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 הקדמה

 

 של פעילות החברה.  2014מוגש בזאת לידיעת הציבור דוח לשנת 

ופועל במסגרת חוק תאגידי המים והביוב. התאגיד  2008" מי ציונה " הוקם בסוף שנת תאגיד 
שיפור במתן שירותי מים וביוב לרבות הקמה ומנוהל כמשק סגור , שכל תקבוליו מושקעים 

 תשתיות המים והביוב תוך הטמעת טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחום.

שלוש ביוב למים ו שרותי  מספקהתאגיד אנו בתאגיד שמים דגש חזק על נושא השרות לצרכן. 
לקוחות ראשי קיים בסניף הראשי מרכז שירות נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון.  :רשויות

על להנגיש ופהתאגיד מזכרת בתיה וקריית עקרון. ב משנייםבנס ציונה, וכן קיימים מרכזי שירות 
 את כל מרכזי השירות לציבור האנשים בעלי מוגבלות. 

השקעות בכל שלשות הישובים נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית שנה זו יוחדה למינוף, טיפול ו
. התאגיד פעל בשנה זו ללא וביצוע פעולות להקטנת פחת מים בקריית עקרון ומזכרת בתיה עקרון

בזכות התקנת מדי מים לקריאה מרחוק, השנה והביוב.  מערכות המים לאות לשיקום ושדרוג 
 ראות בזמן אמת על חריגות בצריכת המים. צרכנים יכלו ליהנות  מקבלת הת 9000 -כבר כ

והביוב ובחינת פעילות ם רת מעמיקה לפעילות תאגידי המיוהשנה ביצעה רשות המים ביק
דגש רב  ניתן בבדיקה בנושא עמידה באמות המידה לשרות  שקבעה.  התאגידים לפי מדדים

ביקורת עולה כי צרכנים, עמידה בדרישות בטחון מים ועמידה בנורמות תפעול. לפי ממצאי ה
תאגיד מי ציונה הוא אחד משני התאגידים המצטיינים בארץ בשירות לצרכן, ביעילות התפעול 

 ובשמירה על בטחון המים. 

לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין  82-ו 81הדוח נערך בהתאם לסעיפים 
 .2011-תשע"אהרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, 

 הדוח מכיל מידע מקיף ומלא לגבי החברה ופעילותה.

 אנו מקווים שתמצאו את המידע הנכלל בדוח זה כשימושי , יעיל ותורם להכרות עם התאגיד.

לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין  82-ו 81הדוח נערך בהתאם לסעיפים 
 .2011-ברה לתת לצרכניה(, תשע"אהרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל ח

 הדוח מכיל מידע מקיף ומלא לגבי החברה ופעילותה.

 ותורם. , יעיל  שימושיכבדוח זה הנכלל המידע תמצאו את אנו מקווים ש

 

         ___________________________ 

 רינה קטיף      דרור מרגלית              

  נכ"למ      יו"ר דירקטוריון             
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 : ומידע אודות התאגידרקע  .  1

 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 

 לעודד חסכון במים. 

 

 רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד: .1.2

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב  נס ציונהע"י עיריית  2008לנובמבר שנת   1-תאגיד המים מי ציונה בע"מ הוקם ב

ילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית, וכן . מטרת החוק הייתה להבטיח הפרדה של פע2001 -התשס"א

 סגור ". כספילוודא שהפעילות הכספית של המים והביוב תתבצע על פי עקרון " משק 

 לנס צינה, מזכרת בתיה וקריית עקרון.  שירותיםנותן ה אזוריהפך לתאגיד התאגיד  2013שנת ינואר ל 1 – החל מ

 צרכנים. 22,000 -תושבים, המהווים כ 66,000 -ה של כיכלוסיוהתאגיד משרת א

 

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

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

 דירקטוריון התאגיד: .1.3

 :דירקטורים  שבעה  2014דירקטוריון התאגיד מנה בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 תאגיד מי ציונה.ומנכ"ל דירקטוריון שמות חברי 

 הערות נציג רשות מקומית תפקיד   שם

  נס ציונה יו"ר דירקטוריון  מר דרור מרגלית

  נס ציונה דירקטורית חיצונית גב' דינה ויזניצר 

  נס ציונה דירקטורית גב' מיכל שפירר

  נס ציונה דירקטורית חיצונית גב' תמר פול כהן

  מזכרת בתיה דירקטור מר ערן לבב

 19.08.2014 -החל מ נס ציונה  טור חיצוני דירק מר אריאל אלמוג 

 21.11.2014 -החל מ מזכרת בתיה  דירקטור חיצוני מר ישראל פטשניק 

   מנכ"ל גב' רינה קטיף
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 נתוני אספקת מים:  .2

 צריכה  .2.1

 מזכרת בתיה וקריית עקרון. , נה נס ציו : תאגיד המים אחראי על אספקת מים בשלושת הישובים

בצריכת המים לעומת   5.6%-עליה של כ . זוהי  מיליון מ"ק 3.75 -כעמדה על  2014צריכת המים בשנת  ציונה -בנס

 השנה הקודמת. 

בכמות  3.4% –עלייה של כ ,   מיליון מ"ק  0.90  -על כ  2014עמדה צריכת המים בשנת  במועצה מקומית מזכרת בתיה

 . 2013לעומת שנת מים צריכת ה

 5.6% –ירידה של כ  ! זוהי מיליון מ"ק 0.76   -על כ  2014עמדה צריכת המים בשנת  קריית עקרוןמועצה מקומית ב

 .2013בכמות צריכת המים לעומת שנת 

 מ"ק. 5,530,393, ועומדת על 2013לעומת שנת  3.48%צריכת המים השנתית הכוללת עלתה ב 

 

 צריכות מים לפי ישובים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2014בישובים השונים בשנת  שימושיםצריכת המים לפי 

 אחוז שינוי  2013צריכת מים בשנת  2014צריכת מים בשנת  

 5.6% 3,555,912 3,754,971 נס ציונה

 3.36% 879,822 909,404 מזכרת בתיה 

 -5.64% 811,792 766,018 קריית עקרון 

 3.48% 5,247,526 5,430,393 סה"כ צריכה כוללת 

 קריית עקרון  מזכרת בתיה  נס ציונה  

 598,977 733,954 2,542,684 מגורים

 31,120 65,557 302,138 גינון ציבורי 

 25,709 62,407 130,434 מוסדות רשות מקומית 

 1,042 1,274 82,599 בתי חולים ומקוואות 

 92,307 13,715 240,808 מסחר ומלאכה 

 3,913 20,446 63,546 בניה

 9,633 _____ 267,986 תעשיה בהקצבה

 ______ 6,216 5,536 חקלאות בהקצבה

 3,317 5,835 119,240 שונות 

 766,018 909,404 3,754,971 סה"כ צריכה 
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 פחת מים .2.2

  4.9%  -עומד על   2014פחת המים בשנת 

טא באחוזים מסך הרכישה הפחת הינו ההפרש בין כמות המים הנרכשת והמופקת לכמות המים הנצרכת מבו

  וההפקה.

 

 שינוי % 2014 2013 ישוב

 -46% 2.8% 5.2% נס ציונה

 +18% 12.2% 10.29% קריית עקרון

 -30% 6.8% 9.8% מזכרת בתיה

 -37% 4.9%  7.74% סה"כ פחת שנתי 

 

 .2014ו  2013פחת המים בישובים השונים בשנים 

 

עיקר הירידה בפחת נמצא נחשב לנמוך ביותר.  4.9%ת מים של פח ניתן לראות את מגמת הירידה בפחת המים.

 שהינם מדים מדויקים ואמינים יותר הירידה בפחת בנס ציונה מיוחסת בעיקר להתקנת מדי קר"מ בנס ציונה. 

 התשתיות בקריית עקרוןיות בישוב. תיש לציין שפחת המים מושפע ממצב התש. ומצב תשתיות משביע רצון

התשתיות בישובים אלו וכן באיתור דליפות  גהתאגיד משקיע בשדרו מנס ציונה .פחות טוב במצב  ומזכרת בתיה

 תת קרקעיות שאינן גלויות לעין.

 

 פחת גביה  .2.3

מחויב לגבות את חובות התאגיד . מבוטא באחוזים ההפרש בין סך החיובים לסך הגביה בפועל הינו פחת גביה 

תזכורת לצרכן הנכללת בחשבון  נשלחת ,טרם נקיטה באמצעים. המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו בחוק

השוטף עם שובר לתשלום החוב. בשלב הבא , אם החוב טרם שולם, נמסרת הודעת דרישה נוספת  והתראה המים 

זכאים להנחה במים ) הכוללת העל ניתוק מים או עיקול חשבון בנק. התאגיד נמנע מלנתק מים לאוכלוסיית 

, צומצמו פעולות ניתוקי מים גם 2014בשנת ( בכפוף להנחיות רשות המים . בלויות וקשישיםעם מוגאוכלוסייה 

  לכלל הזכאים לאור מדיניות הממשלה בנושא.

 

שוטפת פחת גביה  אחוז גבייה שוטף  ישוב

 2014שנת  2013שנת    2014לשנת 

 8% 92% 90% נס ציונה

 15% 85% 78% מזכרת בתיה 

 18% 82% 74% קריית עקרון 

 11% 89% 86% סה"כ )ממוצע(

 

 .בישובים השונים 2014בשנת  שוטפת גביה פחת
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עלה לעומת שנת  2014ת בשנת אחוז גביה שוטפ מיצג אחוז התשלומים מתוך חיובים של אותה שנה.   שוטפתאחוז גביה 

2013 . 

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

להסדיר את החוב. לרווחת התושבים קיימת מערכת נוחה לתשלום באמצעות הוראות הקבע השונות, תשלום באמצעות 

 אתר האינטרנט של התאגיד, תשלום במענה טלפוני  וכן דרך מרכזי השרות השונים ובבנק הדואר. 

 

חיוב לאותה  שנה
 מתוקן -שנה 

ריבית צרכנים 
בי אותה בגין חיו

 שנה

סך גביה 
כולל ריבית 

 -נכון ל 
31.12.2014 

יתרת 
חייבים 

 כולל מע"מ

אחוז גביה 
 מצטבר

פחת גביה 
 מצטבר

2011 1,957 80 70 1,967   

2012 34,618 140 34,094 664 98% 2% 

2013 53,011 220 51,759 1,472 97.3% 2.7% 

2014 60,254 210 53,603 6,861 89% 11% 

 7.3% 92.7% 10,964 139,526 650 149,840 סה"כ

 אחוזי גבייה מצטברת 

 

וכל שנה  עולה מדי שנה היות  מתוך חיובי שנה כלשהי.  האחוז  2014ת מייצג סך הגביה עד סוף המצטבר גביההאחוז 

 ביה.ג 98% -שנים מהחיוב , התאגיד מגיע ל 3ניתן לראות לדוגמה , שכעבור     התאגיד מצליח לגבות גם חובות עבר.

 

 צרכנים  .3

המקבלים שרותים מתאגיד המים ורשומים כמות הצרכנים כמות מדי המים בתאגיד הנם פועל יוצא של סה"כ 

 במערכת הגבייה. 

הצמצום  ,לעומת זאתוהעסקים. מבטא גידול באוכלוסיית העיר יונה ומזכרת בתיה צהגידול בכמות מדי המים בנס 

 מדי מים כפולים , או מדים שבבדיקה בשטח התברר כלא קיימים.מביטול של מדי המים בקריית עקרון נובע 

 צרכנים . 500 -, התווספו לתאגיד כ2014בשנת 

 

 שינוי  2014כמות מדי מים  2013כמות מדי מים  ישוב

 390 14,848 14,458 נס ציונה

 172 3,770 3,598 מזכרת בתיה

 -57 3,091 3,148 קריית עקרון

 505 21,709 21,204 סה"כ

 2014ו  2013בשנים  לפי ישוביםמות מדי המים כ
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 קריית עקרון מזכרת בתיה נס ציונה           

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 2,707 2,720 3,537 3,426 14,701 13,678 מגורים

 71 63 93 93 212 210 גינון ציבורי 

 28 28 51 69 130 122 מוסדות רשות מקומית 

 4 4 3 4 14 14 מקוואות בתי חולים ו

 158 158 74 85 837 788 מסחר ומלאכה 

 28 20 162 145 204 192 בניה

 2 2 0 0 10 10 תעשיה בהקצבה

 0 0 4 2 5 5 חקלאות בהקצבה

 27 26 22 18 96 91 שונות 

 3,025 3,021 3,946 3,842 16,209 15,316 סה"כ מדים / צרכנים  

 .2014  -2013בישובים השונים בשנים  שיםשימוהתפלגות צרכני המים לפי 

 

 מקורות המים:  .4

 .מקורות מחברתיים ואשתייה עצמ מי מקידוחי הנה ציונה נס לעיר המים אספקת  :נס ציונה

המים המסופקים הנם באמצעות שני חיבורים. המים לעיר  אספקתמ  47%  -כ סיפקהחברת מקורות , 2014בשנת 

 חים. "פלמקיבוץ ב מים ממתקן התפלהבעיקר 

,  קידוח באר ה' : המים לעירמ 53% –ה המספקים את יתרת  פעיליםם שלושה קידוחי מי שתייה יפועל העיר בשטח

 האלקטרוליזה בשיטת חנקות להרחקת מתקן פועלות עם הן בארות מטויבות וו'  -בארות ה' ו באר ו' ובאר גן נווה. 

 מי הרשת העירונית.  הבררנית. בבאר גן נווה קיים מיהול של מי הבאר עם

הכלרה לפי ועוברים סינון   מי הבארותבארות מסופקים ישירות לצנרת המים ולצרכנים . כל מההמים  הנשאבים 

 תקנות בריאות העם ומסופקים לאחר ביצוע ניטור רציף של רמת הכלור במים. 

 . בלבד אספקת המים למועצה מקומית קריית עקרון הנה מחברת מקורות :ריית עקרוןק

 . ברנר קו מקורות חולדהמת חיבורי מקורות. חמשת חיבורי מקורו 5למועצה קיימים 

 אספקת המים למועצה מקומית מזכרת בתיה הנה מחברת מקורות בלבד.  :מזכרת בתיה

חיבור מקורות אחד ניזון מקו חולדה ברנר וחיבור מקורות שני ניזון מקו לישוב קיימים שני חיבורי מקורות עיקריים. 

 ולדה נען. ח

הופלרו לפי הנחיות משרד  2014מקורות והן באמצעות הפקה עצמית עד יולי חברת כל המים שסופקו לתושבים הן ע"י 

 . לפי הנחיות והחלטת משרד הבריאות הופסקה הפלרת מי השתייה לכלל צרכני המים,  2014הבריאות. החל מיולי 
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  2014 -2013ת כמות הפקת מים בישובים השונים בשנים התפלגו                                    

 

 

 השלכות סביבתיות :  .5

 .  ISO 9001התאגיד פועל לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ואף הוסמך על פי תקן  

 איכות הסביבה ,  -  14001ISO, התאגיד קיבל גם תוי תקן 2014בשנת 

 בטיחות ובריאות בתעסוקה. –.  OHSAS 18001וכן 

 
 מיומנים ומנוסים כל אחד בתחומו.  םניובדי התאגיד הכל ע

במזכרת בתיה  2-בנס ציונה ו 4עובדי תפעול :  6, אחראית איכות מים וביוב וכן והנדסאי התאגיד מעסיק  מהנדס

וקריית עקרון. כל העובדים מקצועיים וחלק מתפקידם הינו למנוע מטרדים סביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה 

 התאגיד, שם לעצמו כיעד את נושא השמירה על איכות הסביבה כחלק ממדיניות ופעילות התאגיד.  ברה.מפעילות הח

 

 ביוב .5.1

 המתקנים להם יכולה להיות השפעה על הסביבה:

 מתקן שאיבה לביוב בנס ציונה 

 מתקן שאיבה לביוב בקריית עקרון 

 התפעול וההנדסה. שני המתקנים מתוחזקים באמצעות קבלנים חיצוניים ומפוקחים ע"י עובדי

טיטולים ושאר מוצרים , נרחבת של השלכת מגבונים  התופעבעיר אנו מתמודדים עם תחזקת מכוני השאיבה  במסגרת

 ואף עלולה לגרוםבמכוני השאיבה ולים לצנרת הביוב ולאסלה. תופעה זו יוצרת סתימות בצנרת הביוב כשאינם מת
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 פעילויות יזם וכןובעיתונות  המים  נותבחשבוו פרסום נרחב לצרכניביצא גלישות ביוב ומטרדי ריח וסביבה. התאגיד 

 במטרה להביא הנושא למודעות הציבור בכלל וילדים בפרט. חינוכיות בבתי ספר 

 : או כתוצאה מפיצוץ בקו ביוב מאסף   ביוב ניבמכו ותכתוצאה מתקל רעו מספר גלישות ביוביא  2014בשנת 

 

 / ואדילנחל מספר גלישות מתקן

 3 נס ציונה

 5 קריית עקרון

 8 סה"כ

 

 ת ביובומספר אירועי גליש

 

 פועל במהירות האפשרית להחזרת המצב לקדמותו על מנת למנוע נזק סביבתי. בכל מקרה של גלישת ביוב התאגיד 

 בסיום האירוע התאגיד דואג לסלק את המטרד ע"י שאיבת הביוב שגלש ומבצע ריסוס והדברה בסביבה. 

  נמסר דיווח מידי ליחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה .בכל אירוע 

השנה גם אנו היינו עדים לגלישות ביוב מהשכנים שלנו : עיריית רחובות ומועצה מקומית באר יעקוב, שגרמו למפגעי 

 מיותר לציין, שהתאגיד אינו אחראי בשום אופן למפגעים הללו. זיהום וריח קשים ברחבי העיר נס ציונה.

 

 שפכי מפעליםבקרת  .5.2

 . על בסיס כללי תאגידי מים וביוב ברציפות את תקנות ניטור שפכי תעשייההשלישית מיישם זו השנה  התאגיד   

כנית מת  92% –כ ביצענו השנה  בקריית עקרון.בתי עסק  8 –וכ  בתי עסק   53   -בנס ציונה כ נוטרים לפי התקנות מ

 .  הניטור השנתית שתוכננה

מדי  כל תוצאות הניטוראת   שלוהתאגיד מפרסם באתר האינטרנט חוק חופש המידע  תקנות וף להכללים ובכפלפי 

 . חודש וכן דוחות שנתיים 

 שבוצעו מס' בדיקות  

 2013בשנת 

שבוצעו מס' בדיקות 

   2014בשנת 

אחוז ביצוע  

  2014בשנת 
 92% 165 180 נס ציונה

 92% 24 26 קריית עקרון 

 92% 189 206 סה"כ 

 בדיקות שפכי מפעלים

 איכות מים  .5.3

נבדקים ונדגמים לפי הנחיות משרד הבריאות אחת לשבוע / אחת לשבועיים  ציונה בנסהמסופקים לתושבים המים 

ללות הן את רשת המים והן ובהתאמה. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציג משרד הבריאות וכ

ת המים בנס ציונה. כל הדגימות מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך את הקידוחים ובריכות אספק

בעת מעבדת משרד הבריאות. בדיקה במועברות ל דגימותההדיגום והשינוע בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. 

בתקנות ות כירות עומדהעכירות ברשת המים. כל תוצאות הכלור והערמת רמת הכלור ו ותביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדק

 .משרד הבריאות  



 
 

 ~11 ~ 
 

  .בדיקות מיקרוביאליות  661התאגיד צע יב 2014במהלך 

  תקנות משרד הבריאות!ב כל התוצאות עמדו  

 

 לאחר ביצוע דיגום חוזר במקרה הצורךתוצאות  תוצאות חריגות הנם* 

 .2014ת נבש תוצאות דיגום מיקרוביאלי בתאגיד מי ציונה

 

מתפרסמים בעיתונות ובאתר האינטרנט של התאגיד. הדו"ח השנתי המפורט  יםרבעוני יםאיכות מים מפורט ותדו"ח

 הצרכנים. לכל מתפרסם אף הוא באתר התאגיד ובנוסף נשלח דו"ח מתומצת

 

 השקעות .6

 13.5  –כ בשלושת הישובים בפיתוח ושיקום מערכות מים וביוב התאגיד השקיע   2014נת בש

  .) כולל מע"מ( ₪מיליון 

 

 

 

 

 

 

 

 2015וצפי לשנת  2014 -2013ים ישובים בשנהשקעות לפי 

 

 ש"ח.ליליון מ  15.5 -התאגיד מתכנן להשקיע כ  2015שנת ב

מספר בדיקות  דיגום נקודת סוג שם הישוב 
 מיקרוביאליות 

תוצאות בדיקות 
 מיקרוביאליות 

 אחוז
 חריגה

 חריגות *  תקינות בוצע  מתוכנן

 0% 0 368 368 368 רשת אספקה  ציונה נס 

 0% 0 28 28 28 חיבור מקורות  

 0% 0 104 104 104 רשת אספקה  מזכרת בתיה 

 0% 0 26 26 26 חיבור מקורות  

 0% 0 95 95 95 קה אספרשת   קריית עקרון

 0% 0 40 40 40  חיבור מקורות 

 0% 0 661 661 661 סה"כ

 )תכנון( 2015  2014 2013 שוב

 8,544,300 7,772,428 11,038,067 נס ציונה

 3,378,000 1,456,481 2,409,532 מזכרת בתיה 

 3,291,800 4,022,919 1,982,400 קריית עקרון 

 200,000 233,221 229,445 כולם

 15,414,100 13,485,049 15,659,444 סה"כ לתאגיד 
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  מטר קווי ביוב. 8,215–כ  מטר קווי מים ועוד  7,625 –כ שידרג והקים  שיקם, התאגיד  2014במהלך 

 

 2015ותכנון לשנת  2014שנת להשקעות התאגיד 

 בש"ח כולל מע"מ  2014-השקעה ב אורך קו במטרים ישוב

 

  2015תכנית השקעות לשנת 

 בש"ח כולל מע"מ

 שיקום שדרוג ופיתוח קווי ומתקני ביוב

 3,976,600 3,090,744 4,120 נס ציונה

 1,640,000 714,073 1,590 מזכרת בתיה 

 1,687,000 2,026,281 2,505 קריית עקרון 

 שיקום ,שדרוג  ופיתוח קווי ומתקני  מים

 2,780,000 2,953,930 4,725 נס ציונה

 1,620,000 600,714 2,100 מזכרת בתיה 

 944,000 979,217 800 קריית עקרון 

 מערכת קר"מ

 1,652,000 1,564,330  נס ציונה

 23,600 16,361  מזכרת בתיה 

 531,000 943,999  קריית עקרון 

 GISמערכת 

 35,400 24,939  נס ציונה

 35,400 10,485  מזכרת בתיה 

 35,400 9,972  קריית עקרון 

 מיגון ובטחון

 35,400 5,900  נס ציונה

 23,600 27,041  מזכרת בתיה 

 23,600 3,540  קריית עקרון 

 שונות

 64,900 132,585  נס ציונה

 35,400 87,807  מזכרת בתיה 

 70,800 59,910  קרון קריית ע

 סה"כ השקעה לפי ישובים

 8,544,300 7,772,428  נס ציונה

 3,378,000 1,456,481  מזכרת בתיה 

 3,291,800 4,022,919  קריית עקרון 

 200,000 233,221  מדים מים

 13,485,049 סה"כ לתאגיד 

 

15,414,100 
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 נת מערכת מדידה,  קריית עקרוןהתק

 

 פרויקטים עיקריים בנס ציונה .6.1

 ות אירוסים שקד, וסמטת דליה החלפת קווי מים ברחוב .6.1.1

 החלפת קווי מים ברחוב ירמיהו בוקסר  .6.1.2

 .) פיתוח א.תעשיה צפוני (  4303כביש מאסף ב מים הנחת קווי  .6.1.3

 הנחת קווי מים רחוב הספורט.  .6.1.4

 .תכנון קוו ביוב גרביטציוני  .6.1.5

 פת קווי ביוב רחוב ביל"ו עמק השושנים ורוטשילד. החל .6.1.6

 החלפת קווי ביוב רחוב האירוסים.  .6.1.7

 בטירת שלום. שדרוג מכון שאיבה לביוב .6.1.8

 שדרוג מכון שאיבה לביוב בגן רווה במשותף עם עיריית רחובות. .6.1.9

 הקמת מערכת קמ"מ.  .6.1.10

 

 פרויקטים עיקריים בקריית עקרון .6.2

 אגמיה. רחוב וביוב החלפת קווי מים   .6.2.1

 החלפת קווי מים רחוב ההדס.  .6.2.2

 .2,000עקרון אזור תקנת מערכת מדידה והקטנת לחצים בה .6.2.3

 .החלפת קו ביוב ראשי ברחוב עמיחי .6.2.4

 ביוב רחוב רבי מאיר בעל הנס.  קוהחלפת  .6.2.5

 . הקמת מערכת קמ"מ .6.2.6
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 פרויקטים עיקריים במזכרת בתיה .6.3

  וי מים ברחוב שדרות אליהו ורחוב אשכול. החלפת קו .6.3.1

 .שוטריםהברחוב מים וביוב החלפת קווי  .6.3.2

 .הנחת קווי מים וביוב בשכונת בר לב .6.3.3

 

 

                       
 הנחת קווי ביוב שכונת בר לב,  מזכרת בתיה.                                                   שדרוג קו ביוב קריית עקרון.  

 

 ) קריאת מדים מרחוק ( מ"קרפרויקט  .6.4

 .₪מיליון  2,5 –ו בפרויקט זה בישובים השונים כ הושקע  2014בשנת 

יהנו כל לקוחות ישנים שבסיום הפרויקט  4-5"מ הנו פרויקט המתפרס על פני רפרויקט החלפת  מדי המים למדי ק

 מי ציונה ממערכת מתקדמת ואמינה. 

זו הופכת את מערכת .  מערכת קריאת מדי מים מרחוק הנה מהמערכות המתקדמות ביותר בתחום תשתיות המים

שעות  24מדויק יותר ואמין יותר. הצריכה מנוטרת ע"י מערכת ממוחשבת , אות מדי המים ליעיל יותר יתהליך קר

על נזילות  העמתריאו מד לא תקין ונזילות  ,מאפשרת לתאגיד לזהות צריכות מים חריגות המערכת ביממה. 

נחסך בעצם  ועל ידי כךת לצרכן על חשד לנזילה ידיפות מים בזמן אמת.  המערכת מאפשרת לשלוח הודעה מודלי

י יות קוראים אשר יוצאים לשטח ומפחית באופן משמעותוחוסך בעלהתאגיד . ונמנע בזבוז מים לצרכנים כסף רב

 בנכסים שאין בהם גישה למד המים. את הקריאות המתבססות על הערכה במיוחד

המים שלו באתר אינטרנט ולקבל התרעות באמצעות  מ לצפות בצריכת"המערכת מאפשרת לכל צרכן שיש לו מד קר

 מסרונים .

 . בישוב "מ בקריית עקרון במטרה להקטין את פחת המיםרקמדי עדיפות להחלפת מדי המים ל נהתיהשנה נ
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 ) מערכת מיפוי ממוחשבת (  GISפרויקט  .6.5

מערכות מחשוב מתקדמות המאפשרות לראות את כל תשתיות המים והביוב ברשויות  ןמערכות מידע גאוגרפיות הנ

ין ומדויק לגבי מיקום תשתיות המים והביוב וע"י כך ת קבלת מידע זמות מאפשרועל גבי מפה . המערכהשונות 

המידע עוזר בקבלת החלטות לגבי שינוים נדרשים במערכת הקיימת  . ת את עבודת מחלקות ההנדסה והתפעולומיעל

 כננים , מבקשי היתרי בניה, וקבלנים. וכן מאפשרת מתן מידע זמין למת

ייקלטו וייטמעו כל התשתיות הרטובות במערכת.  2015שנת  עד לתחילת. בנס ציונה המערכת בשלבי קליטה סופיים 

 . הוכנסו למערכת במזכרת בתיה כל קווי המים ומרבית תשתיות הביוב בישוב

תיות המים והביוב והטמעתם במערכת, אך בהעדר מידע זמין, הדבר מצריך ביצוע קליטת תשבחל ובקריית עקרון ה

 גילוי ומדידות בשטח.

 

 הערכות לחירום .6.6

במסגרת התרגיל תורגל התאגיד בפעם הראשונה כתאגיד רב רשותי. התאגיד  . נערך תרגיל נפת שפלה  2014בשנת 

. בשעה  5:00התרגיל החל בהקפצה בשעה  בכל שלושת הרשויות. פתח חדר מצב לניהול ושליטה על כל האירועים 

 מזכרתנפתחו חדר הפעלה גם ב ציונה בהמשךבעיריית נס  נפתח חדר מצב תאגידי בתאגיד וכן חדר הפעלה 6:00

ם בתאגיד כולל עזרי שליטה קריית עקרון. התאגיד ניהל ושלט על כלל האירועים דרך חדר מצב שהוקבבתיה ו

 ותצוגה. חדר המצב קביל דווחין ועדכונים מכל הרשויות ונציגי השטח השונים. 

ובהמשך הוקמה תחנת חלוקה  העיריית נס ציונבמסגרת התרגיל הוקמה תחנת חלוקת מים במרכז איסוף של 

 במזכרת בתיה במתקו שיועד לקליטת תושבים . 

של רשות המים. כלל ציוד החירום הוכשר והוכן, לפי הנחיות חירום  למצבנערך התאגיד   מבצע צוק איתןבמהלך 

ירועים לשמחתנו, לא היו אתקשורת עם כלל הקבלנים ונתוני השירות למתן מענה מידי בהתאם לצורך.  הוכן בוצע

 שיצדיקו הפעלת חדר מצב.

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zomet.org.il%2F%3FCategoryID%3D198%26ArticleID%3D697&ei=Djf0VNa8K4fMOvfcgaAM&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNGEfRT1fcdKTKf3IPM4B8kL6stl5g&ust=1425377190777881
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בוצעה ביקורת ייעודית של רשות המים בתאגיד . במהלך הביקורת הוצגו בפני רשות המים   2014לקראת סוף שנת 

 לכל אחת מהרשויות המקומיות. נערכה ביקורת גם כלל התוכניות הקיימות בתאגיד כולל תיקי חירום מיועדים 

 :ם. לפי ביקורת זו נקבע כי מתקני המים ומחסני החירום השוניב

 ". כשירות ומוכנות התאגיד לחירום ומשברי מים הנה ברמה טובה מאוד"

 

 

 

  2.2014חדר מצב תאגידי, נפת שפלה 

 

      
 פתיחת תחנת חלוקה , נס ציונה                                          פתיחת תחנת חלוקת מים , מזכרת בתיה 
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 :תקלות, הפסקות מים שיבושים, .7

 אחזקה מונעת של קווי ביוב  .7.1

   לפי תכנית שנתית. מבצע שטיפת קווי ביובהתאגיד  לצמצם את מספר סתימות הביוב במטרה

 . חוזרות ונשנות סתימות ביובנערכת על בסיס נתונים לגבי מיקום התכנית 

 שובים. קווי ביוב בכל שלושת הי אמ' 10,250 –של כ  ותהשנה שטיפ וסה"כ בוצע

 

  מ"אאורך קווים ב יישוב

 2,196 נס ציונה

 4,630 מזכרת בתיה

 3,421 קריית עקרון 

 10,247 סה"כ לתאגיד 

 אורך קווי ביוב שעברו שטיפה

 

 סתימות ביוב  .7.2

 . בשלושת הישובים  סתימות ביוב  685 –כ  טופלו 2014בשנת 

ניתן לראות, שבקריית עקרון, כמות סתימות הביוב  הנתונים משקפים את מצב רשתות הביוב בישובים השונים. כך

עם כניסת התאגיד לישוב, התחלנו בשיקום  וזאת עקב מצב תשתיות הביוב בישוב., גבוהה יחסית לגודל הישובהנה 

 מסיבי של קווי הביוב.

 

 2014כמות סתימות ביוב    2013כמות סתימות ביוב  יישוב

 285 213 נס ציונה

 151 120 מזכרת בתיה

 249 284 קריית עקרון 

 685 617 סה"כ לתאגיד 

                              

 .2014ו  2013השוואת כמות סתימות הביוב בשנים 

 גלישות ביוב .7.3

הייתה ירידה משמעותית בכמות הצפות וגלישות הביוב בקריית עקרון בעיקר בשל עבודות החלפה ושדרוג  2014שנת ב

 . 411הוריד משמעותית את כמות ההצפות וגלישות הביוב לוואדי בסמוך לכביש של קו ביוב ברחוב עמיחי ש

הופסקו שיקום ברחוב עמיחי הורק לאחר סיום עבודות  411עד מחצית השנה עדיין היו גלישות בודדות לוואדי בכביש 

 הגלישות.

של תחנת פעולה  תה הפסקנדרש . עקב כךבמהלך השנה היו שלושה פיצוצים בקו סניקה לביוב ראשי  של נס ציונה 

ביוב לנחל נס ציונה. לאחר הבמשך זמן זה גלש . שאיבה לביוב של נס ציונה למספר שעות בכל פעם עד לתיקון התקלה ה

היחידה הסביבתית  עםס בהתאם לצורך תוך שיתוף פעולה וריסביצע ו את הביוב מהנחל  התאגיד שאבתיקון התקלה 

  והמשרד להגנת הסביבה.
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 כמות גלישות מקווי מביוב

 

 אחזקה מונעת קווי מים.  .7.4

והנחו מ' קווי מים  3,400-סה"כ הוחלפו כ  .של תשתיות המים פיתוחו , שדרוג םושיקהשקיע בהתאגיד  2014במהלך 

 ,תאגיד משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים בנס ציונהה. מטר קווי מים חדשים 4,200 -כ

 2014ניתן לראות כי במהלך שנת  ,לראייה.  מעבר למינימום הנדרש ע"י רשות המים מזכרת בתיה וקריית עקרון

מהלך שנת ביחס לכמות הפניות ב 23% –ירידה של כ . מים  תקלותמוקד בגין  פניות 274 –כ  התקלות  התקבלו במוקד

 כל פניה נענית מידית ומטופלת במהירות המרבית..  2013

 

 מים דליפות .7.5

 

 

 

 

 

 

 2014ו   2013מים בשנים  תקלות כמות השוואת 

כמות דליפות המים ברשת. בסה"כ ניתן לראות כי קיימת  קטנהמים וביוב בזכות ההשקעות הרבות בתשתיות 

  בסה"כ פיצוצי המים שהתאגיד טיפל בהם. %23ירידה של  

 

          
 עבודות הנחת קו מים נס ציונה  

 

 

 גלישות ביובכמות  ישוב

 5 נס ציונה

 5 קריית עקרון

 0 מזכרת בתיה 

 10 סה"כ

 שינוי % 2014 2013 ישוב

 3% 29 28 נס ציונה

 -28% 26 36 קריית עקרון

 -41% 20 34 מזכרת בתיה

 - 23% 75 98 סה"כ
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 הפסקות מים  .7.6

פועל ו נערךתאגיד נכנסו לתקפם כללים לגבי הפסקות מים יזומות וכתוצאה מתקלות.  2014לספטמבר  1 -החל מ

לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין הרמה , הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת  בהתאם 

שעות מראש  48במסגרת פעילות של עבודות מים יזומות מעדכן התאגיד את צרכני המים   .2011-לצרכניה ( , התשע"א 

נים או בתיבת ייבבנ על לוחות המודעות ,רכנים באמצעות דיוור ישירהודעות נמסרות לצ. על קיומה של הפסקת מים 

שני  הצרכנים שנמסרת בשעות הערב, לכל  באמצעות הודעה טלפונית מוקלטתהדואר במקרה של בית מגורים פרטי, וכן 

ם יזומות באזורים בהשעות. במקרה של הפסקות מים  8לא עולה על יזומה ערבים טרם הפסקת המים. הפסקת מים 

 שעות.    4על עולות ילות של המוסד החינוכי ובכל מקרה לא עלאחר שעות הפ , הן נעשות לרובמוסדות חינוךנמצאים 

על מנת שכל תושב המתקשר למוקד יוכל לשמוע  התקלותנמסרות הודעות למוקד  ,הפסקות מים לא יזומות כאשר יש 

 פוי לתיקון התקלה. ל קיומה של הפסקת מים ופרק הזמן הצע אותו מיידעתהקלטה ה

 

 הפסקות מים יזומות  ישוב

 36 נס ציונה

 15 קריית עקרון

 10 מזכרת בתיה

 61 סה"כ

 

 2014כמות הפסקות המים בישובים השונים בשנת 

 

 2,000עקרון באזור תעשייה אחת : מרבית הפסקות המים היזומות לא עלו על שמונה שעות. למעט שתי הפסקת מים       

תי ההפסקות תואמו מראש מול . ש בנס ציונה שעות מהלילה עד לבוקר למחרת ושנייה בפארק המדע 12ך שנמשכה במש

 שעות העבודה.  ןם ונקבעו מראש לשעות שאינהעסקי

 

 

 השירות לצרכןאיכות  .8

 . צרכניוהגברת שביעות הרצון של ל ופועל ללא לאותבות איכות השרות יחרט על דגלו את חשתאגיד המים מי ציונה 

 אוכלוסייה מיוחדת. הנגיש התאגיד עמדה  במוקדי שירות לקוחות לטובת , של תקנות נגישות לשירות ף לתוק העם כניס

 לנוחות התושבים. ניפי שרות לקוחות , אחד בכל ישובס 3התאגיד מפעיל 

  פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהרים. שעות בשבוע לרבות   35בסניף הראשי, מתקיימת קבלת קהל 

   ורת של רשות המים, קיבל מי ציונה ציון לשבח לרבות בנושא איכות שרות לתושב.בביק
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 במוקדים השוניםפניות שהתקבלו  .8.1

 

 סה"כ מזכרת בתיה קריית עקרון נס ציונה נושא הפניה

 24,462 4,881 3,800 15,781 ברורים 

 4,310 786 777 2,747 תשלומים 

 3,754 628 547 2,579 ל התאגיד לטיפוממוקד פניות שהועברו 

 32,526 6,295 5,124 21,107 שרות לקוחותסה"כ פניות במוקד 

 291 89 64 138 במים פיצוצי

 74 11 7 56 איכות מים

 705 157 259 289 סתימות ביוב

 132 18 26 88 לחץ מים נמוך

 1,809 340 401 1,068 שונות*

 3,011 615 757 1,639 תקלותפניות במוקד  סה"כ

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

 . 2014התפלגות הפניות השונות שהתקבלו במוקדים השונים במהלך שנת                         

 

  זמני המתנה .8.2

 מענה טלפוני .8.2.1

של במהלך השנה  הוחלפה החברה . ומענה זמין לתושבים דגלו את חשיבות איכות השרות תאגיד המים מי ציונה חרט על

 מוקד הטלפוני. ה

רוב השיחות נענות תוך פרק זמן   דקות.  3הממוצע בכל הרשויות הנו פחות מ  למענה טלפוניניתן לראות כי זמן ההמתנה 

פשרות להשאיר הודעה ונציגי השירות חוזרים לצרכן דקות, קיימת א 3אם לא ניתן מענה תוך  שניות. 30שלא עולה על 

 באותו היום או למחרת ) תלוי בשעת השארת ההודעה(.

 

 

 

 

 

 

   

 . 2014דצמבר  –הנתונים מתייחסים לשמונה חודשים אפריל                  
  

 התפלגות זמן ההמתנה במוקד הטלפוני בהבחנה לפי רשויות.

 

 

 

 30עד  

 שניות 

 60עד 

 שניות 

 90עד 

 שניות 

 180עד 

 שניות 

 180מעל 

 שניות 

זמן המתנה 

 ממוצע  

 1:20 1,922 1,310 652 1,029 7,262 נס ציונה

 00:32 167 175 143 368 2,748 מזכרת בתיה

 00:17 13 60 112 312 2,381 קריית עקרון 
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 .2014התפלגות הפניות למוקד הטלפוני בישובים  השונים  בשנת                     

 

 ני המתנה בסניף ראשיזמ .8.2.2

 דקות.  10:00מהמקרים זמן ההמתנה נמוך מ  82%-במחלקת שרות לקוחות בסניף נס ציונה ב 

 דקות.  15:00 -מהמקרים זמן ההמתנה נמוך מ 92% –וב 

 דקות. 20 -מהמקרים זמן ההמתנה נמוך מ 96% -ב

 דקות.  20עלה על ימתנה בממוצע יומי  לא מימי קבלת הקהל זמן הה 95% -ב לפיהם כללי אמות המידה התאגיד עומד ב

 

 סה"כ שורתו  זמן המתנה בדקות 

 25:00מעל  25:00עד  20:00עד  15:00עד  10:00עד  5:00עד  

שרות 

 לקוחות 

5,234 1,286 727 304 125 153 7,829 

 254 50 16 22 31 37 98 אכיפה

  8,083 203 141 326 758 1,323 5,332 סה"כ 

 

 . 2014בשנת  התפלגות זמני המתנה בשרות לקוחות  בסניף הראשי בנס ציונה                     

 

 

 ISOתקני  8.3

 .  9001ISO, התאגיד הוסמך לתקן 2010החל משנת 

 

 

 :נוספים   ISOבמהלך השנה שקד התאגיד על קבלת  תקני

ISO 14001  - , ותקן לאיכות הסביבה ISO 18001  -   בנושא

בכך בעצם השלים התאגיד את בתעסוקה. בטיחות ובריאות 

 הליך הסמכתו לכל התקנים הנדרשים והנוגעים לפעילותו. 

מקנה לתאגיד כלים לניהול שוטף תוך   ISO 14001תקן 

שיחות  

 נכנסות 

שיחות  שיחות נענות 

 ננטשות 

זמן המתנה  אחוז מענה

   ממוצע בדקות

 01:20 96.24% 499 12,789 13,288 נס ציונה 

מזכרת 

 בתיה 

3,738 3,651 87 97.67% 00:32 

קריית 

 עקרון 

2,900 2,883 17 99.41% 00:17 

 01:02 96.97% 603 19,323 19,926 סה"כ 
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התחשבות בצרכי הסביבה. אישור זה מוכיח כי התאגיד נוקט באמצעים כדי לממש את מחויבותו לסביבה דבר שבא לידי 

 האחזקה.  ביטוי בשירות, ובפעולות

מוכיח כי התאגיד מחויב לדאוג לבריאות עובדיו והבטיחות שלהם התאגיד נקט באמצעים הדרושים   ISO 18001תקן 

 למימוש מחויבותו לכך. 

 

 מערכת ניהול תורים .8.6

מערכת זו חוסכת  .עם מסך מגעמערכת חדישה לניהול תורים  במטרה לשפר את השירות לצרכנים מוצבת בסניף הראשי

. כל צרכן המגיע למרכז השירות מצטייד במספר ממערכת ניהול של התושב ומאפשרת לתאגיד לנהל את התוריםזמן 

מסך על ובתצוגה בכרוז קולי  .פנייה. בהתאם לסוג הפנייה מופנה התושב לעמדה הפנויה ה מטרתהתורים תוך בחירת 

לנתח פשרת לתאגיד אומ לכל פונה השירות מערכת זו מתעדת גם את זמן מוכרז המספר המשורת כעת ובאיזה עמדה . 

 את נתוני המערכת ובכך לשפר את הטעון שיפור. 

                      

 נגישות שירות במשרדי התאגיד.  .8.7

התאגיד ביצע סקרי נגישות  ,2013יות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות ( תשע"ג וכתקנות שוויון זבהתאם 

במרכזי השירות , נגישות שירות כלל בדיקת עמידה בהוראות התקנות סקר הגישות מורשה. לשירות באמצעות יועץ נ

 . AAלרמה תו התאמורנט של התאגיד טטלפוני, וסקר נגישות אתר האינ

בנושא.  שעברה הדרכה מקיפהרכזת נגישות בתאגיד האחראית על השמת כל נושא הנגישות לשירות  התאגיד מינה 

ודרכי  שמינה גישותאת שם רכזת הנבאמצעות אתר האינטרנט ופרסום בעיתונות הכתובה יבור התאגיד הביא לידיעת הצ

 הפנייה אליה. 

 שפת הסימנים וכן חשבון בכתב ברייל.  ניתן להזמין באמצעות  רכזת הנגישות שיחה באמצעותבמסגרת הנגשת התאגיד 

לכבדי  תאוזניות לכבדי שמיעה וזכוכית מגדלעם כמו כן הותאמה עמדת שירות במכרזי השירות השונים עמדה נגישה 

  לפי התקנות.  םמשרדי ההנהלה הונגשו גם הראיה. 

 

 



 
 

 ~24 ~ 
 

 אתר אינטרנט מתקדם.  .8.8

והותאם בחלקו לנושא נגישות לשירות. מרבית פרסומי התאגיד  2014אתר האינטרנט של התאגיד עבר שדרוג בשנת 

 גודל הכתב הותאם כנדרש.  נגישות לשירות.  מם לנושאולא כתמונות על מנת להתאיהוסבו לפרסומי מלל 

 . 2015אתר התאגיד ישודרג ויכלול אמצעים נוספים המונגשים לשירות בשנת 

בתקופות חגים הודעות לצרכנים כגון הודעות על הפסקות מים, שינוים בשעות קבלת קהל כל העת באתר מתעדכנות  

 , הנחיות , טפסים ומידע רב לצרכן. וכד'

 כנית הניטור השנתית המאושרת. ה מועלות לאתר חודש בחודשו וכן תטור שפכי תעשיכל דוחות ני

 . שעתידות להיפתח במקרה של מצב חירוםת תחנות חלוקעם מיקום ת ומפ הועלובנושא בטחון מים 

 

 תרומה לקהילה  .8.9

 וחינוכייםים להשתלב בפרויקטים קהילתיים חברתי יםומשתדל יםפועל אנוו כחלק מהקהילה בה נעצמ יםרוא אנו 

 בכל שנה מקצה דירקטוריון התאגיד תקציב לפעילות חינוכית לילדי בתי הספר.  .התאגיד שמתאימים לערכי

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

 

 פעילות חינוכית בבתי הספר: 

פעילות במסגרת ה:  ה בות ד' בשיתוף איגודן דן לתשתיות איכות הסביבכבשנוכית פעילות חי .8.9.1

 מקורות המים בישראל, מחסור המים ,הפעלה בנושא מחזור מיםשיעורי  והעוברלילדים נוכית יהח

   השלכת פסולת לאסלה.  וחשיבות אי העולמי

הצגת  תהבמסגרת הפעילות הועל"י דוד שילמן הצגות ילדים. ע העלאת הצגה בנושא " מה אם המים" .8.9.2

בשכבת כיתה ד'. במסגרת ההצגה נחשפו הילדים להשתלשלות בי התאגיד בכל יישוילדים בכל בתי הספר 

זיהום מים ומה אנו הומחש . לברז המיםומשם המים מרגע ירידת מי הגשמים  ועד הגעתם למי התהום 

 יכולים לעשות כדי למנוע זאת. 

   
 הצגה: "מה אם המים" 

בכל בתי הספר היסודיים עבר בשכבות ד' וההנושא :  כנית התנהגות מקיימת ביחס למשאב המיםת .8.9.3

וערכים מסגרת הפעילות  הועברו שיעורי עקרונות חסכון במים ב.  RE3שכבת בשיתוף עם חברת 

בסוף הפעילות כל ילד היה צריך להכין משחק סביבתיים באמצעות שימוש במרחבי הבית ספרי והציבורי. 

מי ציונה בהנחיית /) משחקי קופסא, משחקי חצר , משחקי מחשב, משחק אינטראקטיבי ( בנושא מים 
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ום זה תלמידי בי . צריםלהצגת התונערך יום תלמידים מלמדים תלמידים המורים ובשיתוף ההורים. 

 בית הספר במשחקים אותם הם יצרו.  תלמידי כיתות ד' הציגו ושיתפו שאר

עמדת הסברה של  הוקמהג נבמסגרת ההפני . התאגיד לקח חלק בהפנינג מחזור למשפחות בחג סוכות .8.9.4

 הוצג משחק משפחתי לרווחת התושבים כולל חידון בנושא מים.  המדבע.  RE3בשיתוף עם חברת התאגיד 

    

 עמדת הסברה בנושא מים, מי ציונה.  –הפנינג סוכות 

 

חסכון לעידוד הקים התאגיד עמדת צילום מגנטי  םילדיחנוכה למשפחות ובבנושא מים ות לינג פעיבהפנ .8.9.5

 במים. והוצגו חנוכיות שהוכנו ע"י בתי הספר השונים בעיר בנושא מים.  

 

                                          
 ה בנושא מים שיצרו ילדי כיתות ד' יעמדת צילום מגנטי                  חנוכי -חנוכה תאגיד מי ציונה פעילות
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 פיצוים לצרכנים ששולמו ע"י התאגיד  .9

רותים שעל ילכללי תאגיד מים וביוב ) אמות מידה והוראות בעניין הרמה , הטיב והאיכות של הש 106 -ו 105סעיפים 

על . 1.1.2015לתוקף רק ב  ויכנסע"י רשות ו ונדחהעוסקים במתן פיצוים לצרכנים   2011 -"אחברה לתת לצרכניה( , תשע

 לא ניתנו פיצוים לצרכנים.  2014כן בשנת 

 

 הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי  .10

 . 2011התשע"א , אמות מידה   -חשבון המים התקופתי ערוך בהתאם לדרישות כללי תאגידי מים וביוב 

ורט מופיע באתר אינטרנט של התאגיד.הסבר מפ
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