תקציר דו"ח סיכום 2013
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לקוחות יקרים,
תאגיד מי אונו מספק לתושבי העיר  2.6מיליון קוב מים בשנה 80% ,מהם מופקים
מהבארות המקומיות ו– 20%מחברת מקורות .בשנת  ,2014כמו בשנים עברו,
אנו מתכננים להשקיע בשיקום ,שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בהיקף של
כ 15-מיליון  .₪במהלך שנת  2014נשקיע גם בפרויקטים חשובים נוספים
שהבולטים שבהם הינם :מערכת מידע גיאוגרפי ( )GISמתקדמת ,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  2014הנם 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  2014הפחתנו את תעריפי המים
והביוב בשיעור של כ 5%-בהתאם לאישורה של רשות המים.
דוד עוזר,
מנכ״ל
ועובדי חברת מי אונו
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> 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.

נתוני אספקת מים
בשנת 2012

נקודות דיגום

אחוז שינוי

בשנת 2013

 1,985,714מ"ק  2,121,679מ"ק
 189,878מ"ק
 156,632מ"ק
 70,739מ"ק
 70,730מ"ק
 2,914מ"ק
 1,191מ"ק
 140,837מ"ק
 117,534מ"ק
 34,750מ"ק
 27,811מ"ק
 2,359,612מ"ק  2,560,797מ"ק

אספקה לצריכה ביתית
אספקה לגינון ציבורי
אספקה למוסדות הרשות המקומית
אספקה למקוואות
אספקה למסחר ומלאכה
בניה
סה"כ כמות המים שסיפק התאגיד

6.7%
12,460
39,010

פחת מים
כמות מדי מים
מספר תושבים

7%
18%
0%
149%
19%
20%
8%
-15%
8%
3%

5.8%
13,565
40,233

פחת גבייה
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).

אחוזי גבייה מצטבר
בשנת 2013
98%

בשנת 2012
97%

בקרת שפכי תעשייה
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.

דו״ח איכות המים
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.
מס׳
מס׳
מס׳
מס׳
דגימות
ביצוע
אחוז
בדיקות
בדיקות אחוז דגימות אחוז
מתוכנן שבוצעו (שנתי ל )2013-תקינות תקינה חריגות חריגה
*0.37%
1
100%
272
100%
273
273
0.00%
0
100%
41
100%
41
41

נקודות דיגום
רשת
כניסה ממקור
מים פרטי
מקור מים
מאגר  /בריכה
יציאה
כניסה מחיבור
מקורות
סה״כ דגימות
לדו״ח

36
45

36
44

100%
98%

34
44

94.4%
100%

2
0

*5.56%
0.00%

17

** 23

100%

23

100%

0

0.00%

412

417

100%

414

99.3%

3

0.70%

* כל הדגימות החריגות ,נבדקו שנית ונמצאו תקינות** .לתוכנית דיגום התווספה
נקודה חדשה ,חיבור גת רימון .עקב הפסקת פעילות מ 1-בדצמבר  ,2013לא בוצע
דיגום בבאר  .11.12.2013 3הדיגום בוצע בתאריך .24.12.2013

		

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

תוכנית השקעות
בשנת  2013השקנו כ 12-מיליון  ₪ונמשיך להשקיע
בשנת  ,2014בשיקום ,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.
> מערכת מידע גיאוגרפי (.)GIS
> הטמעת מערכות מודרניות לדיגום רציף של המים
ולטיפול בטכנולוגיית קרניז אולטרה סגוליות ()UV
> 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.

פניות שהתקבלו במוקד תקלות
ביוב במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב ,התאגיד מבצע שטיפת
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.
מים שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם מונעת שבר
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.

פניות שהתקבלו במוקד תקלות
בשנת 2013
פיצוצי מים
איכות מים
סתימות ביוב
תיקוני שבר במערכת הביוב
החלפת מכסי ביוב שבורים
לחץ מים נמוך
סה״כ פניות במוקד תקלות

30
0
136
36
53
0
255

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

פניות שהתקבלו במוקד הטלפוני
בשנת 2013
ברורים
תשלומים
פניות שהועברו מהמוקד הטלפוני לשרות הלקוחות
סה״כ פניות במוקד 1-800

8,154
4,078
2,494
14,726

זמני המתנה במוקד שרות טלפוני
תאריך
ינואר 2013
פברואר 2013
מרץ 2013
אפריל 2013
מאי 2013
יוני 2013
יולי 2013
אוגוסט 2013
ספטמבר 2013
אוקטובר 2013
נובמבר 2013
דצמבר 2013

שיחות
נכנסות

שיחות
נענות

שיחות
שננטשו

ממוצע המתנה
לשיחות בדקות

1551
591
1429
1099
1411
1512
1814
1324
1103
1160
1707
1509

1491
581
1359
1006
1328
1473
1767
1273
1037
1113
1590
1405

60
10
71
93
83
39
47
51
66
47
117
104

01:31
00:40
01:48
02:17
02:30
01:07
01:09
01:40
01:53
01:59
01:40
02:19

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

דוגמא לחשבון תקופתי
ĕĦĠđģĦĐ ěđčĥēĐ ĘĞ ĤčĝĐ
514453885
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čđĕčĐđ ęĕĚĐ ěđčĥēč ęĕĎĥđĚ ĤčĝĐ

ěėĤĢ ĕĔĤĠ / ĦđĥĠĜ ĤĠĝĚ ěđėďĞ

ĦĠĦđĥĚĐ ĐėĕĤĢĐđ ĦĕĔĤĠĐ ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ĦđĎĘĠĦĐ ĦČ ĎĕĢĚ ĐėĕĤĢ ğĤĎ
.ĦđĜđĤēČĐ ěđčĥēĐ ĦđĠđģĦč

),23 ğĕĞĝ 31/12/09 ęđĕĚ 6847 ĦđĜģĦĐ ġčđģ ĦđĚđĥĤč ęđĝĤĠĘ ęČĦĐč
ĤĥČ ěėĤĢ ,ģđēĐ ĦđČĤđĐĘ ęČĦĐč (ĤđĕďĐ Ħďĕēĕč ĤėđĚ ĦđĥĠĜ ĤĠĝĚ
ĖĕĤČĦĚ ĘēĐ ,31/12/10 ĖĕĤČĦĘ ďĞ ĦđĥĠĜĐ ĤĠĝĚ ĕĔĤĠ ĦČ ěėďĞ ČĘ
.ĦđĥĠĜ 2 ĘĞ ĤđĕďĐ ĦďĕēĕĘ ĤėđĚĐ ĦđĥĠĜĐ ĤĠĝĚ ďđĚĞĕ 1/1/11
.mono.org.il ĤĦČč ěėĤĢ ĕĔĤĠ ěđėďĞ ĝĠđĔ ďĕĤđĐĘ ěĦĕĜ
ĦėĤĞĚč ěėďđĞĚĥ ĕĠė ĤđĕďĐ Ħďĕēĕ ĕĔĤĠč ĦđĥĠĜĐ ĤĠĝĚ ,ęėĦđĕēđĜĘ
ĕĚďģĐ đģĘēč ęđďČ ĞčĢč Ďđđĕĝ ğĕĞĝč ĎĢđĚ đĒ ĐĞďđĐ ēđĘĥĚ ęđĕč
.ĐĒ ěđčĥēč ěđĕĘĞĐđ

ĦĠĝđĦĘ ĕČėĒ ĒđēČ 70 ĘĞĚ ĕČđĠĤ ĐėĜ ,ĕĚđČĘĐ ēđĔĕčĐ ģđē ĕĠ-ĘĞ ęĕėĜĘ ĐčĔĐ
.ĘĒđĚ ğĕĤĞĦč ęĕĕĥďđēĘ ģ"Ě 7 Ęĥ
ĐėĤĞĐ .ĐėĤĞĐ ĕĠĘ ĐĦĥĞĜ čđĕēĘ ĐėĕĤĢĐ ĦđĚė đč ĐĤģĚč ĐĞĕĠđĚ ĐĤĞĐ
,ĖđĚĝč ĤđĥģĐ čĘė ,ĤđĎĝ ĤĞĥ Ęĥč ęĕĚĐ ďĚĘ ĐĥĕĎ ěĕČ ęĐč ęĕĤģĚč ĦĕĥĞĜ
.ĐĚđďėđ ęĕĚĐ ďĚ ĦČ ęĕĤĕĦĝĚĐ ęĕēĕĥ
.ęĕĕĥďđēĘ ĦēČ ĦđēđģĘĐ ĕĦčĘ ēĘĥĜ ęĕĚĐ ěđčĥē ĕĦĠđģĦ ěđčĥē

1-800-50-30-80
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ĦĕēėđĜĐ ĐČĕĤģĐ ěĕč ĥĤĠĐĐ .ęĕĚ ďĚ ĦđČĕĤģ ĕĠ ĘĞ ĦĞčģĜ ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ĦđĚė
.ĐČĕĤģĐ ęđĕĘ ěđėĜ ģ"Ě Ħđďĕēĕč ĐėĕĤĢĐ ĦđĚė ĦČ Ğčđģ ĦĚďđģĐ ĐČĕĤģĘ
Ęĥ čđĥēĚĐ ĦėĤĞĚč ęĕĜđĦĜĐĥ ĕďė ,ĐĜđĜĤČč ĝėĜĐ ĤĠĝĚĘ ęČđĦ ĝėĜĐ ĤĠĝĚ
.ĐĕĕĤĕĞĐ Ęĥ čđĥēĚĐ ĦėĤĞĚč ęĕĜđĦĜĘ ęĕĚČđĦ đĕĐĕ đĜđČ ĕĚ
ĤĠĝĚĐ .ęĕĚĐ ďĚč ĐėĕĤĢĐ ĦĜĕđĢĚ Đč ĦĕėđėĒĘ ĦēĦĚ ĞĕĠđĚ ęĕĚ ďĚ ĤĠĝĚ
ęĕĘđėĕ đĜČ Ėė .đĜđČ ĕĚ Ęĥ čđĥēĚĐ ĦėĤĞĚč ēđģĘĘ ęĕĚĐ ďĚ ĦČ ĖĕĕĥĘ ďĞđĜ
ęĕĚĐ ďĚ ĤĠĝĚ ěėČĥ ČďđđĘ Ęđėĕ čĥđĦĐđ ,ęĕĚĐ ďĚ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĕĐĚ ĦĞďĘ
.đĘĥ ęĕĚĐ ďĚč ĞĕĠđĚĐ ĤĠĝĚĐ ČđĐ ěđčĥēč ĞĕĠđĚĐ
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)24

ěđčĥēĐ ĦČ ĦđĐĒĘ ďĞđĜ .ĦėĤĞĚč ĦĕĜđčĥēĐ Ęĥ ĐĐĒĚĐ ĤĠĝĚĐ ĐģĘĝĚ ĤĠĝĚ
.ĔĜĤĔĜĕČĐ ĖĤď đČ ĕĜđĠĘĔ ęđĘĥĦ ĦĞč

3.5

.ěđčĥēĐ čĕđē ęĜĕĎč ĘĞđĠč ęĕĚĕĐ ĦđĚė ĦČ ĎĕĢĚ ĐėĕĤĢ ĕĚĕ ė"Đĝ

3.5
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ĐčĢģĐ ĕĠ ĘĞ ĐėĕĤĢ ,ĕĔĤĠ ,ĕģĝĞ - ęĕĚč đĥĞĜĥ ĥđĚĕĥĐ ĕėĤĢ ĦČ ěĕĕĠČĚ Ďđđĕĝ
.'đėđ ĐĕĕģĥĐ ,ĦđĥĠĜ ĤĠĝĚĘ

)24
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,20:00-08:00
(12:00-08:00

10107

₪
4630

60
12
1

,A

39
14:00-08:30
(18:00-08:30

ĦĕčĐ ĕĤĕĕď ĘĘėĘ ĦĠĦđĥĚĐ ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ĝėĜĘ (ĐďĕďĚ ĕĥĤĠĐ) ĦĠĦđĥĚ ĐėĕĤĢ
Ęėč ěģĦđĚĐ ĕĘĘė ęĕĚ ďĚ ĕďĕ ĘĞ ĦďďĚĜ ěĕĕĜčĐ Ęĥ ĦĘĘđėĐ ĐėĕĤĢĐ .ğĦđĥĚĐ
ĘėĘ ęĕėĕĕĥĐ ęĕĕĥĕČ ęĕĚ ĕďĚ ĕďĕ ĘĞ ĦďďĚĜ Ĥĕĕď Ęė Ęĥ ĦĕĔĤĠĐ ĐėĕĤĢĐ .ěĕĕĜč
ęĕĚĐ ĦđĚė Ėĝ ĦĦēĠĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĥĞĜ ĦĠĦđĥĚĐ ĐėĕĤĢĐ čđĥĕē .ĦđĤĕďĐĚ ĦēČ
.ĕĘĘėĐ ďĚč ĐďďĚĜĥ ĐėĕĤĢĐ ĦđĚė ĖĝĚ ĦđĕĔĤĠĐ ĦđėĕĤĢĐ ĕďĚč ĦďďĚĜĐ
ğĝđđĦĚ ĕĝēĕ ģĘēđ ĤđĕďĐ Ħđďĕēĕ ěĕč ĦģĘđēĚ ĦĠĦđĥĚĐ ĐėĕĤĢĐ ,ģđēĘ ęČĦĐč
ĦĠĦđĥĚ ęĕĚ ĦėĕĤĢ ĤđčĞ čđĕēĐ .Ĥčď ĘėĘ ĦĕĔĤĠ ĐėĕĤĢė ĦĕĦĤĕďĐ ĐėĕĤĢĘ
ěđĎė ,ěĕĕĜčĐ Ęĥ ęĕĠĦđĥĚĐ ęĕėĤĢĘ ĦĕĥČĤĐ ĦĤĜĢč ĥđĚĕĥĚ ,ĤČĥĐ ěĕč ,ĞčđĜ
.ďđĞđ ĐĜĕĎĐ ĦĕĕģĥĐ ,ĦđĎĤďĚ ĕĤďē ĦĠĕĔĥ
ĦđĥĕĎĜ ĦĚĕĕģ ĕė ČďđđĘ ĥĕ ěĕģĦ ěĠđČč ČĤģĕĕ ęĕĚĐ ďĚĥ ĕďė ęĕĚ ĕďĚ ĦđČĕĤģ
ęĕĚĐ ďĚ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ ČĘ ĤĥČė .đĦČĕĤģ ĦČ ĦĤĥĠČĚĐ ĦĕĘČĚĕĝģĚ
.ĐėĤĞĐ ĕĠ ĘĞ ĐėĕĤĢĐ ĦĞčģĜ
.ĦĚďđģĐ čđĕēĐ ĦĠđģĦč đďďĚĜ ĤĥČ ĐėĕĤĢĐ ĕĜđĦĜ ĦĚďđģ ĐČĕĤģ
ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ĦČĕĤģ ĐĚĕĕģĦĐ đč ęďđģĐ ĖĕĤČĦĐ ĦĚďđģ ĐČĕĤģ ĖĕĤČĦ
.(ęĕč"đģč ĦďďĚĜ) ęďđģĐ čđĕēĐ ĦĠđģĦč
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ďĕĤđĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęđĘĥĦĐ ĕĞĢĚČ ĕĔĤĠ ĦČ ěėďĞĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚ ĤĥČ ĦđēđģĘ
ďģđĚč đĜĕĚĒĐĘ đČ mono.org.il ĤĦČč ęđĘĥĦ ĕĞĢĚČ ěđėďĞ ĝĠđĔ ĦČ
.3 ĐēđĘĥ 1-800-50-30-80 ěđĠĘĔč ĦđēđģĘĐ ĦđĤĕĥ

čđĕčđ ęĕĚ ĕĦđĤĕĥ ğĕĤĞĦ
1/1/2013-Đ ĖĕĤČĦč čđĕčđ ęĕĚĘ ĦĕĦĘĥĚĚĐ ĦđĥĤĐ ĦĔĘēĐĘ ęČĦĐč
.ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ęĕĚĐ ĕĠĕĤĞĦ đĜėďđĞ
ĦđĚėđ (ĥĠĜĘ ĥďđēĘ ģ"Ě 3.5) ĦĤėđĚ ĦđĚėĘ ęČĦĐč ĐĥĞĜ čđĥĕēĐ
.(ĥĠĜĘ ĥďđēĘ ģ"Ě 3.5Ę ĤčĞĚ ĐėĕĤĢ) ĦđĠĝđĜ
ĦĕĦĘĥĚĚĐ ĦđĥĤĐ ĤĦČč ĘčģĘ ěĦĕĜ ęĕĚĐ ĤĕēĚ ěđėďĞ ĘĞ ğĝđĜ ĞďĕĚ
.1-599-563-666 ěđĠĘĔč đČ www.water.gov.il :ĦčđĦėč čđĕčđ ęĕĚĘ
Ě"ĞĚ ĘĘđė ģ"ĚĘ ē"ĥč ęĕĠĕĤĞĦĐ ĦĘčĔ ęėĕĜĠĘ
Ĥđĕď ĦďĕēĕĘ ĦĕĦĕč ĐėĕĤĢ ğĕĤĞĦ

ģ"ĚĘ ĤĕēĚ

ĤĠĝĚ ĘđĠė ģ"Ě 3.5) ĦĤėđĚ ĦđĚėĘ
(ĥďđēĘ Ĥđĕď ĦďĕēĕĘ ĤėđĚĐ ĦđĥĠĜĐ

Ĭ 8.889

ĦĤėđĚĐ ĦđĚėĘ ĤčĞĚ ĦĠĝđĜ ĦđĚėĘ

Ĭ 14.305

ĦĤēČ ĐėĕĤĢ ĘėĘ ğĕĤĞĦ

ģ"ĚĘ ĤĕēĚ

ĐĤĔĚ ĘėĘ ęĕĚ ģ"Ě ĘėĘ
ĤēČ ĥđĚĕĥ đČ

Ĭ 14.305

ĝėĜĘ ęđĚĕĜĕĚ ğĕĤĞĦ

ĥďđēĘ ĤĕēĚ

.ĐĜđĤēČĐ ęĕĚĐ ďĚ ĦČĕĤģč đĞĕĠđĐ ĤĥČ ĐėĕĤĢĐ ĕĜđĦĜ ĦĕēėđĜ ĐČĕĤģ
.(ęĕč"đģč ĦďďĚĜ) ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ĦČĕĤģ ĐĚĕĕģĦĐ đč ĖĕĤČĦĐ ĦĕēėđĜ ĐČĕĤģ ĖĕĤČĦ

www.mono.org.il

ęđĘĥĦ ĕĞĢĚČ ěđėďĞ

ĐĞĕĠđĚ ĐĜĕČ ĤĥČ ĐėĕĤĢ ĦĠĝđĦ ĐĜĥĕ ęČĐ ěĕĕĢĚ ęĕĚē ęĕĚ / ĐėĕĤĢĘ ĦĠĝđĦ
ěĕčĥ ěĚĒĐ ģĤĠč - ğĘēđĐ đČ ĤĢĞ ęĕĚĐ ďĚ ęĐč ęĕĤģĚč ,ČĚĎđďĘ .ęĕĚĐ ďĚč
ďĚč ĐČĤģĜĥ ĦđĚėĐ ĦČ ĐėĕĤĢĘ ĦĠĝđĦĐ ĦĜĕĕĢĚ ĦĚďđģĘ ĦĕēėđĜĐ ĐČĕĤģĐ
đĒ ĦĠĝđĦ ĒČđ ďēČ ęĕĚ ěđĞĥĚ ĤĦđĕ ęĕĕģ ĝėĜč đč ĐĤģĚč đČ .ěĥĕĐ ęĕĚĐ
ęĕĚ ĦėĕĤĢ 'ĎďĘ ĝėĜč ĕĥČĤĐ ěđĞĥĐ đĜĕČĥ ğĝđĜĐ ěđĞĥĐĚ ĐėĕĤĢĘ ĦĝēĕĕĦĚ
.ěĕĕĜčč ĦĕĒėĤĚ ęđĚĕē ĦėĤĞĚ ĖĤď ęĕĚē
Ęėč ĕĘĘėĐ ęĕĚĐ ďĚĘ ďĞ ,ĦĕĜđĤĕĞĐ ęĕĚĐ ĦĥĤĘ ĦĕČĤēČ đĜđČ ĕĚ ĦđĕĤēČ ęđēĦ
ĦđĕĤēČĐ ĦđčĤĘ ēđģĘĐ ĘĞ ĦĘĔđĚ ĐĦđĜĕģĦđ ĦĕĔĤĠĐ ęĕĚĐ ĦĥĤĘ ĦđĕĤēČĐ .ĝėĜ
.ĦĕĔĤĠĐ ĦĥĤč ęĕĜĕģĦ ęĜĕČĥ ęĕĤĒĕčČĚ đČ ĦđĘĕĒĜĚ ĞčđĜĐ ęĕĚ ěďčđČĘ

ĕĦĕč ĥđĚĕĥĘ ģ"Ě 3 Ęĥ ĦđĚė

Ĭ 26.667

ĤēČ ĥđĚĕĥĘ ģ"Ě 3 Ęĥ ĦđĚė

Ĭ 42.915

ĤđčĕĢĐ ĦđĕĜĠ
ěėĤĢ (108 ğĕĞĝ) 2001 Č"ĝĥĦĐ ,čđĕčĐđ ęĕĚĐ ĕďĕĎČĦ ģđē ĕĠ ĘĞ
ĤēČĘ ģĤ ĦČĒđ ĦđĜđĘĦč čđĕčđ ęĕĚĘ ĦĕĦĘĥĚĚĐ ĦđĥĤĘ ĦđĜĠĘ ĕČĥĤ
.đĜđČ ĕĚ ďĕĎČĦĘ ĐĘĕēĦ ĐĜĠĥ
:čđĕčđ ęĕĚĘ ĦĕĦĘĥĚĚĐ ĦđĥĤĐ ĦčđĦė
03-6369723 ěđĠĘĔ ,61203 Č"Ħ ,20365 .ď.Ħ ,14 ĤĎĝĚĐ 'ēĤ
tlunot.t@water.gov.il :ĕĜđĤĔģĘČ ĤČđď

.ēđģĘĐ čĕđēĚ ěĐĕĠĘ ęĕĤĕēĚĐ ĦđĎĤďĚ Ęė Ęĥ ĔđĤĕĠ ęĕĚĐ ĕĠĕĤĞĦ
Ęė .ęĕĕĥďđēĘ ĦēČ ęĕčĥđĦĐ ĕĦčĘ ęĕēĘĥĜ ęĕĚĐ ĦđĜđčĥē ěđčĥē ĦĠđģĦ
.ĐĠđģĦė ĤďĎđĚ ĐĒėĥ ēđĘĥĚ
ęđĘĥĦ ĕČ .ěđčĥēč čđģĜĐ ďĞđĚĘ ďĞ ęĕĚĐ ěđčĥē ĦČ ęĘĥĘ ĥĕ ďĞđĚč ęđĘĥĦ
ĕĘĘėĐ čĥēĐ ĕ"Ğ ĞčģĜĐ ĤđĞĕĥč ęĕĤđĎĕĠ ĦĕčĕĤ ĦĠĝđĦ čĕĕēĕ ďĞđĚč ęĕĚĐ ěđčĥē
đČ ęĕĕĔĠĥĚ ęĕėĕĘĐ ĤđĤĎĘ ĘđĘĞ ďĞđĚč ęđĘĥĦ ĕČ ,ěė đĚė .ĤĢđČĐ ďĤĥĚč
12 ĖđĦ ĖĤĞĕĕ ęĕĚĐ ďĚ Ĥđčĕē .ęĕĚĐ ďĚ ģđĦĕĜđ ĐĠĕėČ ĦđČĢđĐ ěĕĎč čđĕē ,ęĕĕĘĐĜĚ
.Ĥđčĕē ĥđďĕē ĦĤĎČ ęđĘĥĦ ĦĠĝđĦč ,čđēĐ ęđĘĥĦ ĤēČĘ ĐďđčĞ ĦđĞĥ
8-62346-0

₪
426600

62-34606

צד קדמי

đĜđČ
ĕĚ
ĦĕčĐ ďĞ .ĕĞčĔ

,39 ęĕĘĥđĤĕ ÄēĤ :ĦđēđģĘ ĦđĤĕĥ ĒėĤĚ .ęĕĚ ĕĦđĤĕĥĘ ĐĤčēĐ ,Ě"Ğč đĜđČ ĕĚ
.5510001 ďđģĕĚ ,đĜđČ ĦĕĕĤģ ,9 .ď.Ħ | đĜđČ ĦĕĕĤģ ěđĕĜģ ,1 ĐĚđģ ,A ęĕďĤĥĚ ĘďĎĚ
www.mono.org.il | info@mono.org.il :ĘÂČđď | 1-800-50-30-80 :ĝģĠđ ěđĠĘĔ

צד אחורי

אתר האינטרנט www.mono.org.il
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׳.

מי אונו .טבעי לנו להיות נגישים
מרכז שירות לקוחות

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  39בניין המשרדים
שמעל קניון קריית אונו ,בקומה הראשונה.
שעות הפעילות | א׳ ,ג׳ ,ה׳ 14:00-08:30
ב׳ ,ד׳ 18:00-08:30

אונו
מי
טבעי .עד הבית

