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 רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים .1
 

 בריכות: 2המים מסופקים לקריית גת ממפעל לכיש של חברת מקורות, הכוללים  

 +מ'  165  בהצחבריכות המ  (א)

 + מ'.  213בריכת אחוזם   (ב)

באמצעות   גת  לקריית  מסופקים  מקורות,    11המים  חברת  של  האזורית  למערכת  חיבורים 

 חיבורים מספקים מים ישירות לחב' אינטל. 2החיבורים     11מתוך 

 זכויות איגום של קריית גת הינם במאגרי מקורות כמפורט כדלקמן: 

 כות מחצבה  ברב א"מ"ק כ  7500שני מאגרים בנפח  של  (א)

 מ"ק מברכת אחוזם.    12,500איגום בנפח של  (ב)

 בנוסף יש לציין כי: 

של   ( ג) בנפח  אינטל  במפעל  מים  אינטל  מ"ק    8,000אוגר  מפעל  של  תפעול  לצרכי  המשמש 

 בלבד.

 מ"ק לכרמי גת ולעיר. 5000בשלבי תכנון אוגר מים בנפח של  (ד)

 הבטחת איכות המים  .2
 

המים והפעולות שננקטו ע"י התאגיד לתיקון  ת  כויאדיווח על כל אירועי פגיעה ב    2.1

 התקלה. 

  לא דווח על אירוע של פגיעה באיכות המים. 2021ת במהלך שנ  -

 דו"ח על פריסת נקודות הדיגום.   2.2

של נקודות הדיגום בקריית גת כפי שאושר ע"י משרד    מפרט מיקום  נספח א' 

 הבריאות.

, הפיסיקליות, אורגנולפטיות וכו'    ותיל תוצאות הבדיקות הכימיות, המיקרוביא   2.3

לערוך   תוצאות(.  ריכוז  טבלת  ולהכין  השנתי  הדו"ח  של  מקורי  מסמך  )לצרף 

בשינוי   מגמות  ולציין  הקודמות  השנים  של  הנתונים  עם  התוצאות  השוואת 

 איכות מי השתיה. 

  דוח מפורט של תוצאות ,  אין כל שינוי באיכות המים לעומת השנים הקודמות  -        

 ראה נספח ב'הדיגומים      

 נקודות הדיגום הבעייתיות במידה וקיימות ודרכי הטיפול בהם. 2.4

 .  לא קימות -       

 עבודות הפיקוח ופעילות שנעשו בתחום הבטחת איכות המים. 2.5

מלא - ב  של  ביצוע  עמידה  תוך  הנחיות  הדיגומים  כל 

 משרד הבריאות. 

 נקודות החדרת פלואור / כלור. 2.6

 ברשות התאגיד ה אלכ נקודות לא קיימות -

 תוצאות בדיקות מעבדה למקורות המים העצמיים, במידה ויש.  2.7

 אין מקורות מים עצמיים.  -

 לציין האם תוצאות הבדיקות מתפרסמות בהתאם להנחיות מנכ"ל   2.8
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 מ. הפנים: באתר אינטרנט/עיתון מקומי / מצורף לחשבון מים וכו'.                    

המקומו - בכל  מפורסמים  ירוניים  העם  ינהנתונים 

 ובאתר האינטרנט של התאגיד.

 ניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה. 2.9

 בריכות מי שתיה.  גת  יתיאין לתאגיד מי קר -

 יווח על התקנת מז"חים בהתאם להנחיות ותקנות משרד הבריאות. ד  2.10

 . 2021  בשנתשעודכנה  קיימת רשימת מזח"ים בעיר -

מגורים- מבני  )טופס  בקבלת  ועסקים   תעשיה  מתבצעת  י  נ פל  (4,מבני  אכלוס 

בהתאם לדרישות    עירוניתמערכת מים    זיהוםמניעת  המדידה לבדיקת מערכות  

 של משרד הבריאות.

פי     - על  מז"ח  להתקנת  הנדרשים  עסקים  על  ואכיפה  בדיקה  מבצע  התאגיד 

 הרשימה והמידע שבידיו.

 המים והביוב כמויות  .3
 או הפקה עצמית וצריכת המים /רכישת מים ו  3.1

 תוני נציבות המים והלמ"ס בשלוש השנים האחרונות( ל נע ם יס)מבוס
  2021  2020  2019 איפיון

  66,234  65,245  64,652 אוכלוסיה לפי הלמ"ס )נפש( 

       תקבולים הפקה )מ"ק( 

  9,292,502  9,315,936  8,794,725 תקבולים קניה )מ"ק( 

  9,292,502  9,315,936  8,794,725 סה"כ תקבולים )מ"ק(

  3,087,046  3,054,226  2,797,120 צריכה במגורים )מ"ק( 

  1,089,113  954,344  1,028,558 צריכה עירונית )מ"ק( 

  4,700,372  4,880,533  4,624,723 )מ"ק( 1צריכה תעשייתית  

  אין   אי   אין  צריכה חקלאית )מ"ק( 

  287,415  225,426  109,404 צריכה אחרת )מ"ק( 

       ן ינוג ת ייקולחים להשק 

       מים שוליים, מליחים או אחרים

  9,163,946  9,114,529  8,559,805 כה )מ"ק( סה"כ צרי

  128,556  201,529  234,920 (1)סה"כ פחת )מ"ק(

  1.4%  2.2%  2.7% (1)סה"כ פחת )%( 

 .50%כולל צריכת מים של מפעל אינטל המהווה כ   1

 .הערכה על פי נתוני ל"מס 2

 יווח עיריית ק"ג.פ ד"ע  3

 בדיקת אימות לנתון זה.מתבצעת  2016התוצאה של הפחת הינה תוצאה חישובית ובמהלך   4

 

 

 כמויות הביוב  3.2 
 

 

 



 6 

 י, סה"כ שנתי ואופן מדידת הביוב. ת לפרט כמות הביוב הביתי, התעשיי

 נתוני שפכים של העיר קריית גת:

 סה"כ  ביוב תעשייתי  ביוב ביתי  

    קריית גת 

 1,450,749 1,450,749  ( 1)  לנטיא

 271,576  271,576 לכיש 

 210,338  210,338 שפיר 

 490,005  490,005 גניר 

 2,422,668 1,450,749 971919 סה"כ 

 שפכי אינטל מטופלים בנפרד במפעל.-(1)          

 
 ספקת מים אמינה ה .4
 

 :הפסקות המים 4.1
 

  .ובביים ות לצורך שדרוג מערכות מוממושכת מים והפסק  15 והי 1220 תבמהלך שנ     

 4.2   צריכת שיא: 

רלוו איננו  זה  נתון  לפיכך  מדידה  כל  מתבצעת  סיפהמערכנטי,  לא  הספיקות ת  כל  את  קה 

 הנדרשות.

 

 :חריגות בלחצי אספקת המים  4.3

לא היו    2021בשנת    ,מערכת המים בקרית גת מבוססת על אספקת המים מחברת מקורות-

 ת המים. חריגות בלחצי אספק

 המים מספקת חב' מקורות. את ,ם עירוניו גאים ייק לאגת  בקריית  -

  .גם בשכונות החדשות נמשך  ווה זהתמוהינן טבעתיות מערכות המים   מרבית  -

 מד מכוון שמקטיני הלחץ עברו לתאגיד בר מקטיני לחץ של חברת  2ין תקתאגיד המים ה -

 המים.    

 

 מערכת אמינה לסילוק שפכים 5
 

   מתאים לספיקות שעת שיא.מ"מ ו 600-750 נוהיכים קווי הולכת שפ של  קוטר    -

וקריסתבמצבי תקל - לסילוק שפכים  ןפתרו  קיים  קו  ות חמורות  ביובית   : הפעלתחלופי 

 למתן מענה. תות ביוב ידניומשאבו

דבר נוסף מכוון שישנו נחל העובר במקביל לקו הביוב המאסף הראשי, אך ורק במקודים      -

ישנה אופציה   ם משרד הבריאות ורשות הניקוזיכסממוים החריגים ובאישור של הגורמ

 ים מאוד(. חריג קרים יגום בנחל ולבצע שאיבות )מא לבצע

 2*400קו סניקה כרמי גת קוטר  -

 

 

 הינם:  1220בשנת  (5)נתוני שפכים והקולחים
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 קולחין (1)שפכים  ממוצע שנתי

 mg/l)) 296 3 צח"ב

 774 37 (mg/l)צח"כ 

 mg/l 264 3)) חפים מר מוצקים

 48 4 (mg/l)אמוניה 

 87 12 (mg/l) חנקן כללי

 20 6 (mg/l) ןזרח

 של מט"ש קריית גת  2019מתבסס על נתוני דיגום לשנת -(5)

 (.  13.6%ריכוז מוצקים ממוצע של טון בוצה ) 6,876  -כ פונו מהמט"ש  2021בשנת 

 .א' גסוודה לרמת עיב הבוצה  מפונה לאתר קומפוסט לצורך 

ב )שפכי מפעלים(  ניטור שפכי תעשייה ועסקיים מתבצע בכפוף לכללי תאגידי מים וביו -

2014  . 

תוכנית עבודה לדיגום עסקים  אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנות. דוח    -

 על פעילות זו מדווח אחת לשנה לרשות המים והמשרד להגנת הסביבה.)ראה נספח ג'(

 

 המינ ם איפכת טיהור שרכעמ 6

 

משנת   - בנין.  קל  ע"י  שנבנה  פלוגות  למט"ש  מוזרמים  התאגיד  נרכש    2013שפכי 

ט"ש הינה שיטת הבוצה המט"ש ומופעל  ע"י התאגיד, הטכנולוגיה בה עובד המ

 המשופעלת.

 בעלים של המט"ש : תאגיד מי ק. גת. -

   .(2018משנת   ערההח על הצפות או גלישות ביוב ממתקן הטיפול בשפכים. )ולא דו -

 אירעו תקלות הבאות :  2021 בשנת

 במגובים עדינים, מגובים נשלחו לתיקון. תקלה . 1

למט"ש    2 סבון  והעברת  מט"ם  זיהו  –הזרמת  בתהליך  פגישעה  בדטרגנטים  ש 

 ר. קולחין למאגר החירום לטיפול חוז

בדיקה  .  3 בסינון  מתקירידה  בדיקת  הסינון,  מתקן  הזנת  במשאבות  ן וטיפוח 

ב השטיפה  במערכת  תקלה  ישנה  כי  נמצא  הסיהסינון  במתקן  התחלת אוויר  נון, 

 טיפול רציף במתקן. 

 מערכת בקרה תוקנה. . גלישת שפכים לנחל עקב תקלת בקרהץ 4

 . זיהום מקו גניר. הפניית שפכים למאגר חירום. 5

שנת   - ש  2018במהלך  קיבולת  המט"ש.  והרחבת  לשידרוג  העבודות  ל הסתיימו 

 העם. נות בריאותית עפ"י תקשונמק"י ויכולת הפקת קולחים באיכות שלי 24,000

הסדרי - ולפרט  מעודכנות  לתקנות  בהתאם  מטופלת  הבוצה  כל  ו/או  האם  לפינוי  ם 

 .  ניצול הבוצה

 הבוצה מטופלת בהתאם לתקנות )מפונה(  כנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה.       

 מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה  7
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ע" רשות  ניתנות  "פ מכסות הת עקיימים הסדרים אצל האגודוקולחין  מי  ול  יצנל -

 .קולחיםלניצול מי  המים

 איגוד משתמשי לכיש .1

 נש"ע  .2

 

 מיניםביצוע אתכנון ו 8
 

כל העבודות )החלפות, הנחת קווי מים וביוב חדשים( בוצעו בהתאם לתכנית אב   -

 .57 טמים ובהתאם לת"י ומפר 

מ  - מס'  קיימים  גת  עםוקומבקריית  יש   ת  ביוב  הנחת  מערכת  )שנת           תצינורונה 

מים,     (1960    שנתמ בשנת    קווי  פרויקט    2022מאסבסט.   מבצע  שדרוג  תאגיד 

 מלכי ישראל, טיילת הבוסתן.   ח'ם וביוב בר צנרת מי

 . התכנון עובר בקרה של מהנדס המים והביוב ושל המהנדס הראשי בתאגיד -

קהביצו  באתרי   - פיקוחייע  חיצו ם  מפקח  )מהנדס(   של  של    קוחופיני   מהנדסי עליון 

 התאגיד. 

 6"  -ביוב בקוטר קטן מ תאין במערכת עירונית צינורו  -

8.1 

 ביוב. המים והלתיקון הליקויים במערכות   נוהלעיקרי לן הל 

 מים:

 דעה על פיצוץ מים נמסרת למוקד עירוני וה -

 ם ם לתושבית מי ר סגיהתראות על  מחלקו פקח של תאגיד מגיע לשטח  -

 בלן מזמין ק -

 ם סגירת מגופי -

 ילוי קו ג -

 ז מים קוני -

 הצינור תיקון  -

  קו וניקוי האחרי סיום תיקון פתיחת הידרנט לצורך שחרור אוויר  -

 במקרים מסוימים מבוצע חיטוי לקו המים  -

 יחת מגופים החזר שטח לקדמותו תפ -

 הודעה למוקד העירוני על סיום התיקון והחזרת המים לתושבים.   -

 ביוב:

 תאגיד הפקח של מעירוני או מה מוקד התקבלת ממביוב הבמערכת  הפניה על תקל -

 פקח של התאגיד ממגיע לשטח לבדיקת מקור התקלה  -

 קבלן  מזמין  -

 או שטיפת קו   תיקון שבר ,וחה , תיקון ש סתימהשחרור  -

 ורךמידה ויש צב בהעתקת קו ביו -
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 פס.  בי במידת הצורך ביצוע  -

 ל המפקח.  ניקיון )שטיפה( של השטח לפני שהקבלן סוגר את הפניה מו -

 
 

 םמי דלףונקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת  9
 

 למד מסוג זאנר.  CLASS C מים  מ-מבצע החלפות מדהמים  דלמען הקטנת פחת  תאגי

 והתקנת מדי מים לגינון ציבורי. שדרוג מערכות מדידה 

 )גניבות מים(.   בנייה, איתור צרכני מים לא חוקייםי רבאתפיקוח 

 ת אב מעודכנת. ישנים על פי תוכני מבצע החלפת קווי מים

 ידי במקרים של פיצוץ מים.  תיקון מ

 
 

 :  ובלויים ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים לות יזומהביצוע פעי 10
 

 טרים , לפי ק)עירוניים(  יצוצים שאירעו בקווי המיםהפ גות  התפל   10.1
 

 
 חודש 

  )צול(  קוטר
 20 18 16 12 10 8 6 4 3 2עד  סה"כ 

 10      1 2 2 2 3 ואר ני

 8        1  7 ר ארופב
 11        5 1 5 מרץ

 9        1  8 אפריל 
 18         2 16 מאי 
 9        1 1 7 יוני 
 25       2 2 2 19 יולי 

 19        1 1 17 אוגוסט 
 11        1 2 8 ספטמבר 
 16   1 2  1  1 2 9 אוקטובר 

 16       1  1 14 נובמבר 

 9       1  1 7 דצמבר

 161   1 2  2 6 15 15 120 סה"כ 

 
 

  אין בקרית גת  "אזור הפיצוצים"

 
 טריםו או הוחלפו במהלך השנה , לפי קפים שהורכבמגומספר ה 10.2

 
  )צול(  קוטר

 20 18 16 12 10 8 6 4 3 2עד  סה"כ 
47 6 4 1 1 1     60 

 
 
 
 

 בדיקה,טיפול, כיול והחלפת מדי מים  11

 ם השונים צרכיהפי עבודה שנתית ועל   תוכנתים בתאגיד מוחלפים על בסיס המ מדי
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 ים שונים קטרטבלת החלפת מדי המים לפי  12
 
 

  קוטר )צול(   
 

 סה"כ 

0.5/0.75 1 1.5 2 3 4 
 
6 

משול 
 3ב 

משול 
 4ב 

 

 5,290   1 43 104 111 218 8 4805 פיםמוחל

 20,614   13 92 200 290 913 108 18998 קיימים 

    0.077 0.47 0.52 0.38 0.24 0.074 0.25 אחוז החלפה 
 

 
 
 השנה במהלך  תפלגותםוה לפי סוגיהםהמים מספר התקלות ברשת אספקת  .112

 
 

 מהות המפגע ומיקומו 
  חודש 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 סה"כ 
 23 1 1 1 1 1 1 1 9 3   4 הפסקות מים 

 49 4 7 3 3 6 4 3 4 6 5  4 זיהום במקור המים 

              אטמ'  6-לחץ מים גבוה מ
 61 6 2 1 4 3 5 3 3 6 4 1 23 אטמ'  2.5–לחץ מים נמוך מ

              הלמי מים 
במפלסי   ירידה בלתי סבירה

 כות מים בברי
             

 120 7 14 9 8 17 19 7 16 8 5 7 3 2עד "פיצוץ בצינורות 
 36 2 2 3 3 2 6 2 2 1 6 1 6 6÷ " 3פיצוץ בצינורות " 

 5   4         1 6פיצוץ בצינורות מעל "

              ם מי תקלות בחנוכיות מדי

 303 20 26 21 19 29 35 25 34 24 20 9 41 סה"כ 
 
 

 מספר המפגעים ברשת הביוב לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה  212.
 

 
 חודש 

פתיחת  
 סתימות 

 ביוב 
 ציבורי 

תיקוני שבר  
במערכת  

 יוב הב

פיצוץ בקווי  
 סניקה 

תיקון מכסים  
 שבורים 

 
 אחר

  7   131 ינואר 
  5   123 פברואר 

  11   163 ץרמ
  10  1 121 אפריל 

  7   148 מאי 
  11   141 יוני 

  6   134 יולי 

  1   110 אוגוסט 
  13   137 ספטמבר 
  12   132 אוקטובר 

  6   121 נובמבר 
  4   151 דצמבר
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 93  1 1612 סה"כ
 

 

 טיפול במפגעים 13
 

 צוות כוננות
 

 ה וק שעות וקבלן תחז 24בכוננות   מפקח  1  חזקה,ל ואותפעעובדים: מנהל  אגידת -

ימים    365שעות ביממה    24ום ולאחר שעות הפעילות צוות כונן  במשך היצוותים   -

 בשנה. 

 ציוד לתיקוני פיצוצי צנרת קלים.  עובדים עם  2-3+  עובדים ביובית 2כולל  ות הצו -

 אירוע גדול מגיעים כל צוותי הקבלן.ת בע -

 מים וביוב ת סקולהפ מרבייםפרקי זמן  14
 

 םברשת המי ות השונותקלעמידה בפרק הזמן לטיפול בת 14.1
 
 

 
 מהות המפגע 

  זמן טיפול במפגע 
 8תוך  סה"כ

 שעות 
 

  12תוך 
 ות שע

 שעות   12מעל  *  
 ( )לפרט 

 23   23 הפסקות מים 

     לחץ מים גבוה 
     וך לחץ מים נמ

     הלמי מים 
ירידה בלתי סבירה במפלסי  

 ות כ בריהמים ב
    

 120 2פיצוץ בצינור עד "
 

  120 
 

 36   36 6÷ " 3בצינור " וץפיצ

 5   5 6פיצוץ בצינור מעל "

     תקלות בחנוכיות 
 184   184 סה"כ 

 
 
   

 בפרקי הזמן לטיפול במפגעים השונים ברשת הביו    14.2              
 

 
 מהות המפגע 

  זמן טיפול במפגע 
 8תוך  סה"כ

 שעות 
  12תוך 

 עות ש
 שעות   12* מעל  

 ( )לפרט 
ת  תיקוני שבר ופתיחת סתימ

 ביוב ציבורי 
1612 4  1616 

 93   93 החלפת מכסים 

 14  4 10 החלפת שוחות 

 40   40 תיקונים שונים 

 100   100 שאיבת ביוב בביובית 

 1863  8 1855 סה"כ 

 
 

 תכנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת הכנת 15
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 . ן תחזוקהקבל יע" המערכות מתוחזקות -

 . קווי ביובוצילום ישנה תוכנית לשטיפות   -

לשנתיי - המ אחת  תאגיד  לכלל  ם  צביעה  מבצע  בעיר  מערכות  ים  כולל  המים 
 הדרנטים. 

 .לפי תוכנית עבודה תקולים יםהחלפת מגופ  -

 עבודה. לפי תוכנית  לשוחות הביוב תיקון בנציקים -

   ר.ברחבי היע pvcובטון לקווי   החלפת קווי ביוב אסבסט -
 

 
 פעולות האחזקה והתפעול  16

 
 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה 16.1

 מתקנים עירוניים המתופעלים ע"י התאגיד.  יימיםבתאגיד לא ק

 

 הכנת תיק מעקב שוטף 16.2

 ונטי לא רלו 

 
   המיםכת למער שוטפת ואחזקה מונעת אחזקה 16.3

 ברחבי העיר.  פלדה  וילקו / מרים   בסטסהחלפת קווי א .1
 צורך( בדיקת תקינות מגופים )פתיחה וסגירה גירוז והחלפה במידת ה .2

 החלפת גמלי מים רקובים לפי תוכנית עבודה.  .3

 נות למגרשים רקובים לפי תוכנית עבודה. כה/ החלפת זקיפי מים  .4

 . אחת לשנתיים תאגיד המים מבצע צביעה לכלל מערכות המים בעיר כולל הדרנטים .5

 עבודה. החלפת מגופים תקולים לפי תוכנית  .6

 ק"מ בחודש(. 2שטיפה וצילום קווי ביוב ברחבי העיר לפי תוכנית עבודה ) .7
 
 

 אחזקת רשת הביוב  16.4

 להלן רשימת פעולות לאחזקה ברשת הביוב:

 לפי תוכנית.  קווי ביוב שטיפה וצילום   -

 החלפת קווי ביוב תקולים לפי תוכנית.  -

 .ותקרה כולל מכסה ותעליונ ותהחלפת חולישיקום שוחות  -

   ח' השושן והורד.ברמערכת הביוב   שיקום -

 יריס. ברחוב האשיקום מערכת הביוב   -

 .שדרות גתשיקום מערכת הביוב   -

 שיקום מערכת הביוב  ברח' השופטים.   -

 שיקום ובניית בנציקים בתוך שוחות ביוב.  -

 
 ית לניקוי והדברת שוחות ומערכות הביוב תוכנית שנתית ורב שנת 

 באגף לשיפור פני העיר המבוצעת לקראת הקיץ.  ותקיימת תכנית עירונית לריסוס שוח

    קת תחנות שאיבה למים ולביובתפעול ואחז 16.5

אליאב"  תחנו "לובה  שאיבה  ומתקן  גת  כרמי  שכונת  שפכי  אינטל,  קולחי  של  השאיבה  ת 
 מתוחזקות ומתופעלות ע"י עובדי המט"ש של התאגיד. 
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 בה וניקוי של הבור. כל רבעון מבצעים שאי
 עים שטיפה לתחנה. מבצ פעם בחודש 

 

 

    תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד 16.6

 לוונטי לא ר

 
      ת מי השתיהתפעול ותחזוקת בריכו  16.7 

 לא רלוונטי   

 

 G.I.Sהתקדמות בנושא   17

 , הטמעת נתונים במערכת בתהליך הקמה -

 

 ול יומן אירועים ותקלות ניה 18

ם עד לסיום  ועים והתקלות וקיים מעקב אחר האירבתאגיד נרשמים כל האירועי -

 ל, לאחר הטיפול המפקחים סוגרים את הפניות. הטיפו

 

 מאגר מידע ועיבוד מידע  19

 )סקר נכסים(  2008לשנה    ןם מיפוי של קווי מים וביוב המעודכבתאגיד קיי -

 בתאגיד בוצע איתו תשתיות ומדידה לכל אזור תעשייה.  -

 
 רשתות האינסטלציה בבניינים .20

תכנית  מהנ - כל  בודק  התאגיד  מטעם  לצורך  סטלציה  אינדס  המוגשת  סניטרית 

 ת הל"ת.ניות בניה בהתאם לדרישוקבלת היתר בניה. נדרש להגיש תכ

 
 רקותיעת ניתוק האמנ .21

 . לא היו מקרים חריגים  בנושא  הארקות

 העירוני.   בשטחבכל פרויקט שתאגיד המים מבצע מבצעים הארקות 

 לק פליירים בנושא. לאחר כל פרויקט התאגיד מח

 
 ות מקרקעיןכוישמירה על ז .22

 צעות אך רק בשטח עירוני.ות ומבמתוכננו כל העבודות להנחת קווי מים וביוב חדשים 

 

 ום עם הרשויותתא .23

 ית גת בתאום עם עירית קרי ודותהתאגיד מבצע כל עב 

 ם הנדסה משותף וקיים תיאום בפור -

 פרסום בעיתונות  -

 פרסום באינטרנט  -

 רסום נוסף בחצרות הבתים פ  מיםובהפסקות  -
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 יקוד ובקרהת פמערכו .24

   ד ובקרהאירועים החריגים בתחום פיקו דווח על   אל

 בקרה והבטחת איכות  .25

 לא רלוונטי 

 חת מתקני התאגיד הבט .26

   24/7ואבטחה עם חברת שמירה   קיים הסכם שמירה
 

 מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח   .27

 (2020ום )עודכנה בשנת  קיימת תוכנית הערכות עתידית לחלוקת מים בחיר 

 ול מערך בטיחות תפעניהול ו .28

 ות המיםרש מטעם  חוןלתאגיד יש עובד שהוכשר כממונה בט

 

 ם בשעת משבר היערכות התאגיד לחלוקת מי .29

 מים עירונית קיימת תכנית לחלוקת  -

 אמצעים לחלוקת המים קיים ציוד ו -

 + תרגיל פתע.   במהלך השנה לפתיחת תחנות חלוקה  1 תרגיל בוצע -

 . עה הדרכה למפעילי תחנות החלוקהבוצ -

 שתתפות התאגיד בכל התרגילים העירוניים. ה -

 15.07.2020יים בתאריך תקהת תחנות חלוקה תרגיל חדר מצב ופתיח -

 
 דוחות מידיים, רבעוניים ושנתיים . 30
 ידיים דו"חות מי  ב.

 
 במהלך שנת הדו"ח לא אירעו מקרים שחייבו דו"חות מיידיים. 

 
 דו"חות רבעוניים  .ג

 

 חייבו דו"חות רבעוניים. ש ריםבמהלך שנת הדו"ח לא אירעו מק

 
 לצרכן. פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד ד.

 
 נת שירותפרסום אמ .1

 
 מחלקת הצרכנות טיפלה ב:  החולפת בשנה -

 סה"כ.    175 – היתרי בנייה שאושרו    

   סה"כ.  27 -תעודות גמר שאושרו       

רישות סל השירותים  בדדה  עם כל נתוני איכות המים, עמי  הוקם אתר אינטרנט של התאגיד  -

 . של התאגיד ותיאור פעילות התאגיד
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מספר סימוכין   -אסמכתא לכך  יוסף דאובה ע"י מר תצרוכת מים שאושרם דו"ח ממוחשב של קיי -

104308 

 נותצרכ.  2

 3.1  ראה מידע בסעיף

 מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור .3

 מוקד תקלות  3.1

 שעות ביממה.  24מאויש  והמוקד העירוני תף עם ומשתאגיד השל המוקד  -

     ד מוצלבים וכל      ים והמוקודו"חות  המפקח  ד ,מדווחות למפקחיםהפניות נרשמות במוק

 בות מעקב אחר החזרת מצב לקדמותו. המידע מצוי בתאגיד לר    

 אנשי האחזקה מקבלים את התקלות מהמוקד . -

 על סיום התיקון    למוקד  חחר תיקון התקלה מנהל העבודה מדוולא -

 של התאגיד  מתבצע מעבר כל הנתונים למאגר הנתונים -

 

 יות הציבור נות ובפנוקד לטיפול בתלוהמ 3.2

 וקד עירוני למ  שהגיעופניות 

 פניות: 10,013היחידה טיפלה במהלך השנה ב כ   

 ספר נפשות ואופן החישוב( קרן בנושא מ ימכתבים, פקסים  ומיילים.)ע 813

 דקות.  5מן המתנה ממוצע לתושב , ז2021למחלקה בשנת    ליותפרונט תפניו 9,200

להסדר חובות העתקת  מערכות מים או ביוב  ה בשל קשיים כלכלים, הגעקושי בתשלום )

 חיבור לקו העירוני בעת שיפוץ או תוספות(. 

 

זמן ההמתנה ממוצע לשיחה דקה  -2021פניות טלפוניות למוקד הטלפוני בשנת   55,537

 יות לכל שיחה. שנ תים שעשרים וו

  
 

 שיקום ופיתוח מערכות   ה.
 

 בין מערכת המים ומערכת הביוב( ח)לבצע הפרדה בדיוו  ביובת אב למים ו. הכנת תכני1

 2016 -נית אב למים , מעודכנת לקיימת תכ בתאגיד -

 . 2016בשנת   תוכנית אב למים אושרה עקרונית  ברשות המים -

   .2015נת  שבמהלך  אושרהתוכנית אב לביוב  -

 2050לשנת יעד של    2020 מעדכנים את תכנית אב מים  -

 

 

 : דיווחהשנת ופיתוח מערכות המים והביוב ב של עבודות שיקום בפועל דו"ח ביצוע 
 
 שיקום ופיתוח מערכות מערכות מים:וע בפועל של עבודות דוח ביצ .2
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 ביצוע פרויקטים.מידע רלוונטי נמצא במעקב  
 

 של עבודות שיקום ופיתוח מערכות ביוב דוח ביצוע בפועל .3
 

 ביצוע פרויקטים.נמצא במעקב  מידע רלוונטי 
 

 
 
 
 
 

  מים והביובשנתית לשיקום ופיתוח מערכות ה רבפרוגרמה  .4
 
 

 קווי מים ית רב שנתית להחלפת תכנ  4.1  

1.1 -  
שיקום 
 ושידרוג

שם 
 פרויקט

סוג 
צינור 
 קיים

 אורך רקוט
סוג 

צינור 
 חדש 

 אורך קוטר
  בתקצי

אלפי  
₪ 

הערות  שנת יעד 
/ 

 2024 2023 2022 סטטוס 

1.1.1 

רחוב  
מלכי  

ישראל  
 חלק א

  ביצוע  0 0 1,352 1,352 1200 6"-8"  פלדה  1200 4"-6"  פלדה 

1.1.2 

רחוב  
מלכי  

ישראל  
 ב חלק 

 0 0 1,502 1,502 1290 6"-8"  פלדה  1100 4"-6"  פלדה 
וע  יצב

בחודש  
05 

1.1.3 

רחוב  
מלכי  

ישראל  
 חלק  

 תכנון  425 425 400 1,250 1900 6"-8"  פלדה  1900 4"-6"  פלדה 

1.1.4 

רחוב  
התאנה  
השקד 
 הדקל 

 תכנון  700 700 450 1,850 1700 6'' פלדה  1700 6'' פלדה 

1.1.5 

רחוב  
התאנה  
השקד 
 הדקל 

 תכנון  425 425 400 1,250 200 8'' פלדה  200 8'' פלדה 

1.1.6 
הברוש  
האלה  

 יטה הש
 נון תכ 0 500 600 1,100 1200 6'' פלדה  1200 4"-6"  פלדה 

 תכנון   0 500 600 1,100 1200 6'' פלדה     רובע פז  1.1.7

1.1.8 
רובע  

 השופטים 
 תכנון   0 400 400 800 1000 4'' פלדה  1000 2''-4'' פלדה 
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 קווי ביוב תכנית רב שנתית להחלפת  4.2

 

2.1 -  
קום שי

 ושידרוג

שם 
 פרויקט

ג סו
צינור 
 קיים

 אורך קוטר
סוג 

צינור 
 חדש 

 אורך קוטר
תקציב  
אלפי  

₪ 

הערות  שנת יעד 
/ 

 2024 2023 2022 סטטוס 

2.1.1 

רובע  
מלכי  

ישראל  
 חלק א

PVC  "8-"6 1200 PVC  "8-"6 2200 1,382 1,382 0 0  ביצוע 

2.1.2 

רובע  
לכי  מ

אל  ישר
 חלק ב 

PVC  "8-"6 1100 PVC  "8-"6 2000 1,282 1,282 0 0 
ביצוע  
בחודש  

05 

 וצע ב PVC ''8 350 1,200 1,200 0 0 350 6'' אסבסט הבוסתן  2.1.3

2.1.4 

רחוב  
התאנה  
השקד 
 הדקל 

 תכנון  PVC 200 1600 4,600 600 2,000 2,000 1600 6'' אסבסט

2.1.5 
רובע  

 הפרחים 
 PVC 1500 8"-6"  אסבסט

160-
200 

 תכנון  900 900 0 1,800 1500

2.1.6 
הברוש  
האלה  
 השיטה 

 אסבסט
160-
250 

1200 PVC 200 1200 4,700 500 2,000 2,200  תכנון 

 פיתוח  0 500 500 1,000       ובע פז ר 2.1.7

2.1.8 
רובע  

 השופטים 
 פיתוח  0 400 400 800          

 

 
 ביוב העיקריים רשימה מעודכנת של נכסי המים וה ו.

 
 מערכת המים: ל נכסים במעודכנת ש  רשימה. 1

 
 קטריםפי  ת מים לנורוימצבת צ 1.1

 ,  וכו'( , פקסגולPVCפלדה,  ,אסבסט)רשימה נפרדת לכל סוג צינור יש לערוך  

 קווי פי.וי.סי. 

טווח 
 שנים 

סה"כ  36" 30" 24" 20" 16" 12" 10" 8" 6" 4" 3" 2"
אורך 
 קוים

1-5    1000          
5-10              

10-15              
15-20   1135 285          
20-25   475 300          
25-30   100 130          

          2100 100   ה מעלו 30
              

סה"כ  
 ורך א

  1840 2315          

 

 

 קווי פלדה 
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טווח 
 שנים 

סה"כ  24" 20" 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 3" 2"
אורך 
 קוים

0-5 100 1050 3000 1000
0 

300 1000 1000    580  11930 

5-10 1500 1500 2220 1655 710 1750 755 280     10370 
11-15 750 750 3535 8795 6400   420    2781 23431 
16-20 750 750 1174

6 
10440 1090 1345 1005 1370 800 1260  1665 32221 

21-25 750 750 1410  595  385 490  1430 670  7830 
26-30 750 750 

 
2230 890 1280  120   390   6410 

31-35 650 750      650     2050 
 5310     410    200 200 2250 2250 ה ומעל 35

  סה"כ
 אורך 

7500 8550 24341 4878
0 

1037
5 

4095 3265 3620 800 3080 1250 4446 98352 

 
 

 סט. קווי אסב

 
טווח 
 שנים 

סה"כ  36" 30" 24" 20" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 3" 2"
אורך 

 םקוי
1-5              

5-10              
10-15              
15-20              
20-25        150      
25-30    200          

              ומעלה  30
סה"כ  
 אורך 

       150      

 

 

 לא רלוונטי -םקידוחי 1.2
 

 שם
עומק 

 קידוחה
ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה 
 הרמה
 )מ'( 

הספק 
 )כ"ס( 

  שנת
 קדיחה 

שנת  
 שיקום

       

  

  

       

  

  

 

 
 

 

 

 
 : תחנות שאיבה  1.3
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ספר מ שם התחנה 
 יחידות 

פק הס
 )כ"ס( 

ספיקה 
 )מק"ש( 

גובה 
 )מ'(  הרמה

שנת  
 התקנה 

שנת  
 שיקום

מתקן לובה  
  -באליא

לאספקת מים  
 בורי לגינון צי

2 44 120 50 2017  

   50 120 44 2 סה"כ 
 

 
ד ולעדכן מדי שנה בהתאם     קמת התאגיבשלב האשר הוכן ין רשימת הנכסים על בסיס מפקד הנכסים יש להכ * 

 וח אשר בוצעו בפועל והסתיימו במהלך שנת הדיווח. השיקום והפית לעבודות 
     

של    יש להכין ניתוח מפורט ומעודכן  העלות המוכרת רכיבי רת בדיקה ואישור של כל מבתום תקופת ההסדר ובמסג
 . דרהעלויות )שיקום ופיתוח( על בסיס עלויות בפועל במהלך תקופת ההס כל

 

 לא רלוונטי  - יכות מיםבר 1.4
 

נפח בנוי   גובה /קוטר שם האתר 
 )מ"ק( 

בטון  
 ין/דרוךזומ

שנת  
 הפעלה

 שנת שיקום 

      

      

 
 

 מוני מים   1.5
 

 

0.5"-

0.75 1" 1.5" 2" 3" 4" 6" 

מגורים, מוסדות,  

 9 75 193 177 652 65 19189 ובניה מסחר 

 1   3 36 175 39 36 גינון

 1 6 6   1     תעשיה 

               חקלאות 

  
 

   :מעודכנת של נכסים במערכת הביוב רשימה. 2
 

  נורות ביוב לפי קטריםימצבת צ 2.1

  /ל , פקסגופי.וי.סי,העם ציפוי רב אלומיניפלדה , )אסבסטצנרת  לכל סוגרוך רשימה נפרדת  יש לע

 מריפלקס וכד'(. 
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 קווי ביוב אסבסט 

 

סה"כ  40" 36" 32" 30" 24" 16" 14" 12" 10" 8" 6" טווח שנים
אורך 
 קוים

1-5             
5-10             
10-15             
15-20             
20-25             
25-30             

       632 209 350 1600 500 6500 30מעל 
       632 209 350 1600 500 6500 סה"כ אורך 

 
 

 בטון  קווי ביוב

" 8" 6" טווח שנים
10 

סה"כ  40" 36" 32" 30" 24" 16" 14" 12"
אורך 
 קוים

5-1             
10-5             
15-10             
20-15             
25-20             
30-25             

           872  30מעל 
           872  סה"כ אורך 

 
 קווי ביוב פי. וי. סי. 

סה"כ   36" 24" 20" 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" טווח שנים
אורך 
 קוים

0-5 3350 2260 1100 650         
5-10 2923 634 400 186    965 160    
10-15 1974 6174 459          
15-20 1309 6678 8869 85 291        
20-25 4760 1667 4005 97  67 750 398     
25-30 1130            

 1722 30מעל 
651 

          

    160 1363 750 67 291 1018 14833 18064 17138 סה"כ אורך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PEקווי ביוב 
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" 8" 6" טווח שנים
10 

סה"כ  40" 36" 32" 30" 24" 16" 14" 12"
אורך 
 קוים

5-1 500    300  100      
10-5             
15-10             
20-15             
25-20             
30-25             

             30מעל 
             סה"כ אורך 

 

 קווי ביוב פלדה 

 

סה"כ  40" 36" 32" 30" 24" 16" 14" 12" 10" 8" 6" טווח שנים
ך אור

 קוים
5-1             
10-5             
15-10             
20-15             
25-20     358        
30-25    487         

             30על מ
        358 487    סה"כ אורך 

 

 קווי ביוב צמ"ש

סה"כ  750 650 600 500 24" 16" 14" 12" 10" 8" 6" טווח שנים
אורך 
 קוים

5-1           73  
10-5             
15-10             
20-15       500  1678 971 1353  
25-20             
30-25             

             30מעל 
  1426 971 1678  500       סה"כ אורך 

 

 PEHD(  קו סניקה )של אינטל+ כרמי גת

" 12" 10" 8" 6" טווח שנים
14 

סה"כ  750 650 600 500 24" 16"
ך אור

 קוים
5-1        1240     
10-5             
15-10             
20-15             
25-20        7220     
30-25             

             30מעל 
     8460        סה"כ אורך 

 
 + כרמי גת( )תחנת  אינטל   -יובלב בהתחנות שאי 2.2
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הספק  מספר יחידות ה שם התחנ

 ( כ"ס)
פיקה ס

 ק"ש( )מ
גובה הרמה 

 )מ'( 
שנת  

 התקנה 
שנת  

 שיקום
 - 2002 20 500 50 3 אינטל 
  2018 20 350 44 4 כרמי גת 

 
 - - 40 850 94 7 סה"כ 

 
 
 

 פול בשפכים    מכוני טי 2.3
 
 יף.רצ SBRכים בשיטה של י ק. גת  ומטפל בשפ גיד ממט"ש קריית גת מופעל ע"י תא 

ישונית ומוזרמים לבריכת איגום )בריכה תפעולית(, בבריכה הזו  ברמה שלאיכות מי הקולחין הינם 

איות. כל קולחי העיר קריית גת  החקל  תע"י האגודולחין נמהלים בקולחי אינטל ונשאבים הקו

 מושבים ומנוצלים לשימושים שונים בחקלאות.  

 מט"ש:וני הנת

 
 מק"י  24,000ש קרית גת מסוגל  לטפל ב מט"

  2030קריית גת עד שנת המט"ש נותנת מענה לצרכיה של העיר  משמעות הדבר היא כי יכולת

 לפחות. 

ועל החל מתחילת  תקן פהוחל בהקמת מתקן לטיפול בריחות ומטרדי ריח במט"ש, המ 2014בשנת 

 . 2018 שנת

 מט"ש.ידרוג ההסתיים פרויקט להרחבה וש 2018במהלך שנת  

 .  מ"ק במט"ש 60,000הקמת מאגר חירום בנפח הסתיימה 2019 2020שנת ב

קם מתקן לטיפול ושאיבת קולחי אינטל לאיכות מעולה / מים שפירים בהתאמה,  הו 2015במהלך 

 בעיר הוותיקה. ת ובעתיד יבורי בשכונת כרמי גוש להשקיית גינון צך שימלצור

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א': 

 דיגום:נקודות רשימת 

 ע "תב שטח חלקה גוש/ שם האתר
 7/204/03/6 דונם  108.223 3082/9 
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 מיקום נקודה  מספר נקודה 

 שד' לכיש בכיכר החדשה  1

 3451כן חיבור צר 2

 פרויד )קוסמוס( ליד  3

 צומת רח' שלמה המלך ורח' חיזקיהו 4

 נפתלי ורח'    ישראל צומת רח' שבטי 5

 5546כן חיבור צר 6

 צפוני )חדש( בית ספר תיכון מקיף 7

 1666חיבור צרכן  8

 ר ית מהעייציאה דרומ  9

 מוניצומת שד' גת ורח' החייל האל 10

 1667חיבור צרכן  11

 ריים שד.גת ורח' אדו צומת 12

 א.ת שד.ישראל פולק מול פולגת  13

 התבורצומת רח' הכרמל ורח' מבוא  14

 ה ב.גת, מרפאשד 15

 א.ת שלי, מפעל חוסם 16

   8576 צרכןחיבור  17

 רח' הרימון, מרפאה ג' 18

 ן הירדן ורח' חידקלרח' גאו צומת  19

 רצל בית ספר ה 20

 15העצמאות  21

 י גת כניסה לכרמ 22

 לרובע הבנים אחרי ת.הדלק דור אלון כניסה  23

 מנטה א.ת. חדש רח' הברזל מול ת.דלק  24

 0לכיש מול מד"א  שד' 25

 58הארז    26

 

 

 
 

 נספח ב': 
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 2021 י שנת  חדו"
גת  רייתאיכות מי שתייה מסופקים לצרכנים ע"י מי ק 

 בע"מ 
 

במהלך   גת בע"מ  רייתמי קמפורסם בזאת מידע על איכות המים המסופקים על ידי  
 .  2021נת ש

דיגום מי השתייה שנעשה ברחבי קריית גת בוצע בהתאם לתקנות בריאות העם  
 ( 2013)איכותם התברואתית של מי שתיה, התשל"ג 

 
מספר   

דגימות  
 מתוכננות 

מס' דגימות  
 שבוצעו 

אחוז  
 ביצוע 

מס'  
דגימות  
 תקינות 

אחוז  
דגימות  
 תקינות 

מס'  
דגימות  
 חריגות 

אחוז  
 חריגה 

 1רבעון 
   מרץ –ינואר 

 
84 

 
84 

 
100% 

 
84 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 2רבעון 
 יוני    –אפריל 

 
98 

 
98 

 
100% 

 
98 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 3רבעון 
 ספטמבר   –יולי 

 
82 

 
82 

 
100% 

 
82 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 4רבעון 
דצמבר  –אוקטובר   

 
100 

 
100 

 
100% 

 
100 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
 סה"כ דיגומים 

 
364 

 

 
364 

 
100% 

 
364 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
 ערכים נמדדים 

פרמטר  
 נמדד 

ערך מותר  
על פי  

 התקנות 

ממוצע  
 רבעוני 

ערך  
מקסימלי  

 נמדד 

ערך  
מינימלי  

 נמדד 

 הערות 

 כלור נותר 
 )מג"ל( 

  –מינימום  0.1
 מקסימום  0.5

בכל נקודות   0.2 0.5 0.37
 הדיגום בעיר 

 עכירות 
(NTU) 

 0.2 0.8 0.39 1מקסימום  
 

בכל נקודות  
 הדיגום בעיר 

   1-קטן מ 1-קטן מ 1-קטן מ קוליפורמים 
 

 י  'אוריאל טרמצ                                                                                                
 גת בע"מריית ק ימנכ"ל מ                                                                                

 

 

 

 

 ח ג':נספ
 תכנית ניטור שפכים במפעלים / עסקים קריית גת צוע בי: הנדון 

 2021-2022ים  ום שפכסימוכין : תכנית דיג 
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פעלים / עסקים שאושרה ע"י המשרד להגנת  נית דיגום שפכים במבהתאם לתכ 

 2021דיגומי שפכים בשנת  גת ביצעהסביבה תאגיד מי ק. 

 

 גימות.  ד  134מפעלים / עסקים ובוצעו  40גמו סה"כ נד

 

מהדיגומים נמצאו ערכים חריגים / אסורים   55.22%הדיגומים מראות כי  תוצאות

 נמצאו תקינים.    44.78%-ו  7387-ו  7021קנות תאם לת בה

 מרבית החריגות נמצאו במגזר מפעלי מזון.  

 

 

   ל פי סקטורים שהוגדרו בתקנות.דגמים י פילוג העסקים הנ 
 

 
 
 

 הסקטורים על פי פילוג חריגות בתוצאות הדיגומים 
 



 26 

 
 

 


