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תאריך המסמךקנה מידהתיאורקוד תכנית \ דוח \ מצגתמס'
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תכנון
דיסציפלינה

סוג מסמך 

(תכנית\דוח)

דוחקרקעמכרזמדרונותPDF-06.12.18-דוח גאוטכני-1

דוחתכן מבנהמכרזארם מהנדסיםPDF-01.08.19-דוח תכן מבנה-2

3872-GM-171:25016.09.202000 תכנית כללית - סימון מבנים והפנייה לתכניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:25016.09.202000PDF דיפון וחפירה - תבניות4872-00-17

5872-00A0-171:10016.09.202000שלבי ביצוע - דיפון וחפירה כלליPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

6872-00A1-171 1:10016.09.202000שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

7872-00A2-172 1:10016.09.202000שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

8872-00A3-173 1:10016.09.202000שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

9872-00A4-174 1:10016.09.202000שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

10872-00A5-175 1:10016.09.202000שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

11872-00P-171:10016.09.202000דיפון וחפירה - פריסות קירות היקפיים של החניוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

12872-00P0-171:10016.09.202000דיפון וחפירה - פריסות קירות היקפיים של החניוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

13872-00P1-171:10016.09.202000דיפון וחפירה - פריסות קירות דיפון - כביש גולדהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

14872-00P2-173 1:10016.09.202000דיפון וחפירה - פריסות קירות דיפון - רמפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

15872-00D1-171 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

16872-00D2-172 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

17872-00D3-173 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

18872-00D4-174 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

19872-00D5-175 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

20872-00D6-176 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

21872-00D7-177 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

22872-00D8-178 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

23872-00D9-171:5016.09.202000דיפון וחפירה - שלבי ביצועPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

24872-00D10-1710 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

25872-00D11-1711 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

26872-00D12-1712 1:2516.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

27873-00D13-1713 1:2616.09.202000 1:50דיפון וחפירה - פרטי דיפוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFיסודות - תבניות28872-01-17

29872-01B-171:10016.09.202000יסודות - ברזליםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

30872-01C-171:10016.09.202000יסודות - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

31872-01D-171:2016.09.202000 1:50יסודות - פרטיםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 6- - תבניות וברזלים ברצפה32872-02-17

33872-02C-171:10016.09.202000מרתף 6- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

34872-02D-171:2516.09.202000 1:50מרתף 6- - פרטיםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 5- - תבניות35872-03-17

36871-03B-171:10016.09.202000מרתף 5- - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

סימוכין:   עמוד 1 מ-9  00
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37872-03B1-171:10016.09.202000מרתף 5- - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

38872-03B2-171:2016.09.202000מרתף 5- - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

39872-03S1-171:10016.09.202000מרתף 5- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

40872-03S2-171:10016.09.202000מרתף 5- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

41872-03C-171:10016.09.202000מרתף 5- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 4- - תבניות42872-04-17

43872-04B-171:10016.09.202000מרתף 4- - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

44872-04B1-171:10016.09.202000מרתף 4- - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

45872-04B2-171:2016.09.202000מרתף 4- - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

46872-04S-171:10016.09.202000מרתף 4- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

47872-04C-171:10016.09.202000מרתף 4- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 3- - תבניות48872-05-17

49872-05B-171:10016.09.202000מרתף 3- - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

50872-05B1-171:10016.09.202000מרתף 3- - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

51872-05B2-171:2016.09.202000מרתף 3- - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

52872-05S-171:10016.09.202000מרתף 3- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

53872-05C-171:10016.09.202000מרתף 3- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 2- - תבניות54872-06-17

55872-06B-171:10016.09.202000מרתף 2- - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

56872-06B1-171:10016.09.202000מרתף 2- - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

57872-06B2-171:2016.09.202000מרתף 2- - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

58872-06S-171:10016.09.202000מרתף 2- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

59872-06C-171:10016.09.202000מרתף 2- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמרתף 1- - תבניות60872-07-17

61872-07B-171:10016.09.202000מרתף 1- - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

62872-07B1-171:10016.09.202000מרתף 1- - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

63872-07B2-171:2016.09.202000מרתף 1- - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

64872-07S-171:10016.09.202000מרתף 1- - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

65872-07C-171:10016.09.202000מרתף 1- - ברזלים בעמודים ובקירותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFקומה 0 - תבניות66872-08-17

67872-08B-171:10016.09.202000קומה 0 - ברזלים בקורותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

68872-08B1-171:10016.09.202000קומה 0 - ברזלים בקורות - פריסותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

69872-08B2-171:2016.09.202000קומה 0 - ברזלים בקורות - חתכים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

70872-08B4-17AASHTOIII 1:1016.09.202000 1:25רצפת קומה קרקע - קורתPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

71872-08S-171:10016.09.202000קומה 0 - ברזלים ברצפהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:5016.09.202000PDFתכנית גג פלדה - תבניות72872-09-17

סימוכין:   עמוד 2 מ-9  00
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תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFמבנה פשיית כניסה - תכנית73872-10-17

74872-11A-171:10016.09.202000חתכי אורך בצירים - תבניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

75872-11B-171:10016.09.202000חתכי אורך בצירים - תבניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

תכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי1:10016.09.202000PDFחתכי רוחב בצירים - תבניות76872-12-17

77872-12A-171:10016.09.202000חתכי רוחב בצירים - תבניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

78872-15D-17- 016.09.202000פרטים טיפוסייםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

79872UP1-01-171 '1:5016.09.202000מעבר משוקע לרכב שלב 1 - ביצוע שלב מסPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

80872UP1-02-172 '1:5016.09.202000מעבר משוקע לרכב שלב 2 - ביצוע שלב מסPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

81872UP1-03-171:5016.09.202000מעבר משוקע לרכב שלב 3 -סופי - מצב סופיPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

82872UP1-04-171:5016.09.202000מעבר משוקע לרכב חתכים ופרטים - חתכים, פרטים וברזליםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

83872UP1-04A-171:5016.09.202000פרט גשר תליית תשתיות - חתכים, פרטים וברזליםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

84872UP1-05-171:5016.09.202000מעבר משוקע לרכב - שלבי ביצוע - שיטת טופ דאוןPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

85872UP2-01-171:5016.09.202000 1:100מעבר הולכי רגל תת-קרקעי-יסודות - תנוחה תבניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

86872RW-01-17- 1:10016.09.202000קירות תמךPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

87872RE-01-171:5016.09.202000חדר מיישרים - תנוחה ותכניותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

88872RE-01S-1701:5016.09.202000חדר מיישרים - תכנית ברזליםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

89872RE-02-171:5016.09.202000חדר מיישרים - חתכיםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

90872SG1-01-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   תנוחהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

91872SG1-02-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   תוכניות כלליותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

92872SG1-03-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   פרטי פלדהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

93872SG1-04-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   פרטי סולם ושלטPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

94872SG1-05-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   פרטי ביסוסPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

95872SG1-06-171:5016.09.202000גשר שילוט 1 -   פרטי עמוד טרומיPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

96872SG2-01-171:5016.09.202000גשר שילוט 2 -   תנוחהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

97872SG2-02-171:5016.09.202000גשר שילוט 2 -   תוכניות כלליותPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

98872SG2-03-171:5016.09.202000גשר שילוט 2 -   פרטי פלדהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

99872SG2-04-171:5016.09.202000גשר שילוט 2 -   פרטי סולם ושלטPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

100872SG2-05-171:5016.09.202000גשר שילוט 2 -   פרטי ביסוסPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

101872SG2-06-171:5016.09.202100גשר שילוט 2 -   פרטי עמוד טרומיPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

102872SG3-01-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   תנוחהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

103872SG3-02-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   חזיתות תוכניות וחתכיםPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

104872SG3-03-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   פרטי פלדהPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

105872SG3-04-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   פרטי סולם ושלטPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

106872SG3-05-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   פרטי ביסוסPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי

107872SG3-06-171:5016.09.202000גשר שילוט 3 -   פרטי עמוד טרומיPDFתכניתקונסטרוקציהמכרזרוקח אשכנזי
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109B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00515_F_06 1/25020/10/202006תכנית העמדה שלב א' - לפני ביצוע עבודות רק"ל 634.83=0.00-/+תכנית העמדהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

110B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00614_F_06 SITE PLAN -PHASE B- PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00614-6)+/-0.00=634.83  1/25020/10/202006תכנית העמדה שלב ב' - מצב סופי הכולל רק"לPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

111B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00516_F_06 0.00=634.83+/-0.00=634.83   1/25020/10/202006תכנית פיתוח וקומת קרקעPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

112B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00517_F_06 5.55=629.28- 5.55=629.28  -1 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

113B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00608_F_06 PEDESTRIAN TUNNEL -5.55=629.28 -PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00608-6)- 5.55=629.28   1/10020/10/202006מנהרת הולכי רגלPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

114B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00604_F_06 CAR TUNNEL - PARK & RIDE 4/9 SOREK STREAM (B_MIC00604-6)- 5.55=629.28  1/10020/10/202006מנהרת רכבPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

115B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00518_F_06 9.25=625.58-9.25=625.58   -2 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

116B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00519_E_05 12.95=-12.95=621.88   -3 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

117B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00520_F_06 16.65=-16.65=618.18   -4 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

118B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00521_F_06 20.35=-20.35=614.48  -5 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

119B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00522_F_06 24.05=-22.20=612.63   -6 1/10020/10/202006תכנית קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

120B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00523_F_06 1/25020/10/202006תכנית גגות        634.83=0.00-/+תכנית גגותPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

121B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00593_B_02 1/10020/10/202006פשייה' : קירוי רמפות גישה לחניוןקירוי רמפות גישה לחניוןPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

122B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00528_G_07 3,-4,-5-3,-4,-5 1/5018/10/202007תכנית תקרה גרעין מערבי - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

123B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00529_F_06 3,-4,-5-3,-4,-5 1/5018/10/202006תכנית תקרה גרעין מזרחי - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

124B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00605_G_07 CEILING PLAN - EAST AND WEST CORE (C) -PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00605-7)-2 ,-1 1/5018/10/202007תכנית תקרה גרעין מערבי - קומת קרקע, קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

125B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00606_G_07 CEILING PLAN - EAST AND WEST CORE (D) -PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00606-7)-2 ,-1 1/5018/10/202007תכנית תקרה גרעין מזרחי - קומת קרקע, קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

126B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00667_C_03 6,-4,-3-1,-2,-3,-4,-5,-6 1/5018/10/202003תכנית תקרה גרעין צפוני - קומת קרקע, קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

127B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00607_G_07 CEILING PLAN - EAST AND WEST CORE (E) -PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00607-7)1/5018/10/202007תכנית תקרה מנהרת הולכי רגלPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

128B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00539_F_06 3,-4,-5-3,-4,-5 1/5018/10/202006תכנית ריצוף גרעין מערבי - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

129B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00540_G_07 3,-4,-5-3,-4,-5 1/5018/10/202007תכנית ריצוף גרעין מזרחי - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

130B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00537_F_06 2 ,-1 1/5018/10/202006תכנית ריצןף גרעין מערבי - קומת קרקע, קומה 1-, 2-קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

131B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00538_G_07 2 ,-1 1/5018/10/202007תכנית ריצוף גרעין מזרחי - קומת קרקע, קומה 1-, 2-קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

132B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00609_G_07 FLOORING PLAN -EAST AND WEST CORE -PARK &RIDE SOREK STREAM (B_MIC00609-7)-1 1/5018/10/202007תכנית ריצוף מנהרת הולכי רגל - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

133B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00680_B_02 6,-5,-4-1,-2,-3,-4,-5,-6 1/5018/10/202002תכנית ריצוף גרעין צפוני - קומת קרקע, קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

134B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00550_F_06 1-1 1/10020/10/202006חתך 1-1 חלק א'חתךPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

135B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00621_F_06 SECTION 1-1 PART B - PEDESTRIAN TUNNEL - PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00621-6)1/10020/10/202006חתך 1-1 חלק ב' - מנהרת הולכי הרגלPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

136B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00552_F_06 3-3 1/10020/10/202006חתך 3-3חתךPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

137B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00665_B_02 10-10 1/10020/10/202002חתך 10-10חתךPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

138B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00666_B_02 11-11 1/10020/10/202001חתך 11-11חתךPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

139B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00562_F_06 1/10020/10/202006חזיתות צפונית ומזרחיתחזיתות צפונית ומזרחיתPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

140B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00615_F_06 ELEVATIONS - PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00615-6)1/10020/10/202006חזיתות מערבית ודרומיתPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

141B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00524_F_06 1 1/5020/10/202006לובי קומת קרקע - גרעין מערבי 634.83=0.00-/+- גיליוןPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

142B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00525_C_03 1/5020/10/202003לובי קומת קרקע - גרעין מערבי - חזיתותחזיתותPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

143B T5870_DD_20.00F000000_MIC_DW_03062_A_01 1/5020/10/202006לובי קומת קרקע - גרעין מערבי - פרטים- פרטיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן
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144B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_03063_A_01 1/5020/10/202006לובי קומת קרקע - גרעין מערבי - חתכים-חתכיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

145B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00582_F_06 1/1020/10/202006 1/25גרעין מדרגות מערבי - תכנית: תכניותPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

146B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00583_F_06 1/2520/10/202006גרעין מדרגות מערבי - חתכים: חתכיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

147B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00584_F_06 1/2520/10/202006גרעין מדרגות מזרחי - תכנית: תכניותPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

148B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00585_F_06 1/2520/10/202006גרעין מדרגות מזרחי - חתכים: חתכיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

149B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00579_F_06 1/2020/10/202006פריסות חדרים רטובים גרעין מזרחיגרעין מזרחיPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

150B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00580_F_06 1/2020/10/202006פריסות חדרים רטובים גרעין מערביגרעין מערביPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

151B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00573_F_06 1 1/5020/10/202006 1/25פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי א' - קומה 1-- קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

152B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00574_F_06 1 1/2520/10/202006פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי ב' - קומה 1-- קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

153B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00575_F_06 2 1/5020/10/202006 1/25פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי א' - קומה 2-- קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

154B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00576_F_06 2- 1/2520/10/202006פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי ב' - קומה 2-קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

155B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00577_F_06 3- 1/5020/10/202006 1/25פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי א' - קומה 3-קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

156B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00578_F_06 3 1/2520/10/202006פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי ב' - קומה 3-- קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

157B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00610_F_06 INNER AND OUTER ELEVATION -WEST CORE -FLOOR -4 -PARK &RIDE SOREK STREAM (B_MIC00610-6)-4 1/5020/10/202006 1/25פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי א' - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

158B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00611_F_06 INNER AND OUTER ELEVATION - 8 -WEST CORE -PARK &RIDE SOREK STREAM (B_MIC00611-6)-4 1/2520/10/202006פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי ב' - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

159B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00612_F_06 INNER AND OUTER ELEVATION - 9 -WEST CORE -PARK &RIDE SOREK STREAM (B_MIC00612-6)-5 1/5020/10/202006 1/25פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי א' - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

160B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00613_F_06 INNER AND OUTER ELEVATION - 10 -WEST CORE -PARK &RIDE SOREK STREAM (B_MIC00613-6)-5 1/2520/10/202006פריסות פנים וחוץ לגרעין מערבי ב' - קומהPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

161B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00570_F_06 20/10/202006משתנהרשימת מסגרותרשימות מסגרותPDFרשימהאדריכלותמכרזארי כהן

162B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00572_F_06 20/10/202006משתנהרשימת נגרותרשימות נגרותPDFרשימהאדריכלותמכרזארי כהן

163B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00571_F_06 20/10/202006משתנהרשימת אלומיניוםרשימות אלומיניוםPDFרשימהאדריכלותמכרזארי כהן

164B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00569_F_06 פרטים DETAILS 20/10/202006משתנהפרטיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

165B T5800_TP_20.00F000000_MIC_DW_00596_E_05 1/2020/10/202005גיליון שרותי נכיםגיליון שרותי נכיםPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

166B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_00616_F_06 ELECTRICITY ROOM - PARK & RIDE SOREK STREAM (B_MIC00616-6)1/5020/10/202006חדר מיתוג וחדר מפסק ראשיPDFתכניתאדריכלותמכרזארי כהן

167B T5870_TP_20.00F000000_MIC_DW_03077_A_01 PRNR-WP-FINISH LIST (B_MIC03077-1)20/10/202001משתנהרשימת גמריםPDFרשימהאדריכלותמכרזארי כהן

207T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00373_G_07  1 1:25015/10/202007הסדרים סופיים - גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

208T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00430_F_06  2 1:25015/10/202006הסדרים סופיים - גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

209T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00431_E_053 1:25026/05/202005הסדרים סופיים - גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

210T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00374_G_07-2 -1 1:25015/10/202007הסדרים סופיים - קומותPDFMATIתכניתתנועהמכרז

211T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00432_E_05-4 -3 1:25026/05/202005הסדרים סופיים - קומותPDFMATIתכניתתנועהמכרז

212T3400_DD_20.00F000000_MAT_DW_00433_E_05-6 -5 1:25027/05/202005הסדרים סופיים - קומותPDFMATIתכניתתנועהמכרז

213T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00376_E_051 1:25021/05/202005הסדר תנועה זמני שלב 1 גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

214T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00424_D_042 1:25021/05/202004הסדר תנועה שלב זמני 1 גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

215T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00425_D_043 1:25021/05/202004הסדר תנועה זמני שלב 1 גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

216T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00426_D_044 1:25021/05/202004הסדר תנועה זמני שלב 1 גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

217T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00427_C_032 1:25008/06/202003הסדר תנועה זמני שלבPDFMATIתכניתתנועהמכרז

218T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00428_C_033 1:25008/06/202003הסדר תנועה זמני שלבPDFMATIתכניתתנועהמכרז

219T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00522_C_031 1:25021/05/202002הסדר תנועה זמני שלב 0 - גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

220T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00523_C_032 1:25021/05/202002הסדר תנועה זמני שלב 0 - גליוןPDFMATIתכניתתנועהמכרז

221T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW_00527_A_011:25006/01/202001הסדר תנועה זמני - עבור חציית ניקוזPDFMATIתכניתתנועהמכרז
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222T3430_DD_20.00F000000_MAT_DW_00535_A_011:200009/02/202001תכנית שילוט כלליתPDFMATIתכניתתנועהמכרז

223T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00329_E_05-1 1-25010/11/202005תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

224T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00330_D_04-2 1-25010/11/202004תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

225T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00331_D_04-3 1-25010/11/202004תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

226T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00332_D_04-4 1-25010/11/202004תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

227T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00333_D_04-5 1-25010/11/202004תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

228T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00344_B_02-6 1-25010/11/202002תכנית כבישים - קומהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

229T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00527_B_021-25010/11/202002תכנית כבישים - גג חניוןPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

230T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_03069_B_021-100/1,00015/07/202002חתכים לאורך לרמפות עם שביל האופנייםPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

231T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_03068_A_011-100/1,00015/07/202001חתכים לאורך למבנה הפנימי לכל הקומותPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

232T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00491_B_021-100/1,00010/11/202002חתכים לאורך - ניקוזPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

233T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00335_B_021/2 1-20015/07/202002חתכים לרוחב - מצב סופי גליוןPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

234T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00529_A_012/2 1-20015/07/202001חתכים לרוחב - מצב סופי גליוןPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

235T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00350_B_021 1-25015/11/202002שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

236T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00351_B_022 1-25015/11/202002שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

237T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00352_B_023 1-25015/11/202002שלבי ביצוע - שלבPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

238T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00355_B_021-100/1,00015/07/202002חתכים לאורך - שלבי ביצועPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

239T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00356_B_021-20015/07/202002חתכים לרוחב - שלבי ביצועPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

240T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00382_A_011-25015/07/202001פירוקיםPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

241T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_03067_B_021-25015/07/202002סימון מבני מיסעהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

242T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00374_A_011-10015/07/202001חתכים טיפוסייםPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

243T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00502_A_0115/07/202001*1-20פרטי ניקוזPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

244T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00503_A_0115/07/202001*1-20פרטי ניקןזPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

245T4000_DD_20.00F000000_DEL_DW_00504_A_0115/07/202001*1-10פרטי מבנהPDFתכניתפיזי וניקוזמכרזד.א.ל

246WP-3748-01-0104.11.2005משתנהתכניות סימון ופרטי איטום במרתף 6- ובכביש כניסהPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

247WP-3748-01-0204.11.2006משתנהתכניות סימון ופרטי איטום במרתף 1- וחדרים רטוביםPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

248WP-3748-03-0104.11.2003משתנהפרטי איטום חדרים רטוביםPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

249WP-3748-02-0104.11.2004משתנהפרטי איטום  במפלס פיתוחPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

250WP-3748-02-0204.11.2002משתנהפרטי איטום קירות תומכים וגגות חדרי מדרגותPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

251WP-3748-02-0304.11.2002משתנהפרטי איטום חדר שנאיםPDFתכניתאיטוםמכרזביטלמן

252B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03001_C_03 1-25013.12.203תכנית פיתוח תשתיותPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

253B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03000_C_03     0.00 1-25013.12.203תכנית פיתוח 1.250 קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

254B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03002_C_03  -3.00 1-25013.12.203תכנית פיתוח 1.250 קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

255B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03003_C_03                  1-10013.12.203תכנית גגותPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

256B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03004_C_03    0.00 1-10013.12.203תכנית קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

257B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03005_C_03  1-10013.12.203תכנית קומה 1- תכנית תקרהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

258B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03006_C_03 -1 1-10013.12.203תכנית קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

259B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03007_C_03  1-10013.12.203תכנית קומה 1-  מעבר להולכי רגלPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

260B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03008_C_03     -2 1-10013.12.203תכנית קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

261B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03009_C_03    1-10013.12.203תכנית קומה 2-  רמפת כניסהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

262B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03010_C_03                        -3 1-10013.12.203תכנית קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

263B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03011_C_03              -4 1-10013.12.203תכנית קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

264B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03012_C_03           1-10013.12.203תכנית קומה 5- תקרהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

265B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03013_C_03         1-10013.12.203תכנית קומה 5- רצפהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

266B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03014_C_03       1-10013.12.203תכנית קומה 6-  תקרהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

267B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03015_C_03            1-10013.12.203תכנית קומה 6-  רצפהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים
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268B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03016_C_03                 A 1-10013.12.203גיליון פרטיםPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

269B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03017_C_03            B 1-10013.12.203גיליון פרטיםPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

270B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03018_C_031-10013.12.203סכמת מיםPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

271B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03019_C_031-2 1-10013.12.203סכמות ניקוזPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

272B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03020_C_031-10013.12.203סכמת ניקוז 3 + חישוב ניקוזPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

273B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03021_C_031-10013.12.203סכמת ביוב + חישוב ביובPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

274B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03022_C_031-10013.12.203גיליון פרטים למתזים + הערות למתזיםPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

275B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03023_C_031-10013.12.203פרטים וחזית מאגר וחדר משאבותPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

276B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03024_C_031-10013.12.203תמונות מודל - חתכיםPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

277B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03025_C_030.00 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

278B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03026_C_03-1 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

279B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03027_C_031-10013.12.203תכנית מתזים קומה 1- מעבר להולכי רגלPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

280B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03028_C_03-2 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

281B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03029_C_031-10013.12.203תכנית מתזים קומה 2- רמפת כניסהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

282B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03030_C_03-3 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

283B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03031_C_03-4 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

284B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03032_C_03-5 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

285B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03033_C_03-6 1-10013.12.203תכנית מתזים קומהPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

286B T2140_DD_20.00F000000_YRM_DW_03034_C_031-10013.12.203גיליון פרטי ניקוזPDFתכניתאינסטלציהמכרזדרזנר מהנזסים

305T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_01009_B_020.00 1:10018.06.2020תשתיות חשמל קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

307T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_00923_D_04 -1 1:10027.10.2020תשתיות חשמל קומהD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

309T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_00925_G_07 -2 1:10021.01.2021תשתיות חשמל קומהG07PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

311T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_00927_F_06 -3 1:10021.01.2021תשתיות חשמל קומהF06PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

313T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_00929_G_07 -4 1:10021.01.2021תשתיות חשמל קומהG07PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

315T2000_DD_20.00X000_IBL_RI_00931_F_06 -5 1:10021.01.2021תשתיות חשמל קומהF06PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

317T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_00933_E_05 -6 1:10021.01.2021תשתיות חשמל קומהE05PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

319T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00908_B_0200 1:20022.06.2020הארקות והגנה מפני ברקים קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

321T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00910_B_02-1 1:20022.06.2020הארקות והגנה מפני ברקים קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

323T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00912_B_02 -2 1:20022.06.2020הארקות והגנה בפני ברקים  קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

325T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00914_B_02 -3 1:20022.06.2020הארקות והגנה בפני ברקים  קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

327T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00916_C_03 -4 1:20022.06.2020הארקות והגנה בפני ברקים  קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

329T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00918_A_01 -5 1:20022.06.2020הארקות והגנה בפני ברקים  קומהB02PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

331T2600_DD_20.00F000000_IBL_DW_00921_B_02 -6 1:20022.06.2020הארקות והגנה בפני ברקים  קומהC03PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

333T2230_DD_20.00F000000_IBL_DW_01044_D_041:25024.12.2020שינויים בתאורה עירונית בזמן ביצוע מעבר תת קרקעי מתחת לכבישD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

335T3500_DD_20.00F000000_IBL_DW_01124_A_01MULTITUBULAR TO THE RECTIFIER ROOM1:25025.06.2020B02PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

337T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00935_D_0421.06.2020ללאלוחות חשמל ראשייםD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

339T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00937_D_0421.06.2020ללאלוחות חשמל קומתייםD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

341T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00939_D_04 21.06.2020ללאלוחות חשמל חלוקה טעינת רכביםD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

343T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00941_D_0406.01.20ללאלוח חרוםD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

345T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_01048_B_0221.06.2020ללאלוחות חשמל מפלס קרקע ומעבר תת קרקעיB02PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

347T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00945_B_02 21.06.2020ללאסכמת הארקותB02PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

349T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_00943_E_05 06.01.20ללאסכמת חלוקה חשמלE05PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

351T6110_DD_20.00F000000_IBL_DW_01076_A_01-6 21.06.20ללאלוחות חשמל קומהB02PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

353T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_01078_D_04Details plan of parking level27.10.20ללאD04PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

355T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03004_A_011:10018.06.2020תכנית חשמל במנהרות רכבA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

356T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03006_A_011:10021.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומת קרקעA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום
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357T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03007_A_01-1 1:10021.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

358T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03008_A_01-2 1:10021.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

359T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03009_A_01-3 1:10024.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

360T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03010_A_01-4 1:10024.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

361T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03011_A_01-5 1:10024.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

362T2000_DD_20.00F000000_IBL_DW_03012_A_01-6 1:10024.06.2020תכנית הכנות לתקשורת קומהA01PDFתכניתחשמל ותאורהמכרזאיטקין בלום

363B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03014_A_0124.12.2020משתנהחניון חנה וסע לרכב פרטי 4/9 תכנית חתכיםA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

364B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03012_A_01PL-1 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

365B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03011_A_01PL-2 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

366B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03010_A_01PL-3 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

367B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03009_A_01PL-4 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

368B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03008_A_01PL-5 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

369B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03007_A_01PL-6 1:10024.12.2020תכנית מ"א, אורור והוצאת עשן מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

370B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03013_A_01ROOF 1:10024.12.2020תכנית הוצאת עשן מקורות יורדות מפלסA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

371B T6130_TP_20.00F000000_IZE_DW_03015_A_01 24.12.2020משתנהפרטים סטנדרטיים למיזוג אוירA01PDFתכניתמיזוג ואוורורמכרזיזהר עירוני

379T2000_TP_20.00F000000_CMK_DW_00290_C_03COMMUNICATION AND BARRIER CONTROLER INFRASTRUCTURES / ACCES -1N/A18/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

380T2000_TP_20.00F000000_CMK_DW_00291_C_03COMMUNICATION AND BARRIER CONTROLER INFRASTRUCTURES / ACCES -2N/A18/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

381T2000_TP_20.00F000000_CMK_DW_00292_C_03COMMUNICATION AND BARRIER CONTROLER INFRASTRUCTURES / ACCES -5N/A18/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

385T2520_TP_20.00F000000_CMK_DW_00293_C_03 COMMUNICATIONS & TRAFFIC LIGHT INFRASTRUCTURES / GROUND FLOOR1/25018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

386T2520_TP_20.00F000000_CMK_DW_00294_B_02COMMUNICATIONS & TRAFFIC LIGHT INFRASTRUCTURES / LEVEL -11/25010/06/2020B02PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

387T2520_TP_20.00F000000_CMK_DW_00295_B_02 COMMUNICATIONS & TRAFFIC LIGHT INFRASTRUCTURES / LEVEL -21/25010/06/2020B02PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

388T2520_TP_20.00F000000_CMK_DW_00296_B_02 COMMUNICATIONS & TRAFFIC LIGHT INFRASTRUCTURES / LEVEL -5 - SHEET11/25010/06/2020B02PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

389T2520_TP_20.00F000000_CMK_DW_00297_B_02 COMMUNICATIONS & TRAFFIC LIGHT INFRASTRUCTURES / LEVEL -5 - SHEET21/25010/06/2020B02PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

394T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00283_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - GROUND FLOOR1/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

395T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00284_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -11/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

396T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00285_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -21/10014/01/2021D04PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

397T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00286_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -31/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

398T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00287_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -41/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

399T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00288_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -51/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

400T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_00289_C_03LOW VOLTAGE SYSTEM - LEVEL -61/10018/11/2020C03PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

408T2520_CN_20.00F000000_CMK_DW_3003_A_01DETAILED DRAWING BOOKN/A11/06/2020A01PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

409T7100_TP_20.00F000000_CMK_DW_03001_A_01SINGLE LINE DIAGRAMN/A10/06/2020A01PDFתכניתמערכות מנ"ממכרזקומיוניקשר

411218117-L1-3-G29.12.1903משתנה3 מעליות נוסעים - תכנית בניה וכלליתPDFתכניתמעליותמכרזהולץ קרסנר

412PR-SPB6_C-6 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

413PR-SPB6_F-6 1:10021.01.2103תאום מערכות-רצפה קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

414PR-SPB6_O-6 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

415PR-SPB5_C-5 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

416PR-SPB5_F-5 1:10021.01.2103תאום מערכות-רצפה קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

417PR-SPB5_O-5 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

418PR-SPB4_C-4 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

419PR-SPB4_O-4 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

420PR-SPB3_C-3 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

421PR-SPB3_O-3 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

422PR-SPB2_C-2 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

423PR-SPB2_O-2 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

424PR-SPB1_C-1 1:10021.01.2103תאום מערכות קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה
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425PR-SPB1_O-1 1:10021.01.2103פתחים קומהPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

426PR-SPB0_C1:10021.01.2103תאום מערכות קומת קרקעPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

427PR-SPB0_O1:10021.01.2103פתחים קומת קרקעPDFתכניתתאום מערכותמכרזמיימוני הנדסה

428B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03015_A_01-1 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

429B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03016_A_01-2 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

430B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03009_A_01-3 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

431B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03010_A_01-4 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

432B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03011_A_01-5 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

433B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03012_A_01-6 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

434B T5910_FD_20.00F000000_SLV_DW_03014_A_01GF 23.08.202001-תכנית בטיחות חניון 4-9 קומהPDFתכניתבטיחותמכרזשלהבת

435MRT-020070-CD-GN-250-v01_00-4000-40011/25013/01/202101תאום מערכותPDFתכניתתאום תשתיותמכרזמרום תובל

437MRT-020070-CD-CS-00-v01_00-4000-400113/01/202101-תאום מערכות - חתכיםPDFתכניתתאום תשתיותמכרזמרום תובל

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה08.06.202001PDFללאשילוט קומה 6-חניון -4466

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה08.06.202001PDFללאשילוט קומה 5-חניון -4475

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאשילוט קומה 4-חניון -4484

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאשילוט קומה3-חניון -4493

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאשילוט קומה2-חניון -4502

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאשילוט קומה1-חניון -4511

תכניתשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאשילוט קומת קרקעקומת קרקע452

דוחשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה10.06.202001PDFללאחוברת שילוטחוברת שילוט453

דוחשילוט וצביעהמכרזארכיגרפיה13.01.202101PDFללאחוברת צביעהחוברת צביעה454

456T5300_TP_20.00F000000_ARO_DW_02320_E_05.pdfLANDSCAPE  PLAN1/25019.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

458T5360_TP_20.00F000000_ARO_DW_02321_E_05.pdfPLANTING  PLAN1/25019.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

460T2130_TP_20.00F000000_ARO_DW_02322_E_05.pdfIRRIGATION  PLAN1/25019.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

461B T2130_TP_20.00F000000_ARO_DW_03000_C_03.pdf  IRRIGATION SLEEVES PLAN1/25019.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

463T5330_TP_20.00F000000_ARO_DW_02323_E_05.pdfWALL  ELEVATIONS1/20019.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

465T5300_TP_20.00F000000_ARO_DW_02621_E_05.pdfLANDSCAPE  DETAILSN/A19.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

466T5300_TP_20.00F000000_ARO_DW_02324_G_07.pdfLANDSCAPE   DETAILSN/A19.01.2100PDFתוכניתנוףמכרזש. אהרונסון

תכניתסקר עציםמכרזשבתאי גונן13.12.2002PDF-תשריט עצים-467

דוחסקר עציםמכרזשבתאי גונן13.12.2002PDF-חוברת סקר-469

--------בקשה לרישיון כריתה-470

דוחסביבהמכרזאקוPDF-02.11.20-הרמוניקה -471-1

דוחסביבהמכרזאקוPDF-02.11.20-הרמוניקה -472-2

דוחסביבהמכרזאקוPDF-02.11.20-מסמך סביבתי-473

דוחסביבהמכרזאקוPDF-02.11.20-נספחים לנספח סביבתי-474
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