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 3 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 

 2021 – תקציב השקעות .1

 במיליוני ₪ כולל מע"מ 

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 6.93 0.69 6.24 קווי ומתקני מים 
 14.06 2.43 11.63 קווי ומתקני ביוב 

 1.11 1.11  שונות ובטחון 

 22.1 4.23 17.87 סה"כ
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 נס ציונה -2021תקציב השקעות  .2
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 3.28 0.26 3.02 קווי ומתקני מים 
 7.93 2.08 5.85 קווי ומתקני ביוב 

 0.77 0.77  שונות ובטחון 

 11.98 3.11 8.87 סה"כ

 מזכרת בתיה -2021תקציב השקעות  .3
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 1.88 0.44 1.44 קווי ומתקני מים 
 2.01 0.20 1.81 קווי ומתקני ביוב 

 0.20 0.20  שונות ובטחון 

 4.09 0.84 3.25 סה"כ

 קריית עקרון -2021תקציב השקעות  .4
 במיליוני ₪ כולל מע"מ

 סה"כ פיתוח שיקום ושדרוג נושא
 1.79 0.00 1.79 קווי ומתקני מים 
 4.10 0.15 3.95 קווי ומתקני ביוב 

 0.15 0.15  שונות ובטחון 

 6.04 0.30 5.74 סה"כ
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 עבודות עיקריות –נס ציונה  .5

 עבודת קווי מים  .5.1

  נושא מספר 

  יד אליעזר פינוי בינוי   1

  העבודה והחרש רח'  2

    ביאליק( – רח' רמז )נורדאו  3

  ספורטק  4

  חציית ויצמן  5

  רחוב עדן  6

    רחוב מאיר הרמן  7

  

  נושא מספר 

  יד אליעזר פינוי בינוי   1

  העבודה , החרש רחוב  2

  גאולה  'רח 3

  רח' רמז  4

  ספורטק  5

  השריון(   -רח' ביל"ו ) עמק השושנים  6

  רח' עמק השושנים  7

  הכלנית, יפה נוף, הורד, רקפת  8

 

 מתקני מים וביוב .5.2

  נושא מספר 

  שאיבה למים גן נווה תחנת שדרוג   1

  תחנת שאיבה למים טירת שלום שדרוג   2

  מערכת יו.וי   – ובאר גן נווה באר ה'  3
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 עבודות עיקריות   –מזכרת בתיה  .6

 עבודת קווי מים  .6.1

  נושא מספר 

  רח' רקפת  1

  הגפן רח'  2

  רח' הזית  3

  רח' ההדרים  4

  רח' החיטה  5

    רח' המגן 6

 

 ביובעבודת קווי  .6.2

  נושא מספר 

    הגורןרח'  1

  הגפן רח'  2

    חרוברח' נאות ראשונים ו 3

  רח' ורד , רותם  4

  רח' המגן  5

  411חציית כביש  6

  מ.ב שכונת בר לב ביוב שלב ב'  7

 

 מתקני מים וביוב .6.3

  נושא מספר 

  תכנון  – בריכת איגום  מים  1

  שדרוג תחנת שאיבה לביוב 2
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 עבודות עיקריות   – עקרוןקריית  .7

 עבודת קווי מים  .7.1

  נושא מספר 

  הכלנית רח'  1

  רח' יאיר שטרן  2

  רח' כובשי החרמון, יהלום, רבי מאיר  3

  רח' ויצמן  4

 

 

 עבודת קווי ביוב .7.2

  נושא מספר 

  רח' כובשי החרמון, יהלום, רבי מאיר  1

  ויצמן( -רח' הרצל )הבנים  2

  רח' הלוטם   3

  יאיר שטרן רח'  4

  רח' ויצמן  5

  רח' אהרון יוסף  6

  רח' שבזי  7

 

 מתקני מים וביוב .7.3

  נושא מספר 

  שדרוג תחנת שאיבה לביוב 1

 


