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ציונה  -תאגיד  מי        



 ציונה   -תאגיד  מי

 2016שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 4.30 0.64 3.66 קווי ומתקני מים 1

 11.08 5.70 5.38 קווי ומתקני ביוב 2

 2.41 שונות ובטחון 3

 17.80 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 נס ציונה – 2016שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 2.44 0.47 1.97 קווי ומתקני מים 1

 8.54 5.56 2.98 קווי ומתקני ביוב 2

 1.81 שונות ובטחון 3

 12.79 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 מזכרת בתיה – 2016שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 1.43 0.11 1.32 קווי ומתקני מים 1

 1.82 0.12 1.71 קווי ומתקני ביוב 2

 0.27 שונות ובטחון 3

 3.52 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 קריית עקרון – 2016שנת  –ח"השקעות במיליוני ש תקציב

 כ"סה פיתוח שיקום ושדרוג נושא

 0.47 0.10 0.37 קווי ומתקני מים 1

 0.72 0.02 0.70 קווי ומתקני ביוב 2

 0.33 שונות בטחון 3

 1.52 ח"כ במיליוני ש"סה
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 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -נס ציונה 

'מס  התחלת ביצוע נושא 

 אפריל השקד, מבצע קדש, הרצל, כצנלסון קרצוף ריבוד רחובות  1

 יוני אליעזר פינוי בינוי עבודות מים וביוב יד 2

 יוני צ עד מכון ביוב גן רווה"ביוב נ הנחת קו ביוב ראשי ממכון 3

 מאי לביוב ש"לתרבין עד  –קו ביוב ראשי מצומת עמק השושנים  הנחת 4

 ינואר כפר אהרון שדרוג קווי  מים 5

 פברואר 'שלב א 144נס  –פיתוח לקווי מים וביוב  עבודות 6

 פברואר מ"קרהמשך פרויקט החלפת מדים למדי  7

 מרס-סיום  ש למים טירת שלום  "השלמת שדרוג ת 8

 פברואר באר גן נווה שדרוג 9

 פברואר שדרוג מערכת בקרה מתקנים   10

 תחנת שאיבה לביוב גן רווה המשך שדרוג 11
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 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -מזכרת בתיה

'מס  התחלת ביצוע נושא 

 פברואר -סיום  השלמת עבודות שיקום מים וביוב ברחוב סיגלית 1

 מאי שיקום קווי מים וביוב ברחוב נתיב השיירות 2

 שנתי המשך פיתוח מים וביוב שכונת בר לב 3

 אוקטובר ש לביוב משותפת מזכרת בתיה קריית עקרון"שדרוג ת 4

 תכנון תשתיות אזור תעסוקה חדש 5

7 



 ציונה   -תאגיד  מי

 פרויקטים -קריית עקרון

'מס  התחלת ביצוע נושא 
 מרס משה שרת שיקום מים וביוב ברחוב 1

 אוקטובר ש לביוב קריית עקרון"שדרוג ת 2

 פברואר סמטת קהילת אוהיו שיקום קטע ביוב 3
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