דבר מנכ"ל התאגיד
צרכנים יקרים,
אני מתכבד להגיש לכם לעיון את דו"ח סיכום הפעילות של תאגיד 'מעיינות החוף' לשנת .2017
דו"ח זה מכיל את פירוט העשייה של התאגיד במהלך השנה האחרונה וכן מידע שימושי רב לכל בית אב.
דו"ח זה מכיל לראשונה ,גם את סיכום הפעילות בטירת כרמל .שתי הרשויות ,כל אחת בתחומה ,נמצאת
בהליכי פיתוח משמעותיים אשר מציבים לתאגיד קשת רחבה של יעדים ומשימות מורכבות .כל זאת,
יחד עם המשך אחזקה ושדרוג כל מערכות המים והביוב הקיימות.
אנו נמצאים בהליך משמעותי של החלפת מדי מים ,בשתי הרשויות ,למדי קר"מ (קריאה מרחוק) .אין לי ספק
כי הליך זה יביא לשיפור ניכר בקשר במתן השירות בין התאגיד לתושבים  -אשר חרטנו על דגלנו להצטיין בו.

גידי שילה,
מנכ"ל 'מעיינות החוף'

דבר יו"ר הדירקטוריון
שלום רב,
שמח להביא לפניכם את דו"ח סיכום הפעילות לשנת  2017של תאגיד 'מעיינות החוף' .בין שלל המידע שתוכלו
למצוא בדו"ח ישנו מידע חשוב אודות איכות המים ,לרבות תוצאות הבדיקות המוכיחות כי איכות המים אשר
סיפק התאגיד בשנה החולפת הינה טובה מאוד .אנו נמשיך להקפיד הקפדה יתרה בנושא חשוב זה.
לצד שמירה על איכות המים ושדרוג התשתיות אשר מעוגנת בתכנית ההשקעות ,אנו רואים חשיבות עליונה
במתן שירות מקצועי ,אמין ויעיל לכל צרכני התאגיד .משכך ,אנו מפנים לטובת העניין משאבים רבים ואף
מבצעים מעת לעת סקרי שביעות רצון במרכז שירות הלקוחות .הסקרים מעידים על מגמת שיפור וייעול
תמידית ועל כך גאוותנו.
תאגיד 'מעיינות החוף' יוסיף לפעול ביתר שאת לשיפור כלל ההיבטים וזאת בכדי להמשיך ולהיות תאגיד
מוביל ומקצועי ,המעניק לכם ,הצרכנים ,את השירותים הטובים ביותר.

עמירם מסס,
יו"ר דירקטוריון 'מעיינות החוף'

מעיינות החוף
תאגיד אזורי למים וביוב בע״מ | קריית ביאליק ⋅ טירת כרמל

חזון התאגיד
המדיניות המשולבת

של תאגיד המים והביוב מעיינות החוף בע"מ
התאגיד מחויב לפיתוח ולמימוש מערכת ניהול האיכות המשולבת ,לתחזוקה ולשיפור המתמיד של האפקטיביות
שלה על ידי אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות ) ,(ISO 9001בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים
) (OHSAS18001וכן להגנה על הסביבה ) ,(ISO14001וזאת על מנת לעמוד:
• באמות המידה לשירות כפי שהן מפורטת בכללי תאגידי המים והביוב ,בדרישות חוק אחרות כנובע כללי תאגידי
המים והביוב ומחוק המים ,בהוראות רשות המים ומשרדי הממשלה כפי שעולה מתקנות שעודכנו.
• בדרישות חוק שונות שלהן זוהו היבטי בריאות תעסוקתית ,בטיחות והגנת סביבה הרלוונטית לתאגיד.
• בדרישות אספקת מים בשגרה ובחירום ,בדרישות צרכני המים ובהתאם לאמות המידה ,לרשויות המקומיות
שעליהן חולש ,כפי שעולה גם מהנחיות דירקטוריון התאגיד.
• ביעדי הנהלת התאגיד לצמצום השפעות המזיקות לסביבה ,בזבוז מים ,צמצום זיהומים וצריכת משאבים כפי
שעולה באופן כמותי מסקרי היבטים סביבתיים.
• ביעדי הנהלת התאגיד לצמצום הסיכונים התעסוקתיים העולים מסקרי זה"ב שמבצע התאגיד בכל פעילותיו וכן
למניעת קיום מפגעי בטיחות או סביבה כלשהן שמקורם בפעילות התאגיד או קבלני המשנה שלו.
• בדרישות אספקת המים בחירום על פי הנחיות רשות המים ,וכן באירועי חירום פנימיים כגון שריפה ,רעידת
אדומה וכדומה.
התאגיד מתחייב לבצע באופן יעיל ואפקטיבי את תהליכיו אלו ,למדוד עצמו בהתאם לשביעות רצון צרכנו והניטורים
והבקרות הפנימיות שהוא מבצע לאיכות ,לבטיחות ולהשפעה על הסביבה .התאגיד מתחייב להקטין באופן מתמיד
את הסיכונים ,ההיבטים הסביבתיים והמפגעים ,שעובדיו ,מבקריו ,קבלניו וצרכניו ,וכן כל מחזיקי העניין חשופים
להם ,וכן לשפר את שירותיו באופן מתמיד .ההנהלה תשאף את כל אלו ,תוך שיתוף העובדים ,מחזיקי העניין
וצרכנים.
ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי האיכות ,הבטיחות והגנת הסביבה בסקר הנהלה.
מדיניות זאת תופץ ותוסבר לכל העובדים ולקבלני המשנה ,ותהיה זמינה למחזיקי עניינן
ולציבור ותיסקר אחת לשנה ,לבדיקת המשך התאמתה לביצוע הארגון.

גידי שילה,
מנכ”ל התאגיד
מעודכן לתאריך 23/1/18

חברי הדירקטוריון
 )5פרץ ענת-דירקטור.
 )6צור הדס-דירקטור.
 )7שימנוביץ איגור-דירקטור.

 )1מסס עמירם-יו“ר דירקטוריון.
 )2ביזן גלעד-דירקטור.
 )3מיטרני יצחק-דירקטור.
 )4פרידנברג מוסה מרגלית-דירקטור.

 גידי שילה-מנכ“ל התאגיד.

רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד
תאגיד 'מעיינות החוף' הוקם ב ,1.1.2013-בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס“א –  ,2001במטרה להפריד
את פעילויות המים והביוב מיתר הפעולות המוניציפאליות וכדי להבטיח שההכנסות ממים וביוב יושקעו
בשדרוג ,פיתוח ואחזקת תשתיות המים והביוב בלבד.
תאגיד "מעיינות החוף" משרת את תושבי קריית ביאליק וטירת כרמל ,לרבות בתי העסק הפועלים בהן.
סה"כ כ 65,000 -אלף תושבים שהם כ 26,500 -צרכנים .צריכת המים של הערים נאמדת בכ 5-מיליון מ"ק בשנה.
בעלות המניות של התאגיד הינם עיריית קריית ביאליק ועיריית טירת כרמל המחזיקות יחד בכל המניות.

מטרות התאגיד

המשך שיפור
השירות
לתושבים

מימוש מלא
לתכנית
ההשקעות של
התאגיד הכוללת
שדרוג ופיתוח
תשתיות

היערכות תמידית
לשעת חירום

הקטנת
פחת מים

אחזקה שוטפת
ומיטבית לכלל
התשתיות
בהתאם לתכנית
עבודה סדורה

העלאת אחוזי
הגבייה

חיזוק הקשרים
עם הקהילה
והעמקת החינוך
בנושאים סביבתיים
וחיסכון במים

מקורות המים
אספקת המים לצרכני התאגיד :קריית ביאליק וטירת כרמל
הינה באמצעות חברת מקורות .חברת מקורות מספקת 100%
מתצרוכת המים העירונית באמצעות מספר חיבורי צרכן
מהם מוליך תאגיד מעיינות החוף את המים באמצעות רשת
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.

נתוני צריכת המים
סוג שימוש

מס' צרכנים /
מדים

קריית ביאליק

טירת הכרמל

סה"כ

מגורים

23,479

2,067,858

1,091,225

3,159,083

מוסדות

263

156,651

51,860

208,511

בתי חולים /מקוואות

19

4,894

41,075

45,969

מסחר ומלאכה

2,148

239,652

183,483

423,135

בניה

130

21,415

51,411

72,826

צרכנות פרטית (ללא גינון)

17

128,215

128,261

256,476

גינון ציבורי

319

203,097

97,399

300,496

כל צריכה אחרת

39

37,740

56,461

94,201

סה"כ

26,414

2,859,522

1,701,175

4,560,697

בשנת  2017רכש התאגיד מחברת 'מקורות'  5,180,984מ"ק מים.

פחת המים
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 .הגורמים העיקריים לקיומו של פחת מים הם נזילות
ודליפות .התאגיד משקיע משאבים רבים בשיפוץ ושדרוג תשתיות המים והביוב הנמצאות בתחום אחריותו.
שנת  2017משקפת את נתוני הפחת המשותף לקריית ביאליק וטירת הכרמל.
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אחוזי גבייה
אחוזי גבייה מגלמים את רמת גביית חיובי התאגיד מהצרכנים ,כפי שהוא מחויב לעשות על פי חוק.
ככל שנמשיך לעלות את אחוזי הגבייה ,כך נוכל להשקיע את המשאבים המגיעים מחיובים
בגין צריכת המים לטובת כלל צרכני התאגיד .מחלקת שירות הלקוחות של התאגיד
נכונה תמיד להגיע להסדרים עם בעלי חוב וזאת ככל שהדבר מתאפשר במסגרת החוק.
אחוזי הגבייה בשנת  2017משקפים את הנתונים של קריית ביאליק וטירת הכרמל.
את חיובי המים ניתן לשלם במגוון דרכים ,הכוללות הוראות קבע בתשלום אחד או שני תשלומים ,תשלום
באתר האינטרנט של התאגיד ,במענה הטלפוני ,במוקדי השירות ובבנקים ,כולל בבנק הדואר.
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השלכות סביבתיות
מערכת הביוב והולכת השפכים בקריית ביאליק כוללת צנרת באורך של כ 50-ק”מ בקטרים שונים .המערכת
פרוסה 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 קולחין ,אשר משמשים להשקיה חקלאית בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות .בכך נחסכים
מים למשק הישראלי ונמנע זיהום סביבתי של הנחלים והים.
מערכת השפכים בטירת כרמל מבוססת על צנרת באורך של כ 45 -ק"מ בקטרים שונים .רוב השפכים זורמים
גרביטציונית לתחנת שאיבה ראשית אשר סונקת את השפכים בקו סניקה קיים אל מאסף חיפה וממנו
למט"ש חיפה (מכון טיהור השפכים של איגוד ערים חיפה) .חלק קטן מהשפכים מוזרם ישירות למאסף חיפה.
בעתיד מתוכננים שפכי העיר להיות מוזרמים למט"ש ניר עציון שיעבור שדרוג והרחבה ,זאת באמצעות מערכת
הולכה אזורית המבוצעת בימים אלו.
תחזוקת רשת הביוב מבוצעת באופן שוטף ע”י צוות התאגיד 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 מיידית להסרת המפגע.
יצויין כי הסרת מפגעי ביוב בתחום הפרטי הינה על פי החוק באחריות בעלי הנכסים.

דו“ח איכות המים
על פי חוק תאגידי מים וביוב (התשס”א )2001-חלה חובת דיווח על איכות המים.

הרינו מתכבדים להמציא לתושבינו דיווח שנתי
אודות טיב המים לחודשים ינואר  -דצמבר 2017
קריית ביאליק

מס’
מס’
אחוז
מס’
מס’
מס’
אחוז
אחוז
דגימות דגימות ביצוע דגימות דגימות דגימות חריגה חריגות
סופי
תקינות תקינות חריגות
מתוכננות שבוצעו
סה”כ
דגימות:

286

287

100%

285

99.3%

*2

0.6%

0

טירת כרמל
מס’
מס’
אחוז
מס’
מס’
מס’
דגימות אחוז
דגימות אחוז
חריגה חריגות
ביצוע דגימות דגימות
דגימות
סופי
תקינות תקינות חריגות
מתוכננות שבוצעו
סה”כ
דגימות:

213

212

99.5%

211

99.5%

*1

0.4%

0

*הדגימות החריגות נבעו מבעיה נקודתית בעת ביצוע הדיגום ,אשר אינה מצביעה על
בעיה באיכות המים .מספר חריגות סופי הינו התוצאה לאחר דיגום חוזר והיא הקובעת.

התוצאה מלמדת כי איכות מי השתייה שסיפק תאגיד 'מעיינות החוף'
במהלך תקופה זו ,הינה טובה מאוד

באתר האינטרנט של התאגיד תוכלו למצוא דיווחים נוספים בדבר איכות המים שסופקו לצרכני התאגיד
במהלך כל רבעון בשנת 2017

פרויקטים והשקעות
בוצעו ב:2017-
שיקום ושדרוג מערכת המים  -ק .ביאליק

שיקום ושדרוג מערכת הביוב  -ביאליק

 .1החלפת קווי מים ברחוב ויצמן -המשך ביצוע

 .1הפעלת ת"ש לביוב קדמת ביאליק וביטול ת"ש ביוב עצמאות

 .2החלפת קווי מים ברחוב העמקים -המשך ביצוע

 .2החלפת קווי ביוב ברחוב ויצמן -המשך ביצוע

 .3החלפת קווי מים ברחוב גולן

 .3החלפת קווי ביוב ברחוב עמקים – המשך ביצוע

 .4החלפת קווי מים בפארק אריאל שרון

 .4החלפת קו ביוב ברחוב שפרעם

 .5החלפת קווי המים ברחוב אחד העם

 .5החלפת קו ביוב ברחוב ציפורי

 .6החלפת קווי המים ברחוב שלום עליכם

 .6החלפת קו ביוב ברחוב תבור

 .7החלפת קו מים ברחוב גיורא

 .7החלפת קו ביוב ברחוב אחד העם

 .8החלפת קו מים סמטת ציפורן

 .8שרוול קו ביוב ברחוב זינגר/בן גוריון

שיקום ושדרוג מערכת המים  -ט .הכרמל
 .1החלפת קו מים ברחוב הברוש

 .9שרוול וניפוץ קו ביוב ברחוב חרמון
 .10החלפת קו ביוב סמטת ציפורן

 .2החלפת קו מים ברחוב לניאדו

פיתוח מערכות מים וביוב
הקמת מערכות מים וביוב במתחם החותרים בטירת
כרמל במסגרת הסכם הגג

סכום השקעות לשנת :2017
סה"כ בשנת  2017הושקעו ברשת המים והביוב
בקריית ביאליק וטירת כרמל  13מיליון שקלים
מתוכם:
•  3.7מיליון שקלים שיקום ושדרוג קווי מים וביוב.
•  9.3מיליון שקלים פיתוח תשתיות מים וביוב
חדשות.

שדרוג מערך מדי מים
פרויקט רחב היקף להחלפת כלל מדי המים למדים
חכמים בטירת כרמל ובקריית ביאליק .המערכת לקריאת
המונים אלחוטית ומתקדמת (קר"מ) ,משולבת עם כלי
תוכנת בקרה וניהול .מתבססת על טכנולוגיות ויכולות
מתקדמות לניהול מידע ללא צורך בגישה פיזית ובדיקה
פרטנית של המדים ומתריעה בזמן אמת על בעיות כגון
נזילות ובעיות צנרת .אתר אינטרנט ואפליקציה ידידותיים
מאפשרים לצרכנים לעקוב אחר צריכת המים שלהם
ומבטיחים שכל תשלום יהיה מדויק.

מתוכננים ל:2018 -
קריית ביאליק

טירת הכרמל

החלפת קווי מים וביוב ברחוב ויצמן  -המשך ביצוע

הקמת מערכות מים וביוב במתחם החותרים
– המשך ביצוע

החלפת קווי מים וביוב ברח' עמקים – המשך ביצוע
החלפת קווי מים ברחוב אחד העם – המשך ביצוע
החלפת קווי מים ברחוב שלום עליכם – המשך ביצוע
החלפת קו מים ברחובות אשל ובן גוריון

הקמת קו סניקה מאסף לביוב למט"ש ניר
עציון – במסגרת משותפת עם מ.א חוף
הכרמל ו"מי כרמל"
שדרוג קו סניקה ראשי לביוב

החלפת קו מים ברחוב שמעון

החלפת קווי הביוב ברחובות אצ"ל וביאליק

החלפת קו מים ברחובות חרמון וגולן

שדרוג מערכות הביוב ברחובות הרב קוק והורדים

החלפת קו מים ברחוב המייסדים

שדרוג מערכות הביוב ברחובות בן צבי
רזיאל לוי ,אשכול וגורדון

שדרוג קו ביוב בשדרות בן גוריון – שרוול וניפוץ
החלפת קו ביוב ברחוב אושה
שדרוג קו ביוב ברחוב לנדאור
החלפה ושדרוג מערכות הביוב ברחובות אקליפטוס,
חרובים וצבעוני
שדרוג מערכות המים והביוב באזור התעשייה –
בשיתוף החברה הכלכלית
הקמת מערכות מים וביוב בשכונת נאות אפק
במסגרת הסכם הגג
הקמת מערכות מים וביוב בשכונת שער הרקפות

שדרוג מערכות הביוב ברחובות עוצמה
ותנופה
שדרוג מערכות המים ברחובות ארז נתן
אלבז וגיורא

מתן שירות בתחום התפעול
בשנת  2017התקבלו בתאגיד ,באמצעות המוקדים
העירוניים 3,618 ,פניות בנושאי מים וביוב .כלל הפניות
שמתקבלות נבדקות אל מול הפונים ובעת הצורך
נשלח צוות מטעם התאגיד אל המקום .פירוט פניות
לפי היישובים  -בהמשך.
בשנת  2017ערך התאגיד  35הפסקות 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 ,המוקדים העירוניים ואתר
האינטרנט של התאגיד .תאגיד ’מעיינות החוף' עושה את
מירב המאמצים על מנת לבצע את הפסקות המים היזומות,
בשעות בהן ההפסקות מהוות מינימום הפרעה לתושבים.

התפלגות פניות לפי נושא

1,543

576

588

418
340
12

34

בקשה
ליצירת
קשר
משירות
לקוחות

בדיקת/
החלפת
שעון

46

61

תלונות נזילה מברז נזילת מים
על טעם כיבוי אש מהשעון
/צבע
המים

פיצוץ
מים

שונות

תלונות
מים וביוב

סתימת
ביוב

תחום אחריות וצריכה משותפת
תאגיד 'מעיינות החוף' אחראי על טיפול ברשת המים העירונית ועד למד המים הראשי בכל נכס .האחריות על
רשת המים הפרטית ולתקינותה מוטלת על הצרכן עצמו לרבות שטחי הבניין בהם הגינה ,המקלט ,החניה,
חדר אשפה ,ברזי כיבוי אש וחדרי מדרגות.

מהי צריכה משותפת?
צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי
המים הפרטיים של הדיירים .בבניין מגורים משותף ,הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין.

איכות השירות לצרכן
מרכז שירות הלקוחות
תאגיד 'מעיינות החוף' הציב את איכות השירות לצרכן כאחד היעדים החשובים
ביותר במטרותיו .לצורך כך ,התאגיד פועל בכמה מישורים המאפשרים
ללקוחותיו לפנות אליו ,החל מביצוע פעולות באתר האינטרנט של התאגיד,
דרך מענה טלפוני ,אוטומטי או אנושי ,ועד הגעה למוקד שירות הלקוחות.
מדי חודש מגיעים למרכזי שירות הלקוחות של התאגיד כ 1,330-לקוחות.
באמצעות מערכת לזימון התורים המשודרגת הם זוכים לטיפול מהיר ואיכותי
לכל בעיה .בהתאם לסוג הפנייה של הלקוח ,הוא מופנה באמצעות מערכת
כריזה קולית 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.
בשנת  2017התקבלו במרכזי שירות הלקוחות של התאגיד כ  16,000 -פניות.
זמן ההמתנה הממוצע במרכז השירות עמד על  2:54דקות ,כאשר כל לקוח
זכה לטיפול שארך כ 9 -דקות .מדובר בזמנים תקינים על פי חוק הגנת הצרכן.

מרכז שירות הלקוחות

סה"כ לקוחות

זמן שירות ממוצע

זמן המתנה ממוצע

ק .ביאליק

ט .הכרמל

ק .ביאליק

ט .הכרמל

ק .ביאליק

ט .הכרמל

ינואר

720

989

00:14:25

00:07:43

00:03:17

00:04:32

פברואר

807

482

00:12:04

00:09:57

00:02:44

00:03:04

מרץ

580

1,058

00:12:32

00:08:10

00:02:57

00:03:11

אפריל

563

382

00:09:08

00:09:22

00:02:16

00:01:53

מאי

524

1,062

00:09:37

00:07:22

00:02:30

00:02:18

יוני

522

559

00:09:48

00:10:08

00:03:09

00:01:34

יולי

483

832

00:11:04

00:09:03

00:02:21

00:02:07

אוגוסט

900

773

00:08:50

00:09:27

00:03:38

00:02:31

ספטמבר

346

567

00:10:19

00:09:08

00:02:06

00:02:34

אוקטובר

729

511

00:09:44

00:08:06

00:03:59

00:03:29

נובמבר

556

740

00:11:53

00:07:41

00:02:14

00:03:18

דצמבר

654

629

00:10:41

00:07:39

00:02:31

00:03:17

סה"כ שנתי מצטבר

7,384

8,584

ממוצע חודשי

615

715

00:10:51

00:08:28

00:02:55

00:02:53

מוקד השירות הטלפוני 1800-850-820
נציגי השירות הטלפוני של התאגיד ענו בשנת  2017ל 44,068-פניות .פניות אלה כוללות תשלום חשבונות,
בירור לגבי צריכת המים ,דיווח על תקלות ועוד .זמן ההמתנה הממוצע למענה טלפוני בשנת  2017עמד
על  1:30דקות ,כאשר החוק קובע כי אין על זמן זה לעלות על  3דקות .ממוצע השיחה בין הצרכנים למוקד
הטלפוני של התאגיד עמד על  4:10דקות  .במקרה וזמן ההמתנה מתארך ,יכול הלקוח להשאיר הודעה ונציג
מטעם התאגיד חוזר אליו ,בדרך כלל עוד באותו היום .במידה והפנייה נעשית בסמוך לשעת סגירת המוקד,
יחזור אליו נציג התאגיד בבוקר שלאחר מכן.

מוקד טלפוני

שיחות נכנסות

זמן המתנה ממוצע

ממוצע משך שיחה

ינואר

3,479

00:01:19

00:04:13

פברואר

3,855

00:01:16

00:04:14

מרץ

3,321

00:01:19

00:04:53

אפריל

3,212

00:02:15

00:04:11

מאי

3,212

00:01:18

00:04:19

יוני

3,586

00:01:21

00:04:10

יולי

3,698

00:01:19

00:04:36

אוגוסט

5,127

00:01:27

00:04:01

ספטמבר

2,999

00:01:24

00:03:54

אוקטובר

4,352

00:01:25

00:03:38

נובמבר

3,639

00:01:36

00:04:51

דצמבר

3,591

00:01:22

00:04:50

סה"כ שנתי מצטבר

44,068

ממוצע חודשי

3,672

00:04:10

00:01:30

המוקדים העירוניים
במידה וצרכני המים צריכים לפנות לתאגיד שלא בשעות הקבלה ,הינם יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה
למוקד העירוני ,הפועל  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע .המוקד מעביר את הדיווח לתאגיד ,אשר דואג
לטפל בכלל הפניות .בשנת  2017נרשמו במוקדים העירוניים כ 3,618-פניות בנושא מים וביוב.
ט.הכרמל
ק .ביאליק

221

207

244

238

208

217
174

148

128

139

126

116

דצמבר

נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט

101

יולי

179
110

יוני

202

188

165

180

146
100

מאי

אפריל

103

מרץ

103

פברואר

101

ינואר

ריכוז מצטבר של הפניות
בשנת  2017הגיעו לתאגיד ,בשתי הרשויות ,סה"כ  71,750פניות .הפניות בוצעו באמצעים השונים אשר אנו
מעמידים לרשותכם לרבות אתר האינטרנט ,המוקד עירוני ,המוקד טלפוני ,מרכז שירות הלקוחות ,פקסים
דואר אלקטרוני ואתר האינטרנט .סך כל הפיצויים ששילם התאגיד לצרכניו הינו  2,200ש"ח.
פרונטלי
15,968

מייל  /אינפו /אפליקציה
4,590
מוקד טלפוני
44,068

מוקד עירוני
3,618
פקסים
3,506

היערכות לחירום

תאגיד 'מעיינות החוף' רואה במוכנות לשעת
חירום נושא חשוב ומקדיש לו את מירב
המאמצים והמשאבים על מנת להיות מוכן
לעתות משבר .בשעת חירום יפעל התאגיד
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 הרשויות וכוחות
הביטחון ,וזאת על מנת ,להמשיך ולספק את
שירותי הבסיס של התאגיד ,לטובת צרכני
המים .פרטים נוספים ומידע שימושי רב
אודות מוכנות התאגיד לחירום ,ניתן לקבל
באתר התאגידwww.ma-a.org.il :

הסבר אודות חשבון המים
חשבון תקופתי מים וביוב
סדר הדפסה
חשבונית מס/קבלה
עוסק מורשה/ח.פ.

1

תקופת חשבון

מס' סידורי
מקור
514420918

מס' חשבונית

לכבוד:
לכבוד

תאריך הדפסת החשבון

2

מס' ימי החיוב

פרטי משלם ופרטי הנכס
שם פרטי ושם משפחה

נתוני קריאה וצריכת מים

7
8

14

מס’ מד

קריאה קודמת

נתוני צריכה לחיוב

5

סוג שימוש

כתובת הנכס

6

מס' נפשות

תאריך עדכון מס' נפשות  /מהות שימוש

קריאה נוכחית

סוג קריאה

3

סיבת הערכה

9

פירוט חיובי מים

17

סוג

תעריף למ״ק

13

כמות מים לחיוב

סה״כ ב₪-

בהוראת קבע

www.ma-a.org.il

במרכזי שירות הלקוחות
בבנק הדואר
או בבנק המסחרי

סה״כ לחיוב עבור מים

15

מס' כרטיס מים

בכרטיס אשראי

גרף התפלגות צריכת המים במ״ק

סה״כ צריכה פרטית
הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת)
תוספת
סה״כ לחיוב (במ״ק)

4

מס' נכס

אפשרויות
תשלום

משווים וחוסכים!!!

10
12

סוג מד מים
פרטי
פרטי 2
ראשי
ראשי 2

ת .קריאה קודמת

ת .קריאה נוכחית

מס' משלם

חיובים וזיכויים נוספים
תיאור /כמות

פירוט

סה״כ ב₪-

11

לתשלום עד

מס' ספח  /מסלקה

16

סה״כ לחיוב עבור שירותים נוספים
* יתרות זכות כוללים מע"מ

סה"כ חיובים

סה"כ חיובים כולל מע"מ

מע"מ

סה"כ זיכויים כולל מע"מ
סה"כ תשלום כולל מע"מ

תיבת הודעות אישית

החשבונית אינה מהווה חשבונית
מס ללא חותמת הבנק המעידה
על פרעונה המלא אלא אם הגביה
מתבצעת בהוראת קבע.
במקרה של תשלום שלא באמצעות
הבנק יש לצרף הודעה זו לתשלום.

חותמת וחתימת הקופה

18

ניתן להגיש השגה על חשבון החיוב תוך  30יום .ההשגה אינה דוחה את מועד התשלום.

ראה הסברים מעבר לדף

ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

הודעת זיכוי
קוד מוטב62-34543 :

שם פרטי ושם משפחה

מס' משלם

כתובת הנכס

מס' נכס

מס' כרטיס מים

חשבון בנק הדואר
8-62345-4

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

לתשלום עד

מס' ספח  /מסלקה

חשבונית מס/קבלה
עוסק מורשה/ח.פ.

מקור
514420918

מס' חשבונית
תקופת החשבון
החשבונית אינה מהווה חשבונית מס ללא
חותמת הבנק המעידה על פרעונה המלא
אלא אם הגביה מתבצעת בהוראת קבע.
במקרה של תשלום שלא באמצעות
הבנק יש לצרף הודעה זו לתשלום.

חותמת וחתימת הקופה
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

חשבון המים מורכב מחיוב בגין המים שנצרכו באופן פרטי ביחידת הדיור בה מותקן מד המים וכן מהצריכה
המשותפת ,במידה והצרכן מתגורר בבניין משותף .תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב
ומעודכנים מעת לעת על ידה .צריכת המים נרשמת במד המים ונקראת ע"י קוראים מיומנים מטעם התאגיד.
על מנת שמד המים יקרא באופן תקין ,על פי החוק ,על הצרכן לאפשר גישה חופשית ונוחה למד המים.
 .1תקופת חשבון חשבונות המים נשלחים לצרכנים לפחות אחת לחודשיים.
 .2מספר ימי החיוב מציג את מספר הימים בגינם מחויב הצרכן בחשבון ,כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.
 .3מספר הנכס תואם למספר הנכס בארנונה ,כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתאמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.
 .4מספר משלם מספר תעודת זהות או מספר תאגיד לפי העניין ,של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם.
 .5סוג השימוש מאפיין את מטרת השימוש במים לאותו צרכן בנכס כגון :מגורים ,בנייה ,מסחר ,מלאכה ושירותים ,מקוואות ,בתי
חולים ,תעשייה וחקלאות.
 .6מספר 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  2נפשות מוכרות בלבד.
 .7סוג מד מים מד מים ראשי או מד מים פרטי .בנכס בו קיימים מספר מדי מים
 .8מספר מדי מים פרטיים המודדים ביחד את כל הצריכה של הצרכן ,יקבלו המדים מספור רץ :פרטי ,1פרטי  2וכו'.
 .9סוג הקריאה מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על 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.
 .10צריכה פרטית כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן ,שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית וקריאה קודמת במד המים הפרטי.
 .11תשלום במועד צרכן ישלם את חשבון המים עד למועד התשלום הנקוב על גבי החשבון .אי תשלום חשבון המים במועד יחייב
תוספת ריבית 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  12שעות עבודה לאחר תשלום החוב ,בתוספת
תשלום אגרת חידוש חיבור.
 .12הפרשי 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.
 .13גרף התפלגות צריכת המים מציג את התפלגות צריכת המים ,פרטית והפרשי מדידה ,בתקופות החשבון השונות.
 .14פירוט חיובים פירוט חיובי הצרכן עבור צריכת מים ושירותי מים וביוב ,בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים וביוב) ,התש"ע  .2009סכום החיוב בגין צריכת המים והביוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת
החשבון בתעריפי המים.
 .15חיובים  /זיכויים נוספים חיובים בגין חובות קודמים ,קריאת מד מים נוסף ,התקנת מד מים נוסף ,זיכויים ועוד.
 .16מספר ספח  /מסלקה המס' המזהה של החשבונית במערכת החברה .נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או באמצעות
תשלום באינטרנט.
 .17תעריפי המים על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) ,התש"ע  ,2009צריכה
ביתית כוללת שני תעריפים :תעריף עבור כמות מוכרת :בגין כמות של  7מ"ק לחודשיים כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות
בנכס .תעריף עבור כמות נוספת :מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון .עסקים ומוסדות מחויבים
בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון .תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע»י הרשות הממשלתית למים
וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה .למידע נוסף על תעריפי המיםwww.water.gov.il :
 .18ערעור 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.
* חיוב מינימאלי צרכן יחוייב לפי צריכה של  3מ"ק ,אף אם צרך בפועל פחות מכך.
* הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות במסגרת התקנות תאגידי המים והביוב ,נוספו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות
לקבלת ההטבה בתעריף המים .משמעות ההטבה ופרטי האוכלוסיות מפורטות באתר האינטרנט של רשות המים.

ההשלכות

מה ניתן להשליך
לאסלה?

שימרו על הסביבה

השלכת מגבונים לחים,
מפיות נייר ושאר אשפה
לאסלה גורמת להצפות
ותקלות בצנרת הביוב
הפרטית והציבורית
משותפת ואף גורמת
לבזבוז ניכר במים.

לא בכל התוויות רשום
במפורש שניתן להשליך
לאסלה ,ולכן במידה
ולא כתוב במפורש
שניתן להשליך לאסלה,
רצוי להשליך לאשפה.

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

עידוד שתיית מי ברז
תאגיד 'מעיינות החוף' מצטרף לקמפיין אשר השיק משרד הבריאות לעידוד שתיית מים מהברז ושם לעצמו
למטרה כי כל צרכני תאגיד 'מעיינות החוף' 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:

בריאות:

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.

למידה ועבודה:

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

חיסכון בהוצאות:

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

תרומה לאיכות
הסביבה:

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

תמיד לשירותכם

