
כללי

יש להגיש תכנון של כלל התשתיות על פי המקרא המ"צב

הל"ת  -כל עבודות האינסטלציה ומתקני תברואה במבנה המוצע , יבוצעו לפי דיני תכנון ובנייה
 העדכני. 5021ולפי ת"י 

מיקום מד המים יהיה בקצה גבול מגרש ובחזית/גבול מגרש, מוגן בתוך נישה בהתאם  .5
 בשטח הפרטי .להנחיות התאגיד ולא 

".4יש לבצע צילום פנים לקוי המים מקוטר  .0

לפני חיבור מים למבנה תבוצע שטיפת וחיטוי של הצנרת בבית עפ"י הוראות  .3

 משרד הבריאות וע"י מורשה משרד הבריאות. .4

בבניינים רבי קומות , כל מדי המים של הדירות  ירוכזו בקומת קרקע מחוץ למבנה עם  .1
 שוטפת וקריאה  גישה מתאימה לצורך אחזקה

.3/4מגופים למד המים של הדירות יהיו מסוג אלכסוני של "דורות" קוטר  .6

תוצרת ארי )מגביל ספיקה(.   UFR אחרי כל הכנה למד מים יותקן שסתום .7

 ס"מ. 51אורך  5על הקבלן להשאיר הכנה למד מים ניפל בקוטר " .8

מיקום סופי למדי המים יתואם עם מנהל התפעול/ נציג  התאגיד. .1

 דגם אוקטב תוצרת "ארד דליה". םמים ראשי ימד .52

 מגופי טריז תוצרת "רפאל". .55

 ברזי כבוי אש יהיו מדגם "פומס". .50

 דחוס ובטון טריו של עטיפה עם פלדה מדגם תהיה ומעלה 0" בקטרים הפלדה צנרת כל .53
 .מלט ופנים חוץ

לפני כיסוי של צנרת המים יש לקבל אישור כתוב מראש מנציג התאגיד . .54

יזם ולקבלן כי חובתו לבצע צילום פנים וידאו של צנרת המים ,צילום רדיוגרפי של ידוע ל .51
הריתוכים ואישור שירות שדה של יצרן הצנרת על התקנה בהתאם להוראותיו לכל 

 הצנרת שיתקין במסגרת עבודותו.

מכסים בתוך מדרכות, שצפ"ים ומעברים ציבוריים יהיו מסוג וולקן מוטבע בסימול  .56
טון או אחר עפ"י השימוש הולכי רגל או כבישים, עם סימון של  01מכסה תאגיד, סוג ה

 מהות השימוש מים .

ברזי כיבוי אש ימוגנו ע"י אביזר למניעת גניבת מים כדגם כיפה אדומה או מגן שטורץ. .57



ביוב 

מכסים בתוך מדרכות, שצפ"ים ומעברים ציבוריים יהיו מסוג וולקן מוטבע בסימול  .5
טון או אחר עפ"י השימוש הולכי רגל או כבישים, עם סימון של  01ה תאגיד, סוג המכס

 מהות השימוש ביוב/

טבעות ומכסים חלקי ברזל ינוקו וייצבעו בצבע המקורי של היצרן . .0

 מ"מ כולל דיווח 552-יערך צילום וידאו לכל הקווים שקוטר מעל  .3

 לצילום חוזר באם יידרש תיקון כל שהוא.

ם .כל המפלים יהיו חיצוניי .4

הנמכה או הגבהת המכסים עקב שינויים בגובה הקרקע, יעשו בתיאום מלא מראש. ובכל  .1
 ס"מ . 33מקרה לא יעלה אורך ההגבה על 

מפלים גלויים בקירות תומכים יהיו בתוך נישה בקיר התומך. .6

רום פני שוחות בגינות, חצרות בתים, שצפ"ים יהיו בגובה מפלס ריצוף הבנייה או לפחות  .7
 פני הקרקע מסביב. ס"מ מעל 1

חל איסור מוחלט לחיבור מרזבים למערכת הביוב. .8

יתואם מראש ויבוצע עלפי הנחיות  חיבור בריכות נוי ובריכות שחייה למערכת הביוב. .1
 משרד הבריאות.

8161616-24כל שינוי במערכת המים והביוב יתואם מראש עם אגף הנדסה בתאגיד 



תיק מסירת פרויקט מים וביוב
תאגיד מעיינות העמקים בע"מ 

להגיש טרם עריכת המסירה נדרש  הקבלן   לצורך קבלת תעודת מסירה מתאגיד מעיינות יוקנעם
יום לפני מועד המסירה( את המסמכים הבאים: 54בשטח )

תכלול: As madeתוכנית  .5
 ודד מוסמך., כולל, חתומה ע"י מ5:122-תכנית בקנ"מ שלא יפחת מ

 .אישור וחתימת המפקח על התוכנית ואישור שפרטי התוכנית נבדקו ונכונים
 .אישור וחתימת המתכנן על התכנית

  התכניות העדות תכלול את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל, כולל העבודות
הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז וכ"ו כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות 

.המקוריות(
 .כל התכניות יוכנו באוטוקאד בהתאם לגרסת התאגיד

  עותקי תכניות נייר וקובץ  3הקבלן ימסור לתאגידDWG.

ביוב As made תכניות

 .מערכת ביוב לצבוע בצבע חום

 .למספר את כל השוחות לפי המספור בתכנית לביצוע
 .לסמן כיוני זרימה

  קוטר הקו אם בוצע צינורP.V.C ,8SN ר הצינור במ"מ, צנרת פלדה לכתוב את קוט
לכתוב באינצ' ולציין סוג העטיפה.

 .להראות מיקום חיבור כל בית לאיזה שוחה מתחבר

  לסמן שוחה/שוחות עירונית אליה המערכת מחוברת. להראות את נתוני השוחה
.T.L-ו  I.Lהעירונית, 

  לסמן מפלים ולכתוב אתI.L  המפל. בשוחה בה יש מפל צריך לכתוב שניI.L.

מערכת מים As madeתכניות 

 .בקו המים יש לסמן קוטר הקו. יש לציין סוג הצינור

 .יש לסמן בסימון מקובל ברז כיבוי אש + מתקן שבירה. יש לציין במקרא את הסימון
 .להראות חיבור למערכת מים ציבורית. לסמן שוחת מגוף

 .לסמן שוחות מגוף בתוך השכונה על רשת מים מחלקת

 ון מפרטי המים בכל בנין ולציין מס' יח"ד מחוברות.להדגיש את אר

 .לסמן יציאות לגינון, קוטר החיבור

 .לסמן ברזי כיבוי אש



לכל אורך הקווים. דו"ח שרות שדה .0

ריתוכי צינורות ואביזרים. %52רדיוגרפיה למינימום דו"ח צילום  .3

ם פנימיים לכל הצנרת המסופקת.הרס באמצעות צילום וידיאו לגילוי פגמי דו"ח בדיקת אל .4

ובדיקת איכות מים. על ידי בודק מוסמך מאושר על ידי משרד הבריאות . אישור חיטוי .1

פרוטוקול בדיקת לחץ מים לכל קטע הנבדק ע"י פרוט אורך וקוטר הקווים, זמן ביצוע ומשטר  .6
יד.הלחצים החתומים ע"י הקבלן, המפקח ונציגי שרות שדה שלך יצרן הצנרת והתאג

צנרת ביוב. דו"ח צילום .7

אש. אישור כיבוי .8

שנה לכל יתר האביזרים מיום מסירת העבודה,  5-3-שנים לצנרת מכל סוג ו 52 תעודת אחריות .1
 משך זמן האחריות בהתאם לנדרש במפרט הטכני.

חומר טכני אודות החומרים ואביזרים בפרויקט. .52

המלצות יצרן הציוד לתחזוקה שוטפת של האביזרים. .55

רשימה מרוכזת של ציוד / צנרת המורכבים כולל יצרני / ספקי הציוד, מספר טלפון ושם  .50
 היצרן/ספק.



מפרטים




