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אספקת מי
תאור המערכת הקיימת – ראה דו"ח מצב קיי.
האוכלוסיה הקיימת כיו מונה כ  53,000נפש.
מערכת המי העתידית תתבסס בעיקרו %על מערכת אספקת המי הקיימת ,אשר תתוגבר
ותורחב עפ"י שלבי הפיתוח ,כ שתוכל לשרת את העיר על כל מתחמיה ושכונותיה )אוכלוסיה
צפויה של  85,000נפש בשנת  ,(2030בהיבט של ספיקות ולחצי ובמצבי צריכה שוני.
מוצע כי ג בעתיד תמשי העיר כולה  ,כולל האיזורי המתוכנני ,להוות איזור לח +אחד ,כפי
שקיי במצב הנוכחי.
מוצע לשק ולשדרג את מערכת המי הפני עירונית הישנה ליצור טבעות של קווי עורקיי ,
ע"מ לשמר עומד  לח +בצריכות גבוהות וליצור גמישות יתר בתחזוקת הרשת.
הקידוחי "הפרטיי" המושבתי כיו ,כפי שפורטו בסקר המצב הקיי ,יוכשרו להפקת מי
באיכות מי שתיה או לפחות להשקייה )גני הבאהיי( וישמשו את העיריה בכל מקרה לאספקת
מי בשעת חירו.
אספקת המי האיזורית לעכו תמשי להתבסס על אספקה מחב' "מקורות" תו תגבור ו/או
הגדלה של קווי האספקה הראשיי עד לחיבורי הצרכ ,%אשר ג ה מיועדי להגדלה בהתא
לצריכות החזויות.
כמו כ %ידרשו ככל הנראה חיבורי צרכ %נוספי למתחמי המתוכנני.
האיגו הקיי היש 2,600) %מ"ק( אינו מנוצל כיו ולא ינוצל בעתיד לצרכי אספקת המי
השוטפת )אלא לשעת חירו בלבד(.
עפ"י תכנית האב לאספקת מי של עכו )משנת  ,(2002ידרש איגו של כ  12,000מ"ק )1/3
מצריכת יו שיא(.
מוצע לפיכ כי עירית עכו תרכוש זכויות איגו משות .באיגו המפעלי של חב' "מקורות"
"בבריכות עכו" .
נפח האיגו הדרוש יעודכ %בהתא לנתוני העדכניי של האוכלוסיה החזויה עפ"י תכנית אב /
מתאר זו.
המערכת תתוכנ %כ שתוכל להמשי ולספק מי ה %לאיזורי המגורי וה %לאזורי התעשיה ,ג
במצב של צור בכיבוי אש בספיקות ובלחצי הדרושי ,הכל עפ"י ההנחיות של המינהל למשק
מי ושל שירותי הכבאות.
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המי לעכו יסופקו כאמור ע"י חב' "מקורות" .טיב המי יתאי לתק %מי השתיה של משרד
הבריאות.
כספק מי ,אחראית חב' "מקורות" לספק מי בטיב התק %הנוכחי .במידה ויוחמר התק %וידרש
טיפול נוס .במי ,יעשה הטיפול במסגרת המפעלית ע"י חב' "מקורות".
כמו כ %יש לקבוע נקודות דיגו לצור בדיקות מי תקופתיות ולהתקי %מתקני להזרקת כלור
ע"מ לשמור על רמת כלור נותר מינימלית.
את נקודת הדיגו והמתקני להזרקת כלור מוצע להתקי %בסמו לחיבורי הצרכ %של מקורות
ובמקומות נוספי בתיאו ע משרד הבריאות.
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ביוב מרכזי
בדו"ח המצב הקיי )מיוני  ,(2004תוארה מערכת הולכת השפכי הקיימת בעיר ,על כל
שלוחותיה ,כאשר קצה המערכת היה אז קו סילוק לי בצפו %מערב העיר )ליד ביה"ח מזרע(.
צויי %בזמנו ,כי מערכת סילוק השפכי הראשית ומתק %הטיפול והטיהור נמצאי בשלבי תכנו%
ו/או הקמה.
נכו %להיו ,המער הראשי לסילוק השפכי ,הכולל קו סניקה ראשי ארו ושלוש ותחנות שאיבה
לאורכו – הושל .כ ג מתק %הטיפול האיזורי הממוק מזרחית לעיר.
מערכת הסילוק ,על כל מרכיביה עובדת והזרמת השפכי לי הופסקה למעשה.
מערכת הסילוק מתוכננת לשרת את כל חלקי העיר ,לרבות השכונות הקיימות והמתוכננות וכוללת
היו את המרכיבי הבאי )ראה תוכנית מצורפת(:


תחנת שאיבה מס'  8בחו .הי )בסמו ומצפו %לביה"ח מזרע( ,שאליה מוזרמי כל
שופכי העיר ,מלבד השכונות המזרחיות .התחנה הנ"ל ,שסנקה עד לא מכבר את
השפכי לי ,שוקמה ושודרגה לאחרונה ושואבת את השפכי המגיעי אליה )500
מק"ש( מזרחה אל המט"ש האיזורי החדש.



קו סניקה ראשי מהתחנה הנ"ל בקטרי של  500מ"מ 630 ,מ"מ ו  710מ"מ למרחק
של כ  12ק"מ לכיוו %דרומזרח ,עד למתק %הטיפול האיזורי החדש.



תחנת שאיבה ראשית חדשה מס' ) 11באיזור הגשר הקיי להולכי רגל לספיקה של
 1,500מק"ש( ,שאליה מחוברי היו שופכי תחנת שאיבה  8ובעתיד הקרוב יחוברו
אליה השכונות "אגרו .דרו" )חלק כבר מחובר( "אגרו .צפו ,"%מכללת הגליל
המערבי ושכ' "עכו – צפו "%שלב ב' )בביצוע(.



תחנת שאיבה מס' ) 6בקצה הדרומי של שכ' ב%גוריו ,(%אליה מגיעי שופכי השכונות
המזרחיות של העיר .תחנה זו שסנקה עד לא מכבר את השפכי לכיוו %מערב )אל
ת"ש  ,(8שוקמה ושודרגה ג היא ומזרימה היו את השפכי המגיעי אליה )350
מק"ש( ,ישירות לקו הסניקה הראשי ,העובר בסמו ומגיע כאמור עד למתק %הטיהור
האיזורי החדש במזרח.
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מתק %טיפול בשפכי איזורי שמסוגל לשרת את אוכלוסיית עכו עד הגיעה ל  65,000נפש.
לאוכלוסיה מעבר לזו ,נדרשת הגדלת המט"ש בהתא ,עד לאוכלוסיית היעד ב 2030
) 85,000נפש(.
שופכי המתח החדש המתוכנ %במסגרת תכנית אב  /מתאר זו ממזרח לכביש  ,4יחובר ג
הוא אל מער הסילוק החדש.
חיבור השופכי ממתח זה אל הקו הראשי ,יבוצע באמצעות תחנת שאיבה חדשה
שתמוק במקו הנמו ביותר במתח ,ככל הנראה בחלק הדרומי שלה.
במסגרת תוכנית זו מוצע לקצר מהלכי זרימות שפכי ,כמפורט להל:%
א .מוצע כי שופכי איזור התעשיה הדרומי ואיזור הנופש והמלונות ,המחוברי היו
אל מערכת הביוב הישנה הקיימת ,המגיעה כאמור אל תחנה מס'  8בצפו %מערב
העיר ,יחוברו אל מער סילוק השפכי החדש באיזור האצטדיו %היש%
)המבוטל(.
בכ תימנע צירקולציה מיותרת של השפכי ,הקיימת היו.
במסגרת זו יש לשק ולשדרג את תחנת השאיבה באזה"ת ואת תחנת השאיבה
באיזור הנופש.
יש להדגיש כי שופכי אזה"ת יטופלו טיפול קד בחצר כל מפעל ומפעל.
ב .מוצע כי ג שופכי העיר העתיקה ,הנסנקי היו צפונה ומגיעי אל תחנה מס' ,8
יחוברו ג ה לכיוו %מזרח אל קו הסניקה הראשי .חיבור כזה יקצר משמעותית
את אור הולכת שופכי העיר העתיקה למט"ש.
ניתוק שופכי אזה"ת הדרומי והעיר העתיקה מהמערכת העירונית הקיימת,
כמתואר לעיל ,יפחית עוד יותר את עומס הזרימה במערכת הקיימת ,לאחר
ששופכי השכונות המזרחיות כבר נותקו וחוברו כאמור לקו הסניקה הראשי
מזרחה ,לכיוו %המט"ש האיזורי )באמצעות ת"ש .(6
מוצע כי בשכונות הותיקות ברחבי העיר ,שבה מערכת הביוב הקיימת ישנה מאד,
יבוצע שיקו ושידרוג כולל של מער הקווי ותחנות השאיבה המשניות,
הישנות.
הכוונה בעיקר לשכונות במזרח העיר:
רחובות :הנרייטה סאלד ,ויתקי ,%גורדו ,%בבל ,אחה"ע ,גולומב ,קדושי השואה,
שכונת בורלא ,שיכו ,3 %שיכו ,2 %וכל יתר הרחובות ה"ותיקי" עד כביש .85
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