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 דגשים נוספים .7

 :אין להגיש תכנית תיאום מערכות לפני אישור כלל הרפרנטים ואישורים 
o תשתיות זורמות 
o שפ"ע 
o פיתוח 
o חשמל 
o תאורה 
o תנועה ותמרור 

 אין לצאת לסבב חתימות לפני אישור הוועדה 

  יש לוודא הטמעה של כלל התכניות הסופיות והמאושרות ע"ג תיאום
 מערכות

  יש לסמן גבולות ביצוע בכלל התכניות: תרשים סביבה, בינוי ותיאום
 מערכות

  יש לקבל קובץ  -דף פתיחDWG  מאגף הנדסה 

 נדרש לציין שלביות ביצוע במידה ויש 

  מרכיבי ביטחון במידה ונדרשונדרש לציין 

  



 
 

 
 
 

 

 


