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הקדמה

מוגש בזאת לידיעת הציבור דוח לשנת 2013 של פעילות החברה.
תאגיד "מי ציונה" הוקם בסוף שנת 2008 ופועל במסגרת חוק תאגידי המים והביוב.

התאגיד מנוהל כמשק סגור, שכל תקבוליו מושקעים בשיפור תשתיות המים והביוב תוך 
הטמעת טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחום.

רשויות   2 לתאגיד  צורפו  השנה,  לצרכן.  השרות  נושא  על  חזק  דגש  שמים  בתאגיד  אנו 
מקומיות נוספות והתאגיד הפך לתאגיד אזורי.  נפתחו מרכזי שירות ברשויות המקומיות 
מזכרת בתיה וקריית עקרון, נוספו שעות קבלת קהל בסניף הראשי ) 35 שעות שבועיות, 
פעמיים בשבוע אחר הצהרים(, שודרג אתר האינטרנט שלנו ואנו פועלים כל הזמן לשפר 

את השרות לתושב.

שנה זו יוחדה למינוף, טיפול והשקעות בכל שלשות הישובים נס ציונה, מזכרת בתיה
וקריית עקרון. התאגיד פעל בשנה זו ללא לאות לשיקום ושדרוג מערכות המים והביוב.

בזכות התקנת מדי מים לקריאה מרחוק, השנה כבר כ- 4000 צרכנים יכלו ליהנות 
מקבלת התראות בזמן אמת על חריגות בצריכת המים. 

רשות המים והביוב הממשלתית  מצאה בבדיקה השוואתית שנערכה על ידה כי תאגיד 
מי ציונה הינו היעיל ביותר בין כל התאגידים בארץ  וזאת בזכות ניהול יעיל וחסכוני. 

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.
אנו מקווים שתמצאו את המידע הנכלל בדוח זה כשימושי, יעיל ותורם להכרות עם התאגיד.
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      דרור מרגלית              רינה קטיף
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1.3. דירקטוריון התאגיד:
דירקטוריון התאגיד מנה 6 דירקטורים בשנת 2013. 

2. נתוני אספקת מים:
 

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

עקרון. 
בנס- ציונה צריכת המים בשנת 2013 עמדה על כ- 3.56 מיליון מ"ק, עליה של כ 11%- 
בצריכת המים לעומת השנה הקודמת. במועצה מקומית מזכרת בתיה עמדה צריכת המים 
בשנת 2013 על כ -  0.88  מיליון מ"ק,  עלייה של כ – 7% בכמות צריכת המים לעומת 
שנת 2012. במועצה מקומית קריית עקרון עמדה צריכת המים בשנת 2013 על כ -   0.81 

מיליון מ"ק ירידה של כ – 3% בכמות צריכת המים לעומת שנת 2012.

צריכות מים לפי ישובים

שמות חברי דירקטוריון ומנכ"ל תאגיד מי ציונה.

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.
•  לעודד חסכון במים.

רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד:  .1.2
התאגיד הוקם ב-1 לנובמבר שנת  2008 ע"י עיריית נס ציונה בהתאם לחוק תאגידי מים 
והביוב  המים  פעילות  של  הפרדה  להבטיח  הייתה  החוק  מטרת   .2001 התשס"א-  וביוב 
משאר הפעילות המוניציפלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של המים והביוב תתבצע על 
פי עקרון " משק כלכלי סגור " לפיו ההכנסות ממים וביוב יושקעו בשיפור ושדרוג תשתיות 

המים והביוב בלבד בתחום הרשויות הנכללות בתאגיד.
1 לינואר שנת 2013 התאגיד צרף אליו גם הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקק  החל מ –

ריית עקרון. 
התאגיד עוסק באספקת שרותי מים וביוב לתושבי הרשויות המקומיות : נס ציונה, מזכרת 

בתיה וקריית עקרון.
התאגיד משרת אכלוסיה של כ- 65,000 תושבים, המהווים כ- 22,000 צרכנים.

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

נס ציונה – 67%
מזכרת בתיה – 18%
קריית עקרון – 15%
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2.2. פחת מים
פחת המים בשנת 2013  עומד על -  6.8%.

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

ניתן לראות את מגמת הירידה בפחת המים. יחד עם זאת יש לציין שפחת המים מושפע 
האחרים.  מהישובים  טוב  פחות  במצב  עקרון  בקריית  התשתיות  בישוב.  התשתיות  ממצב 
נציין גם, שנתוני הפחת לפני צירופה של קריית עקרון לתאגיד, לא משקפים את הפחת 
האמיתי כפי שהיה ב- 2012. הסיבה לכך, שלחלק מהנכסים שבבעלות המועצה המקומית 

לא היו כלל מדי מים, והצריכות שלהם היו בהערכה גבוהה יחסית.

כמות אספקת המים בישובים השונים בשנים 2012 ו 2013 
* נתוני פחת 2012 אינם משקפים מצב בפועל.

פחת המים בישובים השונים בשנים 2012 ו 2013. 

           צריכת המים לפי שימושים בישובים השונים בשנת 2013. 
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2.3. פחת גביה
 

המים  חובות  את  לגבות  מחויב  התאגיד  התאגיד.  חיובי  גביית  רמת  את  משקף  גביה  פחת 
ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו בחוק. טרם נקיטה באמצעים התאגיד שולח תזכורת 
לצרכן הנכללת בחשבון השוטף עם שובר לתשלום החוב. בשלב הבא, אם החוב טרם שולם, 
נמסרת הודעת דרישה נוספת  והתראה על ניתוק מים או עיקול חשבון בנק. התאגיד נמנע 

מלנתק מים לאוכלוסיית זכאים להנחה במים )הכוללת אנשים עם מוגבלויות וקשישים(
בכפוף להנחיות רשות המים. 

                 
פחת הגבייה בנס ציונה הצטמצם לפחות מ- 10% לעומת שנת 2012.

במזכרת בתיה וקריית עקרון לא נעשו פעולות אכיפה מנהלית בשנת 2013, היות וזו הייתה 
שנה ראשונה לצירופם לתאגיד, על כן פחת הגביה גבוה יחסית. 

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

3. צרכנים 
כמות הצרכנים נקבעת לפי כמות מדי המים הרשומים במערכת התאגיד.  הגידול בכמות 
המדים בנס ציונה מבטא גידול באוכלוסיית העיר והעסקים. הגידול בכמות המדים במזכרת 
בתיה וקריית עקרון, נובע בחלקו מגידול באוכלוסייה ובחלקו מתוספת מדי מים עבור נכסי 

הרשות המקומית, שהיו בעבר, עד לצירופן לתאגיד בשנת 2013,  ללא מדי מים.

פחת הגביה בשנת 2013 בישובים השונים. 

כמות מדי המים בנס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון בשנים 2012 ו- 2013 

התפלגות פחת הגבייה המצטבר.

מדי המים לפי שימושים בישובים השונים בשנים 2012 -  2013. 
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מקורות אספקת המים בנס ציונה בשנת 2013

4. מקורות המים
 

נס ציונה:
אספקת המים לעיר נס ציונה הנה מקידוחי מי שתייה עצמאיים ומחברת מקורות.

חברת מקורות מספקת כ- 43% מאספקת המים לעיר באמצעות שני חיבורים.
המים המסופקים הנם בעיקר מים ממתקן התפלה בקיבוץ פלמ"חים. 

בשטח העיר פועלים שלושה קידוחי מי שתייה פעילים המהווים כ- 57% מאספקת המים 
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. 

5. השלכות סביבתיות
 

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

כל עובדי התאגיד הינם מיומנים ומנוסים כל אחד בתחומו. 
התאגיד מעסיק 2 מהנדסים, אחראית איכות מים וביוב וכן 6 עובדי תפעול : 4 בנס ציונה 

ו-2 במזכרת בתיה וקריית עקרון. כל העובדים מקצועיים וחלק מתפקידם הינו למנוע
מטרדים סביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילות החברה.

5.1. ביוב
המתקנים להם יכולה להיות השפעה על הסביבה:

•   מתקן שאיבה לביוב בנס ציונה
•   מתקן שאיבה לביוב בקריית עקרון

שני המתקנים מתוחזקים באמצעות קבלנים חיצוניים ומפוקחים ע"י עובדי התפעול
וההנדסה. בשנת 2013 אירעו מספר גלישות ביוב כתוצאה מתקלה במכוני ביוב: 

בכל מקרה של גלישת ביוב פועל התאגיד ללא לאות על מנת למנוע נזק סביבתי  ולהפסיק 
את גלישת הביוב. 

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

בכל אירוע נמסר דיווח מידי ליחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה. 
חלק נכבד מתפעול שוטף של מערכת הביוב מושתת בעצם על התנהלות התושבים כלפי 

מערכת הביוב בצורה יום יומית. 

השלכת פסולת שאינה מתכלה ואינה מתפרקת למערכת הביוב העירונית הנה 
הגורם מספר אחת לסתימות ופריצות ביוב .

פריצות ביוב עלולים להוביל לפגיעה סביבתית וכן בעיות ריח. 

התאגיד עובד לילות וימים על מנת למנוע גלישות ביוב אולם שיתוף פעולה מצד התושבים 
יכול לעזור למנוע בעיות מאין אלו. 

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. 

באר גן נווה 

מספר אירועי גלישת ביוב מתחנות השאיבה לביוב השונות 
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5.2 בקרת שפכי תעשיה
התאגיד מיישם זו השנה השנייה ברציפות את תקנות ניטור שפכי תעשייה. לפי התקנות 
מנוטרים בנס ציונה כ - 51 בתי עסק  וכ – 8 בתי עסק בקריית עקרון. השנה בוצעה בנס 
ציונה כ – 62%  מתוכנית הניטור השנתית שתוכננה  ובקריית עקרון 54% מתוכנית הניטור 

השנתית. סה"כ אחוז הביצוע של התאגיד עומד על 61% ביצוע.

כנס לכל  על מנת לעלות את המודעות של המפעלים לתקנות החדשות, ערך התאגיד 
העסקים שהנם חלק מתכנית הניטור השנתית. ביום העיון הציגו נציגי התאגיד את
התקנות וכללי המים בנוגע לשפכי התעשייה. נציג רשות המים פירט את הכללים

ומשמעותם, היועצת המשפטית של התאגיד התייחסה לצד המשפטי של הכללים ונציג 
חברת מי דן הביר לגבי אופן לקיחת הדיגום.

בנוסף הוזמנה חברה חיצונית המתמחה בפתרון ומניעת שפכים חריגים ואסורים.

5.3. איכות מים 
באוגוסט 2013 נכנסו לתוקפם תקנות בריאות העם החדשות. לפי תקנות אלו הורד מספר

 100 ב  קוליפורמים  100 מ"ל ל-0  ב  קוליפורמים  לבדיקה תקינה מ–3  הקוליפורמים המאושרים 
מ"ל. במהלך 2013 בוצעו סה"כ 607 בדיקות מיקרוביאליות בנס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. 

 אף תוצאה לא חרגה מתקנות משרד הבריאות! 

 הקשיים בביצוע התכנית נבעו בעיקר מחוסר נגישות למקום לקיחת הדיגום.

אחוז ביצוע דיגום מיקרוביאלי לאורך השנים בישובים השונים

תוצאות דיגום מיקרוביאלי בתאגיד מי ציונה

כל בדיקות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע 
בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. ניתן לראות כי בכל אחד מהישובים אחוז

הדיגום הנו 100% מסך כמות הדגימות הנדרש לפי התקנות. 

בעקבות שינוי התקנות, רכש התאגיד ערכת בדיקת עכירות ניידת המאפשרת ביצוע
בדיקת עכירות ברשת המים בכל דיגום מיקרוביאלי שגרתי.

כל בדיקות העכירות שבוצעו ברשת המים עמדו בתקן.  
דו"חות איכות מים רבעונים מתפרסמים בעיתונות ובאתר האינטרנט של התאגיד.

הדו"ח השנתי המפורט מתפרסם אף הוא באתר התאגיד ובנוסף נשלח דו"ח מתומצת לכל 
הצרכנים.
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בשנת 2014 התאגיד מתכנן להשקיע כ- 10.3 מש"ח.
במהלך 2013 החליף התאגיד ושידרג  כ- 6,300 מטר קווי מים ועוד כ- 5,100 מטר קווי ביוב. 

בזכות ההשקעות הרבות בתשתיות מים וביוב והחלפת מדי המים למדי קר"מ ירדה כמות 
הפניות בגין פיצוצי מים וסתימות ביוב וכן הוקטן פחת המים ) פחת מים פיזי (.

לצורך הקטנת הפחת התאגיד גם ערך סקר מדים מקיף בשתי הרשויות המצטרפות 
במטרה לאתר דליפות מים.

הנחת קו מים באר ה', נס ציונה. 
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6. השקעות

בשנת 2013 התאגיד השקיע בשלושת הישובים כ –  13.43 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. 
מתוכם הושקעו כ – 9.5 מליון ₪ רק בפיתוח ושיקום של קווי מים וביוב בשלושת הישובים.  

השקעות לפי ישובים
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פרויקטים עיקריים בנס ציונה  .6.1
החלפת קווי מים ברחוב המניין הראשון.  .6.1.1

הנחת קווי וביוב בפארק המדע – הרחבה.  .6.1.2
החלפת קווי ביוב ברחובות לוחמי הגטאות,  .6.1.3

               החלוץ, העלייה.
החלפת  קווי ביוב  בצומת מרגולין – נחשון.  .6.1.4

שדרוג מכון שאיבה לביוב, החלפת משאבות.  .6.1.5
התחלת שדרוג מכון שאיבה לביוב בגן רווה  .6.1.6

               במשותף עם עיריית רחובות.
התחלת פרויקט החלפת מדים למדי קר"מ.  .6.1.7

פרויקטים עיקריים בקריית עקרון  .6.2
6.2.1.  החלפת קווי מים רחוב הדס.

הנחת קווי מים וביוב ברחוב השיטה.  .6.2.2
החלפת קו ביוב ראשי ברחוב עמיחי.  .6.2.3
החלפת מגוב בתחנת שאיבה לביוב.  .6.2.4

הצטיידות בציוד ומיגון לשעת חירום.  .6.2.5

פרויקטים עיקריים במזכרת בתיה  .6.3
החלפת קווי מים ברחוב רוטשילד.   .6.3.1

החלפת קווי מים וביוב ברחוב שוטרים.  .6.3.2
הנחת קווי מים וביוב בשכונת בר לב.  .6.3.3

התחלת פרויקט החלפת מדים למדי קר"מ.  .6.3.4
הצטיידות בציוד ומיגון לשעת חירום.  .6.3.5

 החלפת קו ביוב ראשי 
כביש 411

הערכות התאגיד בחירום

מערכת קריאת מדי מים מרחוק הנה מהמערכות המתקדמות 
מים  למדי  המים  מדי  החלפת  המים.  תשתיות  בתחום  ביותר 
בקריאה מרחוק מאפשרת לתאגיד לזהות צריכות מים חריגות, 
ובעיות  חבלות  על  מתריעה  המערכת  תקין.  לא  מד  או  נזילות 
חריגות בצריכת המים. המערכת מספקת נתונים בזמן אמת על 
צריכות מדי המים ותהליך קריאת המדים הופך לתהליך מדויק 

יותר ואמין יותר ומעלה את רמת השירות לתושבים.
בעתיד, כל מי שיש לו מד קר"מ יוכל לצפות בצריכת המים שלו 

באתר אינטרנט ולקבל התראות באמצעות מסרונים.

בשנת 2013 הושקעו בפרויקט זה בישובים השונים כ-1,558,000 ₪ בתוספת מע"מ.

6.4. פרויקט קר"מ )קריאת מדים מרחוק(

6.5. פרויקט GIS  ) מערכת מיפוי ממוחשבת (
תאגיד המים מי ציונה החל באופן נרחב בפרויקט העלאת תשתיות המים והביוב השונות 

ע"ג מערכת מיפוי ממוחשבת בשלוש הרשויות. המערכת מאפשרת קבלת מידע זמין
ומדויק לגבי מיקום תשתיות המים והביוב וע"י כך מיעלת את עבודת מחלקות ההנדסה 

והתפעול. המידע עוזר בקבלת החלטות לגבי שינוים נדרשים במערכת הקיימת וכן
מאפשרת מתן מידע זמין למתכננים , מבקשי היתרי בניה, קבלנים וכו'.

6.6. הערכות לחירום
בשנת 2013 , עם צירוף הרשויות המקומיות קריית עקרון ומזכרת בתיה, עיקר ההשקעות 
בהצטיידות לשעת חירום נעשו ברשויות אלו לצורך השלמת חוסרים. כחלק מההערכות 

התאגיד משלים בימים אלו הכנת תיק הערכות לחירום עבור שני הישובים הנוספים
תחנות  מפת  והוכנה  מיקום  אותר   .)2012 בשנת  הושלמה  לחירום  ההערכות  ציונה  )בנס 

חלוקת מים לכל אחד מהישובים בשיתוף עם ממונה בטחון מים בתאגיד והקב"טים
במועצות המקומיות. התאגיד רכש עבור כל יישוב מיכלי מים גמישים וחדישים.

בנוסף נרכש מיכל 5 מ"ק נגרר לצורך חלוקת מים בתחנות החלוקה. נרכש גם ציוד עזר 
להקמת תחנות החלוקה הכולל מחסומים, אוהלי חפ"ק, תאורת חירום, אפודים זוהרים, 
מגפון,  תיקי עזרה ראשונה וכ"ו.  במהלך שנת 2013 תרגל התאגיד פתיחת תחנת חלוקת 
חשוב  כנושא  החירום  נושא  את  רואה  ציונה  מי  התאגיד  בתיה.  ובמזכרת  ציונה  בנס  מים 

וחיוני ומקדיש לנושא זה את מירב המאמצים, הידע  והמשאבים העומדים לרשותו. 

שדרוג באר ו'  
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7. שיבושים, תקלות, הפסקות מים
7.1. אחזקה מונעת של קווי ביוב 

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

התכנית נערכת על בסיס נתונים לגבי מיקום סתימות ביוב חוזרות ונשנות. 
סה"כ בוצעו השנה שטיפות של כ – 10,400 מ'א קווי ביוב בכל שלושת הישובים.

כמות זו גבוהה בהרבה מהנדרש בתקנות. כמות השטיפות הגדולה יחסית בקריית עקרון 
נובעת ממצב רשת הביוב ותדירות הסתימות בישוב.

7.3. גלישות ביוב
שנת 2013 הינה השנה הראשונה בה החל התאגיד לתפקד בתחום המועצות המקומיות מזכרת 
בתיה וקריית עקרון.  בינואר 2013 חוותה המדינה אירוע גשם ומשקעים בכמויות אותם לא ידעה 

מזה עשרות שנים. כתוצאה מכך הוצפו רחובות שלמים וגרמו להצפת קווי ביוב.
במהלך הרבעון השני של שנת 2013 בעקבות פיצוץ סמוי בקו מים של הגינון הציבורי שבאחריות 
(  לוואדי בקריית עקרון  ) לא ביוב  המועצה המקומית קריית עקרון ארעה גלישת מים רגילים 
במשך מספר ימים. התאגיד שכר חברה המתמחה בגילוי נזילות תת קרקעיות ולאחר עבודה 
מאומצת התגלה מקור הפיצוץ ותוקן. התאגיד שאב את  המים וריסס בהתאם לצורך תוך שיתוף 

פעולה מול היחידה הסביבתית והמשרד להגנת הסביבה. 
במהלך שנה זו אירעו מספר גלישות ביוב בקו ביוב מאסף בקריית עקרון. 

כל גלישה טופלה בהתאם להנחיות ותוך שיתוף עבודה מלא עם המשרד להגנת הסביבה
וביחידה הסביבתית. על מנת למנוע המשך גלישות בקו זה החליף התאגיד את קו הביוב המאסף

והעבודה נמצאת בשלבי סיום.
בנוסף חלה קריסה של קטע מקו הביוב המאסף לאורך כביש 411 בקריית עקרון.  גם אירוע זה 

טופל במהירות ומיומנות רבה ע"י צוות התאגיד והקבלנים השונים והוחלף קטע קו זה.

7.4. אחזקה מונעת קווי מים
במהלך 2013 השקיע התאגיד בתשתיות מים פיתוח שיקום ושדרוג. סה"כ הוחלפו

כ- 4,538 מ' קווי מים ועוד 1,787 מטר קווי מים חדשים הוטמנו.
תאגיד המים מי ציונה משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים בנס 

ציונה מזכרת בתיה וקריית עקרון לראייה ניתן לראות כי במהלך שנת 2013 התקבלו
במוקדים השונים כ – 355 פניות מוקד בגין תקלות מים. ירידה של כ – 7% ביחס לכמות 

הפניות במהלך שנת 2012. 

7.2. סתימות ביוב 
בשנת 2013 טופלו כ – 617 סתימות ביוב בשלושת הישובים . 

שבקריית  לראות,  ניתן  כך  השונים.  בישובים  הביוב  רשתות  מצב  את  משקפים  הנתונים 
עקרון, למרות היותו הישוב הקטן בין שלושת הישובים, כמות סתימות הביוב היא הגדולה 

ביותר.

נובע ממצב מערכת הביוב בישוב, שהינה ברובה  מספר הסתימות הגבוה בקריית עקרון, 
מערכת ביוב ישנה מאוד.

אורך קווי ביוב שעברו שטיפה

כמות גלישות מקווי מביוב

השוואת כמות סתימות הביוב בשנים 2012 ו 2013.
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7.5. דליפות מים

7.6.הפסקות מים 

כמות  תקלות מים בשנים 2012 ו 2013

 עבודות לילה תיקון פיצוץ צינור מים נס ציונה                 תיקון פיצוץ מים נס צינה

*כל הפסקות המים היזומות לא התמשכו מעבר ל 8- שעות.
כמות הפסקות המים בישובים השונים בשנת 2013

8. איכות השירות לצרכן

תאגיד המים מי ציונה חרט על דגלו את חשיבות איכות השרות ופועל ללא לאות להגברת 
שביעות הרצון של צרכניו. עם צירופן של הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון, 

נפתחו שני סניפים נוספים למתן שרותים לתושבי בישובים הללו. החל מ- 1 לינואר,
הורחבו שעות קבלת  קהל ל 35 שעות בשבוע בסניף הראשי בנס ציונה )במקום 22 שעות 

עד אז( לרבות  פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהרים .   
לפי התקנות החדשות לשרות, שודרגה מערכת השירות במוקדים השונים. במקרה בו זמן 
ההמתנה בטלפון לנציג שרות עולה על שלוש דקות, ניתנת אפשרות למתקשר להחליט 
נציג השרות מחויב  הודעה.  או להשאיר  אנושי  ולהמתין לשם קבלת מענה  אם להמשיך 

לחזור לתושב תוך פרק זמן נקוב, לרוב באותו היום.

8.1.  פניות שהתקבלו במוקדים השונים

* תחת סעיף שונות נכללים תלונות מוקד על נזילות מים קטנות, נזק למדרכה / כביש עקב 
תיקון, ברזי כיבוי אש, ותקלות במדי מים.  

התפלגות הפניות השונות שהתקבלו במוקדים השונים במהלך שנת 2013. 
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8.2. זמני המתנה בסניף הראשי  
השנה טופלו במוקד שירות הלקוחות בסניף הראשי בנס ציונה כ – 7,260 תושבים.

6:50  דקות.  זמן ההמתנה הממוצע בסניף הראשי של התאגיד בנס צינה עומד על  כ – 
נתון זה נמוך בהרבה מזמן ההמתנה שנקבע בכללי המים והעומד על – 20 דקות בממוצע. 
100%  מכלל ימי קבלת הקהל עומד התאגיד בזמן המתנה נמוך מ-  20 דקות כנדרש בכללי 

המים.  
דקות   12 על  עומד  לתושב  הממוצע  הקבלה  בדפק  השרות  זמן  כי  לראות  ניתן  בבד  בד 

בממוצע. כל אנשי השרות בתאגיד עוברים הכשרה מקצועית תוך הבנת נושא השרות
והטמעת נושא ההקשבה והאחריות אישית. 

מערכת ניהול תורים  .8.4
לניהול  חדישה  מערכת  הוצבה  לצרכנים  השירות  את  לשפר  במטרה 
התושב  של  זמן  חוסכת  זו  מערכת  ציונה.  בנס  המרכזי  בסניף  תורים 
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.

בכרוז קוליובתצוגה מסך מוכרז המספר המשורת כעת ובאיזה עמדה. 
מערכת זו מתעדת גם את זמן השירות לכל פונה  ומאפשרת לתאגיד 

לנתח את נתוני המערכת ובכך לשפר את הטעון שיפור. 

אתר אינטרנט מתקדם   .8.5
אתר האינטרנט של התאגיד עבר שדרוג בשנת 2013 וכיום יכול תושב לבצע את כמעט את

כל הפעולות ללא כל צורך להגיע למרכזי השירות השונים. האתר מאפשר לבצע תשלומים, להוריד 
טפסים שונים כגון: דיווח על מספר נפשות, בקשה לחיבור מד מים חדש בנכס, החלפת משלמים,

ע"י  נוחה לעדכון קריאת מד המים  קיימת אפשרות  בנזילה  וכן בקשה להקלה  מים  בוררות על מד 
הצרכן על מנת למנוע הערכות בשל חוסר גישה למד המים.

נציגי השרות מטפלים בכל הבקשות המכוונות או בכל פניה של תושב באמצעות מערכת דוא"ל
או פקס. באתר מתעדכנות כל העת הודעות לצרכנים כגון הודעות על הפסקות מים, שינוים בשעות 

קבלת קהל בתקופות חגים וכד'. האתר מכיל מידע רב וכולל הסברים על שובר תשלום, שאלות
ותשובות, דוחות איכות מים, מכרזים וכו'.

התפלגות זמן ההמתנה בסניף נס ציונה במהלך שנת 2013 

מערכת ניהול תורים
עם מסך מגע

           ממוצע זמני המתנה במוקד הטלפוני בשנת 2013

זמני המתנה במוקד שרות טלפוני  .8.3
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8.6. תרומה לקהילה 
תאגיד המים מי ציונה רואה עצמו כחלק מהקהילה בה הוא פועל ומשתדל להשתלב

בפרויקטים קהילתיים חברתיים ותרבותיים שמתאימים לערכיו.

8.6.1. חינוך בקהילה
תאגיד המים מי ציונה השכיל להבין כי ילדים שגדלים במערכות חינוכיות המשרישות ערכי 
קיימות הופכים לילדים מעורבים יותר ומשפיעים יותר. התאגיד יוזם מפעם לפעם הרצאות 

בבתי ספר בנושא איכות המים ופעילות התאגיד בשמירה על איכות המים המסופקים.
כמו כן התאגיד ערך סיור לתלמידים באחד מקידוחי המים, סיור מקצועי שלווה בהדרכה, 

הסבר ודיגום מים. 

בכל שנה מקצה דירקטוריון התאגיד תקציב לפעילות חינוכית 
לילדי בתי הספר וגני הילדים. 

השנה הקצה התאגיד 200,000 ₪ עבור פעילות חינוכית נרחבת בקהילה. 
• התאגיד ערך תוכנית ייחודית לעיר נס ציונה חוקרים צעירים בנושא "עיר וסביבה".
במסגרת תוכנית זו לומדים הילדים ע"י צוות חינוכי מקצועי על כתיבת עבודת חקר

מדעית / כמותית. תוכנית זו מאתרגרת את הילדים בנושא שימוש מושכל במים, חסכון 
במים ומחזור. 

• בנוסף ערך התאגיד עבור תלמידי בתי הספר היסודיים  מיזם חינוכי בשיתוף מרכז ארץ 
ישראל היפה. מטרת הפעילות היא בראש ובראשונה להגביר את המעורבות האישית של 

התלמידים בשמירה על הסביבה.  
• התאגיד השתתף בהקמת חממות לימודיות בשני בתי ספר יסודיים בעיר. מטרת הקמת 
חוויות  יצירת  עירונית,  קיימות  של  רחבה  תפיסה  מתוך  המים  במשבר  הכרה  החממות: 

חיוביות והבנת הצורך בחסכון  במים. 
• תלמידי חטיבות הביניים בנס ציונה השתתפו בתוכנית חינוכית המזמינה את התלמידים 
זו  התנסות  ומים.  טבע  בנושא  רלוונטיים  בנושאים  התנסות  תוך  יזמית  בחשיבה  לעסוק 

תוביל את הנערים לפיתוח מוצר חדשני בתחום כמקובל בתעשייה. 

8.6.2. עידוד שתיית מי ברז 
כדי לעודד שתיית מי ברז  ושמירה על איכות הסביבה , התאגיד חילק אלפי בקבוקי מים 

רב פעמיים לתלמידי בתי הספר וילדי גני הילדים בנס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון.

8.6.3. שימור מתקני מים היסטוריים
 

התאגיד השתתף בכנס שנערך בנחלת ראובן שעסק במפעל המים מתחילת ההתיישבות. 
המקום הינו אתר תחילת ההתיישבות בנס ציונה. במסגרת השיקום, שוחזרה באר

האנטיליה ששימשה את המתיישבים הראשונים.

חממה לימודית בית הספר אשכול,  נס ציונה

בקבוק מים רב פעמי
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9. פיצוים לצרכנים ששולמו ע"י התאגיד 
סעיפים 105 ו- 106 לכללי תאגיד מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 

והאיכות של השרותים שעל חברה לתת לצרכניה(, תשע"א- 2011 העוסקים במתן
פיצוים לצרכנים  יכנסו לתוקף ב-1.09.2014. על כן בשנת 2013 לא ניתנו פיצוים

לצרכנים.

10. הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי
 

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

הסבר מפורט מופיע באתר אינטרנט של התאגיד. 

הסבר אודות שובר חשבון המים 



לשרותךמי ציונה
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