
 

 1מפרט טבלאות לישויות מים וביוב                                                                                  

 

 המיםתשתית  .1
 

 

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Water_Pipe_section 4601 קטע צינור מים מים 1
 

 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

SECTION_NUMBER מס' קטע 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME  נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE ינומר קוד רחוב  

START_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית ראשית קטע  

end_HOUSE_NUMBER  נומרי קטע _סוףמס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

AVERAGE_DEEP רינומ עומק ממוצע  

MATERIAL קוד חומר הצינור  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אאלפ הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

חיבור מים  מים 2
 לצרכן

Water_Client_Connect 4602 

 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

CONNECT_NUMBER מס' חיבור 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת הנחה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע  

MATERIAL קוד נורחומר הצי  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3מפרט טבלאות לישויות מים וביוב                                                                                  

 

 

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית ספר ישותמ

חיבור מים  מים 3
 לאביזר

Device_Connect 4603 

 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

CONNECT_NUMBER מס' חיבור 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME  נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת הנחה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע  

MATERIAL קוד חומר הצינור  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

תחנת שאיבה  מים 4
 מים

Water_pumpstation 2112 

 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

PUMP_STATION_NUMBER מספר תחנת שאיבה 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

PUMP_STATION_NAME יופיע על המסך נומרי-אלפא שם התחנה 

PUMPS_NUMBER נומרי מספר משאבות  

DIESEL_GENERATOR דגם היחידה נומרי-אלפא דיזל גנרטור 

OPP_SYSTEM תיאור נומרי-אלפא מערכת הפעלה 

PRESSURE נומרי לחץ עבודה  

DISCHARGE ב נומרי  ספיקה-/h3m 

ELECT_POWER ב נומרי הספק-kW 

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING קליטה תאריך תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Main_valve 2121 מגוף מים 1
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

VALVE_NUMBER מס' מגוף 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא ת קוטריחיד  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

VALVE_TYPE קוד סוג מגוף  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

CONDITION קוד סטטוס מצב  

OPERATION_MANNER קוד צורת הפעלה  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
במקרה של שוחות 

 עגולות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Reservoir 4622 בריכת מים מים 7
 

 
 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

RESERVOIR_NUMBER מספר בריכה 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

RESERVOIR_NAME יופיע על המסך נומרי-אלפא שם הבריכה 

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

   מעביר קוטר מים 9
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

DIAMETER_PASS_NUMBER מס' מעביר קוטר 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER_IN נומרי קוטר כניסה  

DIAMETER_IN_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר כניסה  

DIAMETER_OUT נומרי קוטר יציאה  

DIAMETER_OUT_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר יציאה  

MATERIAL קוד חומר  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

אוגן ואוגן  מים 11
 עיוור

 Flange 2122 

 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

FLANGE_NUMBER מס' אוגן ואוגן עיוור 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER מרינו מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Air_Valve 4645 שסתום אוויר מים 11
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור השם השד

AIR_VALVE_NUMBER מס' שסתום 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא טריחידת קו  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

AIR_VALVE_TYPE קוד סוג שסתום  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
 במקרה של שוחות עגולות

 )בס"מ(

BORE_DIMENSION נומרי-אלפא מידות שוחה 
במקרה של שוחות 

 מלבניות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד צורת מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

-שסתום אל מים 12
 חוזר

Check_Valve 4646 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

CHECK_VALVE_NUMBER מס' שסתום 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

CHECK_VALVE_TYPE קוד סוג שסתום  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Connect_tap 4649  ברז שירות מים 13
 
 
 

 הערות ערך מילוי ורתיא שם השדה

TAP_NUMBER מס' ברז שירות 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER ךיופיע על המס נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

VALVE_TYPE קוד סוג מגוף  

CONDITION קוד סטטוס מצב  

OPERATION_MANNER קוד צורת הפעלה  

PREESURE_ZONE נומרי אזור לחץ  

BORE_TYPE קוד סוג בניית שוחה  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
של שוחות במקרה 

 עגולות
 )בס"מ(

BORE_DIMENSION נומרי-אלפא מודות שוחה 
במקרה של שוחות 

 מלבניות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד צורת מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Water_meter 4650 מערכת מדידה מים 12

 
 
 

 הערות ערך מילוי אורתי שם השדה

WATER_METER_NUMBER מס' מערכת מדידה 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

TYPE קוד סוג מערכת מדידה  

DIAM_MAIN_METER_CONNECT 
טר חיבור למונה קו

 הראשי
  נומרי

DIAM_MAIN_WATERMETER יופיע על המסך נומרי קוטר מונה ראשי 

WATER_METER_NUMBER_MAIN 
מס' זיהוי מד מים 

 ראשי
  נומרי-אלפא

DIAM_SEC_METER_CONNECT 
קוטר חיבור למונה 

 משנה
 נומרי

במקרה של מד מים 
 משולב

 )קומבינט(

DIAM_SEC_WATERMETER נומרי נה משנהקוטר מו 
במקרה של מד מים 

 משולב
 )קומבינט(

WATER_METER_NUMBER_SEC 
מס' זיהוי מד מים 

 משנה
 נומרי-אלפא

במקרה של מד מים 
 משולב

 )קומבינט(

MODEL נומרי-אלפא דגם מד מים  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

HEIGHT 
גובה התקנה מעל 

 הקרקע
  נומרי

INSTALLATION_YEAR נומרי חהשנת הנ  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 המספר שכב שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Sample_point 4651 נקודת דיגום מים 11
 
 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

SAMPLE_NUMBER מס' נקודת דיגום 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER נומרי קוטר ברז  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

מסנן )מלכודת  מים 11
 אבנים(

Strainer 4652 

 
 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

STRAINER_NUMBER 'מסנן  מס 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

BORE_TYPE קוד סוג בניית שוחה  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
 במקרה של שוחות עגולות

 )בס"מ(

BORE_DIMENSION נומרי-אלפא מודות שוחה 
במקרה של שוחות 

 מלבניות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד צורת מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 לא רלוונטי

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית ותמספר יש

 Drainage_exit 4655 יציאה לניקוז מים 17
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

DRAINAGE_NUMBER מס' נקודת ניקוז 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER נומרי קוטר מגוף  

RISER_DIAMETER נומרי קוטר זקיף  

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

DEEP נומרי עומק התקנה  

VALVE_TYPE קוד סוג ברז  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

PREESURE_ZONE נומרי אזור לחץ  

BORE_TYPE קוד סוג בניית שוחה  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
במקרה של שוחות 

 עגולות
 )בס"מ(

BORE_DIMENSION נומרי-אלפא מודות שוחה 
במקרה של שוחות 

 מלבניות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד צורת מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי הנחה שנת  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 ר שכבהמספ שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Hydrant 4661 ברז כיבוי אש מים 11
 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

HYDRANT_NUMBER מס' ברז כיבוי אש 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

HYDRANT_TYPE קוד ג ברז כיבוי אשסו  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר ברז 

RISER_DIAMETER נומרי קוטר זקיף  

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

HEIGHT נומרי גובה התקנה  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

DEVICE_BREAK קוד מתקן שבירה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Protect_pipe 4616 שרוול הגנה מים 19
 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

PROTECT_PIPE_NUMBER מס' שרוול 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME 
שם רחוב ראשית 

 קטע
  נומרי-אלפא

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

START_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית ראשית קטע  

END_STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב סוף קטע  

END_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית סוף קטע  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת הנחה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך  

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע  

MATERIAL קוד חומר הצינור  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

THICKNESS נומרי עובי דופן  

INSTALLATION_YEAR ינומר שנת הנחה  
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 כמו מגוף רגיל

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Electric_valve 4625 מגוף חשמלי מים 21
 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

VALVE_NUMBER מס' מגוף 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE ומרינ קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

CONDITION קוד סטטוס מצב  

OPERATION_MANNER קוד צורת הפעלה  

PREESURE_ZONE נומרי אזור לחץ  

BORE_TYPE קוד סוג בניית שוחה  

BORE_DIAMETER נומרי קוטר שוחה 
במקרה של שוחות 

 עגולות
 )בס"מ(

BORE_DIMENSION נומרי-אלפא מידות שוחה 
במקרה של שוחות 

 מלבניות
 )בס"מ(

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד רת מכסהצו  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 תשתית הביוב .2
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

קטע צינור  ביוב 1
 ביוב

Sewage_Pipe_section 4801 

 

 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

SECTION_NUMBER מספר קטע 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME 
ית שם רחוב ראש

 קטע
  נומרי-אלפא

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

START_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית ראשית קטע  

END_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית סוף קטע  

LOCATION  קוד מיקום  

DIRECT_FROM_HOUSE_NUMBER 
כיוון תחילת זרימה 

 מבית מס'
  נומרי

DIRECT_TO_HOUSE_NUMBER 
ה כיוון תחילת זרימ

 מבית מס'
  נומרי

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

SLOPE יופיע על המסך נומרי  שיפוע 

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע  

IL_OUT I.L. יופיע על המסך נומרי יציאה 

IL_IN I.L. יופיע על המסך נומרי הכניס 

MATERIAL קוד חומר הצינור  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

THICKNESS נומרי עובי דופן  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
חר מס' תכנית לא

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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סוג  מספר ישות
 תשתית

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות

 Sewage_Client_connection 4802 חיבור ביוב ביוב 2
 

 

 
 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

CONNECT_NUMBER  חיבורמספר 
 יפורט בתחילת

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

TRANSF_DIAM קוטר + יחידה נומרי-אלפא קוטר המרה 

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך  

SLOPE יופיע על המסך נומרי שיפוע 

IL_OUT I.L. יופיע על המסך נומרי יציאה 

IL_IN I.L. יופיע על המסך נומרי כניסה 

MATERIAL קוד חומר הצינור  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

LOCATION קוד מיקם  

TYPE_CONNECT נומרי-אלפא סוג חיבור  

END_CAP נומרי-אלפא חסימה זמנית  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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מספר 
 ישות

סוג 
 תשתית

מספר  שם הבלוק שם ישות
 שכבה

קטע קו  ביוב 3
 סניקה

Sewage_pressure_pipe 
 

4803 

 
 

 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

NUMBER_SECTION_PRESSURE סניקה מספר קטע 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME  נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

START_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית ראשית קטע  

END_HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית סוף קטע  

LOCATION  קוד מיקום  

DIRECT_FROM_HOUSE_NUMBER 
כיוון תחילת זרימה 

 מבית מס'
  נומרי

DIRECT_TO_HOUSE_NUMBER 
חילת זרימה כיוון ת

 מבית מס'
  נומרי

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר צינור 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

LENGTH יופיע על המסך נומרי אורך הקטע 

LENGHT_UNIT נומרי-אלפא יחידת אורך  

PREESURE_MAX נומרי לחץ מקסימלי  

AVERAGE_DEEP נומרי עומק ממוצע  

IL_OUT I.L. נומרי יציאה  

IL_IN I.L. נומרי כניסה  

MATERIAL קוד חומר הצינור  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת הנחה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-לפאא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 תא ביוב ביוב 2
 

Bore 4820 

 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

BORE_NUMBER מספר תא 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא רחוב שם  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER נומרי קוטר  

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

AVERAGE_DEEP יופיע על המסך נומרי עומק 

TL ( רום מכסהT.L.) יופיע על המסך נומרי 

MATERIAL קוד חומר  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

MIDDLE_SLOPE קוד אמצעי ירידה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

material_COVER קוד חומר מכסה  

   חומר מכסה 

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

SOURCE דקו מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

מגוף לקו  ביוב 1
 סניקה
 

Sewage_valve 4821 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

VALVE_NUMBER מספר מגוף 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

HEIGHT נומרי עומק/גובה התקנה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

VALVE_TYPE קוד סוג מגוף  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

OPERATION_MANNER קוד צורת הפעלה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית תמספר ישו

-שסתום אל ביוב 1
 חוזר ביוב

Sewage_checkvalve 4822 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

CHECKVALVE_NUMBER 
מספר שסתום אל 

 חוזר
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

CHECK_VALVE_TYPE קוד סוג שסתום על חוזר  

PRODUCER נומרי-אלפא שם יצרן  

OPERATION_MANNER קוד צורת הפעלה  

PRESSURE_ZONE נומרי לחץ עבודה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

תא  ביוב 7
 השקטה

 

Break_pressure_bore 4823 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

BORE_NUMBER תא מספר 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER נומרי קוטר  

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

TL ( רום מכסהT.L.) יופיע על המסך נומרי 

AVERAGE_DEEP יופיע על המסך נומרי עומק 

MATERIAL קוד חומר  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

TYPE_COVER קוד סוג מכסה  

FORM_COVER קוד צורת מכסה  

DIAMETER_COVER נומרי קוטר מכסה  

SOURCE קוד עמקור מיד  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

שסתום  ביוב 1
 אוויר ביוב

 

Sewage_airvalve 4824 

 

 

 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

AIRVALVE_NUMBER מספר שסתום אוויר 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

LOCATION קוד מיקום  

MANNER_PLACING קוד צורת התקנה  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

AIRVALVE_TYPE קוד סוג שסתום אוויר  

PRODUCER מרינו-אלפא שם יצרן  

PRESSURE_ZONE נומרי לחץ עבודה  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא רותהע  
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 אין לבדוק

 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

נקודת  ביוב 11
ריקון/ניקוז 

 ביוב

 

Drainage_exit_sewerage 4825 

 

  
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

DRAINAGE_NUMBER מספר נקודת ניקוז 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

VALVE_TYPE קוד סוג מגוף  

DEPTH נומרי עומק התקנה  

PRODUCER ומרינ-אלפא שם יצרן  

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

 Sewage_fall 4827 מפל ביוב ביוב 9
 

 
 

 
 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

FALL_NUMBER מספר מפל 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER  'נומרי ביתמס  

LOCATION קוד מיקום  

FALL_TYPE קוד סוג מפל  

FALL_DEEP יופיע על המסך נומרי גובה מפל 

DIAMETER יופיע על המסך נומרי קוטר 

DIAMETER_UNIT נומרי-אלפא יחידת קוטר  

IL_DOWNFALL IL יופיע על המסך נומרי יציאה ממפל 

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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מספר 
 ישות

מספר  שם הבלוק שם ישות סוג תשתית
 שכבה

תחנת שאיבה  ביוב 11
 ביוב

Sewage_pumpstation 
 

2111 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

PUMP_STATION_NUMBER מספר תחנת שאיבה 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

PUMP_STATION_NAME יופיע על המסך נומרי-אלפא שם התחנה 

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי ד רחובקו  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

PUMPS_NUMBER נומרי מספר משאבות  

DIESEL_GENERATOR דגם היחידה נומרי-אלפא דיזל גנרטור 

OPP_SYSTEM תיאור אלפא נומרי מערכת הפעלה 

PRESSURE נומרי לחץ עבודה  

DISCHARGE ב נומרי  ספיקה-/h3m 

ELECT_POWER ב נומרי הספק-kW 

INSTALLATION_YEAR נומרי שנת התקנה  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

STATUS קוד סטטוס הנדסי  

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא שם קבלן המבצע  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
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 מספר שכבה שם הבלוק שם ישות סוג תשתית מספר ישות

נקודת סימון  ביוב 11
 )אביזר מדומה(

Sewage_Markpoint 4826 

 
 
 
 

 הערות ערך מילוי תיאור שם השדה

MARKPOINT_NUMBER מספר נקודה 
יפורט בתחילת 

 הפילוט
 יופיע על המסך

STREET_NAME נומרי-אלפא שם רחוב  

STREET_CODE נומרי קוד רחוב  

HOUSE_NUMBER נומרי מס' בית  

LOCATION קוד מיקום  

GROUND_LEVEL נומרי רום קרקע  

INVERT_LEVEL נומרי רום צינור  

UPDATING תאריך קליטה תאריך תאריך עדכון 

SOURCE קוד מקור מידע  

AS-MADE_NAME 
מס' תכנית לאחר 

 ביצוע
  נומרי-אלפא

CONSTRUCT נומרי-אלפא ם קבלן המבצעש  

COMMENT נומרי-אלפא הערות  
 


