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  תוכניות ורשימת חומרים – 5חלק 
  

העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ולרשימת החומרים הרשומות בהמשך, ולפי תוכניות והוראות,    5.1

  אשר ימסרו לקבלן ע"י המפקח, לפי הצורך, במשך ביצוע העבודות.

עם השלמת העבודות, יכין הקבלן תוכניות בדיעבד של הצנרת וימסור למתכנן, באמצעות   5.2

  המפקח, אורגינל אחד ושלושה העתקים של כל התוכניות. 

  רשימת תוכניות ורשימת חומרים:  5.3

  
  תאריך  מהדורה  מס' תוכנית שם התוכנית מס'

    צנרת: .1
 BAR-ESM-DGA-020 P2 17.01.21-001   תוכנית מערך צנרת כללי מסוף אשל .2
 BAR-ESM-DGA-021 P2 17.01.21-001  מערך צנרת כללי וחתכים .3
מערך צנרת מלכודת שליחה  .4

  לדרום,תנוחה וחתכים
001-BAR-ESM-DGA-022 P2 17.01.21 

מערך צנרת סעפת אשקלון,תנוחה   .5
  וחתכים

001-BAR-ESM-DGA-023 P2 17.01.21 

מערך צנרת בית שאיבה חדש,תנוחה   .6
  וחתכים

001-BAR-ESM-DGA-024 P2 17.01.21 

  BAR-ESM-DGA-025 P2 14.01.21-001  תוכנית מערך צנרת התחברות לקו אורכי  .7
     :פיתוח שטחואזרחית הנדסה   .8
תוכנית פיתוח שטח מסוף אשל מפלסים   .9

  ושיפועים
012-BAR-ESC-DRG-
0001 

P3 13.01.21 

תוכנית פיתוח שטח מסוף אשל חתכים  .10
  ופרטים

012-BAR-ESC-DRG-
0002 

P1 13.01.21 

-BAR-ESC-DRG-012  קיר טרומי ופרטים סנדרטיים .11
0003 

P1 13.01.21 

-BAR-ESC-DRG-012  תמיכות צנרת, פרטים .12
0004 

P0 13.01.21 

בית שאיבה חדש וסעפת אשקלון,  .13
מאצרה, יסודות, משטח אבנים 

  משתלבות 

012-BAR-ESC-DRG-
0005 

P2 13.01.21 

תוכנית משטח בטון, רצפה ויסודות  .14
  מלכודת שליחה לדרום, חתכים ופרטים

012-BAR-ESC-DRG-
0006 

P2 13.01.21 

תוכנית משטח בטון ויסודות התחברות  .15
  לסעפת קאצא, חתכים ופרטים

012-BAR-ESC-DRG-
0007 

P1  
  

13.01.21 

משטח ויסודות התחברות  תוכנית .16
 למיכלים קיימים, חתכים ופרטים

012-BAR-ESC-DRG-
0008 

P1  
06.01.21 

תוכנית משטח ויסודות התחברות  .17
למלכודת שליחה לקו אשקלון, חתכים 

  ופרטים

012-BAR-ESC-DRG-
0009 

P2 

13.01.21  



   
  

  

  אגף הנדסה

 
  www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 

  ilan_m@pei.co.ilדוא"ל  I    9543726-09:פקס I 9528551-09טל':

  העמדת תוכנית קירות מגןתוכנית  .18
012-BAR-ESC-DRG-
0010 

P0 
13.01.21 

     :מבנה חשמל חדש  .19

  מבנה חשמל תכנית כלונסאות, פרטים  .20
013-BAR-ESC-DRG-

0001 
P2 

04.01.21 

מבנה חשמל תכנית ראשי כלונסאות,   .21
  פרטים

013-BAR-ESC-DRG-
0002 

P2 
04.01.21 

  מבנה חשמל תכנית רצפה וחתכים  .22
013-BAR-ESC-DRG-

0003 
P2 

04.01.21  

ברזל זיון -רצפהמבנה חשמל תכנית   .23
  פרטים וחתכים

013-BAR-ESC-DRG-
0004 

P2 
04.01.21 

  מבנה חשמל חזיתות ופרטי קירות  .24
013-BAR-ESC-DRG-

0005 
P2 

04.01.21 

   TOC+ 3.55מבנה חשמל תכנית גג   .25
013-BAR-ESC-DRG-

0006 
P2 

04.01.21 

     קונסטרוקציה: -הנדסה אזרחית   .26

  פלטות בסיס סככת בית שאיבה  תוכנית  .27
013-BAR-ESC-DRG-

0007 
P1  21.01.21 

28.  
  תוכנית גג סככת בית שאיבה 

013-BAR-ESC-DRG-
0008 

P1  21.01.21 

תוכנית סככת בית שאיבה,חתכים   .29
  ופרטים

013-BAR-ESC-DRG-
0009 

P1  21.01.21  

  משטחי שירות, חתכים ופרטיםתוכנית   .30
013-BAR-ESC-DRG-
0011 

P0  21.01.21 

      :פרטים סטנדרטים  .31

" חתך טיפוסי בתעלה 12קו צנרת   .32
  פתוחה

001-BAR-EPI-DDT-0001  P0  17.01.21  

 BAR-EPI-DDT-0002 P0 17.01.21-001  " פרטי שרוול12קו צנרת   .33

" תמיכת בטון לצנרת דלק 12קו צנרת   .34
  תת קרקעית

001-BAR-EPI-DDT-0003 P0 17.01.21 

  תוכנית הערות כלליות להנדסה אזרחית .35
001-BAR-GEN-DGA-

0001 
P0 21.01.21 

       חשמל ובקרה:  

מפרט טכני לעבודות חשמל ובקרה,   
  וכתב כמויות ואומדן 

     מפרט ועבודות נפרדות

מפרט טכני לביצוע עבודות הארקת  
   יסודות

2555-EG P0   

דרישות  – KV6.6מבנה חשמל מ.ג.  
  העמדה -בנייה 

2555-41-A1 P0   

דרישות  – KV6.6מבנה חשמל מ.ג.  
  חתכים -בנייה 

2555-41-A2 P0   
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דרישות  – KV6.6מבנה חשמל מ.ג.  
  העמדת ציוד –בנייה 

2555-41-V P0   

משטח בית  –תוכנית הארקת יסודות  
  השאיבה החדש

2555-50-1 P0   

משטח בית  –פרטי הארקת יסודות  
  השאיבה החדש

2555-50-2 P0   

   ER P0-2555-456  חדר חשמל ראשי הארקת יסודות 

      רשימות: 

  MTO  001  אביזרי צנרת--BAR-MAN-MTO-11 P1   

   Instrument list ESHEL  P1  רשימת מיכשור   

  
     

  
  


