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הושקעו 57מיליון
בשנת 2014
לפינתוני־ תאגיד המים מי אשקלון,
התאגיד גם
מערכות המים והביוב באשקלון .מנכ״ל
ושדרוג
שיקום
פיתוח,
הצרכנים
בחשבונות
החדה
את העלייה
אגיד

^^ף

מי אשקלון

המים

מסכם

בעבודות
הסביר

את

שנת  2014עם נתוןבולט :השקעה
של 57מיליון שקל בהיקף עבו־
$TS1$עבורות$TS1$

נרחב

רות
עבורות$DN2$

בתחומי פיתוח,

המים והביוב,

אחזקת

שיקום

ושדרוג

רשת המים,

אחזקת

רשת הביוב וטיהור

במשרדי
2015

מנכ״ל

את

הפרויקטים

אשקלון
גבעת

שהתקיימה

נחשפו

התוכניות

השבוע

לשנת

התאגיד שלום שרעבי

מנה

המרכזיים שיבוצעו בעיר

בשכונות :נוה

הפרחים,

צילום

דוד לוי

שפכיםבאשקלון.

במסיבת עיתונאים
התאגיד

דוד לוי
בתמונה מנכ״ל
מי אשקלון שלום

תאגיד

הדרים ,גבעת ציון,

אפרירר,

הרצוג,

אגמים,

שכונת הבלוט ,עיר היין וברחובותנח״ל,
גולני ושייטת.לדברי שרעבי ,החלפת קווי
המים תביא לשיפור איכות המים,למניעת
ולחיסכון בהוצאות
והפסקות מים,
פיצוצים
הכספיות ובתחזוקה.

$TS1$להעניק$TS1$
לה־
במטרה
היתה תקופת קריאה ארוכה ,במקום  60יום,
שיקום
״אנופועלים ונמשיךלפעול
בתחום הביוב יבוצעו עבודות
היתה קריאה של  75יום .נוסף על כך ,צור־
$TS1$צורפו$TS1$
תשתיות הביוב בעיר אשקלון
ושדרוג
$DN2$להעניק $DN2$שירות מקצועי ואמין לתושבי הערים
עניק
אשקלוןונתיבות״ ,אמר מנכ״ל תאגיד המים
לצרכנים .אחת
$DN2$צורפו $DN2$חובות עבר עד  300שקל
פו
באורך של שלושהקילומטרים וחצי במא־
$TS1$במאסף$TS1$
מי אשקלון שרעבי ,״נמשיך בשיקום ובשי־
$TS1$ובשיפור$TS1$
המסקנות מכך היתה שמעתה התאגיד לא
בשררות רבין ,מאסף מרכזי בש־
$TS1$בשכונת$TS1$
סף
במאסף $DN2$מערבי
פור
$DN2$ובשיפור$DN2$
יאריך יותר את תקופות הקריאה ,והחובות
$בשכונת $DN2$נוה דקליםועוד .החלפה ושיקום קווי
כונת
תשתיות המים והביוב,בנטרול ובטי־
$TS1$ובטיפול$TS1$
$DN2$ובטיפול $DN2$במפגעים ,ונהיה תמיר במוכנות מרבית
פול
יצורפו בכל חשבון .כמו כן ,הוצגו דרכים
הביוב נועדהלמנוע תקלות ,גלישה של
לשעת חירום .את כל
שמשמעותן פגיעה במי
הפעילויות האלה
שבהן מנסים תושביםלהערים על תאגיד
ביוב ברחבי העיר,
מתמדת לשפר את
שאיפה
נעשה תוך כדי
הצמדת מגנטלשעון המים .בא־
$TS1$באחד$TS1$
התהום ובבריאות הציבור.
באמצעות
התייחס
חד
רמת השירות לתושב ,לחזק את הקשר עם
$DN2$באחד $DN2$המקרים היה זה עץ שעמר ליד השעון
במסיבת העיתונאים
שרעבי
למצוינות״.
הקהילהולחתור
ובתוכו הוסתר המגנט ,שגרםלשעון המים
לעלייה החדה שהופיעהלפני כמה חודשים
בחשבונות המים של התושבים והסביר כי להיעצר .כתוצאה מכך ,במקרים הללו שיל־
$TS1$שילמו$TS1$
מו
מדובר היה בצירוף מקרים שבו בגל החגים
$DN2$שילמו $DN2$התושבים על בסיס הערכה.
levydudy@gmail.com
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