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 .1רקע כללי ומידע
תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") פועל משנת  2009בתחום אספקת
מים ,ניהול תשתיות מים ,ניהול תשתיות ביוב וטיפול בטיהור שפכים בעיר נצרת וברשויות
המקומיות יפיע ,ריינה ,אכסאל ועילוט.
התאגיד הוקם לפי חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א( 3110-להלן" :החוק") ונמצא בבעלות
הרשויות החברות בו ובשיעורי האחזקה כמפורט בתרשים שלהלן:

נצרת
58.5%

יפיע
12.7%

עילוט
6.8%

תאגיד
הרי
נצרת

אכסאל
10.2%

ריינה
11.8%
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כיום ,התאגיד מספק שירותי מים וביוב לכ 136-אלף תושבים בחמשת הרשויות המקומיות.
התאגיד שם לו למטרה להביא את משקי המים והביוב ברשויות החברות בו לרמות הכי גבוהות
במדינת ישראל ,הן מבחינת איכות מי השתייה המסופקים על ידו והולכתם בצורה סדירה לכל
צרכני התאגיד והן מבחינת טיהור השפכים והולכתם ללא מפגעים ותוך שמירה על בריאות
צרכניו ועל איכות הסביבה .לשם כך ,נדרש התאגיד להשקעה רבה ובמיליוני שקלים הן בתשתיות
המים והן בתשתיות הביוב והכוללים תשתיות על ,קווי הולכה ,משאבות ומכוני טיהור .בנוסף
לאמור לעיל ,ובכדי שהתאגיד ישמור על איתנותו הפיננסית ויציבותו הכלכלית ,התאגיד פועל
בכל האמצעים עפ"י כל דין והנתונים לסמכותו ולשליטתו ,כפי שיפורט בהמשך למיגור תופעות
גניבות המים ותופעות אי תשלום החובות המגיעים לתאגיד מאת סרבני התשלום.
התאגיד ,מתנהל כלפי צרכניו בשקיפות מלאה ,כמו כן פועל לפי אמות המידה החלות עליו בקשר
לרמה ולטיב השירות הניתן על ידו.

לחברה נכון למועד כתיבת הדו"ח מכהנים בדירקטוריון החברה ארבע
דירקטורים
מר עבד אלסלאם דראושה  -יו"ר דירקטוריון ,מזכיר מעוצה מקומית איכסאל;
גב' באדרה חאג – חברת דירקטוריון  ,מנהלת בנק טפחות;
עו"ד סאמר בסול – חבר דירקטוריון;
עו"ד מרואן משרקי – חבר דירקטוריון;
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פרטי התקשרות עם החברה
לצורך תשלום /בירור חשבונות מים באמצעות קו חיוג חינם1-800-20-10-40 :
דיווח על תקלות –  24שעות ביממה שיחת חינם 1800-20-10-44

שעות קבלת קהל
סניף ראשי -נצרת
בבניין רויאל עבאס טל' 109180910 -
יום ב 'ו ד' שעות 15:00-17:30 , 08:00-12:30
ו ' -שעות 15:00 - 9:00
בבניין עזאת סלימאן טל' 10-9001030 -
יום ב'  -ש' שעות 17:30 -8:30
סניף ריינה
טל' 046470017-
יום ב' ו-ד' שעות 15:00 - 8:30
סניף איכסאל
טל' 04-6570012 -
יום ב'ו -ד' שעות 15:00 -8:30
סניף עילוט
טל' 04-6567335-
יום ג' ו-ה' שעות 15:00- 8:30
סניף יפיע
טל' 046084346
יום ג' ו-ה' שעות :15 -8:30
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פניות 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 :
 -3כמות המים שסופקה ע"י החברה ונתונים לגבי פחת המים ופחת גביה
להלן נתונים בגין כמות המים שסופקה ע"י התאגיד ונתונים לגבי פחת מים ופחת גביה
טבלה מס' 1

3102

3103

שנים

7,399,337

6,515,329

22.77%

22.56%

פחת גביה בגין השנה השוטפת

29%

42%

פחת גביה מצטבר עד השנה הקודמת

14%

13%

כמות המים שנמכרה
פחת מים
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 -3מספר הצרכנים של החברה

להלן בטבלאות מס'  2מפורטים נתונים של מספר הצרכנים של החברה נכון ליום  31בדצמבר
של השנה מדווחת ושל השנה שקדמה
טבלה מס' 2
סוג צרכן

מס צרכנים 3103

מס צרכנים 3102

מגורים

25,327

25,926

גינון

40

39

מוסדות

395

346

בית חולים

7

7

מסחר

1,631

1,719

בניה

434

436

אחר

186

98

תעשיה בהקצבה

23

24

חקלאות

23

28

סה"כ

28,066

28,623

 .4מקורות המים של החברה
נתוני כמויות המים שנרכשו במסגרת הספקת המים בחמשת היישובים בשנת  3103ו 3102
מרוכזים בטבלה מס'  2להלן
טבלה מס' 2
יישוב

מספר
חיבורים

נצרת
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עילוט

4

איכסאל

1

יפיע

1

ריינה

1

אספקת מים
שנתית 3103
5,294,189

אספקת מים שנתית
3102
5,547,993

548,340

572,681

853,692

885,334

943,744

1,099,833

1,372,295

1,392,265
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 .0מכון טיהור שפכים
 0.0שפכים סיניטריים  :שפכי חמשת היישובים מוזרמים למטשים הבאים:








 70%מהעיר נצרת מוזרם למט"ש תל עדשים.
 30%מהעיר נצרת מוזרם למט"ש הסוללים.
כל היישוב עילוט מוזרם למט"ש הסוללים.
כל היישוב ריינה מוזרם למט"ש הסוללים.
כל היישוב אכסאל מוזרם למט"ש דברת .
כ 80% -מהיישוב יפיע מוזרם למט"ש תל עדשים.
כ 20% -מהיישוב יפיע מוזרם למט"ש גיניגר.

המט"שים האלה נמצאים בשלבים שונים של שדרוגים והקמה לפני תקנות בריאות העם
(ביוב):
מט"ש תל עדשים  :הסתיים שדרוג מודול ראשון שניוני של  10,000קוב/יום מתוך כ14000 -
מק"ב/יום בכוונת התאגיד עם שאר השותפים למט"ש להמשיך בשדרוגו לפי תקנות בריאות העם.
מט"ש דברת :התאגיד גייס תקציב של כ 20 -מלש"ח לשדרוג המט"ש לרמה שלישונית  ,בספיקה
של  12,000קוב/יום ,בשותפות עם תאגידים וגופים אחרים.
מט"ש הסוללים :התאגיד בשותפות עם תאגידים וגופים אחרים נמצא בהליך של בניית מודול
נוסף  MBRבספיקה של  3,500קוב/יום.
מט"ש גניגר :הוחלט ע"י רשות המים לבטל מט"ש זה ולהעביר את כל השפכים למט"ש עפולה.

 .0.3שפכי תעשיה:
התאגיד מבצע פעולות ניטור ואכיפה על הזרמת שפכי תעשיה במפעלים וזאת במטרה לצמצם את
הזרמת השפכים הפוגעים ברשת הביוב העירונית ופעילות במכוני הטיהור .והכל לפי תכנית ניטור
שפכים שהוכנה ע"י תאגיד הרי נצרת ואושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה.
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 .9השקעות שערכה החברה בשנת  3102והשקעות מתוכננות לשנת :3100
התאגיד השקיע בשנת  2013כ 25 -מלש"ח בתשתיות מים וביוב  ,בחמשת היישובים ,כללו בין
היתר :





סיום שדרוג מט"ש תל עדשים כנ"ל .
בצוע שני חיבורי צרכן של מקורות שהגדול בניהם בקוטר  16*2אינש'.
ביצוע קו מים  16אינש' לשכונת הגליל בנצרת.
ביצוע מערכת ביוב בשכונה צפונית בעילוט.

בשנים  2014-2016התאגיד מתכנן להשקיע לביטוח תשתיות למים וביוב כ 106 -מלש"ח שיכללו
בין היתר :













הקמת מט"ש הסוללים  (.כ 8 -מלש"ח)
הקמת מט"ש דברת ( .כ 20-מלש"ח)
המשך שדרוג מט"ש תל עדשים (.כ 36 -מלש"ח)
בניית בריכה חדשה בעילוט (.כ -מליון )₪
בניית בריכה חדשה בנצרת בשכונת הגליל (.כ 3.5 -מלש"ח)
פיתוח אזור תעשיה צפוני בנצרת בשותפות עם גופים אחרים( .כ 6 -מלש"ח)
המשך התבייבות ,לבתים לא מחוברים למערכת הביוב ביישובי התאגיד( .כ 2 -מלש"ח)
ביצוע שדרוג שתי תחנות שאיבה לביוב בעילוט ובאכסאל (.כ 6 -מלש"ח)
ביצוע שדרוג מערכת מים וביוב בחלק מהעיר העתיקה בנצרת (שכ' לטין)( .כ 10 -מלש"ח)
המשך ביצוע קווי מים וביוב בשכונות חדשות ביישובי התאגיד (פיתוח) ( .כ 3 -מלש"ח)
ביצוע מערכת קריאה מרחוק של מדי המים בעלות של כ 13 -מלש"ח .
ביצוע מערכת פיקוד ובקרה ואבטחה אלקטרונית בעלות של כ 3 -מלש"ח.

 .7שיבושים ותקלות
במהלך שנת  2013לא אירעו תקלות או שיבושים משמעותיים באספקת המים או בשירותי ביוב.

 .8פרטים בדבר איכות השירות לצרכן
נתוני מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת  2013הינה מרוכזת בטבלה מס'  4להלן.

טבלה מס' 4
סוג פניה

פרונטלי

טלפוני

כמות פניות בסה"כ

54,372

54,400

ממוצע זמן המתנה בדקות

1:35

10:09
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להלן בטבלה מס'  5מרוכזים נתוני פילוח הפניות לפי נושא פנייה .
טבלה מס' 0
סוג פניה

טלפוני

פרונטלי

עדכון פרטי הצרכן

190

608

ערעורים

1,302

470

פניות ציבור

2,608

458

תשלומים

36,600

47,000

תשתיות

5,309

3,000

שונות

8,363

2,864

 .9הסבר 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.
כמויות 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.
תעריפי 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
תעריף נמוך :לכל צרכן מוכרת כמות צריכה המחושבת בהתאם למספר הנפשות *  3.5קו"ב
לחודש ,כלומר  7קו"ב לחודשיים.
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התעריף גבוה :מחושב על הכמות השולית .כלומר עבור כמות העולה על  7קו"ב לנפש לחודשיים.
מספר הנפשות המוכר :מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה.
הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים ,בצירוף צילום ספח תעודת הזהות
בה רשומים דיירי הבית  ,הכל בהתאם לכללים .עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי ,יש למלא
הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח
צריכה פרטית :כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן ,שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית
והקריאה הקודמת שנקראה במד המים הפרטי) משויך) לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה.
סוג 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.
הפרשי מדידה) כולל צריכת מים 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.
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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