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נספח 6ב  -רשימת תכניות המכרז

רשימת תכניות – מקטע ב
תחום

אדריכלות

כבישים

שם התכנית

תכנית מס'

תאריך עדכון אחרון

קנ"מ

גיליון פריסות וחתכים של
קירות מקטע ב'

א201-

27.10.21

1:250

גיליון פריסות וחתכים של
קירות מקטע ב'

א202-

27.10.21

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 1
מפלס תחתון

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X-1301-1

21.06.2021

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 1
מפלס עליון

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X-1301-2

21.06.2021

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 2א
2ב

RAM-HWNTZ_BGN_B-V08130X-1302

05.09.2021

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 3א
3ב

RAM-HWNTZ_BGN_B-V07130X-1303

05.05.2021

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 4א
4ב

RAM-HWNTZ_BGN_B-V07130X-1304

05.05.2021

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 5

RAM-HWNTZ_BGN_B-V05130X-1305

05.05.2021

1:250

תוכנית ניקוז -גליון 1

RAM-HWNTZ_BGN_B-V041701

01.09.2021

1:250

תוכנית ניקוז -גליון 2

RAM-HWNTZ_BGN_B-V051702

01.09.2021

1:250

תוכנית ניקוז -גליון 3

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031703

19.07.2020

1:250

תוכנית ניקוז -גליון 4

RAM-HWNTZ_BGN_B-V041704

09.02.2021

1:250

קראתי והבנתי __________________
חתימה וחותמת המציע
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תוכנית ניקוז -גליון 5

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031705

09.02.2021

1:250

תכנית פירוקים – גליון 1

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031901

18.05.2021

1:250

תכנית פירוקים – גליון 2

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031902

18.05.2021

1:250

תכנית פירוקים – גליון 3

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031903

18.05.2021

1:250

תכנית פירוקים – גליון 4

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031904

18.05.2021

1:250

תכנית פירוקים – גליון 5

RAM-HWNTZ_BGN_B-V031905

18.05.2021

1:250

תכנית חתכים לאורך –
בגין קטע ב'

RAM-HWNTZ_BEGIN_B-V013001

05.09.2021

1:100/1000

תכנית חתכים לאורך –
רמפות

RAM-HWNTZ_BEGIN_B-V043002

15.06.2021

1:100/1000

חתכים לרוחב – גליון 1

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V024001

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 2

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V034002

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 3

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V034003

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 4

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V064004

05.05.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 5

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V084005

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 6

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V064006

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב – גליון 7

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V054007

06.07.2021

1:200
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קונסטרוקציה

חתכים לרוחב – גליון 8

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V074008

06.07.2021

1:200

חתכים לרוחב -רמפה
גולדה מוסטת

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V02410X-4001

05.05.2021

1:200

חתכים לרוחב -רמפה נת"צ
בגין גולדה

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V02420X-4001

17.06.2021

1:200

חתכים לרוחב -רמפה
ליפתא

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V02440X-4001

06.05.2021

1:200

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3035-3065

895-NTZ-BGN-BRW-01-19

01.11.2021

1:250

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3011-3035

895-NTZ-BGN-BRW-02-19

01.11.2021

1:250

תעלת בטון  -תנוחה בין
חתכים 3011-3035

895-NTZ-BGN-BRW-03-19

01.11.2021

1:250

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3011-3021

895-NTZ-BGN-BRW-04-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3021-3034

895-NTZ-BGN-BRW-05-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3034-3052

895-NTZ-BGN-BRW-06-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3052-3062

895-NTZ-BGN-BRW-07-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 3062-3070

895-NTZ-BGN-BRW-08-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -חתכים
טיפוסיים  -פרטים

895-NTZ-BGN-BRW-09-19

27.03.2022

1:50,1:20

קיר דיפון כלונסאות וברגי
סלע  -פרטים

895-NTZ-BGN-BRW-10-19

27.03.2022

1:20,1:10

קיר דיפון ברגי סלע ללא
כלונסאות -פרטים

895-NTZ-BGN-BRW-11-19

27.03.2022

1:20,1:10

תעלת בטון  -פרטים

895-NTZ-BGN-BRW-12-19

03.11.2021

1:25,1:50

קיר דיפון  -פריסות גיליון 1

895-NTZ-BGN-BRW-13-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -פריסות גיליון 2

895-NTZ-BGN-BRW-14-19

01.11.2021

1:100
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קיר דיפון  -פריסות גיליון 3

895-NTZ-BGN-BRW-15-19

01.11.2021

1:100

קיר דיפון  -חתכים

895-NTZ-BGN-BRW-16-19

03.11.2021

1:100

שלבי ביצוע -קיר ברגי סלע

895-NTZ-BGN-BRW-17-19

27.03.22

1:100

שלבי ביצוע -קיר ברגי סלע
עם כלונסאות

895-NTZ-BGN-BRW-18-19

27.03.22

1:100

מבנה גשר  -תנוחה,
פריסה וחתכים

895-NTZ-BGN-BBR-01-19

30.11.21

1:100 1:250

מבנה גשר תכנית יסודות

895-NTZ-BGN-BBR-02-19

30.11.21

1:100

מבנה גשר גיליון פרטי
כלונסאות

895-NTZ-BGN-BBR-03-19

30.11.21

1:50

מבנה גשר גיליון פרטי
ראשי כלונסאות ועמודים

895-NTZ-BGN-BBR-04-19

30.11.21

1:25,1:20

מבנה גשר ברזלים בקורת
בטון בנציב אמצע

895-NTZ-BGN-BBR-05-19

30.11.21

1:50

מבנה גשר  -תכנית קורה
מס'  B 7טרומית טיפוס

895-NTZ-BGN-BBR-06-19

30.11.21

1:25

מבנה גשר  -תכנית קורה
מס'  A 10טרומית טיפוס

895-NTZ-BGN-BBR-07-19

30.11.21

1:25

מבנה גשר ברזלים בנציב
קצה

895-NTZ-BGN-BBR-08-19

30.11.21

1:50

מבנה גשר תכנית רמפה

895-NTZ-BGN-BBR-09-19

30.11.21

1:100

תכנית פרט מעקה רכב
ופרט תושבת לעמוד
תאורה

895-NTZ-BGN-BBR-10-19

30.11.21

1:25

תכנית מיסעה

895-NTZ-BGN-BBR-11-19

30.11.21

1:100

תכנית ניקוז

895-NTZ-BGN-BBR-12-19

30.11.21

1:100

תכנית סמכים

895-NTZ-BGN-BBR-13-19

30.11.21

1:100

תכנית קורת בטון בציר 1

895-NTZ-BGN-BBR-14-19

30.11.21

1:50

גשר שילוט א  -תנוחה
וחתכים

895-NTZ-BGN-BSB01-01-19

30.11.21

1:50
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895-NTZ-BGN-BSB01-02-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט א  -פרטי ביסוס 895-NTZ-BGN-B-
SB01-03-19

03.11.21

1:25,1:20

גשר שילוט א  -פרטי עמוד
טרומי

895-NTZ-BGN-BSB01-04-19

03.11.21

1:10,1:20

גשר שילוט א  -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BSB01-05-19

21.12.21

1:20,1:10

גשר שילוט א  -פרטי שלט
וסולם

895-NTZ-BGN-BSB01-06-19

21.12.21

גשר שילוט ב  -תנוחה
וחזיתות

895-NTZ-BGN-BSB02-07-19

04.10.21

גשר שילוט ב  -תכניות
חזיתות וחתכים

895-NTZ-BGN-BSB02-08-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ב  -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BSB02-09-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ב  -פרטי סולם
ושלט

895-NTZ-BGN-BSB02-10-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ב  -פרטי ביסוס 895-NTZ-BGN-B-
SB02-11-19

04.10.21

1:50

גשר שילוט ב  -פרטי עמוד
טרומי

895-NTZ-BGN-BSB02-12-19

04.10.21

1:20

גשר שילוט ד  -תנוחה
וחזיתות

895-NTZ-BGN-BSB04-13-19

10.10.21

1:50

גשר שילוט ד  -תכניות
חזיתות וחתכים

895-NTZ-BGN-BSB04-14-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ד  -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BSB04-15-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ד  -פרטי סולם
ושלטים

895-NTZ-BGN-BSB04-16-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ד  -פרטי ביסוס

895-NTZ-BGN-BSB04-17-19

10.10.21

1:25

גשר שילוט ד  -פרטי עמוד
טרומי

895-NTZ-BGN-BSB04-18-19

10.10.21

1:25

גשר שילוט ו  -תנוחה
וחזיתות

895-NTZ-BGN-BSB06-19-19

18.10.21

1:50

גשר שילוט ו  -תכניות
חזיתות וחתכים

895-NTZ-BGN-BSB06-20-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט א  -פרטים

1:25,1:5
1:50
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תנועה

גשר שילוט ו  -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BSB06-21-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ו  -פרטי שלט

895-NTZ-BGN-BSB06-22-19

21.12.21

1:25

גשר שילוט ו  -פרטי ביסוס
ועמוד בטון

895-NTZ-BGN-BSB06-23-19

18.10.21

גשר שילוט ח  -תנוחה
וחזיתות

895-NTZ-BGN-BSB08-25-19

1.11.21

גשר שילוט ח  -תכניות
חזיתות וחתכים

895-NTZ-BGN-BSB08-26-19

21.12.21

1:50

גשר שילוט ח  -פרטי פלדה 895-NTZ-BGN-B-
SB08-27-19

21.12.21

1:25

גשר שילוט ח  -פרטי שלט
ופרטים בעמוד ימני

895-NTZ-BGN-BSB08-28-19

21.12.21

גשר שילוט ח  -פרטי
ביסוס גליון 1

895-NTZ-BGN-BSB08-29-19

1.11.21

1:25

גשר שילוט ח  -פרטי
ביסוס גליון 2

895-NTZ-BGN-BSB09-30-19

1.11.21

1:25

גשר שילוט ט  -תנוחה
וחזיתות

895-NTZ-BGN-BSB09-31-19

04.11.21

1:50

גשר שילוט ב -מודל תלת
מימדי

895-NTZ-BGN-BSB09-32-19

21.12.21

גשר שילוט ד -מודל תלת
מימדי

895-NTZ-BGN-BSB09-33-19

21.12.21

גשר שילוט ו -מודל תלת
מימדי

895-NTZ-BGN-BSB09-34-19

21.12.21

גשר שילוט ח -מודל תלת
מימדי

895-NTZ-BGN-BSB09-35-19

21.12.21

גשר שילוט ט -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BSB09-36-19

04.11.21

גשר שילוט ט -מודל תלת
מימדי

895-NTZ-BGN-BSB09-37-19

04.11.21

1:25
1:50

1:50

1:50

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' עם אופניים

-8709B-G-40 -keta B41

20.8.2020

1:500

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' עם אופניים

-8709B-G-40 -keta B42

20.8.2020

1:500

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' עם אופניים

-8709B-G-40 -keta B43

20.8.2020

1:500
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תאורה
עירונית

חשמל

תיאום
תשתיות

פירוט שלטים בפרויקט
נת''צ בגין מקטע ב

פירוט שלטים בפרויקט
נת''צ בגין מקטע ב

מקטע ב -תאורה עירונית-
גליון 2.1

1581-19-2-2.1

מקטע ב -תאורה עירונית-
גליון 2.2

1581-19-2-2.2

מקטע ב -תאורה עירונית-
גליון 2.3

1581-19-2-2.3

מקטע ב -תאורה עירונית-
גליון 2.4

1581-19-2-2.4

מקטע ב -חישוב תאורה-
גליון 1

1581-19-2-CAL1

מקטע ב -חישוב תאורה-
גליון 2

1581-19-2-CAL2

מקטע ב -תאורה עירונית-
פרטים

1581-19-2-10

מקטע ב-תשתיות לחברת
החשמל

1581-19-2-B3.1

מקטע ב-תשתיות לחברת
החשמל

1581-19-2-B3.2

מקטע ב-תשתיות לחברת
החשמל

1581-19-2-B3.3

מקטע ב-תשתיות לחברת
החשמל

1581-19-2-B3.4

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

20.5.20

1:250

20.5.20

1:250

18.5.20

משתנה

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

18.5.20

1:250

תכנית כללית 1:1250

MAR-81219-00

22.3.22

1:1250

תנוחה 1:250

MAR-81219-01

22.3.22

1:250

תנוחה 1:250

MAR-81219-02

22.3.22

1:250

תנוחה 1:250

MAR-81219-03

22.3.22

1:250

תנוחה 1:250

MAR-81219-04

22.3.22

1:250

תנוחה 1:250

MAR-81219-05

22.3.22

1:250

חתכי רוחב טיפוסיים
גז

9.6.2020

ללא קנ"מ

תנוחה כללית קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-06

MAR-81219-00

22.3.22

22.03.2022

משתנה

1:250
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ביוב

1:250

תנוחה גליון  1קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-01

22.03.2022

תנוחה גליון  2קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-02

22.03.2022

תנוחה גליון  3קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-03

22.03.2022

תנוחה גליון  4קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-04

22.03.2022

תנוחה גליון  5קו גז (ללא
הגזה)

MAR-81219-05

22.03.2022

חתך לאורך 500:500

MAR-81219-06

22.03.2022

1:250

פרטים

MAR-81219-07

22.03.2022

1:250

פרט קווי ביוב

6001

21.12.20

ללא קנ"מ

תוכנית ביוב  -תנוחה

B-2001

16.12.20

1:250

תוכנית ביוב  -חתך

B-3001

16.12.20

1:250

1:250
1:250
1:250
1:250
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לביצוע עבודות תשתית ,בניה ,סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז') ,ירושלים

רשימת תכניות – מקטע ז'

תחום

שם התכנית
גיליון פריסות וחתכים של

תכנית מס'
א203-

תאריך עדכון אחרון
10.08.21

קנ"מ
1:250

קירות מקטע ז'

גיליון פריסות וחתכים של
אדריכלות

א204-

10.08.21

1:250

קירות מקטע ז'

גיליון פריסות וחתכים של

א205-

10.08.21

1:250

קירות מקטע ז'

תכנית כללית

27.12.2020 RAM-HWNTZ_BGN_Z-V01100X-1001

1:1250

תכנית תנוחה  -גליון 1

01.06.2021 RAM-HWNTZ_BGN_Z-V11130X-1301

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 2

12.08.2021 RAM-HWNTZ_BGN_Z-V13130X-1302

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 3

12.08.2021 RAM-HWNTZ_BGN_Z- V13130X-1303

כבישים

1:250
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מכרז פומבי מס' 102/2020
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תכנית תנוחה  -גליון 4

12.08.2021 RAM-HWNTZ_BGN_Z- V13130X-1304

1:250

תכנית תנוחה  -גליון 5

12.08.2021 RAM-HWNTZ_BGN_Z- V13130X-1305

1:250

תכנית פירוקים – גליון 1

RAM-HWNTZ_BGN_Z-V0312.08.2021 190X-1901

1:250

תכנית פירוקים – גליון 2

RAM-HWNTZ_BGN_Z-V0312.08.2021 190X-1902

1:250

תכנית פירוקים – גליון 3

RAM-HWNTZ_BGN_Z-V0312.08.2021 190X-1903

1:250

תכנית פירוקים – גליון 4

RAM-HWNTZ_BGN_Z-V0312.08.2021 190X-1904

1:250

תכנית פירוקים – גליון 5

RAM-HWNTZ_BGN_Z-V0312.08.2021 190X-1905

1:250

1:100/1:1000

תכנית חתכים לאורך גליון
1

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V013001

01/08/2021

תכנית חתכים לאורך גליון2

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V013002

19/09/2021

חתכים לרוחב – גליון 1

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104001

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 2

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104002

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 3

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104003

12.08.2021

1:100/1:1000

1:200

1:200

1:200
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חתכים לרוחב – גליון 4

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104004

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 5

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104005

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 6

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104006

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 7

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104007

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 8

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104008

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 9

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104009

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 10

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104010

12.08.2021

חתכים לרוחב – גליון 11

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104011

12.08.2021

חתכים לרוחב רמפת
גולדה

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104101

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200
01.06.2021

חתכים לרוחב רמפת גבעת
שאול– גליון1

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104201

12.08.2021

1:200

חתכים לרוחב רמפת גבעת
שאול– גליון2

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104202

12.08.2021

1:200

חתכים לרוחב רמפת גבעת
שאול– גליון3

RAM-CSNTZ_BEGIN_Z-V104203

12.08.2021

1:200

תכנית פרטי מבנה גיליון 1

06.07.2021 RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V066001

תכנית חתכים טיפוסיים-
גליון 1

29.04.2021 RAM-HWNTZ_BEGIN_B-ZV05-500X-5101

1:1000

1:100
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תכנית חתכים טיפוסיים-
גליון 2

קונסטרוקציה

19.04.2021 RAM-HWNTZ_BEGIN_B-ZV04-500X-5102

תכנית ניקוז גליון 1

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V041701

24.12.2020

תכנית ניקוז גליון 2

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V041702

24.12.2020

תכנית ניקוז גליון 3

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V041703

24.12.2020

תכנית ניקוז גליון 4

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V041704

12.07.2021

תכנית ניקוז גליון 5

RAM-HWNTZ_BEGIN_Z-V041705

24.12.2020

1:100

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

895-NTZ-BGN-Z-RW01-19

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 5009-5090

17.03.22

1:500

895-NTZ-BGN-Z-RW02-19

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 5067-5090

17.03.22

1:200

895-NTZ-BGN-Z-RW03-19

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 5049-5067

17.03.22

1:200

895-NTZ-BGN-Z-RW04-19

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 5029-5049

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW05-19

קיר דיפון  -תנוחה בין
חתכים 5019-5029

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW06-19

תעלת בטון  -תנוחה בין
חתכים 5016-5031

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW07-19

תעלת בטון  -תנוחה בין
חתכים 5030-5062

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW07A-19

תעלת בטון  -תנוחה בין
חתכים 5062-5079

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW08-19

קיר דיפון ותעלה-
חתכים טיפוסיים

23.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW9A-19

קיר דיפון  -פרטים גיליון
 1קירות ברגים

23.03.22

1:200
1:200
1:250
1:250
1:250
1:100
1:20,1:10
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895-NTZ-BGN-Z-RW9B-19

קיר דיפון  -פרטים גיליון
 2קירות רגל וחיפוי אבן

23.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW10-19

קיר דיפון  -פרטים גיליון
 3פרטי קירות ותעלה

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW11-19

שלבי ביצוע

27.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW12-19

קיר דיפון  -פריסות
גיליון 1

17.03.22

895-NTZ-BGN-Z-RW13-19

קיר דיפון  -פריסות
גיליון 2

17.03.22

1:200

895-NTZ-BGN-Z-RW14-19

תעלה  -פריסות

17.03.22

1:200

895-NTZ-BGN-Z-RW15-19

אגן ניקוז  -תוכנית
חתכים ופרטים

17.03.22

1:100

895-NTZ-BGN-B+Z01-19

תוכנית התמצאות
כללית  -מקטע ב +
מקטע ז

17.03.22

1:1000

895-NTZ-BGN-ZSB01-01-19

גשר שילוט  - 1תוכנית
תנוחה וחזיתות

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB01-02-19

גשר שילוט  - 1פרטים
כלליים

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB01-03-19

גשר שילוט  - 1פרטי
ביסוס

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB01-04-19

גשר שילוט  - 1פרטי
עמוד טרומי

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB01-05-19

גשר שילוט  - 1פרטי
פלדה

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB01-06-19

גשר שילוט  - 1פרטי
סולם ושלט

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB02-01-19

גשר שילוט  - 2תוכנית
תנוחה וחזיתות

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB02-02-19

גשר שילוט  - 2פרטים
כלליים

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB02-03-19

גשר שילוט  - 2פרטי
ביסוס

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB02-04-19

גשר שילוט  - 2פרטי
עמוד טרומי

17.03.22

1:20,1:10

1:20,1:10
1:20,1:10
1:100
1:200

1:50
1:50
1:20,1:10
1:20,1:10
1:20,1:10
1:50
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895-NTZ-BGN-ZSB02-05-19

גשר שילוט  - 2פרטי
פלדה

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB02-06-19

גשר שילוט  - 2פרטי
סולם ושלט

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-01-19

גשר שילוט  - 3תוכנית
תנוחה וחזיתות

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-02-19

גשר שילוט  - 3פרטים
כלליים

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-03-19

גשר שילוט  - 3פרטי
ביסוס

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-04-19

גשר שילוט  - 3פרטי
עמוד טרומי

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-05-19

גשר שילוט  - 3פרטי
פלדה

17.03.22

895-NTZ-BGN-ZSB03-06-19

גשר שילוט  - 3פרטי
סולם ושלט

17.03.22

1:20,1:10

895-NTZ-BGN-ZSB04-01-19

גשר שילוט  - 4תוכנית
תנוחה וחזיתות

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB04-02-19

גשר שילוט  - 4פרטים
כלליים

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB04-03-19

גשר שילוט  - 4פרטי
ביסוס

17.03.22

1:50

895-NTZ-BGN-ZSB04-04-19

גשר שילוט  - 4פרטי
עמוד טרומי

17.03.22

1:20,1:10

895-NTZ-BGN-ZSB04-05-19

גשר שילוט  - 4פרטי
פלדה

17.03.22

1:20,1:10

895-NTZ-BGN-ZSB04-06-19

גשר שילוט  - 4פרטי
סולם ושלט

17.03.22

1:20,1:10

12366.1/5

08.04.2021

1:500

12366.1/6

08.04.2021

1:500

12366.1/7

08.04.2021

1:500

12366.1/8

08.04.2021

1:500

גבעת שאול – גולדה מאיר
גיליון  1/4תכנון סופי
גבעת שאול – גולדה מאיר
גיליון  2/4תכנון סופי
תנועה

גבעת שאול – גולדה מאיר
גיליון  3/4תכנון סופי
גבעת שאול – גולדה מאיר

1:20,1:10
1:20,1:10
1:50
1:50
1:50
1:20,1:10
1:20,1:10
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גיליון  4/4תכנון סופי

תאורה

תאורה ,נת"צ בגין מקטע ז'
גליון 1

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V011301

תאורה ,נת"צ בגין מקטע ז'
גליון 2

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V011302

תאורה ,נת"צ בגין מקטע ז'
גליון 3

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V011303

תאורה ,נת"צ בגין מקטע ז'
גליון 4

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V011304

תאורה ,נת"צ בגין מקטע ז'
גליון 5

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V011305

1:250

חישובי תאורה ,נת"צ בגין
מקטע ז' גליון 1

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V01h1301

11/08/2020

1:250

חישובי תאורה ,נת"צ בגין
מקטע ז' גליון 2

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V01h1302

11/08/2020

חישובי תאורה ,נת"צ בגין
מקטע ז' גליון 3

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V01h1303

11/08/2020

חישובי תאורה ,נת"צ בגין
מקטע ז' גליון 4

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V01h1304

11/08/2020

חישובי תאורה ,נת"צ בגין
מקטע ז' גליון 5

EL-TZN-DDNTZ_BGN_Z-V01h1305

11/08/2020

20/03/2022

1:250

20/03/2022
1:250
20/03/2022
1:250
20/03/2022
1:250
20/03/2022

1:250

1:250

1:250

1:250

ח2537-10
חוברת פרטים

תאום תשתיות

20/07/2020

שונים

תכנית כללית 1:1250

MAR-806388-00

22.03.2022

1:1250

תנוחה 1:250

MAR-806388-01

22.03.2022

1:250

תנוחה 1:250

MAR-806388-02

22.03.2022

1:250

תנוחה 1:250

MAR-806388-03

22.03.2022

1:250

תנוחה 1:250

MAR-806388-04

22.03.2022

1:250

תנוחה 1:250

MAR-806388-05

22.03.2022

1:250
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חתכי רוחב טיפוסיים

MAR-806388-06

22.3.22

משתנה
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רשימת תכניות – שביל האופניים

תחום

שם התכנית
גיליון פריסות וחתכים של
שביל אופניים

תכנית מס'
א205-

תאריך עדכון אחרון
30.12.2021

קנ"מ
1:250

אדריכלות
א206-

30.12.2021

תכנית תנוחה שביל
אופניים -גיליון 1

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X04+OFANAYIM-1301

16.11.2021

1:250

תכנית תנוחה שביל
אופניים -גיליון 2

RAM-HWNTZ_BGN_B-V07130X05+OFANAYIM-1302

16.11.2021

1:250

תכנית תנוחה שביל
אופניים -גיליון 3

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X04+OFANAYIM-1303

16.11.2021

1:250

תכנית תנוחה שביל
אופניים -גיליון 4

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X05+OFANAYIM-1304

16.11.2021

1:250

גיליון פריסות וחתכים של
שביל אופניים

כבישים

1:250

תכנית תנוחה שביל
אופניים -גיליון 5

RAM-HWNTZ_BGN_B-V06130X05+OFANAYIM-1305

16.11.2021

1:250

תכנית חתכים לאורך –
שביל אופניים

RAM-HWNTZ_BEGIN_B-V043003

15.07.2021

1:100/1000

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 1

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4301

04.04.2021

1:200

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 2

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4302

16.11.2021

1:200
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קונסטרוקציה
שביל אופניים

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 3

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4303

16.11.2021

1:200

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 4

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4304

16.11.2021

1:200

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 5

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4305

16.11.2021

1:200

חתכים לרוחב אופניים-
גיליון 6

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V09430X-4306

16.11.2021

1:200

גשר אופניים  -תכנית
העמדה

895-NTZ-BGN-BBC-01-19

30.11.21

1:1000

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס'  - 1תנוחה

895-NTZ-BGN-BBC-02-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 1 -תנוחה

895-NTZ-BGN-BBC-03-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס'  - 2תנוחה

895-NTZ-BGN-BBC-04-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 2 -תנוחה

895-NTZ-BGN-BBC-05-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 3 -תנוחה

895-NTZ-BGN-BBC-06-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -קיר תומך -
תנוחה  +פריסה  +פרטים

895-NTZ-BGN-BBC-07-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס' - 1יסודות

895-NTZ-BGN-BBC-08-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 1 -יסודות

895-NTZ-BGN-BBC-09-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס'  - 2יסודות

895-NTZ-BGN-BBC-10-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 2 -יסודות

895-NTZ-BGN-BBC-11-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  - 3 -יסודות

895-NTZ-BGN-BBC-12-19

30.11.21

1:100

895-NTZ-BGN-Bגשר אופניים  -פרטי יסודות BC-13-19

30.11.21

1:50,1:25,1:20

895-NTZ-BGN-Bגשר אופניים  -פרטי נציבים BC-14-19

30.11.21

1:50,1:25,1:20
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תנועה שביל
אופניים

גשר אופניים -פריסת קיר
תומך  1וגשר פלדה מס' 1

895-NTZ-BGN-BBC-15-19

30.11.21

גשר אופניים -פריסת קיר
תומך  2וגשר פלדה מס' 2

895-NTZ-BGN-BBC-16-19

30.11.21

גשר אופניים -פריסת
מסעה על עמודים מס' 1

895-NTZ-BGN-BBC-17-19

30.11.21

גשר אופניים -פריסת
מסעה על עמודים מס' 2

895-NTZ-BGN-BBC-18-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים -חתכי רוחב
במסעה

895-NTZ-BGN-BBC-19-19

30.11.21

1:100

895-NTZ-BGN-Bגשר אופניים -פרטי קרומים BC-20-19

27.03.22

1:50,1:25,1:20

גשר אופניים -תכנית
פלטות גישה

895-NTZ-BGN-BBC-21-19

30.11.21

1:25

גשר אופניים -פרטי ברגי
סלע

895-NTZ-BGN-BBC-22-19

30.11.21

1:50,1:25,1:20

1:100
1:100
1:100

גשר אופניים -מסעה על
עמודים -סידור ברזל
עקרוני

895-NTZ-BGN-BBC-23-19

30.11.21

1:50,1:25,1:20

גשר אופניים -פרטי מעקה

895-NTZ-BGN-BBC-24-19

30.11.21

1:50,1:25,1:20

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס'  -1חתכים

895-NTZ-BGN-BBC-XX-19

30.11.21

גשר אופניים  -גשר פלדה
מס'  -2חתכים

895-NTZ-BGN-BBC-XX-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -פרטי פלדה

895-NTZ-BGN-BBC-XX-19

30.11.21

1:100

גשר אופניים  -מסעה על
עמודים  -סידור ברזל
עקרוני

895-NTZ-BGN-BBC-25-19

30.11.21

גשר אופניים -שלבי ביצוע
גשר פלדה מס' ( 1גשר
דרומי)

NTZ-BGN-B-BC-2619 [SHLAVEY
]BITZUA 1

30.11.21

גשר אופניים -שלבי ביצוע
גשר פלדה מס' ( 2גשר
צפוני)

NTZ-BGN-B-BC-2719 [SHLAVEY
]BITZUA 2

30.11.21

1:200

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' ושביל האופניים
גליון 41

_8709-B-G-40_keta_B_with_ofanim-41

22.6.21

1:500

1:100

1:50,1:25,1:20

1:200
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תאורה שביל
אופניים

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' ושביל האופניים
גליון 42

_8709-B-G-40_keta_B_with_ofanim-42

22.6.21

1:500

תנועה נת"צ בגין תכנית
קטע ב' ושביל האופניים
גליון 43

_8709-B-G-40_keta_B_with_ofanim-43

22.6.21

1:500

תאורה עירונית שביל
אופניים -גליון 3.1

1581-19-2-3.1

06.04.21

1:250

רשימת תכניות – מקטעים ב' ז' ושביל אופניים

תחום

אדריכלות

גינון

שם התכנית

תכנית מס'

תאריך עדכון אחרון

קנ"מ

תכנית פיתוח כללית

א01-

30.12.2021

1:1250

תוכנית פיתוח שטח -דרום

א04-

30.12.2021

1:500

תוכנית פיתוח שטח -צפון

א05-

30.12.2021

1:500

תוכנית פיתוח שטח

א11-

30.12.2021

1:250

תוכנית פיתוח שטח

א12-

30.12.2021

1:250

תוכנית פיתוח שטח

א13-

30.12.2021

1:250

תוכנית פיתוח שטח

א14-

30.12.2021

1:250

תוכנית פיתוח שטח

א15-

30.12.2021

1:250

תוכנית פיתוח שטח

א16-

30.12.2021

1:250

פארק דרומי שביל אופניים

א17-

27.12.2021

1:100/1:250

גיליון חתכי רוחב

א100-

03.02.21

1:250

חוברת פרטים

פ1-

30.12.2021

משתנה

תוכנית גינון

צ11-

03.12.20

1:250

תוכנית גינון

צ12-

03.12.20

1:250

תוכנית גינון

צ13-

03.12.20

1:250

תוכנית גינון

צ14-

03.12.20

1:250

תוכנית גינון

צ15-

03.12.20

1:250

תוכנית גינון

צ16-

03.12.20

1:250
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השקייה

כבישים

קונסטרוקציה

תוכנית השקיה

הש11-

20.08.20

1:250

תוכנית השקיה

הש12-

20.08.20

1:250

תוכנית השקיה

הש13-

20.08.20

1:250

תוכנית השקיה

הש14-

20.08.20

1:250

תוכנית השקיה

הש15-

20.08.20

1:250

תוכנית השקיה

הש16-

20.08.20

1:250

תכנית כללית קטעים ב-ז

RAM-HWNTZ_BGN_B-V011001

23.06.20

1:1250

חתכים טיפוסיים – גליון 1

RAM-HWNTZ_BGN_B-Z-V055101

29.04.2021

1:100

חתכים טיפוסיים – גליון 2

RAM-HWNTZ_BGN_B-Z-V045102

19.04.2021

1:100

תכנית פרטי מבנה

RAM-CSNTZ_BEGIN_B-V086001

19.07.2021

1:1000

תוכנית התמצאות כללית
מקטע ב+מקטע ז

895-NTZ-BGN-B+Z01-19

30.07.20

1:1000

2020-44-11

26.1.21

1:250

2020-44-12

26.1.21

1:250

2020-44-13

26.1.21

1:250

2020-44-14

26.1.21

1:250

2020-44-15

26.1.21

1:250

2020-44-21

4.2.21

1:250

2020-44-22

4.2.21

1:250

2020-44-31

4.2.21

1:250

2020-44-32

4.2.21

1:250

2020-44-41

22.1.21

1:250

2020-44-42-A

22.1.21

1:250

2020-44-42-B

22.1.21

1:250

22.1.21

1:250

שלב 1

שלב 2
הסדרי תנועה
זמניים
שלב 3

שלב 4

2020-44-43
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2020-44-51

22.1.21

1:250

2020-44-52

22.1.21

1:250

2020-44-61

22.1.21

1:250

2020-44-62

22.1.21

1:250

2020-44-71

22.1.21

1:250

2020-44-72

22.1.21

1:250

2020-44-81

22.1.21

1:250

2020-44-82

22.1.21

1:250

2020-44-83

22.1.21

1:250

2020-44-84

22.1.21

1:250

2020-44-91

16.8.20

1:250

2020-44-92

16.8.20

1:250

2020-44-93

16.8.20

1:250

2020-44-94

16.8.20

1:250

אתר התארגנות 2

2020-44-102

14.9.20

1:250

אתר התארגנות 3

2020-44-103

14.9.20

1:250

תכנית כללית

2020-44-10-3

16.8.20

1:1250

מקטע ב+ז -תשתיות
תקשורת מצלמות ושלטים
גליון 1

EECC-SHILUT-5454BZ-FT-01-00

13.12.20

מקטע ב+ז -תשתיות
תקשורת מצלמות ושלטים
גליון 2

EECC-SHILUT-5454BZ-FT-02-00

13.12.20

מקטע ב+ז -תשתיות
תקשורת מצלמות ושלטים
גליון 3

EECC-SHILUT-5454BZ-FT-03-00

13.12.20

מקטע ב+ז -תשתיות
תקשורת מצלמות ושלטים
גליון 4

EECC-SHILUT-5454BZ-FT-04-00

13.12.20

מקטע ב+ז -תשתיות
תקשורת מצלמות ושלטים
גליון 5

EECC-SHILUT-5454BZ-FT-05-00

13.12.20

תשתיות תקשורת ומצלמות

BAR-COM-3573-FT01

13.08.2020

שלב 5

שלב 6

שלב 7

שלב 8

שלב 9

תקשורת
מצלמות
ושילוטEECC -

תשתיות
רמזורים

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250
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ומצלמות -דוד
ברהום

בזק

סקר עצים

תשתיות תקשורת ומצלמות

BAR-COM-3573-FT02

13.08.2020

1:250

תשתיות תקשורת ומצלמות

BAR-COM-3573-FT03

13.08.2020

1:250

תשתיות תקשורת ומצלמות

BAR-COM-3573-FT04

13.08.2020

1:250

תשתיות תקשורת ומצלמות

BAR-COM-3573-FT05

13.08.2020

1:250

גיליון פרטים קטע ב+ז

BAR-DT-3573-FT-06

12.08.2020

ללא

תכנית שלבי ביצוע תשתיות BAR-TEMP_COM-
3573-FT-07
רמזורים ובקרה

27.08.2020

1:250

תכנית שלבי ביצוע תשתיות BAR-TEMP_COM-
3573-FT-08
רמזורים ובקרה

27.08.2020

1:250

תכנית שלבי ביצוע תשתיות BAR-TEMP_COM-
3573-FT-09
רמזורים ובקרה

27.08.2020

1:250

תכנית שלבי ביצוע תשתיות BAR-TEMP_COM-
3573-FT-10
רמזורים ובקרה

27.08.2020

1:250

תכנית שלבי ביצוע תשתיות BAR-TEMP_COM-
3573-FT-11
רמזורים ובקרה

27.08.2020

1:250

נת"צ בגין מקטע ב'  +ז'
גיליון מס' 1

1466/19

06.05.20

1:250

נת"צ בגין מקטע ב'  +ז'
גיליון מס' 2-3

1466/19

06.05.20

1:250

נת"צ בגין מקטע ב'  +ז'
גיליון מס' 4-5

1466/19

06.05.20

1:250

נת"צ בגין מקטע ב'  +ז'
גיליון מס' 6-7

1466/19

06.05.20

1:250

נת"צ בגין מקטע ב'  +ז'
גיליון מס' 8

1466/19

06.05.20

1:250

נת"צ בגין חתכים לרוחב

1478/19

26.02.20

1:200

נת"צ בגין חתכים טיפוסיים

1479/19

29.12.20

1:25

סקר עצים בוגרים גליון 1/4

50017-2tree1.6-500-1

17.1.21

1:500

סקר עצים בוגרים גליון 2/4

50017-2tree1.6-500-2

17.1.21

1:500

סקר עצים בוגרים גליון 3/4

50017-2tree1.6-500-3

17.1.21

1:500

סקר עצים בוגרים גליון 4/4

50017-2tree1.6-500-4

17.1.21

1:500

22

מכרז פומבי מס' 102/2020
לביצוע עבודות תשתית ,בניה ,סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז') ,ירושלים

דו"ח תכן
מבנה
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