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תחומי הפעילות העיקרים של מי קÆ גת ©∏∞∞≥® בע¢מ הינם∫
Æתחזוקה ותפעול של מערכת המים והביוב של קריית גת Æ±

Æתחזוקה ותפעול של תחנות שאיבה לביוב ומערך טיפול בקולחין Æ≤
Æשיקום ופיתוח מערכות המים והביוב של קריית גת Æ≥

Æתחזוקת מערכת הניקוז העירונית בקריית גת Æ¥
Æתפעול ¨תחזוקה ופיתוח של מכון לטיפול בשפכים קריית גת Æµ

Æניטור ואכיפה בגין שפכי תעשייה Æ∂
  Æאישור תוכניות סניטאריות לועדה לתכנון ובניה קריית גת Æ∑

דירקטריון החברה

Æגת היא חברה בע¢מ הפועלת כתאגיד מים וביובÆמי ק
החברה הוקמה בשנת ∏∞∞≥¨ מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים
וביוב התשס¢א¨ ±∞∞≥¨ לצורך מתן שירותי אספקת מים ומתן שירותים
לסילוק ביוב בתחום העיר קריית≠ גתÆ מי קרית גת בבעלות מלאה של

Æעיריית קריית גת

רקע כללי1

מר חיים שלום ≠ יו¢ר הדירקטוריון
גבß מזל שניר ≠ מ¢מ היו¢ר חברת דירקטוריון

מר עמי אזולאי ≠ חבר דירקטוריון
גבß אהובה מרציאנו ≠ חברת דירקטוריון

מר שלמה דיין ≠ חבר דירקטוריון
גבß ציפי בן טולילה ≠ חברת דירקטוריון

פרטי ההתקשרות עם החברה∫
±≠∏∞∞≠µ∂≥≠µ∂µ שירות טלפוני∫ קו חינם

לבירורים במענה הקולי∫
ימים אß≠הß מהשעה ∞∞∫∑±≠∞≤∫∏∞¨ יום וß מהשעה ∞≤∫≥±≠∞≤∫∏∞

תשלומים ימים אß≠הß מהשעה ∞∞∫≥≥≠∞≤∫∏∞ יום וß מהשעה ∞∞∫≥±≠∞≤∫∏∞
סניף קבלת קהל∫ מחלקת הגביה בקניון לב העיר¨ קומה ≥

∞∏≠∂∏±≤µµ∞ ∫פקס שירות לקוחות
ימי פעילות המחלקה∫

 ∞∏∫≥∞≠±¥∫≥∞ ∫ßה ¨ßד ¨ßו≠ ∞∞∫∏±≠∞∞∫∂±¨ ימים ב ∞∏∫≥∞≠±µ∫∞∞ ∫ßג ¨ßימים א
 pniyot@mei≠gatÆcoÆil ∫דוא¢ל לפניות ציבור

משרדי ההנהלה∫
∞∏≠∂∏±µ¥±¥ ∫קריית≠גת¨ טל∫ ∏∂¥≤∏∏∂≠∏∞¨ פקס µØ± שדרות לכיש



הזרמת שפכים תעשייתיים חריגים ממפעלי תעשייה עלולים לגרום לפגיעה
בתהליך הטיפול בשפכים במט¢ש וכפועל יוצא מכך איכות הקולחין איננה

Æעומדת בתקן ועל פי כל דין
Æתקלה במט¢ש קריית גת עלולה לגרום להזרמת שפכים גולמיים לנחל לכיש

תקלה והפסקת תחנת שאיבה אינטל עלולה לגרום להזרמת קולחין לנחל
Æלכיש ופגיעה בפארק לובה אליאב

בשנת ∂±∞≥ לא היו אירועים של
Æהזרמת שפכים וקולחין לנחל

בשנת ∂±∞≥ הוזרמו למט¢ש קולחין
באיכות ירודה כתוצאה מהזרמת

Æשפכים אסורים ע¢י התעשייה

Æא

Æב
Æג

Æד

Æה
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מס‘ צרכנים ∂±∞≥מס‘ צרכנים µ±∞≥סוג צרכן

≤∞±µ≤∞±∂

±¥π±π¨µ¨≤ מ¢ק

∏±∏¨∏µ¥¨∂ מ¢ק

≥∑π¨π±∏¨≤ מ¢ק

µπ¨≤¥π≤¨∂ מ¢ק

≤Æµ•

±Æµ•

מספר הצרכנים של החברה

מקורות המים של מי קרית≠גת∫

בקריית גת קיימות ±± נקודות חיבור
למים המסופקים לקריית גת

 Æ¢מחברת ¢מקורות

השלכות סביבתיות של פעילויות החברה∫

מגורים

מפעלים

מוסדות

±µ¨∏±∑

±≤∞±

∏≤∞

±∂¨±≥∂

±±¥≤

∑∑∑

כמות המים שסופקה על ידי החברה2

רכישה ממקורות ללא אינטל

רכישה ממקורות כולל אינטל

מכירה לצרכנים ללא אינטל

מכירה לצרכנים כולל אינטל

פחת מים ללא אינטל

פחת גביה כולל אינטל

µ¨µ∂π¥±¨¥ מ¢ק

¥∞≤¨±∑≤¨∂ מ¢ק

≤π∂¨∑≥∏¨≤ מ¢ק

∏≥¥¨≤µ∞¨∂ מ¢ק

∑Æ∑•

µ•



עבודות מים ברובע הבנים
עבודות מים ברחוב עדולם

עבודות מים באזור התעשייה
עבודות מים ברובע השופטים
עבודות ביוב ברובע השופטים

עבודות ביוב בפרוייקטים עירוניים
עבודות ביוב במחתרות

תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה
בשנת ∂±∞≥ 

בשנת ∂±∞≥ ביצעה מי קריית≠גת את ההשקעות הבאות∫

טיפול בריחות
טיפול שלישוני

פרוייקט לובה אליאב קו קולחין
תכנון פרוייקט בריכת המחצבה

ציוד עזר במט¢ש
שכונות צפוניות

עבודות שבוצעו  במט¢ש ≠ מתקן לטיהור שפכים בשנת ∂±∞≥

 Æשקלים ±π¨∞∞∞¨∞∞∞ ≤∞±∂ סה¢כ השקעות בשנת
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Æפניות ±∏¨π∑∏ מחלקת הגביה טיפלה במהלך השנה ב
Æ®מכתבים¨ פקסים ומיילים ©עיקרן בנושא מספר נפשות ואופן החישוב ¥∂¥

¥±µ¨∏± פניות פרונטליות למחלקה בשנת ∂±∞≥¨ זמן המתנה ממוצע לתושב
µ דקותÆ ©קושי בתשלום בשל קשיים כלכלים¨ הגעה להסדר חובות¨ העתקת

Æ®מערכות מים או ביוב  חיבור לקו העירוני בעת שיפוץ או תוספות
∞µ∏¨¥≤ פניות טלפוניות למוקד הטלפוני בשנת ∂±∞≥∫ זמן ההמתנה ממוצע

Æלשיחה דקה ועשרים ושתים שניות לכל שיחה

שרות לצרכן 7

תשלומיםתשלומים

Ivr
אינטרנט

מענה אנושי

ברור חשבון

נזילה

עדכון נפשות

החלפת דייר

הוראת קבע

תיקון צריכה

בוררות

∂∂∂π

µ≥µ∏

≤µπµ

≤∂¥π

≥π±

∂∑±∑

µµ∂∞

≥∞µ≥

≤≥¥∂

≥≤¥

≤∞±µ≤∞±∂ ≤∞±µ≤∞±∂

±∞∞≤

≤∂∑≥

±∞±∑

¥¥µ

µ≤

±∂∂±

≤±¥∂

π¥∞

≥≤∂

µ∂

פירוט קריאות בנושא רשת הביוב

סתימות והצפות 

מכסים שבוריםØפתוחים

שקיעות בקרב מערכות הביוב

ריחות

±¥∏∞

±±∑

µ

±∏

±µ±≥

±µ∑

≥

∏

≤∞±µ≤∞±∂

∂±∞≥µ±∞≥פירוט קריאות בנושא רשת המים בשנת ∂±∞≥

פריצות בקווים ראשיים

נזילות פרטיות

נזילות לפני המד

איכות מים

לחץ מים נמוך

שיבר לא סוגר

זרימת מים בכביש

±∏≥

±≤∏

≥µ≤

≠

≥∞

¥±

≤

∂∞

∂¥

≥±∏

≠

≥π

∑±

±

µ±∞≥פניות צרכנים למוקד ∂∞± ≤∞±¥≤∞±∂

מים

ביוב

סה¢כ

µ±∑

±∑∞µ

≤≤≤≤

π∏π

±¥∏∞

≤¥∂π

π≤≥

±µ±≥

≤¥≥∂

∂±∞≥µ±∞≥אופן קבלת הפניות

פניות פרונטליות

פניות במייל

פניות בטלפון

פניות בפקס

פניות בדואר

±∑∞µπ

±±±

∂∞µ±

µπ≤

±π∞

±∏µ±¥

±π∑

≤∑≥∞

µ¥¥

±≥≥



בשנת ∂±∞≥ טופלו  ∂≥± קריאות בממוצע לחודש בנושא שחרור ביוב¨
סתימות¨ ביוב זורם ופיצוצי ביוב ו≠∞∑ קריאות בממוצע לחודש בנושא

Æפיצוצי מים ונזילות

פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו
באספקת המים והביוב בשנת ∂±∞≥

פרוייקטים בביצוע

איכות השירות לצרכן בשנת ∂±∞≥
בשנה החולפת מחלקת

µ∑ היתרי בניה ההנדסה טיפלה ב∫
∏≥ קיבלו טופס ¥ 

∂± קיבלו תעודת גמר
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אופן עריכת החשבון התקופתי∫
≥ אזוריםÆ בכל חודש נקרא אזור אחר¨ בממוצע  קריית גת מחולקת ל≠ 
אחת ל≠∂µ≠µ∂ ימים להלן¨ ¢ימי הצריכה¢Æ תהליך הפקת החשבון התקופתי 
מועברים  הקריאות  נתוני  בשטח¨  המים  מדי  קריאות  בשלב  מתחיל 
והצריכה  הקריאות  נתוני  עיבוד  של  תהליך  מבוצע  התאגיד¨  למערכת 
התקופתי  החשבון   Æללקוחות והביוב  המים  חשבונות  מופקים  ולאחריו 
נשלח לכלל הצרכנים לכל אזור מידי חודשיים עם מרווח לתשלום של 

 Æלפחות ∏± ימים מיום קבלת החשבון¨ כמוגדר בחוק
חשבון המים מחושב ע¢פ צריכת מים פרטית והפרשי מדידהÆ במקרה בו 
הראשי  המים  מד  את  או  בנכס  הפרטי  המים  מד  את  לקרוא  ניתן  לא 

 Æבמתחם¨ תבוצע הערכת צריכה על פי חוק
הראשי  המים  במד  המים שנמדדה  כמות  בין  ההפרש  מדידה≠  הפרשי 
כמות המים שנמדדה בכלל מדי המים הפרטיים  לבין  במתחם משותף 
כלל  בין  שווה  באופן  מתחלק  זה  הפרש   Æחיוב תקופת  באותה  במתחם¨ 

Æהדיירים במתחם
הפרשי מדידה נובעים בין היתר משימוש במים במתחם המשותף לצורך 
במים  שימושים  או  מים  מנזילות  לחילופין  או  השקיה¨  תחזוקה¨  שטיפה¨ 

 Æבאופן בלתי חוקי במתחם
חיוב דמי שימוש קבועים≠ מתוקף החוק¨ צרכן חייב בתשלום סכום מזערי 
השווה לתעריף עבור ≤ מ¢ק לחודשיים¨ אף אם צרך בפועל פחות מכך¨ או 

 Æלא צרך מים כלל
במערכת  המעודכנות  הנפשות  למספר  בהתאם  מחושב  המים  חשבון 
הגבייה של התאגיד בהתאם למרשם האוכלוסין או לחילופין על פי עדכון 

Æיזום של הצרכן
לכל נפש ישנה הקצבה של ∑ מ¢ק לחודשיים בתעריף הנמוךÆ כל חריגה 

Æמעבר להקצבה הניתנת בנכס¨ תחויב בתעריף הגבוה
וביוב  למים  הממשלתית  הרשות  ע¢י  נקבעים  המים  תעריפי  לידיעתכם¨ 

 Æואחידים לכלל תאגידי המים בארץ

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי10

11
מתן פיצוי עקב הפרת אמות המידה

נושא

µ∞≤

±∞∞≤

 ±∞∞

סכוםסעיף
הפרה

מספר
ההפרות

סכום הפיצוי
©לתושב® ₪

מידע בדבר סך כל הפיצויים ששילמה
החברה לצרכניה בשנת ∂±∞≥

∞∞≤סה¢כ ¥

≤∞∞

פניות צרכן
µ∞± ב ©≤® סעיף

∂≥ ב©ב®

®∑©≠±∞µ אחרים
סעיף ∑¥

אי משלוח תשובה ללקוח
בתוך ≤ ימים על פנייתו

שהתקבלה

אי התקנת מד מים
תוך ∑ ימי עסקים

wwwØmei≠gatÆcoÆil בקרו אותנו באתר מי קריית≠גת



סתימת ביוב בגלל מגבונים לחים

תאגיד מי קריית גת¨ מבקש להעיר את תשומת ליבכם לאחת מהבעיות 
הקשות ביותר איתה הוא מתמודד מדי יום ביומו∫ בעיית המגבונים הלחים 
בלתי  פריטים  הם  הלחים  המגבונים  לשירותים¨  התושבים  זורקים  אותם 
חוסמים  גושים  ויוצרים  הביוב  בצינורות  נסחפים  הם  במים  מתכלים 
הנגרם  סביבתי  ולזיהום  ריח¨  למטרדי  פרטיות¨  ביוב  לסתימות  הגורמים 

 Æכאמור מגושים חוסמים במערכת הביוב
מערכת  בתוך  פרטי  בשטח  הנמצאת  ביוב  בפריצת  מדובר  כאשר 

 Æהבניינים עצמם¨ על התושבים לתקן על חשבונם את פריצת הביוב
שיצרו  חוסמים  גושים  עקב  נגרמו  הפריצות  כי  מתברר  רבות  פעמים 

 Æהמגבונים הלחים
לאסלות¨  לחים  מגבונים  לזרוק  אין  נוספת¨  פעם  להבהיר  מבקשים  אנו 
בזבוז  כוללים  זו¨  תופעה  שגורמת  הנזקים   Æבלבד האשפה  לפחי  אלא 
ולפגיעה  וחשש לבעיות תברואתיות  ציבור על תיקון צנרת הביוב  כספי 

 Æבסביבה עקב דליפת הביוב

מגבונים לחים לא זורקים לשירותים12°

תעודת מצוינות
מי קריית גת קיבלה אישור להתאמת מערכות ניהול האיכות לרמה
OHSAS ±∏∞∞± גבוהה עפ¢י דרישת מכון התקנים הישראלי לתקני

±∞∞¥± ISO  לניהול בטיחות וגהות בעבודה  וניהול סביבתי
±∞∞ISO π  לאיכות ומצויינות


