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דבר מנכ"ל 

תושבים יקרים.
שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת במיוחד נוכח מגיפת הקורונה. התאגיד פעל על פי תכתיבי משרד הבריאות 
ורשות המים ולמרות ההגבלות והקשיים עמד בכל המטלות שעמדו בפניו. אספקת המים נמשכה כסדרה 

תוך שהתאגיד פותר ביעילות ובמהירות כל בעיה. גם פינוי השפכים נמשך כרגיל ללא כל תקלות. 
ברגישות רבה ובשל המצב, טיפל התאגיד גם בבעיות פרטיות משותפות במיוחד בכל הנוגע לקשישים, 
ניצולי שואה וחסרי יכולת. פעילות זאת ננקטה באופן חריג למשך תקופת הקורונה שכן תשתיות פרטיות אינן 

מצויות בתחום אחריות של התאגיד.
במקביל, התמודד התאגיד עם המשך שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב העירוניות ובהקמת פתרונות קצה 
למים וביוב בעיקר, שיאשרו את המשך התפתחות הרשויות החברות בתאגיד-נוף הגליל, מגדל העמק ועפולה, 

החתומות כולן על הסכמי גג ומצויות בשלבי התרחבות.
פרויקט הדגל - הקמת המט"ש האזורי בעפולה הושלם, תוך עמידה ביעדי התקציב, ויחל לפעול בימים אלה 
ממש. הקמת המט"ש אפשרה שחרור היתרי בנייה בשלש הערים החברות בתאגיד. הקמת מט"ש עפולה 
תאפשר את ביטול מט"ש גניגר ומט"ש תל-עדשים בשנתיים הקרובות, מה שיביא לחיסכון ניכר בעלויות 

התפעול של התאגיד ולשמירה על הסביבה.
המשך ישיר של הקמת מט"ש עפולה והתוכנית לביטול המט"שים הנ"ל יחל בימים אלה, עם התחלת הקמת 

תחנת שאיבה בגניגר וקווי סניקה שיחברו את התחנה החדשה למט"ש עפולה. 
התחנה תעביר את שפכי מגדל העמק, נוף הגליל, יפיע והיישובים המחוברים למט"ש זרזיר לעפולה. הקמת 
התחנה וקווי הסניקה יאפשרו את המשך הפיתוח בנוף הגליל ובמגדל העמק ויאפשרו הקמת שכונות חדשות.

הקמת המט"ש והרצון לשמור על איכות הסביבה הביאו את התאגיד להשקעה בפרויקט חדש של ניטור 
שפכי תעשייה בשיתוף עם חברת קנדו הישראלית.

בנקודות  לניטור שפכים בשוחות הביוב,  "שתלה" החברה עבור התאגיד מערכות  במסגרת הפרויקט 
אסטרטגיות. המערכות הללו הן למעשה עיניים המאפשרות להביט ולהבין במה זורם בצנרת הביוב. כך איתר 

התאגיד גורמים המזרימים שפכים מזוהמים בניגוד לחוק ותרם את חלקו בשמירה על סביבה נקייה.
בעקבות השנה הקשה עסק התאגיד פחות בכל הנוגע לאכיפת הגבייה. השנה נחזור לשגרה ולכן נבקש 
מהתושבים לשלם את חשבונות המים בזמן ולא לצבור חובות מיותרים. התאגיד יבוא לקראת המתקשים 

בפריסת התשלומים.
זכרו, כל הכספים הנגבים חוזרים לאזרח בשירותים ותשתיות משופרות.

נאחל לכולם שנה קלה יותר ובריאה יותר.
                                       

                                                                                            זאב שורץ, מנכ"ל מי נעם
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רקע כללי ומידע

חברת מי-נעם, הוקמה בחודש אפריל 2004, מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001.
לצורך מתן שירותי מים וביוב וטיהור שפכים בתחום שלושת ערים: נוף הגליל, מגדל העמק ועפולה.

החברה פועלת במסגרת רישיון הפעלה שניתן לה על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב. מתחילת 
פעילות החברה, החברה פועלת  ללא הרף לשדרוג תשתיות המים והביוב ודואגת לספק לתושבים 

מים באיכות גבוהה מאוד.  
בראש החברה עומד המנכ"ל, מר זאב שוורץ, המכהן בתפקיד משנת 2015.

חברי דירקטוריון
מר סרגי זלוטניק – חבר דירקטוריון מר אלי ברדה – יו"ר הדירקטור יון 

מר זיאד עומרי – חבר דירקטוריון גב' חווה בכר – חברת דירקטור יון 
גב' אורטל סרוסי – חברת דיר קטוריון  מר עדי מלכה – חבר דירקטור יון  
גב' לורנה לוי פייגלסון – חברת דירקטוריון מר שלום שלמה – חבר דירק טוריון 

פרטי התקשרות עם החברה
בטלפון חינם: 1-800-306-366 (כל יום מ-16:00–08:30)

בפקס: 04-6562312
info@mey-noam.co.il :בדוא"ל

כמות המים שסופקה ע"י החברה ונתונים לגבי פחת המים ופחת גביה

להלן נתונים בגין כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי 
חישוב עלות בשנת הדו"ח ובשנה שקדמה לה;

2020 2019 2018 שנים

10,477,412 10,368,138 10,032,598 כמות המים שנמכרה

6.7% 5.74 7.82% פחת מים

16.87% 15.51% 15.74% פחת גביה בגין השנה השוטפת 

6.1% 5.79% 4.62% פחת גביה מצטבר עד השנה הקודמת
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מקורות המים של החברה

להלן פרטים בדבר מקורות המים של החברה
כמות המים שנרכשה מחברת מקורות בשנת 2019 הסתכמה ב–10,331,031 מ"ק

להלן ההתפלגות:

אספקת מים  מספר חיבור 
שם חיבור מקורות

שנתית (מ"ק) מקורות

706,819 1633010 רח' אורנים

923,356 1633032 בריכה[+443]

238,878 1633087 אז"ת "ציפורית"

174,680 1633054 בריכה [+490]

436,689 1633076 בריכה [+570]

753,497 1633065 מכון מים מס' 1 רח' נרקיסים

194 1633305 מכון שאיבה יפעת 

1,692 1633098 יערת העמק

382,183 1633101 ככר ראשית

169,780 1633112 ככר זיל וזול

761,116 1633123 חיבור בית עלמין

365,230 1633134 מנזר

450,609 1633156 אז"ת צפוני

939,641 1633167 אז"ת צפוני טאואר

127,932 1633178 ליד תחנת רסקו

26,860 1633189 מפעל תדיראן

308 1633190 בית חולים העמק

59,084 1633203 סמוך לתדיקאן

626,198 1633225 רח' רמז

603,093 1633247 ליד בית חולים העמק

33,863 1633258 משחטה

324,550 1633269 סמוך לבריכה גבעת המורה
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אספקת מים  מספר חיבור 
שם חיבור מקורות

שנתית (מ"ק) מקורות

233,160 1633270 תחנת רסקו

2,675,179 1633281 סמוך לתחנת עפולה 2

39,308 1633292 כביש בלפוריה

152,357 1633327 בית חולים עפולה

השלכות הסביבתיות של פעילות החברה

שפכי העיר נצרת עילית מוזרמים למט"שים תל עדשים ורנ"י סוללים. שפכי העיר מגדל העמק מוזרמים 
למט"ש גניגר. שפכי העיר עפולה מוזרמים למט"ש עפולה. שם הם עוברים טיפול להפיכתם לקולחים 

לשימוש ע"י חקלאים. 
התאגיד מתפעל את המט"שים תל עדשים, רנ"י סוללים וגניגר באמצעות הקבלן המתפעל, חברת פלגי 
מים. מט"ש עפולה מתופעל ע"י חברת שטאנג. יכולת הקליטה של השפכים המוזרמים לכל המט"שים 

הינה כ- 8,250,000 מ"ק לשנה. ספיקה ממוצעת הינה כ- 22,600 מק"י, לפי אוכלוסייה שקולה של  
120,000 תושבים.

השקעות שערכה החברה בשנת 2020 והשקעות מתוכננות לשנת 2021

תשתיות על
התאגיד השקיע בשנת 2020 סכום של כ-33 מליון ₪ בפיתוח ושדרוג תשתיות מים וביוב בשלושת 

הרשויות (נוף הגליל, מגדל העמק ועפולה). בין הפרויקטים הבולטים ניתן לציין הקמת מט"ש אזורי עפולה 
בעלות של כ-15.5 מליון ₪. ובנוסף ניתן לציין שדרוג תשתיות מים וביוב בשלושת הרשויות ע"פ החלוקה 

הבאה:
א. החלפת קווי המים והביוב בנוף הגליל 4,000,000 ₪

ב. החלפת קווי המים וביוב במגדל העמק 3,000,000 ₪ 

ג. החלפת קווי המים וביוב בעפולה 6,000,000 ₪ 

בשנת 2021 התאגיד מתכנן להשקיע בפיתוח ושדרוג תשתיות מים וביוב בשלושת הרשויות סכום העומד 
על כ-33 מליון ₪. בין ההשקעות הבולטות ניתן לציין את הקמת מכון טהור שפכים (מט"ש) עפולה בעלות 

מליון ₪. של כ-20



6

מתחמים חדשים בהם יבוצעו עבודות פיתוח במהלך שנת 2021
· מתחם שכונה מערבית קרית רבין במגדל העמק

· מתחם שכונת הר יונה ד' בנוף הגליל
· מתחם המלאכה בעפולה             

שיבושים ותקלות

בשנת 2020 לא אירעה תקלה משמעותית של מים וביוב.

פרטים בדבר איכות השירות לצרכן

מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת 2020:

פרונטלי טלפוני דיגיטל סוג הפניה

44,371 56,492 67,718 כמות פניות 

03:02 01:39 00:00 ממוצע זמן המתנה (בדקות)

פילוח הפניות לפי נושא הפנייה:

פרונטלי טלפוני דיגיטל סוג הפניה

13,637 17,364 6,537 עדכון פרטים

1,511 2,156 678 ערעורים

13,555 2,115 2,743 פניות ציבור

15,484 32,576 42,908 תשלומים

148 2,281 12,852 שונות

* כמות הפניות מתייחסות לפניות במוקד, אינטרנט, בכתב.
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דו"ח איכות המים לשנת 2020

כמות דגימות  סה"ככמות נקודות  פרואוריד טריהלומתנים מתכות מיקרוביאליותיישוב  דגום

349 4 14 6 325 12 נוף הגליל 

226 4 14 0 208 8 מגדל העמק 

341 0 0 0 341 13 עפולה 

916 8 28 6 874 48 סה"כ 

מספר הצרכנים של החברה

להלן מספר הצרכנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח ושל השנה שקדמה לה, בחלוקה                
לפי סוגי צרכנים:

מספר הצרכנים של החברה נכון ליום
31 בדצמבר 2020:

מספר הצרכנים של החברה נכון ליום
31 בדצמבר 2019:

מס' צרכנים סוג הצרכן

51,039 צריכה ביתית

658 גינון ציבורי

615 מוסדות רשות מקומית               

1 בתי חולים                                   

3,662 מסחר ומלאכה                            

379 בניה                                             

32 כל צריכה אחרת                          

29 תעשייה בהקצבה                         

1 חקלאות בהקצבה                        

56,416 סה"כ צרכנים

מס' צרכנים סוג הצרכן

45,311 צריכה ביתית

810 גינון ציבורי

412 מוסדות רשות מקומית               

0 בתי חולים                                   

3,426 מסחר ומלאכה                            

403 בניה                                             

257 כל צריכה אחרת                          

20 תעשייה בהקצבה                         

1 חקלאות בהקצבה                        

50,640 סה"כ צרכנים
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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. מי-נעם גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים 
שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:  תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף1), 
בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס ותעריף גבוה עבור כמות 

נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. 
עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. 

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, או 

באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים, הכל בהתאם לכללים. עם כל שינוי/עדכון במצב 

הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.
המשפחתי, יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף. חשבון המים של צרכן, שלא העביר  



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.

זכאים להטבה בתעריף המים

תשע"ד 2014 נקבעה קבוצות אוכלוסיה הזכאיות לקבל הטבה לשנת 2014, כמפורט להלן:
    .1

התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);
    .2

לפחות;
    .3
    .4
    .5

מיוחדים), התשל"ט-1978;
    .6
    .7
    .8

99

על פי תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014)),, 

זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאאווממיי  [[ננווססחח  ממששווללבב]],,  

זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעעהה ללוו  ננככוותת  ררפפוואאייתת  בבששייעעוורר  7700%%

זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(1א) או (2) לחחווקק ההבבייטטווחח  ההללאאווממיי;;
זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטטווחח  ההללאאווממיי;;

זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3(ב)) אאוו  ((גג))  ללתתקקננוותת  ההבבייטטווחח  ההללאאווממיי  ((בבייטטווחח  ננככוותת))  ((ממתתןן  ששייררוותתייםם  

זכאי לגמלה לפי תקנותת ההבבייטטווחח  ההללאאווממיי  ((ייללדד  ננככהה)),,  ההתתשש""עע--22001100;;
זכאי לגמלה לפפייי ססעעייףף  22((אא))((44))  ללחחווקק  ההבבטטחחתת  ההככננססהה,,  ההתתששממ""אא--11998800;;

זכאי לתתגגממוולל  ממווגגדדלל  ללפפיי  ההככננססהה  ללפפיי  ססעעייףף  44אא  ללחחווקק  ננככיי  ררדדייפפוותת  ההננאאצצייםם,,  ההתתששיי""זז--11995577  אאוו  ללתתגגממוולל  
ללפפיי  ההככננססהה  ללפפיי  ססעעייףף  44גג11  לללחחווקק  ההאאממוורר;;

זזככאאיי  ללתתגגממוולל  ממווגגדדלל  ללפפיי  ההככננססהה  ללפפיי  ססעעייףף  44גג  ללחחווקק  ננככיי  ההממללחחממהה  בבננאאצצייםם,,  ההתתששיי""דד--11995544  אאוו  ללתתגגממוולל  99..       
ללפפיי  ההככננססהה  ללפפיי  ססעעייףף  44דד  ללחחווקק  ההאאממוורר;;
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10.    זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות 
בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה 

מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
11.    זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 
50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך 

הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
12.    מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד 

האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; 
החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך 

בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה.
13.    צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים 

שבשלהם היה זכאי להטבה.

רשימת הזכאים  היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספק המים ממוסד לביטוח לאומי, משרד 
הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה.

רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.
ההטבה, תוספת של 3.5 מ"ק לחודש לכל זכאי בתעריף נמוך במידה ועבר את הכמות בהקצבה.

ההטבה תצוין בשובר המים התקופתי לזכאים בלבד.
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הפרשי מדידה (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 מנימאלי מזערי (דמי שימוש קבועים)

בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, 
אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות 

על פי תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014) 
תשע"ד-2014 נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל הטבה לשנת 2014. רשימת הזכאים היא רשימה 

סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד 
הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה. צרכן זכאי יקבל תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף 

הנמוך. ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים.



 נוף הגליל מגדל העמק עפולה

רחוב הרב לווין 15, רח' דרך העמק 8, רח' מעלה יצחק 16
קומה ג' קניון לב העמק, קומה ב' תחנת דלק סונול
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