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 ,תושבים יקרים

הטיב והאיכות של השירותים , אמות המידה והוראות בעניין הרמה)תאגידי המים והביוב בהתאם לכללי 

פניכם דוח שנתי המסכם את הננו מתכבדים להביא  ב,  3100 –א "תשע ,(שעל החברה לתת לצרכיה

 .3102תאגיד המים והביוב של הרצליה בשנת פעילות 

 

 רקע .0

בהתאם לחוק תאגידי מים  3119הוקם בשנת , הרצליה מיסודה של עירייתשל הרצליה תאגיד המים והביוב 

 . את השרות לתושבלשפר , המים והביוב  וכן במטרה לשדרג ולשפר את מערכות, 3110משנת  וביוב

 .פועל בתחומי העיר הרצליה בלבד" מי הרצליה"תאגיד 

 .עיריית הרצליה הינה "מי הרצליה" תאגידהבלעדית של המניות  בעלת

ל "פיקוח על המנכ, האמונים על התווית מדיניות החברה דירקטוריון נתה חברימיעיריית הרצליה 

 . ת הפיננסית של החברהותנהלהוה

 

 :וןחברי הדירקטורי

 ל"דוא  שם

 t_y_d_aminetzah@bezeqint.net נציג ציבור ר יהודה עמינצח"ד  -ר דירקטוריון "יו

 rubinfeld@bezeqint.net ת ציבורנציג מרים רובינפלד' גב

 reuven@jct.co.il נציג ציבור מר ראובן גרסטל

 tova-ruti@herzliya.muni.il עירהחברת מועצת  טובה רפאל' גב

 joe@herzliya.muni.il עובד עירייה ניסימוב( ו'ג)מר יוסף 

 ronih@herzliya.muni.il עובד עירייה מר רוני חדד

 

  eti@mey- herz.co.il :ל "באמצעות הדוא פניות. מר שאולי אביב, החברה ל"מנכ
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 אספקה ופחת. 3

 

 3103שנת  3102שנת  

 ק"מ 9,970,756 ק"מ 01,558,199 כמות המים שסופקה בעיר

 4.85% 6.65% פחת מים

 5.7% 4.9% פחת גבייה

 

 

 מספר צרכנים .2

 :התפלגות צרכני המים הביתיים

 

 סוגי שימוש

 מדים/צרכנים' מס

3102 

 מדים/צרכנים' מס

3103 

 22,742 25,214 מגורים

 568 551 גינון ציבורי

 271 299 מוסדות רשות מקומית

 73 68 בתי חולים

 5 5 בתי מרחץ ומקוואות

 3,357 3,138 מסחר ומלאכה

 307 360 בניה

 34 38 חקלאות

 05 04 תעשיה

 47 0 צריכה אחרת

 236203 236,83 כ צרכנים"סה

 

 

 מקורות המים של הרצליה .4

 :אספקת המים לעיר נעשית משני מקורות

 .בארות מקומיות 7שאיבת מי תהום מאקוויפר החוף באמצעות   - הפקה עצמית .0

 .ק מים באמצעות הפקה עצמית"מ 2,287,111 -כ עירסופקו ל 3102במהלך 

או /מהכינרת ו" מקורות"י חברת "מי המוביל הארצי הנשאבים ע - "מקורות"חברת רכישת מים מ .3

 .מסופקים לעיר בשלושה חיבורי צרכן או מתקני התפלה/קוויפר ההר ומא

 ."מקורות"מחברת ק מים "מ 7,070,111 -כ סופקו לעיר 3102במהלך 
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 ם בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברהפרטי  .5

 .תאגיד המים מדווח אודות פליטות שמבצע מכון הטיהור, במסגרת תקנות לרישום ודיווח פליטות לסביבה

 (.ס"מפל)מרשם פליטות לסביבה  ,פרטים מלאים ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה

 

 

 השקעות  .6

 : 3102פירוט השקעות שערכה החברה במהלך שנת 

 סכום קטגוריה

  ₪ 6,126,687 מים

 ₪ 03,819,911 ש"ביוב ומט

  ₪ 0,418,499 מדי מים

  ₪ 992,505 רותאח

  ₪ 3063836,10 כ"סה

 

 

 :3108השקעות מתוכננות לשנת 

 השקעות בשיקום ושדרוג
 

 
 סכום קטגוריה

מיליון 8.9 מים  

מיליון 06.6 ביוב  

פיתוח שכונות ומתחמים 
מיליון 01.9 ביוב+ מים  –חדשים   

מיליון 7.4 אחר  

מיליון 8843 כ"סה  

 

תוכנית עבודה  –מידע לתושב : פריטבאתר בת ראה ,3104פירוט נוסף בדבר השקעות מתוכננות לשנת 

  .3104לשנת 

 

 שיבושים ותקלות באספקת מים ובשירותי הביוב .7

הפסקות מים  4נגרמו ,  520פיתוח כביש התווית שנגרמו עקב  מסגרת עבודות מתוכננות ובלתי מתוכננותב

 .'צליה בגרמו לשיבושים בעיקר במערב העיר ובהרהפסקות מים הללו , (שעות 8מעל )ממושכות בעיר 

http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pages/ParitMifal.aspx?LPF=Search&WebId=cf6f4651-da33-45df-8e4a-fbbd2d018f7d&ListID=15493390-47dc-4181-9c9d-76c1e8a668d6&ItemID=1629&FieldID=MafteachDivuach_GxS_Text
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 איכות השרות לצרכן .8

עד לאותה עת מחלקת הכנסות העירייה , 3102צליה החל את עבודתו בספטמבר מערך הגבייה של מי הר

 .3102ועד דצמבר  אוקטוברהמדדים לזמני המתנה לקבלת שרות הינם מ, לפיכך ,ביצעה עבור התאגיד

 

 

 :בחלוקה לפי סוגים מספר פניות פרונטאליות

מספר פניות 

 התקבלוש

 סוג השירות

 נכים/מיוחדות אוכלוסיות 84

 אכיפה 11

 מד הזמנת/בנייה חדשה 010

 בקשה לנזילה 015

 ברור חשבון 3787

 החלפת משלמים 783

 עדכון נפשות 331

 אחר 223

  כ פניות שהתקבלו"סה  86833

 'דק 3:2זמן המתנה ממוצע לקבלת שירות 

 

 

 :פניות במוקד הטלפוני

 'דק 0:48זמן המתנה ממוצע ,  שיחות טלפון 8,116במוקד הטלפוני התקבלו 

 

http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=6&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=3&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=3&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=5&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=2&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=2&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=7&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=7&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=1&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=1&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=4&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
http://qflow/ReportServer?%2FQFlow%2FBasic%2FQ-Flow%20Reports%2F%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&ServiceId=4&FromDate=2013%2F09%2F01&ToDate=2013%2F12%2F31&Interval=300&rs%3AParameterLanguage=
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 אופן עריכת החשבון התקופתי. 9 

 .קריאת מוני המים ברחבי העיר מידי חודש זוגי החשבון התקופתי נערך על פי

ת הקריאה הקודמת בכדי לקבל צריכה של החברה בה מופחת ת המונים מוזנות למערכת הממוחשבתקריאו

 :כדלקמן את הפרש הקריאה מכפילים בתעריף המים לאותה תקופה. עדכנית לתקופה

 :מגורים

ק לתקופה לפי "מ 7עד   ניםתנילכל נפש  כאשר, התעריף לצריכת מים מתבסס על מספר הנפשות בנכס

 .תעריף נמוך ומעבר לכך בתעריף גבוה יותר

 :חקלאות ומוסד עירוני, תעשיה

 .צריכת המים מוכפלת בתעריף לפי קטגוריה

 

 .יום לפני מועד התשלום 05פחות ל ,די חודש אי זוגינשלחים לתושבים מהמים חשבונות 

 .לכל חודש זוגי 01מועד האחרון לתשלום הינו ב ה

 

 

 פיצויים ששילמה החברה לצרכניה. 01

 .לא נדרשה לשלם פיצויים לצרכניה" מי הרצליה"

 

 

 

 

 הודה עמינצחי' דר        ,שאולי אביב

  ר הדירקטוריון"יו           ל"מנכ

          

 

 

 

 


