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 הקדמה   .1

 לקוחות יקרים,

 

 של תאגיד מי ציונה בע"מ.  2019אנו מתכבדים להגיש לכם דו"ח סיכום פעילות לשנת 

. 2011-לכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה לשירות(, תשע"א 82-ו 81הדוח נערך בהתאם לסעיפים 

הדוח מכיל מידע מקיף ומלא לגבי החברה ופעילותה ואנו מקווים שתמצאו את המידע הנכלל בדוח זה 

  כשימושי , יעיל ותורם.

ח חוק תאגידי המים והביוב. החברה וופועלת מכ 2008בסוף שנת חברת " מי ציונה בע"מ " הוקמה 

מנוהלת כמשק סגור , שכל תקבוליה מושקעים במתן שירותי מים וביוב לרבות הקמה ושיפור תשתיות 

 המים והביוב תוך הטמעת טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחום.

 

אנו בתאגיד .  נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון התאגיד מספק שירותי מים וביוב לשלוש רשויות : 

מרכז שירות לקוחות ראשי נמצא בסניף בנס ציונה, וכן קיימים שמים דגש חזק על נושא השרות לצרכן. 

 בור הרחב. מרכזי שירות במזכרת בתיה וקריית עקרון. כל מרכזי השירות של התאגיד מונגשים לצי

כל מדי המים בכל שלושת הישובים הנם מדים חכמים עם קריאה מרחוק המאפשרים צפייה ומעקב אחר 

  וחסכון לתושב.צריכות מים מרחוק וקבלת התראות על צריכה חריגה במטרה להביא לחסכון במים 

 

 !  תשתיות מים וביובבשיקום ופיתוח  מיליון ₪ 19התאגיד השקיע השנה 

 

 .ליו"ר דירקטוריון התאגיד, חבר מועצת העיר נס ציונה , מונה עו"ד שאול רומנו 2019החל מיולי 

לסיום ברצוננו להודות לחברי הדירקטוריון, להנהלה ולצוות העובדים שבזכותם תאגיד מי ציונה 

 .ברמה הארצית מגשים יעדים ומגיע להישגים משמעותיים

 

    

 , אדר' קטיף רינה    , עו"ד שאול רומנו 

 מנכ"לית    יו"ר דירקטוריון 

    



 מי ציונה בע"מ  -   2019תקציר דוח סיכום פעילות 

4 

 

 רקע ומידע אודות התאגיד  .2

 מטרות התאגיד  .2.1

 .לספק שרותי מים וביוב ברמת שירות, איכות ואמינות נאותים  ✓

 לתחזק ולשקם תשתיות המים והביוב. ✓

 להקים תשתיות מים וביוב חדשות בשכונות חדשות.  ✓

 והביוב.לנהל ביעילות ומקצועיות את מערכות המים  ✓

 לשמור על מקורות המים, בריאות הציבור ואיכות הסביבה. ✓

 

 לות בתחום התאגיד ורשויות מקומיות הכל  .2.2

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

נס צינה, ישובים : אזורי הנותן שירותים להתאגיד הפך לתאגיד  2013לינואר שנת  1 – . החל מ 2001 -התשס"א

 מזכרת בתיה וקריית עקרון. 

 .  בשלושת יישובי התאגיד תושבים   79,800 -ככיום משרת התאגיד 

 דירקטוריון התאגיד .2.3

 דירקטורים . שמות חברי דירקטוריון ומנכ"לית התאגיד: שישה   2019דירקטוריון התאגיד מנה בשנת 

 נציג רשות מקומית תפקיד  שם 

 נס ציונה יו"ר דירקטוריון מר שאול רומנו

 נס ציונה דירקטורית חיצונית  גב' גילה אסייג

 קריית עקרון   דירקטור   מר אלון גרינברג  

 נס ציונה  דירקטורית  חיצונית   גב' פטריציה בן בניסט לבקוקוביץ'   

 נס ציונה דירקטורית  חיצונית הילה קרופסקי 

 נס ציונה דירקטורית חיצונית  1/9/2019עד   –גב' דינה ויז'ניצר  

  מנכ"לית גב' רינה קטיף
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 נתוני אספקת מים. .3

  הצריכ .3.1

 לשלושת הישובים נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון.  ראי על אספקת המים אח תאגיד המים מי ציונה

.  2018 -ליון מ"ק בימ 5.76לעומת מיליון מ"ק  5.85 –של התאגיד עמדה השנה על כ  הכוללתצריכת המים 

 מ"ק לעומת 73.11 על הממוצעת לנפש  השנה עמדה הצריכה יורדת לאורך השנים.  ריכת המים לנפש צאולם 

 .     2018לעומת  בצריכת המים לנפש  6%רידה של י 2018 –מ"ק ב  77.4

 
 צריכת המים הממוצעת לנפש לפי שנים.   

 

 חת מים פ .3.2

 . 4.2עמד על %  2019פחת המים בשנת 

רשות  העל ידי   שנקבעה  6.3%נורמה של טוב בהרבה מה של מי ציונהמים  ה פחת 

 !  ביובלהממשלתית למים ו

תוצאה ישירה של השקעות התאגיד בהחלפה ושדרוג קווי מים , החלפת מדי מים  הינו המים הנמוךפחת 

 , הורדת לחצי מים  ואיתור וגילוי נזילות מים בצנרת העירונית .  למדים עם קריאה מרחוק 

 

 פחת מים באחוזים  פחת מים בקו"ב   ישוב 

 3.0% 124,452 נס ציונה 

 6.3% 70,292 מזכרת בתיה 

 7.7% 66,985 קריית עקרון 

 4.2% 261,729 כולל  

 השתנות  פחת המים באחוזים לאורך השנים . 
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 פחת גביה  .3.3

 פחת גביה הינו ההפרש בין סך החיובים לסך הגביה בפועל  ומשקף את רמת גביית חיובי המים מהצרכנים. 

 ניתוקי המים.התאגיד לא מנתק מים לצרכנים ביתיים, וזאת בהתאם לכללי 

 2018שנת  ישוב

 % גביה שוטפת

 2019שנת 

 % גביה שוטפת

פחת גביה  

   2019לשנת 

 9% 91% 94% נס ציונה

 8% 92% 92% מזכרת בתיה 

 12% 88% 88% קריית עקרון 

 9% 91% 93% סה"כ )ממוצע( 

 לפי ישובים 2019אחוז גביה שוטפת בשנת  

 .  91%הייתה   2019הגביה השוטפת בשנת בשנת  

 

 ! 98%אחוז הגביה המצטבר של כל השנים עומד על 

 

 רכנים צ .4

 כמות צרכנים  .4.1

 .   2018ביחס לשנת  1.02%עליה של    ,בלו שירותים מתאגיד מי ציונה יצרכנים שק 24,404היו   2019בשנת  

 

 מקורות המים .4.2

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

לעיר הייתה מבארות של התאגיד והשאר סופק באמצעות חיבורי מקורות.   כמחצית מאספקת המים  2019בשנת 

 המים המסופקים ע"י חברת מקורות הנם בעיקר מים מותפלים. 
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חיבורי מקורות מקו  5יימים  : אספקת המים לקריית עקרון הנה מחברת מקורות בלבד. לישוב קקריית עקרון

 מקורות חולדה ברנר . 

אספקת המים למזכרת בתיה הנה מחברת מקורות בלבד. לישוב קיימים שלושה חיבורי מקורות  מזכרת בתיה:

 עיקריים. שני חיבורי מקורות ניזונים מקו חולדה ברנר וחיבור מקורות נוסף ניזון מקו חולדה נען.  

 

 השלכות סביבתיות  .5

 ועומד בו מאז ועד היום.  איכות הסביבה  -  14001ISO , התאגיד קיבל תקן 2014בשנת 

 על איכות הסביבה כחלק ממדיניות ופעילות התאגיד.   לשמורהתאגיד, שם לעצמו כיעד 

 להם יכולה להיות השפעה על הסביבה: מתקני התאגיד

 מתקן שאיבה לביוב בקריית עקרון  •

 !   1.2019   -מכון השאיבה לביוב נס ציונה נסגר החל מ

ומוצרים נוספים שאינם מתכלים למערכת הביוב הינה אחת מבעיות התפעול הקשות בהם  השלכת מגבונים

וי הביוב , לתחנות השאיבה ולמכוני טיהור ולק ים לנזקהתאגיד ואשר גורמת לסתימות ביוב נתקלים עובדי 

 שפכים.  

 .קריית עקרון  היו שלוש תקלות במכון שאיבה לביוב   2019 שנתבמהלך 

 

 בקרת שפכי מפעלים .5.1

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

בתי עסק בקריית  18 –בתי עסק בנס ציונה ו  17 –עסקים  מתוכם כ  35סה"כ מנוטרים ונבדקים  בתאגיד כ  

 עקרון ומזכרת בתיה .  

 .  מתוכנית הניטור   98.5% המהוות שתוכננו 138בדיקות  מתוך   136בוצעו  2019בשנת 

 רנט של התאגיד.   באתר האינט יםמתפרסמ ודוח שנתיתוצאות ניטור מפורטות עבור כל חודש 

 מים .5.2

משרד הבריאות. בנס ציונה ותקנות   לפי הנחיותבאופן שיטתי המים המסופקים לתושבים נבדקים ונדגמים 

הדיגום נעשה אחת לשבוע כל פעם באזור אחר בעיר. במזכרת בתיה וקריית עקרון הדיגום נעשה אחת לשבועיים  

ם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע כל הדיגומים נעשים ע"י דוגכל פעם באזור אחר בישוב. 

 בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. 

 בדיקות מיקרוביאליות .  713ביצע  התאגיד    2019במהלך 
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מספר בדיקות  דיגום  נקודת
מקרוביאליות 

 מתוכנן

מספר 
בדיקות 
 שבוצעו 

 אחוז 
 ביצוע 

דגימות 
חריגות 
בדיגום 

 ראשון

אחוז 
חריגה 
דיגום 
 ראשון 

מספר 
חריגות 

 סופי

אחוז חריגה 
 סופי 

        נס ציונה
 0% 0 0% 0 100% 389 389 רשת אספקה  

 0% 0 0% 0 100% 12 12 מתקני הפקה

 0% 0 0% 0   100% 26 26 חיבורי מקורות  

        קריית עקרון

 0% 0 0% 0 100% 104 104 רשת אספקה  

 0% 0 0% 0 100% 52 52 מקורות חיבורי 

מזכרת בתיה  

בתבתחיהבתי

 ה

       

 0% 0 1.92% 2 100% 104 104 רשת אספקה  

 0% 0 0% 0 100% 27 27 חיבורי מקורות 

 0% 0 0.28% 2 100% 713 713 סה"כ

 

 . 2019תוצאות דיגום מיקרוביאלי בתאגיד מי ציונה בשנת סיכום  

 

 כל התוצאות עמדו  בתקנות משרד הבריאות! 

 

 

 

   מפורטים מתפרסמים בעיתונות ובאתר האינטרנט של התאגיד.רבעוניים דו"חות איכות מים 

 בחשבונות המים.הדו"ח השנתי מתפרסם אף הוא באתר התאגיד ובנוסף מצורף דו"ח מתומצת לכל הצרכנים 
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 השקעות  .6

 סיכום השקעות .6.1

 מיליון ₪ ) כולל מע"מ(.   19  –כ  בתשתיות מים וביובהתאגיד השקיע     2019בשנת  

 

 : מים וביוב  קווי  קילומטר 17 –כ  הניח התאגיד      2019 שנת  ב

 מטר קווי ביוב     7,566  -כ 

 מטר קווי מים     9,409 –כ 

 במלש"ח 2019השקעה ב   אורך קו  במטרים  ישוב

 6.483 6,216 נס ציונה

 1.421 855 מזכרת בתיה 

 2.056 495 קריית עקרון 

 9.960 7,566 סה"כ  

 שדרוג ופיתוח קווי ומתקני ביוב,שיקום מיליוני שקלים  בהשקעות ב 

 במלש"ח  2019השקעה ב  אורך קו  במטרים  ישוב

 4.928 8,354 נס ציונה

 3.068 904 מזכרת בתיה 

 0.599 151 קריית עקרון 

 8.595 9,409 סה"כ

 שדרוג ופיתוח קווי ומתקני מים, שיקום מיליוני שקלים בהשקעות ב 

 קר"מ ) קריאת מדים מרחוק (  -מדי מים חכמים .6.2

 .  ) קר"מ(עם קריאה מרחוק   מים חכמים  כל מדי המים בתאגיד מי ציונה הנם מדי  

   ,חריגותמים צריכות  מתריעה על. המערכת שעות ביממה 24מאפשרים לנטר את צריכת המים החכמים המדים 

 .  וכ"וחשד לדליפות מים, מד מים עצור,  

 

 הערכות לחירום .6.3

ותרגילי  הערכות  ברשויות  המקומיות  בנס ציונה, מזכרת  , הדרכות דיוניםהשתתף התאגיד ב,   2019בשנת 

 בתיה וקריית עקרון.  

הנה טובה כחלק ממערך החירום הרשותי , התאגיד  של ההערכותכי  עולה שהערכה בעיריית נס ציונה מביקורת 

 מאוד 

 קבעה כי תאגיד מי ציונה נמצא ברמת מוכנות לחירום טובה מאוד ! בנס צינה הביקורת 
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 ותרגיל נקודות מילוי חיצונית.  ת מיםהדרכה למנהלי תחנות חלוק 
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 שיבושים, תקלות, הפסקות מים.  .7

  קווי ביוב - אחזקה מונעת .7.1

   מבצע באופן תדיר שטיפות של קווי ביוב התאגיד כדי למנוע סתימות ביוב: שטיפת קווי ביוב

 ק"מ אורך קווי ביוב.  16.6 -של  כשטיפות    השנה בוצעו  

 

 סתימות ביוב  .7.2

 סתימות ביוב בשלושת הישובים .   518 – טופלו כ    2019בשנת 

 

  לפי ישובים 2019 - 2013 התפלגות סתימות ביוב לאורך השנים  

 

 תקלות שבר בקווי ביוב  .7.3

 . בר בקווי ביוב אירועי ש     2 רק  היו   2019בשנת 

 

 קווי מים.  -אחזקה מונעת  .7.4

   !  קווי מים  ק"מ 9,4 -כ  ופיתחשידרג , שיקם  התאגיד    השנה 

 

 דליפות מים .7.5

 !   23.5%, ירידה של  2018בשנת  68דליפות לעומת  52: ירידה במספר  דליפות מים  חלה השנה 

 הפסקות מים  .7.6

ת ו הפסק לעיתיםושיפור מערכות מים, נדרש לבצע חדשים וי מים, חיבורי מים ולצורך ביצוע עבודות החלפת ק

 .  2011-כללי אמות מידה לשירות  , התשע"א נעשות בהתאם למים ההפסקות כל . ותמים יזומ

 .כל הפסקות המים היזומות לא עלו על שמונה שעות הפסקות מים יזומות. 81שנה היו ה
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 שרות לצרכן. האיכות  .8

 סניפים ושעות קבלת קהל .8.1

. בסניף הראשי בנס ציונה, מתקיימת קבלת פרונטליים  סניפי שרות לקוחות 3לנוחות התושבים, התאגיד מפעיל 

 שעות בשבוע לרבות  פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהרים.    35קהל 

 . 24/7בנוסף מופעל מוקד תשלומים ובירורים ומוקד תקלות  
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 פניות שהתקבלו במוקדים השונים  .8.2

 התאגיד מפעיל לרווחת התושבים שלושה מוקדי שירות שונים . 

   שעות לתשלומים במענה אוטומטי עבור כלל צרכני התאגיד. 24 זמין  -ותשלומים  מוקד בירורים ✓

  .שעות ביממה 24כחלק מהמוקדים העירוניים של הישובים. מוקד זה זמין  - מוקד תקלות ✓

 . לפי שעות הקבלה המפורסמות  באתר התאגיד בסניפים השונים - פרונטלי מוקד שירות לקוחות ✓

 .  פניות  14,428  –במהלך השנה טיפל המוקד בכ :  בירורים ותשלומים מוקד 

   .ות י פנ 2,203 ב השנה פלו וסה"כ ט :מוקד תקלות 

 פניות.   12,982  –מהלך השנה טיפל התאגיד בסניפיו השונים  בכ ב מוקדי שירות לקוחות: 

 

 מענה טלפוניזמני המתנה  .8.3

אנו שואפים לקצר ככל הניתן את זמני ההמתנה השירות לצרכן עומד בראש סדר העדיפויות של התאגיד.   

 דקות בלבד!  1.56 עלבממוצע  שעומד בממוצע  למענה במוקד הטלפוני 

 שניות. בלבד!   60  –מהשיחות נענו תוך כ  56% –כ 

 זמני המתנה במוקד בירורים 

 

 

 התפלגות שיחות נכנסות ונענות לאורך שנים במוקד בירורים ותשלומים.  

 

 זמן המתנה ממוצע שניות  90מעל  שניות 90עד  שניות 60עד  שניות 30עד 

6,437 7,784 8,600 14,550 01:56 
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 קבלת קהל סניף ראשי  -זמני המתנה  .8.4

  בסניף הראשי.פניות   5,387, טופלו   2019במהלך 

   בלבד!  דקות  2.2בממוצע כ  - זמני ההמתנה במחלקת שרות לקוחות בסניף נס ציונה 

  זמני ההמתנה עומדים באמות המידה לשירות  .

זמן 

המתנה 

 בדקות

עד 

5:00 

 עד 

10:00 

עד 

15:00 

עד 

20:00 

 עד 

25:00 

מעל 

25:00 

 סה"כ

שרות 

 לקוחות 

4,562 394 185 86 33 28 5,235 

 152 9 4 13 7 11 109 אכיפה

 5,387 37 37 99 192 405 4,671 סה"כ 

 התפלגות זמני המתנה בשרות לקוחות  בסניף הראשי בנס ציונה . 

 

 ISOתקני  .8.5

  תאגיד מי ציונה מוסמך לארבעה תקני איכות:

9001ISO  -   ,תקן למערכת ניהול איכותISO 14001  -  , תקן לאיכות הסביבהISO 45001   בנושא בטיחות

 תקן אבטחת מידע.   -  ISO  27001ובריאות בתעסוקה, 

 

 מערכת ניהול תורים .8.6

מערכת ניהול תורים מאפשרת לתאגיד לנהל את התורים ותורמת לחסכון בזמן המתנה של הלקוחות. המערכת 

 מוצבת בשני הסניפים של התאגיד בנס ציונה ובמזכרת בתיה. 

 

 נגישות שירות במשרדי התאגיד.  .8.7

 . 2013תשע"ג התאגיד פועל בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות ( 

מסמך חדש המועלה לאתר מונגש בהתאם  כלבכל סניף קימת עמדת שירות נגישה לכבדי שמיעה וכבדי ראיה. 

 לדרישות הנגישות .

  



 מי ציונה בע"מ  -   2019תקציר דוח סיכום פעילות 

15 

 

 ziona.co.il-mei  אתר אינטרנט מתקדם .8.8

 אתר התאגיד שודרג והונגש לפי תקנות נגישות ציבור לרווחת התושבים.  

מילוי  , האתר כולל מידע רב ואפשרויות רבות ומגוונות לקבלת שירותים שונים לרבות : הורדת טפסים למילוי  

הרשמה לשרות קבלת התראות על חשד לנזילה  , חשבוניות  במייל טפסים מקוונים, ביצוע תשלומים, קבלת

 יה במדי קר"מ , דיווח על שינוי מספר הנפשות  ועוד.   וצפי 

 

 תרומה לקהילה  .8.9

  !!!₪ עבור פעילות חינוכית נרחבת בקהילה 327,700השנה השקיע התאגיד  

   

בקבוקי מים רב פעמיים לכל ילדי כיתות א' בכל הישובים אגיד חילק השנה הת

    הסביבה. איכות לעידוד שתייה מי ברז ושמירה על

 נס ציונה 

₪ עבור פעילות חינוכית נרחבת    261,700השנה השקיע התאגיד 

 בקהילה בנס ציונה  

 הצגה בגני הילדים –"  טיפ מטיפההצגה "  ✓

 ".  מעבדת מים ניידת"  פעילות חינוכית עבור כתות  ד':  ✓

 השפכים הגדול ביותר בארץ .   השבת מפעל -כלל ילדי כיתות ד' ביקרו השנה בשפד"ן  ביקור בשפד"ן:  ✓

 .סדנת הרכבת דגם צנרת שפכים ✓

https://www.mei-ziona.co.il/
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 וקריית עקרון מזכרת בתיה 

   ₪  בפעילות חינוכית במזכרת בתיה וקריית עקרון.   66,000–התאגיד  כ  השנה השקיע  

 .כלל ילדי כיתות ד' ביקרו השנה בשפד"ן  ביקור בשפד"ן:פעילות חינוכית עבור כתות  ד':  ✓

 . ניידת מים של " גורי מים" :  " מעבדת מים ניידת " ✓

   

 בכיתות ד' . מים גורי, פעילות בנושא שימוש מושכל במים ,  ניידת פעילות  

 

 בכל גני הילדים  בקריית עקרון.     " טיפ מטיפההצגה של " : הצגה לגני ילדים ✓

 .  החינוך עם מחלקת בשיתוף  בחטיבות הביניים " מים ודעתנוער שותה " תוכנית  נוער שותה מים ודעת: ✓

 

 פיצויים לצרכנים ששולמו ע"י התאגיד.  .9

 צרכנים שפוצו  .9.1

 הצרכנים כמפורט מטה:, התאגיד פיצה את 2011 -לפי כללי תאגיד מים וביוב ) אמות מידה לשירות( , תשע"א

 ₪   50פיצוי בסך  שנה

 א לכללים  105לפי סעיף 

 ₪   100פיצוי בסך 

  ב לכללים 150לפי סעיף 

 ₪   200פיצוי בסך 

 ג לכללים  105לפי סעיף 

2019 32 0 0 

 2019לצרכנים בשנת   פיצוים לצרכנים לפי כללי אמות מידה 
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 דווח לפי חוק חופש המידע.   .10

 חופש המידעבקשות לפי חוק  .10.1

 לפי חוק חופש המידע כמפורט מטה:  ותבקש 5לתאגיד  והוגש  2019בשנת 

 2019שנת  נושא

 4 מסירת המידע המבוקש לפי הרשות

 1  מסירת המידע המבוקש באופן חלקי

 0 דחיית המידע לפי הרשות 

 2 סך מס' אגרות שנגבו לפי חוק חופש המידע 

 5 סה"כ בקשות שהוגשו  

   2019מספר בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת  

 

 ת החשבון התקופתי. יכהסבר בדבר אופן ער .11

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

2011  . 
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