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 אדריכלות 
 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד

1  0P0465A - P0  תכנית קומת מרתף 

2  1P0465A - P0  תכנית קומת קרקע ובמה 

3  2P0465A - P0  .תכנית אולם, גלריה וחדר סאונד 

4  P0465A - P00-H קומת מרתף. -  הריסהפרוק ו ניתתוכ 

5  P0465A - P01-H  קומת קרקע ובמה.  -פרוק והריסה  תוכנית 

6  P0465A - P02-H   אולם, גלריה וחדר סאונד. -תוכנית פרוק והריסה 

7  P0465A -S01  חתכים 

8  P0465A - E01  חזיתות 

9  P0465A – C00  תכנית תקרת מרתף 

10  P0465A - C01 כניסה.  תכנית תקרה אקוסטית מבואת 

11  P0465A - C02  ולם , גלריה וחדר סאונד.תקרה אתכנית 

12  P0465A - F00   מרתף  -תגמירים 

13  P0465A - F01  מרתף + קומת קרקע ובמה   –תכנית תגמירים 

14  P0465A - F02  אולם , גלריה וחדר סאונד.  -תכנית תגמירים 

15  P0465A - PR0  פריסות שירותים 

16  P0465A - PR1  פריסות שירותים 

17  P0465A - L01  רות ונג  תיום, מסגרורשימות אלומנ 

18  P0465A – ST מתוכננות  + קיימות . לגלריה גיליון מדרגות מהמרתף 
19  P0465A – ST1 מתוכננות  +  קיימות  .לבמה גיליון מדרגות מהמרתף 
 
 

 קציהוסטרקונ
 שם תכנית  ית כנת מספר מס"ד

1 FLOOM  תכנית ביסוס 
2 FLOM קע רת קתוכנית קומ 
 FLOK  קורות -קערת קקומתוכנית 
3 M1FL  ביניים קיים  קומת - תכנית גג תוספת חדשה 
4 MK1FL קורות  תוספת חדשה  תוכנית גג ו 
5 M2FL  תכנית גג וקורות 
 
 

 מל חש
 שם תכנית  ת כנית פרסמ מס"ד

1 4 696 -A0 קומת מרתף  חשמל תוכנית 
2 4 696 -A1  קומת קרקע  חשמלתוכנית 
3 4696-A2 סה מבואת כניחשמל כנית תו 
4 4 696 -A3  מקרא ופרטים 
5 4 696 -AA  לוחות חשמל 
 
 

 ותברואה רויאוג מיזו
 שם תכנית  ת כנימספר ת ס"דמ
 ק' אולם ת' אוורור ומ"א  1533-1 1
ת' אוורור ומ"א כניסה,  אתמבוק'  1533-2 2  
 קו' מרתף ת' אוורור ומ"א  1533-3 3
 ק' מבואת כניסה ת' תברואה  1533-4 4
רואה קו' מרתף ת' תב 1533-5 5  
 ק' מבואת כניסה, ת' אספקות מים וספרינקלרים  1533-6 6
ת' אספקות מים וספרינקלרים ק' אולם,  1533-7 7  
 סכימת מים  1533-8 8
9 1533-hag נית הגשה תכ  
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 התאור
 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד

 תאורה תכנית  1 1
 חזיתות  -תאורה  תכנית  2 2
 

 בטיחות
 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד

 תוכניות בטיחות   1
 
 

 ברסלבי  קני במהמת
 
 ת במה יצפר

 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד
1 00-MA-521   במה מערכות נושאות קורות 
 

 במה ומולטימדיה וסאונדמערכות 
 שם תכנית  כנית ת מספר ס"דמ
1 01-M-521  מערכות במה מכאניות 
2 02-M-521  מערכות במה פרטי 
3 03-MA-521 תכנית  ופרטים  - עץ  תבמ 
 

 יות חשמל הנח
 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד

1 E-01- 521   מה  באולם ו –חשמל ומולטימדיה   תשתיות 
2 E-02- 521 תקרת אולם ובמה  –ומולטימדיה חשמל   תשתיות 
3 E-03- 521     חתך בציר האולם –חשמל ומולטימדיה   תשתיות   
4 E-04- 521     אומנים חדרי  – ה מדי לטיחשמל ומו  תשתיות 
 
 
 
 

גל  לר  ואו/השלמה   ו/אוך הסברה רווספנה( לצותתו ה )במידה נר תתווספ אשות ראח  ן תוכניותוכ
 . סמכותוקף ועם בתפקח רשאי להורות על ביצוהמ רויים אששינ

 
 
 
 
 

     ת הקבלן:  ימת וחותמחת     תאריך:
 
 
 
 
 


