
 

 2020לציבור לשנת  דו"ח תמצית

לכללי תאגידי מים וביוב, מוצג לפניכם    81בהתאם לסעיף  
  –דו"ח תמציתי, המתאר את פעולות תאגיד המים והביוב  

 .2020לשנת  מי הגליל 
 דברי מנכ"ל   .1

-האת השנה   מסכם  מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי  
עבודתו  ז  מא  11 הגלי2010שנת  בתחילת  מי  הצליח  .  ל 

עדיין   השיפור  ומגמת  בפעילותו  מרשימים  נתונים  להשיג 
 .  ממשיכה

 התאגיד רקע על  .2
 רשויות  מספר  י"ע 2009 ליולי  2 ביום  נוסד  תאגיד ה

 ביוב  שירותי ומתן  מים אספקת שירותי לספק  במטרה 
 מים  תאגידי לחוק בהתאם וזאת רשויות אותן לתושבי

 שניתן  להההפע לרישיון ובהתאם  2001 א"התשס,  וביוב
ה2009 בשנת  לה  1 ביוםפעילותו   את  התחיל תאגיד, 

 .       2010 בינואר
 

  באמצעות   מים   חשבונות  בירור   /תשלום  ובירורים   לבדיקה 
 1-800-800-339: חינם חיוג קו

 04-8118111  – התאגיד סניפי  לכל ראשי   טלפון

    04-8889043   ציבור  פניות לשליחת פקס  מספר

תאגיד    הגליל  מי ,    בלבד   כתב ב   פניות   לשליחת   כתובת
 7379.   ד.ת    3081000  נין'סח המים והביוב האזורי בע"מ,  

    www.megalil.co.ilאתר האינטרנט:

 info@megalil.co.ilדוא"ל לפניות:

וחלוקת המניות   ההחזקה מבנה תרשים  .3
 תאגיד ה של

 

 

 חברי הדירקטוריון 

 יו"ר -נאדי עאסלהעו"ד ה ✓
 חבר -אינג' סולימאן עותמאן ✓
 חבר -עו"ד יאסר חוראני  ✓
 חבר -מוחמד בכרי ✓
 חבר -נהה סוהילה שוא ✓
 חבר  -וליד עבד אלגני ✓
 חבר  -עו"ד אחמד חטיב  ✓

 

 נתונים על פחת מים  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות מונים לפי יישובים   .5

 
 ימת זכאים להטבהרש .6

  ורשימת   מידה  אמות)  וביוב  מים  תאגידי  תקנות  פי  על
  נקבעה .  (2014  הכספים   לשנת   בתשלום  להפחתה  זכאים

,  2014  לשנת  הטבה  בללק  הזכאיות  אוכלוסייה  קבוצות

של   הרשמי  באתר  לציבור  למידע  לגשת  נא  נוסף  למידע 
 התאגיד.  

. זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי  1
משולב[,  9סעיף   ]נוסח  הלאומי  הביטוח  התשנ"ה    לחוק 

 חוק הביטוח הלאומי(;  –)להלן  -1995

הביטוח  2 לחוק  ט'  פרק  לפי  כללית  נכות  לגמלת  זכאי   .
 לפחות;  70%אומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הל

( לחוק  2א( או )  1)א()    224. זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף  3
 הביטוח הלאומי; 

 לחוק הביטוח הלאומי;  251. זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 4

תקנות  5 לפי  מיוחדת  לקצבה  זכאי  לתקנות  3.  )ג(  או  )ב( 
שירותי )מתן  נכות(  )ביטוח  הלאומי  מיוחדים(,הביטוח    ם 

 ;  -1978התשל"ט 

נכה(,  6 )ילד  הלאומי  הביטוח  תקנות  לפי  לגמלה  זכאי   .
 )הרשימה לפי מס' צרכנים( ;2010התש"ע 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נתונים על כמות המים ופחת גביה  .7

 2020 2019 שנים

 7,607,415 7,095,772 כמות המים שנמכרה

 10.56% 11.65% פחת מים 

 23.00% 12.52% שוטף פחת גביה  

 9.50% 12.52% פחת גביה מצטבר  

 

 2020 2019 ישוב/שנה 
 8,046 7,759 סח'נין 
 6,440 6,218 עראבה

 2,995 2,909 דיר חנא  
 2,621 2,568 נחף 

 1,703 1,670 בענה
 2,997 2,262 דיר אלאסד 

 3,118 3,075 מג'ד אלכרום  
 27,920 26,461 סה"כ

mailto:info@megalil.co.il


 

 
 כמות הצרכנים של החברה  .8

 
 סוג צרכן 

 
 2019 

 
 2020 

 21,533 20,912 מגורים

 107 93 גינון 

 354 363 מוסדות 

 2 2 בית חולים

 1,521 1,180 מסחר

 2,384 1,810 בניה

 1568 1,650 אחר

 5 7 תעשיה בהקצבה 

 308 310 חקלאות לא מוקצבת 

 138 134 הקצבה חקלאות ב

 27,920 26,461 סה"כ 

 
 החברה של המים  מקורות .9

 

 

 

 

 מכון טיהור שפכים   .10

י:  סניטריים  שפכים  שפכי  הגליל,   י כל  מי  תאגיד  שובי 
כרמיאל.    מחוברים אזורי  שפכים  טיהור  מט"ש  למכון 

התאגיד    -איגוד ערים כרמיאל לביוב    ידי   כרמיאל מנוהל על
בשנים   הטיהור  מכון  בשדרוג   2012ו  2010,2011שותף 

 .מליון ש"ח 20בהיקף של מעל 

 

 

 שבוצעו בשנת הדיווח   בלת הבדיקותט .11
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2019-ו  2018השקעות לשנת  .12
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 השקעות בתחום ביטחון מים לשעת חירום  .13

 

 

 

 

 

 

 

 תקלות ושיבושים  .14

 תקלות ושיבושים בשנת הדוח הנוכחי.  אין 

 בר איכות השירות לצרכן  דפרטים ב .15

  2018 שנת במהלך בחברה  שהתקבלו  הפניות מספר  תונינ
 הינה מרוכזת בטבלה להלן: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשבון המיםהסבר ומידע על  .16

=    {}סכום החיוב  .הארץ  בכל  אחידים  המים  תעריפי
המים   המים  ×כמויות  צריכה{.  תעריף  =    }כמות 

מ"ק הנוכחית  מ  –  הקריאה  קודמת  .  "קקריאה 
  נקבעים   והביוב  המים  תעריפי :  והביוב  המים  תעריפי

  שני   לפי  מחויבת  ביתית  צריכה  המים.  רשות  י"ע
כמות  נמוך  תעריף.  תעריפים מוכרת  צרכן  לכל   :

 מ"ק  3.5צריכה המחושבת בהתאם למספר הנפשות *  
גבוה:לחודש.   השולית.   תעריף  הכמות  על  מחושב 

 ודשיים.לנפש לח  מ"ק  7כלומר עבור כמות העולה על  
 המתגוררות  הנפשות  מספר  :המוכר  הנפשות  מספר

 כל  .לחברה  הצרכן  ידי  על  והמדווח  הדיור  ביחידת
 מים  צריכת  כולל(  מדידה  הפרשישינוי מחייב דיווח.  

 במד  שעברה  המים  כמות  בין  ההפרש  (:משותפת
  בסך   שנמדדה  המים  הכמות  לבין  ,בנכס  הראשי  המים

  . חיוב  תתקופ  באותהבנכס,    הפרטיים  המדים  כל
  חייב   צרכן  כל  :)קבועים  שימוש  דמי(  מזערי  חיובי

 אף ,לחודשיים ק "מ 3 של מזערית לפי צריכה בתשלום
 . כלל מים צרך לא לבפוע צרך אם

 בנכסים ארקההה מערכת תקינות הסדרת .17

בעל   החשמל,  חוק  פי  לתקינות  על  אחראי  הנכס 
)הארקה(. החשמל  ולמניעת    מערכת  זו,  בעיה  לפתרון 

תקינות    התחשמלות, את  לבדוק  הנכס  בעל  על  חובה 
החסרים.   הקטעים  על  גישור  ולהתקין  ההארקה 

 עבודה זו חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מורשה. 

 

                          2019           2020 

      2 2,163,305 2,271,221 

      2 1,943,932 2,039,775 

        1 691,800 757,196 

    2 693,576 666,311 

     1 763,159 783,828 

          2 763,494 856,541 

         '  2 1,012,043 1,051,660 

 


