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מי כרמל הכל זורם בשבילך!



תאגיד מי כרמל, הוקם ב-1.1.2010 ואחראי על משק המים והביוב בעיר חיפה. 

התאגיד הוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב )תשס"א 2001( המחייב את כלל הרשויות המקומיות 

בישראל להפקיד את ניהול משק המים העירוני בידי גוף עצמאי ומקצועי.

תאגיד מי כרמל משרת כ 120 אלף צרכנים בהם כ-260 אלף תושבים, אלפי עסקים, משרדי 

ממשלה, מלונות, מפעלי תעשייה, מתקני צבא ועוד ,תחום שיפוטו משתרע על פני למעלה

 מ-60 קמ"ר.

תאגיד מי כרמל שואף  להיות תאגיד המים והביוב המוביל בישראל ולספק לצרכניו את השירות 

המיטבי ולהעלות את שביעות רצון הצרכנים באמצעות שאיפה מתמדת למצוינות תוך הענקת 

פתרון כולל ומקצועי לכל הצרכנים בהתאם לדין, תוך שיפור התשתיות ברחבי העיר, השירות 

לתושב ויתרון תפעולי מתמשך באמצעות:

כוח אדם ייעודי ומקצועי.  	 	•  

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. 		 	•  

מתודולוגיות ויישום שיטות עבודה מוכחות בשטח. 		•  

הבנה עמוקה וראייה כוללת.  		•  

 ייעוד הקוד האתי
הקוד מתווה עקרונות וכללי התנהגות הולמים, המסייעים בהכוונת פעילויות כלל עובדי התאגיד, 

המנהלים ונושאי המשרה הבכירים. הערכים המוטמעים בקוד האתי הינם אוניברסליים, כאשר 

השאיפה לערכים אלה ופעילות לאורם, תוביל את תאגיד מי כרמל ועובדיו לסביבת עבודה ותרבות 

ארגונית מוסרית וערכית.

מטרות הקוד האתי
הצגת הערכים המנחים את פעילותנו מול הצרכנים , העובדים והסביבה החיצונית. 		•

מתן שרות מצוין, זמין ויעיל לצרכנים בתחומי הפעילות של התאגיד. 		•
אספקת מים לצרכנים באיכות טובה ובהתאם לתקנות. 		•

שמירה על ערכי הטבע והסביבה. 		•
איסוף שפכים , הובלתם וטיפול בהם תוך שמירה מקסימלית על איכות הסביבה. 		•

ערכי היסוד הקוד האתי של תאגיד מי כרמל

הערכים המשפיעים על החלטותינו ופעילותנו כוללים בין היתר:

הצרכן במרכז - כל פעילות התאגיד נועדה לשרת את צרכני העיר חיפה ולכן נעמיד את   	 	•  

הצרכן במרכז עשייתנו בכל עת ובכל פעולה .    

חתירה למצוינות - ביצוע העבודה והשלמתה במיומנות מקצועית, בהתאמה לצרכי 		•  

הצרכן ולשביעות רצונו – תוך עמידה בזמנים, ובכללי אמות המידה לשרות.    

חדשנות - עידוד יוזמה ויצירתיות  לפיתוח ושדרוג התשתיות בטכנולוגיות מתקדמות 		•  

וייחודיות.    

יושרה - הקפדה על הגינות, אמינות, אמירת אמת וקיום הבטחות - בכל תחומי הפעילות 	 	•  

בתאגיד.    

שקיפות - נפעל בשקיפות מלאה, תוך מתן דיווח כלפי כלל שותפינו, הצרכנים, עובדי 	 	•  

התאגיד, הרשות הממשלתית למים וביוב.    

טוהר מידות - נשמור באדיקות על טוהר המידות, ניקיון כפיים, אמינות, יושרה והגינות 		•  

נקפיד על היעדר ניגוד עניינים. נפעל על פי כללי ניהול תקין תוך שמירה על עמידה    

באמות מידה מחמירות וכל דין.      

כבוד - מחויבות למתן שירות מנומס, אדיב , שוויוני וסובלני. 	 	•  

נקפיד לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם ונפעל תוך רגישות מקסימלית לצרכיו    

של הזולת.    

ערכי היסוד הנכללים בקוד האתי היא תעודת הזהות הערכית של תאגיד מי כרמל. 

הערכים המצוינים יעמדו בכל עת ביסוד פעילותם של נושאי המשרה, עובדי התאגיד     

וקבלני הביצוע של מי כרמל.

הטמעת הקוד האתי בתאגיד מי כרמל 
הטמעתו של הקוד האתי במי כרמל הינה הציפיה והרצון ,לבטא בפועלנו את רוח הקוד 

האתי וערכיו, ליישם קוד זה בחיי היום יום ולתת דוגמא אישית גם לאחרים.

פעילות ברוח הערכים של כולנו תוביל להטמעת תרבות ערכית ותרים את הרף המוסרי 

והערכי של פעילותינו בכל המישורים, בתוך תאגיד מי כרמל ומחוצה לה.


