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  1118/ 'מס חוזה/ 201108/ רשימת מסמכי! למכרז

  

 מסמ% שאינו מצור� המסמ%

'מסמ0 ג : � כלליי� אחרי�המפרט הכללי לעבודות בניי� ומפרטי   

 השנה תיאור מס 

 2009 מוקדמות 00 

 1993 עבודות עפר 01 

 1998 עבודות בטו� יצוק באתר 02 

 2008 עבודות חשמל 08 

 2005 עבודות צבע 11 

 2002 מעליות 17 

 2000 מסגרות חרש 19 

  
  
 הבינוי משרד הביטחו� ומשרד בהשתתפות המיוחדת הועדה שבהוצאת המפרטי� הכלליי� כל

 יחד מהווי� דלעילכל המסמכי� . ל"� ולצהאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחו, והשיכו�
  . את מסמכי החוזה בי� שה� מצורפי� ובי� שאינ� מצורפי�

  
  הקבל�  הצהרת
 את קרא� והבי�, חוזה זה/ברשותו נמצאי� המפרטי� הנזכרי� במכרז כי ,מצהיר בזההקבל� 
 ותלדריש ההסברי� אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות כל את קיבל ,תוכנ�

   .בה� המוגדרות
  . ממנווהינה חלק בלתי נפרד , חוזה זה/זו מהווה נספח למכרז הצהרה

  
   הערה

  ,הקבל� חוזה זה ואינ� ברשותו של/למכרז צורפו שלא ,לעיל הכלליי� המצויני� המפרטי�

   :www.online.mod.gov.ilhttp// אתר משרד הביטחו�, לאיתור באינטרנט ניתני�

  ).מפרטי בינוי –בינוי  –מידע לספק ( 
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  1' ג מסמ%
  1108/'מס חוזה/ 201108/ חלק בלתי נפרד ממכרז המהווה

  כלליי! מיוחדי! תנאי!

  

  

  תאור העבודה 00.0
הקמה והספקה של פיר , ביצוע עבודות תכנו�חוזה זה כוללת /א מכרזשוהעבודה נ

 .ובכלל זה גשרוני הגישה למבנה� למעלית ומעלית למרכז המבקרי

  

 אופי הדרישות במסמ% זה 00.01

מוסכ� בזה שהדרישות במסמ0 זה הינ� דרישות יסוד מזעריות אשר משמשות כהנחיות   
  .האופי והאיכות של העבודה, לגבי הצורהלקבל� תכנו� ראשוניות 

לאחר ל� הקבתכניות פי ל ויבוצע לרבות הפיר וגשרוני גישה למבנה תכנו� ובצוע המעלית  
  .שקיבלו את כל האישורי� הנדרשי� כחוק וכמפורט במסמ0 זה

וראויי� מכל  מושלמי� פיר וגשרוני גישה למבנהה מעלית לרבות שהקבל� יבצעמודגש   
כל חלק ממלא את ייעודו ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו כאשר , בחינה שהיא

   .העבודה ולא ימדד בנפרדיחשב מחירו ככלול במחיר , חוזה זה/במפורש במסמכי מכרז
  

  כפיפות וחלות 00.02
  

, ההוראות, התקני�, התקנות, התכנו� והביצוע של העבודה יהיו בכפו$ לכל החוקי�  
  :ובתו0 כ0, והמפרטי� הסטנדרטיי�

  

 .ההוראות וההנחיות במסגרת מסמ0 זה על נספחיו השוני� .1

  .החוזה .2

רשות , פיקוד העור$: �כגו(הוראות והנחיות של גורמי� סטטוטוריי� ורשויות אחרות  .3
  ).ב"וכיו ,בזק, חברת החשמל, הכבאות

  .ויועציוהחברה הוראות והנחיות  .4

  .ותקנות הבניה, ה"חוק התכנו� והבניה תשכ .5

  .חוק רישו� קבלני� ותקנות רישו� קבלני� .6

  .כל הפרקי� +ההוצאה לאור /ט"משהב +) הספר הכחול(המפרט הכללי לעבודות בני�  .7

בהיעדר תקני� ). כ"מפמ(מפרטי מכו�  +ובהעדר� , ליתקני מכו� התקני� הישרא .8
צרפת או מערב , בריטניה, ב"תקני� של ארה + �או מפרטי מכו� רלוונטיי/ישראליי� ו

  .המנהלבאישור , גרמניה

  .) נוסח חדש(פקודת הבטיחות בעבודה  .9

  .חוק החשמל  .10

  .תקנות הבטיחות בעבודה .11

 .1חלק  2481.2תק� ישראלי   .12

  .70חלק  2481 תק� נגישות למעליות .13

  .1004ת ותק� רעש ממעלי .14

  
המפרטי� הסטנדרטיי� וההנחיות יהיו , ההוראות, התקני�, התקנות, כל החוקי�  

  .במהדורותיה� השלמות והמעודכנות ביותר
בי� שה� מצורפי� ובי� שאינ� , כל המסמכי� דלעיל מהווי� יחד את מסמכי החוזה  

  .מצורפי�
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כי קרא� והבי� , י� כל המפרטי� הנזכרי� במסמ0 זהמצהיר בזה כי ברשותו נמצאהקבל�   
כי קיבל את כל ההסברי� אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו , את תוכנ�

  .בכפיפות לדרישות המוגדרות בה�
  

 ספקי!  00.03

, קונה, טיס�, אוטיס: אספקת המעלית תהיה א0 ורק משל אחד הספקי� כדלקמ�
  .שינדלר או מיצובישי

  

00.04 � :תכנו

  כלליות לתכנו� הנחיות . 1
 בתוספת הנחיותוהחברה  י"ע ואשר הוכנפות תוכניות מנחות חוזה מצור/למכרז.   א

 .דרישות מינימו� המהווי� ,והמפרטי� לתכנו� ולבצוע
התכנו� המפורט של  הכנת כוללות שיבוצעו על ידי הקבל� התכנו�  עבודות

  .המעלית לרבות הפיר וגשרוני גישה למבנה
א תהא זכות עיכוב כלשהי בקשר למסמ0 כלשהוא הקשור בביצוע ללקבל�    .ב

  .התכנו� בהתא� להסכ� זה
תכלולנה את כל הנדרש  מצד הקבל� עבודות התכנו� של המתכנני� והיועצי� 

הה ולא פחות מהנדרש לגבי כל מתכנ� ויוע& בחוברת ולקבלת תכנו� ברמה גב
, בהוצאת מדינת ישראלש" �תעריפי� ונהלי� לעבודות תכנו� במערכת הביטחו"

  .1996מהדורת יולי , אג$ בינוי, משרד הביטחו�
  

במועדי! השוני! כמפורט בתנאי המכרז  על ידי הקבל� שיוגשו לאישורתוכניות . 2
 :כוללות

 :אדריכלות.   א

 1:50מ "מפורטות לביצוע בקנ הפיר וגשרוני גישה למבנהתוכניות  •

 1:50מ "חתכי� מפורטי� לביצוע בקנ •

 1:50מ "חומרי גמר בקנפירוט מפורטות כולל חזיתות  •

, לרבות פרטי זיגוג, כפי שיידרש 1:2, 1:5, 1:10מ "בקנ פרטי בניי� אדריכליי� •
מיקו� , גופי תאורהמיקו� ואופ� התקנה של , תעלות, תוואי צנרת, חיבורי�

מדרכי , תקרת הפיר, ריצו$, מעקות, מראי קומות ולחצני�ופרטי התקנה של 
 .'וכו �איטו, אחזקה

  :מעליות  .ב

 בקרה, לוחות חשמל, קונסטרוקציה תובכלל זה תכניו, סט מושל� לביצוע •
 .מיזוג אוויר, ופיקוד

 .תוכנית סופרפוזיציה של מערכות המבנה בכל המפלסי� •
  
  :תוכניות עדות.  ג

  .ותיק מתק� עדותסט מושל� של תוכניות  •
  

 
  החברה הגשת התכנו� המפורט לביצוע לאישור .  3

בתנאי  1.3 $י לוחות הזמני� המוגדרי� בסעי"עפלאישור יספק את התכניות הקבל� 
 הרלוונטיי� י כל המתכנני� והיועצי�"עעל ידו ו חתומי� העתקי�  3+בהמכרז 
  .מטעמו

  
 :של הקבל� אישור מסמכי התכנו�. א

 
יציי� את ההערות , הקבל�י "בדוק את התכנו� המפורט לבצוע שהוגש עהמנהל י .1

מיו�  מי�י) שבעה( 7 תו0בלקבל� שלמות הנדרשי� ויחזיר� התיקוני� והה
 .קבלת�
 

יגיש ,הערות התיקוני� וההשלמות הנדרשי�קבלת � ממועד מיי )שבעה( 7בתו0  .2
את תיק התכנו� המפורט לאחר ביצוע התיקוני� השינויי�  מנהללהקבל� 

 .העתקי� 3 +ב , וההשלמות הנדרשי�
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לש� תיקונו ויימסר שוב לקבל�  יוחזר, רנבדק שוב תיק התכנו� המפורט ולא אוש .3
 .במועד שננקב בהודעההחברה  לבדיקה ואישור של 

 
עותקי� של  4 חברהלהקבל� יגיש החברה י "לאחר בדיקת ואישור התכנו� ע .4

 –� יבנוס$ לכ0 תימסר מערכת אחת של דיסק. �התכניות המאושרות על נספחיה
CD של כל התוכניות בפורמט אוטוקאד הנדרש. 

 
ל מקרה שתיק התכנו� אינו כולל פרט מסוי� או עבודה מסוימת שנדרשו בכ .5

לבצע הקבל� יהיה על , במסמכי המכרז והחוזה או בתכניות המנחות או במפרטי�
 .למרות שאינ� מתוארי� בתיק , ג� את הפרט החסר או את העבודה החסרה

  
גור או שיבוש בלוח הזמני� שנקבע עקב פי/נגר� עיכוב בביצוע העבודה ו  .6

בגלל היותו לקוי החברה  י "באספקת תיק התכנו� המפורט או עקב אי אישורו ע
באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות הקבל� יישא  –או חסר או בלתי מתאי� 

האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח . הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש
 . הזמני� של התכנו�

 
החברה י "אישור התכנו� ע. ת לטיב התכנו�יישא באחריות מלאה ובלעדיהקבל�  .7

. בכל זמ� מ� הזמני�, לטעויות ולאי דיוקי�, ל"מאחריותו לנהקבל� לא יפטור את 
כל נזק הכרו0 בליקויי תכנו� העלולי� להתגלות במועד מאוחר יותר ובכל זמ� מ� 

 .ועל חשבונוהקבל� י "או הנובע מה� יתוק� ע/ו, הזמני�
 

, התא או הפיר ללא קבלת אישור לתכנו� כאמור, מעליתהקבל� לא יחל בביצוע ה .8
בהלי0  היה והקבל� ייצר אלמנט כלשהו לפי תכנית שלא אושרה. בכתב מהמנהל
הקבל� יידרש לפרקו ולהתקי� במקומו אלמנט , ואלמנט זה ייפסל, המתואר לעיל

כתוצאה מאי ביצוע הוראות סעי$ זה שייגרמו או עלות נוספת כל עיכוב . מאושר
  .ולו על הקבל� והוא לא יוכל לבוא בטענות לחברה עקב אי אישור תכניותיח

  
 

  פקוח עליו�.  ב
 

  : מטע� הקבל� כ� ייכללו בעבודות התכנו� של המתכנני� והיועצי�
פיקוח עליו� על בצוע העבודה באתר הבניה ובמפעלי הייצור של רכיביו בהתא�  .1

לרבות בצוע תיקוני� , החברה י "לתוכניות ולמסמכי� האחרי� המאושרי� ע
  .חייב בה� בי� לפני מסירת העבודה ובי� בתקופת הבדקהקבל� ש

  .יעו& והמלצה לגבי בחירה בדיקה ואישור של חומרי� וציוד .2
  .החברה הצמוד באתר מטע�  מנהלהדרכה ומת� הסברי� ל .3
על הממצאי� ועל התקדמות העבודה לאחר כל ביקור באתר  מנהלדווח ל .4

  .ובמפעלי הייצור
 מנהלהעבודה והגשת� ל כו� התוכניות בהתא� לשינויי� שבוצעו באתר בזמ�עד .5

  .לאחר גמר הביצוע
  .השתתפות בקבלת העבודה ואישור גמר ביצוע .6
והשתתפות בדיוני� וברורי� בקשר לבצוע העבודה בי� לפני מסירת  מנהליעו& ל .7

  .העבודה ובי� בתקופת הבדק
מהלכה עד לסיומה אחריות לביקורת לאחר התחלת ביצוע העבודה וב .8

  .חברהומסירתה ל
  

   המנהלפיקוח של  00.05
, או על פי כל די�/ו, על פי מסמכי החוזהחברה למבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה 

מצא יבכל אופ� ש, לפקח ולהשגיח, רשאי בכל עת לבקר, ואו מי מטעמ/ו המנהלהא י
ובכלל , מסמכי החוזהעל פי הקבל� ועל קיו� התחייבויותיו של  עבודהעל ביצוע ה, לנכו�

לפי , אשר נדרשי�, לנקוט את כל הצעדי�הקבל� ולדרוש מ� , זה לנקוט את כל הצעדי�
של כל , במלוא� ובמועד�, על מנת להבטיח את קיומ�,  המנהלהבלעדי של  ושיקול דעת

הא י, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. על פי מסמכי החוזההקבל� התחייבויות 
 עבודהכנס לאתר הילה, וובי� באמצעות מי מטעמ ובי� בעצמ, עתבכל , רשאי המנהל

  . ובי� לכל מטרה אחרת עבודהבי� כדי לפקח על ביצוע ה, ולעשות בו כל פעולה שהיא
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 מנהלאת כל הצעדי� הדרושי� על מנת לאפשר ל, בכל עת, לנקוט, מתחייב בזאתהקבל� 
בזכות הפיקוח , ולא יהא, אי�, על פי סעי$ זה ולממש את זכויותי, ואו למי מטעמ/ו

מאחריותו הקבל� כדי לשחרר את , על ידו, מימושהו מנהלה האמורה של
או כדי /ו, עבודהלרבות לגבי אופ� וטיב ביצוע ה, ומהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה

, ומטעמ מיאו /ו או/ו מנהלה ולא יהא בה כדי להטיל על, לגרוע מה� באופ� כלשהו
הקבל� ו, או על פי די�/וטלת עליה� במפורש על פי חוזה זה ואחריות כלשהי שאינה מ

ולקיו� כל יתר התחייבויותיו על פי  עבודהיהא האחראי היחיד והבלעדי לביצוע ה
  .מסמכי החוזה

  

  צוות ניהול הבצוע 00.06
 : במש0 כל תקופת הבצועלהעסיק באתר העבודה ברציפות הקבל� על                 

ל יהיה מהנדס רשוי בעל ניסיו� של "הנ. ת הקבל� באתרמהנדס בצוע שינהל את עבוד .1
 .שני� לפחות בביצוע עבודות דומות לרבות הקמת מעליות ופיר למעלית 5

שני� לפחות  5של  ניסיו�בעל  ל"באתר הנהקבל� עבודת את  מנהל עבודה שינהל .2
 . לרבות עבודות שלד וגמר מעליותבביצוע 

  

  קבלת העבודה ומבדקי קבלה 00.07
  

בחינות קבלה לעבודה בהתא� לתכניות הקבל� יבצע , ת ההתאמהבתו� עבודו .1
  .חוזה זה/והאמור ביתר מסמכי מכרזהחברה שאושרו על ידי 

  

להציג את כל מסמכי הקבל� כתנאי הכרחי לתחילת בחינות הקבלה יהיה על  .2
אישורי , 4, 5טפסי� : כגו�(הרשויות הרלוונטיות המאשרי� את תקינות העבודה 

  ).'וכו, מכו� התקני�, שמלחברת ח, מכבי אש
  

היועצי� , להמציא את האישורי� הבאי� בחתימת כל המתכנני�הקבל� על  .3
 :כדלקמ�, והמומחי� המקצועיי� שהשתתפו מטעמו בתכנו�

על ידו  ושתוכננ המעלית לרבות הפיר וגשרוני גישה למבנהכי  מנהלהצהרת   .א
ידה מקצועית י כל תק� וכל די� בתוק$ וכל אמת מ"עפ, י מסמכי החוזה"עפ

 העל ידו הופעל השתוכננהמעלית וכ� כי , בוצעה על פי התכניות –נאותה 
  .ושפעולתה נמצאה תקינה, ונבדקה

   .מתפקדת כפי שהוכתב מעליתיועצי� כי ה/צהרת המתכנני�ה  .ב
    

  י קבלני! רשומי! ומורשי!"ביצוע ע 00.08
כחוק אצל כול� רשומי� , ביצוע העבודה ייעשה באמצעות קבל� ראשי וקבלני משנה  

  . נשוא התקשרות זו המעלית והפיר מתאימי� מבחינת סיווג� לבניית , רש� הקבלני�
  

  תאומי! 00.09
לתא� באופ� מלא וקפדני את התכנו� והביצוע ע� כל גורמי� הקבל� באחריות 
 .וע� כל הגורמי� הסטטוטוריי� הנוגעי� בדבר, המנהל ע� , הרלבנטיי�

  

 החברה שיתו� פעולה ע! קבלני! וספקי! מטע!  00.10

לשימור הצמוד למעלית נשוא מכרז חוזה  רשאי לבצע במבנה מנהלהמובהר בזה ש .1
  .ישת$ ויתא� פעולה אית�הקבל� , י קבלני� הפועלי� מטעמו "עבודות ע ,זה

  

לבי� כל אד� או הקבל� או בי� חברה לבי� קבלני ההקבל� חילוקי דעות כלשה� בי�  .2
 מנהלהיובאו להכרעת , ניה�בעניי� שיתו$ הפעולה בי, גו$ שאושרו כאמור
  .והכרעתו תהיה סופית

  

בקשר לאמור החברה לא תהיינה כל תביעות מכל מי� וסוג שהוא כנגד לקבל�  .3
לרבות לתשלו� עבור עמלת הוצאות תיאו� עבודת� של הקבלני� , בסעי$ זה

משו� , או בכל עניי� הקשור בה, ולא יהיה בעבודת� של הקבלני� האחרי�, ל"כנ
ו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי צידוק כלשה
 .או הוראות החוזה, החברה מילוי הוראות 
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לא תתקבלנה . חוזה זה/נשוא מכרזעל הציוד  וישמורעל שטח העבודה  יג�הקבל�  .4
  .לציוד או לחומרי� שנגר�בגי� נזק מצד הקבל�  כל תביעות או טענות 

  

  חיבורי! למערכות קיימות 00.11
  .ועל חשבונוהקבל� י "יבוצע ע' מזוג אוויר וכו ,תקשורת, להזנת החשמל המעליתיבור ח
  

  MADE -ASתוכניות עדות   00.12

) MADE+AS(על הקבל� לספק תוכניות מעודכנות , בחוזה 17בנוס$ לאמור בסעי$ 
 פיר וכל יתר העבודות שתתבצענה במסגרת חוזה זהה, מעליתהלאחר בצוע וספר מתק� 
  . ה�על כל חלקי

י המנהל "� באופ� שוט$  את התוכניות לביצוע כפי שאושרו לו עהקבל�  מתחייב לעדכ

  ).As Made(למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע   �עד להפיכת,  לפני תחילת העבודה
כל  �ויסומנו בה הפ הביצוע בפועל על כל חלקי"ע עבודההתוכניות יתארו את ה

  .לתוכניות המקוריותהשינויי� והסטיות שנעשו בביצוע ביחס 
  .  את כל האינפורמציה לגבי השינויי� שנעשו מנהללהקבל� מתחייב להעביר 

מערכות של  5י� וכ� ג דיסק"ע) אורגינלי�(ניות העדות הקבל� יספק  למזמי� את תוכ
 ,מטעמו המהנדס האחראי על הבצועהמתכנני� וי "תומות עחהעתקי� מתכניות אלו 

  .קוריותבקנה מידה כמו התוכניות המ
  

00.13 � ספר מתק

  
  :לחוזה 17ר בסעי� בנוס� לאמו

  .זהלמסמ0 חוזה זה בהמש0 /נספח ספר מתק� מצור$ למכרז  .א

 
גודל האותיות וסדר , גודל, על הקבל� להגיש את ספר המתק� על פי הצורה  .ב

הדברי� כמופיע בנספח ועל פי הנחיות המצוינות להל� ובעמודי� השוני� 
 .שבנספח

 
  הגשה  .ג

  .עותקי� 5+ספר מתק� יוגש ב
הגשת פרטי ספר מתק� שאינ� כלולי� בנספח  נהלעל הקבל� לתא� ע� המ

   .ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר
  

  הדפסה  .ד

יועלה על דיסק ויצור$ לספר המתק� , )WORD(תתבצע במעבד תמלילי� 
  .מנהלא� ע� הובתוכנה שתת

  
  כריכה  .ה

הכריכה בצורה שנית� יהיה כל העמודי� יונחו בתו0 . הכריכה תהיה קשה
לכריכה יהיה צמוד . להחליפ� או להוסי$ עמודי� נוספי�, להוציא� בקלות

  . נרתיק ניילו� לתוכו יוכנס ד$ הכותרת בצבע המתאי�
  
  השלמת נתוני!  .ו

ועד " מועד הגשה"לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתק� כאמור לעיל 
נתוני� נוספי� לכל סוגי נהל יעביר למלקבלתו הסופית של כל הציוד יכי� הקבל� ו

  .השינויי� שחלו במערכת לגבי המהדורה הראשונה
הנתוני� החדשי� יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כ0 שנית� יהיה להכליל� 

  .בחוברות שהוכנו תו0 החלפת דפי� או כתוספת לדפי� קיימי�
  

    _____________________  
                                   �  חתימת הקבל
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  �נספח ספר מתק
  ..……………………מערכת

  
  :ש� הפרויקט

  
  

  :מקו� הפרויקט
  

  :חוזה' מס
  

  .………………ש�  :הוכ� על ידי
  ……………כתובת    
  .……………טלפו�    
  ...……………פקס    

  
  

  !רק בעלי מקצוע מוסמכי� ומורשי� רשאי� לטפל במערכת זו
  
  

  …………תארי0
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  .…………………רשימת המערכות בפרויקט
  
  .לציי� שמות כל המערכות בפרויקט זה לה� הוכנו ספר מתק� 
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  ד$ אזהרה
  
  

  אדו�עמוד זה יהיה בצבע 
  

  :לציי� סכנות צפויות כגו�
וכל מערכת אחרת הכלולה בחוזה ואשר בה , חלקי� נעי� ומסתובבי�, מתח גבוה

  .צפויות סכנות
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

   1חלק 
  
  
  

בדיקה והפעלת 
  המערכת
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  
  

  בדיקה והפעלת המערכת: 1חלק 
  
  

  תוכ� הענייני!
  
  
  

   עמוד מספר            נושא
  
  
  
  
  
  
  
  

נושאי� השוני� הכלולי� בספר המתק� ומספר העמוד בו / יש לציי� את הסעיפי� 
  . נמצא הנושא
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  בדיקה והפעלת המערכת:  1חלק 
  

  תאור המערכת
  

  :יש לציי� ותאר את הדרישות על פי סדר הסעיפי� כדלהל�
  

  תאור כללי מילולי 
  

המרכיבי� העיקריי� מה� בנויה המערכת ותיאור כללי של כל אחד 
  .מה�

  
  גת מטרה זוסכת וכיצד מומטרת המער

  
  עדכוני� נדרשי� להשגת תפוקות אופטימליות 
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  2חלק 
  
  
  

  אחזקת המערכת 
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  אחזקת המערכת :  2חלק 
  

  תאור מילולי
  . תאור של עקרונות מנחי� והדגשי� לאחזקת המערכת

  
  שלבי אחזקה 

  .תאור מפורט של כל שלבי האחזקה בהתא� להנחיות היצר�
  

  טיפול יומי           
  חודשי  
  חצי שנתי  
  שנתי  
  תקופתי  

  ………'וכו
  . הכל יהיה ערו0 בצורת טבלה
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  אחזקת המערכת:   2חלק 
  

  רשימת חלקי חילו$
  

בלאי , שבר, תאור מפורט של חלקי חילו$ נדרשי� מנקודות מבט של זמ�
  .על פי רשימות היצר�.. ……………'וכו
  

  :סעי$ זה יכלול בנוס$ לאמור לעיל
  ש� החלק

  קטלוגי' סמ
  ש� היצר�

  ..………כתובת            :פרטי ספק הציוד
  .…………פקס          
    …………טלפו�          
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_____________________________________________________________________  

  ..……………………מערכת

  
  

  תקלות ופתרונ�
  
  

מקי� את רשימת תקלות צפויות והפתרו� לתיקונ� על פי הוראות היצר� והקבל� ה
  .מכלול המערכת

  
  הרשימה תהיה בצורת טבלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"""""""""""""""""""""""""  
  הקבל� חתימת 
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  2' ג מסמ%
  1118/ 'מס חוזה/20118/ חלק בלתי נפרד ממכרז המהווה

  המפרט המיוחד
  מעליות 17פרק 

  

  כללי  17.01
על  הנאשר אינו עומעלית ספק , זכות לפסול ללא נימוקה ו אתלעצמומר שהמנהל 

   .דרישות שבמפרט זה או שניסיונו אינו מספק לעבודה בהיק$ זהה

  :תכולת העבודה 17.02

 .מצורפתהתכנית אדריכלות  תתבסס עלפיר מקונסטרוקציית פלדה  יתבני  .א

יית קונסטרוקצ. לשימור מ0 בשו� מקרה על המבנהתהקונסטרוקציה לא תס

את מידות יבדוק הקבל�  .הקיי�בור הבטו� תהיה עצמאית ותותק� על גבי הפיר 

, במידה והבור הקיי� אינו מתאי� .התאמת� למעלית שתסופק על ידוויוודא הבור 

   .ללא כל תשלו! נוס�יהרוס הקבל� את הבור ויבנה בור אחר תחתיו וזאת 

  .2481י "י ת"עפ בזכוכית שכבות תקניתיעשה ציפוי הפיר   .ב

 .2,1בקומות , מדלתות המעלית עד למרפסות המבנה )גשרוני�( מדרכי יציאה  .ג

ית הפיר ע� מרווח ביניה� לבי� המבנה ימכו על גבי קונסטרוקצתמדרכי� אלה יס

הרווח ייסגר על ידי . לא יותר להשעי� את הגשרוני� על מרפסות המבנה .לשימור

  .לאישור המנהל, פרופיל אלומיניו� או חומר אחר

  .להגנת הפיר בפני גש�) 0(בואה בקומת קרקע מ  .ד

  .בסיסי� לפגושות  .ה

  .ווי תליה בראש הפיר  .ו

ובכלל זה התקנת  עבודות העזר הנדרשות להתקנת המעליתהציוד ו, החומרי�כל   .ז

  .פיגו� לצור0 הרכבת המעלית

  .מזג� מפוצל בראש הפיר באזור המכונה לצינו� מערכות ההנע והפיקוד  .ח

בתחתית הפיר על מנת לאפשר סירקולציה של אויר בראש הפיר ו אוורורפתחי   .ט

  .בפיר ושחרור עש�

זכוכית שכבות  ע� מילואת  מגולוונת וצבועה הפיר יבנה מקונסטרוקציית פלדה  .י

עמודי הפיר יהיו מזוית פלדה . המנהלי "תקנית בתו0 מסגרות שתאושרנה ע

 יש. י הנחיות ספק המעליות"פועמנהל והקורות האופקיות תתואמנה ע� ה

 .הקורות המצויינות בתכנית האדריכליתולמפלסי למיקו�  ,ככל האפשר, דלהצמ

   .משקופי דלתות הפיר יחוברו באמצעות ברגי� אל קונסטרוקציית הפלדה

אשר יבצע את  הקבל� י "כל עבודות הבינוי והגמר לצור0 התקנת המעלית יבוצעו ע  .יא

, מסגרותאביזרי , תכולל חציבו .לשימוש, לצור0 מסירת המעלית כל הנדרש בתק�

 .מזוג אוויר וכו, תאורת חרו� בראש הפיר, תאורה, הזנת חשמל
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הר& וכ� הארקה אפס וקו חד פאזי  50, וולט 400קו חשמל תלת פאזי  יבצע הקבל�   .יב

עבור הכח והמאור עבור  ראש הפירל עדשל המבנה החשמל  מלוחוולט  230

ומטיי� המתאימי� לאספקות את המפסקי� החצי אוט הקבל�  יבצעכ� . המעלית

י ספק "יבוצעו ע, ל"כל החיבורי� והמכשירי� שאחרי המפסיקי� הנ .ל"הנ

י "כולל תאורת ושקעי� עפ, המעלית בהתא� לתק� ולדרישות חברת החשמל

ולמערכת בקרת  קו טלפו� לראש הפיר וחווט לאינטרקו�יבצע  הקבל� .התק�

 .המבנה

  

  :הקבל�חשמל לצרכי עבודת  17.03
ההתחברות  .בנקודה כלשהיא באתר וק זר� חשמל חד פאזי לצרכי עבודתיספ הקבל�

  .ועל חשבונו ובאחריותו הקבל�י "למקור זר� זה ע

  

 : מסירה 17.04

עד לקבלת  ,שיידרש ככלעל חשבונו  הקבל�יזמי� , תלאחר סיו� הרכבת המעלי  .א

וימסור אישור על ביצוע הבדיקות כהוכחה  את הבדיקות הבאות, האישור

פג� או דרישה לתקו� או השלמה , א� בבדיקה כלשהי תגלה ליקוי. שהביצוע תקי�

שימת ר להל�. הדרישה על חשבונו לתק� א� הליקוי ולמלא את הקבל� יהיה על 

 :הגורמי� הבודקי�

 .בודק חשמל .1

 .חברת החשמל .2

 .הקבל� מחלקת בקרת איכות של   .3

  .מכו� התקני�  .4

  .בודק מוסמ0 של מעליות ממשרד העבודה .5

 ) 4 –טופס ( ת הרשות המקומי .6

  .מכבי האש .7

 1'במסמ0 גבחוזה וספר המתק� כמפורט  ”AS MADE" תכניות .8

 החברה  ית בהשתתפות נציגל תיער0 מסירת המעלי"המסמכי� הנ לאחר הגשת

את כל החברה יעמיד לרשות  הקבל� , שיבדקו התאמת המתק� למפרט הטכני

או , התאמותיתגלו אי .אמצעי העזר וכוח האד� הדרושי� לביצוע הבדיקות

 .לאחר ביצוע� תער0 מסירה סופית של המתק�. מידית הקבל� יבצע�  +ליקויי� 

 :הדרכה 17.05
ת ובמת� מוש במעליישעל החברה  נציגי אתעל חשבונו  הקבל�דרי0 במסגרת המסירה י

 .ופעולות חילו& במקרה של הפסקת זר� או במקרה של קלקולי� אחרי�" עזרה ראשונה"

  .ה אחתמש0 ההדרכה לא פחות משע
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 :שילוט 17.06
שלוט העומס המותר , בכניסות, להתקי� את כל השלטי� הדרושי� בתאהקבל� על  

חומר ואופי השילוט  . בכניסה לחדר המכונות והוראות לשימוש וחילו& בהתא� לתק�

, ידית חילו& , יש לצבוע את כל האביזרי� הקשורי� לפעולת החילו& . המנהליתוא� ע� 

  .אלא א� כ� הנחה אחרת המנהל במהל0 הבצוע דו�בצבע א 'וכומפסק ראשי 

  

   מעלית נוסעי!דרישות  17.07
  
  

      ג"ק 800  נוסעי� 10      : עומס .1

  שניה/מ 1.0    : מהירות נסיעה .2

  ללא ממסרה זר� חילופי� מבוקר תדר         : סוג הנע  .3

   מדידה באתר באחריות  – בקירוב' מ 6.21    :   גובה הרמה .4

  . הקבל�                                              

   4    : מספר תחנות .5

  דלתות  4כ "סה(  נגדיהמצד אחד ואחת בצד  3               : מספר דלתות בפיר  .6

  )בפיר                                             

  .מאס$ מלא                           : פיקוד .7

 .צמוד למבנה                        :   המעלית  פיר  .8

                                    בציפוי זכוכית שכבות  פלדה תקונסטרוקציי                : מבנה הפיר .9

  .תקנית                                            

  .ללא חדר מכונות             : מיקו� חדר מכונות .10

     .ל הפירש י התכנו�"יותאמו עפ               : מידות פנימיות  .11

 . י המפרט הטכני"עפ                : סימוני� .12

  .הנתוני� הטכניי� י"עפ:               מבנה התא מידות  .13

  .מ"מ X 900 2000                                  :כניסות .14

  .תחנות ובתאב מרכזיתאוטומטיות פתיחה                   : דלתות .15

 .גלגלי נסיעה  :תא ומשקל נגדי  גלגלי .16

  .ע� גלגלי� מתחת לתא 2:1                        :   תילוי .17

  מ"מ 3                : דיוק עצירה .18

  .פאזות 3, הר& 50, וולט 400    : הזנה חשמלית .19

  .שקטה ביותר מותאמת למבנה     :פעולת המעלית .20

  ניצול קשה , התנעות לשעה 180    : תדירות הפעולה .21

  
. מצעי חילו& לצד הדלת בתחנה העליונההמעלית ע� מכונה מותקנת בראש הפיר ולוח הפיקוד וא

לא תותר התקנת מעלית המיועדת לפעולה קלה במבנה , המעלית לפעולה מאומצת למבנה ציבור
  .מגורי�
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  תא המעלית כללי  17.08
  

  .לעיל מידות לתאי המעלית ראה, ידות מתאימות לעומס העבודה הבטוחמ

ולתנאי  לעומס בהתא� זקהחופרופילי פלדה נתו� במסגרת יציבה של תא אית�  + המבנה

  .ל"העבודה הנ

על . למניעת העברת זעזועי� י כריות גומי או חומר אחר"התא מבודד ממסגרת התליה ע

  .הדלת ומפעיל התק� תפיסה, נעלי תא, כבלי� המסגרת מורכבי� מנגנו� תלית

בחלק התחתו� לכל  .ג "ק 100 +מתק� שקילה שנות� רזולוציה של לא יותר מ לבצעיש 

וישופע לאחור בחלק  מ"מ +750פחות מ פתחי התא יותק� סינר אשר גובהו לא יהיה רוחב

  .התחתו�

   רב שכבתיתמזכוכית יבוצעו הקירות הצידיי� של התא ודלתות התא  2  " קירות התא 

  . מ"פלב העשויה מסגרתתו0 תקנית ב 

  .לרצפהמסביב הקירות וסרגל דקורטיבי מסביב  מ"פלב מצינוריבוצע  + התאמעקה      

תאורת  מ"פ התק� במסגרת פלב"דלתות התא יהיו מזכוכית רב שיכבתית ע + דלתות התא

או על פי אוטומטית  לפחות הכבות L.E.Dאו  PL נורות 6אוטומטית בלתי ישירה  + התא

לאחר גמר פעולת המעלית ותאורה פלורסצנטית ע� שנאי , תכנות על פי בחירת המזמי�

  .התק�  פ"ע, וכ� תאורת חרו�, תאמבדל מחוברת למתג התאורה ב

  . מ מלוטש"או פלבתצבע בצבע לב�  + תקרת התא     

. למתח השהית הפיקוד ע� מפסק צמוד המוז�. או שווה ער0 לו 6" ונטאקסייה"מאוורר 

ותכבה התאורה , אוטומטית פעולת המאוורר תפסק, בעת שהמעלית חונה ללא קריאות

  .האוטומטית

מחמר� או כל " לובר"לת תאורה עקיפה או תקרה כפולה ע� תקרת תא המעלית תהיה בע

עיצוב תא . המנהלי "כפי שידרש ע L.Pחומר אחר או תאורה שקועה ע� נורות הארה 

וייבחר מתו0 המגוו� המפואר של יצר�  לפני היצורמנהל המעלית חייב לקבל אישור ה

  .המעלית

סוג ודג� (מבנה לשימורכדוגמת פני� ה 20/20רצפת התא תהיה מריצו$ טראצו אפור 

  , )אישור המנהל טעוני� 

  

  נוסעי!  10תא מעלית  17.09
  מ"מ 1300: רוחב 

   מ"מ 1400: עומק 

  מ"מ 2350: גובה 

  .מ גובה"מ 2000, מ רוחב"מ 900: פתחי כניסות בתא 

    לדאוג לאיזונו הסטטי של התא  הקבל�בא� תילוי הכבלי� אינו במרכז הכובד של התא על              

  .התא ע� מתק� לעומס מלא. י תוספת משקולות"ע 

  . המעלית התא יבחר מתו0 מגוו� התאי� הסטנדרטי המפואר של יצר� 
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   מיזוג המעלית 17.10
  

   .מזג� מפוצל על גג התא כולל מערכת לאיוד מי העיבוי הקבל� יבצע 

  

 הפיר 17.11
  רתהיה פלדה מגלוונת וצבועה כגוו� פלדת המבנה לשימו: קונסטרוקצית פיר מעלית 

קירות הפיר יהיו זכוכית רב שיכבתית הממוקמת ומחוברת לקונסטרוקצית : קירות הפיר

  פ תכניות האדריכלות"הפיר בזוויתני� ע

רפפות . פ התכניות האדריכליות"ע  מכופ$ ומבודד פח אב& גג הפיר יהיה : גג הפיר

 .הפלדה יקובעו במסגרת זוויתני פלדה כדוגמת הזכוכית ויצבעו בצבע הקונסטרוקציה

פ פיר המעלית "מפלדה ע יהיוקונסטרוקצית הגשרו� , אב& � יהיו ממרזביה: שונות 

 בוצעמתחת לרצפת הע& י, המדר0 העליו� יהיה מע& כדוגמת מרפסת המבנה לשימור

עלה שתמוק� לפני פתח הכניסה למעלית ותנוקז למרזב יעודי בפינה הדרו� ניקוז לת

  ).כדוגמת המרזב הראשי(מזרחית 

  

  .והמשקופי! דלתות הפיר 17.12
יהיו  הפירדלתות  ).י הנתוני� הכלליי�"מידות עפ. (דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח

י "מבחו& עכל דלת ניתנת לפתיחה  מ"פ התק� במסגרת פלב"מזכוכית רב שיכבתית ע

   .ההתחנ אינו חונה מול משקולת או קפי& לסגירתה במידה ותא, לכל דלת. מפתח מיוחד

  .נעילה מכנית בי� קומותותמ0 פלדה לס$ משקו$ ג� יכלול העבודה ת

  . מוברשמ "פלב דלתות הפיר מזכוכית שכבות תקנית ומסגרת מפח

  .מ מוברש"דלת קומת מרת$ מפח פלב

  

  : והתחנות מנגנו� מפעיל דלתות התא 17.13
  הציוד יכלול מכונה המורכבת על . מנגנו� פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות יבוצע

דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו כאחת  .המנהלי "המעלית אשר תאושר ע תא 

דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתיחה . בעת פתיחה וסגירה

  .אותי מנגנו� נ"ובסגירה ע

סגירה של דלתות . דלתות התא והפיר תפתחנה באופ� אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה

פעולת� שקטה בפתיחה . התא  להפעיל את  התא והפיר צריכה להתבצע לפני שאפשר יהיה

  .ובסגירה

כל דלת תסופק ע� .נת� אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפו0 כוונ� במש0 סגירת�תי

וננעלו הדלתות בהתא�  לא נסגרו ע תזוזת התא מהתחנה כל עודהתק� משולב אשר ימנ

  .מכנית בי� תחנות נעילהדלת התא ע� . פקודת הבטיחות בעבודהל

אשר הדלתות    מגע חשמלי יותק� בדלתות התא אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה עד

  .ותנעלנה תסגרנה

מנגנו� . לתותפעולת הד יסופקו מפסקי� מתאימי� כדי לפקד על, י המוגדר בחוק"עפ

, זרועות פרקי� ,או הנע חלזוני, הנע גלגל שיניי� ,פתיחת הדלתות בשלמותו כולל מנוע

הדלתות . המעלית יהיה מתוצרת חברת הא� של ספק, מנעולי� ומגעי�, מיסבי� ,גלגלי�
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מיסבי� כדוריי� ומסילה תחתונה  ע� י גלגלי�"תסענה על מסילות מלוטשות ע

  .צפת התאר מאלומיניו� המשתלבת ע�

או , ע� חציית קר� האור. ומתק� פתיחה מערכת פתיחה הכוללת טור תאי�, המנגנו� יכלול

 רתיסגהשהיה  הדלת לאחור ולאחר גתיסוג על דלת המעלית "ק 15  כח העולה על הפעלת

הדלתות  ).מידית רתיסגוזו , לחיצה על קריאת פני� נוספת תקצר השהית דלת( .מחדש

  .כח מעל לסביר ללא צור0 בהפעלת )במקרה חרו�(, ידנית, חב�לכל רו חלהיפתתוכלנה 

  

חילופי� מבוקר תדר ע� טור בזר�  DUTY (MEDIUM( מוגברתמנגנו� לפעולה  יבוצע 

  .ומהירות הניתנת לכוונו�תאי� 

המעלית תחנה בתחנה ע� דלתות . על מזוזת המשקו$יהיה מיקו� התא הפוטו אלקטרי 

כשהמעלית נמצאת באותה , יצה על לחי& קריאת חו&לח. ראשית הסגורות למעט בתחנ

  .תגרו� לפתיחת הדלת, תחנה

לאחר , מחדש א� לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת

ותבטל , ותשאר פתוחה ותנסה לסגור שנית לאחר שלושה נסיונות תפתח הדלת, שהיהה

  .קריאות קיימות

  

  )מנוע ללא ממסרה: (המנוע החשמלי 17.14
מערכת ההנע תכלול סליל , הנע המעליות יהיה בזר� חילופי� מבוקר תדר ללא ממסרה

שיהיו נמוכות או זהות  בידוד ע� סלילי נחושת למניעת הרמוניות מכניות וחשמליות

ההרמוניות ). וורד ליאונרד(י מערכת מסורתית של מנוע גנרטור "להרמוניות הנגרמות ע

מחשבי� (, כאלה שלא יפגעו בציוד המותק� בבני� החשמליות לא יזהמו את הרשת ויהיו

ש /מ 1.4ל עהתאוצות והתאוטות הממוצעות לא יעלו .  )'וכד הקבל�מערכות , מערכות קשר

עצירה ובלימת המעליות תהיה חשמלית ללא שימוש . שניה בריבוע/מ 0.8בריבוע ותכוונה 

. של המעליותרק לאחר עצירתה המוחלטת , בבל� המכני אשר יפעל בפעולה רגילה

המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותק� על ציר המנוע 

ישירה וללא  תהיה גישת המעליות לתחנה. וביצועיה לא יהיו תלויי� בעומס המעליות

  . מהירות זחילה

   10% +דקות בעומס הגדול ב 10המערכת תתוכנ� כ0 שתוכל לעבוד ברצ$ 

  .מהעומס המותר

ס מעבר "כ 2נתוני� מפורטי� על חישובי הספק מערכת הנע ולתכננה בלפחות  יש להגיש

  .נית� להציע מנוע ע� מגנט קבוע. לתוצאה חישובית

  .המערכת תכלול ממיר תדר כששינוי מהירות המעליות יתבצע באמצעות שינוי תדר

  .0.92 תתוכנ� כ0 שמקד� ההספק יהיה לא פחות מ) ממיר+מנוע(מערכת ההנע כולה 

מתח או תדר  בעת שינויי .3%±ותדר של  10%±רכת ההנע תפעל בתחו� הזנת מתח של מע

אול� , מחו& לתחו� המוגדר תפסק המעלית פעולתה כדי להג� על מערכת ההנע והפיקוד

לא ידרש ביצוע (בעת שהזנת החשמל תחזור להיות סדירה תחזור המעלית לפעול כרגיל 

RESET.(    
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יתקי� מזג�  הקבל� .תותק� בראש פיר מזכוכית שכבותיא מערכת ההנע תתוכנ� לכ0 שה

יתקי� מאווררי� מתאימי� בבקר  הקבל�. מפוצל בראש הפיר אשר יכוו� אל מערכת ההנע

  .דר ובקופסת הנגדי� להוצאת האויר הח� מהמערכותהת

) העוות הרמוני(בכל מערכת ההנע יהיו רעשי� שחוזרי� לרשת או משודרי� אליה 

העוות  IEC 1000/  204או ארופאי  519וגדר בתק� אמריקאי קטני� או שווי� למ

  .5% +יהיה קט� מ THUDבגל המתח 

  :העוות המותר בגל הזר� יהיה קט� מהנתוני� בטבלה הבאה

  יחס זר� קצר לזר� 

  % THUDהעוות המותר       נצר0 בנקודת החיבור

100+50            12  
1000+100          15  

  20                                             1000מעל 

  

תתבצע מדידה של העוות ההרמוני . 8% -במצב עבודה בהזנת גנרטור עוות המתח לא יגדל מ  

לבצע בדיקות  הקבל�לאימות הנתוני� אחרי ההתקנה על , במתח הזנה רגיל במתח חרו�

או לחילופי� להגיש  תוצאות הבדיקות חברהשל מקד� ההספק וההרמוניות ולהגיש ל

  .יקות של יצר� הציודתוצאות הבד

המנוע  בליפו$. למותר ג� בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקי& לא יתחמ� המנוע מעל

במקרה של התחממות יתר של הליפו$ רק  אשר ינתק פעולת המנוע, יותק� צמד תרמי

  .לאחר גמר הנסיעה

  

  מערכת בקרת מהירות 17.15
והמהירות  תמערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות התאוטו תבוצעבמעלית 

  .פ תכנית קבועה מראש"הקבועה ע

נגדי התנעה או  א� ידרשו) VVVF( בקרת מהירות תבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר

  .בלימה יותקנו אלה מחו& לחדר המכונות

  

 :ביטחונות מיוחדי! 17.16
למערכת ההנע יותקנו בטחונות מיוחדי� אשר יגרמו לעצירת חרו� באמצעות המעצור 

  .המכני

  .שגיאה בי� מהירות מתוכננת למהירות ממשית הווצרות. א

  .נסיעה בכוו� הפו0 למתוכנ�. ב

  .מתחנה קיצונית' מ +0.7אי האטה כ. ג

  .בטחונות אלה לא יהיו תלויי� במערכת הפיקוד הרגילה

  

  : הבל! 17.17
יתוכנ� כ0 שיבטיח . ישר י קפיצי� יפתח חשמלית בזר�"הבל� יהיה מטפוס המופעל ע

  . בעומסי� שוני� עצירה פעולה חיובית וחלקה של
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  :חילו# 17.18
תהיה אפשרות לשחרר את פעולת המעצור ביד , בשעת חרו� של הפסקת פעולת המעלית

לחילופי� נית� לספק מערכת פתיחת בל� באמצעות . כדי להניע את התא ולשחרר האנשי�

. לחי& מוז� מסוללה נטענת ונורית המסמנת מיקו� מעלית בתחנה ונוריות כיוו� תנועה

  .בהעדר זינת חשמל מעלית תפלס אוטומטית לתחנה הקרובה ותפתח דלתותה

  :בידוד המכונה 17.19
י כריות "מבודדת ע. צורתי על חלקיה השוני� תורכב על בסיס מפלדה, המכונה בשלמותה

תנודות או , רעידות למניעת .בגומיות מקוריות של יצר� המעלית גומי מיתר חלקי הבני�

  .ונה חייבת להיות מפולסת כאשר התא בעומס מאוז�המכ .רעש שיעברו לתו0 הבני�

  

  :מסלולי! 17.20
בעלי חוזק מתאי� לעומסי� , מסלולי התא והמשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעלית

הפסי� יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצוידי� ע� כל החיזוקי�  .וגדלי התא השוני�

  ).יזוקי� לפחותלכל פס שני ח(כולל מהדקי� ויתר האבזרי� , במידה מספקת

  .ברגי� באמצעותקונסטרוקצית הפלדה חיבורי הפסי� של התא והמשקל הנגדי יחוברו ל

הפיר ורשתות  קורות ההפרדה קורות בתקרת, חיזוקי הפסי� כוללת ג� אתהמעלית 

  .ההפרדה בבור הפיר

  

  :נגדימשקל  17.21
קל הנגדי המש .50%עומס מאוז�  .בפריזמות פלדה שימולא, מסגרת מברזל צורתי איתנה 

     .מ מוברש"יצופה בפח פלב

  

  :התא והמשקל הנגדי מובילי 17.22
נעלי ,)למניעת צור0 בסיכה של הפסי�(המובילי� יהיו גלגלי נסיעה לתא ולמשקל הנגדי 

    .החלקה שאינ� דורשות שימו�

  

  :גלגלי הטיה 17.23
הגלגלי� יצוידו במיסבי� . פע� קוטר הכבל 40 +קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ 

  .ע� אמצעי� נאותי� לסיכה. מוגני� בפני אבק, בנויי� ממבנה חזק, י�גלילי

  

  :כבלי תליה 17.24
, SEAL 19X8מבנה . ר"ממ/ג"ק 160מפלדה בחוזק שלא יעלה על , מיוחדי� למעלית

  .מספר� וקטר� בהתא� לעומס ומשקל התאי�

תילוי . כבלי ומהדק או ע� לבבות, בקצוות יהיו מצוידי� בפעמוני� ע� יציקת אב&

נית� להשתמש בחגורות מחומר ונילי או גומי ע� גדילי  .כבלי� קפיצי משני הצדדי�ה

  .פלדה יצוקי� בחגורות
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 פיקוד 17.25
  .          מאס$ מלא

  אביזרי פיקוד והכוונה   .א

מנהל י ה"ע  פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצני� יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש 

כל אביזרי הפיקוד  �ייצורלפני תחילת  ל�הקבעל תכניות מנהל ויקבלו את אישור ה

  .יותקנו בתו0 קופסאות מתאימות

, כל לחצני תא וכניסות יהיו מדג� מיקרו מהל0 מטיפוס אנטי ונדלי מתוצרת מאושרת

  .י היצר�"יש להפעיל את הלחצני� בזר� ומתח הנקובי� ע

  .המנהליציג מספר דוגמאות של מערכות איתות ולחצני� לבחירת  הקבל�

     מ לפחות גודל הלוח לפי "מ 3הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של  כל 

  .המנהלבחירת 

לפי  + ג צירי� לכל גובה התא"בתא יהיו הלוחות חלק מקירות התא במישור אחד ע

  .המנהלבחירת 

חלק מהלחצני� יוחל$ במפתחות ע� תאורה לרישו� ללא תוספת  המנהלא� יבחר 

נו במסגרת אישור התכניות ולפני הזמנת המעלית אצל וזאת במידה ויוזמ, במחיר

  .היצר�

  .נגישות למעליות 70חלק  2481פ תק� "כל הפקדי� ומיקומ� ע

  

  בתחנות  .ב

צר בתחנות יצוניות קע� צליל  לרישו� הקריאה י�קריאה מואר לחצני זוג בכל תחנה

  .לחצ� אחד

  . ומראה קומות ע� גונג) מהבהבי� בנסיעה(בכל תחנה חיצי כוו� 

שניות לפני  +3וכ גונג יופעל רק כאשר מעלית מגיעה קריאת חו&( מעל לדלת התחנה

  ).הגעת המעלית

  .מפתח כבאי� בקומה ראשית בהתא� לתק�

 .מתג ביטול מעלית בקומה ראשית

 

  בתא  .ג

  :הכוללותלכל גובה התא פיקוד  תותק� טבלתתא ב

  

 ,צרק ע� צליל )המוארי� לרישו� קריאה(לחצני משלוח לכל התחנות  .1

  .אותיות בולטות וכתב ברייל

  .לחצ� אזעקה מוז� מסוללת תאורת חרו� .2

  .ררומתג למאו .3

 .מתג מאור .4
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  פני� וביטול  הענות רק לקריאות" (עצמאי" "ישיר"מתג מפתח לפיקוד פני�  .5

המעלית בדלתות  חונות,במצב פיקוד זה כשאי� קריאות תא) קריאות חו&

  .וניתוחות ולא תעננה בכל מקרה לפיקוד חיצפ

  ומגביל  אלקטרי+הפותח דלת ומופעל במקביל לתא פוטו" דלת+פתח"לחצ�  .6

  .הכח של הדלתות       

 . 2"מראה קומות  .7

 ).מהבהב בזמ� נסיעה(חיצי כיוו� נסיעה  .8

  .נורית וזמז� לעומס יתר .9

  .מתג מפתח לפיקוד כבאי� .10

  .המבטל השהית דלת" סגור דלת"לחי&  .11

וורי� להבחי� בתחנה בה ה� ישר לעאמצעי המאפ, בנוס$, בתא מעלית יותק� .12

לאיזה קומה המודיע  GENERATOR VOICE נמצאי� השיטה תהיה

המעלית תחנה בקומות ע� דלתות סגורות לחיצה על לחצ� .הגיעה המעלית

. תגרו� לפתיחת הדלת , כשהמעלית נמצאת באותה קומה, קריאות חו&

כל , לקטריהלחצני� מדג� לחצני מגע דג� מיקרו מהל0 או מהל0 פיצו א

  .2"מראי קומות בגודל 

  

  :אביזרי! על גג התא 17.26
מתג העברה " עצור" "לחצ� מטה", "לחצ� מעלה", "לחצ� משות$"טבלת שרות ע� כפתורי 

מגע , פי התק�"מנורה מטלטלת ופעמו� אזעקה מוז� מסוללת תאורת חרו� ע, לפיקוד שרות

  .מתק� רפיו� כבלי�, דלת פתח חרו�

  

  :לוח פיקוד 17.27
 ד יהיה בנוי ממסגרת או פח מכופ$ ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועי�לוח הפיקו

  .למכשירי� המותקני� בו

 רבאוורויהיה בנוי ע� דלתות מתכתיות קדמיות ואחוריות תו0 התחשבות , כ�+כמו

  ).אלקטרוני(לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק . מקסימלי ללוח

מגעי (ברו כל הכניסות מהפיר ומהתא אליו יחו) מעבד(לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור 

על סמ0 האינפורמציה שמתקבלת מה�  ).'לחצני קריאה וכו, גובלי�, מפסקי�, דלתות

ית� המיקרו פרוססור פקודות ) הניתנת לשנוי(פ תכנה המותאמת לפיקוד המעלית "וע

אינדיקציות למראה  הראשיי� לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכ� ולמעגני�למגעני הדלת 

  .'הכיוו� וכו חצייומות הק

כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע 

  .כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.בפעולתו התקינה של הלוח

ללא שימוש  הלוח יכלול מעגלי� מודפסי� סטנדרטיי� הניתני� לשליפה ולהחלפה מידית

  .בכלי עבודה
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כניסות . יקו� מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאי� למחברמ

יהיו מרוחקי� אחד מהשני כ0 ). 'גובלי� וכו, מגעי מנעולי�, מגעי דלתות(מעגלי הבטיחות 

 תהביטחונושל מעגל " האפס"קו . תהביטחונוווצר קצר אקראי על מעגל ישלא יוכל לה

ויגרו�  ימנע נסיעת מעלית תהביטחונומרכיבי קו יהיה מארק כ0 שקצר לגו$ של אחד 

 )נוריות(במקו� בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות . הנתי0 המתאי�" שריפת"ל

אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקי� בפיר ותאפשרנה . D.E.Lמטיפוס 

אלמנט יותק� בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי המורכב מ, כ"איתור תקלות מידי כ

  .סיגמנטי� 7סטנדרטי של 

נית� להציע לוח פיקוד ע� מחבר חיצוני אליו נית� יהיה לחבר מערכת אנליזה שתנתח את  

  .'מת� קריאות חו& ותא וכו, המצבי� הלוגיי� של הפיקוד

הטרנספורמטורי� יהיו מחושבי� ובנויי� לעבודה תמידית מאומצת ע� אפשרויות כיו�  

, מוגני� בפני מגע יד. ספורמטורי� שבלוח יהיו בתחתית הלוחהטרנ. בצד ראשוני ומשני

  .תו0 התחשבות באוורורו

רגעיות ופתאומיות  ובלתי רגישי� לעליות מתח, מישרי הזר� יהיו בעלי רמת עומס

  .וררומיקומ� בלוח במקו� מא

יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלה� ויהיו מורכבי� כ0 שיהיו נוחי� , מיקומ� של מישרי�

  .ללא צור0 בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמו0, ול שרות והחלפת חלקי�לטפ

  .למטפל בלוח כ0 שלא יהיה סיכו�, המתנעי� יהיו מורכבי� בפינה אחת נפרדת

בלוח . מכשיר עומס יתר יהיה מכוו� לזר� נומינלי של המנוע ע� השהיית בעת ההתנעה

או חוסר , אזות הפוכותשל פ יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה

מהדקי� או ברגי מתח הזנה . המהדקי� מסומני� בלוחות זיהוי קבועי�. באחת הפאזות

החיווט שבלוח . כח ומאור יהיו נפרדי� ורחוקי� ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות, ראשי

י פחיות ואינדוקטור על גג "הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע. נאה ומקצועי, יהיה מסודר

או מגע , י סרט או שרשרת"חילופי� מפסקי קומה בפיר או סלקטור המופעל עהתא ל

  .אינפרא אדו� המונה פולסי�

זיהוי קבועי�  כל המכשירי� כולל המהדקי� או ברגי חיבור יהיו מסומני� בלוחות

, תכניות הרכבה מכנית של המכשירי� בלוח. וסימונ� יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד

  .ית תהינה מצורפות בחדר המכונותותכניות פיקוד חשמל

בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכ� טבלת 

יעקו$ " מטה"לחצ� השרות ". רגיל"לפיקוד " שרות"שרות הכוללת מתג מעבר בי� פיקוד 

  .ומגע התק� בטחו� יעקו$ גובל תחתו�" מעלה"לחצ� פיקוד שרות , גובל עליו�

  .בלוח הפיקודעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות הפ

על גבי לוח הפיקוד יתקי� הקבל� דלת   .לוח הפיקוד יותק� לצד הדלת בתחנה העליונה

  .י אישור המנהל"נוספת עפ

לשלו$ את ) תצוגה י חיבור מערכת"ע(לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כ0 שנית� יהיה 

  :האינפורמציה הבאה

  

התקלות ישארו רשומות ג� לאחר הפסקת מתח ללוח (לות היסטוריות רישו� תק  .א

  ).הפיקוד
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תיחת פסגירה או , כוו�, מיקו� מעלית, בצורה גרפית, תצוגת מצב המעלית הכוללת  .ב

  .רישו� קריאות תא וחו&, דלת

  מערכת תצוגה תהיה במחסני אול�  ,מסגרת מפרט זה לא נדרשת אספקת מערכת תצוגהב

לדרוש התקנתה לצור0 איתור ) ללא תשלו� במסגרת השרות(ית� יהיה הספק בכל עת כ0 שנ

  .תקלות

  

  :אינסטלציה חשמלית 17.28
ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב  מוגנותיהיו צנרת או תעלות האינסטלציה 

להיות  ההסתעפות או המעבר או חיבורי� שבאינסטלציה חייבות קופסאות. זעזועי�

א יותר שימוש באזיקוני� מפלסטיק אלא חיבור בברגי� ל .מחוזקות בנפרד באופ� עצמאי

  .או אמצעי חיבור אחרי� כגו� חבקי� ממתכת בלבד

בעת השרות או  חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירההתעלות , כ�+כמו 

אי�  .בתכנית הסימו� ומצויני�יהיו במהדקי חיבורי� , ל"חיבורי� בקופסאות הנ .הבדיקה

. חוטי� מהחלל הפנימי 70% +או התעלות שבאינסטלציה יותר מ, לל הצנרתלהעמיס בח

, בטחו� למפסיקי חיבורי צנרת. בי� מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורי� באינסטלציה

. מתאימי� מוגני� בפני פגיעה תבצינורויציבי�  יהיו +מנעולי� או כל מכשיר אחר 

גמיש כדי  רבצינוהיו מחוברי� כיוו� לאחר בצוע האינסטלציה י המכשירי� הטעוני�

  .לאפשר כיווני ביניי� וכיוו� סופי

מפסיקי , ההסתעפות קופסאות, לחצני קומות מראה קומות, ל מערכת האינסטלציהכ

, התא תהיה מוגנת תאינסטלציי. הבנויי� ממתכת חייבי� להיות מאורקי�, בטחונות בפיר

כדי לאפשר לתא להיות  לגו$ התא תהיה גמישה, מעברי האינסטלציה ממסגרת התא

ע� , יהיו מסוג המיועד למעלית בלבדהכבלי� הכפיפי� . מזעזועי המסגרתחופשי ומשוחרר 

  . לב נושא פלדה או מפשת�

בכל כבל . כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. מ"מ +1הגידי� לא פחות מ

יש לבנות מערכת . גידי� רזרביי� +3רזרבה יותר מהנחו& ולא פחות מ 20%כפי$ יהיה 

ברמת  יהיו אטומי� אביזרי האינסטלציה .האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסו$ מי�

 ).מניעת חדירת מי� מלמעלה(  IP 23רמת האטימות של המערכת כולה  IP 45אטימות 

מפסק עצור או  +:החוטי� קופסאות או בזויות לא יהיו סבוכי� מפסקי הבטחות כגו�

המאור שמעל התא יהיה . חיוביי� בטיחותיי�בסיס ע� מגעי�  ו עליהי. 'מפסיק בו וכו

, המשקופי�, התא. מפסיק הבור מוג�, י מפסק שהגישה אליו נוחה"יציב ונית� להפעלה ע

מערכת האינסטלציה תבוצע בהתא� לתק� הישראלי  .וכל חלקי המתכת יהיו מאורקי�

  .חשמלהחברת  ודרישות

התעלות תהיינה ישרות : ודרת של מערכת החשמליש לתת דגש על התקנה אסטטית ומס

  .גוו� הציוד יהיה אחיד, לא יהיו חיבורי� חשופי�, לא יהיו כבלי� בחו&, וסגורות
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  אינטרקו!ו חווט 17.29
 8להכי�  הקבל�על  .מערכת קשר הפני� למעלית תשולב במערכת קשר הפני� של המבנה

ס$ לגידי� הרזרבי� שנדרשי� קשר הפני� בנו גידי� רזרביי� בכבל הכפי$ לצור0 מערכת

  .במפרט

בלוחות חיבורי� נפרדי� ) ותאי� חדר מכונות(הגידי� הרזרביי� יסתיימו בשני הקצוות 

  .ויסומנו בהתא�

מגע נוס$ בלחי& האזעקה וחורי� מתאימי� בפנל הלחצני� להתקנת  הקבל�כ יכי� "כ

  .הפעלת לחצ� אזעקה תפעיל מערכת אינטרקו� .רמקול בלוח לחצני התא

ע�  )מערכת האינטרקו� תוז� ממצבר נטע�( הקבל�י "מערכת אינטרקו� ע ביצוע נדרש

  ).י הקבל� "חווט עובחדר הבקרה  בראש הפיר , תחנות בתא

שתופעל בעת הפעלת לחצ� , מערכת קשר דיבור ישיר למוקד השרות הקבל�בנוס$ יתקי�  

  .האזעקה

17.30 �  :מתקני בטחו
  :התק� תפיסה לתא  .א

ווסת יפעיל . המכונות בראש הפיר י וסת מהירות"מינלית מופעל עמתאי� למהירות הנו

בירידה תעלה על המהירות הנומינלית  ומהירות הנסיעה את התק� התפיסה במידה

  .הדרגתיתכניסת התק� התפיסה  התק�  י דרישות "עפ

  :פגושות  .ב

  .הישראלי בהתא� לתק�, קפי& או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי

  :מתק� בטיחות  .ג

הכח המפעיל . י הדלת האוטומטית בתנועתה"ילחצות במקרה של פגיעה עמונע הה

  ).לטור התאי�בנוס$ (בהתא� לתק� 

  :מגע בטחו�  .ד

  .במקרה של הפעלת התק� בטחו�. 1

  .התרופפות כבלי תילוי. 2

  .לכבל ווסת מהירות או ירידת משקולת מתיחה/לרפיו� כבלי ווסת מהירות ו. 3

   ":מגע וסת מהירות. ה

  .לניתוק מעגל הבטחונות לכל המאוחר ע� פעולת התק� תפיסה המהירותהפועל . 1

  .n V 115 %הפועל בשני הכווני� במהירות . 2

  

  :גובלי! 17.31
יפסיק את קו הזינה בכל שלשת  מפסק גובל. י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות"יופעלו ע

בהזנה  הפאזותהקו הראשי של הפיקוד הגור� לניתוק בכל שלושת  הפאזות או לחילופי� את

  .למנוע ובניתוק הזר� לבל� בשני קצוות ההזנה
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  :מפסיק ראשי 17.32
הגנה לזר�  ומתקני   ,)החברה י "ע(בכל חדר מכונות יותק� מפסק ראשי תלת פאזי 

כ� יותק� מפסק פחת לתאורת +כמו  ).המעלית י ספק"ע(ולהפיכת פאזה , לחוסר פאזה, יתר

  ).ק� שנאי מבדלבמידה ולא יות(  י ספק המעלית "המעלית ע

  

  :צביעה 17.33
פוליאוריטני יצבעו פעמיי� ו 918' "מיקרו� לפי ת 80יגולוונו לעובי של פלדה ה  החלקיכל  

  . מיקרו� כל שכבה  60ע בעובי "מטל רסט אוניקריל של ניר לט או ש

  

  :המנהללאישור , הזוכההקבל� י "שיוגש ע, פירוט ציוד 17.34

  וסעי!נ 10מעלית                              

  מנוע חשמלי. א
  

  :.............................................................תוצרת
  

  :..................................................................דג�
  

  ................................................קוטר: גלגל הנעה
  

  ....................................:...................נועמ הספק
  

  .:......................................................זר� התנעה
  

  .:.....................................................זר� נומינלי
  
  ..................................................:וטר גלגל הנעק
  

  ..............:.....................לאממקד� הספק בעומס 
  

  .............:........................מקד� הספק בעומס קל
  

  .בשעה/התנעות..................................................
  

  ......:...............................................דג� מאוורר
  

  .............................................................: הספק
  

  : טמפרטורת עבודה בחדר מכונות
  

 C..............מינימו�
  

 C.. .........מקסימו�
  

  .שניה/'מ...................................מהירות המעלית
  



33 

 

 

  
  :מערכת הנע. ב
  

  :...........................ג�ד  זר� חילופי� מבוקר תדר
  

  ..........................................................:..תוצרת
  

  ............:.................................................הספק
  

  .לא/בא� מבקרת וקטור מלא כ�
  

  .............:................................תוצרת טכוגנרטור
  

  .................................:.................................דג�
  

  .דיגיטלי/סוג אנלוגי
  
  : פגושות .ג
  

  ..........................................................:..דג� תא
  

  .........................................................:....תוצרת
  

  .ג"ק.... ..........................דע, ג"ק..............עומס מ
  

  .........................................................גדינ משקל
  

  ...................................................................דג�
  

  ...............................................................תוצרת
  

  .ג"ק.... ..........................דע, ג"ק..............עומס מ
  

  
        : לוח פיקוד .ד

    
    ...............................................................תוצרת
    ...................................................................דג�

    .....................................................הספק מגעני�
  .לא/כ�  הא� לוח הפיקוד ממוחשב 

      
  

  :בורר קומות .ה
  

  .לא/כ�    : סרט
  

  .לא/כ�    : פולסי�
  

  .לא/כ�   :         קטורי� יאינד
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  :ווסת מהירות .ו
  

    ...............................:.....................וצרתת תאי�
  

    .....................:.............................................דג�
    .................................:..............מהירות נומינלית

  
    :.................................................מהירות תפיסה

  
      :התק� בטחו�. ז
  

    .......................................:......................תוצרת
  

    ........................................................:..........דג�
  ידיימ/הדרגתי ע� ריסו� /הדרגתי :סוג
  

  
        :מנגנו� דלת פיר. ח

    
      ..................................................................דג�

      ..:...........................................................תוצרת
    מ"מ.....................................................פתח אור

  :.................................................................סוג
  
  

      :מפעיל דלת תא. ט
  

    :..................................................................דג�
    .............................................:................תוצרת

  
      מ"מ....................................................:פתח אור

  
  .חילופי� מבוקר/ חילופי�/ישר: הספק מנוע

  
  
  :סרגל בטחו�. י 
  

  :.................................................................דג�
  

  .......................................................:......תוצרת
  

  .טור תאי�/מכני מתכנס: סוג
  

  :לחצני!. יא
  

  :.................................................................דג�
  

  :.............................................................תוצרת
  

  .מנהלקבל אישור דוגמת הלחצ� חייבת ל
  

  
  :כבלי תילוי. יב
  

  :...............................................................קוטר
  

  :...............................................................כמות
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  :.............................................................תוצרת
  

  :...........................................חושבכושר קריעה מ
  

  ....:.........................................כושר קריעה מעשי
  

  :תא. יג
  

  :.............................................................תוצרת
  

  ).............................................א� סטנדרטי:(דג�
  

  ....................................................:  קל עצמימש
  
  :מנעולי! . יד
  

    :.............................................................תוצרת
  

    :.................................................................דג�
  

  :פסי תא . טו
  

  ................................................:.................דג�
  

  :.............................................................תוצרת
   

  :.................................................................חת0
  

  :פסי משקל נגדי. טז
  

  ...............................................................תוצרת
  

  :.................................................................דג�
  

  :.................................................................חת0
  

  :גובלי! .יז
  

  :.............................................................תוצרת
  

  ..............................................................:...דג�
  

  :אינטרקו! .יח
  

  :.............................................................תוצרת
  

  :.................................................................דג�
  

                        ? ות לציוד המוצעהא� מידות תכניות מער0 פיר במפרט מתאימ
  לא/כ�
  

  :.......................................................א� לא פרט
  

                       ? הא� מידות תוכניות חדר מכונות במפרט מתאימות לציוד המוצע
  לא/כ�

  ......:.................................................א� לא פרט
  

  לא/כ� ?א� תכנית הבור במפרט מתאימה לציוד הספק
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  .....................................................:..א� לא פרט

  
                            ?הא� המהל0 עוד$ בראש הפיר בתכניות המפרט מתאי� לציוד המוצע

  לא/כ�
  

  ........................................................א� לא פרט
  

  
  :מזג�. יט
  

  : ............................................................הספק
  ........................................................... :תוצרת
  : ..........................................................תפוקה 

  


