
 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 

 

 

 

 

 2021/38מכרז פומבי מס' 

 

 מעליות   לביצוע עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של

 במבני ציבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021אוקטובר 



- 2 - 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 ציבורשל מעליות הידראוליות במבני אחזקה ו התקנה, האספק  לביצוע עבודותמכרז 

 
מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים לצורך  (  "המזמיןאו "  "חברה ההחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להלן: " .1

בחוזה עבודות  התקשרות  של  התקנה  ,  האספק  לביצוע    במבני   וחשמליות(  וליותא הידר)  מעליות  ואחזקה 

 המכרז.  על פי כל התנאים המפורטים במסמכי  והכל"(, העבודות)להלן: " פ"ת ברחבי העירציבור 

 https://www.ptcom.co.il/?menu=2&page=10את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה בקישור:   .2

לבקש  המשתתפים   .3 ל  מהחברהרשאים  ב הבהרות  המכרזאמור  המעליות  מסמכי  באתרי  ביקור  תאום  ,  ו/או 

והון אנושי בחברה  המייל אל תיבת  אשר תופנה    בקשה בכתבאמצעות  ב   של מר יעקב פישר, סמנכ"ל לארגון 

 . להלן 6למועד הנקוב בטבלה שבסעיף עד  (, וזאת לכל המאוחר jacob@ptcom.co.il –דוא"ל ב)

ההצעוא .4 בדואר[    ת ת  לשלוח  ]לא  אישית  במסירה  לשלשל,  יש  ההזמנה,  בטבלה  עד  במעטפות  הנקוב  למועד 

המכרזים שבמשרדי החברה. בסמוך לאחר המועד הנ"ל, תתקיים במשרדי החברה  תיבת  ב,  להלן  6שבסעיף  

לפתיחת מעטפות   ועדת המכרזים  )קישורהמכרז  ישיבת  "זום"  למציעים(    באמצעות  נציגי  ישלח  בהשתתפות 

 . מסמכי המכרז  כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישוםהמציעים. 

בכוונת   .5 כי  לבחור  מובהר,  יותרהחברה  או  זוכה  אחד  כי  קבלן  במפורש,  מובהר  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי   ,

ואף תהא רשאית שלא לבחור בשום קבלן  מקבלן זוכה אחד  החברה תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור ביותר  

 .  זוכה, והכל על פי תוצאות המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על פי כל תנאי המכרז

 : המכרז נתוניבלת ט .6

 שאלותמועד אחרון להגשת 

 ו/או תאום ביקור   הבהרה

 12:00שעה  7/11/2021יום ראשון 

 14:00שעה   21/11/2021יום ראשון  מועד אחרון להגשת ההצעות 

 14:30שעה   21/11/2021יום ראשון  מועד לישיבת פתיחת מעטפות

 Meeting ID: 931 7889 3389 קישור לפתיחת מעטפות

Passcode: S4AYzC 

 1/4/2022יום ראשון  תוקף ערבות המכרז 

 ש"ח  5,000 סכום ערבות המכרז 

 

 

 כבוד רב, ב                        

 

   , מנכ"לעו"ד לירון גולדנברג  

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ
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 מסמך א' 
 סמכי המכרז מ

 

   תנאים כללים למכרז       ( 1מסמך א')

    טופס ההצעה והצהרת המשתתף        נספח א'

 נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז      נספח ב'

 טבלת פירוט וניסיון המשתתף     נספח ג'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     נספח ד'

 תצהיר היעדר הרשעה בפלילים     נספח ה'

 רשימת ציוד ופירוט חלקי המעלית      נספח ו'

 

 חוזה המסגרת ונספחיו            ( 2מסמך א')

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה.      - 4ספח  נ

 הצהרה על חיסול תביעות.         - 5ספח  נ

 נספח ביטוח ואישורים על קיום ביטוחים.          - 6ספח  נ

   .בטיחות וגהותנספח        – 7נספח  

 נספח פרטי חשבון בנק.        – 8נספח  

 דו"ח קבלת עבודה.        – 9נספח  

 הסכם שרות.       - 10נספח  

 

  .ים של המעליותטכני יםמפרט  ( 3מסמך א')

 שרטוטים ותוכניות.    ( 4מסמך א')
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 (  1מסמך א') 

 נאים כלליים למכרז ת

 בואמ .1

מזמינה בזה הצעות מחירים מקבלנים לצורך  (  "חברה"ה)להלן:  החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ   .1.1

בחוזה   החברה  עם  עבודותהתקשרות  של התקנה  ,  האספק   לביצוע     8)  מעליות   11  ואחזקה 

א'  ת( וחשמלי  3-ו  וליותאהידר )מסמך  הטכני  במפרט  "  (3המפורטות  במבני    "[המעליות]להלן: 

 . המכרזעל פי כל התנאים המפורטים במסמכי  והכל"(, העבודות)להלן: " פ"ת ברחבי העירציבור 

)להלן: " .1.2 עיריית פתח תקווה  עירוני, כמשמעו בחוק, בבעלותה של  "(  העירייההחברה הנה תאגיד 

 לצורך ביצוע העבודות. והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם את המכרז ולהתקשר עם הזוכה בו 

מובהר, כי מי שינהל בפועל את העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה יהא, בין היתר, מנהל האגף  

 בעירייה המופקד על קבלת העבודות או נציגו המוסמך.

נוכח האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכויות החברה על פי כל מסמכי המכרז, יידרש הקבלן הזוכה  

   הוראות והנחיות נציגי העירייה, והכל כמובהר בחוזה המכרז.  להישמע גם לכל

לבחור   .1.3 יותרבכוונת החברה  או  זוכה אחד  כי קבלן  במפורש,  מובהר  דעתה הבלעדי.  לפי שיקול   ,

ואף תהא רשאית שלא לבחור    מקבלן זוכה אחדהחברה תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור ביותר  

כרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על פי כל  בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות המ

 תנאי ההזמנה.  

 ביצוע העבודות .1.4

כי המעלית אשר תסופק על ידו ואשר    "( יידרשהקבלן)להלן גם: "   כל זוכה במכרז .1.4.1

(. כמו כן, כל קבלן  3לגביה זכה במכרז תעמוד בכל דרישות המפרט הטכני )מסמך א'

כל העבודות  יידרש לכל מעלית    לבצע את  ידו  בקשר  על  ותותקן  בהתאם  שתסופק 

הוראות   א'לכל  )מסמך  המכרז  ונספחיו(2חוזה  מסמכיו  כל  על  למפרט  ,  ,  בהתאם 

 . (4ובהתאם לתוכניות )מסמך א' (3הטכני )מסמך א'

יידרש   .1.4.2   9בתוך  אשר לגביה יזכה במכרז  ולהפעיל כל מעלית  לספק, להתקין  הקבלן 

קבלת  ממוע  חודשים עבוד ד  התחלת  מעליתצו  לאותה  בקשר  "  ה  המועד  )להלן: 

 ."(להשלמת העבודה 

 אחריות ושרות  .1.5

לפי הוראות מסמכי המכרז,    כל קבלן זוכהבגין כל מעלית שתסופק ותותקן על ידי   .1.5.1

הוראות הסכם השרות המצ"ב  כל  בהתאם ליעניק הקבלן לחברה, אחריות ושירות  

  חודשים  24, וזאת לתקופה של  "(הסכם השרותלחוזה המכרז )להלן: "  10כנספח  

שת מעלית  לכל  המכרז(  בחוזה  )כהגדרתה  ההשלמה  תעודת  קבלת  קן  ותממועד 

, עם אופציה לחברה להארכת  ("תקופת האחריותאו "  "תקופת התחזוקה)להלן: "

אחת  התחזוקהתקופת   כל  נוספת/ות  תחזוקה  "  לתקופת/ות  תקופת/ות  )להלן: 

 כל כמובהר בהסכם השרות. וה , התחזוקה הנוספת/ות"(

נוספת/ות  .1.5.2 תחזוקה  תקופת/ות  כל  ו/או  התחזוקה  תקופת  הקבלן    במהלך  יהיה 

אחראי למעלית, על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה תקינה של  

מהתחייבויותיו   כחלק  כי  מובהר,  השרות.  בהסכם  בהרחבה  כמפורט  המעלית, 

 . 24/7בהסכם השרות יידרש הקבלן, בין היתר, להפעיל שרותי מוקד טלפוני 
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במהלך   .1.5.3 כי  האחריות  מובהר,  לקבתקופת  תשולם  ביצוע  לא  בגין  תמורה  כל  לן 

שישולם   במחיר  כלולה  כאמור  ותמורה  מאחר  השירות  הסכם  פי  על  השירותים 

 לקבלן בגין המעלית שתסופק ותותקן על ידו.  

לקבלן .1.5.4 שתשולם  החודשית  הסכם  בגין    התמורה  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע 

התחזוקההשרות לתקופת  השלישית  מהשנה  החל  תקופת/  ,  במהלך  ות  )היינו: 

ככל   הנוספת/ות,  החברה(  שתמומשנההתחזוקה  ידי  תהא  על  של  ,  ₪    550בסך 

 .   "[דמי השירות]להלן: " לחודש, בתוספת מע"מ כדין, כנקוב בהסכם השרות

ויעודכנו החל   )כהגדרתו בהסכם השרות(  למדד הבסיס  צמודים  יהיו  דמי השירות 

 תחזוקה.  מהשנה השלישית לתקופת התחזוקה, אחת לשנה, בתחילת כל שנת

 
 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .2

 שאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העומדים בכל תנאים שלהלן: ר

בעל   .2.1 להיות  המשתתף  אספקהעל  עבודות  בביצוע  מוכח  )מאה(    100לפחות  של    והתקנה   ניסיון 

 .  2016-2020השנים במהלך , הן חשמליות והן הידראוליות(  –)ובכלל זה  מעליות

מזה   .2.2 מקיים,  לפחות  10המשתתף  ושרות  ,שנים  אחזקה  זמין    למעליות,  מערך  באזור  24/7אשר   ,

 .  המרכז

  .( ISO 9002)   9002  לתקן ישראליבעל הסמכה  המשתתף הנו .2.3

 המשתתף צירף ערבות בנקאית בהתאם לתנאי מכרז זה.  .2.4

 המשתתף מנהל ספרים כדין.  .2.5

 המשתתף הנו בעל תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ לעבודות עם גופים ציבוריים.   .2.6

החברה .2.7 עם  משפטי  סכסוך  אין  העירייה  למשתתף  לגבי  ו/או  להתחשבנות  הקשור  סכסוך  למעט   ,

 עבודות שביצע.  

, בנוסח  1976-תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמשתתף צירף   .2.8

 כנספח ד'.המצ"ב 

אחד   .2.9 של  מנהל  ו/או  במשתתף  המניות  מהשותפים/מבעלי  מי  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף 

המשתתף   של  המניות  בפליליםהשותפים/בעלי  הורשע  האחרונות    7במהלך    לא  הגשת  השנים  לפני 

למ זה  הצעתו  הנוגעכרז  או  קלון  עמה  עיסוקו של המשתתף  תבעבירה שיש  או  לתחום  תלויים  ,  לא 

משטרתית  חקירה  מתנהלת  או  פליליים  מי    הליכים  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף  נגד 

המשתתף,   של  המניות  השותפים/בעלי  אחד  של  מנהל  ו/או  במשתתף  המניות  מהשותפים/מבעלי 

והמשתתף צירף תצהיר חתום ומאומת כדין בקשר לכך, בנוסח    ,הנוגעת לתחום עיסוקו של המשתתף

 .   כנספח ה'המצ"ב 

צעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים בהזמנה, לרבות  ה .2.10

הקבלני הסיווג  הבנקאית,  לא    הערבות  בהזמנה.  המשתתף  שם  על  יהיו  הנדרשים,  האישורים  ושאר 

 שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה.   תתקבלנה התאגדויות ו/או
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 הצעהה .3

ל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההזמנה בדיו. את הצעת המחיר יש  ע .3.1

,  זהמכרלחתום על כל מסמכי  וכן,    (להזמנה  1נספח א' להגיש על גבי טופס ההצעה והצהרת המשתתף )

, בשולי כל דף ובמקום המיועד  הם, על כל נספחי 3מסמך א'  –והמפרט הטכני    ה המסגרת חוז לרבות על  

 .לכך

בקשר  הצעת המחיר שלו  את    (1בטופס ההצעה והצהרת המשתתף )נספח א'על כל משתתף למלא    .3.2

)א(  יוכפלו  הםשלפי  המקדמים, כאשר הצעת המחיר שלו תהא  לכל מעלית לביצוע  :  המחיר המרבי 

המחיר המרבי לביצוע  "(; )ב(  עבודות האספקה וההתקנה)להלן: "  תעבודות אספקת והתקנת המעלי

מעלית לאותה  בקשר  הנדרשות  הבנייה  במסגרת  עבודות  מעלית  אותה  לגבי  מפורטות  שהנן  כפי   ,

 "(. העבודות הנוספות)להלן: " 3מסמך א'  –המפרטים המיוחדים 

שבסעיף   בטבלה  למלא  משתתף  כל  על  מהי    7בנוסף,  המשתתף  והצהרת  ההצעה  התמורה לטופס 

הכוללת  " )להלן:  הכוללת העבודות  שהמשתתף"(  למעליתהתמורה  כל  ביצוע  בגין  לכל    מציע  בקשר 

התמורה בגין כל  )היינו: הן עבודות האספקה וההתקנה והן העבודות הנוספות(, לאחר חישוב    מעלית

 )אספקה והתקנה/עבודות נוספות( על פי המקדמים המוצעים.   עבודה כאמור

המעליות מושא   11מובהר, כי כל משתתף רשאי להגיש את הצעתו עבור מעלית אחת או יותר מבין  

 . המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי

היינו, מקדם אחד עבור   –מקדמים שונים עבור כל מעלית    2כל משתתף רשאי להציע  עוד מובהר, כי  

 .  עבודות האספקה וההתקנה ומקדם אחר עבור העבודות הנוספות

מקדמי   להיות  יכולים  לעיל,  כאמור  המשתתפים,  ידי  על  המוצעים  המקדמים  כי  או    הנחה יודגש, 

משמע  השוואהמקדמי   אשר  מקדם  תכלול  אשר  הצעה  גבוהה בלבד.  הנה  אשר  מחיר  הצעת  ותו 

 תיפסל!  -מהמחיר המרבי הנקוב בטבלה שלהלן  

 

 :לדוגמא

הכולל את הספרה    מקדם( משתתף המבקש להציע מחירים הנמוכים מהמחירים המרביים, יציע  1)

 .0.9100( ארבע ספרות )למשל(: 0, והכולל )אחרי הספרה  0

   למחיר המרבי הנקוב בטבלה.  9%ניתנה הנחה בשיעור של  כי –משמעות ההצעה שבדוגמא לעיל 

  1( משתתף המבקש להציע מחירים השווים למחירים המרביים, יציע מקדם הכולל את הספרה  2)

 .1.0000( ארבעה אפסים: 1והכולל )אחרי הספרה 

לעיל   שבדוגמא  ההצעה  המשתתף  כי    -משמעות  של  המחיר  הנקוב  הצעת  המרבי  למחיר  שווה 

 . בטבלה

 

   המרביים  יםטבלה המחיר

 

לעבודות   אתר המעלית   מרבי  מחיר 

וההתקנה    האספקה 

 )ללא מע"מ( 

לעבודות   מרבי  מחיר 

 )ללא מע"מ(  הנוספות

רעות   1 הנגיד    –אולפנת  שמואל    2רח' 

 פ"ת 

 ₪   50,000 ש"ח  195,000

 ₪  50,000 ₪   180,000 פ"ת 50העצמאות  –בי"ס הדר  2
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 26בעש"ט  –בי"ס מפתן, רווחה  3

 

195,000   ₪ 50,000  ₪ 

 פ"ת  20נורדאו  –בי"ס נצח ישראל  4

 

195,000   ₪ 50,000  ₪ 

 פ"ת  25יבנה  –ישיבת צביה  5

 

 ₪  50,000 ש"ח  180,000 

השקט   6 המרכז    46שפירא    –מתנ"ס 

 פ"ת 

180,000   ₪ 50,000  ₪ 

 ₪  50,000 ₪   195,000 פ"ת  44העצמאות  –ספריית כפר גנים  7

 ₪  50,000 ₪   195,000 פ"ת  21הנהלת מקפ"ת רח' שפירא  8

ב'   9 עמל  תחומי    16אמסטרדם    –רב 

 פ"ת 

220,000   ₪ 50,000  ₪ 

 ₪  50,000 ₪   180,000 פ"ת   1לבני   –תיכון בן גוריון מעבדות  10

  1לבני    –בניין מרכזי    –תיכון בן גוריון   11

 פ"ת 

195,000   ₪ 50,000  ₪ 

 

 

 לא תינתנה כל תוספות אחרות או נוספות מכל סוג שהוא. ,  בגין כל מעליתלשכר העבודה  מובהר כי  .3.3

 ! לא תינתן כל תוספת אחוזי קבלן ראשימובהר במפורש, כי 

 

ביצוע  .3.4 את  לזוכה/ים  למסור  שלא  להחליט  רשאית  תהא  החברה  כי  בזאת,  ומודגש  מובהר 

לעיל(   )כהגדרתן  הנוספות  המעליותהעבודות  זכהאשר    בכל/חלק  זה  לגביהן  מכרז  )אלא    לפי 

המעלית( של  וההתקנה  האספקה  עבודות  את  רק  של  למסור  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הכל   ,

מ והמשתתפים  צרכיה,  ולפי  תביעה החברה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  בכל  לבוא  שלא  תחייבים 

 .  בקשר לכך כנגד החברה ו/או העירייה

 

 רבות ואישוריםע .4

 משתתף יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז: ה

למדדע .4.1 צמודה  בלתי  אוטונומית,  בנקאית,  ראשונה,  ,  רבות  דרישה  עם  פירעון  קבוע  בסכום  ברת 

בסעיף   זו  2בעמוד    6הנקוב  לפקודת  להזמנה  המשתתף,  לבקשת  בישראל  בנק  ידי  על  שהוצאה   ,

  6בתוקף עד המועד הנקוב בטבלה בסעיף ( המצ"ב להזמנה )כדוגמה(,  נספח ב' החברה, לפי הנוסח )

 משתתף על פי המכרז.  להבטחת קיום התחייבויותיו של ה וזאת להזמנה זו, 2בעמוד 

כא א הנדרש,  בנוסח  שינוי  כל  ו/או  הערבות  המצאת  ההצעה.  מי  לפסילת  תביא  בהתאמה  ור, 

להלן, החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופתה  לתקופה נוספת של    5לזכותה כאמור בסעיף  

הערבות  עד חודשיים, והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תקופת  

 תיפסל הצעתו.   -כנדרש. משתתף שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל 

רבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  עחברה תהא רשאית לחלט ולממש את הה

 פי תנאי המכרז.
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ניהול  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות  א .4.2

 . 1976-חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  א .4.3

מקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד תצורף תעודת התאגדות ואישור עו"ד /רו"ח בדבר שמות  ב .4.4

 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 

, לפיו המשתתף  ישור עו"ד/רו"ח של המשתתף על גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזהא .4.5

 על מסמכי ההזמנה. וחתם בפני

 לעיל.  2.1סעיף בהתאם למסמך מפורט, הכולל את פרטי העבודות שביצע המשתתף,  .4.6

את כל המקומות בהם בוצעו העבודות, את    נספח ג'יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד( בנוסח  

פרטי התקשרות )טלפון רוף  המפקח על ביצוען,  בציופרקי  הזמן בהם בוצעו, זהות מזמין העבודה  

עבודה  ממזמיני  דוא"ל(  העבודות    אישוריםו  +  ביצוע  על  מזמיני   ועל  המעידים  רצון  שביעות 

 העבודה. 

על   כי  להצעתו  יודגש,  לצרף  משתתף  עבודה   המלצות  3  לפחותכל  את    ממזמיני  ביצע  עבורם 

   .לעיל 2.1העבודות המפורטות בסעיף  

, באזור המרכז, המופעל  24/7למעליות אשר זמין    מערך אחזקה ושרות מסמכים המעידים על קיום   .4.7

 שנים לפחות על ידי המשתתף.   10מזה 

   (. ISO  9002)   9002  לתקן ישראליהסמכה    על כך כי המשתתף הנו בעל אישור .4.8

תשל"ו .4.9 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  כדין  ומאומת  חתום  המצ"ב  1976-תצהיר  בנוסח   ,

 כנספח ד'. 

 .כנספח ה'תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעה בפלילים, בנוסח המצ"ב  .4.10

  .בנספח ו'ידי המשתתף, בהתאם לנדרש  רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על   פירוט .4.11

 רשה. עוסק מו תעודת .4.12

 

 וקף הצעהת .5

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא    90הצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  ה

בכתב,   כך  דרשה  ואם  חודשיים,  עד  של  נוספת  הארכת הצעתם לתקופה  המציעים את  מן  לדרוש  רשאית 

 תהא ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת, כאמור.

 וצאותה .6

על  ל  כ תחולנה  במכרז  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות, 

 . ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"לזהמשתתף, והמשתתף לא יהא זכאי לכל הח

 בהרות ושינוייםה .7

לבקש  המשתתפים   .7.1 ל  מהחברהרשאים  ב הבהרות  באמור  המכרז,  בכתבאמצעות  מסמכי   בקשה 

תופנה   המיי אשר  תיבת  בחברה  לאל  אנושי  והון  לארגון  סמנכ"ל  פישר,  יעקב  מר    –דוא"ל  ב)  של 

jacob@ptcom.co.il להזמנה זו 2בעמוד  6למועד הקבוע בסעיף עד  (, וזאת לכל המאוחר. 

באתרי .7.2 ביקור  לבצע  מעוניינים  אשר  רשאים    משתתפים  למכרז  הצעתם  הגשת  בטרם  המעליות 

  –דוא"ל  ב)  מר יעקב פישר, סמנכ"ל לארגון והון אנושי בחברהלתאם מועד לביקור באתרים מול  

jacob@ptcom.co.il להזמנה זו 2בעמוד  6בסעיף למועד הנקוב עד  (, וזאת לכל המאוחר. 
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להכני ה .7.3 ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  ותיקונים  חברה  שינויים  ס 

יהוו   כאמור,  והתיקונים,  השינויים  המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתן  המכרז,  במסמכי 

כשי מסמכי המכרז בדואר רשום  וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר

 לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, או באמצעות מכשיר פקסימיליה. 

 מירת זכויות שחוזה וה .8

אלו  כ .8.1 לרבות  ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים,  לחברה  המכרז שמורות  הזכויות במסמכי  ל 

רשאים לעשות כל שימוש    ושלא יגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהי

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

[, מכוחו  (2מסמך א')ן החברה ייחתם חוזה ]המצ"ב כבין כל אחד מהמשתתפים שיזכו במכרז לבי  .8.2

בקשר לכל מעלית    לביצוע העבודות צו התחלת עבודה  תהא רשאית החברה להוציא לכל קבלן זוכה  

, וזאת במחירי  העבודות בקשר לכל מעלית כאמורלבצע את  , והוא יהא מחויב  לגביה זכה במכרז

 הצעתו. 

עבודה   .8.3 כל  לכל מעלית על  תנאי    יחולו  שתבוצע בקשר  וכל  בכלל,  זה  תנאי מכרז  בפרט    החוזה כל 

בחוזה(,   המפורטים  התשלום  תנאי  זה  עבודה,    ביחד)ובכלל  אותה  של  הספציפיים  התנאים  עם 

 .  (3המפורטים במפרט הטכני )מסמך א'

כי .8.4 בזאת,  מובהר  לעיל,  האמור  מכל  לגרוע  בקבלת  מבלי  מותנה  בפועל  העבודות  היתר    ביצוע  כל 

החלטת   פי  על  העירייה  הנדרש  ו/או  עבודה  החברה  לכל  התקציב  באישור  וגם  שנדרש(  )ככל 

. עיכוב  בנפרדמעלית  לקבלן )שיזכה במכרז( לכל  צו התחלת עבודה  וכן בהוצאת    -ועבודה בנפרד  

  עבודה התחלת    צובתחילת העבודה ו/או ביטול עבודה כלשהי, כולה או חלקה, ואף לאחר שהוצא  

אי  ו/או בשל  הנדרש על פי החלטת החברה ו/או העירייה  אי קבלת היתר  כלשהיא, בשל    למעלית

הווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז. יובהר כי הקבלן יטפל בעצמו  לא י  אישור התקציב  

כל  ו ע"פ  וכן  ו/או החברה  העירייה  ידי  על  הנדרשים  וההיתרים  כל האישורים  בקבלת  על חשבונו 

 דין. 

 גשת ההצעה ה .9

המכרזים  ה .9.1 לתיבת  אישית  במסירה  לשלשל  יש  ההזמנה  ותנאי  לדרישות  בהתאם  מפורטות  צעות 

יאוחר  ,  בפתח תקוה  47שבמשרדי החברה ברחוב הסיבים     2בעמוד    6מהמועד הנקוב בסעיף  לא 

זו. הנ"ל  להזמנה  המועד  לאחר  המכרז,    סמוך  הצעות  מעטפות  לפתיחת  מכרזים  ועדת  תתקיים 

 נציגי המציעים. בהשתתפות  

   הצעה תוגש במעטפה שצורפה למסמכי המכרז.ה .9.2

דרך  מ .9.3 בכל  או  בדואר  ההצעה  אחריותו  א שלוח  על  והינו  ההזמנה  דרישות  על  עונה  אינו  חרת 

לא    הבלעדית  כאילו  תחשב  האמורים  ולשעה  למועד  עד  ידנית  תימסר  שלא  הצעה  המשתתף.  של 

 הגיעה במועד והחברה תהא רשאית שלא לקבלה. 

 חינת ההצעות ב .10

" )להלן:  הזוכה/ים  הקבלן/ים  את  ותבחר  ההצעות  את  תבחן  אשר  החברה,  של  המכרזים  ועדת  ועדת 

 החברה, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות:"(, תפעל על פי דיני המכרזים החלים על המכרזים



- 10 - 

, ובכלל  ההצעותאת  ,  שנקבעו להלן  לפרמטריםלפי שיקול דעתה ובהתאם  ,  ועדת המכרזים תעריך .10.1

על כל   מכרז זהעל פי תנאי   העבודותאת כושרם של המציעים לעמוד במטלות ביצוע  )אך לא רק(  זה

סיונם בביצוע עבודות דומות בעבר,  העבודות ו/או את ניו/או את מידת התאמתם לביצוע    ונספחי

וכיו"ב פעילותם  היקף  מומחיותם,  כישוריהם,  הצעתו,  לרבות  הגשת  בעצם  להלן.  כמובהר  והכל   ,

 מסכים בזה כל מציע לקבל את שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

הן    המעליות מושא מכרז זה,  11-, בקשר לכל אחת ממשתתפיםועדת המכרזים תדרג את הצעות ה .10.2

 .אך ורק את אלה אשר עמדו בכל תנאי הסף - איכות ההצעותוהן על פי  ירי ההצעותמחעל פי 

   –( Qציון איכות ההצעות ) .10.3

  מן השקלול אחוז(    שלושים)  30%הצעה[ יהא  ]לכל  (  Qציון האיכות )משקלו של   .10.3.1

 נקודות.   100הניקוד המרבי שיינתן לפרמטר זה יהא  .של ההצעה הכולל

)על פי משקל הרכיב כאמור    0.3  -( יוכפל בQהצעה )ציון האיכות שייקבע לכל  

את   יהוו  ביחד  אשר  ההצעה,  מחיר  רכיב  של  הציון  יתווסף  זה  ולסכום  לעיל( 

 . להלן 10.5הניקוד הכללי של הצעת המשתתף, הכל כמפורט בסעיף 

את איכות ההצעות תדרג ועדת המכרזים בהתאם לפרמטרים ולניקוד שנקבע לכל   .10.3.2

בטבלה   כמפורט  בסעיף  פרמטר,  כאמור  בשיקולים  גם  בהתחשב    10.9שלהלן, 

   להלן:

 ניקוד איכות פרמטר

והחלקים  בחינת   הציוד  רשימת 

על   המוצעים  המשתתף,  העיקריים  ידי 

  .בנספח ו'בהתאם לנדרש 

15% 

והתקנה   אספקה  עבודות  בביצוע  ניסיון 

 של מעליות מעבר לנדרש בתנאי הסף. 

35% 

 המלצות של מזמינים. 

מובהר, כי לחברה שמורה הזכות לראיין  

את   לקבוע  מנת  על  טלפונית  ממליצים 

 חלוקת הניקוד. 

30% 

   -התרשמות כללית  

השיקולים   לאור  רק(  לא  )אך  היתר  בין 

 להלן.  10.8המפורטים בסעיף 

20% 

 100 

 

   עבור כל מעלית (Pציון מחיר ההצעה )  .10.4

אחוז(    שבעים)   70%[ יהא  עבור כל אחת מהמעליות  ]לכל הצעה     ( P)  מחיר ההצעה  ציון  משקלו של 

הניקוד המרבי שיינתן לפרמטר זה יהא    . בקשר למעלית ספציפית  של ההצעה  מן השקלול הכולל

 נקודות. 100

ביותר  הזולה  מסוימת  ההצעה  המירבי    למעלית  הניקוד  את  יתר  100  -תקבל  כל  של  הניקוד   .

 .  ההצעות ייקבע באופן יחסי להצעה הזולה ביותר

)מובהר,     החברה תבדוק את סכום התמורה הכוללת למעלית (  Pלצורך בחינת ציון מחיר ההצעה 

 )כהגדרתו לעיל(.  
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)על פי משקל הרכיב כאמור    0.7 -יוכפל ב , בקשר לכל מעלית, (P) ציון המחיר שייקבע לכל הצעה 

אשר ביחד יהוו את הניקוד הכללי    (,Q)לעיל( ולסכום זה יתווסף הציון של רכיב איכות ההצעה  

 .להלן 10.5, הכל כמפורט בסעיף בקשר לכל מעלית של הצעת המשתתף

   עבור כל מעלית (Tקביעת הניקוד הכללי ) .10.5

( כל הצעה  (Tהניקוד הכללי  ידי חיבור  ייחושב  עבור כל אחת מן המעליות  שתקבל  ציון  ה  של  על 

ההצעהשניתן   ב  למחיר  הכפלתו  משקלו(.70-)לאחר  פי  על  מעלית  ,  כל  שניתן  עבור  הציון  עם   ,

 , על פי משקלו(. .30 -)לאחר הכפלתו ב לאיכות ההצעה

 

 

, כאמור לעיל, תדרג ועדת המכרזים את כלל  בגין כל מעלית  לאחר קביעת הניקוד הכללי לכל הצעה

מעלית  ההצעות  הסף(    לאותה  בתנאי  לכל    -)שעמדו  ובכפוף  להם  שנקבע  הכללי  הניקוד  פי  על 

תיקבע  ,  בקשר לאותה מעלית  ההצעה שזכתה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  –  הוראות הזמנה זו

ובהתאם  בקשר לאותה מעלית  כהצעה הזוכה במכרז ועדת המכרזים  שיקול דעתה של  לפי  , הכל 

   ובכפוף לכל תנאי מכרז זה.

מעליות    3-( הגבוה ביותר ביחס ליותר מTמובהר, כי ככל ונמצא מציע מסוים כבעל הניקוד הכללי )

ל )מעבר  נוספות  למעליות  בקשר  גם  מציע  אותו  את  לזכות  החברה  רשאית  תהא  מעליות(    3-אזי 

"]ל הנוספותהלן:  הכל  המעליות  הנוספות,  לאותן המעליות  מציעים אחרים בקשר  לזכות  ו/או   ]"

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לתנאי המכרז. 

לגבי אילו   לפי שיקול דעתה הבלעדי,  לקבוע,  כי בכל מקרה כאמור החברה תהא רשאית  מובהר, 

 מעליות.  3-( הגבוה ביותר ביחס ליותר מTלי )מעליות לזכות כל מציע אשר קיבל את הניקוד הכל

של   .10.6 ו/או  אבמקרה  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  אי  ו/או  )המקדם/המכפיל(  מחיר  הצעת  הגשת  י 

ביצוע כל שינוי, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, תהא רשאית ועדת המכרזים  

 לפסול את ההצעה. 

בה .10.7 כלל  להתחשב  לא  רשאית  המכרזים  בשל ועדת  רק(  לא  )אך  לרבות  סבירה,  בלתי  שהיא  צעה 

באופן   ההזמנה  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  ו/או  תנאיה  בשל  ו/או  המוצעים  לדעת  ש המחירים 

הוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי  

 להצביע על אי הבנת העבודה על ידי המשתתף. 

בחינתב .10.8 ובתת  "איכות"רכיב    מסגרת  בכלל,  כאמור  -ההצעות,  בפרט,  כללית",  "התרשמות  רכיב 

 לעיל, תהא הוועדה רשאית לשקול, בין היתר, את השיקולים הבאים:    10.3.2בסעיף  

נסיון החברה ו/או העירייה ו/או נסיון גופים אחרים בביצוע עבודות בעבר עם המשתתף או,    -

 הגופים השולטים בו או הפועלים מטעמו. אגיד, עם היחידים ותככל שמדובר ב

 אמינות המשתתף.   -

 איתנות פיננסית של המשתתף.   -

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכח אדם הנמצא ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים    -

 חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות על פי המכרז.

 התחייבויות נוספות שלו.  לאור יכולת עמידתו של המשתתף בדרישות המכרז  -

T = 0.7P + 0.3Q 
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פטיים שהיו למשתתף עם החברה ו/או עם עיריית פתח תקוה ו/או עם רשויות  שסכסוכים מ -

מקומיות אחרות שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודות בצורה לקויה או  

 כל סכסוך משפטי המתקיים בפועל ביום סגירת המכרז. 

מהמש .10.9 לדרוש  רשאית  תהא  רצונ החברה  לשביעות  הבהרות  פתיחת    התתפים  לאחר  גם  המלא, 

לאיתנותם   בקשר  לרבות  למשתתפים,  בקשר  וחקירות  בדיקות  לערוך  רשאית  תהא  וכן  ההצעות, 

 הפיננסית, הכל על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, כאמור. 

ז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  משתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרה .10.10

 על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול כל הצעה הכוללת  מ .10.11

 ה ובין אם במכתב לוואי. בין אם נעשו בגוף ההזמנ תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .11

 חברה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה. ה .11.1

את הערבויות והאישורים המפורטים בחוזה,    הימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  הזוכ   7וך  ת .11.2

ויחתום   והודעת החברה  והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז  לרבות כל המסמכים 

   על עותקים נוספים של החוזה, על נספחיו. 

התקופה האמורה,    ךלעיל, תו  11.2מקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  ב .11.3

תהיה רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית האמורה  

לעיל, כולה, כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה    4.1בסעיף  

 אחרים להם זכאית החברה על פי המכרז ו/או מכוח כל דין. 

דה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף  יבלי לגרוע מהאמור לעיל, בממ

זכאית לסך של     11.2 על חוזה המסגרת, תהא החברה  יחתום  לא  ו/או  ]חמש מאות    500לעיל   ₪

מוסכמי כפיצויים  חדשים[,  הנזכר  ם  שקלים  המועד  מתום  איחור  יום  כל  בגין  מראש  וקבועים 

את כל האישורים או החתימה על החוזה, לפי המועד  לעיל, לפי הענין, ועד למועד המצ  11.2בסעיף  

 המאוחר שביניהם. 

לקבל  ה .11.4 רשאים  יהיו  והם  במכרז  זכו  שלא  המשתתפים  ליתר  רשום,  במכתב  הודעה,  תיתן  חברה 

 ידם בקשר עם השתתפותם.  חזרה את הערבות שהומצאה על

הכנת .12 עם  בקשר  המציעים  ע"י  שהוצאו  כלשהן  הוצאות  תחזיר  ולא  תשתתף  לא  ו/או    החברה  ההצעה 

 הגשתה, לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות.  .13

 יש לחתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה.   .14

 
 הננו לאשר קריאת מסמך זה והננו מסכימים לתוכנו. 

 
                                                                                           ___________________ 

 חתימת המציע                                                                                                              
 תאריך: _______                 

  



- 13 - 

 

 
 '1נספח א                 לכבוד 

 תקוה בע"מ חברה לפיתוח פתח ה
  , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 .נ.,אג.

 38.2021מס' מכרז נדון: ה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו        

 

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם    ת אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א . 1

מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מסכימים לתנאים המפורטים במכרז, על כל 

 נספחיו, וכוללים אותם כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

 

ומתחייבים   . 2 אלה  לתנאים  בהתאם  הצעתנו  מגישים  המכרז,  שבמסמכי  התנאים  לכל  מסכימים  אנו 

 אחריהם. למלא 

ידככ על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו  כן  חוזה    םמו 

 מחייב בינינו.

תוך  ה מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  למשרדכם    7יה  לבוא  כך,  על  הודעתכם  קבלת  ממועד  ימים 

ל המצורף,  בחוזה  המפורטים  האישורים  את  וכן  הערבות  את  בידיכם  המסמכים  ולהפקיד  כל  רבות 

 והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעתנו. ידוע לנו כי תהיו    90ות חזרה  כהצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא ז .3

רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את הצעתנו לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשתם כך בכתב,  

 ה המוארכת, כאמור.תהא הצעתנו בתוקף עד לתום התקופ 

 

אחרים   . 4 ולמשתתפים  בכלל,  לאחרים  לגלותם  לא  ו/או  הצעתנו  פרטי  גילוי  את  למנוע  מתחייבים  אנו 

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.כ

 

הצעתנו . 5 לקיום  לבקשתנו  ,  כבטחון  שהוצאה  בנקאית,  ערבות  בזאת  מצורפת  ונספחיה,  פרטיה  כל  על 

 ערוכה לפקודתכם, כנדרש בהזמנה למכרז.  

תב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה  כ

 נכלל בהצעתנו זו. ה

הנזב האחרים  המסמכים  את  ו/או  הערבות  את  נפקיד  ולא  הפרה  מידה  הדבר  יהווה  בחוזה  כרים 

יסודית, ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין תהיו זכאים לחלט את  

הפ בשל  לכם  שנגרמו  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  הערבות  החוזה  ר סכום  ת 

 והתחייבויותינו. 

המטרות . 6 בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  מוגשת    אנו  בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות 

ההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לנו כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 
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 הצעת המחיר   . 7

    

המוצע  אתר המעלית     המקדם 

לעבודות האספקה  

   וההתקנה

המוצע  המקדם 

  לעבודות הנוספות

 למעלית  הכוללתהתמורה 

 דוגמא

)להמחשה  

 בלבד(

XXXX 0.8500  )'לדוג( 

 

 )לדוג'(  0.9100

 

232,500 ₪ 

 : אופן החישוב

האספקה   עבודות  בגין  התמורה 

מרבי   מחיר  )בהנחת  וההתקנה  

לדוג'(    220,000  ,₪–  220,000    ₪X 

0.8500   =187,000  .₪ 

הנוספות   העבודות  בגין  התמורה 

מרבי   מחיר  ₪,   50,000)בהנחת 

=    X  0.9100₪    50,000  –לדוג'(  

45,500   .₪ 

45,000   +187,000   =232,500 .₪  

 

רעות   1 אולפנת 

שמוא  – ל  רח' 

 פ"ת  2הנגיד 

   

הדר   2   –בי"ס 

  50העצמאות  

 פ"ת 

   

מפתן,   3 בי"ס 

  –רווחה  

 26בעש"ט 

   

נצח   4 בי"ס 

  –ישראל  

  20נורדאו  

 פ"ת 

 

   

צביה   5 ישיבת 

  25יבנה    –

 פ"ת 

 

 

 

 

 

   



- 15 - 

מתנ"ס   6

המרכז  

  –השקט  

  46שפירא  

 פ"ת 

   

כפר   7 ספריית 

  –גנים  

  44העצמאות  

 פ"ת 

   

הנהלת   8

רח'   מקפ"ת 

  21שפירא  

 פ"ת 

   

תחומי   9 רב 

ב'     –עמל 

אמסטרדם  

 פ"ת  16

   

בן   10 תיכון 

גוריון  

  –מעבדות  

 פ"ת  1לבני  

   

בן   11 תיכון 

בניין    –גוריון  

לבני    –מרכזי  

 פ"ת  1

   

 

 *מובהר כי כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר עבור מעלית אחת או יותר, לפי שיקול דעתו.  

 

נספחיו   . 8 ובכל  למכרז  הנקובים במסמך התנאים הכלליים  כי התנאים  הצהרותינו    -אנו מאשרים,  וכן 

  מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומתנאי חוזה המסגרת, והאמור  -והתחייבותנו בנספח א' זה  

 בנספח א' זה גובר על כל תנאי חוזה המסגרת ו/או תנאי המסמכים המצורפים בחוברת המכרז. 

מסמך  בינינו לבין החברה ייחתם חוזה ]המצ"ב כככל שנזכה במכרז אזי  ידוע לנו כי      אנו מצהירים כי .9

החברה  (2א') רשאית  תהא  מכוחו  לנו  [,  עבודה  להוציא  התחלת  העבודותצווי  בקשר    לביצוע 

 . מכרזמסמכי ה, ואנו נהיה מחויבים לבצע את כל העבודות, על פי כל למעלית/יות לגביהן זכינו

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי על כל עבודה נשוא כל הזמנה יחולו כל תנאי מכרז זה בכלל,  וכל תנאי   .10

 .חוזה בפרט )ובכלל זה תנאי התשלום המפורטים בחוזה( ויתר מסמכי המכרזה

בינינו לבין החברה, אינה    החוזהו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי בחירתנו וחתימת  אנ .  12

לנו צו התחלת עבודה  מעניקה לנו את הזכות לבצע כל עבודות נשוא מכרז זה אם לא )או בטרם( הוצא  

 . למעלית ספציפית
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ביצוע   כי  לכך,  מסכימים  ואנו  לנו,  ידוע  כי  מצהירים  בקבלתאנו  מותנה  בפועל  היתר    העבודות  כל 

ו/או העירייה   פי החלטת החברה  על  ועבודה   אישור התקציבב  וגם  )ככל שנדרש(הנדרש  עבודה  לכל 

וכי כל עיכוב בתחילת העבודה ו/או ביטול  לכל עבודה בנפרד    צו התחלת עבודהוכן בהוצאת    -בנפרד  

אי קבלת  לשהיא, כולה או חלקה, בשל  לעבודה כצו התחלת עבודה  עבודה כלשהי, אף לאחר שהוצא  

ו/או העירייה  היתר   כאמור, לא תהווה עילה    אי אישור התקציבו/או  הנדרש על פי החלטת החברה 

 לתביעה כלשהי מצדנו. 

כי   .13 לנו ואנו מסכימים  קבלן זוכה אחד או יותרבכוונת החברה לבחור  אנו מצהירים כי ידוע לנו  . ידוע 

)אך   כי החברה תהא רשאית  ביותר מלכך,  לבחור  חייבת(  זוכה אחדלא  תהא רשאית שלא    קבלן  ואף 

לבחור בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על פי  

כנגד החברה בקשר  כל תנאי ההזמנה ו/או תביעה  ו/או דרישה  ואנו מתחייבים שלא לבוא בכל טענה   ,

 לכך.

 _________ם המשתתף:   ש

 

 _________  וסק מורשה:עספר מ

 

 ______________  תובת ומיקוד:כ

 

 _________  פקסימיליה:_________ לפון:ט

 

 ________ ם איש קשר: ש

 

 _________  ספר פלאפון של איש הקשר )אם יש( :מ

 כבוד רב,ב

 
 ____________         אריך: __________ ת

 

 י ש ו ר  א

הח"מ  א וכן  ני   __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח   ________________

" )להלן:   ____________________ מנהלי  זו  "(  קבלןה___________________  חוזה  על  חתמו  אשר 

 וחתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין  

 

           ____________________           ___________________ ___ 
 חתימת עו"ד/רו"ח        תאריך                                                                  
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 נספח ב' 
   וגש על ידי המשתתף  י

   חד עם הצעתו י    
 

 ת י וסח ערבות בנקאנ
 לכבוד 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 
 .נ.,אג.

 בנקאית רבות ענדון: ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  "(  משתתפיםהל פי בקשת __________________)להלן: " ע

של לסך  אלפים)  ש"ח    5,000   עד  חדשים  חמשת  בקשר  שקלים  המשתתפים  התחייבויות  להבטחת   )

 . /202138להשתתפותם במכרז מס'  

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל   א

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  

 יכם. ו כלפשה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כל

 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  א

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 בכלל. ועד  1/4/2022עד רבות זו תישאר בתוקפה ע

 לא תענה.   אחרי המועד הנ"לרישה שתגיע אלינו ד

 ר המועד הנ"ל ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. חאל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 

 

 

 כבוד רב, ב
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 נספח ג'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף 
  

 

 

 

  המלצות ממזמיני עבודה.   3לפחות  יש לצרף  •

 פקח פרטי המ הערות 

 ופרטי קשר[]שם 

 המזמין פרטי 

 ]שם ופרטי קשר[

   סיוםמועד  

 העבודות 

   תחילת מועד  

 העבודות 

שהותקנו מעליות  וסוג    מס' 

שהותקנו   המעליות 

 )הידראוליות/חשמליות( 

 מס'  שם/מיקום העבודות 
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 ' דנספח 

 1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה  של החברה    _____  למכרז מס'  מציעההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .4

בעד   ❑ הצעות  להגשת  האחרון  ה  מכרזלמועד  הורשעו  עבירות   מציעלא  משתי  ביותר  אליו  זיקה    ובעל 

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

ביותר משתי עבירות   מציעה ❑ זיקה אליו הורשעו  חוק    ות עביר)  או בעל  לפי  זרים או  עובדים  חוק  לפי 

מינימום להגשת  (שכר  האחרון  במועד  אך  ב,  ההרשעה    מכרזהצעת  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה 

 . האחרונה

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .5

"( חוק שוויון זכויות)להלן: "  1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   ❑

 לא חלות על המציע; 

סעיף   ❑ אותן,    9הוראות  מקיים  והוא  המציע  על  חלות  זכויות  שוויון  להעביר  לחוק  מתחייב  והמציע 

והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק 

 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .6

 עובדים; 100 המציע איננו מעסיק מעל ❑

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  עובדים, ולכן מתחייב בזאת    100המציע מעסיק מעל   ❑

  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 יר: __________________ חתימת המצה
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מ ________________אהנני  כי  בזאת  ______________   ,שר  "  ת.ז.  חתימה  הינו    "(,המצהיר)להלן:  מורשה 

 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   אצל המציע

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 ' הנספח 

 היעדר הרשעה בפלילים תצהיר 
 

הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אני  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 רש בתצהיר זה. כנד מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה  של החברה    _____  למכרז מס'  מציעההנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד  הנני מצהיר בזאת כי   .4

המציע   של  המניות  בפליליםהשותפים/בעלי  הורשע  שקדמו   7במהלך    לא  האחרונות  הצעת  ל  השנים  הגשת 

לא תלויים הליכים פליליים  , או  ת לתחום עיסוקו של המציעבעבירה שיש עמה קלון או הנוגעהמציע למכרז  

ו/או    מתנהלת חקירה משטרתית  או ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע  נגד המציע ו/או מנהל המציע 

 ציע. הנוגעת לתחום עיסוקו של הממנהל של אחד השותפים/בעלי המניות של המציע, 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ משמש כעורך הדין של _________ אני 
מ ________________אהנני  כי  בזאת  ______________   ,שר  "  ת.ז.  חתימה  הינו    "(,המצהיר)להלן:  מורשה 

 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   אצל המציע

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק   , לאחר שהזהרתיוהנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 ו'נספח 

 רשימת ציוד ופירוט חלקי המעלית 
 

   בתקן נכים ק"ג 630נוסעים עומס   8 הידראולית מעלית -רשימת ציוד ופרוט החלקים       

 הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו. 

 דגם תוצרת וארץ יצור  תאור החלק  מס'

   יחידה הידראולית   1

   מנוע )הספק ומס סיבובים(  2

   מבוקרים שסתומים אלקטרונים  3

   בוכנה  4

   SOFT STOPמנגנון בקרה לעצירות/  5

   מתנע רך  6

   לוח פיקוד  7

   שלד התא  8

   משוער * כולל השלד משקל  תא  9

   פסי תא  10

   התקן תפיסה  11

   תא  12

   מפעיל דלת אוטומטית    13

   אוטומטיות דלתות תא ופיר  14

   משקופים  15

   כבל כפיף  16

   אביזרי פיקוד ולחצנים   17

   מפוח  18

   פגושים  19

   חייגן אוטומטי   20

   בחילוץמע' פתיחת דלת אוטומטית   21

   אינטרקום  22

   טור תאים פוטואלקטריים   23

   חיישן הצפה  24

 יש לציין משקל תא משוער לצורך בדיקת התאמה ציוד הידראולי  -*
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 עומדת בדרישות נגישות  ק"ג  630נוסעים עומס   8 חשמלית מעלית -רשימת ציוד ופרוט החלקים  

 הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו. 

 דגם תוצרת וארץ יצור  אור החלק ית מס' 

)הספק     GEARLESSמנוע    1

 ומס סיבובים( 

  

   מעצור   2

   מערכת בקרת מהירות   3

   ווסת מהירות   4

   לוח פיקוד   5

   מערכת חילוץ   6

   וקוטר( כבלים )מס'    7

   פעמוני תילוי   8

   פסי תא   9

   פסי משקל נגדי   10

   התקן תפיסה   11

   תא  12

התא   החלקהנעלי    13   להובלת 

 ומשקל הנגד 

  

   משקל נגדי   14

     מפעיל דלת אוטומטית  15

   מנעולים ואביזרי דלתות   16

   דלתות תא ופיר   17

   משקופים   18

   מפוח בתא   19

   כבל כפיף   20

   ולחצנים אביזרי פיקוד   21

   ים פגוש   22

   אינטרקום   23

   מערכת השקילה   24

   מתקן לרפיון כבלים   25

   יםטור תאים פוטו אלקטרי   26

   חייגן אוטומטי   27

   חיישן הצפה   28

  
 ( 2מסמך א') 
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 חוזה  

 
 2021נחתם ביום ______ לחודש ________ שנת  ש

 

 י ן ב

 51-0044449ח.פ. החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 

 תקוה -', פתח ד, קומה 47הסיבים  מרחוב       

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן  ] 

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 

 ח.פ. ___________  _________

 _________ רחוב מ

 אמצעות מנהליה      ________________       ב

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 צד שני; מ

 
לביצוע   שפרסמה החברה )להלן: "המכרז"(     38/2021  מס'  במכרז  אחד הזוכיםוהקבלן הינו     ואילה

ציבור התקנה  ,  האספק  עבודות במבני  וחשמליות(  )הידראוליות  מעליות  של  ואחזקה 

 ;"(העבודותבהתאם ובכפוף לכל תנאי המכרז )להלן: ", פ"ת ברחבי העיר

 
ובשכר  והואיל למעליות המפורטות להלן  זכה הקבלן לבצע את העבודות בקשר  ובמסגרת המכרז 

 העבודה המפורט לצידן: 
של   .א סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  )ובמילים: מעלית   ₪  ___________

האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 

הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . __________ ש"ח)כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של _________ 

)ובמילים:  .ב  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 

האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 

הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . הגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח)כ

)ובמילים:  .ג  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 

האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 

הנוספות  __________________ העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)____

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

)ובמילים:  .ד  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 

האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

של   סך  עבור  וכן  )ובמילים: וההתקנה   ₪  __________________
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הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

 

 

)ובמילים:  .ה  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 
מע"_____________________( בתוספת  האספקה ,  עבודות  ביצוע  עבור  מ, 

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

_________  .ו של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  )ובמילים: מעלית   ₪  __
האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . _ ש"ח)כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של __________________

)ובמילים:  .ז  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 
האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . לן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח)כהגדרתן לה

)ובמילים:  .ח  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 
האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
בת  הנוספות  ______________________(,  העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  וספת 

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

)ובמילים:  .ט  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 
האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

_________ של  סך  עבור  וכן  )ובמילים: וההתקנה   ₪  _________
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

)ובמילים:  .י  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מעלית 
עבור  _____________________( מע"מ,  בתוספת  האספקה ,  עבודות  ביצוע 

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ש"ח

)וב  .יא  ₪  ___________ של  סך  עבור  בפ"ת   _____ ברח'  מילים: מעלית 
האספקה _____________________( עבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,

)ובמילים:   ₪  __________________ של  סך  עבור  וכן  וההתקנה 
הנוספות   העבודות  ביצוע  עבור  מע"מ,  בתוספת   ,)______________________

 . )כהגדרתן להלן(, היינו: תמורה כוללת בסך של ___________________ ₪;
 

 "(  שכר העבודה בגין כל מעלית" -" ו המעליות" או "המעלית )להלן בהתאמה: " 
 
ת המחיר של  ובהתאם למעליות לגביהן זכה כל קבלן במכרז ובהתאם להצעלהשלים  יש  ]

 [ הקבלן שזכה
 

והחברה והקבלן הסכימו ביניהם כי על כל עבודה שתוטל על הקבלן, באמצעות צו התחלת   הואיל ו

יחולו כל הוראות חוזה זה  עבודה שיוצא   לכל מעלית בנפרד, אם וככל שיוצא לו צו כנ"ל, 

 וכל הוראות מסמכי המכרז, והכל כמפורט בחוזה זה להלן ובתנאים המפורטים להלן; 

 
 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם; הואילו
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 הצדדים כדלהלן:  ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל

 

 תקשרות מהות הה

 
 צו התחלת עבודה איסור ביצוע עבודה ללא קבלת  .א

", הקובע את ההוראות ואת התנאים  "חוזה מסגרת מוסכם במפורש בין הצדדים, כי חוזה זה הנו בבחינת  

צו התחלת עבודה בכתב בקשר לכל מעלית  אך ורק בכפוף להוצאת    -לביצוע כל  עבודה שתוטל על הקבלן  

 וככל שיוצא צו כנ"ל.  לגביה זכה במכרז 

 . צו התחלת עבודה בכתבמובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בגין עבודה שבוצעה על ידו ללא קבלת 

 

כל   .ב לקבל  עמו,  זה  חוזה  חתימת  מעצם  או  במכרז  בחירתו  מעצם  זכאי,  אינו  הקבלן  כי  במפורש,  מוסכם 

של   הבלעדי  דעתה  בשיקול  הנו  זה,  חוזה  מכוח  עבודה  התחלת  צו  כל  הוצאת  וכי  זה,  חוזה  מכוח  עבודה 

וותר בזאת על כל  החברה, וכפוף גם לתנאים נוספים )כגון: תקציב, היתרים נדרשים לפי דין וכו'(, והקבלן מ 

הקשורה   עילה  כל  בגין  מטעמן  מי  כלפי  ו/או  העירייה  ו/או  החברה  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  ו/או  תביעה 

 באמור לעיל. 

 

וגם בקבלת תקציב לכל    הנדרש על פי דין בקבלת כל היתר  ביצוע העבודות בפועל מותנה    מוסכם במפורש, כי .ג

. עיכוב בתחילת העבודה ו/או  דה לקבלן לכל עבודה בנפרדוכן בהוצאת צו התחלת עבו -עבודה ועבודה בנפרד  

אי קבלת  ביטול עבודה כלשהי, כולה או חלקה, ואף לאחר שהוצא צו התחלת עבודה לעבודה כלשהיא, בשל  

 לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.   אי אישור התקציב )ככל שנדרש( ו/או היתר 

 

המכרז, וכל תנאי חוזה זה )ובכלל זה תנאי התשלום המפורטים  על כל עבודה נשוא המכרז יחולו כל תנאי   .ד

 למסמכי המכרז.  3כמסמך א' המפרטים הטכניים המצ"ב   בחוזה( וכל תנאי יתר מסמכי המכרז , לרבות 

 

 ביצוע עבודה  .ה

(. 3הקבלן מתחייב כי כל מעלית אשר תסופק על ידו תעמוד בכל דרישות המפרט הטכני )מסמך א' . 1ה

המכרז   מסמכי  לכל  בהתאם  מעלית  לכל  בקשר  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  כן,  כמו 

 .  3מסמך א' –בהתאם להוראות המפרט הטכני  –בכלל, ובפרט 

  חודשים  9הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל כל מעלית שתבוצע על ידו לפי חוזה זה בתוך   . 2ה

 "(. המועד להשלמת העבודהממועד קבלת כל צו התחלת עבודה )להלן: "

 

 להלן מפורטים התנאים וההוראות שיחולו על כל מעלית שיוצא לגביה צו התחלת עבודה:

  
 כללי  –רק א' פ

 
 הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ין המבוא וההצהרות ד .1

 

 גדרות ופרשנותה .2
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חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים  ב .2.1

 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית פתח תקווה.        -"העירייה" 

 

 או  "חברהה"

כמשמעו    -"  המזמין" עירוני,  תאגיד  שהינה  בע"מ,  תקוה  פתח  לפיתוח  החברה 

, אשר הוסמכה על ידי העירייה  עיריית פתח תקוהבחוק, בשליטת  

ביצוע   בניהול  בכל הקשור  ועבורה,  העירייה במקומה  בשם  לפעול, 

 העבודות ובפיקוח עליהן. 

 

נציג  -" קבלןה" המוסמכים,  לרבות  מורשיו  שליחיו,  עובדיו,  הקבלן,  של  יו 

ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או  

 קבלן משנה אשר מונה על ידי החברה.

 

שי  - "מנהלה"         מי  או  החברה  לניהול  ימהנדס  לעת,  מעת  החברה,  ידי  על  קבע 

ידי   על  בכתב  המורשה  אדם  כל  לרבות  לצורך  הפרויקט,  החברה 

או   העבודות  קבלת  על  שמופקד  בעירייה  האגף  מנהל  וכן  זה  חוזה 

 נציגו המוסמך.

 
ביצוע                           - "מפקחה" על  לפקח  המנהל  ידי  על  בכתב,  לזמן,  מזמן  שימונה,  מי 

 העבודה או כל חלק ממנה. 

 
           

לק  ח ל  כוההתחייבויות ופירושה כל העבודות, המבנה)ים(, הפעולות      -" עבודהה"

בהתאם   לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  של 

הן   אם  בין  נספחיו  ולכל  זה  חוזה  תנאי  ולכל  המכרז  תנאי  לכל 

מפורשות ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן על ידי  

החברה ו/או המנהל ו/או המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות  

או נוספו  לביצועו  עבודות  ו/או  החוזה  של  לביצועו  ו/או    תבקשר 

 חלקיות. 

   
  –עבודות האספקה וההתקנה של כל מעלית כמפורט במפרט הטכני    "עבודות האספקה וההתקנה"

 . 3מסמך א'
 

של   העבודות הנוספות" " התקנתה  לקראת  לביצוע  הנדרשות  הכנה/בנייה  עבודות 

 .  3מסמך א' –המעלית, כמפורט במפרט הטכני 

 

כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או      -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 בקשר לביצועה. 
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על   - "יצוע העבודהב" עבודה  כל  של  המפקח  -ביצועה  של  רצונו  לשביעות  זה  חוזה  פי 

 ו/או המנהל. 

 

בוצע העבודה  ת או מעליהם    םהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחת - "תר העבודהא "       

אחרים     מקרקעין  וכל  גישה  דרכי  לרבות  הקרובה,  סביבתם  וכן 

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה. 

 
 כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני וחשמלי.                                                          - "יודצ"

 
עזר                                            -" ומריםח" חומרי  לוואי,  חומרי  האחרים    מוצרים,  החומרים  כל  ו/או 

 הדרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאתר ושמירתם בו.

 
פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,   - "חוזהה"

העבו לביצוע  הכלליים  התנאים  כתב לרבות  המפרטים,  דה, 

הכמויות למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל  

וסוג לחוזה  מין  שיצורף  נוספים   שהוא  מפרטים  ולרבות  בעתיד, 

 ו/או תכניות נוספות. 

 

   -"כניותת"

שינוי    כל  לרבות  מהחוזה,  נפרד  בלתי  חלק  המהוות  התכניות 

ידי  על  או  המנהל  ידי  על  בכתב  שאושר  אלה  המפקח    בתכניות 

ידי   על  בכתב  שתאושר  אחרת  תכנית  כל  וכן  זה,  חוזה  לעניין 

ח לעניין חוזה זה מזמן לזמן, וכן תכניות  ק המנהל או על ידי המפ

 שיתווספו מזמן לזמן. 

 

  

 .שכר העבודה שנקבע בקשר לכל מעלית, כנקוב במבוא לחוזה זה    -" כר העבודהש"

 

שכר העבודה, כהגדרתו להלן, לרבות כל תוספת שתתווסף לשכר   -" כר החוזהש"

העבודה בהתאם להוראות חוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת,  

 אם להוראות חוזה זה.תיותאם או יקוזז משכר העבודה בה

לו    ידוע  כי  מצהיר  החוזה  הקבלן  שכר  כי  לכך,  מסכים  הוא  וכי 

ו/או שכר העבודה לא יכללו התייקרויות כלשהן ולא יוצמדו לכל  

 מדד שהוא, למעט אם נקבע מפורשות אחרת. 

 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:               -" וח עליוןכ" 

לחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב  מ

מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק  )בין שהוכרזה  

שביתות   בשטחים,  סגר  מילואים,  גיוס  גשם,  ימי  כי  מובהר 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה. נוהשבתות אינם  

 

 להלן.  11.2כמשמעותו בסעיף         -"  ו התחלת עבודהצ"
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ותו בחוק  וק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעח .2.2

 הנ"ל. 

השונים  ח .2.3 נספחיו  על  זה,  בעתיד    -וזה  יובאו  ואשר  של    -הקיימים  במקרה  יפורש  לא 

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא  -דו  סתירה, ספק, אי וודאות, או 

 כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. 

 

 

 ספחיםנ .3

]חוזה  ל .3.1 א')זה  בלתי  (2מסמך  חלק  המהווים  כדלקמן,  המסומנים  הנספחים  מצורפים   ]

 נפרד מהחוזה: 

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה.      - 4ספח  נ

 תביעות. הצהרה על חיסול         - 5ספח  נ

 נספח ביטוח ואישורים על קיום ביטוחים.           -6ספח  נ

   .בטיחות וגהותנספח        – 7נספח  

 נספח פרטי חשבון בנק.        – 8נספח  

 דו"ח קבלת עבודה.        – 9נספח  

 הסכם שרות.       - 10נספח  

 

ובין אם לא, וכן כל מסמכי המכרז,  מ .3.2 ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועל 

א')לרבות   במכרז,  (1מסמך  הקבלן  א',  הצעת  )מסמך  הטכני  א'  (3המפרט  )מסמך    ( 2והתוכניות 

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ודין האמור בהם כדין האמור בחוזה גופו

 

 צהרות הקבלןה .4

 מצהיר בזה כי: קבלן ה

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה.ה .4.1

ומרים ומימון על מנת להשלים את  ח וא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, ה .4.2

התנאים   כל  בדיקת  על  מבוססת  זו  והצהרתו  בחוזה  לכך  שנקבעה  התקופה  בתוך  העבודה  כל 

 יו על פי החוזה במועדן. הקשורים לביצוע התחייבויות

המהווים חלק  נ .4.3 אליו  מצורפים  ושאינם  אליו  כל המסמכים המצורפים  על  תנאי החוזה  לו  הירים 

 בלתי נפרד ממנו. 

ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  עמני ל

בל את כל ההסברים אשר ביקש  זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קי

 ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 

ידי הקבלן או אי-יא על  לקבלן  והתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה  ידו לא תקנה  על  בו  ת 

זכות כלשהי לשינוי שכר החוזה או לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או  

 בענין זה.דרישות כלפי החברה 
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מהן,  ה .4.4 הנובעים  ו/או  העבודות  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  הנתונים  התנאים,  כל  את  בחן  וא 

ב יסוד  על  לכל  דושוכנע  והוגנת  נאותה  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניח  החוזה  שכר  כי  יקתו 

ידיעתו  התחייבויותיו על פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהיא שמקורה באי  

 של תנאי או נתון כלשהו הקשורים בביצוע העבודה או הנובעים ממנה. 

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה    ין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זהא .4.5

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

ביצוע   .4.6 כי  לו  ידוע  כי  מאשר  אישור  הקבלן  תקבל  החברה  כי  בכך  מותנה  המכרז  נשוא  העבודות 

מראש   כך    -תקציבי  ועקב  החברה,  אצל  יתקבל  לא  כאמור  ואישור  במידה  כי  לכך  מסכים  והוא 

 יבוטל המכרז ו/או תבוטלנה העבודות נשוא המכרז, לא יהווה הדבר עילה לתביעה כנגד החברה. 

 הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .5

זה   5קום בחוזה זה לעיל ולהלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיף על אף האמור בכל מ

 . להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף זה גובר על כל יתר הוראות החוזה

 

 מסירת עבודה לקבלני משנה 

כל קבלן משנה שיתקשר עמו הקבלן יהא בעל סיווג קבלנים רשומים על פי החוק, בסיווג הנדרש   .5.1

ביצוע העבודות שיוטלו עליו, ו/או בעל כל היתר או רישיון כנדרש על פי כל דין לביצוע העבודה או  ל

כדי לגרוע מאחריותו המלאה והמוחלטת של   כי אין בכך  ואולם מובהר במפורש,  הנדרשת ממנו, 

 הקבלן לביצוע העבודות על פי כל תנאי החוזה, נספחיו ומסמכיו. 

טעונ .5.2 תהא  משנה  קבלן  כל  לגרוע  העסקת  כדי  בכך  ואין  החברה,  מאת  ובכתב  מראש  אישור  ה 

 מאחריותו של הקבלן לביצוע כלל העבודות, כאמור לעיל. 

 לא יאושר כקבלן משנה , קבלן אחר אשר זכה במכרז זה.  .5.3

 
 

 נספח בטיחות וגהות

הוראות   .5.4 הקבלן  על  יחולו  החוזה,  הוראות  כל  לרבות  המכרז,  מסמכי  הוראות  מכל  לגרוע  מבלי 

 המצ"ב.    7"בטיחות וגהות", והקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות נספח  7נספח 

 

 ניהול ביצוע העבודות על ידי העירייה 

נשוא .5.5 המכרז  את  לפרסם  העירייה  ידי  על  הוסמכה  החברה  כי  לעיל,  כאמור  זה    מובהר,  חוזה 

ולהתקשר עם הקבלן בחוזה זה, ואולם מי שינהל בפועל את העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן יהא,  

 בין היתר, מנהל האגף בעירייה המופקד על קבלת העבודות או נציגו המוסמך. 

מתחייב   .5.6 והחוזה,  המכרז  מסמכי  כל  פי  על  החברה  זכויות  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל,  האמור  נוכח 

 גם לכל הוראות והנחיות נציגי העירייה.   הקבלן להישמע

העירייה   .5.7 נציגי  הוראות  או  החברה  הוראות  בין  מחלוקת  או  סתירה  של  מקרה  בכל  כי    –מובהר, 

 יכריע בהן המפקח או המנהל מטעם החברה.   
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 ביצוע עבודות במוסדות חינוך

בכל מקרה בו תימסרנה לקבלן עבודות שיבוצעו בתוך מוסדות חינוך בהם נמצאים קטינים, הקבלן   .5.8

אישור   ולחברה  למפקח  להמצאה  בכפוף  יועסק  באתר  ידו  על  יועסק  אשר  עובד  כל  כי  מתחייב 

החוק   פי  על  ישראל  שירות  ממשטרת  למתן  המכוון  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת 

תקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות  ועל פי ה   2001-לקטינים, התשס"א 

  .2003-לקטינים )אישור משטרה(, תשס"ג

אישור   .5.9 לקבל  הקבלן  מתחייב  כאמור,  חינוך  מוסד  בכל  העבודות  ביצוע  תחילת  ובטרם  כן,  כמו 

 מראש ובכתב מאת הקב"ט העירוני ומחלקת הביטחון של העירייה.   

 

 

 מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה פיצוי 

החוזה,   .5.10 הוראות  קיום  ואי  המוסכמים  הפיצויים  לעניין  החוזה  הוראות  יתר  מכל  לגרוע  מבלי 

)נספח פיצוי מוסכם בגין אי    4בנספח  מוסכם במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי החוזה המפורטים  

וקבוע  מוסכמים  כפיצויים  לחברה  הקבלן  ישלם  החוזה(  בתנאי  סכומי  עמידה  את  מראש  ים 

 הפיצויים המפורטים בנספח הנ"ל.  

 

 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה

לנגיף   .5.11 הקשור  בכל  דין  כל  והוראות  הבריאות  משרד  הנחיות  מלוא  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 

 הקורונה.  

בכל   .5.12 העירייה  ו/או  החברה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  בכל  לבוא  שלא  מתחייב  הקבלן 

לביצו אילוצים  הקשור  עקב  שיהיו(  )ככל  העבודות  בביצוע  עיכובים  ו/או  העבודות  של  מתמשך  ע 

הנובעים מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת בקשר עם נגיף הקורונה וידוע לקבלן כי  

על   בחתימתו  לכך.  בקשר  שהוא,  וסוג  מין  מכל  אחרת,  תמורה  ו/או  תשלום  תוספת  כל  יקבל  לא 

 לקח את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז.  חוזה זה מצהיר הקבלן כי

 

 עבודות אספקת והתקנת המעלית והעבודות הנוספות

הוראות   .5.13 לכל  בהתאם  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  זההקבלן  ונספחיו  חוזה  מסמכיו  כל  על   ,

 .(4ולתוכניות )מסמך א' (3ובהתאם למפרט הטכני )מסמך א'

 . 3כמסמך א'כל מעלית שתסופק על ידי הקבלן תעמוד בכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב  .5.14

מובהר, כי החברה תהא רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה, כי הקבלן לא יבצע   .5.15

בסעיף   )כהגדרתן  הנוספות  העבודות  אחר    2.1את  גורם  ידי  על  תבוצענה  אלו  עבודות  וכי  לעיל( 

ב בכל  המעלית  מטעמה.  של  וההתקנה  האספקה  עבודות  את  ורק  אך  יבצע  הקבלן  כאמור  מקרה 

בגין   )ולא  בלבד  הנ"ל  בגין העבודות  ורק  אך  לעיל  זה  לחוזה  במבוא  התמורה הקבועה  ויקבל את 

החברה   כנגד  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  בכל  לבוא  מתחייב שלא  הנוספות(. הקבלן  העבודות 

 ל.  ו/או העירייה בקשר לאמור לעי
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 אחריות ושירות 

בגין כל מעלית שתסופק ותותקן על ידי הקבלן לפי חוזה זה, יעניק הקבלן לחברה, אחריות ושירות   .5.16

הוראות הסכם השרות המצ"ב   וזאת לתקופה  הסכם השרות)להלן: "  10כנספח  בהתאם לכל   ,)"

)להלן:    חודשים  24של   שתותקן  מעלית  לכל  להלן(  )כהגדרתה  ההשלמה  תעודת  קבלת  ממועד 

 "(. תקופת האחריות" או "תקופת התחזוקה"

התחזוקה   .5.17 תקופת  את  להאריך  צרכיה,  ולפי  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  החברה 

 לתקופה/ות תחזוקה נוספת/ות, כמפורט בהסכם השרות. 

ת/ות תחזוקה נוספת/ות יהיה הקבלן אחראי למעלית, על  במהלך תקופת האחריות ו/או כל תקופ .5.18

בהרחבה   כמפורט  המעלית,  של  תקינה  ולפעולה  העבודה  הציוד,  החומרים,  לטיב  חלקיה,  כל 

השרות היתר,  בהסכם  בין  הקבלן,  מתחייב  השרות  בהסכם  מהתחייבויותיו  כחלק  כי  מובהר,   .

 . 24/7להפעיל שרותי מוקד טלפוני  

תקופת .5.19 במהלך  כי  פי    מובהר,  על  השירותים  ביצוע  בגין  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא  האחריות 

שתסופק   מעלית  כל  בגין  לקבלן  שישולם  במחיר  כלולה  כאמור  ותמורה  מאחר  השירות  הסכם 

 ותותקן על ידו.  

החל   .5.20 השרות,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  בגין  לקבלן  שתשולם  החודשית  התמורה 

התחזו לתקופת  השלישית  ככל  מהשנה  הנוספת/ות,  התחזוקה  תקופת/ות  במהלך  )היינו:  קה 

של   בסך  תהא  החברה(,  ידי  על  לחודש  550שימומשו  השרות  ₪  בהסכם  כדין,  מע"מ  בתוספת   ,

 "[.   דמי השירותלהלן: "]

מהשנה   .5.21 החל  ויעודכנו  השרות(  בהסכם  )כהגדרתו  הבסיס  למדד  צמודים  יהיו  השירות  דמי 

 לשנה, בתחילת כל שנת תחזוקה. השלישית לתקופת התחזוקה, אחת 

 תירות במסמכים והוראות מילויים סהיקף החוזה,  .6

 היקף החוזה 

הציוד, המכונות  ה החומרים, הכלים,  כוח האדם,  לרבות המצאת  ביצוע העבודה,  על  חלות  החוזה  וראות 

 וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 
 סתירות במסמכים והוראות מילויים 

ן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  ל הקבלע .6.1

 האחר הכלולים בהם. 

משמעות,  -ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו  6.1ילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  ג .6.2

החוז  מהוראות  אחת  הוראה  בין  באלה  מסופק  הוכיוצא  הקבלן  שהיה  או  ממנו  אחרת    להוראה 

אין   שלדעתו  לקבלן,  הודעה  המפקח  שמסר  או  ממנו,  חלק  כל  של  או  מסמך  של  הנכון  בפירושו 

והמנהל יתן הוראות   יהא חייב הקבלן לפנות בכתב למנהל  הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, אזי 

הודעה אי מתן  לפיו.  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  לפי הצורך,  תכניות  לרבות  ידי המפקח  ע  בכתב,  ל 

מחלוקת החוזה    בדבר  תגרע    -בפירוש  לא  והיא  הקבלן  של  לפירושו  הסכמה  משום  בה  אין 

 מאחריותו בחוזה זה. 

קבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה  ה

יהיה לא  לחוזה,  מסויים  פירוש  לפי  ונהג  כן,  עשה  לא  כאמור.  הוראות  בסתירה    ולקבל  או  בכך, 

די למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  כאמור, כ

המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות  

 כאמור., או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח
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רה .6.3 המפקח  או  לרבות  מנהל  הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  שאי 

 תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. 

מחייבות את הקבלן, אולם אין    6.3-ו  6.2וראות המנהל והמפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  ה .6.4

אמור בפרק  י החוזה או כדי לגרוע מהפבאמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על  

 ט' להלן. 

הכמויות  מ .6.5 וכתב  התכניות  המיוחדים,  המפרטים  הכללי,  המפרט  את  לראות  יש  כי  בזה  ובהר 

לתיאורים   כתמצית  ו/או  כהשלמה  בא  מהם  אחד  בכל  הכלול  והתיאור  זה,  את  זה  כמשלימים 

 הכלולים באחרים, לפי העניין.

 

 

 

 עדיפויותסדר  -ע עבודה ותירות במסמכים בעניין הנוגע לביצס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  -התאמה, דו-כל מקרה של סתירה, איב .7.1

בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה  

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

 צוע. יהתכניות לב  . א

 כמויות. כתב  . ב

 המפרטים המיוחדים.  ג. 

 המפרט הכללי.  ד. 

 תקנים ישראליים. ה. 

 תקנים זרים. ו. 

 החוזה.  ז.  

קודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,  ה

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 

אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים  רה של סתירה,  ק נוסף לאמור לעיל, בכל מב .7.2

סדר   בדבר  הוראות  יתן  והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  ישראליים,  תקנים  לבין  לעיל 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

איב .7.3 סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  דו-נוסף  שונה  -התאמה,  לפירוש  אפשרות  משמעות, 

ים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות  הנספחים הטכני  וכיוצא באלה בין

דו   ההתאמה,  אי  הסתירה,  בהסדרת  הכרוכות  ההוצאות  כל  הוראותיו.  פי  על  ינהג  והקבלן 

 המשמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

מעות, אפשרות לפירוש שונה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו מש .7.4

וכיוצא באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליות )פרק ה'(, אחריות וביטוח )פרק ו'(, עובדים  

ופיצויים   הפרות  יב'(,  )פרק  וערבויות  החוזה  שכר  י'(,  )פרק  והפחתות  תוספות  שינויים,  ז'(,  )פרק 

 מך אחר. )פרק יג'( ושונות )פרק יד'( יגברו הוראות החוזה על כל מס
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 הכנה לביצוע -רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

ים את הקבלן כמי שבדק, לפני ביצוע כל עבודה, את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע,  אור .8.1

את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר  

 והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר העבודה.העבודה, מיקומם של מערכות תשתית 

קבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל  ה .8.2

סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל תקשורת וטלפון וכן מערכות מסוגים  

 חלקם. שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או

המצויות  ה לעיל,  הנזכרות  התשתיות  כל  של  מיפוי  המפקח,  דרישת  לפי  לחברה  ויגיש  יכין,  קבלן 

 באתר העבודה, וזאת קודם לתחילת העבודה. 

את  ה .8.3 מניח  בחוזה,  הנקוב  החוזה  שכר  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כי  מצהיר  קבלן 

זה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד  ודעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי הח 

 או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה או אתר העבודה על ידי הקבלן. 

מנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחו"ת וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך העבודה  ה .8.4

ולא יפטרו את    ה וכן תכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוז

קטן   בסעיף  כנדרש  בדיקות,  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  תהיה  8.1הקבלן  החברה   .

המציאה,   אם  שהמציאה,  והסקרים  הדו"חות  ולדיוק  לשלמות  אחריות  או  חבות  מכל  משוחררת 

 לקבלן כאמור לעיל. 

 

 רכי ביצוע ולוח זמנים ד .9

חמישה עשר( ימים מהיום הנקוב בצו  )  15-מנהל בתיאום עם החברה יעבירו לקבלן, לא יאוחר מה .9.1

זמנים   לוח  על  מבוסס  שיהא  הזמנים,  ולוח  הביצוע  דרכי  בדבר  בכתב  הוראות  עבודה,  התחלת 

הקבלן   על  לפיהם  אשר  והשיטות  הסדרים  לרבות  הוראות,  הנחיות,  וכן  הקבלן,  שהגיש  עקרוני 

 לבצע את העבודה.  

שיועברו ה .9.2 קטן    הוראות  בסעיף  כאמור  י9.1לקבלן,  "שלבי  ,  שבסעיף  הציון  לנקודות  בהתאם  היו 

ביצוע" שבמפרט הטכני המיוחד. הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר ללוח הזמנים, למעט שינויים  

במועדי ביצועם של שלבים עיקריים, ואם אלה יאושרו על ידי המפקח ייערך לוח הזמנים בהתאם  

 לשינויים שאושרו. 

ן בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  באישור המנהל רשאי, בכל עת, בי מפקחה .9.3

ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר.  

 יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח.   -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

כל מה .9.4 הוראותסמצאת  לפי  חומר  או  תכנית,  בין    מך,  ו/או למפקח,  למנהל  ו/או  לחברה  זה  סעיף 

שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו  

 לפי החוזה ולפי כל דין. 

 

 ימון ומדידותס .10

את נקודות הקבע.    קבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מן המודד שימונה על ידי המפקח ה .10.1

א יבטיח  מודד  הקבלן  ידי  על  השטח  לו  נמסר  כי  בחתימתו  ויאשר  חשבונו,  על  הקבע  נקודות  ת 

 מוסמך. 
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קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של  ה .10.2

א ובין  ידו  על  בוצעו  אלה  כל  אם  בין  הקבע,  נקודות  עם  בהתחשב  העבודה  ידי    םחלקי  על  בוצעו 

 אחרים. הוצאות הסימון יחולו על הקבלן. 

 ל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. כ .10.3

ידו, לפי הענין  א יושלמו על  ייבדקו או  על ידי החברה,  גורמים אחרים לרבות  ידי  ם נעשו כבר על 

 והנסיבות. 

ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע,    םקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. אה .10.4

ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח   על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על 

 להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 

אך  מ .10.5 להתייחס  ועליו  בתכניות  גרפית  על מדידה  יכול להסתמך  אין הקבלן  כי  בזה  ומוסכם  וצהר 

 תכניות. בורק למידות הרשומות 

פני ביצוע העבודה ימדוד הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו, ובכל מקרה של  ל .10.6

  15אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר תוך  

אחרות   טענות  או  התאמה  אי  בדבר  טענות  הקבלן.  לרשות  הקרקע  הועמדה  שבו  מיום  יום 

במשותף  ל שתובאנה   הנקודות  תיבדקנה  ערעור,  יתקבל  אם  בחשבון.  תילקחנה  לא  מכן,  אחר 

ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות  

 ולא יילקחו בחשבון בליטות או שקעים מקומיים. 

קבלן ואשר יבצע את  ה ידי  ל עבודות הסימון והמדידות יבוצעו על ידי מודד מוסמך שיועסק על  כ .10.7

 העבודות במיומנות וכנדרש על פי כל דין. 

 

 ביצוע העבודה -רק ג'  פ

 תחלת ביצוע העבודה ה .11

צו התחלת  קבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי החברה בהוראה בכתב שתיקרא "ה .11.1

משלבי  עבודה אחד  בכל  בביצועה  וימשיך  העבודה  בביצוע  יחל  הקבלן  הדרוש  ".  בקצב  הביצוע 

  9להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שנמסר לו כאמור בסעיף  

כן קיבל לכך. תקופת ההתארגנות    לעיל, אלא אם  בכתב המנוגדת  מאת המפקח הוראה מפורשת 

דה  לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבו

 או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה. 

במשך  ל .11.2 העבודה  בביצוע  הקבלן  התחיל  בצו    15א  הנקוב  התאריך  לאחר  העבודה,  ת יום  חילת 

הקבלן   שהפקיד  הערבות  את  לחלט  החוזה,  את  לבטל  החברה  רשאית  העבודה,  תחילת  כתאריך 

 . ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך

שעות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת    24קבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  ה

 קבלן אחר במקומו.  העל מנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבוד 

 

 עמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן. ה .12

בלן את אתר  לעיל להתחלת העבודה תעמיד החברה לרשות הק  11מועד שנקבע בהתאם להוראות סעיף  ב

העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח  

תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה. הכל    ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. 
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 עבודה מת הלועד השמ .13

קבלן מתחייב להשלים את כל העבודות ]הן העבודות הנוספות והן עבודות האספקה וההתקנה[  ה .13.1

 חודשים, שמניינם יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה בקשר לאותה מעלית.  9בתוך 

מועד להשלמת העבודה כולל את הזמן הדרוש לתכנון, קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים,  ה

 ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי. 

סעה .13.2 קטן  יוראות  מסוים    13.1ף  חלק  כל  של  השלמתו  לגבי  בחוזה  תנאי  לכל  כפופות  תהיינה 

ג' )המפרטים   מהעבודה או שלב עיקרי בה במועד מוקדם יותר, בהתחשב גם בכל הוראות מסמך 

 הטכניים המיוחדים(.   

בזה ל .13.3 מובהר  ספק  הסר  לסעיף    מען  בהתאם  אלא  העבודה  להשלמת  הארכה  כל  תינתן  לא    14כי 

 כי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה. ודלהלן,  

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי היה וביצוע העבודה יימשך מעבר לקבוע בצו התחלת  מ .13.4

 התמשכות העבודה מעבר למועד הנ"ל. העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין  

 

 ינויים במועד השלמת העבודהש .14

כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה,    בור המפקח ס .14.1

עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח   כוח  או מחמת 

לעשו נתבקש  אם  דעתו,  שיקול  לפי  לתקופה  ליתן,  העבודה  להשלמת  ארכה  הקבלן,  ידי  על  כן  ת 

 את בתנאי כי:וזהמתאימה, לפי שיקול דעתו, 

לאחר   . א ארכה,  לבקש  רשאי  יהא  לא  או    30הקבלן  לשינויים  הוראות  שניתנו  מיום  יום 

 לתוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח העליון או קיומם של התנאים המיוחדים.

לה . ב חייב  יהא  העבודה, הקבלן  יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  ביא 

 נם נוצרו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. משהתנאים האמורים א

של  מ .14.2 הארכה  שנקבע    30תן  העבודה  השלמת  למועד  מעבר  במצטבר,  ובין  לבד  בין  ומעלה,  יום 

זה אף אם אושר    , טעון אישורו בכתב של המנהל ולא יהא תקף בלא אישור13.1כאמור בסעיף קטן  

 על ידי המפקח. 

זכאי לכל תוספת תשלום    14  ףוארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .14.3 יהא הקבלן  לא  זה, 

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל    13.1בגין התמשכות העבודה מעבר למועד שנקבע בסעיף קטן  

ר אושרה על ידי  אושרה מפורשות, מראש ובכתב על ידי המנהל, זאת אף אם תוספת תשלום כאמו

 המפקח. 

רת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון לצורך קביעת  חם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה אא .14.4

מועד השלמת העבודה, רשאי המפקח להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי  

 שיקול דעתו. 

 

 חשת קצב ביצוע העבודה ה .15

החיש את קצב ביצוע העבודה לעומת מה שנקבע  ם יהיה צורך, לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, לא .15.1

רישה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע  דתחילה, יפנה המנהל ב

העבודה בהתאם לדרישה, לרבות עבודה במשמרות או עבודת לילה, הכל לפי הצורך, ולמלא אחר  

 ה, ימי העבודה ושיטות העבודה. כל יתר הוראות המנהל או המפקח הנוגעות לעניין שעות העבוד
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ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, הוצאות    15.1קטן    ףילא הקבלן את התחייבותו לפי סעימ .15.2

את   לקבלן  החברה  תחזיר  תחילה,  שנקבע  הקצב  לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלה  על  נוספות 

על   ידי המפקח בתוספת שלא תעלה  על  כפי שיוערכו  והוצאות  עב  8%ההוצאות הנוספות  רווח  ור 

את  להחיש  שהוראה  ובלבד  מימון,  כולל  עמידת  ק  כלליות  אי  בשל  ניתנה  לא  העבודה  ביצוע  צב 

 הקבלן בלוח הזמנים שנקבע.

קטן  ל .15.3 סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  מילא  ובלבד    15.1א  זה,  לחוזה  יג'  פרק  הוראות  יחולו 

 הקצב שנקבע תחילה. שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי 

 

 

 

 

 

 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .16

י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, או  א מפקח רשה .16.1

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא לרבות לצורך מתן אפשרות  

והקבלן   אחרים,  לקבלנים  שקבע  פעולה  העדיפויות  לסדר  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב 

 המפקח. 

הומ .16.2 כי  בזה  לסיום  רובהר  לקבלן  כלשהי  הארכה  ליתן  כדי  בה  אין  המפקח  ידי  על  כאמור  אה 

לאי או  בביצוע  לעיכוב  הצדק  בידו  לשמש  כדי  או  אלא  -העבודה  מהעבודה,  כלשהו  חלק  ביצוע 

 דלעיל.  15כמפורט בסעיף 

 יעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל. קבלן לא תהיינה כל תבל .16.3

 

 ים בביצוע העבודה ריחוא .17

או  א .17.1 בהארכה  בהתחשב  בחוזה,  הנקובה  התקופה  תוך  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  ם 

, ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור  14בקיצור לפי סעיף  

ש"ח לכל יום    500ד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד השלמתה בפועל, סך של  שבין המוע

 איחור.  

את  ה .17.2 זה  חוזה  הוראות  פי  על  הקבלן  שימסור  הבנקאיות  מהערבויות  לחלט  רשאית  תהא  חברה 

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא,    17.1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  

 .חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לפי החוזה, לפי

את  ת להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום  כשלעצמו  בו  אין  ניכוים  או  הפיצויים  שלום 

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

קטן  ב .17.3 בסעיף  כאמור  איחור,  של  האמו17.1מקרה  על  נוסף  החברה,  רשאית  קטן  ,  בסעיף    17.2ר 

לעכב או לדחות תשלום חש  יום  בובכל הוראה אחרת בחוזה,  ידי המפקח לאחר  על  ונות שאושרו 

 האיחור הראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית מכל סוג שהוא.   

בתקוא .17.4 מוסף  ערך  מס  של  שיעור  הוגדל  כאמור  פם  חשבון,  של  תשלומו  נידחה  או  עוכב  שבה  ה 

, יתן הקבלן לחברה במועד תשלומו בפועל של אותו חשבון, הנחה מסכום החשבון  17.3בסעיף קטן  

לסכום   זהה  יהיה  המוגדל,  בשיעורו  המע"מ,  בצרוף  ההנחה  לאחר  החשבון  שסכום  כזה,  בשיעור 

 החשבון לידי החברה. ת החשבון לפני ההנחה בצרוף המע"מ כשיעורו בשעת המצא
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מזכותה של החברה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או  ום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע  ש .17.5

 על פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים. 

 

 העבודה תפסקה .18

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב  ה .18.1

בהתאם   המנהל,  ידי  מאת  על  לו  ניתנה  אם  אלא  יחדשה  ולא  בהוראה,  שצוינו  ולתקופה  לתנאים 

 המנהל הוראה בכתב על כך. 

סעיף קטן  ה .18.2 לפי  או מקצתה,  כולה  ביצוע העבודה,  ינקוט18.1ופסק  להבטחת    ,  הקבלן באמצעים 

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

 יום.   30בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו ה .18.3

קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה  ה

על   ל   30העולה  הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן  פימים  יהא רשאי  18.1י  ובלבד שהקבלן לא   ,

תום   לאחר  כנ"ל  הוצאות  תשלום  ק  30לדרוש  מיום  ההוצאות  יום  שיעור  המפקח.  הוראות  בלת 

 ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי  הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה  נ .18.4

 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. 

ידי החברה צו התחלת עבודה,  ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתותה .18.5 על  , אחרי שניתן 

והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל לפי  

שתעשנ  סופיות  שבכתב    המדידות  המחירים  ולפי  הופסק  שביצועו  מהעבודה  חלק  אותו  לגבי 

יף מסעיפי כתב הכמויות למדידה  הכמויות למדידה. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסע 

 יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה עבודה.  -

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו    -באשמת הקבלן  גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ

 אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן. 

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור    60תוך    ישולם לקבלן  18.5שלום כאמור בס"ק  ת .18.6

 לעיל. 

ו/או  ת .18.7 תביעות  כל  תהיינה  לא  ולקבלן  הקבלן,  תביעות  כל  של  סופי  סילוק  יהווה  כאמור  שלום 

כל לכיסוי  שטענות  ותביעות  כתוצאה מהפסקת העבודה  לפיצויים  תביעות  כולל  כלפי החברה,  הן 

 תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה. הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל 

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית  ה .18.8

אחר   קבלן  כל  עם  הזמנה  ללהתקשר  של  בדרך  אם  בחלקן,  או  במלואן  העבודות,  ביצוע  המשך 

י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והקבלן  לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פ 

יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהחברה בקשר עם הפסקת העבודה  

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.זאוההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב
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 ניהול ופיקוח  –רק ד' פ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .19

לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  מפקח רשאי  ה .19.1

בביצוע   הקבלן  ידי  על  הנעשית  המלאכה  וטיב  בו  שמשתמשים  הציוד  איכות  בהם,  שמשתמשים 

את  כהעבודה.   החברה,  הוראות  את  החוזה,  את  כהלכה  מבצע  הקבלן  אם  לבדוק  הוא  רשאי  ן 

 . הוא  -הוראות המנהל ואת הוראותיו 

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתכניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב  ב .19.2

ו ושיקול  תהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש המפקח, לפי מיטב הבנ

דעתו, את הסתירה ו/או אי ההתאמה ו/או אי הבהירות, ויורה לקבלן כיצד לפעול. החלטת המפקח  

 זה הינה סופית ומוחלטת. בנושא

או  ה דרישות  או  תביעות  כל  לו  יהיו  ולא  זה,  לעניין  המפקח  הוראות  פי  על  לנהוג  מתחייב  קבלן 

 לשהי של המפקח, כאמור. כ טענות בשל כך שנהג לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה 

בין  ה .19.3 ביצוע העבודה בשלבים שונים, לרבות הפסקות  על  שלב לשלב,  מפקח רשאי להורות לקבלן 

 ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות עקב כך. 

  ו מפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, אה .19.4

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות  

לקבל שקבע  פעולה  העדיפויות  לסדר  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  אחרים,  נים 

 המפקח. 

ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל  ה .19.5 ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על  קבלן יאפשר 

אח מוצרים,    ר מקום  מובאים  שממנו  מקום  לכל  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו 

 לשהם לביצוע החוזה. חומרים, מכונות וציוד כ

אמצעי  א .19.6 אלא  העבודה  ביצוע  על  למפקח  או  למנהל  או  לחברה  שניתנה  הפיקוח  בזכות  לראות  ין 

חר מאשר יחס בין קונה  אמעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס  

, והן מבחינת  ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלישי אחר 

 אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע. 

 פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה.ה .19.7

מובהר, כי המפקח אינו רשאי להורות על ו/או לאשר ביצוע עבודות נוספות הדורשות הגדלת שכר   .19.8

 הוראה ו/או אישור כאמור יש לקבל אך ורק מן המנהל )כהגדרתו לעיל(.   החוזה וכי 

 

 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח ב .20

קבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה  ה

 ובין שאינן מפורטות בחוזה. אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה 

 
 יהול יומןנ .21

יומי )להלן:ה .21.1 יומן עבודה  ינהל  וירשום בו מדי יום את הפרטים הבאים, כולם או  "(  יומןה "  קבלן 

 מקצתם:

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. . א

 .       כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.  ב

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.    .ג

 אתר והמוצא ממנו. להציוד המכני המובא  . ד
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 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  . ה

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  . ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  . ח

 ידי המפקח. -לקבלן עלהוראות שניתנו   . ט

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. . י

שלד א.  י אחר  דבר  ביצוע  עכל  במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  המפקח  ת 

 העבודה. 

יימסר  ה .21.2 בו  כוחו המוסמך, והעתק חתום מהרישומים  ידי הקבלן או בא  על  יום,  כל  ייחתם,  יומן 

המפקח או בא כוחו המוסמך יחתמו על הרישומים שנמסרו על ידי  למפקח או לבא כוחו המוסמך.  

 הקבלן. 

הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את    תקבלן רשאי לרשום ביומן א ה .21.3

 החברה אלא אם אושרו בכתב על ידי המנהל. 

ן יהיו בהתאם  קבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומ ה .21.4

 להוראות החוזה. 

עלמ .21.5 הערה  ו/או  הסתייגות  ברישום  אין  לעיל,  האמור  מכל  לגרוע  צידוק    בלי  משום  הקבלן  ידי 

אי ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  לעיכוב  סיבה  או  המפקח,  -כלשהו  הוראות  מילוי 

 או הוראות החוזה. המנהל, החברה 

  וכן "רמדור"    חברת   של   קבצים   שיתוף  במערכת  פרויקט ה  את  לנהל   החברה  בכוונת  כי  לקבלן  ידוע  .21.6

  מנהל   של  ההוראות  אחר   ולקיים  למערכת  להתחבר  דרשיי   הקבלן ,    ממוחשבים  עבודה  יומני   לנהל 

 . המערכת

 

 התחייבויות כלליות  -רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומים א .22

צב  מהעבודה במועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר  מ .22.1

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. 

קבלן יישא בכל המיסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  ה .22.2

 בקשר עם ביצוע העבודה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

 
 תן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרותמ .23

העבוב בביצוע  הכרוך  לרבות  ה,  ד כל  דין,  כל  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא  בעבודה,  הבטיחות  לענין  לרבות 

הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות  

העבודה   לביצוע  הנדרשים  ואישורים  רשיונות  השגת  לשם  ערבויות,  ובמתן  בתשלומים  חשבונו  על  נשיאה 

כת על פי כל דין, כגון חברת חשמל, חברת בזק, העירייה, מת"ב, מקורות, קק"ל ועוד. לפי  וסממ  מכל רשות 

דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי  

לדרישו העבודה  התאמת  על  מוסמכת  רשות  כל  מאת  בכתב  אישור  כל  המפקח,  של  דין  ת  דרישתו  או  כל 

 להוראותיה של אותה רשות. 
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 כויות, פטנטים וכדומה ז .24

לקבלן לא תהיינה כל  ו ל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה בלבד  כ .24.1

והכלים שהובאו לאתר העבודה,   על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים  זכויות בעבודה 

 וזה. למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לח

קבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב  ה .24.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות  בשיתעוררו כתוצאה מפגיעה  

יסופקו  בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד ש

 על ידי הקבלן. 

 

 שלום תמורת זכויות הנאה ת .25

חציבה או זכות מעבר או    ים יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכא

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה    -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה  

 מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

 

 גיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים פ .26

שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא    העקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגי ה .26.1

כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או  

כדי להבטיח   ינקוט בכל אמצעים הדרושים  והוא  ציבורי כלשהו,  בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

 את האמור לעיל. 

שה ובין  לצורך  בין  כלשהי,  הפרעה  ונגרמה  תיקון    אליה  בהוצאות  ישא  בלבד  הקבלן  לצורך, 

החברה   דרישת  פי  על  לתקן  מתחייב  הקבלן  כי  ויודגש,  יובהר  פיצויים.  תשלום  לרבות  ההפרעה, 

חיוניים,   לשירותים  העבודות  בביצוע  שנגרמה  לעיל,  כאמור  הפרעה  ו/או  פגיעה  כל  מיידי  ובאופן 

 ובכלל זה אספקת מים וחשמל.

וא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או  ה וקבלן, מצהיר כי ידוע לו  ה .26.2

קבלנים אחרים או עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר להם לעבוד ללא כל הפרעה ולהימנע  

 בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבודותיהם.

 

 יקון נזקים ת .27

מדרכה, לשביל, לרשת המים,  לקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לגדרות, לדרך,  ה .27.1

לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז, למית"ב, חברות סלולריות, צנרת ותשתיות  

תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או  "(  ובילים מפרטיות או למובילים אחרים וכיוצ"ב )להלן: "

וצפוי מראש לביצוע ובין שהיו מעשה הכרחי  נגרמו באקראי  יתוקן על חשבונו  ה  הקלקול  עבודה, 

הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  

 הטיפול במובילים כאמור. 

תוך  מ .27.2 הנזק  את  יתקן  לא  הקבלן  אם  כי  את    7ובהר,  החברה  תתקן  אזי  היווצרותו,  מיום  ימים 

 מורה הסופית לה זכאי הקבלן. ת יופחת מההנזקים שנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון  

קבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימות את ביצוע עבודותיו כולל קבלת  ה .27.3

לעיל, וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות    29.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף  

 המקומית וברשויות המוסמכות.
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יהא  א .27.4 החוזה  ביצוע  לשם  להעם  נזק  ב צורך  לגרום  עלולה  שההעברה  במקום  כלשהו  חפץ  יר 

למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני  

 ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 
 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחרים פתן אמ .28

לביצוע  קבלן  ה .28.1 אחרים,  גורמים  או  קבלנים  עם  תתקשר  או  התקשרה  שהחברה  לו  שידוע  מצהיר 

 עבודות באתר העבודה לרבות עבודות ל: 

השלמת תשתיות ציבוריות כגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טלוויזיה בכבלים, תאורת  . א

 רחובות, גז וכיוצ"ב. 

 שונות. בישים, מדרכות ועבודות פיתוח כהשלמת  . ב

 הקמת מבני צבור ומקלטים באזורים שונים.  . ג

 בניה במגרשים פרטיים.  . ד

 ביצוע חלקים או קטעים מהעבודות.  .ה

ן מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי העבודה שעליו לבצע לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל, לפי  כ

 לו.ים אחרים באתר העבודה או מחוץ נ הענין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבל

קבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המועסקים על  ה .28.2

גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר   ידי החברה כאמור ולכל אדם או 

את השימוש במידת המצוי    העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם 

בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסללו עד תומם, ובמידת    והאפשר 

 הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע העבודה, הכל לפי הוראות המפקח.

ות על  בקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים כאמור, לרה .28.3

עבודתו, סדרי  שינוי  ביצוע    ידי  את  ויתאם  וכדומה,  העבודה  מן  חלקים  בביצוע  עדיפויות  שינוי 

 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

גוף  ח .28.4 או  אדם  כל  לבין  הקבלן  בין  או  האחרים  הקבלנים  לבין  הקבלן  בין  כלשהם  דעות  ילוקי 

 יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.  בעניין שיתוף הפעולה ביניהם,, שאושרו כאמור

וסוג שהוא כנגד החברה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות  ל .28.5 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין 

של   בעבודתם  יהיה  ולא  האחרים,  הקבלנים  של  עבודתם  תיאום  הוצאות  עמלת  עבור  לתשלום 

הק ענין  בכל  או  האחרים,  או  שהקבלנים  כלשהו  צידוק  משום  בה,  אי  ור  או  ביצוע  לעיכוב  סיבה 

 ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה או הוראות החוזה.

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .29

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת  פ .29.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. וומ

סעיף קטן  ין הוא .29.2 או    29.1ראות  ללא הפסקה  שצריכה להתבצע, מטבע הדברים,  עבודה  על  חלות 

לביטחון   או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  עבודה שהיא  כל  או  רצופות,  במשמרות 

קטן   בסעיף  לאמור  בניגוד  עבודה  מבוצעת  המתוא29.1העבודה.  בנסיבות  זה,  ר.  קטן  בסעיף  ות 

 ח על נסיבות העניין בכתב. יודיע הקבלן מיד למפק 
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 ספקת חשמל א .30

אחריות הקבלן לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, וכן לקבל את כל האישורים  ב

הה  וכל  לחשמל,  החיבור  לביצוע  הקבלן  והדרושים  על  יחולו  וצריכתו  החשמל  באספקת  הכרוכות  צאות 

האישורים   קבלת  אי  ידו.  על  חשמל  וישולמו  לספק  מהקבלן  תמנע  לא  החשמל,  לרשת  לחיבור  הנדרשים 

 בדרכים חלופיות, לרבות באמצעות גנרטור. 

 

 גנה על חלקי העבודה ה .31

החומריםה .31.1 על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  בתהליכי    קבלן  והמוצרים 

העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפונות,  

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  

בלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת  מ

מפני   וחלקי העבודה  חפירת  גאתר העבודה  לרבות באמצעות  מים אחר,  מקור  כל  מפני  או  שמים 

הכל   וכדומה,  ניקוז  תעלות  סתימת  מים,  שאיבת  זמניות,  ניקוז  המפקח    -תעלות  דרישת  לפי 

 ולשביעות רצונו. 

הגורמים  כ .31.2 ידי  על  העבודה,  לחלקי  או  העבודה  לאתר  למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  ל 

קטן   בסעיף  שנק31.1המפורטים  בין  ידי    ט,  על  יתוקן  שלא,  ובין  נאותים  הגנה  באמצעי  הקבלן 

 הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 

העלולים  ה .31.3 נזקים  לרבות  לו,  להיגרם  העלול  נזק  כל  מפני  העבודה  של  גמור  חלק  כל  על  יגן  קבלן 

 להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 

 ניהול הצוות  -שגחה מטעם הקבלן  ה .32

מקצועי  ה .32.1 ניהול  צוות  לטיפולו,  שיימסרו  העבודות  מן  אחת  כל  בביצוע  להעסיק,  מתחייב  קבלן 

הנדסאי   או  מהנדס  יעמוד  בראשו  הנדסאיות,  בניה  בעבודות  מוסמך  עבודה  מנהל  לרבות  הנדסי, 

 " מוכח  "(,  צוותה)להלן:  וניסיון  גבוהה  מקצועית  רמה  בעל  ויהיה  המנהל  ידי  על  מראש  שיאושר 

הצוות  בביצו ראש  לגבי  כי  מובהר,  זה.  חוזה  נשוא  לעבודה  ובמהותן  בהיקפן  דומות  עבודות  ע 

 לא נדרשת נוכחותו הצמודה.    –)מהנדס או הנדסאי( 

לגבי  ה והתעשייה  הכלכלה  ממשרד  אישור  העבודה  תחילת  לפני  לחברה  להמציא  מתחייב  קבלן 

 רישום מנהל העבודה בפרוייקט. 

עבודה הנ"ל בתור מנהל העבודה כהגדרתו בחוק אירגון ופיקוח  הקבלן מתחייב למנות את מנהל ה  .32.2

 בקשר לכל עבודה שיבצע במסגרת הסכם זה. 

צמוד  ה .32.3 באופן  העבודות  כל  את  ינהל  העבודה,  באתר  קבוע  באופן  ימצא  הצוות  כי  מתחייב  קבלן 

 ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 

. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי  הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח  יינוי חברמ .32.4

כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו.  

הסר   למען  נתינתה.  ממועד  שבועיים  בתוך  הדרישה  את  הקבלן  ימלא  צוות,  חבר  החלפת  נדרשה 

בות דרישת החלפה  ף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקעי ספק מובהר כי הוראות ס

 כאמור. 

ל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למי מהצוות,  כ .32.5

 ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.
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המ .32.6 את  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או  הצוות  של  בהעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת  בלן  קובהר 

, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו  מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין

 הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. 

כח .32.7 העסקת  עלויות  כי  ספק,  הסר  למען  בסעיף    מובהר,  שנדרש  כפי  במחירי    32אדם  כלולות  זה 

 היחידה השונים ובמחיר העבודה ולא ישולם על כך בנפרד.

 

 רחקת עובדים ה .33

קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על  ה

המועסק על ידי קבלן משנה,  באתר העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה, קבלן משנה ואדם    ידיו 

שלא   אדם  אותו  התנהג  המפקח  או  המנהל  לדעת  אם  מהם,  מי  להעסקת  בעבר  החברה  הסכימה  אם  אף 

י  לפ כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק  

 פין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקי  -דרישה כאמור 

 

 

 

 

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה ש .34

אדם  ה .34.1 וחיי  רכוש  להבטחת  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  בכל  והוצאותיו,  חשבונו  על  ינקוט,  קבלן 

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים,    באתר ובסביבתו בעת ביצוע העבודה 

לביטחונם   זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  תעלות,  דיפון  מהבהבים,  פנסים  בטיחות,  מעקות 

ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח  

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי  והאו שיהיה דרוש על פי דין או על פי  

המכשולים   כל  את  ולסלק  העפר  ערמות  את  ליישר  עליו  יהיה  העבודה  אתר  את  יפנה  בטרם 

 והמפגעים שנשארו באתר העבודה. 

 

 אחריות וביטוח  –רק ו' פ

 חריות לעבודה א .35

ועד מתן תעודתמ .35.1 לרשות הקבלן  חלקו,  או  כולו  יהא הקבלן    יום העמדת אתר העבודה,  השלמה, 

כל   המרבית,  ובמהירות  חשבונו,  על  יתקן  הקבלן  עליה.  ולהשגחה  העבודה  לשמירת  זק  נאחראי 

. הקבלן מתחייב שעם השלמתה  35.3שיגרם לעבודה מכל סיבה שהיא, למעט כמפורט בסעיף קטן  

 תהיה העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות החוזה. 

לנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  תחו   35.1וראות סעיף קטן  ה .35.2

 מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות פרק ח'. רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

בחלק  ב .35.3 או  בעבודה  מטעמה  מי  או  החברה  משימוש  כתוצאה  שנגרם  לעבודה  נזק  של  מקרה  כל 

את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה    ממנה לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן

אף האמור לעיל, אם תוך    שהחברה תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה. על

להיגרם   צפויים  אשר  הנזקים  מן  החורגים  נזקים  ייגרמו  החברה  ידי  על  בעבודה  סביר  שימוש 

 ות התיקון כולן על הקבלן. יחולו הוצא -משימוש סביר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה 
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 חריות לגוף או לרכוש א .36

נזק או  ב .36.1 ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי  אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל 

ביצוע העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף  

של לרכושו  או  לגופו  השלמה,  תעודת  מתן  האמצעים    לאחר  בכל  ינקוט  והוא  כלשהו,  אדם 

בגובה הסכומים א יהיו נושא לתביעה    שרלמניעתם. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן 

כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  

 רצון החברה. 

לצי ה .36.2 או קלקול  נזק  לכל אבדן,  יהא אחראי  עם  קבלן  בשימושו בקשר  הנמצא  סוג שהוא  וד מכל 

ל אחריות  מכל  עובדיה  ו/או  החברה  את  פוטר  והוא  העבודות  קלקול,  כביצוע  או  נזק  אבדן,  ל 

 כאמור. 

על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין נזק או אובדן  ה .36.3 ישפה את החברה  קבלן 

קטן   סעיף  פי  על  הקבלן  אחראי  הו  36.2  -ו   36.1להם  נדרשו  כולל  לחברה.  שיגרמו  כלליות  צאות 

לם סכום כלשהו עקב מעשה  שהחברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה ל

סכום   כל  על  הקבלן  אותם  ישפה  פעולתו,  במסגרת  מטעמו  מי  של  ו/או  הקבלן  של  מחדל  ו/או 

ה האמורה. החברה  שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לדריש 

בגין נזק  ן  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל

 או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

שגיאה מקצועית  קבלן ישפה את החברה ו/או העירייה בגין כל נזק שיגרם להן או למי מהן עקב  ה .36.4

ויים.  קשל הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים ל

 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

 

 חריות לעובדים ולשלוחים א .37

בד או לכל אדם אחר הנמצא  קבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעוה .37.1

או   העבודה  ביצוע  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  עבודות  ב בשרותו  יצוע 

או   חומרים  שירותים,  המספק  לאדם  העירייה,  לעובד  החברה,  לעובד  שנגרם  נזק  לרבות  הבדק, 

לני המשנה.  מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קב

בלן  הקהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  

רצון   לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור,  תאונה,  או  נזק  בגין 

 החברה. 

בגין כל תשלום שהחברה תחויב לשלם כתוצאה מאי ה .37.2 ישפה את החברה  תו  קיום התחייבו-קבלן 

לשלם    . נדרשו החברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה37.1שבסעיף קטן  

סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם  

הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר לדרישה  

לתביעה  האמור נושא  יהיו  בגובה הסכומים אשר  לקבלן  לעכב תשלומים  רשאית  ה. החברה תהא 

הקב ומוחלט    לןכנגד  סופי  באופן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין 

 לשביעות רצון החברה. 
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   ביטוח על ידי הקבלן .38

פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על  

המצורף   הביטוח,  נספח  להוראות  בהתאם  הנן  הצדדים  נפרד    6כנספח  על  בלתי  חלק  ומהווה  זה  לחוזה 

 הימנו. 

 

 עובדים –רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .39

עי  ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצוקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה א .40

תוך  ה .40.1 העבודה  ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  קבלן 

ר לפי כל דין, חייב  תהמועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או הי

 י שרשום או בעל רשיון או היתר, כאמור. הקבלן להעסיק רק מ 

שיירשם  ה .40.2 אדם  כוח  פנקסי  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  מתחייב  קבלן 

 בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו. 

דרישהה .40.3 לפי  ולמפקח,  למנהל  להמציא  מתחייב  לשם  ,  קבלן  האדם  כוח  פנקסי  וכן  את  ביקורת, 

להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול  

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

תשי"ט ל .40.4 התעסוקה,  שירות  חוק  להוראות  בהתאם  רק  אך  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה,  -ביצוע 

הקבלן  1959 לעובדיםי.  עבודה  שכר  עבודה,    שלם  תנאי  ויקיים  העבודה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו 

ענף   באותו  במדינה  עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  האיגוד  ידי  על  לקבוע  בהתאם 

 עבור עבודה דומה באותו אזור.

וציאלי  ס קבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח  ה .40.5

של   ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור 

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

סה .40.6 לביטוח  חובותיו  כל  את  לבצע  מתחייב  הביטוח  קבלן  חוק  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  וציאלי 

 . 1968 -הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט 

תאונות  ה .40.7 למניעת  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  קבלן 

עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית  

 . 1954  -המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד כפי שיידרש על ידי  

לה .40.8 לסדר  מתחייב  אכילה  עקבלן  ומקומות  נוחיות  סידורי  העבודה  בביצוע  המועסקים  ובדים 

 נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

בלן כל  זה לעיל לא ישולם לק  40למען הסר ספק מובהר, כי בגין קיום הדרישות המפורטות בסעיף   .40.9

 תשלום נוסף נפרד, ועלויות קיום דרישות סעיף זה כלולות במחירי היחידה השונים. 
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 מעביד -עדר יחסי עובדה .41

ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר,  מ

. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת  , יחסי עובד מעבידההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

הפועל   או  ידו  על  המועסק  אדם  של  או  הקבלן  של  מעבידתו  היא  החברה  כי  ייקבע  המפורשת,  הצדדים 

 מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך.

 

 מוצרים ומלאכה  ציוד, חומרים, -רק ח' פ

 קת ציוד, מתקנים וחומריםספא .42

האחרים  ה .42.1 והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  קבלן 

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא הקבלן  

רים האמורים  וד, במתקנים ובחומילמפקח את כל האישורים הדרושים על פי כל דין לשימוש בצ

 לעיל. 

בקצב  ה .42.2 העבודה  של  היעיל  לביצועה  הדרושים  והמתקנים  הציוד  כל  ברשותו  כי  מצהיר  קבלן 

הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח,  

בדיקתו   על  מסוים,  לעניין  או  בכלל  מפורשות,  המפקח  ויתר  אם  או וזולת  הציוד  של    אישורו 

 המתקן. 

וסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים  מ .42.3

התקנים   בבדיקות  עמדו  האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  לביצוע  בהם  שהשתמש 

 הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 

לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן  תנת אחריות  יקום שנמ .42.4

 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .43

ביצוע  ב .43.1 למטרת  העבודה  לאתר  הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  פירושו:  "חומרים"  זה,  סעיף 

מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות  ים,  רהעבודה, לרבות אביז

 חלק ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

ידי  ח .43.2 על  העבודה  באתר  שהוקמו  או  העבודה  לאתר  שהובאו  ארעיים,  ומתקנים  מבנים  ומרים, 

 רה. החב תהקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלו

ציוד  ה או  כאמור  ארעיים  ומתקנים  מבנים  או  חומרים  העבודה  מאתר  להוציא  רשאי  אינו  קבלן 

 שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

דלהלן, או    46או סעיף    43.6,  43.5ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים  כ .43.3

יוד והמבנים או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע  ם, הציהורה המפקח בכתב, שהחומר

חדלים   כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה,  מאתר  להוציאם  הקבלן  רשאי  העבודה, 

 החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות החברה. 

או  נ החומרים  הציוד,  לסילוק  מועד  זה  קטן  סעיף  לפי  בהוראה  המתקנים    מבניםהקבע  או 

הארעיים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן  

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  מתן  לאחר  החברה,  רשאית  כן,  למכרם    7מלעשות  לסלקם,  ימים, 

 ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. 

 כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. יכוי  נ חברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה
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קבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים  ה .43.4

והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפרק  

השימוש של הקבלן לפי  זכות  ויג' רשאית החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק,  

 סעיף קטן זה כפופה לזכויות החברה, על פי פרק יג', כאמור.

לביצוע  ה .43.5 הנוגע  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שונות,  הוראות  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  מפקח 

בדבר   הוראות  העבודה,  בביצוע  מלשמש  וחומרים  ציוד  פסילת  בדבר  הוראות  לרבות  העבודה, 

צ  וסילוק  וחיהחלפת  המפקח  וד  הוראות  פי  על  ינהג  הקבלן  הוראות.  וכיוצ"ב  שנפסלו,  ומרים 

 וההוצאות יהיו על חשבונו. 

וציוד  א .43.6 חומרים  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  כלשהו  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  ין 

כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או  

 זמן שהוא. בכל  םחומרי

 

 יב החומרים והמלאכה ט .44

ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות,  ה .44.1 ביותר  ומוצרים מהמין המשובח  קבלן ישתמש בחומרים 

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

יתאימו  ח .44.2 הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  מפרטים  או  תקנים  קיימים  שלגביהם  ומרים 

ה לתקנים  יותר  מוריםאבתכונותיהם  בתקן  מצויים  אם  המוצר,  או  החומר  של  המובחר  ולסוג   ,

מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי  

 קביעת המפקח. 

קבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על  ה .44.3

וכן שלא   על ידי מקור  שתמש ביידי המפקח,  יוצרו או סופקו  ביצוע העבודה אלא בחומרים אשר 

חומרים   של  לטיבם  אישור  מקרה  בשום  ישמש  לא  חומרים  מקור  של  אישורו  המפקח.  שאישר 

 המובאים מאותו מקור. 

 קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. ה .44.4

שח ומוצרים  חומרים  על  חלה  לא  זו  לאלובה  או    גביהם  תקן  תו  ולמוצריו  שלחומריו  יצרן  קיים 

 סימן השגחה. 

החברה  ס .44.5 ידי  על  מסוימים  מוצרים  הקבלן    -ופקו  של  מאחריותו  גורעת  כשלעצמה  זו  עובדה  אין 

 לגבי טיבה של העבודה. 

קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו או  ה .44.6

ר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, את כח האדם וכל  תשנמצאים בא

יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם  

 לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

רו ויהיו  שחומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוה .44.7

 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.

)שני    2%מי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של  ד .44.8

 מהסכום המאושר הכולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים.  אחוז(

בסעיף  ה .44.9 הנקוב  בשיעור  ככלולות  ייחשבו  לא  דלהלן  והן  לע  44.8הוצאות  דגימות  בדיקת  כדמי  יל 

 תחולנה בכל מקרה, על הקבלן:

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה.  . א
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 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב.  . ב

 מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו. דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי  . ג

 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. . ד

את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את    מנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעה .44.10

ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי  

יכסה הסכום  טיב הח בזכות האמורה,  כנדרש בחוזה. השתמש המנהל  ומרים, המלאכה והעבודה 

 לעיל את ההוצאות עבור הבדיקות.  44.8שנקבע לפי סעיף קטן 

יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא  דוסף לבנ .44.11

המפק והוראות  החוזה  דרישות  פי  על  ייעשה  או  שהביצוע  מהנדס  ידי  על  תיעשה  זו  ביקורת  ח. 

הקבלן של  ח.  הנדסאי  לכל  יצרף  הביקורת  שהקבלן  ביצוע  על  אישור  לחברה  שיגיש  חלקי  בון 

החלקי.   בחשבון  הנכללים  הביצוע  לשלבי  המתייחס  הביקורת,  עורך  ידי  על  חתום  ותוצאותיה, 

 הגשת אישור כאמור הינה תנאי לאישור החשבון החלקי לתשלום. 

 האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:וסף על נ .44.12

על . א הוראות  המפ-מתן  מאחריות  ק ידי  גורע  אינו  הוראותיו  לפי  דגימות  ביצוע  ו/או  ח 

זה  לטיב  וחובת ההוכחה  בחוזה  כנדרש  והעבודה  המלאכה  החומרים,  טיב  לגבי  הקבלן 

 ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 

הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת עיכוב   . ב

 עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. ה

 

 דיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםב .45

 קבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. ה .45.1

הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או  קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או  ה .45.2

 נבדק.   מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה

שהחלק  ה .45.3 בכתב,  למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  ושלם 

האמור   החלק  את  ולמדוד  לבחון  לבדוק,  למפקח  ויעזור  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  מוכן  האמור 

 יו או הסתרתו. מהעבודה לפני כיסו 

הוראותה .45.4 לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  לצורך    קבלן  המפקח, 

בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן  

המצב   את  יחזיר  והקבלן  כאמור  לעשות  המפקח  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר 

ין  בגלתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. החברה תהא רשאית לנכות את ההוצאות שנגרמו לחברה  

 מימוש זכותה כאמור או לגבותם בכל דרך אחרת. 

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים    45.4הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  ה .45.5

הקטנים   הסעיפים  לפי  התחייבותו  את  בוצעה    45.3-ו  45.2הקבלן  שהמלאכה  הוכיחו  והבדיקות 

 לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 אכה פסולהל ילוק חומרים פסולים ומס .46

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: ה .46.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה, בכל   . א

 ם מתאימים למטרתם.מקרה שלדעת המפקח אין החומרי
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 ים בפיסקה )א(.ר על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמו . ב

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה     .ג

 על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על    -יפה לכל דבר, וזאת    46.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן  כ .46.2

 מפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. הידי 

את  ה .46.3 ולהשיג  מהאתר  פסולת  ו/או  חומר  כל  לפינוי  בקשר  דין  הוראת  כל  לקיים  מתחייב  קבלן 

 ים מהרשויות המוסמכות. האישורים וההיתר 

לבצען על חשבון    , תהא החברה רשאית46.1א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  ל .46.4

 הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 

 

 

 

 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .47

המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע  ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניות ע .47.1

בח הכלולות  השונות  העבודות  בין  תיאום  בה  שיש  בדרך  העבודה  את  ואת  למנוע  מנת  על  זה,  זה 

 הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא  ה .47.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע    -  46.1ו לפי סעיף קטן  קיים את המוטל עלי 

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח.ת בה -מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודה נ .48

קבלן ישמור את אתר העבודה נקי, מסודר וללא כל מפגעים בכל שעות היממה, יעבוד עם רמסה  ה .48.1

 צמודה ויסלק בסוף כל יום מאתר העבודה, על חשבונו והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת.  

ומוכן, עם צוותים מתאימים ומקצועיים,   , לצורך בכל שעות היממההקבלן מתחייב להיות ערוך 

 פגעים שייגרמו עקב ביצוע העבודות, בהתאם להנחיית החברה.  טיפול במ

מובהר ומודגש, כי בכל מקרה בו לא יפעל הקבלן על פי האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע  

ולממש את ערבות הביצוע   ,על חשבונו של הקבלן ,בעצמה  ו/או הטיפול במפגעים את ניקיון האתר 

והכל הוצאותיה,  כיסוי  לצורך  לה  תהא   שניתנה  להם  אחרת  תרופה  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי 

 זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

קבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  ה .48.2

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  ל

 ולות הישוב. מחוץ לגב

יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון  מ .48.3

ישור ערימות  י שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות,  

 עפר וכדומה. 

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. ה .48.4
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 השלמה, בדק, תיקונים וסיום   -רק ט' פ

 תעודת השלמה" " .49

ויצרף להודעתו  ה .49.1 יודיע על כך למפקח, בכתב,  שלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת עבודה 

של העבודה. המפקח יבחן  (  AS MADEשל תכניות בדיעבד )  CD-חמישה סטים מושלמים וכן את  

 "(. חינת העבודהב )להלן: "ימים מיום קבלת ההודעה   30את העבודה תוך 

 תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שבאחריות הקבלן.  AS MADEתוכניות  ה

  על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( על פי הנחיות תוכניות תוגשנה כשהן חתומות  ה

 המפקח. 

שתידרש על ידי  ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת  כ

 המפקח. 

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .49.2

הדרושים לדעתו,  "(  תיקוניםהימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "

התיקונים   ביצוע  נסתיים  המפקח.  שקבע  התקופה  תוך  לבצעם  חייב  ע  -והקבלן  העבויחול  ה  ד ל 

 לעיל ואילך.  49.1האמור בסעיפים קטנים 

לפי  ל .49.3 נכללת בתקופת הביצוע של העבודה  ביצוע התיקונים  כי תקופת  בזה  מען הסר ספק מובהר 

בתיקונים   הצורך  בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  החוזה, 

 וביצועם. 

מתאימה  מ .49.4 העבודה  כי  העבודה  בקבלת  המפקח  רצונו  הלתנאי  צא  את  ומשביעה  ימסור    -חוזה 

 להלן.  1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהלקבלן, בתום קבלת העבודה, 

צא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .49.5

  ה ת השלמ לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעוד  49.2יחול האמור בסעיף קטן  

גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של  

המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי  

 המפקח. 

ח  קה המפישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיא .49.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. 

ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה,  א .49.7

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה.  

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  תאת ה  עשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע

 ידי המפקח. 

א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע  ל .49.8

את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות  

בתוספת   ע  17%אלו,  הכלליות  להוצאותיה  כתמורה  ידי מהן  דרך    ל  בכל  או  החוזה  משכר  ניכוי 

 אחרת.

התאריך  ה .49.9 לפי  מסוים  במועד  העבודה  מן  מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  החוזה  תנאי  ולפי  יה 

בו,   החזיקה  והחברה  מהעבודה  כלשהו  חלק  שהושלם  או  העבודה  להשלמת  שנקבע  הסופי 

מה, לגבי חלק  ל הש השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת 

העבודה האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק  

 מהעבודה ולגבי העבודה כולה.
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תן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  מ .49.10

 מתנאי החוזה. 

הושלמה  ק .49.11 כי  המפקח  הושלםבע  או  להשלימו    העבודה,  היה  הקבלן  שעל  מהעבודה  מסוים  חלק 

אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור,   או  לחברה את העבודה  למסור  חייב הקבלן  במועד מסוים, 

הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת  

 ה. כלפי החבר דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו

והמבנים  נ .49.12 הציוד  את  העבודה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  העבודה,  לכל  השלמה  תעודת  יתנה 

הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור החומרים ייעשה בהם כפי שתורה  

 החברה. 

 דק ותיקוניםב .50

של  ל .50.1 תקופה  הינה  הבדק  תקופת  זה  חוזה  תעו  חודשים  24צורך  הוצאת  למיום  השלמה  ל  כדת 

בסעיף   כמשמעותם  התיקונים,  כל  ביצוע  גמר  מיום  או  )להלן:    -  49העבודה  שבהם  המאוחר  לפי 

 "(.  תקופת הבדק"

בדק בעבודה או בעבודות שבוצעו  הזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  נ .50.2

זה, או שלא בהתאם  לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחו

להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או  

מפקח ולשביעות  ה   מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת

חסת  רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק המתיי 

לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת  

בסעיף   כאמור  במובילים,  שבוצע  תיקון  בכל  כתו38הבדק  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר  ה  צא, 

 מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

 .להלן 52.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  50.2ין בסעיף קטן א .50.3

 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן. ה .50.4

לתיקון,    םיה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתניה .50.5

 לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במהלך תקופת הבדק יחולו על הקבלן מלוא הוראות הסכם השרות   .50.6

"  10כנספח  המצ"ב   )להלן:  וסכם בזה כי הבדק והתיקונים, לרבות  מ"(.  הסכם השרותלחוזה זה 

ריות הקבלן, יהיו כמפורט בסעיף זה ובהסכם השרות, ויש לראותם כמשלימים זה את  לעניין אח

 ות וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח. עזה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמ 

ובלבד  ה .50.7 אחר  גוף  לכל  ו/או  לעירייה  הבדק,  לתקופת  הקבלן  אחריות  את  להסב  רשאית  חברה 

 . שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן

 

 עודת סיום ת .51

)להלן:    2נספח  כתום תקופת הבדק ימסור המנהל לקבלן תעודת סיום, בנוסח המצורף לחוזה זה  ב .51.1

עבודה הושלמה בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן  ההמפרטת כי  ,  "(תעודת סיום"

קבל דו"ח  להמצאת  ובכפוף  המנהל  של  המלאה  רצונו  ולשביעות  לחוזה  בהתאם  הן  אף  ת  בוצעו 

 .  10בנספח  עבודה כמופיע 

סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, אשר מטבע מ .51.2

 אמורה.ההדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה  
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 גמים וחקירת סיבותיהם פ .52

לפגם, נ .52.1 הסיבות  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  תגלה 

המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו    ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי

כפי   מיד,  לבצעם  והקבלן מתחייב  על החברה  והתיקון  החקירה  היה  שהוצאות  החברה.  לו  תורה 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב    -הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  

ל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב  לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכ

 י המפקח.ידבתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ב 

תוך  נ .52.2 בעבודה  מהותי  פגם  בהתאם    5תגלה  שלא  מביצוע  הנובע  הבדק,  תקופת  גמר  לאחר  שנים 

כרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו  לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל ה

  וניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לא 

 תהיה בידי החברה, או חליפיה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות   -רק י' פ

   ינוייםש .53

יכותה סגנונה, סוגה,  ה, לא יהמנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ביחס לכל מה שנוגע לאופי  .53.1

עיכוב   בשל  לרבות  לנכון,  שימצא  כפי  הכל  ממנה,  חלק  כל  ו/או  העבודה  של  לכמותה  או  גודלה 

בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות  

 פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו. 

הזמנת  , רשאי המנהל להורות לקבלן כאמור שם, רק אם שכר  לעיל  60.1טן  על אף האמור בסעיף ק .53.2

על    העבודה העולה  בשיעור  הכל,  בסך  יפחת,  או  יעלה  לא  להלן,  כמפורט  שיחושב  השינוי,  לאחר 

שאינו כולל ערכם של שינויים. מובהר בזה כי המנהל רשאי להגדיל,    הזמנת העבודהמשכר    40%

להקטין או לשנות חלקים, מרכיבים ו/או סעיפים בעבודה או בכמויות המפורטות בכתב הכמויות  

למדידה גם בשיעורים העולים על השיעור הנ"ל. וכן רשאי הוא לבטל או להוסיף חלקים, מרכיבים  

הכל   בעבודה,  סעיפים  או  בכפ  -או  יקטינו  לא  והביטולים  התוספות  השינויים,  כל  סך  כי  לכך  וף 

 כאמור לעיל.   ,40%בשיעור העולה על  הזמנת העבודהיגדילו את שכר  

 כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן:  .53.3

לעבודות בניה ותשתית )להלן:    דקל  במחירוןלפי מחירי היחידה בהם בוצע שינוי הנקובים   .א

 . 15%של בהנחה המעודכנת, ו"(, במהדורתו  מחירון דקל"

נקבעו   ב.  השינוי  דקל  במחירון לא  של  ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידה  מחירי  כל  ייקבע    -, 

לפי   השינוי  של  לפיהיחידהערכו  היחידה  ,  מחיר  לאסמכתאות    עלות  בהתאם  בפועל, 

על  בתוספת    ,  תומכות תעלה  ושלא  המפקח  ידי  על  שתקבע  והוצאות    8%כפי  רווח  עבור 

 . כלליות כולל מימון

 זה  בסעיף  כאמור,  דקל  במחירון  מופיעים   שאינם  מחירים  בגין  תשלום  אישור  כי,  מובהר 

  ערכו  על   המעידה  מס  חשבונית  לרבות  רשמית  אסמכתא  הקבלן  להצגת  בכפוף  יהא,  לעיל

 "ל. הנ  השינוי של

היחידה    בהיעדר מחיר  לקביעת  עליהם  להתבסס  שניתן  ערך  שוות  יחידה  או  יצרן  מחיר 

בין   ומתן  במשא  השינוי  של  ערכו  ייקבע  יקבע    המפקחהחסר,  הסכמה  ובאין  והקבלן, 

 את ערכו של שינוי, והחלטתו תהא סופית.  המנהל 
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ה .53.4 לערך  בהתאם  יופחת  או  יועלה  החוזה  קטן  שכר  סעיף  לפי  שנקבע  מובהר  לעיל  53.3שינוי   .

בזה תביעות    ,ומוסכם  כל  לקבלן  יהיו  לא  כאמור,  החוזה,  שכר  הפחתת  או  מהעלאת  לבד  כי 

 ודרישות אחרות כלפי החברה בגין מתן פקודת שינויים. 

הקבלן   .53.5 את    הוראתקיבל  מחייב  שהשינוי  בדעה  והוא  השינוי.  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים 

שכר   העבודההעלאת  לבקש    -  הזמנת  כוונתו  על  האפשרי  בהקדם  בכתב  למנהל    העלאה יודיע 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב    15כאמור. עברו  

 . שכר הזמנת העבודהשהשינוי לא ישפיע על  כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך

שינויים קודמים    , לרבותת הקבלן כל עוד ערך כלל השינויים, תחייב אהוראת שינויים לפי סעיף זה  .53.6

 . 53.2כמפורט בסעיף קטן , לא יעלה על השיעור לפי הוראות כנ"ל

לעיל , עולה על  שינויים שערך השינויים הכרוך בה, כאמור    , אם קיבל הקבלן הוראתאף על פי כן

ובין שערכו נתגלה  , בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת ההוראה  53.2, כאמור בס"ק  השיעור

  –ימים מקבלת ההוראה שאין הוראת השינויים מחייבת אותו    14, ולא טען תוך  רק לאחר זמן מה

השיעור שנקבע  , ודין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על  מכןאין שומעים את תלונותיו לאחר  

 לעיל .  53.2בסעיף 

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת    ,למניעת ספק מובהר בזאת .53.7

 שינויים.  הוראת יום מיום מתן  30אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

רכה להשלמת העבודה אינה מזכה  שינויים אשר אינה קובעת במפורש הא  הוראתכי    ,מובהר בזאת .53.8

 את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.  

ומוסכם .53.9 הוראה    ,מובהר  קיים  לא  שהקבלן  כך  בשל  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  ניתנה  אם  כי 

מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל  

 כל דין.  זכות של החברה לפי החוזה או לפי

 

 שלומי עבודה יומית )רג'י( ת .54

 מפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(. ה .54.1

הוראה  ה לו  שניתנה  בלא  יומית  עבודה  לבצע  רשאי  הקבלן  ואין  בכתב,  תנתנה  המפקח  וראות 

בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של  תקבע על ידי המפקח אולם אין    כתובה כאמור. שיטת העבודה

והוראות   בעבודה,  הקשור  אחר  ענין  לכל  או  העבודה  לטיב  העבודה,  לניהול  זה  חוזה  לפי  הקבלן 

 החוזה יחולו גם על עבודות אלה. 

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה  ל .54.2

הטמ מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  בביצוע  עם  מטעמו  או  ידו  על  המועסק  אדם  כל  של  עבודה 

לפי שיקול דעתו של    -העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל  

המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה  

 . יוכזו תחולנה על 

יקבעו מחירי העבודה היומית על פי המפורט  י ת יומיות בכתב הכמויות  יה ולא נכללו מחירי עבודו ה .54.3

בתקופת   שנערכו  דומים  מכרזים  תוצאות  פי  על  ו/או  הצדדים  בין  מוסכם  מחירון  לפי  ו/או  להלן 

 האחרונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:

 . 15%של בהנחה ו דקל במחירון הנקובים מחירי היחידה על פי   -הפעלת צמ"ה  . א

   .15%של בהנחה ו דקל  במחירוןמחירי היחידה הנקובים על פי  -כוח אדם וחומרים  . ב
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פי סעיף קטן זה,   מען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו עלל            

הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה   כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח,

 הוצאה אחרת.והסעתם ממנו, וכל  

עליהם  ס .54.4 וסוג העבודה שהוטלה  יהיה בהתאם לתפקידם  יומית  בעבודה  יווג הפועלים המועסקים 

 לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 

 

 שימת תביעות ר .55

נן כאלה, לתשלומים  למפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל תביעותיו, אם יש  שקבלן יגיה .55.1

נוספים, שאינם נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך  

 החודש שלפני אותו חודש.

י של  אתהווה ויתור מוחלט וללא תנ  55.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן  א .55.2

 ל כוונתו להגיש את התביעה. הקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת החודש כאמור ע

א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומים נוספים, שעל כוונתו להגישן  ל .55.3

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את    55.2כאמור בסעיף קטן  

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי. יהקבלן כא 

 .53.6כדי לגרוע מן האמור בסעיף קטן   ין באמור בסעיף זהא .55.4

קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש  ה .55.5

 לו כלפי החברה. 

 

 מדידות  –רק יא' פ

 ללי כ .56

והן  וההתקנה  האספקה  עבודות  )הן  זה  חוזה  לפי  העבודות  ביצוע  בגין  התמורה  כי  במפורש,  מובהר 

א'    –כמפורט במפרט הטכני    –העבודות הנוספות   ( הנה תמורה סופית, פאושלית, ללא מדידת  3מסמך 

ולא   3מסמך א'  –כמויות. על כן, הוראות פרק יא' זה לא יחולו בקשר לעבודות המפורטות במפרט הטכני  

 . תחול כל מדידה בקשר אליהן

הטכני   במפרט  המפורטות  לעבודות  )מעבר  נוספות  עבודות  לבצע  החברה  שתדרוש  ככל  זאת,  עם    –יחד 

לעיל אזי לגבי עבודות אלו בלבד יחולו הוראות פרק יא זה וכמויות העבודה    53( בהתאם לסעיף  3מסמך א'

   למדידה ייקבעו לפי ביצוע בפועל.

 

 העבודה למדידה דידת כמויותמ .57

 וראות סעיף זה תחולנה על עבודות שינויים על פי פקודת שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. ה .57.1

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה של  ה .57.2

 כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך    לל סמך מדידות שתעשינה עמויות העבודה למדידה תקבענה עכ .57.3

חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט  

ידי   על  ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  בספר  תירשמנה  המדידות  כל  הכללי. 

 המפקח והקבלן. 
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אם לפרטי התכניות כשהיא גמורה,  תתימדד כל עבודה נטו, בהם לא צוין אחרת במפרט הכללי,  א .57.4

מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את ערך  

 כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים. 

  לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. פני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו  ל .57.5

או   למפקח  ולעזור  זה,  לצורך  מקום  ממלא  לשלוח  או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  הקבלן 

לביצוע   הדרושים  והציוד  האדם  כוח  את  לספק  וכן  הדרושות  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא 

 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 

לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו    לן או ממלא מקומו במועד הנקוב א נכח הקבל .57.6

לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  

דעת   את  שהניחה  מסיבה  מקומו  ממלא  או  הקבלן  נעדר  אם  אולם,  עליהן.  לערער  רשאי  יהא 

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע    ועלמפקח לפני המועד שנקבע לביצהמפקח ונמסרה על כך הודעה  

 . 57.5המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 

ימים על כל    7כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  נ .57.7

מחדש. האמורה  הכמויות  מדידת  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  אחרי    כמות  גם  אם 

יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו  להמדידה השנייה יתג עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, 

 תהיה סופית. 

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן כי יבצע מדידה על ידי מודד מוסמך לבדיקת טיב  ה .57.8

או במועד שנדרש על    ודיוק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק

שאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן. מובהר, כי ביצוע העבודות על  רידי המפקח,  

ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע מדידה על ידי מודד  

 מוסמך מטעמו. 

 

 ותשכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבוי -רק יב'  פ

 כללי  -כר החוזה ש .58

לעיל, וכל  "מהות ההתקשרות"    פרק  כל האמור בחוזה זה בכלל, ובפרק יב' זה להלן בפרט, בכפוף להוראות

 האמור להלן יחול בצוותא חדא עם האמור בפרק הנ"ל.

 

 חיר סופי ותכולת מחירים מ .59

עבודה    ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר כל הזמנתא .59.1

שעל   וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  ביצוע  עבור  המלא  התשלום  את  ככולל  מרכיביה  כל  על 

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:  םהקבלן לבצע בהתא

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי   . א

 פי מסמכי החוזה.וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על 

תיאום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים מהעירייה, ומכל   . ב

וסמכת על פי כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, טלוויזיה  מרשות  

 בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה.

הקיימת   . ג לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  אתר אמצעי  גידור  לרבות  בשטח, 

 העבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים. 
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ט . ד פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  ושימוש  אמצעי  פ אספקה  זמניות,  דרכים  סנות, 

שילוט ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, 

 החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 

לת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר הוב . ה

 ם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. תלאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמס

אחזקתם    .ו שנסתיימו,  עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 

 והגנה עליהם עד למסירתם.

וסי . ז לשם מדידה  הדרושים  המדידה  מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוק  לרבות  מון 

 כך.

 רשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות.דכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנ . ח

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  . ט

וחידושןה י.  אחזקתן  ועוקפות,  זמניות  דרכים  וביטולן    כשרת  הביצוע  תקופת  כל  במשך 

 לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני. 

 מות. יסימון ושמירה על התשתיות הקי     א.י

 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  ב. י

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,   ג.  י

 ות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. מיסים, אגר 

ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק   ד. י

 עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי החוזה.  כח

 בוטל.  ו.  ט

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  ז. ט

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,    (AS MADEבדיעבד )הוצאות בגין הכנת תוכנית   ז. י

רקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות  קלרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת 

ידי   על  בוצעו  לא  אפילו  העבודה  לביצוע  והקשורות  העבודה  באתר  הנמצאות  ואלה 

 הקבלן. 

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה.  ח.  י

וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות הנדרשות  דמי   ט.  י בדיקות, דגימות, צילומי 

 על פי החוזה. 

 ות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. אההוצ . כ

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. א. כ

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.  ב. כ

ל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים  כ ג. כ

 בתקופתו. 

 בלן.קרווחי  ד. כ

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  ו. כ

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל  

ן  לקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כוהת

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 
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לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או    ללעי  57ין באמור בסעיף זה או בסעיף  א .59.2

המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל  

 דין. 

 

 מקדמות .60

 החברה לא תיתן מקדמות על חשבון שכר העבודה לקבלן. .60.1

לעיל מוסכם, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לתת לקבלן מקדמות    60.1למרות האמור בס"ק   .60.2

פי שיקול דעתה של החברה,   על  והכל  ובמועדים שתקבע,  והכל על חשבון שכר החוזה בשיעורים 

 להלן. שבסעיף זה והכל כנגד ערבות בנקאית שימציא הקבלן בהתאם להוראות 

לקבל את סכום המקדמה ולהמציא  החליטה החברה על תשלום מקדמה לקבלן, מתחייב הקבלן   .60.3

 להלן.  זהלחברה ערבות, כמפורט בסעיף 

 

 ערבות למקדמה 

, אזי הקבלן  לעיל היה והחליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתת לקבלן מקדמות כאמור   .60.4

במעמד   הקבלן  ימציא  יקבל,  אם  מהחברה,  הקבלן  יקבל  אשר  מקדמה  כל  להבטחת  כי  מתחייב 

ערבות   מקדמה  כל  צמודהקבלת  עצמאית  המקדמה    למדד  בנקאית  מע"מ(  בגובה  )להלן  )כולל 

 הערבות(.  -סעיף זה  ב

 . והיא תהא בתוקף לשנה, 3שבנספח  הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח  .60.5

 סכום הערבות יוקטן בהתאם לסכום שנוכה על חשבון מקדמות.  .60.6

 

   שלומי בינייםת .61

בקש .61.1 העבודות,  ביצוע  בגין  התמורה  את  לקבלן  תשלם  במכרז,  החברה  זכה  לגביה  מעלית  לכל  ר 

 בהתאם לשלבי התשלום המפורטים להלן: 

משכר העבודה למעלית ישולם בכפוף לאישור היועץ את רשימת הציוד ואת    20%  – שלב א'

 תכניות העבודה ולאחר המצאת אישור על הזמנת הציוד הנדרש מחו"ל.  

משכר העבודה למעלית ישולם עם הגעתה הפיזית של המעלית לאתר העבודה,    55%   - שלב ב'

בסעיף   )כהגדרתן  הנוספות  העבודות  השלמת  נמסרו    2.1לאחר  שאלו  וככל  לעיל 

 לביצועו של הקבלן( ותחילת ביצוע עבודות ההתקנה.  

ובכפוף לקבלת   משכר העבודה למעלית  25%   - שלב ג'   ישולם עם השלמת עבודות ההתקנה 

 אישור מכון התקנים וקבלת תעודת השלמה )כהגדרתה לעיל(.  

  1-החל מה למפקח,  עם השלמת כל שלב ביצוע המפורט לעיל ובכפוף לאמור להלן, ימציא הקבלן  

הו הביצוע  לחודש  3-עד  שלב  השלמת  חודש  אחר  החברה  העוקב  של  הקבלנים  בפורטל  חשבון   ,

במערכת ממוחשבת ו/או  הנח  באינטרנט  פי  על  בו העבודות שבוצעו  אחרת,  שיפורטו  יית החברה, 

  :)להלןמתחילת ביצוע העבודה, לרבות על פי פקודת השינויים, בגינן מגיעים לו לדעתו תשלומים   

 . כמו כן , יוגש החשבון על גבי דיסקט בהתאם לפורמט המקובל במשרד השיכון.  "חשבון חלקי"(
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מגיעים לקבלן בהתאם לשלבי  ה ביניים  מפקח יבדוק את כל החשבון החלקי ויקבע את תשלומי הה .61.2

ם רק אם הוא הושלם על פי  ולב ביצוע יאושר לתשלשהביצוע ובהתחשב בכל תנאי החוזה ונספחיו.  

זכאי   יהיה  לא  הקבלן  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  החברה.  ידי  על  ואושר  המפקח  אישור 

בגין השלמת מלו ורק  אך  ביצוע אלא  של שלב  ביצוע חלקי  בגין  כמפורט  לתשלום  הביצוע  א שלב 

 במפרט הטכני המיוחד. 

יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל    61.2הביניים, שנקבעו על ידי המפקח לפי סעיף    י תשלוממ .61.3

פי   על  לקזז מהקבלן  ו/או  לנכות  שיש  כל סכום אחר  וכן  זה  חוזה  לפי  לקבלן  ששולם  סכום אחר 

 חוזה זה.

תשלומ א .61.4 של  ביצוע  וכן  ביניים  תשלומי  החברה  ישור  הסכמת  או  אישור  משום  בהם  אין  אלה  ים 

עבודה שנעשתה או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם עליהם מבוססים  ה לטיב  

 תשלומי הביניים. 

בדיקות  מ .61.5 דמי  בגין  תשלום  בשל  לרבות  חלקיים,  מחשבונות  הפחתה  כל  כי  בזה  ומוסכם  ובהר 

תה וכיו"ב  החברה  ידי  על  ביטוח  בגין  האמורים,  דגימות,  המקרים  מן  אחד  בכל  מחושבת,  א 

ע כזו,    לבהתבסס  ניתנה  אם  ההנחה,  סכום  ממנו  שהופחת  לאחר  במלואו,  החלקי  החשבון  סכום 

 לבדו. 

 ועדי התשלום, הקדמה ואיחור בתשלום מ .62

 לעיל, ובהתאם לאמור שם, כמפורט להלן.  61.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .62.1

בס"ק   .62.1.1 לאמור  העברה  לעיל,    68.2בכפוף  באמצעות  ישולם  מהתשלומים  אחד  כל 

נספח   –בנקאית לחשבון בנק על שם הקבלן )שפרטיו יימסרו על ידי הקבלן לחברה 

8.) 

  התקציב  בוחן  ידי  על  החשבון  אישור  מיום  ימים  7  בתוך  מס  חשבונית  יגיש  הקבלן

+  החברה  מטעם שוטף  הנו  לתשלום  המועד  כי  מוסכם,  הגשת    30.  ממועד  יום 

    החשבון על ידי הקבלן.

מובהר   בנקאית,  העברה  באמצעות  התשלום  ביצוע  בדבר  לעיל  האמור  אף  על 

במפורש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התשלום באמצעות מתן  

 המחאה ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ימים מיום הגשתו.  7המפקח יאשר חשבון חלקי כלשהוא תוך  .62.1.2

תקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  בוחן ה

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  7יאשר חשבון חלקי כלשהו תוך 

את   .62.1.3 יאשר  תוך  המפקח  הסופי  שהקבלן    14החשבון  ובתנאי  הגשתו  מיום  ימים 

 השלים את כל התחייבויותיו עפ"י החוזה. 

או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  /בוחן התקציב מטעם החברה ו

 קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל. ימים ממועד  7יאשר את החשבון הסופי תוך 

יישא  ב .62.2 בחוזה,  הנקובים  למועדים  מעבר  זה  חוזה  פי  על  כלשהו  בתשלום  פיגור  של  מקרה  כל 

 לתשלום בפועל.  התשלום הפרשי הצמדה למדד בלבד, החל מהמועד שנקבע לתשלום   ועד 

 החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים.  .62.3

קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה לא יכלול התייקרויות  ה .62.4

ולא יישא כל הפרשי הצמדה )למעט במקרים של פיגור ו/או איחור בתשלום כלשהו, כאמור בסעיף  

 להלן(.  63.6 -לעיל ו 62.2
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ובין  .62.5 ומודגש, כי מכל חשבון שיאושר לתשלום בהתאם להוראות חוזה זה )בין אם חלקי  מוסכם 

בדיקת ביטוחים ובגין    באותו חשבון  מהסכום לתשלום  2%-אם סופי( תנכה החברה סך השווה ל

 על ידי החברה.  החשבונות

  .שלגביהן הוציאה צו התחלת עבודה בכתבמובהר ומודגש כי החברה תשלם אך ורק בגין עבודות  .62.6

 

 ילוק שכר החוזה ס .63

מל .63.1 יאוחר  ההשלמ  45-א  תעודת  מתן  מיום  העבודה    ה יום  של  סופי  חשבון  הקבלן  יגיש  לעבודה 

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן: 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב . א

 3-ניתוחי המחירים, ב  ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים . ב

 עותקים. 

אלה חתומים על ידי    ת דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודו . ג

 הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף. 

) . ד  (AS MADEשלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות 

 של העבודה חתומות על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן. 

פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו   ל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה כ

 לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

 .5בנספח  שההצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח   . ה

 .  לחוזה  9מסירת עבודות כמפורט בנספח   טופס .       ו

החברה  ש .63.2 ידי  על  סופית  ייקבע  זה  חוזה  לפי  הקבלן  ידי  על  שתבוצע  מעלית  כל  בגין  העבודה  כר 

ן האמור בכל  לעיל. מבלי לגרוע מ   62.1.1)באמצעות המנהל( וישולם במועד ובהתאם לאמור בסעיף  

מקום בחוזה זה מובהר ומוסכם, כי סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי,  

 לעיל.  62.2למעט האמור בסעיף 

מקום בו שכר העבודה הסופי בגין מעלית עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את   .63.3

ה המקוריים,  העבודה  הזמנת  מחירי  לפי  התשלום,  בחודש  למגיעה  יתרת  שבוצעה  כעבודה  קבלן, 

 . 62.4האחרון של תקופת הביצוע החוזית ויחולו עליה הוראות סעיף קטן 

שלום יתרת שכר העבודה בגין מעלית לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי  ת .63.4

ה אם  הביניים ששולמו, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר הזמנת העבוד

המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה לבין    שולם, ובניכוי כל סכום

 הקבלן. 

 בוטל.  .63.5

  בגין מעלית  הסופיהעבודה    כל מקרה של איחור, שלא בהתאם להוראות החוזה, בתשלום שכר  ב .63.6

אמור  כ  לבדהפרשי הצמדה בשא התשלום הסופי  ילידי הקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה זה, י 

 בגין הפיגור. לעיל  62.2בסעיף קטן 

תוך  א .63.7 לחברה  יחזירם  יתר,  תשלומי  לקבלן  שולמו  של   15ם  מקרה  בכל  לו.  ששולמו  מיום  ימים 

ריבית פריים מיום שבו היה    איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, יישא ההחזר 

בפועל לחברה, כפיצוי בגין האיחור. אין האמור  חייב להחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר 

בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות החוב בדרך אחרת או  

 שנגרם לה בשל פיגור כאמור.  זקלטעון טענה כלשהי לעניין שיעור הנ
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 שלום מע"מת .64

כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס  ל

לשלטונות  שתוצא לחברה.   עליו לשלם המע"מ  בו  החברה רשאית לשלם את סכום המע"מ לקבלן במועד 

 המס וזאת כנגד חשבונית מס שהומצאה לחברה בהתאם להוראות חוזה זה. 

ימים ממועד דרישת החברה )באמצעות בוחן התקציב    7חברה חשבונית מס בתוך  הקבלן מתחייב להגיש ל 

 ו/או מי מטעמה(. 

 

 רבות לקיום החוזה ע .65

הבטחת טיב הביצוע של העבודה )בגין כל עבודה  לותיו על פי חוזה זה, ו יהבטחת מילוי התחייבו ל .65.1

יא הקבלן לעירייה  שיבצע על פי חוזה זה( וביצוע תיקונים ועבודות בתקופת הבדק והאחריות, ימצ

משכר העבודה    10%אוטונומית בגובה  ולחברה, במועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית עצמאית  

לעיל( במבוא  מעלית  לכל  העבודה  שכר  )כהגדרת  במכרז  הקבלן  זכה  לגביהן  המעליות  כל    בגין 

   "(.ערבותה" -לטובת החברה )להלן בסעיף זה 

יום ממועד    90להלן, ותקפה יהיה לפחות עד לתום    3בנספח  שובנוסח    ערבות תהיה צמודה למדדה .65.2

 סיום תקופת הבדק בגין העבודה המאוחרת ביותר שביצע הקבלן מכח חוזה זה.

 ערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. ה .65.3

 בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:מ

מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לעירייה ו/או לחברה כל נזק או הפסד   . א

 בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. או למי מטעמן עקב או

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהחברה עלולה להוציא  . ב

 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהעירייה ו/או החברה עלולות    .ג

פסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות  ה לעמוד בהן, וכל נזק ו

 הנ"ל. 

 הבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק.  . ד

ת סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או  כל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות אב

 והתשלומים כאמור. תבמספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאו

קבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות,  ה .65.4

בסעיף   הקבוע  למועד  עד  לצורך,  בהתאם  הערבות,  ל  65.2את  רשאית  לעיל.  הקבלן  כן  עשה  א 

 החברה לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ללא כל התראה מראש. 

הבדק   .65.5 תקופת  ותחילת  הקבלן  ידי  על  שתבוצע  מעלית  כל  בגין  השלמה  תעודת  קבלת  לאחר 

מערך שכר   5%-והאחריות לגביה, יהא רשאי הקבלן להפחית את סכום הערבות בסכום השווה ל

ם השלמת תקופת הבדק והאחריות בקשר לכל מעלית יהא רשאי  העבודה בקשר לאותה מעלית. ע

ל נוסף השווה  בסכום  הערבות  לאותה    5%-הקבלן להפחית את סכום  מערך שכר העבודה בקשר 

 מעלית.  

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .66

 קבלן ימציא על פי דרישת החברה חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה. ה .66.1

ות מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן לפי דרישת החברה, על  שבוניח .66.2

 שם החברה, בנפרד עבור כל חלק מהעבודה. 
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 ופיצויים הפרות   -רק יג' פ

 הפרות ופיצויים .67

כהפרה  מ .67.1 יחשבו  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל  זה  בחוזה  מהאמור  לגרוע  בלי 

יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל  

 דין: 

הקבלן,    הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום    30ו חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  כולם א

 ממועד ביצועם. 

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. . ב

ו צו  ד הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג . ג

או פנה    פירוק  שיזם  או  חלקם,  או  כולם  נושיו,  עם  לסידור  או  לפשרה  הגיע  שהקבלן 

סעיף   פי  על  איתם  הסדר  למען  או  פשרה  או  אורכה  יקבל  למען  לפקודת    233לנושיו 

 . 1983 -החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 

ימת ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוזה זה.  חוזה זה

יום    15כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך   . ה

מביצוע   כשהסתלק  או  העבודה,  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמפקח  בכתב  להוראה 

 העבודה בכל דרך אחרת. 

סבור   . ו השכשהמפקח  ביצוע  כל  קצב  את  להשלים  יוכל  לא  והקבלן  מדי  איטי  עבודה 

תוך   ציית  לא  והקבלן  לכך,  שנקבע  במועד  בכתב   15העבודה  הוראות  קבלת  מיום  יום 

את  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  הנזכרים  באמצעים  נקט  ולא  להוראותיו,  מהמפקח 

הוקדם   או  שהוארך  כפי  בחוזה,  שנקבע  במועד  העבודה  הוראותהשלמת    14עיף  ס   לפי 

 . לעיל

לאחר   . ז החוזה  בביצוע  מתרשל  שהקבלן  דעתו  להנחת  הוכחות  המנהל  בידי  כשיש 

 שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

שוחד,  . ח הציע  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  הקבלן  כי  החברה  של  דעתה  להנחת  הוכח 

 ועו.ה זה או ביצזמענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בחוזה ו/או בקשר לחו

הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,  . ט

 מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

לה  ה .67.2 או תרופה  לגרוע מכל סעד  כי מבלי  בזאת  מוסכם  ידי הקבלן,  על  יסודית  ופר החוזה הפרה 

פי על  החברה,  ה  זכאית  זכאית  תהא  דין,  כל  פי  על  או  מראש  החוזה  מוסכמים  לפיצויים  חברה 

 כסכום הערבות הבנקאית. 65.1בסכום השווה לסכום הנקוב בסעיף 

פר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק  ה .67.3

התשל"א   חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  לגרוע  1970-החוזים  תהא    ומבלי  לעיל,  האמור  מכלליות 

את  החברה   לתפוס  העבודה,  מאתר  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  לדרוש  החוזה,  את  לבטל  זכאית 

על   פיצויים  מהקבלן  לתבוע  אחר,  קבלן  באמצעות  ביצועה  את  להשלים  העבודה,  באתר  החזקה 

 הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית. 

 "(.יטולודעת בהלן הודעה על כך בכתב )להלן: "ב חליטה החברה לבטל את החוזה תינתן לקה .67.4
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ם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי  ע .67.5

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי  

בה לנקוט  מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  כלפי  לו  אותם  לשיש  לגביית  לנכון  שימצא  יכים 

 . סכומים

על  ע .67.6 ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה 

וכל סכום אחר המגיע   הפיצויים  בניכוי  וזאת  לפי קביעת המפקח,  ידו, עד למועד הודעת הביטול 

 לחברה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. 

את ה .67.7 לתפוס  החברה  אחר    חליטה  קבלן  באמצעות  העבודה  את  ולהשלים  העבודה  באתר  החזקה 

תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת  

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.  17%

את  ת .67.8 בהודעה  ויציין  בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את  החברה  ערך  הפסה 

הציוד   החומרים,  פירוט  ואת  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער 

 והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה. 

פסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  ת .67.9

ו  הציוד  החומרים,  את  העבודה  מאתר  לסלק  בכתב  מהקבלן  מהם,  הלדרוש  חלק  כל  או  מתקנים 

ימים, רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, על חשבון    15ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

הקבלן, לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי  

של ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית  החברה  תהא  לעיל  האמור  מן  קבלן  ה  לגרוע 

 להשלמת העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן. 

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף    -תפס אתר העבודה  נ .67.10

 להלן.  74.11לאמור בסעיף קטן 

שבוצעו על ידו עד    תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות .67.11

קטן   סעיף  לפי  המפקח  ידי  על  שהוערכו  כפי  העבודה,  אתר  תפיסת  עבור    67.8ליום  לתשלום  וכן 

דמי   לתשלום  או  החברה,  ידי  על  ושנמכרו  העבודה  באתר  שנתפסו  והמתקנים  הציוד  החומרים, 

הכל   כאמור,  שנתפסו  ובמתקנים  בציוד  בניכו   -שימוש  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  כל  י  לפי 

ו/או   הקבלן  ידי  על  החוזה  הפרת  עקב  לחברה  יגרמו  ו/או  שנגרמו  והפיצויים  הנזקים  ההוצאות, 

 עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה. 

עד  מ .67.12 של  איחור  כי  מוסכם,  זה  בחוזה  מקום  בכל  האמור  מן  לגרוע  כלשהו    14בלי  בתשלום  יום 

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.בהמגיע לקבלן לא יזכה את הקבלן 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והרשות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא   78.13

 לגרוע מהן. 

 

 שונות  –רק יד' פ

 ודיות ויחוד ההתקשרותס .68

על כל מרכיביו, וכל  נו של חוזה זה,  כקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .68.1

ולא   כלשהו  שלישי  לצד  לגלותו  ולא  זה,  חוזה  של  ביצועו  עקב  לידיעתו  יגיע  או  הגיע  אשר  מידע 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 

קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  ה .68.2

 לשהו. כ ביחד עם צד שלישי 
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יף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו  וראות סע ה .68.3

 תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. 

 

 סבת החוזה ה .69

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ה .69.1

 ,. כל זכות לפי החוזה לאחר

תשכ"ט   .69.2 בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  מתחייב  1969  -לגבי   ,

 שום בהתאם להוראות חוק זה. רהקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו 

 יזוזק .70

  החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע

לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות  

 האמור בכל דרך אחרת.  מזכותה של החברה לגבות את החוב

 

 ביצוע על ידי החברה  .71

נמנע  כ .71.1 והוא  זה  חוזה  פי  על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר  בהוצאות,  נשיאה  לרבות  התחייבות,  ל 

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף  

 באמצעות אחרים.  ושהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית לבצען, בעצמה א

בהוצאות אשר נגרמו לה    71.1הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    חברה תהיה רשאית לחייב אתה .71.2

 שייחשבו כהוצאות כלליות.   17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדד האחרון אשר  ב

ד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה  ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המד  ההי

 הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה. 

קטן  ה .71.3 בסעיף  האמורות  ההוראות  או  ההתחייבויות  בביצוע  תתחיל  לא  מתן    71.1חברה  לפני 

 ימים לקבלן.  15התראה של  

הקבלןא .71.4 מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  את    ין  לגבות  החברה  מזכות  או  החוזה  פי  על 

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-ימוש או איש .72

אין    -ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ה .72.1

או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות  בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה    שבה ולא תפור

 זו ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה. 

סכמה מצד החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה  ה .72.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

החוכ .72.3 לתנאי  וארכה  ויתור  או  זל  החברה  ידי  על  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  יפגעו  ה  לא  מטעמה 

בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,  

 ולא ייחשבו כוויתור מצדן על זכות מזכויותיה. 

 ינוי החוזה ש .73

 שני הצדדים.  ין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה ה
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 בוטל. .74

 
 יתור על סעדיםו .75

היר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי  צקבלן מה

חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל  

צו מניעה או כל תרופה  ,  תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכובסעד או  

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 

 יצוי ההתקשרות מ .76

וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה  מ

ה פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  פה,  לא  בעל  או  בכתב  והתחייבויות,  הסכמים  מצגים  צהרות, 

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  שאינם נכללים בחוזה 

 

 ודעותה .77

ודעות החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה  ה

שתיש הודעה  כל  לעיל.  זה  בחוזה  כנקבו  החברה,  לכתובת  כאילו  תשלחנה  תיחשב  הנ"ל  הכתובות  לפי  לח 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72הגיעה לנמען בתוך 

 

 #  להסכם  #חתימות הצדדים הנן בנספח החתימות בעמוד האחרון
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 1נספח  

 עודת השלמה ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמה תנדון: ה

סעיף  ע פי  "שלחוזה    49ל  )להלן:   _______ ביום  לבניכם  בע"מ  תקוה  פתח  לפיתוח  החברה  בין  "( חוזההנחתם 

____בגין   מיום   ____ מס'   מכרז  חוזה  לפי  העבודה,  כי  בזה  מאשר  הריני  החוזה,  לפי  כמפקח  סמכותי  ובתוקף 

והושלמה בהתאם   בוצעה   ,_____________ כאמור  מעלית  רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה  ולשביעות  לחוזה 

 נדרשו, על ידי.  םולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, א

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה 
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 2ספח  נ

 עודת סיום ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

סעיף  ע פי  "  51ל  )להלן:   _______ ביום  לבניכם  בע"מ  תקוה  פתח  לפיתוח  החברה  בין  שנחתם  "( חוזההלחוזה 

סמכותי בגין    ובתוקף   _____ מיום   ____ מס'  מכרז  חוזה  לפי  העבודה,  כי  בזה  מאשר  הריני  החוזה,  לפי  כמנהל 

עו גם הן לשביעות מעלית ___________, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצ

 רצוני.  

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה
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 3 ספחנ

 וסח ערבות בנקאית נ

 כבוד ל

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 

 .ג.נ.,א

 רבות בנקאית ע נדון: ה

בקשת  ע פי  של  "(  מבקשיםה"   -להלן  )                       ל  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 

)__________ ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  __________ ש"ח  

)להלן   להלן  הצמדהה "  -כמפורט  מיום  "(,  פרשי  החוזה  פי  על  המבקשים  התחייבויות  כל  להבטחת 

 ________ שנכרת בינכם לבין המבקשים. 

 

כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמא דה מיד עם דרישתכם  נו מתחייבים לשלם לכם 

ופן  אהראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 פיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כל

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  א

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  מהן מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

וגישור  מדד  משמעו   -" דדמ" בסלילה  תשומה  המרכזית    ,כללי  –מחירי  הלשכה  ידי  על  המתפרסם 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

"(,  מדד החדשה"  -בפועל, על פי ערבות זו )להלן    םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלוא

מדד  ה"  -  )להלן   נקודות  ___היינו    _____ שפורסם ביום    __ חודש  כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין  

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  "(  היסודי

 מחולק במדד היסודי. 

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 עד בכלל. ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עד ע

 לא תענה.                 רישה שתגיע אלינו אחריד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.            אחר יוםל

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 כבוד רב, ב
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 4ספח נ

 נספח פיצוי מוסכם ואי עמידה בתנאי החוזה 
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 5ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבוד ל

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 

 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעות הנדון: ה

 

 "(.חוזההוביום _________ נחתם בינינו לבינכם חוזה בדבר _____________ )להלן:   " ואיל ה              

 

וביום _________ הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה לפי חוזה מכרז מס' ___, בקשר למעלית     הואילו

 "(.חשבון  הסופיה_________________ )להלן: "

 

 פיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: ל

 

_________ ותמורת כל  סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו בקשר למעלית   ה .1

הי )במילים:  נ התחייבויותינו  ש"ח   ____________ שהוא  הסופי,  בחשבון  שפורט  הסכום  ו 

 "(. תמורה הסופיתה____________ ש"ח( )להלן: "

סך  ע .2 מכם  קיבלנו  כי  בזה  מאשרים  ואנו  שונים,  תשלומים  כה  עד  קיבלנו  הסופית  התמורה  חשבון  ל 

____ )במילים:  ש"ח  סופי_______________  סילוק  המהווים  ש"ח(  של    ____________  ומוחלט 

 התמורה הסופית. 

רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם  פ .3

ו/או   בה  הכרוך  ו/או  למעלית ___________  עניין הקשור  בכל  או מטעמכם  כלפי הבאים מכוחכם  ו/או 

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא  הכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעהנובע ממנה וה

 ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

ותיקון פגמים  א .4 בעניין אחריות, בדק  לפי החוזה  עלינו  כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת  לעיל  ין באמור 

עלינו לפי החוזה בקשר עם מעליות אחרות לפי חוזה מכרז  ולי קויים ו/או כדי לגרוע מכל חובה המוטלת 

 מס' _______. 

 ע. מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים  כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 

 

 

 ____________________       _________________ 
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 ביטוח  –  6נספח 
 ביטוח  - 6נספח 

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמין( 

קבלן, הכל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי  על פי  הסכם זה או  על פי  קבלן  המבלי לגרוע מאחריות   .1
"( מפני קבלניות העבודות  הביטוח  ":  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייב לערוך  המזמין  

. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות "(העבודות )להלן: "אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות  
העצמית ההשתתפות  וסכומי  המבטח  בביטוח    ,אחריות  העבודות הקבלניותעבודות  ההכלולים  ביטוח  יכלול   ,

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: 

1.1. ( רכו  -(  1פרק  צפויים  :שנזק  ובלתי  פיזיים  נזק  או  באתר    ,אבדן  לעבודות  )להלן:  שייגרמו  העבודות 
העבודות " תקופת"(  אתר  זה  .  הביטוח  במשך  פרק  כי  ואמצעים    אינומובהר  מתקנים  ציוד,  על  חל 

מי   או  הקבלן  ידי  על  מובאים  ואשר  מהעבודות  נפרד  בלתי  חלק  להוות  נועדו  לא  אשר  אחרים, 
 דות. מטעמו לצורך ביצוע העבו

1.2. ( ג'  -(  2פרק  צד  כלפי  דין  חבות  :  אחריות  פי  לרכושעל  נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישי  צד   ,כלפי 
 . , תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחשייגרמו במשך תקופת הבי

1.3. ( דין  חבות  :  אחריות מעבידים  -(  3פרק  פי  עובדים  על  בביצוע העבודות  כלפי  פגיעה המועסקים  בגין 
 .  , תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הביהעבודות גופנית הנגרמת באתר 

גם את   .2 יכלול  ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות  וקבלני משנה,  בדמי הביטוח    ףשתתהקבלן 
י יבוצע מכל חשבון חלקי או  . הניכולחוזה  62.5כאמור בסעיף  משכר ההסכם,    ים ביטוח זה על ידי ניכויבגין עריכת  

על ידי הקבלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח,   למזמיןגש  ושי  ,אחר
שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמור לעיל, באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על 

ת הקבלניות, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר  ידי המזמין בגין עריכת ביטוח העבודו
 לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

ולעיון הקבלן  פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר   .3 תחילת ביצוע העבודות טרם  הקבלן  על  , 
 ., ולפעול על פיוכל תנאיועל ת הקבלניות ללמוד את תוכן ביטוח העבודו, הקבלניות

הקבלן על  פרטי  בנוסף,  כל  את  העבודות    חברת  עבור  שייערך  החיתומי  הסקר  ללמוד  ביטוח  עם  בקשר  הביטוח 
מוצהר בזאת על  .  בו  המצוינים  והנהלים  המיגונים  בכל  ולנקוט   הסקר  המלצות  אחר  ככל וייערך, למלא   הקבלניות,

  הפוליסה   פי  על  והמזמין  הקבלן  לזכויות  תנאי  החיתומי כאמור מהווה  הסקר  והמלצות  תנאי  ידי הקבלן, כי קיום
 .זו דרישה הפרת בגין המזמין את ועל הקבלן יהיה לשפות, הקבלניות העבודות לביטוח

הקבלן על  פרטי  בנוסף,  כל  את  העבודות    חברת  עבור  שייערך  החיתומי  הסקר  ללמוד  ביטוח  עם  בקשר  הביטוח 
מוצהר בזאת על  .  בו  המצוינים  והנהלים  המיגונים  בכל  ולנקוט   הסקר  המלצות  אחר  ככל וייערך, למלא   הקבלניות,

  הפוליסה   פי  על  והמזמין  הקבלן  לזכויות  תנאי  החיתומי כאמור מהווה  הסקר  והמלצות  תנאי  ידי הקבלן, כי קיום
 .זו דרישה הפרת בגין המזמין את ועל הקבלן יהיה לשפות, הקבלניות העבודות לביטוח

כלקבלן  ה תהיה  לא  כי  שהוא  מאשר  סוג  או  מין  מכל  דרישה  או  תביעה  העבודות    ,טענה,  ביטוח  לתוכן  באשר 
 . על כל תנאיו הקבלניות

העשוי להוות עילה לתביעה    ,עאירועל כל  ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות,  להודיע למזמין  מתחייב  הקבלן   .4
לשם מימוש תביעת ביטוח   ,דרשהנככל    ,לשתף פעולה עם המזמיןהעבודות הקבלניות מיד עם קרותו, ועל פי ביטוח  

  בקשר עם האירוע כאמור.

האחריות  הקבלןעל   .5 מטע  חלה  מי  ו/או  המזמין  המזמיןכלפי  עקב    ם  שנמנעו  ביטוח  תגמולי  תנאי   הפרהבגין  של 
מזמין  לעיל. ל  4ם הקבלן, לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקבלן בסעיף  הקבלן ו/או מי מטע  הפוליסה על ידי

וכל זאת   עקב ההפרה כאמור, מזמיןל מושייגר ים,נזקסכומים בגין  ,בכל צורה שהיאמהקבלן לתבוע או לקזז  הזכות
 . מזמיןההבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעת

לא ישחרר את הקבלן  מבטח  על ידי  טוח  יכי תשלום או אי תשלום תגמולי במוסכם בזאת במפורש    ,למען הסר ספק .6
טוח אינו מכסה את  ישהב  , לרבות במקרה  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  הקבלן מן האחריות המוטלת ע

במקרה או  לתביעה  הב  ,העילה  הישתגמולי  לכסוי  מספיקים  אינם  שנגרםאבדן  טוח  הנזק  כל    ,נתבע  ,או  או  נפסק 
בין  לגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןטענה או תביעה כלפי כל לקבלן לא תהא  מקרה אחר.

   (.אם התקבלו ובין אם לאו

נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין   מובהר בזאת כי למזמין .7
וכן   אחרת(  לקבלת  לו  תהא  הורה  הבלעדית  ביטוח    שיפויהזכות  פי  נזק  הקבלניות    העבודותעל  או  אבדן  בגין 

  או מנהל העבודות ו/ ידי המפקח  תעודה חתומה על  המזמין  או הנזק והציג בפני  ו/. שיקם הקבלן את האבדן  ותלעבוד
שקיבל מאת    ,יםאת הסכומהמזמין לרשות הקבלן  עמיד  י כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי    ו/או מנהל הפרויקט,

על  המבוצעות  או הנזק לעבודות  ו/לשם קימום האבדן    ,ד לסכום הדרושלעבודות ענזק  אבדן ו/או  המבטח בגין אותו  
  .קבלןהידי 

ם ו/או עבור הקבלן, לרבות חברות  מטעו/או יספקו שירותים  שיבצעו עבודות    ,עם קבלני משנההקבלן  בהתקשרות   .8
הוראה על  תיכלל כל  לא  על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל,  ,  שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח העבודות הקבלניות( על    פוליסתאת  , בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך  ם הקבלןמוותר )בש  קבלןפיה ה
  יותם על פי דין ו/או מאחראת הגופים הנזכרים לעיל  פוטראו משנה ו/ זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני
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לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות   תנאי מהווה    ,אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  
 .בגין הפרת דרישה זו ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין,הקבלניות, 

הזכות  למזמין .9   כל  אולם,  הקבלן  באישור   צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח   שינויים   לבצע  נשמרת 
טרם    סביר  זמן  בכתב  לידיעת הקבלן  יובא  הקיים לקבלן כאמור לעיל,  הכיסוי  היקף  את  לצמצם  כדי  בו  שיש   שינוי,

 . ביצועו

להורות .10 הזכות  שמורה  מראש,(  עשר  חמישה)   15בת    בהתראה  לקבלן,  למזמין  ביטוח  ימים   ונפרד,   עצמאי  לערוך 
יכסה  העבודות  לביטוח  כתחליף  שתבוא  בפוליסה אשר  לביטוח   שבוטחו  הסיכונים,   את  הקבלניות,  בפוליסה 

 סכום  את  למזמין  להעביר  תחול על הקבלן החובה  לא,  מעין זה  במקרה"(.  העצמאי  הביטוח)"  העבודות הקבלניות
 הנדרשת. בהתאמה העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה וסעיפי, לעיל  2 בסעיף כאמור הניכוי

 

 ביטוחי הקבלן 

על חשבון הקבלן באמצעות  ולקיים  ערוך  קבלן ל ה  עלפי הסכם זה או על פי כל דין,  -קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות   .11
)לפי   עבודותהביצוע  מיום העמדת האתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור להחל    כדין, חברת ביטוח מורשית  

ועד  כל תקופת  ולמשך    המוקדם(, ויציאתו של הקבלן מההתקשרות    העבודות   אתרהמסירה הסופית של העבודות 
)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת    )לפי המאוחר(

וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי  להלן  הביטוחים המפורטים  את  העבודות והבדק(,  
" או אישור ביטוחי הקבלן והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: " (1)6כנספח המצורף להסכם זה הנוסח 

 "(: קבלן הביטוחי "

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על "חובה"ביטוח  .11.1

בגין   .11.2 אחריות  לביטוח  שלישינזק  צד  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  צמ"ה,    עקב  כלי  בביטוח  ו/או  החייבים 
 ; בגין נזק אחד₪  500,000של סך  בגבול אחריות ב "חובה",

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות  

מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין,  

 או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור; בגין נזק

הסיכונים" .11.3 "כל  ו/או  "מקיף"  ידי   ביטוח  על  העבודות  לאתר  המובאים  צמ"ה,  כלי  ו/או  הרכב  כלי  לכל 
לעיל, לקבלן הזכות שלא   על אף האמור  ו/או בקשר עם ביצוע העבודות.  ו/או מי מטעמו במסגרת  הקבלן 

ו/או צמ"ה כאמור בס זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף  לערוך ביטוח "מקיף"  להלן   22עיף 
 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

רעידת אדמה, סיכוני טבע כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה,  " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם  ונזק בזדון  

לצורך   נפרד מהעבודותאשר  הפרויקט,  הקבלן  בלתי  להוות חלק  נועדו  כי  .  לא  הוראה  יכלול  זה  ביטוח 
מוותרים כי המבטחים  וו/או מנהל הפרויקט    המפקח  או/ המזמין ולכל ביטוח הנערך על ידי  דם  הביטוח קו

 ם אלו.על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
ובלבד   זה, במלואו או בחלקו,  לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף  על אף האמור 

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.  22שהאמור בסעיף 

המזמין  הקבלןעל   .12 לידי  מ  ,להמציא  יאוחר  ימים    7-לא  טרם  מועד  מ)שבעה(  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה 
. לא יאוחר ממועד תום תקופת  הקבלן  טחחתום על ידי מב  את אישור ביטוחי הקבלן,  העבודות   לאתר  הקבלן  כניסת

וכך    ,נוספת  תקופהבגין הארכת תוקפו לביטוחי הקבלן,  אישור  את    המזמיןלהפקיד בידי  על הקבלן    ,הקבלןביטוחי  
 לעיל(.  11)או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף  למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 

 הוראות כלליות  –ביטוחים 

במפורש   .13 מודגש  ספק,  הסר  הלמען  על  העצמיתלשאת  קבלן  כי  ההשתתפות  ביטוחי הנקובים    ,בסכומי  במסגרת 
הקבלניות העבודות  ביטוח  ובפוליסת  לקיזוז  הקבלן  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  סכום.  מכל  המזמין  ידי  שיגיע   ,על 

   לקבלן על פי הסכם זה.

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  11משך כל התקופה  הנקובה בסעיף  .14

את   .14.1 האמור,  תנאי  כל  לקיים  מכלליות  לגרוע  ומבלי  )לרבות  הקבלן  החיתומי  ביטוחי  הסקר  המלצות 
 קבלניות(;  בקשר עם ביטוח העבודות ה פריצה וגניבה יתנאי המיגון לעניין כיסויו

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  .14.2

 , כדי להוות אישור בדבר התאמתם  ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת    ,מוסכם בזה במפורש .15
 פי כל דין.   ו עלאפי הסכם זה    עלהקבלן  צמצם את אחריות  המזמין או לעל    יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו

 במקרה של אי התאמה בין 
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הקבלןהאמור   .16 ביטוחי  האמורים  באישור  הביטוחים  לשינוי  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  מנת    ,לבין  על 
 להתאימם להוראות הסכם זה.

  דרישה  בבחינת  הנה  בנספח זה, לרבות באישור ביטוחי הקבלן,  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .17
לקבלן לא  .  זה ו/או על פי כל דין  הסכם  על פי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית

 האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין בכל  כלפי  דרישה  או/תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוחי, הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו

לערוך  ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות    ,קבלןה ככל שלדעת   .18
נוספים לערוך  ,  ו/או משלימים  ביטוחים  ו/או  על  ו/או משלימים  פיםנוס  יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו   ,

ך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מהבאים מטעם  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייער  .הקבלן  ןחשבו
 ; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.המזמין ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט  

לעיל,    18בסעיף    בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור .19
המפקח ו/או המזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או  כלפילתחלוף של המבטח יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו י

 שגרם לנזק בזדון.אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם מנהל הפרויקט 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם  .20
וזאת למשך בשינויים המחויבים את אופי והיקף התקשרותם עם הקבלן,  ,  נספח זההמפורטים באוחזים בביטוחים  

זה. למען הסר ספק, האחריות  ת יותר על פי המוגדר בנספח  או לתקופה מאוחרו/התקשרותם עם הקבלן    תקופתכל  
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הקבלן. 

)מכל  וקבלני המשנה  הקבלן  עובדי  ויובאו לידיעת מנהלי  נספח ביטוח זה  כי הוראות    ,לגרום לכך  כמו כן, על הקבלן

  . דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות

אבדן או נזק  פגיעה,  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .21
בנוסף    . העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי   ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא
תשנ"ה   משולב(  תשנ"ד    1995  –)נוסח  ממלכתי  בריאות  ביטוח  פי 1994  –וחוק  על  ותקנות שהותקנו  הצווים  וכל   ,

המשנה,  וקבלני  הקבלן  ושלוחי  עובדי  שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  לעיל,  החוקים 
ות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים המועסקים בביצוע העבוד

   .לעיל

ם הגופים הנזכרים לעיל,  כל הבאים מטעואת  ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט    פוטר במפורש את המזמיןהקבלן   .22
הקשורים   הקבלנים  כל  את  פטור  ביצוע  בוכן  נכלל  שבהסכמיהם  )ובלבד  הקבלן(העבודות  לטובת  מכל  מקביל   ,

כלי עבודה, )לרבות  עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו  אשר    ,לנזק  אוו/לאבדן    אחריות
עזר,   רכבמתקני  מי העבודות  לאתרומנופים(  הנדסיים  כלים    ,כלי  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  ולא   ,

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור פטור מאחריות  ה אולם; מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

הביטוח   .23 הפרה  נספח  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  ההסכםיסודית  הינו  המצאת  של  אי  לעיל,  האמור  אף  על   .
ביטוח הקבלן  אישור  בסעיף  י  יסודית  12כאמור  הפרה  תהווה  לא  חלפו    ,לעיל  אם  ממועד  ימים  )עשרה(    10אלא 

 .י הקבלןבקשת המזמין בכתב להמצאת אישור ביטוח
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   7נספח 

 בטיחות וגהות  

 כללי   .78

 הקבלן מתחייב לקיים את החוזה שנעשה עמו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.  .78.1

ועובדי   .78.2 עובדי החברה  עובדיו,  לבטיחות  בנוגע  האחריות  מלוא  עצמו את  על  לוקח  הקבלן 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת  יוצא של עבודתו, ומתחייב  כפועל  והציבור  העירייה 

 תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהוא. למנוע 

 חקיקה  .79

בעתיד   .79.1 שיפורסמו  או  שפורסמו  הבטיחות  ותקנות  חוקי  כל  פי  על  לעבוד  מתחייב  הקבלן 

 לרבות: 

 ( ותקנותיה. 1970תש"ל  –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  א.

 ותקנותיו.  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  ב.

 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  ג.

 ותקנותיו.   1953  –חוק עבודת הנוער התשי"ג  ד.

 כל דין אחר החל על עבודתו.  ה.

גוף   .79.2 כל  של  או  העירייה  של  והראות הבטיחות  דין  כל  הוראות  על  הקבלן מתחייב לשמור 

 אחר החלות כיום ואשר יחולו בעתיד. 

 הכרת עבודה .80

העבודות   ביצוע  באתר  ביקר  כי  מצהיר  לאופי  הקבלן  מודע  והינו  אליו,  הגישה  דרכי  את  ובחן  וסביבותיו 

 העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

 איסור מעשה מסוכן .81

או    מעשה  מכל  ולהימנע  הבטיחות  כללי  כל  על  קפדנית  שמירה  תוך  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 ו/או לרכוש.מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם 

 השגחה על העבודה   .82

, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה  הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה .82.1

 מוסמך ומהנדס ביצוע. 

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו   .82.2

 כמפורט בתת סעיף קודם.הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה 

 אתר העבודה   .83

 ת מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  הקבלן מתחייב להחזיק א .83.1

 .צוע העבודותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום בי .83.2
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 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .84

שמירה,   הוא:  חשבונו  על  ולהחזיק  לספק  להתקין,  מתחייב  פנסים  הקבלן  לרבות  אזהרה  תמרורי  גידור, 

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור  

והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח העירייה, או שיהיה דרוש על פי כל  

 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 ובניה הנדסית עבודות בניה  .85

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.  .85.1

הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו   .85.2

 כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 

שמשכה  הק .85.3 הנדסית,  בניה  או  בניה  עבודת  כל  על  האזורי  העבודה  למפקח  להודיע  מתחייב  בלן 

 לפקודת הבטיחות בעבודה.  192שבועות, כנדרש בסעיף  6הצפוי עולה על 

 חפירות .86

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח   .86.1

 ת ועבודות עפר. חפירו  –ובפרט פרק ט'   1988 –

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן.  .86.2

 הריסות  .87

  1988  –הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  

 הריסות.  –ובפרק י' 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים  .88

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  

 . 1986 –גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

 עבודה בגובה .89

בעבודה   הבטיחות  לפקודת  בהתאם  לעומק  אדם  נפילת  למניעת  הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן 

, ולתקנות הבטיחות  1988 –טיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח ולתקנות הב 1970 –)נוסח חדש( תש"ל 

 ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות.  2007 –בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 

 עבודה במקום מוקף .90

הבטיחות   לפקודת  וכד'( תתבצע בהתאם  מיכלים  ביקורת  תאי   , ביוב  לכוכי  )כניסה  מוקף  עבודה במקום 

 עבודה במקום מוקף.  –וע"פ הוראות הבטיחות   1970 –עבודה תש"ל 

 עבודות חשמל  .91

 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.  .91.1

 חי.  –הקבלן לא ביצע עבודות חשמל תחת מתח  .91.2
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ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל , התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי   .91.3

 ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.  חשמל, תיעשה אך

בתקנים   .91.4 העומדים  תקינים  מטלטלים  ידניים  חשמליים  עבודה  בכלי  להשתמש  מתחייב  הקבלן 

 לעניין בידוד כפול. 

בין   .91.5 פחת(,  )מפסק  דלף  לזרם  מפסק  שבו  ללוח  מחובר  יהיה  הארכה  לכל  המחובר  עבודה  כלי  כל 

 שהוא נייד.  שהלוח קבוע ובין

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי   .91.6

 חשמל גלויים במקום העבודה.

 עבודה בדרכים  .92

מאת   בדרכים  עבודות  לביצוע  בכתב  היתר  לו  ניתן  באם  ורק  אך  בדרכים,  עבודות  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 התאם להוראות כל דין. עיריית פ"ת ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו ב

 עבודה באש גלויה   .93

על   גלויה,  או אש  ניצוצות  להיווצרות  הגורמת  פעולה אחרת  וכל  חיתוך  חימום,  כגון:  עבודות  ביצוע  בעת 

הרחקה   זמינים,  כיבוי  אמצעי  קיום  לרבות  האש/פיצוץ  התפשטות  למניעת  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן 

 ונטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'. 

 ועיות וכשירות עובדי הקבלןמקצ .94

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה, מספר מספיק של עובדים   .94.1

בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג  

 להכשירם ע"פ הצורך. 

בכל   .94.2 חשבונו  על  העובדים  את  להדריך  מתחייב  זה  הקבלן  הסכם  ע"פ  בטיחותית  לעבודה  הקשור 

 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

ולאחר   .94.3 רפואית  מבחינה  לעבודה  כשיר  יהיה  מטעמו  מי  מעובדיו/או  עובד  כל  כי  מתחייב  הקבלן 

 שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות ע"פ כל דין. 

 ציוד מגן אישי  .95

ל  ומתאים  תקין  אישי  מגן  ציוד  לספק  מתחייב  כנדרש  הקבלן  מטעמו,  למי  ו/או  למועסקיו  ו/או  עובדיו, 

, ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם,  1997  –בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  

לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת  

 נפילה מגובה וביגוד זוהר. 

 ד, כלים וחומרים ציו .96

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  .96.1

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.  .96.2

מיכני .96.3 ציוד  כל  כי  מתחייב  וכו'-הקבלן  הרמה  אביזרי  ההרמה,  כלי  התעבורה,  כלי  יהיו    הנדסי, 

 תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 
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הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר    –הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכני   .96.4

 יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 

 משמעת והטלת סנקציות  .97

לרבות   .97.1 החברה,  כח  בא  הוראות  לכל  ישמעו  מטעמו  מי  ו/או  מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן 

הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או  

 רכוש.

הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח החברה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים   .97.2

 ג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם.ויצי

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת החברה.  .97.3

בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן   .97.4 הקבלן מסכים כי הערכת    –נגרם נזק למקום או לציוד 

העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום    שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם 

 המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו. 

  –לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה   .97.5

לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן    ₪  1,000רשאית החברה להטיל קנס בשווי  

 ההסכם.  ע"פ

 הצהרת הקבלן 

 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע"פ הוראות  

 כל דין. 

 ___________________  _____________________   ____________ 

 תאריך           מת הקבלןחתי      שם הקבלן                                              
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   8נספח 

 לכבוד 

 "( החברה)להלן: "החברה לפתוח פתח תקווה בע"מ 

 א.ג.נ. ,

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרות הנדון : 

 

 "( מפעיל)להלן: "ה_______________ , ע.מ   _________אני   הח"מ   , 

 ,לחשבוני לפי הפרטים  יועבר  ,לעת , עפ"י החשבוניות שאגיש לכם   שהכספים המגיעים לי מכם מעת  מבקש בזאת,

 כדלקמן: 

 

 _______________________    שם הסניף    :  ___________________  מס' חשבון

 _______________________ : מס' הסניף  :   ___________________            בנק

 

זיכוי   ביום  לידי ממש,  ע"י החברה  ייחשב כתשלום  , שייזקף בחשבון,  לעיל  בזה, שכל סכום כאמור  הריני מצהיר 

 החשבון בבנק, וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי. 

  48וזאת תוך  הנני מאשר ומתחייב להחזיר לחברה כל סכום שיופקד בטעות בחשבוני הנ"ל, לפי ערך היום בו הופקד, 

שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את החזרתו אני מתחייב 

הנני מסכים בזאת, כי במידה ולא אשיב את הכספים כאמור לעיל, תקזז החברה את   בזה, באופן בלתי חוזר, לבצע.

 ת החברה. הסכום שהופקד בטעות מכל תשלום המגיע לי או שיגיע לי מא

 

 _______________               ___________________                         ____________________ 

 חותמת תאריך                                                          שם                                                     חתימה ו          

 

 

 אני הח"מ _________________________ ,עו"ד/רו"ח , מאשר בזה חתימת המפעיל הנ"ל בפני, וכי החתימה  

 נעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם המפעיל, עפ"י תזכירו ותקנותיו. 

 ________________     תאריך : _________________ 

 

 

 אישור הבנק 

 את כי בסניפנו מנוהל חשבון מס'  ______________________ אנו הח"מ בנק ______________ מאשרים בז

 ע"ש __________________ . 

 ן הנ"ל בסכום המופקד .  -במידה ויגיע מן החברה סכום כסף המיועד לחשבון הנ"ל ע"ש המפעיל , יזוכה הח

 

 ובזה באנו על החתום, 

 ____________________________ 

 טלפון ישיר ____________  שם איש קשר בבנק ________________ 

פקס _____________  כתובת מייל ______________________פקס _____________  כתובת מייל  

 ______________________ 
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 9נספח 

 

 דו"ח קבלת עבודה 

 

 ____________________________________________     שם הפרויקט 

 

 ____________________________________________    תיאור העבודה 

 

 ____________________________  כתובת  _____________________    שם הקבלן 

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ________________________  חתימה  ______________________   אגף דרכים או נציגו  מנהל

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    מתכנן תנועה  

 

 _______________  כתובת  ______________________ _____________    מתכנן כבישים  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם הקבלן 

 

 __________________  כתובת  ______________________    נציג החברה לפיתוח  

 

 

 יות , החוקים ולשביעות רצוננו אנו החתומים מטה בקרנו במקום ומצאנו כי כל העבודה בוצעה לפי התוכנ

 

_____________________ 

 חתימה                 

 

 הוראות/הערות

 חודשים ותסתיים בתאריך _________________  24-תקופת הבדק הינה ל

 ____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 
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   10נספח 

 שרות למעליותהסכם 

 2021נחתם ביום ______ לחודש ________ שנת  ש

 

 י ן ב

 510044449ח.פ. , החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

 תקוה -', פתח ד, קומה 47הסיבים  מרחוב       

 [ "החברה" -להלן  ] 

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 _________ ח.פ.    _________

 _________ רחוב מ

 אמצעות מנהלה ומורשה החתימה בשמה   _____________ ת.ז. _____________        ב     

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 צד שני; מ

בבעלות   הואיל   בחוק,  כמשמעו  עירוני,  תאגיד  הנה  " והחברה  )להלן:  תקווה  פתח  "(,  העירייהעיריית 

לניהול, תפוהעירייה,   ובכל הקשור  ובמקומה  ואחזקת  הסמיכה את החברה, לפעול בשמה  עול 

 המעליות המותקנות ו/או שיותקנו במבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי העיר פ"ת;  

 
"המכרז"(    38/2021  מס'  פומבי  במכרז   זכהוהקבלן   והואיל החברה)להלן:  עבודות  שפרסמה   לביצוע 

  פ"ת  ברחבי העירואחזקה של  מעליות )הידראוליות וחשמליות( במבני ציבור התקנה , האספק

" בהתאמה:  העבודות  "(העבודות )להלן  לביצוע  חוזה  הצדדים  בין  נחתם  לזכייתו  ובהמשך    ,

 1בנספח  "( אשר במסגרתו סיפק והתקין הקבלן את המעליות המפורטות  חוזה המכרז)להלן: "

 "(; המעליות)להלן: "

 

ושירותים   והואיל אחזקה  שירותי  לחברה  להעניק  התחייב  הקבלן  המכרז  חוזה  להוראות  ובהתאם 

" )להלן:  לכל  השירותים נוספים  ובכפוף  בהתאם  הכל  ידו,  על  שהותקנו  המעליות  בגין   )"

 הוראות הסכם זה להלן; 

 
 הצדדים כדלהלן:  ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל

 כללי  .1

 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ין המבוא וההצהרות הכלולות בו ד .1.1

פרשנות   .1.2 לצורך  ישמשו  ולא  בלבד,  נוחיות  לצורך  הינם  זה  בהסכם  הסעיפים  כותרות 

 ההסכם והוראותיו.  

השונים   .1.3 נספחיו  על  זה,  בעתיד    -הסכם  יובאו  ואשר  של    -הקיימים  במקרה  יפורש  לא 

עולה ממנו, וללא  משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה ה -דו  סתירה, ספק, אי וודאות, או 

 כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה; 
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 ספחיםנ .2

 להסכם זה מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה: .2.1

 [ הערה: יושלם בהמשך בהתאם לזכייתו של הקבלן במכרזרשימת המעליות ]     - 1נספח 

 נספח ביטוח ואישורי עריכת ביטוחים.     - 2נספח 

 לוחות פירוט טיפולים )למעלית חשמלית ולמעלית הידראולית(.     – 3נספח 

 .בקשה להעברת כספיםטופס     - 4נספח 

חלק  מ .2.2 מהווים  לא,  אם  ובין  בפועל  מצורפים  הם  אם  בין  לחוזה,  הנספחים  כל  כי  ובהר, 

 . כדין האמור בחוזה גופובלתי נפרד מהחוזה ודין האמור בהם 

 צהרות הקבלןה .3

 קבלן מצהיר בזה כי: ה

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע השירותים לפי הסכם זה.ה .3.1

ציוד,  ה .3.2 אדם,  כוח  מבחינת  ומספיקים  נאותים  אמצעים  בעל  מנת חוא  על  ומימון  ומרים 

מבוססת   זו  והצהרתו  בהסכם  שנקבעו  הזמנים  לוחות  בתוך  השירותים  את  על  להשלים 

 בדיקת כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם במועדן. 

אליו  נ .3.3 מצורפים  ושאינם  אליו  המצורפים  המסמכים  כל  על  ההסכם  תנאי  לו  הירים 

 המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

וא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים ו/או הנובעים  ה .3.4

י על  ושוכנע  במהן,  נאותה  דסוד  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניח  ההסכם  שכר  כי  יקתו 

 והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

 שירותי אחזקה  .4

לבצע שרותי אחזקה במעליות במשך כל תקופת האחריות ו/או    מתחייבהקבלן יהא אחראי על המעליות ו

 "(:  שרותי האחזקהלהלן(, כמפורט להלן )להלן: "  9תקופת ההסכם הנוספת )כהגדרתן בסעיף 

טיפולים בשנה, בהתאם  10-8ביצוע טיפול ותחזוקה במעליות אחת לכל חודש ולכל הפחות   .4.1

הטיפולים   פירוט  וללוחות  המעליות  יצרן  להוראות  ובהתאם  ומיקומה,  מעלית  כל  לסוג 

 להסכם.    3בנספח המצ"ב 

שנ .4.2 המעליות,  בפעילות  תקלות  לאיתור  העירייה  ו/או  החברה  לקריאות  תקבלו  היענות 

ממועד קבלת הקריאה    שעות  4בשעות העבודה הרגילות של הקבלן )כהגדרתן להלן( בתוך  

. 16:00לשרות, בתנאי כי מדובר ביום עבודה אצל הקבלן וכי הקריאה התקבלה עד השעה  

 בכל מקרה אחר, תענה הקריאה ביום העבודה הראשון שלאחר קבלת הקריאה לשרות. 

 :  "שעות העבודה הרגילות", משמען

 . 8:00-16:00ה', בין השעות  -ימים א'

 . 8:00-13:00ו' וערב חג, בין השעות  

יום   יעשה    –קריאה שהתקבלה בשעות העבודה תבוצע באותו  ללא תמורה כספית נוספת. הקבלן 

 את מרב המאמצים להגיע לכל קריאה בהקדם האפשרי.  

וזמינות   .4.3 האפשרית,  במהירות  מעלית  מתוך  חילוץ  לקריאות  שבתות    24/7הענות  )כולל 

וחגים( במקרים בהם החברה ו/או העירייה אינה מצליחה ו/או מסוגלת לבצע את החילוץ  

 בעצמה על פי הוראות החילוץ שנמסרו לה על ידי הקבלן.  
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הטיפול   .4.4 במהלך  המאובחנים  הליקויים  כל  של  תיקונים  אוביצוע  במסגרת   התקופתי 

. ללא חיוב  להלן( יבוצע  6ט בסעיף  תקלה, לרבות אספקת כל חלקי החילוף )כמפור  תיקון

והעבודה הכרוכה בהחלפת חילוף  כי החלפת חלקי  ע"י הקבלן   מובהר,  תבוצע  החלקים 

  ללא תשלום נוסף.

על פי תיאום מראש בין החברה ו/או העירייה לבין הקבלן יתלווה טכנאי של הקבלן לבודק   .4.5

 דה.  המוסמך למשך כל זמן הבדיקה של הבודק המוסמך מטעם משרד העבו

 השירותים הנוספים .5

בסעיף   במפורטים  האחזקה  לשירותי  הנוספים    4בנוסף  השירותים  את  לספק  הקבלן  מתחייב  לעיל, 

"(. מובהר, כי התמורה בגין השירותים הנוספים  השירותים הנוספיםהמפורטים בסעיף זה להלן )להלן: " 

ביצוע השירותים הנוספים הנ"ל, בכפוף  תשולם בנפרד ע"י החברה על פי מחירון הקבלן שיהיה בתוקף בעת  

 "(.  המפקח" או "היועץלקבלת אישורו של יועץ המעליות מטעם החברה ו/או העירייה )להלן: "

ביצוע תיקוני נזקים וקלקולים הנגרמים מחמת טיפול ו/או שימוש בניגוד להוראות הקבלן   .5.1

שב  בעבודה  או קלקול שמקורם  נובעת מתקלה  סיבה אחרת שאינה  ידי  או מכל  על  וצעה 

 הקבלן )כגון: נזקי טבע, הצפה ושריפה(. 

כל   .5.2 לרבות  העירייה,  ו/או  החברה  ידי  על  שיידרשו  במעליות  תיקון  ו/או  שינוי  כל  ביצוע 

משרד  ו/או  דרישות החוק  עקב  ו/או  שינוי בתקן המחייב  עקב  שיידרש  תיקון  ו/או  שינוי 

הת מכון  ו/או  העבודה  משרד  מטעם  מוסמך  בודק  ו/או  כל  העבודה  ו/או  הישראלי  קנים 

 רשות מוסמכת אחרת. 

הענות לקריאות לביצוע טיפולים ו/או תיקונים מחוץ לשעות העבודה הרגילות של הקבלן   .5.3

לעיל(, בגינן תשלם החברה תעריף מיוחד המוסכם בין הצדדים בסך של   4.2)כאמור בסעיף  

 ₪, בתוספת מע"מ כדין.   300

 חלקי חילוף  .6

כל חלקי החילוף    כחלק מביצוע שרותי האחזקה, .6.1 בזה לספק לחברה את  הקבלן מתחייב 

שיידרשו לשם הבטחת פעולתן התקינה של המעליות. חלקי החילוף יהיו מקוריים או על  

פי המפורט בסעיף זה להלן. דרכי האספקה של חלקי החילוף יהיו בהתאם לצו ההגבלים  

של ואחזקה  תיקון  לשירותי  החילוף  חלקי  של  האספקה  )דרכי  מעליות    העסקיים 

 .  1984 -חשמליות(, התשמ"ד

הקבלן יהיה אחראי לחלקי החילוף שיסופקו על ידו למשך תקופה של שנה מיום החלפתם   .6.2

חלק   של  חוזרת  החלפה  ו/או  לתיקון  שיידרשו  ההוצאות  בכל  זו  תקופה  במשך  ויישא 

 החילוף שסופק על ידו. 

משימוש   כתוצאה  בלאי  של  במקרים  שהוחלפו  חלפים  אותם  על  תחול  לא  הקבלן  של  זו  אחריות 

לעיל, או    5.1מעבר לסביר בחלקי החילוף או תקלה או קלקול בחלק החילוף שנגרם כאמור בסעיף  

 עקב תיקון וטיפול ע"י גורם אחר זולת הקבלן או עקב גורם שלקבלן אין שליטה עליו. 

קי חילוף שמקובל לשפץ אותם )כגון: מנועים, בלמים, נעלי כוונות,  מוסכם מראש, כי חל .6.3

ידי   על  ששופצו  לאחר  משופצים  כחלקים  להרכבה  ניתנים  וכיו"ב(  הידראולי  בולמים 

 הקבלן. 
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 התחייבויות הקבלן  .7

הקבלן יבצע את שרותי האחזקה והשירותים הנוספים לפי הוראות יצרן המעליות ברמה   .7.1

ל  ובהתאם  נאותה  מצו הפיקוח על מצרכים מקצועית  וכמתחייב  דרישות התקן הישראלי 

 (.1984-ושירותים )התקנת מעליות ומתן שרות למעליות, התשמ"ד 

הקבלן יתריע על גבי חשבון השירות, במקרה שזמן בדיקת המעלית על ידי בודק מוסמך   .7.2

 מטעם משרד העבודה מתקרב או עבר ונדרשת בדיקה. 

בלוח   .7.3 מותקן  שיהיה  מתחייב  הוראות  הקבלן  שלט  התקן  פי  על  מעלית  כל  של  הפיקוד 

לקבלן והקבלן   על כך החברה  בו הושחת או הוסר השלט, תודיע  וחילוץ. במקרה  שימוש 

את   תמורה,  ללא  ידריך,  הקבלן  החברה  בקשת  פי  על  חדש.  שלט  תשלום,  כנגד  יספק, 

 נציגות המשתמשים בדרך החילוץ מהמעליות ובהפעלת המעליות. 

ה דו"ח ביצוע העבודות שבוצעו על ידי הקבלן, כולל מהות הדרות ו/או  הקבלן ימסור לחבר .7.4

החלפתם.   ומקום  חדשים  או  משופצים  היותם  שהוחלפו,  החלפים  שבוצעו,  התיקונים 

 הטכנאי ימלא דו"ח בכל ביקור באתר מעלית.  

הקבלן יעמיד לרשות החברה, לעיונה בכל עת במשרדי הקבלן, את מחירון חלקי החילוף,   .7.5

פיו   פי  על  על  נוסף  תשלום  נדרש  לגביה  עבודה  כל  ביצוע  בגין  מהחברה  התמורה  תיגבה 

 הסכם זה.  

 .  ממחירון הקבלן 25%מוסכם בזאת כי הקבלן ייתן לחברה הנחה קבועה של 

כי   .7.6 מתחייב  בקשר הקבלן  או  העבודה  במסגרת  שימוש  הקבלן  יעשה  בהם  החומרים  כל 

 אליה יהיו באיכות מעולה. 

 ברה תחייבות החצהרות והה .8

על   .8.1 להזמין  החובה  עליה  חלה  החוק  פי  על  כי  לה  ידוע  כי  ומאשרת  מצהירה  החברה 

ל אחת  המעליות    6-חשבונה,  לבדיקת  העבודה  משרד  מטעם  מוסמך  בודק  חודשים, 

 ותקינותן. 

פעולת   .8.2 את  ולהפסיק  הקבלן  להוראות  בהתאם  המעליות  את  להפעיל  מתחייבת  החברה 

מיידי   באופן  כך  על  ולהודיע  חריגה  פעולה  או  הפרעה  תקלה,  של  מקרה  בכל  המעליות 

 לקבלן. 

החברה מתחייבת למנוע מכל אדם או גוף שאינם עובדי הקבלן מלבצע כל תיקון או פעולה   .8.3

וש במעליות שלא בהתאם לייעודן או בניגוד להוראות  במעליות, ולהימנע מלעשות כל שימ

 הפעלתן והשימוש בהן. 

 מובהר, כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה לקבל חוות דעת מאת יועץ מוסמך כלשהו.  

 תקופת ההסכם  .9

, בקשר לכל אחת מן המעליות, תחל ממועד קבלת תעודת השלמה לגבי כל  תקופת ההסכם .9.1

" או  תקופת האחריות ")להלן:    חודשים  24ה המכרז( ולמשך  מעלית )בהתאם להוראות חוז

 "(.תקופת ההסכם"

, בקשר ההסכם  תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  החברה .9.2

המעליות, מן  אחת  ובסה"כ    לכל  שנה,  של  לתקופה  פעם  עד  נוספת    לתקופהבכל   48של 

תקופה/ות ההסכם לעיל  )להלן: "  9.1הנקובה בס"ק    לאחר תום תקופת ההסכם  ,חודשים

יום מראש ובכתב לפני תום תקופת    30בכפוף למתן הודעה לקבלן בת    , וזאתהנוספת/ות"(

 ההסכם או תקופת ההסכם הנוספת, לפי העניין.  
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ת, הכל  מובהר, כי החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם רק בקשר לחלק מן המעליו

 לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.  

הנוספת,  בתקופה   .9.3 ההסכםההסכם  הוראות  כל  הצדדים  על  ויחולו    בשינויים,  ימשיכו 

 העניין.  המחויבים ולפי 

 מסירת עבודה לקבלני משנה  .10

דין   .10.1 כל  פי  על  כנדרש  רישיון  או  היתר  כל  בעל  יהא  הקבלן  עמו  שיתקשר  משנה  קבלן  כל 

ממנו, ואולם מובהר במפורש, כי אין בכך כדי לגרוע מאחריותו  לביצוע העבודה הנדרשת  

 המלאה והמוחלטת של הקבלן לביצוע העבודות על פי כל תנאי החוזה, נספחיו ומסמכיו. 

מובהר, כי עבודת קבלן משנה, ככל שיהיה, תעשה בפיקוח הקבלן ובפיקוח מעליתן מוסמך מטעם  

 הקבלן.  

תהא   .10.2 משנה  קבלן  כל  אישורהעסקת  החברה  טעונה  מאת  ובכתב  כדי  מראש  בכך  ואין   ,

 מאחריותו של הקבלן לביצוע כלל העבודות, כאמור לעיל. לגרוע 

 ניהול ביצוע העבודות על ידי העירייה   .11

לנהל את האחזקה והתפעול של  מובהר, כאמור לעיל, כי החברה הוסמכה על ידי העירייה   .11.1

ב   המעליות הקבלן  עם  בפ   הסכםולהתקשר  שינהל  מי  ואולם  הזה,  את    שירותים ועל 

המופקד על שירותים אלו או    שיבוצעו על ידי הקבלן יהא, בין היתר, מנהל האגף בעירייה 

 נציגו המוסמך.

והחוזה,   .11.2 המכרז  מסמכי  כל  פי  על  החברה  זכויות  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל,  האמור  נוכח 

 מתחייב הקבלן להישמע גם לכל הוראות והנחיות נציגי העירייה.  

נציגי   .11.3 הוראות  או  החברה  הוראות  בין  מחלוקת  או  סתירה  של  מקרה  בכל  כי  מובהר, 

 תכריע בהן החברה.  –העירייה 

 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה .12

הקשור   .12.1 בכל  דין  כל  והוראות  הבריאות  משרד  הנחיות  מלוא  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 

 לנגיף הקורונה.  

או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה  /הקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו .12.2

בכל הקשור לביצוע מתמשך של העבודות ו/או עיכובים בביצוע העבודות )ככל שיהיו( עקב  

אילוצים הנובעים מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת בקשר עם נגיף הקורונה  

וסוג   מין  מכל  אחרת,  תמורה  ו/או  תשלום  תוספת  כל  יקבל  לא  כי  לקבלן  שהוא,  וידוע 

בחשבון   לעיל  האמור  כל  את  לקח  כי  הקבלן  מצהיר  זה  הסכם  על  בחתימתו  לכך.  בקשר 

 בטרם התקשרותו בהסכם זה.

 ביצוע מקצועי .13

ונכון, לשביעות רצונו של .13.1 המנהל,    כל עבודה תבוצע ברמה נאותה ובאורח מקצועי מעולה 

 נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי העלולים להיגרם.  תוך

על כל  השירותים נשוא הסכם זה,  כי הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע    הקבלן מצהיר בזאת .13.2

בקפדנות ובנאמנות. כמו כן, לא יעסיק הקבלן בביצוע    שירותיםוכי יבצע את ה  ן,מרכיביה 

 . אלא עובדים מקצועיים בלבד, בעלי רמה מקצועית גבוהההשירותים 
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אישור   .13.3 כי  בזאת,  העירייהמובהר  ו/או  החברה  מטעם  גורם  או  לב   של  עבודה  של  יצועה 

לא זה  כלפי    ישחרר את  מטלה מכח הסכם  והמלאה  ואחריותו הבלעדית  הקבלן מחובתו 

ג',  ו/  החברה ו/או העירייה החברה ו/או  יטיל על    , ולאבהתאם להוראות הסכם זהאו צד 

 . העירייה אחריות כלשהי

יחויב הקבלן עפ"י  באופן לא מקצועי  ,  לעיל(  5היועץ )כהגדרתו בסעיף  בוצעה עבודה לדעת   .13.4

 , לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן. היועץדרישת 

ל שמורה  לעיל,  האמור  ממנו    חברה במקרה  לגבות  או  לקבלן  המגיעים  הכספים  מן  לנכות  הזכות 

טעונת תיקון    ה,עפ"י שיקול דעת  ,בכל דרך אחרת, את הסכומים הנדרשים עבודה שהיא  לתיקון 

 , וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה. הדעתל

לסעדים נוספים או חילופיים    החברהלעיל כדי לגרוע מזכותה של    13.4בסעיף  אין באמור   .13.5

 אלא רק להוסיף עליהם.   ,ו מכל הוראה בהסכם זהו/א עפ"י כל דין או  

 

 התמורה .14

בסעיף   .14.1 )כהגדרתה  האחריות  תקופת  במהלך  כי  אחריות    9מובהר,  הקבלן  יעניק  לעיל(, 

, בהתאם לכל הוראות ותנאי חוזה זה, ואחריות הקבלן  ללא תמורהושרות מלא למעליות  

 תהא כוללת על כל חלקי המעלית.  

הסכם  .14.2 לתקופת/ות  החברה  ידי  על  מהמעליות(  לאיזה  )בקשר  ההסכם  שיוארך  ככל 

)כ בסעיף  נוספת/ות  )כהגדרתם   9אמור  למעלית  שירותי האחזקה  אזי תמורת מתן  לעיל( 

אות ₪ )חמש מ  550קבוע בסך של    תשלום חודשילעיל(, תשלם החברה לקבלן,    4בסעיף  

בגין שרותי   למעלית  התמורה, בתוספת מע"מ כדין, עבור כל מעלית )להלן: "וחמישים ₪(

 "(.  האחזקה

נוספת/ות האחריות הכוללת של הקבלן תהא על  מובהר, כי במהלך תקופת/ות ההסכם ה  .14.3

 כל חלקי המעליות למעט:

 החלפות לוח פיקוד;  .14.3.1

 החלפות מכונת ההרמה;  .14.3.2

 החלפת כבלי ההרמה )רצועות(; .14.3.3

 החלפת כבלים כפיפים.   .14.3.4

של חודש    סכום התמורה בגין שרותי האחזקה יהא צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן   .14.4

ביום    2021ספטמבר   "  15.10.2021שפורסם  הבסיס)להלן:  לשנה,  מדד  אחת  ויעודכן   ,)"

 בתחילת כל תקופת התקשרות נוספת )ככל שתוארך תקופת ההתקשרות(.  

. חודשים  6תשלומים תקופתיים, מדי    2-התמורה בגין שרותי האחזקה תשולם לקבלן ב .14.5

 דצמבר.  -( יולי2יוני; )-( ינואר1תקופות: ) 2התשלומים יהיו עבור 
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"(, עד  המפקחבסיום כל תקופה הקבלן יעביר ליועץ המעליות מטעם העירייה ו/או החברה )להלן: "

שחלפה,    3-ה התקופה  בגין  לתשלום  חשבון  טיפוליםלחודש,  דו"חות  בדיקתו  בצירוף  לצורך   ,

בון ויעבירו לבדיקת אגף אחזקה ופיתוח מבנים בעירייה ואישורו.  ואישורו. המפקח יבדוק את החש

המערכת   באמצעות  לחברה,  אותו  ויעבירו  החשבון  יבדקו  בעירייה  מבנים  ופיתוח  אחזקה  באגף 

לא   החברה  כי  מובהר,  באגף.  הרלבנטי  הגורם  ידי  על  ומאושר  חתום  החברה,  של  הממוחשבת 

ו ללא קבלת החשבון חתום  לתשלום  וחתימת  תאשר חשבון  וחותמת המפקח  עם חתימת  מאושר 

מורשה החתימה באגף אחזקה ופיתוח מבנים בעירייה, כאמור לעיל. בכפוף לאמור לעיל, כל חשבון  

   יום ממועד שליחתו של החשבון על ידי הקבלן למפקח.  45בתוך שוטף + ישולם על ידי החברה 

 בחודש.חשבון אשר לא יוגש במועד כאמור לעיל מועד תשלומו יידחה  

 התמורה בגין השירותים הנוספים  .14.6

התמורה לקבלן בגין השירותים הנוספים תשולם בהתאם למחירון הקבלן   .14.6.1

של   הנחה  מתן  )ולאחר  עת  באותה  בתוקף  שיהיה  כפי  הנ"ל,  לשירותים 

בסעיף    25% חילוף, כאמור  בגין חלקי  לקבלת    7.5לחברה  ובכפוף  לעיל(, 

מבנ ופיתוח  ואגף אחזקה  של המפקח  ובכתב. אישורו  בעירייה מראש  ים 

יובהר, כי התמורה לקבלן בגין השירותים הנוספים תשולם אך ורק בכפוף  

לכך שהעבודה בוצעה מכח הזמנת עבודה ספציפית בכתב מאושרת על ידי  

 אגף אחזקה ופיתוח מבנים בעירייה.  

ה .14.6.2 בסעיף    3-עד  )כהגדרתו  המפקח  לבדיקת  הקבלן  יעביר    13.3לחודש, 

תשלום בגין כל עבודה של שירותים נוספים, שהושלמה  לעיל( חשבון/ות ל

על ידי הקבלן במהלך התקופה שחלפה בהתאם להזמנת עבודה ספציפית  

בסעיף   כאמור  לו  להוציא    14.6.1)שנמסרה  הקבלן  על  כי  מובהר,  לעיל(. 

ויעבירו   החשבון  את  יבדוק  המפקח  עבודה.  הזמנת  כל  בגין  נפרד  חשבון 

מ ופיתוח  אחזקה  אגף  אחזקה  לבדיקת  באגף  ואישורו.  בעירייה  בנים 

באמצעות   לחברה,  אותו  ויעבירו  החשבון  יבדקו  בעירייה  מבנים  ופיתוח 

המערכת הממוחשבת של החברה, חתום ומאושר על ידי הגורם הרלבנטי  

באגף. מובהר, כי החברה לא תאשר חשבון לתשלום ללא קבלת החשבון  

מו וחתימת  המפקח  וחותמת  חתימת  עם  ומאושר  החתימה  חתום  רשה 

לעיל,   בכפוף לאמור  לעיל.  בעירייה, כאמור  מבנים  ופיתוח  באגף אחזקה 

יום ממועד שליחתו של    45ידי החברה בתוך שוטף +  כל חשבון ישולם על  

 החשבון על ידי הקבלן למפקח.

כנגד קבלת חשבונית    תווסף מע"מ כשיעורו עפ"י דיןי  לסכום כל תמורה שתשולם לקבלן .14.7

   מס כדין.

לחודש,   10-התמורה לקבלן תשולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן, ב .14.8

  לאמור לעיל. בהתאם ובכפוף 

אותו    4כנספח  מובהר, כי פרטי חשבון הבנק של הקבלן יועברו לחברה באמצעות הטופס המצ"ב  

 ם. מתחייב הקבלן להעביר לחברה כתנאי לביצוע התשלומי 
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 הוספת/הפחתת מעליות  .14.9

זה   כלולות במסגרת הסכם  מעליות שאינן  להוסיף  רשאית  החברה תהא  כי  בין הצדדים,  מוסכם 

ולפי  1)המפורטות בנספח   לפי שיקול דעתה הבלעדי  ו/או להפחית מעליות הכלולות בהסכם זה,   )

מתחייב שלא לבוא  צרכיה, ובהתאם לכך תעודכן התמורה המגיעה לקבלן על פי הסכם זה, והקבלן  

 בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך. 

מובהר, כי כל הוראות חוזה זה יחולו, בשינויים המחויבים, בקשר לכל מעלית שתתווסף להסכם  

 זה על פי הודעת החברה בכתב לקבלן.  

 שמירת האתר והימנעות מהפרעה .15

לא   .15.1 העבודה  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  בנוחות  הקבלן  לצורך  שלא  מטעמו  פגיעה  תהיה 

בזכות השימוש והמעבר  כל הפרעה שלא לצורך  ולא תהא  כל אדם   והשימוש  הציבור  של 

 ברכוש ציבורי כל שהוא. 

הנדרש  .15.2 ככל  קפדניים  ובטיחות  זהירות  אמצעי  כל  נקיטת  תוך  העבודה  את  יבצע  הקבלן 

 ר לכך. לגבי העבודה, תוך שמירה על הוראות כל דין, הסכם ונוהל בקש

פסולת   .15.3 מכל  ומפונה  תקין  נקי,  כשהוא  האתר  את  הקבלן  יותיר  באתר  העבודה  תום  עם 

ולכלוך שהצטברו בו במהלך ביצוע העבודה.  בכלל זה ינקה הקבלן את האתר על כל חלקיו  

ויפנה את הפסולת שהצטברה במהלך העבודה יפנה הקבלן מהאתר את  .  ואת סביבתו  כן 

העב  כל החומרים וכלי  ידאג לתקן  הנותרים  ודה שהשתמש בהם לביצוע העבודה. הקבלן 

 כל נזק או קלקול שנגרמו באתר עקב ובמהלך ביצוע העבודה.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .16

ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר,  מ

, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת  ההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

הפועל   או  ידו  על  המועסק  אדם  של  או  הקבלן  של  מעבידתו  היא  החברה  כי  ייקבע  המפורשת,  הצדדים 

 מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך.

 דהאדם ותנאי עבו חכואספקת  .17

התעסוקה,  ל .17.1 שירות  חוק  להוראות  בהתאם  רק  אך  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה,  ביצוע 

שלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים  י. הקבלן  1959-תשי"ט

תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים 

 דומה באותו אזור.  במדינה באותו ענף עבור עבודה

ביטוח  ה .17.2 לקרנות  מיסים  בביצוע העבודה  ידו  על  עובד שהועסק  בעד  לשלם  קבלן מתחייב 

המספר  ס את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  וציאלי 

 הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. 

לבצע  ה .17.3 מתחייב  חוק  קבלן  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  את 

 . 1968 -הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט 

למניעת  ה .17.4 הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  קבלן 

בחוק,   כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  תנאים  להבטיח  וכן  עבודה,  תאונות 

קית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  ובאין דרישה חו

 . 1954 -תשי"ד 
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 המחאת חובות וזכויות  .18

הסכם זה או כל חלק מהן, לאחר    הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח .18.1

 או לאחרים, לרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר. 

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי    25%לרבות העברה של    -היה הקבלן תאגיד, תיחשב "המחאה"  

 שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם לאחר או לאחרים. 

חובותי .18.2 או  זכויותיו  הקבלן  ביצוע  העביר  את  מסר  או  מקצתן,  או  כולן  ההסכם,  פי  על  ו 

העבודות לאחר, כולן או מקצתן, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י  

כלפי    החברהההסכם על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של  

 הגורם הנמחה.

ב  18.1על אף האמור בסעיף   .18.3 ו הקבלן יהא מעוניין לבצע העברה  לעיל, מוסכם כי במקרה 

בו    25%של   במקרה  אך  זאת,  לעשות  רשאי  יהא  הוא  אזי  התאגיד  מניות  מהון  ומעלה 

לא   )אך  רשאית  תהא  החברה  כאמור  להעברה  ובכתב  מראש  הסכמתה  נתנה  לא  החברה 

באופן   זה  בהסכם  עם הקבלן  לסיים את התקשרותה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת(, 

 מיידי.  

אחר    החברה .18.4 גורם  לכל  ההסכם  מכח  חובותיה  או  זכויותיה  את  להמחות  רשאית  תהא 

 בכפוף להבטחת שמירת זכויותיו של הקבלן.  -שתמצא לנכון 

 אחריות וביטוח  .19

הקבלן יהא אחראי כלפי החברה ו/או העירייה ו/או כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כלפי   .19.1

וא, לגוף ו/או לרכוש, הנובע ממעשה ו/או  כל צד ג' אחר, לכל נזק שייגרם, מכל מין וסוג שה

 מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או, מייד עם דרישתן הראשונה, עבור על   .19.2

  19.1ף  נזק ו/או הפסד שייגרמו להן ואשר האחריות לגביהם חלה על הקבלן כאמור בסעי

כל   להן  היוודע  עם  סביר  זמן  בתוך  לקבלן  תודענה  העירייה  ו/או  שהחברה  ובלבד  לעיל, 

תביעה שהוגשה או תוגש כנגדן בקשר לאחריות זו וכי תינתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד  

 תביעה כאמור.   

מהתחייבויות   .19.3 לגרוע  פי  מבלי  על  הקבלן  הוראות    הסכםואחריות  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה 

נספח הביטוח, המצורף  ה להוראות  יחולו על הצדדים הנן בהתאם    2כנספח  ביטוח אשר 

   לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 הפרות ופיצויים .20

את   .20.1 ויזכו  החוזה  של  יסודית  כהפרה  יחשבו  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

 ל דין: החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כ

הקבלן,    הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום    30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 ממועד ביצועם. 

 בוע.מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או ק . ב

ו צו  ד הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג . ג

פנה   שיזם  או  חלקם,  או  כולם  נושיו,  עם  לסידור  או  לפשרה  הגיע  שהקבלן  או  פירוק 

סעיף    לנושיו פי  על  איתם  הסדר  למען  או  פשרה  או  אורכה  יקבל  לפקודת    233למען 

 . 1983 -החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 
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ימת ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוזה זה. 

בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם ו/או הפר איזו  כשיש   ה.

 מהוראות החוזה ולאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

הקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,   ו. 

 מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

זה ועל פי חוק  פר הקבלן  ה .20.2 ותרופה משפטיים על פי חוזה  הסכם זה תהא החברה זכאית לכל סעד 

התשל"א   חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  לגרוע  1970-החוזים  תהא    ומבלי  לעיל,  האמור  מכלליות 

 החברה זכאית לבטל את ההסכם באופן מיידי. 

 "(.ודעת ביטולהלן הודעה על כך בכתב )להלן: "בחליטה החברה לבטל את ההסכם תינתן לק ה .20.3

החליטה החברה לבטל את ההסכם יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על   .20.4

המגיע   אחר  סכום  וכל  הפיצויים  בניכוי  וזאת  המפקח,  קביעת  לפי  הביטול  הודעת  למועד  עד  ידו, 

 לחברה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. 

מוסכם, מ .20.5 זה  בהסכם  מקום  בכל  האמור  מן  לגרוע  עד    בלי  של  איחור  כלשהו    14כי  בתשלום  יום 

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות הסכם זה.בהמגיע לקבלן לא יזכה את הקבלן 

 

 חילוקי דעות  .21

מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים בין החברה ו/או העירייה לבין הקבלן אזי  

 יות(, כהגדרתו לעיל.  הגורם המכריע בעניין זה המפקח )יועץ המעל 

 

 שונות .22

 יזוז ק .22.1

ובין שאינו   בין קצוב  כל חוב,  זה  פי הסכם  על  כל סכום המגיע לקבלן  כנגד  החברה רשאית לקזז 

דין.   כל  פי  על  או  שביניהם  אחר  חוזה  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  מהקבלן  לה  המגיע  קצוב, 

 האמור בכל דרך אחרת. החובהוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את 

 

 ינוי החוזה ש .22.2

 שני הצדדים.  ין לשנות איזו מההוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. ה

 

 יצוי ההתקשרות מ .22.3

ביניהם במלואו, וכי  וסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  מ

החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב  

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם
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 ודעות ה .22.4

ן אל  ודעות החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבל ה

החברה תשלחנה לכתובת החברה, כנקבו בחוזה זה לעיל. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל  

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 #  להסכם  #חתימות הצדדים הנן בנספח החתימות בעמוד האחרון
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 נספח 1  – רשימת המעליות
 ]יושלם על פי זכייתו של הקבלן במכרז[ 

  



- 93 - 

 עבודות תחזוקת מעליות  -ביטוח – 2נספח 

דין,    מבלי .1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות  לערוך   עללגרוע  הקבלן 
ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית תקופת    כל, למשך  ן הקבלןולקיים, על חשבו

את הביטוחים   ,ההסכם(שנים נוספות לאחר תום תקופת    3וביטוח חבות המוצר למשך  
המצורף  המפורטים   הביטוח  עריכת  חלק    )א(,2כנספח    זה  להסכםבאישור  והמהווה 

העניין(, אצל   לפיעריכת הביטוח",    אישור"והקבלן"    ביטוחיבלתי נפרד ממנו )להלן: "
 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  

  יהיה   ניתן ,   הקבלן  ידי   על  עובדים   מועסקים  ולא  ככל  כי   מוסכם   -חבות מעבידים .א
 .  הביטוח  אישור מתוך" מעבידים  חבות" ביטוח סעיף למחוק

  ביטוחי   בכל   יבוטל"  רבתי  רשלנות "  חריג   כי  לוודא   הקבלן  על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 (.  הדין  פי על  המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) הקבלן

מתן  להמציא לידי החברה, לפני תחילת    הקבלן  על צורך בכל דרישה מצד החברה,    ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור התקשרות  וכתנאי מוקדם ל השירותים  

בתום תקופת הביטוח,   מידהקבלן. כמו כן,    עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח
בגין חידוש תוקף ביטוחי   ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי החברה ל להמציא הקבלן על  
לתקופת  הק בתוקף   ביטוח בלן  זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  ו/או    נוספת, 

 לעיל.  1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או  
עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי  אותו  
 לרעה בביטוח כאמור. 

דרישה   מובהר .3 בבחינת  הינם  הקבלן  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
הקבלן  ,מזערית על  כדי  המוטלת  בה  שאין  של  ,  התחייבות  מכל  לפי  הקבלן  לגרוע 

ן בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם ו/או על פי כל דין, ואיההסכם  
בכל   ,או מי מטעם החברה  החברהכל טענה כלפי  לא תהיה    ולקבלן  זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור.  לגבולותהקשור 
שיומצא על ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לחברה תהא הזכות, אך לא החובה,  .4

 ושיידרש, התאמה או הרחבה,  תיקון  ,לבצע כל שינוי  ועל הקבלןכאמור לעיל,  הקבלן  
 . הקבלן על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הקבלן  על מנת להתאים 

 ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהחברה  זכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
כל אחריות שהיא לגבי  או  מי מטעם החברה כל חובה  על  או  החברה  אינן מטילות על  

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה יטוחי הקבלןב
 עריכת  דרשה נוזאת בין אם   או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  הקבלן  המוטלת על    ,שהיא

 . ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 
החברה    הקבלן .6 את  החברה  ואת  פוטר  מטעם  נזק   לכלמאחריות  הבאים  או  אובדן 

מטעם  מי  או  הקבלן  ידי  על  המובא  וצמ"ה(,  רכב  כלי  )לרבות  כלשהו  ציוד  או  לרכוש 
 ,כל טענה  קבלןולא תהיה להקבלן לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים  

כלפי   תביעה  או  לעיל  הדרישה  כאמורנזכרים  נזק  ו/או  אובדן  שהפ בגין  ובלבד  טור , 
 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים  לערוך  הקבלןבנוסף, על   .7
על כנדרש  חובה  ביטוח   ביטוח  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי 

בגין נזק ₪    400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
ו  ,אחד הרכב  לכלי  "מקיף"  הסיכונים"ביטוח  "כל  במתכונת  מכני    ביטוח  ציוד  לעניין 

 הנדסי. 
לעיל,   האמור  אף  הרכוש  הזכות,    לקבלןעל  ביטוחי  את  לערוך  ביטוח )למעט  שלא 

שלישי צד  המפורט (  אחריות  הפטור  אך  בחלקם,  או  במלואם  זה,  בסעיף  המפורטים 
 ם.  במלואהאמורים  יםהביטוח כו כאילו נער ,יחוללעיל   6סעיף ב

משלים  ב .8 או  נוסף  רכוש  ביטוח  הקבלן,  כל  ידי  על  ויתור  שייערך  בדבר  סעיף  ייכלל 
על זכות   ויתורו ה  וכלפי הבאים מטעם החברה;המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה  

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
הסכם    מבלי .9 מהוראות  הוראה  מכל  בו    לעניין זה  לגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 

הקבלן לדאוג כי  על  משנה מטעם הקבלן,    ניקבלעל ידי    ינתנוי   םאו חלק מההשירותים  
 .  נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח    קבלניבידי 

שירותים במלואם, ביחס ל  אחריות כלפי החברהמוטלת ההקבלן  על  כי    ,מובהר בזאת
 . משנה שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

על אף האמור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

ערי   10 אישור  להמצאת  בכתב,  הקבלן  מאת  החברה  בקשת  ממועד  הביטוח  ימים  כת 
 כאמור. 
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 אישור עריכת הביטוח  -)א( 2 נספח
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 נספח 3  – לוחות טיפולים
    לוח טיפולים מעלית הדראולית
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   וח טיפולים מעלית חשמליתל
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 נספח 4  

 לכבוד 

 "( החברה)להלן: "החברה לפתוח פתח תקווה בע"מ 

 א.ג.נ. ,

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרות הנדון : 

 

 )להלן: "הקבלן"(_______________ , ע.מ   _________אני   הח"מ   , 

 ,לחשבוני לפי הפרטים  יועבר  ,לעת , עפ"י החשבוניות שאגיש לכם   שהכספים המגיעים לי מכם מעת  מבקש בזאת,

 כדלקמן: 

 

 _______________________    שם הסניף    :  ___________________  מס' חשבון

 : _______________________ מס' הסניף  :   ___________________            בנק

 

, שייז  לעיל  בזה, שכל סכום כאמור  זיכוי  הריני מצהיר  ביום  לידי ממש,  ע"י החברה  ייחשב כתשלום  קף בחשבון, 

 החשבון בבנק, וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי. 

  48הנני מאשר ומתחייב להחזיר לחברה כל סכום שיופקד בטעות בחשבוני הנ"ל, לפי ערך היום בו הופקד, וזאת תוך  

ופקד בטעות ואשר את החזרתו אני מתחייב שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה ובה פירוט הסכום שה 

הנני מסכים בזאת, כי במידה ולא אשיב את הכספים כאמור לעיל, תקזז החברה את   בזה, באופן בלתי חוזר, לבצע.

 הסכום שהופקד בטעות מכל תשלום המגיע לי או שיגיע לי מאת החברה. 

 

 _______________               ___________________                         ____________________ 

 חותמת תאריך                                                          שם                                                     חתימה ו          

 

 

 עו"ד/רו"ח , מאשר בזה חתימת הקבלן הנ"ל בפני, וכי החתימה  אני הח"מ _________________________ ,

 נעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם הקבלן, עפ"י תזכירו ותקנותיו. 

 ________________     תאריך : _________________ 

 

 

 אישור הבנק 

 ______________________   אנו הח"מ בנק ______________ מאשרים בזאת כי בסניפנו מנוהל חשבון מס' 

 ע"ש __________________ . 

 ן הנ"ל בסכום המופקד .  -במידה ויגיע מן החברה סכום כסף המיועד לחשבון הנ"ל ע"ש הקבלן , יזוכה הח

 

 ובזה באנו על החתום, 

 ____________________________ 

 שם איש קשר בבנק ________________ טלפון ישיר ____________  

 ____________  כתובת מייל ______________________ פקס _
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 להסכם השירות נספח חתימות 

 2021שנת __      לחודש     __   חוזה שנערך ונחתם בפ"ת ביום

 חוזה מספר _______________ 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

             ________________ 
 הקבלן                                                                       

 

 )יש להחתים במקרה של תאגיד( א י ש ו ר 

 

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ________ וכן  
על חוזה זו  "( אשר חתמו  קבלןה___________________ מנהלי ____________________ )להלן: "

 בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.  הקבלןמחייבות את  הקבלןבצירוף חותמת 
  

 ____________________   ______________________ 
 תאריך                            חתימת עו"ד/רו"ח              

                   

 

 

          

 

                             _____________________________________________________________ 

 החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 
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   לחוזה המכרז  נספח חתימות

 2021שנת __      לחודש     __   חוזה שנערך ונחתם בפ"ת ביום

 חוזה מספר _______________ 

 

 

 החתום:ולראיה באנו על  

 

 

             ________________ 
 הקבלן                                                                       

 

 )יש להחתים במקרה של תאגיד( א י ש ו ר 

 

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ________ וכן  
"( אשר חתמו על חוזה זו  קבלןה______________ )להלן: "___________________ מנהלי ______ 

 בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.  הקבלןמחייבות את  הקבלןבצירוף חותמת 
  

 ____________________   ______________________ 
 תאריך                            חתימת עו"ד/רו"ח              

                   

 

 

          

 

                 _____________________________________________________________ 

 החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 

 

 

 
  

 

 

  

 

  



 

 

 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/38מכרז פומבי מס' 

 

 מעליות   לביצוע עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של

 במבני ציבור 

 
 
 
 

 

 3א' מסמך
 מפרטים טכניים

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה(

 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 ת ספר הדר בי

 והופתח תק, 50העצמאות 

 
 

 ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תת עירי -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 ני רט ותאור טכפמ
 יםלקופרוט הח ציוד מתרשי

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 . כללי1

, המפרט אינו תיצור והתקנת המעליל  ושהעיקרי הדראת הציוד   כללי ומפרטה הנו ט זמפר .א׳

להבהרות יש לפנות   מכסה את הפרטים הקשורים לתכנון מפורט שיהיה באחריות הקבלן.

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -לאל

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ב׳

 .על כל חלקיו 2481אלי רתקן יש .1

 ות.ים: רעש ממעלירויני מגטי בבניבידוד אקוס 1004.3לי ישראן תק .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

  2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70חלק 

הח .5 ע"חוק  ת"י  שמל  פרק  י  108פ  בדרישות  להתקנת ל  כול  רטפמל  8עמדו 

 ל.חשמ

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  בעבודהבטיחות פקודת ה .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ג׳

 .ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  - היזם  

 יורי קנטור  - מפקח

  .ע"פ המפרטהדרושות  עבודותה  המבצע אתקבלן ראשי  - קבלן

המעל  קינהמתה  תהמעליו  ב'ח  -    המעליות  קבלן אתאת  ומבצעת  רות  הקשועבודות    ית 

 . ע"פ המפרט מעליתל

 . ם יועצים למעליותרו-ל א -  יןמהנדס יועץ אשר פועל מטעם המזמ -   ץהיוע

קבלן  בהצעת  כוללים  כך  בגין  והתשלומים  ההזמנות  העבודות,  האביזרים  הפריטים,  כל 

 .תכניותאו באלא אם נרשם אחרת במפרטים ו/ המעליות

 

  וםודה במינימם את העביילסות וחעי הבטיב אמצבמיר  לנקוטעל הקבלן    מבנהה  סלואכ  עקב

 במהלך העבודה  מבנהב מבקרתאוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן 

 

 

 קט אור הפרויי.  ת2

העומדת בתקן  ק"ג    630נוסעים עומס    8-מעלית הידראולית ל  ור התקנתמפרט זה הנו עב

פיקודנכים   ארון  הקימכונה  -עם  הקיים  ים  במבנה  רח'  ב  "רהד"   ספרבית  של  ובפיר 

 . מפלסים 2רת המעלית תש פ"ת. ,50העצמאות 

 

 . תנאי ההצעה 3
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  ת וסופי פאושליהקבלן מצהיר שראה ובדק את המבנה על כל פרטיו והצעת המחיר הנה הצעה  

. 

הקבלן יבקר במקום לבחון את המבנה הקיים והתוספת שיש לבצע כולל עבודות נוספות שיש   .1

 ציין זאת בכתב הכמויות.לבצע וי

לגבי הציוד   .2 בדף המצורף את הפרטים  יציין  ידו בהתאם למפורט בכתב  הקבלן  על  שיסופק 

 הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. 

השירות  .3 הסכם  ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הקבלן 

 . למסמכי המכרזהמצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצ"ב למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

הזמנת    .6 לפני  והיועץ  המזמין  אישור  את  לקבל  צריכים  המוצע  והציוד  המעליות  חברות 

 המעלית. 

אל .7 לאישור  המציע  ע"י  חתומים  יוחזרו  המצורפים  רח'  -המסמכים  למעליות   יועצים  רום 

 רמת גן.  36חיבת ציון 

בלן יידרש לתת ערבויות מתאימות לטיב הציוד ופעולת המעלית ,למימוש התחייבויותיו  קה .8

בין  שיחתם  בחוזה  יפורטו  הערבויות  תנאי  הבדק.  תקופת  לסוף  עד  והחוזה  המפרט  פי  על 

 המזמין לקבלן הראשי. 

 

 ם כללים. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . וגדר בחוזהמכוח זמנים  ל יהיה  ע"פמעלית ת הפעלזמן הספקה וה

 זמין / המפקח מה

לפקהמ רשאים  והמזמין  שיוהח  ביצוע  על  אחר  ה  ודבעב  נויםרות  למלא  מתחייב  והקבלן 

אתר כן רשאי  מתבצעת בהעבודה הו  וק את טיב החומריםאי לבדהוראותיהם. המפקח רש

 ה. המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החוז

 

 ולמפרט  תניתכל התאמה

המודבע ב  עליתת  הח  ותניכתל  התאםתבוצע  מסמכי  בוזהולשאר  שינוי  כל  יב יח  תכניות, 

אישורו של בכת  לקבל  שהשינוי  מפה  ב  בין  וזאת  ע  עהוצקח,  שנדרש  ובין  הקבלן  "י  ע"י 

 המפקח.

 למידע בלבד.  והן כלליות, ולשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל אשר יק כניותו תה                     

בהמיד איהנ"  יות תכנות  מחול  וויבנן  בא  על ת  אותן  להוציא  שהן  ני הב  ר תהקבלן  כפי  יה 

 ות.אבמצי

על התנאים הקשורים בעבודתו ויבסס   ודעמן וללבחוקבלן יבקר במקום העבודה על מנת  

 לכך. ת הצעתו בהתאם א

ולה לבדוק  מתחייב  ההקבלן  בין  ב  תכניותתאים  המציאות.  דרישות  השונות    תכניותלבין 

 ט. רמפראות אשר בולהוין בינן לבעצמן, 
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ולמהנדס   היועץלאישורו של    בודהעה  תכניותיום יגיש    21  ךתועם חתימת החוזה    לןקבה

   המאושרות. תכניותבוצע ע"י הקבלן לפי הת. המעלית טיקרול הפנן שהמתכ

 ביצוע

מנהל  ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המתמדת של  ת אך  בוצעומת הכל העבודו

שי  ךסממויתן  למע/עבודה בחומומותוך  שאוש  ה  שרורים  היועץע"י  יהחומ.  הסורים  מן  ג יו 

ביותר.  ה והמוצרטוב  האלמנטים  במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצים  אחסנת  מקום  ,  מתאים  או 

 אשר יוכן למטרה זו ע"י המזמין.

בסוף   שמירת הניקיון וסילוק כל פסולת או שאריות השייכות לעבודתואי לאחר  יהיה  הקבלן

 . ודתבוום עיכל 

 בטיחות

וכללי הבטיחות והזהירות  ת  ראוג להולל לדאו א מהכציוא  ללו  המקר כל  תחייב בהקבלן מ .א׳

ותיקוניה וכן    1980ללם פקודת בטיחות בעבודה  הארץ ובכ  ראות חוקילנהוג בהתאם להוו

ו תשי"ד  נשים  עבודת  עבודתחוק  ו  חוק  תשי"ד  חוק  תיקוניהןנוער  אחרי  וכל  ם  ותקנה 

 . אחרדין  כלו ובטיחותם םת עובדי קים בהעסקהעוס

הק בכלואח ל  יבחי  בלןב.  הבניין  בשטח  וה  צעיאמ   ז  הדרושהבטיחות  כל  זהירות  למניעת  ים 

 ו אדם ולאבטחת המקום ואופן ביצוע העבודות במעלית.לרכוש, א כנות, נזקהס

הקבלן   דית שלחריותו הבלעתישאר באן תהיה ו ת ואופן ביצועוע העבודוהאחריות עבור ביצ

 כך.  ר לבקשתוגש נגדו  ש שהיא היעתבו  יזאור המזמין עב פצות אתיהיה עליו לול מקרה בכ

תאם ודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג  את עצמו נגד כל   הקבלן חייב לבטח .ב׳

, ורחיםיירים, אלרבות ד  םלרכושו או לגופו של כל אד  ,לחוזה או כתוצאה מהן

 שלישי.  וכל צדאת פועליו  ת הציוד,לבטח א

 ןאחריות המזמיות בודבע. 5

 כנן. המתוקום להתקנת מעלית במ  ניהג לקבלת אישור בן ידאהמזמי .1

 תקוה וכיבוי אש. -ות של הרשויות עיריית פתחביצוע כל העבודות ע"פ דריש .2

 . עם קבלן המעליות בתיאום יהיו באחריות ועל חשבון המזמיןהחשמל  עבודות .3

תלת .4 חשמל  קו  הדרומפאזי  -ביצוע  ציבורי  חלוקה  להפעללוח  המעלש  מערכת  אל   יתת 

 . אקטפ מפסקקנת ות והת המכונ ארוןרבת ק

לבור    עד  התקנת קו הארקה עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים .5

 הפיר.

 1במרחק עד  נה  ת בכל תחוגוף תאורה ביציאה מהמעליורה  י תאלחצנהתקנת   .6

 קן.הת  לפיית מ' מפתח המעל

בורתאהתקנת   .7 הפיקודה  ארון  תאוכולל  אזור  חי,  תאורה   נה, המכוזור  באם  רורת 

גיב תפיקוד  -ארון/ותנוכהמ  םלמיקושה  דרכי  מוע"פ  קבלן   ושרותאכניות  של 

 . ץהמעליות ובאישור היוע

בי .8 וחווט  צנרת  הפיקודן  התקנת  המזכירות/מנהל  לוח  כת מער  עבור  לחדר 

 במידה ויידרש.  אינטרקום
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 ד ח הפיקונן עבור לוי אש בסמוך למקום המתוכהתקנת מטף )אבקה( לכיבו .9

 . ודללוח הפיק דועימבמקום הטלפון   וק אג להזמנתהמזמין יד  .10

 

 עליות המיות קבלן חרבאלביצוע   מעליתהתקנת השורות לקהבניה עבודות . 6

פיקו )ארון  ובקרה  (  -משין ד  המעליות  קבלן  ע"י  יסופק  המעלית  צמודיהיה  קבינט  או    לפיר 

 תלדעם  ס"מ    210x120x60  מא  לדוג  תוארון פח במידמכונה  יהיה  -פיקוד  וןרא  .הפיר  בקרבת

ב נורות לפחו  2יואר בעזרת    ון הפיקודר אל.  וענמ  כולל חיצונית   ויצויד בתאורת חירום  אזור  ת 

 תהייה נוחה.  ארון הפיקודהגישה ל .המכונה

   .ין גגון מעל הארוןיתק הקבלן ן מחוץ למבנה,קבמידה והארון יות

 ים:אביטים האת הפר היועץ תשו"פ דריע פקיס המעליות קבלן

מ .1 קוהעסקת  הקייםיפה ור  שאילבדיקה/קציה  ונסטר הנדס  הנחיות    מבטון   ר  ומתן 

   .שויידרהבניה במידה  תהקשורות לעבודו

 .לפגושיםלבסיס הבוכנה ויציקות  .2

 . (5דות בסעיף למעט העבו)  מעליתלהתקנת הביצוע כל עבודת החשמל הקשורה  .3

 .היכניות הבנוע"פ ת פתחים בתחנות בפיר הקייםצת פרי .4

 :ו כמ המזמיןם עם בתיאו תי למערישות התקנת הת הפיר לדאמהתעבודות  ועביצ .5

 . בהתאם לתוכניותר לוודא שקיים בו שי -

 .בהתאם לתוכניות יש לוודא שקיים גובה קומה העליונה של -

 .ונדרשבמידה  – ניקוי הפיר מברזלים, סגירת חורים וסיוד הפיר -

ה נית בנילפי תכ  ונדרשבמידה    התאמה של פתח בניה בחזית הפיר כולל חציבות -

 . צורפתהמ

לווד - למיקום  יר פ  בין  פתח  איש  ע  המעלית  הפיקוד  צארון  מעבר  שמן בור  נרת 

 כ"א בין   4נורות "יצ  2ת או העברת  המעלי  במידה וארון פיקוד צמוד לפיר  וחשמל

 .ולא קיים יש לבצע בהתאםבמידה  –  פיר המעלית לארון פיקוד

 .יםלפגושלבסיס הבוכנה ויציקות  -

במידה ולא קיים )ג  "ק  1,500    ס לעומ  תליה  י וור  הפיבתקרת    ונ לוודא שהותקיש   -

 (יש להתקין

תוג  -* העליון לא מתאים  הפיר בחלקו  גובה  או  ועומק הבור    יר ש הצעת מחבמידה 
  ממחירון דקל  10%בהנחה של ו התאמת הפיר לביצוע

 
  יר ובבור לפי אורה בפ , התקנת תדהמעלית עם קו הזנה נפרהחשמל בפיר  ביצוע עבודות   .6

 בור.נת שקע חשמל בהתקכולל ן התק

לחצנים  וחיפוי  טון  יב .7 וקופסאות  למשקוף  עבודותכולל  משקופים  מסביב  ע"פ   גמר 

 הקיים היום ובאישור המזמין/המפקח. 

או   עם מסגרת ברזל"ר  מ  0.5ר מעלית בשטח  רפפה צמוד לתקרת פיאוורור  התקנת חלון   .8

 . םקיי ולא הבמיד – מבנהי חוץ הפיר כלפהתקנת תעלה/צינור ברך בתקרת ה

 . לכל גובה הפיר  ותיקני בייצום פיגהתקנת  .9
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המעלית .10 בתא  ריצוף  עבודות  מתוך    באריחי   ביצוע  המזמין/המפקח  בחירת  ע"פ  שיש 

 קטלוג החברה לאחר התקנת  המעלית. 

 .חשמליאום עם קבלן הבת שמלחביקורת הזמנה וביצוע  .11

עבודו .12 ריצוף,  תיקוני  עבודות  בביצוע  גמר  הת  עקירות  ספיר  וא"פ  המפקח ישיכום   / ור 

 .יןמזהמ

באזור הבניה ות כולל הגנות ת על כללי וחוקי הבטיחתוך שמירה קפדניהעבודות יבוצעו   .13

העב.   ל אזור  בצמוד  בגדר,  ודה  יגודר  העבודה    פיר  במהלך  עץ  קירות  או  גבס  קירות 

 יש לזכור שהמבנה פועל במשך היום. -* .ולאחר שעות העבודה

ויה .14 ידאג  הקבלוכלס  מא  יןניהבות  למינימוםלגן  העבפה  רום  ביצוע  בזמן  .   ודותרעות 

שבסוף יום    הקבלןכמו כן ידאג    פקח.ו עם המזמין/המשלבי ביצוע וזמני העבודה יסוכמ

 .  למכולה  וסביבת העבודה תהיה נקיה העבודה הפסולת תסולק

ע"י    תפסול .15 תסולק  )כוהבניין  מורשה  לאתר  ובאחריותו  הצגתהקבלן      תעודות   לל 

 יידרש. ו במידה -אתר מה

אודבע  ביצוע .16 הקבלן  של  עזר  הבנייות  בשטח  להתבצע  חייבות  יבוצע  שר  קום   מבן 

   עם המזמין/המפקח. מתואםמסוכם ו

הקבלן  .17 ידי  על  תבוצע  המעלית  והתקנת  הבניה  לצורך  שתידרש  עבודה  וכוללת    כל 

פנלים, וף,  , איטום, ריצבניה    פריצת קיר,סיתות,    עבודות, כולל  במסגרת הצעת המחיר

 ונות וכו'. גימור שעבודות  ורה, אתיעה, צבמעקה,  

הבני .18 ופרטי  אופן הביצועכל שלבי  לקבל אישוהג  ה,  חייבים   / המזמיןור מוקדם של  מר 

 .והיועץ. הקבלן מתחייב למלא לאחר כל הוראות היועץ המפקח

 המעלית.הזמנת בטרם  ליתלפיר המע  בשטח נדרש לבצע מדידה .19

במ  נדרשהקבלן   • לפנילבקר  לב  קום  המחיר,  הצעת  ממתן  את  המחון  הצב  קיים  בנה 

 חשמל, תקשורת  , מים, ביוב  יקווזזת  ת נוספות של הודחון עבובצע, לב ת שיש לוהתוספ

 וצורך. דת במי וכל הנדרש

 

 ידותמ

הקבלן   את  על  הלבדוק  בהתאםהמידות  עבודתו  לביצוע  ויהיה   טח,בשת  למציאו  דרושות 

   בניין.ית להמעלדות מת מיתאלהאחראי 

   .יות הסופיתני הגשת תכנלפקה בדיליועץ ל ורתוצאות המדידות יעב

 וחלקי המעלית.  דציומן הידות יוזהמדת צאע"פ תו

 

 נזקים לבניין 

לחצ רשאי  אינו  והקבלן  עמודים  מוב בקירות,  אישור  ללא  המזמין תקרות  כוח  בא  של    וקדם 

 . יהוקצסטרומהנדס הקונ
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 תכניות

שבראך  תו מבעה  הבניה  לתקבום  יועות  יגיש    היתר  לביונתכ  תיק  הקבלן  דה העבו  יצועת 

 ות יכללו: יני. התכפרט הטכנמה על המסתמכיםהעתקים  שהבשלו

 ם. י תא, דלתות ומשקופיה כללית של המעלית הכוללת פרטהרכב תכנית

 .י איתות, פנל לחצניםנית חשמל, אביזרתכנית בניה,  תכ

   .ועץין/יהמזמור אישהתכניות  יקבלו  לכ

הקבל  מרבג יגיש  המעלית  מעכנת  סט  ןהרכבת  "יות  אתAS  MADEודכנות  הכולל  כל    " 

 אחזקה.הוראות טיפול ו ,דת פיקול, תכניוילעאר המתו

 ביטוח

שר יגרמו על ידו או על  אדם, אלבני    ,  למיתקנים  ,ןם לבניינזק שיגר  לכל אחראי  יהיה    הקבלן  

 יו.  עובדידי 

י ע ה  לקוי  או  יתועדה בלתי מקצעבומה  צאשיגרם כתו  נזק  לכלאי  היה אחרהקבלן  ל שסופקו 

   תם .נזקים בשלמוה חייב לפצות הייהוהקבלן  יןיפ ן או בעקן במישריידו בי

המהו מתאימים  בביטוחים  יבטח  ו  ויםהקבלן  לעובדיו  יפגעכיסוי  אשר  אדם  ומרים  מח  לכל 

 ומיתקנים שבתחום עבודתו.

 

 העבודה מהלך דו"ח 

יגיש ז  הקבלן  לביצוע  נמלוח  ויציודהבעהים  לוח    ת.והעבוד  לביצועים  ים החזועדימוה  ין את , 

ההז הבאילשמתייחס    אמורמנים  המזמל  גשוים  לבים  אישור  אישור  לאחר  התכניות  ין  של 

 הראשוניות. 

 . ות מעודכנותוהכנת תכני הפיר תידמד .א׳

 הגעת ציוד שלב א' לבניין והתקנתו. .ב׳

 ין והרכבתו.שלב ב' לבניציוד הגעת  .ג׳

 ית. המעל הפעלת .ד׳

 הבנייה.  באם לקצים בהתועדמה את הבודהעת  תקופ כן בכליעד ןלהקב

 .  בכתב יצועעל גמר ב ווחדי השלבים יועברד וע כל אחעם גמר ביצ

 

 עבודות נוספות 

עבודו נבצוע  אינת  אשר  מוספות  של  ופין  בכתב  מוקדם  אישור  טעונות  הכמויות,  בכתב  עות 

 .שינויים צעלבאין  ללא אישור זהכוחו,  בא או מיןהמז

 

 ה ירהרכבה ומסב טי

העב  ביימתחלן  הקב ברמה  לבצע  ולפ  מקצועיתודה  התקניגבוהה  והם  י   ים.  מקובלהקיימים 

לע פוע ליו  במקום  ראהעסיק  ממדרגה  מקצועיים  הדרו  שונהלים  לובמספר  מתקני  לסי  ש  ום 

 ים ועלם פהמקויק מ זכות להרחלמזמין ה  תודוהעבהמעלית במועד, בכדי למנוע  עיכובים בגמר 

 אישית.  או תמקצועינה חימבימים נם מתאאי עתושלד
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ישיר  העבודה תבוצע בפ ת כל החומרים הציוד  יספק א  ן. הקבלאיודה אחר עבמנהל  של  יקוח 

   לעבודה.  הדרושיםכשירים המתקנים והמ

ואיכוצה בטיחותית  ברמה  יהיה  תהזמלמ  גבוהה.    תיתיוד  זכין  בדיקה    עת  לכבת  ויה  לדרוש 

כדיקצועימ התאמול  ת  הודא  והציות  לדר ד  המפחומרים  המקלאיכו  רטישות  לאחר    ובלת.ות 

 באות: יקות הדאת הבעל חשבונו ן הקבל מיןהמעלית יז הרכבה

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 יות.ם אגף המעלמכון התקני מטעםסמך בדיקת בודק מו .ב׳

 .תהציוד/חב' המעליו קשל ספ  איכות תר מח' בקרשואי .ג׳

ה  צע תתב  המעליתמסירת   מבדיקת  חודש  המוסתוך  המנוב  מךבודק  הכחות  ונזמין,    ציג יועץ 

שיבהק המעלבלן,  התאמת  למפרדקו  הטכית   )ולתכני  ניט  הקבלן AS MADEות  שהוגשו.   )

וע ר ביצחאמן סביר, וליבוצעו תוך זויים  הבדיקה. תיקון הליק  יגיש כל עזרה הדרושה לביצוע

 ית.ופקונים תיערך קבלה סהתי

 כההדר

את  יידר  הקבלן המזמיןך  הש  נציגי  בפעחוינ   ושימבאופן  אותם  בשעת  ה  חילוץ יחילות    רום, 

 ה. ועזרה ראשונ

 . מנהל הביתאו בהתאם לבקשת  תסירת המעליעת מב תןה תינההדרכ

 אחריות

 , ועץ"י היע ת המעליתמיום קבלתתחיל   יותרחאהתקופת 

 . חודשים 24תהיה לתקופה של ת יוהאחר תקופת

 לפעולה תקינה העבודה וציוד,  ה  ם,ריחלקיה, לטיב החומכל  ית על  י למעלאה אחרן יהיבלהק

המעל האחריותבמשית  של  תקופת  התיך  כל  יבוצעוקו,  חשבו   12ך  תו  נים  על  ויהיו  ן  שעות 

י  ם.קי הקבלן כולל החלפת חל   להסכם   םת בהתאלמעלישרות  בצע הקבלן  בתקופת האחריות 

הדיה  השירות בית  ע"י  עאושומ  יםוזלח  ןמאושר  משרר  י"י  פ"ד  ועיריית  המעליות    ת ועץ 

שרות יר המח.  ם בשנהטיפולי  10-ת מפחוא  ולש  חת לחודיבוצע אול  יפוהטת  רוהש,  "ב(מצ)ה

 . המעליתר חיהשירות כלולים במ  מיד ותהראשוניים בשנת  .24/7י  תי מוקד טלפונרוש כולל

 

 

 שרות תקופתי 

 כום תמורת הס  . ת  פ"  ייתע"י עיר  רשומאוב  צ"מהם שרות  ים והקבלן יחתמו על הסכהמשתמש

 ופיעים בהסכם ל השירותים המלן לספק את כב הקבמתחיים,  ושסוככמויות  בכתב ה  עיפוהמ

לשרות.  ה התחמ  השוטף,  השרות  ותודעבבנוסף  בשעות  לבצע  הקבלן  כעבודייב  הרגילות  ל  ה 

 נוסף. ללא תשלום וול שיידרש או טיפ קוןתי

 .ליתהמעים במחיר קה כלולוהתחזו השרותמחיר  היניוהש  שונהבשנת האחריות הרא

 נתמ  עלחלפת חלקים  ול, תיקון או העל כל ביצוע טיפ  םהמשתמשי  מטעםם אחראי  יש להחתי

   .ע העבודהוכר ביצותש
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ינה שרוהקבלן  ספר  או  ל  קריאות  ממוחשב  ספר  המחבר  רדיבמשת  ות  ירשמעליות  ו בו 

השרו עבודות  העבודה  התקלות,  וזמני  יחת  יגנצ  ,ליתבמעשבוצעו  ת  ביצוהקבלן  על  ע ום 

  דה.העבו

יחודשישה  ולש ראשונים  כתקום  הרצהגדרו  שמתה  ולאחרי  ופת  הקבלן  התקלות חייב  מס' 

לא  מעלית  השבתת  שמשך ה  כן מתחייב הקבלן  תקלות לשנה. כמו  4על  לא יעלה  שביתות  המ

   .שעות 24על  היעל

ש או  תקלות  יותר  תהינה  יעלהבאם  ההשבתה  האמ  משך  עקבה   בייחוור  על  לפצות  כל  לן  "פ 

 מעלית.שבתת הה יןבג רמוים שנגהנזק

 :א יחשבו כתקלותהסיבות הבאות לת מבעות הנוהתקלו

 ים.ל המשתמשנכון ש לאשימוש  א.

 . בבניין מלכלוך או מפגעיםתקלות כתוצאה  ב.

 קת חשמל לא סדירה. הספתקלות כתוצאה מ ג.

בספר   הרישום  פי  אלועל  היועץ  המעליתהשל  תונטירלבתקלות    יפסוק  ונובעות   בתת 

 . םלה שגוייפעו הרכבה והפגום א ד יו, צקוישרות למ

 

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש שוטף.  או חומרים וחלקי חילמצי  וד  יקפ/כונותמהיועד לארון  מוך למיקום המסב

 יכים וכו'.נורות, לחצנים, נתו יכללו: שמנים, מאלחומרים 
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 וליתהידרא למעלית מפרט טכני  

     כלליתאור       

 העומדת בתקן נכים  "גק   630  עומסנוסעים    8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - נסיעה מהירות 

 מ"מ    5  - דיוק עצירה 

   2:1  - יחס תליה

 הידראולי תקיפה צידית  - סוג ההינע

 שסתומים אלקטרונים   - שסתומיםסוג ה

 הרץ  50פזות,    V 380 ,3  - זרם החשמל

 לשעה  התנעות 60  - מס' התנעות

+    - יקודפסוג ה ויתר + חים + פיקובא פיקוד כמאסף  יווי  ד עומס מלא 
 תקולי בתא +ביטול מעלי 

 )פיר קיים, יש לבצע מדידה( מ"מ  1850X  1600  - מידות הפיר

 גובה קומה העליונה 

 רוק בעומ

 צע מדידה לב יש  ,קיים  -

 צע מדידה קיים, יש לב -

 מ'  3.20  –כ    - גובה הרמה

 ת תחנו 2  - ותמס' תחנ

 אחד  וון דלתות בכי 2  - מס' דלתות

 מ"מ )פתח אור(    X 900  2000  - גודל הדלת

 מזמין טלוג היצרן ואישור ה בהתאם לתיאור טכני, ק  - מבנה התא

 מ"מ        2300   )גובה( 1100x  )רוחב(    1400X )עומק( - התא גודל

בפתיחה    - דלתות ובתחנות  בתא  ופועלות  טלסקופיאוטומטיות  ת 
 (  VVVFתדר ) מבוקרבזרם חילופין ו 

 ים עם ציפוי גומי נעלי גלגל  - נעלי תא 

 כנון של היצרן לפי חישוב ות  - גודל פסי הובלה

 שור האדריכל , קטלוג היצרן ואיבהתאם לתיאור טכני  - אביזרי פיקוד 

 –מכונות  מיקום לחדר ה
 ארון הפיקוד

פיקוד    - בארון  פח    ס"מ   220x120x60  מאלדוג   ות מיד)ארון 
   בקומת קרקע מעליתלפיר ה צמוד
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 ביעהצ .17

ה  כל בוכנה,חלקי  תא,  שלד  כולל  המעלית  של  חיזוק  מתכת  פספסים,    וכו'   סינרים,ים,  י 

 . וצבע סופי נתטיבע יסוד סייצבעו בצלאחר מכן ו יטופלו ,ינוקו

 

 שלטים

 .  2481בת"י ם בהתאם למפורט רושיל השלטים הדהקבלן יספק את כ

 

 ליתהנע המע

 י. ולע הידראבהינהמעלית תונע 

 הרמה. ' הנעה ויח' המערכת כוללת יח.  2:1א בתקיפה צדית בתילוי ף את התהבוכנה תתקו

 

 יח' הנעה 

כולל חשהיחידה  מנוע  הידראות  ומשאבה  טבוליםמלי  ותיב   לית  שסבשמן  תומים.  ת 

   ת.מבוקרו ית לקבלת עצירותטרוני מערכת אלקהשסתומים יבוקרו ע"

השס מערכים  תוממערכת  לקתכלול  איכת  נונס  ותבלת  וברמת  ית  ימאלסמק  חות יעה 

 ה.שה לקומעה ובגיבתחילת הנסי

 . SOFT STOP –רכות  תצירולקבלת עון בקרה מנגנ ול כלהשסתומים תכת מער

 שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל.   השסתומים תאפשר זרימתפתיחת 

הי יותעל  ההידראולית  מדחידה  שסת  קנו:  שמן,  עם  לחץ  לחץ  פריקת  חשמלי, מגע  ום 

ידני,שס הורדה  ידנימשאבת    תום  כדורי.הרמה  וברז  השמן  ב  ת  שמן  מ  יותקןמיכל  דיד 

 ני חלונית. חיצו

, מעל לטמפ' זו c  60°לא תעבור מעל  שיבטיח שטמפ' השמןתרמוסטט    יותקן  ל השמןבמיכ

 ן.קרובה עד לקירור השמתופסק פעולת המעלית בחניה ה

 .  יואלקטרונ תנע רךמ  נעת ע"יבהת , מופעלV380  ,Hz50ע תלת פזי  המנו

לעו המנ ע"י מפסק  יוגן  בכ וע  והגנה תרמית  יתר  לימס  פעולת  ינתק את  וע אשר  פופי המנל 

 וק יעשה בזמן חנית התא בתחנה. התחממות יתר. הניתה של במקרהמנוע 

 

 יח' הרמה 

ביטחון לקריסה   הנדרשת. מקדם למהירותתאימה ללחץ העבודה ובוכנה בעלת שלב אחד, מ 

ה  .3י  פ צינורובבראש  יורכב  שמןנזשינקז    כנה  ועודפי  תות  ילות  הבוכנה  ניקוז.  קן למיכל 

בהממאחורי   בסיס.  על  געלית  הבוכנה  הטיה.ראש  ההטיה    לגל  גלגל  פי  קוטר   40יהיה 

 מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד במסבים אטומים. 
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 רת שמןצנ

 תקינה. דהעבונדרשים לים ולספיקות הלחצתאים למישה ותתהיה ג השמן צנרת

 

 ינור שבירת צשסתום 

שר הלחץ ההידראולי  מהבוכנה כא שמן    הצנרת לבוכנה יורכב שסתום שימנע יציאתבחיבור  

 חץ הדרוש להפעלת המעלית.חת ללפן פתאומי מתיורד באו

 

 כוונות

למע מיוחדות  מהכוונות  בקור  T  סוגליות  מ  משוכים  מ  עובדים,או  עוגנים ומ  חובריםיהיו 

פי  -עלק בין החיזוקים יהיה  ך רציף. המרחהוו המשנכי מדויק כך שיא  ופןהפיר בא  לקירות

 .  פס חיזוקים לכל 2פחות כך שהיו לחישוב 

 מל. וק החשתאם לחיש להאריק בה הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

 שקטה וחלקה. הלעבוד תאימועלים יהנ מי.גונעלי ההובלה יהיו נעלי  גלגלים מצופים ב

 פגושים

הפ באז יבתחתית  בבור  יר  התא  גומי פגו  ותקנוור  ו   שי  הפגושים  סוג  קפיץ.  יאו  היה  גובהם 

 לתקן. בהתאם 

 

   ת פירום ודלתפימשקו

נירוסטה   עשויים מפחחיזוקים  כולל    שקופיםהמ.  BOXFRAMEי  משקופם יהיו  שקופיהמ

 . לפודסטים ספיליפ  היטב בעזרת בורגי נומ"מ לפחות, יעוג 2 דקורטיבית

 . 2481ן  כל הדרישות תקים יעמדו  ביר והמשקופתות הפדל

נגררות  הד נירוסטה    חפ   עשויות  ממ"  0002x009  דותבמיטלסקופית  פתיחה  לתות 

 דות. בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעי  מצופותו  זוקי אורךעם חי  מ"מ,  1.5  דקורטיבית

    .המזמיןת פי בחירלנירוסטה דקורטיבית יו מ הדלתות ומשקופים יה

דלת  כ לפתיל  ע"ניתנת  מבחוץ  חילוץ חה  מפתח  יהיו    הספים  .תקני  י  הפיר  דלתות  של 

 ו חונה מולה. תה במידה והתא אינתבטיח סגירץ שת או קפימשקול  לכל דלת.  מאלומיניום

 ות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך.  תלת הדלבמסי

ה  כל  הקומותבכל   המשקגלויהחלקים  של  מוים  )ראש  והף  טה  מנירוס  יהיומזוזות(  שקוף 

 .דלתות הפיר של גווןב יתדקורטיב

 .ני יצורולפוהיועץ  מזמיןה ת אישור יקבל אוהמשקופים וב דלתות הפיר טי עיצרכל פ

 ית עלמרת ותא המסג

 :   מסגרת תא 

 לית. גודל ולעומס המעבמסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה לבנוי התא  -

 רת רעידות.  ומי למניעת העבכריות ג"י יבודד מהמסגרת עהתא  -
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 צדו.  3-מדר במעקה ות ויגפחואנשים ל  2שיאת התא יתאים לנגג  -

 : התא יורכבו  על מסגרת -

 ות,טבלת לחצני שר_

 רום, מע' תאורת חי_

 רת שרות,תאוואזעקה עמון פ_

 ,נון דלת אוטומטיתמנג_

 . Db  45 שלברמת רעש מרבית מהירויות ור התא בעל שתי מפוח יניקה לאוור _

ו_   התא  יעמסגרת  מתכת  ח  ברוחלקי  נגד  ע"טיפול  וצביעה  סלודה  ם עיכום  פ 

 .  מהנדס המתכנןהיועץ/ה

 שר הדלת נסגרת.בנכנס כאגירה שימנע פגיעה  במגביל כוח ס גנון הדלת יצוידמנ -

קלקהדלת  מנגנון    - או  חשמל  הפסקת  ובזמן  חשמלית  אפשריופעל  במנגנון  יהיה   ול 

   .וח את הדלת מהתאלפת

 . יםפוטואלקטרי יםתא טור א יותקן בפתח הת -

זמין, )הריצוף על פי דוגמה שתימסר ע"י המ  שחי שיאריתותאם לריצוף בצפת התא  רי -

 רוש.מס הד נשיאת העוים כדי להבטיח עובי מתא(, ותהיה בן הראשיהקבלבוצע ע"י י

 . "Brushedסטה "ב מגן רגל מנירו סביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכ -

וישפע בחלקו   מ"מ לפחות  750ן סינר שגובהו  התא יותקב פתח  לכל רוחבחלק התחתון   -

 מ"מ. 50של עוד  רך אנכיון לאותחתה

 . תחים בחלקו העליון והתחתוןורר ומצויד בפה מאוהמעלית יהיתא  -

 חלודה וצביעה ע"פ דרישת היועץ,  טיפול נגד  יעברוקי מתכת מסגרת התא וחל -

 . המזמיןהאדריכל/ ע"י  ג החברהלבחירה מתוך קטלו הדקורטיבית תהיתקרה  -

 . מאושר ע"י היועץם מדגם לקטרייטואבו טור תאים פוהדלתות יורכ על כנפי -

 
 

 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם מ"מ וגוב  900חב ברוטלסקופית פתיחה  בעלות תות הכניסהדל -

חזיתות    דלתותה - בחירת  נירוסטה  ב  ותמצופכולל  ע"פ  דקורטיבית  או  מלוטשת 

 מזמין/האדריכל. ה

   ף למניעת רעשם האחורי בשרורך ומצופים בצדקים בחיזוקי אמחוזות הדלת -

ע"  המעליתתא   - האדריכליעוצב  עזמיןמ/י  טה  נירוס  בסיסעל    יהיה  תאהיצוב  . 

 מזמין. /יכלאישור האדרלפי  מראות, דקורטיבית

 .מיןמז/ עגול לפי  סיכום עם האדריכל מעקה מנירוסטה ןתקיו ובקיר אחורי  פן צדבדו -

תו - התא  תאובתקרת  בתקן  אוטומטית  מד  לנורות    6-8עלת  רה  עם  סגרת לפחות 

חרותאונירוסטה,   בתקרתרת  יורכב     ם,  בעל  התא  יניקה  מהירויות  מפוח  ברמת  שתי 

 .  DB 45עש מרבית שלר



14 
 

 

 מזמין /שור האדריכלאיע"פ    עם תאורה שקועהוסטה  מפנלים של ניר  תדקורטיבי  תקרה -

 עליות.מקטלוג קבלן המ  לבחירה

ת - לחצני  תהיה  טבלת  התאא  גובה  ברגיםשקועה    לכל  עם במיש  בולטים  ללא  אחר  ור 

 . הקיר

 קבלן המעליות. מקטלוגולבחירה  יועץ פונקציונלי של ההיה באישור חצני תא תטבלת ל -

של  יושימושיים  ים  נהלחצ - בגובה  התאמ'    1.30עד  תקנו  רצפת  תא    טבלת  .מעל  לחצני 

   היועץ.לי של פונקציונאם לאישור תהיה בהת

לדרישות  ביותקנו  שיים  ימושים  הלחצנ - ישראליתקהתאם   –  3.1חלק    1918  ת"י  ן 

תסביבה  גישות  נ הכולל  נכ  70חלק    2481"י   הבנויה  וסידורנגישות  מיוחדיים  ם ים 

 ם ואישור היועץ. וגבלים ובתאולאנשים מ

פרטכ - לחצנל  טבלאות  התא:  עיצוב  ציי  רצפה,  ציפוי  הקירות,ים,  וגימור  עיצוב     פוי 

 .ועץ לפני יצורווהי מזמין/כלאת אישור האדרי זה וכו', יקבלאחידית תקרת התא, י

 

 טלציה חשמלית אינס

החשה הפירבפיר  מליים  כבלים  תאורת  קווי  בדרישו  כולל  החשמל  יעמדו  תקן   ים לכבלת 

וי מים  מוגן  חשמל    ועברומסוג  יעשו  בתעלות  ההסתעפויות  כל  החשמל,  לחוק  בהתאם 

 סתעפות עם מהדקים. בקופסאות ה

ההכ לעבכפיבל  יתאים  ומתוף  מאומצת  מוכרת.ודה  יהב  צרת  כפיף  כבל  דים גי  10%יו  כל 

ול גרזרביים  משלושה  פחות  האלקטר  ידים.א  המכלולים  והאלקמכניי-וכל  טרוניים  ם 

 לפחות. IPX3ו בדרישות עמדמים למים ויטואהיו קנים בפיר ובתא המעלית יהמות

הבור   למפסק  בסמוך  מפסק  בבור  חשמל,  שקע  פתאוריותקן  פ ת  לחצן   , אזעקה,  יר  עמון 

אינטרקויחי הצפה  חייש ,  ם  דת  תותקבפיון  בהתאם  ר  תאורה  התקן.ן  בלן  ק  לדרישות 

 .ע"פ דרישות התקן רה בפירת תאולל התקנדות החשמל כוו המעליות יבצע את כל עב

 

 וח הפיקוד ל

צ  ארוןבימצא  המעלית    שלהפיקוד    לוח דלתות  עם  סגור  תפח  אפוקסי,  בצבע  וך בוע 

מקהתחש באוורור  הלוחבות  בלוח.  על  סימלי  רה  יורכב  על  ויוצב  ''פידקיר  ''  WICות 

 תקנים רים המובניין ולמכשילערך שימנעו העברת זעזועים  או שווה      MASONת  מתוצר

 בו. 

קוד לא יעלה על בזרם ישר ומתח הפי  ליים יפעלו. המגענים והרמוחשבלוח הפיקוד יהיה מ

125V220למתח    זרם פחת. בלוח יותקן מגן לV    חוסר  ו  סר להיפוךתאורת התא וכן ממשל

  ית.פעולת המעליקו את יפספזות אשר 

  0.92  -לפק  ל ההסקדם כופשר תשפר את מאמערכת כבלים מתאימה    ותקנובמידת הצורך י

 .פעולת המעלית ל עם מערכת זו תפע
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 הפיקוד

 ויתר  ומס מלא+ פיקוד ע  כבאיםפיקוד +  סף מאמסוג   פיקוד המעלית יהיה 

בזיכרוןרישום    -מאסף הקריאות  תענה.  הנסיעה.    יאותלקר  מעלית  לכוון  בהתאם  חוץ 

בתא תהיה השקילה ת מערכשבכוון הנסיעה. וץ לת את קריאת החצירת המעלית מבטע

ולאלקטרוני בע יארית  ינת  סנסורים  לאפשר     תחתיתם  מערככדי  של  יעיל  ת תפקוד 

 בהתאם לעומסי התא המשתנים.  הבקרה

 

יעה מעלה המעלית בנס  ,פתחה יותקן מתג מבקומת הכניס  -  8888ע"פ ת"י    כבאים  פיקוד

יסה. תפתח ומת הכנת דלתות ותרד לקחתשנה כיוון ללא פתי,בה  עצור בתחנה הקרות

  באים בלבד.פנים בעזרת מפתח כעלה מבדלתות ותמתין להפ

 

ספות.  וץ נוריאות חלקמהעומס המותר לא יענה    90  %ס  ומתא מלא בע  -  עומס מלא ויתר 

מס  עם מהתא. יםנוסעאחר יציאת ו ל יענ  א נענו,ת שלאוקרי וסעים נ  פרכניסת 

ע המעליתהעולה  תפעל  לא  המותר  תיסגל  לא  הדלתות  זמ.  ונרנה,  יציינו זם  ורית 

 יתר.  מצב עומס

 

צוף המבואה, ריעם    אדא פילוס התת תותקן מערכת שתוובפיקוד המעלי  -  יטומטפילוס או

ס פללמ ס"מ מתחת    12-מממרחק שלא גדול    תחילילוס יה. הפ וע שקיעעל מנת למנ

 הקומה.

 

אוטומטית   לא    -חזרה  המעלית  בשימאם  במשך  הייתה  לאד  15וש  הקות  נסיעה  חר 

 ונה. ה התחתישלח התא אוטומטית לתחנ האחרונה

 

ק בתא חיווי  אלקטרוני    –  ולי  קולי  חיווי  יותקן  המעלית  ב   אשר בתא  הקומה  מס'  ה  יציין 

 הנהלת הבית.  י"נוסח יקבע ע, ה תת המעלינמצא

 

יותקן  מתבקו  –מעלית  ביטול   אביטול    מפתח  הקרקע  בהפעלתהמעלית  את שר  ינתק  ו 

 התחתונה. בקומה  המעלית תחנהו ליתהמע

 

 רי פיקוד אביז

 

תחנה    -נות  בתח סימ  בעלבודד  קריאה    לחצן  ןיותקף  המשקוליד  בכל  לקריאות ונורת  ן 

ל מעל כ  ןותקמי צג היותקנו על גב  2"אה קומות  רומסיעה  חצי כוון נ   .מטהאו  מעלה  

גונג אלקטרוני המפת כיווהגעת המעלי  צייןח בפיר.  נג מת הגועוצן  ת בעל אפשרות 

 .טול מעליתבי מפתחופיקוד כבאים  יותקן מפתח ההכניסבקומת   .ה בנפרדלכל קומ

קביל אשר מותקן במ  פתיחתם ע"י מפתח  חראל  הפעלת לחצני הקריאה בתחנות רק

הקרילל תחנהב  אה חצני  ע  כל  מפתח או  בכלקפ  "י  ההפעלה .  התחנ  יצי  לחצני  כל 
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זעקה פעמון אף בקומת הכניסה  סבנו  .IPX3רישות עמידות  קומות יעמדו בד   ומראה

 . םם שילוט מתאיני עחיצו

 

כתב ברייל , רוטעם כובע חלחצן  כוללת:לכל גובה התא ווסטה מנירטבלת לחצנים   -בתא   

לקיצור   דלת  גורן סצלחתח דלת,  המעלית, לחצן פומה שבשרות  ק  ן לכלימות סונור

ב נסגירת הדלתותהשהייה  ל"עומס,  וזמזם  מואר   התאור  קמפס",  יתר  ורת סימון 

 2יטלי "ח פיקוד כבאים, מראה קומות דיג, מפתעלהבהפואר  מפוח מ  מתג,  בהפעלה

לחצן   כיוון,  איאזעקה  וחצי  בהפסקת  והפעלת  מואר  ן פומיקרול,  חשמנטרקום 

, ירת דלתותביטול סגמפתח    ,תמעלי ם היקומל  קטרוני עחווי קולי אל   ,לאינטרקום

 .  ומטיגן אוטוחייכיווני -דו לאינטרקום תמערכ

יותקן טור תאפתכל  ב המאושר  או ע"פ דגם    עיניים   72)לפחות    אלקטרייםוטוים פח התא 

יאה  ות רישום קרורלי מנובעים  ו מהלך", אנטי ונדאלגם  "מיקרנים מדכל הלחצ(.ע"י היועץ

עם ספרה בולטת   מ"מ  20-מפחות    בעלי קוטר של לא  שריםם יניהפ,  ם מהקיר  יהיו בולטי

כ ברולל  ומוארת  חכתב  קוייל,  ליווי  על  לחיצה  לאחר  וקריחצן  לי  בתא  לחצני אה  גבי  על 

 . הקומות

הלחצ בדרישות  כל  יעמדו  ישרנים  הבנו  –  3.1ק  חל  1918י  ת"  אליתקן  סביבה  יה  נגישות 

ת"י   ולהכ וס  נגישות  70חלק    2481ל  מיו ידנכים  מוג יוחדרים  לאנשים  הדגם  .   בליםם 

גם  כל דיוון  שיבחר יהיה מוחצי הכנגים   גות, הטבלאות הלחצנים ומראה הקומוומיקום  

הק בחברהיימפואר  ה  ם  חברת  של  הדגם  אישור    אם( )לפי  ע"פ  תמש  והמש  המזמיןויהיה 

הפי  .בכתב ואביזרי  הפנלים  יחיזוק  ואה באמצעות בהיקוד  נסתריםרגים שקועים  אם ב  .ו 

וראה  ההבד שזה יבוצע ללא חיוב נוסף ובל לחצנים במפתחות  פת ההחל  המפקח"י  ע  רשייד

   .צניםהלחטות מן לפני שהוזמנו פלינתן בזת

 

 

 מתקני בטיחות 

ההפעלה ע"י קריעה    כבלים כאשר  קריעתהתקן התפיסה יופעל ע"י התקן    -  התקן תפיסה

להוכיח כי קריעה או   כדי  לפיר  וץמחלה   לבצע הפע  אפשרות  כבל. תהאל הון שאו רפי

 הפעלת ההתקן.  ל יון הכבלים גרמהרפ

ללות ומטען. זמן  על סו  ום הפועלתא תמצא תאורת חירבת  -  קהת חירום ופעמון אזע תאור

 לה. על ידי הסולהוא  הפעולה עפ"י התקן. פעמון האזעקה יופעל אף

אזע ופעמון  פיר  בתאורת  ה–  פירקה  סמו בבור  בפיר  למפסק  יך  לתמפסו  קנותור  אורת  ק 

 ן אזעקה חיצוני. ל ולחצן הפעלת פעמושמתקנו לידו שקע חהבור והפיר וכן יו

הקיצו  -  בליםגו התחנות  יותקמעל  מפסניות  של  נו  ראשי  קו  יפסיקו  אשר  מאולצים  קים 

 הפיקוד.

חבבור    -  הצפה  חיישן לפיקיותקן  שיחובר  הצפה  המיישן  פקודה  תיי ו  יתעלוד  למעלית  ן 

 ר . מקרה הצפת הבוהעליונה בפני לנה לעלות לתח
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עליו בהפסקת  לפקד    התן יהיהורדה שניתומים ימצא שסתום  בתיבת השס  -  הורדה בחרום

, סוללה ומטען. לאחר לחיצה על לחצן הורדה בחרום מעליתה בתא  ידי לחצן    מל עלחש

 יסה.לית לקומת הכנ , תרד המע

מיוחד   ד במנגנוןתצויתות  פתיחת הדל  –חשמל  בהפסקת    תותהדל  פתיחה אוטומטית של

ית שר המעלהדלתות כאיחה אוטומטית של  פשר פתהמא  נת,וללה נטעמטען וסהכולל  

   לס הקומה התחתונה.במפ

 

 אינטרקום

ל  ל הבית או כרות/מנהיזכדת המלוח הפיקוד )אזור חילוץ( ועמבין התא,    -ות   מדעבשלוש  

יום, י ניקל קדממצברלת  מע' אינטרקום הכולש תותקן  תמשהמו  המזמיןעמדה שתבחר ע"י  

ו אומטען  שחייגן  ויסופקטומטי  על יותקנו  ה  ו  הקבלן.  וידי  יסוללות  בלוח  המטען  ותקנו 

ישיר לא דרך מרכזיה(    הספקת קו טלפוןטי.  טומע התקנת חייגן אותבוצבתא  פיקוד.   )קו 

 . המזמיןהפיקוד ע"י להתקנת לוח המיועדת  הומלק

  תאום עם "י קבלן המעליות ביבוצע ע  תאר בחיבוה והלתחנה העליונ  צעבו ות ירכעט המחיוו

 ת. מתקין המערכו

 

 שעות( 24אין איוש במבנה וני )במידה וקה חיצפעמון אזע

הכוללת    ת אזעקה ושילוט כנדרש בתקןמערכ  המזמין יבחר תותקן  מחוץ לבניין באזור בו  

 מזמין.ע"י ה ת וחיווט צנר ן.הקבל דיי על ותקן  ויסופקי ניקל קדמיום ומטען שימצבר

 

 

 

 רשימת תוכניות 

 כולל חתך אנכי.  תכנית בניה -נוסעים  8מעלית הידראולית  –b6422/גיליון 

 הרכבה חתך אנכי. תכנית   -נוסעים  8מעלית הידראולית  –h6422/גיליון  

 
 

 

                         

 ת הקבלן חתימ     תאריך                      
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 דראולית י ה מעלית – , פ"תדרבי"ס ה -50רח' העצמאות  ון:הנד 
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

בית הספר מתו - ל  תית מעלנכנבמבנה  עומס    8-הידראולית  ק"ג העומדת בתקן   630נוסעים 
 מפלסים.  2נכים ומשרתת 

  מעלית   -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מעלית המתוכננת הינה מדגם -
 עם ארון פיקוד / מכונה.  יתהידראול

בקומת   - נעול   ארגז   בתוך   מותקנים   החשמל   ולוח  הפיקוד  לוח  ההידראולית,  המשאבה 
 צמוד לפיר המעלית. א  ל +(0.00)מפלס  היסהכנ

 .KW 17 -הספק המכונה של כל מעלית הנו כ -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות  –סוג ההנעה  -

מותקן בסמוך לארגז הפיקוד של המעלית )יסופק על    –אק"ט  מפסק פ  / לוח חשמל למעלית   -
 ידי הקבלן הראשי(. 

 

 : מיןלן / המזבקי הע"  – לביצוע הדרישותלהלן 

הבניין  רהמלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  להעביר  )  3יש  המתוכנן    5פאזות  המיקום  אל  גידים( 
ת נגד יהגנה תרממפסק עם    –לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת  ל

 זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר. 

הבניין .2 של  הראשי  הזנה    –  מלוח  קו  להעביר  עבו  1יש  תאפאזה  חירוםור  ותאורת  ל א  רה 
 .10Aמיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם 

   ארגז פיקוד / המכונה של המעליתלוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית. 3ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק  ל מ"זמכי -

 מעל ארון  הפיקוד  .4
מפסק     נתהתק  לוקס כולל   200בעוצמה של  תאורה    גופי  2עם    (  PL  )כמו   ורה אתקין  יש להת  - 

 . י(ציבורהלוח היוזן מלארגז הפיקוד ) בסמוךהדלקה 

שתספיק    - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -ליש  הפיקודבסמושעות  לארגז  וזן  יש  ך 
 .לוקס 50בעוצמה של  ציבוריהלוח המ

 :  דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10ד "וד מבקו הארקה  לספקיש  .5

מ' מדלת    1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  לחצני הדלקה של האור ב  -בכל הקומות   .6
 .מ' מדלת הכניסה למעלית 1.0ובמרחק של  לוקס 50רה יהיו  בגודל גופי התאו המעלית.

הפעלת התאורה באמצעות    –  רגז הפיקודום איש לספק תאורה נאותה בדרכי הגישה למק .7
 מפסק מחליף הראשון ביציאה / דרכי הגישה  והנוסף בצמוד לארגז הפיקוד.  

 .מכונה של המעלית לארגז הפיקוד /יש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .8

בין  התקנ .9 וחווט  צנרת  במבנה ת  המנהל  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד  ארגז 
 .םטרקולאינ

  לארגז הפיקוד / מכונה של המעלית קו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –ילוי אש  מערכת ג .10
 )במידה ומתוכנן(. 
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 הערות נוספות : 

 .תמעליצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת ל אין להתקין בפיר .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר ו ההזנה של המעלית את ק אין להעביר .2

 הישראלים.ות התקנים  רישו לדכל האביזרים והחומרים יתאימ .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.

 
 

 

 

 



  מפרט טכני

  תוהידראולי  תומעלילהוספת 

 
 פרויקט 

 ת למבנה קיים ו מעלי  2 תוספת

 ון וריג-תיכון בן

 פתח תקוה, 1איתן ליבני 

 
 

  ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 י ור טכנתאו טרפמ
 יםלקרשימת ציוד ופרוט הח

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות

 
 
 

 



2 

 

 
 ללי. כ1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 . לחברה לפיתוח פ"ת

כלל .ב׳ הנו  זה  העי  מפרט  הציוד  את  לומפרט  הדרוש  המעלי  וריציקרי  , תוהתקנת 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .חלקיו  כל על 2481אלי רתקן יש .1

 ות.: רעש ממעליםירויני מגוסטי בבניבידוד אק 1004.3תקן ישראלי  .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70

 ל. ת חשמקנמפרט כולל להתל 8רק ת פעמדו בדרישוי  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  בעבודהפקודת הבטיחות  .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 . ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזקאגף   – פ"תעיריית  -היזם 

 יורי קנטור  - מפקח

וכל    -  קבלן הפיר  את  הבונה  ראשי  הקשורות  קבלן  הבניה  עבודות 

 להקמת המעלית   

את   ותהמעלי  ב'ח  -    יותהמעל  לןבק ומבצעת  המעלית  את    המתקינה 

 .ע"פ המפרט  מעליתלרות הקשועבודות 

 רום יועצים למעליות.-אל -מהנדס יועץ מטעם המזמין  -  היועץ

 .למעליות

בגין כך כוללים  כל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים 

 . כניותותאו בו/ טיםראלא אם נרשם אחרת במפ בהצעת קבלן המעליות

 

הקבלן    מבנהה  אכלוסעקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבטיב  העבם  לסייו  תוחעי  ודה את 

 במהלך העבודה  נהמבב מבקרת אוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן  במינימום
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 יקט .  תאור הפרו2

התקנת  זה    מפרט עבור  הידראוליומעלי  2הנו  , כ"אק"ג    630עומס  נוסעים    8-לת  ות 

בן "  תיכוןקיים  מבנה    הנגשתבפרויקט  .  ונהיקוד/מכן פארו  ולל כם  נכי  ת בתקןומדהעו

   .פ"ת,  1איתן ליבני ח' ר ,"גוריון

בנה  ישפיר  המעלית תבנה ב  .מפלסים של המבנה  3תשרת  ית  עלהמ  כיתות לימוד מבנה  

 בורד-בורד או ווילה-צמנטלוחות  בקירות  פלדה עם חיפוי    תמקונסטרוקציי   יזםהע"י  

תיק חומר  כל  א נאו  הצורך  ם  סטיפוד מת  השלבניית/כולל  חר  י  תחנה  במידת  בכל 

   .ציהאו מהנדס הקונסטרוק דריכלכנית האת"פ וע בהתאם לחוקי הבניה

 . מפלסים של המבנה 2תשרת וקיים פיר המעלית תבנה ב עבדותממבנה 

 

 

 . תנאי ההצעה 3

הצעה  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הקבלן 

 .  ת וסופישליפאו

כו .1 לבצע  שיש  והתוספת  הקיים  המבנה  את  לבחון  במקום  יבקר  עבודות הקבלן  לל 

 נוספות שיש לבצע ויציין זאת בכתב הכמויות. 

צורף את הפרטים לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם למפורט הקבלן יציין בדף המ .2

 . בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע

הסכם  .3 ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הקבלן 

 .למסמכי המכרזת המצורף השירו

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצ"ב למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  בלןהק .5

מנת חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והיועץ לפני הז  .6

 המעלית. 

יועצים למעליות -המסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע לאישור אל .7   רום 

 רמת גן.  36רח' חיבת ציון 

מתאימו .8 ערבויות  לתת  יידרש  ,למימוש הקבלן  המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב  ת 

התחייבויותיו על פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות יפורטו 

 י. ן לקבלן הראשתם בין המזמיבחוזה שיח

 

 ם כללים. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהוח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית הת פעלזמן הספקה וה
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 המפקח  / מיןהמז

לן מתחייב למלא קבוהה  ודבעב  צוע שינויםבי  להמפקח והמזמין רשאים להורות ע

הוראותיהם המאחר  רש.  לבדפקח  החאי  טיב  את  הו  יםומרוק   צעת מתבהעבודה 

 אתר כן רשאי המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החוזה. ב

 

 

 ולמפרט  תניתכהתאמה ל

 תכניותזה, כל שינוי בסמכי החומ  שארול  ותתכניל  בהתאם  בוצעית תמעלת העבוד

ל בכתבל  קחייב  שלאישורו  שהשינוי  ,  קחמפה  ב  בין  ובין   עהוצוזאת  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. שנדרש ע

 למידע בלבד.  והן כלליות, ולשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל יק אשר כניותו תה                     

י פכיה  הבני  ראותן באתלהוציא  הקבלן    יבות ועלנן מחואי   להנ"  תכניותהמידות ב

 ות. יאשהן במצ

על התנאים הקשורים בעבודתו   ודעמן ולמנת לבחו  במקום העבודה עליבקר    לןבק

 לכך. בהתאם  ת הצעתוויבסס א

לבדוהקבלן   הולהק  מתחייב  בין  ב  תכניות תאים  המציאות.  דרישות   תכניותלבין 

 מפרט. שר בא ותארלבין ולהו צמן, בינןהשונות ע

עם  בקה ייו  21  ךתוהחוזה  חתימת  לן   היועץשל  ורו  ישאל  העבודה  תכניות ש  גים 

הפש  המתכנן  ולמהנדס המעלית  טיקרול  הת.  לפי  הקבלן  ע"י   תכניות בוצע 

   ת.ושרוהמא

 

 

 ביצוע

ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המתמדת של  אך    ת בוצעומת  ודוהעב  כל

יו יהמרים  . החויועץע"י ה  שרוותוך שימוש בחומרים שאו  מוסמךמנהל עבודה/מעליתן  

או  , במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצהמוצרים  אחסנת האלמנטים ותר.  ביו  טובמן הסוג ה

 המזמין. ע"י  רה זוטיוכן למ אשר מתאיםמקום 

 ודתו שמירת הניקיון וסילוק כל פסולת או שאריות השייכות לעבל  יאאחר  יהיה  הקבלן

 . בודתובסוף כל יום ע

 

 

 

 

 

 

 

 בטיחות
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בכל   .א׳ מתחייב  לדאויוא  ללו  מקרההקבלן  מהכלל  להוצא  הב  אותרג  טיחות וכללי 

להווהזהי בהתאם  ולנהוג  חוקירות  ובכ  ראות  בטיחופק  ללםהארץ  בעבדת  ודה ות 

עבווכן  ניה  ותיקו  1980 נשחוק  ודת  תשי"ד  עבודתים  ו  חוק  תשי"ד   תיקוניהן נוער 

 . וכל דין אחר העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם אחרים ותקנה וכל חוק

הק בשטחואחל  יב יחבלן  ב.  בכ  יז  והאמ  להבניין  הבטיחות  הדרושים   זהירותצעי 

ות עבודביצוע ה  ואופן  ת המקוםולאבטחם  אדו  לרכוש, א  כנות, נזקלמניעת כל הס

ביצ  ת.ומעליב עבור  העבודוהאחריות  ביצועוע  ואופן  ות  תהיה  בא ן  תו חריותישאר 

עבה המזמין  לפצות את  עליו  ויהיה  בכל מקרה  הקבלן  של  אבלעדית  ה יעתבו  זיור 

 שר לכך. בק ותוגש נגדששהיא 

 וזה לח תאםת ובהבמעליות דורם ע"י עבנזק שייג עצמו נגד כליב לבטח את ג. הקבלן חי

ת , לבטח אורחיםיירים, אלרבות ד  םשל כל אד  או לגופולרכושו    ,הןאה מכתוצ  או

 יו וכל צד שלישי.פועלאת  הציוד,

 

 בהתאם  כל פירל עבודות באחריות המזמין. 5

 מתוכנן. להתקנת מעלית במקום היה נזמין ידאג לקבלת אישור במה .1

 ות הבאות:ע העבודלביצוהעסקת מהנדס קונסטרוקציה  .2

מדוודעב  ות כניות  הכנת .א׳ חישובייקות  ה  ביצוע  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  כולל 

לבניית    כניותותנת  מדרישות הרשויות, הכ כולל  הפיר  קונסטרוקציות  ביצוע 

הצורך  פודסטים/גשרים יאש  במידת  מעליתר  בין    , ומה הק  סלמפל  חברו 

ל פארות  הצבמיקום  עבודות וןבטת  ודועב   כולל  ההמכונ-יקודן  ות,  מסגר  , 

                                            .הריסה ופירוק, הציבודות ח ום, עבעבודות איט

המתכנן  דס  מהנהוהקונסטרוקציה בתאום עם  ות הבניה  עבוד  ביצועפיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

מהנודעב .ג׳ הקונסות  ביה  צטרוקדס  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  תאושר 

 . ותינכותכולל  ה,תכנן מטעם העירייהמ

עבודותיב .3 וי  ,הפירח  צוע  בתחתית ב  ןבטו  קתציאיטום  המעלית  בור 

 ס קונסטרוקציה. ס"מ בפיקוח ובאישור מהנד 150-בעומק של כ הפיר

הריסת/פריצת   .4 עבודות  הקייםביצוע  ת נותחמת  והקבקומות    בטון 

אשר יחברו  ממתכת    ך צורבמידת ה  פודסט/םרי גש  תכולל בניי  תלימעל

 . מעלית למפלס הקומההבין 

יבנה .5 המעלית  עד  ת  יקמיצ  פיר  מ  15-20ה  ובלגהבור  הקרקס"מ  ע על 

קירות יפוי  חמגולוונים    RHSכת/עמודי  תמות  קציטרוונסקמ  ובהמשך

בורדילוואו  בורד  -צמנטבלוחות  הפיר   בחי  ה  המזמילפי  ואישור   ןרת 

 ן.  קולפי התיה ריהע

הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה יהיקירות  המתכתע"ג  חלקי  ציה  כל  של ברזל  ה. 

נ ו  בריער  פיה  תקונסטרוקציי לפני  קיתהליך  וטיפול  ב עקמ  ד יסו  בצבע  עהצביוי 

 פי. סו וצבעודה חל

 . וצע מחומר קלתבתקרת פיר המעלית  .6
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 עיריית פ"ת , כיבוי אש. ביצוע כל העבודות ע"פ דרישות של הרשויות  .7

 . מעליותעם קבלן ה בתיאום מזמיןבאחריות ועל חשבון היהיו  שמלחה עבודות .8

 יתכת המעלהפעלת מערהדרוש לציבורי  לוקה  לוח חמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ ות והתקנת מפסקרבת ארון המכונאל ק

ה  התקנת .10 השקו  מפס  חיבור  מוליך  עם  הפוטנציאליםארקה   עד  וואת 

 פיר. לבור ה

י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ר  הרואתף  וגו רה  אוי תצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהאה מביצי בתאורה הרגילה(

חשמל  ע  וציב .12 התקעבודות  במפסקי ו  רהתאו  נתכולל  מחלפים  דרכי  ם 

 ד. יקופ /כונהון המרלא השיוכן בדרכי הג בקומותלמעלית  הגישה

הפיהת .13 לוח  בין  וחווט  צנרת  המזקנת  לחדר  מקוד  עבר  ערכת כירות 

 וידרש דה במיום קאינטר

 . יועד ללוח הפיקודם המבמקולהזמנת קו טלפון ידאג  המזמין .14

 .ההמכונ-ארון פיקוד  קוםלמיש  בסמוך יבוי אמטף לכנת התק .15

 

 ת ומת המעליות להקהקשור ותלימעהן קבל ע"ח ובאחריות בניהות עבוד. 6

כיב .א׳ עבוצוע  הקשורדל  החשמל  פיקודומעלית  ל  הת  לארון  כולל   הנהמכו-במיקום 

 .קבלן החשמל/בתיאום עם המזמין חשמל ורתביק ועוביצנה מהז

פגיעה במבבמק .ב׳ וכבשבילים,  ף,  יצובר  , במערכות,הנרה של  ידאג בקירות  ו' הקבלן 

 .ותלתקן ולהחזיר את המצב לקדמ

פיקוד  ל  םקומי .ג׳ )משיןארון  לפיר ע  קרקהמת  בקויהיה  קבינט(  -ובקרה  צמוד 

 תיואר בעזר  קודארון הפי  מנעול.  ללוכית  חיצונ  דלת  םעארון פיקוד יהיה    .המעלית

ה תהי  ארון הפיקוד להגישה    .מכונהה  וראזורות לפחות ויצויד בתאורת חירום ב נ  2

 . בחוץ(ה ונמצא במיד) גגון להגנה מגשם. מעל ארון הפיקוד יותקן ומוארת נוחה

דה במי חשמלרת שמן והעברת צנלונה, מכ-יקודלית לארון פעהמ בין פירתח ביצוע פ .ד׳

או העברת  המעלי  לפיר  ודד צמקויפהוארון   "יצ  2ת  בין  4נורות  פיר המעלית   כ"א 

 .ךוצריה במיד – יקודלארון פ

גמים ך הדמתו   בחירת המזמין  "פ ע  שישבאריחי  בתא המעלית    דות ריצוף ביצוע עבו .ה׳

   .מעליותשל קבלן ה

 

 

המעעבודות    ועביצ .ו׳ התקנת  לדרישות  הפיר  הקיים  ליתהתאמת  עםבתיאו   בפיר   ם 

 : וכמ המזמין

 . וכניותם לתבהתאר לוודא שקיים בו שי -

 .וכניותבהתאם לת  יש לוודא שקיים גובה קומה העליונה של -

 .ונדרשבמידה  – סגירת חורים וסיוד הפירמברזלים,  ניקוי הפיר -
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לפי תכנית    ונדרשבמידה  ת הפיר כולל חציבות  התאמה של פתח בניה בחזי -

 .  בניה המצורפת

לווד - למ  ירפ   בין  פתחא  יש  ע  קוםיהמעלית  הפיקוד  מעברארון  נרת  צ  בור 

נורות  יצ  2ברת  ת או העהמעלי  במידה וארון פיקוד צמוד לפיר  שמן וחשמל

פיקוד   בין  "אכ  4" לארון  המעלית  לבצע  במידה    –  פיר  יש  קיים  ולא 

 .בהתאם

 .לפגושיםסיס הבוכנה ובליציקות  -

  במידה ולא )ג  "ק  1,500ס   לעומ  תליה  יווהפיר  בתקרת    נולוודא שהותקיש   -

 ( ם יש להתקיןקיי

בעת ההגשה    במידה ועומק הבור או גובה הפיר בחלקו העליון לא מתאים  -* -

מתוג  ,למכרז הצעת  הפיר  לביצוע  ירחש  של  ו  בנפרד  התאמת   10%בהנחה 

 ב הכמויות. ההצעה תירשם בכת .לדק ממחירון

 בין יתר העבודות : פקן יסהקבל .ז׳

חלוןקנהת - עשן  פוור  אוור  ת  היהעל  בחלקליטת  של  ברזלם  ע  ריפון    מסגרת 

 . ונדרשדה במי – הפיר רתתק מוד לר צמ" 0.5ח בשט

 . קנת המעליתהתבודות לביצוע ע ירפגובה ה ציב לכלפיגום יהתקנת  -

בפיר   - תאורה  התקן  התקנת  לפי  בבורחשמ  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמקבלן ה

 

.  בודותעהע  וצעות בזמן בין ידאג לגרום למינימום הפרס הקבלמאוכל  מבנה היות וה .ח׳

 לק סולת תסוכן ידאג שבסוף יום העבודה הפ  מוכ  ן.מימזו עם המכוביצוע יסהלבי  ש

  .נקיההיה דה תהעבויבת וסב

 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הוהעב שעות 

 .8:00  - 13:00 : ו'                 

ע"י    תפסול .ט׳ תסולק  ובאחריותהבניין  מורשהקבלן  לאתר  הצגתלו)כ  הו  ת ודותע  ל 

 (. שויידר ידהבמ – מהאתר

לך במהו בגדר,  רדגוי  ודה העב  אזור  . תהבטיחווכללי  יקפיד במיוחד על תנאי  לן  הקב .י׳

 .דהוב ות הער שעולאחבודה הע

עזרעבודו  עוביצ .י״א אשר  ת  הקבלן  הבנ  של  בשטח  להתבצע  יבוצע  חייבות  במקום יין 

 עם המזמין. ומתואם מסוכם

יבונחתכל  ב .י״ב עה  לממסבימר  גבודות  צעו  המותקניםב  תיקכול,  שקופים  רנול   ףויצי 

המפקח מטעם /זמיןעם המ  םיסוכ  ריצוףהסוג  ע והצבלריצוף הקיים. גוון  בהתאם  

 .העירייה

שתידרש   .י״ג עבודה  הכל  והתקנלצורך  תבניה  המעלית  וכוצבות  הקבלן  ידי  על  ללת ע 

 . מחירבמסגרת הצעת ה

 המזמין ישור מוקדם של בל אלק םגמר חייביוה ניה, אופן הביצועלבי ופרטי הבש כל .י״ד

 היועץ. כל הוראות ב למלא אחרחיין מתקבלוהיועץ. ה
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 המעלית.הזמנת בטרם  ליתער המלפי  בשטח ידהבצע מדנדרש ל .ט״ו

במקבקל  נדרש • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  הקיים הממצב    את  חוןת  בנה 

 ,מל שח  ,ביוב  , מים  יקווהזזת    ת נוספות של בודווהתוספת שיש לבצע, לבחון ע

 ידת וצורך. מבשורת תק

 

 מידות

ה המידות  את  לבדוק  הקבלן  בהתאם ושדרעל  עבודתו  לביצוע    בשטח,   תלמציאו   ות 

   ן.לבניי ראי להתאמת מידות המעליתה אחויהי

   ני הגשת תכניות הסופית.לפ לבדיקהרו ליועץ תוצאות המדידות יעב

 המעלית. קי חלו דמן הציוידות יוזהמדצאת תו ע"פ

 

 נזקים לבניין 

מ  אינו  ןבלקה אישור  ללא  ותקרות  עמודים  בקירות,  לחצוב  שוקדרשאי  כוח ם  בא  ל 

 .קציהרוטסהקונ ומהנדס המזמין

 

 ותניתכ

מיום   שבועות  ארבעה  התוך  הבקבלת  יגיש    ניהיתר  תכניו  הקבלן  לביצתיק  וע  ת 

 : לויכלות יי. התכנפרט הטכנהמ על יםהעתקים המסתמכ בשלושהדה והעב

 , דלתות ומשקופים. ת הכוללת פרטי תא עלימה כללית של ההרכב תכנית

 .חצניםי איתות, פנל ל, אביזרחשמל נית תכנית בניה,  תכ

   בלו אישור המזמין/יועץ.יק יות כל התכנ

יגיש הקבלרכבת הבגמר ה " הכולל את AS  MADE"  כנותת מעודן סט תכניומעלית 

 אחזקה.טיפול ות ראוהו ,ת פיקודל, תכניולעיאר תוכל המ

 ביטוח

שר יגרמו על ידו  אדם, אי  לבנ  ,  למיתקנים  ,ם לבנייןנזק שיגר  אחראי לכלה  הי י    ןהקבל

 ו.  יעובדי או על יד

י אחרהקבלן  כתהיה  שיגרם  נזק  לכל  מצואי  מקצעבואה  בלתי  או דה  יה לקו  ועית 

  תם .ם בשלמוהנזקיה חייב לפצות פין והקבלן יהי ן במישרין או בעקיידו בישסופקו על 

בביטוחי יבטח  המהוויםמת  םהקבלן  יפגע   אימים  אשר  אדם  ולכל  לעובדיו  כיסוי 

 ומרים ומיתקנים שבתחום עבודתו. מח

 

 

 העבודה מהלך  דו"ח

לביצ זמנים  לוח  יגיש  ויציודההעב  עוהקבלן  את,  החהמועדי  ין  לביצוע  ים  זוים 

האמ  ת.העבודו הזמנים  הבאים  ור  לוח  לשלבים  המזמ אישל  גשוימתייחס  לאחר  ור  ין 

 שוניות.הרא של התכניותאישור 

 והכנת תכניות מעודכנות.  הפיר מדידת .א׳

 ד שלב א' לבניין והתקנתו.ציו הגעת .ב׳
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 ין והרכבתו.שלב ב' לבני ציודת הגע .ג׳

 הפעלת המעלית.  .ד׳

 הבנייה.  ם לקצבים בהתאועדהמ ה אתת העבודתקופ כן בכליעדלן בקה

 .  בכתב יצועל גמר בע ווחדי אחד השלבים יועבריצוע כל עם גמר ב

 

 ת ועבודות נוספ

דם בכתב ות, טעונות אישור מוקן מופיעות בכתב הכמויוספות אשר אינוע עבודות נצב

 .םייה אין לבצע שינולא אישור זבא כוחו, ל ו א מיןזשל המ

 

 ה ירהרכבה ומסב טי

העב  ייב מתחלן  הקב ברמה  דולבצע  התקני  מקצועיתה  ולפי   הקיימים ם  גבוהה 

ש במספר הדרו  שונהדרגה ראממ  םלים מקצועייהעסיק במקום פועליו לים. עמקובלוה

 ות זכלמזמין ה  תודוהעבום מתקני המעלית במועד, בכדי למנוע  עיכובים בגמר  לסי  לו

 אישית.  או תמקצועינה חימבימים נם מתאאי עתודשל  ם פועליםיק מהמקולהרח

ת כל החומרים  יספק א  ן. הקבלאיודה אחר עבמנהל  יקוח ישיר של  העבודה תבוצע בפ

   לעבודה.  הדרושיםים יר כשמההציוד המתקנים ו

ואיכוצה בטיחותית  ברמה  יהיה  תהזמלמ  גבוהה.    תיתיוד  זין  לדרוש    עת  לכבת  וכיה 

מב לודיקה  כדי  התאקצועית  והמודא  הציוד  לדרת  המפחומרים  ולאיכישות  ות רט 

 באות:יקות הדאת הבעל חשבונו ן הקבל מיןהמעלית יז  לאחר הרכבה לת.בוהמק

 . ם המזמיןום עיאתב חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 יות.ם אגף המעלמכון התקני מטעםסמך בדיקת בודק מו .ב׳

 .תוב' המעלי הציוד/ח קספ של  תכואי תר מח' בקרשואי .ג׳

יועץ זמין, הכחות המנוב  בודק המוסמךתוך חודש מבדיקת ה  צעתתב  המעליתמסירת  

שיבונ הקבלן,  המעלציג  התאמת  למפרדקו  הטכית   )ולתכני  ניט  (  AS MADEות 

יבוצעו תוך ויים  הבדיקה. תיקון הליק  דרושה לביצועיגיש כל עזרה ה  בלןקשהוגשו. ה

 ית.ופ רך קבלה סקונים תיעהתיוע צביר חאמן סביר, ולז

 

 

 

 הדרכה

את ידריך  המזמין  הקבלן  וינח  נציגי  השימוש  בשע  הבאופן  בפעילות  חירום,  אותם  ת 

 רה ראשונה. חילוץ ועז

 . מנהל הבית קשתב ת או בהתאם לת המעלימסיר  תן בעתה תינההדרכ

 

 

 אחריות

 , ועץ"י היע מיום קבלת המעליתתתחיל   חריותאהתקופת 

 חודשים.  24ל שתהיה לתקופה ת יוחרהא תקופת
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דה ולפעולה העבו  ,דם, הציועל כל חלקיה, לטיב החומרייה אחראי למעלית  ן יההקבל

יו  השעות וי  12ך  וצעו תוים יב, כל התיקונשך תקופת האחריותתקינה של המעלית במ

ת למעלישרות    בתקופת האחריות יבצע הקבלן  קים.ן הקבלן כולל החלפת חלעל חשבו

בי  מאושרה  רות שיה  סכםהל  םבהתא לחוזע"י  הדין  י  יםת  משרד  ע"י  ועץ  ומאושר 

 10-ת מפחוולא  יבוצע אחת לחודש  ול  והטיפת  רוהש  ,)המצ"ב(  ת פ"תהמעליות ועיריי

בשנהטיפולי מחים  השר.  כוללר  מוקד    ות   ות הראשוניים  בשנת   .24/7י  נלפוטשרותי 

 .חיר המעליתהשירות כלולים במ מיד
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 שרות תקופתי 

תמורת    . ריית פ"ת  שר ע"י עיומאו  המצ"ב ם שרות  כעל הסחתמו  ן יהקבלים ומששתהמ

המופהס בכום  לספושסוכם,  ת  ויוהכמכתב  יע  הקבלן  השירותים מתחייב  כל  את   ק 

בהמ להשרות.  הסכם  ופיעים  לבצע  תח מ  ,וטףהש  תהשרו   עבודותבנוסף  הקבלן  ייב 

 . נוסףם לוללא תשוול שיידרש  או טיפ ל תיקוןה הרגילות כ בשעות העבוד

 המעלית.מחיר מחיר השרות והתחזוקה כלולים ב והשניה  ות הראשונהבשנת האחרי

ים  חלפת חלקקון או העל כל ביצוע טיפול, תי  המשתמשיםי מטעם  חראם איש להחתי

  וכר ביצוע העבודה.תש נתמ על

ו  בו ירשמ עליות וחברת המ  רדיבמשספר קריאות ממוחשב  ת או  ל ספר שרוינהלן  הקב

ת, נציג הקבלן יחתום על ביצוע צעו במעליעבודה שבות וזמני הושרות הודעבהתקלות,  

  דה.העבו

רשלו חודשים  יוגדשה  כתקואשונים  שרו  הקבלן  מתחייב  ולאחריה  הרצה  מס' פת 

המהתקל על  שביתות  ות  יעלה  כמולשנ  תקלות  4לא  הקבלן   ה.  מתחייב  שמשך   כן 

  .שעות 24ה על לא יעלמעלית ההשבתת 

ויב הקבלן לפצות ע"פ  האמור יח  ה יעלה עלמשך ההשבת שו  ות אקלת  באם תהינה יותר

 ית. השבתת המעל רמו בגיןכל הנזקים שנג

 :מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות התקלות הנובעות

 ל המשתמשים.נכון ש וש לאשימ א.

 בבניין.  מלכלוך או מפגעיםתוצאה ת כותקל ב.

 ת חשמל לא סדירה. קתקלות כתוצאה מהספ ג.

ה פי  בשוריעל  היו  ר פסם  תקיפסוק  אלו  רלבנטעץ  המעלית לות  להשבתת  יות 

 .שגויים  רכבה והפעלהד פגום או הקוי, ציוונובעות משרות ל

 

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש קי חילוחל  ימצאו חומרים  וד  יקפ/נותכוהמון  יועד לארבסמוך למיקום המ

 ת, לחצנים, נתיכים וכו'. ו יכללו: שמנים, מנורואלשוטף. חומרים 
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 ליתהידראו למעלית טכני טמפר

 ליאור כלת

 ות מבנה מעבד ד לימו תכיתומבנה  מבנה 

 ם העומדת בתקן נכי ק"ג 630 עומס   םסעינו  8  - עומס

 מ/שנ' 0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ  + 5  - דיוק עצירה 

 2:1  - יחס תליה

 דית יהידראולי תקיפה צ  - סוג ההינע

   וניםרטלקשסתומים א - סוג השסתומים

 רץ ה 50 ,פזות  V 380 ,3  - זרם החשמל

 שעה כלפי מעלההתנעות ל 60  - מס' התנעות

חזרה +  ליתביטול מע+   עומס מלא ויתר+   כבאיםפיקוד + מאסף   - הפיקודג סו
 + חיווי קולי  מטיטו וס אופיל+  אוטומטית

פיר   -)נטו(   מ"מ 1800X  1950 - מידות הפיר
ציפוי במקונסטרוקציות פלדה 

לה וויאו  בורד-חות צמנטלו
 זמין .ע"פ סיכום עם המ בורד 

-  2000X   1600  פיר       -)נטו(    מ"מ
י מדידהקיים,  לבצע  מידות .  ש 

מידות  סופיות,  אינם  הפיר 
 .סופיות יקבעו עם פתיחת הפיר

 )קיים יש מ"מ  3700-4000 –כ   - מ"מ   3800 –כ   - קומה עליונה גובה 
 (  לבצע מדידה

ע צ)קיים, יש לב מ"מ  1300 -כ   - מ"מ    1500 - כ  - בורעומק 
 (מדידה

של ידה יש לבצע מד) מ' 6.25 –כ   - מהגובה הר
 מדויק(  בה הרמהוג

של יש לבצע מדידה ) מ' 3.30 –כ   -
 ק( מדוי בה הרמהגו

 תחנות 2 - תחנות 3 - תחנות מס'

 בכיוון אחת דלתות  2 -   בכיוון אחתדלתות  3 - דלתותמס' 

 "ממ  2000x 900   - דלתגודל ה

     ממ"  2300)גובה(  1100x)רוחב(   1400Xומק()ע  - התא ודלג

 אישור המזמין וב  לתיאור טכני אםבהת  - אמבנה הת

ם חילופין  לות בזרופוע לסקופיתטפתיחה חנות בבתא ובת אוטומטיות  - דלתות
 ( VVVF) ר תדרומבוק

 מיגו  ם עם ציפוינעלי גלגלי -  נעלי תא

 חישוב ותכנון של היצרןי לפ - ודל פסי הובלהג

 היועץ/ מזמיןאישור ו וג היצרןטלם לתיאור טכני, ק תאהב - יקוד אביזרי פ

מכונה )במידות /יקודפארון  - מיקום חדר המכונות  
210x130x60 מסופק( "מס 

 קומפלט ע"י קבלן המעלית
בצמוד בקומת קרקע,  ויותקן

 ירלפ

ת ה )במידומכונ/יקודפארון  -
210x130x60 ופקמס( ס"מ 

 קומפלט ע"י קבלן המעלית
קרוב בקומת קרקע,  קןויות
 לפיר
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 עהביצ

פסים, חיזוקי פסים, סינרים,   מתכת של המעלית כולל שלד תא, בוכנה, קי הכל חל

 .  וצבע סופי יצבעו בצבע יסוד סינתטילאחר מכן ו יטופלו ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481 בת"ילמפורט התאם ם ביים הדרושל השלט יספק את כ קבלןה

 

 הנע המעלית

 ע הידראולי. ת תונע בהינהמעלי

' הנעה ויח' המערכת כוללת יח.  2:1תקיפה צדית בתילוי  את התא בקוף  ה תתהבוכנ

 הרמה.

 

 יח' הנעה 

תומים. מנוע חשמלי ומשאבה הידראולית טבולים בשמן ותיבת שס  תה כוללהיחיד

   קרות.מבו עצירות לקבלתית נת אלקטרוי מערכיבוקרו ע" ומיםהשסת

ית לימא ס מק  תנוחורמת  יעה ובבלת איכות נסול מערכת לקתכלים  מערכת השסתומ

 ה.שה לקומעה ובגיבתחילת הנסי

 . SOFT STOP –רכות  תצירועון בקרה לקבלת מנגנ כלול השסתומים תכת מער

 מהבוכנה למיכל.  נה ופתיחת השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכ

היחיד ההעל  יותידראוה  פריקת    קנו:לית  שסתום  שמן,  לחץ  מגע מד  עם  לחץ 

 יותקן מיכל השמן  ב  ת וברז כדורי.ה ידנישאבת הרממי,  ידנ  חשמלי, שסתום הורדה

 דיד שמן חיצוני חלונית. מ

לא תעבור מעל  יותקן  במיכל השמן , מעל c  60°תרמוסטט שיבטיח שטמפ' השמן 

 ן. רור השמד לקיבה עניה הקרופעולת המעלית בח ופסקלטמפ' זו ת

   .ונילקטרוא נעת ע"י מתנע רך, מופעל בהתV380  ,Hz50מנוע תלת פזי  ה

ינתק את פופי המנוע אשר  ל לימס יתר והגנה תרמית בכ יוגן ע"י מפסק לעוהמנוע  

 ה של התחממות יתר. הניתוק יעשה בזמן חנית התא בתחנה.מקרבהמנוע פעולת 

 

 רמה יח' ה

רות הנדרשת. מקדם ביטחון למהיעבודה ולחץ המה לחד, מתאיבוכנה בעלת שלב א

פי  ל הב  . 3קריסה  יורכבבראש  נז ור שצינ  וכנה  ועודפי שמן יינקז  ניקוז.   לות  למיכל 

תות הבמאחורי  קן  הבוכנה  בראש  בסיס.  על  גהמעלית  גלגל לוכנה  קוטר  הטיה.  גל 

 ד במסבים אטומים. יצוימקוטר הכבל לפחות. הגלגל  40ההטיה יהיה פי 
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 מןרת שנצ

 נה.עבודה תקים ולספיקות הנדרשים ליתאים ללחצה גמישה ותהשמן תהי צנרת

 

 צינור  ם שבירתושסת

הלחץ בחיבור   כאשר  מהבוכנה  שמן  יציאת  שימנע  שסתום  יורכב  לבוכנה  הצנרת 

 יורד באופן פתאומי מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. דראולי ההי

 

 כוונות

למעוהכ מיוחדות  בקור משוכ  Tסוג  מ  ליותונות  מעובד  ים  מאו  יהיו  חוברים ים, 

באעומ הפיר  לקירות  אנכי  וגנים  כךופן  ה  מדויק  המרחשיהוו  רציף.  בין משך  ק 

 .  מ' 1.5פי חישוב ולא יותר מכל -עלהחיזוקים יהיה 

 האריק בהתאם לחוק החשמל. יש ל ותהכוונת א

 

 נעלי הובלה 

נעלי    יהיו  ההובלה  בגוגנעלי  מצופים  לעבודתאימיעלים  הנ  מי.לגלים  שקטה ו  ה 

 לקה.וח

 פגושים

גובהם סוג הפגושים ו  ו קפיץ.אשי גומי  ותקנו פגוור התא יר בבור באזפיבתחתית ה

 לתקן. היה בהתאם י

 

   ת פירפים ודלתומשקו

יהיו  המ חיזוקים  המשקופים  .  BOXFRAMEי  פ משקושקופים   עשויים מפחכולל 

דקורטיבית יעוגנומ   2  נירוסטה  לפחות,  בעזרתהיט  "מ  פיליפבורג  ב  לפודסטיי   םס 

 קציות הפיר.או בריתוך לקונסטרו

 . 2481דרישות תקן  בכל ה  ופים יעמדיר והמשקודלתות הפ

נגררות   פ  מ"מ  0002x009  במידותטלסקופית  פתיחה  הדלתות  ה נירוסט  חעשויות 

חימ"מ,    1.5  דקורטיבית אורךעם  בשר  זוקי  הפנימי  בצדן  רעש   ףומצופות  למניעת 

    .המזמיןרת לפי בחיטה דקורטיבית יו מנירוסופים יהומשק הדלתות דות.ורעי

הספים של דלתות הפיר יהיו   תקני.  תח חילוץע"י מפ  ץיחה מבחוניתנת לפתכל דלת  

תה במידה והתא אינו חונה גירתבטיח סמשקולת או קפיץ ש  לכל דלתמאלומיניום.  

 ם לפינוי לכלוך. יות התחתונה חריצבמסילת הדלת מולה.

הה   כל  הקומות  בכל שלחלקים  ווהמשק  גלויים  משקוף  )ראש    יהיו המזוזות(  ף 

 . ות הפירדלת של ןגווב ביתטה דקורטימנירוס

 .יצורו ניוהיועץ לפ מזמין יקבל את אישור והמשקופים טי עיצוב דלתות הפיר כל פר
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 ית עלרת ותא הממסג

 :   מסגרת תא 

 לית. ס המעומל ולעדגוזל צורתי המתאימה לה של ברהתא בנוי במסגרת יציב -

   יות גומי למניעת העברת רעידות."י כרמהמסגרת עהתא יבודד  -

 צדו.  3-מודר במעקה אנשים לפחות ויג  2נשיאת ליתאים  גג התא -

 : על מסגרת התא יורכבו  -

 טבלת לחצני שרות,_

 רום, ורת חימע' תא_

 רת שרות,תאוואזעקה פעמון _

 ,ומטיתמנגנון דלת אוט_

 .Db  45 שלעש מרבית מהירויות ברמת רשתי  עלהתא ב ורמפוח יניקה לאוור _

מתכת  _   וחלקי  התא  טייעמסגרת  נגד ברו  סיכום    פול  ע"פ  וצביעה  עם  חלודה 

 .  מהנדס המתכנןהיועץ/ה

 בנכנס כאשר הדלת נסגרת.פגיעה  שימנע  מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה -

חשמלי  - יופעל  הדלת  ובזמןמנגנון  קלק  ת  או  חשמל   אפשר   וןבמנגנ  ולהפסקת 

  .הדלת מהתאיהיה לפתוח את 

 . יםטריפוטואלק יםתא טור תח התא יותקן בפ -

שי  אצפת התיר - לריצוף באריחי  ע"י המזמין, תותאם  דוגמה שתימסר  פי  על  ש 

יבוצע ע"י   ב(, ואשיהקבלן הר)הריצוף  נשיאת עובי מתאים כדי להבטיח  תהיה 

 העומס הדרוש. 

 ."Brushedסטה "מנירו ל גן רגמב א בצמוד לרצפה יורכירות התסביב ק -

ת וישפע ומ"מ לפח  750בהו  התא יותקן סינר שגול רוחב פתח  בחלק התחתון לכ -

 מ"מ.  50של עוד  בחלקו התחתון לאורך אנכי

 . העליון והתחתוןבחלקו  ה מאוורר ומצויד בפתחיםתא המעלית יהי -

 ץ,  צביעה ע"פ דרישת היועחלודה וקי מתכת יעברו טיפול נגד התא וחלסגרת מ -

 . האדריכל/המזמין החברה ע"י רה מתוך קטלוג לבחי דקורטיבית תהיה תקרה -

 . מאושר ע"י היועץכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם רלתות יוכנפי הד על -

 
..16/ 
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 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם "מ וגובמ  900ברוחב טלסקופית ה ות פתיחבעל תות הכניסהדל -

קורטיבית ע"פ בחירת טשת או דמלונירוסטה  ב  ותמצופ  חזיתות  כוללהדלתות   -

 מזמין/האדריכל. ה

   ורי בשרף למניעת רעשחבצדם הא ומצופים קים בחיזוקי אורך מחוזהדלתות  -

ע" - יעוצב  המעלית  האדריכלתא  עמזמין/י  יהיההיצוב  .  וסטה ניר  בסיסעל    תא 

 מזמין. /יכלור האדראישי לפ מראות, ורטיביתדק

צד - אחורי ובקי  בדופן  מנירוסטה  ןתקיו  ר  לפ  מעקה  עם עגול  סיכום  י  

 . מיןמז/האדריכל

ות עם מסגרת חלפלד  ת  נורו  6-8רה אוטומטית בעלת  תא תותקן תאו בתקרת ה -

יניקה בעל שתי מהירויות   תאורת חרום, בתקרתנירוסטה,   יורכב  מפוח  התא 

 .  DB 45בית שלרעש מר ברמת

תא  תורטיבידק  רהתק - עם  נירוסטה  של  שקומפנלים  שור איע"פ    עהורה 

 עליות. מקטלוג קבלן המ  בחירהל מזמין/האדריכל

במישור אחר   יםטגים בולללא ברה  שקוע  לכל גובה התאצני תא תהיה  טבלת לח -

 עם הקיר. 

ת - תא  לחצני  היועץטבלת  של  פונקציונלי  באישור  קבלן מקטלולבחירה    היה   וג 

 המעליות.

לחצני   טבלת  . פת התאמעל רצ  מ'  1.30  עד  תקנו בגובה של יושיים  שימו  יםהלחצנ -

   היועץ.לי של פונקציונאם לאישור התא תהיה בת

 3.1חלק    1918ת"י    אלירתקן יש  לדרישות  בהתאםיותקנו  ימושיים  שהלחצנים   -

סביבה    – ת"י   נגישות  הכולל  נכ  70חלק    2481הבנויה  וסידנגישות  ורים ים 

 ם ואישור היועץ. ם ובתאווגבלי ם לאנשים מוחדימי

עיצ - פרטי  התא:כל  לחצנ  וב  ציפוטבלאות  רצפה,  ים,  הקירות, ציי  וגימור   פוי 

והיועץ   מיןזמ/דריכלאישור האאחיזה וכו', יקבל את  תא, ידית  עיצוב  תקרת ה

 לפני יצורו. 
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 אינסטלציה חשמלית 

החש בפיר  הכבלים  הפמליים  תאורת  קווי  בדרישויעמדיר  כולל  תקןו  החשמל   ת 

וי  יםלכבל מים  מוגן  חשמל ועברמסוג  בתעלות  כ   ו  החשמל,  לחוק  ל בהתאם 

 ם מהדקים. סתעפות עויות יעשו בקופסאות הההסתעפ

ה יתאים להכבל  ומתעבודה מאכפיף  יהיו    מוכרת.וצרת  ומצת  כפיף  כבל   10%בכל 

גידים.גידים   משלושה  פחות  ולא  האלקט  רזרביים  המכלולים  ם ימכני-ורכל 

המותטרוניוהאלק יהיו  ים  המעלית  ובתא  בפיר  ו אטוקנים  למים  ו עמדימים 

 פחות.ל IPX3בדרישות 

הבור  בב למפסק  בסמוך  שקור  תאוריותקן  מפסק  חשמל,  לחצןע   , פיר  פעמון   ת 

יחא אזעקה,  ,  ינטרקוידת  הצפה  חיישם  לדרישות ן  בהתאם  תאורה  תותקן  ובפיר 

ע"פ   רה בפיר ת תאוקנלל התהחשמל כודות  עבוקבלן המעליות יבצע את כל    התקן.

 דרישות התקן. 

 

 

 לוח הפיקוד 

אפוקסי, תוך    בוע בצבעפח סגור עם דלתות צ  ןארובמצא  י המעלית    שלהפיקוד    חלו

''  WICהקיר ויוצב על רפידות ''  רכב עלוח יובלוח. הלמקסימלי  בות באוורור  התחש

זעזועי    MASONת  מתוצר העברת  שימנעו  ערך  שווה  לאו  ולמכשיבניים  רים ן 

 בו.   תקניםמוה

קוד לא יומתח הפ  בזרם ישר  ליים יפעלורב. המגענים והלוח הפיקוד יהיה ממוחש

ממסר התא וכן ל תאורת  ש  220Vלמתח    ותקן מגן לזרם פחת. בלוח י125Vיעלה על  

 ית. וחוסר פזות אשר יפסיקו את פעולת המעל להיפוך

פק ל ההסופקדם כשפר את משר תה אמערכת כבלים מתאימ   במידת הצורך יותקנו

 .  פעולת המעלית מערכת זו תפעל עם 0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ויתר + פיקוד עומס מלא   כבאיםד פיקו+  מאסף מסוג    לית יהיהפיקוד המע

קריר  -מאסף בזיכישום  לכוון הרון.  אות  בהתאם  חוץ  לקריאות  תענה  מעלית 

החוץ   קריאת  את  מבטלת  המעלית  עצירת  ת ערכמ.  הנסיעה  שבכווןהנסיעה. 

כדי לאפשר    תתחתיסנסורים בם  עיניארית  בתא תהיה אלקטרונית ולהשקילה  

 המשתנים.מסי התא ת הבקרה בהתאם לעוערכעיל של מתפקוד י
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ת"ם  כבאי  פיקוד הכני  -  8888י  ע"פ  מפתחבקומת  מתג  יותקן  מעלה סה  בנסיעה   ,

ומת לקרד  ת ותחת דלתותשנה כיוון ללא פתי,המעלית תעצור בתחנה הקרובה  

   ים בלבד.באפנים בעזרת מפתח כיסה. תפתח דלתות ותמתין להפעלה מבהכנ

ו יענה    מסמהעו  90  %ס  וממלא בע  תא  -  יתרעומס מלא  לקריאות חוץ המותר לא 

כניסת   עם אחר יציאת נוסעים מהתא.ו ליענ  נענו, אאות שליספות. קרנו

רנה,  סגתי  ת לא . הדלתווסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית פר נמס

 ורית יציינו מצב עומס יתר.זם ונזמ

אופ המעליבפיק  -  יטומטילוס  מערכוד  תותקן  הת  דאת שתוות  צוף ריעם    אפילוס 

הפיהמ שקיעה.  למנוע  מנת  על  יבואה,  גדול  ממרחק    לתחילוס    12-משלא 

 פלס הקומה.ס"מ מתחת למ

ה סיענ ר החקות לאד  15וש במשך  אם המעלית לא הייתה בשימ  -חזרה אוטומטית  

 . ישלח התא אוטומטית לתחנה התחתונה האחרונה

הקומה   ס'יציין מ  אשראלקטרוני  וי קולי  בתא המעלית יותקן חיו  –  ולי בתאחיווי ק

 .לחברת הניהו/י היזם "ח יקבע ע, הנוס  ה נמצאת המעליתב

ו ינתק המעלית אשר בהפעלתמפתח ביטול    בקומת הקרקע יותקן  –ביטול מעלית  

 התחתונה. בקומה  נהתח עליתהמלית ואת המע

 

 

 אביזרי פיקוד 

תחנה    -בתחנות   סימ  בעלודד  בקריאה    לחצן   ןיותקף  המשקוליד  בכל  ן ונורת 

על גבי צג  יותקנו    2"קומות  אה  ומרחצי כוון נסיעה    .ה ומטהעללקריאות מ

המציין  ןמותקה אלקטרוני  גונג  בפיר.  פתח  כל  בעל   מעל  המעלית  הגעת 

יותקן מפתח   הכניסהבקומת    .ה בנפרדומל קלכג  נמת הגועוצאפשרות כיוון  

מבי   מפתחוכבאים  פיקוד   הק  .עליתטול  לחצני  בתחהפעלת  רק  ריאה  נות 

 כל תחנהבאה  הקרי  אשר מותקן במקביל ללחצני  מפתח  "יפתיחתם ע  חראל

מפת ע"י  קפאו  תחנהח  בכל  יעמדו .  יצי  קומות  ומראה  ההפעלה  לחצני  כל 

עמידות   בקומסבנו  .IPX3בדרישות  הכף  אה  ניסת  חיצופעמון  עם  זעקה  ני 

 . שילוט מתאים
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, רוטחעם כובע  לחצן    ת:כוללתא ולכל גובה הוסטה  מניר  טבלת לחצנים   -בתא    

ן  צלחלת,  מעלית, לחצן פתח דשבשרות הכל קומה  ימון לת סונורכתב ברייל  

הדלתותס בסגירת  השהייה  לקיצור  דלת  ל"עומס גור  וזמזם  סימון  נורת   ,  

מ  מתג,  בהפעלהאר  מו   האורת   קמפסיתר",   בהפמפוח  מפעלהואר  תח  , 

דיגפיקוד כבאים, מראה קומו כי  2יטלי "ת  אזעקה והפעלת  ן  וון, לחצוחצי 

בהפסקת  נטריא מואר  מיקחשמקום  לאל,  קולי    ינטרקום,רופון  חווי 

על  אלקטרו המעליתיקומני  דלתותמפתח    ,ם  סגירת    מערכת,  ביטול 

 .  ימטווחייגן אוטכיווני -דו לאינטרקום

תאפת  כלב טור  יותקן  התא  פוטוח  ע"פ   עיניים  72)לפחות    םאלקטרייים  דגם   או 

היוע ע"י  הל(.ץהמאושר  "מיקחצכל  מדגם   מרנים  ונדאלו  אנטי  ובעלי ים  הלך", 

ם ישרים בעלי קוטר של לא פחות ניהפקיר ,  אה יהיו בולטים מהישום קרימנורות ר

לי לאחר לחיצה על קו  יווי, חיליולל כתב ברעם ספרה בולטת ומוארת כ  מ"מ  20-מ

 .  על גבי לחצני הקומותואה בתא חצן קריל

בדרישהלחצ  כל יעמדו  יות  נים  סביבה   –  3.1ק  לח  1918ת"י    אלישרתקן  נגישות 

ת"הבנויה   נכי  70חלק    2481י   הכולל  וסידנגישות  מיוחדום  לאנשים רים  ים 

יוון   הכ  וחצים   גינגוהדגם ומיקום טבלאות הלחצנים ומראה הקומות, הבלים.   מוג

ויהיה ע"פ   אם(ברת ה)לפי הדגם של ח  ם בחברהקיימפואר הכל דגם  שיבחר יהיה מ

בכתב  מיןהמזישור  א הפיקודחי  .והמשתמש  ואביזרי  הפנלים  בא   זוק  מצעות יהיה 

פת הלחצנים במפתחות החל  המפקחע"י    אם יידרשב  תרים.גים שקועים ואו נסבר

ש  ובלבד  נוסף  חיוב  ללא  יבוצע  תראוההזה  פלבז  ינתןה  שהוזמנו  לפני  טות מן 

  .צניםהלח

 

 מתקני בטיחות 

פעלה ע"י הה  רקריעת כבלים כאש  ע"י התקןהתקן התפיסה יופעל    -  התקן תפיסה

כדי להוכיח    וץ לפירלבצע הפעלה  מח  ותתהא אפשרל הכבל.  קריעה או רפיון ש

 הפעלת ההתקן.  כי קריעה או רפיון הכבלים גרמה ל

ופעמו חירום  הפועלתבת  -  קהאזען  תאורת  חירום  תאורת  תמצא  סול  א  לות על 

 לה.להוא על ידי הסו ףיופעל א י התקן. פעמון האזעקהומטען. זמן הפעולה עפ"

ב אזעקה  ופעמון  פיר  סבבו–פיר  תאורת  הפיר  יותמור  בור  למפסק  ק מפסקנו  ך 

ל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה לתאורת הבור והפיר וכן יותקנו לידו שקע חשמ

 י.חיצונ

ראשי ים מאולצים אשר יפסיקו קו  נו מפסק מעל התחנות הקיצוניות יותק  -  בליםגו

 של הפיקוד.
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י  -  ההצפ  יישןח חבבור  לפיק  יישןותקן  שיחובר  פקויי  עליתהמ  ודהצפה  ודה תן 

 העליונה במקרה הצפת הבור .לפני למעלית לעלות לתחנה 

הורדבתיבת השס  -  הורדה בחרום ימצא שסתום  עליו קד  לפ  היהיתן  ה שניתומים 

חש לחבהפסקת  ידי  על  לאחהמעליתבתא  צן  מל  ומטען.  סוללה  על ,  לחיצה  ר 

 יסה. כנית לקומת ה, תרד המעלה בחרום לחצן הורד

תצויד במנגנון   פתיחת הדלתות  –סקת חשמל  לתות בהפית של הד פתיחה אוטומט

וס נטענת,מיוחד הכולל מטען  ות יחה אוטומטית של הדלתפשר פתהמא  וללה 

   לס הקומה התחתונה.במפית המעלשר כא

 

 

 קוםאינטר

הל הבית רות/מניזכמדת הועמ  הפיקוד )אזור חילוץ(  לוחבין התא,    -ות   מדבשלוש ע

ת מצברי מע' אינטרקום הכוללותקן  המשתמש תו  המזמיןל עמדה שתבחר ע"י  כ  או

או וחייגן  מטען  קדמיום,  ויסופקניקל  שיותקנו  עלטומטי  הסול  ו  הקבלן.  לות ידי 

 הספקת קו טלפוןטי.  ת חייגן אוטומתבוצע התקנבתא  נו בלוח פיקוד.  ותקען יהמטו

ישיר לא דרך מרכ לו  המיועדת  המוזיה( לק)קו  או   המזמיןהפיקוד ע"י  ח  להתקנת 

 . המעליות תקשורת דיגיטלית ע"י חב'רכת ת מעהתקנ

י המערכות  והחיבוחיווט  העליונה  לתחנה  בתאבוצע  המעל  ר  קבלן  ע"י  יות יבוצע 

 ת.קין המערכו מת ם עםתאוב

 

 

 שעות( 24אין איוש במבנה צוני )במידה ופעמון אזעקה חי

בו המחוץ לבניין בא יבחרזור  ושילוט כנרכ מע  תותקן    מזמין   דרש בתקן ת אזעקה 

ת וחיווט צנר  ידי הקבלן.  שיותקן  ויסופק על  מצברי ניקל קדמיום ומטעןהכוללת  

 ע"י המזמין.
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 שימת תכניות ר

6488/b – חתך אנכי  כולל   בניה תכנית –םנוסעי 8לית והידרא מעלית 

6488/h – כי תך אנה כולל חהרכב תתכני –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

6488/ maabada-b – חתך אנכי לל כו תכנית בניה  –םנוסעי 8לית הידראו מעלית 

6488/maabada-h – כיתך אנה כולל חהרכבת תכני  –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

 
 
                         

 לן חתימת הקב     תאריך                      
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   תודראולייה  תומעלי -, פ"ת1י  יתן לבנא' רח -תיכון בן גוריון הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

לו הידראולי  ת וי מעל  2  ת וננכ מתו  ןויכבת - עומס    8-ת  נכים  630נוסעים  בתקן  העומדת    ק"ג 
 כ"א.

  םמפיר קיימעלית מעבדות  ו  מפלסים  3משרתת  מקונסטרוקציה  בפיר    עלית כיתות לימודמ -
 מפלסים.  2משרתת 

המומעלי ה - מעלית    -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מדגם ת  ותוכננת 
 כ"א.  מכונה / וד הידראולית עם ארון פיק 

נעול   - ולוח החשמל  מותקנים  בתוך  ארגז   לוח הפיקוד    בקומת   המשאבה ההידראולית, 
מהמעליות  הס יהכנ ל.  בכ"א  המעלית,  ימוד  כיתות  לפי  מעבדות  צמוד  שיותר  מעלית  כמה 

 . שור יועץלאיסופי  ום , מיקקרוב למעלית

 . KW  15 -מעלית הנו כ כל הספק המכונה של  -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTות  רכ ות התנע –סוג ההנעה  -

ל - חשמל  פאק"ט  כל  לוח  מפסק   / של    –מעלית  הפיקוד  לארגז  בסמוך  מעלית  כל  מותקן 
 )יסופק על ידי הקבלן הראשי(.

 

 :מעליתלכל   מיןלן / המזבקהי ע"  – עלביצו תוישהדרלהלן 

הבניין  ר המלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  )  3יש להעביר  אל המיקום  5פאזות  תוכנן  המ  גידים( 
מפסק עם הגנה תרמית נגד    –לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת  ל

 זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

ותאותאר  זה עבופא  1ה  זנה  יש להעביר קו  –  מלוח הראשי של הבניין  .2 ל  א  ורת חירוםרה 
 .10Aמיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם 

   ארגז פיקוד / המכונה של המעליתלוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת  .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.  3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק   -

 וד יק הפארון   כל מעל  .4
מפסק    נת התק  לוקס כולל  200בעוצמה של תאורה  גופי  2עם  ( PL )כמו ורהאתן קייש להת - 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ ) לארגז הפיקוד בסמוךהדלקה 

שתספיק    - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -ליש  הפיקודשעות  לארגז  וזן  יש  בסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של   ציבוריהלוח המ

  : לכל מעלית דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10"  דודמבקו הארקה  לספקיש  .5

מ' מדלת    1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  אור בני הדלקה של הלחצ  -בכל הקומות   .6
 .מ' מדלת הכניסה למעלית 1.0לוקס ובמרחק של   50גופי התאורה יהיו  בגודל  המעלית.

עלת התאורה באמצעות  הפ  –  רגז הפיקודום אלמק ה  יש לספק תאורה נאותה בדרכי הגיש .7
 פיקוד.  בצמוד לארגז המפסק מחליף הראשון ביציאה / דרכי הגישה  והנוסף 

 . לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתיש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .8

בין   .9 וחווט  צנרת  במבנההתקנת  המנהל  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד    ארגז 
 . םטרקואינל

  לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתקו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –אש  ילוי  מערכת ג .10
 (.במידה ומתוכנן)

 

 : לכל מעלית הערות נוספות
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 . תצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלי אין להתקין בפיר .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר  את קו ההזנה של המעלית  אין להעביר .2

 הישראלים. נים ות התקרישו לדימכל האביזרים והחומרים יתא .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 וצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.צוע העבודה תבהערה: בי

 
 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 פר עמל ב' ס-בית

 פתח תקוה , 16אמסטרדם   רח'

 
 

 אגף אחזקה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירוניים – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 טכני  ררט ותאופמ
 יםלקהח ופרוט רשימת ציוד

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות

 
 
 
 

 
 



2 

 

 
 . כללי1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לחברה לפיתוח פ"ת. 

הנו .ב׳ זה  ו  מפרט  העי  רטמפכללי  הציוד  הדאת  לקרי  המעלי  וריצרוש  , תוהתקנת 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .על כל חלקיו 2481אלי רתקן יש .1

 ות.: רעש ממעליםירומג יניבניבידוד אקוסטי ב 1004.3לי תקן ישרא .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים נגישות נכים 70

 ל. מחשלהתקנת מפרט כולל ל 8עמדו בדרישות פרק י  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  ודהבעבות פקודת הבטיח .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 . ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזקאגף   – פ"תעיריית  -היזם 

 יורי קנטור  - מפקח

וכל    -  קבלן הפיר  את  הבונה  ראשי  הקשורות  קבלן  הבניה  עבודות 

 להקמת המעלית   

את מתה  המעליות  ב'ח  -    יותהמעל  קבלן ומבצעת  המעלית  את    קינה 

 .ע"פ המפרט  מעליתלרות הקשועבודות 

המזמ  -ץ  היוע מטעם  פועל  אשר  יועץ  יועצים  רו-לא  -    יןמהנדס  ם 

 .למעליות

בגין כך כוללים כל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמ נות והתשלומים 

 . כניותותאו בו/אלא אם נרשם אחרת במפרטים  קבלן המעליות בהצעת

 

הקבלן    מבנהה  סואכלעקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבטיב  וחעי  את  יילסות  ה דבוהעם 

 במהלך העבודה  נהמבב רת מבקה האוכלוסייהתחשבות בתוך זמן  במינימום
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 יקט אור הפרוי.  ת2

 -מפולשת בק"ג    630עומס  נוסעים    8-לנת מעלית הידראולית  ור התקהנו עבזה    מפרט

, ל ב'ספר עמ-בית  הנגשתבפרויקט    מכונה /יקודן פארו  וללכמדת בתקן נכים  העו  180˚

ו   כניסהקומת    תשרתית  עלהמ    . פ"ת  ,16אמסטרדם  רח'     2-וקומת קרקע  בכיוון אחד 

 . מפלסים 4 סה"כ-מפלסי כיתות בכיוון השני 

-צמנטלוחות  בקירות  ת פלדה עם  מקונסטרוקצי  יזםהע"י  בנה  ישפיר  ב  המעלית תבנה

ווילה או  אח  בורד-בורד  תיקני  חומר  כל  במידת ם  סטיפודמת  השלבניית/כולל    ראו 

תחנה  הצורך   הבניה את הבבכל  לחוקי  האדריכל  ם  תכנית  מהנדס   וע"פ  או 

   .הקונסטרוקציה

 

 הצעה . תנאי ה3

כל על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הצעה   הקבלן  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו 

 .  פאושלית וסופי

המבנה .1 את  לבחון  במקום  יבקר  לב  הקבלן  שיש  והתוספת  עבודות הקיים  כולל  צע 

 שיש לבצע ויציין זאת בכתב הכמויות.  נוספות

הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם למפורט  .2

 ן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכ

האחר .3 בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הסכם הקבלן  ע"פ  ולאחריה  יות 

 .למסמכי המכרזהשירות המצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצ"ב למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

זמין והיועץ לפני הזמנת המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המחברות   .6

 המעלית. 

יועצים למ ר-המסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע לאישור אל .7 עליות  ום 

 רמת גן.  36יבת ציון רח' ח

,למימוש  .8 המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב  מתאימות  ערבויות  לתת  יידרש  הקבלן 

ות יפורטו המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויהתחייבויותיו על פי  

 . בחוזה שיחתם בין המזמין לקבלן הראשי

 

 ם כללים. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהוח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית ת הפעלזמן הספקה וה

 

 



4 

 

 

 המפקח  / מיןהמז

והקבלן מתחייב למלא ה  ודבעב  המפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים

רש המפקח  הוראותיהם.  החומריםלבדאי  אחר  טיב  את  הו  וק  מתבצעת העבודה 

 . החוזה הוראותצוע ודוק את אופן הביאתר כן רשאי המפקח לב ב

 

 

 ולמפרט  תניתכה לאמהת

 תכניותזה, כל שינוי בסמכי החומ  שארול  ותינתכל  בוצע בהתאםת המעלית תעבוד

בכת אישורו  לקבל  שלחייב  שהשינוי  מפה  ב  בין  וזאת  ובין   עהוצקח,  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. ש ענדרש

 .  דבע בללמידוכלליות,  ןהו לשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל אשר יק תכניותה

י פיה כניבה  ראתציא אותן בהקבלן להו  יבות ועלנן מחול אי הנ"  תכניותבידות  המ

 ות. יאשהן במצ

לבחוה מנת  על  העבודה  במקום  יבקר  ולקבלן  הקשורים   ודעמן  התנאים  על 

 לכך.  תאםת הצעתו בהבעבודתו ויבסס א

ולה לבדוק  מתחייב  ההקבלן  בין  המ  תכניות תאים  דרישות  בלבין   תכניותציאות. 

 מפרט. ראות אשר בולהו , בינן לביןןמות עצהשונ

חתיה עם  החוזה  קבלן  ייו  21  ךתומת  של    העבודה  תכניות ש  גים   היועץלאישורו 

ש המתכנן  הפולמהנדס  המעלית  טיקרול  הת.  לפי  הקבלן  ע"י   תכניות בוצע 

   ות.המאושר

 ביצוע

ת של המתמדוסים. בהשגחתו  ורק ע"י עובדים מיומנים ומנת אך  בוצעומת הכל העבודו

יו יהמרים  החו  .יועץע"י ה  שרוותוך שימוש בחומרים שאו  מוסמךליתן  הל עבודה/מענמ

או  , במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצאחסנת האלמנטים והמוצרים  טוב ביותר.  מן הסוג ה

 "י המזמין. ו עה זמתאים אשר יוכן למטרמקום 

 ו תדות לעבשייכולת או שאריות השמירת הניקיון וסילוק כל פסואי לאחר  יהיה  הקבלן

 . בודתויום עבסוף כל 

 

 בטיחות

בכל  לן  הקב .א׳ לדאויוא  ללו  רהקממתחייב  מהכלל  הבטיחות צא  וכללי  להוראות  ג 

להו בהתאם  ולנהוג  חוקיוהזהירות  ובכ  ראות  בעבודהארץ  בטיחות  פקודת  ה ללם 

חו  1980 וכן  וותיקוניה  תשי"ד  נשים  עבודת  עבודתק  ת  חוק  ונוער   תיקוניהן שי"ד 

 . חרדין אוכל  קת עובדים ובטיחותםם בהעסהעוסקיאחרים ותקנה  וכל חוק

ז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת  ואחל  יביחן  לבב. הק

 ית.צוע העבודות במעל בי ופןו אדם ולאבטחת המקום ואלרכוש, א  כנות, נזקכל הס
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ית של הבלעדיותו  רחתישאר באן תהיה ו ביצוע  ת ואופןוע העבודוהאחריות עבור ביצ

בכה לפצוקבלן  ויהיה עליו  עבל מקרה  תוגש ש ה שהיא  יע תבו  זיא  רות את המזמין 

 נגדו בקשר לכך.  

זה תאם לחוודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג ג. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל

ת , לבטח אורחיםאיירים,  לרבות ד  םלרכושו או לגופו של כל אד  ,תוצאה מהןכאו  

 לישי.ל צד שליו וכאת פוע הציוד,

 

 מיןעבודות באחריות המז. 5

 זמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן. מה .1

 ות הבאות:ע העבודלביצוהעסקת מהנדס קונסטרוקציה  .2

מדוודעב  כניות ותהכנת   .א׳ חישובית  יקוה  ביצוע  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  כולל 

לבניי  כניותותנת  מדרישות הרשויות, הכ כולל  ר  הפיציות  טרוקקונסת  ביצוע 

הצורך  פודסטים/גשרים יאש  במידת  מעליתר  בין  הקומה   חברו    , למפלס 

ל פיקודת  הצבמיקום  עבודות וןבטת  ודועב   כולל  ההמכונ-ארון  ות,  מסגר  , 

                                            .ופירוקסה הרי, הציבעבודות איטום, עבודות ח 

המתכנן  דס  מהנהתאום עם  טרוקציה ב ונסוהקיה  ביצוע עבודות הבנפיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

מהנודעב .ג׳ הקונסות  בדס  תאושר  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  טרוקציה 

 . ותינכותכולל  ה,תכנן מטעם העירייהמ

חיב .3 עבודות  ויה,  פירצוע  בתחתית ב  ןבטו  קתציאיטום  המעלית  בור 

 יה. ס"מ בפיקוח ובאישור מהנדס קונסטרוקצ 150-בעומק של כ הפיר

הצובי .4 עבודות  הקיים  ריסת/פריצתע  ת נותחמת  והקבקומות    בטון 

אשר יחברו  ממתכת    צורך במידת ה  פודסט/גשריםכולל בניית    תלימעל

 . מעלית למפלס הקומההבין 

מיצ .5 יבנה  המעלית  עד  פיר  הבור  מ  15-20  הובלגיקת  הקרקס"מ  ע על 

 קירותיפוי  חמגולוונים    RHSכת/עמודי  תמות  קציטרוונסקמ  ובהמשך

בורדילוואו  בורד  -צמנטבלוחות  הפיר   בחי  ה  המזמילפי  ואישור   ןרת 

 ולפי התקן.  יה ריהע

הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה הייקירות  המתכתע"ג  חלקי  ציה  כל  של ברזל  ה. 

נ יעברו  הפיר    תקונסטרוקציי לפני  ו  ויקיתהליך  ב עקמ  ד יסו  בצבע  עהצביטיפול 

 פי. סו וצבעודה חל

 . קל וצע מחומרתקרת פיר המעלית תב .6

 עיריית פ"ת , כיבוי אש. שות של הרשויות דות ע"פ דריצוע כל העבויב .7

 . מעליותעם קבלן ה בתיאום יהיו באחריות ועל חשבון המזמיןהחשמל  עבודות .8

 יתכת המעלת מערלהפעלוש  הדר וקה ציבורי  חל  לוחמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ ות והתקנת מפסקרבת ארון המכונאל ק

ע .10 הארקה  קו  מוליהתקנת  חיבום  מפך  הפוטנציאליםהשס  ר   עד  וואת 

 פיר. לבור ה
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י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ררה  ואף תוגו רה  י תאוצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהאה מביצי בתאורה הרגילה(

חשמל  ע  וציב .12 הכול עבודות  במפסקי ו  רהתאו  נתתקל  מחלפים  דרכי  ם 

 ד. יקופ /כונהמון הרלא השוכן בדרכי הגי בקומותלמעלית  הגישה

 . יועד ללוח הפיקודם המבמקולהזמנת קו טלפון ידאג  יןהמזמ .13

 .ההמכונ-למיקום ארון פיקוד מטף לכיבוי אש  בסמוך נת התק .14

הפיהת .15 לוח  בין  וחווט  צנרת  המזקנת  לחדר  מקוד  עבר  ת ערככירות 

 דרש יוידה במיום ינטרקא

 

 ית מעלת ההקשורות להקמ תולימעהן קבל ע"ח ובאחריות בניהות עבוד. 6

כיב .1 עבוצוע  הקשורדל  החשמל  פיקודומעלית  ל  הת  לארון  כולל   ההמכונ-במיקום 

 .קבלן החשמל/בתיאום עם המזמין חשמל ורתביקוע הזמנה וביצ

לן ידאג וכו' הקב  רותבקייצוף, בשבילים,  , במערכות, ברהנרה של פגיעה במבבמק .2

 .ותלתקן ולהחזיר את המצב לקדמ

)מ  פיקודארון  ל  םקומי .3 לפיר ע  קרקה  מתבקויהיה  (  קבינט-שיןובקרה  צמוד 

 תיואר בעזר  קודארון הפימנעול.    כוללית  חיצונדלת    םעארון פיקוד יהיה    .המעלית

ה יתה  ארון הפיקוד הגישה ל  .מכונהה  וראזורות לפחות ויצויד בתאורת חירום ב נ  2

 . בחוץ(מצא ונה במיד) גגון להגנה מגשם. מעל ארון הפיקוד יותקן ומוארת נוחה

פירתח  פע  צויב .4 פילע המ  בין  לארון  צנלונה,  מכ-יקודת  והעברת  שמן   חשמל רת 

וארון   לפירהבמידה  צמוד  העברת  המעלי   פיקוד  או  "יצ  2ת  בין  4נורות  פיר    כ"א 

 . יקודהמעלית לארון פ

בתח  ביצוע .5 המפולשגגון  הפיר  רוחב  .תנה  כרוחב  ע"פ והכל  מ'    1.5ועומקו    הגגון 

 סיכום עם המזמין. 

גמים ך הדמתו  בחירת המזמין  "פ ע  אבן/לית בשישעהמ  בתא וף  ריצביצוע עבודות   .6

   .מעליותשל קבלן ה

 עבודות :יתר הבין  פקן יסבלקה .7

חלוןקנהת .א׳ עשן  פוור  אוור  ת  היהעל  בחלקליטת  של  ברזל  רפיון  מסגרת    עם 

 . ונדרשדה במי – הפיר תקרתלד מוצר מ" 0.5ח בשט

 . תעליהמ קנתהתלביצוע עבודות  ירפיגום יציב לכל גובה הפהתקנת  .ב׳

תאו .ג׳ בפיר  התקנת  התקן  רה  לפי  בבורחשמ  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמבלן הק

והיה .8 הקבלמאוכל  מבנה ות  הפרס  למינימום  לגרום  ידאג  בי ן  בזמן  צוע עות 

שבודותהע יסהלבי  .   העבודה   מו כ  מזמין.ה  עם  ומכוביצוע  יום  שבסוף  ידאג  כן 

   .דה תהיה נקיהוסביבת העבו לקהפסולת תסו

 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הועבה שעות 

 .8:00  - 13:00 :        ו'          

ע"י    תפסול .9 תסולק  ובאחריותהבניין  מורשהקבלן  לאתר  )כולו  הצגתה  ת ודותע  ל 

 רש(. ידיו הידבמ – מהאתר
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לך במהדרו בגדר,  גוי  אזור העבודה  .וכללי הבטיחותיקפיד במיוחד על תנאי  לן  קבה .10

 .דהוב ות הער שעולאחדה ובהע

עזרעבודו  עוביצ .11 אשר  ת  הקבלן  להתבצע  של  הבנ  חייבות  במקום ע  יבוציין  בשטח 

 עם המזמין. ומתואם מסוכם

 ף ויצוני רקתיל  לכו,  שקופים המותקניםב לממסביבודות גמר  צעו עה יבונחתכל  ב .12

ם טעח מהמפק/עם המזמין  ריצוף יסוכםהצבע וסוג הלריצוף הקיים. גוון  בהתאם  

 .הירייהע

עב .13 שכל  התידרש  ודה  והתקנ לצורך  המעלית תבניה  הקבלבוצת  ידי  על  וכו ע  ללת ן 

 . מחירהרת הצעת במסג

הבש  כל .14 ופרטי  הביצועלבי  אופן  אוה  ניה,  לקבל  חייבים  של גמר  מוקדם  ישור 

 היועץ. כל הוראות ב למלא אחרחיין מתץ. הקבליועוה המזמין

 המעליתת הזמנ ם בטר ליתלפיר המע  בשטח נדרש לבצע מדידה .15

במקבקל  שנדר • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  מצב  ת  את  הקיים המחון  בנה 

מל, שח  ,ביוב  , מיםי  ווק  הזזת  ת נוספות של בודושיש לבצע, לבחון עוהתוספת  

 ידת וצורך. מבתקשורת 

 

 מידות

ההקבעל   המידות  את  לבדוק  לשדרולן  עבודתו  ות  בשטח, ו ציאלמ  בהתאם ביצוע    ת 

   יין.ית לבנמעלת הידות מתאמויהיה אחראי לה

   ני הגשת תכניות הסופית.לפרו ליועץ לבדיקה תוצאות המדידות יעב

 . ליתהמעקי חלו דמן הציוידות יוזהמדצאת פ תו"ע

 

 נזקים לבניין 

עמו בקירות,  לחצוב  רשאי  אינו  מות  דיםהקבלן  אישור  ללא  כוח של    םוקדקרות  בא 

 .סטרוקציההקונומהנדס  המזמין

 תכניות

ארבעה משבועו  תוך  יגיש    הבניההיתר  קבלת  יום  ת  תכניו  הקבלן  לביצתיק  וע  ת 

 : לויכלות יי. התכנפרט הטכנהמ על יםהמסתמכ העתקים  בשלושהדה והעב

 . פיםה כללית של המעלית הכוללת פרטי תא, דלתות ומשקוהרכב תכנית

 .צניםח, פנל לי איתותאביזרשמל, חנית תכנית בניה,  תכ

   ועץ.ימזמין/ו אישור הכל התכניות  יקבל

יגיש הקבל  הרכבתבגמר   ת " הכולל אAS  MADEכנות "ן סט תכניות מעודהמעלית 

 אחזקה.ל ופוטית ראוהו ,ת פיקודל, תכניולעיאר כל המתו

 

 ביטוח

ל ידו  שר יגרמו עאדם, א  י לבנ  ,  למיתקנים  ,יןם לבנינזק שיגר  אחראי לכליהיה    הקבלן  

 עובדיו.  על ידי  או
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יהיה   לכל הקבלן  שנ  אחראי  מקצעבומכתוצאה    יגרםזק  בלתי  או דה  לקויה   ועית 

  . םתם בשלמוהנזקיה חייב לפצות יפין והקבלן יהי ן במישרין או בעקעל ידו בי פקושסו

המהווים מתאימים  בביטוחים  יבטח  לעובדיו    הקבלן  אולככיסוי  יפל  אשר  גע דם 

 ודתו. בתחום עבומרים ומיתקנים שחמ

 

 

 דו"ח מהלך העבודה 

ללן  הקב זמניגיש  לביצוע  וח  ויציודהבהעים  את,  החזויהמועדי  ין  לביצוע  ים  ם 

הא  ת.העבודו הזמנים  הבאים  מור  לוח  לשלבים  המזמ אישל  גשוימתייחס  לאחר    ןיור 

 של התכניות הראשוניות.אישור 

 ות. ודכנמע יותוהכנת תכנ הפיר מדידת .א׳

 ו.ן והתקנתשלב א' לבנייציוד  הגעת .ב׳

 הרכבתו.שלב ב' לבניין ו ציוד הגעת  .ג׳

 . מעליתעלת הפה .ד׳

 הבנייה.  ים בהתאם לקצבועדה את המת העבודתקופ כן בכליעד לןהקב

 .  בכתב ועציל גמר בע ווחדי ל אחד השלבים יועברביצוע כעם גמר 

 

 

 עבודות נוספות 

ב בכת  וקדםת, טעונות אישור מועות בכתב הכמוייפמון  וספות אשר אינבצוע עבודות נ

 .שינויים צעאין לבאישור זה או בא כוחו, ללא  מיןהמז של

 

 ירה הרכבה ומסב יט

גלן  הקב מקצועית  ברמה  העבודה  לבצע  הקיימים מתחייב  התקנים  ולפי   בוהה 

 ש במספר הדרו  ה ראשונהלים מקצועיים ממדרגסיק במקום פועעהל  עליו  ם.בלימקווה

ת כוין הזלמזמ  תוודבהעבכדי למנוע  עיכובים בגמר    סיום מתקני המעלית במועד,ל  לו

  אישית.  או מקצועיתמבחינה ימים נם מתאיא עתודלם פועלים שוקק מהמלהרחי

ת כל החומרים  איספק    . הקבלןאחראימנהל עבודה  קוח ישיר של  העבודה תבוצע בפי

   לעבודה.  הדרושיםים כשיר הציוד המתקנים והמ

ויוהצ בטיחותית  ברמה  יהיה  זכהת  יןזמלמ  גבוהה.    תיתאיכוד  עתת  ויה    לדרוש   בכל 

מקבדיק לוודאכדת  צועיה  ולאיכות אמהת  י  המפרט  לדרישות  והחומרים  הציוד  ת 

 באות:ות הקיאת הבד ושבונעל ח הקבלן  ןהמעלית יזמילאחר הרכבה   המקובלת.

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעםסמך מודק יקת בודב .ב׳

 .ותי להמע חב'/דהציו קשל ספ  איכות תבקרר מח' שואי .ג׳

בודק המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ת הקתוך חודש מבדי  תתבצעת המעלית  ירסמ

למפרונצי המעלית   התאמת  שיבדקו  הקבלן,  ולתג  הטכני  (  AS MADE)  כניותט 
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יבוצעו תוך הבדיקה. תיקון הליקויים    ועביצדרושה לשהוגשו. הקבלן יגיש כל עזרה ה

 .ופיתס הקבלערך יתקונים וע התיר ביצחאול מן סביר,ז

 

 הדרכה

את  לן  הקב המזמיןידריך  אותם    נציגי  וינחה  השימוש  בשעת באופן  חירום,    בפעילות 

 ועזרה ראשונה.  ץחילו

 . מנהל הביתת או בהתאם לבקשת לית המעמסיר  תן בעתה תינההדרכ

 

 אחריות

 , ועץי הי"ע מיום קבלת המעליתתתחיל   חריותאהת תקופ

 ים. חודש 24ל יה לתקופה שהתת יוחראה תקופת

דה ולפעולה על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבואי למעלית  ן יהיה אחרבלהק

שעות ויהיו    12ך  ווצעו תים יב, כל התיקונבמשך תקופת האחריות  ינה של המעליתתק

ת למעליות  רשבתקופת האחריות יבצע הקבלן    קים.חל  ן הקבלן כולל החלפתעל חשבו

בימאושר  ה  ת ירוהש  להסכם  םבהתא הע"י  משרדומאושר    םוזילח  דיןת  יועץ    ע"י 

 10-ת מפחוולא  ת לחודש  ע אחיבוצול  והטיפ  תרוהש,  )המצ"ב(  המעליות ועיריית פ"ת

בשנהטיפולי מחים  השר.  כולר  טלפונ  לות  מוקד   ת והראשוניים  בשנת   .24/7י  שרותי 

 .חיר המעליתהשירות כלולים במ מיד

 

 תי שרות תקופ

תמורת    . פ"ת  י עיריית  ומאושר ע""ב  המצות  ל הסכם שרים והקבלן יחתמו עשהמשתמ

המופהס הכמכום  בכתב  השירותים   הקבלן  מתחייבושסוכם,  ויות  יע  כל  את  לספק 

בהמ ל  השרות.הסכם  ופיעים  לבצע  תח מ  השוטף,  השרות  עבודותבנוסף  הקבלן  ייב 

 נוסף.  א תשלוםללוול שיידרש  טיפו א ל תיקוןה הרגילות כ בודהע עותבש

 המעלית.כלולים במחיר והתחזוקה  מחיר השרות הוהשני  ת הראשונהבשנת האחריו

ים  חלפת חלקעל כל ביצוע טיפול, תיקון או ה  המשתמשיםחראי מטעם  יש להחתים א

  וכר ביצוע העבודה.תש נתמ על

ו  בו ירשמ ת ויולעחברת המ  רדיבמשממוחשב    ותריאספר קת או  ל ספר שרוהקבלן ינה

ום על ביצוע בלן יחתנציג הקלית,  ו במעעבודה שבוצת וזמני העדות השרועבולות,  התק

  דה.העבו

ר חודשים  יוגדרו  שלושה  הרצכתקופאשונים  שת  הקבלן  מתחייב  ולאחריה  מס' ה 

המהתקל על    שביתותות  יעלה  כמו  4לא  לשנה.  הקבלן   תקלות  מתחייב  שך שמ  כן 

  .שעות 24ה על לא יעלמעלית ההשבתת 

"פ  לפצות עהקבלן    יחויבאמור  היעלה על    משך ההשבתהלות או שיותר תק  באם תהינה

 ית. רמו בגין השבתת המעלכל הנזקים שנג

 :א יחשבו כתקלותמהסיבות הבאות להתקלות הנובעות 

 ל המשתמשים.שנכון  וש לאשימ א.

 ן. נייבב מלכלוך או מפגעיםתקלות כתוצאה  ב.
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 ל לא סדירה. חשמ קת תקלות כתוצאה מהספ ג.

הרישפ  על בספר  י  היועום  תקליפסוק  אלו  רלבוץ   המעלית  להשבתת  נטיותת 

 רכבה והפעלה שגויים.קוי, ציוד פגום או הונובעות משרות ל

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש ימצאו חומרים וחלקי חיל  וד  יקפ/נותכוהמון  יועד לארבסמוך למיקום המ

 כו'. לחצנים, נתיכים ו ,ו יכללו: שמנים, מנורותאלים שוטף. חומר
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  תהידראולילמעלית  ט טכנימפר

 יכלל תאור

 

 ם יבתקן נכעומדת ו  180˚  -מפולשת ב ק"ג  630 עומס    נוסעים   8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ    +  5  - דיוק עצירה 

 2:1  - יחס תליה

 דיתיצ הידראולי תקיפה  - סוג ההינע

   שסתומים אלקטרונים - סוג השסתומים

 רץה 50 פזות ,  V 380 ,3  - לזרם החשמ

 לשעה כלפי מעלה  נעותהת  60  - ' התנעותמס

+   ליתביטול מע +    יתרמלא ו עומס +  םכבאי פיקוד + מאסף   - סוג הפיקוד
 + חיווי קולי  מטיטווא וספיל +  חזרה אוטומטית

טרוקציות פלדה בציפוי  מקונספיר   -)נטו(  מ"מ  1950X  1800 - מידות הפיר
 זמין . עם המ  וםע"פ סיכ  ווילה בורד או  בורד -וחות צמנטל

 מ"מ    3600-3700 –כ    - קומה עליונה ה גוב

 מ  מ"  1500 -כ   - עומק בור

 מדויק(   בה הרמהושל גיש לבצע מדידה ) מ'  7.15 –כ    - גובה הרמה

 תחנות  4 - מס' תחנות

   כניסה בקומת   º180-ת במפולש דלת  1+  דלתות בכיוון אחד 3 - ותדלתמס' 

 מ"מ    2000x 900   - גודל הדלת

 מ    מ"   2300)גובה(  1100x)רוחב(    1400Xומק()ע  - התא ודלג

 שור המזמין איוב  לתיאור טכני בהתאם  - מבנה התא

ן  ילופים חלות בזרופוע טלסקופיתחנות בפתיחה בתא ובת ומטיותאוט  - דלתות
 ( VVVF) ר תדרוקומב

 גומי  ים עם ציפוילנעלי גלג  -  נעלי תא

 היצרן  י חישוב ותכנון שללפ  - הובלהגודל פסי 

 ן היועץ/ מזמי  אישור ם לתיאור טכני, קטלוג היצרן ותאהב - אביזרי פיקוד 

קומפלט   מסופק (  ס"מ 210x130x60מכונה )במידות /יקודפ ארון  - מיקום חדר המכונות  
ר קרוב  יותכמה ש בקומת קרקע,   ותקןוי   בלן המעליתע"י ק

 יר פל

..13/ 
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 ביעהצ

פסים, חיזוקי פסים, סינרים,   עלית כולל שלד תא, בוכנה, הממתכת של  כל חלקי ה

 .  וצבע סופי בע יסוד סינתטייצבעו בצמכן לאחר  ו יטופלו ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481 בת"ילמפורט התאם ם בל השלטים הדרושיהקבלן יספק את כ

 

 המעליתהנע 

  .ע הידראולינהמעלית תונע בהי

' הנעה ויח' המערכת כוללת יח.  2:1לוי  תיה צדית בהבוכנה תתקוף את התא בתקיפ

 הרמה.

 

 יח' הנעה 

תומים. לית טבולים בשמן ותיבת שסמשאבה הידראות מנוע חשמלי והיחידה כולל

   קרות.מבו עצירות לקבלתית י מערכת אלקטרונתומים יבוקרו ע"השס

ית ימאלס מק  יעה וברמת נוחותסנבלת איכות  קתכלול מערכת לים  השסתוממערכת  

 ה.שה לקומעה ובגיינסבתחילת ה

 . SOFT STOP –רכות  תצירוון בקרה לקבלת עמנגנ כלול השסתומים תכת מער

 כנה ומהבוכנה למיכל.  השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבו פתיחת 

הה היחידה  יותידראועל  שמן,    קנו:לית  לחץ  מגע מד  עם  לחץ  פריקת   שסתום 

 יותקן מיכל השמן  ב  דורי.כ  ת וברזנימשאבת הרמה ידם הורדה ידני,  וחשמלי, שסת

 דיד שמן חיצוני חלונית. מ

, מעל c  60°לא תעבור מעל  ח שטמפ' השמןתרמוסטט שיבטי  יותקן  במיכל השמן

 ן. רור השמד לקיתופסק פעולת המעלית בחניה הקרובה עלטמפ' זו 

 .  ואלקטרוני ע רךננעת ע"י מתת, מופעל בהV380  ,Hz50 מנוע תלת פזי ה

יוגן ינתק את פופי המנוע אשר  ל לימס יתר והגנה תרמית בכ לעוק  ע"י מפס  המנוע 

 וק יעשה בזמן חנית התא בתחנה.ות יתר. הניתה של התחממבמקרפעולת המנוע 

 

 הרמה יח' 

קדם ביטחון רות הנדרשת. מלמהיעבודה ולחץ הבוכנה בעלת שלב אחד, מתאימה ל

פי   הב  . 3לקריסה  נז נוכבראש  צינור שינקז  יורכב  ניקוז.   מן ועודפי שילות  ה  למיכל 

תות גמאחורי  קן  הבוכנה  הבוכנה  בראש  בסיס.  על  קוטר המעלית  הטיה.  גלגל   לגל 

 יצויד במסבים אטומים.  מקוטר הכבל לפחות. הגלגל 40יהיה פי ההטיה 
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 מןרת שנצ

 ודה תקינה.בעהנדרשים ל ים ולספיקותתאים ללחצותמישה  השמן תהיה ג צנרת

 

 שסתום שבירת צינור 

הלחץ לבהצנרת  ר  בחיבו כאשר  מהבוכנה  שמן  יציאת  שימנע  שסתום  יורכב  וכנה 

 חת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. י מתההידראולי יורד באופן פתאומ

 

 כוונות

למעהכוונ מיוחדות  מות  בקור משוכ  Tסוג  ליות  מעובדים,  ים  חוברים מ  יהיו  או 

לקירומ באעוגנים  הפיר  המפוות  רציף.  המשך  שיהוו  כך  מדויק  אנכי  בין רחן  ק 

 .  מ' 1.5פי חישוב ולא יותר מכל -עליזוקים יהיה הח

 מל. החש יש להאריק בהתאם לחוק הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

גלג נעלי   יהיו  ההובלה  בגונעלי  מצופים  לעבודתאימיעלים  הנ  מי.לים  שקטה ו  ה 

 .וחלקה

 שיםפגו

גובהם ו  קנו פגושי גומי או קפיץ. סוג הפגושיםתוור התא יאזר בבור בבתחתית הפי

 לתקן. יה בהתאם הי

 

   ת פירפים ודלתומשקו

יהיו  המ  עשויים מפחחיזוקים  ולל  כהמשקופים  .  BOXFRAMEי  משקופ שקופים 

דקורטיבית יעוגנו  מ"מ  2  נירוסטה  בעזרת  לפחות,  פיליפבורג  היטב  לפודסטיםי   ס 

 .תוך לקונסטרוקציות הפירו בריא

 . 2481והמשקופים יעמדו  בכל הדרישות תקן   רידלתות הפ

נגררות  לתהד פ  מ"מ  0002x009  במידותטלסקופית  פתיחה  ות  נירוסטה   חעשויות 

חי  מ"מ,  1.5  דקורטיבית אורךעם  ל  זוקי  בשרף  הפנימי  בצדן  רעש ומצופות  מניעת 

    .המזמיןלפי בחירת יבית דקורטיו מנירוסטה ופים יהומשק הדלתות דות.ורעי

ל דלתות הפיר יהיו ש  הספים  י.תקנ  תנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץינכל דלת  

ו חונה אינ  תה במידה והתאתבטיח סגירמשקולת או קפיץ ש  לכל דלתמאלומיניום.  

 לפינוי לכלוך. ות התחתונה חריצים במסילת הדלת מולה.

הה   כל  הקומותבכל   המחלקים  של  והמזוזות(  ף  ושקגלויים  משקוף    היו י)ראש 

 . דלתות הפיר של גווןב דקורטיבית הטמנירוס

 .ני יצורווהיועץ לפ מזמין יקבל את אישור והמשקופים דלתות הפיר  ובטי עיצפרכל 
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 ית לעמרת ותא המסג

 :   מסגרת תא 

 לית. ומס המעל ולעגודצורתי המתאימה ל התא בנוי במסגרת יציבה של ברזל -

 רעידות.   מניעת העברת"י כריות גומי לסגרת עמהתא יבודד מה -

 צדו.  3-ממעקה ב ודרת ויגאנשים לפחו  2גג התא יתאים לנשיאת  -

 : על מסגרת התא יורכבו  -

 טבלת לחצני שרות,_

 רום, מע' תאורת חי_

 רת שרות,תאוואזעקה ון עמפ_

 ,מנגנון דלת אוטומטית_

 .Db  45 שלמרבית  מהירויות ברמת רעשעל שתי התא בור מפוח יניקה לאוור _

וחלמס_   התא  יעקגרת  מתכת  סי  ע"פ  וצביעה  חלודה  נגד  טיפול  עם  יכום  ברו 

 .  מהנדס המתכנןועץ/ההי

 הדלת נסגרת. שרבנכנס כאמנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה   -

ה  - ובזמן  חשמלית  יופעל  הדלת  קלקמנגנון  או  חשמל  אפשר במנגנול  פסקת   ון 

  .ת מהתאליהיה לפתוח את הד

 . יםפוטואלקטרי יםתא טור קן בפתח התא יות -

לריצוף בארירי - עחי שיצפת התא תותאם  ע"י המזמין, ל  ש  דוגמה שתימסר  פי 

יבוצע ע"י   נשיאת כדי להבטיח    יםעובי מתא(, ותהיה בהקבלן הראשי)הריצוף 

 העומס הדרוש. 

נלים פאו  "Brushedסטה "ל מנירו גן רגב מבצמוד לרצפה יורכסביב קירות התא  -

 יות.וקבלן המעלמזמין  /דריכלאבהמשך עם ה יש . פרט  יסוכםש

מ"מ לפחות וישפע   750התא יותקן סינר שגובהו  ח  פתכל רוחב  בחלק התחתון ל -

 מ"מ.  50של עוד  בחלקו התחתון לאורך אנכי

 . ו העליון והתחתוןה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקתא המעלית יהי -

 ץ,  עפ דרישת היוחלודה וצביעה ע"ל נגד וקי מתכת יעברו טיפהתא וחלסגרת מ -

 . האדריכל/המזמין  "יהחברה ע לבחירה מתוך קטלוג דקורטיבית תהיהתקרה  -

 . היועץי מאושר ע"על כנפי הדלתות יורכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם  -
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 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם "מ וגובמ  900ברוחב סקופית טלבעלות פתיחה  תות הכניסהדל -

טשת או דקורטיבית ע"פ בחירת ומלנירוסטה  ב  ותמצופחזיתות    כוללות  הדלת -

 המזמין/האדריכל. 

   בחיזוקי אורך ומצופים בצדם האחורי בשרף למניעת רעש יםקמחוזות הדלת -

ע" - יעוצב  המעלית  האדריכתא  עמזמין/לי  יהיההיצוב  .  נירוסטה   בסיסעל    תא 

 מזמין. /יכלור האדראישי לפ מראות, ביתדקורטי

אחורי  ובקי  צדבדופן   - מנירוסט מ  ןתקיור  עם   העקה  סיכום  לפי   עגול 

 . מיןמז/האדריכל

לפחות עם מסגרת לד  נורות    6-8אוטומטית בעלת  ה  רתקן תאו בתקרת התא תו -

יורכ  תאורת חרום, בתקרתנירוסטה,   יניקה בעל שתי מהירויות התא  ב  מפוח 

 .  DB 45שלברמת רעש מרבית 

נירוסט  תורטיבידק  רהתק - של  תאמפנלים  עם  שקועהה  שור יאע"פ    ורה 

 מקטלוג קבלן המעליות.   לבחירה מזמין/להאדריכ

במישור אחר   ללא ברגים בולטיםשקועה    גובה התא  כללא תהיה  טבלת לחצני ת -

 עם הקיר. 

ת - תא  לחצני  באישטבלת  היועץהיה  של  פונקציונלי  קבלן ולבחירה    ור  מקטלוג 

 ליות.המע

י לחצנ   בלת ט  .מעל רצפת התאמ'  1.30  עד  תקנו בגובה שליושיים  שימו  יםהלחצנ -

   היועץ.פונקציונלי של אם לאישור א תהיה בהתת

 3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראליבהתאם לדרישות  יותקנו    יםימושישם  הלחצני -

סביבה    – הכוללהבנונגישות  נכ  70חלק    2481ת"י     יה  וסידורים נגישות  ים 

 ם ואישור היועץ. ם ובתאווגבלי לאנשים מ םמיוחדי

פר - עיצוכל  לטי  טבלאות  התא:  צחצנב  צייפוים,  רצפה,  הקירות, י  וגימור  פוי 

והיועץ   מזמין/כו', יקבל את אישור האדריכלו  אחיזהית  עיצוב  תקרת התא, יד

 לפני יצורו. 
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 ה חשמלית אינסטלצי

החשהכבלי בפיר  ם  הפיר  מליים  תאורת  קווי  בדרכולל  תקןישויעמדו  החשמל   ת 

מים    יםלכבל מוגן  בתעלווימסוג  חשמל  ועברו  לחוקבהת  כל הח  תאם  שמל, 

 ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. 

ומתוצרת מוכרת.ף  כפיכבל הה לעבודה מאומצת  יהיו    יתאים  כפיף  כבל   10%בכל 

פחגידים   ולא  גידים.רזרביים  משלושה  האלקטר  ות  המכלולים  ם מכניי-וכל 

המותטרוניאלקוה המעלית ים  ובתא  בפיר  וימים  אטויהיו    קנים  ו דעמלמים 

 לפחות. IPX3ות בדריש

מפסק חשמל,  שקע  יותקן  הבור  למפסק  בסמוך  פתאור  בבור  פעמון   ירת  לחצן   ,

אינטרקו יחידת  ,  אזעקה,  הצפה  חיישם  תאן  תותקן  לדריובפיר  בהתאם  שות ורה 

ע"פ   רה בפיר ת תאוקנלל התכו  דות החשמלקבלן המעליות יבצע את כל עבו  התקן.

 קן. דרישות הת

 

 

 קוד לוח הפי

  פח סגור עם דלתות צבוע בצבע אפוקסי, תוך   ארוןבימצא  עלית  המ  שלפיקוד  ה  לוח

  ''WICהקיר ויוצב על רפידות ''  אוורור מקסימלי בלוח. הלוח יורכב עלב  בותהתחש

ל    MASONת  מתוצר זעזועים  העברת  שימנעו  ערך  שווה  ולמאו  רים כשיבניין 

 בו.   תקניםמוה

קוד לא רם ישר ומתח הפיבז  ים יפעלולינים והרממוחשב. המגע  לוח הפיקוד יהיה

של תאורת התא וכן ממסר   220V  תח למ  ם פחת. בלוח יותקן מגן לזר125Vיעלה על  

 ית. לת המעלוחוסר פזות אשר יפסיקו את פעו להיפוך

פק ל ההסופקדם כת משר תשפר אמערכת כבלים מתאימה א  ידת הצורך יותקנובמ

 . המעלית פעל עם פעולת מערכת זו ת 0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ר ויתמלא  + פיקוד עומס  כבאיםפיקוד +  מאסף מסוג   וד המעלית יהיה פיק

ה  -מאסף בזיכרון.  קריאות  לכווןרישום  בהתאם  חוץ  לקריאות  תענה   מעלית 

עצירת החוץ    הנסיעה.  קריאת  את  מבטלת  הנסיעה.  המעלית  ת כערמשבכוון 

לאפשר   כדי   תחתיתב  ם סנסוריםעית  יניארבתא תהיה אלקטרונית ולהשקילה  

 ת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.פקוד יעיל של מערכת

 

 



17 

 

 

ת"י  ים  באכ  פיקוד מפתח  -  8888ע"פ  מתג  יותקן  הכניסה  מעלבקומת  בנסיעה  ה , 

 ומת רד לקחת דלתות ותתשנה כיוון ללא פתי,הקרובה    המעלית תעצור בתחנה

   ים בלבד.באכתח עלה מבפנים בעזרת מפיסה. תפתח דלתות ותמתין להפהכנ

ויתר בע  -  עומס מלא  יענה    90  %ס  ומתא מלא   יאות חוץ לקרמהעומס המותר לא 

כניסת   עם אחר יציאת נוסעים מהתא.יענו ל  א נענו,אות שלוספות. קרינ

,  רנהתיסג  . הדלתות לא ולה על המותר לא תפעל המעלית וסעים הע פר נמס

 יתר.ורית יציינו מצב עומס זם ונזמ

או המעליפיקב  -  יטומטפילוס  מערכת שתוווד  תותקן  התת  פילוס  צוף ריעם    אדא 

למנוע מנת  על  יהפשקיעה.    המבואה,  גדול    תחילילוס  שלא    12-מממרחק 

 פלס הקומה.ס"מ מתחת למ

סיעה נ חר הקות לאד  15וש במשך  ת לא הייתה בשימאם המעלי  -אוטומטית    חזרה

 תחתונה. ישלח התא אוטומטית לתחנה ה רונההאח

יציין מס' הקומה   אשרית יותקן חיווי קולי אלקטרוני  בתא המעל  –  בתאולי  חיווי ק

 .חברת הניהול/י היזם סח יקבע ע"נו, ה עליתה נמצאת המב

ו ינתק לית אשר בהפעלתהמעמפתח ביטול    יותקןבקומת הקרקע    –ביטול מעלית  

 התחתונה. ומה בק תחנה המעליתלית ואת המע

 

 

 אביזרי פיקוד 

תחנה    -חנות  בת סימ  בעלבודד  קריאה    לחצן   ןיותקף  שקוהמ  לידבכל  ן ונורת 

יותקנו על גבי צג    2"קומות    אהומרסיעה  חצי כוון נ  .לקריאות מעלה ומטה

א  ןמותקה גונג  בפיר.  פתח  כל  המצייןמעל  בעל הגעת    לקטרוני  המעלית 

יותקן מפתח   הכניסהבקומת    .נפרדה בל קומלכנג  מת הגועוצאפשרות כיוון  

כבאים   מטוי ב  מפתחופיקוד  רק  הפ  .עליתל  בתחנות  הקריאה  לחצני  עלת 

 כל תחנהאה בי הקריצנקביל ללחאשר מותקן במ  פתיחתם ע"י מפתח  חראל

קפ מפתח  ע"י  תחנהאו  בכל  הה.  יצי  לחצני  יעמכל  קומות  ומראה  דו פעלה 

עמידות   הכסבנו  .IPX3בדרישות  בקומת  אפעמניסה  ף  חיצוון  עם  זעקה  ני 

 . שילוט מתאים
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, רוטעם כובע חלחצן    כוללת:לכל גובה התא ווסטה  נירמלחצנים  לת  טב   -בתא    

ן  צלחמה שבשרות המעלית, לחצן פתח דלת,  קומון לכל  ית סונורכתב ברייל  

לקיצוס דלת  הדלתותגור  בסגירת  השהייה  נור  ל"עומס ,  וזמזם  סימון    רת 

מ  מתג,  פעלהבהמואר    התאור  קמפסיתר",   בהפמפוח  מפתח  להעואר   ,

כיוון, לחצן    2יטלי "דיגה קומות  מראפיקוד כבאים,   אזעקה והפעלת  וחצי 

בהפסקת  אי מואר  מיקרופלחשמנטרקום  קולי    לאינטרקום,  ון,  חווי 

על   המעליתיקומאלקטרוני  דלתותח  מפת  ,ם  סגירת    מערכת,  ביטול 

 .  מטיווחייגן אוטכיווני -דו לאינטרקום

תאח  פתכל  ב טור  יותקן  פוטוהתא  ד  יםעיני  72)לפחות    לקטרייםאים  ע"פ  גם או 

היועץ ע"י  הלחצ(.המאושר  "מיקרכל  מדגם   ונדאלנים  אנטי  מהלך",  בעלי וים  ו 

קוטר של לא פחות ם ישרים בעלי  ניהפת רישום קריאה יהיו בולטים מהקיר ,  רומנו

לאחר לחיצה על   לייווי קויל, חיולל כתב ברם ספרה בולטת ומוארת כע  מ"מ  20-מ

 .  תומועל גבי לחצני הקה בתא ואחצן קריל

ה בדרישות  לחצכל  יעמדו  ישרנים  סביבה   –  3.1ק  חל  1918ת"י    אליתקן  נגישות 

הכוהב וסיד  70חלק    2481ת"י     לל נויה  נכים  מיוחדונגישות  לאנשרים  ים ים 

ון   יווחצי הכגים   נגובלאות הלחצנים ומראה הקומות, ההדגם ומיקום טבלים.   מוג

ויהיה ע"פ   אם(ת הם של חברהדג)לפי    ם בחברהפואר הקיימכל דגם  שיבחר יהיה מ

בכתב  המזמיןאישור   ה  .והמשתמש  ואביזרי  הפנלים  יהחיזוק  באמצעות   יה פיקוד 

פת הלחצנים במפתחות החל  קחהמפע"י    אם יידרשב  ברגים שקועים ואו נסתרים.

ש ז ובלבד  נוסף  חיוב  ללא  יבוצע  תוההה  בזראה  פל  מןינתן  שהוזמנו  טות לפני 

  .ניםצהלח

 

 מתקני בטיחות 

ההפעלה ע"י   קריעת כבלים כאשרהתקן התפיסה יופעל ע"י התקן    -  תפיסהקן  הת

כדי להוכיח    וץ לפירלבצע הפעלה  מח  ל. תהא אפשרותכביון של הקריעה או רפ

 הפעלת ההתקן.  לריעה או רפיון הכבלים גרמה כי ק

ופעמו חירום  אזעתאורת  הפועלתא  בת  -  קהן  חירום  תאורת  סוללות   תמצא  על 

 לה.הוא על ידי הסול התקן. פעמון האזעקה יופעל אףלה עפ"י  פעוומטען. זמן ה

אז ופעמון  פיר  בפירתאורת  סמו–  עקה  הפיר  יותבבור  בור  למפסק  ק מפסקנו  ך 

ל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה מפיר וכן יותקנו לידו שקע חש לתאורת הבור וה

 י.חיצונ

שי קו קו ראפסיו מפסקים מאולצים אשר ינל התחנות הקיצוניות יותקמע  -  בליםגו

 של הפיקוד.
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ח  -  הצפה  חיישן יותקן  לפיקבבור  שיחובר  הצפה  פקודה ייו  עליתהמוד  יישן  תן 

 ה הצפת הבור .העליונה במקרלפני למעלית לעלות לתחנה 

הורדת השסבתיב  -  הורדה בחרום ימצא שסתום  יהיה שניתומים  יו עללפקד    התן 

חש על  בהפסקת  לחצן  מל  סהמעליתבתא  ידי  ומטעולל,  על   ן.ה  לחיצה  לאחר 

 יסה. לחצן הורדה בחרום , תרד המעלית לקומת הכנ

פתיחת הדלתות תצויד במנגנון   –ת בהפסקת חשמל  תות של הדלפתיחה אוטומטי

וסמי נטענת,וחד הכולל מטען  ות יחה אוטומטית של הדלתפשר פתהמא  וללה 

   הקומה התחתונה. לסית במפשר המעלכא

 

 

 אינטרקום

רות/מנהל הבית יזכדת המלוח הפיקוד )אזור חילוץ( ועמ  א, בין הת  -  ות  מדבשלוש ע

מע' אינטרקום הכוללת מצברי תמש תותקן  משהו  מזמיןהל עמדה שתבחר ע"י  או כ

קדמי אוניקל  וחייגן  מטען  שיותקנו  ום,  עלויסופקטומטי  הסול  ו  הקבלן.  לות ידי 

 לפוןט  פקת קוהס  טי.ע התקנת חייגן אוטומתבוצבתא  וח פיקוד.  ותקנו בלהמטען יו

ישיר לא דרך מרכזיה( לק לוח    הומ)קו  או   המזמיןהפיקוד ע"י  המיועדת להתקנת 

 . תקשורת דיגיטלית ע"י חב' המעליותרכת עמ התקנת

ה יחיווט  והחיבמערכות  העליונה  לתחנה  בתאובוצע  המעל  ר  קבלן  ע"י  יות יבוצע 

 ת.מערכו מתקין ה תאום עםב

 

 

 שעות( 24 נהוש במבאי איןעקה חיצוני )במידה ופעמון אז

יבחר תותקן   בו המזמין  ושילוט כנדמערכ   מחוץ לבניין באזור   רש בתקן ת אזעקה 

ת וחיווט צנר  ידי הקבלן.  לוללת מצברי ניקל קדמיום ומטען שיותקן  ויסופק עהכ

 מין.ע"י המז

 
 

 רשימת תכניות 

6543/b – חתך אנכי כולל  תכנית בניה –180˚-לשת במפו נוסעים 8 הידראולית מעלית 

6543/h – כיתך אנה כולל ח הרכבת תכני –180˚-בולשת מפ נוסעים 8ת הידראולי תמעלי 

 
 
 
 
                         

 חתימת הקבלן      ך תארי                      
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  180˚-מפולשת ב דראוליתיה  מעלית -, פ"ת16אמסטרדם  -עמל ב' י"סב הנדון:
 מעלונים אנכיים  2והתקנת 

 ודרישות חשמל הנחיות            

 תיאור  כללי: 

עם דלתות  ק"ג    630ומס  נוסעים ע  8-הידראולית ל  תית מעל ננכמתו ספר  -בית  ציבוריבמבנה   -
 מפלסים. 4העומדת בתקן נכים ומשרתת   180˚-מפולשות ב

מעלית    -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מעלית המתוכננת הינה מדגם -
 ונה. הידראולית עם ארון פיקוד / מכ

נעול  המש - ולוח החשמל  מותקנים  בתוך  ארגז   לוח הפיקוד    בקומת   אבה ההידראולית, 
 . שור יועץלאי, מיקום כמה שיותר קרוב למעלית +(0.00  )מפלס הס יהכנ

 . KW  15 -מעלית הנו כההספק המכונה של  -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות   –סוג ההנעה  -

קן בסמוך לארגז הפיקוד של המעלית )יסופק על  מות  –"ט  לוח חשמל למעלית / מפסק פאק -
 ידי הקבלן הראשי(. 

 

 : מיןלן / המזבקהי " ע – עלביצו תוישהדרלהלן 

הבניין  ר המלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  )  3יש להעביר  אל המיקום המתוכנן    5פאזות  גידים( 
נגד    מפסק עם הגנה תרמית  –לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת  ל

 אלקטרו מגנטית נגד קצר.יתר והגנה  זרם

ותאורת חירוםותאר  וזה עבפא  1ה  זנה  יש להעביר קו  –  מלוח הראשי של הבניין  .2 ל  א  רה 
 .10Aמיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם 

   ארגז פיקוד / המכונה של המעליתלוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת . 3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.  3ם ניתוק  ק פאק"ט( ע)מפס מכיל מ"ז ראשי -

 וד יקהפמעל ארון   .4
מפסק    נת התק  לוקס כולל  200בעוצמה של תאורה  גופי  2עם  ( PL )כמו ורהאתן קייש להת - 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ לארגז הפיקוד ) בסמוךהדלקה 

שתספיק    - חירום  תאורת  להתקין  ל   1.5  -ליש  ה פחות  שעות  לארגז  וזן  יש  פיקודבסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של   ציבוריהלוח המ

  :דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10"ד  ודמבקו הארקה  לספקיש  .5

מ' מדלת    1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  לחצני הדלקה של האור ב  -בכל הקומות   .6
 .מ' מדלת הכניסה למעלית 1.0ל  לוקס ובמרחק ש 50ל גופי התאורה יהיו  בגוד המעלית.

לת התאורה באמצעות  הפע   –  רגז הפיקודום אלמק ה  יש לספק תאורה נאותה בדרכי הגיש .7
 מפסק מחליף הראשון ביציאה / דרכי הגישה  והנוסף בצמוד לארגז הפיקוד.  

 . לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתיש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .8

וח .9 צנרת  בין  התקנת  במבנהווט  המנהל  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד    ארגז 
 . םטרקואינל

  לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתקו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –ש  ילוי אמערכת ג .10
 )במידה ומתוכנן(.

 

 

 הערות נוספות : 

 . תשאינה שייכת למעלי צנרת חשמל כלשהי אין להתקין בפיר .1
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 דרך הפיר. או כל חיווט אחר  של המעלית את קו ההזנה  אין להעביר .2

 לים. הישראות התקנים רישו לדימכל האביזרים והחומרים יתא .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 : (  M1  M2מעלונים בודדים ) 2כמו כן במבנה מתוכננים 

 .מ' 02.1לגובה הרמה   180-ק"ג עם דלתות מפולשות ב 030לעומס  ( 1Mמעלון נוסעים ) -

 .מ' 0.90לגובה הרמה   180-ק"ג עם דלתות מפולשות ב 030לעומס  ( 2Mמעלון נוסעים ) -

פאזי כבל  -או חד  A16  x3  ,V 380להכין במיקום המיועד לארון פיקוד נק' ההזנה תלת פאזי  יש   -
 ורה מ' מריצוף + שקע שרות ותא  1.2-ובה כמ'. את נק' ההזנה יש להתקין בג 3באורך  10הארקה " 

תכליתית  -, תאורה דוA16+מא"ז  mA  30המיועד לארון הפיקוד יש להתקין מפסק פחת  במיקום   -
 ם . עם תאורת חרו

 

 דרישות לביצוע באחריות הקבלן/המזמין 
 פאזות מלוח חשמל הראשי של הסניף אל מקום ארגז הפיקוד. 3יש להעביר קו הזנה  -
 ולתאורת החירום. לשקעים, לתאורה  A16תקין בלוח הראשי מפסקים חצי אוטומטים יש לה -
 יש להתקין שקע כוח ליד ארגז הפיקוד.   -
 ארגז הפיקוד.  יש להתקין תאורה ותאורת חירום ליד -
 ר אל פיר המעלון. ממ"  2.5יש להעביר כבל ארקה  -
 יש להעביר קו טלפון לארגז הפיקוד. -
 מ'  3 -ז הפיקוד בתחנה התחתונה עם עודף של ככל הקווים יגיעו אל מקום ארג -

 

 העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.הערה: ביצוע 

 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 מפתן  בי"ס

 פתח תקוה,  26בעל שם טוב 

 
 

 ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 רט ותאור טכני פמ
 יםלקרשימת ציוד ופרוט הח

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות
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 . כללי1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לחברה לפיתוח פ"ת. 

זמפר .ב׳ אט  ומפרט  כללי  הנו  לה  הדרוש  העיקרי  הציוד  המעלי  וריצת  , תוהתקנת 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .על כל חלקיו 2481אלי רתקן יש .1

 ות.: רעש ממעליםירויני מגדוד אקוסטי בבניבי 1004.3תקן ישראלי  .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70

 ל. רט כולל להתקנת חשמפמ ל 8עמדו בדרישות פרק י  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  בעבודהפקודת הבטיחות  .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 . ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזקאגף   – פ"תעיריית  -היזם 

 יורי קנטור  - מפקח

וכל    -  קבלן הפיר  את  הבונה  ראשי  הקשורות  קבלן  הבניה  עבודות 

 להקמת המעלית   

את   המעליות  ב'ח  -    תיוהמעל  קבלן ומבצעת  המעלית  את    המתקינה 

 .ע"פ המפרט  מעליתלרות הקשועבודות 

המזמ  -  היועץ מטעם  פועל  אשר  יועץ  יועצים  רו-לא  -    יןמהנדס  ם 

 .למעליות

בגין כך כוללים  כל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים 

 . כניותותבאו ו/אלא אם נרשם אחרת במפרטים  בהצעת קבלן המעליות

. 

 

הקבלן    מבנהה  אכלוסעקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבב  וחטיעי  העבודות  את  ה לסיים 

 במהלך העבודה  נהמבב מבקרת אוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן  במינימום
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 יקט אור הפרוי.  ת2

הידראולית  זה    מפרט מעלית  התקנת  עבור  מדת העוק"ג    630עומס  נוסעים    8-להנו 

נכים   רח'  "מפתן"בי"ס  קיים  מבנה    הנגשתבפרויקט    יקוד/מכונהפן  ארו  ולל כבתקן   ,

 .מפלסים של המבנה 3תשרת  תיעלמ ה  .פ"ת, 26טוב ם ש לבע

לוחות בקירות  פלדה עם חיפוי    תמקונסטרוקציי  יזםע"י הבנה  ישפיר  המעלית תבנה ב

ווילה-צמנט או  אחר    בורד-בורד  תיקני  חומר  כל  ם סטיפודמת  השלבניית/כולל  או 

תחנה  רך  והצדת  במי הבניהבכל  לחוקי  האדריכל  בהתאם  תכנית  מהנד  וע"פ  ס  או 

   .ציהטרוקהקונס

 

 תנאי ההצעה . 3

הצעה  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הקבלן 

 .  פאושלית וסופי

עבודות  .1 כולל  לבצע  שיש  והתוספת  הקיים  המבנה  את  לבחון  במקום  יבקר  הקבלן 

 זאת בכתב הכמויות.  יןצינוספות שיש לבצע וי

הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם למפורט  .2

 בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. 

הסכם  .3 ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הקבלן 

 .למסמכי המכרזהשירות המצורף 

 . חוזה המכרזום והצמדות ע"פ לשת תנאי .4

 .המצ"ב למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והיועץ לפני הזמנת   .6

 המעלית. 

יועצים למעליות  -המסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע לאישור אל .7 רום 

 רמת גן.  36רח' חיבת ציון 

,למימוש לן  הקב .8 המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב  מתאימות  ערבויות  לתת  יידרש 

התחייבויותיו על פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות יפורטו 

 בחוזה שיחתם בין המזמין לקבלן הראשי. 

 

 ם כללים. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . בחוזה גדרכמווח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית ת הפעלזמן הספקה וה
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 המפקח  / מיןהמז

והקבלן מתחייב למלא ה  ודבעב  המפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים

רש המפקח  הוראותיהם.  לבדאחר  החומריםאי  טיב  את  ההעבודו  וק   צעת מתבה 

 אתר כן רשאי המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החוזה. ב

 

 

 ולמפרט  תינתכהתאמה ל

 תכניותזה, כל שינוי בסמכי החומ  שארול  ותתכניל  בהתאם  בוצעית תמעלהת  עבוד

בכת אישורו  לקבל  שלחייב  שהשינוי  מפה  ב  בין  וזאת  ובין   עהוצקח,  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. שנדרש ע

 למידע בלבד.  והן כלליות, ולשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל יק אשר כניותו תה                     

י פכיה  הבני  ראותן באתלהוציא  הקבלן    יבות ועלנן מחואי   לנ"ה  ותניתכהמידות ב

 ות. יאשהן במצ

על התנאים הקשורים בעבודתו   ודעמן ולקבלן יבקר במקום העבודה על מנת לבחו

 לכך.ת הצעתו בהתאם ויבסס א

לבדוהקבלן   הולהק  מתחייב  בין  ב  תכניות תאים  המציאות.  דרישות   תכניותלבין 

 מפרט. שר בא ותארהובין ול השונות עצמן, בינן ל

עם  בקה ייו  21  ךתוהחוזה  חתימת  לן  של    העבודה  תכניות ש  גים   היועץלאישורו 

ש המתכנן  הפולמהנדס  המעלית  טיקרול  הת.  לפי  הקבלן  ע"י   תכניות בוצע 

   המאושרות.

 

 

 ביצוע

ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המתמדת של ת אך  וצעבומת העבודוה  כל

יו יהם  מרי. החויועץע"י ה  שרושאוחומרים  ש בשימו  ותוך  ךסמומן  מעלית/מנהל עבודה

או  , במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצאחסנת האלמנטים והמוצרים  טוב ביותר.  מן הסוג ה

 . מתאים אשר יוכן למטרה זו ע"י המזמיןמקום 

 שמירת הניקיון וסילוק כל פסולת או שאריות השייכות לעבודתו אי לאחר  יהיה  הקבלן

 . ודתובע כל יוםבסוף 

 

 

 

 

 

 

 יחותטב
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מ .א׳ בהקבלן  לדאויוא  ללו  מקרהכל  תחייב  מהכלל  הבטיחות צא  וכללי  להוראות  ג 

להו בהתאם  ולנהוג  חוקיוהזהירות  ובכ  ראות  בעבודה הארץ  בטיחות  פקודת  ללם 

נותיקוניה    1980 עבודת  חוק  ווכן  תשי"ד  עבודתשים  ו  חוק  תשי"ד   תיקוניהן נוער 

 . אחרוכל דין  חותםובטידים סקת עובעהקים בותקנה אחרים העוס וכל חוק

ז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת  ואחל  יביחבלן  ב. הק

 ת במעלית.ו אדם ולאבטחת המקום ואופן ביצוע העבודולרכוש, א  כנות, נזקכל הס

 חריותו הבלעדית שלתישאר באן תהיה ו ת ואופן ביצועוע העבודוור ביצות עבהאחרי

ויבכל מקר  ןהקבל תוגש ש ה שהיא  יע תבו  זיור אעבהמזמין    לפצות את עליו  היה  ה 

 נגדו בקשר לכך.  

תאם לחוזה ודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג ג. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל

ת , לבטח אורחיםיירים, אלרבות ד  םפו של כל אדלרכושו או לגו  ,או כתוצאה מהן

 .ישליש  את פועליו וכל צד הציוד,

 

 מיןחריות המזאב ותודעב. 5

 זמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן. מה .1

 ות הבאות:ע העבודלביצוהעסקת מהנדס קונסטרוקציה  .2

ביצוע  ודעב  כניות ותהכנת   .א׳ כולל  מדויקות  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  חישוביה 

לבניית    כניותותנת  מדרישות הרשויות, הכ   לל כויר  פהקונסטרוקציות  ביצוע 

הצורך  םסטיפוד/גשרים יאש  במידת  מעליתר  בין  הקומה   חברו    , למפלס 

ל פיקודת  הצבמיקום  עבודות וןבטת  ודועב   כולל  ההמכונ-ארון  ות,  מסגר  , 

                                            .הריסה ופירוק, הציבעבודות איטום, עבודות ח 

תכנן  מהדס  מהנהעם    בתאום  והקונסטרוקציהביצוע עבודות הבניה  פיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

מהנודעב .ג׳ הקונסות  בדס  תאושר  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  טרוקציה 

 . ותינכותכולל  ה,תכנן מטעם העירייהמ

חיב .3 עבודות  ויה,  פירצוע  בטואיטום  המעב  ןציקת  בתחבור  תית לית 

 ס"מ בפיקוח ובאישור מהנדס קונסטרוקציה.  150-בעומק של כ הפיר

עבודות .4 ת נותחמת  והקבקומות    הקייםבטון    פריצת/הריסת  ביצוע 

אשר יחברו  ממתכת    צורך במידת ה  פודסט/גשריםכולל בניית    תלימעל

 . מעלית למפלס הקומההבין 

מיצ .5 יבנה  המעלית  עד  פיר  הבור  מ  15-20לגובה  יקת  ע הקרק  לעס"מ 

קירות יפוי  חמגולוונים    RHSכת/עמודי  תמות  קציטרוונסקמ  ובהמשך

בוילוואו    בורד-טצמנבלוחות  הפיר   בחי  רדה  המזמילפי  ואישור   ןרת 

 ולפי התקן.  יה ריהע

הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה הייקירות  המתכתע"ג  חלקי  ציה  כל  של ברזל  ה. 

נ יעברו  הפיר    תקונסטרוקציי לפני  תהליך  וטיפול  ב עקמ  ד יסו  בצבע  עהצבייקוי 

 פי. סו וצבעודה חל
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 . וצע מחומר קלתקרת פיר המעלית תב .6

 עיריית פ"ת , כיבוי אש. ות ל הרשוירישות שע"פ דבודות ביצוע כל הע .7

 . מעליותעם קבלן ה בתיאום היו באחריות ועל חשבון המזמיןיהחשמל  עבודות .8

 יתכת המעלרוש להפעלת מערלוח חלוקה ציבורי הדמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ ות והתקנת מפסקרבת ארון המכונאל ק

מפ .10 חיבור  מוליך  עם  הארקה  קו  השהתקנת   עד  יםהפוטנציאל  אתווס 

 פיר. לבור ה

י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ררה  ואף תוגו רה  י תאוצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהאה מביצי בתאורה הרגילה(

כוע  וציב .12 חשמל  התקעבודות  במפסקי ו  רהתאו  נתלל  מחלפים  דרכי  ם 

 ד. יקופ /כונהון המרלא השוכן בדרכי הגי בקומותלמעלית  הגישה

 . יועד ללוח הפיקודם המבמקוו טלפון להזמנת קג דאי יןזמהמ .13

 .ההמכונ-למיקום ארון פיקוד מטף לכיבוי אש  בסמוך נת התק .14

הפיהת .15 לוח  בין  וחווט  צנרת  המזקנת  לחדר  מקוד  עבר  ערכת כירות 

 דרש יוי דהבמיום אינטרק

 

 המעלית הקשורות להקמת  ותלימעהן קבל ע"ח ובאחריות בניהות עבוד. 6

כיב .1 עצוע  הדבול  הקשורחשמת  פיקודומעלית  ל  הל  לארון  כולל   ההמכונ-במיקום 

 .קבלן החשמל/בתיאום עם המזמין חשמל ורתביקוע הזמנה וביצ

פגיעה במבבמק .2 ברהנרה של  וכו' הקבל, במערכות,  ידאג יצוף, בשבילים, בקירות  ן 

 .ותמלתקן ולהחזיר את המצב לקד

)משיל  םקומי .3 ובקרה  פיקוד  לפירע  קקרהמת  בקויהיה  קבינט(  -ןארון   צמוד 

 תיואר בעזר  קודארון הפימנעול.    כוללית  חיצונדלת    םעארון פיקוד יהיה    .המעלית

ה תהי  ארון הפיקוד הגישה ל  .מכונהה  וראזורות לפחות ויצויד בתאורת חירום ב נ  2

 . בחוץ(ה ונמצא במיד) גגון להגנה מגשם. מעל ארון הפיקוד יותקן תומואר נוחה

במידה  חשמלרת שמן והעברת צנלונה, כמ-יקודפארון לית לעהמ בין פירתח פוע ביצ .4

לפירהוארון   או העברת  המעלי  פיקוד צמוד  "יצ  2ת  בין  4נורות  פיר המעלית   כ"א 

 . יקודלארון פ

בשיש .5 המעלית  בתא  ריצוף  עבודות  המזמין  "פע  אבן/ביצוע  הדמתו  בחירת  גמים ך 

   .מעליותשל קבלן ה

 ות :ר העבודבין ית פקן יסהקבל .6

עליטפוור  אוור  חלון  תקנהת .א׳ היהעל  בחלקשן  ת  של  ברזל  רפיון  מסגרת    עם 

 . ונדרשדה במי – הפיר תקרתמוד לר צמ" 0.5ח בשט

 . קנת המעליתהתלביצוע עבודות  ירפיגום יציב לכל גובה הפהתקנת  .ב׳

בפ .ג׳ תאורה  התקן  יר  התקנת  לפי  בבורחשמ  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמקבלן ה
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.  בודותצוע העעות בזמן בירינימום הפלגרום למ  דאגן יקבלס המאוכל  מבנה הת והיו .7

 לק כן ידאג שבסוף יום העבודה הפסולת תסו  מוכ  מזמין.ו עם המכוביצוע יסהלבי  ש

  .דה תהיה נקיהוסביבת העבו

 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הוהעב שעות 

 .8:00  - 13:00 : ו'                 

ובהקבלע"י    ולקתס  ייןהבנ  תפסול .8 מורשאחריותן  לאתר  )כולו  הצגתה  ת ודותע  ל 

 רש(. ויד ידהבמ – מהאתר

לך במהדרו בגדר,  גוי  אזור העבודה   . וכללי הבטיחותיקפיד במיוחד על תנאי  לן  הקב .9

 .דהוב ות הער שעולאחבודה הע

עזרעבודו  עוביצ .10 אשר  ת  הקבלן  הבנ  של  בשטח  להתבצע  יבוחייבות  במקום צע  יין 

 המזמין.ם ע םתואומ מסוכם

יבונחת  לכב .11 עה  גמר  צעו  לממסביבודות  המותקניםב  תיקכול,  שקופים  רל   ףויצוני 

המפקח מטעם /עם המזמין  ריצוף יסוכםהצבע וסוג הלריצוף הקיים. גוון  בהתאם  

 .העירייה

שת .12 עבודה  הידרש  כל  והתקנלצורך  תבניה  המעלית  וכובוצת  הקבלן  ידי  על  ללת ע 

 . מחירהצעת הבמסגרת 

 המזמין ישור מוקדם של גמר חייבים לקבל אוה ועפן הביצניה, אוטי הבי ופרבלש כל .13

 היועץ. כל הוראות ב למלא אחרחיין מתוהיועץ. הקבל

 המעלית.הזמנת בטרם  יתלפיר המעל  נדרש לבצע מדידה בשטח .14

במקבקל  נדרש • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  מצב  ת  את  הקיים המחון  בנה 

מל, שח  ,ביוב  ,מיםוי  ק  הזזת  ספות שלנות  דובועבחון  והתוספת שיש לבצע, ל

 ידת וצורך. מבתקשורת 

 

 

 מידות

ה המידות  את  לבדוק  הקבלן  בהתאם לביצו  דרושות על  עבודתו  בשלמציאו   ע    , טחת 

   ן.ניילב אמת מידות המעליתויהיה אחראי להת

   ני הגשת תכניות הסופית.רו ליועץ לבדיקה לפידות יעבת המדתוצאו

 ית. עלהמקי חלו דויהצמן זיו ידותדהמצאת ע"פ תו

 

 יין נזקים לבנ

רהקבלן   מאינו  אישור  ללא  ותקרות  עמודים  בקירות,  לחצוב  ששאי  כוקדם  בא  וח ל 

 .יהצקסטרוומהנדס הקונ המזמין

 

 כניותות

א מיום  רבעה  תוך  הבהית  לתקבשבועות  יגיש    הניר  תכניו  הקבלן  לביצוע  תיק  ת 

 : לויכלות ינתכי. הטכנפרט ה המ על העתקים המסתמכים בשלושהדה העבו
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 תות ומשקופים. הכוללת פרטי תא, דלמעלית ת של הה כלליהרכב תכנית

 .י איתות, פנל לחצניםרל, אביזנית חשמתכנית בניה,  תכ

   ץ.ור המזמין/יועות  יקבלו אישתכניה כל

יגיש הקבלמעבת ההרכ  מרבג " הכולל את AS  MADEן סט תכניות מעודכנות "לית 

 זקה.ח אל ופוטית ראוהו ,דקות פיניול, תכלעיאר כל המתו

 חביטו

שר יגרמו על ידו  אדם, אלבני    ,  למיתקנים  ,ם לבנייןנזק שיגר  אחראי לכלה  יהי   הקבלן  

 .  ויבדעואו על ידי 

יהיה לכל   הקבלן  כתו  אחראי  שיגרם  מנזק  מקצועבצאה  בלתי  או דה  לקויה   ועית 

  . םתם בשלמויזקהנות צלפ חייב הן במישרין או בעקיפין והקבלן יהי שסופקו על ידו בי

ב יבטח  מתאיהקבלן  המהוויםביטוחים  יפגע   מים  אשר  אדם  ולכל  לעובדיו  כיסוי 

 ים שבתחום עבודתו. ומיתקנומרים מח

 עבודה מהלך ה "חדו

לביצובלהק זמנים  לוח  יגיש  אתויצי,  הוד העבע  ן  החזויהמועדי  ין  לביצוע  ים  ם 

האמור    ת.העבודו הזמנים  לשלבים  לוח  המזמ שאיל  גשוי  הבאיםמתייחס  ר  אח ל  ןיור 

 ות.ראשוניניות השל התכאישור 

 והכנת תכניות מעודכנות.  הפיר מדידת .א׳

 והתקנתו.ב א' לבניין הגעת ציוד של .ב׳

 והרכבתו.ן לבניי שלב ב' ודציהגעת  .ג׳

 הפעלת המעלית.  .ד׳

 הבנייה.  ים בהתאם לקצבועדה את המת העבודתקופ כלב כןדיעלן בקה

 .  בכתב ועציל גמר בע חוודי ברם יועעם גמר ביצוע כל אחד השלבי

 

 נוספות עבודות 

ות אישור מוקדם בכתב ן מופיעות בכתב הכמויות, טעונוספות אשר אינבודות נע עבצו

 .יםצע שינויאישור זה אין לב ו, ללאכוחבא ו א ןמישל המז

 

 

 

 

 

 

 

 

 ירה הרכבה ומסב יט

התקנילן  הקב ולפי   גבוהה  מקצועית  ברמה  העבודה  לבצע  הקימתחייב  ם ימים 

ש במספר הדרו  ה ראשונהלים מקצועיים ממדרגסיק במקום פועעהלעליו    ם.בליומקוה
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ת כוין הזלמזמ  תוודבהעבכדי למנוע  עיכובים בגמר    לו לסיום מתקני המעלית במועד,

  אישית.  או מקצועיתמבחינה ימים נם מתאיא עתולדקום פועלים שלהרחיק מהמ

ת כל החומרים  יספק א  הקבלן.  ראיחא  הדעבו  מנהלהעבודה תבוצע בפיקוח ישיר של  

   לעבודה.  הדרושיםים כשיר וד המתקנים והמהצי

ו בטיחותית  ברמה  יהיה  זכהת  יןזמלמ  גבוהה.    תיתאיכוהציוד  עתת  ויה  לדרוש    בכל 

לוודא כדי  מקצועית  ולאיכות הצת  התאמ  בדיקה  המפרט  לדרישות  והחומרים  יוד 

 ות:אבות הקיהבד תא וונבשח  עללן הקב לאחר הרכבה המעלית יזמין המקובלת.

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעםסמך יקת בודק מודב .ב׳

 .ליותהמע ד/חב'הציו קשל ספ  איכות תבקרר מח' שואי .ג׳

בודק המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ת הקתוך חודש מבדי  עת המעלית תתבצירמס

שיבדקו   הקבלן,  הטכני  למפר   יתעלהמ  התאמתונציג  (  AS MADE)  כניותולתט 

יבוצעו תוך הבדיקה. תיקון הליקויים    דרושה לביצועעזרה הבלן יגיש כל  שהוגשו. הק

 .ופיתה סקבלתיערך קונים וע התיר ביצחאול מן סביר,ז

 הדרכה

יד את  הקבלן  חירום,    מזמיןה נציגי  ריך  בשעת  בפעילות  אותם  וינחה  השימוש  באופן 

 ה. שונרה ראחילוץ ועז

 . מנהל הבית או בהתאם לבקשת תת המעלימסיר  תתן בעה תינכרדהה

 אחריות

 , ועץ"י היע מיום קבלת המעליתתתחיל   חריותאהתקופת 

 ם. שיודח 24ה של תהיה לתקופת יוהאחר תופתק

ולפעולה   קיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודהללית על כל חבלן יהיה אחראי למעקה

שעות ויהיו    12  ךוצעו תויב  םי, כל התיקונותריאחת התקופ  תקינה של המעלית במשך 

ת למעלישרות  בתקופת האחריות יבצע הקבלן    קים.החלפת חלן הקבלן כולל  חשבו  על

בישר  מאוה  השירות   להסכם  םהתאב הדע"י  מש   חוזיםל  יןת  ע"י  יועץ  ומאושר  רד 

 10-ת מופחולא  יבוצע אחת לחודש  ול  והטיפת  רוהש,  )המצ"ב(  יות ועיריית פ"תלהמע

בשנהליטיפו מחים  כוללהשר  ר.  טלפונ  ות  מוקד   ות ונאשהר יים  בשנת   .24/7  ישרותי 

 .חיר המעליתהשירות כלולים במ מיד
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 י שרות תקופת

ת  ורתמ  .   ית פ"ת המצ"ב ומאושר ע"י עירית  רוש   על הסכםן יחתמו  ים והקבלהמשתמש

המופהס הכמויות  כום  בכתב  כל  ושסוכם,  יע  את  לספק  הקבלן   תים השירומתחייב 

בעיפומה לנבת.  רו השהסכם  ים  לבתח מ  ף,השוט  השרות  עבודותוסף  הקבלן  צע  ייב 

 נוסף. תשלום א ללוול שיידרש  או טיפ ל תיקוןה הרגילות כ ודבשעות העב

 המעלית. במחירולים זוקה כלמחיר השרות והתח היוהשני  הונהאחריות הראש נתבש

ים  חלק  פתחלה  אוון  , תיקעל כל ביצוע טיפול  המשתמשיםיש להחתים אחראי מטעם  

  ר ביצוע העבודה.כותש נתמ על

ו  בו ירשמ עליות וחברת המ  רדיבמשספר קריאות ממוחשב    ת או ל ספר שרוהן ינהקבל

ע ביצו  חתום עלהקבלן י  ו במעלית, נציגעצבווזמני העבודה ש  תודות השרוות, עבהתקל

  דה.והעב

מת ולאחריה  הרצה  כתקופת  יוגדרו  ראשונים  חודשים  ' מס ש  לןהקבחייב  שלושה 

המהתקל על    אליתות  בשות  לשנה  4יעלה  כמותקלות  הק  .  מתחייב  שמשך   בלן כן 

  .שעות 24ה על לא יעלמעלית ההשבתת 

ע"פ    לן לפצותהאמור יחויב הקב  עלך ההשבתה יעלה שמאו ש יותר תקלות באם תהינה  

 רמו בגין השבתת המעלית. גים שנהנזק כל

 :ותקל כת יחשבוהתקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא 

 המשתמשים. לנכון ש וש לאשימ א.

 בבניין.  עיםמלכלוך או מפגוצאה תקלות כת ב.

 קת חשמל לא סדירה. תקלות כתוצאה מהספ ג.

בספר  פי  על   אלו  פ יהרישום  היועץ  להשולתקסוק  רלבנטיות  המעלת  ית בתת 

 קוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.לשרות עות מונוב

 

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש י חילימצאו חומרים וחלק  וד  קיפ/נותוכהמון  לאר  עדיוהמ  ם ויקלמוך  בסמ

 ו'. ו יכללו: שמנים, מנורות, לחצנים, נתיכים וכאלף. חומרים שוט
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  תוליידראלמעלית ה ט טכנירפמ

 תאור כללי

 

 ם העומדת בתקן נכי ק"ג  630   מסעו  נוסעים   8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ    +  5  - רה ציק עדיו

 2:1  - ליהיחס ת

 דיתייפה צאולי תק הידר  - סוג ההינע

   שסתומים אלקטרונים - סוג השסתומים

 רץה 50 פזות ,  V 380 ,3  - זרם החשמל

 התנעות לשעה כלפי מעלה  60  - מס' התנעות

+   ליתביטול מע +    עומס מלא ויתר+  כבאיםפיקוד + מאסף   - סוג הפיקוד
 חיווי קולי  +  מטיטווס אול יפ +  טיתאוטומחזרה  

מקונסטרוקציות פלדה בציפוי  פיר   -)נטו(  מ"מ  1800X  1800 - מידות הפיר
 .  זמיןום עם המע"פ סיכ   ווילה בורדאו  בורד -לוחות צמנט

 מ"מ    3700-4000 –כ    - קומה עליונה גובה 

 מ"מ    1500 -כ   - עומק בור

 מדויק(   הרמה בהשל גוידה מדיש לבצע  ) מ'  7.10 –כ    - גובה הרמה

 תחנות  3 - מס' תחנות

   בכיוון אחתדלתות  3 - דלתותמס' 

 מ"מ    2000x 900   - גודל הדלת

 מ    מ"   2300בה( )גו 1100xרוחב(  )  1400X(ומק)ע  - אהת ודלג

 אישור המזמין וב  לתיאור טכני בהתאם  - אתהמבנה 

ם חילופין  ת בזרלוופוע סקופיתטלפתיחה חנות בבתא ובת אוטומטיות  - דלתות
 ( VVVF) ר תדרומבוק

 גומי  נעלי גלגלים עם ציפוי -  נעלי תא

 ן ן של היצרישוב ותכנוי ח לפ  - גודל פסי הובלה

 היועץ/ מזמין אישור ו וג היצרן לם לתיאור טכני, קטתאהב - קוד אביזרי פי

קומפלט   פק מסו(  מס" 210x130x60מכונה )במידות /יקודפ ארון  - מיקום חדר המכונות  
 בצמוד לפיר ,  קעבקומת קר ויותקן  י קבלן המעליתע"
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 ביעהצ

ם, חיזוקי פסים, סינריפסים,    ה, בוכנ מתכת של המעלית כולל שלד תא,  כל חלקי ה

 .  וצבע סופי ו בצבע יסוד סינתטייצבעמכן לאחר  ו יטופלו ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481 בת"יט פורלמאם התם בל השלטים הדרושיהקבלן יספק את כ

 

 המעלית הנע

 ולי. ראע הידהמעלית תונע בהינ

ויח' ' הנעה  יחללת  המערכת כו.  2:1הבוכנה תתקוף את התא בתקיפה צדית בתילוי  

 הרמה.

 

 עה יח' הנ

תומים. דראולית טבולים בשמן ותיבת שסמשאבה היחשמלי ות מנוע  היחידה כולל

   קרות.מבו ותצירע  בלתלקית י מערכת אלקטרונהשסתומים יבוקרו ע"

ית ימאלס מק  יעה וברמת נוחותות נסיכבלת אתכלול מערכת לקים  השסתומ  מערכת

 ה.שה לקומעה ובגיבתחילת הנסי

 . SOFT STOP –רכות  תצירוקבלת עה לון בקרמנגנ כלול ם תהשסתומית כמער

 יחת השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל.  פת

הה היחידה  יליראוידעל  שמן,  קנו:ותת  לחץ  מגע   מד  עם  לחץ  פריקת  שסתום 

 ותקן י מיכל השמן  ב  ת וברז כדורי.משאבת הרמה ידנישסתום הורדה ידני,  ,  חשמלי

 חיצוני חלונית.  דיד שמןמ

לא תעבור מעלח שטמפ'  ט שיבטיתרמוסט  יותקן  השמן  יכלבמ , מעל c  60°השמן 

 ן. שמר הרולקיד  לטמפ' זו תופסק פעולת המעלית בחניה הקרובה ע

 .  ואלקטרוני מתנע רך "ינעת ע, מופעל בהתV380  ,Hz50  מנוע תלת פזיה

יוגן ע"י מפסק לעו ת ינתק אי המנוע אשר  פופל ליבכ מית  מס יתר והגנה תרהמנוע 

 הניתוק יעשה בזמן חנית התא בתחנה.ות יתר. ל התחממה שבמקרעולת המנוע פ

 

 יח' הרמה 

מקדם ביטחון רות הנדרשת.  למהיו  ודהעבץ הלחבוכנה בעלת שלב אחד, מתאימה ל

פי   נז בה  בראש  . 3לקריסה  צינור שינקז  יורכב  ועודפי שמן וכנה  ניקוז.   ילות  למיכל 

תהבוכ בסיס. רי  מאחוקן  ותנה  על  גבר  המעלית  הבוכנה  הטי אש  קוטר לגל  גלגל   ה. 

 מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד במסבים אטומים.  40טיה יהיה פי הה
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 מןרת שנצ

 דה תקינה.בועים ולספיקות הנדרשים לים ללחצתאה גמישה ותמן תהיהש צנרת

 

 שסתום שבירת צינור 

שסתבחיבור   יורכב  לבוכנה  שימנע  והצנרת  כאשר  ם  מהבוכנה  שמן  ץ הלחיציאת 

 ת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. אומי מתחורד באופן פת ההידראולי י

 

 כוונות

למע מיוחדות  מהכוונות  ממעובד  או  בקור   יםמשוכ  Tסוג  ליות  יהיו  ברים חוים, 

באומ הפיר  לקירות  המרח  פןועוגנים  רציף.  המשך  שיהוו  כך  מדויק  בין אנכי  ק 

 .  מ' 1.5ולא יותר מכל  פי חישוב-עלהחיזוקים יהיה 

 ל. חוק החשמאריק בהתאם ליש לה הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

בגו מצופים  גלגלים  נעלי   יהיו  ההובלה  ש לעבודו  תאימיעלים  הנ  מי.נעלי  קטה ה 

 לקה.וח

 פגושים

גובהם נו פגושי גומי או קפיץ. סוג הפגושים ותקוור התא יר בבור באזבתחתית הפי

 לתקן. היה בהתאם י

 

   ת פירודלתו פיםמשקו

יהמ  עשויים מפחיזוקים  כולל חם  המשקופי.  BOXFRAMEי  משקופ   היושקופים 

דקורטיבית יעוגנו  2  נירוסטה  לפחות,  בעזרת  מ"מ  לפיליפי  בורג  היטב   םפודסטיס 

 לקונסטרוקציות הפיר.או בריתוך 

 . 2481והמשקופים יעמדו  בכל הדרישות תקן  ר ידלתות הפ

נגררות   פשויע  מ"מ  0002x009  במידותת  טלסקופי  הפתיחהדלתות   נירוסטה   חות 

חימ"מ,    1.5  דקורטיבית אורךעם  רעש   זוקי  למניעת  בשרף  הפנימי  בצדן  ומצופות 

    .המזמיןלפי בחירת  טה דקורטיביתמנירוסיו ים יהופ ומשק הדלתות דות.ורעי

יו ההספים של דלתות הפיר י  תקני.  נת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץיתנכל דלת  

חונה   התא אינותה במידה וירתבטיח סגפיץ שו קמשקולת א  לכל דלתיניום.  מאלומ

 ות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. במסילת הדלת מולה.

החלה   כל  הקומותבכל   שלגלוקים  )ראשוהמשק  יים  והמזוזות(    ף    יהיו משקוף 

 . דלתות הפיר של גווןב דקורטיביתה טמנירוס

 .ני יצורולפ ועץוהי מזמין קבל את אישור ישקופים מוהטי עיצוב דלתות הפיר כל פר
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 ית עלהמרת ותא מסג

 :   סגרת תא מ

 ית. לס המעומל ולעגודהתא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה ל -

   ת.כריות גומי למניעת העברת רעידו"י מהמסגרת עיבודד התא  -

 צדו.  3-מודר במעקה אנשים לפחות ויג  2גג התא יתאים לנשיאת  -

 : מסגרת התא יורכבו ל ע -

 רות,י שטבלת לחצנ_

 רום, ע' תאורת חימ_

 רת שרות,תאוועקה אזפעמון _

 ,מנגנון דלת אוטומטית_

 .Db  45 שלעש מרבית ברמת רהירויות משתי  עלהתא בור מפוח יניקה לאוור _

מתכ_   וחלקי  התא  סיכום  יעת  מסגרת  ע"פ  וצביעה  חלודה  נגד  טיפול  עם  ברו 

 .  נןדס המתכמהנהיועץ/ה

 נסגרת. אשר הדלתבנכנס כימנע פגיעה  סגירה שוח מנגנון הדלת יצויד במגביל כ -

קלק  - או  חשמל  הפסקת  ובזמן  חשמלית  יופעל  הדלת   אפשר   וןבמנגנול  מנגנון 

  .הדלת מהתאוח את יהיה לפת

 . יםטרילקפוטוא יםתא טור בפתח התא יותקן  -

שירי - לריצוף באריחי  דוגמהצפת התא תותאם  פי  על  "י המזמין, ע  שתימסר  ש 

יבוצע ע"י   נשיאת להבטיח  אים כדי  עובי מת(, ותהיה בילן הראשהקב)הריצוף 

 העומס הדרוש. 

 ."Brushedטה "סמנירו ל גן רגב מסביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכ -

מ"מ לפחות וישפע   750בהו  גוהתא יותקן סינר שלכל רוחב פתח  בחלק התחתון   -

 . "ממ 50וד של ע בחלקו התחתון לאורך אנכי

 . ןחלקו העליון והתחתופתחים בד בה מאוורר ומצויתא המעלית יהי -

 חלודה וצביעה ע"פ דרישת היועץ,  קי מתכת יעברו טיפול נגד התא וחל סגרתמ -

 . האדריכל/המזמין ג החברה ע"י רה מתוך קטלולבחי היבית תהידקורט תקרה -

 . ץועע"י הי מאושרכנפי הדלתות יורכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם  על -
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 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם ב"מ וגומ  900ברוחב טלסקופית פתיחה  לותבע תות הכניסהדל -

בחירת קורטיבית ע"פ  מלוטשת או דנירוסטה  ב  ותמצופכולל חזיתות  הדלתות   -

 אדריכל. זמין/ההמ

   בצדם האחורי בשרף למניעת רעש יםקים בחיזוקי אורך ומצופמחוזות הדלת -

יעוצב - המעלית  האדרע"  תא  עזמיןמ/יכלי  יהיההיצוב  .  טה רוסני  בסיסעל    תא 

 מזמין. /יכלרור האדישא י לפ מראות, דקורטיבית

צד - אחורי    בדופן  מנירוסטה  ןתקיוובקיר  לפ  מעקה  עם עגול  סיכום  י  

 . מיןזמ/אדריכלה

לפחות עם מסגרת לד  ות  ורנ   6-8רה אוטומטית בעלת  תקן תאו בתקרת התא תו -

יו  רתתאורת חרום, בתקנירוסטה,   יניקה בעל שתי מהירויות רכב   התא  מפוח 

 .  DB 45עש מרבית שלת רברמ

שקועה  תורטיבידק  רהתק - תאורה  עם  נירוסטה  של  שור איע"פ    מפנלים 

 ליות. קבלן המעמקטלוג   בחירהל מזמין/האדריכל

במישור אחר   רגים בולטיםב   ללאשקועה    לכל גובה התאא תהיה  טבלת לחצני ת -

 עם הקיר. 

ת - לחצני  תטבלת  באא  היועץישור  היה  של  קבלן   לוג מקטולבחירה    פונקציונלי 

 המעליות.

לחצני   טבלת  . מעל רצפת התאמ'    1.30  עד  תקנו בגובה של וישיים  מושי  יםהלחצנ -

   יועץ.הי של ונקציונלפאם לאישור התתא תהיה ב

 3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלית  שו בהתאם לדרייותקנו  ימושיים  שים  הלחצנ -

סביבה    – הכנגישות  תהבנויה  נכ  70חלק    2481"י   ולל  וסינגישות  ים דורים 

 ואישור היועץ. ם ובתאו םוגבלי ם לאנשים ממיוחדי

לחצנ - טבלאות  התא:  עיצוב  פרטי  רצפה,  כל  ציפוי  וגימור  ציים,  הקירות, פוי 

והיועץ   מזמין/אדריכלה  אחיזה וכו', יקבל את אישורדית  תקרת התא, י  עיצוב  

 לפני יצורו. 
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 לית טלציה חשמאינס

בפיר  החשהכבלים   תאורמליים  קווי  הכולל  בדרישו  פירת  תקןיעמדו  החשמל   ת 

וימ  יםלכבל מים  מוגן  חשמל  סוג  בתעלות  כל ועברו  החשמל,  לחוק  בהתאם 

 עם מהדקים. תעפות פסאות הסההסתעפויות יעשו בקו

ה לעבודה מאומצהכבל  יתאים  יהיו    ומתוצרת מוכרת.ת  כפיף  כפיף  כבל   10%בכל 

פחותרזרבידים  גי ולא  גידים.  ים  ה  משלושה  המכלולים  ם מכניי-וטראלקכל 

המותטרוניוהאלק בפיים  יהיו  קנים  המעלית  ובתא  ויאטור  למים  ו עמדמים 

 ות.לפח IPX3בדרישות 

למפס בסמוך  יבבור  הבור  שק  מפסותקן  חשמל,  תאורקע  פעמון ק  לחצן   , פיר  ת 

אינטרקו  ה,אזעק ,  יחידת  הצפה  חיישם  תותקן  בובפיר  תאורה  לדרישון  ת התאם 

ע"פ   רה בפיר ת תאוקנלל התדות החשמל כוועב  כל  קבלן המעליות יבצע את  התקן.

 דרישות התקן. 

 

 

 לוח הפיקוד 

ך  ע אפוקסי, תווע בצבדלתות צבפח סגור עם    ארוןבא  ימצהמעלית    שלהפיקוד    לוח

''  WICהקיר ויוצב על רפידות ''  הלוח יורכב על  ח.בות באוורור מקסימלי בלוהתחש

זע     MASONת  צרמתו העברת  שימנעו  ערך  שווה  ולמכשילים  זועאו  רים בניין 

 בו.   תקניםמוה

ו  ליים יפעלוח הפיקוד יהיה ממוחשב. המגענים והרלו קוד לא מתח הפיבזרם ישר 

כן ממסר ו  של תאורת התא  220Vלמתח    רם פחתיותקן מגן לזבלוח    .125Vעל  יעלה  

 ית. עלפעולת המ וחוסר פזות אשר יפסיקו את להיפוך

פק ל ההסופקדם כשר תשפר את מאמה  תאימערכת כבלים מ  ת הצורך יותקנובמיד

 . מערכת זו תפעל עם פעולת המעלית  0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ויתר ס מלא + פיקוד עומ  כבאים פיקוד+  מאסף מסוג   ת יהיה פיקוד המעלי

קריאו  -  מאסף ברישום  הת  לזיכרון.  בהתאם  חוץ  לקריאות  תענה  כוון מעלית 

ההנסי עצירת  החוץ  עה.  קריאת  את  מבטלת  הכוושבמעלית  ת ערכמנסיעה.  ן 

כדי לאפשר    תחתיתם סנסורים בעיניארית  טרונית ולהיה אלקבתא תהשקילה  

 א המשתנים.מסי התהתאם לעות הבקרה בל של מערכתפקוד יעי
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ת"י  כבאים    פיקוד מפתחבק  -  8888ע"פ  מתג  יותקן  הכניסה  בנסיעה ומת  מעלה   , 

ומת רד לקותות  חת דלתפתיתשנה כיוון ללא  ,קרובה  לית תעצור בתחנה ההמע

   באים בלבד.מתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כלתות ות יסה. תפתח דהכנ

ויתרעומס מ בע  -  לא  יענה  מס המומהעו  90  %ס  ומתא מלא  קריאות חוץ לתר לא 

 כניסת  עם אחר יציאת נוסעים מהתא.יענו ל  נו,נע אאות שלנוספות. קרי

רנה,  תיסג  לא ות  . הדלתלית ה על המותר לא תפעל המעוסעים העולפר נמס

 צב עומס יתר.ציינו מורית יזם ונזמ

או המעלי  -  יטומטפילוס  תותקן  בפיקוד  התמערכת שתוות  פילוס  צוף רים  ע  אדא 

למנהמבואה מנת  על  י,  הפילוס  שקיעה.    12-מגדול    שלאממרחק    תחילוע 

 פלס הקומה.ס"מ מתחת למ

סיעה נ החר  קות לאד  15וש במשך  לא הייתה בשימאם המעלית    -מטית  חזרה אוטו

 לתחנה התחתונה.  וטומטיתישלח התא א האחרונה

מה ס' הקויציין מ  אשרחיווי קולי אלקטרוני    בתא המעלית יותקן  –  ולי בתאחיווי ק

 .רת הניהולחב/י היזם , הנוסח יקבע ע" המעליתה נמצאת ב

ו ינתק ת אשר בהפעלתהמעלימפתח ביטול    רקע יותקןבקומת הק  –ביטול מעלית  

 התחתונה. בקומה  תחנה יתמעלהלית והמעאת 

 

 

 פיקוד אביזרי 

תחנה    -בתחנות   סימ  בעלבודד  אה  קרי  לחצן   ןיותקף  המשקוליד  בכל  ן ונורת 

גבי צג  על  יותקנו    2"אה קומות  ומרנסיעה    חצי כוון  .טהעלה ומקריאות מל

גו  ןמותקה בפיר.  פתח  כל  אלקטרומעל  המצייןנג  המ  ני  בעל הגעת  עלית 

קן מפתח יות  יסההכנבקומת    .ה בנפרדל קומלכנג  מת הגועוצאפשרות כיוון  

כבאים   מעליתבי   מפתחופיקוד  לחצנ   .טול  רק  הפעלת  בתחנות  הקריאה  י 

 כל תחנהאה בבמקביל ללחצני הקריאשר מותקן    ח"י מפתפתיחתם ע  חראל

קפ  או מפתח  תחנהע"י  בכל  לחצנ.  יצי  ההפעלה  כל  יעמדוי  קומות   ומראה 

עמידות   בקוסבנו  .IPX3בדרישות  אניסה  הכמת  ף  חיצופעמון  עם    ניזעקה 

 . וט מתאיםשיל
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, רוטובע חעם כלחצן    כוללת:לכל גובה התא ווסטה  מנירטבלת לחצנים     -בתא    

ן  צלחצן פתח דלת,  לח  ימון לכל קומה שבשרות המעלית,סת  ונורברייל  כתב  

לס דלת  השהגור  הדלתותקיצור  בסגירת  נורת ייה  ל"ע  ,  וזמזם    ומס סימון 

בהממפוח    מתג,  בהפעלהמואר    הרתאו  קמפסיתר",   מפתח  עלהפואר   ,

דיג כיוון, לחצן    2"יטלי  פיקוד כבאים, מראה קומות  והפעוחצי  לת  אזעקה 

מונטראי בהפסקת  קום  לאינטרקום,מחשאר  מיקרופון  י  קולחווי    ל, 

על   המעליתיקומאלקטרוני  דלתותביטמפתח    ,ם  סגירת    מערכת,  ול 

   .טימווחייגן אוטני כיוו-דו אינטרקוםל

תפתכל  ב טור  יותקן  התא  פוטאח  דגם   עיניים  72)לפחות    אלקטרייםוים  ע"פ  או 

היועץהמאוש ע"י  הלחצ(.ר  מדגם   כל  מ"מיקרנים  ונדאלהלך",  ו  ובעלי   יםאנטי 

של לא פחות עלי קוטר  ם ישרים בניהפולטים מהקיר ,  ו במנורות רישום קריאה יהי 

לי לאחר לחיצה על יווי קוחל,  ייולל כתב ברת כספרה בולטת ומוארעם    מ"מ  20-מ

 .  על גבי לחצני הקומותאה בתא ויחצן קרל

הלחצ יכל  בדרישות  נים  ישרעמדו  סביבה נ  –  3.1ק  חל  1918ת"י    אליתקן  גישות 

ת"י    הכולל  וסידנג  70חלק    2481הבנויה  נכים  מיוחדוישות  לאנשים ים  רים 

יוון   וחצי הכ  ים  ג נגוה הקומות, האות הלחצנים ומראהדגם ומיקום טבלבלים.   גמו

יהיה ע"פ ו  אם()לפי הדגם של חברת ה  ם בחברהמפואר הקיי  כל דגם משיבחר יהיה  

הפחי  .בכתבוהמשתמש    המזמיןאישור   ואביזריזוק  באמצעות   נלים  יהיה  הפיקוד 

פת הלחצנים במפתחות להח  המפקח  ע"י  אם יידרשב  ם ואו נסתרים.ועיברגים שק

נזה   חיוב  ללא  ש יבוצע  ובלבד  בזתאה  רוההוסף  פינתן  שהוזמנו  לפני  טות למן 

  .צניםחהל

 

 מתקני בטיחות 

"י פעלה עהה  כאשר  קריעת כבליםיסה יופעל ע"י התקן  התקן התפ  -  התקן תפיסה

כדי להוכיח    וץ לפירפעלה  מחע הלבצ  רפיון של הכבל. תהא אפשרותקריעה או  

 פעלת ההתקן.  האו רפיון הכבלים גרמה לכי קריעה 

ופעמותאו חירום  חירובת  -  קהעאז   ןרת  תאורת  תמצא  הפועלא  סוללות   תם  על 

 לה.הסול הוא על ידי מון האזעקה יופעל אףומטען. זמן הפעולה עפ"י התקן. פע

ופעמון    תאורת בפיר  פיר  סמו–אזעקה  הפיר  למבבור  יות  פסקך  ק מפסקנו  בור 

ון אזעקה ולחצן הפעלת פעמ  לכן יותקנו לידו שקע חשמר והפיר ולתאורת הבו

 .יחיצונ

נו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי קיות יותמעל התחנות הקיצונ  -  בליםוג

 יקוד.של הפ
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יות   -  הצפה  חיישן חבבור  לפיקהצפה    יישןקן  המושיחובר  פקודה ויי  עליתד  תן 

 ת הבור .במקרה הצפהעליונה לפני ת לתחנה עלולמעלית ל

יהשסבתיבת    -  הורדה בחרום הורדתומים  עליו לפקד    הייה  תןה שנימצא שסתום 

חש ידי  מל  בהפסקת  לחהמעליתבתא  לחצן  על  לאחר  ומטען.  סוללה  על ,  יצה 

 יסה. כנלקומת ה לחצן הורדה בחרום , תרד המעלית

ן ת הדלתות תצויד במנגנותיחפ  –טית של הדלתות בהפסקת חשמל  פתיחה אוטומ

ה וסמיוחד  נטענת,כולל מטען  אור פתפשהמא  וללה  ות טומטית של הדלתיחה 

   לס הקומה התחתונה.ית במפעלהמ שרכא

 

 

 טרקוםאינ

הבית   רות/מנהליזכדת המקוד )אזור חילוץ( ועמלוח הפיבין התא,    -ות   מדבשלוש ע

ום הכוללת מצברי טרקמע' אינהמשתמש תותקן  ו  המזמין  דה שתבחר ע"יל עמכ  או

מניקל   אוקדמיום,  וחייגן  ויטען  שיותקנו  עלסופקטומטי  הסולי  ו  הקבלן.  לות די 

 הספקת קו טלפוןטי.  קנת חייגן אוטומבוצע התתבתא  ותקנו בלוח פיקוד.  י  טעןהמו

ל  הומישיר לא דרך מרכזיה( לק  )קו או   ןהמזמי וד ע"י  הפיקח  התקנת לוהמיועדת 

 . ע"י חב' המעליות ליתתקשורת דיגיטרכת התקנת מע

המערכוחיו יוט  והחיבות  העליונה  לתחנה  המעל  יבוצע  בתא  ר בוצע  קבלן  יות ע"י 

 ת.מתקין המערכו  עםום תאב

 

 

 (שעות 24אין איוש במבנה חיצוני )במידה ואזעקה  פעמון

יבחר ת בו המזמין  ושילוט כת אזרכ מע  ותקן  מחוץ לבניין באזור   נדרש בתקן עקה 

ת וחיווט צנר  הקבלן.  ידי  פק עלום ומטען שיותקן  ויסודמיהכוללת מצברי ניקל ק

 ן.ע"י המזמי

 
 

 כניות ורשימת ת

6164/b – תך אנכי  חכולל   תכנית בניה –נוסעים 8הידראולית  ליתמע 

6164/h – כי תך אנה כולל חהרכב תתכני –נוסעים 8ת הידראולי מעלית 

 
 
 
 
 
 
                         

 ן חתימת הקבל     תאריך                      
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   דראוליתיה  מעלית -, פ"ת26בעל שם טוב רח'  -בי"ס מפתן הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

ק"ג העומדת בתקן נכים    630נוסעים עומס    8-הידראולית ל   תי ת מעלננכ מתו  "סביבמבנה   -
 מפלסים.  3ומשרתת 

מעלית    -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מדגםמעלית המתוכננת הינה   -
 הידראולית עם ארון פיקוד / מכונה. 

נעול   - ולוח החשמל  מותקנים  בתוך  ארגז   לוח הפיקוד  מת  קוב   המשאבה ההידראולית, 
 . צמוד לפיר המעלית +(0.00)מפלס   הס יהכנ

 . KW  15 -מעלית הנו כההספק המכונה של  -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות   –סוג ההנעה  -

מותקן בסמוך לארגז הפיקוד של המעלית )יסופק על    –לוח חשמל למעלית / מפסק פאק"ט   -
 ידי הקבלן הראשי(. 

 

 : מיןהמז / ןלבקהי ע"  – עלביצו הדרישותלהלן 

הבניין  ר המלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  )  3יש להעביר  אל המיקום המתוכנן    5פאזות  גידים( 
מפסק עם הגנה תרמית נגד    –אק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת  לוח חשמל )מפסק הפל

 זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

הזנה    –  מלוח הראשי של הבניין  .2 ל  א  ותאורת חירום  הר ותאר  זה עבופא  1יש להעביר קו 
 .10Aמיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם 

   ארגז פיקוד / המכונה של המעליתבקרבת לוח החשמל )מפסק הפאק"ט( .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.  3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק   -

 מעל ארון  הפיקוד .4
מפסק    נת התק  לוקס כולל  200בעוצמה של תאורה  גופי  2עם  ( PL )כמו הור אתן קייש להת - 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ לארגז הפיקוד ) בסמוךהדלקה 

שתספיק  י  - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -לש  הפיקודשעות  לארגז  וזן  יש  בסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של   ציבוריהלוח המ

 : דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10"ד  ודמבקו הארקה  לספקיש  .3

מ' מדלת    1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  לחצני הדלקה של האור ב  -בכל הקומות   .4
 .מ' מדלת הכניסה למעלית 1.0לוקס ובמרחק של   50גופי התאורה יהיו  בגודל  המעלית.

פעלת התאורה באמצעות  ה  –  רגז הפיקודום איש לספק תאורה נאותה בדרכי הגישה למק  .5
 מפסק מחליף הראשון ביציאה / דרכי הגישה  והנוסף בצמוד לארגז הפיקוד.  

 . לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתלמיקום המיועד יש לספק קו טלפון  -קו טלפון  .6

בין   .7 וחווט  צנרת  במבנה  התקנת  המנהל  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד  ארגז 
 . םטרקולאינ

  לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתקו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –אש    ויילמערכת ג .8
 )במידה ומתוכנן(.
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 הערות נוספות : 

 . תצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלי ראין להתקין בפי .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר  את קו ההזנה של המעלית  אין להעביר .2

 אלים. שרהיות התקנים רישו לדכל האביזרים והחומרים יתאימ .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.

 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 צביה ישיבת  

 פתח תקוה, 25יבנה 

 
 

 וראגף מבני ציב – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 רט ותאור טכני פמ
 לקיםרשימת ציוד ופרוט הח

 יות כמותב כ
 בניה והרכבה  תכניות
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 . כללי1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לחברה לפיתוח פ"ת. 

הדרו .ב׳ העיקרי  הציוד  את  ומפרט  כללי  הנו  זה  ומפרט  ליצור  המעש  , תליהתקנת 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .על כל חלקיו 2481אלי רתקן יש .1

 ות.יעש ממעלורים: רמגיני בידוד אקוסטי בבני 1004.3תקן ישראלי  .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70

 ל. מפרט כולל להתקנת חשמל 8עמדו בדרישות פרק י  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ )תשחדש  נוסח –  דהבעבופקודת הבטיחות  .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 .מבני ציבוראגף  – פ"תעיריית  -היזם  

 יורי קנטור  - מפקח

 הקשורות להקמת המעלית    עבודות הבניהקבלן ראשי הבונה את הפיר וכל  - קבלן 

את  המעליות  ב' ח  -  יות המעל  קבלן ומבצעת  המעלית  את  עבודות   המתקינה 

 .המפרטפ ע" מעליתלרות הקשו

 .רום יועצים למעליות-אל -  יןמהנדס יועץ אשר פועל מטעם המזמ -  ץהיוע

קבלן  בהצעת  כוללים  כך  בגין  והתשלומים  ההזמנות  העבודות,  האביזרים  הפריטים,  כל 

 .תכניותאו באלא אם נרשם אחרת במפרטים ו/ המעליות

 

הקבלן    מבנהה  אכלוסעקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבטיב  וחעי  במינימום   את  םלסייות    העבודה 

 במהלך העבודה  מבנהב מבקרתאוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן 
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 קט אור הפרויי.  ת2

הידראולית  זה    מפרט מעלית  התקנת  עבור  מדת העוק"ג    630עומס  נוסעים    8-להנו 

נכים   פארו  ולל כבתקן  אלירז של  קיים  מבנה    הנגשתבפרויקט    יקוד/מכונהן    ישיבת 

   .פ"ת( ב"תימא)

 .מפלסים של המבנה 2תשרת ית לעהמ

בפיר   תבנה  חיפוי  ימקונסטרוקצי    הזים  ע"ישיבנה  המעלית  עם  פלדה  של ת  חלקי 

מת השלבניית/ כולל  או כל חומר תיקני אחר    בורד-בורד או ווילה-צמנטקירות לוחות  

במידה  וע"פ תכנית האדריכל בהתאם לחוקי הבניהבכל תחנה במידת הצורך ם סטיפוד

  .רשוייד

 

 אי ההצעה נת. 3

הצעה  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הקבלן 

 .  פאושלית וסופי

קבלן יבקר במקום לבחון את המבנה הקיים והתוספת שיש לבצע כולל עבודות ה .1

 נוספות שיש לבצע ויציין זאת בכתב הכמויות. 

ידו   .2 על  שיסופק  הציוד  לגבי  הפרטים  את  המצורף  בדף  יציין  בהתאם הקבלן 

היצ טבלאות  וכן  האפשריות  והחלופות  הכמויות  בכתב  הציוד למפורט  של  רנים 

 המוצע.

ה .3 יגיש  הסכם הקבלן  ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  צעתו 

 למסמכי המכרז.השירות המצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצורף למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

החבר  .6 לפני ות  והיועץ  המזמין  אישור  את  לקבל  צריכים  המוצע  והציוד  מעליות 

 הזמנת המעלית.  

אלה .7 לאישור  המציע  ע"י  חתומים  יוחזרו  המצורפים  יועצים -מסמכים  רום 

 רמת גן. 36למעליות  רח' חיבת ציון 

,למימוש  .8 המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב  מתאימות  ערבויות  לתת  יידרש  הקבלן 

על  התחיי והבויותיו  המפרט  הערבויות פי  תנאי  הבדק.  תקופת  לסוף  עד  חוזה 

 . לקבלן הראשיוזה שיחתם בין המזמין יפורטו בח

 ם כללים. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהוח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית ת הפעלזמן הספקה וה
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 המזמין / המפקח 

מלא והקבלן מתחייב ל   הודבעב  נויםצוע שיהמפקח והמזמין רשאים להורות על בי

הוראותי רשאחר  המפקח  לבדהם.  החומריםאי  טיב  את  הו  וק  מתבצעת העבודה 

 אתר כן רשאי המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החוזה. ב

 

 

 ט מפרול תניתכלהתאמה 

 תכניותולשאר מסמכי החוזה, כל שינוי ב  תכניותל  ת המעלית תבוצע בהתאםעבוד

לקבל   שלבכת  אישורוחייב  שהפמה  ב  בין  וזאת  ובין   עהוצשינוי  קח,  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. שנדרש ע

 

  

 למידע בלבד.  והן כלליות, ו לשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל אשר יק תכניותה

ר הבנייה כפי הקבלן להוציא אותן באת  יבות ועלחומ  נןל אי הנ"  תכניותהמידות ב

 ות. שהן במציא

רים בעבודתו על התנאים הקשו  דועמן וללבחול מנת  קבלן יבקר במקום העבודה ע

 לכך.ת הצעתו בהתאם סס אויב

ולה לבדוק  מתחייב  ההקבלן  בין  ב  תכניות תאים  המציאות.  דרישות   תכניותלבין 

 מפרט. שר בראות אלהוהשונות עצמן, בינן לבין ו

החוזה  ה חתימת  עם  יגיש    21  ךתוקבלן  של    העבודה  תכניות יום   היועץלאישורו 

המתכולמהנד שס  הפנן  המעלית  טקירול  ה  ע"י  בוצעת.  לפי   תכניות הקבלן 

   המאושרות.

 

 

 ביצוע

ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המתמדת של ת אך  בוצעומת הכל העבודו

יו . החומרים יהיועץע"י ה  שרוותוך שימוש בחומרים שאו  מוסמךתן  מנהל עבודה/מעלי

או  ן  , במחסלמבנה  וץ  חמע  יבוצרים  והמוצ  אחסנת האלמנטיםטוב ביותר.  מן הסוג ה

 מתאים אשר יוכן למטרה זו ע"י המזמין. מקום 

 שמירת הניקיון וסילוק כל פסולת או שאריות השייכות לעבודתו אי לאחר  יהיה  הקבלן

 . בודתום עבסוף כל יו

 

 

 

 

 בטיחות
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בכל   .א׳ מתחייב  לדללו  מקרההקבלן  מהכלל  יוצא  הבטיחות אוא  וכללי  להוראות  ג 

ולנוהזהיר בהות  להוג  חוקיהותאם  ובכ  ראות  בעבודה הארץ  בטיחות  פקודת  ללם 

ו  1980 תשי"ד  נשים  עבודת  חוק  וכן  עבודתותיקוניה  ו  חוק  תשי"ד   תיקוניהן נוער 

 . וכל דין אחר םם ובטיחותסקת עובדיותקנה אחרים העוסקים בהע וכל חוק

ת  למניע  דרושיםצעי הבטיחות והזהירות היין בכל אמז בשטח הבנלאחו  יבחיבלן  ב. הק

 ו אדם ולאבטחת המקום ואופן ביצוע העבודות במעלית.לרכוש, א  כנות, נזקהסכל 

חריותו הבלעדית של תישאר באן תהיה ו ת ואופן ביצועוע העבודוהאחריות עבור ביצ

לפצוויהיה עליבכל מקרה  הקבלן   עבו  ש תוגש תביעה שהיא  ו  יזור את את המזמין 

 גדו בקשר לכך.  נ

תאם לחוזה ודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג כלגד נ ת עצמולבטח אג. הקבלן חייב 

ת , לבטח אורחיםיירים, אלרבות ד  םלרכושו או לגופו של כל אד  ,או כתוצאה מהן

 את פועליו וכל צד שלישי. הציוד,

 

 

 באחריות המזמין דותעבו. 5

 זמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן. מה .1

 ות הבאות:ע העבודיצובלטרוקציה נסנדס קוהעסקת מה .2

חישוביודעב  כניות ותהכנת   .א׳ ביצוע  כולל  מדויקות  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  ה 

לבניית    כניותותנת  מדרישות הרשויות, הכ   לל כוהפיר  קונסטרוקציות  ביצוע 

הצורך  פודסטים/גשרים יאש  במידת  מעליתר  בין  הקומה   חברו    , למפלס 

ל פיקודת  הצבמיקום  ות,  מסגר  עבודות ,  וןבטת  ודועב   ללוכ  ההמכונ-ארון 

                                            .הריסה ופירוק, הציבעבודות איטום, עבודות ח 

המתכנן    סדמהנהעם    והקונסטרוקציה בתאוםביצוע עבודות הבניה  פיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

מהנודעב .ג׳ הקונסות  בדס  תאושר  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  טרוקציה 

 . ותינכותלל וכ  ה,ירייהע טעםן מתכנהמ

חיב .3 עבודות  ויה,  פירצוע  בטואיטום  בתחתית ב  ןציקת  המעלית  בור 

 ס"מ בפיקוח ובאישור מהנדס קונסטרוקציה.  150-בעומק של כ הפיר

הריסת .4 עבודות  ת נותחמת  והקבקומות    הקיים  וןבטפריצת  /ביצוע 

ו  אשר יחברממתכת    צורך במידת ה  פודסט/גשריםכולל בניית    תלימעל

 . ס הקומהמעלית למפלהבין 

מיצ .5 יבנה  המעלית  עד  פיר  הבור  מ  15-20לגובה  יקת  הקרקס"מ  ע על 

קירות יפוי  חמגולוונים    RHSכת/עמודי  תמות  קציטרוונסקמ  ובהמשך

בחי  בורד  הילוואו    דבור-צמנטבלוחות  הפיר   המזמילפי  ואישור   ןרת 

 ולפי התקן.  יה ריהע
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הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה הייקירות  המע"ג  חלקתכתציה  כל  של ברזל  הי  . 

נ יעברו  הפיר    תקונסטרוקציי לפני  תהליך  וטיפול  ב עקמ  ד יסו  בצבע  עהצבייקוי 

 פי. סו וצבעודה חל

 . וצע מחומר קלתקרת פיר המעלית תב .6

 עיריית פ"ת , כיבוי אש. רשויות ת של הע"פ דרישו ביצוע כל העבודות .7

 . מעליותבלן העם ק םבתיאו יהיו באחריות ועל חשבון המזמיןהחשמל  עבודות .8

 יתכת המעללוח חלוקה ציבורי הדרוש להפעלת מערמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ ות והתקנת מפסקרבת ארון המכונאל ק

מוליך .10 עם  הארקה  קו  הש  התקנת  מפס   עד  יאליםהפוטנצ  אתווחיבור 

 פיר. לבור ה

י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ררה  ואף תוגו רה  י תאוצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהמ  אהביצי ילה(רה הרגבתאו

התקע  וציב .12 כולל  חשמל  במפסקי ו  רהתאו  נתעבודות  מחלפים  דרכי  ם 

 ד. יקופ /כונהון המרלא השוכן בדרכי הגי בקומותלמעלית  הגישה

 . יועד ללוח הפיקודם המבמקוטלפון ת קו  להזמנג דאי המזמין .13

 .הנכוהמ-למיקום ארון פיקוד מטף לכיבוי אש  בסמוך נת התק .14

צנרת  הת .15 ביןקנת  הפי  וחווט  המזלוח  לחדר  מקוד  עבר  ערכת כירות 

 ידרש יודה במיום אינטרק

 הקשורות להקמת המעלית  ותלימעהקבלן  ע"ח ובאחריות בניהות עבוד. 6

כיב .1 עבוצוע  הקשורדל  החשמל  פיקודומעלית  ל  הת  לארון  כולל   ההמכונ-במיקום 

 .שמלן החבלק /מזמיןום עם היאבת חשמל ורתביק עוהזמנה וביצ

ברהנפגיעה במבשל  רה  במק .2 ידאג , במערכות,  וכו' הקבלן  יצוף, בשבילים, בקירות 

 .ותלתקן ולהחזיר את המצב לקדמ

)משיןל  םקומי .3 ובקרה  פיקוד  לפע  קרקהמת  בקויהיה  קבינט(  -ארון  יר צמוד 

 תבעזראר  יו  קודארון הפי.  מנעול  כוללית  חיצונדלת    םעארון פיקוד יהיה    .יתהמעל

ה תהי  ארון הפיקוד הגישה ל  .מכונהה  וראזב   ורת חירוםיצויד בתאו  ות לפח  ורותנ  2

 . בחוץ(ה ונמצא במיד) גגון להגנה מגשם. מעל ארון הפיקוד יותקן ומוארת נוחה

במידה  חשמלרת שמן והעברת צנלונה, מכ-יקודלית לארון פעהמ בין פירתח ביצוע פ .4

לפירפיקוד צמוהוארון   בכ"  4"  נורותיצ  2רת  העב  ת אוהמעלי  ד  ה  יןא  מעלית פיר 

 . יקודלארון פ

בשיש .5 המעלית  בתא  ריצוף  עבודות  המזמין  "פע  אבן/ביצוע  הדמתו  בחירת  גמים ך 

   .מעליותשל קבלן ה

 בין יתר העבודות : פקן יסהקבל .6

חלוןקנהת .א׳ עשן  י לפוור  אוור  ת  היהעל  בחלקטת  של  ברזל  רפיון  מסגרת    עם 

 . ונדרש הדבמי – ירהפ תקרתמוד לר צ"מ 0.5ח בשט

 . קנת המעליתהתלביצוע עבודות  ירה הפב לכל גובפיגום יצית התקנ .ב׳
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בפיר   .ג׳ תאורה  התקן  התקנת  לפי  בבורחשמ  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמקבלן ה

.  בודותצוע העעות בזמן בילמינימום הפרן ידאג לגרום  ס הקבלמאוכל  מבנה היות וה .7

 לק ת תסוהפסולעבודה  יום ה  ג שבסוףכן ידא  מוכ  מזמין.ו עם המכוביצוע יסהלבי  ש

  .דה תהיה נקיהוסביבת העבו

 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הוהעב שעות 

 .8:00  - 13:00 : ו'                 

ע"י    תפסול .8 תסולק  ובאחריותבלהקהבניין  מורשן  לאתר  )כולו  הצגתה  ת ודותע  ל 

 רש(. דיוי ידהמב – מהאתר

לך במהדרו בגדר,  גוי  אזור העבודה   . טיחותוכללי הבאי  ל תנע  חד במיו  יקפיד לן  בהק .9

 .דהוב ות הער שעולאחבודה הע

עזרעבודו  עוביצ .10 אשר  ת  הקבלן  הבנ  של  בשטח  להתבצע  יבוצע  חייבות  במקום יין 

 עם המזמין. ומתואם מסוכם

יבונחתכל  ב .11 עה  גמר  צעו  לממסביבודות  המותקניםב  תיקכול,  שקופים  רל   ףויצוני 

המפקח מטעם /עם המזמין  ריצוף יסוכםהוסוג  הצבע  גוון    הקיים.לריצוף  בהתאם  

 .העירייה

שתידרש   .12 עבודה  הכל  והתקנלצורך  תבניה  המעלית  וכובוצת  הקבלן  ידי  על  ללת ע 

 . מחירבמסגרת הצעת ה

 המזמין ישור מוקדם של גמר חייבים לקבל אוה ן הביצועאופ ניה,לבי ופרטי הבש כל .13

 היועץ. ותהוראל כ א אחרב למלחייתן מוהיועץ. הקבל

 המעלית.הזמנת בטרם  ליתלפיר המע  בשטח רש לבצע מדידהדנ .14

במקבקל  נדרש • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  מצב  ת  את  הקיים המחון  בנה 

נוספות שלבודווהתוספת שיש לבצע, לבחון ע מל, שח  ,ביוב  ,מיםוי  ת קזזה  ת 

 ידת וצורך. מבתקשורת 

 

 מידות

א לבדוק  הקבלן  המידות  על  בהלביצו  דרושות הת  עבודתו  בשטח, למציאו   תאם ע    ת 

   ויהיה אחראי להתאמת מידות המעלית לבניין.

   ני הגשת תכניות הסופית.רו ליועץ לבדיקה לפתוצאות המדידות יעב

 המעלית. וחלקי  דציוה מןידות יוזהמדצאת ע"פ תו

 

 

 נזקים לבניין 

ל ותקרות  עמודים  בקירות,  לחצוב  רשאי  אינו  אישור  הקבלן  שמלא  כוקדם  בא  וח ל 

 .סטרוקציהס הקוננדמהו המזמין

 

 תכניות
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מיום   שבועות  ארבעה  הבניהתוך  היתר  יגיש    קבלת  תכניו  הקבלן  לביצוע  תיק  ת 

 : ות יכללוינהתכי. פרט הטכנהמ על העתקים המסתמכים בשלושהדה העבו

 תכנית הרכבה כללית של המעלית הכוללת פרטי תא, דלתות ומשקופים. 

 .לחצניםפנל י איתות, רזל, אבינית חשמתכ בניה, תכנית 

   כל התכניות  יקבלו אישור המזמין/יועץ.

יגיש הקבל " הכולל את AS  MADEן סט תכניות מעודכנות "בגמר הרכבת המעלית 

 חזקה.טיפול ואהוראות  ,דיקות פל, תכניולעיאר כל המתו

 ביטוח

ידו  על    גרמוי  שרם, אדאלבני    ,  למיתקנים  ,ם לבנייןנזק שיגר  אחראי לכליהיה    הקבלן  

 עובדיו.  די על יאו 

מ כתוצאה  שיגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  מקצעבוהקבלן  בלתי  אועידה  לקויה   ו ת 

  תם .ה חייב לפצות הנזקים בשלמון במישרין או בעקיפין והקבלן יהי שסופקו על ידו בי

המהווים מתאימים  בביטוחים  יבטח  אשר  הקבלן  אדם  ולכל  לעובדיו  יפגע   כיסוי 

 דתו. שבתחום עבו יתקניםרים וממומח

 

 דו"ח מהלך העבודה 

לביצוע   זמנים  לוח  יגיש  ויציודההעבהקבלן  את,  החזוייועדהמ  ין  לביצוע  ים  ם 

האמור    ת.העבודו הזמנים  הבאים  לוח  לשלבים  המזמיוימתייחס  לאישור  לאחר  גש  ן 

 התכניות הראשוניות. אישור של

 והכנת תכניות מעודכנות.  הפיר מדידת .א׳

 תקנתו.ין והלבני 'ד שלב אהגעת ציו .ב׳

 שלב ב' לבניין והרכבתו.ציוד ת הגע .ג׳

 הפעלת המעלית.  .ד׳

 הבנייה.  ים בהתאם לקצבועדה את המדעבות התקופ כן בכליעדלן הקב
 . בכתב צועדיווח על גמר בי עם גמר ביצוע כל אחד השלבים יועבר

 

 

 עבודות נוספות 

כתב וקדם בישור מעונות אכמויות, טן מופיעות בכתב הוספות אשר אינבצוע עבודות נ

 .או בא כוחו, ללא אישור זה אין לבצע שינויים מיןזל המש

 

 ירה הרכבה ומסב יט

הקיימים לן  הקב התקנים  ולפי   גבוהה  מקצועית  ברמה  העבודה  לבצע  מתחייב 

ש במספר הדרו  ה ראשונהלים מקצועיים ממדרגק במקום פועיסעהעליו ל  ם.בלימקווה

ת כוין הזלמזמ  תוודבהעגמר  עיכובים ב    עלמנו  בכדי  ד,עלית במועלו לסיום מתקני המ

  אישית.  או מקצועיתמבחינה ימים נם מתאיא עתולדקום פועלים שלהרחיק מהמ

מרים  החו  ת כליספק א  . הקבלןאחראימנהל עבודה  העבודה תבוצע בפיקוח ישיר של  

   לעבודה.  הדרושיםים כשיר הציוד המתקנים והמ
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ב ברמה  יהיה  והציוד  עתת  וזכיה  הת  יןזמלמ  .  גבוהה  תיתאיכוטיחותית  לדרוש    בכל 

לוודא כדי  מקצועית  ולאיכות התאמ  בדיקה  המפרט  לדרישות  והחומרים  הציוד  ת 

 באות:ות הקיאת הבד ושבונעל ח הקבלן  לאחר הרכבה המעלית יזמין המקובלת.

   .בתיאום עם המזמין חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 יות.לע אגף המתקנים ן המכו מטעםסמך יקת בודק מודב .ב׳

 .ליותהמע ד/חב'וציה קשל ספ  איכות תרקבר מח' שואי .ג׳

בודק המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ת הקתוך חודש מבדי  ת המעלית תתבצעירמס

למפר המעלית   התאמת  שיבדקו  הקבלן,  ולתונציג  הטכני  (  AS MADE)  כניותוט 

ך תו  צעויבום  ייקון הליקוהבדיקה. תי  דרושה לביצועשהוגשו. הקבלן יגיש כל עזרה ה

 .ופיתה סקבלתיערך ם ניקווע התיר ביצחאול מן סביר,ז

 

 הדרכה

את   ידריך  המזמיןהקבלן  חירום,    נציגי  בשעת  בפעילות  אותם  וינחה  השימוש  באופן 

 חילוץ ועזרה ראשונה. 

 . מנהל הביתהמעלית או בהתאם לבקשת  מסירת תן בעתה תינההדרכ

 אחריות

 , ועץ"י היע המעליתום קבלת ימתתחיל   חריותאהתקופת 

 חודשים.  24פה של תהיה לתקות יוהאחר תקופת

הקבלן יהיה אחראי למעלית על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה 

שעות ויהיו    12יבוצעו תוך    , כל התיקוניםתקינה של המעלית במשך תקופת האחריות

ת למעלישרות    ע הקבלןחריות יבצבתקופת הא   קים.על חשבון הקבלן כולל החלפת חל

לחוזיםושמאה  השירות   להסכם  םבהתא הדין  בית  ע"י  יועץ    ר  משרד  ע"י  ומאושר 

 10-ת מפחוולא  יבוצע אחת לחודש  ול  והטיפת  רוהש,  )המצ"ב(  המעליות ועיריית פ"ת

בשנהטיפולי מחיר  ם  כ.  טלפוני  השרות  מוקד  שרותי   ות הראשוניים  בשנת   .24/7ולל 

 .יתהמעלחיר ים במהשירות כלול מיד

 

 

 

 

 ות תקופתי רש

תמורת    . המצ"ב ומאושר ע"י עיריית פ"ת  שרות  תמו על הסכם  ים והקבלן יחהמשתמש

המופהס הכמויות  כום  בכתב  השירותים ושסוכם,  יע  כל  את  לספק  הקבלן  מתחייב 

השהמ בהסכם  לופיעים  בנוסף  לבצע  תח מ  השוטף,  השרות  עבודותרות.  הקבלן  ייב 

 נוסף. ם תשלוללא וש  יידרול שיפאו ט וןל תיקות כ ה הרגילבשעות העבוד

 המעלית.מחיר השרות והתחזוקה כלולים במחיר  והשניה  הראשונה אחריותבשנת ה

חלפת חלקים  על כל ביצוע טיפול, תיקון או ה  המשתמשיםיש להחתים אחראי מטעם  

  וכר ביצוע העבודה.תש נתעל מ
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ו  רשמ בו יו  עליותהמחברת    רדיבמשיאות ממוחשב  קר  ספרת או  ל ספר שרוהקבלן ינה

בודה שבוצעו במעלית, נציג הקבלן יחתום על ביצוע ני העת וזמהשרו  , עבודותהתקלות

  דה.העבו

ש הקבלן  מתחייב  ולאחריה  הרצה  כתקופת  יוגדרו  ראשונים  חודשים  מס' שלושה 

המשב עלהתקלות  יעלה  לא  כמו  4  יתות  לשנה.  הקבלן   תקלות  מתחייב  שמשך   כן 

  .ותשע 24ל ה עלא יעלמעלית ההשבתת 

יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות ע"פ    השבתהמשך הו שתר תקלות אם תהינה יואב

 רמו בגין השבתת המעלית. כל הנזקים שנג

 :התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות

 ים.כון של המשתמששימוש לא נ א.

 בבניין.  מלכלוך או מפגעיםתקלות כתוצאה  ב.

 דירה. ל לא סקת חשמפתוצאה מהסתקלות כ ג.

פי בספר  הריש  על  המעלית היוע  יפסוקום  להשבתת  רלבנטיות  תקלות  אלו  ץ 

 קוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.ונובעות משרות ל

 

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש ימצאו חומרים וחלקי חיל  פיקוד  /נותהמכויועד לארון  בסמוך למיקום המ

 . נתיכים וכו'צנים,  ות, לחרמנים, מנוו יכללו: שאלומרים שוטף. ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למעלית הידראולית  ניט טכמפר

 תאור כללי

 

 ם העומדת בתקן נכי ק"ג  630 עומס    נוסעים   8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ    +  5  - דיוק עצירה 

 2:1  - תליהס יח

 דיתיהידראולי תקיפה צ  - סוג ההינע
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   םרוניאלקטומים  שסת - סוג השסתומים

 ץר ה 50 פזות ,  V 380 ,3  - חשמלזרם ה

 התנעות לשעה כלפי מעלה  60  - מס' התנעות

+   ליתביטול מע +    עומס מלא ויתר+  כבאיםפיקוד + מאסף   - סוג הפיקוד
 + חיווי קולי  יוס אוטומט פיל +  רה אוטומטיתחז

    -)נטו(  מ"מ  1800X  1800 - מידות הפיר

או    בורד-טלוחות צמנ וי פלדה בציפ  ותצי ונסטרוקבנוי מק פיר   
 זמין . ע"פ סיכום עם המ ווילה בורד 

 מ"מ    4000 -כ   - קומה עליונה גובה 

 מ"מ    1500 -כ   - עומק בור

 יש לבצע מדידה של גובה הרמה מדויק( ) מ'  3.20 –כ    - גובה הרמה

 תחנות  2 - מס' תחנות

   בכיוון אחתדלתות  2 - דלתותמס' 

 מ"מ    2000x 900   - גודל הדלת

 מ    מ"   2300)גובה(  1100x)רוחב(    1400Xומק()ע  - התא לודג

 אישור המזמין וב  לתיאור טכני בהתאם  - מבנה התא

ופועלות בזרם חילופין  טלסקופית פתיחה חנות בבתא ובת אוטומטיות  - דלתות
 ( VVVF) ר תדרומבוק

 ומי ג  נעלי גלגלים עם ציפוי -  נעלי תא

 היצרן ותכנון של  י חישובלפ  - פסי הובלהגודל 

 היועץ/ מזמין אישור ם לתיאור טכני, קטלוג היצרן ותאהב - אביזרי פיקוד 

מסופק קומפלט  ס"מ(   210x130x60נה )במידות מכו /יקודפ ארון  - מיקום חדר המכונות  
 בקומת קרקע, מתחת למדרגות  ויותקן  ע"י קבלן המעלית

 

 

 

 

 

 ביעהצ

ם, חיזוקי פסים, סינרים, פסי  בוכנה,   ולל שלד תא,ל המעלית כמתכת שקי הלכל ח

 .  וצבע סופי יצבעו בצבע יסוד סינתטילאחר מכן ו יטופלו ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481ם בהתאם למפורט בת"י ל השלטים הדרושיהקבלן יספק את כ

 

 הנע המעלית

 ע הידראולי. המעלית תונע בהינ
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עה ויח' ' הנוללת יחהמערכת כ.  2:1בתילוי    תקיפה צדיתבהבוכנה תתקוף את התא  

 הרמה.

 

 יח' הנעה 

תומים. שמלי ומשאבה הידראולית טבולים בשמן ותיבת שסת מנוע חהיחידה כולל

   ית לקבלת עצירות מבוקרות.י מערכת אלקטרונהשסתומים יבוקרו ע"

ית לא ימס מק  יעה וברמת נוחותבלת איכות נסתכלול מערכת לקים  מערכת השסתומ

 ה.שה לקומגיעה ובהנסי בתחילת

 . SOFT STOP –רכות  תצירוון בקרה לקבלת עמנגנ כלול ומים תהשסתכת מער

 פתיחת השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל.  

היחידה מגע   על  עם  לחץ  פריקת  שסתום  שמן,  לחץ  מד  יותקנו:  ההידראולית 

 יותקן מיכל השמן  ב  רז כדורי.ת ובה ידניממשאבת הרחשמלי, שסתום הורדה ידני,  

 שמן חיצוני חלונית. דיד מ

לא תעבור מעל  תרמוסטט  יותקן  במיכל השמן , מעל c  60°שיבטיח שטמפ' השמן 

 ה עד לקירור השמן. לטמפ' זו תופסק פעולת המעלית בחניה הקרוב

 .  ואלקטרוני נעת ע"י מתנע רך, מופעל בהתV380  ,Hz50המנוע תלת פזי  

ינתק את פופי המנוע אשר  ל לירמית בכ יתר והגנה תמס  פסק לעויוגן ע"י מ  המנוע

 התחממות יתר. הניתוק יעשה בזמן חנית התא בתחנה.  ה שלבמקרפעולת המנוע 

 

 יח' הרמה 

ה ללחץ העבודה ולמהירות הנדרשת. מקדם ביטחון בוכנה בעלת שלב אחד, מתאימ

פי   הב  . 3לקריסה  נז בראש  צינור שינקז  יורכב  ועודפייוכנה  ניקוז.   למיכל  שמן   לות 

תותהבו גאחורי  מקן  כנה  הבוכנה  בראש  בסיס.  על  הטיההמעלית  גלגל לגל  קוטר   .

 מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד במסבים אטומים.  40ההטיה יהיה פי 

  

 

 שמןרת צנ

 עבודה תקינה.ים ולספיקות הנדרשים לתאים ללחצצנרת השמן תהיה גמישה ות

 

 שסתום שבירת צינור 

לבהצנבחיבור   שסתוםוכנה  רת  יציא   יורכב  הלחץ שימנע  כאשר  מהבוכנה  שמן  ת 

 ההידראולי יורד באופן פתאומי מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. 

 

 כוונות

למע מיוחדות  מהכוונות  ממשו  Tסוג  ליות  יהיו  מעובדים,  או  בקור  חוברים כים 

באומ הפיר  לקירות  רצעוגנים  המשך  שיהוו  כך  מדויק  אנכי  המרחיופן  בף.  ין ק 

 .  מ' 1.5יותר מכל  י חישוב ולאפ-עלם יהיה יזוקיהח
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 יש להאריק בהתאם לחוק החשמל.  הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

בגו מצופים  גלגלים  נעלי   יהיו  ההובלה  יהנ  מי.נעלי  שקטה תאיעלים  לעבודה  מו 

 וחלקה.

 פגושים

הם גובגושים ופותקנו פגושי גומי או קפיץ. סוג הור התא יר בבור באזבתחתית הפי

 לתקן. תאם יה בההי

 

   ת פירתופים ודלמשקו

יהיו  המ חיזוקים  המשקופים  .  BOXFRAMEי  משקופ שקופים   עשויים מפחכולל 

דקורטיבית יעוגנו  2  נירוסטה  לפחות,  בור  מ"מ  בעזרת  לפודסטיםהיטב  פיליפס   גי 

 או בריתוך לקונסטרוקציות הפיר.

 . 2481תקן   יר והמשקופים יעמדו  בכל הדרישותדלתות הפ

נגהדלת פ  מ"מ  0002x009  ידותבמטלסקופית  פתיחה  ררות  ות  נירוסטה   חעשויות 

חימ"מ,    1.5  דקורטיבית אורךעם  רעש   זוקי  למניעת  בשרף  הפנימי  בצדן  ומצופות 

    .המזמיןלפי בחירת קופים יהיו מנירוסטה דקורטיבית הדלתות ומש דות.ורעי

ו ות הפיר יהיל דלתפים שהס  תקני.  ץוניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילכל דלת  

תה במידה והתא אינו חונה תבטיח סגירמשקולת או קפיץ ש  לכל דלתם.  מאלומיניו

 ות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. במסילת הדלת מולה.

המשק  כל  הקומותבכל   של  הגלויים  והמזוזות(  והחלקים  משקוף  )ראש    יהיו ף 

 . רדלתות הפי של גווןב טה דקורטיביתמנירוס

 .ני יצורווהיועץ לפ מזמין את אישור יקבל קופים והמשת הפיר דלתו עיצובטי כל פר

 

 

 ית עלרת ותא הממסג

 :   מסגרת תא 

 מעלית. גודל ולעומס ההתא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה ל -

 גומי למניעת העברת רעידות.   "י כריותהתא יבודד מהמסגרת ע -

 צדו.  3-מודר במעקה לפחות ויג םאנשי  2גג התא יתאים לנשיאת  -

 : יורכבו מסגרת התא  על -

 טבלת לחצני שרות,_

 רום, מע' תאורת חי_

 רת שרות,תאוואזעקה פעמון _

 ,מנגנון דלת אוטומטית_

 .Db  45 שלי מהירויות ברמת רעש מרבית ור התא בעל שתמפוח יניקה לאוור _
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יע_   מתכת  וחלקי  התא  וצביעהמסגרת  חלודה  נגד  טיפול  סיכום    ברו  עם  ע"פ 

 .  ןמהנדס המתכנהיועץ/ה

 בנכנס כאשר הדלת נסגרת.הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה  מנגנון  -

קלק  - או  חשמל  הפסקת  ובזמן  חשמלית  יופעל  הדלת  אפמנגנון  במנגנון  שר ול 

  .יהיה לפתוח את הדלת מהתא

 . יםפוטואלקטרי יםתא טור התא יותקן בפתח  -

לריצורי - שי  ףצפת התא תותאם  דובאריחי  פי  על   ע"י המזמין, גמה שתימסר  ש 

יבוצע ע"י   נשיאת עובי מתאים כדי להבטיח  (, ותהיה בהקבלן הראשי)הריצוף 

 העומס הדרוש. 

או פנלים  "Brushedרוסטה "ב מגן רגל מניסביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכ -

 יות.וקבלן המעלמזמין  /יסוכם בהמשך עם האדריכל  יש . פרטש

מ"מ לפחות וישפע   750שגובהו    יותקן סינר  התאחב פתח  תון לכל רוחבחלק הת -

 מ"מ.  50של עוד  בחלקו התחתון לאורך אנכי

 . ה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתוןתא המעלית יהי -

 ביעה ע"פ דרישת היועץ,  חלודה וצ חלקי מתכת יעברו טיפול נגד מסגרת התא ו -

 . ריכל/המזמיןהאד ה ע"י קטלוג החבר  לבחירה מתוך דקורטיבית תהיהתקרה  -

 . מאושר ע"י היועץדלתות יורכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם על כנפי ה -

 
 

 

 

 

 
 עיצוב תא

 מ. מ" 2000ם מ"מ וגובה  900ברוחב טלסקופית תיחה בעלות פ תות הכניסהדל -

מלוטשת או דקורטיבית ע"פ בחירת נירוסטה  ב  ותמצופכולל חזיתות  הדלתות   -

 כל. יהמזמין/האדר

   דם האחורי בשרף למניעת רעשומצופים בצ חיזוקי אורךקים במחוז הדלתות -

ע" - יעוצב  המעלית  האדריכלתא  עמזמין/י  יהיההיצוב  .   נירוסטה   בסיסעל    תא 

 מזמין. /כלאישור האדרילפי  מראות, דקורטיבית

צד - אחורי    בדופן  מנירוסטה  ןתקיוובקיר  עם   מעקה  סיכום  לפי   עגול 

 . מיןמז/האדריכל

לפחות עם מסגרת לד  נורות    6-8  טומטית בעלתרה און תאו ת התא תותקרבתק -

יניקה בעל שתי מהירויות   תאורת חרום, בתקרתנירוסטה,   יורכב  מפוח  התא 

 .  DB 45מרבית של ברמת רעש
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שקועהת  דקורטיבי  תקרה - תאורה  עם  נירוסטה  של  שור איע"פ    מפנלים 

 מקטלוג קבלן המעליות.   לבחירה מזמין/האדריכל

במישור אחר   ם בולטיםללא ברגיעה  שקו  ובה התאלכל גתהיה  לחצני תא    תטבל -

 עם הקיר. 

ת - תא  לחצני  היועץטבלת  של  פונקציונלי  באישור  קולבחירה    היה  בלן מקטלוג 

 המעליות.

 טבלת   .מ' לפחות מעל רצפת התא  1.30קנו בגובה של  יותשימושיים  ים  הלחצנ -

  ועץ.יהפונקציונלי של אם לאישור לחצני תא תהיה בהת

 3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלית  התאם לדרישו ביותקנו  ים  ימושישנים  הלחצ -

סביבה    – ת"י   נגישות  הכולל  נכ  70חלק    2481הבנויה  וסידונגישות  רים ים 

 ואישור היועץ.  ם לאנשים מוגבלים ובתאוםמיוחדי

לחצנ - טבלאות  התא:  עיצוב  פרטי  ציכל  רצפה,  ציפוי  הקירות, ים,  וגימור  פוי 

והיועץ   מזמין/אדריכלאת אישור ה  וכו', יקבל  אחיזהידית  תקרת התא,    עיצוב  

 לפני יצורו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אינסטלציה חשמלית 

החש בפיר  הכבלים  הפיר  מליים  תאורת  קווי  בדרישוכולל  החשמל יעמדו  תקן  ת 

וי  יםבללכ מים  מוגן  חשמל  מסוג  בתעלות  כל ועברו  החשמל,  לחוק  בהתאם 

 קים. פות עם מהדעההסתעפויות יעשו בקופסאות הסת

יתאיה  הכבל לעבודה מאכפיף  ומתוצרת מוכרת.ם  כבל  ומצת  יהיו    בכל   10%כפיף 

גידים.גידים   משלושה  פחות  ולא  האלקטר  רזרביים  המכלולים  ם מכניי-וכל 

המותקנ והאלק יהיו  טרוניים  המעלית  ובתא  בפיר  ויאטוים  למים  ו עמדמים 

 לפחות. IPX3בדרישות 

יו הבור  למפסק  בסמוך  חשמתבבור  שקע  תאקן  מפסק  לורל,   , פיר  פעמון ת  חצן 

אינטרקוא יחידת  ,  זעקה,  הצפה  חיישם  לדרישות ן  בהתאם  תאורה  תותקן  ובפיר 

ע"פ   בפיר   ת תאורהדות החשמל כולל התקנקבלן המעליות יבצע את כל עבו  התקן.

 דרישות התקן. 

 

 



16 

 

 

 לוח הפיקוד 

סי, תוך  בצבע אפוק  עפח סגור עם דלתות צבו  ארוןבימצא  המעלית    שלהפיקוד    לוח

''  WICוצב על רפידות ''הקיר וי  בלוח. הלוח יורכב עלור מקסימלי  בות באוורחשהת

ל    MASONת  מתוצר זעזועים  העברת  שימנעו  ערך  שווה  ולמכשירים או  בניין 

 ו.  תקנים בהמו

קוד לא בזרם ישר ומתח הפי  ליים יפעלולוח הפיקוד יהיה ממוחשב. המגענים והר

התא וכן ממסר של תאורת    220Vלמתח    חתמגן לזרם פלוח יותקן  ב.  125Vיעלה על  

 ית. זות אשר יפסיקו את פעולת המעלוחוסר פ להיפוך

 ל ההספק שר תשפר את מקדם כופמערכת כבלים מתאימה א  במידת הצורך יותקנו

 . מערכת זו תפעל עם פעולת המעלית  0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ויתר א וד עומס מל+ פיק  באיםכפיקוד +  מאסף מסוג   פיקוד המעלית יהיה 

קר  -  מאסף הרישום  בזיכרון.  תעיאות  לכוון מעלית  בהתאם  חוץ  לקריאות  נה 

החוץ   קריאת  את  מבטלת  המעלית  עצירת  הנסיעה.  הנסיעה.  ת מערכשבכוון 

כדי לאפשר    תחתיתם סנסורים בעיניארית  יה אלקטרונית ולהשקילה בתא תה

 נים.י התא המשתסת הבקרה בהתאם לעומתפקוד יעיל של מערכ

מפתח  -  8888ת"י  ע"פ  כבאים    פיקוד מתג  יותקן  הכניסה  מעלה בקומת  בנסיעה   ,

חת דלתות ותרד לקומת תשנה כיוון ללא פתי,המעלית תעצור בתחנה הקרובה  

   באים בלבד.ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כהכניסה. תפתח דלתות 

 

ויתר בע  -  עומס מלא  יענמהעומס המ  90  %ס  ומתא מלא  חוץ לקריאות  ה  ותר לא 

כניסת   עם אחר יציאת נוסעים מהתא.יענו ל  נענו, אאות שלקרי נוספות.

. הדלתות לא תיסגרנה,  וסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית פר נמס

 ו מצב עומס יתר.ורית יציינזמזם ונ

או המעלי  -  יטומטפילוס  מערכת שתוובפיקוד  תותקן  התת  פילוס  וף צריעם    אדא 

מנת  אהמבו על  שקיעה,  ילמנוע  הפילוס  גדול  ממרחק    תחילה.    12-משלא 

 פלס הקומה.ס"מ מתחת למ

נסיעה חר הקות לאד  15וש במשך  אם המעלית לא הייתה בשימ  -חזרה אוטומטית  

 טית לתחנה התחתונה. האחרונה ישלח התא אוטומ

ומה קן מס' היציי  אשרבתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני    –  ולי בתאחיווי ק

 .חברת הניהול/י היזם ע ע", הנוסח יקב את המעליתה נמצב

ו ינתק המעלית אשר בהפעלתמפתח ביטול    בקומת הקרקע יותקן  –ביטול מעלית  

 המעלית תחנה בקומה התחתונה. לית ואת המע

 

 

 רי פיקוד אביז
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תחנה    -בתחנות   סימ  בעלבודד  קריאה    לחצן   ןיותקף  המשקוליד  בכל  ן ונורת 

על גבי צג  יותקנו    2"  אה קומותומרוון נסיעה  חצי כ  .מטהות מעלה  לקריאו

המציין  ןמותקה אלקטרוני  גונג  בפיר.  פתח  כל  בעל   מעל  המעלית  הגעת 

יותקן מפתח   הכניסהבקומת    לכל קומה בנפרד.נג  מת הגועוצאפשרות כיוון  

כבאים   מעליתבי   מפתחופיקוד  רק    .טול  בתחנות  הקריאה  לחצני  הפעלת 

 כל תחנהאה בללחצני הקריקן במקביל  אשר מות  תחפם ע"י מפתיחת  חראל

קפ מפתח  ע"י  תחנהאו  בכל  יעמדו .  יצי  קומות  ומראה  ההפעלה  לחצני  כל 

עמידות   הכניסה  סבנו  .IPX3בדרישות  בקומת  חיצוף  אזעקה  עם  פעמון  ני 

 . שילוט מתאים
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, רוטעם כובע חלחצן    כוללת:לכל גובה התא ווסטה  מנירטבלת לחצנים     -בתא    

ן  צלחלחצן פתח דלת,    רות המעלית,כל קומה שבשימון לת סרונוברייל    בכת

הדלתותס בסגירת  השהייה  לקיצור  דלת  ל"עומס גור  וזמזם  סימון  נורת   ,  

בהפעלה  תאורה  קמפסיתר",   מ  מתג,  מואר  מפת עלהבהפ  וארמפוח  ח  , 

דיג כיוון, לחצן    2יטלי "פיקוד כבאים, מראה קומות  אזעקה והפעלת  וחצי 

בהפסקתמנטרקום  אי מיקחשמ  ואר  לאינטל,  קולי  חווי    רקום,רופון 

על   המעליתיקומאלקטרוני  דלתותמפתח    ,ם  סגירת    מערכת,  ביטול 

 .  ומטיוחייגן אוטכיווני -דו לאינטרקום

תאכל  ב טור  יותקן  התא  דגם   עיניים  72)לפחות    אלקטרייםפוטוים  פתח  ע"פ  או 

היועץ ע"י  הלחצ(.המאושר  "מיקרכל  מדגם   מהלך"נים  ונדא  ,ו  ובעלי ים  לאנטי 

ם ישרים בעלי קוטר של לא פחות ניהפו בולטים מהקיר ,  ם קריאה יהי מנורות רישו

ייל, חיווי קולי לאחר לחיצה על ולל כתב ברעם ספרה בולטת ומוארת כ  מ"מ  20-מ

 .  על גבי לחצני הקומותאה בתא וקרי חצןל

הלחצ בדרישות  כל  יעמדו  ישרנים  סבי  –  3.1ק  חל  1918ת"י    אליתקן  בה נגישות 

ת"י   הבנויה   וסיד  70חלק    2481הכולל  נכים  מיוחדונגישות  לאנשים רים  ים 

נגים  וחצי הכיוון   גוהדגם ומיקום טבלאות הלחצנים ומראה הקומות, הבלים.   מוג

ויהיה ע"פ   אם()לפי הדגם של חברת ה  ם בחברהיימפואר הקדגם  כל  שיבחר יהיה מ

בכתב  המזמיןאישור   ואביהחיזוק    .והמשתמש  הפיקודפנלים  באמצע  זרי  ות יהיה 

פת הלחצנים במפתחות החל  המפקחע"י    אם יידרשב  ועים ואו נסתרים.ברגים שק

ש  ובלבד  נוסף  חיוב  ללא  יבוצע  פלההזה  שהוזמנו  לפני  בזמן  תינתן   טותוראה 

  .צניםהלח

 

 מתקני בטיחות 

ע"י   ההפעלה  קריעת כבלים כאשרהתקן התפיסה יופעל ע"י התקן    -  התקן תפיסה

כדי להוכיח    וץ לפירע הפעלה  מחלבצ  אפשרות  ל הכבל. תהאאו רפיון שקריעה  

 הפעלת ההתקן.  כי קריעה או רפיון הכבלים גרמה ל

אזעקה ופעמון  חירום  הפ  -  תאורת  חירום  תאורת  תמצא  סולל  ועלתבתא  ות על 

 לה.הוא על ידי הסול ומטען. זמן הפעולה עפ"י התקן. פעמון האזעקה יופעל אף

ופעמרתאו פיר  בת  אזעקה  ה–פיר  ון  סמובבור  למפיר  יותך  בור  ק מפסקנו  פסק 

ל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה לתאורת הבור והפיר וכן יותקנו לידו שקע חשמ

 חיצוני.

ם מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי נו מפסקייותקמעל התחנות הקיצוניות    -  גובלים

 של הפיקוד.
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ח  -  הצפה  חיישן יותקן  הצפבבור  לפ  היישן  המיקשיחובר  פקוויי  תעליוד  דה תן 

 העליונה במקרה הצפת הבור .עלות לתחנה למעלית ל

בחרום השס  -  הורדה  ימבתיבת  לפקד  תומים  יהי  שניתן  הורדה  שסתום  עליו  צא 

חש לחצבהפסקת  ידי  על  על המעליתבתא  ן  מל  לחיצה  לאחר  ומטען.  סוללה   ,

 יסה. לחצן הורדה בחרום , תרד המעלית לקומת הכנ

דלתות תצויד במנגנון פתיחת ה  –ל  בהפסקת חשמ  של הדלתות  ה אוטומטיתחפתי

וס נטענת,מיוחד הכולל מטען  מטית של הדלתות יחה אוטופשר פתהמא  וללה 

   לס הקומה התחתונה.כאשר המעלית במפ

 

 

 וםאינטרק

רות/מנהל הבית יזכדת המלוח הפיקוד )אזור חילוץ( ועמבין התא,    -ות   מדבשלוש ע

הכוללת מצברי ' אינטרקום  מעמש תותקן  המשתו  זמיןהמבחר ע"י  תל עמדה שאו כ

או וחייגן  מטען  קדמיום,  ויסופקניקל  שיותקנו  עלטומטי  הסוללות   ידי  ו  הקבלן. 

 הספקת קו טלפוןטי.  חייגן אוטומ  תבוצע התקנתבתא  והמטען יותקנו בלוח פיקוד.  

ישיר לא דרך מרכזיה( לק לוח    הומ)קו  ו א  המזמיןי  "הפיקוד עהמיועדת להתקנת 

 . י חב' המעליותדיגיטלית ע"תקשורת רכת התקנת מע

י המערכות  והחיבוחיווט  העליונה  לתחנה  בתאבוצע  ע  ר  המעליות יבוצע  קבלן  "י 

 ת.בתאום עם מתקין המערכו 

 

 

 שעות( 24אין איוש במבנה וני )במידה ופעמון אזעקה חיצ

יבחר תותקן   בו המזמין   ש בתקן שילוט כנדרות אזעקה  מערכ   מחוץ לבניין באזור 

ת וחיווט צנר  ידי הקבלן.  ומטען שיותקן  ויסופק עליקל קדמיום  ללת מצברי נהכו

 ע"י המזמין.

 
 כניות ורשימת ת

6347/b – חתך אנכי  כולל   תכנית בניה –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

6347/h – ל חתך אנכי ה כולהרכבת ינתכ –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

 
 
 
 
 
                         

 חתימת הקבלן      תאריך                      
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   דראוליתי ה מעלית -, פ"ת 25יבנה  רח'  -אמי"ת אלירזישיבת   הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

מעלננכמתו  אולפנהבמבנה   - ל  תית  עומס    8-הידראולית  העומדת   630נוסעים  ק"ג 
 מפלסים. 2בתקן נכים ומשרתת 

 -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מעלית המתוכננת הינה מדגם -
 מעלית הידראולית עם ארון פיקוד / מכונה. 

נעול  - ארגז   בתוך   מותקנים   החשמל   ולוח  הפיקוד  לוח  ההידראולית,   המשאבה 
 . מתחת למדרגות +(0.00)מפלס  הסיבקומת הכנ

 .KW 15 -הספק המכונה של כל מעלית הנו כ -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות  –סוג ההנעה  -

פאק"ט   - מפסק   / למעלית  חשמל  המעלית   –לוח  של  הפיקוד  לארגז  בסמוך  מותקן 
 )יסופק על ידי הקבלן הראשי(.

 

 : מין/ המז ןלבקהי ע"  – עלביצו הדרישותלהלן 

הבניין  רהמלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  להעביר  )  3יש  המיקום   5פאזות  אל  גידים( 
מפסק עם   –מאמ"ת  לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות  להמתוכנן  

 הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

 ותאורת חירום  ה רותאר  זה עבופא  1יש להעביר קו הזנה    –  מלוח הראשי של הבניין  .2
 . 10Aל מיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם א

 ה של המעלית  ארגז פיקוד / המכונלוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית. 3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק  -

 

 מעל ארון  הפיקוד  .4
להת  -  של  תאורה    גופי  2עם    (  PL  )כמו  ורהאתן  קייש  כולל   200בעוצמה   לוקס 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ לארגז הפיקוד ) בסמוךהדלקה מפסק   נתהתק

שתספ  - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -ליק  יש  הפיקוד שעות  לארגז   בסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של  ציבוריהלוח הוזן מיש

 :  דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10ד "וד מבקו הארקה  לספקיש  .5

מ'   1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  לחצני הדלקה של האור ב  -בכל הקומות   .6
המעלית. ה  מדלת  בגודל  גופי  יהיו   של    50תאורה  ובמרחק  מדלת   1.0לוקס  מ' 
 . הכניסה למעלית

למק .7 הגישה  בדרכי  נאותה  תאורה  לספק  איש  הפיקודום  התאורה   –  רגז  הפעלת 
לארגז  בצמוד  והנוסף  הגישה   דרכי   / ביציאה  הראשון  מחליף  מפסק  באמצעות 

 הפיקוד. 

 .ד / מכונה של המעליתלארגז הפיקויש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .8

בין   .9 וחווט  צנרת  המנהל התקנת  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד  ארגז 
 . םטרקולאינבמבנה 
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ג .10 / מכונה של קו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –וי אש  ילמערכת  לארגז הפיקוד 
 )במידה ומתוכנן(.  המעלית

 

 הערות נוספות : 

 .תת למעליצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכ אין להתקין בפיר .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר את קו ההזנה של המעלית  אין להעביר .2

 שראלים.היות התקנים  רישו לדכל האביזרים והחומרים יתאימ .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.

 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 נצח ישראל בי"ס

 פתח תקוה, 20נורדאו 

 
 

  ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 ני רט ותאור טכפמ
 יםלקרשימת ציוד ופרוט הח

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות
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 . כללי1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לחברה לפיתוח פ"ת. 

ומפרטפמ .ב׳ כללי  הנו  זה  הדרושת  א  רט  העיקרי  המעלי  וריצל  הציוד  , תוהתקנת 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .ועל כל חלקי 2481אלי רתקן יש .1

 ות.: רעש ממעליםירויני מגד אקוסטי בבנידובי 1004.3תקן ישראלי  .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70

 ל. מפרט כולל להתקנת חשמל 8עמדו בדרישות פרק י  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  בעבודהפקודת הבטיחות  .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 .ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -היזם  

 יורי קנטור  - מפקח

עבודות הבניה הקשורות להקמת  קבלן ראשי הבונה את הפיר וכל    - קבלן

 המעלית  

עבודות    נה את המעלית ומבצעת את תקיהמ  המעליות  ב' ח  -   יותעלהמ  קבלן

 .ע"פ המפרט מעליתלרות הקשו

 . ם יועצים למעליותרו-לא -  יןמהנדס יועץ אשר פועל מטעם המזמ -  היועץ

בגין כך כוללים  כל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים 

 . כניותותאו ב/ואלא אם נרשם אחרת במפרטים  בהצעת קבלן המעליות

 

הקבלן    מבנהה  סאכלועקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבטיב  וחעי  העבות  את  ה ודלסיים 

 במהלך העבודה  נהמבב מבקרת אוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן  במינימום
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 קט אור הפרויי.  ת2

הידראולית  זה    מפרט מעלית  התקנת  עבור  מדת העוק"ג    630עומס  נוסעים    8-להנו 

, "שראלנצח י "בי"ס  קיים  מבנה    גשת נהבפרויקט    יקוד/מכונהן פואר  ולל כבתקן נכים  

 .מפלסים של המבנה 3תשרת ית עלהמ  .פ"ת, 20נורדאו רח' 

לוחות  בקירות  פלדה עם חיפוי    תמקונסטרוקציי  יזםהע"י  בנה  ישפיר  המעלית תבנה ב

ווילה-צמנט או  אחר    בורד-בורד  תיקני  חומר  כל  ם סטיפודמת  השלבניית/כולל  או 

תחנה  ך  הצור  תבמיד לבכל  הבבהתאם  האדריכל  ניהחוקי  תכנית  מהנדס    וע"פ  או 

   .ציההקונסטרוק

 

 . תנאי ההצעה 3

הצעה  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הקבלן 

 .  פאושלית וסופי

עבודות  .1 כולל  לבצע  שיש  והתוספת  הקיים  המבנה  את  לבחון  במקום  יבקר  הקבלן 

 בכתב הכמויות.  ויציין זאתשיש לבצע  נוספות

הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי הציוד שיסופק על ידו בהתאם למפורט  .2

 בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. 

יגיש   .3 הסכם הקבלן  ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו 

 למסמכי המכרז.השירות המצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  יאתנ .4

 .המצורף למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והיועץ לפני הזמנת   .6

 המעלית. 

יועצים למעליות  -המסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע לאישור אל .7 רום 

 . ןרמת ג 36ן ' חיבת ציורח

,למימוש  .8 המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב  מתאימות  ערבויות  לתת  יידרש  הקבלן 

התחייבויותיו על פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות יפורטו 

 לקבלן הראשי.  בחוזה שיחתם בין המזמין 

 

 םללים כ. תנאי4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהם  וח זמני"פ ליהיה  עמעלית ת הפעלזמן הספקה וה
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 המפקח  / מיןהמז

והקבלן מתחייב למלא ה  ודבעב  המפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים

רש המפקח  הוראותיהם.  לבדאחר  החומריםאי  טיב  את  מתבצעת ההעבודה  ו  וק 

 ופן הביצוע והוראות החוזה. פקח לבדוק את אאתר כן רשאי המב

 

 

 פרט ולמ תניתכלהתאמה 

 כניות תזה, כל שינוי בסמכי החומ  שארול  ותכניותל  בהתאם  בוצעתית  מעלת הודעב

בכת אישורו  לקבל  שלחייב  שהשינוי  מפה  ב  בין  וזאת  ובין   עהוצקח,  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. שנדרש ע

 ד.  למידע בלבו הן כלליות, ולשם הגשת הצעה הינן קבלן ה בל יק אשר כניותתה                     

י פכיה  הבני  ראותן באתלהוציא  הקבלן    יבות ועלמחו  ןנאי   להנ"  ותכניתב  תהמידו

 ות. יאשהן במצ

על התנאים הקשורים בעבודתו   ודעמן ולקבלן יבקר במקום העבודה על מנת לבחו

 לכך.ת הצעתו בהתאם ויבסס א

מתחהק לבדוק  בלן  בתאיולהייב  הם  המציאות.    כניותתין  דרישות   תבתוכניולבין 

 מפרט. שר בא ותארן ולהויבינן למן, בות עצהשונ

עם  בקה ייו  21  ךתוהחוזה  חתימת  לן  של    העבודה  ניותותכש  גים   היועץלאישורו 

ש המתכנן  הפולמהנדס  המעלית  טיקרול  הת.  לפי  הקבלן  ע"י   כניות ת בוצע 

   המאושרות.

.  

 

 

 ביצוע

מתמדת של ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו הת אך  עובוצמת הכל העבודו

יו יהמרים  . החויועץע"י ה  שרורים שאומוש בחומותוך שי  מוסמךן  עליתודה/מהל עבנמ

או  , במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצאחסנת האלמנטים והמוצרים  טוב ביותר.  מן הסוג ה

 "י המזמין. מתאים אשר יוכן למטרה זו עמקום 

 דתו ייכות לעבושמירת הניקיון וסילוק כל פסולת או שאריות השאי לחרא  יהיה  הקבלן

 . בודתוע כל יוםוף בס
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 בטיחות

בכל   .א׳ מתחייב  לדאויוא  ללו  מקרההקבלן  מהכלל  הבטיחות צא  וכללי  להוראות  ג 

להו בהתאם  ולנהוג  חוקיוהזהירות  ובכ  ראות  בעבודה הארץ  בטיחות  פקודת  ללם 

עבודת  1980 חוק  וכן  ו  ותיקוניה  תשי"ד  עבודתנשים  ו  חוק  תשי"ד   תיקוניהן נוער 

 . וכל דין אחר ובטיחותם יםדסקת עובקים בהעעוסהאחרים ותקנה  חוקוכל 

ז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת  ואחל  יביחבלן  ב. הק

 צוע העבודות במעלית.ו אדם ולאבטחת המקום ואופן בילרכוש, א  כנות, נזקכל הס

 של  תהבלעדי חריותו  בא  תישארן תהיה ו ת ואופן ביצועוע העבודות עבור ביצריוהאח

עבו  הבכל מקרהקבלן   לפצות את המזמין  תוגש ש ה שהיא  יע תבו  זיור איהיה עליו 

 נגדו בקשר לכך.  

תאם לחוזה ודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג ג. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל

ת , לבטח אורחיםיירים, אלרבות ד  םדגופו של כל א לרכושו או ל  ,כתוצאה מהןאו  

 שלישי.  צד לליו וכאת פוע וד,הצי

 

 ות באחריות המזמיןודעב. 5

 זמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן. מה .1

 ות הבאות:ע העבודלביצוהעסקת מהנדס קונסטרוקציה  .2

כודעב  כניות ותהכנת   .א׳ מדויקות  חה  ביצוע  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  ישוביולל 

ל  כניותותנת  מדרישות הרשויות, הכ ל  כולהפיר    ותציטרוקקונסבניית  ביצוע 

הצורך  פודסטים/גשרים יאש  במידת  מעליתר  בין  הקומה   חברו    , למפלס 

ל פיקודת  הצבמיקום  עבודות וןבטת  ודועב   כולל  ההמכונ-ארון  ות,  מסגר  , 

                                            .ופירוקהריסה , הציבעבודות איטום, עבודות ח 

המתכנן  דס  מהנהעם  ה בתאום  קציטרוונסוהקהבניה   ביצוע עבודותפיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

מהנודעב .ג׳ הקונסות  בדס  תאושר  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  טרוקציה 

 . ותינכותכולל  ה,תכנן מטעם העירייהמ

חיב .3 עבודות  ויה,  פירצוע  בטואיטום  בתחתית ב  ןציקת  המעלית  בור 

 רוקציה. ס"מ בפיקוח ובאישור מהנדס קונסט 150-בעומק של כ ירהפ

עבצובי .4 הקייםפריצת  הריסת/  ודותע  ת נותחמת  והקבקומות    בטון 

אשר יחברו  ממתכת    צורך במידת ה  פודסט/גשריםכולל בניית    תלימעל

 . מעלית למפלס הקומההבין 

מיצ .5 יבנה  המעלית  עד  פיר  הבור  מ  15-20לגובה  יקת  הקרקס"מ  ע על 

רות יקיפוי  חמגולוונים    RHSכת/עמודי  תמות  קציטרוונסקמ  שךובהמ

בורדילוואו  בורד  -צמנט  בלוחותהפיר   בחי  ה  המזמילפי  ואישור   ןרת 

 ולפי התקן.  יה ריהע

הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה הייקירות  המתכתע"ג  חלקי  ציה  כל  של ברזל  ה. 

נ יעברו  הפיר    תקונסטרוקציי ותהליך  ב עקמ  ד סוי  בצבע  עהצבילפני  פול  יטיקוי 

 פי. סו וצבעודה חל
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 . קלחומר וצע מתקרת פיר המעלית תב .6

 עיריית פ"ת , כיבוי אש. שות של הרשויות "פ דריודות על העבצוע כיב .7

 . מעליותעם קבלן ה בתיאום יהיו באחריות ועל חשבון המזמיןהחשמל  עבודות .8

 יתכת המעלערת מלהפעל  הדרוש  ה ציבורילוח חלוקמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ ות והתקנת מפסקרבת ארון המכונאל ק

האר .10 קו  מוליהתקנת  עם  מפחיבוך  קה  השר  הוואס   עד  פוטנציאליםת 

 פיר. לבור ה

י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ררה  ואף תוגו רה  י תאוצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהאה מביצי בתאורה הרגילה(

כולל    דות עבוע  וציב .12 במפסקי ו  רהתאו  נתקתהחשמל  מחלפים  דרכי  ם 

 . דיקופ /כונהון המרלא השוכן בדרכי הגי בקומותלמעלית  הגישה

 . יועד ללוח הפיקודם המבמקולהזמנת קו טלפון אג יד המזמין .13

 .ההמכונ-למיקום ארון פיקוד מטף לכיבוי אש  בסמוך נת התק .14

הפיהת .15 לוח  בין  וחווט  צנרת  המזקנת  לחדר  מקוד  עבר  ערכת כירות 

 . ום רקאינט

 

 עלית מת המות להקשורהק ותלימעהן קבל ע"ח ובאחריות בניהות עבוד. 6

עבכע  צויב .1 החדול  פיקודומעלית  ל  ההקשורשמל  ת  לארון  כולל   ההמכונ-במיקום 

 .קבלן החשמל/בתיאום עם המזמין חשמל ורתביקוע הזמנה וביצ

פגיעה במבבמק .2 ברהנרה של  בקירות, במערכות,  ידאג   יצוף, בשבילים,  וכו' הקבלן 

 .ותולהחזיר את המצב לקדמ לתקן

פיקול  םקומי .3 )ארון  ובקרה  לפירע  קרקה  תמבקו  יה יה(  קבינט-משיןד   צמוד 

 תיואר בעזר  קודארון הפימנעול.    כוללית  חיצונדלת    םעארון פיקוד יהיה    .המעלית

ה תהי  ארון הפיקוד הגישה ל  .מכונהה  וראזורות לפחות ויצויד בתאורת חירום ב נ  2

 . בחוץ(א ה ונמצבמיד) גגון להגנה מגשם. מעל ארון הפיקוד יותקן ומוארת חהנו

במידה  חשמלרת שמן והעברת צנלונה, כמ-יקודרון פלית לאעהמ פירבין תח פ ביצוע .4

לפירהוארון   או העברת  המעלי  פיקוד צמוד  "יצ  2ת  בין  4נורות  פיר המעלית   כ"א 

 . יקודלארון פ

המעלית .5 בתא  ריצוף  עבודות  המזמין  "פע  אבן/בשיש  ביצוע  הדמתו  בחירת  גמים ך 

   .מעליותשל קבלן ה

 ות :העבוד יתר בין פקיס ןהקבל .6

עליטפוור  רווא  וןחלת  קנהת .א׳ היהעל  בחלקשן  ת  של  ברזל  רפיון  מסגרת    עם 

 . ונדרשדה במי – הפיר תקרתמוד לר צמ" 0.5ח בשט

 . קנת המעליתהתלביצוע עבודות  ירפיגום יציב לכל גובה הפהתקנת  .ב׳

תאהתקנ .ג׳ בפיר  ת  התקן  ורה  לפי  בבורחשמ  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמהקבלן 
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.  בודותצוע העעות בזמן ביהפרינימום  גרום למאג לן ידבלס הק וכלמא  ה מבנוההיות   .7

 לק כן ידאג שבסוף יום העבודה הפסולת תסו  מוכ  מזמין.ו עם המכוביצוע יסהלבי  ש

  .דה תהיה נקיהוסביבת העבו

 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הוהעב שעות 

 .8:00  - 13:00 :    ו'              

תהבני  תלפסו .8 ובהקבלע"י    לקסוין  מורשאחריותן  לאתר  )כולו  הצגתה  ת ודותע  ל 

 רש(. דיוי ידהבמ – מהאתר

לך במהדרו בגדר,  גוי  אזור העבודה   . וכללי הבטיחותיקפיד במיוחד על תנאי  לן  הקב .9

 .דהוב ות הער שעחולאבודה הע

עזרעבודו  עוביצ .10 אשר  ת  הקבלן  בשט  של  להתבצע  הבנחייבות  ום במקע  וציב  ייןח 

 המזמין.ם ע םתואומ וכםמס

יבונחתכל  ב .11 עה  גמר  צעו  לממסביבודות  המותקניםב  תיקכול,  שקופים  רל   ףויצוני 

המפקח מטעם /עם המזמין  ריצוף יסוכםהצבע וסוג הלריצוף הקיים. גוון  בהתאם  

 .העירייה

שתידרש   .12 עבודה  הכל  והתקנלצורך  תבניה  המעלית  וכבוצת  הקבלן  ידי  על  ללת וע 

 . מחירצעת הגרת הבמס

 המזמין ישור מוקדם של גמר חייבים לקבל אוה יצועופן הבניה, אטי הבי ופרבלש כל .13

 היועץ. כל הוראות ב למלא אחרחיין מתוהיועץ. הקבל

 ת.המעליהזמנת בטרם  ליתלפיר המע  בשטח נדרש לבצע מדידה .14

במקבקל  נדרש • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  מצב  ת  את  הקיים המחון  בנה 

מל, שח  ,ביוב  , מים  יוות קהזז  של   ספותת נודובוון ע, לבחלבצע  ת שישוהתוספ

 ידת וצורך. מבת תקשור

 

 מידות

ה המידות  את  לבדוק  הקבלן  בהתאם לביצוע  דרושות  על  בשטח, למציאו   עבודתו    ת 

   ית לבניין.ויהיה אחראי להתאמת מידות המעל

   ני הגשת תכניות הסופית.רו ליועץ לבדיקה לפתוצאות המדידות יעב

 עלית. מהקי חלו דיומן הצזידות יוהמד צאתתוע"פ 

 

 נזקים לבניין 

אי רשאי  הקבלן  בקירות,  נו  מלחצוב  אישור  ללא  ותקרות  של  עמודים  כוח וקדם  בא 

 .סטרוקציהומהנדס הקונ מזמיןה

 

 כניותות

שבועות  ארבעה  הבניהמיום    תוך  היתר  יגיש    קבלת  תכניו  הקבלן  לביצוע  תיק  ת 

 : לויכלות ינהתכי. טכנפרט ה המ על תמכיםם המסהעתקי בשלושהדה העבו

 משקופים. , דלתות ות הכוללת פרטי תא ה כללית של המעליהרכב יתתכנ

 .י איתות, פנל לחצניםאביזר נית חשמל,תכנית בניה,  תכ
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   ועץ.כל התכניות  יקבלו אישור המזמין/י

יגיש הקבל את " הכולל  AS  MADEן סט תכניות מעודכנות "בגמר הרכבת המעלית 

 אחזקה.ו טיפולת ראוהו ,דיקות פניול, תכלעיאר המתו כל

 

 ביטוח

שר יגרמו על ידו  , אאדםלבני    ,  למיתקנים  ,ם לבנייןשיגרנזק    אחראי לכליהיה    הקבלן  

 עובדיו.  או על ידי 

שי נזק  לכל  אחראי  יהיה  מהקבלן  כתוצאה  מקצעבוגרם  בלתי  או דה  לקויה   ועית 

  תם .למום בש הנזקי תוב לפצה חייי לן יהוהקב קיפיןן במישרין או בעשסופקו על ידו בי

מ בביטוחים  יבטח  המהוויםהקבלן  לעוכיסו   תאימים  יפגע י  אשר  אדם  ולכל  בדיו 

 ומיתקנים שבתחום עבודתו. ים ומרמח

 

 

 דו"ח מהלך העבודה 

זמני לוח  יגיש  לביצוע  הקבלן  ויציודההעבם  את,  החזויהמועדי  ין  לביצוע  ים  ם 

ה   ת.העבודו הזמנים  לשלמתייחאמור  לוח  הבס  האישל  גשויאים  בים  למזמ ור  אחר  ין 

 אשוניות.של התכניות הראישור 

 והכנת תכניות מעודכנות.  הפיר מדידת .א׳

 בניין והתקנתו.שלב א' ל הגעת ציוד .ב׳

 שלב ב' לבניין והרכבתו.ציוד הגעת  .ג׳

 עלית. הפעלת המ .ד׳

 הבנייה.  ים בהתאם לקצבועדה את המת העבודתקופ כן בכליעדלן הקב

 .  בכתב יצוער בל גמע ווחדי יועברלבים ש אחד הע כל ביצו עם גמר

 

 

 עבודות נוספות 

עונות אישור מוקדם בכתב ן מופיעות בכתב הכמויות, טאינאשר    וספותבצוע עבודות נ

 .ע שינוייםאו בא כוחו, ללא אישור זה אין לבצ מיןהמז של

 

 

 

 

 ירה הרכבה ומסב יט

גלן  הקב מקצועית  ברמה  העבודה  לבצע  הקיהתקנ  ולפי  בוהה  מתחייב  ימים ים 

ש במספר הדרו  ה ראשונהים ממדרגלים מקצועיסיק במקום פועעהו לליע  ם.בלימקוהו

ת כוין הזלמזמ  תוודבהעבכדי למנוע  עיכובים בגמר    לו לסיום מתקני המעלית במועד,

  אישית.  או מקצועיתמבחינה ימים נם מתאיא עתולדעלים שפו קוםלהרחיק מהמ
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חומרים  ל הת כא  פקיס  . הקבלןיאחראה  מנהל עבודל  שיר שקוח יהעבודה תבוצע בפי

   לעבודה.  הדרושיםים כשיר והמ הציוד המתקנים

ו בטיחותית  ברמה  יהיה  זכהת  יןזמלמ  גבוהה.    תיתאיכוהציוד  עתת  ויה  לדרוש    בכל 

כד מקצועית  לוודאבדיקה  ולאיכות התאמ  י  המפרט  לדרישות  והחומרים  הציוד  ת 

 :באותה תוקיאת הבד ושבונח  עלהקבלן  יןת יזמהמעלילאחר הרכבה   המקובלת.

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק ביקורת הזמנת  .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעםסמך יקת בודק מודב .ב׳

 .ליותהמע ד/חב'הציו קשל ספ  איכות תבקרר מח' שואי .ג׳

בודק המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ת הקתוך חודש מבדי  ת המעלית תתבצערימס

הקבונצי שג  למפרהמעלי  התאמת  יבדקולן,  הטת   (  AS MADE)  כניותולתכני  ט 

יבוצעו תוך הבדיקה. תיקון הליקויים    דרושה לביצועל עזרה השהוגשו. הקבלן יגיש כ

 .ופיתה סקבלתיערך קונים וע התיר ביצחאול מן סביר,ז

 

 הדרכה

את   ידריך  המזמיןהקבלן  בשעת   נציגי  בפעילות  אותם  וינחה  השימוש  ם,  חירו  באופן 

 אשונה. עזרה רלוץ וחי

 . תמנהל הביבהתאם לבקשת  אות ת המעלימסיר  תן בעתה תינההדרכ

 

 אחריות

 , ועץי"י הע מיום קבלת המעליתתתחיל   יותרחאהתקופת 

 חודשים.  24תהיה לתקופה של ת יוהאחר תקופת

יה אחראי למעלית על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה ן יההקבל

עות ויהיו  ש  12ך  וצעו תוים יבתיקונ, כל החריותופת האמשך תקלית בל המעינה שתק

ת למעלי  שרותבתקופת האחריות יבצע הקבלן    ם.קין כולל החלפת חלקבלן העל חשבו

לחוזה  השירות   להסכם  םבהתא הדין  בית  ע"י  יועץ    יםמאושר  משרד  ע"י  ומאושר 

 10-מת  פחוולא  ש  לחוד  תע אחיבוצול  והטיפת  רוהש,  )המצ"ב(  המעליות ועיריית פ"ת

בשנהפולייט מחים  השר.  כוללר  טלפונ  ותישר  ות   ות הראשוניים  בשנת   .24/7י  מוקד 

 .חיר המעליתהשירות כלולים במ מיד
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 שרות תקופתי 

תמורת    . ע"י עיריית פ"ת    ומאושרהמצ"ב  ים והקבלן יחתמו על הסכם שרות  המשתמש

המופהס הכמויות  כום  בכתב  כ  לספק  הקבלןמתחייב  ושסוכם,  יע   ותים השירל  את 

במה להשרות.    כם הסופיעים  לבצע  הק  ייבתח מ  השוטף,  השרות  דותעבו בנוסף  בלן 

 נוסף. ללא תשלום וול שיידרש  יפאו ט ל תיקוןה הרגילות כ שעות העבודב

 המעלית.יר השרות והתחזוקה כלולים במחיר חמ והשניה  בשנת האחריות הראשונה

  ים חלפת חלקהון או  יפול, תיקט  ביצועכל  ל  ע  המשתמשיםיש להחתים אחראי מטעם  

  העבודה.וכר ביצוע תש נתמ על

ו  בו ירשמ ו  עליותחברת המ  רדיבמשות ממוחשב  קריאספר  ת או  שרו  ל ספר הקבלן ינה

, נציג הקבלן יחתום על ביצוע ת וזמני העבודה שבוצעו במעליתהתקלות, עבודות השרו

  דה.העבו

כתקופת יוגדרו  ראשונים  חודשים  מולאח  הרצה  שלושה  מס' שהקבלן  תחייב  ריה 

עלשביתות  מה  ותהתקל יעלה  כמו  4  לא  לשנה.  מ  תקלות  ך משש  הקבלן   תחייבכן 

  .ותשע 24ה על לא יעלמעלית ההשבתת 

יב הקבלן לפצות ע"פ  משך ההשבתה יעלה על האמור יחובאם תהינה יותר תקלות או ש

 רמו בגין השבתת המעלית. שנג כל הנזקים

 :תוכתקל  יחשבו ות לאת הבאהסיבו התקלות הנובעות מ

 .ל המשתמשיםנכון ש אל וששימ א.

 יין. בנב מפגעיםך או מלכלותקלות כתוצאה  ב.

 דירה. ל לא סקת חשמתקלות כתוצאה מהספ ג.

בספר   הרישום  פי  רלבנטיעל  תקלות  אלו  היועץ  המעלית יפסוק  להשבתת  ות 

 קוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.ות לונובעות משר

 

 

 וף ילי חחלק

ימוש וף לשרים וחלקי חילו חומימצא  וד  יקפ/נותכוהמ  וןיועד לארמיקום הבסמוך למ

 צנים, נתיכים וכו'. ו יכללו: שמנים, מנורות, לחאלמרים שוטף. חו
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 למעלית הידראולית  ט טכנימפר

 לליתאור כ

 

 ם העומדת בתקן נכי ק"ג  630 עומס    נוסעים   8  - עומס

 ' מ/שנ 0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ    +  5  - רה דיוק עצי

 2:1  - ס תליהחי

 דיתיצ הידראולי תקיפה  - עההינסוג 

   שסתומים אלקטרונים - סוג השסתומים

 רץה 50 פזות ,  V 380 ,3  - זרם החשמל

 מעלה  לשעה כלפיהתנעות  60  - מס' התנעות

  +  ליתמע ביטול +    עומס מלא ויתר+  כבאיםפיקוד + מאסף   - סוג הפיקוד
 + חיווי קולי  יט מטווס אופיל +  חזרה אוטומטית

י  מקונסטרוקציות פלדה בציפו פיר   -( )נטו  מ"מ  1800X  1800 - הפירמידות 
 זמין . ע"פ סיכום עם המ  ווילה בורד או  בורד -לוחות צמנט

 מ"מ    3700-4000 –כ    - ליונה קומה עגובה 

 מ"מ    1500 -כ   - עומק בור

 מדויק(   הבה הרמשל גודה יש לבצע מדי) מ'  8.55 –כ    - מהגובה הר

 תחנות  3 - תחנותמס' 

   בכיוון אחתתות דל  3 - ותדלתמס' 

 מ"מ    2000x 900   - גודל הדלת

 מ    מ"   2300)גובה(  1100x)רוחב(    1400Xומק()ע  - התא ודלג

 אישור המזמין וב  לתיאור טכני בהתאם  - מבנה התא

ם חילופין  לות בזרופוע פיתטלסקונות בפתיחה חא ובתבת מטיותאוטו  - דלתות
 ( VVVF) ר תדרוקומב

 גומי  נעלי גלגלים עם ציפוי -  נעלי תא

 י חישוב ותכנון של היצרן לפ  - ודל פסי הובלהג

 היועץ/ מזמין אישור טכני, קטלוג היצרן ום לתיאור תאהב - אביזרי פיקוד 

מפלט  קו  מסופק (  ס"מ 210x130x60 מידות מכונה )ב /יקודפ ארון  - מיקום חדר המכונות  
 ד לפיר ובצמבקומת קרקע,   ויותקן  ע"י קבלן המעלית
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 ביעהצ

פסים, חיזוקי פסים, סינרים,   תכת של המעלית כולל שלד תא, בוכנה, מכל חלקי ה

 .  וצבע סופי יצבעו בצבע יסוד סינתטילאחר מכן ו לויטופ ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481ת"י בלמפורט התאם ם ביהדרושהשלטים  להקבלן יספק את כ

 

 הנע המעלית

 אולי. ע הידר ת תונע בהינהמעלי

' הנעה ויח' המערכת כוללת יח.  2:1צדית בתילוי    הבוכנה תתקוף את התא בתקיפה

 הרמה.

 

 יח' הנעה 

תומים. ע חשמלי ומשאבה הידראולית טבולים בשמן ותיבת שסת מנוהיחידה כולל

   מבוקרות. עצירות לקבלתית נלקטרומערכת א יהשסתומים יבוקרו ע"

ית ימאלס מק  עה וברמת נוחותי כות נסבלת איול מערכת לקתכלים  מערכת השסתומ

 ה.שה לקומעה ובגיתחילת הנסיב

 . SOFT STOP – רכות תצירוון בקרה לקבלת עמנגנ כלול השסתומים תכת מער

 כל.  פתיחת השסתומים תאפשר זרימת שמן מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למי

יותידראוהה  ההיחידעל   ל קלית  מד  פריקת  נו:  שסתום  שמן,  מגע חץ  עם  לחץ 

 יותקן מיכל השמן  ב  ת וברז כדורי.ימשאבת הרמה ידנהורדה ידני,  שסתום    חשמלי,

 דיד שמן חיצוני חלונית. מ

לא תעבור מעלתרמו   יותקן  במיכל השמן , מעל c  60°סטט שיבטיח שטמפ' השמן 

 . ןרור השמד לקיה עבהקרו ית בחניהלטמפ' זו תופסק פעולת המעל

 .  ואלקטרוני רךי מתנע נעת ע", מופעל בהתV380  ,Hz50תלת פזי  המנוע 

יוגן   ינתק את פופי המנוע אשר  ל לימס יתר והגנה תרמית בכ ע"י מפסק לעוהמנוע 

 של התחממות יתר. הניתוק יעשה בזמן חנית התא בתחנה. הבמקרפעולת המנוע 

 

 יח' הרמה 

נדרשת. מקדם ביטחון מהירות הלעבודה ולחץ הה לממתאי  שלב אחד,בוכנה בעלת  

פי  ל נז וכנה  הבבראש    . 3קריסה  צינור שינקז  ויורכב  ניקוז.   עודפי שמן ילות  למיכל 

תות גמאחורי  קן  הבוכנה  הבוכנה  בראש  בסיס.  על  ההמעלית  גלגל לגל  קוטר  טיה. 

 ומים. מקוטר הכבל לפחות. הגלגל יצויד במסבים אט 40ההטיה יהיה פי 
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 מןת שרנצ

 נה.עבודה תקים לפיקות הנדרשיים ולסתאים ללחצשה ותתהיה גמיהשמן  צנרת

 

 ר שסתום שבירת צינו

הלחץ בחיבור   כאשר  מהבוכנה  שמן  יציאת  שימנע  שסתום  יורכב  לבוכנה  הצנרת 

 באופן פתאומי מתחת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית.  ההידראולי יורד

 

 כוונות

למ מיוחדות  מעהכוונות  בקור שוכמ  Tוג  סליות  מע  ים  יאו  מובדים,  חוברים היו 

הפיר  עוגניםומ אנכי  בא  לקירות  רופן  המשך  שיהוו  כך  המרחמדויק  בין ציף.  ק 

 .  מ' 1.5פי חישוב ולא יותר מכל -עלהחיזוקים יהיה 

 ק בהתאם לחוק החשמל. יש להארי הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

בג מצופים  גלגלים  נעלי   יהיו  ההובלה  לעבודאימתילים  עהנ  מי.ונעלי  שקטה ו   ה 

 וחלקה.

 פגושים

גובהם הפגושים ושי גומי או קפיץ. סוג  ותקנו פגוא יור התבור באזר בבתחתית הפי

 לתקן. היה בהתאם י

 

   ת פירפים ודלתומשקו

יהיו  המ חיזוקים  המשקופים  .  BOXFRAMEי  משקופ שקופים   עשויים מפחכולל 

דקורטיבית יעוגנ  2  נירוסטה  לפחות,  ב   ומ"מ  פיליפורגב  עזרתהיטב  לפוד י   סטיםס 

 הפיר. בריתוך לקונסטרוקציותאו 

 . 2481ת תקן  פים יעמדו  בכל הדרישויר והמשקוהפ דלתות

נגררות   פ  מ"מ  0002x009  במידותטלסקופית  פתיחה  הדלתות  נירוסטה   חעשויות 

חימ"מ,    1.5  ורטיביתדק אורךעם  רעש   זוקי  למניעת  בשרף  הפנימי  בצדן  ומצופות 

    .זמיןהמלפי בחירת ורטיבית רוסטה דקיו מניופים יהמשקו לתותהד דות.יורע

הספים של דלתות הפיר יהיו   תקני.  לוץיחה מבחוץ ע"י מפתח חיניתנת לפתלת  כל ד

ה במידה והתא אינו חונה תתבטיח סגירמשקולת או קפיץ ש  לכל דלתמאלומיניום.  

  ות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך.במסילת הדלת מולה.

הה   לכ  ומותהקבכל   המשק  גלוייםחלקים  והמזוזושל  משקוף  )ראש    יהיו ות(  ף 

 . ירדלתות הפ של גווןב ביתטה דקורטירוסמני

 .ני יצורווהיועץ לפ מזמין יקבל את אישור והמשקופים טי עיצוב דלתות הפיר כל פר
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 ית עלרת ותא המסגמ

 :   מסגרת תא 

 לית. המע סומולעל גודה להתא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימ -

 עברת רעידות.  ניעת ה"י כריות גומי למרת עדד מהמסגהתא יבו -

 צדו.  3-מודר במעקה אנשים לפחות ויג  2 תא יתאים לנשיאתגג ה -

 : על מסגרת התא יורכבו  -

 טבלת לחצני שרות,_

 רום, חימע' תאורת _

 רת שרות,תאוואזעקה פעמון _

 ,מנגנון דלת אוטומטית_

 .Db  45 שלבית ת רעש מרמהירויות ברמ שתי  עלא בהת ור וורמפוח יניקה לא _

התאמסג_   יע  רת  מתכת  חלודהברו  וחלקי  נגד  סיכום    טיפול  ע"פ  עם  וצביעה 

 .  מהנדס המתכנןהיועץ/ה

 בנכנס כאשר הדלת נסגרת.ה  מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיע -

או    - חשמל  הפסקת  ובזמן  חשמלית  יופעל  הדלת   אפשר   וןנגנבמול  קלקמנגנון 

  .מהתאאת הדלת יהיה לפתוח 

 . יםפוטואלקטרי יםתא טור ן בפתח התא יותק -

לריצוף באריחי שיצפת התא תותארי - ע"י המזמין, ם  דוגמה שתימסר  פי  על  ש 

יבוצע ע"י   נשיאת עובי מתאים כדי להבטיח  ב  (, ותהיההקבלן הראשי)הריצוף 

 העומס הדרוש. 

 ."Brushedסטה "נירו מל רג גןב מורכסביב קירות התא בצמוד לרצפה י -

פע מ"מ לפחות ויש  750תקן סינר שגובהו  התא יוהתחתון לכל רוחב פתח  בחלק   -

 מ"מ.  50של עוד  בחלקו התחתון לאורך אנכי

 . ון והתחתוןה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליתא המעלית יהי -

 היועץ,   חלודה וצביעה ע"פ דרישתקי מתכת יעברו טיפול נגד התא וחלסגרת מ -

 . ל/המזמיןהאדריכ וך קטלוג החברה ע"י בחירה מתל  דקורטיבית תהיה תקרה -

 . מאושר ע"י היועץור תאים פוטואלקטריים מדגם הדלתות יורכבו טעל כנפי  -
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 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם "מ וגובמ  900ברוחב  טלסקופיתבעלות פתיחה  תות הכניסהדל -

ת ע"פ בחירת יורטיבשת או דקמלוטנירוסטה  ב  ותמצופכולל חזיתות  הדלתות   -

 כל. ין/האדריהמזמ

   שרף למניעת רעשהאחורי ב חיזוקי אורך ומצופים בצדםקים במחוזהדלתות  -

ע" - יעוצב  המעלית  האדריכלתא  עמזמין/י  יהיההיצוב  .  נירוסטה   בסיסעל    תא 

 מזמין. /יכלור האדראישי לפ ראותמ, דקורטיבית

צד - אחורי    בדופן  מנירוסטה  ןתקיוובקיר  לפי  מעקה  עם וסיכ   עגול  ם 

 . יןממז/האדריכל

מסגרת   לפחות עם  לדנורות    6-8טומטית בעלת  רה אות התא תותקן תאו בתקר -

יניקה בעל שתי מהירויות   תאורת חרום, בתקרתנירוסטה,   יורכב  מפוח  התא 

 .  DB 45ברמת רעש מרבית של

שקועה  תורטיבידק  רהתק - תאורה  עם  נירוסטה  של  שור איע"פ    מפנלים 

 ות. קטלוג קבלן המעלימ  חירהלב מזמין/האדריכל

ישור אחר במ  בולטיםללא ברגים  שקועה    ובה התאלכל גלחצני תא תהיה    טבלת -

 עם הקיר. 

ת - תא  לחצני  היועץטבלת  של  פונקציונלי  באישור  קבלן ולבחירה    היה  מקטלוג 

 המעליות.

לחצני   טבלת  . מעל רצפת התאמ'    1.30  עד  תקנו בגובה של יושיים  שימו  יםהלחצנ -

   .היועץשל פונקציונלי ישור אאם לתתהיה בה תא

 3.1חלק    1918"י  ת  ישראלי  תקןבהתאם לדרישות  יותקנו  ימושיים  שהלחצנים   -

סביבה    – ת"י   נגישות  הכולל  נכ  70חלק    2481הבנויה  וסידורים נגישות  ים 

 ם ואישור היועץ. ם ובתאווגבלי ים מם לאנשמיוחדי

לחצנ - טבלאות  התא:  עיצוב  פרטי  ציפויכל  צ  ים,  הקירות, ופוי  ירצפה,  גימור 

היועץ ו  מזמין/לו', יקבל את אישור האדריכאחיזה וכת התא, ידית  צוב  תקרעי

 לפני יצורו. 
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 אינסטלציה חשמלית 

החש בפיר  הכבלים  הפיר  מליים  תאורת  קווי  בדרישוכולל  החשמל   תקןת  יעמדו 

וי  יםלכבל מים  מוגן  חשמל  מסוג  בתעלות  כל ועברו  החשמל,  לחוק   בהתאם 

 הדקים. פות עם משו בקופסאות הסתעעיות יההסתעפו

ה יהכבל  ומתוצכפיף  לעבודה מאומצת  יהיו    מוכרת.רת  תאים  כפיף  כבל   10%בכל 

גידים.גידים   משלושה  פחות  ולא  האלקטר  רזרביים  המכלולים  ם מכניי-וכל 

המותוניטרוהאלק יהיו  ים  המעלית  ובתא  בפיר  ויאטוקנים  למים  ו עמדמים 

 חות.לפ IPX3בדרישות 

בסמבבו יותור  הבור  למפסק  חך  שקע  תאורקן  מפסק  פיר  שמל,  פעמון ת  לחצן   ,

יחיד אאזעקה,  ,  ינטרקות  הצפה  חיישם  לדרישות ן  בהתאם  תאורה  תותקן  ובפיר 

ע"פ   רה בפיר ת תאוקנהת  ללדות החשמל כוקבלן המעליות יבצע את כל עבו  התקן.

 דרישות התקן. 

 

 

 לוח הפיקוד 

וקסי, תוך  בצבע אפ   ור עם דלתות צבועגפח ס   ארוןבצא  ימהמעלית    שלהפיקוד    לוח

''  WICהקיר ויוצב על רפידות ''  רכב עליו  וורור מקסימלי בלוח. הלוחבות באהתחש

ל    MASONת  מתוצר זעזועים  העברת  שימנעו  ערך  שווה  ולמכשיאו  ם ריבניין 

 בו.   תקניםמוה

 אקוד לומתח הפיבזרם ישר    ליים יפעלולוח הפיקוד יהיה ממוחשב. המגענים והר

סר של תאורת התא וכן ממ  220Vלמתח    ן מגן לזרם פחתלוח יותק . ב125Vיעלה על  

 ית. וחוסר פזות אשר יפסיקו את פעולת המעל להיפוך

פק ל ההסופם כקדשר תשפר את ממערכת כבלים מתאימה א  במידת הצורך יותקנו

 . מערכת זו תפעל עם פעולת המעלית  0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ויתר יקוד עומס מלא + פ  באיםכפיקוד +  מאסף   מסוג  ית יהיה פיקוד המעל

בזיכרו  -אסףמ קריאות  לכוון הן.  רישום  בהתאם  חוץ  לקריאות  תענה  מעלית 

החוץ   קריאת  את  מבטלת  המעלית  עצירת  הנסיעה.  הנסיעה.  ת ערכמשבכוון 

כדי לאפשר    תחתיתם סנסורים בעיניארית  בתא תהיה אלקטרונית ולקילה  הש

 תנים.התא המש קרה בהתאם לעומסיב ת הרכיל של מעתפקוד יע
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ת"י  ם  כבאי  פיקוד הבקומ  -  8888ע"פ  מפתחת  מתג  יותקן  מעלה כניסה  בנסיעה   ,

ומת רד לקחת דלתות ותתשנה כיוון ללא פתי,המעלית תעצור בתחנה הקרובה  

   באים בלבד.סה. תפתח דלתות ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתח כיהכנ

וי ריאות חוץ לקיענה    המותר לאמהעומס    90  %ס  ומעמלא בתא    -  תרעומס מלא 

כניסת   עם אחר יציאת נוסעים מהתא.יענו ל  ,א נענו אות שלספות. קרינו

רנה,  תיסג  . הדלתות לא וסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית פר נמס

 ורית יציינו מצב עומס יתר.ם ונזזמ

או המעלי  -  יטומטפילוס  מערכת בפיקוד  תותקן  צוף ריעם    אהת  פילוס דא  שתוו  ת 

על  המב למנוואה,  הפימנת  שקיעה.  יע  ג  תחיללוס  שלא    12-מ  דולממרחק 

 פלס הקומה.ס"מ מתחת למ

סיעה נ חר הקות לאד  15וש במשך  אם המעלית לא הייתה בשימ  -חזרה אוטומטית  

 ישלח התא אוטומטית לתחנה התחתונה.  האחרונה

הקומה יציין מס'    אשרי  נלקטרוי קולי אבתא המעלית יותקן חיוו  –  ולי בתאחיווי ק

 .יהולהנ חברת/י היזם ח יקבע ע", הנוס  מעליתנמצאת ה הב

ו ינתק המעלית אשר בהפעלתמפתח ביטול    בקומת הקרקע יותקן  –ביטול מעלית  

 תחתונה. הבקומה  תחנה המעליתלית ואת המע

 

 

 אביזרי פיקוד 

תחנה    -בתחנות   סנ  בעלדד  בוקריאה    לחצן   ןיותקף  המשקוליד  בכל  ן ומיורת 

ג  י ציותקנו על גב  2"קומות  אה  ומרנסיעה  צי כוון  ח  .ומטה  לקריאות מעלה

המציין  ןמותקה אלקטרוני  גונג  בפיר.  פתח  כל  בעל   מעל  המעלית  הגעת 

יותקן מפתח   הכניסהבקומת    .ה בנפרדל קומלכנג  מת הגועוצאפשרות כיוון  

כבאים   מעליתבי   מפתחופיקוד  הקר  .טול  לחצני  בתחנהפעלת  רק יאה    ות 

 כל תחנהאה בהקרי  מקביל ללחצנימותקן ב  אשר  מפתחפתיחתם ע"י    חראל

ע קפ"י  או  תחנהמפתח  בכל  יעמדו .  יצי  קומות  ומראה  ההפעלה  לחצני  כל 

עמידות   הכסבנו  .IPX3בדרישות  בקומת  אניסה  ף  חיצוזפעמון  עם  עקה  ני 

 . שילוט מתאים
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, רוטעם כובע ח  ןלחצ  :כוללתא ולכל גובה התוסטה  מנירטבלת לחצנים     -בתא    

ן  צלחח דלת,  , לחצן פתה שבשרות המעליתימון לכל קומת סנורו  תב בריילכ

הדלתותס בסגירת  השהייה  לקיצור  דלת  ל"עומס גור  וזמזם  סימון  נורת   ,  

מ  מתג  ,בהפעלהמואר    התאור  קמפסיתר",   בהפמפוח  מפתח  עלהואר   ,

דיג כיו  2יטלי "פיקוד כבאים, מראה קומות  והפעלת    ה אזעק  ון, לחצןוחצי 

בה  נטרקוםאי מיקרופון  חשמקת  פס מואר  קולי    חווי  לאינטרקום,ל, 

על  אלק המעליתיקומטרוני  דלתותמפתח    ,ם  סגירת    מערכת,  ביטול 

 .  מטיווחייגן אוטכיווני -דו לאינטרקום

יפתכל  ב התא  תאח  טור  פוטוותקן  דגם   עיניים  72)לפחות    אלקטרייםים  ע"פ  או 

היועץ ע"י  הלח(.המאושר  "מיקרמנים  צכל  מהלךדגם   אנטי  ו  ובעלי ים  דאלונ", 

ם ישרים בעלי קוטר של לא פחות ניהפמהקיר ,    יו בולטיםרישום קריאה יה  מנורות

לחיצה על   לי לאחריווי קויל, חיולל כתב ברעם ספרה בולטת ומוארת כ  מ"מ  20-מ

 .  על גבי לחצני הקומותאה בתא וחצן קריל

הלחצ בדרישוכל  יעמדו  ישת  נים  ביבה ס  נגישות  –  3.1ק  חל  1918"י  ת  אלירתקן 

הכולל   וסידנגישות    70חלק    2481ת"י   הבנויה  מיוחדונכים  לאנשים רים  ים 

יוון   וחצי הכגים   נגוהדגם ומיקום טבלאות הלחצנים ומראה הקומות, הבלים.   מוג

ויהיה ע"פ   אם()לפי הדגם של חברת ה  ם בחברהמפואר הקייכל דגם  יבחר יהיה מש

בכתבמוה  יןהמזמשור  אי יהיה  ואהפנלים    חיזוק  .שתמש  הפיקוד  באמצעות ביזרי 

פת הלחצנים במפתחות החל  המפקחע"י    אם יידרשב  נסתרים.  קועים ואוברגים ש

ש  ובלבד  נוסף  חיוב  ללא  יבוצע  תוההזה  בזראה  לפניינתן  פל  מן  טות שהוזמנו 

  .צניםהלח

 

 מתקני בטיחות 

ה ע"י ההפעל   כבלים כאשר  קריעת"י התקן  התקן התפיסה יופעל ע  -  התקן תפיסה

כדי להוכיח    וץ לפירמח  צע הפעלה  לב  . תהא אפשרותה או רפיון של הכבליעקר

 הפעלת ההתקן.  כי קריעה או רפיון הכבלים גרמה ל

ופעמו חירום  אזעתאורת  תמצא  בת  -  קהן  הפועלתא  חירום  סוללות   תאורת  על 

 לה.ל ידי הסולעהוא  יופעל אףומטען. זמן הפעולה עפ"י התקן. פעמון האזעקה 

פיר  תא בפיר  ופורת  אזעקה  סמוב–עמון  הפיר  לבור  בור  ך  ק מפסקנו  יותמפסק 

ל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה לתאורת הבור והפיר וכן יותקנו לידו שקע חשמ

 י.חיצונ

נו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי נות הקיצוניות יותקמעל התח  -  בליםגו

 של הפיקוד.
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חובב  -  הצפה  ישןחי יותקן  הצר  שיישן  לפיקיחובפה  המר  פקודה תויי  עליתוד  ן 

 העליונה במקרה הצפת הבור .לפני נה מעלית לעלות לתחל

הורדבתיבת השס  -  הורדה בחרום ימצא שסתום  יהיה שניתומים  עליו לפקד    התן 

חשבה לחצן  פסקת  ידי  על  על המעליתבתא  מל  לחיצה  לאחר  ומטען.  סוללה   ,

 סה. ימעלית לקומת הכנהתרד   בחרום , לחצן הורדה

תות תצויד במנגנון פתיחת הדל  –שמל  בהפסקת ח  ה אוטומטית של הדלתותפתיח

וס נטענת,מיוחד הכולל מטען  ות יחה אוטומטית של הדלתפשר פתהמא  וללה 

   ה התחתונה.לס הקומית במפשר המעלכא

 

 

 אינטרקום

מנהל הבית /תרויזכדת המועמלוח הפיקוד )אזור חילוץ(  בין התא,    -ות   מדבשלוש ע

וללת מצברי מע' אינטרקום הכמש תותקן  המשתו  המזמיןבחר ע"י  ה שתעמד  לאו כ

או וחייגן  מטען  קדמיום,  ויסופקניקל  שיותקנו  עלטומטי  הסול  ו  הקבלן.  לות ידי 

 הספקת קו טלפוןטי.  תבוצע התקנת חייגן אוטומבתא  קוד.  ותקנו בלוח פיהמטען יו

ישיר לא דרך מרכז לוח  והמי  הומיה( לק)קו  או   המזמיןי  ד ע"פיקוהעדת להתקנת 

 . חב' המעליותת דיגיטלית ע"י תקשוררכת התקנת מע

י המערכות  והחיבוחיווט  העליונה  לתחנה  בתאבוצע  המעל  ר  קבלן  ע"י  יות יבוצע 

 ת.מתקין המערכו  תאום עםב

 

 

 שעות( 24אין איוש במבנה פעמון אזעקה חיצוני )במידה ו

בו המ מחוץ לבניין באז ואזע  תמערכ   בחר תותקן  יזמין  ור   שילוט כנדרש בתקן קה 

ת וחיווט צנר  ידי הקבלן.  טען שיותקן  ויסופק עלניקל קדמיום ומ  ללת מצבריהכו

 ע"י המזמין.

 

 כניות ותרשימת 

6414/b – אנכי   ךחתכולל   תכנית בניה –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

6414/h – כי תך אנה כולל חהרכבת תכני –נוסעים 8הידראולית  יתמעל 

 
 
 
 
 
 
                         

 חתימת הקבלן      תאריך                      
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   דראוליתיה  מעלית  -, פ"ת 20נורדאו רח'  -בי"ס נצח ישראל  הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

ספב - מעלננכמתור  בית  ל  תי ת  עומס    8-הידראולית  בתקן   630נוסעים  העומדת  ק"ג 
 מפלסים.  3נכים ומשרתת 

 -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )הינה מדגםמעלית המתוכננת   -
 מעלית הידראולית עם ארון פיקוד / מכונה. 

נעול  - ארגז   בתוך   מותקנים   החשמל   ולוח  הפיקוד  לוח  ההידראולית,   המשאבה 
ל  +(0.00)מפלס    הסיהכנ  תבקומ הצמוד  או  פיר  קרובמעלית  שיותר  , אליו  כמה 

 . יועץהשור לאימיקום 

 .KW 15 -מעלית הנו כההספק המכונה של  -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות  –סוג ההנעה  -

פאק"ט   - מפסק   / למעלית  חשמל  המעלית   –לוח  של  הפיקוד  לארגז  בסמוך  מותקן 
 ראשי(.ה לן)יסופק על ידי הקב

 

 : מיןלן / המזבקהי ע"  – עלביצו תישוהדרלהלן 

הבניין  רהמלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  להעביר  )פאזו  3יש  המיקום   5ת  אל  גידים( 
מפסק עם   –לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת  להמתוכנן  

 הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

 רה ותאורת חירוםותאר  זה עבופא  1הזנה    יש להעביר קו   –  ן ייבנמלוח הראשי של ה .2
 . 10Aבאמצעות מפסק זרם ל מיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו א

 ארגז פיקוד / המכונה של המעלית  לוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת  -
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית. 3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק  -

 הפיקוד מעל ארון  
להת  -  של  תאורה    גופי  2עם    (  PL  )כמו  ורהאתן  קייש  כולל   200בעוצמה   לוקס 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ לארגז הפיקוד ) בסמוךה הדלקמפסק   נתהתק

שתספיק    - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -ליש  הפיקוד שעות  לארגז   בסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של  ציבוריהלוח הוזן מיש

   :דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10ד "וד מבקו הארקה  לספקיש  .3

מ'   1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  הדלקה של האור בלחצני    -בכל הקומות   .4
המעלית. בגודל    מדלת  יהיו   התאורה  של    50גופי  ובמרחק  מדלת   1.0לוקס  מ' 

 . יתהכניסה למעל

הגיש .5 בדרכי  נאותה  תאורה  לספק  למקיש  אה  הפיקודום  התאורה   –  רגז  הפעלת 
בצמ  והנוסף  הגישה   דרכי   / ביציאה  הראשון  מחליף  מפסק  לארגז באמצעות  וד 

 הפיקוד. 

 .לארגז הפיקוד / מכונה של המעליתיש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .6

בין   .7 וחווט  צנרת  המכהתקנת   / הפיקוד  המנהל ארגז  משרד   / מזכרות  וחדר  ונה 
 . םטרקולאינ במבנה

ג .8 / מכונה של קו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –ילוי אש  מערכת  לארגז הפיקוד 
 דה ומתוכנן(. )במי המעלית
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 הערות נוספות : 

 .תצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלי אין להתקין בפיר .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר את קו ההזנה של המעלית  אין להעביר .2

 הישראלים.ות התקנים  רישו לדימכל האביזרים והחומרים יתא .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 בוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.הערה: ביצוע העבודה ת

 
 



 
 

 

  MRLחשמלית מדגם   תוספת מעלית

 למבנה קיים  

 פ"ת  44העצמאות ספריה עירונית כפר גנים, 

 

  מפרט טכני

 

 אגף פיתוח ואחזקת מוסדות חינוך.  – פ"תעיריית  -  המזמין

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 תנאי ההצעה 
 תנאים כלליים 

 ותאור טכני מפרט 
 רוט החלקיםרשימת ציוד ופ

 כבה והריה בנ תתכניו
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 . כללי1

לחברה   .א׳ הכוונה  פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לפיתוח פ"ת.

ר והתקנת המעלית וכולל את צולירוש  ט את הציוד העיקרי הדמפרט זה הנו כללי ומפר .ב׳

והדרישות קבלן    המערכות  ידי  על  יעשה  המפורט  התכנון  ויוגש  המעליות  התפקודיות. 

 לאישור המזמין. 

 .-6196257-03ת טל. רום יועצים למעליו-להבהרות יש לפנות לאל

 

 קים והתקנים הבאים: מפרט זה מתבסס על החו  .ג׳

 כל חלקיו. על 2481תקן ישראלי  .1

 וסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות.בידוד אק 1004.3י תקן ישראל .2

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .3

 70חלק    2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918תקן ישראלי ת"י   .4

 ם. ישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלינג

 מל. חשת התקנלמפרט כולל ל 8ת פרק יעמדו בדרישו  108חוק החשמל ע"פ ת"י  .5

 (.1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה   .6

 חוק ההגבלים העסקיים.  .7

 

 הגדרות .ד׳

 אגף פיתוח ואחזקת מוסדות חינוך.  –עיריית פ"ת  -   מזמיןה

  .ע"פ המפרטהדרושות  עבודותה  המבצע אתקבלן ראשי  - קבלן

 . יורי קנטור -  מפקח

  מעלית לרות  הקשות  עבודו  המתקינה את המעלית ומבצעת את  ליותמע ה  ב'ח  -    המעליות  קבלן

 .ע"פ המפרט

 רום יועצים למעליות.-אל -זמין טעם הממ עץמהנדס יו -  היועץ

  קבלן הת  לים בהצע וכל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים בגין כך כל

 .כניותותאלא אם נרשם אחרת במפרטים ו/או ב הראשי

 

הקבלן    אכלוסעקב   .ה׳ על  במהבניין  אמצעלנקוט  הבטיחירב  וי  העבודה  יילסות  את  ם 

 בניין במהלך העבודה. בכלוסייה ואבהתחשבות תוך זמן  במינימום
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 יקט אור הפרוי.  ת2

העומדת   1טיפוס  ק"ג מ  450נוסעים עומס    6-חשמלית ל  מעלית  מפרט זה הנו עבור התקנת 

 ל ספריה עירונית בכפר גנים, פ"ת.  בדרישות נגישות במבנה קיים ובפיר קיים ש

 ם.מפלסי 3המעלית תשרת 

מדגמעלית  ה חשמלית  מעלית  הנה  המכונות(    MRLם  המתוכננת  חדר  המותקנת )ללא 

הפיר   בחזית  יותקן  הפיקוד  ולוח  מיוחד  בסיס  על  הפיר  בראש  יורכב  המנוע  בו  באופן 

 (.’+ מ3.50למשקוף או כחלק ממנו בתחנה העליונה )מפלס בצמוד 

לת  :רההע ניתן  לא  הקיימות  ובמידות  קיים  והפיר  מעהיות  מטיפוס  כנן  הנדרשת    2לית 

 . 1 למעלית נגישה מטיפוס וןכנבמבני ציבור, בוצע ת

 תנאי ההצעה  . 3

 .  פאושלית וסופיהקבלן מצהיר שראה ובדק את המבנה על כל פרטיו והצעת המחיר הנה הצעה  

ספת שיש לבצע כולל עבודות נוספות שיש הקבלן יבקר במקום לבחון את המבנה הקיים והתו  .1

 יציין זאת בכתב הכמויות.לבצע ו

המ .2 בדף  יציין  בכתב הקבלן  למפורט  בהתאם  ידו  על  שיסופק  הציוד  לגבי  הפרטים  את  צורף 

 הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. 

ולאחריה .3 האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  השירות   הקבלן  הסכם  ע"פ 

 . למסמכי המכרזהמצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 . המצ"ב למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות המאושר  בלןהק .5

הזמנת   .6 לפני  והיועץ  המזמין  אישור  את  לקבל  צריכים  המוצע  והציוד  המעליות  חברות 

 המעלית. 

ום יועצים למעליות  רח' חיבת  ר-אל  אישורהמסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע ל .7

 רמת גן.  36 ציון

ת לטיב הציוד ופעולת המעלית ,למימוש התחייבויותיו על הקבלן יידרש לתת ערבויות מתאימו .8

בחוזה שיחתם בין המזמין    פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות יפורטו

 לקבלן הראשי. 

יותקאו המהמוצעת    יב שהמעלית הקבלן מתחי .9 ידו תעמוד בדרישות תקן   4707שראלי  נת על 

 .לפחות Bבדירוג אנרגטי  1חלק 

 

 ליםלאים כ. תנ4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהוח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית ת הפעלזמן הספקה וה

 

 המזמין / המפקח 

ו  ורות על ביצוע שינויםפקח והמזמין רשאים להמה   אחר   אהקבלן מתחייב למלבעבודה 
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לבה רשאי  המפקח  החומ וראותיהם.  טיב  את  כןוה  ריםדוק  באתר  המתבצעת   עבודה 

 רשאי המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החוזה.

 התאמה לתכנית ולמפרט 

יב  עבודת המעלית תבוצע בהתאם לתכניות ולשאר מסמכי החוזה, כל שינוי בתכניות חי

המפקח של  בכתב  אישורו  שהשינולקבל  בין  וזאת  ע"יע  הוצ  י,  שנדרש  ובין  הקבלן   ע"י 

.  למידע בלבדוהן כלליות,  ו שת הצעה  הג  לשםהינן  יקבל  הקבלן    שר א  ת תכניוה.  המפקח

ב שהן    תכניותהמידות  כפי  באתר הבנייה  אותן  להוציא  הקבלן  ועל  מחויבות  אינן  הנ"ל 

 במציאות.

העבה במקום  יבקר  ולקבלן  לבחון  מנת  על  התודה  על  בעבעמוד  הקשורים  דתו ונאים 

 ס את הצעתו בהתאם לכך.בסוי

השונות    תכניותדרישות המציאות. בין  לב  תכניותה  התאים ביןול   דוקהקבלן מתחייב לב 

 עצמן, בינן לבין ולהוראות אשר במפרט. 

החוזה  יום    21תוך   חתימת  את  יגיש  מיום  הי  העבודה  תכניותהקבלן  של   ועץ לאישורו 

 המאושרות.  תכניותן לפי הבלי הק". המעלית תבוצע עולמהנדס המתכנן של הפרויקט

 ביצוע

מדת של מנהל  בדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המתעות אך ורק ע"י עווצהמב ות  כל העבוד

הסוג   מן  יהיו  החומרים  היועץ.  ע"י  שאושרו  בחומרים  שימוש  ותוך  מוסמך  עבודה/מעליתן 

אחסנת   ביותר.  מחוץהטוב  יבוצע  והמוצרים  או    האלמנטים  במחסן  אים  מתקום  מלמבנה, 

 י המזמין.אשר יוכן למטרה זו ע"

ייכות לעבודתו בסוף ן וסילוק כל פסולת או שאריות השאחראי לשמירת הניקיו  יהיה  הקבלן

 . כל יום עבודתו

 בטיחות

הירות  הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הבטיחות והז .א׳

וכן   ותיקוניה  1980יחות בעבודה  בטודת  קחוקי הארץ ובכללם פולנהוג בהתאם להוראות  

עבודת נים  נש  חוק  עבודת  וחוק  אחרים  תשי"ד  ותקנה  חוק  וכל  ותיקוניהן  תשי"ד  וער 

 העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם וכל דין אחר. 

דרושים  הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות ה .ב׳

נזק הסכנות,  כל  ול  למניעת  אדם  או  ביצוע מקוה  תבטחאלרכוש,  ואופן  ם 

 עבודות במעלית. ה

באחריותו  ריוהאח .ג׳ ותישאר  תהיה  ביצוען  ואופן  העבודות  ביצוע  עבור  ת 

המזמ את  לפצות  עליו  ויהיה  מקרה  בכל  הקבלן  של  איזו  הבלעדית  עבור  ין 

 תביעה שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך.  

לבטה .ד׳ חייב  נגדקבלן  עצמו  את  שייג  ח  נזק  במעלית כל  עבודות  ע"י   רם 

כתוצאלח  םאתובה או  לגופוזה  או  לרכושו  מהן,  שה  כו  לרבות  ל  אדם  ל 

 .ירים, אורחים, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישדיי

 . עבודות באחריות המזמין5

 . המזמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן .1
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 . שאבוי תקוה וכי-ות של הרשויות עיריית פתחודות ע"פ דרישכל העבביצוע  .2

 . עם קבלן המעליות בתיאום ת ועל חשבון המזמיןיהיו באחריוהחשמל  עבודות .3

תלתקו  ביצוע   .4 ציבורימ  זיא פ-חשמל  חלוקה  מערכת    לוח  להפעלת  הדרוש 

ית.  מעללוח הפיקוד של העבור  צמוד לחזית הפיר    -לקומה העליונה    המעלית

חשמהספ התקנתקת  כוללת  ה  ל  ללוח  בסמוך  פאקט  במבומפסק  אה  פיקוד 

 ונה.בורית בתחנה העלייהצ

הפוטנציאל  התקנת .5 השוואת  מפס  חיבור  מוליך  עם  הארקה  לבור  עד    יםקו 

 .פירה

  1במרחק עד  יאה מהמעלית בכל תחנה  ורה ביצוגוף תאלחצני תאורה  תקנת  ה .6

 . ית לפי התקןמ' מפתח המעל

כוצבעקבועה  תאורה  התקנת   .7 של  וול  200  -מה  בתחנה  ם  חירותאורת  קס 

 . ודפיקת חוהתקנת לוד לעום המיבמיקוונה העלי

מטהתקנ .8 לכיבות  )אבקה(  המתוכף  למקום  בסמוך  אש  במבואה י  הפיקוד  לוח  עבור  נן 

 (.’+ מ3.50הציבורית בתחנה עליונה )מפלס 

נה  בתח  ריתוד במבואה הציבו יקעד ללוח הפיום המבמקולפון  המזמין ידאג להזמנת קו ט .9

 .( ’+ מ3.50 לסמפהעליונה )

ום  ערכת אינטרקכירות עבר מקוד לחדר המזח הפיין לו קנת צנרת וחווט בהת .10

 דרש יוידה במי

 הקשורות להקמת המעלית  קבלן מעליותאחריות  עבודות בניה ב. 6

קונסטרוקציה  סקהע .1 מהנדס  הקייםאישלבדיקה/ת  הפיר  צורך    מבטון   ור  ויש  במידה 

  .שויידר מידה יה בהבנ תומתן הנחיות הקשורות לעבודו שינוים בפירבסיתות או 

 . בתוך פיר המעלית  מעליתלהתקנת הבודת החשמל הקשורה כל ע ביצוע .2

 .ההבניות כניוע"פ ת בפיר הקיים פתחים בתחנותצת פרי .3

 :ו כמ בתיאום עם המזמין התאמת הפיר לדרישות התקנת המעליתות ביצוע עבוד .4

 . תאם לתוכניותהבר יש לוודא שקיים בו -

 .תניווכם לתבהתאיונה יש לוודא שקיים גובה קומה העל -

 .ונדרשבמידה  – י הפיר מברזלים, סגירת חורים וסיוד הפירקוני -

בניה   תכניתלפי    דרשנבמידה ובות  ל חציה בחזית הפיר כולהתאמה של פתח בני -

 המצורפת.

בהתאם   כ"א  ק"ג  1500לעומס     יהתל  ווי  3-4  שמותקניםהפיר  בתקרת    ש לוודאי -

 להתקין. במידה ולא יש  דל הציוד המסופקלגו

, בעת ההגשה למכרז  או גובה הפיר בחלקו העליון לא מתאים  הבורומק  עה ובמיד  -*

מחתוג הצעת  הפיר  לביצוע  ירש  של  ו  בנפרד  התאמת   . ל דק  ירוןממח  10%בהנחה 

 ההצעה תירשם בכתב הכמויות.

 ת שקע חשמל בבור. כולל התקנובבור לפי התקן  התקנת תאורה בפיר .5
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קיים ע"פ ה  גמר מסביב למשקוף  ותודעב  כוללם  משקופים וקופסאות לחצניוחיפוי  ביטון   .6

ובאישור המזמין/המפקח.ה פיר  דות גמר בקירות הביצוע עבודות תיקוני ריצוף, עבו  יום 

 . המזמין /ואישור המפקח ע"פ סיכום

או   עם מסגרת ברזל"ר  מ  0.5טח  ת פיר מעלית בשתקררפפה צמוד לאוורור  התקנת חלון   .7

 . ולא קיים הבמיד – נההמב וץ ח כלפיפיר התקנת תעלה/צינור ברך בתקרת ה

 .  לכל גובה הפיר  ותיקני יציבום פיגנת התק .8

ח מתוך קטלוג  מין/המפקחירת המזשיש ע"פ באריחי  ביצוע עבודות ריצוף בתא המעלית ב .9

 התקנת  המעלית.החברה לאחר 

 . ריית פ"תעים החשמל מטעבלן ם עם קבתיאו חשמלת צוע ביקורובי הזמנה .10

  ניה . באזור הבהגנות  ות כולל  חכללי וחוקי הבטיל  ע  ניתקפדשמירה  העבודות יבוצעו תוך   .11

ודה ולאחר  קירות גבס או קירות עץ במהלך העב  פיר יגודר בגדר,  ודה בצמוד לאזור העב

 היום.יש לזכור שהמבנה פועל במשך  -* .שעות העבודה

י .  שלבלן ידאג לגרום למינימום הפרעות בזמן ביצוע העבודותהקב  וכלסמא  הבנייןהיות ו .12

שבסוף יום העבודה    הקבלןאג  דיכן    כמו  פקח.מין/המו עם המזמני העבודה יסוכמוזע  יצוב

 . קיהלמכולה  וסביבת העבודה תהיה נ הפסולת תסולק

  האתרמ    כולל הצגת תעודותרשה )הקבלן ובאחריותו לאתר מוהבניין תסולק ע"י    תפסול .13

 במידה ויידרש.  -

סוכם קום   ממבח הבניין יבוצע  שטב  בצעלהתייבות  ביצוע עבודות עזר של הקבלן אשר ח .14

  המפקח./יןזמהמ עם מתואםו

וכוללת במסגרת    בלן כל עבודה שתידרש לצורך הבניה והתקנת המעלית תבוצע על ידי הק .15

המחיר כולל  הצעת  קיר,    צירפסיתות,    תעבודו,  ריבניהת  איטום,  פנלים,,  מעקה,     צוף, 

 וכו'.  עבודות גימור שונות צביעה, תאורה, 

הבני ופ  לביש  כל .16 הביצוערטי  אופן  לוהג  ה,  חייבים  אמר  של  ישקבל  מוקדם  ור 

 .וראות היועץוהיועץ. הקבלן מתחייב למלא לאחר כל ה המזמין/המפקח/המפקח

 המעלית.מנת זהבטרם לפיר המעלית נדרש לבצע מדידה בשטח   .17

הבקל  נדרשהקבלן   • הצעת  מתן  לפני  במקום  מר  את  לבחון  הקמחיר,  המבנה  ים  יצב 

נו  שיש  פתתוסוה עבודות  לבחון  ביובלבצע,  מים,  קוי  הזזת  של  חשמל,   ,ספות 

 וצורך. תד במי וכל הנדרש תקשורת

 

 

 

 מידות

ה לקעל  הבלן  את  הדרבדוק  ויהי מידות  בשטח,  למציאות  בהתאם  עבודתו  לביצוע  ה  ושות 

 ת יקה לפני הגשיעברו ליועץ לבדית לבניין. תוצאות המדידות  אחראי להתאמת מידות המעל

 מן הציוד וחלקי המעלית. ית. ע"פ תוצאת המדידות יוזופות הסתכני

 נזקים לבניין 



7 

 

 

א כוח המזמין ר מוקדם של ברות ללא אישוותקים  ודוב בקירות, עמצחהקבלן אינו רשאי ל

 טרוקציה. ומהנדס הקונס

 תכניות

קבלת    םמיי  21תוך   עבודהה  צומיום  לביצ  המעליות  קבלן  ,תחלת  תכניות  תיק  וע  יגיש 

 כניות יכללו: המפרט הטכני. התים המסתמכים על תקהעשה לודה בשוהעב

 קופים.תא, דלתות ומשי רטת פ המעלית הכולל לשתכנית הרכבה כללית                

 ים.איתות, פנל לחצנ נית חשמל, אביזריתכנית בניה,  תכ              

 יועץ.  יקבלו אישור המזמין/  כניותכל הת

המע הרכבת  יגבגמר  הקבילית  "  כניותת  סט  לןש  כל AS  MADEמעודכנות  את  הכולל   "

 .חזקהאוהמתואר לעיל, תכניות פיקוד, הוראות טיפול 

 

 בודה עהלך הדו"ח מ

לוח    לביצוע העבודות.  המועדים החזויים  ים לביצוע העבודה, ויציין את ש לוח זמנהקבלן יגי

הבאהזמנ לשלבים  מתייחס  האמור  המזמין ים  לאישור  יוגש  יות  כנהת  שלר  שו איחר  אל  ים 

 ות. הראשוני

 ת הפיר והכנת תכניות מעודכנות. ידמד .א׳

 תו.נהגעת ציוד שלב א' לבניין והתק .ב׳

 .ן והרכבתוילבני לב ב'הגעת ציוד ש .ג׳

 הפעלת המעלית.  .ד׳

 בנייה. דים בהתאם לקצב הת העבודה את המועהקבלן יעדכן בכל תקופ

   ב.בכת ועועבר דיווח על גמר ביצמר ביצוע כל אחד השלבים יג עם

 

 וספות נ ותודבע

עבודות אשר  בצוע  בכ  נוספות  מוקדם  אישור  טעונות  הכמויות,  בכתב  מופיעות  של  תאינן  ב 

 יים.לבצע שינו ה איןשור זלא איחו, לבא כוהמזמין או 

 

 

 

 

 

 

 

 טיב הרכבה ומסירה 

ים. והמקובלה ולפי  התקנים הקיימים  ועית גבוהלבצע העבודה ברמה מקצ  יבחימתהקבלן  

לו לסיום מתקני  מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר  ם  ליפוע ם  מקובעליו להעסיק   הדרוש 

למנו בכדי  במועד,  עיכובהמעלית  בגמר  יע   הזכלמזמי  העבודותם  לן  מהמקום  הרחיות  ק 

 או אישית.  יתועפועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצ
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 יוד הצים  רהקבלן יספק את כל החומ.  אישיר של מנהל עבודה אחר בפיקוח י  העבודה תבוצע

 קנים והמכשירים הדרושים לעבודה.   מתה

ש בדיקה ות לדרבכל ע  תהיה זכות  למזמין   הציוד יהיה ברמה בטיחותית ואיכותית גבוהה.

לאיכות המקובלת. לאחר ו  רטכדי לוודא התאמת הציוד והחומרים לדרישות המפמקצועית  

 באות: את הבדיקות ה ת יזמין הקבלן על חשבונוכבה המעליהר

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק רת קובי תהזמנ .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעם משרד הכלכלה או בדיקת בודק מוסמך  .ב׳

 יוד/חב' המעליות.צק הפסות של בקרת איכ 'אישור מח .ג׳

ונציג   המזמין, היועץ  המוסמך בנוכחותדיקת הבודק  מסירת המעלית תתבצע תוך חודש מב

למפרט  שיבדקו התאמת המעל  קבלן,ה ש AS MADE)  ניותכתולי  טכנהית   שו. הקבלן  הוג( 

ולאחר ביצוע    , יום  14  יגיש כל עזרה הדרושה לביצוע הבדיקה. תיקון הליקויים יבוצעו תוך

 ה סופית.ך קבלתיער ניםוקהתי

 

 

 הדרכה

את   ידריך  וינחההשימו  באופן  המזמיןנציגי  הקבלן  ב  ש  חירואותם  בשעת  חילוץ  פעילות  ם, 

 .הבית  אבתאם לבקשת המעלית או בהרת סית מבעתן נההדרכה תי ועזרה ראשונה.

 

 אחריות

 ואישור בכתב. ץ"י היועע המעלית ה סופית שלמיום קבלתתחיל   האחריותתקופת 

 חודשים.  24יות תהיה לתקופה של האחרופת קת

תקינה   דה ולפעולהציוד, העבויב החומרים, הכל חלקיה, לט  אי למעלית עלהקבלן יהיה אחר

המ במשך  של  התיקונים  יות,רהאחת  ופקתעלית  תוך    כל  ויהי  12יבוצעו  חשבון שעות  על  ו 

  הקבלן כולל החלפת חלקים.

ומאושר ע"י משרד יועץ  ם להסכם השירות  אהתב  "י קבלן המעליות השירות למעלית יבוצע ע

 (. "בית פ"ת )המצהמעליות ועירי

לחודש  פול  טיוההשרות   אחת  מיבוצע  פחות  מחיר  טיפולים    10-ולא  ל כולת  שרוהבשנה. 

 . 24/7ני מוקד טלפותי שרו

 דמי השירות כלולים במחיר המעליתהאחריות תקופת ב

 

 

 

 שרות תקופתי 

יחתמוהקבל  משיםהמשת הסו  ן  פ"ת  ומאו  המצ"בות  שר  םכעל  עיריית  ע"י  תמורת   .שר 

 חייב הקבלן לספק את כל השירותים המופיעים תמושסוכם  ת  פיע בכתב הכמויוהסכום המו

 בהסכם השרות.  

ב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או חיימת  השוטף,  ותהשר  תוודעבף לסבנו

 סף.ם נוללא תשלו וטיפול שיידרש 
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 על מנת ם על כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקי םהמשתמשי מטעם  אחראיהחתים ל יש

   דה.וכר ביצוע העבותש

או   שרות  ספר  ינהל  מהקבלן  קריאות  חברת  מוחשב  ספר  ומעליוהבמשרדי  ירת  שמו בו 

וזמנתקלות,  ה השרות  ביצוע  עבודות  על  יחתום  הקבלן  נציג  במעלית,  שבוצעו  העבודה  י 

  דה.העבו

כתק גדריו  ם יראשונים  חודש  שלושה ש ו  הקבלן  מתחייב  ולאחריה  הרצה  התקלו ופת  ת  מס' 

מעלית לא  הת  ות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן שמשך השבת קלת  4ת לא יעלה על  המשביתו

   .עותש 24 ליעלה ע

ההשבתה יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות ע"פ כל    תקלות או שמשך  תהינה יותר ם  בא

 לית.תת המעשב ה בגיןרמו הנזקים שנג

 ות לא יחשבו כתקלות:ת מהסיבות הבאקלות הנובעותה

 ון של המשתמשים.ש לא נכשימו א.
 קלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין. ת ב.
 ירה. לא סדמל קת חשפתקלות כתוצאה מהס .ג

ה פי  בעל  ונובעות  רישום  המעלית  להשבתת  רלבנטיות  תקלות  אלו  היועץ  יפסוק  ספר 
 ם. לה שגוייוהפע הרכבהום או פגד ציו קוי,משרות ל

 
 חלקי חילוף 

חילוף לשימוש שוטף. רים וחלקי  ימצאו חומ  פיקוד  /המכונות  בסמוך למיקום המיועד לארון

 כו'.יכים וים, נתצנת, לחויכללו: שמנים, מנורחומרים אלו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MRLית מדגם מלחשמפרט טכני למעלית 

 אור כללי ית

 (1טיפוס )  שותנגי ותישבדר מדתהעוק"ג  450 עומסנוסעים  6 - עומס
חיל  1.0 - מהירות נסיעה  בזרם  מבוקר  מ/שנ'  גישהב  VVVFופין  ישירה   עלת 

 Direct Approach)תחנה )ל
 מ"מ 5± - דיוק עצירה 
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  2:1 - ס תליהחי

 ( Gearlessר )מה ללא גיהר ונתכמ - ה  ההרמ תמכונ
 על בסיס מיוחד  בחלק העליון של הפיר - המכונהמיקום 

  ף או צמוד למשקוף בתחנה העליונהממשקוכחלק  הפיר    יתבחז - קוד מיקום לוח פי
 (’מ +3.50 )מפלס

  50% - האיזוןעומס 
 הרץ  50פזות,  3, 380 - זרם החשמל
 שעה עות לתנה 180 - מס' התנעות

פיסף  אמ - קודיסוג הפ +  קוד  +  ופיקוד  כבאים  קולי    יתרעומס מלא  חיווי   +
 בתא

 מדידה( ע ש לבצים, יקי ר  מ"מ )פי 1500)רוחב(  1600X )עומק( - מידות הפיר

ם פתיחת  ופיות יקבעו עמידות הפיר אינם סופיות, מידות ס -
 הפיר 

 ע מדידה( )קיים, יש לבצ  לפחות  מ"מ  3600 - גובה קומה העליונה 
 ע מדידה( קיים, יש לבצ )  לפחות  מ"מ  1400 - בורמק הוע

  מ' 6.50 –כ  - רמהגובה ה

 אחד  בכיוון  תחנות 3 - מס' תחנות

 ה טלסקופיתתיחבפ "ממ 2000x800 - הדלתגודל 
 ישור האדריכליצרן  ואלוג הי, קט בהתאם לתיאור טכנ - מבנה התא

 מ"מ   2200)גובה(  1000x)רוחב(  1250X )עומק( - התא גודל
ם  ופועלות בזר  Heavy Dutyטיפוס  בתחנות מבתא ו  יותומטאוט - תדלתו

  (VVVF) בוקר תדרחילופין ומ
 טיאוטומן מועם שי החלקהנעלי  - נעלי תא ומשקל נגדי 

 ץובאישור היוע ע"פ תכנון היצרן - גודל פסי התא
 ובאישור היועץ נון היצרןתכ ע"פ - שקל נגדי גודל פסי מ

 כל ור האדריואיש ןיצרג הטלוק י,כנתיאור טבהתאם ל - אביזרי פיקוד 
חילוץ - ילוץ מערכת ח ידנ  מערכת  אוטומטי  חשמלית  חשמלי  חילוץ  כולל  ית 

 בהפסקת חשמל 

 יון כבלים פתקן רמ ללכו - תילוי ליכב

 

 

 

 

 צביעה

המעלית של  המתכת  חלקי  פ  כל  בוכנה,  תא,  שלד  חסיםכולל  וכו'  ,  סינרים,  פסים,  יזוקי 

 . ופיצבע סתטי ו נסוד סיצבע יבעו במכן יצולאחר , יטופלו ינוקו

 

 שלטים

 .  2481ן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י בלהק
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   קרייעוציוד ת ומערכ

 ההמכונ

  י ( עם מנוע סינכרונGearlessוללא כננת )  VVVFיהיה מבוקר תדר בשיטת    ליתהמעע  הנ

 .Permanent Magnet Brushless( רבו)ס

חל כל  על  והמכונה  תורכב  בס  סתפולקיה  פלדיעל  מס  ג  בודדתה  כריות  מדגם  ומי  ע"י 

 ים רעידות ורעשמיתר חלקי הבניין למניעת  מאושר ע"י חברת האם המייצרת את המעלית

 .1004.3והכל על פי תקן  יןיו לבניועברש

 

 

 בקרת מהירות 

התאוצה,   את  שתבקר  מערכת  ידי  על  יופעל  הנומינלהמנוע  הנע המהירות  והתאוטה.   ית 

ע" יבוקר  ממיר המעלית  /    VVVFתדר  בקרת    י  טכו  עם  סגור  חוג  לקבל בעלת  אנקודר 

 נה תלויה בעומס. עקומת נסיעה קבועה שאי 

תצ בביטחהמערכת  המהיר  עצירתל  ונותויד  בין  התאמה  אי  של  במקרה  ות חירום 

המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות   לבין המהירות המעשית.המתוכננת  

ו תהיה  רשת. רדיו  המעלית  והבלם    עצירת  לאחר  חשמלית  המעלית  לאחזקת  רק  ישמש 

עם    ל הפירש  ון מדגם מאושר בחלק העליכריות גומי  בי  בקר מהירות יותקן על ג  העצירה.  

 פי הנחיות האדריכל.  גרת יצבעו עלגישה נוחה. המשקל הנגדי כולל המס

 

 כבל תילוי

למעליות מיוחדים  יהיו  איש  הכבלים  קיבלו  להאשר  להור  וכן  בחו"ל  בארץ תקנה  תקנה 

התקניםע"י   מכון  ו.  מעבדת  האם  חברת  ע"י  המסופק  מדגם  במידה  מתוחיהכבלים  ם 

ים עם פסק "כבל רפוי" להגנה מפני רפיון כבלותקן מי  יהמתחת/מעל לפעמוני התל  שווה.

חש המגע  פעולת  את  שיפסיק  באחד  מלי  רפיון  או  יתר  התארכות  של  במקרה  מעלית 

 הכבלים.
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 משקל נגדי ת התא וכוונו

מ יהיו  מסוג  הכוונות  למעליות,  למהירות Tיוחדות  יתאמו  הכוונות  דגם  בקר,  משוכים   ,

 ת.המעלי

 קים מיוחדים.קירות הפיר באופן אנכי מדויק עם חיזוגנים לעוומ ים  כוונות יהיו מחוברה

יעשו   הכוונות  להאריחיבורי  יש  הכוונות  את  רציף.  המשך  שיהוו  כך  מדויק  ק באופן 

 חו מאספי שמן.חת לכוונות יונמת החשמל. אם לחוקבהת

 

 נעלי הובלה 

החלקה   נעלי  יהיו  הנגדי  והמשקל  התא  וקפיצעם  נעלי  בים  מתאים  על    נעה  חלקציפוי 

 סיכה אוטומטית. קנו משמנות לסילות. על נעלי התא והמשקל הנגדי יותהמ

 

 נגדימשקל 

 . כבליםמסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי ה

המסגרת  מילו הישי  נגדי  משקל  ברזלה  ל  מסגרת   בלוחות  כולל  הנגדי  המשקל  קומפלט. 

שקל הנגדי יובטח  המ.  תאה  מסמעו  50%ה משקל התא +  יהי  עומס המשקל הנגדייצבע.  

מהמובילי  ישתחרר  ונעלשלא  במקרה  ישחקו.ם  ההובלה  יותקנו  בתחתי  י  המשקולת  ת 

הכב התארכות  לאחר  יפורקו  אשר  תות)  לים תותבים  גומס'  ע"פ  מחושב בים  בה 

 לכל הפחות מאורך הכבלים. 2% -כ כות הכבלים,להתאר

תקן   לפי  הבור  הפרדהיותק  2481בתחתית  רשת  או  פח  הה  גנוה  ן  הנגדי  מפני  וכן  משקל 

 מעליות. ר ע"י קבלן היותקן סולם ירידה לבו

 

 פגושים

ג הפגושים  סו    ים.ראולית הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים הידבתחתי

בה יהיה  לתקן.וגובהם  כך,   תאם  יתוכנן  הפלדה  בסיס  פלדה.  בסיס  על  יותקנו  הפגושים 

 ם מבלי צורך לקצר את כבלי ההרמה.להנמיכה הין יות כבלי ההרמה ניתתארכשבאת ה
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 ופים ודלתות פיר משק

  לציפוי   מיםהמותא   (Box-Frame  )משקופי  סמויים  חצי  משקופים  ויותקנ  תוקומה  כלב

 .הדלתות כגוון המשקוף גוון ,ביתירוסטה דקורטינמ ,אבן

  גי בור  תבעזר  ביטה  יעוגנו  חות,לפ  מ"מ  2  מנירוסטה  עשויים  החיזוקים  כולל  המשקופים

   ויבטנו. פיליפס

 ממשקוף  יסוייםכ  יורכבו  מ"מ  110-מ  יותר  הפיר  ךלתו  יבלטו  יםהמשקופ  ספי  אם

 מיניום מלא. מאלו הספים יהיו הקבלן. ע"י למשקוף

יהמנגנו הדלת  מט ן  בזרם    Heavy Dutyיפוס  יה  חשמלית  תדר.   חילופיןויופעל    מבוקר 

  .IPX3מידות של מגעי הדלתות היו מותאמים לע

 מ"מ.  2000x800במידות  טלסקופיתבפתיחה  נגררות  תהדלתו

  .2481הדרישות תקן  המשקופים יעמדו בכלדלתות הפיר ו

 ל/המזמין.בחירת האדריכבית לקורטיירוסטה ד הדלתות יהיו מנ

ד לפתיחה  כל  ניתנת  תקנילת  חילוץ  מפתח  ע"י  קפיץ .  מבחוץ  או  משקולת  דלת  לכל 

התאם  גור מכני בין אגפי הדלת ביולה ועם חמחונה    נואיבמידה והתא  שתבטיח סגירתה  

  לתקן.

הדלתו אלקטרומנעולי  מסוג  יהיו  מאושר.ת  מדגם  התחתונה    מכני  הדלתות  במסילת 

   פינוי לכלוך.צים לחרי

)ראש  ושל המשק  לוייםהחלקים הגכל   והמזוזות(  ף  בנירוסטהמשקוף  ע"פ בחירת   יצופו 

 . לתותהדן המשקוף כגוו  הדגם של , גוון האדריכל

הפיר  כ ודלתות  משקופים  עיצוב  פרטי  לבחירה  יל  הימהיו  קטלוג  את   ויקבלו   צרןתוך 

 .מעליתהזמנת הוהיועץ לפני  המזמיןבכתב מהאדריכל/ ר אישו

 

 : יתמסגרת ותא המעל

 :ת תאמסגר

 ולעומס המעלית.  לגודל יציבה של ברזל צורתי המתאימה  התא בנוי במסגרת −

 תאים לעומס התא.יושרת ומאו מוכרת  מחברהשלד התא מיובא   −

 עברת רעידות.  מי למניעת הע"י כריות גוהתא יבודד מהמסגרת  −

 צדו.   3-מ אנשים לפחות ויגודר במעקה  2א  יתאים לנשיאת גג הת −

 : א יורכבועל מסגרת הת −

 ,  או גלגלי ההטיה ון תלית הכבליםמנגנ -

 נעלי התא,  -

 משמנות הפסים, התקן תפיסה, -

   ה תחתונים,גלגלי תלי 2 -

 ר,רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס ית  ההשקיל ע'מ -
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לחצנ - שרות,טבלת  כולל    י  להפעלתפעמון  על    לחצן  יחידת  פעמון  התא,  גג 

 חירום,   ורת ה ותאמע' תאוראינטרקום, 

 , תדלת אוטומטיון מנגנ -

 DB 45מרבית של רעש  לאוורור התא ברמתכיווני -דויניקה  פוחמ -

 דלתות:

הד − לפתי  ותלתמנגנון  בזרם    מרובותת  חויותאם  חשמלית  מבוקר   חילופין ויופעל 

 . שראו בזרם י דרת

במ − יצויד  סגמנגנון  כוח  שימנע  גביל  בזמירה  נסגרת.  הדלת  כאשר  בנכנס  ן פגיעה 

היה לפתוח את הדלת ביד מהתא. מהירות במנגנון אפשר יקת חשמל או קלקול  הפס

 ים. ועעזע דפיקות וזלמנו הדלת בסוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיות כדי 

 מ"מ.  2000x800במידות   כניסה יהיה חפת −

מפח   − נימ"  1.5בעובי  גולוון  מהדלתות  מצופות  בחירת דקוררוסטה  מ  לפי  טיבית 

 האדריכל.

 מדגם מאושר ע"י היועץ.  ם פוטואלקטרייםות יורכבו טור תאיהדלת על כנפי −

 ריצפת התא: 

 ס הדרוש,  העומבעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת  מגולווןמפח   −

לריתאתו  − המזמיןוצם  בחירת  לפי  שיש  באריחי  תבוצ)ההכ  ף  לשיש  בהתאם נה  ע 

 מזמין(.שיסוכם עם ה לעובי השיש 

 רות התא: קי

בעובי   − מגולוון  מפח  חיזוקמ  1.5יהיו  עם  לפחות  החיצונ"מ  מצדם  ומצופים ים  י 

 בחומר אקוסטי שיידרש למניעת רעש ורעידות בזמן הנסיעה. 

דגמים מפוארים וניתנים לתוספות   תהמעליות  ברתוך קטלוג חצב מתא המעלית יעו −

בעיצובושי האדריכל/  נויים  בחירת  עיצלפי  יהיההמזמין.  תא  של   וב  באלמנטים 

 דגם שהוזמן.וכו' ע"פ הקטלוג ומראה נירוסטה דקורטיבית, 

יותקן מעקה מנירוסטה. המעקה מדגם מתוך קטלוג חברת וקיר אחורי  ופן צד  בד −

 המעליות.

 ". Brushedב מגן רגל מנירוסטה  "כפה יוררצל קירות בצמודביב ס −
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התחתון   − שגבחלק  סינר  יותקן  התא  פתח  רוחב  וישופע   750ובהו  לכל  לפחות  מ"מ 

 מ"מ.  50כי של עוד רך אנ בחלקו התחתון לאו

 ה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. ת יהיתא המעלי −

גוב − לכל  מנירוסטה  תהיה  תא  לחצני  התא  טבלת  ברגיללה  ושקועה   ים בולט  םא 

טבלת או  הקיר  עם  אחד  מתוך  במישור  ולפי   לחצנים  שאושרה  החברה  קטלוג 

   .האדריכל בחירת

לאישור  − בהתאם  תהיה  תא  לחצני  של  פונק   טבלת  הלחצנים   היועץ. ציונלי 

לדרישות  יותקנו  יים  שימושה ישראליבהתאם  נגישות   –  3.1חלק    1918ת"י    תקן 

ים וסידורים מיוחדים לאנשים ות נכ שנגי  70ק  חל  2481ת"י     סביבה הבנויה הכולל

 ואישור היועץ . גבלים ובתאוםמו

וחיווי קולי רייל  נטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב בהלחצנים מדגם א −

 ברה. קטלוג הח ומתוך

−  

 תקרת התא: 

 תאורת חרום, נורות לפחות,  6-8בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית בעלת  −

אחורי מגש מוסתר מ DB 45מת רעש מרבית שלות בריי מהירותש בעלי יניקה מפוח −

 פ תכנית ואישור האדריכל. ע"

 כל.ת תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י האדריקורטיביד תקרה −

וגימור הקירות, עיצוב   צנים,טבלאות לח  עיצוב התא:   פרטי  לכ ציפוי רצפה, ציפוי 

נים ם נית יות בדגמיעלרת המלוג חבלבחירה מתוך קט  תקרת התא, ידית אחיזה וכו'

יועץ הבכתב ואישור  האדריכל  המזמין/ור  יקבל את אישו  לתוספות ושינויים בעיצוב 

 . הזמנת המעליתלפני 

 

 

 ת אינסטלציה חשמלי

יעמדו בדרישות תקן החשמל לכבלים  ת הפיר  תאור  כולל קוויים החשמליים בפיר  להכב

לח בהתאם  חשמל  בתעלות  ויועברו  מים  מוגן  החשמסוג  יעש והסתעפויהל  כ  ,מלוק  ו  ת 

מהדקים עם  הסתעפות  הכפיףבקופסאות  הכבל  ומתוצרת    .  מאומצת  לעבודה  יתאים 

   ות משלושה גידים.חולא פגידים רזרביים  10%כרת. בכל כבל כפיף יהיו מו

ה המכלולים  והאלקטרונ-קטרואלכל  יהיו  מכניים  המעלית  ובתא  בפיר  המותקנים  יים 

בדר ויעמדו  למים  בבורופחל  IPX3ישות  אטומים  שקע   ת.  יותקן  הבור  למפסק  בסמוך 

פחשמל,   תאורת  אזעקהמפסק  פעמון  לחצן  איניר,  יחידת  הצפה  טרקום,,  ובפיר    חיישן 

כולל    עבודות החשמל  לית יבצע את כלות התקן. קבלן המעשלדרי  תותקן תאורה בהתאם 

 ע"פ דרישות התקן.  רהתקנת תאורה בפי

  לוח פיקוד
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נה.  בהתאם למעלית/מבעליונה    הקוף בתחנו צמוד למשף אבתוך משקויורכב  הפיקוד  לוח  

יורכב  המשקוף/ הפיקוד  דלתותלוח  בנירוממפח    עם  המשקוף צופים  לסוג  בהתאם  סטה 

וה ע"שמורכב  האכל  והחלטת  סיכום  הפיפ  לוח  לעמדריכל.  יותאם  בדרישות  קוד  ידות 

IPX3  .במאוורריםלו יצויד  הפיקוד  באוורור    , ח  התחשבות    יתן הנמקסימלי  התוך 

   .וויר חםובהוצאת א

ק  ות התקן וחו ות. בלוח הפיקוד יותקנו לפי דרישלפח  IPX3ות  לוח הפיקוד יותאם לעמיד 

ה מכנית  באדום ועם נעילח מעלית עם שילוט  סק כו, מפזיאמפסק ראשי תלת פהחשמל:  

אוטומ  יםמפסק,  OFFבמצב   פים  טיחצי  תאורת    יםזיאחד  תא    הפיר עבור  ותאורת 

 . אורת החירוםטומטים לשקע, לתאורה ולתוים חצי אמפסק, זיאפחד  שקע המעלית, בית

 לקס ותאורת חירום. 200 -של כ בועה בעוצמהמעל ללוח הפיקוד התקנת תאורה ק

מל  )אוטומטי(. בהפסקת חש  ג חילוץ חשמלילוץ קומפלט מסויקוד תותקן מע' חיוח הפבל

ו חיווי  כולל  אוטומטית  דלתות  ופתיחת  אוטומטי  חילוץ  "מסימיופעל  בכתב  עלית  ון 

 .ה"מבקו

 

  הפיקוד

יה מעלהפיקוד   בודדת  ויפיקוד  +  מאסף  יה  ית  מלא  +  עומס  חיווי  כבאים  פיקוד  תר   +

 קולי בתא

המעליקריא  רישום  -מאסף   בזיכרון.  לקריאותות  תענה  הנסיעה. חוץ    ת  לכוון  בהתאם 

לה בתא מערכת השקי  צירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ שבכוון הנסיעה.ע

מערכת הבקרה וד יעיל של  כדי לאפשר תפק  ורציפה    וליניארית  לקטרונית א  היהת

  .יםי התא המשתנבהתאם לעומס

פות. קריאות חוץ נוסס המותר לא יענה למהעומ  90  %תא מלא בעומס    -  עומס מלא ויתר

נוסעים  ו לאחר יציאת נוסעים מהתא.קריאות שלא נענו,  יענ מספר  כניסת  עם 

ה על  לא  העולה  יההמעלית.  ל  תפעמותר  ונורית  זמזם  לא תיסגרנה,  ציינו דלתות 

 ומס יתר. מצב ע

נסיעת    וט עלותקן מתג מפתח אשר ישלבקומת הכניסה י  -(  8888)ע"פ ת"י  פיקוד כבאים  

ית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת סיעה מעלה המעלהמעלית, בנ

ותמת דלתות  תפתח  הכניסה.  לקומת  ותרד  לדלתות  מהפעלין  בעזרבפה   תנים 

 מפתח כבאים בלבד. 

בת קולי  המע  –  אחיווי  אבתא  אלקטרוני  קולי  חיווי  יותקן  הקומה שר  לית  מס'  יציין 

 .הניהולחברת /ע ע"י היזם ח יקבלוף התא בקומות , הנוסבח

הדלת   -  NUGINGפיקוד   תתחיל  ממושך  זמן  במשך  בסגירה  יופרעו  והדלתות  במידה 

 ם ונורית.זה ע"י זמרעהת מתן תוך  להסגר במהירות מופחתת

 מפתח "ביטול מעלית". כניסה יותקןבקומת ה  – ביטול מעלית

 

 קוד אביזרי פי
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תחנה   -בתחנות   המשקו  בכל  סיק  ן צנלח    יותקןף  ליד  נורת  בעלי  לקריאות  ריאה  מון 

  .מטה/להמע

פיר. בכל פתח    מעל  ןמותקצג היותקנו על גבי    2"ומראה קומות  חצי כוון נסיעה  

מה ו לכל קהגונג  עוצמת  המציין הגעת המעלית בעל אפשרות כיוון  ני  גונג אלקטרו

   .מפתח ביטול מעליתויותקן מפתח פיקוד כבאים  בקומת הלובי בנפרד.

בנוסף בקומת   .IPX3עמידות    עמדו בדרישותות ימומראה קועלה  י ההפלחצנכל  

 . מתאים לוטפעמון אזעקה חיצוני עם שיהכניסה 

 

וטה  מנירוסטבלת לחצנים     -בתא     גובה התא  כובע חלחצן  כוללת:  לכל  וכתב  רוט  עם 

לחצן סגור דלת קומה שבשרות המעלית, לחצן פתח דלת,  ונורת סימון לכל  ברייל  

השלקיצו הדלתובסגיהייה  ר  נותרת  וזמ,  סימון  יתר",  רת  ל"עומס   מפסק זם 

בהפעלה  תאורה בהפ  מתג,  מואר  מואר  כבאיםעלהמפוח  פיקוד  מפתח  מראה ,   ,

דיגיט "קומות  אי  2לי  והפעלת  אזעקה  לחצן  כיוון,  בהפנטרקוחצי  מואר  סקת ום 

מיקרופ לאינטרקום,חשמל,  המעלית  ון  מיקום  על  אלקטרוני  קולי  ח מפת  ,חווי 

 .  כיווני וחייגן אוטומטי-וד לאינטרקום ערכתמ, דלתות גירתטול סבי

אושר או ע"פ דגם המ  נייםעי  72)לפחות    טרייםאלקפתח התא יותקן טור תאים פוטוכל  ב

 .(ע"י היועץ

"מיק מדגם   הלחצנים  מכל  אנטי  הרו  מנלך",  ובעלי  יהיו  ונדאלים  קריאה  רישום  ורות 

בעלי  ישרים  פניהם   , מהקיר  של  קוט  בולטים  ספרה  מ"מ   20-מחות  פלא  ר  ת  בולט   עם 

ו  ומוארת כולל כתב ברייל, חיווי קולי לאחר לחיצה על לחצן קריאה גבי לחצני  בתא  על 

 . הקומות

הלחצנ בדרישות  כל  יעמדו  ישראליים  הבנויה    נגישות  –  3.1לק  ח  1918ת"י    תקן  סביבה 

ת"י   הכ לאנ  70חלק    2481ולל  מיוחדים  וסידורים  נכים  הדגם      ים.מוגבל שים  נגישות 

ים ומראה הקומות, הגונגים  וחצי הכיוון  שיבחר יהיה מכל דגם הלחצנטבלאות  קום  יומ

והמשתמש ויהיה ע"פ אישור האדריכל    ם()לפי הדגם של חברת הא  ואר הקיים בחברהמפ

באם    יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.ואביזרי הפיקוד    זוק הפנלים יח  .בבכת

לא חיוב נוסף ובלבד שההוראה  וצע לת זה יב פתחומלחצנים בהפת  ן החלמזמייידרש ע"י ה

   .צניםתינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקני בטיחות 



18 

 

 

ל  כיווני-וד  התקן התפיסה  -   MRLלמעלית    והתקן תפיסה  וסת מהירות כיוון מטה או 

א בתקן  בלבד  עומד  את  2481שר  יפעיל  הוסת  מהירות,  וסת  ע"י  התקן ה  יופעל 

כמו    ת המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.גדולה ממהירולית על המות שכשמהיר

את   שיפסיק  מפסק  יותקן  המעלית  כן  של   2-בתנועת  במהירות   115%  הכיוונים 

יו התא  על  הרגילה.  הנסיעה  מאתקממהירות  מתג  אן  הפיקוולץ  את  ינתק  ד שר 

 בזמן הפעלת התקן התפיסה.

ופעמון אזעקה חירום  על  חירו  אורתצא תבתא תמ  -  יתעלבמ  תאורת  סוללות ם הפועלת 

הו יופעל אף  פעמון האזעקה  עפ"י התקן.  זמן הפעולה  ידי הסוללה. ומטען.  על  א 

 ו בלוח הפיקוד. הסוללה והמטען יותקנ

נו מפסק לתאורת הבור  ך למפסק בור יותקר סמובבור הפי –  תאורה ופעמון אזעקה בפיר

ול חשמל  שקע  לידו  יותקנו  וכן  הפעחצוהפיר  פעמן  אלת  ני חיצו  זעקהון 

 . ואינטרקום

התחנ  -  גובלים יפסי  ה מעל  אשר  מאולצים  מפסקים  יותקנו  של  הקיצונית  ראשי  קו  קו 

 הפיקוד.

הצפה המב  -  חיישן  לפיקוד  שיחובר  הצפה  חיישן  יותקן  למעלית    פקודהוייתן    תליעבור 

 חנה לפני העליונה במקרה הצפת הבור . לעלות לת

ופתיח החילוץ  הפו בל  –טית  אוטומ  דלתותת  מערכת  מח  תותקן  קומפלט יקוד  חילוץ  ע' 

יופע חשמל  בהפסקת  )אוטומטי(.  חשמלי  חילוץ  ופתיחת מסוג  אוטומטי  חילוץ  ל 

 .ת כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית בקומה"דלתות אוטומטי

 

 

 אינטרקום

ו כל  א  המזכרות/מנהל הביתעמדת  )אזור חילוץ( ופיקוד  ה, לוח  התא   בין  -מדות   לוש עבש

ש ע"יעמדה  ניקל  ת  והמשתמש   יןהמזמ  תבחר  מצברי  הכוללת  אינטרקום  מע'  ותקן 

וללות והמטען יותקנו הס  על ידי הקבלן.  וויסופק  נוותקיש  מטיוחייגן אוטומטען  ,  קדמיום

 . טומטיותקן חייגן אוי תאכל ב פיקוד. בלוח

קו   לקומ הספקת  המזמין.  טלפון  ע"י  הפיקוד  לוח  להתקנת  המיועדת  של  ווחי  ת  ט 

יועברוהמערכו להלקומ  ת  המיועדת  הפיקוד  ת  לוח  קבלן  תקנת  ע"י  יבוצע  בתא  וחיבור 

 . ן המערכותתקיבתאום עם מהמעליות 

 

 

 שעות( 24במידה ואין איוש במבנה פעמון אזעקה חיצוני )

הכוללת   קה ושילוט כנדרש בתקןמערכת אזע   יבחר תותקןמזמין  ין באזור בו הנימחוץ לב

 .צנרת וחיווט ע"י המזמין ל ידי הקבלן.פק עותקן  ויסען שיום ומטיומצברי ניקל קדמ
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 רעש בהפעלה 

הרעש שיוצר לא  (   MRLשמלית ללא חדר מכונות )דגם  חלית   על מנת שבזמן פעולת מע 

כפי התקן  מדרישות  בתש  יחרוג  מופיעים  ישראלהם  אקוסטי  1004.3י  קן  בבנייני    בידוד 

עלה ם הסמוך לא תגורימית בחדר  ש המרבת הרערמ, שמגדיר כי  מגורים: רעש ממעליות

"י ובאחריות  ע  באיםלבצע את הסידורים היש  ,  כתוצאה מפעולת המעלית  dB  35(  Aעל )

 קבלן המעליות: 

בתוך   dB  65(  A)  ית לא יעלה עלעלהרעש המרבי אשר יופק על ידי מנגנוני המ  מפלס −

 .מ' מהמנוע ומכל חלק אחר של המעלית 1.0רחק פיר המעלית במ

בלמי ע"ג  ציוד בלוח הפיקוד יורכב  וכל היון של הפיר  ק עללממוקם בחפיקוד  לוח ה −

שימנעו העברת   ,או שווה ערך   ארה"ב   MASONוצרת  " ת WIC רעידות אלסטיים מדגם "

לבני ולמכשירי יזעזועים  בום  ן  הרעש  .המותקנים  יו  מפלס  האשר  פעולת  ע"י  רכיבים  פק 

 וח. למ' מה 1 רחק שלבמ dB 45( A)בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על 

ץ  להנחיות היוע  יש לפעול בהתאם יועץ אקוסטי  ויש הנחיות אחרות של    במידה   –הערה  
 טי.האקוס

 

 

 רשימת תכניות 

   ת וחתך אנכיכולל מבט חזי תכנית בניה –נוסעים ללא חדר מכונות  6מעלית  – 6203/2/1

 חזית וחתך אנכי  מבטכבה כולל הרית נכת –ות נר מכוחדם ללא נוסעי  6מעלית  – 6203/2/2

 

 

 

 

            

 חתימת הקבלן       ךתארי
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 ת מעלי –  תספריה עירונית כפר גנים, פ" הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

                 
 תאור  כללי: 

עירונית  ב - ספריה  ציבורי,  למבנה  חשמלית  מעלית  עומס    6-מתוכננת  ק"ג    450נוסעים 
 חנות. ת 3העומדת בדרישות נגישות ומשרתת 

מכונת ההרמה  (,   MRLמעלית המתוכננת הינה מעלית חשמלית ללא חדר מכונות )מדגם  ה -
 ( מותקנת ראש פיר המעלית על בסיס מיוחד.  GERLESSללא גיר )

 . Kw-5.5מכונה המתוכננת למעלית הנה בהספק של כה -

 .VVVFמ/שנ' בזרם חילופין מבוקר   1.0מהירות נסיעה  -

"י חב' המעליות בחזית הפיר צמוד או כחלק ממשקוף במבואה  לוח הפיקוד למעלית יותקן ע -
 לוח של חברת המעליות (. + מ’( )3.50הציבורי תחנה העליונה )מפלס 

הציבורי - במבואה  מותקן  למעלית  חשמל  )מפלס  ב  תלוח  העליונה  בסמוך 3.50תחנה  מ’(   +
 ללוח פיקוד של המעלית . 

 ע"י הקבלן / המזמין:   –להלן הדרישות לביצוע 

 פאזות ללוח החשמל   3יש להעביר קו הזנה  -ח הראשי של הבניין מלו -

פאזות ללוח החשמל בתחנה העליונה , הגנת    3קו הזנה  יש להעביר   -מלוח הראשי של הבניין   -
מפסק עם הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד    –הקו באמצעות מאמ"ת  

 קצר .

פאזה עבור תאורה ותאורת החירום  מעל    1הזנה  יש להעביר קו    –  מלוח הראשי של הבניין -
 .  10Aעות מפסק זרם ללוח פיקוד של המעלית בתחנה העליונה, הגנת הקו באמצ

 לוח החשמל של המעלית 

 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.  3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פקט ( עם ניתוק  -

חתון של המשקוף מעלית בחלקו התהנה מלוח החשמל ללוח הפיקוד של  יש להעביר קו הז -
 תחנה העליונה. ב תמ' במבואה הציבורי 5עם עודף של 

 

 מעל לוח הפיקוד של המעלית

לוקס כולל התקנת לחצן    200גופי תאורה בעוצמה של    2( עם    PLיש להתקין תאורה )כגון    -
 הדלקה בסמוך לארון הפיקוד ) יוזן מהלוח הציבורי (.

ת לפחות בסמוך לארון הפיקוד שיוזן מהלוח  שעו  1.5  -יש להתקין תאורת חירום שתספיק ל -
 .לוקס 50הציבורי בעוצמה של 

 דרישות נוספות:  

 " עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור. 10יש לספק קו הארקה  -

עד   - של  במרחק  ימצאו  האור  של  הדלקה  לחצני  הקומות  גופי    1בכל  המעלית.  מדלת  מ' 
 מ' מדלת הכניסה למעלית.  1.0לוקס ובמרחק של  50התאורה יהיו  בגודל 

 יבורי תחנה העליונה. יש לספק קו טלפון למבואה הצ -קו טלפון  -

 קו מרכזת אש אל לוח הפיקוד בתחנה העליונה )במידה ומתוכנן(. –מערכת גילוי אש  -

 הערות נוספות : 

 צנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלית. אין להתקין בפיר .1

 ות אל המפסקים שבתחנה העליונה  דרך הפיר.את קו ההזנה של המעלי אין להעביר .2
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 מ' בתוך הפיר.  5ר המעלית עם עודף כל הקווים אשר יועברו לפי .3

 כל האביזרים והחומרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים. .4

 כל האביזרים בלוח עם שילוט תקני וברור.    .5

 

 הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.

 



 

  מפרט טכני

  הידראולית  מעליתלהוספת 

 
 פרויקט 

 תוספת מעלית למבנה קיים 

 אולפנת רעות 

 פתח תקוה,  2שמואל הנגיד 

 
 

 ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 ני רט ותאור טכפמ
 יםלקרשימת ציוד ופרוט הח

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות
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 . כללי1

הכוונה  .א׳ פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לחברה לפיתוח פ"ת. 

ומפרט .ב׳ כללי  הנו  זה  הדרוש  מפרט  העיקרי  הציוד  המעליל  את  והתקנת  , תיצור 

באחריות  שיהיה  מפורט  לתכנון  הקשורים  הפרטים  את  מכסה  אינו  המפרט 

 .-6196257-03רום יועצים למעליות טל. -להבהרות יש לפנות לאל הקבלן.

 

 ם הבאים: ימפרט זה מתבסס על החוקים והתקנ .ג׳

 .על כל חלקיו 2481אלי רתקן יש .1

 ות.ים: רעש ממעלירויני מגבידוד אקוסטי בבני 1004.3תקן ישראלי  .2

 המתייחס למעליות.ן ובניה כנוחוק ת .3

חלק   2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלי .4

 .נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים 70

 ל. מפרט כולל להתקנת חשמל 8עמדו בדרישות פרק י  108פ ת"י שמל ע"חוק הח .5

 .( 1980"מ נוסח חדש )תש –  בעבודהפקודת הבטיחות  .6

 ההגבלים העסקיים. ק חו .7

 

 הגדרות .ד׳

 .ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תעיריית  -היזם  

 יורי קנטור  - מפקח

עבודות הבניה הקשורות להקמת  קבלן ראשי הבונה את הפיר וכל    - קבלן

 המעלית  

עבודות    המתקינה את המעלית ומבצעת את   המעליות  ב' ח  -   יותהמעל  קבלן

 .ע"פ המפרט מעליתלרות הקשו

 . ם יועצים למעליותרו-לא -  יןמהנדס יועץ אשר פועל מטעם המזמ -היועץ 

בגין כך כוללים  כל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים 

 . כניותותאו בו/אלא אם נרשם אחרת במפרטים  בהצעת קבלן המעליות

 

הקבלן    מבנהה  סלואכעקב   אמצבמיר  לנקוטעל  הבטיב  וחעי  העבות  את  ודה לסיים 

 במהלך העבודה  מבנהב מבקרת אוכלוסייה ההתחשבות בתוך זמן  במינימום
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 קט אור הפרויי.  ת2

הידראולית  זה    מפרט מעלית  התקנת  עבור  מדת העוק"ג    630עומס  נוסעים    8-להנו 

אולפנת רעות, רח'  של  קיים  מבנה    הנגשת בפרויקט    יקוד/מכונהן פארו  וללכבתקן נכים  

 .מפלסים של המבנה 3תשרת ית עלהמ   .תפ", 2שמואל הנגיד 

לוחות  בקירות  פלדה עם חיפוי    תמקונסטרוקציי  יזםהע"י  שיבנה  פיר  המעלית תבנה ב

ווילה-צמנט או  אחר    בורד-בורד  תיקני  חומר  כל  ם סטיפודמת  השלבניית/כולל  או 

הצורך   תחנה  במידת  לחבהתאבכל  הבניהם  האדריכל  וקי  תכנית  מהנדס    וע"פ  או 

   .ההקונסטרוקצי

 

 . תנאי ההצעה 3

הצעה  הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  הקבלן 

 .  פאושלית וסופי

המבנה .1 את  לבחון  במקום  יבקר  עבודות   הקבלן  כולל  לבצע  שיש  והתוספת  הקיים 

 ות. נוספות שיש לבצע ויציין זאת בכתב הכמוי

שיסופק על ידו בהתאם למפורט הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי הציוד   .2

 בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצע. 

הסכם  .3 ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הקבלן 

 .למסמכי המכרזהשירות המצורף 

 . זה המכרזוחתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצורף למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והיועץ לפני הזמנת   .6

 המעלית. 

יועצים למעליות  -המסמכים המצורפים יוחזרו חתומים ע"י המציע לאישור אל .7 רום 

 רמת גן.  36רח' חיבת ציון 

יי .8 לתת  הקבלן  המעליתויוערב דרש  ופעולת  הציוד  לטיב  מתאימות  ,למימוש   ת 

התחייבויותיו על פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות יפורטו 

 בחוזה שיחתם בין המזמין לקבלן הראשי. 

 

 

 ם כלליםי. תנא4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . בחוזהכמוגדר וח זמנים  יהיה  ע"פ למעלית ת הפעלזמן הספקה וה
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 זמין / המפקח מה

והקבלן מתחייב למלא ה  ודבעב  המפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים

רש המפקח  הוראותיהם.  לבדאחר  החומריםאי  טיב  את  הו  וק  מתבצעת העבודה 

 דוק את אופן הביצוע והוראות החוזה. י המפקח לב אתר כן רשאב

 

 

 ולמפרט  תניתכל התאמה

 תכניותולשאר מסמכי החוזה, כל שינוי ב  ותתכניל  אםצע בהתת המעלית תבוודעב

בכת אישורו  לקבל  שלחייב  שהשינוי  מפה  ב  בין  וזאת  ובין   עהוצקח,  הקבלן  ע"י 

 "י המפקח. שנדרש ע

 

  

 למידע בלבד.  והן כלליות, ו שת הצעה הג לשםהינן קבלן ה בל אשר יק תכניותה

יה כפי ניהב  רבאת  ותןוציא אהקבלן לה   עלת ויבונן מחול אי הנ"  תכניותהמידות ב

 ות. שהן במציא

על התנאים הקשורים בעבודתו   ודעמן ולקבלן יבקר במקום העבודה על מנת לבחו

 לכך.ת הצעתו בהתאם ויבסס א

ולה לבדוק  מתחייב  ההקבלן  בין  בביל  תכניות תאים  המציאות.  דרישות   תכניותן 

 ט. מפרראות אשר בולהוהשונות עצמן, בינן לבין 

חתה עם  הח קבלן  יגיש    21  ךתווזה  ימת  של    העבודה  תכניות יום   היועץלאישורו 

ש המתכנן  הפולמהנדס  המעלית  טיקרול  הת.  לפי  הקבלן  ע"י   תכניות בוצע 

   המאושרות.

 

 

 ביצוע

וסים. בהשגחתו המתמדת של ם מיומנים ומנורק ע"י עובדית אך  בוצעומת הכל העבודו

יו רים יהחומ. היועץה  "יע  שרוורים שאמוש בחומותוך שי  מוסמךיתן  מנהל עבודה/מעל

או  , במחסן  למבנה  וץ  מחע  יבוצאחסנת האלמנטים והמוצרים  טוב ביותר.  מן הסוג ה

 מתאים אשר יוכן למטרה זו ע"י המזמין. מקום 

 ת או שאריות השייכות לעבודתו וסילוק כל פסולשמירת הניקיון  אי לאחר  יהיה  הקבלן

 . בודתוום עבסוף כל י

 

 

 

 

 

 בטיחות
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מת .א׳ בהקבלן  לדאוללו  המקר  כלחייב  מהכלל  יוצא  הבטיחות א  וכללי  להוראות  ג 

להו בהתאם  ולנהוג  חוקיוהזהירות  ובכ  ראות  בעבודה הארץ  בטיחות  פקודת  ללם 

ו  1980 תשי"ד  נשים  עבודת  חוק  וכן  עבודתותיקוניה  ו  חוק  תשי"ד   תיקוניהן נוער 

 . חרוכל דין א ובטיחותם קים בהעסקת עובדיםותקנה אחרים העוס וכל חוק

ז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת  לאחו  יבחי  בלןקה  ב.

 ו אדם ולאבטחת המקום ואופן ביצוע העבודות במעלית.לרכוש, א  כנות, נזקכל הס

 חריותו הבלעדית שלתישאר באן תהיה ו ת ואופן ביצועוע העבודוהאחריות עבור ביצ

ו בכל מקרה  לפצות את  הקבלן  תוגש ש תביעה שהיא  ו  יזאור  עב  המזמיןיהיה עליו 

 נגדו בקשר לכך.  

תאם לחוזה ודות במעלית ובהרם ע"י עבנזק שייג ג. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל

ת , לבטח אורחיםיירים, אלרבות ד  םלרכושו או לגופו של כל אד  ,או כתוצאה מהן

 שלישי.  את פועליו וכל צד הציוד,

 

 אחריות המזמיןות בעבוד. 5

 בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן. ישור בלת אדאג לקזמין ימה .1

 ות הבאות:ע העבודלביצוהעסקת מהנדס קונסטרוקציה  .2

חישוביודעב  כניות ותהכנת   .א׳ ביצוע  כולל  מדויקות  המשתמע  ל  וכ   בתיצי  ה 

לבניית    כניותותנת  ויות, הכמדרישות הרש כולל  הפיר  קונסטרוקציות  ביצוע 

הצורך  פודסטים/גשרים ישא  במידת  מעלי  רוחב ר  הקומה   תבין    , למפלס 

ל פיקודת  הצבמיקום  עבודות וןבטת  ודועב   כולל  ההמכונ-ארון  ות,  מסגר  , 

                                            .הריסה ופירוק, הציבעבודות איטום, עבודות ח 

המתכנן  דס  מהנהוהקונסטרוקציה בתאום עם  ביצוע עבודות הבניה  פיקוח על   .ב׳

 . יהירהעעם מט

הקומהנ  תוודעב .ג׳ בנסדס  תאושר  המהנדס   "יע  השוניםשלביה  טרוקציה 

 . ותינכותכולל  ה,תכנן מטעם העירייהמ

חיב .3 עבודות  ויה,  פירצוע  בטואיטום  בתחתית ב  ןציקת  המעלית  בור 

 ובאישור מהנדס קונסטרוקציה.  בפיקוחס"מ  150-בעומק של כ הפיר

הריסת/פריצת   .4 עבודות  הקייםביצוע   ת נותח  מתוהקבקומות    בטון 

אשר יחברו  ממתכת    צורך במידת ה  פודסט/גשריםיית  ל בנ כול  תלימעל

 . מעלית למפלס הקומההבין 

מיצ .5 יבנה  המעלית  עד  פיר  הבור  מ  15-20לגובה  יקת  הקרקס"מ  ע על 

קירות יפוי  חמגולוונים    RHS  מודיכת/עתמות  קציטרוונסקמ  ובהמשך

בורדילוואו  בורד  -צמנטבלוחות  הפיר   בחי  ה  המזמילפי  ור ואיש  ןרת 

 פי התקן.  לויה ריעה

הפיר    חיפוי הקונסטרוק  ה הייקירות  המתכתע"ג  חלקי  ציה  כל  של ברזל  ה. 

נ יעברו  הפיר    תקונסטרוקציי לפני  תהליך  וטיפול  ב עקמ  ד יסו  בצבע  עהצבייקוי 

 . יפסו וצבעודה חל

 . וצע מחומר קלתקרת פיר המעלית תב .6
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 וי אש. יב"ת , כעיריית פביצוע כל העבודות ע"פ דרישות של הרשויות  .7

 . מעליותעם קבלן ה בתיאום יהיו באחריות ועל חשבון המזמיןהחשמל  ותודעב .8

 יתכת המעללוח חלוקה ציבורי הדרוש להפעלת מערמפאזי  -ביצוע קו חשמל תלת .9

 . אקטפ נת מפסקות והתקן המכונרבת ארואל ק

הש .10 מפס  חיבור  מוליך  עם  הארקה  קו  הפוטנציאליםהתקנת   עד  וואת 

 פיר. לבור ה

י תאורה דו תכליתית משולבת  צו)ררה  ואף תוגו   רהי תאוצנלחהתקנת    .11

 .בתחנותות ובקומ עליתמהאה מביצי בתאורה הרגילה(

התקע  וציב .12 כולל  חשמל  במפסקי ו  רהתאו  נתעבודות  מחלפים    דרכי ם 

 ד. יקופ /כונהון המרלא השוכן בדרכי הגי בקומותלמעלית  הגישה

 . יקודח הפללו  עדיום המבמקולהזמנת קו טלפון ידאג  המזמין .13

הפיתה .14 לוח  בין  וחווט  צנרת  המזקנת  לחדר  מקוד  עבר  ערכת כירות 

 ידרש יודה במיום אינטרק

 .ההמכונ-למיקום ארון פיקוד מטף לכיבוי אש  בסמוך נת התק .15

 

 הקשורות להקמת המעלית  ותלימעהקבלן  תע"ח ובאחריו בניהות עבוד. 6

כיב .1 עבוצוע  הקשורדל  החשמל  לל וכ  ההמכונ-ודפיק  וןלאר  במיקוםומעלית  ל  הת 

 .קבלן החשמל/בתיאום עם המזמין חשמל ורתביקוע הזמנה וביצ

פגיעה במבבמק .2 ברהנרה של  ידאג , במערכות,  וכו' הקבלן  יצוף, בשבילים, בקירות 

 .ותלתקן ולהחזיר את המצב לקדמ

)משיןל  םקומי .3 ובקרה  פיקוד  לפירע  קרקהמת  בקויהיה  קבינט(  -ארון   צמוד 

 תיואר בעזר  קודארון הפימנעול.    כוללית  ונחיצדלת    םע  יהיה  דפיקוארון    .המעלית

ה תהי  ארון הפיקוד הגישה ל  .מכונהה  וראזורות לפחות ויצויד בתאורת חירום ב נ  2

 . בחוץ(ה ונמצא במיד) מגשם גגון להגנה. מעל ארון הפיקוד יותקן ומוארת נוחה

במידה  מלשחו שמןרת נהעברת צלונה, כמ-יקודלית לארון פעהמ בין פירתח ביצוע פ .4

לפירהארון  ו או העברת  המעלי  פיקוד צמוד  "יצ  2ת  בין  4נורות  פיר המעלית   כ"א 

 . יקודלארון פ

בשיש .5 המעלית  בתא  ריצוף  עבודות  המזמין  "פע  אבן/ביצוע  הדמתו  בחירת  גמים ך 

   .מעליותן השל קבל

 בין יתר העבודות : פקן יסהקבל .6

חלוןקנהת .א׳ עליטפוור  אוור  ת  מסגרת    רפיהשל  ון  יהעל  בחלקשן  ת    ברזלעם 

 . ונדרשדה במי – הפיר תקרתמוד לר צמ" 0.5ח בשט

 . קנת המעליתהתלביצוע עבודות  ירפיגום יציב לכל גובה הפהתקנת  .ב׳

בפיר   .ג׳ תאורה  התקן  התקנת  לפי  בבורמחש  שקע  נתהתקלל  כוובבור  ע"י   ל 

 . עליותמקבלן ה

.  בודותהע  צוע בי  בזמן עות  ינימום הפרן ידאג לגרום למס הקבלמאוכל  מבנה היות וה .7

 לק כן ידאג שבסוף יום העבודה הפסולת תסו  מוכ  מזמין.ו עם המכוביצוע יסהלבי  ש

  .דה תהיה נקיהוסביבת העבו
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 8:00  -  18:00 :          'ה – ים א'ת בימורגילדה הוהעב שעות 

 .8:00  - 13:00 : ו'                 

ע"י    תפסול .8 תסולק  ובהקבלהבניין  לאאחריותן  מו  )ורשתר  הצגתכולה  ת ודועת  ל 

 רש(. ויד ידהבמ – מהאתר

לך במהדרו בגדר,  גוי  אזור העבודה   . וכללי הבטיחותיקפיד במיוחד על תנאי  לן  הקב .9

 .דהוב ות הער שעולאחבודה הע

עזרעבודו  עוביצ .10 אשר  ת  הקבלן  הבנ  של  בשטח  להתבצע  יבוצע  חייבות  במקום יין 

 עם המזמין. ומתואם מסוכם

יבונחת  לכב .11 לממסבי  גמרות  בודעצעו  ה  המותקניםופשקב  תיקכול,  ים  רל   ףויצוני 

המפקח מטעם /עם המזמין  ריצוף יסוכםהצבע וסוג הלריצוף הקיים. גוון  בהתאם  

 .העירייה

שתידרש   .12 עבודה  הכל  והתקנלצורך  תבניה  המעלית  וכובוצת  הקבלן  ידי  על  ללת ע 

 . מחירבמסגרת הצעת ה

 המזמין ל וקדם שישור מאקבל ים ליבחיר גמוה ועפן הביצניה, אולבי ופרטי הבש כל .13

 היועץ. כל הוראות ב למלא אחרחיין מתוהיועץ. הקבל

 המעלית.הזמנת בטרם  ליתלפיר המע  בשטח נדרש לבצע מדידה .14

במקבקל  נדרש • מר  לפני  הצעום  לבתן  המחיר,  מחון  ת  הקיים המצב  את  בנה 

נוספות שלבודווהתוספת שיש לבצע, לבחון ע מל, שח  ,ביוב  ,מיםוי  הזזת ק  ת 

 ך. וצורידת מבשורת תק

 

 

 מידות

ה  לע המידות  את  לבדוק  בהתאם הקבלן  עבודתו  לביצוע  בשטח, למציאו   דרושות    ת 

   בניין.ית להמעללהתאמת מידות ויהיה אחראי 

   ני הגשת תכניות הסופית.לפליועץ לבדיקה  ורתוצאות המדידות יעב

 וחלקי המעלית.  דמן הציוידות יוזהמדצאת ע"פ תו

 

 

 ין לבניקים זנ

רשאלן  הקב לחצוב  אינו  מבקירות,  י  אישור  ללא  ותקרות  כוח עמודים  בא  של  וקדם 

 .סטרוקציהומהנדס הקונ המזמין

 

 

 

 

 כניותות

מיך  תו שבועות  הבניהום  ארבעה  היתר  יגיש    קבלת  תכניו  הקבלן  יצוע  לבת  תיק 

 ות יכללו: יי. התכנפרט הטכנהמ על העתקים המסתמכים בשלושהדה העבו



8 

 

 ומשקופים. תא, דלתות ללת פרטי מעלית הכוה  שללית ה כלהרכב תכנית

 .י איתות, פנל לחצניםנית חשמל, אביזרתכנית בניה,  תכ

   .אישור המזמין/יועץכל התכניות  יקבלו 

יגיש הקבל " הכולל את AS  MADEמעודכנות "סט תכניות    ןבגמר הרכבת המעלית 

 .אחזקההוראות טיפול ו ,ת פיקודל, תכניולעיאר כל המתו

 

 טוחיב

שר יגרמו על ידו  אדם, אלבני    ,  למיתקנים  ,לבניין  םנזק שיגר  אחראי לכליהיה    בלן  קה

 עובדיו.  או על ידי 

י אחרהקבלן  נזקהיה  לכל  כתו  אי  משיגרם  מקצעבוצאה  בלתי  לקויה   או   יתועדה 

  תם .ה חייב לפצות הנזקים בשלמון במישרין או בעקיפין והקבלן יהי ידו ביו על שסופק

המהומתאימיוחים  בביט  חיבט  הקבלן לעו  ויםם  ולכל  כיסוי  יפגע בדיו  אשר  אדם 

 ומרים ומיתקנים שבתחום עבודתו. מח

 

 

 דו"ח מהלך העבודה 

ז לוח  יגיש  לביצוע  הקבלן  ויציודההעבמנים  את,  החזויעדימוה  ין  וע  יצלבים  ם 

האמור    ת.העבודו הזמנים  הבאים  לוח  לשלבים  המזמ וימתייחס  לאישור  לאח גש  ר  ין 

 ות.ראשונייות ההתכנ לשר ואיש

 יות מעודכנות. ת תכנוהכנ הפיר מדידת .א׳

 הגעת ציוד שלב א' לבניין והתקנתו. .ב׳

 ין והרכבתו.שלב ב' לבניציוד הגעת  .ג׳

 ית. המעל הפעלת .ד׳

 הבנייה.  התאם לקצבב יםועדה את המבודהעת  תקופ כן בכליעדלן הקב

 .  בכתב יצועדיווח על גמר ב עם גמר ביצוע כל אחד השלבים יועבר

 

 

 ת נוספוודות בע

ן מופיעות בכתב הכמויות, טעונות אישור מוקדם בכתב אינוספות אשר  דות נעבו  בצוע

 .שינויים לבצעאין ללא אישור זה או בא כוחו,  מיןשל המז

 

 

 

 

 

 ה ירהרכבה ומסב טי

הקיימים לבצע    מתחייב לן  הקב התקנים  ולפי   גבוהה  מקצועית  ברמה  העבודה 

ש דרובמספר ה  ה ראשונהמדרגצועיים ממק  ליםפועקום  ק במיסעהעליו ל  ם.בלימקווה
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ת כוין הזלמזמ  תוודבהעבכדי למנוע  עיכובים בגמר    לו לסיום מתקני המעלית במועד,

  אישית.  וא מקצועיתמבחינה ימים נם מתאיא עתולדקום פועלים שלהרחיק מהמ

ים  רמהחו  ת כליספק א  . הקבלןאחראימנהל עבודה  העבודה תבוצע בפיקוח ישיר של  

   ה. לעבוד הדרושיםים כשיר קנים והמהמתוד הצי

ו בטיחותית  ברמה  יהיה  זכהת  יןזמלמ  גבוהה.    תיתאיכוהציוד  עתת  ויה  לדרוש    בכל 

לוודא כדי  מקצועית  ו התאמ  בדיקה  המפרט  לדרישות  והחומרים  הציוד  לאיכות ת 

 באות:ות הקיאת הבד ושבונעל ח הקבלן  לאחר הרכבה המעלית יזמין המקובלת.

 . ום עם המזמיןיאבת חשמלדק וברת קובית הזמנ .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעםסמך יקת בודק מודב .ב׳

 .ליותהמע ד/חב'הציו קשל ספ  איכות תבקרר מח' שואי .ג׳

זמין, היועץ בנוכחות המ  בודק המוסמךת הקתוך חודש מבדי  ת המעלית תתבצעירמס

למפר המעלית   התאמת  שיבדקו  הקבלן,  ולתונציג  הטכני    (AS MADE)  כניותוט 

יבוצעו תוך ה. תיקון הליקויים  דיקהב  דרושה לביצועעזרה ה  בלן יגיש כלשהוגשו. הק

 .ופיתה סקבלתיערך קונים וע התיר ביצחאול מן סביר,ז

 

 הדרכה

את  ידרי  הקבלן המזמיןך  הש  נציגי  וינחבאופן  חירום,  ימוש  בשעת  בפעילות  אותם  ה 

 חילוץ ועזרה ראשונה. 

 . מנהל הביתת אם לבקשבהת ת אולימעה מסירתתן בעת ה תינההדרכ

 

 אחריות

 , ועץ"י היע מיום קבלת המעליתתתחיל   תחריואהתקופת 

 . חודשים 24תהיה לתקופה של ת יוהאחר תקופת

ם, הציוד, העבודה ולפעולה ירחלקיה, לטיב החומי למעלית על כל  הקבלן יהיה אחרא

ויהיו  שעות    12ך  ועו תיבוצ  , כל התיקוניםך תקופת האחריותתקינה של המעלית במש

ת למעלישרות  בתקופת האחריות יבצע הקבלן    קים.ן הקבלן כולל החלפת חלועל חשב

הדיה  השירות   להסכם  םבהתא בית  ע"י  לחוזיםמאושר  ע  ן  יומאושר  משרד  ועץ  "י 

 10-ת מפחוולא  יבוצע אחת לחודש  ול  והטיפת  רוהש,  )המצ"ב(  תהמעליות ועיריית פ"

בשנהטיפולי מחיר  ם  מוקשרות  לולכ  השרות.  טלפוי   ות הראשוניים  בשנת   .24/7י  נד 

 .חיר המעליתת כלולים במירוהש מיד
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 י שרות תקופת

ת  ורתמ  .   המצ"ב ומאושר ע"י עיריית פ"ת ת  רוש   על הסכםן יחתמו  ים והקבלהמשתמש

המופהס הכמויות  ב  יעכום  השירותים ושסוכם,  כתב  כל  את  לספק  הקבלן  מתחייב 

בהמ לבתח מ  ,וטףהש  השרות  ותעבודל  וסףנב  ות.השרהסכם  ופיעים  הקבלן  צע  ייב 

 נוסף. תשלום א ללוול שיידרש  או טיפ ל תיקוןה הרגילות כ דובשעות העב

 המעלית. במחירולים מחיר השרות והתחזוקה כל היוהשני  הונהאחריות הראש נתבש

ים  חלפת חלקעל כל ביצוע טיפול, תיקון או ה  המשתמשיםלהחתים אחראי מטעם    שי

  דה.העבוצוע ביר כותש נתמ על

ו  בו ירשמ עליות וחברת המ  רדיבמשמוחשב  ספר קריאות מ  ת או ל ספר שרון ינהבלהק

ע ביצו  הקבלן יחתום על  ו במעלית, נציגעצבווזמני העבודה ש  תודות השרוות, עבהתקל

  דה.והעב

חושלוש שה  הקבלן  מתחייב  ולאחריה  הרצה  כתקופת  יוגדרו  ראשונים  מס' דשים 

המהתקל עלעלי  אלות  יתשבות  לש  4  ה  כמותקלות  הק  נה.  מתחייב  שמשך   בלן כן 

  .שעות 24ה על לא יעלמעלית הת השבת

לן לפצות ע"פ  האמור יחויב הקב  עלך ההשבתה יעלה שמאו ש יותר תקלות באם תהינה  

 לית. השבתת המערמו בגין גים שנהנזק כל

 :התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות

 .משיםשת המ לן שכונ וש לאשימ א.

 בבניין.  עיםמלכלוך או מפגכתוצאה תקלות  ב.

 קת חשמל לא סדירה. תקלות כתוצאה מהספ .ג

בספר  פי  על   אלו  פ יהרישום  היועץ  להשולתקסוק  רלבנטיות  המעלית ת  בתת 

 הרכבה והפעלה שגויים.פגום או  קוי, ציוד לשרות עות מונוב

 

 

 חלקי חילוף 

וף לשימוש ללקי חירים וחו חומימצא    ודיקפ/נותהמכויועד לארון  בסמוך למיקום המ

 יכללו: שמנים, מנורות, לחצנים, נתיכים וכו'.  ואלשוטף. חומרים 
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 אולית ת הידר למעלי ט טכנימפר

 יכלל תאור

 

 ם בתקן נכי מדתהעו  ק"ג  630 עומס    נוסעים   8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - מהירות נסיעה 

 מ"מ    +  5  - דיוק עצירה 

 2:1  - יהיחס תל

 דיתיי תקיפה צדראול הי  - עההינסוג 

   שסתומים אלקטרונים - סוג השסתומים

 רץה 50 פזות ,  V 380 ,3  - זרם החשמל

 כלפי מעלה התנעות לשעה  60  - מס' התנעות

+   ליתביטול מע +    עומס מלא ויתר+  כבאיםד פיקו+ מאסף   - סוג הפיקוד
 + חיווי קולי  מטיוס אוטופיל +  חזרה אוטומטית

יות פלדה בציפוי  מקונסטרוקצפיר   -)נטו(  מ"מ  1800X  1700 - הפירמידות 
 זמין . ום עם המע"פ סיכ  ווילה בורד או  בורד -לוחות צמנט

 מ"מ    4000 -כ   - קומה עליונה גובה 

 מ"מ    1500 -כ   - ומק בורע

 ויק( מד  יש לבצע מדידה של גובה הרמה) מ'  6.40 –כ    - גובה הרמה

 תחנות  3 - מס' תחנות

   בכיוון אחתדלתות  3 - דלתותמס' 

 מ"מ    2000x 900   - גודל הדלת

 מ    מ"   2300)גובה(  1100x  )רוחב(  1400Xומק()ע  - התא ודלג

 ישור המזמין אוב  טכנילתיאור  בהתאם  - מבנה התא

ילופין  ם חופועלות בזרטלסקופית חנות בפתיחה בתא ובת אוטומטיות  - דלתות
 ( VVVF) דרר תומבוק

 גומי  ינעלי גלגלים עם ציפו  -  נעלי תא

 י חישוב ותכנון של היצרן לפ  - גודל פסי הובלה

 ועץ/ מזמין היאישור ם לתיאור טכני, קטלוג היצרן ותאהב - יזרי פיקוד אב

קומפלט   מסופק ס"מ(   210x130x60מכונה )במידות /יקודפ ארון  - חדר המכונות  מיקום 
 בצמוד לפיר ע,  בקומת קרק קןויות  בלן המעליתע"י ק



12 

 

 

 ביעהצ

 י פסים, סינרים,פסים, חיזוק  מתכת של המעלית כולל שלד תא, בוכנה, ה  כל חלקי

 .  וצבע סופי בע יסוד סינתטייצבעו בצלאחר מכן ו יטופלו ,ינוקו וכו'

 

 שלטים

 .  2481בת"י ם בהתאם למפורט ל השלטים הדרושיהקבלן יספק את כ

 

 עליתהנע המ

 אולי. ע הידר ע בהינהמעלית תונ

' הנעה ויח' המערכת כוללת יח.  2:1יפה צדית בתילוי  הבוכנה תתקוף את התא בתק

 הרמה.

 

 יח' הנעה 

תומים. לית טבולים בשמן ותיבת שסת מנוע חשמלי ומשאבה הידראוהיחידה כולל

   מבוקרות. ית לקבלת עצירותי מערכת אלקטרונהשסתומים יבוקרו ע"

ת יימאלס מק  יעה וברמת נוחותכות נסבלת אירכת לקתכלול מעים  סתוממערכת הש

 ה.שה לקומעה ובגיבתחילת הנסי

 . SOFT STOP –רכות  תצירולקבלת עון בקרה מנגנ ול כלהשסתומים תכת מער

 מהמכל לבוכנה ומהבוכנה למיכל.   השסתומים תאפשר זרימת שמןפתיחת 

יות ההידראולית  היחידה  שסעל  שמן,  לחץ  מד  עקנו:  לחץ  פריקת  מגע תום  ם 

 יותקן מיכל השמן  ב  ת וברז כדורי.ידנימשאבת הרמה  שסתום הורדה ידני,    חשמלי,

 ני חלונית. דיד שמן חיצומ

 , מעלc  60°לא תעבור מעל  תרמוסטט שיבטיח שטמפ' השמן  יותקן  ל השמןבמיכ

 ן. לטמפ' זו תופסק פעולת המעלית בחניה הקרובה עד לקירור השמ

 .  ואלקטרוני י מתנע רךנעת ע"על בהת, מופV380  ,Hz50המנוע תלת פזי  

יו ינתק את וע אשר  פופי המנל לימס יתר והגנה תרמית בכ גן ע"י מפסק לעוהמנוע 

 חנה.וק יעשה בזמן חנית התא בתה של התחממות יתר. הניתבמקרפעולת המנוע 

 

 יח' הרמה 

ם ביטחון למהירות הנדרשת. מקדבוכנה בעלת שלב אחד, מתאימה ללחץ העבודה ו

נז הבבראש    . 3פי    לקריסה צינור שינקז  יורכב  ועודפי שמן ילווכנה  ניקוז.   ת  למיכל 

תות בהממאחורי  קן  הבוכנה  בסיס.  על  געלית  הבוכנה  גלגל ראש  קוטר  הטיה.  לגל 

 חות. הגלגל יצויד במסבים אטומים. מקוטר הכבל לפ 40יהיה פי ההטיה 
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 רת שמןצנ

 ודה תקינה.עבהנדרשים ל ים ולספיקותללחצתאים השמן תהיה גמישה ות צנרת

 

 שסתום שבירת צינור 

יציאתבחיבור   שימנע  שסתום  יורכב  לבוכנה  כא  הצנרת  מהבוכנה  הלחץ שמן  שר 

 חת ללחץ הדרוש להפעלת המעלית. ההידראולי יורד באופן פתאומי מת

 

 כוונות

למע מיוחדות  מהכוונות  בקור   Tסוג  ליות  מ  משוכים  יהיו  מעובדים,  ם חובריאו 

לקירומ באעוגנים  הפיר  רציופות  המשך  שיהוו  כך  מדויק  אנכי  המרחן  בין ף.  ק 

 .  מ' 1.5יותר מכל פי חישוב ולא -עלהחיזוקים יהיה 

 מל. יש להאריק בהתאם לחוק החש הכוונותת א

 

 נעלי הובלה 

י ההובלה  בגונעלי  מצופים  גלגלים  נעלי   יהנ  מי.היו  לעבודעלים  שקטה תאימו  ה 

 וחלקה.

 פגושים

גובהם גושים וקנו פגושי גומי או קפיץ. סוג הפותור התא יאזר בבור בתית הפיבתח

 לתקן. היה בהתאם י

 

   ת פירופים ודלתמשקו

יהיו  שקופיהמ  עשויים מפחחיזוקים  כולל  המשקופים  .  BOXFRAMEי  משקופ ם 

דק יעוגנו  2  ורטיביתנירוסטה  לפחות,  פיליפ  מ"מ  בורגי  בעזרת  לפודסטיםהיטב   ס 

 .נסטרוקציות הפיראו בריתוך לקו

 . 2481תקן  והמשקופים יעמדו  בכל הדרישות  ירדלתות הפ

נגררות   פ  ממ"  0002x009  דותבמיטלסקופית  פתיחה  הדלתות  נירוסטה   חעשויות 

חי  מ"מ,  1.5  דקורטיבית אורךעם  בצדן    זוקי  רעש ומצופות  למניעת  בשרף  הפנימי 

    .המזמיןי בחירת לפיו מנירוסטה דקורטיבית הדלתות ומשקופים יה דות.ורעי

הספים של דלתות הפיר יהיו   תקני.  ץתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוניכל דלת  

ו חונה תה במידה והתא אינתבטיח סגירת או קפיץ שמשקול  לכל דלת.  מאלומיניום

 חתונה חריצים לפינוי לכלוך. ות התבמסילת הדלת מולה.

ה  כל  הקומותבכל   המשקהחלקים  של  משוגלויים  )ראש  והמזוזות(  ף    היו יקוף 

 . דלתות הפיר של גווןב דקורטיבית טהמנירוס

 .ני יצורווהיועץ לפ מזמין ת אישור יקבל אוהמשקופים טי עיצוב דלתות הפיר כל פר
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 ית עלמרת ותא המסג

 :   מסגרת תא 

 לית. גודל ולעומס המעיציבה של ברזל צורתי המתאימה להתא בנוי במסגרת  -

 .  העברת רעידותות גומי למניעת "י כריהתא יבודד מהמסגרת ע -

 צדו.  3-מודר במעקה לפחות ויג אנשים  2גג התא יתאים לנשיאת  -

 : התא יורכבו  על מסגרת -

 טבלת לחצני שרות,_

 רום, מע' תאורת חי_

 רת שרות,תאוואזעקה עמון פ_

 ,אוטומטית מנגנון דלת_

 .Db  45 שלמהירויות ברמת רעש מרבית ור התא בעל שתי מפוח יניקה לאוור _

הת_   מתכתמסגרת  וחלקי  וצביעה  יע  א  חלודה  נגד  טיפול  סיכום  ברו  עם  ע"פ 

 .  מהנדס המתכנןהיועץ/ה

 שר הדלת נסגרת.בנכנס כאבמגביל כוח סגירה שימנע פגיעה   גנון הדלת יצוידמנ -

ח  - יופעל  הדלת  קלקמנגנון  או  חשמל  הפסקת  ובזמן  אפשר שמלית  במנגנון   ול 

  .יהיה לפתוח את הדלת מהתא

 . יםקטריפוטואל יםתא  טורח התא יותקן בפת -

לריצוףרי - שי  צפת התא תותאם  ע"י המבאריחי  דוגמה שתימסר  פי  על  זמין, ש 

י נשיאת ים כדי להבטיח  עובי מתא(, ותהיה בהקבלן הראשיבוצע ע"י  )הריצוף 

 העומס הדרוש. 

 ."Brushedסטה "ב מגן רגל מנירו יב קירות התא בצמוד לרצפה יורכסב -

מ"מ לפחות וישפע   750ובהו  ותקן סינר שגהתא ירוחב פתח    בחלק התחתון לכל -

 מ"מ.  50של עוד  התחתון לאורך אנכי בחלקו

 . ורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתוןה מאוהמעלית יהיתא  -

 חלודה וצביעה ע"פ דרישת היועץ,  נגד קי מתכת יעברו טיפול מסגרת התא וחל -

 . כל/המזמיןהאדרי חברה ע"י לבחירה מתוך קטלוג ה דקורטיבית תהיהתקרה  -

 . מאושר ע"י היועץפוטואלקטריים מדגם ל כנפי הדלתות יורכבו טור תאים ע -
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 עיצוב תא
 מ. מ" 2000הם מ"מ וגוב  900חב ברוטלסקופית בעלות פתיחה  תות הכניסהדל -

מלוטשת או דקורטיבית ע"פ בחירת נירוסטה  ב  ותמצופזיתות  כולל חהדלתות   -

 המזמין/האדריכל. 

   ים בצדם האחורי בשרף למניעת רעשי אורך ומצופקים בחיזוק מחוז הדלתות -

ע" - יעוצב  המעלית  האדריכלתא  עזמיןמ/י  נירוסטה   בסיסעל    יהיה  תאהיצוב  . 

 מזמין. /יכלאישור האדרלפי  מראות, דקורטיבית

צד - מנירוסטה  ןתקיואחורי  ובקיר    בדופן  עם   מעקה  סיכום  לפי   עגול 

 . מיןמז/האדריכל

לפחות עם מסגרת לד  ורות  נ   6-8ת בעלת  רה אוטומטין תאו בתקרת התא תותק -

יורכב     תאורת חרום, בתקרת,  נירוסטה יניקה בעל  התא  שתי מהירויות מפוח 

 .  DB 45ברמת רעש מרבית של

תאור  תדקורטיבי  תקרה - עם  נירוסטה  של  שקועהמפנלים  שור איע"פ    ה 

 מקטלוג קבלן המעליות.   לבחירה מזמין/האדריכל

במישור אחר   ברגים בולטים  ללאשקועה    תאלכל גובה התהיה  טבלת לחצני תא   -

 יר. עם הק

ת - תא  לחצני  באישור  טבלת  ההיה  של  קבלן ולבחירה    יועץפונקציונלי  מקטלוג 

 המעליות.

לחצני   טבלת  . על רצפת התאממ'    1.30עד  תקנו בגובה של  יושימושיים  ים  נהלחצ -

   היועץ.פונקציונלי של אם לאישור תא תהיה בהת

 3.1חלק    1918ת"י    תקן ישראלישות  בהתאם לדריו  יותקנימושיים  ש  הלחצנים -

סביבה    – תנגישות  הכולל  נכ  70חלק    2481"י   הבנויה  וסידורים נגישות  ים 

 ם ואישור היועץ. וגבלים ובתאום לאנשים ממיוחדי

עיצוב - פרטי  לחצנ  כל  טבלאות  ציהתא:  רצפה,  ציפוי  הקירות, ים,  וגימור  פוי 

והיועץ   מזמין/האדריכל  קבל את אישוראחיזה וכו', ית  עיצוב  תקרת התא, ידי

 רו. לפני יצו
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 אינסטלציה חשמלית 

החשה הפיר  בפיר  מליים  כבלים  תאורת  קווי  בדרישוכולל  החשמל יעמדו  תקן  ת 

וי  יםלכבל מים  מוגן  בתעלותמסוג  כל חשמל    ועברו  החשמל,  לחוק  בהתאם 

 ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים. 

יתאים  בל ההכ ומתוצרת מוכרת.לעבודה מאומצכפיף  כפיף    ת  כבל   10%יהיו  בכל 

ולגידים   גרזרביים  משלושה  פחות  האלקטר  ידים.א  המכלולים  ם מכניי-וכל 

המותוהאלק יהיו  טרוניים  המעלית  ובתא  בפיר  לאטוקנים  וימים  ו עמדמים 

 לפחות. IPX3בדרישות 

מפסק   חשמל,  שקע  יותקן  הבור  למפסק  בסמוך  לחצתאורבבור   , פיר  פעמון ת  ן 

אינטרקואזעק יחידת  ,  ה,  הצפה חיישם  בהתאם    ן  תאורה  תותקן  לדרישות ובפיר 

ע"פ   רה בפיר ת תאולל התקנדות החשמל כובלן המעליות יבצע את כל עבוק  התקן.

 דרישות התקן. 

 

 

 וד לוח הפיק

פח סגור עם דלתות צבוע בצבע אפוקסי, תוך    ארוןבימצא  המעלית    שלהפיקוד    לוח

''  WICרפידות ''  הקיר ויוצב על  ח. הלוח יורכב עלמקסימלי בלו  בות באוורורהתחש

שווה      MASONת  מתוצר לאו  זעזועים  העברת  שימנעו  ולמכשיערך  רים בניין 

 בו.   תקניםהמו

קוד לא בזרם ישר ומתח הפי  ליים יפעלוים והרלוח הפיקוד יהיה ממוחשב. המגענ

וכן ממסר   של תאורת התא  220Vלמתח    פחת  . בלוח יותקן מגן לזרם125Vיעלה על  

  ית. ר יפסיקו את פעולת המעלוחוסר פזות אש להיפוך

פק ל ההסקדם כופשר תשפר את ממערכת כבלים מתאימה א  ותקנובמידת הצורך י

 . מעלית מערכת זו תפעל עם פעולת ה 0.92 -ל

 

 הפיקוד

 ויתר מלא + פיקוד עומס   כבאיםפיקוד +  מאסף מסוג   פיקוד המעלית יהיה 

קריאו  -  מאסף הרישום  בזיכרון.  לקריאותת  תענה  לכוון   מעלית  בהתאם  חוץ 

ע מבטהנסיעה.  המעלית  החוץ  צירת  קריאת  את  הנסיעה.  לת  ת מערכשבכוון 

כדי לאפשר    תחתיתב  ם סנסוריםעיניארית  בתא תהיה אלקטרונית ולהשקילה  

 ת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.תפקוד יעיל של מערכ
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מפתח  -  8888ת"י    ע"פכבאים    פיקוד מתג  יותקן  הכניסה  בבקומת  מעלה ,  נסיעה 

ומת חת דלתות ותרד לקתשנה כיוון ללא פתי,בה  עצור בתחנה הקרוהמעלית ת

   באים בלבד.ח כיסה. תפתח דלתות ותמתין להפעלה מבפנים בעזרת מפתהכנ

ויתר בע  -  עומס מלא  יענה    90  %ס  ומתא מלא  אות חוץ לקרימהעומס המותר לא 

כניסת   עם מהתא.אחר יציאת נוסעים יענו ל  נענו,א אות שלקרי נוספות.

רנה,  . הדלתות לא תיסגל המותר לא תפעל המעלית וסעים העולה ענ  פרמס

 ורית יציינו מצב עומס יתר.זם ונזמ

או המעלי  -  יטומטפילוס  מערכת שתוובפיקוד  תותקן  התת  פילוס  צוף ריעם    אדא 

למנוע   מנת  על  יהמבואה,  הפילוס  ש  תחילשקיעה.  גדול  ממרחק    12-מלא 

 ומה.פלס הקס"מ מתחת למ

נסיעה חר הקות לאד  15וש במשך  הייתה בשימאם המעלית לא    -חזרה אוטומטית  

 ישלח התא אוטומטית לתחנה התחתונה.  האחרונה

יציין מס' הקומה   אשרבתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני    –  תאולי בחיווי ק

 .חברת הניהול/י היזם ע ע", הנוסח יקב ליתה נמצאת המעב

ו ינתק שר בהפעלתהמעלית אביטול    מפתח  מת הקרקע יותקןבקו  –ביטול מעלית  

 התחתונה. בקומה  המעלית תחנהלית ואת המע

 

 

 אביזרי פיקוד 

תחנה    -בתחנות   סימ  בעלבודד  קריאה    לחצן   ןיותקף  המשקוליד  בכל  ן ונורת 

ל גבי צג  יותקנו ע  2"  אה קומותומריעה  חצי כוון נס  .לקריאות מעלה ומטה

בפי  ןמותקה פתח  כל  הממעל  אלקטרוני  גונג  המעלי  צייןר.  בעל הגעת  ת 

יותקן מפתח   הכניסהבקומת    .ה בנפרדלכל קומנג  מת הגועוצאפשרות כיוון  

כבאים   מעליתבי   מפתחופיקוד  רק    .טול  בתחנות  הקריאה  לחצני  הפעלת 

 כל תחנהאה בביל ללחצני הקריאשר מותקן במק  פתיחתם ע"י מפתח  חראל

קפ מפתח  ע"י  תחנהאו  בכל  ומראה  כל.  יצי  ההפעלה  יעמדו   לחצני  קומות 

עמידות  בד הכניסה  סבנו  .IPX3רישות  בקומת  אף  חיצופעמון  עם  זעקה  ני 

 . שילוט מתאים
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, רוטעם כובע חלחצן    כוללת:לכל גובה התא ווסטה  מנירחצנים  טבלת ל   -בתא    

ן  צלחלחצן פתח דלת,  רות המעלית,  ון לכל קומה שבשימת סונורכתב ברייל  

לקס דלת  בגור  השהייה  הדלתותיצור  נסגירת  ל"עומס ,  וזמזם  סימון    ורת 

מ  מתג,  בהפעלהמואר    התאור  קמפסיתר",   בהפמפוח  מפתח  עלהואר   ,

דיג  פיקוד כבאים, מראה כיוון, לחצן    2יטלי "קומות  אזעקה והפעלת  וחצי 

בהפסקת  אי מואר  לאינט  ל,חשמנטרקום  ק  רקום,מיקרופון  ולי  חווי 

על   המעליתיקומאלקטרוני  סגמפתח    ,ם  דלתותביטול    תמערכ,  ירת 

 .  ומטיוחייגן אוטכיווני -דו לאינטרקום

תאפתכל  ב טור  יותקן  התא  פוטוח  דגם א  עיניים  72)לפחות    אלקטרייםים  ע"פ  ו 

היועץ ע"י  הלחצ(.המאושר  "מיקרכל  מדגם   ונדאלנים  אנטי  מהלך",  עלי ובים  ו 

פחות   לי קוטר של לאם ישרים בעניהפבולטים מהקיר ,    ם קריאה יהיומנורות רישו

לי לאחר לחיצה על יווי קוייל, חולל כתב ברעם ספרה בולטת ומוארת כ  מ"מ  20-מ

 .  על גבי לחצני הקומותאה בתא וחצן קריל

הלחצ בדרישות  כל  יעמדו  ישרנים  סביבה   –  3.1ק  חל  1918ת"י    אליתקן  נגישות 

ת"י   הבנ הכולל  וסיד  70חלק    2481ויה  נכים  מיוחדונגישות  לרים  אנשים ים 

יוון   וחצי הכנגים   גוטבלאות הלחצנים ומראה הקומות, ההדגם ומיקום  .   בליםמוג

ויהיה ע"פ   אם(של חברת ה  )לפי הדגם  ם בחברהמפואר הקייכל דגם  שיבחר יהיה מ

בכתב  המזמיןאישור   הפ  .והמשתמש  ואביזרי  הפנלים  באמצעחיזוק  יהיה  ות יקוד 

לחצנים במפתחות פת ההחל  המפקחע"י    אם יידרשב  עים ואו נסתרים.ברגים שקו

ש  ובלבד  נוסף  חיוב  ללא  יבוצע  תההזה  בזוראה  פלינתן  שהוזמנו  לפני  טות מן 

  .צניםהלח

 

 מתקני בטיחות 

ההפעלה ע"י   קריעת כבלים כאשרהתקן התפיסה יופעל ע"י התקן    -  פיסההתקן ת

כדי להוכיח    וץ לפירהפעלה  מח  לבצע  אפשרות  ון של הכבל. תהאקריעה או רפי

 הפעלת ההתקן.  ל יון הכבלים גרמהי קריעה או רפכ

אזע ופעמון  חירום  הפועלתבת  -  קהתאורת  חירום  תאורת  תמצא  סוללות   א  על 

 לה.הוא על ידי הסול ה עפ"י התקן. פעמון האזעקה יופעל אףומטען. זמן הפעול

אזע ופעמון  פיר  בפיר  תאורת  ה–קה  סמובבור  למפפיר  יותך  בור  ק מפסקנו  סק 

ל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה שמתקנו לידו שקע חוהפיר וכן יו  לתאורת הבור

 חיצוני.

ו קו ראשי נו מפסקים מאולצים אשר יפסיקמעל התחנות הקיצוניות יותק  -  בליםגו

 של הפיקוד.
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ח  -  הצפה  חיישן יותקן  לפיקבבור  שיחובר  הצפה  היישן  פקוויי  עליתמוד  דה תן 

 ר .צפת הבוהעליונה במקרה הלפני לות לתחנה למעלית לע

הורדה שניבתיבת השס  -  הורדה בחרום ימצא שסתום  יהיתומים  עליו לפקד    התן 

חש לחצן  בהפסקת  ידי  על  ומטעןהמעליתבתא  מל  סוללה  על ,  לחיצה  לאחר   .

 יסה. לחצן הורדה בחרום , תרד המעלית לקומת הכנ

יחת הדלתות תצויד במנגנון פת  –קת חשמל  של הדלתות בהפס  פתיחה אוטומטית

וסהכולל    מיוחד נטעמטען  יחה אוטומטית של הדלתות פשר פתהמא  נת,וללה 

   לס הקומה התחתונה.ית במפשר המעלכא

 

 

 אינטרקום

רות/מנהל הבית יזכדת המלוח הפיקוד )אזור חילוץ( ועמ,  בין התא  -ות   מדבשלוש ע

רקום הכוללת מצברי מע' אינטתקן  המשתמש תוו  זמיןהמל עמדה שתבחר ע"י  או כ

קדמיום, ו  ניקל  אומטען  שחייגן  ויסופקטומטי  עליותקנו  הסוללות   ו  הקבלן.  ידי 

 טלפוןהספקת קו  טי.  תבוצע התקנת חייגן אוטומבתא  ותקנו בלוח פיקוד.  המטען יו

ישיר לא דרך מרכזיה( לק לוח    הומ)קו  ו א  המזמיןהפיקוד ע"י  המיועדת להתקנת 

 . ית ע"י חב' המעליותקשורת דיגיטלתרכת התקנת מע

המער יחיווט  העליונבוכות  לתחנה  והחיבוצע  בתאה  המעליות   ר  קבלן  ע"י  יבוצע 

 ת.מתקין המערכו  תאום עםב

 

 

 שעות( 24ה אין איוש במבנפעמון אזעקה חיצוני )במידה ו

יבחר תותקן   בו המזמין  ושילוט כנדרמערכ   מחוץ לבניין באזור   ש בתקן ת אזעקה 

ת וחיווט צנר  ן.די הקבלי  מיום ומטען שיותקן  ויסופק עלצברי ניקל קדהכוללת מ

 ע"י המזמין.

 
 

 כניות ורשימת ת

6346/b – חתך אנכי  כולל   ת בניהתכני –נוסעים 8הידראולית  מעלית 

6346/h – כי אנ ךחתה כולל הרכבת תכני –נוסעים 8ולית הידרא מעלית 

 
 
 
 
                         

 חתימת הקבלן      תאריך                      
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   דראוליתי ה מעלית -, פ"ת 2רח' שמואל הנגיד  -אולפנת רעות  הנדון:
 הנחיות ודרישות חשמל  

 תיאור  כללי: 

מעלננכמתו  אולפנהבמבנה   - ל  תית  עומס    8-הידראולית  העומדת   630נוסעים  ק"ג 
 מפלסים. 3בתקן נכים ומשרתת 

 -MCC   -  (MACHINE CONTROL CABINET   )מעלית המתוכננת הינה מדגם -
 מעלית הידראולית עם ארון פיקוד / מכונה. 

נעול  - ארגז   בתוך   מותקנים   החשמל   ולוח  הפיקוד  לוח  ההידראולית,   המשאבה 
 . צמוד לפיר המעלית +(0.00)מפלס  הסיבקומת הכנ

 .KW 15 -מעלית הנו כההספק המכונה של  -

 ע"פ דרישות ח"ח.   SOFT STARTהתנעות רכות  –סוג ההנעה  -

פאק"ט  לוח   - מפסק   / למעלית  המעלית   –חשמל  של  הפיקוד  לארגז  בסמוך  מותקן 
 )יסופק על ידי הקבלן הראשי(.

 

 : מיןלן / המזבקהי ע"  – עלביצו הדרישותלהלן 

הבניין  רהמלוח   .1 של  הזנה    -אשי  קו  להעביר  )  3יש  המיקום   5פאזות  אל  גידים( 
מפסק עם   –ת  לוח חשמל )מפסק הפאק"ט(, הגנת הקו באמצעות מאמ"להמתוכנן  

 הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

 רה ותאורת חירוםותאר  זה עבופא  1יש להעביר קו הזנה    –  מלוח הראשי של הבניין  .2
 . 10Aל מיקום המתוכנן של כל ארגז פיקוד, הגנת הקו באמצעות מפסק זרם א

 מעלית  ארגז פיקוד / המכונה של הלוח החשמל )מפסק הפאק"ט( בקרבת  .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית. 3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פאק"ט( עם ניתוק  -

 מעל ארון  הפיקוד  .4
להת  -  של  תאורה    גופי  2עם    (  PL  )כמו  ורהאתן  קייש  כולל   200בעוצמה   לוקס 

 . י(ציבורהלוח היוזן מ לארגז הפיקוד ) בסמוךהדלקה מפסק   נתהתק

שתספיק    - חירום  תאורת  להתקין  לפחות    1.5  -ליש  הפיקוד שעות  לארגז   בסמוך 
 . לוקס 50בעוצמה של  ציבוריהלוח הוזן מיש

 :  דרישות נוספות

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לפיר. 10ד "וד מבקו הארקה  לספקיש  .5

מ'   1.0ימצאו במרחק של עד  לובי המעלית  לחצני הדלקה של האור ב  -בכל הקומות   .6
המעלית. י  מדלת  התאורה  בגודל  גופי  של    50היו   ובמרחק  מדלת   1.0לוקס  מ' 
 . הכניסה למעלית

למק .7 הגישה  בדרכי  נאותה  תאורה  לספק  איש  הפיקודום  התאורה   –  רגז  הפעלת 
לארגז  בצמוד  והנוסף  הגישה   דרכי   / ביציאה  הראשון  מחליף  מפסק  באמצעות 

 הפיקוד. 

 .נה של המעליתלארגז הפיקוד / מכויש לספק קו טלפון למיקום המיועד  -קו טלפון  .8

בין   .9 וחווט  צנרת  המנהל התקנת  משרד   / מזכרות  וחדר  המכונה   / הפיקוד  ארגז 
 . םטרקולאינבמבנה 

ג .10 / מכונה של קו מרכזת אש אל מיקום המיועד    –ילוי אש  מערכת  לארגז הפיקוד 
 )במידה ומתוכנן(.  המעלית
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 הערות נוספות : 

 .תצנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלי אין להתקין בפיר .1

 דרך הפיר. או כל חיווט אחר את קו ההזנה של המעלית  אין להעביר .2

 הישראלים.ות התקנים  רישו לדכל האביזרים והחומרים יתאימ .3

 כל האביזרים בלוחות עם שילוט תקני וברור.    .4

 

 הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.

 



 

  מפרט טכני

  MRLחשמלית מדגם   תוספת מעלית

 למבנה קיים  

 

 

 פרויקט 

 פ"ת הנהלת מק

 פתח תקוה,  21שפירא   רח'
 

 אגף פיתוח ואחזקת מוסדות חינוך.  – פ"תעיריית  -  יזםה

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 תאור הפרויקט 

 תנאי ההצעה 
 תנאים כלליים 

 ותאור טכני מפרט 
 לקיםחהט רוימת ציוד ופשר

 כבה והריה בנ תתכניו
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 . כללי1

לחברה   .א׳ הכוונה  פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לפיתוח פ"ת.

והתקנת המעלית וכולל את   רצולירוש  עיקרי הדמפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד ה .ב׳

והדרישות קבלן    המערכות  ידי  על  יעשה  המפורט  התכנון  ויוגש  המעליות  התפקודיות. 

 לאישור המזמין. 

 .-6196257-03ת טל. רום יועצים למעליו-להבהרות יש לפנות לאל

 

 קים והתקנים הבאים: מפרט זה מתבסס על החו  .ג׳

 על כל חלקיו. 2481תקן ישראלי  .1

 וסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות.בידוד אק 1004.3י ן ישראלקת .2

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .3

 70חלק    2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918תקן ישראלי ת"י   .4

 ם. ישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלינג

 . למחשת התקנט כולל ללמפר 8יעמדו בדרישות פרק   108חוק החשמל ע"פ ת"י  .5

 (.1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה   .6

 חוק ההגבלים העסקיים.  .7

 

 הגדרות .ד׳

 אגף פיתוח ואחזקת מוסדות חינוך.  –עיריית פ"ת  -   יזםה

 יורי קנטור  -  מפקח

  .ע"פ המפרטהדרושות  עבודותה  המבצע אתקבלן ראשי  - קבלן

  מעלית ל  תרוהקשות  עבודו  ת אתעומבצעלית  ה את המהמתקינ  המעליות  ב'ח  -    המעליות  קבלן

 .ע"פ המפרט

 רום יועצים למעליות.-אל -זמין טעם הממ עץמהנדס יו -  היועץ

  קבלן הת  לים בהצע וכל הפריטים, האביזרים העבודות, ההזמנות והתשלומים בגין כך כל

 .כניותותאלא אם נרשם אחרת במפרטים ו/או ב הראשי

 

הק  אכלוסעקב   .ה׳ על  במבלן  הבניין  הבטיחאמצעירב  לנקוט  וי  העבודה    םיילסות  את 

 בניין במהלך העבודה. בכלוסייה ואבהתחשבות תוך זמן  במינימום
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 יקט אור הפרוי.  ת2

העומדת בדרישות ק"ג    630נוסעים עומס    8-חשמלית ל  מעלית  מפרט זה הנו עבור התקנת

קיים ובפיר  קיים  במבנה  פמקונסטרוקציבנוי    נגישות  מקהלהנבמבנה  לדה  ות   פ"ת ת 

 , פ"ת. 21ברח' שפירא הנמצא 

 ם.מפלסי 3 תרהמעלית תש

מדגמעלית  ה חשמלית  מעלית  הנה  המכונות(    MRLם  המתוכננת  חדר  המותקנת )ללא 

הפיר   בחזית  יותקן  הפיקוד  ולוח  מיוחד  בסיס  על  הפיר  בראש  יורכב  המנוע  בו  באופן 

 .(’+ מ6.45למשקוף או כחלק ממנו בתחנה העליונה )מפלס בצמוד 

 

 תנאי ההצעה  . 3

הצעה   הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  פאושלית הקבלן 

 . וסופי

הקבלן יבקר במקום לבחון את המבנה הקיים והתוספת שיש לבצע כולל עבודות נוספות שיש   .1

 לבצע ויציין זאת בכתב הכמויות.

יד .2 על  לגבי הציוד שיסופק  בדף המצורף את הפרטים  יציין  ו בהתאם למפורט בכתב  הקבלן 

 היצרנים של הציוד המוצע.  הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות

השירות  .3 הסכם  ע"פ  ולאחריה  האחריות  בתקופת  המעלית  לאחזקת  הצעתו  יגיש  הקבלן 

 . למסמכי המכרזהמצורף 

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .המצורף למסמכי המכרזיאשר את הסכם השירות  הקבלן .5

אישורברח  .6 את  לקבל  צריכים  המוצע  והציוד  המעליות  הזמנת    ות  לפני  והיועץ  המזמין 

 המעלית. 

אל .7 לאישור  המציע  ע"י  חתומים  יוחזרו  המצורפים  רח'  -המסמכים  למעליות   יועצים  רום 

 רמת גן.  36חיבת ציון 

ייבויותיו  הקבלן יידרש לתת ערבויות מתאימות לטיב הציוד ופעולת המעלית ,למימוש התח .8

המפרט  ע פי  הערל  תנאי  הבדק.  תקופת  לסוף  עד  בין והחוזה  שיחתם  בחוזה  יפורטו  בויות 

 המזמין לקבלן הראשי. 

 4707המוצעת או המותקנת על ידו תעמוד בדרישות תקן ישראלי    יב שהמעלית הקבלן מתחי .9

 .לפחות Bבדירוג אנרגטי  1חלק 

 

 ליםלאים כ. תנ4

 זמן ההספקה ולוח זמנים 

 . כמוגדר בחוזהים  זמנוח פ ליהיה  ע"מעלית ת הפעלקה והזמן הספ

 המזמין / המפקח 
אחר    הקבלן מתחייב למלאפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים בעבודה ומה
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לבה רשאי  המפקח  החומ וראותיהם.  טיב  את  המתבצעת וה  ריםדוק   כןבאתר    עבודה 
 .הזרשאי המפקח לבדוק את אופן הביצוע והוראות החו 

 

 ולמפרט ה לתכנית אמהת

עבודת המעלית תבוצע בהתאם לתכניות ולשאר מסמכי החוזה, כל שינוי בתכניות חייב  

המפקח של  בכתב  אישורו  שהשינוילקבל  בין  וזאת  ע"יהוצע    ,  שנדרש  ובין  הקבלן   ע"י 

.  למידע בלבדוהן כלליות,  ו שת הצעה  הג  לשםהינן    יקבל  הקבלן   שר א  ת תכניוה.  המפקח

ב מ  ניותכתהמידות  אינן  ועל  הנ"ל  שהן  חויבות  כפי  באתר הבנייה  אותן  להוציא  הקבלן 

 במציאות.

התה על  ולעמוד  לבחון  מנת  על  העבודה  במקום  יבקר  בעבוקבלן  הקשורים  דתו נאים 

 ס את הצעתו בהתאם לכך.בסוי

השונות    תכניותדרישות המציאות. בין  לב  תתכניוה  התאים ביןול   דוקהקבלן מתחייב לב 

 במפרט.  רשאות אולהורלבין  ןעצמן, בינ

החוזה  יום    21תוך   חתימת  את  יגיש  מיום  היועץ   העבודה  תכניותהקבלן  של   לאישורו 

 המאושרות.  תכניותן לפי הי הקבל. המעלית תבוצע ע"ולמהנדס המתכנן של הפרויקט

 

 ביצוע

מדת של בדים מיומנים ומנוסים. בהשגחתו המת"י עוורק ע  עות אךוצהמבות  כל העבוד 

מוליה/מעעבוד  מנהל ותן  יהיו  סמך  היועץ. החומרים  ע"י  תוך שימוש בחומרים שאושרו 

מחוץ יבוצע  והמוצרים  האלמנטים  אחסנת  ביותר.  הטוב  הסוג  או   מן  במחסן  למבנה, 

 י המזמין. אים אשר יוכן למטרה זו ע"קום מתמ

ל  יהיה  הקבלן  או שאריות השיקיוהנשמירת  אחראי  כל פסולת  וסילוק  לעבודתו  ן  ייכות 

 . תודול יום עבכ וףסב

 

 בטיחות

הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הבטיחות והזהירות   .א׳

וכן   ותיקוניה  1980יחות בעבודה  ודת בטחוקי הארץ ובכללם פקולנהוג בהתאם להוראות  

עבודת עתשי"ד  ים  נש  חוק  נוחוק  אחרים  בודת  ותקנה  חוק  וכל  ותיקוניהן  תשי"ד  וער 

 וכל דין אחר.  ים ובטיחותםבהעסקת עובד םיהעוסק

הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת כל   .ב׳

 עבודות במעלית.ם ואופן ביצוע המקות הבטחלרכוש, או אדם ולא הסכנות, נזק

ביצועריוהאח .ג׳ עבור  ואוהעבוד  ת  של ות  הבלעדית  באחריותו  ותישאר  תהיה  ביצוען  פן 

וי  ןלהקב מקרה  לפבכל  עליו  המזמהיה  את  נגדו  צות  שתוגש  שהיא  תביעה  איזו  עבור  ין 

 בקשר לכך.  

וזה או לח  תאם ובהרם ע"י עבודות במעלית  קבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק שייגה .ד׳

כו שה מהן, לרכושו או לגופכתוצא רים, אורחים, לבטח את הציוד, ות דייל אדם לרבל 

 . יאת פועליו וכל צד שליש
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 יןאחריות המזמ . עבודות ב5

 . אשבוי תקוה וכי-ות של הרשויות עיריית פתחביצוע כל העבודות ע"פ דריש .1

 . עם קבלן המעליות בתיאום ת ועל חשבון המזמיןיהיו באחריוהחשמל  עבודות .2

לקומה    הדרוש להפעלת מערכת המעלית  יר ובלוח חלוקה צימ  זיאפ-חשמל תלתקו  ביצוע   .3

הפיר  -העליונה   לחזית  העבור    צמוד  ה  פיקודלוח  חשממעלשל  הספקת  כוללת ית.  ל 

 ונה.בורית בתחנה העליאה הציפיקוד במבומפסק פאקט בסמוך ללוח ה התקנת

 .פיר הלבור עד  יםוטנציאלוואת הפמפס השחיבור קו הארקה עם מוליך  התקנת .4

מ' מפתח    1במרחק עד  יאה מהמעלית בכל תחנה  ורה ביצוף תאגו  לחצני תאורה תקנת  ה .5

 .  התקן לפיית המעל

ם במיקוונה העליבתחנה ם חירותאורת קס וול 200 -בעוצמה של כקבועה תאורה התקנת  .6

 .ודפיקת חוהתקנת לוד לעוהמי

מטהתקנ .7 לכיבות  )אבקה(  בף  אש  לי  המתוכסמוך  הפיקוד  מקום  לוח  עבור   ה בתחננן 

 (.’+ מ6.45עליונה )מפלס 

בי .8 וחווט  צנרת  הפיקודן  התקנת  המזכירות/מנהל  לוח    אינטרקום כת  מער  ורעב  לחדר 

 במידה ויידרש. 

ט  .9 קו  להזמנת  ידאג  המבמקולפון  המזמין  הפיום  ללוח  )בתחוד  יקעד  העליונה   לס מפנה 

 .(’+ מ6.45

 

 לית קמת המעהל הקשורות  קבלן מעליותות  אחריב עבודות בניה. 6

קונסטרוקצי .1 מהנדס  הקייםאישלבדיקה/ה  העסקת  הפיר  צורך מיב  מבטון  ור  ויש  דה 

 שויידר מידה יה בהבנ תומתן הנחיות הקשורות לעבודו ינוים בפירבסיתות או ש

 . בתוך פיר המעלית  מעליתלהתקנת המל הקשורה ביצוע כל עבודת החש .2

 .ההבניות ינכוע"פ ת בפיר הקיים פתחים בתחנותצת פרי .3

 :ו כמ בתיאום עם המזמין התאמת הפיר לדרישות התקנת המעליתביצוע עבודות  .4

 . וכניותם לתבהתאר יש לוודא שקיים בו -

 .ניותוכם לתבהתאיונה יש לוודא שקיים גובה קומה העל -

לי - כ"א   1500לעומס     יה תל  יוו  3-4  שמותקניםהפיר  קרת  תב  אוודש  ק"ג 

 להתקין.במידה ולא יש  דל הציוד המסופקם לגותאבה

ועבמיד  -* מתאיםה  לא  העליון  בחלקו  הפיר  גובה  או  הבור  ההגשה   ומק  בעת 

 ממחירון   10%בהנחה של  ו  בנפרד  רת הפי התאמ  לביצוע  ירש הצעת מחתוג,  למכרז

 ויות. תב הכמההצעה תירשם בכ .לדק

 שמל בבור. לל התקנת שקע חבור לפי התקן כובוהתקנת תאורה בפיר  .5

קיים ע"פ ה  גמר מסביב למשקוף  עבודות  כוללם  משקופים וקופסאות לחצניוחיפוי  ביטון   .6

ובאישור המזמין/המפקח.ה פיר  דות גמר בקירות הוי ריצוף, עבביצוע עבודות תיקונ  יום 

 . המזמין /ע"פ סיכום ואישור המפקח
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או   סגרת ברזלמ  עםמ"ר    0.5טח  ת פיר מעלית בשרקרפפה צמוד לתאוורור    חלון  התקנת .7

 . ולא קיים הבמיד – וץ המבנהח כלפיפיר התקנת תעלה/צינור ברך בתקרת ה

 .  לכל גובה הפיר  ותיקני יציבום פיגנת התק .8

עבודו .9 בתאביצוע  ריצוף  ב  ת  באריחי  המעלית  ע"פ  מתוך  שיש  המזמין/המפקח  חירת 

 התקנת  המעלית. אחר חברה לקטלוג ה

 . ריית פ"תעים החשמל מטעקבלן בתיאום עם  חשמלת צוע ביקוריבוהזמנה  .10

 ניה . באזור הבהגנות  ות כולל  חקפדנית על כללי וחוקי הבטישמירה  העבודות יבוצעו תוך   .11

קירות גבס או קירות עץ במהלך העבודה ולאחר    בגדר,  גודר  פיר יודה בצמוד לאזור העב

 ם.ו יר שהמבנה פועל במשך הלזכו  יש -* .שעות העבודה

וה .12 הקבלמאוכל  מבנההיות  הפר  ןס  למינימום  לגרום  בזידאג  ביעות  העמן  .   ות בודצוע 

יסהלבי  ש המכוביצוע  עם  תסו  מו כ  מזמין.ו  הפסולת  העבודה  יום  שבסוף  ידאג    לק כן 

  .יהדה תהיה נקווסביבת העב

מהאתר     כולל הצגת תעודותהקבלן ובאחריותו לאתר מורשה )י תסולק ע"הבניין  תפסול .13

 במידה ויידרש.  -

סוכם  קום   ממבלהתבצע בשטח הבניין יבוצע  ייבות  ביצוע עבודות עזר של הקבלן אשר ח .14

  המפקח./יןזמהמ עם מתואםו

וכוללת במסגרת   לןעל ידי הקב  נת המעלית תבוצעוהתקהבניה  לצורך כל עבודה שתידרש   .15

המחירה כולל  צעת  קיר,    רפסיתות,    תעבודו,  מעקה,   בניהיצת  פנלים,  ריצוף,  איטום,   ,

 וכו'.  עבודות גימור שונות צביעה, תאורה, 

הבני .16 ופרטי  שלבי  הביצוע כל  אופן  לוהג  ה,  חייבים  אמר  של  ישקבל  מוקדם  ור 

 .ראות היועץלאחר כל הו והיועץ. הקבלן מתחייב למלא המפקחהמזמין/המפקח/

 המעלית.הזמנת בטרם לפיר המעלית ידה בשטח  בצע מדנדרש ל .17

ה  נדרשהקבלן   • הצעת  מתן  לפני  במקום  מלבקר  את  לבחון  הקמחיר,  המבנה  ים  יצב 

נוש  תוספתוה עבודות  לבחון  לבצע,  ביוביש  מים,  קוי  הזזת  של  חשמל,   ,ספות 

 וצורך. תד במי שוכל הנדר תקשורת

 

 מידות

ח, ויהיה  וע עבודתו בהתאם למציאות בשטושות לביצמידות הדרבדוק את הל  ןלבקעל ה 

המדידות   תוצאות  לבניין.  המעלית  מידות  להתאמת  לבדאחראי  ליועץ  לפני  יעברו  יקה 

 מן הציוד וחלקי המעלית. ית. ע"פ תוצאת המדידות יוזופות הסתכני תהגש
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 נזקים לבניין 

א  רשהקבלן  לאינו  עמצחי  בקירות,  אקתו  יםודוב  ללא  מוקדרות  כישור  בא  של  וח ם 

 טרוקציה.המזמין ומהנדס הקונס

 

 תכניות

קבלת    םמיי  21תוך   עבודהמיום  התחלת  לביצ  המעליות  קבלן  ,צו  תכניות  תיק  וע  יגיש 

 כניות יכללו: המפרט הטכני. התים המסתמכים על תקשה העלודה בשוהעב

 .ומשקופים תא, דלתותי טרת פ המעלית הכולל לשלית ל רכבה כתכנית ה               

 נית חשמל, אביזרי איתות, פנל לחצנים.תכנית בניה,  תכ              

 יועץ.  כל התכניות  יקבלו אישור המזמין/

המע הרכבת  יגבגמר  הקבילית  ת  לןש  "  כניותסט  כל AS  MADEמעודכנות  את  הכולל   "

 חזקה.אויפול ראות טהמתואר לעיל, תכניות פיקוד, הו

 

 בודה עההלך דו"ח מ

המועדים החזויים לביצוע העבודות. לוח    יצוע העבודה, ויציין את לוח זמנים לב   יגיש  הקבלן

הבא לשלבים  מתייחס  האמור  המזמין הזמנים  לאישור  יוגש  של  שו איחר  אל  ים  התכניות  ר 

 ות. הראשוני

 ת הפיר והכנת תכניות מעודכנות. ידמד .א׳

 תו.נוהתקבניין הגעת ציוד שלב א' ל .ב׳

 כבתו.ן והרילבני 'לב בהגעת ציוד ש .ג׳

 . הפעלת המעלית .ד׳

 ת העבודה את המועדים בהתאם לקצב הבנייה. הקבלן יעדכן בכל תקופ

   ב.בכת ועועבר דיווח על גמר ביצעם גמר ביצוע כל אחד השלבים י

 

 וספות ות נעבוד

עבודות אשר  בצוע  אישו  נוספות  טעונות  הכמויות,  בכתב  מופיעות  מוקדאינן  בכר  של  תם  ב 

 יים.ור זה אין לבצע שינושלא איחו, לובא כהמזמין או 

 

 טיב הרכבה ומסירה 

ים. והמקובלה ולפי  התקנים הקיימים  לבצע העבודה ברמה מקצועית גבוה  מתחייבהקבלן  

לו לסיום מתקני  מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר  ם  פועלימקום  בעליו להעסיק   הדרוש 

למ  בכדי  במועד,  ענוהמעלית  בגמר  ייכובע   הזכיזממל  העבודותם  להר ן  מהות  מקום  חיק 

 ועית או אישית.נה מקצשלדעתו אינם מתאימים מבחיפועלים 
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יוד ים הצרהקבלן יספק את כל החומ.  אישיר של מנהל עבודה אחר העבודה תבוצע בפיקוח י

 קנים והמכשירים הדרושים לעבודה.   מתה

ש בדיקה ורדל  תבכל ע  תהיה זכות  למזמין   והה.הציוד יהיה ברמה בטיחותית ואיכותית גב

רט ולאיכות המקובלת. לאחר ות המפהתאמת הציוד והחומרים לדרישכדי לוודא  מקצועית  

 באות: את הבדיקות ה ת יזמין הקבלן על חשבונוהרכבה המעלי

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק רת ביקו תהזמנ .א׳

 המעליות. ף נים אגמכון התקמטעם משרד הכלכלה או בדיקת בודק מוסמך  .ב׳

 ות.יוד/חב' המעלי צק הפסות של כאי תרבק 'אישור מח .ג׳

המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ונציג מסירת המעלית תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק  

למפרט  שיבדקו התאמת המעל  קבלן,ה ש AS MADE)  תכניותולטכני  הית   שו. הקבלן  הוג( 

צוע  בי  רחולא  , יום  14  ו תוךיבוצע  יקוייםיגיש כל עזרה הדרושה לביצוע הבדיקה. תיקון הל

 פית.ה סו ך קבלתיער ניםוקהתי

 

 הדרכה

את   ידריך  המזמיןהקבלן  חירוהשימו  באופן  נציגי  בשעת  בפעילות  אותם  וינחה  חילוץ  ש  ם, 

 .הבית  אבתאם לבקשת המעלית או בהרת ת מסיתן בענההדרכה תי ועזרה ראשונה.

 

 אחריות

 בכתב. רשויוא ץ"י היועע המעלית שלפית סוה מיום קבלתתחיל   האחריותתקופת 

 חודשים.  24קופה של יות תהיה לתהאחרת פוקת

תקינה   דה ולפעולהציוד, העבוכל חלקיה, לטיב החומרים, ה  הקבלן יהיה אחראי למעלית על

המ במשך  של  התיקונים  יות,האחרופת  קתעלית  תוך    כל  ויהי  12יבוצעו  חשבון שעות  על  ו 

  .הקבלן כולל החלפת חלקים

אושר ע"י משרד יועץ  מו ם להסכם השירות  תאבה  עליות מה  לןב"י קלמעלית יבוצע ע  רותהשי

 (. "בהמעליות ועיריית פ"ת )המצ

לחודש  והטיפול  השרות   אחת  מיבוצע  פחות  מחיר  טיפולים    10-ולא  כולל שרות  הבשנה. 

 . 24/7ני מוקד טלפותי שרו

 .דמי השירות כלולים במחיר המעליתהאחריות תקופת ב

 

 קופתי שרות ת

הסו  מתיח  ןוהקבל  משיםהמשת פ"ת    ע"ישר  ומאו  המצ"בות  שרכם  על  תמורת   .עיריית 

 מתחייב הקבלן לספק את כל השירותים המופיעים ושסוכם  הסכום המופיע בכתב הכמויות  

 בהסכם השרות.  
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ב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או חיימת  השוטף,  ותהשר  תוודעבף לסבנו

 סף.ם נוללא תשלו ורש ל שיידטיפו

 על מנת וע טיפול, תיקון או החלפת חלקים ל ביצעל כ םהמשתמשי מטעם  אחראיתים חהל יש

   וכר ביצוע העבודה.תש

או   שרות  ספר  ינהל  מהקבלן  קריאות  חברת  מוחשב  ספר  ומעליוהבמשרדי  ירת  שמו בו 

וזמנתקלות,  ה השרות  יעבודות  הקבלן  נציג  במעלית,  שבוצעו  העבודה  עי  ביצו חתום  ע  ל 

  דה.העבו

כתק גדריו  ם יראשונים  שדוח  שלושה הרו  ולאופת  ש צה  הקבלן  מתחייב  התקלות  חריה  מס' 

מעלית לא  הת  תקלות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן שמשך השבת   4המשביתות לא יעלה על  

   .עותש 24 ליעלה ע

ל  ע"פ כ   ההשבתה יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות  תקלות או שמשך  תהינה יותר ם  בא

 לית.המע תתב שה בגיןרמו ים שנגהנזק

 ות לא יחשבו כתקלות:אבות הבת מהסיקלות הנובעותה

 שימוש לא נכון של המשתמשים. א.

 תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין.  ב.

 ירה. לא סדמל קת חשפתקלות כתוצאה מהס .ג

ה פי  בעל  המעלרישום  להשבתת  רלבנטיות  תקלות  אלו  היועץ  יפסוק  ונוספר  בעות ית 

 ם. לה שגוייוהפע הרכבהאו  םוגפד ציו קוי,שרות למ

 

 חילוף  קיחל

ימצאו חומרים וחלקי חילוף לשימוש שוטף.   פיקוד  /המכונותבסמוך למיקום המיועד לארון  

 כו'.יכים וים, נתצנת, לחויכללו: שמנים, מנורחומרים אלו 
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 MRLית מדגם מלחשמפרט טכני למעלית 

 לי אור כלית

   שותנגי ותישבדר מדתועה  ק"ג 630 עומסנוסעים  8 - סעומ
מבוקר    1.0 - נסיעה  מהירות חילופין  בזרם  ישירה ב  VVVFמ/שנ'  גישה  עלת 

 Direct Approach)לתחנה )
 מ"מ 5± - דיוק עצירה 

  2:1 - ס תליהחי
 ( Gearlessר )מה ללא גיהר ונתכמ - ה  ההרמ תמכונ

 ד יוחס מבסיעל   בחלק העליון של הפיר - המכונהמיקום 
  העליונה  משקוף בתחנהף או צמוד לממשקוק  כחלהפיר  ית  זחב - קוד מיקום לוח פי

 (’+ מ6.45)מפלס 
  50% - האיזוןעומס 

 הרץ  50פזות,  3, 380 - זרם החשמל
 עות לשעה תנה 180 - מס' התנעות

פיסף  אמ - קודיסוג הפ +  קוד  +  ופיקוד  כבאים  קולי    יתרעומס מלא  חיווי   +
 בתא

ש , יציהסטרוקמקונ  יםר קייפמ"מ )  1800)רוחב(    1800X עומק() - מידות הפיר
 מדידה( ע לבצ

ע - יקבעו  סופיות  מידות  סופיות,  אינם  הפיר  פתיחת מידות  ם 
 הפיר

 ע מדידה( )קיים, יש לבצ לפחות מ"מ 3800 - גובה קומה העליונה 
 ע מדידה( קיים, יש לבצ) לפחות מ"מ 1500 - עומק הבור

  מ' 6.45 –כ  - רמהגובה ה
 אחד  בכיוון  תחנות 3 - נותתח מס'

 יתסקופה טלתיחבפ "ממ 2100x900 - הדלת לדוג
 ישור האדריכלי, קטלוג היצרן  ואבהתאם לתיאור טכנ - מבנה התא

 מ"מ   2200)גובה(  1100x)רוחב(  X 1400 )עומק( - התא גודל
ם ופועלות בזר  Heavy Dutyטיפוס  בתחנות מבתא ו  אוטומטיות - דלתות

  (VVVF) בוקר תדרחילופין ומ
 טיאוטוממון שי עם החלקהלי ענ - נעלי תא ומשקל נגדי 

 ובאישור היועץ ע"פ תכנון היצרן - פסי התא דלגו
 ובאישור היועץ ע"פ תכנון היצרן - שקל נגדי גודל פסי מ

 כל ור האדריואיש ןי, קטלוג היצרכנתיאור טבהתאם ל - אביזרי פיקוד 
חילוץ - ילוץ מערכת ח ידנ  מערכת  חחשמלית  כולל  חית  אוטומטי  שמלילוץ  י 

 ל בהפסקת חשמ
 בלים יון כפתקן רמ ללכו - תילוי ליכב
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 צביעה

פ בוכנה,  תא,  שלד  כולל  המעלית  של  המתכת  חלקי  וכו'  כל  סינרים,  פסים,  חיזוקי  סים, 

 . ופיצבע סתטי ו נבעו בצבע יסוד סימכן יצולאחר , יטופלו ינוקו

 

 שלטים

 .  2481בת"י  למפורטן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם בלהק

 

   קרייע דויוצת ומערכ

 הנכוהמ

  י ( עם מנוע סינכרונGearlessוללא כננת )  VVVFמבוקר תדר בשיטת  יה  יה  ליתהמעע  הנ

 .Permanent Magnet Brushless)סרבו( 

חל כל  על  ותפולהמכונה  תורכב  בסקיה  על  פלדיס  מס  ג  בודדתה  כריות  מדגם  ומי  ע"י 

ים רעשרעידות ות עינמיתר חלקי הבניין למ ליתאת המעמאושר ע"י חברת האם המייצרת 

 .1004.3והכל על פי תקן  יןיו לבניועברש

 

 

 בקרת מהירות 

התאוצה,   את  שתבקר  מערכת  ידי  על  יופעל  הנומינלהמנוע  הנע המהירות  והתאוטה.   ית 

ממיר  ע"י  יבוקר  /    VVVFתדר  בקרת    המעלית  טכו  עם  סגור  חוג  לקבל בעלת  אנקודר 

 נה תלויה בעומס. שאי קבועה עקומת נסיעה 

בביטתצת  כהמער במקר  עצירתל  ונותחויד  המהירות חירום  בין  התאמה  אי  של  ה 

המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות   לבין המהירות המעשית.המתוכננת  

ורשת.  והבלם    רדיו  חשמלית  תהיה  המעלית  לאחר  עצירת  המעלית  לאחזקת  רק  ישמש 

ם  ע  של הפיר  ון ק העליחלושר במדגם מאכריות גומי  בי  בקר מהירות יותקן על ג  העצירה.  

 פי הנחיות האדריכל.  גישה נוחה. המשקל הנגדי כולל המסגרת יצבעו על

 

 כבל תילוי

למעליות מיוחדים  יהיו  לה  הכבלים  אישור  קיבלו  בארץ אשר  להתקנה  וכן  בחו"ל  תקנה 

התקניםע"י   מכון  המסו.  מעבדת  מדגם  והכבלים  האם  חברת  ע"י  במידה  מתוחיפק  ם 

ק "כבל רפוי" להגנה מפני רפיון כבלים עם פסיותקן מ  יהני התלל לפעמומתחת/מע  שווה.

חש המגע  פעולת  את  שיפסיק  באחד  מלי  רפיון  או  יתר  התארכות  של  במקרה  מעלית 

 הכבלים.
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 משקל נגדי ת התא וכוונו

מ יהיו  מסוג  הכוונות  למעליות,  בקר,Tיוחדות  משוכים  למהירות   ,  יתאמו  הכוונות  דגם 

רות הפיר באופן אנכי מדויק עם חיזוקים קיעוגנים לומים  ובריהיו מחכוונות  ה  ת.המעלי

יעשו    מיוחדים. הכוונות  יש חיבורי  הכוונות  את  רציף.  המשך  שיהוו  כך  מדויק  באופן 

 חו מאספי שמן. מתחת לכוונות יונ החשמל. אם לחוקלהאריק בהת

 

 נעלי הובלה 

התא   החלקה  נעלי  נעלי  יהיו  הנגדי  וקפיצעם  והמשקל  מתאיציפים  בוי  על  ה  חלקם  נע 

 לות. על נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו משמנות לסיכה אוטומטית. סיהמ

 

 נגדימשקל 

 . מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים

המסגרת  מילו היי  נגדי  משקל  ברזלה  של  כ   בלוחות  הנגדי  המשקל  מסגרת קומפלט.  ולל 

ל הנגדי יובטח  שקהמ.  התא  מסמעו  50%התא +  ה משקל  יהי  עומס המשקל הנגדייצבע.  

ישחקו. ההובלה  ונעלי  במקרה  מהמובילים  ישתחרר  יותקנו  בתחתי  שלא  המשקולת  ת 

הכבלים  התארכות  לאחר  יפורקו  אשר  תות)  תותבים  מחושב מס'  גובה  ע"פ  בים 

 כבלים.לכל הפחות מאורך ה 2% -כ כות הכבלים,להתאר

תקן   לפי  הבור  אויותק  2481בתחתית  פח  הפ  ן  הה  גנוה  רדהרשת  הנגדי  משמפני  וכן  קל 

 יותקן סולם ירידה לבור ע"י קבלן המעליות. 

 

 פגושים

ג הפגושים  סו    ים.ת הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים הידראוליבתחתי

בה יהיה  לתקן.וגובהם  פל  תאם  בסיס  על  יותקנו  כך, הפגושים  יתוכנן  הפלדה  בסיס  דה. 

 מבלי צורך לקצר את כבלי ההרמה.ם  ה להנמיכהין יניתההרמה  ות כבליתארכשבאת ה

 

 

 משקופים ודלתות פיר 

  לציפוי   מיםהמותא   (Box-Frame  )משקופי  סמויים  חצי  משקופים  ויותקנ  תוקומה  כלב

 .הדלתות כגוון המשקוף גוון ,ביתירוסטה דקורטימנ ,אבן

  גי בור  תבעזר  ביטה  ויעוגנ  חות,לפ  מ"מ  2  מנירוסטה  עשויים  החיזוקים  כולל  המשקופים

   ויבטנו. פיליפס

 ממשקוף  יסוייםכ  יורכבו  מ"מ  110-מ  יותר  הפיר  לתוך  יבלטו  המשקופים  ספי  אם

 מיניום מלא. הספים יהיו מאלו הקבלן. ע"י למשקוף
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יה הדלת  מט מנגנון  בזרם    Heavy Dutyיפוס  יה  חשמלית  תדר.   חילופיןויופעל    מבוקר 

  .IPX3של מידות ותאמים לעמגעי הדלתות היו מ

 מ"מ.  2100x900במידות  טלסקופיתפתיחה  בנגררות  תהדלתו

  .2481הדרישות תקן  המשקופים יעמדו בכלדלתות הפיר ו

 בחירת האדריכל/המזמין.בית לירוסטה דקורטיהדלתות יהיו מנ

ד לפתיחה  כל  ניתנת  תקנילת  חילוץ  מפתח  ע"י  קפיץ .  מבחוץ  או  משקולת  דלת  לכל 

גור מכני בין אגפי הדלת בהתאם  יולה ועם חמנו חונה  איוהתא  במידה  ח סגירתה  שתבטי

  לתקן.

הדלתו אלקטרומנעולי  מסוג  יהיו  מאושר.ת  מדגם  התחתונה    מכני  הדלתות  במסילת 

   פינוי לכלוך.חריצים ל

)ראש  ושל המשק  לוייםכל החלקים הג והמזוזות(  ף  בנירומשקוף  ע"פ בחירת   סטהיצופו 

 . הדלתותן כגוו המשקוף  הדגם של , גוון האדריכל

עיכ פרטי  הפיר  ל  ודלתות  משקופים  לבחירה  צוב  הייהיו  קטלוג  את   ויקבלו   צרןמתוך 

 .הזמנת המעליתוהיועץ לפני  המזמיןבכתב מהאדריכל/ ר אישו

 

 : מסגרת ותא המעלית

 :ת תאמסגר

 ולעומס המעלית.  לגודל יציבה של ברזל צורתי המתאימה  התא בנוי במסגרת −

 ס התא.תאים לעומימאושרת וו מוכרת  מחברהתא מיובא שלד ה  −

 עברת רעידות.  התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת ה −

 צדו.   3-מאנשים לפחות ויגודר במעקה   2א  יתאים לנשיאת גג הת −

 : על מסגרת התא יורכבו −

 ,  או גלגלי ההטיה ון תלית הכבליםמנגנ -

 נעלי התא,  -

 משמנות הפסים, התקן תפיסה, -

   נים,ה תחתוגלגלי תלי 2 -

 מגעים לעומס מלא ועומס יתר, רציפה עם הע' השקילמ -

שרות, - לחצני  כולל    טבלת  להפעלתפעמון  על    לחצן  יחידת  פעמון  התא,  גג 

 חירום,   ורת ה ותאמע' תאוראינטרקום, 

 , תדלת אוטומטימנגנון  -

 DB 45מרבית של ש רע לאוורור התא ברמתכיווני -דויניקה  פוחמ -
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 דלתות:

הדמנגנ − לפתייות   ותלתון  מרובותחואם  בזרם  ויופעל    ת  מבוקר   חילופין חשמלית 

 . או בזרם ישר תדר

במ − יצויד  סגמנגנון  כוח  שימנע  גביל  בזמן ירה  נסגרת.  הדלת  כאשר  בנכנס  פגיעה 

היה לפתוח את הדלת ביד מהתא. מהירות קת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהפס

 ועים. עזיקות וזע דפלמנו כדי  סוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיותהדלת ב

 מ"מ.  2100x900במידות   יהיהכניסה  חפת −

מפח   − נימ"  1.5בעובי  מגולוון  הדלתות  מצופות  בחירת דקוררוסטה  מ  לפי  טיבית 

 האדריכל.

 מדגם מאושר ע"י היועץ.  ות יורכבו טור תאים פוטואלקטרייםעל כנפי הדלת −

 ריצפת התא: 

 רוש,  ס הדהעומשיאת בעובי מתאים כדי להבטיח נ ולווןמגמפח   −

לריתו  − באריחוצתאם  המזמיןף  בחירת  לפי  שיש  בהתאם   י  תבוצע  לשיש  )ההכנה 

 מזמין(.שיסוכם עם ה לעובי השיש 

 רות התא: קי

בעובי   − מגולוון  מפח  החיצונמ  1.5יהיו  מצדם  חיזוקים  עם  לפחות  ומצופים "מ  י 

 ורעידות בזמן הנסיעה. בחומר אקוסטי שיידרש למניעת רעש 

מפוארים וניתנים לתוספות דגמים    תת המעליוברקטלוג חתוך צב מת יעותא המעלי −

האדריכל/ בחירת  לפי  בעיצוב  עיצושינויים  יהיההמזמין.  תא  של   וב  באלמנטים 

 וכו' ע"פ הקטלוג ודגם שהוזמן.נירוסטה דקורטיבית, מראה 

עקה מדגם מתוך קטלוג חברת יותקן מעקה מנירוסטה. המ וקיר אחורי  ופן צד  בד −

 ות.המעלי

 ". Brushedגל מנירוסטה  "ב מגן רכרצפה יורל ת בצמודקירוביב ס −

שג − סינר  יותקן  התא  פתח  רוחב  לכל  התחתון  וישופע   750ובהו  בחלק  לפחות  מ"מ 

 מ"מ.  50כי של עוד בחלקו התחתון לאורך אנ 

 ה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. ת יהיתא המעלי −

מנירוסט − תהיה  תא  לחצני  גובטבלת  לכל  התא  ה  ברגילה  שקועוה   ים בולט  םלא 

ולפי במ שאושרה  החברה  קטלוג  מתוך  לחצנים  טבלת  או  הקיר  עם  אחד  ישור 

   .האדריכל בחירת
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לאישור   − בהתאם  תהיה  תא  לחצני  של  פונק טבלת  הלחצנים   היועץ. ציונלי 

לדרישות  יותקנו  יים  שימושה ישראליבהתאם  נגישות   –  3.1חלק    1918ת"י    תקן 

וסידורים מיוחדים לאנשים ים  ות נכ שנגי  70ק  לח  2481  ת"י    ויה הכוללסביבה הבנ

 מוגבלים ובתאום ואישור היועץ .

וחיווי קולי נטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל  הלחצנים מדגם א −

 ברה. ומתוך קטלוג הח

 תקרת התא: 

 ום, תאורת חרנורות לפחות,  6-8עלת בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית ב −

מוסתר מאחורי מגש  DB 45רעש מרבית שלמת ות בריתי מהירוש בעלי היניק מפוח −

 ע"פ תכנית ואישור האדריכל. 

 ת תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י האדריכל.קורטיביד תקרה −

וגימור הקירות, עיצוב   צנים,טבלאות לח  עיצוב התא:   פרטי  כל ציפוי רצפה, ציפוי 

 נים ם נית ייות בדגמלערת המבלוג ח ה מתוך קטלבחיר  רת התא, ידית אחיזה וכו'תק

יועץ הבכתב ואישור  האדריכל  המזמין/יקבל את אישור  ו  לתוספות ושינויים בעיצוב 

 . הזמנת המעליתלפני 

 

 

 אינסטלציה חשמלית 

יעמדו בדרישות תקן החשמל לכבלים  ת הפיר  תאור  כולל קוויים החשמליים בפיר  הכבל

חשמל  מסוג בתעלות  ויועברו  מים  לח  מוגן  החבהתאם  יעש וההסתעפוי  לכ  ,מלשוק  ו  ת 

ומתוצרת  ב מאומצת  לעבודה  יתאים  הכפיף  הכבל  מהדקים.  עם  הסתעפות  קופסאות 

   ות משלושה גידים.גידים רזרביים ולא פח 10%כרת. בכל כבל כפיף יהיו מו

ה המכלולים  והאלקטרונ-קטרואלכל  ומכניים  בפיר  המותקנים  יהיו  יים  המעלית  בתא 

 ות. חפל IPX3ישות יעמדו בדר אטומים למים ו

ל  בבור אזעקהבסמוך  פעמון  לחצן  פיר,  תאורת  מפסק  חשמל,  שקע  יותקן  הבור  , מפסק 

אינ הצפה  טרקום,יחידת  לדריש  חיישן  בהתאם  תאורה  תותקן  קבלן ובפיר  התקן.  ות 

 רישות התקן.ע"פ ד רכולל התקנת תאורה בפי עבודות החשמל המעלית יבצע את כל
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  לוח פיקוד

משקופיר  הבחזית  יורכב  יקוד  הפלוח   או  בתוך  למשף  בתחנ צמוד  .  עליונה   הקוף 

יורכב   הפיקוד  דלתותהמשקוף/לוח  בנירוממפח    עם  המשקוף צופים  לסוג  בהתאם  סטה 

ע" והכל  הפישמורכב  לוח  האדריכל.  והחלטת  סיכום  לעמפ  יותאם  בדרישות  קוד  ידות 

IPX3  .יצו לו הפיקוד  במאוורריםח  התחשבות  , יד  יתן  הנמקסימלי  הבאוורור    תוך 

   .וויר חםבהוצאת או

ק  ות התקן וחו לפחות. בלוח הפיקוד יותקנו לפי דריש  IPX3לוח הפיקוד יותאם לעמידות  

ה מכנית  ח מעלית עם שילוט באדום ועם נעיל, מפסק כוזיאמפסק ראשי תלת פהחשמל:  

אוטומ  יםמפסק,  OFFבמצב   פים  טיחצי  תאורת    יםזיאחד  תא    ותאורת  הפיר עבור 

 ומטים לשקע, לתאורה ולתאורת החירום. טוים חצי אמפסק, זיאחד פ עשק המעלית, בית

 לקס ותאורת חירום. 200 -של כ בועה בעוצמהמעל ללוח הפיקוד התקנת תאורה ק

מל  )אוטומטי(. בהפסקת חש  ג חילוץ חשמלייקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסובלוח הפ

חיל איופעל  דלתות  ופתיחת  אוטומטי  חיוויוץ  כולל  "מ  סימון ו  וטומטית  עלית  בכתב 

 ."המבקו

 

  הפיקוד

יהיה  הפיקוד   בודדת  ויפיקוד  +  מאסף  מעלית  מלא  +  עומס  חיווי  כבאים  פיקוד  תר   +

 קולי בתא

קריא  -מאסף   לקריאותרישום  תענה  המעלית  בזיכרון.  הנסיעה. חוץ    ות  לכוון  בהתאם 

 לה בתאמערכת השקי  .קריאת החוץ שבכוון הנסיעה  צירת המעלית מבטלת אתע

כדי לאפשר תפקוד יעיל של מערכת הבקרה   ורציפה    וליניארית  לקטרונית היה את

  .יםי התא המשתנבהתאם לעומס

פות. ס המותר לא יענה לקריאות חוץ נוסמהעומ  90  %תא מלא בעומס    -  עומס מלא ויתר

נוסעי מהתא.ו לאחר יציאת נוסעים קריאות שלא נענו,  יענ מספר  כניסת  ם עם 

ה על  להעולה  לא  ההמעלית.  תפעל  א  מותר  יציינו דלתות  ונורית  זמזם  תיסגרנה, 

 מצב עומס יתר. 

נסיעת    ותקן מתג מפתח אשר ישלוט עלבקומת הכניסה י  -(  8888)ע"פ ת"י  פיקוד כבאים  

ית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת המעלית, בנסיעה מעלה המעל

תפתדלת הכניסה.  לקומת  ותרד  ותמתות  דלתות  לח  מבפעלהפין  בעזרה   תנים 

 ים בלבד. מפתח כבא

בתא קולי  א  –  חיווי  אלקטרוני  קולי  חיווי  יותקן  המעלית  הקומה שר  בתא  מס'  יציין 

 .חברת הניהול/ היזםע ע"י לוף התא בקומות , הנוסח יקבבח
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זמ  -  NUGINGפיקוד   במשך  בסגירה  יופרעו  והדלתות  הדלת במידה  תתחיל  ממושך  ן 

 ת.ם ונוריזה ע"י זמרעהת מתן תוך  הירות מופחתתלהסגר במ

 בקומת הכניסה יותקן מפתח "ביטול מעלית". – ביטול מעלית

 

 

 קוד אביזרי פי

תחנה   -בתחנות   המשקו  בכל  לקריאות  ק  ן לחצנ    יותקןף  ליד  סימון  נורת  בעלי  ריאה 

כל   מעל  ןמותקצג הו על גבי  יותקנ  2"ומראה קומות  חצי כוון נסיעה    .מטה/להמע

עוצמת הגונג בעל אפשרות כיוון    המציין הגעת המעלית ני  קטרופיר. גונג אלבתח  פ

  .מפתח ביטול מעליתויותקן מפתח פיקוד כבאים  בקומת הלובי בנפרד.מה לכל קו

בנוסף בקומת   .IPX3עמידות    ות יעמדו בדרישותמקו  ומראה י ההפעלה  לחצנכל  

 . מתאים לוטיצוני עם שיפעמון אזעקה חהכניסה 

 

לחצנים   -   בתא   וטה  מנירוס  טבלת  גובה התא  כובע חלחצן  וללת:  כלכל  וכתב  עם  רוט 

לחצן סגור דלת קומה שבשרות המעלית, לחצן פתח דלת,  ונורת סימון לכל  ברייל  

השלקיצו בסגיר  הדהייה  וזמתלתורת  סימון  נורת  יתר",  ,  ל"עומס   מפסק זם 

בהפעלה  תאורה בהפמפ  מתג,  מואר  מואר  פיקוד  עלהוח  מפתח  מראה כבאים,   ,

דיגיטקומו "ת  כיוון,    2לי  איוחצי  והפעלת  אזעקה  בהפסקת לחצן  מואר  נטרקום 

מיקרופ לאינטרקום,חשמל,  המעלית  ון  מיקום  על  אלקטרוני  קולי  ח מפת  ,חווי 

 .  כיווני וחייגן אוטומטי-וד לאינטרקום ערכתמ, תדלתו טול סגירתבי

אושר דגם המ  או ע"פ  נייםעי  72)לפחות    טרייםאלקר תאים פוטופתח התא יותקן טוכל  ב

 .(ע"י היועץ

"מיקכ מדגם   הלחצנים  מהל  מנרו  ובעלי  ונדאלים  אנטי  יהיו  לך",  קריאה  רישום  ורות 

בעלי  ישרים  פניהם   , מהקיר  לא    בולטים  של  ספרה  מ"מ   20-מחות  פקוטר  ת  בולט   עם 

ו  על לחצן קריאה  ומוארת כולל כתב ברייל, חיווי קולי לאחר לחיצה גבי  בתא  לחצני  על 

 . הקומות

הלחצנכ בדרישות  ל  יעמדו  ישראליתים  הבנויה    –  3.1לק  ח  1918ת"י    קן  סביבה  נגישות 

ת"י   הכ לאנ  70חלק    2481ולל  מיוחדים  וסידורים  נכים  מוגבלים.נגישות    הדגם     שים 

היה מכל דגם ים ומראה הקומות, הגונגים  וחצי הכיוון  שיבחר יהלחצנקום טבלאות  יומ

והמשתמש האדריכל    ויהיה ע"פ אישור  ם(חברת הא)לפי הדגם של    רהואר הקיים בחבמפ

באם    יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.זוק הפנלים ואביזרי הפיקוד  חי  .בבכת

לא חיוב נוסף ובלבד שההוראה  וצע לפתחות זה יב מם בלחצניהמזמין החלפת  יידרש ע"י ה

   .צניםזמנו פלטות הלחתינתן בזמן לפני שהו
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 מתקני בטיחות 

והתוסת מהי לכיוון מטה   כיווני-דו  התקן התפיסה  -  L MRלמעלית    קן תפיסהרות  או 

א בתקן  בלבד  עומד  את  2481שר  יפעיל  הוסת  מהירות,  וסת  ע"י  ההתקן   יופעל 

כמו    ת המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.לית גדולה ממהירועהמ לות שכשמהיר

מפסק   יותקן  את  כן  המעלית  שיפסיק  במהירות  2-בתנועת   115%של    הכיוונים 

ה הנסיעה  יוממהירות  התא  על  מארגילה.  מתג  הפיקותקן  את  ינתק  אשר  ד ולץ 

 בזמן הפעלת התקן התפיסה.

ופעמון אזעקה חירום  על    ורתאצא תבתא תמ  -  עליתבמ  תאורת  סוללות חירום הפועלת 

י פעמון האזעקה  עפ"י התקן.  זמן הפעולה  הוומטען.  ידי הסולופעל אף  על  לה. א 

 וח הפיקוד. תקנו בלהסוללה והמטען יו

נו מפסק לתאורת הבור  ר סמוך למפסק בור יותקבבור הפי –  פעמון אזעקה בפירתאורה ו

ול חשמל  שקע  לידו  יותקנו  וכן  פעמוהפיר  הפעלת  אחצן  חיצוני   עקהזון 

 . ואינטרקום

התחנ  -  גובלים מאולצי  ה מעל  מפסקים  יותקנו  יפסיהקיצונית  אשר  של ם  ראשי  קו    קו 

 הפיקוד.

הצפה שבבור    -  חיישן  הצפה  חיישן  המיותקן  לפיקוד  למעלית  וייתן    ליתעיחובר  פקודה 

 חנה לפני העליונה במקרה הצפת הבור . לעלות לת

ופתיח החילוץ  אוטוממערכת  דלתות  מו בל  –טית  ת  תותקן  הפיקוד  קומפלט ח  חילוץ  ע' 

בהפסקת  )אוטומטי(.  חשמלי  חילוץ  יופע  מסוג  אוטומחשמל  חילוץ  ופתיחת ל  טי 

 .תב "מעלית בקומה"לל חיווי וסימון בכמטית כודלתות אוטו

 

 אינטרקום

או כל    המזכרות/מנהל הביתעמדת  )אזור חילוץ( ופיקוד  ה, לוח  התא   בין  -מדות   בשלוש ע

ש ניקל  ת  והמשתמש   המזמין  ע"יתבחר  עמדה  מצברי  הכוללת  אינטרקום  מע'  ותקן 

והמטען יותקנו   הסוללות  על ידי הקבלן.  ויסופקו  נוותקיש  מטיייגן אוטווחמטען  ,  קדמיום

 . יותקן חייגן אוטומטי תאכל ב פיקוד. חבלו

קו   לקומ הספקת  המזמין.  טלפון  ע"י  הפיקוד  לוח  להתקנת  המיועדת  של  חי  ת  ווט 

יועהמערכו לה  ברות  המיועדת  הפיקוד  לקומת  לוח  קבלן  תקנת  ע"י  יבוצע  בתא  וחיבור 

 . ן המערכותתקיתאום עם מבהמעליות 

 

 שעות( 24ואין איוש במבנה )במידה פעמון אזעקה חיצוני 

הכוללת   קה ושילוט כנדרש בתקןמערכת אזע   יבחר תותקןניין באזור בו המזמין  מחוץ לב

 .צנרת וחיווט ע"י המזמין פק על ידי הקבלן.ון  ויסתקיום ומטען שיומצברי ניקל קדמ
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 עש בהפעלה ר

שיוצר לא  הרעש  (   MRLלית ללא חדר מכונות )דגם  שמחלית   עולת מע על מנת שבזמן פ

מדר כפייחרוג  התקן  ישראל  ישות  בתקן  מופיעים  אקוסטי  1004.3י  שהם  בבנייני    בידוד 

עלה גורים הסמוך לא תמבחדר    יתרמת הרעש המרב, שמגדיר כי  מגורים: רעש ממעליות

ובאחריות    "י ע  באיםדורים הלבצע את הסייש  ,  כתוצאה מפעולת המעלית  dB  35(  Aעל )

 קבלן המעליות: 

על יהרעש ה  מפלס − יופק  על  די מנגנוני הממרבי אשר  יעלה  בתוך    dB  65(  A)עלית לא 

 .מ' מהמנוע ומכל חלק אחר של המעלית 1.0רחק פיר המעלית במ

הפיקוד   − בחממלוח  הפיר  ל וקם  של  עליון  הק  יורכב  וכל  הפיקוד  בלוח  בלמי ע"ג  ציוד 

מ אלסטיים  "רעידות  ת WIC דגם  ערך    ארה"ב   MASONרת  וצ"  שווה  ו שימנע  ,או 

יו  מפלס הרעש  .ם המותקנים בון ולמכשירייני העברת זעזועים לב פק ע"י פעולת  אשר 

 וח. למ' מה 1 במרחק של dB 45( A)רכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על ה

ץ  ות היועלהנחי  יש לפעול בהתאם יועץ אקוסטי  ויש הנחיות אחרות של    במידה   –הערה  
 י.טהאקוס

 

 

 רשימת תכניות 

6416-b–  ת וחתך אנכי חזי כולל מבט התכנית בני –וסעים ללא חדר מכונות נ 8מעלית 

6416-h–  חזית וחתך אנכי  הרכבה כולל מבטית נכת –נות ר מכום ללא חדנוסעי 8מעלית 

 

 

 

 

            

 חתימת הקבלן       ךתארי
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 מעלית  –, פ"ת הנהלת מקפ"ת -21רח' שפירא הנדון: 
 הנחיות ודרישות חשמל  

 
ק"ג    630נוסעים עומס    8-מתוכננת מעלית חשמלית ל , פ"ת  21ברח' שפירא    קפ"תהנהלת ממבנה  ב -

 תחנות.  3העומדת בדרישות נגישות ומשרתת 

מכונת ההרמה ללא גיר  (,   MRLהמתוכננת הינה מעלית חשמלית ללא חדר מכונות )מדגם  ית  לעמה -
(GERLESS .מותקנת ראש פיר המעלית על בסיס מיוחד ) 

 . Kw-9.5לית הנה בהספק של כ מכונה המתוכננת למע ה -

 . VVVFמ/שנ' בזרם חילופין מבוקר    1.0מהירות נסיעה  -

ה - חב'  ע"י  יותקן  למעלית  הפיקוד  ב ליומע לוח  ממשקוףת  כחלק  או  צמוד  הפיר  במבואה    חזית 
 לוח של חברת המעליות (. + מ’( )6.45הציבורי תחנה העליונה )מפלס 

הציבורי - במבואה  מותקן  למעלית  חשמל  )מפלס  תחב  תלוח  העליונה  ללוח  6.45נה  בסמוך  מ’(   +
 פיקוד של המעלית . 

 ע"י הקבלן / המזמין:  –להלן הדרישות לביצוע 

 פאזות ללוח החשמל   3יש להעביר קו הזנה   -ן  נייהב  שלמלוח הראשי  -

פאזות ללוח החשמל בתחנה העליונה , הגנת הקו    3קו הזנה  יש להעביר    -מלוח הראשי של הבניין   -
 מפסק עם הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר . –ת באמצעות מאמ"

מעל ללוח     תאורה ותאורת החירום  בורה עאז פ  1יש להעביר קו הזנה    –  מלוח הראשי של הבניין -
 .   10Aעות מפסק זרם פיקוד של המעלית בתחנה העליונה, הגנת הקו באמצ

 לוח החשמל של המעלית 

 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.   3( עם ניתוק מכיל מ"ז ראשי )מפסק פקט  -

מעלית בחלקו התחתון של המשקוף עם עודף  הנה מלוח החשמל ללוח הפיקוד של  יש להעביר קו הז  -
 תחנה העליונה.  ב  ת ואה הציבוריבמב  מ' 5של 

 

 על לוח הפיקוד של המעליתמ

ל התקנת לחצן הדלקה  לוקס כול   200גופי תאורה בעוצמה של    2( עם    PLיש להתקין תאורה )כגון    -
 בסמוך לארון הפיקוד ) יוזן מהלוח הציבורי (. 

שעות לפחות בסמוך לארון הפיקוד שיוזן מהלוח הציבורי   1.5 -שתספיק ל  יש להתקין תאורת חירום -
 . לוקס 50בעוצמה של  

 דרישות נוספות: 

 " עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור. 10יש לספק קו הארקה  -

מ' מדלת המעלית. גופי התאורה יהיו     1ות לחצני הדלקה של האור ימצאו במרחק של עד  בכל הקומ  -
 מ' מדלת הכניסה למעלית. 1.0לוקס ובמרחק של   50בגודל 

 יבורי תחנה העליונה. יש לספק קו טלפון למבואה הצ -קו טלפון  -

 (.קו מרכזת אש אל לוח הפיקוד בתחנה העליונה )במידה ומתוכנן –מערכת גילוי אש  -

 הערות נוספות : 

 צנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלית.  אין להתקין בפיר .1

 קו ההזנה של המעליות אל המפסקים שבתחנה העליונה  דרך הפיר.  את אין להעביר .2

 מ' בתוך הפיר.  5ר המעלית עם עודף כל הקווים אשר יועברו לפי .3

 כל האביזרים והחומרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים.  .4



 21מתוך  21עמוד 

 ת”פ ,21שפירא  רח' -הנהלת מקפ"ת  6416שם העבודה:  ם למעליותיועצי    רום-אל

 

 

 ביזרים בלוח עם שילוט תקני וברור.   כל הא .5

 

 יות.הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעל

 

 
 



 
 

 
  מפרט טכני

  MRLחשמלית מדגם   תוספת מעלית

 למבנה קיים  

 
 

 " מרכז שקט"  פרויקט

 והופתח תק, 46 אשפיר
 

 

 ה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירונייםאחזק אגף  – פ"תת עירי -  היזם  

 יורי קנטור  -  מפקח

 

 

 תוכן המסמך 
 

 כללי
 אור הפרויקט ת

 ההצעה תנאי 
 תנאים כלליים 

 ני רט ותאור טכפמ
 יםלקופרוט הח ציוד רשימת

 תב כמויות כ
 בניה והרכבה  תכניות
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 כללי .1

לחברה   .א׳ הכוונה  פ"ת,  עיריית  מול  נחתם  שההסכם  מצוין  שבו  מקום  בכל  כי  מובהר, 

 לפיתוח פ"ת.

ר והתקנת המעלית וכולל את צולירוש  יקרי הדהע  יודאת הצ  מפרט זה הנו כללי ומפרט  .ב׳

והדרישות ידי קבלן    המערכות  על  יעשה  ויוגש המעליות  התפקודיות. התכנון המפורט 

 לאישור המזמין. 

 .-6196257-03. ת טלרום יועצים למעליו-להבהרות יש לפנות לאל

 קים והתקנים הבאים: מפרט זה מתבסס על החו  .ג׳

 ו.ל חלקיעל כ 2481תקן ישראלי  .1

 וסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות.בידוד אק 1004.3י תקן ישראל .2

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. .3

 70חלק    2481נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י     –  3.1חלק    1918תקן ישראלי ת"י   .4

 ם. וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלינכים ישות נג

 מל. חשת התקנכולל לרט למפ 8פרק יעמדו בדרישות   108חוק החשמל ע"פ ת"י  .5

 (.1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה   .6

 חוק ההגבלים העסקיים.  .7

 

 הגדרות .ד׳

 אגף אחזקה ופיתוח מוס"ח ומבנים עירוניים. –עיריית פ"ת  -   יזםה

 ור יורי קנט -  מפקח

  .ע"פ המפרטהדרושות  עבודותה  המבצע אתקבלן ראשי  - קבלן

רות הקשות  עבודו  ית ומבצעת את נה את המעלתקיהמ  תליוהמע  ב'ח  -    המעליות  קבלן

 . ע"פ המפרט מעליתל

 רום יועצים למעליות.-אל -זמין טעם הממ עץמהנדס יו -  היועץ

בגין   והתשלומים  ההזמנות  העבודות,  האביזרים  הפריטים,  כלכל  בהצעוכך  ת לים 

 . כניותותאלא אם נרשם אחרת במפרטים ו/או ב הראשי קבלןה

 

עייבנ ה  אכלוסעקב   .ה׳ הקבלן  ן  אמצעבמ  לנקוטל  הבטיחירב  וי  העבודה יילסות  את  ם 

 בניין במהלך העבודה. בכלוסייה ואבהתחשבות תוך זמן  במינימום

 

 יקט אור הפרוי.  ת2

העומדת בדרישות  ק"ג    630ם עומס  סעינו   8-חשמלית ל  מעלית  מפרט זה הנו עבור התקנת

רח'  " הנמצא במרכז שקט"  טויקבפרבטון  יציקות  בנוי מנגישות במבנה קיים ובפיר קיים  

 ם. מפלסי 2המעלית תשרת . תפ", 46שפירא 

המותקנת באופן  )ללא חדר המכונות(  MRLם המתוכננת הנה מעלית חשמלית מדגמעלית ה

מי בסיס  על  הפיר  בראש  יורכב  המנוע  בצמוד בו  הפיר  בחזית  יותקן  הפיקוד  ולוח  וחד 

 (.’+ מ3.30למשקוף או כחלק ממנו בתחנה העליונה )מפלס 
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 תנאי ההצעה  . 3

הצעה   הנה  המחיר  והצעת  פרטיו  כל  על  המבנה  את  ובדק  שראה  מצהיר  פאושלית הקבלן 

 . וסופי

נוס .1 עבודות  כולל  לבצע  והתוספת שיש  לבחון את המבנה הקיים  יבקר במקום  פות הקבלן 

 הכמויות.  בויציין זאת בכת בצע שיש ל

ורט בכתב פק על ידו בהתאם למפויסש  דוגבי הצימצורף את הפרטים להקבלן יציין בדף ה .2

 ע. הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד המוצ

לאחזק .3 הצעתו  יגיש  המעלית  הקבלן  ולאחרי  בתקופתת   שירותההסכם    ע"פ  ההאחריות 

 . למסמכי המכרז רףהמצו

 . חוזה המכרזתשלום והצמדות ע"פ  תנאי .4

 .י המכרזהמצורף למסמכ יאשר את הסכם השירות הקבלן .5

והצי  .6 המעליות  ו  ד וחברות  המזמין  אישור  את  לקבל  צריכים  הזמנת    היועץ המוצע  לפני 

 . המעלית

יוחזרו   .7 המצורפים  לאישור  המסמכים  המציע  ע"י  למעליות  -אלחתומים  יועצים  רח'   רום 

 רמת גן.  36חיבת ציון 

ו  ותי ייבוילמימוש התח,  תילב הציוד ופעולת המעות לטיהקבלן יידרש לתת ערבויות מתאימ .8

פי המפרע והחוזה ל  יפו  ט  בין  עד לסוף תקופת הבדק. תנאי הערבויות  רטו בחוזה שיחתם 

 . הראשי המזמין לקבלן

 4707שות תקן ישראלי המוצעת או המותקנת על ידו תעמוד בדרי יב שהמעליתהקבלן מתחי .9

 .לפחות Bגטי בדירוג אנר 1חלק 

 

 ליםלאים כ. תנ4

 זמנים  חזמן ההספקה ולו

 . כמוגדר בחוזהים  זמנוח פ ליהיה  ע"מעלית ת הפעלקה והזמן הספ

 

 המזמין / המפקח 

אחר   הקבלן מתחייב למלאפקח והמזמין רשאים להורות על ביצוע שינוים בעבודה ומה

רשאי  ה המפקח  החומלבוראותיהם.  טיב  את  באתוה  ריםדוק  המתבצעת  כן עבודה   ר 

 ות החוזה.ראהוע ווצרשאי המפקח לבדוק את אופן הבי
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 התאמה לתכנית ולמפרט 

עבודת המעלית תבוצע בהתאם לתכניות ולשאר מסמכי החוזה, כל שינוי בתכניות חייב  

בין שהשינוי לקבל אישורו בכתב של המפקח וזאת  וביןהוצע    ,  ע"י   ע"י הקבלן    שנדרש 

  . בלבד   למידעוהן כלליות,  ושת הצעה  הג  לשם  הינןיקבל  הקבלן    שרא  תתכניוה.  המפקח

הנ"ל אינן מחויבות ועל הקבלן להוציא אותן באתר הבנייה כפי שהן    תכניותהמידות ב

 במציאות.

התה על  ולעמוד  לבחון  מנת  על  העבודה  במקום  יבקר  בעבוקבלן  הקשורים  דתו נאים 

 התאם לכך.ס את הצעתו בבסוי

נות  שוה  ות ניתכ דרישות המציאות. בין  לב  תכניות ה  התאים ביןול  דוקהקבלן מתחייב לב 

 נן לבין ולהוראות אשר במפרט. עצמן, בי

 לאישורו של היועץ  העבודה  תכניותהקבלן את  יגיש  מיום חתימת החוזה  יום    21תוך  

 המאושרות.  תכניותן לפי הי הקבל. המעלית תבוצע ע"ולמהנדס המתכנן של הפרויקט

 

 ביצוע

העבוד ווצהמבות  כל  אך  עעות  ע"י  ומנוסים.  ורק  מיומנים  המשגחתבהבדים  של ת  מדתו 

ודה/מעליתן מוסמך ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י היועץ. החומרים יהיו מן  הל עבמנ

מחוץ יבוצע  והמוצרים  האלמנטים  אחסנת  ביותר.  הטוב  מ  הסוג  או  במחסן  קום למבנה, 

 י המזמין. למטרה זו ע" אים אשר יוכןמת

לשמי  יה יה  הקבלן הניקיואחראי  שרת  או  פסולת  כל  וסילוק  ו  דת לעבו  ייכותהשיות  אר ן 

 . בסוף כל יום עבודתו

 

 בטיחות

הבטיחות   .א׳ וכללי  להוראות  לדאוג  מהכלל  יוצא  וללא  מקרה  בכל  מתחייב  הקבלן 

 1980  יחות בעבודהודת בטחוקי הארץ ובכללם פקוהזהירות ולנהוג בהתאם להוראות  

עבודת   ניהותיקו חוק  וחוים  נש  וכן  נתשי"ד  עבודת  וכק  ותיקוניהן  תשי"ד  חוק  ל  וער 

 כל דין אחר. בהעסקת עובדים ובטיחותם ווסקים רים העה אחותקנ

הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים למניעת כל  .ב׳

 עבודות במעלית.ביצוע הם ואופן מקות הבטחלרכוש, או אדם ולא הסכנות, נזק

העריוהאח .ג׳ ביצוע  עבור  ביצת  ואופן  ותישאר  בודות  תהיה  החריובאוען  של בלעדתו  ית 

ין עבור איזו תביעה שהיא שתוגש נגדו בכל מקרה ויהיה עליו לפצות את המזמהקבלן  

 בקשר לכך.  

נגד כל נזק שייגה .ד׳ וזה לח  תאםובהרם ע"י עבודות במעלית  קבלן חייב לבטח את עצמו 

כ לגופתוצאאו  או  לרכושו  מהן,  שה  כו  לרבות  ל  אדם  את דייל  לבטח  אורחים,  רים, 

 .ישצד שליוכל ליו פוע אתהציוד, 

 

 . עבודות באחריות המזמין5

 . המזמין ידאג לקבלת אישור בניה להתקנת מעלית במקום המתוכנן .1

 . אשבוי תקוה וכי-ות של הרשויות עיריית פתחביצוע כל העבודות ע"פ דריש .2
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 . עם קבלן המעליות בתיאום ת ועל חשבון המזמיןיהיו באחריוהחשמל  עבודות .3

תלתקו  ביצוע   .4 חלמ  זיאפ-חשמל  המעלית דרה  בוריציוקה  לוח  מערכת  להפעלת   וש 

העלקומ הפיר    -ליונה  ה  לחזית  העבור  צמוד  של  הפיקוד  חשמ מעללוח  הספקת  ל ית. 

 ונה.נה העליבורית בתחאה הציפיקוד במבומפסק פאקט בסמוך ללוח ה כוללת התקנת

 .פיר הלבור עד  יםקו הארקה עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאל התקנת .5

מ' מפתח   1רחק עד  מב  יאה מהמעלית בכל תחנהורה ביצאף תוגוה  רתאו  לחצניתקנת  ה .6

 .  ית לפי התקןהמעל

כקבועה  תאורה  התקנת   .7 של  וול  200  -בעוצמה  ונה העליבתחנה  ם  חירותאורת  קס 

 . ודפיקת חולו  התקנתד לעום המיבמיקו

מטהתקנ .8 לכיבות  )אבקה(  המתוכף  למקום  בסמוך  אש  הפיקוד  י  לוח  עבור  נה  בתחנן 

 (.’+ מ3.30ס עליונה )מפל

 לס מפנה העליונה )בתחוד  יקעד ללוח הפיום המבמקולפון  המזמין ידאג להזמנת קו ט .9

 .(’+ מ3.30

בי .10 וחווט  צנרת  המזכירות/מנהל  פיקודה  לוחן  התקנת   ום טרקאינכת  מער  ורעב  לחדר 

 במידה ויידרש. 

 

 ורות להקמת המעלית קשה קבלן מעליותאחריות  עבודות בניה ב. 6

קונסטקת  העס .1 הקייםאישלבדיקה/ה  רוקצימהנדס  הפיר  צורך מיב  מבטון  ור  ויש  דה 

  .שויידר מידה יה בהבנ תומתן הנחיות הקשורות לעבודו בסיתות או שינוים בפיר

 . בתוך פיר המעלית  יתמעללהתקנת הביצוע כל עבודת החשמל הקשורה  .2

 .ההבניות ינכוע"פ ת בפיר הקיים פתחים בתחנותצת פרי .3

 :ו מכ בתיאום עם המזמין ת התקנת המעליתדרישוהתאמת הפיר לת ביצוע עבודו .4

 . בהתאם לתוכניותר יש לוודא שקיים בו -

 .ניותוכם לתבהתאיונה יש לוודא שקיים גובה קומה העל -

 .ונדרשבמידה  – ד הפירניקוי הפיר מברזלים, סגירת חורים וסיו -

בני - פתח  של  כולהתאמה  הפיר  בחזית  חה  ובות  ציל  ת  דרשנבמידה  כנית  לפי 

 רפת. ניה המצוב

לוודאי - כ"א    1500לעומס     יה תל  ווי  3-4  שמותקניםהפיר  בתקרת    ש  ק"ג 

 להתקין.במידה ולא יש  דל הציוד המסופקבהתאם לגו

וע במיד  -* לא  ה  העליון  בחלקו  הפיר  גובה  או  הבור  ההגשה   מתאים ומק  בעת 

מח תוג,  למכרז הצעת  הפיר  לביצוע  ירש  של  ו  רדנפב  התאמת   10%בהנחה 

 ויות. ם בכתב הכמתירש ההצעה .לדק רוןממחי

 לל התקנת שקע חשמל בבור. ובבור לפי התקן כור התקנת תאורה בפי .5

לחצניוחיפוי  ביטון   .6 וקופסאות  למשקוף  עבודות  כוללם  משקופים  מסביב  ע"פ   גמר 

הה ובקיים  עבו   המזמין/המפקח.אישור  יום  ריצוף,  תיקוני  עבודות  גמרביצוע    דות 

 . ןהמזמי /ואישור המפקחפיר ע"פ סיכום ה בקירות
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או   עם מסגרת ברזלמ"ר    0.5טח  ת פיר מעלית בשקרלתרפפה צמוד  אוורור  התקנת חלון   .7

 . ולא קיים הבמיד – וץ המבנהח כלפיפיר התקנת תעלה/צינור ברך בתקרת ה

 .  לכל גובה הפיר  ותיקני ביציום פיגנת התק .8

ב .9 המעלית  בתא  ריצוף  עבודות  ביחי  ראביצוע  ע"פ  המזמשיש  מתוך  ין/המפקח  חירת 

 התקנת  המעלית. לוג החברה לאחר קט

 . ריית פ"תעים החשמל מטעבתיאום עם קבלן  חשמלת צוע ביקורובי הנהזמ .10

ניה ר הבזובאהגנות  ות כולל  חקפדנית על כללי וחוקי הבטישמירה  העבודות יבוצעו תוך   .11

העב  . ל אזור  בצמוד  בגדר,  ודה  יגודר  גבס  פיר  קירות    קירות  העבואו  במהלך  דה  עץ 

 היום. ךיש לזכור שהמבנה פועל במש -* .בודההע ולאחר שעות

ו .12 העבודותמא  הבנייןהיות  ביצוע  בזמן  הפרעות  למינימום  לגרום  ידאג  הקבלן  .   וכלס 

שבסוף יום    הקבלןאג  דיכן    כמו  ח.פקמין/המו עם המזע וזמני העבודה יסוכמי ביצושלב

 .  יהת העבודה תהיה נקוסביב  למכולה העבודה הפסולת תסולק

תסולייהבנ  תפסול .13 ע"י  ן  לאתר  ק  ובאחריותו  )ומהקבלן  תעודות רשה  הצגת      כולל 

 במידה ויידרש.  -מהאתר 

ח .14 אשר  הקבלן  של  עזר  עבודות  יבוצע  ייבות  ביצוע  הבניין  בשטח  קום    מבלהתבצע 

   המפקח./יןזמ המ עם םואמתסוכם ומ

והתקנת   .15 הבניה  לצורך  שתידרש  עבודה  הקבכל  ידי  על  תבוצע  וכוללת    לן המעלית 

, איטום, ריצוף, פנלים, בניהיצת קיר,    רפסיתות,    תעבודו, כולל  הצעת המחיר  רתבמסג

 וכו'.  עבודות גימור שונות מעקה,  צביעה, תאורה, 

הבני .16 ופרטי  שלבי  הביצועכל  אופן  חיוהג  ה,  אליבים  מר  של ישקבל  מוקדם  ור 

 .ץראות היוע אחר כל הומתחייב למלא ל והיועץ. הקבלן המזמין/המפקח/המפקח

 המעלית.הזמנת  בטרםלפיר המעלית ע מדידה בשטח  לבצ רשנד .17

ים יצב המבנה הקמחיר, לבחון את מלבקר במקום לפני מתן הצעת ה  נדרשהקבלן   •

נוש  תוספתוה עבודות  לבחון  לבצע,  הזזיש  של  מים,  ספות  קוי  חשמל,   ,ביובת 

 וצורך. תד במי וכל הנדרש תקשורת

 

 תמידו

ה לקעל  המ בלן  את  הדרושבדוק  לידות  ב ביות  למציאות  בהתאם  עבודתו  ויצוע  ה  י השטח, 

המדידות  אחר תוצאות  לבניין.  המעלית  מידות  להתאמת  לבדאי  ליועץ  לפני  יעברו  יקה 

 לית. וחלקי המעמן הציוד ית. ע"פ תוצאת המדידות יוזופות הסתכני תהגש

 

 נזקים לבניין 

ח המזמין  כוא  ר מוקדם של ברות ללא אישוותק ים  ודמוב בקירות, עצחהקבלן אינו רשאי ל

 טרוקציה. ומהנדס הקונס

 

 ותינכת
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קבלת    םמיי  21תוך   עבודהמיום  התחלת  לביצ  המעליות  קבלן  ,צו  תכניות  תיק  וע יגיש 

 כניות יכללו: המפרט הטכני. התים המסתמכים על תקשה העלודה בשוהעב

 שקופים.תא, דלתות ומי רטת פ להמעלית הכול לשתכנית הרכבה כללית                

 , פנל לחצנים.י איתותזרבינית חשמל, אתכנית בניה,  תכ              

 יועץ.  כל התכניות  יקבלו אישור המזמין/

המע הרכבת  יגבגמר  הקבי לית  ת  לןש  "  כניותסט  הכולל  AS  MADEמעודכנות  כל  "  את 

 חזקה.אותואר לעיל, תכניות פיקוד, הוראות טיפול המ

 

 בודה עהלך המ דו"ח

ע העבודות. לוח  ם לביצוייזוהמועדים הח  יצוע העבודה, ויציין אתב מנים ליש לוח ז הקבלן יג

התכניות ר של  שואיחר  אל  ים יוגש לאישור המזמיןהזמנים האמור מתייחס לשלבים הבא

 ות. הראשוני

 ות. תכניות מעודכנת הפיר והכנת ידמד .א׳

 תו.נהגעת ציוד שלב א' לבניין והתק .ב׳

 ו.ן והרכבתילבני לב ב'ש הגעת ציוד .ג׳

 . תהפעלת המעלי .ד׳

 תאם לקצב הבנייה. עדים בה מוה ת העבודה אתהקבלן יעדכן בכל תקופ

   ב.בכת ועועבר דיווח על גמר ביצעם גמר ביצוע כל אחד השלבים י

 

 וספות ות נעבוד

ב של תפיעות בכתב הכמויות, טעונות אישור מוקדם בכן מואינ  נוספות אשר   בצוע עבודות

 יים.ונין לבצע שיזה אשור לא איחו, לבא כוו המזמין א

 

 טיב הרכבה ומסירה 

ים.  והמקובלה ולפי  התקנים הקיימים  לבצע העבודה ברמה מקצועית גבוה   ביימתחהקבלן  

מתקני   ו לסיוםהדרוש למקצועיים ממדרגה ראשונה במספר  ם  פועלימקום  בעליו להעסיק  

למנו בכדי  במועד,  עיכובהמעלית  בגמר  יע   הזכ למזמי  תהעבודום  להרחיקן  מהמקום    ות 

 ו אישית.את  ועינה מקצשלדעתו אינם מתאימים מבחי ועליםפ

יוד  ים הצרהקבלן יספק את כל החומ.  אי שיר של מנהל עבודה אחרהעבודה תבוצע בפיקוח י

 קנים והמכשירים הדרושים לעבודה.   מתה

ש בדיקה  ות לדרע  בכל  תהיה זכות   למזמין   יהיה ברמה בטיחותית ואיכותית גבוהה.וד  הצי

 יכות המקובלת. אולרט מפאמת הציוד והחומרים לדרישות התהית כדי לוודא מקצוע
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 באות: את הבדיקות ה ת יזמין הקבלן על חשבונולאחר הרכבה המעלי

 . בתיאום עם המזמין חשמלבודק רת ביקו תהזמנ .א׳

 מכון התקנים אגף המעליות. מטעם משרד הכלכלה או  דק מוסמךבדיקת בו .ב׳

 ליות.עיוד/חב' המצהק ספות של בקרת איכ 'אישור מח .ג׳

המוסמך בנוכחות המזמין, היועץ ונציג  יקת הבודק  בדמ  מסירת המעלית תתבצע תוך חודש

שו. הקבלן  הוג( ש AS MADE)  תכניותולטכני  הית  למפרט  שיבדקו התאמת המעל  קבלן,ה

ולאחר ביצוע   ,יום  14  יצוע הבדיקה. תיקון הליקויים יבוצעו תוךל עזרה הדרושה לביגיש כ

 פית.סו  הך קבלתיער םניקוהתי

 

 הדרכה

ם, חילוץ  ש וינחה אותם בפעילות בשעת חירוהשימו  באופן  זמיןהמי  נציגהקבלן ידריך את  

 .הבית  אבתאם לבקשת המעלית או בהרת ת מסיתן בענההדרכה תי ועזרה ראשונה.

 

 אחריות

 ואישור בכתב. ץ"י היועע המעלית ה סופית שלמיום קבלתתחיל   האחריותתקופת 

 חודשים.  24 לתקופה של יות תהיההאחרת ופקת

א יהיה  ה  עללמעלית    איחרהקבלן  החומרים,  לטיב  חלקיה,  העבוכל  ולפעולה ציוד,   דה 

על  ויהישעות    12יבוצעו תוך    כל התיקונים  יות,האחרופת  קתעלית במשך  תקינה של המ ו 

  חשבון הקבלן כולל החלפת חלקים.

ע יבוצע  למעלית  המעליות"השירות  קבלן  השירואבהת  י  להסכם  משרד   תם  ע"י  ומאושר 

 (.  "בפ"ת )המצ יתרייועץ המעליות ועי

לחודש  והטיפול  השרות   אחת  מיבוצע  פחות  מחיר  טיפולים    10-ולא  כולל שרות  הבשנה. 

 . 24/7ני מוקד טלפותי שרו

 דמי השירות כלולים במחיר המעליתיות האחרתקופת ב

 

 שרות תקופתי 

הסו  יחתמ  ןוהקבל  משיםהמשת שרעל  פ"ת  ע  רשומאו  המצ"בות  כם  עיריית  תמורת   ."י 

  מתחייב הקבלן לספק את כל השירותים המופיעים ושסוכם  ת  בכתב הכמויוע  פיהסכום המו

 בהסכם השרות.  

ת כל תיקון או ות העבודה הרגילוב הקבלן לבצע בשעחיימת השוטף, ותהשר תוודעבף לסבנו

 סף.ם נוללא תשלו וטיפול שיידרש 

כ  םהמשתמשי  מטעם  אחראיהחתים  ל  יש על  ם  טיפול, תיקון או החלפת חלקי  ביצוע  לעל 

  וכר ביצוע העבודה.תש מנת
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או   שרות  ספר  ינהל  מהקבלן  קריאות  חברת  מוחשב  ספר  ומעליוהבמשרדי  ירת  שמו בו 

וזמנתקלות,  ה השרות  ביצוע עבודות  על  יחתום  הקבלן  נציג  במעלית,  שבוצעו  העבודה  י 

  דה.העבו

ת  לומס' התקלאחריה מתחייב הקבלן ש רצה והופת  ו כתקגדריוים  ראשונים  חודש  שלושה

מעלית לא  הת תקלות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן שמשך השבת 4ביתות לא יעלה על  המש

   .עותש 24 ליעלה ע

ה יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות ע"פ כל  שבתהה  תקלות או שמשך  תהינה יותרם  בא

 לית.תת המעב שה בגיןרמו הנזקים שנג

 ות לא יחשבו כתקלות:הבאיבות סת מההנובעו לותהתק

 א נכון של המשתמשים.לש מושי א.

 תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין.  ב.

 ירה. לא סדמל קת חשפתקלות כתוצאה מהס .ג

תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות היועץ אלו  ספר יפסוק  רישום בעל פי ה

 ם. לה שגוייפעוה הרכבהום או גפד ציו קוי,משרות ל

 

 קי חילוף לח

לאר המיועד  למיקום  לשימוש   פיקוד  /המכונות  וןבסמוך  חילוף  וחלקי  חומרים  ימצאו 

 כו'. יכים וים, נתצנת, לחויכללו: שמנים, מנורשוטף. חומרים אלו 
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 MRLית מדגם מלחשת מפרט טכני למעלי

 אור כללי ית

   שותנגי ותשיבדר מדתהעוק"ג  630 עומסנוסעים  8 - עומס
מבוקר    1.0 - מהירות נסיעה  חילופין  בזרם  ישירה ת  עלב  VVVFמ/שנ'  גישה 

 Direct Approach)לתחנה )
 מ"מ 5± - דיוק עצירה 

  2:1 - ס תליהחי

 ( Gearlessר )מה ללא גיהר ונתכמ - ה  ההרמ תמכונ
 על בסיס מיוחד  בחלק העליון של הפיר - נההמכומיקום 

  נה העליונהח למשקוף בתצמוד  ף או  ממשקו  לק כחהפיר  ית  בחז - קוד מיקום לוח פי
 (’+ מ3.30)מפלס 

  50% - וןיזהאעומס 
 הרץ  50פזות,  3, 380 - זרם החשמל
 עות לשעה תנה 180 - מס' התנעות

פיסף  אמ - קודיסוג הפ +  קוד  +  ופיקוד  כבאים  חי  יתרעומס מלא  ולי  ווי ק+ 
 בתא

 מדידה( ע לבצ  שים, יר קי מ"מ )פי 1750)רוחב(  1950X )עומק( - מידות הפיר

ת  יחם פתסופיות יקבעו עסופיות, מידות  םמידות הפיר אינ -
 הפיר 

 ע מדידה( )קיים, יש לבצ  לפחות  מ"מ  4300 - גובה קומה העליונה 
 ע מדידה( קיים, יש לבצ )  לפחות  מ"מ  1300 - עומק הבור

  מ' 3.30 –כ  - רמהגובה ה

 אחד  בכיוון  תחנות 2 - מס' תחנות

 ה טלסקופיתחיתבפ "ממ 2100x900 - הדלתגודל 
 ריכלאדה ישורי, קטלוג היצרן  ואור טכנלתיא םבהתא - מבנה התא

 מ"מ   2300)גובה(  1100x)רוחב(  1400X )עומק( - התא גודל
ם  ופועלות בזר  Heavy Dutyטיפוס  בתחנות מבתא ו  אוטומטיות - דלתות

  (VVVF) בוקר תדרן ומחילופי
 יטאוטוממון עם שי החלקהנעלי  - נעלי תא ומשקל נגדי 

 ובאישור היועץ צרןיע"פ תכנון ה - תאגודל פסי ה
 ובאישור היועץ ע"פ תכנון היצרן - די נגשקל גודל פסי מ

 כל ור האדריואיש ןי, קטלוג היצרכנתיאור טבהתאם ל - אביזרי פיקוד 
חילוץ - ילוץ מערכת ח אוטומטי  ידנחשמלית    מערכת  חשמלי  חילוץ  כולל  ית 

 בהפסקת חשמל 

 יון כבלים פתקן רמ ללכו - תילוי ליכב
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 צביעה

חלק בוכהמתכת    יכל  תא,  שלד  כולל  המעלית  וכו'  פ,  נהשל  סינרים,  פסים,  חיזוקי  סים, 

 . ופיצבע סתטי ו נבעו בצבע יסוד סימכן יצולאחר , יטופלו ינוקו

 

 שלטים

 .  2481י רושים בהתאם למפורט בת"ן יספק את כל השלטים הדבלהק

 

   קרייעוציוד ת ומערכ

 ההמכונ

  י ונכר( עם מנוע סינGearlessוללא כננת )  VVVFתדר בשיטת    יהיה מבוקר   תילהמעע  הנ

 .Permanent Magnet Brushless)סרבו( 

חל כל  על  ותפולהמכונה  תורכב  בסקיה  על  פלדיס  מס  ג  בודדתה  כריות  מדגם  ומי  ע"י 

ים רעידות ורעשמיתר חלקי הבניין למניעת  תהאם המייצרת את המעלימאושר ע"י חברת 

 .1004.3תקן והכל על פי  יןילבנ ויועברש

 

 בקרת מהירות 

את   שתבקר  מערכת  ידי  על  יופעל  הנומינלהתאוצה,  המנוע  הנע המהירות  והתאוטה.   ית 

ממיר  ע"י  יבוקר  /    VVVFתדר  בקרת    המעלית  טכו  עם  סגור  חוג  לקבל בעלת  אנקודר 

 נה תלויה בעומס. ועה שאי עקומת נסיעה קב

תצ בביטחהמערכת  במ  עצירתל  ונותויד  המהירות חירום  בין  התאמה  אי  של  קרה 

המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות   לבין המהירות המעשית.המתוכננת  

ורשת.  והבלם    רדיו  חשמלית  תהיה  המעלית  לאעצירת  המעלית  לאחזקת  רק  חר  ישמש 

ם  ע  של הפיר  ון מדגם מאושר בחלק העליכריות גומי  בי  בקר מהירות יותקן על ג  העצירה.  

 פי הנחיות האדריכל.  וחה. המשקל הנגדי כולל המסגרת יצבעו עלגישה נ

 

 כבל תילוי

למעליות מיוחדים  יהיו  לה  הכבלים  אישור  קיבלו  בארץ אשר  להתקנה  וכן  בחו"ל  תקנה 

התקניםע"י   מכון  והכבלי.  מעבדת  האם  חברת  ע"י  המסופק  מדגם  במידה  מתוחים  ם 

פוי" להגנה מפני רפיון כבלים עם ק "כבל רפסיותקן מ  יהמתחת/מעל לפעמוני התל  שווה.

חש המגע  פעולת  את  שיפסיק  באחד  מלי  רפיון  או  יתר  התארכות  של  במקרה  מעלית 

 הכבלים.
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 משקל נגדי ת התא וכוונו

מ יהיו  מסוג  הכוונות  למעליות,  למהירות ,  Tיוחדות  יתאמו  הכוונות  דגם  בקר,  משוכים 

 ת.המעלי

 באופן אנכי מדויק עם חיזוקים מיוחדים.  רות הפירקיעוגנים לומ ים  כוונות יהיו מחוברה

יעשו   הכוונות  להאריק חיבורי  יש  הכוונות  את  רציף.  המשך  שיהוו  כך  מדויק  באופן 

 חו מאספי שמן.מתחת לכוונות יונ החשמל. אם לחוקבהת

 

 ה נעלי הובל

החלקה   נעלי  יהיו  הנגדי  והמשקל  התא  וקפיצעם  נעלי  בים  מתאים  על  ה  חלקציפוי  נע 

 סיכה אוטומטית. נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו משמנות ללות. על סיהמ

 

 נגדימשקל 

 . מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים

המסגרת  מילו היי  נגדי  משקל  ברזלה  של  המ  בלוחות  מסגרת קומפלט.  כולל  הנגדי  שקל 

יובטח  ל הנגדי  שקהמ.  התא  מסמעו  50%ה משקל התא +  יהי  עומס המשקל הנגדייצבע.  

ונעל במקרה  מהמובילים  ישתחרר  ישחקו.שלא  ההובלה  יותקנו  בתחתי  י  המשקולת  ת 

הכבלים  התארכות  לאחר  יפורקו  אשר  תות)  תותבים  מחושב מס'  גובה  ע"פ  בים 

 חות מאורך הכבלים.לכל הפ 2% -כ כות הכבלים,להתאר

תקן   לפי  הבור  הפרדהיותק  2481בתחתית  רשת  או  פח  הה  גנוה  ן  הנגדימשמפני  וכן    קל 

 מעליות. יותקן סולם ירידה לבור ע"י קבלן ה

 

 פגושים

ג הפגושים  סו    ים.ת הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים הידראוליבתחתי

בה יהיה  לתקן.וגובהם  יותקנו  תאם  כך,   הפגושים  יתוכנן  הפלדה  בסיס  פלדה.  בסיס  על 

 ך לקצר את כבלי ההרמה.מבלי צורם  ה להנמיכהין יות כבלי ההרמה ניתתארכשבאת ה

 

 

 ת פיר משקופים ודלתו

  לציפוי   מיםהמותא   (Box-Frame  )משקופי  סמויים  חצי  משקופים  ויותקנ  תוקומה  כלב

 .הדלתות כגוון המשקוף גוון ,ביתירוסטה דקורטימנ ,אבן

  גי רבו  תבעזר  ביטה  יעוגנו  חות,לפ  מ"מ  2  מנירוסטה  עשויים  החיזוקים  כולל  קופיםהמש

   ויבטנו. פיליפס
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 ממשקוף  יסוייםכ  יורכבו  מ"מ  110-מ  ותרי  הפיר  לתוך  יבלטו  המשקופים  ספי  אם

 מיניום מלא. הספים יהיו מאלו הקבלן. ע"י למשקוף

יה הדלת  מט מנגנון  בז  Heavy Dutyיפוס  יה  חשמלית  תדר.   חילופיןרם  ויופעל    מבוקר 

  .IPX3מידות של מגעי הדלתות היו מותאמים לע

 מ"מ.  2100x900במידות  סקופיתטלפתיחה  בנגררות  תהדלתו

  .2481הדרישות תקן  המשקופים יעמדו בכליר ודלתות הפ

 בחירת האדריכל/המזמין.בית לירוסטה דקורטיהדלתות יהיו מנ

ד לפתיחה  כל  ניתנת  חלת  מפתח  ע"י  תקנימבחוץ  קפיץ .  ילוץ  או  משקולת  דלת  לכל 

י בין אגפי הדלת בהתאם  גור מכנילה ועם חומנו חונה  איבמידה והתא  שתבטיח סגירתה  

  לתקן.

ה אלקטרודלתומנעולי  מסוג  יהיו  מאושר.ת  מדגם  התחתונה    מכני  הדלתות  במסילת 

   פינוי לכלוך.חריצים ל

)ראש  ושל המשק  לוייםכל החלקים הג והמזוזות(  ף  בנירוסטהמשקוף  ע"פ בחירת   יצופו 

 . הדלתותן המשקוף כגוו  הדגם של , גוון האדריכל

עי  לכ משקופרטי  הפיר  צוב  ודלתות  לבחירה  פים  קטלויהיו  הימתוך  את   ויקבלו   צרןג 

 .הזמנת המעליתוהיועץ לפני  המזמיןבכתב מהאדריכל/ ר אישו

 

 : מסגרת ותא המעלית

 :ת תאמסגר

 ולעומס המעלית.  לגודל רתי המתאימה יציבה של ברזל צו התא בנוי במסגרת −

 ס התא.אים לעומתימאושרת וו מוכרת  מחברהשלד התא מיובא   −

 עברת רעידות.  ת התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעה −

 צדו.   3-מאנשים לפחות ויגודר במעקה   2א  יתאים לנשיאת גג הת −

 : על מסגרת התא יורכבו −

 ,  או גלגלי ההטיה ון תלית הכבליםמנגנ -

 נעלי התא,  -

  ה תחתונים,גלגלי תלי 2משמנות הפסים, התקן תפיסה, -

 ומס מלא ועומס יתר,מגעים לערציפה עם  הע' השקילמ -

שרות, - לחצני  כולל  פ  טבלת  להפעלתעמון  על    לחצן  יחידת  פעמון  התא,  גג 

 חירום,   ורת ה ותאמע' תאוראינטרקום, 

 , תדלת אוטומטימנגנון  -

 DB 45מרבית של רעש  תא ברמתלאוורור הכיווני -דויניקה  פוחמ -
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 דלתות:

הד − לפתי  ותלתמנגנון  מרובותחויותאם  חו  ת  בזיופעל  מבוקר   חילופין רם  שמלית 

 . או בזרם ישר תדר

בממנג − יצויד  סגנון  כוח  שימנע  גביל  בזמן ירה  נסגרת.  הדלת  כאשר  בנכנס  פגיעה 

רות היה לפתוח את הדלת ביד מהתא. מהיקת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהפס

 ועים. עזע דפיקות וזלמנו הדלת בסוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיות כדי 

 מ"מ.  2100x900ות  במיד היהכניסה י חפת −

מפח   − נימ"  1.5בעובי  מגולוון  הדלתות  מצופות  בחירת דקוררוסטה  מ  לפי  טיבית 

 האדריכל.

 מדגם מאושר ע"י היועץ.  ות יורכבו טור תאים פוטואלקטרייםעל כנפי הדלת −

 א: ריצפת הת

 ס הדרוש,  העומבעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת  מגולווןמפח   −

לריתו  − לפי  באריחי  ףוצתאם  המזמין  שיש  בהתאם  בחירת  תבוצע  לשיש   )ההכנה 

 מזמין(.שיסוכם עם ה לעובי השיש 

 רות התא: קי

בעובי   − מגולוון  מפח  החיצונמ  1.5יהיו  מצדם  חיזוקים  עם  לפחות  ומצופים "מ  י 

 מניעת רעש ורעידות בזמן הנסיעה. בחומר אקוסטי שיידרש ל 

ניתנים לתוספות פוארים ודגמים מ  תת המעליוברתוך קטלוג חצב מתא המעלית יעו −

בח לפי  בעיצוב  האדריכל/ושינויים  עיצירת  יהיההמזמין.  תא  של   וב  באלמנטים 

 וכו' ע"פ הקטלוג ודגם שהוזמן.נירוסטה דקורטיבית, מראה 

ירוסטה. המעקה מדגם מתוך קטלוג חברת יותקן מעקה מנוקיר אחורי  ופן צד  בד −

 המעליות.

 ". Brushedטה  "ל מנירוסמגן רג בכרצפה יורל קירות בצמודביב ס −

פ − רוחב  לכל  התחתון  שגבחלק  סינר  יותקן  התא  וישופע   750ובהו  תח  לפחות  מ"מ 

 מ"מ.  50כי של עוד בחלקו התחתון לאורך אנ 

 ן והתחתון. ה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליות יהיתא המעלי −

גוב − לכל  מנירוסטה  תהיה  תא  לחצני  התא  טבלת  ברגיה  ושקועה   ים בולט  םללא 

אחד  במי החבשור  קטלוג  מתוך  לחצנים  טבלת  או  הקיר  ולפי עם  שאושרה  רה 

   .האדריכל בחירת
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לאישור   − בהתאם  תהיה  תא  לחצני  של  פונק טבלת  הלחצנים   היועץ. ציונלי 

לדרישות  יותקנו  יים  שימושה ישרבהתאם  נגישות   –  3.1חלק    1918ת"י    אליתקן 

מיוחדים לאנשים סידורים  ים ות נכ ושנגי  70ק  חל  2481ת"י     סביבה הבנויה הכולל

 היועץ .מוגבלים ובתאום ואישור  

וחיווי קולי נטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל  הלחצנים מדגם א −

 ברה. ומתוך קטלוג הח

 תקרת התא: 

 תאורת חרום, נורות לפחות,  6-8אוטומטית בעלת בתקרת התא תותקן תאורה  −

מוסתר מאחורי מגש  DB 45של  עש מרביתמת רת ברויתי מהירוש בעלי יניקה מפוח −

 אישור האדריכל. ע"פ תכנית ו

 ת תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י האדריכל.קורטיביד תקרה −

וגימור הקירות   צנים,טבלאות לח  עיצוב התא:   פרטי  כל , עיצוב ציפוי רצפה, ציפוי 

נים נית   םייות בדגמעלרת המלוג חבלבחירה מתוך קט  תקרת התא, ידית אחיזה וכו'

יועץ הבכתב ואישור  האדריכל  /המזמין יקבל את אישור  ו  ושינויים בעיצוב לתוספות  

 . הזמנת המעליתלפני 

 

 

 אינסטלציה חשמלית 

כבלים  יעמדו בדרישות תקן החשמל לת הפיר  תאור  כולל קוויים החשמליים בפיר  הכבל

לח בהתאם  חשמל  בתעלות  ויועברו  מים  מוגן  החשמסוג  ו  יעש   תוההסתעפויל  כ  ,מלוק 

הבק לעופסאות  יתאים  הכפיף  הכבל  מהדקים.  עם  ומתוצרת  סתעפות  מאומצת  בודה 

   ות משלושה גידים.גידים רזרביים ולא פח 10%כרת. בכל כבל כפיף יהיו מו

ה המכלולים  והאלקטרונ-קטרואלכל  המותקמכניים  יהיו  יים  המעלית  ובתא  בפיר  נים 

 ות. פחל IPX3ישות אטומים למים ויעמדו בדר 

למב  בבור הבורסמוך  לחצן  פסק  פיר,  תאורת  מפסק  חשמל,  שקע  אזעקה  יותקן  , פעמון 

אינ הצפה  טרקום,יחידת  לדריש  חיישן  בהתאם  תאורה  תותקן  קבלן ובפיר  התקן.  ות 

 ע"פ דרישות התקן. רבפיכולל התקנת תאורה  עבודות החשמל המעלית יבצע את כל
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  לוח פיקוד

המשקוף/לוח הפיקוד  .  יונהעל  הבתחנקוף  שף או צמוד למבתוך משקויורכב  הפיקוד  לוח  

דלתויורכב   בנירומ מפח    ת עם  ע" צופים  והכל  שמורכב  המשקוף  לסוג  בהתאם  פ  סטה 

הפי לוח  האדריכל.  והחלטת  לעמסיכום  יותאם  בדרישות  קוד  הפיקוד לו.  IPX3ידות  ח 

  .וויר חםאיתן ובהוצאת הנמקסימלי התוך התחשבות באוורור  ,ד במאוורריםיצוי

ק  ות התקן וחו פי דרישלפחות. בלוח הפיקוד יותקנו ל  IPX3ידות  ותאם לעמלוח הפיקוד י

ה מכנית  ח מעלית עם שילוט באדום ועם נעיל, מפסק כוזיאמפסק ראשי תלת פהחשמל:  

אוטומ  יםמפסק,  OFFבמצב   פים  טיחצי  תאורת    םי זיאחד  תא    הפיר עבור  ותאורת 

 לתאורת החירום. לתאורה וטומטים לשקע, וים חצי אקמפס, זיאחד פ שקע המעלית, בית

 לקס ותאורת חירום. 200 -של כ בועה בעוצמהתאורה קמעל ללוח הפיקוד התקנת  

מל  )אוטומטי(. בהפסקת חש  ג חילוץ חשמלייקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסובלוח הפ

חילו ויופעל  חיווי  כולל  אוטומטית  דלתות  ופתיחת  אוטומטי  "ץ  בכתב  עלית  מסימון 

 .ה"מבקו

 

  הפיקוד

יהיה  מהפיקוד   בודדת  מלאפיקוד  +  מאסף  עלית  +  וי  עומס  חיווי  כבאים  פיקוד  תר   +

 קולי בתא

קריא  -מאסף   לקריאותרישום  תענה  המעלית  בזיכרון.  הנסיעה. חוץ    ות  לכוון  בהתאם 

לה בתא מערכת השקי  קריאת החוץ שבכוון הנסיעה.צירת המעלית מבטלת את  ע

פקוד יעיל של מערכת הבקרה לאפשר ת   כדי  ורציפה    וליניארית  ת לקטרוניהיה את

  .יםהתא המשתנ יבהתאם לעומס

פות. ס המותר לא יענה לקריאות חוץ נוסמהעומ  90  %תא מלא בעומס    -  עומס מלא ויתר

נוסעים  התא.ו לאחר יציאת נוסעים מקריאות שלא נענו,  יענ מספר  כניסת  עם 

ה על  לא  העולה  זמזה  המעלית.תפעל  מותר  לא תיסגרנה,  ונוריתדלתות  יציינו   ם 

 מצב עומס יתר. 

נסיעת    ותקן מתג מפתח אשר ישלוט עלבקומת הכניסה י  -(  8888פ ת"י  )ע"פיקוד כבאים  

ית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא פתיחת המעלית, בנסיעה מעלה המעל

ותמתדלתו דלתות  תפתח  הכניסה.  לקומת  ותרד  לת  מבפהפעלין  בעזה   תרנים 

 מפתח כבאים בלבד. 

קולי  חיו אלק  –  בתאוי  קולי  חיווי  יותקן  המעלית  אבתא  הקומה שר  טרוני  מס'  יציין 

 .חברת הניהול/ע ע"י היזם לוף התא בקומות , הנוסח יקבבח
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זמן  -  NUGINGפיקוד   במשך  בסגירה  יופרעו  והדלתות  הדלת   במידה  תתחיל  ממושך 

 ם ונורית.זמה ע"י זהתרע מתן תוך  להסגר במהירות מופחתת

 מת הכניסה יותקן מפתח "ביטול מעלית".בקו – יתביטול מעל

 

 קוד אביזרי פי

תחנה   -בתחנות   המשקו  בכל  לקריאות  ק  ן לחצנ    יותקןף  ליד  סימון  נורת  בעלי  ריאה 

  .מטה/להמע

פיר. בכל פתח    מעל  ןמותקצג העל גבי    יותקנו  2"ומראה קומות  חצי כוון נסיעה  

מה לכל קו צמת הגונג  עוכיוון  עת המעלית בעל אפשרות  ני המציין הג גונג אלקטרו

   .מפתח ביטול מעליתויותקן מפתח פיקוד כבאים  בקומת הלובי בנפרד.

בנוסף בקומת   .IPX3עמידות    ות יעמדו בדרישותמומראה קוי ההפעלה  לחצנכל  

 . מתאים לוטצוני עם שיפעמון אזעקה חיהכניסה 

גומנירוסטה  טבלת לחצנים     -בתא     ולכל  וכתב  רכובע ח  עםלחצן  כוללת:  בה התא  וט 

לחצן סגור דלת שרות המעלית, לחצן פתח דלת,  קומה שבונורת סימון לכל  ברייל  

השלקיצו בסגיר  הדלתוהייה  וזמתרת  סימון  נורת  יתר",  ,  ל"עומס   מפסק זם 

בהפעלה  תאורה בהפ  מפוח  מתג,  מואר  כבאיםעלהמואר  פיקוד  מפתח  מראה ,   ,

" דיגיטלי  והוחצ  2קומות  אזעקה  לחצן  כיוון,  איי  בהפסקת נפעלת  מואר  טרקום 

מיקרופ לאינחשמל,  המעלית  טרקום,ון  מיקום  על  אלקטרוני  קולי  ח מפת  ,חווי 

 .  כיווני וחייגן אוטומטי-וד לאינטרקום ערכתמ, דלתות טול סגירתבי

או ע"פ דגם המאושר   נייםעי  72)לפחות    טרייםאלקתאים פוטופתח התא יותקן טור  כל  ב

 .(היועץע"י 

מדג הלחצנים  "מיקכל  מהרם   מנו  ובעלי  ונדאלים  אנטי  רילך",  יהיו  ורות  קריאה  שום 

בעלי  ישרים  פניהם   , מהקיר  לא    בולטים  של  ספרה  מ"מ   20-מחות  פקוטר  ת  בולט   עם 

ו  ל לחצן קריאהומוארת כולל כתב ברייל, חיווי קולי לאחר לחיצה ע גבי לחצני  בתא  על 

 . הקומות

יעמדו   הלחצנים  ישראליבדרישות  כל  הבנויה    –  3.1ק  לח  1918  ת"י  תקן  סביבה  נגישות 

ת"יהכ לאנ  70חלק    2481   ולל  מיוחדים  וסידורים  נכים  מוגבלים.נגישות  הדגם      שים 

ה מכל דגם ים ומראה הקומות, הגונגים  וחצי הכיוון  שיבחר יהיהלחצנקום טבלאות  יומ

תמש והמשע"פ אישור האדריכל  ויהיה    )לפי הדגם של חברת האם(  ואר הקיים בחברהמפ

באם    מצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.יהיה באזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד  חי  .בבכת

לא חיוב נוסף ובלבד שההוראה  וצע לפתחות זה יב מלחצנים בהמזמין החלפת  יידרש ע"י ה

   .צניםנו פלטות הלחתינתן בזמן לפני שהוזמ

 



18 

 

 

 

 מתקני בטיחות 

והתקן   הת  -   MRLלמעלית    תפיסהוסת מהירות  לכיוון מטה   כיווני-דו  פיסההתקן  או 

א בתבלבד  עומד  את  2481קן  שר  יפעיל  הוסת  מהירות,  וסת  ע"י  ההתקן   יופעל 

כמו    ת המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.לית גדולה ממהירועל המות שכשמהיר

ש מפסק  יותקן  את  כן  המעלית  יפסיק  של    2-בתנועת  במהירות   115%הכיוונים 

התמ על  הרגילה.  הנסיעה  יומהירות  מאתקן  א  הפיקומתג  את  ינתק  אשר  ד ולץ 

 לת התקן התפיסה.בזמן הפע

ופעמון אזעקה חירום  על    אורתצא תבתא תמ  -  עליתבמ  תאורת  סוללות חירום הפועלת 

יו פעמון האזעקה  עפ"י התקן.  זמן הפעולה  הוומטען.  ידי הסוללה. פעל אף  על  א 

 הפיקוד. הסוללה והמטען יותקנו בלוח 

אורת הבור  נו מפסק לת ר סמוך למפסק בור יותקור הפי בב–  בפירתאורה ופעמון אזעקה  

ול חשמל  שקע  לידו  יותקנו  וכן  פעמוהפיר  הפעלת  אחצן  חיצוני   זעקהון 

 . ואינטרקום

התחנ  -  גובלים מאולצים  ה מעל  מפסקים  יותקנו  יפסי  הקיצונית  של  אשר  ראשי  קו  קו 

 הפיקוד.

הצפה יות   -  חיישן  לפיקודבבור  שיחובר  הצפה  חיישן  למעלית  וייתן    ליתעהמ  קן  פקודה 

 עליונה במקרה הצפת הבור . חנה לפני הלעלות לת

ופתיח החילוץ  אוטוממערכת  דלתות  מו בל  –טית  ת  תותקן  הפיקוד  קומפלט ח  חילוץ  ע' 

בהפסקת   )אוטומטי(.  חשמלי  חילוץ  יופעמסוג  ופתיחת חשמל  אוטומטי  חילוץ  ל 

 .ומה"חיווי וסימון בכתב "מעלית בקדלתות אוטומטית כולל 

 

 ינטרקוםא

או כל    המזכרות/מנהל הביתעמדת  )אזור חילוץ( ופיקוד  ה, לוח  התא   בין  -מדות   בשלוש ע

ש ע"יעמדה  ניקל  ת  והמשתמש   המזמין  תבחר  מצברי  הכוללת  אינטרקום  מע'  ותקן 

המטען יותקנו הסוללות ו  על ידי הקבלן.  וויסופק  נוותקיש  מטייגן אוטווחימטען  ,  קדמיום

 . ן חייגן אוטומטייותק  תא כלב פיקוד. בלוח

קו   לקומ הספקת  המזמין.    תטלפון  ע"י  הפיקוד  לוח  להתקנת  של  חי  המיועדת  ווט 

יועברוהמערכו לה  ת  המיועדת  הפיקוד  לקומת  לוח  קבלן  תקנת  ע"י  יבוצע  בתא  וחיבור 

 . ן המערכותתקיאום עם מבתהמעליות 

 

 שעות( 24אין איוש במבנה פעמון אזעקה חיצוני )במידה ו

הכוללת   ה ושילוט כנדרש בתקןקמערכת אזע   יבחר תותקןאזור בו המזמין  ניין בלבמחוץ  

 .צנרת וחיווט ע"י המזמין פק על ידי הקבלן.ותקן  ויסיום ומטען שיומצברי ניקל קדמ
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 עש בהפעלה ר

שיוצר לא  הרעש  (   MRLשמלית ללא חדר מכונות )דגם  חלית   ולת מע על מנת שבזמן פע

כפ  התקן  מדרישות  מו  ייחרוג  ישראלשהם  בתקן  אקוסטי  1004.3י  פיעים  בבנייני    בידוד 

עלה גורים הסמוך לא תמית בחדר  רמת הרעש המרב, שמגדיר כי  מגורים: רעש ממעליות

"י ובאחריות  ע  באיםורים הלבצע את הסידיש  ,  כתוצאה מפעולת המעלית  dB  35(  Aעל )

 קבלן המעליות: 

בתוך   dB  65(  A)יעלה על    עלית לאממרבי אשר יופק על ידי מנגנוני המפלס הרעש ה −

 .מ' מהמנוע ומכל חלק אחר של המעלית 1.0רחק פיר המעלית במ

בלמי ע"ג  ציוד בלוח הפיקוד יורכב  וכל הק עליון של הפיר  לממוקם בחלוח הפיקוד   −

ו העברת שימנע  ,או שווה ערך   ארה"ב   MASONוצרת  " ת WIC גם "רעידות אלסטיים מד

לבני ולמכשיריזעזועים  המותקי ן  בום  הרעש  .נים  יו  מפלס  פעולת  אשר  ע"י  רכיבים  הפק 

 וח. למ' מה 1 במרחק של dB 45( A)בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על 

ץ  ת היועלהנחיו  יש לפעול בהתאם יועץ אקוסטי  ויש הנחיות אחרות של    במידה   –הערה  
 טי.האקוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תכניות 

 6245-b  –  ת וחתך אנכי  מבט חזי כולל תכנית בניה –ונות נוסעים ללא חדר מכ 8מעלית 

6245-h –  וחתך אנכי   חזית הרכבה כולל מבטית נתכ – נותר מכוחדם ללא נוסעי 8מעלית 

 

 

 

 

            

 חתימת הקבלן       ךתארי
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 מעלית  –מרכז שקט, פ"ת  -46רח' שפירא הנדון: 
 הנחיות ודרישות חשמל  

 
  630נוסעים עומס    8-מתוכננת מעלית חשמלית ל , פ"ת  46ירא  במרכז השקט ברח' שפ  מבנה ציבוריב -

 תחנות.  2ק"ג העומדת בדרישות נגישות ומשרתת 

מכונת ההרמה ללא גיר  (,   MRLהמתוכננת הינה מעלית חשמלית ללא חדר מכונות )מדגם  ית  מעלה -
(GERLESS .מותקנת ראש פיר המעלית על בסיס מיוחד ) 

 . Kw-9.5ק של כ מכונה המתוכננת למעלית הנה בהספה -

 . VVVFמ/שנ' בזרם חילופין מבוקר    1.0מהירות נסיעה  -

המע  - חב'  ע"י  יותקן  למעלית  הפיקוד  ממשקוףלוח  כחלק  או  צמוד  הפיר  בחזית  במבואה    ליות 
 לוח של חברת המעליות (. + מ’( )3.30הציבורי תחנה העליונה )מפלס 

הציבורי - במבואה  מותקן  למעלית  חשמל  )ב  תלוח  העליונה  ללוח  3.30מפלס  תחנה  בסמוך  מ’(   +
 פיקוד של המעלית . 

 ע"י הקבלן / המזמין:  –להלן הדרישות לביצוע 

 פאזות ללוח החשמל   3יש להעביר קו הזנה   -הבניין    מלוח הראשי של -

פאזות ללוח החשמל בתחנה העליונה , הגנת הקו    3קו הזנה  יש להעביר    -מלוח הראשי של הבניין   -
 הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר .מפסק עם  –באמצעות מאמ"ת 

מעל ללוח     ה עבור תאורה ותאורת החירוםפאז   1יש להעביר קו הזנה    –  מלוח הראשי של הבניין -
 .   10Aעות מפסק זרם פיקוד של המעלית בתחנה העליונה, הגנת הקו באמצ

 לוח החשמל של המעלית 

 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית.   3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פקט ( עם ניתוק  -

מעלית בחלקו התחתון של המשקוף עם עודף  הנה מלוח החשמל ללוח הפיקוד של  יש להעביר קו הז  -
 תחנה העליונה.  ב  ת ואה הציבורימ' במב  5של 

 על לוח הפיקוד של המעליתמ

הדלקה  לוקס כולל התקנת לחצן    200גופי תאורה בעוצמה של    2( עם    PLיש להתקין תאורה )כגון    -
 בסמוך לארון הפיקוד ) יוזן מהלוח הציבורי (. 

שעות לפחות בסמוך לארון הפיקוד שיוזן מהלוח הציבורי   1.5 -שתספיק ל  יש להתקין תאורת חירום -
 . לוקס 50בעוצמה של  

 דרישות נוספות: 

 " עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור. 10יש לספק קו הארקה  -

מ' מדלת המעלית. גופי התאורה יהיו     1ה של האור ימצאו במרחק של עד  בכל הקומות לחצני הדלק  -
 מ' מדלת הכניסה למעלית. 1.0לוקס ובמרחק של   50בגודל 

 יבורי תחנה העליונה. יש לספק קו טלפון למבואה הצ -קו טלפון  -

 קו מרכזת אש אל לוח הפיקוד בתחנה העליונה )במידה ומתוכנן(. –מערכת גילוי אש  -

 ות : הערות נוספ

 צנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלית.  אין להתקין בפיר .1

 קו ההזנה של המעליות אל המפסקים שבתחנה העליונה  דרך הפיר.  את אין להעביר .2

 מ' בתוך הפיר.  5ר המעלית עם עודף כל הקווים אשר יועברו לפי .3

 כל האביזרים והחומרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים.  .4

 ם שילוט תקני וברור.   כל האביזרים בלוח ע .5

 יות.הערה: ביצוע העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעל



 

 

 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/38מכרז פומבי מס' 

 

 מעליות   לביצוע עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של

 במבני ציבור 

 
 
 
 

 

 4א' מסמך
 שרטוטים ותוכניות

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה(

 














































