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 תחנות פנימיות    מדור        

 (:בלבד 1:100 מ"בקנכל התכניות  -הגשה מקוצרת )אופן ההגשה 

 חדר מיתוג  /פ"תחט –דרישות עבור הכנת תכניות להיתר 

ג המדידה "תכנית קומת הקרקע ע

בקו  סימון קונטור חדר הטרפו + 

סימון פתח   ,(BOLD)מרוסק כחול 

רחבת , אוורור, הכנסת הציוד

 .י"תפעול לרכב חח

ג ההגשה בתאום עם יועץ החשמל ומתכנן הרשת "סימון תכנון תוואי הכבלים ע-

 .י"בחח

 :חדרי כבלים למעבר צנרת יסומנו/ במידה ותוכננו שוחות-

 מידות כלליות+ פתחי גישה  -

 (.יציאה מהשוחה/כניסה)רדיוס כיפוף לצנרות -

 .סימון חתכים דרך תוואי הצנרת עד  לארון המונים-
 .מידות לדלתות+ BOLD)בירוק )י בהתאם "דלתות חח/ סימון דלתות ללא נעילה-

עד לפתח כניסה   (BOLDבירוק מרוסק ) 24/7י "סימון דרכי גישה לעובדי חח-

 .לחדר הטרפו

 .-2מרתף לקומת  -1נקודתית לרצפה תחתונה בין קומת מרתף תכנית -

 

 

 (-1מרתף )חדר טרפו        

 (.מ מקו מגרש"ס 50)סימון עקרוני כניסת צנרת מהרחוב -

סימון מידות  , מפלס אבסולוטי+ סימון מפלס החדר ביחס למבנה -

 .כלליות
 .מ פחות ממפלס החדר"ס 3-5 –מפלס מחוץ לחדר -

 .פ מחוץ לחדר.ה.סימון לוח פ-

 (.בסמיכות לחדר. )גלגלון מחוץ לחדר/סימון עמדת כיבוי אש-

 .  ר פתחי אוורור בתוך החדר"סימון מידות ומ-

בירוק ) .מידות+ י בהתאם "דלתות חח/ סימון דלתות ללא נעילה-
BOLD  ) 

בירוק מרוסק ) 24/7י "חחורכב  י"חחסימון דרכי גישה לעובדי -
BOLD )עד לפתח החדר. 

 

/  ר תריסים"כולל סימון מידות ומ( כתכנית חתוכה)סימון פתחי אוורור -

 .משטח בנוי/ מ משטח מרוצף"ס 100בחזית לפתחים יש לוודא . פירים

 (.מ מקו מגרש"ס 50)סימון כניסת צנרת מהרחוב -
,  (BOLD)בקו מרוסק ירוק ' מ 9X10י "סימון רחבת פריקה עבור רכב חח-

 .כולל סימון מידות
(  BOLDמרוסק בקו ירוק ) 24/7י "חחי ורכב "חחסימון דרכי גישה לעובדי -

 (.כניסה למבואה ראשית)י "סימון דלת כניסה לחח+  החדרעד לפתח 

 (.העתקה/כריתה/שימור)מקרא + סימון עצים -

 .בכל הקומות( קו מרוסק כחול)סימון קונטור חדר הטרפו -

מגרש  , מפלסי רחוב, שם רחוב, כביש, מדרכות)להראות סביבת מגרש -

 .בניינים שכנים, מפלסי מגרש שכן, שכן

מקצוות קירות חדר הטרפו ( בהתאם לכמות שנאים)' מ 6או  5סימון רדיוס -
 .אדום  BOLDבקווקו 

סימון פתח הכנסת ציוד 

כולל סימון  )ביחס למבנה 

 (מידת מרחק מהמבנה
 

חתכים בהתאם  

 לנדרש

 מ  "קנ

1:100 

מ מקו  "ס 50, (בחתכים הרלוונטיים)סימון כניסת צנרת מהרחוב -

 :לציין במלל. 5%מגרש בשיפוע הפוך 
 .סגירה בפקקים, מ ממפלס הפיתוח"ס 100בעומק  PVCצנרת -

 .מפלסי פיתוח בחתכים הרלוונטיים, שם רחוב/ סימון גבול מגרש-

מרצפה תחתונה עד )מידות ומפלסים לכל גובה החדר השלמת -

 (.'לתקרת קומה א

סימון מידה מפלס הפיתוח  + ר "מ+ אוורור סימוני מידות לפתחי -

 .לחלק התחתון של תריסי האוורור

סולם ירידה לרצפה תחתונה  / שרשרת הגנה/ מעקות בטיחותסימוני -

 .כנדרש ובתאם לתכניות

,  מרתף) השלמת ייעוד לכלל החללים הסובבים מחוץ לחדר הטרפו -

 (.'חדר אשפה וכו, לובי, סלון, מטבח, מחסן

תקרת  / מקצוות קירות( בהתאם לכמות שנאים)' מ 6או  5סימון רדיוס -
 .אדום  BOLDבקווקו חדר הטרפו 

של  ' כלל החתכים הנקודתיים יכללו את כלל המרתפים עד לקומה ב-

 .המבנה

 :  הערות
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