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 דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד .א

 כללי :  .1

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

 .בקריית עקרון ו מזכרת בתיה, בבנס ציונה בשלושת הרשויות. לתאגיד קיימים מרכזי שירות לקוחות  תושבים 70,000

המשיך וביוב וצמצום פחת המים בקריית עקרון ומזכרת בתיה. השנה ם תשתיות מישיקום השקעות בל ניתן דגששנה זו 

 התאגיד בהחלפת מדי מים למדי קר"מ והשלים החלפת כל מדי המים בקריית עקרון וחצי ממדי המים בנס ציונה.

 

 רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים .2

 נס ציונה 

 .מקורות מחברת והיתרשתייה עצמיים  מי מקידוחיהייתה  ציונה נס לעיר המים אספקתמ  53%-כ    2.1

 ממתקן תפלהה ברת מקורות מספקת מים לעיר באמצעות שני חיבורים. המים המסופקים הנם תמהיל של מיח   2.2

 מקורות.  חברת של ומי קידוחים ארצי מוביל מי פלמ"חים, של ההתפלה

 עם  ו' פועלות  -בארות ה' ו. באר גן נווהבאר ה' ובאר ו' , שלושה קידוחי מי שתייה פעילים: פועלים  העיר בשטח    2.3

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

 לא נרכשו זכויות מים ממקורות.   2.4

. ניתן לייחס זאת 2013ביחס לשנת  3%מ"ק עלייה של  3,862,149עמדה על   2014שנת ברכישת והפקת המים    2.5

 .כמות הצרכניםבלעלייה 

. ניתן לייחס זאת לעליה בכמות 2014לעומת שנת  5% -מ"ק , עליה של כ 3,754,986צריכת המים לעיר עמדה על  2.6

 הצרכנים והקטנת הפחת.

 

 

  2014התפלגות מקורות המים בנס ציונה 

מקורות   בארות  
 

  2014: התפלגות מקורות המים בנס ציונה בשנת  2.1איור                                           
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 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

 . 2013מ"ק בדומה לשנת  975,572עמדה על   2014המים בשנת  רכישת  2.3

ניתן לייחס זאת לתוספת ביחס לשנה שעברה.   3%–כ מ"ק. עליה של  909,404עמדה על  2014צריכת המים בשנת   2.4
 צרכנים והקטנת פחת מים.

הקטנת הפחת . ביחס לפחת המים בשנה שעברה  31% –ירידה של כ  6.8%פחת המים השנה עמד במזכרת בתיה על   2.5
 סקר מדים פיזי ומנהלתי שערך התאגיד.  גה בעקבותהוש

  קריית עקרון  

 כל אספקת המים לקריית עקרון הנה מחיבורי מקורות.  2.1

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

  .2013לעומת  4%  -מ"ק. ירידה בכ 872,886עמדה  2014המים בשנת  רכישת 2.3

זאת לחסכון במים ניתן לייחס  . 2013לעומת  6%  -מ"ק . ירידה של כ 766,020עמדה על   2014המים בשנת  צריכת 2.4
 של הצרכנים.

 התפלגות מקורות מים בתאגיד מי ציונה:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2014, 2013:  השוואת התפלגות מקורות אספקת המים בתאגיד מי ציונה בשנים 2.1טבלה        
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 .2014,2013שנים בתאגיד ב: השוואת התפלגות צריכת המים  2.2איור                                            
 

 2013 % 2014 % 

 64% מ"ק  3,680,643 62% מ"ק  3,494,625 רכישת מים מחברת מקורות    

 36% מ"ק  2,029,964 38% מ"ק  2,135,092 הפקת מים עצמאית מבארות    

  מ"ק  5,710,607  מ"ק  5,629,717 סה"כ מכל המקורות    
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  בטחת איכות המיםא .3

  באיכות מיםרועי פגיעה יא 13.

 . 2014חריגים בשנת לא היו אירועי מים 

 

 פריסת נקודות דיגום.  23.

 ,בדיקות מיקרוביאליות  661סה"כ בוצעו  .כנית משרד הבריאותמים ברשת המים לפי ת וצעו בדיקותהשנה ב

 חיבורי מקורות השונים.  ב 94   -ברשת המים  ו  ןמה 567

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

 רשת האספקה רשת האספקה

 רח' ירושלים  רשת יד אליעזר  1006519 רח' ויצמן בסיס הג"א  רשת הג"א  100625

 רח' ארבל  רשת סביוני הפארק 1006528 תיכון בן גוריון  רשת שכונת בן צבי  1006526

 רח' ישראל שמיט רשת לב המושבה  10065259  רשת בה"ס ראשונים  1006530

  רשת בהס אשכול 1006531 רח' הרדוף אחרי הכלרה  –באר ה'  1006541

  מ.א אמפיתיאטרון 1006551 רח' התור  רשת טוסקנה  10000915

  בריכת גן נווה 1006554 רח' משה לרר רשת שכ' ארגמן 10001096

 בה"ס חב"ד  רשת העיר הישנה 10002997 רח' החופים  רשת הדרי סמל 10001097

 הבית האדום  רשת א.ת א'  1006514 רח' דפנה  רשת גבעת האירוסים  10002998

 רח' הצנחנים  רשת גבעת נוף 1006518 רח' איזמל  רשת אזור תעשיה ב'  1006517

 רח' חיים פקריס  רשת עתירות המדע 1006520 שד' העמק רשת כפר אהרון  1006521

 רח' גורדון  באר ו  100653 רח' אהרון בוקסר  רשת שכונת מליבו  1006527

  גן נווה  10000916 בית פנחס חיבור מק נס ציונה  1006532

 רח' השופטים  רשת סביוני נצר  10001098 רכית מים טירת שלום  טירת שלום מק. 10000685

 רח' החושן  רשת שכונת הדגל  10005034 רח' סנונית  רשת שכון חדש ט.שלום 10000686

 בארות לפני הכלרה רח' דוד לנדאו  רשת מליבו  100000917

  באר גן נווה  10000613 בה"ס ניצנים  רשת שכונת ואלי  10002999

  באר ו'  1006544 רח' האלופים  ח.מ אלופים  10011907

  באר ה'  1006542   

 : פריסת נקודות דיגום נס ציונה  . 3.1טבלה 

 

 

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

 רשת האספקה רשת האספקה

  רשת מוטה גור  1006864  רשת חצר בה"ס  1006861

 411כביש  חיבור מקורות  1006865  רשת מרכז השיכון  1006862

מוטה גור פינת  שכונת אשת חיל  1005838 רח' א. ארקין  רשת גן ארקין  1006863

 האימהות 

  רשת גן פרס  1001186  חיבור מקורות מזרח  1006866

  שכנות נאות ראשונים  10011887 רח' אורן  רשת גן אורן  1001185

 .  דו"ח פריסת נקודות דיגום מזכרת בתיה : 3.2טבלה 
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 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד  מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

 רשת האספקה רשת האספקה

 תדיראן  83873ח.מ תדיראן  1006907  רשת בה"ס בן צבי  1006908

 רח' רמב"ם  רשת רמב"ם  1006911  חבצלת הצעירהרשת  1006910

 רח' בעלי המלאכה  רשת מחסן מועצה  1006912  59715ח.מ  1006915

  75817ח.מ גני חן  1006914  רשת נווה עובד  10011890

 רח' הרצל  רשת מועצה מקומית 10011889 גן יוסף  רשת נווה אשכול  10011891

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

 

 

 

          

 : סיכום תוצאות מיקרוביאליות  3.4טבלה            

 

 ) נספח א' דוח משרד הבריאות (  תקנות משרד הבריאות.ב עומדותתוצאה ה כל

 

 נקודות דיגום בעייתיות 33.  

 אין נקודות דיגום בעייתיות. 

 

  בדיקות כימיות ומיקרוביאליות 4.3

 יגום מיקרובאילי שגרתי ברשת המים. בנוסף לד

התקנות )  באף נקודה לא נתגלתה עכירות מעלבכל דיגום שגרתי נבדק נוכחות חומר חיטוי פעיל ועכירות ברשת המים. 

 .(   N.T.U 1.0מעל 

 

 

מספר בדיקות  דיגום נקודת סוג שם הישוב 
 מיקרוביאליות 

תוצאות בדיקות 
 מיקרוביאליות 

 אחוז
 חריגה

 חריגות *  תקינות בוצע  מתוכנן
 0% 0 368 368 368 רשת אספקה  נס ציונה 

 0% 0 28 28 28 חיבור מקורות  

 0% 0 104 104 104 רשת אספקה  מזכרת בתיה 

 0% 0 26 26 26 חיבור מקורות  

 0% 0 95 95 95 קה אספרשת   קריית עקרון

 0% 0 40 40 40  חיבור מקורות 

 0% 0 661 661 661 סה"כ
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 אבטחת איכות מים 53.

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

 . כל התוצאות היו תקינותהעצמאים.  

 

  הוספת כלור / פלואור 63.

  . על הפסקת ההפלרה בקידוחי מי השתייה בראות העם נכנסו לתוקף  2014אוגוסט סוף ב

 הפסיק התאגיד להפליר את מי השתייה.  26.08.2014ב לאור זאת 

 גם חברת מקורות הפסיקה להפליר את המים המסופקים. 

 

  .בדיקות מים למקורות עצמאיים 73.

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

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

 

 .פרסום תוצאות בדיקות 83.

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

 קידוחים וחיבורי מקורות.  : מקור המיםבבכל אחד מהישובים וכן דיגום 

תוצאות בדיקות המים המיקרוביאליות מתפרסמות אחת לשלושה חודשים בעיתון המקומי בנס ציונה ובעיתון המופץ 

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

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

תקציר דו"ח שנתי מופק ומופץ לתושבים ביחד עם חשבון המים וכן מפורסם באתר אינטרנט. כל הדוחות התלת חודשיים 

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

 המים והביוב הממשלתית. 

 

  .שונות דיגום נקודות 34  – מבוצע ב הדיגום ציונהנס 

 .המים אספקת ברשת דיגום נקודות 23

 .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 לשבועאחת כנית הדיגום מתפרסת על פני שנה שלמה וכוללת דיגום מים ת

 מחזור דיגום. 

 נקודות דיגום שונות.  10 –בהדיגום מבוצע  מזכרת בתיה

 נקודות ברשת אספקת המים.  8

 נקודות דיגום בחיבורי מקורות.   2

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

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

 דיגום.
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  : נקודות דיגום מים.3.1איור 
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תוצאות מקורות הנם ממוצע כללי של  * 

  ךחיבור מקורות ראשי המייצג את הער

צאות המסומנות  ו. הת2013הממוצע לשנת 

 .  2013בכחול הנם תוצאות נכון לשנת 

יחידת מדידההפרמטר

ריכוז 

מירבי 

בתקן

מקורות

הפרמטר *

יחידת 

מדידה

ריכוז 

מירבי 

בתקן

מקורות

* 

באר ו'

באר גן 

באר ו'באר ה'נווה

באר גן 

באר ה'נווה

As -ארסןPPb - µg/l102.02.02.00.0BENZ - בנזןPPb - µg/l100.20.20.20.0

 Ba - בריוםPPb - µg/l10008011082.013.3MTBEPPb - µg/l40111

Be - בריליוםPPb - µg/l40.40.4

דיכלורובנזן ) 1,2 

MDCB  )PPb - µg/l6000.30.30.30.0

 Hg - כספיתPPb - µg/l10.10.10.10.0

דיכלורובנזן ) 1,4 

PDCB )PPb - µg/l750.30.30.30.0

Cr - כרוםPPb - µg/l5031130.2

דיכלורואתן ) 1.2 ( 

DCET PPb - µg/l40.30.30.30.0

Mo - מוליבדןPPb - µg/l70333

דיכלורואתילן ) 1,1 

DCEY  )PPb - µg/l100.40.40.40.0

Ni - ניקלPPb - µg/l203230.0

דיכלורואתילן ) 1,2 

CDCE  )PPb - µg/l500.40.40.40.0

Se - סלניוםPPb - µg/l102220.0

 דיכלורואתילן 1,2 

TDCEPPb - µg/l500.40.40.4

Pb - עופרתPPb - µg/l102220.0

טריכלורואתן ) 

TCET) 1,1,1PPb - µg/l2000.40.40.40.0

Cn - ציאנידPPb - µg/l503330.0

טריכלורואתילן  

TCEYPPb - µg/l200.40.30.30.0

Cd -  קדמיוםPPb - µg/l50.20.20.20.0

1,2,4 

TCBPPb - µg/l700.40.40.4  טריכלורובנזן

Ag -כסףPPb - µg/l10010.11.00.0

טטראכלורואתילן  

TECEPPb - µg/l100.20.20.20.0

NO3 - חנקהPPm - mg/l70136**91**0.9CHLF  כלורופורםPPb - µg/l804110.0

פחמן טטרא כלורי 

CCL4  PPb - µg/l40.20.20.20.0

Zn - אבץPPm - mg/l50.020.020.010.00

מונוכלורובנזן  

MCBZPPb - µg/l1000.30.30.30.0

PPb - µg/l200665אלומניום

1,1,2 

  טריכלורואתן

TCENPPb - µg/l50.20.20.2

PPb - µg/l3000.20.20.2אתילן בנזן  PPb - µg/l333ETBNליתיום

Fe - ברזלPPm - mg/l10.040.250.030.00

דיכלורומתאן  

DCLMPPb - µg/l50.30.30.3

CO - קובלטPPb - µg/l333

 דיכלורופרופן 1,2

DCPNPPb - µg/l50.20.20.2

TDS - כלל מוצקיםPPm - mg/l1500801808753266.0

 דיכלורואתילן 1,2

CITRPPb - µg/l1000.40.40.4

Cl - כלורידPPm - mg/l60011916310583.0TOLU - טולואןPPb - µg/l7000.30.30.30.0

Cu - נחושתPPm - mg/l1.40.0030.010.0030.00XYLE - כסילןPPb - µg/l5000.40.40.40.0

Mn -  מנגןPPm - mg/l0.20.0030.130.030.00STYR - סטירןPPb - µg/l500.40.40.40.0

HARD - קשיותPPm - mg/l367428398122.0

OG - שמניםPPm - mg/l0.30.30.30.30.00

TURB - עכירותN.T.U10.150.150.2

ETDB - אתילן די ברומידPPb - µg/l0.050.0050.0050.0050.0

LIND - לינדןPPb - µg/l1.000.100.100.100.0

ALAC - אלאכלורPPb - µg/l40.10.10.10.0

HEPT - הפטאכלורPPb - µg/l0.40.040.040.040.0

CLDN - כלורדןPPb - µg/l10.10.10.10.0

METX - מתוקסיכלורPPb - µg/l200.10.10.10.0

ENDR - אנדריןPPb - µg/l20.10.10.10.0

ATRA - אטרזיןPPb - µg/l20.10.130.110.0

DBCPPPb - µg/l10.010.010.010.0

חומרים אורגנים נדיפים 

בארות

חומרים אי  אורגנים 

השפעה אורגנולפטית 

מיקרומזהמים - חומרי הדברה 

בארות

 

בנס ציונה בהשוואה לתוצאות חיבור מקורות. : תוצאות בדיקות כימיות מלאות בקידוחים 3.5טבלה 
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יחידת מדידההפרמטר

ריכוז מירבי 

מקורות *בתקן

מקורות 

מזכרת 

יחידת מדידההפרמטרמזרחי

ריכוז 

מירבי 

מקורות *בתקן

מקורות 

מזכרת 

מזרחי

As PPb - µg/l1000בנזן - PPb - µg/l500.000BENZארסן- 

 Ba - בריוםPPb - µg/l100043.737.9BNZP - בנזן פירןPPb - µg/l0.700

 Hg - כספיתPPb - µg/l100MDCB - ) 1,2 ( דיכלורובנזןPPb - µg/l100000

Cr - כרוםPPb - µg/l500.30PDCB - ) 1,4 ( דיכלורובנזןPPb - µg/l30000

Ni - ניקלPPb - µg/l5000DCET - ) 1.2 ( דיכלורואתןPPb - µg/l500

Se - סלניוםPPb - µg/l1000DCEY - ) 1,1 ( דיכלורואתילןPPb - µg/l3000

Pb - עופרתPPb - µg/l1000CDCE - ) 1,2 ( דיכלורואתילןPPb - µg/l10000

Cn - ציאנידPPb - µg/l5000TCET - ) 1,1,1 ( טריכלורואתןPPb - µg/l20000

Cd -  קדמיוםPPb - µg/l500TCEY -  טריכלורואתילןPPb - µg/l5000

Ag -כסףPPb - µg/l1000TECE - טטראכלורואתילןPPb - µg/l4000

NO3 - חנקהPPm - mg/l704.41.6CHLF - כלורופורםPPb - µg/l10000

CCL4 -  פחמן טטרא כלוריPPb - µg/l500

Zn - אבץPPm - mg/l50.010.01MCBZ - מונוכלורובנזןPPb - µg/l30000

Fe - ברזלPPm - mg/l10.010.013FORM - פורמאלדהידPPb - µg/l90000

SO4 - גופרהPPm - mg/l25042.736.1TOLU - טולואןPPb - µg/l70000

TDS - כלל מוצקיםPPm - mg/l1500483444XYLE - כסילןPPb - µg/l100000

Cl - כלורידPPm - mg/l600177168STYR - סטירןPPb - µg/l5000

PPm - mg/l1מרכיבי שטח פעילים 

Cu - נחושתPPm - mg/l1.400ETDB - אתילן די ברומידPPb - µg/l0.0500

Mg - מגנזיוםPPm - mg/l1502321LIND - לינדןPPb - µg/l2.0000

Mn -  מנגןPPm - mg/l0.500ALAC - אלאכלורPPb - µg/l2000

PHEN - פנולPPm - mg/l0.00200HEPT - הפטאכלורPPb - µg/l0.400

HARD - קשיותPPm - mg/l223198CLDN - כלורדןPPb - µg/l200

PPb - µg/l2000מתוקסיכלור - PPm - mg/l100METXדטרגנטים אניונים

OG - שמניםPPm - mg/l0.300ENDR - אנדריןPPb - µg/l200

TURB - עכירותN.T.U1ATRA - אטרזיןPPb - µg/l200

DBCPPPb - µg/l100

חומרים אורגנים נדיפים  חומרים אי  אורגנים 

השפעה אורגנולפטית 

מיקרומזהמים - חומרי הדברה 

 

 

 

 

 

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

תוצאות מקורות הנם ממוצע כללי של חיבור   

מקורות המזין את קריית עקרון ומזכרת  

 בתיה ) החלק המערבי (. 
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 ניקוי חיטוי בארות.  93.

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

המאושרת לניקוי וחיטוי מאגרי מים ע"י משרד ע"י חברת סניג'ט  םביצע התאגיד שטיפה וחיטוי במאגרי 2014בשנת 

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

מצ"ב אישור חברת מקורות על ביצוע שטיפה וחיטוי בשנת ת אגירה טירת שלום מתוחזקת ע"י חברת מקורות. יכבר

2014 . 

 

 מזח"ים.  103.

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

הגנה על מערכת המים אוכף התאגיד התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת לפי תקנות והנחיות משרד  לצורך

 הבריאות. 

בסיס .  מערכת המיםבראש  מז"חבנייני מגורים אשר מחויבים בהתקנת והתאגיד הקים בסיס נתונים של עסקים 

 נתונים מתעדכן אחת לשנה לפי העסקים החדשים / המשתנים . ה

 34 -השונים ו םמזחים בנס ציונה בעסקי 244עסקים בבתי עסק מתוכם  278 –כ המז"חים כיום מונה רשימת 

 עקרון ומזכרת בתיה.  מזחים בקריית 

 

מס' התקנות/  מקום התקנה 

 2013  -בדיקות ב

 בנס ציונה 

   2014  -מס' התקנות/ בדיקות  ב 

קריית עקרון ומזכרת  נס ציונה 

 בתיה 

 0 15 14 בתי דפוס 

 ) לא קיימים בתי דפוס ( 

 2 76 38 מפעלים/ מעבדות ואזורי תעשיה 

 

 14 21 7 מזון/ גני אירועים

 1 1 1 מכון ביוב 

 17 131 83 שונים 

 34 244 143 כ"סה

 

 בנס ציונה   2013לעומת  במי ציונה  2014: 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  2013בהשוואה לשנת  2014 פלגות צריכת מים לפי מהויות בשנתת: ה4.1טבלה 

 

 . 2014, 2013מים בישובים השונים בשנים שינוי בפחת ה: 4.1איור   

107,178
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, 2013ב לאורך שנים "השתנות פחת מים בקו
2014

      " ח               " ח         

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה  

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 איפיון

 10,718  11,187  44,779  אוכלוסייה לפי הלמ"ס )נפש(

 ___ _____ ___ ____ 2,135,092 2,029,964 תקבולים הפקה )מ"ק(

 904,879 872,886 975,501 975,572 1,614,245 1,832,185 תקבולים קניה )מ"ק( ) מקורות ( 

 ) רכישה והפקה ( סה"כ תקבולים
 )מ"ק(

3,862,149 3,749,337 975,572 975,501 872,886 904,879 

 602,434 598,977 690,435 733,954 2,437,406 2,542,684 צריכה במגורים )מ"ק(

 23,262 25,709 66,651 62,407 128,021 130,434 צריכה מוסדות עירונית )מ"ק(

 11,175 9,633 ____ _____ 127,220 217,986 צריכה תעשייה בהקצבה )מ"ק(

 ____ _____ 978 6,216 5,389 5,536 צריכה חקלאות בהקצבה )מ"ק(

 71,894 31,120 67,758 65,557 299,701 302,138 גינון ציבורי 

 103,028 100,579 54,100 47,486 557,995 556,193 כל צריכה אחרת )מ"ק(*

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ קולחים להשקיית גינון

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

 811,793 766,018 879,822 909,404 3,555,912 3,754,971 סה"כ צריכה )מ"ק(

 93,086 106,868 95,679 66,168 193,425 107,178 סה"כ פחת )מ"ק(

 10.3% 12.2% 9.84% 6.8% 5.2% 2.8% סה"כ פחת )%( 
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 לתאגיד מי ציונה פחת  4.2

 
 2014 2013 כמויות מים

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

 5,430,393 5,244,594 סה"כ צריכה )מ"ק(

 280,214 385,123 סה"כ פחת )מ"ק(

 4.9% 6.8% סה"כ פחת )%( 

          

    2014כולל לתאגיד מי ציונה בשנת : פחת 4.2טבלה  

 

 

 . 2014, 2013פחת המים הכולל של התאגיד בשנים : שינוי ב4.2איור 

 

 

להתקנת מדי קר"מ בקריית  יקרניתן לראות את מגמת הירידה בפחת המים. עיקר הירידה פפחת מיוחסת בע

עקרון ונס ציונה והשקעה בתשתיות המים בישובים השונים. בנוסף ביצע התאגיד סקר פחת פיזי ומנהלתי על מנת 

 (  8.0) ראה פירוט סעיף לאתר לעקוב וצמצם את פחת המים. 
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 כמויות הביוב  3.4

 . קמ" 2,538,000  -כ  מנס ציונה הנה סה"כ כמות הביוב שהוסנקה לשפד"ן השנה 

 מ"ק שפכים.   1,648,148 –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  

 104,041 225,000 ינואר

 91,869 225,366 פברואר

 109,617 209,987 מרץ

 103,326 198,806 אפריל 

 100,469 208,641 מאי

 98,510 209,803 יוני

 100,059 224,883 יולי 

 101,541 199,771 אוגוסט

 104,406 212,561 ספטמבר

 105,165 218,441 אוקטובר

 115,423 198,782 נובמבר

 106,500 206,241 דצמבר

 1,240,926 2,538,282 סה"כ שנתי 

                   

 : כמויות הביוב שהוסנקו למט"שים השונים לאורך השנה 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 
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 אספקת מים אמינה.  .5

 נס ציונה  15.

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

חיבור נוסף קיים באזור  .קם בסמוך לאצטדיון העירוני בעירשני חיבורי מקורות פעילים. חיבור מקורות ראשי ממו

 .  טירת שלום

מסה"כ כמות המים  53% –מ"ק המהווים כ  2,029,964שנה מבארות עומדת על הסה"כ כמות המים שהופקה 

 ( מסך הכמות המופקת והנרכשת בתאגיד.2013בשנת  38%) לעומת   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   רגנראטודיזל  קיים  'לתחנת השאיבה. בבאר ו ולבאר א

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

 -מ"ק ו 3,000קיימים שני מאגרים של מ"ק: בגן נווה  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 ידו לחץ הגבוההאזור הטירת שלום הנותן מענה לב נמצא מ"ק 3,000 בנפח מאגר מים נוסף 

  .רזרבית  המשאב תבתחנות השאיבה קיימ

 

 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 

 4,960 *2014סה"כ כפי שנדרש לפי הקריטריונים לשנת 

 מצריכת המים ביום שיא. 33%* הקריטריונים לחישוב הנם              

 

 : פרוט נפחי איגום בנס ציונה בהשוואה לקריטריונים. 15.טבלה         

 

שהינם  47%מ"ק. אחוז נפח האיגום הקיים מצריכת מים יומית בשיא:  14,890: הינה יומית בשיאהמים הצריכת 

 הרבה יותר מהנדרש.

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

 ים אלו, יסגרו הטבעות.בעתיד , עם השלמת הפיתוח באזורמקור 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

מהם פרטיות . שאר התלונות טופלו באופן  58%תלונות במוקד העירוני  88 –תלונות על לחץ מים נמוך התקבלו כ 

 עלייה . השנה ניתן לראות כי הייתה וכן הפסקות הפקה מבאר גן נווה זמניות ברשת המיםמידי ונבעו בשל תקלות 

הנובע בעיקר בשל הקטנת ההקצבה ההפקה  מבאר  בכמות  הפניות למוקד בשל בעיית לחץ מים נמוך 17% –של כ 

 גן נווה בפרט ומשאר הבארות בכלל  דבר שהשפיע על ירידה בלחצי המים בכלל העיר. 
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 .קריית עקרון  25.

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

 תחנות שאיבה למים ולא קיים איגום. אין 

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

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

 צריכת מים יומית בשיא. ליום מ"ק   6,416הנו   2030מ"ק. הצפי לשנת   3,620צריכת מים יומית בשיא עומדת על  

 התאגיד בוחן אפשרות להקמת מאגר מים עצמאי.

פרטיות  30%תלונות על לחץ מים נמוך במוקד מהם  27  -לא היו תלונות על לחץ מים גבוה. התקבלו כ במהלך השנה 

 . 

 

  . 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

צריכת מים ליום מ"ק  7,600  -כ  הנו 2025הצפי לשנת  מ"ק ליום.  3,400  -כ צריכת מים יומית בשיא עומדת על 

 יומית בשיא. 

 התאגיד בוחן אפשרות להקמת מאגר מים עצמאי.

פרטיות  30%במוקד מהם תלונות על לחץ מים נמוך  18 –התקבלו כ במהלך השנה לא היו תלונות על לחץ מים גבוה. 

 הנה טבעתית. כל רשת המים בישוב 

 

 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 

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

  קיימת משאבה רזרבית. התחנה מצוידת בדיזל גנרטור.של נס ציונה השאיבה לביוב  לתחנת 

 בעלות ספיקה גבוהה יותר למשאבות  החלפת משאבות הכולל שיפוץ בתחנת השאיבה לביוב השנה ערך התאגיד

 .מגוב מכני שופץ ה . ף ללוח חשמל חדשחשמל הוחלה. לוח ליטר  2,000כל סולר יומי ל יהגדלת מו

נחת לאחר הנמצא בשלבים מתקדמים של קבלת אישורים והכנת תיק מכרז. תכנון קו ביוב ראשי בגרביטציה 

 הקו, יתייתר הצורך בתחנת השאיבה של נס ציונה. והפעלת 

 

 קריית עקרון מזכרת בתיה.    6.2

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

 שאינו בבעלות התאגיד. (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(.

 איגודן., ניטור השפכים בוצע ע"י  2014בשנת 
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כנית הניטור השנתית.  סה"כ אחוז הביצוע של מת 92% -כבקריית עקרון ו  91% –בנס ציונה כ התאגיד ביצע 

 כנית ניטור שפכי תעשיה שנתי ( סיכום ת -  3) ראה נספח  ביצוע.   91%התאגיד עומד על   

 

כמות דיגומים  

 מתוכננת 

כמות דיגומים 

 שבוצעה 

כמות דיגומים 

 מתוכננת 

כמות דיגומים 

 שבוצעה 

 קריית עקרון נס ציונה 

 0 0 66 81 מפעלי כימייה / ביולוגיה ) מעבדות ( 

 0 0 9 10 מפעל בטחוני 

 4 4 2 4 ייצור מתכות 

 0 0 16 14 מוסכים 

 0 0 9 9 תחנות דלק 

 16 18 50 51 אולמות אירועים/ מסעדות/ קניונים  

 4 4 4 4 יצור מזון 

 0 0 4 4 שטיפות רכבים

 0 0 3 3 שונות 

 24 26 163 180 סה"כ 

 לפי הקטגוריות השונות  2014לשנת כנית ניטור שפכי תעשיה : התפלגות ביצוע ת 6.3טבלה        

 

 מערכת טיהור שפכים אמינה 6.4

מזכרת בתיה וקריית עקרון שפכי  . לאיגודן מועברים נס ציונה שפכי מערכת טיהור שפכים. בבעלותו אין  לתאגיד

 למט"ש ברנר.  מוזרמים

 מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה 6.5

ממנה מוסנקים אל תחנת שאיבה וקמת בנס ציונה. מלביוב המכל שפכי העיר מגיעים אל תחנת השאיבה : נס ציונה

והתחנה המשותפים הקו  הביוב המשותף עם עיריית רחובות מוסנק לשפד"ן.מתחנת גן רווה, לביוב בגן רווה. 

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

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

 בי שליקט שדרוג תחנת שאיבה גן רווה נמצאה בפרו פת עם רחובות. תושהמ וביבה לביאבגרביטציה לתחנת הש

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

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

 . עמב"ר(
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 אמינים תכנון וביצוע 7.0

 מערכת המים   7.1

כנית הוכנה ואושרה ע"י מנהל למשק המים. הת 2002בשנת  הוכנהכנית אב למים של העיר נס ציונה ת :נס ציונה

ממתין לאישור חברת מקורות לחיבור ו מתקדמיםעדכון תכנית אב למים נמצא בשלבים תה"ל מהנדסים. חברת ע"י 

   .מים נוסף לעיר נס ציונה 

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

 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. 

 

 הערות   אורך קן במטרים  קט שם פרוי יישוב 

 שיקום קווי מים 1,210 + סמטת דליה האירוסים  נס ציונה

 שיקום קווי מים 230 שקד

 שיקום קווי מים 130 שריון 

 שיקום קווי מים 260 ירמיהו בוקסר 

 פיתוח קווי מים  105 סמטת האירוסים 

 פיתוח קווי מים  500 119נס  –רח' הספורט 

 פיתוח קווי מים  124 105נס  –רח' היונה 

 פיתוח קווי מים  80  124נס  –החושן 

   מ"א 2,639  סה"כ  נס ציונה 

 שיקום קווי מים 776 שדרות אליהו מזכרת בתיה

 שיקום קווי מים 200 רח' השוטרים 

 פיתוח קווי מים  1,000 שכונת בר לב 

  מ"א 1,976 סה"כ מזכרת בתיה 

 שיקום קווי מים  472 אגמיה  

 שיקום קווי מים  311 הדס  

   מ"א 783 סה"כ קריית עקרון 

  מ"א  5,398 סה"כ 

 

  . לפי ישוביםום ופיתוח קווי מים קעבודות שי: פרוט 17.טבלה      
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 ואושרה ע"י מנהל למשק המים.   2007כנית אב למים של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת ת מזכרת בתיה:

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

 המים.

 קיים אזור לחץ אחד לכל הישוב. 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

 ואושרה ע"י מנהל למשק המים.  2008כנית אב למים של קריית עקרון הוכנה בשנת ת קריית עקרון:

 בשלבי אישור מול רשות המים.  תנמצאואב למים הכנית עודכנה ת 2014בשנת 

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

 המים.

 קיים אזור לחץ אחד לכל היישוב. 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

 

 מערכת ביוב.   7.2

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

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

שאושרה ע"י בהתאם לתכנית השקעות שנתית  ומתקני ביוב ביובקווי  ביצע שיקום, שדרוג ופיתוחהתאגיד נוספים. 

 רשות המים.

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

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

 שנשטפו אורך קווים במ"א  יישוב

 2,196 נס ציונה

 4,630 מזכרת בתיה

 3,421 קריית עקרון 

 10,247 סה"כ לתאגיד 

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

 

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

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

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

 להחלפה וכן בקווים נוספים. 

רשות שאושרה ע"י בהתאם לתכנית השקעות שנתית  ומתקני ביוב ביובקווי  ביצע שיקום, שדרוג ופיתוחהתאגיד 

 המים.

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

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מ עירונית במזכרת בתיה  צנרת ביוב אין 
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ואושרה ע"י הוועדה המחוזית. התוכנית  2001כנית האב לביוב של קריית עקרון  הוכנה בשנת ת קריית עקרון:

 י הכנה בשלב מבוצעת ע"י חברת פלגי מים ונמצאת  . עדכון תכנית האב לביובגרגורי גולנדמשרד הוכנה ע"י 

 מתקדמים .

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

בהתאם לתכנית השקעות שנתית  ומתקני ביוב ביובקווי  ביצע שיקום, שדרוג ופיתוחהתאגיד בקווים נוספים. 

 רשות המים.שאושרה ע"י 

 הביצוע מראשיתו. לכל עבודות השיקום נבחרו מפקחים אשר מלווים את 

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מ עירונית בקריית עקרון צנרת ביוב ן אי

 

 הערות   אורך קן במטרים  יקט שם פרו יישוב 

 שיקום קווי ביוב  76 סמטת האירוסים  נס ציונה

 שיקום קווי ביוב  98 בילו

 שיקום קווי ביוב  535 דליה + שקד

 שיקום קווי ביוב  30 רחוב האירוסים 

 פיתוח קווי ביוב  35 היונה

 פיתוח קווי ביוב  30 דגל ישראל

   מ"א  804 סה"כ  נס ציונה 

 שיקום קווי ביוב 457 שדרות אליהו  מזכרת בתיה

 שיקום קווי ביוב 152 אשכול

 שיקום קווי ביוב  430 הנשיא שז"ר 

  מ"א 1,039   סה"כ מזכרת בתיה 

 שיקום קווי ביוב  484 עמיחי קריית עקרון

 שיקום קווי ביוב 457 אגמיה 

  מ"א 941 סה"כ קריית עקרון 

  מ"א  2,748 סה"כ 

 .  לפי ישובים: פרוט עבודות שיקום ופיתוח קווי ביוב 37.טבלה 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים. 8.0

 
 : בשנתיים האחרונותנתוני פחת מים 

 
 שנה

 
פחת מים 

   2014שנת 
פחת מים 

 2013שנת 

 5.2% 2.8% נס ציונה

 9.8% 6.8% מזכרת בתיה

 10.3% 12.2% קריית עקרון 

 6.8% 4.9% סה"כ לתאגיד 

  . לפי ישוביםמים בשנים האחרונות חת השינוי בפ: 8.1טבלה          
 
 

 פעולות שננקטו ע"י התאגיד להקטנת הפחת והדלף: 

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

  גניבות מים וכו"י. , נזילות ,הן סקר מנהלתי והן סקר פיזי על מנת לאתר דליפות : נעשה סקר פחת מים 

  .הוחלפו מדים ישנים לפי מצבת גילי המדים הקיימים 

  עם דגש במיוחד על קריית עקרון. מזכרת בתיה ו , קריית עקרון בהתקנת מדי קר"מ בנס ציונה המשיך התאגיד

 נכון להיום כל מדי המים בקריית עקרון ומחצית מהמדים בנס ציונה הם מדי קר"מ.

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

 מים.  דליפותשל ומהיר ידי תיקון מ 

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

 1      1 צה"ל  נס ציונה

 1   1    הפטיש

 4 1     3 סנונית 

 1     1  פלג

 1      1 סמטת דליה  

 2      2 ויצמן 

 2     1 1 העומרים 

 1      1 שריון 

 2      2 אצל 

 2    2   הנבחרת 

 1      1 העגור 

 1      1 שלום לחמי 

 1    1   101התור פינת 

 1      1 עונות השנה 

 1      1 זרובבל 

 1      1 נרקיס 

 23 1  1 3 2 16 סה"כ לנס ציונה 

 . 2014שאירעו 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 "

הנרייטה 
 סולד 

1 1 1    3 

שרה 
 אהרונסון

  1    1 

 1     1  משה פרס 

 2      2 יחזקל לוין 

 2      2 מוהליבר 

 2     1 1 אנה טיכו

 1      1 בתיה גור 

 1   1    המגן

 1     1  זמיר 

 2     2  שד' אליהו 

      1  יעל רום 

 1      1 חיים מלר 

 1      1 מנחם בגין 

 2     1 1 חנה סנש 

 1      1 יגאל אלון 

זטוצקי 
 יעקב

2      2 

נתיב 
 השיירות 

1      1 

 1      1 יסמין

 1      1 גבעתי 

יוסף 
 רדובסקי

1      1 

 1      1 הזית 

 1      1  שד' אליהו

 1      1 תרצה אתר 

צבי 
 ברנשטיין 

1      1 

דבורה בר 
 און 

2      2 

 1      1 יחיאל בריל

 1      1 חרצית 

 36 0 0 1 2 8 25 סה"כ למזכרת בתיה 

 .  2014שאירעו 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 

דרך 
 ירושלים 

1      1 

 3      3 המייסדים 

 1     1  מורן

 1      1 סנונית 

 1      1 משה ליבי 

 5      5 הרצל 

 2   1  1  סנט ג'ורג'

 1      1 הדס 

 1      1 התמר 

 1    1   לוטם

 1      1 לבונה 

 1      1 נווה אשכול 

 1      1 גפן

 3      3 הזית 

 2      2 צדוק הלוי 

 1      1 שקמה 

 1      1 עמיחי 

 26 0 0 1 1 2 22 סה"כ לקריית עקרון 

 2014בקריית עקרון  בשנת שאירעו בקווי המים,  דליפות מים:  התפלגות 9.3טבלה 

 

 

הנו  דליפות המיםית עקרון מספר יקרב מקרים. 23 –עומד על כ   2014 בשנת בנס ציונה דליפות מים סה"כ מספר 

 מקרים. 36  -במזכרת בתיה סה"כ דליפות המים במהלך השנה עומד על כ מקרים.  26 –כ 

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה  דליפות מים

2013 30 19 30 

2014 23 36 26 

              

 .2014, 2013: השתנות מספר דליפות המים בישובים השונים בשנים  9.4טבלה                
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במסגרת  ואת כמות המגופים שהוחלפמציגה טבלה זו כנית שדרוג קווי מים. החלפת מגופים מתבצעת במסגרת ת

 ותפעול. אחזקה עבודות 

  קוטר )צול( 
סה"כ 

2014 

 
סה"כ 

2013 
 20 18 16 12 10 8 6 4 3 יישוב 

 84 33      1 26 5 1 נס ציונה

 33 22       5  17 מזכרת בתיה 

 15 27      1 8 1 17 קריית עקרון 

 בישובים השונים.  : מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו, לפי קטרים5.9טבלה 

 

 

בחיבור צרכן קריית  : התקנת מערכת מערכת מדידה ומגופים 9.6תמונה 
   עקרון
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 בדיקה,טיפול, כיול והחלפת מדי מים .10

 לפי הפרוט הנ"ל. מדי קר"מ  61%מתוכם בכל שלושת הרשויות מדים  5,703 הוחלפו 2014סה"כ בשנת 

 מדים הנם מדי קר"מ.  2,199מהמדים המוחלפים בנס ציונה שהנם   57%

 מדים הנם מדי קר"מ.  195ת בתיה שהנם  רמהמדים המוחלפים במזכ  25%

  מדים הנם מדי קר"מ.  1,093מהמדים המוחלפים בקריית עקרון שהנם    100%

 

 .2014טבלת 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
 

13,721 398 128 359 197 29 3 1 10 2  14,848 

 מוחלפים
 

1,567 53 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1,625 

מדי קר"מ 
 מוחלפים 

1,706 115 40 228 90 15 2 0 1 2 0 2,199 

 סה"כ החלפה
 

3,273 168 43 229 91 15 2 1 1 2 0 3,825 

 אחוז החלפה
 

24% 42% 34% 64% 46% 52% 67% 100% 10% 100% 0 26% 

 
 . 2014בשנת  בנס ציונה: מספר מדים שהוחלפו לפי קטרים 111.טבלה 

 
 
 
 

  קוטר )צול(   
 

 סה"כ
משולב  6 4 3 2 1.5 1 ¾

"2  
משולב 

"3 
משולב 

"4 
 קיימים

 
3,497 94 48 59 45 5 3  5  3,756 

 מוחלפים
 

519 53 8 4 3      587 

מדי קר"מ 
 מוחלפים 

137 5 1 20 32      195 

 סה"כ החלפה
 

656 58 9 24 35 0 0 0 0 0 782 

 אחוז החלפה
 

19% 62% 19% 41% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 

 
 . 2014שהוחלפו לפי קטרים  במזכרת בתיה בשנת  : מספר מדים11.2טבלה 
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  קוטר )צול(   
 

 סה"כ
משול 6 4 3 2 1.5 1 ¾

  2ב "
משולב 

"3 
משולב 

"4 
 קיימים

 
2,894 23 73 64 19 16 2 0 0 0 3,091 

 מוחלפים
 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

מדי קר"מ 
 מוחלפים 

985 8 24 49 17 10 0 0 0 0 1,093 

 סה"כ החלפה
 

987 9 24 49 17 10 0 0 0 0 1,096 

 אחוז החלפה
 

34% 39% 33% 77% 89% 63% 0% 0% 0% 0% 71% 

 
 . 2014לפו לפי קטרים בקריית עקרון בשנת : מספר מדים שהוח11.3טבלה 

 
 
 

 סה"כ  קוטר ) צול ( 
¾ 1 1.5 2 3 4 6 

 נס ציונה

 6 0 0 0 1 0 2 3 מדים חדשים שהותקנו 

 344 0 2 15 4 3 4 316 מדי קר"מ שהותקנו

 350 0 2 15 5 3 6 319 סה"כ התקנות 

 מזכרת בתיה

 10 0 0 0 0 0 0 10 מדים חדשים שהותקנו 

 209 0 0 0 0 0 1 208 מדי קר"מ שהותקנו

 219 0 0 0 0 0 1 218 סה"כ התקנות 

 קריית עקרון

 2 0 0 0 0 0 0 2 מדים חדשים שהותקנו 

 27 0 0 1 2 4 0 20 מדי קר"מ שהותקנו

 29 0 0 1 2 4 0 22 סה"כ התקנות 

 598        סה"כ תאגיד

 
  2014: סיכום התקנות מדים חדשים בתאגיד בשנת 11.4טבלה 

 
 

  קוטר )צול( שנה
 

 סה"כ
"¾ "1 "1.5  "2 "3 "4 "6   

 2,417 0 4 35 75 20 80 2500 נס ציונה 

 556 1 1 17 42 27 26 442 מזכרת בתיה

 82 0 0 0 0 0 0 82 קריית עקרון 

 

 .   2015בשנת 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

 את עובדי התפעול.  םתקלות מתקבל במוקדי שרות הנדסיים בכל אחת מהרשויות. המוקדים מיידעי דיווח על

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

 התפעול של 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
 

9 
 פרטי 6

6 
 פרטי 4

17 
11 

 פרטי

13 
10 

 פרטי

9 
 פרטי 5

16 
 פרטי 9

11 
 פרטי  6

14 
 פרטי  9

8 
 פרטי  3

11 
 פרטי 4

3 
 פרטי 2

4  
 פרטי  2

 121 
71 

 פרטי 
 טיב מים 

 
6 
 פרטי 5

1 
 פרטי 1

3 
 פרטי 2

5 
 פרטי  2

4 
 פרטי 2

4 
 פרטי  3

6 
 פרטי  4

9 
 פרטי  4

3 
 פרטי  2

6 
 פרטי  3

1 
 פרטי  1

8 
 פרטי  3

56 
32 

 פרטי 
 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

6  
 פרטי 5

4  
 פרטי 3

7 
 פרטי 5

4 
 פרטי  3

8  
 פרטי  6

11 
 פרטי 5

13 
 פרטי  5

6 
 פרטי  4

12 
 פרטי  3

4 
 פרטי  3

4 
 פרטי 3

9 
 פרטי 6

88 
51 

 פרטי 
 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* 

12 
 פרטי  8

7 
 פרטי  1

12 
 פרטי  3

12 
 פרטי 6

8 
 פרטי 4

12 
 פרטי 4

7 
 פרטי  2

22 
 פרטי  8

9 
 פרטי  5

15 
 פרטי  5

6 
 פרטי 2

16 
 פרטי  5

138  
 53 

 פרטי 
 3פיצוץ בצינורות "

" ÷6 
0 1 0 0 1 1 1 

 
0 0 0 0 0 4 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

1 0 0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 

 
 סה"כ 

 

34  
24 

 פרטי 

19 
 פרטי  9

39 
21 

 פרטי 

34 
21 

 פרטי 

30 
17 

 פרטי 

44 
21 

 פרטי 

38 
17 

 פרטי 

51 
25 

 פרטי 

32 
13 

 פרטי 

36 
15 

 פרטי 

14 
8 
 רטיפ

37 
16 

 פרטי

408 
207 

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

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

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

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

 הפסקות מים
 

4 
 פרטי 2

1 
 פרטי 0

4 
 פרטי 1

5 
 פרטי 1

3  
 פרטי 1

1 
 פרטי  0

0 
 

2  
 פרטי 1

4 
 פרטי 1

2 
 

0 4 
 פרטי 1

 30 
  פרטי 8

 טיב מים 
 

1 
 פרטי 1

1 
 פרטי 1

2 
 פרטי 1

1 
 פרטי 1

3 
 פרטי 1

1 
 פרטי 1

0 0 0 2 0 0 11 
 פרטי  6

 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

4 1 
 

4 
 פרטי 2

0 0 
 

1 
 פרטי 1
 

0 1 3 
 

1 2 
 פרטי 1

18 
 פרטי  5

 הלמי מים
 

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

פיצוץ בצינורות עד 
"3* 

9 
 פרטי 1

3 5  10 
 פרטי  3

4 
 

4 
 פרטי  2

3 4 
 פרטי 2

10 
 פרטי  4

2  
 פרטי 1

7  
 פרטי  2

5 
 פרטי  2

66 
17 

 פרטי 
 3פיצוץ בצינורות "

" ÷6 
1 0 0 1 2 1 4 0 1 0 0 0 10 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

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

 
 סה"כ 

 

17 
 פרטי  5

9 
  פרטי 1

12 
 פרטי  2

21 
 פרטי  7

12 
 פרטי  2

7 
 פרטי  3

8 
 פרטי  1

6 
 פרטי  3

16 
 פרטי  5

7 
 פרטי  1

8 
2 

 פרטי 

11 
4 

 פרטי 

136 
36 

  פרטי

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

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

 הפסקות מים
 

9 
 פרטי 3

6 
 פרטי 3

4 
 פרטי  1

1 
 

2 
 

3  
 פרטי 1

7 
 פרטי 2

4 
 פרטי 1

2 
 פרטי 1

5 
 פרטי  2

0 3  
 פרטי 1

46 
15 

 פרטי 
 

 טיב מים 
 

2 
 פרטי 1

0 1 
 פרטי 1

1 2 0 0 0 0 0 0 1 7 
 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

0 0 2 1 
 פרטי 1

0 
 

1 
 פרטי 1

1 
 פרטי 1

3 
 פרטי 2

0 13 
 פרטי 2

4 
 פרטי 1

26  
 פרטי  9
 

 הלמי מים
 

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

פיצוץ בצינורות עד 
"3* 

12 
  פרטי 6

1 5 
 פרטי 1

3 
 פרטי  1

9 
 פרטי 3

6 
 פרטי 2

6 
 פרטי2
 

5 
 פרטי  3

6 
 פרטי  2

8 
 פרטי  1

2 
 

0 63 
21 

 פרטי 
 

 3פיצוץ בצינורות "
" ÷6 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

פיצוץ בצינורות 
 6מעל "

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

 
 סה"כ 

 

25 
11 

 פרטי 

8 
3 

 פרטי 

10 
 פרטי  3

7 
 פרטי  1

14 
 פרטי  4

9 
 פרטי  3

14 
 פרטי  5

10 
 פרטי  5

11 
 פרטי  5

14 
 פרטי  3

15 
2 

 פרטי 

7 
2 

 פרטי 

145 
47 

 פרטי 
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התפלגות תלונות בנושא מים במוקדים השנים  
  2014בשנת 

                              

 
 

     2014ים השונים במהלך שנת שנרשמו במוקדבנושא מים : התפלגות התלונות 12.1איור            
 
 
 
 
 
 
 

 תקלות ברשת הביוב  12.2

 

 ציונה .: מספר התקלות המדווחות ברשת הביוב בנס 12.4טבלה 
 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

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

 –סתימות ביוב 
 תלונות מוקד 

 

39 
 פרטי 9

25  
 פרטי 8

25 
 פרטי  8

17 
 פרטי 7

13 
 פרטי 4

10 
 פרטי  2

20 
 פרטי 5

16 
 פרטי 5

20 
 פרטי 4

23 
 פרטי 3

34 
 פרטי 7

 29 
10 

 פרטי

271 
72 

 פרטי 
 

מכסי ביוב 
 שבורים 

0 3 1 3 
 פרטי 1

1 
 

0 0 1 3 
 פרטי 1

2 4 
 פרטי 1

0 17 
 פרטי  3

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

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 5 

 
 סה"כ 

 

39 
 פרטי  9

28 
  פרטי 8

26 
 פרטי  8

20 
 פרטי  8

15 
 פרטי  4

10 
 פרטי  2

20 
 פרטי  5

18 
 פרטי  5

24 
 פרטי  5

25 
 פרטי  3

41 
8 

 פרטי 

31 
10 

 פרטי 

293 
75 

 פרטי 
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 .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 

 

24 
 פרטי 1

18 
 
 פרטי 4

12 
 פרטי  1

10 
 פרטי 2

21 
 פרטי 5

14 
 פרטי  4

9  
 פרטי 1

12 
 פרטי 4

9 
 פרטי 1

9 
 פרטי 1

16 
 פרטי 2

 18 
 פרטי 5

172 
31 

 פרטי 
מכסי ביוב 

 שבורים 
1 1 2 

 פרטי 1
3 
 פרטי 1

4  
 פרטי 1

2 
 פרטי 2

1 
 

0 2 3 2 4 25 
 פרטי  5

 5 תלונות ריח 
 פרטי 2

1 1 0 4 
 פרטי 2

3 
 פרטי 1

0 1 
 

0 3  
 

5 
 פרטי 3

1 24 
 פרטי  6

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

 
 סה"כ 

 

30 
 פרטי  3

20  
  פרטי 4

15 
 פרטי  2

14 
 פרטי  3

30 
 פרטי  8

19 
 פרטי  7

10 
 פרטי  1

14 
 פרטי  4

11 
 פרטי 1

15 
 פרטי  1

23 
5 

 פרטי 

23 
5 

 פרטי 

224 
42 

 פרטי 
 

 סה"כ  חודש מהות המפגע 

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

 –סתימות ביוב 
 תלונות מוקד 

 

18 
 פרטי 2

25 
 
 פרטי 5

25 
 פרטי  2

18 
 פרטי 3

26 
 פרטי 3

14 
 פרטי  2

20 
 פרטי 2

30 
 פרטי 2

17 
 פרטי 1

37 
 פרטי 3

23 
 פרטי 2

 14 
 פרטי 1

267 
28 

 פרטי 
מכסי ביוב 

 שבורים 
1 1 

 
2 
 

1 
 

3 
 

6 
 פרטי 1

2 1 3 7 
 פרטי 2

4 2 33 
 פרטי  3

 2 תלונות ריח 
 

1 
 פרטי 1

0 1 4 
 פרטי 3

4 
 

5 
 פרטי 1

0 
 

1 0 
 

2 
 

0 20 
 פרטי  5

תיקוני שבר 
 במערכת הביוב 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
 סה"כ 

 

23 
 פרטי  2

27 
  פרטי 6

27 
 פרטי  2

20 
 פרטי  3

33 
 פרטי  6

24 
 פרטי  3

27 
 פרטי  3

31 
 פרטי  2

21 
 פרטי 1

44 
 פרטי  5

29 
2 

 פרטי 

16 
1 

 פרטי 

322 
36 

 פרטי 
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התפלגות תלונות בנושא ביוב במוקדים השנים  
  2014בשנת 

                              

 

   2014: התפלגות כמות התלונות בנושא ביוב שנרשמו במוקדים השונים במהלך שנת 12.2איור 

 

 

 

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה 

 249 151 286 סתימות ביוב שטופלו

 2 3 5 קריסות קווי ביוב 

 28 38 24 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

 בוצעה שטיפה  10 הבנים

 בוצעה שטיפה 9 עצמאות

 בוצעה שטיפה 7 דוד אלעזר

  6 רוטשילד

  6 נורדאו

 בוצעה שטיפה  5 האירוסים

 בוצעה שטיפה  5 רחבעם זאבי 

 , ושד' ירושליםהוחלף קו בנחשון 5 ירושלים

 בוצעה שטיפה  5 קיבוץ גלויות

 בוצעה שטיפה  4 הטייסים

 , ושד' ירושלים הוחלף קו בנחשון 4 מרגולין 

  3 שריון

 בשל עבודות בנייה ברחוב  3 השופטים

 בוצעה שטיפה 3 אצ"ל 

 בוצעה שטיפה 3 עצמון 

 מזכרת בתיה

 בוצעה שטיפה בקו  14 הגפן

וקטע נוסף מתוכנן  2014הוחלף קטע בשנת  10 אשכול

  2015בשנת 

 בוצעה שטיפה. 10 חרוב

 בוצעה שטיפה.  8 נתיב השיירות

 הוחלף קטע קו 8 שד' אליהו

  7 המגן

  6 אשל

  2015מתוכנן להחלפה בשנת  5 סיגלית

  2015מתוכנן החלפת קטע קו בשנת  4 מילכה וולפסון

  4 ברוש

 הוחלף קו  3 הנשיא שז"ר 
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 : סיכום הרחובות בהם היו יותר משלוש סתימות ביוב במהלך השנה בישובים השונים. 12.8טבלה 

 

 

 טיפול במפגעים .13

 צוות כוננות
 

אחד  עובדים.  2קיים צוות תפעול המונה מזכרת בתיה וקריית עקרון עובדי תפעול. ב 4צוות תפעול בנס ציונה מונה 

של התאגיד, ושני  וממונה בטחון מים איש צוות אחר הנו דוגם מים מוסמך ,הנו רתך של התאגיד מאנשי הצוות 

אחראי ההנדסאי ל צוות התפעול במזכרת בתיה וקריית עקרון כפוף נם הנדסאי מים וביוב. יאנשי שטח נוספים ה

כוננים בנס 3קיימים  בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות בישובים אלו.כניות חום ההנדסה ובדיקת תעל ת

 ציונה וכונן אחד במזכרת בתיה וקריית עקרון.

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

 הצורך. 

מספר סתימות  שם הרחוב  שם הישוב 

 בשנה 

 הערות 

 קריית עקרון

 . 2014בשנת  הוחלף קו 19 עמיחי

בוצעה שטיפה ועבודת עיבודים על הקו. מתוכנן  14 רמב"ם

 החלפת קטע. 

 .  2016תחילת  2015מתוכנן להחלפה בסוף  11 קרן היסוד

 בוצעה שטיפה ועבודה בשחות ביוב.  11 שבזי

 בוצעה שטיפה ועבודה בשחות ביוב 10 אלי כהן

 . 2016תחילת  2015מתוכנן להחלפה בסוף  8 המייסדים

 הוחלף קטע קו  7 רבי מאיר בעל הנס

  6 צדוק הלוי

  6 שלמה בן יוסף

 בוצעה שטיפה  6 הבנים

  6 חסן מלך מרוקו

  5 נווה אשכול

 בוצעה שטיפה ועבודה בשוחות ביוב  5 מרבד הקסמים

  5 הזית

ק המזרים ביוב למקום הוכנס סבוצעה שטיפה. ע 4 הכלנית

 . 2015לתוכנית ניטור 

  4 נרקיס

 בוצעה חידוש בניפלים בקווי ביוב.  4 אחד העם 

 בוצעה שטיפה  3 חבצלת

  3 נורית 



 

 37   מי ציונה בע"מ 2014דו"ח הנדסי שנתי 

 החלטתו הוא מזמין ביובית של חברה הנמצאתועל 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 

 

 זמן מרביים להפסקות מים וביובפרקי  .14

 
 מהות המפגע

  זמן טיפול במפגע
 שעות8עד   2013סה"כ 

 
 שעות 12מעל  שעות 12עד 

 

 105 0 2 103 הפסקות מים

 67 0 0 67 לחץ מים נמוך

 0 0 0 0 הלמי מים

ירידה בלתי סבירה במפלסי 
 המים בבריכות

0 0 0 0 

 176 0 0 176 3פיצוץ בצינור עד "

 16 0 0 16 6÷ " 3בצינור " פיצוץ

 4 0 0 4 6פיצוץ בצינור מעל "

 368 0 2 366 סה"כ
          

 לא נכללו בטבלה.   וכל המפגעים המצוינים הנם המפגעים שטופלו בפועל. פניות שהתבררו כפניות פרטיות לא טופלו 

  : עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים 14.1טבלה 

 

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

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

רכנים באמצעות דיוור שעות מראש על קיומה של הפסקת מים . הודעות נמסרות לצ 48התאגיד את צרכני המים 

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

 8מוקלטת לכל הצרכנים שנמסרת בשעות הערב,  שני ערבים טרם הפסקת המים. הפסקת מים יזומה לא עולה על 

ם נמצאים מוסדות חינוך, הן נעשות לרוב לאחר שעות שעות. במקרה של הפסקות מים יזומות באזורים בה

 שעות.    4הפעילות של המוסד החינוכי ובכל מקרה לא עולות על 

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

 ל קיומה של הפסקת מים ופרק הזמן הצפוי לתיקון התקלה. מיידעת אותו עלשמוע הקלטה ה

עקרון באזור תעשייה אחת : מרבית הפסקות המים היזומות לא עלו על שמונה שעות. למעט שתי הפסקת מים  

תי ההפסקות . ש בנס ציונה שעות מהלילה עד לבוקר למחרת ושנייה בפארק המדע 12שנמשכה במשך  2,000

 שעות העבודה.  ןונקבעו מראש לשעות שאינ םתואמו מראש מול העסקי
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 מהות המפגע

  זמן טיפול במפגע
 סה"כ

 שעות 12* מעל  שעות 12תוך  שעות 8עד 
 

 579 0 0 579 תלונות מוקד  –סתימות ביוב 

 64 0 0 64 מכסי ביוב שבורים 
 33 0 0 33 תלונות ריח 

 10 0 0 10 תיקוני שבר במערכת הביוב 

 686 0 0 686 סה"כ

 
 לא נכללו בטבלה.   וכל המפגעים המצוינים הנם המפגעים שטופלו בפועל. פניות שהתבררו כפניות פרטיות לא טופלו 

 .: עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת הביוב  14.2טבלה 

 

 

 כנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת. הכנת ת .15

   .לתחזוקה שוטפת תקופתית ומונעת לקווי מים וביוב  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 

 דועים לאנשי התפעול לצוות ההנדסי בתאגיד נמצאים ברשימה זו. במהלך השנה וי

 . 2013מ"א בשנת  10,468קווי ביוב בשלושת הרשויות, לעומת  מ"א 10,247 –נשטפו כ   2014בשנת 

 

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה 

אורך קווי ביוב 

 שצולמו במ"א

1,096 4,100 1,056  

אורך קווי ביוב 

 שנשטפו במ"א 

2,160 4,630 3,421 

 

  : אורך קווי ביוב שנשטפו וצולמו במהלך השנה בישובים השונים.15.1טבלה                              
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 2013 2014 

אורך קווי ביוב 

 שצולמו במ"א 

4,858 6,252 

אורך קווי ביוב 

 שנשטפו במ"א 

10,468 10,211 

 

  : אורך קווי ביוב שנשטפו וצולמו במהלך השנה בהשוואה לשנה קודמת .15.2טבלה                        

 

 

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

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

 
 הכנת תיק מעקב שוטף 16.2

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

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

 
 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

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

שוחות בנס ציונה  52 –בוצעה הדברת שוחות בכ התאגיד מבצע הדברת שוחות ביוב לפי פניות מוקד השנה  

 שוחות ברחובות שונים בקריית עקרון.  90 –ברחובות שונים ובכ 
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  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 
ולם א. 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. 

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

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

 

 
 פעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב .ת 16.5

 ע"י קבלן חיצוני על בסיס התקשרות שנתית עם התאגיד.  יםהביוב מתוחזק מכוני -

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

בעלות  החלפת משאבות למשאבותבנס ציונה. השדרוג כלל תחנת השאיבה לביוב שדרוג להשנה ערך התאגיד  -

 ושיפוץ מגוב מכני. וח חשמל יטר החלפת לל 2,000יותר,  הגדלת מיכל סולר יומי ל ספיקה גבוהה 

 מיכל הסולר. שוקם גמל סניקה ראשי. מולא סולר ב : מכון שאיבה לביוב בקריית עקרון -

וביוב הנה ברמה יום יומית של קבלן מכון הביוב ועובדי תדירות ביקורים בתחנות השאיבה השונות של מים  -

 התפעול של התאגיד. 

 פעולות אחזקה במכון הביוב מבוצעות בהתאם לחוזה ע"י קבלן חיצוני.  -

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

 לו תלונות על ריח. ומרוחקת  ממקום מגורים . לא התקב

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

 המרוחק ממבני מגורים.

 בכל מכוני המים ומכון הביוב קיים דיזל גנראטור להפעלה בעת חירום. -
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מרכז את כל שפכי העיר. המכון בעת תקלות: בעיר נס ציונה מכון שאיבה אחד ה 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 מלאיכות הלמוקד של המשרד  גלישה לנחל מדווחשל 

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

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

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

 המשרד לאיכות הסביבה באופן מידי. 

 
 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד 16.6

בוצע טיפול שוטף בכל   2014פברואר במבוצעת פעם בשנה ע"י קדמת חשמל וגנראטורים.  םבדיקת דיזל גנראטורי  -

 ובקרה מטופלות ע"י קבלן חיצוני.תקלות במערכת פיקוד  הגנראטורים

 

 . התפעול ותחזוקת בריכות מי השתיי 16.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתאגיד  ם: מתקני מי16.1טבלה 

 

 :מיגון  

 ה : על הגדר ההיקפית של המתחם,                                                 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 3על גג הבריכה. כל המערכת מקושרת למוקד צוות 

 עולת המשאבות.  דית פמופסקת מי

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

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

 ידית פעולת המשאבות.  ה של הפעלת גלאי הבריכה מופסקת מבמקר

 

 :חיטוי בריכות   

שטיפה וחיטוי של מאגרי המים מבוצעים פעם בשנה ע"י חברה מאושרת . שטיפה וחיטוי של בריכת אגירה בגן 

 ע"י חברה מאושרת ע"י משרד הבריאות.  2014( בוצע במרץ  מ"ק 1,000 –ו  מ"ק 3,000נווה ) 

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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לפי  2013ה בשנת שטיפה וחיטוי בוצע. ע"י חברה מקורות  מתוחזקת( בטירת שלום  מ"ק 3,000בריכת אגירה )  

שטיפה וחיטוי פעם אחת  יבוצע הבריאות במקרה ומקור המים הנו מי תהום או מים מותפלים הנחיות משרד 

  בשנתיים.

 

17. G.I.S 

GIS– :הטמעה במערכת  ם סופיים שלנמצא בשלבי נס ציונהGIS .   

GIS –  :צפי  . נמצא בשלבי הטמעה במערכתהקיימות כניות המים והביובנקלטו במערכת כל תמזכרת בתיה 

 . 2015לסיום עד סוף שנת 

GIS – :התאגיד פנה לחברה לביצוע מדידות וסימון קווים. מרבית  קווי המים והביוב נקלטו  קריית עקרון

  . 2015לסיום עד סוף שנת צפי נמצא בשלבי הטמעה סופיים . במערכת 

 

 ניהול יומן אירועים ותקלות .18

קיימת גישה ישירה למנכ"ל, מהנדס המים וכן . יםהעירוני יםהאירועים והתקלות מדווחים ונרשמים במוקדכל 

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

ודכנות במערכת ונענות בצורה כל פניות המוקד נשמרות ומע .גישה לתוכנת המוקד העירוני של קריית עקרון

 המהירה ביותר.   

 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 האינסטלציכנית כל ת

 .מערכת המחשוב של התאגידת בות ונשמרות 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. עד החיבור לנכס  הארקהמתקין קו 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  בקריית עקרון. המבנה מגודר ובבעלות התאגיד.
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 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.

 

 תאום עם הרשויות .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 

 ספיקות וחלצים.

 

 בקרה והבטחת איכות .25

לאיכות הסביבה  ISO   14001ל התאגיד תקן  יבק 2014במהלך שנת . 2010משנת   9001ISOלתאגיד קיים תקן 

השלים התאגיד את הליך הסמכתו לכל התקנים  בכךעסוקה. בנושא בטיחות ובריאות תISO   18001ותקן  

   הנוגעים לפעילותו. הנדרשים ו

 

 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 

פנימי גלאי  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 
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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 3וכל המתקנים מקושרים למערכת אבטחה צוות כל מערכות המיגון *       
  

 :  מיגון מתקני מים וביוב בתאגיד מי ציונה 26.1טבלה      
 

 

 מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח  .27

  השלים התאגיד דוח הערכות לחירום למזכרת בתיה וקריית עקרון לפי נהל קר"ת והנחיות רשות  2014בשנת

 המים. 

  רב רשותי תוך הפעלת חדר מצב תאגידי לניהול ושליטה על  תאגידבחירום כ דותרגל התאגיד תפק 2014בשנת

 כל האירועים בכל שלושת הרשויות. 

  לחירום של רשות המים. בוצעה הדרכה לכלל הקבלנים  לפי הנחיותבמהלך מבצע צוק איתן נערך התאגיד

 חירום. ה למצביוהעובדים 

 זל גנרטורים הנמצאים בתאגיד. בוצע טיפול ותחזוקה של כל הדי 

 

 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. 

 

 היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר .29

 ות בהתאם להנחיות. הכשרה מטעם רשות המים ועובר השתלמוי בתאגיד קיים ממונה בטחון מים שעבר

כנית . התעבור  נס ציונה מפורטת להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר בתחום המים והביובכנית לתאגיד קיימת ת

כנית להתמודדות עם מצבי החירום עבור מזכרת בתיה וקריית תבנוסף הכין התאגיד אושרה ע"י רשות המים. 

  כנית שנבחנה ע"י רשות המים. , ת קר"ת נתכועקרון לפי מת

 . מים במסגרת תרגיל עורף לאומיהתאגיד מתרגל פעם בשנה פתיחת תחנת חלוקת 

  הפעיל התאגיד חדר נמצב תאגידי שנפתח הקפצה ע"י עיריית נס ציונה.  2014במסגרת תרגיל נפת שפלה השנה

כמו כן נפתחו חדרי הפעלה גם בנס ציונה, מזכרת בתיה, וקריית עקרון . התאגיד ניהל ושלט על כלל האירועים דרך 

 ם מכל הרשויות ומנציגי השטח. חדר מצב שהוקם בתאגיד כולל עזרי שליטה ותצוגה. חדר המצב קיבל עדכוני

  במסגרת התרגיל נפתחה תחנת חלוקת מים בנס ציונה כנקודת איסוף. ומאורח יותר נפתחה נקודת חלוקה

 במזכרת בתיה כתחנת קליטת תושבים. 

  נערך התאגיד  למצב חירום לפי הנחיות של רשות המים. כלל ציוד החירום הוכשר  מבצע צוק איתןבמהלך

ע תקשורת עם כלל הקבלנים ונתוני השירות למתן מענה מידי בהתאם לצורך. לשמחתנו, לא היו והוכן, וכן בוצ

 אירועים שיצדיקו הפעלת חדר מצב.

 



 

 45   מי ציונה בע"מ 2014דו"ח הנדסי שנתי 

 

 

   .2014: פתיחת חדר מצב תאגידי במסגרת תרגיל נפת שפלה  29.1איור 

 

     

  נפת שפלה.: פתיחת תחנות חלוקה בנס ציונה, ומזכרת בתיה, במסגרת תרגיל 29.2איור 

 

 

 דו"חות מיידיים, רבעוניים ושנתיים .30

הוגשו ארבעה דוחות רבעוניים הנדסיים לרשות המים בו פורטו תקלות עיקריות שהתרחשו   2014במהלך 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  לגביהדוח כלל מידע  במהלך פרק זמן זה.

 הוגש ואושר ע"י רשות המים.   2013דו"ח הנדסי לסיכום שנת 

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

למינוי דירקטורים והתקשרויות באמצעות החברה למשק  דיווחים בנוגע 5: 2014דוחות מיידים לממונה בשנת 

 וכלכלה.
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 ב. פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן. 

 פרסום אמנת שירות .31

 היום התאגיד פועל לפי ככלי אמות מידה.. 2010אמנת שירות של התאגיד פורסמה במהלך שנת 

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

 

 צרכנות .32

 נס ציונה 

 פרטית פנו בשל נזילה   423 םצרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכ 469 –נס ציונה פנו כ ב  

 צרכנים הכרה בנזילה ) לפי הפירוט במצורף (.   448 –סה"כ אושרו השנה ל 

 21 צרכנים חיוב חריג.  20 -אושר ל  םצרכנים פנו בגין חיוב חריג. מתוכ 

  טופלו ע"י מהנדס התאגיד. 2היתרי בניה ובקשות לטופס  108 –כ 

   ע"י מהנדס התאגיד. 4תיקי בניה אושרו לטופס  73 –כ 

 מזכרת בתיה 

  פרטיתפנו בשל נזילה   187 םצרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכ 192 –במזכרת בתיה פנו כ . 

 ) לפי הפרוט המצורף (.  .  86%המהווים צרכנים  הכרה בנזילה  166 –סה"כ אושרו השנה ל 

 5  צרכנים חיוב חריג.   26צרכנים פנו בגין חיוב חריג. מתוכם אושר ל 

  ע"י מחלקת ההנדסה  4תיקי בניה אושרו וקבלו טופס   22 –כ. 

  טופלו ע"י הנדסאי התאגיד. 2היתרי בניה ובקשות לטופס  32 –כ 
 

 קריית עקרון 

  פרטיתפנו בשל נזילה   164צרכנים בבקשה להכרה בנזילה. מתוכם   165פנו בקריית עקרון . 

 ) לפי הפרוט המצורף (.   84%המהווים  צרכנים הכרה בנזילה  138 –סה"כ אושרו השנה ל 

 10 צרכנים חיוב חריג.  6 –אשור ל  םצרכנים פנו בגין  חיוב חריג . מתוכ 

  טופלו ע"י הנדסאי התאגיד. 2היתרי בניה ובקשות לטופס  7 –כ 
 

 

 נס ציונה  שם הישוב

 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  

 165 192 469 כמות פניות להכרה בנזילה 

 164 187 423 כמות פניות  לנזילה בבתים פרטיים 

 1 5 46 כמות פניות לנזילה צריכה משותפת 

 99% 97% 90% אחוז פניות לנזילה פרטית 
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 137 162 402 שאושרה נזילה פרטית צרכנים כמות 

 1 4 46 שאושרה נזילה משותפת  צרכנים כמות 

 84%  86% 96% אחוז פניות צרכנים שאושרו 

       

 : התפלגות תלונות צרכנים בגין נזילה בישובים השונים 32.1טבלה       

  2011התאגיד מבצע תהליך אכיפה באופן מסודר ומובנה החל משנת . 

 

 סה"כ  קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה סוג הפעולה

 4,748 913 808 3,106 הודעת דרישה 

 1,495 273 207 1,015 התראות לפני ניתוק

 72 34 0 38 ניתוקים

 10,282 2,347 1,992 5,947 עיקולי בנק 

 II 64 119 220 354התראה 

 

 בתאגיד מי ציונה .   2014התפלגות פעולות אכיפה במהלך שנת  :32.2טבלה 

 

 

  .והותאם בחלקו  2014שידרג את אתר האינטרנט   במהלך שנת התאגיד לתאגיד קיים אתר אינטרנט מעודכן

 . 2015באופן מלא יבוצע במהלך לציבור עם מוגבלויות לנושא נגישות לשירות. שדרוג כולל של האתר והנגשתו 

 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  75' ובהתאם 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 

קיימת אפשרות להורדת כל טפסי התאגיד הנדרשים לצרכי שירות ) בוררות, עדכון נפשות , לרווחת התושבים 

 ( .הצהרות נזילה וכו" 
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 מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור.  .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 ציונהו. לתאגיד קיימת גישה למערכיםבמערכת מידע של המוקד

 . וקריית עקרון

מהותה. מוקדן מהמוקד יוצר קשר ת אופי התלונה ואת  פניה המפרטת בעקבות כל שיחה הנכנסת למוקד נפתח

על מיקום התלונה ומהותה ומעדכן המערכת למי הועברה התלונה.  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 מדות עלעו 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 

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

 התאגיד.

ז השירות מצטייד במספר ממערכת . כל צרכן המגיע למרכהראשי 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  

 ר את הטעון שיפור. ומאפשרת לתאגיד לנתח את נתוני המערכת ובכך לשפ

 

 . 2014מוקדים השונים בשנת בסה"כ טיפל התאגיד 

 במכתבים, פקסים ומיילים. התקבלו בנס ציונה  פניות 5,889 –כ 

 פניות התקבלו בקריית עקרון במכתבים, פקסים ומיילים.  352

 פניות התקבלו במזכרת בתיה במכתבים, פקסים ומיילים.   845

  . נס ציונה בהתקבלו  פניות פרונטאליות  8,063 –כ 

 פניות פרונטאליות התקבלו בקריית עקרון.  5,926  

 פניות פרונטאליות התקבלו במזכרת בתיה.   4,061  

  ( 108, 107, 106שהתקבלו במוקדים השונים )  התפלגות פניות הציבור

 בנושאים השונים במהלך השנה בהשוואה לשנה קודמת :
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  בישובים השונים. 1-800 –ו  106,107,108: התפלגות פניות למוקדי 33.1טבלה 

 

 

 שיקום ופיתוח מערכות ג. 

 הכנת תכנית אב למים וביוב  .34

  מערכת מים 
ע"י השלים השנה ד . התאגי2001האב הקודמת למים הוכנה ע"י חברת תה"ל ואושרה בשנת  תכנית:  נס ציונה

 הוספת חיבור מים נוסף לעיר. לכנית אב למים שממתינה לאישור חברת מקורות תחברת תה"ל 

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

ע"י חברת פלגי מים כנית אב למים עודכנה השנה ת. 2008גרגורי גולנד בשנת  כנית האב הוכנה ע"י: תקריית עקרון

 ונמצאת בשלבי אישור אחרונים. 

 

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

  . 2014אב לביוב עודכנה ואושרה בשנת כנית ת :מזכרת בתיה

ע"י צאת בשלבי תכנון נמ עדכנית כניתת. 2001הוכנה ע"י גרגורי גולנד בשנת  אב לביוב כנית : תקריית עקרון

 כנית אב למים. ותלויה באישור תחברת פלגי מים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושאים שנה
גבייה 

ושירות 
 לקוחות 

תקלות 
ברשת 

 מים

תקלות 
ברשת 

 ביוב

מפגעים 
 סביבתיים

תלונות 
איכות 
 מים 

 56 0 89 138 14,051 נס ציונה

 11 6 172 72 3,988 מזכרת בתיה

 7 22 259 64 3,620 קריית עקרון 

 74 28 520 274 21,659 2014סה"כ 

2013 32,329 396 942 27 64 
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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  2014במהלך שנת 

 ואושרה ברשות המים. 

אורך   קוטר שם העבודה  ישוב 
 במטרים 

*סה"כ עלות 
 בש"ח 

 קווי מיםושדרוג שיקום 
 

 1,210  6, "4", 3, "2"    + סמטת דליה רח' האירוסים נס ציונה

 230 6" רח' שקד  1,125,100

 130 6" השריון 

 5,000 260 6, "4, "3" רח' ירמיהו בוקסר 

 43,100 105 4,  "2" סמטת האירוסים 

מובל העתקת קווי מים החוצים 
 ניקוז 

 46,700 

 80,400  תכנון ומדידות שונות 

 15,000  החלפה ותוספת מגופים 

 56,100  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 00157,4 776  4", 3", 2" שד' אליהו  מזכרת בתיה 

 18,500  תכנון ומדידות שונות 

 6,200  החלפה ותוספת מגופים

 158,000  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו

 210,800 472  4, "2" רח' אגמיה  קריית עקרון 

 38,600     2015תכנון ומדידות 

 124,500  מערכת מדידה והקטנת לחצים 

 416,000  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 2,501,140 3,183 סה"כ שיקום ושדרוג 

 פיתוח קווי מים
 

 55,000 80  6"  124-החושן, נס  נס ציונה 

 172,000 417 6, "4"  119 –רח' הספורט ,  נס 

 21,100  124  6, " 3"  105 –רח' היונה , נס 

 352,400    128 –נס 

 5,800   2015תכנון 

 30,000   חיבור נכסים חדשים 

 70,200  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 113,000    השלמות פיתוח -שכונת בר לב  מזכרת בתיה 

 30,000  חיבור נכסים והידרנטים 

 34,000  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו
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 40,000  חיבור נכסים והדרנטים  קריית עקרון 

 935,500 621  סה"כ פיתוח קווי מים 

 3,424,640 סה"כ מים

 שיקום ושדרוג קווי ביוב
 

 535 10, " 8, "6" דליה  +רח' שקד  נס ציונה 
430,000 

 30 6" רח' אירוסים  

 31,000 76  8, "6" סוף סמטת האירוסים 

 131,300 98 8" רח' בילו

  50 8" רח' דגל ישראל  

 215,000  2014) השלמות  2013בוצע ב  רח' מרגולין נחשון ) קרצוף ריבוד ( 

 170,000 בתכנון  קו ביוב גרביטציוני 

 31,000  תכנון ומדידות שונות 

 19,000  צילום ושטיפת קווי ביוב 

 40,000  2015תכנון 

 529,000  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 260,000 688 8" שד' אליהו  מזכרת בתיה 
 248 6" רח' אשכול  

 85,000 430  8, "6" שד' הנשיא שז"ר 

 61,600  קטים שנים עברוייתרת תשלום פרוי

 42,000  צילום ושטיפת קווי ביוב 

 13,000  2015תכנון לשנת 

 600,000 484 12, "10, "6" רח' עמיחי  קריית עקרון 

 200,000 457 8, "6" רח' אגמיה  

 60,000  2015תכנון 

 16,000  צילום ושטיפת קווי ביוב 
 813,000  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 3,746,900 מ'  3,096 סה"כ שיקום ושדרוג 

 פיתוח קווי ביוב
 

 31,000 35 6"  105-היונה , נס  נס ציונה 

 20,000 30 6"   131 –רח' דגל ישראל, נס 

 60,000  חיבורי ביוב שונים 

 237,000  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו

 13,800  2015תכנון 

 10,000  ייעוץ תוכנית מתאר עיר 

 76,000 אחזקה ופיתוח נקודתי  שכונת בר לב מזכרת בתיה 

 7,000   יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 

 454,800 מ'  65 סה"כ פיתוח



 

 52   מי ציונה בע"מ 2014דו"ח הנדסי שנתי 

 4,201,700   מ'  3,161 סה"כ ביוב

 שיקום ושדרוג מתקני מים

 70,000 יציאת אירופה  תחנת  שאיבה גן נווה  נס ציונה 

 271,000 טירת שלום  תחנת שאיבה טירת שלום 

 4,500  באר ו'  

 106,800  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 8,000 תכנון בריכת אגירה  מזכרת בתיה 

 460,300  ושדרוג מתקני מים סה"כ שיקום

 פיתוח מתקני מים 
 20,000  תב"ע למאגר חדש  נס ציונה 

 482,300 סה"כ מתקני מים 

 שונות 

 72,000  הורדת לחצים ואזורי מדידה  נס ציונה 

 GIS  16,000הקמת מערכת 

 1,300,000  הקמת מערכת קמ"מ 
 70,500  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו 

 GIS   9,000הכנת ממסד נתונים ל  מזכרת בתיה 

 19,800  הקמת מערכת קמ"מ 
 30,000  עדכון תוכנית אב לביוב 

 38,500  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 
 20,000  עדכון  תוכנית אב למים  קריית עקרון 

 18,000  עדכון תוכנית אב לביוב 
 800,000  "מ הקמת מערכת קר

 21,200  יתרת תשלום פרויקטים שנים עברו 
 2,415,000 סה"כ שונות מים 

 שקום ושדרוג מתקני ביוב

 188,000  שיקום מכון שאיבה לביוב נס ציונה  נס ציונה 

 391,000  מכון שאיבה לביוב גן רווה 

 72,800  יתרת תשלום פרוייקטים שנים עברו
 391,000  מכון שאיבה לביוב גן רווה 

 12,000  (  50%תחנת שאיבה לביוב )  מזכרת בתיה 

 21,000  ( 50%תחנת שאיבה לביוב )  קריית עקרון 
 11,300 יתרת תשלום תחנת שאיבה לביוב שנים עברו 

 1,087,100 סה"כ מתקני ביוב 

 בטחון מים

 5,000  מיגון והצטיידות  נס ציונה 
 13,000  מיגון והצטיידות מזכרת בתיה 

 10,000  יתרת תשלום מיגון שנים עברו 
 3,000  מיגון והצטיידות קריית עקרון 

 31,000  סה"כ מיגון והצטיידות 

 11,641,740 לתאגיד "מי ציונה " 2014סה"כ השקעות 
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 .  בכל אחד מהישובים 2014: סיכום השקעות לשנת 35.1טבלה מס' 
 

 

מחיר יחידה  כמות קוטר     
 בש"ח  

 עלות בש"ח 

 177,480 85 2,088  3/4מד " 1

 6,741 63 107  1מד " 3

 1,078 98 11  1.5מד " 4

 815 163 5  2מד " 5

 0 0 0 " אוקטב 2מד  6

 3,018 1,006 3  3מד " 7

 0 0 0 אוקטב  3מד " 8

 0 0 0 אוקטב   4מד " 9

 0 0 0  4מד " 10

 189,132  2,215 סה"כ מדים שהוחלפו

 

 .  2014במהלך שנת רגילים : החלפת מוני מים 35.2טבלה מס' 

 

מחיר יחידה  כמות קוטר     
 בש"ח  

עלות 
 בש"ח 

 950,208 336 2,828  3/4מד " 1

 47,360 370 128  1מד " 3

 32,500 500 65  1.5מד " 4

 159,600 700 228  2מד " 5

 209,300 2,990 70 אוקטב   2"מד  6

 470,940 3,340 141 אוקטב  3מד " 8

 107,750 4,310 25 אוקטב 4מד " 9

 14,902 7,451 2  אוקטב 6מד " 11

 1,992,560  3,487 סה"כ מדים שהוחלפו

 
 .  2014במהלך שנת חלפת מוני קר"מ : ה35.3טבלה מס'     

 
 כנית שנתית לעבודות מים וביוב לשנה הקרובה. . ת 36

 .2014תכנית השקעות   - 5ראה נספח 



 

 54   מי ציונה בע"מ 2014דו"ח הנדסי שנתי 

 

 ד. רשימה מעודכנת של נכסי המים והביוב העיקריים 

 . רשימה של נכסים במערכת המים:37

 
 (  2015) 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

 במטרים אורך 

0-4 5889 2093 7790 11210 6891 246     34,119 

4-9 7,942 152 6,779 10,253 5,307 2,386 1,596  77  34,492 

10-14 5,608 60 7,475 8,651 1,464 569 125 221 877 2,166 27,216 

15-19 
 

4,133 140 4,169 3,321 4,789 107  1,243 52  17,954 

20-24 1,507 157 1,826 2,773 269      6,532 

25-29 
 

1,352 0 1,193 930 0      3,475 

30-34 301 0 1 73 0      375 

35 
 ומעלה

212.7 0 0 0 537      750 

סה"כ 
 אורך

26,945 2,602 29,233 37,211 19,257 3,308 1,721 1,464 1,006 2,166 124,913 

 

 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 2,093 7490 12,502 6,750      34,724 

5-9 689  455 1,842       2,986 

10-14           0 

15-19 
 

297          297 

20-24           0 

25-29 
 

          0 

30-34           0 

35 
 ומעלה

          0 

סה"כ 
 אורך

6,875 2,093 7,945 14,344 6,750 0 0 0 0 0 41,007 
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 קווי פי.וי.סי  

 
טווח 
 שנים

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

 במטרים אורך 

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

 במטרים אורך 

0-5  37 420 356 1,246  132    2,191 

5-10   677        677 

10-15  36 5,309 1,432 1,613 43 106    8,539 

15-20 
 

363 154 1,422 1,114 88      3,141 

20-25   0         

25-30 
 

           

30-35            

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

363 227 7,828 2,902 2,947 43 238    14,548 

 

 

 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 35 962.2 5,684 4,182 86   132   11,081 

5-10            

10-15            

15-20 
 

           

20-25            

25-30 
 

           

30-35            

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

35 962 5,684 4,182 86   132   11,081 

 

 

 

 

 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    452       452 

15-20 
 

189 43 262 1,592 564      2,650 

20-25    147       147 

25 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

189 43 262 2,191 564      3,249 
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  ( 2015קטרים ) 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 2,106 1,157 3,367 3,183 3,090 685 270    13,858 

5-10 555 340 410 170 965 700     3,140 

10-15 851 0 4,755 920 0 0 0    6,526 

15-20 
 

1,074 1,000 4,510 1,650 0 0 0    8,234 

20-25 0 0 0 0 0 0 0    0 

25-30 
 

0 0 0 0 0 0 0    0 

30-35 0 0 0 0 0 0 0    0 

35 
 ומעלה

0 302 0 98 420 0 0    820 

סה"כ 
 אורך

4,586 2,799 13,042 6,021 4,475 1,385 270    32,578 

 

 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 83 114 0 273 0      470 

5-10            

10-15            

15-20 
 

           

20-25            

25-30 
 

           

30-35            

35 
 ומעלה

           

סה"כ 
 אורך

83 114 0 273 0 0     470 

 

 קווי פי.וי.סי 

 אין קווי מים פי.וי.סי  בקריית עקרון 
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 קידוחים 4.37

 
עומק  שם

 הקידוח
ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 הרמה
 )מ'(

הספק 
 )כ"ס(

 שיקוםשנת  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 שאיבה 5.37

 
מספר  שם התחנה

 יחידות
הספק 
 )כ"ס(

ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 )מ'( הרמה

שנת  
 התקנה

 שנת שיקום

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

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

 משאבות חדשות  
  2004 מבנה 

 

 

 יכות מים בר  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 71        71 

20-24 2,799 3,860       6,659 

25-29 920 642 741      2,303 

 5,482      609 1,380 3,493 30מעל 

 14,515      1,350 5,882 7,283 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 4,490 10,149 335 185 78    15,237 

5-9 14,745 11,832 7,933 3,780 367 199 62 1,627 40,145 

10-14 10,469 8,154 2,379 324 355 602  954 23,237 

15-19 9,094 7,811 609 975 838   1,049 20,376 

20-24          

25-29          
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          30מעל 

 99,395 3,630 62 801 1,638 5,264 11,256 37,946 38,798 סה"כ אורך

 

 

 ( 1520מעודכן 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 3,551 153       3,704 

15-20 4,884 1,372 252      6,508 

20-25 1,586 854       2,440 

25-30 2,569        2,569 

 0         30מעל 

 15,581      252 2,379 12,590 סה"כ אורך

 

 

 פלדהקווי ביוב 

 סה"כ אורך  800 600 500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5 86 108 60 124       378 

5-10            

10-15            

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 6,261 1,676 1,302 611 565 320 1,829   

5-10 514        514 

10-15 1,565 854  581      

15-20          
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20-25          

25-30          

          30מעל 

 16,078  1,829 320 565 1,192 1,302 2,530 8,340 סה"כ אורך

 

 

 (  2015מעודכן 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 5,275 665       5,940 

20-25          

25-30 250        250 

 11,565 0 0 0 0 0 0 3,551 8,014 30מעל 

 17,755 0 0 0 0 0 0 4,216 13,539 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
0-5 554 2,219 745 1,035 0 0 0 0 4,553 

5-10 940 415       1,355 

10-15 3,095 160       3,255 

15-20          

20-25          

25-30          

          30מעל 

 9,163 0 0 0 0 1,035 745 2,794 4,589 סה"כ אורך
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 פוליתילאןקווי ביוב 

 

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
0-5  48  840 4,580    5,468 

5-10          

10-15          

15-20          

20-25          

25-30          

          30מעל 

468,5    4,580 840  48  סה"כ אורך  

 

 תחנות שאיבה 4.38

 
הספק  מספר יחידות שם התחנה

 )כ"ס(
ספיקה 
 )מק"ש(

גובה הרמה 
 )מ'(

שנת  
 הקמה

שנת 
 שיקום

מכון שאיבה 
נס לביוב 
 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      
        

מכון ביוב 
 עיינות 

שיפוץ   1999 ציוד  32 3,200 4*135 4
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 

 ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה  –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   

 
 

 


