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  :כללי  . 1

, דרגנועים מעליותהמפרט להגדיר את הפעולות, הכישורים והאופן, למתן שירותי אחזקה ל מטרת  

ם שזכו במסגרת הליך ני, ע"י קבלשל רשות שדות התעופה בישראל ")המתקנים" :(להלןומסועי לכת 

  .מכרזי פומבי

  

  :תיאור המפרט  .2

באתרים שונים  יםהמותקנ מתקניםמתייחס לאחזקה שוטפת, מתוכננת ולתיקון תקלות של  המפרט  

  בדרך של: של רשות שדות התעופה בישראל

  .זההכל כנאמר במפרט  - ותיקונים כולל עבודה ומתוכנןמשמעותה טיפול מונע יזום " ש"אחזקה  

דרגנועים ו/או המעליות ו/או של ה(והתיקונים) המפרט חלות על ביצוע שירותי האחזקה  הוראות  

 , כלים, ציודמקוריים ח אדם, חומרים, חלפיםו", לרבות אספקת כמתקן, להלן "הלכתהמסועי 

  מכונות.ו

  

  :אור שירותי האחזקהית  .3

  :כוללים"שירותי האחזקה"   

  .מתקןשל הרציפה הוהתקינה  ובטחת פעולתהל טיפול  .א  

  .מתקןה אורך חייהתורם לשימור  טיפול  .ב  

  .מתקןשל ה ובטחת בטיחותהל טיפול  .ג  

  .המתקן שלאנרגיה הבטחת חסכון בצריכת הל טיפול  .ד  

  לבדיקות ממשלתיות תקופתיות. מתקןלהכנת ה טיפול  .ה  

נים ושיפוצים ואחר בהתאם להוראות המפרט, כולל עבודות שרות, תיקו טיפול דרוש כל  .ו  

וכן כאלה הנובעים מבלאי, לרבות פעולות פירוק,  ,מתקןשל ה יוהתורמים להארכת חי

 מתקןהובלות של חלקי הו, מוצרים וחומרים, הרכבה, התקנה אספקת והחלפת חלקים

  באתר או מחוצה לו, הכל על פי הצורך.

על ביצוע עבודות בבתי מלאכה המשמשים לחברה כקבלני משנה כגון ליפוף מנועים,  חריותא    

לצורך ביצוע העבודות בכל  מתקןשיפוץ וכדומה כולל הידע הנדרש בכל  ,עבודות חריטה

  הנחוץ לשם כך. - ובין ארעי  עדרגיהן וכל דבר אחר בין קבו

 בין המעליות  ,של המעליות האינטרקום מערכותהתקינה של כל  ןבטחת פעולתהל טיפול  .ז  

התקינה  ןבטחת פעולתהטיפול לוהמעליות לחדרי המכונות תאי בין ו  ,תחנת כיבוי אשלבין 

   .לבין מגדלון מרכז תאום רכותמעהבין השונות  ")מוניטורינגחיווי ("ת הוערכמשל 

  

4.    

   הגדרות    

זה תהיינה להגדרות המפורטות להלן המשמעות המצוינת לידן, פרט אם כוונה  במפרט    

  - אחרת משתמעת מגופו של עניין 

  .רשות שדות התעופה בישראל  " רש"ת"

בכתב על ידו  , לרבות כל אדם המורשהמטעמו המנהלמנהל החוזה ו      "המנהל"  

  לצרכי הפעלת הפעולות המתוארות במפרט או כל חלק ממנו.

לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה       לן" "הקב

  בביצוע שירותי אחזקה או כל חלק מהם. עבורוהפועל בשמו או 
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  .הזוכה בחוזה ובמסמכי המכרז חברה הרשומה של הקבלןה    "החברה"

ע"י המנהל לפקח על שירותי  השהתמנמהנדסים יועצים משרד          "היועץ" 

ולשמש בורר במקרה של  הדרגנועים ו/או מסועי הלכתמעליות ו/או ה

  חילוקי דעות.

או על   מן לזמן על ידי המנהל לפקח על שירותי האחזקה זמי שנתמנה מ    " פקחהמ"

  חלק מהם.

רותי האחזקה או העבודה שיש לבצע בהתאם למפרט, לרבות כל יש  רותי האחזקה" י"ש

  רות אחזקה ארעי או עבודה ארעית.יש

קה או כל חלק מהם, זאחההאתר או האתרים בהם יבוצעו שרותי   "מקום האחזקה" 

  לרבות אתר אחר שיעמוד לרשותו של הקבלן לצורך עמידה במפרט.

  .(דרכנוע) , דרגנוע או מסוע לכתמעלית    "המתקן"

 יותרמעלית, דרגנוע או מסוע לכת החיוניים לפעילות  - ("מתקן קריטי")   "מתקן חיוני"

לצורך זמינות גבוהה  ,ויוגדרו לזוכה ים)הרגיל( ניםהמתקכלל מ

ומרכז  הפיקוח ימגדלנכים, מעליות (לדוגמה: מעליות  לתיקונים

  .)המבצעים

כשהם צוע העבודות, ילפחות שני טכנאים מוסמכים עפ"י כל דין לב  "צוות טכנאים"

בחלפים העבודה הנדרשים  ימצויידים ברכב אחד לפחות, בכל כל

  ובאמצעי קשר כולל טלפון סלולרי.יומית - טפת יוםלתחזוקה שו

קריאה לתיקון תקלה מעבר לשעות העבודה הרגילות, כמוגדר במפרט   "קריאה חריגה"

  .להלן 4.10בסעיף 

עבודות תיקונים, שיפוצים וכדומה שאינן במסגרת שירות התחזוקה,   "עבודות נוספות"

  .להלן 4.11כפי שמוגדר במפרט בסעיף 

  

  ה"קרותי האחזי"שביצוע   4.2  

  :, יבצע הקבלןלעיל 3רותי האחזקה, כנאמר בסעיף יביצוע ש לצורך    

מונע כפי שיפורט בהמשך ברמת טיב גבוהה אשר תבטיח שמירת הציוד במצב  טיפול  .א    

  בלאי קטן ככל שניתן.עם ו במינימום תקלותתקין 

  .המנהלעל ידי  ושיינתנשוטף כולל תיקונים, על פי המפרט ובהנחיות ביצוע  טיפול  .ב    

  וטיפולים בהתאם להנחיות הבודק המוסמך מטעם משרד העבודה. תיקונים  .ג    

  תקלות. תיקוני  .ד    

  תקופתיות. בדיקות  .ה    

  , וזאת אך ורק במקרה שניתנה הוראה בכתב מאת המנהל.מתקןושינוי ה שדרוג  .ו    

  בהוראות. רותי האחזקה כמפורטיפעילות אחרת הדרושה לביצוע ש כל  .ז    

הטכניות  הוראותהאחזקה יבוצעו בהתאם להוראות המפרט לרבות ה רותייש  .ח    

 ניםמתקהכלולות במסמכי המפרט, בהתאם להוראות הטכניות של יצרני ה

כמו כן בכפיפות להוראות ו המנהלהמתפרסמות מזמן לזמן, ובהתאם להוראות 

  ל רשות מוסמכת.כ שלתוקף שבהכלולות בחוקים, בצווים, בתקנים, ובתקנות 

לא יאוחר  בביצוע התיקוןבמקרה של תקלה, ויתחיל  מתקןיתקן את ה הקבלן  .ט    

מהמועד המצוין בהסכם מעת שנמסרה לו הודעה על כך בטלפון או בכל דרך אחרת 

  הניתנת להוכחה.
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מחדש  וויכשיר מתקןעד אשר יתקן את ה להלא יפסיק את הטיפול בתק הקבלן  .י    

  לפעולה תקינה לשביעות רצונו של המנהל.

, מתקןהקבלן, להנחת דעתו של המנהל, כי נבצר ממנו לתקן את התקלה ב הוכיח      

 של המתקן יבצע הקבלן תיקון זמני -כאמור לעיל, בטיפול רצוף תוך פרק זמן סביר 

  הסופי. ובאופן בטיחותי וזאת עד לתיקונ ושיאפשר את המשך פעולת

, ובעת הצורך מתקןבתחומי האתר בו מצוי ה החזקהאיבצע את שירותי  לןהקב  .יא    

על  ךיבצעם גם מחוץ לאתר, בבית המלאכה שלו או בכל מקום אחר שיאושר לשם כ

  ידי המנהל.

 הקשור  בכלשל רש"ת יבצע את שירותי האחזקה בהתאם לנהלים הקבועים  הקבלן  .יב    

  ות הסדירה של המתקנים האחרים.לשעות עבודה אפשריות ומניעת הפרעות לפעיל

בין בין המעליות לאשר  ,מתקני האינטרקום של המעליותהתשתיות לכל  אחזקת  .יג    

   .חדרי המכונות

  

  שעות עבודה  4.3  

, בתחומי התחייבויותיו על פי המתקניםרות הדרוש לשם הפעלת ילספק את הש בכדי    

המצוינות בטופס הזמנת ההצעות במספרים בכל אחת מהקטגוריות  –המפרט, יציב הקבלן 

דים מוסמכים ומיומנים אשר יאפשרו לו מתן השירות עפ"י דרישות בכמות עו ,3, 2, 1

לכל )כיםמוסמ נים(מעלית יםומורש ניםמיומ םטכנאי המפרט והמנהל אך לא פחות משני

 17.00 ועד 07.00 בין השעותדי יום מ בשדה התעופה בן גוריון יםנוכח ושיהי ,קטגוריה

 בעזרת םבימי ו' וערבי חג. הקבלן יגבה את הטכנאי 13.00 דע 07.00- בימים א' עד ה' והחל מ

  נוספים בהתאם לצורך. תיםצוו

, ו/או התיקון ממהות הטיפול תהמתחייב פהבהם יש צורך בהמשך עבודה רצו במקרים    

לא  ,נוספותעבור עבודה בשעות . מעבר לשעות העבודה הרגילותהעובדים לעבוד  ויישאר

  .כספית כלשהי תשולם כל תוספת

שירותי אחזקה כוללת בהתאם לתוכנית עבודה בכל אתרי רש"ת האחרים, ייתן הקבלן     

  שתוגש למפקח מראש.

   בכל קטגוריה וכפי שמפורט במפרט זה. -עפ"י קריאה ייתן הקבלן  י התיקוניםאת שירות

  

  אמצעים ובית מלאכה ,כלי עבודה  4.4

כאשר  .הוא מופקד ועלי מתקןיהיה מצויד בכל המכשירים הנדרשים לטיפול ב הקבלן    

בהוראות השונות, ידאג הקבלן לכל  םהקבלן נדרש לבצע שיפוץ עפ"י הסעיפים המופיעי

הובלה, ההעברה, ההרמה, הפירוק, ההכלים הנחוצים לביצוע העבודה כאמור, כולל אמצעי 

  כיוון.ההרכבה וה

 ושישמש ותקשורת, אמצעי תחבורה המועסקים על ידו םטכנאייעמיד לרשות ה הקבלן    

  בצורה יעילה ומהירה. הםלביצוע משימותי םתוא

מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים, המתאימים לציוד  ידעיהיה בעל  הקבלן    

 יוכל הקבלן לבצע את עבודות השיפוצים גם בבתי מלאכה  ,בהתאם לצורך .מתקןהמותקן ב

  בכל תשלום נוסף. רש"תאחרים, אך לא יוכל לחייב עקב כך את של 

  

  האחזקה המקיפה צועהנחיות לבי  4.5  

  תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט להלן: האחזקה    
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לוח זימון לאחזקה היצרנים, אך לא פחות מהאמור ב ועפ"י הוראות במועדים  .א

תקופתיות הטיפולים המצוינות בין , שבנספח ב' המצורף ויתאים וטיפול מונע

, ובכפוף למחמיר )ניםמתקה ניהוראות יצר(תוך הקפדה בהתאם לבמפרט זה, 

  .ניהםימב

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

רשים ביומני ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל הנתונים הנד יתקופת פיקוח  .ג

. השתתפות נציג הקבלן , כולל במערכת תחזוקה ממוחשבתהביקורת והציוד

  .רש"תויועץ  המנהל, כיםמוסמ יםת בודקובבדיק

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

  .םולשיפור ניםמתקדרושים או מועילים או רצויים ל

ואת הטיפולים המתוכננים בכל קטגוריה  המתקנים, ביודעו את מספר הקבלן  .ה

ה, מתחייב לבצע את כל , כפי שיפורטו במפרט ז)םבה /ים(טיפול מונע הנדרש

ה במלואן, בכל המערכות השונות. במידה ועובדיו לא הספיקו לבצע זקהוראות האח

הם המקובלות, או כאשר הידע של האת כל המשימות במסגרת שעות העבוד

בעובדים נוספים עד  על חשבונובתקלות מסוימות אינו מספיק, יתגבר אותם הקבלן 

  לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרות.

יקפיד לסלק כל פסולת ולכלוך הנוצרים כתוצאה מביצוע עבודותיו, משטח  הקבלן  .ו

  .כחוק לאתר מורשה על ידי הרשויות העבודה

  

  מיומנות העובדים  4.6

יעסיק לצורך ביצוע מפרט זה עובדים מקצועיים במספר הדרוש ובאופן שתובטח  הקבלן    

לאחזקה וטיפול מונע  ןימוזלמפרט זה, ברמה גבוהה ולפי הוראות ולוח  אםהאחזקה בהת

כנדרש. עובדי הקבלן יהיו מורשים ובעלי היתרים ממשלתיים, כנדרש לביצוע עבודות 

  , בהיקף עליהם הם מופקדים.במתקנים

      

בנוסף להסמכות הנדרשות בתקנות עפ"י דין, העובדים יוסמכו ע"י היצרנים ו/או נציגיהם     

בין בארץ במרכז הדרכה של החברה ובין  –ו/או מדריכי חברה שיוסמכו להסמיך מטעמם 

  בחו"ל במרכז הדרכה מטעם היצרן.

  

חברה (בין  לנציגי רש"ת וליועץ מטעמה תאופשר גישה חופשית למרכזי ההדרכה של כל    

   רך בחינת מערכי ההדרכה ויעילותם.חו"ל) לצובבארץ ו/או 

  

  יומן אחזקה לטיפולים  4.7  

, בו יצוינו מתקןיומן אחזקה לטיפולים לכל במערכת תחזוקה ממוחשבת, הקבלן לנהל  על    

. בלוח וכדומה) שנתיים ,החודשיים, תלת חודשיים, חצי שנתייםהתקופתיים (כל הטיפולים 

. הפעולות הנדרשות כולל כל התקלות והתיקונים םוהטיפול שיש לבצע בה המתקניםיצוינו 

והוראות האחזקה, אותו ימלא הקבלן לאחר ביצוע  פוליםבכל טיפול מופיעות בדף הטי

אחת לחודש קלנדרי יוגש למפקח מרוכז של בצוע הטיפולים בכל המתקנים,  העבודות. עותק

  .מלא וחתום
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  תיומן קריאות שירו  4.8  

, באתר מתקניםקריאות שירות ינוהל על ידי הקבלן ויתעד את כל קריאות השירות של  יומן    

 ברש"ת, מתקןבכל שעות היממה. היומן יכלול את הפירוט הבא: תאריך, שעה, זיהוי ה

תקבלה, מי טיפל בתיקון המשרד העבודה, מהות התקלה כפי שב פרמסושם  מיקום,

אילו חלפים הוחלפו, והוראות המשך ו, מה נעשה בתיקון קלהשעת סיום תיקון הת התקלה,

ה זגיבוי, למשך כל תקופת החו הקבלן, כולל  שמר אצל י. יומן זה יהז מתקןאם ישנן לגבי 

  יום החוזה.סלאחר נוספות שנתיים לאיתו ועוד 

יגיש כל חודש את עותק יומן השירות המצטבר של התקופה כולה עד סיום החודש  הקבלן    

כמו  .EXELאו  WORDי החולף. הדוח יוגש במדיה ממוחשבת בתוכנה ידועה כגון הקלנדר

כן, תועמד לרשות נותן/י השירות עמדת עבודה במערכת אחזקה ממוחשבת ונותן/י השירות 

  יחוייב/ו לתעד במערכת הממוחשבת את כל הפעילויות במתקנים נשוא החוזה.

  

  כרטיס "תולדות הציוד"  4.9  

"כרטיס תולדות ציוד" (שיהיה חלק מיומן האחזקה) עליו  מתקןיחזיק במשרדו לכל  הקבלן    

ופרטים מזהים אחרים, בכרטיס זה ירשום הקבלן כל  מתקן, דגם המתקןיצוין מספר ה

  כמו תיקון, החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מונע תקופתי וכו'. מתקןפעולה שבוצעה ב

  

  תקלות תיקוני  4.10  

ובתוך  תקלות יבוצעו על ידי הקבלן באותו יום בו נמסרה לקבלן ההודעה, תיקוני  .א    

 6בעבור המתקנים בנתב"ג ועד  מקבלת ההודעה עד שעתייםשל  פרק זמן סביר

, ובתנאי שההודעה נמסרה שעות מקבלת ההודעה בעבור המתקנים שאינם בנתב"ג

  .י חגיםבימי ו' וערב 13:00ביום עבודה רגיל ועד לשעה  17:00עד השעה 

תבוצע ע"י הקבלן בבוקר יום העבודה שלאחר יום  ,וזהודעה שנמסרה לאחר שעה       

הבקרה של  רש"ת ו/או, נציג המנהלמסירת ההודעה. ההודעה תיעשה על ידי נציג 

  .רש"ת

  קריאה חריגה  ב.     

לתקן את המתקן ביום הקריאה והקריאה  הקבלן שדרייבאם עפ"י דרישת המזמין       

לתיקון התקבלה לאחר השעות המצוינות בסעיף זה, יחויב המזמין  בתשלום 

  המצוין בכתב הכמויות.קבוע ומוסכם מראש כפי מחיר ב חריגה לקריאה

 טרפעבור כל מתקן שבמ ותחריג ותקריא שתיההסכם כולל  ,ת האמור לעילולמר       

  .בכל שנה קלנדרית

מקבלת ההודעה ללא תלות  שעהתוך  םיקריאה על קלקולכל ענה ליי קבלןה      

  .תבשעה בה התקבלה קריאת השרו

תיקון שהוחל בו בתחום שעות העבודה הרגילות, ימשיכו עובדי הקבלן לבצעו עד       

. על הקבלן במקרה כזה לא תשולם כל תוספת לקבלןהשלמתו ברציפות בו ביום. 

  בכל מקרה בו נמשכת עבודתו מעבר לשעות העבודה הרגילות. מפקחללהודיע 

במידה והעובדים לא יספיקו לבצע את כל המשימות במסגרת שעות העבודה     

אינו מספיק, יתגבר  מסוימותאו כאשר הידע שלהם בתקלות  ,המקובלות

בעובדים נוספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד  על חשבונו קבלןאותם ה

  וללא דחיות מיותרות.
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 ומתקנים אלל האתר בו הם מותקנים.מאוד לפעולת  חיונייםמתקנים  חלק מה      

ו/או  רש"ת, וזאת עפ"י הודעת ענות מהירה לתיקון, בכל שעות היממהינדרשת ה

במקרים מיוחדים, ו מיידיתהיענות זו תהיה  .בעת ההודעה לקריאה לתיקון הנציג

  לכל היותר בתוך שעה מרגע הקריאה.

נוסעים לכודים קבלת הודעה על  בעתבמועדים שאינם ימי ושעות השירות הרגילים,   .ג    

הקבלן מטעם  /יםעובד /ומסוגלים לחלצם, יופיעאינם  רש"ת עובדישו במעלית

 ועייסמרגע קבלת ההודעה וי ,המשע יאוחרלא אך מיד עם קבלת ההודעה  ,למקום

  ע החילוץ.וציבל

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

  מבצע תיקון תקלה.

התקלות המירבי,  שתבטיח שמספרחייבת לעמוד ברמת שרות  תקניםמה תחזוקת  .ה    

  .לכל מתקן בשנה לותתק 6עלה על ילא  תקןמהגורמות להשבתת ה

  מנו תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:יהתקלות הנ"ל, לא י 6במניין         
  

  .כולל פעילויות ניקיון שימוש לא נכון ע"י המשתמשים  )1  
  תקלות בגין אספקת חשמל בלתי סדירה.  )3  
  בבניין.או שריפה תקלות בגין נזילות מים   )4  

  

 רש"ת תרשאי אהתהמצוין בסעיף ד' לעיל, העולה על של מספר תקלות  במקרה  .ו    

לכל תקלה  תקןמ ורות החודשיים המגיעים לקבלן עבור אותימדמי הש 10%לקזז 

  נוספת.

מדמי  זלקז רש"ת תהיה רשאית ,צא מכלל פעולה לתקופה ארוכה מיומייםיש מתקן  .ז    

, סכום יחסי בהתאם ליחס שבין מספר הימים בהם לא מתקן והשרות, עבור אות

  .המנהלקול דעת יעפ"י שלבין מספר הימים בחודש  פעל

בהם עוד באותו יום  וכל מאמץ לסיים תיקוני תקלות שהחל והקבלן יעש טכנאי  .ח

 ויתוגבר םלהתגבר עליהן בכוחות עצמ םעבודה. בתקלות מסובכות שאין ביכולת

יכול שיסייע בתיקון התקלה עוד באותו יום עבודה.  ,בטכנאי בכיר םהטכנאי

, יימשך התיקון מיד בבוקר יום המנהלשל מסיבה מוצדקת, ולאחר אישורו ש

  העבודה הראשון שלאחר מכן.

בתחום אחריותו, יבקר אחת לשבוע  שמתקני רש"תמנהל עבודה, מטעם הקבלן,   . ט

את הטכנאי הקבוע ויבקר את ביצוע האחזקה. מנהל העבודה יגיש למפקח דוח 

  חודשי בו יפרט את מועדי ביקוריו וממצאיו.

  

  :השרות מגיע לקבלן תשלום נפרד שלא כלול במחיר ןובצוע עבודות שעבוראספקת חלקים   4.11

  עבודות נוספות –בשעות עבודות מיוחדות ביצוע  א.    

 ו/או תיקון נזקים. הקבלן יוטלו מידי פעם עבודות מיוחדות הכוללות שינויים על      

זו בהצעה ון שעות עבודה עבודות מסוג זה יהיו כפופות לתנאים, לזמנים, ולמחיר

  .לפני כל עבודה רשמי של החברה, כפי שיסוכמו עם המזמין מראש ומחירון חלקים

  .לת העבודהילפני תח תכולת העבודה ועלותהאת בכתב יש לקבוע  ,מקרה בכל      

  

  :העבודות המיוחדות רוטיפ  ב.
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תקלות הנובעות משימוש לא נכון ו/או נזק שנגרם כתוצאה מחבלה  תיקון  .1

ו/או שריפה  ו/או נזקי טבע המתקןבמזיד ו/או נוזלים שחדרו למערכות 

  .חיצונית

דרשו תוך תקופת השרות על ידי השלטונות ו/או יושינויים שי תיקונים  .2

הרשויות המקומיות ו/או חברת החשמל ו/או חברת הביטוח ו/או רשות 

  וסמכת אחרת ו/או המזמין.מ

תמורת סכום קבוע  ,מעבר לשעות העבודה הרגילות מתקןקון ילת קריאות  .3

(מעבר לשתי הקריאות  4.20.2- ו 4.10 לנאמר בסעיף מראש בכפוף 

  הראשונות שהן ללא תמורה כאמור).

 ףקוד לאחר ביצוע שינויים, והעברת פרטי השינוי לאגיתוכניות הפ עדכון  .4

  כלול במחיר השינוי.רש"ת של  בחטיבת האחזקהחשמל ה

הזוכה יהיה אחראי משך שנתיים לחלפים שהותקנו על ידו בתקופת  הקבלן  .5

ביצוע השרות. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו תיקונים במסגרת 

ועד תום תקופת  רש"תהאחריות גם בתקופה שלאחר תום החוזה עם 

ועם הקבלן  המנהלהאחריות לחלפים הנ"ל. התיקונים יבוצעו ויאושרו ע"י 

  .שהחוזה יהיה אתו בתוקף באותה עת

כל האמור אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל במילוי   . 6

משימותיו והציוד ניזוק כתוצאה מטיפול לא נכון, מחוסר השגחה, כתוצאה 

ומר אחר, שלא טופל במועד, כתוצאה מתפקוד לקוי מחוסר שמן, או כל ח

  של פיקוד, או אמצעי בטחון שהביא לנזק, ושהקבלן לא טיפל בו בזמן. 

שמקובל לשפצם (כגון מנועים, בלמים, נעלי כוונות,   מסוימיםחלקי חילוף   .7

וכיו"ב) ניתנים להרכבה כחלקים משופצים לאחר  םהידראולייבולמים 

  .יופיעו בפרק נפרד במחירון החברה ,ששופצו על ידי החברה

מחיר  קבלןכנגד מסירת החלק שהוחלף במעלית לחברה, ישלם המזמין ל  

  .כאמור במחירון החברה במכרז זה מופחת עבור החלק המשופץ

  

  ואחריותציוד חלקים, אביזרים  טיב  4.12

 הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים כל  .א

או  מתקן, בלתי משומשים וממין משובח. הם יתאימו לדרישות יצרן הומקוריים

וכן לכל תקן ישראלי   EN81-115לתקן , 2481לת"י , מתקןלתקנים בארץ ייצור ה

את אישורו של מראש קבל אחר. בכל מקרה של ספק יהיה על הקבלן ל(או אירופאי) 

  .המנהל

, זהים מבחינת יצרן והדגם, יהיו החלקים המנהלאם אושר אחרת על ידי  למעט  .ב

מועדי הביצוע  רתלחלק המקורי כנדרש. באם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסג

שווה חלק " המנהלשהתחייב עליהם או בגין כל סיבה אחרת יגיש הקבלן לאישור 

  וצע על ידו.שווה ערך" המתכונות/

בדרישה זו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית עבור עבודות התאמה  אין  

  כלשהן.

ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו על ידי הקבלן ועל  כל      

אינו  המנהלחשבונו ואחרים ומתאימים לנ"ל יובאו במקומם ללא דיחוי. אישור 

  משחרר את הקבלן מאחריותו לאיכותו ולאיכות התקנתו של החלק המוחלף.
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ק ברשותו ועל חשבונו מלאי זיהקבלן מתחייב להח - פים והחומרים החל מלאי  .ג

קה ברמה ובמועדים כנדרש בלוח זימון זפיק של חלפים וחומרים לביצוע האחמס

  האחזקה ובהוראות האחזקה בהסכם זה.

  

  - ושרות טופס תיקון  4.13  

טופס רישום ובו ימלא הקבלן את הפרטים של העבודות שביצע והחומרים שהשקיע  הינו    

או כל  המנהלבכל טיפול ותיקון. הטופס ימולא על ידי הקבלן בגמר העבודה, יוחתם על ידי 

אדם אחר שיוסמך על ידו, ויועבר העתק של הטופס למפקח. רק טופס זה כשהוא ממולא, 

, משמש מסמך לאישור חשבונות הקבלן, מקור הטופס המנהלשר על ידי חתום כנדרש ומאו

  יצורף לחשבון.

  

  המתקנים בגמר תקופת השרות מסירת  4.14  

. עסקים ימי 10במשך  מתקניםבשיזכה במכרז שיתפרסם בעתיד, יהיה זכאי לסייר  הקבלן    

ערך סיור מסכם יהקבלן הזוכה יגיש את הסתייגויותיו למפקח בתום הסיורים. לאחר מכן י

, הקבלן היוצא והקבלן החדש או נציגיהם. במעמד המנהל, מטעם המזמין ובו ישתתפו יועץ

  דו"ח תיקונים סופי. המנהלזה יכין 

  ישמש כבורר, במקרה של חילוקי דעות בין הקבלנים (הנכנס והיוצא). היועץ    

יום מיום שליחת  30הקבלן היוצא יהיה לבצע את כל הנדרש בדו"ח הנ"ל וזאת תוך  על    

  הדו"ח.

לכל החלקים/מכלולים, אשר הוחלפו במהלך תקופת השירות של הקבלן היוצא, תינתן     

החלפה חוזרת תהא  ,כל תקופת האחריותבמשך אחריות לשנתיים לפחות ממועד התקנתם. 

לשמירת ערבות לשנתיים לפחות מתום בחוזה שים לב ל  .על חשבונו של הקבלן היוצא

  תקופת השירות

שנוספו להיקף החוזה,  למתקניםהאמור לעיל, תקף גם לגבי תחילת תקופת הביצוע וגם  כל    

התיקונים יחולו על הקבלן היוצא. בעת עריכת סיורי קבלת העבודה יועמדו לרשות  רוב

  .מעליותהקבלן הזוכה לפי בקשתו דו"חות המהנדס הבודק של ה

  

  ביקורת סיורי  4.15  

או כל מי שהוסמך  המנהלביקורת על טיב השרות של הקבלן, יאורגנו מעת לעת על ידי  סיורי    

להשתתף בסיורים אלה בעצמו או על ידי מנהל העבודה  על ידי המנהל. הקבלן מתחייב

הבכיר שלו כשכל הוצאותיו בגינם כלולים במחיר האחזקה, הסיורים הנ"ל יהיו בנוסף 

  לסיור הראשוני ולסיור המסירה בגמר ההסכם.

  

  יכולת לבצע שרות אי  4.16  

בטיב ו/או  האחזקהידווח, שבוע מראש, על כל מקרה המונע ממנו את ביצוע  הקבלן    

של הקבלן  האחזקהמצאות או נוכחות של איש יבמועדים כנדרש, לרבות מקרים של אי ה

רש"ת ו. זבשטח בגלל נסיבות פתאומיות, וידאג למציאת פתרון וקבלת אישור תוך תקופה 

אם עקב אי ביצוע טיפול מונע  ,4.10 ףבסעיסכומים בהתאם למצוין  זזלק תרשאי אהת

  .תקן, תיגרם תקלה במבמועד
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  קבלת הודעות מוקד  4.17  

מתחייב לקיים מוקד מאויש לקבלת הודעות על תקלות בכל שעות היום  הקבלן  .א

והלילה ובמשך כל ימות השנה כולל שבתות, חגים ומועדים, ולמסור רשימת מספרי 

טלפונים בהם ניתן להשיג עובד בעל רכב בשעות הלילה. הקבלן יציין את עדיפות 

  לצורך תיקוני תקלות.הפניה לעובדים 

לטכנאי הקבוע, זאת בכל שעות  מרש"תמוקד  החברה יעביר כל קריאה לתיקון   

  היממה.

במידה וטכנאי הקבוע אינו מקבל את ההודעה ו/או שאינו יכול לענות לקריאה, היא   

ענות מהירה יתועבר ע"י מוקד החברה לטכנאי תורן אחר עם הדגשה לחשיבות לה

  לקריאה.

  .רש"תרטי הטכנאי המגיע לתיקון יועברו ע"י מוקד החברה לנציג הודעה על פ  

התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו  העובד  

  לשימוש. םולהחזיר ניםמתקב ותלקתה רובעל 

שניתן יהיה לאתרו  כךהתורן של הקבלן יהיה מצויד גם במכשיר טלפון נייד  העובד      

  במהירות.

מתחייב להדריך את עובדי המקום בכל הקשור לפעולות חילוץ לא פחות  הקבלן  .ב

  מפעמיים בכל שנה.

  

  בדיקות בודק מוסמך  4.18  

. הבודק בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודהבודק מוסמך תתבצענה  תובדיק  א.

  .רש"תושכרו ישולם על ידי  רש"תימונה על ידי 

שיתגלו בבדיקת  מתקןסכנים את המשתמשים בבעלי אופי בטיחותי המ ליקויים  ב.    

  .המנהלאישור  ריו ע"י הקבלן, מיד אחקנותהבודק המוסמך י

תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח תקופתי של הבודק המוסמך מטעם משרד   ג.    

העבודה ואשר יהיה על הקבלן לבצעם במסגרת הטיפול המונע יבוצעו על ידי הקבלן 

  .המנהל(שבעה) ימים מיום קבלת הדו"ח הרשמי של הבודק ובאישור  7תוך 

רט, יבוצעו על ידי למפ 4.11אשר יידרשו בדו"ח והנכללים במסגרת סעיף  תיקונים      

  .דו"ח הרשמי של הבודקחמישה עשר) ימים מיום קבלת ה( 15הקבלן תוך 

נוכח בכל בדיקות הבודק המוסמך מטעם משרד העבודה  תמתחייב להיו הקבלן  ד.    

  .זאת ללא כל תשלום נוסף לבודק כל סיוע שיידרש הגישול

ור תשלום פיצויים מוסכמים, אי עמידה באחד מהכללים המצויינים בסעיף זה, תגר      

  כמפורט בחוזה.

  

  אחזקההוראות   4.19  

נן כלליות ונוגעות יזה, המכרז ב א'נספח הרשומות בקה זהוראות האח - כללי  א.    

  .מתקןלדרישות העקרוניות לגבי אחזקת ה

על פי דרישות היצרן  מתקןלכל יבצע את הטיפולים המיוחדים הנדרשים  הקבלן      

. הרשימות המעודכנות המנהלאותן ידאג להשיג בעצמו ויקבל על כך את אישור 

פעמים בשנה לפחות (כל  12מסרו למפקח מיד עם קבלתן. הטיפול המונע יבוצע יי

), טיפול זה יבוצע ללא קשר עם יום לפחות בין טיפול לטיפול 20ובהפרש של  חודש

  תיקונים.לקריאות 
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ניקוי, שימון וגירוז הפסים, הציוד המכני, ההידראולי, החשמלי, כולל  השרות      

וכל יתר החלקים הדורשים ניקוי ושימון כולל הספקת חומרי גירוז  ןהביטחומנגנוני 

  .והם כלולים במחיר השרות ושמן, נוריות, נתיכים וחומרי עזר

מועד הקובע, ימים מה 5-יבצע את הטיפול החודשי במרווחים של חודש, כ הקבלן      

  .מתקןאותו יציין הקבלן לכל 

 רש"תעל הקבלן או נציגו להתייצב ולהירשם בחדר הבקרה של  - אתרל כניסה  ב.    

כי עומד להתבצע שרות או תיקון. במקרה של ביצוע שרות יש  יומנאיולהודיע ל

תלו ילברר עם הנ"ל באם ישנן תלונות כלשהן. יש לוודא כי לפני תחילת העבודה י

במקרה של דרגנועים ומסועי  – מתקןמתאימים "שלטי שרות" על דלתות ה שלטים

לאחר  אתר. לפני שהקבלן עוזב את הגידור בטיחותי באיזורי העבודה –הליכה 

"ח וולהחתימו על ד המנהלתיקון או טיפול, עליו להתייצב אצל מי שהוסמך ע"י 

  .ןהתיקו

  .התאם לדרישת המזמיןנות ביתקין ויתחזק את השלט על דלת חדר המכו הקבלן  ג.    

את כל החומרים הבלויים, לאחר החלפתם, על  ומהאתרידאג לסלק מהבניין  הקבלן  ד.    

  .המנהלחשבונו ולאחר אישור 

יתקין ויתחזק, על קיר חדר המכונות ובמקום בולט, לוח הוראות חילוץ  הקבלן  ה.    

  מפורט כולל צילום מתאים של מכונת ההרמה.

  על קיר חדר המכונות שלט עם הוראות לעזרה ראשונה.ויתחזק הקבלן יתקין       

  בתא. מתקןיתקין ויתחזק את שלט הוראות השימוש המתאים לסוג ה הקבלן  ו.    

בדיקה של כל המטענים לטעינת מצברים של מערכות בכל טיפול  יבצע  הקבלן  ז.    

ה, רום ומערכות האזעקיהאינטרקום, מערכות חילוץ עצמי, מערכות תאורת הח

בכל מקום בו הן מותקנות על התאים או בחדרי המכונות. הקבלן יגיש דוח מפורט 

משרד  - על מצב המטענים והמצברים למפקח בסמוך לבדיקת הבודק מוסמך 

  העבודה.

  

  אופני מדידה מיוחדים  4.20  

  -  כללי  4.20.1    

מתייחס לשרות מושלם הכולל ביצוע אחזקה מונעת ותיקוני  השרות  4.20.1.1      

שיבוצעו במועדים הנדרשים, אחריות לתיקונים  מתקןתקלות ב

  כמפורט במפרט ואספקת כל החלקים הדרושים לביצוע השרות.

תשלום מלוא הסכום החודשי המגיע לקבלן עבור  - רותים יקיום ש אי  4.20.1.2      

  השרות בחודש מסוים מותנה:

בזמן  בביצוע כל השירותים והרישומים שנועדו לאותו החודש  . א        

  ועפ"י לוח זמנים לטיפולים שבתוקף, והחלפת חלקים עפ"י הצורך.

  בתגובה כנדרש לקריאות שרות ותיקוני תקלות.  . ב        

  עמידה בזמנים כנדרש.  . ג        

מוסמך ורשאי לקזז מהתשלום החודשי המגיע לקבלן,  המנהל  . ד        

 בהתאם לאמור בחוזה מתקןסכומים עבור אי מתן שירות כנדרש ל

  .6-ו 4סעיפים  –במפרט זה ו
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  :מקיפהאחזקה  -מחירים   4.20.2    

כל המרכיבים  עבור אחזקה מקיפה, כמצוין בכתב הכמויות, ייחשב ככולל את מחיר

  :המפורטים להלן

  

העבודה הדרושה לביצוע אחזקה מונעת וכל התיקונים הנדרשים  כל  .א

כולל אספקת חלפים , הן במקום והן בבתי מלאכה חיצוניים, במתקנים

חדשים והתקנתם, מוצרים וחומרים לרבות עלויות העבודה הכרוכות 

כל העבודות והשינויים שידרשו ע"י הבודק המוסמך, או כל רשות  בביצוע.

מוסמכת אחרת מטעם רשויות החוק כולל החומרים והחלפים הדרושים 

וכה לביצוע התיקונים והשינויים הנדרשים, לרבות עלויות העבודה הכר

  בכך.

י , ישולמו בהתאם למחיר'ה 4.10האמור בסעיף מתקלות הנובעות  ניתיקו  .ב

קבלן רשמי של הההחלפים ן שעות עבודה בהצעה למכרז זה ולמחירו

   .ממנו )אחוז(עשרה  10%בקיזוז 

  

  :כללי -מחירים     4.20.3

  :רות כוללימחיר הש    

  .4.3כנדרש בסעיף באופן קבוע  /םטכנאי הצבת  .א

, וכדומה ושימוש בכלי עבודה, מכשירים, מתקני הרמה, פיגומים אספקה  .ב

לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם ופירוקם בגמר העבודה, שימוש 

  בחומרי עזר, כחומרי ניקוי, סמרטוטים, כלי ניקוי וכדומה.

לצורך קביעת  המנהלהוצאות הקבלן לבדיקות שתידרשנה על ידי  כל  .ג

  , אביזרים וחומרים.תקינות הציוד, חלקי הציוד

מסים וכל ההוצאות ההוצאות הביטוחים, הערבויות, ביול ההסכם,  כל  .ד

  הדרושות למילוי תנאי ההסכם.

הובלת עובדים, הובלות, העמסה ופריקת  בכלי רכב, הוצאות חניה, שימוש  .ה

  הציוד, חלקי ציוד, אביזרים, חומרים וכדומה.

  ההיטלים והמיסים, אם ישנם כאלה. כל  .ו

  הנהלת עבודה, השתתפות בישיבות, קיום מוקד לקבלת הודעות. הוצאות  .ז

  המנהלה כגון: תשלום עבור אש"ל לעובדים. הוצאות  .ח

אישורי בודק מוסמך לחלקים מוחלפים שאינם זהים לחלקים  השגת  .ט

  המקוריים.

סיורים, מילוי טפסים ורישומים ושיכפול טפסים ומדבקות ככל  קיום  .י

  שיידרש.

  הקבלן. רווח  .אי
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הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן וכל ההוצאות מאיזה סוג  כל  .בי

  שהוא אשר תנאי ההסכם מחייבים אותן.

תכניות הפיקוד לאחר ביצוע שינויים והעברת פרטי השינוי לאגף  עדכון  .יג

  כלול במחיר השינוי. רש"תשל  חשמל בחטיבת אחזקהה

      

  ביצועלתיאום האחריות   4.21  

        

  עבודה במבנה "חי"  .ג    

 יםליפע אתרים השונים של רש"תהקבלן צריך לקחת בחשבון כי בעת עבודתו, ה

את זמני העבודות הרועשות וה"מלכלכות"  הגורמים המתאימיםועליו לתאם עם 

  ולקחת בחשבון כי חלקן  תבוצענה בשעות שאינן שגרתיות.

שאר אזור העבודה נקי מלכלוך ו/או י, יכל עבודתוכ"כ על הקבלן לדאוג שבמהלך 

. כ"כ על הקבלן האתרמכל מכשול שעלול לגרום להפרעה ו/או שיהווה סכנה לבאי 

להציב את כל ההגנות והשילוט הדרוש כדי למנוע גישת אנשים לאזורי סכנה 

  ולהנחותם בנוגע להמנעות מסכנות צפויות.

  

  וטפסים דיווחים  . 5

ריכוז הדיווחים והטפסים הדרושים במסגרת המכרז שישמשו בעת ביצוע העבודות נשוא  להלן  

  המכרז :

  טופס סטנדרטי ממוספר של הקבלן. -זום וטיפול מונע ידו"ח תיקון י טופס  .5.1

זה ימולא לכל טיפול יזום, ולכל טיפול מונע (חודשי ואחר) ויפרט את כל המידע  טופס  

ימולא טופס נפרד לכל  .לרש"תיימסרו בסוף כל חודש קלנדרי  הנדרש. עותקים של טופס זה

  , לכל טיפול ולכל תאריך. מתקן

נספח ב' (מצורף) . הוראות אלה מהוות את  -ולוח זימון לאחזקה וטיפול מונע  הוראות  .5.2

למפקח לבדיקה ואישור לוח הוראות וזימון לאחזקה וטיפול  יגישהמינימום הנדרש. הקבלן 

, בתוך שלושה חודשים מקסימום, מיום תחילת תוקף ההסכם אתו. לכל תקןממונע, לכל 

חדשה שתצורף להסכם השירות יוכן לוח, כנאמר כאן, יוגש, ייבדק ויאושר ע"י  מתקן

  . המנהל

ויתעד כל פעולה  מתקןהקבלן ינהל רישום ומעקב צמוד על כל  - אחזקה ותולדות הציוד  יומן  .5.3

. הקבלן יתעד את כל הפעילויות שלו, כל פעילות שנעשית ןמתקשנעשית במסגרת תחזוקת ה

מטעמו וע"י ספקים וקבלנים שלו, וכן כל פעילות אחרת הנעשית ע"י גורמים אחרים 

. הכרטיס יכלול גם את דיווחי הבודק המוסמך וכן כל דיווח של רש"תאו  המנהל הנחייתב

ודה וכד'). היומן יכלול גם ביקורת או בדיקה שנעשית ע"י גורם כלשהו (מפקח, משרד העב

עותק מלוחות הזימון של הטיפולים  לעיל. 5.7,5.9את המידע והפרטים המצוינים בסעיפים 

וכן הנתונים שהוזנו בכל חודש יוגשו למפקח אחת לחודש קלנדרי. יומן זה ישמר אצל 

. הקבלן חוזהאיתו ועוד שנתיים לאחר סיום ה חוזההקבלן, כולל גיבוי, למשך כל תקופת ה

יגיש כל חודש את עותק יומן השירות המצטבר של התקופה כולה עד סיום החודש הקלנדרי 

כן יתעד כל  ווכמ EXELאו  WORD וןהחולף. הדוח יוגש במדיה ממוחשבת בתוכנה ידועה כג

  . פעילויותיו במערכת האחזקה הממוחשבת של רש"ת שתועמד לרשותו 

    

  .4.8בסעיף קריאות שירות, כנאמר  יומן  .5.4
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    פיצויים מוסכמים –חריגה מזמנים   .   6

מוסכמים פיצויים  יושת על הקבלן . (א) לעיל,4.10סעיף בהמוגדרים  על כל חריגה מהזמנים
 ₪. 5000 -מצטבר ל, ופיצוי₪  1000 -: על כל שעה איחור כדלהלן בסכומים  קבועים מראש ו

   ₪. 25,000סה"כ ו ₪ 20,000-למצטבר  -₪  5000  -על כל יממה איחור 
  

   
  פרטנספחים למ רשימת  .7

  

  מלי.ימינ הוראות ולוח זימון לאחזקה וטיפול מונע - ' אנספח 

י המזמין ביחס "יוגש כאמור במפרט ע"י המציעים וייבחן ע ,טיפול בהתאם להוראות יצרן: הערה

  ללוח הרצ"ב.
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   נספח א'
  במעליתוח זימון אחזקה שנתי לטיפול ל

  כתובת _______________________________________    _______________  פרמעלית מס        
  

פרמס
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

1 
  חדר
                X ניקיון ככלי מכונות

  
2  

 

  מכונה
2.1 

  בדיקה
 ויזואלית

X                

2.2 
  בדיקת שמן
 במסבי המנוע

X                

2.3 
  בדיקת שמן 
 בכננת

X                

2.4 
  החלפת שמן 

 בכננת (מינרלי)
   X             

2.5 
  בדיקה וכיוון מעצור

 שימון צירים וניקוי רפידות
X                

2.6 
  בדיקת נעצי גלגל הנעה

 (שקיעה)
 X               

             X    בדיקת מהירות 2.7

                X גירוז מסבים 2.8

                X בדיקת פחמים 2.9

2.10 
  בדיקה וניקוי
 קולקטור

X                

2.11 
  בדיקה וגירוז 
 גלגל הטיה

 X               

                X בדיקת רעידות 2.12

2.13 
  בדיקת פעולת 
 מאוורר המנוע

X                

2.14 
  בדיקת גומיות
 (מצמד , בסיס)

 X               

  
3  

  
 

וסת 
  מהירות

3.1 
                X ניקיון כללי

3.2 
  בדיקה ויזואלית
 רישום וחותם

X                

                X בדיקת קפיצים וגומיות 3.3

                X שימון וגירוז 3.4

                X בדיקת מפסק פיקוד 3.5
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מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

  
4 

 לוח פיקוד
                X ניקיון כללי 4.1

                X בדיקה ויזואלית 4.2

4.3 
  בדיקת ממסרים
 פעולתם וסימונם

X                

4.4 
  בדיקת מגענים
 פעולתם וסימונם

X                

                X בדיקת מגעים במגענים 4.5

4.6 
  בדיקת ממסר עומס יתר

OL 
 X               

               X  בדיקת ממסר חוסר פאזה 4.7

             X    בדיקת חיבורים 4.8

             X    חיזוק ברגים 4.9

              X   בדיקת נגדים 4.10

  
5 

כבלי תלייה
5.1 

                X בדיקת מצב הכבלים

5.2 
  בדיקת התילוי
 ומגע התילוי

X                

               X  בדיקת פעמוני התילוי 5.3

               X  בדיקת התרופפות 5.4

5.5 
  בדיקה וחידוש 
 סימון הקומות

X                

               X  שימון כבלים 5.6

               X  בדיקת שבר/קוצים 5.7

               X  השוואת מתיחת הכבלים 5.8

  
6 

  פסים
6.1 

              X   ניקוי

               X  בדיקה ויזואלית 6.2

             X    חיזק ברגים 6.3
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מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

 

              X   בדיקת חיזוקים 6.4

                X שימון 6.5

  
7 

משקל 
  הנגדי
7.1 

               X  ניקיון כללי

                X בדיקה ויזואלית 7.2

                X בדיקת נעלי/גלגלי הובלה 7.3

                X בדיקה וגירוז גלגל נושא 7.4

              X   חיזוק ברגים 7.5

                X בדיקת חיבור הכבלים 7.6

  
8 

דלתות 
  הפיר
8.1 

                X ניקיון כללי

                X בדיקה ויזואלית 8.2

                X בדיקת מנעולים / נעילה 8.3

                X בדיקת מנגנוני הדלתות 8.4

8.5 
  בדיקת כבלי התשלובת

 או שרשרת
X                

8.6 
  בדיקת כבל המשקולת

 או הקפיץ 
X                

                X בדיקת נעלי הדלתות 8.7

                X בדיקת גלגלים וצירים 8.8

               X  חיזוק ברגים 8.9

                X בדיקת סגירה עצמית 8.10

8.11 
  ,דיקטטוריםבדיקת 

 שמשות וידיות
X                

  
9 

  גג התא
9.1 

                X לילניקיון כ

                X בדיקה ויזואלית 9.2
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מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

 

               X  בדיקת התקן תפיסה 9.3

                X בדיקת מגעי התקן תפיסה 9.4

                X בדיקת טבלת השרות 9.5

                X השרותבדיקת תאורת  9.6

               X  בדיקת גומיות הבידוד 9.7

                X בדיקה וגירוז גלגל נושא 9.8

9.9 
  בדיקת חיבור כבל
 וסת המהירות

 X               

9.10 
  בדיקת נעלי / גלגלי

 הובלת התא
X                

                X בדיקת התילוי 9.11

              X   חיזוק ברגים 9.12

                X בדיקת מפעיל דלת 9.13

              X   בדיקת מתקן השקילה 9.14

               X  בדיקת פתח / דלת חרום 9.15

  
10 

  התא
10.1 

                X ניקיון כללי

                X בדיקה ויזואלית 10.2

                X דלתות התאבדיקת  10.3

                X שימון / גירוז דלתות התא 10.4

                X בדיקת מובילי  הדלת 10.5

                X בדיקת עין פוטואלקטרי 10.6

10.7 
  בדיקת סרגל 

 מכני / פוטואלקטרי
X                

                X בדיקת מגע כח 10.8
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מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

 

                X בדיקת זמני פתיחה וסגירה 10.9

                X בדיקת נורות סימון 10.10

                X בדיקת מאוורר התא 10.11

                X התאבדיקת תאורת  10.12

               X  חיזוק מעקות / מגינים 10.13

                X בדיקת טבלת הלחצנים 10.14

10.15 
  בדיקת פעמון אזעקה

 ואינטרקום
X                

                X בדיקת תאורת החרום 10.16

  
11 

תחתית 
  התא
11.1 

                X ניקיון כללי

                X בדיקה ויזואלית 11.2

11.3 
  בדיקת נעלי / גלגלי

 הובלת התא
X                

                X בדיקת תילוי כבלי האיזון 11.4

                X בדיקת התקן התפיסה 11.5

                X בדיקת מגעים 11.6

              X   בדיקת מתקן השקילה 11.7

               X  בדיקת גומיות 11.8

              X   חיזוק ברגים 11.9

                X בדיקת תילוי כבלי הכפיפים 11.10

  
12 

 בור הפיר
12.1 

                X ניקיון כללי

                X בדיקה ויזואלית 12.2

                X גירוז / שימון גלגל וסת 12.3
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מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

 

                X בדיקת מפסק הבור 12.4

                X מתיחת כבל וסת 12.5

                X בדיקת מתקן האיזון 12.6

12.7 
  בדיקת פגושות שמן

 ומגעים
X                

  
13

אביזרים 
  בפיר
13.1 

                X ניקיון כללי

                X בדיקה כללית 13.2

                X בדיקת מפסיקים הסופיים 13.3

                X בדיקת עקומות 13.4

              X   חיזוק ברגים כללי 13.5

                X הכפיפיםבדיקת כבלי  13.6

  
14

ויסות 
  ותפקוד
14.1 

                X בדיקה כללית

14.2 
  בדיקת הלחצנים

 והנורות
X                

14.3 
  בדיקת מראה הקומות

 והגונגים
X                

14.4 
  בדיקת וכיוון דיוק
 עצירה בתחנות

X                

                X הפיקוד והויסות בית 14.5

              X   בדיקת פיקוד מכבי אש 14.6

15
בודק  
 מוסמך

  השתתפות בבדיקת 
 בודק המוסמך

  X              

16
 ניטורינגמו

 בקרה
מוניטורינג בדיקת מערכת 

 אש- כיבול
X                

                   

                   

  
  
  
  
  
  



 

 

20
  מעלית הידראולית –מערכת הידראולית 

 
  

מס'
  קטע
 הטיפול

 תאור
 חודש תקופת הביצוע

חודשי
 תלת
חודשי

 חצי
שנתי

123456789101112שנתי

  
17 

מע. הידראו.
                X בדיקה כללית 17.1

  בדיקה ויזואלית 17.2
 יחידה ההידראולית

X                

                X בדיקת שמן 17.3

17.4 
  בדיקת השסתומים 

 והפילטרים
X                

                X בדיקת טמפרטורת השמן 17.5

                X בדיקת הורד חרום 17.6

              X   בדיקת הבוכנה/ות 17.7

                X בדיקת אטמים ונזילות 17.8

              X   בדיקת לחץ עבודה 17.9

17.10 
  בדיקת חיבור הבוכנה

 לתא
  X              

              X   בדיקת מצנן השמן 17.11

              X   בדיקת משהבת היד 17.12

              X   בדיקת שסתום השבר 17.13
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  (דרכנוע) ו/או במסוע לכת בדרגנועלוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים 
 

  ____________    פר .......מס /מסוע לכתדרגנוע                      
  
  

 מס'
  

  תאור  מיקום
  פעולה

  חודש  תדירות
תלת   חודשי    

  חודשי
  חצי 
 שנתי

  12 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 שנתי

1  
  

מחיצות הגנה   מע+מט
  (מחסומים)

  

להציב 
בכניסות 
  /מסועלדרגנוע

X                                

2  
  

מפתח כיוון   מע+מט
נסיעה ועצירת 

  חרום
  

בדיקה 
פונקציונלית 
של הכיוונים 

  למעלה ולמטה.
  

X        
  

                        

3  
  

תגובה ומהלך   לחצן עצור  מע+מט
  עצירה

X                                

4  
  

  חצי כיוון  מע+מט
  

בדיקה 
  פונקציונאלית

X                                

5  
  

  ירוקהתאורה   מע+מט
  

בדיקה 
  פונקציונלית

X                                

6  
  

בדיקה   תאורת מעקה  מע+מט
  פונקציונאלית

X       
  

                        

7  
  

תאורת משטח   מע+מט
  מסרק

  

בדיקה 
  פונקציונאלית

X                                

8  
  

הסרה בדיקת   חיפוי ריצפה  מע+מט
פסי גומי 

והחלפתם לפי 
  הצורך

  

X                                

9  
  

                                X  חיבור ובדיקה  שרותטבלת   מט

10  
  

מדרגות  3  מט
  שרות

                                 X  פירוק

11  
  

  מט
  

                                X  ניקוי  בור

12  
  

שרשרת   מט
  המדרגה

בדיקת 
מתיחה, 

תיאום 
  ופונקציונליות

  

X                                

13  
  

בדיקה, פעולה   מגע שרשרת  מט
  וכיוון

  

X      
  

                          

14  
  

כניסת מדרגה   מט
  למסרקות

  

                                 X  בדיקה וכיוון

15  
  

 –מיקום מצב   גלילי הכוונה  מט
  בדיקה

  

X                                

16  
  

בדיקת שילוב   פלטת מסרק  מט
  המערכת

  

X                                

17  
  

מגע פלטת   מט
  מסרק

בדיקת פעולה 
  וכיוון

  

X                                

18  
  

        X  בדיקת מצב  המסרק  מט
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19  

  
מגע כניסת   מט

  מעקה
בדיקת פעולה 

  וכיוון
  

X       
  

                        

  תותב המדרגה  מט  20
  

בדיקת חופש 
  עם מדיד

  

X                                

21  
  

גלילי   מט
  השרשרת

                                X  בדיקת מצב

22  
  

                                X  בדיקת מצב  גלילי גרירה  מט

 
 מס'
  

  תאור  מיקום
  פעולה

  חודש  תדירות
תלת   חודשי    

  חודשי
  חצי 
 שנתי

  12 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 שנתי

23  
  

רפידת מוביל   מט
  המדרגה

  

  בדיקת בלאי 
  

X                                

24  
  

בדיקת פעולה   מגעי שוליים  מט
  וכיוון

  

X                                

25  
  

בדיקת פעולה   מגעי שרשרת  מט
  וכיוון

  

X                                

26  
  

מרווח מדרגה   מט+מע
  שוליים –

  

בדיקה לכל 
  אורך הדרגנוע

X                                

27  
  

מסילות חובה   מט+מע
  גליל גרידה

  

                                X  ניקיון

28  
  

מוביל המדרגה   מט+מע
  בשוליים

  

                                X  ניקיון ושימון

  שימון  תותב המדרגה  מט  29
  

X                                

שרשרת   מט  30
  מדרגה

  שימון
  

X                                

31  
  

מוביל מעקה   מע+מט
על המעקה 

  הקבוע
  

                                X  ניקיון

32  
  

                                X  חיבור ובדיקה  טבלת שרות  מע

33  
  

                                X  ניקיון  בור  מע

34  
  

כניסת מדרגה   מע
  למסרק

  

                                X  בדיקת מרווח

35  
  

בדיקת מצב   גלילי הנחייה  מע
  ותיאום

  

X                                

36  
  

בדיקה   פלטת מסרק  מע
  פונקציונאלית

  

X                                

37  
  

מגעי פלטות   מע
  מסרק

  

בדיקת פעולה 
  וכוון

X                                

38  
  

                                X  בדיקת מצב  מסרקים  מע
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39  

  
בדיקת פעולה   מגעי מעקה  מע

  וכוון
  

X                                

40  
  

פעולה בדיקת   מגע שוליים  מע
  וכוון

  

X                                

41  
  

בדיקת פעולה   מגע שרשרת  מע
  וכיוון

  

X                                

42  
  

בדיקת מתיחה   מתיחת מעקה  מע
וכוון חופש 
  בגלגל קיצוני

  

X                                

43  
  

                                X  בדיקת מצב  גלגל חיתוך  מע

44  
  

רצועת מתיחת   מע
  מעקה

בדיקת מצב 
  ומתיחות

  

X                                

45  
  

שרשרת הנע   מע
  של המעקה

  

                                X  בדיקת רפיון

  
 מס'
  

מיקו
  ם

  פעולה  תאור
  חודש  תדירות

תלת   חודשי
  חודשי

  חצי 
 שנתי

  12 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 שנתי

46  
  

בדיקת רפיון   שרשרת הנע  מע
  ללא עומס

  

X                                

47  
  

                                X  בדיקת פעולה  מגע שרשרת  מע

48  
  

בלם בטחון   מע
 (התקן תפיסה)

בדיקת פעולה 
בעזרת גנרטור 

  נוסף
  

    X                            

  בלם  מע  49
  

  בדיקת פעולה
  

X                                

50  
  

  בדיקת פעולה  מוניטור בלם  מע
  

  X                              

51  
  

מוניטור   מע
  מהירות מנוע

בדיקת פעולה, 
מהירות יתר, 
  כיוון מרחקים

  

  X                              

בדיקת   לוח פקוד  מע  52
אביזרים 
  ונקיון

  

X                                

מוניטור   מע  53
  מהירות מעקה

  

בדיקת פעולה 
 כוויון מרחקים

  X                              

54  
  

מערכת שימון   מע
  מרכזית

  

בדיקת   -
  פעולה ונקיון

  גובה שמן  -
מצב   -

  מברשות
  

X                                

פילטר  –מנוע   מע  55
  אוויר

  

  נקיון
  

X                                

56  
  

בדיקת גובה   כננת  מע
  שמן

X                                
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  שרשרת הנע  מע  57

  
                                X  שימון

58  
  

                                X  שימון שרשרת מעקה  מע

59  
  

סגירת   מע
  הדרגנוע

מדרגות  3  -
  שרות

  חיפוי רצפה  -
עבודות   -

  סופיות ניקוי
  הסרת   -

  המחסומים   
  

X                                

  
  =   חלק עליון של הדרגנוע  מע

  =   חלק תחתון של הדרגנוע  מט     

  
  
  
  

  

                        

  תאריך      חתימה        בחברה תפקידו    םהחות שם
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