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 המפרט הכללי - 1' ב מסמך

 העבודה כללי רתיאו      .1

  טיפולי אחזקה למתקני מיזוג וביצועתיקונים, הפעלה זה כוללת ביצוע עבודות  מפרטהעבודה נשוא     

 מערכות אויר גז עם התפשטות מים,  ריטאו"ת מכל סוג, מפוחי נחשון, יחידות לקירו, כגון: אויר    

, כולל כל האביזרים הכלולים משאבות מים למיזוג אוירVRFיחידות התפשטות ישירה , ישירה    

 במתקנים אלו או קשורים להפעלתם 

 , מיכלי מפוחים לכניסה/הוצאת אויר, , מחליפי חום, מנועים חשמלייםרלרבות: מדחסי קירו     

 למים, התפשטות, לוחות ומערכות חשמל פיקוד ובקרה ואביזריהן בירזי פיקוד חשמליים מכל סוג      

 צנרת, מערכות בקרה של קונטאל וישומי בקרה בדיקה לפעולה תקינה שללמדפי אש ולמדפים שונים,      

ם זוג אויר, אביזרים בתעלת מיזוג, צנרת ואביזרים לקרריתעלותמי , צנרת ניקוז,ומסנני מים  מים    

R410  R22  הקיימים ולכל סוגי הקררים , 

כל האביזרים הנ"ל . להלן המותקנים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב שברמת אביב כפי שיפורט במפרט 

 שבתחום הבניינים המתוחזקים.

 במלואה ( כאשר אחריות האחזקה עוברת IS-ASהקבלן הזוכה יקבל את המתקנים במצב כפי שהם )     

  לידי הקבלן. הצעת הקבלן תהווה אישור כי בדק את מצבם של המתקנים.      

 

 לבצע את כל: הקבלןזה מתחייב  מפרטבמסגרת 

 הבדיקות שיידרשו, כולל בדיקת מתקן על כל המערכות הקשורות אליו )צנרת מים, תעלות מיזוג         1.1

        וכו'(  שלא הצריכה תיקון כמפורט.             , דמפריםתפקוד מערכת בקרהובדיקת  ולוחות חשמל

. להלןמפורטים ש במפרטהכלולים לתיקון וטיפולים לכל המכלולים הספקת החומרים והחלקים          1.2

מסנני : מפרטבש שמחירם כלול בהצעהזה, החלפים  מפרטהתיקונים שיידרשו לכל מתקן נשוא 

בכניסה ליחידות, שמניםומשחות סיכה, רצועות, מסבים  מסנני מים, FARני מסנהמרגלס, 

 ליחידות קרורמכל סוג גז למפוחים ולמנועים חשמליים, חומרי הלחמה וגזים להלחמה, 

ולמערכות  לצ'ילרים ניםשמ גז מכל סוג לשטיפה ובדיקות לחץ למדחסי קרור, ,והתפשטות ישירה

עבור כל שאר החלפים והחומרים ישולם כפי ( וכו' סימון שונותנורות , אטמים שוניםמיזוג אויר, 

  שיפורט בהמשך.

עבודות          .הנ"ל 1.2בסעיף  טיפולי אחזקה מונעת, כולל אספקת חומרים וחלפים כמפורט        1.3

האחזקה והתיקון יעשו בשטח האוניברסיטה בלבד, במקום שהציוד מותקן או בחדר האחזקה 

 ה. תיקון ציוד מחוץ לאוניברסיטה יהיה על פי אישור בלבד.    שיועמד לרשות החבר

 .מפרטפרוק ארונות עץ ופתיחת תקרות לצורך גישה לטיפול ותיקון יחידות מכל סוג הכלולות ב         1.4

 ביצוע שטיפות מים נגדיות לניקוי הצנרת ושטיפת היחידות לצורך אבטחת פעולתן התקינה.         1.5
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 ם שאינם כלולים בעבודות השרותהנושאי         .2

, תיקון )למעט תיקון גמישים( אות, שיפוץ והחלפת תעלות מיזוג אויר ותעלות אוורור"שיפוץ יט 2.1

מהמפעל כלולה בשרות(, תיקון  היחידהוהחלפת צנרת מים ואביזריה )צנרת מים המסופקת עם 

 .    וחות של מיזוג אוירל-ללוחות חשמהחלפת ושיפוץ לוחות חשמל  ,והחלפת צנרת ניקוז של הבניין

עבודות נגרות הדורשות חיתוך עץ לצורך פרוק מפוחי נחשון ואו פרוק תקרות שיש צורך במתקין  2.2

 מומחה להתקנתן מחדש.

הנ"ל ימסרו לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה בכפוף  2.1העבודות בסעיף  2.3

 יבצע את העבודה. להצעות מחיר שילקחו מקבלנים נוספים, הקבלן הזול

 

 הגדרות        .3

 ין( יתפרשו המונחיםיכפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענ מפרטב      

 הבאים כדלהלן:      

 ": כל הנדרש לבצוע העבודה לרבות השלמתה, בדיקתה והרצתה;ביצוע העבודה"      3.1

 זה; מפרטהמטופל ע"י הקבלן עפ"י ": כל המערכות" או "המתקנים"או  "הציוד"      3.2

 זה; מפרט": מי שיזכה בהקבלן הזוכה" או "קבלן האחזקה" או "הקבלן" או "המציע"      3.3

" משמעו מרכז קליטת ההודעות על תקלות בכל הנושאים המטופלים והפצתן לצורך בצוע תחזוקנית"      3.4

 העבודה;
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 המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2' במסמך 

 

 כללי -העבודה  רתיאו .1

 תיחידו, צ'ילריםלמתקני מיזוג אויר, זה כוללות ביצוע כל הנדרש לאחזקת  מפרטבהעבודות הנכללות      

 מערכות אויר גז עם , מכל סוג וכל הקשור אליהן תעלות ומדפים עד למפזרי האויר לטיפול באויר     

 חשון,נ , מפוחימשאבות מים למיזוג אויר, התפשטות ישירה     

   , לרבות ביצוע אחזקה מונעת ותיקון והמערכות הקשורות אליהם מפוחים לכניסה/הוצאת אויר     

 .אוניברסיטת תל אביב, במתחם בכל הציוד הכלול במפרט זה תקלות     

 ריכוז מטלות הקבלן           1.1

הבהרת מהות המטלות לשיטות האחזקה הכלליות לפיהן יפעל הקבלן מפורטות להלן. ההגדרות נועדו 

 זה. מפרטבשעל הקבלן לבצע 

עובדים במשרה מלאה  5יעסיק צוות אחזקה קבוע לביצוע השירות הנדרש. הצוות יכלול   1.1.1

 2יטפלו בתקלות וצוות נוסף של  טכנאי מיזוג אוויר 2שיועסקו באוניברסיטה. ראש צוות +

ככל הצורך בעובדים נוספים  עובדים יבצע אחזקה מונעת לציוד.  צוות העובדים יתוגבר במידת

הן התפעוליות השוטפות, הן לתיקון תקלות ופנוי  העבודות,כלל  הנדרש לביצוע מושלם של 

 והזימונים הזמנים בלוחות עמידה לשם, מפגעים והן לביצוע עבודות אחזקה מונעת מתוכננות

די על יאו /קבלן ויהיה על ידי עובדי ה עובדי הקבלן הקבועים 5-ל . התגבורזה במסמך המפורטים

 קבלני משנה בעלי כישורים מתאימים.

 הקבוע: צוות העובדיםהרכב  1.1.2

בתוקף ממשרד העבודה כמורשה מערכות קירור ראש הצוות יהיה בעל תעודת הסמכה של  .א

 מוסמך ומעלה עם רישיון בתוקף ובעל ניסיון שלובעל רישיון חשמלאי   3ומיזוג אוויר דרג 

 רכות מיזוג אויר.חמש שנים לפחות בתחזוקת מע

י, לפחות בביצוע העבודות ברמת טכנאשנים  3אויר מיומנים ובעלי ניסיון של שני טכנאי מיזוג .ב

 בעלי תעודה טכנאי מיזוג אוויר וירור מוסמך ע"י משרד העבודה.

שני עוזרים לטכנאי מיזוג אויר, בעלי ניסיון של שנה בביצוע עבודות של טיפולים שוטפים .ג

 שוטפת. לציודים ותחזוקה

1.1.2.1  

נמוכה כדוגמת חול המועד, ימי גשר, חופשת הקיץ,  אוניברסיטת תל אביבבימים בהם הפעילות ב 1.1.3

 ציוד השבתת הדורשות ועבודות מונעת אחזקה עבודות הקבלן יבצע, חופשת סמסטר וכדומה

 האחראים לבנייניםו ראש מדור מיזוג העבודות תתואמנה עם שלא ניתן לבצעם במהלך השנה

  .םהרלוונטיי

בחדר. עם תום  ןלשמור על הסדר והניקיו צע עבודות בחצר שליד החדר ואחראימנוע מלבהקבלן  1.1.4

את החדר לרשות האוניברסיטה כשהוא הקבלן חזיר י, של ההסכם שבנדון או ביטולוהעבודה 
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לבצע עבודות שאינן עבור הקבלן פנוי, נקי וללא פגיעות, שבר או חוסר. חל איסור על 

 ום האוניברסיטה.האוניברסיטה בתח

בתוכנת תרשמנה  , בית מלאכה ומחסן. העבודותהמזמיןהקבלן יפעיל, במקום עליו יחליט  1.1.5

 ויתקבלו במדפסת של בית המלאכה שתסופק ע"י הקבלן. אוניברסיטת תל אביבהמחשב של 

 עבודות לביצוע יתקבלו ויבוצעו גם על פי קבלת מיילים והודעות טלפוניות.

או ממוקד יחידת הקבלן אשר יאפשר לו לקבל הודעות ממוקד ון סלולרי לכל עובד, יוצמד טלפ  1.1.6

הטלפונים שבידי עובדי   .הקבלן. הטלפונים הנישאים יהיו רכוש של האוניברסיטה תחזוקה

  הקבלן יהיו פתוחים לשיחות יוצאות ונכנסות.

ן נכללות שאינהקבלן ידרש על ידי המנהל לבצע גם עבודות התקנה, שינויים והחזרה לתקינות  1.1.7

עובדים נוספים על ידי במועדים שיוגדרו ע"י המזמין עבודות אלה יבוצעו  במשימות האחזקה.

 רמדורמחירון ישולם לקבלן בנפרד על פי עבור עבודות אלו . הצוות הקבועמשאינם 

 ותיקון בדיקת פעולה תקינה ,ואחזקת שברבמסגרת טיפולי האחזקה המתוכננת  על הקבלן לבצע 1.1.8

ות ואביזריהן נשוא מכרז זה כולל הפעלת על המערכות באמצעות הבקרה הקיימת כל היחיד של

במקרה של תקלה במערכת בקרה יודיע הקבלן . .של קונטאל וישומי בקרה והבקרה למיזוג

, הקבלן ילווה את הטכנאי מחברת הבקרה לצורך ביצוע לאוניברסיטה שתזמן את חברת הבקרה

 העבודה.

 

 עפ"י המבנים: של קונטאל וישומי בקרהמערכות בקרה להלן רשימת  1.1.9

 

 שם מבנה שם מערכת מס'

1. 

יישומי 
 בקרה

 חדרים( 80מגדל חיות )

 (ותיטא שתי )בקרה עלמדעי החיים בית חיות  .2

 מכסיקובניין  .3

משאבות ויטאות ומפוחים ליניקת אויר  שרת .4
 ממסעדות

 יטאות( 11ספריה לרפואה ) .5

 ננו טכנולוגיה .6

 יטאות( 10מוסיקה ) .7

 שרייבר .8

 מקצועות הבריאות .9

 הנדסת תוכנה .10

 בנין שפות .11
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ויחידת אויר צח על  ותבמשאבקרה על -מנהלה  .12

 הגג

 יטאות ויחידות תקרתיות 7בקרה על -וולפסון  .13

 מעבדת עטלפים גן זאולוגי  .14

 הנדסת תוכנה 5מעבדה קומה   .15

 מעבדת דימות במגדל חיות  .16

 בית חיות שרת  .17

 מעבדות בבניין שנקר פיסיקה  .18

 יחידת מיזוג אולם יגלום בסנאט  .19

20.  NMR  אורנשטיין 09חדר 

 יטא אולם מלמד  .21

 יטא אולם דאך  .22

 בניין רפואה  .23

 אולמות דולפי ולולה  .24

 מעבדת בלווטניק  .25

 מעבדות בבניין אורנשטיין  .26

 מעבדות בבניין שנקר כימיה  .27

 אולם יגלום  .28

 אולם סמולרש  .29

 בניין מעבדות סמולרש  .30

 בניין דן דוד  .31

 בניין רקנאטי  .32

 בניין כלכלה  .33

 בניין עבודה סוציאלית  .34

 בניין כיתות חשמל  .35

 בניין מעבדות חשמל  .36
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 שם מבנה שם מערכת מס'

1. 

מערכות 
בקרה 
 קונטאל

 

 רב תחומי

2. 
 בניין ברודקום

3. 
 ואולם יגלום סנאט

4. 
 טניה(בנין גרין )מחשב הבקרה בברי

5. 
 יטאות( 11ספרית מדעי החברה )

6. 
 יטאות( 11ספריה מרכזית )

7.  MRI  מדעי החייםבבית חיות 
 

 במפרטמתקני מיזוג  האוויר שכלולים המבנים ושטחם, תאור         

 בלבד ובלתי מחייב הינו כללישלהלן אויר  מיזוג מתקניהמבנים ושטחם וכן ציוד ותאור  - כללי         2.1

 . בהם מתקניםהמבנים ושטחם וכן הציוד וה הבהיר ולתת לקבלן מושג על מהותונועד ל

רר ויהיה רשאי לבקר ולבחון את המתקנים ולוודא ולב רבתיאוהקבלן לא יוכל לטעון לאי דיוקים          2.2

מבנים ושטחם וכן תאור ה פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך לצורך תשובתו למפרט.

 . במסמך ד' יםמופיעהאויר  מתקני מיזוג

 

 עבודהאחזקה ונוהלי 

 נציג הקבלן      3.1

הקבלן יגדיר עובד בכיר מצוות משרדו, שיהיה ממונה מטעמו על הקשר עם המנהל ושיחשב כנציג       3.1.1

הקבלן. נציג הקבלן יהיה אחראי מטעם הקבלן וייצגו כלפי המנהל בכל הקשור לפעולת הצוותים 

 וע במועד של העבודות.במקצועות השונים ולביצ

ר נציג הקבלן יבדוק ויסכם את ביצועי העובדים וידאג לכוחות עזר מצוות הגיבוי של הקבלן, כאש      3.1.2

 הצוות המקומי אינו מסוגל להתגבר ו/או לפתור את הבעיות בכוחות עצמו. 

 ידרש.ינציג הקבלן יהיה זמין למנהל ע"י אמצעי קשר מתאים כל אימת ש      3.1.3

ת אבלן לא יהיה רשאי להחליף את נציגו ללא אישור המנהל ולפני שהציג בפניו נציג אחר וקיבל הק      3.1.4

 אישור המנהל למועמדותו.
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 עובדים         3.2

לביצוע תיקונים ועבודות  כמופיע בהסכם המשפטיהקבלן יעסיק בקמפוס צוות קבוע במשרה מלאה       3.2.1

 ן  שתובטח רמת  אחזקה גבוהה במועדים הנדרשים. תפעול, צוות זה יתוגבר בעובדים נוספים באופ

כל הטכנאים של הצוות האחזקה יהיו חייבים בשעות שהותם באוניברסיטה לשמור על הופעה       3.2.2

 מסודרת וללבוש בגדי עבודה אחידים ונקיים עם סמל החברה.

 המופיע להלן צוות הקבועהע"י טיפולי האחזקה במועדים הנידרשים פרוקים והתקנות יבוצעו       3.2.3

 צוות זה יתוגבר במידת הצורך לעמידה במטלות. אנשים(חמישה )הצוות הקבוע המינימלי הנ"ל 

ותורה על  מפרטבכל מקרה שלדעת האוניברסיטה טכנאי מהצוות הקבוע אינו עומד בדרישות ה      3.2.4

 החלפתו יציג הקבלן תוך שבעה ימים מקבלת ההודעה מועמד אחר מתאים.

ל מנוסים בעלי יכולת לביצוע כ , טכנאיםמהצוות הקבוע של החברה טכנאים יה גיבוי של לקבלן יה      3.2.5

 זה. מפרטהעבודות הנדרשות במסגרת 

אם היא  עבודה רגילה שנמשכת מעבר לשעות הפעילות בגלל הדחיפות כלולה במחיר השרות אלא      3.2.6

 .עבודה שאינה כלולה בהסכם

תורן שיהיה זמין לקריאת תיקון דחופה כולל לילות, סופ"ש הקבלן ידאג ללאחר שעות העבודה       3.2.7

הקריאה עלות חגים וכד', אם ע"י רשימת תורנויות ואם ע"י מענה טלפוני למוקד תקלות זמין, 

 מכרז.שהציע הקבלן בבהתאם 

 

  ראש צוות -ניהול העבודה במקום          3.3

יה אחראי לניהול מערך האחזקה בכל ". העובד יהראש צוותהקבלן יציב עובד, שיקרא להלן "      3.3.1

  צוות יחשב לעובד הקבוע הבכיר ביותר של הקבלן באתר.ההמתקנים והמערכות. ראש 

דרש. הקבלן ייהיה מסוגל להזעיק לעזרה את נציג הקבלן ואת המומחים בכל עת שיצוות הראש  3.3.2

 באמצעים מתאימים לקיום תקשורת זו.צוות הראש יהיה אחראי לצייד את 
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 צוות קבוע עובדי הקבלן         3.4

וביום ו' וערבי חג יועסק עובד  17:00עד  08:00בין השעות ה' -בימים א'עובדים יתייצבו במתחם ה 3.4.1

 ויפעלו לביצוע כל העבודות הנדרשות לאחזקה מונעת ולתיקון תקלות 12:00עד  08:00אחד משעה 

ן למע - כמפורט בהסכם המצומצםביב צוות עובדי האחזקה הקבוע של הקבלן באוניברסיטת תל א      3.4.2

עבודות הסר ספק, ראש הצוות הינו עובד כמניין ויבצע את כל העבודות אשר טכנאי המיזוג מבצעים

מודגש כי  מוסמכים ומורשים.אך ורק על ידי בעלי מקצוע יבוצעו או הסמכה,  ןרישיוהמחייבות 

ות בבעלי מקצוע במספר ובמומחיות ככל את הצוצוות קבוע זה הינו צוות מינימום, והקבלן יתגבר 

 זה, במועדן. מפרטהמפורטות בלביצוע העבודות  ששיידר

המנהל, תעשה על ידי חלוקת העבודה והחלטה על סדרי העדיפויות לביצוע עבודות, מעבר לקביעת  3.4.3

ונציגיו ויציג לפניהם את רמת ביצוע העבודות ואת ילווה את המנהל צוות הראש . צוותהראש 

 שידרשווחות שידרשו, ככל הד

 המנהלבזאת כי במקרים חריגים של אי הצגת אישורי התארים והתעודות הנדרשים, יוכל  מובהר      3.4.4

 והשתכנע במידהלאשר העסקתו של עובד מסוים, אשר עבורו נדרשים האישורים ו/או התעודות, 

נת, מתוכנ תהיעדרועדר מהעבודה, העובדים יורשו לה      וידיעותיו.   , ניסיונוכישוריו איכות לגבי

 מפרטהללא אישור המנהל תחשב כהפרת תנאי  תהיעדרו בכתב של המנהל. כל אישוררק על פי 

 בהתאם. סייקנוהקבלן 

, יתבצע אך ורק ע"י עובדים של יחידות קרור מים תשומת לב הקבלן לכך שטיפול ביחידות מיוחדות 3.4.5

ו תעודת הסמכה מטעם הספק המוכר לטיפול באותו הספק המוכר בארץ או ע"י עובד הקבלן שביד

 . או שהוכח שיש לו את הידע המתאים סוג ציוד
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 האחזקה צוות           3.5

 ראש הצוות -אחראי אחזקה      3.5.1

 תחומי פעילות  3.5.1.1

  .ניהול צוות עובדי הקבלן באתר 

   של הצוותבדיקת בצוע העבודה. 

  .טיפול אישי בתקלות מורכבות 

  ת בביצוע הפעולות השונות.הדרכת הצוו 

   המנהל.אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י 

  י החברהריכוז הקשר של הקבלן מול הגורמים הפנימיים במשרד. 

  .בדיקת רמת ביצוע העבודות המתבצעות על ידי הצוותים הקבועים ועל ידי צוותי הגיבוי 

   עובדי נוכחות על  ראש מדור מיזוג אוירעם  08:00עד השעה ת בפגישה יומידווח בכל יום

 .ועדכון סטטוס תקלותהקבלן 

3.5.1.2         

 

 (בנוסף לראש הצוות) עובדים בתחום מיזוג אויר ארבע           3.5.2

 תחומי פעילות       3.5.2.1

וכן  רור, חשמל ופיקודיבצוע עבודות שוטפות באחזקה ותיקון תקלות בתחום מיזוג אויר וק

 עבודות אחזקה מונעתביצוע 

ראש שבו מקרה בכל המידי מחליפו ויהווה הצוות ראש של כסגנו יוגדר מהטכנאים אחד 

 .באוניברסיטת תל אביב נוכח יהיה הצוותלא

באוניברסיטת תל  הופעה אי כל על מלהודיע הצוות ראש את פוטר אינו"סגן" ה קיום עצם

 .נציגו או המנהל אישור את כך על ולקבל אביב

  במידה ונדרש להעסיק עובדים ובשבתות ובחגים לאחר שעות העבודה  - דחופותקריאות          3.5.2.2

 על הקבלן לדאוג לזמינות של תורן שהוא טכנאי מיזוג אוויר.לתיקון תקלות רגילות או דחופות, 
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 גיבוי לצוות האחזקה           3.5.3

וטיפולי אחזקה מונעת הקבלן יגבה על חשבונו את הצוות הקבוע לצורך ביצוע תיקונים  3.5.3.1

  ותקופתית באמצעות עובדים מומחים, קבלני משנה וכלי עבודה מיוחדים

צוות הגיבוי של הקבלן ייענה לכל קריאה לתיקון תקלה ולביצוע אחזקה מונעת ותקופתית  3.5.3.2

הקבוע אינו מצליח/מסוגל לבצעה במועד וברמה הנדרשים  הצוותהנמצאת באחריותו, כאשר 

 לרישום יזמין ויתאם את פעולת קבלני המשנה המועסקים מטעמו, וידאג  הקבלן זה. מפרטב

  פעולותיהם ולתיאור העבודות שבוצעו.

לביצוע העבודה לרבות הקבלן יהיה אחראי לצייד את צוותי הגיבוי בכל כלי העבודה הנדרשים        3.5.3.3

 כלי עבודה מיוחדים.

 

 שעות עבודה            3.6

  ועסק בשטח האוניברסיטה בכל ימות השנה פרט לימי שבת וימי שבתון רשמיים הצוות הנ"ל י          3.6.1

 כדלקמן:

צוות מעבר לשעות העבודה בתקלות שעל פי שיקול דעתו של המזמין יוגדרו כתקלות התגבור         3.6.1.1

הגדרת מתקנים  דחופות יתוגבר בצוות שיתקן את התקלה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות.

: בית שרת ות בכל שעות היממה לרבות מלאי סביר של חלקי חילוף )לדוגמהשבהם נדרשת הענ

 ; מגדל חיות; ננו; מנזל הליום; מרכז חישובים;; חדרי שרתים ועוד(.מדעי החיים חיות

חבר הנאמנים וב למעט באירוע באירועים מיוחדים הנערכים באוניברסיטה מספר פעמים בשנה        3.6.1.2

יהיו תורנים נוכחים בשטח הקמפוס משך כל זמן האירוע על פי  ימים 5 הנערך פעם בשנה למשך

בהתאם  תשלום נוסף תמורת הוראות המנהל )בשעות שמעבר לשעות הפעילות הרגילות( וזאת 

 למחירון רמדור.

 

 הדרכת עובדים              3.7

                       ראשוניםה שש החודשיםבמהלך  אוניברסיטת תל אביבבהקבלן ידריך את עובדיו הקבועים            

 . בכל הקשור למיקום המתקנים ואופן החזקתם מפרטה לקיום           
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 השלמה, החלפה של עובדים       3.8

י שעות את מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה  מקושי בלתי צפו 24הקבלן ימלא תוך       3.8.1

ת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה שהיא. מתוכננ תהיעדרואו מתוכנן. אין האמור כולל 

. תההיעדרומתוכננת חייב הקבלן להשלים את מקום העובד, מייד עם תחילת  תהיעדרובמקרים של 

השעות הראשונות יבצע הקבלן באמצעות צוותי הגיבוי ממשרדו את  24של  תההיעדרוגם בתקופת 

 , במועדן.  מפרטכל המטלות המוגדרות ב

ליף יהיה בעל אותם כישורים לפחות כשל העובד שנעדר. במידה ולא יוצב עובד מחליף העובד המח     3.8.2

 כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל הקבלן יוטלו הורדות כמפורט באופני המדידה המיוחדים.

החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור לעיל ובחפיפת זמן של      3.8.3

לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של הקבלן המכיר היטב את המתקנים. החפיפה  שניהם או

ל חשבונו. עבודתו של העובד הקבוע האחר תתאפשר רק לאחר ידי הקבלן וע-תתבצע כאמור על

 .אוניברסיטת תל אביבאישור המנהל להעסקתו ב

יום או  15חפיפה של של החלפת ראש צוות, בנוסף על ההודעה על כך מראש, תהיה  מקרהכל ב     3.8.4

 תקופה אחרת לפי אישור המנהל.

 זכות המנהל לדרוש החלפת עובד, הן עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי התאמה לעבודה או לתנאי      3.8.5

ההצעה. לקבלן לא תהיה זכות ערעור על החלטת המנהל. החלפת העובד תתבצע כמפורט בסעיף ג' 

 שלעיל.

  יצוידו בטלפון נייד ע"י הקבלן. וספו לצוות המינימום,, שיתוכל  העובדים הקבועים     3.8.6

 

 סיורים להכרת המתקנים

 העבודה חדשים במהלךקבלת מתקנים         4.1

בתום תקופת  אוניברסיטת תל אביבהן בעת מסירתו ל כל מתקן חדש בהליכי קליטת ישתתף הקבלן  4.1.1

יגיש הקבלן  ד עם תום הבדיקותלאחריותו. מיי ולפני מסירת המתקן בתום תקופת הבדק הביצוע והן

 הערותיו לגבי טיב המתקנים ומצב תחזוקתם כפי שמועברים לידיו. 

ההערות יהיו מפורטות ויכללו תאור של הבעיה והצעות לפתרון. ההערות יכללו גם הערות לגבי      4.1.2

ככל שלא יהיו לקבלן האחזקה הערות מהותיות לגבי מצב  השלמת החומר הטכני וספרי המתקן.

 מתקנים, הוא יהיה אחראי למתקנים במצב בו הועברו אליו.ה

 

 חומר טכני וספרי מתקן

 לחומר טכני וספרי מתקן אחריות        5.1

 באחריות הקבלן לשמור על כל החומר הטכני שיקבל מהמנהל, לצורך ביצוע עבודותיו באתר, להודיע    

 . העבודה על הצורך בעדכון ולהחזירו בשלמותו למנהל בתום תקופת     
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 עדכון חומר טכני והשלמתו         5.2

בכל מקרה בו קבלן האחזקה ימצא במהלך שנת האחריות, כי החומר הטכני שסופק לו אינו תואם      5.2.1

את המציאות או שחסר חומר טכני, יודיע על כך למנהל.  אי קיום תיק מתקן או תוכניות אינן 

 זה. מפרטפותרות את הקבלן מביצוע עבודתו ע"פ 

 

 הספקת ציוד חלקים וחומרים

 ציוד, חלקים וחומרים טיב         6.1

את הציוד החלקים, החומרים  על חשבונו לספק במסגרת עבודתו מודגש כי הקבלן יהיה חייב      6.1.1

החומרים הנ"ל זה.   מפרטבוחומרי העזר המתכלים הנדרשים לביצוע העבודות הנדרשות ומוגדרות 

שמנים ומשחות סיכה, רצועות הנע, מסבים  ,מסנני מים FARי מסננמסנני אמרגלאס,כוללים: 

למפוחים ולמנועים חשמליים חומרי ניקוי, סמרטוטים, חומרי הלחמה וגזים להלחמה, צבעים 

כולל  ויחידות התפשטות ישירה גז ושמן לצ'ילריםכל סוגי המדללים מברשות, ניירות ליטוש, 

 וכו' נורות סימון שונות, םאטמים שוני, חנקו וגזים אחרים לבדיקות לחץ

אינן אשר  ותיקונים עבור אספקת חלקים וחומרים הנדרשים לביצוע עבודות התקנה ושינויים      6.1.2

בהתאם למחירון או  בעבודות האחזקה, יקבל הקבלן תשלום נפרד 6.1.1ברשימה בסעיף נכללות 

 .תמורת חשבוניות וניתוח מחירים

 . עבודותכולל חלקים שיסופקו ע"י המזמין המזמיןק לאחר אישור ר מכלולי ציוד וחלקים יותקנו      6.1.3

למיקום ולתפקוד  כגון ברזים חשמליים ההתאמה המכניות והחשמליות הנדרשות להתאמת הציוד

 די הקבלן ועל חשבונו.י-של הציוד המקורי במקום בו הוא מותקן, יבוצעו על

הן ע"י הקבלן כוללות שינוי צנרת מים העבודות להתאמה של ציוד המסופק הן ע"י האוניברסיטה ו

 וצנרת של מדחסים שמוחלפים נכללות במחיר השנתי שמציע הקבלן במסגרת הצעתו זו.

 

 מפרטהספקת חומרים וחלקים הנכללים ב        6.2

ידי -זה יסופקו על מפרטכל הציוד, החלקים, החומרים וחומרי העזר הנכללים בעבודות הקבלן נשוא  6.2.1

  .רמדורלשאר החלקים ישולם בנפרד בהתאם למחירון  ,6.1.1בסעיף כמפורט  ועל חשבונו הקבלן

ביצוע כל העבודות יכלול גם את החלקים והחומרים הנדרשים לביצוען, עבור חלפים שאינם כלולים 

, החשבונית 10%בהסכם זה ישולם לפי המחירון של רמדור ובמידה ולא קיים ישולם על פי חשבונית +

האוניברסיטה. במידה וימצא כי העלות בחשבונית שהמציא הקבלן גבוהה  תבדק ותאושר ע"י

 מהמחירים שהאוניברסיטה מקבלת יזמין הקבלן את הציוד מהספקים של האוניברסיטה. 

 , ישולמו בנפרד.ן מפגעים שנגרמו על ידי צד שלישיהנדרשים לצורך תיקוהחומרים והציוד    6.2.1.1

, ישולמו בהתאם למחיר שהוצע על ת התקנה חדשות ושינוייםצוע עבודוהנדרשים לביחומרים וציוד    6.2.1.2

 רמדורפי 
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פורקו ואשר אותם יחליף הקבלן שמישים אשר י-כל החלקים, האביזרים והחומרים הפגומים והלא      6.2.2

בחדשים, יוצגו למנהל, אחת לחודש או לפני פינויים בין אם נדרש עבורם תשלום נפרד או שנכללו 

 .באחזקה ולא שולם עבורם

הקבלן ע"י  משרדהטיפול הכולל ברכישת חלקים וחומרים ובאספקתם לאתר יתבצע באמצעות      6.2.3

 עובדי הקבלן שאינם מהצוות הקבוע באתר.

למזמין זכות לפסול חלקים שיספק הקבלן לפי שיקול דעתו אם מצא שאינם כפי שנדרש הקבלן      6.2.4

יוחלף לאלתר  ע"י המזמין נפסלסופק ושחלק  לספק או חלק שווה ערך שסופק ללא אישור המזמין.

במידה וההחלפה לא תבוצע בזמן סביר המזמין יחליף  .בחלק כנדרש, על ידי הקבלן ללא כל תמורה

 .את החלק ויחייב את הקבלן בכל העלויות

 

 הקמת מאגר חלקי חילוף        6.3

 חלקים, את ההאוניברסיטהשיועמד לרשותו ע"י  משרד/הקבלן יחזיק באתר במחסן      

 לביצוע פעולותיו במועד.הנדרשים לו  והחומרים      

       

       

 
 פירוט משימות הקבלן

 הקבלן יבצע את המשימות המפורטות להלן באמצעות צוות עובדים ואמצעים קבועים,  :הערה      

  קהבהיקף ובמקצועות כמפורט בהמשך. האמור בעובדים ובאמצעים לצורך ביצוע עבודות אחז      

 או אין /ו מפרט. היה ועובדים אלה לא יספיקו לבצע את המשימות הנדרשות בותיקון תקלות      

 דם נוסף ככל א-חוברשותם הידע המתאים או התעודה המקצועית הנדרשת, יגבה אותם הקבלן בכ      

 פורט אושיידרש לביצוע המשימות, ועל חשבונו. הצוות יטפל במערכות ובמתקנים שתיאורם המ      

 זה.  מפרטבהכללי מופיע       

 

 הקבלן משימות                7.1

 וליקויים מפגעים ותיקון תיקוני תקלות            7.1.1

ות עובדי הקבלן הקבועים יבצעו את כל תיקוני התקלות שיזוהו במהלך ביצוע עבודתם ועבוד           7.1.1.1

פני שאר -תקלות יהיו בעדיפות על די העובדים במבנים. עבודות תיקוןי-שידווחו למוקד על

זה ויטופלו מיידית. תיקוני התקלות יכללו כל העבודה,  מפרטבמשימות הקבלן כפי שנדרשות 

החלקים והחומרים הנדרשים. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה והמתקנים לספק 

 או המהווה פגם אסתטי./או העלול לגרום נזק לסביבה ו/את המתוכנן מהם ו

כתקלה דחופה תחשב כל תקלה המהווה סיכון בטיחותי או תקלה הפוגעת במישרין או            7.1.1.2

או המבקרים במבנה. )או  ,של העובדים ,של המעבדות, המתקנים בעקיפין ביכולת התפקוד

הציוד כגון מחשבים וכו'(  בנוסף רשאי המנהל להכריז על תקלה כתקלה דחופה לפי שיקול 

 ה כזה תטופל התקלה כתקלה דחופה.דעתו הבלעדי. במקר



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  16עמוד 
 

 

 דיווח על ביצוע תקלות              7.1.2

לא יעזוב את הבניין לפני שהודיע למזמין ותקלות ויתקן הקבלן במסגרת עבודתו, יאתר            7.1.2.1

הקריאה על מצב העבודה. בכל מקרה, עם סיום העבודה, יחתים העובד את מזמין העבודה על 

 דו"ח ביצוע העבודה. 

ב במהלך ביצוע העבודה, במידה ולא ניתן לסיים את העבודה באותו יום, יציין הקבלן במחש          7.1.2.2

 את סטטוס העבודה ואת הסיבה לשינוי הסטטוס וכדוגמה: המתנה לחלקים וכדומה. 

 

 נוהל קבלת הודעות על קלקולים ודיווח על השלמת משימות ותיקונים               7.1.3

 . עוצמהומערכת  ה מופעל מוקד אחזקה ממוחשב המופעל ע"י מוקדניתבאוניברסיט           7.1.3.1

 טלפונית למוקדנית והיא מקלידה אותהאו  עוצמהדרך מערכת כל הודעה על תקלה מועברת             7.1.3.2

 .ומודפסות במשרד הקבלן בתחזוקנית

 .הודעות על תקלה יתקבלו גם טלפונית או באמצעות מייל ויחייבו את הקבלן          7.1.3.3

 בטופס את כל הפרטים הנדרשים  ויחתים את מנהלהקבלן לאחר סיום העבודה, ימלא טכנאי            .1.3.47

הבית שבו בוצע התיקון, )החתימה תאשר שהעבודה בוצע לשביעות רצון המזמין( הטופס יוחזר 

אל מוקד התחזוקה מיד לאחר השלמת התיקון, המוקדנית "תסגור" את הזמנת התיקון ע"י 

 רטים שנרשמו בטופס פקודת העבודה. הקלדת הפ

הקבלן יוכל לקבל "דו"ח עבודות פתוחות/סגורות"            7.1.3.5
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 אחזקה מונעת       7.2

מערכות ולמתקנים. האחזקה המונעת ציוד, להקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה המונעת ל           7.2.1

גש ע"י הקבלן יוש ה'במסמך לפי הטבלה לוח זימון אחזקה קה וזהוראות האחפי -תתבצע על

ן, כך שבכל חודש תהיה תכנית קבועה ומפורטת של סוג הציוד והכמות ויאושר ע"י  המזמי

  לביצוע. על תכנית זו תחול נספח הניכויים שבהסכם.

בין על מנת שהטיפולים יהיו יעילים הם יבוצעו, בתחום הזמן בין חודש לפני המועד שנקבע ל           7.2.2

  .מסמך ה'בע. טיפולי האחזקה ילוו במילוי הטפסים כדוגמת אלו שבחודש אחרי הזמן שנק

פעולות אחזקה מונעת יתבצעו בעיקר וככל הניתן בפגרות ו/או ימי פעילות נמוכה של 

ובין היתר חול המועד, ימי גשר, ימי שישי, חופשות הקיץ וחופשות בין  אוניברסיטת תל אביב

  .ובהתאם להוראות לתחזוקה מונעת הסמסטרים

עבודות אחזקה מונעת יסודיות המשביתות את המתקנים או המתבצעות בתוך הקומות יבוצעו            7.2.3

במידת האפשר בפגרות של העובדים והקבלן יתכנן ויתאים את היקף הצוות להיקף העבודות 

 המתוכנן.

ר שהושקעו, תאומספר הציוד שטופל, שם העובד ושעות העבודה, חלקים  יצויןבסגירת העבודה            7.2.4

 התיקון וכן מספר העבודה בדו"ח הידני.

 

 הוראות האחזקה המונעת יתבצעו על פי הנהלים שלהלן:           7.2.5

וע אחזקה מונעת ידו. גמר ביצ-נציגו ותאושר על ידי המנהל או-בדיקת הטיפול המונע תיעשה על         7.2.5.1

רשים, בחתימת העובד הבכיר. יחשב רק במסירת טופס העבודה, כשרשומים בו כל הפרטים הנד

בעת הבדיקות, המנהל או נציגו ירשום את הערותיו על טפסי הטיפול המונע ויאשרו בחתימתו 

לאחר השלמת הטיפול. בכל מקרה של הערה כלשהי לטיפול, ישלים הקבלן את הטיפול ללא 

 דיחוי.

די המנהל, תווית מתאימה י-בכל אחד מלוחות החשמל שיטופלו יצמיד הקבלן במקום שיצוין על         7.2.5.2

מנהל, וימלא את שם העובד שביצע הטיפול, תאריך וחתימת העובד ידו באישור ה-שתוכן על

 הבכיר האחראי לביצוע הטיפול.

במידה ויתברר לקבלן במהלך ביצוע העבודות כי ההוראות הרשומות, כפי שמופקות מהמוקד,          7.2.5.3

ן את ההוראות ויפנה את העדכונים למזמין על מנת אינן תואמות את הציוד המסוים, יתקן הקבל

 שיתוקנו במחשב.

ההוראות מעצם היותן כלליות, אינן מנחות את הקבלן ואינן מפרטות את אופן ביצוע העבודה  7.2.5.4

הנדרשת בהוראה. ההנחה היא כי הקבלן הינו חברה מקצועית ומנוסה באחזקת מתקנים 

הנדונים וכי מהיותה מנוסה אין היא זקוקה  ומערכות ברמת המורכבות של המתקנים והמערכות

כוללת בין היתר או שבר בדיקת מתקן בטיפול מונע  להדרכה נוספת מעבר להוראות הכלליות.
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פתיחת וסגירת ברזים ומדפים באמצעות פקודות מהבקרה בדיקת  את בדיקת תפקודו התקינה

 גדר בדף השרות המונע.קרור או חימום של היחידה כנדרש ניקוי היחידה שטיפה נגדית וכמו

 למוקד הקבלןבכל מקרה בו יגלה הקבלן בזמן ביצוע עבודות אחזקה מונעת, תקלה, ידווח         7.2.5.5

 הקבלן יפעל ברציפות לפתרון התקלה על פי המזמין ויוודא כי נפתח כרטיס עבודה במחשב. 

 לפתרון תקלות.ההנחיות ולוחות הזמנים הנדרשים 

רך אויר צח יוחלפו פילטרים אחת לחודש וזאת ע"פ טבלת יט"אות אויר צח, במידת הצוליחידות         7.2.5.6

 יעשה שינוי בטבלה וזאת בהתאם לנדרש.

 

 דיווח על טיפולי אחזקה        7.2.5.7

 גיש לאוניברסיטה דוחות על ביצוע טיפולי אחזקה תקופתיים עבור כל סוג של ציוד. עבורהקבלן י

הדוחות יש להגיש אחת לחודש בשבוע השני של אותו חודש  אתכל סוג של טיפול יוגש דו"ח. 

הציוד ימוין לפי סדר עולה, מיון ראשוני לפי והוא כולל את הטיפולים שנעשו בחודש הקודם. 

מספרי הבניינים כפי שהם רשומים בקבצי אגף הנדסה ותחזוקה,מיון משני לפי מספרי החדרים 

 דרים בבניין. בבניין ומיון שלישי לפי מספרי ציוד עולה בח

 

 רשימת הוראות האחזקה        7.2.5.8

 לאחר. למזמין תקופתי טיפול ולכל ציוד סוג לכל המבוצעות הפעולות כל פירוט יגיש הקבלן 

 לאחר .סופי אישור קבלת לשם בשנית ויגישן רשומותיו את הקבלן יתקן, המזמין הערות קבלת

 .לפיהן יפעל והקבלן פיותהסו האחזקה הוראות את הרשומות תהוונה, האישור קבלת

 

 מספור ושילוט מתקנים       7.3

יסומן ע"י הקבלן במספר סידורי העבודה או במהלך העבודה כל מתקן שיוכנס לשרות בתחילת          7.3.1

        שייקבע ע"י המנהל באמצעות סרט  שיופק במכשיר תוצרת חברת "ברדר" או שווה ערך מאושר.       

, לוחות ן יעשו בכל חלקי הציוד המתוחזק )יחידת מיזוג אויר, מערכות צינון, מעביםעבודות הסימו         7.3.2

( ע"י הקבלן ועל חשבונו ולציוד נוסף המופעל ע"י לוחיתמפוחי נחשון לחשמל, לוחיות הפעלה, 

 במסגרת השרות. הסימון ייבדק ויחודש לפי הצורך בזמן הטיפול השנתי, סימון מיותר ימחק.

 

 עבודות נוספות  יצועב             7.4

 עבודות נוספות של התקנה, שינויים ושיפוצים         7.4.1

 ןהקבלן ידרשלבצע עבודות נוספות של התקנות חדשות, עבודות שינויים ועבודות שיפוצים שאינ       7.4.1.1

עבודות נוספות"(. עבודות נוספות יבוצעו אך ורק באישור בכתב של " -באחזקה )להלן  ותנכלל

סך כל  .ובתנאים המפורטים בהסכם המזמיןת נוספות יבוצעו על פי דרישת . עבודוהמזמין

 בלבד הינו אומדן הנוספותסך עלות העבודות . לשנה ₪אלף  400 -בכ מוערך הנוספותהעבודות 

 .ולא מחייבות את האוניברסיטה
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 נוהל הספקת חומרים וחלקים ע"י הקבלן עפ"י דרישה ובתשלום נפרד           7.4.2

וע אופן ביצוע הרכישות המפורט להלן, נוגע אך ורק לרכישות שהקבלן יתבקש לבצע לצורך ביצ         7.4.2.1

 זה. מפרטבעבודות שאינן חלק מעבודותיו של הקבלן המוגדרות 

הקבלן יספק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור בכתב של המנהל בלבד.  הקבלן          7.4.2.2

לאישור המנהל, עם מחיר ההספקה של כל חלק לפי  יגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים

 . רמדורמחירון 

אחסנה, מימון, ניהול  הנפה לגגות,כל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות הובלה,        7.4.2.3

 וכדומה, יהיו על חשבון הקבלן.

גו או לנצי לפני ביצוע החלפת הציוד, החלקים או החומרים או שימוש בהם, יודיע הקבלן למנהל        7.4.2.4

 על ביצוע ההחלפה.

בגמר ההחלפה ימלא הקבלן טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המנהל. לא יתקבל כל         7.4.2.5

 חשבון של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. 

הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם         7.4.2.6

ן התרשל במילוי משימותיו והציוד ניזוק כתוצאה מטיפול לא נכון, מחוסר השגחה, יוכח כי הקבל

כתוצאה מחוסר שמן, מים או כל חומר אחר שלא טופל במועד, כתוצאה מתפקוד לקוי של פיקוד 

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

ימים מדרישת המנהל. במקרים דחופים,  4תיעשה תוך בפועל לאוניברסיטה הספקת החלקים         7.4.2.7

או פגיעה בפעילותו של משתמש או למפגע  חיונית כאשר הציוד החסר גורם להשבתת המערכת

והחומרים שעות. כאשר החלקים  24בטיחותי, יספק הקבלן את החלקים והחומרים תוך 

 המבוקשים אינם נמצאים בארץ, יודיע הקבלן למנהל על זמן ההספקה המשוער.

מדחס חדש או משופץ תהיה בהתאם להצעת מחיר שתקבל האוניברסיטה  הספקת והתקנתמחיר של  7.4.2.8

כל העבודות הכלולות בהתקנת המדחס הנפה בדיקות וכל חומרי  ,מוכרים ומתקינים מספקים

 העזר והגזים לבדיקתו ומילוי גז כלולים בהצעתו של הקבלן במחיר השרות השנתי.

 

 לאחזקהעבודה, חומרים וחלקי חילוף 

 כללי  -כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף  8.1

הקבלן ירכוש ויחזיק ברשותו ועל חשבונו, באתר, את כל כלי העבודה, מכשירי המדידה והבדיקה, 

 מפרטאביזרי בטיחות, חומרים וחלקי חילוף הנדרשים לביצוע העבודה והדרושים לו לצורך ביצוע 

 לי העבודה, החומרים וחלקי החילוף. זה. הקבלן יקבל מהמנהל מקום אחסון לכ

ידו. כלי -כל כלי העבודה, מכשירי הבדיקה, החומרים והחלקים יהיו רכוש הקבלן ויתוחזקו על

יפנה  העבודההעבודה יהיו תקינים בכל עת ויענו על דרישות הבטיחות המחייבות. בתום תקופת 

 . הקבלן על אחריותו את כל כלי העבודה, החלקים והחומרים מהאתר

לרכוש הקבלן ועל הקבלן תוטל האחריות לשמירת הרכוש  תהיה אחראיתלא  אוניברסיטת תל אביב

 ולביטוחו.
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 אחזקה -כלי עבודה אישיים          8.2

לכל עובד קבוע יהיה ארגז הכולל כלי עבודה אישיים המתאימים למקצועו. הכלים ימצאו באתר בכל 

ככל הנדרש לעבודתו של העובד, ויבטיחו לעובד  עת. כלי העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים

 אפשרות לפעילות עצמאית ככל הנדרש לביצוע עבודותיו.

 

 בין הכלים והחומרים אשר הקבלן חייב להחזיק יהיו לפחות:  8.3

 סט מברגים ידניים שטוחים ופיליפס כולל מברגה נטענת עם ראשי מברגים מסוגים שונים.      8.3.1

 ,  .10, "8", 6מפתחות שבדיים "      8.3.2

 ,.10, "8מפתחות לצנורות "      8.3.3

 פליירים וחותכים שונים.      8.3.4

 אמפרמטר צבת דיגיטלי + רב מודד.     8.3.5

 מערכות שילוט אזהרה לעבודות בחשמל.     8.3.6

 מטר וסולם אלומיניום לגובה משתנה המשמש גם כפיגום. 6 -ו  4, 2סולמות עץ בגבהים       8.3.7

 .410A, כנ"ל גם לקרר גליתנייד על עגלה דו גל R-22( בלון גז 3+  ) סעפת שעונים לגז קרור      8.3.8

 לחץ, נזילות גז, צריכת חשמל וכדומה. לחות, מכשירי מדידה ובדיקה דיגיטליים לטמפרטורה,       8.3.9

 מד מהירות אויר )אנמומטר שבשבת(.      8.3.10

  .סט ריתוך אוטוגני נייד      8.3.11

 שונים.כבלים חשמליים מאריכים בגדלים       8.3.12

 מכשור להסרת גלגלי רצועה, צירים וכדומה.      8.3.13

 חירום נטען. יפנס      8.3.14

 כפפות גומי וכפפות אסבסט חסינות אש.      8.3.15

 

 

 אחזקה -כלי עבודה ניהוליים          8.4

 שישרת הן את האחראי לאחזקה והן את צוות העבודה. כולל ארגזאו רכב חשמלי טנדר       8.4.1

 במתחם האוניברסיטה.  עם כלי עבודה לצורך נסיעה כולל ארגזנוסף הרכב חשמלי       8.4.2

מחברת  מנוי הקבלן ירכוששבת באוניברסיטה. )חמחשב לצורך הפעלת תוכנת האחזקה הממו      8.4.3

 (התכנה שסיפקה את התוכנה לאוניברסיטה

  לייזר מחוברת לרשת. -4Aשחור לבן מדפסת       8.4.4

 אחזקת הקו על חשבון הקבלן. - אוניברסיטת תל אביבקו בזק אחד מ      8.4.5
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 בהם קני מיזוג האווירומת תאור המבנים ושטחם -' מסמך ד

 רשימת המבנים ושטחם.1

 

 שטח ברוטו במ״ר שם הבניין מס'

אורנשטיין –כימיה  .1  4680 

שנקר –כימיה  .2  3700 

שנקר –פיסיקה  .3  3800 

מותתוספת קו –נקר ש –פיסיקה  .4  1820 

5,6,7 ולמותא –מדעים מדוייקים  .5  795 

לב –אולם הרצאות  .6  1051 

קפלון –מתמטיקה  .7  5108 

קלדר –מחשב אלקטרוני  .8  1374 

וספת קומהת -מחשב אלקטרוני  .9  604 

 115 צריף מעבדות פיזיקה רפואית  .10

הבריטני –מדעי החיים  .11  9050 

שרמן –מדעי החיים  .12  9050 

ומהקתוספת  –רמן ש –מדעי החיים  .13  1250 

ביתן חיות –מדעי החיים  .14  860 

סאקלר –רפואה  .15  21140 

וולף-סנברגד –מרכז למרשם  .16  1445 

גלסברג –גדל חיות מ –רפואה  .17  2855 

 1900 רפואת שיניים .18

ארש תוספת אגףמ –רפואת שיניים  .19  680 

מעבדות –גן בוטני  .20  305 

שקמבניין  –גן בוטני  .21  110 

שרייבר –מתמטיקה  .22  3924 

תוספת אגף –שרייבר  –מתמטיקה  .23  1042 

יימןנ –ספריה למדעים מדוייקים  .24  6120 

וולפסון –הנדסה  .25  13255 
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 שטח ברוטו במ״ר שם הבניין מס'

ביה"ס להייטק )מרכז הבניה( המכון  .26
 למחקרי ביטחון

2980 

ניסהאולם כ –הנדסאים  .27  300 

אירהוףמ -ניין א' )דרומי( ב –הנדסאים  .28  3290 

ניין ב' )צפוני(ב –הנדסאים  .29  4600 

רוט -אכה בתי מל –הנדסאים  .30  1413 

מסעדה –הנדסאים  .31  330 

בסנר –ניין משק ב –גן זאולוגי  .32  1109 

תוספת  –בסנר  –בניין משק  –גן זאולוגי  .33
 קומה

571 

ברמןלי -מאגרים גנטיים  .34  1080 

וספת קומהת -יברמן ל -מאגרים גנטיים  .35  482 

קרטר -גף דרומי א –בית התפוצות  .36  2420 

גילמן –מדעי הרוח  .37  10880 

ומהתוספת ק –ילמןג –מדעי הרוח   .38  2990 

שרת -מדעי החינוך  .39  10460 

נרבית אב –גיאוגרפיה  .40  2500 

ראסקיסו -ספריה מרכזית  .41  10820 

טרובוביץ –משפטים  .42  6000 

וספת קומהת –קאנטי ר –מנהל ופיננסים  .43  6500 

תוספת קומת  –רקאנטי  –מנהל ופיננסים  .44
 אגמון

2829 

ומכסיק –אמנויות  .45  4755 

 4896 מוסיקה .46

לם קונצרטיםאו –מוסיקה  .47  700 

48. 
נפתלי –מדעי החברה   10000 

 975 אולם בר שירה

ברגרוזנ –מדעי היהדות  .49  3500 

אפלש –בי"ס לעבודה סוציאלית  .50  4038 

ברגלס –כלכלה  .51  3156 

לייט –ספריה למשפטים  .52  2872 
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 שטח ברוטו במ״ר שם הבניין מס'

תוספת  –מינקוף  –ספריה למשפטים  .53
 קומות

3181 

ה בוטוןד -ית הסטודנט / בי"ס לאדריכלות ב .54  2580 

 175 אגף )משק ובינוי( הנדסה .55

ספת קומהתו -אגף הנדסה  .56  205 

 3595 בניין מחסנים ובתי מלאכה .57

וספת קומהת –מחסנים ובתי מלאכה  .58  754 

 115 מחסן בלוני גז .59

 4830 בית מכונות מרכזי .60

 535 תחנת טרפו דרום .61

מטה הסייבר )לשעבר בית אגודת הידידים ו .62
לימודי חוץ( -  

345 

ולדשלאגרג –רפואת שיניים  .63  4465 

 2515 ספרית וינר .64

 3228 הנדסת חשמל מעבדות .65

 450 גן זאולוגי )צריף( .66

 4846 ספריית ניהול וחברה .67

 4410 מנהלה .68

 1210 הגלריה לאמנות .69

 2640 הנדסת חשמל כיתות .70

 3229 כתות עלייה )דן דוד( .71

וספת קומהת -יה )דן דוד( כתות עלי .72  988 

 4361 מרכזים מדעיים )רב תחומי( .73

 4249 הנדסת תוכנה .74

 786 בית הכנסת צימבליסטה .75

 5253 אודיטוריום סמולארש .76

 3158 ביוטכנולוגיה .77

 891 גלריה קיקואין .78

 3079 בניין מקצועות הבריאות .79

 1198 אולמות רפואה .80
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 שטח ברוטו במ״ר שם הבניין מס'

 4023 ספרית מדעי החיים ורפואה .81

יין ווב שפותבנ .82  3776 

 4668 בניין הסנאט .83

 323 אגף )מקלט( הנדסאים .84

 190 מבנה שרותי סטודנק ויזמות ליד גילמן  .85

רכש שירות לסט' ובנקמ -בניין מיטשל  .86  3518 

 1420 בית חיות SPF בניין .87

 3722 פורטר ביה"ס ללימודי סביבה .88

 10917 מוזיאון הטבע )מבנה( .89

לימבנה דחסנית בניין נפת .90  52 

 41 מעלית מבנה הנדסאים דרומי .91

וספת למבנה הסנאטת -אולם ראיה יגלום  .92  362 

 710 בניין נזריאן .93

 6400 צ'ק פוינט .94

 3200 בניין לורי לוקי .95

 2900 בניין ברודקום .96

 1000 מעבדות סמולארש .97

 7100 בניין ננוטכנולוגיה .98

 325084 סה"כ מ"ר 
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 צ'ילריםרשימת .1

 

 יצרן רקירו-טון מיקום אחר חדר קומה בנין ציודסוג 

הגלריה לאומנות  0005_061

 ע"ש גניה שרייבר

קלימה  60 טון קירור 60גלריה ()  חצר

 ונטה

בנין מכסיקו ע"ש  0007_061

 פאני וישניאק

  35 ט.קירור 35אולפנים         גג 

מרכז למורשת  0013_061

היהדות ע"ש 

 צימבליסטה

קלימה  19 19טון קירור   00

 ונטה

מרכז למורשת  0014_061

היהדות ע"ש 

 צימבליסטה

קלימה  19 19טון קירור   

 ונטה

-אודיטוריום בר 0015_061

 שירה

קלימה  50 טון קירור 50אולם ()  99

 ונטה

 טריין 190 טון קרור 190על הגג **  * גג 99 בנין הסנאט 0016_061

בנין הנדסת  0020_061

 חשמל מעבדות

 קייר 70 ט/קרור 70ידה של קרייר,יח  99

ביה"ס לכלכלה  0026_061

 ע"ש ברגלס

קילמה  80 יחידה על הגג  99

 ונטה

ביה"ס לכלכלה  0027_061

 ע"ש ברגלס

קילמה  80 יחידה על הגג  99

 ונטה

רב תחומי מדעים  0029_061

 מדוייקים

 טריין 65 65טון קירור  00 00

רב תחומי מדעים  0030_061

 מדוייקים

 טריין 65 65טון קירור  00 00

רב תחומי מדעים  0031_061

 מדוייקים

 טריין 65 65טון קירור  00 00

בית משה שרת  0034_061

 למדעי החינוך

חדרי  גג

 חיות

טון  90 -עבור חדרי חיות 

 קירור

 טריין 90

בנין המחלקה  0035_061

 לפיזיקה 

00 318-

321 

  13 חיים סוכובסקי

  25 ישי פומרץישי  00  בנין המחשב 0036_061
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 פומרנץ

בנין בריטניה  0037_061

 למדעי החיים

בלווטניק  02

מעבדה 

חדשה 

 וישנה

  100 היחידה נמצאת על גג ביניים

בנין המחלקה  0038_061

 לפיזיקה 

03 312-

316 

  25 אלון רון

  25 הדס סופר 11+12 00 קפלון  0039_061

    

  1076 ורסה"כ טון קיר     18 סה"כ ציודים

 

 

 

 

 

 

 

 יחידות לטיפול באויר )יטאות(רשימת .2

 

 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 8,600 אולם פסטליכט )במחסן תלבוש 0000 00 מכסיקו יטא-0004

 1,800 מול השירותים מערב 1קומה  תקרה 01 כיתות דן דוד יטא-0006

 1,800 מזרח בתיקרה 109מול חדר  109 01 כיתות דן דוד יטא-0007

 1,800 בתיקרה מזרח 206מול חדר  206 02 כיתות דן דוד יטא-0008

 1,800 מול השירותים מערב 2קומה  תקרה 02 כיתות דן דוד יטא-0009

 1,801 אויר צח  מערב 2קומה  תקרה 03 כיתות דן דוד יטא-0010

 1,800   318 03 נפתלי יטא-0011

 1,800 רוןמזגן מסד1 0000 04 נפתלי יטא-0013

 1,800 מזגן אויר צח מסדרון2 0000 01 נפתלי יטא-0015

 7,000 מזגן אויר צח )על הגג) 0000 99 בנין המנהלה יטא-1111

 4,570 חדרי חיות .וחדרי ניתוח...   01 מגדל חיות יטא-8001

 3,500 חדר רחיצה )יחידה אמצעית) 0000 02 מגדל חיות יטא-8002

 4,570 פרוזדורים מ"א1 0000 00 מגדל חיות יטא-8003

 14,300 ג-איזוטופים א   02 מגדל חיות יטא-8004

 13,700 קומות עליונות11-7   02 מגדל חיות יטא-8005
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

119***** 0119 00 סאקלר-רפואה יטא-8006 ****אולם119אולם   4,500 

 11,000 גוש ב   00 סאקלר-רפואה יטא-8007

 6,000 באום במרתףמאיר   00 סאקלר-רפואה יטא-8008

 5,000 אולם216   00 סאקלר-רפואה יטא-8009

 4,000 משרדים   00 סאקלר-רפואה יטא-8010

 11,000 מזגן צח1   00 סאקלר-רפואה יטא-8011

 3,000 מוזיאון פתלוגי 028 00 סאקלר-רפואה יטא-8012

 3,500 אויר צח   00 סאקלר-רפואה יטא-8013

 5,000 שלזאק   00 סאקלר-רפואה יטא-8014

 9,000 פרוזדורים גוש א   00 סאקלר-רפואה יטא-8015

 5,000 אזורים 5ליחידה  ה01 00 סאקלר-רפואה יטא-8016

 5,000 ק.קרקע+אולם מדורג   00 סאקלר-רפואה יטא-8017

)   00 סאקלר-רפואה יטא-8018 )אגוש8-וירולוגיה ק'  6,000 

 6,000 ציה+מוזיאון+דיסקאולם דיסק   00 סאקלר-רפואה יטא-8020

 5,500 אולם אנטומיה   00 סאקלר-רפואה יטא-8021

 5,000 אולם דיסקציה   00 סאקלר-רפואה יטא-8022

 3,000 תלוי על התקרה 13 -מא  0000 03 ספרית רפואה יטא-8023

 6,000 קומה ב צפון 5מ"א    01 גרין ביוטכנו יטא-8024

 6,000 קומה א צפון 4 מ"א   01 גרין ביוטכנו יטא-8025

 6,000 יחידת מ"א לקומה א דרום   01 גרין ביוטכנו יטא-8027

 6,000 מזגן לקומה ב דרום.   00 גרין ביוטכנו יטא-8028

 11,000 במרתף ביתן חיות   00 מ.ח-בתי חיות יטא-8029

 3,000 מ"א חדר מגנט   00 מ.ח-בתי חיות יטא-8030

"מ)   00 מ.ח-בתי חיות יטא-8031 אזורים 9א מעבדה חמה )  11,000 

 6,000 יטא אגף צפוני )מזגן בבור) מכונ 00 בי'ס למוזיקה יטא-8032

 7,500 אולם דולפי     ותהרצא-איבנר יטא-8040

 3,000 לולה דולפי בלובי   00 ותהרצא-איבנר יטא-8041

 7,500 אולם לולה 4בכניסה יטא      ותהרצא-איבנר יטא-8043

 3,000 לובי 6בכניסה יטא      ותהרצא-איבנר יטא-8044

 10,000 אולם קריאה בכניסה 1   01 ספרית רפואה יטא-8046

 4,000 ספריה לימודית ק.קרק 2יטא    01 ספרית רפואה יטא-8047

 3,000 יחידה משובלת עם גז   01 ספרית רפואה יטא-8048

 2,400 דלפק 4יטא    01 ספרית רפואה יטא-8049

 3,000 יטא5   01 ספרית רפואה יטא-8050

 10,000 אולם קריאה 8יטא    01 ספרית רפואה יטא-8051
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 10,000 אולם קריאה 9יטא    01 ספרית רפואה יטא-8052

 10,000 אולם קריאה 11יטא    01 ספרית רפואה יטא-8053

 10,000 אולם קריאה 12יטא    01 ספרית רפואה יטא-8054

 5,000 אולם הרצאות )ליד אב הבית)   01 רקנאטי יטא-8055

 7,500 כיתות לימוד)ליד אב הבית)   01 רקנאטי יטא-8056

)   00 רקנאטי יטא-8057 סמינריון )מרתף 1יטא   3,000 

)   00 רקנאטי יטא-8058 הוראה )מרתף 2יטא   3,000 

)   00 רקנאטי יטא-8059 )גג 405אולם  1יטא   3,500 

)   99 רקנאטי יטא-8060 )גג 406אולם  2יטא   3,500 

)   00 רקנאטי יטא-8061 )גג 404אולם  4יטא   3,000 

)   00 רקנאטי יטא-8062 )גג 407אולם  3יטא   3,500 

13,14,15,16,17   00 בי'ס למוזיקה יטא-8063 חדרים 3יטא   10,000 

 10,000 אולם קונצרטים לשעבר 4יטא    00 בי'ס למוזיקה יטא-8064

31,32,33,34)   00 י'ס למוזיקהב יטא-8065 )חדרים 1יטא   12,500 

 5,000 בספריה 35א חדר 2יטא    00 בי'ס למוזיקה יטא-8066

 4,500 ספריה מזכירות מרתף 2יטא    00 בי'ס למוזיקה יטא-8067

 4,000 חדרים צפון דרום 5יטא    00 בי'ס למוזיקה יטא-8068

)   00 בי'ס למוזיקה יטא-8069 צפוני )מזגן בבוריטא אגף   5,000 

 12,150 מזגן אויר2   01 ספרית הנדסה יטא-8073

 12,500 מזגן אויר3   00 ספרית הנדסה יטא-8074

 5,200 נו טכנולוגיהנ-8מזגן אויר    01 ספרית הנדסה יטא-8075

 20,000 קומת קריאה ראשונה 7יטא    01 ספרית הנדסה יטא-8076

"   01 ספרית הנדסה יטא-8077 קומת קריאה א 6יטא   20,000 

 7,500 חדר משאבות אולם 00 עבודה סוציאל יטא-8078

 5,000 חדר משאבות אולם 00 עבודה סוציאל יטא-8079

 8,000 מרתף צפון 2יטא אויר צח    99 ולפסון הנדסה יטא-8080

) גג 99 עבודה סוציאל יטא-8081 ספריה )בגג 4מזגן   3,000 

 11,300 מזגן אויר5   00 הספרית הנדס יטא-8082

 9,000 קומת כניסה 4מזגן אויר    00 ספרית הנדסה יטא-8083

 4,800 ננו טכנולוגיה9-מזגן אויר    00 ספרית הנדסה יטא-8084

 3,000 מקלט 1-מזגן אויר    00 ספרית הנדסה יטא-8085

 9,800 מרתף ננו טכנולוגיה 10יטא    00 ספרית הנדסה יטא-8086

 7,750 מרתף 11מזגן אויר    00 ספרית הנדסה יטא-8087

) גג 99 עבודה סוציאל יטא-8089 ספריה )בגג 3מזגן   5,000 

 7,000 אולמות מערב דרום 1***   00 ספרית חברה יטא-8090
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 7,000 קומת מרתף מדיה 2יטא    00 ספרית חברה יטא-8091

 4,000 אויר צח קומת מרתף 3   00 ספרית חברה יטא-8092

 7,000 מערב צפון קומת אולמות 4   00 ספרית חברה יטא-8093

 5,000 קומת אולמות צפון 5יטא    00 ספרית חברה יטא-8094

 20,000 קומת אולמות דרום 6יטא    01 ספרית חברה יטא-8095

 20,000 קומת כניסה צפון 7יטא    01 ספרית חברה יטא-8096

 5,000 קומת כניסה דרום 8יטא    00 ספרית חברה יטא-8097

 20,000 מקלט מרתף 9יטא    00 ספרית חברה יטא-8098

 2,500 קומת מרתף דרום 11יטא    00 ספרית חברה יטא-8099

 2,500 מקלט מרתף 10יטא    00 ספרית חברה יטא-8100

 2,500 מיקלט חדר נקי   00 הנדסת חשמל מ יטא-8102

 5,000 אולם103   00 כיתות הנדסה יטא-8103

 2,500 מפוח אויר צח 4יטא    00 כיתות הנדסה יטא-8104

 5,000 אולם 2יטא 102   00 כיתות הנדסה יטא-8105

 5,000 יטא 101אולם 1   00 כיתות הנדסה יטא-8106

 4,000 מרתף בית מלאכה מכני 7יטא    00 ולפסון הנדסה יטא-8108

 3,000 ון דרוםמעבדה קמר 2יטא    02 ולפסון הנדסה יטא-8109

 5,000 קמרון דרום 1יטא    02 ולפסון הנדסה יטא-8110

.2000)   02 ולפסון הנדסה יטא-8111 קמרון דרום)ש 9יטא   3,000 

 3,000 יטא מחשב )מנהרת רוח (בחצר   00 ולפסון הנדסה יטא-8112

 3,000 יטא בקרה)בית מלאכה בחניה)   00 ולפסון הנדסה יטא-8113

 10,000 קמרון צפון 8יטא    02 פסון הנדסהול יטא-8114

 10,000 אול 1/2מפוח אספקת אויר ל    02 ולפסון הנדסה יטא-8115

 8,000 אודיטוריום תאו 3יטא  תאו 00 ולפסון הנדסה יטא-8116

 5,000 אולם 1יטא 1 מכונ 00 כיתות דן דוד יטא-8117

 5,000 אולם 2יטא 2 משאב 00 כיתות דן דוד יטא-8118

 5,000 דר משאבותח-כתות 3יטא  מכונ 00 כיתות דן דוד יטא-8119

 7,500 קפיטריה   01 בוטון-דה יטא-8122

 7,500 אזור,1,2,3,4   01 בוטון-דה יטא-8123

 4,000 פסיכולוגיה קומה 8יטא 1   01 שרת יטא-8126

 4,000 פסיכולוגיה 7יטא    01 שרת יטא-8127

 4,000 סיכולוגיהפ 6יטא    01 שרת יטא-8128

 3,000 סטודיו גלי צה"ל   01 שרת יטא-8132

 7,500 קומה א מערב 1יטא    01 טרובוביץ משפ יטא-8135

 7,500 מזרח 2יטא    01 טרובוביץ משפ יטא-8136
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 7,500 קומה מזרח 3יטא    02 טרובוביץ משפ יטא-8137

 7,500 קמערב)חדר מכונות קר 4יטא    02 טרובוביץ משפ יטא-8138

/2   03 טרובוביץ משפ יטא-8139 קומה ג מערב קומה 10יטא   20,000 

/2   03 טרובוביץ משפ יטא-8140 מזרח)חדר מכונות(ק11יטא   15,000 

 6,000 מסדרון קומה ג 16יטא    03 טרובוביץ משפ יטא-8141

 1,800 אויר צח קומה ה 17יטא    04 טרובוביץ משפ יטא-8142

 5,000 מחסן ספריה 5יטא    00 ביץ משפטרובו יטא-8143

 7,500 ספריה 1יטא    01 טרובוביץ משפ יטא-8144

 7,500 ספריה 2יטא    01 טרובוביץ משפ יטא-8145

 1,800   426 04 נפתלי יטא-8153

 1,800   425 04 נפתלי יטא-8154

 1,800   422 04 נפתלי יטא-8155

 1,800   421 04 נפתלי יטא-8156

 1,800   420 04 נפתלי יטא-8157

 1,800   419 04 נפתלי יטא-8158

 1,800 יטא אויר צח   03 נפתלי יטא-8159

 1,800   318 03 נפתלי יטא-8160

 1,800 ............כיתת לימוד... 316 03 נפתלי יטא-8161

 1,800   315 03 נפתלי יטא-8162

 1,800   314 03 נפתלי יטא-8163

 1,800 יטא אויר צח   02 פתלינ יטא-8166

 210A   1,800 02 נפתלי יטא-8167

 210B   1,800 02 נפתלי יטא-8168

 1,800   208 02 נפתלי יטא-8170

 1,800   207 02 נפתלי יטא-8171

 1,800   206 02 נפתלי יטא-8172

 1,800   205 02 נפתלי יטא-8173

 1,800   204 02 נפתלי יטא-8174

 1,800   203 02 נפתלי יטא-8175

 1,800 יטא אויר צח מסדרון מסדר 02 נפתלי יטא-8176

 1,800 יטא אויר צח   01 נפתלי יטא-8177

 110A   1,800 01 נפתלי יטא-8178

 110B   1,800 01 נפתלי יטא-8179

 1,800   108 01 נפתלי יטא-8180

 1,800   107 01 נפתלי יטא-8181



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  31עמוד 
 

 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 1,800   106 01 נפתלי יטא-8182

 1,800   105 01 נפתלי יטא-8183

 1,800   104 01 נפתלי יטא-8184

 1,800   103 01 נפתלי יטא-8185

 8,000 מרתף דרום 1יטא צח    00 ולפסון הנדסה יטא-8186

 5,500 אולם בר שירה   00 שירה-בר יטא-8187

 7,500 צפונית 1יטא    01 גלריה לאומנו יטא-8188

 7,500 גלריה 2יטא    01 גלריה לאומנו יטא-8189

 5,500 גלריה 3יטא    01 גלריה לאומנו יטא-8190

 4,500 גלריה 4יטא    01 גלריה לאומנו יטא-8191

 18,500 אגף מערבי קומה א 6יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8197

 21,500 אגף מזרחי קומה א 8יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8198

*   00 ראסקי ספריסו יטא-8199 אגף מחסני ספרים 1יטא   13,250 

 17,500 בלוגרפיה וקטלוגיה 4יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8200

 11,600 קטלוג ורכש 3יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8201

 5,500 חדר מיון וספריה 11יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8202

 4,000 אזורים2לום דפוס וצי 5יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8203

 20,100 אזורים4כניסה ויציע  2יטא    00 סוראסקי ספרי יטא-8204

 19,250 קומה ב אגף מערבי 9יטא    02 סוראסקי ספרי יטא-8205

 24,250 קומה ב אגף מזרחי 10יטא    02 סוראסקי ספרי יטא-8206

 2,000 מחסן תעודות 3יטא    00 ספרית וינר יטא-8207

 5,000 מחסן ספרים 4יטא    00 ספרית וינר יטא-8208

 3,500 אולם אנטישמיות 5יטא    00 ספרית וינר יטא-8209

 3,500 מחסן כתבי עת 6יטא    00 ספרית וינר יטא-8210

 5,500 אולם קריאה 7יטא    00 ספרית וינר יטא-8211

 5,500 ספריה קומה ג 8יטא    03 ספרית וינר יטא-8212

 8,700 מחלקת ילדים,על גג ביניים   01 את שיניםמרפ יטא-8215

 8,700 יטא מרפאת טיפולים מערב2     מרפאת שינים יטא-8216

 3,000 אזור פנימי 9יטא      מרפאת שינים יטא-8217

 2,600 אזור פנימי 8יטא      מרפאת שינים יטא-8218

 2,700 יטא מחלקת רנטגן ח.חושך   00 מרפאת שינים יטא-8219

 2,200 אולם הרצאות מ"א 13יטא 13   00 מרפאת שינים יטא-8220

 9,600 מרפאות טיפולים מערב 1יטא    00 מרפאת שינים יטא-8221

 1,200 אולם המתנה קומת כנ 10יטא    00 מרפאת שינים יטא-8222

 3,000 קפיטריה 7יטא    00 מרפאת שינים יטא-8223



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  32עמוד 
 

 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 8,700 רפאת טיפול מזרחמ 3יטא    00 מרפאת שינים יטא-8224

 3,300 מרפאת טיפול כירורג 11יטא    00 מרפאת שינים יטא-8225

 7,000 מרפאת טיפול מיזרח 4יטא    00 מרפאת שינים יטא-8226

 3,000 מיקרוסקופים   00 מרפאת שינים יטא-8227

 5,000 מעבדת פנטום 12   00 מרפאת שינים יטא-8228

 1,800 חדר טיפולים 14 -מ.א  200 00 מרפאת שינים יטא-8229

 1,800 יטא אולם הרצאות כיתה453 453 04 מרפאת שינים יטא-8233

 1,800 יטא אולם הרצאות כיתה451 451 04 מרפאת שינים יטא-8234

 1,800 יטא אולם הרצאות כיתה353 353 03 מרפאת שינים יטא-8235

 1,800 כיתהיטא אולם הרצאות 351 351 04 מרפאת שינים יטא-8236

 3,000 אויר צח לכיתות)בפטי 2יטא    00 בי'ס למוזיקה יטא-8238

 3,000 מחסן מרתף 4יטא    00 ולפסון הנדסה יטא-8239

) מחסן 00 ולפסון הנדסה יטא-8240 מחסן )חדר מכונות 6יטא   3,000 

 3,500 זיעור +מחסן ספרים 1יטא    00 ספרית וינר יטא-8241

 1,800 כיתה120 120 01 נדסהולפסון ה יטא-8244

 1,800 כיתה130 130 01 ולפסון הנדסה יטא-8245

 1,800 כיתה132 132 01 ולפסון הנדסה יטא-8246

 1,800 כיתה134 134 01 ולפסון הנדסה יטא-8247

 1,800 כיתה136 136 01 ולפסון הנדסה יטא-8249

 1,800 כיתה402 402 04 ולפסון הנדסה יטא-8251

 1,800 כיתה404 404 04 ולפסון הנדסה יטא-8252

 1,800 כיתה406 406 04 ולפסון הנדסה יטא-8253

 1,800 כיתה424 424 04 ולפסון הנדסה יטא-8255

 1,800 כיתה434 434 04 ולפסון הנדסה יטא-8256

 1,800 כיתה436 436 04 ולפסון הנדסה יטא-8257

 1,800 כיתה438 438 04 ולפסון הנדסה יטא-8258

 1,800 כיתה306 306 03 ולפסון הנדסה יטא-8260

 1,800 כיתה304 304 03 ולפסון הנדסה יטא-8261

 1,800 כיתה302 304 03 ולפסון הנדסה יטא-8262

 1,800 כיתה308 308 03 ולפסון הנדסה יטא-8264

 1,800 כיתה208 208 02 ולפסון הנדסה יטא-8265

 1,800 כיתה216 216 02 ולפסון הנדסה יטא-8266

 1,800 כיתה224 224 02 ולפסון הנדסה יטא-8267

 1,800 כיתה234 234 02 ולפסון הנדסה יטא-8268

 1,800 כיתה236 236 02 ולפסון הנדסה יטא-8269



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  33עמוד 
 

 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 1,800 כיתה238* 238 02 ולפסון הנדסה יטא-8270

 1,800 כיתה240 240 02 ולפסון הנדסה יטא-8271

)   00 תפוצות-קרטר יטא-8275 אגף דרומי )מרתף 2.א מ  8,700 

 15,000 רמנסיאנו 12אולם    00 שרייבר מתמטי יטא-8276

)   00 תפוצות-קרטר יטא-8277 אגף דרומי )מרתף 1מ.א   8,700 

)     מכסיקו יטא-8278 )ח.מ.גדול3אולפן  6יטא   10,000 

?)     מכסיקו יטא-8279 )מיקום1אולפן  3יטא   10,000 

 4,000 א 206אולם  2יטא      מכסיקו יטא-8280

)     מכסיקו יטא-8281 )ח.מ.גדול2אולפן  1יטא   10,000 

 5,000 יטא קומה קרקע   01 הבית הירוק יטא-8282

 5,000 יטא קומה א'   01 הבית הירוק יטא-8283

 3,000 מרתף מעבדת מחשבים   00 שרייבר מתמטי יטא-8293

N -013   00 שרייבר מתמטי יטא-8295 ף במחסןמרת  4,500 

 5,500 אולם3 קרקע 00 נפתלי יטא-8296

 5,500 אולם4   00 נפתלי יטא-8297

 5,500 אולם אפטר   00 נפתלי יטא-8298

 5,500 אולם הרצאות   00 נפתלי יטא-8299

 1,800 אין גישה לטיפול*סולם גבוה לובי 00 גרין ביוטכנו יטא-8301

 1,800   לובי 01 גרין ביוטכנו יטא-8302

 1,800   לובי 01 גרין ביוטכנו יטא-8303

 1,800   לובי 01 גרין ביוטכנו יטא-8304

 1,800 ליד המעלית לובי 02 גרין ביוטכנו יטא-8305

 1,800 מזרח -פינת ישיבה  לובי 02 גרין ביוטכנו יטא-8306

 1,800 מערב -פינת ישיבה  לובי 02 גרין ביוטכנו יטא-8307

) 207 02 ומכסיק יטא-8308 )מחסן תילבושות 207אולם   10,000 

 4,000 מרתף קרקע 00 צימבליסטה יטא-8309

 4,000 מזגן5 (1/2/00) קרקע 00 צימבליסטה יטא-8310

 4,500 מזגן7 (1/2/00) קרקע 00 צימבליסטה יטא-8311

 1,800 מרתף קרקע 00 צימבליסטה יטא-8313

 1,800 בית מידרשה קרקע 00 צימבליסטה יטא-8314

 6,000 היטא נמצאת בגג גג 99 בנין הסנאט יטא-8315

 6,000 יט"א נמצאת בגג גג 99 בנין הסנאט יטא-8316

 2,500 יניקה פניםקל 2-יט"א   00 מקצוע בריאות יטא-8317

"יט'   00 מקצוע בריאות יטא-8318 רצאות בחדר ה 3-א  3,600 

 2,000 יתה חזקליניק 1-יט"א   00 מקצוע בריאות יטא-8319



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 1,800 תלוי על התקרה 10יטא    02 ספרית רפואה יטא-8320

 1,800 מעבדה מקרואלקטרומכנית מרתף 00 ולפסון הנדסה יטא-8321

 1,800 מעבדה מקרואלקטרומכנית מרתף 00 ולפסון הנדסה יטא-8322

 1,800 מעבדה של גרשון 011 00 ולפסון הנדסה יטא-8323

 1,800 מעבדה של יוסי שחם מרתף 00 ולפסון הנדסה יטא-8324

 7,800 אולם הרצאות יטא1 0001 00 ביה'ס לשפות יטא-8325

 8,700 אולם הרצאות יטא2 001 00 ביה'ס לשפות יטא-8326

 1,800 חדר אב הבית בתיקרה   00 ביה'ס לשפות יטא-8327

 1,800 פרוזדור 30.1יט"א תקרתית  206 02 מקצוע בריאות יטא-8328

8329- טאי  1,800 אולם102   00 ביה'ס לשפות 

 1,800 אולם103   00 ביה'ס לשפות יטא-8330

 1,800 אולם104   00 ביה'ס לשפות יטא-8331

 1,800 פרוזדור 23יט"א תקרתית  201 02 מקצוע בריאות יטא-8332

 1,800 פרוזדור 22יט"א תקרתית  203 02 מקצוע בריאות יטא-8333

 1,800 פרוזדור 21יט"א תקרתית  205 02 מקצוע בריאות יטא-8334

 6,500 ליד מדרגות חרום 13יט"א  110 01 מקצוע בריאות יטא-8335

 1,800 בפרזדור 26יט"א תקרתית  207 02 מקצוע בריאות יטא-8336

 1,800 פרוזדור 30.3יט"א תקרתית  208 02 מקצוע בריאות יטא-8337

 1,800 רתיתיט"א תק16 103 01 מקצוע בריאות יטא-8340

 1,800 בפרזדור 24יט"א תיקרתית  212 02 מקצוע בריאות יטא-8341

 1,800 פרוזדור 25יט"א תקרתית  211 02 מקצוע בריאות יטא-8342

 1,800 פרוזדור 28יט"א תקרתית  209 02 מקצוע בריאות יטא-8343

 1,800 יט"א17 102 01 מקצוע בריאות יטא-8344

 1,800 יט"א תקרתית פרוזדור 104 01 מקצוע בריאות יטא-8345

 6,500 יט"א אויר צח1 105 01 מקצוע בריאות יטא-8346

 1,800 יט"א אויר צח2 105 01 מקצוע בריאות יטא-8347

 1,800 יט"א לכיתה111 111 01 מקצוע בריאות יטא-8348

 1,800 הרצאות 106אולם  11יט"א  109 00 מקצוע בריאות יטא-8349

 1,800 בפרוזדור 12יט"א  109 00 ע בריאותמקצו יטא-8350

 1,800 לת רשתד-מרתף צד מזרח    00 שרייבר מתמטי יטא-8352

 1,800 תקרתית-מרתף מעבדות מ19 00 שרייבר מתמטי יטא-8353

 1,800 תקרתית-מרתף מעבדות מ18 00 שרייבר מתמטי יטא-8354

 1,800 חדר חשמל חשמל 00 בנין הסנאט יטא-8355

8356- טאי  1,800 תקרתית-מרתף מעבדות מ20 00 שרייבר מתמטי 

 1,800 תקרתית-מרתף מעבדות מ21 00 שרייבר מתמטי יטא-8357



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 1,800 על הגג 11 -יטא    99 שרייבר מתמטי יטא-8358

 1,800 אולם אגף צפוני 006 00 גרין ביוטכנו יטא-8359

 3,000 חדר מפעילים   00 מ.אנרגיה צפו יטא-8366

 4,700 אולם- 3יט"א 10 010 00 ביה'ס לכלכלה יטא-8381

 4,700 אולם - 4-יטא12 12 00 ביה'ס לכלכלה יטא-8382

 2,941 אולם - 5יטא 011 011 00 ביה'ס לכלכלה יטא-8383

 4,117 ערבימלובי  - 6יטא  לובי 00 ביה'ס לכלכלה יטא-8384

 10,000 זרחימלובי  - 1יטא  לובי 01 ביה'ס לכלכלה יטא-8385

 4,235 צח מזרח אויר 2-יטא מזרח 00 ביה'ס לכלכלה יטא-8386

 1,700 על הגג החדש גג 99 עבודה סוציאל יטא-8390

 6,500 מ.א.-12 מרתף 00 הנדסת תוכנה יטא-8391

 3,100 גגד,על ה-קומות ג ו גג 99 הנדסת תוכנה יטא-8392

 7,200 מוצבת על הגג גג 99 הנדסת תוכנה יטא-8393

 1,800 המרכז ללימודי משפט מתקדם שירו 00 טרובוביץ משפ יטא-8394

 1,800 הפעלה מהמטבח ,'קומה ב   02 מאגרים גנטים יטא-8395

 1,800 הפעלה מהמטבח ,'קומה ב   02 מאגרים גנטים יטא-8397

 1,800 הפעלה מהמטבח ,'קומה א   01 מאגרים גנטים יטא-8398

 1,800 לה מהמטבח ,'קומה אהפע   01 מאגרים גנטים יטא-8400

 11,000 ,חדר נקי6יטא    00 י הנדתחומ-רב יטא-8401

 3,380 ,קומה ב' צפון2יטא    02 י הנדתחומ-רב יטא-8402

 4,700 ,קומה ב' דרום5יטא    02 י הנדתחומ-רב יטא-8403

TEM     י הנדתחומ-רב יטא-8404 ,מעבדות7יטא   6,180 

 7,650 ,אויר צח3יטא      י הנדתחומ-רב יטא-8405

 3,300 ,כניסה דרום4יטא      י הנדתחומ-רב יטא-8406

 3,300 ,מרתף8יטא      י הנדתחומ-רב יטא-8407

 1,300 ,כניסה1יטא    00 י הנדתחומ-רב יטא-8408

 5,000 רצפה צפה 0000 03 י הנדתחומ-רב יטא-8409

 5,000 רצפה צפה 0000 03 י הנדתחומ-רב יטא-8410

 5,000 רצפה צפה 0000 03 י הנדתחומ-רב יטא-8411

 5,000 רצפה צפה 0000 04 י הנדתחומ-רב יטא-8412

 5,000 רצפה צפה 0000 04 י הנדתחומ-רב יטא-8413

 5,000 רצפה צפה 0000 03 י הנדתחומ-רב יטא-8414

 5,000 רצפה צפה 0000 04 י הנדתחומ-רב יטא-8415

 5,000 רצפה צפה 0000 04 י הנדתחומ-רב יטא-8416

 5,000 (מרק) 301 03 הנדסת חשמל מ יטא-8418
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 7,100 קפיטריה 6-יטא 0000 00 אולם ארועים יטא-8419

 5,000 מזנון 7-יטא 0000 00 אולם ארועים יטא-8420

 5,000 יטא-8 0000 00 אולם ארועים יטא-8421

 17,600 יטא-2 0000 00 אולם ארועים יטא-8422

 17,600 יטא-1 0000 00 ארועיםאולם  יטא-8423

 8,800 הבמה 3-יטא 0000 00 אולם ארועים יטא-8424

 14,700 יה צפוניהפוא 4-יטא 0000 00 אולם ארועים יטא-8425

 14,700 יה דרומיהפוא 5-יטא 0000 00 אולם ארועים יטא-8426

 9,000 לאיזור ישיבה האתר הסעדה   00 שרת יטא-8427

 1,000 בתיקרה 306מול חדר  306 03 ודכיתות דן ד יטא-8428

 1,000 בתיקרה מול חדר304 304 03 כיתות דן דוד יטא-8429

 1,000 יטא תקרתית מול חדר304 304 03 כיתות דן דוד יטא-8430

 2,500 בתיקרה 306מול חדר  306 03 כיתות דן דוד יטא-8432

 1,200 ליד אב הבית לובי 00 כיתות דן דוד יטא-8440

 1,200 יטא תיקרתית מול חדר301 301 03 כיתות דן דוד יטא-8441

 1,800 יטא תיקרתית מול חדר302 302 03 כיתות דן דוד יטא-8442

 2,000 ליד אב הבית לובי 00 כיתות דן דוד יטא-8445

 4,000 יקרתית מול חדרת-יטא302 302 03 כיתות דן דוד יטא-8446

 1,700 ,ספריהק-22.1תקרתית יטא  ספרי 99 עבודה סוציאל יטא-8447

 1,700 ליד חדר253 253 02 עבודה סוציאל יטא-8448

 1,700 מיקום גג -כיתות 0000 99 עבודה סוציאל יטא-8449

 1,700 מיקום גג -כיתות 0000 99 עבודה סוציאל יטא-8450

 2,500 ליד הצילר )משולבת) 0000 99 ביה'ס לשפות יטא-8452

 1,750 במיסדרון בתקרה 10-יטא 268 02 ולפסון הנדסה יטא-8453

 1,800 מול השירותים ,'קומה ב   02 מאגרים גנטים יטא-8454

 1,800 לובי קומה-יטא4   04 י הנדתחומ-רב יטא-8455

 1,800 לובי קומה-יטא3   03 י הנדתחומ-רב יטא-8456

 1,800 לובי קומה-יטא2   02 י הנדתחומ-רב יטא-8457

 1,800   003 00 י הנדתחומ-רב יטא-8458

 1,800   003 00 י הנדתחומ-רב יטא-8459

 1,800   004 00 י הנדתחומ-רב יטא-8460

 1,800   004 00 י הנדתחומ-רב יטא-8461

 1,800   008 00 י הנדתחומ-רב יטא-8462

 1,800   007 00 י הנדתחומ-רב יטא-8463

 1,800   006 00 י הנדתחומ-רב יטא-8464
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

8465- טאי  1,800 קומת כניסה לובי-יטא   00 י הנדתחומ-רב 

 3,000 בין בניין בריטניה לגרין בחצר 01 גרין ביוטכנו יטא-8472

 1,600 אולם לב לב 99 אודיטור' לב יטא-8478

 1,800 פרויקט מאנהAW-1800   06 בריטניה יטא-8479

 1,000 פרויקט מאנהAW-800   06 בריטניה יטא-8480

 7,000 היחידה על הגג 04 00 נדסת חשמל מה יטא-8481

 2,500 בכניסה לחדרAW-2500 115 01 שרמן יטא-8482

 3,000 בכניסה למעבדהAW 846+2 416 04 ולפסון הנדסה יטא-8483

 2,000 במיסדרון אוריסCFM 2000 מסדר 07 שרמן יטא-8484

 2,500 במיסדרון צד צפון מערב מסדר 02 בריטניה יטא-8485

8486- טאי  2,500 במיסדרון צד צפון מזרח מסדר 02 בריטניה 

 2,500 במיסדרון צד דרום מזרח מסדר 02 בריטניה יטא-8487

 2,500 במיסדרון צד דרום מזרח מסדר 03 בריטניה יטא-8488

 2,500 במיסדרון צד דרום מערב מסדר 03 בריטניה יטא-8489

 2,500 במיסדרון צד צפון מערב מסדר 03 בריטניה יטא-8490

 2,000 רתף אוריסמ-נמצא במחסן מחסן 00 רקנאטי יטא-8507

 2,000 במרפסת שרות 417 04 שרמן 8509-יטא

 2,000 שירותי גברים 425 04 שרמן 8510-יטא

 800 מיסדרון 328 3 ולפסון הנדסה 8511-יטא

 1,800   322 3 מקצוע בריאות 8512-יטא

 1,500 מעבדה 508 5 בריטניה 8513-יטא

 1,500 מעבדה 508 5 בריטניה 8514-יטא

 1,500 מעבדה 113 01 בריטניה 8515-יטא

 1,500 מעבדה 113 01 בריטניה 8516-יטא

 9,000 על הגג    חיות 99 שרת 8517-יטא

 600 בפיר מאחורי השירותים 418 4 שרמן 8518-יטא

 600 מיסדרון 438 4 סאקלר-רפואה 8519-יטא

 600 מיסדרון 830 8 סאקלר-רפואה 8520-יטא

 2,000 חיים סוכובסקי 321 03 פיזיקה 8521-יטא

 2,000 חיים סוכובסקי 321 03 פיזיקה 8522-יטא

 2,000 חיים סוכובסקי 318 03 פיזיקה 8523-יטא

 2,000 עמית סיט 409 04 אורנשטיין 8524-יטא

 5,000 ישי פומרנץ 06 00 המחשב 8525-יטא

סאקלר-רפואה 8526-יטא  05 
537-
 800 ערן שטרק 539
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 CFM מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

סאקלר-רפואה 8527-יטא  800 ונן זיידלר -במיסדרון ליד החלון  408 04 

 05 שרמן 8528-יטא
520-
 1,200 מרפסת שרות יציאה מהשירותים 523

הנדסת תוכנה  8529-יטא  05 
520--
 5,000 פבל-היחידה על הגג 510

כתות חשמל  8530-יטא  01 
109-
 1,000 יקרה היחידה במסדרון מעל הת 113

 03 וולפסון 8531-יטא
354-
 3,000 היחידה על הגג 356

 2,000 היחידה נמצאת בחדר הפנימי 301 03 פיזיקה 8532-יטא

סאקלר-רפואה 8533-יטא  04 

425T-
426-
 800  -במיסדרון ליד החלון  427

 1,000 בכניסה לחדר מעל התיקרה 515 05 הנדסת תוכנה 8534-יטא

כנההנדסת תו 8535-יטא  1,000 בכניסה לחדר מעל התיקרה 515 05 

 5,000 יטא נמצאת בחצר צד דרום מזרח לובי  כניסה נפתלי 8537-יטא

סאקלר-רפואה 8538-יטא  800 728התקרה במעבדה   728 07 

סאקלר-רפואה 8539-יטא  20,000   גוש א' גג 

סאקלר-רפואה 8540-יטא  20,000   גוש ב' גג 

 03 פיזיקה 8541-יטא
316-
 400 לון רוןא -בחדר יטא מיזוג  312

 03 פיזיקה 8542-יטא
316-
 2,000 לון רוןא -בחדר יטא מיזוג  312

 4,000 דס סופרה -החצר צד דרום   11+12 0 קפלון 8543-יטא

      

 CFM 1,811,844סה"כ          370 סה"כ ציודים
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 מערכות אויר גז עם התפשטות ישירהרשימת .3

 

 רקירו-טון מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

 32 מרתף 0144 00 גילמן 0001_021

) 0000 00 בי'ס למוזיקה 0003_021 טון קירור 6בחצר בפטיו)  6 

)   00 גרין ביוטכנו 0006_021 טון קירור 8סמניריון )  8 

) 042 01 בי'ס למוזיקה 0011_021 ק\ט 40קונצרטים )  40 

 5 (טון קירור 5) 124 01 גרין ביוטכנו 0029_021

) 124 01 גרין ביוטכנו 0032_021 טון קירור 5אלקטרה )  5 

) 003   מקצוע בריאות 0033_021 ט.ק 6אולפן לימודי המשך)  6 

 5   212 2 מעבדות חשמל 0034_021

 32 ט/ק 32-ל הגגע -צד מזרח   10 סאקלר-רפואה 0035_021

 32 ט/ק 32-על הגג-צד מערב   10 סאקלר-רפואה 0036_021

) 107   שנקר-כימיה 0037_021 טון קירור 12)107מעבדה   12 

) 107   שנקר-כימיה 0040_021 טון קירור 12)107מעבדה   12 

 30 טון קרור 30מוזיאון רטוב    00 לוגזואו-בסנר 0041_021

 5 חידהי -אולם קרטר לובי67 לובי 00 בי'ס למוזיקה 0042_021

 5 חידהי-אולם קרטר לובי68 בילו 00 בי'ס למוזיקה 0043_021

 5 חידהי-אולם קרטר לובי69 לובי 00 בי'ס למוזיקה 0047_021

 5 חידהי-אולם קרטר לובי70 לובי 00 בי'ס למוזיקה 0048_021

 6 עבים על הגגמ-חדר אקלים 501 05 בריטניה 0049_021

 6 מעבדה101 101 01 שנקר-כימיה 0053_021

 12 צר צד צפוןבח-דיסקציה 010 00 סאקלר-רפואה 0054_021

 16 מעבדה 201 2 כימיה  0063_021

 12 אוריס-מיציבושי  26 0 ננו טכנולוגיה 0064_021

 8 ן שמאלימזג -קוקאין  גג 99 גלריה לאומנו 0065_021

 8 ן אמצעימזג -קוקאין  גג 99 גלריה לאומנו 0066_021

 8 מניימזגן  -קוקאין  גג 99 גלריה לאומנו 0067_021

 6 צד צפון 201 02 שנקר-כימיה 0068_021

 6 צד דרום 201 02 שנקר-כימיה 0070_021

 6   301 03 שנקר-כימיה 0071_021

 12   007 00 אורנשטיין 0072_021

 12 טון קרור 12ערב מ-דיסקציה 009 00 סאקלר-רפואה 0076_021

 12 דר נקיח-ננו טכנולוגיה נקי 00 ספרית הנדסה 0078_021

 8 יתות לימודכ-טון קרור 8   00 יד קיקואין 0079_021
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 רקירו-טון מיקום אחר חדר קומה בנין סוג ציוד

שרתים חדר-טון קרור 6.5 115 01 שרמן 0080_021  7 

 8 טון/קרור 8בחצר צד דרום  010 00 אורנשטיין 0081_021

 16 ט/ק 16בחצר צד צפון מערב  101 01 שנקר-כימיה 0082_021

 16 בחצר צד צפון 9-יטא 0 ננו טכנולוגיה 0083_021

 12 ט/ק 12בחצר צד צפון מערב  012 00 סאקלר-רפואה 0084_021

 6 ט/ק מרכז מאנה 6חדר גידול  תא2 06 בריטניה 0085_021

     3תא  6 בריטניה 0086_021

 6 ט/ק מרכז מאנה 6חדר גידול  תא5 06 בריטניה 0087_021

 6 ט/ק מרכז מאנה 6חדר גידול  תא8 06 בריטניה 0088_021

 12 ט/ק 12מעבדה  201 02 שנקר-כימיה 0089_021

 18 טון קירור 18אולם טארג  טארג 01 בי'ס למוזיקה 0090_021

 5 טון קירור 5מעבדה  342 03 ולפסון הנדסה 0091_021

 8 משרת את הספריה והמיסדרון גג 99 בוטון-דה 0092_021

' 120 99 יד אבנר 0093_021 וריס פקאגא-120עבור אולם   16 

 16 מעבים בחצר צד דרום 2 301 03 שנקר-הכימי 0094_021

 16 מעבים על הגג צד דרום 2 301 03 שנקר-כימיה 0095_021

 6 אוריס 37 0 ננו טכנולוגיה 0096_021

 16 פאקג' -על הגג  311 3 כימיה 0097_021

 14 פאקג' -על הגג  410 4 שרת 0098_021

 14 'אוריס פאקג-בחצר מלמד 0 שנקר-פיזיקה 0099_021

 4 תדיראן אינוורטר 274 2 ולפסון הנדסה 0100_021

 22 'אוריס פאקג-בחצר עטלפים   גן זאולוגי 0101_021

 RTU-1 5-מכון דימות דימות 0 מגדל חיות 0102_021

 RTU-2 22-מכון דימות דימות 0 מגדל חיות 0103_021

 RTU-5 8-מכון דימות דימות 0 מגדל חיות 0140_021

      

 57 יםסה"כ ציוד

  
 732 סה"כ טון קירור
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 משאבות מים למיזוג אויררשימת .4

 

 קילוואט תיאור מקום חדר קומה תאור בנין מספר ציוד

שנקר-כימיה משמ-0144  75. ליד בית מלאכה  00 

שרייבר  משמ-0011

 מתמטי

 11.00 מרתף  

ולפסון  משמ-0126
 הנדסה

 75. בחצר צד מזרח  

ולפסון  משמ-0127

 הנדסה

חצר צד מזרחב    1.50 

-קרטר משמ-0033

 תפוצות

00   15.00 

-קרטר משמ-0100
 תפוצות

 15.00 קרובה לכניסה  00

המשאבה חדר מ.א ליד אב  0000 00 שרת משמ-0085

 בית

5.50 

סוראסקי  משמ-0050

 ספרי

 29.40 משאבה קרובה לדלת 0000 00

סוראסקי  משמ-0051
 ספרי

 29.40 משאבה רחוק מהדלת. 0000 00

טרובוביץ  משמ-0083

 משפ

המשאבה מתחת לבנין  0000 00

 בחניה

18.50 

טרובוביץ  משמ-0084

 משפ

המשאבה מתחת לבנין  0000 00

 בחניה

18.50 

 11.00 חדר מכונות מרתף  00 רקנאטי משמ-0031

 11.00 חדר מכונות מרתף  00 רקנאטי משמ-0032

 11.00 משאבה קרוב ללוח חשמל. 0000 00 מכסיקו משמ-0074

 11.00 משאבה רחוק מלוח חשמל. 0000 00 מכסיקו משמ-0075

 7.30 קרוב לדלת  00 בי'ס למוזיקה משמ-0001

 7.30 רחוק מהדלת  00 בי'ס למוזיקה משמ-0002

 11.00 חדר משאבות מרתף  00 נפתלי משמ-0012

 11.00 חדר משאבות מרתף  00 נפתלי משמ-0013

שאבה רחוקה מדלתהמ 0000 00 רוזנברג משמ-0081  7.30 

 7.30 המשאבה קרובה לדלת 0000 00 רוזנברג משמ-0082

עבודה  משמ-0062

 סוציאל

בחדר מזגנים ליד לוח  0 00

 חשמל

11.00 

עבודה  משמ-0063
 סוציאל

בחדר מזגנים רחוקה מלוח  0 00
 חש

11.00 

ביה'ס  משמ-0120
 לכלכלה

 7.50 על הגג קשור למעצ-0026 גג 99

יה'ס ב משמ-0122

 לכלכלה

 7.50 על הגג קשור למעצ-0027 גג 99

 4.00 חדר מכונות מרתף  ספרית  משמ-0035
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 קילוואט תיאור מקום חדר קומה תאור בנין מספר ציוד

 משפטים

בוטון-דה משמ-0140  1.10 מורכב על הצנרת  00 

בוטון-דה משמ-0067  10.00 בחדר מכונות למיזוג אויר מכ. 00 

ר.שיניים  משמ-0099
 חדש

 18.70 דלת רשת מס' 055 0000 00

ית וינרספר משמ-0017 חדר -משאבה מצד ימין מכונ 00 

 מכונות

5.50 

דר מכונותח-משאבה שמאל מכונ 00 ספרית וינר משמ-0018  5.50 

הנדסת  משמ-0038
 חשמל מ

משאבה צפונית רחוקה  1111 00
 מלוח ח

9.20 

הנדסת  משמ-0039

 חשמל מ

דרומית קרובה ללוח 1 1111 00

 חשמל

9.20 

הנדסת  משמ-0129

 חשמל מ

 5.50 שיך לצילר מעצ-0020  99

הנדסת  משמ-0130
 חשמל מ

 5.50 שיך לצילר מעצ-0020  99

מיטשל  משמ-0069

 סטודנט

 7.50 קרובה לדלת 0000 00

מיטשל  משמ-0070

 סטודנט

 7.50 רחוקה מהדלת 0000 00

חדר -מורכב על הצנרת  00 ספרית חברה משמ-0143
 מכונות

.75 

. 0000 00 ספרית חברה משמ-0064 ה קרובה ללוח המשאב

 חשמל

14.70 

המשאבה רחוקה מלוח . 0000 00 ספרית חברה משמ-0076

 חשמל

14.70 

 15.00 חדר משאבות קומת קרקע  00 בנין המנהלה משמ-0138

 15.00 חדר משאבות קומת קרקע  00 בנין המנהלה משמ-0139

כיתות  משמ-0115

 הנדסה

מאלשצד -חדר מכונות  00  11.00 

כיתות  משמ-0116

 הנדסה

מיןיצד -חדר מכונות  00  11.00 

 15.00 המשאבה רחוקה מהדלת 0000 00 כיתות דן דוד משמ-0077

 15.00 המשאבה קרובה לדלת 0000 00 כיתות דן דוד משמ-0078

הנדסת  משמ-0103

 תוכנה

 14.70 מטר מעוקב לשעה 75  

הנדסת  משמ-0104
 תוכנה

ב-קומות א ן    14.70 

הנדסת  משמ-0105

התוכנ  

 9.20 מטר מעוקב לשעה 39  

הנדסת  משמ-0110

 תוכנה

 9.20 מטר מעוקב לשעה 39  

 2.20 צילר0113  00 צימבליסטה משמ-0124

 2.20 צילר0114  00 צימבליסטה משמ-0125
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 33.00 מרתף חדר משאבות  00 אולם ארועים משמ-0136

 33.00 מרתף חדר משאבות  00 אולם ארועים משמ-0137

מקצוע  משמ-0097

 בריאות

 18.50 קרוב לדלת 0000 00

מקצוע  משמ-0098
 בריאות

 18.50 רחוק מדלת 0000 00

 7.50 במיסדרון ליד אב הבית  00 ביה'ס לשפות משמ-0117

 7.50 במיסדרון ליד אב הבית  00 ביה'ס לשפות משמ-0123

 2.20 על הגג צד ימין גג 99 ביה'ס לשפות משמ-0118

תביה'ס לשפו משמ-0119  2.20 על הגג צד שמאל גג 99 

 2.20 מים חמים לגיבוי מהאוני'  99 בנין הסנאט משמ-0128

 15.00 חדר מכונות גג גג 99 בנין הסנאט משמ-0113

 15.00 חדר מכונות גג גג 99 בנין הסנאט משמ-0114

ולפסון  משמ-0071
 הנדסה

 1.50 משאבה למתקן אינסטרון. מרתף 00

ולפסון  משמ-0072

 הנדסה

 7.50 משאבה למתקן אינסטרון מרתף 00

שירה-בר משמ-0036  00   3.00 

שירה-בר משמ-0037  00   3.00 

 5.50 ליחידת צילר 0000 00 גלריה לאומנו משמ-0065

 5.50 ליחידת צילר 0000 00 גלריה לאומנו משמ-0066

תחומי -רב משמ-0106
 הנד

00 0000 CWP-1 7.50 

תחומי -רב משמ-0107
 הנד

00 0000 CWP-2 7.50 

תחומי -רב משמ-0108

 הנד

00 0000 CWP-3 7.50 

תחומי -רב משמ-0109
 הנד

00 0000 CWP-4 7.50 

     
 

 741.65 סה"כ קילוואט    ציוד כמות
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 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6121_049
 משפטים

04 420 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6122_049
 משפטים

04 421 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6123_049
 משפטים

04 422 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6124_049
 משפטים

04 424 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6126_049
 משפטים

04 425 

וןמפוח נחש 6127_049  -מינקהוף  158 
 משפטים

04 426 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6128_049
 משפטים

04 427 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6129_049
 משפטים

04 428 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6130_049
 משפטים

04 429 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6151_049
 משפטים

03 320 

 -הוף מינק 158 מפוח נחשון 6154_049
 משפטים

03 324 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6155_049
 משפטים

03 325 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6156_049
 משפטים

03 326 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6157_049
 משפטים

03 327 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6158_049
 משפטים

03 328 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6159_049
םמשפטי  

03 329 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6160_049
 משפטים

03 330 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6161_049
 משפטים

03 331 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6162_049
 משפטים

03 332 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6163_049
 משפטים

03 333 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6164_049
 משפטים

03 334 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6165_049
 משפטים

03 335 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6167_049
 משפטים

03 336 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6168_049
 משפטים

03 337 
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 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6169_049
 משפטים

03 338 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 6170_049
 משפטים

03 339 

ח נחשוןמפו 6171_049  -מינקהוף  158 
 משפטים

03 340 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7712_049
 משפטים

04 440 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7713_049
 משפטים

04 435 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7714_049
 משפטים

04 436 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7715_049
 משפטים

04 437 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7716_049
 משפטים

04 438 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7718_049
 משפטים

03 322 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7719_049
 משפטים

03 321 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7721_049
 משפטים

04 439 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7722_049
 משפטים

04 434 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7723_049
 משפטים

04 433 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7724_049
 משפטים

04 432 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7725_049
 משפטים

04 431 

 -מינקהוף  158 מפוח נחשון 7726_049
 משפטים

04 430 

049_8150 400 CFM   מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 207 

049_8153 CFM 600  מפוח
 נחשון

רועים ע"ש אולם א
 סמולרש

00 100 

049_8154 CFM 400  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

01 100 

049_8155 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 200 

049_8156 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 201 

049_8157 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

 שבלה 00

049_8158 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 202 

049_8159 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 101 

049_8160 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 102 

049_8161 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

205פ 00  
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049_8163 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

 שבלה 00

049_8164 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 205 

049_8165 CFM 600  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 105 

049_8167 CFM 800  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 203 

049_8187 CFM 1200  מפוח
 נחשון

ם ארועים ע"ש אול
 סמולרש

00 206 

049_8188 CFM 1200  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 204 

049_8189 CFM 1200  מפוח
 נחשון

אולם ארועים ע"ש 
 סמולרש

00 002 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8000_049
 ברגלס

01 110 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8001_049
 ברגלס

01 108 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8002_049
 ברגלס

00 005 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8003_049
 ברגלס

01 102 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8004_049
 ברגלס

01 126 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8005_049
 ברגלס

01 127 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8006_049
 ברגלס

01 110 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8007_049
 ברגלס

00 007 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8008_049
 ברגלס

00 008 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8009_049
 ברגלס

00 002 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8010_049
 ברגלס

01 101 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8011_049
 ברגלס

01 101 

-חדר-מפוח נחשון 8012_049
 ממד

ביה"ס לכלכלה ע"ש 
 ברגלס

 דממ 00

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8014_049
 ברגלס

103פ 01  

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8015_049
 ברגלס

00 008 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8018_049
 ברגלס

123פ 01  

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8019_049
 ברגלס

123פ 01  

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8023_049
 ברגלס

01 123 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8024_049
 ברגלס

01 103 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8026_049
 ברגלס

01 105 
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ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8027_049
 ברגלס

104פ 01  

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8028_049
 ברגלס

01 125 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8031_049
 ברגלס

01 124 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8035_049
 ברגלס

01 109 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8036_049
 ברגלס

01 107 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8037_049
 ברגלס

01 111 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8038_049
 ברגלס

01 104 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8039_049
 ברגלס

104פ 01  

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8041_049
 ברגלס

01 120 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8042_049
 ברגלס

01 110 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8043_049
 ברגלס

01 115 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8044_049
 ברגלס

01 121 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8045_049
 ברגלס

01 121 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8046_049
 ברגלס

01 121 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8047_049
 ברגלס

01 112 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8048_049
 ברגלס

01 119 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8049_049
 ברגלס

01 113 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8050_049
 ברגלס

01 114 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8051_049
 ברגלס

01 116 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8052_049
 ברגלס

01 117 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8053_049
 ברגלס

01 101 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8054_049
 ברגלס

01 106 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8055_049
 ברגלס

01 118 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8056_049
 ברגלס

01 101 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8057_049
 ברגלס

00 003 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8058_049
 ברגלס

00 005 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8059_049
 ברגלס

01 121 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8060_049
 ברגלס

01 128 
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ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8061_049
 ברגלס

02 214 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8062_049
 ברגלס

02 211 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8063_049
 ברגלס

02 213 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8064_049
 ברגלס

02 221 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8065_049
 ברגלס

02 212 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8066_049
 ברגלס

00 001 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8067_049
 ברגלס

02 220 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8068_049
 ברגלס

02 217 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8069_049
 ברגלס

02 201 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8070_049
 ברגלס

02 218 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8071_049
 ברגלס

02 219 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8072_049
 ברגלס

02 216 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8073_049
 ברגלס

02 201 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8074_049
 ברגלס

02 223 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8075_049
 ברגלס

02 208 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8076_049
 ברגלס

00 001 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8077_049
 ברגלס

02 202 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8078_049
 ברגלס

00 001 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8079_049
 ברגלס

00 001 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8080_049
 ברגלס

02 209 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8081_049
 ברגלס

02 222 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8082_049
 ברגלס

02 224 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8083_049
 ברגלס

02 206 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8084_049
 ברגלס

02 210 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8085_049
 ברגלס

02 205 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8086_049
 ברגלס

02 226 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8087_049
 ברגלס

02 204 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8088_049
 ברגלס

02 230 
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ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8089_049
 ברגלס

02 203 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8090_049
 ברגלס

00 009 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8091_049
 ברגלס

02 227 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8092_049
 ברגלס

02 232 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8093_049
 ברגלס

02 207 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8094_049
 ברגלס

02 228 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8095_049
 ברגלס

02 215 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8096_049
 ברגלס

02 231 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8097_049
 ברגלס

00 009 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8098_049
 ברגלס

02 207 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8099_049
 ברגלס

02 229 

פוח נחשוןמ 8100_049 ביה"ס לכלכלה ע"ש  
 ברגלס

02 225 

ביה"ס לכלכלה ע"ש  מפוח נחשון 8186_049
 ברגלס

02 226 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 0000_049
 רוזנברג

02 213 

מפוח נחשון  1080_049
 פיינקול

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

205א 02  

מפוח נחשון  1091_049
 פיינקול

ת ביה"ס למדעי היהדו
 רוזנברג

116א 01  

מפוח נחשון  1344_049
 פיינקול

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

 א108 01

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5775_049
 רוזנברג

04 404 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5776_049
 רוזנברג

04 402 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5778_049
 רוזנברג

407א 04  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5779_049
 רוזנברג

04 405 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5780_049
 רוזנברג

301א 03  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5781_049
 רוזנברג

03 301 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5782_049
 רוזנברג

03 302 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5783_049
נברגרוז  

03 303 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5784_049
 רוזנברג

03 304 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5786_049
 רוזנברג

305א 03  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5787_049
 רוזנברג

03 305 
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ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5788_049
 רוזנברג

03 306 

ה"ס למדעי היהדות בי מפוח נחשון 5789_049
 רוזנברג

03 307 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5794_049
 רוזנברג

03 311 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5795_049
 רוזנברג

311פ 03  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5798_049
 רוזנברג

02 202 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5799_049
 רוזנברג

02 203 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5801_049
 רוזנברג

205ב 02  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5803_049
 רוזנברג

02 208 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5804_049
 רוזנברג

02 206 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5805_049
 רוזנברג

02 207 

ת ביה"ס למדעי היהדו מפוח נחשון 5806_049
 רוזנברג

02 210 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5807_049
 רוזנברג

02 212 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5809_049
 רוזנברג

02 213 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5810_049
 רוזנברג

02 214 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5812_049
 רוזנברג

02 211 

ןמפוח נחשו 5813_049 ביה"ס למדעי היהדות  
 רוזנברג

101ד 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5814_049
 רוזנברג

101ג 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5815_049
 רוזנברג

101ב 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5816_049
 רוזנברג

101א 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5817_049
 רוזנברג

01 119 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5818_049
 רוזנברג

119פ 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5820_049
 רוזנברג

 א116 01

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5821_049
 רוזנברג

01 116 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5822_049
 רוזנברג

01 117 

עי היהדות ביה"ס למד מפוח נחשון 5823_049
 רוזנברג

01 115 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5824_049
 רוזנברג

01 114 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5825_049
 רוזנברג

01 113 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5826_049
 רוזנברג

01 112 
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ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5827_049
 רוזנברג

01 111 

פוח נחשוןמ 5828_049 ביה"ס למדעי היהדות  
 רוזנברג

110א 01  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5829_049
 רוזנברג

00 005 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5832_049
 רוזנברג

01 104 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5833_049
 רוזנברג

01 106 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5834_049
גרוזנבר  

01 107 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 5862_049
 רוזנברג

01 105 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 6013_049
 רוזנברג

03 303 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 6682_049
 רוזנברג

02 213 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון עילי 6790_049
 רוזנברג

210פ 02  

מפוח נחשון  7085_049
 פינקויל

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

407ג 04  

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 7088_049
 רוזנברג

04 406 

מפוח נחשון  7106_049
 פינקויל

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 101 

מפוח נחשון  7107_049
 פינקוייל

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 108 

מפוח נחשון  7108_049
 פינקוייל

יה"ס למדעי היהדות ב
 רוזנברג

01 E108 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 7111_049
 רוזנברג

03 0303 

מפוח נחשון  7112_049
 פינקויל

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

03 313 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 7138_049
 רוזנברג

04 401 

מפוח נחשון  7669_049
 פיינקוייל

ת ביה"ס למדעי היהדו
 רוזנברג

407ב 04  

049_8278 CFM 400  מפוח
 נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

03 304 

049_8331 CFM 600   מפוח
 נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

02 209 

049_8358 CFM 800  מפוח
 נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

00 309 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 300 8365_049
ברגרוזנ  

02 215 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 300 8368_049
 רוזנברג

01 118 

049_8376 CFM 800  מפוח
 נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

03 308 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 600 8467_049
 רוזנברג

03 314 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 800 8486_049
 רוזנברג

02 204 

 205 02ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 800 8490_049
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 רוזנברג

049_8524 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

02 212 

049_8525 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

02 211 

049_8553 (FCR-800-4)800 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 105 

049_8571 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 103 

049_8572 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 102 

049_8573 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

04 403 

049_8603 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ה"ס למדעי היהדות בי
 רוזנברג

01 107 

049_8666 (FCR-300-4)300 
 מפוח נחשון

ביה"ס למדעי היהדות 
 רוזנברג

01 117 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 800 8686_049
 רוזנברג

02 206 

ביה"ס למדעי היהדות  מפוח נחשון 800 8687_049
 רוזנברג

02 207 

ים ביה"ס למנהל עסק מפוח נחשון 5896_049
 רקנאטי

03 341 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5903_049
 רקנאטי

03 335 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5904_049
 רקנאטי

03 334 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5906_049
 רקנאטי

03 332 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5965_049
 רקנאטי

04 429 

למנהל עסקים ביה"ס  מפוח נחשון 5966_049
 רקנאטי

04 429 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5967_049
 רקנאטי

04 428 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5968_049
 רקנאטי

04 427 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5969_049
 רקנאטי

04 425 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5970_049
 רקנאטי

04 424 

וןמפוח נחש 5971_049 ביה"ס למנהל עסקים  
 רקנאטי

04 454 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5974_049
 רקנאטי

04 419 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5975_049
 רקנאטי

04 418 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5976_049
 רקנאטי

04 415 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5978_049
 רקנאטי

04 455 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5984_049
 רקנאטי

04 431 

 452 04ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5985_049
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 רקנאטי

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5987_049
 רקנאטי

04 447 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5988_049
 רקנאטי

04 442 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5993_049
 רקנאטי

04 434 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5994_049
 רקנאטי

04 433 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 5995_049
 רקנאטי

04 432 

מפוח נחשון  7303_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 446 

מפוח נחשון  7304_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 445 

למנהל עסקים  ביה"ס מפוח נחשון 7309_049
 רקנאטי

04 417 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7310_049
 רקנאטי

04 416 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7312_049
 רקנאטי

04 414 

מפוח נחשון  7361_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 444 

מפוח נחשון  7362_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 443 

מפוח נחשון  7368_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 448 

מפוח נחשון  7369_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 438 

מפוח נחשון  7371_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 449 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7372_049
 רקנאטי

04 426 

חשון מפוח נ 7373_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 453 

מפוח נחשון  7374_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 423 

מפוח נחשון  7375_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 451 

מפוח נחשון  7376_049
 פינקוייל

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

04 422 

מפוח נחשון  7657_049
נקויילפיי  

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

03 343 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7733_049
 רקנאטי

04 450 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7736_049
 רקנאטי

04 447 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 7737_049
 רקנאטי

04 442 

ביה"ס למנהל עסקים  מפוח נחשון 600 8483_049
 רקנאטי

03 339 

049_8685 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס למנהל עסקים 
 רקנאטי

03 343 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5544_049
 סוציאלית 

01 128 
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ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5545_049
 סוציאלית

01 128 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5546_049
 סוציאלית

01 126 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5547_049
אליתסוצי  

01 126 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5548_049
 סוציאלית

01 124 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5549_049
 סוציאלית

01 124 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5550_049
 סוציאלית

01 123 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5551_049
 סוציאלית

01 123 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5554_049
 סוציאלית

01 122 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5555_049
 סוציאלית

01 122 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5556_049
 סוציאלית

01 121 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5557_049
 סוציאלית

01 121 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5558_049
 סוציאלית

01 120 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5559_049
 סוציאלית

01 120 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5560_049
 סוציאלית

00 017 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5561_049
 סוציאלית

00 017 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5562_049
 סוציאלית

00 016 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5563_049
 סוציאלית

00 016 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5564_049
 סוציאלית

00 015 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5565_049
 סוציאלית

00 015 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5566_049
 סוציאלית

00 003 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5567_049
 סוציאלית

00 003 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5568_049
 סוציאלית

00 002 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5569_049
 סוציאלית

00 002 

וח נחשוןמפ 6242_049 ביה"ס לעבודה  
 סוציאלית

02 211 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6244_049
 סוציאלית

02 210 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6359_049
 סוציאלית

02 213 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6405_049
 סוציאלית

02 219 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6406_049
 סוציאלית

02 218 
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וןמפוח נחש 6407_049 ביה"ס לעבודה  
 סוציאלית

02 217 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6408_049
 סוציאלית

02 216 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6409_049
 סוציאלית

02 215 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6410_049
 סוציאלית

02 214 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6411_049
 סוציאלית

02 212 

"ס לעבודה ביה מפוח נחשון 6412_049
 סוציאלית

02 208 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6413_049
 סוציאלית

02 206 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6414_049
 סוציאלית

02 204 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6415_049
 סוציאלית

02 205 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6416_049
 סוציאלית

02 203 

ודה ביה"ס לעב מפוח נחשון 6417_049
 סוציאלית

02 202 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6418_049
 סוציאלית

02 220 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6419_049
 סוציאלית

02 221 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6420_049
 סוציאלית

02 223 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6421_049
 סוציאלית

02 224 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6422_049
ציאליתסו  

02 226 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6423_049
 סוציאלית

02 227 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6424_049
 סוציאלית

02 230 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6426_049
 סוציאלית

02 231 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6427_049
 סוציאלית

02 234 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6428_049
 סוציאלית

02 235 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6429_049
 סוציאלית

02 237 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6430_049
 סוציאלית

02 238 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6431_049
 סוציאלית

02 240 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6433_049
 סוציאלית

02 236 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6434_049
 סוציאלית

02 233 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6436_049
 סוציאלית

02 232 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6438_049
 סוציאלית

02 228 
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ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6439_049
 סוציאלית

02 229 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6440_049
 סוציאלית

02 225 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6441_049
 סוציאלית

02 222 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6442_049
 סוציאלית

01 119 

ביה"ס לעבודה  מפוח  נחשון 6443_049
 סוציאלית

01 119 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6444_049
 סוציאלית

01 116 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6445_049
 סוציאלית

01 115 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6446_049
 סוציאלית

01 113 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6447_049
 סוציאלית

01 113 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6448_049
 סוציאלית

01 112 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6449_049
 סוציאלית

01 111 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6450_049
 סוציאלית

01 110 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6452_049
 סוציאלית

01 109 

נחשוןמפוח  6453_049 ביה"ס לעבודה  
 סוציאלית

01 108 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6454_049
 סוציאלית

01 107 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6455_049
 סוציאלית

01 106 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6456_049
 סוציאלית

01 105 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6457_049
 סוציאלית

01 102 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6458_049
 סוציאלית

01 101 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 6674_049
 סוציאלית

 יבול 00

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7146_049
 סוציאלית

01 125 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7149_049
 סוציאלית

00 006 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7151_049
 סוציאלית

01 125 

לעבודה  ביה"ס מפוח נחשון 7159_049
 סוציאלית

02 209 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7160_049
 סוציאלית

02 207 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7163_049
 סוציאלית

00 013 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7164_049
 סוציאלית

00 008 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7168_049
 סוציאלית

00 007 
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ה ביה"ס לעבוד מפוח נחשון 7170_049
 סוציאלית

00 010 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7172_049
 סוציאלית

00 009 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7175_049
 סוציאלית

00 012 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7612_049
 סוציאלית

115פ 01  

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 7614_049
 סוציאלית

01 105 

049_8016 CFM 400  מפוח
 נחשון

בודה ביה"ס לע
 סוציאלית

02 255 

049_8292 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

00 053 

049_8293 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

00 054 

049_8294 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

00 055 

049_8295 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

01 150 

049_8296 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

01 151 

049_8297 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

01 152 

049_8298 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 251 

049_8299 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 252 

049_8300 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 254 

049_8301 CFM 1000  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 255 

049_8302 CFM  400  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 256 

049_8303 CFM  400  מפוח
 נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 257 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 8371_049
ליתסוציא  

01 152 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 8375_049
 סוציאלית

02 252 

049_8560 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

01 152 

049_8561 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

00 055 

049_8586 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ביה"ס לעבודה 
 סוציאלית

02 239 

ביה"ס לעבודה  מפוח נחשון 5716_049
 סוציאלית

02 258 

 257 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 5717_049

 248 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5721_049

 247 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5722_049
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 246 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5723_049

 244 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 5724_049

 243 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 5725_049

 242 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 5726_049

 245 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5727_049

 241 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5729_049

 240 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5730_049

 239 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5731_049

 452 04 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5732_049

 452 04 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5733_049

את שיניים ביה"ס לרפו מפוח נחשון פרג' 5734_049  03 352 

 352 03 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5735_049

 249 02 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון פרג' 5736_049

מפוח   (28/30/99) 7576_049
 נחשון

 238 02 ביה"ס לרפואת שיניים 

 177 01 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 7640_049

 245 01 ביה"ס לרפואת שיניים  מפוח נחשון 8373_049

049_8374 400 CFM        
 מפוח נחשון

 142 01 ביה"ס לרפואת שיניים 

 177 01 ביה"ס לרפואת שיניים מפוח נחשון 400 8494_049

049_8591 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 352 03 ביה"ס לרפואת שיניים

049_8592 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

שיניים ביה"ס לרפואת  03 352 

049_8593 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 452 03 ביה"ס לרפואת שיניים

049_8594 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 452 03 ביה"ס לרפואת שיניים

בנין  -בית המכונות פנקויל מפוח נחשון 7984_049
 מתח גבוה

  

049_8356 CFM 400  מפוח
 נחשון

בנין  -בית המכונות
 מתח גבוה

00  

מפוח נחשון חדר  8361_049
 חשמל

בנין  -בית המכונות
 מתח גבוה

 למשח 00

מפוח נחשון חדר  8362_049
 חשמל

בנין  -בית המכונות
 מתח גבוה

 למשח 00

מפוח נחשון חדר  8363_049
 חשמל

בנין  -בית המכונות
 מתח גבוה

 למשח 00

מפוח נחשון חדר  8364_049
 חשמל

בנין  -בית המכונות
 מתח גבוה

 למשח 00

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6252_049
 ע"ש סאקלר

08 805 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6256_049
 ע"ש סאקלר

08 811 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6261_049
 ע"ש סאקלר

08 820 
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בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6269_049
 ע"ש סאקלר

08 834 

אה בית הספר לרפו מפוח נחשון 6278_049
 ע"ש סאקלר

08 828 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6310_049
 ע"ש סאקלר

07 709 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6314_049
 ע"ש סאקלר

07 713 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6326_049
 ע"ש סאקלר

08 817 

מפוח נחשון  6355_049
 אלקטרה

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

06 638 

ח נחשוןמפו 6378_049 בית הספר לרפואה  
 ע"ש סאקלר

05 533 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6385_049
 ע"ש סאקלר

05 504 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6388_049
 ע"ש סאקלר

510פ 05  

מפוח נחשון  6395_049
 אלקטרה

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 513 

מפוח נחשון  6397_049
 אלקטרה

בית הספר לרפואה 
"ש סאקלרע  

05 516 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6710_049
 ע"ש סאקלר

805פ 08  

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6711_049
 ע"ש סאקלר

08 809 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6713_049
 ע"ש סאקלר

636פ 06  

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 6934_049
 ע"ש סאקלר

05 513 

מפוח נחשון  7145_049
ינקויילפ  

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

501פ 05  

מפוח נחשון  7150_049
 פינקויל

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 514 

049_7618 CFM 600  מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

06 610 

049_7619 CFM 400  מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

06 639 

049_7620 CFM 400  מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

06 639 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 7704_049
 ע"ש סאקלר

08 843 

049_8134 CFM 600   מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

06 610 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 8279_049
 ע"ש סאקלר

06 609 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 400 8309_049
 ע"ש סאקלר

05 513 

049_8336 CFM 400 -  מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 431 

049_8337 CFM 600 -  מפוח
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 431 

049_8454 CFM  מפוח
-600נחשון  

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 521 
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בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 400 8473_049
 ע"ש סאקלר

05 522 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 400 8484_049
 ע"ש סאקלר

04 438 

בית הספר לרפואה  מפוח נחשון 600 8504_049
 ע"ש סאקלר

728ב 07  

מפוח  600 (3+1) 8509_049
 נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

09 918 

049_8518 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 517 

049_8530 (FCR-800-4)800 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 434 

049_8546 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 513 

049_8547 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

09 933 

049_8548 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
סאקלרע"ש   

09 933 

049_8559 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 423 

049_8562 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 520 

049_8563 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

07 712 

049_8582 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 435 

049_8584 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

728פ 07  

049_8595 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

04 429 

049_8601 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

08 806 

049_8609 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 512 

049_8619 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 505 

049_8620 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בית הספר לרפואה 
 ע"ש סאקלר

05 504 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5836_049
 קרטר

03 321 

ח נחשוןמפו 5837_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 320 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5838_049
 קרטר

03 319 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5839_049
 קרטר

03 318 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5840_049
 קרטר

03 317 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5841_049
 קרטר

03 316 

נחשון מפוח 5842_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 315 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5843_049
 קרטר

03 314 
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ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5844_049
 קרטר

03 313 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5845_049
 קרטר

03 312 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5847_049
 קרטר

03 310 

נחשוןמפוח  5848_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 309 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5849_049
 קרטר

03 308 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5850_049
 קרטר

03 307 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5851_049
 קרטר

03 305 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5852_049
 קרטר

03 306 

חשוןמפוח נ 5853_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 301 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5854_049
 קרטר

03 302 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5855_049
 קרטר

03 303 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5856_049
 קרטר

03 304 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5859_049
 קרטר

02 211 

שוןמפוח נח 5868_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

02 219 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5869_049
 קרטר

02 208 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5871_049
 קרטר

02 206 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5872_049
 קרטר

02 207 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5874_049
 קרטר

02 204 

וןמפוח נחש 5875_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

02 203 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5876_049
 קרטר

02 203 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 5877_049
 קרטר

02 201 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6698_049
 קרטר

03 307 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6702_049
 קרטר

03 305 

ןמפוח נחשו 6703_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 315 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6704_049
 קרטר

02 203 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6705_049
 קרטר

02 203 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6706_049
 קרטר

03 304 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 6777_049
 קרטר

02 217 
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חשוןמפוח נ 600 7094_049 ע"ש  -בית התפוצות  
 קרטר

03 317 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 7597_049
 קרטר

02 202 

049_8367 CFM 400  מפוח
 נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

02 202 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 600 8470_049
 קרטר

02 213 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 600 8471_049
 קרטר

02 214 

ע"ש  -בית התפוצות  מפוח נחשון 600 8472_049
 קרטר

03 311 

049_8523 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

02 218 

049_8534 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

02 216 

049_8658 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

02 217 

049_8668 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

03 319 

049_8682 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

03 312 

049_8684 (FCR-600-4)400 
 מפוח נחשון

ע"ש  -בית התפוצות 
 קרטר

02 211 

 012 00 בניין ביה"ס למוזיקה מפוח נחשון 6773_049

נחשון מפוח 6774_049  012 00 בניין ביה"ס למוזיקה 

מפוח נחשון  7205_049
 פינקוייל

 014 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7206_049
 פינקוייל

 014 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7207_049
 פינקוייל

 017 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7208_049
 פינקוייל

 017 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7209_049
 פינקוייל

 020 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7210_049
 פינקוייל

 020 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7211_049
 פינקוייל

 003 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7212_049
 פינקוייל

 003 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7213_049
ינקויילפ  

003א 00 בניין ביה"ס למוזיקה  

מפוח נחשון  7214_049
 פינקוייל

 002 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7215_049
 פינקוייל

 002 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7216_049
 פינקוייל

 001 00 בניין ביה"ס למוזיקה

מפוח נחשון  7217_049
 פינקוייל

 001 00 בניין ביה"ס למוזיקה

049_8648 (FCR-600-4)800 
 מפוח נחשון

 012 00 בניין ביה"ס למוזיקה
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049_8664 (FCR-800-4)800 
 מפוח נחשון

02-מ 00 בניין ביה"ס למוזיקה  

 305 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7876_049

 505 05 בנין ביה"ס לשפות מפוח נחשון 4966_049

 505 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 4996_049

 יבול 00 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7779_049

 200 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7780_049

 105 01 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7794_049

 101 01 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7795_049

 101 01 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7796_049

 105 01 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7797_049

 202 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7798_049

 203 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7799_049

 204 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7800_049

 210 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7801_049

 211 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7802_049

 212 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7803_049

 400 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7804_049

 416 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7805_049

 415 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7806_049

 414 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7807_049

 405 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7808_049

 406 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7809_049

 407 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7810_049

 502 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7811_049

 503 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7812_049

 504 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7813_049

 512 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7814_049

פותבנין ביה"ס לש פנקויל מפוח נחשון 7815_049  05 513 

 508 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7818_049

 509 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7819_049

 501 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7820_049

 501 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7821_049

ס לשפותבנין ביה" פנקויל מפוח נחשון 7822_049  04 401 

 401 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7823_049

 301 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7824_049
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 301 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7825_049

 507 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7839_049

ביה"ס לשפותבנין  פנקויל מפוח נחשון 7840_049  05 514 

 515 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7841_049

 516 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7842_049

 517 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7843_049

 518 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7844_049

נין ביה"ס לשפותב פנקויל מפוח נחשון 7845_049  05 520 

 519 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7846_049

 510 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7847_049

 511 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7848_049

 500 05 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7849_049

וןפנקויל מפוח נחש 7850_049  409 04 בנין ביה"ס לשפות 

 408 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7851_049

 417 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7852_049

 418 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7853_049

 419 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7854_049

נחשון פנקויל מפוח 7855_049  413 04 בנין ביה"ס לשפות 

 411 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7856_049

 402 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7857_049

 317 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7858_049

 315 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7859_049

מפוח נחשוןפנקויל  7860_049  217 02 בנין ביה"ס לשפות 

 216 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7861_049

 205 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7863_049

 207 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7864_049

 208 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7865_049

ויל מפוח נחשוןפנק 7866_049  209 02 בנין ביה"ס לשפות 

 302 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7867_049

 304 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7868_049

 310 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7869_049

 311 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7870_049

 312 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7871_049

 309 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7872_049

 308 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7873_049
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 307 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7874_049

 306 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7875_049

 316 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7877_049

 318 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7878_049

 404 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7879_049

 410 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7880_049

 303 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7881_049

 320 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7882_049

 319 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7883_049

 314 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7884_049

 313 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7885_049

 300 03 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7886_049

 206 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7887_049

 215 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7888_049

 215 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7889_049

 215 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7890_049

 217 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7891_049

 216 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7892_049

 213 02 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7893_049

 412 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7894_049

 420 04 בנין ביה"ס לשפות פנקויל מפוח נחשון 7895_049

פותבנין ביה"ס לש פנקויל מפוח נחשון 7896_049  04 403 

049_8576 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 214 02 בנין ביה"ס לשפות

049_8587 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 407 04 בנין ביה"ס לשפות

049_8652 (FCR-600-4)400 
 מפוח נחשון

 409 04 בנין ביה"ס לשפות

049_8653 (FCR-600-4)400 
 מפוח נחשון

 215 02 בנין ביה"ס לשפות

049_8654 (FCR-600-4)400 
 מפוח נחשון

 105 01 בנין ביה"ס לשפות

049_8673 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

 206 02 בנין ביה"ס לשפות

בנין גרין  מפוח נחשון 6966_049
 לביוטכנולוגיה

02 219 

בנין גרין  מפוח נחשון 6967_049
 לביוטכנולוגיה

02 218 

בנין גרין  מפוח נחשון 6968_049
נולוגיהלביוטכ  

02 216 

בנין גרין  מפוח נחשון 6972_049
 לביוטכנולוגיה

02 210 
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בנין גרין  מפוח נחשון 6973_049
 לביוטכנולוגיה

02 211 

בנין גרין  מפוח נחשון 6980_049
 לביוטכנולוגיה

02 206 

בנין גרין  מפוח נחשון 6982_049
 לביוטכנולוגיה

02 206 

בנין גרין  מפוח נחשון 6983_049
יוטכנולוגיהלב  

02 204 

בנין גרין  מפוח נחשון 6984_049
 לביוטכנולוגיה

02 205 

בנין גרין  מפוח נחשון 6985_049
 לביוטכנולוגיה

02 207 

בנין גרין  מפוח נחשון 6986_049
 לביוטכנולוגיה

02 203 

בנין גרין  מפוח נחשון 6991_049
 לביוטכנולוגיה

02 229 

ן בנין גרי מפוח נחשון 6996_049
 לביוטכנולוגיה

02 202 

בנין גרין  מפוח נחשון 6997_049
 לביוטכנולוגיה

02 203 

בנין גרין  מפוח נחשון 7000_049
 לביוטכנולוגיה

02 234 

בנין גרין  מפוח נחשון 7001_049
 לביוטכנולוגיה

02 235 

בנין גרין  מפוח נחשון 7002_049
 לביוטכנולוגיה

02 235 

גרין  בנין מפוח נחשון 7005_049
 לביוטכנולוגיה

02 230 

בנין גרין  מפוח נחשון 7006_049
 לביוטכנולוגיה

02 230 

בנין גרין  מפוח נחשון 7012_049
 לביוטכנולוגיה

02 201 

בנין גרין  מפוח נחשון 7013_049
 לביוטכנולוגיה

01 128 

בנין גרין  מפוח נחשון 7014_049
 לביוטכנולוגיה

01 131 

בנין גרין  מפוח נחשון 7015_049
 לביוטכנולוגיה

01 131 

בנין גרין  מפוח נחשון 7016_049
 לביוטכנולוגיה

01 133 

בנין גרין  מפוח נחשון 7017_049
 לביוטכנולוגיה

01 133 

בנין גרין  מפוח נחשון 7018_049
 לביוטכנולוגיה

01 136 

בנין גרין  מפוח נחשון 7019_049
 לביוטכנולוגיה

01 136 

שוןמפוח נח 7020_049 בנין גרין  
 לביוטכנולוגיה

01 139 

בנין גרין  מפוח נחשון 7021_049
 לביוטכנולוגיה

01 139 

בנין גרין  מפוח נחשון 7022_049
 לביוטכנולוגיה

01 140 

בנין גרין  מפוח נחשון 7023_049
 לביוטכנולוגיה

01 138 

בנין גרין  מפוח נחשון 7024_049
 לביוטכנולוגיה

01 137 
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ח נחשוןמפו 7025_049 בנין גרין  
 לביוטכנולוגיה

01 135 

בנין גרין  מפוח נחשון 7026_049
 לביוטכנולוגיה

01 134 

בנין גרין  מפוח נחשון 7027_049
 לביוטכנולוגיה

01 132 

בנין גרין  מפוח נחשון 7028_049
 לביוטכנולוגיה

01 130 

בנין גרין  מפוח נחשון 7029_049
 לביוטכנולוגיה

01 127 

בנין גרין  מפוח נחשון 7030_049
 לביוטכנולוגיה

01 122 

בנין גרין  מפוח נחשון 7031_049
 לביוטכנולוגיה

01 123 

בנין גרין  מפוח נחשון 7032_049
 לביוטכנולוגיה

01 123 

בנין גרין  מפוח נחשון 7033_049
 לביוטכנולוגיה

01 125 

בנין גרין  מפוח נחשון 7035_049
 לביוטכנולוגיה

01 102 

בנין גרין  מפוח נחשון 7036_049
 לביוטכנולוגיה

01 104 

בנין גרין  מפוח נחשון 7037_049
 לביוטכנולוגיה

01 105 

בנין גרין  מפוח נחשון 7038_049
 לביוטכנולוגיה

01 107 

בנין גרין  מפוח נחשון 7039_049
 לביוטכנולוגיה

01 106 

בנין גרין  מפוח נחשון 7040_049
 לביוטכנולוגיה

01 106 

בנין גרין  מפוח נחשון 7042_049
 לביוטכנולוגיה

01 103 

בנין גרין  מפוח נחשון 7043_049
 לביוטכנולוגיה

01 111 

בנין גרין  מפוח נחשון 7044_049
 לביוטכנולוגיה

01 111 

בנין גרין  מפוח נחשון 7045_049
 לביוטכנולוגיה

01 113 

בנין גרין  מפוח נחשון 7046_049
 לביוטכנולוגיה

01 114 

בנין גרין  מפוח נחשון 7047_049
 לביוטכנולוגיה

01 117 

בנין גרין  מפוח נחשון 7048_049
 לביוטכנולוגיה

01 117 

בנין גרין  מפוח נחשון 7049_049
 לביוטכנולוגיה

01 119 

בנין גרין  מפוח נחשון 7050_049
 לביוטכנולוגיה

01 120 

בנין גרין  מפוח נחשון 7051_049
 לביוטכנולוגיה

01 120 

בנין גרין  מפוח נחשון 7052_049
 לביוטכנולוגיה

01 121 

בנין גרין  מפוח נחשון 7053_049
 לביוטכנולוגיה

01 118 

בנין גרין  מפוח נחשון 7054_049
 לביוטכנולוגיה

01 116 
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בנין גרין  מפוח נחשון 7055_049
 לביוטכנולוגיה

01 115 

בנין גרין  מפוח נחשון 7056_049
גיהלביוטכנולו  

01 115 

בנין גרין  מפוח נחשון 7057_049
 לביוטכנולוגיה

01 112 

בנין גרין  מפוח נחשון 7058_049
 לביוטכנולוגיה

01 110 

בנין גרין  מפוח נחשון 7059_049
 לביוטכנולוגיה

 001 

בנין גרין  מפוח נחשון 7061_049
 לביוטכנולוגיה

00 008 

בנין גרין  מפוח נחשון 7062_049
לוגיהלביוטכנו  

00 008 

בנין גרין  מפוח נחשון 7063_049
 לביוטכנולוגיה

 009 

בנין גרין  מפוח נחשון 7064_049
 לביוטכנולוגיה

 009 

בנין גרין  מפוח נחשון 7065_049
 לביוטכנולוגיה

00 006 

מפוח נחשון  7126_049
 פינקוייל

בנין גרין 
 לביוטכנולוגיה

02 236 

להבנין המנה מפוח נחשון 6459_049  03 313 

 314 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6460_049

313פ 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6461_049  

 315 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6462_049

 316 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6463_049

 119 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6464_049

 320 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6465_049

 322 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6466_049

 323 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6467_049

 324 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6468_049

 325 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6469_049

 326 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6470_049

 321 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6471_049

 327 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6472_049

329פ 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6473_049  

 329 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6475_049

 311 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6476_049

 310 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6477_049

310פ 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6478_049  

 121 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6480_049

 303 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6481_049
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 309 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6482_049

 308 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6493_049

 308 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6494_049

 308 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6495_049

 308 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6496_049

פוח נחשוןמ 6497_049  307 03 בנין המנהלה 

 307 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6498_049

 307 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6499_049

 306 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6500_049

 305 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6501_049

 301 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6503_049

מנהלהבנין ה מפוח נחשון 6504_049  02 216 

 213 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6505_049

 213 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6506_049

 214 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6507_049

 215 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6508_049

 217 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6509_049

 218 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6510_049

 223 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6511_049

 224 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6512_049

 225 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6513_049

 225 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6514_049

 226 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6515_049

 227 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6517_049

ןמפוח נחשו 6518_049  229 02 בנין המנהלה 

227פ 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6519_049  

 119 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6520_049

229פ 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6521_049  

 231 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6522_049

231פ 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6523_049  

 232 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6524_049

 232 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6525_049

 232 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6526_049

 211 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6527_049

210פ 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6528_049  
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 210 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6529_049

 209 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6530_049

 208 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6531_049

 207 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6532_049

 202 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6533_049

 205 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6534_049

 206 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6535_049

 203 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6536_049

ין המנהלהבנ מפוח נחשון 6537_049 203פ 02   

202פ 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6838_049  

 212 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6839_049

 110 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6840_049

 111 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6841_049

 112 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6842_049

 112 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6843_049

 114 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6844_049

 114 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6845_049

 114 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6846_049

 115 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6847_049

 115 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6848_049

 116 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6849_049

ח נחשוןמפו 6850_049  117 01 בנין המנהלה 

117א 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6851_049  

 120 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6852_049

 121 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6853_049

 107 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6855_049

 107 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6857_049

נהלהבנין המ מפוח נחשון 6858_049  01 105 

 319 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 6859_049

105פ 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6860_049  

 103 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6861_049

 109 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6862_049

 108 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6863_049

102פ 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6864_049  

 102 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6865_049
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102פ 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6866_049  

102פ 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6867_049  

 122 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6868_049

 122 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 6869_049

 009 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6870_049

חשוןמפוח נ 6871_049  009 00 בנין המנהלה 

 009 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6872_049

 008 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6873_049

 008 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6874_049

 006 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6875_049

 005 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6877_049

 004 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6878_049

 003 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6879_049

 002 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6880_049

 002 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6881_049

 002 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 6882_049

 220 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 6891_049

 219 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7086_049

 221 02 בנין המנהלה מפוחנחשון 7087_049

 304 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7089_049

 112 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 7090_049

332פ 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7091_049  

 332 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7092_049

 222 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7109_049

ן המנהלהבני מפוח נחשון 7147_049  03 310 

 301 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7167_049

מפוח נחשון  7530_049
 פיינקוייל

 00 00 בנין המנהלה

מפוח נחשון  7531_049
 פיינקוייל

 325 03 בנין המנהלה

מפוח נחשון  7532_049
 פיינקוייל

 103 01 בנין המנהלה

מפוח נחשון  7533_049
 פיינקוייל

 105 01 בנין המנהלה

 115 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 7600_049

 115 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 7602_049

 230 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7603_049

 321 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7604_049
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 321 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7605_049

 321 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7606_049

שוןמפוח נח 7607_049  321 03 בנין המנהלה 

 001 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 7623_049

107פ 01 בנין המנהלה מפוח נחשון פנקויל 7624_049  

 103 01 בנין המנהלה מפוח נחשון פנקויל 7625_049

אב -מפוח נחשון 7626_049
 הבית

 בא 00 בנין המנהלה

 009 00 בנין המנהלה מפוח נחשון 7627_049

פוח נחשון מ 7628_049
 פינקויל

119פ 01 בנין המנהלה  

 119 01 בנין המנהלה מפוח נחשון פנקויל 7630_049

 318 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7631_049

 201 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7635_049

 113 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 7671_049

 225 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7672_049

פוח נחשוןמ 7673_049  225 02 בנין המנהלה 

 104 01 בנין המנהלה מפוח נחשון 7675_049

 204 02 בנין המנהלה מפוח נחשון 7742_049

 317 03 בנין המנהלה מפוח נחשון 7834_049

049_8656 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

 319 03 בנין המנהלה

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5400_049
 מעבדות

02 239 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5401_049
 מעבדות

03 301 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5402_049
 מעבדות

00 004 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5403_049
 מעבדות

03 301 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5404_049
 מעבדות

 פ301 03

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5405_049
 מעבדות

00 004 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5406_049
 מעבדות

03 301 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5409_049
 מעבדות

03 304 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5410_049
 מעבדות

03 306 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5413_049
 מעבדות

03 308 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5414_049
 מעבדות

03 309 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5415_049
 מעבדות

308פ 03  
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בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5417_049
 מעבדות

03 311 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5418_049
 מעבדות

03 312 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5419_049
 מעבדות

03 313 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5420_049
 מעבדות

03 314 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5421_049
 מעבדות

03 315 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5422_049
 מעבדות

03 316 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5423_049
 מעבדות

03 318 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5424_049
 מעבדות

03 317 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5426_049
 מעבדות

03 321 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5427_049
 מעבדות

03 321 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5428_049
 מעבדות

03 323 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5429_049
 מעבדות

02 231 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5430_049
 מעבדות

02 230 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5431_049
 מעבדות

02 229 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5432_049
 מעבדות

02 228 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5434_049
 מעבדות

02 226 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5435_049
 מעבדות

02 224 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5436_049
 מעבדות

02 242 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5437_049
 מעבדות

02 241 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5438_049
 מעבדות

02 240 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5440_049
 מעבדות

02 238 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5441_049
 מעבדות

02 237 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5442_049
 מעבדות

02 236 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5443_049
 מעבדות

02 235 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5444_049
 מעבדות

02 234 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5445_049
 מעבדות

02 233 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5446_049
 מעבדות

02 243 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5447_049
 מעבדות

02 244 
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בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5448_049
 מעבדות

02 246 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5450_049
 מעבדות

02 204 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5451_049
 מעבדות

02 205 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5452_049
 מעבדות

02 206 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5453_049
 מעבדות

02 207 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5454_049
 מעבדות

02 208 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5455_049
 מעבדות

02 209 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5456_049
 מעבדות

02 210 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5458_049
 מעבדות

02 212 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5459_049
 מעבדות

02 213 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5460_049
 מעבדות

02 214 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5461_049
 מעבדות

02 215 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5462_049
 מעבדות

02 216 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5463_049
 מעבדות

02 217 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5464_049
 מעבדות

02 218 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5465_049
 מעבדות

02 219 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5466_049
 מעבדות

02 220 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5467_049
 מעבדות

02 221 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5468_049
 מעבדות

02 222 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5469_049
 מעבדות

02 223 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5470_049
 מעבדות

01 142 

פוח נחשוןמ 5471_049 בנין הנדסת חשמל  
 מעבדות

01 141 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5472_049
 מעבדות

01 139 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5473_049
 מעבדות

01 138 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5474_049
 מעבדות

01 137 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5476_049
 מעבדות

01 134 

וח נחשוןמפ 5477_049 בנין הנדסת חשמל  
 מעבדות

01 132 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5478_049
 מעבדות

01 131 
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בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5479_049
 מעבדות

01 130 

מפוח               * 5480_049
 נחשון

בנין הנדסת חשמל 
 מעבדות

01 129 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5481_049
 מעבדות

01 128 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5482_049
 מעבדות

01 127 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5483_049
 מעבדות

01 126 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5484_049
 מעבדות

01 124 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5485_049
 מעבדות

01 133 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5486_049
 מעבדות

01 143 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5487_049
 מעבדות

01 145 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5488_049
 מעבדות

01 146 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5489_049
 מעבדות

01 146 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5491_049
 מעבדות

01 102 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5494_049
 מעבדות

01 105 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5495_049
 מעבדות

01 106 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5496_049
 מעבדות

104פ 01  

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5497_049
 מעבדות

01 107 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5498_049
 מעבדות

01 108 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5499_049
 מעבדות

01 109 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5501_049
 מעבדות

01 112 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5502_049
 מעבדות

01 113 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5503_049
 מעבדות

01 114 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5504_049
 מעבדות

01 115 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5505_049
 מעבדות

01 116 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5507_049
 מעבדות

01 118 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5509_049
 מעבדות

01 120 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5510_049
 מעבדות

01 121 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 5511_049
 מעבדות

01 122 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7583_049
 מעבדות

00 024 
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בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7584_049
 מעבדות

00 025 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7585_049
 מעבדות

00 026 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7586_049
 מעבדות

00 027 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7587_049
 מעבדות

00 028 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7588_049
 מעבדות

00 029 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7589_049
 מעבדות

00 030 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7590_049
 מעבדות

00 031 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7591_049
 מעבדות

00 032 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7592_049
 מעבדות

01 102 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7593_049
 מעבדות

01 103 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7594_049
 מעבדות

110פ 01  

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7752_049
 מעבדות

02 227 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7753_049
 מעבדות

02 232 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7763_049
 מעבדות

02 245 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7764_049
 מעבדות

246פ 02  

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7765_049
 מעבדות

02 202 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7766_049
 מעבדות

02 203 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7770_049
 מעבדות

01 123 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7783_049
 מעבדות

 פ110 01

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7784_049
 מעבדות

01 111 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7785_049
 מעבדות

01 119 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7786_049
 מעבדות

01 135 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7787_049
 מעבדות

02 201 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7788_049
 מעבדות

02 211 

בנין הנדסת חשמל  מפוח נחשון 7789_049
 מעבדות

03 310 

049_8598 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

בנין הנדסת חשמל 
 מעבדות

01 125 

049_8640 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

בנין הנדסת חשמל 
 מעבדות

01 104 

 314 03 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8013_049
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 517 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8017_049

 508 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8020_049

 519 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8021_049

 256 02 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8022_049

 212 02 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8025_049

 522 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8029_049

 520 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8030_049

ן הנדסת תוכנהבני מפוח נחשון 8032_049  05 510 

 302 03 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8033_049

 506 05 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8034_049

049_8168 CFM 600  מפוח
 נחשון

 402 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8169 CFM 600  מפוח
 נחשון

 521 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8170 CFM 600  מפוח
 נחשון

תוכנה בנין הנדסת  02 208 

049_8171 CFM 600  מפוח
 נחשון

 404 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8172 CFM 600  מפוח
 נחשון

 523 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8173 CFM 600  מפוח
 נחשון

 401 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8174 CFM 600  מפוח
 נחשון

 206 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8175 CFM 600  מפוח
 נחשון

נין הנדסת תוכנהב  01 106 

049_8176 CFM 600  מפוח
 נחשון

 304 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8177 CFM 600  מפוח
 נחשון

 105 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8178 CFM 600  מפוח
 נחשון

 005 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8179 CFM 600  מפוח
 נחשון

 309 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8180 CFM 600 ח מפו
 נחשון

 508 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8181 CFM 300  מפוח
 נחשון

 311 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8182 CFM 400  מפוח
 נחשון

 001 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8183 CFM 400  מפוח
 נחשון

 413 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8184 CFM 400  מפוח
 נחשון

 301 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8185 CFM 400  מפוח
 נחשון

 415 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8190 CFM 400  211 02 בנין הנדסת תוכנהמפוח 
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 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  78עמוד 
 

 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

 נחשון

049_8191 CFM 400  מפוח
 נחשון

 308 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8192 CFM 400  מפוח
 נחשון

 103 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8193 CFM 400  מפוח
 נחשון

 424 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8194 CFM 400  מפוח
 נחשון

 001 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8195 CFM 400  מפוח
 נחשון

 103 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8196 CFM 400  מפוח
 נחשון

 514 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8197 CFM 400  מפוח
 נחשון

 503 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8198 CFM 400  מפוח
 נחשון

 416 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8199 CFM 400  מפוח
 נחשון

 204 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8200 CFM 400  מפוח
 נחשון

 001 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8201 CFM 400  מפוח
 נחשון

 303 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8202 CFM 400  מפוח
 נחשון

 207 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8203 CFM 400  מפוח
 נחשון

ת תוכנהבנין הנדס  03 308 

049_8204 CFM 400  מפוח
 נחשון

 203 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8205 CFM 400  מפוח
 נחשון

 205 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8206 CFM 400  מפוח
 נחשון

 201 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8207 CFM 400  מפוח
 נחשון

 106 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8208 CFM 400  מפוח
 נחשון

 208 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8209 CFM 400  מפוח
 נחשון

 212 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8210 CFM 400  מפוח
 נחשון

 212 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8211 CFM 400  מפוח
 נחשון

 308 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8212 CFM 400  מפוח
 נחשון

 213 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8213 CFM 400 וח מפ
 נחשון

 210 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8214 CFM 400  מפוח
 נחשון

 414 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8215 CFM 400  מפוח
 נחשון

 313 03 בנין הנדסת תוכנה



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
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 125מתוך  79עמוד 
 

 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

049_8216 CFM 400  מפוח
 נחשון

 406 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8217 CFM 400  מפוח
 נחשון

 405 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8218 CFM 400  מפוח
 נחשון

 305 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8219 CFM 400  מפוח
 נחשון

 407 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8220 CFM 400  מפוח
 נחשון

 307 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8221 CFM 400  מפוח
 נחשון

 412 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8222 CFM 400  מפוח
 נחשון

 306 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8223 CFM 400  מפוח
 נחשון

 202 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8224 CFM 400  מפוח
 נחשון

 209 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8225 CFM 400  מפוח
 נחשון

312פ 03 בנין הנדסת תוכנה  

049_8226 CFM 400  מפוח
 נחשון

 211 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8227 CFM 400  מפוח
 נחשון

 504 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8228 CFM 400  מפוח
 נחשון

 421 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8229 CFM 400  מפוח
 נחשון

 425 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8230 CFM 400  מפוח
 נחשון

 423 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8231 CFM 400  מפוח
 נחשון

 426 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8232 CFM 400  מפוח
 נחשון

דסת תוכנהבנין הנ  00 006 

049_8233 CFM 400  מפוח
 נחשון

 101 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8234 CFM 400  מפוח
 נחשון

 101 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8235 CFM 400  מפוח
 נחשון

 210 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8236 CFM 600  מפוח
 נחשון

 210 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8237 CFM 600  מפוח
ןנחשו  

 101 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8238 CFM 600  מפוח
 נחשון

 310 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8239 CFM 600  מפוח
 נחשון

 105 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8240 CFM 600  מפוח
 נחשון

 104 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8241 CFM 600  מפוח
 נחשון

 310 03 בנין הנדסת תוכנה



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
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 125מתוך  80עמוד 
 

 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

049_8242 CFM 600  מפוח
 נחשון

 104 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8243 CFM 600  מפוח
 נחשון

 211 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8244 CFM 600  מפוח
 נחשון

 309 03 בנין הנדסת תוכנה

 101 01 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8245_049

049_8246 CFM 600  מפוח
 נחשון

 309 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8247 CFM 600  מפוח
 נחשון

 004 00 בנין הנדסת תוכנה

049_8248 CFM 600  מפוח
 נחשון

312א 03 בנין הנדסת תוכנה  

049_8249 CFM 600  מפוח
 נחשון

 208 02 בנין הנדסת תוכנה

 310 03 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8250_049

049_8251 CFM 600  מפוח
 נחשון

 313 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8252 CFM 600  מפוח
 נחשון

 425 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8253 CFM 600  מפוח
 נחשון

 422 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8254 CFM 600  מפוח
 נחשון

 209 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8255 CFM 600  מפוח
 נחשון

 106 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8256 CFM 600  מפוח
 נחשון

 420 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8257 CFM 600  מפוח
 נחשון

 418 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8258 CFM 600  מפוח
 נחשון

 101 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8259 CFM 600  מפוח
 נחשון

 410 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8260 CFM 600  מפוח
 נחשון

 409 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8261 CFM 600  מפוח
 נחשון

 403 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8262 CFM 600  מפוח
 נחשון

 209 02 בנין הנדסת תוכנה

049_8263 CFM 600  מפוח
 נחשון

 424 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8264 CFM 600  מפוח
 נחשון

 103 01 בנין הנדסת תוכנה

049_8265 CFM 600  מפוח
 נחשון

 313 03 בנין הנדסת תוכנה

049_8266 CFM 600  מפוח
 נחשון

וכנהבנין הנדסת ת  04 408 

049_8267 CFM 600  מפוח
 נחשון

 516 05 בנין הנדסת תוכנה



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  81עמוד 
 

 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

049_8268 CFM 600  מפוח
 נחשון

 515 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8269 CFM 600  מפוח
 נחשון

 417 04 בנין הנדסת תוכנה

049_8270 CFM 600  מפוח
 נחשון

 507 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8271 CFM 600  מפוח
 נחשון

ן הנדסת תוכנהבני  05 501 

049_8272 CFM 600  מפוח
 נחשון

 508 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8273 CFM 600  מפוח
 נחשון

 505 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8274 CFM 600  מפוח
 נחשון

 513 05 בנין הנדסת תוכנה

049_8275 CFM 600  מפוח
 נחשון

 502 05 בנין הנדסת תוכנה

ין הנדסת תוכנהבנ מפוח נחשון 8338_049  00 012 

 002 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8339_049

 003 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8340_049

 007 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8341_049

 008 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8342_049

 008 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8343_049

 008 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8344_049

 008 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8345_049

 009 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8346_049

 009 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8347_049

 009 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8348_049

 010 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8349_049

 010 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8350_049

 010 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8351_049

ליד -מפוח נחשון 8352_049
 טלפונים

 יבול 00 בנין הנדסת תוכנה

ליד -מפוח נחשון 8353_049
 טלפונים

 יבול 00 בנין הנדסת תוכנה

 013 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8354_049

 011 00 בנין הנדסת תוכנה מפוח נחשון 8355_049

 214 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6630_049

 212 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6631_049

 221 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6632_049

217פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6633_049  

ןפנקויל מפוח נחשו 6634_049  218 02 בנין הסנאט 

219פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6635_049  



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  82עמוד 
 

 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

 219 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6636_049

 219 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6637_049

 220 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6638_049

217פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6639_049  

220פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6640_049  

217פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6641_049  

219פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6642_049  

 217 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6643_049

 217 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6644_049

217פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6645_049  

 216 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6646_049

212פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6647_049  

 216 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6648_049

 213 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6649_049

 215 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6650_049

 207 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6651_049

207פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6652_049  

 209 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6656_049

 222 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6657_049

 210 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6663_049

ין הסנאטבנ פנקויל מפוח נחשון 6675_049  00 015 

 122 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6676_049

 122 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 6677_049

 006 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7831_049

 005 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7832_049

 105 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7900_049

 015 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7901_049

 134 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7902_049

 011 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7903_049

 004 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7904_049

 011 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7905_049

אטבנין הסנ פנקויל מפוח נחשון 7906_049  00 013 

 008 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7907_049

 018 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7908_049

 008 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7909_049
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 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

 005 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7910_049

 003 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7911_049

מפוח נחשון פנקויל 7912_049  001 00 בנין הסנאט 

206פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7913_049  

023פ 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7914_049  

 006 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7915_049

201פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7916_049  

 211 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7917_049

 119 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7918_049

 113 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7919_049

 116 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7920_049

 112 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7921_049

 111 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7922_049

וח נחשוןפנקויל מפ 7923_049  107 01 בנין הסנאט 

 012 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7924_049

 101 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7925_049

 010 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7926_049

 025 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7927_049

 026 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7928_049

 007 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7929_049

001א 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7930_049  

 019 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7931_049

 111 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7932_049

 020 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7933_049

שוןפנקויל מפוח נח 7934_049  021 00 בנין הסנאט 

 106 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7935_049

001א 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7936_049  

 002 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7937_049

 108 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7938_049

 206 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7939_049

 024 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7940_049

 001 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7941_049

 009 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7942_049

 028 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7943_049

 102 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7944_049



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
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 חדר קומה תאור בנין דגם מספר ציוד

נין הסנאטב פנקויל מפוח נחשון 7945_049  01 103 

 029 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7946_049

 136 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7947_049

 127 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7948_049

 110 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7949_049

 109 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7950_049

 115 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7951_049

 121 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7952_049

 127 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7953_049

 013 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7954_049

 120 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7955_049

נאטבנין הס פנקויל מפוח נחשון 7956_049 127פ 01   

 132 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7957_049

 123 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7958_049

 201 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7959_049

 123 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7960_049

 016 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7961_049

יל מפוח נחשוןפנקו 7962_049  133 01 בנין הסנאט 

 023 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7963_049

 014 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7964_049

 017 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7965_049

 022 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7966_049

 023 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7967_049

 124 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7968_049

 028 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7969_049

 125 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7970_049

 128 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7971_049

 117 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7972_049

ח נחשוןפנקויל מפו 7973_049 127פ 01 בנין הסנאט   

212פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7974_049  

 128 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7975_049

 129 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7976_049

 118 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7977_049

 212 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7978_049

 135 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7979_049
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 130 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7980_049

204פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7981_049  

 208 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7982_049

203פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7983_049  

נחשוןפנקויל מפוח  7985_049  027 00 בנין הסנאט 

 202 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7986_049

 205 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7987_049

 131 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7988_049

201פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7989_049  

 204 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7991_049

206פ 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7992_049  

 201 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7993_049

023פ 00 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7994_049  

 114 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7995_049

 104 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7996_049

וןפנקויל מפוח נחש 7997_049  024 00 בנין הסנאט 

 206 02 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7998_049

 126 01 בנין הסנאט פנקויל מפוח נחשון 7999_049

 018 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8280_049

 017 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8281_049

 014 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8282_049

הסנאטבנין  מפוח נחשון 8283_049  00 013 

 012 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8284_049

 010 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8285_049

 008 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8286_049

 007 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8287_049

 007 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8288_049

 דממ  בנין הסנאט מפוח נחשון 8289_049

פוח נחשוןמ 8290_049  013  בנין הסנאט 

 016 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8291_049

 004 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8422_049

 017 00 בנין הסנאט מפוח נחשון 8435_049

 400מפוח נחשון  8477_049
 תיקרתי

 017 00 בנין הסנאט

 400מפוח נחשון  8478_049
 תיקרתי

017א 00 בנין הסנאט  

 009 00 בנין הסנאט 400וח נחשון מפ 8479_049
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 תיקרתי

מפוח נחשון  600 8551_049
 תיקרתי

 003 00 בנין הסנאט

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5245_049
 מכנית

03 357 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5247_049
 מכנית

03 359 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5248_049
 מכנית

03 359 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5249_049
 מכנית

03 361 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5250_049
 מכנית

03 360 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5251_049
 מכנית

03 360 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5252_049
 מכנית

03 362 

להנדסה  -ן בנין וולפסו מפוח נחשון 5253_049
 מכנית

03 362 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7076_049
 מכנית

02 260 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7077_049
 מכנית

02 261 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7078_049
 מכנית

02 261 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7079_049
 מכנית

02 261 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7080_049
 מכנית

02 261 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7665_049
 מכנית

349ז 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7666_049
 מכנית

349ו 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7667_049
 מכנית

349ה 03  

הנדסה ל -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7668_049
 מכנית

349ד 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7678_049
 מכנית

02 264 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7679_049
 מכנית

02 264 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7680_049
 מכנית

02 264 

מפוח נחשון(בית ) 7686_049
 מלאכה

להנדסה  -בנין וולפסון 
 מכנית

02 264 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7687_049
 מכנית

349א 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7688_049
 מכנית

349ב 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7689_049
 מכנית

349ג 03  

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 7695_049
 מכנית

349ג 03  

להנדסה  -פסון בנין וול מפוח נחשון 8380_049
 מכנית

02 266 
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להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8381_049
 מכנית

02 266 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8382_049
 מכנית

02 266 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8383_049
 מכנית

02 267 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8384_049
 מכנית

02 267 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8385_049
 מכנית

02 268 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8386_049
 מכנית

02 268 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8387_049
 מכנית

02 269 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8388_049
 מכנית

02 269 

הנדסה ל -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8389_049
 מכנית

02 269 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8390_049
 מכנית

02 269 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8391_049
 מכנית

02 269 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8392_049
 מכנית

02 269 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8393_049
 מכנית

02 270 

ח נחשוןמפו 8394_049 להנדסה  -בנין וולפסון  
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8395_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8396_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8397_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8398_049
ניתמכ  

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8399_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8400_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8401_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 8402_049
 מכנית

02 270 

להנדסה  -בנין וולפסון  מפוח נחשון 5414_117
 מכנית

03  

 002 00 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7684_049

-בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7705_049  02 201 

-בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7706_049  02 201 

-בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7707_049  02 201 

-נפתלי בנין ע"ש פרץ מפוח נחשון 7708_049  02 201 

-בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7709_049  02 201 
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-בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7710_049  02 201 

 058 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6653_049

 057 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6655_049

 052 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6658_049

 056 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6659_049

 053 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6660_049

 059 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6661_049

 055 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6664_049

 063 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6669_049

ע"ש פרץ נפתלי בנין מפוח נחשון 6670_049  01 064 

 065 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6671_049

 066 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6672_049

 067 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6678_049

 061 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 6686_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7182_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7198_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7199_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7200_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7201_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7202_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7203_049

 101 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7204_049

 301 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7229_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7231_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7232_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7233_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7234_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7235_049

 305 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7236_049

 307 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7237_049

 310 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7238_049

נחשוןמפוח  7239_049  308 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי 

 309 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7240_049

311פ 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7241_049  

311פ 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7242_049  
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 312 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7243_049

נפתליבנין ע"ש פרץ  מפוח נחשון 7244_049 313פ 03   

313פ 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7245_049  

313פ 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7246_049  

 318 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7247_049

 318 03 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7248_049

 004 00 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7249_049

 004 00 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7250_049

 004 00 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7252_049

 004 00 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7253_049

מפוח נחשון  7663_049
 פנקוייל

 0209 02 בנין ע"ש פרץ נפתלי

 209 02 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7746_049

שוןמפוח נח 7836_049  051 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי 

 060 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7897_049

 054 01 בנין ע"ש פרץ נפתלי מפוח נחשון 7898_049

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 4900_049
 הבריאות

02 204 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6718_049
 הבריאות

01 109 

צועות הבנין למק מפוח נחשון 6719_049
 הבריאות

317ד 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6721_049
 הבריאות

03 313 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6722_049
 הבריאות

03 305 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6723_049
 הבריאות

03 304 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6724_049
 הבריאות

03 305 

צועות הבנין למק מפוח נחשון 6725_049
 הבריאות

03 306 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6726_049
 הבריאות

03 306 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6727_049
 הבריאות

307א 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6731_049
 הבריאות

03 308 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6732_049
 הבריאות

03 311 

צועות הבנין למק מפוח נחשון 6752_049
 הבריאות

314א 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6753_049
 הבריאות

314ב 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6754_049
 הבריאות

03 315 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6755_049
 הבריאות

02 213 
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הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6756_049
 הבריאות

01 112 

קצועות הבנין למ מפוח נחשון 6758_049
 הבריאות

302ה 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6759_049
 הבריאות

302ג 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6760_049
 הבריאות

03 302 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6761_049
 הבריאות

03 325 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6762_049
 הבריאות

03 319 

מקצועות הבנין ל מפוח נחשון 6763_049
 הבריאות

317א 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6764_049
 הבריאות

03 326 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6765_049
 הבריאות

03 327 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6766_049
 הבריאות

03 316 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6767_049
 הבריאות

317ג 03  

למקצועות הבנין  מפוח נחשון 6768_049
 הבריאות

03 318 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6769_049
 הבריאות

302ו 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6770_049
 הבריאות

302ד 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6771_049
 הבריאות

03 320 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6772_049
 הבריאות

02 202 

למקצועות  הבנין מפוח נחשון 6778_049
 הבריאות

03 303 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6787_049
 הבריאות

302א 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6797_049
 הבריאות

317ב 03  

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6798_049
 הבריאות

03 321 

הבנין למקצועות  מפוח נחשון 6800_049
 הבריאות

03 312 

ן למקצועות הבני מפוח נחשון 7622_049
 הבריאות

02 206 

049_8661 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

הבנין למקצועות 
 הבריאות

03 318 

049_8710 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

הבנין למקצועות 
 הבריאות

02 202 

049_8711 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

הבנין למקצועות 
 הבריאות

03 304 

049_8712 (FCR-600-4)600 
שוןמפוח נח  

הבנין למקצועות 
 הבריאות

03 307 

049_8713 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

הבנין למקצועות 
 הבריאות

03 310 

049_8714 (FCR-600-4)600  317 03הבנין למקצועות 
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 הבריאות מפוח נחשון

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6673_049
 גניה שרייבר

00 005 

מנות ע"ש הגלריה לאו מפוח נחשון 6883_049
 גניה שרייבר

 004 

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6884_049
 גניה שרייבר

004פ 00  

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6885_049
 גניה שרייבר

004פ 00  

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6886_049
 גניה שרייבר

00 001 

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6887_049
 גניה שרייבר

 001 

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6888_049
 גניה שרייבר

 001 

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6889_049
 גניה שרייבר

 001 

הגלריה לאומנות ע"ש  מפוח נחשון 6890_049
 גניה שרייבר

 005 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 5686_049
 שרייבר

01 124 

מתמטיקה  המכון ל מפוח נחשון 6700_049
 שרייבר

01 122 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 6748_049
 שרייבר

01 119 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 6750_049
 שרייבר

01 120 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 7553_049
 שרייבר

01 129 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 7744_049
 שרייבר

01 131 

תמטיקה  המכון למ מפוח נחשון 7761_049
 שרייבר

124פ 01  

049_8456 CFM  מפוח
-400נחשון  

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 133 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 400 8487_049
 שרייבר

01 102 

המכון למתמטיקה   מפוח נחשון 400 8496_049
 שרייבר

01 104 

049_8566 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 103 

049_8606 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 101 

049_8671 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 123 

049_8672 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 123 

049_8676 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
ברשריי  

01 129 

049_8680 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 130 

049_8689 (FCR-400-4)600 
 מפוח נחשון

המכון למתמטיקה  
 שרייבר

01 132 

049_8693 (FCR-400-4)400   104 01המכון למתמטיקה 
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 שרייבר מפוח נחשון

049_8694 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

קה  המכון למתמטי
 שרייבר

01 121 

 207 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5527_049

 207 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5528_049

 207 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5529_049

 206 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5530_049

 206 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5531_049

וןמפוח נחש 5532_049  206 02 הנדסה כתות חשמל 

 205 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5533_049

 205 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5534_049

 205 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5535_049

 204 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5536_049

 203 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5537_049

 203 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5538_049

 202 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5539_049

 202 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5540_049

 201 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5541_049

 201 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5542_049

 223 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5543_049

 221 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5570_049

 220 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5571_049

 211 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5572_049

 210 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5573_049

 209 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5574_049

 208 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5575_049

 212 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5576_049

 213 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5577_049

 214 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5578_049

 215 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5579_049

 216 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5580_049

ת חשמלהנדסה כתו מפוח נחשון 5581_049  02 217 

 219 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5582_049

 218 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5583_049

 119 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5584_049

 118 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5585_049
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 117 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5586_049

נדסה כתות חשמלה מפוח נחשון 5587_049  01 116 

 115 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5588_049

 114 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5589_049

 113 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5590_049

 112 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5591_049

 111 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5592_049

נחשון מפוח 5593_049  110 01 הנדסה כתות חשמל 

 109 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5594_049

 108 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5595_049

 107 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5596_049

 106 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5597_049

 105 01 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5598_049

 050 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5599_049

 009 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5600_049

 008 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5601_049

 008 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5602_049

 008 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5603_049

 007 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5604_049

005א 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5605_049  

 003 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5606_049

 003 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5607_049

 004 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5608_049

 004 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5609_049

שמלהנדסה כתות ח מפוח נחשון 5610_049  00 002 

 002 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5611_049

 002 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5613_049

 001 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5615_049

 001 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5616_049

 001 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5617_049

ה כתות חשמלהנדס מפוח נחשון 5622_049  00 010 

 010 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 5623_049

 011 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 6618_049

 011 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 6619_049

 011 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 6620_049
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 011 00 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 6621_049

שוןמפוח נח 7580_049  202 02 הנדסה כתות חשמל 

 203 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 7581_049

 204 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 7582_049

 201 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 7732_049

 222 02 הנדסה כתות חשמל מפוח נחשון 7751_049

049_8607 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 208 02 הנדסה כתות חשמל

049_8608 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

 209 02 הנדסה כתות חשמל

מפוח נחשון  1701_049
 פיינקויל

 004 00 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1702_049
 פיינקויל

 004 00 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1703_049
 פיינקויל

 004 00 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1704_049
 פיינקויל

דכיתות דן דו  00 004 

מפוח נחשון  1707_049
 פנקוייל

 101 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1708_049
 פיינקויל

 101 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1709_049
 פיינקויל

 102 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1710_049
 פיינקויל

 102 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1711_049
 פיינקויל

 103 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1712_049
 פיינקויל

 103 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1713_049
 פיינקויל

 104 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1714_049
 פיינקויל

 104 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1715_049
 פיינקויל

 105 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1716_049
 פיינקויל

 105 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1717_049
 פיינקויל

 106 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1718_049
 פיינקויל

 106 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1719_049
 פיינקויל

 107 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1720_049
 פיינקויל

 107 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1721_049
 פיינקויל

 108 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1722_049
 פיינקויל

 108 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1723_049
 פיינקויל

 109 01 כיתות דן דוד
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מפוח נחשון  1724_049
 פיינקויל

 109 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1725_049
 פיינקויל

 110 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1726_049
 פיינקויל

 110 01 כיתות דן דוד

חשון מפוח נ 1727_049
 פיינקויל

 110 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1728_049
 פיינקויל

 110 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1729_049
 פיינקויל

 111 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1730_049
 פיינקויל

 111 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1731_049
 פיינקויל

 111 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1732_049
יינקוילפ  

 111 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1733_049
 פיינקויל

 112 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1734_049
 פיינקויל

 112 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1735_049
 פיינקויל

 112 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1736_049
 פיינקויל

 112 01 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1737_049
לפיינקוי  

 201 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1738_049
 פיינקויל

 201 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1739_049
 פיינקויל

 201 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1740_049
 פיינקויל

 201 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1741_049
 פיינקויל

 202 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1742_049
 פיינקויל

ת דן דודכיתו  02 202 

מפוח נחשון  1743_049
 פיינקויל

 203 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1744_049
 פיינקויל

 203 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1745_049
 פיינקויל

 203 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1746_049
 פיינקויל

 203 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1747_049
 פיינקויל

ודכיתות דן ד  02 204 

מפוח נחשון  1748_049
 פיינקויל

 204 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1749_049
 פיינקויל

 205 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1750_049
 פיינקויל

 205 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1751_049
 פיינקויל

 205 02 כיתות דן דוד
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מפוח נחשון  1752_049
 פיינקויל

 205 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1753_049
 פיינקויל

 206 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1754_049
 פיינקויל

 206 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1755_049
 פיינקויל

 207 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1756_049
 פיינקויל

 207 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1757_049
 פיינקויל

 208 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1758_049
 פיינקויל

 208 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1759_049
 פיינקויל

 209 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1761_049
 פיינקויל

 210 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1762_049
 פיינקויל

 210 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1763_049
 פיינקויל

 211 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1764_049
 פיינקויל

 211 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1765_049
 פיינקויל

 212 02 כיתות דן דוד

מפוח נחשון  1766_049
 פיינקויל

 212 02 כיתות דן דוד

-מפוח נחשון ,אב  7826_049
 הבית

 בא 00 כיתות דן דוד

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6062_049
 מיטשל

01 108 

וח נחשוןמפ 6063_049 מרכז סטודנטים ע"ש  
 מיטשל

01 111 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6064_049
 מיטשל

01 112 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6065_049
 מיטשל

01 113 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6066_049
 מיטשל

01 114 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6067_049
 מיטשל

01 117 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6068_049
 מיטשל

01 116 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6069_049
 מיטשל

01 118 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6070_049
 מיטשל

01 119 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6071_049
 מיטשל

01 120 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6072_049
 מיטשל

01 121 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6073_049
 מיטשל

01 123 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6074_049
 מיטשל

01 124 
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מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6075_049
 מיטשל

01 122 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6076_049
 מיטשל

02 208 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6078_049
 מיטשל

02 207 

מרכז סטודנטים ע"ש  פוח נחשון 6079_049
 מיטשל

02 205 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6080_049
 מיטשל

02 211 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6081_049
 מיטשל

02 206 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6083_049
 מיטשל

02 209 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6084_049
 מיטשל

02 204 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6086_049
 מיטשל

02 202 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6087_049
 מיטשל

02 201 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6088_049
 מיטשל

02 235 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6089_049
 מיטשל

02 235 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6090_049
 מיטשל

02 235 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6091_049
 מיטשל

02 231 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6092_049
 מיטשל

02 230 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6093_049
 מיטשל

02 229 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6094_049
 מיטשל

02 228 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6095_049
טשלמי  

02 225 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6097_049
 מיטשל

02 227 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6098_049
 מיטשל

02 220 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6099_049
 מיטשל

02 220 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6100_049
 מיטשל

02 218 

ש מרכז סטודנטים ע" מפוח נחשון 6101_049
 מיטשל

  

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6102_049
 מיטשל

02 217 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6103_049
 מיטשל

02 216 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6105_049
 מיטשל

02 214 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 6109_049
 מיטשל

02 226 

 מרכז סטודנטים ע"ש מפוח נחשון 6112_049
 מיטשל

02 232 
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מפוח נחשון  7141_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 101 

מפוח נחשון  7143_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 115 

מפוח נחשון  7154_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 115 

מפוח נחשון  7156_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 107 

מפוח נחשון  7157_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

105פ 01  

מפוח נחשון  7166_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 106 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7169_049
 מיטשל

220פ 02  

מפוח נחשון  7171_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 103 

שון מפוח נח 7183_049
 פינקוייל

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 102 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7634_049
 מיטשל

02 111 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7651_049
 מיטשל

01 111 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7711_049
 מיטשל

104פ 01  

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7743_049
 מיטשל

02 235 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 7838_049
 מיטשל

01 100 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 8128_049
 מיטשל

 ןסחמ 00

049_8599 (FCR-400-4)400 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

121א 01  

049_8660 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 114 

049_8700 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

02 223 

מרכז סטודנטים ע"ש  מפוח נחשון 8701_049
 מיטשל

02 215 

049_8702 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

02 213 

049_8703 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

 א222 02

049_8704 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

 ב222 02

049_8705 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

02 203 

049_8706 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

01 104 

049_8707 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

02 210 

049_8708 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

מרכז סטודנטים ע"ש 
 מיטשל

02 212 

 101 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7142_049
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 101 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7155_049

 106 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7161_049

 101 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7173_049

שון מפוח נח 7174_049
 פינקוייל

 106 01 ספרית מדעי החברה

 103 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7176_049

 105 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7177_049

 109 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7179_049

מפוח נחשון  7180_049
 פינקוייל

 205 02 ספרית מדעי החברה

י החברהספרית מדע מפוח נחשון 7181_049  01 108 

מפוח נחשון  7184_049
 פינקוייל

 205 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7185_049
 פינקוייל

 203 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7186_049
 פינקוייל

 206 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7188_049
 פינקוייל

 202 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7189_049
ויילפינק  

 304 03 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7194_049
 פינקוייל

 308 03 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7495_049
 פינקוייל

 304 03 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7542_049
 פיינקוייל

 204 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7547_049
 פיינקוייל

 204 02 ספרית מדעי החברה

מפוח נחשון  7548_049
 פיינקוייל

 306 03 ספרית מדעי החברה

 104 01 ספרית מדעי החברה מפוח נחשון 7837_049

049_8102 CFM 600  מפוח
 נחשון

 202 02 ספרית מדעי החברה

049_8319 CFM 600  מפוח
 נחשון

 205 02 ספרית מדעי החברה

049_8330 CFM 600   מפוח
 נחשון

 107 01 ספרית מדעי החברה

049_8616 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ספרית מדעים 
 מדוייקים 

01 007 

049_8617 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ספרית מדעים 
 מדוייקים 

01 102 

049_8618 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ספרית מדעים 
 מדוייקים 

01 102 

049_8681 (FCR-600-4)600 
 מפוח נחשון

ספרית מדעים 
 מדוייקים 

00 017 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6131_049
 ד.י. לייט

01 109 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6132_049
 ד.י. לייט

01 110 
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ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6133_049
 ד.י. לייט

01 110 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6134_049
 ד.י. לייט

01 110 

 ספרית משפטים ע"ש מפוח נחשון 6135_049
 ד.י. לייט

01 112 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6136_049
 ד.י. לייט

01 110 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6137_049
 ד.י. לייט

01 112 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6138_049
 ד.י. לייט

01 110 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 6139_049
 ד.י. לייט

01 110 

וןמפוח נחש 6140_049 ספרית משפטים ע"ש  
 ד.י. לייט

01 112 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 7227_049
 ד.י. לייט

01 113 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 7228_049
 ד.י. לייט

01 114 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 7720_049
 ד.י. לייט

01 112 

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 7749_049
 ד.י. לייט

תרשק 01  

ספרית משפטים ע"ש  מפוח נחשון 7750_049
 ד.י. לייט

 רשקת 01

מפוח נחשון  7287_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 013 

מפוח נחשון  7288_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 014 

מפוח נחשון  7299_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 019 

נחשון מפוח  7300_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 022 

מפוח נחשון  7301_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 026 

מפוח נחשון  7305_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 023 

מפוח נחשון  7306_049
 פינקוייל

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

00 025 

מפוח נחשון  7307_049
ילפינקוי  

ספרית רפואה ומדעי 
 החיים

02 203 

049_8140 CFM 400  מפוח
 נחשון

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

01 114 

מפוח נחשון   3 8141_049
-פנקויל  

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

00 003 

מפוח נחשון  4 8142_049
-פנקויל  

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

00 003 

מפוח נחשון  5 8143_049
-פנקויל  

מי מדעים רב תחו
 מדוייקים

00 004 

מפוח נחשון  6 8144_049
-פנקויל  

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

00 004 

מפוח נחשון  7 8145_049
-פנקויל  

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

00 007 
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מפוח נחשון  8 8146_049
-פנקויל  

רב תחומי מדעים 
 מדוייקים

00 008 

049_8147 CFM 400  מפוח
 נחשון

רב תחומי מדעים 
דוייקיםמ  

02 204 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון פרג 8369_049
 מדוייקים

00 013 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון פרג 8370_049
 מדוייקים

00 013 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8377_049
 מדוייקים

01 111 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8378_049
 מדוייקים

01 111 

חומי מדעים רב ת מפוח נחשון 8403_049
 מדוייקים

201פ 02  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8404_049
 מדוייקים

01 106 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8405_049
 מדוייקים

01 106 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8406_049
 מדוייקים

02 211 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8407_049
 מדוייקים

01 107 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8408_049
 מדוייקים

01 108 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8409_049
 מדוייקים

201פ 02  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8410_049
 מדוייקים

01 105 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8411_049
 מדוייקים

01 104 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8412_049
 מדוייקים

02 207 

נחשוןמפוח  8413_049 רב תחומי מדעים  
 מדוייקים

02 214 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8414_049
 מדוייקים

201פ 02  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8415_049
 מדוייקים

01 101 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8416_049
 מדוייקים

01 101 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8417_049
 מדוייקים

01 101 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8418_049
 מדוייקים

01 112 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8419_049
 מדוייקים

01 109 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8420_049
 מדוייקים

214פ 02  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8421_049
 מדוייקים

01 110 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8423_049
 מדוייקים

00 002 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8424_049
 מדוייקים

02 206 

 205 02רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8425_049
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 מדוייקים

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8426_049
 מדוייקים

02 210 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8427_049
 מדוייקים

211פ 02  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8428_049
 מדוייקים

02 203 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8429_049
 מדוייקים

02 209 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8430_049
 מדוייקים

02 203 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8431_049
 מדוייקים

01 117 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8432_049
 מדוייקים

02 208 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8433_049
 מדוייקים

02 214 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8434_049
 מדוייקים

00 002 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8436_049
 מדוייקים

02 214 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8437_049
 מדוייקים

102פ 01  

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8438_049
 מדוייקים

01 102 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8439_049
םמדוייקי  

01 102 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8440_049
 מדוייקים

02 212 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8441_049
 מדוייקים

02 212 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8442_049
 מדוייקים

02 201 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8443_049
 מדוייקים

00 001 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8444_049
ייקיםמדו  

02 202 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8445_049
 מדוייקים

02 202 

רב תחומי מדעים  מפוח נחשון 8464_049
 מדוייקים

00 006 

     

     

     

     

     

     
 1728 ציודים
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 מפוחים לכניסה/הוצאת אויר )מפצ(רשימת .6

 

 קילווואט תיאור מקום חדר קומה תאור בנין מספר ציוד

, הוצאת עשן מהאולם1-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0208  5.70 

, שירותים2-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0209  .96 

שןע, הוצאת 3-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0210  1.00 

רי מכונות,מחד4-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0211  .15 

,מחדרי מכונות5-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0212  .15 

רי מכונות,מחד6-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0213  .38 

,מהאולם7-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0214  15.10 

,מהאולם8-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0215  15.10 

,מהאולם9-מפוח  אולם 00 אולם ארועים מפצ-0216  15.10 

 1.47 בית מלאכה לניפוח זכוכית זכוכ 00 אורנשטיין מפצ-0082

 36. הכנסת אויר ************** 214 02 אורנשטיין מפצ-0148

אותהרצ-איבנר מפצ-0154  36. יניקה משרותי נשים שרות 00 

אותהרצ-איבנר מפצ-0155  36. יניקה משרותי גברים שרות 00 

במיסדרון בתקרה 009ליד  009 00 בנין המנהלה מפצ-0255  .36 

0136- פצמ  55.  גג 99 בנין המנהלה 

 36. מפוח שירותים גג 99 בנין הסנאט מפצ-0230

 36. מפוח שירותים)חדר מכונות) גג 99 בנין הסנאט מפצ-0231

ולוגזוא-בסנר מפצ-0156  73. מפוח הינע ישיר מטבח 00 

ולוגזוא-בסנר מפצ-0157  1.47  גג 02 

ולוגזוא-בסנר מפצ-0240  36. מפוח שירותים גג 02 

שירה-בר מפצ-0150  73. במרתף.................... שירו 00 

שירה-בר מפצ-0152  73. במרתף.................... שירו 00 

 36. מפוח עם הינע ישיר 001 00 בריטניה מפצ-0137

* ג310 03 בריטניה מפצ-0147 ב************103-הפעלה מ  .36 

לאבעבור חדר אוטוק 416C 04 בריטניה מפצ-0046  .36 

 55. אוטוקלב 521 05 בריטניה מפצ-0171

 1.10 יניקה משרותים ק.ק עד ק.4 גג 99 בריטניה מפצ-0044

 1.10  גג 99 בריטניה מפצ-0045

מ.ח-בתי חיות מפצ-0178  3.68 מאחורי יחידת מיזוג אויר חיות 00 

 1.50 מנדפון.................. 313 03 גילמן מפצ-0191

ה לאומנוגלרי מפצ-0161  36. במיטבחון ************* מטבח 00 

ע ישירהינ-גברים ונשים שרות 00 גלריה לאומנו מפצ-0160  .36 

 XF-37****************** .36** 0005 00 גרין ביוטכנו מפצ-0146
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 36. מוזן מלוח ליד מעלית גרין חיות 00 גרין ביוטכנו מפצ-0121

ביניים מעל חדר מעליתגג  מעלי 00 גרין ביוטכנו מפצ-0182  1.00 

 36.  104 01 גרין ביוטכנו מפצ-0114

 36. יניקה מחדרים110-210 110 01 גרין ביוטכנו מפצ-0116

 36.  114 01 גרין ביוטכנו מפצ-0117

 36.  115 01 גרין ביוטכנו מפצ-0111

 1.00  117 01 גרין ביוטכנו מפצ-0292

 36.  118 01 גרין ביוטכנו מפצ-0115

 1.00  120 01 גרין ביוטכנו מפצ-0293

 1.00  123 01 גרין ביוטכנו מפצ-0294

 36. י.מחדרים124,224 124 01 גרין ביוטכנו מפצ-0120

 36. י.מחדרים132,231 132 01 גרין ביוטכנו מפצ-0119

 36. י.מחדרים,137,138,236,237 137 01 גרין ביוטכנו מפצ-0118

 36. יניקה ממרכזית מחשבים מחשב 01 גרין ביוטכנו מפצ-0122

 1.00  211 02 גרין ביוטכנו מפצ-0173

 36.  215 02 גרין ביוטכנו מפצ-0050

 36.  גג 02 גרין ביוטכנו מפצ-0109

 36.  גג 99 גרין ביוטכנו מפצ-0110

 36. יניקה משרותים צפון גג 99 גרין ביוטכנו מפצ-0112

ור פיר מעליתאיוור גג 99 גרין ביוטכנו מפצ-0113  .36 

בוטון-דה מפצ-0077  36. המפוח על הגג מעל לשרותים שירו 01 

דרקול-המחשב  מפצ-0232  55. בחצר בחצר 00 

דרקול-המחשב  מפצ-0072  36.  גג 01 

 1.50  213 02 הנדסת חשמל מ מפצ-0185

 36. מינדף 301 03 הנדסת חשמל מ מפצ-0153

. 307 03 הנדסת חשמל מ מפצ-0270 תקן במרפסת בלוניםמו  1.10 

 2.20  גג 99 הנדסת חשמל מ מפצ-0051

 50. מ.פ.-2 מחסן 00 הנדסת תוכנה מפצ-0218

. ועודפי אויר1מ.פ שרות 00 הנדסת תוכנה מפצ-0217  2.50 

 1.50  208 02 ולפסון הנדסה מפצ-0192

 75. איורור מעבדה............ 256 02 ולפסון הנדסה מפצ-0169

 1.00  263 02 ולפסון הנדסה מפצ-0264

 36. הוצאת אויר צפוני......... 265 02 ולפסון הנדסה מפצ-0174

 36. הכנסת אויר דרומי......... 265 02 ולפסון הנדסה מפצ-0175

 1.10  011 99 ולפסון הנדסה מפצ-0007
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 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0001

 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0002

 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0003

 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0004

 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0005

 1.10  גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0006

 1.47 במסגריה גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0008

 1.47 מפוח גג על קימרון *F * גג 99 ולפסון הנדסה מפצ-0009

שנקר-כימיה מפצ-0170  36. מעבדת כימיה,חדר הכנה. 221 02 

שנקר-כימיה מפצ-0066  3.00 מפוח הינע ישיר 311 03 

שנקר-כימיה מפצ-0149  3.68  גג 03 

 73. קומת קרקע 101 01 מאגרים גנטים מפצ-0075

 50. משרת את חדר אקלים קרקע גג 99 מאגרים גנטים מפצ-0258

 50. מפוח שירותים גג 99 מאגרים גנטים מפצ-0259

 50. מפוח חדר חושך גג 99 מאגרים גנטים מפצ-0260

 50. מפוח מטבחון קומה קרקע גג 99 מאגרים גנטים מפצ-0261

 1.47  גג 01 מגדל חיות מפצ-0058

 1.10 מול הדלת. 457 04 מגדל חיות מפצ-0207

ירותיםיניקה מש -גג גג 99 מגדל חיות מפצ-0057  1.47 

 2.20 חמש קומות עליונות גג 99 מגדל חיות מפצ-0234

 2.20 חדרי רחצה מפוח1 גג 99 מגדל חיות מפצ-0235

3 גג 99 מגדל חיות מפצ-0236 מפוח 3-6קומות   2.20 

9 גג 99 מגדל חיות מפצ-0237 קומה 10מפוח   2.20 

) גג 99 מגדל חיות מפצ-0253 כ"ס 6מפוח איזוטופים )  4.41 

) גג 99 מגדל חיות מפצ-0254 כ"ס 6פים )מעבדה איזוטו  4.41 

 2.20 חדרי רחצה מפוח2 גג 99 מגדל חיות מפצ-0289

 50. מסדרון צד מזרח מסדר 02 מיטשל סטודנט מפצ-0266

 36. מפוח הינע ישיר גג 99 מיטשל סטודנט מפצ-0105

 36. הינע ישיר 118 01 מכסיקו מפצ-0151

 55. המפוח ליד חדר301 301 03 מכסיקו מפצ-0034

צוע בריאותמק מפצ-0227  36. מפוח יניקה משירותים2 גג 99 

 36. מפוח יניקה משירותים1 גג 99 מקצוע בריאות מפצ-0228

 36. מאחורי לוח הקיר צפוני 110 01 מרפאת שינים מפצ-0132

 4.41 קומת קרקע גג 01 מרפאת שינים מפצ-0084

ברגדסנ-מרשם  מפצ-0229  50. בקומת קרקע.בתקרת המטבחון. מטבח 00 
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 36. קומת ביניים לובי שרות 00 נפתלי מפצ-0285

 36. קומת ביניים לובי שרות 00 נפתלי מפצ-0286

 36. מרתף שרות 00 נפתלי מפצ-0287

 50. מפוח תיקרתי שרות 00 נפתלי מפצ-0288

 36. קומת ביניים2-1 שרות 01 נפתלי מפצ-0281

 36. קומת ביניים2-1 שרות 01 נפתלי מפצ-0282

0283- צמפ  36. קומת ביניים לובי שרות 01 נפתלי 

 36. קומת ביניים לובי שרות 01 נפתלי מפצ-0284

3 שרות 02 נפתלי מפצ-0279 מטבחון ק 3-2קומת ביניים   .36 

 36. קומת ביניים3-2 שרות 02 נפתלי מפצ-0280

 36. קומת ביניים4-3 שרות 03 נפתלי מפצ-0277

4-3 שרות 03 נפתלי מפצ-0278 נייםקומת בי  .36 

 36. קומת ביניים5-4 שרות 04 נפתלי מפצ-0275

 36. קומת ביניים5-4 שרות 04 נפתלי מפצ-0276

 36. קומת ביניים6-5 שרות 05 נפתלי מפצ-0273

 36. קומת ביניים6-5 שרות 05 נפתלי מפצ-0274

 73. בקומת ביניים בין5-4..... שרות 05 נפתלי מפצ-0162

תשרו 06 נפתלי מפצ-0271  36. קומת ביניים7-6 

 36. קומת ביניים7-6 שרות 06 נפתלי מפצ-0272

 1.10  צילו 00 סוראסקי ספרי מפצ-0071

 73. שרותים מרתף.............. שירו 00 סוראסקי ספרי מפצ-0145

 1.10  גג 99 סוראסקי ספרי מפצ-0070

 36. מפוח הינע ישיר 024 00 ספרית הנדסה מפצ-0064

פרית הנדסהס מפצ-0069  1.25  ספרי 01 

 36.  105 01 ספרית וינר מפצ-0053

 36. על תיקרת חדר מזגנים****** 105 01 ספרית וינר מפצ-0106

 36.  301 03 ספרית וינר מפצ-0054

 51. בחדר מזגנים ראשון מלמעלה מרתף 00 ספרית חברה מפצ-0223

להבחדר מזגנים שני מלמע מרתף 00 ספרית חברה מפצ-0224  .51 

 51. בחדר מזגנים שלישי מלמעלה מרתף 00 ספרית חברה מפצ-0225

 51. בחדר מזגנים רביעי מלמעלה מרתף 00 ספרית חברה מפצ-0226

 1.10  גג 01 ספרית חברה מפצ-0052

 1.00 בצד ימין ביציאה ממעלית 207 02 ספרית חברה מפצ-0181

המיטבחוןבשירותים מול  שירו 00 ספרית משפטים מפצ-0144  .36 

 2.20 איוורור שירותים קומה2,3 שרות 03 ספרית משפטים מפצ-0184
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 1.00 אגף דרומי גג 99 עבודה סוציאל מפצ-0256

 1.00 אגף דרומי גג 99 עבודה סוציאל מפצ-0257

 36. מותקן בתא בודד בחדר פנימי מקלט 00 פיזיקה רפואי מפצ-0167

כונות מיזוג מרתףחדר מ מכונ  פיזיקה רפואי מפצ-0129  .36 

) קרקע 00 צימבליסטה מפצ-0250 כ"ס 1.5מפוח שירותים )  1.10 

תתפוצו-קרטר מפצ-0079  1.10 גג גג 99 

 55. במקלט מלתחות נשים ליד ש.נ ב051 00 ר.שיניים חדש מפצ-0138

 55. חדר גבס 173 00 ר.שיניים חדש מפצ-0087

 74. מרתף מרתף 00 ר.שיניים חדש מפצ-0241

 74. מרתף מרתף 00 ר.שיניים חדש מפצ-0242

 36. המפוח בתוך התיקרה בחדר** 152 01 ר.שיניים חדש מפצ-0086

 1.00 במסדרון,מעל התיקרה 161 01 ר.שיניים חדש מפצ-0096

 1.00 הגישה למפוח דרך חדר *168* 168 01 ר.שיניים חדש מפצ-0095

. 177 01 ר.שיניים חדש מפצ-0090 לים..........חדר שטיפת כ  .55 

 4.04  גג 99 ר.שיניים חדש מפצ-0085

מי הנדתחו-רב מפצ-0206  1.10 הפעלה בחדר.לוח חשמל על גג 009 00 

מי הנדתחו-רב מפצ-0201  1.10 שירותי נשים. XF-8 שרות 00 

מי הנדתחו-רב מפצ-0205  1.10 יניקה משירותי גברים. XF-9 שרות 00 

מי הנדתחו-רב מפצ-0203  01 0116 XF-4 . 1.10 

 36. מותקן בתוך תיקרה כפולה 000 00 רוזנברג מפצ-0080

 36.  גג 02 רוזנברג מפצ-0081

סאקלר-רפואה מפצ-0021  1.47 יניקה גם מ-012 012 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0018  1.84 מרתף.פינת בקרה למחשבים. 024 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0265 ד צפוןצבחצר -דיסקציה בחצר 00   1.50 

סאקלר-רפואה מפצ-0048  1.47 דגם- CBD-1919-6M 1/16 חושך 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0314 דנטיםסטו-בחצר צד מערב חצר 00   3.00 

סאקלר-רפואה מפצ-0011  4.41 הפעלה מלוח חשמל דיסקציה מרתף 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0012  2.94 הפעלה מלוח חשמל אנטומיה מרתף 00 

רסאקל-רפואה מפצ-0099  36. מפוח הינע ישיר מרתף 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0100  36. מפוח הינע ישיר מרתף 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0102  36. מפוח הינע ישיר מרתף 00 

סאקלר-רפואה מפצ-0010  2.20 הפעלה מהמטבח 001 01 

סאקלר-רפואה מפצ-0158  36. המפוח נמצא בקומה3 * 201 02 

סאקלר-רפואה מפצ-0023  02 205 * א *205יניקה מחדרים גם   1.10 

סאקלר-רפואה מפצ-0022  1.84 יניקה מחדר303 303 03 
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סאקלר-רפואה מפצ-0024  36. גג 852 08 

סאקלר-רפואה מפצ-0025  08 853  .36 

סאקלר-רפואה מפצ-0267  50. ליד שירותי גברים בתקרה 899 08 

סאקלר-רפואה מפצ-0015  3.68 מפוח שירותים קומות ד גג 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0016 על הגג-גוש א גג 99   3.68 

סאקלר-רפואה מפצ-0017  3.68 גוש ב' גג 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0019  73. קומות טיפוסיות גוש ב גג 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0020  2.20 קומות טיפוסיות גוש א גג 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0233  2.20 ורולוגיה יניקה מקומה8 גג 99 

0013- פצמ סאקלר-רפואה   36. חדר מעליות על הגג מעלי 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0014  36. חדר מעליות על הגג מעלי 99 

סאקלר-רפואה מפצ-0101  36. מפוח הינע ישיר מרתף 99 

 36. בשרותי נכים ליד המקלחת שרות 00 רקנאטי מפצ-0135

 73. גג גג 03 רקנאטי מפצ-0141

1 405 04 רקנאטי מפצ-0133 ח מםפרמפו  .73 

ירותים מזרחש-7מפוח מספר  גג 99 רקנאטי מפצ-0142  .73 

 73. מפוח מםפר8 גג 99 רקנאטי מפצ-0143

 73.  גג 04 שרייבר מתמטי מפצ-0092

 73.  גג 99 שרייבר מתמטי מפצ-0093

 73. צד מערב. גג 99 שרייבר מתמטי מפצ-0126

 73.  212 02 שרמן מפצ-0036

 36. הפעלה מחדרי קור *104,232* 232 02 שרמן מפצ-0140

 32. ממסדרוו ג. 306 03 שרמן מפצ-0032

אחורי שרותי גברים 2בקומת  317 03 שרמן מפצ-0031  .36 

 36. הפעלה מלוח אזעקות ק.קרקע 318 03 שרמן מפצ-0128

 50.  325 03 שרמן מפצ-0172

 1.10 יניקה מ............-501.. 502 05 שרמן מפצ-0028

 1.10 עבור קומות7,6,5 גג 99 שרמן מפצ-0026

.ושרותים תחתון416חדר חיות גג 99 שרמן מפצ-0027  1.47 

 2.20 הפעלה בלוח חשמל קומת קרקע מזנו 00 שרת מפצ-0183

 73. מקלט..................... מחשב 00 שרת מפצ-0177

9 140 01 שרת מפצ-0222 יטא 4ח.חיות מס'   1.10 

10 142 01 שרת מפצ-0221 יטא 6ח. חיות מס'   1.10 

 1.10  153 01 שרת מפצ-0061

 1.47  גג 99 שרת מפצ-0094
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 סה"כ ציודים
   

 248.15 סה"כ קילוואט

 

 

 

 

 

 

 

 

ברשימות הציוד שלמעלה אך הופרדו להקל על הקבלן  מופיעות הר"מיחידות -יחידות אויר צח .7

 כמפורט במפרט הטכני בחודש פעם בביצוע טיפולים של החלפות מסנני אויר

 

 הערות מיקום אחר בניין מספר ציוד יטא מס' 

 כולל מסנן פאר יטאות לאויר צח אוספי טבע יטא אויר צח 1

 בחצר  צד דרום מערב פוח אויר צחמ - 001מעבדה  אורנשטיין יטא אויר צח 2

 014מעבדה  אורנשטיין יטא אויר צח 3
בחצר בגינה צד דרום 

 מערב

 012מעבדה  אורנשטיין אויר צח יטא 4
בחצר בגינה צד דרום 

 מערב

 על הגג עמית סיט 400מעבדה  אורנשטיין 8524 -יטא  5

 אורנשטיין יטא אויר צח 6
)מעבדה  420- 417עבור מעבדה 

 איליה(
על הגג צד דרום מזרח 

 פונה למשרד של דוד 

 שלוש יטאות אויר צח על הגג ברודקום יטא אויר צח 7
טאות אויר צח על שלוש י

 הגג

 ד מזרחצ - 2גג ביניים קומה  בריטניה יטא אויר צח 8
מעבר דרך שירותי 

 גברים

 מול בניין בריטניה בחצר-MRI בתי חיות  יטא - 8472 9

 כולל מסנן פאר ביתן חיות מ.ח-בתי חיות 8029 -יטא  10

 מרתף קורונה -מעבדה חמה  מ.ח-בתי חיות 8030 -יטא  11

 במרתף צד מזרח 119מעבדה  גילמן ויר צחיטא א 12
כניסה מזרחית של 

 הבניין

 פאקג' אוריס בחצר עטלפים גן זאולוגי 0099-מאג 13

 חדר מכונות קומה ב צפון 5מ"א  גרין 8024 -יטא  14

 חדר מכונות קומה א צפון 4מ"א  גרין 8025 -יטא  15

 חדר מכונות קומה א דרום גרין 8027 -יטא  16

 חדר מכונות מזגן קומה ב' דרום גרין 8028 - יטא 17
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 ישי פומרנץ 06מעבדה  המחשב 8525 -יטא  18
בחצר כולל מסנן פאר 

 +יטא קטנה

 על הגג 4מעבדת פבל קומה  הנדסת תוכנה יטא אויר צח 19

 טא גדולהי-על הגג 1-3יטא מיזוג מסדרונות  הנדסת תוכנה יטא אויר צח 20

 א קטנהיט-על הגג 4-5יטא מיזוג מסדרונות  כנההנדסת תו יטא אויר צח 21

 על הגג חדר מכונות רוסדוריםפ-על הגג חדר מכונות  הסנאט 8316-יטא 22

 מעבדה 416מעבדה  וולפסון 8483-יטא 23

י מרכזימינ-על הגג - 342 וולפסון 8506-יטא  24  כולל מסנן פאר 

 מכונותמרתף חדר  יטא אויר צח צפון וולפסון יטא אויר צח 25

 מרתף חדר מכונות יטא אויר צח דרום וולפסון יטא אויר צח 26

 כולל מסנן פאר 354-356-ועה לחמןנ -על הגג  וולפסון 8531-יטא  27

 על הגג  227מעבדה  יד אבנר יטא אויר צח 28

 כולל מסנן פאר מרפסת צד צפוןב-101מעבדה  כימיה 0048-מאג 29

 כולל מסנן פאר במרפסת צד דרום-101מעבדה  כימיה 0079-מאג 30

 כולל מסנן פאר מרפסת צד דרוםב-201מעבדה  כימיה 0053-מאג 31

 כולל מסנן פאר מרפסת צד דרוםב-201מעבדה  כימיה 0066-מאג 32

 כולל מסנן פאר מרפסת צד צפוןב-201מעבדה  כימיה 0067-מאג 33

 פאר כולל מסנן מרפסת צד צפוןב-201מעבדה  כימיה 0086-מאג 34

 כולל מסנן פאר מרפסת צד צפוןב-301מעבדה  כימיה 0068-מאג 35

 כולל מסנן פאר מרפסת צד דרוםב-301מעבדה  כימיה 0092-מאג 36

 כולל מסנן פאר מרפסת צד דרוםב-301מעבדה  כימיה 0093-מאג 37

 כולל מסנן פאר אקג' על הגגפ-311מעבדה  כימיה 0095-מאג 38

 כולל מסנן פאר צד דרום-107בדה מע כימיה 0035-מאג 39

 כולל מסנן פאר צד צפון-107מעבדה  כימיה 0036-מאג 40

 בחלון 314 כימיה פילטר אויר צח 41

 בתקרה בסוף המיסדרון 109-113מעבדה  כיתות חשמל 8530-יטא 42

 ארבע מזגנים במסדרונות מאגרים גנטיים מזגן אויר צח 43
 2-בקומת כניסה ו 2

 בקומה שניה

 3-4-5-7-8-9-10קומות  מיגדל חיות VRFמאייד  44
חדר שרות בקומה 

 )בפיר(

 חדר מכונות חדרי חיות מיגדל חיות 8002 -יטא  45

 חדר מכונות חרי רחיצה מיגדל חיות 8002 -יטא  46

 חדר מכונות פרוזדורים מיגדל חיות 8003 -יטא  47

 ומה ב'חדר מכונות ק איזוטופים מיגדל חיות 8004 -יטא  48

 חדר מכונות קומה ב' קומות עליונות מיגדל חיות 8005 -יטא  49

 על גג ביניים מכון דימות - RTU-1 מיגדל חיות 0100-מאג 50

 על גג ביניים מכון דימות - RTU-2 מיגדל חיות 0101-מאג 51

 על גג ביניים מכון דימות - RTU-5 מיגדל חיות 0102-מאג 52

 מרפסת ביניים מיטשל יטא אויר צח 53
תחם חדש מ -1בקומה 
 במרתף

 קומת כניסה וקומה שניה ארבע מפוחים אויר צח במסדרונות מיטשל מפוח אויר צח 54
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 כולל מסנן פאר על הגג מנהלה יטא אויר צח 55

   אויר צח בית הכנסת מעבדות חשמל 8102-יטא 56

 ארכולל מסנן פ געל הג- 004חדר נקי  מעבדות חשמל 8481-יטא 57

 309חדר שרות מעבדה  307-309חדר  מעבדות חשמל יטא אויר צח 58

 כולל מסנן פאר על הגג- 301מעבדה  מעבדות חשמל 8418-יטא 59

   יטא אויר צח מקצועות הבריאות יטא אויר צח 60

 סולם ברזל 105בור חדר ע - 1יטא אויר צח  מקצועות הבריאות 8346-יטא 61

 סולם ברזל 105בור חדר ע -  2יטא אויר צח  ריאותמקצועות הב 8347-יטא 62

 גג המבנה אוריס-אויר צח  נזרייאן יטא אויר צח 63

 בחצר צד דרום  29חדר  ננו יטא אויר צח 64

 פילטר לשטיפה בלובי הכניסה שנמצאת בחצר נפתלי 8537 -יטא 65

 שתי יחידות אויר צח על הגג סמולרס מעבדות יטא אויר צח 66
דות אויר צח על שתי יחי

 הגג

 8204-יטא 67
ספריה למדעים 

 חדר מכונות ביציאה לגג 2-יטא מדויקים

 יטא אויר צח 68
ספריה למדעים 

 חדר מכונות ביציאה לגג 3-יטא מדויקים

 על הגג שעולים בסולם ברזל עבודה סוציאלית 8448-יטא 69

 פאר כולל מסנן חיים סוכובסקי 317-321מעבדה  פיזיקה 8523-יטא 70

 כולל מסנן פאר שה בן שלוםמ-301מעבדה  פיזיקה 8532-יטא 71

 כולל מסנן פאר )לחיאני( 322מעבדה  פיסיקה יטא אויר צח 72

 הבחדר יטא   312-316 -אלון רון  פיסיקה 8541 -יטא  73

74 
מזגן מיני אויר 

 מעל התקרה 312-317 -אלון רון  פיסיקה צח 

 501לת לפני מעבדה ד פיסיקה מזגן  אויר צח  75
בצד  501לפני מעבדה 

 שמאל בתקרה

   יטאות לאויר צח צ'ק פוינט יטא אויר צח 76

 11+12הדס סופר מעבדה  קפלון 8543 -יטא  77
בחצר צד דרום בין קפלון 

 ואולם לב

 מרתף קפלון  08מעבדה  קפלון יטא אויר צח 78

 רב תחומי יבשן לחות 79
ל פליישר )פילטר ש 214מעבדה 

 כל שלשה חודשים יבשן(

 במסדרון מחוץ לחדר עיהרד"ר  -201מעבדה  רב תחומי יטא אויר צח 80

 על הגג ביניים 012 אולם -דיסקצייה  רפואה 8510-יטא 81

 437-438חדרים  מסדרון גוש ב' 4קומה  רפואה 8519-יטא 82

 מעל התקרה 408ליד חדר   רפואה 8527-יטא 83

 ערן שטרק 539חדר 539ר חד רפואה 8526-יטא 84

 830חדר  מסדרון גוש ב' 8קומה  רפואה 8520-יטא 85

 פוןצ-בחצר קומת ביניים  אוריס- 10דר ח-דיסקצייה  רפואה 0081-מאג 86

 חדר מכונות מרתף 1אויר צח  רפואה יטא-8011 87

 חדר מכונות מרתף 2אויר צח  רפואה 8019 -יטא 88

 חדר מכונות מרתף 3אויר צח  רפואה יטא-8007 89

 חדר מכונות מרתף 4אויר צח  רפואה יטא-8015 90

 גגהעל  -צד מזרח מזרח- 10עבור קומה  סאקלר-רפואה מאג-0033 91



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  112עמוד 
 

 הערות מיקום אחר בניין מספר ציוד יטא מס' 

 על הגג-צד מערב מערב- 10עבור קומה  סאקלר-רפואה מאג-0034 92

 גוש א' על הגג  סאקלר-רפואה 8539-יטא 93

 ב'גוש  על הגג סאקלר-רפואה 8540-יטא 94

 -1קומה  חדר סטריליזציה רפואת שיניים יטא אויר צח 95

 בחצר צד מזרח Aמרתף מתחם  רפואת שיניים יטא אויר צח 96

 בחצר צד מערב    Cמרתף מתחם  רפואת שיניים יטא אויר צח 97

 בחצר צד מערב     Bמרתף מתחם  רפואת שיניים יטא אויר צח 98

 גג ביניים קטן אויר צח יטא רפואת שיניים יטא אויר צח 99

 מפוזרות על הגג יחידות על הגג 4 רקאנטי מפוח אויר צח 100

 כולל מסנן פאר במרפסת שרות 417מעבדה  שרמן 8509-יטא 101

 כולל מסנן פאר שירותי גברים  425מעבדה  שרמן 8509-יטא 102

 311-319מעבדה  3מיסדרון קומה  שרמן יטא אויר צח 103
ים מצד ימין שיוצא

 מהמעלית

 שרמן יטא אויר צח 104
ענן מורן מעבדה  4מיסדרון קומה 

409 
מצד ימין שיוצאים 

 מהמעלית

 שרמן יטא אויר צח 105
מארק שיין מעבדה  4מיסדרון קומה 

405 
מצד ימין שיוצאים 

 מהמעלית

 608-611מעבדה  6מיסדרון קומה  שרמן יטא אויר צח 106
מצד ימין שיוצאים 

 מהמעלית

 520-523חדרים  שרמן 8528-טאי 107
במרפסת יציאה 

 מהשירותים

 כולל מסנן פאר חדרי חיות על בגג שרת 8517-יטא 108

     

 הערות :

 * כל תחילת חודש   

 ** את הדוח יש להגיש עד אמצע החודש של אותו חודש     
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 בקמפוס VRFרשימת מערכות  8
 
 
 
 
 

 חדר קומה חברה מס' מאיידים  בנין מספר ציוד

 בפיר בכל קומה 03-11 היטצי  7 מגדל למחקר  0001

 על הגג 1 היטצי  10 ספרית רפואה  0002

הנדסהל -וולפסון   0003 חדרים 26עבור  02-03 דייקן  26   

ולם  יגלוםא-הסנאט  0004  1    LG 0 יגלום 

 101 01 טושיבה 6 נפתלי 0005

 201 02 טושיבה 6 נפתלי 0006

 לובי מרשם 00 טושיבה 20 ספרית וינר  0007

01אולם  LG 01   13 הספריה המרכזית  0008  

הנדסהל -וולפסון   0009  בקומת כניסה  01 היטצי 13 

מכונות גיבוי ליטא  04 טושיבה  12 רפואת שיניים 0010
4קומה   

  2- היטצי 10 מיטשל מרתף 0011

רקעק היטצי 10 רפואת שיניים 0012  C מתחם 

  חדר מיזוג york -1 1 אולם לב 0013

נו נ -ספרית מדעים 0014 26חדר   מיציבושי 1   

 אולם  LG 1 אולם דך 0015

יקיונ -היטצי  8 רפואת שיניים 0016  חדרי ניתוחים 1- 

יקיונ -היטצי  1 רפואת שיניים 0017 אויר צח-יטא 1-   

דהמעב 2- ברימאג  - LG 12 רפואת שיניים 0018  

 משרדים כניסה סמסונג 11 גילמן 0019

 A מתחם 2- סמסונג 10 רפואת שיניים 0020

 935-937  סמסונג 6 רפואה  0021

 חדרים במרפסות 1+2 סמסונג 9 פורטר 0022

 כל הבניין  LG 164 צ'ק פוינט 0023

 אתר הסעדה  סמסונג 7 משפטים 0024

 B מתחם 2- סמסונג 10 רפואת שיניים 0025

 935-937 9 סמסונג 10 רפואה  0026

מעבדת ספורט    6 מועדון ספורט 0027
 סטיבן אדמס

 כל הבניין  סמסונג 30 נזריאן 0028

   LG 200 אוספי הטבע 0029

 חדרים 32 2+3 סמסונג 32 שרייבר 0030

 N19 כניסה סמסונג 12 שרייבר 0031
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 חדר קומה חברה מס' מאיידים  בנין מספר ציוד

 134 1- סמסונג 20 שרייבר 0032

גסמסונ 12 שרייבר 0033 2-קומה      

אולם כניסה   היטצי 8 סמולרס 0034
במבואה מעבה 
 בחצר

 LG  101-103 6 כיתות חשמל 0035

 מתחם אוספים מרתף סמסונג 20 מאגרים גנטיים 0036

 36-40 מרתף סמסונג 4 ננו 0037

   סמסונג 100 המחשב 0038

ספריית משפטים  0039
 לייט

 מרתף ספריה  סמסונג 25

דעים ספריה למ 0040
 מדויקים

קומה א' חדרי  1 דייקן 4
  כיתות

 יטא אויר צח 501 דייקן 1 פיזיקה 0041

      

      

 

ניקוי הערה: 
פילטרים למאיידים 
     ומעבים אחת לשנה

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות אחזקה לעיון חברת התחזוקה - מסמך ה'

 

נם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות הערה:  הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אי

 לציוד הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים. 

 

חברת התחזוקה הזוכה תידרש להשלים את מערכי האחזקה עפ"י ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת 

מקרה הוראות  בכל .באוניברסיטת תל אביבעבור כל מרכיב במערכת גם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל 

 האחזקה יכללו את תפעול ובדיקת היחידה על כל מערכותיה לוודא שהיחידה תקינה.

 

 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים.

 

 בכל מקום בו מוזכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון כל תקלה

 שתתגלה במהלך הבדיקה.

 

חברת התחזוקה תמחשב את הוראות האחזקה ותקים ותפעיל מערך אחזקה מונעת כנדרש.
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 טבלת זימון פעולות והוראות אחזקה

 

 לוח זימון פעולות תחזוקה אוניברסיטת תל אביב

 שנתי; - חצי שנתי;   נ - מ ;החלפת מסנן אויר חודשי – מקרא:   ח

 דצמ נוב אוק ספט אוג יולי יוני מאי אפר ץמר פבר ינו תיאור מס'

A02A מ     נ    צ'ילר    

A17A  חידת י -יט"א

 טיפול באוויר

   מ       נ  

A18A  מערכות אויר גז

עם התפשטות 

 ישירה

       נ     מ

A19A  יחידת אוויר צח

 )יא"צ(

 ח ח נ ח ח ח ח ח ח ח ח ח

A45A נ    מפוח נחשון         

A80A אוורור מפוח  /

 שחרור עשן

      נ      

 VRF     נ        

P10P נ   משאבת מים          

 

הערה:טיפול חדשי ביחידת אויר צח כולל את החלפת המסננים בלבד,הטיפול השנתי ביחידות אלו כמו יטא 

 .רגילה

לים חצי שנתיים בקומת ננו טכנולוגיה )הממוקם במרתף של ספריית מדעים מדוייקים( בנוסף לשני טיפו

 ושנתיים ליט"אות ומזגני אויר גז, יש להחליף עוד פעמיים במשך השנה את הפילטרים עבור הציוד הבא:

 0080( , מאג )תיגבור0072, מאג )חדר נקי( 8087 – 11, יט"א 8086 – 10, יט"א 8084 – 9, יט"א 8075 – 8יט"א 
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  2מתוך  1דף       דף     טיפולים                        

 סוג הציוד
A02A 

 יח' קרור מים 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ ר מ  -מקצועות מבצעים   
     הוראות       לבצוע  
, BARמן...... ,  שBAR, דחיסה ..... BARרשום לחץ יניקה..... -יחידה   

 .Cיציאה  Cמים כניסה ...... טמפ'

 1 נ  פ

 2  פ הקשב לרעשים חריגים. -יחידה   

 3  פ בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה. -יחידה   

 4  פ ATדחיסה _______ATדוק הפרש לחץ מים יניקה ______ב -יחידה   

 5  פ ATיציאה _____ ATדוק הפרש לחץ מים כניסה _____ב -מדחס מ.א.   

 6  פ ד או מדידת זרם.שמן במגע י בדיקת פעולת מחמם אגן -מדחס מ.א.   

 7  ס מה.בדיקת גובה שמן באגן המדחס בהדמ -מדחס מ.א.   

 8  ס בדיקת גובה שמן בפעולת המדחס. -מדחס מ.א.   

 9  פ עולה.בדיקת רעשים ורעידות בהפעלה ובפ -מדחס מ.א.   

 10  פ BARדוק ורשום לחץ שמן דחיסה ________ב -מדחס מ.א.   

 11  פ ......A .......A..... ..Aרשום זרמי עבודה  -מדחס מ.א.   

 סגירת הפנלים וברגי בדיקת איטום הפנלים, בדיקת ברגי -מעבה אויר   
 החיזוק.

 12  ס

 13  ס לפי הצורך. תמצב ומתח הרצועובדוק  -מעבה אויר   

 14  פ בדיקת רעשים ורעידות חריגים. -מעבה אויר   

 15  ס נקה מסננים במערכות המים. -יחידה   

 16  פ בדוק תקינות הבידוד. -יחידה   

 17  פ ל במידת הצורך.ידוק וכיב -מודדי חום ומודדי לחץ  -יחידה   

ש טמפ' במידה ואחד הנח יד על ראשי המדחס ובדוק הפר -מדחס מ.א.   
 מהראשים קר יחסית יש לבצע בדיקה מעמיקה.

 18  פ

 19  פ בדוק נזילות גז ליד ראשי המדחס חבורים וציר. -א. מדחס מ.  

 20  פ ....PSI ....PSI.... PSIלחץ פריקת דרגות  -מדחס מ.א.   

 PUMPבדיקת פעולת שאיבת הגז בהפסקת היחידה ) -מדחס מ.א.   

DOWN.) 

 21  פ

 22  פ .....ש'.בדוק ורשום שעות פעולת המדחס .. -מדחס מ.א.   

 23  ס פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך. -ה יחיד  

 24  ס ת.כולל כל ההגנו כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס -יחידה   

 25  ס החלף שמן )בדוק קודם הוראות היצרן(. -יחידה   
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     בדוק פעולה תקינה של המערכת לקרור וחימום  

 הערות:  תאריך:

  שם המבצע:

 מעבר לדף: ראה המשך אישור המפקח:
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  2מתוך  2דף     טיפולים                              דף 

 סוג הציוד
A02A 

 יח' קרור מים 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ ר מ  -מקצועות מבצעים   
     הוראות       לבצוע  
 26 נ  ס בדוק הידוק ברגים. -יחידה   

 27  פ רכת פריקת דרגות.בדוק מע -יחידה   

 28  פ בדוק תקינות משאבות השמן מנוע. -יחידה   

 29  ס חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי. -יחידה   

 30  ס בדוק בדוד קו ההזנה למנוע. -יחידה   

 31  ס בדוק הארקת המנוע.  צנרת גז קרור ואביזריה. -יחידה   

 32  ס דות, חזק תפסים רופפים.בדוק הצנרת לרעי -יחידה   

 33  פ הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים. -יחידה   

 34  ס בדוק תקינות שסתום ביטחון במעבה. -יחידה   

 35  ס בדוק תקינות שסתום סולנואידי. -יחידה   

 36  ס רגש.ובדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון  -יחידה   

 37  פ בדוק פעולת מגן זרימה -יחידה   

 38  ס ה.בדוק תקינות הבדוד וציפוי הבדוד בצנרת היניק -יחידה   

 39  ס בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים לפי הצורך. -יחידה   

    .פקוד ובקרהבדוק  -יחידה   

 40  פ בדוק פעולת מערכת הפקוד והבקרה בשלמותה.   -יחידה   

    לליכ -יחידה   

 41  ס נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה. -יחידה   

 42  ס בצע תיקוני בדוד כלליים. -יחידה   

 43  ס בצע תקוני צבע סופיים. -יחידה   

 44  ס רצועות וחזוקם לציר.בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי ה -מעבה אויר   

 45  ס יסבים, רשתות.וע, המבדיקת חזוקי הברגים של המנ -מעבה אויר   

 46  ס בדיקת מיסבי המנוע. -מעבה אויר   

 47  ס בדיקת מיסבי המפוח. -מעבה אויר   

 48  ס ם.גרוז מיסבי -מעבה אויר   

 49  ס מריחת הציר בגריז. -מעבה אויר   

ה במיד סגור.-וחמצב פתב בדיקת כוון להבי הדמפרים -מעבה אויר   
 וקיים

 50  ס

 51  ס י איוורור המנוע.ניקוי המעבה, כנפי המפוחים, פתח -מעבה אויר   

 52  ס הסרת חלודה ותיקוני צבע. -מעבה אויר   

ש )מדפים, הפסקת בדיקת פעולת מערכת שמירת לחץ רא -מעבה אויר   
 מפוחים, הצפה(.

 53  פ

 54  פ .OL  .....A.כוון ....A , ...A ,...Aזרם נומינלי של המנועים  -מעבה אויר   
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יקוי בלחץ מים עם חומר הנ צד אויר. ניקוי חיצוני לסוללה -מעבה אויר   
 ממיס שומנים.

 55  ס

     בדוק פעולה תקינה של היחידה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  120עמוד 
 

 דף     טיפולים 
 סוג הציוד

A17A 
 טיפול אוויר )יט"א(יחידת 

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 הוראות      לבצוע
 1 מ  פ ש, רעידות, נזילות, הזעה.עבדיקה חזותית של היחידה, ר  

 2  ס .בדיקת מצב ומתח רצועות   

 3  ס ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.  

 4  ס ע"פ הצורך יקוז, תיקון איטום בזפת.ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הנ  

ודמפרים  בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול  
 לכל אזורי היחידה.

 5  פ

 6  פ ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.  

   ס מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי. צד אויר ניקוי סוללות  
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 8   גירוד מסבים בעלי פחמים  

 9  ס .המערכותכל המותקנים בשימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים   

 10   ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.  

 11  ס תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר.  

 12  ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמיכשור החשמלי  

 13   בדוק הארקה.  

 14  ס הידוק ברגים כללי.  

 15  ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.  

 16  ס תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.  

 17  ס בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.  

 18  ס מריחת גריז על הציר של המפוח.  

 19  ס , חיזוק לציר.םנפייכבדיקת מצב המפוח,   

 20  ס נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש.  

 21  ס הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים.  

 22  פ ע"פ הצורך כמויות אויר בתעלות, ווסת בדוק  

 23  פ .A .... ,A .... ,Aרשום זרם פעולת המנוע ....   

 24  פ , ....., ......, .....Aלת גופי חימום: .....רשום זרם פעו  

 25  פ בדיקת דמפר אויר חוזר / צח לתקינות בכל התעלות/מערכות  

     בדוק פעולה תקינה של היחידה כולל הפעלות מהבקרה  

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 

 
 
 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  121עמוד 
 

  דף     טיפולים
 סוג הציוד

A18A 
 התפשטות ישירהמערכות אויר גז עם 

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 הוראות      לבצוע
 1 מ  פ ש, רעידות, נזילות, הזעה.עבדיקה חזותית של היחידה, ר  

 2  ס .בדיקת מצב ומתח רצועות   

 3  ס ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.  

 4  ס ע"פ הצורך הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.ניקוי בריכת   

ודמפרים  בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול  
 לכל אזורי היחידה.

 5  פ

   ס מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי.צד אויר ניקוי סוללות   
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
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 7   גירוד מסבים בעלי פחמים  

 8  ס שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.  

 9   ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.  

 10  ס תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר.  

 11  ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמיכשור החשמלי  

 12   בדוק הארקה.  

 13  ס כללי.הידוק ברגים   

 14  ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.  

 15  ס תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.  

 16  ס בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.  

 17  ס מריחת גריז על הציר של המפוח.  

 18  ס , חיזוק לציר.םכנפייבדיקת מצב המפוח,   

 19  ס וף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש.נקה ביסודיות ג  

 20  ס הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים.  

 21  פ ע"פ הצורך כמויות אויר בתעלות, ווסת בדוק  

 22  פ .A .... ,A .... ,Aרשום זרם פעולת המנוע ....   

 23  פ , ....., ......, .....Aרשום זרם פעולת גופי חימום: .....  

 24  פ בדיקת דמפר אויר חוזר / צח לתקינות בכל התעלות/מערכות  

 25   פ בדיקת מערכת גז והגנות  

 26   פ בדיקת תקינות שעוני לחץ גז  

 27   פ לחץ ראש(-מוךנ-תקינות וכיול פרסוסטטים )גבוה  

     בדוק פעולה תקינה של היחידה  

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 פקח:אישור המ 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  122עמוד 
 

 
 
 
 

  דף     טיפולים
 סוג הציוד

A19A 
 טיפול אוויר צח )יצ"א(יחידת 

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 הוראות      לבצוע
 1 ח  פ ש, רעידות, נזילות, הזעה.עבדיקה חזותית של היחידה, ר  

 2  ס .בדיקת מצב ומתח רצועות   

 3  ס ומסנן המרגלס.  FARכולל  החלפת מילוי של מסנני אויר  

 4  ס ע"פ הצורך ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.  

ודמפרים  בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול  
 לכל אזורי היחידה.

 5  פ

 6  פ ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.  

   ס ניקוי סוללות מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
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 8  ס גירוד מסבים בעלי פחמים  

 9  ס שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.  

 10   ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.  

 11  ס עלות אויר.תיקון חיבורים גמישים לת  

 12  ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמיכשור החשמלי  

 13   בדוק הארקה.  

 14  ס הידוק ברגים כללי.  

 15  ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.  

 16  ס תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.  

 17  ס ה.בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימ  

 18  ס מריחת גריז על הציר של המפוח.  

 19  ס , חיזוק לציר.םכנפייבדיקת מצב המפוח,   

 20  ס נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש.  

 21  ס הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים.  

 22  פ ע"פ הצורך כמויות אויר בתעלות, ווסת בדוק  

 23  פ .A .... ,A .... ,Aרשום זרם פעולת המנוע ....   

 24  פ , ....., ......, .....Aרשום זרם פעולת גופי חימום: .....  

     בדוק פעולה תקינה של היחידה קרור או חימום בהתאם לעונה  

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  123עמוד 
 

 
 
 

  דף     טיפולים
 סוג הציוד

A45A 
 דת מפוח נחשוןיחי

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   
 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 1 נ  ס בדיקת נזילות מים.לפי הצורך, ז ניקוושטיפת הניקוי מגש  -יחידה   

 2  ס חידה,  טיפול לפי הצורך.ירת ברזי היפתיחת וסג -יחידה   

 3  ס מסנן האויר. שטיפת  /החלפת  -יחידה   

 המפסק דיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"יב -מכשור פקוד   
 טרמוסטט

 4  פ

התרמוסטטים והברזים החשמליים,  בדיקת פעולת -מכשור פקוד   
 Change over -בדיקת הפיכת קיץ/חורף,

 5  פ

 6  ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה. -יחידה   

 7  ס דוק והקשב לרעשים ורעידות.ב -יחידה   

 8  ס ידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה.ה -חשמל   

 9  ס דוק והדק ברגי איגון, בדוק חיבור גמיש.ב -יחידה   

 10  ס ידהדוק טמפ' אויר ביציאה מהיחב -יחידה   

הצורך.   יתקן בזפת לפ גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, בדוק -יחידה   
 בדוק ניקוז מים חופשי.

 11  ס

 12  פ בדוק פעולת המפוח  

 13  ס נקוי מפזר אספקת אויר, מפזר אויר צח ותריס אויר חוזר.  

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 

 
 
 
 
 
 
 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  124עמוד 
 

 
  דף  טיפולים

 הציודסוג 
A80A 

 / שחרור עשן מפוח אויר

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    כנאי קרור או מכונאיט -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

     הוראות      לבצוע ע

 1 נ  פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.  

 2 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.  

 3 ס הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות. בדוק מצב  

 4  ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.  

 5 ס נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר.  

 6 ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.  

 7 ס הדק ברגי החזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.  

 8 ס ום חבורים גמישים לתעלות.בדוק שלמות ואט  

 9 פ בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.  

 10 ס הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.  

 11 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.  

 12 ס חלודה ובצע תקוני צבע. דגר  

 13 פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע   

 14 פ השלם שלוט חסר.  

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



טפים למערכות מיזוג לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שו 33116/2022מכרז פומבי מס'  
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ירואו

 

 125מתוך  125עמוד 
 

  דף     טיפולים 

P10P 
 סוג הציוד 

 משאבת  מים                   

 מ ת -בצ -ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע -משרת את  צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר

 ה 
 

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 ר
 ו

 ת

 ר

 1 נ פ '.אטמ-טמ', סניקהא-קרא ורשום לחצי מים יניקה   

 2 פ הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים.   

 3 פ בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן בעין בקורת.   

 4 פ יון.הפעל משאבה רזרבית לנס   

 5 ס גרז מסבי המשאבה.   

 6 ס נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים    

   מהצירים.  הדק אטם הציר לפי הצורך.   

 7 ס (.Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה )   

 8 ס הדוק כל חבורי החשמל של המנוע.   

 9 ס בדיקת הארקת המנוע.   

 10 ס קוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.נ   

 11 פ זרם פעולה מול ברז רשום גם  - Aרשום זרם פעולה רגיל    

   השווה לנתונים. - Aסגור    

 12 פ טמ' השווה לנתונים.א -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור    

 13 ס נקה חלודה, ובצע תקוני צבע.   

 14 פ חסר. השלם שלוט   

 15 פ בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.   

 16 ס נקה מסנן מים.   

 17 פ בדוק פעולת מגן זרימה.   

       

       

       

 הערות:  תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:

 

 


