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  רקע .1

 ")האתר"להלן (צריפין  במחנה 2במתחם ההיסטורי שנערך סקר הח שלהלן מציג את ממצאי "הדו

  .מסחר ותעסוקה, ראת פינוי מחנה צריפין והסבתו לאזור מגוריםקל

, שכונת מגורים –מדרום ,)7מתחם ( מחנה צריפין -מצפון : ח זה הינם"בו עוסק דו האתרגבולות שטח 

 מחנה צריפין –ממזרח , ראשון לציון, ושכונת מגורים) 3מתחם ( צריפין מחנה – ערבממ ,באר יעקב

  .1מספר  בשרטוט יםמוצג ושימושי הקרקע בסביבתו מיקום האתר .והמושב ניר צבי) 1מתחם (

כ ניהול פרויקטים .קשת מ" חברתלבקשת בהמשך  ח זה נערך"בדוהסקר ההיסטורי שממצאיו מוצגים 

   .2מתכנני הבינוי המוצע במתחם  ,"מ"בע

להערכה ) ASTM )American Society of Testing and Materials-ה יתאם לנוהלסקר היסטורי זה הוכן בה

המשרד להגנת  יובהתאם לנוהלPhase I ESA Process (ASTM Designation: E1527-00) : סביבתית

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת : "הסביבה

  ".2009יולי  –בתחנות דלק 

  

  מטרת העבודה 1.1

על ביצוע פעולות  בשטח האתר והמלצהבקרקע מוקדי סיכון סביבתיים  זיהוי הנמטרת העבודה הי

  .אם על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי יעלה הצורך, נוספות

  

  מידעמקורות  1.2

  :ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים"המוצג בדוהמידע 

 :סקרים שבוצעו בעבר/חות"דו

 ,2013 מאי ,"2מתחם  – )Phase 1( 460/מק צריפיןת זיהום קרקע במחנה היסטורי לבחינסקר " -

  .גיאופרוספקט

 
 :הבאים גופיםהמידע מ

 .רשות המים -

 .ל"ארכיון צה -

 )תל השומר(יחידת בינוי  -

 
 :צילומים

 .2000עד  1946משנים תצלומי אוויר  -

 
  :מפות

 של האתרמפת מדידה  -

 מפות תשתיות ביוב -
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 :אתרים ברשת האינטרנט

 /he.wikipedia.org/wikiצריפין –ויקיפדיה  אתר -

 www.nostal.co.il –שימור המורשת הישראלית , אתר נוסטלגיה -

 www.gsi.gov.il –אתר המכון הגיאולוגי  -

 www.amudanan.co.il -עמוד ענן  -

 www.govmap.gov.il  –אתר המפות הממשלתי  -

 www.google.co.il/maps -גוגל מפות  -

  
  :ומקורות נוספים מאמרים

 .שע כספייהו" בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" -

  1999דצמבר , אטלס חתכים גיאולוגיים בעריכתו של עמוס אקר -

  
  : הערה

אגף חופש המידע במשרד להגנת ל, משרד להגנת הסביבהה ללמחוז מרכז שפניות לקבלת מידע הופנו 

על הקיים ל לא היה מידע או שלא היה מידע נוסף "בידי הגורמים הנ. משרד הבריאותלו הסביבה

  . כי הסקרבחברתנו בידי עור

 
 :וסיורים באתר ראיונות

עם  06.10.14-ו 22.09.14, 04.09.14, 03.09.14 ,14.08.2014 שנערכו בתאריכים יםוסיור ראיונות -

 . 1997משנת  בסיסב – 1בבסיס  קצין הדרכה ונאמן הגנת הסביבה, פ.ת

 . 2000שנת מ בסיסב –  2בסיס ב בטיחותממונה , ש.אעם  18.08.14בתאריך  שנערכווסיור  ראיון -

ממונה בטיחות והגנת הסביבה , ש.שעם  22.09.14-ו 18.08.14בתאריך  נערכוש נות וסיוריםראיו -

  .2006משנת  בסיסב – 3בסיס ב

 . 2011משנת  בסיסב - 4בסיס סגן מפקד הבסיס ב. ע, ב.אעם  22.09.14ראיון שנערך בתאריך  -

 .2008משנת  בסיסב - 5קה בבסיס קצין אספ, ש.אעם  22.09.14בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 

 הגבלות הסקר ההיסטורי .2

ו במהלך תקופת הכנת שצוינו לעיל מהמקורות ומהגורמיםמתבסס על נתונים שנאספו זה ח "דו

  ).2015 ינוארעד  2014 אוגוסט(

או פעילויות אחרות אשר פגמו במצבו הסביבתי של האתר התרחשו ולא , מדווחות ייתכן שדליפות לא

  .ח"הדו בו נערךזוהו במהלך פרק הזמן  דווחו או

מקובלות וטומן בחובו את כל המגבלות הגלומות בשיטות הסביבתיות הח הוכן בהתאם לשיטות "הדו

במובלע או  ,מעבר לאמור במשפט הקודם נוספתעניקים כל אחריות או ערבות המחברים אינם מ. אלה

  . ח זה"תנאי החוזה ואשר כלולים בדובכל הנוגע לשירותים המקצועיים אשר סופקו תחת , במפורש

 ל תצפיות חזותיות על האתר והנמצאח הנוכחי התבססו בחלקם ע"בוצעו ותוארו בדו השירותים אשר
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או על , לתצפית ישירה לא ניתן להחיל את חוות דעתנו על אותם חלקים באתר שלא נמצאו זמינים. בו

  . הקרקע-תת

כל אדם אחר  .צריפין מחנהפינוי  לקראת מ"בע רויקטיםכ ניהול פ.קשת מחברת עבור ח זה הוכן "דו

ח זה ללא אישור בכתב "או ישות אחרת אינם מורשים להסתמך על המידע והמסקנות המופיעות בדו

  .מ"בע כ ניהול פרויקטים.קשת משל חברת 

 

 ובסביבתו באתר הסקר קודם שנעש .3

סקר היסטורי לבחינת ": ח"דוחו בשממצאיו דוו, די חברת גיאופרוספקטסקר היסטורי בוצע על י

במסגרת סקר זה נסקרו . 2013 מאי, "2מתחם  –) Phase 1( 460/זיהום קרקע במחנה צריפין מק

  .וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע 2הבסיסים במתחם 

  

 ותיאור האתר מידע כללי .4

  היסטוריה 4.1

  .)ד דאזסרפנ( צריפיןהצבא הבריטי מחנה היווה חלק מ 2מתחם : 1948 – 1917

  .ל"מחנה צריפין בשימוש צה: 2015 – 1948

, מחנה צריפין אשר נבנה על ידי הבריטים שימש כבסיס אימונים והדרכה בתקופת המנדט הבריטי

שימושים אלו . נבנה מחנה מעצר ששימש לקליטת עצורים ערבים ויהודים סמוך למחנה האימונים

 )ח באותם מיקומים גיאוגרפיים בתוך המחנהלא בהכר( ל במחנה"מתקיימים גם מאז אחיזתו של צה

  :כפי שמובא במקורות הבאים

הוקם בסמוך  1936בשנת ). סרפנד(כבסיס של הצבא הבריטי  1917בשנת הוקם  צריפין מחנה" -

למחרת הכרזת המדינה עזבו הבריטים את המחנה ולמחנה נכנסו חיילי ". סרפנד"מחנה המעצר 

במהלך " גבעתי"המחנה נכבש על ידי חיילי חטיבת , שלושה ימים לאחר מכן. הלגיון הערבי

המחנה שימש מאז ועד היום . סופח שטח המחנה לבאר יעקב 1960בשנת . מלחמת העצמאות

 . )ויקיפדיהמתוך אתר ( "כמחנה אימונים והדרכה

שטח נרחב לשימוש כבסיס טירונים עבור ) מחנה צריפין(כבר מראשית בניינו הוקצה בו ".. -

 "שיועדו להתגייס לכוחות הוד מלכותו, יהודים וערבים, הפלשתינאים )Natives( "נייטיבס"ה

 .)שימור המורשת הישראלית, מתוך אתר נוסטלגיה(

... היה המחנה הראשון לקליטת עצורים ערבים, 1936ליולי  15 -שהוקם ב, מחנה המעצר צריפין" -

המחנה ... יהודים עצורים נפתח המחנה לקליטת 1939בשנת . 1936בנובמבר  10 -המחנה פונה ב

בתי "מתוך המאמר ( "סמוך למחנה האימונים הצבאי הגדול צריפין, השתרע על פני שטח רחב

  ).יהושע כספי" הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

היחידות הבריטיות העיקריות , )ח"כסלו תש, י"ארכיון הלח(הבריטי  על הצבאעל פי מסמך סקירה 

של ) גדודים(שני בטליונים , מפקדת הצבא באזור דרום הארץ :היו) סרפנד דאז(אשר פעלו בצריפין 

פלוגת , המשטרה הצבאית, בית חולים צבאי, מחסני חיל תחמושת, רותיםימפקדת חיל הש, חיל רגלים

ללה אשר כ Horse Transport Company 414ביניהם (פלוגות הובלה , מרכז הדואר הצבאי, מכבי אש
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  .ועוד) ערבים ועגלוניםעוזרים 

היחידות השונות בצריפין כפי שנכתב לעיל ויחידות נוספות את רשימת ניתן לראות  2בנספח מספר 

משנת ומפה כללית  1939משנת ות במחנה צריפין כמו גם מפת חלוקה ליחיד ,)ל"מהמסמך הנ העתק(

1944.  

את השינויים  לראות ניתן, )10עד  5 שרטוטים( האחרונותלשנים  עדו 1946משנת בתצלומי אוויר 

כמפורט צבאי ובו מספר יחידות  מחנהמשמש האתר כ ,ח זה"נכון למועד כתיבת דו. שנעשו באתר

   .יחידות - 5בפרק 

  

  מיקום ושטח האתר  4.2

דונם  80-וכדונם בתוך מחנה צריפין  300-כ וכולל, דונם 380 – משתרע על שטח של כ) 2מתחם ( האתר

   .)ים ומגוריםכביש, שטחים פתוחים(מחוץ למחנה 

ובית החולים אסף ) 7מתחם ( מחנה צריפין -מצפון : שימושי הקרקע המקיפים את האתר הינם

ראשון , ושכונת מגורים) 3מתחם (צריפין  מחנה – ממערב ,באר יעקב, שכונת מגורים –מדרום, הרופא

קע בסביבתו ושימושי הקר מיקום האתר .והמושב ניר צבי) 1מתחם ( מחנה צריפין –ממזרח , לציון

   .1מוצגים בשרטוט מספר 

  

  טופוגרפיה 4.3

הטופוגרפי  שיפועה .מטרים מעל פני הים 70לבין  מטרים מעל פני הים 60בין  משתנהרומו של האתר 

ומתחבר לניקוז הכללי של כל  ניקוז האתר עובר בתעלות .ן זהיוצר ניקוז טבעי בכיווו צפוןלכיוון הינו 

ובו  מוצגת מפה טופוגרפית של אזור האתר 12מספר  בשרטוט. מחנה צריפין הפונה לכיוון מזרח

 .מוצגות תעלות ניקוז נגר העילי הראשיות וכיוון הזרימה

  

 כללי - בסביבת האתר ובאתר שימושי קרקע 4.4

  שימושי קרקע הסמוכים לאתר  4.4.1

  :להלן שימושי הקרקע בסביבת האתר

  .ראשון לציון, מגוריםו) 3מתחם (מחנה צריפין  :ממערב

  .ובית החולים אסף הרופא ,)7מתחם (מחנה צריפין  :מצפון

  .באר יעקב, מגורים :מדרום

   .מושב ניר צבי, )1מתחם (מחנה צריפין : ממזרח

. צריפין למחנה באזורים המשיקיםמתבצעת פעילות מזהמת משמעותית  םבה מוקדיםלא אותרו 

 למחנהצפון מיצוין כי . םהינם מגורים ושטחים פתוחי מחנה צריפיןהשימושים העיקריים בסביבת 

האתר מספר קידוחי מי  בסביבת .תחנות דלק 2וממזרח פועלות  חולים אסף הרופאהנמצא בית 

 צריפין מחנהשימושי הקרקע בסביבת . 12מוצג בשרטוט מספר מיקום קידוחי מי התהום . תהום

  .1מספר  בשרטוט מוצגים

  

  כללי -אתר קרקע ב שימושי 4.4.2

קיימים יחידות שונות בהן  באתר. מערך כבישים ומבנים רבים ובו ל"צה מחנה פועלהאתר  בשטח
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חיפוי האתר . או בדלקים/בשמנים וים באתר נעשה שימוש בחלק. ומחסניםמגורים , בעיקר משרדים

   .אזורים רבים אינם מחופים. ברובו אספלט או בטוןהינו 

שימושי הקרקע בכל יחידה תיאור  .במחנה צריפין 2במתחם ח זה עוסק בכל היחידות הפועלות "דו

וצג תיאור כללי של מ, בבסיסיםבתום תיאור שימושי הקרקע , בנוסף .בהמשך, 5בסעיף מפורט 

  .מערכת הביוב במתחם

   

 תצלומי אוויר 4.4.3

  6194 –תצלום אוויר 

מספר  ,1בסיס של ' במחנה א רבים מבנים ניתן לראות ,)5 שרטוטראו ( 1946בצילום אוויר משנת 

בשטח  ,ח זה"למועד כתיבת דו עדהקיימים  ,המבנים העיקריים ,2 שטח בסיסצפון ב מבנים מצומצם

המבנים הוסרו ובמקומם , ח זה"נכון למועד כתיבת דו .5בשטח בסיס  מצומצם מבנים מספרו 4בסיס 

    .עומדים מבנים אחרים בשטח

רבית ומזרחית מע, דרומית .אינם קיימים נכון לשנת צילום האוויר 3ובסיס  1של בסיס ' מחנה ב

  . במחנה צריפין 7השייכים למתחם מצפון נראים מבנים  .נראים שטחים חקלאיים 2למתחם 

  
  1969 –תצלום אוויר 

. )'אמחנה ( 1  בסיסניתן לראות שנוספו מבנים בשטח , )6 שרטוטראו ( 1969אוויר משנת  בתצלום

 .ן חלקו הדרום מערבי אינו בנוינוספו מבנים אך עדיי 2בבסיס . הוקמו מבנים 1של בסיס ' במחנה ב

   .לא חל שינוי משמעותי 5-ו 4בשטח בסיסים 

נראים שטחים  2מערבית ומזרחית למתחם , דרומית. אינו קיים נכון לשנת צילום האוויר 3בסיס 

  .במחנה צריפין 7 מצפון נראים מבנים השייכים למתחם, חקלאיים

  
  1974 –תצלום אוויר 

  . לא חל שינוי משמעותי בכל הבסיסים, )7 שרטוטאו ר( 1974בתצלום אוויר משנת 

, נראים שטחים חקלאיים 2דרומית ומזרחית למתחם  .ם נכון לשנת צילום האוויראינו קיי 3בסיס 

  .במחנה צריפין 3וממזרח מבנים השייכים למתחם  7 מבנים השייכים למתחם מצפון נראים

  
  1995 –אוויר  םתצלו

 של' מחנה א שטחמערב נוספו מבנים בניתן לראות כי , )8 שרטוט ראו( 1995שנת אוויר מ בתצלום

כבר  3ניתן לראות כי בסיס . נוספו מבנים גם בחלקו הדרום מערבי 2בבסיס . 'ובשטח מחנה ב 1בסיס 

  . לא חל שינוי משמעותי 5-ו 4בשטח בסיסים . קיים ובו מספר מבנים מצומצם

, 7מצפון נראים מבנים השייכים למתחם , נראים שטחים חקלאיים 2דרומית ודרום מזרחית למתחם 

  .במחנה צריפין 1וצפון מזרחית נראים מבנים השיכים למתחם  3מערבית מבנים השיכים למתחם 

  
  2000 –תצלום אוויר 

לא חל שינוי . הוסרו 5רוב המבנים בבסיס ניתן לראות כי , )9ראו שרטוט ( 2000בתצלום אוויר משנת 

  . משמעותי בשאר הבסיסים

, 7מצפון נראים מבנים השייכים למתחם , נראים שטחים חקלאיים 2ודרום מזרחית למתחם דרומית 
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  .במחנה צריפין 1וצפון מזרחית נראים מבנים השיכים למתחם  3מערבית מבנים השיכים למתחם 

  
  שנים אחרונות –תצלום אוויר 

הקיימים נכון למועד  מבנים 5בבסיס ניתן לראות , )10ראו שרטוט (האחרונות  בתצלום אוויר מהשנים

  . חל שינוי משמעותי בשאר הבסיסים לא. ח זה"כתיבת דו

, 7מצפון נראים מבנים השייכים למתחם , נראים שטחים חקלאיים 2ודרום מזרחית למתחם דרומית 

  . במחנה צריפין 1השיכים למתחם  וצפון מזרחית נראים מבנים 3מערבית מבנים השיכים למתחם 

  

 הבסיסים .5

כל בסיס ושימושי . וכמובא להלן 4עד  2כמוצג בשרטוטים  ,בסיסים 5במחנה צריפין מכיל  2מתחם 

  :להלןמתוארים , הקרקע בו

 

   1בסיס  5.1

   :מידע כללי

הבסיס  .)מ ועוד"רק, טכנולוגיות ומערכות אופטיות, מפקדים(בהדרכות ובתקשורת  עוסק בסיסה

מיקום . דונם 230 -הינו כ הבסיס שטח.  הממוקמים בסמיכות) 'ומחנה ב' מחנה א(ולק לשני מחנות מח

 מבנים המשמשים בסיסב .)1 בספרה מסומן בסיסה( 4עד  2ים בשרטוטמוצגים  גבולותיוו בסיסה

ונשקיה ובמחנה  מרכז טיפולים קיימים' במחנה א, כמו כן .מגוריםו משרדים, כיתות הדרכהלבעיקר 

 בסיסשימושי המבנים ב ). ובעברבמועד הכנת הסקר ההיסטורי (מ "קיימים סדנאות טיפול ברק' ב

  .1' מובאים בנספח מס

 
     :הפעילות בהווה

ם מיקיי' א במחנה, כמו כן .והדרכתית משרדיתבמועד הכנת הסקר ההיסטורי הינה פעילות העיקר 

 נשקיה ,יהדלק, )'החלפת מסננים וכד ,החלפת שמנים(בו מתבצעים טיפולים קלים  מרכז טיפולים

במועד (מ "לטיפול ברקסדנאות פועלות ' במחנה ב. צבע וחומרי בינוי, דלקים ,שמנים אחסוןואזורי 

   .יהודלק) ובעברהכנת הסקר ההיסטורי 

  
   :הפעילות בעבר

ח של "על פי דו, כמו כן .המתקיימת במועד הכנת הסקר ההיסטורילפעילות דמתה הפעילות בעבר 

מתחם  –) Phase 1( 460/סקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה צריפין מק" –חברת גיאופרוספקט 

אזור (ח זה אינן קיימות או פעילות "פעלו סדנאות רכב באזורים שנכון למועד כתיבת דו' במחנה א, "2

  ).סככת הטנקים במערב הבסיס ואזור משרדים ואחסון בצפון הבסיס

  
  : תשתיות תת קרקעיות

מכל היה מוטמן בעבר , כמו כן. מפריד שמניםודלקים מפריד , תת קרקעי בנזיןמכל בבסיס מוטמנים 

אסמכתאות פינוי הקרקע שנחפרה בעת  .בתחילת שנות האלפיים מן הקרקע הוצאש איסוף שמן שרוף

   .4בנספח מספר  ותמצורפ הוצאת המכל
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   :חומרים עיקריים בשימוש

לגנרטורים , רכבים תדלוקמשמש ל(סולר  :שימוש בבסיס הינםהחומרים העיקריים בהם נעשה 

  .שמנים, )2014אינו פעיל משנת ( רכבים בנזין לתדלוק, )ולתרמויאלים לחימום מים בעבר

  
   :אירועים חריגים/לותתק

  .2013בשנת  'אירוע שפך שמן בסככת טנקים במחנה ב -

  .םבתחילת שנות האלפיי הוצאת מכל שמן תת קרקעי ופינוי קרקע
  

   :)4-ו 3מספר  יםראו מיקומם בשרטוט( אזורים חשודים בזיהום

, טיפול ברכבים מרכזי .)ובעברבמועד הכנת הסקר ההיסטורי (מכלי סולר הסמוכים לתרמויאלים 

במועד הכנת הסקר (מכלי שמן  , צבע/שמנים/דלקים אחסון, דלקיות, מ"סדנאות טיפול ברק

בזיהום חשודים פירוט המוקדים ה .עמדת ניקוי נשקים ,שמנים/דלקים מפרידי ,)ובעברההיסטורי 

  .1מובא בטבלה מספר 

  
  

   2בסיס  5.2

   :מידע כללי

  :הבסיס עוסק בשלושה עיסוקים עיקריים

 ב"מכשירי קשר וכיו, תיקון ציוד אלקטרוני -

 מעבדות מחשוב -

 )מחסנים(לוגיסטיקה  -

 -ונסקר בסקר זה הינו כ 2אשר נמצא במתחם  בסיסהשטח . 2רוב שטח הבסיס נמצא מחוץ למתחם 

). 2 בספרההבסיס מסומן ( 4-ו 2ים מוצגים בשרטוט 2מתחם מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך . דונם 50

, כמו כן .ומחסנים מעבדות, משרדיםכבעיקר  מבנים המשמשים 2בשטח הבסיס הנמצא במתחם 

שימושי המבנים  .נות כחתח, מעבדת ציפויים, )הרכבה, מסגריה, עיבוד שבבי(בבסיס קיים בית מלאכה 

  .1' בבסיס מובאים בנספח מס

  
  :הפעילות בהווה

בית מלאכה  ,)ציפויים, ומערכות אלקטרוניות מחשבים(מעבדות , תחנת כח, מחסנים, פעילות משרדית

   .צבעיה, )הרכבה, מסגריה, עיבוד שבבי(

  
  :הפעילות בעבר

בבית המלאכה פעלו בעבר , נוסףב. במועד הכנת הסקר ההיסטוריהפעילות בעבר דומה לפעילות 

   .מכונות הידראוליות והיה שימוש רב בשמנים

  

  :תשתיות תת קרקעיות

   .מכלי סולר תת קרקעיים 3
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  :חומרים עיקריים בשימוש

  .5ס מצורפת בנספח מספר "רשימת חומ .מעבדת הציפוייםכימיקלים בשימוש ו חומצות, שמנים, סולר

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  .2מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס הנמצא במתחם לא התקבל 

  
  :)4ראו מיקומם בשרטוט מספר ( אזורים חשודים בזיהום

בית , סולר תת קרקעיים לשימוש תחנת הכחמכלי  ,עמדת ניקוי נשקים, מכל סולר עיליולצידו  גנרטור

וט המוקדים החשודים בזיהום פיר. אזור אחסון חומרים מסוכנים, צבעיה, מעבדת ציפויים, מלאכה

  .1מובא בטבלה מספר 

  

  :3בסיס  5.3

   :מידע כללי

למעט  2מתחם ל הבסיס נמצא מחוץ. 'נשק וכו ,אופטיקה, בייבוא וניפוק של חלקי חילוף עוסק בסיסה

  . 1של בסיס ' מחנה באזור מחסני מתכת הסמוך ל

בתוך  גבולותיוו בסיסקום המי. דונם 5 -הינו כבסקר זה ונסקר  2אשר נמצא במתחם  בסיסהשטח 

מבנים  2הנמצא במתחם בסיס שטח הב .)3בספרה  מסומן בסיסה( 4- ו 2בשרטוטים מוצגים  2מתחם 

   .1' מובאים בנספח מס בסיסבשימושי המבנים . מתכת בעבר לאחסוןאשר שמשו 

  
  :הפעילות בהווה

סככות ללא /מבנים .ריבמועד הכנת הסקר ההיסטולא קיימת פעילות  2הנמצא במתחם  3בשטח בסיס 

  . שימוש

  
  :הפעילות בעבר

    .אחסון מתכות

  
  :תשתיות תת קרקעיות

   .2הנמצא במתחם  3לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .לא ידוע על חומרים מזהמים בשימוש

  
  :אירועים חריגים/לותתק

  .2בשטח הבסיס הנמצא במתחם  מידע על תקלות או אירועים חריגים התקבללא 

  
  :אזורים חשודים בזיהום

  .2לא אותרו אזורים חשודים בזיהום בשטח הבסיס הנמצא במתחם 
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  :4בסיס  5.4

   :מידע כללי

פעילות . 3פעל במקום בסיס , טרם הקמת הבסיס. ועוסק בעיקר באחסנה 1990הוקם בשנת  בסיסה

  .ואחסנהקבלת ציוד כללה במקום  3בסיס 

מוצגים  גבולותיוו בסיסהמיקום . דונם 9 -הינו כונסקר בסקר זה  2נמצא במתחם ר אשבסיס השטח 

מבנים המשמשים בעיקר  2הנמצא במתחם בסיס שטח הב. )4 בספרה מסומן בסיסה( 4-ו 2בשרטוטים 

   .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. ואחסנהלמשרדים 

  
  :הפעילות בהווה

   .פעילות משרדית, אחסנה

  
  :פעילות בעברה

טרם  .במועד הכנת הסקר ההיסטורידומה לפעילות ) 1990 -משנת הקמת הבסיס (הפעילות בעבר 

 .קבלת ציוד ואחסנהכללה במקום  3פעילות בסיס . 3פעל במקום בסיס , הקמת הבסיס

  
  :תשתיות תת קרקעיות

  .4ל תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס לא ידוע ע

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  בעבר )תדלוק מלגזות( רסול

  
  :אירועים חריגים/לותתק

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס

  
 :)4ראו מיקומם בשרטוט מספר ( אזורים חשודים בזיהום

 .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר , אזור תדלוק המלגזות

  5בסיס  5.5

   :מידע כללי

מיקום  .דונם 4 -כ ונסקר בסקר זה הינו 2נמצא במתחם אשר בסיס הטח ש. בהדרכות עוסק בסיסה

 2הנמצא במתחם  בסיסשטח הב). 5בספרה  מסומן בסיסה( 4-ו 2בשרטוטים מוצגים  גבולותיוו בסיסה

  .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. אפסנאות ומגורים, נשקיה

  
  :הפעילות בהווה

   .אפסנאות ומגורים, נשקיה

  
  :עילות בעברהפ

   .במועד הכנת הסקר ההיסטוריהפעילות בעבר דומה לפעילות 
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  :תשתיות תת קרקעיות

   .5לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .שמנים לניקוי נשקים, גנרטור/לשימוש תרמויאלים סולר

  
  :אירועים חריגים/לותתק

  .בבסיסעים חריגים לא התקבל מידע על תקלות או אירו

  
  :)4ראו מיקומם בשרטוט מספר ( אזורים חשודים בזיהום

פירוט המוקדים . עמדת ניקוי נשקים ופינת שמנים, מכלי סולר הסמוכים לתרמויאלים ,גנרטור

  .1החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

  

  ביוב 5.6

  כללי

 4בסיס ביוב התת קרקעית מה צנרת  .למערכת הביוב הכללית של מחנה צריפין מחובר 2מתחם ביוב 

מחנה הלמערכת הביוב הראשית של ) 2מחוץ למתחם (ומשם עולה צפונה ומתחברת  1לבסיס עוברת 

מפות תשתיות ביוב היסטוריות מצורפות בנספח  .44ומופנית לתחנת שאיבה הנמצאת מזרחית לכביש 

  .2תוואי מקורב של צנרת הביוב מוצג בשרטוט מספר . 3מספח 

 .הינו סניטרי בלבד, במחנה צריפין 2הביוב בכל היחידות במתחם , ח זה"כתיבת דונכון למועד 

מכון לטיהור מי הביוב במחנה  להחזקת" מהדרין"עם חברת  1959על פי הסכם התקשרות משנת 

לא ידועה שנת חיבור האתר לביוב . לפחות 1959ידוע כי האתר מחובר למערכת ביוב משנת , צריפין

  . ים בשטח האתר בורות ספיגהואם בעבר היו קיימ

  
  :בורות ספיגה

  .לא התקבל מידע ולא אותרו בורות ספיגה בשטח האתר

  

 ניקוז המתחם  5.7

עוברת לאורך הכביש הראשי . קיימות מספר תעלות המנקזות את מי הגשמים 2-ו 1בסיסים בשטח 

ניקוז ). 2בשרטוט ראו תוואי מקורב של ניקוז נגר עילי (תעלת ניקוז נגר עילי ראשית עשויה בטון 

במהלך הסיורים בכל הבסיסים המפורטים לעיל  .בהתאם לתכסית הטופוגרפית צפונהמופנה  2מתחם 

  .הנגר העילי ניקוז לא נצפו סימנים מחשידים לזיהום קרקע באזורי תעלות

 

  שמנים/פינוי דלקים  5.8

   .מרכז דלקאו שמנים משומשים מפונים על ידי /דלקים ו

 

  גיאולוגיה .6

. המסלע באזור האתר משויך לחבורת כורכר מהפליסטוקן שבתקופת הקוורטרה גיאולוגית על פי מפ
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חבורת כורכר נמצאת מעל חבורת . מטרים 15-בעובי של כ )חמרה(האזור מאופיין בחול עם חרסית 

סלע  תחתיהמהמהווה שכבה אטימה של האקוויפר ו הטרצייר המאופיינת בחרסיתסקיה מתקופת 

  .דראולית עולה ביחס הפוך לתכולת החרסית בקרקעהמוליכות ההי. גיר

  :1999דצמבר , עמוס אקר בעריכתו של על פי אטלס חתכים גיאולוגייםתיאור חתך הקרקע להלן 

  ;חרסית וטין: 'מ 10.0 – 0.0

  ;חול: 'מ 15.0 – 10.0

  ;טיט חולי, טיט: 'מ 20.0 – 15.0

  ;חול: 'מ 40.0 - 20.0

  ;אבן חול גירית: 'מ 45.0 – 40.0

    חול: 'מ 50.0 – 45.0

  ;אבן חול גירית: 'מ 65.0  - 50.0

  ;חול: 'מ 100.0 – 65.0

  ;אבן חול גירית: 'מ 115 – 100.0

  .חרסית: 'מ 115.0

  

  לוגיהגיאוהידרו .7

  : רגישות הידרולוגית 7.1

בין שעל הגבול האתר מצוי , על פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהום מדלקים של רשות המים

המוגדר  'ב אקוויפר מסוגלבין  ניתן לתיקוןאינו בו הנזק שאקוויפר ראשי כ וגדרהמ 'אקוויפר מסוג א

  .אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקוןכ

   

   :מי התהום רום 7.2

 19.45 – 7.3נע בין האתר  פ קידוחים בסביבת"שהתקבל מרשות המים ע) 2013משנת (מי התהום  רום

הבלתי רווי מוערך בכ עובי התווך , מכאן. מטרים מעל פני הים 60 -הינו כהאתר רום . ל פני היםמע' מ

   .מטרים 50 –

   .12מוצג בשרטוט מספר מיקום קידוחי מי התהום . בסביבת האתר מספר קידוחי מי תהום

  

  : כיוון זרימת מי התהום 7.3

נמצא מזרחית לשקע ראשון לציון  האתר , 2011סתיו  –על פי מפת מפלסי מי תהום של רשות המים 

 .)וצפון מערב מערב(ל "השקעים הנכיוון זרימת מי התהום הינו לכיוון . ודרום מזרחית לשקע בת ים

המפלס באזור האתר  שיפועניתן לראות במפה את . 11מספר  בשרטוט מוצגתמפת מפלסי מי התהום 

     .המתאים לנתוני רשות המים לעיל

  : איכות מי התהום 7.4

 ,Ca, Mg, Na, K Clלפרמטרים(נערכו בדיקות מי תהום , 2014 – 2000י נתוני רשות המים מהשנים על פ

SO4, HCO3, B, F, Br, NO3 (יו תלמי מנשה , פ באר יעקב מועצה נפט, בקידוחים פ באר יעקב זבוטינסקי

 .תקינות תוצאות הבדיקות היו. 26/5פ רשלצ גרוס קליין ויו צריפין , 5פ ספוריה מהדרין , 25/6
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 ותהמלצסיכום ו .8

  :סיכום 8.1

שטח . ותעסוקה מסחר, לפינוי למטרת בניית אזור מגורים מיועד צריפיןמחנה ב) האתר( 2מתחם 

  .דונם 380 -ו כהאתר הינ

וכיום פועלות בו צבאי  מחנהכ משמש האתר מאז הקמתו. הבריטיעל ידי הצבא  1917-ב האתר הוקם

  . יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות

אחסנה  ,טיפול ברכבים, כיתות ואולמות הדרכה, לוגיסטיים/משרדיים הינם באתרשימושי הקרקע 

  . 'וכד

ותחנות  מ"סדנאות רק, המוקדים העיקריים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע הינם מרכזי טיפול ברכבים

ם ותחנות מעבדת ציפויי, )הרכבה, מסגריה, עיבוד שבבי(ובית מלאכה  1ים בבסיס תדלוק אשר נמצא

 ,אשר אותרו במהלך הכנת סקר היסטורי זהבעלי פוטנציאל זיהום קרקע  מוקדיםבנוסף  .2כח בבסיס 

אזורי אחסון דלקים צבעיה ו, עמדות ניקוי נשקים, ולר לשימוש תרמויאלים וגנראטוריםהינם מכלי ס

  . או שמנים המהווים פוטנציאל לזיהום קרקע/ו

החומרים אשר בשימוש היחידות השונות ואירועים , ום קרקעיהפירוט מוקדים בעלי פוטנציאל ז

   .ח"בגוף הדומוצגים חריגים 

  

 :צותהמל 8.2

 1באזורים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר  אקטיבי מומלץ לבצע סקר גז קרקע -

 .4עד  2ובשרטוטים 

 .4עד  2ובשרטוטים  1אזורים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר סקר קרקע במומלץ לבצע  -

  .המשך חקירת האתר ייקבע על פי ממצאי סקרי הקרקע וגז הקרקע -
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

1-
דרום מערב 

הבסיס, סמוך 
למגורים

2-
דרום מערב 

הבסיס, סמוך 
למגורים

3-
דרום מערב 

הבסיס, מערבית 
למשרדים

4-
דרום הבסיס, 

סמוך לחדר האוכל

5-
דרום הבסיס, 
סמוך למקלחות

6-
דרום הבסיס, 
סמוך לאולם 

הדרכה

גנראטור ואמבטיית 
שמן

נצפו כתמי סולר

7-
דרום מזרח 

הבסיס, סמוך 
לשירותים

תרמויאל

8-
דרום מזרח 

הבסיס, סמוך 
למקלחות

תרמויאל

א' וְ -ב'9 עד 11
מרכז הבסיס, 

דלקיה
TPH, VOCsבנזיןמנפקה ומכל

מכל תת קרקעי. בנוסף 
לסקר הקרקע יבוצעו 2 

קידוחי גז קרקע 
אקטיביים (א' וְ -ב') באזור 
מכל הבנזין התת קרקעי 

והצנרת כמוצג בשרטוטים 
2 ו-3

-12 עד 14
מרכז הבסיס, 
טיפולים ברכב 
ואחסון חומ"ס

טיפולים ברכב ואחסון 
חומ"ס

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
צבעים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 
מתכות

נכון למועד כתיבת דו"ח 
זה – טיפולים קלים בלבד 
(החלפת שמנים, החלפת 

מסננים וכד')

מכל עילי

מכל עילי

TPHסולר

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 2, מחנה צריפין

תרמויאל

בסיס 1, 
מחנה א' 

(שרטוטים 2, 

3 ו-4)
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

מכל שמן שרוף-15
שמנים, 
מתכות

TPH, SVOC's, 
מתכות

מכל עילי

סיכה, גירוז-16 ו-17

18-
נכון למועד כתיבת דו"ח 

זה –  לא פעילה

בור ספיגה-19

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

TPH, SVOC's, 
מתכות

בור אליו נוקזו תשטיפים 
מעמדת השטיפה

שטיפה-20
מרכיבי 

דלק, שמנים
נכון למועד כתיבת דו"ח 

זה –  לא פעילה

21-
מרכז הבסיס, 

סמוך לחדר אוכל

22-
מרכז הבסיס, 
סמוך למקלחות

23-
מרכז הבסיס, 
חדר גנראטור

גנראטור

24-

מערב הבסיס, 
סמוך למגורים 

ומזרחית לסככת 
הטנקים

מכל עיליתרמויאל

-25 עד 29
מערב הבסיס, 
סככת הטנקים

סככת טנקים - לימודי
מרכיבי 

דלק, שמנים
TPH, SVOC's, 

מתכות
סדנת כלי רכב משוריינים 

בעבר

30-
צפון מערב 

הבסיס, סמוך 
למגורים

TPH, SVOC'sשמניםמגורים , נשקיה בעבר
הנשקיה פעלה בין השנים 

2001 - 1993

31-
צפון מערב 

הבסיס, סמוך 
לכיתות לימוד

מכל עיליTPHסולרתרמויאל

מרכז הבסיס-32
נשקיה בעבר, ניקוי 

נשקים
TPH, SVOC'sשמנים

הנשקיה פעלה בין השנים 
1993 - 1956

מרכז הבסיס, 
סמוך לרמפת 
טיפולים

בסיס 1, 
מחנה א' 

(שרטוטים 2, 

3 ו-4)

בסיס 1, 
מחנה א' 

(שרטוטים 2, 

3 ו-4)

מכל עילי

מרכז הבסיס, 
שטיפה

TPH, SVOC's, 
מתכות

רמפת טיפולים

סולר

TPH

תרמויאל

שמנים, 
גריז, מתכות
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

33-
מזרח הבסיס, 
סמוך למגורים

34-
מזרח הבסיס, 
סמוך לשירותים

35-
צפון מערב 

הבסיס, סמוך 
למקלחות

36-
צפון מערב 

הבסיס, סמוך 
לחדר אוכל

-37 עד 40
צפון הבסיס, 

משרדים ואחסון

אזור סדנאות רכב 
בעבר, נכון למועד 
כתיבת דו"ח זה - 

אחסון שמנים ודלקים 
באזור נקודה 39

מרכיבי 
דלק, שמנים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 
מתכות

-41 ו-42
צפון הבסיס, 
סמוך לחדר 
גנרטור

נצפו כתמי שמןTPH, SVOC'sשמניםעמדת ניקוי נשקים

43-
צפון הבסיס, חדר 

גנרטור
TPHסולרגנרטור

-44 ו-45
צפון מזרח 

הבסיס, סדנת רכב 
לימודית בעבר

סדנת רכב לימודית 
בעבר, בעיקר לימודי 
פירוק והרכבת חלקי 

רכב

TPH,  
SVOC's, 
מתכות

-46 ו-47
צפון מזרח 

הבסיס, סדנת רכב 
לימודית

סדנת רכב לימודית, 
בעיקר לימודי פירוק 
והרכבת חלקי רכב

מפריד דלקים/שמנים-48

שמנים, גריזרמפת טיפולים-49

-50 ו-51
צפון מזרח 

הבסיס, סככת 
גנרטורים

סככת גנרטורים, 
אחסון שמנים ודלקים

מרכיבי 
דלק, שמנים

-52 עד 55
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

TPH, SVOC's, 
מתכות

 במורד זרימת הנגר העילי

בסיס 1, 
מחנה א' 

(שרטוטים 2, 

3 ו-4)

מכל עילי

מרכיבי 
דלק, שמנים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 
מתכות צפון מזרח 

הבסיס, סמוך 
לסדנת רכב 
לימודית

סולרתרמויאל

בסיס 1, 
מחנה א' 

(שרטוטים 2, 

3 ו-4)

TPH

TPH
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

1-
סדנת פירוק מנועים, 

מסגריה בעבר

-2 ו-3
סדנת פירוק נגמשים, 

טיפולים במלגזות 
בעבר

4-
סדנת נגמשים, סדנת 

חשמל בעבר

-5 עד 11
מרכז הבסיס, 
אזור סדנאות 
טיפול ברק"מ

סדנאות טיפול ברק"מ

מפריד שמניםסמוך לש.ג-12

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

סדנאות טיפול ברק"מ-13 עד 15

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

-16 עד 18
מצבריה, אחסון 
שמנים וצבע בעבר

חומצות, 
שמנים 
מתכות, 
ממסים

 ,TPH, מתכות
pH, VOC's

שמניםאזור שפך שמן-19
TPH, SVOC's, 

מתכות

אזור בו אירע שפך שמן 
בשנת 2013, השמן נאסף 
מיידית ונספג בסופחים

מכל עיליTPH, SVOC'sסולרתרמויאל-20

מכל שמן שרוף-21
שמנים, 
מתכות

TPH, SVOC's, 
מתכות

מכל תת קרקעי - הוצא 
בתחילת שנות האלפיים

22-
מרכז מתחם 
טירונות

TPHשמניםאזור אחסון שמן בעבר

-23 עד 25
צפון מתחם 
טירונות

דלקיה, מכל  ומנפקת 
סולר

TPH, SVOC'sסולר
מכל עילי, תדלוק מבוצע 

מעל קרקע חשופה

26-
צפון מזרח 

הבסיס, מזרחית 
למתחם טירונות

מכל עילימכל שמן

27-

צפון מזרח 
הבסיס, מזרחית 
לאזור סדנאות 
טיפול ברק"מ

תת קרקעימפריד שמן

בסיס 1, מחנה 
ב' (שרטוטים 

2 ו-4)

דרום מתחם 
טירונות

בסיס 1, מחנה 
ב' (שרטוטים 

2 ו-4)

TPH, SVOC's, 
מתכות

דרום הבסיס, 
אזור סדנת 
נגמשים

מרכז הבסיס, 
אזור סדנאות 
טיפול ברק"מ

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

TPHשמנים
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

-1 ו-2
דרום מערב 
הבסיס

אחסון חומ"ס
מרכיבי 
דלקים, 
ממסים

TPH, VOC's, 
SVOC's 

א' וְ -ב'3
דרום הבסיס, 

ציפויים
מעבדת ציפויים, בעבר 

פעל דגריזר

ממסים, 
חומצות, 
שמנים, 

TCE

TPH, VOC's, 
pH

ציפויים. בנוסף לסקר 
הקרקע יבוצעו 2 קידוחי 

גז קרקע אקטיביים (א' וְ -
ב') באזור הציפויים כמוצג 

בשרטוטים 2 ו-4

ג' וְ -ד'4
דרום הבסיס, 

מצבעה
צבע

מתכות, 
ממסים

SVOC's, 
VOC's, מתכות

מצבעה. בנוסף לסקר 
הקרקע יבוצעו 2 קידוחי 
גז קרקע אקטיביים (ג' וְ -
ד') באזור המצבעה כמוצג 

בשרטוטים 2 ו-4

מכל תת קרקעיTPH, SVOC'sתחנת כח, מכל סולר-5

TPHמכל סולר עילי בעבר-6

ה' וְ -ו'7
דרום הבסיס, 

מצבעה
צבע

מתכות, 
ממסים

SVOC's, 
VOC's, מתכות

מצבעה. בנוסף לסקר 
הקרקע יבוצעו 2 קידוחי 

גז קרקע אקטיביים (ה' וְ -
ו') באזור המצבעה כמוצג 

בשרטוטים 2 ו-4

8-
מערב הבסיס, 
צפונית לאחסון

TPHשמניםעמדת שטיפת רכב

9-
סמוך למעבדת 
אלקטרוניקה

עמדת סולר וספירט 
לבן בעבר

סולר, 
ממסים

TPH

-11 עד 14
מזרח הבסיס, בית 

מלאכה
עיבוד שבבי, מסגרייה, 

הרכבה
מתכות, 
שמנים

TPH, מתכות
בעבר היה שימוש בשמן 
למכשור  הידראולי

-15 ו-16

2 מכלי סולר תת 
קרקעיים, 30,000 ל', 
לאחר כשל של אחד 

המכלים בבדיקת אטימות, 
הוצא משימוש

מכלי סולר עיליים-17 ו-18

19-
צפון מזרח 

הבסיס, מאחורי 
בית כנסת

מכל סולר עיליTPHסולרתרמויאל

20-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
דלק, 

שמנים, 
מתכות

TPH, SVOC's, 
מתכות

 במורד זרימת הנגר העילי

מרכז הבסיס, 
תחנת כח

בסיס 2 
(שרטוטים 2 ו-

(4

TPH, SVOC'sסולרתחנת כח, מכלי סולר

דרום הבסיס, 
סמוך לתחנת כח

סולר
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 
אפשריים

הערותאנליזות לביצוע

בסיס 3 
(שרטוטים 2 ו-

(4
------

לא אותרו מוקדים 
חשודים בשטח בסיס 3 

הנמצא במתחם 2

בסיס 4 
(שרטוטים 2 ו-

(4
TPH, SVOC'sדלקיה בעברצפון מזרח הבסיס-1

בעבר עמדה חבית סולר 
עם אקדח תדלוק

2 מכלי סולר עילייםתרמויאלמערב הבסיס-1

גנרטורצפון מערב הבסיס-2

נצפו כתמים על הקרקעTPH, SVOC'sעמדת ניקוי נשקיםצפון מזרח הבסיס-3 ו-4

TPHפינת שמניםמאחורי הנשקיה-5

בקרת איכות - 
קידוחי רקע 
(שרטוטים 2 

עד 4)

-107 ו-108

107 - דרום בסיס 
1 (מחנה א') 

באזור אוהלים.
 108 - מרכז בסיס 

3, אזור מחסני 
מתכת

אזורים שאינם 
חשודים בזיהום

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

TPH

סה"כ
נקודות דיגום קרקע - 110

נקודות דיגום גז קרקע - 8

בסיס 5

סולר

שמנים
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OBJECTID * Shape * מ_ק שם מחנה דיוק (ס"מ) מספר מבנה  (חד ערכי ברמת מחנה)
1 Polygon 460 צריפין 25 3178
2 Polygon 460 צריפין 25 2754
3 Polygon 460 צריפין 25 2792
4 Polygon 460 צריפין 25 3327
5 Polygon 460 צריפין 25 2494
6 Polygon 460 צריפין 25 3768
7 Polygon 460 צריפין 25 2743
8 Polygon 460 צריפין 25 2742
9 Polygon 460 צריפין 25 2998
10 Polygon 460 צריפין 25 2981
11 Polygon 460 צריפין 25 2985
12 Polygon 460 צריפין 25 2980
13 Polygon 460 צריפין 25 3012
14 Polygon 460 צריפין 25 3006
15 Polygon 460 צריפין 25 3015
16 Polygon 460 צריפין 25 3014
17 Polygon 460 צריפין 25 2977
18 Polygon 460 צריפין 25 2976
19 Polygon 460 צריפין 25 3001
20 Polygon 460 צריפין 25 3011
21 Polygon 460 צריפין 25 3000
22 Polygon 460 צריפין 25 3130
23 Polygon 460 צריפין 25 3109
24 Polygon 460 צריפין 25 3112
25 Polygon 460 צריפין 25 3005
26 Polygon 460 צריפין 25 3274
27 Polygon 460 צריפין 25 3299
28 Polygon 460 צריפין 25 3297
29 Polygon 460 צריפין 25 3306
30 Polygon 460 צריפין 25 3291
31 Polygon 460 צריפין 25 3312
32 Polygon 460 צריפין 25 3313
33 Polygon 460 צריפין 25 3314
34 Polygon 460 צריפין 25 3296
35 Polygon 460 צריפין 25 3775
36 Polygon 460 צריפין 25 3767
37 Polygon 460 צריפין 25 3292
38 Polygon 460 צריפין 25 3731
39 Polygon 460 צריפין 25 3162
40 Polygon 460 צריפין 25 3151
41 Polygon 460 צריפין 25 3134
42 Polygon 460 צריפין 25 3243
43 Polygon 460 צריפין 25 3091
44 Polygon 460 צריפין 25 3088
45 Polygon 460 צריפין 25 3089
46 Polygon 460 צריפין 25 2782
47 Polygon 460 צריפין 25 3127
48 Polygon 460 צריפין 25 2777
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49 Polygon 460 צריפין 25 2776
50 Polygon 460 צריפין 25 2778
51 Polygon 460 צריפין 25 3703
52 Polygon 460 צריפין 25 2844
53 Polygon 460 צריפין 25 2749
54 Polygon 460 צריפין 25 3330
55 Polygon 460 צריפין 25 3074
56 Polygon 460 צריפין 25 3077
57 Polygon 460 צריפין 25 3625
58 Polygon 460 צריפין 25 2775
59 Polygon 460 צריפין 25 3078
60 Polygon 460 צריפין 25 3697
61 Polygon 460 צריפין 200 2359
62 Polygon 460 צריפין 200 2360
63 Polygon 460 צריפין 25 3031
64 Polygon 460 צריפין 25 3203
65 Polygon 460 צריפין 25 3013
66 Polygon 460 צריפין 25 3304
67 Polygon 460 צריפין 25 3238
68 Polygon 460 צריפין 25 3239
69 Polygon 460 צריפין 25 3242
70 Polygon 460 צריפין 25 3244
71 Polygon 460 צריפין 25 2822
72 Polygon 460 צריפין 25 2831
73 Polygon 460 צריפין 25 2823
74 Polygon 460 צריפין 25 2824
75 Polygon 460 צריפין 25 3754
76 Polygon 460 צריפין 25 2829
77 Polygon 460 צריפין 25 2827
78 Polygon 460 צריפין 25 3147
79 Polygon 460 צריפין 25 2962
80 Polygon 460 צריפין 25 3144
81 Polygon 460 צריפין 25 3167
82 Polygon 460 צריפין 25 2959
83 Polygon 460 צריפין 25 2957
84 Polygon 460 צריפין 25 3133
85 Polygon 460 צריפין 25 3741
86 Polygon 460 צריפין 25 2964
87 Polygon 460 צריפין 25 3671
88 Polygon 460 צריפין 25 2815
89 Polygon 460 צריפין 25 2807
90 Polygon 460 צריפין 25 2808
91 Polygon 460 צריפין 25 2816
92 Polygon 460 צריפין 25 3750
93 Polygon 460 צריפין 25 2972
94 Polygon 460 צריפין 25 2794
95 Polygon 460 צריפין 25 2968
96 Polygon 460 צריפין 25 3749
97 Polygon 460 צריפין 25 3752
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98 Polygon 460 צריפין 25 3747
99 Polygon 460 צריפין 25 2961
100 Polygon 460 צריפין 25 3202
101 Polygon 460 צריפין 25 3195
102 Polygon 460 צריפין 25 3211
103 Polygon 460 צריפין 25 3186
104 Polygon 460 צריפין 25 3216
105 Polygon 460 צריפין 25 3148
106 Polygon 460 צריפין 25 3175
107 Polygon 460 צריפין 25 2965
108 Polygon 460 צריפין 25 2949
109 Polygon 460 צריפין 25 3136
110 Polygon 460 צריפין 25 3158
111 Polygon 460 צריפין 25 3161
112 Polygon 460 צריפין 25 2966
113 Polygon 460 צריפין 25 2973
114 Polygon 460 צריפין 25 3231
115 Polygon 460 צריפין 25 3207
116 Polygon 460 צריפין 25 3199
117 Polygon 460 צריפין 25 3196
118 Polygon 460 צריפין 25 3198
119 Polygon 460 צריפין 25 3200
120 Polygon 460 צריפין 25 2744
121 Polygon 460 צריפין 25 2745
122 Polygon 460 צריפין 25 2747
123 Polygon 460 צריפין 25 3193
124 Polygon 460 צריפין 25 2795
125 Polygon 460 צריפין 25 3145
126 Polygon 460 צריפין 25 3146
127 Polygon 460 צריפין 25 2953
128 Polygon 460 צריפין 25 3674
129 Polygon 460 צריפין 25 3159
130 Polygon 460 צריפין 25 3168
131 Polygon 460 צריפין 25 3165
132 Polygon 460 צריפין 25 2967
133 Polygon 460 צריפין 25 3171
134 Polygon 460 צריפין 25 3173
135 Polygon 460 צריפין 25 3163
136 Polygon 460 צריפין 25 2751
137 Polygon 460 צריפין 25 2969
138 Polygon 460 צריפין 25 3174
139 Polygon 460 צריפין 25 3160
140 Polygon 460 צריפין 25 3170
141 Polygon 460 צריפין 25 3172
142 Polygon 460 צריפין 25 3735
143 Polygon 460 צריפין 25 3141
144 Polygon 460 צריפין 25 3142
145 Polygon 460 צריפין 25 3149
146 Polygon 460 צריפין 25 3164
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147 Polygon 460 צריפין 25 3150
148 Polygon 460 צריפין 25 3270
149 Polygon 460 צריפין 25 3804
150 Polygon 460 צריפין 25 2812
151 Polygon 460 צריפין 25 3323
152 Polygon 460 צריפין 25 3260
153 Polygon 460 צריפין 25 3262
154 Polygon 460 צריפין 25 3261
155 Polygon 460 צריפין 25 2797
156 Polygon 460 צריפין 25 2799
157 Polygon 460 צריפין 25 2803
158 Polygon 460 צריפין 25 2764
159 Polygon 460 צריפין 25 2763
160 Polygon 460 צריפין 25 3072
161 Polygon 460 צריפין 25 3063
162 Polygon 460 צריפין 25 3064
163 Polygon 460 צריפין 25 3073
164 Polygon 460 צריפין 25 3071
165 Polygon 460 צריפין 25 2834
166 Polygon 460 צריפין 25 3279
167 Polygon 460 צריפין 25 3272
168 Polygon 460 צריפין 25 3277
169 Polygon 460 צריפין 25 3264
170 Polygon 460 צריפין 25 3257
171 Polygon 460 צריפין 25 3268
172 Polygon 460 צריפין 25 3267
173 Polygon 460 צריפין 25 3269
174 Polygon 460 צריפין 25 3285
175 Polygon 460 צריפין 25 2992
176 Polygon 460 צריפין 25 3036
177 Polygon 460 צריפין 25 3041
178 Polygon 460 צריפין 25 3039
179 Polygon 460 צריפין 25 3060
180 Polygon 460 צריפין 25 3068
181 Polygon 460 צריפין 25 3066
182 Polygon 460 צריפין 25 3055
183 Polygon 460 צריפין 25 3046
184 Polygon 460 צריפין 25 3696
185 Polygon 460 צריפין 25 3052
186 Polygon 460 צריפין 25 2836
187 Polygon 460 צריפין 25 3641
188 Polygon 460 צריפין 25 3227
189 Polygon 460 צריפין 25 3694
190 Polygon 460 צריפין 25 3044
191 Polygon 460 צריפין 25 3035
192 Polygon 460 צריפין 25 2773
193 Polygon 460 צריפין 25 3764
194 Polygon 460 צריפין 25 3287
195 Polygon 460 צריפין 25 3681
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196 Polygon 460 צריפין 25 3004
197 Polygon 460 צריפין 25 2990
198 Polygon 460 צריפין 25 2978
199 Polygon 460 צריפין 25 2983
200 Polygon 460 צריפין 25 2989
201 Polygon 460 צריפין 25 2811
202 Polygon 460 צריפין 25 2813
203 Polygon 460 צריפין 25 2809
204 Polygon 460 צריפין 25 3286
205 Polygon 460 צריפין 25 3288
206 Polygon 460 צריפין 25 3307
207 Polygon 460 צריפין 25 3302
208 Polygon 460 צריפין 25 2838
209 Polygon 460 צריפין 25 2841
210 Polygon 460 צריפין 25 3017
211 Polygon 460 צריפין 25 3235
212 Polygon 460 צריפין 25 3237
213 Polygon 460 צריפין 25 3236
214 Polygon 460 צריפין 25 3232
215 Polygon 460 צריפין 25 2768
216 Polygon 460 צריפין 25 3016
217 Polygon 460 צריפין 25 3303
218 Polygon 460 צריפין 25 3319
219 Polygon 460 צריפין 25 2837
220 Polygon 460 צריפין 25 3018
221 Polygon 460 צריפין 25 3234
222 Polygon 460 צריפין 25 3201
223 Polygon 460 צריפין 25 2757
224 Polygon 460 צריפין 25 3300
225 Polygon 460 צריפין 25 3308
226 Polygon 460 צריפין 25 3003
227 Polygon 460 צריפין 25 3010
228 Polygon 460 צריפין 25 3019
229 Polygon 460 צריפין 25 2820
230 Polygon 460 צריפין 25 2759
231 Polygon 460 צריפין 25 3249
232 Polygon 460 צריפין 25 3247
233 Polygon 460 צריפין 25 3245
234 Polygon 460 צריפין 25 3248
235 Polygon 460 צריפין 25 3246
236 Polygon 460 צריפין 25 3266
237 Polygon 460 צריפין 25 3692
238 Polygon 460 צריפין 25 3043
239 Polygon 460 צריפין 25 3047
240 Polygon 460 צריפין 25 2771
241 Polygon 460 צריפין 25 2766
242 Polygon 460 צריפין 25 2758
243 Polygon 460 צריפין 25 2817
244 Polygon 460 צריפין 25 2814
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245 Polygon 460 צריפין 25 2798
246 Polygon 460 צריפין 25 3009
247 Polygon 460 צריפין 25 2800
248 Polygon 460 צריפין 25 2810
249 Polygon 460 צריפין 25 2804
250 Polygon 460 צריפין 25 3283
251 Polygon 460 צריפין 25 3284
252 Polygon 460 צריפין 25 3278
253 Polygon 460 צריפין 25 3276
254 Polygon 460 צריפין 25 3258
255 Polygon 460 צריפין 25 2767
256 Polygon 460 צריפין 25 2761
257 Polygon 460 צריפין 25 3030
258 Polygon 460 צריפין 25 3050
259 Polygon 460 צריפין 25 3070
260 Polygon 460 צריפין 25 3049
261 Polygon 460 צריפין 25 3265
262 Polygon 460 צריפין 25 3281
263 Polygon 460 צריפין 25 3273
264 Polygon 460 צריפין 25 2835
265 Polygon 460 צריפין 25 3067
266 Polygon 460 צריפין 25 2774
267 Polygon 460 צריפין 25 2772
268 Polygon 460 צריפין 25 3037
269 Polygon 460 צריפין 25 3026
270 Polygon 460 צריפין 25 3027
271 Polygon 460 צריפין 25 3054
272 Polygon 460 צריפין 25 3058
273 Polygon 460 צריפין 25 3021
274 Polygon 460 צריפין 25 3020
275 Polygon 460 צריפין 25 3032
276 Polygon 460 צריפין 25 3048
277 Polygon 460 צריפין 25 3038
278 Polygon 460 צריפין 25 2987
279 Polygon 460 צריפין 25 2999
280 Polygon 460 צריפין 25 2561
281 Polygon 460 צריפין 25 2560
282 Polygon 460 צריפין 25 3751
283 Polygon 460 צריפין 25 3656
284 Polygon 460 צריפין 25 3654
285 Polygon 460 צריפין 25 2828
286 Polygon 460 צריפין 25 3251
287 Polygon 460 צריפין 25 3250
288 Polygon 460 צריפין 25 2832
289 Polygon 460 צריפין 25 2830
290 Polygon 460 צריפין 25 3649
291 Polygon 460 צריפין 25 3651
292 Polygon 460 צריפין 25 3184
293 Polygon 460 צריפין 25 3219
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294 Polygon 460 צריפין 25 3188
295 Polygon 460 צריפין 25 3189
296 Polygon 460 צריפין 25 3187
297 Polygon 460 צריפין 25 3208
298 Polygon 460 צריפין 25 3289
299 Polygon 460 צריפין 25 3305
300 Polygon 460 צריפין 25 3254
301 Polygon 460 צריפין 25 3253
302 Polygon 460 צריפין 25 3255
303 Polygon 460 צריפין 25 3061
304 Polygon 460 צריפין 25 3028
305 Polygon 460 צריפין 25 3025
306 Polygon 460 צריפין 25 3034
307 Polygon 460 צריפין 25 3051
308 Polygon 460 צריפין 25 3183
309 Polygon 460 צריפין 25 3226
310 Polygon 460 צריפין 25 3223
311 Polygon 460 צריפין 25 3190
312 Polygon 460 צריפין 25 3230
313 Polygon 460 צריפין 25 3218
314 Polygon 460 צריפין 25 3222
315 Polygon 460 צריפין 25 3191
316 Polygon 460 צריפין 25 3185
317 Polygon 460 צריפין 25 3737
318 Polygon 460 צריפין 25 3225
319 Polygon 460 צריפין 25 3220
320 Polygon 460 צריפין 25 3194
321 Polygon 460 צריפין 25 3736
322 Polygon 460 צריפין 25 3744
323 Polygon 460 צריפין 25 3315
324 Polygon 460 צריפין 25 3320
325 Polygon 460 צריפין 25 3309
326 Polygon 460 צריפין 25 3298
327 Polygon 460 צריפין 25 3318
328 Polygon 460 צריפין 25 3776
329 Polygon 460 צריפין 25 3777
330 Polygon 460 צריפין 25 3271
331 Polygon 460 צריפין 25 2750
332 Polygon 460 צריפין 25 2741
333 Polygon 460 צריפין 25 2746
334 Polygon 460 צריפין 25 2960
335 Polygon 460 צריפין 25 3215
336 Polygon 460 צריפין 25 3209
337 Polygon 460 צריפין 25 3739
338 Polygon 460 צריפין 25 3206
339 Polygon 460 צריפין 25 3182
340 Polygon 460 צריפין 25 3181
341 Polygon 460 צריפין 25 3295
342 Polygon 460 צריפין 25 3294
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343 Polygon 460 צריפין 25 3290
344 Polygon 460 צריפין 25 3310
345 Polygon 460 צריפין 25 3293
346 Polygon 460 צריפין 25 2995
347 Polygon 460 צריפין 25 3007
348 Polygon 460 צריפין 25 3002
349 Polygon 460 צריפין 25 2993
350 Polygon 460 צריפין 25 2756
351 Polygon 460 צריפין 25 2752
352 Polygon 460 צריפין 25 2842
353 Polygon 460 צריפין 25 3332
354 Polygon 460 צריפין 25 3085
355 Polygon 460 צריפין 25 3328
356 Polygon 460 צריפין 25 3329
357 Polygon 460 צריפין 25 3331
358 Polygon 460 צריפין 25 3704
359 Polygon 460 צריפין 25 3086
360 Polygon 460 צריפין 25 3699
361 Polygon 460 צריפין 25 3080
362 Polygon 460 צריפין 25 3082
363 Polygon 460 צריפין 25 3701
364 Polygon 460 צריפין 25 3629
365 Polygon 460 צריפין 25 3702
366 Polygon 460 צריפין 25 2974
367 Polygon 460 צריפין 25 3177
368 Polygon 460 צריפין 25 3113
369 Polygon 460 צריפין 25 3098
370 Polygon 460 צריפין 25 3115
371 Polygon 460 צריפין 25 3128
372 Polygon 460 צריפין 25 3131
373 Polygon 460 צריפין 25 3122
374 Polygon 460 צריפין 25 3132
375 Polygon 460 צריפין 25 2790
376 Polygon 460 צריפין 25 2789
377 Polygon 460 צריפין 25 2788
378 Polygon 460 צריפין 25 2793
379 Polygon 460 צריפין 25 2796
380 Polygon 460 צריפין 25 3154
381 Polygon 460 צריפין 25 3179
382 Polygon 460 צריפין 25 3176
383 Polygon 460 צריפין 25 3121
384 Polygon 460 צריפין 25 3099
385 Polygon 460 צריפין 25 3129
386 Polygon 460 צריפין 25 3673
387 Polygon 460 צריפין 25 3105
388 Polygon 460 צריפין 25 3100
389 Polygon 460 צריפין 25 3092
390 Polygon 460 צריפין 25 3094
391 Polygon 460 צריפין 25 3101

16/02/15 ך 92 תו מ פין 42  רי צ ה  חנ מ ם 2,  ח ת מ רי  טו ס הי ר  ק ס



392 Polygon 460 צריפין 25 3096
393 Polygon 460 צריפין 25 3104
394 Polygon 460 צריפין 25 3103
395 Polygon 460 צריפין 25 3106
396 Polygon 460 צריפין 25 3110
397 Polygon 460 צריפין 25 3107
398 Polygon 460 צריפין 25 3117
399 Polygon 460 צריפין 25 3125
400 Polygon 460 צריפין 25 3124
401 Polygon 460 צריפין 25 3123
402 Polygon 460 צריפין 25 2947
403 Polygon 460 צריפין 200 3817
404 Polygon 460 צריפין 200 3818
405 Polygon 460 צריפין 200 3819
406 Polygon 460 צריפין 200 3820
407 Polygon 460 צריפין 200 3821
408 Polygon 460 צריפין 200 3822
409 Polygon 460 צריפין 200 3823
410 Polygon 460 צריפין 200 3824
411 Polygon 460 צריפין 200 3825
412 Polygon 460 צריפין 25 3769
413 Polygon 460 צריפין 25 3631
414 Polygon 460 צריפין 25 3633
415 Polygon 460 צריפין 25 3224
416 Polygon 460 צריפין 25 3326
417 Polygon 460 צריפין 25 3695
418 Polygon 460 צריפין 25 3008
419 Polygon 460 צריפין 25 2988
420 Polygon 460 צריפין 25 3197
421 Polygon 460 צריפין 25 3075
422 Polygon 460 צריפין 25 3095
423 Polygon 460 צריפין 25 3210
424 Polygon 460 צריפין 25 3065
425 Polygon 460 צריפין 25 3062
426 Polygon 460 צריפין 25 3706
427 Polygon 460 צריפין 25 3097
428 Polygon 460 צריפין 25 3139
429 Polygon 460 צריפין 25 3166
430 Polygon 460 צריפין 25 3263
431 Polygon 460 צריפין 25 2997
432 Polygon 460 צריפין 25 2762
433 Polygon 460 צריפין 25 3056
434 Polygon 460 צריפין 25 2986
435 Polygon 460 צריפין 25 3321
436 Polygon 460 צריפין 25 3102
437 Polygon 460 צריפין 25 2502
438 Polygon 460 צריפין 25 2472
439 Polygon 460 צריפין 25 2491
440 Polygon 460 צריפין 25 2548
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441 Polygon 460 צריפין 25 2557
442 Polygon 460 צריפין 25 2559
443 Polygon 460 צריפין 25 3137
444 Polygon 460 צריפין 25 2818
445 Polygon 460 צריפין 25 3240
446 Polygon 460 צריפין 25 3169
447 Polygon 460 צריפין 25 3157
448 Polygon 460 צריפין 25 3155
449 Polygon 460 צריפין 25 2970
450 Polygon 460 צריפין 25 3152
451 Polygon 460 צריפין 25 3135
452 Polygon 460 צריפין 25 2951
453 Polygon 460 צריפין 25 3705
454 Polygon 460 צריפין 25 2780
455 Polygon 460 צריפין 25 2781
456 Polygon 460 צריפין 25 3090
457 Polygon 460 צריפין 25 3114
458 Polygon 460 צריפין 25 2787
459 Polygon 460 צריפין 25 3111
460 Polygon 460 צריפין 25 3093
461 Polygon 460 צריפין 25 3108
462 Polygon 460 צריפין 25 3282
463 Polygon 460 צריפין 25 3627
464 Polygon 460 צריפין 25 3084
465 Polygon 460 צריפין 25 3700
466 Polygon 460 צריפין 25 3324
467 Polygon 460 צריפין 25 2825
468 Polygon 460 צריפין 25 3252
469 Polygon 460 צריפין 25 2769
470 Polygon 460 צריפין 25 2956
471 Polygon 460 צריפין 25 2755
472 Polygon 460 צריפין 25 2994
473 Polygon 460 צריפין 25 2984
474 Polygon 460 צריפין 25 3213
475 Polygon 460 צריפין 25 3205
476 Polygon 460 צריפין 25 3214
477 Polygon 460 צריפין 25 2839
478 Polygon 460 צריפין 25 2802
479 Polygon 460 צריפין 25 2982
480 Polygon 460 צריפין 25 3743
481 Polygon 460 צריפין 25 3204
482 Polygon 460 צריפין 25 3233
483 Polygon 460 צריפין 25 3280
484 Polygon 460 צריפין 25 3259
485 Polygon 460 צריפין 25 3029
486 Polygon 460 צריפין 25 3059
487 Polygon 460 צריפין 25 3040
488 Polygon 460 צריפין 25 3042
489 Polygon 460 צריפין 25 3770

16/02/15 ך 92 תו מ פין 44  רי צ ה  חנ מ ם 2,  ח ת מ רי  טו ס הי ר  ק ס



490 Polygon 460 צריפין 25 2952
491 Polygon 460 צריפין 25 3153
492 Polygon 460 צריפין 25 2826
493 Polygon 460 צריפין 25 3311
494 Polygon 460 צריפין 25 3045
495 Polygon 460 צריפין 200 2846
496 Polygon 460 צריפין 200 2845
497 Polygon 460 צריפין 200 3840
498 Polygon 460 צריפין 200 3843
499 Polygon 460 צריפין 25 2801
500 Polygon 460 צריפין 25 3689
501 Polygon 460 צריפין 25 3212
502 Polygon 460 צריפין 25 2770
503 Polygon 460 צריפין 25 2753
504 Polygon 460 צריפין 25 2991
505 Polygon 460 צריפין 25 2805
506 Polygon 460 צריפין 25 3069
507 Polygon 460 צריפין 25 3628
508 Polygon 460 צריפין 25 3698
509 Polygon 460 צריפין 25 2791
510 Polygon 460 צריפין 25 3229
511 Polygon 460 צריפין 25 3221
512 Polygon 460 צריפין 25 3275
513 Polygon 460 צריפין 25 2779
514 Polygon 460 צריפין 25 3317
515 Polygon 460 צריפין 25 3143
516 Polygon 460 צריפין 25 2950
517 Polygon 460 צריפין 25 2821
518 Polygon 460 צריפין 25 3140
519 Polygon 460 צריפין 25 3138
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תאריך עדכון אחרון ייעוד תת ייעוד גובה (מ)מספר קומות עיליותשטח בנוי (מ"ר מאוכלס סוג בינוי כללי
23/06/2011 משרדים משרד 418.7148 1 3.68007 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 16.34522 1 5.41292 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 117.1373 1 3.0456 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מבנה מבנה 765.6349 1 3 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת טיפולים שימון 17.6135 1 3.00074 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 שירותים שירותים 14.06196 1 2.81471 נטוש מכולה
23/06/2011 אנרגיה חשמל 58.87896 1 4.59936 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה חשמל 34.04889 1 6.29811 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 64.34101 1 4.44555 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 20.99235 1 3.62031 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 26.12585 1 3.79481 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 20.86903 1 2.75628 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 104.6238 1 3.77295 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 77.70306 1 3.27304 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 168.0346 1 3.22992 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 162.4636 1 4.5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 14.85906 1 4.5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 11.74507 1 3.46874 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 67.62604 1 4.5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 92.05892 1 3.28134 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 66.00549 1 3.01354 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 1242.78 3 10.0526 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 62.02372 1 3.11859 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 77.79087 1 3.13089 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 71.72029 1 2.74989 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 407.1601 1 3.27389 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 23.44354 1 3.88264 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 23.05809 1 3.45198 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 27.12855 1 3.43475 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 14.12011 1 2.48933 מאוכלס מכולה
23/06/2011 שירותים שירותים 130.4878 1 2.9904 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 148.6517 1 3.63504 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 203.9245 1 3.9349 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 22.54975 1 3.55667 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 33.69504 1 3.06744 נטוש בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 6.83346 1 2.64034 נטוש מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 14.80095 1 2.64886 מאוכלס מכולה
23/06/2011 משרדים משרד 208.9815 1 3.7959 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 119.1772 1 3.4736 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 67.29536 1 3.01233 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 28.29441 1 2.81939 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 פנאי וספורט חדר כושר 132.429 1 3.33122 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת הדרכה אימון 884.6865 1 6.89878 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת הדרכה אימון 403.4064 1 7.36767 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת הדרכה אימון 442.3632 1 4.96565 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 763.2601 1 6.68375 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 334.6464 1 4.0051 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 35.71159 1 2.354 מאוכלס בניה קלה
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23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 34.96696 1 2.354 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 37.04772 1 4.52591 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 587.0122 1 4.89714 מאוכלס בניה קלה

<Null> מעבדה מעבדה 345.2841 1 <Null> מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 42.14811 1 3.79005 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 299.8036 1 5.53195 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת טיפולים שימון 13.83436 1 2.59119 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת טיפולים סדנת רכב 536.6743 1 4.10267 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת טיפולים שימון 223.604 1 3.104 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 26.69085 1 2.40968 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת טיפולים סדנת רכב 574.2867 1 3.6 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת טיפולים סדנת רכב 1123.296 1 6.9592 מאוכלס בניה קשיחה בטון
11/11/2013 אחסנה מחסן 44.84799 1 <Null> מאוכלס מכולה
11/11/2013 אחסנה מחסן 44.84799 1 <Null> מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככה גגון 1.44511 1 2.5249 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.34427 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככה המתנה 104.8656 1 4.0751 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים שירותים 24.21033 1 3.33681 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 פנאי וספורט מועדון 25.69416 1 2.74653 לא מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 פנאי וספורט מועדון 35.5187 1 2.75505 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 פנאי וספורט מועדון 136.4509 1 4.43897 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 פנאי וספורט ספרייה 266.0503 1 3.29083 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 494.3291 2 10 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מעבדה מעבדה 3735.047 3 14.9897 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 176.156 1 3.2296 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מעבדה מעבדה 186.8236 1 2.82933 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 254.9633 1 4.96247 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מעבדה מעבדה 3215.942 3 8.74464 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 573.3453 1 4.53474 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 57.04069 1 3.15097 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה 15.10165תנור חימום מים 1 3.24216 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 51.04239 1 2.96112 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 משרדים משרד 162.7891 1 3.35003 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה תנור חימום מים 8.17112 1 2.60512 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה תנור חימום מים 7.8332 1 2.59745 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 24.78564 1 3.1104 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 30.77914 1 2.557298 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אנרגיה 19.37466תנור חימום מים 1 2.83721 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה תנור חימום מים 14.7496 1 2.43032 נטוש מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 258.654 1 7.61044 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 54.46465 1 2.354 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 66.16421 1 2.82269 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 299.5285 1 2.97543 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 119.6049 1 2.69076 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 9.91431 1 2.00219 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 332.8394 2 6.35896 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 1.50265 1 1.68779 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 85.07887 1 2.69076 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 164.9162 1 2.69076 מאוכלס מכולה
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23/06/2011 אחסנה מחסן 44.6643 1 2.69076 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אנרגיה 14.12011תנור חימום מים 1 2.4 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.88985 1 2.39961 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.28071 1 2.67772 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.64137 1 2.78464 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 9.38308 1 2.15544 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 15.44729 1 2.41816 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 57.10239 1 5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 305.677 1 4.4038 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה 22.55302תנור חימום מים 1 3.7049 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה גנרטור 11.97875 1 3.39789 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 29.5785 1 3.35958 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 106.2231 1 3.4753 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 109.3206 1 3 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה 25.48421תנור חימום מים 1 3.54882 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 28.04997 1 2.24461 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מורשתמבנה הנצחה 400.1252 1 4.24177 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.5186 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.85938 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.46641 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.5222 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.88027 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אנרגיה חשמל 90.70686 1 5.02425 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה חשמל 95.88073 1 3 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה גנרטור 17.11265 1 2.54563 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 12.69445 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 משרדים משרד 449.9275 1 3.01303 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 52.5756 1 3.03301 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 משרדים משרד 55.04636 1 2.78974 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 אנרגיה גנרטור 41.74927 1 4.3256 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 13.55974 1 2.38045 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 107.5974 1 4 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 משרדים משרד 194.9192 1 2.50529 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 158.0137 1 3.05978 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה 29.09819תנור חימום מים 1 2.64973 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 220.9575 1 3.84727 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 232.1006 1 3.75491 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 132.1844 1 3.77806 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה 8.05749מתקן שאיבת מים 1 3.77466 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 3.80308 1 1.45839 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 משרדים משרד 244.9275 1 3.00422 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 107.7735 1 3.3746 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 209.6343 1 4.94619 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 224.3254 1 3.82765 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 535.4743 1 4.5595 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 48.05064 1 3.05909 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 48.32162 1 3.39796 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 57.20992 1 2.72413 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 148.3624 1 3.21176 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
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23/06/2011 משרדים משרד 67.14664 1 3.55142 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 341.0057 1 4.52488 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 302.6032 1 4.52488 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 149.3524 1 6 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מיכלים מיכלים 11.9934 1 4.63353 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 184.3384 1 3.81295 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 186.5908 1 3.81295 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 186.4208 1 3.81295 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 7.99303 1 2.28831 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 10.72554 1 2.95683 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 32.42944 1 2.96367 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 סככה גגון 13.08181 1 2.77371 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 10.61928 1 2.77371 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 93.76274 1 4.41263 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 76.42886 1 4.07902 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 76.43659 1 4.09126 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 102.0301 1 4.61799 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 92.07366 1 4.3633 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 104.2153 1 2.945588 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 84.16841 1 2.80153 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 385.652 1 2.90809 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 426.5675 1 2.64226 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 230.9451 1 3.89463 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 131.7795 1 3.77977 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 264.9334 1 4.36337 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 264.1695 1 3.23172 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 276.0501 1 3.39191 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה שירות שק"ל 395.5788 1 4.39266 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 40.04544 1 2.56494 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.97478 1 2.25121 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 3.99332 1 2.82313 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 2.8643 1 2.5587 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 70.68162 1 3.1088 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 79.87055 1 4.04301 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 77.23864 1 3.49658 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 26.76965 1 2.7296 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 5.88872 1 2.60873 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 72.58635 1 2.41225 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 16.63912 1 2.51174 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 עמדת אבטחה ש"ג 13.61932 1 3.18864 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.13229 1 2.53845 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 85.34482 1 3.6 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככה גגון 38.96616 1 3.6331 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 5.35419 1 2.65522 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.79125 1 2.39886 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 32.51606 1 3.59201 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 עמדת אבטחה ש"ג 4.4964 1 2.64227 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 עמדת אבטחה ש"ג 19.60445 1 2.36764 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 32.70035 1 2.53447 מאוכלס בניה קלה
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23/06/2011 סככה המתנה 71.19979 1 3.6532 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 34.92924 1 2.85751 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 16.41109 1 2.62265 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 22.4726 1 3.69778 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 32.19552 1 2.66122 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 115.844 1 4.7876 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 166.281 1 3 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 70.70551 1 3.95745 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 עמדת אבטחה ש"ג 9.90325 1 2.60526 לא מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 5.74989עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה 1 2.84665 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים שירותים 30.06652 1 3.69433 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 24.02212 1 3.69433 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 10.70225 1 3.5602 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 23.80491 1 2.5 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 360.7653 1 3.9035 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 הסעדה חדר אוכל 580.0987 1 2.96493 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הסעדה חדר קירור 15.38456 1 2.49613 מאוכלס מכולה
23/06/2011 הסעדה חדר קירור 14.79878 1 2.48254 מאוכלס מכולה
23/06/2011 הסעדה מטבח 328.3478 1 3.05342 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 19.34274 1 2.67869 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 176.5488 1 2.5 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 24.13956 1 3.66632 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים מקלחות 7.92915 1 3.42275 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 10.24207 1 3.40591 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 657.1189 1 4.54157 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 הסעדה חדר אוכל 318.0914 1 3.04672 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.88584 1 2.70437 מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככה גגון 3.44743 1 2.44727 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים שירותים 23.51862 1 3.2659 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 30.41786 1 3.24213 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 סככה המתנה 70.95288 1 2.85581 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 84.56457 1 2.63513 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 675.9462 1 4.68161 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 פנאי וספורט חדר כושר 182.7545 1 3.13425 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככה גגון 4.90761 1 3.38726 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 בית מלאכה מוסך 1206.856 1 8.83851 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 405.7864 1 7.48802 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 249.8806 1 6.19557 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 בית מלאכה מוסך 632.9331 1 4.05088 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 400.9146 1 5.10932 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 258.3071 1 3.9062 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 6.47553 1 2.80552 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 4.75361 1 2.4873 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 6.338 1 2.61927 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 29.61342 1 2.08019 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 16.83307 1 2.74294 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 4.05326 1 3.18193 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 793.1723 1 5 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 182.2836 1 3.05566 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
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23/06/2011 אחסנה מחסן 10.72169 1 2.30139 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככה המתנה 81.80874 1 3.00027 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 10.92862 1 2.46637 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 111.5484 1 3.07823 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 34.8234 1 2.43907 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 595.6321 1 2.87483 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 910.8971 1 4.63189 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 1836.845 2 12.6546 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 415.8113 1 3.40788 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 161.672 1 3.6 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככה גגון 19.0012 1 3.2296 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 8.58495 1 3.00311 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.44511 1 2.63419 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 13.03293 1 2.9565 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 88.64632 1 4.68035 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 8.77504 1 2.41684 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 251.1072 1 3.93951 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 151.2895 1 3.12318 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 390.5129 1 2.76156 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה שירות שק"ל 165.7986 1 2.91559 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 79.56372 1 3.27817 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 45.03932 1 4.31379 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 31.87194 1 3.82812 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 2.50856 1 2.68141 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.11915 1 2.65734 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.18609 1 2.65734 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 24.09665 1 5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 35.15586 1 2.63555 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 0.52186 1 2.24911 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 0.41247 1 2.57052 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.48966 1 3.21025 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 8.35012 1 2.18615 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 2.78196 1 2.65734 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 29.78348 1 2.51467 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 65.97474 1 2.63188 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה 23.82752בונקר תחמושת 1 2.69387 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 אחסנה בונקר תחמושת 14.6288 1 2.95494 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 133.611 1 5.27731 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אחסנה מחסן 618.8097 1 3.81807 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 396.0337 1 3.72196 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מעבדה מעבדה 3138.831 3 13.421 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 215.2318 1 4.17415 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מעבדה מעבדה 170.6641 1 2.26527 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 4249.453 3 14.4311 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 2370.398 2 6.49321 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 255.3618 1 5.18302 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 307.4688 1 3.94037 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 7.86789 1 2.20207 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 19.29464 1 2.89056 מאוכלס מכולה

16/02/15 ך 92 תו מ פין 51  רי צ ה  חנ מ ם 2,  ח ת מ רי  טו ס הי ר  ק ס



23/06/2011 אחסנה מחסן 10.3731 1 2.59444 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 10.38728 1 2.61138 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 9.72944 1 2.3547 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.5653 1 2.50204 מאוכלס מכולה
23/06/2011 שירותים שירותים 5.65018 1 3.33681 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 שירותים שירותים 25.30542 1 3.33681 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 דת בית כנסת 99.95717 1 4.09619 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 דת בית כנסת 50.79844 1 3.69854 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 בריאות מרפאה 231.3476 1 4.32876 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 74.39074 1 4.75384 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.42485 1 2.87733 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.08015 1 2.87733 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 1.60081 1 2.87733 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 14.92874 1 2.87733 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 6.57845 1 2.57639 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 39.28939 1 3.35403 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 28.84874 1 2.55919 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 10.70763 1 2.58584 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה נשקייה 14.42002 1 2.67172 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 16.39873 1 2.64264 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 28.60556 1 2.54565 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 10.96081 1 2.70212 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 9.0268 1 2.62786 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.28051 1 2.84327 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 30.62759 1 2.90087 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 19.70574 1 2.8457 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.27609 1 2.65623 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.11038 1 2.57185 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 34.00516 1 2.4261 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים מקלחות 6.62902 1 3.61955 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים מקלחות 23.20964 1 3.50992 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 112.2607 1 4.58129 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 23.0778 1 3.5391 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים מקלחות 7.33231 1 3.59099 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים מקלחות 27.73286 1 2.47558 נטוש מכולה
23/06/2011 שירותים מקלחות 27.82761 1 2.62522 נטוש מכולה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 316.2615 1 4.4314 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 51.07204 1 9.12601 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה חשמל 1.52137 1 4.21307 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה חשמל 208.3124 1 4.21307 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה תנור חימום מים 8.17989 1 2.96504 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 15.26757 1 2.83209 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.57922 1 2.73934 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 20.11244 1 4.92834 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.50864 1 2.49683 נטוש מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 4.64899 1 2.43396 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 4.41208 1 2.28153 מאוכלס מכולה
23/06/2011 שירותים שירותים 22.27268 1 2.39209 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 20.96257 1 3.18845 מאוכלס מבנה נייד מבטון
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23/06/2011 שירותים שירותים 7.25663 1 3.33736 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 שירותים שירותים 113.3979 1 4.48996 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 18.03296 1 2.24441 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 47.43859 1 4.28241 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 79.73296 1 3.05156 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 69.78887 1 2.6483 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 40.34643 1 2.27276 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 58.79533 1 3.53215 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה חניה 23.34677 1 2.23227 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים שירותים 33.29532 1 3.85306 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 768.6835 1 5.05325 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 892.6148 1 4.1674 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 81.37813 1 3.86854 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 94.51162 1 4.09361 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 341.6841 1 4.39579 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 591.6171 1 5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה יבשה 5.93946 1 2.98881 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 8.95336 1 2.89973 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 5.35097 1 2.31379 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 35.49317 1 5 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 534.6429 1 4.91463 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 75.99165 1 3.94725 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 586.7418 1 4.83176 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה מתקן משולב 9.0322 1 2.51892 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 324.3132 1 4.22218 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 85.80429 1 4.06097 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.62614 1 3.52869 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 90.11195 1 3.73986 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 335.804 1 4.46998 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 417.2178 1 3.80584 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 271.4953 1 4.07187 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 431.1587 1 3.34967 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 80.99292 1 3.13564 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 71.60108 1 2.98885 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 32.15455 1 2.38424 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 133.0594 1 2.70765 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 2690.275 3 9.5 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 74.58609 1 3.0507 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 923.3382 1 4.04562 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 משרדים משרד 319.6482 1 4.13889 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 246.6058 1 3.49578 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.80976 1 3.55462 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 1171.101 3 10.0526 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 10.04028 1 2.40986 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 58.96623 1 3.35438 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.84898 1 3.37931 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.21223 1 3.88476 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.22667 1 3.91725 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 30.28112 1 3.8067 מאוכלס מבנה נייד מבטון
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23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.44785 1 3.6722 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 58.75578 1 3.2555 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 57.98061 1 3.63149 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 59.81218 1 3.9339 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 63.8024 1 3.68747 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 61.56753 1 3.67084 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 192.4269 1 3.54364 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 631.8159 2 6.92598 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 282.393 1 3.11028 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 281.5205 1 3.15575 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה הסקה 30.23176 1 2.74262 מאוכלס מכולה
16/10/2013 חינוך חינוך 102.6663 1 <Null> מאוכלס <Null>
16/10/2013 שירותים שירותים 12.34506 1 <Null> מאוכלס <Null>
16/10/2013 משרדים משרד 49.2952 1 <Null> מאוכלס יביל קל
16/10/2013 משרדים משרד 47.96461 1 <Null> מאוכלס יביל קל
16/10/2013 משרדים משרד 46.64041 1 <Null> מאוכלס יביל קל
16/10/2013 משרדים משרד 43.32895 1 <Null> מאוכלס יביל קל
16/10/2013 סככה גגון 45.39126 1 <Null> מאוכלס <Null>
16/10/2013 סככה גגון 48.80567 1 <Null> מאוכלס <Null>
16/10/2013 אחסנה אחסנה 14.02686 1 <Null> מאוכלס מכולה
23/06/2011 שירותים שירותים 14.73427 1 2.57693 נטוש מכולה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 210.0066 1 3.45756 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 34.15941 1 3.09124 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 29.82764 1 2.90159 מאוכלס מכולה
23/06/2011 הסעדה חדר אוכל 380.8982 1 4.66844 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 42.17923 1 2.52143 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 80.72255 1 3.12248 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 31.42441 1 2.67457 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.49156 1 2.67838 מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככת טיפולים שימון 17.88146 1 2.50573 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.40288 1 3.35539 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.63663 1 2.34752 מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככה גגון 76.65875 1 3.54751 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 75.8727 1 4.85165 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 880.9327 1 7.59863 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.49447 1 3.20475 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 משרדים משרד 47.79443 1 3.06361 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 משרדים משרד 160.9749 1 3.20267 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 203.42 1 3.81295 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככה המתנה 63.66293 1 3.9391 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 8.62428 1 3.2296 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 26.90193 1 2.15013 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 28.91483 1 2.39323 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים מקלחות 23.82107 1 3.11954 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 53.38731 1 2.81903 מאוכלס בניה קשיחה בטון
18/11/2013 משולב מבנה 344.5545 1 12 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 אנרגיה חשמל 8.51833 1 2.75516 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 13.94879 1 2.96527 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 13.28329 1 2.68585 מאוכלס מכולה
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23/06/2011 אחסנה מחסן 162.7254 1 3.77795 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה נשקייה 195.2059 1 3.48563 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 30.67492 1 3.1852 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה בונקר תחמושת 8.09766 1 3.1705 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 פנאי וספורט מועדון 51.07542 1 3.29913 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 203.6024 1 4.80036 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 93.01428 1 2.64268 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 77.45551 1 2.8875 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה מדחסים 4.30275 1 2.30661 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 71.00909 1 3.17496 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 משרדים משרד 29.1727 1 3.37971 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אנרגיה גנרטור 29.32952 1 3.55043 בניה קשיחה טרומיתנטוש
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 739.0432 1 5.96226 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 159.9707 1 5.68462 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 255.7599 1 7.81398 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת הדרכה אימון 598.9641 1 5.1036 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 88.88842 1 3.06565 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 משרדים משרד 8.89685 1 2.71499 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 69.6621 1 3.56228 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 29.22664 1 3.35876 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 מבנה מגורים מגורים 61.7877 1 3.1205 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 238.7125 1 3 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 42.21656 1 4.17869 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 165.3212 1 3.25483 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 13.85593 1 2.37412 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מיכלים מיכלים 16.20069 1 3.62925 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 מעבדה מעבדה 758.3833 2 8.00371 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 266.8997 1 4.68674 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 22.12699 1 2.77393 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה תנור חימום מים 7.77314 1 2.98277 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 סככה המתנה 20.00356 1 3.31312 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 45.88213 1 2.75659 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 22.62979 1 2.94372 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.71151 1 2.71721 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.42709 1 2.64557 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.93603 1 2.46525 מאוכלס מכולה
23/06/2011 שירותים שירותים 13.58401 1 3.01303 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 32.12255 1 2.354 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככה המתנה 21.45045 1 2.63188 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 31.77038 1 3.02706 מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.41075 1 2.65662 מאוכלס מכולה
23/06/2011 הסעדה חדר אוכל 315.2342 1 3.1225 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 הדרכה אולם הרצאות 111.888 1 3.08007 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 172.7225 1 3.67679 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 1.44502 1 2.4401 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 70.0294 1 3.3744 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 3.0068 1 2.27177 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה גגון 4.38095 1 2.66309 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים שירותים 22.40185 1 2.99701 מאוכלס בניה קשיחה בטון
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23/06/2011 אנרגיה גנרטור 39.68785 1 4.29925 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 משרדים משרד 73.7671 1 3.55425 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 מעבדה מעבדה 1182.815 3 13.1772 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 שירותים שירותים 125.3438 1 3.74353 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה גגון 5.60709 1 2.24281 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 32.35219 1 <Null> מאוכלס מכולה
23/06/2011 אחסנה מחסן 32.35222 1 <Null> מאוכלס מכולה
16/10/2013 אחסנה מחסן 17.32926 1 2.68585 מאוכלס מכולה
16/10/2013 אנרגיה 17.80563תנור חימום מים 1 <Null> מאוכלס <Null>
23/06/2011 אחסנה מחסן 28.35864 1 3.21701 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככה המתנה 78.30402 1 2.75231 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 14.66891 1 2.32975 מאוכלס מכולה
23/06/2011 סככה גגון 26.53223 1 2.74076 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 13.65463 1 2.85021 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככה המתנה 35.8415 1 4.13413 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אחסנה מחסן 37.83393 1 2.354 בניה קשיחה טרומיתמאוכלס
23/06/2011 סככה גגון 88.01144 1 3.15156 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 60.71852 1 3.79224 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 4.08122 1 2.4039 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 משרדים משרד 87.97519 1 3.37012 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 אחסנה מחסן 113.4134 1 4 מאוכלס מבנה מפלדה
23/06/2011 אחסנה מחסן 24.73877 1 2.63782 מאוכלס מכולה
23/06/2011 הדרכה כיתות לימוד 413.2658 1 3.22748 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 סככת אחסנה רגילה 107.6077 1 5.02105 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 שירותים מקלחות 7.18987 1 3.58529 מאוכלס מבנה נייד מבטון
23/06/2011 משרדים משרד 49.63676 1 3.17462 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 אנרגיה גנרטור 13.0835 1 2.77869 מאוכלס בניה קלה
23/06/2011 בית מלאכה בית מלאכה 246.6641 1 10.436 מאוכלס בניה קשיחה בטון
23/06/2011 משרדים משרד 47.81341 1 3.11254 מאוכלס יביל קל
23/06/2011 משרדים משרד 38.29598 1 4.31852 מאוכלס בניה קשיחה בטון
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קונסטרוקציה קירות חוץ גג צורת הגג שטח היטל (מ"ר Shape_LengthShape_Areaמזהה מבנה ברמה הארצית לא לעריכהסיווג
בטון בלוקים פלסטיק משופע 418.7148 שמור 460.0318 98.88417 418.7148
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 16.34522 שמור 460.0275 16.39341 16.34522
בטון בלוקים ללא גג משופע 117.1373 שמור 460.0279 49.7012 117.1373
בטון בטון אסבסט משופע 765.6349 שמור 460.0333 175.1287 765.6355
פלדה ללא קירות פח קמור 17.6135 שמור 460.0249 6.551465 1.663242
בטון פלדה ברזל שטוח 14.06196 שמור 460.0377 16.55473 14.06196
בטון בטון בטון שטוח 58.87896 שמור 460.0274 35.69716 58.87896
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 34.04889 שמור 460.0274 24.00003 34.04886

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 64.34101 שמור 460.03 36.44144 64.34101
עץ ללא קירות ללא גג <Null> 20.99235 שמור 460.0298 18.86689 20.99235
עץ ללא קירות רעפים משופע 26.12586 שמור 460.0299 24.79424 26.12586
עץ ללא קירות ללא גג <Null> 20.86903 שמור 460.0298 27.92625 20.86903
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 104.6238 שמור 460.0301 44.39844 104.6238
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 77.70306 שמור 460.0301 37.5163 77.70306
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 168.0346 שמור 460.0302 58.94481 145.6848
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 162.4636 שמור 460.0301 72.94105 162.4635
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 14.85906 שמור 460.0298 15.64011 14.85906
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 11.74507 שמור 460.0298 14.02225 11.74507
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 67.62604 שמור 460.03 35.72742 67.62604
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 92.05892 שמור 460.0301 51.48395 92.05892
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 66.00549 שמור 460.03 32.55133 66.00549

בטון בטון בטון שטוח 414.2601 שמור 460.0313 104.6602 414.2601
בטון בלוקים פלסטיק משופע 62.02372 שמור 460.0311 31.5494 62.02372
בטון בלוקים פלסטיק משופע 77.79088 שמור 460.0311 35.39413 77.79088
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 71.72029 שמור 460.0301 34.02593 71.72029

בטון בלוקים פלסטיק משופע 407.1601 שמור 460.0327 97.52449 407.1601
בטון בטון בטון שטוח 23.44354 שמור 460.033 20.53096 23.44354
בטון בטון בטון שטוח 23.05809 שמור 460.033 20.38779 23.05809
בטון בטון בטון משופע 27.12855 שמור 460.0331 22.242 27.12855
פלדה פלדה פח משופע 14.12011 שמור 460.0329 16.7676 14.12011
בטון בלוקים בטון שטוח 130.4878 שמור 460.0331 47.44298 130.4878
בטון בלוקים אסבסט משופע 148.6517 שמור 460.0331 52.35161 148.6517
בטון בלוקים אסבסט משופע 203.9245 שמור 460.0331 57.7792 203.9245
בטון בטון בטון משופע 22.54975 שמור 460.033 19.63054 22.54975
בטון בלוקים אסבסט משופע 33.69504 שמור 460.0378 23.8907 33.69504
בטון בטון בטון שטוח 6.833457 שמור 460.0377 10.7007 6.833457
פלדה פלדה פח משופע 14.80095 שמור 460.0329 16.83894 14.80095
בטון בלוקים פלסטיק משופע 208.9815 שמור 460.0373 71.39944 208.9815
בטון בלוקים אסבסט משופע 119.1772 שמור 460.0316 46.88451 119.1772
בטון בטון אסבסט משופע 67.29536 שמור 460.0315 36.36737 67.29536
בטון בטון אסבסט משופע 28.29441 שמור 460.0313 21.61246 28.29441
בטון בלוקים פלסטיק משופע 132.429 שמור 460.0324 46.33444 132.429
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 884.6865 שמור 460.0309 119.4643 806.1049
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 403.4063 שמור 460.0309 80.15443 347.9226
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 442.3632 שמור 460.0309 44.76717 100.1118
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 763.2601 שמור 460.0278 115.2962 763.2601
בטון בלוקים אסבסט משופע 334.6464 שמור 460.0313 94.11568 334.6464
בטון פח אסבסט משופע 35.71159 שמור 460.0278 25.44905 35.71159
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בטון פח אסבסט משופע 34.96697 שמור 460.0278 25.28733 34.96697
פלדה פח פח משופע 37.04772 שמור 460.0278 24.59004 37.04772
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 587.0122 שמור 460.037 105.4398 587.0122

<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0284 57.83362 197.7965
בטון בלוקים אסבסט משופע 42.14811 שמור 460.0275 25.93062 42.14811
בטון בלוקים אסבסט משופע 299.8036 שמור 460.0333 70.08921 299.8036
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 13.83436 שמור 460.0307 15.55943 13.83436

פלדה ללא קירות אסבסט משופע 536.6743 שמור 460.0308 96.34504 536.6743
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 223.604 שמור 460.0363 84.55694 223.604
פלדה ללא קירות פח משופע 26.69085 שמור 460.0278 24.0495 26.69085
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 574.2867 שמור 460.0308 100.5414 574.2867
בטון בטון אסבסט משופע 1123.296 שמור 460.037 140.836 1123.296

<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0236 28.70502 44.84799
<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0236 28.70502 44.84799

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 1.445109 שמור 460.0303 4.922237 1.445109
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.34427 שמור 460.032 16.53154 14.34427

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 104.8656 שמור 460.0301 41.39908 104.8656
פלדה פח פח משופע 24.21033 שמור 460.033 20.66039 24.21033
פלדה פח פח משופע 25.69416 שמור 460.0324 20.53377 25.69416

עץ פח אסבסט משופע 35.5187 שמור 460.0324 24.09252 35.5187
בטון בטון אסבסט משופע 136.4509 שמור 460.0324 43.91441 120.211
בטון בלוקים אסבסט שטוח 266.0503 שמור 460.0324 71.65654 266.0503
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 247.1646 שמור 460.0282 64.58599 247.1646
בטון בטון בטון שטוח 1245.016 שמור 460.0283 189.1004 1245.016
בטון בטון אסבסט משופע 176.156 שמור 460.0282 66.80177 176.1558
בטון בטון אסבסט משופע 186.8236 שמור 460.0282 59.63384 186.8236
פלדה פח אסבסט משופע 254.9633 שמור 460.0375 66.86892 254.9633
בטון בטון בטון שטוח 1071.981 שמור 460.0283 156.8111 1071.981
בטון בלוקים אסבסט משופע 573.3453 שמור 460.0283 121.3167 573.3453
בטון קירות קלים אסבסט משופע 57.04069 שמור 460.0315 34.01486 57.04069
בטון בטון אסבסט משופע 15.10165 שמור 460.0296 15.63085 15.10165
בטון קירות קלים פח משופע 51.04239 שמור 460.0314 32.8542 51.04239
פלדה בטון אסבסט משופע 162.7891 שמור 460.0317 28.21737 40.57593
פלדה פלדה ברזל משופע 8.171121 שמור 460.0296 11.54711 8.171121
פלדה פלדה ברזל משופע 7.833196 שמור 460.0296 11.27686 7.833196
פלדה פח אסבסט משופע 24.78564 שמור 460.0313 20.20677 24.78564
פלדה פח פח שטוח 30.77915 שמור 460.0374 29.23232 30.77915
בטון בטון בטון משופע 19.37466 שמור 460.0296 17.90714 19.37466
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.7496 שמור 460.0367 16.96893 14.7496
בטון בלוקים אסבסט משופע 258.654 שמור 460.0282 65.92391 258.654
בטון בלוקים אסבסט משופע 54.46466 שמור 460.0281 29.83777 54.46466
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 66.16421 שמור 460.0281 34.32997 66.16421
בטון בטון אסבסט משופע 299.5285 שמור 460.0282 105.6235 299.5285
פלדה פח פח שטוח 119.6049 שמור 460.0375 52.03488 119.6049
פלדה פח פח משופע 9.914313 שמור 460.0297 12.5948 9.914313
בטון בלוקים אסבסט משופע 166.4197 שמור 460.0279 66.1973 166.4197
פלדה ללא קירות פח משופע 1.502649 שמור 460.0297 5.775002 1.502649
פלדה פח פח שטוח 85.07887 שמור 460.0375 40.41335 85.07887
פלדה פח פח שטוח 164.9162 שמור 460.0375 54.49911 164.9162
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פלדה פח פח שטוח 44.6643 שמור 460.0375 28.94889 44.6643
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.12011 שמור 460.0296 16.7676 14.12011
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.88985 שמור 460.032 16.6787 13.88985
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.28071 שמור 460.032 16.36554 13.28071
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.64137 שמור 460.0321 16.91508 14.64137
פלדה פלדה ברזל שטוח 9.383085 שמור 460.0319 13.41082 9.383085
בטון בטון אסבסט משופע 15.44729 שמור 460.0322 15.83198 15.44779
פלדה קירות קלים פח משופע 57.10239 שמור 460.0315 41.89321 57.10153
בטון בלוקים פלסטיק משופע 305.677 שמור 460.0318 92.59806 305.677
בטון בטון אסבסט משופע 22.55302 שמור 460.0297 21.22491 22.55302
פלדה פח פח משופע 11.97875 שמור 460.0295 15.15535 11.97875
בטון בטון בטון משופע 29.5785 שמור 460.0314 23.24525 29.5785
בטון בטון אסבסט משופע 106.2231 שמור 460.0316 50.42898 106.2231
בטון בטון אסבסט משופע 109.3206 שמור 460.0316 47.44411 109.3206
בטון בטון בטון משופע 25.48421 שמור 460.0297 20.57423 25.48421
פלדה פח פח משופע 28.04997 שמור 460.0297 24.52789 28.04997
בטון בלוקים פלסטיק משופע 400.1252 שמור 460.0323 97.58057 400.1252
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.5186 שמור 460.0321 16.84187 14.5186
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.85938 שמור 460.032 16.53144 13.85938
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.46641 שמור 460.032 16.45929 13.46641
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.5222 שמור 460.032 16.42718 13.5222
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.88027 שמור 460.032 16.69856 13.88027
בטון בטון בטון שטוח 90.70686 שמור 460.0274 44.82516 90.70686
פלדה פח אסבסט משופע 95.88073 שמור 460.0275 41.75845 95.88076
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 17.11265 שמור 460.0275 16.96205 17.11265
פלדה פלדה ברזל שטוח 12.69445 שמור 460.0319 15.81078 12.69445
בטון בטון אסבסט משופע 449.9275 שמור 460.028 111.8548 449.9275
פלדה קירות קלים פח משופע 52.5756 שמור 460.0315 33.27253 52.5756
פלדה קירות קלים פח משופע 55.04636 שמור 460.0315 33.6684 55.04636
בטון בטון בטון שטוח 41.74927 שמור 460.0295 27.41279 41.74927
פלדה פח פח משופע 13.55974 שמור 460.0367 11.06546 7.534519
פלדה פח אסבסט משופע 107.5974 שמור 460.0316 47.30331 107.5978
בטון בלוקים פלסטיק משופע 194.9192 שמור 460.0317 56.52641 194.9192
בטון בלוקים פלסטיק משופע 158.0137 שמור 460.0317 51.91915 158.0137
בטון בטון אסבסט משופע 29.09819 שמור 460.0297 21.90122 29.09819
בטון בלוקים פלסטיק משופע 220.9575 שמור 460.0317 69.50819 220.9575
בטון בלוקים פלסטיק משופע 232.1006 שמור 460.0317 69.06795 232.1006
בטון בלוקים פלסטיק משופע 132.1844 שמור 460.0316 49.1149 132.1844
פלדה פח פח משופע 8.057486 שמור 460.0275 12.04129 8.057486
פלדה פלדה פח משופע 3.803076 שמור 460.0297 7.816623 3.803076
בטון בלוקים פלסטיק משופע 244.9274 שמור 460.0317 70.70299 244.9274
בטון בלוקים פלסטיק משופע 107.7735 שמור 460.0316 42.37494 107.7735
בטון בלוקים פלסטיק משופע 209.6343 שמור 460.0317 63.17991 209.6344
בטון בלוקים אסבסט שטוח 224.3254 שמור 460.0317 76.8872 224.3254
בטון בטון אסבסט משופע 535.4743 שמור 460.0374 103.0017 535.4743
פלדה פח פח משופע 48.05064 שמור 460.0314 32.70739 48.05064
פלדה פח פח משופע 48.32162 שמור 460.0314 32.91448 48.32162
בטון בלוקים פלסטיק משופע 57.20992 שמור 460.0315 31.45292 57.20992
בטון בטון בטון משופע 148.3624 שמור 460.0316 49.88633 148.3624
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בטון בלוקים אסבסט משופע 67.14664 שמור 460.0315 32.97802 67.14664
בטון בלוקים פלסטיק משופע 302.6032 שמור 460.0327 94.70297 341.0056
בטון בלוקים פלסטיק משופע 302.6032 שמור 460.038 92.10068 302.6032
עץ קירות קלים אסבסט משופע 149.3524 שמור 460.0281 50.65499 149.3524

פלדה פח פח שטוח 11.99341 שמור 460.0332 13.85498 11.99341
בטון בטון בטון משופע 184.3384 שמור 460.0326 61.46359 184.3384
בטון בטון בטון משופע 186.5908 שמור 460.0326 61.80962 186.5908
בטון בטון בטון משופע 186.4208 שמור 460.0326 61.79179 186.4208
פלדה פח פח משופע 7.99303 שמור 460.028 11.68529 7.99303
בטון בטון בטון שטוח 10.72554 שמור 460.028 14.94937 10.72554
פלדה קירות קלים פח משופע 32.42944 שמור 460.028 29.68219 32.42944
פלדה ללא קירות פלסטיק שטוח 13.08181 שמור 460.0276 25.22623 13.08181
פלדה ללא קירות פלסטיק שטוח 10.61928 שמור 460.0276 18.83893 10.61877
בטון ללא קירות פלסטיק משופע 93.76274 שמור 460.0307 81.51966 93.76274
בטון ללא קירות אסבסט משופע 76.42886 שמור 460.0306 80.61625 76.42886
בטון ללא קירות אסבסט משופע 76.43659 שמור 460.0306 80.83508 76.43659
בטון ללא קירות אסבסט משופע 102.0301 שמור 460.0307 81.83031 102.0301
בטון ללא קירות אסבסט משופע 92.07366 שמור 460.0307 81.12505 92.07366
בטון בטון אסבסט משופע 104.2153 שמור 460.0283 45.2507 104.2153
בטון בלוקים פלסטיק משופע 84.16841 שמור 460.0328 36.79039 84.16841
בטון בלוקים פלסטיק משופע 385.652 שמור 460.0327 90.74313 385.652
בטון בלוקים פלסטיק משופע 426.5675 שמור 460.0328 99.11829 426.5675
בטון בלוקים פלסטיק משופע 230.9451 שמור 460.0326 69.029 230.9451
פלדה קירות קלים פלסטיק משופע 131.7795 שמור 460.0326 46.12338 131.7795
בטון בלוקים אסבסט שטוח 264.9334 שמור 460.0327 84.71265 264.9334
בטון בלוקים אסבסט משופע 264.1694 שמור 460.0327 71.62843 264.1694
בטון בלוקים אסבסט משופע 276.0501 שמור 460.0327 73.23658 276.0501
בטון בלוקים פלסטיק משופע 395.5788 שמור 460.0329 97.29827 395.5788
פלדה ללא קירות פח משופע 40.04544 שמור 460.0299 23.74081 40.04544

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 1.974778 שמור 460.0304 6.238924 1.974778
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 3.993322 שמור 460.0304 8.040184 3.993322

פלדה ללא קירות פח משופע 2.8643 שמור 460.0304 6.97515 2.8643
עץ ללא קירות אסבסט משופע 70.68162 שמור 460.0306 66.33945 70.68162
עץ ללא קירות אסבסט משופע 79.87055 שמור 460.0307 74.0944 79.87055
עץ ללא קירות אסבסט משופע 77.23864 שמור 460.0307 74.06332 77.23864

פלדה ללא קירות פלסטיק משופע 26.76965 שמור 460.0306 36.51917 26.76965
פלדה ללא קירות פח משופע 5.888718 שמור 460.0305 11.2482 5.888718

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 72.58635 שמור 460.037 39.45229 72.58635
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 16.63912 שמור 460.0305 16.26945 16.63912
בטון בטון בטון שטוח 13.61932 שמור 460.0284 14.62868 13.61938
פלדה קירות קלים פח משופע 13.13229 שמור 460.0364 14.49723 13.13229
פלדה קירות קלים פח משופע 85.34482 שמור 460.0323 44.85484 85.34482

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 38.96616 שמור 460.0369 39.50711 38.96616
פלדה ללא קירות פח משופע 5.354194 שמור 460.0304 10.42954 5.354194
פלדה ללא קירות פח משופע 1.791248 שמור 460.0304 5.610254 1.791248
פלדה פח פח משופע 32.51606 שמור 460.0277 27.15563 32.51606

עץ קירות קלים רעפים משופע 4.496401 שמור 460.0376 8.486124 4.496401
בטון בטון פלסטיק משופע 19.60445 שמור 460.0329 17.93495 19.60445
פלדה ללא קירות ללא גג <Null> 32.70036 שמור 460.0368 24.39231 32.70036
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פלדה ללא קירות פלסטיק משופע 71.19979 שמור 460.03 56.34514 71.19979
פלדה ללא קירות פח משופע 34.92924 שמור 460.0299 24.85859 34.92924
פלדה ללא קירות פח משופע 16.41109 שמור 460.0298 18.00727 16.41109

עץ ללא קירות ללא גג שטוח 22.4726 שמור 460.0298 19.01296 22.4726
פלדה ללא קירות פח משופע 32.19552 שמור 460.0299 25.77492 32.19552
בטון בלוקים אסבסט משופע 115.844 שמור 460.0281 43.58822 115.844
בטון בלוקים פח משופע 166.281 שמור 460.0281 59.97499 166.281
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 70.70551 שמור 460.0281 35.12855 70.70551
פלדה פח פלסטיק משופע 9.903249 שמור 460.0329 12.63896 9.903249
פלדה פלדה פח משופע 5.749885 שמור 460.0329 9.747844 5.749885
בטון בטון בטון משופע 30.06652 שמור 460.0331 23.2585 30.06652
בטון בטון בטון משופע 24.02212 שמור 460.033 20.19797 24.02212
בטון בטון עץ שטוח 10.70225 שמור 460.0284 13.08656 10.70225
בטון בטון עץ שטוח 23.80491 שמור 460.0284 19.56525 23.80491
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 360.7653 שמור 460.0302 96.90628 360.7653

בטון בלוקים אסבסט משופע 580.0987 שמור 460.0324 115.417 580.0987
פלדה פלדה ברזל שטוח 15.38456 שמור 460.0324 17.38765 15.38456
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.79878 שמור 460.0324 6.973189 2.515564
בטון בלוקים אסבסט משופע 328.3478 שמור 460.0323 70.88795 277.1752
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 19.34274 שמור 460.0277 33.39374 19.34274
בטון ללא קירות בטון שטוח 176.5488 שמור 460.0302 61.79098 176.5488
בטון בטון בטון שטוח 24.13956 שמור 460.033 20.65629 24.13956
בטון בטון בטון משופע 7.929154 שמור 460.0332 11.53678 7.929154
בטון בטון בטון שטוח 10.24207 שמור 460.0284 12.81046 10.24207
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 657.1189 שמור 460.0302 159.4164 657.1189

בטון בלוקים אסבסט משופע 318.0914 שמור 460.0323 79.43904 318.0914
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.88584 שמור 460.032 16.52961 13.88584
פלדה ללא קירות פח משופע 3.447431 שמור 460.0276 7.470153 3.447431
בטון בלוקים בטון שטוח 23.51862 שמור 460.033 20.55553 23.51862
בטון בטון בטון משופע 30.41786 שמור 460.0331 23.53455 30.41786
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 70.95288 שמור 460.03 36.25494 70.95288

פלדה ללא קירות פלסטיק קמור 84.56458 שמור 460.0301 45.49763 84.56458
פלדה ללא קירות פח משופע 675.9462 שמור 460.0302 110.0518 675.9462
בטון בטון אסבסט משופע 182.7544 שמור 460.0282 70.99078 182.7544
פלדה ללא קירות פח משופע 4.907611 שמור 460.0276 9.095439 4.907611
בטון בטון פח משופע 1206.856 שמור 460.0325 144.7762 1206.856
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 405.7864 שמור 460.0325 87.46193 393.9651
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 249.8806 שמור 460.0325 64.35177 249.8806
בטון בטון פלסטיק משופע 632.9331 שמור 460.0325 170.412 632.9331
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 400.9146 שמור 460.0325 89.00187 400.9146
פלדה בלוקים אסבסט משופע 258.3071 שמור 460.0327 67.27417 258.3071
פלדה ללא קירות רעפים משופע 6.475528 שמור 460.0369 10.4996 6.475528
פלדה ללא קירות פח משופע 4.753612 שמור 460.0304 8.768666 4.753612

עץ ללא קירות פח משופע 6.338003 שמור 460.0305 10.32009 6.338003
פלדה ללא קירות פח משופע 29.61342 שמור 460.0277 29.33388 29.61342
פלדה ללא קירות פח משופע 16.83307 שמור 460.0277 34.87464 16.83492
פלדה ללא קירות פח משופע 4.053262 שמור 460.0276 9.624765 4.053262
בטון בטון אסבסט משופע 793.1723 שמור 460.0282 138.9536 793.1723
בטון בלוקים אסבסט משופע 182.2836 שמור 460.0281 61.38897 182.2836
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בטון בלוקים ללא גג משופע 10.72169 שמור 460.028 13.88105 10.72169
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 81.80874 שמור 460.0301 47.83827 81.80874

בטון בלוקים ללא גג משופע 10.92862 שמור 460.028 14.17644 10.92934
בטון בלוקים ללא גג משופע 111.5484 שמור 460.0281 47.71452 111.5484
בטון בטון אסבסט משופע 34.8234 שמור 460.028 23.62054 34.8234
בטון בלוקים אסבסט משופע 595.6321 שמור 460.0328 123.233 595.6321
פלדה פח פח משופע 910.8971 שמור 460.0328 135.9231 910.8971
בטון בלוקים בטון שטוח 918.4225 שמור 460.0328 127.1746 918.4225
בטון בלוקים פלסטיק משופע 415.8113 שמור 460.0328 98.33384 415.8113
פלדה ללא קירות פח משופע 161.672 שמור 460.0326 53.52672 161.672
פלדה ללא קירות פח משופע 19.0012 שמור 460.0277 32.90471 19.0012
פלדה ללא קירות פח משופע 8.584951 שמור 460.0276 13.26998 8.585085

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 1.445109 שמור 460.0303 4.922237 1.445109
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 13.03293 שמור 460.0305 26.08387 13.03293

בטון ללא קירות פלסטיק משופע 88.64632 שמור 460.0307 80.775 88.64632
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 8.775036 שמור 460.0305 13.91276 8.775036

בטון בלוקים אסבסט שטוח 251.1072 שמור 460.0327 83.95476 251.1072
בטון בלוקים פלסטיק משופע 151.2895 שמור 460.0328 50.88077 151.2895
בטון בלוקים פלסטיק משופע 390.5129 שמור 460.0327 96.44111 390.5129
בטון בטון אסבסט משופע 165.7986 שמור 460.0284 52.89562 165.7986
עץ ללא קירות אסבסט משופע 79.56372 שמור 460.0307 67.53949 79.56372

פלדה ללא קירות אסבסט משופע 45.03932 שמור 460.0277 32.60356 45.03821
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 31.87194 שמור 460.0277 28.37862 31.87086

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 2.508557 שמור 460.0304 6.342313 2.508557
עץ ללא קירות אסבסט משופע 1.119155 שמור 460.0303 4.476191 1.119155
עץ ללא קירות אסבסט משופע 1.186087 שמור 460.0303 4.712187 1.186087

פלדה ללא קירות פח משופע 24.09665 שמור 460.0305 33.2599 24.09665
בטון ללא קירות בטון משופע 35.15586 שמור 460.0306 40.12136 35.15586
פלדה ללא קירות פח משופע 0.521856 שמור 460.0302 2.990727 0.521856
פלדה ללא קירות פח משופע 0.412467 שמור 460.0302 2.587178 0.412467
פלדה ללא קירות פח משופע 1.489662 שמור 460.0303 5.44075 1.489662

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 8.35012 שמור 460.0305 11.57041 8.35012
עץ ללא קירות אסבסט משופע 2.781959 שמור 460.0304 10.20513 2.781959
עץ ללא קירות ללא גג <Null> 29.78348 שמור 460.0299 22.96725 29.78348
עץ ללא קירות עץ משופע 65.97474 שמור 460.03 55.9763 65.97474

בטון בטון בטון שטוח 23.82752 שמור 460.0256 21.97231 23.82752
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.6288 שמור 460.0256 16.98624 14.6288
בטון בטון אסבסט משופע 133.611 שמור 460.0375 47.26124 133.611
פלדה פח אסבסט משופע 618.8097 שמור 460.0366 121.4749 618.8097

עץ קירות קלים אסבסט משופע 396.0337 שמור 460.0365 97.00227 396.0337
בטון בטון בטון שטוח 1046.277 שמור 460.0283 152.6169 1046.277
בטון בטון בטון שטוח 215.2318 שמור 460.0325 64.28224 215.2318
בטון בלוקים אסבסט שטוח 170.6641 שמור 460.0325 60.07137 170.6641
בטון בטון בטון שטוח 1416.484 שמור 460.0283 172.1415 1324.75
בטון בטון אסבסט משופע 1185.199 שמור 460.0283 138.7857 1185.199
פלדה פח אסבסט משופע 255.3618 שמור 460.0365 71.11519 255.3618
פלדה פח אסבסט משופע 307.4688 שמור 460.0365 84.47518 307.4688
פלדה פלדה ברזל שטוח 7.867892 שמור 460.0318 11.75608 7.867892
פלדה פלדה ברזל שטוח 19.29464 שמור 460.0322 20.72745 19.29464

16/02/15 ך 92 תו מ פין 62  רי צ ה  חנ מ ם 2,  ח ת מ רי  טו ס הי ר  ק ס



פלדה פלדה ברזל שטוח 10.3731 שמור 460.0319 13.50115 10.3731
פלדה פלדה ברזל שטוח 10.38728 שמור 460.0319 13.55098 10.38728
פלדה פלדה ברזל שטוח 9.729444 שמור 460.0319 13.11144 9.729444
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.5653 שמור 460.0321 16.75503 14.5653
פלדה פח פח משופע 5.650176 שמור 460.0329 9.813302 5.650176
פלדה פח פח משופע 25.30542 שמור 460.0331 21.11933 25.30542
פלדה קירות קלים פח משופע 99.95717 שמור 460.0325 40.75044 99.95717
בטון בטון בטון שטוח 50.79844 שמור 460.0325 28.51748 50.79844
פלדה פח פלסטיק משופע 231.3476 שמור 460.0326 65.47132 231.3476

עץ ללא קירות אסבסט משופע 74.39074 שמור 460.0306 73.66695 74.39074
פלדה ללא קירות פח משופע 1.42485 שמור 460.0303 4.989014 1.42485
פלדה ללא קירות פח משופע 1.080149 שמור 460.0303 4.698371 1.080149
פלדה ללא קירות פח משופע 1.600806 שמור 460.0303 5.623441 1.600806
פלדה ללא קירות פח משופע 14.92874 שמור 460.0305 22.69861 14.92874
פלדה פלדה ברזל שטוח 6.578451 שמור 460.0318 10.25956 6.578451
פלדה פח פח משופע 39.28939 שמור 460.0323 27.08618 39.28939
פלדה פלדה ברזל משופע 28.84874 שמור 460.0322 28.47284 28.84874
פלדה פלדה ברזל משופע 10.70763 שמור 460.0319 13.67321 10.70763
פלדה פלדה ברזל משופע 14.42002 שמור 460.0323 16.95715 14.42002
פלדה פלדה ברזל שטוח 16.39873 שמור 460.0322 16.87354 16.39873
פלדה פלדה ברזל שטוח 28.60556 שמור 460.0322 28.97743 28.60556
פלדה פלדה ברזל שטוח 10.96081 שמור 460.0319 14.27006 10.96081
פלדה פלדה ברזל שטוח 9.026801 שמור 460.0319 13.31734 9.026801
בטון בטון אסבסט משופע 13.28051 שמור 460.0374 14.60452 13.28051
פלדה פלדה ברזל שטוח 30.62759 שמור 460.0323 29.24357 30.62759
פלדה פלדה ברזל שטוח 19.70574 שמור 460.0322 21.72158 19.70574
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.27609 שמור 460.0319 16.17806 13.27609
פלדה פלדה ברזל שטוח 13.11038 שמור 460.0374 15.67464 12.2054
פלדה פח פח משופע 34.00516 שמור 460.0374 24.25252 34.00516
בטון בטון בטון משופע 6.629017 שמור 460.0332 10.56419 6.629017
בטון בטון בטון משופע 23.20964 שמור 460.0332 20.32326 23.20964
בטון בלוקים אסבסט משופע 112.2607 שמור 460.0331 45.01903 112.2607
בטון בטון בטון שטוח 23.0778 שמור 460.033 19.98525 23.0778
בטון בטון בטון משופע 7.332308 שמור 460.0332 11.39968 7.332308
פלדה פלדה ברזל שטוח 27.73286 שמור 460.0378 21.26403 27.73286
פלדה פלדה ברזל שטוח 27.82761 שמור 460.0378 21.3381 27.82761
בטון בלוקים אסבסט משופע 316.2615 שמור 460.0327 92.8651 316.2615
פלדה פח אסבסט משופע 51.07204 שמור 460.0275 30.0571 51.07204
בטון בטון בטון שטוח 1.521371 שמור 460.0274 4.962914 1.521371
בטון בטון בטון שטוח 208.3124 שמור 460.0275 65.48449 208.3124
פלדה פלדה ברזל משופע 8.179893 שמור 460.0296 12.13567 8.179893
פלדה פלדה ברזל שטוח 15.26757 שמור 460.0322 17.04 15.26757
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.57922 שמור 460.0321 16.65576 14.57922
פלדה פח פח שטוח 20.11244 שמור 460.0374 18.01292 20.11244
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.50864 שמור 460.0321 16.91711 14.50864
פלדה פלדה ברזל שטוח 4.648987 שמור 460.0318 8.678313 4.648987
פלדה פלדה ברזל שטוח 4.41208 שמור 460.0318 8.493886 4.41208
בטון בלוקים פלסטיק שטוח 22.27268 שמור 460.033 19.13945 22.27268
בטון בטון אסבסט משופע 20.96257 שמור 460.0329 18.31926 20.96257
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בטון בטון בטון משופע 7.256625 שמור 460.0329 11.42244 7.256625
בטון בלוקים אסבסט משופע 113.3979 שמור 460.0331 45.67386 113.3979
בטון בלוקים בטון משופע 18.03296 שמור 460.0329 17.72766 18.03296
פלדה ללא קירות פלסטיק משופע 47.43859 שמור 460.03 30.24949 47.43859

עץ ללא קירות ללא גג <Null> 79.73296 שמור 460.0301 36.67281 79.73296
עץ ללא קירות ללא גג <Null> 69.78887 שמור 460.03 41.9147 69.78887
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 40.34643 שמור 460.0299 31.17121 40.34643

פלדה ללא קירות אסבסט משופע 58.79533 שמור 460.0276 32.12874 58.79533
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 23.34677 שמור 460.0275 19.36481 23.34677
בטון בטון אסבסט משופע 33.29532 שמור 460.0284 24.39002 33.29532
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 768.6835 שמור 460.0333 122.1007 768.6835
פלדה פח אסבסט משופע 892.6148 שמור 460.0309 127.1327 892.6148
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 81.37813 שמור 460.0333 36.63205 81.37813
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 94.51162 שמור 460.0333 40.15302 94.51162
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 341.6841 שמור 460.0333 61.28623 174.5068
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 591.6171 שמור 460.037 124.5358 591.6171

עץ בטון פלסטיק משופע 5.939463 שמור 460.0309 10.04091 5.939463
פלדה פח פח משופע 8.953361 שמור 460.037 11.97027 8.953361
פלדה פח פח משופע 5.350969 שמור 460.0308 9.614257 5.350969
פלדה פח אסבסט משופע 35.49317 שמור 460.0308 29.43012 29.09557
פלדה פח אסבסט משופע 534.6429 שמור 460.037 94.17442 534.6428
פלדה ללא קירות פח משופע 75.99165 שמור 460.0363 36.83213 75.99165
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 586.7418 שמור 460.037 105.1597 586.7418
פלדה פח פח משופע 9.032196 שמור 460.0297 12.13183 9.032196
בטון בטון אסבסט משופע 324.3132 שמור 460.0318 76.82625 324.3132
בטון בלוקים אסבסט משופע 85.80429 שמור 460.0311 40.06756 85.80429
בטון בטון בטון משופע 29.62614 שמור 460.031 23.29678 29.62614
בטון בטון בטון משופע 90.11196 שמור 460.0312 35.67315 53.47576
בטון בלוקים אסבסט משופע 335.804 שמור 460.0313 94.13232 335.804
בטון בלוקים פלסטיק משופע 417.2178 שמור 460.0313 98.80083 417.2178
בטון בלוקים אסבסט משופע 271.4953 שמור 460.0312 85.13559 271.4953
בטון בלוקים אסבסט משופע 431.1587 שמור 460.0313 99.47019 431.1587
בטון בלוקים ללא גג משופע 80.99292 שמור 460.0279 44.94349 80.99292
בטון בטון אסבסט משופע 71.60108 שמור 460.0279 34.38554 71.60108
בטון בטון אסבסט משופע 32.15455 שמור 460.0279 22.76092 32.15455
בטון בטון אסבסט משופע 133.0594 שמור 460.0279 55.57521 133.0588
בטון בטון בטון שטוח 896.7585 שמור 460.028 186.4271 896.7585
בטון בלוקים אסבסט משופע 74.58609 שמור 460.0315 35.1756 74.58609
פלדה פח פח משופע 923.3382 שמור 460.0318 175.5028 923.3383
בטון בלוקים אסבסט משופע 319.6482 שמור 460.0318 93.38977 319.6482
בטון בלוקים פלסטיק משופע 246.6057 שמור 460.0312 66.64969 246.6044
בטון בטון בטון משופע 29.80976 שמור 460.031 23.41775 29.80976
בטון בטון בטון שטוח 390.3669 שמור 460.0313 105.899 390.3669
פלדה פח פח משופע 10.04028 שמור 460.0367 12.69923 10.04028
בטון בלוקים פלסטיק משופע 58.96623 שמור 460.0311 32.1756 58.96623
בטון בטון בטון משופע 29.84898 שמור 460.031 23.40218 29.84898
בטון בטון בטון משופע 29.21223 שמור 460.0309 23.10308 29.21223
בטון בטון בטון משופע 29.22667 שמור 460.0309 23.10808 29.22667
בטון בטון בטון משופע 30.28112 שמור 460.031 23.61172 30.28112
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בטון בטון בטון משופע 29.44785 שמור 460.031 23.15302 29.44785
בטון בטון בטון משופע 58.75578 שמור 460.031 38.91542 58.75578
בטון בטון בטון משופע 57.98061 שמור 460.031 38.92381 57.98061
בטון בטון בטון משופע 59.81218 שמור 460.0311 39.0159 59.81218
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 63.8024 שמור 460.0311 22.84728 32.1
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 61.56753 שמור 460.0311 26.04242 39.56236
בטון בטון אסבסט משופע 192.4269 שמור 460.0312 55.49733 192.4269
בטון בטון בטון שטוח 315.908 שמור 460.0313 87.9687 315.908
בטון בלוקים אסבסט שטוח 282.393 שמור 460.0312 43.1157 111.0222
בטון בלוקים אסבסט שטוח 281.5205 שמור 460.0312 55.06169 161.4846
פלדה פלדה ברזל שטוח 30.23176 שמור 460.0295 22.06788 30.23176

<Null> <Null> <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 40.70492 102.6663
בטון בטון <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 14.06283 12.34506
בטון בטון <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 33.51224 49.2952
בטון בטון <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 33.1026 47.96461
בטון בטון <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 32.85548 46.64041
בטון בטון <Null> שטוח <Null> שמור 460.0382 32.1177 43.32895

<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0382 32.98013 45.39127
<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0382 33.20545 48.80567
<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0383 16.9593 14.02686
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.73427 שמור 460.0377 16.74854 14.73427
פלדה ללא קירות פח משופע 210.0066 שמור 460.0363 87.68453 210.0066

עץ קירות קלים פח משופע 34.15941 שמור 460.0363 23.40658 34.15941
פלדה פלדה ברזל שטוח 29.82764 שמור 460.0322 29.28491 29.82764
בטון בלוקים אסבסט משופע 380.8982 שמור 460.0333 86.72029 380.8982
פלדה פח פח משופע 42.17923 שמור 460.037 39.02622 42.17923

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 80.72256 שמור 460.0301 42.87231 80.72256
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 31.42441 שמור 460.0299 23.3339 31.42441

פלדה פלדה ברזל שטוח 13.49156 שמור 460.032 16.2765 13.49156
פלדה ללא קירות פח קמור 17.88146 שמור 460.0308 17.10509 17.88146
בטון בטון בטון משופע 29.40288 שמור 460.031 23.20247 29.40288
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.63663 שמור 460.0321 16.83914 14.63663

עץ ללא קירות אסבסט משופע 76.65875 שמור 460.0307 74.10305 76.65875
בטון ללא קירות אסבסט משופע 75.8727 שמור 460.0306 80.99287 75.8727
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 880.9327 שמור 460.0371 126.4731 880.9327
בטון בטון בטון משופע 29.49448 שמור 460.031 23.22497 29.49448
פלדה קירות קלים פח משופע 47.79443 שמור 460.0314 32.73387 47.79443
בטון בלוקים פלסטיק משופע 160.9749 שמור 460.0317 52.68481 160.9749
בטון בטון בטון משופע 203.42 שמור 460.0326 66.37462 203.42
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 63.66293 שמור 460.03 34.67318 63.66293

פלדה ללא קירות אסבסט משופע 8.624283 שמור 460.0276 15.5322 8.624351
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 26.90193 שמור 460.0306 22.51352 26.90193
עץ ללא קירות עץ שטוח 28.91483 שמור 460.0299 28.39068 28.91483

בטון בטון בטון שטוח 23.82107 שמור 460.0332 20.74516 23.82107
בטון בלוקים פלסטיק משופע 53.38731 שמור 460.031 29.23269 53.38731
בטון בטון אסבסט משופע 344.5545 שמור 460.025 50.21704 49.72648
בטון בלוקים בטון שטוח 8.518332 שמור 460.0247 11.85732 8.518332
פלדה ללא קירות פח משופע 13.94879 שמור 460.0249 33.45392 13.94879
פלדה פלדה פח שטוח 29.41285 שמור 460.0255 16.34309 13.28329
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בטון פח פח משופע 162.7254 שמור 460.0256 57.58068 162.7248
בטון בטון בטון שטוח 195.2059 שמור 460.0256 59.69184 195.2032
בטון בטון בטון משופע 30.67492 שמור 460.0314 23.64877 30.67492
בטון בטון בטון שטוח 8.097663 שמור 460.0282 11.38278 8.097663
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 51.07542 שמור 460.0324 9.567125 2.655028
בטון בטון אסבסט משופע 203.6024 שמור 460.0317 63.51528 203.6024
עץ קירות קלים אסבסט משופע 93.01428 שמור 460.0316 46.94361 93.01428

בטון בלוקים פח משופע 77.45551 שמור 460.0316 35.5867 77.45551
פלדה ללא קירות פח משופע 4.30275 שמור 460.0297 8.720636 4.30275
פלדה קירות קלים פח משופע 71.00909 שמור 460.0315 39.03932 71.00909
בטון בלוקים אסבסט משופע 29.1727 שמור 460.0314 24.29545 29.1727
בטון בטון אסבסט משופע 29.32952 שמור 460.0295 22.06458 29.32948
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 739.0432 שמור 460.0371 125.1428 302.3234
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 159.9707 שמור 460.0278 53.89686 159.9707
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 255.7599 שמור 460.0278 76.33366 255.7599
פלדה קירות קלים אסבסט שטוח 598.9641 שמור 460.0309 105.6539 598.9643
בטון בטון בטון משופע 88.88843 שמור 460.0311 33.98762 49.64931
בטון בלוקים ללא גג משופע 8.896846 שמור 460.0279 12.24874 8.896846
בטון בלוקים פלסטיק משופע 69.6621 שמור 460.0311 35.64091 69.6621
בטון בטון בטון משופע 29.22664 שמור 460.0309 23.10807 29.22664
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 61.7877 שמור 460.0311 34.98656 61.7877
בטון בטון בטון משופע 238.7125 שמור 460.0328 64.92007 230.4451
פלדה ללא קירות פח משופע 42.21656 שמור 460.0363 31.27593 42.21656
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 165.3212 שמור 460.0308 52.53105 165.3212
פלדה פח פח משופע 13.85593 שמור 460.037 14.89391 13.85593
פלדה פח פח משופע 16.20069 שמור 460.0332 16.76782 16.20069
בטון בלוקים אסבסט משופע 379.1917 שמור 460.0283 79.88981 379.1917
בטון בלוקים אסבסט שטוח 266.8997 שמור 460.0325 84.90378 266.8997
פלדה ללא קירות אסבסט משופע 22.12699 שמור 460.0277 37.20135 22.12913
פלדה פלדה ברזל משופע 7.773142 שמור 460.0296 11.3753 7.773142
פלדה ללא קירות פח משופע 20.00356 שמור 460.0276 19.9432 20.00523
פלדה ללא קירות עץ משופע 45.88213 שמור 460.0299 28.76724 45.88213

עץ ללא קירות פלסטיק משופע 22.62979 שמור 460.0298 20.5654 22.62967
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.71151 שמור 460.0321 16.95209 14.71151
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.42709 שמור 460.0321 16.76421 14.42709
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.93603 שמור 460.0321 17.06315 14.93603
בטון בטון בטון שטוח 13.58401 שמור 460.0284 14.78152 13.58401
בטון בלוקים אסבסט משופע 32.12255 שמור 460.028 24.61029 32.12255
עץ ללא קירות עץ משופע 21.45045 שמור 460.0298 18.52588 21.45045

פלדה פלדה פח משופע 31.77038 שמור 460.0374 29.74439 31.77038
פלדה פלדה ברזל שטוח 14.41075 שמור 460.032 16.87651 14.41075
בטון בלוקים אסבסט משופע 315.2342 שמור 460.0323 78.63859 315.2342
פלדה פח פח משופע 111.888 שמור 460.0328 43.09546 111.888
בטון בלוקים פלסטיק משופע 172.7225 שמור 460.0326 56.50904 172.7225
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 1.445024 שמור 460.0303 4.922142 1.445024
עץ ללא קירות אסבסט משופע 70.0294 שמור 460.0306 73.60979 70.0294
עץ ללא קירות פלסטיק משופע 3.006802 שמור 460.0304 6.99455 3.006802

פלדה ללא קירות פח משופע 4.380945 שמור 460.0304 8.414028 4.380945
בטון בטון אסבסט משופע 22.40185 שמור 460.0377 19.5209 22.40185
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בטון בטון בטון שטוח 39.68785 שמור 460.0295 27.00226 39.68785
בטון בטון אסבסט משופע 73.7671 שמור 460.0315 18.0791 11.85781
בטון בטון בטון שטוח 394.2716 שמור 460.0283 69.11457 273.0707
בטון בלוקים בטון שטוח 125.3438 שמור 460.0331 46.73064 125.3438
פלדה ללא קירות פח משופע 5.607088 שמור 460.0305 10.46412 5.607088

<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0285 26.32664 32.35219
<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0285 26.3267 32.35222
פלדה פלדה פח שטוח 29.41285 שמור 460.0384 14.37012 6.619672

<Null> <Null> <Null> <Null> <Null> שמור 460.0384 17.18761 17.80563
בטון בטון אסבסט משופע 28.35864 שמור 460.028 26.4269 28.35864
עץ ללא קירות ללא גג <Null> 78.30402 שמור 460.0369 35.41058 78.30402

פלדה פלדה ברזל שטוח 14.66891 שמור 460.0321 17.01639 14.66891
פלדה פח אסבסט משופע 26.53223 שמור 460.0277 23.46967 26.53223
פלדה ללא קירות פח משופע 13.65463 שמור 460.0275 15.22585 13.65463

עץ ללא קירות פח משופע 35.8415 שמור 460.0299 32.09567 35.8415
בטון בלוקים אסבסט משופע 37.83393 שמור 460.0281 25.95462 37.83393
עץ ללא קירות אסבסט משופע 88.01144 שמור 460.0307 74.78497 88.01144

פלדה ללא קירות אסבסט משופע 60.71852 שמור 460.0363 42.6802 60.71852
פלדה פח פח משופע 4.081218 שמור 460.037 8.186362 4.081068
בטון בטון אסבסט משופע 87.97519 שמור 460.0279 42.09085 87.97519
פלדה קירות קלים אסבסט משופע 113.4134 שמור 460.0323 47.9671 113.4142
פלדה פלדה ברזל משופע 24.73877 שמור 460.0322 25.12864 24.73877
בטון בלוקים פלסטיק משופע 413.2658 שמור 460.0328 98.39106 413.2658
פלדה ללא קירות פח משופע 107.6077 שמור 460.0278 52.97444 107.6077
בטון בטון בטון משופע 7.189867 שמור 460.0332 10.98121 7.189867
עץ קירות קלים פלסטיק משופע 49.63676 שמור 460.0314 28.62949 49.63676

פלדה ללא קירות פח משופע 13.0835 שמור 460.0295 14.65927 13.0835
בטון קירות קלים אסבסט משופע 246.6641 שמור 460.0282 65.66655 246.6641
פלדה קירות קלים פח משופע 47.81341 שמור 460.0314 31.76627 47.81341
בטון בלוקים אסבסט משופע 38.29598 שמור 460.0314 24.9867 38.29598
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