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מועצת פרדס חנה כרכור יוצאת לדרך
לפרויקט החלפת מדי המים בכמחצית
מבתי הישוב
מדי המים החדשים יגדילו את רמת דיוק המדידות
בשבועות הקרובים תחל מחלקת המים של מועצת פרדס חנה כרכור בהחלפת מדי המים ב 5,000
בתים  ,כמחצית מבתי האב בישוב.
החלפת מדי המים תאפשר הגדלת דיוק המדידה והקטנת פחת המים  .הפרויקט יימשך בשנים
הקרובות ,ובתומו כלל מדי המים בישוב יוחלפו לחדשים .
הפרויקט יבוצע בעלות של כ -5מיליון  ₪והינו חלק מתכנית העבודה השנתית שאושרה במליאת
המועצה בסוף2016.
נוסף להחלפת מדי המים תתקין המועצה מדי בקרה אזוריים למטרה זו .
משק המים והביוב היישובי חזר לניהול הרשות לפני כשנתיים לאחר מאבקים משפטיים למען
מטרה זו .המועצה גיבשה תכנית השקעות רב שנתית לחידוש הצנרת בישוב ולשדרוגה והיישום
מבוצע בהדרגה בשטח .בשנת  2017מתעתדת המועצה לשדרוג קווי המים ברחובות -המסילה ,
נילי ,הדקלים,הצפירה,דרור ,שלומציון ,דרך למרחב ,הגלעד ורעות וכן לשדרוג קווי הביוב
ברחובות – תרפ"ט ,דרך למרחב ,הגלעד והמעיין .בנוסף המועצה תבצע הקמה של תשתיות מים
וביוב חדשות ברחובות ,נוי דרך השדה ,שכונה ובשכונה החדשה שתיבנה באזור הטריז.
ראש המועצה ,חיים געש מסר כי" :זהו פרויקט רחב היקף המבוצע במסגרת חידוש מערכת המים
והביוב היישובית .נערכנו לביצועו בשנה האחרונה וכעת אנו יוצאים לדרך .במקביל אנו ממשיכים
בחידוש הצנרת ברחובות רבים .בשנה האחרונה החלפנו קווי מים מרכזיים בישוב ברחובות -
היוגב ,ההגנה ,סיני וכן בוצע גם שיקום קווי המים והביוב בשוק הישן במסגרת הפיתוח המתבצע .
בשנה האחרונה גם הוקמו קווי מים וביוב חדשים ברחוב פאר וכן קווי ביוב חדשים ברחובות
מתתיהו ,המייסדים ,נחלה ,הדרור וחוגלה ,וכך נמשיך גם במהלך השנה הקרובה".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,מסביר כי" :זהו פרויקט מורכב הכולל בחלק מהמקרים כניסה
לבתי התושבים .הודעות מסודרות ימסרו בהתאם להתקדמות הביצוע .החלפת מדי המים תאפשר
מדידה מדויקת יותר של כמות המים בה עושים שימוש וחיובה בהתאם .הביצוע בפועל יחל
השנה ,כבר בחודש הקרוב .יתר שעוני המים יוחלפו בשנים הקרובות".
מנהל מחלקת המים ,גיל ברקאי ציין " :החלפת מדי המים וחידוש תשתיות המים ברחובות רבים
הם יישום בפועל של מדיניות הרשות בתחום משק המים והביוב -חידוש הצנרת ושדרוגה ושיפור
השירות לתושב .במהלך השנתיים האחרונות בוצעו עבודות מקיפות אשר לעיתים כללו אי נוחות
עבור התושבים המתגוררים בסמיכות .במסגרת זו אנו חוזרים ומזכירים כי מחלקת המים זמינה
עבורכם התושבים לכל שאלה או בעיה .נשמח לעמוד לרשותכם בנושא זה-החלפת מדי המים
ואחרים".
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