
 5( מצב יסוד מיכלים)חלוקת מים תחנות 
 

 הערות

 סוג  וכמות

 /מיכלים

 בקבוקים

 תחנת החלוקה
 מספר

 תושבים
 מס' מיקום מס' האזור

 תחנה

המוביל לרחבה. כניסת  לרג-הקטכניסה עם רכב בשער ליד מגרש 

 הולכי רגל משער בי"ס הראשי ויציאתם מהשער לכלי  רכב.
1X  1.9 מ"ק 

בקצה רח' פנקס. התחנה תמוקם  - ביה"ס "שילה"

 במרכז רחבת בי"ס.
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 1אזור  1,900

 
 

1. 

 
הכניסה מרח' הרצל דרך שער לרכב המוביל לרחבה. הולכי רגל 

 יכנסו דרך הכניסה הראשית ויציאתם משער נוסף.
1X  1.9 מ"ק 

רח' הרצל פינת מרזוק ועזר. תמוקם  -"בית נועם" 

 ברחבה המוצלת בכניסה.

 

2 

ותתבסס על ברזיות  1התחנה ממוקמת סמוך לבאר מס' 

 שתחוברנה ישירות לבאר. 
1X  1 מ"ק 

1X  1.9 מ"ק 

רח' יהודה  -רחבה גדולה בכניסה לבית ספר "ניר" 

המכבי מול מגרש החנייה. כניסת הולכי רגל משער 

 ראשי של בי"ס ויציאתם מפשפש ליד הקונסרבטוריון.
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 2אזור  3,400

 

2. 

 

 מ"ק 1X  1 מחסומים להסדרת הכניסה והיציאה מהתחנה. יש להציב

1X  1.9 מ"ק 

 .ברחבת החניהרח' רמה פינת ה. סולד. התחנה תמוקם 
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 3באר  שדרות יהודית. ברזיות לבאר תחוברנה ברזיות.

 מרכול הנשיא פינת יהודה המכבי.רח'  -ל 'מגה בעיר' מרכו בקבוקים  ליטר( ביממה 1.5בקבוקי ) 27,000

כניסה ויציאת הולכי רגל דרך שער ראשי של בי"ס. רכב מילוי 

 יעמוד מחוץ לבי"ס.
1X  1 מ"ק 
2X  1.9 מ"ק 

בי"ס יעקב כהן ברח' יצחק רבין. התחנה תמוקם 

 במגרשי ספורט עם דשא סינטטי משני הצדדים.
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 .3 3אזור  11,600

 יציאות הולכי הרגל בחלקו הדרומי

כלית תעמוד בצד הצפון הולכי הרגל בצד הצפון מערבי, המ כניסת

 .ימזרח

 
2X  1.9 מ"ק 

1X  1 מ"ק 

 

מגרש הכדורסל. כניסה התחנה תמוקם ב -"ספורטק" 

 6 מרח' יצחק רבין דרך חניון הספורטק.

 תחנה ע"ב ברזיות שתוצבנה ברח' יצחק רבין למרגלות הברכה.
 ברזיות

ברכת  אשכול ליד תחנת פז.רחוב יצחק רבין פינת דרך לוי 

 קוב 5000

שני שערי כניסה: מרח' שי עגנון ומסמטה שמאלה מהרחוב מיד 

 אחרי המבנה.

2X  1.9 מ"ק 

1X  1 מ"ק 

. 13רח' שי עגנון  -מרכז יום לקשיש בית אורנשטיין 

 התחנה תמוקם ברחבת הכניסה למבנה.
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 הערות

 סוג  וכמות

 /מיכלים

 בקבוקים

 תחנת החלוקה
 מספר

 תושבים
 מס' מיקום מס' האזור

 תחנה

 .4 4אזור  3,000 מרכול מרכול מגה בעיר בקניון קריית אונו.  בקבוקים ליטר( ביממה. 1.5בקבוקי ) 27,000

הכניסה מרח' הדר. שער נפרד לרכב והולכי רגל. היציאה מצדו 
 השני של ביה"ס בשער ביה"ס למוסיקה רח' הזית.

1X  1 מ"ק 
1X  1.9 מ"ק 

רח' הדר. תמוקם ברחבה  -בית ספר "שרת" 
 המרכזית לאחר הכניסה.
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 .5 5אזור  4,500

שערי כניסה לרכב והולכי רגל מהרחוב. היציאה מפשפש 

המוביל ממגרש הכדורסל למגרש הכדורגל ומשם משער נוסף 

 לרחוב.

1X  1 מ"ק 

2X  1.9 מ"ק 

בית ספר "רימונים"  רח' בר יהודה במגרש 

 12 הכדורסל. 

הפארק מגודר עם שתי כניסות להולכי רגל, הכניסה הדרומית  .6 6אזור  6,600

לכניסת הולכי רגל והכניסה הצפונית מול המרכז המסחרי 

ליציאה. המילוי יתבצע כאשר המכלית על החנייה ליד שער 

 יציאת הולכי הרגל.

 

1X  1 מ"ק 

1X  1.9 מ"ק 

 

פארק רימון בכניסה הדרומית לעיר מימין 

כניסה לרח' ללא מוצא, שמוביל למגרש חנייה 

ומרכז מסחרי. התחנה תמוקם בגן שעשועים מול 

 המרכז המסחרי. 

13 

הכניסה לרכב והולכי רגל משני שערים בהתאמה. יציאת 

הולכי רגל מפשפש בגדר המגרש המוביל לשער ראשי של 

 ביה"ס.

2X  1.9 מ"ק 
1X  1 מ"ק 

רח' הכפר פינת הפרדס.  -בית ספר "עלומים" 

 תמוקם במגרש ספורט מקורה ברח' הכפר.
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 .7 8אזור  9,000

הכניסה מרח' מיכאל לוין פינת הזמיר. פשפש נוסף שישמש 

 ליציאת הולכי רגל.
1X  1.9 קמ 
1X  1 מ"ק 

תמוקם ברחבת  -תפוח פייס )בי"ס למחול( 

 מיכאל לוין.הכניסה, רח' 
10 

 יש להציב מחסומים להסדרת הכניסה והיציאה מהתחנה.

 
2X  1.9 מ"ק 

1X  1 מ"ק 

 

 14 נחל דן-גן שעשועים צומת נהר הירדן

 5באר  שד' בן גוריון פינת הפרדס. ברזיות לבאר תחוברנה ברזיות.


