
   

 תאגיד מי בת ים                
 

רקע ומידע אודות החברה, שמות חברי הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ופרטי 

 התקשרות עם החברה.

 מידע כללי –מי בת ים 

       

 תושבים 160,000 -ים  מונה כ-העיר בת

. "מי בת ים" מטרתה לספק מים 2009מי בת ים בע"מ החל לפעול כתאגיד עצמאי מיולי  

 14בארות מים,  15ולסלק ביוב של תושבי בת ים בהתאם לנדרש ועל פי כל דין. לתאגיד 

ק"מ של צנרת הולכת  137 -בריכות מים. בבת ים כ  2מגדלי מים,  2תחנות שאיבת ביוב, 

  הולכת הביוב. ק"מ של צנרת 121 -המים וכ 

 מי בת ים –מקורות הפקת מים 

 הפקה ותפעול ע"י התאגיד. – 5,6,7,9,10,13   בארות: 

 .GESבארות מטוייבות ומתופעלות ע"י חברת  – 8,14,12בארות:            

 .דרום העירבמקורות לקו המים של חיבור            

מהמים  15% -תאגיד, וכמהמים המסופקים הינם מי בארות המופקים ע"י ה 85% -כ

 ממקורות.מסופקים 

מק"ש והמים הנשאבים מסופקים ישירות  80-120בארות המים מספקות מים בספיקות של 

 , כלור.PHלתושבים לאחר בדיקות איכות המים כגון עכירות, מוליכות, 

ומפוקחות ע"י   GESבארות מטוייבות המופעלות ע"י קבלן  משנה  3מכלל הבארות הפעילות, 

 .8,12,14התאגיד, בארות: 

 הליך טיוב המים כולל סינונם במסנני מצע ומסנני פחם פעיל.

ימים בשנה למעקב על המצב  365שעות ביממה ,  24יש התאגיד מפעיל חדר בקרה מאו

 רשת המים הן מבחינת  לחצים הספיקות והן מבחינת איכות מים.

 והנהלהחברי דריקטוריון 

 דריקטורית  -בילוצקי שירה  דר'   

 דריקטורית  -עו"ד אולגה רזניקוב    

 דריקטורית  –הלוי  –עו"ד הילה ספרדי    

 מנכ"לית  –עו"ד רוית גולדפרב    



 

                                                  בת ים –קומה ב'  12רחוב הפלדה  משרדי החברה :

 03-5528583פקס:  03-5552111טלפון )רב קווי(: 

 yam.co.il-bat-www.meiמי בת ים: אינטרנט אתר 

קומת  בת ים 17גבייה ותשלומים: בניין העירייה רחוב נורדאו בירורי קבלת קהל בנושא 

 1-800-50-30-88 :מוקד בירורים טלפוניקרקע, 

 1800-650-011מוקד דיווח תקלות: 

המים שסיפקה החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם כמות 

 בכללי חישוב עלות בשנת הדו"ח ובשנה שקדמה לה.

 2012/2013 הפקת מים ופחת מים

 סה"כ הפקת מים בקוב

 

2013הפקה שנת  2012הפקה שנת   

 הערות % -הפקה ב כמות מ"ק % -הפקה ב כמות מ"ק מקור הפקה

 57.05 5,129,190 בארות
4,616,581 50.45  

GES 2,202,210 24.50 
2,943,816 32.17  

 18.45 1,658,700 מקורות
1,589,770 17.37  

 100 8,990,100 סך הכל
9,150,167 100  

 

 בקוב מיםפחת סה"כ 

 2013שנת  2012שנת  תאור

 8,324,462 8,077,272 חיובי מים לתקופה

 9,325,870 9,099,178 רכישה והפקה לתקופה

 1,001,444 1,021,906 פחת מים בקוב

 10.7% 11.2% שיעור פחת מים

 

http://www.mei-bat-yam.co.il/


 2012/2013גבייה נתוני גבייה ופחת 

 

 2013שנת  2012שנת  תאור

 13,153,117 16,963,191 גורים לתחילת שנהייתרת פ

 86,948,036 81,716,050 חיוב שוטף מצטבר

 7,730,474 8,686,456 גוריםיגבייה בגין פ

 79,005,862 77,990,349 שוטפתגבייה 

 980,277 920,487 סה"כ ריבית והצמדה

 14,345,812 12,922,712 גורים לסוף שנהיפכוללת יתרת 

 54.69% 48.57% גוריםימפגבייה 

 90,87% 95.44% סה"כ גבייה שוטפת תקופתי

 9.13% 4.56% סה"כ פחת מגבייה שוטפת

 85.81% 87.03% גבייה כוללת מסה"כ לגבייה

 14.19% 12.7% סה"כ פחת מצטבר

 

 

בחלוקה לפי  2012ושל שנת  31/12/13מספר צרכנים של החברה נכון ליום 

 סוגי צרכנים.

 2013שנת  2012שנת  תאור

 53,598 53,586 מדי מים צרכנים בלבד

 2,923 2,893 מדי מים כלליים וגינון

 56,521 56,479 סה"כ מדי מים

 

 

 

 

 

 



 ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה.פרטים בדבר 

תאגיד מי בת ים עוסק בהספקת מים לתושבי העיר וסניקת הביוב. לצורך הפקת מי השתייה 

 -)כ צפופים בארות מים אשר פזורות ברחבי העיר ורובן ככולן באזורי מגורים 15 -קיימות כ

נת לשמור על דונם( המחייבים הערכות מיוחדת על מ 9000תושבים בשטח של  160,000

 רווחת התושבים.

חופיות ומתחנת הלפר ביוב תחנות  9מ איסוף הביוב מכל רחבי העיר מתבצע בגרביטציה 

 לתחנת איסוף מרכזית, הממוקמת ברחוב שפירא בעיר ומשם לאיגודן. בעיר 

, תושביםתאגיד מי בת ים משקיע מאמצים ומשאבים רבים על מנת להימנע מהפרעה ל

 את האפשרות לגלישת ביוב ומהפרעות בהספקת המים.ומהפחתה למינימום 

שעות ובכל ימות השנה  24ושדרוג מערך הבקרה המאויש החלפת קווי מים מבצע התאגיד 

לתת מענה מיידי לפניות התושבים בדבר תקלות מים  ל מנתעכולל חגים ושבתות, וזאת 

 .ירה לתושביםמום את כמות פיצוצי המים והמשך הספקת מים סדלהפחית למיניוביוב ו

 שאיבה רציפה מבארות המים גורמת לרענון והתחדשות וניקוי האקוויפר.

לתושבים. ברשת המים העירונית  םהמים הנשאבים עוברים תהליך סינון וחיטוי לפני הספקת

בדיקה וזאת על מנת ל משרד הבריאותמעבדת מבוצעות דגימות מים רציפות ונשלחות ל

    על איכות מים טובה.לשמור 

ברשת הביוב מבוצעות שטיפות יזומות על מנת להפחית למינימום הצפות גלישות ביוב 

 יחות.רו

ביטול פרויקט בוצע  ,תחנות הביוב החופיותולמניעת הזרמת ביוב לים מלאור ניסיון העבר 

 .ת ואיסוף הביוב לתחנת שפיראקידוח אופקי מתחת למסעדוע"י בורות הספיגה, 

 

ושבכוונתה לערוך  2013רכה החברה בשנת תיאור כללי של ההשקעות שע

 .2014בשנת 

תאגיד מי בת ביצע החלפת קווי אסבסט ישנים ברחבי העיר לקווי פלדה,  2013בשנת 

 .2014החלפות הקווים ימשכו גם בשנת 

אבות, לוחות חשמל להגדלת הספיקות, נרכש בוצעו החלפות ושדרוגים של מש 2013בשנת 

 ספיקות סדירות ושמירה על לחצי מים ומניעת פיצוצים.והותקן בוסטר חדש להבטחת 

מבוצעות עבודות שדרוג מערך הבקרה הכולל  2014ובשנת  2013בשנת  –בקרת מים 

החלפת שרת מרכז בקרה שדרוג קווי הנתונים, החלפת בקרים בבארות ובמרכז הבקרה, 

 מרכזי.

צלמות אבטחה בכל בוצע פרויקט מיגון אלקטרוני והתקנת מ 2013בשנת  –בטחון מים 

 מתקני המים והביוב ובמחסני החירום.

קוב, וברזיות מים לפתיחה  2בוצעו רכישות מיכלי מים  2013בשנת  –הערכות לחירום 

 מיידית של תחנות חלוקת מים ללא תלות ברכבי גרירה.

 הסתיים שלב התכנון והמכרז לאיטום ושיקום הבריכה 2013בשנת  –בריכת רמת יוסף 

 .2014השיקום יצא לדרך ויסתיים ברבעון השני של שנת ופרויקט 

 יוחלף חיבור קו מקורות לחיבור חדש. 2014שנת במהלך 



בוצעו ומבוצעות עבודות הכנת תשתיות מים וביוב לשכונות החדשות  2013/2014בשנת 

 ולבתי המלון המוקמים בחוף הים.בדרום העיר, 

בנפח של אשורים לבריכת אגירה חדשה קבלת תכנון והתאגיד בך ימשי 2014במהלך שנת 

 קוב. 15,000

פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו בהספקת המים ובשרותי הביוב 
 ואופן הטיפול בהם. 2013בשנת 

 

 .התפלגות הפניות במחלקת המים 
 

 2013 2012 2011 המפגע
 696 725 682 פיצוץ בצנרת מים

 592 674 662 מונה מים נוזל
 205 124 150 לא מגיעים מים
 72 51 78 מונה מים פגום

 54 68 57 נזילת מים ממגוף/תא ביקורת
 177 178 97 לחץ מים נמוך

 73 90 86 נזילת מים מברז כיבוי אש
 10 6 26 נזילה ממאגר מים)בריכה/מגדל(

 23 19 11 חלודה במים
 18 20 25 מים לא נקיים

 10 16 12 ריח וטעם לוואי במים
 7 20 12 מים בתשלוםבקשה לסגירת 

 34 28 19 טעם כלור במים
 16 11 7 חול במים

 3 2 6 תקלה בבאר מים 
 49 33 39 מכסה תא מים חסר/שבור

 3 11 1 נגנב מונה דירתי
 31 25 22 מפגעים מעבודת קבלנים

 15 15 10 שקיעת תא מים
 9 19 39 פניות הציבור

 49 14 - חיבור מים לא חוקי לקו של בניין
 18 28 - חירום

 2 - - זרימת מים לים
 ס ה " כ 

 " כ 

2042 2177 2167 

 
 .התפלגות הפניות במחלקת הביוב

 
 2013 2012 2011 המפגע

 1895 2040 1757 סתימת/הצפת ביוב
 130 193 182 שקיעת ריצוף/כביש

 29 52 78 חסר מכסה ביוב
 72 83 61 הצפה עקב גשמים

 49 41 43 ריח ביוב ברחוב
 2 1 - זרימת ביוב לים

 85 164 131 מכסה ביוב שבור
 - - 14 תקלה ריח /במכון

 13 24 4 פניות הציבור
 9 6 - מפגעים מעבודת קבלנים

 17 7 - חירום
 86 - - מכסה ביוב התרומם

 2387 2629 2299 ס ה " כ



 

לרבות מספר הפניות  2013פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 

בחברה בחלוקה לפי סוגים, ממוצע זמני המתנה בסניפים שהתקבלו 

 הראשיים וממוצע זמני המתנה למענה במוקד השירות הטלפוני.

תאגיד מי בת ים דו"ח מוקדי שרות לתושבים לשנת    

2013 

 

 

 תאגיד מי בת ים מפעיל מספר מוקדי שרות לתושב

 עירונית לדיווח תקלות מים וביוב, CRMמערכת  – 106מוקד עירוני 

 

 17מוקד קבלת קהל לתשלומים, בירורי חשבון, עדכון נפשות וכו'. ממוקם בבניין עיריית בת ים נורדאו 

 .1800-50-30-88בת ים, טלפון: 

 

 .1800-50-30-88, 03-9411276מוקד תשלומים טלפוני טלפון : 

 

 03-5552111טלפון:  12ד ברחוב הפלדה ממוקם במשרדי התאגי –מוקד פניות תושבים מרכזי 

מוקד זה מפקח על סגירת מהירה של תקלות מים וביוב, מטפל בתלונות תושבים בכל נושא שחל 

 עיכוב בטיפול, מענה למכתבי תושבים.

 

   106תקלות עירוני מוקד 

 

 תקלות מים

 

 קד העירוניתקלות מים שונות שנפתחו במו 2167 -תאגיד מי בת ים טיפל ב 2013במהלך שנת 

דקות למספר ימים, על פי  30 -פניות טופלו בחריגות זמן מ 326פניות טופלו בזמן ללא חריגה,  1850

 סוג התקלה וסיבת החריגה.

 

 תקלות ביוב

 

 תקלות ביוב שונות שנפתחו במוקד העירוני. 2387 -במהלך השנה תאגיד מי בת ים טיפל ב

דקות עד מספר ימים על  30 -ות טופלו בחריגות זמן מפני 452פניות טופלו בזמן ללא חריגה,  1935

 פי סוג התקלה וסיבת החריגה.



 

 

 מוקד קבלת קהל  

 

 תושבים על פי זמני ההמתנה הר"מ: 12,524 -המוקד טיפל ב

 תושבים 2,223דקות:  5זמן המתנה של 

 תושבים 1,214דקות:  10זמן המתנה של 

 תושבים 1,026דקות :  15זמן המתנה של 

 תושבים 889דקות:  20המתנה של זמן 

 תושבים 776דקות:  25זמן המתנה של 

 תושבים  2,767דקות:  25זמן המתנה מעל 

עקב המעבר לביטול התור למים וביוב בלבד ומעבר  100% –הנתונים המוצגים אינם מדוייקים ב 

 לתור כללי לכל הנושאים.

 

 דקות 11:42זמן שרות ממוצע לתושב במחלקת קבלת קהל : 

 דקות 24:00זמן המתנה ממוצע לתושב במחלק קבלת קהל: 

 

 תאגיד מי בת ים משקיע מאמצים ומשאבים רבים לשיפור השרות לתושב.

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הסבר על אופן עריכת החשבון התקופתי.

 

           דרישה לתשלום יתרת חוב                                חשבון תקופתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 דף הסבר בגב החשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

יש לשלוח לצרכנים אחת לשנה ולא יאוחר ממועדי משלוח החשבון 

התקופתי הראשון לאחר פרסום הדו"ח השנתי, תמצית הדו"ח השנתי לשנה 

 .שעברה

 דו"ח שנתי לצרכן )מצ"ב לחשבון(

 

 

 

 



והפנייה התמצית תכלול התייחסות לכל הנושאים המפורטים בדו"ח השנתי 

 לדו"ח השנתי המפורסם באתר.

 yam.co.il-bat-www.meiהדו"ח מוצג באתר התאגיד בכתובת: 

 חתימות חברי דירקטוריון:

 דר' שירה בילוצקי : ____________   עו"ד הילה ספרדי הלוי: ________

 עו"ד אולגה רזניקוב : ___________

 עו"ד רוית גולדפרב מנכ"לית: ________________

 תודה רבה !            

http://www.mei-bat-yam.co.il/

