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תאגיד ‘מי ביאליק’ מתכבד להגיש לכם, תושבי קריית ביאליק, את דוח סיכום הפעילות 
לשנת 2015 המסכם את פעילות התאגיד בשנה זו.

על פי חוק תאגידי המים משנת 2001, חייבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד 
מים וביוב, בנפרד מהרשות בשטחה בה הוא פועל. מטרת הקמת התאגידים הינה למקד 
את תקבולי המים בגין הצריכה ולהשקיעם בשדרוג תשתיות המים והביוב, תוך שיפור 

השירות לצרכנים. 

תאגיד ‘מי ביאליק’ הנו אחד התאגידים האחרונים שהוקמו בישראל, והוא החל לפעול 
ב-1 בינואר 2013. מיד עם הקמתו חרט התאגיד  על דגלו מתן שירות אדיב ויעיל לתושבי 
קריית ביאליק מחד ושיפור מערכת המים והביוב בקריית ביאליק מאידך, תוך מימוש תכנית 

השקעות מוסדרת.

הדוח שלפניכם מכיל מידע מלא לגבי התאגיד ופעילויותיו ואנו מקווים שתמצאו אותו שימושי 
ותפיקו ממנו מידע רב.

דבר יו”ר הדירקטוריון

בברכה,
עמירם מסס,

יו”ר דירקטוריון ‘מי ביאליק’

דבר מנכ"ל התאגיד

הדו”ח המוצג בפניכם, מסכם את שנת פעילותו השלישית של התאגיד, שנת 2015.

במהלך השנה השקיע התאגיד משאבים רבים לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב ברחבי 
העיר יחד עם הערכות רבת משמעויות לתחילת פיתוח התשתיות הנדרשות לשכונת ‘נאות 

אפק’ המוקמת בעיר.

במקביל, המשיך התאגיד בהיערכות לשעת חרום תוך עמידה בהנחיות רשות המים, פיקוד 
העורף ורשות החרום הלאומית. הערכות זו מתבצעת כל העת בשיתוף פעולה מלא עם 

מטה החרום של העירייה.

התאגיד לא נח על שמריו ופועל ללא עת לשיפור מערך שירות הלקוחות, שירות אותו רואים 
כלל עובדי התאגיד כשליחות.

נמשיך ונפעל בכל המישורים לאורו של חזון התאגיד המובא כאן לפניכם.

גידי שילה,
גידי שילהמנכ”ל ‘מי ביאליק’

מנכ"ל התאגיד
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חברי הדירקטוריון

מסס עמירם-יו”ר דירקטוריון.

ביזן גלעד-דירקטור.

מיטרני יצחק-דירקטור.

סלומון לירן-דירקטור.

פרידנברג מוסה מרגלית-דירקטור.

פרץ ענת-דירקטור.

צור הדס-דירקטור.

קרש אלון-דירקטור.

שימנוביץ איגור-דירקטור.

גידי שילה-מנכ”ל התאגיד.

.1.6
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.3.8

.2.7

.4.9

המשך שיפור השירות לתושבים.

מימוש תכנית השקעות הכוללת שדרוג תשתיות קיימות 
והקמת תשתיות חדשות.

הקטנת פחת המים.

אחזקה שוטפת לתשתיות מים וביוב.

היערכות לשעת חירום.

עידוד חיסכון במים.

.1

.3

.5

.2

.4

.6

מטרות התאגיד

רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד

תאגיד ‘מי ביאליק’ הוקם ב-1.1.2013 על מנת להעניק שרותי מים וביוב לתושבי 
העיר קריית ביאליק. הוא הוקם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס”א – 2001, 
במטרה להפריד את פעילויות המים והביוב מיתר הפעולות המוניציפאליות 
וכדי להבטיח שההכנסות ממים וביוב יושקעו בשדרוג ואחזקת תשתיות המים 

והביוב בלבד. 

התאגיד מספק שירותים לכ-40,000 תושבים וכ-1,600 בתי מסחר ותעשייה, 
שהם כ-18,000 צרכנים. בעלת המניות של התאגיד היא הרשות המקומית 

והיא זו שמחזיקה בכל המניות.
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מקורות המים

נתוני צריכת מים

אספקת המים לעיר קריית ביאליק הנה באמצעות 
 100% חברת מקורות. חברת מקורות מספקת 
מתצרוכת המים העירונית באמצעות 11 חיבורי צרכן 
מהם מוליך תאגיד מי ביאליק את המים באמצעות 

רשות המים העירונית, אל בתי התושבים. 

תמהיל המים משתנה מעת לעת בהתאם להחלטת 
חברת מקורות ובאישור רשות המים והוא מורכב 
ממים שמקורם בכנרת )מי מוביל ארצי(, מי קידוחים 

ומים מותפלים.

הודעות בדבר שינויים בהרכב המים מפורסמות 
באתר האינטרנט של התאגיד.

צריכת מים )מ"ק( למטרת ביתמס' צרכנים / מדיםסוג שימוש

15,5092,001,226מגורים

189223,436גינון ציבורי – רשות מקומית

155204,348מוסדות רשות מקומית

127,290קופות חולים ומקוואות

1,591226,456מסחר ומלאכה

4715,500בניה

8128,315תעשייה בהקצבה

25,054חווה חקלאית

 17,5132,811,625סה”כ לצריכה

בשנת 2015 רכש התאגיד מחברת 'מקורות' 3,062,357 מ"ק מים. צרכני המים רכשו בשנה 
זו 2,811,625 מ"ק מהתאגיד. 
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פחת המים

פחת גביה

פחת המים הינו ההפרש בין כמות המים הנרכשת על ידי התאגיד, לבין כמות המים הנרכשת 
על ידי הצרכנים מידי התאגיד. הוא מבוטא באחוזים מסך הרכישה וההפקה. הגורמים 
העיקריים לקיומו של פחת מים הם נזילות ודליפות. התאגיד משקיע משאבים רבים בשיפוץ 
ושדרוג תשתיות המים והביוב הנמצאות בתחום אחריותו, וכך מביא לירידה בכמות המים 

אשר הולכת לאיבוד בדרכה לצרכנים.

פחת גביה מגלם את רמת גביית חיובי התאגיד מהצרכנים, כפי שהוא מחויב לעשות על פי 
חוק. בשנת 2015 עמד פחת הגביה על 6.9%. גם כאן נרשם שיפור ביחס לשנת 2014, אז 
עמד הפחת על 8.5% וכן שיפור ניכר ביחס לשנת 2013 אז עמד פחת הגבייה על 10.7%. 
ככל שנמשיך לצמצם את פחת הגביה, כך נוכל להשקיע את המשאבים המגיעים מחיובים 

בגין צריכת המים לטובת כלל התושבים והעיר.

10

8

6

4

2

0

8.9

6.9 8

2013 2014 2015

פחת המים

11

10.5

10

9.5

9

8.5

8

7.5

7

6.5

10.7

8.5

6.9

2013 2014 2015

פחת גבייה



7

השלכות סביבתיות

מחלקת שירות הלקוחות של תאגיד ‘מי ביאליק’ נכונה להקשיב ולהגיע להסדרים עם בעלי 
החוב ככל שהדבר מתאפשר במסגרת החוק. 

את חיובי המים ניתן לשלם במגוון דרכים, הכוללות הוראות קבע, תשלום באתר האינטרנט 
של התאגיד, במענה הטלפוני, במוקדי השירות ובבנקים, כולל בבנק הדואר.  

מערכת הביוב והולכת השפכים בקרית ביאליק כוללת צנרת באורך של כ -50 ק”מ בקטרים 
שונים, הפרושה ברחבי העיר וקולטת את שפכי הצרכנים הפרטיים ובתי העסק.

הביוב זורם באופן גרביטציוני לשש תחנות שאיבה, המזרימות את הביוב באמצעות מערכת 
הולכת השפכים האזורית המשותפת לכל הקריות, ישירות למט”ש חיפה )מכון טיהור 

השפכים של איגוד ערים חיפה(.

במכון הטיהור, מבוצע תהליך לטיפול וטיהור במי השפכים והפיכתם למי קולחים, אשר 
משמשים להשקיה חקלאית בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות. בכך נחסכים מים 

למשק הישראלי ונמנע זיהום סביבתי של הנחלים והים.

תחזוקת רשת הביוב בקרית ביאליק מבוצעת באופן שוטף ע”י צוות תאגיד המים ובאמצעות 
קבלנים האחראים על תחזוקת תחנות השאיבה, שטיפת קווי הביוב ותחזוקתם השוטפת, 

הפעלת שירותי ביובית, פתיחת סתימות ומניעת גלישות ביוב לסביבה.

במידה ובעיה במערכת הביוב הופכת למפגע תברואתי סביבתי, מטפל התאגיד בהסרת 
המפגע. יצוין כי הסרת מפגעי ביוב בתחום הפרטי הנה באחריות בעלי הנכסים על פי החוק.
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איכות מים

באתר האינטרנט של התאגיד תוכלו למצוא דיווחים נוספים של חברת ‘מקורות’ בדבר 
איכות המים שסופקו לקריית ביאליק במהלך כל רבעון בשנת 2015.

דו”ח איכות המים:
על פי חוק תאגידי מים וביוב )התשס”א – 2001( ופקודת העיריות )תיקון מס’ 75( )התשס”א – 2001( חלה חובת דיווח על איכות המים.

הרינו מתכבדים להמציא לתושבי קרית ביאליק דיווח שנתי 
על טיב המים לחודשים ינואר – דצמבר 2015

התוצאות מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו בקרית ביאליק במהלך תקופה זו, 
מהבחינה הכימית והמיקרוביאלית, הינה טובה מאוד.

* על פי תקנות בריאות העם )איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני שתייה( התשע"ג - 2013.

מס' דגימות 
מתוכננות

מס’ דגימות 
שבוצעו

אחוז 
ביצוע

מס’ דגימות 
תקינות

אחוז דגימות 
תקינות

מס’ דגימות 
חריגות

אחוז 
חריגה

סה”כ 
28428399.6%283100%00.0%דגימות
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פרויקטים והשקעות

בוצעו ב-2015:

שיקום ושדרוג מערכות מים

פיתוח מערכות מים וביוב

שיקום ושדרוג מערכות ביוב

   רחוב שדרות ירושלים. 

   רחוב סמטת פלמ"ח.

   רחוב פרטיזנים.

   רחוב הברושים - הוצאת קו עירוני ממגרשים פרטיים.

   רחוב השקמה.

   תחנת שאיבה לביוב קדמת ביאליק צפונית.

   השלמת גבעת הרקפות - תשתיות מים וביוב.

   קו סניקה מערבי גמישויות תפעוליות )מובל מערבי(.

   קו סניקה מזרחי לביוב )מובל מזרחי(.

   רחוב רבין מאסף רקפות 630 מ”מ.

   קו מאסף ראשי 800 מ”מ בשיטת דחיקה.

   רחוב שדרות ירושלים.

   רחוב שדרות ויצמן.

   קו סניקה מת”ש ביאליק דרום לקו סניקה מרכזי.

   קו סניקה מת”ש סביניה תקו סניקה פוארה וביב כניסה.
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סכום השקעות לשנת 2015

   שיקום ושדרוג תשתיות במימון התאגיד 1,360,000 ₪.

   פרויקט מל”ח)מוכנות לשעת חירום(/ מדי מים 932,000 ₪.

   פיתוח תשתיות מים וביוב 290,000 ₪.

   שיקום ופיתוח במימון חיצוני 13,995,000 ₪.

סה”כ בשנת 2015 הושקעו בתאגיד )מקורות מימון עצמאיים+ חיצוניים( 16,577,000 ₪.

שיקום ושדרוג מערכות מים

פיתוח מערכות מים וביוב חדשות

   רחוב גוש חלב.

   רחוב פרטיזנים.

   רחוב בנימין.

   העמקים- פרויקט מטרונית.

   רחוב ויצמן.

   המשך קווי סניקה לתחנות השאיבה.

   השלמת תחנת שאיבה לביוב קדמת ביאליק צפונית.

   השלמת גבעת הרקפות.

   נאות אפק במסגרת ההסכם המשולש.

מתוכננים ל-2016:
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עידוד שתיית מי ברז

תאגיד ‘מי ביאליק’ מצטרף לקמפיין אשר השיק משרד הבריאות לעידוד שתיית מים מהברז 
ושם לעצמו למטרה כי כל תושבי קריית ביאליק יוכלו ליהנות ממי שתייה באיכות גבוהה. 
המים אשר התאגיד מספק לכלל הצרכנים הינם באיכות טובה מאוד וראויים לשתייה, נקיים 

ממזיקים ומחומרים כימיים ועומדים בכל תקניו של משרד הבריאות.

יתרונות בשתיית מי ברז:

שתיית מים מהברז מצמצמת את צריכת המשקאות 
הממותקים וכך מסייעת במאבק בהשמנה. בנוסף, 
צמצום במשקאות ממותקים מסייע בהפחתת 

הסוכר ותורם להגנה על השיניים מפני עששת. 

שתייה מים מרובה טובה לבריאות ומשפרת את 
יכולת העבודה, הלימוד והריכוז. 

איכותם של מי הברז גבוהה והם זמינים, נוחים 
וזולים יותר מאשר משקאות בבקבוקים. 

שתיית מים מהברז מפחיתה את צריכת בקבוקים 
ומצמצמת את ייצור הפסולת.

בריאות:

חיסכון בהוצאות:

תרומה לאיכות הסביבה:

למידה ועבודה: 
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מתן שירות בתחום התפעול

התפלגות פניות לפי נושאים

התפלגות לפי סטטוס הפניה
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טופלה
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הוחזרה 
תשובה 

לפונה

פיצוץ 
מים

מבוטלת

נזילה 
מברז 
כיבוי 

אש

שונות

תקלה 
בשטח 

פרטי

תלונות 
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וביוב

לא נמצאה 
בעיה 
במקום

בדיקת / 
החלפת 

שעון

מוקפאת

תלונות 
על טעם 

/צבע 
המים

מוסדות 
ציבור

1217

1506

528

917

369

205

301

201

254

32

133

4

35 25 3

בשנת 2015 התקבלו בתאגיד 2,865 פניות בנושאים שונים. כל פנייה אשר מתקבלת נבדקת 
אל מול הפונה ובעת הצורך נשלח צוות מטעם התאגיד אל המקום המדווח. 1217 מהפניות 
נעשו בגין סתימות ביוב, מדובר בירידה משמעותית של 190 פניות בנושא זה, ביחס לשנה 

הקודמת ירידה של 13.5%. 

התאגיד טיפל ב-1506 מכלל הפניות, בעוד שבדיקת 917 פניות אחרות העלו כי מדובר 
בבעיה בשטח הפרטי של הצרכנים. בנוסף, ב-201 פניות נוספות הגיעו נציגי התאגיד למוקד 

התלונה, אך לא נמצאה בעיה במקום.

בשנת 2015 ערך תאגיד 'מי ביאליק' 32 הפסקות מים יזומות, אשר נועדו לשדרג ולשפר 
את תשתיות המים בעיר. לפני כל הפסקת מים יזומה מעדכן התאגיד את התושבים בשעות 
הפסקת המים, באמצעות תליית מודעות על לוחות המודעות ודלת הכניסה בבניינים וכן 
באמצעות מוקד הבירורים של התאגיד, המוקד העירוני 108 ואתר האינטרנט של התאגיד.

תאגיד ‘מי ביאליק’ עושה את מירב המאמצים על מנת לבצע את הפסקות המים היזומות, 
בשעות בהן ההפסקות מהוות מינימום הפרעה לתושבים. 
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תחום אחריות

מה היא צריכה משותפת?

תאגיד ‘מי ביאליק’ אחראי לרשת המים העירונית ועד למד המים הראשי בכל נכס. 

האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הצרכן עצמו לרבות האחריות לאובדן 
מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת המים הפרטית.

צנרת ציבורית
אחריות תאגיד המים

צנרת פרטית
אחריות בעל להנכס

צנרת משותפת/
צריכה משותפת
אחריות כל בעלי הנכסים

גינה
מקלט

חניה
חדר אשפה

מערכת ספינקלרים
בריכת איגום מים

חדר מדרגות
ברז כיבוי אש

כולל נזילה בצנרת

מדי מים
פרטיים

דירה 1

דירה 3

דירה 2

דירה 4

מד מים 
ראשי
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איכות השירות לצרכן

בשנת 2015 קיבל שירות הלקוחות של התאגיד 8,839 פניות. זמן ההמתנה הממוצע במרכז 
השירות עמד על 4:57 דקות, כאשר כל לקוח זכה לטיפול שארך כ- 10:27 דקות. מדובר 

בזמנים תקינים על פי חוק הגנת הצרכן.

זמן שירותזמן המתנהמספר פניותחודש/שנה

65100:04:4000:12:56ינואר 2015

75800:03:4900:11:06פברואר 2015

45200:04:1400:12:36מרץ 2015

62800:04:0300:10:14אפריל 2015

36300:07:5900:12:24מאי 2015

92900:04:0100:08:23יוני 2015

78300:08:1200:08:18יולי 2015

108800:04:3800:09:18אוגוסט 2015

35500:02:2000:10:01ספטמבר 2015

115700:05:3500:09:31אוקטובר 2015

84800:05:4900:10:22נובמבר 2015

82700:04:0600:10:17דצמבר 2015

8839סה”כ מצטבר שנתי

73700:04:5700:10:27ממוצע

תאגיד ‘מי ביאליק’ הציב את איכות השירות לצרכן כאחד 
היעדים החשובים ביותר במטרותיו. 

לצורך כך, התאגיד פועל בכמה מישורים המאפשרים 
באתר  פעולות  מביצוע  החל  אליו,  לפנות  ללקוחותיו 
האינטרנט של התאגיד, דרך מענה טלפוני, אוטומטי או 

אנושי, ועד הגעה למוקד שירות הלקוחות.
מדי חודש מגיעים למוקד שירות הלקוחות של התאגיד 
כ-737 לקוחות. באמצעות מערכת ניהול התורים המשודרגת 
הם זוכים לטיפול מהיר ואיכותי לכל בעיה. בהתאם לסוג 
הפנייה של הלקוח, הוא מופנה באמצעות קרוז קולי ומסך 
תצוגה גדול לעמדה הפנויה המטפלת בסוג הפניה בגינה 
הוא פנה לתאגיד. המערכת מאפשרת לתאגיד לעקוב אחר 
נתוני הפניה ובכך להמשיך ולשפר את השירות ללקוחות. 

מרכז שירות לקוחות
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זמן שירותזמן המתנהמספר פניותחודש/שנה

18620:02:0000:03:53ינואר 2015

19630:01:0300:03:39פברואר 2015

9630:00:4500:04:15מרץ 2015

19140:01:1500:04:03אפריל 2015

8690:02:3300:04:05מאי 2015

6460:01:0800:03:39יוני 2015

20180:01:1300:04:00יולי 2015

29290:01:1200:03:30אוגוסט 2015

8300:01:4100:03:59ספטמבר 2015

28250:01:1500:03:52אוקטובר 2015

21390:01:1100:03:52נובמבר 2015

22450:01:1000:03:29דצמבר 2015

21,253סה”כ מצטבר שנתי

17710:01:220:03:51ממוצע

נציגי השירות הטלפוני של התאגיד ענו בשנת 2015 ל-21,253  פניות. פניות אלה כוללות 
תשלום חשבונות, בירור לגבי צריכת המים, דיווח על תקלות ועוד. זמן ההמתנה הממוצע 
למענה טלפוני בשנת 2015 עמד על 1:22 דקות, כאשר החוק קובע כי אין על זמן זה לעלות 
על 3 דקות. ממוצע השיחה בין הצרכנים למוקד הטלפוני של התאגיד עמד על 3:51 דקות. 

במקרה וזמן ההמתנה מתארך, יכול הלקוח להשאיר הודעה ונציג מטעם התאגיד יחזור 
אליו, בדרך כלל עוד באותו היום. במידה והפנייה נעשית בסמוך לשעת סגירת המוקד, יחזור 

אליו נציג התאגיד בבוקר שלאחר מכן.

מוקד טלפוני 1800-850-820
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במידה וצרכני המים מבקשים לפנות לתאגיד שלא בשעות הקבלה, הם 
24 שעות  יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה למוקד העירוני, הפועל 
ביממה, שבעה ימים בשבוע. המוקד מעביר את הדיווח לתאגיד אשר דואג 

לטפל בכל פנייה ופנייה. 

בשנת 2015 נרשמו במוקד 108 כ-3,000 פניות בנושא מים וביוב.

108

המוקד העירוני 108

מספר פניותחודש/שנהמספר פניותחודש/שנה

221יולי 2792015ינואר 2015

218אוגוסט 2642015פברואר 2015

192ספטמבר 2962015מרץ 2015

225אוקטובר 2772015אפריל 2015

234נובמבר 2582015מאי 2015

227דצמבר 2282015יוני 2015

2919סה”כ מצטבר שנתי

243ממוצע
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)אינטרנט, מוקד עירוני, מוקד טלפוני, מרכז שירות הלקוחות, פקסים, אימייל(

ריכוז מצטבר של הפניות

מספר פניותחודש/שנה

3515ינואר 2015

3516פברואר 2015

2149מרץ 2015

3213אפריל 2015

1600מאי 2015

4593יוני 2015

3618יולי 2015

מספר פניותחודש/שנה

5013אוגוסט 2015

1927ספטמבר 2015

5003אוקטובר 2015

4193נובמבר 2015

4152דצמבר 2015

42492סה”כ מצטבר

3541ממוצע חודשי
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אתר אינטרנט

לאחרונה, שדרגנו את אתר האינטרנט של התאגיד וכעת, האתר מציע מגוון רחב של פעולות 
‘און ליין’, לנוחיותכם ולרווחתכם. בין יתר הפעולות אשר תוכלו לבצע באתר, ניתן למצוא  דיווח 
על תקלה ומפגע, מילוי טפסים בצורה מקוונת, הורדת טפסים והוראות קבע, ביצוע פעולות 
תשלום, קבלת הסברים על חשבון המים, התעדכנות באופן שוטף בהודעות התאגיד לרבות 
הפסקות מים, שינוי שעות פעילות בחגים, עבודות לשדרוג תשתיות ודו”חות איכות מים 
.AAA תקופתיים. בנוסף, הנגשנו את האתר לטובת אנשים בעלי מוגבלויות, ברמת נגישות
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הערכות לחירום

תאגיד ‘מי ביאליק’ רואה במוכנות לשעת חירום נושא חשוב ומקדיש לו את מירב המאמצים 
והמשאבים על מנת להיות מוכן לעתות משבר.

בשעת חירום יפעל תאגיד ‘מי ביאליק’ במתכונת מיוחדת, כדי להמשיך את אספקת המים 
ושירותי פינוי מי השופכין כסדרם. 

התאגיד יפעיל את כל אמצעי החירום, העומדים לרשותו, בהתאם להנחיות פיקוד העורף 
ובשיתוף עם עיריית קריית ביאליק וכוחות הביטחון, וזאת על מנת, להמשיך ולספק את 

שירותי הבסיס של התאגיד, לטובת צרכני המים בקריית ביאליק.

פרטים נוספים ומידע שימושי רב אודות מוכנות התאגיד לחירום, ניתן לקבל באתר התאגיד: 
WWW.MEI-BIALIK.ORG.IL

תמיד 
לשרותכם!!!
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שומרים על הסביבה! מונעים סתימות והצפות ביוב

 ההשלכות
השלכת מגבונים לחים, מפיות 
נייר ושאר אשפה לאסלה גורמת 
להצפות ותקלות בצנרת הביוב 
והציבורית משותפת  הפרטית 

ואף גורמת לבזבוז ניכר במים.

 מה ניתן להשליך לאסלה?
לא בכל התוויות רשום במפורש 
ולכן  לאסלה,  להשליך  שניתן 
במידה ולא כתוב במפורש שניתן 
להשליך לאסלה, רצוי להשליך 

לאשפה.

 שימרו על הסביבה
על  בשמירה  והשתתפו  בואו 
תקינות הצנרת שלכם ובשמירה 
על איכות הסביבה. זכרו, השלכת 
לעלות  יכולה  לאסלה  פסולת 

לכם כסף רב.
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הסבר על חשבון המים

1

73

9

13

5

11

15

2

8

4

10

14

6

12

16
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1. תקופת חשבון חשבונות המים נשלחים לצרכנים לפחות אחת לחודשיים.

2. מספר ימי החיוב מציג את מספר הימים בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים 
שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.

3. מספר הנכס תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד 
יתאמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.

4. מספר משלם מספר תעודת זהות או מספר תאגיד לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי 
החברה כמשלם.

5. מספר נפשות מוכר מספר הנפשות המדווח על ידי הצרכן לחברה בהתאם לכללי הדיווח 
כמפורט באתר החברה. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב חשבון 

המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על  סוג הקריאה   .6
פי הערכה. ההערכה תבוצע במקרים בהן מד המים אינו נגיש לקריאה ו/או אינו תקין ו/
או קיים חשש שאינו תקין. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה 

)בתיבת הודעות(.

7. חיוב מינימאלי )מזערי( צרכן יחוייב לפי צריכה של 3 מ”ק בחודשיים, אף אם צרך בפועל 
פחות מכך. 

8. צריכת מים צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית 
לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת 
שמד המים יקרא באופן תקין, על פי החוק, על הצרכן לאפשר גישה חופשית ונוחה למד 

המים, כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה. 

9. צריכה פרטית כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית 
וקריאה קודמת במד המים הפרטי.

10. הפרשי מדידה )כולל צריכה משותפת( ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים 
הראשי בנכס לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת 
חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף 

לצריכה הפרטית.

11. אופן חישוב החשבון סכום החיוב בגין צריכת המים והביוב הנו מכפלה של כמויות המים 
שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים.

12. גרף התפלגות צריכת המים מציג את התפלגות צריכת המים, פרטית והפרשי מדידה, 
בתקופות החשבון השונות.

תעריפי המים על פי כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת   .13
מערכות מים או ביוב(, התש”ע 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף עבור כמות 
מוכרת- בגין כמות של 7 מ”ק לחודשיים כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס. 
תעריף עבור כמות נוספת - מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. 
עסקים ומוסדות מחוייבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון.  תעריפי 
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כל הדרכים ליצירת קשר

המים במדינת ישראל נקבעים ע”י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודקנים מעת לעת 
www.water.gov.il :על ידה. למידע נוסף על תעריפי המים

14. תשלום במועד צרכן ישלם את חשבון המים עד למועד התשלום הנקוב על גבי החשבון. 
אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית יומית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי 
החשב הכללי במשרד האוצר. אי תשלום במועד עלול לגרור להליכים משפטיים או מנהליים, 
חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים. חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר 

תשלום החוב, בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.

15. מספר ספח המספר המזהה של החשבונית במערכת החברה. נועד לזהות את החשבון 
בעת תשלום טלפוני או באמצעות תשלום האינטרנט.

16. ערעור על חשבון המים עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון 
המים יש להגיש לתאגיד בהתאם להנחיות שבאתר התאגיד. במידה והצרכן מעוניין לערער 
על החלטת התאגיד בתלונה, רשאי הצרכן על פי החוק, לפנות לרשות הממשלתית למים 

וביוב לברור התלונה ובלבד שנעשתה קודם לכן פנייה לתאגיד.

שעות פעילות קבלת קהל
מרכז שירות הלקוחות בימים א’, ב’, ג’, ה’: 8:00-15:00

ביום ד’: 8:00-12:00 | 16:00-19:00

חייגו חינם 1800-850-820
שעות פעילות המוקד הטלפוני לצורך תשלום חשבונות מים 

ובירורים כספיים: בימים א’-ה’: 8:00-20:00 | בימי ו’: 8:00-12:00

כתובתנו:
המייסדים 7 מגדלי הקריון )בנין 2 קומה 6(

מוקד עירוני 108
24 שעות ביממה

אתר האינטרנט
WWW.MEI-BIALIK.ORG.IL

דוא”ל
INFO@MEI-BIALIK.ORG.IL

פקס
073-2331099


