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 נספח ג'
 

 בנין הפקולטה לרווחה ובכריאות –אוניברסיטת חיפה 
 מכרז עבודות קבלן ראשי

 רשימת תכניות למכרז
 

 
מספר   מתאריך

 מהדורה 
 מס' תכנית שם התכנית סטטוס

 אדריכלות
 תכניות:    

 100 חניון תחתון -0תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 101 -7.00 -חניון עליון -1תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 102 -3.95 -2תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 103 0.00 -)כניסה( 3תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 104 +4.10 -4תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 105 +7.90 -5תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 106 +11.70 -6תכנית קומה  למכרז 1 10.08.2016
 107 +15.35 -תכנית קומת גג למכרז 1 27.06.2016
 108 תכנית גגות למכרז 1 27.06.2016
 120 תכניות וחתכים למרחבים מוגנים למכרז 0 14.12.2015

     
  חתכים וחתכים מקומיים:   

 201 1-1חתך  למכרז 1 27.06.2016
 202 2-2חתך  למכרז 1 27.06.2016
 203  3-3חתך  למכרז 1 27.06.2016
 210 חתכים מקומיים במעברים למכרז 1 27.06.2016

 חזיתות:    
 301 חזית צפונית  למכרז 1 05.07.2016
 302 חזית דרומית למכרז 1 05.07.2016
 303 חזית מזרחית  למכרז 1 05.07.2016
 304 חזית מערבית למכרז 1 05.07.2016

 פרטים:    
 401 פרטי חדר מדרגות מוגן למכרז 1 27.06.2016
 402B 3-4פרטי מדרגות אטריום קומה  למכרז 1 30.05.2016
 402 פרטי מדרגות אטריום למכרז 1 30.05.2016
 403 פרטי מדרגות ישיבה למכרז 1 03.08.2016
 404 חזיתותפרטי  למכרז 1 30.05.2016
 405 פרטי חדרי סמינר למכרז 1 10.08.2016
 406 פרטי אטריום למכרז 1 30.05.2016
 407 פרטי מחיצות גבס למכרז 1 18.07.2016
 408 פרטי תקרות למכרז 1 19.07.2016
 409 פרטי ריצוף למכרז 1 18.07.2016
 413 פרטי מדרגות מילוט למכרז 1 18.07.2016

 פריסות:    
 500 פריסות שירותים למכרז 1 27.06.2016
 510-514 פריסות מעברים למכרז 1 30.05.2016
 520 פריסת מרפסות למכרז 1 05.07.2016

 רשימות:    
 600 אלומיניום למכרז 1 27.06.2016
 700 (10.07.2016נגרות )כולל נספח וילונות  למכרז 1 27.06.2016



 

 
2 

 800 מסגרות  למכרז 1 10.08.2016

לא   
במסגרת 
 מכרז זה

 900 ריהוט

 1000 אביזרי שירות למכרז 1 27.06.2016

 ריצוף:    
 910 0קומה  למכרז 1 11.05.2016
 911 1קומה  למכרז 1 11.05.2016
 912 2קומה  למכרז 1 30.05.2016
 913 3קומה  למכרז 1 11.05.2016
 914 4קומה  למכרז 1 11.05.2016
 915 5קומה  למכרז 1 11.05.2016
 916 6קומה  למכרז 1 11.05.2016

 תקרות:    
 920 0קומה  למכרז 1 30.05.2016
 921 1קומה  למכרז 1 30.05.2016
 922 2קומה  למכרז 1 19.07.2016
 923 3קומה  למכרז 1 30.05.2016
 924 4קומה  למכרז 1 30.05.2016
 925 5קומה  למכרז 1 30.05.2016
 926 6קומה  למכרז 1 30.05.2016

 חשמל
05.06.2016 P04 15/015-01/01 0-תוכנית חניון תחתון ק -תוכנית חשמל למכרז 
05.06.2016 P04 15/015-01/02 1 -תוכנית חניון עליון ק -תוכנית חשמל למכרז 
11.08.2016 5P0 15/015-01/03 2 -תוכנית ק -תוכנית חשמל למכרז 

11.08.2016 P05 15/015-01/04 3 -תכנית ק -חשמלתוכנית  למכרז 

11.08.2016 P05 15/015-01/05 4-תכנית ק -תכנית חשמל למכרז 
11.08.2016 P05 15/015-01/06 5-תכנית חק -תכנית חשמל למכרז 
05.06.2016 P04 15/015-01/07 6-תכנית ק -תכנית חשמל למכרז 
05.06.2016 P04 15/015-01/08 גג -תכנית ק -תכנית חשמל למכרז 
05.06.2016 P04 15/015-01/09 גג עליון -תכנית ק -תכנית חשמל למכרז 
05.06.2016 P04 15/015-01/10 תכנית חתכים -תכנית חשמל למכרז 
02.06.2016 P06 15/015-02/01 0 -תכנית חניון תחתון ק -תכנית תאורה למכרז 
02.06.2016 P05 15/015-02/02 1-עליון קתוכנות חניון  -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/03 2-תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/04 3 -תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/05 4-תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/06 5 -תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/07 6-תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

21.06.2016 P06 15/015-02/08 גג -תכנית ק -תכנית תאורה למכרז 

02.06.2016 P05 15/015-02/09 חתך -תכנית תאורה למכרז 

03.08.2016 P04 15/015-03/01  0 -תכנית חניון תחתון ק -תכנית ביטחון למכרז 

03.08.2016 P04 15/015-03/02 1-תכנית חניון עליון ק -תכנית ביטחון למכרז 

03.08.2016 P04 15/015-03/03 2 -תכנית ק -תכנית ביטחון למכרז 

03.08.2016 P04 15/015-03/04 3 -תכנית ק -תכנית ביטחון למכרז 
03.08.2016 P04 15/015-03/05 4-תכנית ק -תכנית ביטחון למכרז 
03.08.2016 P04 15/015-03/06 5 -תכנית  ק -תכנית ביטחון למכרז 
03.08.2016 P04 15/015-03/07 6 -תכנית  ק -תכנית ביטחון למכרז 
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03.08.2016 P04 15/015-03/08 7-תכנית ק -תכנית ביטחון למכרז 
03.08.2016 P04 15/015-03/09 גג -תכנית ק -תכנית ביטחון למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/01 0-תכנית חניון תחתון ק -גילוי אש וכריזהתכנית  למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/02 1 -תכנית חניון עליון ק -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/03 2תכנית קומה  -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/04 3קומה תכנית  -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/05 4תכנית קומה  -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/06 5תכנית קומה  -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/07 6תכנית קומה  -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/08 תכנית גג -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-04/09 תכנית חתך -תכנית גילוי אש וכריזה למכרז 

26.05.2016 P02 תכנית  -פריסת הארקות בחדרי חשמל וגנרטור למכרז
 0 -חניון תחתון ק

15/015-05/01 

26.05.2016 P02 15/015-05/02 0 -תחתון קתכנית חניון  -תכנית הארקת יסוד למכרז 
26.05.2016 P02 15/015-05/03 3קומה  -תכנית הארקת יסוד למכרז 
26.05.2016 P02 15/015-05/04 תכנית הארקת ברקים למכרז 
26.05.2016 P02 15/015-05/05 תרשים הארקות למכרז 
26.05.2016 P02 תכנית עם סימון פסי השוואת פוטנציאלים בכל  למכרז

 קומה
15/015-05/06 

05.06.2016 P02 15/015-06/01 פיתוח שטח -תכנית הזנת חשמל מ"ג למכרז 
05.06.2016 P02 15/015-06/02 פיתוח שטח -תכנית הזנות תקשורת למכרז 
05.06.2016 P02 מונה אנרגיה  למכרזS1,S2  בחדר חשמל ראשי סכמה

 חד קווית 
15/015-40 

05.06.2016 P02 מונה אנרגיה  למכרזS3   15/015-41 סכמה חד קווית 3בקומה 

05.06.2016 P02 מונה אנרגיה  למכרזS4   15/015-42 סכמה חד קווית 5בקומה 

05.06.2016 P02 לוח חשמל ראשי  למכרזA 15/015-50 סכמה חד קווית 

05.06.2016 P03 1לוח חשמל  למכרזH  15/015-51 סכמה חד קווית  0קומה 

05.06.2016 P03 2לוח חשמל  למכרזH  15/015-52 סכמה חד קווית  1קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרזC   15/015-53 סכמה חד קווית 2קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרזD   15/015-54 סכמה חד קווית 3קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרזF   15/015-55 סכמה חד קווית  4קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרזK  15/015-56 סכמה חד קווית  6קומה 

21.06.2016 P04 לוח חשמל  למכרזM   15/015-57 סכמה חד קווית  6קומה 

05.06.2016 P02 11לוח חשמל  למכרזH   15/015-66 סכמה חד קווית 0קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרז U  15/015-58 קווית סכמה חד 1קומה 

05.06.2016 P03 2לוח חשמל  למכרזU  15/015-59 סכמה חד קווית 4קומה 

05.06.2016 P03 לוח חשמל  למכרזU3  15/015-60 סכמה חד קווית  6קומה 

05.06.2016 P03 15/015-61 תרשים הזנות ראשיות סכמה חד קווית  למכרז 

05.06.2016 P02 15/015-62 פנל כבאים סכמה חד קווית  למכרז 

05.06.2016 P03 15/015-63 לוח חשמל מ"ג סכמה חד קווית למכרז 

05.06.2016 P02 15/015-64 לוח חלוקה גנרטור סכמה חד קווית  למכרז 

05.06.2016 P02 15/015-65 חישוב זרם קצר למכרז 

05.06.2016 P02 15/015-70 לוח מפוחי שחרור עשן סכמה חד קווית  למכרז 

 תקשורת
 נספח ג' ערוץ שלד מחשב וטלפוניה   

 מעליות
 נוסעים 13זוג מעליות    10.12.2015

 א וחזית בקומה טיפוסית-מערך פיר, חתך א
1-1L-714226 
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 נוסעים 13זוג מעליות    10.12.2015
 בור, ראש הפיר וחזית בקומה עליונה

1-2L-714226 

 אלומיניום
  פרטים 54חוברת רשימת אלומיניום    

 תברואה
מערכות חיצוניות לביוב סניטרי, אספקת מים  לביצוע  9 04.04.2016

מפלס  – 1צריכה, כיבוי אש וספרינקלרים. קומה 
7.00- 

(1)3500-00 

מערכות חיצוניות לביוב סניטרי, אספקת מים  לביצוע 8 26.06.2016
מפלס  – 0צריכה, כיבוי אש וספרינקלרים. קומה 

10.15-  

(2)3500-00 

+. מערכות אוורור, 15.35תכנית קומת גג במפלס  למכרז 4 19.06.2016
 ניקוז גשם, ניקוז מ"א, אספקת מים, כיבוי אש.

3500-01 

+. מערכות שופכין 11.70+ במפלס 6תכנית קומה  למכרז 5 21.06.2016
 ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א.

3500-02 

+. מערכות שופכין 7.90+ במפלס 5תכנית קומה  למכרז 5 23.06.2016
 ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א.

3500-03 

+. מערכות שופכין 4.10+ במפלס 4תכנית קומה  למכרז 5 26.06.2016
 מי גשם וניקוז יחידות מ"א. ודלוחין, ניקוז

3500-04 

+. מערכות שופכין 0.00+ במפלס 3תכנית קומה  למכרז 5 26.06.2016
 ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א.

3500-05 

. מערכות שופכין -3.95+ במפלס 2תכנית קומה  למכרז 5 26.06.2016
 ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א.

3500-06 

. מערכות שופכין -7.00+ במפלס 1תכנית קומה  למכרז 4 26.06.2016
 ודלוחין, ניקוז מי גשם, ניקוז יחידות מ"א.

3500-07 

. מערכות שופכין -10.15במפלס  0תכנית קומה  למכרז 4 26.06.2016
ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א מתחת 

 לתקרת בטון.

3500-08 

. מערכות שופכין -10.15במפלס  0תכנית קומה  למכרז 4 26.06.2016
ודלוחין, ניקוז מי גשם וניקוז יחידות מ"א מעל 

 רצפתי.-הרצפה ותת

3500-09 

+. מערכות 11.70+ במפלס 6תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 אספקת מים חמים, קרים לכיבוי אש.

3500-10 

מערכות אספקת +. 7.90+ במפלס 5תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 מים חמים, קרים ולכיבוי אש.

3500-11 

+. מערכות אספקת 4.10+ במפלס 4תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 מים חמים, קרים ולכיבוי אש.

3500-12 

+. מערכות אספקת 0.00+ במפלס 3תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 מים חמים, קרים ולכיבוי אש.

3500-13 

. מערכות אספקת -3.95+ במפלס 2תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 מים חמים, קרים ולכיבוי אש.

3500-14 

. מערכות אספקת -7.00+ במפלס 1תכנית קומה  למכרז 3 26.06.2016
 מים חמים, קרים ולכיבוי אש.

3500-15 

צריכה, כיבוי אש -מתווה מערכות לאספקת מי למכרז 4 08.05.2016
 וספרינקלרים.

3500-16 

+ 6+ ותכנית קומה 15.35תכנית קומת גג במפלס  לאישור 3 09.06.2016
 +. מערכת ספרינקלרים.11.70במפלס 

3500-17 

+. מערכת 7.90+ במפלס 5תכנית קומה  לאישור 3 07.06.2016
 ספרינקלרים.

3500-18 

+. מערכת 4.10+ במפלס 4תכנית קומה  לאישור 3 05.06.2016
 ספרינקלרים.

3500-19 

+. מערכת 0.00+ במפלס 3תכנית קומה  לאישור 3 01.06.2016
 ספרינקלרים.

3500-20 

. מערכת -3.95+ במפלס 2תכנית קומה  לאישור 3 30.05.2016
 ספרינקלרים.

3500-21 
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. מערכת -7.00+ במפלס 1תכנית קומה  לאישור 3 19.05.2016
 ספרינקלרים.

3500-22 

. מערכת -10.15במפלס  0תכנית קומה  לאישור 3 18.05.2016
 ספרינקלרים וכיבוי אש.

3500-23 

     

 קונסטרוקציה
 401-100 תכנית ביסוס למכרז 1 29.06.2016
 401-200 )צבעוני( -10.15תכנית רצפה  למכרז 1 29.06.2016
 401-300 -7.00תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-400 -4.10תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-430 -0.15עד  -4.10מדרגות בטון ממפלס  למכרז 1 29.06.2016
 401-500 -0.15תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-600 +3.95תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-700 +7.75תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-800 +11.55תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 401-900 +15.35תכנית תקרה  למכרז 1 29.06.2016
 A,B,C,32,34 401-101חתכים ביסודות  למכרז 1 29.06.2016
 401-102 חתכים ברפסודה למכרז 1 29.06.2016
 401-201 30-32: -10.15קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 K1,K2,G1,12-21 401-301: -7.00חתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 401-401 8-10:  -4.10קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 : -4.10קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

K1,K2,3,7,21-26 
401-402 

 401-501 1-4,7:-0.15קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 5-: -0.15קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

31-32,6,22,10,25 
401-502 

 A1-A4 401-503: -0.15קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 401-601 1-4,7+: 3.95קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 -1+: 3.95קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

41-45,22-23,5-6,10-11 
401-602 

 401-701 1-4,7+: 7.75וחתכים במפלס קורות  למכרז 1 29.06.2016
 +:7.75קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

10,20-24,51-52 
401-702 

 401-801 1-4,7+: 11.55קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 +:11.55קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

20,10,22-24,61-63 
401-802 

 401-901 1-4,7+: 15.35קורות וחתכים במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 +:15.35קורות חתכים ופרטים במפלס  למכרז 1 29.06.2016

10,20-24,71-77 
401-902 

 401-110 תכנית זיון תחתון ברפסודה למכרז 1 29.06.2016
 401-111 תכנית זיון עליון ברפסודה למכרז 1 29.06.2016
תכנית זיון תחתון ועליון ברצפות תלויות במפלס  למכרז 1 29.06.2016

10.15- 
401-210 

 –תכנית זיון רצפה מונחת, פרטים וחתכים  למכרז 1 29.06.2016
 צבעוני

401-211 

 401-310 -7.00תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-311 -7.00תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-410 -3.95תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-411 -3.95תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-510 -0.15תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
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 401-511 -0.15תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-610 +3.95תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-611 +3.95תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-710 +7.75תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-711 +7.75תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-810 +11.55תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-811 +11.55תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-910 +15.35תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
 401-911 +15.35תכנית זיון עליון  למכרז 1 29.06.2016
 401-970 +18.20תכנית זיון תחתון  למכרז 1 29.06.2016
תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016

 -7.00ממפלס פני יסוד עד 
401-220 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 -4.10עד  -7.00ממפלס 

401-320 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 -0.15עד  -4.10ממפלס 

401-420 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 +3.95עד  -0.15ממפלס 

401-520 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 +7.75+ עד 3.95ממפלס 

401-620 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 +11.55+ עד 7.75ממפלס 

401-720 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 +15.35+ עד 11.55ממפלס 

401-820 

תכנית ברזל אנכי ואופקי בקירות ועמודים  למכרז 1 29.06.2016
 +15.35ממפלס 

401-920 

 401-121 תכנית קוצים צומחים מיסודות  למכרז 1 29.06.2016
תכנית קוצים צומחים מתקרה עבור קירות  למכרז 1 29.06.2016

 -7.00ועמודים במפלס 
401-321 

מתקרה עבור קירות  תכנית קוצים צומחים למכרז 1 29.06.2016
 -4.10ועמודים במפלס 

401-421 

תכנית קוצים צומחים מתקרה עבור קירות  למכרז 1 29.06.2016
 -0.15ועמודים במפלס 

401-521 

תכנית קוצים צומחים מתקרה עבור קירות  למכרז 1 29.06.2016
 +3.95ועמודים במפלס 

401-621 

מתקרה עבור קירות תכנית קוצים צומחים  למכרז 1 29.06.2016
 +7.75ועמודים במפלס 

401-721 

תכנית קוצים צומחים מתקרה עבור קירות  למכרז 1 29.06.2016
 +11.55ועמודים במפלס 

401-821 

תכנית קוצים צומחים מתקרה עבור קירות  למכרז 1 29.06.2016
 +15.35ועמודים במפלס 

401-921 

 401-1000 חזית מערבית + ברזלים למכרז 1 29.06.2016
 401-1100 חזית דרומית + ברזלים  למכרז 1 29.06.2016
 401-1200 חזית מזרחית + ברזלים למכרז 1 29.06.2016
 401-1300 חזית צפונית + ברזלים למכרז 1 29.06.2016
 401-950 תכנית אלמנטים טרומיים בגג למכרז 1 29.06.2016
 401-951 פרט אלמנט טרומי בגג למכרז 1 29.06.2016
 401-960 תכנית מיקום פחיות מבוטנות בגג ופרטים  למכרז 1 29.06.2016
 401-1500 תכנית מדרגות ורשימת ברזל למכרז 1 29.06.2016
 401-1501 3-3, 1-1פרטי מדרגות, חתכים  למכרז 1 29.06.2016
 401-1502 4-4, 2-2פרטי מדרגות, חתכים  למכרז 1 29.06.2016

  פלדהתכניות    
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 S-401-100 פרטים טיפוסיים לחיבור סבכות בחזית החניון למכרז 1 25.05.2016
 S-401-200 -10.15תכנית רצפת פלדה במפלס  למכרז 1 29.06.2016

פרטים  -10.15תכנית רצפת פלדה במפלס  למכרז 1 29.06.2016
 וחתכים

201-S-401 

 S-401-300 תכנית מדרגות פלדה בחניון למכרז 1 29.06.2016

 S-401-400 תכנית קונסטרוקציות פלדה בגג למכרז 1 29.06.2016

 A 401-S-401תכנית קונסטרוקציות פלדה לפרגולה  למכרז 1 29.06.2016

 B 402-S-401תכנית קונסטרוקציות פלדה לפרגולה  למכרז 1 29.06.2016

 S-401-403 2-2,1-1חתכים  למכרז 1 29.06.2016

 S-401-404 חתכים ופרטים למכרז 1 29.06.2016

 C 405-S-401קונסטרוקציית פלדה  –תקרת פטיו  למכרז 1 29.06.2016

 S-401-001 מבטים תלת מימדיים –אלמנטים קונזוליים  למכרז 1 25.05.2016

 S-401-002 תכניות  –אלמנטים קונזוליים  למכרז 1 25.05.2016

ופרטי  A-A ,B- Bחתכים  –אלמנטים קונזוליים  למכרז 1 25.05.2016
 חיבור לבטון

003-S-401 

 חתכים  –אלמנטים קונזוליים  למכרז 1 25.05.2016
C1,C2,B2,B1,A1,A2,A3 

004-S-401 

 S-401-005 מדרגות פלדה באטריום למכרז 1 25.05.2016

תכנית מדרך סבכה בין חזית צפונית לקיר דיפון  למכרז 1 29.06.2016
 -3.95במפלס 

500-S-401 

 תכניות פיתוח
 B6886.100 תכנית פיתוח: תכנית כללית, צמחיה ונטיעות למכרז 5 31.07.2016
 B6886.101 תכנית פיתוח: רחבת הכניסה וסימון פרטים למכרז 3 31.07.2016
 B6886.102 -10.15תכנית פיתוח: תכנית מפלס תחתון  למכרז 2 06.07.2016

     
 6886 דפים 22 –חוברת פרטים  למכרז 2 05.06.2016

 מיזוג אויר
 2202-0 -10.15קומה במפלס  למכרז 4 24.05.2016

 2202-1  -7.00קומה במפלס  למכרז 6 19.07.2016

 2202-2 -3.95קומה במפלס  למכרז 7 08.05.2016

 2202-3 0.00קומה במפלס  למכרז 6 10.05.2016

 2202-4 +4.10קומה במפלס  למכרז 5 24.05.2016

 2202-5 +7.920קומה במפלס  למכרז 6 24.05.2016

 2202-6 +11.70קומה במפלס  למכרז 4 25.05.2016

 2202-7 קומת גג למכרז 4 15.03.2016

 2202-8 טבלאות ציוד למכרז 6 30.05.2016

 2202-9 סכמת פליטת אויר מהשירותים, סכמת אויר צח למכרז 4 30.05.2016

 2202-10 סכמת קווי מים קרים, חמים למכרז 2 31.05.2016

 2202-11 1-1חתך  למכרז 3 05.07.2016

 2202-12 1פרטים סטנדרטיים  למכרז  

 2202-13 2פרטים סטנדרטיים  למכרז  

 רשימת תכניות תנועה
 CD-1301-01 התכנית תנוחה פריטים  1 26.06.2016
 CD-1401-01 תכנית תנועה  2 26.06.2016
 CD-6001-01 פרטי ביצוע  3 26.06.2016

 בטיחות
 BT-00- 1520 נספח בטיחות  0 13.10.15
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 איטום
  דפים( 55חוברת פרטים ) למכרז 0 05.05.2016

 


