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 .1תקציב השקעות – 2018
במיליוני  ₪כולל מע"מ

נושא

שיקום ושדרוג

פיתוח

סה"כ

קווי ומתקני מים
קווי ומתקני ביוב
שונות ובטחון

3.30
5.58

4.95
9.90

8.25
15.48
2.09

סה"כ

8.88

14.85

25.82

 .2תקציב השקעות  -2018נס ציונה
במיליוני  ₪כולל מע"מ

נושא

שיקום ושדרוג

פיתוח

סה"כ

קווי ומתקני מים
קווי ומתקני ביוב
שונות ובטחון

2.25
1.84

3.20
8.32

5.45
10.16
1.36

סה"כ

4.09

11.52

16.97

 .3תקציב השקעות  -2018מזכרת בתיה
במיליוני  ₪כולל מע"מ

נושא

שיקום ושדרוג

פיתוח

סה"כ

קווי ומתקני מים
קווי ומתקני ביוב
שונות ובטחון

0.67
1.50

1.20
1.58

1.96
3.08
0.43

סה"כ

2.17

2.87

5.47

 .4תקציב השקעות  -2018קריית עקרון
במיליוני  ₪כולל מע"מ

נושא

שיקום ושדרוג

פיתוח

סה"כ

קווי ומתקני מים
קווי ומתקני ביוב
שונות ובטחון

0.75
2.25

0.46
0.00

1.21
2.25
0.32

סה"כ

3.00

0.46

3.78
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 .5נס ציונה – עבודות עיקריות
.5.1

עבודת קווי מים

מספר נושא
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

התחלת ביצוע

יד אליעזר פינוי בינוי
רח' ביל"ו  -רוטשילד-השריון
רחוב השריון מביל"ו עד הטייסים
רח' התחיה
רח' העבודה והחרש
נס+ 145/נס 144/תכנון וביצוע
נס - 128/איזור תעשיה
נס 130/פיקוד העורף  -תכנון
כביש  - 423קו מים ראשי  -תכנון וביצוע
נס - 118/אדום גולן  -שלב ב'
נס - 105/פלמינגו
נס -131/רחוב דגל ישראל שלב ב'
נס123/
נס -155/תכנון

הנחת קו ראשי מאסף לביוב – נס ציונה

תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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דצמבר *2018
ינואר 2018
מרץ 2018
יולי 2018
מאי 2018
יוני *2018
יולי 2017
ספטמבר *2018
אפריל *2018
ינואר 2018
יוני *2018
אוגוסט *2018
יוני 2018
יולי *2018

מתכונת לחוברת נגישה מי ציונה בע"מ

.5.2

עבודת קווי ביוב

מספר נושא
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.5.3

התחלת ביצוע

קו ביוב משד' עמק השושנים עד המכון
קו ביוב גרביטציוני
יד אליעזר פינוי בינוי
רחוב גורדון
רחוב נילי
שיקום קוים רדיוסי מגן -עמק השושנים
המשך שד' העמק
נס 134/כניסה צפונית  -תכנון
נס + 145/נס 144/תכנון וביצוע

מאי 2017
יולי 2015
דצמבר *2018
יוני 2018
דצמבר 2017
פברואר 2018
נובמבר 2017
אפריל *2018
יוני *2018

נס - 118/אדום גולן  -שלב ב'
נס -105/פלמינגו
נס - 131/דגל ישראל
נס - 130/פיקוד העורף  -תכנון
נס - 155/תכנון

ינואר 2018
יוני *2018
אוגוסט *2018
ספטמבר *2018
יולי *2018

מתקני מים וביוב

מספר נושא
1
2

התחלת ביצוע
יולי *2018
סיום עבודות

באר ה' – גנרטור לטיוב
מכון שאיבה לביוב גן רווה

.5.4

שונות

מספר נושא
1
2
3
4
5

התחלת ביצוע

הקמת מערכת  - GISהשלמות
הקמת מערכת קמ"מ נס ציונה  -השלמה
עדכון תכנית האב למים
סקר תברואי
עדכון תכנית האב לביוב
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ינואר 2018
ינואר 2018
פברואר 2018
אפריל 2018
פברואר 2018
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 .6מזכרת בתיה – עבודות עיקריות
.6.1

עבודת קווי מים

מספר נושא
1
2
3
4
5
6
7
8

התחלת ביצוע
מאי *2018
פברואר 2018
אוקטובר 2018
דצמבר 2017
ינואר 2018
אפריל *2018
דצמבר 2017
דצמבר 2017

שד' אליהו שלב ג' והשלמות
יסמין
הורד
העתקת קו מים  -חציית נחל
שכונת בר לב מים  -שלב ב'
ביצוע איזור תעסוקה
תבע זמ 1/3/263/סקופ
תבע זמ226/

חיבור מקורות חדש לאיזור תעסוקה חדש במזכרת בתיה
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.6.2

עבודת קווי ביוב

מספר נושא
1
2
3
4
5
6
7

התחלת ביצוע

שד' אליהו שלב ג' והשלמות
בית ספר ( בין הזית לנתיב השיירות)
איתור קו סניקה לביוב
מ.ב שכונת בר לב ביוב שלב ב'
ביצוע אזור תעסוקה
תבע זמ 1/3/263/סקופ
תבע זמ226/

.6.3

מתקני מים וביוב

מספר נושא
1
2

התחלת ביצוע

בריכת איגום מים – הכנת תב"ע
שדרוג תחנת שאיבה לביוב

.6.4

יוני 2017
יולי 2018

שונות

מספר נושא
1
2
3
4

מאי *2018
אוגוסט 2018
יולי 2018
ינואר 2018
אפריל *2018
דצמבר 2017
דצמבר 2017

התחלת ביצוע

הקמת מערכת  - GISהשלמות
הקמת מערכת קמ"מ  -השלמות
סקר תברואי
תכנית אב למים
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ינואר 2018
ינואר 2018
אפריל 2018
יוני 2018
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 .7קריית עקרון – עבודות עיקריות
.7.1

עבודת קווי מים

מספר נושא
1
2
3
4

התחלת ביצוע

רחוב הרצל
שכונת  140מים  -רחוב האגוז ,השקד ,חרוב
חציית  411בקידוח
המייסדים

הנחת קווים בקריית עקרון
תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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מרס *2018
אפריל *2018
מרס 2018
פברואר 2018
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.7.2

עבודת קווי ביוב

מספר נושא
1
2
3

התחלת ביצוע

חציית כביש 411
כובשי החרמון
שכונת  140ביוב -רחוב האגוז ,השקד ,חרוב ,
רמב"מ ,שיבת ציון ,האבות,
מרבד הקסמים
קרן היסוד מאחד העם עד מדעי שלום
איתור קו סניקה

4
5
6

.7.3

התחלת ביצוע
יולי 2018

שדרוג תחנת שאיבה לביוב

.7.4

שונות

מספר נושא
1
2
3
4

אפריל *2018
מרס 2018
יולי 2018

מתקני מים וביוב

מספר נושא
1

מרס 2018
יולי *2018
אפריל *2018

התחלת ביצוע

הקמת מערכת  - GISהשלמות
הקמת מערכת קמ"מ  -השלמות
סקר תברואי
תכנית אב למים  -השלמה

ינואר 2018
ינואר 2018
אפריל 2018
ינואר 2018

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