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 אחזקה ואמצעים



 2014תכנית עבודה שנת 
 תקציב תיאור הפרויקט ד"מס

 [ ח"אש]

 סטטוס והערות יישוב מקור  

 10/2014צפי סיום  –בביצוע  מעלות   פיתוח 4,113 שדרוג מאסף אורנים 1

 י דרישה  ובשוטף"מבוצע עפ כלל תאגידי פיתוח 800 חיבור בתים למים וביוב 2

 6/2014צפי תחילה –נבחר קבלן זוכה  מעלות פיתוח 380 שכונת מעלה הבנים 3

תשתיות מים וביוב שכונת   4

 סביונים

 תכנון מעלות פיתוח 0

פריצת דרך גישה לקו ביוב  5

 סמיעראשי 

 תהליך יציאה למכרז, קיים תכנון  סמיע פיתוח 637

-בריכת  מים כפר ורדים 6

 סטטורייםאישורים 

 בביצוע כפר ורדים פיתוח 40

 בריכת מים גבעת תיכנון 7

 ש"תע

 מעלות פיתוח 60

 7/2014צפי סיום  –בביצוע  אזורי שיקום 3,893 1מאסף געתון שלב ב 8

 4/2014צפי סיום  -בביצוע אזורי שיקום 1,332 1מאסף געתון שלב א 9

 3,656 סניקה קו+חוסןש "שדרוג ת 10

(617) 

 4/2014צפי סיום  -בביצוע אזורי שיקום

 שוטף אזורי שיקום 364 פינוי בוצה – שים"מט 11

החלפת מגוב   -געתון ש"מט 12

 מכני

 אזורי שיקום 73



 2014תכנית עבודה 
 תקציב תיאור הפרויקט ד"מס

 [ ח"אש]

 סטטוס  והערות יישוב מקור

 בתכנון שלומי שיקום 250 קווי מים שלומי שיקום 12

 בתכנון שלומי שיקום 200 קווי ביוב שלומי שיקום 13

החלפת קו מים ברחוב שניר ויערה כפר   15

 ורדים

צפי תחילת   –נבחר קבלן זוכה  כפר ורדים שיקום 1,900

 4/2014ביצוע 

מערבית  קו ביוב שכונה שקום 15

 (לואיזה)כסרא

 3/14צפי סיום  -בביצוע כסרא שיקום 148

 בתכנון כסרא שיקום 200 כסראמים  קוישיקום  16

 בתכנון כסרא שיקום 330 כסראביוב  קוישיקום  17

 בתכנון מעלות שיקום 400 ש סביונים ישן"שיקום ת 18

מעלות   שיקום 1,200 במעלות תרשיחא שדרוג קווי מים 19

 תרשיחא

 6/2014צפי סיום  –ביצוע 

-מעלות  שיקום 650 ביוב מעלות תרשיחא קוישיקום  20

 תרשיחא

 בחירת קבלן   בתהליך

 ביצוע כסרא שיקום 50 כסרא 11השלמת קו ביוב  21



 2014תכנית עבודה 

 תקציב תיאור הפרויקט ד"מס

 [ ח"אש]

 והערות ססטוס יישוב מקור

 בביצוע מעלות פרויקטים 550 הרמת מגופים שכונת רבין 21

, מעלות  פרויקטים 1,339 וכסראתרשיחא – בקרת לחצים מעלות 22

תרשיחא 

 וכסרא

 3/104תחילת ביצוע 

 כלל תאגידי פרויקטים 150 פיקוד ובקרה 23

24 GIS 150 כלל תאגידי פרויקטים 

25 ISO 16 בתהליך הסמכה     כלל תאגידי פרויקטים 

 רכש מכלים גמישים כלל תאגידי פרויקטים 200 חרום 26

רכש משאבות 

 הקמת מרכז תיאום והפעלה 



 אחזקה יזומה ואמצעים

 תקציב תיאור הפרויקט ד"מס

 [ ח"אש]

 הערות יישוב מקור  

כל  שוטף 50 צילום ושטיפת קווי ביוב 1

 היישובים

כל  שוטף 50 החלפת מגופים ישנים 2

 היישובים

כל  שוטף 50 הידרנטיםהחלפת  3

 היישובים

 

כל מ שוטף 25 שסתומי אוויר 4

 היישובים

כל  שוטף 150 צביעת צנרת 5

 היישובים

כל  שוטף 75 גידור מערכות מים 6

 היישובים

כל  שוטף 250 שיקום שוחות ביוב  7

 היישובים

 



  2014-2016פיתוח שכונות שלומי

     תקציב תיאור הפרויקט ד"מס
י  "עפ

 אומדן  

 [ ח"אש]

 מקור  

1 
 P3 9,310תחנת שאיבה אזור תעשיה 

 פיתוח

2 
 P3 622 -דורה ל ש"מתקו גרביטציה  

 פיתוח

3 
 738 לדורה    P3 ש"מתקו סניקה   

 פיתוח

4 

 P4  10,640ש ראשית "ת

 פיתוח

5 

 2,584 לנחל כזיב  -  p4 ממ"מ 400ביוב   קוי

 פיתוח

6 

 3,059 נהריה ש"מטמ מנקודת מפגש נחל כזיב עד "מ 560קו ביוב 

 פיתוח

7 

 P4 3,797עד   P3מ מתחנה "מ 400מאספים ראשיים 

 פיתוח

10 

 2,660 ('פינוי בוצה וכ)שלומי  ש"מטביטול 

 פיתוח

 33,411 כ"סה




