
 11/07/2016

 

 משדרגים את תשתיות המים בפרדס חנה כרכור

מאז השבת ניהול משק המים והביוב לידי הרשות 
  ברחובות שונים בישובחודשו ושופצו קווים 

המחודשת של שני מתקני  שיפוצם והשמשתםכמו כן, המועצה פעלה ל
אשר הובילו לשיפור דרמטי בריכת הנשיא וקידוח כרכור, -מים ה

 ולכלל הישוב באספקת מים סדירה לאזור כרכור

בישוב. השקעת הרשות  והביוב מועצת פרדס חנה כרכור פועלת במרץ לשדרוג וחידוש תשתיות המים
מהתקציב ₪ מיליון  30-בחידוש התשתיות הינה חלק מתכנית העבודה השנתית של המועצה לה הוקצו כ

נוהל משק המים והביוב בפרדס חנה כרכור על ידי חברה פרטית , משאבי  2015עד למאי  ,כזכור. השנתי
שנים. לאחר מאבק משפטי ממושך הצליחה המועצה להשיב לידיה את ניהול משק  17מים בע"מ במשך 

 הישנות.המים והביוב במטרה לשפר את איכות השירות לתושבים ולהשקיע בחידוש תשתיות המים 

והקימה את מחלקת המים במועצה המתמקדת בשירות חשוב זה לפעילות במסגרת זו נערכה המועצה 
לתושבים. בחודשים האחרונים אף אוחדו חשבונות המים והארנונה בישוב כחלק מתכנית העבודה 

 בשנה האחרונה מקדמת המועצה .  לחידוש הצנרת בישובבשנה האחרונה הכללית.עיקר המאמץ מופנה 
גיבושה תכנית השקעות רב שנתית לשיקום ושדרוג קווי מים וביוב והנחת תשתית חדשה וזאת  במסגרת 

 למשק המים והביוב.  ייעודית תכנית אבשל 

 100בשנה האחרונה שוקם קו ביוב ראשי ברחוב חוגלה באורך בין הפעולות המשמעותיות שננקטו עד כה: 
דרך הנדיב שודרג חיבור המים -ת פרויקט כיכר היוגבובמסגר מטרים, שוקם קו מים ברחוב המלאכה

והונח קו ביוב  הצפירה-" ברחובות היוגב16והנחת קו אספקה ראשי בקוטר  הראשי לפרדס חנה כרכור
והנחת קו אספקה ראשי מכרז לשדרוג חיבור מים ראשי נוסף פורסם מ. כמו כן, בימים אלו ברחוב הדרור
קוו ביוב חדש בין רחוב המייסדים לרחוב עוד מתוכנן וההגנה. רחובות סיני" לאורך 16נוסף בקוטר 

 ניצנים. 

בשבועות האחרונים מתבצעות עבודות רחבות היקף הכוללות חיבור מים לקו ראשי של חברת בהמשך לכך, 
הודעות מסודרות . הפסקות מיםמקורות. העבודות כרוכות בשיבושים בלחצי המים ואף בחלק מהמקרים 

 טרם ביצוען.יימסרו לציבור 

" משק המים והביוב מהווה חלק משמעותי באיכות חיי התושבים  ראש המועצה, חיים געש מציין כי
מתן שירות באיכות גבוהה למען ופעלנו בעשור האחרון למען השבת ניהול משק המים לידי הרשות ו

תכנית אב ייעודית עם השבת ניהול משק המים והביוב לידי הרשות פעלנו לגיבושה של לתושבים שלנו. 
 למטרה זו ובמסגרתה תכנית השקעות רב שנתית לחידוש שיקום ושדרוג צנרת המים והביוב  בישוב"

חשוב להזכיר מעבר לבניית מערכת תומכת למתן שירות איכותי לתושבינו בתחום המים, "על פי געש: 
עם  הנות מהתוצאות בשטח.אורך רוח עד שנוכל לסבלנות ומכולנו  יםשמהלך זה אינו מתרחש ברגע ונדרש

 משמעותית השתפרו  ואספקת המים לחצי המים בישוב  רבים באזורים כבר כעת  זאת, ניתן לומר כי 
 . "ובכוונתנו להמשיך להשקיע ולפעול למטרה זו

במסגרת פעולות המחלקה מספר ומרחיב  כי"  , גיל ברקאימנהל מחלקת המים באגף ההנדסה במועצה
סבל מתקלות  אשראזור וכעת  ,שדרוגים ושיפוצים בבריכת רמב"םאף בוצעו בשנה וחצי האחרונות 

עוד על פי ."נהנה מאספקת מים סדירה ללא תקלות במשך תקופה ארוכה ,חוזרות ונשנות בתדירות שבועית
השמשתם שיפוצם ו: "אחת הפעולות המשמעותיות שנקטנו בשנה וחצי האחרונות הייתה  ברקאי

כשליש מאספקת המים של  אשר מספקבריכת הנשיא וקידוח כרכור  -מיםהמחודשת של שני מתקני ה
ואנו פעלנו להחזרתם לפעילות  תהום. מתקנים אלו לא היו בשימוש שנים רבותפרדס חנה כרכור ממי 

לשמחתנו התלונות על לחצי המים פחתו דרמטית )עד לאפס!(  ואני צופים ופועלים על מנת כעת  שוטפת.
 תמשיך להיות ללא תקלות וברציפות גם בשעות העומס."שאספקת המים לכרכור 
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ברקאי מסכם ומזכיר כי :" אחד היעדים המרכזיים שעמדו לנגד המועצה היה שיפור השירות לתושבים. 

ופועלים יום יום על מנת להביא  ,כל תלונה או פנייהל אנחנו מזכירים כי אנחנו זמינים עבור התושבים
 של משק המים והביוב בישוב." לפעילות תקינה סדירה ואיכותית

 


