים 8.2    

 חודשים 3     בדיקת התרופפות 8.3    

 חודשים 3      מון כבליםיש 8.8    

 חודשים .     קוצים-בדיקת שבר ..8    

 חודשים .     השוואת מתיחות ..8    

 

 שנתי       ניקוי 1..  פסים ..

 חודשי      בדיקה חזותית 2..    

 חודשים .      חיזוק ברגים 3..    

 חודשים .      בדיקת חיזוקים 8..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 שנתי      ניקוי כללי 1..  משקל נגדי      ..

 חודשי      בדיקה חזותית 2..    

 חודשי      בדיקת נעלים 3..    

 חודשים 3     גירוז גלגל הטיה-בדיקה 8..    

 חודשים .      חיזוק ברגים ...    

 חודשי     בדיקת חיבור כבלים ...    

 חודשי    שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון 0..    

 חודשי     בדיקת שמן במשמנות 4..    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 0.1  דלתות פיר .0

 חודשי      בדיקה חזותית 0.2    

 חודשי     נעילה-בדיקת מנעולים 0.3    

 חודשי   בדיקת מנגנוני דלתות וניקוי מגעים 0.8    

 חודשי   בדיקת כבלי תשלובת )או שרשרת( ..0    

 חודשי    בדיקת כבל משקולות או קפיץ ..0    

 חודשי     בדיקת נעלי דלתות 0.0    

 חודשי     בדיקת צירי גלגלים 0.4    

 חודשים 3      חיזוק ברגים 0.9    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 4.1  גג התא .4

 חודשי      בדיקה חזותית 4.2    

 חודשי     בדיקת התקן תפיסה 4.3    

 חודשי     בדיקת מגע התקן תפיסה 4.8    

 חודשי     בדיקת לחצני שרות ..4    



 
 

  

2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 צועתקופת הבי            אורית   הטיפול קטע

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי     בדיקת תאורת שרות ..4    

 חודשים 3      בדיקת גומיות 4.0    

 חודשים 3      בדיקת נעלי תא 4.4    

 דשיחו     בדיקת שמן במשמנות 4.9    

 חודשים 3     רוז גלגל הטיהיג-בדיקה 4.9    

 חודשים 3     בדיקת חיבור כבל וסת 4.17    

 חודשי      בדיקת תילוי 4.11    

 חודשי     בדיקת פתח חירום 4.12    

 חודשים .      חיזוק ברגים 4.13    

 חודשי     בדיקת מפעיל דלת 4.18    

 נתיש     בדיקת מתקן שקילה .4.1   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 9.1  תא .9

 חודשי      בדיקה חזותית 9.2    

 חודשי     בדיקת דלתות תא 9.3    

 חודשי     גירוז דלתות תא-שימון 9.8    

 חודשי     בדיקת מוביל דלת ..9    

 חודשי     טור תאיםבדיקת  ..9    

 חודשי     ח סגירת דלתובדיקת כ 9.0    

 חודשי    פתיחה-בדיקת זמני סגירה 9.4    

 חודשי     בדיקת מנורות סימון 9.9  

 חודשי      בדיקת מאוורר 9.17   

 חודשי      בדיקת תאורה 9.11    

 חודשים .     ק מעקות מגניםחיזו 9.12    

 חודשי     בדיקת קופסת לחצנים 9.13    

 חודשי     בדיקת פעמון אזעקה 9.18    

 חודשי     בדיקת תאורת חירום .9.1    

 חודשי     בדיקת מראי קומות .9.1    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 17.1  מתח לתא .17

 חודשי      בדיקה חזותית 17.2    

 חודשי      בדיקת שלד תא 17.3    

 חודשי    שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון 17.8    

 חודשי     בדיקת התקן תפיסה ..17    

 יחודש     בדיקת מגעי שקילה ..17    

 חודשי     בדיקת מתקן שקילה 17.0    
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תקופת הביצוע            אורית   הטיפול קטע

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשים 3      בדיקת גומיות 17.4    

 חודשי     בדיקת תילוי כבל כפיף 17.9    

 חודשים .      חיזוק ברגים  17.17    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 11.1  בור הפיר .11

 חודשי      בדיקה חזותית 11.2    

 חודשי    גירוז-בדיקת גלגל וסת שימון 11.3    

 חודשי     בדיקת מפסק בור 11.8    

 חודשי     בדיקת מתיחות כבל וסת ..11    

 חודשי     בדיקת מתקן איזון ..11    

 חודשים 3      גירוז גלגל איזון 11.0    

 חודשי     שמן-בדיקת פגושות 11.4    

 חודשי     בדיקת מגעי פגושות 11.9    

 שנתי     בדיקת חיזוקי סינור  11.17    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      ניקוי כללי 12.1  אביזרים .12

 חודשי      בדיקה כללית 12.2  בפיר 

 חודשי     בדיקת מפסקים סופיים 12.3    

 חודשים 3      בדיקת עקומות 12.8    

 חודשים .     חיזוק ברגים כללי ..12    

 חודשי      בדיקת כבל כפיף ..12    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי      בדיקה כללית 13.1  בדיקות .13

 חודשי     מנורות-בדיקת לחצנים  13.2  ויסות 

 חודשי     בדיקת מראי קומות 13.3  ותפקוד 

 חודשי     גונגים-בדיקת חצי כיוון 13.8    

 חודשי     בדיקת דיוק עצירה ..13    

 חודשים .     בדיקת פיקוד וויסות ..13

 שנתי                        בדיקת פיקוד מכבי אש                       13.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשים .     השתתפות בבדיקה 18.1 בודק מוסמך .18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (1)מעלית מס'  פרוט הציוד .ה   

 

 על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.

 

 היצרן וארץ הייצור   טיפוס הציוד                   אור הציודית

 

 .....................................  ...............................    יחידת ההרמה

 .....................................  ...............................    מעצר המכונה

 .....................................  ...............................   מערכת בקרת מהירות

 .....................................  ...............................    לוח פיקוד

 .....................................  ...............................    מערכת שקילה

 .....................................  ...............................    מפסקים סופיים

 .....................................  ...............................    אינדוקטורים

 .....................................  ...............................    כוונות התא

 .....................................  ...............................   גדיכוונות המשקל הנ

 .....................................  ...............................     תא

 .....................................  ...............................    וסת מהירות

 .....................................  ...............................    התקן תפיסה

 .....................................  ...............................    כבלי תליה

 .....................................  ...............................    מפעיל הדלתות

 .....................................  ...............................    דלתות הפיר

 .....................................  ...............................    מנגנוני הדלתות

 .....................................  ...............................    מנעולי הדלתות

 .....................................  ...............................     פגושות

 .....................................  ...............................    מראה קומות

 .....................................  ...............................     לחצנים

 .....................................  ...............................    כבל כפיף

 .....................................  ...............................    אינטרקום

 .....................................  ...............................    טור תאים

 

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן.....................................        ................................תאריך: ...........
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 (2-8)מעליות מס'  פרוט הציוד .ה   

 

 על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.

 

 היצרן וארץ הייצור   טיפוס הציוד                   אור הציודית

 

 .....................................  ...............................    יחידת ההרמה

 .....................................  ...............................    מעצר המכונה

 .....................................  ...............................   מערכת בקרת מהירות

 .....................................  ...............................    לוח פיקוד

 .....................................  ...............................    מערכת שקילה

 .....................................  ...............................    מפסקים סופיים

 .....................................  ...............................    וריםאינדוקט

 .....................................  ...............................    כוונות התא

 .....................................  ...............................   כוונות המשקל הנגדי

 .....................................  ...............................     תא

 .....................................  ...............................    וסת מהירות

 .....................................  ...............................    התקן תפיסה

 .....................................  ...............................    הכבלי תלי

 .....................................  ...............................    מפעיל הדלתות

 .....................................  ...............................    דלתות הפיר

 .....................................  ...............................    הדלתותמנגנוני 

 .....................................  ...............................    מנעולי הדלתות

 .....................................  ...............................     פגושות

 .....................................  ...............................    קומותמראה 

 .....................................  ...............................     לחצנים

 .....................................  ...............................    כבל כפיף

 .....................................  ...............................    אינטרקום

 .....................................  ...............................    טור תאים

 

 

 

 

 

 

 ...........חתימת הקבלן..........................        תאריך: ...........................................
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 רשימת תוכניות ו.
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