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מסמך ה-מערכת התכניות

רשימת תכניות  - אדריכלות

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
תוכניות

0תכ' פיתוח כללי    1268-2-850-845  11268-845-850-0-16
1/31268-845-850-0-16  1268-850-845-A           0תכ' פיתוח
2/31268-845-850-0-16   1268-850-845-B           0תכ' פיתוח
3/31268-845-850-0-16    1268-850-845-C           0תכ' פיתוח
1/31268-850-3-G-2  1268-850-845-A-0תכ' גינון           ג
2/31268-850-3-G-2  1268-850-845-B-0תכ' גינון           ג
3/31268-850-3-G-2  1268-850-845-C-0תכ' גינון           ג
1/31268-850-21-Z01268-850-845-A-0תכ' השקיה         צ
2/31268-850-21-Z0  1268-850-845-B-0תכ' השקיה         צ
3/31268-850-21-Z0  1268-850-845-C-0תכ' השקיה        צ
1/2 1268-850-0-HTH-11268-845-850 -H1      0 חתכים
2/21268-850-0-HTH-21268-845-850 -H2      0 חתכים
1/31268-3-850- AA-01268-3-850A/0   תכ' עבודות עפר -עע
2/31268-3-850- AA-01268-3-850B/0תכ' עבודות עפר -עע
3/31268-3-850- AA-01268-3-850C/0תכ' עבודות עפר -עע
1/31268-8500-PK -01:5000תכ' פיתוח ופרישת קירות -קנ"מ
2/31268-850-PK1 -0850 0תכ' פיתוח ופרישת קירות- שצ"פ
3/31268-850-PK2 -0850 0תכ' פיתוח ופרישת קירות- שצ"פ
1/41268-850-PR1 -00תכ' פיתוח ופרישת קירות- מבוך
2/41268-850-PR3-M042'0תכ' פיתוח ופרישת קירות- מדרגות כב
3/41268-8500-PR4 -00תכ' פיתוח ופרישת קירות- אזור מ.משחק
4/41268-8500-PR6 -00תכ' פיתוח אלמנת כניסה

1268-850-PR2 -00תכ' פיתוח כיכר מרכזית
ינו-21חוברת פרטים

רשימת תכניות - קונסטרוקציה

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
0קירות תומכים-קירות כובד.  חתכים. פרטים. ק.מ. HH850K1 1:25 1:50ק - 1 
1A-קHH850K1A1:25 1:50 .0קירות תומכים-קירות בטון מזוין.  חתכים. פרטים. ק.מ
0פריסות קירות. מדרגות. ק.מ. HH850K21:50ק - 2
0 פריסות קירות.  ק.מ. HH850K31:100ק - 3
0פריסות קירות. מבוך.  ק.מ. HH850K4        1:100ק - 4
0 פריסות קירות.  ק.מ. HH850K51:100ק - 5
0פריסות קירות.  ק.מ. HH850K6  1:100ק - 6
0פרגולות פלדה. ק.מ. HH850K71:25 ,1:50ק - 7

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
0מתקן תכנית כללית ק.מ 2121-1002121-1001:500

2121-100-A2121-1001:250 0מתקן חשמל ומצלמות ק.מ
2121-100-B2121-1001:250 0מתקן חשמל ומצלמות ק.מ
2121-100-C2121-1001:250 0מתקן חשמל ומצלמות ק.מ
0חישובי תאורה2121-1132121-113

0פרטים 1 - פרטים כללים והארקות2121-12121-1

רשימת תכניות -חשמל ותאורה



0פרטים 2 - פרטים כללים לצנרת2121-22121-2
0מרכית תאורה למגרשי ספורט 2121-32121-32020
0לוח חלוקת אירועים2121-42121-4

רשימת תכניות - אינסטלציה

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תכנית כללית1
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס' 21
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס' 32
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס' 43
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז חתכים לאורך5
0תכנון קוי מים, ביוב וניקוז גליון פרטים6

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
15145-tnua-000תכנית תנועה גיליון כללי
25145-tnua-0101 0תכנית תנועה גיליון
35145-tnua-0202 0תכנית תנועה גיליון
45145-tnuha-000תנוחה גיליון 00- כללי
55145-tnuha-0101 0תנוחה גיליון
65145-tnuha-0202 0תנוחה גיליון
75145-CS-0101 0חתכים לרוחב גיליון
85145-LS-0101 0חתכים לאורך גיליון
95145-pratim-0101 0פרטי ביצוע גיליון

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
101-5-1ZW-105-5-HarHomaSkatePark-Plan-v3.dwg0תכנית פיתוח כללית

101-5-100ZW-105-5-HarHomaSkatePark-Plan-v3.dwg0תכנית פיתוח מפורטת
101-5-2ZW-105-5-HarHomaSkatePark-Plan-v3.dwg0חתכים
101-5-8ZW-101-5-Pratim-v1.dwg0חוברת פרטים

רשימת תכניות - קונסטרוקציה סקייט-פארק

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון
338-005-W-T0338-005.dwg0תכנית קירות תומכים, פרט מצעים
338-005-P-T0338-005.dwg0תכנית
338-005-D-T0338-005.dwg0פרטים
338-005-S1-T0338-005.dwg1-22 0חתכים
338-005-S2-T0338-005.dwg23-41 0חתכים

תכניות נלוות - בטיחות, תאום תשתיות

מהדורהתאור תכניתמס' קובץ מס' גליון

רשימת תכניות -תנועה/פיזי

אדריכל נוף - סקייטפארק



0תוכנית בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחותתכנית בטיחות
JR-20-34-03-12-2020ללאתוכנית תאום תשתיות
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