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 2022תכנית השקעות 

 3 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 

 2022 – השקעותקציב ת .1
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 6.95 2.00 4.95 קווי ומתקני מים 
 9.09 2.98 6.11 קווי ומתקני ביוב 

 0.50 0.50  שונות ובטחון 

 16.54 5.48 11.06 סה"כ
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 נס ציונה -2022תקציב השקעות  .2
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 4.54 1.23 3.31 קווי ומתקני מים 
 5.15 2.05 3.10 קווי ומתקני ביוב 

 0.35 0.35  שונות ובטחון 

 10.04 3.63 6.41 סה"כ

 מזכרת בתיה -2022תקציב השקעות  .3
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 1.31 0.36 0.95 קווי ומתקני מים 
 2.25 0.39 1.86 קווי ומתקני ביוב 

 0.08 0.08  שונות ובטחון 

 3.64 0.83 2.81 סה"כ

 קריית עקרון -2022תקציב השקעות  .4
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 1.10 0.41 0.69 קווי ומתקני מים 
 1.71 0.55 1.16 קווי ומתקני ביוב 

 0.08 0.08  שונות ובטחון 

 2.89 1.04 1.85 סה"כ
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 עבודות עיקריות –נס ציונה  .5

 עבודת קווי מים  .5.1

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 2022 יולי   רח' התחיה 1

 בביצוע והמסגר  החרש,  העבודה רח'  2

 השלמות   רח' ביאליק 3

 השלמות זרובבל רח'  4

 2022מרץ  רחק בן גוריון  5

 2022מאי  רח' השומר  6

 בעירייה תלוי  רחוב דגל ישראל שלב ב'  - 131נס/ 7

 תלוי בעירייה  הנפת הדגל  –  128נס/ 8

 תלוי בעירייה  מע"ר   - 126נס/ 9

 

 

 המשך שד' העמק –הנחת תשתיות 
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 עבודת קווי ביוב .5.2

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 בביצוע   רח' גאולה 1

 2022אוגוסט  רח' ראובן לרר  2

 2022ינואר  רחוב נגבה  3

 2022מרץ  הבנים גבעת נוף: צנחנים, פרטיזנים,  4

 2022מרץ  רח' רחבעם זאבי  5

 2022אוגוסט  צומת בן גוריון ויצמן  6

 השלמות   ספורטק  7

 ה יתלוי בעירי מע"ר  –  126נס/ 8

 יה יתלוי בעיר   המשך הנפת הדגל  –  128נס/ 9

 תכנון  קו ביוב ראשי לשפד"ן   10

 

 מתקני מים וביוב .5.3

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 2022מאי  החלפת משאבות   – למים גן נווה תחנת שאיבה  1

 2022מאי  תחנת שאיבה למים טירת שלום  2
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 עבודות עיקריות   –מזכרת בתיה  .6

 עבודת קווי מים  .6.1

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 בביצוע המגן רח'  1

 

 עבודת קווי ביוב .6.2

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 בביצוע רח' המגן  1

 תכנון  קו מאסף ביוב ראשי  2

 

 מתקני מים וביוב .6.3

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 בתכנון בריכת איגום  מים   1

 בביצוע שדרוג תחנת שאיבה לביוב 2
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   עבודות עיקריות – קריית עקרון .7

 עבודת קווי מים  .7.1

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 2022מרץ  אחד העם רח'  1

 2022מאי  רח' יהלום  2

 תכנון  שכונה צפון מזרח  3

 

 עבודת קווי ביוב .7.2

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 2022מרץ  רח' אחד העם  1

 2022יוני  רח' יאיר שטרן  2

 תכנון  קו מאסף ביוב ראשי  3

 תכנון  שכונה צפון מזרח  4

 

 מתקני מים וביוב .7.3

 התחלת ביצוע נושא מספר 

 בביצוע שדרוג תחנת שאיבה לביוב 1

 

 

 השנה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. יתכנו שינוים בתוכנית במהלך 

 


