
 5ם( מצב יסוד מיכלים/בקבוקי)חלוקת מים תחנות 
 

 

 
 
 
 

 

 הערות

 סוג  וכמות

 /מיכלים

 בקבוקים

 מספר

 תושבים

  תחנת החלוקה

אזור 

 חלוקה
 מס' מיקום

 תחנה

יציאת  .הכניסה למגרש הספורט/כדורסלכניסת הולכי רגל משער 

מהתחנה דרך שער נפרד )חירום( הממוקם בחלקו האחורי של המגרש 

)יציאה לכיוון שוהם(. רכב המילוי יעמוד על הרחבה הצמודה למרכז 

 הפיס הקהילתי.

 

2X  1.9 מ"ק 

 

 3,375 -כ

. התחנה 1רחוב שוהם  -" ביה"ס "אורנים

במגרש הספורט / כדורסל. המגרש תמוקם 

 .לרחוב שוהםממוקם מחוץ לביה"ס צמוד 

1 

נווה 

אפרים 

 מונסון

לתחנה תבוצע דרך שער )פשפש( הצמוד לשער הולכי רגל  ה ויציאתכניס

רכב המילוי יכנס לביה"ס דרך השער הראשי  .הכניסה הראשי לביה"ס

 עד לרחבה.

1X  1 מ"ק 

2X  1.9 מ"ק 
 

 

 

 

 

 

 8,500 -כ

)לצורך 

 תכנון(

קניון ליד  1רחוב משה דיין  -" ביה"ס "פסגות

ברחבת הכניסה . התחנה תמוקם סביונים

 הפנימית של ביה"ס. 

2 

מערבה 

מרחוב 

 הרצל

לתחנה תבוצע דרך שער )פשפש( הצמוד לשער הולכי רגל  ה ויציאתכניס

הכניסה הראשי למגרשים. רכב המילוי יכנס דרך השער הראשי 

 למגרשים ועד לרחבת הפריסה.

1X  1 מ"ק 

3X  1.9 מ"ק 

ספורט עירוניים בסמוך לכיכר 'זבולון מגרשי 

המר' )צמוד לרחוב החורש(, המגרשים גובלים 

מדרום לבי"ס 'היובל'. התחנה תמוקם במגרשי 

 הספורט.

3 

 בקבוקים (.'בהסדר'בקבוקים ) 20,000
קניון  7רחוב משה דיין   -'שופרסל שלי' 

 סביונים
 מרכול

לתחנה תבוצע דרך שער )פשפש( המשמש הולכי רגל  ה ויציאתכניס

רחוב  כניסה חיצונית למגרש )שלא דרך בית הספר(, השער פונה לכיוון 

רכב המילוי יכנס לתחנה דרך השער החירום של ביה"ס  .סימן טוב -בר 

 עד צמוד למגרש הקט רגל. .סימן טוב( -בר  )הגעה מרחוב 

1X  1 מ"ק 
2X  1.9 מ"ק 

)הכניסה מרחוב  29 ביה"ס 'הרצל'. רחוב הרצל

סימנטוב בלבד(. התחנה תמוקם במגרש  -בר 

 .סימן טוב -הקט רגל הגובל עם רחוב בר 

 

4 



 

 

 הערות

 סוג  וכמות

 /מיכלים

 בקבוקים

 מספר

 תושבים

  תחנת החלוקה

אזור 

 חלוקה
 מס' מיקום

 תחנה

לתחנה תבוצע דרך שערים נפרדים הממוקמים הולכי רגל  ה ויציאתכניס

בהיקף המגרש. רכב המילוי יגיע מרחוב הרצל דרך הסימטה המובילה 

 למגרש ועד למגרש עצמו.

2X  1 מ"ק 

2X  1.9 

 מ"ק

 

 

 

 

 

 -כ

18,100 

)לצורך 

 תכנון(

מועדון טניס יהוד, הגעה למגרש דרך סימטה 

התחנה  )ללא שם( מרחוב הרצל )לכיוון מזרח(.

 הטניס. תמוקם במגרש

5 

מזרחה 

מרחוב 

הרצל כולל 

אזור 

 התעשייה

 לתחנה תבוצע דרך שער הכניסה הראשי לבית הספר,הולכי רגל ת כניס

מהתחנה תבוצע דרך  שער )פשפש( המשמש כיציאה הולכי רגל  יציאת

רכב המילוי יעמוד מחוץ למגרש, צמוד לפשפש  .מהמגרש אל מחוץ לביה"ס

 היציאה, בחניה.

1X  1 מ"ק 
2X  1.9 

 מ"ק

. 25ביה"ס 'נר ישראל'. רחוב קדושי מצרים 

התחנה תמוקם במגרש הכדורסל של ביה"ס 

 .)ממוקם בכניסה לביה"ס(

6 

רכב  .הכניסה למגרש לביה"סשער המתבוצע הולכי רגל כניסה ויציאת 

המילוי יכנס דרך שער החירום )אחורי( של ביה"ס, הגעה דרך רחוב 

 קפלינסקי ורחוב רם כהן. הרכב יגיע עד סמוך לתחנת החלוקה.

1X  1 מ"ק 
2X  1.9 

 מ"ק

 144ביה"ס 'מקיף יהוד', רחוב מבוא יונתן 

(. התחנה 2)כניסה גם דרך רחוב רם כהן 

 תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס.

7 

יציאה מהתחנה תבוצע  .הכניסה לאתרשער המתבוצע הולכי רגל כניסת 

דרך שער נפרד המוביל לרחוב ויצמן. רכב המילוי יכנס דרך שער חירום 

)אחורי( של האתר, כניסה נפרדת מרחוב אלפר. הרכב יגיע עד סמוך לתחנת 

 החלוקה.

1X  1 מ"ק 
2X  1.9 

 מ"ק

בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ומורשת. 

המקום ממוקם ברחוב אלפר כניסה לחנייה 

. התחנה תמוקם ברחבה 6מול בית מספר 

 הפנימית של האתר.

8 

יציאה   .הכניסה הראשי לביה"סשער המתבוצע הולכי רגל כניסת 

מהתחנה תבוצע דרך שער נפרד המוביל מהמגרש אל מחוץ לביה"ס. רכב 

 המילוי יעמוד במגרש החניה הצמוד למגרש הכדורסל )מבחוץ(.

1X  1 מ"ק 
2X  1.9 

 מ"ק

ביה"ס 'יגאל אלון' )חלק ממתחם בתי ספר 

 12יגאל אלון והמעלה החדש(, רחוב בן צבי 

ספר התחנה תמוקם במגרש הכדורסל של בית 

 יגאל אלון.

9 

 בקבוקים (.'בהסדר'בקבוקים ) 20,000
אזור  4רחוב אלטלף   -ל 'שופרסל דיל' מרכו

 תעשייה )פארק מסחר תעשייה ומדע(
 מרכול


