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ציונה  -תאגיד  מי        

 2015פברואר 



 ציונה   -תאגיד  מי

 2015שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 5.2 0.6 4.6 קווי ומתקני מים 1

 7.1 0.5 6.6 קווי ומתקני ביוב 2

 1.9 שונות 3

 0.1 בטחון 4

 14.3 1.1 11.2 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 נס ציונה – 2015שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 3.0 0.3 2.7 קווי ומתקני מים 1

 4.6 0.4 4.2 קווי ומתקני ביוב 2

 1.2 שונות 3

 בטחון 4

 8.8 0.7 6.9 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 מזכרת בתיה – 2015שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 1.6 0.2 1.4 קווי ומתקני מים 1

 1.6 0.2 1.4 קווי ומתקני ביוב 2

 1.0 שונות 3

 בטחון 4

 3.2 0.4 2.8 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 קריית עקרון – 2015שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 0.6 0.1 0.5 קווי ומתקני מים 1

 1.3 0 1.3 קווי ומתקני ביוב 2

 0.6 שונות 3

 בטחון 4

 2.5 0.1 1.8 ח"כ במיליוני ש"סה

5 



 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -נס ציונה 

'מס  התחלת ביצוע נושא 

 הסתיים השלמת עבודות שיקום מים ברחוב האירוסים   1

 הסתיים שיקום מים ברחוב ירמיהו בוקסר 2

 אפריל (רוטשילד –קטע עמק השושנים ) ברחוב הרצל  וביובשיקום מים  3

 מאי (נורדאו –קטע דגניה )שיקום מים וביוב רחוב כצנלסון  4

 אפריל הנחת צנרת מים וביוב רחובות אדום וגולן 5

 אוגוסט צ עד מכון גן רווה"ביוב נ הנחת קו ביוב ראשי ממכון 6

 מים בטירת שלום השלמת שדרוג מכון 7

 צ"מכון ביוב נ השלמת שדרוג 8

 המשך שדרוג מכון ביוב גן רווה 9

 מ"קרהמשך פרויקט החלפת מדים למדי  10
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 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -מזכרת בתיה

'מס  התחלת ביצוע נושא 

 מאי -סיום  ואשכולר "השלמת עבודות שיקום מים וביוב ברחוב שז 1

 יוני שיקום מים וביוב ברחוב סיגלית 2

 המשך פיתוח מים וביוב שכונת בר לב 3
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 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -קריית עקרון

'מס  התחלת ביצוע נושא 

 סיום באפריל שיקום מים וביוב ברחוב מדעי שלום 1

 סיום באפריל הקמת מערכת הקטנת לחצי מים 2

 מאי שיקום ביוב רחוב חרצית 3

 הסתיים השלמת עבודות מים רחוב אגמיה 4

 אוגוסט רחוב מרבד הקסמים שיקום ביוב 5

 אוגוסט סמטת קהילת אוהיו שיקום ביוב 6

 אוגוסט (מדעי שלום –קטע אחד העם ) רחוב קרן היסוד  שיקום ביוב 7

 מ"קרהחלפת מדים למדי  השלמת 8
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