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דבר ראש העיר

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

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

האחריות  נגזרת  ממנה  מיתב,  פעילות  בבסיס  שעומדת  היא  החיוני  בשירות  החשיבות  הבנת 
המוטלת על אנשי התאגיד, האחראים לאיכות אספקת המים לתושבי העיר, ולשירות 

אותו הם מקבלים.
התאגיד מספק מגוון רחב של שירותים בתחומי המים והביוב, ומשקיע משאבים רבים הן בהקמת 
והתייעלות  מתקדמות  טכנולוגיות  אימוץ  תוך  ותיקות,  תשתיות  בשדרוג  והן  חדשות  תשתיות 
מתמדת לניהול משק המים והביוב.כפי שהוכח במהלך השנה האחרונה שהייתה רוויה באתגרים 

לאומיים רבים, התאגיד ערוך להמשך פעילות בחירום כמו גם בשגרה.
כמו כן, על אף שנת הגשמים הברוכה, בעידן של אתגרים סביבתיים אני מאמין, כי אספקת מים 

באיכות גבוהה לתושבי העיר היא משימה מרכזית, חיונית ומשמעותית.
אני רואה חשיבות רבה ביעדי התאגיד בשנים הקרובות, בפיתוח והשקעה בתשתיות המים והביוב 
בעיר, תוך עמידה באתגרים השונים העומדים בפנינו לקראת המשך פיתוחה ושגשוגה של העיר. 

ברצוני להודות למנכ"ל, לחברי הנהלת הדירקטוריון ולכל העובדים על עבודתם המסורה.
נמשיך לפעול למען העיר ולטובת תושביה, תוך התייעלות, חיסכון ושיפור השירות.

מר רמי גרינברג
ראש עיריית פתח תקווה

 יו"ר מועצת המנהלים



דבר המנכ"ל

אני גאה להציג בפניכם את הפעילות שלנו בשנה החולפת, הן בהיבטי המים והביוב, הן בהיבטי 
השירות לתושב והן בנושא איכות המים. 

שנת 2020 הייתה מאתגרת במיוחד. התחלנו אותה במצב שגרה, והקורונה הכריחה אותנו לבצע 
את ההתאמות הנדרשות. כבר מתחילת המשבר, היה ברור לנו שנמשיך לשמור על רמת השירות 
הגבוהה עבור תושבי פתח תקווה, אלעד וכפר ברא, וביצענו את ההתאמות הנדרשות. עיבינו את 
מוקדי המענה הטלפוני, לאור העובדה שקבלת הקהל נסגרה בהוראת משרד הבריאות; הוספנו 
ערוצי התקשרות ופנייה נוספים עבור התושבים; פירסמנו הנחיות להתנהלות בתקופת הקורונה 

ועוד. במקביל, ניצלנו את הירידה בהיקף התנועה ברחובות, על מנת להאיץ פרוייקטים שונים. 
למרות המורכבות, השקענו השנה כ-10 מיליון ₪ בפרוייקטים שונים בפתח תקווה, אלעד וכפר 
נוספים  ומקומות  החמישה  רח'  השומרים,  זקן  ברח'  ופיתוח  שידרוג  עבודות  ביצענו  כך  ברא. 
בפתח תקווה. באלעד ביצענו פרוייקטים, בין השאר, ברחוב שמעון הצדיק, ובכפר ברא, עסקנו 
בעיקר בפיתוח השכונה הצפונית. כמו כן, נמשיך גם השנה בפיתוח ובשדרוג תשתיות חדשות, 

לצד הנחת קווי מים וביוב חדשים ופיתוח תשתיות עבור התושבים. 
השירות  מוקדי  דרך  והתשתיות  השטח  מעובדי  התאגיד.  לעובדי  להודות  ההזדמנות  גם  זאת 

וההנהלה, אשר בזכות פעילותם המשכנו, גם השנה, לתת לכם את השירות הטוב ביותר. 
למידע נוסף על פעילות התאגיד, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר מיתב או לדף הפייסבוק שלנו, 

ללמוד עוד על עבודתנו.

ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל מיתב





בעלי תפקידים

מר רמי גרינברג
ראש עיריית פתח תקווה

 יו"ר מועצת המנהלים

הרב ישראל פורוש
ראש עיריית אלעד 

מר אברהם נויברגר
חבר מועצת המנהלים

עו״ד ראובן בכור 
חבר מועצת המנהלים

הגב׳ שולי ירקוני 
חברת מועצת המנהלים 

מר עאסי מחמוד
ראש מועצת כפר ברא

ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל

 מר חיים עיני
סמנכ"ל

מר יהודה שלמון 
חבר מועצת המנהלים



פיתוח והשקעות 
 כל הכסף חוזר אליכם

 אחת החוזקות הייחודיות לנו כתאגיד מים, היא העובדה שאנו מפתחים ומשקיעים בצנרת המים ממקורות
 פנימיים. כלומר, כל הסכום שנגבה מהתושבים – חוזר אליהם. אם בפיתוח, השקעות או טיפול שוטף

במערכות המים השונות

 רק בשנה האחרונה השקענו כ-10 מיליון ₪ בפיתוח תשתיות ופרוייקטים שונים בפתח תקווה, שם ביצענו עבודות
 ברחובות עין גדי, זלמן שניאור, זקן השומרים, הרב משה בלוי, עזרא ונחמיה, החמישה ומיקומים נוספים. באלעד ביצענו

פרוייקט נרחב ברחוב שמעון הצדיק ובכפר ברא השקענו השנה בפיתוח השכונה הצפונית

בשנה הקרובה נשקיע מעל ל-20 מיליון ₪ בפרוייקטים שונים שיכללו שדרוג קווי מים וביוב, פיתוח ועוד

 בין המיקומים בהם נפעל השנה, ניתן למנות את מתחם המגינים – פוחס דוד, מתחם הרב ריינס, מתחם צירלסון, רחוב
 אבשלום גיסין ומתחם תוצרת הארץ- דרך יצחק רבין

בכפר ברא נמשיך בפיתוח השכונה הצפונית

מיכאל, ראש צוות הנדסה

 אין סיפוק יותר גדול, מבחינתי, מלראות פרוייקט שהסתיים. אחרי החפירות, העבודה והכול – 
לראות איך הרחוב חוזר להיראות כמו שהיה קודם, אבל טוב יותר



 מיום הקמתו, חרט התאגיד על דגלו את איכות השירות ופועל להתקדם
 ולהשתפר תוך עשייה מתמדת וחתירה למצוינות. לכן, חלק מהשירות
 שלנו הוא גם הטיפול בכם – הלקוחות שלנו. לצורך כך העמדנו מוקד

 שירות לקוחות פרונטאלי, וכן מוקד שירות טלפוני. אנו בין תאגידי המים
 הבודדים בארץ המחזיקים במוקד שירות טלפוני השייך לנו, ולא במיקור

 חוץ. זה מסייע לנו לשמור על מקצועיות נציגי השירות, ההיכרות עם
 הפעילות שלנו בפרוייקטים השונים, ולתת לכם את השירות הטוב

ביותר

 נציגי השירות במוקד התפעולי של מיתב זמינים לשרות התושבים 24
שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע

אנו מקשיבים לכם



שירות הלקוחות שלנו

 גם בתקופת הקורונה, בה משרד הבריאות הורה על סגירת מוקדי השירות הפרונטאליים,
 המשכנו לעבוד וכדי לתת את המענה הטוב ביותר, עיבינו את מוקד השירות הטלפוני ופתחנו

 ערוצי הידברות נוספים עם התושבים. פעלנו גם להגדיר את כל אנשי המקצוע במיתב
כעובדים חיוניים כדי להמשיך ולתת שירות מהיר ואיכותי

 דבר זה סייע לנו לטפל בכ-99% מהתקלות בהתאם לזמני התקן הקבועים לכל תקלה, ע”פ אמנת השירות של מיתב. כך,
 זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי, במוקד התקלות ,עמד על כ-24 שניות בלבד

 נציין כי המחוקק הגדיר הפרדה בין רשת המים  או הביוב הציבורית לבין רשת  המים או הביוב הפרטית. המשמעות היא
 שהתאגיד אחראי על כל פיתוח, שדרוג וטיפול בתקלות בתשתיות ציבוריות. כל תקלה, שדרוג או תחזוקה של התשתיות

הפרטיות, נמצאת באחריות התושבים

 מקשיבים לכם



 שנת הקורונה הציבה בפנינו לא מעט אתגרים. אחד הגדולים שבהם היה המשך הענקת שירות – מרחוק. בהוראת משרד
הבריאות נסגרו מוקדי קבלת הקהל הפרונטאליים והשירות ניתן רק במענה טלפוני ובערוצי שירות דיגיטליים

עם זאת, הצלחנו לשמור על רמת שירות גבוהה

שירה, מוקדנית בשירות לקוחות

 השיחות שהכי משמחות אותי זה על עידכון מס’ נפשות. זה אולי נשמע קטן, אבל כשמישהו 
 מתקשר ומספר לך שנולד לו תינוק ומבקש לעדכן מס’ נפשות בבית – אני שמחה איתו. אם הייתי

יכולה, היית מנתבת אליי את כל השיחות האלה

. 



עד כמה המים שלנו טובים?

 המים המסופקים על ידי התאגיד הם באיכות גבוהה ועומדים בכל התקנים והדרישות של משרד הבריאות
 המים שלכם מגיעים ממקורות שונים, בהתאם למיקום, לעונות השנה ולמקורות המים השונים. כל נקודות המים השונות

נדגמות על ידי דוגמים מוסמכים אשר הוכשרו לכך על ידי מיתב, על פי הוראות משרד הבריאות ורשות המים
 בדיקות איכות המים מתבצעות ברשת המים העירונית, במאגרי מי שתייה )הציבוריים(, בבארות ובנקודות  ההזנה של

חברת מקורות- על פי הנחיות ונהלי רשות המים

 הבדיקות מתבצעות ע"י דוגמים מקצועיים מטעם התאגיד ומועברות להמשך תהליך פיתוח הדגימות, למעבדה הארצית
לבריאות הציבור בתל אביב

 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 הבריאות
בכתובת

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

 דו”ח איכות המים המסכם מופיע באתר האינטרנט של מיתב

 תראו בעצמכם

.

.

.

 www.health.gov.il



חדש 
 אתר משרד הבריאות השיק
 עמוד חדש וידידותי לצפייה

  בבדיקות איכות המים
 משרד הבריאות - המים שלי

ולדימיר, דוגם מים

 חלק מהעבודה שלי זה לבדוק את איכות המים של מיתב. המתקנים שלנו פרוסים בכל רחבי העיר.
 וזה כל פעם משמח אותי להגיע למתקן, לראות את איכות המים הגבוהה, ולדעת שכל מי שאני רואה

ברחוב באותו רגע, נהנה מהמים שעכשיו דגמנו. זאת האחריות שלנו כלפי התושבים

לשירותכם עומד מוקד מענה טלפוני:  5400* קול הבריאות







המים כאן מעוליםולא רק אנחנו חושבים ש...
ההישגים שלנו בשנה האחרונה באו לידי ביטוי בקבלת תו הפלטינה על היותנו בעלי

תקני
 תעודות המוענקות לארגונים אשר5 איכות

 חרטו על דגלם מחויבות

לאיכות ומצויינות



מהיכן מגיעים אלינו המים? 
 להלן פירוט קצר על מקורות המים שלנו

פתח תקווה
 תושבי פתח תקווה ניזונים ממים המסופקים מקידוחי מי תהום מקומיים ומחברת מקורות. המים המגיעים מחברת מקורות

הם שילוב של מי כנרת מסוננים, מים מותפלים ומים מקידוחי מי תהום, ביחסים משתנים

 מערכת אספקת המים בפתח תקווה היא רשת טבעתית כך שהמים המסופקים לבתי התושבים הם תמהיל של המקורות
השונים המצוינים מעלה

 באופן זה לא ניתן לחשב כמה אחוז מכל מקור מגיע לבתי התושבים ו/או להגדיר שוני בין המים המסופקים לרחובות
השונים

אלעד
המים המגיעים לבתי התושבים בעיר אלעד מסופקים על ידי חברת מקורות

המים הם בשילוב של מי כנרת מסוננים, מים מותפלים ומים מקידוחי מי תהום, ביחסים משתנים
בשנת 2020 התאגיד רכש מחברת מקורות, עבור העיר אלעד, כ – 2.6 מיליון מ”ק

 מתקני מים- במהלך שנת 2020 שידרגנו את מתקן אספקת המים לעיר אלעד, והקמנו מערכת ניטור מים ממוחשבת. מדי
הניטור מאפשרים לנו, בזמן אמת, לעקוב אחרי הרכב המים ומדדים נוספים, על מנת לשמור על איכות המים הגבוהה שלנו

כפר ברא
 מערכת אספקת המים בכפר ברא מתבססת על רכישת מים מקידוח השייך לאגודת המים “אלויאם”. במקרים חריגים

ובשעות חירום, מערכת אספקת המים ניזונה מחיבור לחברת מקורות

בשנת 2020 התאגיד רכש מאגודת מים “אלויאם” 243,000 מ”ק ומחברת מקורות - 15,000 מ”ק

 התאגיד מבצע מעקב קבוע אחר איכות מי השתייה כדי להבטיח, שהמים המסופקים לתושבי העיר הם איכותיים וראויים
לשתייה

**סיכום שנתי של בדיקות איכות המים ברשויות התאגיד ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיתב**

אביטל , מוקדנית שירות לקוחות

 השנה האחרונה הייתה לא פשוטה. בגלל שמוקד קבלת קהל היה סגור, כל הטיפול בעצם הגיע
 למוקד הטלפוני. עם כל הקושי, הייתה גם תחושה של שליחות. לדעת שבזכות העבודה שלך,

התושבים עדיין מקבלים שירות ומענה, ברמה הטובה ביותר



מי נהנה מהמים שלנו? 

      



סתיו, מוקד שירות

 זה משמח לדעת שבסיום שיחה עזרת לבן אדם. כמה אנשים יכולים להגיד שביום אחד הם עזרו
 ליותר משלושים אנשים? בכל יום, יש אנשים שבסיום שיחה, אומרים לי שהרגעתי אותם, שימחתי

אותם. עשיתי להם סדר באיזה נושא. זה גם נותן גאווה

 מיתב מספקים מים לתושבי פתח תקווה, אלעד וכפר ברא.
 אך גם בתוכם, ניתן לפלח את הנהנים משירותינו

 



 מיתב דואגים לתושבים  

בביתהכינו קיט

 אנחנו משקיעים משאבים רבים על מנת לתת לתושבים מענה בשגרה ובחירום.
 בשנים האחרונות רכשנו, בין היתר, מיכלי מים לחירום, לחלוקה לתושבים במקרה

 של הפסקות מים; מיגון מתקני מיתב על מנת לשמור על שרידותם ופעילותם גם
 בחירום ועוד

אז מה עושים במקרה חירום ?

כיצד גם התושבים יכולים להיערך ?

מה עוד ניתן לעשות ?

מה עושים במקרה של פגיעה בתשתית, לדוגמא בנפילה של טיל ?

 חשוב לזכור שמיתב מוגדרים כגוף חיוני, וככזה אנו פועלים גם בחירום – על פי
 הוראות פיקוד העורף. אנו עושים כל מאמץ על מנת למנוע פגיעה בתשתיות המים,

 מתוך הבנה והכרה בחשיבותן

גם בחירום

 במקרה חירום, נפרוס, על פי הדרישה, מיכלי מים לטובת התושבים, על מנת
 שיוכלו להצטייד כיאות. במקביל, הצוותים הטכניים של מיתב יטפלו בתקלות,

נזקים ומפגעים שיווצרו כתוצאה ממצב החירום

 ראשית – יש להתרחק מהמקום ולהישמע להוראות פיקוד העורף. לאחר מכן,
 יש לחייג למוקד מיתב, במס’ 2039* ולדווח על המקרה. הצוותים הטכניים

 שלנו יגיעו במהירות האפשרית על מנת לתקן את הנזק בתשתיות המים,
 במקרה ויש. אם נפגעה אספקת המים שלכם, ניתן להשתמש בנק’ המים של

מיתב על מנת להצטייד במלאי חדש של מים
 

 אנו ממליצים לכם לרכוש ‘ערכת סניטציה’, על מנת לשמור על היגיינה
 ולמנוע זיהום מקורות מים. הערכה תכלול חבילת מגבונים לחים או ג’ל

אנטיבקטריאלי, כלים חד פעמיים, שקיות לאיסוף פסולת ועוד

 אנו ממליצים לכל משפחה להצטייד גם ב’ערכת חירום’, אשר תכלול, בין
 השאר גם בקבוקי מים לשעת חירום – על פי מפתח של 3 ליטר לאדם ליממה,

 לשלושה ימים. עם זאת, נציין כי מי ברז בטוחים לשתייה, אלא אם כן נאמר
אחרת על ידי הגופים המוסמכים לכך



כי אכפת לנו גם מהסביבה

ויקטור, צוות הנדסה

אנשים חושבים שתשתיות זה רק לשים צינור מים וזהו. בפועל, אנחנו בודקים כמעט מדי יום את
 מצב התחזוקה של התשתיות שלנו. אין כמעט יום בו לא מתבצע פרוייקט שלנו ברחבי העיר

 אך מעבר למים שסיפקנו, חשוב לזכור שיש נתון נוסף בו אנו גאים לא פחות. פחת המים שלנו, כלומר – המים שלא הגיעו
לצרכן בעקבות דליפה, שבר או כל סיבה אחרת, עומד על כ-3.54% בלבד

חשוב לציין כי מדובר בפחת מים מהרשת הציבורית, כך שהוא לא חל על הצרכן והוא אינו מחוייב בו

בשנת 2020 הוחלפו עשרות אלפי מטרים של צינורות מים וביוב
צנרת מים איכותית מאפשרת אספקת מים באיכות גבוהה יותר לבתי התושבים ואטימות מרבית מפני נזילות

צנרת ביוב איכותית מונעת חדירת ביוב למי תהום ומפגעים סביבתיים ותברואתיים
העבודות ברחבי העיר מתבצעות תוך הקפדה על שמירת סביבת עבודה נקיה ובטיחותית

. 
. 

. 
. 

. 
. 

 בעשרות פרויקטים הנדסיים, במסגרתם מוחלפות תשתיות ישנות של קווי המים
 והביוב בצנרת חדשה ואיכותית, שם התאגיד דגש על איכות הסביבה ושמירה על

 .המקורות הטבעיים



מה עוד אתם צריכים לדעת? 
 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 מיידע
www.water.gov.il :קריטריונים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים בכתובת

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
את טופס ההצהרה ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיתב

עדכון נפשות  

)
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 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
 חניות נכים – ברחוב, בסמוך לבניין שבו מצוי מרכז שירות הלקוחות של התאגיד, ישנן חניות עירוניות

  המסומנות ע”י הרשות המקומית ומיועדות לנכים
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
  10 , 266 , 66

האתר נגיש לבעלי מוגבלויות
  www.meitav-pt.co.il

 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

א

דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות

 מיתב תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות
 אותו היא מעניקה ללקוחותיה במסירות



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  
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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 

מענה טלפוני

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

חיוג חינם: 1-800-20-20-39


