
נערכים לחורף חם ובטוח!
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2023 בנ  ציונה
שיפור מעטפת ההגנה לעיר  � היערכות לחירום
  שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים��

�� הנחיות התנהגות לתושבים��
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אוויר  מזג  אירועי  ויותר  ליותר  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
קיצוני ברחבי העולם - שריפות מחד וכמויות גשם אדירות 

בזמן קצר שגורמים לשיטפונות אדירים מאידך. 

ההתמודדות עם תופעות קיצון, הוא אתגר גלובלי משמעותי, 
המתרחש במקומות רבים בעולם ולעיתים קרובות יותר.

נס ציונה ממוקמת טופוגרפית נמוך מהערים השכנות, על כן 
מנקזת את הגשם של כל הערים הסובבות אותה ובאירוע 

גשם קיצוני יכולה להיות בסכנת הצפה. 

ציונה  נס  כאשר   ,2022-2023 לחורף  יחד  מגיעים  אנחנו 
מוכנה יותר מאי פעם לאירועי גשם קיצוניים. בחורף הנוכחי 
מעטפת ההגנה של העיר כוללת ארבעה מאגרי השהייה: 
בצפון העיר, בבאר יעקב, בראשל"צ וברחובות. יחד, יכולים 
גשמים  מי  סחף   - מים  קוב  כ-140,000  המאגרים  לקלוט 

ולהקטין באופן משמעותי את סכנת ההצפות בעיר.

הפעלת כלל מערך החירום העירוני באירועי גשם קיצוניים 
עברה בשנתיים האחרונות מהפך, נרכשו כלים כבדים וציוד 
הכשרות  ועוברים  עברו  העירייה  עובדי  מתקדם.  היערכות 

להתמודדות לפני, בזמן ולאחר אירועי גשם חריגים.

לפני כל מערכת גשם, עיריית נס ציונה מקבלת חיזוי מומחים 
ומפעילה מערכת חיזוי מבוססת טכנולוגיה שמשפרת את 

המוכנות שלנו לאירועי הגשם בצורה משמעותית.

ביוזמתנו  הוקם  המקומי  השלטון  של  יבשות  ערים  פורום 
ולראשונה בארץ פועל יחד עם 20 ראשי ערים ומועצות מול 
מתוך  וכוללים.  טווח  ארוכי  פתרונות  להסדרת  הממשלה 
ההבנה שלגשם אין גבול מוניציפלי וכי מול שינויי האקלים 

נדרשת פעולה כלל ארצית ומידית.

נמשיך לעשות כל שניתן כדי לצמצם את סכנת ההצפות.

יחד, נעבור את החורף יבשים.

שלכם,
שמואל בוקסר, ראש העיר

דפנה קירו כהן, מנכ"לית העירייה
רפאל קריספיל, מנהל אגף שפ"ע

בועז גמליאל, מהנדס העיר
ירון לוי, מנהל אגף הביטחון

צוות לוחמי הגשם של עיריית נס ציונה

תושבים יקרים,
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גשם של פתרונות לאירועי מזג אוויר קיצוניים
שיפור מעטפת ההגנה ההיקפית לעיר

מאגר נס 130 בצפון העיר יש כ-50 אלף קוב. 
שיפור יכולת קליטת המים. הצבת גליוטינות 

וצנרת שאיבה חדשה. 
 מאגר הגל הגואה ראשל"צ 

 יש כ-50 אלף קוב.
נמצא בהליכים להרחבה 

ל-200 אלף קוב.

 מאגר באר יעקב
 יש כ-10,000 קוב.
נמצא בהליכים 

 להרחבה
ל-80 אלף קוב.

 חדש! 
 מאגר רחובות

יש כ-25,000 קוב.

 המאגרים יכולים
 לקלוט יחד

כ-140,000 קוב מים!

בחורף הקרוב יעמדו לרשות העיר 4 מאגרי השהייה. המאגרים משפרים את יכולת ההתמודדות 
עם מופעי גשם קיצוניים. הם קולטים את סחף מי הגשמים מהערים השכנות, משהים את הגעתם 

לנקודות הנמוכות בעיר ומקטינים משמעותית את סכנת ההצפות.
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נס ציונה 
היא מודל

עיריית נס ציונה
עיר עם לב של מושבה

בחורף 2021-2022 הוכח כי המאגרים מצליחים לאגום את סחף מי הגשמים 
המגיעים מהערים השכנות ולמנוע הצפות.

מעטפת ההגנה שלנו ומערך החירום להתמודדות עם אירועי גשם חריגים מהווה 
כיום מודל להתמודדות מיטבית עם אירועי גשם קיצוני ונלמדת על ידי ערים 

נוספות.

לגשם אין גבול מוניציפלי.
נס ציונה מובילה את פורום ערים יבשות של השלטון המקומי.

ביוזמת ראש העיר, שמואל בוקסר הוקם פורום מיוחד בו חברים מעל ל-20 ראשי 
ערים ומועצות מרחבי הארץ הפועלים מול הממשלה ליישום פתרונות ארוכי טווח 

בראייה כלל ארצית.
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העתיד 
כבר

חיזוי מבוסס טכנולוגיה עומד לרשות העיר 
ומעניק לעירייה תחזית מטאורולוגית והידרולוגית 

מדויקת לנס ציונה.
���תחנות מדידת גשם

���חיישנים ומצלמות

���מערכת חיזוי מתקדמת

���הידרולוגים מומחים

כל אלו מאפשרים היערכות יעילה ומדויקת 
 מבעוד מועד של צוותי העירייה והחירום, 

 יידוע תושבי העיר להיערכות בהתאם 
 ושיפור משמעותי של יכולת ההתמודדות 

עם מופעי גשם חריגים.

כאן!
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היערכות לחירום

1

נרכש ציוד חירום חדש2
מחפרון, מחסומים מיוחדים 
לתיעול מים וחסימת כניסת 
מים ומכשירי קשר. 

תרגול חירום 
לאירועי גשם 

קיצוניים
בהשתתפות כלל 
בעלי התפקידים 

בעירייה.

2

2 משאבות לשאיבת מי המאגר באירועי גשם 
ממושכים והפניית המים למובל הראשי

מחפרון חדש יעמוד 
לרשות העירייה 

בחורף הנוכחי

איטום גגות
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3

ניקיון והכנת מערכת הניקוז 

הכנת מערכת הניקוז לגשם 
ניקיון קולטנים, מובלים ותעלות ניקוז, 

בדיקת מובלים ע"י רובוט תת קרקעי, הכנה 
וניקיון המובל הראשי, ניקיון מרזבים, גיזומי 

חורף למניעת קריסת ענפים או עצים 
מסוכנים. סוללת הגנה על רח' ירושלים, 

חידוש הצנרת במובל הראשי, כלובים 
לקולטנים למניעת הצטברות עלים 

וחסימת הקולטן, וניקיון גגות, מרזבים 
ובורות חלחול בכל מבני הציבור והחינוך.

הכנה וניקיון המובל הראשי

ניקוי מעבירי מים וצינורות ניקוז

בדיקת מובלים ע"י רובוט תת קרקעי

סוללת הגנה על רח' ירושלים

הצבת כלובים 
לקולטנים
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חכם בגשם
 תושבי נס ציונה, היערכותכם חשובה. 

ריכזנו עבורכם הנחיות להיערכות חכמה:

חימום ביתי תקין ובטוח  
��הימנעו מחימום הבית באמצעות תנורי ספירלה   

��התקינו גלאי עשן    
��הטעינו סוללות אופניים וקורקינט בהשגחה בלבד   

כשירות החצרות והגגות  
�� הקפידו על ניקיון מרזבים וגגות, תקינות פתחי ניקוז בחצרות,     

בדקו תקינות מערכת החשמל, חזקו דודי שמש או אנטנות על גגות

מה עושים במקרה של שטפון או הצפה?  
��יש לעבור למקום בטוח מעל פני הקרקע.   

��אין להשתמש במעליות במפלס הקרקע או מתחתיו.     
ועדי בתים - מנו נציג אחראי וודאו הפסקת פעולת המעלית בהתאם להנחיות.

��יש להצטייד בתאורת חירום.   
��יש לבדוק תקינות משאבות במרתפים או חניונים תת קרקעיים.   

בדקו שיש ברשותכם תאורת חירום  
  גזם וגרוטאות - לפני מערכת גשם לא מוציאים למדרכה 

שמרו על מערכת חשמל ביתית תקינה ולא חשופה   
   מוקד 106 זמין עבורכם בכל מצב - 

ועכשיו גם בוואטסאפ: 053-3074767

יחד, נעבור את החורף בשלום!


