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 חוף ציבורי דרומי - 1חלק 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שחםאדר'  -פיתוח נופי, גינון והשקייה 

 כניות פיתוחות

 50700705 0 1:500 תוכנית כללית 00-000

 50700705 0 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  00-000

 50700705 0 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  00-000

 50700705 0 1:250 5גיליון  -תוכנית פיתוח  00-005

 50700705 0 1:250 1גיליון  -תוכנית פיתוח  00-001

 50700705 0 1:250 חתכים ופרישת קירות 00-005

 תוכניות סימון

 50700705 0 0:050 0גיליון  -תוכנית סימון  00-000

 50700705 0 0:050 0גיליון  -תוכנית סימון  00-000

 50700705 0 0:050 5גיליון  -תוכנית סימון  00-005

 50700705 0 0:050 1גיליון  -תוכנית סימון  00-001

 תוכניות השקייה ושתילה

 50700705 0 0:005 0גיליון  -תוכנית השקייה  00-000

 50700705 0 0:005 0גיליון  -תוכנית השקייה  00-000

 50700705 0 0:005 5גיליון  -תוכנית השקייה  00-005

 50700705 0 0:005 0גיליון  -תוכנית שתילה  00-050

 50700705 0 0:005 0גיליון  -תוכנית שתילה  00-050

 50700705 0 0:005 5גיליון  -תוכנית שתילה  00-055

 תוכניות פרטים

 50700705 0 משתנה 0גיליון  -פרטים  00-050

0גיליון  -פרטים  00-050  50700705 0 משתנה 

5גיליון  -פרטים  00-055  50700705 0 משתנה 

1גיליון  -פרטים  00-051  50700705 0 משתנה 

5גיליון  -פרטים  00-055  50700705 0 משתנה 

5גיליון  -פרטים  00-055  50700705 0 משתנה 

7גיליון  -פרטים  00-057  50700705 0 משתנה 
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

1גיליון  -פרטים  00-051  50700705 0 משתנה 

0גיליון  -פרטים  00-050  50700705 0 משתנה 

00גיליון  -פרטים  00-050  50700705 0 משתנה 

00גיליון  -פרטים  00-050  50700705 0 משתנה 

00גיליון  -פרטים  00-050  50700705 0 משתנה 

05גיליון  -פרטים  00-055  50700705 0 משתנה 

01גיליון  -פרטים  00-051  50700705 0 משתנה 

 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 תהל - סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות

 50700705 0 0:7500 תנוחה כללית 000

 50700705 0 1:500 מפת מצב קיים 00-000

 50700705 0 1:500 תנוחה -תוכנית עבודות עפר  00-000

 50700705 0 1:500   סוללההחתכים לרוחב  -תכנית עבודות עפר 00-005

 50700705 0 0:000 חתך טיפוסי ופרטים -דרך חירום  00-001

מערכת ניטור. פרט נקודות בקרת תזוזה. פרט  00-005

 צינור תצפית

0:00 0 50700705 

 ,1:500 0תנוחה, פרטים וחתכים. גל.  -אתר התארגנות  00-005

1:50 

0 50700705 

 50700705 0 1:200 0תנוחה, פרטים וחתכים. גל.  -אתר התארגנות  00-007

 29/05/14 0 1:200/200 הנחת צינור ניקוז, חתך לאורך -אתר התארגנות  00-001

 50700705 0 שונה נספח התארגנות לבקשה להיתר הגבהת החוף 00-055

 50700705 0 0:500 תנוחה כללית -תאום מערכות  09-400

 50700705 0 1:250 0תנוחה. גל.  -תאום מערכות 00-100

 50700705 0 1:250 0תנוחה. גל.  -תאום מערכות 00-100

 50700705 0 1:250 5תנוחה. גל.  -תאום מערכות 00-105

 50700705 0 1:500/100 הסוללה של חתכים לרוחב ע"ג  תאום מערכות 00-101

 29/05/14 0 1:500/100 חתכים לאורך -מערכת ניקוז  00-105

 29/05/14 0 משתנה מתקן יציאה, תנוחה וחתכים -מערכת ניקוז  00-105

 29/05/14 0 משתנה מתקן יציאה, תכנית קונסטרוקציה -מערכת ניקוז  00-107
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 רבין מהנדסים בע"מ-פרי  -קונסטרוקציה  

 00700701 0 1:250 העמדה -פיתוח חוף מלון ישרוטל  00-570

 , KK24-B 01  ,MIS03 01פרטים:  - 0גיליון  00-570

RK23-A 05 ,FW12 09 ,GS38 19  , 

SH02 20  ,FK09 23  ,FA08 25  ,FS23 26 , 

H12-B 27 ,FW11 10  

1:25 

1:10 

1:20 

0 00700701 

 ,RK23 06 ,FW14 13פרטים:  - 0גיליון  00-570

FW13-A 16, FK-15A 17 ,FA23 26, 

MH21 05 ,FK22 16 ,FS22 24 

1:25 

1:10 

1:50 

0 00700701 

 FK14 11 1:25פרט:  - 5גיליון  00-575

1:10 

0 00700701 

 FW10 12 ,55 ,51 ,55 1:25פרטים:  - 1גיליון  00-571

1:10 

0 00700701 

 רשימת פרטים חוף ישרוטל 00-575

  

- 0 00700701 

 C-B-A 0:00פרט קיר חתך  00-575

0:000 

0 00700701 

 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

אי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ -מערכות מים וביוב   

 00705701 0 1:500 תנוחה כללית 09-500

 0 1:200 חלק א' 09-501
00705701 

 0 1:200 חלק ב' 09-502
00705701 

 0  חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז  09-503
00705701 

 0  תוכנית פרטים 09-504
00705701 

 0  תוכנית פרטים 09-505
00705701 

 0  תוכנית תחנת שאיבה 09-506
00705701 
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 

ח.ג.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ -ריקון תחנת שאיבה למי מלח וקו   

וקו ריקון. תכנית כללי. למי מלחת"ש  09-610  0:050 0 00705701 

. מבנה מעץ. חזיתות ופרטים.מי מלחת"ש  09-611  0:00 0 00705701 

. תנוחה וחתכים.למי מלחת"ש  09-612  0:00 0 00705701 

 

מהנדסים ויועצים בע"מח.ג.מ.  -תוכניות קונסטרוקציה לתחנת שאיבה   

 00700701 0 0:05 תכנית רצפת בסיס למבנה 09-615

 

ח.ג.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ -תוכניות חשמל לתחנת שאיבה   

.0לוחות חשמל. גיליון  00-715   00 01700705 

.0לוחות חשמל. גיליון  00-717   00 01700705 

.5לוחות חשמל. גיליון  00-711   00 01700705 

.1מקרא והערות + פרטים. גיליון     00 01700705 

.5פרטים. גיליון  –הארקת יסוד  09-750   00 01700705 

 01700705 00  מתקן חשמל תשתית צנרת באתר. 09-751

 
 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 

E.E.C.C    הנדסת חשמל ותאורה  חב' -וכניות חשמל, תאורה ותקשורת ת    

 05700705 0 0:050 תוכנית תאורה ותקשורת  00-700

 06/07/14 0    תוכנית פרטים 09-701

 06/07/14 0  תוכנית פרטי תאורה  09-702
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 בינלאומיחוף  - 2חלק 
 

 

מס' 

 תוכנית

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית

 אדר' שחם - , גינון והשקייהפיתוח נופי

 תוכניות פיתוח

 00705701 0 1:500 תוכנית כללית 05-000

 00705701 0 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  05-000

 00705701 0 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  05-000

 תוכניות סימון

 00705701 0 0:050 0גיליון  -תוכנית סימון  05-000

 00705701 0 0:050 0גיליון  -תוכנית סימון  05-000

 00705701 0 0:000 0-5פרישת קירות  05-000

 00705701 0 0:000 1-5פרישת קירות  05-000

 תוכניות פרטים

 00705701 0 משתנה 0גיליון    -פרטים  05-050

0   גיליון -פרטים  05-050  00705701 0 משתנה 

5   גיליון -פרטים  05-055  00705701 0 משתנה 

1  גיליון  -פרטים  05-051  00705701 0 משתנה 

5  גיליון  -פרטים  05-055  00705701 0 משתנה 

5  גיליון  -פרטים  05-055  00705701 0 משתנה 

 00705701 0 משתנה  7   גיליון -פרטים  05-057

1   גיליון -פרטים  05-051  00705701 0 משתנה 

0  גיליון  -פרטים  05-050  00705701 0 משתנה 

00  גיליון  -פרטים  05-050  00705701 0 משתנה 

00  גיליון  -פרטים  05-050  00705701 0 משתנה 

00  גיליון  -פרטים  05-050  00705701 0 משתנה 
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מס' 

 תוכנית

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית

 00705701 0 משתנה 13  גיליון  -פרטים  05-055

 00705701 0 משתנה 01  גיליון  -פרטים  05-051

 00705701 0 משתנה 05  גיליון  -פרטים  05-055

 

 תאריך מהדורה קנ"מ תוכניתשם  תוכניתמס' 

 תהל -סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות 

 50700705 0 1:7500 תנוחה כללית 000

 50700705 0 1:500 מפת מצב קיים 05-000

 50700705 0 1:500 תנוחה -תוכנית עבודות עפר  15-202

15-203 
 לרוחב של הסוללהחתכים  -תוכנית עבודות עפר 

 .0+010עד חתך  0+000מחתך 

1:500/1:100 0 50700705 

15-204 
 חתכים לרוחב של הסוללה -תוכנית עבודות עפר 

 .0+010עד חתך  0+010מחתך 

1:500/1:100 0 50700705 

 50700705 0 0:000 חתך טיפוסי ופרטים -דרך חירום  15-205

15-206 
  -פרט נקודות בקרת תזוזה  -מערכת ניטור 

 פרט צינור תצפית

1:200, 1:10 0 50700705 

 50700705 0 1:500 תנוחה כללית -תאום מערכות  15-400

 50700705 0 1:250 0גיליון  -תנוחה  -תאום מערכות  15-401

 50700705 0 1:250 0גיליון  -תנוחה  -תאום מערכות  15-402

 50700705 0 1:250 5גיליון  -תנוחה  -מערכות תאום  15-403

 50700705 0 0:05070:000 חתך לאורך -מערכת ניקוז  15-404

 50700705 0 1:25 תחנת שאיבה לניקוז 15-405

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 רבין מהנדסים בע"מ-פרי  -קונסטרוקציה  

 00705701 0 1:250 העמדה -פיתוח החוף הבינלאומי  05-505

 07705701 0 - רשימת פרטים החוף הבינלאומי 05-505

 07705701 0 1:100 )תוכנית( -קירות תומכים  15-327

 07705701 0 1:50 (פריסות) -קירות תומכים  15-328

 07705701 0 1:10 (חתכים) -קירות תומכים  15-329
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 07705701 0 1:20 יסודות לעמודי הצללה בממברנה 15-330

, 05, 70, 71, 05, 00, 00, 05, 50פרטים  - 0גיליון  15-331
05 ,05 

1:25 
1:10 
1:50 

0 07705701 

 1:25 00פרט  - 0גיליון  15-332

1:10 

0 07705701 

 1:50 )תוכנית( 81A ,81פרטים  - 5גיליון  15-333

1:100 

0 07705701 

 1:5 )חתכים( 81A ,81פרטים  - 1  גיליון 15-334

1:20 

0 07705701 

 1:25 50, 55, 51, 71, 10פרטים  - 5גיליון  15-335

1:10 

1:50 

0 07705701 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 אי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ -מערכות מים וביוב 

 00705701 0 1:500 תוכנית כללית 15-500

 00705701 0 1:250 תוכנית תנוחה 15-501

 00705701 0 משתנה חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז 15-502

 00705701 0 משתנה תוכנית פרטים 15-503

 00705701 0 משתנה תוכנית פרטים 15-504

 00705701 0 משתנה תוכנית תחנת שאיבה 15-505

מערכות מים וביוב -מבנה שירותים  15-506  00705701 0 משתנה 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ - חשמלעבודות 

לחוף הציבורי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 15-700

 1גיליון -הבינלאומי

1:250 0 07701701 

 07701701 0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-701-702

 07701701 0 משתנה הציבורי הבינלאומיפרטי ביצוע ולוחות בחוף  15-703-704



 האגף לפרויקטים מיוחדים -תהל מהנדסים יועצים  622 הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-705-706

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-707-708

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-709-710

  0 משתנה הציבורי הבינלאומיפרטי ביצוע ולוחות בחוף  15-711-712

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-713-714

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות מבנה שירותים 

 16/06/14 0 1:50 תוכנית -שירותים חוף בינ"ל  15-900

תוכנית גגות -שירותים חוף בינ"ל  15-901  1:50 0 16/06/14 

תוכנית שקעים וגופים -שירותים חוף בינ"ל  15-902  1:50 0 16/06/14 

פריסות פנים שירותי נשים -שירותים חוף בינ"ל  15-903  1:25 0 16/06/14 

פריסות פנים שירותי גברים -שירותים חוף בינ"ל  15-904  1:25 0 16/06/14 

חתכים -שירותים חוף בינ"ל  15-905  1:50 0 16/06/14 

חזיתות -שירותים חוף בינ"ל  15-906  1:50 0 16/06/14 

פרטים -שירותים חוף בינ"ל  15-907  16/06/14 0 משתנה 

פרטים -שירותים חוף בינ"ל  15-908  16/06/14 0 משתנה 

פרטים -שירותים חוף בינ"ל  15-909  16/06/14 0 משתנה 

 
 

 

 


