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 על מה שעשינו עבורכם השנה
 טיפה

סיכום דו"ח שנתי 2018



מים זה בטבע שלנו

חובת הפצת הדוח:
בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה 

לתת לצרכניה(, תשע"א-2011, מחויב התאגיד להפיץ אחת לשנה דוח שנתי לבתי התושבים. 

דבר המנכ"ל
בעלי תפקידים

מי צורך מים וכמה?
סוגי צרכנים

מצמצמים את הפחת
מידע על מקורות מים

משפרים בשבילכם יותר
מה בוצע בשנת 2018

מערך שירות הלקוחות - המוקד התפעולי
שירות לקוחות
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חשוב לנו שתדעו טיפה על איכות המים
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בעלי תפקידים

מר רמי גרינברג
ראש עיריית פתח תקווה

 יו"ר מועצת המנהלים

הרב ישראל פורוש
ראש עיריית אלעד 

מר עאסי מחמוד
ראש מועצת כפר ברא

גברת מירה הולצר
חברת מועצת המנהלים

מר אברהם נויברגר 
חבר מועצת המנהלים

גברת אלה איגלר
חברת מועצת המנהלים 

גברת הדסה רוזנברג, רו"ח
חברת מועצת המנהלים

מר יהודה שלמון 
חבר מועצת המנהלים

ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל

 חיים עיני
סמנכ"ל

דבר המנכ"ל

כמדי שנה, אני מתכבד להציג בפניכם את הדו"ח השנתי לשנת 2018 המסכם את פעילויות התאגיד וכולל גם את 
דוח איכות המים.

הדיווח מסכם את פועלנו במהלך השנה החולפת ומשקף את חתירתנו לשיפור והתייעלות במטרה לספק לתושבים 
מים באיכות מצוינת, תשתית פינוי שפכים חדשנית ומוגנת ושירות לקוחות מקצועי.

בשנת 2018 המשכנו בפועלנו לשדרוג מערכת אספקת המים ותשתית הביוב במספר רב של פרויקטים בעלות של 
 עשרות מיליוני שקלים. 

במהלך השנה החלפנו 27,533 מדי מים במסגרת החלפות תקופתיות תוך הקפדה על  אספקת ציוד חדש 
ומתקדם המאפשר מדידה איכותית.

 אני מזמין אתכם להיכנס לאתר האינטרנט המחודש של מיתב – אתר נגיש, נוח לשימוש ולהתמצאות. 
באתר תמצאו מגוון שירותים הנדרשים להתקשרות עם התאגיד באמצעותם ניתן לטפל ביעילות בכל נושא ולחסוך 

את זמן ההגעה אל מוקדי השירות.
אני מזמין אתכם להצטרף לשירות Read Your Meter – באתר האינטרנט או באפליקציה – שירות המאפשר 

מעקב אחר צריכת המים בזמן אמת.
לשירותכם אנו מפעילים שני מרכזי שירות לקוחות, בפתח תקווה ובאלעד, בהם מתבצעת קבלת קהל ומוענק 

שרות מידי לכל פניה.
מוקד שירות טלפוני עומד לשרות כלל הצרכנים מכל ישובי התאגיד 5 ימים בשבוע בשעות נוחות.

בנוסף פועל מוקד חירום הזמין 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה לטיפול בתקלות בנושאי מים וביוב.
בשנה החולפת שדרגנו את מערכת ניהול התורים באולם קבלת קהל, פתח תקווה באופן המאפשר מתן שירות 

טוב יותר ובקרה איכותית יותר.
נציגי שירות הלקוחות והגורמים המקצועיים בתאגיד עומדים לשירותכם בכל נושא גם בפנייה ישירה באמצעות 

sherut@meitav-pt.co.il :דואר אלקטרוני בכתובת 
השנה העמדנו בפניכם אפשרות לקבלת חשבון תקופתי באמצעות אי-מייל. צרכנים רבים כבר הצטרפו ונהנים 

מקבלת החשבון באופן מידי ומחסכון בניירת.        

במהלך שנת 2019 נמשיך לשפר - חשבונות המים יוסבו לשובר דיגיטלי מותאם לקוח, יוקם "תיק תושב" 
המאפשר לכל צרכן לקבל מידע אישי באמצעות רישום באתר האינטרנט, נתחיל ב"פרויקט נפשות" במסגרתו 

יעודכנו מספר הנפשות ביחידת דיור בהתאם למרשם האוכלוסין ועוד.
גם במהלך השנה הקרובה נמשיך בביצוע השקעות בתשתיות המים והביוב ונמשיך לפעול על מנת לספק 

מי שתייה איכותיים ותשתיות באיכות מעולה.

ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל מיתב
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מי צורך מים וכמה?

האתגר של תאגיד מיתב הינו שדרוג מערכת אספקת המים, ולכן 
ההכנסה מתקבולי המים מאפשרת החלפת קווי מים וביוב בעלות של 

עשרות מיליוני שקלים בשנה.

הידעת?

פחת מים מחושב כהפרש בין כמות המים שנקנתה ו/או הופקה על ידי התאגיד לבין כמות המים שחויבה.
ההפרש נובע כתוצאה מדלף בצנרת, צריכה ללא מדידה, שימוש במים למטרת כיבוי אש ועוד.

2017
2.8 פתח-תקוה 
6.3 אלעד 
25.2 כפר-ברא 

2018
2.93 פתח-תקוה 
4.69 אלעד 
24.32 כפר-ברא 

מהם סוגי הצרכנים הקיימים 
)מגורים ומטרות אחרות, כפי שצויין בדף הקודם(

סה"כסה"כ 3.4%3.35%

מצמצמים את פחת המים
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מהיכן מגיעים המים?
 כדאי לדעת

כפר ברא
מערכת אספקת המים של כפר ברא מתבססת על רכישת מים מקידוח השייך לאגודת מים "אלויאם".

במקרים חריגים ובשעות חירום, מערכת אספקת המים ניזונה מחיבור לחברת "מקורות".

אלעד
המים המסופקים לתושבי אלעד מגיעים מחברת "מקורות" מקידוחי מזרח ירקון. 

בנוסף, קיים גיבוי ממפעל שפלת לוד ומקו ירקון מזרחי.

מידע על מקורות מים

פתח תקווה
המים המסופקים לתושבי פתח תקווה מגיעים מקידוחים מקומיים, השואבים מים ממאגר מי תהום מתוקים )אקוויפר ההר(, 

מ- 16 חיבורי מים של חברת "מקורות" ובאמצעות תחנות שאיבה הסונקות מים מבריכות אגירה אל הרשת העירונית. 
חברת מקורות מספקת לעיר מים בתמהיל של מי קידוחים ומים מהתפלה.  

מערכת המים העירונית )רשת טבעתית( מופעלת בשני אזורי לחץ, כשההפרדה בין האזורים הינה באמצעות מגופים סגורים. 
בתקופת "עונת צריכת החורף" ) 01.12-31.03( העיר פתח תקווה ניזונה בעיקר מהמוביל הארצי.

בחודשים אפריל עד נובמבר העיר ניזונה בכ- 70% מהמוביל ארצי ובכ- 30% מהפקה עצמית מקידוחים.

המגבון הלח, מוצר היגיינה המצוי כיום כמעט בכל בית, עלול לגרום לנזקים 
עצומים במערכת הביוב, שם הוא נתפס, סותם את המערכת וגורם 

להצפות, לבלאי ולשחיקה של ציוד. 
חשוב לדעת כי גם מגבונים המוגדרים "מתכלים", מתכלים בקצב איטי 

בהרבה מנייר טואלט ובשל כך המגבון המושלח לאסלה הופך למפגע תברואתי. 
באפשרותנו למנוע אחוז גדול מהתקלות במערכת הביוב באמצעות 

לקיחת אחריות אישית –

מעתה נזכור: "המגבון הלח- מקומו בפח".

המגבון הלח לפח
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פרויקטים לשדרוג קווי מים וביוב וחיבורים חדשים 
בעלות של כ- 

36 מליון ₪ !
היכן יבוצעו?
פתח תקווה
קרית מטלון )ג'(

זקן השומרים

מתחם רחוב החמישה

מתחם רחוב המגינים

רחובות ברץ, ניר, זר, ברטונוב

מאסף שחם-רבין

מאסף פוחס
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2018 לשנת  גביה מצטבר  אחוז 
97.62% פתח-תקווה 
96.36% אלעד 

 85.97% כפר-ברא 

גבייה
2017 לשנת  גביה מצטבר  אחוז 
97.26% פתח-תקווה 
95.45% אלעד 
 85.94% כפר-ברא 
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החשבון התקופתי

חשבון המים מבוסס על קריאת מד המים בנכס והוא מחושב אחת לחודשיים. 
תעריפי המים והביוב לכל הצרכנים הביתיים הינם אחידים ומדורגים ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב.

מבנה התעריפים -   
מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית –7 מ"ק לכל נפש לתקופת חשבון )כחודשיים( ולא פחות מ 14 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך.  

מדרגה שנייה - כל כמות מים נוספת שנצרכת בנכס, תחויב בתעריף הגבוה יותר. 
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תאריך קריאה מס' מד מיםסוג מד מים
קודמת

קריאה 
קודמת

תאריך קריאה 
נוכחית

קריאה 
נתוני צריכהצריכהסוג קריאהנוכחית

צריכה פרטית במ"ק:

הפרשי מדידה במ"ק:

סה"כ צריכה:

סיווג צריכה:

סה"כ ימי צריכה:

סיבת הערכה:

מספר נפשות:

כמותתעריפים
)במ"ק(

 מחיר 
סה"כלמ"ק

 

סכום ב-₪פירוט חיובים

מע"מ

סה"כ לתשלום 

מס' מסלקה:

מס' חשבון חוזה:

תקופת חיוב:

תאריך הדפסה:

מס' חשבון בבנק הדואר: 7-18087-7

ם
לו

ש
ת

ה
ני 

פ
 ל

ש
לו

ת

מס' נכס

נוכחיתהפרשי מדידה )במ"ק(נוכחיתצריכת מים פרטית )במ"ק(

למרכז שירות הלקוחות על מנת לבקש הסדר תשלומים. מסמך זה מהווה אישור לתשלום אך ורק לאחר פירעון התשלום בפועל.

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
עוסק מורשה מס' 513480624

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
עוסק מורשה מס' 513480624

פרטי הלקוח

ת.ז / ח.פ / ע.מתאריך הדפסה

מספר חשבון חוזהחשבונית מס/ קבלהתקופת חיוב

חשבון תקופתי 
ב ו י ב ו ם  י מ

אחת לחודשיים נשלח חשבון לצרכן
במהלך השנה יש 6 תקופות חשבון

תאריכים המייצגים את
תקופת החשבון

יפורט במידה ולא ניתן לקרוא את 
מד המים

מספר הנפשות הרשומות בתאגיד

הצגה גרפית של התפלגות צריכת המים 
הפרטית והמשותפת בתקופת החשבון 

הנוכחית והקודמת לה

מספר מזהה לטובת תשלום באינטרנט 
ובמענה הטלפוני הממוחשב

מספר מזהה במיתב

מה חשוב להבין בחשבון המים
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סוג נקודה

מקור מים

רשת אספקה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

93

1340

בוצע

93

1343

חריגות

0

0

תקינות

93

1343

1433143601436סה"כ 

סוג נקודה

רשת אספקה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

291

בוצע

300

חריגות

0

תקינות

300

סוג נקודה

בדיקות כימיות של בארות מי שתייה

רשת אספקה – עכירות +כלור

רשת אספקה - מתכות

רשת אספקה - טריהלומתנים

רשת אספקה - פלואוריד

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

3

1340

40

3

3

בוצע

3

1343

40

3

3

חריגות

0

0

0

0

0

תקינות

3

1343

40

3

3

1349135201352סה"כ

*בוצע דיגום חוזר והתקבלו תוצאות תקינות

2913000300סה"כ

2993080308סה"כ
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חשוב לדעת:
מיתב מבצעת פעם בשנה ניקוי וחיטוי של מאגרי מים הנמצאים ברשות התאגיד, בהתאם לתקנות בריאות העם 

)מערכות בריכות למי שתייה(, התשמ"ג 1983-עפ"י ת"י 1525 והנחיות המפורסמות באתר משרד הבריאות.
על פי משרד הבריאות, בנייני מגורים חייבים לבצע ניקוי וחיטוי של מאגרי המים הפרטיים אחת לשנה על מנת 

למנוע זיהום המאגר ולשמור על איכות המים המגיעים לבתי התושבים.

מידע נוסף אודות תוצאות בדיקות מפורטות, הנחיות והמלצות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות 
www.health.gov.il :בכתובת

לבקשת צרכן, התאגיד מבצע בדיקת איכות מים ברשת הפרטית, בבית הצרכן.
השירות כרוך בתשלום בהתאם לסוג הבדיקה המבוקש ואפשרי לביצוע אחת לשנה.

1101100110סה"כ

1051050105סה"כ



23 22

w w w . m e i t a v - p t . c o . i l
רישום מהיר באתר שלנו :

האפליקציה החדשה שמנהלת לכם
את חשבון המים.

Read Your Meter

שקופים איתכם
בכל רגע נתון

מיתב , תאגיד המים והביוב שלכם, מתממשק לחזית הטכנולוגיה
ויוצא בשירות אפליקטיבי חדש, הגורם לכם לנהל את חשבונכם 

ואף לחסוך בהוצאות המים.

יש להוריד את האפליקציה או להתחבר דרך האתר
אפשרות להתחבר מהנייד ומהמחשב האישי.

בקרה על צריכת המים בכל רגע נתון

שקיפות מלאה

השוואה של צריכת המים בתקופות מקבילות

מערכת התראות מיידית על תקלות

התראות על חריגות

התחברות קלה וידידותית

קבלת התרעות והודעות לנייד ובמייל  

הגדרת חופשה- קבלת התרעה 
 על צריכת מים לא רצויה כשאינך בבית.

ניקוי חובות
המבצע  לזמן מוגבל 

המבצע יערך בין התאריכים

2.4.19  - 31.7.19
במהלך התקופה יוכל כל מי שצבר חוב להסדירו בפריסה של עד 36 תשלומים 

במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה

בכפוף לתנאים הבאים:
א.עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות הוראת קבע, תשלום באשראי)

ב.תשלום חיובי המים והביוב השוטפים 

מבצע חד פעמי

מחיקת ריבית והצמדה על חובות 
לצרכנים ביתיים של תאגיד מיתב

מהרו ושלמו את החובות שלכםנצלו את המבצע
צרכנים בעלי חוב המעוניינים ליהנות מההטבה

מוזמנים לפנות אלינו  
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פרטי התקשרות עם התאגיד
כתובתנו בפתח תקווה: העליה השניה 5  | כתובתנו באלעד: שמעיה 19 

מען למכתבים: ת.ד 557 פתח תקווה 4910402
טלפון 2039*         פקס 03-9306266
 www.meitav-pt.co.il :אתר אינטרנט

שעות קבלת קהל

פתח-תקווה / אלעד
יום א'           18:00-08:30
יום ג'            19:00-08:30
ימים ב',ד',ה' 14:00-08:30 

מענה טלפוני

יום א',ג'        19:00-08:30
ימים ב',ד',ה'  16:30-08:30 

חיוג חינם: 1-800-20-20-39


