
 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
 רשימת התוכניות

 
 

 אדריכלות
 

 
 
 

 

 רשימת תגיליונו  בי"ס אלחריזי

תאריך 
 הדפסה

 

 

 קנ"מ

 

 

 שם הגיליון

 

 

 ןמספר גיליו
 

 

 A002 לתת ממד  -

 A101 תכנית ק.קרקע 1:50 17-02-15

 A102 תכנית ק.א 1:50 17-02-15

 A103 תכנית גגות 1:50 17-02-15

 A104 ממ"מים 1:50 15-02-15

תכנית תקרה קומת  1:50 17-02-15
 קרקע

A201 

 A202 תכנית תקרה קומה א 1:50 17-02-15

 A301 עתכנית ריצוף ק. קרק 1:50 17-02-15

 A302 תכנית ריצוף קומה א 1:50 17-02-15

 A401 חתכים 1:50 17-02-15

 A501 חזיתות א 1:50 17-02-15

 A502 חזיתות ב 1:50 17-02-15

 A601 כיתת אם משתנה 17-02-15

 A602 פריסות שירותים א 1:50 17-02-15

 A603 פריסות שירותים ב  -

 A604 פריסת מסדרון  -

 A605 מדרגות ראשיות  -

 A606 מדרגות משניות  -

 A701 חתכי מעטפת א  -

 A702 חתכי מעטפת ב  -

 A801 פרטים א  -

 A802 פרטים ב  -

 A901 רשימת נגרות  -

 A902 רשימת אלומיניום  -

 A903 רשימת מסגרות  -
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 קונסטרוקציה

 תוכנית יסודות מתווה   513-920-91

a513-920-91   טבלה ופרטי יסודות 
 – 9113תכנית רצפה ופרטים במפלס    513-920-92
 + 51.3תכנית תקרה ופרטים במפלס    513-920-95
 + 5103תכנית תקרה ופרטים במפלס    513-920-90
 חדר מדרגות –תכנית וחתכים    513-920-93
 תכנית ופרטי זיון ממ"מ   .513-920-9
 תכנית וחתכים פרגולה מפלדה   513-920-19
 תכנית פרגולה מפלדה פרטי חיבור   513-920-11

 תכנית פיתוח ופרטים   513-920-199
 

 אינסטלציה

 קנ"מ מהדורה שם הגיליון מס' גיליון 

 

 

 אינסטלציה

 סניטרית  

 

מבנה 

 ביה"ס

 

תוכנית קווי מים וביוב חיצוניים  555751-1

 על רקע פיתוח ומדידה

9 10199 

תוכנית קווי מים וביוב חיצוניים  555751-2

על רקע פיתוח ומדידה וסריקת 

 מערכות

9 10199 

תאום מערכות חשמל+  תוכנית 555751-5

קווי מים וביוב חיצוניים על 

 רקע פיתוח ומדידה

9 10199 

קווי  –אינסטלציה סניטרית  555751-0

תוכנית קומת קרקע  –ביוב 

 וקומה א'

9 1039 

קווי  –אינסטלציה סניטרית  555751-3

תוכנית קומת קרקע  –מים 

 וקומה א'

9 1039 

קווי  –אינסטלציה סניטרית  .-555751

 תוכנית קומת גג –מים וביוב

9 1039 

תוכנית  –אינסטלציה סניטרית  555751-5

קווי מים לכיבוי אש במבנים 

 קיימים

9 1039 

קווי  –אינסטלציה סניטרית  555751-8

 מים וביוב

 תוכנית גג

9 1039 

 1029 9 פרט מד מים ראשי 053-00 

 



 

 

 

 

 קנ"מ מהדורה שם הגיליון מס' גיליון 

כולל גלגילון  2עמדת כיבוי אש " 195 ביצוע פרטי

 וארון ציוד 570"

 ללא קנ"מ 9

 HDPEעטיפת בטון לצינור  190

 המונח לרצפת בטון

 ללא קנ"מ 9

לתא  HDPEפרט חדירת צינור  193

 ביקורת

 ללא קנ"מ 9

 ללא קנ"מ 9 סטנדרט -הנחת צינור בתעלה  195

הנחת קווי מים שאינם מיועדים  198

 בקרבת קווי מי שתיה לשתיה

 ללא קנ"מ 9

פרט עקרוני לחיבור ניקוז  190

 מזגנים

 ללא קנ"מ 9

פרט הזנה צרכנים במבנה, פרט  112

 הזנה מזרמים לאסלות1

 ללא קנ"מ 9

פרטי טיפוסי למעבר קולטן   115

HDPE בתקרה אקוסטית 

 משתנה 9

פרט חיבור קבועות לקולטן עם  110

 מסעף כדורי

 ללא קנ"מ 9

פרט התקנת מחמם מים מהיר  .11

 תיקני וברז מערבל תיקני

 ללא קנ"מ 9

 1019 9 ברז גן 115

פרט הזנת מים ניקוז רצפה  118

 לממ"מ

9 1029 

פרט חיבור צינורות אויר  110

 בשירותים

 ללא קנ"מ 9

 ללא קנ"מ 9 חדירת צנרת מים לבניין 129

פרטים עקרוניים לארונות צנרת  121

 אשכיבוי 

 ללא קנ"מ 9

 1029 9 חיבור קופסת ביקורת נופלת 122

 ללא קנ"מ 9 בור חלחול 120

 ללא קנ"מ 9 ניקוז גגות, צמ"ג, יציאה ממרזב 123

 

 



 

 

 

 

 

 קנ"מ מהדורה שם הגיליון מס' גיליון 

ללא  9 2*"5ברז הסנקה לכבאיות " 159 

ק

נ"

 מ

 1029 9 0על זקף " 5פרט ברז שריפה " 151

+ברז  2*"5פרט ברז שריפה " 150

 0על זקף " 2*"5הסנקה "

ללא  9

ק

נ"

 מ

 1029 9 0על זקף " 5ברז הסנקה " .15

ללא  H.D.P.E 9פרטי חיבור צנרת  158

ק

נ"

 מ

חיבור טיפוסי צינור דלוחין  150

 וצוואים לקולטן

9 1019 

תעלת איסוף תשטיפים  עם  102

סבכה מנירוסטה כולל מחסום 

 119*299רצפה 

ללא  9

ק

נ"

 מ

תא בקרה לביוב מפל  100

 חיצוני\פנימי

9 1029 

 1029 9 תא בקרה טרומי לביוב סטנדרט 103

ביצוע שוחות ביקורת על קו  .10

 קיים

9 1029 

 

 

 

 

 



 

 

 חשמל 

מדות  שם התכנית ס' הגליוןמ

 הגליון 

מהדור יעוד 

ה

  

תאריך 

 עדכון 

 13192113 9 למכרז 39X03 תוכנית מכשירים קומת קרקע  3390-91

 13192113 9 למכרז 39X03 גילוי אש וכריזה קומת קרקעתוכנית תאורה,  3390-11

 13192113 9 למכרז 39X03 תוכנית הארקת יסודות קומת קרקע 3390-95

 13192113 9 למכרז 39X03 תוכנית חשמל ותקשורת קומה א' 3390-92

 13192113 9 למכרז 39X03 תוכנית חשמל ותקשורת קומה א' 3390-12

 13192113 9 למכרז 59X299 תוכנית לוחות חשמל 3390-31

 13192113 9 למכרז 03X119 תוכנית פיתוח  3390-191

 

 מזוג אוויר

 
 סטטוס קנ"מ שם מס' תוכנית

 
20.3-91 

 למכרז 1039 קומת קרקע
 

 
20.3-92 

קומה 
 ראשונה

 למכרז 1039
 

 
20.3-95 

 למכרז 1039 קומת גג
 

 
 

 מעליות 

 כולל חתך אנכי, תכנית בניה -נוסעים  ללא חדר מכונות 8מעלית   –02087271

 הרכבה כולל חתך אנכי1תכנית  -נוסעים  ללא חדר מכונות 8מעלית   –02087272
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פיתוח

 מס' גליון
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית

 1 -ג 
 

 תכנית פיתוח כללית
 פריסת קירות היקף

 וגידור היקףפרטי קירות 
 

10211 
10111 

 2112מרץ  1

 2 -ג 
 

 שלדתכנית 
 סימון פרטים ומידות

 סכמת פירוקים

10211 
 משתנה

 2112 מרץ 1

 עבודות עפרתכנית  3 -ג 
 

10211 
 

 2112מרץ  1

 4 -ג 
 

 2112מרץ  1 10211 תכנית שתילה ונטיעה

 גליון פרטי פיתוח 6 -ג 
 

 2112 מרץ 1 משתנה

 11 -ג 
 

 2112מרץ  1 10221 קיימיםסקר עצים 

 

 הסדרי תנועה זמניים

 שלב א' –ביצוע עבודות בבית ספר אלחריזי  – 33-32-199
 שלב ב' –לביצוע בחופשת הקיץ  –ביצוע עבודות סביב בית ספר אלחריזי  – 33-32-299
 שלב ג' –ביצוע עבודות בבית ספר אלחריזי  – 33-32-599

 

ותתווספנה( לצורך הסברה והשלמה ו7או לרגל שינויים אשר וכן תכניות אשר תתווספנה )במידה 
 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו1

 
                _______________________ 

 חתימת קבלן               

 


