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 כלליים על התאגידהנדסיים נתונים 

  ם בכפר מכר.משרדי התאגיד נמצאי  .2010תאגיד אלעין הוקם בסוף שנת 

  ינוח ג'תו מכר, מזרעה-דידהסיף, אבו סנאן , ג'איישובים: ירכא, ג'וליס, כפר י 7התאגיד כולל. 

  2030האוכלוסייה החזויה לשנת  נפש.  73,200הייתה  4201יישובי התאגיד בשנת  7אוכלוסיית  
 נפש. 0,00011-כ

  מ"ק, חזויה לגדול לעד  5,882,654הייתה  2014קנית המים השנתית לשבעת יישובי התאגיד לשנת
 .2030מלמ"ק בשנת  7.5 -כ

 מכר וג'וליס.-ונמצא במגמת ירידה, פרט לג'דידה 21%-היישובים היה כ 7-פחת המים הממוצע ב 

  תכניות האב לביוב לינוח ג'ת ומזרעה 2010תכנית האב לביוב לחמשה יישובים נשפטו בשנת .
 .2012עודכנו בשנת 

 כנית האב רק ת  .2008 בשנת הוכנו , ג'וליססיףאאבו סנאן, כפר י תכניות האב למים לכפרים
 צורך דחוף בעדכון תכניות האב יש  2002 בשנתתכניות ירכא, גדידה מכר נשפטו   לג'וליס נשפטה.

ם, הכנת תכניות הורדת מאחר שחלו שינויים רבים עקב ירידה בצריכות המי)גם לג'וליס(  למים
ת קודמות, הונחו קווים והותקנו הרבה מקטיני לחץ ששינו את לחצים שלא היו קיימות בתכניו

  רשת המים.

 אורך קווי  ק"מ, 203-י המים הוא כוקו הכולל של אורךההנכסים של יישובי התאגיד,  ילפי סקר
 ק"מ.  192-כהביוב הוא 

  בירכא  בריכה +מ',170מ"ק וברום  1,000: בריכה בג'וליס בנפח  מים בריכות 4בתאגיד קיימות
בגוש  סה"כ הנפח ,+מ' 170מ"ק ברום  1,000+מ' , באבו סנאן בריכה 404מ"ק ברום  1,200בנפח 

היישובים ירכא, ג'וליס,  מקורות. ג'וליס של הן בנוסף לבריכות בריכות אלה .מ"ק 3,200 זה הוא
ח סה"כ נפ בבריכות ג'וליס של מקורות. מ"ק 4,800בנפח סיף ואבו סנאן קנו זכויות איגום אכפר י

 מ"ק.  7,200האיגום בארבעת היישובים בין אם הוקמו ובין אם נקנו הוא 

 +מ',85מ"ק וברום  1,200בג'דידה בריכה בנפח 

 באבו סנאן. קיימות שתי ו במכרבג'וליס, בירכא, בג'דידה, : קיימות מספר תחנות שאיבה למים
 סיף.אבכפר י והשנייהתחנות שאיבה לביוב, אחת בירכא 

 אן, ג'דידה מכר מגיעים למט"ש עכוסיף, אבו סנאי בים ירכא, ג'וליס, כפרהשפכים של היישו ,
  .בבעלות מ.א. אשר תמרה ועוד יישובים,  המשותף לעכו,

שיתחברו לקו  ג'ת יגיעו בעתיד למט"ש עכו דרך קווי ההולכה -גם הביוב של ינוח ,לפי התכנית
 אבו סנאן. ההולכה של 

 

 לרשתות המים והביוב בכל יישובי התאגיד ונבחרו  לאחרונה התאגיד פרסם מכרזי אחזקה
ביוביות בכל היישובים קבלני קבלנים בכל היישובים פרט כפר יאסיף ואבו סנאן. במקביל נבחרו 

  מכר ומזרעה.-פרט גדידה
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 4201דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד לשנת  א. 

 תאור מערכת המים הקיימת  -מבוא  

 ירכא: .א

+ מ', אחרי הבריכות 145וא בריכות ג'וליס של חברת מקורות ברום מקור אספקת המים ה
קיים חיבור מקורות של ירכא ותחנת שאיבה "ירכא" אשר סונקת את המים לבריכת ירכא 

 + מ'. 404הפרטית ברום 

קיימים  ,בתוך כל אזור אספקה  קו הסניקה מחלק בדרך לאזורי אספקה ע"י מפחיתי לחץ.
 מספר שוברי לחץ משניים.

קיים חיבור מקורות נוסף אחרי בריכות ג'וליס שמספק בגרביטציה ישירות אל אזור התעשייה 
 ירכא.

 

 ג'וליס: .ב

אחרי הבריכות  + מ',145מקור אספקת המים הוא בריכות ג'וליס של חברת מקורות ברום 
קיים חיבור מקורות של ג'וליס ותחנת שאיבה "ג'וליס" אשר סונקת את המים לבריכת ג'וליס 

 הפרטית שולטת על רוב שטחי ג'וליס.+ מ'. בריכת ג'וליס 170טית ברום הפר

 קיימים שוברי לחץ אשר יוצרים תתי אזור לחץ במערכת המים. 

ליד בריכת ג'וליס הפרטית קיימת תחנת שאיבה )בוסטר( אשר סונק את המים ישירות לצרכנים 
 באזור לחץ גבוה )האזור הצמוד לבריכת המים(.

 

 ג'דידה: .ג

המים לג'דידה דרך חיבור צרכן מקורות, קיימת תחנת שאיבה אחרי חיבור הצרכן אשר  אספקת
אל ברום -סונקת את המים לרשת אספקת המים של ג'דידה ולבריכת ג'דידה הממוקמת ליד טל

 + מ'. 118

 קיימים שני שוברי לחץ אשר יוצרים אזור לחץ נמוך.
 

 מכר: .ד

יימת תחנת שאיבה אחרי חיבור הצרכן אשר אספקת המים למכר דרך חיבור צרכן מקורות, ק
 סונקת את המים ישירות לרשת אספקת המים של מכר, ע"י משאבות עם ממיר תדר.

 כל רשת המים של כפר מכר מהווה אזור אספקה אחד.
 

 כפר יאסיף: .ה

דרך שני חיבורי צרכן "מקורות", אחד אחרי בריכות  אספת המים לכפר יאסיף מתבצעת
 והשני על קו מקורות באזור הוואדי בין אבו סנאן לכפר יאסיף."ג'וליס" של מקורות 

 + מ'.145עומד המים בשני חיבורי הצרכן של העומד של בריכות ג'וליס 

 אספקת המים משני חיבורי הצרכן לאזור לחץ גבוה בכפר יאסיף. 

 מאזור לחץ גבוה לאזור לחץ בינוני אספקת המים מתבצעת דרך שני שוברי לחץ. 

 בינוני לאזור לחץ נמוך אספק המים מתבצעת דרך שובר לחץ. מאזור לחץ
 

 אבו סנאן: .ו

אספקת המים לאבו סנאן מתבצעת דרך שני חיבורי צרכן של חברת מקורות, ברם בריכות 
  + מ'. מחיבורי הצרכן המים מוזרמים ישירות לרשת, לאזור לחץ בינוני. 145ג'וליס 

נקת את המים לאזור לחץ גבוה ולבריכת אבו באזור לחץ בינוני קיימת תחנת שאיבה אשר סו
  + מ'. 170סנאן ברום 

ליד בריכת אבו סנאן קיימת תחנת שאיבה )בוסטר( אשר סונקת את המים מהבריכה ישירות 
 לרשת המים של שכונת חיילים משוחררים )אזור לחץ עליון(.

 חץ.אספקת המים מאזור לחץ בינוני לאזור לחץ נמוך מתבצעת ע"י מספר שוברי ל
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 ג'ת:-ינוח .ז

 ג'ת מתבצעת דרך חיבור מקורות אשר נמצא במזרח הכפר ינוח. -אספקת המים ינוח

אחרי חיבור הצרכן קיים קו אספקה ראשי אשר מספק את המים לרשת המים של ינוח, לאורך 
הקו ממשיך לכפר ג'ת, מגיע לבריכת  הקו קיימים מספר שוברי לחץ אשר יוצרים אזורי לחץ. 

  + מ'. 430רטית ברום ג'ת הפ

  מהבריכה המים מוזרמים בגרביטציה אל רשת אספקת המים של ג'ת. 

 קיימים מספר שוברי לחץ בתוך ג'ת אשר יוצרים אזורי לחץ.
 

 :מזרעה .ח

אספקת המים למזרעה מתבצעת דרך חיבור צרכן מקורות הממוקם מדרום למזרעה ומספק 
 מים ישירות לרשת אספקת מים של מזרעה.
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 רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים: .1

      , את כל כמות המים לצריכה, סה"כ קניית המים הסתכם  2014, בשנת לתאגיד אלעיןמקורות סיפקה 
 מ"ק. 5,882,654-ב

 
 הבטחת איכות המים . 2

 .2014עה באיכות המים בשנת לא היו אירועי פגי -אירועי פגיעה באיכות המים   2.1
 

 נקודות דיגום   2.2

 נקודות דיגום מס' שם הכפר מס'
 נקודות     8 כפר יסיף 1
 נקודות    9 אבו סנאן 2
 נקודות  12 ירכא 3
 נקודות    8 ג'ולס 4
 נקודות    9 ג'ת ינוח 5
 נקודות  12 דידה מכר'ג 6
 נקודות    5 מזרעה 7
 יגוםנקודות ד  62 כללית  8

 
  : חלוקת נקודות דיגום ביישובים לפי אזורי הלחץ  2.3

 אזור לחץ מס' נקודת דיגום יישוב

 ירכא
 אזור לחץ נמוך )אזור תעשייה( 3
 אזור לחץ גבוה )בוסטר( 9

 מקורות ובריכת ירכא( ת"שאזור לחץ בינוני ) 1+2+4+5+6+7+8+10+11

 ג'וליס

 )בוסטר( 1א.ל.  5
 לחץ( )מקטין 6א.ל.  1
 )מקטין לחץ( 3א.ל.  2
 )מקטין לחץ( 3א.ל.  3
 )מקטין לחץ( 4א.ל.  7
 )מעומד בריכת ג'וליס הפרטית( 2א.ל.  6
 )מקטין לחץ( 4א.ל.  8
 )מעומד בריכת ג'וליס הפרטית( 2א.ל.  4

-ג'דידה
 מכר

 מעומד ת"ש מכר( -)מכר  3א.ל.  1+2+10+11
 דרך מקטיני לחץ( - )ג'דידה 2א.ל.  3+4+7+8+9+12

 מעומד בריכת ג'דידה ות"ש ג'דידה( -)ג'דידה  1א.ל.  5+6

אבו 
 סנאן

 )דרך מקטיני לחץ( 2א.ל.   1+  9+  5
 )מעומד חיבור מקורות( 1א.ל.  4+  2
 )דרך מקטיני לחץ( 2א.ל.  7
 )מעומד בריכת אבו סנאן ות"ש אבו סנאן( 5א.ל.  8+  3  
 וסטר()אזור הב 6א.ל.  6

כפר 
 יאסיף

 גבוה )מעומד חיבורי מקורות( 1א.ל.  3+4+5
 בינוני )דרך מקטיני לחץ( 2א.ל.  8

 נמוך )דרך מקטיני לחץ( 3א.ל.  1+2+6+7

 ג'ת-ינוח

 + )מעומד חיבור מקורות(680א.ל.  -ינוח  2+6
 + )דרך מקטין לחץ( 650 -ינוח  9
 + )דרך מקטין לחץ(610 -ינוח  1
 + )דרך מקטין לחץ( 570 - ינוח 7

 + )מעומד בריכת ג'ת(430  -ג'ת  3+4
 + )דרך מקטיני לחץ( 400 -ג'ת  8
 + )דרך מקטיני לחץ( 360 -ג'ת  5

 )מעומד חיבור מקורות( 1א.ל.  1,2+3+4+5 מזרעה
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 : תוצאות הבדיקות הכימיות, המיקרוביאליות, הפיסיקליות, אורגנולפטיות וכו'  4.2
 

 סוג נקודה מס'
מס' 

דגימות 
 מתוכנן

מס' 
דגימות 
 שבוצעו

אחוז 
 ביצוע

מס' 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 תקינות

מס' 
דגימות 
 חריגות

אחוז 
 חריגה

 0.06% 1 100% 1,464 100% 1,464 1,464 רשת .1

2. 
כניסה ממקור 

 "מקורות"
108 108 100% 108 100% 0 0% 

 ^0.06 1 100% 1,571 100% 1,571 1,571 סה"כ 

 
 :נקודות דיגום בעיתיות  5.2

גישה בעייתית ולא נוחה לכלי רכב, שטח הררי .  -ידה מכר נקודת דיגום בריכת המים ג'ד .א
הבריכה וזאת באישור מחיבור צרכן המגיע ישירות מ ,הוקמה נקודת דיגום חילופית

 .משרד הבריאות
 

חלף והותקן אל דיגום הוהברז  -מכר בתוך חצר בית ספר אלרחמה  דידה'גנקודת דיגום  .ב
 מחוץ לחצר.

 

נקודה נמוכה וצמודה  -מכר בשכונה צפונית למגדל מים לא פעיל  דידה'גנקודת דיגום  .ג
 הועברה צמוד למגדל מים הלא פעיל.  -לקיר ולקרקע 

 

של איכות המים מופיע  2014עד יוני  2013סיכום שנתי מיוני  -תוצאות בדיקות כימיות  .ד
 .בנספח מצורף

 
 יקוח על איכות המים:עבודות הפ  6.2

דוגמי מים אשר מעסיק התאגיד מבצעים דגימות לפי התוכנית השנתית של משרד הבריאות 
 ומבוצע פקוח ע"י אחראי איכות המים והסביבה ואנשי שטח בכפרים.

 :נקודות החדרת כלור  7.2

 באחריות חברת מקורות.
 

  :בדיקות מעבדה  8.2

 התוצאות, המחוזית הבריאות בלשכת ציבורה לבריאות למעבדה נשלחות מים הדגימות
  .בעכו הבריאות למשרד נשלחות

 
 הבדיקות נשלחות עם חשבון מים: האם  9.2

 עבור שנה שחלפה )יוני ,חודש יוניב ,מעבדה פורסמו פעם בשנההתוצאות , 2014משנת החל 
 ( באתר אינטרנט או בעיתון.2014עד יוני  2013

 
  : שתיהניקוי וחיטוי בריכות מי   10.2

ע"י קבלן  ,אשר באחריות התאגיד ,עבודת ניקוי וחיטוי לבריכות המים, בוצעה 2014 בשנת
 מוסמך .

 
  : יםח"דיווח על התקנת מז  12.1

 לא היה סקר מז"חים 
 ת'ג, סנאן אבו, יאסיף כפר, ולס'ג, ירכא בכפרים מז"חים בדיקת, 2014ביצע, בשנת התאגיד 

 .ח"למז בדיקה/  תיקון/  התקנה חובת בגין הנכסים עלילב מכתבים ונשלחו מזרעה, ינוח
 
 
 



 

 
 כמויות המים והביוב . 3

 רכישת מים וצריכת המים  3.1

לא צורפו  .2013 -ו 2012, 2011מיישובי התאגיד בשנים  ד, בכל אחשחויבות ממקורות וכמות המים ות המים הנרכשיוהמפרטת את כמו להלן טבלה
מאחר ולא היו מדויקות. בכל אופן היתה ירידה משמעותית בכמויות המים שנרכשו עקב צמצום הפחת  2011ת כמויות המים שנרכשו לפני שנ

 והעמקת הגביה.
 

 
 
 
 
 
 
 

 יישובים
 האוכלוסיי

2014 

 2014שנת  2013שנת  2012שנת  2011שנת 

 מכירה קניה מכירה קניה מכירה קניה מכירה קניה

 1,177,310 1,518,428 1,217,514 1,460,684 1,061,000 1,448,000 813,000 1,352,000 15,340 ירכא

 366,051 524,417 414,488 541,048 365,000 495,000 297,000 457,000 6,088 ג'וליס

 585,520 672,507 571,636 679,932 583,000 716,000 582,000 680,000 10,588 כפר יאסיף

 726,217 918,710 722,461 805,426 668,000 825,000 657,000 844,000 12,900 אבו סנאן

 1,000,591 1,436,285 949,842 1,404,248 1,164,000 1,371,000 1,051,000 1,436,000 21,101 ג'דידה מכר

 257,631 321,343 229,630 318,977 173,000 256,000 180,000 251,000 3,668 מזרעה

 312,971 490,964 363,483 472,685 395,000 463,000 256,000 285,000 77,817 ינוח ג'ת

 4,426,291 5,882,654 4,469,054 5,683,000 4,410,000 5,579,000 3,835,000 5,305,000 77,502 סה"כ



 

 
 
 

  : , בתאגיד אל עיןכמויות הביוב  3.2 

קיים מד ספיקה בכניסה למט"ש עכו המודד את כמויות הביוב ביישובים: ירכא, ג'וליס, 
 אין מדידה עבור כל אחד מהיישובים.  ואבו סנאן. יאסיףדה מכר, כפר ג'די

 

 : להלן כמויות הביוב שנמדדו בכניסה למט"ש

 מ"ק 2,197,780 - 2011שנת 

 מ"ק 2,410,124 - 2012שנת 

 מ"ק 2,600,000 - 2013שנת 

 "קמ 2,700,000 - 2014שנת 
 

 חודש
כמויות השפכים שהוזרמו 

 למט"ש עכו

 155,500 ינואר

 150,500 פברואר

 175,000 מרץ

 220,000 אפריל

 245,000 מאי

 290,500 יוני

 300,500 יולי

 360,100 אוגוסט

 240,700 ספטמבר

 220,500 אוקטובר

 181,300 נובמבר

 160,400 דצמבר

 2,700,000 סה"כ

 

אחוז הביוב הגולמי מסה"כ צריכת המים העירונית, בהעדר נתוני הצריכה של שנת  -
 .70%-, מוערך ב2014

 
ניצול מי  מהמניות.  41%משותפת כאשר תאגיד אלעין מחזיק ב  הוא בבעלותמט"ש עכו    3.3

 .הקולחים הוא באחריות מטה אשר, כל עוד ואיכות הקולחים לא מגיעה לטיפול שלשוני
  הקולחים של המט"ש מופנים לחקלאות.
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 מים אמינה אספקת.       4

 :2014רוט פניות צרכנים, בנושאי מים שונים, לשנת פ
 

 כמות הפניות נושא

 42,200 תשלום מים

 30 שעון מים נגנב

  הארקה בשעון המים

 75 התחברות ללא מד מים

  חול בשעון המים

 450 חיבור מים

 20 לחץ מים לא תקין

  מגוף מים לא תקין

 145 מד מים פגום

  מכסה מגוף

 65 נרת מיםמפגעי קבלן צ

  נזילה עקב עבודה

 34 נזילת מים מגמל

 10 נזילת ברז כיבוי )הידרנט(

 5 נזילת מים לפני השעון

 42 נזילה בשעון המים

  נזילת מים בשעון ראשי

  פיצוץ מים משני

  פיצוץ מים ראשי

  ראש ברז פגום

  בדיקת איכות מים

 12 הפסקת מים כללית

  כללי

  הצריכה משותפת גבו

 43,088 סה"כ

 
 '. ' או יותראטמ 10-לעיתים עד ל והגיעו יםמאוד גבוה היוהכפרים  שטחיהלחצים ברוב 

נת ביישום תכניות הקט ,בעקבות אישור תכניות הקטנת לחצים ,התחילהתאגיד  2012בשנת 
  .אטמ' 5הלחצים בכפרים, כך שהלחצים לא יעלו על 

 היישובים, בהתאם לתוכניות הורדת לחצים. הושלמה התקנת מקטיני לחץ בכל 2014בשנת 
 

 בכל הכפרים. של ימי שיא ושעות שיא את כל הדרישות ומספקת המערכת יכולה לספק -
 

מ"ק, כפר  1,000ליס וק, ג'"מ 1,000מ"ק, באבו סנאן  1,200נפח האיגום הקיים בירכא  -
 מ"ק.  3,200+ מ',  140סה"כ בגוש הכפרים המקבל מים מבריכות ג'וליס ברום  אין.  יאסיף

 2,800ג'וליס, הנפח שנרכש הוא  בבריכות ,רכשו נפח איגום ממקורות ,המועצות בגוש זה 4
 מ"ק. 6,000סה"כ נפח האיגום בארבעת הכפרים הוא   מ"ק.

 מ"ק ובמזרעה אין. 1,000בג'דידה מכר בריכה בנפח 

מ"ק יון מל 6.0-לכ, חזוי לגדול מ"קמליון  4.2 היאהכפרים  4השנתית בגוש  צריכת המים
מ"ק, נפח האיגום  4,000-. נפח האיגום הדרוש עבור הצריכה הנוכחית הוא כ2030שנת ב

הכפרים  4לכן אין צורך בהגדלת נפח האיגום בגוש  .מ"ק 7,000הוא עד  2030הדרוש בשנת 
 .2030עד שנת 

 



11 

 

בנוסף לאיגום של התאגיד  את המים מבריכות מכר של מקורות ג'דידה מכר מקבלת -
 בג'דידה.

 

 מזרעה ללא איגום ומקבלת מים בלחץ של מקורות. -
 

 בשאר הבוסטרים והתחנות יש גנרטורים. אין גנרטור, ובוסטר אבו סנאן בבוסטר ג'וליס -
 

 בכל תחנות השאיבה יש יחידה רזרבית. -
 

. אופי השכונתי של רשתות המים לא מאפשרות סגירת תרשתות המים בעיר אינן טבעתיו -
 .בכל המקומות טבעות

 

היישובים של התאגיד נמצאים בקצה מערכות  .ליישובים לא קיים מקור מים חלופי -
  להוספת מקורות מים. אין למקורות תכנית אב  מקורות.

פתרון הזה לא ה +מ' לרשת ג'וליס לחץ נמוך. 118החלפה היחידה היא קשירת בריכת גדידה 
 עלה עד כה, ולא הוכנו תכניות למטרה זו.

 

אין חוסר מים מנסיבות מערכתיות, פרט להפסקות מים בגלל העתקת המונים או תיקון  -
 פיצוצים.

 
 מערכת אמינה לסילוק שפכים .   5

 : 2014פרוט פניות צרכנים, בנושאי ביוב שונים, לשנת 

 כמות הפניות נושא

 175 ביוב במבנה עירוני

 35 ביוב במוסדות חינוך

 110 תיקון שוחות 

 320 מכסה ביוב פגום/חסר

  מכוני ביוב

  מפגעי ריח

 37 מפגעי עבודות קבלן

 25 מפגעי קבלן ביוב

 177 סתימת ביוב

 65 סתימת ביוב בקו ראשי

 95 סתימת ביוב בשטח פרטי

  עבודות פיתוח

 35 פריצת ביוב

 24 קו ביוב שבור

 350 שאיבה

 34 שטיפת קווים

  כללי

  תיקון משלים

 1,482 סה"כ

 
 יאסיףלנחל  יםגולש יאסיףתחנת שאיבה לביוב בכפר הביוב מ -
 

 אל מגנונה. ואדיול גולשיםירכא בתחנת שאיבה לביוב הביוב מ -
 

 .בתחנות השאיבה לביוב, קיים דיזל גנרטור - 
 

התאם להמלצות תכניות האב לביוב הראשיים מתוכננים להגדלה, ב המאספים הקוויםכל  -
הועברו למנהלת הביוב. חלק מהבקשות נידונו ונשפטו  התקצוב בקשות 2010 שנשפטו בשנת

בשנתיים הקרובות התאגיד ישלים את שדרוג כל   וחלקן ישפטו בקרוב. במנהלת הביוב
 .המאספים הראשיים
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הסניטריים למערכת  לפרט מקרים של הזרמת שפכים באיכות חריגה מעבר לרמת השפכים -
הביוב העירונית, איתור מקור השפכים הנ"ל, ופעילות התאגיד והמשרד לאיכות הסביבה 

 לתיקון המצב.
 

התאגיד עדיין לא ביצע סקר שפכי  ביישובי התאגיד יש מספר בתי בד, משחטות וחזיריות. -
 תעשיה.

 .התעשיימהלפקח על הזרמת השפכים  השתפקיד התאגיד יעסיק בקרוב חברה      
 

דו"ח על פריסת נקודות דיגום ו/או ניתור הביוב התעשייתי והצגתם ע"ג מפה במסגרת  -
 תכנית אב לביוב.

)ירכא, ג'וליס, ג'דידה מכר,  2010בחמשת תכניות האב לביוב שהוכנו ונשפטו במהלך שנת 
עם  הואבו סנאן( סומנו בתי הבד, המשחטות והחזיריות אבל לא סומנו התעשיי יאסיףכפר 

 זיהום כימי. 
 

בכוונת התאגיד לפרסם  .בחיבורים של צרכנים מסחריים ותעשייתיים, דגימותלא בוצעו  -
 .2014מכרז לביצוע דיגום שפכי תעשייה במהלך שנת 

 
 מערכת טיהור שפכים אמינה.       6

 מזרימים את השפכים למכון ,, אבו סנאן, ג'דידה מכריאסיףהיישובים ירכא, ג'וליס, כפר  -
כנן ואיכות הקולחים כיום היא שניונית ומת עכו, הטכנולוגיה היא בוצה משופעלת.  טיהור

 המט"ש הוא לא בבעלות התאגיד.  לשדרג את המט"ש לרמה שלישונית.
 

 נהריה. טיהור מזרעה מזרימה את השפכים למכון -
 

צע שיעבור עכו דרך קו מאסף מו למכון טיהור שנתיים את השפכיםכינוח ג'ת תזרים בעוד  -
 דרך אבו סנאן.

 

 וגורמים להצפות. שמים מגיעים גם למט"שגמי ה  בחודשי החורף יש הצפות בכל הכפרים. -
 

 ו באחריות התאגיד.נאי יםהמט"ש -
 

 מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה

 הקולחים מועברים לחקלאות. המט"ש באחריות מטה אשר. -
 

 .וק וקליטת הקולחיםעל סיל תאחראי מטה אשר ועצה אזוריתמ -
 

 תכנון וביצוע אמינים.       7

לפי  המפורט השנים האחרונות. כל התכנון 10תכניות האב למים ולביוב נשפטו במהלך  -
 המקובלים. הסטנדרטים

 

 מים וביוב שלא עומדים בסטנדרטים : מרכיבי מערכות -

 ת מונים, למרות שהוחלפו הרבה קווים בשנתיים האחרונות במסגרת פרויקט העתק
 .היישוביםבהסתעפויות לבתים כמעט בכל ישנה  2, "1נת "ווצנרת מגול נשארו עדיין

התאגיד החל בביצוע מכרזים להחלפת קווי מים ישנים והעתקת מונים  2013בשנת 
התאגיד פרסם  2014מכר ומזרעה. בחודש אפריל -ביישובים ירכא, ג'וליס, ג'דידה

התקנת מגופים והעתקת מונים בכל יישובי  מכרזים חדשים והחלפת קווים ישנים,
 התאגיד. תחילת הביצוע תהיה בחודש הקרוב.

 צנרת פלדה ישנה לא עטופה עם הרבה פיצוצים. עדיין מעט יש 

 ף או יוחלף במסגרת לקווי פלסטיק שהונחו ע"י המועצות, חלקם הוח עדיין יש
 המכרזים החדשים.

  פרט לינוח ג'ת, וכולם חדשים. יש הועלו רוב המגופים התת קרקעיים בכל הכפרים
 מעט מגופים תת קרקעיים.

, 2014בשנת ע וציבהחל ג'ת תהיה במסגרת המכרז החדש, -העלאת המגופים בינוח
 . 54במהלך שנת צפוי להסתיים 

  יל בביצוע מדידת מיקום המגופים והידרנטים התאגיד התח 2013במהלך שנת
 .GIS-כנית הבמסגרת ת
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מכר. המדידה ביתר היישובים בשלבי -, ג'וליס וג'דידההושלמו המדידות בירכא
 ביצוע.

 .במסגרת סקר  בחלק מרשתות המים הישנה יש הידרנטים לא סטנדרטים
 ההידרנטים יאותרו כל ההידרנטים הישנים והידרנטים במקומות המועדים לגניבות.

 שוקמו ושודרגו.שלא עמדו בסטנדרטים כל תחנות השאיבה למים הישנות , 

  הביוב בתוך הכפרים מתפקדות, אבל הקווים המאספים מתוכננים לשדרוג רשתות
 בקרוב.

 היא ישנה. התחנה  יאסיףסיף השואבת כשליש משפכי כפר אתחנת שאיבה בכפר י
 נמסרה לתכנון שדרוג .

 

 מגישים. המים והביוב שהיועצים ההנדסיים מהנדס התאגיד בודק את כל תכניות רשתות -
 קחים בכל הפרויקטים.התאגיד מפעיל מפ      

 

ההסתעפויות  עדייןיש למרות שהוחלפו הרבה קווים במסגרת פרויקט העתקת מונים,  -
מנו ולא ניתן לכמת אותם מאחר וקווים אלה לא ס .2נים בקוטר פחות מ "מגולווות צינורמ

  על מפות סקרי הנכסים.
 

העתקת  פרויקט במסגרת. במערכת הביוב PVCאין קווי אסבסט במערכת המים וקווי  -
 של צנרת שצריך להחליף. מבוטלת מונים הוחלפו חלק מהצנרת הישנים, יש עדיין כמות לא 

 כל צנרת המים היא מפלדה. יישובי התאגידבכל       
 

 ,שהמועצות התקינו ,2בקוטר " ,יש ברזים ם.הרוב המוחלט של ברזי כיבוי אש הם סטנדרטי -
  ברזים בגלל הגניבות הרבות.שאין בהם צורך, התאגיד ניתק חלק מה

וסימונים על המפות ובעקבות  2013 שנת בתחילת ,סקר הידרטיים החל בביצועהתאגיד 
 .זאת השלמת החסר

 

הותקנו הרוב המוחלט של מקטיני הלחץ לפי תכניות הקטנת  2013שנת לקראת סוף  -
 6-גבוהים מ יותרבתים בכל יישובים עם לחצים  טיהיו מע הלחצים שאושרה במינהל המים.

 ני לחץ.ימקט  אטמ' שלא יהיה כדאי להתקין עבורם
 

לאחר שנת בוצעו )מאחר ורשתות הביוב הן חדשות יחסית . 4ות בקוטר "צינוראין כמעט  -
1990.) 

 

 ,נתמגולוווצנרת  וצנרת פלסטיק צנרת ישנה הם: במערכת המים הליקויים העיקריים -
 בהסתעפויות לבתים.  1בקוטר "

, נתמגולווחלק מהצנרת הישנה וצנרת ה החליףיבי מרשות המים, התאגיד בסיוע תקצ
חלק מהקווים שיש להחליפם  ויישארהסיוע לא יספיק לכיסוי כל הדרישות.  . 1" בקוטר

השיקום ההערכה היא שהשלמת   .1מגולוונת, בקוטר "ישארו עם צנרת יוחלק מהשכונות 
 שנים. 5מכספי התאגיד יאורך לפחות 

בצילום צנרת הביוב הראשית על מנת לגלות את הקווים  2014חיל בשנת תה התאגיד
 הבעייתיים.

קווי ביוב מאספים.  והחלפתכניות להנחת קווי ביוב בשכונות הלא מבויבות התאגיד הכין ת
 חלק מהתוכניות כבר בוצעו.
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 עים הדרושים להקטנת פחת ודלף מיםנקיטת האמצ .  8

)היו נמוכים  לא היו מדויקים 2010ובתחילת שנת  התאגיד לפני הקמת יםנתוני פחת המים בשנ
 .ולכן לא מוצגים בכוונה (

 

 שהם פחת אמיתי. האחרונות, תוני פחת מים בשניםהמפרטת את נ להלן טבלה

 
מהחלפת מרבית המונים הישנים, העתקת מונים, נבעה בעיקר  2013הירידה בפחת המים בשנת 

  .שיפור בגביהוהעליה במחירי המים, ו
 

התאגיד  2013ערכי פחת המים ביישובי התאגיד מאוד גבוהים, אבל נמצאים בירידה. בשנת  -
רים של קווים ישנים וממשיך להחליף קווים ישנים במהלך השנה החליף כמה קילומט

שאר גבוה בעיקר יהנוכחית, דבר שיגרום להורדה נוספת בפחת המים. פחת המים עדיין י
 בגלל גניבות שהתאגיד עושה הרבה מאמצים לגלות אותם.

  העתקת מונים בכל הכפרים, עם סיום ההעתקה  פרויקט טרם סיים סופיתהתאגיד
 ם צפוי לרדת עוד.פחת המי

  2014 שנתבמהלך  שנים 5שגילם מעל כל מוני המים  החלפת ישליםהתאגיד.  

  יתיות, כפי שנקבעו יהבעמדי מים אזוריים לגילוי השכונות התקנת  ישליםהתאגיד
 בתכניות הורדת הלחצים.

 יישוביםבשני  מ"התאגיד יתקין בשנים הקרובות מערכת קר.  

 מגנטים, שבירת שעונים, הפיכת שעונים, ) בת מיםיש עדיין הרבה מקרים של גני
 .צריכות מברזי כיבוי אש, אחזקת שני מונים והתחברויות תת קרקעיות(

 לא נותקו.  בעשור האחרון או אפילו לפני, קווים ישנים שהוחלפוחלק מהיש חשש ש
 התגלו כמה מקרים כאלה.

 בזמן המים יש חשש שחלק מהבתים מחוברים תת קרקעית בצורה שעוקפת את מד .
ים לא אין ערובה שאותם דייר .העתקת המונים התגלו לא מעט מקרים כאלה

 .התחברו מחדש בצורה לא חוקית
 

 להלן טבלה, המפרטת את מספר המונים הקיימים ביישובי התאגיד :
 

 יישוב
כמות מונים 

שהוחלפו במהלך 
2014 

מונים שהותקנו 
 סה"כ מונים 2014במהלך 

 3,711 108 277 ירכא
 1,556 25 248 ג'וליס

 3,052 46 133 כפר יאסיף
 3,170 71 207 אבו סנאן

 4,776 72 325 ג'דידה מכר
 871 10 194 מזרעה
 1,559 18 294 ינוח גת

 18,695 350 1,678 סה"כ
 

 יישוב
2012 2013 2014 

 אחוזים כמות )מ"ק( אחוזים כמות )מ"ק( אחוזים כמות )מ"ק(

 9% 341,118 16.6% 243,170 26.7% 387,000 ירכא

 18% 158,366 23.4% 126,560 26.3% 130,000 ג'וליס

 10% 86,987 15.9% 108,296 18.6% 133,000 יףכפר יאס

 14% 192,493 10.3% 82,965 19.0% 157,000 אבו סנאן

 26% 435,694 32.4% 454,406 15.1% 207,000 ג'דידה מכר

 7% 63,712 28.0% 89,347 32.4% 83,000 מזרעה

 14% 177,993 23.1% 109,202 14.7% 68,000 ינוח גת
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 ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלויים .   9

 עו בקווי המים, לפי קטריםהתפלגות הפיצוצים שאיר  19.

 אין בידי התאגיד פירוט לגבי התפלגות הפיצוצים שאירעו בקווי מים. הפיצוצים פזורים בכל       
  .2"-ו, 1, בעיקר בקווים הישנים שטרם הוחלפו ובקווים המגולוונים בקטרים "חלקי הכפרים

 

 חודש
 קוטר )צול(

 סה"כ
 24" 20" 16" 12" 10" 8" 6" 4" 3" 2עד "

 31         3 28 2014ינואר 

 27      2    25 2014פברואר 

 17     2   3  12 2014מרץ 

 17       2  5 10 2014אפריל 

 10         2 8 2014מאי 

 23      1  7  15 2014יוני 

 37         7 30 2014יולי 

 21      1  10 6 4 2014אוגוסט 

 8       2  4 2 2014ספטמבר 

 12        5  7 2014אוקטובר 

 15       1  5 9 2014נובמבר 

 15      2   3 10 2014דצמבר 

 233     2 6 5 25 35 160 סה"כ

 
 בדיקה,טיפול, כיול והחלפת מדי מים.   01

 להציג תוכנית רב שנתית להחלפת מדי המים הקיימים בהתאם לתקנות.  -
 .ראה טבלה בעמוד הקודם

 
 מפגעיםטיפול ב.   11

 צוות כוננות

 קבלני האחזקה מחזיקים צוותי כוננות. -
 

 .לכל איש קשר יש רכב מטעם התאגיד -
 

 להפסקות מים וביוב מרבייםפרקי זמן .   21

 עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים  121.

 מהות המפגע
 זמן טיפול במפגע

 8תוך  סה"כ
 שעות

 12תוך 
 שעות

 שעות 12*מעל 
 לפרט()

 10   10 הפסקות מים

 5   5 לחץ מים גבוה

     לחץ מים נמוך
     הלמי מים

ירידה בלתי סבירה במפלסי המים 
     בבריכות

 175   175 3פיצוץ בצינור עד "

 30   30 6÷ " 4פיצוץ בצינור "

 10   10 6פיצוץ בצינור מעל "

 370   370 תקלות בחנוכיות

 600   600 סה"כ
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 הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת.   31

, בין 2014במסגרת חוזה האחזקה החדש שיחתם במהלך  התאגיד הכין תכנית תחזוקה שוטפת
 השאר, הקבלן יתבקש לעבור על כל המגופים וההידרנטים.

 .ילום של כל צנרת הביובהתאגיד יוציא בקרוב מכרז לשטיפה וצ
 

 פעולות האחזקה והתפעול.   41

 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה  141.

  .אין עדיין
 

 הכנת תיק מעקב שוטף  241.

  .אין עדיין
 

 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים  341.

 אין תכנית שנתית או רב שנתית.
  

 אין תכנית שנתית או רב שנתית.
 

 אחזקת רשת הביוב  441.

 אין תכנית שנתית או רב שנתית.
  

 או רב שנתית. אין תכנית שנתית
 

 תוכנית שנתית ורב שנתית לניקוי, והדברת שוחות ומערכות הביוב

 תלונות התושבים. עובד התאגיד מבצע את העבודה.הריסוס היום נעשה לפי  -
  

   הריסוס וההדברה נעשה על פי תלונות הצרכנים בלבד. -
 

 תכנית שנתית ורב שנתית לביצוע צילום וידאו לקווים הראשיים

 .יימת תוכנית רב שנתיתלא ק -
  

 . התאגיד צילם רק הקווים הבעייתיים  -
 

 ניתוק בין מערכת הביוב לבין מערכת התיעול

 דיווח על מסקנות הסקר שנעשה בנושא ו/או לציין לו"ז להשלמתו. -
  .אין עדיין

  

 דיווח על התכנית השנתית והרב שנתית שהוכנו לפעילות הניתוק. -
  .אין עדיין

  

 על הניתוקים אשר בוצעו בפועל בהשוואה לתכנית השנתית.  דיווח -
  .אין עדיין

 
תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב )לבצע הפרדה בדיווח בין מערכת המים למערכת   541.

 הביוב(

 אחזקה שוטפת בלבד. תנעשי -
  

 נעשו מבחני שאיבה. לא  -
  

 .2012וחלפו במהלך שנת ציוד שאיבה בתחנות ירכא, ג'וליס ואבו סנאן ה  -
  

 בתחנות השאיבה. מבקרים, פעם בשבוע, אנשי התחזוקה -
  

צורך  וג'ת ינוח ישבתחנה בירכא יש מערכת לנטרול ריחות. תחנת השאיבה בכפר  -
 במערכת לנטרול ריחות.
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בתחנת השאיבה לביוב בכפר יאסיף  .בתחנות השאיבה לביוב בירכא קיים דיזל גנרטור -
 דיזל גנרטור. לא קיים

 
. בתחנות שאיבה למים ג'וליס ואבו סנאן בתחנת שאיבה למים ירכא יש דיזל גנרטור -

 .2013יותקנו דיזל גנרטורים במהלך 
 

 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד  641.

 קיים תכנון אבל טרם פורסם מכרז.  אין מערכת פיקוד ובקרה. 
 

 תפעול ותחזוקת בריכות מי השתיה  741.

מצב הבטונים והאביזרים טוב, מלבד לבריכת ג'ת "ח.  איגום מפורט בתחילת הדונפח ה -
בה צריך להחליף את כל האביזרים והצנרת ולהסדיר את חצר הבריכה כולל גידור, 

 קיים תכנון לשיקום הבריכה אך טרם פורסם מכרז.
 

 .קיים מכרז לשיקום ומיגון בריכת ג'דידה, הביצוע יהיה במהלך השנה הנוכחית -
 

. קיים מכרז לשיקום בריכת ג'דידה, 2011בריכת ירכא עברה שיקום חצר רציני בשנת  -
. קיים תכנון לשיקום בריכת ג'ת אך טרם פורסם מכרז, 2014הביצוע במהלך שנת 

 .2014התאגיד מתכוון לפרם מכרז במהלך שנת 
 

 בריכות ג'וליס ואבו סנאן הן בריכות חדשות שלא דורשות שיקום. -
 

לדרישות משרד , מתבצע פעם בשנה, לפי יין את מועדי שטיפה וחיטוי הבריכותלצ  -
 הבריאות.

 
 G.I.Sהתקדמות בנושא      .51

התאגיד  בכפרי התאגיד. כמו כן אין מערכות מידע וניהול מידע לתחזוקה.  GISאין מערכת -
 הסתיימה. דרך חברה חיצונית אך העבודה טרם 2013במהלך שנת   GISהתחיל בביצוע מערכת 

 .של הנתונים ממשיכה בעדכון השוטף GISהחברה שמקימה מערכת ה  -
 .G.I.S-ה , עתיד להסתיים תהליך2015במהלך שנת  -

 
 ניהול יומן אירועים ותקלות .16

אירועים פשטני במוקד עם זמני פתיחת קריאה, סגירת קריאה אבל ללא קוטר הצינורות  יש יומן
 הדרושה ומיקומה המדויק.  

 
 מאגר מידע ועיבוד מידע .71

 ומפורט של כל תשתיות המים והביוב העירוני )ראה סקר נכסים(. מעודכןקיים מיפוי  17.1
 

 בשלב זה, עדיין לא קיים תיעוד כל התקלות ואירועים חריגים, על גבי המפות.  17.2
 

   אחוז הגבייה 371.

 .%55-יעמוד על כ טףהשו, עולה כי אחוז הגבייה 2014מנתונים לא סופיים של שנת 
 

 רשתות האינסטלציה בבניינים .18

התאגיד, בודק תכניות האינסטלציה הסניטרית, לאחר בדיקת התוכניות ואישור נציג התאגיד.  
 .אישור התוכניות ע"י התאגיד, מהווה תנאי לקבלת היתר בניה

 
 מניעת ניתוק הארקות .19

 אין מקרים חריגים
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 תאום עם הרשויות .02

לפרט תהליך התאום ואיך הועברו לציבור ולרשויות הרלוונטיות הודעות על שינויים, הפרעות, 
 שיפורים, שידרוג והשבחת מערכות מים וביוב.

 קיים תיאום בעל פה.
 

 מערכות פיקוד ובקרה .12

 אין עדיין מערכת פיקוד ובקרה. המערכת תוכננה אבל עדיין לא בוצעה.
 

 בקרה והבטחת איכות .22

 . ISO 9001אגיד בתהליך לקבלת תו תקן הת
 

 הבטחת מתקני התאגיד .32

 .02-05-2003-1האם כל המתקנים מוגנים על פי הנוהל הבין משרדי מס'  -

 המתקנים עם גדרות אבל לא מוגנים לפי דרישות רשות המים.
 

 מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח  .42

   רום. כין תכנית אב לאספקת מים בשעת חההתאגיד   -
 

 ניהול ותפעול מערך בטיחות .52

 מערך בטיחות של התאגיד מפוקח ע"י משרד התעשייה מסחר והתעסוקה.אין 
 

 היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר .62

תוכנית חלוקת מים בשעת חירום מתבצעת ע"י ממונה בטחון מים בתאגיד, בסיוע ובייעוץ  -
 אמת עם רשות המים ובהתאם להנחיות המעודכנות.משרד "ה.מ.ד.י. הנדסה". התוכנית מתו

 

  .בוצע בפועל תרגיל לחלוקת מים -
 

 דו"חות מיידיים, רבעוניים ושנתיים .72

 .חות מיידים למנהל המים"לא היה צורך להעביר דו
 

 הכנת תכנית אב למים וביוב )לבצע הפרדה בדיווח בין מערכת המים ומערכת הביוב( .82

. תוכניות 2010הוכנו בשנת  ירכא, ג'וליס, כפר יאסיף, אבו סנאן וג'דידה מכרתוכניות האב לביוב ל
 .2012האב לביוב מזרעה וינוח ג'ת הוכנו בשנת 

, 2008, תוכנית האב לג'וליס נשפטה בשנת 2002תוכנית האב למים ירכא וג'דידה מכר הוכנו בשנת 
לעדכן את תוכניות האב למים  תוכניות האב לכפר יאסיף אבו סנאן הוכנו אבל לא נשפטו. צריך

לג'דידה מכר, ירכא, ג'וליס, כפר יאסיף ואבו סנאן בגלל שינויים שחלו ביישובים. אין צורך לעדכן 
 תוכניות אב למים במזרעה ויאנוח ג'ת.

 משרד ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ, מכין בימים אלו, תוכנית אב לאספקת מים, לכלל יישובי התאגיד.
 
 
 


