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הקדמה

מוגש בזאת לידיעת הציבור דוח לשנת 2015  של פעילות החברה.
תאגיד " מי ציונה " הוקם בסוף שנת 2008 ופועל במסגרת חוק תאגידי המים והביוב. התאגיד 
ושיפור  הקמה  לרבות  וביוב  מים  שירותי  במתן  מושקעים  תקבוליו  שכל  סגור,  כמשק  מנוהל 

תשתיות המים והביוב תוך הטמעת טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחום.
אנו בתאגיד שמים דגש חזק על נושא השרות לצרכן. התאגיד מספק שרותי  מים וביוב לשלוש 
רשויות: נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. מרכז שירות לקוחות ראשי קיים בסניף הראשי 
בנס ציונה, וכן קיימים מרכזי שירות משניים במזכרת בתיה וקריית עקרון. התאגיד הנגיש את 

כל מרכזי השירות לציבור האנשים בעלי מוגבלות. 
שנה זו יוחדה למינוף, טיפול והשקעות בכל שלושת הישובים נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית 
עקרון . בזכות ביצוע פעולות להקטנת פחת מים:  שיקום תשתיות , הורדת לחצי מים והתקנת 

מדי מים עם קריאה מרחוק  , ירד הפחת ברשויות אלו מכ- 10% לכ- 6% בלבד! 
פחת המים הממוצע לשלושת הרשויות ירד לכ- 3.5% והינו הנמוך ביותר בכל הזמנים!

בזכות התקנת מדי מים לקריאה מרחוק, השנה כבר כ- 17,000 צרכנים יכלו ליהנות  מקבלת 
התראות בזמן אמת על חריגות בצריכת המים. 

פעילות  ובחינת  והביוב  המים  תאגידי  לפעילות  מעמיקה  ביקורת  המים  רשות  ביצעה  השנה 
התאגידים לפי מדדים שקבעה.  דגש רב  ניתן בבדיקה בנושא עמידה באמות המידה לשרות 
עולה  הביקורת  ממצאי  לפי  תפעול.  בנורמות  ועמידה  מים  בטחון  בדרישות  עמידה  צרכנים, 
כי תאגיד מי ציונה הוא אחד מחמישה התאגידים המצטיינים בארץ בשירות לצרכן, ביעילות 

התפעול ובשמירה על בטחון המים, וזאת כבר שנה שניה ברציפות.
הדוח נערך בהתאם לסעיפים 81 ו-82 לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין 

הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, תשע"א-2011.
הדוח מכיל מידע מקיף ומלא לגבי החברה ופעילותה.

www.mei-ziona.co.il :ניתן לעיין בדוח המלא באתר התאגיד בכתובת
אנו מקווים שתמצאו את המידע הנכלל בדוח זה כשימושי , יעיל ותורם. 

תוכן עניינים

      דרור מרגלית              רינה קטיף
    יו"ר דירקטוריון                מנכ"ל
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2.    נתוני אספקת מים
 

2.1. צריכה 
תאגיד המים אחראי על אספקת מים בשלושת הישובים:  נס ציונה , מזכרת בתיה וקריית 

עקרון.
צריכת המים השנתית ירדה השנה בכ – 1.5%  לעומת שנת 2014, ועמדה על 5.35 מליון מ"ק.

צריכות מים לפי ישובים

1.    רקע ומידע אודות התאגיד 
 

מטרות התאגיד   .1.1
•  לספק שרותי מים וביוב ברמת שירות, איכות ואמינות נאותים בתחום הרשויות

     המקומיות החברות בתאגיד.
•  לתחזק ולשקם תשתיות המים והביוב.

•  להקים תשתיות חדשות בשכונות חדשות. 
•  לנהל ביעילות ומקצועיות את מערכות המים והביוב.

•  לשמור על מקורות המים, בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

1.2.  רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד:
תאגיד המים מי ציונה בע"מ הוקם ב-1 לנובמבר שנת  2008 ע"י עיריית נס ציונה בהתאם 

לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א- 2001. 
החל מ – 1 לינואר שנת 2013 התאגיד הפך לתאגיד אזורי הנותן שירותים לנס צינה, מזכרת 

בתיה וקריית עקרון. 
התאגיד משרת אוכלוסייה של כ- 66,000 תושבים, המהווים כ- 22,000 צרכנים.

והמחזיקות במניות  בעלי המניות של התאגיד הינן הרשויות המקומיות המרכיבות אותה 
החברה לפי החלוקה הבאה: 

קריית עקרון – 15% נס ציונה – 67%     מזכרת בתיה – 18%  

דירקטוריון התאגיד  .1.3
דירקטוריון התאגיד מנה בשנת 2015 שבעה דירקטורים : 

שמות חברי דירקטוריון ומנכ"ל תאגיד מי ציונה.

פחת מים  .2.2
פחת המים בשנת 2015  עומד על כ -  3.5% בלבד!

הפחת הינו ההפרש בין כמות המים הנרכשת והמופקת לכמות המים הנצרכת מבוטא
באחוזים מסך הרכישה וההפקה. 

ניתן לראות את מגמת הירידה בפחת בכל הישובים.  הפחת בשנת 2015 עמד על 3.5% 
שהינו  כמחצית מהפחת בשנת 2013! ככלל, פחת מתחת ל- 5% נחשב לנמוך מאוד

וכמעט שלא ניתן להשגה!
בישובים מזכרת בתיה וקריית עקרון הפחת ירד בכ- 40%ֵ לעומת שנת 2013!  

פחת המים בישובים השונים בשנים 2013-2015 
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פחת גביה   .2.3
את  לגבות  מחויב  התאגיד  בפועל.  הגביה  לסך  החיובים  סך  בין  ההפרש  הינו  גביה  פחת 
חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו בחוק. התאגיד כמעט ולא מנתק מים 

לצרכנים ביתיים, וזאת בהתאם לכללי ניתוקי המים. 

אחוז גביה שוטפת  מיצג אחוז התשלומים מתוך חיובים של אותה שנה.  אחוז גביה שוטפת 
בשנת 2015 ירד לעומת שנת 2014 , בעקבות הפסקת ניתוקי מים במגורים.

ונכון להגיע להסדר תשלומים עם בעל חוב ככל שהדבר מתאפשר  צוות התאגיד קשוב 
בחוק על מנת לאפשר לתושב להסדיר את החוב. 

פחת גביה שוטפת בשנת 2015 בישובים השונים.

אחוזי גבייה מצטברת 

3.    צרכנים 
שרותים  המקבלים  הצרכנים  כמות  סה"כ  של  יוצא  פועל  הנם  בתאגיד  המים  מדי  כמות 
מתאגיד המים ורשומים במערכת הגבייה בתוספת מדי מים ראשיים . כמות המדים גדלה 

בכ- 3.3% לעומת שנת 2014.

כמות מדי המים לפי ישובים בשנים 2014 ו 2015

התפלגות כמות הפקת מים בישובים השונים בשנים 2015 - 2012 

4.   מקורות המים
 

נס ציונה:  אספקת המים לעיר נס ציונה הנה מקידוחי מי שתייה עצמאיים ומחברת מקורות.
בשנת 2015, חברת מקורות סיפקה כ-  48%  מאספקת המים לעיר באמצעות שני 

חיבורים. המים המסופקים הנם בעיקר מים ממתקן התפלה בקיבוץ פלמ"חים. 
בשטח העיר פועלים שלושה קידוחי מי שתייה פעילים המספקים את יתרת  ה– 52% 

מהמים לעיר: קידוח באר ה', באר ו' ובאר גן נווה.  בארות ה' ו- ו' הן בארות מטויבות ופועלות 
עם  מתקן להרחקת חנקות בשיטת האלקטרוליזה הבררנית. בבאר גן נווה קיים מיהול של 

מי הבאר עם מי הרשת העירונית. 
קריית עקרון: אספקת המים למועצה מקומית קריית עקרון הנה מחברת מקורות בלבד. 

למועצה קיימים 5 חיבורי מקורות. חמשת חיבורי מקורות מקו מקורות חולדה ברנר .
מזכרת בתיה: אספקת המים למועצה מקומית מזכרת בתיה הנה מחברת מקורות בלבד. 

לישוב קיימים שני חיבורי מקורות עיקריים. חיבור מקורות אחד ניזון מקו חולדה ברנר וחיבור 
מקורות שני ניזון מקו חולדה נען.
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5.   השלכות סביבתיות
 

 . ISO 9001 התאגיד פועל לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ואף הוסמך על פי תקן 
בשנת 2014, התאגיד קיבל גם תוי תקן 14001ISO  - איכות הסביבה , 

וכן OHSAS 18001 . – בטיחות ובריאות בתעסוקה.

בכל מקרה של גלישת ביוב התאגיד פועל במהירות האפשרית להחזרת המצב לקדמותו על מנת למנוע נזק סביבתי. 
בסיום האירוע התאגיד דואג לסלק את המטרד ע"י שאיבת הביוב שגלש ומבצע ריסוס והדברה בסביבה. בכל אירוע 

נמסר דיווח מידי ליחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה.
המים המסופקים לתושבים נבדקים ונדגמים לפי הנחיות משרד הבריאות . בנס 

ציונה הדיגום נעשה אחת לשבוע כל פעם באזור אחר בעיר. במזכרת בתיה וקריית 
עקרון הדיגום נעשה אחת לשבועיים כל פעם אזור אחר בישוב. 

כל הדגימות מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום 
והשינוע בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. הדגימות מועברות לבדיקה 
במעבדת משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור 

ורמת העכירות ברשת המים. 

כל תוצאות הכלור והעכירות עומדות בתקנות משרד הבריאות

דו"חות איכות מים מפורטים רבעוניים מתפרסמים בעיתונות ובאתר 
האינטרנט של התאגיד. הדו"ח השנתי המפורט מתפרסם אף הוא באתר 

התאגיד ובנוסף מצורף בחשבונות המים דו"ח מתומצת לכל הצרכנים.

5.1. ביוב

המתקנים להם יכולה להיות השפעה על הסביבה:
•  מתקן שאיבה לביוב בנס ציונה

•  מתקן שאיבה לביוב בקריית עקרון
בשנת 2015 היו 3  אירועי שבר בקו סניקה לביוב בנס ציונה.

מספר אירועי גלישות ביוב

איכות מים   .5.3
במהלך 2015 ביצעו התאגיד 714 בדיקות מיקרוביאליות . 

כל התוצאות עמדו בתקנות משרד הבריאות!

* תוצאות חריגות סופיות הנן תוצאות לאחר ביצוע דיגום חוזר במקרה הצורך. 

תוצאות דיגום מיקרוביאלי בתאגיד מי ציונה בשנת 2015.

5.2 בקרת שפכי מפעלים
התאגיד מיישם זו השנה הרביעית  ברציפות את תקנות ניטור שפכי תעשייה על בסיס כללי 

תאגידי מים וביוב. 
לפי התקנות , מנוטרים בנס ציונה כ -   32  בתי עסק  וכ –14  בתי עסק בקריית עקרון 
הביוב  למערכת  ואסורים  חריגים  שפכים  הזרמת  למנוע  הבדיקות  מטרת  בתיה.  ומזכרת 

העירונית.
לפי הכללים ובכפוף לתקנות  חוק חופש המידע התאגיד מפרסם באתר האינטרנט שלו 

את  כל תוצאות הניטור לאחר נתינת פרק הזמן הדרוש לבית העסק להגיב על התוצאות.
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בשנת 2016  התאגיד מתכנן להשקיע בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות  כ- 17.7  מיליון לש"ח.
במהלך 2015  התאגיד שיקם,  שידרג והקים כ – 2,897  מטר קווי מים ועוד כ –2,713  מטר קווי ביוב.

רחוב סיגלית - התוצאה

עבודות תיקון פיצוץ , קריית עקרון

השקעות התאגיד לשנת 2015 ותכנון לשנת 2016

6.   השקעות

בשנת 2015 התאגיד השקיע בשלושת הישובים
כ - 14.7 מיליון ₪ ) כולל מע"מ(. 

השקעות באלפי ש"ח לפי ישובים בשנים -2014 2015  וצפי לשנת 2016
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6.1. פרויקט קר"מ ) קריאת מדים מרחוק (
בשנת 2015   הושלמה החלפת כל מדי המים במזכרת בתיה וקריית עקרון למדי קר"מ. כמו 
הנה  מים מרחוק  ציונה. מערכת קריאת מדי  נס  העיר  בכל מערב  הושלמה החלפת מדים  כן 
מהמערכות המתקדמות ביותר בתחום תשתיות המים . מערכת זו הופכת את תהליך קריאות 

מדי המים ליעיל יותר , מדויק יותר ואמין יותר. 
הצריכה מנוטרת ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה. המערכת מאפשרת לתאגיד לזהות 

צריכות מים חריגות , נזילות או מד לא תקין ומתריעה על נזילות ודליפות מים בזמן אמת.  
נחסך  בעצם  כך  ידי  ועל  לנזילה  חשד  על  לצרכן  מידית  הודעה  לשלוח  מאפשרת  המערכת 

לצרכנים כסף רב ונמנע בזבוז מים. 

6.2. פרויקט GIS  ) מערכת מיפוי ממוחשבת (
מערכות מידע גאוגרפיות הנן מערכות מחשוב מתקדמות המאפשרות לראות את כל תשתיות 
המים והביוב ברשויות השונות על גבי מפה . המערכת מאפשרת קבלת מידע זמין ומדויק לגבי 

מיקום תשתיות המים והביוב וע"י כך מיעלת את עבודת מחלקות ההנדסה והתפעול.  
בנס ציונה ומזכרת בתיה כל הנתונים נאספו ונמצאים בשלבי הטמעה סופיים במערכת.  

בקריית עקרון טרם הסתיים איסוף נתונים בהעדר מידע של המערכות הקיימות המחייב ביצוע 
גילוי ומדידות בשטח.

6.3. הערכות לחירום
בשנת 2015 תורגל התאגיד במסגרת נקודת מפנה 15. 

אחת  כל  שפתחו  המקומיות  הרשויות  לבין  התאגיד  בין  הגומלין  יחסי  נבחנו  התרגיל  במהלך 
: נס ציונה, מזכרת  בתחומה חדר הפעלה רשותי. נציג של התאגיד נכח בכל חדרי ההפעלה  

בתיה וקריית עקרון. 
התאגיד שלט וניהל את כלל האירועים דרך חדר מצב שהוקם בתאגיד .  חדר המצב התאגידי 
קיבל דווחים ועדכונים מכל הרשויות ונציגי השטח השונים. בתרגיל  תורגלו כל עובדי התאגיד 

לפי תפקידם בשעת חירום.
במהלך התרגיל נבחנה יכולת קליטת תושבים באמצעות פתיחת מרכז לפינוי וקליטת תושבים 

שנותרו חסרי בית.  
 כ- 150 איש פונו למרכז פינוי וקליטה בתיכון גולדה בנס ציונה. התאגיד פתח במקום תחנת 

חלוקה על בסיס ברזיות לרווחת המפונים.

הערכת מצב : בחדר מצב תאגידי.נס ציונה: תחנת חלוקה תיכון גולדה. 

אורך קווי ביוב שעברו שטיפה

השוואת כמות סתימות הביוב בשנים 2014 ו 2015.

כמות גלישות מקווי מביוב

7.   שיבושים, תקלות, הפסקות מים
7.1. אחזקה מונעת של קווי ביוב  

במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב התאגיד מבצע שטיפת קווי ביוב לפי תכנית שנתית.  
התכנית נערכת על בסיס נתונים לגבי מיקום סתימות ביוב חוזרות ונשנות. 

סה"כ בוצעו השנה שטיפות של כ – 8,066  מ'א קווי ביוב בכל שלושת הישובים. 

סתימות ביוב    .7.2
בשנת 2015 טופלו כ – 538  סתימות ביוב בשלושת הישובים.

קיימת ירידה של כ – 22% בכמות סתימות הביוב בשנה זו יחסית לשנה שעברה. 

גלישות ביוב    .7.3
בשנת 2015 היו 3  גלישות ביוב מקו סניקה ראשי  בנס ציונה . אירועי שבר בקווי ביוב : היו 

11 אירועי שבר .
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כמות הפסקות מים יזומות בישובים השונים בשנת 2015

אחזקה מונעת קווי מים   .7.4
במהלך 2015  הוחלפו כ 514- מ' קווי מים והונחו כ- 601 מ' קווי מים חדשים.

התאגיד משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים בכל ישובי התאגיד. 

הפסקות מים  .7.6

התאגיד פועל בכל הנושא של הפסקות מים לפי  כללי אמות מידה והוראות בעניין הרמה 
, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה, התשע"א - 2011.  כאשר 
מתבצעות  עבודות מים יזומות מעדכן התאגיד את צרכני המים 48 שעות מראש על 
קיומה של הפסקת מים . הודעות נמסרות לצרכנים באמצעות דיוור ישיר, על לוחות 

המודעות בבניינים או בתיבת הדואר, וכן באמצעות הודעה קולית מוקלטת לטלפון הקווי 
לכל הצרכנים שנמסרת בשעות הערב. 

הפסקת המים היזומות לא עולות על 8 שעות. במקרה של הפסקות מים יזומות באזורים 
בהם נמצאים מוסדות חינוך, הפסקות המים  מבוצעות  לאחר שעות הפעילות של המוסד 

החינוכי ובכל מקרה לא עולות על 4 שעות.   

כל הפסקות המים היזומות לא עלו על שמונה שעות. 
נמסרות   , וכו'(  בצנרת  פיצוצים  מתקלות,  )כתוצאה  יזומות  לא  מים  הפסקות  יש  כאשר 
למוקד   המתקשר  תושב  שכל  מנת  על  השונים  בישובים  העירוניים  למוקדים  הודעות 
תקלות יוכל לשמוע הקלטה המיידעת אותו על קיומה של הפסקת מים ופרק הזמן הצפוי 

לתיקון התקלה.

7.5. דליפת מים 

השוואת כמות  תקלות מים בשנים 2014  ו 2015
העלייה בכמות דליפות המים השנתית נובעת בעיקר מעליה בכמות דליפות במזכרת 

בתיה בעקבות אירוע בודד של עליית לחץ המים בהזנה הראשית של הישוב אשר גרמה 
למספר דליפות במספר קווי מים ביישוב.
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פניות שהתקבלו במוקדים השונים  .8.1

התפלגות הפניות השונות שהתקבלו במוקד תשלומים ובירורים

* בסעיף שונות נכללות פניות על נזילות מים קטנות, נזק למדרכה / כביש עקב תיקון,  ברזי כיבוי אש ותקלות במדי מים.  

התפלגות הפניות השונות שהתקבלו במוקד הנדסי

8.   איכות השירות לצרכן

תאגיד המים מי ציונה חרט על דגלו את חשיבות איכות השרות ופועל ללא לאות להגברת 
שביעות הרצון של צרכניו. 

לנוחות התושבים, התאגיד מפעיל 3 סניפי שרות לקוחות , אחד בכל ישוב.
בסניף הראשי, מתקיימת קבלת קהל 35 שעות בשבוע לרבות  פעמיים בשבוע בשעות 

אחר הצהרים.  
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8.2.  זמני המתנה
8.2.1. מענה טלפוני

מערכת ניהול תורים  .8.4
במטרה לשפר את השירות לצרכנים מוצבת בסניף הראשי מערכת חדישה לניהול תורים 
עם מסך מגע. מערכת זו חוסכת זמן של התושב ומאפשרת לתאגיד לנהל את התורים. כל 
צרכן המגיע למרכז השירות מצטייד במספר ממערכת ניהול התורים תוך בחירת מטרת 
הפנייה. בהתאם לסוג הפנייה מופנה התושב לעמדה הפנויה . מערכת זו מתעדת גם את 
זמן השירות לכל פונה  ומאפשרת לתאגיד לנתח את נתוני המערכת ובכך לשפר את הטעון 

שיפור. בתחילת שנת 2016 הוכנסה מערכת דומה גם לסניף מזכרת בתיה.

נגישות שירות במשרדי התאגיד                        .8.5
בשנת 2014, התאגיד ביצע סקרי נגישות לשירות באמצעות יועץ נגישות מורשה בהתאם 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים )התאמות נגישות לשירות( תשע"ג 2013.  
טלפוני,  שירות  נגישות   , השירות  במרכזי  התקנות  בהוראות  עמידה  בדיקת  כלל  הסקר 

 .AA וסקר נגישות אתר האינטרנט של התאגיד והתאמתו לרמה
התאגיד הביא לידיעת הציבור באמצעות אתר האינטרנט ופרסום בעיתונות הכתובה את 

שם רכזת הנגישות שמינה ודרכי הפנייה אליה. 
במסגרת הנגשת התאגיד ניתן להזמין באמצעות  רכזת הנגישות שיחה באמצעות שפת 

הסימנים וכן חשבון בכתב ברייל. 
כמו כן הותאמה עמדת שירות במכרזי השירות השונים עמדה נגישה עם אוזניות לכבדי 

שמיעה וזכוכית מגדלת לכבדי ראיה. משרדי ההנהלה הם לפי התקנות.  

תאגיד המים מי ציונה חרט על דגלו את חשיבות איכות השרות ומענה זמין לתושבים. 
ניתן לראות כי זמן ההמתנה למענה טלפוני הממוצע בכל הרשויות הנו פחות מ 3 דקות. 

רוב השיחות נענות תוך פרק זמן שלא עולה על 30 שניות. אם לא ניתן מענה תוך 3 דקות, 
קיימת אפשרות להשאיר הודעה ונציגי השירות חוזרים לצרכן באותו היום או למחרת ) תלוי 

בשעת השארת ההודעה(.

    8.2.2. זמני המתנה בסניף ראשי
במחלקת שרות לקוחות בסניף נס ציונה ב 84%- מהמקרים זמן ההמתנה נמוך מ 10:00 דקות.  
ההמתנה  זמן  הקהל,  קבלת  מימי   95% ב-  לפיהם   המידה  אמות  בכללי  עומד  התאגיד 

בממוצע יומי לא יעלה על 20 דקות.

התפלגות זמן ההמתנה במוקד הטלפוני בהבחנה לפי רשויות.

התפלגות זמני המתנה בשרות לקוחות  בסניף הראשי בנס ציונה בשנת 2015. 

  ISO 8.3. תקני
.9001-ISO החל משנת 2010, התאגיד הוסמך לתקן

במהלך שנת 2014 התאגיד הוסמך גם לתקני  ISO 14001  - תקן לאיכות הסביבה ,
ו- ISO 18001  -  בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה. בכך בעצם השלים התאגיד את הליך

הסמכתו לכל התקנים הנדרשים והנוגעים לפעילותו. 
התאגיד עובר ביקורת שנתית  ועומד בתקנים בכל שנה.
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אתר אינטרנט מתקדם  .8.6

אתר התאגיד שודרג והונגש לפי תקנות נגישות ציבור לרווחת התושבים. 
האתר מאפשר לצרכנים  לבצע את כל הפעולות באמצעות מחשב וללא צורך להגיע למשרדי

התאגיד. בין היתר ניתן לבצע באתר : תשלומים, מילוי טפסים מקוונים,  להרשם לשרות קבלת
חשבוניות במייל, קבלת מידע מפורט לכל נושא הקשור לפעילות התאגיד, הרשמה לקבלת התראות 

ממדי קר"מ וצפייה בקריאות מדי המים מרחוק באתר מתעדכנות כל העת הודעות לצרכנים כגון
רב  ומידע  טפסים  הנחיות,  חגים,  בתקופות  קהל  קבלת  בשעות  שינוים  מים,  הפסקות  על  הודעות 

לצרכן וכד'.

נס ציונה 
פעילות חינוכית עבור כתות  ד': העשרת תלמידים בנושא משאב המים בכלל תוך דגש על נושא המים 
בעיר נס ציונה בפרט. חווית עולם המים באמצעות " מעבדת מים "  - " חסכון גדול במחשבה תחילה" 

- על מנת  להקנות לילדם הרגלים לחיסכון במים על ידי שימוש מושכל  במים.
ידי טיפול  ביקור כל כיתה במפעל השפד"ן בראשון לציון ללימוד נושא פתרונות למחסור במים על 

בשפכים.
מזכרת בתיה 

תכנית התנהגות מקיימת ביחס למשאב המים: הנושא הועבר בשכבות ד' בכל בתי הספר היסודיים 
בשיתוף עם חברת שכבת RE3 . במסגרת הפעילות  הועברו עקרונות חסכון במים וערכים סביבתיים 

תוך שימוש במרחב הבית ספרי והציבורי. 
העלאת הצגה בנושא " מה אם המים" ע"י דוד שילמן הצגות ילדים. ההצגה הועלתה בכל בתי הספר 
במועצה המקומית בשכבת כיתה ד'. במסגרת ההצגה נחשפו הילדים לתהליך אספקת  המים מרגע 
ירידת מי הגשמים  ועד הגעתם למי התהום ומשם לברזי המים. הומחש זיהום מים ומה ניתן לעשות 

כדי למנוע זאת. 
קריית עקרון 

פעילות חינוכית בשנת 2015 בגני הילדים מרכז לחקר המים מיומנות בגיל הרך: הנושא הועבר לילדים 
בגני הילדים גלאי 5-6  . הילדים נחשפו לתכונות הפיזיות של המים באמצעות משחק במים . הילדים 
המצויים  וחומרים  כלים  באמצעות  המים  תכונות  על  מעט  למדו  במדע,  בסיסיים  במושגים  התנסו 

במרחב הלימודי וכן חוו חוויות בנושא החיסכון  במים המחייב שימוש אחראי וחסכוני במים.   

בנוסף התאגיד לקח חלק באירועי תרבות עירוניים: 
� אירוע שבוע הספר . התאגיד חילק לילדים ספרונים בנושא מים והעמיד עמדות יצירה בצבעי מים. 

� אירוע קיץ למשפחות 2015  בנושא מים: התאגיד העמיד דוכני יצירה לחוויית הילדים. 
� אירוע עפיפוניאדה : הפעלנו עמדת ליצנות להכנת יצירות באמצעות שימוש בחומרים ממוחזרים

   מתחום המים ) צינורות , בקבוקים וכו"י (. 
� אירוע גבעות הכורכר טיול משפחות בה הציב התאגיד דמות  " ג'יפה " שחילקה לתושבים פלייר 

בנושא "האסלה אינה פח אשפה " וכן הועמדה עמדת תצלום מגנטי למשפחות. 

 אירוע קיץ למשפחות                                               אירוע גבעות הכורכר 

תרומה לקהילה  .8.7
 

התאגיד רואה עצמו כחלק מהקהילה בה הוא פועל ומשתדל להשתלב בפרויקטים קהילתיים
חברתיים וחינוכיים שמתאימים לערכיו. בכל שנה מקצה דירקטוריון התאגיד תקציב לפעילות חינוכית 

בעיקר לציבור הילדים.

השנה הקצה התאגיד 210,000 ₪ עבור פעילות חינוכית נרחבת בקהילה.

פעילות חינוכית בבתי הספר:

מעבדת מים
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9.  פיצוים לצרכנים ששולמו ע"י התאגיד 
לפי כללי תאגיד מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין הרמה , הטיב והאיכות של 

השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( , תשע"א- 2011 העוסקים במתן פיצוים לצרכנים, 
התאגיד פיצה את הצרכנים כמפורט מטה:

10.   דיווח לפי חוק חופש המידע 
 

בשנת 2015 הוגשו לתאגיד 2 בקשות לפי חוק חופש המידע כמפורט מטה:

זמני טיפול בבקשות






