
1 דף מס'  :

הפקת מי קידוחים

פירוט הפקהסוג מיםמקור מים
שכבת ניצול/
מיקום הפקה

מספר 
שם מתקןארצי

אזור
 הסדר מפורט

הקצאה לבית או לכל
הקצאה כוללתצריכה אחרת

  מספר
 מתקן

הקצאה 
לחקלאות

1,616.00 

200.00 

מערכת ארצית

מערכת ארצית

הפקת טיוב

הפקת מיהול

פליסטוקן

פליסטוקן

שפיר

שפיר

קידוח מטויב

קידוח מטויב

1,616.00 

200.00 

פ נס ציונה ה המועצה

פ נס ציונה ו

פ גן נווה נס ציונה

13014844

13114746

13114884

230678

230683

312065

5243רישיון הפקה מספר 

כתובת דוא"ל לקבלת מסמכים :האירוסים 53  נס ציונה 7406602 כתובת :

1תנאים נוספים ברישיון:
2
3

4

רישיון זה כולל גם תנאים אשר נקבעו במסגרת כללים שהתקינה מועצת רשות המים ושלגביהם נקבע כי הם תנאים ברישיון.
ציון סוג המים ו\או מטרת ההקצאה וכן כל מאפיין אחר שלהם ברישיון זה הוא לצורך קביעת דמי המים ככל שייקבעו.

כל הוראות חוק מדידת מים, תשט"ו - 1955, ובפרט סעיף 2 (חובת מדידה) וסעיף 11 (איסור גרימת נזק למד מים), וכן כל הוראות כללי מדידת מים, (מדי מים), תשמ"ח - 1988, ובפרט -
כללים 34 ו - 37 (החזקת מד מים במצב תקין), כלל 41(שמירה על סביבת מד המים) וכלל 52 (חובת רישום ודיווח נתוני המדידה), ובנוסף- צו מדידת מים (מדידה במקור), תשט"ז - 1956, 

הם תנאים ברישיון.
הפקה למטרת בית תעשה בכפוף להוראות משרד הבריאות לעניין שימוש במים מסוג זה.

(באלפי מ"ק):בהתאם לפירוט להלן31/12/2021ועד ליום01/01/2021בעל הרישיון יפיק מים החל מיום 

514216910מספר מזהה :מי-ציונה בע"משם בעל הרשיון :

 rina@mei-ziona.co.il



2 דף מס'  :

02/03/2021תאריך הפקת הרישיון :

מצורף שובר תשלום אגרה המהווה חלק בלתי נפרד מרישיון זה ,  ותשלומו הוא תנאי לכניסתו לתוקף של הרישיון.

גיורא שחם

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב



3 דף מס'  :

חישוב כמות מותרת וכמות בסיסית ע"פ כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) , תשע"ז 2017

כמות בסיסית שימוש הקידוחשם מתקןמספר מתקן
(אלמ"ק)

מקדם כושר
 הפקה

 (מק"ש)

125 

140 

125 

פ נס ציונה ה המועצה

פ נס ציונה ו

פ גן נווה נס ציונה

230678

230683

312065

125 

140 

125 

מוליכות חשמלית 
 (dS/m)

בהתאם לכללי 
מקורות

86

84

105

מידע לצורך חישוב דמי מים
מידע זה אינו מהווה חלק מתנאי הרישיון

לאתחום הפעילות של בעל הרישיון נקבע כאזור נסמך מים שפירים : 

ריכוז חנקות 
(מג"ל ניטרט) 
בהתאם לכללי 

מקורות

ריכוז כלורידים 
(מג"ל כלוריד) 
בהתאם לכללי 

מקורות

קידוח מי שתייה

קידוח מי שתייה

קידוח מי שתייה

נתונים להפקת טיוב ומיהול ע"פ כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה, תשע"ז 2017

פרכלוראטחנקותשם מתקןמספר מתקן מזהמים אורגניים

פ נס ציונה ה המועצה

פ נס ציונה ו

פ גן נווה נס ציונה

230678

230683

312065

סוג ההכרהדטרגנטים

2022

2023

כרומאט
סיום תקופת 

ההכרה

הפקת טיוב מעבר 24.א(1)

הפקה טיוב הקמה 8.א(1)(א)

הפקת מיהול תפעול 9.א(2)

עד 110 מג"ל

עד 110 מג"ל

עד 110 מג"ל

כלוריד

89.40 

124.00 

130 

170 

130 

עומק
הקידוח

(מ')
כושר הפקה

מוכר (מק"ש)


