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  אדריכלות 

  
  תארי�  מהדורה  תאור  קנ"מ  ש� גיליו מס'

            
 ניות תכ

1 463-A-PL-00 1:50 15.9.19 21 תוכנית קומה קרקע 

2 463-A-PL-01 1:50 15.9.19 21 תוכנית קומה ראשונה 

3 463-A-PL-02 1:50 15.9.19 21 תכנית מפלס הגג 

4 463-A-PL-03A 1:50  15.9.19 21 גליו� דרומי � תכנית קומת מרת� 

5 463-A-PL-03B 1:50  15.9.19 21 צפוני גליו� � תכנית קומת מרת� 

6 463-A-PL-03C 1:50 
גליו� בית כנסת +  � תכנית קומת מרת� 

 15.9.19 21 שירותי�

7 463-A-PL-04 1:50 15.9.19 21 תכנית גגות 

 חתכי� 

8 463-A-SC-01 1:50  �15.9.19 21 6�6,  2�2,  1�1חתכי 

9 463-A-SC-02 1:50  �15.9.19 21 9�9,  3�3חתכי 

10 463-A-SC-03 1:50  �15.9.19 21 14�14, 13�13, 12�12חתכי 

 חזיתות 

11 463-A-EL-01 1:50  חזית מערבית+מזרחיתA,C 21 15.9.19 

12 463-A-EL-02 1:50 
 ,B, Dחזית צפונית, דרומית, ופנימית מזרחית 

H 
21 15.9.19 

13 463-A-EL-03 1:50  חזיתות פנימיותE,F 21 15.9.19 

 תוכניות מדרגה 

14 463-A-ST-01 1:25 
 11משרדי�+ מדרגה   01תכנית מדרגה 

 1.9.19 21 מעבדות

15 463-A-ST-02 1:25  02תכנית מדרגה �משרדי � 1.9.19 21 באג

16 463-A-ST-03 1:25  03תכנית מדרגה�מבקרי � 1.9.19 21 באג

17 
463-A-ST-

04+5 
 1.9.19 21 באג� מבקרי� 05, 04תכנית מדרגה  1:25

18 463-A-ST-06 1:25  10, 06תכנית מדרגה �1.9.19 21 במרכז מבקרי 

19 463-A-ST-07 1:25  גשר תצפית  00 07תכנית מדרגה<MT-20/21 21 1.9.19 

20 463-A-ST-08A 1:25  1.9.19 21 >גג 00למצפור  08תכנית מדרגה 

21 463-A-ST-08B 1:25  1.9.19 21 >גג 00למצפור  08תכנית מדרגה 

22 463-A-ST-09 1:25  09תכנית מדרגה  �מבקרי � 1.9.19 21 >גג01באג

 תוכניות תקרה

23 463-A-CL-00 1:50 15.9.19 21 תכנית תקרה קומת קרקע 

24 463-A-CL-01 1:50 15.9.19 21 תכנית תקרה קומה ראשונה+חדר יציאה לגג 

25 463-A-CL-02 1:50  15.9.19 21 �1תכנית תקרה קומת 
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 תוכניות ריצו�

26 463-A-FL-00 1:50 15.9.19 21 תוכנית ריצו� קומת קרקע 

27 463-A-FL-01 1:50 15.9.19 21 תוכנית ריצו� קומה ראשונה 

28 463-A-FL-02 1:50 15.9.19 21 תוכנית ריצו� קומת יציאה לגג וגג תצפית 

29 463-A-FL-03A 1:50  15.9.19 21 גליו� דרומי �תוכנית ריצו� קומת מרת� 

30 463-A-FL-03B 1:50  15.9.19 21 גליו� צפוני �תוכנית ריצו� קומת מרת� 

         תכניות הריסה

31 
463-A-DM-

03B 
 15.9.19 21 חלק צפוני �קומת מרת� � תכנית הריסה 1:50

32 
463-A-DM-

03A 
 15.9.19 21 חלק דרומי �קומת מרת� � תכנית הריסה 1:50

33 463-A-DM-00 1:50  15.9.19 21 0.00קומת קרקע  �תכנית הריסה 

34 463-A-DM-01 1:50 15.9.19 21 +4.00מפלס   �תוכנית תכנית הריסה 

35 463-A-FL-03B 1:50  15.9.19 21 8.00+ 10.30מפלס הגג + �תוכנית  הריסה 

 תוכניות גמרי�

36 463-A-KTN-01 1:25 1.9.19 21 פרישת מטבח קפיטריה 

37 463-A-LA-03 1:25 פרישת א�15.9.19 21 ודיטוריו 

 פרישות שירותי�

38 463-A-TO-01 1:25 
פרישת שירותי משרדי�+מקלחת + מוקד 

 15.9.19 21 חירו�

39 463-A-TO-02 1:25 �15.9.19 21 פרישת שירותי אודיטוריו 

 פרישות בטו ואב

40 463-A-LA-01 1:50 
בגמר טיח �חשו� אדריכלי�פרישת קיר בטו�

 15.9.19 21 ושליכט 

41 463-A-LA-02 1:50 
בגמר טיח �חשו� אדריכלי�פרישת קיר בטו�

 15.9.19 21 ושליכט 

42 463-A-LA-06 1:25  15.9.19 21 19�31פרישות אב� מקומיות 

 תכניות מבני� סמוכי�

43 463-A-TO-EX-
1 

 15.9.19 21 תכנית העמדה, תכנית וחתכי�. �שירותי חו(  1:50/100

44 
463-A-TO-EX-

2 
 15.9.19 21 פרישות שירותי� ותכנית ריצו� �שירותי חו(  1:25

 רשימות ופרטי�

 2019ספטמבר     רשימות מסגרות/דלתות/מעקות וריהוט קבוע  משתנה חוברת רשימות 56

  משתנה חוברת פרטי� 56
פרטי 

מדרגות/מסגרות/תקרות/בטו�/ריצו�/אב�/ 
  אודיטוריו� ושירותי�

  20.9.19 
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  קונסטרוקציה 
  

  . תכניות וחתכי� טיפוסיי���6.00, �4.00, ��2.70רצפה במפלסי�   1:100/25 �1400�10ק 1
  1�23. פרוט חתכי� ��6.00, �4.00, ��2.70רצפה במפלסי�   1:25 �1400�11ק 2
 25�49. פרוט חתכי� ��6.00, �4.00, ��2.70רצפה במפלסי�   1:25/50 �1400�12ק 3

  וחתכי� תקרת אג� טכני צפוני תכנית רצפה  1:100  �1400�13ק 4
  60�83חתכי�  �רצפה ותקרה באזור האג� הטכני  1:25  �1400�14ק 5
 .  תכנית כללית�0.10תכנית תקרה במפלס  1:100  �1400�20ק 6

 1�26.פרטי חתכי� � 0.10תקרה במפלס  1:25 �1400�21ק 7

 27�47. פרטי חתכי� � 0.10תקרה במפלס  1:25 �1400�22ק 8

 +. תכנית כללית3.90תקרה במפלס  1:100/25 �1400�30ק 9

 + חתכי� גאומטריה3.90תקרה במפלס  1:25 �1400�31ק 10

 10.20+, 7.90תקרות במפלסי�  1:100 �1400�40ק 11

 פרוט חתכי� �10.20+, 7.90תקרות במפלסי�  1:25 �1400�41ק 12

 המש+ פרוט חתכי��10.20+, 7.90תקרות במפלסי�  1:25 �1400�42ק 13

  תכניות חתכי� פרטי� וזיו� �תוספת בית כנסת ומשרדי� במפלס הגג    �1400�45ק 14
  חתכי� � מדרגות פלדה � 8מדרגות מס'    �1400�79ק 15
  תכניות ופרטי� � מדרגות פלדה � 8מדרגות מס'    A1400�79 �ק 16
 גשרו� תלוי: תכניות חתכי� ופרטי�  �1400�80ק 17

 תכנית חתכי� ופרטי� � מדרגות פלדה  � 7ת מס' מדרגו  �1400�81ק 18

 תבניות � תכנית וחתכי�  �מבנה שרותי�  1:50 �1400�92ק 19

  פרטי עיגו� משקו� לדלת גזי� בקיר קיי�   �1400�94ק 20
  דפי� 4 �גשרו� תלוי  2017  10�05דוח ביקור באתר בתארי+    5מסמ+  21
   6מסמ+  22

 �3 0.00מרפסת רבע עיגול מפלס  פרטי� לחיזוק קיר בניה על שפת
  דפי�

  1ד�  �פרט טיפוסי להגבהת מדרגות    7מסמ+  23
  1ד�  �פרט טיפוסי להגבהת מדרגות אודיטוריו�    8מסמ+  24
  1ד�  �  4,5פרט טיפוסי להגבהת מדרגות מס'    9מסמ+  25
  1ד�  � 4פרט טיפוסי הגבהת רצפה בעלייה למדרגות מס'    10מסמ+  26
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  לציה אינסט
  

מס'   ש� התכנית מס' גיליו�
  מהדורה

תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  סטטוס  עדכו�

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-003

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-003.1

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-003.2

 ביצוע 28.08.2018   11 +0.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-004

 ביצוע 28.08.2018   11 +0.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-004.1

 ביצוע 28.08.2018   10 +0.00מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-004.2

 ביצוע 28.08.2018   9 +4.50מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-005

 ביצוע 28.08.2018   9 +4.50מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-005.1

 ביצוע 28.08.2018   9 +4.50מערכת דולחי� ושופכי� מפלס  12-858-005.2

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת מי� מפלס  12-858-006

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת מי� מפלס  12-858-006.1

 ביצוע 28.08.2018   14 �6.00מערכת מי� מפלס  12-858-006.2

 ביצוע 28.08.2018   8 +0.00מערכת מי� מפלס  12-858-007

 ביצוע 28.08.2018   8 +0.00מערכת מי� מפלס  12-858-007.1

 ביצוע 28.08.2018   8 +0.00מערכת מי� מפלס  12-858-007.2

 ביצוע 28.08.2018   8 +4.50מי� מפלס מערכת  12-858-008

 ביצוע 28.08.2018   8 +4.50מערכת מי� מפלס  12-858-008.1

 ביצוע 28.08.2018   8 +4.50מערכת מי� מפלס  12-858-008.2

 ביצוע 28.08.2018   10 �6.00מערכת מתזי� מפלס  12-858-009

 ביצוע 28.08.2018   7 +0.00מערכת מתזי� מפלס  12-858-0010

 ביצוע 28.08.2018   8 +4.5מערכת מתזי� מפלס  12-858-0011

 ביצוע 28.08.2018   4 סכימת מי� וכיבוי אש 12-858-0012

 ביצוע 28.08.2018   8 מערכת תברואה קומת גג 12-858-0014

 ביצוע 28.08.2018   4 גיליו� פרטי� 12-858-0015
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  חשמל 
  

מס'   ש� התכנית מס' גיליו
תארי�   תארי� יצירה  ורהמהד

  עדכו
סטטו

  ס
מס' 
  קוב�

1 1387-03T 
, �3.54/ �4.46תשתיות מפלסי� 

 1387-03 לביצוע 31.10.19 14.03.12 7  �6.00/ �6.30
2 1387-03E.A 

, �3.54/ �4.46חשמל מפלסי� 
 1387-03 לביצוע 31.10.19 19.09.12 11 חלק דרומי �6.00/ �6.30

3 1387-03L.A 
, �3.54/ �4.46� תאורה מפלסי

 1387-03 לביצוע 31.10.19 16.01.13 10 חלק דרומי �6.00/ �6.30
4 1387-03E.B 

/ �4.46חשמל ותאורה מפלסי� 
 1387-03 לביצוע 31.10.19 19.09.12 6 חלק צפוני �6.00/ �6.30, �3.54

5 1387-03C 
חשמל ותאורה מעבדות מפלס 

� 1387-03 לביצוע 31.10.19 22.03.16 6 מרת
6 1387-00T 1387-00 לביצוע 31.10.19 14.03.12 4 +)0.00( �תשתיות קומת קרקע 
7 1387-00E 1387-00 לביצוע 31.10.19 19.09.12 6 +)0.00(  �חשמל קומת קרקע 
8 1387-00L 1387-00 לביצוע 31.10.19 16.01.13 7 +)0.00(  �תאורה קומת קרקע 
9 1387-00EM2 

 � קרי�מרכז מב �פרישת קיר עגול 
 לביצוע 31.10.19 07.04.16 2 +)0.00קרקע (

1387-
00EM2 

1
0 1387-00EM 

מרכז � חשמל ומולטימדיה
 1387-00 לביצוע 31.10.19 24.1.13 7 +)0.00קרקע ( �מבקרי�

1
1 1387-00LB 

קרקע  �מרכז מבקרי��תאורה
 1387-00 לביצוע 31.10.19 24.1.13 6 +)0.00(

1
2 1387-01T ) 1387-01 לביצוע 31.10.19 14.03.12 4 +)4.00תשתיות 
1
3 1387-01E ) 1387-01 לביצוע 31.10.19 19.09.12 8 +)4.00חשמל 
1
4 1387-01L ) 1387-01 לביצוע 31.10.19 16.01.13 8 +)4.00תאורה 
1
5 1387-01EM 

מרכז � חשמל ומולטימדיה
 1387-02 לביצוע 31.10.19 24.1.13 7 +)4.00(  �מבקרי�

1
6 1387-01LB תאורה��1387-02 לביצוע 31.10.19 24.1.13 7 +)4.00(�מרכז מבקרי 
1
7 1387-02E ) 1387-02 לביצוע 31.10.19 18.04.16 5 קומת גג� +)8.02חשמל 
1
   לביצוע 31.10.19 20.04.16 1 פרטי בטחו� 1387-11 8
1
 1387-12 לביצוע 31.10.19 25.10.12 1 סכמות אנכיות 1387-12 9
2
 1387-9 לביצוע 31.10.19 4.11.12 1 אמקר 1387-9 0
2
 1387-10 לביצוע 31.10.19 23.10.13 2 הארקת יסודות 1387-10 1
2
2 1387-K1 לעיו� 31.10.19 07.01.15 5 חשמל מטבח 

1387-
K1 

  
תכניות יצר�  � לוחות חשמל 

           לוחות

  

   � לוחות חשמל שבוצעו
1+2+3+4+5+11+12+14+15+1

6+17 
      

   ביצועל
  

לוחות חשמל שלא בוצעו   
G1+6+13+20+K1            
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  תאורה
מס' 
  ש� התכנית גיליו�

מס' 
מהדור

  ה
תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  הערות  ש� קוב(  סטטוס  עדכו�

עדכו� למכרז  cc_-1-temp lightp ביצוע 28.10.19   19 � 1קומה   
4 

דכו� למכרז ע cc_00-temp lightp ביצוע 28.10.19   20 0קומה   
4 

עדכו� למכרז  cc_01-temp lightp ביצוע 28.10.19   19 +1קומה    
4 

עדכו� למכרז  pl_02 lightp ביצוע 29.10.19   19 +2קומה   
4 

שירותי�   
עדכו� למכרז  lightp / cl_-1 Lightp  ביצוע 29.10.19   8 באיזור פיתוח

4 

  
חתכי� קומה 

 lightp /RH cl_01  ביצוע 29.10.19   12 +1
Lightp 

עדכו� למכרז 
4 

עדכו� למכרז  sec_lightp ביצוע 28.10.19   2 חת+ קפיטריה  
4 

  
עדכו� למכרז  Metal Stairs-lightp ביצוע 28.10.19   7 מדרגות מצפור

4 

עדכו� למכרז  metal bridg lightp ביצוע 29.10.19   4 גשר  
4 
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  תקשורת ומולטימדיה
מס' 
מס'   התכניתש�  גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  הערות  מס' קוב(  סטטוס  עדכו�

תקשורת ומולטימדיה קומה  100-1
 1-100-1- ביצוע 30.10.2019   04 משרדי� ומעבדות �1

עדכו� 
למכרז 

4 

תקשורת ומולטימדיה קומה  100-2
1� � 1-100-2- ביצוע 30.10.2019   04 מחסני

עדכו� 
למכרז 

4 

ולטימדיה קומה תקשורת ומ 101-1
 00-101-1 ביצוע 30.10.2019   04 00

עדכו� 
למכרז 

4 

תקשורת ומולטימדיה קומה  101-2
 00-101-2 ביצוע 30.10.2019   04 מרכז מבקרי� 00

עדכו� 
למכרז 

4 

תקשורת ומולטימדיה קומה  102-1
 01-102-1 ביצוע 30.10.2019   04 1

עדכו� 
למכרז 

4 

מה תקשורת ומולטימדיה קו 102-2
 01-102-2 ביצוע 29.03.2018   04 1

עדכו� 
למכרז 

4 
  

   ביטחו
מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  הערות  מס' קוב(  סטטוס  עדכו�

1 

 �תכנית קומת מרת� מפלסי
4.46� /3.54� /6.30 � /6.00� 

חלק צפוני. תכנית מערכת 
ביטחו� דלתות מבוקרות 

 שלב ב'.

02 26.08.201
8 

-053-01 ביצוע 28.10.2019
Sec-PL-1 

עדכו� 
למכרז 

4 

2 
 �תכנית קומת מרת� מפלסי

4.46� /3.54� /6.30 � /6.00� 
חלק דרומי. תכנית מערכת 
ביטחו� דלתות מבוקרות 

 שלב ב'.

02 26.08.201
8 

-053-01 ביצוע 28.10.2019
Sec-PL-1 

עדכו� 
למכרז 

4 

3 
תכנית קומת קרקע מפלס 

. תכנית מערכת +0.00
יטחו� דלתות מבוקרות ב

 שלב ב'.

01 26.08.201
8 

 ביצוע 28.10.2019
053-02-
Sec-PL-

00 
עדכו� 
למכרז 

4 

4 
תכנית קומה ראשונה מפלס 

+. תכנית מערכת 4.00
ביטחו� דלתות מבוקרות 

 שלב ב'.

01 26.08.201
8 

 ביצוע 28.10.2019
053-03-
Sec-PL-

01 
עדכו� 
למכרז 

4 

5 
תכנית קומה שניה מפלס 

תכנית מערכת  +.8.00
ביטחו� דלתות מבוקרות 

 שלב ב'.

01 26.08.201
8 

 ביצוע 28.10.2019
053-04-
Sec-PL-

02 
עדכו� 
למכרז 

4 

  
  תכניות מטבח קפיטריה

מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  הערות  מס' קוב(  סטטוס  עדכו�

קפיטריה תכנית  �מטבח   
09492CA צועבי 20.12.2017   07 סופרפוזיציה

F.dwg   
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  מיזוג אויר
  

מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
  מקור

תארי+ 
  עדכו�

סטטו
  ס

מס' 
  הערות  קוב(

עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   33 קומת מרת�. �4.00מפלס  1090/1
4 

1090/1A  4.00מפלס�  � �קומת מרת
.�עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   3 מחסני

4 

עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   15 קומת קרקע. � 0.00מפלס  1090/2
4 

עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   13 + קומה ראשונה.4.00מפלס  1090/3
4 

עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   17 + קומת גג.10.30מפלס  1090/4
4 

סכימת צנרת גז קירור + לוחות  1090/5
עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   2 חשמל.

4 

1090/5A  סכימת צנרת גז קירור + לוחות
עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   2 חשמל.

4 

1090/5B  סכימת צנרת גז קירור + לוחות
עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   2 חשמל.

4 

1090/5C  סכימת צנרת גז קירור + לוחות
ו� למכרז עדכ   ביצוע 28/10/2019   2 חשמל.

4 

1090/5D  סכימת צנרת גז קירור + לוחות
עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   2 חשמל.

4 

1090/6 .�עדכו� למכרז    ביצוע 28/10/2019   2 פרטי� סטנדרטיי
4 

1090/7 
תכנית שירותי� חיצוניי� ובית 

כנסת מערכת איוורור ומיזוג 
 אוויר.

 עדכו� למכרז   ביצוע 28/10/2019   2
4 
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  תכניות רשויות 
מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
אישור 
  הרשות

תארי+ 
מס'   מס' בקשה  עדכו�

  תיק

היתר 
  מועצה

עדכו� מבנה משרדי� ומרכז 
מבקרי� , מבנה שירותי� ותכנית 

  פיתוח
09 25.9.17 27.10.2019 20150029 1100 

 הג"א
עדכו� מבנה משרדי� ומרכז 

י� ותכנית מבקרי� , מבנה שירות
  פיתוח

09 15.6.16 27.10.2019 20150029 1100 

כיבוי 
 אש

עדכו� מבנה משרדי� ומרכז 
מבקרי� , מבנה שירותי� ותכנית 

  פיתוח
09 9.10.16 27.10.2019 20150029 1100 

 בריאות 
עדכו� מבנה משרדי� ומרכז 

מבקרי� , מבנה שירותי� ותכנית 
  פיתוח

09 30.1.17 27.10.2019 20150029 1100 

 נגישות
עדכו� מבנה משרדי� ומרכז 

מבקרי� , מבנה שירותי� ותכנית 
  פיתוח

09 19.11.15 27.10.2019 20150029 1100 

  
  תכניות עדות 

מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי
 +

  מקור
תארי+ 
  הערות  מס' קוב(  סטטוס  עדכו�

   25.09.2019   1 �6.00תכנית במפלס   
M44-001 

AL 
plans.dwg 

תכנית 
 עדות

   25.09.2019   1 +0.00תכנית במפלס   
M44-001 

AL 
plans.dwg 

תכנית 
 עדות

   25.09.2019   1 +4.00תכנית במפלס   
M44-001 

AL 
plans.dwg 

תכנית 
 עדות

   25.09.2019   1 +8.00תכנית במפלס   
M44-001 

AL 
plans.dwg 

תכנית 
 עדות

   25.09.2019   1 +4.00ו  0.00חישוב שטחי� במפלס   
M44-001 

AL 
plans.dwg 

תכנית 
 עדות

   �+, 3.925+, 3.040חישוב נפח במפלסי
0.040� 1   25.09.2019   

M44-001 
AL 

plans.dwg 

תכנית 
 עדות

  
  תכניות מעבדה 

מס' 
מס'   ש� התכנית גיליו�

  מהדורה
תארי+ 
  הערות  מס' קוב(  סטטוס  תארי+ עדכו�  מקור

     ביצוע 28.10.2019   06 רהתכנית תקרות ותאו 06

     ביצוע 28.10.2019   06 תכנית נקודות אינסטלציה 07

     ביצוע 28.10.2019   06 תכנית נק' חשמל 08

     ביצוע 28.10.2019   08 תכנית ריהוט 09
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שינויי� אשר המפקח וכ� תוכניות אחרות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצור! הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 
  .רשאי להורות על ביצוע� בתוק� סמכותו

  
  

   תארי+:
  

   חתימת וחותמת הקבל�:


