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 60כביש  – ' המסמך 

 

 תאום תשתיות 

 

 קנ"מ שם תוכנית  מס' תוכנית
ס' מ

 מהדורה

תאריך  

 מהדורה

0300012-01A 1גיליון   -וחה נתA 1:250 0 01.2020 

 01.2020 0 1:250 1גיליון   -תנוחה  0300012-01

0300012-02A  גיליון   -תנוחהA2 1:250 0 01.2020 

 01.2020 0 1:250 2גיליון   -תנוחה  0300012-02

 01.2020 0 1:250 3גיליון   -תנוחה  0300012-03

 01.2020 0 1:250 4ליון  גי -תנוחה  0300012-04

 08.2019 0 1:250 5  גיליון - תנוחה 0300012-05

 12.2019 0 1:250 6  גיליון - תנוחה 0300012-06

 04.2019 0 1:250 7  וןגילי  - הח תנו 0300012-07

 04.2019 0 1:50/100/200 קצרה ה המנהרו UP01מעבר  ב בגשר חתך תשתיות 0300012-08

 04.2019 0 1:100 ם -קטע י חתכים טיפוסיים 0300012-09

 10.2019 0 1:250 ומנהרה הארוכה    UP01חתך תשתיות במעבר   0300012-10

 10.2019 0 1:50/100 ש קטע יו" חתכים טיפוסיים 0300012-11
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 בזק

 תאריך מהדורה  ס' מהדורהמ קנ"מ שם תוכנית  מס' תוכנית

RMT-TC-S010000RD60-CD-1301-08  07.07.20 09 1-500 1301יו"ש תנוחה גליון מס' -תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1302-08  07.07.20 09 1-500 1302יו"ש תנוחה גליון מס' -תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1303-08  07.07.20 09 1-500   1303יו"ש תנוחה גליון מס'  -תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1304-08  07.07.20 09 1-500 1304 'ש תנוחה גליון מסיו"-תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1305-08  07.07.20 09 1-500 1305תנוחה גליון מס'   ם-י-תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1306-08  07.07.20 09 1-500 1306תנוחה גליון מס'   ם-י -תשתיות בזק 

RMT-TC-S010000RD60-CD-1307-08  07.07.20 09 1-500   1307  ס'תנוחה גליון מ ם-י -תשתיות בזק 

RMT-TC-N01000060-CD-01-05  08.07.18 05 ללא ק"מ  60חתכים טיפוסיים כביש 

 

   ותאורה חשמל

מס'   קנ"מ שם תוכנית  כנית מס' תו 
 מהדורה 

תאריך 
 מהדורה 

 תכניות תשתיות ותאורת כבישים 

EECC-EL-5289-060-DD-5004_14 15.01.2020 14 1:500 4-ןוגלי-תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש 

EECC-EL-5289-060-DD-5005_14 15.01.2020 14 1:500 5-גליון-תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש 

EECC-EL-5289-060-DD-5006_14 15.01.2020 14 1:500 6-גליון-תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש 

EECC-EL-5289-060-DD-5007_14 15.01.2020 14 1:500 7-גליון-ישבכתכנית מיקום עמודים תאורה ב 

EECC-TM-5289-060-DD-04_03  22.04.18 3 1:500 4-גליון-תקשורת עירונית בכבישתכנית 
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EECC-TM-5289-060-DD-05_03 22.04.18 3 1:500 5-גליון-תכנית תקשורת עירונית בכביש 

EECC-TM-5289-060-DD-06_03 22.04.18 3 1:500 6-גליון-תכנית תקשורת עירונית בכביש 

EECC-TM-5289-060-DD-07_03  22.04.18 3 1:500 7-גליון-תקשורת עירוניתבכבישתכנית 

EECC-EL-5289-60-DD-5102_01  17.12.18 1 משתנה מעבר תת קרקעי הארקה 

EECC-EL-5289-60-DD-5103_01  17.12.18 1 משתנה מעבר תת קרקעי תאורה 

EECC-EL-5289-060-DD-5200_01 12.11.17 1 1:250 ש פתוחוסי כביפיחתך ט 

EECC-EL-5289-060-DD-5201_01 12.11.17 1 1:250 חתך טיפוסי 

 תכניות גשר

EECC-HASHMAL-5289-060-DD-01-02_02 12.11.17 2 1:250 1-גליון-תכנית תאורה  בגשר 

EECC-HARAKA-5289-060-DD-01-02_02 12.11.17 2 1:250 2-גליון -תכנית הארקה בגשר 

 ברת פרטיםו ח

EECC-5289-pr.02-LT- 21.03.18 2 ללא  חוברת פרטים 

 תכניות מנהרה קצרה 

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1001_01 29.07.19 1 ללא  תכנית מערכות להארקת יסודות 

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1201_01 20.10.20 2 ללא  ת מערכות לתאורה ומובילים בתקרת מנהרהניתכ 

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1301_02 05.11.19 2 ללא  תכנית מערכות לתאורת חירום 

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1401_01   תכנית מערכות למובילים, שוחות והזנות תקשורת
 29.07.19 1 ללא  עירונית במדרכות 
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EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1501_01  תכנית מערכות למובילים, שוחות והזנות חשמל
 20.10.20 2 ללא  כות במדר

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1601_01 29.07.19 1 ללא  נית מערכות להזנת מצלמות למשטרת ישראל כת 

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1701_01  תכנית מערכות למובילים ושוחות במדרכות והזנות
 29.07.19 1 ללא  ים מפוח

EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1801_01 29.07.19 1 ללא  פטיבטיחות וסיב אותכנית מערכות ל 

1EECC-EL-NTL-0000RD60-DD-1901_00  29.07.19 1 ללא  תכנית מערכות לתאורה ירוקה 

 חתכים מנהרה קצרה 

EECC-EL-NTL-0000RD60-KRIZA-DD-7001_02 ת חשמל ותקשורת זנ חתך מערכות טיפוסי צנרת ה-  
 29.07.20 2 ללא  יזהלמערכת כר

EECC-EL-NTL-0000RD60-KIBOUY-ECH-DD-7002_02 שמל ותקשורת חתך מערכות טיפוסי צנרת הזנת ח-  
 29.07.20 2 ללא  לעמדת כיבוי אש

EECC-EL-NTL-0000RD60-LAHTSAN-DD-7003_02 29.07.20 2 ללא  חתך מערכות טיפוסי להזנת לחצן אזעקה 

 חשמל ר חד

EECC-H.HASHMAL-5289-00RD60-DD-8830_01  רקת  תכנית מערכות  להא -חדר חשמל צפוני
 24.08.20 2 1:100 יסודות, כח וגילוי אש 

EECC-EL-5289-00RD60-DD-8830_02  תכנית מערכות חשמל,תאורה  -מעבר במנהרה
 24.8.20 0 1:50 ובטיחות

 לוחות חשמל

EECC-LOCOT- RASHI+E1W+E1E-060-DD-2401-2425_00 ( 01-25לוח חשמל ראשי )09.01.19 0 ללא  גליונות 

EECC-LOCOT-E2-00RD60-DD-2201-2207_00  לוח חשמלE2  (01-07   )09.01.19 0 ללא  גליונות 

EECC-LOCOT-E3-00RD60-DD-2301-2306_00  לוח חשמלE3  (01-06  גליונו )09.01.19 0 ללא  ת 

EECC-LOCOT-MCC-CP-00RD60-DD-2100-2101_00 ( 02לוח חשמל מפוחים   )09.01.19 0 ללא  גליונות 
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 תשתיות ותאורת כבישים  יותתכנ

EECC-EL-5289-060-CD-5001_01 04.11.20 1 1:500 1-גליון-בכבישתאורה  תכנית 

EECC-EL-5289-060-CD-5002_01 04.11.20 1 1:500 2-גליון-תכנית תאורה בכביש 

EECC-EL-5289-060-CD-5003_01 04.11.20 1 1:500 3-גליון-תכנית תאורה בכביש 

EECC-TM-5289-060-DD-5001_00 11.06.20 1 1:500 1-גליון -נית רותכנית תקשורת עי 

EECC-TM-5289-060-DD-5002_00  11.06.20 1 1:500 2-גליון -תכנית תקשורת עירונית 

EECC-TM-5289-060-DD-5003_00  11.06.20 1 1:500 3-גליון -תכנית תקשורת עירונית 

EECC-EL-5289-060-DD-5100_00  רקעי עבר תת קהארקה במתכניתTUP01 - 04.11.20 0 נהתשמ 3-גליון 

EECC-EL-5289-060-DD-5101_00  תכנית תאורה במעבר תת קרקעיTUP01 - 04.11.20 0 משתנה 3-גליון 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5001_01  14.06.20 1 1:500 1-גליון -תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5002_01  14.06.20 1 1:500 2-גליון -תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5003_01  14.06.20 1 1:500 3-גליון -תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5004_01  14.06.20 1 1:500 4-גליון -תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5005_01 14.06.20 1 1:500 5-גליון - תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5006_01  14.06.20 1 1:500 6-גליון -תכנית חשמל 

EECC-CHASMAL-5289-060-DD-5007_01  14.06.20 1 1:500 7-גליון -תכנית חשמל 

EECC-M-5289-060-DD-5001_00  04.11.20 0 1:500 תכנית מצלמות 
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EECC-M-5289-060-DD-5002_00  04.11.20 0 1:500 תכנית מצלמות 

 חוברת פרטים

EECC-5289-pr.00-LT-  10.01.19 0 ללא  בחפירת כבישיםחלופה להנחת צנרת /כבלים 

 תכניות מנהרה ארוכה 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1001_02 05.05.20 2 ללא  תכנית מערכות להארקת יסודות 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1201_03 05.05.20 3 ללא  ת מנהרהתכנית מערכות לתאורה ומובילים בתקר 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1301_04 05.05.20 4 ללא  תכנית מערכות לתאורת חירום 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1401_02   תכנית מערכות למובילים, שוחות והזנות תקשורת
 05.05.20 2 ללא  עירונית במדרכות 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1501_04 מובילים, שוחות והזנות חשמל תכנית מערכות ל
 05.05.20 4 ללא  במדרכות 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1601_02 05.05.20 2 ללא  ישראל  רתתכנית מערכות להזנת מצלמות למשט 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1701_03  תכנית מערכות למובילים ושוחות במדרכות והזנות
 05.05.20 3 ללא  מפוחים 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1801_02 05.05.20 2 ללא  תכנית מערכות לבטיחות וסיב אופטי 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-DD-1901_02 05.05.20 2 ללא  נית מערכות לתאורה ירוקה תכ 

 סולמות 

EECC-H.HASHMAL-5289-00RD60-DD-8710_03  חדר חשמל פנימי-TR1-LVS-רכות  תכנית מע
 05.05.20 3 ללא  פה כפולה לסולמות ברצ

EECC-H.HASHMAL-5289-00RD60-DD-8720_03  חדר חשמל פנימי-TR3-LVN-  תכנית מערכות
 05.05.20 3 א לל לסולמות ברצפה כפולה 

 חתכים מנהרה ארוכה 
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EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-SOS-DD-7001_02  חתך מערכות טיפוסי למעבר צנרת הזנת חשמל
 05.05.20 3 ללא  SOSרת לעמדת ותקשו

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-KRIZA-DD-7002_02  למערכת   -חתך מערכות להזנת חשמל ותקשורת
 05.05.20 3 ללא  כריזה

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-KIBOUY-ECH-DD-7003_02  חתך מערכות טיפוסי למעבר צנרת הזנת חשמל
 05.05.20 3 ללא  ותקשורת לעמדת כיבוי אש 

EECC-EL-NTL-0000RD60-LONG-LAHTSAN-DD-7003_02 05.05.20 3 ללא  חתך מערכות טיפוסי להזנת לחצן אזעקה 

 חדרי חשמל 

EECC-H.HSHMAL-00RD60-CD-8800_06  חדר חשמל דרומי-ES -  תכנית מערכות העמדת חדר
 24.8.20 7 1:100 חשמל 

EECC-H.HSHMAL-00RD60-CD-8801_06  חדר חשמל דרומי-ES - תאורה   תכנית מערכות
 24.8.20 7 1:100 חשמל ובטיחות

EECC-H.HSHMAL-00RD60-CD-8802_06  חדר חשמל דרומי-ES -24.8.20 7 1:100 ית מערכות  הארקה תכנ 

EECC-H.HSHMAL-00RD60-DD-8805_01  חדר חשמל )מרכזי( צפוני-EN  -  תכנית מערכות
 08.11.20 3 1:100 חשמל,תאורה,בטיחות והארקה

EECC-H.HSHMAL-00RD60-DD-8810_02  פנימי חדר חשמל-TR1-LVS-  תכנית מערכות
 24.8.20 3 1:100 חשמל,תאורה ובטיחות

EECC-H.HSHMAL-00RD60-DD-8820_02  חדר חשמל פנימי-TR3-LVN-  תכנית מערכות
 24.8.20 3 1:100 חשמל,תאורה ובטיחות

EECC-EL-5289-00RD60-LONG-DD-8700_00  רכות חשמל,תאורה תכנית מע -מעברים במנהרה
 24.8.20 0 1:50 ובטיחות

 לוחות חשמל

 ח גבוה מת-לוחות חשמל

EECC-EL-LOCHOT High V -0000RD60-DD-9501-01-07_00  09.01.19 0 ללא  ( 01-07לוח חשמל מתח גבוה)גליונות 

 מתח נמוך-לוחות חשמל

EECC-LOCHOT-EN-0000RD60-5289-DD-9301-01-15_01 לוח -לוח חשמל מתח  נמוךEN   08.11.20 2 ללא  ( 01-15)גליונות 
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EECC-LOCHOT-ES-0000RD60-5289-DD-9401-01-15_00 לוח -לוח חשמל מתח  נמוךES   09.01.19 0 ללא  ( 01-15)גליונות 

EECC-LOCHOT-LVN-0000RD60-5289-DD-9101-01-14_00 ח לו-לוח חשמל מתח  נמוךLVN   09.01.19 0 ללא  ( 01-14)גליונות 

EECC-LOCHOT-LVN-0000RD60-5289-DD-9201-01-14_00 וח ל-לוח חשמל מתח  נמוךLVS   09.01.19 0 ללא  ( 01-14)גליונות 

 זמניים -לוחות חשמל

EECC-LOW V-LVN-RD60-DD-9001-01-18_00  תחנה צפוניתLVN- לוח מתח נמוך זמני  )גליונות
 09.01.19 0 לא ל ( 01-18

EECC-LOW V-LVS-RD60-DD-9002-01-20_00  תחנה דרומיתLVS- לוח מתח נמוך זמני  )גליונות
 09.01.19 0 ללא  ( 01-20

EECC-MCC-LVN-N-00RD60-DD-9005_00  לוח מפוחים צפוניN- 09.01.19 0 ללא  ( 01לוח מתח נמוך זמני  )גליון 

EECC-MCC-LVS-S-00RD60-DD-9005_00 ים דרומי וחלוח מפN-ך זמני  )גליון לוח מתח נמו
 09.01.19 0 א לל ( 01

 

 

 תקשורת ומערכות בקרה

 

  מס'  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

 מהדורה 

 תאריך מהדורה 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-01M ,14.9.20 0 1:500 1גיליון -תשתיות ותקשורת פריסת אמצעים לבקרת תנועה 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-02M 14.9.20 0 1:500 2גיליון -תשתיות ותקשורת אמצעים לבקרת תנועה,ת פריס 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-03M ,14.9.20 0 1:500 3גיליון -תשתיות ותקשורת פריסת אמצעים לבקרת תנועה 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-04M ,14.9.20 0 1:500 4גיליון -תשתיות ותקשורת פריסת אמצעים לבקרת תנועה 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-05M 14.9.20 0 1:500 5גיליון -תשתיות ותקשורת ה,פריסת אמצעים לבקרת תנוע 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-06M ,14.9.20 0 1:500 6גיליון -תשתיות ותקשורת פריסת אמצעים לבקרת תנועה 

RANG-SYS-60-GN-CD-0001-07M ,14.9.20 0 1:500 7ן גיליו-תשתיות ותקשורת פריסת אמצעים לבקרת תנועה 
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  מס'  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

 מהדורה 

 תאריך מהדורה 

RANG- SYS-SG-DD-01  3.3.20 0 ללא  שילוט בקרת תנועה גשרי 

0742_RANG-SYS-60-CR-DD-0001-03-8800-8802_07  16.9.20 3 ללא  ארוכה מנהרה -דר בקרה דרומיח -חדר מערכות 

0742_RANG-SYS-60-CR-DD-0001-03-8810_03  טכני חדר  –חדר מערכותTR1 16.9.20 3 ללא  מנהרה ארוכה 

0742_RANG-SYS-60-CR-DD-0001-03-8830_02  16.9.20 3 ללא  טכני צפוניחדר  –חדר מערכות 

RANG-SYS-SCH-DD-001-1 ( תוכנית ארכיטקטורה כללית וטבלת חיבוריםIO לבקרת תנ ) 14.9.20 0 ללא  ועה 

RANG-SYS-SCH-DD-001-2  סכמת חיבורI/O   14.9.20 0 ללא 

RANG-SYS-SCH-DD-001-3 14.9.20 0 ללא  תרשים רדיו כוחות חירום 

RANG-SYS-60-CS-LT-0009 14.9.20 0 ללא  תך טיפוסי מנהרה ארוכהח 

RANG-SYS-60-CS-ST-0009 14.9.20 0 ללא  חתך טיפוסי מנהרה קצרה 

RANG-SYS-FO_ LAYOUT_v01   14.9.20 0 ללא  תוכנית חיבור תקשורת 

RANG-SYS-60-LK-04P 14.9.20 0 ללא  תוכנית פריסת כבל זולג מנהרה קצרה 

RANG-SYS-60-LK-03P 14.9.20 0 ללא  כבל זולג מנהרה ארוכהת תוכנית פריס 

 

 

 אוורור 

 תאריך מהדורה  מס' מהדורה  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

HRV-AV-060-000TUN60-FC-100  רות ארוכות מנה  תכנית -מערכות אוורורT01  &TU03 1:1000 05 09.11.2020 

HRV-AV-060-000TUN60-FC-110   אוורור דחוס  -מערכות  וחתכים    עבר מילוט מנהרות קצרות מ  תכנית 

TU02  &TU04 

1:50 03 9.11.20200 

HRV-AV-060-000TUN60-FC-131  תכנית מרכז אנרגיה  -מערכות מיזוג אווירBD04 1:50 03 9.11.20200 

HRV-AV-060-000TUN60-FC-132  תכנית חדרי חשמל  -מערכות מיזוג אווירTR1  &TR3 1:50 03 9.11.20200 
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 תאריך מהדורה  מס' מהדורה  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

HRV-AV-060-000TUN60-FC-133  כנית חדרי חשמל ת -מערכות מיזוג אווירBD02  &BD03 1:50 03 9.11.20200 

HRV-AV-060-000TUN60-FC-134  תכנית חדרי חשמל  -מערכות מיזוג אווירBD01 1:50 03 9.11.20200 

HRV-AV-060-000TUN60-FC-200  חתכים מנהרות ארוכות  -מערכות אוורורT01 & TU03 1:50 05 9.11.20200 

HRV-AV-060-000TUN60-DD-300 01.06.18 00 ללא  רשימת עומסי חשמל מתקני אוורור ומיזוג אוויר 

HRV-AV-060-000TUN60-DD-301  רשימת נקודות בקרהI/O 01.06.18 00 ללא  אוורור ומיזוג אוויר קנילמת 

HRV-AV-060-000TUN60-DD-900  תכניות סטנדרטיםSTD 01.06.18 00 ללא  וג אווירמיז 

 

 מים

מס'  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

 מהדורה

תאריך  

 מהדורה

 10/08/20 0 1:50 חתך במנהרות  3501-2

 10/08/20 0 1:500 תכנית ברזי כ"א במנהרות  3501-3

 10/08/20 0 1:100 חדר משאבות ומאגר מים  3501-4

 CP   1:100\1:50 0 10/08/20-3-נישת חיבור בין מנהרות  3501-5

 10/08/20 0 ללא  סכימת ברזי כ"א במנהרות  3501-6

 10/08/20 0 1:1000 חתך לרוחב הגשר  3501-7

 10/08/20 0 1:50 חדר משאבות ומאגר מים  3501-41
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 ARUP  נת"מ מתחלף 

 

מס'  קנ"מ שם תכנית  מס' תכנית

 מהדורה

תאריך  

 מהדורה

DWG01 - Whole Route 1:10000 0 18.4.19 

DWG02 South Junction 1:1250 0 18.4.19 

DWG03 Checkpoint 1:1250 0 18.4.19 

DWG04 North of Checkpoint 1:1250 0 18.4.19 

DWG05 Southern Tunnel S 1:1250 0 18.4.19 

DWG06 Southern Tunnel N 1:1250 0 18.4.19 

DWG07 Bridge 1:1250 0 18.4.19 

DWG08 Northern Tunnel 1:1250 0 18.4.19 

DWG09 Northern Entrance 1:1250 0 18.4.19 

 


