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 3  תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 2019 – תקציב השקעות .1
 כולל מע"מ₪ במיליוני 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 7.79 4.83 2.96 קווי ומתקני מים
 12.05 4.07 7.98 קווי ומתקני ביוב

 1.53   שונות ובטחון

 21.37 8.90 10.93 סה"כ

 ציונהנס  -2019תקציב השקעות  .2
 כולל מע"מ₪ במיליוני 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 5.20 3.02 2.18 קווי ומתקני מים
 5.43 3.67 1.76 קווי ומתקני ביוב

 0.94   שונות ובטחון

 11.55 6.69 3.93 סה"כ

 מזכרת בתיה -2019תקציב השקעות  .3
 כולל מע"מ₪ במיליוני 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 2.05 1.43 0.62 י מיםקווי ומתקנ

 2.65 0.36 2.29 קווי ומתקני ביוב
 0.39   שונות ובטחון

 5.09 1.79 2.91 סה"כ

 קריית עקרון -2019תקציב השקעות  .4
 כולל מע"מ₪ במיליוני 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 0.55 0.39 0.16 קווי ומתקני מים
 3.99 0.06 3.93 קווי ומתקני ביוב

 0.21   שונות ובטחון

 4.73 0.45 4.09 סה"כ
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 4  תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 עבודות עיקריות –נס ציונה  .5

 עבודת קווי מים .5.1

 התחלת ביצוע נושא מספר

 *2019 יוני יד אליעזר פינוי בינוי  1

 2018 אוגוסט  המניין הראשון( -רח' עמק השושנים ) ויצמן 2

 2019פברואר   מכבי 'רח 3

 2019 מרץ זרובבלרח'  4

 2019פברואר  רח' האצ"ל 5

 2019נובמבר  רח' ביאליק 6

 *2019 יוני  ן )פיקוד העורף(מויצרח'  7

 *2019ינואר   ) א.ת חדש( 144+נס/ 145נס/ 8

 *2019 יוני פיקוד העורף  130נס/ 9

 *2018 נובמבר פלמינגו  - 105נס/ 10

 *2018 יוני רחוב דגל ישראל שלב ב'  -131נס/ 11

 

 

 שד' העמק המשך –הנחת תשתיות 
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 5  תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 עבודת קווי ביוב .5.2

 התחלת ביצוע נושא מספר

 *2019 יוני יד אליעזר פינוי בינוי  1

 2019 פברואר  רחוב גורדון 2

 *2019יוני  ויצמן ) פיקוד העורף( 'רח 3

 2019מרץ  רח' זרובבל 4

 2019נובמבר  רח' ביאליק 5

 2019 יולי  האירוסים( –חציית ויצמן ) ספורטק  6

 *2019 יוני תכנון -כניסה צפונית  134נס/ 7

 *2019ינואר   ) א.ת.חדש( 144+ נס/ 145נס/ 8

 *2019 יוני פיקוד העורף  - 130נס/ 9

 

 מתקני מים וביוב .5.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019 ספטמבר  יםגנרטור – ומתקן טיוב באר ה' 1

 

 שונות .5.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019 אוגוסט השלמות - GISהקמת מערכת  1

 2019ינואר  השלמה - הקמת מערכת קמ"מ נס ציונה 2

 2019 ינואר עדכון תכנית האב למים  3

 2019 ינואר עדכון תכנית האב לביוב  4

 פרויקט משותף עם הרשות המקומית. התחלת הביצוע מותנית בלוח הזמנים של הרשות המקומית. *
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 עבודות עיקריות  –מזכרת בתיה  .6

 מים עבודת קווי .6.1

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019מרץ   רח' נופר 1

 2019 אפריל רח' הצנחנים 2

 2019 פברואר רח' יחזקאל לוין 3

 *2018אפריל  תעסוקה  אזורביצוע  4

 *2017דצמבר  סקופ   1/3/263תבע זמ/ 5

 *2019יולי   226תבע זמ/ 6

 

 עבודת קווי ביוב .6.2

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019 אפריל והדקל רח' צנחנים 1

 2019 מרץ רח' נופר 2

 *2018אפריל  ביצוע אזור תעסוקה  3

 *2017דצמבר  סקופ   1/3/263תבע זמ/ 4

 2019יוני  שדרוג קו מאסף 5

 2019יולי  שיקום שוחות רח' מלר והנוטרים 6

 

 

 תיקון פיצוץ מים
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 מתקני מים וביוב .6.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2017יוני  הכנת תב"ע –ם בריכת איגום  מי 1

 2019 פברואר שדרוג תחנת שאיבה לביוב 2

 שונות .6.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019אוגוסט  השלמות - GISהקמת מערכת  1

 2019ינואר  השלמות -הקמת מערכת קמ"מ  2

 2018יוני  תכנית אב למים  3

 

 הזמנים של הרשות המקומית. פרויקט משותף עם הרשות המקומית. התחלת הביצוע מותנית בלוח *
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 8  תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 עבודות עיקריות  – קריית עקרון .7

 עבודת קווי מים .7.1

 התחלת ביצוע נושא מספר

 *2018אפריל  רחוב האגוז, השקד, חרוב  -מים  140שכונת  1

 2018דצמבר  בקידוח 411חציית כביש  2

 2019אפריל  רח' הנרקיס עד צומת הנורית 3

 

 עבודת קווי ביוב .7.2

 ת ביצועהתחל נושא מספר

רחוב האגוז, השקד, חרוב ,  -ביוב 140שכונת  1
 רמב"מ, שיבת ציון, האבות, 

 *2018אפריל 

 *2018אפריל  מרבד הקסמים  2

 2019מאי  רח' הלוטם 3

 2019יולי  ויצמן(-רח' הרצל )הבנים 4

 2019יולי  רח' יאיר שטרן 5

 2019 יוני  שדרוג קו ביוב מאסף 6

 *2019יולי  כובשי החרמון שיקום בריכות ביוב 7

 

 

 מכון שאיבה לביוב
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 מתקני מים וביוב .7.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019 פברואר שדרוג תחנת שאיבה לביוב 1

 

 שונות .7.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2019 אוגוסט השלמות - GISהקמת מערכת  1

 2018ינואר  השלמות -הקמת מערכת קמ"מ  2

 

 המקומית. התחלת הביצוע מותנית בלוח הזמנים של הרשות המקומית. פרויקט משותף עם הרשות *

 

 


