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הקמת מובל ניקוז  
מערבי

:רקע ומיקום

ויורד דרומה בתוואי בין שכונת  ( משתלת מסובים)באזור חניון דרבי 461העבודות מתחיל דרומית לכביש איזור

.1046ל "בתחום תמהואדיפ "שצ/ עד למוצא באזור תעלת אור יהודה סקיארמת פנקס לשכונת 

:העבודות כוללות

, פיתוח נופי, ביצוע תשתיות תת קרקעיות, ביצוע מובל בטון יצוק באתר למתן פתרון ניקוז לשכונות הקיימות

.ריהוט רחוב, עבודות תאורה , והשקייהגינון , מדרכות, ריצוף



תוואי  
מובל ניקוז מערבי

צפון



תשריט כללי–מובל ניקוז 
.'מ1,170-אורך כולל של מובל ניקוז המתוכנן הינו כ1.

:מקטעים2-המובל מורכב מ2.

במידות פנים–4' עד נקודה מסBC02מנקודה -מקטע צפוני 

2X2מ700-כ. דיפון כלונסאות  ביצוע המובל בין       .  'מ'

במידות פנים  –עד נקודת המוצא 4' מנקודה מס-מקטע דרומי

2X22-ו' מX3מ500-כ, ביצוע המובל בחפירה פתוחה' מ'

.'מ4.5-8-עומק עבודות חפירה בין3.

:מקרא

תוואי מובל מערבי מתוכנן-

תוואי חיבור מתוכנן-

נקודת חיבור או נקודת קצה-

נקודה או קטע מיוחד-

1

A



חתך,פרטים–מובל ניקוז 



חתך,פרטים–מובל ניקוז 



תכנית פיתוח  –מובל ניקוז 
שביל בן הבתים



נקודות וקטעים מיוחדים
קטע , מ מסוג בטון"ס125ביצוע חיבור צינור בקוטר , שלוחה מזרחית–Aקטע •

נדרש תאום עם בעל משתלת מסובים לרבות הסדרת שוחת ניקוז  . 'מ125באורך 

.בתחום המשתלה



נקודות וקטעים מיוחדים
.משפחת כחלוןתוואי מובל מתוכנן במעבר תחום מגרש –Bנקודה •



נקודות וקטעים מיוחדים

.חיבור מערכות ניקוז קיימות ומובל ניקוז קיים ברחוב הגליל–Dנקודה •



מובל ניקוז מערבי–שלביות ביצוע 

:מקטעים שיבוצעו במקביל2–העבודה תבוצע ב 

בצפון וממשיך דרומה עד  461מאזור , ביצוע מובל בין כלונסאות דיפון: מקטע צפוני

(מפגש' נק)למשפחת כחלון 

ממשיך 1046ל"תמממוצא השטח הפתוח באזור , מובל בחפירה פתוחה: מקטע דרומי

.צפונה לכיוון משפחת כחלון

חודשים  10-כ : משך זמן העבודות



:מצפון לדרום–מקטע צפוני 

חניון משתלת  / 461כביש 

מסובים

בית משפחת כחלון



:מדרום לצפון–מקטע דרומי 

תעלת נחל -מוצא המובל 

אור יהודה

בית משפחת כחלון



דגשים
קידוחמכונות4–בלהשתמשובנוסףמהמקטעיםאחדבכלעבודהצוותי2ולהפעילבמקבילהמקטעיםבשנילעבודמתחייבהקבלן

:להלןהמפורטותהדרךובאבניהזמניםבלוחלעמודמנתעל

חודשים1.5–היתריםהוצאת–1דרךאבן

:במקבילביצוע–2דרךאבן

חודשים8–צפונימקטע

חודשים6–דרומימקטע

חודשים2–ומסירהפיתוחהשלמות-במקבילביצוע–3דרךאבן

לעמודמנתעלהנדרשוכלהכלים,העבודהצוותי,הזמןאתלנהלועליוחודשים10תוךהעבודותכלאתלסייםהקבלןעלכייובהר

הבאבחורףלתפקדצריךהמובל.הזמניםבלוחות

באבנייעמודולאבמידה,מאושריםמחשבונותהקנסותקיזוזבאמצעותוהןבמישרין,קנסותהקבלןעללהטילרשאיתתהיההחברה

שנקבעוהדרך



דגשים
('וכו1046תמלקבלן-.ד.יערן).בשטחאחריםקבלניםעםובתיאוםבמקבילעבודה.1

כחלון'משפ-פרטימגרשבתחוםעבודה.קיימיםלמבניםבצמידותעבודה.2

לקדמותומצבלהשבתואחריות.הגובליםהמבניםמצבתיעוד–קייםמצבסקרביצוע.3

והדרכיםהעבודהשטחיעללהגןכדיהדרושיםהאמצעיםבכל,חשבונועלינקוטהקבלן.4
'וכו,אדמהמפולות,טבעפגעי,שטפונותי"עלהיגרםהעלולמנזקאליההמובילות

ורעשאבקמטרדילמניעתהדרושיםהאמצעיםבכלינקוטהקבלן.5

תנועההסדריוביצועתכנון.6



דגשים
:מוצעותגישהדרכי

:צפוןכיוון

.הרצוג'לרחמסוביםמשתלתחנייתדרך461כבישמכיוון.1

.כחלוןמשפחתעדודרומהצפונההתוואיצירעללנועניתן.(עגיבכמוס'רח:בשםגםהמופיע)עבודייחזקאל'מרח.2

:דרוםכיוון

עגיבכמוס/לנדאו'מרחגישה,ל"בתמהפתוחיםהשטחיםמאזורלהגיעניתן.3

כנרתסמטתדרך.4

רוגוזיןס"בימגרששטחבתוך–מוצעהתארגנותשטח



בהצלחה


