
מי כרמל בע”מ
תאגיד המים והביוב של חיפה

אמנת השירות



אמנת השירות

לצורך מימוש היעדים של התאגיד, אנו מציגים בפניי צרכני התאגיד את 
אמנת השירות. אמנת השירות נועדה לתיאום ציפיות בין התאגיד הנותן לבין 

הצרכנים מקבלי השירות. 
 

תאגיד מי כרמל בע”מ אמון על מתן השירות המיטבי ללקוחותיו     
הצרכנים, בהתאם להוראות הדין ומתוך רצון כנה לשאיפה למצוינות     

בכלל תחומי אחריותנו.  

אנו מתחייבים לדבוק בערכים המצוינים באמנת השירות ולהעלות את    
שביעות רצון הצרכנים באמצעות שאיפה מתמדת להתייעלות ולשיפור    

השירות והענקת פתרון מיטבי ומקצועי לכל הצרכנים בהתאם לדין.  
 

האמנה נועדה להגדיר אמות מידה למתן השירות והינה מסייעת      
להנהלת החברה ועובדיה בשגרת עבודתם.  



אמנת השירות

תאגיד מי כרמל מחוייב כדלקמן:

לפעול בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה לשירות(,  
תשע”א - 2011 אשר  נקבעים על ידי רשות המים.  

להעניק לצרכן מענה יעיל, אמין ומקצועי.   

לפתח ולשפר תהליכי עבודה, מדידה ובקרה.   

להשיב לכל פנייה באדיבות ולתת לה פתרון מקצועי, מהיר ואיכותי.   

להעניק שירות יעיל בשקיפות ואמינות מלאה, העונה במדויק על צרכי     
הצרכנים.   

להיות ראויים לאמון צרכנינו.   



תאגיד מי כרמל מתחייב כדלקמן:

לאספקת מי שתייה באיכות טובה לכל צרכני התאגיד תוך ביצוע ניטור 
ובקרת איכות המים בהתאם לתקנות משרד הבריאות.

לפתח, לשדרג ולתחזק את התשתיות שבאחריות התאגיד.

לפעול לצמצום פחת המים.

לשדרוג אמצעי המדידה והכנסת טכנולוגיות מתקדמות בכל תחומי 
התאגיד.

להפעלת מוקד דיווח תקלות בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה .

לביצוע עבודות התאגיד - בהתאם לחוקים ולתקנות.

לספק מידע עדכני לידיעת הצרכנים בכל תחומי פעילות התאגיד.
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נושא

נושא

פיצוץ /שבר בצנרת

תיקון נזילה

איכות המים

פתיחת סתימות ביוב

טיפול במכסה ביוב

תיקון שבר בקו ביוב

עד 1 שעה

עד 1 שעה

עד 1 שעה

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 5 שעות

עד 3 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

מענה תלוי סוג הבדיקה
הנדרשת ובהתאם 

לכללים

תלוי מיקום השבר וגישה 
למקום עד 12 שעות

שעות העבודה : בימים א’-ה’ 07:30-15:00
בימי ו’ וערבי חג 07:30-11:00

מענה תלוי סוג הבדיקה
הנדרשת ובהתאם 

לכללים

תלוי מיקום השבר
וגישה למקום עד 12 שעות

על פי תקנה 14 לתקנות 
בריאות העם

במקומות שאינם 
נגישים ובשטחים 

פתוחים יתכנו זמני 
טיפול ארוכים יותר

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 2 שעות

עד 6 שעות

עד 4 שעות

עד 4 שעות

עד 4 שעות

במידה והתקלה מצריכה 
טיפול מורכב ואישורים 

נוספים ייתכנו זמני 
טיפול ארוכים יותר

במקומות שאינם 
נגישים ובשטחים 

פתוחים יתכנו זמני 
טיפול ארוכים יותר

הערות

הערות

זמני פעילות בשעות העבודה

זמני פעילות בשעות העבודה

זמן הגעה לבדיקה ראשונית

זמן הגעה לבדיקה ראשונית

זמן הגעה לבדיקה ראשונית

זמן הגעה לבדיקה ראשונית

זמן תיקון

זמן תיקון

זמן תיקון

זמן תיקון

זמני פעילות לאחר שעות העבודה

זמני פעילות לאחר שעות העבודה

תקלות ברשת המים

תקלות ברשת הביוב
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תחום השירות

מוקד טלפוני

מוקד תקלות

שירותי קהל

1-800-100-104

שעות פעילות מוקד השרות

שעות פעילות מרכזי השרות

ימים א’, ג’, ה’: 07:30-14:30
ימים ב’, ד’: 07:30-19:30

סניף ראשי:
מרכז לתושב

רח’ חסן שוקרי 11

עירוניות:
עירונית נווה שאנן
רח’ טרומפלדור 28

עירונית קריית אליעזר
רח’ צה”ל 14

מרכז לתושב-רחוב חסן שוקרי 11
ימים א’-ה’: 08:00-14:00

בימים ב’, ד’: 15:30-18:00

עירוניות:
ימים א’-ה’: 09:00-13:00

בימים ב’, ד’: 16:00-18:00

עד 3 דקות בהודעה מוקלטת, לא יאוחר 
משתי דקות מתחילת השיחה, כי זמן 

ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות וכי יש 
באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה

תאגיד מי כרמל כפוף לכללים ולהנחיות של רשות המים הכוללים עמידה מלאה בכללי אמות המידה לשירות.

עד 3 שעות - תקנות הגנת הצרכן )מתן 
שירות טלפוני(

24 שעות, שבעה ימים בשבוע

24 שעות, שבעה ימים בשבוע

זמן המתנה ממוצע בשרותי קהל
ב-95% לפחות מימי קבלת קהל בשנה,

לא יעלה הממוצע היומי של זמן ההמתנה 
על 20 דקות

זמן המתנה ממוצע

שעות פעילות מוקד השרות

זמן המתנה ממוצע למענה

זמן חזרה ללקוח שהשאיר הודעה

מענה ממוחשב 1-800-100-104 שלוחה 1

1-800-100-104 שלוחה 3

רמת השירות נושאדרכי התקשרות

שירות לקוחות
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תחום השירות

מחלקת צרכנות

אתר הבית

אכיפת הגביה
בירור ותשלום חובות 
בגינם נפתחו הליכי 

אכיפה וגבייה

כתובת: ת”ד 4811, חיפה 3104702
פקס: 04-8644529
דואר אלקטרוני:

water@haifa.haifa.il

www.mei-carmel.co.il

ימים א’-ה’: משעה 08:00 ועד 14:00

ימים א’-ה’: משעה 08:00 ועד 14:00

מענה ראשוני באותו יום עסקים, טיפול 
בפנייה עד 14 ימי עסקים, טיפול בפנייה 

מורכבת בהתאם לסוג הפנייה ועל פי 
הוראות הדין

חשבון המים יישלח לאזורי מגורים 
אחת לחודשיים - שלא תפחת מ - 56 

ימים ולא תעלה על 66 ימים ולאזור 
עסקים אחת לחודש -שלא תפחת
מ - 26 ימים ולא תעלה על 36 ימים

עד 3 דקות ולאחר מכן בהודעה 
מוקלטת, לא יאוחר משתי דקות 

מתחילת השיחה, כי זמן ההמתנה 
הצפוי עולה על שלוש דקות וכי יש 

באפשרותו לעבור לשירות השארת 
הודעה

עד 3 שעות - תקנות הגנת הצרכן
)מתן שירות טלפוני(

רחוב ברוולד 5

מתן מענה לפניות

שעות פעילות מוקד השרות

הפקת חשבונות

זמן המתנה ממוצע למענה

זמן חזרה ללקוח שהשאיר הודעה

שעות פעילות מרכזי השרות

גישה לצור קשר ולמערכת
תשלומים באינטרנט

רמת השירות נושאדרכי התקשרות

1-800-100-104 שלוחה 6

24 שעות, שבעה ימים בשבוע
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תקני איכות מי כרמל
תקניי איכות מי כרמל 




