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 .1רקע כללי ומידע
תאגיד הרי נצרת הינו תאגיד אזורי הפועל בהתאם לרישיון ולפי
סעיף  14לחוק תאגידי מים וביוב ,התאגיד אחראי על מימון ,תכנון,
הקמה ,תפעול ותחזוקה של רשתות המים והביוב לנצרת ,יפיע,
עילוט ,אכסאל וריינה.

התאגיד מספק שירות לאוכלוסייה כ 147 -אלף תושבים ,בהתאם לאמות מידה
לשירות הנקבעת ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב
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 1.1מטרות התאגיד
 לספק שרותי מים וביוב ברמת שירות ,איכות ואמינות נאותים בתחום
הרשויות המקומית החברות בתאגיד .
 לתחזק ולשקם תשתיות המים והביוב
 להקים תשתיות חדשות בשכונות חדשות
 לנהל ביעילות ומקצועיות את מערכות המים והביוב
 לשמור על מקורות המים ,בריאות הציבור ואיכות סביבה

 1.2בעלי תפקידים
אינג' ח'אלד עתאמלה – מנכ"ל תאגיד ,

4

 .2איכות השירות לצרכן
מדיניות תאגיד הרי נצרת לשפר ,באופן תמידי ,את רמת השירות הניתנת
ללקוחותיה .יישום מדיניות זה בא לידי ביטוי בהקצאת משאבים כספים וניהוליים
לטובת השירות ,מעקב ובקרה שוטפים של הנהלת התאגיד  ,בנושא השירות ויישום
קפדני של אמות המידה לשירות ,כפי נקבעו על ידי רשות המים.

 2.1פרטי התקשרות עם החברה
אנו בתאגיד הרי נצרת פועלים על מנת לספק לתושבים ,בעלי העסקים שירותי מים
וביוב איכותיים ,רציפים ולאורך זמן .
אספקת מידע נגיש וברור ללקוחות התאגיד היא חלק מהותי ממתן שירות איכותי,
ועל כן העמדנו לרשותכם מגוון אפשרויות שבאמצעותן תוכלו לפנות אלינו בכל נושא
שעולה על דעתכם ,בזמן ובדרך הנוחה לכם .המוקדים שלנו מאוישים על ידי אנשי
שירות מיומנים ומקצועיים שעברו הכשרות מתאימות ,ויספקו לכם מענה מקצועי ו
מיידי :

מוקד שירות טלפוני בנושא מידע כללי ,תשלומים ובירורי תשלום
 מענה אנושי של נציג התאגיד בכל הקשור למידע כללי ולתשלום חשבון המים .מספר טלפון  04-6450424 ::או 046085901
מספר חינם1-800-201040 :
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 2.2שעות קבלת קהל
 .1סניף ראשי -נצרת
יום ב'  -ד'  ,ו'14:30 - 08:30 :
כתובת  :בבניין רויאל עבאס טל' – 046085901

 .2סניף גביה ראשי
יום ב' – ד' 18:00 – 08:30
יום ג' – ה' 15:00 – 08:30
יום ו' – ש'13:00 - 08:30 :
כתובת  :בבניין עזאת סלימאן טל' 04-6450424 -

 .3סניף ריינה
טל' 046470017-
יום ב' -ד' 14:00 - 8:30 :
יום ו' 13:00 – 08:30 :
יום ה' 18:00 – 10:00 :

 .4סניף איכסאל
טל' 04-6570012 -
יום ב'18:00 – 10:00 :
יום ד' 15:00 – 08:30 :
יום ו' 13:00 -8:30 :
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 .5סניף עילוט
טל' 04-6567335-
יום ג' 15:00- 8:30 : :
יום ה' 18:00- 10:00 :

 .6סניף יפיע
טל' 046084346
יום ג' 15:00 – 08:30 :
יום ה'  10:00 :עד 18:00
יום ו' 15:00 - 8:30 :

 2.3פניות בכתב
ניתן לפנות אלינו בכל נושא גם בכתב ,באמצעות דואר או פקס .על מנת שנוכל לספק
לכם שירות יעיל ומהיר ,חשוב שתציינו את הפרטים הבאים:
o

תיאור בקצרה של מהות הפניה .

o

מספר המשלם ומספר התקנה המופיעים בצדו השמאלי של חשבון המים .

o

טלפון לבירורים בעת הצורך.

o

כתובתכם המדויקת.

כתובתנו :ת"ד  2286נצרת מיקוד 16100
מספר פקס04-6085909 :
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 2.4רכז נגישות
תאגיד המים והביוב הרי נצרת בע"מ פועל להנגיש את שירותיו לציבור האנשים
עם מוגבלות .
אנו שואפים להעניק חווית שירות העונה לצרכיו הייחודיים של הצרכן .
במסגרת החוק  ,פועלת בתאגיד רכזת נגישות .
במידה ונתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות נשמח אם תפנו לרכזת הנגישות
גב' מחרום איאת באחת מהדרכים הבאות :

בטלפון 04-6085901 :
בפקס 04-6085909 :
בדואר אלקטרוני ayat@hari-nazareth.org.il :
בדואר ישראל  :תאגיד הרי נצרת  ,ת.ד  , 2286נצרת 16100

 2.5פניות ציבור בכתב
כתובת לשליחת פניות בכתב בלבד  ,חברת תאגיד הרי נצרת  ,ת.ד  2286נצרת
16100
מספר פקס לשליחת פניות ציבור 04-6085909
ניתן לפנות גם בדואר אלקטרוני :
שירות contactus@hari-nazareth.org.il
תקלות moked@hari-nazareth.org.il :
עדכון מס' נפשותedkon@hari-nazareth.org.il :
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 2.6נתוני מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת 2018

סוג פניה

פרונטלי

טלפוני

כמות פניות בסה"כ

10361

6241

ממוצע זמן המתנה
בדקות

01:54

 18דק'

להלן ריכוז נתוני פילוח הפניות לפי נושא פנייה .

סוג פניה

טלפוני

פרונטלי

עדכון פרטי הצרכן

200

1350

ערעורים

2359

פניות ציבור

112

1953

תשלומים

2210

2600

תשתיות

5480

338
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 .3צרכנים
כמות מדי המים בתאגיד הנם פועל יוצא סה"כ כמות הצרכנים המקבלים שירותים
מתאגיד המים ורשומים במערכת הגביה .
להלן כמות מדי המים בשנים 2017ו : 2018

סוג צרכן
מגורים
גינון
מוסדות
בית חולים
מסחר
בניה
אחר
תעשיה
בהקצבה
חקלאות
סה"כ
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מס צרכנים 2017
27,664
70
427
4
1,776
1,210
1,828
4

מס צרכנים 2018
27,859
58
436
4
1972
974
186
4

85

88

33,068

33,257

 -4נתוני אספקת מים
 :4.1צריכה
תאגיד מים הרי נצרת הוא אחראי על אספקת מים בחמשת הישובים  :נצרת ,ריינה,
יפיע ,עילוט ואכסאל .
צריכת המים בשנת  2018עמדה על  10393894מ"ק .

 4.2פחת מים
פחת מים ,בהגדרתו הבסיסית הינו ההפרש בין כמות המים שרוכש הישוב מ
"מקורות" או מבארות רשות המים ,לכמות המים שהוא מוכר לצרכני הקצה
השונים שלו.
 4.3פחת גביה
פחת גביה הינו ההפרש בין סך החיובים לסך גביה בפועל .
להלן נתונים בגין כמות המים שסופקה ע"י התאגיד ונתונים לגבי פחת מים
ופחת גביה :
שנים

כמות המים שנמכרה

2017

2018

8,373,124 8,304,786

פחת מים

20%

19%

פחת גביה בגין השנה
השוטפת

32%

39%

פחת גביה מצטבר עד השנה
הקודמת

12%

13%
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 .5מקורות המים של החברה
להלן כמויות המים שנרכשו במסגרת הספקת המים בחמשת היישובים בשנים
2018ו: 2017 -
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צריכת מים 2017

צריכת מים 2018

נצרת

6,149,319

5907468

ריינה

1,466,621

1537768

יפיע

1,076,718

1253176

איכסאל

1,004,060

1037772

עילוט

685,617

657710

סה"כ צריכה

10,382,335

10393894

 .6הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי:
להלן הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי:
תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים .סכום החיוב הינו
מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים ,כמצוין על גבי
החשבון .חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים.
ולהלן המושגים המפורטים בו:
 .1מספר משלם  :מספר ת.ז של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם
.2מספר זיהוי מים  :מספר פנימי המשמש את התאגיד לזיהוי מד המים הפרטי של
הצרכן
.3כמויות צריכת המים :נקבעת על פי קריאות מד מים .ההפרש בין הקריאה הנוכחית
לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה .כאשר
לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה עפ"י הערכה.
.4קריאה קודמת  :נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת
.5קריאה נוכחית  :נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה
.6תעריפי המים והביוב  :תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים .תאגיד הרי
נצרת גובה התעריפים ע"פ חוק .ע"פ הכללים שקבעה רשות המים ,צריכה ביתית
מחויבת לפי שני תעריפים
.7תעריף נמוך :לכל צרכן מוכרת כמות צריכה המחושבת בהתאם למספר הנפשות *
 3.5קו"ב לחודש ,כלומר  7קו"ב לחודשיים.
.8התעריף גבוה :מחושב על הכמות השולית .כלומר עבור כמות העולה על  7קו"ב
לנפש לחודשיים.
.9מספר מד מים  :מספר סידורי המופיע על גבי מד המים המשויך.
.10מספר הנפשותו-מהות השימוש :מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור
והמדווח על ידי הצרכן לחברה.
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.11סוג קריאה :מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל
,או על פי הערכה.הערכה נעשית ,בין השאר ,במקרים שבהם אין גישה למד המים
ו/או מד המים אינו תקין ו/או ישנו חשש שאינו תקין ,ובמקרים שבהם לא מותקן
מד מים בנכס .במקרה של הערכה ,תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.
.12קוד הערכה  :במידה ולא נקרא מונה המים מסיבה כלשהי נרשם קוד המאשר כי
צריכת המים היא הערכה ולא קריאה מדויקת.
.13צרכיה משותפת ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס,לבין
הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס ,באותה תקופת חיוב .הפרשי
המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס ,והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת
המים הפרטית .הפרשי מדידה נובעים בין השאר ,משימוש בצנרת הראשית לצרכים
המשותפים של כל הבניין ,כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף ,שטיפה ,השקיית גינה
ועוד .לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.
.14גרף  :מציג את התפלגות המים הפרטית והמשותפת בתקופות החשבון הנוכחי
חיובי מזערי) דמי שימוש קבועים( :בהתאם לכללים שקבעה רשות המים ,כל צרכן
חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של  3.5מ"ק לחודשיים ,אף אם צרך בפועל פחות
מכך ,או לא צרך מים כלל.
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 .7השלכות סביבתיות
אנו בתאגיד הרי נצרת דואגים לאיכות הסביבה ברמה הגבוהה ביותר.
אנו פועלים למניעת גלישת ביוב לסביבה כחלק מפעילותנו השוטפת והיום יומית .
פעילות זו מבוצעת באמצעות מערך הנדסי ותפעולי הפועל  24שעות ביממה  365,יום
בשנה .
כמו כן ,שמנו לעצמנו כיעד מרכזי וכחלק מתוכנית ההשקעות שלנו להחליף ולשקם
את קווי הביוב הישנים ,פעילות זו כוללת גידול בהיקף שיקום קווי הביוב .בנוסף,
ניתן דגש בביטול בורות הספיגה וחיבור הבתים למערכת הביוב .
אנו מפעילים מערך בקרה וניטור שפכי תעשיה וזאת במטרה לוודא כי השפכים
עונים על הדרישות המופיעות בכללי תאגידי מים וביוב ) שפכי המפעלים
המוזרמים למערכת הביוב ,תשע"ד –  ( 2014ולא פוגעים בצנרת ההולכה.
במהלך שנת  2018נערכו  109דיגומים בשפכי תעשיה .
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.8דוח איכות המים לשנת 2018
מתוך המחויבות שלנו להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו ,אנו עוקבים
בקביעות אחר איכות מי השתייה כדי להבטיח ,שהמים המסופקים יהיו
איכותיים וראויים לשתייה בעבור תושבי התאגיד.
" הרי נצרת " עורך אלפי דיגומים ובדיקות בשנה ברחבי רשת המים ,בברכות
ובנקודות ההזנה מחברת מקורות  ,לפי תוכנית השנתית שנקבעה על ישי משרד
הבריאות בהתאם למרכיבים ולתדירות המוגדרים ב " תקנות בריאות העם )
איכותם התברואתית של מי השתייה( ,התשע"ג " .2013 -במסגרת התוכנית  ,מדי
יום נערכים דיגומים במספר אתרים ברחבי התאגיד עבור בדיקות נוכחות חומר
חיטוי  ,עכירות וקוליפורמים.
הבדיקות נערכות במערכת משרד הבריאות " ,הרי נצרת " מדווח למשרד
הבריאות על כל מקרה של חריגה באיכות המים ,ופועלת על פי הנחיותיו.
את תוצאות בדיקות המים הנערכות במהלך השנה ניתן לראות בתאר " תאגיד
הרי נצרת "
www.hari-nazareth.org.il
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 .9השקעות
9.1השקעות בתחום מים וביוב
להלן סיכום השקעות התאגיד בתחום מים וביוב ביישובי התאגיד לשנת  2017וגם
השקעות מתוכננות לשנת .2018

סכום השקעה

תיאור השקעה

)במיליוני ( ₪
השקעות מים בשנת 2018

10

השקעות מים מתוכננות לשנת 2019

17

השקעות ביוב בשנת 2018

12

השקעות ביוב מתוכננות לשנת 2019

52
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נצרת
השקעות התאגיד
 .1ארמון ההגמון ) 500יח' דיור(
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 .2מורדות נצרת
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. 3אזור תעשיה ציפורי
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יפיע
פיתוח שכונה דרומית כולל שדרוג קו מאסף ראשי
1500יחידת דיור
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ריינה
 .1שדרוג קו מאסף ביוב ראשי לאורך כביש 79
בשילוב פיתוח כביש  79ע"י נתיבי ישראל
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אכסאל
שתי תחנות שאיבה לביוב כולל ביצוע קווי מים וביוב בשכונה מערבית )פיתוח
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עילוט
 .1שדרוג והגדלת קוטר לקו סניקה

. 2ביצוע קווי מים וביוב בשכונה צפונית )פיתוח(.
בשיתוף פעולה עם המועצה ומנהל מקרקעי ישראל.
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 9.2פרויקט קר"מ ) קריאת מדים מרחוק(

מערכת קריאת מדי מים מרחוק הנה מהמערכות המתקדמות ביותר בתחום
תשתיות המים .החלפת מדי המים למדי מים בקריאה מרחוק מאפשרת לתאגיד
לזהות צריכות מים חריגות ,נזילות או מד לא תקין .המערכת מתריעה על חבלות
ובעיות חריגות בצריכת המים.
המערכת מספקת נתונים בזמן אמת על צריכות מדי המים ותהליך קריאת המדים
הופך לתהליך מדויק יותר ואמין יותר ומעלה את רמת השירות לתושבים.
המערכת מנפיקה התראה לתושבים ,על החריגה שהתגלתה .מכאן והלאה,
התושבים יכולים לבדוק האם מקור החריגה ידוע להם )מילוי בריכה ,השקיה
נרחבת עקב פרויקט מיוחד וכדומה( ,או שהמקור אינו ידוע ,ויש לבדוק נזילה.
בנוסף ,כאשר אנו מזהים צריכה חריגה מאוד ,אנו מתקשרים לתושבים או שולחים
הודעת ) SMSאם ככל שמספר הטלפון של התושב מצוי בידינו( ומיידעים אותם ואף
במקרים המתאימים מגיעים לבתיהם ומשאירים הודעה אם לא הצלחנו להשיגם
טלפונית.
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9.3מערכת ממוחשבת לניהול תשתיות מים וביוב בתאגיד GIS
מערכת ממוחשבת לניהול ומיפוי כלל תשתיות המים והביוב עבור תאגיד המים הרי
נצרת המשרת כ 150-אלף תושבים
וכוללת אוסף של יכולות התומכות בכל מגוון הצרכים והתהליכים של התאגיד
ובכלל זה ,ניתוח הנדסי ,ניהול אירועים ,ניהול המיפוי והנכסים ,תחזוקת הנתונים
וכן הפצה ושיתוף של המידע בארגון וכך מאפשרת גם תיאום מלא בין הגופים
השונים בעת ביצוע עבודות תשתית.
בנוסף ,המערכת החדישה מאפשרת למחלקות האחזקה של התאגיד לצאת לשטח
עם מכשירים ניידים וטלפונים חכמים ,המכילים אפליקציה המעניקה להם את
היכולת לעבוד בשטח ,לתשאל  ,לצלם ,לעדכן נתונים חדשים וקיימים ולהזין את
המידע הוויזואלי ישירות למערכת בזמן אמת ,לצורך טיפול מידי על ידי המחלקות
המקצועיות.
כך לדוגמא ,במצב בו מתפוצץ צינור מים ,אנשי התאגיד יכולים להשתמש במערכת
לזיהוי מיקום הפיצוץ ואופיו ובכך לקבל החלטות על סמך המידע בזמן אמת
ולצמצם את הפגיעה באספקת המים לתושבים כתוצאה מהפיצוץ.
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 9.4מערכת מובייל מאפר :
השימושים האפשריים במובייל מאפר רבים ומגוונים.
 .1מאפשר כיסוי צילומי מהיר תוך כדי נסיעה של כל הרחובות ביישובי
התאגיד כולל מיפוי לייזר  onlineבזמן קצר וברזולוציה גבוהה.
 .2חיבור מהיר של המובייל מאפר למערכות ה  ,GISומיפוי אוטומטי
מדויק.
 .3איסוף ויצוא המידע לקובץ בפורמט גיאוגרפי ותכנוני.
 .4הצגת שכבות התשתיות על גבי הפנוראמות בצורה מיושרת ומדויקת על
בסיס ממשק אינטרנטי אשר יאפשר קבלת תמונה ברורה ומדויקת יותר
של מיקום אביזרים בשטח.
 .5הצגת היסטוריית צילום פנורמיים אשר צולמו באותה טכנולוגיה
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 .10שיבושים ,תקלות ,הפסקות מים:
 10.1מערכת המים
התאגיד פועל בכל נושא של הפסקות המים לפי כללי אמות מידה והוראות בעניין
הרמה ,היטב והאיכות של השירותים שעל התאגיד לתת לצרכנים ,התשע"א. 2011-
כאשר מתבצעת עבודות מים יוזמות מעדכן התאגיד את צרכני המים 48שעות מראש
על קיומה של הפסקת המים .
כל הפסקת המים היוזמות לא עלו על שמונה שעות.

 10.2מערכת ביוב
במהלך שנת הדיווח תועדו כלל התקלות ,שאירעו ברשת הביוב ,על פי סוגי התקלות
לאורך השנה ,לרבות התיקונים שבוצעו.
מהות המפגע

מספר הפעמים שבהן התרחש

פתיחת סתימות ביוב ציבורי

3511

תיקוני שבר במערכת ביוב

147

תיקון מכסים שבורים

187

מס' שאיבות

822

טיפול במבנים

72
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. 11בטחון מים וחרום
בתאגיד הרי נצרת קיימת יחידת ביטחון מים וחרום ,ע"פ הנחיות הממונה על
תאגידי המים והביוב.
יחידת בטחון המים והחרום ,נערכת להתמודדות עם תרחישי משברי מים מכל
הסוגים ,באמצעות:
 .1הכנת תוכניות חרום לכל ישוב בתאגיד.
 .2תאום מול הרשות המקומית ,באשר לשיתוף הפעולה בעת הצורך.
 .3הכנת וביצוע תרגילים משותפים ,לדימוי מצבי חרום ומשברי מים.
 .4הצטיידות בהיקף נרחב ,באמצעים לאספקת מים כגון:
o

מיכלי מים בגדלים שונים.
ערכות לפריסת נקודות חלוקת מים לתושבים בשעת חרום.

o

משאבות מים.
גנרטורים לחרום ,ציוד רב נוסף לצורך תפעול נקודות החלוקה.

o

o

בעת חרום ועל פי הצורך ,תיפרסנה בכל ישוב נקודות חלוקת מים ,במיקומים
שיועברו לידיעת הציבור .התאגיד יספק מים לחלוקה לתושבים בנקודות החלוקה.
מידע נוסף ועדכני יועבר לציבור ע"פ הצורך ,בכל ישוב באמצעים שונים.
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 .12בטיחות
במהלך שנת  2018בוצעו פעולות נוספות להמשך העלאת המודעות ושיפור נושאי
הבטיחות בתאגיד
 בוצע ריענון למגישי עזרה ראשונה בתאגיד
 בוצעה פעילות מאסיבית להטמעת נהלי הבטיחות בקרב עובדי שטח
בתאגיד
 בוצעה הדרכות בטיחות לעובדים בכל המחלקת בנושאי בטיחות כללית
בעבודה
 פעילות בתחום הבטיחות מול הקבלנים העובדים בתאגיד
 בוצעה בדיקה מקיפה לציוד כיבוי אש מיטלטלין בכל מתקני התאגיד .

32

