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 דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד .א

 כללי :  .1

נס צינה, מזכרת בתיה וקריית  לתושבי המספק שירותים זוריאתאגיד המים מי ציונה הנו תאגיד 

 עקרון.

 בשלושת הרשויות.  תושבים  73,000 –כ משרת התאגיד 

 . קריית עקרון ו מזכרת בתיה, נס ציונה : מרכזי שירות לקוחות  3לתאגיד קיימים 

 רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים .2

 כל הרשויות .2.1

 . 2016ביחס לשנת   2%  -עלייה  של כ , מ"ק  6,020,324  התאגיד הפיר ורכש 2017 במהלך

בארות לפרקים , עקב השבתת 2016 -, ירידה ביחס למ"ק  1,780,785 :  2017 -הפקה עצמית ב

 מ"ק 5,838,120 :של שלושת הישובים כ צריכת מים "סה  כתוצאה מתקלות.

 3.03%פחת המים של התאגיד : 

 

 . 2017 -2013השתנות פחת המים בשנים  .2.1.1

 

 נס ציונה  .2.2

עליה של שנה שעברה. ב מ"ק  3,926,703, לעומת מ"ק   4,010,676עמדה על  בנס ציונהצריכת המים 

 והיתרשתייה עצמיים  מי מקידוחיהייתה  ציונה נס לעיר המים אספקתמ  43%-כבצריכת המים.  25 –כ 

ברובם ברת מקורות מספקת מים לעיר באמצעות שני חיבורים. המים המסופקים הנם חמקורות. מחברת

 . פלמ"חיםמותפלים ממתקן ההתפלה ב מים

 . באר גן נווהבאר ה' ושלושה קידוחי מי שתייה: באר ו' ,פועלים  העיר בשטח

 הבררנית.  האלקטרוליזה בשיטת חנקות להרחקת ו' פועלות עם מתקן -בארות ה' ו
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 מיהול של מי הבאר עם מי הרשת העירונית.  צומת  בבאר גן נווה קיים

 . מ"ק   4,100,592 סה"כ רכישה והפקה : לא נרכשו זכויות מים ממקורות.

 . 2.1% מד על ע   2017ת בשנבנס ציונה פחת המים 

 

 

 

 2017התפלגות מקורות המים בנס ציונה בשנת   .2.2.1

 מזכרת בתיה  .2.3

 .  2016 -לביחס  5%מ"ק , עלייה של     1,023,345עמדה על   2017בשנת  במזכרת בתיה צריכת המים

 כל אספקת המים למזכרת בתיה הנה מחיבורי מקורות. 

 שניים ניזונים מקו חולדה ברנר וחיבור אחד ניזון מקו חולדה נען .  : חיבורי מקורותלושה ליישוב קיימים ש

  ביחס לשנה שעברה. 6% –מ"ק עליה של כ  1,095,982 עמדה על  2017המים בשנת  רכישת

 .  6.6% עלעמד בשנה זו פחת המים 

 קריית עקרון  .2.4

 .ביחס לשנה שעברה   2%מ"ק  . ירידה של   804,097   -  בקריית עקרוןצריכת המים 

 כל אספקת המים לקריית עקרון הנה מחיבורי מקורות. 

 שניים מהם לאזורי התעשייה והמסחר.  בארבע מהן מקו חולדה ברנר.  יישוב קיימים חמישה  חיבורי מקורותל

. יחד עם זאת ביחס לשנה שעברה  3%ירידה של מ"ק.   823,751  עמדה   2017המים בשנת  רכישת

מים של מקורות היה עצור תקופה של כחודשיים, וניתנה הערכה ה, מאחר ומד נתוני אמת הנתון לא משקף 

 לצריכה ע"י מקורות.

 .2.3%פחת המים השנה עמד על 

 
 

43%
57%

כמות הפקת מים כמות רכישת מים  
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 בטחת איכות המיםא .3

 באיכות מיםרועי פגיעה יא .3.1

 .  2017חריגים בשנת לא היו אירועי מים  

 פריסת נקודות דיגום.  .3.2

 ,בדיקות מיקרוביאליות  683סה"כ בוצעו  : כנית משרד הבריאותוצעו בדיקות מים ברשת המים לפי תהשנה ב 

  חיבורי מקורות השונים.ב 104   -ו במתקני הפקת מים  9 ,ברשת המים  570 ןמה

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

NW00014450  רח' ירושלים  רשת יד אליעזר 

NW00014458 רח' ארבל  רשת סביוני הפארק 

NW00014076 בה"ס חב"ד  רשת העיר הישנה 

NW00014459  רח' ישראל שמיט רשת לב המושבה 

NW00014461 רשת בהס אשכול  

NW00014470 מ.א אמפיתיאטרון  

NW00014468 1רח' יציאת אירופה  בריכת גן נווה 

NW00014436  רח' הצנחנים  נוףרשת גבעת 

NW00014214  רח' השופטים  רשת סביוני נצר 

NW00014089  רח' החושן  רשת שכונת הדגל 

NW00014432  'הבית האדום  רשת א.ת א 

NW00014446  רח' גורדון  באר ו 

NW00014116  1רח' יציאת אירופה  גן נווה -צומת מיהול  

NW00014451 רח' חיים פקריס  רשת פארק המדע 

NW00014462  בית פנחס חיבור מק נס ציונה 

NW00014118  בריכת מים טירת שלום  מקורות טירת שלום 

NW00014630  רח' האלופים  ח.מ אלופים 

NW00014115  רח' התור  רשת טוסקנה 

NW00014621  רח' דפנה  גבעת האירוסים 

NW00014456  תיכון בן גוריון  רשת שכונת בן צבי 

NW00014166 רח' החופים  רשת הדרי סמל 

NW00014251 רח' משה לרר רשת שכ' ארגמן 

NW00014444  'רח' הרדוף אחרי הכלרה  –באר ה 

NW00014460  רשת בה"ס ראשונים  

NW00014117  רח' דוד לנדאו  רשת מליבו 

NW00014457  רח' אהרון בוקסר  רשת שכונת מליבו 

NW00014435  'רח' איזמל  רשת אזור תעשיה ב 

NW00014452  שד' העמק רשת כפר אהרון 
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 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

NW00014620  בה"ס ניצנים  רשת שכונת ואלי 

NW00014730 טירת שלום ישנה  

NW00014119  רח' סנונית  רשת ט.שלום חדשה 

NW00014126  באר גן נווה  

NW00014447  'באר ו  

NW00014444  'באר ה  

 פריסת נקודות דיגום נס ציונה  . .3.2.1

 

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

NW00014252  רשת חצר בה"ס  

NW00014253  רשת מרכז השיכון  

NW00014254  רח' א. ארקין  רשת גן ארקין 

NW00014623  רח' אורן  רשת גן אורן 

NW00014256  411כביש  חיבור מקורות 

NW00014257  חיבור מקורות מזרח  

NW00014255  רשת מוטה גור  

NW00014156  מוטה גור פינת האימהות  שכונת אשת חיל 

NW00014624  רשת גן פרס  

NW00014625  שכנות נאות ראשונים  

 .  דו"ח פריסת נקודות דיגום מזכרת בתיה .3.2.2

 

 מיקום  שם נקודת דיגום  מס' קוד 

NW00014269  רשת בה"ס בן צבי  

NW00014271 רשת חבצלת הצעירה  

NW00014270  רשת רחוב שבזי  

NW00014124  רשת נווה עובד  

NW00014125  גן יוסף  רשת נווה אשכול 

NW00014283  140ח.מ  

NW00014285  59715ח.מ בילו    

NW00014268   83873ח.מ תדיראן  

NW00014284  75817ח.מ גני חן  

NW00014281  רח' רמב"ם  רשת רמב"ם 

NW00014282  רח' בעלי המלאכה  רשת מחסן מועצה 

NW00014123 רח' הרצל  רשת מועצה מקומית 

 .דו"ח פריסת נקודות דיגום קריית עקרון  .3.2.3
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כמות בדיקות  נקודת דיגום  שם הישוב 

מיקרוביאליות 

 מתוכנן

כמות בדיקות 

מיקרוביאליות 

 בוצע

כמות בדיקות 

מיקרוביאליות 

 אחוז ביצוע 

מספר 

דגימות 

 חריגות 

אחוז 

חריגה 

 ראשון

מס 

חריגות 

 סופי 

 0 0.27% 1 100% 362 362 רשת נס ציונה

 0 0% 0 100% 9 9 מתקן הפקה נס ציונה 

חיבורי  נס ציונה

 מקורות 

26 26 100% 0 0% 0 

קריית 

 עקרון

 0 0% 0 100% 104 104 רשת אספקה

 קריית

 עקרון

חיבורי 

 מקורות 

52 52 100% 0 0% 0 

מזכרת 

 בתיה 

 0 0% 0 100% 104 104 רשת אספקה

מזכרת 

 בתיה 

חיבורי 

 מקורות

26 26 100% 0 0% 0 

 0 0.14% 1 100% 683 683  סה"כ 

 2017לשנת סיכום תוצאות מיקרוביאליות  .3.2.4

 

 תקנות משרד הבריאות.ב עומדות ותתוצאה כל

  דוחות מיקרוביאליים – נספח א' מצורף

 נקודות דיגום בעייתיות .3.3

 אין נקודות דיגום בעייתיות.  

 בדיקות כימיות ומיקרוביאליות .3.4

נוכחות חומר חיטוי פעיל מבוצעות בדיקות ל ,יגום מיקרובאילי שגרתי ברשת המיםבנוסף לד ,בכל דיגום מים

  N.T.U 1.0) מעל  מעל התקנותנתגלתה עכירות לא  באמצעות קומפרטור דיגטלי.  ועכירות ברשת המים

 .( באף נקודה 

 אבטחת איכות מים .3.5

 . הבארותבנס ציונה בשלושת בוצעו כן בדיקות כימיות  לעמבוצעות רק במקורות המים. בדיקות כימיות 

 .כל התוצאות היו תקינות 

 בדיקות מים למקורות עצמאיים.  .3.6

 הטבלה מטה.ראה  - נס ציונהעבור  תוצאות בדיקות במקורות המים העצמאיים
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ריכוז מירבי  יחידת מדידה  םערכי
 בתקן 

 באר ה'  באר גן נווה  באר ו' 

 224 214       אלקליניות

 F  PPm - mg/l 1.7 0.1 0.15 0.15 -פלואור 

 Na PPm - mg/l   64 84 58 -נתרן 

 NO3 PPm - mg/l 70 82 113 91.0 -חנקה 

 K  PPm - mg/l   1.3 1.4 1.7 -אשלגן

 Ca PPm - mg/l   133 140 118 -סידן

 Mg PPm - mg/l   15.2 19.2 16.8 -מגזניום 

 HARD PPm - mg/l   395 429 364 -קשיות 

 B PPm - mg/l 1 0.04 0.04 0.04בורון 

 PPm - mg/l 500 100 100 100 דטרגנטים

 SO4 PPm - mg/l 250 73 65 52 -גופרה 

 TDS PPm - mg/l 1500 801 808 639 -כלל מוצקים 

 Cl PPm - mg/l 450 139 163 98 -כלוריד 

 PPm - mg/l 1 0.26 0.2 0.27 מרכיבי שטח פעילים 

 Mg PPm - mg/l 150 17.8 19.4 16.8 -מגנזיום 

   Mn PPm - mg/l 0.5 0.003 0.003 -מנגן  

 PHEN PPm - mg/l 0.002 0.001 0.001 0.001 -פנול 

 OG PPm - mg/l 0.3 0.3 0.3 0.3 -שמנים 

 TURB N.T.U 1 0.1 0.25 0.23 -עכירות 

 HCO3 PPm - mg/l   243.8 261 273 -ביקרבונט

 PPm - mg/l 250 73   52 סולפט

 Al PPb - µg/l 200 5 5 5 -אלומניום 

 Be PPb - µg/l 4 0.2 0.2 0.2 -ברליום 

 Zn PPb - µg/l 5000 5 10 5 -אבץ 

 Fe PPb - µg/l 1000 10 9 11 -ברזל 

 Cu PPb - µg/l 1400 0.5 0.5 1 -נחושת 

 As PPb - µg/l 10 0.5 0.5 0.5 -ארסן

 Ba  PPb - µg/l 1000 98 115 96.0 -בריום 

 Hg  PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 -כספית 

 Cr PPb - µg/l 50 0.8 0.8 2.2 -כרום 

 Ni PPb - µg/l 20 0.5 0.6 0.5 -ניקל 

 Se PPb - µg/l 10 2 2 2.0 -סלניום 

 Pb PPb - µg/l 10 0.5 0.5 0.5 -עופרת 

 Cn PPb - µg/l 50 3 3 3.0 -ציאניד 

 Cd PPb - µg/l 5 0.2 0.2 0.2 -קדמיום  

 Ag PPb - µg/l 100 0.5 0.5 0.5 -כסף

 MO PPb - µg/l 70 1 1 1 -מוליבדן 

 U PPb - µg/l 15 0.5 0.5 0.9 -אורניום 

 ADRN   0.05 0.005 0.005 0.005 -אלדרין 

TCAA PPb - µg/l 9 1 1 1 

DDD PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 
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ריכוז מירבי  יחידת מדידה  םערכי
 בתקן 

 באר ה'  באר גן נווה  באר ו' 

DDE PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 

MCPA PPb - µg/l 2 0.2 0.2 0.2 

PCP PPb - µg/l 3 0.2 0.2 0.2 

 BENZ PPb - µg/l 5 0.2 0.2 0.2 -בנזן 

 MTBE PPb - µg/l 40 1 1 1 -מתיל 

 BNZP PPb - µg/l 0.5 0.1 0.1 0.1 -בנזן פירן 

 MDCB PPb - µg/l 600 0.3 0.3 0.3 -(  1,2דיכלורובנזן ) 

 PDCB PPb - µg/l 75 0.3 0.3 0.3 -(  1,4דיכלורובנזן ) 

 DCET PPb - µg/l 4 0.3 0.3 0.3 -(  1.2דיכלורואתן ) 

 DCEY PPb - µg/l 10 0.4 0.4 0.4 -(  1,1דיכלורואתילן ) 

 CDCE PPb - µg/l 50 0.4 0.4 0.4 -(  1,2דיכלורואתילן ) 

 TDCE PPb - µg/l 50 0.4 0.4 0.4 -דיכלורואתילן 

 TCET PPb - µg/l 200 0.4 0.4 0.4 -(  1,1,1טריכלורואתן ) 

 TCEY PPb - µg/l 20 0.3 0.3 0.8 -טריכלורואתילן  

 CHLF PPb - µg/l 80 3.4 1 1 -כלורופורם 

 DADN PPb - µg/l 0.05 0.005 0.005 0.005 -דיאלדרין 

 MTAL PPb - µg/l 10 0.1 0.1 0.1 -מטאכלור

 TCB PPb - µg/l 70 0.4 0.4 0.4 -טריכלורובנזן 

 TECE PPb - µg/l 10 0.2 0.2 0.2 -טטראכלורואתילן 

 DNSB PPb - µg/l 7 1 1 1 -דינוסב

 TCEN PPb - µg/l 5 0.2 0.2 0.2 -טריכלורואתן 

 CCL4 PPb - µg/l 4 0.2 0.2 0.2 -פחמן טטראכלוריד

 MCBZ PPb - µg/l 100 0.3 0.3 0.3 -מונוכלורובנזן

 TOLU PPb - µg/l 700 0.3 0.3 0.3 -טולואן 

 XYLE PPb - µg/l 500 0.4 0.4 0.4 -קסילן 

 STYR PPb - µg/l 50 0.4 0.4 0.4 -סטירן 

 ETBN PPb - µg/l 300 0.2 0.2 0.2 -אתיל בנזן 

 FORM PPb - µg/l 900 50 50 50 -פורמאלדהיד 

 ETDB PPb - µg/l 0.05 0.005 0.005 0.005 -אתילן די ברומיד 

 LIND PPb - µg/l 1.00 0.10 0.10 0.10 -לינדן 

 ALAC PPb - µg/l 4 0.1 0.1 0.1 -אלאכלור 

 HEPT PPb - µg/l 0.4 0.04 0.04 0.04 -הפטאכלור 

 CLDN PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 -כלורדן 

 ATRA PPb - µg/l 2 0.1 0.1 0.1 -אטרזין 

DBCP PPb - µg/l 0.3 0.01 0.01 0.01 

 HEPE PPb - µg/l 0.2 0.02 0.02 0.02 -הפטאכלור

 TRFL PPb - µg/l 20 0.1 0.1 0.1 -טריפלוראלין 

 ALCB PPb - µg/l 10 0.2 0.2 0.2 -אלדיקרב 

BBFL PPb - µg/l   0.15 0.15 0.15 

BGPE PPb - µg/l   0.15 0.15 0.15 

DCPA PPb - µg/l 30 1 1 1 
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ריכוז מירבי  יחידת מדידה  םערכי
 בתקן 

 באר ה'  באר גן נווה  באר ו' 

 OXML PPb - µg/l 200 0.2 0.2 0.2 -אוקסמיל

 TCPA PPb - µg/l 10 0.1 1 1 -טריכולורופנוקסי 

 SIMZ PPb - µg/l 2 0.1 0.1 0.1 -סימזין 

DDT PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 

 VYCL PPb - µg/l 0.5 0.1 0.1 0.1 -וניל כלוריד 

BEPT PPb - µg/l 8 0.3 0.3 0.3 

 DCLM PPb - µg/l 5 0.3 0.3 0.3 -דיכלורומתאן

DCPN PPb - µg/l 5 0.2 0.2 0.2 

 CLPF PPb - µg/l 3 0.1 0.1 0.1 -כלורופירוס 

ALSN PPb - µg/l 10 0.2 0.2 0.2 

 CBFN PPb - µg/l 20 0.2 0.2 0.2 -קרבופוראן 

DMTT PPb - µg/l 6 0.2 0.2 0.2 

ALSD PPb - µg/l 10 0.2 0.2 0.2 

ADDA PPb - µg/l 0.05 0.005 0.005 0.005 

DDX PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 

TACB PPb - µg/l 10 0.2 0.2 0.2 

 2017תוצאות בדיקות כימיות מלאות בקידוחים בנס ציונה בשנת  .3.6.1

  

    

 דיגום בשטח .3.6.2
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 .מטה  ראה טבלה – כרת בתיה וקריית עקרוןמזנס ציונה, תוצאות בדיקות כימיות לחיבורי מקורות עבור 

 

ריכוז מירבי  יחידת מדידה  הפרמטר 

 בתקן 

נס 

 ציונה

 באר ה'  באר גן נווה 

 224 214       אלקליניות

 F  PPm - mg/l 1.7 0.1 0.15 0.15 -פלואור 

 Na PPm - mg/l   64 84 58 -נתרן 

 NO3 PPm - mg/l 70 0.2 113 91.0 -חנקה 

 K  PPm - mg/l   1.3 1.4 1.7 -אשלגן

 Ca PPm - mg/l   133 140 118 -סידן

 Mg PPm - mg/l   15.2 19.2 16.8 -מגזניום 

 HARD PPm - mg/l   395 429 364 -קשיות 

 B PPm - mg/l 1 0.04 0.04 0.04בורון 

 PPm - mg/l 500 100 100 100 דטרגנטים

 SO4 PPm - mg/l 250 73 65 52 -גופרה 

 TDS PPm - mg/l 1500 801 808 639 -כלל מוצקים 

 Cl PPm - mg/l 450 139 163 98 -כלוריד 

 PPm - mg/l 1 0.26 0.2 0.27 מרכיבי שטח פעילים 

 Mg PPm - mg/l 150 17.8 19.4 16.8 -מגנזיום 

   Mn PPm - mg/l 0.5 0.003 0.003 -מנגן  

 PHEN PPm - mg/l 0.002 0.001 0.001 0.001 -פנול 

 OG PPm - mg/l 0.3 0.3 0.3 0.3 -שמנים 

 TURB N.T.U 1 0.1 0.25 0.23 -עכירות 

 HCO3 PPm - mg/l   243.8 261 273 -ביקרבונט

 PPm - mg/l 250 73   52 סולפט

 Al PPb - µg/l 200 5 5 5 -אלומניום 

 Be PPb - µg/l 4 0.2 0.2 0.2 -ברליום 

 Zn PPb - µg/l 5000 5 10 5 -אבץ 

 Fe PPb - µg/l 1000 10 9 11 -ברזל 

 Cu PPb - µg/l 1400 0.5 0.5 1 -נחושת 

 As PPb - µg/l 10 0.0 0.5 0.5 -ארסן

 Ba  PPb - µg/l 1000 1.6 115 96.0 -בריום 

 Hg  PPb - µg/l 1 0 0.1 0.1 -כספית 

 Cr PPb - µg/l 50 0 0.8 2.2 -כרום 

 Ni PPb - µg/l 20 0 0.6 0.5 -ניקל 

 Se PPb - µg/l 10 0 2 2.0 -סלניום 

 Pb PPb - µg/l 10 0.2 0.5 0.5 -עופרת 

 Cn PPb - µg/l 50 0 3 3.0 -ציאניד 
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 Cd PPb - µg/l 5 0 0.2 0.2 -קדמיום  

 Ag PPb - µg/l 100 0 0.5 0.5 -כסף

 MO PPb - µg/l 70 1 1 1 -מוליבדן 

 U PPb - µg/l 15 0.5 0.5 0.9 -אורניום 

 ADRN   0.05 0.005 0.005 0.005 -אלדרין 

TCAA PPb - µg/l 9 1 1 1 

DDD PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 

DDE PPb - µg/l 1 0.1 0.1 0.1 

MCPA PPb - µg/l 2 0.2 0.2 0.2 

PCP PPb - µg/l 3 0.2 0.2 0.2 

 BENZ PPb - µg/l 5 0 0.2 0.2 -בנזן 

 MTBE PPb - µg/l 40 1 1 1 -מתיל 

 BNZP PPb - µg/l 0.5 0 0.1 0.1 -בנזן פירן 

  2016תוצאות בדיקות כימיות בחיבורי מקורות השונים. בשנת  .3.6.3

 פרסום תוצאות בדיקות. .3.7

ברשת כוללת את נקודות הדיגום  התכניתדיגום שנתית של משרד הבריאות.  כניתמים נעשה לפי תדיגום ה

 קידוחים וחיבורי מקורות.  : מקור המיםבהמים בכל אחד מהישובים וכן דיגום 

המופץ בכל שלושת במקומון  תוצאות בדיקות המים המיקרוביאליות מתפרסמות אחת לשלושה חודשים

לפקודת העיריות ) נוסח  238הוראות סעיף ובהתאם להוראות הרשות הממשלתית למים וביוב הישובים 

 . חשבונות המים הנשלחים לתושבים מצורף לבו"ח חצי שנתי דחדש(. 

 אינטרנטהשנתי מופק ומופץ לתושבים ביחד עם חשבון המים וכן מפורסם באתר איכות מים תקציר דו"ח 

 דו"ח שנתי מפורט מופץ למשרד הבריאות ולרשות המים והביוב הממשלתית. . של התאגיד

 כל הדוחות התלת חודשיים והחצי שנתיים מפורסמים באופן סדיר באתר האינטרנט של התאגיד. 

דיגום . השנה כל הכנית הדיגום מתפרסת על פני ת שונות. דיגום נקודות 35 –מבוצע ב  הדיגום : נס ציונה

 . אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור דיגום. אחת לשבוע נעשה 

. תפרסת על פני כל השנה כנית הדיגום מתנקודות דיגום שונות.  10–בהדיגום מבוצע   :מזכרת בתיה

 דיגום מבוצע אחת לשבועיים. אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור דיגום. ה

דיגום  .השנהתכנית הדיגום מתפרסת על פני כל . נקודות דיגום שונות  12 –הדיגום מבוצע ב  : קריית עקרון

 אחת לארבע שבועות חוזר על עצמו אותו מחזור דיגום. מבוצע אחת לשבועיים.

 בארות.ניקוי חיטוי    .3.8

 ניקוי וחיטוי מאגרי המים מבוצע אחת לשנה לפי תקנות משרד הבריאות. 

המאושרת לניקוי וחיטוי מאגרי סניג'אט ע"י חברת  םביצע התאגיד שטיפה וחיטוי במאגרי  2017בשנת 

 (. אישור שטיפה וחיטוי: ב'נספח  מצורף מים ע"י משרד הבריאות.) 
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 והשנה לא בוצע ,לפי הנחיות משרד הבריאות  ת אגירה טירת שלום מתוחזקת ע"י חברת מקורות. יכבר

 בשנה הבאה.לבצעם שטיפה וחיטוי ומתוכנן 

 מזח"ים.  .3.9

התקנת מכשיר  דורש התאגידמיועד למנוע חדירת מזהמים לרשת המים העירונית. המכשיר  -מזח"ים 

 .הגנה על מערכת המים  לצורך  בהתאם לדין מונע זרימה חוזרת

 . מז"חבהתקנת  מי שחייבשל תעדכן באופן שוטף המלתאגיד קיים בסיס נתונים 

 

 סה"כ קריית עקרון ומזכרת בתיה  נס ציונה  שימוש

 16 0 16 בתי דפוס 

 80 2 78 מפעלים/ מעבדות ואזורי תעשיה 

 62 32 30 מזון/ גני אירועים

 1 1 1 מכון ביוב 

 170 18 152 שונים 

 330 53 277 סה"כ

 מזח"ים לפי שימושים וישובים.מספר  .3.9.1
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 כמויות המים והביוב .4

 רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים .4.1

 הדוח השנתי של רשות המים. בניה וצריכה אחרת לפי  *  צריכה אחרת הנה צריכה של בתי חולים מקוואות, 

 . בישובים השונים   2016בהשוואה לשנת   2017בשנת צריכת מים לפי מהויות  .4.1.1

 

 

 בתאגיד מי ציונה 2017התפלגות צריכת המים בשנת  .4.1.2

נס ציונה  איפיון
2016 

נס ציונה 
2017 

מזכרת 
 2016בתיה 

מזכרת 
 2017בתיה 

קריית 
עקרון 
2016 

קריית 
עקרון 
2017  

 2017 סה"כ

אוכלוסייה לפי 
 הלמ"ס )נפש(

46,900 48,161 14,011 14,011 11,141 11,141 73,313 

 1,780,784 ____ ____ ____ ____ 1,780,784 1,975,851 הפקה )מ"ק(

 4,239,540 823,751 849,420 1,095,982 1,029,360 2,319,807 2,060,720 מקורות )מ"ק( 

 הספקהסה"כ 
 )מ"ק(

4,036,571 4,100,591 1,029,360 1,095,982 849,420 823,751 6,020,324 

צריכה במגורים 
 )מ"ק(

2,718,291 2,767,752 800,172 837,022 584,150 596,347 4,201,121 

צריכה מוסדות 
 עירונית )מ"ק(

148,390 157,774 56,033 70,893 17,153 16,971 245,638 

 15,000צרכן מעל 
 )מ"ק(

346,151 383,512 ____ ___ ____ ___ 383,512 

צריכה חקלאות 
 בהקצבה )מ"ק(

8,699 2,678 5,826 5,681 ____ ___ 8,359 

 428,190 50,388 58,821 71,288 73,027 306,514 308,440 גינון ציבורי 

 422,317 117,801 133,978 12,472 11,262 292,044 273,065 מסחר ומלאכה 

כל צריכה אחרת 
 )מ"ק(*

122,431 190,357 27,846 25,989 10,742 11,772 228,118 

 5,838,118 804,097 804,843 1,023,345 974,167 4,010,676 3,925,468 סה"כ צריכה )מ"ק(

 183,206 19,654 44,577 72,637 55,194 89,915 111,103 סה"כ פחת )מ"ק(

 3.03% 2.4% 5.25% 6.6% 5.36% 2.2% 2.75% סה"כ פחת )%( 
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  מיםפחת  .4.2

 2017 2016 2015 2014 כמויות מים במ"ק

 6,020,324 5,915,351 5,546,376 5,710,607 סה"כ תקבולים ) הפקה + מקורות ( 

 5,838,118 5,704,478 5,350,381 5,430,393 סה"כ צריכה 

 182,206 210,873 195,995 280,214 סה"כ פחת 

  3.0% 3.6% 3.5% 4.9% סה"כ פחת )%( 

 ביחס לשנים קודמות 2017בשנת  מיםפחת  .4.2.1

 

 2013-2017בפחת המים בישובים השונים בשנים  ירידה .4.2.2

 כמויות הביוב .4.3

 . קמ" 2,793,559  :שהוסנקה לשפד"ן  2017בשנת כמות הביוב :  נס ציונה

  .מ"ק  1,244,425 –כ למט"ש עמב"ר  ההוסנק: כמות הביוב ש מזכרת בתיה וקריית עקרון

   מזכרת בתיה וקריית עקרון  נס ציונה חודש 

 97,078 240,675 ינואר

 103,485 229,688 פברואר

 107,719 243,709 מרץ

 98,377 211,193 אפריל 

 102,197 221,688 מאי

 102,476 227,241 יוני

 98,250 232,513 יולי 

 104,214 251,942 אוגוסט

 102,584 220,538 ספטמבר

 109,954 240,753 אוקטובר

 109,496 250,808 נובמבר

 108,595 222,811 דצמבר
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   מזכרת בתיה וקריית עקרון  נס ציונה חודש 

 1,244,425 2,793,559 סה"כ שנתי 

 לפי חודשים ומט"שיםכמויות הביוב  .4.3.1
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 אספקת מים אמינה. .5

 נס ציונה  .5.1

באר גן נווה, באר ה' : קידוחי מים פעילים   3-חיבורי מקורות ו 2 אספקת מים לעיר נס ציונה מתבססת על 

 ובאר ו'. 

טירת בחיבור נוסף קיים  .אצטדיון העירוני בעירבקרבת ה ברחוב האלופיםקם חיבור מקורות ראשי ממו

 . שלום

מסה"כ  43% –מ"ק המהווים כ  1,780,784 שנה מבארות עומדת על הסה"כ כמות המים שהופקה 

 מסך הכמות המופקת והנרכשת בתאגיד. 30%  -כ  מהווהו  נס ציונהעבור  השנה שסופקהכמות המים 

 

  .ן מענה בחירוםגנראטור הנותבארות המים קיים דיזל  בשלושת: גנרטורים 

 לתחנת השאיבה.  והנותן מענה לבאר א גנראטורקיים דיזל  ווהבבאר גן נ

  הנותן מענה משולב הן לבאר והן למתקן במקרה של הפסקת חשמל.  גנראטורדיזל  קיים  'בבאר ו

 .להרחקת חנקות  המתקן ללא  נייד הנותן מענה לבאר בלבד גנראטורבבאר ה' קיים דיזל 

 

מ"ק: בגן נווה קיימים שני מאגרים של  7,000בנפח כולל של מים שלושה מאגרי קיימים בעיר : מאגרי מים

לתחנת השאיבה  האחראית על אספקת המים המרכזית  בצמוד מ"ק הממוקמים 1,000 -מ"ק ו 3,000

 לעיר. 

 תחנת שאיבה.  ידוועל טירת שלום ב נמצא מ"ק 3,000בנפח מאגר מים נוסף 

מבנה חדר ההכלרה ,  כמו כן הוחלפה מערכת ההכלרה והבקר וכן  –באר גן נווה התאגיד שיפץ את השנה 

 הוחלף  בקר החנקות הרציף. 

 

 נפח איגום ) מ"ק (  כתובת  מאגר מים

 3,000 רח' יציאת אירופה  בריכת מים גן נווה 

 1,000 רח' יציאת אירופה  בריכת מים גן נווה 

 3,000 רח'  העגור  בריכת מים טירת שלום

 7,000  סה"כ 

 5,294  מצריכת יום שיא 33%לפי נדרש איגום 

 .פרוט נפחי איגום בנס ציונה  .5.1.1

 

 44%  -הנו כ מ"ק. אחוז נפח האיגום הקיים מצריכת מים יומית בשיא 16,000: הינה ביום שיאמים הצריכת 

 יותר מהנדרש.ה שהינ

להם  -כל רשתות המים בעיר הן טבעתיות וקיימת סגירת טבעת למעט : פארק המדע, ושכונת גבעת התור

 קיים מקור אספקת מים אחד. 
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 בשל כשל באחד ממתקני התאגיד. במהלך השנה לא היו מקרים של חוסר מים 

 בעיר. נות על לחץ מים גבוהה ובמהלך השנה לא היו תל

נמצאו כבעיות בתחום  48.8% מתוכן  תלונות במוקד העירוני  45 –התקבלו כ  : תלונות על לחץ מים נמוך

 .  . שאר התלונות טופלו באופן מידי ונבעו בשל תקלות זמניות ברשת המיםיהפרט

 קריית עקרון. .5.2

חולדה ברנר בקוטר אספקת מים בקריית עקרון מתבססת על חמישה חיבורי מקורות הניזונים מקו מקורות 

 תחנות שאיבה למים ולא קיים איגום. אין .   20"

מהלך החודשים ב.  2000תעשיה עקרון זור למעט רשת המים לא  תוטבעתי ןכל רשתות המים בישוב הנ

 .2000של עקרון  תיסגר הטבעת,השלמת עבודות באזור הקרובים עם 

צריכת מים ליום מ"ק   6,416הנו   2030מ"ק. הצפי לשנת   3,216צריכת מים יומית בשיא עומדת על  

 יש כוונה להקים מאגר מים בשכונה המזרחית החדשה הנמצאת בשלבי תכנון.יומית בשיא. 

תלונות על לחץ מים נמוך במוקד מהם   9 –לא היו תלונות על לחץ מים גבוה. התקבלו כ במהלך השנה 

  ברשות הפרט.  22%

 מזכרת בתיה . .5.3

 -מקורות חולדהמקו  שני חיבורים . חיבורי מקורותשלושה אספקת המים למזכרת בתיה מתבססת על 

 נען. לא קיימות תחנות שאיבת מים ואין איגום מים עצמאי.  -וחיבור מקורות שני מקו מקורות חולדה ברנר, 

 כל רשת המים בישוב הנה טבעתית. 

צריכת ליום מ"ק  7,600 -כ  הנו 2025הצפי לשנת מ"ק ליום.  4,093 –כ צריכת מים יומית בשיא עומדת על 

  .מזכרת בתיהתעשיה באזור  להקמת מאגר מים עצמאי תכנית בנין עיר  מקדםהתאגיד מים יומית בשיא. 

תלונות על לחץ מים נמוך במוקד מהם  19 –כ  במהלך השנה לא היו תלונות על לחץ מים גבוה. התקבלו 

 ברשות הפרט. 31%
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 ערכת אמינה לסילוק שפכיםמ .6

 נס ציונה  .6.1

 העיר מועברים למט"ש שפד"ן.כל שפכי 

את הביוב של כל העיר נס ציונה לתחנת שאיבה לביוב המשותפת סונקת תחנת שאיבה אחת הקיימת  בעיר

ואשר עם השנה המשיך התאגיד בהנחת קו ביוב גרביטציוני . ) תחנת גן רווה ( לנס ציונה ועיריית רחובות 

 וכל שפכי העיר יועברו בגרביטציה לתחנת שאיבה לביוב בגן רווה. התחנה של נס ציונה השלמתו תבוטל

 .2018 במחציתצפי הפעלת קו ביוב גרביטציוני 

נס  שפכימעבירה את עברה בשנים אחרונות שדרוג משמעותי להכפלת קיבולת. התחנה התחנה בגן רווה 

   שפד"ן.אל מתקן טיהור שפכים  ציונה, רחובות וכמה מישובי מועצה אזורית גן רווה

התאגיד נערך להתקנת בקרי מפלסי ביוב בקווים ראשיים, מה שיאפשר לקבל התראה אם מפלס הביוב בקו 

 יעלה ולבצע טיפול בו למניעת גלישות ביוב.

 קריית עקרון מזכרת בתיה.  .6.2

אזור תעשיה לביוב הממוקמת ב יבהלתחנת שאמוזרמים  םשפכישפכי הרשויות מועברים למט"ש עמב"ר . ה

התאגיד  2018שנת סוף ב שאינו בבעלות התאגיד. (ברנרעמב"ר )  למט"ש  יםמוסנקומשם  2000 עקרון

 .בקרית עקרון התחנה שדרוגב יחל

 מערכת טיהור שפכים אמינה  .6.3

שפכי נס ציונה מועברים  לשפד"ן. שפכי מזכרת בתיה וקריית עקרון מוזרמים למט"ש עמב"ר במועצה האזורית 

 בשני המט"שים ואינו אחראי על טיהור השפכים.ברנר. לתאגיד אין בעלות 

 ניטור שפכים  .6.4

 . קריית עקרון , מזכרת בתיה וניטור שפכים שנתית בנס ציונה  תכניתהתאגיד ביישום של  ךהמשיהשנה 

. במהלך השנה בפיקוח והנחיית חברת קנדו מעבדת  מילודע ע"י  ההשפכים בוצע בדיקת,  2017בשנת 

 חברת פלגי מים.  בו זכתהמכרז  בעקבותהוחלפה חברת הייעוץ של התאגיד 

 : השנה עמד על  אחוז ביצוע של תכנית ניטור שפכים

  .  97%–בנס ציונה כ 

 . 100%במזכרת בתיה  

 .92%-כבקריית עקרון 

 . 95%סה"כ אחוז הביצוע של התאגיד עומד על   

  כנית ניטור שפכי תעשיה שנתיסיכום ת -  'גנספח   מצורף 
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כמות דיגומים  

 נס ציונה מתוכננת 

כמות דיגומים 

 נס ציונה שבוצעה 

כמות דיגומים 

קריית מתוכננת 

 עקרון 

כמות דיגומים 

קריית שבוצעה 

 עקרון 

 6 6 12 12 / מתכות מעבדות 

 0 0 13 14 מפעל בטחוני 

 4 4 4 4 ושטיפות רכב מוסכים 

 12 12 7 8 תחנות דלק 

אולמות אירועים/ 

 מסעדות/ 

48 46 44 39 

 0 0 8 8 בתי חולים 

 61 66 90 94 סה"כ 

 2017לשנת כנית ניטור שפכי תעשיה התפלגות ביצוע ת .6.4.1
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 תכנון וביצוע אמינים .7

 מערכת המים .7.1

  :נס ציונה

שאינן תלויות הוכנה לפני מספר שנים, אך חל עיכוב באישורה מסיבות כנית אב למים של העיר נס ציונה ת

 בתאגיד. בנוסף, עירית נס ציונה מקדמת תכנית מתאר חדשה לעיר. על כן הוחלט להכין תכנית חדשה.

שאושרה ע"י שנתית השקעות כנית לת בהתאם ומתקני מיםקווי מים  ביצע שיקום, שדרוג ופיתוחהתאגיד 

  רשות המים.

(  1%) אחד למעט חלק משכונת טירת שלום( היא אזור לחץ 99%קיימים שני אזורי לחץ בעיר. כל העיר ) 

 לחץ גבוה. שהנה אזור 

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

 

 הערות  אורל קו במטרים  שם פרוייקט ישוב 

 פיתוח קווי מים  528  128נס  –רחוב שביט  נס ציונה

 פיתוח קווי מים  258 144נס  –רחוב עדן  נס ציונה

 שיקום קווי מים  368 הרקפת נס ציונה

 שיקום קווי מים  120 שאול המלך נס ציונה

 פיתוח קווי מים  40 105נס  –רחוב סנונית  נס ציונה

 פיתוח קווי מים  184 חיבור מקורות לרחוב המגן  מזכרת בתיה 

 שיקום קווי מים  932 נתיב השיירות  מזכרת בתיה

 פיתוח קווי מים  69 חציית שדרות רבין  קריית עקרון 

 שיקום קווי מים  947 משה שרת  קריית עקרון 

   3,262 עבודות עיקריות  קווי מים  סה"כ  

 .לפי ישוביםום ופיתוח קווי מים קשיעיקריות בעבודות פרוט  .7.1.1

  מזכרת בתיה:

בימים אלו התאגיד ואושרה ע"י מנהל למשק המים.   2007כנית אב למים של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת ת

 התחיל בהכנת עדכון לתכנית האב למים.

התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים ומתקני מים בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י 

 קיים אזור לחץ אחד לכל הישוב.  רשות המים.

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

  קריית עקרון:

של  נמצאת בשלבי אישור סופייםע"י חברת פלגי מים   2016בשנת עודכנה כנית אב למים של קריית עקרון ת

 . רשות המים
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התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים ומתקני מים בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י 

 קיים אזור לחץ אחד לכל היישוב.  רשות המים.

 אין ברזי כיבוי אש לא סטנדרטיים. 

 

   

 שיקום קווי מים בתאגיד מי ציונה .7.1.2

 מערכת ביוב. .7.2

 .  2014שאושרה בשנת התאגיד הכין תכנית אב לביוב  נס ציונה :

לפי תכנית שטיפות שנתית התאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב של קווי ביוב , התחזוקה השוטפת במסגרת 

 .  סתימות במהלך השנה רעויארחובות בהם בהמתבססת על אמות מידה הנדסיות וכן 

התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י 

 רשות המים.

 נבחרו מפקחים אשר מלווים את שלבי ביצוע העבודה כבר מהשלבים הראשונים. והפיתוח לכל עבודות השיקום

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מעירונית בנס ציונה צנרת ביוב אין 

 שנשטפו אורך קווים במ"א  יישוב

 2,540 נס ציונה

 832 מזכרת בתיה

 2,275 קריית עקרון 

  5,647 סה"כ לתאגיד 

 .לפי ישוביםאורך צנרת ביוב שנשטפה במהלך השנה  .7.2.1
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 הנחת קו ביוב גרביטציוני , נס ציונה.  .7.2.2

 . 2014ואושרה בנובמבר  2014כנית האב לביוב של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת ת מזכרת בתיה:

לפי תכנית שטיפות שנתית התחזוקה השוטפת של קווי ביוב , התאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב במסגרת 

 .  ברחובות בהם אירעו סתימות במהלך השנההמתבססת על אמות מידה הנדסיות וכן 

התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י 

 רשות המים.

יצוע העבודה כבר מהשלבים נבחרו מפקחים אשר מלווים את שלבי בוהפיתוח לכל עבודות השיקום 

 הראשונים.

 מ"מ.  160 –בקוטר קטן מ עירונית במזכרת בתיה  צנרת ביוב אין 

 ואושרה.ים י חברת פלגי מעודכנה השנה ע"כנית האב לביוב של קריית עקרון  ת קריית עקרון:

לפי תכנית שטיפות שנתית התחזוקה השוטפת של קווי ביוב , התאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב במסגרת 

 .  ברחובות בהם אירעו סתימות במהלך השנההמתבססת על אמות מידה הנדסיות וכן 

התאגיד ביצע שיקום, שדרוג ופיתוח קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לתכנית השקעות שנתית שאושרה ע"י 

 רשות המים.

ביצוע העבודה כבר מהשלבים נבחרו מפקחים אשר מלווים את שלבי והפיתוח לכל עבודות השיקום 

 .מ"מ 160 –אין בקריית עקרון צנרת ביוב עירונית בקוטר קטן מ  הראשונים.
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 2017-2016אורך קווי ביוב שנשטפו בשנים :  4.4איור  .7.2.3

 עבודות ביוב עיקריות .7.3

 

 הערות  קו במטרים  ךאור שם פרוייקט ישוב 

 פיתוח קווי ביוב  539  128נס  –רחוב שביט  נס ציונה

 שיקום קווי ביוב  170 רחוב נילי נס ציונה

 פיתוח קווי ביוב  924 קו לעמק השושנים  נס ציונה

 פיתוח קווי ביוב  692 קו ביוב גרביטציוני נס ציונה

 שיקום קווי ביוב  177 בורוכוב נס ציונה

 פיתוח קווי ביוב  139 105נס  –רחוב סנונית  נס ציונה

 פיתוח קווי ביוב  276 אזור תעסוקה  מזכרת בתיה 

 שיקום קווי ביוב  267 שד' אליהו מזכרת בתיה 

 שיקום קווי ביוב  564 נתיב השיירות  מזכרת בתיה 

 שיקום קווי ביוב  184 רחוב הרצל קריית עקרון 

 שיקום קוו ביוב  653 משה שרת  קריית עקרון 

   4,585  ביובעבודות עיקריות  קווי  סה"כ  

 . ביובפירוט עבודות עיקריות בשיקום ופיתוח קווי  .7.3.1
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 נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים. .8

 בלבד.  3.0עמד על %   2017פחת המים בשנת 

רשות העל ידי  לתאגיד  שנקבעה 6.3%פחת מים זה נמצא הרבה מתחת לנורמה של 

  ! הממשלתית למים ולביוב

 2017 2016 2015 ישוב

 2.1% 2.7% 2.3% נס ציונה

  2.3% 5.2% 5.9% קריית עקרון

 6.6% 5.4% 6.5% מזכרת בתיה

  3.0% 3.6% 3.5% סה"כ פחת שנתי 

 .2015-2017 יםישובים בשנלפי השתנות פחת המים  .8.1.1

 

 

 .  2013-2017לאורך השנים ינוי בפחת המים הכולל ש  .8.1.2

 . תוצאה ישירה של השקעות התאגידהקטנת פחת המים הינה ניתן לראות את מגמת הירידה בפחת המים. 

בהחלפה ושדרוג קווי מים , החלפת מדי מים למדים עם קריאה מרחוק , הורדת לחצי מים  ואיתור וגילוי 

 נזילות מים בצנרת העירונית . 

 יצוין, כי כל מדי המים בנס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון הנם מדי קריאה מרחוק.
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 להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלוייםביצוע פעילות יזומה  .9

 דליפות מים .9.1

 2017כמות פיצוצים בשנת  קוטר קו מים  רחוב  ישוב 

 2 3עד " שקנאי נס ציונה

 5 3עד " יחזקאל לוין  מזכרת בתיה

 2 3עד " בילו  סנטר קריית עקרון 

 2 3עד " העופרים  קריית עקרון 

  2 3עד " האבות  קריית עקרון 

 דליפות מים חוזרות לפי רחוב מספר  .9.1.1

 

 2016שנת  2017שנת  ישוב 

 13 9 נס ציונה

 10 14 מזכרת בתיה 

 14 10 קריית עקרון 

 37 33 סה"כ

 לפי ישובים מים דליפות כמות  .9.1.2

 . 2016בשנת  37לעומת  33על  2017 בשנת  עמדמים דליפות סה"כ מספר 

 

  2015-2017בשנים השתנות כמות פיצוצי המים בתאגיד מי ציונה  .9.1.3

 כנית שדרוג קווי מים. החלפת מגופים מתבצעת במסגרת ת
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 סתימות ביוב  .9.2

רחובות בהם היו  שם הישוב 

סתימות  4מעל 

 בשנה 

רחובות בהם היו 

סתימות  5מעל 

 בשנה 

רחובות בהם היו 

סתימות  6מעל 

 בשנה 

רחובות בהם היו 

סתימות  7מעל 

 בשנה 

רחובות בהם היו 

סתימות  10מעל 

 בשנה 

 נס ציונה

 בן גוריון  התמר 

   

    רחבעם זאבי  המנייו הראשון נס ציונה

    עמק השושנים עצמאות נס ציונה

    רוטשילד מרגולין נס ציונה

 שאול המלך  נס ציונה
 

   

 מזכרת בתיה 
 אידה נטדל שושנה דמארי

 
 מנחם בגין מגן

 חרוב  גפן  שרשבסקי הזית מזכרת בתיה 

  תמר קרן היסוד מזכרת בתיה 
  

 מייסדים מזכרת בתיה 
 אידה נטדל

   

     נציב השיירות מזכרת בתיה 

     סבידור מזכרת בתיה 

     שד' אליהו  מזכרת בתיה 

 קריית עקרון 
 מרבד הקסמים לוטם רמבם חרוב עמיחי

 הרצל דרך ירושלים גפן ג'רוג'בוסי סנט  חסן מלך מרוקו קריית עקרון 

 יאיר שטרן קריית עקרון 
 

 חבצלת הזית ויצמן

 אלי כהן תמר  המייסדים קריית עקרון 
 

  קרן היסוד  שבזי  שלמה בן יוסף קריית עקרון 

 התפלגות רחובות בהם היו סתימות ביוב חוזרות .  .9.2.1

שנות בוצעו שטיפות של קווי הביוב. בקריית עקרון ברחוב במספר רחובות בהם היו סתימות ביבו חוזרות ונ

הרצל, וחבצלת. במזכרת בתיה בוצעו שטיפות ברחובות חרוב וגפן. בנס ציונה בוצעה  לוטם, קרן היסוד, 

 ביוב. הנכנסו לתוכנית החלפה ושדרוג של קווי מקווי הביוב  חלקשטיפה ברחובות בן גוריון ועמק השושנים. 
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 כיול והחלפת מדי מיםטיפול,  בדיקה, .10

 סה"כ מדי מים בתאגיד .10.1

 .מדי מים  23,400  - סה"כ קיימים בתאגיד ככל מדי המים בתאגיד הנם מדים המשדרים מרחוק. 

קוטר  ישוב 

"3/4 

קוטר  1טר "קו

"1.5 

 3קוטר " 3קוטר " 2קוטר "

 משולב 

סה"כ  6קוטר " 4קוטר "

 מדים 

 15,849 4 43 1 243 538 91 271 14,658 נס ציונה 

מזכרת 

 בתיה 

3,998 118 24 83 83  26 3 4,349 

קריית 

 עקרון 

2,972 33 33 117 26  19 2 3,202 

 23,386 9 88 1 352 738 148 422 21,628 סה"כ 

 כמות מדי המים לפי קטרים ביושבים השונים  .10.1.1

 2017 -מדי מים שהותקנו ב .10.2

קוטר  ישוב

"3/4 

קוטר  1קוטר "

"1.5 

 3קוטר " 3קוטר " 2קוטר "

 משולב 

סה"כ  6קוטר " 4קוטר "

 מדים 

 309 0 3   2 8 0  3 293 נס ציונה 

מזכרת 

 בתיה 

158 0 0 0 0 0 4 0 162 

קריית 

 עקרון 

24 3 0 0 1 0 0 0 28 

 499 0 7 0 3 8 0 6 475 סה"כ 

  .2017בשנת לפי קטרים  שהותקנומספר מדים  .10.2.1

 2017 -מדי מים שהוחלפו  ב .10.3

קוטר  ישוב 

"3/4 

קוטר  1קוטר "

"1.5 

 3קוטר " 3קוטר " 2קוטר "

 משולב 

סה"כ  6קוטר " 4קוטר "

 מדים 

 687 0 3 0 36 123 59 43 423 נס ציונה 

מזכרת 

 בתיה 

49 6 11 4 5 0 0 0 75 

קריית 

 עקרון 

54 1 20 20 3 0 0 0 98 

 860 0 3 0 44 147 90 50 526 סה"כ 

 2017מספר מדים שהוחלפו לפי קטרים בשנת  .10.3.1
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 2017התפלגות מדים שהותקנו והוחלפו בתאגיד בשנת   .10.3.2

 2018 -מדי מים להחלפה   ב .10.4

קוטר  ישוב 

"3/4 

קוטר  1קוטר "

"1.5 

סה"כ  6קוטר " 4קוטר " 3קוטר " 2קוטר "

 מדים 

 545 1 2 37 9 9 123 364 נס ציונה 

מזכרת 

 בתיה 

1 96 4 7 6 0 0 114 

קריית 

 עקרון 

0 14 8 2 1 1 0 26 

 685 1 3 44 18 21 233 365 סה"כ 

 .2018כנית החלפת מדים לשנת ת .10.4.1

499

860

הותקנו   הוחלפו  
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 תחזוקת רשת המים והביוב  .11

 תקלות ברשת אספקת המים  .11.1

 106. נס ציונה וקריית עקרון משויכות למוקד של הרשויותההנדסיים  םמוקדיבמתקבלות הודעות על תקלות 

. בעת קבלת קריאה נציג התאגיד מגיע למקום ובודק האם  107מוקד  -ומזכרת בתיה   יונהצשל עירית נס 

רק בבעיות השייכות לשטח הציבורי. במקרה לרוב התלונה הנה בעיה פרטית או ציבורית. התאגיד מטפל 

 התושב.   הינו באחריותוהתקלה הנה פרטית הטיפול 

 סה"כ פניות בנושא קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה  פניה

 163 25 9 129 אין מים 

 72 8 19 45 לחץ מים נמוך

 78 7 4 67 איכות מים 

 175 27 47 101 3פיצוצי מים עד "

 563 80 91 392 תלונות שונות בנושא מים

 1,051 147 170 734 סה"כ תלונות בנושא מים 

 כמות פניות שפנו למוקדים העירוניים בנושא מים  .11.1.1

 סה"כ פניות בנושא קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה פניה

 98 17 5 76 אין מים 

 41 5 4 32 לחץ מים נמוך

 47 7 17 23 איכות מים 

 131 22 38 71 3פיצוצי מים עד "

 33 10 14 9 3פיצוצי מים מעל "

 445 68 80 297 תלונות שונות בנושא מים 

 795 129 158 508 סה"כ תלונות בנושא מים 

 בנושא מים שטופלו ע"י צוות התאגיד כמות פניות  .11.1.2

 

 
 לפי נושאים פניות בנושא מים  .11.1.3
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 תקלות ברשת הביוב  .11.2

 סה"כ פניות בנושא קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה פניה

 615 223 150 242 סתימות ביוב  

 55 10 18 27 מכסה ביוב שבור

 14 2 12 0 תלונות ריח

 9 4 1 4 תיקוני שבר במערכת הביוב 

 355 58 69 228 תלונות שונות בנושא ביוב 

 1,048 297 250 501 סה"כ תלונות בנושא ביוב  

 כמות פניות שפנו למוקד העירוני בנושא ביוב.  .11.2.1

 

 סה"כ פניות בנושא קריית עקרון  מזכרת בתיה נס ציונה פניה

 512 184 137 191 סתימות ביוב  

 48 10 17 21 מכסה ביוב שבור

 11 9 2 0 תלונות ריח

 9 4 1 4 תיקוני שבר במערכת הביוב 

 306 52 69 185 תלונות שונות בנושא ביוב 

 886 259 226 401 סה"כ תלונות בנושא ביוב  

 .ע"י צוות התאגיד כמות פניות בנושא ביוב שפנו למוקדים העירוניים וטופלו  .11.2.2

 

 

 פניות בנושא ביוב לפי נושאים .11.2.3
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  2017בשנת התפלגות סתימות ביוב שטופלו  .11.2.4

 4רחובות מעל  ישוב 

 פעמים בשנה 

רחובות מעל 

פעמים  5

 בשנה 

רחובות מעל 

פעמים  6

 בשנה 

רחובות מעל 

פעמים  7

 בשנה 

 10רחובות מעל 

 פעמים בשנה 

    בן גוריון  התמר נס ציונה 

    רחבעם זאבי המניין הראשון נס ציונה 

    עמק השושנים עצמאות נס ציונה 

    רוטשילד מרגולין נס ציונה 

     שאול המלך נס ציונה 

 מנחם בגין מגן  אידה נודל ששונה דמארי מזכרת בתיה 

 חרוב  גפן  שרשבסקי הזית מזכרת בתיה 

    תמר קרן היסוד מזכרת בתיה 

     מייסדים  מזכרת בתיה 

     נתיב השיירות מזכרת בתיה 

 מרבד הקסמים לוטם רמב"ם חרוב סבידור מזכרת בתיה 

בוסי סנט  שדרות אליהו מזכרת בתיה 

 ג'ורג'

 הרצל דרך ירושלים גפן

 חבצלת הזית ויצמן  עמיחי קריית עקרון

  אלי כהן תמר  חסן מלך מרוקו קריית עקרון

  קרן היסוד שבזי  יאיר שטרן קריית עקרון

     המייסדים קריית עקרון

     שלמה בן יוסף קריית עקרון

      עקרוןקריית 

      קריית עקרון

  2017שנת בארבע סתימות  ביוב מעל רחובות  .11.2.5
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 יפול במפגעיםט .12

 צוות כוננות .12.1

הנו  אחד מאנשי הצוות התפעול .מחלקת עומד מנהל  םבראשו עובדי תפעול 2צוות תפעול בנס ציונה מונה 

 2של התאגיד. במזכרת בתיה וקריית עקרון קיים צוות תפעול המונה  וממונה בטחון מים דוגם מים מוסמך

 חום ההנדסה בישובים אלו.אחראי על תה הנדסאיצוות התפעול במזכרת בתיה וקריית עקרון כפוף ל עובדים.

 למהנדס התאגיד .   מחלקת התפעול כפופה

 אחד במזכרת בתיה וקריית עקרון.כוננים בנס ציונה וכונן  2בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות קיימים 

 את הכוננים בשעת הצורך.  יםמפעילבשנה. המוקדים ימים  365שעות  24 יםפועל ההנדסיים ים מוקדה

החלטתו הוא מזמין ביובית של חברה ועל פי תפעול של התאגיד מגיע למקום  עובדבעת סתימת ביוב 

המים והביוב מטופלות ע"י עובדי תפעול. הנמצאת בקשר חוזי שנתי עם התאגיד. תקלות קלות ברשת 

 התקשר התאגיד בחוזה שנתי . ים עימםנים חיצוניתקלות מורכבות/ גדולות מטופלות ע"י קבל

 פרקי זמן מרביים להפסקות מים וביוב .13

 הפסקות מים יזומות .13.1

 .  במסגרת2011-( , התשע"א  לשירותהתאגיד פועל בהתאם  לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה 

שעות מראש על קיומה של הפסקת מים .  48 הצרכניםפעילות של עבודות מים יזומות מעדכן התאגיד את 

וכן ת הדואר והודעות נמסרות לצרכנים באמצעות דיוור ישיר, על לוחות המודעות בבניינים או בתיב

המים  ים לפני הפסקתיומיהודעה טלפונית מוקלטת לכל הצרכנים שנמסרת בשעות הערב,  באמצעות 

 . המתוכננת

שעות. במקרה של הפסקות מים יזומות באזורים בהם נמצאים מוסדות  8הפסקת מים יזומה לא עולה על 

 שעות.  4חינוך, הן נעשות לרוב לאחר שעות הפעילות של המוסד החינוכי ובכל מקרה לא עולות על 

 לסיומן.בנוסף, התאגיד מפרסם באתר שלו על קיומן של הפסקות המים וצפי 

 

 הפסקות מים יזומות  ישוב

 57 נס ציונה

 11 קריית עקרון

 19 מזכרת בתיה

 87 סה"כ

 2017כמות הפסקות מים יזומות בישובים השונים בשנת  .13.1.1
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 .שנים  היזומות לפיהתפלגות הפסקות המים  .13.1.2

מים נועדה לשפר ולשדרג את תשתיות המים ההפסקות יזומות בתאגיד . כל הפסקת  87 היו  2017בשנת 

 בישובים השונים. 

 

 הפסקות מים לא יזומות .13.2

, נמסרות הודעות למוקד התקלות על מנת שכל תושב המתקשר בעקבות תקלה הפסקות מים לא יזומות ב

 וכן  ם ופרק הזמן הצפוי לתיקון התקלהלמוקד יוכל לשמוע הקלטה המיידעת אותו על קיומה של הפסקת מי

בנוסף, התאגיד מפרסם באתר שלו על קיומן שעות.  שמונה  השנה כל הפסקות המים היזומות לא עלו על 

 של הפסקות המים וצפי לסיומן.

  שעות. 8בכל הפסקות המים התאגיד טיפל בתקלות בפרק זמן של עד 

 כנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת. הכנת ת .14

 תכנית לתחזוקה שוטפת .14.1

 .לתחזוקה שוטפת תקופתית ומונעת לקווי מים וביוב  ISOונהלי עבודה לפי תקן כנית שנתית תהוכנה 

 התחזוקה השוטפת מבוצעת באופן שגרתי ויום יומי ע"י צוות התפעול של התאגיד. 

לשטיפה של כל קווי הביוב . מרבית קווי הביוב הבעייתיים כפי שעלו מהדוחות הרבעוניים  שנתיתקיימת תכנית 

 ך השנה וידועים לאנשי התפעול לצוות ההנדסי בתאגיד נמצאים ברשימה זו. במהל

 7.2ראה סעיף  – קווי ביוב בשלושת הרשויות מ"א  5,650–כ   נשטפו  2017בשנת 

שטיפה וחיטוי לפי  תפעם בשנה מבוצע מבוצע לפי הנחיות משרד הבריאות. בריכות המיםתפעול ותחזוקה 

כל בריכות המים ממוגנות ומקושרות למוקד העירוני ולחברת אבטחה מאושרת. מוסמכת וע"י חברה  הנחיות 

 חיצונית.  
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 פעוליוהתפעולות האחזקה  .15

 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה .15.1

 כל מתקן קיימות הוראות תפעול ותחזוקה שצוות התפעול של התאגיד עובדים לפיו.  עבור 

 הכנת תיק מעקב שוטף  .15.2

עדים את פעולות האחזקה תתקנים וממשוטף. יומני עבודה מצויים ב כל מתקני המים מבוקרים באופן

 והביקורת הנעשות בכל מתקן ומתקן. 

 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים .15.3

 השנתית המתבצעת על ידי התאגיד.וח אחזקה מונעת של מערכת המים הנה חלק מתוכנית הפית

 אחזקת רשת הביוב  .15.4

 על ידי קבלנים חיצוניים במקרה של שבר, תחת פיקוח עובדי תפעול. מבוצעתאחזקת רשת ביוב 

 כנית שנתית ורב שנתית לניקוי והדברת שוחות ומערכות ביוב ת .15.5

 השנה לא בוצעה הדברת שוחות ביוב. 

 צילום וידאו לקווים ראשיים ת לביצוע שנתית ורב שנתיכנית ת .15.6

 ל בסיס אמות המידה ההנדסיות.שטיפה וצילום קוי ביוב מתבצעת בהתאם לתכנית שהוכנה ע

שיקום ושדרוג מתבצע על בסיס תכנית פיתוח שנתית. התאגיד גם הכין תכנית להתקנת בקרי מפלסי ביוב 

 בשוחות מרכזיות.

 יוב לבין מערכת התיעול בניתוק בין מערכות ה .15.7

לגילוי חיבורים רב שנתית הוכנה תכנית בין מערכות הביוב למערכות הניקוז. לתאגיד לא ידוע על חיבורים 

 אלו.

 תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים וביוב .15.8

 על בסיס התקשרות שנתית עם התאגיד.  יםחיצוני ניםע"י קבל יםהביוב מתוחזק מכוני

 מכוני המים מתוחזקים באופן שוטף ע"י עובדי התפעול של התאגיד.

הביוב  נימכו נייומית של קבלתדירות ביקורים בתחנות השאיבה השונות של מים וביוב הנה ברמה יום 

 ועובדי התפעול של התאגיד.

 .  ניםקבלה םע יםהביוב מבוצעות בהתאם לחוז ניפעולות אחזקה במכו
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השאיבה נמצאת בשטח מערכת לנטרול ריחות, מפני שתחנת קיימת בתחנת שאיבה לביוב בנס ציונה לא 

בשל הנחת  קו ביוב  2018כבר בשנת כמו כן תחנה זו עתידה להתבטל ממקום מגורים . פתוח ומרוחקת 

 .גרביטציוני בנס ציונה

בתחנת שאיבה לביוב בקריית עקרון אין מערכת לנטרול ריחות. גם במקרה זה התחנה ממוקמת במקום 

 במסגרת שדרוג המכון מתוכננת גם מערכת לניטרול ריחות. המרוחק ממבני מגורים.

 להפעלה בעת חירום. בכל מכוני המים ומכון הביוב קיים דיזל גנראטור

 . בעת תקלות מאושרותמערכות גלישה קיימות 

ממוקם סמוך  ובבנס ציונה במכון שאיבה לביוב ממקום סמוך לנחל נס ציונה. בקריית עקרון מכון שאיבה לבי

 לפני . קיימת מערכת המתריעה לנחל ידי על מנת למנוע גלישהכל תקלה מטופלת באופן מעקרון.   לנחל

. ידיסביבה באופן מה להגנתלמוקד של המשרד  גלישה לנחל מדווחמקרה של כל בכל אופן, .  גלישת ביוב

ובהחזרת מצב  מיידית בנזקי הגלישהמטפלים מייד התאגיד עושה ככל יכולתו למנוע גלישות , אך אם קרו, 

 .לקדמותו

 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד .15.9

בוצע טיפול  2017באפריל בדיקת דיזל גנראטורים מבוצעת פעם בשנה ע"י קדמת חשמל וגנראטורים. 

דוחות  – 'נספח ד מצורף תקלות במערכת פיקוד ובקרה מטופלות ע"י קבלן חיצוני. שוטף בכל הגנראטורים

  טיפול בגנרטורים

 תפעול ותחזוקת בריכות מי שתייה  .15.10

מצב  מבנה  שנת הקמה  מיקום / כתובת  נפח הבריכה  שם האתר   

 הבריכה 

 תקין בטון  2000 יציאת אירופה  רח' 3,000 בריכת גן נווה 

עברה שיפוץ מבנה  רח' יציאת אירופה    1,000 בריכת גן נווה 

 .2016בתחילת 

 תקין  בטון

בריכת טירת 

 שלום 

עברה שיפוץ  1953 טירת שלום 3,000

 2004 –מבנה ב 

 והחלפת צנרת  

 תקין בטון

 בתאגיד  םמתקני מי .15.10.1

 מיגון:

ה : על הגדר ההיקפית של המתחם, על שער כניסה ועל אקיימת מערכת התר טירת שלוםבת המים בבריכ

כל  סולם עליה לבריכה . בפתח אדם של הבריכה קיים גלאי פתיחה . כמו כן קיים גלאי נפח על גג הבריכה.

דית פעולת של הפעלת גלאי הבריכה מופסקת מי ולמוקד העירוני. במקרה 3המערכת מקושרת למוקד צוות 

 המשאבות.  
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קיימת מערכת התרעה על הגדר ההיקפית של המתחם השער, וכן מצלמות בכל  ת המים גן נווהובבריכ

מקושרת למוקד העירוני שטח הבריכה . בפתח אדם בגג הבריכה  קיים גלאי פתיחה. כל מערכת המיגון 

 ידית פעולת המשאבות.  ה של הפעלת גלאי הבריכה מופסקת מ. במקר 3וצוות 

 חיטוי בריכות:

המים ומגדל המים שבגן נווה ע"י חברה מאושרת. בריכת המים בטירת  בריכת אגירתבוצעה שטיפה וחיטוי 

 . 2018ועל כן צריכה לעבור בשנת  שנתייםוחיטוי אחת ל שלום עוברת שטיפה

 

16. G.I.S 

שלם בכל הרשויות למעט מדידת מפלס תחתון ף והוונים למערכת מידע גאיוגרפיות נאסבסיס הנת

 באופן שוטף. בחלק משוחות ביוב . התאגיד מעדכן תכניות 

 ניהול יומן אירועים ותקלות .17

התאגיד קיימת גישה ישירה למנכ"ל, מהנדס . יםהעירוני יםכל האירועים והתקלות מדווחים ונרשמים במוקד

כל פניות המוקד נשמרות הישובים השונים. של  ת המוקד העירוניוכנוחראית איכות מים לתאהנדסאי התאגיד ו

 .ומעודכנות במערכת ונענות בצורה המהירה ביותר

 מאגר מידע ועיבוד מידע .18

  16.0ניתן לראות פרוט בסעיף  GISפרוט בנושא התקדמות 

בתאגיד קיימת מערכת פיקוד ובקרה בה מתועדים כל מפלסי בריכות המים, וכן נתוני הבארות ספיקות 

 ולחצים. 

 כמו כן קיימת מערכת להפקת חיובים בדמי הקמה.

 הסכמים וחשבונות מנוהלים בתכנת פריוריטי.

 רשתות האינסטלציה בבניינים .19

התאגיד  הנדסאיבנס ציונה וע"י  ס התאגידכנית אינסטלציה סניטארית נבדקת ומאושרת ע"י מהנדכל ת

מערכת המחשוב של ת בות ונשמרות נסרקות המאושרוהתכני האחראי על מזכרת בתיה וקריית עקרון.

 .התאגיד

 מניעת ניתוק הארקות .20

 לנכסים הישנים קיימת הארקה דרך חיבור נכס ישירות למערכת המים העירונית.  :נס ציונהב

 לאזורים החדשים בעיר יש הארקת יסוד המותקנת עם הקמת הבניינים. 

תקנת עם הקמת הבניין. והמ יסודת קבכל הנכסים החדשים קיימת האר: מזכרת בתיה וקריית  עקרוןב

 בעת החלפה ושדרוג של קווי מים. מתקין קו הארקה עד החיבור לנכס נכסים הישנים התאגיד ב

 שמירה על זכויות מקרקעין .21
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מבנים : נחתם גם הסכם מקרקעין לגבי נכסי המקרקעין עם הרשויות השונות סכם הבמסגרת ה

הנכסים  כל ומתקנים הנכללים בסקר הנכסים  נכללו בהסכם מטלטלין שנחתם עם הקמת התאגיד. 

 מגודרים ונמצאים בחזקת התאגיד. 

 תאום עם הרשויות .22

, בזק, חברת רשות מקומית: המוסמכיםמול הגורמים ובאישור כל עבודה של התאגיד מתבצעת בתאום 

.  אחרי קבלת כל האישורים, מפורסמת הודעה בעיתון המקומי ובאתר וכו' חשמל, כבלים, רשות העתיקות

 המפרט. בכל אתר מוצב שלט , מיקומה וצפי לסיומהמהות העבודה  תמדווחבו האינטרנט של התאגיד 

 ופרטי אנשי קשר. מהות העבודה 

 פיקוד ובקרה מערכות .23

כל מתקני המים של התאגיד מחוברים למערכת פיקוד ובקרה המאפשרת מעקב אחר העבודה של המתקנים 

 והבקרים הוחלפו לבקרים מוצפנים. 2017כולל נתונים על ספיקות ולחצים. מערכת הבקרה שודרגה בשנת 

 בקרה והבטחת איכות .24

בנושא  ISO   18001לאיכות הסביבה ותקן    ISO 14001תקני  . 2010משנת   9001ISOלתאגיד קיים תקן 

במהלך השנה החל התאגיד בהשלמת תקן במערכות מידע  .2014בטיחות ובריאות תעסוקה משנת 

27001ISO .  

 אבטחת מתקני התאגיד .25

מיקום  ספיקה  שם מתקן
)בישוב/מחוץ 

לישוב/ 
 מבודד(

גידור/שערים 
 / מנעולים(

קשר  גלאים מפסקים
 למוקד

מגוף 
מפוקד/אוטומטי 
 הפסקת שאיבה

 250 בוסטר גן נווה 
 מ"ק

+ פנימי וחיצוני קיים קיים בעיר 
 מצלמות

 קיים  קשר קווי

בריכת מים גן 
 נווה 

4,000 
 מ"ק 

+ גלאים 10 קיים קיים בעיר
  מצלמות

 קיים קשר קווי

 130 באר גן נווה 
 מ"ק 

פנימי וחיצוני.  קיים קיים בעיר
  +מצלמות

 קיים קשר קווי

בוסטר טירת 
 שלום 

250 
 מ"ק 

קשר  פנימי וחיצוני קיים קיים בעיר
 סלולארי

 קיים

בריכת אגירה 
 טירת שלום 

3,000 
 מ"ק 

 6 קיים קיים בעיר 
 גלאים+מצלמה

קשר 
 סלולארי

 קיים

 באר ו' 
 

140 
 מ"ק 

גלאים+  3 קיים קיים בעיר  
 ותמצלמ

קשר 
 סלולארי

 קיים 

 קיים  קשר קווי קיים   בעיר  באר ה' 

מתקן הרחקה 
 באר ה' 

קשר   קיים קיים עיר  
 סלולארי

 קיים 

מכון שאיבה 
לביוב נס 

 ציונה 

650 
 מ"ק 

פנימי וחיצוני.+  קיים קיים בעיר 
  ותמצלמ

קשר 
 סלולארי

 קיים 

מכון שאיבה 
 לביוב עקרון 

קשר  פנימי וחיצוני.  קיים קיים קריית עקרון  
 סלולארי

 קיים

 וביוב בתאגיד מי ציונה מיגון מתקני מים  .25.1.1
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 מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח .26

כחלק מהערכות התאגיד לשעת חירום ערך התאגיד תרגילי אימון במסגרת אימוני הרשויות  2017בשנת 

,  השונים החירום למצבי מענה,  התאגיד והערכות כשירות רמת  את לבחון מנת על המקומיות השונות

 . החירום ומחסני,  הרשויות מול ועבודה פעולה שיתוף קשרי,  נהלים

 ! מאוד טובה לחירום מוכנות ברמת נמצא ציונה מי תאגיד כי נקבע זו בהערכת רשות המים 

במסגרת הערכות עיריית נס ציונה  נערך תרגול הקמת אס"ל  ) אתר סיוע לאוכלוסייה ( :  נס ציונה 

 בהתרחש אירוע רעידת אדמה הרסנית. בתרגיל נערכה הצגת תכלית לכלל גורמי הביטחון במרחב איילון. 

 התאגיד לקח חלק בתרגיל והקים תחנת חלוקה מסודרת וכלל שיתוף והדרכת מתנדבים .

   

 חלוקה במסגרת תרגיל אתר סיוע לאוכלוסייה בנס ציונה  פתיחת תחנת .26.1.1

התאגיד השתתף באימון יום א' של הרשות המקומית. נציג התאגיד אייש את מרכז ההפעלה קריית עקרון: 

 והציג את יחסי הגומלין בין התאגיד לבין  המועצה המקומית קריית עקרון. 

    

  פתיחת תחנת חלוקה במרכז קליטה במזכרת בתיה. .26.1.2

התאגיד לקח חלק באימון יום א' של הרשות המקומית . באימון תורגל מעבר משגרה  :מזכרת בתיה 

לחירום במקרה של תרחיש של נפילת טילים ופגיעה בתשתיות. גם כאן, התאגיד אייש את תא ההפעלה 

ומשם שלט על כלל האירועים ונתן מענה לפי הצורך. התאגיד הקים תחנות חלוקה בהוסטל ופתיחת מרכז 

   .רגל חלוקת המים לתושביםתיקליטה, ו
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 ניהול ותפעול מערך בטיחות .27

התאגיד מקפיד לבצע הדרכת בטיחות פעם בשנה לכל עובדי התאגיד. בנוסף מבוצעת הדרכת בטיחות פעם 

 בשנה לכל הקבלנים המקושרים עם התאגיד בחוזה. 

 דו"חות מיידיים, רבעוניים ושנתיים .28

כל יתר הדוחות לפי ו, דיווחים על שינוים בהרכב דירקטוריון הוגשו דוחות כספיים כנדרש   2017במהלך שנת 

 ובהתאם לדין. דרישות הממונה
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 פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן. .ב

 פרסום אמנת שירות .29

היום פורסמה אמנת שרות חדשה.  2015בשנת . 2010אמנת שירות של התאגיד פורסמה במהלך שנת 

באתר אינטרנט של התאגיד קיים הסבר על כללי אמות מידה וקישור  לי אמות מידה.לפי כהתאגיד פועל ל

 לאתר של רשות המים.

 קוד אתי  .30

בקשריו עם  מחויבים להתנהל כל עובדי התאגידתאגיד השיק לראשונה קוד אתי שלאורו , ה2018במהלך 

הצרכנים, הספקים ועובדי החברה. הקוד האתי גובש לאחר תהליך של כחצי שנה בו לקחו חלק כל עובדי 

 ומנהלי החברה  ומשקף את הערכים שהתאגיד רואה בהם כחיוניים להתנהלותו התקינה.

הקוד האתי מעמיד לרשות העובדים מערך של סטנדרטים אתיים, ויוצר שפה אחודה המגדירה מהי 

 הקוד האתי המלא מפורסם באתר התאגיד.התנהלות אתית הולמת בעבודה ומה חורג מגבולותיה. 

 צרכנות .31

 הכרה בנזילה .31.1

ומסירת הודעות לצרכנים על חשש לנזילה , ירדה כמות  ,בעקבות התקנת מדי קר"מ בכל הישובים בתאגיד

 723בקשות לעומת  556הוגשו  2017בשנת  . 2016ביחס לשנת  23% –כ ב הבקשות להכרה בנזילה 

 .2016בשנת 

בקשה להכרה  

 בנזילה 

כמות הבקשות 

 שהוכרו בנזילה 

הכרה  %

 בנזילה

 83% 311 373 נס ציונה

 87% 88 101 מזכרת בתיה 

 85% 70 82 קריית עקרון 

 84% 469 556 סה"כ 

  2017כמות בקשות לנזילה שהוגשו והוכרו בשנת  .31.1.1
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 ההכרה בנזילה לאורך השניםהשתנות אחוז  .31.1.2

 אכיפת גביה .31.2

 

 2016 2017 סוג הפעולה

 2,507 4,077 הודעת דרישה 

 50 50 התראות לפני ניתוק

 26 6 ניתוקים

 1,900 501 עיקולי בנק 

 990 1,755 3טופס 

 0 0 עיקול ברישום 

 6,463 6,389 סה"כ

 . 2016ביחס לשנת  2017פעולות אכיפה במהלך שנת  .31.2.1

 התאגידאתר  .31.3

 לרווחת התושבים.  ג והונגש לפי תקנות נגישות שירותאתר התאגיד שדר

   האתר עבר מתיחת פנים לשיפור הנראות והתמצאות באתר. 2018בשנת 

האתר כולל מידע רב, דוחות, טפסים, נוהלים, הודעות מכרזים , הפסקות מים, הסברים, פירוט תעריפים 

 לרבות לשלם, להרשם להתראות קר"מ, למלא טפסים מקוונים וכו'.ועוד. ניתן לבצע פעולות שונות באתר 

 למילוי טפסים מקוונים או הורדתם ומילוי במחשב או ידנית.קיימת אפשרות ,לרווחת התושבים 
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 מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור. .32

 מוקד תקלות .32.1

 . המוקדיםבאמצעות שיחת חינםים השונים  העירוני ים תקלות מים וביוב מתקבלות במוקד לגבי הפניותכל 

ורה ממוחשבת במערכת שעות ביממה כל ימות השנה. כל הפניות מרוכזות ומעודכנות בצ 24 יםומאויש פועלים

 של המוקדים העירוניים השונים . ת ו. לתאגיד קיימת גישה למערכיםמידע של המוקד

לאחר טיפול .מועברת לצוות התפעול של התאגיד . נציג תאגיד מגיע למקום הלמוקד נפתחת קריאה  פניהכל ל

 בבעיה והתלונה נסגרת. מעודכן המוקד בדרך הטיפול 

 מוקד לטיפול בפניות הציבור ותשלום חשבונות  .32.2

 תאגיד קיימים שלושה מוקדי קבלת קהל. ל

פעמיים  ותשעות בשבוע לרב 35 עומדות עלשעות קבלת קהל בסניף זה . ראשי הנמצא בנס ציונה ףסני

שעות שבועיות לרבות פעם בשבוע אחר  14בשבוע בשעות אחה"צ . בסניף מזכרת בתיה קיימת קבלת קהל 

 שעות שבועיות לרבות פעם בשבוע  אחה"צ.  18 עומדות על הצהרים. בסניף קריית עקרון שעות קבלת קהל

) ברור חשבונות, החלפות  ים בנושאים השוניםמטפלת בכל פניות התושב פרונטאליתמחלקת שרות לקוחות 

 משלמים, עדכון נפשות, תשלומים, בירורי צריכה, תלונות על צריכה חריגה/ גובהה וכד'(.

מהנדס אחראי על מזכרת בתיה וקריית פניות בנושאים הנדסיים מטופלות ע"י מהנדס התאגיד בסניף הראשי  ו

 .בסניף מזכרת בתיה עקרון הנמצא 

אף מעבר לשעות קבלת קהל הרגילות  בכל הפניות בנושא צרכנותמטפל  ) שיחת חינם ( 1-800חיצוני  מוקד 

קיימת מערכת ניהול תורים.  בשני הסניפים של התאגיד )  סניף מזכרת בתיה וסניף נס ציונה ( של התאגיד.

ת הפנייה. בהתאם כל צרכן המגיע למרכז השירות מצטייד במספר ממערכת ניהול התורים תוך בחירת מטר

לסוג הפנייה מופנה התושב לעמדה הפנויה . בכרוז קולי ובתצוגה מסך מוכרז המספר המשורת כעת ובאיזה 

עמדה . מערכת זו מתעדת גם את זמן השירות לכל פונה  ומאפשרת לתאגיד לנתח את נתוני המערכת ובכך 

 לשפר את הטעון שיפור. 

 סה"כ מזכרת בתיה קריית עקרון נס ציונה דרך פניה לסניף 

 פרונטלי
4,439 2,075 1,643 8,157 

 מייל
1,374 192 394 1,960 

 דואר
124 249 42 415 

 פקס
943 154 198 1,295 

 טלפון
81 92 113 286 

 12,113 2,390 2,762 6,961 בסניףסה"כ פניות 
 דרכי פניה לסניפי התאגיד השונים : התפלגות 32.1טבלה  .32.2.1
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 שיקום ופיתוח מערכות .ג

 הכנת תכנית אב למים וביוב .33

 מערכת מים .33.1

  נס ציונה:

הוכנה לפני מספר שנים, אך חל עיכוב באישורה מסיבות שאינן תלויות תכנית אב למים של העיר נס ציונה 

 בתאגיד. בנוסף, עירית נס ציונה מקדמת תכנית מתאר חדשה לעיר. על כן הוחלט להכין תכנית חדשה.

  :מזכרת בתיה

בימים אלו התאגיד ואושרה ע"י מנהל למשק המים.   2007תכנית אב למים של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת 

 התחיל בהכנת עדכון לתכנית האב למים.

  קריית עקרון:

נמצאת בשלבי אישור סופיים של ע"י חברת פלגי מים   2016תכנית אב למים של קריית עקרון עודכנה בשנת 

 רשות המים. 

 מערכת ביוב .33.2

 .  2014התאגיד הכין תכנית אב לביוב שאושרה בשנת  נס ציונה : 

 . 2014ואושרה בנובמבר  2014תכנית האב לביוב של מזכרת בתיה  הוכנה בשנת  מזכרת בתיה:

 תכנית האב לביוב של קריית עקרון  עודכנה השנה ע"י חברת פלגי מים ואושרה. קריית עקרון:

 מערכות מים וביוב. ביצוע עבודות שיקום ופיתוח    .34

 מטר קווי מים וביוב  7,850  -כ  התאגיד שיקם ושדרג 2017במהלך 

 השקעות בביוב .34.1

  2018  -מתוכנן    במלש"ח  2017-ב בוצע  אורך קו  במטרים  ישוב

 10.2 10.82 2,641 נס ציונה

 2.8 1.50 1,107 מזכרת בתיה 

 2.8 0.521 837 קריית עקרון 

 15.8 12.8 4,585 סה"כ 

 ביוב ומתקנישדרוג ופיתוח קווי ,שיקום בהשקעות  .34.1.1
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 השקעות במים .34.2

  2018  -מתוכנן  במלש"ח   2017-ב בוצע אורך קו  במטרים  ישוב

 4.8 1.23 1,314 נס ציונה

 2.0 0.88 932 מזכרת בתיה 

 1.3 0.64 1,016 קריית עקרון 

 8.1 2.7 3,262 סה"כ

 מים ומתקנישיקום שדרוג ופיתוח קווי בהשקעות  .34.2.1

 השקעות אחרות .34.3

סה"כ השקיע התאגיד השנה  . כל מדי המים שהוחלפו והותקנו בישובים השונים היו מדי קר"מ 2017בשנת 

 מלש"ח.  1.97 –בהחלפה והתקנת מדי קר"מ כ 

  2018  -מתוכנן    2017-ב בוצע ישוב

 1.4 2.09 נס ציונה

 0.4 0.31 מזכרת בתיה 

 0.3 0.33 קריית עקרון 

 2.1 2.7 סה"כ 

 , שונות GISבמערכת קר"מ, השקעות  .34.3.1

 כנית שנתית לעבודות מים וביוב לשנה הקרובה.ת .35

 .'הנספח מצורפת בזאת תכנית השקעות 
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  המים:ערכת פירוט צנרת מ .36

 קווי מים נס ציונה  מצבת  .36.1

 פירוט אורל קווי פלדה לפי קטרים וגילאים בנס ציונה  .36.1.1

 אין קווי מים אסבסט בנס ציונה : קווי אסבסט 

 פירוט אורך קווי פקסגול לפי קטרים וגילאים בנס ציונה  .36.1.2

 לפי קטרים וגילאים בנס ציונה  p.v.cפירוט אורך קווי  .36.1.3

טווח 
 שנים

סה"כ  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
אורך 

 יםוקו

0-3 163 499 391 426 0 0 0 0 0 1,531 

4-9 1,042 2,434 5,514 1,708 396 148 0 0 0 11,242 

10-14 1,439 6,604 13,11
8 

5,915 2,407 1,296 41 203 4 31,089 

15-19 
 

932 5,188 6,267 1,833 1,317 72 29 534 0 16,175 

20-24 514 6,768 4,905 4,653 309 2 325 570 1,268 19,313 

25-29 
 

299 1,824 2,163 0 0 0 0 0 0 4,287 

30-34 243 1,888 6,762 710      9,604 

35 
 ומעלה

220 327 1,055 479      2,081 

סה"כ 
 אורך

4,912 25,532 40,17
5 

15,724 4,429 1,518 395 1,307 1,272 95,264 

טווח 
 שנים

סה"כ אורך  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
 קווים

0-3 0 456 0 139 0 0 0 0 0 595 

4-9 0 244 258 0 0 0 0 0 0 502 

10-14 2 407 2,288 2 0 0 0 0 0 2,699 

25-29 
 

0 0 773 0 0 0 0 0 0 773 

30-34 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 

סה"כ 
 אורך

2 1,153 3,319 141 0 0 0 0 0 4,615 

טווח 
 שנים

סה"כ אורך  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
 קווים

0-3 1 0 0 82 4 0 0 0 0 87 

30-34 130 116 105 43 0 0 0 0 0 394 

סה"כ 
 אורך

131 116 105 125 4 0 0 0 0 481 
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  פירוט קווי מים מזכרת בתיה  .36.2

 פירוט אורך קווי מים פלדה לפי קטרים וגילאים במזכרת בתיה.  .36.2.1

 אין קווי מים אסבסט במזכרת בתיה קווי אסבסט : 

 פירוט אורך קווי מים פקסגול לפי קטרים וגילאים במזכרת בתיה.  .36.2.2

 

  לפי קטרים וגילאים במזכרת בתיה. p.v.cפירוט אורך קווי מים  .36.2.3

 

טווח 
 שנים

סה"כ  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
אורך 
 קווים

10-14 1,994 5 0 1,235 0 0 0 0 0 3,229 

20-24 0 169 0 0 0 0 0 0 0 169 

25-29 
 

234 3,651 485 800 0 0 0 0 0 5,170 

30-34 171 455 0 0 0 0 0 0 0 626 

35 
 ומעלה

0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 

סה"כ 
 אורך

2,399 4,275 485 2,047 0 0 0 0 0 9,206 

טווח 
 שנים

סה"כ  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
אורך 
 קווים

0-3 3 45 139 0 0 0 0 0 0 187 

4-9 83 1,584 2,442 0 0 0 0 0 0 4,108 

10-14 0 563 669 25 0 0 0 0 0 1,230 

25-29 
 

0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 

סה"כ 
 אורך

86 2,165 3,300 25 0 0 0 0 0 5,576 

טווח 
 שנים

סה"כ  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
אורך 
 קווים

30-34 189 305 1,757 564      2,553 

סה"כ 
 אורך

189 305 1,757 564 0 0 0 0 0 2,553 
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 פירוט קווי מים קריית עקרון  .36.3

 פירוט אורך קווי מים פלדה לפי קטרים וגילאים בקריית עקרון.  .36.3.1

 ין קווי מים אסבסט בקריית עקרון א: קווי אסבסט 

 אין קווי מים פי.וי.סי  בקריית עקרון : קווי פי.וי.סי 

 קידוחים  .36.4

עומק  שם
 הקידוח

ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 הרמה
 )מ'(

הספק 
 )כ"ס(

 שנת שיקום שנת קדיחה 

  2003 קדיחה 100 108 מק"ש  153 124 באר גן נווה 

שיקום  2004 ציוד 100 108 מק"ש  153 124 באר גן נווה 
2016  

שיפוץ חדר  2004 מבנה  100 108 מק"ש  153 124 באר גן נווה 
כמקלים 

2017  

שיקום  70-שנות ה  קדיחה  75 92 מק"ש  150  באר ו' 
משאבה 

2017 

 2003  ציוד 75 92 מק"ש  150  באר ו' 

 2003  מבנה  75 92 מק"ש  150  באר ו' 

 2001  מתקן טיוב 75 92 מק"ש  150  באר ו' 

  60 -שנות ה  קדיחה  60 90 מק"ש  133 94 באר ה' 

 2009  ציוד  60 90 מק"ש  133 94 באר ה' 

 2009 60 -שנות ה  מבנה  60 90 מק"ש  133 94 באר ה' 

 2010  מתקן טיוב 60 90 מק"ש  133 94 באר ה' 

 פירוט נתוני קידוחי מי שתייה בתאגיד מי ציונה.  .36.4.1

 

טווח 
 שנים

סה"כ  18" 16"  14" 12" 10" 8" 6" 4" 3"
אורך 
 קווים

 חסר נתון 0 0 0 0 436 32 161 251 49 4-9

10-14 6 913 19 118 0 0 0 0 0 1,346 

15-19 
 

134 727 263 180 454 0 0 0 0 1,757 

20-24 190 330 560 0 0 0 0 0 0 1,081 

25-29 
 

537 2,131 293 0 0 0 0 0 0 2,962 

30-34 0 448 0 0 0 0 0 0 0 448 

35 
 ומעלה

218 17 0 0 0 0 0 0 0 235 

סה"כ 
 אורך

1,134 4,817 1,296 330 890 289 0 0 0 8,756 
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 תחנות שאיבה למים  .36.5

מספר  שם התחנה
 יחידות

הספק 
 )כ"ס(

ספיקה 
 )מק"ש(

גובה 
 הרמה)מ'(

שנת  
 התקנה

 שנת שיקום

משאבה אחת הוחלפה  2000 ציוד 33 260 3*50 3 גן נווה
   2016בשנת 

  2000 מבנה  33 260 3*50 3 גן נווה

  2004 ציוד  36 35 2*10 2 טירת שלום 

משאבות חדשות  3 2015 ציוד  40 125*3 3*40   3 טירת שלום
2015   

  2004 מבנה  40 125*3 3*40   3 טירת שלום 

 פירוט תחנות שאיבת מים בתאגיד מי ציונה.  .36.5.1

 בריכות אגירת מים  .36.6

נפח   קוטר שם האתר
 קו"ב 

שטח 
מגודר 
 )מ"ר(

בטון 
 מזוין/דרוך

שנת 
 הקמה

שנת 
 שיקום

שיקום  1970 בטון 113 1,000  12= 2*6 גן נווה 
חלקי 
2016  

  2000 בטון 615 3,000 28=2*14 גן נווה 

טירת 
 שלום 

 2004 1953 בטון  1000 3,000 

 . פירוט בריכות מים .36.6.1
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 :פירוט מערכת ביוב  .37

 מצבת קווי ביוב נס ציונה  .37.1

 בנס ציונה.   .p.v.cפירוט אורך קווי ביוב מ .37.1.1

 

 בנס ציונה  פירוט אורך קווי ביוב מאסבסט צמנט .37.1.2

 בטון לא פעילים בנס ציונה י קוולא קיימים : קווי ביוב בטון 

 מ"מ.  315בקוטר   H.D.P.Eמטר קווי ביוב  282סה"כ  : H.E.P.Eקווי ביוב 

  

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

0-5 0 1,007 1,628 0 0 0 0 0 2,635 

6-10 50 3,499 4,315 673 262 0 0 0 8,799 

11-15 154 3,880 2,224 653 2,011 398 216 955 10,491 

16-20 162 6,337 7,611 511 84 379 0 0 15,084 

21-25 655 6,601 1,971 182 154 194 62 224 10,043 

26-30 382 0 0 0 0 0 0 0 382 

31-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 548 0 0 0 0 0 0 257 291  35מעל 

 47,982 1,179 278 971 2,511 2,019 17,749 21,581 1,694 סה"כ אורך 

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

6-10 0 0 38 0 0 0 0 0 38 

26-30 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

 3 0 0 0 0 0 0 0 3  35מעל 

 57 0 0 0 0 0 38 16 3 סה"כ אורך 
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 מצב קווי ביוב מזכרת בתיה.   .37.2

 במזכרת בתיה.  p.v.cפירוט אורך קוו ביוב מ  .37.2.1

סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
 קוים

25-30 3,520 153       3,673 

 7,251       867 6,384 30מעל 

 10,924       1,020 9,904 סה"כ אורך

 פירוט אורך קווי ביוב מאסבסט במזכרת בתיה.  .37.2.2

 סה"כ אורך  800 600 500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים

15-20   86 108  60 124    378 

20-25            

25-30            

            30מעל 

 378    124 60  108 86   סה"כ אורך

  פירוט אורך קווי ביוב מפלדה במזכרת בתיה. .37.2.3

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים
15-20      420 2,290  2,710 

20-25          

25-30          

          30מעל 

 2,710  2,290 420      סה"כ אורך

 פירוט אורך קווי ביוב מריפלקס במזכרת בתיה.  .37.2.4

 סה"כ אורך  500 450 400 350 300 250 200 150 טווח שנים

0-5   275    50  325 

25-30          

          30מעל 

 325  50    275   סה"כ אורך

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

0-5 980 902 1,645 316     3,843 

5-10  3,312 832 792 283 558  42 5,819 

15-20 5,288  968 858 449 2,250 250 2,023 6,798 

20-25 514        514 

25-30 1,716 854  581     3,151 

 55        55 30מעל 

 22,748 2,065 250 2,808 732 2,547 3,445 5,068 8,553 סה"כ אורך
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 תילן במזכרת בתיה. אפירוט אורל קווי ביוב פילי .37.2.5

  מצבת קווי ביוב קריית עקרון  .37.3

 פירוט אורל קווי ביוב מאסבסט בקריית עקרון  .37.3.1

 פירוט אורך קווי ביוב מפי. וי. סי בקריית עקרון  .37.3.2

 פירוט אורך קווי ביוב ממריפלקס בקריית עקרון .37.3.3

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

0-5          

5-10          

15-20          

20-25          

25-30 4,485 615       5,100 

 10,780       2,435 8,345 30מעל 

 15,880       3,050 12,830 סה"כ אורך

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

0-5 889 1,335 90 1,020     3,334 

5-10          

15-20 940 1,870 220   75  570 3,675 

20-25 2,890 500     3,370  6,760 

25-30          

          30מעל 

 13,769 570 3,370 75  1,020 310 3,705 4,719 סה"כ אורך

סה"כ  500 400 350 300 250 200 160 150 טווח שנים
 אורך 

0-5          

5-10          

10-15       840 4,580 5,420 

          30 מעל

 5,420 4,580 840       סה"כ אורך
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   מתקני שאיבה לביוב .37.4

מספר  שם התחנה
 יחידות

הספק 
 )כ"ס(

ספיקה 
 )מק"ש(

 שנת שיקום שנת הקמה 

מכון שאיבה לביוב נס 
 ציונה 

 2014שיקום ציוד  1990 ציוד  550 75 2

מכון שאיבה לביוב נס 

 ציונה 

  1990 מבנה   

מכון שאיבה לביוב נס 

 ציונה 

  2010 ציוד 550 75 2

מכון שאיבה לביוב נס 

 ציונה 

  2011 ציוד  550 75 2

מכון שאיבה לביוב 
 קריית עקרון 

שיפוץ משאבות   ציוד 680 100 2
2014 

מכון שאיבה לביוב 
 קריית עקרון

   מבנה    

שיפוץ  משאבות  1999 ציוד  3,200 4*135 4 מכון ביוב עיינות 
2014  

 פירוט מתקני שאיבה לביוב. .37.4.1

 

 בכבוד רב,

 רינה קטיף 
 ציונה בע"מ -מנכ"ל מי

 העתקים: 

 יו"ר דירקטוריון–דרור מרגלית 

 מהנדס תאגיד –אינג' ניר שרעבי 

 אחראית איכות מים –גב' אוסנת ולדר 
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 'אנספח 

 דוחות מיקרוביאלים 
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 'בנספח 

אישורי שטיפה וחיטוי 

 שנתיים. 
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 'גנספח 

דוח ניטור שפכי תעשייה 

 שנתי 
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 'דנספח 

 דוחות טיפול בגנרטורים 
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 'הנספח 

  2018כנית השקעות ת
 


