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אמנת שרות
מי ציונה
אנחנו מתחייבים לשרות מעולה
ועמידה בלוחות זמנים.
יוני 2015

שירות לקוחות

אמנת השירות של מי ציונה
תאגיד המים והביוב "מי ציונה" הוקם בסוף שנת  .2008מאז ועד היום ,אנו פועלים לשיפור
השירות לתושבים שלנו  ,העלאת השקיפות והגדרת רמות שירות ברורות הניתנות למדידה.
מוגשת לכם בזאת אמנת שירות לסל השירותים הניתן על ידי התאגיד.
אמנת השרות מתבססת על חזון וערכים שקבענו לעצמנו:

נשאף לספק שירותי מים וביוב תוך שיפור מתמיד
בשירות ,איכות המים וייעול תהליכים ארגוניים.
 1איכותי יותר:

אנו מתחייבים למתן שירות איכותי ומיטבי
אנו מתחייבים לספק מים באופן רציף ובאיכות מי שתיה.

 2יעיל יותר:

אנו מתחייבים למתן שירות יעיל ומקצועי לרבות קבלני השירות.
אנו מתחייבים להעניק לכל פונה יחס אישי ,אדיב והוגן.

 3אמין יותר:

אנו מתחייבים להפצת מידע עדכני ואמין לציבור תושביה עיר.

 4סביבתי יותר:

אנו מתחייבים לפעול לעידוד חסכון במים ולשמור על איכות הסביבה.

 5מעורב יותר:

אנו מתחייבים למעורבות בקהילה ולפעול לחינוך לשמירה
על ערכי הטבע.

 6מעורר השראה:

אנו מתחייבים לשיפור מתמיד של רמת השירות כחלק
מתרבות ארגונית השואפת למצוינות תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות לשיפור השירות.

 7תמיד מוכן:

מוכנות לשעת חירום.

זמני תקן :זמני התקן באמנה מתייחסים לעבודה בשגרה בלבד.
בשעת חירום או תקלה משמעותית  ,נפעל לפי סדר עדיפויות
בהתאם לדחיפות והמשאבים העומדים לרשותנו.
			
דרור מרגלית
		
יו"ר דירקטוריון

שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה
סניף ראשי -נס ציונה:

כתובת :האירוסים  ,53נס ציונה
יום ב' בין השעות 12:00-15:00
יום ד' בין השעות 16:00-18:30

רינה קטיף
מנכ"ל
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סניף משני -מזכרת בתיה וקרית עקרון:

כתובת :שד' מנחם בגין  ,4קומה  ,2מזכרת בתיה
יום ג' 16:00-18:00
יום ה' 10:00-12:00

זמני מענה

תקלות מערכת מים

תקלות מערכת ביוב
אפשרויות תשלום

מוקד תקלות זמני מענה
חשבונות מים

בקשות

שומרים על הסביבה
תאגיד "מי ציונה" מטפל מידי יום בסתימות ביוב בקווים העירוניים.
מרבית הסתימות נגרמות בשל השלכת מגבונים ,תחבושות ומוצרי היגיינה אל האסלה במקום לפח האשפה .חומרים אלה אסורים להשלכה לאסלה מכיוון
שאינם מתפרקים במגע עם מים וגורמים לסתימות ביוב וכתוצאה מכך לגלישות ביוב ומפגעים הזורמים לסביבה שלנו.

מגבונים ופריטים שאינם מתפרקים במים
יש להשליך לפח האשפה.
כך נוכל לצמצם את סתימות הביוב ולשמור על צנרת הביוב נקיה ועל פעולה תקינה של תחנות השאיבה לביוב ולמנוע גרימת נזקים למכוני טיהור השפכים.
צמצום סתימות הביוב יחסוך מכם ,התושבים ,מטרדים ועלויות כספיות ויאפשר לכולנו לשמור על הסביבה שלנו.
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