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 קטוריוןרדי ר"ויו ל"נכמ ברד

ים.רקיים בשתו

 םירעש הולשב בויבם וית מויתשתג ורדשוח ותיפבן הד יגאתהך ישמה הבה נה שתיי  ה9102ת נש
 תויושרת  בוחתפתההת ומגמלב לת מישך ו, ת)הלופעוק מעהל דגמ, לילגהף ונ(ד יגאתבת ורבחה
 .חרזאלת ורישהר ופישבן ה, והסדנהת הוקלחמת וויושרי השארם עא לם מואתבו

 תונבלות ושדת חונוכשח תפלם תנווכבם היפל עג גי מכסל הער בכמה זו מתחת ויושרת השולש
 וביצה הלת אומג. מםיבה רקוסעתת ורוקמו קפסישה יישעתי רוזח אתפלת וושדד ח"חיי פלאת ורשע
.םעני מד יגאי תנפבם ילודגם ירגתא

 תונבנות וכלוהת הונוכשב לויבה צת קונורתן פתא מוד היגאתהי נפבד מוער התויי בתועמשמהר גתאה
 תושדר חוידת ודיחיה לייני ברתין התר משפאו מניאת ואירבד הרשמן כם שוקלת ודיתעת הונוכשלו

.בויבום ימלה צת קונורתן פתא מלל

ל ודגה הזש "טמ. הלופעס בומעה נחמך לומסש די חרוזש א"טמת יינבב2 710ת נף שוסבל חד היגאתה
ת ודובעו מייתסם הויהן לוכנ. םוים ביכפק ש"3 מ0006-בל פטי) MBRת (ונרבמת מייגולונכטם בלועו בגוסמ
ת יינ. בםינושם הינקתמי בנאכו מרטקלאד הויצת הנקתה הלחהה נורחאלור תאבת יחרזאה הסדנהה
.םילקשי  נוילי1 מ2ל כ0עת דמוו עתמקת הולע2. 20ף 0וד סעם ייתסתש "טמה

 תושרה טילחה, הת זבוט. לקמעי הנר פופישוה ביבסהל עה רימא שוד היגאתהי נפבד מועי הנר שגתא
 תרגסמב. םישדחם ינוכמה עבראבם יכפשבל ופיטהת אז כרלם ויכפר שוהיי טנוכ מ02-כל טבלם ימה
 יווקת חנהר וגינגבת יזכרמה ביאת שנחתת יינבבד יגאתהל חם יימהת ושרת וטלחהד ליגאתהת וביוחמ
 םישדל עתבור גינגבם יש"טמ. השדחש ה"טמל לילגף הונוק מעהל דגמי כפשת או ליבויר שה אקינס
.₪י נוילי מ08-כת בכרעומט קיורפת הולע. רוביצר לזחותום קושו תדמעם הילע עקרקהוו לטובי

ב קעמח רזאת לרשפאמ, הSTMA, השדה חיצקילפאד יגאתהף יסו, הבשותלת ורשר הופית שרגסמב
י דרשמלה עגהו כירצהה כד עת שונווגמת ולועפע וציבוג יצנם עט א'צל והיו , נלם שימהת וכירצר חד אומצ
ה חונה העשבה שיגת פעיבקלת ורשפאת מיי, קדיגאתי הדרשמלע יגהת לאל זכו בטילחתם א. ודיגאתה
ה גיצ, מret mer youdRea– םכתושרלת פסוה ניצקילפאת מיי,  קףסונב. רותן ביתמהלך רוצא לם לכל
. תמאן מזבת וליזנל עת וארתהת קפסמום ית מכירי צנותנ

.ןופאלל פכה בדרוהלת ונתינת ווימנית חויצקילפאהי תש

,רוביצל הלכלה נתית אואירבה ויירופה יישך עשמהת כרבב

םעי נמל "כנ, מרץושב אז
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דעימו לילכ קער

00.2א – 1"סשת, הבויבם ויי מדיגאק תוח חוכ2, מ00ל 4ירפש אדוחה במקו, הםענ-ית מרבח
.הלופעק ומעל הדג, מלילגף הו: נםירת עשולם שוחתם ביכפר שוהיטב וויבם ויי מתורין שתך מרוצל
ת ליחת. מבויבהם וימי הדיגאל תה ענוממי הדל יה ען לתינה שלעפן הוישית ררגסמת בלעוה פרבחה
ם יבשותק לפסת לגאודב וויבהם וימת הויתשג תורדשף לרא הלת  ללעוה פרבח, ההרבחת הוליעפ
.  דואה מהובת גוכיאם בימ
10.2ת 5נשד מיקפתן בהכמ, הץרווב שאר ז, מל"כנמד המוה ערבחש הארב

ריוןקטורדיברי ח
ןוי רוטקרידר ה"וה – ידרי בלר אמ
ןוי רוטקרית דרבר – חכה בוו' חבג
ןוירוט קרית דרבי – חסורל סטרו' אבג
 ןוירוטקרית דרבן – חוסלגייי פוה לנרו' לבג

ןוירוטקריר דבק – חינטולי זגרר סמ
ןוירוטקריר דבי – חרמוד עאיר זמ
ןוירוטקריר דבב – חגד שוי דטיר סמ
ןוירוטקרית דרבן – חאזב וני' עבג

הרבחם הת עורשתקי הטרפ
)-16:00–08:30ם מול יכ (1-800-306-366: םנין חופלטב
04-6562312: ספקב
info@mey-noam.co.ilל: "אודב

גביה פחתו המים פחת גביל ונתונים רהבחה י"ע פקהוסש המים כמות

י ללכם בתרדגהה כייבת גחפם וית מחי פבגם לינותנה ורבחי הדל יה עקפוסם שימת הומן כיגם בינותן נלהל
;הה למדקה שנשבח ו"ודת הנשת בולב עושיח

2019 2018 2017 יםנש

10,368,138 10,032,598 10,148,602 כרהמנשם ימהת וכמ

5.74 7.82% 6.81% םית מחפ

15.51% 15.74% 17.23% ת פטושה הנשן היגה ביבת גחפ

5.79% 4.62% 5.63% תמדוקה הנשד הר עבטצה מיבת גחפ

mailto:info@mey-noam.co.il
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רהבחה של המים ותמקור

הרבחל השם ימהת ורוקמר בדבם יטרן פלהל
ק"1 מ130,133,0–בה מכתסה2 910ת נשבת ורוקמת רבחה משכרנשם ימהת ומכ

להלן ההתפלגות:

ת מים קפסא
)קמ"ת (יתנש

ר וביר חפסמ
ותורמק

ותורמקיבור חשם 

724,760 1633010 יםנרוא' חר

944,041 1633032 4]34[+הכירב

311,276 1633087 ת"ריופצי"ת "זא

160,103 1633054 4]09ה [+כירב

424,595 1633076 5]07ה [+כירב

789,767 1633065 םיסיקר' נח' 1 רסם מין מוכמ

173 1633305 ת עפיה ביאן שוכמ

3,535 1633098 מקעהת רעי

426,093 1633101 תישאר רככ

196,998 1633112 לוזול יר זככ

614,126 1633123 ןימלת עיר בוביח

453,285 1633134 זרנמ

437,153 1633156 ניופצת "זא

892,115 1633167 ראואי טנופת צ"זא

49,080 1633178 וקסרת נחתד יל

32,383 1633189 אןרידתל עפמ

537 1633190 קמעהם ילות חיב

245,676 1633203 אןקידתלך ומס

0 1633214 הנגה' החר

487,447 1633225 זמ' רחר

536,474 1633247 קמעהם ילות חיד ביל

153 1633258 טהחשמ
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ת מים קפסא
)קמ"ת (יתנש

ר וביר חפסמ
ותורמק

ותורמקיבור חשם 

309,513 1633269 רהומהת עבגכה ירבלך ומס

259,335 1633270 קוסרת נחת

2,609,860 1633281 ה 2לופת ענחתך לומס

20,076 1633292 וריהפלביש כב

רהבחה ותילפע של יותתביבסה כותלהש

ם ימרזוק ממעל הדגר מיעי הכפ. שםיללוי ס"נרם וישדל עם תיש"טמם לימרזות מילית ערצר ניעי הכפש
ם יחלוקם לתכיפהל לופים טירבום עם ה. שהלופש ע"טמם לימרזוה מלופר עיעי הכפ. שרגינש ג"טמל
. םיאלקי ח"ש עומישל
י גלת פרב, חלעפתמן הלבקת הועצמאר בגינגם ויללוי ס"נ, רםישדל עם תיש"טמת הל אעפתד מיגאתה
ם יש"טמל הכם לימרזומם היכפשל הה שטילקת הלוכג. ינאטת שרבי ח"ל עעפותה מלופש ע"ט. מםימ
ל  ה שלוקה שייסולכוי אפ, לי"ק2 מ06,2- 0ה כנית העצומה מקיפ. סהנשק ל"8 מ,00,052- 0ה כניה

ם.יבשות1 0,0002

2020 שנתל כננותמתו קעותוהש20 91 שנתב רהבחה כהערש קעותהש

תשתיות על
ל   , ילגף הונת (ויושרת השולשת בויתשח תותיפן ₪ בויל1 מ-8ל כם שוכ2 ס10ת 9נשע ביקשד היגאתה
.בויבבם וימ) בהלופעק ומעל הדגמ
ח ותיר פשפאת לורומאת וויושרת השולל שב שויבם וימב לאת הוינכי תל פת עועצובל מעת הויתשת
:םו העצובם שיירקיעם היטקיורפ. הדעית הנשם לירעל הש

102ת 9נשח ב"ן שויל1 מ-5ל כת שולעה בלופי ערוזש א"טת ממקהא. 
ן ₪ויל1 מ.-3ל כת שולעק במעל הדגמת ביברעה מנוכב שויבהם וימת הויתשח תותיפב. 
ן ₪ויל1 מ,8-08ל כת שולעה בריעה צלופת ענוכשב בויבהם וימת הויתשח תותיפג. 

ן ₪ויל3 מ.-7ל כם שוכב סויבם וית מויתשח תותיפע ביקשהן לנכתד מיגאת2 ה20ת 0נשב
:םו העצובים שיירקיעם היטקיורפה

ן ₪ויל3מ.- 7ל כת שולעק במעל הדגמת ביברעה מנוכשב בויבהם וימת הויתשח תותיפא. 
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שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר
ת ויושרת השולשב בויבם וית מויתשג תורדש₪ ב ןויל.8 מ- 5ל כם שוכ2 ס10ת 9נשע ביקשד היגאתה
.בויבבם וימ) בהלופעק ומעל הדג, מלילגף הונ(

:םו העצובם שיירקיעם היטקיורפה
י ₪פל4 א6ל 5ילגף הונב בויבהם וימי הוות קפלחהא. 
י ₪פל4 א,59ק 5מעל הדגמב בויבם וימי הוות קפלחהב. 
י ₪פל3 א,70ה 8לופעב בויבם וימי הוות קפלחהג. 

י  ל פן ₪ עויל1 מ-0ל כת שולעב בויבם וית מויתשג תורדשע ביקשהן לנכתד מיגאת2 ה20ת 0נשב
ה:אבהה קלוחה

ן ₪ויל: 3 מלילגף הונא. 
ן ₪ויל: 3 מקמעל הדגמב. 
ן ₪ויל:  4 מהלופעג. 

מט"ש עפולה
ן ₪ויל מ54- ל כת שולעה בלופ) עש"טמם (יכפר שוהן טוכת ממקהע ביקשהן לנכתד מיגאת ה0202ת נשב

פיתוח שכונות מתחמים חדשים
ם: יאבהם ימחתמהו חתופי20 20ת נשב

ק מעל הדגמן ביבת רירת קיברעה מנוכם שחתמ· 

ותקלות שיםוביש

בויבם ויל מת שיתועמשה מלקה תעריא א2 ל10ת 9נשב

כןרצל ותהשיר איכות ברדב טיםרפ

10:2ת 9נך שלהמה ברבחו בלבקתהת שוינפר הפסמ

ליטנורפ

49,545

04:01

ניופטל טלגייד הינפג הוס

95,381 32,520 ות ינפות מכ

01:13 00:00 )תוקדבה (נתמן המע זצוממ
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:היינפא השוני פת לוינפהח וליפ

ליטנורפ ניופטל טלגייד הינפג הוס

13,275 39,061 2,053 םיטרן פוכדע

1,315 8,727 214 ריםוערע

6,104 6,517 1,184 רובית צוינפ

26,620 39,838 27,195 יםמולשת

1,893 1,238 1,604 ותשונ

.בתכ, בטנרטניא, דקומבת וינפלת וסחייתמת וינפהת ומכ* 
.בתכת בוינ3 פ3ו 8לבקתה2 910ת נך שלהמף בסונב

רהבחה של כניםרצה פרמס

ה קולחב, הה למדקה שנשהל שח וודהת נל ששר במצדב3 1ם וילן וכנה רבחל השם ינכרצר הפסמן להל
:םינכרי צגוסי פל

מספר הצרכנים של החברה נכון ליום
31 בדצמבר 2019:

יםנכרצ' סמ ןכרצג הוס

45,311 יתיתבה כריצ

810 וריבציון ינג

412 תימוקמת ושרת ודסומ

0 םילוח יתב

3,426 הכאלמוחרסמ  

403 הינב

257 תראחהכירצ  לכ

20 הבקצהבהישיעת  

1 הבצקהב תואלקח

50,640 יםנכרצכ "הס

מספר הצרכנים של החברה נכון ליום
31 בדצמבר 2018:

יםנכרצ' סמ ןכרצג הוס

44,176 יתיתבה כריצ

806 וריבציון ינג

641 תימוקמת ושרת ודסומ

0 םילוחיתב

3,351 הכאלמו חרסמ

423 הינב

5 תראח הכירצ לכ

27 הבקצהב הישיעת

1

49,426

הבצקהבתואלקח

יםנכרצכ "הס



8

2019 שנתל המים איכות ח"דו

"כ הס ים נתמולהריט מתכות ות ימגדות כמ
ותילוביארקימ

ות דוקנות כמ
ימה גד שוב יי

339 12 0 327 22 ל ילגף הונ

226 12 6 208 11 ל העמק דגמ

324 12 0 312 15 ולה פע

889 36 6 847 48 "כ הס

תיופתקה בוןשהח עריכת פןאו ברדב ברהס

ם ימהת ויומכל שה לפכו מניהב ויחם הוכס. םימת הושרי דל יעם יעבקנץ וראהל כם בידיחאם ימהי פירעת
. ןובשחי הבל גען יוצמכ, םימי הפירעתן בובשחהת פוקתבו כרצנש
.םיישדוחת לחם איבשותי התבלח לשנם ימהן ובשח

המים ריכתצ כמויות

ה כירצהת ומכת אע בוקת מדוקהה אירקלת יחכונה האירקהן יש ברפה. הםימד מת ואירקי פל עת עבקנ
. הכרעהי "פעה כירצהת עבקם נימהד מת אא ורקן לתינא לר שאכ. האירקם הוילן וכנק "ת מודיחיב

ובביוה המים עריפית

ם יללכהפ ". עקוחפ "ם עיפירעתהת אה בוגם ענ-ימ. םימת הושרי "ם עיעבקנב ויבהום ימהי פירעת
)))ףףףףףףףףף1ף1)יףירערעתת (רכות מומכר ובע וךנמיף רעת:  םיפירעתי ני שפת לביוחמת יתיה בכיר, צםימת הושרה עבקש , , ף
תתתתתתתתתת ומומכר כר וובבעע  הגבוהיף רעותס כנבת ורכומת הושפנהר פסמל בפכוא מוהש, כםיישדוחק ל"ל 7 משת ומכן יגב
. ןובשחת הפוקתבס כנבה כרצנשם ימהת ומכת רתיס לחייתמ, הף 2)ירעת(ת פסונ
. . ןןוובבששחחת הת הפפווקקתתבבה ה ככייררצצההת ת ווממככל ל ככן ן ייגגבבה ה וובבגף הירעתבם יביוחת מודסומם ויקסע
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כרוהמ פשותהנ פרמס

ת ועצמאה בשעיח יוויד. ההרבחן לכרצי הדל יח עוודמהר ווידת הדיחית בוררוגתמת הושפנר הפסמ
ו , אתיבי הריים דימושה רת בוהזת הדועח תפם סוליף צוריצ, בםיטרפת הונוכר נבדב בתכה ברהצה
ב צמן בוכדע/יוניל שם כ. עםיללכם לאתהל בכ, הםינפד הרשמם מושיח רסות ניצמת תועצמאב
ר יבעא הל, שןכרל צם שימן הובש. חףסונח הפסת הף איסוהלה ושדה חרהצא הלמש ל, ייתחפשמה
.דבלת בורכות מושפי 2 נפב לשוח, יתושפר נפסל מה ערהצה

טיתרפ ריכהצ

ד מה בארקנת שמדוקה האירקהת ויחכונה האירקן היש ברפהה הניה, שןכרצי הדל יה עכרצנם שימת הומכ
. הדידי משרפו הפסוותו יה זכירצ. ל)ךיושמי (טרפם הימה
. . הכהכרערעי הל פו ע, אלעופם בימד הת מאירי קפה לתשעב נויחה לכירצת הומם כאט הרפ: מהאירג קוס
ש ש ששו חו חננששו יו יאא/ו/ןן ויקקו תנים אימד הו מא/ם וימד המה לשין גים אהבם שירקמ, בראשן הי, בתישעה נכרעה
ע ע ווצצייבבה לה לבבייססן הן הוובבששחחבטט בררופ, תהכרעל הה שרקמ. בסכנם ביד מן מקתוא מם להבם שירקמב, וןיקו תניאש
ה.כרעהה

המים עריףבת בההטל איםכז

, , )2)141020ם ם 4ייפפססככת הת הננששם לם לווללששתתה בה בתתחחפפההם לם לייאאככת זת זממייששרר וה ודהדית מומאב (ויבם ויי מדיגאת תונקי תל פע
::ןןללההט לט לררוופפממ, כ2, כ141020ת ת 4ננששה לה לבבטטל הל הבבקקת לת לווייאאככזז הה היהיסוסוללכות אוצובה קעבק2 נ10ד 4"עשת
, , ]]בבללווששח מח מססוונני [י [ממוואאללח הח הווטטייבבק הק הווחח ל9ף ף 9 לייעעי סי ספפך לך לררעעננת שת שוודדיייית נת נללממר גר גבבדדבםם בככסהי הפה ללמגי לאכז.    1

;;))ייממוואאללח הח הווטטייבבק הק הוון – חן – חללהלהל(11 (5-99ה"נשתה
70ר %ועישת ביאופת רוכו נה לעבקנ, שימואלח הוטיבק הוח' לק טרי פפת ליללת כוכת נלמגי לאכז.    2

ת;וחפל
;ימואלח הוטיבק הוחו (2) ל) א(1א)א2(2ף 4יעי ספד לועית סלמגי לאכז.    3
;ימואלח הוטיבק הוח2 ל5ף 1יעי ספה לנקת זבצקי לאכז.    4

9
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ם יתורין שתמ() תוכח נוטיב(י מואלהח וטיבהת ונקתל) גו (א) בת 3(ונקי תפת לדחוימה בצקי לאכז.    5
1;8-79ט"לשתה, )םידחוימ

2;0-10ע"שת, ה)הכד נלי(י מואלהח וטיבהת ונקי תפה ללמגי לאכז.    6
1;0-89א"משתה, הסנכהת חטבק הוחל(4) )אף 2(יעסי פה ללמגי לאכז.    7
ל ומגתלו א1 759-ז"ישת, הםיצאנת הופידרי כק נוחלף 4א יעסי פה לסנכי הפל לדגול מומגתלי אכז.    8

;רומאהק וחלף 4ג1 יעסי פה לסנכי הפל
ל ומגתלו א1 459-ד"ישת, הםיצאנה במחלמהי כק נוחלף 4ג יעסי פה לסנכי הפל לדגול מומגתלי אכז.    9

;רומאהק וחלף 4ד יעסי פה לסנכי הפל
ת וכנו לה עבקנש, ]בלושח מסונ1 [959-ט"ישת, ה)םוקישום ילומגת(ם יכנק הוי חפל לומגתלי אכז.    10

ה כומו נתוכת נגרדה שזק וי חפל לומגתלי אכזן הכרצו אר ומאק הוחהי פת לוחפ5 ל0ל %שר ועישב
;ןוחטיבהד רשמת וארוהי פע לובקם ויקל ומגל תבקמא וך הא5 0-%מ

ל שר ועישבת וכנו לה עבקנש1, 0-79ל"שת, ההבית אולועפי עגפנלם ילומגתהק וי חפל לומגתלי אכז.    11
ך א5 0-%ה מכומו נתוכת נגרדה שזק וי חפל לומגתלי אכזן הכרצו אר ומאק הוחהי פת לוחפ5 ל%0
;ןוחטיבהד רשמת וארוהי פע לובקם ויקל ומגל תבקמא וה

ד רשמם ביביצקתהל עה נוממהת אע דייר שחאל, טילחה, תואירבהד רשמל שי ללכל ההנמהשי מ.    12
; הגירחם ית מומכך רוצא ו, התודחוימת וביסנל שן תומייקתל השו באת ויאופת רוביל סשי בכ, רצואה
ך א, םימת הושרר תאבת וואירבד הרשמר תאבו מסרופה יתתב לוריו סאה בטהן התמלת וטלחה
.הבטההש קבמי והית זאו רשפאים שיטרא פלב

ם יאנתהו בם ייקתהם ליכישממות ונקתהל שן תליחתב רן עיל דכי פו לזה בטהי לאכזה יהשן כרצ.    13
.הבטהלי אכזה ים ההלשבש
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, משרד יומאלוח טיבלד סומם מימהק פסלם וימהרשות ה לרבעוה, אשר הורגסה מישיא ר הם יכאזהת מישר
.האוי שלוצינת ויוכזת לושרו האן וחטיבד הרשמ, תואירבה
.וה זמישת רונשם לילוכים ניאם ימהי קפסם וימהת ושר
.הבצקהת בומכת האר בעוה דימך בומנף ירעתבי אכזל כש לדוחק ל"3 מ.ל 5שת פסו, תהבטהה
.דבלם ביאכזלי תפוקתם הימהר בושן ביוצה תבטהה

)פתמשות מים ריכתצ (דהידמ שיפרה

ם ידמל הכך סה בדדמנשם ימהת ומכן היבל, סכני בשארם הימהד מה ברבעם שימהת ומכן יש ברפהה
י סחיק הלחה, וסכנם בינכרצל הכן ים ביקלוחה מדידמהי שרפ. הבוית חפוקה תתוא, בסכנם בייטרפה
ת ישארהת רנצש בומישמ, ראשן הים ביעבונה דידי משרפ. התיטרפם הימהת כירצלף סוותמר ומאכ
ם יתיעל. דועה וניגת ייקשה, הפיטש, ףתושמש וכרת קוזחתך רוצן לוגכ, ןיינבל הכל שם יפתושמהם יכרצל
.תפתושמהם ימהת רנצת בוליזנה מדידמהי שרפם היעבונ

)םועיבק שושימ מיד (עריזמ ליאמינמ ובייח

, םיישדוחק ל"ל 3 משת ירעזמה כירי צפם לולשתבב ייחן כרצל כ, םימת הושרה עבקם שיללכלם אתהב
.ללכם יך מרא צלו א, ךכמת וחפל עופך ברם צאף א

 ותדחמיו סיותולכואל המים עריפיתב בההט מתן

2) 10ם 4יפסכהת נשלם ולשתבה תחפהלם יאכת זמישרוה דימת ומאב (ויבם ויי מדיגאתת ונקי תפל ע
ה מישא רים היאכזהת מיש2. ר10ת 4נשלה בטהל בקלת ויאכזה הייסולכות אוצובקו עבק2 נ410-ד"עשת
ד רשמ, תואירבהד רשמ, ימואלח וטיבלד סומהמם ימהי קפסלום ימהת ושרה לרבעוהר ש, אהרוגס
ף ירעתבש דוחי לאכזק ל"3 מ.ל 5שת פסול תבקיי אכזן כרצ. האוי שלוצינת ויוכזת לושרו האן וחטיבה
.םיאכזל השם ימהת ונובשחבן יוצה תבטה. הךומנה
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