
 

 

 

 

 נספח י'ב 

 רשימת התוכניות

 

 19/2020מספר מכרז 

 

 עבודות גשר מעל נחל סכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חשמל

 

 

 קונסטרוקציה

 תאריך מהדורה סטטוס מספר תוכנית שם תוכנית 

 31.03.20 0 למכרז tnuha-light-ver8-1-250 תנוחה - חשמל, תאורה תקשורת 1

 

 31.03.20 0 למכרז pratim-ver2 פרטי ביצוע 2

 

 31.03.20 0 למכרז aarakot-ver4-3286-1 כנית הארקותתו 3

 תאריך מהדורה סטטוס מספר תוכנית שם תוכנית 

 כנית כלליתת -גשר מעל נחל סכר  1

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7001-05 

 

 22.04.20 6 למכרז

חזית,  - תכנית כללית -גשר מעל נחל סכר  2
 חתכים ופרטים

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7002-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

ופרטי  תכנית הצבת  -גשר מעל נחל סכר  3
 זיון כלונסאות

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7003-00 
 

 18.03.20 1 למכרז

 

 כ' ניקוזת  -גשר מעל נחל סכר  4
 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7010-00 
 

 22.04.20 0 למכרז

 - Aר ציב קצה בצינ  -גשר מעל נחל סכר  5
 גיאומטריה ופרטי זיון

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7051-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 

 - Aציב קצה בציר נ  -גשר מעל נחל סכר  6
 גיאומטריה ופרטי זיון )המשך(

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7052-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 - Bציב ביניים בציר נ  -גשר מעל נחל סכר  7
 יוןגיאומטריה ופרטי ז

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7040-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 - Cציב ביניים בציר נ  -גשר מעל נחל סכר  8
 גיאומטריה ופרטי זיון

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7041-00 
 

 22.04.20 0 למכרז

 - Dציב קצה בציר נ  -גשר מעל נחל סכר  9
 גיאומטריה ופרטי זיון

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7053-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 - Dציב קצה בציר נ  -גשר מעל נחל סכר  10
 גיאומטריה ופרטי זיון )המשך(

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7054-00 

 22.04.20 1 למכרז



 

 

 

 

 כבישים ותנועה

 

  

 כנית הרכבת קורותת  -גשר מעל נחל סכר  11
 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7060-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

נית קורה טיפוס כת  -גשר מעל נחל סכר 12
T-2דריכה ופרטי זיון , 

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7062-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 -ה תכנית מיסע  -גשר מעל נחל סכר  13
 גיאומטריה ופרטי זיון

 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7070-00 
 

 22.04.20 1 למכרז

 כנית בלוק קצה ת  -גשר מעל נחל סכר  14
 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7080-00 
 

 18.03.20 0 למכרז

 

 כנית הערותת  -גשר מעל נחל סכר  15
 

VIB-ST-SCR-
0BRSEHER-DD-7099-00 
 

 23.04.20 1 למכרז

 

 1-את 16
 

 דריכלותא -תכנית למכרז      
 

  02.04.2020  

 

 תאריך מהדורה סטטוס מספר תוכנית שם תוכנית 

 תכנית פיזי + חתך לאורך 1

 

DEL-HW-NHV-
NAHAL_SECHER-DD-
2001-00 

 

 20.03.20 0 למכרז

 

 תכנית תנועה 2
 

DEL-TR-NHV-
NAHAL_SECHER-DD-
2101-00 
 

 20.03.20 0 למכרז

 

 חתכים לרוחב 3
 

DEL-HW-NHV-
NAHAL_SECHER-DD-
4001-00 
 

 20.03.20 0 למכרז

 

 תכנית פרטים 
 

DEL-HW-NHV-
NAHAL_SECHER-DD-
6001-00 

 

 26.03.20 0 למכרז

 


