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 דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד .א

 כללי :  .1

 70,000–הכולל את נס צינה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. סה"כ משרת התאגיד כ  זוריאתאגיד המים מי ציונה הנו תאגיד 

שנה זו ב .בקריית עקרון ו מזכרת בתיה, בבנס ציונה בשלושת הרשויות. לתאגיד קיימים מרכזי שירות לקוחות  תושבים

לצמצום  שתרמההשקעה  , קריית עקרון ומרבית העיר נס ציונה, תקנת מדי קריאה מרחוק במזכרת בתיה הסיום ל ניתן דגש

 והקטנת צריכת המים של הצרכנים.תאגיד המים בפחת 

 

 זכויות מים, וניצול מקורות מיםרכישת  .2

 כללי: 

 מכלל  אספקת המים בתאגיד הנה מקידוחי מי שתייה הנמצאים בשטח העיר נס ציונה.  36% –כ 

 
  2015בשנת  בתאגיד מי ציונה : התפלגות מקורות המים  2.0איור                                             

 

 

 נס ציונה 

 .מקורות מחברת והיתרשתייה עצמיים  מי מקידוחיהייתה  ציונה נס לעיר המים אספקתמ   52%-כ 2.1

 ההתפלה ממתקן תפלהה מיברובם ברת מקורות מספקת מים לעיר באמצעות שני חיבורים. המים המסופקים הנם ח  2.2

 . פלמ"חים של

 להרחקת פועלות עם מתקןו'  -בארות ה' ו. באר גן נווהבאר ה' ושלושה קידוחי מי שתייה: באר ו' ,פועלים  העיר בשטח 2.3

 הבררנית. בבאר גן נווה קיים מיהול של מי הבאר עם מי הרשת העירונית.  האלקטרוליזה בשיטת חנקות

 לא נרכשו זכויות מים ממקורות. 2.4

הקטנת . 2014ביחס לשנת   -כ  2%של  ירידה המהווה מ"ק   3,812,052עמדה על  2015שנת ברכישת והפקת המים  2.5

 להקטנת פחת המים.הרכישה מיוחסת 

 ובע מצמצום בצריכת המים. דבר הנ. 2014לעומת שנת  1% -כירידה של מ"ק ,   3,723,378  צריכת המים לעיר עמדה על  2.6

 

הפקה עצמית
36%

קניה ממקורות 
כללית  
64%

התפלגות מקורות אספקת המים  
2015בתאגיד  מי ציונה בשנת  

הפקה עצמית קניה ממקורות כללית  
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 2015: התפלגות מקורות המים בנס ציונה בשנת  2.1איור                                           

 

 מזכרת בתיה 

 כל אספקת המים למזכרת בתיה הנה מחיבורי מקורות.  2.1

 אחד בחלקו המזרחי של הישוב והשני בחלק המערבי.  : ליישוב קיימים שני חיבורי מקורות 2.2

 .  2014ביחס לשנת  3% –ירידה של כ  המהווה  מ"ק   954,113 עמדה על 2015המים בשנת  רכישת 2.3

 . 2014ביחס לצריכת המים בשנת  2% –ירידה של כ , "ק מ  897,555 עמדה על 2015צריכת המים בשנת  2.4

ביחס  44%–כ דה של יויר 2014ביחס לשנת  13% –ירידה של כ . זאת  5.93% פחת המים השנה עמד במזכרת בתיה על 2.5
החלפת מדי  הקטנת הפחת הושגה בעקבות(. תחילת הפעילות של התאגיד במזכרת בתיה) מועד  2013לפחת המים בשנת 

כמובן בזכות ו , הקטנת לחצי מים, איתור שיטתי של דליפות מים בצנרת, איתור וגילוי חיבורים לא חוקיים ים לקר"ממ
 . של עובדי התפעול של התאגיד עבודת שטח מרובה ועיקשת

 קריית עקרון 

 כל אספקת המים לקריית עקרון הנה מחיבורי מקורות.  2.1

 אזורי התעשייה והמסחר. שניים מהם ל , יישוב קיימים חמישה  חיבורי מקורותל 2.2

 .2014לעומת  11%  -מ"ק. ירידה בכ 780,211  עמדה 2015המים בשנת  רכישת 2.3

 . 2014לעומת  5% -ירידה של כמ"ק  .  729,451  עמדה על 2015המים בשנת  צריכת 2.4

 הושגה בעקבות. גם כאן  2014ביחס לשנת   42% –ירידה של כ . זאת  6.51%פחת המים השנה עמד בקריית עקרון  על  2.6
ים לקר"מ, הקטנת לחצי מים, איתור שיטתי של דליפות מים בצנרת, איתור וגילוי חיבורים לא חוקיים  מהחלפת מדי 

 וכמובן בזכות עבודת שטח מרובה ועיקשת של עובדי התפעול של התאגיד. 

 התפלגות מקורות מים בתאגיד מי ציונה:  

 

 . 2015, 2014, 2013:  השוואת התפלגות מקורות אספקת המים בתאגיד מי ציונה בשנים 2.1טבלה        
 

 

הפקה עצמית
52%

קניה ממקורות
48%

התפגלות מקורות אסקפת המים  
2015בנס ציונה בשנת  

הפקה עצמית קניה ממקורות

 2013 % 2014 % 2015 % 

 63% מ"ק  3,546,600 64% מ"ק 3,680,643 62% מ"ק 3,494,625 רכישת מים ממקורות    

 36% מ"ק  1,999,776 36% מ"ק 2,029,964 38% מ"ק 2,135,092 הפקת מים עצמאית    

 100% 5,546,376  מ"ק 5,710,607  מ"ק 5,629,717 סה"כ מכל המקורות    
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 . 2013-2015שנים בתאגיד ב: השוואת התפלגות צריכת המים  2.2איור                              
 
 

 בטחת איכות המיםא .3

 באיכות מיםרועי פגיעה יא13.

 . 2015חריגים בשנת לא היו אירועי מים 

 

 פריסת נקודות דיגום.  23.

 ,בדיקות מיקרוביאליות  714סה"כ בוצעו  .כנית משרד הבריאותוצעו בדיקות מים ברשת המים לפי תהשנה ב

 חיבורי מקורות השונים.  ב 104   -ו במתקני הפקת מים  11ברשת המים   ןמה 599

 

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד  מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

 רשת האספקה רשת האספקה

NW00014449  רח' ויצמן בסיס הג"א  רשת הג"א NW00014450  רח' ירושלים  רשת יד אליעזר 

NW00014456  תיכון בן גוריון  רשת שכונת בן צבי NW00014458 רח' ארבל  רשת סביוני הפארק 

NW00014460  רשת בה"ס ראשונים  NW00014459  רח' ישראל שמיט רשת לב המושבה 

NW00014444  'רח' הרדוף אחרי הכלרה  –באר ה NW00014461 רשת בהס אשכול  

NW00014115  רח' התור  רשת טוסקנה NW00014470 מ.א אמפיתיאטרון  

NW00014251 רח' משה לרר רשת שכ' ארגמן NW00014468 1רח' יציאת אירופה  בריכת גן נווה 

NW00014166 רח' החופים  רשת הדרי סמל NW00014076 בה"ס חב"ד  רשת העיר הישנה 

NW00014621  רח' דפנה  רשת גבעת האירוסים NW00014432  'הבית האדום  רשת א.ת א 

NW00014435  'רח' איזמל  רשת אזור תעשיה ב NW00014436 רח' הצנחנים  רשת גבעת נוף 

NW00014452  שד' העמק רשת כפר אהרון NW00014451  רח' חיים פקריס  המדעפארק רשת 

NW00014457  רח' אהרון בוקסר  רשת שכונת מליבו NW00014446  רח' גורדון  באר ו 

NW00014730  רשת טירת שלום הישנה  NW00014116  1רח' יציאת אירופה  גן נווה  

NW00014119 רח' סנונית  רשת שכון חדש ט.שלום NW00014214  רח' השופטים  רשת סביוני נצר 

NW00014117  רח' דוד לנדאו  רשת מליבו NW00014089  רח' החושן  רשת שכונת הדגל 

0
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2013-2015התפלגות כמויות מים שנרכשו במהלך השנים 
בישובים השונים  

2013כמות רכישת מים מקורות   2014כמות רכישת מים מקורות  

2015כמות רכישת מים מקורות  
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 בארות לפני הכלרה   

NW00014620  בה"ס ניצנים  רשת שכונת ואלי NW00014126  באר גן נווה  

  באר ו'  NW00014447 חיבורי מקורות

NW00014462  בית פנחס חיבור מק נס ציונה NW00014444  'באר ה  

NW00014118  בריכת מים טירת שלום  מקורות טירת שלום    

NW00014630  רח' האלופים  ח.מ אלופים    

 : פריסת נקודות דיגום נס ציונה  . 3.1טבלה 

 

 

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד  מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

 רשת האספקה האספקהרשת 

NW00014252  רשת חצר בה"ס  NW00014255  רשת מוטה גור  

NW00014253  רשת מרכז השיכון  NW00014156  מוטה גור פינת  שכונת אשת חיל

 האימהות 

NW00014254  רח' א. ארקין  רשת גן ארקין NW00014624  רשת גן פרס  

NW00014623  רח' אורן  רשת גן אורן NW00014625  שכנות נאות ראשונים  

    חיבורי מקורות

NW00014256  411כביש  חיבור מקורות    

NW00014257  חיבור מקורות מזרח     

 .  :דו"ח פריסת נקודות דיגום מזכרת בתיה 3.2טבלה 

 

 

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד  מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

 האספקהרשת  רשת האספקה

NW00014269  רשת בה"ס בן צבי  NW00014281  רח' רמב"ם  רשת רמב"ם 

NW00014271 רשת חבצלת הצעירה  NW00014282  רח' בעלי המלאכה  רשת מחסן מועצה 

NW00014270  רשת רחוב שבזי  NW00014123 רח' הרצל  רשת מועצה מקומית 

NW00014124  רשת נווה עובד     

NW00014125  גן יוסף  רשת נווה אשכול    

    חיבורי מקורות

NW00014283  140ח.מ     

NW00014285  59715ח.מ בילו       

NW00014268   83873ח.מ תדיראן     

NW00014284  75817ח.מ גני חן     

 .:דו"ח פריסת נקודות דיגום קריית עקרון  3.3טבלה 
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 הבדיקותמספר  נקודות דיגום  שם הישוב 

 המיקרוביאליות 
מס' 

דגימות 

 חריגות  

אחוז 

חריגה 

דיגום 

 ראשון

מס' 

חריגות 

 סופי 

אחוז חריגה 

 סופי 

 
 בוצע מתוכנן

 אחוז ביצוע 

 0% 0  1 100% 380 380 רשת אספקה   נס ציונה 

 0% 0  0 100% 11 11 מתקני הפקה

 0% 0  1  100% 26 26 חיבורי מקורות 

 0% 0  0 100% 115 115 רשת אספקה   קריית עקרון 

 0% 0  0 100% 52 52 חיבורי מקורות

 0% 0  0 100% 104 104 רשת אספקה   מזכרת בתיה 

 0% 0  0 100% 26 26 חיבורי מקורות

 0% 0 0.28% 2 100% 714 714 סה"כ 

 במקרה הצורך.תוצאות חריגות סופיות הנן תוצאות לאחר ביצוע דיגום חוזר * 

 .2015תוצאות דיגום מיקרוביאלי בתאגיד מי ציונה בשנת 

 

  2015לשנת : סיכום תוצאות מיקרוביאליות  3.4טבלה 

 

 תקנות משרד הבריאות.ב עומדות ותתוצאה כל

 ) נספח א' דוח משרד הבריאות ( 

 

 נקודות דיגום בעייתיות 33.

 אין נקודות דיגום בעייתיות. 

 

 ומיקרוביאליות בדיקות כימיות 4.3

 נוכחות חומר חיטוי פעיל ועכירות ברשתמבוצעות בדיקות ליגום מיקרובאילי שגרתי ברשת המים. בנוסף לדבכל דיגום מים 

 .(   N.T.U 1.0באף נקודה לא נתגלתה עכירות מעל התקנות ) מעל  באמצעות קומפרטור דיגטלי.  המים

 אבטחת איכות מים 53.

רק בנס ציונה בשלושת קידוחי  המים העצמאים.  בוצעו כן בדיקות כימיות  לעמבוצעות רק במקורות המים. בדיקות כימיות 

 . כל התוצאות היו תקינות

 

 .בדיקות מים למקורות עצמאיים 3.6 

 .3.5טבלה ראה  -עבור נס ציונה  תוצאות בדיקות במקורות המים העצמאיים

 .3.6ראה טבלה –כרת בתיה וקריית עקרון מזתוצאות בדיקות כימיות לחיבורי מקורות עבור 

 

 .פרסום תוצאות בדיקות 3.7

ברשת המים בכל כנית הדיגום כוללת את נקודות הדיגום דיגום שנתית של משרד הבריאות. ת כניתמים נעשה לפי תדיגום ה

 קידוחים וחיבורי מקורות.  : מקור המיםבאחד מהישובים וכן דיגום 
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מקומי תוצאות בדיקות המים המיקרוביאליות מתפרסמות אחת לשלושה חודשים בעיתון המקומי בנס ציונה ובעיתון 

לפקודת העיריות  238בהתאם להוראות הרשות הממשלתית למים וביוב הוראות סעיף  המופץ במזכרת בתיה וקריית עקרון

 ח חצי שנתי בעיתונים השונים. ) נוסח חדש(. כמו כן מפורסם דו"

. כל הדוחות של התאגיד אינטרנטהתקציר דו"ח שנתי מופק ומופץ לתושבים ביחד עם חשבון המים וכן מפורסם באתר 

התלת חודשיים והחצי שנתיים מפורסמים באופן סדיר באתר האינטרנט של התאגיד. דו"ח שנתי מפורט מופץ למשרד 

 משלתית. הבריאות ולרשות המים והביוב המ

 

 .שונות דיגום נקודות 35 – מבוצע ב הדיגום:  נס ציונה

 .המים אספקת ברשת דיגום נקודות 24

 .מקורות וכניסת מים בקידוחי דיגום נקודות 5

 נקודות דיגום בבריכות איגום מים  3

 נקודות דיגום במקור המים לפני הכלרה.   3

. אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור אחת לשבועכנית הדיגום מתפרסת על פני שנה שלמה וכוללת דיגום מים ת

 דיגום. 

 נקודות דיגום שונות.  10–בהדיגום מבוצע  : מזכרת בתיה

 נקודות ברשת אספקת המים.  8

 נקודות דיגום בחיבורי מקורות.   2

תפרסת על פני כל השנה דיגום מבוצע אחת לשבועיים.  אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור כנית הדיגום מת

 דיגום. 

 נקודות דיגום שונות  10 –הדיגום מבוצע ב :  קריית עקרון

 .נקודות דיגום ברשת אספקת המים  7

 נקודות דיגום בארבע חיבורי מקורות שונים.  3

השנה דיגום מבוצע אחת לשבועיים.  אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור  תכנית הדיגום מתפרסת על פני כל

 דיגום.

 

 

 

 : נקודות דיגום מים. 3.1איור 
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. ראשי חיבור מקורותלהרכב ממוצע של בנס ציונה בהשוואה : תוצאות בדיקות כימיות מלאות בקידוחים 3.5טבלה 

הפרמטר

יחידת 

מדידה

ריכוז מירבי 

הפרמטרמקורות *בתקן

יחידת 

מדידה

ריכוז מירבי 

מקורות *בתקן

באר ה'באר גן נווהבאר ו'באר ה'באר גן נווהבאר ו'

As -ארסןPPb - µg/l102.0220.0ETBNPPb - µg/l300.000.2000.2000.2000.00

 Ba - בריוםPPb - µg/l100080110971.2PCBPPb - µg/l0.500.050.050.050.00

Be - בריליוםPPb - µg/l40.40.40.4BENZPPb - µg/l50.20.20.20.00

 Hg - כספיתPPb - µg/l10.10.10.10.03BNZPPPb - µg/l0.50.10.10.10.00

Cr - כרוםPPb - µg/l503330BEPTPPb - µg/l80.30.30.30.00

Mo - מוליבדןPPb - µg/l70333ETDBPPb - µg/l0.050.0050.0050.0050.00

Ni - ניקלPPb - µg/l203.0330.0DCEYPPb - µg/l10.000.400.400.400.00

Se - סלניוםPPb - µg/l102220CDCEPPb - µg/l500.40.40.40.00

Pb - עופרתPPb - µg/l102220TDCEPPb - µg/l500.40.40.40.00

Cn - ציאנידPPb - µg/l503330DCETPPb - µg/l40.40.40.40.00

Cd -  קדמיוםPPb - µg/l50.20.20.20MDCBPPb - µg/l600.000.3000.3000.3000.00

Ag -כסףPPb - µg/l10010.110PDCBPPb - µg/l75.000.300.300.300.00

NO3 - חנקהPPm - mg/l7079.0113970.2DCLMPPb - µg/l50.30.30.30.00

Sb - אנטימוןPPb - µg/l6DCPNPPb - µg/l50.20.20.20.00

U - אורניוםPPb - µg/l150.50.50.890.0VYCLPPb - µg/l0.5< 0.1< 0.1< 0.10.00

B - בורוןPPb - µg/l10000.06600.06TOLUPPb - µg/l7000.30.30.30.00

 F - פלואורידPPm - mg/l1.70.10.10.1TECEPPb - µg/l100.20.20.20.00

T - תאליוםPPb - µg/l2TCETPPb - µg/l2000.40.40.40.00

TCENPPb - µg/l5< 0.2< 0.2< 0.20.00

OXMLPPb - µg/l2000.20.20.2TCEYPPb - µg/l200.30.30.30.00

ALAC - אלאכלורPPb - µg/l40.10.10.10.00TCBPPb - µg/l700.40.40.40.00

PPb - µg/l100.20.20.20.00CHLFPPb - µg/l80<2.9<1.0< 1.00.00אלדיקרב 

PPb - µg/l20.10.10.10.00MCBZPPb - µg/l100< 0.3< 0.3< 0.30.00אטרזין

PPb - µg/l0.050.0050.0050.0050.00STYRPPb - µg/l50< 0.4< 0.4< 0.40.00אלדרין

ETDB - אתילן די ברומידPPb - µg/l0.050.0050.0050.0050.00FORMPPb - µg/l9000.00

DBCPPPb - µg/l0.30.010.010.010.00CCL4PPb - µg/l4< 0.2< 0.2< 0.20.00

DDTPPb - µg/l10.10.10.10.00XYLEPPb - µg/l500< 0.4< 0.4< 0.40.00

DCPNPPb - µg/l50.20.20.2

DMTTPPb - µg/l60.20.20.2Zn - אבץPPm - mg/l50.170.20.118.00

DNSBPPb - µg/l7111אלומניוםPPb - µg/l20051153.10

DQATPPb - µg/l20000ליתיוםPPb - µg/l333

HEPTPPb - µg/l0.40.040.040.04Fe - ברזלPPm - mg/l10.040.250.030.40

HEPEPPb - µg/l0.20.020.02 גופרהPPm - mg/l25018.60

TCAAPPb - µg/l911Cl - כלורידPPm - mg/l40013316310042.0

TRFLPPb - µg/l200.10.1Mn -  מנגןPPm - mg/l0.2.<0.003.<0.003.<0.0030.10

CLDNPPb - µg/l1Cu - נחושתPPm - mg/l1.40.0140.0080.0030.00

CLPFPPb - µg/l300.10.10.10.00נתרןPPm - mg/l59785727.00

LINDPPb - µg/l10.10.10.10.00HARD - קשיותPPm - mg/l40143938588.0

MTALPPb - µg/l100.10.10.10.00 קלציוםPPm - mg/l13214813033.00

MCPAPPb - µg/l20.20.20.20.00 מגזניוםPPm - mg/l 1.00אין תקן

SIMZPPb - µg/l20.10.10.10.00TURB - עכירותN.T.U10.150.150.2

TCPAPPb - µg/l101110.00

PCPPPb - µg/l30.20.20.20.00

CBFNPPb - µg/l200.20.20.20.00

השפעה אורגנולפטית 

בארות

חומרים אי  אורגנים 

מיקרומזהמים - חומרי הדברה 

חומרים אורגניים ממקור תעשייתי 

בארות
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ורות של מזכרת בתיה וקריית עקרון. בחיבורי מק: תוצאות בדיקות כימיות מלאות 3.6טבלה 

יחידת מדידההפרמטר

ריכוז מירבי 

בתקן

מקורות  

קריית עקרון 

ומזכרת בתיה

מקורות 

מזכרת חיבור 

יחידת מדידההפרמטרמזרחי

ריכוז מירבי 

בתקן

מקורות  

קריית עקרון 

ומזכרת בתיה

מקורות 

מזכרת חיבור 

מזרחי

As PPb - µg/l50.000.00בנזן - PPb - µg/l100.000.00BENZארסן- 

 Ba - בריוםPPb - µg/l100011.308.30BNZP - בנזן פירןPPb - µg/l0.50.000.00

 Hg - כספיתPPb - µg/l10.030.03MDCB - ) 1,2 ( דיכלורובנזןPPb - µg/l6000.000.00

Cr - כרוםPPb - µg/l500.100.00PDCB - ) 1,4 ( דיכלורובנזןPPb - µg/l750.000.00

Ni - ניקלPPb - µg/l200.000.00DCET - ) 1.2 ( דיכלורואתןPPb - µg/l40.000.00

Se - סלניוםPPb - µg/l100.100.10DCEY - ) 1,1 ( דיכלורואתילןPPb - µg/l100.000.00

Pb - עופרתPPb - µg/l100.000.00CDCE - ) 1,2 ( דיכלורואתילןPPb - µg/l1000.000.00

Cn - ציאנידPPb - µg/l500.000.00TCET - ) 1,1,1 ( טריכלורואתןPPb - µg/l2000.000.00

Cd -  קדמיוםPPb - µg/l50.000.00TCEY -  טריכלורואתילןPPb - µg/l200.000.00

Ag -כסףPPb - µg/l1000.000.00TECE - טטראכלורואתילןPPb - µg/l100.000.00

NO3 - חנקהPPm - mg/l700.000.60CHLF - כלורופורםPPb - µg/l800.000.00

CCL4 -  פחמן טטרא כלוריPPb - µg/l40.000.00

Zn - אבץPPm - mg/l50.010.01MCBZ - מונוכלורובנזןPPb - µg/l1000.000.00

PPb - µg/l9000.000.00פורמאלדהיד - PPm - mg/l0.20.000.00FORMאלומניום 

PPb - µg/l7000.000.00טולואן - 39.0036.00TOLUאין תקן PPm - mg/lסידן 

PPb - µg/l5000.000.00כסילן - 33.0031.00XYLEאין תקן PPm - mg/lנתרן 

Fe - ברזלPPm - mg/l10.000.00STYR - סטירןPPb - µg/l500.000.00

SO4 - גופרהPPm - mg/l35020.0019.30

TDS - כלל מוצקיםPPm - mg/l 234.00210.00אין תקןETDB - אתילן די ברומידPPb - µg/l0.050.000.00

Cl - כלורידPPm - mg/l45057.0050.001,2 די ברומו כלורופרופאן PPb - µg/l0.30.000.00

PPb - µg/l1.000.000.00לינדן - PPm - mg/lLINDמרכיבי שטח פעילים 

Cu - נחושתPPm - mg/l1.40.000.00ALAC - אלאכלורPPb - µg/l40.000.00

Mg - מגנזיוםPPm - mg/l5.004.00אין תקןHEPT - הפטאכלורPPb - µg/l0.40.000.00

Mn -  מנגןPPb - µg/l2000.300.30CLDN - כלורדןPPb - µg/l10.000.00

PHEN - פנולPPm - mg/l 0.000.00אין תקןMETX - מתוקסיכלורPPb - µg/l200.000.00

HARD - קשיותPPm - mg/l 120.00107.00אין תקןENDR - אנדריןPPb - µg/l 0.000.00אין תקן

PPb - µg/l20.000.00אטרזין - PPm - mg/l0.50.000.00ATRAדטרגנטים אניונים

DBCPPPb - µg/l10.000.00

חומרים אורגנים נדיפים חומרים אי  אורגנים 

השפעה אורגנולפטית 

מיקרומזהמים - חומרי הדברה 
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 ניקוי חיטוי בארות.  8.3

 ניקוי וחיטוי מאגרי המים מבוצע אחת לשנה לפי תקנות משרד הבריאות. 

המאושרת לניקוי וחיטוי מאגרי מים ע"י ניקיטור ע"י חברת  םביצע התאגיד שטיפה וחיטוי במאגרי 2015בשנת 

 : אישור שטיפה וחיטוי (.2משרד הבריאות.) נספח מס' 

ד רשטיפה וחיטוי לאור תקנות מש ולא בוצע 2015בשנת ת אגירה טירת שלום מתוחזקת ע"י חברת מקורות. יכבר

פה וחיטוי אחת ימים מותפלים או מי קידוחים ניתן לבצע שט והבריאות המאשרות כי במקרה שמקור המים הנ

 י של הבריכה . ומתוכננת שטיפה וחיט 2016לשנתיים. בשנת 

 

 מזח"ים.  9.3

 מיועד למנוע חדירת מזהמים לרשת המים העירונית. המכשיר מונע זרימה חוזרת  -מזח"ים 

 . תקנות בריאות העםהגנה על מערכת המים אוכף התאגיד התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת לפי  לצורך

  .מערכת המיםבראש  מז"חבנייני מגורים אשר מחויבים בהתקנת ושל עסקים לתאגיד קיים בסיס נתונים 

 באופן שוטף. נתונים מתעדכן הבסיס 

 -השונים ו םחים בנס ציונה בעסקי"מז 242מתוכם  חים "עסקים בהם קיימים מז 285 –כ   כוללת כיום הרשימה

 חים בקריית עקרון ומזכרת בתיה.  "מז  43

 

   2015  -מס' התקנות/ בדיקות  ב    2014  -מס' התקנות/ בדיקות  ב  מקום התקנה 

קריית עקרון  נס ציונה 

 ומזכרת בתיה 

קריית עקרון  נס ציונה 

  ומזכרת בתיה

 0 15 0 15 בתי דפוס 

מפעלים/ מעבדות 

 ואזורי תעשיה 

76 2 74 2 

 21 20 14 21 מזון/ גני אירועים

 1 1 1 1 מכון ביוב 

 19 132 17 131 שונים 

 43 242 34 244 כ"סה

 

 .  2014לעומת  במי ציונה   2015: התפלגות מקומות התקנה / ובדיקת מזח"ים בשנת 3.7טבלה 
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 כמויות המים והביוב .4

 רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים 14.

 

 הדוח השנתי של רשות המים. חר ומלאכה בניה וצריכה אחרת לפי  *  צריכה אחרת הנה צריכה של בתי חולים מקוואות, מס

 . בישובים השונים   2014בהשוואה לשנת   2015בשנת פלגות צריכת מים לפי מהויות ת: ה4.1טבלה 

 

 

 . 2015, 2014מים בישובים השונים בשנים שינוי בפחת ה: 4.1איור   
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בישובים   2014-2015השתנות פחת המים בשנים 
השונים 

2014 2015

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 איפיון

 10,699  11,857  45,784  אוכלוסייה לפי הלמ"ס )נפש(

 ___ _____ ___ ____ 2,029,964 1,999,776 תקבולים הפקה )מ"ק(

 872,886 780,211 975,572 954,113 1,832,185 1,812,276 תקבולים קניה )מ"ק( ) מקורות ( 

סה"כ תקבולים ) רכישה והפקה ( 
 )מ"ק(

3,812,052 3,862,149 954,113 975,572 780,211 872,886 

 598,977 558,707 733,954 733,825 2,542,684 2,580,017 במגורים )מ"ק(צריכה 

 25,709 13,006 62,407 65,609 130,434 122,898 צריכה מוסדות עירונית )מ"ק(

 9,633 _____ _____ ______ 217,986 161,787 )מ"ק( 15,000צרכן מעל 

 _____ _____ 6,216 7,328 5,536 6,477 צריכה חקלאות בהקצבה )מ"ק(

 31,120 36,958 65,557 52,217 302,138 274,839 גינון ציבורי 

 100,579 121,139 47,486 38,578 556,193 577,357 כל צריכה אחרת )מ"ק(*

 ____ ____ ____ _____ ____ ____ קולחים להשקיית גינון

 ____ ____ ____ _____ ____ ____ מים שוליים, מליחים או אחרים

 766,018 729,810 909,404 897,557 3,754,971 3,723,375 סה"כ צריכה )מ"ק(

 106,868 50,401 66,168 56,556 107,178 88,677 סה"כ פחת )מ"ק(

 12.2% 6.46% 6.8% 5.93% 2.8% 2.33% סה"כ פחת )%( 
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 לתאגיד מי ציונה פחת  4.2

 
 2015 2014 2013 כמויות מים

 5,546,376 5,710,607 5,629,717 סה"כ תקבולים ) הפקה + מקורות (  ) מ"ק(

 5,350,381 5,430,393 5,244,594 צריכה )מ"ק(סה"כ 

 195,995 280,214 385,123 סה"כ פחת )מ"ק(

 3.5% 4.9% 6.8% סה"כ פחת )%( 

 

  ביחס לשנים קודמות  2015כולל לתאגיד מי ציונה בשנת : פחת 4.2טבלה 

 

 

 כמויות הביוב 3.4 

 . קמ" 2,821,767  -כ  מנס ציונה הנה סה"כ כמות הביוב שהוסנקה לשפד"ן השנה 

 מ"ק שפכים.   1,308,860–כ למט"ש עמב"ר הוסנקו ממזכרת בתיה וקריית עקרון  בתחום המועצה האזורית ברנר

 

כמות ביוב  שהוסקנה  חודש 

 לשפד"ן 

כמות ביוב שהוסנקה 

 למט"ש עמב"ר  

 150,854 223,350 ינואר

 89,269 199,895 פברואר

 112,125 212,776 מרץ

 111,952 242,432 אפריל 

 105,123 209,278 מאי

 101,637 209,056 יוני

 106,731 209,155 יולי 

 101,562 222,451 אוגוסט

 107,296 222,055 ספטמבר

 102,780 221,083 אוקטובר

 106,752 221,052 נובמבר

 112,806 222,943 דצמבר

 1,308,860 2,821,767 סה"כ שנתי 

 

 הביוב שהוסנקו למט"שים השונים לאורך השנה: כמויות  4.3טבלה 
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 למט"שים השונים : התפלגות כמויות הביוב שהוסנקו 4.3איור  

 .בחודשי החורףבהתפלגות כמויות הביוב לאורך השנה לא ניתן לזהות מגמה של עלייה בכמויות הביוב 

 

 אספקת מים אמינה. .5

 נס ציונה  15.

 באר גן נווה, באר ה' ובאר ו'. : אספקת מים לעיר נס ציונה מתבססת על שלושה קידוחי מים פעילים 

חיבור  .קם בסמוך לאצטדיון העירוני בעירמקורות פעילים. חיבור מקורות ראשי ממולעיר נס ציונה שני חיבורי 

 . נוסף קיים באזור טירת שלום

מסה"כ כמות המים  52.5% –מ"ק המהווים כ  1,999,776שנה מבארות עומדת על הסה"כ כמות המים שהופקה 

 מסך הכמות המופקת והנרכשת בתאגיד. 36%ורק  לנס ציונה השנה שהופקה ונרכשה

הנותן מענה  רגנראטוקיים דיזל  ווהבבאר גן נ .ן מענה בחירוםהנות רגנראטובארות המים קיים דיזל  בשלושת

הנותן מענה משולב הן לבאר והן למתקן במקרה של הפסקת  רגנראטודיזל  קיים  'לתחנת השאיבה. בבאר ו ולבאר א

 .להרחקת חנקות  המתקן ללא  נייד הנותן מענה לבאר בלבד רגנראטובבאר ה' קיים דיזל  חשמל. 

 -מ"ק ו 3,000מ"ק: בגן נווה קיימים שני מאגרים של  7,000בנפח כולל של מים שלושה מאגרי בנוסף קיימים בעיר 

 בסמוך לתחנת השאיבה  האחראית על אספקת המים המרכזית לעיר.  מ"ק הממוקמים 1,000

 תחנת שאיבה.  ועל ידוטירת שלום ב נמצא מ"ק 3,000בנפח מאגר מים נוסף 

מים גם לאזור הלחץ  לספקאותה כך שתחנה זו יכולה  דרגוש בטירת שלום השנה שיפץ התאגיד את תחנת השאיבה

 .לכלל רשת המים העירונית הגבוה וגם 

 נפח איגום ) מ"ק (  כתובת שם    

 3,000 רח' יציאת אירופה  בריכת מים גן נווה 

 1,000 רח' יציאת אירופה  בריכת מים גן נווה 

 3,000                                                                                                                                                                                          רח'  העגור                                                                                                                    בריכת מים טירת שלום

 7,000 סה"כ 

 4,654 *2015סה"כ כפי שנדרש לפי הקריטריונים לשנת 

 מצריכת המים ביום שיא. 33%* הקריטריונים לחישוב הנם              

 : פרוט נפחי איגום בנס ציונה בהשוואה לקריטריונים. 15.בלה ט
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ה שהינ 49%מ"ק. אחוז נפח האיגום הקיים מצריכת מים יומית בשיא:  14,105: הינה יומית בשיאהמים הצריכת 

 הרבה יותר מהנדרש.

להם קיים  -כל רשתות המים בעיר הן טבעתיות וקיימת סגירת טבעת למעט : פארק המדע, ושכונת גבעת התור

 יסגרו הטבעות. בעתיד , עם השלמת הפיתוח באזורים אלו,מקור אספקת מים אחד. 

 בשל כשל באחד ממתקני התאגיד. במהלך השנה לא היו מקרים של חוסר מים 

 בעיר. נות על לחץ מים גבוהה ובמהלך השנה לא היו תל

.  נמצאו כבעיות בתחום הפרט 53% מתוכן  תלונות במוקד העירוני  73 –התקבלו כ  : תלונות על לחץ מים נמוך

הפסקות הפקה מבאר גן כתוצאה מוכן  שאר התלונות טופלו באופן מידי ונבעו בשל תקלות זמניות ברשת המים

 .  (שבעטיה מירב תלונות הלחצים)  נווה

 .קריית עקרון 25.

.   20חולדה ברנר בקוטר "אספקת מים בקריית עקרון מתבססת על חמישה חיבורי מקורות הניזונים מקו מקורות 

 ת שאיבה למים ולא קיים איגום. תחנואין 

קיים מקור אספקה אחד  שם 2000תעשיה עקרון זור ת למעט רשת המים לאוטבעתי ןכל רשתות המים בישוב הנ

 בעתיד , עם השלמת הפיתוח באזור, תיסגר הטבעת.בלבד. 

 צריכת מים יומית בשיא. ליום מ"ק   6,416הנו   2030מ"ק. הצפי לשנת   3,530צריכת מים יומית בשיא עומדת על  

באזור מזכרת בתיה בשלב ראשון ובעתיד עם גידול הישוב גם  התאגיד בוחן אפשרות להקמת מאגר מים עצמאי

 בקריית עקרון.

ברשות  32%תלונות על לחץ מים נמוך במוקד מהם  14 -לא היו תלונות על לחץ מים גבוה. התקבלו כ במהלך השנה 

  הפרט.

 

 . מזכרת בתיה 35.

ברנר   -מקורות חולדהחיבור מקורות אחד הנו מקו  :אספקת המים למזכרת בתיה מתבססת על שני חיבורי מקורות

 נען. לא קיימות תחנות שאיבת מים ואין איגום מים עצמאי.  -וחיבור מקורות שני מקו מקורות חולדה

 כל רשת המים בישוב הנה טבעתית. 

צריכת מים ליום מ"ק  7,600 -כ  הנו 2025הצפי לשנת מ"ק ליום.  2,887 –כ צריכת מים יומית בשיא עומדת על 

 יומית בשיא. 

 .באזור מזכרת בתיה התאגיד בוחן אפשרות להקמת מאגר מים עצמאי

נבעו בשל אירוע בודד של עליית לחץ המים בהזנה הראשית שתלונות על לחץ מים גבוהה התקבלו במהלך השנה 

  דליפות במספר קווי מים ביישוב וכן נזקים בצנרת הפרטית. כל התלונות טופלו.פר של הישוב אשר גרמה למס

 ברשות הפרט. 25%תלונות על לחץ מים נמוך במוקד מהם  30 –התקבלו כ במהלך השנה 
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 ערכת אמינה לסילוק שפכיםמ .6

 נס ציונה   1.6

את הביוב של כל העיר נס ציונה לתחנת שאיבה לביוב המשותפת לנס סונקת תחנת שאיבה אחת הקיימת בעיר 

התחנה בגן רווה  . משם מוסנק כל הביוב של נס ציונה ורחובות לשפד"ן.) תחנת גן רווה ( ציונה ועיריית רחובות 

. נמצאת בשלבי שדרוג וכוללת הכפלת תחנת השאיבה והקמת מגובים חדשים עבור שפכי ערירית רחובות ונס ציונה

  .25%התאגיד משתתף בעלות השדרוג בהיקף של 

קיימת משאבה של נס ציונה השאיבה לביוב  לתחנת תחנת הביוב בנס ציונה עברה שדרוג משמעותי לפני כשנה. 

 רזרבית. התחנה מצוידת בדיזל גנרטור.

. העבודות צפויות להתחיל  שיחליף את קו הסניקה הקיים קו ביוב ראשי בגרביטציה התאגיד יצא למכרז להקמת

 הקו, יתייתר הצורך בתחנת השאיבה של נס ציונה. נחת והפעלת לאחר ה. 2016בחודש יוני 

 

 קריית עקרון מזכרת בתיה.    6.2

 .2000אזור תעשיה עקרון לביוב הממוקמת ב יבהלתחנת שאמוזרמים מזכרת בתיה וקריית עקרון שפכי 

 .התחנה שדרוגב התאגיד יחל 2017שנת סוף ב אינו בבעלות התאגיד.ש (ברנרעמב"ר )  משם מוסנק הביוב למט"ש 

 

 ניטור שפכים 6.3

) במזכרת בתיה אין עסקים ניטור שפכים שנתית בנס ציונה וקריית עקרון  תכניתהתאגיד ביישום של  ךהמשיהשנה 

 (. המחייבים ניטור שפכים

 בפיקוח והנחיית חברת קנדו.  מעבדת  מילודע, ניטור השפכים בוצע ע"י  2015בשנת 

 .69%-כבקריית עקרון ו ,  82%–בנס ציונה כ אחוז ביצוע של תכנית ניטור שפכים: 

מהנחיות משרד  ביצוע כתוצאה 100% -התאגיד לא הגיע ל .  78%סה"כ אחוז הביצוע של התאגיד עומד על   

לאחר ביצוע ספיקה יזומה.  על כן, להגנת הסביבה שיצאו במהלך השנה ולפיהן אין לדגום מפעל/ בית עסק 

 במקומות בהם לא הייתה ספיקת הביוב במועד הדיגום , לא ניתן היה לדגום את איכות שפכים.

 .  100%כנית הניטור השנתית עומד על אחוז ההגעה לבתי העסק לפי ת

 כנית ניטור שפכי תעשיה שנתי ( סיכום ת -  3) ראה נספח   

 

כמות דיגומים  

 מתוכננת 

כמות דיגומים 

 שבוצעה 

כמות דיגומים 

 מתוכננת 

כמות דיגומים 

 שבוצעה 

 קריית עקרון נס ציונה 

 0 0 35 36 מפעלי כימייה / ביולוגיה ) מעבדות ( 

 0 0 4 4 מפעל בטחוני 

 6 6 15 18 ייצור מתכות 

 0 0 6 10 ושטיפות רכב מוסכים 



 

 19   מי ציונה בע"מ 2015דו"ח הנדסי שנתי 

 14 16 3 8 תחנות דלק 

 24 29 48 52 אולמות אירועים/ מסעדות/ קניונים  

 0 0 0 0 יצור מזון 

 0 0 8 8 שונות 

 44 51 119 136 סה"כ 

 לפי הקטגוריות השונות   2015לשנת כנית ניטור שפכי תעשיה : התפלגות ביצוע ת6.3טבלה 

 

 מערכת טיהור שפכים אמינה 6.4

תאגיד אין ל. עמב"ר בברנרלמט"ש  מוזרמיםמזכרת בתיה וקריית עקרון שפכי . שפד"ןל מועברים נס ציונה שפכי 

 בעלות בשני המט"שים ואינו אחראי על טיהור השפכים.

 מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה 6.5

ממנה מוסנקים אל וקמת בנס ציונה. מלביוב המאל תחנת השאיבה זורמים בגרביטציה כל שפכי העיר : נס ציונה

הקו והתחנה  הביוב המשותף עם עיריית רחובות מוסנק לשפד"ן.מתחנת גן רווה, גן רווה. תחנת שאיבה לביוב ב

התאגיד משתתף באחזקת המערכות על פי חלקו .) איגוד ערים לשפלת יהודה(  המשותפים מתוחזקים ע"י אשי"ב

 בשפכים. 

 ויועברהעיר שפכי איבה לביוב של נס ציונה.  כל תחנת השב יתייתר הצורךהקו הגרביטציוני לאחר השלמת 

ם בישליקט שדרוג תחנת שאיבה גן רווה נמצאה בפרופת עם רחובות. תושהמ וביבה לביאבגרביטציה לתחנת הש

 מתקדמים.

מועברים בגרביטציה לתחנת שאיבה לביוב הממוקמת בקריית עקרון : שפכי הישובים מזכרת בתיה וקריית עקרון

עמב"ר למט"ש השפכים מוסנקים מהתחנה ( . לתחנה זו נכנסים גם שפכי מושב בית אלעזרי.  2000) א.ת עקרון 

 התחנה. התחיל בשדרוגהתאגיד מתכנן ל 2017שנת סוף ב  בברנר.

 

 

 תכנון וביצוע אמינים 7.0

 מערכת המים 7.1

לאישור חברת מקורות לחיבור מים נוסף לעיר נס  וממתינהעודכנה כנית אב למים של העיר נס ציונה ת :נס ציונה

 תה"ל מהנדסים. חברת כנית הוכנה ע"י הת. ציונה 

רשות שאושרה ע"י שנתית השקעות כנית לת בהתאם ומתקני מיםקווי מים  ביצע שיקום, שדרוג ופיתוחהתאגיד 

 המים.

 ( היא אזור לחץ אחד למעט חלק משכונת טירת שלום   99%קיימים שני אזורי לחץ בעיר. כל העיר ) 

 לחץ גבוה. שהנה אזור (  1%) 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 
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 הערות   אורך קן במטרים  קט שם פרוי יישוב 

 שיקום קווי מים  94 הרצל נס ציונה

 מיםשיקום קווי  392 כצנלסון 

 שיקום קווי מים 10 מבצע קדש 

 שיקום קווי מים 28 טוקאן 

 שיקום קווי מים 60 הבאר 

 שיקום קווי מים 70 שלום לחמי 

 פיתוח קווי מים 50 זוסיא  לזמ

 פיתוח קווי מים 55 צה"ל 

 פיתוח קווי מים  15 משה לרר

 פיתוח קווי מים  43 סוקולוב

 פיתוח קווי מים  298 אדום גולן – 118נס 

  מ"א  1,115 סה"כ  נס ציונה 

 שיקום קווי מים 875 הנשיא שז"ר  מזכרת בתיה

 שיקום קווי מים 516 סיגלית 

  מ"א  1,391 סה"כ מזכרת בתיה 

 שיקום קווי מים  191.90 מדעי שלום  קריית עקרון 

  מ"א 191.90 סה"כ קריית עקרון 

  מ"א  2,697.90 סה"כ 

 

 .לפי ישוביםום ופיתוח קווי מים קעבודות שי: פרוט 17.טבלה 

 

 ואושרה ע"י מנהל למשק המים.   2007כנית אב למים של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת ת מזכרת בתיה:

התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים ומתקני מים בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י רשות 

 המים.

 קיים אזור לחץ אחד לכל הישוב. 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

 ואושרה.עודכנה השנה ע"י חברת פלגי מים כנית אב למים של קריית עקרון ת קריית עקרון:

 רשות המים.  ע"י ואושרהאב למים הכנית עודכנה ת 2015בשנת 

לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י רשות התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים ומתקני מים בהתאם 

 המים.

 קיים אזור לחץ אחד לכל היישוב. 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 
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 מערכת ביוב.   7.2

 .  2014שאושרה בשנת התאגיד הכין עדכון לתכנית האב לביוב  נס ציונה :

סתימות במהלך  רעויארחובות בהם בהתאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב של קווי ביוב , כחלק מהתחזוקה השוטפת 

 מבוצעות שטיפות בקווי ביוב מרכזיים נוספים.   בנוסףהשנה. 

כנית שנתית להחלפת קווי ביוב, מבוצעים צילומים ושטיפות בקווים המיועדים להחלפה וכן בקווים לצורך הכנת ת

וי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קונוספים. 

 רשות המים.

 לכל עבודות השיקום נבחרו מפקחים אשר מלווים את שלבי ביצוע העבודה כבר מהשלבים הראשונים.

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מעירונית בנס ציונה צנרת ביוב אין 

 שנשטפו אורך קווים במ"א  יישוב

 4,165 נס ציונה

 1,705 מזכרת בתיה

 2,485 קריית עקרון 

 8,355 סה"כ לתאגיד 

 . לפי ישוביםסה"כ אורך צנרת ביוב שנשטפה במהלך השנה : 27.טבלה 

 

 . 2014ואושרה בנובמבר  2014כנית האב לביוב של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת ת מזכרת בתיה:

ומספר  קווי ביוב לפי גיל צנרת הביוב הקיימתכחלק מהתחזוקה השוטפת של קווי ביוב , התאגיד מבצע שטיפת 

כנית שנתית להחלפת קווי ביוב, מבוצעים צילומים ושטיפות בקווים המיועדים לצורך הכנת ת.  סתימות חוזרות

 להחלפה וכן בקווים נוספים. 

רשות  התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י

 המים.

 לכל עבודות השיקום נבחרו מפקחים אשר מלווים את שלבי ביצוע העבודה כבר מהשלבים הראשונים.

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מ עירונית במזכרת בתיה  צנרת ביוב אין 

 

 ואושרה.ים י חברת פלגי מעודכנה השנה ע"כנית האב לביוב של קריית עקרון  ת קריית עקרון:

כחלק מהתחזוקה השוטפת של קווי ביוב , התאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב לפי גיל צנרת הביוב הקיימת וכן 

 ברחובות בהם קיימות סתימות  ביוב חוזרות ונשנות.  

שנתית להחלפת קווי ביוב, מבוצעים צילומים ושטיפות בקווים המיועדים להחלפה וכן הכנית לצורך הכנת הת

יד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית התאגבקווים נוספים. 

 שאושרה ע"י רשות המים.

 הביצוע מראשיתו. לכל עבודות השיקום נבחרו מפקחים אשר מלווים את 

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מ עירונית בקריית עקרון צנרת ביוב אין 
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 הערות   במטרים  ואורך ק יקט שם פרו ישוב 

 שיקום  קווי ביוב 478 כצנלסון  נס ציונה

 שיקום  קווי ביוב 75 מבצע קדש 

 שיקום  קווי ביוב 129 הרצל 

 שיקום  קווי ביוב 27 טוקאן

 שיקום  קווי ביוב 15 אילן רמון

 שיקום  קווי ביוב 10 גורדון 

 שיקום  קווי ביוב 15 שלום לחמי

 פיתוח  קווי ביוב 160 אדום וגולן – 118נס 

 פיתוח  קווי ביוב  55 גאולה

 פיתוח  קווי ביוב 15 פלג 

 פיתוח  קווי ביוב 21 סעדיה נחום

  מ"א  1,000 סה"כ  נס ציונה 

 שיקום קווי ביוב  721.0 נשיא שז"ר  מזכרת בתיה

 שיקום  קווי ביוב 571.40 סיגלית 

  מ"א 1,292.40   סה"כ מזכרת בתיה 

 שיקום קווי ביוב  235.35 מדעי שלום  עקרון קריית

 שיקום  קווי ביוב 386.60 חרצית 

  מ"א  621.95 סה"כ קריית עקרון 

  מ"א 2,914.35 סה"כ 

 

 .  לפי ישובים: פרוט עבודות שיקום ופיתוח קווי ביוב 37.טבלה 

 

 

 נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים. 8.0

 
 : בשנתיים האחרונותנתוני פחת מים 

 
 שנה

 
פחת מים 

   2015שנת 
פחת מים 

   2014שנת 
פחת מים 

 2013שנת 

 5.2% 2.8% 2.3% נס ציונה

 9.8% 6.8% 5.9% מזכרת בתיה

 10.3% 12.2% 6.5% קריית עקרון 

 6.8% 4.9% 3.5% סה"כ לתאגיד 

 . לפי ישוביםמים בשנים האחרונות חת השינוי בפ: 8.1טבלה          
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 .  2013-2015: שינוי בפחת המים הכולל של התאגיד בלאורך השנים 8.1איור 

 

שתיות לאורך תאת מגמת הירידה בפחת המים. עיקר הירידה בפחת מיוחסת בעיקר להשקעה בניתן לראות 

 והחלפת כל מדי המים למדי קר"מ.  , הקטנת לחצים, איתור באמצעים אקוסטיים של דליפות מים בצנרת השנים

 
 פעולות שננקטו ע"י התאגיד להקטנת הפחת והדלף: 

 השנה שם התאגיד שם דגש בנושא צמצום פחת המים בעיקר במזכרת בתיה וקריית עקרון. 

  .כל מדי המים במזכרת בתיה וקריית עקרון הוחלפו למדי קר"מ 

  .התאגיד מבצע מעקב פרטני אחר קבלנים בעיקר באזורי בנייה על  מנת למנוע שימוש במים ללא מדים 

 מים.  דליפותשל ידי ומהיר תיקון מ 

 כנית השקעות להחלפת קווי מים ברחובות בעייתיים ובהתאם לגיל הקווים.הכנת ת 

 הקטנת לחצים. 

 .איתור באמצעים אקוסטיים דליפות מים בצנרת 

 .איתור חיבורים לא חוקיים 

  

6.80%

4.90%

3.50%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2013 2014 2015

ב 
ם 

מי
ת 

ח
פ

  %

השתנות פחת המים בתאגיד מי ציונה לאורך השנים  

2013 2014 2015
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 ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלויים 9.0

 מים לפי רחובות בישובים השונים במהלך השנה.  דליפותמצורף התפלגות 

סה"כ  קוטר קו מים  שם רחוב  ישוב 

 פיצוצים 
 >10" 10" 8" 6" 4" 3עד "

 2      2 סוקולוב  נס ציונה

 1      1 יונק הדבש 

 1      1 שד' אפרים 

 1      1 טופז 

 1      1 לחמי שלום 

 1      1 בית פנחס 

 2    1  1 כצנלסון 

 1      1 יפה נוף 

 1      1 שבזי 

אפרים 
 קומורוב 

 1     1 

 1      1 שמיד 

 1      1 לוטוס 

 1      1 עונות השנה 

 1      1 זמיר 

 1      1 הרצל 

 1     1  השופטים 

 1      1 סיתוונית 

 1      1 שניר 

 1      1 זרובבל 

 1      1 חבצלת 

 1     1  פלג 

 23    1 3 19 סה"כ לנס ציונה 

 . 2015שאירעו בקווי המים, בנס ציונה  בשנת  דליפות מים:  התפלגות 19.טבלה  
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סה"כ  קוטר קו מים  שם רחוב  ישוב 

 פיצוצים 
 >10" 10" 8" 6" 4" 3עד "

מזכרת 

 בתיה 

 2      2 ארז 

 2     1 1 ציפורה זייד 

 2      2 מגן 

 1     1  נתיב השיירות 

 2      2 משה מלר 

 1      1 רחל בנוזיד 

 2      2 יחיאל בריל 

 1      1 השוטרים 

 4      4 יחזקל לוין 

 בשל תקלב

 

 החל

 

 הח

 2   1   1 מוטה גור 

 1      1 אורן 

 3      3 מוהליבר 

 1      1 חיים לוי 

 1      1 פרס חיים 

 1      1 רימון 

 1      1 מנחם בגין

 1      1 תרמ"ג 

 2      2 הגפן 

 1      1 שד אליהו 

 1     1  רפאל סוויסה 

 1     1  סיגלית 

 1      1 ורד 

 1      1 יסמין 

 1     1  נופר 

 1      1 קלאגרי 

 1      1 חיים מלר 

 38   1  5 32 סה"כ למזכרת בתיה 

 .  2015שאירעו בקווי המים, במזכרת בתיה בשנת  דליפות מים:  התפלגות 29.טבלה 
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סה"כ  קוטר קו מים  שם רחוב  ישוב 

 פיצוצים 
 >10" 10" 8" 6" 4" 3עד "

קריית 

 עקרון 

 2     1 1 ד"ר בר חיים 

 1      1 משה ליבי 

 2      2 נווה אשכול 

 1      1 40כביש 

 1   1    2000עקרון 

 1     1  בעלי המלאכה 

 1      1 התמר

 1      1 שיזף 

 1      1 יהלום 

 1      1 כובשי החרמון 

 2      2 בילו 

 2      2 הזית 

 1      1 הרצל 

 1      1 השיחנית

 1      1 דקל 

 1      1 אחד העם 

 1      1 דרך ירושלים 

 21   1  2 18 סה"כ לקריית עקרון 

 2015בקריית עקרון  בשנת שאירעו בקווי המים,  דליפות מים:  התפלגות 9.3טבלה 

 

 

הנו כ  דליפות המיםית עקרון מספר יקרב מקרים. 23–עומד על כ   2015 בשנת בנס ציונה דליפות מים סה"כ מספר 

 מקרים. 38  -במזכרת בתיה סה"כ דליפות המים במהלך השנה עומד על כ מקרים.  21–

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה  דליפות מים

2013 30 19 30 

2014 23 36 26 

2015 23 38 21 

 

  2013-2015בין השנים : השתנות מספר דליפות המים בישובים השונים  9.4טבלה                
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 . 2013-2015: התפלגות דליפות בקווי המים בישובים השונים בשנים  9.1איור 

 

 ות המים לאורך השנים. רון קיימת ירידה עקבית במספר דליפניתן לראות כי בנס ציונה ובקריית עק

 ה שקיימת במזכרת בתיה נבעה בשל בעיית לחצים נקודתית. יהעלי

 

במסגרת  ואת כמות המגופים שהוחלפמציגה טבלה זו כנית שדרוג קווי מים. מגופים מתבצעת במסגרת תהחלפת 

 ותפעול. אחזקה עבודות 

 

סה"כ  קוטר ) צול ( יישוב

2015 

סה"כ 

2014  3 4 6 8 10 12 16 18 20 

 33 48   1  8 6 19 11 3 נס ציונה 

 22 21       2 17 2 מזכרת בתיה 

 27 4       2 1 1 קריית עקרון 

 

 : מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו, לפי קטרים בישובים השונים. 9.5טבלה 
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 . תיקון פיצוץ מים קריית עקרון                     החלפת קווי מים רחוב סיגלית , מזכרת בתיה.  

תיקוני פיצוצי מים והחלפות צנרת במזכרת בתיה וקריית עקרון :  9.6תמונה   
 
 
 

 טיפול, כיול והחלפת מדי מים בדיקה, .10

 כל המדים שהוחלפו הנם מדי קר"מ. בכל שלושת הרשויות מדים  9,019 הוחלפו 2015סה"כ בשנת 

 

 

 .2015טבלת החלפת מדי המים לפי קטרים שונים לשנת  .11

 

  קוטר )צול(    
 

משולב  8 6 4 3 2 1.5 1 ¾ סה"כ
"2  

משולב 
"3 

משולב 
"4 

 קיימים
 

13,969 343 102 420 214 36 4 1 1 1  15,091 

 מוחלפים
 

325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 

מדי קר"מ 
 מוחלפים 

3,411 94 30 98 13 7 0 0 0 0 0 3,653 

 סה"כ החלפה
 

4,065 97 34 105 33 10 1 0 0 0 0 4,345 

 אחוז החלפה
 

29% 28% 33% 25% 15% 28% 25% 0% 0% 0% 0% 29% 

 
 . 2015בשנת  בנס ציונה: מספר מדים שהוחלפו לפי קטרים 111.טבלה 
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  קוטר )צול(   
 

 סה"כ
משולב  6 4 3 2 1.5 1 ¾

"2  
משולב 

"3 
משולב 

"4 
 קיימים

 
3,688 119 23 76 59 8 3    3,976 

מדי קר"מ 
 מוחלפים 

3,063 99 8 37 12 3     3,222 

 אחוז החלפה
 

83% 83% 34% 48% 20% 37% 0%    81% 

 
 . 2015שהוחלפו לפי קטרים  במזכרת בתיה בשנת  : מספר מדים11.2טבלה 

 
 
 
 

  קוטר )צול(   
 

 סה"כ
משול 6 4 3 2 1.5 1 ¾

  2ב "
משולב 

"3 
משולב 

"4 
 קיימים

 
2,899 28 54 88 21 19 2    3,111 

מדי קר"מ 
 מוחלפים

1,384 16 12 33 1 3     1,452 

 אחוז החלפה
 

47% 57% 22% 37% 4% 15% 0%    46% 

 
 . 2015לפו לפי קטרים בקריית עקרון בשנת : מספר מדים שהוח11.3טבלה 

 
 
 
 

 סה"כ  קוטר ) צול ( 
¾ 1 1.5 2 3 4 6 

 נס ציונה

 366 1 3 20 7 4 2 329 שהותקנו מדים קר"מ 

 366 2 3 20 7 4 2 329 סה"כ התקנות 

 מזכרת בתיה

 192 4 0 3 3 2 1 179 מדי קר"מ שהותקנו

 192 4 0 3 3 2 1 179  סה"כ  מזכרת בתיה 

 קריית עקרון

 28 1 1 1 2  2 21  מדי קר"מ שהותקנו 

 28 1 1 1 2 0 2 21 קריית עקרון סה"כ 

 586 7 4 24 12 6 5 529 סה"כ תאגיד

 
 2015: סיכום התקנות מדים חדשים בתאגיד בשנת 11.4טבלה 

 
 הנם מדי קר"מ. מזכרת בתיה וקריית עקרון דים החדשים שהותקנו בנס ציונה כל המ 2015שנת במהלך 
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  קוטר )צול( שנה
 

 סה"כ
"¾ "1 "1.5  "2 "3 "4 "6 

 3,291 0 0 0 5 50 177 3,059 נס ציונה 

 31 1 0 1 0 13 16 0 מזכרת בתיה

 48 1 1 0 0 40 6 0 קריית עקרון 

 

 .2016בשנת כנית רב שנתית להחלפת מדי מים ת: 11.5טבלה 
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 תחזוקת רשת המים והביוב  12.0

 
 . תקלות ברשת אספקת המים 12.1

 
נציג  את עובדי התפעול.  םכל אחת מהרשויות. המוקדים מיידעיים במוקדים השונים בדיווח על תקלות מתקבל

ברשת העירונית או ברשת הפרטית. התקלות מטופלות ע"י מחלקות התפעול של אם מדובר בבעיה  בודק התאגיד 

 התאגיד או קבלני אחזקה, בהתאם לצורך.

 

 
 מתקבלות במוקד העירוני בנס ציונה. הרשת אספקת המים ב: מספר התקלות 1.12טבלה 

 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 אין מים
 

18 
 פרטי 7

11 
 פרטי 4

12 
 פרטי 5

21 
 פרטי 6

20 
 פרטי 8

11 
 פרטי 6

16 
 פרטי  6

14 
11 

 פרטי 

6 
 פרטי  3

13 
 פרטי 5

5 
 פרטי 2

2 
0 

 פרטי 

149 
 פרטי  63

 טיב מים 
 

9 
 פרטי 2

3 
 פרטי 2

3 
 פרטי 3

1 
 פרטי  0

7 
 פרטי 5

1 
 פרטי  1

5 
 פרטי  4

13 
12 

 פרטי 

7 
 פרטי  6

2 
 פרטי  1

2 
 פרטי  0

3 
1 

 פרטי 

56 
 פרטי  37

 6-לחץ מים גבוה מ
 אטמ'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

–לחץ מים נמוך מ
 אטמ' * 2.5

4  
 פרטי 2

6 
 פרטי 4

5 
 פרטי 4

4 
 פרטי  2

8 
 פרטי  5

11 
 פרטי 9

11 
 פרטי  8

9 
 פרטי  6

4 
 פרטי  2

4 
 פרטי  2

4 
 פרטי 3

7 
3 

 פרטי

77 
 פרטי  50

 הלמי מים
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ירידה בלתי 
סבירה במפלסי 

 מים בבריכות

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

פיצוץ בצינורות עד 
"3* 

19 
 פרטי  3

18 
 פרטי  6

8 
 פרטי  1

24 
10 

 פרטי

19 
 פרטי 6

18 
 פרטי 3

15 
 פרטי  4

13 
 פרטי  6

10 
 פרטי  3

16 
 פרטי  5

10 
 פרטי 4

10 
5 

 פרטי 

180 
 פרטי  56

 3פיצוץ בצינורות "
" ÷6 

3 1 2 2 0 5 2 
 

0 0 2 2 4 23 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

 
 סה"כ 

 

53 
14 

 פרטי 

39 
16 

 פרטי 

30 
13 

 פרטי 

52 
18 

 פרטי 

54 
24 

 פרטי 

46 
19 

 פרטי 

49 
22 

 פרטי 

49 
35 

 פרטי 

27 
14 

 פרטי 

37 
13 

 פרטי 

23 
9 
 רטיפ

26 
9 

 פרטי

485 
206 

 פרטי 
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 .ברשת אספקת המים במזכרת בתיה המדווחות  : מספר התקלות 12.2בלה ט
 

 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 הפסקות מים
 

1 
 פרטי 1

2 
 פרטי 0

1 
 פרטי 1

3 
 פרטי 1

3  
 פרטי 1

10 
 פרטי  2

3 
 פרטי 1

1 
 פרטי 0

1 
 פרטי 0

0 
 

2 
 פרטי 1

4 
 פרטי 1

31 
 פרטי 9

 טיב מים 
 

0 
 

1 
 פרטי 0

2 
 פרטי 1

1 
 פרטי 0

0 
 

5 
 פרטי 3

0 0 1 1 2 
 פרטי 1

0 13 
 פרטי  5

 6-לחץ מים גבוה מ
 אטמ'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

–לחץ מים נמוך מ
 אטמ' * 2.5

0 
 

2 
 פרטי 1

9 
 פרטי  2
 

1 
 פרטי 0

0 3 
 פרטי 0
 

3 
 פרטי 2
 

3 
 פרטי 1

1 0 2 2 
 פרטי 1

26 
 פרטי  7

 הלמי מים
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

בצינורות עד פיצוץ 
"3* 

9 
 פרטי 5

1 
  פרטי 1

5 3 
 פרטי  1

4 
 פרטי 1
 

15 
 פרטי  0

4 
 פרטי 2
 

3 
 פרטי 1

5 
 פרטי  1

5 
 פרטי 3

3 
 פרטי  1

1 
 

58 
16 

 פרטי 
 3פיצוץ בצינורות "

" ÷6 
1 2 1 2 4 6 2 3 3 3 2 1 30 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
 סה"כ 

 

11 
 פרטי  6

8 
 פרטי 2

18 
 פרטי  4

10 
 פרטי  2

11 
 פרטי  2

39 
 פרטי  5

12 
 פרטי  5

10 
 פרטי  2

10 
 פרטי  1

9 
 פרטי  3

11 
3 

 פרטי 

8 
2 

 פרטי 

159 
37 

 פרטי

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 הפסקות מים
 

1 
 

2 
 פרטי 1

1 
 

3 
 פרטי 1
 

3 
 פרטי 2
 

3 
 פרטי 1

3 
 פרטי 2

2 
 פרטי 1

4 
 פרטי 2

1 
 

1 2 
 פרטי 1

26 
11 

 פרטי 
 

 טיב מים 
 

 1 2 
 פרטי 2

0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
 פרטי  2

 6-לחץ מים גבוה מ
 אטמ'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

–לחץ מים נמוך מ
 אטמ' * 2.5

1 
 פרטי 1

1 1 
 פרטי 1

1 6 
 פרטי 2

1 
 

2 
 פרטי 1

1 
 פרטי 1

5 
 פרטי 2

2 
 פרטי 1

6 
 פרטי 1

2 
 פרטי 1

29 
11 

 פרטי 
 

 הלמי מים
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

פיצוץ בצינורות עד 
"3* 

4 
 פרטי 1

4 
 פרטי 3

6 
 פרטי 2

0 0 10 
 פרטי 2

1 
 פרטי 1
 

6 
 פרטי  4

3 
 פרטי  1

1 
 

3 
 

1 39 
14 

 פרטי 
 

 3פיצוץ בצינורות "
" ÷6 

2 1 2 3 0 2 1 4 2 2 1 0 20 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 סה"כ 

 

8 
11 

 פרטי 

9 
3 

 פרטי 

13 
 פרטי  5

7 
 פרטי  1

9 
 פרטי  4

17 
 פרטי  3

7 
 פרטי  4

14 
 פרטי  6

14 
 פרטי  5

6 
 פרטי  1

11 
 פרטי 1
 

8 
 פרטי  2

120 
38 

 פרטי 
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 .ברשת אספקת המים בקריית עקרון המדווחות : מספר התקלות 12.3טבלה 
 
 

0
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ל   מים נמו  הפסקת מים יכות מים פיצו  מים  

התפלגות תלונות בנושא מים במוקדים השנים  
2015בשנת 

נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון 

 
 

  2015ים השונים במהלך שנת שנרשמו במוקדבנושא מים פלגות התלונות : הת12.1איור 
 
 
 
 
 

 תקלות ברשת הביוב  12.2

 

 
 : מספר התקלות המדווחות ברשת הביוב בנס ציונה .12.4טבלה 

 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 –סתימות ביוב 
 תלונות מוקד 

 

20 
 פרטי 3

19 
 פרטי 2

20 
 פרטי  4

24 
 פרטי 8

15 
 פרטי 6

18 
 פרטי  5

16 
 פרטי 3

21 
 פרטי 9

15 
 פרטי 5

21 
 פרטי 3

12 
 פרטי 6

19 
 פרטי 9

220 
63 

 פרטי 
 

מכסי ביוב 
 שבורים 

6 2 2 0 3 
 פרטי 1

2 2 2 
 פרטי 1

3 
 פרטי 1

2 
 פרטי 1

1 
 

2 
 פרטי 1

27 
 פרטי  5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תלונות ריח 

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

 
 סה"כ 

 

26 
 פרטי  3

21 
 פרטי 2

22 
 פרטי  4

25 
 פרטי  8

19 
 פרטי  7

20 
 פרטי  5

19 
 פרטי  3

24 
10 

 פרטי 

18 
 פרטי  6

23 
 פרטי  4

13 
6 

 פרטי 

21 
10 

 פרטי 

251 
68 

 פרטי 



 

 34   מי ציונה בע"מ 2015דו"ח הנדסי שנתי 

 

 

 

 .ברשת הביוב במזכרת בתיה  המדווחות : מספר התקלות12.5טבלה 
 

 

 

 

 
 ברשת הביוב בקריית עקרון המדווחות : מספר התקלות 12.6טבלה 

 
 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 –סתימות ביוב 
 תלונות מוקד 

 

25 
 פרטי 5

12 
 פרטי 2

23 
 פרטי  2

28 
 פרטי 2

21 
 פרטי 5

21 
 פרטי  3

12 
 פרטי 2

6 
 פרטי 2

18 
 פרטי 4

8 
 פרטי 4

17 
 פרטי 4

10 
 פרטי 2

201 
35 

  פרטי
מכסי ביוב 

 שבורים 
2 4 

 פרטי 2
5 
 פרטי 2

2 
 

3 
 פרטי 1

2 
 

4 
 פרטי 1

3 
 פרטי 1

0 4 
 פרטי 2

0 6 
 פרטי 2

35 
11 

  פרטי
 2 תלונות ריח 

 פרטי 2
0 4 

 פרטי 2
1 0 0 2 4 

 פרטי 2
1 0  

 
2 
 

1 17 
 פרטי  6

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 סה"כ 

 

29 
 פרטי  7

16 
 פרטי 4

32 
 פרטי  6

31 
 פרטי  2

24 
 פרטי  6

23 
 פרטי  3

18 
 פרטי  3

13 
 פרטי  5

19 
 פרטי 4

12 
 פרטי  6

19 
 פרטי  4

16 
 פרטי  4

253 
52 

 פרטי 
 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 –סתימות ביוב 
 תלונות מוקד 

 

35 
 פרטי 4

21 
 פרטי 4

23 
 פרטי  6

29 
 פרטי 2

19 
 פרטי 5

15 
 פרטי  2

15 
 פרטי 4

20 
 פרטי 6

22 
 פרטי 2

29 
 פרטי 6

34 
 פרטי 5

19 
 פרטי 2

281 
48 

 פרטי 
מכסי ביוב 

 שבורים 
1 2 

 
0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 1 2 
 פרטי 1

0 0 1 9 
 פרטי  1

 1 תלונות ריח 
 

0 2 
 פרטי 1

0 4 
 פרטי 1

2 
 

0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

1 8 
 פרטי  2

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 סה"כ 

 

37 
 פרטי  4

23 
 פרטי 4

25 
 פרטי  7

30 
 פרטי  2

23 
 פרטי  6

18 
 פרטי  2

15 
 פרטי  4

21 
 פרטי  6

24 
 פרטי 3

29 
 פרטי  6

34 
5 

 פרטי 

21 
2 

 פרטי 

298 
51 

 פרטי 
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הצפות ביוב    סתימות  מכסי ביוב שבורים   תלונות רי    תיקוני שבר 

התפלגות תלונות ביוב במוקדים השונים  
  2015בשנת 

נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון 

 

 2015לגות כמות התלונות בנושא ביוב שנרשמו במוקדים השונים במהלך שנת : התפ12.2איור 

 

 

 

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה 

 182 125 196 סתימות ביוב שטופלו

 2 1 9 קריסות קווי ביוב 

 17 40 21 פיצוצי מים שטופלו

 
 : השוואת תקלות מים וביוב שטופלו השנה בישובים השונים. 12.7טבלה 
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מספר סתימות  שם הרחוב  שם הישוב 

 בשנה 

 הערות 

 נס ציונה 

 בוצעו שטיפות . במקום נקודתי סתימות  5 עמק השושנים 

 טיפות שבוצעו  6 אצ"ל 

 בניפלים סתימות  4 ראובן לרר

 שטיפות בוצעו  10 מרגולין

 שטיפות עו בוצ 6 צה"ל 

 2016שטיפה וצילום בשנת יבוצע  9 דוד אלעזר 

 שטיפה נקודתית בוצעה  4 פלמ"ח 

  שטיפול במפר קטעים ברחובבוצעו  12 נורדאו 

 2015קו ביוב בשנת הוחלף  7 כצנסון 

 שטיפות בוצעו  7 בן גוריון 

 שטיפות בוצעו  4 תל אביב 

 שטיפות בוצעו  5 הבנים 

 שטיפות בוצעו  3 שקנאי

 שטיפות בוצעו  3 זמיר

 מזכרת בתיה

 תקלה במשאבה.  7 אליעזר ארקין 

 בוצע צילום ושטיפה  של הקו  4 ההדרים 

 בוצע שרוול בחיבור בית  3 הנשיא שז"ר 

בוצעה שטיפה ברחוב החרוב המנקז את שני  8 אשל

 3 חרוב  הרחובות גם יחד. 

  2016מתוכנן להחלפה בשנת  8 נתיב השיירות 

 מתנקז לנתיב השיירות.  6 הזית 

 בוצעה שטיפה בקטע של הרחוב.  4 שד' אליהו 

  4 המגן 

  4 שד' מנחם בגין 

 תיקון של ניפל שקרס.  3 הדסה שווילי 
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 ביוב במהלך השנה בישובים השונים.  הרחובות בהם היו יותר משלוש סתימות: סיכום 12.8טבלה 

 

 טיפול במפגעים .13

 צוות כוננות
 

הנו של התאגיד אחד מאנשי הצוות  בראש הצוות עומד מנהל התפעול . עובדי תפעול 4צוות תפעול בנס ציונה מונה 

של התאגיד. במזכרת בתיה וקריית עקרון קיים  וממונה בטחון מים איש צוות אחר הנו דוגם מים מוסמך ,רתך 

צוות  עובדים. איש צוות אחר הנו דוגם מים מוסמך וממונה בטחון מים ואיש שטח נוסף . 2צוות תפעול המונה 

 בישובים אלו.כניות חום ההנדסה ובדיקת תאחראי על תההנדסאי התפעול במזכרת בתיה וקריית עקרון כפוף ל

 אגיד . וכולם כפופים  למהנדס הת

 כוננים בנס ציונה וכונן אחד במזכרת בתיה וקריית עקרון. 3בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות קיימים 

את הכוננים בשעת  יםמפעילבשנה. המוקדים ימים  365שעות  24 יםפועל 108, 107, 106ההנדסיים ים מוקדה

 הצורך. 

מספר סתימות  שם הרחוב  שם הישוב 

 בשנה 

 הערות 

 קריית עקרון

  4 הגפן 

  4 אחד העם 

  4 חבצלת 

 בוצע שטיפה וצילום  4 התמר 

 בוצעה שטיפה בחרוב  12 הרצל

  7 לוטם

 בוצעה שטיפה ברחוב  4 ד"ר בר חיים

  3 אלון

  3 שבזי 

 בוצעה שטיפה בקטע ברחוב  13 ויצמן

 בוצעה שטיפה בקטע ברחוב 7 הבנים

  8 קרן היסוד 

  2016מתוכנן להחלפה בשנת  5 משה שרת

  4 שלמה בן יוסף 

 החולף קטע קו ברחוב סמוך אליו מתנקז קו זה.  5 צדוק הלוי

. בוצע ברבעון 2016מתוכננת שטיפה בשנת  6 כובשי החרמון

 הראשון השנה.  

  9 רמב"ם 

 בוצעה שטיפה ברחוב 6 מרבד הקסמים

 בוצעה שטיפה ברחוב  9 היהלום

  5 רבי מאיר בכל הנס

  6 עמיחי 
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החלטתו הוא מזמין ביובית של חברה הנמצאת ועל פי תפעול של התאגיד מגיע למקום  עובדבעת סתימת ביוב 

בקשר חוזי שנתי עם התאגיד. תקלות קלות ברשת המים והביוב מטופלות ע"י עובדי תפעול. תקלות מורכבות/ 

 התקשר התאגיד בחוזה שנתי . ים עימםנים חיצוניגדולות מטופלות ע"י קבל

 כפופים למהנדס התאגיד. וההנדסאי ורתכת אחת. כל עובדי התפעול  תפעול רכבי חמישהברשות התאגיד 

 

 פרקי זמן מרביים להפסקות מים וביוב .14

 
 מהות המפגע

 זמן טיפול במפגע

 שעות8עד   2015סה"כ 
 

 שעות 12מעל  שעות 12עד 
 

 123 0 0 123 הפסקות מים

 64 0 0 64 לחץ מים נמוך
 0 0 0 0 הלמי מים

ירידה בלתי סבירה 
 במפלסי המים בבריכות

0 0 0 0 

 191 0 0 191 3פיצוץ בצינור עד "
 73 0 0 73 6÷ " 3פיצוץ בצינור "

 2 0 0 2 6פיצוץ בצינור מעל "
 453 0 0 453 סה"כ

  
 לא נכללו בטבלה.   ופניות שהתבררו כפניות פרטיות לא טופלו  לפי תלונות מוקד. כל המפגעים המצוינים הנם המפגעים 

 : עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים 14.1טבלה 

התאגיד פועל בהתאם  לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין הרמה , הטיב והאיכות של 

.  במסגרת פעילות של עבודות מים יזומות מעדכן 2011-השירותים שעל החברה לתת לצרכניה ( , התשע"א 

שעות מראש על קיומה של הפסקת מים . הודעות נמסרות לצרכנים באמצעות דיוור  48ם התאגיד את צרכני המי

ישיר, על לוחות המודעות בבניינים או בתיבת הדואר במקרה של בית מגורים פרטי, וכן באמצעות הודעה טלפונית 

 מוקלטת לכל הצרכנים שנמסרת בשעות הערב,  שני ערבים טרם הפסקת המים. 

שעות. במקרה של הפסקות מים יזומות באזורים בהם נמצאים מוסדות חינוך,  8לא עולה על הפסקת מים יזומה 

 שעות.    4הן נעשות לרוב לאחר שעות הפעילות של המוסד החינוכי ובכל מקרה לא עולות על 

כאשר יש הפסקות מים לא יזומות , נמסרות הודעות למוקד התקלות על מנת שכל תושב המתקשר למוקד יוכל 

 וע הקלטה המיידעת אותו על קיומה של הפסקת מים ופרק הזמן הצפוי לתיקון התקלה. לשמ

 שעות.  שמונה  השנה כל הפסקות המים היזומות לא עלו על  

 הפסקות מים יזומות  ישוב

 29 נס ציונה

 5 קריית עקרון

 16 מזכרת בתיה

 50 סה"כ

 

 2015כמות הפסקות המים בישובים השונים בשנת : 14.2טבלה 
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 מהות המפגע

  זמן טיפול במפגע
 סה"כ

 שעות 12* מעל  שעות 12תוך  שעות 8עד 
 

 556 0 0 556 תלונות מוקד  –סתימות ביוב 

 54 0 0 54 מכסי ביוב שבורים 
 6 0 0 6 תלונות ריח 

 4 0 0 4 תיקוני שבר במערכת הביוב 

 620 0 0 620 סה"כ

 
 לא נכללו בטבלה.   ו. פניות שהתבררו כפניות פרטיות לא טופלו לפי תלונות מוקד כל המפגעים המצוינים הנם המפגעים 

 .: עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת הביוב  3.14טבלה 

 

 

 כנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת. הכנת ת .15

 .לקווי מים וביובלתחזוקה שוטפת תקופתית ומונעת   ISOונהלי עבודה לפי תקן כנית שנתית תהוכנה 

 התחזוקה השוטפת מבוצעת באופן שגרתי ויום יומי ע"י צוות התפעול של התאגיד. 

לשטיפה של כל קווי הביוב . מרבית קווי הביוב הבעייתיים כפי שעלו מהדוחות הרבעוניים  שנתיתקיימת תכנית 

  במהלך השנה וידועים לאנשי התפעול לצוות ההנדסי בתאגיד נמצאים ברשימה זו.

 קווי ביוב בשלושת הרשויות.  מ"א 8,355–נשטפו כ   2015בשנת 

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה 

אורך קווי ביוב 

 שצולמו במ"א

2,075 635 390 

אורך קווי ביוב 

 שנשטפו במ"א 

4,165 1,705 2,485 

 

 : אורך קווי ביוב שנשטפו וצולמו במהלך השנה בישובים השונים. 15.1טבלה                              

 

 2015 2014 

אורך קווי ביוב 

 שצולמו במ"א 

3,100 6,252 

אורך קווי ביוב 

 שנשטפו במ"א 

8,355 10,211 

 : אורך קווי ביוב שנשטפו וצולמו במהלך השנה בהשוואה לשנה קודמת . 15.2טבלה                        
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תחזוקה שוטפת: ) פתיחת סתימות ביוב ותיקון פיצוצי מים ( מתבצעת לפי פניות למוקד העירוני. פעולות תחזוקה 

 הנחיות מהנדס התאגיד.על פי נוספות נערכות 

שטיפה וחיטוי לפי  תפעם בשנה מבוצע ומיגון בריכות המים מבוצע לפי הנחיות משרד הבריאות.תפעול , תחזוקה 

כל בריכות המים ממוגנות ומקושרות למוקד העירוני ולחברת אבטחה מאושרת. מוסמכת וע"י חברה  הנחיות 

 חיצונית.  

 

 פעולות האחזקה והתפעול .16

 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה 16.1

 עבור כל מתקן קיימות הוראות תפעול ותחזוקה שצוות התפעול של התאגיד עובדים לפיו.  

 
 הכנת תיק מעקב שוטף 16.2

התאגיד הפיק יומני עבודה שבועיים הנמצאים בכל מתקני המים. בהן מתועדים פעולות האחזקה והביקורות 

 חת לשבוע.  השבועיות של אנשי הצוות. יומנים אלו מנוהלים ע"י מנהל התפעול א

 
 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים 16.3

אחזקה מונעת של מערכת המים הנה חלק מתוכנית הפיתוח המוגשת לאישור לרשות המים. בתוכנית זו נלקחים 

 קווי מים בהם קיימות בעיות חוזרות ונשנות וכן קווי מים ישנים לפי גיל. 

 

 אחזקת רשת הביוב 16.4

כנית אחזקה מפורטת עבור כל קווי הביוב ומתקניו. כחלק מתחזוקה מונעת הכין התאגיד רשימה התאגיד הכין ת

מפורטת של קווי הביוב המיועדים לשטיפה . קווי הביוב בהם תבוצע שטיפה הנם אותם קווים בהם קיימות 

 בעיות חוזרות ונשנות. 

 

 כנית שנתית ורב שנתית לניקוי, והדברת שוחות ומערכות הביובת 

 השנה לא בוצעה הדברת שוחות ביוב. 

 

 תכנית שנתית ורב שנתית לביצוע צילום וידאו לקווים הראשיים 
צילום קווי הביוב מבוצע כחלק מתוכנית החלפה ושדרוג של קווי הביוב כחלק מתוכנית פיתוח שנתית שהוכנה 

 הוגשה ואושרה ע"י מנהל המים. 

 

 ניתוק בין מערכת הביוב לבין מערכת התיעול 
אולם . העירונית קיימת הפרדה מלאה בין מערכת הביוב למערכת הניקוזקריית עקרון ומזכרת בתיה בנס ציונה 

 ככל הנראה קיימים חיבורים בין מערכת הניקוז ובין מערכות הביוב הפרטיות בעיקר בבתים פרטיים. 

שינוי מובהק בכמויות התפלגות כמות הביוב שהוסנקה למכון שאיבה לביוב לאורך השנה אינה מצביעה על 

 .( 4.3) ראה פירוט סעיף חודשי השנה  ךהביוב לאור
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 למט"שים במהלך השנה.  : התפלגות כמויות הביוב שהוסנקו 16.3איור                                     

 

 
 תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב . 16.5

 על בסיס התקשרות שנתית עם התאגיד.  יםחיצוניניםע"י קבל יםהביוב מתוחזק מכוני -

 עובדי התפעול של התאגיד.מכוני המים מתוחזקים באופן שוטף ע"י  -

הביוב ועובדי  נימכו ניתדירות ביקורים בתחנות השאיבה השונות של מים וביוב הנה ברמה יום יומית של קבל -

 התפעול של התאגיד.

 .  ניםקבלה םע יםהביוב מבוצעות בהתאם לחוז ניפעולות אחזקה במכו -

מפני שתחנת השאיבה נמצאת בשטח פתוח  בתחנת שאיבה לביוב בנס ציונה לא הותקנה מערכת לנטרול ריחות, -

 ומרוחקת  ממקום מגורים . לא התקבלו תלונות על ריח. 

בתחנת שאיבה לביוב בקריית עקרון אין מערכת לנטרול ריחות. אולם גם במקרה זה התחנה ממוקמת במקום  -

 המרוחק ממבני מגורים.

 חירום.בכל מכוני המים ומכון הביוב קיים דיזל גנראטור להפעלה בעת  -

בעת תקלות: בעיר נס ציונה מכון שאיבה אחד המרכז את כל שפכי העיר. המכון  מאושרותמערכות גלישה  -

מקרים של גלישה לנחל. כל תקלה צנרת העוקפת את התחנה למנוע בוצעה ממוקם בסמוך לנחל נס ציונה. 

מקרה כל בכל אופן, גלישה לנחל.   לפני . קיימת מערכת המתריעה לנחל ידי על מנת למנוע גלישהמטופלת באופן מ

 ידי. סביבה באופן מלמוקד של המשרד לאיכות ה גלישה לנחל מדווחשל 

את כל שפכי מזכרת בתיה, קריית עקרון  וקולטלנחל עקרון  סמוךמכון שאיבה לביוב בקריית עקרון נמצא ב -

די על מנת תקלה מטופלת באופן מיעקרון . כל לנחל  עלולה להיות גלישת ביוב ובית אלעזרי. במקרה של תקלה 

כל מקרה של גלישה לנחל מדווח למוקד של גלישה לנחל.   לפנילמנוע המשך גלישה. קיימת מערכת המתריעה 

 המשרד לאיכות הסביבה באופן מידי. 

 
 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד 16.6

בוצע טיפול שוטף בכל  2015פברואר ים. במבוצעת פעם בשנה ע"י קדמת חשמל וגנראטור םבדיקת דיזל גנראטורי  -

 תקלות במערכת פיקוד ובקרה מטופלות ע"י קבלן חיצוני. הגנראטורים
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 . התפעול ותחזוקת בריכות מי השתיי 16.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתאגיד  ם: מתקני מי16.1טבלה 

 

 :מיגון 

 הגדר ההיקפית של המתחם,                                                                                                       ה : על אקיימת מערכת התר טירת שלוםבת המים בבריכ                                                                                                                                                                                                                                                                       

על שער כניסה ועל סולם עליה לבריכה . בפתח אדם של הבריכה קיים גלאי פתיחה . כמו כן קיים גלאי נפח 

של הפעלת גלאי הבריכה  ולמוקד העירוני. במקרה 3למוקד צוות  על גג הבריכה. כל המערכת מקושרת

 דית פעולת המשאבות.  מופסקת מי

 קיימת מערכת התרעה על הגדר ההיקפית של המתחם השער, וכן מצלמות בכל שטח  ת המים גן נווהובבריכ

.  3וני וצוות הבריכה . בפתח אדם בגג הבריכה  קיים גלאי פתיחה. כל מערכת המיגון מקושרת למוקד העיר

 ידית פעולת המשאבות.  ה של הפעלת גלאי הבריכה מופסקת מבמקר

 

 :חיטוי בריכות 

לפי תקנות בריאות העם בריכות מים האוגרות  מים מותפלים ומי קידוחים ניתן לבצע שטיפה וחיטוי אחת 

. אולם בוצעה  2015בשנת  3,000לשנתיים. לאור תקנות אלו לא בוצעה שטיפה וחיטוי לבריכת טירת שלום בנפח 

 ברה מאושרת ע"י ח(  מ"ק 1,000 –ו  מ"ק 3,000) שטיפה וחיטוי לבריכת המים בגן נווה 

 

17. G.I.S 

GIS– :2016כל החומר נאסף וכיום בשלבי הטמעה סופיים. צפי לסיום עד ספטמבר  נס ציונה . 

GIS–  :2016כל החומר נאסף וכיום בשלבי הטמעה סופיים. צפי לסיום עד ספטמבר מזכרת בתיה . 

GIS– :2016 סוףכל החומר נאסף וכיום בשלבי הטמעה סופיים. צפי לסיום עד  קריית עקרון . 

 

 ניהול יומן אירועים ותקלות .18

וכן  תאגידהקיימת גישה ישירה למנכ"ל, מהנדס . יםהעירוני יםכל האירועים והתקלות מדווחים ונרשמים במוקד

אי מזכרת בתיה ועקרון קיימת דסהנמהנדס, מנכ"ל ול .של נס ציונה כנת המוקד העירונילאחראית איכות מים לת

כל פניות המוקד נשמרות ומעודכנות במערכת ונענות בצורה  .העירוני של קריית עקרוןגישה לתוכנת המוקד 

 המהירה ביותר.   

נפח  שם האתר   

 הבריכה 

מצב  מבנה  שנת הקמה  מיקום / כתובת 

 הבריכה 

 תקין בטון  2000 רח' יציאת אירופה  3,000 בריכת גן נווה 

 תקין  בטון 1970 רח' יציאת אירופה    1,000 בריכת גן נווה 

בריכת טירת 

 שלום 

 –עברה שיפוץ מבנה ב  1953 טירת שלום 3,000

 והחלפת צנרת   2004

 תקין בטון
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 מאגר מידע ועיבוד מידע .19

  17.0ניתן לראות פרוט בסעיף  GISפרוט בנושא התקדמות  19.1

בתאגיד קיימת מערכת פיקוד ובקרה בה מתועדים כל מפלסי בריכות המים, וכן נתוני הבארות ספיקות  19.2
 ולחצים. 

 

 רשתות האינסטלציה בבניינים .20

בנס ציונה וע"י הנדסאי התאגיד בעקרון  סניטארית נבדקת ומאושרת ע"י מהנדס התאגיד הכנית אינסטלציכל ת

 .מערכת המחשוב של התאגידת בוונשמרת ות המאושרת נסרקוהתכני.ומזכרת בתיה 

 

 מניעת ניתוק הארקות .21

 לנכסים הישנים קיימת הארקה דרך חיבור נכס ישירות למערכת המים העירונית.  נס ציונה:

 לאזורים החדשים בעיר יש הארקת יסוד המותקנת עם הקמת הבניינים. 

תקנת עם הקמת הבניין. והמ יסודת קבכל הנכסים החדשים קיימת האר מזכרת בתיה וקריית  עקרון:

 בעת החלפה ושדרוג של קווי מים. מתקין קו הארקה עד החיבור לנכס נכסים הישנים התאגיד ב

 

 שמירה על זכויות מקרקעין .22

נחתם גם הסכם מקרקעין לגבי תחנת שאיבה לביוב לתאגיד, המועצות  צירוףבמסגרת הסכם להעברת 

לגבי נכסי המקרקעין של נס ציונה : המבנים והמתקנים  התאגיד.בקריית עקרון. המבנה מגודר ובבעלות 

הנכסים מגודרים  כל הנכללים בסקר הנכסים  נכללו בהסכם מטלטלין שנחתם עם הקמת התאגיד. 

 .בנס ציונה  המקרקעיןלגבי  ןתם הסכם מקרקעיחנלאחרונה ונמצאים בחזקת התאגיד. 

 כל הנכסים הועברו לרישום לרשם מקרקעין.

 

 עם הרשויות תאום .23

: עירייה, בזק, חברת חשמל, כבלים, המוסמכיםמול הגורמים ובאישור כל עבודה של התאגיד מתבצעת בתאום 

בו רשות העתיקות.  אחרי קבלת כל האישורים, מפורסמת הודעה בעיתון המקומי ובאתר האינטרנט של התאגיד 

 ופרטי אנשי קשר. מהות העבודה  המפרט . בכל אתר מוצב שלט, מיקומה וצפי לסיומהמהות העבודה  תמדווח

 

 מערכות פיקוד ובקרה .24

העבודה של כל המתקנים כולל כיום כל מתקני המים מחוברים למערכת פיקוד ובקרה המאפשרת מעקב אחר 

 המערכת עוברת שדרוג בימים אלה לבקרים מוצפנים להגנה מפני פריצות. ספיקות וחלצים.

 

 בקרה והבטחת איכות .25

בנושא בטיחות  ISO   18001לאיכות הסביבה ותקן   ISO   14001 ותקני . 2010משנת   9001ISOתקן לתאגיד קיים 

 הנוגעים לפעילותו. הנדרשים והשלים התאגיד את הליך הסמכתו לכל התקנים  בכך. .2014ובריאות תעסוקה משנת 
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 אבטחת מתקני התאגיד .26

 נפח שם המתקן
 

 ספיקה
 

מיקום 
)בישוב/מ

חוץ 
לישוב/ 
 מבודד(

גידור/שע
רים / 

 מנעולים(

מגוף  קשר למוקד גלאים מפסקים
מפוקד/אוט

ומטי 
הפסקת 
 שאיבה

גלאים פנימי  קיים קיים בעיר  מ"ק 250 בוסטר גן נווה 
 וחיצוני

 קיים  קשר קווי

בריכת מים גן 
 נווה 

 קיים קשר קווי גלאים  10 קיים קיים בעיר מ"ק  4,000

גלאי פנימי  קיים קיים בעיר מ"ק  130 באר גן נווה 
. קיימת וחיצוני

 מצלמה 

 קיים קשר קווי

בוסטר טירת 
 שלום 

גלאי פנימי  קיים קיים בעיר מ"ק  250
 וחיצוני

קשר 
 יסלולאר

 קיים

בריכת אגירה 
 טירת שלום 

. גלאים 6 קיים קיים בעיר  מ"ק  3,000
 קיימת מצלמה

קשר 
 יסלולאר

 קיים

 באר ו' 
 

. גלאים 3 קיים קיים בעיר   מ"ק  140
 קיימת מצלמה

קשר 
 יסלולאר

 קיים 

 קיים  קשר קווי קיים   בעיר  באר ה' 

מתקן הרחקה 
 באר ה' 

קשר   קיים קיים עיר  
 ריאסלול

 קיים 

מכון שאיבה 
 נס ציונה לביוב 

גלאים פנימי  קיים קיים בעיר  מ"ק  650
וחיצוני. קיימת 

 מצלמה. 

קשר 
 סלולארי

 קיים 

מכון שאיבה 
 לביוב עקרון 

קריית  
 עקרון 

גלאים פנימי  קיים קיים
 וחיצוני. 

קשר 
 סלולארי

 קיים

 ולמוקד העיר 3כל מערכות המיגון וכל המתקנים מקושרים למערכת אבטחה צוות *       
 

 :  מיגון מתקני מים וביוב בתאגיד מי ציונה 26.1טבלה 
 

 

 מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח .27

  השנה הכשיר התאגיד עובד נוסף כממונה בטחון מים , על מנת לתת מענה אישי יותר לישובים מזכרת בתיה

 וקריית עקרון. בכך בעצם בתאגיד קיימים שני ממוני בטחון מים  מטעם רשות מים. 

  יל על אירועים רב רשותיים במסגרת תרגתרגל התאגיד הפעלת חדר מצב תאגידי לניהול ושליטה   2015בשנת

 . 15 נקודת מפנה 

  .בוצע טיפול ותחזוקה של כל הדיזל גנרטורים הנמצאים בתאגיד 

 

 ניהול ותפעול מערך בטיחות .28

התאגיד מקפיד לבצע הדרכת בטיחות פעם בשנה לכל עובדי התאגיד. בנוסף מבוצעת הדרכת בטיחות פעם בשנה 

 לכל הקבלנים המקושרים עם התאגיד בחוזה. 
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 לחלוקת מים בשעת משברהיערכות התאגיד  .29

  בתאגיד הוכשרו שני אנשים כממונה בטחון מים שעברו הכשרה מטעם רשות המים. 

  כל הרשויות.  עבור  מפורטת להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר בתחום המים והביובכנית לתאגיד קיימת ת

  התרגול הלאומי השנתי.מים במסגרת התאגיד מתרגל פעם בשנה פתיחת תחנת חלוקת 

 . 15השנה תרגל התאגיד במסגרת תרגיל נקודת מפנה 

  במהלך התרגיל נבחנו יחסי הגומלין בין התאגיד לבין הרשויות המקומיות שפתחו כל אחת בתחומה חדר

 הפעלה רשותי. נציג של התאגיד נכח בכל חדר הפעלה  נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. 

  התאגיד שלט וניהל את כלל האירועים דרך חדר מצב שהוקם בתאגיד .  חדר המצב קיבל דווחים ועדכונים

 רגיל  תורגלו כל עובדי התאגיד לפי תפקידם בשעת חירום.התמכל הרשויות ונציגי השטח השונים. 

  שנותרו חסרי במהלך התרגיל נבחנה יכולת קליטת תושבים באמצעות פתיחת מרכז לפינוי וקליטת תושבים
 בית .

  איש פונו למרכז פינוי וקליטה בתיכון גולדה . התאגיד פתח במקום תחנת חלוקה על בסיס ברזיות  150 -כ
 לרווחת המפונים. 

 

 

 

 

 

  15: פתיחת חדר מצב תאגידי במסגרת תרגיל נקודת מפנה  29.1איור   . 
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 . . 15: פתיחת תחנות חלוקה בנס ציונה, במסגרת נקודת מפנה 29.2איור 

 

 

 דו"חות מיידיים, רבעוניים ושנתיים .30

הוגשו ארבעה דוחות רבעוניים הנדסיים לרשות המים בו פורטו תקלות עיקריות שהתרחשו   2015במהלך שנת 

כנית ההשקעות במסגרת תבכל ישוב וישוב הוחלפו / שודרגו שוביוב  קווי מיםפורטו כן מו כבפרק הזמן שדווח. 

 המוקדים השונים וההתפלגות של מהות הפניות.  באמצעותפניות תושבים  לגבידוח כלל מידע ה במהלך פרק זמן זה.

 הוגש ואושר ע"י רשות המים.   2014דו"ח הנדסי לסיכום שנת 

 הממונה.כמו כן הוגשו דוחות כספיים כנדרש בכללים וכל יתר הדוחות לפי דרישות 

 ב. פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן.

 פרסום אמנת שירות .31

היום התאגיד פועל פורסמה אמנת שרות חדשה.  2015בשנת . 2010אמנת שירות של התאגיד פורסמה במהלך שנת 

 לפי ככלי אמות מידה.

 באתר אינטרנט של התאגיד קיים הסבר על כללי אמות מידה וקישור לאתר של רשות המים.

 

 צרכנות .32

 נס ציונה 

 פרטית פנו בשל נזילה  385 םצרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכ  437–נס ציונה פנו כ ב 

 צרכנים הכרה בנזילה ) לפי הפירוט במצורף (.   415–סה"כ אושרו השנה ל 

 10  .וכולם אושרוצרכנים פנו בגין חיוב חריג . 

   מהנדס התאגיד.טופלו ע"י  2היתרי בניה ובקשות לטופס   38–כ 

   ע"י מהנדס התאגיד. 4תיקי בניה אושרו לטופס  71–כ 

 מזכרת בתיה 
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  פרטיתפנו בשל נזילה  127 םצרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכ 147–במזכרת בתיה פנו כ . 

 ) לפי הפרוט המצורף (.  ל הבקשות שאושרו. למכ 89%המהווים צרכנים  הכרה בנזילה  132–סה"כ אושרו השנה ל 

 6  צרכנים חיוב חריג.   4צרכנים פנו בגין חיוב חריג. מתוכם אושר ל 

  ע"י מחלקת ההנדסה  4תיקי בניה אושרו וקבלו טופס   43–כ. 

  טופלו ע"י הנדסאי התאגיד 2היתרי בניה ובקשות לטופס  28–כ. 
 

 קריית עקרון 

  פרטיתפנו בשל נזילה  88צרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכם  90פנו בקריית עקרון . 

 ) לפי הפרוט המצורף (.  מכלל הבקשות שאושרו.  84%המהווים  צרכנים הכרה בנזילה  76–סה"כ אושרו השנה ל 

 4 צרכנים חיוב חריג.  2–אשור ל  םצרכנים פנו בגין  חיוב חריג . מתוכ 

  טופלו ע"י הנדסאי התאגיד. 2היתרי בניה ובקשות לטופס   4–כ 
 

 
 

 

 נס ציונה  שם הישוב

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  

 90 147 437 כמות פניות להכרה בנזילה 

 88 142 385 כמות פניות  לנזילה בבתים פרטיים 

 2 5 49 כמות פניות לנזילה צריכה משותפת 

 74 127 366 שאושרה נזילה פרטית צרכנים כמות 

 2 5 49 שאושרה נזילה משותפת  צרכנים כמות 

 84% 89% 95% אחוז פניות צרכנים שאושרו 

 

 . 2015בשנת  : התפלגות תלונות צרכנים בגין נזילה בישובים השונים32.1טבלה    
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 בכל אחד מהישובים.  2015 2014: השתנות כמות פניות להכרה בנזילה בשנים  32.1איור 

 

 2014ביחס לשנת  2015ניתן לראות כי בעקבות מעבר למדי קר"מ  ירדו כמות הפניות בבקשה להכרה בנזילה שנת 

 .  בכמות הפניות הכוללת לתאגיד %82 –בסה"כ הייתה ירידה של כ בכל אחד מהישובים . 

 

  2011התאגיד מבצע תהליך אכיפה באופן מסודר ומובנה החל משנת . 

 סה"כ  קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה סוג הפעולה

 2,846 677 371 1,799 הודעת דרישה 

 478 112 24 342 התראות לפני ניתוק

 30 10 3 17 ניתוקים

 7,708 2,044 1,236 4,468 עיקולי בנק 

 825 223 196 406 3טופס 

 2 1 0 1 עיקול ברישום 

 

 בתאגיד מי ציונה .   2015התפלגות פעולות אכיפה במהלך שנת  :32.2טבלה 

 

  .אתר התאגיד שדרג והונגש לפי תקנות נגישות שירות 

 הן בעיתון המקומי בנס  כל נתוני איכות מים ודוחות איכות מים מפורסמים באתר כמו גם בעיתונות הכתובה

 2001 -)לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  ציונה והן בעיתון המקומי המופץ במזכרת בתיה וקריית עקרון 

 (.  2001 –התשס"א  75ובהתאם לחוק לתיקון פקודות העיריות מס' 

אתר האינטרנט של  התאגיד.  כל שינוי בהודעות על עבודות המבוצעות בעיר מפורסמות  לרבותכל פעילות התאגיד   

 .לאוכלוסיות מיוחדות מפורסם באתר התייחסות  לרבותאו עדכון בתעריפי המים 
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קיימת אפשרות להורדת כל טפסי התאגיד הנדרשים לצרכי שירות ) בוררות, עדכון נפשות ,לרווחת התושבים 

 (.הצהרות נזילה וכו" 

 לכל התושבים להם הותקן מד קר"מ קיימת אפשרות לצפות בקראות מדי המים . 

 

 ת הציבור.מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניו .33

 מוקד תקלות  33.1

. באמצעות שיחת חינם(  108, 106,107ים השונים ) העירוני ים תקלות מים וביוב מתקבלות במוקד לגבי הפניותכל 

ורה ממוחשבת שעות ביממה כל ימות השנה. כל הפניות מרוכזות ומעודכנות בצ 24 יםומאויש פועלים המוקדים

, מזכרת בתיה ת המוקד העירוני של עיריית נס ציונהוקיימת גישה למערכ. לתאגיד יםבמערכת מידע של המוקד

 . וקריית עקרון

מהותה. מוקדן מהמוקד יוצר קשר ת אופי התלונה ואבעקבות כל שיחה הנכנסת למוקד נפתחת  פניה המפרטת 

ברה התלונה. על מיקום התלונה ומהותה ומעדכן המערכת למי הוע הםדי עם אנשי התפעול של התאגיד ומדווח למי

 .המוקדאת מעדכן בפניה , נציג התאגיד לאחר גמר טיפול 

 

 מוקד לטיפול בפניות הציבור ותשלום חשבונות  33.2

 תאגיד קיימים שלושה מוקדי קבלת קהל. ל

פעמיים בשבוע בשעות  ותשעות בשבוע לרב 35 עומדות על. שעות קבלת קהל בסניף זה ראשי הנמצא בנס ציונה  ףסני

 שעות שבועיות לרבות פעם בשבוע אחר הצהרים.  14אחה"צ . בסניף מזכרת בתיה קיימת קבלת קהל 

 שעות שבועיות לרבות פעם בשבוע  אחה"צ.  18 עומדות על בסניף קריית עקרון שעות קבלת קהל

ברור חשבונות, החלפות  ) מטפלת בכל פניות התושבים בנושאים השונים תפרונטאלימחלקת שרות לקוחות 

 משלמים, עדכון נפשות, תשלומים, בירורי צריכה, תלונות על צריכה חריגה/ גובהה וכד'(.

 .בסניף מזכרת בתיה פניות בנושאים הנדסיים מטופלות ע"י מהנדס התאגיד בסניף הראשי  והנדסאי 

בר לשעות קבלת קהל הרגילות של אף מע בכל הפניות בנושא צרכנותמטפל  ) שיחת חינם ( 1-800חיצוני  מוקד 

 התאגיד.

. כל צרכן המגיע למרכז השירות מצטייד במספר ממערכת הראשי בנס ציונה קיימת מערכת ניהול תורים בסניף

ניהול התורים תוך בחירת מטרת הפנייה. בהתאם לסוג הפנייה מופנה התושב לעמדה הפנויה . בכרוז קולי 

ובתצוגה מסך מוכרז המספר המשורת כעת ובאיזה עמדה . מערכת זו מתעדת גם את זמן השירות לכל פונה  

מערכת כזו צפויה להיות גם בסניף תוני המערכת ובכך לשפר את הטעון שיפור. ומאפשרת לתאגיד לנתח את נ

 . 2016כבר באמצע מזכרת בתיה 

 

 . 2015מוקדים השונים בשנת בסה"כ טיפל התאגיד 

  במכתבים, פקסים ומיילים.התקבלו בנס ציונה  פניות  4,321–כ 

 פניות התקבלו בקריית עקרון במכתבים, פקסים ומיילים.   576

 פניות התקבלו במזכרת בתיה במכתבים, פקסים ומיילים.    897

 . נס ציונה בהתקבלו  פניות פרונטאליות  6,516–כ 

 פניות פרונטאליות התקבלו בקריית עקרון.  3,228

 פניות פרונטאליות התקבלו במזכרת בתיה.   2,606
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 ( 108, 107, 106שהתקבלו במוקדים השונים )  התפלגות פניות הציבור

 בנושאים השונים במהלך השנה בהשוואה לשנה קודמת :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בישובים השונים.  1-800 –ו  106,107,108: התפלגות פניות למוקדי 33.1טבלה 

 

 

 

 ג. שיקום ופיתוח מערכות

 הכנת תכנית אב למים וביוב  .34

 

  מערכת מים 
הוספת חיבור מים נוסף ללאישור חברת מקורות  וממתינה חברת תה"ל  אב למים עודכנה ע"י  תכנית:  נס ציונה

 לעיר. 

 . 2007בשנת ברוד ז"ל כנית האב הוכנה ע"י רודי ת :מזכרת בתיה

  ואושרה.ע"י חברת פלגי מים השנה כנית אב למים עודכנה : תקריית עקרון

 

 

  מערכת ביוב 
 . 2014אב לביוב עודכנה ואושרה בשנת  תכנית: נס ציונה

 . 2014ואושרה בשנת הוכנה  ע"י חברת פלגי מים כנית ת :מזכרת בתיה

 ואושרה.חברת פלגי מים  ע"י  עודכנה השנה  אב לביוב כנית : תקריית עקרון

 

  

 נושאים שנה
גבייה 

ושירות 
 לקוחות 

תקלות 
ברשת 

 מים

תקלות 
ברשת 

 ביוב

מפגעים 
 סביבתיים

תלונות 
איכות 
 מים 

 65 0 246 211 22,508 נס ציונה

 15 20 221 81 6,930 מזכרת בתיה

 5 12 297 47 5,353 קריית עקרון 

 117 32 764 339 34,791 2015סה"כ 

2014 21,659 274 520 28 74 
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 דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות מים וביוב.  .35

שקד התאגיד על ביצוע עבודות שיקום ופיתוח קווי מים וביוב לפי תכונית ההשקעות שהוגשה  2015במהלך שנת 

 ואושרה ברשות המים. 

אורך   קוטר שם העבודה  ישוב 
 במטרים 

*סה"כ עלות 
 בש"ח 

 קווי מיםושדרוג שיקום 
 

 569,589 1,428 6, "4, "2" רח' האירוסים+ סמטת דליה     נס ציונה

 50,544 350 6, "4, "2" , ראובן לרר רח' ירמיהו בוקסר 

 –רח' הרצל ) עמק השושנים 
  רוטשילד ( 

"4" ,6 100 
 

125,026 

 361,980 300 10, "6, "2" נודראו (  –רח' כצנלסון ) דגניה 

 1,865 780 8, "4" כפר אהרון 

 103,085  תכנון ומדידות שונות 

 33,312  החלפה ותוספת מגופים 

 131,330  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 931,950  1,200 6, "4, "2" רח' שז"ר  מזכרת בתיה 

 184,112 500 4" רחוב סיגלית 

 26,389   שד' אליהו 

 19,510  ומדידות שונות  2016תכנון 

 19,999  החלפה ותוספת מגופים

 183,539  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו

 167,297 220 6, "4" רח' מדעי שלום  קריית עקרון 

 40,000   רחוב אגמיה 

 325,000   דרך רבין 

 12,999     2016תכנון ומדידות 

 164,770  מערכת מדידה והקטנת לחצים 

 50,051  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 3,502,347 4,878 סה"כ שיקום ושדרוג 

 קווי מיםפיתוח 
 

 105,963 360 6, "4, "2" 118נס  נס ציונה 

 23,665 100  שלב ב'  119נס 

 11,302 130 4" שד' העמק 

 39,998 100  חיבור נכסים חדשים 

 27,961  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 50,000    שלב ב' –שכונת בר לב  מזכרת בתיה 

 39,999  חיבור נכסים והידרנטים 

  28,328  תכנון אזור תעסוקה 
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 42,931  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 19,836 100  411חציית  קריית עקרון 

 41,263   חיבור נכסים והדרנטים 

 322  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 431,568 790  סה"כ פיתוח קווי מים 

 3,960,089 מ'  5,668 סה"כ מים

  קווי ביוב שיקום ושדרוג 
 

 21,505 950  שד' עמק השושנים  נס ציונה 
 420,037 250  נורדאו (  –רח' כצנלסון ) דגניה 

 120,000 120  רח' הרצל ) רוטשילד עמק השושנים(

 50,852 80  עליה( –ש ) רמז דרח' מבצע ק

 84,271 תכנון + ביצוע  קו ביוב גרביטציוני 

 61,297  תכנון ומדידות שונות 

 67,808  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 1,048,471 1,100 8, "6" רח' הנשיא שז"ר  מזכרת בתיה 

 250,379 500 8" רח' סיגלית 

 31,365 60  שכונת בר לב 

 43,380  2016צילום תכנון 

 41,210  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 173,659 235 8", 6" רח' מדעי שלום  קריית עקרון 

 41,347   רח' אגמיה 

 20,280 150  רח' מרבד הקסמים 

 340,782 368.60 8, "6" רח' חרצית 

 414,412   רח' עמיחי ורבי מאיר בעל הנס  

 814 100  411חציית כביש 

 325,000  דרך רבין

 48,796  וצילום קווים  2016תכנון 

 26,749  עברויתרת תשלום פרויקטים שנים 

 3,632,414 מ'  3,914 סה"כ שיקום ושדרוג 

 פיתוח קווי ביוב
 

 20,000 50  105נס  נס ציונה 

 86,467 270  118נס 

 13,000 50  שד' העמק  

 80,989 100  חיבורי ביוב שונים 

 143  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 35,328  תכנון אזור תעסוקה  מזכרת בתיה 

 48,894   יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 
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 284,821  470 סה"כ פיתוח

  3,917,235 מ'   4,384 סה"כ ביוב

 שיקום ושדרוג מתקני מים

 40,592 יציאת אירופה  תחנת  שאיבה גן נווה  נס ציונה 

 464,812 טירת שלום  תחנת שאיבה טירת שלום 

 59,942  באר גן נווה

 16,167  באר ה' 

 31,778  באר ו'  

 6,723  שדרוג מערכות בקרה 

 159,070  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 779,084  סה"כ שיקום ושדרוג מתקני מים

 779,084 סה"כ מתקני מים 

 שונות 

 GIS  2,800הקמת מערכת  נס ציונה 

 1,297,546  הקמת מערכת קמ"מ 
 55,553  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 GIS  13,987הכנת ממסד נתונים ל  מזכרת בתיה 

 931,015  הקמת מערכת קמ"מ 
 2,469  עדכון תוכנית אב לביוב 

 6,114  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 
 27,218  עדכון  תוכנית אב למים  קריית עקרון 

 12,348  עדכון תוכנית אב לביוב 
 471,282  הקמת מערכת קמ"מ 

 GIS  68,845הכנת ממסד נתונים ל 

 19,354  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 
 2,908,531 סה"כ שונות מים 

 מתקני ביובופיתוח שדרוג שקום 

 199,999  שיקום מכון שאיבה לביוב נס ציונה  נס ציונה 

 621,828  מכון שאיבה לביוב גן רווה 

 146,527  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו
 17,900  (  50%תחנת שאיבה לביוב )  מזכרת בתיה 

 28,255 יתרת תשלום תחנת שאיבה לביוב שנים עברו

 25,733  ( 50%תחנת שאיבה לביוב )  קריית עקרון 
 23,492 יתרת תשלום תחנת שאיבה לביוב שנים עברו 

 1,066,734 סה"כ מתקני ביוב 

 בטחון מים

 7,082  מיגון והצטיידות  נס ציונה 
 3,397  מיגון והצטיידות מזכרת בתיה 
 7,638  מיגון והצטיידות קריית עקרון 

 18,117  סה"כ מיגון והצטיידות 
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 12,649,790 לתאגיד "מי ציונה " 2015סה"כ השקעות 

 .  אחד מהישובים בכל  2015: סיכום השקעות לשנת 35.1טבלה מס' 
 

 

מחיר יחידה  כמות קוטר 
 בש"ח  

עלות 
 בש"ח 

 1,603,392 336 4,772  3/4מד " 1

 42,920 370 116  1מד " 3

 10,000 500 20  1.5מד " 4

 206,310 2,990 69  2מד " 5

 43,420 3,340 13 אוקטב  3מד " 8

 25,860 4,310 6 אוקטב 4מד " 9

 1,931,902  4,996 סה"כ מדים שהוחלפו

 
 .  2015במהלך שנת חלפת מוני קר"מ : ה35.2טבלה מס' 

 

 כל מדי המים שהוחלפו בתאגיד היו מדי קר"מ.  2015במהלך שנת 

 
 

 כנית שנתית לעבודות מים וביוב לשנה הקרובה.. ת 36

 .2014תכנית השקעות   - 5ראה נספח 
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 ד. רשימה מעודכנת של נכסי המים והביוב העיקריים

 רשימה של נכסים במערכת המים:. 37

 
 (  2016) מעודכן נכון לינואר  קטריםלפי בנס ציונה  נורות מיםיצמצבת  37.1

 קווי פלדה 

 
טווח 
 שנים

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

 אורךבמטרים 

0-4 5889 2,279 1,261 2,893 1,167 246  480   14,215 

4-9 7,942 152 2,564 6,265 4,395 2,386 1,596    25,300 

10-14 5,608 60 6,960 11,783 5,401 569 125  77  30,583 

15-19 
 

4,133 140 7,756 8,695 1,464 107  221 877 2,166 25,559 

20-24 1,507 0 4,301 4,069 4,855   1,243 51  16,026 

25-29 
 

1,352 157 1,496 2,448 0      5,453 

30-34 301 806 1,609 1,477 165      4,358 

35 
 ומעלה

212.7 0 0 709 409      1,331 

סה"כ 
 אורך

26,945 3,594 25,947 38,339 17,856 3,308 1,721 1,944 1,005 2,166 122,825 

 

 קווי אסבסט  

 אין קווי מים אסבסט בנס ציונה 

 

 קווי פקסגול

טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

0-4 5,889  150 1,143 100      7,282 

5-9 689          689 

10-14   455 1,842       2,297 

15-19 
 

297          297 

20-24    990       990 

25-29 
 

           

30-34  604         604 

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

6,875 604 605 3,975 100      12,159 
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 קווי פי.וי.סי  

 
טווח 
 שנים

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

 אורךבמטרים 

0-4           0 

5-9           0 

10-14           0 

15-19 
 

          0 

20-24           0 

25 
 ומעלה

181 604         785 

 סה"כ
 אורך

181 604         785 

 

 

 (  2015קטרים ) מעודכן נכון לינואר לפי במזכרת בתיה  נורות מיםיצמצבת  37.2

 

 קווי פלדה 

 
טווח 
 שנים

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

 אורךבמטרים 

0-5   114        114 

5-10            

10-15  37 411 356 1246      2,050 

15-20 
 

363  677    106    1,146 

20-25  36 4905 908 1613 43     7,505 

25-30 
 

           

30-35  207 1305 630       2,412 

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

363 280 7,412 1,894 2,859 43 106    12,957 

 

 

 קווי אסבסט  

 אין קווי מים אסבסט במזכרת בתיה 
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 קווי פקסגול

 
טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

0-5   1,835 1,378       3,213 

5-10            

10-15  135   86      221 

15-20 
 

35  3,806 2,706       6,547 

20-25            

25-30 
 

           

30-35            

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

35 135 5,641 4,084 86      9,981 

 

 

 

 

 קווי פי.וי.סי  

טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

0-5            

5-10            

10-15            

15-20 
 

           

20-25   240        240 

25 
 ומעלה

189 43 1,517 564       2,313 

סה"כ 
 אורך

189 43 1,757 564       2,553 
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 (  2016קטרים ) מעודכן נכון לינואר לפי בקריית עקרון  נורות מיםיצמצבת  37.3

 

 קווי פלדה 

טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

0-5  56 270 335  420 270    1,351 

5-10            

10-15 375 900 1,870 2,690 2,600 195     8,630 

15-20 
 

145 455 2,080 310 1,455 840     5,285 

20-25   1,480 640        

25-30 
 

 1,095 4,885 1,930       2,120 

30-35            

35 
 ומעלה

   135       135 

סה"כ 
 אורך

250 2,506 10,585 6,040 4,055 1,455 270    25,431 

 

 קווי אסבסט  

 אין קווי מים אסבסט בקריית עקרון 

 

 קווי פקסגול

טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

0-5  110 0 290 0      400 

5-10            

10-15            

15-20 
 

           

20-25            

25-30 
 

           

30-35            

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

0 110 0 290 0 0     400 

 

 קווי פי.וי.סי 

 אין קווי מים פי.וי.סי  בקריית עקרון 
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 קידוחים4.37

 
עומק  שם

 הקידוח
ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 הרמה
 )מ'(

הספק 
 )כ"ס(

 שנת שיקום שנת קדיחה 

  2003 קדיחה 100 108 מק"ש  153 124 באר גן נווה 
  2004 ציוד

  2004 מבנה 
  70-שנות ה  קדיחה  75 92 מק"ש  150  באר ו' 

 2003  ציוד

 2003  מבנה 

 2001  מתקן טיוב

  60 -שנות ה  קדיחה  60 90 מק"ש  133 94 באר ה' 
 2009  ציוד 

 2009 60 -שנות ה  מבנה 
 2010  מתקן טיוב

 
 
 למים תחנות שאיבה5.37

 
מספר  שם התחנה

 יחידות
הספק 
 )כ"ס(

ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 הרמה)מ'(

שנת  
 התקנה

 שנת שיקום

משאבה אחת  2000 ציוד 33 260 3*50 3 גן נווה
 הוחלפה השנה 

  2000 מבנה 
  2004 ציוד  36 35 2*10 2 טירת שלום 

 3הוספו  2015 ציוד  40 125*3 3*40   3
 משאבות חדשות 

  2004 מבנה     
 

 

 יכות מיםבר  37.6

 
נפח   קוטר שם האתר

 קו"ב 
 שטח מגודר

 (ר)מ"
בטון 

 ין/דרוךזומ
שנת 

 הקמה
שנת 

 שיקום
  1970 בטון 113 1,000  12= 2*6 גן נווה 

  2000 בטון 615 3,000 28=2*14 גן נווה 

טירת 
 שלום 

 2004 1953 בטון  1000 3,000 
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 . רשימה של נכסים במערכת הביוב:38

 ( 2015) מעודכן נכון לינואר לפי קטריםנס ציונה  נורות ביוביצמצבת  38.1

 קווי ביוב אסבסט 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-4          

5-9          

10-14          

15-19          

20-24 25 885       910 

25-29 1,262 3,175       4,437 

 5,300      1,349 2,520 1,431 30מעל 

 10,647      1,349 6,580 2,718 סה"כ אורך

 

 

 קווי ביוב בטון 

 סה"כ אורך  800 600 500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-4           0 

5-9           0 

10-14           0 

15-19          299 299 

20-24            

25-29       744    744 

            30מעל 

 1,043 299   744       סה"כ אורך

 

 

 קווי ביוב פי.וי.סי 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-4 1,466 2,483 539  78    4,566 

5-9  6,195 608 184     6,987 

10-14 3,494 12,490 8,213 3,780 367 198 62 1,627 30,231 

15-19 5,837 6,967 1,568 324 355 602  2,002 17,655 

20-24 2,698 4,538 1,217 975 838    10,266 

25-29          

          30מעל 

 69,705 3,629 62 800 1,638 5,263 12,145 32,673 13,495 סה"כ אורך
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 ( 1520) מעודכן נכון לינואר  לפי קטריםמזכרת בתיה  נורות ביוביצמצבת  38.2 

 

 קווי ביוב אסבסט 

סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
 קוים

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-10         0 

10-15          

15-20          

20-25  3,704 153      3,857 

25-30  6,031 1,382 252     7,665 

 1,985       1,985  30מעל 

 13,507     252 1,535 11,720  סה"כ אורך

 

 

 פלדהקווי ביוב 

 סה"כ אורך  800 600 500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5            

5-10            

10-15     86 108 60 124   378 

15-20            

20-25            

25-30            

            30מעל 

 378   124 60 108 86     סה"כ אורך

 

 

 קווי ביוב פי.וי.סי 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5  525 1,318     42 1,885 

5-10          

10-15  5,288 968  611 565 250 1776 9,458 

15-20  514  858     1,372 

20-25  1,716 854  581    3,151 

25-30          

 55       55  30מעל 

 15,321 1,218 250 565 1,192 858 3,140 8,098  סה"כ אורך
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 (  2015) מעודכן נכון לינואר  לפי קטריםקריית עקרון  נורות ביוביצמצבת  38.3

 

 

 קווי ביוב אסבסט 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5          

5-10          

10-15          

15-20          

20-25          

25-30 5,890 615       6,505 

 15,770       3,650 12,120 30מעל 

 22,275       4,265 18,010 סה"כ אורך

 

 קווי ביוב בטון 

 אין קווי בטון בקריית עקרון 

 

 קווי ביוב פי.וי.סי 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5 685 1,059 90 1,020     2,854 

5-10          

10-15 140 1,795       1,935 

15-20 940 75       1,015 

20-25 2,890 500       3,390 

25-30          

          30מעל 

 9,194     1,020 90 3,429 4,655 סה"כ אורך
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 פוליתילאןקווי ביוב 

 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5      840 4,580  5,420 

5-10          

10-15          

15-20          

20-25          

25-30          

          30מעל 

204,5  4,580 840      סה"כ אורך  

 

 תחנות שאיבה 4.38

 
מספר  שם התחנה

 יחידות
הספק 
 )כ"ס(

ספיקה 
 )מק"ש(

גובה הרמה 
 )מ'(

שנת  
 הקמה

שנת 
 שיקום

מכון שאיבה לביוב 
 נס ציונה 

שיקום  1990 ציוד   550 75 2
ציוד 
 1990 מבנה 2014

 2010 ציוד

 2011 ציוד 

מכון שאיבה לביוב 
 קריית עקרון 

שיפוץ   ציוד    2
משאבות 

2014 
   מבנה      
        

שיפוץ   1999 ציוד  32 3,200 4*135 4 מכון ביוב עיינות 
משאבות 

2014  

 

 בכבוד רב,                                                                                                  

 רינה קטיף                                          

 אדריכלית ובונה ערים                                                                                                                  

 ציונה בע"מ -מנכ"ל מי                                                                                                                  

 העתק : 
 ראש עיריית נס ציונה –מר יוסי שבו 

 ראש המועצה המקומית קריית עקרון –מר חובב צוברי 

 מזכרת בתיה  ראש המועצה המקומית –מר מאיר דהן 

 יו"ר דירקטוריון–דרור מרגלית 

 מהנדס תאגיד –אינג' ניר שרעבי 

 אחראית איכות מים –גב' אוסנת ולדר 
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 1נספח מספר 
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 2נספח מספר 
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 3נספח מספר 
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 4נספח מספר  
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 5נספח מספר   

 
 

 


