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 2020 – תקציב השקעות .1
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 

 

 

 

 
 

 

 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 8.07 3.73 4.34 ומתקני מים קווי 

 11.68 3.42 8.26 קווי ומתקני ביוב 
 1.74   שונות ובטחון 

 21.49 7.15 12.60 סה"כ
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 נס ציונה -2020תקציב השקעות  .2
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 6.13 3.40 2.73 קווי ומתקני מים 
 6.05 3.15 2.90 קווי ומתקני ביוב 

 1.29   שונות ובטחון 

 13.47 6.55 5.63 סה"כ

 מזכרת בתיה -2020תקציב השקעות  .3
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 1.70 0.27 1.43 קווי ומתקני מים 
 2.57 0.23 2.34 קווי ומתקני ביוב 

 0.27   שונות ובטחון 

 4.54 0.50 3.77 סה"כ

 קריית עקרון -2020תקציב השקעות  .4
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 0.25 0.06 0.19 קווי ומתקני מים 
 3.06 0.04 3.02 קווי ומתקני ביוב 

 0.20   שונות ובטחון 

 3.50 0.10 3.21 סה"כ
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 עבודות עיקריות –נס ציונה  .5

 עבודת קווי מים  .5.1

 ביצועהתחלת  נושא מספר

 השלמת עבודות   יד אליעזר פינוי בינוי   1

 2020 פברואר רח' ביאליק  2

 2020 מאי   ביאליק( – רח' רמז )נורדאו  3

 השלמת עבודות זרובבל רח'  4

 2020יוני  הבנים  - רח' אנילביץ'  5

 2020יולי  הסתדרות  -רח' השריון , העוגן 6

 עבודותהשלמת    ) א.ת חדש( 144+נס/ 145נס/ 7

 השלמת עבודות פיקוד העורף   130נס/ 8

 השלמת עבודות רחוב דגל ישראל שלב ב'   - 131נס/ 9

 השלמת עבודות פרק המדע רח אילן רמון  –  123נס/ 10

 בשלב מכרז  הנפת הדגל  –  128נס/ 11

 

 

 

 



 2020תכנית השקעות 

 6 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 עבודת קווי ביוב .5.2

 התחלת ביצוע נושא מספר

   השלמת עבודות יד אליעזר פינוי בינוי   1

 השלמת עבודות נילי רחוב  2

 השלמת עבודות ויצמן ) פיקוד העורף( 'רח 3

 2020פברואר  רח' ביאליק  4

 השלמת עבודות רח' זרובבל  5

 2020מאי  רח' רמז  6

 2020מרץ  רח' גבעתי  7

 2020מאי  רח' האירוסים חיבור לויצמן  8

 2020מאי    האירוסים(  –חציית ויצמן ) ספורטק  9

 2020פברואר  תכנון   -כניסה צפונית  134נס/ 10

 השלמת עבודות   ) א.ת.חדש(  144+ נס/  145נס/ 11

   השלמת עבודות פיקוד העורף  -  130נס/ 12

 השלמת עבודות פרק המדע רח' אילן רמון  –  123נס/ 13

 

 מתקני מים וביוב .5.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2020 יוני גנרטור תחנת שאיבה למים גן נווה  1

 2020 יוני גנרטור תחנת שאיבה למים טירת שלום  2

 בשלב מכרז  מערכת יו.וי   – ובאר גן נווה באר ה'  3

 

 שונות .5.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 שנתי השלמות   - GISהקמת מערכת  1

 2020ינואר  השלמה   - הקמת מערכת קמ"מ נס ציונה  2

   השלמת עבודות עדכון תכנית האב למים  3

 השלמת עבודות עדכון תכנית האב לביוב   4
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 עבודות עיקריות   –מזכרת בתיה  .6

 עבודת קווי מים  .6.1

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2020פברואר  שקד - ויצמן , אשכולרח'  1

 2020אפריל  מוהליבר  רח'   2

 2020 נובמבר הגפן רח'  3

 השלמת עבודות ביצוע איזור תעסוקה   4

 

 עבודת קווי ביוב .6.2

 התחלת ביצוע נושא מספר

 השלמת עבודות   רח' הצנחנים והדקל  1

 השלמת עבודות רח' נופר  2

 2020ספטמבר    נאות ראשונים וחרוב  3

 2020אפריל  מוהליבר   4

 2020ספטמבר  הגפן   5

 עבודותהשלמת  מ.ב שכונת בר לב ביוב שלב ב'  6

 השלמת עבודות ביצוע אזור תעסוקה   7

 2020אפריל    חיבור ביוב בית העלמין 8

 

 מתקני מים וביוב .6.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2020 אוגוסט  תכנון  – בריכת איגום  מים  1

 2020ינואר  שדרוג תחנת שאיבה לביוב 2
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 שונות .6.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 השלמת עבודות השלמות   - GISהקמת מערכת  1

 השלמת עבודות השלמות  -הקמת מערכת קמ"מ   2

 השלמת עבודות תכנית אב למים   3
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 עבודות עיקריות   – קריית עקרון .7

 עבודת קווי מים  .7.1

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2020אפריל  רח' קרן היסוד  1

 2020מאי  הנרקיס עד צומת הנורית  2

 

 קווי ביובעבודת  .7.2

 התחלת ביצוע נושא מספר

 השלמת עבודות מרבד הקסמים  1

 2020פברואר  ויצמן( -רח' הרצל )הבנים  2

 2020 מרץ רח' יאיר שטרן  3

 2018 מאי רח' ויצמן  4

 2020מאי  רח' אהרון יוסף  5

 2020 אפריל     פיילוט   - הפרדת ניקוז מביוב  6
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 וביובמתקני מים  .7.3

 התחלת ביצוע נושא מספר

 2020ינואר  שדרוג תחנת שאיבה לביוב 1

 

 שונות .7.4

 התחלת ביצוע נושא מספר

 השלמת עבודות השלמות   - GISהקמת מערכת  1

 2020ינואר  השלמות  -הקמת מערכת קמ"מ   2

 השלמת עבודות עדכון תכנית אב למים  3

 

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

 

 יתכנו שינוים בתוכנית במהלך השנה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. 

 


