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E54-1-00-01 
אגף  - יח'   7  -עמוד תאורה גבוה 
 נוסעים

 אגף נוסעים 1

E54-1-00-02 
אגף  - יח'  52 -עמוד תאורה רגיל 
 נוסעים

 נוסעים אגף 1

E54-1-00-03 
כביש גישה -יח'  71 - עמוד תאורה רגיל

 למסוף
 אגף נוסעים 1

A42-1-10-01 
שער ראשי מבנה     1   מזגן מפוצל 

 מנוחה
1-10 

שער ראשי מסוף 
 128אלנבי 

A42-1-10-02 
שער ראשי מבנה      2   מזגן מפוצל 

 מנוחה
1-10 

שער ראשי מסוף 
 128אלנבי 

A42-1-10-03  1-10שער ראשי מבנה סדרן    1   מפוצל מזגן 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

B85-1-10-01  1-10 שער ראשי   1  מחסום מתרומם 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

B85-1-10-02  1-10 שער ראשי    2   מחסום מתרומם 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

B85-1-10-03  1-10 שער ראשי    3  מחסום מתרומם 
ראשי מסוף שער 

 128אלנבי 

E31-1-10-01 1-10 לוח חשמל מבנה שער ראשי 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

E55-1-10-01  1-10 128 מע' תאורת חרום שער 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

E92-1-10-01  1-10 128 מבנה  44922  מערכת אל פסק 
שער ראשי מסוף 

 128אלנבי 

A42-1-11-01  1-11 שומר שער מערבימזגן מפוצל מבנה 
מבנה שומר שער 

 מערבי

B91-1-11-01  1-11 שער מערבי   1  מחסום נגד התפרצות 
מבנה שומר שער 

 מערבי
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B91-1-11-02  1-11 שער מערבי    2   מחסום נגד התפרצות 
מבנה שומר שער 

 מערבי

C45-1-11-01  '11-11   רמזור שני צבעים שער מערבי מס 
מבנה שומר שער 

 מערבי

C45-1-11-02  '21-11    רמזור שני צבעים שער מערבי מס 
מבנה שומר שער 

 מערבי

E55-1-11-01 1-11 מע' תאורת חרום מבנה שער מערבי 
מבנה שומר שער 

 מערבי

A42-1-12-01  חדר שנאים 1-12 מבנה שנאים  1 מזגן מפוצל 

A42-1-12-02  חדר שנאים 1-12 מבנה שנאים  2 מזגן מפוצל 

E31-1-12-01 חדר שנאים 1-12 לוח חשמל חדר שנאים 

A42-1-13-01  מגדל המים 1-13 חדר תקשורת  1 מזגן מפוצל 

A42-1-13-02  מגדל המים 1-13 חדר תקשורת  2מזגן מפוצל 

A01-1-14-01 14אולם  -חדר צ'ילר  1-14-17 צ'ילר מכס חיצוני 

A05-1-14-01  יחידת מעבה   VRF    14אולם  -חצר הורדה  41-14-01 ליט"א   1  מספר

A05-1-14-02  יחידת מעבה   VRF    14אולם  -חצר הורדה  41-14-01 ליט"א   2  מספר

A05-1-14-03  יחידת מעבה   VRF    14אולם  -חצר הורדה  41-14-01 ליט"א   3  מספר

A05-1-14-04  יחידת מעבה   VRF    14אולם  -חצר הורדה  41-14-01 ליט"א   4  מספר

A05-1-14-05  יחידת מעבה   VRF    14אולם  -חצר הורדה  41-14-01 ליט"א   5  מספר
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A05-1-14-06  יחידת מעבה VRF  14אולם  -חצר הורדה  41-14-01ליט"א  6מספר

A17-1-14-01 14אולם  -חדר צילר  1-14-17 יחידת טיפול באויר 

A17-1-14-03  1-14-1403 3  באויר מספר יחידת טיפול 
אולם  - 3חדר יט"א 

 סטרילי

A17-1-14-04  1-14-1404 4   יחידת טיפול באויר מספר 
אולם  - 4חדר יט"א 

 סטרילי

A17-1-14-11  1-14-11 1 יט"א מספר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

A17-1-14-12  1-14-0901 2  יחידת טיפול באויר מספר 
בקורת  - 2 חדר יט"א

  גבולות

A17-1-14-13  1-14-0903 3 יחידת טיפול באויר מספר 
בקורת  - 3חדר יט"א 

  גבולות

A17-1-14-14  1-14-11 4 יט"א מספר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

A17-1-14-21 
יחידת טיפול באויר אולם סטרילי 

 1  מספר 
1-14-1401 

אולם  - 1חדר יט"א 
 סטרילי

A17-1-14-22 
יחידה טיפול באויר רב"ח+סטרילי 

 2מ"א 
14אולם  -אולם רב"ח  1-14-13

A17-1-14-23 
יחידת טיפול באויר לאולם סטרילי 

 3מ"א 
14אולם  -חצר הורדה  1-14-01

A18-1-14-06 
יחידת מיזוג אויר משרד הביטחון 

 קישור
1-14-1001 

משרד הביטחון 
 משטרה-(קישור)

A29-1-14-02 
יח' מיני מרכזית משרד הבטחון 

 שב"כ
1-14-1002 

משרד הבטחון 
 משטרה- (שב"כ)

A42-1-14-01 14אולם  -מבנה אפיון  1-14-02 מזגן מפוצל מבנה אפיון

A42-1-14-02  14אולם  -  6עמדה  1-14-03 6 מזגן מפוצל מגדל שמירה 
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A42-1-14-03 14אולם  -חדר חשמל  1-14-08 מזגן מפוצל חדר חשמל

A42-1-14-04 1-14-0904 מזגן מפוצל חדר תשאול 
בקורת  -חדר תשאול 
 גבולות

A42-1-14-05  1-14-1101 1 מזגן מפוצל חדר בזק מספר 
אולם - חדר בזק

 מסועים גדול

A42-1-14-06  1-14-1101 2  מזגן מפוצל חדר בזק מספר 
אולם - חדר בזק

 מסועים גדול

A42-1-14-07 1-14-1102 מזגן מפוצל חדר חשמל משני 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

A42-1-14-08  1-14-1201 מעיין) ( 1  מזגן מפוצל משרד מכס 
אולם  - 1משרד מכס 
 מכס

A42-1-14-09  1-14-1202 שמעיה) ( 2  מזגן מפוצל משרד מכס 
אולם  - 2משרד מכס 
 מכס

A42-1-14-10 1-14-1203 מזגן מפוצל חדר אוכל מכס 
 אולם- חדר אוכל מכס
 מכס

A42-1-14-11 1-14-1204 מזגן מפוצל חדר מכס גמ"מ 
אולם  -חדר מכס גממ 
 מכס

A42-1-14-12 אולם מכס -מרפאה  1-14-1205 מזגן מפוצל מרפאה 

A42-1-14-13 1-14-1206 מזגן מפוצל משרד יוני 
אולם  - משרד יוני 
 מכס

A42-1-14-14 1-14-1207 מזגן מפוצל משרד בודקים 
אולם  -חדר בודקים 
 מכס

A42-1-14-15 1-14-1208 מזגן מפוצל משרד אייל 
אולם  -משרד אייל 
 מכס

A42-1-14-16 1-14-1209 מזגן מפוצל משרד חקלאות 
 -משרד חקלאות 
 אולם מכס

A42-1-14-17 1-14-1210 מזגן מפוצל משרד עבודי 
אולם  -משרד עבודי 
 מכס
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A42-1-14-18 1-14-1402 מזגן מפוצל חדר מנוחה 
אולם  -חדר מנוחה 
 סטרילי

A42-1-14-19 1-14-15-1 מזגן מפוצל חדר תקשורת 
אולם  - חדר תקשורת 

17 

A42-1-14-20  1-14-16 1 מזגן מפוצל אולם ברקודים מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

A42-1-14-21  1-14-16 2  מזגן מפוצל אולם ברקודים מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

A42-1-14-22  1-14-16 3 מזגן מפוצל אולם ברקודים מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

A81-1-14-01 14אולם  -חדר צילר  1-14-17 מפוח אויר יניקה ממזנון 

A81-1-14-02 14אולם  -חדר צילר  1-14-17 מפוח אויר יניקה ממנדף 

A81-1-14-03 14אולם  -חדר צילר  1-14-17 מפוח אויר יניקה משירותים 

A84-1-14-01  1-14 14  הורדה   -  1 פג חום 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A84-1-14-02  1-14 14   הורדה    -  2  פג חום 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A84-1-14-03  1-14 14   הורדה    -  3 פג חום 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A84-1-14-04  14אולם  - אולם מכס  1-14-12 14   מכס חיצוני שהין  - פג חום

A85-1-14-01 1-14-09 מפוח עשן באולם בקורת גבולות 
- אולם בקורת גבולות

 14אולם 

A85-1-14-02  1-14-11 1 מפוח עשן מספר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

A85-1-14-03  1-14-11 2  מפוח עשן מספר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 
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A85-1-14-04  14אולם  -חדר צילר  1-14-17 14 מפוח עשן אולם 

A85-1-14-09  1-14  9   מפוח עשן מספר 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A85-1-14-10  1-14  10   מפוח עשן מספר 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A85-1-14-11  1-14  11   מפוח עשן מספר 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

A85-1-14-21  1-14-14  סטריליאולם   1  מפוח עשן אולם 
אולם  -אולם סטרילי 

14  

A85-1-14-22  1-14-14  אולם סטרילי  2  מפוח עשן אולם 
אולם  -אולם סטרילי 

14  

A85-1-14-23  1-14-14  אולם סטרילי  3  מפוח עשן אולם 
אולם  -אולם סטרילי 

14  

A85-1-14-24  1-14-14  אולם סטרילי  4  מפוח עשן אולם 
אולם  -אולם סטרילי 

14  

E31-1-14-03  1-14-0903 3 לוח חשמל יט"א 
בקורת  - 3חדר יט"א 

 גבולות

E31-1-14-04  1-14-0901 2  לוח חשמל יט"א 
בקורת  - 2חדר יט"א 

 גבולות

E31-1-14-12  1-14-1403 3 לוח חשמל יט"א מספר 
אולם  - 3חדר יט"א 

 סטרילי

E31-1-14-13  1-14-1404 4 לוח חשמל יט"א מספר 
אולם  - 4יט"א חדר 

 סטרילי

E31-1-14-14 1-14-1405 לוח חשמל מפוחי עשן 
אולם  -חדר חשמל 
 סטרילי

E31-1-14-16 14אולם  -חדר צילר  1-14-17 לוח חשמל מיזוג אויר 

P11-1-14-01  14אולם  -חדר צילר  1-14-17 1 משאבת מים מספר 
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P11-1-14-02  14אולם  - חדר צילר 1-14-17 2 משאבת מים מספר 

A77-1-14-01  14אולם  - אולם מגנו  1-14-04 14 מסך אויר בכניסה לאולם 

A77-1-14-02 1-14-05 מסך אויר בכניסת עובדים 
-כניסה עובדים (מגנו)

 14א' 

B62-1-14-01  11-14-10 דלת מבוקרת אולם משטרה מספר 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B62-1-14-02  21-14-10 מספר דלת מבוקרת אולם משטרה 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B62-1-14-03  31-14-10 דלת מבוקרת אולם משטרה מספר 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B62-1-14-04  41-14-10 דלת מבוקרת אולם משטרה מספר 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B62-1-14-05 
דלת מבוקרת חשמלית אולם מכס 

 1 מספר 
14אולם  - אולם מכס  1-14-12

B62-1-14-06 
דלת מבוקרת חשמלית אולם מכס 

 2מספר 
14אולם  - אולם מכס  1-14-12

B62-1-14-07  14אולם  - אולם מכס  1-14-12 1   מעבר נוסעים מבוקר מספר

B62-1-14-08  14אולם  - אולם מכס  1-14-12 2  מעבר נוסעים מבוקר מספר

B62-1-14-09  14אולם  - אולם מכס  11-14-12 דלת מעבר עובדים מבוקרת מספר

B63-1-14-01  1-14-10 1  קרוסלה אולם משטרה מספר 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B63-1-14-02  1-14-10 2  קרוסלה אולם משטרה מספר 
אולם  - אולם משטרה 

14 

B63-1-14-03 1-14-11 קרוסלה מבוקרת ליד חדר חשמל 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 
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B90-1-14-01  14אולם  - אולם מגנו  141-14-04 הזזה חשמלית כניסה לאולם דלת 

B90-1-14-02 1-14-05 דלת הזזה חשמלית כניסת עובדים 
-כניסה עובדים (מגנו)

 14א' 

B90-1-14-03 1-14-11 דלת הזזה חשמלית מבואת עגלות 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

E31-1-14-01  14אולם  -חשמל חדר  1-14-08 14 לוח חשמל אולם מגנו

E31-1-14-02  לוח חשמל UPS 1-14-08  14אולם  -חדר חשמל

E31-1-14-05  1-14-1102 5  לוח חשמל אזורי מספר 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

E31-1-14-06  1-14-1102 6  לוח חשמל אזורי מספר 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

E31-1-14-07  23    לוח חשמל A 1-14-1102 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

E31-1-14-08  3   לוח חשמל A 1-14-1102 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

E31-1-14-09  2  לוח חשמל A 1-14-1102 
אולם -חשמל ח.

 מסועים גדול

E31-1-14-10 14אולם  - אולם מכס  1-14-12 לוח חשמל אולם מכס

E31-1-14-11 1-14-14 לוח חשמל קווי שינוע 
אולם  -סטרילי אולם 

14 

E31-1-14-15  1-14-14 17 לוח חשמל אזורי 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

E55-1-14-01  1-14 14 מע' תאורת חרום אולם 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

E55-1-14-02  14אולם  - 17אולם  1-14-15 18   מע' תאורת חרום אולם 
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E55-1-14-03 1-14-14 מע' תאורת חרום אולם סטרילי 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

E92-1-14-01 14אולם  -חדר חשמל  1-14-08 יחידת אל פסק

E92-1-14-02     מסוע   76982    מערכת אל פסק C 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

E92-1-14-03      מסוע   78870     מערכת אל פסק B 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

E92-1-14-04      1-14-14 סטרי     771871        מערכת אל פסק 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

E92-1-14-05 
הורדה חוות  36894מערכת אל פסק     

 מגנו
1-14 

כניסת  - 14אולם 
 פלסטינים

E92-1-14-06 
הורדה חוות   29109 מערכת אל פסק 

 מגנו
1-14 

כניסת  - 14אולם 
 פלסטינים

E92-1-14-07  1-14 חוות מגנו     25139    פסק מערכת אל 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

E92-1-14-08     1-14 מריחן נייד 504266      מערכת אל פסק 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

E92-1-14-09     1-14 חוות מגנו 0028       מערכת אל פסק 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

H61-1-14-01  1-14-14 שב"כדוד חימום חשמלי מטבח 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

H61-1-14-02  '1-14 1 דוד חימום חשמלי מס 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

H61-1-14-03  '1-14 2 דוד חימום חשמלי מס 
כניסת  - 14אולם 

 פלסטינים

K10-1-14-01 1-14-05 קולר בכניסת עובדים 
-כניסה עובדים (מגנו)

 14א' 

K10-1-14-02  1-14-11 שירותיםקולר ליד 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 
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V34-1-14-01  1-14-11 1  מסוע קצר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

V34-1-14-02  1-14-11 2 מסוע קצר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

V34-1-14-03  1-14-11 3  מסוע קצר 
- אולם מסועים גדול

 14אולם 

V34-1-14-04 1-14-11 מסוע ארוך 
- מסועים גדולאולם 

 14אולם 

V34-1-14-05 14אולם  -אולם רב"ח  1-14-13 מסוע כניסה אולם רב"ח

V34-1-14-06  מסוע מספר A 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-07  מסוע מספר  B 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-08  מסוע מספר  C 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-09  מסוע מספר  D 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-10  מסוע מספר  E 1-14-14 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-11 1-14-14 מסוע גשר 
אולם  -אולם סטרילי 

14 

V34-1-14-12  14אולם  - 17אולם  1-14-15 1 מסוע מספר 

V34-1-14-13  14אולם  - 17 אולם 1-14-15 2  מסוע מספר 

V34-1-14-14  14אולם  - 17אולם  1-14-15 3  מסוע מספר 

V34-1-14-15  14אולם  - 17אולם  1-14-15 4 מסוע מספר 
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V34-1-14-16  1-14-16 1  מסוע כניסה מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

V34-1-14-17  1-14-16 2   מסוע כניסה מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

V34-1-14-18  1-14-16 3   מסוע כניסה מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

V34-1-14-19  1-14-16 4   מסוע כניסה מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

V34-1-14-20  1-14-16 5   מסוע כניסה מספר 
 - אולם ברקודים 

 14אולם 

A29-1-15-01 תמיכה שב"כמבנה  1-15-15יח' מיני מרכזית מבנה תמיכה שב"כ 

A42-1-15-01  1-15-01 4 מזגן מפוצל עמדת בידוק 
אולם  -  4עמדת בידוק 

 15 

A42-1-15-02  מזגן מפוצל אולם VIP 1-15-02  אולםVIP  -  15 אולם

A42-1-15-03 15 אולם  -חדר חשמל  1-15-11 מזגן מפוצל חדר חשמל

A42-1-15-04 1-15-12 מזגן מפוצל חדר תקשורת 
אולם  - תקשורת חדר 

 15 

A42-1-15-05  מבנה תמיכה שב"כ 1-15-15 מבנה תמיכה שב"כ   1  מזגן מפוצל 

A42-1-15-06  מבנה תמיכה שב"כ 1-15-15 מבנה תמיכה שב"כ   2 מזגן מפוצל 

A42-1-15-07  מבנה תמיכה שב"כ 1-15-15 מבנה תמיכה שב"כ   3 מזגן מפוצל 

A42-1-15-08  מבנה תמיכה שב"כ 1-15-15 מבנה תמיכה שב"כ   4 מזגן מפוצל 

A42-1-15-09  מבנה תמיכה שב"כ 1-15-15 מבנה תמיכה שב"כ   5 מזגן מפוצל 
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A42-1-15-10 
מכולת ספורט תמיכה  מזגן מפוצל 

 שב"כ
1-15-17 

מכולת ספורט תמיכה 
 שב"כ

A42-1-15-11 אח"מים פלסטיני 1-15-18 מזגן מפוצל אח"מים פלסטינים 

A45-1-15-01 1-15-03 מפוח נחשון משרדי מכס 
אולם  -משרדי מכס 

 15 

A45-1-15-02 1-15-04 מפוח נחשון משרד בודקים 
אולם  -מנוחה בודקים 

 15 

A45-1-15-03 1-15-05 מפוח נחשון משרד הפנים 
אולם  -משרד הפנים 

 15 

A45-1-15-04 15 אולם  - אחמ"ש  1-15-06 מפוח נחשון אחמ"ש 

A45-1-15-05 15 אולם  - מזנון  1-15-07 מפוח נחשון מזנון 

A45-1-15-06  מפוח נחשון משרד  VAT 1-15-08 
אולם  -  VATמשרדי 

 15 

A45-1-15-07 1-15-09 מפוח נחשון חדר מנוחה 
- מנוחה מש' הפנים

 15 אולם 

A45-1-15-08 15 אולם  - חדר ניקיון  1-15-10 מפוח נחשון חדר ניקיון

A45-1-15-09  1-15-13מבואת חדר תקשורת  1 מפוח נחשון 
 -מבואת תקשורת 

 15 אולם 

A45-1-15-10  1-15-13מבואת חדר תקשורת   2  מפוח נחשון 
 -מבואת תקשורת 

 15 אולם 

A77-1-15-01  1-15 1 מסך אויר בכניסה מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

A77-1-15-02  1-15 2  מסך אויר בכניסה מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

A77-1-15-03  1-15 1  מסך אויר ביציאה מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים
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A77-1-15-04  1-15 2  מסך אויר ביציאה מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

A85-1-15-03  1-15  3  מפוח עשן מספר 
אולם   - 15 אולם 

  יוצאים

A85-1-15-04  1-15  4  מפוח עשן מספר 
אולם   - 15 אולם 

  יוצאים

B62-1-15-01 1-15 דלת מבוקרת 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

B63-1-15-01  1-15 1 קרוסלה מבוקרת חשמלי מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

B63-1-15-02  1-15 2 קרוסלה מבוקרת חשמלי מספר 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

B63-1-15-03 1-15 3 מספר  קרוסלה מבוקרת חשמלי 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

B84-1-15-01 חניה תמיכה שב"כ 1-15-16שער כניסה נגרר חשמלי חניה תמיכה 

B90-1-15-01 1-15 דלת הזזה חשמלית כניסה 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

B90-1-15-02 1-15 דלת הזזה חשמלית יציאה 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

E31-1-15-01 15 אולם  -חדר חשמל  1-15-11 15 אזורי  לוח חשמל

E31-1-15-02 15 אולם  -חדר חשמל  1-15-11 לוח חשמל ראשי מיזוג אויר

E55-1-15-01  1-15 15 מע' תאורת חרום אולם 
אולם   - 15 אולם 

 יוצאים

E92-1-15-01 
שיקוף    813993      מערכת אל פסק 

 יציאה
1-15 

אולם   - 15 אולם 
 יוצאים

E92-1-15-10  45 יחידת אל פסק KVA 1-15-11  15 אולם  -חדר חשמל
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A01-1-16-01  16אולם  -חצר  1-16-12 1 צ'ילר מספר 

A01-1-16-02  16אולם  -חצר  1-16-12 2 צ'ילר מספר 

A17-1-16-151 16אולם  -חצר  1-16-12 15.1 ויר מספר ויחידת טיפול בא 

A17-1-16-153 16אולם  -חצר  1-16-12 15.3 יר מספר ויחידת טיפול באו 

A17-1-16-161 16אולם  - חדר יט"א  1-16-12 16.1 יר מספר ויחידת טיפול באו 

A17-1-16-162 16אולם  -חצר  1-16-12 16.2 ויר מספר ויחידת טיפול בא 

A17-1-16-163 16אולם  - חדר יט"א  1-16-01 16.3  ויר מספר ויחידת טיפול בא 

A17-1-16-164 16אולם  -חצר  1-16-01 16.4  ויר מספר ויחידת טיפול בא 

A17-1-6-152 16אולם  -חצר  1-16-12 15.2 ויר מספר ויחידת טיפול בא 

A45-1-16-01 
מפוח נחשון משרד מנהל בית 

 הנתיבות
1-16-03 

 - מנהל בית נתיבות 
 16אולם 

A45-1-16-02  מפוח נחשון חדר VIP 1-16-04 
 - (הילה)  VIPחדר 

 16אולם 

A45-1-16-03 1-16-05 מפוח נחשון חדר משרד הפנים 
אולם  -משרד הפנים 

16 

A45-1-16-04 1-16-06 מפוח נחשון שירותים פיננסיים 
 - שירותים פיננסים 

 16אולם 

A45-1-16-05  מפוח נחשון טרקלין VIP 1-16-07 
אולם  -  VIPטרקלין 

16 

A45-1-16-06  1-16-08 משרד ליווי תיירותמפוח נחשון 
אולם  - ליווי תיירות 

16 
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A45-1-16-07 16אולם  - מזנון  1-16-09 מפוח נחשון מזנון 

A45-1-16-08 16אולם  - מכס  1-16-10 מפוח נחשון מכס 

A45-1-16-09 1-16-11 מפוח נחשון משרד מע"מ 
אולם  - משרד מע"מ 

16 

A84-1-16-01  1-16-08  יציאה תיירותאולם   -3     פג חום עמדה 
אולם  - ליווי תיירות 

16 

A85-1-16-07  1-16  7   מפוח עשן מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A85-1-16-08  1-16  8   מפוח עשן מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

P11-1-16-01  16אולם  -חצר  1-16-12 1 משאבת מים מספר 

P11-1-16-02  16אולם  -חצר  1-16-12 2 משאבת מים מספר 

P11-1-16-03  16אולם  -חצר  1-16-12 3 משאבת מים מספר 

A77-1-16-01  1-16 אזור כניסה  1 מסך אויר מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A77-1-16-02  1-16 אזור כניסה   2 מסך אויר מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A77-1-16-03  1-16 אזור יציאה   1  מסך אויר מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A77-1-16-04  1-16 אזור יציאה   2  מסך אויר מספר 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A84-1-16-01  1-16-08  אולם יציאה תיירות  -3     פג חום עמדה 
אולם  - ליווי תיירות 

16 

B621-16-01 1-16 דלת מבוקרת חשמלית 
יציאת אולם  16אולם 

 תיירות
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B63-1-16-01 1-16 קרוסלה מבוקרת 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

E31-1-16-01  1-16-13 16  לוח חשמל אזורי 
אולם  -חצר ח.חשמל 

16 

E55-1-16-01  1-16 16  מע' תאורת חרום אולם 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

E92-1-16-01  1-16אולם יציאה 477476 מערכת אל פסק 
אולם יציאת  16 אולם

 תיירות

K10-1-16-01 1-16 קולר אזור יציאה 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

K10-1-16-02 1-16 קולר אזור כניסה 
אולם יציאת  16אולם 

 תיירות

A05-1-18-01  יחידת מעבה   VRF    18אולם  - קומת גג 1-18-9ליט"א  - 1  מספר 

A05-1-18-02  יחידת מעבה    VRF     18אולם  - קומת גג 1-18-9ליט"א  - 2   מספר 

A05-1-18-03  יחידת מעבה    VRF     18אולם  - קומת גג 1-18-9ליט"א  - 3   מספר 

A05-1-18-04  יחידת מעבה     VRF      18אולם  - קומת גג 1-18-9ליט"א -   4מספר 

A05-1-18-05  יחידת מעבה    VRF     18אולם  - קומת גג 1-18-9ליט"א - 5   מספר 

A05-1-18-06  יחידת מעבה    VRF     18אולם  -חצר  1-18-18 בחצר  6   מספר 

A05-1-18-07  יחידת מעבה     VRF      18אולם  -חצר  1-18-18 בחצר   7   מספר 

A05-1-18-08  יחידת מעבה     VRF      18אולם  -חצר  1-18-18 בחצר   8   מספר 

A05-1-18-09  יחידת מעבה     VRF      18אולם  -חצר  1-18-18 בחצר   9  מספר 
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A05-1-18-10  יחידת מעבה    VRF     18אולם  -חצר  1-18-18 בחצר  10מספר 

A06-1-18-02  מאייד  VRF   '1-18 באולם  2 מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A06-1-18-03  מאייד  VRF   '1-18 באולם  3 מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A06-1-18-04  מאייד  VRF   '1-18 באולם  4 מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A06-1-18-05  מאייד  VRF   '1-18 באולם  5 מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A06-1-18-06  מאייד  VRF   '1-18 באולם  6 מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A06-1-18-07  מאייד VRF  '1-18 באולם 7מס 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A17-1-18-01  18אולם  - חדר יט"א  181-18-17 יחידת טיפול באויר לאולם כניסה 

A29-1-18-01 18אולם  - חדר מצב  1-18-07 יח' מיני מרכזית חדר מצב 

A29-1-18-02  יח' מיני מרכזית חדר מנוחה VIP 1-18-13  מנוחהVIP -  18אולם

A29-1-18-03 
יח' מיני מרכזית משרד משטרת 

 ישראל
1-18-19 

משרדי משטרת 
 ישראל

A42-1-18-01 1-18-02 מזגן מפוצל משרד תיירות חוץ 
 -משרד תירות חוץ  

 18אולם 

A42-1-18-02 1-18-04 מזגן מפוצל שירותים פיננסיים 
 - שירותים פיננסים 

 18אולם 

A42-1-18-03 18אולם  - מכס  1-18-05 מזגן מפוצל מכס 

A42-1-18-04 1-18-10 מזגן מפוצל מנהל משרד הפנים 
 -מנהל משרד הפנים 

 18אולם 



 75מתוך  19עמוד 
   

 שם מיקום קוד מיקום שם ציוד מספר ציוד

A42-1-18-05  1-18-11 משרד הפנים  1 מזגן מפוצל חדר 
 -מסד' משרד הפנים 

 18אולם 

A42-1-18-06  1-18-11 משרד הפנים   2 מזגן מפוצל חדר 
 -מסד' משרד הפנים 

 18אולם 

A42-1-18-07  1-18-11 משרד הפנים  3 מזגן מפוצל חדר 
 -מסד' משרד הפנים 

 18אולם 

A42-1-18-08  1-18-11 משרד הפנים 8מזגן מפוצל חדר 
 -מסד' משרד הפנים 

 18אולם 

A42-1-18-09 1-18-14 מזגן מפוצל דלפק משרד הפנים 
 -דלפק מש' הפנים 

 18אולם 

A42-1-18-10  מזגן מפוצל משרד מנהל VIP 1-18-15 
 - VIPמש' מנהל 
 18אולם 

A42-1-18-11  1-18-19משרד משטרת ישראל   1  מזגן מפוצל 
משרדי משטרת 

 ישראל

A42-1-18-12  1-18-19משרד משטרת ישראל   2 מזגן מפוצל 
משרדי משטרת 

 ישראל

A77-1-18-01 18אולם  -לובי  1-18-00 מסך אויר ביציאה 

A77-1-18-02 18אולם  -לובי  1-18-00 מסך אויר בכניסה 

A84-1-18-01 
אולם כניסה תיירות  -פג חום כניסה 

    18 
1-18 

כניסת  - 18אולם 
 תיירות

A84-1-18-02 
אולם כניסה    - 7 פג חום עמדה 

 18 תיירות 
1-18 

כניסת  - 18אולם 
 תיירות

A85-1-18-01  1-18 1 מפוח עשן מספר 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A85-1-18-02  1-18 2 מפוח עשן מספר 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

A85-1-18-03  1-18 3מפוח עשן מספר 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות
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B62-1-18-01 1-18 דלת מבוקרת ליד אולם אירוח 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

B85-1-18-01 18אולם  -חצר  1-18-18 מחסום מתרומם אוטומטי בחצר 

B90-1-18-01 18אולם  -לובי  1-18-00 דלת הזזה חשמלית יציאה 

B90-1-18-02 18אולם  -לובי  1-18-00 דלת הזזה חשמלית כניסה 

E31-1-18-01  1-18 18 לוח חשמל אזורי 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

E55-1-18-01  1-18 18   מע' תאורת חרום אולם 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

E92-1-18-01 
כניסת   78871        מערכת אל פסק 

 תיירות
1-18 

כניסת  - 18אולם 
 תיירות

E92-1-18-02  1-18 צמוד ללוח  76981   מערכת אל פסק 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

E92-1-18-03  1-18 צמוד ללוח 481079      מערכת אל פסק 
כניסת  - 18אולם 

 תיירות

K10-1-18-01 18אולם  -לובי  1-18-00 קולר בלובי ביציאה 

K10-1-18-02 18אולם  -לובי  1-18-00 קולר בלובי בכניסה 

A05-1-19-01 
יט"א   - 14 לאולם   1 מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-02 
יט"א   - 14 לאולם   2 מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-03 
יט"א   - 14 לאולם  3מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-04 
יט"א   - 14 לאולם   4 מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99
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A05-1-19-05 
יט"א   - 14 לאולם   5 מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-06 
יט"א   - 14 לאולם   6 מס'   VRF  מעבה 

 1 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-07 
יט"א  - 14לאולם   1 מס'   VRF  מעבה 

2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-08 
יט"א  - 14לאולם   2מס'   VRF  מעבה 

2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-09 
יט"א  - 14לאולם   3מס'   VRF  מעבה 

2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-10 
יט"א   - 14 לאולם   4מס'  VRF  מעבה 

2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-11 
יט"א  - 14לאולם   5מס'   VRF  מעבה 

2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A05-1-19-12 
יט"א   - 14 לאולם   6 מס'   VRF  מעבה 

 2 
גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99

A18-1-19-01 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 יחידת מיזוג אויר חדר אוכל

A18-1-19-02 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 יחידת מיזוג אויר מטבח

A29-1-19-01 1-19-11 יח' מיני מרכזית בודקים תדריכים 
- בודקיםתדריך 

 משרדים וח"א

A42-1-19-01 משרדים וח"א -חפ"ק  1-19-01 מזגן מפוצל חפ"ק

A42-1-19-02 1-19-02 מזגן מפוצל ציוד חפ"ק 
משרדים  - ציוד חפ"ק 

 וח"א

A42-1-19-03 1-19-03 מזגן מפוצל תקשורת מכס 
 -תקשורת מכס 
 משרדים וח"א

A42-1-19-04 1-19-04 מזגן מפוצל מזכירת מנהל מכס 
 -מזכירת מנהל 
 משרדים וח"א
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A42-1-19-05 1-19-05 מזגן מפוצל מנהל מכס 
משרדים  - מנהל מכס 

 וח"א

A42-1-19-06 1-19-06 מזגן מפוצל חשמל מטבח 
 -חשמל מטבח  ח.

 משרדים וח"א

A42-1-19-07  '1-19-10חדר חשמל ראשי  1 מזגן מפוצל מס 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

A42-1-19-08  '1-19-10חדר חשמל ראשי  2מזגן מפוצל מס 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

A42-1-19-09 
בודקים   1 מזגן מפוצל מספר 
 תדריכים

1-19-11 
- תדריך בודקים
 משרדים וח"א

A42-1-19-10 
בודקים    2 מזגן מפוצל מספר 
 תדריכים

1-19-11 
- תדריך בודקים
 משרדים וח"א

A42-1-19-11  1-19-12 תדריכים מאבטחיםמזגן מפוצל 
-תדריך מאבטחים
 משרדים וח"א

A81-1-19-01 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 מפוח מינדף חדר אוכל חלבי

A81-1-19-02 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 מפוח מינדף חדר אוכל בשרי

A81-1-19-03 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 מפוח מינדף טיגון

B83-1-19-01 1-19-08 תריס אש חשמלי 
משרדים  -ח"א בשרי 

 וח"א

B90-1-19-01 משרדים וח"א -חצר  1-19-13 דלת הזזה חשמלית מבואת עגלות 

E31-1-19-01 1-19-06 לוח חשמל מטבח 
 -חשמל מטבח  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-02 1-19-10 לוח חשמל קבלים גשר אלנבי 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-03 
לוח חשמל יחידת מיזוג אויר חדר 

 אוכל
1-19-10 

 - חשמל ראשי  ח.
 משרדים וח"א
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E31-1-19-04 1-19-10 לוח חשמל יחידת מיזוג אויר מטבח 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-05  1-19-10 1 לוח חשמל קבלים 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-06  1-19-10 2 לוח חשמל קבלים 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-07  1-19-10 1 לוח חשמל ראשי 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-08  1-19-10 2 לוח חשמל ראשי 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-09 1-19-10 לוח חשמל רכזת תאורת חוץ 
 - חשמל ראשי  ח.

 משרדים וח"א

E31-1-19-10 1-19-11 חשמל חדר תדריכים לוח 
- תדריך בודקים
 משרדים וח"א

E55-1-19-01 
מע' תאורת חרום מבואת משרדים 

 וח"א
מבואת משרדים וח"א 1-19

H71-1-19-01  גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 1 דוד שמש מספר

H71-1-19-02  גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 2 דוד שמש מספר

H71-1-19-03  גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 3 מספר דוד שמש

H71-1-19-04  גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 4 דוד שמש מספר

K10-1-19-01 משרדים וח"א -חצר  1-19-13 קולר בחצר 

K18-1-19-01 1-19-08 חדר קירור 
 -מטבח בשרי 
 משרדים וח"א

K18-1-19-02 1-19-09 חדר הקפאה 
 -מטבח בשרי 
 משרדים וח"א
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K20-1-19-01 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 יחידת קירור לחדר קירור

K20-1-19-02 גג משרדים וחדר אוכל 1-19-99 יחידת קירור לחדר הקפאה

K30-1-19-01 1-19-08  תעלות נידוף במטבחים 
משרדים  -ח"א בשרי 

  וח"א

T12-1-19-01 1-19-09 מרכך מים אוטומטי 
 -מטבח בשרי 
 משרדים וח"א

A29-1-20-01 1-20-02 יח' מיני מרכזית חדר הדרכה 
 - חדר ממוחשב 
 מבואת בטחון

A42-1-20-01  1-20-01 חדר תקשורת  1 מזגן מפוצל מספר 
 - חדר תקשורת 
 מבואת בטחון

A42-1-20-02  1-20-01 חדר תקשורת  2 מזגן מפוצל מספר 
 - חדר תקשורת 
 מבואת בטחון

A42-1-20-03  1-20-03 בטחוןמזגן מפוצל אחראי 
-אחראי בטיחות
 מבואת בטחון

A42-1-20-04  1-20-04 אחראי מנהלה  1 מזגן מפוצל 
מבואת - אחראי מנהלה
 בטחון

A42-1-20-05  1-20-04 אחראי מנהלה   2 מזגן מפוצל 
מבואת - אחראי מנהלה
 בטחון

A42-1-20-06 1-20-05 מזגן מפוצל מנהל תורן 
מבואת  - מנהל תורן 

 בטחון

A42-1-20-07 1-20-07 מזגן מפוצל רכזת הדרכה 
מבואת  -רכזת הדרכה 
 בטחון

A42-1-20-08 1-20-09 מזגן מפוצל סגן קב"ט 
מבואת  - סגן קב"ט 

 בטחון

A42-1-20-09 1-20-10 מזגן מפוצל מזכירת קב"ט 
 -מזכירת קב"ט 
 מבואת בטחון

A42-1-20-10 מבואת בטחון -קב"ט  1-20-11 מזגן מפוצל קב"ט
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A42-1-20-11 1-20-12 מזגן מפוצל חדר נשק 
מבואת  - חדר נשק 

 בטחון

E31-1-20-01 1-20-01 לוח חשמל חדר מצברים 
 - חדר תקשורת 
 מבואת בטחון

E31-1-20-02 1-20-08לוח חשמל פיקוד תאורה ומיזוג אויר 
מבואת  -חדר חשמל 
 בטחון

E55-1-20-01 בטחון מבואת 1-20 מע' תאורת חרום מבואת בטחון 

E92-1-20-01  1-20-08חשמל משני  542051         מערכת אל פסק 
מבואת  -חדר חשמל 
 בטחון

E92-1-20-02  1-20-08חשמל משני    729143       מערכת אל פסק 
מבואת  -חדר חשמל 
 בטחון

A29-1-21-01 1-21-02 יח' מיני מרכזית מזכירות ומנוחה 
משרדי  - מזכירות 

 הנהלה

A42-1-21-01 1-21-01 מזגן מפוצל מנהל תפעול 
משרדי  -מנהל תפעול 
 הנהלה

A42-1-21-02 1-21-03 מזגן מפוצל חדר ישיבות 
משרדי  -חדר ישיבות 
 הנהלה

A42-1-21-03 1-21-04 מזגן מפוצל חדר מנהל מסוף 
משרדי  -מנהל מסוף 
 הנהלה

A42-1-21-04 1-21-05 מזגן מפוצל אחראי ארגון 
משרדי  -ארגון אחראי 

 הנהלה

E55-1-21-01 משרדי הנהלה 1-21 מע' תאורת חרום משרדי הנהלה 

E92-1-21-01 
משרדי   531061 מערכת אל פסק 

 הנהלה
 משרדי הנהלה 1-21

A29-1-22-01 מחסן כללי 1-22-15 יח' מיני מרכזית מחסן כללי 

A29-1-22-02 1-22-21 יח' מיני מרכזית חדר מנוחה 
בית חדר מנוחה 
 מלאכה
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A42-1-22-01 
חדר מנוחה משרד   1 מזגן מפוצל 

 הפנים
1-22-02 

חדר מנוחה משרד 
 הפנים

A42-1-22-02 
חדר מנוחה משרד    2 מזגן מפוצל 

 הפנים
1-22-02 

חדר מנוחה משרד 
 הפנים

A42-1-22-03  1משרד זכיין כ"א  1-22-03 1 משרד זכיין   1 מזגן מפוצל 

A42-1-22-04  1משרד זכיין כ"א  1-22-03 1  משרד זכיין    2 מפוצל מזגן 

A42-1-22-05  1משרד זכיין כ"א  1-22-03 1  משרד זכיין    3 מזגן מפוצל 

A42-1-22-06 בית כנסת 1-22-05 מזגן מפוצל בית כנסת 

A42-1-22-07  2משרד זכיין כ"א  1-22-04 2  משרד זכיין    1  מזגן מפוצל 

A42-1-22-08  2משרד זכיין כ"א  1-22-04 2   משרד זכיין     2  מזגן מפוצל 

A42-1-22-09  2משרד זכיין כ"א  1-22-04 2   משרד זכיין     3  מזגן מפוצל 

A42-1-22-10  מבנה יקל"ז 1-22-06 מבנה יקל"ז    1   מזגן מפוצל 

A42-1-22-11  מבנה יקל"ז 1-22-06 מבנה יקל"ז     2  מזגן מפוצל 

A42-1-22-12  מבנה יקל"ז 1-22-06 מבנה יקל"ז     3 מזגן מפוצל 

A42-1-22-13  מבנה סדרנים 1-22-07 מבנה סדרנים     1    מזגן מפוצל 

A42-1-22-14  מבנה סדרנים 1-22-07 מבנה סדרנים    2מזגן מפוצל 

A42-1-22-15 מבנה מנוחה סדרנים 1-22-08 מזגן מפוצל מנוחה סדרנים 
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A42-1-22-16 מבנה ארכיב 1-22-09 מזגן מפוצל ארכיב 

A42-1-22-17 מבנה ציוד סדרנים 1-22-10 מזגן מפוצל ציוד סדרנים 

A42-1-22-18  1מכולת חירום  1-22-11 1 מזגן מפוצל מכולת חירום 

A42-1-22-19  2מכולת חירום  1-22-12 2 מזגן מפוצל מכולת חירום 

A42-1-22-20  מחסן כללי 1-22-15 מחסן כללימזגן מפוצל 

A42-1-22-21 משרד זכיין ניקיון 1-22-16 מזגן מפוצל זכיין ניקיון 

A42-1-22-22 1-22-17 מזגן מפוצל מנוחה זכיין ניקיון 
משרד מנוחה זכיין 

 ניקיון

A42-1-22-23 משרד מזכירת אחזקה 1-22-19 מזגן מפוצל מזכירת מנהל אחזקה

A42-1-22-24  משרד מנהל אחזקה 1-22-20 מפוצל מנהל אחזקהמזגן 

E31-1-22-01 אחזקה ובית מלאכה 1-22-18 לוח חשמל אזורי מבנה אחזקה 

E55-1-22-01 אחזקה ובית מלאכה 1-22-18 מע' תאורת חרום בית מלאכה 

H61-1-22-01 חצר בית מלאכה 1-22-22 דוד מים חשמלי בחצר 

P91-1-22-01 בית מלאכה חצר 1-22-22 מדחס אויר 

A05-1-23-01 
יט"א   - 14 לאולם   1מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23

A05-1-23-02 
יט"א   - 14 לאולם   2 מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23
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A05-1-23-03 
יט"א   - 14 לאולם   3מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23

A05-1-23-04 
יט"א   - 14 לאולם   4מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23

A05-1-23-05 
יט"א   - 14 לאולם   5מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23

A05-1-23-06 
יט"א   - 14 לאולם   6מס'   VRF מעבה 

 3 
 חניית עובדים 1-23

A42-1-23-01  בודקיםמבנה מנוחה  1-23-01 מבנה מנוחה בודקים  1 מזגן מפוצל 

A42-1-23-02  מבנה מנוחה בודקים 1-23-01 מבנה מנוחה בודקים   2 מזגן מפוצל 

A42-1-23-03  מבנה מנוחה בודקים 1-23-01 מבנה מנוחה בודקים   3 מזגן מפוצל 

A42-1-23-04 
מבנה מנוחה    1  מזגן מפוצל 

 מאבטחים
1-23-02 

מבנה מנוחה 
 מאבטחים

A42-1-23-07  חניית עובדים 1-23 שירותי גבריםמזגן מפוצל 

A42-1-23-08 חניית עובדים 1-23 מזגן מפוצל שירותי נשים 

A42-1-23-09 מכולת ציוד 1-23-03 מזגן מפוצל מכולת ציוד 

A42-1-23-10  1-23-04 משרדים   1  מזגן מפוצל 
משרדים 

 בודקים/מאבטחים

A42-1-23-11  1-23-04 משרדים   2 מזגן מפוצל 
 משרדים

 בודקים/מאבטחים

A42-1-23-12 חדר מנהל תורן 1-23-05 מזגן מפוצל מנהל תורן 

A42-1-23-13  1חדר מוגן  1-23-06 1 מזגן מפוצל חדר מוגן 
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A42-1-23-14  2חדר מוגן  1-23-07 2  מזגן מפוצל חדר מוגן 

E31-1-23-01 חניית עובדים 1-23 לוח חשמל אזורי חניית עובדים 
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A18-2-01-01 
יחידת מיזוג אויר מספר 

 1 
 סככת בידוק רכב 2-01

A18-2-01-02 
יחידת מיזוג אויר מספר 

 2 
 סככת בידוק רכב 2-01

A18-2-03-01 
 1 יחידת מיזוג אויר 

 קומת גג 
2-03-2 

בידוק  -גג  ק.

 סחורה/משרד

A18-2-03-02 
 2 יחידת מיזוג אויר 

  קומת גג  
2-03-2 

בידוק  -גג  ק.

 סחורה/משרד

A18-2-03-03 
 3 יחידת מיזוג אויר 

 קומת גג 
2-03-2 

בידוק  -גג  ק.

 סחורה/משרד

A18-2-03-04 
 4 יחידת מיזוג אויר 

 קומת גג  
2-03-2 

בידוק  -גג  ק.

 סחורה/משרד

A29-2-01-01 
מרכזית בחדר  יח' מיני

 המתנה
 בידוק רכב-חדר המתנה 2-01-05

A42-2-01-01 
מזגן מפוצל משרד 

 בודקים
 בידוק רכב- חדר בודקים 2-01-01

A42-2-01-02 
מזגן מפוצל חדר 

 תקשורת
בידוק רכב-חדר תקשורת 2-01-02

A42-2-01-03 בידוק רכב- חדר מנהל 2-01-03 מזגן מפוצל חדר מנהל 

A42-2-01-04  בידוק רכב-מטבחון 2-01-04 מפוצל מטבחוןמזגן 

A42-2-02-01 
מזגן מפוצל בוטקה 

 שומר מכס
 בוטקה שומר מכס 2-02-01

A42-2-02-02 
מזגן מפוצל בוטקה 

 שומר רשות
 בוטקה שומר רש"ת 2-02-02
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A42-2-03-01 
 E  1           מזגן מפוצל חדר 

 עקומת קרק 
2-03-001 

בידוק  E1חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-02 
 E  2            מזגן מפוצל חדר 

 קומת קר 
2-03-002 

בידוק  E2חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-03 
 E  3  מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-003 

בידוק  E3חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-04 
 E  4     מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-004 

בידוק  E4חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-05 
 E  5      מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-005 

בידוק  E5חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-06 
 E  6       מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-006 

בידוק  E6חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-08 
 E  8          מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-008 

בידוק  E8חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-11 
 E  11         מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-011 

בידוק  E11חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-12 
 E  12        מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-012 

בידוק  E12חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-14 
 E  14    מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-014 

בידוק  E14חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-15 
 E  15   מזגן מפוצל חדר 

 קומת קרקע 
2-03-015 

בידוק  E15חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-16 
חדר    1  מזגן מפוצל 

 נהגים קומת קרקע  
 חדר המתנה נהגים 2-03-021

A42-2-03-17 
חדר     2   מזגן מפוצל 

 נהגים קומת קרקע  
 חדר המתנה נהגים 2-03-021

A42-2-03-24 
 E 24 מפוצל חדר  מזגן

 1 קומה   
2-03-124 

בידוק  E24חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-25  25 מזגן מפוצל חדר E 2-03-125  חדרE25  בידוק
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 סחורה/משרד 1  קומה    

A42-2-03-26 
 E 26 מזגן מפוצל חדר 

 1  קומה      
2-03-126 

בידוק  E26חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-27 
 E  27  מזגן מפוצל חדר 

 1   קומה       
2-03-127 

בידוק  E27חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-28 
 E 28 מזגן מפוצל חדר 

 1    קומה       
2-03-128 

בידוק  E28חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-29 
 E 29 מזגן מפוצל חדר 

 1 קומה     
2-03-129 

בידוק  E29חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-03-31 
 E 31  מזגן מפוצל חדר 

 1   קומה     
2-03-131 

בידוק  E31חדר 

 סחורה/משרד

A42-2-04-01  1 מזגן מפוצל חדר D 2-04-001  חדרD1 - שיקוף מכס 

A42-2-04-02  2  מזגן מפוצל חדר D 2-04-002  חדרD2 - שיקוף מכס 

A42-2-04-03  3   מזגן מפוצל חדר D 2-04-003  חדרD3 - שיקוף מכס 

A42-2-04-04  4    מפוצל חדר מזגן D 2-04-004  חדרD4 - שיקוף מכס 

A42-2-04-05  5     מזגן מפוצל חדר D 2-04-005  חדרD5 - שיקוף מכס 

A42-2-04-06  6      מזגן מפוצל חדר D 2-04-006  חדרD6 - שיקוף מכס 

A42-2-04-07  7 מזגן מפוצל חדר D 2-04-007  חדרD7 - שיקוף מכס 

A42-2-04-08  8  מפוצל חדר מזגן D 2-04-008  חדרD8 - שיקוף מכס 

A42-2-04-09  9   מזגן מפוצל חדר D 2-04-009  חדרD9 - שיקוף מכס 
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A42-2-04-10  10    מזגן מפוצל חדר D 2-04-010  חדרD10 - שיקוף מכס 

A42-2-04-11  11     מזגן מפוצל חדר D 2-04-011  חדרD11 - שיקוף מכס 

A42-2-04-12  12      מזגן מפוצל חדר D 2-04-012  חדרD12 - שיקוף מכס 

A42-2-04-13  13       מזגן מפוצל חדר D 2-04-013  חדרD13 - שיקוף מכס 

A42-2-04-14  14        מזגן מפוצל חדר D 2-04-014  חדרD14 - שיקוף מכס 

A42-2-04-15 
מזגן מפוצל בוטקה 

 שומר צ'ק אין
A - שומר צ'ק אין  בוקטה 2-04-021

A42-2-05-01 
מבנה   1 מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים ירדנים
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

A42-2-05-02 
מבנה    2 מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים ירדנים
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

A42-2-05-03 
מבנה    3 מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים ירדנים
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

A42-2-05-04 
מבנה    4 מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים ירדנים
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

A42-2-06-01 
בוטקה  מזגן מפוצל 

 שומר רחבת חול
 בוטקה שומר רחבת חול 2-06

A42-2-07-01 
 1 מזגן מפוצל מספר 

 חדר חשמל ראשי 
חדר חשמל ראשי מטענים 2-07

A42-2-07-02 
 2 מספר מזגן מפוצל 

 חדר חשמל ראשי 
חדר חשמל ראשי מטענים 2-07

A42-2-08-01 
מתקן  מזגן מפוצל 

 טיהור שפכים
 מתקן טיהור שפכים 2-08

A42-2-10-01 
משרד   1 מזגן מפוצל 

 החקלאות
משרד החקלאות - 1מבנה  2-10-01
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A42-2-10-02 
משרד   2 מזגן מפוצל 

 החקלאות
משרד החקלאות - 1מבנה  2-10-01

A42-2-10-03 
משרד   3 מזגן מפוצל 

 החקלאות
משרד החקלאות - 1מבנה  2-10-01

A42-2-10-04  2מבנה  2-10-02 2  מבנה    1 מזגן מפוצל 

A42-2-10-05  2מבנה  2-10-02 2  מבנה    2 מזגן מפוצל 

A42-2-10-06  2מבנה  2-10-02 2 מבנה   3 מזגן מפוצל 

A42-2-10-07  3מבנה  2-10-03 3  מבנה    1 מזגן מפוצל 

A42-2-10-08  3מבנה  2-10-03 3   מבנה   2 מזגן מפוצל 

A42-2-10-09  3מבנה  2-10-03 3   מבנה   3 מזגן מפוצל 

A42-2-10-10  4מבנה  2-10-04 4 מבנה   1 מזגן מפוצל 

A42-2-10-11  4מבנה  2-10-04 4  מבנה    2  מזגן מפוצל 

A42-2-10-12  4מבנה  2-10-04 4  מבנה   3 מפוצל מזגן 

A42-2-10-13  5מבנה  2-10-05 5 מבנה   1 מזגן מפוצל 

A42-2-10-14  5מבנה  2-10-05 5  מבנה    2 מזגן מפוצל 

A42-2-10-15  5מבנה  2-10-05 5  מבנה   3 מזגן מפוצל 

A42-2-10-16  6מבנה  2-10-06 6 מזגן מפוצל מבנה 

A42-2-10-17  7מבנה  2-10-07 7 מבנה   1 מפוצל מזגן 
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A42-2-10-18  7מבנה  2-10-07 7 מבנה   2 מזגן מפוצל 

A42-2-10-19  7מבנה  2-10-07 7 מבנה   3 מזגן מפוצל 

A42-2-10-20 
מזגן מפוצל מכולת 

 חומ"ס
 מכולת חומ"ס 2-10-09

A42-2-10-21 
מזגן מפוצל מבנה חשמל 

 ראשי
 מבנה חשמל ראשי 2-10-10

A42-2-11-01 
חדר   1 מזגן מפוצל 

 חשמל
2-11-001 

מתקן סככת -חשמל ח.

 סחורות

A42-2-11-02 
חדר   2 מזגן מפוצל 

 חשמל
2-11-001 

מתקן סככת -חשמל ח.

 סחורות

A42-2-11-03 
חדר   3 מזגן מפוצל 

 חשמל
2-11-001 

מתקן סככת -חשמל ח.

 סחורות

A42-2-11-04  2-11-0 1   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-05  2-11-0 2  בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-06  2-11-0 3   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-07  2-11-0 4   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-08  2-11-0 5   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-09  2-11-0 6   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-10  2-11-0 7   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות

A42-2-11-11  2-11-0 8   בחדר  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  -קרקע 

 סחורות
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A42-2-11-12  2-11-1 1 בקומה  מזגן מפוצל 
מתקן סככת  - 1ק.

 סחורות

A42-2-12-01 
מבנה      1     מזגן מפוצל 

 שומר וסדרן
2-12-01 

מבנה שומר -קו המים

 וסדרן

A42-2-12-02 
מבנה      2 מזגן מפוצל 

 שומר וסדרן
2-12-01 

מבנה שומר -קו המים

 וסדרן

A42-2-12-03 
מבנה       3   מזגן מפוצל 

 שומר וסדרן
2-12-01 

מבנה שומר -קו המים

 וסדרן

A42-2-12-04 
מבנה       4   מזגן מפוצל 

 שומר וסדרן
2-12-01 

מבנה שומר -קו המים

 וסדרן

A42-2-12-05 
חדר       1      מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים
2-12-02 

חדר מנוחה -קו המים

 נהגים

A42-2-12-06 
חדר        2  מזגן מפוצל 

 מנוחה נהגים
2-12-02 

חדר מנוחה -קו המים

 נהגים

A42-2-12-07 
מזגן מפוצל בוטקה 

 1 שומר 
 1בוטקה שומר -קו המים 2-12-04

A42-2-12-08 
מזגן מפוצל בוטקה 

 2  שומר 
 2בוטקה שומר -קו המים 2-12-05

A42-2-12-09 
מזגן מפוצל בוטקה 

 3   שומר 
 3בוטקה שומר -קו המים 2-12-06

A42-2-13-01 
מבנה   1  מזגן מפוצל 

 איסטרחה
 מבנה איסטרחה 2-13-01

A42-2-13-02 
מבנה   2   מזגן מפוצל 

 איסטרחה
 מבנה איסטרחה 2-13-01

A42-2-13-03 
מבנה   3   מזגן מפוצל 

 איסטרחה
 מבנה איסטרחה 2-13-01

A42-2-13-04 
מבנה     1    מזגן מפוצל 

 נהגים רחבת מלט
2-13-02 

רח' -ושומרמבנה נהגים 

 מלט

A42-2-13-05  רח' -מבנה נהגים ושומר 2-13-02מבנה     2 מזגן מפוצל
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 מלט נהגים רחבת מלט

A42-2-13-06 
מבנה     3 מזגן מפוצל 

 נהגים רחבת מלט
2-13-02 

רח' -מבנה נהגים ושומר

 מלט

A42-2-13-07 
מבנה       1 מזגן מפוצל 

 נהגים גב אל גב
 גב נהגים מתחם גב אל 2-13-03

A42-2-13-08 
מבנה       2 מזגן מפוצל 

 נהגים גב אל גב
 נהגים מתחם גב אל גב 2-13-03

A42-2-13-09 
מבנה       3 מזגן מפוצל 

 נהגים גב אל גב
 נהגים מתחם גב אל גב 2-13-03

A42-2-13-10 
מבנה   1 מזגן מפוצל 

 לפלסטיניםנהגים 
2-13-04 

נהגים פלסטינים עוקף 

 מטען

A42-2-13-11 
מבנה   2 מזגן מפוצל 

 לפלסטיניםנהגים 
2-13-04 

נהגים פלסטינים עוקף 

 מטען

A42-2-13-12 
מבנה   3 מזגן מפוצל 

 לפלסטיניםנהגים 
2-13-04 

נהגים פלסטינים עוקף 

 מטען

A42-2-13-13 
מבנה   4 מזגן מפוצל 

 לפלסטיניםנהגים 
2-13-04 

נהגים פלסטינים עוקף 

 מטען

A42-2-13-14 
מזגן מפוצל מבנה שומר 

 עוקף מטענים
מבנה שומר עוקף מטענים 2-13-05

A42-2-13-15 
מזגן מפוצל מבנה שומר 

 שער מזרחי
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

A81-2-03-01 
מפוח אויר יניקה 

 משירותים
2-03-2 

בידוק  - ק.גג 

 סחורה/משרד

A84-2-12-01  פג חום קו המים -   KM2-12 מתקן קו המים 

A84-2-13-01 מבנה איסטרחה 2-13-01 הסטרחיפג חום א 

A84-2-13-02 
 -פג חום נהגים ירדנים 

    AM 
2-13-04 

נהגים פלסטינים עוקף 

 מטען
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A86-2-03-01 
 E 8 מפוח אב"כ חדר 

 קומת קרקע      
2-03-008 

בידוק  E8חדר 

 סחורה/משרד

A86-2-03-02 
 E  26  מפוח אב"כ חדר 

 1   קומה       
2-03-126 

בידוק  E26חדר 

 סחורה/משרד

B83-2-01-01 
תריס גלילה חשמלי 

 1 מספר 
 סככת בידוק רכב 2-01

B83-2-01-02 
תריס גלילה חשמלי 

 2  מספר 
 סככת בידוק רכב 2-01

B83-2-01-03 
תריס גלילה חשמלי 

 3  מספר 
 סככת בידוק רכב 2-01

B83-2-01-04 
 תריס גלילה חשמלי

 4  מספר 
 סככת בידוק רכב 2-01

B83-2-03-01 
 1  תריס גלילה חשמלי 

 לבידוק משאיות 
2-03 

 -בידוק סחורות ומשרדים 

E 

B83-2-03-02 
 2 תריס גלילה חשמלי 

 לבידוק משאיות 
2-03 

 -בידוק סחורות ומשרדים 

E 

B83-2-03-03 
 1 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 בידוק סחורותסככת  2-03-020

B83-2-03-04 
 2 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-05 
 3 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-06 
 4 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-07 
 5 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-08 
 6 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-09  סככת בידוק סחורות 2-03-020 7 תריס גלילה חשמלי 
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 סככת בידוק סחורה 

B83-2-03-10 
 8 חשמלי  תריס גלילה

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-03-11 
 9 תריס גלילה חשמלי 

 סככת בידוק סחורה 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

B83-2-11-01  2-11-002 סככה  1 תריס חשמלי 
מתקן סככת - סככה

 סחורות

B83-2-11-02  2-11-002 סככה  2  תריס חשמלי 
מתקן סככת - סככה

 סחורות

B83-2-11-03  2-11-002 סככה  3  תריס חשמלי 
מתקן סככת - סככה

 סחורות

B83-2-11-04  2-11-002 סככה  4  תריס חשמלי 
מתקן סככת - סככה

 סחורות

B84-2-12-01 
שער כניסה נגרר חשמלי 

 קו המים
 מתקן קו המים 2-12

B84-2-13-01 
שער כניסה חשמלי 

 קונזולי
מטענים מבנה שומר עוקף 2-13-05

B85-2-02-01 
מחסום מתרומם 

 אוטומטי
2-02 

חניה מכס צ'ק  Gמבנה 

 אאוט

B85-2-04-01 
מחסום מתרומם 

 1 אוטומטי מספר 
A - שומר צ'ק אין  בוטקה 2-04-021

B85-2-04-02 
מחסום מתרומם 

 2 אוטומטי מספר 
A - שומר צ'ק אין  בוטקה 2-04-021

B85-2-12-01 
קו  מחסום מתרומם 

 1  מס' המים 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-02 
קו  מחסום מתרומם 

 2 המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-03 
קו  מחסום מתרומם 

 3  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12
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B85-2-12-04 
קו  מחסום מתרומם 

 4  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-05 
קו  מחסום מתרומם 

 5  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-06 
קו  מחסום מתרומם 

 6  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-07 
קו  מחסום מתרומם 

 7  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-08 
קו  מחסום מתרומם 

 8  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-09 
קו  מחסום מתרומם 

 9  המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-12-10 
קו  מחסום מתרומם 

 10 המים מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B85-2-13-01 
 1 מחסום מתרומם 

 שומר עוקף מטענים 
מבנה שומר עוקף מטענים 2-13-05

B85-2-13-02 
 2 מחסום מתרומם 

 שומר עוקף מטענים 
מבנה שומר עוקף מטענים 2-13-05

B85-2-13-03 
מחסום מתרומם שער 

 1 מזרחי מס' 
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

B85-2-13-04 
מחסום מתרומם שער 

 2  מזרחי מס' 
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

B85-2-13-05 
מחסום מתרומם שער 

 3  מזרחי מס' 
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

B86-2-12-01 
מחסום בולרד חשמלי 

 1 מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B86-2-12-02 
חשמלי  מחסום בולרד

 2 מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B86-2-12-03  מתקן קו המים 2-12מחסום בולרד חשמלי 
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 3 מס' 

B86-2-12-04 
מחסום בולרד חשמלי 

 4 מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B86-2-12-05 
מחסום בולרד חשמלי 

 5 מס' 
 מתקן קו המים 2-12

B91-2-13-01 
 1 מחסום נגד התפרצות 

 שער מזרחי 
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

B91-2-13-02 
 2  מחסום נגד התפרצות 

 שער מזרחי  
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

E31-2-01-01 סככת בידוק רכב 2-01 לוח חשמל סככה 

E31-2-03-01 
 E  2  לוח חשמל משנה 

 ק.קרקע 
קומת קרקע בידוק סחורה 2-03-0

E31-2-03-02 
 E 4 לוח חשמל משנה 

 מבנה בידוק 
 סככת בידוק סחורות 2-03-020

E31-2-03-03 
 E 3 לוח חשמל משנה 

 1 ק. 
2-03-100 

בידוק  - 1מסדרון ק.

 סחורה

E31-2-04-01  לוח חשמל מבנה D 2-04-000 
שיקוף  - מסדרון - קרקע

 מכס

E31-2-04-02  2-04-000 לוח חשמל 
שיקוף  - מסדרון - קרקע

 מכס

E31-2-05-01 
מבנה מנוחה   לוח חשמל 

 נהגים ירדנים
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

E31-2-07-01 חדר חשמל ראשי מטענים 2-07 לוח חשמל ראשי

E31-2-09-01 
לוח חשמל משאבת דיזל 

 כיבוי אש
2-09 

מתקן משאבות מים 

 וכיבוי אש

E31-2-09-02 2-09לוח חשמל משאבת ג'וקי 
מתקן משאבות מים 

 וכיבוי אש
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E31-2-09-03 
חדר לוח חשמל 

 משאבות
2-09 

מתקן משאבות מים 

 וכיבוי אש

E31-2-10-01 
לוח חשמל ראשי 

 מטענים
 מבנה חשמל ראשי 2-10-10

E31-2-11-01 
לוח חשמל מבנה בידוק 

 ומשרדים
2-11-001 

מתקן סככת - ח.חשמל

 סחורות

E31-2-12-01 
לוח חשמל מבנה שומר 

 וסדרן
2-12-01 

מבנה שומר -קו המים

 וסדרן

E31-2-13-01 
לוח חשמל מבנה 

 איסטרחה
 מבנה איסטרחה 2-13-01

E54-2-00-01 
 22 -עמוד תאורה גבוה 

 אגף מטענים - יח' 
 אגף מטענים 2

E54-2-00-02 
 20 -עמוד תאורה רגיל 

 במתחם המכס - יח' 
 אגף מטענים 2

E54-2-00-03 
 90 -עמוד תאורה רגיל 

 באגף מטענים - יח' 
 אגף מטענים 2

E55-2-01-01 
תאורת חרום סככת מע' 

 בידוק סחורות
 סככת בידוק רכב 2-01

E55-2-02-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

 G 
2-02 

חניה מכס צ'ק  Gמבנה 

 אאוט

E55-2-03-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

 E 
2-03 

 -בידוק סחורות ומשרדים 

E 

E55-2-04-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

  D 
 D -מבנה שיקוף מכס  2-04

E55-2-05-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

 טיניםלסמנוחה פ
2-05 

מבנה מנוחה נהגים 

 ירדנים

E55-2-10-01 
מע' תאורת חרום 

 משרדי עמילי מכס
 משרדי עמילי מכס 2-10

E55-2-11-01  מתקן סככת סחורות 2-11מע' תאורת חרום סככת 
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 סחורות

E55-2-12-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

 קו המים
 מתקן קו המים 2-12

E55-2-13-01 
מע' תאורת חרום מבנה 

 קו המים
 מבנה שומר שער מזרחי 2-13-06

H61-2-04-01 
 - דוד חימום מכס 

 מתחם מטענים
 D -מבנה שיקוף מכס  2-04

H71-2-03-01 .2-03-2 גג דוד שמש מספר ק 
בידוק  -גג  ק.

 סחורה/משרד

H71-2-04-01 .שיקוף מכס  - גג   ק. 2-04-1 גג דוד שמש מספר ק- D 

P91-2-13-01 
מדחס אויר מבנה נהגים 

 רחבת מלט
2-13-02 

רח' -מבנה נהגים ושומר

 מלט

V02-2-03-01 2-03 מעלית נוסעים 
 -בידוק סחורות ומשרדים 

E 

V17-2-01-01 סככת בידוק רכב 2-01 ליפט לרכב בסככה 

V30-2-03-01  סחורותסככת בידוק  2-03-020 1 משווה גובה מספר 

V30-2-03-02  סככת בידוק סחורות 2-03-020 2  משווה גובה מספר 

V30-2-03-03  סככת בידוק סחורות 2-03-020 3  משווה גובה מספר 

V30-2-03-04  סככת בידוק סחורות 2-03-020 4  משווה גובה מספר 

V30-2-03-05  סככת בידוק סחורות 2-03-020 5  משווה גובה מספר 
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 מסוף אלנבי לוח זימון פעולות תחזוקה

 שנתי -חצי שנתי;  נ -תלת חודשי;  מ - חודשי; ת -מקרא: ח

'דצמ 'נוב 'אוק 'ספט 'אוג יול ייונ מאי ילאפר מרץ 'פבר 'ינו  מס' מערכת/ציוד

נ       מ     A02A רור מיםייח' ק   

נ   ת     מ     ת VRF A05Aיחידת   

ח  ח ח  מ ח  ח  ח ח  ח  נ  ח  ח יחידת טיפול 
 ירובאו

A17A

ח  ח ח  מ ח  ח  ח ח  ח  נ  ח  ח אוירמיזוג יחידת  A18A

נ ח  ח  ח ח  ח מ ח  ח ח  ח  ח מיני יחידת 
 מרכזית

A29A

ח ח ח  מ ח  ח  ח ח  ח  ח  ח  נ מזגן יחידת 
 מפוצל

A42A

ח  ח ח  מ ח  ח  ח ח  ח  נ  ח  ח יחידת מפוח 
 נחשון

A45A

ת   ת     ת     ת A77A אוויר מסך  

ת   נ     ת     מ A81A מפוח אוויר  

ת   נ     ת     מ A85A עשןמפוח   

A86A  מפוח אב"כ                נ        

ת     ת     ת   ת   B83B תריס גלילה 

ת     ת     ת   ת   B84B שער חשמלי 

ת     ת     ת   ת     B85B מחסום זרוע 

דלת הזזה      מ          מ    
 חשמלית

B90B

ת     ת     ת   ת   בולרד מחסום  
 חשמלי

B85B  

נגד מחסום      מ          נ    
 התפרצות

B91B  

E31E לוח חשמל      נ            
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 שנתי -חצי שנתי;  נ -תלת חודשי;  מ - חודשי; ת -מקרא: ח

'דצמ 'נוב 'אוק 'ספט 'אוג יול ייונ מאי ילאפר מרץ 'פבר 'ינו  מס' מערכת/ציוד

 ח   ח   ח   ח   ח   ח   ח  ח  ח  ח  ח  ח  E54E התאורעמוד 

E55E תאורת חירום            נ      

מ         נ       E92E יחידת אל פסק  

ת   ת     ת     ת H61H דוד חשמלי  

ת   ת     ת     ת H71H שמשדוד   

K10K  קולר    מ            מ        

ת     ת     ת   ת   חדר   
  קרור/הקפאה

K18K

K30K  תעלות נידוף  מ      מ      

ת    ת     ת     ת   P10P משאבת מים

ח ח ח ח ח מ ח ח  נ ח ח ח מדחס 
  אויר/קומפרסור

P91P

ח ח ח ח ח מ ח ח  נ ח ח ח T12T מרכך מים

מ        נ         V02V כבלים מעליות 

V30V משווה גובה          נ        
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  הוראות אחזקה
  

  מצב  A02A - דף טיפולים לסוג ציוד 

 ציוד
  רור מיםייח' ק ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

        הטיפול השנתי יבוצע אך ורק באמצעות טכנאי מוסמך של נציג היצרן

.1  מ  פ  הקשב לרעשים חריגים.
.2  פ  ומים מסביב ליחידה.בדוק כתמי שמן 

.3  ס  נקה מסננים במערכות המים.
.4  פ  בדוק תקינות הבידוד.

בדיקה והחלפה של מדי טמפרטורה, בדיקת מפל לחץ על המאייד, בדיקת 

  תקינות מדי לחץ והחלפה בהתאם

.5  פ

.6  פ  בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים.
.7  ס  פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך.

.8  ס  כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס.
.9  ס  בדוק שלמות המצמד ומרכוזו (במדחס פתוח).

.10  ס  בדוק הידוק ברגים.
.11  פ  בדוק מערכת פריקת דרגות.

.12  פ  בדוק תקינות משאבות השמן מנוע.
 יש לבדוק מגן זרימת מים, הגנות לחץ גבוה, לחץ נמוך ולחץ שמן. .13  פ

.14  ס  חודשים 6-לחץ אויר/מי אוסמוזה  אחת ל ניקוי סוללות מעבה באמצעות
.15  ס  סוך מיסבי המנוע.

.16  ס  חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי.
.17  נ  פ  בדוק עומס המנוע ורשום זרם פעולה ..... אמפר.

.18  ס  בדוק בדוד קו ההזנה למנוע.
.19  ס  רור ואביזריה.יבדוק הארקת המנוע.  צנרת גז ק

.20  ס  סגירה שונים. הפעל ובדוק תקינות ברזי
.21  פ  בדוק תקינות שסתום בטחון במעבה.

.22  פ  בדוק תקינות שסתום סולנואידי.
.23  פ  בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגש.

.24  פ  דוד בצנרת היניקה.ידוד וציפוי הביבדוק תקינות הב
.25  פ  בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים לפי הצורך.

.26  פ  .פקוד ובקרהבדוק 
.27  פ  יש לבדוק התאמת נתונים מהבקר של הצ'ילר למערכת בקרה מרכזית

 בדיקת הפרשי טמפרטורה בין מים לגז במאייד ולבצע ניקוי מאייד לפי צורך. .28  ס
.29  ס  נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה.

.30  ס  בצע תיקוני בדוד כלליים.
.31  ס  בצע תקוני צבע סופיים.

שמן ידרש יש להחליף י. במידה ושמן אחת לשנה בכל מקרהיש לקחת דגימת 

  (בדוק קודם הוראות היצרן).

.32  ס
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  מצב  A05A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  VRFיחידת   מס'  תד'

 הוראות  לבצוע

.1     הטיפול השנתי יבוצע על ידי נציג היצרן בלבד

  פ לחץ שמן)בדיקה ורישום לחצים למדחסים. (לחץ ראש, לחץ יניקה, 

  ת

2.

.3  ס בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך

.4  ס בדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז בהתאם

.5  ס בדיקת שסתומים

.6  פ בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמליים

.7  ס בדיקת מפוחי המעבה, הרחקת עצמים זרים

.8  פ  חריגים בסביבת יחידות העיבויהקשב לרעשים 

.9  ס ניקוי/החלפת מסננים

.10  ס בדיקת תקינות עבודות מפוחים

.11  ס ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים

.12  ס בדיקת שלמות צנרת הגז

.13  ס בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל

  ס  זרימה לניקוזבדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת 
  מ

14.

.15  ס  בדיקת מערכת הפיקוד

.16  ס  בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון

בדיקת כמות וטיב השמן במדחסים, שליחה למעבדה, הוספת או החלפת השמן לפי 

  תוצאות הבדיקה
.17  נ  ס
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  מצב  A17A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  יחידת טיפול באוויר  מס'  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ח  פ  בדוק מסנן אוויר החלף או נקה
.2  ת  פ  בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות

.3  פ  )C12בדוק טמפ' אוויר ביציאה (הפרש טמפ' 

.4  פ  )C)12בדוק טמפ' אוויר ביציאה ובכניסה, חשב ההפרש  
.5  פ  מפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים משוחררים :היחידהבדוק מכלול 

.6  ס  ניקוז המים בדוק ניקיון יציאת
.7  פ  בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום 

.8  מ  ס  בדוק ניקיון הסוללה
.9  ס  בדוק תקינות ניקוז המים מהאמבטיה לניקוז

.10  ס  ישר צלעות המאייד
.11  ס  נקה גרילים מאבק ולכלוך

.12  נ  ס  בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה
 ברזי ניתוק מים והחלפה במידת הצורך.לבדוק תקינות  .13  ס

.14  ס  בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה
.15  ס  בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה

.16  ס  בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין הצינורות
.17  ס  הצורךבדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי 

.18  ס  שמן/גרז צירי המפוחים
.19  פ  בדוק זרם המפוחים

.20  ס  בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך
 לבדוק מערכת פיקוד הכוללת טמפרטורה , ברז חשמלי, בדיקת מגן זרימת אוויר .21  פ

.22  ס  STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 
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  מצב  A18A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  יחידת טיפול באוויר  מס'  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ח  פ  בדוק מסנן אוויר החלף או נקה
.2  ת  פ  בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות

.3  פ  )C12בדוק טמפ' אוויר ביציאה (הפרש טמפ' 

.4  פ  )C)12בדוק טמפ' אוויר ביציאה ובכניסה, חשב ההפרש  
.5  פ  מפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים משוחררים :היחידהבדוק מכלול 

.6  ס  בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים
.7  פ  בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום 

.8  מ  ס  בדוק ניקיון הסוללה
.9  ס  בדוק תקינות ניקוז המים מהאמבטיה לניקוז

.10  ס  ישר צלעות המאייד
.11  ס  גרילים מאבק ולכלוךנקה 

.12  נ  ס  בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה
 לבדוק תקינות ברזי ניתוק מים והחלפה במידת הצורך. .13  ס

.14  ס  בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה
.15  ס  בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה

.16  ס  היחידה, בדוק שאין מגע בין הצינורותבדוק חיזוקי חלקי פנים 
.17  ס  בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך

.18  ס  שמן/גרז צירי המפוחים
.19  פ  בדוק זרם המפוחים

.20  ס  בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך
 אווירלבדוק מערכת פיקוד הכוללת טמפרטורה, ברז חשמלי, בדיקת מגן זרימת  .21  פ

.22  ס  STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 
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  מצב  A29A - דף טיפולים לסוג ציוד 

 ציוד
  יחידה מיני מרכזית ס'מ תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ח  ס  בדוק מסנן אויר החלף או נקה.

  מ  פ  ).C 12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש (

  

2.

לרעשים, רעידות  בוי ומפוח המפזריבדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח הע

  וחלקים משוחררים.

.3  פ

.4  ס  קוז המים.יקיון יציאת ניבדוק נ
.5  פ  סידור. בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום

.6  פ  ובדוק בידוד בדוק מגן השהיה למדחס
    ס  קוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.יקיון הסוללה וניבדוק נ

  נ

  

  

  

  

  

7.
.8  ס  נקה גרילים מלכלוך ואבק.

.9  ס  בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.
.10  ס  ובצע שטיפה בלחץ. בוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המכסה)ינקה פנים יחידת הע

.11  ס  .הטבחריבדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' 
.12  ס  והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה. בדוק

.13  ס  רועדים. נורותיבדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צ
.14  ס  בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.

.15  ס  מן צירי המפוחים.ש
.16  פ  בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.

.17  פ  בדוק זרם המפוחים.
.18  ס  בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.

.19  פ  בדוק התנעת מדחס ומפוחים.
.20  ס  בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ
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  מצב  A42A - דף טיפולים לסוג ציוד 

 ציוד
  יחידה מיני מרכזית ס'מ תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ח  ס  נקה.בדוק מסנן אויר החלף או 

  מ  פ  ).C 12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש (

  

2.

לרעשים, רעידות  בוי ומפוח המפזריבדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח הע

  וחלקים משוחררים.

.3  פ

.4  ס  קוז המים.יקיון יציאת ניבדוק נ
.5  פ  סידור. בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום

.6  פ  ובדוק בידוד בדוק מגן השהיה למדחס
    ס  קוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.יקיון הסוללה וניבדוק נ

  נ

  

  

  

  

  

7.
.8  ס  נקה גרילים מלכלוך ואבק.

.9  ס  בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.
.10  ס  בלחץ. בוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המכסה)ובצע שטיפהינקה פנים יחידת הע

.11  ס  ה.טבדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחרי
.12  ס  בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.
.13  ס  רועדים. נורותיבדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צ

.14  ס  בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.
.15  ס  המפוחים.מן צירי ש

.16  פ  בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.
.17  פ  בדוק זרם המפוחים.

.18  ס  בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.
.19  פ  בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

.20  ס  בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ
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  מצב  A45A - דף טיפולים לסוג ציוד 

 ציוד
  מפוח נחשון  ס'מ תד'

  הוראות  לבצוע

  .1  ח  ס  ויר.והחלפת מילוי של מסנן האבדוק ניקיון  /  –יחידה 
  מ  ס  ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים. - יחידה 

  

2.  
  .3  ס  פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך. - יחידה 
  .4  ס  ויר.והחלפת מילוי של מסנן הא - יחידה 

  .5  פ  המפסק. בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י -מכשור פקוד 
בדיקת מגן טמפרטורה גבוהה של גופי חימום ופעולה של גופי חימום  -מכשור פקוד 

  חשמליים

  .6  פ

  .7  ס  ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה. - יחידה 
  .8  ס  בדוק והקשב לרעשים ורעידות. - יחידה 
  .9  ס  ובדיקת הארקה.הידוק כל החיבורים החשמליים  - חשמל 
  נ  ס  ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי. - יחידה 

  

  

  

  

10.  
  .11  ס  ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי. - יחידה 
  .12  ס  שחרור אויר. - יחידה 
  .13  ס  איגון, בדוק חיבור גמיש. בדוק והדק ברגי - יחידה 
  .14  ס  C, רשום ....ידהבדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח - יחידה 
צורך.  בדוק ניקוז ה בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי - יחידה 

  מים חופשי.

  .15  ס

  .16  נ  .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... 
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  מצב  A77A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מסך אויר  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת  פ  ולרעידות חריגים.הקשב לרעשים 
.2  פ  הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.

.3  פ  יר לפגיעותובדוק ויזואלית את מסך האו
.4  ס  .המסךזוק של יגי החרהדק ב

.5  ס  .המסךבדוק שלמות 
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  מצב  A81A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מפוח אויר  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת  פ  ולרעידות חריגים.הקשב לרעשים 
.2  פ  הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.

.3  ס  בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות.
.4  מ  ס  גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.

.5  ס  זוק לציר.ינענע כנפי המפוח ובדוק ח

.6  פ  ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 
.7  נ  ס  באופן יסודי את מכלול המפוח.נקה 

.8  ס  זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.יהדק ברגי הח
.9  ס  בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.

.10  פ  בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.
.11  ס  בורי החשמל במנוע ובמפסק.יהדק כל ח

.12  ס  המפוח.בדוק הארקת המונע וגוף 
.13  ס  קוני צבע.יגרז חלודה ובצע ת

.14  פ  ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 
.15  פ  השלם שלוט חסר.

.16  ס  .CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות......... 
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  מצב  A85A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מפוח שחרור עשן  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת  פ  הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.
.2  פ  הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.
.3  ס  גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.

.4  ס  זוק לציר.ינענע כנפי המפוח ובדוק ח

.5  פ  ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 
.6  נ  ס  המפוח.נקה באופן יסודי את מכלול 

.7  ס  זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.יהדק ברגי הח
.8  ס  בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.

.9  פ  בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.
.10  ס  בורי החשמל במנוע ובמפסק.יחהדק כל 

.11  ס  בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.
.12  ס  קוני צבע.יובצע תגרז חלודה 

.13  פ  ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 
.14  פ  השלם שלוט חסר.

.15  ס  .CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות......... 
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  מצב  A86A - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מערכת אב"כ  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  נ    יש לבצע בדיקה למערכת האב"כ כולל למפוח, למסנן ולמערכת. 
    2.

  הבדיקות יבוצעו עפ"י התקנים לטיפול במערכת להלן:

  4570תקן ישראלי (ת"י( 

  

  3.
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  מצב  B84B - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  שער כניסה חשמלי נגרר  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

 פ  לרעשיםבדוק פעולת השער והקשב  .1  ת
 ס  בדוק תקינות נתיכים 2.

 ס  נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך 3.
 פ  בדוק תקינות לחצני הפעלה 4.

 ס  בדוק תקינות הארקות 5.
 פ  בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים 6.

 ס  בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש 7.
 ס  בדוק איזון השער ותקן עפ"י הצורך 8.

 ס  הצורך יבדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ" 9.
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  מצב  B83B - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  תריס חשמלי  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

בדוק פעולת התריס והקשב לרעשים. .1  ת  פ
 נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך. .2  ס

בדוק תקינות לחצני הפעלה. .3  פ
 חיזוק כללי של כל הברגים, שמן וגרז כנדרש.בדוק  .4  ס

    5.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 75מתוך  59עמוד 
   

  מצב  B85B - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מחסום זרוע חשמלי  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  מ  פ  בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.
.2  פ  בדוק את תקינות הנתיכים.

.3  ס  מאבק ולכלוך.נקה את כל האביזרים החשמליים 
.4  פ  בדוק תקינות לחצני הפעלה.

.5  פ  בדוק תקינות הארקה.
.6  פ  בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.

.7  ס המחסום, שמן וגרז כנדרש. בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של
.8  פ  בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך

.9  ס  הכף, החלף לפי הצורך. בדוק רפידות גומי ככביס
בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי הצורך למניעת 

  חדירת מים.

.10  ס
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  מצב  B91B - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מחסום נגד התפרצות  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  מ  פ  בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.
.2  פ  בדוק את תקינות הנתיכים.

.3  ס  נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך.
.4  פ  בדוק תקינות לחצני הפעלה.

.5  פ  בדוק תקינות הארקה.
.6  פ  בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.

.7  ס המחסום, שמן וגרז כנדרש. בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של
.8  פ  בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך

.9  ס  בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.
בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי הצורך למניעת 

  חדירת מים.

.10  ס
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  מצב  E31E - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  לוח חשמל  ס'מ  תד'

  לבצועהוראות  

.1  מ  פ  בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.
.2  פ  הקשב לרעשים חריגים.

.3  פ  חזק והשלם שילוט בלוח.
.4  פ  מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.

.5  פ  בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה.
.6  פ  בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.

.7  ס  כבלים נכנסים ויוצאים.זוק תפסים לראשי יח
.8  ס  בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.

.9  נ  ס  וודא שאין פיח. בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים,
.10  ס  הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.

.11  ס  נקה מגעים באמצעות חנקן יבש (דחוס).
.12  ס  אבק תעשייתי.נקה באופן סופי בשואב 

.13  ס  בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.
.14  ס  בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.

.15  ס  ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.
.16  ס  של כל הפונקציות. הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה

.17  ס  בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות.
.18    בדוק שלמות תוכניות הלוח.

.19  ס  קוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.ינ
.20  פ  בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.

.21  פ  בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.
מתאים (צילום אינפרה  בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד

  עם חברה מוסמכת אדום).

.22  פ

.23  פ  בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום (גנרטור).
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  E92E - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  אל פסק  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ש  ס  בדוק ניקיון החדר

.2  ס  בדוק UPS -במחשב ה
.3  פ  * מתחי כניסה
.4  פ  * מתחי יציאה
.5  פ  * זרמי כניסה
.6  פ  * זרמי יציאה

.7  פ  * תדירות
.1  מ    הטיפול כפוף להוראות היצרן: 

.2  ס  א.   ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל.
  ב.   בדיקת נתונים חשמליים:

  צריכת זרם כללית -

  תדירות רשת -

  לטעינה DCמתח  -

  זרם טעינה -

  מתח כניסה -

  מתח יציאה -

.3  פ

.4  ס  ולוח המצבריםג. בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מערכת המצברים 
.5  ס  ד.  החלפת חלקים באם נדרש.

.6    גם: פוף למערך ביקורת של היצרן ויכללויתבצע כ
.7  פ  בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטיא.  
.8  פ  בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל עיוותים הרמוניים.ב.  
.9  פ  בדיקת מערכות המדידה.ג.  

  :U.P.Sבדיקה חזותית של חדר ד.  

  טמפ' בחדר. -

  פעולת מע' מ"א בחדר -

  ניקיון החדר -

.10  פ

  בדיקה חזותית של היחידה:ה.  

  מצב כללי. -

  מצב לוחות -

  מצב מפוחים -

  מצב חיבורים וחיזוק ברגים. -

  קבלים. -

  ניקיון של היחידה. -

.11  פ
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  E92E - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  אל פסק  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

  ו. בדיקת מערכת מצברים:

  מצב במצבריה.מדידת מתח ובדיקה של כל  -

  חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים. -

  מערכת טעינה. -

 מתח טעינה. -

.12  פ

  ז.   בדיקת חדר מצברים:

  מצב. -

  טמפרטורה. -

  ניקיון. -

  מערכת מ"א -

.13  פ

  ח.    מערכת תקשורת:

  בדיקת תקשורת לבקרת מבנה. -

  בדיקת פנל התראות חיצוני. -

  ובועה.בדיקת מערכת השלת שרתים במידה  -

.14  פ

.15  פ  ט.  בדיקת מסנן הרמוניות במידה והותקן
.16  פ  י.   בדיקת שנאי בידוד במידה והותקן

.17    ס  יא. החלפת חלפים באש נדרש
  יב.  הפסקת פעול המערכת וכולל:

 /BYPASSהכנת היחידה למצב  -

הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן בניתוק והן  -

  בחיבור.

.18    פ
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  מצב  E55E - דף טיפולים לסוג ציוד 

  ציוד
  מערכת תאורה חירום  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  מ  ס  בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.
.2  פ  בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.

.3  ס  נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.
ציין בהערות הכין , בקומות, במידה והמנורה לא תקינהבדוק את מנורות החירום 

  מיקומה.

.4  ס

.5  ס  בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג 
.6  ס  (לחצן ביקורת) ע"י גורם שייקבע לבדיקה

.7  ס  תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה
.8  ס  הראשי. מערכת החשמל תנותק מהלוח 1
.9  ס  . יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק2

.10  ס  בדוק את גופי התאורה של החירום
.11  ס  החלף נורות חירום שאינן דולקות

      12.
  עפ"י התקנים להלן: ,מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאורת חירום

  1970 - ; תקנות התכנון והבנייה1972 - תקנות שרותי כבאות ; 

  מבוסס על התקן הבינלאומי 2.22חלק  20ישראלי ת"י תקן) IEC 60598);  תקן

  .786ישראלי ת"י 

  

    13.
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  H61H - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  חשמלי דוד חימום מים  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת    דודים חדר אוכל
.2  ס  בדוק חזותית מצב הדוד

.3  ס  בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות
.4  ס  בדוק חלודה בחיבורי הצנרת

.5  ס  בדוק קיבוע הדוד לקיר או לתקרה
.6  ס  בדוק חיבורי הדוד מבחינה חשמלית

.7  ס  בדוק בידוד צנרת המים
.8  ס  בדוק חיזוק כללי של כל הברגים, שמן וגרז כנדרש
.9  ס  הצורך יבדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"
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  H71H - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  שמשדוד   ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת    שמש דוד
.2  ס  בדוק חזותית מצב הדוד

.3  ס  בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות
.4  ס  בדוק חלודה בחיבורי הצנרת

.5  ס  בדוק קיבוע הדוד 
.6  ס  בדוק חיבורי הדוד מבחינה חשמלית

.7  ס  המיםבדוק בידוד צנרת 
.8  ס  בדוק חיזוק כללי של כל הברגים, שמן וגרז כנדרש
.1    ס  הצורך יבדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"

.2    ס  תקינות הקולטיםבדוק 
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  K18K - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  חדר קור  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת  ס  בדיקה חזותית של החדר
.2  ס  סגירת הדלת

.3  פ  ויסות הטרמוסטט
.4  פ  פעולת מאווררי מפזרי קור 

.5  פ  בדוק פעולת ההתראות
.6  פ  בדוק פעולת גוף חימום של הדלת

.7  פ  מנוע מפזרים: גירוז מיסבים
.8  פ  סליל המפזר: ניקוי חיצוני של הסליל

.9  ס  שסתום התפשטות: בדוק פעולת השסתום
.10  ס  ושמן המנעולדלת: שמן צירי הדלת 

.11  פ  ניקוי :מגש המפזר
.12  ס  מנוע מפזרים: הידוק חיבורי המנוע, נקה פתחי אוורור

.13  פ  הזרם נקה ובדוק את המגעים, בדוק וויסות יתרת :מתנע וממסרים
.14  פ  טרמוסטט: בדוק פעולת הטרמוסטטים
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  K30K –דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  נידוףתעלות   ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  מ  ס  יש לבצע טיפול לתעלות נידוף במטבח על מנת לספק אישורים לרשות כיבוי אש
.2  פ  ביצוע ניקוי תעלות נידוף באמצעות חברה מוסמכת ומאושרת על ידי כיבוי אש

  עפ"י התקנים להלן: ,מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה

  לבטיחות אש;   6 חלק   1001 הטיפול יהיה על פי תקן 

  

  14.
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  P10P - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  מיםמשאבת   ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ת  פ  אטמ'.-אטמ', סניקה-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  ס  גרז מסבי המשאבה.

נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים מהצירים.  הדק אטם הציר 

  לפי הצורך.

.5  ס

.6  נ  ס  ).Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה (
.7  ס  בורי החשמל של המנוע.יהדוק כל ח

.8  ס  הארקת המנוע.בדיקת 
.9  ס  פת האוורור.וקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגינ

.10  פ  השווה לנתונים. - Aסגור  רשום גם זרם פעולה מול ברז  - Aרשום זרם פעולה רגיל 
.11  פ  אטמ' השווה לנתונים. -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור 

.12  ס  קוני צבע.ינקה חלודה, ובצע ת
.13  פ  השלם שלוט חסר.

.14  פ  בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.
.15  ס  נקה מסנן מים.

.16  פ  יש לבדוק תקינות מגופים
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  P91P - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  מדחס אויר  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ש  ס  נקז מים ממיכל האוויר עד יציאת אוויר יבש

.2  פ  .. אטמ' וכיול…מדוד ורשום לחץ אוויר מכסימלי ויסות 
.3  פ  .בצע בדיקת רעש ורעידות בפעולה, בדוק גובה שמן בעינית, בדוק גם במצב הפסקה

.4  ס  בדוק מתיחות ומצב רצועות
.5  ס  נקז מלכודות מים בקווי האוויר הדחוס
.6  ח  ס  יש לבצע ניקיון סוללות עם לחץ אוויר

.7  מ  ס  בדוק לוח חשמל המדחס, בדוק פיקוד החלפת מדחסים 
.8  ס  בדוק שסתומי בטחון

.9  ס  בדוק נזילות אוויר בקווי האוויר ובחיבורים
.10  ס  בדוק מצב הצנרת, חזק במידת הצורך

.11  ס  בדוק הגנות לחץ אוויר

.12  פ  ……A… ..Aמדוד זרם עבודה במדחסים 
.13  פ  בדוק וכייל שעוני לחץ

.14  נ  ס  בצע תיקוני צבע
.15  ס  הצורך, כולל מסנניםבצע בדיקת שמן במעבדה, החלף במידת 

.16  פ  בדוק פעולת המדחס, תקן והחלף שסתומים במידת הצורך
.17  ס  הדק חיבורי חשמל של המנוע ובדוק הארקות
.18  ס  וירוהזמן בודק מוסמך לביצוע בדיקה למיכל הא

.19  ס  בדוק והחלף סילקה ג'ל במייבשי האוויר (במידה וקיים)
      20.

.21     26 - ל ת אחעפ"י תקן  ירואוהקולט מעבר לבדיקות לעיל, יש לבצע בדיקה של 
לחץ), -תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקניויר עפ"י ווכן לטפל במדחס הא

  1967- תשכ"זה

    22.
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  P91P - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  מערכת אויר דחוס  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.3  ש  פ  מים ממיכל אויר עד יציאת אויר יבש.קוז ינ
.4  פ  מדוד ורשום לחץ אויר מכסימלי, ויסות ..... אטמ' וכיול.

בדיקת גובה שמן בעין מראה, במצב פעולה ובמצב  -בדיקת רעש ורעידות בפעולה  .5  פ
.6  ס  בדוק מתיחות ומצב רצועות.

.7  פ  ויר הדחוס.וקוז מלכודות מים בקווי האינ
.8  ת  ס  קוי בנפט לפי הצורך.יבדיקת מצב מסנן אויר, נ

.9  מ  ס  בדיקת לוח חשמל מדחס, בדיקת פקוד החלפת מדחסים ובטחונות.
.10  פ  בדיקת שסתום בטחון.

.11  פ  בדיקות נזילות אויר בקווי אויר ובחיבורים.
.12  פ  בדיקת הצנרת, חיזוקים ותמיכות בכל המערכת.
.13  פ  הפסקה בלחץ ..... אטמ'., בדיקת הגנות לחץ אויר, התחלה בלחץ ..... אטמ'

.14  פ  .A  ,.......A  ,........A.......OL........Aמדוד זרם עבודה במדחסים 
.15  פ  בדיקה וכיול שעוני לחץ.

.16  נ  ס  קוני צבע.יות יניקו
.17  ס  בדיקת מצב השמן ומסנני השמן החלפה לפי הצורך.

.18  פ  קון והחלפת שסתומים לפי הצורך.יפעולת המדחס תבדיקת 
.19  ס  בורי חשמל של המנוע ובדוק הארקה.יהדק ח

.20  פ  הזמנת בודק מוסמך לבדיקת מיכל הלחץ.
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  T12T - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  מרכך מים  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ש  פ  בדיקת קשיות המים בעזרת תמיסת סבון.
.2  פ  בדיקת גובה המלח במיכל התמלחת, הוספת מלח לפי הצורך.

.3  פ  רשום כמות מים שנצרכה ....... מ"ק.
.4  פ  בדיקה חזותית של המתקן לנזילות.

.5  ח  פ  רשום כמות מלח שנצרכה בחודש ....... ק"ג.
השלבים השונים בפעולת  בדיקת פעולת המערכת האוטומטית, בדיקת הזמנים של

  המערכת.

.6  מ  פ

בדיקת כמות מים רכים (מ"ק) לעומת צריכת מלח (ק"ג)במשך חצי השנה והשוואה 

  לנתוני המערכת.  טפול במערכת לפי תוצאות הבדיקה.

.7  פ

פתיחה וסגירה של כל הברזים הידניים.  ויסות כמויות הזרימה למניעת סחיפת 

  השרף.

.8  פ

פתיחת המכלים ובדיקת כמות וטיב השרף.  במידה וחסר שרף יש לרוקן את השרף, 

פגומים, לשטוף את הבזלת, לתקן פגיעות בצבע פנימי,  לבדוק את הנחירים ולהחליף

.9  נ  ס

.10  ס  ואבני הסינון. רוקן מיכל המלח, נקה המיכל
.11  פ  פול במשאבת התמלחת.יט בדיקת העברת מי מלח מבריכה מרכזית למאגר יומי.

.12  פ  רשום כמות מים רכים בין רענונים ......... מ"ק.
.13  פ  בדוק מצב ופעולת לוח חשמל ומערכת בקרה.  תקן כנדרש.
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  V02V - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  מעלית  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  ח  ס  הזמן חברה לביצוע טיפול חודשי למעלית
.2  מ  ס  הזמן חברה לביצוע טיפול חצי שנתי למעלית

        

  מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול עפ"י התקנים:

  60 - א ו59סעיף  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל,  

  6לקיים בדיקה של המעלית בכל  ,60פקודת הבטיחות בעבודה סעיף 

חודשים לפחות, ע"י בודק מוסמך (שהוסמך לתפקיד זה ע"י אגף הפיקוח 

)של הת.מ.ת

    3.
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  V02V - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  בודק מוסמך למעלית  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  מ  ס  .עו/דרגנהזמן בודק מעליות מוסמך לבדיקת המעלית
/דרגנועים ולחברת המעליות /דרגנועיםהעברת הערות הבודק ליועץ המעליותוודא 

  לפי הצורך. -לצורך ביצוע תיקון הליקויים  -נותנת השרות 

.2  ס

.3  ס  ./ על הדרגנועהדבק את אישור הבודק בתא המעלית
.4  ס  תייק את דוח הבודק בתיק אישורי בטיחות.
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  V30V - דף טיפולים לסוג ציוד 
  מצב

  ציוד
  משווה גובה  ס'מ  תד'

  הוראות  לבצוע

.1  נ  ס  .חברה לבדיקת משווה הגובההזמן 
.2  ס  לפי הצורך. -וודא העברת הערות הבודק  לצורך ביצוע תיקון הליקויים 

.3  ס  על משווה הגובההדבק את אישור הבודק 
.4  ס  בטיחות.תייק את דוח הבודק בתיק אישורי 
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