שלה דעו ח

האורבת יחנומ
לש תירוביצ הנייגיהל ףגאב האורבתל הקלחמה השיגה ט"שת ולסכב

יחנומ לש המישר ביבא-לתב ןושלה רעו תכשלל תואירבה רדשמ

מה ידי-לע רמוחה ןכוהש רחאל .תירבעל םמוגרת תא השקיבו םיילגנא

ה הנודנ ,יאמריא אגרש 'גניא לש ותרזעב ןושלה דעו לש תיעדמה

ומה תובישיה לכב .ביבא-לתב ןיינב יחנומל הדעווב תואירק יתשב

קובנייטש עשוהיו ןעיליל 'א ,שדב רשא ה"ה וחכנ הז אשונל

כ .םחש 'מ ד"דו ימרמע ןרהא ,היבוט דוד ,לזרב ר"ד ה"ה םג
.ןתיא ילע ד"ד שמיש הדעווה

עוצקמ,דיילעבלו ןושלה דעו ירבחל הדעווה תועצה וחלשנ ט"שת רדאב

,יאמדיא 'ש ה"ה לש םהיתורעה תלבק ירחא .תעד-תווחוןויע םשל

הדעווה הנד ל"ז סירפיש ינו בורנופ 'ש ,ןיביי 'ש،؛ ,םייח-ןב
.ןאכ תומסרפתמה תוטלחהה ידיל העיגהו תישילש האירקב המישרב

תארבה יחנומ ،תמישר תא ןקתלו םילשהל האב וז םיחנומ תמישר
,יו תרבחמ ",תירבעה ןושלה דעו תונורכז"ב ח"פרת תנשב האציש ",תונועמ
תוחתפתהבו עוצקמה תוחתפתהב םרוקמ ,םיחנומ תצקב ולחש ,םייונישה ' 41—42.ע

.הנושארה המישרבש םיחנומה ועבקנ זאמ םינשה םישולשב וננושל
האורכת

יאור؟ת

sanitation

 drain pipeזוקנ רוגצ

sanitary
 bhtransit waste,ץורב-רונ؟
overflow pipe

ןיקתמ
ןקתמ ן،דןקתה
םיכפש

םיחולד )םימ(

םיא1צ )סימ(
היש؟ת יכפש
הצב

שפד

)םוטא( םיכפש"רוב

לח؟ס؟ )םיכ^ש—( ר1ב

installator

 [by-passהפיק؟ ;ףקוע רוג؟

installation

 developed lengthשורפה ٦٦٤٢

٠ sewage
flow

 backהכופה המירז ; ךופה םדז

waste

 back-pressureידגנ ץחל

soil

 conductor, eaves gutterבזרמ

industrial waste
down-spout

 leader,המשג ,ם^ג"רונ؟

 sludgeا  branch intervalםיפיע؟،כ תגיב
mud

 flashing, apronתיככוס

cesspool

 house slantתיב"ך§שמ

cesspit

 hydrant؟גרדה

ביב
ללוכ
combined sewer
bull-headed
tee

לגר-בחר ץמק

יר؟؟ר?יב؟؟

floor-drain

 ball Jointרודכ"קרפ؟
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האיחגת

hub

רבת

bell

הלופכ

او2

יחגומ

תדמצמ

תרמצמ

 urinalה{؟ושמ

trap

םוסחמ

תספסס
burr
תונקורתה(
)םוסחמה
siphonag

pip

תושג
anti-siphonage
בתות
bushing

תושג

ענומ

רונצ

 caulkingהמיסח

 sand-trapלוח"'םוסחמ

 caulking toolםסהמ

 drum trapיפת םוסחמ

רוב^דויב

-5 S-trapםוסחמ לקע םוסחמ

chase

 close nippleתיגירבת תרבסמ  p-trapק-מוסחמ ,סורק םוסחמ
 double nippleגירבת"תלופכ תרבסמ

 catch basinדכול את

 cup jointעיב^רבחמ

 crownהנוילע ךרב

גורבת

 baseהנותחת ךרב

stock

die

אור؟תםאתמ,גורדםאתמ

(Durh

מא

fitting

רובח

seal

םתח

 crown weirםתחה תילע

recessed

,םינןא-רבחמ

 dipםתחה תיתחת

םטא
gasket
סתחק"קמ؟ םוסחמ
deep-seal
trap

 ground jointשטלמ רבחמ

vent

 increaser, reducerהרצמ תרמצמ

venting

 lock-nutתידגנ םא ,תמסוח םא

 back vent pipeרתח רוא

 long screwsךלא גירבת ןגירבת ךלא רונצ

 circuit ventףתשמ רוא

רוא

רווא

 sweat jointשא-מוחל רבחמ

 battery ventingץבקמ רווא

 swing jointד؛נ רובח

 dual ventםימוסחמ יגשל רוא

 tampionהתפמ

 relief ventקרופ רוא

זר؟מ
tap, vent
screw tap
)הנוילעה( ךרבה רוא
crown

) unionתודוהא ' (٦דוחא

 wet ventחל רוא

 Tucker fittingיגירמת-דח םאתמ

 wet ventingחל דווא

) fluxךותר וא ה؟חלה רישכת( םיחלת

stack

 fixtureהעובק
ןטלוק؟
stack venting

עובק לש הקיפס תדיחי
)discharge) unit

םיכפש'-טיבע slop sink
ףטשמ kitchen sink

t

1

ןט؟וק

רווא
هث0

 gate valveףוגמ
 bonnetףוגמד תיב

 (ball cock (valveרודכ-םות0ש

ץסר"תלעק wash.basin
 globe valve disk valveיקסד ם1תםש
טבמא bath-tub

 ground-key valve or faucetהפוגמ-זדב

W.c.-bowl

 needle valveי؟חמ םותסש

