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דבר 
ראש העיר

 תושבי קרית גת היקרים,
בשבח והודיה למלך מלכי המלכים, מסכם 

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

משק המים העירוני ותחזוקת מערכות המים 
והביוב בעיר.

במהלך השנה החולפת ולאור משבר הקורונה 
שקד תאגיד המים על מתן פתרונות מקיפים 

אף מעבר למקובל ולנהוג, ביחוד בשכונות 
העיר הותיקות.

טיפול השפכים במכון טיהור השפכים העירוני 
קיבל אישור לתהליך טיהור שלישוני ומי 

הקולחין מהמט"ש כבר מופנים להשקיה 
חקלאית באזור.

אנו שוקדים על השלמת המערכות שיאפשרו 
השקיית הגינון בעיר במי הקולחין המטוהרים.

מעל לכל נערך תאגיד המים בהתאמה 
להסכמי הגג החדשים לבניית עוד אלפי יח"ד 
ורובעי מגורים חדשים , לטובת תכנון והקמת 
מערכות שיאפשרו קליטת שפכים מהשכונות 

החדשות הרבות הצפויות להיבנות בעיר, 
בראש ובראשונה להרחבה משמעותית של 
ספיקת השפכים במכון טיהור העירוני, תוך 

הגדלת הקיבולת היומית ב24 אלף קוב.  
אני מברך את הנהלת התאגיד והעובדים 

המסורים, על מערך שירות לתושב מקצועי 
ויעיל ועל תכנון והיערכות יעילים לקראת 

אתגרי העתיד, עם תהליכי הבניה והפיתוח 
המואצים העומדים לפתחנו.

תושבים יקרים,
אני מתכבד להגיש לכם דיווח על פעילות 

התאגיד לשנת 2020 – פירוט דין וחשבון 
לתושבים המציג את מכלול השירותים 

בשנה החולפת. תאגיד מי קרית גת הוקם 
למען התושבים מכוח חוק תאגידי מים וביוב 
התשס"א – 2001 ומטרתו להבטיח כי כספי 
התושבים עבור אגרות המים והביוב יוחזרו 

אליהם באמצעות השקעה בתשתיות חדשות 
ושיפור תשתיות קיימות.

אני רואה בכך שליחות עצומה לפעול למען 
הציבור ולספק לכם, התושבים, מים זורמים 
באיכות גבוהה ובכל זמן. התאגיד נמצא שם 

עבור הקהילה, להבטיח פיתוח תשתיות 
ושמירה על ערכי הסביבה ויש לו חלק מכריע 

וחשוב בפיתוח של העיר 
ובמימוש התפתחותה ושגשוגה.

דוח התאגיד לשנת 2020 מציג בפניכם את 
הפרויקטים המרכזיים, הנתונים, הזכויות 

והמידע החשוב בצורה שקופה תוך עמידה 
בכל התקנים והתקנות.

נמשיך לפעול למענכם ולרווחתכם ולספק את 
השירות הטוב ביותר.

בברכה,
עו"ד רן גואטה,
יו"ר הדירקטוריון.

דבר יו"ר דירקטוריון
מי קרית גת

 בברכה,
 אבירם דהרי
ראש העיר.
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דבר יו"ר דירקטוריון
מי קרית גת

דבר מנכ"ל 
מי קרית גת

אנו מתכבדים להציג בפניכם את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2020 של    
 תאגיד מי קרית גת. 

השנה, התאגיד מציין 13 שנים להיווסדו. מרגע הקמתו נשא על דגלו את 
שיפור השירות והנגשתו לציבור התושבים תוך מתן מענה קדימה בתכניות 

 פיתוח של קווי ומתקני המים והביוב.
בשנה האחרונה התמודדנו עם לא מעט אתגרים, משבר הקורונה הציב 

 בפנינו התמודדויות ודאגה שכל התושבים יקבלו את השירות הטוב ביותר. 
העיר קרית גת ממשיכה להתפתח ביתר שאת, לאור הסכמי הגג ופיתוח 
העיר הותיקה מתבצע פיתוח עצום ברחבי העיר הדורש השקעה רחבת 
היקף לטובת קליטת אלפי תושבים חדשים בעיר. כל זאת, לצד שדרוג 

וחידוש תשתיות המים והביוב בשכונות הוותיקות, וזאת על מנת לדאוג לרמת 
 שירות הגבוהה ביותר עבור כל התושבים.

תאגיד מי קרית גת שם לו במקום הראשון את תפיסת השירות לתושב אשר 
מקיפה את מכלול התחומים והמענים: ראשית – מים איכותיים בברזי הבתים, 

מערכת מים וביוב משודרגת  שדרוג מתקן טוהר השפכים ותחנת שאיבת 
 הביוב. 

לסיום, מבקש להודות לראש העיר מר אבירם דהרי, לחברי הדירקטוריון 
ולכל עובדי התאגיד על פועלם בשנה החולפת: מנהלים, עובדי הנדסה,   

 תפעול ונציגי שירות הלקוחות – כל אחד בתחומו. 
 בעזרת השם יתברך נעשה ונצליח.

 שלכם,
 אוריאל טרמצ'י,
מנכ"ל.
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שירותי  של  האספקה  בתחום  יוביל  גת  קרית  מי  ”תאגיד 
של  ביותר  הגבוהה  הרמה  על  הקפדה  תוך  והביוב,  המים 
ובטכנולוגיות המתקדמות  ושימוש בתשתיות  איכות, שירות 
למען לקוחותינו, איכות החיים ובריאותם של צרכני התאגיד 
מושפעים ישירות מפועלו של התאגיד ומהגשמת מטרותיו 
ואיכות  ואמינותה  המים  אספקת  רציפות  על  לשמירה 
ודירקטוריון  העובדים  המנהלים,  הביוב.  השבת  מערכות 

החברה מחויבים יחד למימוש  החזון.“

מכוח   2008 בשנת  הוקמה  אשר  וביוב,  מים  כתאגיד  הפועלת  בע״מ  חברה  היא  גת  קרית  מי 
ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס״א, 2001, לצורך מתן שירותי אספקת מים ומתן 

שירותים לסילוק ביוב בתחום העיר קרית- גת.

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

תחומי הפעילות העיקריים 
של חברת מי קרית גת הינם:

• תחזוקה ותפעול מערכת המים והביוב של העיר קרית גת. •  תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה לביוב 

ומערך טיפול בקולחין. • שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב של העיר קרית גת. •  תחזוקת מערכת 

הניקוז העירונית בעיר קרית גת. •  תפעול ,תחזוקה ופיתוח של מכון לטיפול בשפכים קרית גת .•  ניטור 

ואכיפה בגין שפכי תעשייה. •  אישור תוכניות סניטאריות לוועדה לתכנון ובניה קרית גת.

חזון התאגיד
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דירקטוריון החברה: 

השלכות סביבתיות 
של פעילויות החברה:

• 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.

• תקלה במט"ש קרית גת עלולה לגרום להזרמת שפכים גולמיים לנחל לכיש.

• תקלה והפסקת תחנת שאיבה אינטל עלולה לגרום להזרמת קולחין לנחל לכיש ופגיעה 
   בפארק לובה אליאב.

כמות המים שסופקה על ידי החברה בשנת 2020: 
רכישה ממקורות:  ללא אינטל- 4,777,661 מ"ק, כולל אינטל - 9,265,936 מ"ק

מכירה לצרכנים: ללא אינטל -  4,626,759 מ"ק ,כולל אינטל -  9,115,034 מ"ק

פחת מים: ללא אינטל- 3.2% , כולל אינטל- 1.6% 

פחת גביה:  ללא אינטל- 8.44% , כולל אינטל- 3.5%

עו"ד רן גואטה 
 יו"ר דירקטוריון 

מר שמעון שמש
חבר דירקטוריון

מר עמי אזולאי
חבר דירקטוריון

גב' הדס פדידה 
חברת דירקטוריון

גב׳ מזל שניר 
חברת דירקטוריון

מר אוריאל טרמצ'י
מנכ"ל החברה
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מקורות המים של 
מי קרית-גת

תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה בשנת 2020 

בקרית גת קיימות 11 נקודות חיבור למים המסופקים לקרית גת מחברת "מקורות". 

עלותסיווג פרויקטמיקום פרויקטשם פרויקט

הבשן כרמל שומרון גליקסון
טיילת הגולן

שיקום / שדרוג קווי 
400,000 ₪מים

שיקום / שדרוג קווי אדורייםאדוריים
1,250,000 ₪מים

שיקום / שדרוג קווי קרית גתמגופי שליטה
300,000 ₪מים

שיקום / שדרוג קווי דפנהרובע המגדים
600,000 ₪מים

סה"כ שולם בשנת 2020 - 2,550,000 ₪.
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מקורות המים של 
מי קרית-גת

דפנה 3גליקסון

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2020

החלפת צנרת המים 
באורך של 1.3 ק"מ.

אדוריים
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אדוריים מבואות 
החלפת צנרת המים 

 והביוב במבואות:
דביר, גבעון, עפרה, 
גלגל, עזקה, לבנה. 

החלפת
מגופים 

החלפת מגופים 
על פי תכנית 

השקעות שנתית

הנחת קווי מים, החלפת קווי ביוב, 
שדרוג והסדרה של מערכת הניקוז 

וביצוע שבילי גישה.

הפרויקט בשיתוף עיריית קרית גת 

טיילת הבוסתן 

 אחזקת תחנות שאיבה
אחזקה שנתית לתחנות השאיבה - 

לובה אליאב, כרמי גת, אינטל.

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2021



הסדרת שבילי גישה, גדרות 
ופורקי אוויר, גילוי ואיתור שוחות 

ביוב והתאמתם לגובה סופי.

 קו סניקה אינטל 
וקו ביוב מאסף ראשי 

פרויקט פיתוח כ-2,400 דונם.

הרחבת אזור
תעשייה מזרחי



השקעות מתוכננות 
לשנת 2021:

• שדרוג מערכת המים ברחוב אדוריים - 200,000 ₪

• שדרוג מערכת מים ברחוב מלכי ישראל חלק א' - 400,000 ₪

• שדרוג מערכת מים ברחוב מלכי ישראל חלק ב' - 400,000 ₪

• שדרוג מערכת מים ברחוב מלכי ישראל חלק ג' - 300,000 ₪

• שדרוג מערכת ביוב ברובע הפרחים - 300,000 ₪

• שיקום קו סניקה קרית גת - 300,000 ₪

• שדרוג מערכת ביוב ברחוב מלכי ישראל חלק א' - 800,000 ₪ 

• שיקום ושדרוג מגופי שליטה - 300,000 ₪ 

• שיקום ושדרוג מערכת ביוב באדוריים מבואות - 600,000 ₪ 

• שיקום ושדרוג מערכת ביוב באדוריים מבואות - 830,000 ₪ 

• פיתוח מערכת ביוב באדוריים מבואות - 830,000 ₪ 

• שיקום ושדרוג מערכת מים באדוריים מבואות - 1,161,000 ₪ 

• שדרוג מערכת מים בטיילת הבוסתן - 1,200,000 ₪ 

•  שדרוג ופיתוח מערכת הביוב בטיילת הבוסתן - 2,100,000 ₪

סה"כ השקעות מתוכננות בשנת 2021 - 9,721,000 ₪

ה
פנ

ד
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בשנת 2020 טופלו:

 155
קריאות 
בממוצע בחודש 

בנושא שחרור 
ביוב, סתימות, ביוב זורם 

ופיצוצי ביוב

 32
קריאות 

בחודש בנושא 
נזילות

 42
קריאות 
בממוצע בחודש 
בנושא פיצוצי מים

 15
קריאות 
בממוצע בחודש 

בנושא ניקוזים

סה"כ טופלו בשנה זו ב-244 פניות בנושאים שונים.

פרטים בדבר שיבושים 
ותקלות שאירעו באספקת 

מים וביוב בשנת 2020:
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מחלקת הגביה טיפלה במהלך השנה ב-7,997 
פניות.

  564
מכתבים, פקסים 

ומיילים )עיקרן 
בנושא מספר נפשות 

ואופן החישוב(.

  44,042
פניות טלפוניות 

למוקד הטלפוני, זמן ההמתנה.
הממוצע לשיחה הינו:  

דקה עשרים ושתים שניות.

  7,433
פניות פרונטליות למחלקה,
זמן המתנה ממוצע לתושב

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

מטפלים בכל 
תקלה, בכל זמן!
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מידע בדבר סך כל הפיצויים 
ששילמה החברה לצרכנייה 

בשנת 2020: 

בשנת 2020 שולמו סה"כ  300 ש"ח
 לתושבים בגין פיצויים

מטפלים בכל 
תקלה, בכל זמן!
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מספר הצרכנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2020: 

סה"כ צרכנים: 23,886
איכות השירות לצרכן בשנת 2020:

בשנת 2020 ניתנו 166 - היתרי בניה
                          110 - תעודות גמר

כרמי גת:

 21,009
מגורים

18
מפעלים

372
מוסדות

 316
גינון

 1,275
מסחר ומלאכה

225
בנייה

671
אחר

קרית גת ותיקה:

47
היתרי בניה

21
תעודת גמר

119
היתרי בניה

89
תעודת גמר

שירות לקוחות
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הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי:
־"מי קרית גת אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס .האחריות לרשת המים הפר

טית ותקינותה, מוטלת על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים 

ברשת המים 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 

לחברת מי קרית גת".

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: 
עם קבלת החשבון יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 

יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה שהגיש, 

באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב בכתובת: 

רחוב בנק ישראל 7, ת.ד - 36118 ירושלים - 9195021 מענה טלפוני - 076-5300905 פקס - 03-7605702

ניתן למצוא את הדוח  השנתי המלא ועדכונים נוספים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 

www.mei-gat.co.il
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חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים והוא מורכב משני ספחים. העליון, מכיל את פירוט 

־החיוב והוא גם משמש כחשבונית מס/קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת לתא

גיד לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר.

בספח העליון יש לשים לב למספר שדות:
· מספר הנכס - מספר פנימי לזיהוי הנכס במערכת המחשוב.

· מספר מד מים - לכל מד מים מספר המזהה אותו באופן ייחודי.

· תאריך הקריאה - התאריך בו נקרא מד המים.

· קריאה קודמת - קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה הקודם.

· קריאה נוכחית - קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה האחרון.

מוגדר  כל משלוח שכזה  לחודשיים.  לבתי התושבים אחת  נשלחים  - חשבונות המים  חשבון  תקופת   ·

כתקופה. לאורך השנה יש שש תקופות חיוב.

· סוג קריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. הערכה 

נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים מסיבות שונות )כגון שער סגור, כלב, חפץ או שיח מסתיר את 

מד המים(.

· תוספת לצריכה - מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. למשל, במקרים בהם 

מד המים עצור )אינו מתקדם( או שהוחלף בין הקריאות – התוספת לצריכה מציינת את הכמות שנקראה 

במד המים הישן בין הקריאה הקודמת לבין מועד ההחלפה.

· צריכה משותפת - ההפרש בין הכמות שנמדדה במד המים הכללי לבין סך הכמויות שנמדדו במדי המים 

הפרטיים.

· פירוט מחירים - פירוט של כל מדרגות המחיר.

· מספר מסלקה - המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני 

או דרך האינטרנט.

כדאי לזכור:
־יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב בתוספת ריבית פי

גורים המפורסמת על ידי החשב הכללי, כקבוע בחוק. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור נקיטת הליכים 

משפטיים או מינהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק אספקת המים לנכס.

הסבר אודות חשבון המים וביוב:
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מד מים 
ראשי

מדי מים
פרטיים

צנרת עירונית
אחריות תאגיד המים

צנרת משותפת
אחריות דיירי הבניין

צנרת פרטית
אחריות  בעל הנכס

תושבי קריית גת היקרים,

> תאגיד מי קריית גת אחראי על רשת המים, הביוב והצנרת העירונית.
> לדיירי הבניין אחריות על הגינה, חניה, חדר אשפה, מקלט, ברזי ומתקני 

כיבוי אש וחדרי מדרגות.
> לבעל הנכס אחריות על הצנרת הפרטית ומדי המים

עדכון מידע שחשוב שתדעו בדבר תחומי האחריות והצריכה המשותפת

מהי צריכה משותפת?

המים  במד  הנמדדת  המים  צריכת  הפרש  לפי  נמדדת  משותפת  צריכה 
הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים בבניין. 
הצריכה מתחלקת באופן שווה בין כל הדיירים והיא יכולה לנבוע מהשקיית 
הגינה המשותפת בבניין, ניקוי רכבים מברז ראשי, ניקיון הבניין או מנזילה 

במערכת המים המשותפת. 
אנא גלו ערנות וצמצמו את גובה הצריכה המשותפת. 

בס“ד

www.mei-gat.co.il | 08-6883468 :‘רח‘ לכיש 5/1 קריית גת | טל

שלכם, תאגיד מי קריית גת

גינה | חניה | חדר אשפה | מקלט
ברזי ומתקני כיבוי אש | חדרי מדרגות

www.mei-gat.co.il | 08-6883468 :‘רח‘ לכיש 5/1 קריית גת | טל

מגבונים גורמים לסתימות בצנרת הביתית ובמערכת הביוב העירונית.
בשני המקרים דבר זה גורם לטיפול שניתן למנוע והוצאה מיותר לכם ולנו.

זכרו: המגבונים אינם מתכלים!
השלכת מגבונים לאסלה גורמת לנזק סביבתי גדול

שומרים על הסביבה, מונעים סתימות והצפות

www.mei-gat.co.il | 08-6883468 :‘רח‘ לכיש 5/1 קריית גת | טל
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ימי פעילות של קבלת קהל:
ימים ב׳, ד׳ ו-ה׳ בין השעות 08:30-14:30

ימים א' ו-ג'  בין השעות - 16:00-18:00, 08:30-15:00

קבלת קהל אגף הנדסה:
יום ב' 9:00-13:00

יום ג ' 16:00-18:00

יום ה' 9:00-12:00

טלפון חינם - לדיווח על מפגעים ותקלות חייגו 106
24 שעות ביממה

שעות המענה הטלפוני בשיחת חינם לטלפון שמספרו 1-800-563-565

לתקלות ותשלום באמצעות מענה קולי:
24 שעות ביממה

בירורים: ימים א'-ה' החל מהשעה 08:00-20:00, יום ו' החל מהשעה 08:00-13:00

תשלומים: ימים א'-ה' החל מהשעה 08:00-22:00, יום ו' 08:00-13:00

פעילות מרכז שירות הלקוחות ואגף הגביה:
שדרות לכיש 5, קרית גת

פקס שירות לקוחות: 08-6812550

pniyot@mei-gat.co.il :דואר אלקטרוני

פרטי ההתקשרות 
עם החברה: 


