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  תאגיד מי תמר
  ביובבמסגרת הרשות הממשלתית למים ו

  ת ביובנהל לפיתוח תשתיויהמ
   11/2018 'חוזה מס/מכרז

  לעבודות שיקום והפעלה של מתקן לטיפול בשפכים 
  תימורים

=================================  
  

 

  רשימת תוכניות  -  9חלק  
  
  

 מ"קנ מהדורה שם תכנית  תכנית' מס

GN-0-02-17 תוכנית כללית  .'ב-ו' שלבי ביצוע א
 קניםלמיקום מת

2 1:500 

GN-0-04-16  פרופיל הידראולי מצב קיים+ 
 הוספת מגוב מכני גס

1 1:100/1:500 

GN-0-04-17  1:100/1:500 2 פרופיל הידראולי מצב קיים 

GN-0-05-17  פרופיל הידראולי הוספת מגוב מכני
גס ומוציא קולחים דרך מאגר 

 .הקולחים המתוכנן

1 1:100/1:500 

GN-0-06-17  ללא 2 .תהליך לשלב נוכחיתרשים 

PT-TN-01-16 הוספת מגוב . מערך קדם טיפול
 64.00+תרשים במפלס . מכני גס
 .וחתכים

0 1:25 

PT-TN-01-17 הוספת מגוב . מערך קדם טיפול
 64.00+מכני גס תרשים במפלס 

 .וחתכים

2 1:25 

PT-TN-02-17 הוספת מגוב . מערך קדם טיפול
 חתכים. מכני גס

2 1:25 

PT-TN-03-17 תרשים במפלס . מערך קדם טיפול
 פריסת מכסים +.66.00

2 1:25 

PS2-TN-01-17 מצלל ראשוני מס 'PS2  . תוכנית
 .כללית חתכים ופרטים

2 1:50 

PS3-TN-01-17  תא חלוקה למצוללים ראשוניםPS3 2 1:25 

PS4-TN-01-17 1:25 2 תא קבלת קולחים ראשוניים 

PS5-TN-01-17 ופת ובוצה תחנת שאיבה לצ
 תנוחה וחתכים. לשדרוג -ראשונית 

2 1:25 

AB1-TN-01-17 תעלת חימצון מס 'AB1  . תוכנית
 כללית וחתך

2 1:50 
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 מ"קנ מהדורה שם תכנית  תכנית' מס

AB1-TN-02-17 תעלת חימצון מס 'AB1  . פרטי
 .משטחי הליכה - הרכבת דיסקים

2 1:50 

AB1-TN-03-17 תעלת חימצון מס 'AB1 . פרטי תאי
 .כניסה ויציאה

2 1:50 

AB1-TN-04-17 תעלת חימצון מס 'AB1 . פרטי אי
  .מרכזי

2 1:50 

AB4-TN-01-16 תא ערבוב וחלוקה לתעלות חמצון -
AB4 

1 1:25 

CL1-TN-01-17 מצלל שניוני מס 'CL1 . תכנית
 .חתכים ופרטים,כללית 

2 1:25 

CL1-TN-02-17 מצלל שניוני מס 'CL1 .1:25 2 פרטים 

CL4-TN-01-17 התא מדידת ספיקה לבוצ   
 .CL4- מסוחררת

2 1:25 

CL5-TN-01-17 1:25 2 תא סילוק בוצה כבדה 

CL6-TN-01-17  1:25 2 תא קבלת קולחים מהמצללים 

CL7-TN-01-17  תא יציאת קולחים שניונייםCL7 2 1:25 

ST4-TN-01-17  מתקן לעיכול אירובי משלים
 אורךחתכים ל, תנוחה. הלבוצ

2  

AX1-TN-01-17 1:25 2 .תחנת שאיבה לניקוז וביוב פנימי 

OR1-TN-01-17  ג-חתכים ג.מבנה למרכז תפעולי ,  
 .'ב',א, מבט על , ז-ז

2 1:25 

OR1-TN-02-17 חתכים  .מבנה למרכז תפעולי
 ופרטים

2 1:25 

ST1_ST9-TN-01-17 תוכנית . המתקן לטיפול בבוצ
 חתכים,מבט על.להתקנת ציוד 

2 1:50 

ST1_ST9-TN-02-17 מצב קיים  המבנה לטיפול בבוצ
, מבט על . ועבודות בפינוי הציוד

 .חתכים

2 1:50 

ST1_ST9-TN-03-17 פרט תמיכה .המתקן לטיפול בבוצ
 .להתקנת רוטרידרם

2 1:10 

ST4.1-TN-01-17 מעוכלת ההתא הקיים לקבלת בוצ .
. התקנת משאבה להזנת צנטרפוגה

 .תנוחה וחתכים

1 1:25 

PW0-TN-01-16 קיימים ומעודכנים-קווי בוצה .
 חתכים לאורך

2  

PTNO-TN-01-17 מבט על. מתקן לנטרול ריחות ,
 חתכים

2 1:25 
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 מ"קנ מהדורה  שם תכנית  תכנית' מס

  1:250  0  תנוחה –מאגר וויסות   2688-10-01

תוכנית  –תחנת שאיבה בריכת וויסות   2688-10-02
  וחתכים

0  1:50  

  כמסומן  0  חתך טיפוסי ופרטי איטום –מאגר וויסות   2688-10-03

מערך כניסת שפכים מתקני  –בריכת וויסות   2688-10-04
  כניסה ויציאה

0  1:50  

  כמסומן  0  מגלש חירום בין המאגרים –בריכת וויסות   2688-10-05

  1:250  0  0-8חתכים , חתכים לרוחב –מאגר וויסות   2688-10-06

  1:250  0  9-16חתכים , חתכים לרוחב –וויסות  מאגר  2688-10-07

  
  
  

  רשימת תוכניות חשמל
  
  

 מ"קנ מהדורה  שם תכנית  תכנית' מס

A2083-10   1:1  0  לוח חשמל ראשי –מבנה קדם טיפול  

B2083-10   1:1  0  לוח חשמל ראשי –מבנה טיפול בוצה  

C2083-10   לוח חשמל  –מתקן עיכול אירובי משלים
  ראשי

0  1:1  

D2083-10   1:1  0  לוח חשמל ראשי –מרכז תפעול  

A2083-20  1:1  0  פרטי פיקוד –מבנה קדם טיפול  

B2083-20  1:1  0  פרטי פיקוד –מבנה טיפול בוצה  

C2083-20  1:1  0  פרטי פיקוד –מתקן עיכול אירובי משלים  

D2083-20  1:1  0  פרטי פיקוד –מרכז תפעול  

A2083-30  1:1  0   בקר מתוכנת –מבנה קדם טיפול  

B2083-30  1:1  0  בקר מתוכנת  –מבנה טיפול בוצה  

C2083-30  1:1  0  בקר מתוכנת –מתקן עיכול אירובי משלים  

D2083-30  1:1  0  בקר מתוכנת  –מרכז תפעול  

  1:1  0  סכימת תקשורת  2083-99

  
  
  
  

              :מאשר קבלת רשימת תוכניות
  חתימת הקבלן           


