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דבר המנכ"ל

אני מתכבד להציג בפניכם את הדו"ח השנתי לשנת 2019 המסכם את פעילויות התאגיד וכולל 
גם את דו"ח איכות המים.

בשנת 2019 המשכנו בפועלנו לשדרוג תשתיות המים ותשתיות הביוב במספר רב של פרויקטים 
ברחבי העיר, הוספת תשתיות חדשות ושדרוג מתקני מים.

במהלך העבודות נעשה שימוש בטכנולוגיות חדישות המאפשר לקצר את זמני העבודה ואינו כרוך 
בחפירות וסגירת כבישים ומתוך כך מצמצם באופן משמעותי את ההפרעה לציבור התושבים.

בהתאם לנתונים המוצגים בדו"ח שבידיכם, אני גאה לומר כי מערך שירות הלקוחות מעניק שירות 
מצוין לצרכני התאגיד. אנו זמינים למתן מענה מהיר לכל פנייה שלכם, הן במוקדי השירות השונים 

והן ביישומים הטכנולוגיים המאפשרים העברת פניות לתאגיד ביתר קלות.  
במסגרת הנגשת השירות, אתר האינטרנט החדשני של מיתב מאפשר לכלל התושבים לבצע את 

כל השירותים מהבית.
כשהעולם כולו התמודד עם מצב חירום עקב נגיף הקורונה, אנו, כמפעל חיוני, ממשיכים לעבוד 

ללא הפסקה ועושים מאמץ אדיר על מנת להמשיך ולספק לכם את השירות המיטבי הן בתחזוקת 
התשתיות ודאגה לאיכות מים מצוינת והן בתחום שירות הלקוחות וזאת, תוך הקפדה על מילוי 

הנחיות משרד הבריאות ושמירה על בריאות העובדים והתושבים כאחד.
בימים אלו, יותר מתמיד, אני ממליץ לכם לבקר באתר האינטרנט של מיתב, לקבל מידע על 

פעילות התאגיד ולהשתמש בשירותים המקוונים.
בברכת בריאות איתנה והמשך עשייה פורייה.

ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל מיתב

דבר ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים, 
אני גאה להגיש לכם חוברת זו לסיכום שנת הפעילות של מיתב.

תאגיד המים והביוב מיתב בפתח תקוה מספק שירות מיטבי למאות אלפי תושבי העיר פתח תקוה, 
כמו גם לתושבי אלעד וכפר ברא.

הבנת חשיבותם של המים לחיים היא שעומדת בבסיס פעילות מיתב, ממנה נגזרת האחריות 
המוטלת על אנשי התאגיד, האחראים לאיכות ואמינות אספקת המים לכם, תושבי העיר, ולשירות 

שאתם מקבלים.
התאגיד מספק מגוון רחב של שירותים בתחום המים והביוב, ומשקיע משאבים רבים הן בהקמת 

תשתיות חדשות והן בשדרוג תשתיות ותיקות, תוך אימוץ טכנולוגיות מתקדמות והתייעלות מתמדת 
לניהול משק המים והביוב.

בעידן של אתגרים סביבתיים ומחסור תמידי במים, אני מאמין, כי אספקת מים באיכות גבוהה 
לתושבי העיר היא משימה מרכזית ומשמעותית.

אני רואה חשיבות רבה ביעדי התאגיד בשנים הקרובות בפיתוח והשקעה בתשתיות המים והביוב 
בעיר, תוך  עמידה באתגרים המקצועיים והמורכבים העומדים בפנינו לקראת המשך פיתוחה 

ושגשוגה של העיר. 
ברצוני להודות למנכ"ל התאגיד, הנהלת התאגיד, חברי הדירקטוריון ולכל העובדים על עבודתם 

המסורה.
נמשיך לפעול למען העיר ולטובת תושביה, תוך התייעלות, חיסכון ושיפור השירות.

שלכם,
רמי גרינברג

ראש העיר
ויו"ר דירקטוריון מיתב 

45
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מי צורך מים וכמה 
נתונים על תושבי פתח תקווה

נתונים על צריכת המים של תושבי אלעד

נתונים על צריכת המים של תושבי כפר ברא

2018

268,460    

2019

281,991
תושבים תושבים

2018

                   43,272
1,895,928          מ"ק
כמות מים שסופקה למגורים

402,480              מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

2019

47,649
             

1,961,445       מ"ק
כמות מים שסופקה למגורים

415,347              מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

2018

3,905
168,479   מ"ק

כמות מים שסופקה למגורים

10,546            מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

2019

3,968
           

164,385    מ"ק
כמות מים שסופקה למגורים

14,089           מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

5,121,453       מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

13,845,599            מ"ק
כמות מים שסופקה למגורים

14,048,171  מ"ק
כמות מים שסופקה למגורים

5,1421019   מ"ק
כמות המים שסופקה לכל מטרה אחרת

תושבים

תושבים

תושבים

תושבים

האתגר של תאגיד מיתב הינו שדרוג מערכת אספקת המים, 
ולכן ההכנסה מתקבולי המים מאפשרת החלפת קווי מים וביוב 

בעלות של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

הידעת?

פחת מים מחושב כהפרש בין כמות המים שנקנתה ו/או הופקה על ידי התאגיד לבין כמות המים שחויבה.
ההפרש נובע כתוצאה מדלף בצנרת, צריכה ללא מדידה, שימוש במים למטרת כיבוי אש ועוד.

2018

מהם סוגי הצרכנים הקיימים 
)מגורים ומטרות אחרות, כפי שצויין בדף הקודם(

3.35
%

מצמצמים את פחת המים

פתח תקווה
אלעד

כפר-ברא

2.93
4.69

24.32

סה''כסה''כ

פתח תקווה

אלעד
כפר-ברא

3.35
3.753.59

%

2019

863752

680

337,376222101,521
2018

2019

91,288802347,014427100,245
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המגבון הלח, מוצר היגיינה המצוי כיום כמעט בכל בית, עלול 
לגרום לנזקים עצומים במערכת הביוב, שם הוא נתפס, סותם 

את המערכת וגורם 
להצפות, לבלאי ולשחיקה של ציוד. 

חשוב לדעת כי גם מגבונים המוגדרים "מתכלים", מתכלים 
בקצב איטי 

בהרבה מנייר טואלט ובשל כך המגבון המושלח לאסלה הופך 
למפגע תברואתי. 

באפשרותנו למנוע אחוז גדול מהתקלות במערכת הביוב 
באמצעות 

לקיחת אחריות אישית –

מעתה נזכור: "המגבון הלח- מקומו בפח".

המגבון הלח לפח

מידע על מקורות מים

פתח תקווה
המים המסופקים לתושבי פתח תקווה מגיעים מקידוחים מקומיים, השואבים מים ממאגר מי תהום 

מתוקים )אקוויפר ההר(, מ- 16 חיבורי מים של חברת "מקורות" ובאמצעות תחנות שאיבה
הסונקות מים מבריכות אגירה אל הרשת העירונית. 

חברת מקורות מספקת לעיר מים בתמהיל של מי קידוחים ומים מהתפלה.  
מערכת המים העירונית )רשת טבעתית( מופעלת בשני אזורי לחץ, כשההפרדה בין האזורים הינה 

באמצעות מגופים סגורים. 
בתקופת "עונת צריכת החורף" ) 01.12-31.03( העיר פתח תקווה ניזונה בעיקר מהמוביל

הארצי.
בחודשים אפריל עד נובמבר העיר ניזונה בכ- 70% מהמוביל ארצי ובכ- 30% מהפקה עצמית 

מקידוחים.

מהיכן מגיעים המים?
 כדאי לדעת

כפר ברא
מערכת אספקת המים של כפר ברא מתבססת על רכישת מים מקידוח השייך לאגודת מים "אלויאם".

במקרים חריגים ובשעות חירום, מערכת אספקת המים ניזונה מחיבור לחברת "מקורות".

אלעד
המים המסופקים לתושבי אלעד מגיעים מחברת "מקורות" מקידוחים.
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השלכות סביבתיות
בעשרות פרויקטים הנדסיים, במסגרתם מוחלפות תשתיות ישנות של קווי המים 

והביוב בצנרת חדשה ואיכותית, שם התאגיד דגש על איכות הסביבה ושמירה 
על המקורות הטבעיים. 

בשנת 2019 הוחלפו עשרות אלפי מטרים של צינורות מים וביוב.

למה זה חשוב?
צנרת מים איכותית מאפשרת אספקת מים באיכות גבוהה יותר לבתי התושבים 

ואטימות מרבית מפני נזילות.
צנרת ביוב איכותית מונעת גלישת ביוב ומפגעים סביבתיים ותברואתיים.

העבודות ברחבי העיר מתבצעות תוך הקפדה על שמירת סביבת עבודה נקיה 
ובטיחותית.

מוקד התקלות זמין לשרות התושבים 24 שעות ביממה ותקלות מטופלות באופן 
מידי על מנת למנוע מפגעים בריאותיים, בטיחותיים ואסתטיים.

משפרים בשבילכם יותר
פרויקטים לשדרוג קווי מים וביוב וחיבורים חדשים 

בעלות של כ- 

20 מליון ₪ !

          אנו ממשיכים בתנופת העשייה

היכן יבוצעו?
פתח תקווה

מתחם פוחס-המגינים
מאסף שחם-רבין
מתחם צירלסון

כנסת ישראל-גלוסקא-מיכה
רחוב ורדינון

קו ביוב מט''ש חורשים לצומת הפירות

גם בשנת 2020

850,000

פרויקטים לשדרוג מתקני מים
בעלות של כ-
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מה בוצע בשנת 2019?

לשנת 2019
שדרוג מערכת המים והביוב

רחובות בהם אנו
ממשיכים בפרויקט:

קריית מטלון ג'
עין גדי, זלמן שניאור, מסדה 

בקטע בין רחובות מזא"ה עולי 
הגרדום.

החמישה ,מלאכי והרב צעירי 
בין רחובות מלאכי  הנביאים

רח' עזרא ונחמיה
רח' שבט יששכר

רח' נחשון

רח' שבט לוי
רחובות גולדברג
 וקהילת צ'יקגו

רח' אלקניאן  רח ' הרב טיים 
רח' בלוי ושלונסקי
רח' הנרקיסים 

רח' זקן השומרים ושלום צלח

אנחנו כאן גם במקרי חירום
אנו ערוכים לספק מענה לתושבי פתח תקווה אלעד וכפר ברא גם בשעת חירום-

בתאגיד קיימת יחידה לביטחון מים וביוב בשעת חירום המתחזקת באופן שוטף 
ציוד רב להקמת תחנות לחלוקת מים ובמסגרתה מבוצעים תרגילים, הדרכות 

והיערכויות למקרי חירום הכוללים משבר מים. בעת חירום התאגיד ימשיך לפעול 
לאחזקתה התקינה של מערכת המים והביוב תוך היערכות לספק מים לכלל 

התושבים.
מידע אודות מיקום תחנות חלוקה בחירום ניתן למצוא באתר האינטרנט של 

מיתב.

רחובות בהם
הסתיימו העבודות

במיתב מחלקת שירות
 לקוחות המטפלת בכ-

 300,000 תושבים 
בישובים פתח תקווה,

 אלעד וכפר ברא.
מיום הקמתו, התאגיד

 חרט על דגלו את איכות 
השירות ופועל להתקדם

 ולהשתפר תוך עשייה
 מתמדת וחתירה למצוינות.
באמנת השירות מתחייבים

 עובדי מיתב לטפל בכל
 בקשת שירות ופנייה 

במקצועיות, בנאמנות , 
במסירות וברגישות.

אנו עומדים לשרות התושבים באופן מידי גם בטיפול בתקלות 
לא צפויות. נציגי השירות במוקד התפעולי של מיתב זמינים 

לשירות התושבים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

מערך שירות הלקוחותמערך שירות הלקוחות
המוקד התפעולי

במהלך שנת 2019 טופלו:

3,022

7,125

99

פניות
בנושא תקלות
ברשת המים

לא היו אירועי מים חריגים, לרבות הפסקות מים ממושכות

פניות התקבלו
במוקד התפעולי

מהתקלות טופלו בהתאם
לזמני התקן הקבועים

לכל תקלה
באמנת השירות

של מיתב

פניות
בנושא תקלות
ברשת הביוב

2,891

אמנת השירות

)22 שניות(
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102,248

22,079

30,440
3,987

פניות טופלו על ידי
נציגי השירות 
במוקד הטלפוני

פונים טופלו על ידי
נציגי שירות הלקוחות

במוקד הפרונטלי
באלעד

פניות בכתב
טופלו על ידינו

פונים טופלו על ידי
נציגי שירות הלקוחות

במוקד הפרונטלי
בפתח תקווה

ישנה הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
על פי תקנות תאגידי מים וביוב קיימת רשימת זכאים להפחתה בתשלום אשר משמעותה מתן 

הקצבת כמות מים נוספת בתעריף נמוך.
רשימת הזכאים מועברת לתאגיד על ידי רשות המים ועל כן אין צורך לפנות אל התאגיד לעדכון 

ההטבה.
לזכאים ישלח מכתב מידע. 

קריטריונים ומידע נוסף
ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים

www.water.gov.il :בכתובת

אחוז   גביה מצטבר  לשנת 2018
97.62% פתח-תקווה 
96.36% אלעד 
 85.97% כפר-ברא 

גבייה

) 1 דקה ו 15 שניות (
למענה אנושי

6 דקות ו 42 שניות

58%

אחוז   גביה מצטבר  לשנת 2019
98% פתח-תקווה 
96.81% אלעד 
 89.85% כפר-ברא 

2%

עדכון נפשות

החלפת מחזיקים

ברור חשבון

16%

12%

6%

5%

1%

על מנת שנוכל לקבוע את כמות
המים המוקצבת ליחידת דיור בתעריף

נמוך, יש לעדכן את התאגיד במספר
הנפשות המתגוררות בנכס באמצעות

טופס הצהרה.
חשוב לבצע עדכון מחדש בכל שינוי
במספר הנפשות ובעת מעבר דירה

)גם במעבר דירה באותה עיר(.
טופס הצהרה ניתן למצוא

באתר האינטרנט של מיתב.

מעדכנים את מספר
הנפשות בקלות

מוקד פרונטלי
אלעד

00:06:4100:06:42 00:01:15
6 דק' ו 41 שניות

מוקד פרונטלי
פ''ת

פילוח סוגי פניות
שטופלו במהלך השנה

מוקד טלפוני

קבלת תשלומים

עדכון אמצעי תשלום

עדכון פרטים

אחר

*אחר- מדי מים, אוכלוסיות מיוחדות, דואר חוזר ועוד.

על מנת שנוכל לקבוע את כמות
המים המוקצבת ליחידת דיור בתעריף

נמוך, יש לעדכן את התאגיד במספר
הנפשות המתגוררות בנכס באמצעות

טופס הצהרה.
חשוב לבצע עדכון מחדש בכל שינוי
במספר הנפשות ובעת מעבר דירה

)גם במעבר דירה באותה עיר(.
טופס הצהרה ניתן למצוא

באתר האינטרנט של מיתב.

מעדכנים את מספר
הנפשות בקלות
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החשבון התקופתי

חשבון המים מבוסס על קריאת מד המים בנכס והוא מחושב אחת לחודשיים. 
תעריפי המים והביוב לכל הצרכנים הביתיים הינם אחידים ומדורגים ונקבעים על ידי הרשות 

הממשלתית למים וביוב.
מבנה התעריפים -   

מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית –7 מ"ק לכל נפש לתקופת חשבון )כחודשיים( ולא פחות מ 14 
מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך.  

מדרגה שנייה - כל כמות מים נוספת שנצרכת בנכס, תחויב בתעריף הגבוה יותר. 

 58
88

1
   D

N-
10

30
68

-0
63

19
1

1

תאריך קריאה מס' מד מיםסוג מד מים
קודמת

קריאה 
קודמת

תאריך קריאה 
נוכחית

קריאה 
נתוני צריכהצריכהסוג קריאהנוכחית

צריכה פרטית במ"ק:

הפרשי מדידה במ"ק:

סה"כ צריכה:

סיווג צריכה:

סה"כ ימי צריכה:

סיבת הערכה:

מספר נפשות:

כמותתעריפים
)במ"ק(

 מחיר 
סה"כלמ"ק

 

סכום ב-₪פירוט חיובים

מע"מ

סה"כ לתשלום 

מס' מסלקה:

מס' חשבון חוזה:

תקופת חיוב:

תאריך הדפסה:

מס' חשבון בבנק הדואר: 7-18087-7

ם
לו

ש
ת

ה
ני 

פ
 ל

ש
לו

ת

מס' נכס

נוכחיתהפרשי מדידה )במ"ק(נוכחיתצריכת מים פרטית )במ"ק(

למרכז שירות הלקוחות על מנת לבקש הסדר תשלומים. מסמך זה מהווה אישור לתשלום אך ורק לאחר פירעון התשלום בפועל.

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
עוסק מורשה מס' 513480624

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
עוסק מורשה מס' 513480624

פרטי הלקוח

ת.ז / ח.פ / ע.מתאריך הדפסה

מספר חשבון חוזהחשבונית מס/ קבלהתקופת חיוב

חשבון תקופתי 
ב ו י ב ו ם  י מ

אחת לחודשיים נשלח חשבון לצרכן
במהלך השנה יש 6 תקופות חשבון

תאריכים המייצגים את
תקופת החשבון

יפורט במידה ולא ניתן 
לקרוא את מד המים

מספר הנפשות הרשומות 
בתאגיד

הצגה גרפית של התפלגות צריכת המים 
הפרטית והמשותפת בתקופת החשבון 

הנוכחית והקודמת לה

מספר מזהה לטובת תשלום באינטרנט 
ובמענה הטלפוני הממוחשב

מספר מזהה במיתב

מה חשוב להבין בחשבון המים
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סוג נקודה

מקור מים

רשת אספקה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

39

1291

בוצע

39

1294

חריגות

0

*3

תקינות

39

1294

1330133331333סה"כ 

סוג נקודה

בדיקות כימיות של בארות מי שתייה

רשת אספקה – עכירות +כלור

רשת אספקה - מתכות

רשת אספקה - טריהלומתנים

רשת אספקה - פלואוריד

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

3

1291

40

3

11

בוצע

3

1294

40

3

11

חריגות

0

0

0

0

0

תקינות

3

1294

40

3

11

1348135101351סה"כ

*בוצע דיגום חוזר והתקבלו תוצאות תקינות

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד מיתב
סוג נקודה

262262 0

תקינותחריגותבוצע

262
174

0

תקינותחריגותבוצע

174סה''כ 174

רשת אספקה- כלור,
עכירות, מוליכות וקשיות

174

תקינותחריגותבוצע

174

0

0

סוג נקודה

תאגיד מיתב
   מזמין אותך להצטרף

       לשירות חשבונית במייל
פרטים והרשמה באתר האינטרנט של מיתב

למה לבזבז זמן יקר ?

סוג נקודה

רשת אספקה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מספר בדיקות כימיות

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד מיתב

מתוכנן

265

בוצע

267

חריגות

2

תקינות

267

תקינות חריגות בוצע מתכונן סוג נקודה

2652672267סה"כ

2732750275סה"כ

265267267

1

4 24

3

1 1

4

707

77 0

אלעד
בדיקת איכות המים נעשית ב- 21 נקודות דיגום.

תדירות דיגום- פעם בשבוע

סוג נקודה

רשת אספקה- כלור,
עכירות, מוליכות וקשיות

תקינותחריגותבוצע
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באתר משרד הבריאות ניתן למצוא תשובות 
לכל השאלות בנושאי איכות המים והרכבם.

לשירות עומד מוקד מענה טלפוני:

חשוב לדעת:
מיתב מבצעת פעם בשנה ניקוי וחיטוי של מאגרי מים הנמצאים ברשות התאגיד, בהתאם לתקנות 

בריאות העם 
)מערכות בריכות למי שתייה(, התשמ"ג 1983-עפ"י ת"י 1525 והנחיות המפורסמות באתר משרד 

הבריאות.
על פי משרד הבריאות, בנייני מגורים חייבים לבצע ניקוי וחיטוי של מאגרי המים הפרטיים אחת לשנה 

על מנת למנוע זיהום המאגר ולשמור על איכות המים המגיעים לבתי התושבים.

מידע נוסף אודות תוצאות בדיקות מפורטות, הנחיות והמלצות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
www.health.gov.il :הבריאות בכתובת

לבקשת צרכן, התאגיד מבצע בדיקת איכות מים ברשת הפרטית, בבית הצרכן.
השירות כרוך בתשלום בהתאם לסוג הבדיקה המבוקש ואפשרי לביצוע אחת לשנה.

כפר ברא
בדיקת איכות מים נעשית ב- 7 נקודות דיגום.

תדירות דיום- פעם בחודש

מספר בדיקות מקרוביאליות

מספר בדיקות כימיות

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד מיתב

רששת

1131170117סה"כ

111 1071110סה"כ

107

107

4

1110

4

111

111

111

4

רשת אספקה- עכירות +כלור

רשת אספקה

סוג נקודה

סוג נקודה

תקינותחריגותבוצעמתכונן

תקינות חריגות בוצע מתכונן

רשת אספקה- כלור,עכירות
מוליכות וקשיות

רשת אספקה- מתכות

רשת אספקה- טריהלומתנים

רשת אספקה- פלואוריד

האם מוספים
פלואור למים?

האם המים בברז
הם מים מותפלים?

מהי קשיות
המים בעיר?

מה ערך
המגנזיום במים?

*5400
קול הבריאות
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w w w . m e i t a v - p t . c o . i l
רישום מהיר באתר שלנו :

האפליקציה החדשה שמנהלת לכם
את חשבון המים.

Read Your Meter

שקופים איתכם
בכל רגע נתון

מיתב , תאגיד המים והביוב שלכם, מתממשק לחזית הטכנולוגיה
ויוצא בשירות אפליקטיבי חדש, הגורם לכם לנהל את חשבונכם 

ואף לחסוך בהוצאות המים.

יש להוריד את האפליקציה או להתחבר דרך האתר
אפשרות להתחבר מהנייד ומהמחשב האישי.

בקרה על צריכת המים בכל רגע נתון

שקיפות מלאה

השוואה של צריכת המים בתקופות מקבילות

מערכת התראות מיידית על תקלות

התראות על חריגות

התחברות קלה וידידותית

קבלת התרעות והודעות לנייד ובמייל  

הגדרת חופשה- קבלת התרעה 
 על צריכת מים לא רצויה כשאינך בבית.

ניקוי חובות
המבצע  לזמן מוגבל 

המבצע יערך בין התאריכים

2.4.19  - 31.7.19
במהלך התקופה יוכל כל מי שצבר חוב להסדירו בפריסה של עד 36 תשלומים 

במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה

בכפוף לתנאים הבאים:
א.עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות הוראת קבע, תשלום באשראי)

ב.תשלום חיובי המים והביוב השוטפים 

מבצע חד פעמי

מחיקת ריבית והצמדה על חובות 
לצרכנים ביתיים של תאגיד מיתב

מהרו ושלמו את החובות שלכםנצלו את המבצע
צרכנים בעלי חוב המעוניינים ליהנות מההטבה

מוזמנים לפנות אלינו  

התחדשות היא אחת ממטרות העל של מיתב
להיות בחוד החנית , בקדמת הטכנולוגיה.

השנה החלטנו להתחדש בניתוב רוב השירותים באון ליין.
משלוח חשבון באמצעות דואר אלקטרוני

אפליקציה לצפייה בצריכת המים
בנוסף, התחדשנו בעמדות משוכללות יותר ועדכניות יותר למתן 

שירות מים וביוב בצורה הכי מקצועית ומדוייקת. 



24

פרטי התקשרות עם התאגיד
כתובתנו בפתח תקווה: העליה השניה 5  

כתובתנו באלעד: שמעיה 19 

מען למכתבים: ת.ד 557 פתח תקווה 4910402
טלפון 2039*         פקס 03-9306266
 www.meitav-pt.co.il :אתר אינטרנט

נגישות
מיתב משקיעה מאמץ ומשאבים רבים בכדי לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.

החברה פועלת ומקדמת את נושא הנגישות על פי המוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
תשנ”ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו.

הסדרי נגישות במבנה
•  דרכי גישה וכניסה נגישה – קיימת גישה וכניסה נגישה לבית מיתב מרחוב העליה השניה 5 בפתח תקווה.

•  עמדת שרות נגישה – עמדת שרות אחת הותאמה ויכולה לתת שרות גם לאנשים בעלי מוגבלויות.
•  עזרים ללקויי שמיעה – בעמדת המודיעין ובעמדה המונגשת קיימות לולאות השראה.

•  סיוע במילוי טפסים – ניתן בעמדה המונגשת.
•  מעלית – קיימת עם מערכת מידע קולית ולחצנים מונגשים.

•  שירותים – קיים תא שירותים נגיש במוקד קבלת הקהל. 

קווי אוטובוס
10א, 266, 66

https://www.meitav-pt.co.il הסדרי נגישות האתר
האתר נגיש לבעלי מוגבלויות

דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות
מיתב תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.

אם נתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים 
ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.

רכז/ת הנגישות:
shlomit@meitav-pt.co.il 03-9395578 שלומית וסרמן

חיוג חינם: 1-800-20-20-39

שעות קבלת קהל
פתח-תקווה / אלעד

יום א'           18:00-08:30
יום ג'            19:00-08:30
ימים ב',ד',ה' 14:00-08:30 

יום א',ג'        19:00-08:30
ימים ב',ד',ה'  16:30-08:30 

מענה טלפוני


