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 ראש העיןבעיר  היערכות לאספקת מים בשעת משבר/חירום

 

 . המים הינם מצרך קיומי ומהווים את בסיס החיים של כולנו.המים הם משאב לאומי ואסטרטגי מהמעלה הראשונה

משברים בתחום הוא אירוע הגורם להפסקת אספקת מים ראויים לשתייה לאוכלוסייה רבת היקף.  'משבר מים'

יזומה ע"י האויב )פעולת לחימה התקפית(, מאירועי טרור )פגיעה בתשתית,  פעילותיכולים לנבוע מאספקת מים 

או  (, שיטפונותת אדמהוהרעלת מים יזומה( או לחילופין פגיעה בתשתית המים והביוב כתוצאה מאסון טבע )רעיד

  .ו/או טעויות אנוש כתוצאה מתקלה טכנית

משמעויות כתוצאה מהפסקה סדירה ורציפה של אספקת המים,  ,ט תמידלמשברים בתחום אספקת המים תהיה כמע

 .הביתי והעירוני גם בתחום סילוק הביוב

הניסיון המצטבר מאירועים בארץ ובעולם, כולל בשנים האחרונות, מצביע על כך שמשברים בתחום המים והביוב 

 ערכות המוקדמת.יללא התרעה ועל כן ישנה חשיבות רבה לה ,בדרך כלל ,צפויים להתרחש

, למצבי משבר בתחום אספקת המים וסילוק הביוב הערכות למתן מענהבמדינת ישראל במהלך השנים נבנתה 

, פיקוד העורף - צה"ל רשות החירום הלאומית, - הביטחון שרד)מ המשלבת את גורמי החירום ברמה הלאומית

כמו גם הערכות  ,(ועוד הסביבה להגנתהמשרד  ,משרד הבריאות ,וביוב מיםהממשלתית לרשות המשטרת ישראל, 

באמצעות תאגידי המים והביוב באופן עצמאי או מקומיות הרשויות המערך השלטון המקומי ובכללו מקבילה ב

  .במקומות בהם הוקמו

ערכות למצבי חירום בתחום המים וסילוק הביוב כאחד יאת הה הגדיר, ראש העיןבשיתוף עם עיריית  'עין אפק'תאגיד 

 התאגיד גיבש תכנית סדורה למתן מענה למצבים אלה, רכש ציוד ,מהיעדים המרכזיים לקידום. כחלק מהיערכות זו

כמו כן , הקמה ותפעול תחנות חלוקת מים וביצוע סבבי מילוי מיםלטובת כולל קבלנים הכשיר כוח אדם  לחלוקת מים,

המהווה  ,'עין אפק' את בשיתוף עם העירייה. תאגידכל זהוקם בתאגיד חדר פיקוד )'חדר מצב'( לניהול משברי מים, 

על תרגילים , הדרכות ועיתיות השתלמויותמקיימים  ראש העיןת עירייגורמי החירום בו ,חלק ממערך החירום העירוני

לבחינת היערכותם והרשות הממשלתית למים וביוב  רשות החירום הלאומית )רח"ל(של השנתי גרף הפעילות  בסיס

ממצאי  המערכות.התמודדות איתם לצורך שמירה על כשירות ומשברים בתחום המים, בפרט לבכלל ו ,חירוםלמצבי 

כשירות גבוהה ומוכנות של התאגיד להתמודדות עם מצבי מצביעים על תרגילים שבוצעו בשנה האחרונה הביקורות וה

 .חירום בתחום אספקת המים בעיר וסילוק הביוב מהעיר

 ודרכי הטיפול בהם היסודתוכלו למצוא הגדרות של מצבי שנועד לשרת אתכם בתחום המוכנות לחירום,  ,זה רבאת

 ת לסייע לכם במצבים אלה.ושימושי על פעילויות שיכול מידע כמו גם

( בנוסף על קישור מסוימיםשיש מקום לשקול שיופיע כבר בתחילת האתר )למי שירצה להתעניין בתחומים  קישורים

 רלוונטיים תוך כדי הקריאה )ראו בהמשך(.במקומות 

 .3קישור לעמוד   - והטיפול בהם היסוד למים בחירוםפירוט הגדרת מצבי 

 .4קישור לעמוד   - חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

 (15עמוד  5, טבלה למצב 11-13עמודים  4)טבלה למצב ים קישור לעמוד - רשימת תחנות חלוקת מים

 (14עמוד  5, מפה למצב 11עמוד  4)מפה למצב קישור לעמודים  - מפות עם פירוט נקודות החלוקה

 .4-5קישור לעמוד  - בחירוםתרגילים שבוצעו למוכנות 

 .5קישור לעמ'  - תחום הביוב בחרום

 (9-01)עמודים  כולל תמונות 6-8 יםקישור לעמוד -  מצבי חרום בתחום המיםבחלוקת מים לציוד המשמש 

 .)יש סרט כזה בעירייה( מהתרגיל האחרון וסרטון 

 יש לבצע קישור ללשונית הרלוונטית באתר רשות המים.  - למידע על שעת חירום באתר רשות המים

 

http://www.mei-modiin.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=150:getting-ready-for-emergency&catid=101:state-of-emergency
http://www.mei-modiin.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=150:getting-ready-for-emergency&catid=101:state-of-emergency
http://www.mei-modiin.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=150:getting-ready-for-emergency&catid=101:state-of-emergency
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
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 :מוכנים להיות עדיף
 :שמרו בקבוקי מים בבתים

להקטין את הלחץ  כדילהתמודדות עם מצבי חירום, בכלל ומשברי מים בפרט כמו גם בע"מ להגביר את מוכנותכם 

ליטר  4בחישוב של  בשעת חירום ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים

מים במקרה זה, יכולים להיות גם מי . ה ובישולימים אלו מיועדים לשמש כמים לשתי .ליממה לנפש, לשלוש יממות

 ואין חובה להחזיק רק מים מינרלים.ברז, 

טריים, במים  חודשים 3 -ללהחליף אחת  נדרש ,(או מים ממכשירי טיהור וסינון) שמולאו ממי ברז ,מים בבקבוקים

זמן )על פי הוראת היצרן  חדשםמינרלים יש לשתייה או שימוש אחר בבית. אם מדובר במים  שימוש במים לצרכיתוך 

הרצפה למניעת נפילה גבי על במקום מוצל ולהניחם להחזיק  הבקבוקים מומלץאת  (.התפוגה המופיע על הבקבוק

 .דת אדמהבמקרה של רעי
 

  :הכנת ערכת סניטציה בבתים

בשימוש יומיומי ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים ערכת תברואה שתכיל  רצוי לשמור בבית בנוסף לבקבוקי המים,

  .שעת חירום בביתלאת הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר כחדר בכל בית. 

 ומה יש לשים בערכה?

  בשמירה על היגיינה אישית במקום מיםאנטי בקטריאלי שיסייעו חבילת מגבונים לחים וג'ל.  

 תתאפשר רחצת כלים לשימוש במקרים בהם לא יריכלים חד פעמיים ומגבות נ.  

 קיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתייםילשמירה על נ שקיות לאיסוף פסולת. 

 (.ניתנות להלבשה על האסלה הביתית) אישיות שקית סניטציה 
 

 .צרפתי קובץ נפרד - בנושא ערכת סניטציה לחצו כאן )קישור(של רשות המים לעלון מידע 
 

 מוכנות לשעת חירום 

 .נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביובמדינת ישראל 

אך גם בעיתות רגיעה וללא  ,להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה עלולהביוב המים והפגיעה במערכת 

התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, או במקרים של תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים 

 בהיקפים שונים. 

הכנות שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ה יסודלשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי 

לצמצם וונה לאפשר רציפות תפקודית של תושבי העיר ושל כלל המערכות העירוניות, בכהנדרשות. הכנות אלה נועדו 

 את הנזקים במקרה חירום ולחזור לחיי שגרה מהר ככל האפשר.

 אנובשיתוף פעולה בכל הנוגע למשק המים לשעת חירום, לאורך כל השנה.  פועלים ראש העיןועיריית  'עין אפק'תאגיד 

 פגישות ותיאומים, על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל תרחיש חירום אפשרי.  מקיימים תרגילים משותפים,

מפרט את אותם מצבי חירום  ,(3 ר לעמוד)קישו בתחום אספקת מים וסילוק הביוב היסודפירוט מצבי מסמך 

, תוך מתן הסבר קצר על התפקוד הנדרש מתאגיד המים והעירייה במקרים אלה. נא קראו מהםוהמשמעויות הנגזרות 

ותכירו  ן השלכותיורשות המים, תדעו מהל ידי המדינה או ע ל ידימצב חירום עעל מנת שאם חלילה יוכרז את הפירוט, 

בעת חירום ידווחו כלי  נוסף,בלהמשיך ולספק שירותים לתושבי העיר. כדי התאגיד והעירייה שמבצעים את הפעילויות 

באתרי האינטרנט של כמו כן, יהיה המידע זמין עבורכם התקשורת על מיקום תחנות חלוקת מים ברחבי העיר. 

 למצב. תאםבההתאגיד  באמצעות הודעות טלפוניות, ובכל אמצעי אשר יעמוד לרשותוגם העירייה והתאגיד, 
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 :והטיפול בהם למים בחירום  היסודפירוט מצבי 

מתייחס לתרחיש מסוים  יסודכל מצב  .סיון העבריהוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי נ היסודמצבי 

 וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.

מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בנוסף, אספקת המים ברחבי העיר. תפקידו של תאגיד המים במצב חירום נוגע ל

חלוקת מים. לתחנות פתיחת בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות 

מהר במטרה להחזיר את אספקת המים לשגרה במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות 

 ככל שניתן.

  באספקת המיםשיבושים  -3 יסודמצב 

של פגיעה במערכת במצב תלויה באספקת חשמל סדירה, ועל כן, האזורית והעירונית המים  אספקתמערכת 

כתוצאה מאי פעילותם של  ירידת לחציםו צמצום בתפוקת המים צפויים קשיים באספקת המים עקבהחשמל, 

בעיר זה תוגבל כמות המים  . על פי הנחיות המדינה, במצבמכוני מים המשמשים להגברת לחץ המים בשגרה

 הפעילויותו בין השאר , למימושו של יעד זה  יידרשלכלל הצרכיםלנפש ליטר ליממה  70 -כדי ל ראש העין

  :הבאות

  כך שהפגיעה בשגרת היום  ,ויסות המים ברחבי העיראספקת המים בעיר ע"י שלוט על י 'עין אפק'תאגיד

 ככל שניתן.  מזעריתלתושבים, תהיה 

  כדי לאפשר לכלל שיחולו בבתים הפסקות מים לסירוגיןהתושבים יצטרכו להיאזר בסבלנות נוכח ,

 התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.

  השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות לנקוט במשמעת מים, הווה אומר, לצמצם יתבקשו התושבים

 מצוקה. חיוניות בעיתותואינן  הצורכות כמויות מים רבות

  לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר - 4 יסודמצב 

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת 

  .מםתאפשר שימוש במי הברז לצורכי שתייה מחשש לזיהוילא בהם תכנו מצבים יי ,מים בצנרת. כמו כן

 ליטר לנפש ליממה. 10הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה על פי 

)קישור לתמונות  לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים ערךי 'עין אפק'תאגיד 

שיפוזרו וברזיות  נייחיםהתחנות יפעלו על בסיס מיכלים  .(6-8 עמודיםשל תחנות/מיכלים לחלוקת מים ב

מיקום תחנות  םחירום יפורסע מראש. בעת העיר על פי תכנון קבו ציבוריים שונים ברחבי /בשטחיםבמתקנים

העירייה של התאגיד ו י האינטרנטבאמצעי התקשורת, באתרשיפתחו בפועל כנגזר מאופי האירוע החלוקה 

 ובאמצעים נוספים. 

לתחנה הקרובה אליהם כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. הגיע התושבים יתבקשו ל

בתאגיד בתאום עם אזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע ש)רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית(. מאחר 

טוב ביותר בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן ה פריסת תחנות חלוקת מיםתכנון מפורט ל ראש העיןעיריית 

פוטנציאליות השל תחנות חלוקת המים וטבלה ( 00)קישור לעמוד מפה  באתרניתן למצוא  .עם כל תרחיש

 ./משבר מיםבמקרי חירום( 01-03)קישור לעמודים  ברחבי העירלמצב יסוד זה  

 .)ראה מצ"ב( המתקנים כולל כתובות בהם יפתחו תחנות החלוקה ובהם יפורט הגם טבל ה*** לצרף מעבר למפ

  לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר - 5 יסודמצב 

העיר. תושבי  למים לכל תקוחלבמקרים קיצוניים זהו המצב החמור ביותר מבחינת חירום, ובמסגרתו תידרש 

  .נרחבאו לחילופין, חשש לזיהום מים  חמורה בתשתיותתכן עקב פגיעה ימצב זה י

ולצרכים יה יליטר ליממה לשת 4גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של ערך נהתאגיד 

 . לנפשלית אהמדינה ככמות מינימל ידי כמות המים נקבעה ע. יצוין כי ביתיים בסיסיים

http://www.mei-modiin.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=158:water-distribution-stations-list&catid=101:state-of-emergency
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 בתחנות חלוקה שייפרסו, 4יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום  5במצב 

 בכל רחבי העיר. 

ר העיר במידת הצורך ועל פי בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבו

 .שבעיר ויחולקו ברשתות השיווק הגדולות אשר המדינה, בבקבוקי מים מינרלים החלטת

פוטנציאליות למצב יסוד זה  של תחנות חלוקת המים וטבלה  (04)קישור לעמוד מפה  באתרניתן למצוא  

 .במקרי חירום (04-05)קישור לעמודים  ברחבי העיר

 המתקנים כולל כתובות בהם יפתחו תחנות החלוקה ובהם יפורט הגם טבל המעבר למפ לצרףגם במקרה זה יש 

 )ראה מצ"ב(. יש לשים לב שמדובר על מפה וטבלה שונות
 

 :ם לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדיםחלוקת מי

הכפופים מונה את תשומת לב מיוחדת( אוכלוסיית  =)אוכלוסיות תל"ם  בקהילה עלי הצרכים המיוחדיםבת יאוכלוסי

המכירה ו/או , רווחה בעירייהה אגףלנכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים  לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית,

 .כל ימות השנהבבהם באופן שוטף  התומכת

שיימצא בזמן המשבר באזור המנותק  ,ה זוייקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיעל פי התוכניות של העירייה והתאגיד, 

את ושאין באפשרותו או בסיוע קרוב משפחה/אחר להגיע לתחנת חלוקת מים קרובה במגמה לקחת מים עבורו, ממים, 

 .שיגיעו עד לביתו ראש העיןשל עיריית  על ידי מערך מתנדבים מנת המים המגיעה לו
 

 

 

 

 
 

 :תרגילים שבוצעו למוכנות לחירום 

ו ואת ביצועיו, כשהמטרה היא אורטיים ותרגילי שטח אשר בוחנים את יכולתישנה מבצע התאגיד תרגילים תמדי 

תהליכי עבודת המטה של התאגיד והעירייה בכל שיפור . בתרגילים אלה נבדקים: לשדרג את ההערכות למצבים אלה

של עובדי  תהערכות מצב בלוח זמנים קצר ובאיכות המתבקשת, העלאת המיומנוהקשור לבניית תמונת המצב וביצוע 

ממשקי העבודה עם גורמי העירייה ותרגול שדרוג בפריסת תחנות חלוקת מים לתושבים, השטח והקבלנים בתאגיד 

 .ראש העיןמבוצעים בשיתוף עיריית בעיקרם העובדים והמתנדבים כחלק מההערכות לחירום. התרגילים 

רחב היקף לבחינת היערכותו להתמודדות עם משבר תרגיל ( 1014)נובמבר שנה שעברה סוף הערך ב 'עין אפק'תאגיד 

, ני המשנהבסיוע של צוותי קבלעובדי התאגיד כלל השתתפו בו . בתרגיל בתחום אספקת המים וסילוק הביוב בעיר

ממשלה כמו הרשות הממשלתית למים וביוב, , לקחו חלק גם נציגים ממשרדי בעירייהגורמי החירום והביטחון ו

לקראת התרגיל בוצעה סדרה של הדרכות מקדימות הן לפורום המנהלים  .ה על תאגידי המים, משרד הבריאותהממונ

 .ובעירייה בעירייה בראשות ראש העיר, והן השתלמויות ותרגילי מנהלים מכינים למנהלים ולעובדים בתאגידהבכירים 

, דבר מאירוע מלחמתיכתוצאה , ראש העיןהפסקה באספקת המים השגרתית לתושבי העיר מצב של  דימהתרגיל ה

במסגרת התרגיל נפתחו חדר המצב  זה.עם תרחיש  התמודדל ראש העיןעיריית ביחד עם  'עין אפק'תאגיד את  חייבש

בחלק מהתחנות  .ומתנדביםעובדי עירייה תחנות מים ברחבי העיר שאוישו ע"י  ונפרסובתאגיד ומרכז השליטה העירוני 

מתרגיל נוספות )תמונות  9-01בעמודים  להפנות לקישור בוצעה סימולציה מעשית של חלוקת מים לאוכלוסייהאף 

 .(ניתן לקבל מאלי כהן עירוניהחלוקת המים 

מני התגובה ויכולת הביצוע של עובדי התאגיד ועובדי הקבלן המגויסים לצורך זה, בפריסת ז במסגרת התרגיל גם נבחנו

יש כזה  - )קישור לסרטון מתרגיל חלוקת מים בעירואספקת שוטפת של מים לתחנות  בעירמסוגים שונים תחנות מים 

 .(בעירייה

מוסדות  גם בקהילהלאוכלוסיות בעלת צרכים מיוחדים יש בנוסף ראש העין, כמו בערים אחריות במדינה, בעיר 

 עפ"י הנחיות הרשויות החזיק,חיוניים המחויבים ל ים, מוסדות אלה מוגדרים כמפעלאלהלאוכלוסיות  יעודיים

קיימות הנחיות המותאמות למוסדות המונחים ע"י משרד  חירום.מצבי לבשגרה מלאי מים  הממשלתיות,

 הבריאות או ע"י משרד הרווחה.

 

http://www.mei-modiin.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=158:water-distribution-stations-list&catid=101:state-of-emergency
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במגמה להכשירם  העירוני ומתנדבים לעובדי הפיקוח הבמסגרת ההכנות לתרגיל ביצע התאגיד בסיוע העירייה הדרכ

 .בעיר סדרנים וכמחלקי מים בתחנות חלוקה באם ייפתחוכמנהלי תחנות, 

כות לשעת חירום ותוצאותיו נמדדו לצורך הפקת לקחים בנוגע לתכנית תכנית היער מימושהתרגיל נערך כחלק מ

  החירום בתחום המים.

 תחום הביוב בחרום
ביוב. מערכת הביוב עלולה הכאשר מתרחש אירוע חרום בתחום המים, סביר להניח שתהיה לכך השפעה גם על מערכת 

ת שאיבה. פגיעות כאלה יכולות לגרום ולהיפגע פיסית: פגיעה ושבר בצנרת הביוב ו/או פגיעה במתקני ביוב כמו תחנ

 .ההולכה למערכת מחוץ להאטה בזרימת הביוב ובתהליך סילוק השפכים וכן לזרימת שפכים

כמו כן יכולה להיגרם פגיעה עקיפה בתהליך סילוק הביוב גם אם לא נגרם נזק פיזי למערכת. זאת מאחר ותהליך  

ומשזו נפגעת ייפגע גם תהליך סילוק הביוב. לדוגמה: כאשר אין מים, לא  ,סילוק הביוב מותנה באספקת מים תקינה

 ניתן להוריד מים בשירותים. 

שתאפשר לתת (, קישור לפסקה הרלוונטית בעמוד הראשון)  ערכת סניטציה ביתיתצים שבכל בית תהיה אנו ממלי

 מענה בהתרחש  אירוע כזה.

' נערך מבעוד מועד לתת מענה לתיקון מהיר ככל שאפשר של מערכת הביוב על מרכיביה השונים 'עין אפק'תאגיד 

 בהתאם לצורך. 

 מתנדבים לשעת חירום 

 מה אתם תעשו כשתגיע שעת חירום? 

 מחפש מתנדבים תושבי העיר, לסיוע בשעת חירום במגוון תחומים:  'עין אפק'תאגיד 

 .סיוע פיזי בתחנות חלוקת המים        -

 .מתאים(צבאי קים/קצינים בעלי עבר ")מהנדסים בתחום המים והביוב, מש של התאגיד סיוע בניהול חדר המצב        -

 .אינסטלטורים, רתכים, חשמלאים - בעלי מקצוע        -

 .סיוע לוגיסטי במענה לטלפונים ועזרה במשרדי התאגיד        -

 סיוע בהעברת ציוד ממקום למקום. - בעלי ג'יפים ונגררים        -

 המתנדבים יעברו הדרכה לשעת חירום וישתתפו בתרגילים המתקיימים בעיר.

 ........................או בפקס :   ....................בת:המעוניינים: נא שלחו דוא"ל לכתו

 ואנו נחזור אליכם.   - נא ציינו שם מלא, מספר טלפון, תחום התנדבות מועדף וניסיון מקצועי אם קיים בתחום

  ......שלוחה  .................... -טלפון לפרטים נוספים 
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 .........................תמונות

 לחלוקת מים ציוד

 ליטר שתחולק לציבור בתחנות החלוקה 4 בנפח של שקית אישית
 

 מיכל כשהוא ריקה                                        
 

 
 
 

 מלא מיכל כשהואה
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 עם ברזיות לחלוקת מים בתחנת חלוקה.ליטר(  0,111) קשיח קוב 0מיכל  
 
 

 
 

 ליטר( עם ברזיות לחלוקת מים בתחנת חלוקה. 0,111) מסוג 'קומבו'  קוב 0מיכל  
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 לצורך סבבי מילוי מים בתחנות החלוקה. ליטר( נגרר 5,111) קוב  5מיכל  

 
 .חלוקת מיםבתחנות ברזיית מים ניידת 
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 1104תמונות מתרגיל חלוקת מים נובמבר 
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4מצב יסוד  -מפת תחנות חלוקה עירונית 
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  4ריכוז תחנות חלוקה במצב חירום 

 שכונה מס
מספר 

 תחנה
 מיקום

 כמות

 המיכלים
 הערות

 רמב"ם .1

 התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בתוך ביה"ס. מ"ק 4X1 בעקבי הצאןבי"ס  1

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בתוך ביה"ס  מ"ק 4X1 בי"ס יסודי התורה 1

 צמוד לרחוב חזון איש.

התחנה תמוקם במגרש החניה ליד המקלט מול  מ"ק 4X1 מועדון גיל הזהב 'הירקון' 3

 .31בית מספר 

 התחנה תמוקם בחזית בית הקולנוע הישן. מ"ק 3X1 בית הקולנוע הישן 4

 צה"ל  .1

התחנה תמוקם ברחבה בתוך הפארק צמוד  מ"ק 3X1 פארק  לב העיר 5

 לרחוב מרבד הקסמים )מול בניין בזק(.

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו המערבי  מ"ק 5X1 שרה -בי"ס אוהל  6

 של ביה"ס צמוד לפארק לב העיר.

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בגן יצחק הלוי  מ"ק 5X1 הלויגן יצחק  7

 .שהצמוד למקווה הרש"

התחנה תמוקם במגרש החניה הסמוכה למבנה  מ"ק 5X1 רחבת הדואר השכונתי 8 אביב   .3

 הדואר השכונתי בסמוך לגן ג'ון קנדי.

 שבזי   .4

המערבי התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו  מ"ק 3X1 בי"ס אוהל שלום 9

 של ביה"ס.

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצמוד לגן  מ"ק 1X1 גן יורם 10

 יורם.

 התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בתוך ביה"ס. מ"ק 3X1 בי"ס רמב"ם 11

התחנה תמוקם ברחבת החניה של ביה"ס הגובל  מ"ק 3X1 תיכון בגין 11

 .18עם רחוב המתמיד מול בית מספר 

 מצפה       .5

 אפק  
התחנה תמוקם במגרש הכדורסל של ביה"ס  מ"ק 5X1 בי"ס אשכול 13

 )בצדו הדרומי של ביה"ס( צמוד לרחוב שבזי.

התחנה תמוקם ברחבה התפעולית בצמוד לרחבת  מ"ק 5X1 חניית העירייה 14 הרקפות .6

 החניה המרכזית של העירייה.

7. 
 גבעת טל

החניה הדרומית של מרכז התחנה תמוקם במגרש  מ"ק 4X1 מרכז טל 15

 טל הגובלת עם רחוב ז'בוטינסקי.

התחנה תמוקם ברחבה מרוצפת בגן ליד המעבר  מ"ק 3X1 גן טל 16

 לרחוב הבשור.

 התחנה תמוקם במגרש החניה הצמוד לגן. מ"ק 4X1 גן חוחית 17
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 )המשך( 4ריכוז תחנות חלוקה במצב חירום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכונה מס
מספר 

 תחנה
 מיקום

 כמות

 המיכלים
 הערות

8. 

 

גבעת 

 הסלעים

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו  מ"ק 4X1 בי"ס גוונים 18

 המערבי של ביה"ס

 התחנה תמוקם בתוך מגרש הגלגליות. מ"ק 5X1 מגרש גלגליות 19

9. 
 

 נווה אפק

הצמודה  התחנה תמוקם ברחבת החניה מ"ק 3X1 חניה ליד בנין הדואר 10

הדואר השכונתי מול בית מספר  ןלבניי

 ברחוב. 107

 

 

 ם.

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל הסמוך  מ"ק 3X1 בי"ס  נופים 11

 לביה"ס.

התחנה תמוקם ברחבת החניה בין בית  מ"ק 3X1 רחבת חניה 11

 ברחוב. 80לבית  78מספר 

 

 

 ם.

13 
חניה ליד בנין הדואר ברחוב 

 מבצע דני
3X1 מ"ק 

התחנה תמוקם ברחבת החניה הסמוכה 

לדואר השכונתי בצומת הרחובות ה' 

 מבצע דני. -באייר 

התחנה תמוקם ברחבה שלפני בית  מ"ק 3X1 בית כנסת מרכזי 14

 הכנסת.

התחנה תמוקם ברחבת החניה הצמודה  מ"ק 3X1 רחבת חניה בית הקשת 15

 למתנ"ס בית הקשת.
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 5מצב  -מפת תחנות חלוקה עירונית 
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  5ריכוז תחנות חלוקה במצב חירום 

 שכונה מס
מספר 

 תחנה
 מיקום

 כמות

 המיכלים
 הערות

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 רמב"ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"ק 1X1 בי"ס יסודי התורה 1
התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בתוך ביה"ס 

 איש.צמוד לרחוב חזון 

 התחנה תמוקם ברחבה בחזית בית הקולנוע הישן. מ"ק 1X1 בית הקולנוע הישן 4

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו המערבי  מ"ק 1X1 שרה -בי"ס אוהל  6 צה"ל .1

 של ביה"ס צמוד לפארק לב העיר.

התחנה תמוקם במגרש החניה הסמוכה למבנה  מ"ק 1X1 רחבת הדואר השכונתי 8 אביב .3

 הדואר השכונתי בסמוך לגן ג'ון קנדי.

 

4. 

 

 

 שבזי
התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו המערבי  מ"ק 1X1 בי"ס אוהל שלום 9

 של ביה"ס.

התחנה תמוקם ברחבת החניה של ביה"ס הגובל  מ"ק 1X1 תיכון בגין 11

 .18עם רחוב המתמיד מול בית מספר 

5. 
מצפה 

 אפק
 מ"ק 1X1 בי"ס אשכול 13

תמוקם במגרש הכדורסל של ביה"ס  התחנה

 )בצדו הדרומי של ביה"ס( צמוד לרחוב שבזי.

התחנה תמוקם ברחבה התפעולית בצמוד לרחבת  מ"ק 1X1 חניית העירייה 14 הרקפות .6

 החניה המרכזית של העירייה.

7. 
 גבעת טל

התחנה תמוקם במגרש החניה הדרומית של מרכז  מ"ק 1X1 מרכז טל 15

 רחוב ז'בוטינסקי.טל הגובלת עם 

 15,000 שופרסל שלי מרכול

 בקבוקים
 ביממה ליטר 1.5בקבוקי 

8. 
גבעת 

 הסלעים

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל בצדו המערבי  מ"ק 1X1 בי"ס גוונים 18

 של ביה"ס

 התחנה תמוקם בתוך מגרש הגלגליות. מ"ק 1X1 מגרש גלגליות 19

9. 
 

 נווה אפק

 ןהתחנה תמוקם ברחבת החניה הצמודה לבניי מ"ק 1X1 חניה ליד בנין הדואר 10

 ברחוב. 107הדואר השכונתי מול בית מספר 

 

 

 ם.

 התחנה תמוקם במגרש הכדורסל הסמוך לביה"ס. מ"ק 1X1 בי"ס  נופים 11

חניה ליד בנין הדואר ברחוב  13

 מבצע דני
1X1 התחנה תמוקם ברחבת החניה הסמוכה לדואר  מ"ק

 מבצע דני. -הרחובות ה' באייר השכונתי בצומת 

 15,000 שופרסל שלי מרכול

 בקבוקים
 ביממה ליטר 1.5בקבוקי 

 התחנה תמוקם ברחבה שלפני בית הכנסת. מ"ק 1X1 בית כנסת מרכזי 14

פארק  .10
 אפק

 Youסופר  מרכול
10,000 

 ביממה ליטר 1.5בקבוקי  בקבוקים


