
לקוחות יקרים,

תאגיד מי אונו מספק לתושבי העיר 2.6 מיליון קוב מים בשנה, 80% מהם מופקים 
מהבארות המקומיות ו–20% מחברת מקורות. בשנת 2014, כמו בשנים עברו, 

אנו מתכננים להשקיע בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בהיקף של 
כ-15 מיליון ₪. במהלך שנת 2014 נשקיע גם בפרויקטים חשובים נוספים 

שהבולטים שבהם הינם: מערכת מידע גיאוגרפי )GIS( מתקדמת, מערכת מודרנית 
לדיגום ולטיפול רציף של המים, מיגון בארות ושיפוץ מגדל המים והמאגר הסמוך.

תאגיד מי אונו אחראי על ניהול משק המים בעיר ואספקת מי שתייה איכותיים 
לתושבים. הנהלת התאגיד, מבקשת להעלות את המודעות של תושבי העיר 

לשתיה מספקת של מים. המים בקריית אונו הנם מים מעולים ואנו ממליצים על 
שתיית מי ברז.

האתגרים שעומדים בפנינו לשנת 2014 הנם להמשיך להצטיין למענכם בתחום 
הניהול והתפעול של משק המים והביוב בעיר. אנו נמשיך בהשקעות בהיקף 

משמעותי בתשתיות המים והביוב, נתמיד באספקת מים באיכות גבוהה תוך הרחבת 
הסמכתנו לתקני איכות גבוהים ונקפיד על רמת מוכנות גבוהה לשעת חירום. 

נמשיך לעמוד בכללים המחמירים של אמנת השירות ולהעניק ללקוחותינו שירות 
איכותי, מקצועי ואדיב, תוך חיזוק הקשר עם הקהילה.

ולסיום, אנו שמחים להודיעכם כי החל מ-1 ינואר 2014 הפחתנו את תעריפי המים 
והביוב בשיעור של כ-5% בהתאם לאישורה של רשות המים.

אחוז שינויבשנת 2013בשנת 2012נקודות דיגום

2,121,6797% מ"ק1,985,714 מ"קאספקה לצריכה ביתית
18% 189,878 מ"ק156,632 מ"קאספקה לגינון ציבורי

70,7390% מ"ק70,730 מ"קאספקה למוסדות הרשות המקומית
2,914149% מ"ק1,191 מ"קאספקה למקוואות

140,83719% מ"ק117,534 מ"קאספקה למסחר ומלאכה
34,75020% מ"ק 27,811 מ"קבניה

2,560,7978% מ"ק2,359,612 מ"קסה"כ כמות המים שסיפק התאגיד

15%-5.8% 6.7%פחת מים
13,5658% 12,460כמות מדי מים
39,01040,2333%מספר תושבים

בשנת 2013
8,154ברורים

4,078תשלומים
2,494פניות שהועברו מהמוקד הטלפוני לשרות הלקוחות

14,726סה״כ פניות במוקד 1-800

בשנת 2013
30פיצוצי מים
0איכות מים

136סתימות ביוב
36תיקוני שבר במערכת הביוב
53החלפת מכסי ביוב שבורים

0לחץ מים נמוך
255סה״כ פניות במוקד תקלות

שיחות תאריך
נכנסות

שיחות 
נענות

שיחות 
שננטשו

ממוצע המתנה 
לשיחות בדקות

155114916001:31ינואר 2013
5915811000:40פברואר 2013

142913597101:48מרץ 2013
109910069302:17אפריל 2013

141113288302:30מאי 2013
151214733901:07יוני 2013 
181417674701:09יולי 2013

132412735101:40אוגוסט 2013
110310376601:53ספטמבר 2013
116011134701:59אוקטובר 2013
1707159011701:40נובמבר 2013
1509140510402:19דצמבר 2013

טבעי עד הבית

תקציר דו"ח סיכום 2013
תאגיד מי אונו בע״מ

נתוני אספקת מים

פניות שהתקבלו במוקד הטלפוני

פניות שהתקבלו במוקד תקלות

זמני המתנה במוקד שרות טלפוני

דוגמא לחשבון תקופתי

מרכז שירות לקוחות

אחוזי גבייה מצטבר
בשנת 2013בשנת 2012

97%98%

לספק שרותי מים וביוב ברמת שירות, איכות ואמינות נאותים  >
בעיר קריית אונו  

לתחזק ולשקם תשתיות המים והביוב  >
להקים תשתיות חדשות בשכונות חדשות.  >

לנהל ביעילות ומקצועיות את מערכות המים והביוב.  >
לשמור על מקורות המים, בריאות הציבור ואיכות הסביבה.  >

לעודד שתיית מי ברז וחסכון במים.  >

פחת גביה משקף את רמת גביית חיובי התאגיד. התאגיד מחויב לגבות 
את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו על פי חוק. 

התאגיד בכפוף להנחיות רשות המים, נמנע מלנתק מים לאוכלוסיית זכאים 
להנחה במים )הכוללת אנשים עם מוגבלויות וקשישים(.

התאגיד מבצע בקרה וניטור של שפכים תעשייתיים בהתאם לכללים 
ותקנות החלים עליו. בקריית אונו נבדקים כ-10 בתי עסק. מטרת הבדיקות 

למנוע הזרמת שפכים חריגים ושפכים אסורים למערכת הביוב.

בשנת 2013 השקנו כ-12 מיליון ₪ ונמשיך להשקיע
בשנת 2014, בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים

וביוב בסך כולל של כ-15 מיליון ₪.

הפרויקטים הבולטים הם:
תחילת פיתוח תשתיות מים וביוב בשכונה החדשה   >

המתוכננת ״נאות אריאל שרון״ )ק״א 322(.  
המשך שדרוג ושיפוץ מגדל המים והמאגר הישן.  >

.)GIS( מערכת מידע גיאוגרפי  >
הטמעת מערכות מודרניות לדיגום רציף של המים  >
)UV( ולטיפול בטכנולוגיית קרניז אולטרה סגוליות  

המשך פרויקט מיגון בארות מים  >
)שדרוג קווי ביוב ברדיוס מגן(.  

שדרוג קווי מים וביוב ברח׳ יאיר שטרן  >
ויאנוש קורצ׳אק, שישמשו גם את גני תקווה.  

שדרוג קווי מים וביוב ברח׳ ש״י עגנון.  >
 

תאגיד מי אונו חרט על דגלו את חשיבות איכות השרות
ופועל להגברת שביעות הרצון של צרכניו.

השנה טופלו במרכז שירות הלקוחות הפרונטאלי שבקרית אונו 
כ-8,050 תושבים. זמן ההמתנה הממוצע עומד על כ-1.5 דקות.

תושב יכול לבצע את כמעט כל הפעולות ללא כל צורך להגיע למרכז 
השירות. האתר מאפשר לבצע תשלומים, להוריד טפסים שונים כגון:
דיווח על מספר נפשות, בקשה לחיבור מד מים חדש בנכס, החלפת 

משלמים, בוררות על מד מים וכן בקשה להקלה בנזילה קיימת, 
אפשרות נוחה לעדכון קריאת מד המים ע״י הצרכן על מנת למנוע 

הערכות בשל חוסר גישה למד המים.

האתר מכיל מידע רב וכולל 
הסברים על שובר תשלום, 

שאלות ותשובות, דוחות איכות 
מים, מידע על בטחון מים, 

דוחות כספיים, מכרזים וכו׳.

מוקד שירות טלפוני 1-800-50-30-80

שעות הפעילות | א-ה 20:00-08:00
ימי שישי וערבי חג 12:00-08:00

מרכז שרות הלקוחות | רח׳ ירושלים 39 בניין המשרדים 
שמעל קניון קריית אונו, בקומה הראשונה.

שעות הפעילות | א׳, ג׳, ה׳ 14:00-08:30
ב׳, ד׳ 18:00-08:30

במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב, התאגיד מבצע שטיפת ביוב 
קווי ביוב לפי תכנית שנתית. התכנית נערכת על בסיס נתונים לגבי  
מיקום סתימות ביוב חוזרות ונשנות. סה״כ הוחלפו כ-1.5 ק״מ צנרת     

ביוב מתוך כ-50 ק״מ בסך הכול.  

שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם מונעת שבר מים 
של קווי מים. סה״כ הוחלפו כ-3.5 ק״מ צנרת מים מתוך כ-75 ק״מ     

בסך הכול.   

כל הפסקות המים לא התמשכו מעבר ל-8 שעות. תאגיד מי אונו משקיע 
את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים.

כל הדגימות החריגות, נבדקו שנית ונמצאו תקינות. **לתוכנית דיגום התווספה     *
נקודה חדשה, חיבור גת רימון. עקב הפסקת פעילות מ-1 בדצמבר 2013, לא בוצע  

דיגום בבאר 3 11.12.2013. הדיגום בוצע בתאריך 24.12.2013.  

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם של מי השתייה יוכל 
www.mono.org.il :לצפות בדו״ח המורחב באתר החברה

כל בדיקות המים מבוצעות ע״י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך 
הדיגום והשינוע בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. ניתן לראות כי 

אחוז הדיגום הנו 100% מסך כמות הדגימות הנדרש לפי התקנות.

כל בדיקות העכירות שבוצעו ברשת המים עמדו בתקן. דו״חות איכות
מים רבעונים מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד. 

הדו״ח השנתי המפורט מתפרסם אף הוא באתר התאגיד ובנוסף נשלח 
דו״ח מתומצת לכל הצרכנים.

דוד עוזר,
מנכ״ל

ועובדי חברת מי אונו

טבעי עד הבית

מטרות התאגיד

דו״ח איכות המים

פניות שהתקבלו במוקד תקלות

פחת גבייה

בקרת שפכי תעשייה

תוכנית השקעות

נקודות דיגום
מס׳

דגימות
מתוכנן

מס׳
בדיקות
שבוצעו

אחוז ביצוע
)שנתי ל-2013(

מס׳
בדיקות
תקינות

אחוז
תקינה

מס׳
דגימות
חריגות

אחוז
חריגה

0.37%*273273100%272100%1רשת
כניסה ממקור 

מים פרטי
4141100%41100%00.00%

5.56%*3636100%3494.4%2מקור מים
מאגר / בריכה 

יציאה
454498%44100%00.00%

כניסה מחיבור 
מקורות

1723100%23100%00.00%

סה״כ דגימות 
לדו״ח

412417100%41499.3%30.70%

**

איכות השירות לצרכן

www.mono.org.il אתר האינטרנט

מי אונו. טבעי לנו להיות נגישים

מי אונו
טבעי. עד הבית
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