
הפרדה מפלסית גבעה צרפתית, רשימת תוכניות מכרז כרייה

מספר תאריך המסמךקנה מידהתיאורמצגת\ דוח \ קוד תכנית 'מס

מהדורה

סוג מסמך דיסציפלינהשלב תכנוןשם המתכנןאלמנט

דוח\תכנית)

)

מבנה

1AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1020B תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100008.08.201800חלוקה למבנים– תוכנית עבודה - ריבודים והשלמות

2AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1021B תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100025.11.201900גבולות עבודה על פני הקרקע- ריבודים והשלמות

3AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1030B כריית מנהרותTU-M -  תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100008.08.201800חלוקה למבנים– תוכנית עבודה

4AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1031B כריית מנהרותTU-M - תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100025.11.201900גבולות עבודה תת קרקעיות

5AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1040B כריית מנהרותTU-P -  תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100008.08.201800חלוקה למבנים– תוכנית עבודה

6AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1041B כריית מנהרותTU-P - תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:100025.11.201900גבולות עבודה תת קרקעיות

7AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5001B תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:10027.11.201902כבישים- חתכים טיפוסיים

8AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5002B תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:10027.11.201902מנהרות, פורטלים– חתכים טיפוסיים

9AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5003Bפורטלים - חתכים טיפוסייםTU-PS ציר N-6001:10027.11.201902תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים

10AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5004B תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים27.11.201902כמסומןמבנה- פרטים

11AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2001Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5004-50131:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

12AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2002Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5011-50251:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

13AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2003Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5023-50361:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

14AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2004Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5035-50481:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

15AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2005Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5045-50581:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

16AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2006Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5057-50651:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

17AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2007Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5064-50781:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

18AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2008Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5076-50851:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

19AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2009Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5083-50981:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

20AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2010Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5095-51081:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

21AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2011Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5107-51211:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

22AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2012Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5118-51321:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

23AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2013Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5130-51431:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

24AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2014Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5142-51481:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

25AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2015Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים652-6661:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

26AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2016Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים665-6781:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

27AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2017Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים678-6911:25027.11.201901חתכים . תנוחה ורומים- כבישים עיליים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות
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28AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2101Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5000-50271:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

29AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2102Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5027-50541:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות  , כריית מנהרות

30AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2103Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5054-50831:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים-  ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

31AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2104B6מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5082-51131:50027.11.201901חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

32AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2105Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5112-51411:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

33AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2106Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5141-51481:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

34AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2107B3מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים660-6891:50027.11.201900חתכים . סימון ופירוקים- ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

35AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2201B
. (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

5000-5027חתכים 
תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

36AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2202B
.  (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות  , כריית מנהרות

5027-5054חתכים 
תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

37AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2203B
.  (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות -  ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

5054-5083חתכים 
תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

38AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2204B
.  (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

5082-5113חתכים 
6מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

39AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2205B
. (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

5112-5141חתכים 
תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

40AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2206B
.  (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

5141-5148חתכים 
תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

41AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2217B
.  (למידע)תכנית משולבת של כבישים עיליים ושל מנהרות - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

660-689חתכים 
3מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:50027.11.201900

42AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2217Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1001:200/200022.05.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

43AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3002Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים3001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

44AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3003Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

45AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3004Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים40001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

46AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3005Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים50001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

47AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3006Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים70001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

48AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3007Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים600,700,9001:200/200004.06.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות, כריית מנהרות

49AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3008Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2100,75001:200/200017.04.201800חתך  לאורך ציר - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

50AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1402Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5027-50541:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

51AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1403Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5054-50831:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

52AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1404Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5082-51131:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

53AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1405Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5113-51411:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

54AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1413Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5054-50831:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

55AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1414Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5082-51131:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

56AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1417Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים660-6891:50010.02.202000מנהרות חתכים - ריבודים והשלמות , כריית מנהרות
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מספר תאריך המסמךקנה מידהתיאורמצגת\ דוח \ קוד תכנית 'מס
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דוח\תכנית)

)

מבנה

57AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1601 תוכנית ניקוזTU-M1   - תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4033-40201:25/1:25010.02.202002חתכים

58AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1602  ניקוז מנהרהTU-M1 –   תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4092-40781:25/1:25010.02.202002חתכים

59AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1603  ניקוז מנהרהTU-M1 –    תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4055-40831:25/1:25010.02.202002חתכים

60AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1604  ניקוז מנהרהTU-M1 –   תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4092-40781:25/1:25010.02.202002חתכים

61AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1605  ניקוז מנהרהTU-M2 –   תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2020-20331:25/1:25010.02.202002חתכים

62AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1606  ניקוז מנהרהTU-M2-   תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2030-20591:25/1:25010.02.202002חתכים

63AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1607  ניקוז מנהרהTU-M2 -  תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2055-20831:25/1:25010.02.202002חתכים

64AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1608  ניקוז מנהרהTU-M2 -  תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2077-20931:25/1:25010.02.202002חתכים

65AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1611   ניקוז מנהרהTU-P1- תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים3331:50/1:50010.02.202002 -306חתכים

66AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1612  ניקוז מנהרהTU-P2 -  תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1001:50/1:50010.02.202002ציר

67AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1613   ניקוז מנהרהTU-P- תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים123-1351:50/1:50010.02.202002 , 325-337חתכים

68AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1614   ניקוז מנהרהTU-P1- תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים3341:50/1:50010.02.202002 -360חתכים

69AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1615   ניקוז מנהרהTU-P2- תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1321:50/1:50010.02.202002 -157חתכים

70AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3202 ניקוז בפורטליםTU-M1, TU-M2  4מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5035-50481:50/1:50026.06.201800 : 7060-7063 מערב

71AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3203  ניקוז בפורטליםTU-P2 5מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5065-50721:50/1:50026.06.201800 חתכים

72AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3206 ניקוז בפורטליםTU-M2 תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5121-51351:50/1:50026.06.201800 מזרח חתכים

73AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3207 ניקוז בפורטליםTU-M1 תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5121-51351:50/1:50026.06.201800 5113-5116 מזרח

74AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3301תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201800כמסומןראפ- ריפ, שוחות, פרטי ניקוז קולטנים

75AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3302תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201800כמסומןפרטי ניקוז תאי בקרה

76AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3303 פרטים טיפוסיים ניקוז במנהרותTU-M4מבנה תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים26.06.201802כמסומן

77AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3304כלליתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201800כמסומןפרטי ניקוז דיפון

78AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3305 כלליתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201800כמסומןמתקן יציאה לניקוז- פרטי ניקוז

79AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3501פריסת קירות -TU-M  פורטל מזרחי RW-103, RW-104תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201801כמסומן

80AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3511פריסת קירות -TU-M  פורטל מערבי RW-101, RW-102תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201801כמסומן

81AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3512פריסת קירות -TU-P  פורטל מערבי RW-201, RW-202, RW-203, RW-204תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201801כמסומן

82AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3514פריסת קירות -TU-P  פורטל צפוני RW-206, RW-207, RW-208, RW-209תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים20.12.201802כמסומן
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83AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4001Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5017-50221:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

84AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4002Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5023-50281:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

85AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4003Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5029-50351:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

86AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4004Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5039-50441:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

87AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4005Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5042-50471:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

88AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4006Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5048-50531:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

89AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4007Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5054-50591:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

90AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4008Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5060-50651:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

91AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4009Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5066-50711:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

92AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4010Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5072-50751:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

93AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4011Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5076-50791:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

94AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4012Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5080-50811:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

95AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4013Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5107-51101:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

96AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4014Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5111-51141:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

97AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4015Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5115-51191:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

98AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4016Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5120-51251:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

99AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4017Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5126-51321:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

100AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4018Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5133-51381:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

101AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4019Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים5139-51481:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

102AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4020Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים661-6701:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

103AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4021Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים671-6891:20027.11.201901חתכים . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

104AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4022Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים1:20027.11.201901חתכים לתעלה - 21כביש – ריבודים והשלמות , כריית מנהרות

105AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4023Bתכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2102-21081:20027.11.201901חתכים . חתכים לכביש ותעלה - 21כביש – ריבודים והשלמות , כריית מנהרות
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106AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4101Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2006-20111:20027.11.201901 חתכים

107AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4102Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2012-20171:20027.11.201901 חתכים

108AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4103Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2018-20231:20027.11.201901 חתכים

109AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4104Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2024-20291:20027.11.201901 חתכים

110AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4105Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2030-20351:20027.11.201901 חתכים

111AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4106Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2036-20411:20027.11.201901 חתכים

112AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4107Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2042-20451:20027.11.201901 חתכים

113AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4108Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2046-20491:20027.11.201901 חתכים

114AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4109Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2050-20531:20027.11.201901 חתכים

115AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4110Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2054-20571:20027.11.201901 חתכים

116AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4111Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2058-20611:20027.11.201901 חתכים

117AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4112Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2062-20641:20027.11.201901 חתכים

118AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4113Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2065-20681:20027.11.201901 חתכים

119AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4114Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2069-20721:20027.11.201901 חתכים

120AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4115Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2073-20781:20027.11.201901 חתכים

121AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4116Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2079-20821:20027.11.201901 חתכים

122AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4117Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2083-20861:20027.11.201901 חתכים

123AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4118Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2087-20921:20027.11.201901 חתכים

124AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4119Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2093-20991:20027.11.201901 חתכים

125AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4120Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים2100-21041:20027.11.201901 חתכים

126AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4121Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4006-40111:20027.11.201901 חתכים

127AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4122Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4012-40171:20027.11.201901 חתכים

128AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4123Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4018-40231:20027.11.201901 חתכים

129AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4124Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4024-40291:20027.11.201901 חתכים

130AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4125Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4030-40351:20027.11.201901 חתכים

131AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4126Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4036-40411:20027.11.201901 חתכים

132AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4127Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4042-40451:20027.11.201901 חתכים

133AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4128Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4046-40491:20027.11.201901 חתכים

134AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4129Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4050-40531:20027.11.201901 חתכים

135AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4130Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4054-40571:20027.11.201901 חתכים

136AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4131Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4058-40601:20027.11.201901 חתכים

137AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4132Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4061-40621:20027.11.201901 חתכים

138AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4133Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4063-40661:20027.11.201901 חתכים

139AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4134Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4067-40701:20027.11.201901 חתכים

140AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4135Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4071-40741:20027.11.201901 חתכים

141AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4136Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4075-40781:20027.11.201901 חתכים

142AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4137Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4079-40821:20027.11.201901 חתכים

143AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4138Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4083-40861:20027.11.201901 חתכים

144AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4139Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4087-40921:20027.11.201901 חתכים

145AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4140Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4093-40991:20027.11.201901 חתכים
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146AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4141Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-M תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים4100-41031:20027.11.201901 חתכים

147AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4201Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים111-1061:20027.11.201901 חתכים

148AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4202Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים115-1121:20027.11.201901 חתכים

149AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4203Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים121-1161:20027.11.201901 חתכים

150AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4204Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים127-1221:20027.11.201901 חתכים

151AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4205Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים134-1281:20027.11.201901 חתכים

152AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4206Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים143-1351:20027.11.201901 חתכים

153AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4207Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים157-1441:20027.11.201901 חתכים

154AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4208Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים310-3051:20027.11.201901 חתכים

155AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4209Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים314-3111:20027.11.201901 חתכים

156AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4210Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים318-3151:20027.11.201901 חתכים

157AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4211Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים322-3191:20027.11.201901 חתכים

158AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4212Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים326-3231:20027.11.201901 חתכים

159AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4213Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים330-3271:20027.11.201901 חתכים

160AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4214Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים333-3311:20027.11.201901 חתכים

161AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4215Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים342-3341:20027.11.201901 חתכים

162AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4216Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים348-3431:20027.11.201901 חתכים

163AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4217Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים357-3491:20027.11.201901 חתכים

164AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4218Bמנהרות . חתכים משולבים– ריבודים והשלמות , כריית מנהרותTU-P תכניתפיזילמכרזאמי מתום מהנדסים ויועציםכבישים361-3581:20027.11.201901 חתכים

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים1:125001.10.201903סכימה+חתך מקוצר+תכנית כללי165160006-00

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים1/51:25001.10.201903תנוחה גלי 166160006-01

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים2/51:25001.10.201903תנוחה גלי 167160006-02

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים3/51:25001.10.201903תנוחה גלי 168160006-03

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים4/51:25001.10.201903תנוחה גלי 169160006-04

תכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים5/51:25001.10.201903תנוחה גלי 170160006-05

171160006-06Aתכניתכיבוי אשלמכרזירמוךכיבוי אש, מים01.10.201903משתנהפרטים

172CTA-ARCH-GVT-SOS-TUP-DD-1001-1 נישות לעמדות טלפון חירוםSOS1:1000/1:5001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

173CTA-ARCH-GVT-FH-TUP-DD-1001-1פירוט/תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:1000/1:5001.03.202001נישות לעמדות כיבוי אש, נישות לדלתות מילוט

174CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-01 תכנית מפלס עיקרי חדר אנרגהMCPE1:5018.02.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

175CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-02 תכנית גג ומפלסי פיתוח חדר אנרגהMCPE1:5001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

176CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-03 תכנית מרתף כבילה רצפה תחתונה חדר אנרגהMCPE1:5001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

177CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-04 חתכים וחזיתות חדר אנרגהMCPE1:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

178CTA-ARCH-GVT-TUP05-DD-0501-1חדר מנהרה מס 'TUP-05תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:5001.03.202001 תכניות וחתכים

179CTA-ARCH-GVT-TUP10-DD-1001-1חדר מנהרה מס 'TUP-10תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:5001.03.202001 תכניות

180CTA-ARCH-GVT-TUP10-DD-1002-1חדר מנהרה מס 'TUP-10תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:5001.03.202001 חתכים

181CTA-ARCH-GVT-TUP20-DD-2001-1חדר מנהרה מס 'TUP-20תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:10001.03.202001 תכניות וחתכים

182CTA-ARCH-GVT-TUP25-DD-2501-1חדר מנהרה מס 'TUP-55תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:25001.03.202001 תכניות

183CTA-ARCH-GVT-TUP25-DD-2502-1חדר מנהרה מס 'TUP-25תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:10001.03.202001 חתכים ותכניות

184CTA-ARCH-GVT-TUP-PORT-DD-1001-1 פורטליםTUP1:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

185CTA-ARCH-GVT-EXIT-TUM-DD-1001-1 דלתות ומעברי מילוטTUM-50,30,101:1000/1:5001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

186CTA-ARCH-GVT-SOS-TUM-DD-1001-1 נישות לעמדות טלפונים לחרוםSOS1:1000/1:5001.03.202001פירוט/תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

187CTA-ARCH-GVT-FH-TUM-DD-1001-1תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:1000/1:5001.03.202001נישות לעמדות כיבוי אש

188CTA-ARCH-GVT-TUM01-DD-1001-1תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:1000/1:100/1:2501.03.202001מעברי חרום וחדרי כבאים

189CTA-ARCH-GVT-TUM05-55-DD-0555-1 חדרי מנהרהTUM-05,551:10001.02.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

190CTA-ARCH-GVT-TUM10-DD-1001-1 חדרי מנהרהTUM-101:10001.02.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

191CTA-ARCH-GVT-TUM30-DD-3001-1 חדרי מנהרהTUM-301:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

192CTA-ARCH-GVT-TUM50-DD-5001-1 חדרי מנהרהTUM-501:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

193CTA-ARCH-GVT-TUM20-40-DD-2040-1 חדרי מנהרהTUM-20,401:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

194CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1001-1 מרכז אנרגיהTUMתכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:5001.03.202001מרתף כבילה,  מפלס עיקרי
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195CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1002-1 מרכז אנרגיהTUMתכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:5001.03.202001מרתף כבילה מוקטן,  תכנית גג

196CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1003-1 מרכז אנרגיהTUMתכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:10001.03.202001תזיתות,  חתכים

197CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1004-1 מרכז אנרגיהTUMתכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות1:10001.03.202001תזיתות,  חתכים

198CTA-ARCH-GVT-TUM-PORT-DD-1001-1 פורטל מערביTUM1:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

199CTA-ARCH-GVT-TUM-PORT-DD-1002-1 פורטל מזרחיTUM1:10001.03.202001תכניתאדריכלותלמכרזטולקובסקי-כהןאדריכלות

200CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1000-05תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף1:125003.05.201805תכנית פיתוח כללית

201CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1001-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף11:50028.08.201905תכנית פיתוח

202CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1002-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף21:50028.08.201905תכנית פיתוח

203CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1003-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף31:50028.08.201905תכנית פיתוח

204CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1004-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף41:50028.08.201905תכנית פיתוח

205CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1005-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף51:50028.08.201905תכנית פיתוח

206CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1006-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף61:50028.08.201905תכנית פיתוח

207CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1007-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף71:50028.08.201905תכנית פיתוח

208CTA-LA-GVT-TZRF-DD - 3002-00תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןעפר-נוף1:10019.02.202005חתכים מפורטים לעבודות עפר

209CTA-LA-GVT-TZRF-DD - 3003-02תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף1:20011.09.201902חתכים טיפוסיים לפיתוח נופי

210CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4000-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה5020-51481:125028.08.201904תכנית השקייה כללית

211CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4001-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה11:50028.08.201904- תכנית השקייה

212CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4002-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה21:50028.08.201904- תכנית השקייה

213CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4003-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה31:50028.08.201904- תכנית השקייה

214CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4004-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה41:50028.08.201904- תכנית השקייה

215CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4005-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה51:50028.08.201904- תכנית השקייה

216CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4006-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה61:50028.08.201904- תכנית השקייה

217CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4007-04 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןהשקייה71:50028.08.201904- תכנית השקייה

218CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5000-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות5020-51481:125028.08.201905תכנית נטיעות כללית

219CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5001-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות11:50028.08.201905- תכנית נטיעות

220CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5002-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות21:50028.08.201905- תכנית נטיעות

221CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5003-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות31:50028.08.201905- תכנית נטיעות

222CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5004-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות41:50028.08.201905- תכנית נטיעות

223CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5005-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות51:50028.08.201905- תכנית נטיעות

224CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5006-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות61:50028.08.201905- תכנית נטיעות

225CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5007-05 תכניתנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנטיעות71:50028.08.201905- תכנית נטיעות

226CTA-HN-GVT-TZRF-DD-600-2פרטיםנוףלמכרזישי חנון-טולקובסקי-כהןנוף03.05.201801משתנהחוברת פרטים לפיתוח נופי

227CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-001תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות1/71:50011/02/202004   1גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

228CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-002תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות2/71:50011/02/202004   2גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

229CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-003תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות3/71:50011/02/202004   3גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

230CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-004תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות4/71:50011/02/202004   4גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

231CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-005תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות5/71:50011/02/202004   5גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

232CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-006תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות6/71:50011/02/202004 6גיליון   - תשתיות רמזורים ובקרה

233CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-007תכניתתנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות7/71:50011/02/202004   7גיליון - תשתיות רמזורים ובקרה

234CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-001תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות11:25011/09/201902גיליון - תשתיות בקרת תנועה

235CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-002תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות2/71:25011/09/201903  2גיליון - תשתיות בקרת תנועה

236CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-003תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות3/71:25011/09/201903  3גיליון - תשתיות בקרת תנועה

237CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-004תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות4/71:25011/09/201903  4גיליון - תשתיות בקרת תנועה

238CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-005תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות5/71:25011/09/201903  5גיליון - תשתיות בקרת תנועה

239CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-006תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות6/71:25011/09/201903  6גיליון - תשתיות בקרת תנועה

240CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-007תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות7/71:25011/09/201903 7גיליון - תשתיות בקרת תנועה

241CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-001תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות1/41:25011/09/201903  1גיליון - תשתיות בקרת תנועה

242CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-002תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות2/41:25011/09/201903  2גיליון - תשתיות בקרת תנועה
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243CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-003תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות3/431:25011/09/201903גיליון   - תשתיות בקרת תנועה

244CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-004תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות4/41:25011/09/201903  4גיליון - תשתיות בקרת תנועה

245CMK-UT-GVT-TR-P134-KY-DD-000 חוברתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעתשתיות26/02/202002משתנה( עמודים25)חוברת פרטים

246CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-001 צנרת תקשורת בנישת חירום במנהרה- פרטTUM תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים10.03.1900ללא1/4    גיליון

247CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-002 צנרת תקשורת בנישת חירום במנהרה - פרטTUP תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים10.03.1900ללא2/4  גיליון

248CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-003 צנרת תקשורת בנישת תקשורת במנהרה - פרטTUM תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים10.03.1900ללא3/4 גיליון

249CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-004 צנרת תקשורת בנישת תקשורת במנהרה - פרטTUPתכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים10.03.1900ללא

250CMK-UT-GVT-DET-TR-137-DD-001 פרט טיפוסי לתעלה במנהרתTUM תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים04.06.1900ללא1/2 גיליון

251CMK-UT-GVT-DET-TR-137-DD-002 פרט טיפוסי לתעלה במנהרתTUP תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים04.06.1900ללא2/2 גיליון

252CMK-UT-GVT-TUM-TR-137-LE-DD-001 סולמות תקשורת במרכז אנרגיהTUM תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים28.07.1902ללא1/1גיליון

253CMK-UT-GVT-TUP-TR-137-LE-DD-001 סולמות תקשורת במרכז אנרגיהTUP תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים26/02/202002ללא1/1  גיליון

254CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-001 מהלך צנרת במעברTUM-05 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא1/7 גיליון

255CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-002 מהלך צנרת במעברTUM-10 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא2/7 גיליון

256CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-003 מהלך צנרת במעברTUM-20 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא3/7 גיליון

257CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-004 מהלך צנרת במעברTUM-30 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא4/7 גיליון

258CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-005 מהלך צנרת במעברTUM-40 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא5/7גיליון

259CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-006 מהלך צנרת במעברTUM-50 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא6/7 גיליון

260CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-007 מהלך צנרת במעברTUM-55 תכניתבקרת תנועהלמכרזמ"קומיוניקשר בעפרטים25/02/202006ללא7/7  גיליון

261RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1501 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים11:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

262RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1502 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים21:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

263RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1503 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים31:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

264RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1504 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים41:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

265RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1505 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים51:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

266RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1506 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים61:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

267RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1507 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים71:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

268RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1508 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים81:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

269RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1509 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים91:50003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

270
RAT-TR-DP1-TU_VT_GS_DD-1510

1+2 גיליון TU-M2וTU-M1מנהרה - תוכנית שילוט 
1:50026/11/2018

תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים04

271
RAT-TR-DP1-TU_VT_GS_DD-1511

3+4  גיליון TU-M2וTU-M1מנהרה - תוכנית שילוט 
תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים1:50026/11/201804

272RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1512-1000 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים121:100003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

273RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1513-1000 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים131:100003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

274RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1514-1000 תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים141:100003/11/201912תוכנית שילוט גיליון

275RAT-TR-DP1-TU_02_VT_DD-1515 מנהרה - תוכנית שילוטTU2 - תכניתשילוטלמכרזסילבן רטוביץכבישים1+21:50026/11/201802מערב גיליונות -צפון

276GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1001-06 תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנה1גליון - סימון סוג ומיקום עליות

277GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1002-06 תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנה2גליון - סימון סוג ומיקום עליות

278GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1003-06 תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנה3גליון - סימון סוג ומיקום עליות

279GCG-TC-GVT-TUMTSOSA-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו11.02.202006משתנהפרט שרוולים עבור כבל קורן במנהרה ראשית

280GCG-TC-GVT-TUMTSOSB-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנהפרט שרוולים עבור כבל קורן במנהרה מקשרת

281GCG-TC-GVT-TUMRLCR-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו11.02.202006משתנהפרט שרוולים עבור טלפון חירום בתא

282GCG-TC-GVT-TUMRLCRB-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנהפרט שרוולים עבור טלפון חירום בארון

283GCG-TC-GVT-TUPRSIGN-DD-1001-06 תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו11.02.202006משתנה1גליון - סימון סוג ומיקום עליות

284GCG-TC-GVT-TUPRSIGN-DD-1002-06 תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו11.02.202006משתנה2גליון - סימון סוג ומיקום עליות

285GCG-TC-GVT-TUPR-LCR-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנהפרט שרוולים עבור כבל קורן במנהרה ראשית

286GCG-TC-GVT-TUPTSOSA-DD-1001-06תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו11.02.202006משתנהפרט שרוולים עבור טלפון חירום בתא

287GCG-TC-GVT-TUPTSOSB-DD-1001-05תכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202006משתנהפרט שרוולים עבור טלפון חירום בארון

288GCG-TC-GVT-MCME_PLAMUN-1000-00 תכנית סולמות בפלנום מבנה אנרגיהMCMEתכניתתקשורתלמכרזיקום גרופ'גרדיו26.01.202000משתנה

289PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1301 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים11:50024.12.201707גיליון - תנועה

290PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1302 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים21:50024.12.201707גיליון - תנועה

:  סימוכין 16- מ8עמוד   00
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291PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1303 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים31:50024.12.201707גיליון - תנועה

292PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1304 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים41:50024.12.201707גיליון - תנועה

293PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1305 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים51:50024.12.201707גיליון - תנועה

294PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1306 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים61:50024.12.201707גיליון - תנועה

295PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1307 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים71:50024.12.201707גיליון - תנועה

296PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1401 מנהרה - תנועהTU1 -  תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים1+21:50024.12.201704גיליונות - מערב מזרח

297PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1402 מנהרה - תנועהTU1 -  תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים3+41:50024.12.201704גיליונות - מערב מזרח

298PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1411 מנהרה - תנועהTU2 - תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים1:50024.12.201701צפון מערב

299PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1500 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים1:100024.12.201701גיליון כללי - 1- שלב ביצוע

300PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1501 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים11:50024.12.201701גיליון  - 1- שלב ביצוע

301PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1502 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים21:50024.12.201701גיליון  - 1- שלב ביצוע

302PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1503 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים31:50024.12.201701גיליון  - 1- שלב ביצוע

303PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1504 תכניתתנועהלמכרזפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים41:50024.12.201701גיליון  - 1- שלב ביצוע

304PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1602-05 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים05חתימת משטרה21:500גיליון  - 2- שלב ביצוע

305PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1603-05 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים05חתימת משטרה31:500גיליון  - 2- שלב ביצוע

306PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1605-05 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים05חתימת משטרה51:500גיליון  - 2- שלב ביצוע

307PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1606-04 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים04חתימת משטרה61:500גיליון  - 2- שלב ביצוע

308PLE-HW-GVT-TZRF-DD-1703-4 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים04חתימת משטרה31:500גיליון - '  א2- שלב ביצוע

309PLE-HW-GVT-TZRF-DD-1705-06 תכניתתנועהלאישורפטר ליבוביץ מהנדסיםכבישים06חתימת משטרה51:500גיליון - '  א2- שלב ביצוע

310YAR-UT-GVT-00000000-DD-2000-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:200016.12.1801תנוחה כללית

311YAR-UT-GVT-00000000-DD-2001-xxתכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25016.12.1801תנוחה

312YAR-UT-GVT-00000000-DD-2002-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

313YAR-UT-GVT-00000000-DD-2003-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

314YAR-UT-GVT-00000000-DD-2004-05תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25020.01.2005תיאום תשתיות תנוחה

315YAR-UT-GVT-00000000-DD-2005-05תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25020.01.2005תיאום תשתיות תנוחה

316YAR-UT-GVT-00000000-DD-2006-07תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25020.01.2007תיאום תשתיות תנוחה

317YAR-UT-GVT-00000000-DD-2007-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25030.06.1904תיאום תשתיות תנוחה

318YAR-UT-GVT-00000000-DD-2007A-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25030.06.1904תיאום תשתיות תנוחה

319YAR-UT-GVT-00000000-DD-2008-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

320YAR-UT-GVT-00000000-DD-2009-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

321YAR-UT-GVT-00000000-DD-2010-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25016.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

322YAR-UT-GVT-00000000-DD-2011-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25009.09.1904תיאום תשתיות תנוחה

323YAR-UT-GVT-00000000-DD-2012-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25009.09.1904תיאום תשתיות תנוחה

324YAR-UT-GVT-00000000-DD-2013-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25009.09.1904תיאום תשתיות תנוחה

325YAR-UT-GVT-00000000-DD-2014-04תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25009.09.1904תיאום תשתיות תנוחה

326YAR-UT-GVT-00000000-DD-2015-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

327YAR-UT-GVT-00000000-DD-2016-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

328YAR-UT-GVT-00000000-DD-2017-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:25001.12.1803תיאום תשתיות תנוחה

329YAR-UT-GVT-00000000-DD-2019-01 תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך12,13,17,181:25101.12.0101גשרים

330YAR-UT-GVT-00000000-DD-3001-xxתכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:20016.12.1801חתכים

331YAR-UT-GVT-00000000-DD-3002-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:20001.05.1802חתכים

332YAR-UT-GVT-00000000-DD-3003-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:20001.05.1802חתכים

333YAR-UT-GVT-00000000-DD-3004-01תכניתתאום תשתיותלביצועירמוך1:20001.05.1802חתכים

334EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3102_04 מנהרה 3102גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה להארקת יסודות

335EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3103_04 מנהרה 3103גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה להארקת יסודות

336EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3104_04 מנהרה 3104גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה להארקת יסודות

337EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3105_04 מנהרה 3105גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה להארקת יסודות

338EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3202_04 מנהרה 3202גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

339EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3203_04 מנהרה 3203גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

340EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3204_04 מנהרה 3204גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

341EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3205_04 מנהרה 3205גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

342
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3302_04 מנהרה 3302גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

343
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3303_04 מנהרה 3303גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל
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344
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3304_04 מנהרה 3304גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

345
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3305_04 מנהרה 3305גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

346EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3402_04 מנהרה 3402גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

347EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3403_04 מנהרה 3403גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

348EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3404_04 מנהרה 3404גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

349EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3405_04 מנהרה 3405גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

350EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3503_04 מנהרה 3503גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ירוקה

351EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3504_04 מנהרה 3504גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ירוקה

352EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3505_04 מנהרה 3505גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורה ירוקה

353EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3706_04 מנהרה 3706גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לנישת כיבוי אש

354EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3707_04 מנהרה 3707גליון TUM -  תכנית הכנה לנישה לעמדתSOS1:50016.09.184תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי

355EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3708_04 מנהרה 3708גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לנישת ארון חשמל ותאורה

356EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3806_04 מנהרה 3806גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184חתך הכנה להזנה למערכת כריזה

357
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3807_04

חתך טיפוסי הכנה לצנרת הזנת חשמל מחדרים  - TUM מנהרה 3807גליון 
לתעלות חשמל בתקרת מנהרה

למכרזאי אי סי סי1:50016.09.184
תכניתחשמל

358EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-3906_00 מנהרה 3906גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50008.10.180חתך עקרוני במנהרה ובמעבר

359EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4002_02 מנהרה 4002גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.192תכנית הכנה לסיב אופטי

360EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4003_02 מנהרה 4003גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.192תכנית הכנה לסיב אופטי

361EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4004_02 מנהרה 4004גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.192תכנית הכנה לסיב אופטי

362EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4005_02 מנהרה 4005גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.192תכנית הכנה לסיב אופטי

363
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4102_03 מנהרה 4102גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה להזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

תכניתחשמל

364
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4103_03 מנהרה 4103גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה להזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

תכניתחשמל

365
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4104_03 מנהרה 4104גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה להזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

תכניתחשמל

366
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4105_03 מנהרה 4105גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה להזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

תכניתחשמל

367
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-4206_00

דיאגרמת הזנות חשמל במתח נמוך בין לוחות  - TUM מנהרה 4206גליון 
101-201מנהרות קשר 

למכרזאי אי סי סי1:50030.09.180
תכניתחשמל

368EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3113_01 מנהרה 3113גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.181תכנית הכנה להארקת יסודות

369EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3114_01 מנהרה 3114גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.181תכנית הכנה להארקת יסודות

370EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3117_01 מנהרה 3117גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.181תכנית הכנה להארקת יסודות

371EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3213_03 מנהרה 3213גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

372EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3214_03 מנהרה 3214גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

373EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3217_03 מנהרה 3217גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה למובילים ותשתיות במדרכה

374
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3313_03 מנהרה 3313גליון TUP - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

375
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3314_03 מנהרה 3314גליון TUP - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

376
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3317_03 מנהרה 3317גליון TUP - למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה לתאורה ומובילים בתקרת מנהרה

תכניתחשמל

377EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3413_04 מנהרה 3413גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

378EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3414_04 מנהרה 3414גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

379EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3417_04 מנהרה 3417גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.184תכנית הכנה לתאורת חירום

380EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3514_03 מנהרה 3514גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.183תכנית הכנה לתאורה ירוקה

381EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3818_03 מנהרה 3818גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.183חתך הכנה להזנה למערכת כריזה
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382
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-3819_03

חתך טיפוסי הכנה לצנרת הזנת חשמל מחדרים  - TUP מנהרה 3819גליון 
לתעלות חשמל בתקרת מנהרה

למכרזאי אי סי סי1:50016.09.183
תכניתחשמל

383EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4013_01 מנהרה 4013גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.191תכנית הכנה לסיב אופטי

384EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4014_01 מנהרה 4014גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.191תכנית הכנה לסיב אופטי

385EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4017_01 מנהרה 4017גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50024.02.191תכנית הכנה לסיב אופטי

386EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4113_02 מנהרה 4113גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.182תכנית הזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

387EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4114_02 מנהרה 4114גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.182תכנית הזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

388EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4117_02 מנהרה 4117גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50016.09.182תכנית הזנה תת קרקעית והזנת מפוחים

389
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-4218_00

דיאגרמת הזנות חשמל במתח נמוך בין לוחות  - TUP מנהרה 4218גליון 
101-201מנהרות קשר 

למכרזאי אי סי סי1:50030.09.180
תכניתחשמל

390EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7102_04 מנהרה 7102גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50017.12.184חדר חשמל חיצוני תכנית הארקה

391
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7103_04 מנהרה 7103גליון TUM - למכרזאי אי סי סי1:50017.12.184כח ובטיחות, חדר חשמל חיצוני תכנית תאורה

תכניתחשמל

392
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7000_04

י כולל "חדר חשמל חיצוני תכנית כניסת חח - TUM מנהרה 7000גליון 
חתך

למכרזאי אי סי סי13.01.204משתנה
תכניתחשמל

393EECC-EL-5297-TUM-05-10-20-30-50-40-55--CD-ALL_02 גליוןALL מנהרה TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

394EECC-EL-5297-TUM-CD-05_02 מנהרה 05גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

395EECC-EL-5297-TUM-CD-10_02 מנהרה 10גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

396EECC-EL-5297-TUM-CD-20_02 מנהרה 20גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

397EECC-EL-5297-TUM-CD-30_02 מנהרה 30גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

398EECC-EL-5297-TUM-CD-40_02 מנהרה 40גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

399EECC-EL-5297-TUM-CD-50_02 מנהרה 50גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

400EECC-EL-5297-TUM-CD-55_02 מנהרה 55גליון TUM - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:100016.09.182 - 1:100חדרי חשמל ומעברים

401EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-CD-7300_03 תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10013.01.203תכנית סולמות ברצפה כפולה- חדר חשמל חיצוני

402EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7202_01 חדרTU-M-10 - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10004.07.191תכנית סולמות ברצפה כפולה

403EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7203_01 חדרTU-M-30 - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10004.07.191תכנית סולמות ברצפה כפולה

404EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUM-DD-7204_01 חדרTU-M-50 - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10004.07.191תכנית סולמות ברצפה כפולה

405EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7120_07 מנהרה 7120גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10001.12.197חדר חשמל חיצוני תכנית הארקה

406
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7121_07

תאורה , חדר חשמל חיצוני תכנית חשמל - TUP מנהרה 7121גליון 
ובטיחות

למכרזאי אי סי סי1:10001.12.197
תכניתחשמל

407
EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7000_10

 תכנית וחתך כניסת MC-PEחדר חשמל חיצוני  - TUP מנהרה 7000גליון 
י"חח

למכרזאי אי סי סי1:10001.12.1910
תכניתחשמל

408EECC-EL-5297-TUP-CD-05_02 מנהרה 05גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10016.09.182חדרי חשמל ומעברים

409EECC-EL-5297-TUP-CD-10_02 מנהרה 10גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10016.09.182חדרי חשמל ומעברים

410EECC-EL-5297-TUP-CD-20_02 מנהרה 20גליון TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10016.09.182חדרי חשמל ומעברים

411EECC-EL-5297-TUP-CD-FR-P2-03R_02 גליוןFR-P2-03R מנהרה TUP - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10016.09.182חדרי חשמל ומעברים

412EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-7300_01 תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10008.07.191תכנית סולמות ברצפה כפולה- חדר חשמל חיצוני

413EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-7202_02 חדרTU-P-10 - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10003.10.192תכנית סולמות ברצפה כפולה

414EECC-EL-GVT_TZRF-5297-TUP-DD-7203_02 חדרTU-P-20 - תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:10003.10.192תכנית סולמות ברצפה כפולה

415EECC-EL-5297תכניתחשמללמכרזאי אי סי סי1:50020.04.202022חוברת פרטים תאורה

416SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0001-04תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:150011/11/201941תכנית כלליתA0, A0+

417SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-0002-02 מנהרהTU-M - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:100015/12/201921תכנית כללית וחתך אורךA0, A0+

418SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-0003-03 מנהרהTU-P - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:50004/05/202031תכנית כללית וחתך אורךA0, A0+

419SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0010-01הערות כלליותN/A01/04/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

420SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-0011-02TU-P TUNNELS PLAN SHOWING MANDATORY MINIMUM TEMPORARY SUPPORT REQUIREMENTS - SHEET 1 OF 11:200020/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

421SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-0012-02TU-M TUNNELS PLAN SHOWING MANDATORY MINIMUM TEMPORARY SUPPORT  REQUIREMENTS - SHEET 1 OF 21:200020/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

422SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-0013-02TU-M TUNNELS PLAN SHOWING MANDATORY MINIMUM TEMPORARY SUPPORT REQUIREMENTS - SHEET 2 OF 21:200020/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

423SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0016-00חתכים טיפוסיים לעבודות עפרN/A10/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

424SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0020-01    פרטי אבןvarious28/04/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

425SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0077-00TEMPORARY SUPPORT SC VII - PRE-EXCAVATION GROUTING SHEET 1 OF 21:20010/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

426SPB-ST-GVT-10000TUX-DD-0078-00TEMPORARY SUPPORT SC VII - PRE-EXCAVATION GROUTING SHEET 2 OF 21:20010/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

427SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1001-07 מנהרהTU-M -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון11:50023/09/201971תנוחה גיליוןA0, A0+
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428SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1002-07 מנהרהTU-M -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון21:50023/09/201971תנוחה גיליוןA0, A0+

429SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1003-06 מנהרהTU-M -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון31:50023/09/201961תנוחה גיליוןA0, A0+

430SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1004-06 מנהרהTU-M -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון41:50023/09/201961תנוחה גיליוןA0, A0+

431SPB-ST-GVT-1000TUM2-DD-1005-04 מנהרהTU-M2 - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון20001:125010/03/202041חתך אורך גיאולוגי צירA0, A0+

432SPB-ST-GVT-1000TUM1-DD-1006-04 מנהרהTU-M1 - קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון40001:125010/03/202041חתך אורך גיאולוגי ציר

ה

+A0, A0תכנית

433SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1007-02 מנהרהTU-M - קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:5005/11/201921חתכי מנהרות טיפוסיים

ה

+A0, A0תכנית

434SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1031-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4027-40321:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

435SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1032-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4033-40381:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

436SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1033-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4039-40431:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

437SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1034-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4044-40471:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

438SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1035-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4048-40511:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

439SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1036-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4052-40551:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

440SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1037-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4060-40631:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

441SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1038-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4060-40621:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

442SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1039-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4063-40661:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

443SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1040-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4067-40701:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

444SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1041-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4071-40741:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

445SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1042-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4075-40781:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

446SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1043-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4079-40821:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

447SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1044-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4083-40861:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

448SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1045-00 מנהרותTU-M- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון4087-40901:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

449SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1051-01 מנהרהTU-M -  1תכנית כללית לתיאום תשתיות בחלק מערבי גיליוןvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

450SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1052-01 מנהרהTU-M -  2תכנית כללית לתיאום תשתיות בחלק מערבי גיליוןvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

451SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1055-01 מנהרהTU-M - תכנית כללית לתיאום תשתיות בחלק מזרחיvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

452SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1061-01 מנהרהTU-M - 18910ע "תנוחה וחתך לתיאום עם עמוד מvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

453SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1062-01 מנהרהTU-M - 18912ע "תנוחה וחתך לתיאום עם עמוד מvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

454SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1063-01 מנהרהTU-M - 18913ע "תנוחה וחתך לתיאום עם עמוד מvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

455SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1101-01 מנהרהTU-M -  1תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

456SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1103-01 מנהרהTU-M -  2תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

457SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1105-01 מנהרהTU-M -  3תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

458SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1107-01 מנהרהTU-M -  4תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

459SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1109-02 מנהרהTU-M -  5תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

460SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1110-01 מנהרהTU-M -  פרטי מסבכונים - 5תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

461SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1111-02 מנהרהTU-M -  6תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

462SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1112-01 מנהרהTU-M -  6תימוך זמני רמות תימוך ,LC, 7 - פרטי מסבכוניםvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

463SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1113-02 מנהרהTU-M -  תימוך זמני רמת תימוךLCvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

464SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1115-02 מנהרהTU-M -  7תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

465SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1116-02 מנהרהTU-M - פרט רגל פיל ומרצף זמניvarious22/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

466SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1201-03 מנהרהTU-M - קיר פריצה למנהרה מכיוון מערבvarious01/04/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

467SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1202-01 מנהרהTU-M -  פרטים- קיר פריצה למנהרה מכיוון מערבvarious01/04/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

468SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1205-02 מנהרהTU-M -  תנוחה וחתכים- קיר פריצה למנהרה מכיוון מזרחvarious11/02/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

469SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1206-01 מנהרהTU-M -  פרטים- קיר פריצה למנהרה מכיוון מזרחvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

470SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1211-03 מנהרות TU-M מנהרת קשר וחדרים TU-M-10תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

471SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1221-03 מנהרות TU-M מנהרת קשר וחדרים TU-M-20תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

472SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1231-03 מנהרות TU-M מנהרת קשר וחדרים TU-M-30תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

473SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1241-03 מנהרות TU-M מנהרת קשר וחדרים TU-M-40תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

474SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1251-03 מנהרות TU-M מנהרת קשר וחדרים TU-M-50תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

475SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1300-01Temporary Support - Overall Cross Section & Plan - Electrical Rooms and Layby - TU-M -10various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

476SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1301-02Temporary Support - Cross Section - Layby Tunnels - TU-M-10various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

477SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1302-02Temporary Support - TU-M-10-01 Cross Passage - T-U-M-10various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

478SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1303-02Temporary Support - TU-M-10-11 Electrical Room - TU-M-10various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

479SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1305-02Temporary Support - TU-M-10-21 Electrical Room - TU-M-10various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

480SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1308-01Temporary Support - TU-M-10 - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Plans - Sheet 1 of 2various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

481SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1309-01Temporary Support - TU-M-10 - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Sections - Sheet 2 of 2various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

482SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1320-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layout and Geological Section - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

483SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1321-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layby Enlargement - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

484SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1322-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layby Enlargement & VCP - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

485SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1323-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - VCP Breakout - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

486SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1324-02Temporary Support   Vehicular Cross Passage - VCP Cross Passage - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

487SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1325-02Temporary Support - Communication Room Adit - Breakout & Adit - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

488SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1326-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

489SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1327-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Sections - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית
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490SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1328-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 1 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

491SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1329-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 2 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

492SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1330-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 3 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

493SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1331-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 4 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

494SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1332-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 5 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

495SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1333-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 6 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

496SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1334-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Step 7 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

497SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1335-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - Steps 8 & 9 - TU-M-20various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

498SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1340-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layout and Geological Section - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

499SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1341-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layby Enlargement - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

500SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1342-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Layby & VCP - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

501SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1343-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - VCP Breakout - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

502SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1344-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - VCP Cross Passage - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

503SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1345-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Communication Room Adit - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

504SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1346-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - TU-M-40various10/03/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

505SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1347-02Temporary Support - Vehicular Cross Passage - Excavation Sequence - TU-M-40various20/04/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

506SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1350-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.I-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

507SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1351-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.II-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

508SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1352-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.III-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

509SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1353-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.IV-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

510SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1354-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.V-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

511SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1355-02Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - SUPPORT CLASS VI-i & LC-ivarious19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

512SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1356-00Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - SUPPORT CLASS VII-ivarious19/09/201901קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

513SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1400-02Initial Support Layout - Overall Cross Section - TU-M West Portal - Sheet 1 of 4various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

514SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1401-02Initial Support Layout - TU-M West Portal - Cross Section & Details - Sheet 2 of 4various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

515SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1402-02Initial Support Layout - TU-M West Portal - Longitudinal Section - Sheet 3 of 4various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

516SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1403-02Initial Support Layout - TU-M West Portal - Longitudinal Section & Details - Sheet 4 of 4various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

517SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1404-00		 Temporary Support - Overall Cross Section - TU-M East Portal - Sheet 1 of 4various19/09/201901קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

518SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1405-00		 Temporary Support - TU-M East Portal - Cross Section & Details - Sheet 2 of 4various19/09/201901קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

519SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1406-00		 Temporary Support - TU-M East Portal - Longitudinal Section - Sheet 3 of 4various19/09/201901קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

520SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1407-00		 Temporary Support - TU-M East Portal - Longitudinal Section & Details - Sheet 4 of 4various19/09/201901קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

521SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1450-02Temporary Support - Overall Cross Section - Electrical Rooms and Layby - TU-M-30various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

522SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1452-02Temporary Support - Electrical Room & Layby - Layby Enlargement - TU-M-30various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

523SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1453-02Temporary Support - TU-M-30-01 - Cross Passage - TU-M-30various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

524SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1454-02Temporary Support - TU-M-30-11 - Electrical Room - TU-M-30various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

525SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1456-02Temporary Support - TU-M-30-21 - Electrical Room - TU-M-30various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

526SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1458-01Temporary Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Plans - TU-M-30 - Sheet 1 of 2various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

527SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1459-01Temporary Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Sections - TU-M-30 - Sheet 2 of 2various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

528SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1470-02Temporary Support - Overall Cross Section & Plan - Electrical Rooms and Layby - TU-M-50various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

529SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1471-02Temporary Support - Overall Cross Section - Layby Tunnels - TU-M-50various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

530SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1472-02Temporary Support - TU-M-50-01 - Cross Passage - TU-M-50various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

531SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1473-02Temporary Support - TU-M-50-11 - Electrical Room - TU-M-50various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

532SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1475-02Temporary Support - TU-M-50-21 - Electrical Room - TU-M-50various19/09/201921קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

533SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1477-01Temporary Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Plans - TU-M-50 - Sheet 1 of 2various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

534SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1478-01Temporary Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Sections - TU-M-50 - Sheet 1 of 2various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

A2תכנית

535SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1501-01 מנהרהTU-M -  קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון11:50030/01/202011חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליון

ה

+A0, A0תכנית

536SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1502-02 מנהרהTU-M -  2חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליוןvarious30/01/202021קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

537SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1503-03 מנהרהTU-M -  3חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליוןvarious30/01/202031קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

538SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1504-01 מנהרהTU-M -  4חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליוןvarious30/01/202011קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

539SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1531-02 מנהרהTU-M - קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10016/09/201821פרטי נישות

ה

+A0, A0תכנית

540SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1601-01 מנהרהTU-M -  1-4 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 30תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

541SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1602-01 מנהרהTU-M -  1-4 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 30תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

542SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1603-01 מנהרהTU-M -  ומעלה5 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 30תימוך סופי בעובי various10/03/201911קונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון

ה

+A0, A0תכנית

543SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1604-01 מנהרהTU-M -  ומעלה5 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 30תימוך סופי בעובי various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

544SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1605-01 מנהרהTU-M -  1-4 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 40תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

545SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1606-01 מנהרהTU-M -  1-4 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 40תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

546SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1607-01 מנהרהTU-M -  ומעלה5 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 40תימוך סופי בעובי various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

547SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1608-01 מנהרהTU-M -  ומעלה5 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 40תימוך סופי בעובי various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

548SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1611-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-10תבניות various20/01/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

549SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1612-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-101'  פרטי זיון גיליון מסvarious30/01/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

550SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1613-00 מנהרת קשר וחדריםTU-M-102'  פרטי זיון גיליון מסvarious30/01/202001תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

551SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1621-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-20תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202031 תבניותA0, A0+
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552SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1622-01 מנהרת קשר וחדריםTU-M-201'  פרטי זיון גיליון מסvarious10/03/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

553SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1631-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-30תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10020/01/202031 תבניותA0, A0+

554SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1632-00 מנהרת קשר וחדריםTU-M-301'  פרטי זיון גיליון מסvarious25/04/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

555SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1633-00 מנהרת קשר וחדריםTU-M-30תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון21:10023/04/201801'  פרטי זיון גיליון מסA0, A0+

556SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1641-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-40תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202031 תבניותA0, A0+

557SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1642-01 מנהרת קשר וחדריםTU-M-401'  פרטי זיון גיליון מסvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

558SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1651-03 מנהרת קשר וחדריםTU-M-50תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10020/01/202031 תבניותA0, A0+

559SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1652-00 מנהרת קשר וחדריםTU-M-501'  פרטי זיון גיליון מסvarious30/01/202001תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

560SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1653-00 מנהרת קשר וחדריםTU-M-502'  פרטי זיון גיליון מסvarious30/01/202001תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

561SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1701-02 מבנהC&C מערבי UP-MW - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:50030/01/202021תכנית כלליתA0, A0+

562SPB-ST-GVT-10RW11XW-DD-1702-02 קירותRW 111-112 דיפון זמני למבנה UP-MWתנוחה ופרטי כלונסאות various11/02/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

563SPB-ST-GVT-10RW11XW-DD-1703-00 קירותRW 111-112 דיפון זמני למבנה UP-MWפריסות חתכים ופרטים various16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

564SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1705-02 מנהרותTU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MW - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202021תנוחה וחתכים טיפוסיםA0, A0+

565SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1706-03 מנהרותTU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MW - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:5030/01/202031חתכים ופרטיםA0, A0+

566SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1707-02 מנהרותTU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MWחתכים ופרטים various10/03/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

567SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1711-02 שיקוע מערביTU-M  קירותRW101-102 - העמדת כלונסאות ופרטיםvarious11/02/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

568SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1712-02 שיקוע מערביTU-M  קירותRW101-102 -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:25011/02/202021פריסות וחתכי רוחבA0, A0+

569SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1713-03 שיקוע מערביTU-M  קירותRW101-102 -  חתכים ופרטיםvarious22/04/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

570SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1714-00 שיקוע מערביTU-M  קירותRW101-102 -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:1016/09/201801פרטיםA0, A0+

571SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1741-02 מבנהC&C מזרחי UP-ME - תכנית כלליתvarious30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

572SPB-ST-GVT-10RW11XE-DD-1742-01 דיפון זמני למבנהUP-ME קירות RW 113-114תכנית העמדת כלונסאות ופרטים  various11/02/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

573SPB-ST-GVT-10RW11XE-DD-1743-01 דיפון זמני למבנהUP-ME קירות RW 113-114פריסות חתכים ופרטים  various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

574SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1745-04 מנהרותTU-M מבנה חפירה וכיסוי מזרחי UP-MEתנוחה וחתכים טיפוסים various21/04/202041תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

575SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1746-04 מנהרותTU-M מבנה חפירה וכיסוי מזרחי UP-MEחתכים ופרטים various21/04/202041תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

576SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1751-03 שיקוע מזרחיTU-M  קירותRW103-104 -  העמדת כלונסאות ופרטיםvarious11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

577SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1752-02 שיקוע מזרחיTU-M  קירותRW103-104 -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:25011/02/202021פריסות וחתכיםA0, A0+

578SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1753-03 שיקוע מזרחיTU-M  קירותRW103-104 -  חתכים ופרטיםvarious22/04/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

579SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1754-00 שיקוע מזרחיTU-M  קירותRW103-104 -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:1016/09/201801פרטיםA0, A0+

580SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2001-04 מנהרהTU-P -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון11:50016/09/201841תנוחה גיליוןA0, A0+

581SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2002-04 מנהרהTU-P -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון21:50016/09/201841תנוחה גיליוןA0, A0+

582SPB-ST-GVT-1000TUP1-DD-2005-01 מנהרהTU-P1 - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון3001:100016/09/201811חתך אורך גיאולוגי צירA0, A0+

583SPB-ST-GVT-1000TUP2-DD-2006-01 מנהרהTU-P2 - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1001:100016/09/201811חתך אורך גיאולוגי צירA0, A0+

584SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2007-02 מנהרהTU-P - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:5005/11/201921חתכי מנהרות טיפוסייםA0, A0+

585SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2031-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון318-3201:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

586SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2032-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון321-3241:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

587SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2033-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון325-3281:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

588SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2034-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון329-3321:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

589SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2035-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון333-3371:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

590SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2036-00 מנהרותTU-P- תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון338-3451:25016/09/201801חתכי רוחב בתחנותA0, A0+

591SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2051-01 מנהרהTU-P 1 תכנית כללית לתיאום תשתיות   בחלק מערבי גיליוןvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

592SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2052-01 מנהרהTU-P 2 תכנית כללית לתיאום תשתיות   בחלק מערבי גיליוןvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

593SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2081-00 מנהרהTU-P -  פ בשועפאט"החניון בשפ- א 13211תיאום מול תכניתvarious18/03/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

594SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2082-00 מנהרהTU-P -  10-11תיאום מול חלקותvarious20/11/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

595SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2090-00 מנהרהTU-P - ל תנוחה"תיאום מול הרקvarious27/06/201701תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

596SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2091-00 מנהרהTU-P - ל חתכים"תיאום מול הרקvarious27/06/201701תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

597SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2093-01 (30-74מבוסס על עמוד )תכנית עקרונית לחיזוק עמוד קאנטריvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

598SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2101-01 מנהרהTU-P -  1תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

599SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2103-01 מנהרהTU-P -  2תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

600SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2105-01 מנהרהTU-P -  3תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

601SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2107-01 מנהרהTU-P -  4תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

602SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2109-02 מנהרהTU-P -  5תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

603SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2110-01 מנהרהTU-P -  פרטי מסבכונים - 5תימוך זמני רמת תימוךvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

604SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2111-02 מנהרהTU-P -  6תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

605SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2112-01 מנהרהTU-P -  6תימוך זמני רמות תימוך ,LC, 7 - פרטי מסבכוניםvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

606SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2113-02 מנהרהTU-P -  תימוך זמני רמת תימוךLCvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

607SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2115-02 מנהרהTU-P -  7תימוך זמני רמת תימוךvarious01/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

608SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2116-02 מנהרהTU-P - פרט רגל פיל ומרצף זמניvarious22/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

609SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2201-02 מנהרהTU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון מערבvarious11/02/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

610SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-2202-00 מנהרהTU-P -  פרטים- תכנית פריצה למנהרות מכיוון מערבvarious10/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

611SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2205-02 מנהרהTU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון צפוןvarious11/02/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

612SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2206-00 מנהרהTU-P -  פרטים- תכנית פריצה למנהרות מכיוון צפוןvarious10/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

613SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2211-03 מנהרותTU-P מנהרת קשר וחדרים מנהרות TU-P -10תכנית כללית various11/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

614SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2221-04 מנהרותTU-P מנהרת קשר וחדרים מנהרות TU-P -20תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10004/05/202041 תכנית כלליתA0, A0+
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615SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2320-02Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - Key Plan & Cross Sectionvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

616SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2321-02Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P2 Intersection Breakoutvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

617SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2322-02Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P-10-01 Cross Passagevarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

618SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2323-02Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P1 Intersection Breakoutvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

619SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2324-02Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - Layout and Geological Cross Sectionvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

620SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2325-02Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P2 Intersection Breakoutvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

621SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2326-02Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P1 Intersection Breakoutvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

622SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2327-02Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P-20-01 Cross Passagevarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

623SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2372-01Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 1 of 3various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

624SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2373-01Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 2 of 3various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

625SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2374-01Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 3 of 3various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

626SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2410-02Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P West Portal various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

627SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2411-02Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P West Portalvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

628SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2412-02Temporary Support - Longitudinal Section - TU-P West Portalvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

629SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2414-02Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P North Portalvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

630SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2415-02Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P North Portal various19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

631SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2416-02Temporary Support - Longitudinal Section - TU-P North Portalvarious19/09/201921תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

632SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2501-01 מנהרהTU-P -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון11:50030/01/202011חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליוןA0, A0+

633SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2502-01 מנהרהTU-P -  תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון21:50030/01/202011חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליוןA0, A0+

634SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2531-03 מנהרהTU-P - תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202031פרטי נישותA0, A0+

635SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2601-01 מנהרהTU-P -  1-4 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 30תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

636SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2602-01 מנהרהTU-P -  1-4 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 30תימוך סופי בעוביvarious10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

637SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2603-01 מנהרהTU-P -  ומעלה5 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 30תימוך סופי בעובי various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

638SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2604-01 מנהרהTU-P -  ומעלה5 פרטי זיון יסוד רמות תימוך 30תימוך סופי בעובי various10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

639SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2611-03 מנהרת קשר וחדריםTU-P-10תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202031 תבניותA0, A0+

640SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2621-03 מנהרת קשר וחדריםTU-P-20תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10030/01/202031 תבניותA0, A0+

641SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2701-02 מבניC&C מערביים UP-P1-W UP-P2-W - תכנית כלליתvarious30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

642SPB-ST-GVT-10RW21XW-DD-2702-01 דיפון זמני למבניםUP-PW  קירותRW211-214 תכנית כלליתvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

643SPB-ST-GVT-10RW21XW-DD-2703-01 דיפון זמני למבניםUP-PW  קירותRW211-214 פריסות חתכים ופרטיםvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

644SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2705-02 מנהרהTU-P1 מבנה חפירה וכיסוי מערבי  UP-P1חתכים ופרטים טיפוסים various30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

645SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2706-01 מנהרהTU-P1 מבנה חפירה וכיסוי מערבי  UP-P1חתכים ופרטים various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

646SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2711-04 שיקוע מערביTU-P –  קירותRW201-204תכנית כללית various01/04/202041תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

647SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2712-03 שיקוע מערביTU-P1חדרים טכניים תכנית כללית various01/04/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

648SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2713-02 שיקוע מערביTU-P –  קירותRW201,202תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:25010/03/201921 פריסות וחתכי רוחבA0, A0+

649SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2714-03 שיקוע מערביTU-P –  קירותRW203,204תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:25001/04/202031 פריסות וחתכי רוחבA0, A0+

650SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2715-01 שיקוע מערביTU-P –  קירותRW201-204חתכים ופרטים various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

651SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2716-01 שיקוע מערביTU-P –  קירותRW201-204פרטים various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

652SPB-ST-GVT-100UPP2W-DD-2725-02 מנהרהTU-P2 מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-P2 - תנוחה וחתכים טיפוסיםvarious30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

653SPB-ST-GVT-100UPP2W-DD-2726-01 מנהרהTU-P2 מבנה חפירה וכיסוי מערביUP-P2 - חתכים ופרטיםvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

654SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2741-02 מבניC&C צפוניים UP-P1-N UP-P2-N - תכנית כלליתvarious30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

655SPB-ST-GVT-10RW21XN-DD-2742-01 דיפון זמני למבניםUP-PN  קירותRW215-218 תכנית כלליתvarious11/02/202011תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

656SPB-ST-GVT-10RW21XN-DD-2743-01 דיפון זמני למבניםUP-PN  קירותRW215-218 פריסות חתכים ופרטיםvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

657SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2745-02 מבנה חפירה וכיסוי צפוניUP-P1 - תנוחה וחתכים טיפוסיםvarious30/01/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

658SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2746-01 מנהרהTU-P1מבנה חפירה וכיסוי צפוני  UP-P1חתכים ופרטים  various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

659SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2751-04 שיקועים צפונייםTU-P –  קירותRW205-208 תכנית כלליתvarious21/04/202041תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

660SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2752-03 שיקוע צפוניTU-P2 -  פריסת קירותRW205 RW2061:25021/04/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

661SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2753-03 שיקוע צפוניTU-P1 -  פריסת קירותRW207 RW2081:25011/02/202031תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

662SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2754-02 שיקועים צפונייםTU-P –  קירותRW205-208חתכים ופרטים various21/04/202021תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

663SPB-ST-GVT-100UPP2N-DD-2765-01 מנהרהTU-P2 מבנה חפירה וכיסוי צפוני UP-P2תנוחה וחתכים טיפוסים various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

664SPB-ST-GVT-100UPP2N-DD-2766-01 מנהרהTU-P2 מבנה חפירה וכיסוי צפוני UP-P2חתכים ופרטים various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

665SPB-ST-GVT-100UP100-DD-2781-01ק "מעבר תתUP100ענתות תנוחה וחתך לאורך'  ברחvarious16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

666SPB-ST-GVT-100UP100-DD-2782-01ק "מעבר תתUP100תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון3001:25016/09/201811ענתות חתכים לאורך ציר '  ברחA0, A0+

667SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7452-00פרט ביסוס טיפוסי לגשר שילוטvarious10/03/201901תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

668SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7461-00 תכנית כללית- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

669SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7462-00 פרטי ביסוס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

670SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7463-00 1' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

671SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7464-00 2' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

672SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7465-00 1' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

673SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7466-00 2' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

674SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7467-00 3' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

675SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7468-00 פרטי סולם פלדה- '  מ21.70גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

676SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7471-00 תכנית כללית- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

677SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7472-00 פרטי ביסוס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+
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678SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7473-00 1' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

679SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7474-00 2' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

680SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7475-00 1' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

681SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7476-00 2' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

682SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7477-00 3' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

683SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7478-00 4' פרטי מסבך פלדה גיליון מס- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

684SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7479-00 פרטי סולם פלדה- '  מ33.90גשר שילוט מסגרתי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

685SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7481-00 תכנית כללית- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

686SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7482-00 פרטי ביסוס- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

687SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7483-00 1' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

688SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7484-00 2' עמוד טרומי גיליון מס- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

689SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7485-00 פרטי מסבך פלדה- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

690SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7486-00 פרטי סולם פלדה- '  מ11.55גשר שילוט זיזי טיפוסי עד מפתח שלvarious16/09/201801תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

691SPB-ST-GVT-1000SG06-DD-7501-00 גשר שילוט מסגרתיSG06 L=22.96תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10022/09/201901 תכנית כלליתA0, A0+

692SPB-ST-GVT-1000SG56-DD-7521-00 גשר פנסיLCS מסגרתי L=28.42תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10022/09/201901 תכנית כלליתA0, A0+

693SPB-ST-GVT-1000SG04-DD-7541-00 גשר שילוט מסגרתיSG04 L=20.70תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/202001 תכנית כלליתA0, A0+

694SPB-ST-GVT-1000SG07-DD-7561-00 גשר שילוט מסגרתיSG07 L=17.46תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

695SPB-ST-GVT-1000SG10-DD-7581-00 גשר שילוט מסגרתיSG10 L=24.22תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

696SPB-ST-GVT-1000SC11-DD-7601-00  גשר אלקטרוני זיזיSC11 L=9.40תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

697SPB-ST-GVT-1000SG15-DD-7621-00  גשר שילוט מסגרתיSG15 L=21.40תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

698SPB-ST-GVT-1000SG17-DD-7641-00  גשר אלקטרוני מסגרתיSG17 L=18.81תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

699SPB-ST-GVT-1000SG32-DD-7661-00 גשר שילוט מסגרתיSG32 L=19.90תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

700SPB-ST-GVT-1000SG45-DD-7681-00 גשר שילוט מסגרתיSG45 L=25.11תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

701SPB-ST-GVT-1000SG46-DD-7701-00 גשר שילוט מסגרתיSG45 L=38.12תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

702SPB-ST-GVT-1000SG82-DD-7721-00 גשר שילוט מסגרתיSG82 L=31.36+11.00תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

703SPB-ST-GVT-1000SG18-DD-7741-00 גשר שילוט מסגרתיSG18תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון1:10006/01/20200 תכנית כלליתA0, A0+

704SPB-ST-GVT-1000TUXX-DD-8001-01 מנהרותTU-Mפרטי ניקוז מנהרה various16/09/201811תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

705SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8002-00 מנהרותTU-Mתכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון11:50016/02/201801'  סכמת ניקוז אורכית גיליון מסA0, A0+

706SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8003-00 מנהרותTU-Mתכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון21:50016/02/201801'  סכמת ניקוז אורכית גיליון מסA0, A0+

707SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8004-00 מנהרותTU-Mתכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון31:50016/02/201801'  סכמת ניקוז אורכית גיליון מסA0, A0+

708SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8005-00 מנהרותTU-Mתכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון41:50016/02/201801'  סכמת ניקוז אורכית גיליון מסA0, A0+

709SPB-ST-GVT-1000UPXX-DD-8011-00תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראון30/01/202001פרטי איטום למבנה חפור כסהA0, A0+

710SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9001-01תכנית ראשונית לניטור פני שטח ומבניםvarious05/11/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA0, A0+

711SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9010-01Instrumentation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-P1:200010/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

712SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9011-01Instrumentation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-M - Sheet 1 of 21:200010/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

713SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9012-01Instrumentation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-M - Sheet 2 of 21:200010/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

714SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9013-01Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring - Minimum Requirements - TU-P 10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

715SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9014-01Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring - Minimum Requirements - TU-M 10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

716SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9015-01Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring Requirements - Vehicular Cross Passages10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

717SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9016-01Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring Requirements - Electrical and Communication Rooms10/03/201911תכניתקונסטרוקצילמכרזשמיר פוזנר בראוןA2

משתנהנספחאיכות טיוטאלשם שפר2011-מרץללאTUMטיוטת  נספח סביבתי להיתר בניה 718259491

משתנהנספחאיכות טיוטאלשם שפר2011-מרץללאTUPטיוטת  נספח סביבתי להיתר בניה 719592954
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