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 מחנה צריפין – 5מתחם  מעודכן דו"ח סקר היסטורי

 

 רקע .1
 צריפין )להלן "האתר"( במחנה 5במתחם ורי שנערך ההיסטסקר ההדו"ח שלהלן מציג את ממצאי 

 ראת פינוי מחנה צריפין והסבתו לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה.קל

מחנה צריפין  – וממערב מדרום ,שטח חקלאי –בו עוסק דו"ח זה הינם: מצפון  האתרגבולות שטח 

 יםמוצג יבתוושימושי הקרקע בסב מיקום האתר .(6)מתחם  צריפין מחנה – מזרחמ, (4)מתחם 

 .1מספר  בשרטוט

 א. הורוביץ מהנדסים" חברתלבקשת בהמשך  הסקר ההיסטורי שממצאיו מוצגים בדו"ח זה נערך

  .5מתכנני הבינוי המוצע במתחם  ",בע"מ

ASTM (American Society of Testing and Materials )-ה יסקר היסטורי זה הוכן בהתאם לנוהל

המשרד  יהלובהתאם לנוPhase I ESA Process (ASTM Designation: E1527-13) להערכה סביבתית: 

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

 ".2009יולי  –מזוהמת בתחנות דלק 

. בתאריך 19.07.15הוגש לראשונה למשרד להגנת הסביבה בתאריך היסטורי הסקר הדו"ח 

אשר  יהו ומר אמנון מדרימבוצע סיור עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, מר זהר יר 09.08.15

 11.08.15נדרש עדכון לתכנית הדיגום כאמור במכתב מאת מר אמנון מדרי מתאריך בעקבותיו 

 דו"ח זה כולל תכנית דיגום מעודכנת על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. .5המצורף בנספח 

 
 מטרת העבודה 1.1

האתר בשטח  ם בהם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהוםמוקדי זיהוי הנמטרת העבודה הי

 והמלצה על ביצוע דיגום קרקע וגז קרקע.

 
 מקורות מידע 1.2

 המידע המוצג בדו"ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים:

 דו"חות/סקרים שבוצעו בעבר:

 ,2013 רץמ ,"5מתחם  – (Phase 1) 460מק/ צריפיןהיסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה סקר " -

 .גיאופרוספקט

 .2011, נובמבר LDD – 6בה"ד  –( PHASE I"סקר היסטורי )טיוטת  -

 
 :הבאיםגופים המידע מ

 רשות המים -

 ארכיון צה"ל -

 יחידת בינוי )תל השומר( -

 
 :צילומים
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 .2015עד  1918תצלומי אוויר משנים  -

 
 מפות:

 של האתרמפת מדידה  -

 ומים מפות תשתיות ביוב -

 1:50,000של ישראל  מפה גאולוגית -

 
 אתרים ברשת האינטרנט:

 /he.wikipedia.org/wiki - ןצריפי –אתר ויקיפדיה  -

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

 www.amudanan.co.il -עמוד ענן  -

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

 www.google.co.il/maps -גוגל מפות  -

 
 :ומקורות נוספים מאמרים

 "בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" יהושע כספי. -

  1999אטלס חתכים גיאולוגיים בעריכתו של עמוס אקר, דצמבר  -

 
 הערה: 

אגף חופש המידע במשרד למשרד להגנת הסביבה, ה ללמחוז מרכז שנשלחו לקבלת מידע בקשות 

. בידי הגורמים למנהל איכות הסביבה בעיריית ראשון לציוןו משרד הבריאותל, להגנת הסביבה

 . זה שאותר על ידי עורכי הסקרעל הנ"ל לא היה מידע או שלא היה מידע נוסף 

 
 ראיונות וסיורים באתר:

ביחידה משנת  ראיון וסיור עם ד.ב., ממונה הגנת סביבה ביחידה ו'.כו נער 22.05.14בתאריך  -

2013. 

ראיון וסיור עם ח.ג., מ"פ ואחראי הגנת הסביבה ביחידה א'. ביחידה נערכו  17.02.15בתאריך  -

 .1997משנת 

סגנית מפקד ביה"ס להדרכה.  ,עם נ.ב. וסיור ראיוןנערכו הפעולות הבאות:  18.02.15בתאריך  -

ראיון עם ד.ד., רע"ן. ביחידה ; ראיון עם ע.י., מפקד ביה"ס להדרכה; 2014שנת ביחידה מ

 .2013ראיון וסיור עם ע.ג., מפקדת מרכז גיוס. ביחידה משנת ; 2005משנת 

נערך ראיון וסיור עם מ.א., ממונה הגנת הסביבה ביחידה ב'. ביחידה משנת  25.02.15בתאריך  -

1995. 

ראיון וסיור עם י.ז., מפקד יחידה ד'. ביחידה משנת ת הבאות: נערכו הפעולו 01.03.15בתאריך  -

 ראיון וסיור עם ש.ש., מנהל משאבי אנוש בביה"ס למשפט.; 1999

ראיון וסיור עם ר.פ., מנהל עבודה ביחידה ד'. נערכו הפעולות הבאות:  02.03.15בתאריך  -
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 .1993ה'. ביחידה משנת  ראיון וסיור עם מ.מ., מנהל שלוחת בינוי ביחידה; 1992ביחידה משנת 

 .ראיון וסיור עם א.ס., סמ"פ ביחידה ג'נערכו  18.03.15בתאריך  -

 .5סיור לאיתור תשתיות נגר עילי במתחם נערך  16.04.15בתאריך  -

 

 הגבלות הסקר ההיסטורי .2

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

  (.2015 אפרילד ע 2015 פברואר)

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

 הדו"ח. בו נערךולא דווחו או זוהו במהלך פרק הזמן 

מקובלות וטומן בחובו את כל המגבלות הגלומות הסביבתיות ההדו"ח הוכן בהתאם לשיטות 

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

במובלע או במפורש, בכל הנוגע לשירותים המקצועיים אשר סופקו תחת תנאי החוזה ואשר 

 כלולים בדו"ח זה. 

ל תצפיות חזותיות על האתר השירותים אשר בוצעו ותוארו בדו"ח הנוכחי התבססו בחלקם ע

לתצפית  עתנו על אותם חלקים באתר שלא נמצאו זמיניםבו. לא ניתן להחיל את חוות ד והנמצא

 . הקרקע-ישירה, או על תת

כל אדם אחר או  .צריפין מחנהלקראת פינוי  בע"מ א. הורוביץ מהנדסיםחברת דו"ח זה הוכן עבור 

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

 בע"מ. מהנדסים א. הורוביץשל חברת 

 

 באתר ום שנעשמיקוד יםסקר .3

"סקר היסטורי לבחינת חו בדו"ח: די חברת גיאופרוספקט, שממצאיו דווסקר היסטורי בוצע על י

במסגרת סקר זה נסקרו . 2013 רץמ", 5מתחם  –( Phase 1) 460זיהום קרקע במחנה צריפין מק/

 זיהום קרקע. וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל 5במתחם  יחידות הפועלותה

, שממצאיו דווחו בטיוטת הדו"ח: "סקר היסטורי לבחינת LDDסקר היסטורי בוצע על ידי חברת 

(Phase 1 )– במסגרת סקר זה נסקר כל הבסיס אליו משויכת יחידה ב' 2011", נובמבר 6 בה"ד .

 מדו"ח זה וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע.

 
 ווסביבת ותיאור האתר מידע כללי .4

 היסטוריה 4.1
 .)סרפנד דאז( צריפיןהצבא הבריטי מחנה היווה חלק מ 5מתחם : 1948 – 1917

 : מחנה צריפין בשימוש צה"ל.2015 – 1948

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

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

)לא בהכרח באותם מיקומים  אחיזתו של צה"ל במחנהלאחר שימושים אלו מתקיימים גם 

 כפי שמובא במקורות הבאים: גיאוגרפיים בתוך המחנה(
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הוקם בסמוך  1936כבסיס של הצבא הבריטי )סרפנד(. בשנת  1917בשנת הוקם  צריפין מחנה" -

זבו הבריטים את המחנה ולמחנה נכנסו מחנה המעצר "סרפנד". למחרת הכרזת המדינה ע

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

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

 . ויקיפדיה(מתוך אתר ) "היום כמחנה אימונים והדרכה

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

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

 .)מתוך אתר נוסטלגיה, שימור המורשת הישראלית(

צורים , היה המחנה הראשון לקליטת ע1936ליולי  15 -מחנה המעצר צריפין, שהוקם ב" -

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

 "יהודים... המחנה השתרע על פני שטח רחב, סמוך למחנה האימונים הצבאי הגדול צריפין

 )מתוך המאמר "בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" יהושע כספי(.

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

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

רותים, מחסני חיל תחמושת, בית חולים צבאי, י)גדודים( של חיל רגלים, מפקדת חיל הש

 Horse 414פלוגות הובלה )ביניהםהמשטרה הצבאית, פלוגת מכבי אש, מרכז הדואר הצבאי, 

Transport Company ללה עוזרים ועגלונים ערבים( ועוד.אשר כ 

מפת חלוקה  וכן, לעיל כמפורטבצריפין שהוצבו ופעלו היחידות השונות רשימת  מצורפת 1 בנספח

 .1944משנת ומפה כללית  1939משנת ות במחנה צריפין ליחיד

, ניתן לראות את השינויים 2המוצגים בנספח  2015ת לשנ עדו 1918משנת בתצלומי אוויר 

צבאי ובו מספר יחידות  מחנהמשמש האתר כ ,ו באתר. נכון למועד כתיבת דו"ח זההתרחשש

  .יחידות - 8בפרק כמפורט 

 

 מיקום ושטח האתר  4.2
 .184155/  652786של האתר:  מרכזיתנ.צ. כללית 

 .דונם 445 – משתרע על שטח של כ האתר

חלק ממחנה צריפין, מוקף במתחמים נוספים של המחנה, שכונת מגורים של העיר האתר, שהינו 

 ראשון לציון ושדות מעובדים. 

 
 וניקוז טופוגרפיה 4.3

 מעל פני הים מ' 58לבין  בקצה הצפוני של האתר מעל פני הים 'מ 82בין  משתנהרומו של האתר 

 הטופוגרפי שיפועהוון דרום. המתחם בנוי על גבי שלוחה המשופעת לכי .בקצה הדרום מזרחי שלו

אין תעלות  .אלו ניםבכיוו יםטבעי יםיוצר ניקוזו ומערב ממרכז השלוחה מזרחלכיוון הינו  הכללי

תעלות ביחידה ב' ותעלה ביחידה ג'. מיקום התעלות מופיע  2ניקוז נגר עילי במתחם למעט 

ורם כארבעה ק"מ צפון האתר מצוי באגן הניקוז של נחל איילון הז .בהתאמה 7 -ו 6בשרטוטים 

 .וסביבתו האתרמוצגת מפה טופוגרפית של  2מספר  בשרטוטמזרחה. 
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 ביוב 4.4

 כללי
 של יחידות ג' וד' צנרת הביובמחובר למערכת הביוב הכללית של מחנה צריפין.  5ביוב מתחם 

שהינן חלקים  ,ב' -של יחידות א' ו . צנרת הביוב6יחידה ב' וליחידה נוספת במתחם עוברת ל

 ליחידות האם.דרומית עוברת  ,ת דרומית אליהןוידות גדולות יותר הנמצאמיח

מפות  .44מופנית לתחנת שאיבה הנמצאת מזרחית לכביש מערכת הביוב הראשית של המחנה 

 תביוב המנקזקיימת מערכת ביחידה ה'  .3 מצורפות בנספח ד'א' עד  ומים של יחידות יובתשתיות ב

 ה המרכזי ביחידה. את המקלחות והשירותים של המבנ

לא ידוע על הזרמת  , הינו סניטרי בלבד.אתרנכון למועד כתיבת דו"ח זה, הביוב בכל היחידות ב

 שפכים שאינם סניטריים במערכת הביוב 

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

לפחות. לא ידועה שנת חיבור האתר  1959ב משנת מחובר למערכת ביו מחנהצריפין, ידוע כי ה

  .לביוב

 
 בורות ספיגה

 לא התקבל מידע ולא אותרו בורות ספיגה בשטח האתר.

 

 פינוי דלקים/שמנים  4.5
 דלקים ו/או שמנים משומשים מפונים על ידי מרכז דלק. 

 

 גיאולוגיה .5

ופים של חול אדום וטיט מחש( פני הקרקע מורכבים מIV-7)גליון  על פי מפה גיאולוגית של ישראל

 . אדום וטיט )חמרה( המופיעים בעיקר בשטחים נמוכיםהאזור מאופיין בחול  חבורת כורכר.מ

ק"מ צפון מזרחה  1 -" הממוקם כ26/5קידוח מקורות "יו צריפין להלן תיאור חתך הקרקע על פי 

 לאתר:

 ;חול מ':  10.0 – 0.0

 מ': חול; 25.0 – 10.0

 ;יריתאבן חול גמ':  73.0 – 25.0

 מ': חול; 79.0 - 73.0

 ;עם אופקי חלוקים לסירוגין מ': אבן חול גירית 121.0 – 79.0

 ;מ': חול 126.0 – 121.0

 הידרוגיאולוגיה .6

 רגישות הידרולוגית:  6.1
קוויפר בתחום אעל פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהום מדלקים של רשות המים, האתר מצוי 

 ויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקון.והנזק ניתן לתיקון או אקמסוג ב' המוגדר כאקוויפר ראשי בו 
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 רום מי התהום:  6.2
. הקידוח 2בסביבת האתר  קיים מספר רב של קידוחים למי התהום אשר מיקומם מוצג בשרטוט 

". הקידוח נמצא 26/5רשות המים הינו "יו צריפין מהקרוב ביותר לאתר אודותיו התקבלו נתונים 

רום מ'.  9.55הינו  24.04.14רחית לאתר. רום מי התהום שנמדד בקידוח בתאריך ק"מ צפון מז 1-כ

 מטרים. 60 –מטרים מעל פני הים. מכאן, עובי התווך הבלתי רווי מוערך בכ  70 -האתר הינו כ

 22.02.15קיימת באר "פ צריפין תחנת הכח". בתאריך  5בתוך מתחם  ,2כפי שניתן לראות בשרטוט 

לא על פי דיווח רשות המים, המים לקבלת מידע הידרולוגי אודות הקידוח.  הוגשה בקשה לרשות

 מידע אודות הקידוח.ברשות כל אותר 

 
 כיוון זרימת מי התהום:  6.3

ן , האתר נמצא מזרחית לשקע ראשו2011סתיו  –על פי מפת מפלסי מי תהום של רשות המים 

. מפת מפלסי מי התהום מוצגת (ערבה)מ זה שקע. כיוון זרימת מי התהום הינו לכיוון לציון

 . 3בשרטוט מספר 

 איכות מי התהום:  6.4

 Ca, Mg, Na, K, נערכו בדיקות מי תהום )לפרמטרים2014 – 2000על פי נתוני רשות המים מהשנים 

Cl, SO4, HCO3, B, F, Br, NO3 בקידוחים פ באר יעקב זבוטינסקי, פ באר יעקב מועצה נפט, יו )

. תוצאות הבדיקות היו 26/5, פ רשלצ גרוס קליין ויו צריפין 5מהדרין  , פ ספוריה25/6תלמי מנשה 

 :המצויינות להלןתקינות למעט החריגות 

NO3 -  הבאים מ"ג/ל'. אותרו חריגות בקידוחים 70תקן מי שתייה הינו : 

)ריכוזים נעים בין  2004 - 2000אירועי ניטור בין השנים  3 –"פ באר יעקב ז'בוטינסקי"  -

 מ"ג/ל'(  154.0 – 152.0

 מ"ג/לי( 106.4) 2008אירוע ניטור בודד בשנת  –"יו תלמי מנשה"  -

 מ"ג/ל'( 115.0) 2001אירוע ניטור בודד בשנת  -" 5"פ ספוריה מהדרין  -

 – 167.0)ריכוזים נעים בין  2014 - 2000אירועי ניטור בין השנים  4 –"פ רשלצ גרוס קליין"  -

 מ"ג/ל'( 220.8

 מ"ג/ל'( 130.5) 2014ירוע ניטור בודד בשנת א -" 26/5"יו צריפין  -

Cl -  הבאים מ"ג/ל'. אותרו חריגות בקידוחים 400תקן מי שתייה הינו : 

 מ"ג/לי( 421.3) 2008אירוע ניטור בודד בשנת  -"יו תלמי מנשה"  -

 .מ"ג/ל'( 627.0) 2001אירוע ניטור בודד בשנת  -" 5"פ ספוריה מהדרין  -

 

 כללי - באתרבסביבת האתר ו שימושי קרקע .7

 שימושי קרקע הסמוכים לאתר  7.1
 להלן שימושי הקרקע בסביבת האתר:

 .שכונת מגורים, ראשון לציון ממערב:

 .דרך חיים הרצוג, ראשון לציון ומצפון לה שדות חקלאיים מצפון:
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 .(4מחנה צריפין )מתחם  מדרום:

  .(6מחנה צריפין )מתחם ממזרח: 

. צריפין למחנהבאזורים המשיקים זהמת משמעותית מתבצעת פעילות מ םבה מוקדיםלא אותרו 

 יתצפון מזרחהינם מגורים ושטחים פתוחים. יצוין כי  מחנה צריפיןהשימושים העיקריים בסביבת 

שימושי הקרקע . תחנות דלק 2פועלות  למחנה וממזרח חולים אסף הרופאהנמצא בית  למחנה

 .1בשרטוט מספר  מוצגים בסביבת מחנה צריפין

 
 כללי -אתר קרקע ב שימושי 7.2

שימושי הקרקע מערך כבישים ומבנים רבים.  צה"ל ובו ות יחידות שונות שלפועלהאתר  בשטח

ים באתר . בחלק, שטחי אימון ומוסכיםמגורים מחסנים ומעט בעיקר משרדים,ביחידות הינם 

 . (DS2( ומצהיב )S.T.Bוכן אחסון של מלבין ) נעשה שימוש בשמנים ו/או בדלקים

תיאור שימושי הקרקע בכל יחידה  .במחנה צריפין 5במתחם עוסק בכל היחידות הפועלות דו"ח זה 

 בהמשך., 8 פרקבמפורט 
  

 הסטוריים תצלומי אוויר 7.3

 1. בטבלה ( של האתר7-עד ה 1-מוצגים תצלומי אוויר היסטוריים )שרטוטים ה 2בנספח 

 .מוצגת התפתחות שימושי הקרקע ביחידות השונות כנגד הזמן להלןש
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 5התפתחות שמושי קרקע במתחם  .1טבלה 

 

 יחידה ו יחידה ה יחידה ד יחידה ג יחידה ב יחידה א שנה

1918 
)שרטוט 

 (1-ה

ניתן לראות מבנים/אוהלים בגדלים שונים המסודרים בקבוצות.  מוערך כי מבנים  1918בתצלום אוויר משנת 
ים חקלאיים ושאר האזור הינו שטח פתוח ואוהלים אלו הינם ראשיתו של מחנה צריפין, מדרום נראים שטח

 בתצלום האוויר. 5המרושת בשבילים. לא ידוע מיקומו של מתחם 

1946 
)שרטוט 

 (2-ה
 שטח פתוח

נוספו צריפים 
בחלק הדרום 
מערבי ומבנים 

הנראים 
כמחסנים 

 בחלק המזרחי

נוספו צריפים, 
האנגרים 
ומבנים 
הנראים 
 כמחסנים

נוספו צריפים, 
האנגרים 
ומבנים 
הנראים 
 כמחסנים

 שטח פתוח צריפים 4נוספו 

1958 
)שרטוט 

 (3-ה
 ללא שינוי ללא שינוי

נוספו מעט 
מבנים קטנים 
 בחלק הצפוני

נוספו מספר 
מוקדים של 

מבנים קטנים 
הנראים 
 כאוהלים

נראה כי הוסר 
 הצריף המערבי

נוסף מבנה 
 בחלק המזרחי

1969 
)שרטוט 

 (4-ה
 א שינוילל

נוסף מבנה 
מרובע במרכז 

 היחידה
 ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

הוכשרו שני 
מגרשים 
 ביחידה

1984 
)שרטוט 

 (5-ה

מספר נוספו 
מקבצים של 

מבנים הנראים 
 כאוהלים

 ללא שינוי

נוספו האנגרים 
בחלק הדרום 

מערבי של 
 היחידה

נוספו האנגרים 
בחלק המערבי 

 של היחידה

הוסר הצריף 
 ביותר המזרחי

 ללא שינוי

1999 
)שרטוט 

 (6-ה
 ללא שינוי ללא שינוי

הוסרו מספר 
צריפים בחלק 

 הצפוני
 ללא שינוי

 2הוסרו 
הצריפים 

האחרונים. 
נוסף מבנה 
קבע של יח' 

 בינוי

המגרש 
המערבי הוכשר 

 כמטווח

2015 
)שרטוט 

 (7-ה

נוספו מספר 
מבנים יבילים 
 בחלק הדרומי

 ללא שינוי ללא שינוי

פר הוסרו מס
צריפים בחלק 
הצפוני ונוספו 
מבנים יבילים 

 ומבני קבע

 ללא שינוי ללא שינוי
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 יחידותה .8

 .4. מיקום כל אחת מהיחידות מוצג במפת המפתח בשרטוט יחידות 6במחנה צריפין מכיל  5מתחם 

כל בפרק זה ניתן מידע כללי אודות  .10עד  5  מפות מוגדלות של היחידות מוצגות בשרטוטים

ודות המוקדים החשודים בזיהום קרקע. פירוט המוקדים החשודים ותיאורם מוצג ואיחידה 

 המוצגת בסוף הפרק. 2בטבלה 

מצורף מיפוי מלא ומספור של כל המבנים ביחידה. שימושי הקרקע בכל המבנים על פי  4בנספח 

 .4מספרם מוצג בטבלה נפרדת בנספח 

 ה צבאים מוגדרת.הבהרה: המינוח "יחידה" מגדיר אזור פעילות של יחיד

 

  א' יחידה 8.1

  מידע כללי:

היחידה עוסקת בהדרכות, קורסים ואימוני רפואה. היחידה מחולקת לשני מחנות )מחנה הדרכה 

. רק חלקו הצפוני 5ומחנה אימונים( הממוקמים בסמיכות. מחנה ההדרכה לא מצוי בתוך מתחם 

וגבולותיה מוצגים  יחידהום ה. מיק5של מחנה האימונים מצוי בפינה הדרום מערבית של מתחם 

שטח היחידה מישורי ומכיל מספר קטן של מבנים יבילים המשמשים בעיקר  .5בשרטוט 

שטח היחידה כמשרדים, מחסנים וכיתות, משטחי בטון לבניית אוהלים וכן שטחי תרגול חיילים. 

 ניקוז פני השטח ביחידה הינו לכיוון דרום מערב.דונם.  15.5הינו 

 ה:הפעילות בהוו

 .בסולר. קיים שימוש אימוני שטח ומגוריםפעילות משרדית, קורסים והדרכות, 

 הפעילות בעבר:

בה כבר נראים מעט  1984היחידה היתה שטח פתוח עד שנת  הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה.

   (.2בנספח  5-בשרטוט ה 1984)ראו תצלום אוויר משנת מבנים ומתחמי אוהלים 

 :תשתיות תת קרקעיות

 . אותרו לא

 חומרים עיקריים בשימוש:

 סולר.

 תקלות/אירועים חריגים:

 .אותרו לא

 אזורים חשודים בזיהום:

. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מוצג 5מיקום המוקדים החשודים בזיהום מוצג בשרטוט 

 ולהלן:  2בטבלה מספר 

 .שהוזן בעבר בסולרמתקן לחימום מים  - (8)מוקד  תרמויאל -

 .להזנת תנורי חימום של אוהלי מגורים - (6עד  1)מוקדים  ל קרקעייםסולר עמיכלי  6 -

 .(7מוקד ) על גבי הקרקע נקודת אחסון מכלי סולר -

 .5. מיקום המוקדים מוצג בשרטוט 2וצג בטבלה מספר פירוט המוקדים החשודים בזיהום מ
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  יחידה ב' 8.2

  מידע כללי:

לוגיסטיקה ב הדרכות וקורסיםכוללות ההכשרות אמונה על הכשרה לוגיסטית של חיילים.  יחידהה

 וכו'(, לימודי אחזקה והכשרת נהגים. , טבחות)אפסנאות, ספקים

מ"ר( חד  600קטנים )עד  . ביחידה קיימים מבנים6מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בשרטוט 

 המשמשים בעיקר כמשרדים, מחסנים, כיתות, סככת טיפול ברכב, מטבח וכן שטחי קומתיים

דונם. ניקוז פני השטח  62 -שטח היחידה הינו כ תרגול ואימון יעודיים ללימודי הלוגיסטיקה.

 ביחידה הינו לכיוון מזרח ודרום.

  הפעילות בהווה:

 פעילות משרדית, קורסים והדרכות ומרכז טיפול ברכבים.

 הפעילות בעבר: 

החלק המזרחי של היחידה  ים.לא ידוע על שימושי קרקע שונדומה לפעילות בהווה.  בעברהפעילות 

הארבעים והכיל מבנים הנראים כמחסנים. בחלק המערבי של היחידה נראים   היה בנוי כבר בשנות

החל משנות השמונים הוסרו חלק משרדים. \צריפים בריטיים ששימשו ככל הנראה למגורים 3

 מהמחסנים ונבנו מבנים אחרים במקומם או בנוסף עליהם.

  :תשתיות תת קרקעיות

י מפריד 2 שאינו בשימוש סמוך המצוי סמוך למטבח המרכזי. מיכל שמן שרוף בעבר. מכל סולר

 .שמן

  חומרים עיקריים בשימוש:

 , שמנים.סולר

  תקלות/אירועים חריגים:

  שאיבה ותדלוק )מתחם אושקוש(.תרגול  משטחדליפות סולר ב

  :אזורים חשודים בזיהום

. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מוצג 6ג בשרטוט מיקום המוקדים החשודים בזיהום מוצ

 ולהלן:  2בטבלה מספר 

מתקנים לחימום מים המוזנים או הוזנו  - (15 -ו 10, 9עד  8, 5עד  2)מוקדים  תרמויאלים 8 -

 בעבר בסולר.

 .(11 -ו 7גנרטורים )מוקדים  2 -

י רצפת סככת מנקז את תשטיפ 13מפריד שמן במוקד  – (14 -ו 13)מוקדים  מפרידי שמן 2 -

מנקז את תשטיפי עמדת  14החימוש בה מבוצעים טיפולי רכב קלים. מפריד שמן במוקד 

 שטיפת הרכבים.

נמצא בדיוק מעל מיכל שמן שרוף תת שמן שרוף במאצרה המיכל  – (12)מוקד  מיכל שמן שרוף -

ובמקומו הוצב המיכל  2009קרקעי ששימש בעבר את סככת החימוש. המיכל נשלף בשנת 

 כחי.הנו
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ל'. שימש בעבר להזנת מרכז אנרגיה  15,500מיכל בנפח של  – (6)מוקד  מיכל סולר תת קרקעי -

 מ' דרומית אליו. 10 -הנמצא כ

מבנה ששימש בעבר לחימום מים בקיטור. הוזן ממיכל סולר תת  – (16)מוקד  מרכז אנרגיה -

 מ' צפונית אליו. 20 -קרקעי כ

משטח תרגול מכליות דלק, מלגזות ורכבים צבאיים  – (1מתחם תרגול תדלוק ושאיבה )מוקד  -

אחרים. בשטח מוגדר בפינה הצפון מזרחית של המתחם בוצעו תרגולי פריקת דלק על גבי 

 מ"ר באזור התרגול. 50 -הקרקע. נצפו כתמי דלק בשטח של כ

 
 ג'יחידה   38.

לים טסטים, מבצעת טיפולי רכב לג'יפים, משאיות וטנדרים צבאיים. הטיפולים כולהיחידה 

 טיפולים שנתיים, החלפת מנועים, מכונאות, מסגרות, חשמלאות ומעט פחחות.

. ביחידה קיימים מבנים המשמשים בעיקר 7מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בשרטוט 

 בחלק הצפוני של היחידה קיים בית הספר אורט. .ות טיפול ברכבסככו מחסניםכמשרדים, 

 ניקוז פני השטח ביחידה הינו לכיוון מזרח. דונם. 80 -שטח היחידה הינו כ

  הפעילות בהווה:

רוב המבנים ביחידה קיימים מאמצע  .אחסון שמנים טיפול ברכבים בית ספר, פעילות משרדית,

 המאה הקודמת למעט בית הספר אורט וכמה מבנים נוספים.

 הפעילות בעבר: 

על פי תצלומי האוויר  קע שונים.הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה. לא ידוע על שימושי קר

הפעילות ביחידה החלה כבר בשנות הארבעים. בתקופה זו חלק ניכר משטח  2המוצגים בנספח 

  היחידה הכיל מבנים בגדלים שונים וכן מגרש כלי רכב. 

 : תשתיות תת קרקעיות

 מיכל שמן שרוף.

  חומרים עיקריים בשימוש:

 סולר, שמנים.

  תקלות/אירועים חריגים:

 . א אותרול

  אזורים חשודים בזיהום:

. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מוצג 7מיקום המוקדים החשודים בזיהום מוצג בשרטוט 

 ולהלן:  2בטבלה מספר 

 מתקנים לחימום מים המוזנים או הוזנו בעבר בסולר. - (11 -ו 9, 2, 1)מוקדים  תרמויאלים 4 -

 .(21 גנרטור )מוקד -

. המיכל מיועד 3תת קרקעי במוקד  מיכל שמן שרוףבמחלקה קיים  – (4)מוקד  מחלקת סיכה -

 2באולם בו קיימים  4המחלקה עצמה פועלת במוקד  .לקליטת שמן שרוף של מחלקת הסיכה

בורות טיפול. בורות הטיפול מנוקזים לשני גרילים בתוך הבור. לא ידוע לאן מנוקזים הגרילים. 
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(. הגריל וסביבתו 5ריל ניקוז תשטיפים )מוקד ביציאה הצפונית של אולם הטיפולים קיים ג

נראים מזוהמים בשמן. גם היציאה הדרומית של אולם הטיפולים, בה אין גריל ניקוז נראתה 

מזוהמת בכתמי שמן. מערבית למחלקת הסיכה קיים חדר מדחס בו מאוחסנת חבית שמן 

הסיכה ניצב מיכל (. נצפו כתמי שמן סביב החבית. צפון מערבית למחלקת 6במאצרה )מוקד 

שמן נקי על קרקעי במאצרת בטון לא מקורה. רצפת המאצרה מחופה חצץ עליו נצפו כתמי 

שמן. המאצרה מנוקזת לגריל בפינה בצפון מערבית של המאצרה. לא ידוע לאן מנוקזים 

תשטיפי המאצרה. צפונית למחלקת הסיכה אותר אזור אחסון ריק על גבי הקרקע בו נצפו 

 (.8לות על גבי הקרקע לכיוון צפון )מוקד כתמי שמן ונזי

עבודות בה בסככה זו מתבצעות עבודות חשמל אולם בעבר בוצעו  – (10)מוקד  חשמליה -

 מכונאות. קיים גריל ניקוז שנאטם בבטון לכל אורך הדופן המזרחית של הסככה.

ה נצפו במבנה זה פעלה בעבר מחלקת סיכה של היחידה. במבנ –( 12מחלקת סיכה בעבר )מוקד  -

שרידים של בור טיפול שנאטם. על בור הטיפול מאוחסנות שתי קוביות פלסטיק לאיסוף זמני 

. במבנה 3של שמן שרוף מסככת טיפולי הרכב לפני העברתו למיכל השמן התת קרקעי במוקד 

 קוביות פלסטיק לאחסון מי קרה משומשים לפני פינוי.  2נצפו גם 

אחסון שמנים ן שמנים עם רצפת בטון ורצפת מרצפות. מבנה אחסו –( 13מחסן שמנים )מוקד  -

חביות ריקות של נוזל ניקוי מנועים לא  4בחביות, ג'ריקנים ודלקנים על גבי מאצרות. נצפו 

כתמי שמן נצפו במחסן השמנים,  במאצרה. בכניסה למחסן קיימת מאצרה עם חביות שמן.

 (.14)מוקד במאצרה הצמודה מצפון ושטח האספלט הצמוד מזרחית למבנה 

בורות טיפול בחלקה המזרחי. בכל הסככה  2בסככה קיימים  –( 15סככת טיפולי רכב )מוקד  -

 מבוצע החלפת מכלולים, גלגלים, גירוז, שימון וכו'. נצפו כתמי שמן בכל הסככה וסביבה.

כתמי שמן. בקצה המערבי של הסככה נצפו ( סביבו 16מצפון לסככה קיים חדר מדחס )מוקד 

(. סביב שני 18( ופינת איסוף פסולת ספוגה בשמן )מוקד 17אחסון שמנים )מוקד  קיים חדר

 המוקדים נצפו כתמי שמן.

ששימשה בעבר למכונאות רכב. קיים  ה לביצוע עבודות מסגרותסככ –( 19מסגרייה )מוקד  -

 גריל ניקוז לאורך הדופן המערבית של הסככה המנוקז דרומה.

 .19 -ו 15, 13ממוקדים זור נמוך המנקז אליו תשטיפים המחסן נמצא בא –( 22מחסן )מוקד  -

 לאחר גשמים המחסן מוצף.

צוין המבנה הדרומי של החשמלייה  5בסקר היסטורי שנערך על ידי חברת גאופרוספקט במתחם 

. המבנה נמצא בקצה ובעל פוטנציאל לזיהום קרקע לשעבר כמסגריה בה נעשה שימוש בשמנים

. בסיור שנערך באתר נאמר לכותב הדו"ח כי הסככה 7פיע בשרטוט בדרום מערבי של היחידה ומו

 נטושה ושימשה בעבר כחשמלייה. בסככה לא נצפו כתמי שמן או רמזים אחרים לזיהום קרקע.

 
 'דיחידה   48.

בתחום  היחידה הינה רב מחלקתית ובתחומה פועלות מחלקות שונות של זרוע יבשה ואכ"א.

 בית ספר למשפט, מרכז גיוס, מחלקת חימוש וימ"ח.היחידה פועל בית ספר להדרכה, 
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. ביחידה קיימים מבנים המשמשים בעיקר 9 -ו 8 יםמיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בשרטוט

דונם.  205 -שטח היחידה הינו כ. ועמדת תדלוק מחסנים וסככת טיפול ברכב כיתות, כמשרדים,

ן מערב ובחציו המזרחי של ה היחידה לכיוון ניקוז פני השטח באזור המערבי של היחידה הינו לכיוו

 מזרח.

  הפעילות בהווה:

רוב הפעילות מתבצעת במבנים שהוקמו בשנות  .ותדלוקבית ספר, פעילות משרדית, טיפול ברכבים 

 .80 -וה 70 -ה

 הפעילות בעבר: 

בשנות הארבעים של  הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה. לא ידוע על שימושי קרקע שונים.

מאה הקודמת רוב הפעילות ביחידה התרכזה בצריפים שהוקמו על ידי הבריטים בחלק הצפוני ה

של היחידה. עם הזמן, חלק מהצריפים הוסרו ופעילות היחידה עברה להאנגרים, מבנים יבילים 

 .80 -וה 70 -ומעט מבני קבע שנוספו, ככל הנראה, בעיקר בשנות ה

 : תשתיות תת קרקעיות 

 א פעיל.ל מיכל שמן שרוף

  חומרים עיקריים בשימוש:

 סולר, שמנים.

  תקלות/אירועים חריגים:

 לא אותרו. 

  אזורים חשודים בזיהום:

. פירוט המוקדים החשודים בזיהום 9-ו 8 יםמיקום המוקדים החשודים בזיהום מוצג בשרטוט

 ולהלן:  2מוצג בטבלה מספר 

. מוקד המוזנים או הוזנו בעבר בסולרמתקנים לחימום מים  - (10 -ו 7 תרמויאלים )מוקדים 2 -

 .9מוצג בשרטוט  10ומוקד  8מוצג בשרטוט  7

 .9מוצג בשרטוט  11ומוקד  8מוצג בשרטוט  9מוקד  - (11 -ו 9ים )מוקד יםגנרטור 2 -

מחלקה העוסקת במכונאות וחשמלאות רכב. עיקר  – (6עד  1ים )מוקד חימושמחלקת  -

חדר אחסון (. בקצה המזרחי של הסככה קיים 2ד הפעילות מתבצעת בסככת טיפולי רכב )מוק

ושמנים בפחים וג'ריקנים מקוריים על גבי מדפים.  )כלי אצירה לדלק העשויים מתכת( דלקנים

עמדת חביות לאחסון  דרומית לחדר האחסון ובצמוד אליו קיימתמאצרה.  במחסן אין

 ומונחות על גבי הבמאצר . החביות אינןפילטרים משומשים, מסננים ובדים ספוגים בשמן

מיכל שמן שרוף תת נצפו כתמי שמן על גבי הקרקע. צפונית למחסן השמנים קיים  הקרקע.

דרומית לסככת  . בעבר רוקן שמן שרוף ישירות למיכל ללא צנרת.(1)מוקד  קרקעי מבוטל

. צמוד לעמדת השטיפה מדרום קיימת (3)מוקד  עמדת שטיפת רכביםטיפולי הרכב קיימת 

והחלפת שמנים. עמדת השטיפה והרמפה מנוקזות לתעלת ניקוז הזורמת למפריד רמפת סיכה 

(. עמדת השטיפה והרמפה אינן מקורות. בקצה המזרחי של עמדת השטיפה נצפו 4השמן )מוקד 

דרום מערבית לסככת הטיפולים קיימת עמדת  כתמים שחורים על גבי אבנים משתלבות.

30.08.15 ��� ���� �� ���� � 	
�� � ����� ������� ��� 
���



 

ל' במאצרה המונחת על גבי פלטות  2,250י בנפח מיכל סולר עיל( המורכבת מ5תדלוק )מוקד 

התדלוק מבוצע מעל  בטון המונחות על הקרקע. נצפה כתם סולר גדול צמוד לעמדה ממזרח.

. (6)מוקד  רמפה ניידת לבחינת רכביםקרקע לא מחופה. מעט צפונית לעמדת התדלוק קיימת 

 .בקצה הדרומי של הרמפה נצפו כתמי שמן וכלי ניקוז שמן מפלסטיק

 חומרים. ה(DS2ומצהיב ) (STBבעבר מלבין ) סככות בהן אוחסנו –( 8סככות אחסון )מוקד  -

 על גבי הקרקע. בחביות סגורות לחירום על גבי משטחים נואוחס

 
 'יחידה ה  5.8

היחידה הינה שלוחה של יחידת הבינוי במחנה צריפין. היחידה מספקת שירותי אחזקה למחנה 

 צריפין. 

. ביחידה קיימים מבנים המשמשים כמשרדים, 9בולותיה מוצגים בשרטוט מיקום היחידה וג

  דונם. ניקוז פני השטח  באזור היחידה הינו לכיוון מזרח. 30 -שטח היחידה הינו כ ומחסנים.

  הפעילות בהווה:

-הפעילות מתבצעת במבנים שהוקמו, ככל הנראה, במהלך שנות ה משרדים ואחסון חומרי אחזקה.

 .80 -וה 70

 פעילות בעבר: ה

הפעילות ביחידה עד שנות השמונים התרכזה בצריפים  .בעבר פעלו ביחידה משרדי חיל רפואה

 הוסרו בהדרגה כל הצריפים. 90 -שהקימו הבריטים לפני קום המדינה. עד שנות ה

 : תשתיות תת קרקעיות

 לא אותרו.

  חומרים עיקריים בשימוש:

 לא אותרו.

  תקלות/אירועים חריגים:

 ותרו. לא א

  אזורים חשודים בזיהום:

 : תיאורו להלן, 10מיקום המוקד החשוד בזיהום מוצג בשרטוט 

קיים חשד שהסככה  .הסככה משמשת לחנייה ושטיפת רכבים – (1)מוקד  סככת טיפולים -

  .6שימשה בעבר למכונאות רכב. הסככה כפופה ליחידה הנמצאת במתחם 

 
 'יחידה ו  8.5

חנה צריפין המספק שירותים שונים לכל המחנה )שק"ליות, מטווחים, היחידה קשורה למטה של מ

 דונם. ניקוז פני השטח  באזור היחידה הינו לכיוון מזרח. 42 -שטח היחידה הינו כשירותי דת וכו'(. 

. ביחידה קיימים מבנים המשמשים כמשרדים, 9מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בשרטוט 

 ומחסנים. 

  הפעילות בהווה:

 .6טווחים, מגרש ספורט, מרכז לוגיסטי וסככת טיפולים הכפופה ליחידה הנמצאת במתחם מ
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. סככת הטיפולים נוספה, ככל הנראה, 1958המרכז הלוגיסטי בועל במנה הקיים בשטח כבר משנת 

 בשנות השבעים.

 הפעילות בעבר: 

 .מגרשים פתוחים

 : תשתיות תת קרקעיות

 לא אותרו.

  חומרים עיקריים בשימוש:

 לא אותרו.

  תקלות/אירועים חריגים:

 לא אותרו. 

  אזורים חשודים בזיהום:

 : תיאורו להלןו , 9מיקום המוקד החשוד בזיהום מוצג בשרטוט 

 מתקן לחימום מים המוזן או הוזן בעבר בסולר.  - (1תרמויאל )מוקד  -

 
 
 ותהמלצסיכום ו .9

 :סיכום 9.1
זור מגורים, מסחר ותעסוקה. שטח האתר במחנה צריפין מיועד לפינוי למטרת בניית א 5מתחם 

 .דונם 445 -הינו כ

על ידי הצבא הבריטי. מאז הקמתו משמש כמחנה צבאי וכיום פועלות  1917-מחנה צריפין הוקם ב

 בו יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות. 

שימושי הקרקע באתר הינם משרדיים/לוגיסטיים, כיתות ואולמות הדרכה, טיפול ברכבים, 

 סנה וכד'. אח

המוקדים העיקריים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע הינם מרכזי טיפול ברכבים אשר נמצאים 

מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע אשר אותרו במהלך הכנת סקר  ,ד'. בנוסף -ביחידות ב', ג' ו

היסטורי זה, הינם מכלי סולר לשימוש תרמויאלים וגנראטורים, עמדת תדלוק, צבעיה ואזורי 

 חסון דלקים ו/או שמנים המהווים פוטנציאל לזיהום קרקע. א

פירוט מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע, החומרים אשר בשימוש היחידות השונות ואירועים 

 .2ובטבלה  חריגים מוצגים בגוף הדו"ח

אינם חשודים כמזוהמים ובהם לא מוצעת חקירה  2אשר אינם מוצגים בטבלה  5אזורים במתחם 

  נוספת.

 המלצות: 9.2

 2באזורים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר  מומלץ לבצע סקר גז קרקע וקרקע -

באזורים בהם קיים חשד גבוה לזיהום קרקע )מכלי דלק, מפרידי שמן,  .10עד  5ובשרטוטים 

שמן על גבי הקרקע וכו'( מומלץ לדגום קרקע לבחינת הזיהום והיקפו. באזורים \כתמי דלק

ו מקורות זיהום בעבר אך לא ידוע מיקומם המדויק )מיכלי סולר של בהם ידוע כי הי
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מומלץ לדגום גז קרקע בשיטה פסיבית על מנת לאתר או למקד את תרמויאלים, מצבעה וכו'( 

  האזור החשוד בזיהום.

עומק קידוחי הקרקע במוקד בו קיימת תשתית תת קרקעית יהיה כמטר מתחת לבסיס  -

במוקד בו קיימת תשתית עילית יהיה כמטר מתחת לפני התשתית. עומק קידוחי הקרקע 

הקרקע. במידה וממצאי השדה יעידו על זיהום, הקידוחים יועמקו עד להגעה לעומק בו לא 

 קיים חשד לזיהום.

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

הגנת הסביבה בנוגע טחון למשרד ליהסקרים יבוצעו על פי המתווה שסוכם בין משרד הב -

 למחנות צה"ל.

 הסקרים יבוצעו בעתיד כתנאי לקבלת היתרים לתכנית הבנייה. -
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.2טבלה מספר 
טבלה מעודכנת- מוקדים חשודים בזיהום קרקע 

מחנה צריפין - 5מתחם 

סוג תיאור מקור הזיהוםמיקוםשרטוטמוקדיחידה
הזיהום

שם 
קידוח 
קרקע

שם 
קידוח 

גז קרקע
Xקואורדינטה Yקואורדינטה 

1652319183849

2652330183856

3652299183878

4652310183884

5652331183889

6652335183880

7652337183887.נקודת אחסון מיכלי סולר

85
שירותים ומקלחת של 
8652352183846.תרמויאל סולר בעברמתחם אוהלי המגורים

652268183898א1

652262183895ב1

652238184024א2

652236184028ב2

652318184031א3

652318184026ב3

652224184073א4

652226184077ב4

56
סמוך למבנה מקלחות 
בדרום מרכז היחידה

צמוד לתרמויאל . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולר
TPH5652228184091.נצפה מיכל סולר עילי ריק לא במאצרה

TPH6652307184158א

TPH6652303184160ב

TPH6652296184160ג

TPH6652288184161ד

לא . גנרטור עם מיכל סולר פנימי במאצרה בתוך מבנהמערבית לחדר אוכל76
TPH7652321184166.ניצפו סימני סולר על הרצפה

לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולרדרומית לחדר אוכל86
TPH8652283184178.המדויק של מיכל הסולר העילי

לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולרדרומית למרכז אנרגיה96
TPH9652256184152.המדויק של מיכל הסולר העילי

106
פינה דרום מזרחית של 

היחידה
לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולר

TPH10652263184336.המדויק של מיכל הסולר העילי

TPH11652290184339.גנרטור ללא מיכל שאינו בשימושקצה מזרחי של היחידה116

652291184294א12

652291184289ב12

652307184322א13

652307184327ב13

652331184300א14

652331184295ב14

156
פינה צפון מזרחית של 

היחידה
ייתכן שבעבר . תרמויאל גז שמחובר אליו מיכל סולר
TPH15652379184211.התרמויאל הוזן בסולר

652275184153א16

652279184162ב16

652540184221א1

652535184228ב1

652398184297א2

652393184299ב2

652377184241א3

652377184246ב3

652382184247א4

652389184247ב4

652390184252ג4

652383184252ד4

652392184256ה4

652391184269ו4

652387184263ז4

652381184257ח4

652381184269ט4

652370184253י4

652368184266כ4

652361184258ל4

652357184271מ4

TPH ,
PAH's ,

Metals

.נקודות ניקוז של בורות טיפול ברכב מחלקת סיכה

סימני זרימה . אזור בו נצפה זיהום על גבי הקרקע
במורד מאזור זה ומהפתח הדרומי של מחלקת סיכה

7 4

מזרחית למחלקת סיכה

לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולר
.המדויק של מיכל הסולר העילי

מזרחית . מרכז היחידה
לסככת המסגרות 7 1

.תרמויאל סולר בעבר פינה דרום מזרחית של 
היחידה 7 2

TPH ,
PAH's ,

Metals

.לא ידוע סוג הדופן. מיכל שמן שרוף תת קרקעי מחלקת סיכה 7 3

TPH

TPH

 א
מוקדים )

במפה 
צבועים 
(באדום

מתחם אוהלי מגורים75 עד 1

 ג
מוקדים )

במפה 
צבועים 
(בצהוב

.ק להזנת תנורי חימום באוהלי מגורים" מיכלי סולר ע6

ממתין . ' ל15,500מיכל סולר תת קרקעי ריק בנפח 
שימש בעבר להזנת מרכז האנרגיה שסיפק מים . לפינוי

.לא ידוע סוג דופן המיכל. בקיטור למטבח המרכזי

TPH

TPH
לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולר

.המדויק של מיכל הסולר העילי
סמוך למבנה מקלחות 
בדרום מערב היחידה 6 2

לא ידוע מיקומו . תרמויאל גז שפעל בעבר על סולר
TPH.המדויק של מיכל הסולר העילי

TPH

סמוך למבנה מקלחות 
בדרום מרכז היחידה

6

13

4

6 3

6

TPH ,
PAH's ,

Metals

באותה נקודה היה בעבר . מיכל שמן שרוף במאצרה
מיכל תת קרקעי לקליטת שמן שרוף שנשלף בשנת 

.ניצפו כתמי שמן סביב המיכל. 2009
6 12

פינה דרום מערבית של 
סככת חימוש

לא ידוע מיקומו המדויק של . תרמויאל סולר לא פעיל
.מיכל הסולר העילי

סמוך למבנה מקלחות 
בצפון מערב היחידה

6

צנרת תת קרקעית להולכת סולר מהמיכל למרכז 
.האנרגיה

מזרחית למבנה מטבח 
מרכזי

1

TPH ,
PAH's ,

Metals

מפריד שמן במנקז את תשטיפי עמדת השטיפה לרכב צפונית ובצמוד לעמדת 
השטיפה 6 14

TPH ,
PAH's ,

Metals

.מפריד שמן המנקז את תשטיפי סככת החימוש פינה צפון מזרחית של 
סככת חימוש 6

 ב
מוקדים )

במפה 
צבועים 

(בירוק

TPH

מבנה המספק חימום מים בקיטור - מרכז אנרגיה 
המרכז הוזן מסולר שהגיע בצנרת תת . למטבח המרכזי

צפונית אליו '  מ20- קרקעית ממיכל הסולר הנמצא כ
.(6מוקד )

דרומית למטבח המרכזי 6 16

TPH
נצפו כתמי . אזור אימון תפעול מערכת תדלוק ניידת

.ר" מ50- סולר על גבי הקרקע בשטח של כ

פינה . מתחם אושקוש
דרום מערבית של 

היחידה
6
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סוג תיאור מקור הזיהוםמיקוםשרטוטמוקדיחידה
הזיהום

שם 
קידוח 
קרקע

שם 
קידוח 

גז קרקע
Xקואורדינטה Yקואורדינטה 

652393184245א5

652394184250ב5

652392184240א6

652399184240ב6

652410184246ג6

652399184234א7

652398184230ב7

652420184249א8

652414184249ב8

652407184257ג8

652407184263ד8

97
פינה דרום מערבית של 

היחידה
בקצהו הצפוני פעל . מבנה שירותים ומקלחות נטוש

TPH9652401184065.לא ידוע מיקום מיכל הסולר. בעבר תרמויאל סולר

652509184095א10

652501184095ב10

652491184095ג10

652483184095ד10

652505184085ה10

652496184091ו10

652487184085ז10

652480184090ח10

652501184080ט10

652491184081י10

652476184095כ10

652476184100ל10

652492184121א11

652492184125ב11

652495184135א12

652491184136ב12

652490184131ג12

652490184127ד12

652499184141א13

652500184150ב13

652491184146ג13

652483184143ד13

652483184150ה13

652501184156א14

652492184160ב14

652542184096א15

652543184113ב15

652545184130ג15

652550184138ד15

652558184138ה15

652551184150ו15

652559184150ז15

652547184096ח15

652559184100ט15

652550184107י15

652560184115כ15

652550184121ל15

652561184130מ15

652550184143נ15

652562184145ס15

652551184159ע15

652562184162פ15

TPH16652565184114.סככה ובה מדחס אוויר סביבו נצפו כתמי שמןסככת טיפולי רכב167

652552184086א17

652546184092ב17

652546184080ג17

652540184080ד17

TPH ,
VOC's

נראה כי מקור . נצפו כתמי שמן על גבי האספלט
.הכתמים הינו בכניסה למחסן השמנים

משטח מזרחית למחסן 
שמנים 7 14

TPH .נצפו כתמי שמן סביבו. חדק אחסון שמנים סככת טיפולי רכב 7 17

TPH ,
VOC's

ריקנים ודלקנים על גבי 'ג, אחסון שמנים בחביות
 חביות ריקות של נוזל ניקוי מנועים לא 4נצפו . מאצרות
חצי המחסן מחופה בטון וחצי המחסן מחופה . במאצרה
.בכניסה למחסן קיימת מאצרה עם חביות שמן. מרצפות

מחסן שמנים 7 13

TPH ,
PAH's ,

Metals

בכל .  בורות טיפול בחלקה המזרחי2בסככה קיימים 
שימון , גירוז, גלגלים, הסככה מבוצע החלפת מכלולים

.נצפו כתמי שמן בכל הסככה וסביבה. 'וכו
גריל ניקוז: ג 15א עד 15

 בורות טיפול2קצוות : ז 15ד עד 15
סככת הטיפול: פ 15ח עד 15

סככת טיפולי רכב 7 15

TPH
 קוב 1מיכל סולר על קרקעי צמוד לסככה ממערב בנפח 

.לא במאצרה
סככה מערבית למחסן 

שמנים 7 11

TPH ,
PAH's ,

Metals

נצפו שרידים של . הסככה שימשה בעבר לביצוע סיכה
 קוביות 2על גבי הרצפה מאוחסנות . בור טיפול שנאטם

. בסמוך נצפו מעט כתמי שמן. פלסטיק עם שמן שרוף
בסככה מאוחסנות גם שתי קוביות פלסטיק עם מי קרה 

.במאצרה

סככה מערבית למחסן 
שמנים 7 12

TPH
נצפו כתמי שמן עם . אזור בו היה אחסון על גבי הקרקע

.נזילות לכיוון צפון צפונית למחלקת סיכה 7 8

TPH ,
PAH's ,

Metals

בעבר . סככת טיפול בה מבוצעות עבודות חשמל
כל הסככה נוקזה בעבר על ידי . שימשה למכונאות רכב

תעלת הניקוז . גריל לאורך הדופן המזרחי של הסככה
קצה התעלה הדרומי מצוי באזור נמוך . נאטמה בבטון

.ובו מדשאה

חשמלייה 7 10

TPH ,
Metals

החבית מאוחסנת בתוך . חבית שמן במאצרה כפולה
ביציאה מחדר . חדר מדחס וסביבה נצפו כתמי שמן

המדחס קיימת מאצרה ובה פחים לאחסון פילטרים 
.נצפו כתמי שמן סביב למאצרה. ומסננים

מחלקת סיכה 7 6

, מתכות
TPH

למאצרה .  קוב במאצרה25מיכל שמן על קרקעי בנפח 
קיים גריל ניקוז שלא ידוע לאן מוביל את הנוזלים 

.נצפו כתמי שמן ברצפת המאצרה. המגיעים אליו
מחלקת סיכה 7 7

TPH ,
PAH's ,

Metals

נצפו כתמי . גריל ניקוז תשטיפי רצפת מחלקת סיכה
.דלק סביב הגריל ובתוכו\שמן מחלקת סיכה 7 5

 ג
מוקדים )

במפה 
צבועים 
(בצהוב
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סוג תיאור מקור הזיהוםמיקוםשרטוטמוקדיחידה
הזיהום

שם 
קידוח 
קרקע

שם 
קידוח 

גז קרקע
Xקואורדינטה Yקואורדינטה 

652558184091א18

652558184080ב18

652544184196א19

652528184194ב19

652514184193ג19

652542184209ד19

652537184200ה19

652528184206ו19

652521184199ז19

652516184207ח19

652488184193א20

652489184199ב20

652485184205ג20

652494184204ד20

652489184210ה20

652485184216ו20

652494184215ז20

652495184219ח20

652487184218ט20

652479184219י20

חדר גנרטור217
הגנרטור מוזן ממיכל סולר .  גנרטור המצוי בתוך מחסן

נצפו . מתכת בעל דופן כפולה על קרקעי לא במאצרה
.כתמי סולר סמוך למיכל

TPH21652496184310

652500184229א22

652494184243ב22

652501184258ג22

652496184281ד22

652646183927א1

652642183925ב1

652644183918ג1

652634183919ד1

652639183909ה1

652633183900ו1

652644183900ז1

652636183927א2

652633183927ב2

652613183941א3

652613183935ב3

652608183943א4

652603183943ב4

652564183859א5

652568183860ב5

בקצה הדרומי של הרמפה . רמפה ניידת לבחינת רכביםרמפת בחינה68
.נצפו כתמי שמן וכלי ניקוז שמן מפלסטיק

TPH ,
PAH's ,

Metals

6652581183866

צמוד לתרמויאל ישנה קוביית סולר לא . תרמויאלחדר אוכל78
TPH7652637183966.במאצרה

652665183758א8

652662183740ב8

652614183762ג8

652611183740ד8

652564183766ה8

652563183748ו8

98
צריף בחלק הצפוני של 

8שרטוט 
TPH9652722184025.צריף בו היה מאוחסן בעבר גנרטור

צפון מזרח היחידה109
. מיכל סולר על קרקעי לא במאצרה להזנת תרמויאל

צמוד למיכל נצפתה חבית מלאה בנוזל שחור מונחת על 
.גבי הקרקע

TPH10652777184162

TPH11652810184254.מיכל סולר על קרקעי במאצרה להזנת גנרטורצפון מזרח היחידה119

 ה
מוקדים )

במפה 
צבועים 

(אפור

TPH1652883184068.חדר עם תרמויאל ומיכל סולרמזרח היחידה19

652393184398א1

652402184386ב1

652411184375ג1

TPH ,
PAH's ,

Metals

TPH .סככת חנייה ושטיפה מרכז היחידה 10 1

8

 ו
מוקדים )

במפה 
צבועים 
(תכלת

במאצרה המונחת על '  ל2,250מיכל סולר עילי בנפח 
נצפה כתם סולר . גבי פלטות בטון המונחות על הקרקע

.גדול צמוד לעמדה ממזרח
תחנת תדלוק 8 5TPH

pH
החומרים . סככה בה אוחסן בעבר מלבין ומצהיב

.אוחסנו בחביות סגורות לחירום על גבי משטחים
חלק . סככות אחסון

מזרחי של היחידה 8

TPH ,
PAH's ,

Metals

התעלה המובילה . לא מתוחזק ומטופל. מפריד שמן
.נוזלים למםריד נצפתה מלאה בבוץ סככת טיפולי רכב 8 4

TPH ,
PAH's ,

Metals

.  עמדת שטיפת רכבים ורמפת סיכה והחלפת שמנים
בקצה המזרחי של עמדת השטיפה נצפו כתמים 

.שחורים על גבי אבנים משתלבות
סככת טיפולי רכב 8 3

TPH ,
PAH's ,

Metals

בעבר רוקן שמן . מיכל שמן שרוף תת קרקעי מבוטל
.לא ידוע סוג הדופן. שרוף ישירות למיכל ללא צנרת

מיכל שמן שרוף: ב 1א עד 1קידוחים 
קצוות של בור טיפול אטום: ד 1ג עד 1קידוחים 

סככת טיפול: ז 1ה עד 1קידוחים 

סככת טיפולי רכב 8 1

עמדת חביות לאחסון . חדר אחסון דלקנים ושמנים
.מסננים ובדים ספוגים בשמן, פילטרים משומשים סככת טיפולי רכב 8 2

TPH

TPH ,
PAH's ,

Metals

אזור אליו מנוקז נגר עילי המגיע מסביבת סככות 
.הטיפול ברכב מחסן 7 22

TPH ,
PAH's ,

Metals

קיים גריל ניקוז . סככה ששימשה בעבר למכונאות רכב
.לאורך הדופן המערבית של הסככה המנוקז דרומה

גריל ניקוז: ג 8א עד 8
סככת טיפול: ח 8ד עד 8

מסגרייה 7 19

מבנה נטוש207
 קידוחי גז קרקע 7. מבנה ששימש בעבר כצבעייה

 קידוחי קרקע לאורך תעלת ניקוז הנגר 3+ בצבעייה 
.הנמצאת מזרחית לצבעייה

TO-15

TPH ,
PAH's ,

Metals

('פילטרים וכו, סחבות)פינת אחסון פסולת ספוגה בשמן  סככת טיפולי רכב 7 18

 ד
מוקדים )

במפה 
צבועים 

(סגול

 ג
מוקדים )

במפה 
צבועים 
(בצהוב
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מספר קומות (ר"מ)שטח בנוי תת ייעודייעודמספר מבנה
עיליות

מספר קומות 
קונסטרוקציהסוג בינוי כללימאוכלסתת קרקעיות

בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1910תנור חימום מיםאנרגיה1
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2310תנור חימום מיםאנרגיה2
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה3
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה4
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה5
עץבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה6
פלדהבניה קלהמאוכלס3910המתנהסככה7
פלדהבניה קלהמאוכלס3210גגוןסככה8
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס12510סדנת רכבסככת טיפולים9

פלדהמבנה מפלדהמאוכלס14210סדנת רכבסככת טיפולים10
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס18510סדנת רכבסככת טיפולים11
פלדהבניה קלהמאוכלס810רגילהסככת אחסנה12
פלדהבניה קלהמאוכלס2510רגילהסככת אחסנה13
פלדהבניה קלהמאוכלס2510רגילהסככת אחסנה14
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים15
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים16
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים17
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים18
פלדהיביל קלמאוכלס4810מגוריםמבנה מגורים19
פלדהיביל קלמאוכלס4910מגוריםמבנה מגורים20
פלדהיביל קלמאוכלס5010מגוריםמבנה מגורים21
פלדהיביל קלמאוכלס5310מגוריםמבנה מגורים22
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910משרדמשרדים23
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910משרדמשרדים24
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010משרדמשרדים25
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010משרדמשרדים26
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3110משרדמשרדים27
פלדהיביל קלמאוכלס4510משרדמשרדים28
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים29
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9010משרדמשרדים30
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11910משרדמשרדים31
פלדהבניה קלהמאוכלס910מחסןאחסנה32
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה33
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה34
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מחסןאחסנה35
פלדהבניה קלהמאוכלס1910מחסןאחסנה36
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה37
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6610מחסןאחסנה38
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710מחסןאחסנה39
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710מחסןאחסנה40
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6910מחסןאחסנה41
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510מחסןאחסנה42
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10610מחסןאחסנה43
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710מחסןאחסנה44
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10810מחסןאחסנה45
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10810מחסןאחסנה46
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10910מחסןאחסנה47
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11410מחסןאחסנה48
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13910מחסןאחסנה49
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14010מחסןאחסנה50
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14110מחסןאחסנה51
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2210בונקר תחמושתאחסנה52
פלדהבניה קלהמאוכלס9310חדר אוכלהסעדה53
פלדהבניה קלהמאוכלס9510חדר אוכלהסעדה54
פלדהבניה קלהמאוכלס9510כיתות לימודהדרכה55
פלדהבניה קלהמאוכלס9710כיתות לימודהדרכה56
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11210כיתות לימודהדרכה57
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11810כיתות לימודהדרכה58
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15310כיתות לימודהדרכה59
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18710כיתות לימודהדרכה60
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18810כיתות לימודהדרכה61
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810ג"שעמדת אבטחה62
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים63
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים64
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים65
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים66
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים67
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים68
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים69
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים70
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910שירותיםשירותים71
עץבניה קלהמאוכלס810המתנהסככה72
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה73
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה74
פלדהבניה קלהמאוכלס3710גגוןסככה75
פלדהבניה קלהמאוכלס4110גגוןסככה76
פלדהבניה קלהמאוכלס14210גגוןסככה77
פלדהיביל קלמאוכלס2410משרדמשרדים78
פלדהיביל קלמאוכלס2510משרדמשרדים79
פלדהיביל קלמאוכלס3610משרדמשרדים80
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6810משרדמשרדים81
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6810משרדמשרדים82
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16210משרדמשרדים83
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9510כיתות לימודהדרכה84
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21310כיתות לימודהדרכה85
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס29710כיתות לימודהדרכה86
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עיליות

מספר קומות 
קונסטרוקציהסוג בינוי כללימאוכלסתת קרקעיות

פלדהבניה קלהמאוכלס810שירותיםשירותים87
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910שירותיםשירותים88
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים89
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1010חשמלאנרגיה90
פלדהבניה קלהמאוכלס4510המתנהסככה91
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11710משרדמשרדים92
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21010משרדמשרדים93
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14410מחסןאחסנה94
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18210מחסןאחסנה95
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22710מחסןאחסנה96
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס23710מחסןאחסנה97
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס26710מחסןאחסנה98
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס110ג"שעמדת אבטחה99

בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2210חשמלאנרגיה100
פלדהבניה קלהמאוכלס1010גנרטוראנרגיה101
עץבניה קלהמאוכלס1210גנרטוראנרגיה102
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה103
פלדהבניה קלהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה104
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה105
פלדהבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה106
עץבניה קלהמאוכלס5710המתנהסככה107
עץבניה קלהמאוכלס1510שירותיםשירותים108
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה109
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה110
פלדהבניה קלהמאוכלס7010המתנהסככה111
עץבניה קלהמאוכלס11810המתנהסככה112
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה113
פלדהבניה קלהנטוש2710גגוןסככה114
עץבניה קלהמאוכלס3710גגוןסככה115
פלדהבניה קלהמאוכלס42610סדנת רכבסככת טיפולים116
פלדהבניה קלהמאוכלס88610סדנת רכבסככת טיפולים117
פלדהבניה קלהמאוכלס1110רגילהסככת אחסנה118
פלדהבניה קלהמאוכלס2510רגילהסככת אחסנה119
פלדהבניה קלהמאוכלס3110רגילהסככת אחסנה120
פלדהבניה קלהמאוכלס87710יבשהסככת אחסנה122
פלדהבניה קלהמאוכלס88010יבשהסככת אחסנה123
פלדהבניה קלהמאוכלס88410יבשהסככת אחסנה125
פלדהבניה קלהמאוכלס88410יבשהסככת אחסנה126
פלדהבניה קלהמאוכלס88610יבשהסככת אחסנה127
פלדהבניה קלהמאוכלס88710יבשהסככת אחסנה128
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש20510יריסככת הדרכה130
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2810מגוריםמבנה מגורים131
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים132
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים133
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים134
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים135
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים136
עץבניה קלהמאוכלס1310משרדמשרדים137
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1910משרדמשרדים138
פלדהיביל קלמאוכלס3310משרדמשרדים139
פלדהיביל קלמאוכלס4210משרדמשרדים140
פלדהיביל קלמאוכלס4610משרדמשרדים141
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים142
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים143
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים144
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים145
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים146
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים147
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים148
פלדהיביל קלנטוש4810משרדמשרדים149
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים150
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים151
פלדהיביל קלנטוש4810משרדמשרדים152
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים153
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים154
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים155
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים156
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים157
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים158
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים160
פלדהיביל קלמאוכלס5510משרדמשרדים161
פלדהיביל קלמאוכלס5910משרדמשרדים162
עץבניה קלהמאוכלס6410משרדמשרדים163
פלדהיביל קלמאוכלס7510משרדמשרדים164
עץבניה קלהמאוכלס7910משרדמשרדים165
פלדהיביל קלמאוכלס9310משרדמשרדים166
עץבניה קלהנטוש10610משרדמשרדים167
פלדהיביל קלנטוש11610משרדמשרדים168
פלדהבניה קלהמאוכלס12810משרדמשרדים169
פלדהבניה קלהמאוכלס13410משרדמשרדים170
פלדהבניה קלהמאוכלס14310משרדמשרדים171
פלדהבניה קלהמאוכלס14610משרדמשרדים172
פלדהיביל קלנטוש14710משרדמשרדים173
פלדהיביל קלמאוכלס14910משרדמשרדים174
פלדהיביל קלמאוכלס47320משרדמשרדים175
פלדהיביל קלמאוכלס30010משרדמשרדים176
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עץבניה קלהנטוש33810משרדמשרדים177
עץבניה קלהמאוכלס42310משרדמשרדים178
עץבניה קלהמאוכלס45210משרדמשרדים179
עץבניה קלהמאוכלס45410משרדמשרדים180
עץבניה קלהמאוכלס46510משרדמשרדים181
עץבניה קלהמאוכלס53810משרדמשרדים182
עץבניה קלהמאוכלס54510משרדמשרדים183
עץבניה קלהנטוש55310משרדמשרדים184
עץבניה קלהמאוכלס60010משרדמשרדים185
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11610אחסנהאחסנה186
פלדהמכולהמאוכלס610מחסןאחסנה187
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה188
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה189
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה190
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה191
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה192
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה193
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה194
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה195
פלדהמכולהמאוכלס1810מחסןאחסנה196
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510מחסןאחסנה197
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש4710מחסןאחסנה198
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7810מחסןאחסנה199
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7910מחסןאחסנה200
עץבניה קלהנטוש8310מחסןאחסנה201
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9310מחסןאחסנה202
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9310מחסןאחסנה203
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9310מחסןאחסנה204
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9510מחסןאחסנה205
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510מחסןאחסנה206
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש10610מחסןאחסנה207
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710מחסןאחסנה208
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710מחסןאחסנה209
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10910מחסןאחסנה210
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11010מחסןאחסנה211
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16710מחסןאחסנה212
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23610מחסןאחסנה213
עץבניה קלהנטוש28610מחסןאחסנה214
עץבניה קלהמאוכלס28610מחסןאחסנה215
עץבניה קלהמאוכלס33910מחסןאחסנה216
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס75210מטבחהסעדה217
פלדהמכולהמאוכלס3110חדר קירורהסעדה218
פלדהלא מאוכלסנטוש7310בית כנסתדת219
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910מקלטמקלט220
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2910מקלטמקלט221
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12410כיתות לימודהדרכה222
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15510כיתות לימודהדרכה223
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15510כיתות לימודהדרכה224
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15510כיתות לימודהדרכה225
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15610כיתות לימודהדרכה226
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16010כיתות לימודהדרכה227
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18010כיתות לימודהדרכה228
פלדהבניה קלהמאוכלס19410כיתות לימודהדרכה229
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס132020כיתות לימודהדרכה230
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20110אולם הרצאותהדרכה231
עץבניה קלהמאוכלס710ג"שעמדת אבטחה232
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010מגדל שמירהעמדת אבטחה233
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס310שירותיםשירותים235
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס410שירותיםשירותים236
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410שירותיםשירותים237
בטוןמבנה נייד ממוגןמאוכלס510שירותיםשירותים238
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים239
פלדהמכולהמאוכלס1610שירותיםשירותים240
פלדהיביל קלמאוכלס1610שירותיםשירותים241
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1610שירותיםשירותים242
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1710שירותיםשירותים243
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים244
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710שירותיםשירותים245
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710שירותיםשירותים246
פלדהבניה קשיחה טרומיתנטוש410מדחסיםאנרגיה247
פלדהבניה קלהמאוכלס610מדחסיםאנרגיה248
פלדהבניה קלהמאוכלס910מדחסיםאנרגיה249
פלדהבניה קלהמאוכלס4310חניהסככה250
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7010חניהסככה251
פלדהבניה קלהמאוכלס1810המתנהסככה252
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה253
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה254
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה255
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה256
פלדהבניה קלהמאוכלס1110רגילהסככת אחסנה257
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים258
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים259
עץבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים260
עץבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים261
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9810משרדמשרדים262
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10910משרדמשרדים263
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30310משרדמשרדים264
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס38810משרדמשרדים265
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510מחסןאחסנה266
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510מחסןאחסנה267
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5810מחסןאחסנה268
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6310מחסןאחסנה269
פלדהבניה קלהמאוכלס21810מחסןאחסנה270
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס23210מחסןאחסנה271
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24510מחסןאחסנה272
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25310מחסןאחסנה273
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש57410מחסןאחסנה274
עץבניה קלהנטוש59510מחסןאחסנה275
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4710חדר אוכלהסעדה276
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11210בית מלאכהבית מלאכה277
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14810בית מלאכהבית מלאכה278
פלדהבניה קלהמאוכלס47410בית מלאכהבית מלאכה279
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס106020בית מלאכהבית מלאכה280
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910ג"שעמדת אבטחה281
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים282
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7010מקלחותשירותים283
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2610גנרטוראנרגיה284
פלדהבניה קלהמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה285
פלדהבניה קלהמאוכלס410תנור חימום מיםאנרגיה286
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה287
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה288
פלדהבניה קלהמאוכלס1010תנור חימום מיםאנרגיה289
פלדהבניה קלהמאוכלס1210תנור חימום מיםאנרגיה290
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1810תנור חימום מיםאנרגיה291
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2410תנור חימום מיםאנרגיה292
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2710תנור חימום מיםאנרגיה293
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3410תנור חימום מיםאנרגיה294
פלדהבניה קלהמאוכלס310מדחסיםאנרגיה295
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה296
עץבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה297
עץבניה קלהמאוכלס810המתנהסככה298
עץבניה קלהמאוכלס910המתנהסככה299
עץבניה קלהמאוכלס1010המתנהסככה300
עץבניה קלהמאוכלס5210המתנהסככה301
פלדהבניה קלהמאוכלס5310המתנהסככה302
עץבניה קלהמאוכלס10110המתנהסככה303
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה304
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה305
עץבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה306
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה307
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה308
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה309
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה310
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה311
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה312
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה313
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה314
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה315
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה316
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה317
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה318
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה319
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה320
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה321
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה322
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה323
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה324
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה325
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה326
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה327
בטוןבניה קלהמאוכלס3110גגוןסככה328
בטוןבניה קלהמאוכלס3610גגוןסככה329
בטוןבניה קלהמאוכלס4310גגוןסככה330
בטוןבניה קלהמאוכלס4710גגוןסככה331
פלדהבניה קלהמאוכלס2510רגילהסככת אחסנה332
פלדהבניה קלהמאוכלס2610רגילהסככת אחסנה333
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3210אימוןסככת הדרכה334
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3310אימוןסככת הדרכה335
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3310אימוןסככת הדרכה336
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3310אימוןסככת הדרכה337
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5010אימוןסככת הדרכה338
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5110אימוןסככת הדרכה339
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5210אימוןסככת הדרכה340
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5210אימוןסככת הדרכה341
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5210אימוןסככת הדרכה342
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5210אימוןסככת הדרכה343
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אימוןסככת הדרכה344
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אימוןסככת הדרכה345
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אימוןסככת הדרכה346
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אימוןסככת הדרכה347
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אימוןסככת הדרכה348
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410אימוןסככת הדרכה349
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בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410אימוןסככת הדרכה350
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5510אימוןסככת הדרכה351
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס63320מגוריםמבנה מגורים352
עץבניה קלהמאוכלס32610מגוריםמבנה מגורים353
עץבניה קלהמאוכלס32910מגוריםמבנה מגורים354
עץבניה קלהמאוכלס33010מגוריםמבנה מגורים355
עץבניה קלהמאוכלס33710מגוריםמבנה מגורים356
עץבניה קלהמאוכלס34110מגוריםמבנה מגורים357
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס118430מגוריםמבנה מגורים358
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס119030מגוריםמבנה מגורים359
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס119130מגוריםמבנה מגורים360
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס121230מגוריםמבנה מגורים361
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים362
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים363
עץיביל קלמאוכלס7810משרדמשרדים364
פלדהבניה קלהמאוכלס8410משרדמשרדים365
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22110משרדמשרדים366
עץבניה קלהמאוכלס25710משרדמשרדים367
עץבניה קלהמאוכלס25810משרדמשרדים368
עץבניה קלהמאוכלס26010משרדמשרדים369
עץבניה קלהמאוכלס26110משרדמשרדים370
עץבניה קלהמאוכלס32910משרדמשרדים371
עץבניה קלהמאוכלס33010משרדמשרדים372
עץבניה קלהמאוכלס33010משרדמשרדים373
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33210משרדמשרדים374
עץבניה קלהמאוכלס33210משרדמשרדים375
עץבניה קלהמאוכלס33210משרדמשרדים376
עץבניה קלהמאוכלס33610משרדמשרדים377
עץבניה קלהמאוכלס34110משרדמשרדים378
עץבניה קלהמאוכלס34110משרדמשרדים379
פלדהבניה קלהמאוכלס14610ל"חממשרדים380
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה381
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1410מחסןאחסנה382
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה383
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה384
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה385
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה386
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה387
פלדהבניה קלהנטוש3010מחסןאחסנה388
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה389
פלדהמכולהמאוכלס3210מחסןאחסנה390
פלדהמכולהמאוכלס3410מחסןאחסנה391
פלדהמכולהמאוכלס4410מחסןאחסנה392
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4510מחסןאחסנה393
פלדהמכולהמאוכלס4510מחסןאחסנה394
פלדהבניה קלהנטוש4710מחסןאחסנה395
פלדהמכולהמאוכלס4910מחסןאחסנה396
פלדהמכולהמאוכלס5910מחסןאחסנה397
פלדהמכולהמאוכלס6010מחסןאחסנה398
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6810מחסןאחסנה399
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8910מחסןאחסנה400
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8910מחסןאחסנה401
פלדהמכולהמאוכלס11710מחסןאחסנה402
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש13210מחסןאחסנה403
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13810מחסןאחסנה404
עץבניה קלהמאוכלס26010מחסןאחסנה405
עץבניה קלהנטוש34010מחסןאחסנה406
עץבניה קלהנטוש34210מחסןאחסנה407
עץבניה קלהנטוש50510מחסןאחסנה408
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13810נשקייהאחסנה409
בטוןמבנה נייד מבטוןנטוש1110בונקר תחמושתאחסנה410
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס81710מטבחהסעדה411
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס17010חדר אוכלהסעדה412
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20710חדר אוכלהסעדה413
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה414
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה415
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13510חדר כושרפנאי וספורט416
בטוןמאוכלסמאוכלס14310בית כנסתדת417
עץבניה קלהמאוכלס55510מרפאהבריאות418
פלדהיביל קלמאוכלס4710כיתות לימודהדרכה419
פלדהבניה קלהמאוכלס9410כיתות לימודהדרכה420
פלדהבניה קלהמאוכלס9510כיתות לימודהדרכה421
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14010כיתות לימודהדרכה422
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15310כיתות לימודהדרכה423
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15410כיתות לימודהדרכה424
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15910כיתות לימודהדרכה425
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16810כיתות לימודהדרכה426
פלדהבניה קלהמאוכלס17010כיתות לימודהדרכה427
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18110כיתות לימודהדרכה428
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18410כיתות לימודהדרכה429
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18810כיתות לימודהדרכה430
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס19910כיתות לימודהדרכה431
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20010כיתות לימודהדרכה432
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21210כיתות לימודהדרכה433
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21710כיתות לימודהדרכה434
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25810כיתות לימודהדרכה435
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בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס32410כיתות לימודהדרכה436
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס32810כיתות לימודהדרכה437
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס447620כיתות לימודהדרכה438
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13710אולם הרצאותהדרכה439
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22710אולם הרצאותהדרכה440
פלדהיביל קלמאוכלס11210ל"שקמבנה שירות441
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס910ג"שעמדת אבטחה442
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס910ג"שעמדת אבטחה443
פלדהיביל קלמאוכלס510עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה444
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים445
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים446
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים447
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510שירותיםשירותים448
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים449
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים450
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010שירותיםשירותים451
עץבניה קלהמאוכלס1510משרדמשרדים452
עץבניה קלהמאוכלס4210משרדמשרדים453
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס29910משרדמשרדים454
פלדהבניה קלהמאוכלס810מחסןאחסנה455
פלדהמכולהמאוכלס1810מחסןאחסנה456
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה457
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש1710שירותיםשירותים458
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110חשמלאנרגיה459
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610גנרטוראנרגיה460
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1610גנרטוראנרגיה461
פלדהיביל קלמאוכלס1610גנרטוראנרגיה462
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2010גנרטוראנרגיה463
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2610גנרטוראנרגיה464
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210גנרטוראנרגיה465
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה466
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה467
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה468
פלדהבניה קלהמאוכלס1010תנור חימום מיםאנרגיה469
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה470
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2010תנור חימום מיםאנרגיה471
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2010תנור חימום מיםאנרגיה472
בטוןבניה קלהמאוכלס2010תנור חימום מיםאנרגיה473
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110תנור חימום מיםאנרגיה474
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110תנור חימום מיםאנרגיה475
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8110תנור חימום מיםאנרגיה476
פלדהבניה קלהמאוכלס1210מדחסיםאנרגיה477
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32510מתקן שאיבת מיםאנרגיה478
פלדהבניה קלהמאוכלס3610חניהסככה479
עץבניה קלהמאוכלס8210חניהסככה480
פלדהבניה קלהמאוכלס2510המתנהסככה481
עץבניה קלהמאוכלס3510המתנהסככה482
בטוןבניה קלהמאוכלס3810המתנהסככה483
בטוןבניה קלהמאוכלס3810המתנהסככה484
פלדהבניה קלהמאוכלס5010המתנהסככה485
עץבניה קלהמאוכלס6710המתנהסככה486
בטוןבניה קלהמאוכלס7810המתנהסככה487
בטוןבניה קלהמאוכלס8010המתנהסככה488
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה489
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה490
עץבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה491
עץבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה492
עץבניה קלהמאוכלס2710גגוןסככה493
עץבניה קלהמאוכלס3110גגוןסככה494
עץבניה קלהמאוכלס3510גגוןסככה495
עץבניה קלהמאוכלס3810גגוןסככה496
פלדהבניה קלהמאוכלס3910גגוןסככה497
עץבניה קלהמאוכלס10310גגוןסככה498
פלדהבניה קלהמאוכלס1610שימוןסככת טיפולים499
פלדהבניה קלהמאוכלס9710סדנת רכבסככת טיפולים500
פלדהבניה קלהמאוכלס15210סדנת רכבסככת טיפולים501
פלדהבניה קלהמאוכלס40210סדנת רכבסככת טיפולים502
פלדהבניה קלהמאוכלס14010רגילהסככת אחסנה503
פלדהבניה קלהמאוכלס21910רגילהסככת אחסנה504
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים505
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים506
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים507
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים508
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים509
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים510
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים511
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים512
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים513
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים514
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים515
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים516
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים517
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים518
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים519
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים520
פלדהבניה קלהמאוכלס4810מגוריםמבנה מגורים521
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פלדהבניה קלהמאוכלס4910מגוריםמבנה מגורים522
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס63220מגוריםמבנה מגורים523
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס120730מגוריםמבנה מגורים524
עץבניה קלהמאוכלס40410מגוריםמבנה מגורים525
עץבניה קלהמאוכלס45210מגוריםמבנה מגורים526
עץבניה קלהמאוכלס45710מגוריםמבנה מגורים527
עץבניה קלהמאוכלס46110מגוריםמבנה מגורים528
עץבניה קלהמאוכלס51810מגוריםמבנה מגורים529
עץבניה קלהמאוכלס810משרדמשרדים530
עץבניה קלהמאוכלס1010משרדמשרדים531
פלדהמכולהמאוכלס1410משרדמשרדים532
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים533
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים534
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים535
פלדהבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים536
פלדהבניה קלהמאוכלס5110משרדמשרדים537
עץבניה קלהמאוכלס5410משרדמשרדים538
פלדהבניה קלהמאוכלס5610משרדמשרדים539
פלדהבניה קלהמאוכלס6310משרדמשרדים540
עץבניה קלהמאוכלס7610משרדמשרדים541
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7910משרדמשרדים542
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9210משרדמשרדים543
פלדהבניה קלהמאוכלס18620משרדמשרדים544
פלדהבניה קלהמאוכלס9410משרדמשרדים545
פלדהיביל קלמאוכלס10210משרדמשרדים546
עץבניה קלהמאוכלס12710משרדמשרדים547
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20210משרדמשרדים548
עץבניה קלהמאוכלס25010משרדמשרדים549
עץבניה קלהמאוכלס28610משרדמשרדים550
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס29310משרדמשרדים551
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33210משרדמשרדים552
עץבניה קלהמאוכלס38210משרדמשרדים553
עץבניה קלהמאוכלס44510משרדמשרדים554
עץבניה קלהמאוכלס44810משרדמשרדים555
עץבניה קלהמאוכלס44910משרדמשרדים556
עץבניה קלהמאוכלס44910משרדמשרדים557
עץבניה קלהמאוכלס45710משרדמשרדים558
עץבניה קלהמאוכלס46210משרדמשרדים559
עץבניה קלהמאוכלס46310משרדמשרדים560
עץבניה קלהמאוכלס58410משרדמשרדים561
עץבניה קלהמאוכלס58410משרדמשרדים562
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה563
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה564
פלדהבניה קלהמאוכלס1410מחסןאחסנה565
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה566
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה567
פלדהבניה קלהמאוכלס2110מחסןאחסנה568
פלדהמכולהמאוכלס2510מחסןאחסנה569
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה570
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה571
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה572
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה573
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110מחסןאחסנה574
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3410מחסןאחסנה575
פלדהמכולהמאוכלס4210מחסןאחסנה576
פלדהבניה קלהמאוכלס4210מחסןאחסנה577
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5410מחסןאחסנה578
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5610מחסןאחסנה579
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8810מחסןאחסנה580
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8910מחסןאחסנה581
פלדהבניה קלהמאוכלס28910מחסןאחסנה582
עץבניה קלהמאוכלס109510מחסןאחסנה583
עץבניה קלהמאוכלס16110נשקייהאחסנה584
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3210מטבחהסעדה585
פלדהבניה קלהמאוכלס7910מטבחהסעדה586
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס119320מטבחהסעדה587
פלדהבניה קלהמאוכלס9310חדר אוכלהסעדה588
עץבניה קלהמאוכלס44810חדר אוכלהסעדה589
עץבניה קלהמאוכלס45610חדר אוכלהסעדה590
עץבניה קלהמאוכלס45610חדר אוכלהסעדה591
עץבניה קלהמאוכלס48010חדר אוכלהסעדה592
פלדהבניה קלהמאוכלס5110מזווההסעדה593
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה594
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8710חדר קירורהסעדה595
עץבניה קלהמאוכלס7310מועדוןפנאי וספורט596
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13910חדר כושרפנאי וספורט597
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9010בית מלאכהבית מלאכה598
בטוןמאוכלסמאוכלס12610בית כנסתדת599
עץנטושמאוכלס13110בית כנסתדת600
עץבניה קלהמאוכלס27310מרפאהבריאות601
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13510כיתות לימודהדרכה602
פלדהבניה קלהמאוכלס16910כיתות לימודהדרכה603
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18210כיתות לימודהדרכה604
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32710כיתות לימודהדרכה605
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33810כיתות לימודהדרכה606
עץבניה קלהמאוכלס44410כיתות לימודהדרכה607
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עץבניה קלהמאוכלס44710כיתות לימודהדרכה608
עץבניה קלהמאוכלס44810כיתות לימודהדרכה609
עץבניה קלהמאוכלס45110כיתות לימודהדרכה610
עץבניה קלהמאוכלס45310כיתות לימודהדרכה611
עץבניה קלהמאוכלס45310כיתות לימודהדרכה612
עץבניה קלהמאוכלס45610כיתות לימודהדרכה613
עץבניה קלהמאוכלס45810כיתות לימודהדרכה614
עץבניה קלהמאוכלס46210כיתות לימודהדרכה615
עץבניה קלהמאוכלס46910כיתות לימודהדרכה616
עץבניה קלהמאוכלס52210כיתות לימודהדרכה617
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס162920כיתות לימודהדרכה618
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס9210אולם הרצאותהדרכה619
פלדהבניה קלהמאוכלס18610אולם הרצאותהדרכה620
עץבניה קלהמאוכלס44710אולם הרצאותהדרכה621
עץבניה קלהמאוכלס58910אולם הרצאותהדרכה622
עץבניה קלהמאוכלס6110מכבסהמבנה שירות623
עץבניה קלהמאוכלס46410ל"שקמבנה שירות624
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710ג"שעמדת אבטחה625
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910ג"שעמדת אבטחה626
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים627
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים628
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס310שירותיםשירותים629
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410שירותיםשירותים630
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים631
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים632
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס710שירותיםשירותים633
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים634
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים635
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים636
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים637
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210שירותיםשירותים638
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310שירותיםשירותים639
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1610שירותיםשירותים640
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710שירותיםשירותים641
פלדהבניה קלהמאוכלס1810שירותיםשירותים642
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים643
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים644
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים645
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים646
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים647
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים648
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים649
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים650
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510שירותיםשירותים651
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710שירותיםשירותים652
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12610שירותיםשירותים653
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310מקלחותשירותים654
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210מקלחותשירותים655
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210מקלחותשירותים656
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים657
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7510מקלחותשירותים658
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10610מקלחותשירותים659
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12410מקלחותשירותים660
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810מגדל מיםמיכלים661
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1010חשמלאנרגיה662
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה663
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גנרטוראנרגיה664
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14810גנרטוראנרגיה665
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס6110תנור חימום מיםאנרגיה666
פלדהבניה קלהמאוכלס3510מדחסיםאנרגיה667
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810מדחסיםאנרגיה668
פלדהבניה קלהמאוכלס9510חניהסככה669
פלדהבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה670
פלדהבניה קלהנטוש3510המתנהסככה671
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס210גגוןסככה672
פלדהבניה קלהמאוכלס1010גגוןסככה673
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה674
בטוןבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה675
פלדהבניה קלהמאוכלס1810גגוןסככה676
פלדהבניה קלהמאוכלס2610גגוןסככה677
פלדהבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה678
פלדהמכולהמאוכלס410אחסנהאחסנה679
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש11710סדנת רכבסככת טיפולים680
פלדהבניה קלהמאוכלס12910סדנת רכבסככת טיפולים681
פלדהבניה קלהמאוכלס13410סדנת רכבסככת טיפולים682
פלדהבניה קלהמאוכלס18610סדנת רכבסככת טיפולים683
פלדהבניה קלהמאוכלס27510סדנת רכבסככת טיפולים684
פלדהבניה קלהמאוכלס36910סדנת רכבסככת טיפולים685
פלדהבניה קלהמאוכלס38910סדנת רכבסככת טיפולים686
פלדהבניה קלהמאוכלס40910סדנת רכבסככת טיפולים687
פלדהבניה קלהמאוכלס45610סדנת רכבסככת טיפולים688
עץבניה קלהמאוכלס94410סדנת רכבסככת טיפולים689
פלדהבניה קלהמאוכלס114510סדנת רכבסככת טיפולים690
עץבניה קלהמאוכלס134910סדנת רכבסככת טיפולים691
פלדהבניה קלהמאוכלס1810רגילהסככת אחסנה692
עץבניה קלהמאוכלס11810מגוריםמבנה מגורים693
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עץבניה קלהמאוכלס910משרדמשרדים694
עץבניה קלהמאוכלס1710משרדמשרדים695
עץבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים696
עץבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים697
פלדהבניה קלהמאוכלס7910משרדמשרדים698
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9310משרדמשרדים699
עץבניה קלהמאוכלס14110משרדמשרדים700
עץבניה קלהמאוכלס43410משרדמשרדים701
עץבניה קלהמאוכלס44410משרדמשרדים702
עץבניה קלהמאוכלס49010משרדמשרדים703
פלדהבניה קלהמאוכלס510מחסןאחסנה704
פלדהבניה קלהמאוכלס1010מחסןאחסנה705
פלדהבניה קלהמאוכלס2510מחסןאחסנה706
פלדהבניה קלהמאוכלס2510מחסןאחסנה707
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810מחסןאחסנה708
פלדהבניה קלהמאוכלס3110מחסןאחסנה709
פלדהבניה קלהמאוכלס7710מחסןאחסנה710
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש10710מחסןאחסנה711
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש11210מחסןאחסנה712
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12810מחסןאחסנה713
פלדהבניה קלהמאוכלס18210מחסןאחסנה714
עץבניה קלהמאוכלס31110מחסןאחסנה715
עץבניה קלהמאוכלס44710מחסןאחסנה716
עץבניה קלהמאוכלס2110נשקייהאחסנה717
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16810מטבחהסעדה718
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15910חדר אוכלהסעדה719
עץבניה קלהמאוכלס43710חדר אוכלהסעדה720
עץבניה קלהנטוש49910חדר אוכלהסעדה721
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7510בית מלאכהבית מלאכה722
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14310בית מלאכהבית מלאכה723
עץנטושמאוכלס9810בית כנסתדת724
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים725
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810שירותיםשירותים726
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים727
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2510גנרטוראנרגיה728
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה729
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה730
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה731
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5011תנור חימום מיםאנרגיה732
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9010תנור חימום מיםאנרגיה733
פלדהבניה קלהמאוכלס510מדחסיםאנרגיה734
פלדהבניה קלהמאוכלס3810חניהסככה735
פלדהבניה קלהמאוכלס410המתנהסככה736
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה737
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה738
עץבניה קלהמאוכלס910המתנהסככה739
פלדהבניה קלהמאוכלס2310המתנהסככה740
עץבניה קלהמאוכלס2610המתנהסככה741
עץבניה קלהמאוכלס5510המתנהסככה742
עץבניה קלהמאוכלס6410המתנהסככה743
פלדהבניה קלהמאוכלס7610המתנהסככה744
פלדהבניה קלהמאוכלס17610המתנהסככה745
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה746
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה747
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה748
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה749
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה750
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה751
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה752
עץבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה753
עץבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה754
פלדהבניה קלהמאוכלס1010גגוןסככה755
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה756
פלדהבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה757
עץבניה קלהמאוכלס1510גגוןסככה758
פלדהבניה קלהמאוכלס2610גגוןסככה759
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה760
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010גגוןסככה761
עץבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה762
עץבניה קלהמאוכלס3410גגוןסככה763
פלדהבניה קלהמאוכלס4010גגוןסככה764
עץבניה קלהמאוכלס4410גגוןסככה765
עץבניה קלהמאוכלס4610גגוןסככה766
פלדהבניה קלהמאוכלס5710גגוןסככה767
עץבניה קלהמאוכלס6010סככהסככה768
פלדהבניה קלהמאוכלס310רגילהסככת אחסנה769
פלדהבניה קלהמאוכלס510רגילהסככת אחסנה770
פלדהבניה קלהמאוכלס1110רגילהסככת אחסנה771
פלדהבניה קלהמאוכלס20610רגילהסככת אחסנה772
פלדהבניה קלהמאוכלס22010רגילהסככת אחסנה773
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510מגוריםמבנה מגורים774
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים775
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים776
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים777
פלדהיביל קלמאוכלס4810מגוריםמבנה מגורים778
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310מגוריםמבנה מגורים779
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6210מגוריםמבנה מגורים780
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12310מגוריםמבנה מגורים781
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13410מגוריםמבנה מגורים782
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10620מתקן מעצרמבנה מגורים783
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7710מתקן מעצרמבנה מגורים784
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס10110מתקן מעצרמבנה מגורים785
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס11410מתקן מעצרמבנה מגורים786
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס14610מתקן מעצרמבנה מגורים787
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס38020מתקן מעצרמבנה מגורים788
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס30610מתקן מעצרמבנה מגורים789
עץבניה קלהמאוכלס32910מתקן מעצרמבנה מגורים790
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס36710מתקן מעצרמבנה מגורים791
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס45810מתקן מעצרמבנה מגורים792
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס157311מתקן מעצרמבנה מגורים793
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס185920מתקן מעצרמבנה מגורים794
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010משרדמשרדים795
פלדהיביל קלמאוכלס1210משרדמשרדים796
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710משרדמשרדים797
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010משרדמשרדים798
פלדהיביל קלמאוכלס4310משרדמשרדים799
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510משרדמשרדים800
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4610משרדמשרדים801
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים802
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים803
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים804
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים805
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים806
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים807
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5410משרדמשרדים808
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6010משרדמשרדים809
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6610משרדמשרדים810
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710משרדמשרדים811
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9510משרדמשרדים812
פלדהיביל קלמאוכלס9610משרדמשרדים813
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9710משרדמשרדים814
פלדהיביל קלמאוכלס12510משרדמשרדים815
עץבניה קלהמאוכלס13610משרדמשרדים816
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס20810משרדמשרדים817
<Null>בניה קלהמאוכלס32410משרדמשרדים818

עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס510מחסןאחסנה819
עץבניה קלהמאוכלס510מחסןאחסנה820
עץבניה קלהמאוכלס1010מחסןאחסנה821
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה822
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510מחסןאחסנה823
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2710מחסןאחסנה824
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3910מחסןאחסנה825
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש3910מחסןאחסנה826
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5510מחסןאחסנה827
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5510מחסןאחסנה828
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5610מחסןאחסנה829
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5810מחסןאחסנה830
פלדהבניה קלהמאוכלס6210מחסןאחסנה831
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8310מחסןאחסנה832
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11510מחסןאחסנה833
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14110מחסןאחסנה834
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15310מחסןאחסנה835
פלדהבניה קלהמאוכלס32910מחסןאחסנה836
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3910מטבחהסעדה837
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8210מטבחהסעדה838
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12010מטבחהסעדה839
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40710מטבחהסעדה840
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8810חדר אוכלהסעדה841
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10010חדר אוכלהסעדה842
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15310חדר אוכלהסעדה843
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס58711חדר אוכלהסעדה844
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4610מועדוןפנאי וספורט845
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5010מועדוןפנאי וספורט846
פלדהיביל קלמאוכלס4810בית מלאכהבית מלאכה847
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6710בית מלאכהבית מלאכה848
פלדהבניה קלהמאוכלס8310בית מלאכהבית מלאכה849
פלדהבניה קלהמאוכלס10610בית מלאכהבית מלאכה850
עץבניה קלהמאוכלס11610בית מלאכהבית מלאכה851
פלדהבניה קלהמאוכלס15110בית מלאכהבית מלאכה852
פלדהבניה קלהמאוכלס30710בית מלאכהבית מלאכה853
בטון2מאוכלס3510בית כנסתדת854
בטוןמאוכלסמאוכלס7810בית כנסתדת855
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16010מרפאהבריאות856
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4310טיפולי חובשבריאות857
בטוןבניה קלהמאוכלס10010מכבסהמבנה שירות858
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710ל"שקמבנה שירות859
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910ל"שקמבנה שירות860
פלדהיביל קלמאוכלס5610ל"שקמבנה שירות861
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510ג"שעמדת אבטחה862
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס510מגדל שמירהעמדת אבטחה863
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס510מגדל שמירהעמדת אבטחה864
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס2010מגדל שמירהעמדת אבטחה865
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פלדהמבנה מפלדהמאוכלס410עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה866
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים867
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים868
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210שירותיםשירותים869
פלדהמכולהמאוכלס1410שירותיםשירותים870
פלדהמכולהמאוכלס1610שירותיםשירותים871
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110שירותיםשירותים872
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3310שירותיםשירותים873
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510שירותיםשירותים874
פלדהמכולהמאוכלס1710מקלחותשירותים875
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210מקלחותשירותים876
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים877
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים878
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים879
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510מקלחותשירותים880
פלדהבניה קלהמאוכלס110המתנהסככה881
עץבניה קלהמאוכלס4610המתנהסככה882
פלדהבניה קלהמאוכלס37510המתנהסככה883
פלדהבניה קלהמאוכלס2510מחסןאחסנה884
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32710מוסךבית מלאכה885
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס57310מוסךבית מלאכה886
פלדהיביל קלמאוכלס3110בית ספרחינוך887
פלדהבניה קלהמאוכלס3110בית ספרחינוך888
פלדהבניה קלהמאוכלס3110בית ספרחינוך889
פלדהבניה קלהמאוכלס3210בית ספרחינוך890
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11310בית ספרחינוך891
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11410בית ספרחינוך892
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס83720בית ספרחינוך893
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7210ל"שקמבנה שירות894
פלדהבניה קלהמאוכלס2310חשמלאנרגיה895
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גנרטוראנרגיה896
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה897
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה898
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה899
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710משרדמשרדים900
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2810משרדמשרדים901
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים902
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים903
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים904
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים905
פלדהיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים906
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים907
פלדהיביל קלמאוכלס9310משרדמשרדים908
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18010משרדמשרדים909
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה910
פלדהמכולהמאוכלס6310משרדמשרדים911
פלדהמכולהמאוכלס4110מחסןאחסנה912
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס510שירותיםשירותים913
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810מקלחותשירותים914
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס710תנור חימום מיםאנרגיה918
פלדהבניה קלהמאוכלס3310חניהסככה919
פלדהבניה קלהמאוכלס8510חניהסככה920
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה921
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה922
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה923
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה924
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה925
פלדהבניה קלהמאוכלס8910רגילהסככת אחסנה926
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2810מגוריםמבנה מגורים927
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים928
פלדהיביל קלמאוכלס4910מגוריםמבנה מגורים929
פלדהיביל קלמאוכלס4910מגוריםמבנה מגורים930
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס62220מגוריםמבנה מגורים931
עץבניה קלהמאוכלס33610מגוריםמבנה מגורים932
עץבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים933
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים934
עץבניה קלהמאוכלס31210משרדמשרדים935
עץבניה קלהנטוש32510משרדמשרדים936
עץבניה קלהמאוכלס32610משרדמשרדים937
עץבניה קלהמאוכלס32710משרדמשרדים938
עץבניה קלהמאוכלס33010משרדמשרדים939
עץבניה קלהמאוכלס33610משרדמשרדים940
עץבניה קלהמאוכלס33910משרדמשרדים941
עץבניה קלהמאוכלס35110משרדמשרדים942
פלדהבניה קלהנטוש810מחסןאחסנה943
פלדהבניה קלהמאוכלס1210מחסןאחסנה944
פלדהבניה קלהמאוכלס1510מחסןאחסנה945
פלדהבניה קשיחה בטוןנטוש2910מחסןאחסנה946
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה947
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13410מחסןאחסנה948
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4910נשקייהאחסנה949
עץבניה קלהמאוכלס610ג"שעמדת אבטחה950
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס610שירותיםשירותים951
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים952
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1310שירותיםשירותים953
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710מקלחותשירותים954
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בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש5610מתקן מעצרמבנה מגורים955
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש7310מתקן מעצרמבנה מגורים956
עץבניה קלהנטוש49610מתקן מעצרמבנה מגורים957
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש5710מחסןאחסנה958
פלדהבניה קלהמאוכלס6710גנרטוראנרגיה959
עץיביל קלמאוכלס20810המתנהסככה960
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה961
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה962
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה963
פלדהבניה קלהמאוכלס17510גגוןסככה964
פלדהיביל קלמאוכלס2710משרדמשרדים965
פלדהבניה קלהמאוכלס3510משרדמשרדים966
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4110משרדמשרדים967
פלדהיביל קלמאוכלס4410משרדמשרדים968
פלדהיביל קלמאוכלס6910משרדמשרדים969
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8310משרדמשרדים970
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13610משרדמשרדים971
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס34010משרדמשרדים972
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס190450משרדמשרדים973
פלדהמכולהמאוכלס410מחסןאחסנה974
פלדהמכולהמאוכלס710מחסןאחסנה975
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה976
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה977
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה978
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510מחסןאחסנה979
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41110מחסןאחסנה980
פלדהבניה קלהמאוכלס96610מחסןאחסנה981
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס27610חדר אוכלהסעדה982
פלדהמבנה נייד מבטוןמאוכלס410ג"שעמדת אבטחה983
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים984
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1310חשמלאנרגיה985
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6510הסקהאנרגיה986
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גנרטוראנרגיה987
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3310גנרטוראנרגיה988
פלדהמבנה מפלדהנטוש6810גנרטוראנרגיה989
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7510גנרטוראנרגיה990
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8310גנרטוראנרגיה991
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910מדחסיםאנרגיה992
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710מדחסיםאנרגיה993
עץבניה קלהמאוכלס14310המתנהסככה994
עץבניה קלהמאוכלס15510המתנהסככה995
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה996
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה997
פלדהבניה קלהמאוכלס6010גגוןסככה998
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס77810סדנת רכבסככת טיפולים999

בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס121710סדנת רכבסככת טיפולים1000
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס225910סדנת רכבסככת טיפולים1001
פלדהבניה קלהמאוכלס1310רגילהסככת אחסנה1002
פלדהבניה קלהמאוכלס3310רגילהסככת אחסנה1003
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס89010רגילהסככת אחסנה1004
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים1005
בטוןיביל קלמאוכלס6910משרדמשרדים1006
פלדהבניה קלהמאוכלס32410משרדמשרדים1007
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס69420משרדמשרדים1008
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס326440משרדמשרדים1009
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1010
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5010מחסןאחסנה1011
פלדהיביל קלמאוכלס6110מחסןאחסנה1012
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס6210מחסןאחסנה1013
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6810מחסןאחסנה1014
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8310מחסןאחסנה1015
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14910מחסןאחסנה1016
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18010מחסןאחסנה1017
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22610מחסןאחסנה1018
פלדהמכולהמאוכלס1610בונקר תחמושתאחסנה1019
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5510מבנה מורשתמבנה הנצחה1020
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס171020חדר אוכלהסעדה1021
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9910מועדוןפנאי וספורט1022
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11610בית מלאכהבית מלאכה1023
בטוןמבנה מפלדהמאוכלס40920בית מלאכהבית מלאכה1024
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס59420בית מלאכהבית מלאכה1025
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס31810בית מלאכהבית מלאכה1026
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס46510בית מלאכהבית מלאכה1027
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס216010בית מלאכהבית מלאכה1028
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס29710מוסךבית מלאכה1029
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס91810מוסךבית מלאכה1030
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס56120מעבדהמעבדה1031
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס85520מעבדהמעבדה1032
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס129220מעבדהמעבדה1033
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס265330מעבדהמעבדה1034
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס548150מעבדהמעבדה1035
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס229320מעבדהמעבדה1036
בטון2מאוכלס12210בית כנסתדת1037
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14310ל"שקמבנה שירות1038
עץבניה קלהמאוכלס2610ג"שעמדת אבטחה1039
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1710שירותיםשירותים1040
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פלדהבניה קלהמאוכלס610דלקמיכלים1041
פלדהבניה קלהמאוכלס1110דלקמיכלים1042
פלדהבניה קלהמאוכלס1710דלקמיכלים1043
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1710גנרטוראנרגיה1044
פלדהבניה קלהמאוכלס610תנור חימום מיםאנרגיה1045
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1046
עץבניה קלהמאוכלס1110המתנהסככה1047
פלדהבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה1048
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1049
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1050
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1051
פלדהבניה קלהמאוכלס1710שימוןסככת טיפולים1052
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים1053
פלדהבניה קלהמאוכלס26710משרדמשרדים1054
פלדהבניה קלהמאוכלס27610משרדמשרדים1055
פלדהבניה קלהמאוכלס34110משרדמשרדים1056
פלדהמכולהמאוכלס710מחסןאחסנה1057
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310מחסןאחסנה1058
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה1059
פלדהמכולהמאוכלס5610מחסןאחסנה1060
פלדהמכולהמאוכלס5910מחסןאחסנה1061
פלדהבניה קלהמאוכלס11110מחסןאחסנה1062
עץבניה קלהמאוכלס14910מחסןאחסנה1063
בטוןבניה קלהמאוכלס23310מחסןאחסנה1064
עץבניה קלהמאוכלס33410מחסןאחסנה1065
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס210בונקר תחמושתאחסנה1066
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110ג"שעמדת אבטחה1067
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים1068
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים1069
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים1070
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12710מקלחותשירותים1071
פלדהבניה קלהמאוכלס610גנרטוראנרגיה1072
פלדהבניה קלהמאוכלס1910מדחסיםאנרגיה1073
פלדהבניה קלהמאוכלס2810חניהסככה1074
פלדהבניה קלהמאוכלס2910חניהסככה1075
עץבניה קלהמאוכלס3410חניהסככה1076
פלדהבניה קלהמאוכלס12510חניהסככה1077
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה1078
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה1079
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1080
עץבניה קלהמאוכלס2310המתנהסככה1081
פלדהבניה קלהמאוכלס4210המתנהסככה1082
עץבניה קלהמאוכלס4910המתנהסככה1083
בטוןבניה קלהמאוכלס11510המתנהסככה1084
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1085
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1086
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה1087
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה1088
פלדהבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה1089
פלדהבניה קלהמאוכלס2510גגוןסככה1090
עץבניה קלהמאוכלס3710גגוןסככה1091
עץבניה קלהמאוכלס4210גגוןסככה1092
פלדהבניה קלהמאוכלס4310גגוןסככה1093
בטוןבניה קלהמאוכלס34610גגוןסככה1094
בטוןבניה קלהמאוכלס34710גגוןסככה1095
פלדהבניה קלהמאוכלס24410רגילהסככת אחסנה1096
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס420310יריסככת הדרכה1097
בטוןבניה קלהמאוכלס19910אימוןסככת הדרכה1098
בטוןבניה קלהמאוכלס27910אימוןסככת הדרכה1099
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מגוריםמבנה מגורים1100
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110מגוריםמבנה מגורים1101
עץבניה קלהמאוכלס3810מגוריםמבנה מגורים1102
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5710מגוריםמבנה מגורים1103
עץבניה קלהמאוכלס610משרדמשרדים1104
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810משרדמשרדים1105
עץבניה קלהמאוכלס3010משרדמשרדים1106
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3710משרדמשרדים1107
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים1108
עץבניה קלהמאוכלס35910משרדמשרדים1109
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39510משרדמשרדים1110
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5110ל"חממשרדים1111
פלדהמכולהמאוכלס710מחסןאחסנה1112
פלדהמכולהמאוכלס910מחסןאחסנה1113
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1114
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1115
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1116
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1117
פלדהמכולהמאוכלס4510מחסןאחסנה1118
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7410מחסןאחסנה1119
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס85010מחסןאחסנה1120
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22610מטבחהסעדה1121
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22710ל"שקמבנה שירות1122
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31910ל"שקמבנה שירות1123
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס66310ל"שקמבנה שירות1124
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס28810בנקמבנה שירות1125
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18510בית קפהמבנה שירות1126
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס97110מסעדהמבנה שירות1127
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים1128
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210שירותיםשירותים1129
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים1130
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2610שירותיםשירותים1131
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110שירותיםשירותים1132
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9410גנרטוראנרגיה1133
פלדהמבנה מפלדהנטוש810תנור חימום מיםאנרגיה1134
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה1135
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2010תנור חימום מיםאנרגיה1136
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מדחסיםאנרגיה1137
פלדהבניה קלהמאוכלס3110חניהסככה1138
בטוןבניה קלהמאוכלס3410חניהסככה1139
פלדהבניה קלהמאוכלס4410חניהסככה1140
פלדהבניה קלהמאוכלס7410חניהסככה1141
עץבניה קלהמאוכלס310המתנהסככה1142
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1143
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1144
עץבניה קלהמאוכלס1410המתנהסככה1145
עץבניה קלהמאוכלס7310המתנהסככה1146
עץבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה1147
עץבניה קלהמאוכלס1010גגוןסככה1148
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה1149
בטוןבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה1150
עץבניה קלהמאוכלס2410גגוןסככה1151
עץבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה1152
פלדהבניה קלהמאוכלס3410גגוןסככה1153
עץבניה קלהמאוכלס6210גגוןסככה1154
פלדהבניה קלהמאוכלס12010גגוןסככה1155
פלדהבניה קלהמאוכלס7910סדנת רכבסככת טיפולים1156
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס59110סדנת רכבסככת טיפולים1157
פלדהבניה קלהמאוכלס86210סדנת רכבסככת טיפולים1158
פלדהבניה קלהמאוכלס2910רגילהסככת אחסנה1159
פלדהבניה קלהמאוכלס88010רגילהסככת אחסנה1160
פלדהבניה קלהמאוכלס88210רגילהסככת אחסנה1161
פלדהבניה קלהמאוכלס88710רגילהסככת אחסנה1162
פלדהבניה קלהמאוכלס89210רגילהסככת אחסנה1163
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס89610יבשהסככת אחסנה1164
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים1165
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים1166
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים1167
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6710מגוריםמבנה מגורים1168
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס62820מגוריםמבנה מגורים1169
פלדהבניה קלהמאוכלס3210משרדמשרדים1170
פלדהבניה קלהמאוכלס3310משרדמשרדים1171
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1172
עץבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים1173
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים1174
עץבניה קלהמאוכלס7210משרדמשרדים1175
עץבניה קלהמאוכלס9710משרדמשרדים1176
עץבניה קלהמאוכלס14310משרדמשרדים1177
פלדהבניה קלהמאוכלס15210משרדמשרדים1178
פלדהבניה קלהמאוכלס15310משרדמשרדים1179
פלדהבניה קלהמאוכלס19810משרדמשרדים1180
עץבניה קלהמאוכלס26510משרדמשרדים1181
עץבניה קלהמאוכלס35810משרדמשרדים1182
עץבניה קלהנטוש36110משרדמשרדים1183
עץבניה קלהמאוכלס54310משרדמשרדים1184
עץבניה קלהמאוכלס12010ל"חממשרדים1185
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס610מחסןאחסנה1186
בטוןמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה1187
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1188
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1189
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1190
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1191
בטוןמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1193
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1810מחסןאחסנה1194
פלדהמכולהמאוכלס2410מחסןאחסנה1195
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה1196
עץבניה קלהמאוכלס3610מחסןאחסנה1197
פלדהבניה קלהמאוכלס6210מחסןאחסנה1198
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9810מחסןאחסנה1199
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16410מחסןאחסנה1200
עץבניה קלהמאוכלס17210מחסןאחסנה1201
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22310מחסןאחסנה1202
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס23110מחסןאחסנה1203
עץבניה קלהמאוכלס28310מחסןאחסנה1204
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס30410מחסןאחסנה1205
עץבניה קלהמאוכלס35710מחסןאחסנה1206
עץבניה קלהנטוש36010מחסןאחסנה1207
עץבניה קלהנטוש36710מחסןאחסנה1208
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16410נשקייהאחסנה1209
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1210
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1211
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1212
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1213
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בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1214
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110בונקר תחמושתאחסנה1215
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס210בונקר תחמושתאחסנה1216
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס210בונקר תחמושתאחסנה1217
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס310בונקר תחמושתאחסנה1218
פלדהמכולהמאוכלס1310בונקר תחמושתאחסנה1219
פלדהמכולהמאוכלס1510בונקר תחמושתאחסנה1220
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40010חדר אוכלהסעדה1221
עץבניה קלהמאוכלס4510מועדוןפנאי וספורט1222
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מועדוןפנאי וספורט1223
עץבניה קלהמאוכלס4910מועדוןפנאי וספורט1224
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510מועדוןפנאי וספורט1225
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25610מעבדהמעבדה1226
עץנטושמאוכלס11510בית כנסתדת1227
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס5710כיתות לימודהדרכה1228
עץבניה קלהמאוכלס45310אולם הרצאותהדרכה1229
עץבניה קלהמאוכלס10610ל"שקמבנה שירות1230
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים1231
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710שירותיםשירותים1232
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש10710שירותיםשירותים1233
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים1234
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5210מקלחותשירותים1235
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס610אנרגיהאנרגיה1236
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510חשמלאנרגיה1237
עץבניה קלהמאוכלס3710המתנהסככה1238
פלדהבניה קלהמאוכלס1010גגוןסככה1239
פלדהבניה קלהמאוכלס5110גגוןסככה1240
פלדהבניה קלהמאוכלס10810גגוןסככה1241
עץבניה קלהמאוכלס8710רגילהסככת אחסנה1242
פלדהבניה קלהמאוכלס12910רגילהסככת אחסנה1243
פלדהבניה קלהמאוכלס15010רגילהסככת אחסנה1244
פלדהבניה קלהמאוכלס46710רגילהסככת אחסנה1245
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4110מגוריםמבנה מגורים1246
עץבניה קלהמאוכלס8610מגוריםמבנה מגורים1247
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12810מגוריםמבנה מגורים1248
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14210מגוריםמבנה מגורים1249
עץבניה קלהמאוכלס910משרדמשרדים1250
עץבניה קלהמאוכלס2910משרדמשרדים1251
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510משרדמשרדים1252
פלדהבניה קלהמאוכלס6610משרדמשרדים1253
פלדהבניה קלהמאוכלס55410משרדמשרדים1254
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210ל"חממשרדים1255
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה1256
פלדהמכולהמאוכלס1210מחסןאחסנה1257
פלדהמכולהמאוכלס2310מחסןאחסנה1258
פלדהמכולהמאוכלס2710מחסןאחסנה1259
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה1260
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה1261
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה1262
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה1263
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה1264
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה1265
עץבניה קלהמאוכלס3110מחסןאחסנה1266
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3710מחסןאחסנה1267
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3810מחסןאחסנה1268
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4010מחסןאחסנה1269
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4310מחסןאחסנה1270
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310מחסןאחסנה1271
פלדהבניה קלהמאוכלס34410מחסןאחסנה1272
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס96120מחסןאחסנה1273
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110720מחסןאחסנה1274
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64410מחסןאחסנה1275
פלדהבניה קלהמאוכלס69410מחסןאחסנה1276
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס79010מחסןאחסנה1277
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס169610מחסןאחסנה1278
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס518710מחסןאחסנה1279
פלדהמכולהמאוכלס6110יבשהאחסנה1280
עץבניה קלהמאוכלס25710מטבחהסעדה1281
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס128420בית מלאכהבית מלאכה1282
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס84120מעבדהמעבדה1283
בטוןמאוכלסמאוכלס9210בית כנסתדת1284
פלדהבניה קלהמאוכלס1610ג"שעמדת אבטחה1285
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים1286
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים1287
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010שירותיםשירותים1288
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910שירותיםשירותים1289
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2310שירותיםשירותים1290
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810חשמלאנרגיה1291
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס610תנור חימום מיםאנרגיה1292
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710תנור חימום מיםאנרגיה1293
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה1294
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה1295
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה1296
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1110תנור חימום מיםאנרגיה1297
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1110תנור חימום מיםאנרגיה1298
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1310תנור חימום מיםאנרגיה1299
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בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510תנור חימום מיםאנרגיה1300
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה1301
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410תנור חימום מיםאנרגיה1302
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4010תנור חימום מיםאנרגיה1303
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4110תנור חימום מיםאנרגיה1304
פלדהבניה קלהמאוכלס410מדחסיםאנרגיה1305
פלדהבניה קלהמאוכלס1410חניהסככה1306
פלדהבניה קלהמאוכלס1810חניהסככה1307
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1308
עץבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה1309
עץבניה קלהמאוכלס3910המתנהסככה1310
עץבניה קלהמאוכלס4610המתנהסככה1311
עץבניה קלהמאוכלס4710המתנהסככה1312
פלדהבניה קלהמאוכלס11510המתנהסככה1313
עץבניה קלהמאוכלס12910המתנהסככה1314
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1315
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1316
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1317
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1318
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1319
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1320
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1321
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1322
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1323
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1324
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1325
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1326
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1327
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1328
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1329
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה1330
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1331
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1332
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1333
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1334
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1335
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1336
עץבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה1337
עץבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה1338
עץבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה1339
עץבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה1340
עץבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה1341
עץבניה קלהמאוכלס2410גגוןסככה1342
עץבניה קלהמאוכלס4010גגוןסככה1343
עץבניה קלהמאוכלס5810גגוןסככה1344
עץבניה קלהמאוכלס410מגוריםמבנה מגורים1345
עץבניה קלהמאוכלס510מגוריםמבנה מגורים1346
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס61620מגוריםמבנה מגורים1347
עץבניה קלהמאוכלס32110מגוריםמבנה מגורים1348
עץבניה קלהמאוכלס32210מגוריםמבנה מגורים1349
עץבניה קלהמאוכלס32310מגוריםמבנה מגורים1350
עץבניה קלהמאוכלס32510מגוריםמבנה מגורים1351
עץבניה קלהמאוכלס32610מגוריםמבנה מגורים1352
עץבניה קלהמאוכלס32710מגוריםמבנה מגורים1353
עץבניה קלהמאוכלס32710מגוריםמבנה מגורים1354
עץבניה קלהמאוכלס32810מגוריםמבנה מגורים1355
עץבניה קלהמאוכלס32810מגוריםמבנה מגורים1356
עץבניה קלהמאוכלס33210מגוריםמבנה מגורים1357
עץבניה קלהמאוכלס33210מגוריםמבנה מגורים1358
עץבניה קלהמאוכלס33710מגוריםמבנה מגורים1359
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס121630מגוריםמבנה מגורים1360
פלדהבניה קלהמאוכלס3410משרדמשרדים1361
פלדהבניה קלהמאוכלס4210משרדמשרדים1362
פלדהבניה קלהמאוכלס4210משרדמשרדים1363
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים1364
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים1365
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים1366
פלדהבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים1367
פלדהבניה קלהמאוכלס7510משרדמשרדים1368
עץבניה קלהמאוכלס18610משרדמשרדים1369
עץבניה קלהמאוכלס32710משרדמשרדים1370
עץבניה קלהמאוכלס32710משרדמשרדים1371
עץבניה קלהמאוכלס32910משרדמשרדים1372
עץבניה קלהמאוכלס32910משרדמשרדים1373
עץבניה קלהמאוכלס33010משרדמשרדים1374
עץבניה קלהמאוכלס33110משרדמשרדים1375
עץבניה קלהמאוכלס33210משרדמשרדים1376
עץבניה קלהמאוכלס33210משרדמשרדים1377
עץבניה קלהמאוכלס33310משרדמשרדים1378
עץבניה קלהמאוכלס34010משרדמשרדים1379
עץבניה קלהמאוכלס36010משרדמשרדים1380
עץבניה קלהמאוכלס43510משרדמשרדים1381
עץבניה קלהמאוכלס44610משרדמשרדים1382
עץבניה קלהמאוכלס47310משרדמשרדים1383
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1384
פלדהמכולהמאוכלס1910מחסןאחסנה1385
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בטוןבניה קלהמאוכלס2010מבנה מורשתמבנה הנצחה1386
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס42610מטבחהסעדה1387
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7010חדר אוכלהסעדה1388
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס28810חדר אוכלהסעדה1389
עץבניה קלהמאוכלס33210חדר אוכלהסעדה1390
עץבניה קלהמאוכלס34510חדר אוכלהסעדה1391
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה1392
עץבניה קלהמאוכלס32810חדר כושרפנאי וספורט1393
פלדהלא מאוכלסמאוכלס11510בית כנסתדת1394
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210מרפאהבריאות1395
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610כיתות לימודהדרכה1396
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910כיתות לימודהדרכה1397
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910כיתות לימודהדרכה1398
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10610כיתות לימודהדרכה1399
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10810כיתות לימודהדרכה1400
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12710כיתות לימודהדרכה1401
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12810כיתות לימודהדרכה1402
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12810כיתות לימודהדרכה1403
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13310כיתות לימודהדרכה1404
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13310כיתות לימודהדרכה1405
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13710כיתות לימודהדרכה1406
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15210כיתות לימודהדרכה1407
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17610כיתות לימודהדרכה1408
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18210כיתות לימודהדרכה1409
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18310כיתות לימודהדרכה1410
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18410כיתות לימודהדרכה1411
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18510כיתות לימודהדרכה1412
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18610כיתות לימודהדרכה1413
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18910כיתות לימודהדרכה1414
עץבניה קלהמאוכלס26210כיתות לימודהדרכה1415
עץבניה קלהמאוכלס26310כיתות לימודהדרכה1416
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30410כיתות לימודהדרכה1417
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס185220כיתות לימודהדרכה1418
עץבניה קלהמאוכלס31810אולם הרצאותהדרכה1419
עץבניה קלהמאוכלס31910אולם הרצאותהדרכה1420
עץבניה קלהמאוכלס32410אולם הרצאותהדרכה1421
פלדהבניה קלהמאוכלס32110ל"שקמבנה שירות1422
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים1423
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1424
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1425
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1426
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים1427
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים1428
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים1429
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110שירותיםשירותים1430
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310שירותיםשירותים1431
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים1432
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים1433
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים1434
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510שירותיםשירותים1435
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים1436
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים1437
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים1438
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510שירותיםשירותים1439
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810מקלחותשירותים1440
פלדהבניה קלהמאוכלס910מקלחותשירותים1441
פלדהבניה קלהמאוכלס1010מקלחותשירותים1442
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים1443
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים1444
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים1445
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010מקלחותשירותים1446
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010מקלחותשירותים1447
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6510מקלחותשירותים1448
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12610מקלחותשירותים1449
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510חשמלאנרגיה1450
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2410גנרטוראנרגיה1451
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1452
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים1453
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים1454
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים1455
פלדהבניה קלהמאוכלס4510מגוריםמבנה מגורים1456
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים1457
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1111משרדמשרדים1458
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס294511משרדמשרדים1459
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110ג"שעמדת אבטחה1460
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס610שירותיםשירותים1461
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס610שירותיםשירותים1462
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים1463
פלדהיביל קלמאוכלס1610מקלחותשירותים1464
פלדהבניה קלהמאוכלס810דלקמיכלים1465
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2610חשמלאנרגיה1466
פלדהבניה קלהנטוש5610סדנת רכבסככת טיפולים1467
פלדהבניה קלהמאוכלס20310סדנת רכבסככת טיפולים1468
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64910סדנת רכבסככת טיפולים1469
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65210סדנת רכבסככת טיפולים1470
פלדהבניה קלהמאוכלס2810רגילהסככת אחסנה1471
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פלדהבניה קלהנטוש3410רגילהסככת אחסנה1472
פלדהבניה קלהנטוש4010רגילהסככת אחסנה1473
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3610משרדמשרדים1474
פלדהבניה קלהמאוכלס4210משרדמשרדים1475
פלדהבניה קלהמאוכלס11210מחסןאחסנה1476
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש31710מחסןאחסנה1477
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס1410שירותיםשירותים1478
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210מקלחותשירותים1479
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810גנרטוראנרגיה1480
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס46610בית מלאכהבית מלאכה1480
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1310גנרטוראנרגיה1481
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1710גנרטוראנרגיה1482
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2010גנרטוראנרגיה1483
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2910גנרטוראנרגיה1484
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה1485
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה1486
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה1487
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה1488
פלדהבניה קלהמאוכלס2110תנור חימום מיםאנרגיה1489
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס510מדחסיםאנרגיה1490
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24010מתקן שאיבת מיםאנרגיה1491
פלדהבניה קלהמאוכלס310מתקן משולבאנרגיה1492
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110מתקן משולבאנרגיה1493
פלדהבניה קלהמאוכלס3310חניהסככה1494
עץבניה קלהמאוכלס13310חניהסככה1495
פלדהבניה קלהמאוכלס20610חניהסככה1496
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1497
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1498
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1499
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1500
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1501
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה1502
עץבניה קלהמאוכלס810המתנהסככה1503
עץבניה קלהמאוכלס2410המתנהסככה1504
פלדהבניה קלהמאוכלס2910המתנהסככה1505
פלדהבניה קלהמאוכלס3710המתנהסככה1506
עץבניה קלהמאוכלס4410המתנהסככה1507
עץבניה קלהמאוכלס4810המתנהסככה1508
עץבניה קלהמאוכלס4810המתנהסככה1509
פלדהבניה קלהמאוכלס4910המתנהסככה1510
עץבניה קלהמאוכלס5310המתנהסככה1511
פלדהבניה קלהמאוכלס18710המתנהסככה1512
עץבניה קלהמאוכלס23410המתנהסככה1513
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1514
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1515
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1516
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1517
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1518
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1519
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1520
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1521
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1522
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1523
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1524
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1525
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1526
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1527
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1528
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1529
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה1530
עץבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1531
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1532
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1533
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1534
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1535
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1536
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1537
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1538
עץבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1539
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1540
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1541
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1542
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1543
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1544
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1545
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1546
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1547
בטוןבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה1548
פלדהבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה1549
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה1550
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה1551
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה1552
פלדהבניה קלהמאוכלס3510גגוןסככה1553
עץבניה קלהמאוכלס3510גגוןסככה1554
פלדהבניה קלהמאוכלס1810שימוןסככת טיפולים1555
פלדהבניה קלהמאוכלס11110סדנת רכבסככת טיפולים1556
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פלדהבניה קלהמאוכלס27710סדנת רכבסככת טיפולים1557
פלדהבניה קלהמאוכלס410רגילהסככת אחסנה1558
פלדהבניה קלהמאוכלס510רגילהסככת אחסנה1559
פלדהבניה קלהמאוכלס510רגילהסככת אחסנה1560
פלדהבניה קלהמאוכלס610רגילהסככת אחסנה1561
פלדהבניה קלהמאוכלס910רגילהסככת אחסנה1562
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4610אימוןסככת הדרכה1563
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4610אימוןסככת הדרכה1564
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4710אימוןסככת הדרכה1565
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5110אימוןסככת הדרכה1566
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5510אימוןסככת הדרכה1567
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6310אימוןסככת הדרכה1568
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7510אימוןסככת הדרכה1569
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7610אימוןסככת הדרכה1570
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7710אימוןסככת הדרכה1571
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8910אימוןסככת הדרכה1572
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8910מגוריםמבנה מגורים1573
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9010מגוריםמבנה מגורים1574
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9110מגוריםמבנה מגורים1575
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9110מגוריםמבנה מגורים1576
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23110מגוריםמבנה מגורים1577
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24910מגוריםמבנה מגורים1578
עץבניה קלהמאוכלס34010מגוריםמבנה מגורים1579
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס151730מגוריםמבנה מגורים1580
עץבניה קלהמאוכלס1110משרדמשרדים1581
פלדהיביל קלמאוכלס1510משרדמשרדים1582
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2310משרדמשרדים1583
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2410משרדמשרדים1584
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2910משרדמשרדים1585
פלדהמכולהמאוכלס3110משרדמשרדים1586
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים1587
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים1588
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים1589
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים1590
פלדהמכולהמאוכלס3310משרדמשרדים1591
פלדהבניה קלהמאוכלס3510משרדמשרדים1592
פלדהמכולהמאוכלס3610משרדמשרדים1593
פלדהמכולהמאוכלס4110נשקייהאחסנה1594
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1595
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1596
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1597
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1598
פלדהבניה קלהמאוכלס4610משרדמשרדים1599
עץבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים1600
פלדהמכולהמאוכלס4710משרדמשרדים1601
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים1602
פלדהבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים1603
פלדהיביל קלמאוכלס5210משרדמשרדים1604
פלדהבניה קלהמאוכלס6110משרדמשרדים1605
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7110משרדמשרדים1606
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7110משרדמשרדים1607
פלדהבניה קלהמאוכלס7110משרדמשרדים1608
פלדהבניה קלהמאוכלס8610משרדמשרדים1609
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9010משרדמשרדים1610
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9110משרדמשרדים1611
פלדהבניה קלהמאוכלס9110משרדמשרדים1612
פלדהבניה קלהמאוכלס9810משרדמשרדים1613
פלדהמכולהמאוכלס12110משרדמשרדים1614
פלדהיביל קלמאוכלס12210משרדמשרדים1615
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12910משרדמשרדים1616
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13410משרדמשרדים1617
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18910משרדמשרדים1618
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס19610משרדמשרדים1619
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22610משרדמשרדים1620
עץבניה קלהמאוכלס32910משרדמשרדים1621
עץבניה קלהמאוכלס33010משרדמשרדים1622
פלדהמכולהמאוכלס610מחסןאחסנה1623
פלדהמכולהמאוכלס710מחסןאחסנה1624
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810מחסןאחסנה1625
פלדהבניה קלהמאוכלס910מחסןאחסנה1626
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910מחסןאחסנה1627
פלדהיביל קלמאוכלס1010מחסןאחסנה1628
פלדהמכולהמאוכלס1210מחסןאחסנה1629
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה1630
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה1631
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה1632
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1633
פלדהבניה קלהמאוכלס1410מחסןאחסנה1634
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1635
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510מחסןאחסנה1636
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1637
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה1638
פלדהמכולהמאוכלס2010מחסןאחסנה1639
פלדהמכולהמאוכלס2110מחסןאחסנה1640
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210מחסןאחסנה1641
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מחסןאחסנה1643
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פלדהמכולהמאוכלס2410מחסןאחסנה1644
פלדהמכולהמאוכלס2710מחסןאחסנה1645
פלדהמכולהמאוכלס2710מחסןאחסנה1646
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה1647
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה1648
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2910מחסןאחסנה1649
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה1650
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה1651
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה1652
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה1653
פלדהמכולהמאוכלס3310מחסןאחסנה1654
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4410מחסןאחסנה1655
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9020מחסןאחסנה1656
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10420מחסןאחסנה1657
פלדהמכולהמאוכלס8410מחסןאחסנה1658
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9210מחסןאחסנה1659
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9910מחסןאחסנה1660
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510מחסןאחסנה1661
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12610מחסןאחסנה1662
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18110מחסןאחסנה1663
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22310מחסןאחסנה1664
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510נשקייהאחסנה1665
עץבניה קלהמאוכלס1710יבשהאחסנה1666
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס28130מוזיאוןמבנה הנצחה1667
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס48410חדר אוכלהסעדה1668
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9610מועדוןפנאי וספורט1669
פלדהיביל קלמאוכלס20910חדר כושרפנאי וספורט1670
בטוןמאוכלסמאוכלס7210בית כנסתדת1671
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מרפאהבריאות1672
פלדהבניה קלהמאוכלס5110מרפאהבריאות1673
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13010כיתות לימודהדרכה1674
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס209041כיתות לימודהדרכה1675
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13310אולם הרצאותהדרכה1676
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15010אולם הרצאותהדרכה1677
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18510אולם הרצאותהדרכה1678
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27010אולם הרצאותהדרכה1679
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010סימולטוריםהדרכה1680
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010סימולטוריםהדרכה1681
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010סימולטוריםהדרכה1682
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13010בית ספרחינוך1683
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8820ל"שקמבנה שירות1684
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס510עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה1685
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים1686
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס710שירותיםשירותים1687
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס710שירותיםשירותים1688
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס710שירותיםשירותים1689
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס810שירותיםשירותים1690
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס810שירותיםשירותים1691
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1692
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1610שירותיםשירותים1693
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710שירותיםשירותים1694
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810שירותיםשירותים1695
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910שירותיםשירותים1696
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים1697
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים1698
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2910שירותיםשירותים1699
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3410שירותיםשירותים1700
פלדהיביל קלמאוכלס3910שירותיםשירותים1701
פלדהיביל קלמאוכלס1710מקלחותשירותים1702
פלדהיביל קלמאוכלס2010מקלחותשירותים1703
פלדהיביל קלמאוכלס2110מקלחותשירותים1704
פלדהיביל קלמאוכלס2510מקלחותשירותים1705
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4410מגדל מיםמיכלים1706
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710תקשורתתקשורת1707
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710תקשורתתקשורת1708
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס29310תקשורתתקשורת1709
פלדהבניה קלהמאוכלס310אנרגיהאנרגיה1710
פלדהבניה קלהמאוכלס310אנרגיהאנרגיה1711
פלדהבניה קלהמאוכלס510אנרגיהאנרגיה1712
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס610חשמלאנרגיה1713
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610חשמלאנרגיה1714
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2410חשמלאנרגיה1715
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4810חשמלאנרגיה1716
פלדהבניה קלהמאוכלס210גנרטוראנרגיה1717
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גנרטוראנרגיה1718
פלדהבניה קלהמאוכלס2210גנרטוראנרגיה1719
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה1720
פלדהבניה קלהמאוכלס210מדחסיםאנרגיה1721
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810מדחסיםאנרגיה1722
עץבניה קלהמאוכלס2010מדחסיםאנרגיה1723
פלדהבניה קלהמאוכלס3010מדחסיםאנרגיה1724
פלדהבניה קלהמאוכלס3210חניהסככה1725
פלדהבניה קלהמאוכלס5510חניהסככה1726
פלדהבניה קלהמאוכלס6010חניהסככה1727
פלדהבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה1728
פלדהבניה קלהמאוכלס3810המתנהסככה1729
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פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1730
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1731
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה1732
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1733
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1734
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה1735
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה1736
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה1737
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה1738
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה1739
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה1740
עץבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה1741
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה1742
עץבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה1743
עץבניה קלהמאוכלס2410גגוןסככה1744
עץבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה1745
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה1746
עץבניה קלהמאוכלס5010גגוןסככה1747
פלדהבניה קלהמאוכלס7010גגוןסככה1748
עץבניה קלהמאוכלס7110גגוןסככה1749
עץבניה קלהמאוכלס8110גגוןסככה1750
עץבניה קלהמאוכלס12610גגוןסככה1751
פלדהבניה קלהמאוכלס7010שימוןסככת טיפולים1752
פלדהבניה קלהמאוכלס50710סדנת רכבסככת טיפולים1753
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס74210סדנת רכבסככת טיפולים1754
בטוןבניה קלהמאוכלס1810רגילהסככת אחסנה1755
פלדהבניה קלהמאוכלס4810רגילהסככת אחסנה1756
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה1757
פלדהמבנה מפלדהנטוש6410רגילהסככת אחסנה1758
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס7710רגילהסככת אחסנה1759
פלדהבניה קלהמאוכלס10210רגילהסככת אחסנה1760
פלדהבניה קלהמאוכלס11210רגילהסככת אחסנה1761
פלדהבניה קלהמאוכלס14910רגילהסככת אחסנה1762
פלדהבניה קלהמאוכלס17210רגילהסככת אחסנה1763
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס55710רגילהסככת אחסנה1764
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64410רגילהסככת אחסנה1765
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64510רגילהסככת אחסנה1766
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64910רגילהסככת אחסנה1767
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס88010רגילהסככת אחסנה1768
פלדהבניה קלהמאוכלס98910רגילהסככת אחסנה1769
פלדהבניה קלהמאוכלס169510רגילהסככת אחסנה1770
פלדהבניה קלהמאוכלס4110יבשהסככת אחסנה1771
פלדהבניה קלהמאוכלס4210יבשהסככת אחסנה1772
פלדהבניה קלהמאוכלס4210יבשהסככת אחסנה1773
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1774
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1775
177614310131

פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1777
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1778
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1779
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1780
פלדהבניה קלהמאוכלס4310יבשהסככת אחסנה1781
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1782
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1783
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1784
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1785
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1786
פלדהבניה קלהמאוכלס4410יבשהסככת אחסנה1787
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1788
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1789
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1790
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1791
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1792
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1793
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1794
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1795
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1796
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1797
פלדהבניה קלהמאוכלס4510יבשהסככת אחסנה1798
פלדהבניה קלהמאוכלס4610יבשהסככת אחסנה1799
פלדהבניה קלהמאוכלס4610יבשהסככת אחסנה1800
פלדהבניה קלהמאוכלס4710יבשהסככת אחסנה1801
פלדהבניה קלהמאוכלס4710יבשהסככת אחסנה1802
פלדהבניה קלהמאוכלס4710יבשהסככת אחסנה1803
פלדהבניה קלהמאוכלס4810יבשהסככת אחסנה1804
פלדהבניה קלהמאוכלס5410יבשהסככת אחסנה1805
פלדהבניה קלהמאוכלס5510יבשהסככת אחסנה1806
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21510מגוריםמבנה מגורים1807
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22210מגוריםמבנה מגורים1808
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש810משרדמשרדים1809
פלדהבניה קלהמאוכלס1410משרדמשרדים1810
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510משרדמשרדים1811
פלדהבניה קלהמאוכלס1710משרדמשרדים1812
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810משרדמשרדים1813
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2610משרדמשרדים1814
פלדהבניה קלהמאוכלס3010משרדמשרדים1815
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פלדהבניה קלהמאוכלס3110משרדמשרדים1816
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3310משרדמשרדים1817
פלדהבניה קלהמאוכלס3510משרדמשרדים1818
פלדהבניה קלהמאוכלס3810משרדמשרדים1819
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1820
פלדהבניה קלהמאוכלס4610משרדמשרדים1821
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים1822
פלדהמכולהמאוכלס4910משרדמשרדים1823
פלדהבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים1824
פלדהבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים1825
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים1826
פלדהבניה קלהמאוכלס6310משרדמשרדים1827
עץבניה קלהנטוש6710משרדמשרדים1828
עץבניה קלהנטוש7010משרדמשרדים1829
עץבניה קלהמאוכלס8810משרדמשרדים1830
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10110משרדמשרדים1831
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12410משרדמשרדים1832
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12910משרדמשרדים1833
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש13610משרדמשרדים1834
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14110משרדמשרדים1835
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14410משרדמשרדים1836
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14610משרדמשרדים1837
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18110משרדמשרדים1838
עץבניה קלהמאוכלס19510משרדמשרדים1839
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24610משרדמשרדים1840
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64820משרדמשרדים1841
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65010משרדמשרדים1842
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1843
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1844
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה1845
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1846
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1847
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1848
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1849
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה1850
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה1851
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה1852
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה1853
פלדהמכולהמאוכלס1710מחסןאחסנה1854
פלדהמכולהמאוכלס1810מחסןאחסנה1855
פלדהמכולהמאוכלס1910מחסןאחסנה1856
עץבניה קלהמאוכלס2710מחסןאחסנה1857
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה1858
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה1859
עץבניה קלהמאוכלס3910מחסןאחסנה1860
פלדהבניה קלהמאוכלס4610מחסןאחסנה1861
עץבניה קלהמאוכלס9110מחסןאחסנה1862
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12210מחסןאחסנה1863
פלדהבניה קלהמאוכלס35310מחסןאחסנה1864
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס61310מחסןאחסנה1865
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס63910מחסןאחסנה1866
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64610מחסןאחסנה1867
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65510מחסןאחסנה1868
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65910מחסןאחסנה1869
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס463310מחסןאחסנה1870
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס464410מחסןאחסנה1871
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס464510מחסןאחסנה1872
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס464610מחסןאחסנה1873
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס464910מחסןאחסנה1874
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס470510מחסןאחסנה1875
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס483510מחסןאחסנה1876
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס493710מחסןאחסנה1877
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס494410מחסןאחסנה1878
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס518010מחסןאחסנה1879
פלדהמכולהמאוכלס2010בונקר תחמושתאחסנה1880
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14610מטבחהסעדה1881
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22110מטבחהסעדה1882
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס50510מטבחהסעדה1883
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס34110חדר אוכלהסעדה1884
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס67710חדר אוכלהסעדה1885
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה1886
פלדהמכולהמאוכלס2510חדר קירורהסעדה1887
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33110בית מלאכהבית מלאכה1888
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס34210בית מלאכהבית מלאכה1889
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65110בית מלאכהבית מלאכה1890
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22510מוסךבית מלאכה1891
עץנטושמאוכלס19610בית כנסתדת1892
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710כיתות לימודהדרכה1893
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11310כיתות לימודהדרכה1894
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11310כיתות לימודהדרכה1895
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16110כיתות לימודהדרכה1896
פלדהבניה קלהמאוכלס16710כיתות לימודהדרכה1897
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16810כיתות לימודהדרכה1898
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9510אולם הרצאותהדרכה1899
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11110כיתות פנימייהחינוך1900
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210כיתות פנימייהחינוך1901
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס106110כיתות פנימייהחינוך1902
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4410ל"שקמבנה שירות1903
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410שירותיםשירותים1904
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים1905
פלדהבניה קלהנטוש710שירותיםשירותים1906
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים1907
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1908
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים1909
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1610שירותיםשירותים1910
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810שירותיםשירותים1911
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3610שירותיםשירותים1912
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3610שירותיםשירותים1913
<Null>בניה קלהמאוכלס5110מבנהמבנה1914

<Null>בניה קלהמאוכלס5110מבנהמבנה1915

<Null>בניה קלהמאוכלס5110מבנהמבנה1916

<Null>בניה קלהמאוכלס5110מבנהמבנה1917

<Null>בניה קלהמאוכלס5410מבנהמבנה1918

בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510חשמלאנרגיה1919
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גנרטוראנרגיה1920
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4010גנרטוראנרגיה1921
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5210גנרטוראנרגיה1922
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5610גנרטוראנרגיה1923
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה1924
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4310תנור חימום מיםאנרגיה1925
פלדהבניה קלהמאוכלס1610חניהסככה1926
פלדהבניה קלהמאוכלס3210חניהסככה1927
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6910חניהסככה1928
פלדהבניה קלהמאוכלס7310חניהסככה1929
פלדהבניה קלהמאוכלס410המתנהסככה1930
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה1931
עץבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה1932
עץבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה1933
עץבניה קלהמאוכלס3410המתנהסככה1934
עץבניה קלהמאוכלס4410המתנהסככה1935
פלדהבניה קלהמאוכלס5510המתנהסככה1936
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1937
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה1938
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה1939
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה1940
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810גגוןסככה1941
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה1942
עץבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה1943
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה1944
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה1945
פלדהבניה קלהמאוכלס2010גגוןסככה1946
עץבניה קלהמאוכלס2310גגוןסככה1947
עץבניה קלהמאוכלס2410גגוןסככה1948
עץבניה קלהמאוכלס2810גגוןסככה1949
פלדהבניה קלהמאוכלס2910גגוןסככה1950
פלדהבניה קלהמאוכלס1210שימוןסככת טיפולים1951
פלדהבניה קלהמאוכלס4210סדנת רכבסככת טיפולים1952
פלדהבניה קלהמאוכלס13010סדנת רכבסככת טיפולים1953
פלדהבניה קלהמאוכלס4110רגילהסככת אחסנה1954
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13910מגוריםמבנה מגורים1955
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21510מגוריםמבנה מגורים1956
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21710מגוריםמבנה מגורים1957
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4110משרדמשרדים1958
פלדהבניה קלהמאוכלס4510משרדמשרדים1959
פלדהבניה קלהמאוכלס4610משרדמשרדים1960
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים1961
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים1962
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים1963
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים1964
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים1965
פלדהבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים1966
פלדהבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים1967
פלדהבניה קלהמאוכלס5210משרדמשרדים1968
בטוןבניה קלהמאוכלס5310משרדמשרדים1969
פלדהבניה קלהמאוכלס5310משרדמשרדים1970
פלדהיביל קלמאוכלס6410משרדמשרדים1971
עץיביל קלמאוכלס6510משרדמשרדים1972
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6710משרדמשרדים1973
עץיביל קלמאוכלס6810משרדמשרדים1974
פלדהבניה קלהמאוכלס7610משרדמשרדים1975
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7910משרדמשרדים1976
עץבניה קלהמאוכלס8110משרדמשרדים1977
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8410משרדמשרדים1978
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8410משרדמשרדים1979
עץבניה קלהמאוכלס8510משרדמשרדים1980
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8810משרדמשרדים1981
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10010משרדמשרדים1982
עץבניה קלהמאוכלס10110משרדמשרדים1983
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10910משרדמשרדים1984
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11110משרדמשרדים1985
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11710משרדמשרדים1986
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12010משרדמשרדים1987
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12210משרדמשרדים1988
פלדהבניה קלהמאוכלס12710משרדמשרדים1989
פלדהיביל קלמאוכלס20310משרדמשרדים1990
פלדהיביל קלמאוכלס20810משרדמשרדים1991
פלדהיביל קלמאוכלס20910משרדמשרדים1992
פלדהיביל קלמאוכלס20910משרדמשרדים1993
פלדהיביל קלמאוכלס21110משרדמשרדים1994
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס70630משרדמשרדים1995
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס47420משרדמשרדים1996
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24010משרדמשרדים1997
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24010משרדמשרדים1998
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24910משרדמשרדים1999
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32610משרדמשרדים2000
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32810משרדמשרדים2001
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס99530משרדמשרדים2002
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס135940משרדמשרדים2003
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס35910משרדמשרדים2004
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס37310משרדמשרדים2005
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס37810משרדמשרדים2006
פלדהבניה קלהמאוכלס39010משרדמשרדים2007
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס123030משרדמשרדים2008
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס86620משרדמשרדים2009
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס157530משרדמשרדים2010
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס108520משרדמשרדים2011
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס114320משרדמשרדים2012
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס348050משרדמשרדים2013
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23610ל"חממשרדים2014
פלדהמכולהמאוכלס410מחסןאחסנה2015
פלדהמכולהמאוכלס410מחסןאחסנה2016
פלדהמכולהנטוש1410מחסןאחסנה2017
פלדהבניה קלהמאוכלס1510מחסןאחסנה2018
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2019
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610מחסןאחסנה2020
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3410מחסןאחסנה2021
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710מחסןאחסנה2022
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4310מחסןאחסנה2023
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8310מחסןאחסנה2024
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21310מחסןאחסנה2025
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24510מחסןאחסנה2026
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25310מחסןאחסנה2027
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס31210מחסןאחסנה2028
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6510נשקייהאחסנה2029
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס123210חדר אוכלהסעדה2030
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס27310חדר כושרפנאי וספורט2031
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15210בית מלאכהבית מלאכה2032
פלדהנטושמאוכלס3410בית כנסתדת2033
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20610מרפאהבריאות2034
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14410אולם הרצאותהדרכה2035
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12910ל"שקמבנה שירות2036
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410ג"שעמדת אבטחה2037
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים2038
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210שירותיםשירותים2039
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510מקלחותשירותים2040
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה2041
פלדהבניה קלהמאוכלס3010חניהסככה2042
פלדהבניה קלהמאוכלס3010חניהסככה2043
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2044
עץבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה2045
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה2046
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה2047
עץבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה2048
עץבניה קלהמאוכלס2710גגוןסככה2049
פלדהבניה קלהמאוכלס89110סדנת רכבסככת טיפולים2050
עץבניה קלהמאוכלס610רגילהסככת אחסנה2051
פלדהבניה קלהנטוש7110רגילהסככת אחסנה2052
פלדהבניה קלהמאוכלס88010רגילהסככת אחסנה2053
פלדהבניה קלהמאוכלס88210רגילהסככת אחסנה2054
פלדהבניה קלהמאוכלס88410רגילהסככת אחסנה2055
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים2056
פלדהבניה קלהמאוכלס5010מגוריםמבנה מגורים2057
בטוןבניה קלהמאוכלס9610מגוריםמבנה מגורים2058
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס64120מגוריםמבנה מגורים2059
בטוןבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים2060
בטוןבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים2061
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6810משרדמשרדים2062
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13810משרדמשרדים2063
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14410משרדמשרדים2064
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17610משרדמשרדים2065
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22510משרדמשרדים2066
עץבניה קלהמאוכלס32610משרדמשרדים2067
עץבניה קלהמאוכלס32810משרדמשרדים2068
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס910מחסןאחסנה2069
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910מחסןאחסנה2070
עץבניה קלהנטוש7311מחסןאחסנה2071
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9410מחסןאחסנה2072
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13410מחסןאחסנה2073
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בטוןבניה קלהמאוכלס16610מחסןאחסנה2074
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21110מחסןאחסנה2075
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21210מחסןאחסנה2076
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס23310מחסןאחסנה2077
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס29610מחסןאחסנה2078
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס51610מחסןאחסנה2079
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס710בונקר תחמושתאחסנה2080
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810בונקר תחמושתאחסנה2081
פלדהבניה קלהמאוכלס22710מטבחהסעדה2082
פלדהבניה קלהמאוכלס15010חדר אוכלהסעדה2083
פלדהבניה קלהמאוכלס8810מועדוןפנאי וספורט2084
פלדהבניה קלהמאוכלס5110מרפאהבריאות2085
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס29310כיתות לימודהדרכה2086
פלדהבניה קלהמאוכלס610ג"שעמדת אבטחה2087
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5810שירותיםשירותים2088
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410מקלחותשירותים2089
פלדהבניה קלהמאוכלס510מדחסיםאנרגיה2090
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה2091
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה2092
עץבניה קלהמאוכלס5310המתנהסככה2093
עץבניה קלהמאוכלס2610גגוןסככה2094
עץבניה קלהמאוכלס3110גגוןסככה2095
פלדהבניה קלהמאוכלס3610גגוןסככה2096
פלדהבניה קלהמאוכלס3910גגוןסככה2097
פלדהבניה קלהמאוכלס6310רגילהסככת אחסנה2098
פלדהיביל קלמאוכלס12510מגוריםמבנה מגורים2099
פלדהיביל קלמאוכלס3610משרדמשרדים2100
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4610משרדמשרדים2101
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים2102
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים2103
פלדהבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים2104
פלדהיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים2105
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים2106
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13210משרדמשרדים2107
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210משרדמשרדים2108
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14910משרדמשרדים2109
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס531921משרדמשרדים2110
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2111
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25010מחסןאחסנה2112
פלדהמכולהמאוכלס3110כיתות לימודהדרכה2113
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510ג"שעמדת אבטחה2114
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510מקלחותשירותים2115
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410המתנהסככה2116
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5110ג"שעמדת אבטחה2117
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10910ג"שעמדת אבטחה2118
<Null>בניה קלהמאוכלס4310מבנהמבנה2119

<Null>בניה קלהמאוכלס5210מבנהמבנה2120

פלדהבניה קלהמאוכלס1010גנרטוראנרגיה2121
פלדהבניה קלהמאוכלס4110גנרטוראנרגיה2122
פלדהבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה2123
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה2124
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2125
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2126
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2127
פלדהבניה קלהמאוכלס910המתנהסככה2128
פלדהבניה קלהמאוכלס1410המתנהסככה2129
פלדהבניה קלהמאוכלס1510המתנהסככה2130
פלדהבניה קלהמאוכלס2010המתנהסככה2131
פלדהבניה קלהמאוכלס2410המתנהסככה2132
פלדהבניה קלהמאוכלס4410המתנהסככה2133
עץבניה קלהמאוכלס6510המתנהסככה2134
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה2135
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה2136
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גגוןסככה2137
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גגוןסככה2138
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה2139
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה2140
פלדהבניה קלהמאוכלס7810גגוןסככה2141
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110רגילהסככת אחסנה2142
פלדהבניה קלהמאוכלס8010רגילהסככת אחסנה2143
פלדהיביל קלמאוכלס1310משרדמשרדים2144
פלדהיביל קלמאוכלס4510משרדמשרדים2145
פלדהיביל קלמאוכלס4610משרדמשרדים2146
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים2147
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים2148
פלדהיביל קלמאוכלס5610משרדמשרדים2149
עץבניה קלהמאוכלס5810משרדמשרדים2150
עץבניה קלהמאוכלס6010משרדמשרדים2151
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7110משרדמשרדים2152
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7610משרדמשרדים2153
פלדהיביל קלמאוכלס7710משרדמשרדים2154
פלדהיביל קלמאוכלס7810משרדמשרדים2155
עץבניה קלהמאוכלס8010משרדמשרדים2156
עץבניה קלהמאוכלס8510משרדמשרדים2157
פלדהיביל קלמאוכלס10010משרדמשרדים2158
עץבניה קלהמאוכלס10310משרדמשרדים2159
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פלדהיביל קלמאוכלס10410משרדמשרדים2160
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11510משרדמשרדים2161
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11510משרדמשרדים2162
פלדהיביל קלמאוכלס11710משרדמשרדים2163
עץבניה קלהמאוכלס13710משרדמשרדים2164
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30820משרדמשרדים2165
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39820משרדמשרדים2166
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41820משרדמשרדים2167
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21810משרדמשרדים2168
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23410משרדמשרדים2169
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23410משרדמשרדים2170
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25310משרדמשרדים2171
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25510משרדמשרדים2172
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס51820משרדמשרדים2173
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31010משרדמשרדים2174
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס103720משרדמשרדים2175
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס60110משרדמשרדים2176
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס104710משרדמשרדים2177
בטוןיביל קלמאוכלס5510ל"חממשרדים2178
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2110מחסןאחסנה2179
בטוןבניה קלהמאוכלס2510מחסןאחסנה2180
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש5810מחסןאחסנה2181
פלדהבניה קלהמאוכלס9410מחסןאחסנה2182
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30910מחסןאחסנה2183
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס36410מחסןאחסנה2184
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס44310מחסןאחסנה2185
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס53610מחסןאחסנה2186
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס65310מחסןאחסנה2187
עץבניה קלהמאוכלס66810מחסןאחסנה2188
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס88210מחסןאחסנה2189
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס183910מחסןאחסנה2190
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס70610מבנה מורשתמבנה הנצחה2191
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15210מטבחהסעדה2192
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20410חדר אוכלהסעדה2193
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים2194
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים2195
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים2196
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים2197
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים2198
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910שירותיםשירותים2199
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים2200
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110שירותיםשירותים2201
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510שירותיםשירותים2202
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610מקלחותשירותים2203
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510חשמלאנרגיה2204
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110חשמלאנרגיה2205
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15810חשמלאנרגיה2206
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27610חשמלאנרגיה2207
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7010הסקהאנרגיה2208
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2310תנור חימום מיםאנרגיה2209
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610מדחסיםאנרגיה2210
פלדהבניה קלהמאוכלס2710מתקן שאיבת מיםאנרגיה2211
פלדהבניה קלהמאוכלס1910חניהסככה2212
פלדהבניה קלהמאוכלס2110חניהסככה2213
פלדהבניה קלהמאוכלס4010חניהסככה2214
פלדהבניה קלהמאוכלס4810חניהסככה2215
פלדהבניה קלהמאוכלס9110חניהסככה2216
פלדהבניה קלהמאוכלס9810חניהסככה2217
פלדהבניה קלהמאוכלס12010חניהסככה2218
פלדהבניה קלהמאוכלס30210חניהסככה2219
פלדהבניה קלהמאוכלס71410חניהסככה2220
עץבניה קלהמאוכלס1510המתנהסככה2221
פלדהבניה קלהמאוכלס1710המתנהסככה2222
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2223
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2224
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2225
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2226
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2227
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס310גגוןסככה2228
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה2229
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה2230
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה2231
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610גגוןסככה2232
פלדהבניה קלהמאוכלס710גגוןסככה2233
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה2234
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810גגוןסככה2235
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה2236
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה2237
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה2238
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה2239
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה2240
עץבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה2241
עץבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה2242
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה2243
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה2244
פלדהבניה קלהמאוכלס2810גגוןסככה2245
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פלדהבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה2246
פלדהבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה2247
פלדהבניה קלהמאוכלס4610גגוןסככה2248
פלדהבניה קלהמאוכלס86810סדנת רכבסככת טיפולים2249
פלדהבניה קלהמאוכלס87610סדנת רכבסככת טיפולים2250
פלדהבניה קלהמאוכלס88210סדנת רכבסככת טיפולים2251
עץבניה קלהמאוכלס210רגילהסככת אחסנה2252
פלדהבניה קלהמאוכלס410רגילהסככת אחסנה2253
פלדהבניה קלהמאוכלס3310רגילהסככת אחסנה2254
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210רגילהסככת אחסנה2255
פלדהבניה קלהמאוכלס6410רגילהסככת אחסנה2256
פלדהבניה קלהמאוכלס6410רגילהסככת אחסנה2257
פלדהבניה קלהמאוכלס6510רגילהסככת אחסנה2258
פלדהבניה קלהמאוכלס7310רגילהסככת אחסנה2259
פלדהבניה קלהמאוכלס15010רגילהסככת אחסנה2260
פלדהבניה קלהמאוכלס22910רגילהסככת אחסנה2261
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26610רגילהסככת אחסנה2262
פלדהבניה קלהמאוכלס31110רגילהסככת אחסנה2263
פלדהבניה קלהמאוכלס43210רגילהסככת אחסנה2264
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס361310רגילהסככת אחסנה2265
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס297110יבשהסככת אחסנה2266
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס387510יבשהסככת אחסנה2267
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12510מגוריםמבנה מגורים2268
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס27520מגוריםמבנה מגורים2269
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס32020מגוריםמבנה מגורים2270
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס88030מגוריםמבנה מגורים2271
פלדהיביל קלמאוכלס3110משרדמשרדים2272
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים2273
עץיביל קלמאוכלס3210משרדמשרדים2274
פלדהמכולהמאוכלס3210משרדמשרדים2275
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3310משרדמשרדים2276
עץיביל קלמאוכלס3410משרדמשרדים2277
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3710משרדמשרדים2278
פלדהבניה קלהמאוכלס4710משרדמשרדים2279
פלדהבניה קלהמאוכלס5110משרדמשרדים2280
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410משרדמשרדים2281
פלדהבניה קלהמאוכלס5710משרדמשרדים2282
פלדהבניה קלהמאוכלס5910משרדמשרדים2283
פלדהבניה קלהמאוכלס6210משרדמשרדים2284
פלדהמכולהמאוכלס6210משרדמשרדים2285
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8410משרדמשרדים2286
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8510משרדמשרדים2287
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9310משרדמשרדים2288
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19020משרדמשרדים2289
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13610משרדמשרדים2290
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14410משרדמשרדים2291
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16410משרדמשרדים2292
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16610משרדמשרדים2293
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס34520משרדמשרדים2294
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39520משרדמשרדים2295
פלדהבניה קלהמאוכלס20710משרדמשרדים2296
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23410משרדמשרדים2297
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25310משרדמשרדים2298
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס26010משרדמשרדים2299
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס53520משרדמשרדים2300
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס56820משרדמשרדים2301
עץבניה קלהמאוכלס29810משרדמשרדים2302
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס35510משרדמשרדים2303
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס43410משרדמשרדים2304
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס95820משרדמשרדים2305
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס96020משרדמשרדים2306
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס96220משרדמשרדים2307
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס97120משרדמשרדים2308
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס54110משרדמשרדים2309
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס124520משרדמשרדים2310
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס127020משרדמשרדים2311
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס132420משרדמשרדים2312
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס150120משרדמשרדים2313
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס168920משרדמשרדים2314
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס91810משרדמשרדים2315
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס173910משרדמשרדים2316
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610מחסןאחסנה2317
פלדהיביל קלמאוכלס2310מחסןאחסנה2318
פלדהיביל קלמאוכלס3110מחסןאחסנה2319
עץבניה קלהמאוכלס3110מחסןאחסנה2320
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3410מחסןאחסנה2321
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7520מחסןאחסנה2322
פלדהבניה קלהמאוכלס4310מחסןאחסנה2323
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310מחסןאחסנה2324
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס17710מחסןאחסנה2325
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21310מחסןאחסנה2326
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס56020מחסןאחסנה2327
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33810מחסןאחסנה2328
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס70820מחסןאחסנה2329
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס46910מחסןאחסנה2330
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6520נשקייהאחסנה2331
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בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4510מבנה מורשתמבנה הנצחה2332
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20510מבנה מורשתמבנה הנצחה2333
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס106810חדר אוכלהסעדה2334
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס189510חדר אוכלהסעדה2335
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24910בית מלאכהבית מלאכה2336
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21710מעבדהמעבדה2337
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס230620מעבדהמעבדה2338
פלדהבניה קלהמאוכלס1110מרפאהבריאות2339
פלדהבניה קלהמאוכלס20810מרפאהבריאות2340
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310מקלטמקלט2341
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22310ל"שקמבנה שירות2342
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310ג"שעמדת אבטחה2343
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210ג"שעמדת אבטחה2344
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010שירותיםשירותים2345
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110שירותיםשירותים2346
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110שירותיםשירותים2347
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1210שירותיםשירותים2348
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1410שירותיםשירותים2349
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2710שירותיםשירותים2350
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3310שירותיםשירותים2351
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510שירותיםשירותים2352
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110מקלחותשירותים2353
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810תקשורתתקשורת2354
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שמןמיכלים2355
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510דלקמיכלים2356
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4110מבנהמבנה2357
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510חשמלאנרגיה2358
<Null>בניה קלהמאוכלס2010דלקמיכלים2358

בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1910חשמלאנרגיה2359
<Null>מכולהמאוכלס4510מחסןאחסנה2359

<Null>מכולהמאוכלס4510מחסןאחסנה2360

בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4510חשמלאנרגיה2360
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גנרטוראנרגיה2361
פלדהבניה קלהמאוכלס1710תנור חימום מיםאנרגיה2362
פלדהבניה קלהמאוכלס510מדחסיםאנרגיה2363
פלדהבניה קלהמאוכלס810מדחסיםאנרגיה2364
פלדהבניה קלהמאוכלס1610חניהסככה2365
עץבניה קלהמאוכלס4010חניהסככה2366
עץבניה קלהמאוכלס4110חניהסככה2367
עץבניה קלהמאוכלס4110חניהסככה2368
פלדהבניה קלהמאוכלס5810חניהסככה2369
פלדהבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה2370
פלדהבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2371
פלדהבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה2372
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה2373
עץבניה קלהמאוכלס2710המתנהסככה2374
עץבניה קלהמאוכלס4610המתנהסככה2375
עץבניה קלהמאוכלס2610סככהסככה2376
עץבניה קלהמאוכלס6410המתנהסככה2377
עץבניה קלהמאוכלס7510המתנהסככה2378
עץבניה קלהמאוכלס16210המתנהסככה2379
פלדהבניה קלהמאוכלס20710המתנהסככה2380
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2381
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס210גגוןסככה2382
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2383
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2384
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2385
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2386
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה2387
פלדהבניה קלהמאוכלס2610גגוןסככה2388
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה2389
פלדהבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה2390
פלדהבניה קלהמאוכלס3510גגוןסככה2391
פלדהבניה קלהמאוכלס4810גגוןסככה2392
עץבניה קלהמאוכלס5310גגוןסככה2393
פלדהבניה קלהמאוכלס6110גגוןסככה2394
פלדהבניה קלהמאוכלס6310גגוןסככה2395
פלדהבניה קלהמאוכלס9010גגוןסככה2396
עץבניה קלהמאוכלס11910גגוןסככה2397
2398159910131

פלדהבניה קלהמאוכלס1310רגילהסככת אחסנה2399
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3210רגילהסככת אחסנה2400
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16010רגילהסככת אחסנה2401
פלדהבניה קלהמאוכלס87810רגילהסככת אחסנה2402
פלדהבניה קלהמאוכלס88810רגילהסככת אחסנה2403
פלדהבניה קלהמאוכלס174210יבשהסככת אחסנה2404
פלדהיביל קלמאוכלס2610מגוריםמבנה מגורים2405
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים2406
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3910מגוריםמבנה מגורים2407
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3910מגוריםמבנה מגורים2408
פלדהיביל קלמאוכלס4310מגוריםמבנה מגורים2409
פלדהיביל קלמאוכלס4310מגוריםמבנה מגורים2410
פלדהיביל קלמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים2411
פלדהיביל קלמאוכלס4910מגוריםמבנה מגורים2412
פלדהיביל קללא מאוכלס5110מגוריםמבנה מגורים2413
בטוןבניה קלהמאוכלס12110מגוריםמבנה מגורים2414
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40610מגוריםמבנה מגורים2415
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3210משרדמשרדים2416
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3510משרדמשרדים2417
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים2418
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9510משרדמשרדים2419
פלדהבניה קלהמאוכלס11910משרדמשרדים2420
פלדהיביל קלמאוכלס11710משרדמשרדים2421
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27720משרדמשרדים2422
פלדהבניה קלהמאוכלס38610משרדמשרדים2423
פלדהבניה קלהמאוכלס38910משרדמשרדים2424
עץבניה קלהמאוכלס44610משרדמשרדים2425
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס169920משרדמשרדים2426
עץבניה קלהמאוכלס21610ל"חממשרדים2427
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס610מחסןאחסנה2428
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס710מחסןאחסנה2429
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס710מחסןאחסנה2430
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810מחסןאחסנה2431
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810מחסןאחסנה2432
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס910מחסןאחסנה2433
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס910מחסןאחסנה2434
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1110מחסןאחסנה2435
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1110מחסןאחסנה2436
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1210מחסןאחסנה2437
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1410מחסןאחסנה2438
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1410מחסןאחסנה2439
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1410מחסןאחסנה2440
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610מחסןאחסנה2441
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה2442
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה2443
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3110מחסןאחסנה2444
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710מחסןאחסנה2445
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8110מחסןאחסנה2446
בטוןבניה קלהמאוכלס11310מחסןאחסנה2447
בטוןבניה קלהמאוכלס14110מחסןאחסנה2448
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14610מחסןאחסנה2449
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15010מחסןאחסנה2450
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16010מחסןאחסנה2451
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס19010מחסןאחסנה2452
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20210מחסןאחסנה2453
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס30010מחסןאחסנה2454
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15910נשקייהאחסנה2455
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3210בונקר תחמושתאחסנה2456
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9910מבנה מורשתמבנה הנצחה2457
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22210מטבחהסעדה2458
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25010חדר אוכלהסעדה2459
פלדהבניה קלהמאוכלס6510מועדוןפנאי וספורט2460
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6810חדר כושרפנאי וספורט2461
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס91520מעבדהמעבדה2462
בטוןמאוכלסמאוכלס6010בית כנסתדת2463
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210ל"שקמבנה שירות2464
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010ג"שעמדת אבטחה2465
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110שירותיםשירותים2466
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס110שירותיםשירותים2467
פלדהיביל קלמאוכלס810שירותיםשירותים2468
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים2469
פלדהיביל קלמאוכלס1410מקלחותשירותים2470
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17110מקלחותשירותים2471
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910חשמלאנרגיה2472
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4610חשמלאנרגיה2473
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510הסקהאנרגיה2474
פלדהבניה קלהמאוכלס910גנרטוראנרגיה2475
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2476
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2477
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה2478
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210תנור חימום מיםאנרגיה2479
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1710תנור חימום מיםאנרגיה2480
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2210תנור חימום מיםאנרגיה2481
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710תנור חימום מיםאנרגיה2482
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6510תנור חימום מיםאנרגיה2483
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה2484
עץבניה קלהמאוכלס1010המתנהסככה2485
עץבניה קלהמאוכלס2810המתנהסככה2486
עץבניה קלהמאוכלס2810המתנהסככה2487
עץבניה קלהמאוכלס21410המתנהסככה2488
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2489
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה2490
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה2491
פלדהבניה קלהמאוכלס4910גגוןסככה2492
פלדהבניה קלהמאוכלס8510גגוןסככה2493
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1810שימוןסככת טיפולים2494
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס2710סדנת רכבסככת טיפולים2495
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס8110סדנת רכבסככת טיפולים2496
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6510אימוןסככת הדרכה2497
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6810אימוןסככת הדרכה2498
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9010אימוןסככת הדרכה2499
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9210אימוןסככת הדרכה2500
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בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11710אימוןסככת הדרכה2501
2502134510122

בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס157040מגוריםמבנה מגורים2503
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס159240מגוריםמבנה מגורים2504
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס161640מגוריםמבנה מגורים2505
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס163040מגוריםמבנה מגורים2506
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס196540מגוריםמבנה מגורים2507
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס203340מגוריםמבנה מגורים2508
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס203440מגוריםמבנה מגורים2509
פלדהיביל קלמאוכלס4110משרדמשרדים2510
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים2511
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7010משרדמשרדים2512
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9910משרדמשרדים2513
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10210משרדמשרדים2514
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10410משרדמשרדים2515
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510משרדמשרדים2516
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710משרדמשרדים2517
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11810משרדמשרדים2518
עץבניה קלהמאוכלס15410משרדמשרדים2519
עץבניה קלהמאוכלס19210משרדמשרדים2520
עץבניה קלהמאוכלס20510משרדמשרדים2521
עץבניה קלהמאוכלס20710משרדמשרדים2522
בטוןבניה קלהמאוכלס28110משרדמשרדים2523
עץבניה קלהמאוכלס29010משרדמשרדים2524
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס134240משרדמשרדים2525
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס101830משרדמשרדים2526
בטוןבניה קלהנטוש37110משרדמשרדים2527
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס76220משרדמשרדים2528
עץבניה קלהמאוכלס42810משרדמשרדים2529
פלדהבניה קלהמאוכלס510מחסןאחסנה2530
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה2531
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2532
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2533
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2534
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2535
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2536
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2537
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2538
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2539
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2540
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2541
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2542
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2543
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה2544
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה2545
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מחסןאחסנה2546
פלדהמכולהמאוכלס1810מחסןאחסנה2547
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה2548
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש3010מחסןאחסנה2549
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה2550
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש3410מחסןאחסנה2551
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9010מחסןאחסנה2552
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10910מחסןאחסנה2553
פלדהבניה קלהמאוכלס13610מחסןאחסנה2554
פלדהיביל קלנטוש13810מחסןאחסנה2555
פלדהיביל קלנטוש14010מחסןאחסנה2556
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16310מחסןאחסנה2557
פלדהבניה קלהמאוכלס25710מחסןאחסנה2558
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס19510נשקייהאחסנה2559
פלדהמכולהמאוכלס1510בונקר תחמושתאחסנה2560
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410בונקר תחמושתאחסנה2561
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס84620מטבחהסעדה2562
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס440720מטבחהסעדה2563
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש26810חדר כושרפנאי וספורט2564
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31310מרפאהבריאות2565
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14010כיתות לימודהדרכה2566
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14310כיתות לימודהדרכה2567
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס22610כיתות לימודהדרכה2568
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס28810כיתות לימודהדרכה2569
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס31810כיתות לימודהדרכה2570
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס31910כיתות לימודהדרכה2571
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס32910כיתות לימודהדרכה2572
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס33910כיתות לימודהדרכה2573
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס34310כיתות לימודהדרכה2574
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס35710כיתות לימודהדרכה2575
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41520אולם הרצאותהדרכה2576
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410מכבסהמבנה שירות2577
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25810ל"שקמבנה שירות2578
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס410ג"שעמדת אבטחה2579
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים2580
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים2581
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1210שירותיםשירותים2582
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס27010משרדמשרדים2583
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1410מקלחותשירותים2584
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מקלחותשירותים2585
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גנרטוראנרגיה2586
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פלדהבניה קלהמאוכלס810מדחסיםאנרגיה2587
פלדהבניה קלהמאוכלס7210חניהסככה2588
עץבניה קלהמאוכלס4110המתנהסככה2589
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה2590
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה2591
פלדהבניה קלהמאוכלס2010גגוןסככה2592
פלדהבניה קלהמאוכלס2310גגוןסככה2593
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810גגוןסככה2594
פלדהבניה קלהמאוכלס9010סדנת רכבסככת טיפולים2595
פלדהבניה קלהמאוכלס9010סדנת רכבסככת טיפולים2596
פלדהבניה קלהמאוכלס32410סדנת רכבסככת טיפולים2597
פלדהבניה קלהמאוכלס88810סדנת רכבסככת טיפולים2598
פלדהבניה קלהמאוכלס6910רגילהסככת אחסנה2599
פלדהבניה קלהמאוכלס11110רגילהסככת אחסנה2600
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1810משרדמשרדים2601
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3810משרדמשרדים2602
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210משרדמשרדים2603
פלדהבניה קלהמאוכלס6510משרדמשרדים2604
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9710משרדמשרדים2605
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש11910משרדמשרדים2606
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס49410משרדמשרדים2607
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2710מחסןאחסנה2608
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3710מחסןאחסנה2609
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4110מחסןאחסנה2610
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9210מחסןאחסנה2611
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14610מחסןאחסנה2612
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24310מחסןאחסנה2613
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס49010מחסןאחסנה2614
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810ג"שעמדת אבטחה2615
פלדהבניה קלהמאוכלס610שירותיםשירותים2616
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510שירותיםשירותים2617
פלדהבניה קלהמאוכלס5710רגילהסככת אחסנה2618
פלדהבניה קלהמאוכלס15810רגילהסככת אחסנה2619
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14810משרדמשרדים2620
פלדהמכולהמאוכלס3310מחסןאחסנה2621
פלדהמכולהמאוכלס3310מחסןאחסנה2622
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס144520מחסןאחסנה2623
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס144720מחסןאחסנה2624
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס145420מחסןאחסנה2625
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס208110מחסןאחסנה2626
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס208110מחסןאחסנה2627
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס208410מחסןאחסנה2628
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס208810מחסןאחסנה2629
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס496210מחסןאחסנה2630
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3610ג"שעמדת אבטחה2631
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס410מגדל שמירהעמדת אבטחה2632
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1810גנרטוראנרגיה2633
פלדהמכולהמאוכלס3710מחסןאחסנה2633
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס2810גנרטוראנרגיה2634
פלדהמכולהמאוכלס3710מחסןאחסנה2634
פלדהבניה קלהמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה2635
פלדהמכולהמאוכלס3710מחסןאחסנה2635
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2636
פלדהבניה קלהמאוכלס910תנור חימום מיםאנרגיה2637
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה2638
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מדחסיםאנרגיה2639
פלדהבניה קלהמאוכלס7910המתנהסככה2640
פלדהבניה קלהמאוכלס10110המתנהסככה2641
עץיביל קלמאוכלס10310המתנהסככה2642
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה2643
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה2644
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה2645
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה2646
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2647
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2648
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה2649
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גגוןסככה2650
פלדהבניה קלהמאוכלס8010גגוןסככה2651
עץבניה קלהמאוכלס8310גגוןסככה2652
פלדהבניה קלהמאוכלס9710גגוןסככה2653
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1810שימוןסככת טיפולים2654
פלדהבניה קלהמאוכלס88810סדנת רכבסככת טיפולים2655
פלדהבניה קלהנטוש39410רגילהסככת אחסנה2656
פלדהבניה קלהמאוכלס88910רגילהסככת אחסנה2657
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6310אימוןסככת הדרכה2658
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7010אימוןסככת הדרכה2659
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8010אימוןסככת הדרכה2660
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים2661
פלדהיביל קלמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים2662
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים2663
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510מגוריםמבנה מגורים2664
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12010מגוריםמבנה מגורים2665
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15710מגוריםמבנה מגורים2666
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16310מגוריםמבנה מגורים2667
עץבניה קלהמאוכלס23410מגוריםמבנה מגורים2668
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש29410מגוריםמבנה מגורים2669
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עץיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים2670
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5110חדר אוכלהסעדה2671
פלדהיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים2672
פלדהיביל קלמאוכלס5210משרדמשרדים2673
פלדהיביל קלמאוכלס5210משרדמשרדים2674
פלדהיביל קלמאוכלס5910משרדמשרדים2675
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7410משרדמשרדים2676
עץבניה קלהמאוכלס22710משרדמשרדים2677
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22810משרדמשרדים2678
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22910משרדמשרדים2679
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23010משרדמשרדים2680
עץבניה קלהמאוכלס28910משרדמשרדים2681
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס36010משרדמשרדים2682
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס126530משרדמשרדים2683
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410ל"חממשרדים2684
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1010מחסןאחסנה2685
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה2686
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1510מחסןאחסנה2687
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה2688
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2010מחסןאחסנה2689
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש2410מחסןאחסנה2690
פלדהמכולהמאוכלס2810מחסןאחסנה2691
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה2692
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3310מחסןאחסנה2693
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש3910מחסןאחסנה2694
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4510מחסןאחסנה2695
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5210מחסןאחסנה2696
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310מחסןאחסנה2697
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410מחסןאחסנה2698
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6610מחסןאחסנה2699
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7910מחסןאחסנה2700
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8110מחסןאחסנה2701
פלדהבניה קלהנטוש8610מחסןאחסנה2702
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10410מחסןאחסנה2703
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10810מחסןאחסנה2704
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס11110מחסןאחסנה2705
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11210מחסןאחסנה2706
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11710מחסןאחסנה2707
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12010מחסןאחסנה2708
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12210מחסןאחסנה2709
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס15710מחסןאחסנה2710
עץבניה קלהמאוכלס24110מחסןאחסנה2711
פלדהבניה קלהמאוכלס6910נשקייהאחסנה2712
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1810בונקר תחמושתאחסנה2713
עץבניה קלהמאוכלס22010חדר אוכלהסעדה2714
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס44710חדר אוכלהסעדה2715
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5010מועדוןפנאי וספורט2716
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410חדר כושרפנאי וספורט2717
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110מעבדהמעבדה2718
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710מעבדהמעבדה2719
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810מעבדהמעבדה2720
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5210מעבדהמעבדה2721
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11410מקלטמקלט2722
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6610כיתות לימודהדרכה2723
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6610כיתות לימודהדרכה2724
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9010כיתות לימודהדרכה2725
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9110כיתות לימודהדרכה2726
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9210כיתות לימודהדרכה2727
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10610כיתות לימודהדרכה2728
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13510כיתות לימודהדרכה2729
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25110כיתות לימודהדרכה2730
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18410אולם הרצאותהדרכה2731
עץבניה קלהמאוכלס610ג"שעמדת אבטחה2732
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים2733
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810מקלחותשירותים2734
פלדהמכולהמאוכלס1510מקלחותשירותים2735
פלדהמכולהמאוכלס1510מקלחותשירותים2736
פלדהיביל קלמאוכלס1610מקלחותשירותים2737
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים2738
בטוןמבנה נייד מבטוןנטוש2510מקלחותשירותים2739
בטוןמבנה נייד מבטוןנטוש2510מקלחותשירותים2740
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס210חשמלאנרגיה2741
פלדהבניה קלהמאוכלס3410חשמלאנרגיה2742
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5910חשמלאנרגיה2743
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9110חשמלאנרגיה2744
פלדהבניה קלהמאוכלס9610חשמלאנרגיה2745
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20810חשמלאנרגיה2746
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גנרטוראנרגיה2747
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2410תנור חימום מיםאנרגיה2748
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4210מדחסיםאנרגיה2749
פלדהבניה קלהמאוכלס5110מדחסיםאנרגיה2750
פלדהבניה קלהמאוכלס810מתקן שאיבת מיםאנרגיה2751
פלדהבניה קלהמאוכלס2310חניהסככה2752
פלדהבניה קלהמאוכלס1410המתנהסככה2753
פלדהבניה קלהמאוכלס1610המתנהסככה2754
פלדהבניה קלהמאוכלס2010המתנהסככה2755
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פלדהבניה קלהמאוכלס5910המתנהסככה2756
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2757
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה2758
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה2759
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610גגוןסככה2760
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה2761
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה2762
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה2763
פלדהבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה2764
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה2765
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה2766
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה2767
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה2768
פלדהבניה קלהמאוכלס2210גגוןסככה2769
פלדהבניה קלהמאוכלס2710גגוןסככה2770
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה2771
פלדהבניה קלהמאוכלס3210גגוןסככה2772
פלדהבניה קלהמאוכלס3310גגוןסככה2773
פלדהבניה קלהמאוכלס4510גגוןסככה2774
פלדהבניה קלהמאוכלס2710רגילהסככת אחסנה2775
בטוןבניה קלהמאוכלס3510רגילהסככת אחסנה2776
בטוןבניה קלהמאוכלס3610רגילהסככת אחסנה2777
פלדהבניה קלהמאוכלס3710רגילהסככת אחסנה2778
פלדהבניה קלהמאוכלס10810רגילהסככת אחסנה2779
פלדהבניה קלהמאוכלס16010רגילהסככת אחסנה2780
פלדהבניה קלהמאוכלס25610רגילהסככת אחסנה2781
פלדהבניה קלהמאוכלס76310רגילהסככת אחסנה2782
עץבניה קלהמאוכלס6710מגוריםמבנה מגורים2783
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10710מגוריםמבנה מגורים2784
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11110מגוריםמבנה מגורים2785
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס60420מגוריםמבנה מגורים2786
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס910משרדמשרדים2787
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3210משרדמשרדים2788
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7210משרדמשרדים2789
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8110משרדמשרדים2790
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8810משרדמשרדים2791
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11710משרדמשרדים2792
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13310משרדמשרדים2793
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס33320משרדמשרדים2794
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס45010משרדמשרדים2795
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס269030משרדמשרדים2796
פלדהבניה קלהמאוכלס810מחסןאחסנה2797
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1110מחסןאחסנה2798
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110מחסןאחסנה2799
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1110מחסןאחסנה2800
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2810מחסןאחסנה2801
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3210מחסןאחסנה2802
פלדהיביל קלמאוכלס3210מחסןאחסנה2803
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3510מחסןאחסנה2804
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3810מחסןאחסנה2805
פלדהבניה קלהמאוכלס4710מחסןאחסנה2806
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5410מחסןאחסנה2807
פלדהבניה קלהמאוכלס6610מחסןאחסנה2808
פלדהבניה קלהמאוכלס7110מחסןאחסנה2809
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11210מחסןאחסנה2810
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11610מחסןאחסנה2811
עץבניה קלהמאוכלס14910מחסןאחסנה2812
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16610מחסןאחסנה2813
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18210מחסןאחסנה2814
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25910מחסןאחסנה2815
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30010מחסןאחסנה2816
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס79310מחסןאחסנה2817
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810בונקר תחמושתאחסנה2818
עץבניה קלהמאוכלס6810מועדוןפנאי וספורט2819
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18310חדר כושרפנאי וספורט2820
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24710בית מלאכהבית מלאכה2821
פלדהבניה קלהמאוכלס49420בית מלאכהבית מלאכה2822
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס17610מעבדהמעבדה2823
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18710מעבדהמעבדה2824
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס75820מעבדהמעבדה2825
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס118330מעבדהמעבדה2826
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס57310מעבדהמעבדה2827
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס313930מעבדהמעבדה2828
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס321630מעבדהמעבדה2829
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס237020מעבדהמעבדה2830
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס373530מעבדהמעבדה2831
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס424930מעבדהמעבדה2832
בטוןמאוכלסמאוכלס5810בית כנסתדת2833
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10410כיתות לימודהדרכה2834
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16610ל"שקמבנה שירות2835
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410ג"שעמדת אבטחה2836
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010שירותיםשירותים2837
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110שירותיםשירותים2838
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים2839
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים2840
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים2841
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3310שירותיםשירותים2842
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4710שירותיםשירותים2843
פלדהבניה קלהמאוכלס910גנרטוראנרגיה2844
<Null>בניה קלהמאוכלס34510מעבדהמעבדה2844

פלדהבניה קלהמאוכלס3110חניהסככה2845
<Null>מכולהמאוכלס3210מחסןאחסנה2845

פלדהבניה קלהמאוכלס3410חניהסככה2846
<Null>מכולהמאוכלס3210מחסןאחסנה2846

פלדהבניה קלהמאוכלס5110חניהסככה2847
עץבניה קלהמאוכלס710המתנהסככה2848
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2849
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה2850
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2851
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2852
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2853
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2854
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2855
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2856
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2857
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2858
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2859
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2860
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה2861
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה2862
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה2863
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה2864
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה2865
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה2866
פלדהבניה קלהמאוכלס2210גגוןסככה2867
פלדהבניה קלהמאוכלס2310גגוןסככה2868
פלדהבניה קלהמאוכלס3410גגוןסככה2869
פלדהבניה קלהמאוכלס8010גגוןסככה2870
פלדהבניה קלהמאוכלס5010סדנת רכבסככת טיפולים2871
פלדהבניה קלהמאוכלס1110רגילהסככת אחסנה2872
פלדהבניה קלהמאוכלס2410רגילהסככת אחסנה2873
פלדהבניה קלהמאוכלס2810רגילהסככת אחסנה2874
פלדהבניה קלהמאוכלס9710רגילהסככת אחסנה2875
פלדהיביל קלמאוכלס2510מגוריםמבנה מגורים2876
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2610מגוריםמבנה מגורים2877
פלדהיביל קלמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים2878
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110מגוריםמבנה מגורים2879
פלדהיביל קלמאוכלס5210מגוריםמבנה מגורים2880
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5610מגוריםמבנה מגורים2881
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס810משרדמשרדים2882
פלדהמכולהמאוכלס1510משרדמשרדים2883
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים2884
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים2885
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4710משרדמשרדים2886
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים2887
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים2888
עץבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים2889
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים2890
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5610משרדמשרדים2891
פלדהיביל קלמאוכלס6110משרדמשרדים2892
פלדהמכולהמאוכלס6410משרדמשרדים2893
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9510משרדמשרדים2894
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10510משרדמשרדים2895
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11710משרדמשרדים2896
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11710משרדמשרדים2897
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13910משרדמשרדים2898
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס17410משרדמשרדים2899
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס50020משרדמשרדים2900
עץבניה קלהמאוכלס610מחסןאחסנה2901
פלדהמכולהמאוכלס1210מחסןאחסנה2902
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה2903
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4110מחסןאחסנה2904
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5710מחסןאחסנה2905
פלדהמכולהמאוכלס6510מחסןאחסנה2906
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס8110מחסןאחסנה2907
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8110מחסןאחסנה2908
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8310מחסןאחסנה2909
פלדהבניה קלהמאוכלס9110מחסןאחסנה2910
פלדהמכולהמאוכלס9410מחסןאחסנה2911
פלדהבניה קלהמאוכלס9710מחסןאחסנה2912
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10710מחסןאחסנה2913
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס12310מחסןאחסנה2914
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס12510מחסןאחסנה2915
עץבניה קלהמאוכלס21710מחסןאחסנה2916
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21910מחסןאחסנה2917
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24810מחסןאחסנה2918
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010נשקייהאחסנה2919
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710בונקר תחמושתאחסנה2920
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410בונקר תחמושתאחסנה2921
פלדהמכולהמאוכלס4510בונקר תחמושתאחסנה2922
פלדהבניה קלהמאוכלס5610בונקר תחמושתאחסנה2923
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3310בית מלאכהבית מלאכה2924
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פלדהבניה קלהמאוכלס10910בית מלאכהבית מלאכה2925
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס13810בית מלאכהבית מלאכה2926
פלדהבניה קלהמאוכלס14710בית מלאכהבית מלאכה2927
פלדהבניה קלהמאוכלס21010בית מלאכהבית מלאכה2928
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21210בית מלאכהבית מלאכה2929
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21510בית מלאכהבית מלאכה2930
פלדהבניה קלהמאוכלס25610בית מלאכהבית מלאכה2931
פלדהבניה קלהמאוכלס68310בית מלאכהבית מלאכה2932
פלדהבניה קלהמאוכלס90210בית מלאכהבית מלאכה2933
פלדהיביל קלמאוכלס3110מעבדהמעבדה2934
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19010מעבדהמעבדה2935
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5310אולם הרצאותהדרכה2936
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס3310ל"שקמבנה שירות2937
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810ג"שעמדת אבטחה2938
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים2939
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש2210מקלחותשירותים2940
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים2941
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים2942
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2310מקלחותשירותים2943
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים2944
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1110דלקמיכלים2945
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3210חשמלאנרגיה2946
פלדהמכולהמאוכלס3010הסקהאנרגיה2947
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש1110גנרטוראנרגיה2948
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גנרטוראנרגיה2949
פלדהבניה קלהמאוכלס1310גנרטוראנרגיה2950
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש2910גנרטוראנרגיה2951
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4010גנרטוראנרגיה2952
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס4210גנרטוראנרגיה2953
פלדהבניה קלהמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה2954
פלדהבניה קלהמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה2955
פלדהיביל קלמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2956
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2957
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2958
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2959
פלדהבניה קלהמאוכלס810תנור חימום מיםאנרגיה2960
פלדהמכולהמאוכלס1410תנור חימום מיםאנרגיה2961
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510תנור חימום מיםאנרגיה2962
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה2963
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1910תנור חימום מיםאנרגיה2964
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2310תנור חימום מיםאנרגיה2965
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2510תנור חימום מיםאנרגיה2966
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2910תנור חימום מיםאנרגיה2967
פלדהבניה קלהמאוכלס210מדחסיםאנרגיה2968
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס410מדחסיםאנרגיה2969
פלדהבניה קלהמאוכלס410מדחסיםאנרגיה2970
פלדהבניה קלהמאוכלס910מדחסיםאנרגיה2971
פלדהבניה קלהמאוכלס1010מדחסיםאנרגיה2972
פלדהבניה קלהמאוכלס2810מדחסיםאנרגיה2973
פלדהבניה קלהמאוכלס910מתקן משולבאנרגיה2974
עץבניה קלהמאוכלס510המתנהסככה2975
עץבניה קלהמאוכלס1210המתנהסככה2976
עץבניה קלהמאוכלס1510המתנהסככה2977
פלדהבניה קלהמאוכלס1610המתנהסככה2978
עץבניה קלהמאוכלס2010המתנהסככה2979
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה2980
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה2981
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה2982
עץבניה קלהמאוכלס2210המתנהסככה2983
עץבניה קלהמאוכלס2310המתנהסככה2984
עץבניה קלהמאוכלס2610המתנהסככה2985
עץבניה קלהמאוכלס2910המתנהסככה2986
עץבניה קלהמאוכלס3010המתנהסככה2987
עץבניה קלהמאוכלס3110המתנהסככה2988
פלדהבניה קלהמאוכלס3210המתנהסככה2989
פלדהבניה קלהמאוכלס3510המתנהסככה2990
עץבניה קלהמאוכלס3610המתנהסככה2991
פלדהבניה קלהמאוכלס4010המתנהסככה2992
עץבניה קלהמאוכלס4010המתנהסככה2993
פלדהבניה קלהמאוכלס4610המתנהסככה2994
פלדהבניה קלהמאוכלס4710המתנהסככה2995
עץבניה קלהמאוכלס4910המתנהסככה2996
עץבניה קלהמאוכלס6410המתנהסככה2997
עץבניה קלהמאוכלס6410המתנהסככה2998
עץבניה קלהמאוכלס6610המתנהסככה2999
עץבניה קלהמאוכלס6610המתנהסככה3000
עץבניה קלהמאוכלס6810המתנהסככה3001
עץבניה קלהמאוכלס7010המתנהסככה3002
עץבניה קלהמאוכלס7110המתנהסככה3003
פלדהבניה קלהמאוכלס7110המתנהסככה3004
עץבניה קלהמאוכלס7210המתנהסככה3005
עץבניה קלהמאוכלס7810המתנהסככה3006
עץבניה קלהמאוכלס8010המתנהסככה3007
עץבניה קלהמאוכלס8110המתנהסככה3008
עץבניה קלהמאוכלס8210המתנהסככה3009
פלדהבניה קלהמאוכלס8510המתנהסככה3010

30.08.15 ��� ���� �� ���� � 	
�� � ����� ������� ��� 
���



מספר קומות (ר"מ)שטח בנוי תת ייעודייעודמספר מבנה
עיליות

מספר קומות 
קונסטרוקציהסוג בינוי כללימאוכלסתת קרקעיות

עץבניה קלהמאוכלס9210המתנהסככה3011
עץבניה קלהמאוכלס10510המתנהסככה3012
עץבניה קלהמאוכלס10510המתנהסככה3013
עץבניה קלהמאוכלס16210המתנהסככה3014
עץבניה קלהמאוכלס16810המתנהסככה3015
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17710המתנהסככה3016
עץיביל קלמאוכלס36110המתנהסככה3017
עץבניה קלהמאוכלס65710המתנהסככה3018
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס67610המתנהסככה3019
פלדהבניה קלהמאוכלס010גגוןסככה3020
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3021
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3022
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3023
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3024
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3025
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3026
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3027
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3028
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3029
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3030
עץבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3031
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3032
עץבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3033
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3034
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3035
עץבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3036
עץבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3037
עץבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3038
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3039
עץבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3040
עץבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה3041
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה3042
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה3043
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה3044
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה3045
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה3046
עץבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה3047
עץבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה3048
עץבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה3049
עץבניה קלהמאוכלס1310גגוןסככה3050
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גגוןסככה3051
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה3052
פלדהבניה קלהמאוכלס2010גגוןסככה3053
פלדהבניה קלהמאוכלס2410גגוןסככה3054
פלדהבניה קלהמאוכלס2710גגוןסככה3055
עץבניה קלהמאוכלס2710גגוןסככה3056
פלדהבניה קלהמאוכלס2810גגוןסככה3057
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3510גגוןסככה3058
עץבניה קלהמאוכלס7010גגוןסככה3059
עץבניה קלהמאוכלס7110גגוןסככה3060
עץבניה קלהמאוכלס7410גגוןסככה3061
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7610גגוןסככה3062
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7610גגוןסככה3063
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7610גגוןסככה3064
עץבניה קלהמאוכלס7710גגוןסככה3065
עץבניה קלהמאוכלס7710גגוןסככה3066
עץבניה קלהמאוכלס8010גגוןסככה3067
עץבניה קלהמאוכלס8010גגוןסככה3068
עץבניה קלהמאוכלס8810גגוןסככה3069
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8910גגוןסככה3070
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9210גגוןסככה3071
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס9410גגוןסככה3072
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10210גגוןסככה3073
עץבניה קלהמאוכלס1410שימוןסככת טיפולים3074
פלדהבניה קלהמאוכלס1810שימוןסככת טיפולים3075
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס8410סדנת רכבסככת טיפולים3076
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס53710סדנת רכבסככת טיפולים3077
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס57410סדנת רכבסככת טיפולים3078
פלדהבניה קלהמאוכלס510רגילהסככת אחסנה3079
פלדהבניה קלהמאוכלס510רגילהסככת אחסנה3080
עץבניה קלהמאוכלס1910רגילהסככת אחסנה3081
פלדהבניה קלהמאוכלס3510רגילהסככת אחסנה3082
פלדהבניה קלהמאוכלס5110רגילהסככת אחסנה3083
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס16510רגילהסככת אחסנה3084
פלדהבניה קלהמאוכלס89310רגילהסככת אחסנה3085
עץבניה קלהמאוכלס610יבשהסככת אחסנה3086
פלדהבניה קלהמאוכלס3210אימוןסככת הדרכה3087
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס40310אימוןסככת הדרכה3088
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס44210אימוןסככת הדרכה3089
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס59910אימוןסככת הדרכה3090
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס88510אימוןסככת הדרכה3091
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3092
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3093
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3094
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3095
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3096
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בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2910מגוריםמבנה מגורים3097
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים3098
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים3099
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים3100
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010מגוריםמבנה מגורים3101
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5310מגוריםמבנה מגורים3102
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס5810מגוריםמבנה מגורים3103
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס5910מגוריםמבנה מגורים3104
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5910מגוריםמבנה מגורים3105
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס6010מגוריםמבנה מגורים3106
פלדהיביל קלמאוכלס6210מגוריםמבנה מגורים3107
פלדהיביל קלמאוכלס6210מגוריםמבנה מגורים3108
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6210מגוריםמבנה מגורים3109
פלדהיביל קלמאוכלס6410מגוריםמבנה מגורים3110
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7010מגוריםמבנה מגורים3111
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7810מגוריםמבנה מגורים3112
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8610מגוריםמבנה מגורים3113
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס8910מגוריםמבנה מגורים3114
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס9010מגוריםמבנה מגורים3115
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19010מגוריםמבנה מגורים3116
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19210מגוריםמבנה מגורים3117
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19310מגוריםמבנה מגורים3118
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19610מגוריםמבנה מגורים3119
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19810מגוריםמבנה מגורים3120
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24710מגוריםמבנה מגורים3121
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27110מגוריםמבנה מגורים3122
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס28210מגוריםמבנה מגורים3123
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס28210מגוריםמבנה מגורים3124
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס63220מגוריםמבנה מגורים3125
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס63620מגוריםמבנה מגורים3126
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33510מגוריםמבנה מגורים3127
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס33610מגוריםמבנה מגורים3128
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס117130מגוריםמבנה מגורים3129
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס124330מגוריםמבנה מגורים3130
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41710מגוריםמבנה מגורים3131
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס43110מגוריםמבנה מגורים3132
פלדהבניה קלהמאוכלס2510משרדמשרדים3133
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810משרדמשרדים3134
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2910משרדמשרדים3135
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010משרדמשרדים3136
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110משרדמשרדים3137
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3810משרדמשרדים3138
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים3139
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים3140
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים3141
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים3142
עץבניה קלהמאוכלס5010משרדמשרדים3143
בטוןיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים3144
פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים3145
פלדהיביל קלמאוכלס5510משרדמשרדים3146
בטוןבניה קלהמאוכלס5710משרדמשרדים3147
פלדהבניה קלהמאוכלס5710משרדמשרדים3148
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5710משרדמשרדים3149
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6710משרדמשרדים3150
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710משרדמשרדים3151
פלדהיביל קלמאוכלס7110משרדמשרדים3152
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7410משרדמשרדים3153
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7510משרדמשרדים3154
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7710משרדמשרדים3155
עץבניה קלהמאוכלס9010משרדמשרדים3156
עץבניה קלהמאוכלס9310משרדמשרדים3157
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10610משרדמשרדים3158
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס10810משרדמשרדים3159
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10810משרדמשרדים3160
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10910משרדמשרדים3161
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11910משרדמשרדים3162
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210משרדמשרדים3163
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס14810משרדמשרדים3164
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15810משרדמשרדים3165
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16110משרדמשרדים3166
פלדהבניה קשיחה טרומיתמאוכלס16310משרדמשרדים3167
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19510משרדמשרדים3168
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20410משרדמשרדים3169
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21010משרדמשרדים3170
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22110משרדמשרדים3171
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22410משרדמשרדים3172
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23210משרדמשרדים3173
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24510משרדמשרדים3174
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30610משרדמשרדים3175
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32010משרדמשרדים3176
בטוןבניה קלהמאוכלס32410משרדמשרדים3177
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41910משרדמשרדים3178
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס92310משרדמשרדים3179
פלדהמכולהמאוכלס410מחסןאחסנה3180
פלדהמכולהמאוכלס410מחסןאחסנה3181
פלדהמכולהמאוכלס510מחסןאחסנה3182

30.08.15 ��� ���� �� ���� � 	
�� � ����� ������� ��� 
���



מספר קומות (ר"מ)שטח בנוי תת ייעודייעודמספר מבנה
עיליות

מספר קומות 
קונסטרוקציהסוג בינוי כללימאוכלסתת קרקעיות

פלדהמכולהמאוכלס710מחסןאחסנה3183
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה3184
פלדהמכולהמאוכלס910מחסןאחסנה3185
פלדהמכולהמאוכלס910מחסןאחסנה3186
פלדהמכולהמאוכלס1010מחסןאחסנה3187
פלדהמכולהמאוכלס1010מחסןאחסנה3188
פלדהמכולהמאוכלס1010מחסןאחסנה3189
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה3190
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה3191
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה3192
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3193
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3194
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3195
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3196
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3197
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3198
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3199
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3200
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3201
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3202
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3203
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3204
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3205
פלדהמכולהנטוש1510מחסןאחסנה3206
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3207
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3208
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3209
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3210
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3211
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3212
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3213
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3214
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3215
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510מחסןאחסנה3216
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מחסןאחסנה3217
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה3218
פלדהמכולהמאוכלס1910מחסןאחסנה3219
פלדהמכולהמאוכלס2010מחסןאחסנה3220
פלדהמכולהמאוכלס2510מחסןאחסנה3221
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה3222
פלדהמכולהמאוכלס2910מחסןאחסנה3223
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה3224
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה3225
פלדהבניה קלהמאוכלס3910מחסןאחסנה3226
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס8510מחסןאחסנה3227
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס10610מחסןאחסנה3228
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס11310מחסןאחסנה3229
פלדהמכולהמאוכלס1410נשקייהאחסנה3230
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40010מבנה מורשתמבנה הנצחה3231
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס32810מטבחהסעדה3232
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31510חדר אוכלהסעדה3233
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31810חדר אוכלהסעדה3234
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס58010חדר אוכלהסעדה3235
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה3236
פלדהמכולהמאוכלס1510חדר קירורהסעדה3237
פלדהבניה קלהלא מאוכלס2610מועדוןפנאי וספורט3238
עץבניה קלהמאוכלס3610מועדוןפנאי וספורט3239
פלדהבניה קלהמאוכלס5110מועדוןפנאי וספורט3240
עץבניה קלהמאוכלס7710מועדוןפנאי וספורט3241
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13610מועדוןפנאי וספורט3242
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13210חדר כושרפנאי וספורט3243
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26610ספרייהפנאי וספורט3244
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס25010בית מלאכהבית מלאכה3245
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס40110בית מלאכהבית מלאכה3246
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס40610בית מלאכהבית מלאכה3247
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס63310מוסךבית מלאכה3248
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס120710מוסךבית מלאכה3249
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17110מעבדהמעבדה3250
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21510מעבדהמעבדה3251
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26710מעבדהמעבדה3252
בטון6מאוכלס5110בית כנסתדת3253
פלדהלא מאוכלסמאוכלס10010בית כנסתדת3254
פלדהבניה קלהמאוכלס23110מרפאהבריאות3255
פלדהבניה קלהמאוכלס9110כיתות לימודהדרכה3256
פלדהבניה קלהמאוכלס13210כיתות לימודהדרכה3257
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס16210כיתות לימודהדרכה3258
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17310כיתות לימודהדרכה3259
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18410כיתות לימודהדרכה3260
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18610כיתות לימודהדרכה3261
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס18710כיתות לימודהדרכה3262
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס20310כיתות לימודהדרכה3263
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23110כיתות לימודהדרכה3264
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס25110כיתות לימודהדרכה3265
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס25810כיתות לימודהדרכה3266
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26410כיתות לימודהדרכה3267
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26510כיתות לימודהדרכה3268
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27610כיתות לימודהדרכה3269
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס34110כיתות לימודהדרכה3270
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס31610כיתות לימודהדרכה3271
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס38610כיתות לימודהדרכה3272
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39110כיתות לימודהדרכה3273
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40710כיתות לימודהדרכה3274
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41310כיתות לימודהדרכה3275
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41610כיתות לימודהדרכה3276
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס42710כיתות לימודהדרכה3277
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס183720כיתות לימודהדרכה3278
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8410אולם הרצאותהדרכה3279
פלדהבניה קלהמאוכלס11210אולם הרצאותהדרכה3280
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס15110אולם הרצאותהדרכה3281
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס23910אולם הרצאותהדרכה3282
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס59610אולם הרצאותהדרכה3283
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס91110אולם הרצאותהדרכה3284
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39610ל"שקמבנה שירות3285
פלדהבניה קלהלא מאוכלס1010ג"שעמדת אבטחה3286
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2010ג"שעמדת אבטחה3287
פלדהבניה קלהמאוכלס610עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה3288
פלדהיביל קלמאוכלס610שירותיםשירותים3289
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710שירותיםשירותים3290
פלדהמכולהמאוכלס1410שירותיםשירותים3291
פלדהמכולהמאוכלס1510שירותיםשירותים3292
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810שירותיםשירותים3293
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים3294
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים3295
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים3296
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים3297
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים3298
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים3299
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3300
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3301
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3302
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3303
פלדהיביל קלמאוכלס2410שירותיםשירותים3304
פלדהיביל קלמאוכלס2510שירותיםשירותים3305
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2710שירותיםשירותים3306
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010שירותיםשירותים3307
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס3010שירותיםשירותים3308
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11210שירותיםשירותים3309
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11310שירותיםשירותים3310
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12510שירותיםשירותים3311
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13010שירותיםשירותים3312
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14910שירותיםשירותים3313
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20410שירותיםשירותים3314
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710מקלחותשירותים3315
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710מקלחותשירותים3316
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710מקלחותשירותים3317
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס710מקלחותשירותים3318
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810מקלחותשירותים3319
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2310מקלחותשירותים3320
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים3321
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס5910מקלחותשירותים3322
פלדהיביל קלמאוכלס1210מיכליםמיכלים3323
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מיכליםמיכלים3324
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס38110חדר אוכלהסעדה3326
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס76610מבנהמבנה3327
פלדהבניה קלהמאוכלס8110רגילהסככת אחסנה3328
פלדהבניה קלהמאוכלס9510רגילהסככת אחסנה3329
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30010רגילהסככת אחסנה3330
פלדהבניה קלהמאוכלס34210רגילהסככת אחסנה3331
פלדהבניה קלהמאוכלס76910רגילהסככת אחסנה3332
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110חשמלאנרגיה3333
פלדהבניה קלהמאוכלס2710גנרטוראנרגיה3334
פלדהבניה קלהמאוכלס4310גנרטוראנרגיה3335
פלדהבניה קלהמאוכלס4510גנרטוראנרגיה3336
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1510תנור חימום מיםאנרגיה3337
פלדהבניה קלהמאוכלס410חניהסככה3338
פלדהבניה קלהמאוכלס2210חניהסככה3339
פלדהבניה קלהמאוכלס2510חניהסככה3340
פלדהבניה קלהמאוכלס4510חניהסככה3341
עץבניה קלהמאוכלס410המתנהסככה3342
עץבניה קלהמאוכלס810המתנהסככה3343
פלדהבניה קלהמאוכלס1110המתנהסככה3344
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3345
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3346
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3347
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה3348
פלדהבניה קלהמאוכלס510גגוןסככה3349
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה3350
פלדהבניה קלהמאוכלס1110גגוןסככה3351
פלדהבניה קלהמאוכלס1210גגוןסככה3352
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה3353
עץבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה3354
פלדהבניה קלהמאוכלס2510גגוןסככה3355
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פלדהבניה קלהמאוכלס2810גגוןסככה3356
פלדהבניה קלהמאוכלס3810גגוןסככה3357
פלדהבניה קלהמאוכלס5910גגוןסככה3358
פלדהבניה קלהמאוכלס6410גגוןסככה3359
פלדהבניה קלהמאוכלס8010גגוןסככה3360
פלדהבניה קלהמאוכלס8210גגוןסככה3361
פלדהבניה קלהמאוכלס8610גגוןסככה3362
פלדהבניה קלהמאוכלס9110גגוןסככה3363
פלדהבניה קלהמאוכלס9610גגוןסככה3364
פלדהבניה קלהמאוכלס10210גגוןסככה3365
פלדהבניה קלהמאוכלס12510גגוןסככה3366
פלדהבניה קלהמאוכלס13910גגוןסככה3367
פלדהבניה קלהמאוכלס24810גגוןסככה3368
פלדהבניה קלהנטוש7310שימוןסככת טיפולים3369
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24310סדנת רכבסככת טיפולים3370
פלדהבניה קלהמאוכלס2810רגילהסככת אחסנה3371
פלדהבניה קלהמאוכלס3110רגילהסככת אחסנה3372
פלדהבניה קלהמאוכלס4310רגילהסככת אחסנה3373
פלדהבניה קלהמאוכלס4610רגילהסככת אחסנה3374
פלדהבניה קלהמאוכלס4610רגילהסככת אחסנה3375
פלדהבניה קלהמאוכלס4710רגילהסככת אחסנה3376
פלדהבניה קלהמאוכלס4710רגילהסככת אחסנה3377
פלדהבניה קלהמאוכלס4810רגילהסככת אחסנה3378
פלדהבניה קלהמאוכלס4810רגילהסככת אחסנה3379
פלדהבניה קלהמאוכלס4810רגילהסככת אחסנה3380
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה3381
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה3382
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה3383
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה3384
פלדהבניה קלהמאוכלס4910רגילהסככת אחסנה3385
פלדהבניה קלהמאוכלס5010רגילהסככת אחסנה3386
פלדהבניה קלהמאוכלס5110רגילהסככת אחסנה3387
פלדהבניה קלהמאוכלס5210רגילהסככת אחסנה3388
פלדהבניה קלהמאוכלס5710רגילהסככת אחסנה3389
פלדהבניה קלהמאוכלס5810רגילהסככת אחסנה3390
פלדהבניה קלהמאוכלס5910רגילהסככת אחסנה3391
פלדהבניה קלהמאוכלס5910רגילהסככת אחסנה3392
פלדהבניה קלהמאוכלס6010רגילהסככת אחסנה3393
פלדהבניה קלהמאוכלס7510רגילהסככת אחסנה3394
פלדהבניה קלהמאוכלס8710רגילהסככת אחסנה3395
פלדהבניה קלהמאוכלס9110רגילהסככת אחסנה3396
פלדהבניה קלהמאוכלס9510רגילהסככת אחסנה3397
פלדהבניה קלהמאוכלס9810רגילהסככת אחסנה3398
פלדהבניה קלהמאוכלס9810רגילהסככת אחסנה3399
פלדהבניה קלהמאוכלס10110רגילהסככת אחסנה3400
פלדהבניה קלהמאוכלס11410רגילהסככת אחסנה3401
פלדהבניה קלהמאוכלס13110רגילהסככת אחסנה3402
פלדהבניה קלהמאוכלס13410רגילהסככת אחסנה3403
פלדהבניה קלהמאוכלס13510רגילהסככת אחסנה3404
פלדהבניה קלהמאוכלס14910רגילהסככת אחסנה3405
פלדהבניה קלהמאוכלס18210רגילהסככת אחסנה3406
פלדהבניה קלהמאוכלס18510רגילהסככת אחסנה3407
פלדהבניה קלהמאוכלס20110רגילהסככת אחסנה3408
פלדהבניה קלהמאוכלס20210רגילהסככת אחסנה3409
פלדהבניה קלהמאוכלס20310רגילהסככת אחסנה3410
פלדהבניה קלהמאוכלס21010רגילהסככת אחסנה3411
פלדהבניה קלהנטוש22010רגילהסככת אחסנה3412
פלדהבניה קלהמאוכלס26410רגילהסככת אחסנה3413
פלדהבניה קלהמאוכלס29410רגילהסככת אחסנה3414
פלדהבניה קלהמאוכלס31310רגילהסככת אחסנה3415
בטוןבניה קלהמאוכלס31410רגילהסככת אחסנה3416
פלדהבניה קלהמאוכלס35310רגילהסככת אחסנה3417
פלדהבניה קלהמאוכלס36010רגילהסככת אחסנה3418
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס37710רגילהסככת אחסנה3419
פלדהבניה קלהמאוכלס40010רגילהסככת אחסנה3420
פלדהבניה קלהמאוכלס40110רגילהסככת אחסנה3421
פלדהבניה קלהמאוכלס41410רגילהסככת אחסנה3422
פלדהבניה קלהמאוכלס41510רגילהסככת אחסנה3423
פלדהבניה קלהמאוכלס46910רגילהסככת אחסנה3424
פלדהבניה קלהמאוכלס47110רגילהסככת אחסנה3425
פלדהבניה קלהמאוכלס47510רגילהסככת אחסנה3426
פלדהבניה קלהמאוכלס52510רגילהסככת אחסנה3427
פלדהבניה קלהמאוכלס53810רגילהסככת אחסנה3428
פלדהבניה קלהמאוכלס54210רגילהסככת אחסנה3429
פלדהבניה קלהמאוכלס74810רגילהסככת אחסנה3430
פלדהבניה קלהמאוכלס88410רגילהסככת אחסנה3431
פלדהבניה קלהמאוכלס88410רגילהסככת אחסנה3432
פלדהבניה קלהמאוכלס88410רגילהסככת אחסנה3433
פלדהבניה קלהמאוכלס88710רגילהסככת אחסנה3434
פלדהבניה קלהמאוכלס88710רגילהסככת אחסנה3435
פלדהבניה קלהמאוכלס89210רגילהסככת אחסנה3436
פלדהבניה קלהמאוכלס91710רגילהסככת אחסנה3437
פלדהבניה קלהמאוכלס112710רגילהסככת אחסנה3438
פלדהבניה קלהמאוכלס165110רגילהסככת אחסנה3439
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס251710רגילהסככת אחסנה3440
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010משרדמשרדים3441
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פלדהבניה קלהמאוכלס3310משרדמשרדים3442
פלדהבניה קלהמאוכלס4210משרדמשרדים3443
פלדהבניה קלהמאוכלס5110משרדמשרדים3444
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש5210משרדמשרדים3445
פלדהבניה קלהמאוכלס5510משרדמשרדים3446
פלדהבניה קלהמאוכלס9010משרדמשרדים3447
פלדהבניה קלהמאוכלס10910משרדמשרדים3448
פלדהבניה קלהמאוכלס11410משרדמשרדים3449
פלדהבניה קלהמאוכלס11710משרדמשרדים3450
פלדהבניה קלהמאוכלס13510משרדמשרדים3451
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס13510משרדמשרדים3452
פלדהבניה קלהמאוכלס14810משרדמשרדים3453
פלדהבניה קלהמאוכלס14910משרדמשרדים3454
פלדהבניה קלהמאוכלס16610משרדמשרדים3455
פלדהבניה קלהמאוכלס16910משרדמשרדים3456
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס18010משרדמשרדים3457
פלדהבניה קלהמאוכלס20910משרדמשרדים3458
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810מחסןאחסנה3459
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010מחסןאחסנה3460
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3461
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3462
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3463
פלדהמכולהמאוכלס1710מחסןאחסנה3464
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1710מחסןאחסנה3465
פלדהבניה קלהמאוכלס2610מחסןאחסנה3466
פלדהבניה קלהמאוכלס2610מחסןאחסנה3467
פלדהבניה קלהמאוכלס3010מחסןאחסנה3468
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6510מחסןאחסנה3469
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש7910מחסןאחסנה3470
פלדהבניה קלהמאוכלס9110מחסןאחסנה3471
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס9310מחסןאחסנה3472
פלדהמכולהמאוכלס18910מחסןאחסנה3473
פלדהבניה קלהמאוכלס19810מחסןאחסנה3474
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס34610מחסןאחסנה3475
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס46210מחסןאחסנה3476
פלדהבניה קלהנטוש46810מחסןאחסנה3477
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס79010מחסןאחסנה3478
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס82310מחסןאחסנה3479
פלדהבניה קלהמאוכלס4910מוזיאוןמבנה הנצחה3480
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס43810חדר אוכלהסעדה3481
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7210בית מלאכהבית מלאכה3482
פלדהבניה קלהמאוכלס31510בית מלאכהבית מלאכה3483
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס38410בית מלאכהבית מלאכה3484
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס130810בית מלאכהבית מלאכה3485
פלדהבניה קלהמאוכלס247810בית מלאכהבית מלאכה3486
בטוןמאוכלסמאוכלס4810בית כנסתדת3487
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס7510אולם הרצאותהדרכה3488
עץבניה קלהמאוכלס43110אולם הרצאותהדרכה3489
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710ג"שעמדת אבטחה3490
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס610מגדל שמירהעמדת אבטחה3491
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס110שירותיםשירותים3492
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס210שירותיםשירותים3493
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים3494
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים3495
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610שירותיםשירותים3496
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים3497
עץבניה קלהמאוכלס1010שירותיםשירותים3498
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1110שירותיםשירותים3499
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1410שירותיםשירותים3500
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2710שירותיםשירותים3501
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3310שירותיםשירותים3502
פלדהבניה קלהמאוכלס4510שירותיםשירותים3503
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710מקלחותשירותים3504
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8510מקלחותשירותים3505
פלדהבניה קלהמאוכלס1510גנרטוראנרגיה3506
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6910גנרטוראנרגיה3507
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס1510תנור חימום מיםאנרגיה3508
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1610תנור חימום מיםאנרגיה3509
פלדהבניה קלהמאוכלס3310מדחסיםאנרגיה3510
פלדהבניה קלהמאוכלס3510חניהסככה3511
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6710חניהסככה3512
פלדהבניה קלהמאוכלס8710המתנהסככה3513
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה3514
פלדהבניה קלהמאוכלס910גגוןסככה3515
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה3516
פלדהבניה קלהמאוכלס1610גגוןסככה3517
פלדהבניה קלהמאוכלס1710גגוןסככה3518
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה3519
פלדהבניה קלהמאוכלס1910גגוןסככה3520
פלדהבניה קלהמאוכלס3010גגוןסככה3521
עץבניה קלהמאוכלס5510גגוןסככה3522
פלדהבניה קלהמאוכלס5710גגוןסככה3523
פלדהבניה קלהמאוכלס5810גגוןסככה3524
פלדהבניה קלהמאוכלס33410גגוןסככה3525
פלדהבניה קלהמאוכלס1510רגילהסככת אחסנה3526
פלדהבניה קלהמאוכלס17410רגילהסככת אחסנה3527
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פלדהבניה קלהמאוכלס21410רגילהסככת אחסנה3528
פלדהבניה קלהמאוכלס22210רגילהסככת אחסנה3529
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים3530
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24210מגוריםמבנה מגורים3531
פלדהיביל קלמאוכלס210משרדמשרדים3532
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס210משרדמשרדים3533
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410משרדמשרדים3534
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס410משרדמשרדים3535
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס610משרדמשרדים3536
עץבניה קלהמאוכלס610משרדמשרדים3537
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310משרדמשרדים3538
עץבניה קלהמאוכלס1710משרדמשרדים3539
עץבניה קלהמאוכלס1810משרדמשרדים3540
פלדהבניה קלהמאוכלס4010משרדמשרדים3541
פלדהיביל קלמאוכלס4510משרדמשרדים3542
פלדהיביל קלמאוכלס4610משרדמשרדים3543
עץבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים3544
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים3545
פלדהיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים3546
פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים3547
עץבניה קלהמאוכלס4910משרדמשרדים3548
פלדהיביל קלמאוכלס5010משרדמשרדים3549
פלדהיביל קלמאוכלס6710משרדמשרדים3550
פלדהיביל קלמאוכלס6810משרדמשרדים3551
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס8110משרדמשרדים3552
עץבניה קלהמאוכלס8810משרדמשרדים3553
פלדהיביל קלמאוכלס9010משרדמשרדים3554
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12510משרדמשרדים3555
עץבניה קלהמאוכלס15210משרדמשרדים3556
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16710משרדמשרדים3557
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס19110משרדמשרדים3558
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס23610משרדמשרדים3559
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40310משרדמשרדים3560
פלדהמכולהמאוכלס810מחסןאחסנה3561
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1210מחסןאחסנה3562
פלדהבניה קלהמאוכלס1610מחסןאחסנה3563
פלדהמכולהמאוכלס3910מחסןאחסנה3564
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12610מחסןאחסנה3565
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21010מחסןאחסנה3566
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21610מחסןאחסנה3567
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס22010מחסןאחסנה3568
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס26310מחסןאחסנה3569
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס30410מחסןאחסנה3570
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס39910מחסןאחסנה3571
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40310מחסןאחסנה3572
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40410מחסןאחסנה3573
פלדהבניה קלהמאוכלס40410מחסןאחסנה3574
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40710מחסןאחסנה3575
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40910מחסןאחסנה3576
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס40910מחסןאחסנה3577
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41010מחסןאחסנה3578
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41010מחסןאחסנה3579
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41210מחסןאחסנה3580
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41210מחסןאחסנה3581
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41210מחסןאחסנה3582
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41310מחסןאחסנה3583
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41510מחסןאחסנה3584
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41810מחסןאחסנה3585
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס41810מחסןאחסנה3586
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס42210מחסןאחסנה3587
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס42210מחסןאחסנה3588
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס49410מחסןאחסנה3589
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס113020מחסןאחסנה3590
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס71610מחסןאחסנה3591
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס125910מחסןאחסנה3592
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס159310מחסןאחסנה3593
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס177010מחסןאחסנה3594
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס203710מחסןאחסנה3595
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס498810מחסןאחסנה3596
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס47910חדר אוכלהסעדה3597
פלדהמכולהמאוכלס1710חדר קירורהסעדה3598
פלדהלא מאוכלסמאוכלס9410בית כנסתדת3599
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס310מקלטמקלט3600
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס910מקלטמקלט3601
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1610מקלטמקלט3602
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310ג"שעמדת אבטחה3603
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס210שירותיםשירותים3604
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס710שירותיםשירותים3605
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים3606
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים3607
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס810שירותיםשירותים3608
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410מקלחותשירותים3609
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5010מקלחותשירותים3610
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6510מקלחותשירותים3611
פלדהבניה קלהמאוכלס2110חניהסככה3612
פלדהבניה קלהמאוכלס6710חניהסככה3613
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פלדהבניה קלהמאוכלס12010חניהסככה3614
עץבניה קלהמאוכלס4010המתנהסככה3615
עץבניה קלהמאוכלס4010המתנהסככה3616
עץבניה קלהמאוכלס8110המתנהסככה3617
פלדהבניה קלהמאוכלס110גגוןסככה3618
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3619
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3620
פלדהבניה קלהמאוכלס310גגוןסככה3621
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה3622
פלדהבניה קלהמאוכלס2110גגוןסככה3623
פלדהבניה קלהמאוכלס2610גגוןסככה3624
פלדהבניה קלהמאוכלס22410שימוןסככת טיפולים3625
פלדהבניה קלהמאוכלס3810רגילהסככת אחסנה3626
פלדהבניה קלהמאוכלס4210רגילהסככת אחסנה3627
פלדהבניה קלהמאוכלס6110רגילהסככת אחסנה3628
פלדהבניה קלהמאוכלס7610רגילהסככת אחסנה3629
פלדהבניה קלהמאוכלס12710רגילהסככת אחסנה3630
פלדהבניה קלהמאוכלס21010רגילהסככת אחסנה3631
פלדהמכולהמאוכלס1610משרדמשרדים3632
עץבניה קלהמאוכלס3410משרדמשרדים3633
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים3634
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים3635
פלדהיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים3636
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים3637
פלדהבניה קלהמאוכלס4810משרדמשרדים3638
עץבניה קלהמאוכלס5610משרדמשרדים3639
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16410משרדמשרדים3640
פלדהבניה קלהמאוכלס1310מחסןאחסנה3641
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3642
עץבניה קלהמאוכלס1610מחסןאחסנה3643
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה3644
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה3645
פלדהבניה קלהמאוכלס5210מחסןאחסנה3646
פלדהבניה קלהמאוכלס9110מחסןאחסנה3647
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12310מחסןאחסנה3648
פלדהבניה קלהמאוכלס25510מחסןאחסנה3649
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס29010מחסןאחסנה3650
פלדהבניה קלהמאוכלס30710מחסןאחסנה3651
פלדהבניה קלהמאוכלס32810מחסןאחסנה3652
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס36910מחסןאחסנה3653
עץבניה קלהמאוכלס39610מחסןאחסנה3654
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס53310מחסןאחסנה3655
פלדהבניה קלהמאוכלס61910מחסןאחסנה3656
פלדהבניה קלהמאוכלס87310מחסןאחסנה3657
פלדהבניה קלהמאוכלס89310מחסןאחסנה3658
פלדהבניה קלהמאוכלס98910מחסןאחסנה3659
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12510חדר אוכלהסעדה3660
עץנטושמאוכלס8010בית כנסתדת3661
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1010ג"שעמדת אבטחה3662
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס710מגדל שמירהעמדת אבטחה3663
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס810שירותיםשירותים3664
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1310שירותיםשירותים3665
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2110שירותיםשירותים3666
פלדהיביל קלמאוכלס1510מקלחותשירותים3667
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס1210חשמלאנרגיה3668
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3710חשמלאנרגיה3669
פלדהיביל קלמאוכלס310תנור חימום מיםאנרגיה3670
פלדהמכולהנטוש1510תנור חימום מיםאנרגיה3671
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4810תנור חימום מיםאנרגיה3672
פלדהבניה קלהמאוכלס1010מדחסיםאנרגיה3673
פלדהבניה קלהמאוכלס1410מדחסיםאנרגיה3674
פלדהבניה קלהמאוכלס1810המתנהסככה3675
עץבניה קלהמאוכלס2110המתנהסככה3676
עץבניה קלהמאוכלס2510המתנהסככה3677
פלדהבניה קלהמאוכלס2910המתנהסככה3678
עץבניה קלהמאוכלס3010המתנהסככה3679
עץבניה קלהמאוכלס3110המתנהסככה3680
פלדהבניה קלהמאוכלס3310המתנהסככה3681
עץבניה קלהמאוכלס3910המתנהסככה3682
פלדהבניה קלהמאוכלס4010המתנהסככה3683
עץבניה קלהמאוכלס4310המתנהסככה3684
עץבניה קלהמאוכלס5010המתנהסככה3685
עץבניה קלהמאוכלס5510המתנהסככה3686
פלדהבניה קלהמאוכלס6310המתנהסככה3687
פלדהבניה קלהמאוכלס7610המתנהסככה3688
עץבניה קלהמאוכלס7810המתנהסככה3689
פלדהבניה קלהמאוכלס210גגוןסככה3690
פלדהבניה קלהמאוכלס410גגוןסככה3691
פלדהבניה קלהמאוכלס610גגוןסככה3692
פלדהבניה קלהמאוכלס2210גגוןסככה3693
עץבניה קלהמאוכלס3910גגוןסככה3694
פלדהבניה קלהמאוכלס4210גגוןסככה3695
עץבניה קלהמאוכלס7310גגוןסככה3696
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס112310סדנת רכבסככת טיפולים3697
פלדהבניה קלהמאוכלס410רגילהסככת אחסנה3698
פלדהבניה קלהמאוכלס910רגילהסככת אחסנה3699
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פלדהבניה קלהמאוכלס1410רגילהסככת אחסנה3700
פלדהבניה קלהמאוכלס53510רגילהסככת אחסנה3701
פלדהבניה קלהמאוכלס58710רגילהסככת אחסנה3702
פלדהבניה קלהמאוכלס58710רגילהסככת אחסנה3703
פלדהבניה קלהמאוכלס59210רגילהסככת אחסנה3704
פלדהבניה קלהמאוכלס73910רגילהסככת אחסנה3705
פלדהבניה קלהמאוכלס88110רגילהסככת אחסנה3706
בטוןבניה קשיחה טרומיתנטוש13810אימוןסככת הדרכה3707
פלדהמבנה מפלדהנטוש77310אימוןסככת הדרכה3708
פלדהיביל קלמאוכלס4610מגוריםמבנה מגורים3709
פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים3710
פלדהיביל קלמאוכלס4810מגוריםמבנה מגורים3711
עץבניה קלהמאוכלס5010מגוריםמבנה מגורים3712
עץבניה קלהמאוכלס5210מגוריםמבנה מגורים3713
עץבניה קלהמאוכלס6710מגוריםמבנה מגורים3714
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס11810מגוריםמבנה מגורים3715
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס16910מגוריםמבנה מגורים3716
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3110משרדמשרדים3717
עץבניה קלהנטוש4710משרדמשרדים3718
עץבניה קלהמאוכלס5110משרדמשרדים3719
עץבניה קלהמאוכלס5910משרדמשרדים3720
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס7210משרדמשרדים3721
עץבניה קלהמאוכלס7310משרדמשרדים3722
עץבניה קלהמאוכלס7510משרדמשרדים3723
פלדהבניה קלהמאוכלס10110משרדמשרדים3724
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11010משרדמשרדים3725
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס11310משרדמשרדים3726
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס12010משרדמשרדים3727
עץבניה קלהמאוכלס12110משרדמשרדים3728
פלדהבניה קלהמאוכלס12610משרדמשרדים3729
עץבניה קשיחה בטוןמאוכלס15710משרדמשרדים3730
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס20910משרדמשרדים3731
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24010משרדמשרדים3732
עץבניה קלהמאוכלס26210משרדמשרדים3733
עץבניה קלהמאוכלס26610משרדמשרדים3734
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס53510משרדמשרדים3735
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3736
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1310מחסןאחסנה3737
בטוןבניה קלהמאוכלס1910מחסןאחסנה3738
פלדהבניה קלהמאוכלס2010מחסןאחסנה3739
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810מחסןאחסנה3740
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה3741
פלדהמכולהמאוכלס3210מחסןאחסנה3742
פלדהמכולהמאוכלס3210מחסןאחסנה3743
פלדהבניה קלהמאוכלס3410מחסןאחסנה3744
פלדהמכולהמאוכלס4010מחסןאחסנה3745
פלדהמכולהמאוכלס4210מחסןאחסנה3746
פלדהמכולהמאוכלס4510מחסןאחסנה3747
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס5310מחסןאחסנה3748
פלדהמכולהמאוכלס8510מחסןאחסנה3749
פלדהמכולהמאוכלס12010מחסןאחסנה3750
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס13410מחסןאחסנה3751
פלדהמכולהמאוכלס16510מחסןאחסנה3752
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס14210מועדוןפנאי וספורט3753
פלדהבניה קלהמאוכלס25510בית מלאכהבית מלאכה3754
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס17510כיתות לימודהדרכה3755
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס19010כיתות לימודהדרכה3756
פלדהבניה קשיחה בטוןמאוכלס20510כיתות לימודהדרכה3757
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס21210כיתות לימודהדרכה3758
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21310כיתות לימודהדרכה3759
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס21810כיתות לימודהדרכה3760
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25210כיתות לימודהדרכה3761
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס26910כיתות לימודהדרכה3762
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס27310כיתות לימודהדרכה3763
עץבניה קלהמאוכלס410ג"שעמדת אבטחה3764
עץבניה קלהלא מאוכלס1210ג"שעמדת אבטחה3765
פלדהמבנה מפלדהמאוכלס610מגדל שמירהעמדת אבטחה3766
בטוןמבנה נייד מבטוןנטוש710שירותיםשירותים3767
בטוןמכולהנטוש1410שירותיםשירותים3768
פלדהמכולהנטוש1510שירותיםשירותים3769
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2210שירותיםשירותים3770
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2310שירותיםשירותים3771
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3772
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2410שירותיםשירותים3773
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2610שירותיםשירותים3774
בטוןבניה קשיחה בטוןנטוש3410שירותיםשירותים3775
פלדהמכולהנטוש2810מקלחותשירותים3776
פלדהמכולהנטוש2810מקלחותשירותים3777
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3010מקלחותשירותים3778
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10110מקלחותשירותים3779
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס6110חשמלאנרגיה3780
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס2810תנור חימום מיםאנרגיה3781
עץבניה קלהמאוכלס610המתנהסככה3782
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס5710המתנהסככה3783
עץבניה קלהמאוכלס9010המתנהסככה3784
פלדהבניה קלהמאוכלס710רגילהסככת אחסנה3785
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פלדהיביל קלמאוכלס5310משרדמשרדים3786
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס24710משרדמשרדים3787
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה3788
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3789
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3790
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3791
פלדהמכולהמאוכלס1410מחסןאחסנה3792
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3793
פלדהמכולהמאוכלס4410מחסןאחסנה3794
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס25510מחסןאחסנה3795
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס206311חדר אוכלהסעדה3796
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס57320מרפאהבריאות3797
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס97230מרפאהבריאות3798
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס478931מרפאהבריאות3799
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס473721מרפאהבריאות3800
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס514921מרפאהבריאות3801
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1810ג"שעמדת אבטחה3802
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס2510מקלחותשירותים3803
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס30310כיתות לימודהדרכה3804
<Null>בניה קלהמאוכלס5510מבנהמבנה3805

<Null>בניה קלהמאוכלס7110מבנהמבנה3806

<Null>בניה קלהמאוכלס18210מבנהמבנה3807

<Null>בניה קלהמאוכלס5510מבנהמבנה3808

<Null><Null>מאוכלס1510אנרגיהאנרגיה3809

<Null>מכולהמאוכלס2910אחסנהאחסנה3810

<Null>מכולהמאוכלס2010אחסנהאחסנה3811

בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס164710יעודימבנה ייעודי3812
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס3910חשמלאנרגיה3813
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס6010גנרטוראנרגיה3814
<Null><Null>מאוכלס4610מערכת מיזוג אוויראנרגיה3815

בטוןיביל קלמאוכלס3910משרדמשרדים3816
<Null><Null>מאוכלס10310חינוךחינוך3817

בטון<Null>מאוכלס1210שירותיםשירותים3818
בטוןיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים3819
בטוןיביל קלמאוכלס4810משרדמשרדים3820
בטוןיביל קלמאוכלס4710משרדמשרדים3821
בטוןיביל קלמאוכלס4310משרדמשרדים3822
<Null><Null>מאוכלס4510גגוןסככה3823

<Null><Null>מאוכלס4910גגוןסככה3824

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3825

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3826

פלדהיביל קלמאוכלס4710מגוריםמבנה מגורים3827
<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3828

<Null>מכולהמאוכלס1510אחסנהאחסנה3829

<Null>מכולהמאוכלס3010אחסנהאחסנה3830

<Null>מכולהמאוכלס3310אחסנהאחסנה3831

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3832

<Null>מכולהמאוכלס1510אחסנהאחסנה3833

<Null>מכולהמאוכלס1810אחסנהאחסנה3834

<Null>מכולהמאוכלס3310אחסנהאחסנה3835

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3836

<Null>מכולהמאוכלס1510אחסנהאחסנה3837

<Null>מכולהמאוכלס1510אחסנהאחסנה3838

<Null>מכולהמאוכלס3310אחסנהאחסנה3839

פלדהמכולהמאוכלס1710מחסןאחסנה3840
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה3841
פלדהמכולהמאוכלס1310מחסןאחסנה3842
<Null><Null>מאוכלס1810תנור חימום מיםאנרגיה3843

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3844

<Null><Null>מאוכלס7810כיתות לימודהדרכה3844

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3845

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3846

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3847

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3848

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3849

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3850

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3851

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3852

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3853

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3854

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3855

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3856

<Null>מכולהמאוכלס1310אחסנהאחסנה3857

בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס8810מחסןאחסנה3858
פלדהיביל קלמאוכלס38310משרדמשרדים3859
<Null><Null>מאוכלס12410המתנהסככה3860

פלדהיביל קלמאוכלס6310משרדמשרדים3861
<Null><Null>מאוכלס2810סככהסככה3862

פלדהיביל קלמאוכלס1410אחסנהאחסנה3863
<Null><Null>מאוכלס1010שירותיםשירותים3864

פלדהיביל קלמאוכלס1210שירותיםשירותים3865
<Null><Null>מאוכלס3310נשקייהאחסנה3866

<Null>מכולהמאוכלס4910אחסנהאחסנה3867

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3868

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3869

<Null><Null>מאוכלס11410חניהסככה3870
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<Null><Null>מאוכלס5310משרדמשרדים3871

<Null><Null>מאוכלס5410משרדמשרדים3872

עץבניה קלהנטוש32710משרדמשרדים3873
<Null><Null>מאוכלס3910המתנהסככה3874

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3875

<Null><Null>מאוכלס710שירותיםשירותים3876

<Null><Null>מאוכלס910שירותיםשירותים3877

<Null><Null>מאוכלס2210המתנהסככה3878

עץבניה קלהמאוכלס5210גגוןסככה3879
<Null><Null>מאוכלס1110סככת אחסנהסככת אחסנה3880

<Null><Null>מאוכלס1210המתנהסככה3881

<Null><Null>מאוכלס710גגוןסככה3882

<Null><Null>מאוכלס6410מחסןאחסנה3883

<Null><Null>מאוכלס3410משרדמשרדים3884

<Null><Null>מאוכלס1610המתנהסככה3885

<Null><Null>מאוכלס2010המתנהסככה3886

<Null>מכולהמאוכלס3510אחסנהאחסנה3887

<Null>מכולהמאוכלס3510אחסנהאחסנה3888

<Null><Null>מאוכלס35110משרדמשרדים3889

<Null><Null>מאוכלס5210משרדמשרדים3890

<Null><Null>מאוכלס4910משרדמשרדים3891

<Null><Null>מאוכלס5210משרדמשרדים3892

פלדהיביל קלמאוכלס4910משרדמשרדים3893
<Null><Null>מאוכלס1810סככת אחסנהסככת אחסנה3894

<Null><Null>מאוכלס1410שירותיםשירותים3895

<Null>מכולהמאוכלס1710אחסנהאחסנה3896

<Null>מכולהמאוכלס1710אחסנהאחסנה3897

<Null><Null>מאוכלס410שירותיםשירותים3898

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3899

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3900

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3901

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3902

<Null>מכולהמאוכלס1410אחסנהאחסנה3903

פלדהיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים3904
פלדהיביל קלמאוכלס5110משרדמשרדים3905
<Null><Null>מאוכלס410שירותיםשירותים3906

<Null><Null>מאוכלס410שירותיםשירותים3907

<Null>מכולהמאוכלס1710אחסנהאחסנה3908

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3909

<Null>מכולהמאוכלס1010אחסנהאחסנה3910

<Null>מכולהמאוכלס1010אחסנהאחסנה3911

<Null>מכולהמאוכלס1010אחסנהאחסנה3912

<Null><Null>מאוכלס54110סככהסככה3913

<Null>מכולהמאוכלס1510אחסנהאחסנה3914

<Null><Null>מאוכלס2510מיכליםמיכלים3915

<Null><Null>מאוכלס910שירותיםשירותים3916

<Null>מכולהמאוכלס3510משרדמשרדים3917

<Null><Null>מאוכלס1910שמןמיכלים3918

<Null>מכולהמאוכלס1610אחסנהאחסנה3919

<Null>מכולהמאוכלס5510משרדמשרדים3920

פלדהמכולהמאוכלס410אחסנהאחסנה3921
פלדהמכולהמאוכלס510אחסנהאחסנה3922
<Null><Null>מאוכלס39610משרדמשרדים3923

<Null><Null>מאוכלס9910משרדמשרדים3924

<Null>מכולהמאוכלס1810אחסנהאחסנה3925

<Null><Null>מאוכלס310אנרגיהאנרגיה3926

<Null><Null>מאוכלס2510מיכליםמיכלים3927

<Null><Null>מאוכלס1810אחסנהאחסנה3928

<Null><Null>מאוכלס60320משרדמשרדים3929

<Null><Null>מאוכלס7610סדנת רכבסככת טיפולים3930

<Null><Null>מאוכלס2910סככהסככה3931

<Null><Null>מאוכלס3010סככהסככה3932

<Null><Null>מאוכלס1210אחסנהאחסנה3933

<Null><Null>מאוכלס5410משרדמשרדים3934

<Null><Null>מאוכלס2310סככת אחסנהסככת אחסנה3935

<Null><Null>מאוכלס1610סככת אחסנהסככת אחסנה3936

<Null><Null>מאוכלס710שירותיםשירותים3937

בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1910חשמלאנרגיה90000
פלדהבניה קלהמאוכלס1410חניהסככה90001
פלדהבניה קלהמאוכלס810גגוןסככה90002
פלדהבניה קלהמאוכלס1410גגוןסככה90003
פלדהבניה קלהמאוכלס11910גגוןסככה90004
פלדהבניה קלהמאוכלס37910גגוןסככה90005
פלדהבניה קלהמאוכלס38410גגוןסככה90006
פלדהבניה קלהמאוכלס1510רגילהסככת אחסנה90007
פלדהבניה קלהמאוכלס1610רגילהסככת אחסנה90008
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס28710רגילהסככת אחסנה90009
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס28710רגילהסככת אחסנה90010
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס28910רגילהסככת אחסנה90011
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס38510רגילהסככת אחסנה90012
פלדהבניה קלהמאוכלס54810רגילהסככת אחסנה90013
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס403410רגילהסככת אחסנה90014
בטוןבניה קשיחה בטוןלא מאוכלס2310משרדמשרדים90015
פלדהיביל קלמאוכלס4110משרדמשרדים90016
פלדהיביל קלמאוכלס4110משרדמשרדים90017
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס4710משרדמשרדים90018
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בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס24410משרדמשרדים90019
פלדהמכולהמאוכלס1010מחסןאחסנה90020
פלדהמכולהמאוכלס1110מחסןאחסנה90021
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה90022
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה90023
פלדהמכולהמאוכלס1510מחסןאחסנה90024
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה90025
פלדהמכולהמאוכלס1610מחסןאחסנה90026
פלדהמכולהמאוכלס2210מחסןאחסנה90027
פלדהמכולהמאוכלס2410מחסןאחסנה90028
פלדהמכולהמאוכלס2710מחסןאחסנה90029
פלדהמכולהמאוכלס3010מחסןאחסנה90030
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה90031
פלדהמכולהמאוכלס3110מחסןאחסנה90032
בטוןבניה קשיחה טרומיתמאוכלס34110מחסןאחסנה90033
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס10610ג"שעמדת אבטחה90034
בטוןמבנה נייד מבטוןמאוכלס1510שירותיםשירותים90035
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2410שירותים ומקלחותשירותים90036
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס2510שירותים ומקלחותשירותים90037
בטוןבניה קשיחה בטוןמאוכלס1610יעודימבנה ייעודי90038
<Null><Null>מאוכלס1528510אחסנהאחסנה90039
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 לכבוד 
 מתי כספי

 חברת אדמה
  הועבר במייל

 
 .בצריפין 5השלמות נדרשות לסקר הקרקע במתחם : נדוןה

 
בצריפין במסגרת הצעה לסקר קרקע שהוכן על ידי חברת  5התקיים סיור במתחם  10/08/2015בתאריך  .1

ממונה  –, ד"ר זהר ירמיהו   פרידמן, בועז אדמה , בסיור השתתפו נציגי חברת אדמה : מתי כספי
 קרקעות מזוהמות באגף והח"מ.

 להלן פירוט ההשלמות כפי שסוכמו בסיור בשטח: .2

 קידוחים. 4מזרחית למבנה מטבח מרכזי יש לבצע  , 6מוקד  ביחידה ב  .א

 קידוחים. 2פינה צפון מזרחית של סככת החימוש יש לבצע , 13ביחידה ב מוקד  .ב

 קידוחים. 2צפונית ובצמוד לימדת שטיפה יש לבצע , 14ביחידה ב מוקד  .ג

 קידוחים. 4, מחלקת סיכה יש לבצע  4ביחידה ג מוקד  .ד

 קידוחים. 2, מחלקת סיכה יש לבצע 5ביחידה ג מוקד  .ה

 קידוחים. 4, מחלקת סיכה יש לבצע  6ביחידה ג מוקד  .ו

 קידוחים. 2, צפונית למחלקת סיכה יש לבצע 8ביחידה ג מוקד  .ז

 קידוחים. 12, חשמליה יש לבצע 10קד ביחידה ג מו .ח

 קידוחים. 2 יש לבצע  ת למחסן שמנים, סככה מערבי11ביחידה ג מוקד  .ט

 קידוחים. 4סככה מערבית למחסן שמנים יש לבצע  , 12ביחידה ג מוקד  .י

 קידוחים. 5, יש לבצע , מחסן שמנים 13ביחידה ג מוקד  .יא

 קידוחים. 2ית למחסן שמנים יש לבצע , משטח מזרח14ביחידה ג מוקד  .יב

 קידוחי גז קרקע אקטיבי. 7קידוחים ו 3, מבנה נטוש יש לבצע  20ביחידה ג מוקד  .יג

 קידוחים. 9, מזרחית למחלקת סיכה יש לבצע   23ביחידה ג מוקד  .יד

להכין טבלה לאור השינויים החלים בפני השטח והחשש שלא ניתן יהיה לאתר את נקודות הקידוח יש  .3
 בעזרת נקודות ציון מדויקות. 6ו  5במתחמים כל נקודות הקידוח שסומנו של יקום ובה מ

החמ"לים של ל ומהחמ"ל המרכזי  שלחוסר תיאום עקב  6מאחר ולא הספקנו לבצע סיור במתחם  .4
 לבחינת הסקר המוצע במתחם זה.יש לתאם סיור נוסף במתחם ,  6הבסיסים במתחם 

 

 
 

 
 העתקים:

 חוז.@מנהל המ –גדעון מזור 
 @קרקעות מזוהמות תל אביבממונה  – ד"ר זהר ירמיהו 

 משרד הביטחון @ –אילנית זינגר 
 צוות תעשיות.@
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