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לכללי התאגידי המים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה , הטיב והאיכות של   81ם לסעיף בהתא

 .2014להלן תמצית פעילות התאגיד לשנת .2011השירותים שעל החב' לתת לצרכניה ( תשע"א 

 מי ברק  .1

 "שם העיר תאגיד המים והביוב של עיר התורה והחסידות "בני ברק" השוכנת בגוש דן ונקראת על  מי ברק

 תושבי העיר והבאים בשעריה. 200,000-משרת כו המקראית "בני ברק"

 תושבים לדונם( 24,000הצפופה ביותר )והעיר העשירית בגודלה במדינת ישראל  - בני ברק, 

  הריבוי הטבעי בבני ברק הוא ו.  18מהאוכלוסיה מתחת לגיל   50%אקונומי נמוך,  -סוציוהעיר בדירוג

 בשנה. 3%-למעלה מ

 .אלפי מוסדות תורה ודת בראשות גדולי הרבנים והאדמו"רים בעולם היהודי כולו, בעיר 

 "(2001חוק תאגידי המים והביוב תשס"א ) על פי ( 2009הוקם בשנת תשס"ט ) "מי ברק . 

 "דואג להספקת מים רציפה ואיכותית ולסילוק הביוב בכל רחבי העיר תוך הפעלת מערכות  "מי ברק

  . מתקדמות ומשוכללות בכל שעות היום והלילה 

  עשרותו , בארות, קדוחים אגירת מיםת ובריכ מערכות טכנולוגיות מתקדמות , מפעיל התאגיד 

 קילומטרים של רשתות מים וביוב . 

 ומערכות מידע גאוגרפי מתפתחת  גבייה ושרות לקוחות מתקדם ביותר מערך כן לתאגיד -כמוGIS. 

  לתאגיד תו הזהב ממכון התקנים הישראלי על היותו נושא את שלושת תיקני איזו- ISO 9001 

  OHSAS 18001     ISO 14001 

  במגזר הציבורי ממשרד ראש הממשלה  הפרס הלאומי לאיכות ומצוינותהוענק לתאגיד  2014בשנת

 ונציבות שרות המדינה.

  התאגידים 10מי ברק בין נאמר " תאגיד  נתקבל בתאגיד ציון לשבח מרשות המים ובו  2015בשנת 

 דוגמא לתפקוד נכון ולשיפור מתמיד בביצועים " םהמדורגים ראשונים ומהווי

 

ובראשונה כנותני שירות איכותי וחיוני לתושבי העיר  רואים את תפקידם בראש "מי ברק"עובדי ומנהלי תאגיד 

 ולבאים בשעריה. רוב עובדי התאגיד הינם תושבי העיר וברובם המכריע שומרי שבת.
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 :רואי חשבון 3-עורכי דין ו 3חברים, מתוכם  7תאגיד דירקטוריון המונה ל

 

 מ"מ יו"ר דירקטוריון גרינברג           שלמה מאיר הרב 

 עו"ד מנחם הבלין                        חבר דירקטוריון

 רו"ח מלי גורדון                          חברת דירקטוריון 

 רו"ח ישראל ברין                        חבר דירקטוריון

 רו"ח גילה חסקלזון                    חברת דירקטוריון

 ברת דירקטוריון עו"ד צופית דוד צדוק                 ח

 עו"ד נתן בצלאל                          חבר דירקטוריון  

 

 מנכ"ל התאגיד: דוד צלניק

 

דתית, תוך שמירה -קדם, בעיר בעלת אוכלוסייה חרדיתתהפעלת תאגיד מים וביוב עירוני, מקצועי ומ – ייעוד

 .על רמה גבוהה של איכות ואמינות

 

ובמסירות, תוך אחריות ושיתוף פעולה להשגת מטרות ויעדי התאגיד לטובת  לפעול במקצועיות, אמינות – חזון

תושבי העיר והבאים בשעריה. לחתור למצוינות באיכות השירות לתושב, באחזקת רשתות המים והביוב, 

 במערך צרכנות המים ובפיתוח תשתיות.

 

 על וערכי יסוד -מטרות

לייחודיות של העיר כעיר התורה והחסידות בכל הענקת שירות מקצועי אמין ואיכותי המותאם  .1

 ובעת חירום., בשבתות ומועדים שגרה תחומי פעילות התאגיד, ב

 ים והביוב, בהתאם לייעוד התאגיד.מתן מענה לכל הצרכים והדרישות של תושבי העיר בתחומי המ .2

 המים והביוב תוך קידום המקצועיות והידע הדרוש. הטמעת מרכיבי  .3

 

 ם החברה:פרטי התקשרות ע

   073-2211099  פקס:  1 800 071 200בטלפון חינם שמספרו :

 08:00-14:00ה': -שעות קבלת קהל: בימים א'

 15:30-18:00וג' גם -ובימים א'

 שעות מענה טלפוני :

 08:00-19:00בימים א' וג' : 

  08:00-15:40בימים ב' ד' ה' : 

 BARAK.CO.IL-@MEIBARAK-MEI במייל :בני ברק  5מגדלי שקל קומה  168כתובתנו: ז'בוטינסקי 

  BARAK.CO.IL-WWW.MEIכתובת אתר האינטרנט:

mailto:fax@MEI-BARAK.CO.IL
http://www.mei-barak.co.il/
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ונתונים לגבי פחת המים   4201-2012 לשניםכמות המים שסופקה ע"י החברה  .2
 . ופחת גביה

 

 2012שנת  2013שנת  2014שנת  
 10,032,249 10,142,684 10,445,358 כמות המים שנמכרה

 3.6% 1.7% 3.2% פחת מים 
 29% 26% 18% פחת גביה בגין השנה השוטפת

 22% 20% 26% מצטבר עד השנה הקודמת גביהפחת 

 

 מספר הצרכנים של החברה: .3
 : 2014לדצמבר  31צרכני החברה נכון ליום מספר  .א

 

 מספ' צרכנים  סוג הצרכן 
 37,551 צריכה ביתית 

 196 גינון ציבורי
 235 מוסדות רשת מקומית

 12 בתי חולים
 45 בתי מרחץ

 2,878 מסחר ומלאכה
 65 בניה

 670 כל צריכה אחרת
 16 תעשיה בהקצבה
 41,668 סה"כ  צרכנים 

 
 

 החברה: מקורות המים של .4
 

 .מ"ק  10,791,170 -הסתכמה ב 2014כמות המים שנרכשה והופקה בשנת 

 מקורות המים לאספקה הינם:

בארות אשר בשטח שיפוטה של בני ברק על פי ההתפלגות  5-בהפקה עצמית מ( 30%) מ"ק 3,224,797

 הבאה:
 

 מ"ק באר 

 201,300 באר ה'

 687,400 באר ו'

 1,300,900 באר ז'

 717,050 )ברמן(באר ח' 

 318,147 באר ט'

 3,224,797 סה"כ 
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 ( השלמה מחברת מקורות על פי ההתפלגות הבאה:70%מ"ק ) 7,566,373
 

 אספקת מים שנתית )מ"ק( מספ' חיבור מקורות  שם חיבור מקורות

 839,025 240030 גהה

 3,283,744 99362 קוקה קולה

 1,509,971 72433 חזון איש 

 1,933,633 97104 פדרמן

 7,566,373  סה"כ

 
 

 :ההשלכות הסביבתיות  של פעילות החברה .5
 

 טיהור שפכים:  מכון

 שפכי העיר מוזרמים למאסף הירקון בצפון מערב העיר ולמאספים  משותפים עם רמת גן בדרום.

 .)השפד"ן (  אזור דןבני ברק מהווה חלק מאיגוד ערים 

 ך לראשון לציון ומשם עוברים לאחר טיהור לחקלאות .והאיגוד בסמשפכי העיר מגיעים למט"ש מרכזי של 

 

  2015ותוכנית השקעות לשנת  2014השקעות החברה בשנת  .6

 מים .    א 

 2014-שדרוג תשתיות מים     1א.

 מ"א קווי מים.  3,600 –הונחו כ  .1

 ים ובנוסף, מאות מטר קוים ישנים בחדשים כולל הגדלת קוטר הפעילות היא שדרוג , ברוב המתחמים  .2

 של הנחת קוים חדשים במסגרת פיתוח.

 הותקנו והוצבו מאות אביזרי מים: מז"חים, הידראנטים, מגופים ושסתומי אויר וכד'. .3

 400 -כ מדי מים ברחבי העיר ע"י חב' מלגם )זכיין מכרז(, מתוכם 10,300 -החלפה והתקנה של כ .4

  .ידהמהאמות מחדשים, השאר החלפת ישנים, כמתחייב 

 בפרויקט בריכת הר הבנים שנמצא בשלביו האחרונים. ₪מיליון  8 -השקעה של יותר כ  .5

 מז"חים בעיר. 300 -מעקב מיטבי על בדיקת תקינות כ .6

, המתקן פועל בשיטת ספיחה בפחם פעיל. העבודה בוצעה ע"י הקמה והפעלת מתקן טיוב בבאר ט'  .7

 חברת אודיס כזוכה במכרז.

 י טיוב בבארות ב' וה'.החל תכנון מפורט למתקנ .8
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 2015השקעות –שדרוג תשתיות מים       2א.
 

 תכנית אב חדשה ועדכנית נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים במשרדי איחוד מהנדסים. .1

 :שדרוג ופיתוח קווי מים .2

אורך קווי המים,  אשר לפי הנחיות הממונה, מיועדת להחלפה. -התאגיד קיבל תשתיות מים 

 אלש"ח, 6,400 -ק"מ, בעלות של כ 5 -הוא כ 2015מיועדים להנחה בשנת בקטרים שונים, אשר 

 הכוללת קווים חדשים וכן שדרוג / חידוש קוים ישנים.  
 

 :3אזור לחץ  .3

 התאגיד מתכנן להוסיף לעיר עוד אזור לחץ, בנוסף על שני אזורי לחץ הקיימים כבר בעיר,

 מרחוב ז'בוטינסקי דרומה(, -ץ גבוה מרחוב ז'בוטינסקי צפונה,  אזור לח -)אזור לחץ נמוך 

 נפש כ"י. 30,000 -מאוכלס בכ+, האזור 60אזור ויז'ניץ בדרום מזרח העיר ברום  - 3אזור לחץ 
 

 מגופים: .4

להתקין  ,ברשת ובנקודות הקריטיותבכוונת התאגיד להמשיך בפרויקט החלפת מגופים כושלים, 

 מגופים בפיקוד מרחוק.
 

  הר הבנים: .5

  מאם המושבות. 24כולל הפעלת קו " החלה לפעולתחנת השאיבה 

  .)2015 פברוארמילויי הבריכה מתוכנן לחודש הבריכה נבנתה על ידי קבלן ביצוע בניה )ולד. 

 

 טיוב בארות: .6

  'ח.ג.ם. מהנדסים.  -נבחר משרד לתכנון טיוב לבאר  -באר ב 

  'הנחת קו עד לבריכת הר הבנים למיהול. -באר ז 

  'איחוד מהנדסים. -לתכנון טיוב לבאר נבחר משרד  -באר ה  

 

 שיקום מבני בארות: .7

 בסעיף זה. ₪אלף  200 -מתוכננת השקעה של כ
 

 : UVחיטוי באמצעות  .8

בנוסף למערכת ההכלרה הקיימות בבארות, וזאת על פי דרישות משרד הבריאות, ובגין קרבת הבארות 

דרגה במשך שלש שנים לארבע בארות בה UVיותקנו מערכות  מגן. לרדיוסלאזורי מגורים כולל חדירה 

 פעילות בבני ברק.

 .₪אלף  400תוקצב  סכום של  2015בשנת 

 .UVהותקנה מערכת חיטוי  -, כי במסגרת טיוב באר ט' יצוין
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 ביוב .ב

 2014-שדרוג תשתיות ביוב           1ב.

 מ"א קוים, רובם במסגרת שדרוג קוים ישנים והחלפתם לחדשים.  2000 -הנחת כ .1

 ק"מ צנרת ברחבי העיר. 9-שטיפה וצילום של  כ .2

 החלפה ושידרוג עשרות רבות של חיבורי בתים ושוחות. .3

 פעילות משולבת עם  אקודן בכל תחום הזרמת שפכי תעשייה . .4

 

 2015השקעות –שדרוג תשתיות ביוב        2ב.

 תכנית אב:

 שיפוט.תכנית אב חדשה ועדכנית הסתיימה על ידי משרדי ה.מ.ד.י., והוגשה ל

 שדרוג ופיתוח קווי ביוב: .1

 שנה, ולפי הנחיות הממונה היא מיועדת להחלפה. 40התאגיד קיבל את רשת הביוב שברובה מעל גיל 

 -, בעלות של כק"מ 2.5 -הוא כ 2015אורך קווי הביוב, בקטרים שונים, אשר מיועדים להנחה בשנת 

 אלש"ח, הכוללת קווים חדשים וכן שדרוג / חידוש קוים ישנים.  6,100

 שטיפה  וצילום קווי ביוב : .2

ק"מ שנתי, כולל חלק ממאספי הביוב של העיר וזאת על פי תכנית מפורטת  12 -התאגיד שוטף ומצלם כ

 שנמסרה לקבלן האחזקה.

 דיפות בשדרוג קווי ביוב. תוצאות הצילומים מהוות נדבך נוסף בקביעת סדר ע

 . סדר עדיפות גבוה ניתן לשטיפות וצילום קווי ביוב בתחום רדיוס מגן בארות

 חיישנים: .3

בכוונת התאגיד להמשיך בהתקנת חיישני בקרה במערכת הביוב כדי שתהיינה התראות טרם פריצת 

 הביוב לרחוב במקומות המועדים.

 פיקוח על הזרמת שפכים: .4

 ת אינטנסיבית המשולבת עם אקודן לדיגום סדיר של מפעלים ותעשייה.התאגיד ממשיך בפעילו

 

 :שדרוג טכנולוגי  .ג

.   והגדרתה כמערכת חוצה  ארגון  GIS למערכת ה -זרימה  כיהמשך פיתוח בסיס נתונים ומיסוד תהלי .1

תוקצב   2015שנת לכאשר   GISנתונים עצמאי ל בסיס ועדכון  ההקמ ד נמצא בעיצומו של התאגי

 אלש"ח. 500של סכום 

 

 GIS-שילוב חיישנים ברשת הביוב ומגופי שליטה מרחוק למערכת ה .2
 

 מערכת פיקוד ובקרה: .3
 

 מערכת ה- WISCON לגרסה חדשה ועדכנית וכן מערכת ההתראות  2014-שודרגה ב(SMS) 
 מתוכננים שדרוגים נוספים. 2015-שנשלחות לאנשי המפתח בתאגיד, וב

  השאיבה תשודרג לצורך שיפור איכות הקשר בזמן חירום וערבי מערכת התקשורת בין תחנות
 שבת.
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 2014שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשרותי הביוב בשנת  .ד

 ' אירוע כלור באר ז
 

מד הכלור הראה ת המשאבה הפעלדקות לאחר  20-כ' משאבה חדשה בבאר זה תקנוה  28.8.2014 ביום

 הושבתה.הבאר   התאגיד  מהנדסולפיכך עפ"י הנחיית  ערכים גבוהים ,

 מעבר לתקן.בסדרת בדיקות מקיפה הסתבר שקצה צינורית השתחרר וגרם להגברת זרימת הכלור 

 התקלה תוקנה ע"י שאיבת יתרת הכלור  והחזרת הבאר לאספקה סדירה של מים כמצופה.

 לשימור . םגיבהוראת המנכ"ל בוצע תחקיר יסודי והופקו לקחים לשיפור והיש

 

  :פרטים בדבר איכות השירות לצרכן .7

 2014מספ' הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת 

 

 

 

 
 

 :2014שנת  פניות לפי הפילוח הנ"ל
 5,168 עדכון פרטים 

 20,893 ברורים 
 102 בדיקת מד

 3,300 הוראת קבע 
 6,403 החלפת משלמים

 196 התקנת מד
 513 זכאות להטבה
 4,540 עדכון נפשות 

 625 צריכה משותפת
 48 שונות 

 12,351 תשלומים 
 20,453  שונות

 62,241 סה"כ פניות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סה"כ   בכתבפניות  פרונטלי טלפוני 
 62,241 878 18,135 43,228 כמות פניות 

 2.90 ממוצע זמן המתנה 
 דקות

5.31 
 דקות

  ימי עבודה 3



 בס"ד    
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 נכס.  בכל המים הכללי למד העירונית ועד המים לרשת אחראי "ברק מי" תאגיד  -אחריות תחום

 מים לאובדן האחריות לרבות עצמו הצרכן על מוטלת ותקינותה הפרטית המים לרשת האחריות

 .המים הפרטית ברשת תקינים שאינם מאביזרים או מנזילות הנובע

  .המים מד קריאת פי על נקבעת המים צריכת - המים צריכת כמות

 ליום מ"ק נכון ביחידות הצריכה כמות את קובע הקודמת לקריאה הנוכחית בין הקריאה ההפרש

 .הקריאה

לצורך קריאות  נגישות מרבית לאפשר יש סדיר, באופן יקרא המים שמד מנת על - מים מדי קריאות

   .ותחזוקה

 תאגידי בכללי לאמור )בהתאם תחושב ע"פ הערכה הצריכה ,המים מד את לקרוא ניתן לא כאשר

 לתת חברה שעל השירותים של והאיכות הטיב ,הרמה בענין והוראות מידה וביוב אמות מים

 (.-2011 א"לצרכניה התשע

 למים הרשות הממשלתית ידי על ונקבעים הארץ בכל אחידים המים תעריפי - המים חשבון חישוב

  .ולביוב

הקבועים המים  ע"פ תעריפי החשבון שנצרכו בתקופת המים בהתאם לכמויות הנו החיוב סכום

 . כאמור

 מים והקמת מערכות וביוב מים לשירותי )תעריפים וביוב מים תאגידי כללי פי על - המים תעריפי

 של עבור כמות מוזל תעריף ראשון  :( הצריכה מחושבת בהתאם לתעריפים , -2009 ע"ביוב התש או

 .מ"ק לנפש 7-)גבוה יותר( עבור הכמות החורגת מ 2ותעריף  לחודשיים לנפש ק"מ 7

על  נוסף למידע .החשבון בתקופת הצריכה כמות כל עבור הגבוה בתעריף ומוסדות מחויבים עסקים

 .  www.water.gov.ilהמים:  תעריפי

 מערכת והקמת וביוב מים שירותי עלות )חישוב וביוב מים תאגידי לכללי בהתאם - מינימום אגרת

   , -2009 )ע"ביוב תש או מים

 -מ קטנה שלו הצריכה או/ו כלל מים צרך לא אם דמי שימוש קבועים גם בתשלום חייב צרכן כל

 .מ"ק לחודש 1.5

 . הלקוח של החשבונית הוא העליון הספח - תשלום ספח

   .קבלה/מס כחשבונית משמש הספח התשלום לאחר

 שנשלחת לתשלום בבנק הדואר )למי שמעוניין(ומהווה קבלהמיועד  החשבון של התחתון הספח

 יתרות חובה ירשמו בספח המצורף לחשבון בצבע ורוד )התראה( .לתאגיד

 



 בס"ד    
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 בחשבון הנקוב למועד עד המים חשבון את לשלם יש -מועד לתשלום

 הכללי החשב ידי על הנקבע בשיעור פיגורים ריבית תוספת יחייב במועדו המים חשבון תשלום אי

 האוצר במשרד

 אכיפה הוצאות בגין מנהליים ולחיוב או משפטיים להליכים לגרור במועד עלול תשלום אי ,כן כמו

 .מים וניתוק

)כולל  במקרה של חילופי דיירים, יש לבצע שינוי מחזיק בהתאם לנהלי התאגיד   בנכס  צרכן החלפת

 המצאת חוזה מכירה/שכירות בצירוף טופס שינוי מחזיק חתום כולל קריאת מונה מיום העזיבה( 

 באם לא בוצע שינוי מחזיק במועד , תירשם העזיבה בהתאם לתאריך קבלת המסמכים במלואם.

 .פרטיו כל את לבדוק מומלץ החשבון קבלת עם -המים חשבון על ערעור

 מהמועד האחרון יום 30 עד התקופתי המים חשבון אודות ורביר ניתן להגיש בקשה לעריכת 

 (-2001 א"התשס ,וביוב מים תאגידי לחוק 108 סעיף פי עללתשלום )

 שהצרכן וביוב רק במקרה מים תאגידי כלפי צרכנים תלונות תבדוק וביוב למים הממשלתית הרשות

  .לתאגיד תחילה פנה

 תל  20365 ד.אביב ת-תל  14 המסגר רחוב ,וביובלמים  הממשלתית הרשות :תלונה להגשת המען

  03-7605702 פקס :03-6369723 טלפון : 6120301 מיקוד ,אביב

 tlunot@water.gov.ilדוא"ל

 

 

 דוד צלניק                          גרינברג                                              שלמה מאירהרב                            

 מנכ"ל                                הדירקטוריון                                                      ר''יו מ''מ                               


