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מוגש כשירות לתושבי העיר קרית גת



דבר יו"ר הדירקטוריון

תושבי קריית גת היקרים,
בשבח והודיה למלך מלכי המלכים, 

של  ענפה  פעילות  שנת  עוד   , גת  מי  המים  תאגיד  מסכם 
השקעה ופיתוח תשתיות ,תפעול וניהול משק המים העירוני 

ותחזוקת מערכות המים והביוב בעיר.
השנה השלמנו פרויקט חשוב ביותר עם הפעלת מאגר החרום 

של מכון טיהור השפכים בהיקף השקעה של 10 מיליון ₪.
לתהליך  אישור  קיבל  השפכים  טיהור  במכון  השפכים  טיפול 
טיהור שלישוני ומי הקולחין  מהמט"ש כבר מופנים להשקיה 

חקלאית באזור.
אנו שוקדים על השלמת המערכות שיאפשרו השקיית הגינון 

בעיר במי הקולחין המטוהרים .
מערכות  והקמת  בתכנון  המים  תאגיד  נערך  לכל  מעל 
הרבות        החדשות  מהשכונות  שפכים  קליטת  שיאפשרו 
הצפויות להיבנות בעיר, בראש ובראשונה הרחבת מכון טיהור 

השפכים העירוני.
בתקופה      הוא  אף  ,התגייס  גת  מי  העירוני  המים  תאגיד 
,אף מעבר  העיר  לתושבי  שירותים  במתן  הזאת  המאתגרת 
מקיף    מערכות  ותיקון  פתרונות  למתן  סיוע  תוך   , למקובל 

וכולל ככל שאפשר.
אני מברך את הנהלת התאגיד והעובדים המסורים ,על מערך 

שירות לתושב מקצועי ויעיל.
עם       העתיד,  אתגרי  לקראת  יעילים  והיערכות  תכנון  ועל 

תהליכי הבניה והפיתוח המואצים העומדים לפתחנו.
           בברכה,

           אבירם דהרי
           ראש העיר

דבר ראש העיר
ויו״ר האסיפה הכללית

תושבים יקרים,
אני שמח על הזכות שניתנה  לי להיות שליח 

הציבור, וגאה על חלק מתאגיד הפועל 
ומתוך  הקהילה  עם  הקשר  בחשיבות  עזה  אמונה  מתוך 

מחויבות לשמירה על ערכי הסביבה.
העיר  לפיתוח  בתוכניות  החנית  מחוד  חלק  הוא  התאגיד 

ולהרחבתה, ופועל במגוון דרכים כדי לממש תכניות אלו. 
עלון המידע השנתי יפרוס בפניכם את הפרויקטי המרכזיים, 
שהתאגיד  השירותים  את  ויפרוס  שלכם,  והזכויות  החוקים 

מספק לכם. 
                              בברכה, 

                              עו״ד רן גואטה 
                 יו"ר דירקטוריון



תושבי קריית גת היקרים, 
בחסדי השם הרבים, אנו מתכבדים להגיש לכם 

דוח מפורט המקיף את פעילות מי קריית גת עבור 
שנת 2019. במרוצת השנים קווי ומתקני המים והביוב בעיר קריית גת 

שודרגו לאיכות הראויה לעיר מתקדמת ומפותחת. 
מיום הקמתו השקיע  התאגיד מאות מיליוני שקלים, חשיבה מאומצת, 
ידע, התמדה ונחישות לשיפור קווי ומתקני המים והביוב, לשמירה על 

אמינות אספקת השירותים ורציפותם, ולדאגה לאיכות החיים.
מתוכניות  הנגזרים  פרויקטים  לבצע  החל  ואף  מוכן  ערוך,  התאגיד 
האב והסכמי הגג המגדירים את מהותה של העיר קריית גת לקראת     

הפיכתה למרכז החדש של ישראל.
מים  תשתיות  והקמת  בשדרוג  השוטפת  להשקעה  במקביל  זאת 
וביוב בשכונות הוותיקות וזאת בכדי שכל התשתיות בעיר יהיו ברמה 
הגבוהה ביותר. לנגד עניינו עומדים מספר עקרונות בסיסיים שאנו 
מיישמים ומקדמים באופן קבוע ומעמיק לכל אורך הדרך, והחשובים
כולם:  התאגיד  עובדי  מקצוענות-  ומחוייבות.  מקצוענות  שבהם 
המנהלים, עובדי הנדסה והתפעול נציגי שירות הלקוחות ועד אחרון 

העובדים מיומנים ומקצועיים איש איש בתחומו. 
נבחרת                       תלכיד,  היוצרת  היא  כולם  של  המקצוענות  בין  השילוב 
ולמקור  בישראל  בתחומו  לטוב  התאגיד  את  הופכת  אשר  מובילה 

ללמידה  לתאגידים אחרים ולחברות מובילות בתחום המים והביוב.
מחויבות -  אנו מחויבים 24/7, 365 ימים בשנה, לכך שתושבי קריית 
גת  ייהנו מאספקת מים וסילוק שפכים ברמה הגבוהה ביותר, יקבלו 
מענה לכל בעיה שקיימת במטרה לפתור אותה על הצד הטוב ביותר, 

המחויבות שלנו היא בשגרה וגם בעת חירום.
בבסיס החשיבה להכנתו של עלון המידע עמד הרצון להנגיש לכם את 
זכויותיכם, לפשט עבורכם את התהליכים השונים ולחשוף בפניכם את 

כלל השירותים שהתאגיד מציע. 
אני מודה לעובדי התאגיד על העבודה המקצועית והמסורה ולחברי 
הדירקטוריון המעניקים רוח גבית לעבודת התאגיד. אנו גאים לפעול 
למען העיר קריית גת  ותושביה ומתחייבים, בעזרת השם וישועתו  כי 

נוסיף לפעול באופן הטוב ביותר למענכם.
                                                                     בברכה, 

                     אוריאל טרמצ'י 
                     מנכ"ל

שירותי  של  האספקה  בתחום  יוביל  גת  קריית  מי  "תאגיד 
של  ביותר  הגבוהה  הרמה  על  הקפדה  תוך  והביוב,  המים 
מתקדמות  ובטכנולוגיות  בתשתיות  ושימוש  שירות  איכות, 

למען לקוחותינו"
איכות החיים ובריאותם של צרכני התאגיד מושפעים  ישירות 
מפועלו של התאגיד ומהגשמת מטרותיו לשמירה על רציפות 

אספקת המים ואמינותה ואיכות מערכות השבת הביוב.
המנהלים, העובדים ודירקטוריון החברה מחוייבים יחד למימוש 

החזון.

דבר המנכ״ל

חזון התאגיד



מי ק.גת היא חברה בע״מ הפועלת כתאגיד מים וביוב.
חברת מי ק.גת בע״מ הוקמה בשנת 2008, מכוח ובהתאם 
לצורך   ,2001 התשס״א,  וביוב  מים  תאגידי  חוק  להוראות 

מתן שירותי אספקת מים ומתן שירותים לסילוק ביוב
בתחום העיר קריית- גת.

תחומי הפעילות העיקריים של החברה:
תחומי הפעילות העיקרים של מי ק. גת )2008( בע"מ הינם:
1. תחזוקה ותפעול של מערכת המים והביוב של קריית גת.

2. תחזוקה ותפעול של תחנות שאיבה לביוב ומערך טיפול בקולחין.
3. שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב של קריית גת.

4. תחזוקת מערכת הניקוז העירונית בקריית גת.
5. תפעול ,תחזוקה ופיתוח של מכון לטיפול בשפכים קריית גת.

6. ניטור ואכיפה בגין שפכי תעשייה.
7. אישור תוכניות סניטאריות לועדה לתכנון ובניה קריית גת.

מבנה האחזקות של החברה:
מי קרית גת בבעלות מלאה של עיריית קריית גת.

דירקטוריון החברה: 
עו"ד רן גואטה – יו"ר וחבר דירקטוריון

גב׳ מזל שניר – חברת דירקטוריון
מר שמעון שמש – חבר דירקטוריון
מר עמי אזולאי - חבר דירקטוריון

גב' הדס פדידה – חברת דירקטוריון
בראש החברה עומד  מנכ"ל החברה מר אוריאל טרמצ'י

1

כמות המים שסופקה ע״י החברה2

רכישה ממקורות ללא אינטל

מכירה לצרכנים ללא אינטל

2018
4,435,240 מ״ק
7,724,087 מ״ק
4,136,373 מ״ק
7,425,120 מ״ק

6.7%
3.8%

4,571,456 מ״ק
8,794,725 מ״ק
4,336,536 מ״ק
8,559,805 מ״ק

5.1%
2.7%

2019

מכירה לצרכנים כולל אינטל
פחת מים ללא אינטל
פחת מים כולל אינטל

רכישה ממקורות כולל אינטל

רקע כללי



בקריית גת קיימות 11 נקודות חיבור למים המסופקים לקריית 
גת מחברת "מקורות".

השלכות סביבתיות של פעילות התאגיד.
1. הזרמת שפכים תעשייתיים חריגים ממפעלי תעשייה עלולים 
לגרום לפגיעה בתהליך הטיפול בשפכים במט"ש וכפועל יוצא 

מכך איכות הקולחין איננה עומדת בתקן ועל פי כל דין.
2. תקלה במט"ש קריית גת עלולה לגרום להזרמת שפכים 

גולמיים לנחל לכיש.
3. תקלה והפסקת תחנת שאיבה אינטל עלולה לגרום להזרמת 

קולחין לנחל לכיש ופגיעה בפארק לובה אליאב.

מהות שימוש
מגורים
בריאות

מפעלים
מוסדות

גינון
מסחר ומלאכה

בנייה
אחר

סה״כ

נכון ל- 31 בדצמבר 2019נכון ל- 31 בדצמבר 2018

מקורות המים של מי קרית גת4

17,96618,655
3233
1616

351367
308319

1,1291,167
274357
304

20,320
352

21,200

מספר הצרכנים של החברה 3



תיאור כללי של ההשקעות 5
שערכה החברה בשנת 2019 

שם פרוייקט

שדרוג מערכת ביוב 
ברח׳ ישראל פולק 
)קריסת קו מאסף(

שדרוג מערכת ביוב 
ברח׳ הדפנה

רח׳ הדפנה

שדרוג קו ביוב ברח׳ 
היסמין שד׳ גת 

)העתקת תשתיות 
לפני סלילת כביש 

ע״י העירייה(

רח׳ היסמין שד׳ 
גת

גליקסון 6
הבשן הכרמל 
שומרון וטילת 

הגולן
העתקת תשתיות 

כביש 35
כביש 35

רחוב ראשיאדוריים )תכנון(

ישעיהוישעיהו

רחוב מלכי ישראל 
חלק א )מדידה(

דוד המלך, 
יהושפט, אסא, 

מלכי ישראל

סה״כ שולם בשנת 2019 2,196,000 ₪ 

רח׳ ישראל 
פולק

שדרוג מערכת 
ביוב

שדרוג מערכת 
ביוב

העתקה ושדרוג 
קו ביוב

שיקום/שדרוג 
קווי מים

שיקום/שדרוג 
קווי מים

שיקום/שדרוג 
קווי מים

שיקום/שדרוג 
קווי מים

שיקום/שדרוג 
קווי מים

₪ 300,000

₪ 300,000

₪ 300,000

₪ 350,000

₪ 400,000

₪ 24,000

₪ 400,000

₪ 122,000

עלותסיווג פרוייקטמיקום פרוייקט



6

7

תיאור כללי של ההשקעות 
שנת 2020 

מידע בדבר סך כל הפיצויים ששילמה 
החברה לצרכניה בשנת 2019

שדרוג מערכת המים ברחוב אדוריים - 1,200,000 ₪.
דפנה - צנרת מים ושביל גישה לקו ביוב מאסף – 1,000,000 ₪.
בוסטן - מדידה ושדרוג מערכת הביוב והנחת קו מים - 900,000 ₪.

החלפת מגופי שליטה – 300,000 ₪.
מלכי ישראל )תכנון והסדרי תנועה( – 300,000 ₪.

שיקום קו סניקה – 300,000 ₪.

סה״כ החזרים לתושב בשנת 2019 הינו : 900 שקלים בגין חיבור 
צרכן מעל 7 ימי עבודה )עשרה צרכנים( ו- 100 ש״ח בגין אי 

משלוח תשובה ללקוח בתוך 14 ימים על סטאטוס פנייתו.

8

9

שיבושים ותקלות שאירעו באספקת 
מים וביוב בשנת 2019

איכות השירות לצרכן בשנת 2019

טופלו  344 קריאות בממוצע לחודש בנושא שחרור ביוב, סתימות, 
ביוב זורם ופיצוצי ביוב, 80 קריאות בממוצע לחודש בנושא פיצוצי 

מים ונזילות ו-16 קריאות בממוצע לחודש בנושא ניקוזים.

בשנה החולפת טופלו: 
73 היתרי בניה קריית גת ותיקה
28 תעודת גמר קריית גת ותיקה

112 היתרי בניה כרמי גת 
90 תעודת גמר כרמי גת

   

4%

ניקוזים18%

פיצוצי מים ונזילות

קריאות בנושא ביוב
)שחרור סתימות 

ופיצוצי ביוב( 78%



טיפול בתלונות ובפניות הציבור 10
שהגיעו לאגף הגביה ושירות הלקוחות

"מי ק.גת )2008( בע״מ" אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים 
הראשי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת 

על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים 
שאינם תקינים ברשת הפרטית. צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד 

מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות 
הצריכה ביחידות מ״ק נכון ליום הקריאה. כדי שמד המים ייקרא באופן 
תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו, 
כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה. 
הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. 

ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל״מי ק.גת )2008( בע״מ״.
עם קבלת החשבון יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה 

לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע 
לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה 

שהגיש ,באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב, 
www.water.gov.il באתר האינטרנט

אגף הגביה טיפל במהלך השנה ב- 18,844 פניות.
239 מכתבים, פקסים ומיילים. 

18,605 פניות פרונטליות לאגף בשנת 2019.
זמן המתנה ממוצע לתושב 5 דקות. 

)קושי בתשלום בשל קשיים כלכלים, הגעה להסדר חובות, העתקת 
מערכות מים או ביוב, חיבור לקו העירוני בעת שיפוץ או תוספות(.

41,458 פניות טלפוניות למוקד הטלפוני בשנת 2019  - זמן ההמתנה 
ממוצע לשיחה דקה ועשרים ושתים  שניות לכל שיחה.  

ניתן למצוא את הדו"ח השנתי המלא ועדכונים נוספים באתר 
www.mei-gat.co.il :האינטרנט של החברה בכתובת

41,458 פניות טלפונית
52%                         

18,605 פניות 
פרונטליות           24%

18,844 סה״כ פניות 
שטופלו              24%

239 מכתבים, פקסים, 
מיילים                 0%

24%

24%

52% 0%



פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו 11
באספקת מים וביוב בשנת 2019

בשנת 2019 טופלו 344 קריאות בממוצע לחודש בנושא שחרור ביוב, 
סתימות, ביוב זורם ופיצוצי ביוב, 80 קריאות בממוצע לחודש בנושא 

פיצוצי מים ונזילות ו- 16 קריאות בממוצע לחודש בנושא ניקוזים.
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שדרוג מערכת מים
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שדרוג מערכת מים

שדרוג מערכת מים

שדרוג מערכת מים

שדרוג מערכת מים

כרמי גת )הנרייטה 
סולד, גולדה מאיר, חנה 

סנש, שרה אהרונסון(
כרמי גת )אבני החושן, 

שוהם, ספיר, שבו, ברקת(
זרחן ולשם

כרמי גת )שוהם, ספיר, 
שבו, ברקת(

שד׳ לכיש, נחל ירקון, 
נחל זויתן, שד׳ כרמי גת
ברוש, האלה, השיטה, 

שקמים, הארז
ישעיהו, שד׳ גת, שד׳ 

לכיש
אזור תעשייה

הברזל, פלטינה

אזמרגד

לשם, טופז, זרחן

הנרייטה סאלד - 
מתחם 07

טופז 10 - סגירת כביש

הברזל 9 )מול אלדן(

אזור הפרחים

כרמי גת - מתחם 07

כרמי גת

כרמי גת

רובע הפרחים

העצמאות

דרך החרושת

הזית והתמרים

איי סלומון )דרך הדרום(

איי סלומון )דרך הדרום(

הפרדס, האתרוג

סחלב, לילך )רובע 
הפרחים(

שוהם, ברקת

הפרדס, האתרוג

העצמאות

מהות 
הסגירה

שעת 
סגירה

שעת 
פתיחה

סה״כ 
שעות



שאלות שתמיד רציתם לשאול

מי קובע את תעריפי המים?
תעריפי המים נקבעים נקבעים מעת לעת בהתאם להנחיית 

רשות המים, ואחידים לכלל תאגידי המים והביוב בארץ
איך אדע כמה זה עולה לי?

התאגיד מבצע קריאות תקופתיות של מוני המים ברחבי העיר. 
כאשר אין גישה למד המים בנכס מסוים מסיבות שונות שאינן 

תלויות בתאגיד כגון: מקום סגור, כלב בחצר וכו'.
ולדווח לתאגיד  התושב  מתבקש לבצע  קריאה  עצמאית  
של       האינטרנט  אתר  או    MAST אפליקציית  באמצעות 
התאגיד, או לתאם השעה של נציג לקריאת מונה   )בעלות 
נפרדת(. אם התושב לא יעדכן את הקריאה, יתבצע חיוב על פי 

הערכה בהתאם לקבוע בחוק.
איך אוכל לבדוק אם אני זכאי להטבה המיועדת 

לאוכלוסיות מיוחדות?
לקבוצות       קריטריונים  נקבעו  הממשלה  החלטת  פי  על 
אוכלוסייה הזכאיות לתוספת של 3.5 מ"ק לחודש בקצבת 

המים בתעריף בסיס.
לאומי.    לביטוח  המוסד  באתר  מפורטת  הזכאים  קבוצת 
המוסד לביטוח לאומי אחראי להעביר את רשימות הזכאים 

לרשות המים ולתאגידי המים.
ולברר אם ביטוח לאומי עדכן  אתם מוזמנים לפנות אלינו 

אותנו בזכאותכם בטלפון שמספרו- 1-800-563-565
מי אחראי על הצנרת שלי?

המחוקק הגדיר הפרדה בין רשת המים או הביוב הציבורית 
לבין הרשת הפרטית, ולכן: התאגיד- אחראי על כל פיתוח 
ברשת המים או הביוב הציבורית, שדרוג הרשתות הציבוריות 
וטיפול בתקלות בהן. התושב- אחראי על כל תקלה ברשת 

המים או הביוב הפרטית.
       איך מזהים נזילה?

זיהוי מוקדם של נזילה בנכס עשוי לצמצם ואף למנוע את 
היקף אובדן המים ואת החיוב בגינו.

כך תזהו את הנזילה ותטפלו בה:
1. בדקו אם יש סימנים לנזילה הנראים לעין: רטיבות, טפטוף 

מברז, נזילה ממיכל ההדחה וכו'.
2. סגרו את זרימת המים בנכס ובדקו אם מד המים ) הפרפר 

במרכז מונה המים( ממשיך להסתובב.
סגורים,  כשהברזים  גם  להסתובב  ממשיך  המים  מד  אם   .3
פנו באופן פרטי לאיש מקצוע  בנזילה.  ככל הנראה מדובר 

לביצוע בדיקה ותיקון בהתאם.
4. לאחר הטיפול בנזילה פנו לתאגיד והגישו בקשה להכרה 
הממוצעת,  מהצריכה  החורגת  הצריכה  בגין  נזילה  בתעריף 

בצירוף המסמכים הנדרשים.



הידעתם ש...
ומשולמים רק לאחר אישור  דמי ההקמה נקבעים 

הוועדה המקומית ואישור התוכנית הסניטרית
שטח הקרקע אינו מחויב בדמי הקמה

תעריך דמי ההקמה נקבע על ידי רשות המים.
על התושבים לשמור על התוכנית הסניטרית על פי 

חוק תכנון ובניין.
על פי חוק מדידת המים, לא ניתן לעשות שימוש 

במד מים זמני לבניה עבור  יותר מצרכן אחד.

איך מבצעים החלפת מחזיקים בנכס? 
) בעת מכירה, קנייה או שכירות( 

1. נכנסים לאפליקציה / אתר האינטרנט של התאגיד וממלאים
טופס דיגיטלי "בקשה להחלפת מחזיקים"

2. ממלאים על גבי הטופס קריאת המונה, נכון למועד העברת 
הנכס

3. מצרפים: חוזה מכירה או חוזה שכירות חתום. וצילומי ת"ז 
של שני הצדדים.

4. הדייר היוצא מהנכס יפרע את יתרת התשלום שנותרה עד 
לקריאת המונה שצוינה בטופס

5. ממלאים טופס דיגיטלי לעדכון מספר הנפשות בנכס.
בקשתכם תטופל עד 5 ימי עסקים

איך מאריכים או מסיימים תוקף שכירות בנכס?
דיגיטלי  טופס  וממלאים  לאתר   / לאפליקציה  נכנסים   .1

"בקשה להארכת הסכם שכירות בנכס" 
2. מצרפים חוזה שכירות חדש או הסכם הארכה

3. מצרפים ת"ז של אחד הצדדים- בעל הנכס או השוכר
בקשתכם תטופל עד 5 ימי עסקים

בונים?
מה חשוב לדעת בזמן הבנייה?

1. אישור תכניות סניטריות
2. קבלת היתר בנייה + טופס 2 מהרשות המקומית

3. התקנת מד מים זמני לבנייה
4. סיום בניה וקבלת אישור לטופס 4

דמי הקמה
של                   ושדרוג  פיתוח  להקמה,  מיועדים  ההקמה  דמי 
מערכות מים ומערכות ביוב בטיב ובאיכות בהתאם לתקנים

הדרושים, לשם אספקת שירותי מים וביוב.
מתי נגבים דמי הקמה?

1. בעת בקשה להית לבנייה בנכס
2. בעת חיבור נכס לראשונה לאספקת מים ולהזרמת ביוב

3. בעת בנייה חורגת בנכס.
4. בעת הקמת מערכות מים וביוב על ידי התאגיד, תשלום 

מקדמה בשיעור 33% מהשטח העיקרי לבנייה.
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איך לקרוא את חשבון המים
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מספר  על  מתבססת  מים  הקצבת   .1
הנפשות המתגוררות בנכס.

או  עצור  מד  קיים  שבהם  במקרים   .2
שהלקוח מחובר למערכת המים ללא מד 

- ניתנת תוספת משוערכת.

3. צריכת המים הנמדדת במד.
4. צריכת המים המשותפת לכלל דיירי 

הבניין.

5. תעריפי המים הנקבעים על ידי רשות 
המים.

את  המזהה  מספר  מסלקה,  מספר   .6
השובר הרלוונטי לתשלום.

7. הנכס שעליו מבוסס שובר התשלום.

נקודת הפרדה לרשת המים

צנרת
 ציבורית

גינה
מקלט
חניה

חדר אשפה
מערכת ספרינקלרים

חדר מדרגות
ברז כיבוי אש

מדי מים
פרטיים

צנרת
פרטית

צנרת
משותפת
פרטית

  מד מים 
   ראשי



תמונות מפרוייקטים

מאגר חירום



התקנת צנטריפוגה
 למט״ש



ניתן למצוא את הדו״ח השנתי המלא 
ועדכונים נוספים 

באתר האינטרנט של החברה 
www.mei-gat.co.il : בכתובת

פרטי ההתקשרות עם החברה: 
המוקד הטלפוני: בשירות חינם שמספרו 1-800-563-565 

לבירורים ושאלות במענה השירות הקולי: 
ימים א׳-ה׳ מהשעה 08:00-20:00 

יום ו׳ מהשעה 08:00-12:30 
תשלומים ימים א׳-ה׳ מהשעה 08:00-20:00 

יום ו׳ מהשעה 08:00-12:30
סניף קבלת קהל אגף הגביה בכתובת: לכיש 5 

פקס שירות לקוחות: 08-6812550

ימי פעילות אגף הגביה:
ימים א׳-ג׳: 16:00-18:00, 08:30-15:00 

ימים ב׳-ד׳-ה׳: 08:30-14:30 
 pniyot@mei-gat.co.il :דוא"ל לפניות ציבור

משרדי ההנהלה: 
שדרות לכיש 5/1 קריית-גת טלפון: 08-6883468, 

פקס: 08-6815414

MAST - פלטפורמת הדיגיטל של תאגיד מי קרית גת 
גם באתר וגם באפליקציה


