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 .2017-2015תכנית השקעות לשיקום שדרוג ופיתוח בתאגיד אל עין, לשנים 

 

 

 רקע .1

 כללי : 1.1

, התאגיד הינו תאגיד אזורי, 01/01/2010תאגיד המים והביוב "אל עין" החל לפעול ביום 
ג'ת, אבו  -מכר, ירכא, ג'וליס, כפר יאסיף, יאנוח-המשרת את היישובים: מזרעה, ג'דיידה

 סנאן.

 

 תכנית עסקית ותקציב שנתי : 1.2

את התחייבות התכנית העסקית הכוללת, מעודכנת בימים אלה, התכנית תשקף  1.2.1
התאגיד לטווח הארוך, לאור ההכנסות וההוצאות הצפויות, על סמך תכנית מעודכנת 

 .2015זו נבנו תקציב ההשקעות ותכנית העבודה לשנת 

 

יודגש, כי מימוש תכנית ההשקעות מושפע ויושפע ישירות, משינויי תעריפי קניית  1.2.2
יפים למימון פיתוח מערכות המים מ"מקורות" וכן מאפשרות לשינויים בקביעת תער

 מים וביוב, מהלכים הנקבעים ע"י רשות המים, בעצם ימים אלו.

יודגש כי התעריפים שנקבעו על ידי רשות המים טרום השימוע מרעים באופן מהותי 
את מצב התאגיד ומצמצמים את יכולת התאגיד לבצע את ההשקעות הנדרשות, 

התעריפים הסופיים על ידי רשות  התאגיד ערער על תעריפים אלו וממתין לקבלת
 המים.

 

 תכנית אב לאספקת מים : 1.3

 תוכניות האב לאספקת המים לכל היישובים בתהליך הכנה.  

 

 תכנית אב לביוב : 1.4

 קיימות תוכניות אב לביוב לכל היישובים                 

 

  : 2014צריכות מים ביישובי התאגיד, בשנת  1.5

מ"ק מחולק  5,454,677 -עמדה על סך 2014בנובמבר  30סה"כ צריכת המים מעודכן ליום          

 ליישובים לפי הפירוט הבא : 



 

 

 846,388  אבו סנאן  -1

 487,796   ג'ולס  -2

 1,411,494   ירכא  -3

 1,331,964  ג'דידה מכר  -4

 619,487  כפר יאסיף  -5

 301,215                 מזרעה  -6

 456,383  ינוח ג'ת  -7

 

   פחת המים הקטנת

 , עמד על :  2013פחת המים ביישובי התאגיד, לשנת 

 32.4 - מזרעה -

 20 - מכר -ג'דיידה -

 10 - ירכא -

 23  -         ג'וליס                  -

 9  -         כפר יאסיף           -

  33 -           ג'ת    -ינוח         -

 16     -        אבו סנאן              -

-------------------------------------- 

 %18      - סה"כ תאגיד -

בוצעו פעולות של הנחת קווי מים, אחזקה, החלפת מדי מים וקר"מ.  פעולות אלה,  2014בשנת 
. התוצאות נבדקות בימים אלה ויועברו למינהל המים 2014הביאו לירידת פחת המים, בשנת 

 בהקדם.

 

   ז הגבייה :אחו 1.6

 עמד על : ללא שיקים עתידיים , עולה כי אחוז הגבייה השוטף2014סופיים, של שנת  מנתונים

 47% - מזרעה -

 38% - ג'דיידה -

 41% - מכר -

 30% - ירכא -

 43%      -          ג'וליס                -



 

 

 48%      -כפר יאסיף               -

 62%     -ג'ת        -יאנוח         -

 47%      -אבו סנאן                 -

------------------------------------------ 

 43% - סה"כ תאגיד -

 לאחוז הגבייה, השפעה ישירה, על הוצאת תכנית ההשקעות לפועל. 

 

 היערכות לצמצום פחת המים :    1.7

 "יפהקים אזורי מדידה בכל היישובים עקים מערכות להפחתת לחצים והתחיל להתאגיד ה
ע כעת פרויקטים לשיקום מערכות והחלפת קווי מים בכל תכנית עבודה. התאגיד מבצ

 היישובים. 

 .2015התאגיד נערך לביצוע קר"מ במהלך             

  



 

 

 

 

 השלמות מיגון והצטיידות לשעת חירום :    1.6

כנן להשקיע סכום , התאגיד מת2015בשנת ב שנתי וגם התאגיד נמצא בתהליך הצטיידות ר
 , להשלמת ציוד חסר עבור תחנות חלוקה בחירום, לכל הרשויות. ₪ 300,000-של כ

 

 

  מצבת מדי המים, עפ"י גיל :   1.7

שנת 
 התקנה

ג'דיידה  מזרעה
 מכר

כפר  ג'וליס ירכא
 יאסיף

אבו  ג'ת -יאנוח
 סנאן

 סה"כ

2014 184 311 683 204 139 244 243 2008 

2013 142 569 305 160 168 114 278 1736 

2012 147 2073 508 189 759 152 874 4702 

2011 220 962 436 616 1077 193 904 4408 

2010 49 701 373 167 423 112 252 2077 

2009 31 30 1005 53 84 146 122 1471 

2008 20 17 74 12 32 60 30 245 

 2236 593 312 426 197 388 234  86 ומטה 2007

 18883 3296 1333 3108 1598 3772 4897 879 סה"כ

 

 : GISמערכת מידע    1.8

 פעילה. GISתהיה לתאגיד מערכת  2015 שנת בתוםכך ש GISהתאגיד מקדם את מערכת ה           

 

 

 מערכת קר"מ :   1.9

 , ג'ת ומזרעה. סיים התקנת מערכת קר"מ ביישובים: יאנוחהתאגיד            
 כרגע בשלבי ביצוע באזורי תעשייה בכלל יישובי התאגיד.           
 מערכת קר"מ עתידה להיות בכל היישובים.           

 

   מערכת פיקוד ובקרה :  1.10

 בתאגיד קיימת מערכת של פיקוד ובקרה, על חלק ממתקני המים והביוב. 

 

 



 

 

  צילום פנים של קווי ביוב :   1.11

לך השנה מבצע התאגיד, באופן יזום, צילומי פנים של קווי ביוב ברחבי התאגיד, במידת במה
מתכנן התאגיד להמשיך בביצוע צילום קווי  2015הצורך, בהתאם לבעיות הקיימות.  בשנת 

 בתקציב ההשקעות עבור כל ישוב.      ₪ 300,00ביוב.  לצורך כך מוקצים 

 

 : ISO 9001ניהול איכות סטאטוס קבלה ויישום של תקן    1.12

 . ISO 9001, 14001, 18001התאגיד נערך להסמכה לתקני

 

  ניטור שפכי תעשייה :   1.13

מיישם את התכנית.  כיוםו 2014נחתם הסכם עם חברה לביצוע סקר, הסקר הסתיים בסוף 
ן לסיים את נבעלי עסק ותכ 30ל םתעשייתיי םהתאגיד החל ביישום תכנית לניטור שפכי

 .2014 עד סוף שנת טהפיילו

 

 ניצול כספי קרן שיקום :   1.14

 .2013ן שיקום מים נוצלה במלואה עד סוף שנת ריתרות ק

 

 : פרויקטים עיקריים  - 2015כנית ההשקעות לשנת ורוט תיפ  .2

 מלש"ח. 0.5אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע ב :מזרעה -שיקום ושדרוג רשת מים  2.1
 

 1.12אתרים, בעלות כוללת של  5-מתוכנן לביצוע ב :מכר -ג'דיידה –שיקום ושדרוג רשת מים  2.2
 מלש"ח.

 

 מלש"ח. 3.6אתרים, בעלות כוללת של  8-מתוכנן לביצוע ב  :ירכא -שיקום ושדרוג רשת מים  2.3
 

 2.516אתרים, בעלות כוללת של  5-מתוכנן לביצוע ב :ג'וליס –שיקום ושדרוג רשת מים  2.4
 מלש"ח.

 
 1.85  אתרים, בעלות כוללת של 8-מתוכנן לביצוע ב :כפר יאסיף –שיקום ושדרוג רשת מים  2.5

 לש"ח.מ
 

 2.264אתרים, בעלות כוללת של  3-מתוכנן לביצוע ב :ג'ת-יאנוח –שיקום ושדרוג רשת מים  2.6
 מלש"ח.

 



 

 

 1.927אתרים, בעלות כוללת של  6-מתוכנן לביצוע ב :אבו סנאן –שיקום ושדרוג רשת מים  2.7
 מלש"ח.

 

 מלש"ח. 1.6אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב :מכר -ג'דיידה –פיתוח רשת מים  2.8
 

 מלש"ח. 0.5אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב  :ירכא -פיתוח רשת מים  2.9
 

 מלש"ח. 0.85אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב :ג'וליס –פיתוח רשת מים  2.10
 

 מלש"ח. 0.05אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב :כפר יאסיף –פיתוח רשת מים  2.11
 

 מלש"ח. 0.6אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב :סנאן אבו –פיתוח רשת מים  2.12
 

מלש"ח.  העבודות כוללות, הורדת  0.688 מתוכנן לביצוע, :מזרעה -פרויקטים שונים במים  2.13
 , פיקוד ובקרה, ציוד לשע"ח,קר"מ-מים, סקר דלף, החלפת מדי GIS-תשתיותלחצים, מיפוי 

 .הוספת מגופים והחלפת מגופים ישנים תוכנית אב למים,
 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  1.471מתוכנן לביצוע,  :ג'דיידה מכר –פרויקטים שונים במים  2.14
למים, פיקוד ובקרה לת"ש , תוספת והחלפת מגופים, תוכנית אב GIS-היתר, מיפוי תשתיות

 .מים
 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין היתר,  1.602מתוכנן לביצוע,  :ירכא -פרויקטים שונים במים  2.15
 .וספת והחלפת מגופים, פיקוד ובקרהת תוכנית אב למים, ,GIS-הורדת לחצים, מיפוי תשתיות

 

העבודות כוללות, בין היתר, מלש"ח.   0.911 מתוכנן לביצוע, :ג'וליס –פרויקטים שונים במים  2.16
 וספת והחלפת מגופים, פיקוד ובקרה.ת תוכנית אב למים, ,GIS-הורדת לחצים, מיפוי תשתיות

 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  1.079מתוכנן לביצוע,  :כפר יאסיף –פרויקטים שונים במים  2.17
מגופים, פיקוד וספת והחלפת ת תוכנית אב למים, ,GIS-היתר, הורדת לחצים, מיפוי תשתיות

 .ובקרה
 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  0.932מתוכנן לביצוע,   :ג'ת-יאנוח –פרויקטים שונים במים  2.18
וספת והחלפת מגופים, פיקוד , תGIS-מיפוי תשתיות תוכנית אב למים, היתר, הורדת לחצים,

 .ובקרה
 

העבודות כוללות, בין מלש"ח.   1.062מתוכנן לביצוע,  :אבו סנאן –פרויקטים שונים במים  2.19
, תוספת והחלפת מגופים, פיקוד GIS-מיפוי תשתיות תוכנית אב למים, היתר, הורדת לחצים,

 ובקרה.
 

אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב  :מכר -ג'דיידה –שיקום ושדרוג מתקני מים  2.20
 מלש"ח. 0.2

 



 

 

 0.4אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :ג'ת -יאנוח –שיקום ושדרוג מתקני מים  2.21
 מלש"ח.

 
 0.2אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :אבו סנאן –שיקום ושדרוג מתקני מים  2.22

 מלש"ח.
 

 מלש"ח. 0.150אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב :ג'וליס –פיתוח מתקני מים  2.23
 

 מלש"ח. 0.1ים, בעלות כוללת של אתר 1-מתוכנן לביצוע, ב :אבו סנאן –פיתוח מתקני מים  2.24
 

 0.4אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :מזרעה –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.25
 מלש"ח.

 

אתרים, בעלות כוללת של  4-מתוכנן לביצוע, ב  :מכר -ג'דיידה –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.26
 מלש"ח. 5.23

 

 מלש"ח. 52.אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב  :ירכא -שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.27
 

 2.9אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  : ג'וליס –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.28
 מלש"ח.

 

 0.4אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :כפר יאסיף –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.29
 מלש"ח.

 

 2.3אתרים, בעלות כוללת של  6-מתוכנן לביצוע, ב  :ג'ת -יאנוח –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.30
 מלש"ח.

 

 3.4אתרים, בעלות כוללת של  4-מתוכנן לביצוע, ב  :אבו סנאן –שיקום ושדרוג רשת ביוב  2.31
 מלש"ח.

 

 מלש"ח. 0.8אתרים, בעלות כוללת של  3-מתוכנן לביצוע, ב  :מזרעה -פיתוח רשת ביוב  2.32
 

 מלש"ח. 2.9אתרים, בעלות כוללת של  7-מתוכנן לביצוע, ב  :מכר -ג'דיידה –פיתוח רשת ביוב  2.33
 

 מלש"ח.   0.6אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :ג'וליס –פיתוח רשת ביוב   2.34
 

 מלש"ח.  4.3אתרים, בעלות כוללת של  4-מתוכנן לביצוע, ב  :רכאי -פיתוח רשת ביוב  2.35
 

 מלש"ח. 12.21אתרים, בעלות כוללת של  4-מתוכנן לביצוע, ב  :ג'ת וינוח –פיתוח רשת ביוב   2.36
 



 

 

מלש"ח.  העבודות  0.18, 2015מתוכנן לביצוע, במהלך   :מזרעה -פרויקטים שונים בביוב  2.37
 , צילום ושטיפת קווים, תיקון בנצ'יקים.GIS-היתר, מיפוי ממוחשב כוללות, בין

מלש"ח.  העבודות כוללות,  0.415מתוכנן לביצוע,   :ג'דיידה מכר –פרויקטים שונים במים  2.38
צילום ושטיפת קווי ביוב, פיקוד , תוספת והחלפת מגופים, GIS-בין היתר, מיפוי תשתיות

 .ובקרה לת"ש מים, תיקון בנצ'יקים
מלש"ח.  העבודות כוללות, בין היתר,  597.0מתוכנן לביצוע,   :ירכא -פרויקטים שונים בביוב  2.39

 וצילום קווי ביוב. GIS-מיפוי ממוחשב
 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  418.0מתוכנן לביצוע,   :ג'וליס –פרויקטים שונים בביוב  2.40
 , פיקוד ובקרה וצילום קווי ביוב.GIS-היתר, מיפוי ממוחשב

 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  0.539מתוכנן לביצוע,   :כפר יאסיף –פרויקטים שונים בביוב  2.41
 וצילום קווי ביוב. GIS-מוחשבהיתר, מיפוי מ

 

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  439.0מתוכנן לביצוע,   :ג'ת-יאנוח –פרויקטים שונים בביוב  2.42
 וצילום קווי ביוב. GIS-היתר, מיפוי ממוחשב

מלש"ח.  העבודות כוללות, בין  467.0מתוכנן לביצוע,  :אבו סנאן –פרויקטים שונים בביוב  2.43
 וצילום קווי ביוב. GIS-היתר, מיפוי ממוחשב

 

 3.0אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב  :מזרעה -שיקום ושדרוג מתקני ביוב  2.44
 מלש"ח.

 

אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב :מכר-ג'דיידה –שיקום ושדרוג מתקני ביוב  2.45
 מלש"ח. 3.242

 

 2.225אתרים, בעלות כוללת של  2-מתוכנן לביצוע, ב  :ירכא –שיקום ושדרוג מתקני ביוב  2.46
 מלש"ח.

 

 0.880אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :ג'וליס –שיקום ושדרוג מתקני ביוב  2.47
 מלש"ח.

 

 

אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב  :כפר יאסיף –שיקום ושדרוג מתקני ביוב  2.48
 מלש"ח. 1.38

 

 1.0אתרים, בעלות כוללת של  3-מתוכנן לביצוע, ב :ג'ת-יאנוח –מתקני ביוב  שיקום ושדרוג 2.49
 מלש"ח.

 

 1.35אתרים, בעלות כוללת של  1-מתוכנן לביצוע, ב :אבו סנאן –מתקני ביוב  שיקום ושדרוג 2.50
 מלש"ח.

 

אתרים, בעלות כוללת  2-: מתוכנן לביצוע, במכר-ג'דידה –השקעות במט"ש והולכה אזורית  2.51
 מלש"ח. 3.39של 



 

 

 

 2.34אתרים, בעלות כוללת של  2-: מתוכנן לביצוע, בירכא –והולכה אזורית  השקעות במט"ש 2.52
 מלש"ח.

 

אתרים, בעלות כוללת של  2-: מתוכנן לביצוע, בג'וליס –השקעות במט"ש והולכה אזורית  2.53
 מלש"ח 0.98

 

אתרים, בעלות כוללת  2-: מתוכנן לביצוע, בכפר יאסיף –השקעות במט"ש והולכה אזורית  2.54
 ח.מלש" 1.7של 

 

אתרים, בעלות כוללת של  2-: מתוכנן לביצוע, בינוח-ג'ת –השקעות במט"ש והולכה אזורית  2.55
 מלש"ח. 1.26

 

אתרים, בעלות כוללת של  2-: מתוכנן לביצוע, באבו סנאן –השקעות במט"ש והולכה אזורית  2.56
 מלש"ח. 1.98

 

 

את עבודות הפיתוח במספר  ייתכנו שינויים בסדרי העדיפות, בהנחה שהמועצות המקומיות, תקדמנה . 3
 רחובות ו/או שכונות וכן בהתאם להתקדמות הפרויקטים בפיתוח אזורים חדשים.

 

 בדירקטוריון.   2015התוכנית נמצאת לפני אישור הדירקטוריון, במסגרת אישור תקציב  .4
 

צפי , בצירוף תכניות, לפי 2017-2015מצ"ב טבלאות להשקעות במים וביוב המתוכננות לשנים  . 5
 ותחזית לזמינות מקורות המימון אשר יעמדו לרשות התאגיד, הטבלאות עפ"י הפרוט הבא: 

 

 רשת ביובשיקום ושדרוג  .א
 שיקום ושדרוג מתקני ביוב .ב
 פיתוח רשת ביוב .ג
 השקעות במט"ש והולכה אזורית .ד
 פרויקטים שונים, במערכות ביוב .ה
 שיקום ושדרוג רשת המים .ו
 פיתוח רשת מים .ז

 במערכות מיםפרויקטים שונים,  ז.

 

 


