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 יצחק )איזי( ענבר                                                                                                                    

 מי כרמל   ןיו"ר דירקטוריו          

 הדירקטוריוןדבר יו"ר 

 

מגפת    2020שנת   של  המרות  תוצאותיה  את  חווה  הישראלי  המשק  שבה  שנה  הקורונה  כשנת  תיזכר 

 הקורונה אשר גבתה קורבנות רבים בנפש ושיתוק משקי עם כל המשתמע מכך. 

חוסר   של  מלווה בתחושות  חברתי  ריחוק  מכולנו  דרשה  ואשר  התמודדנו  המשתנה שעימה  המציאות 

ודאות, עמימות לגבי הצפוי, דאגה, לחץ וחוסר ביטחון כלכלי ובריאותי ,הביאה למציאות שהשפיעה על  

יד  בתקופה זו נודעת חשיבות רבה בהכרה והערכה לעבודת התאג   אוהפעילויות. דווק כלל רבדיי החיים  

ועובדיו אשר עבדו במתכונת חרום, בכדי להמשיך ולתת שרות מלא לתושבי העיר למרות כלל המגבלות  

אשר הוטלו על הציבור ולמרות שבאוכלוסיית עובדינו אותרו חולים ועובדים שנאלצו להיכנס לבידוד  

לעמוד  בהתאם להנחיות אשר השפיעו במישרין על מצבת כח האדם והמאמץ האדיר שניתן לתקופה זו  

 בסטנדרטים התפעוליים והשירותיים של התאגיד. 

שנוצרה לשנות את תוכנית העבודה המסודרת שהוכנה מבעוד מועד לשנת    ,נאלצנו בתנאי חוסר ודאות

הקורונה.   2020 ממגפת  כתוצאה  שנוצרו  החדשים  לתנאים  בתנאי    ולהתאימה  נאלצנו  הנסיבות  בגין 

פיתוח תשתיו ודאות לצמצם את פעילות  ולתת    ת העיר, החוסר  לרסן את ההוצאות ומאידך להמשיך 

 שרות מעולה לכל תושבי העיר ואורחיה במתכונת חרום. 

שהיו, סבירים  הבלתי  עבודה  תנאי  לשנת    למרות  עבודה  תוכנית  הכנת  על  ועמלנו     2021שקדנו 

אשר ישוקעו    מלש"ח  500כחלק מתוכנית רב שנתית לתקופה של חמש שנים, בהיקף חסר תקדים של כ  

תוכנית מאתגרת זו זכתה להערכה רבה    היקף שמעולם העיר לא ידעה בהיקפו ועוצמתו.  בתשתיות העיר,

בימים אלה פרויקטים רבים הכלולים בתכנית העבודה אשר    של רשות המים כמו גם של הנהלת העיר . 

 . כחלק מתוכנית העבודה הרב שנתית  , רואים אור ונמצאים בביצוע,הקורונה  הוכנה במהלך מגפת

כאן המקום להודות לכלל עובדי התאגיד על עבודה מאומצת ושיתוף פעולה פורה בזכות ההירתמות של  

פשוטים   הלא  באתגרים  עמדנו  שגרתיים,  לא  בתנאים  עבודתם  את  המשיכו  אשר  המסורים  עובדינו 

עיסוקנו. בעיקר    שבתחום  מאוד  מוערכים  כארגון  הגענו  אליהם  וההישגים  הפריון  העבודה,  מוסר 

 ופה זו, ואני שמח שיצאנו מחוזקים יותר עם כלים לעבודה והפעלת החברה מכל מקום ובכל מצב.בתק

אני מודה לראש העיר ד"ר עינת קליש רותם ולהנהלת העיר על התמיכה והסיוע שמאפשרים לנו להביא  

 . לידי ביטוי את יכולותיו של התאגיד לשדרג בצורה משמעותית את השרות לתושב ופיתוח

 

 ב כ ב ו ד   ר ב            

                                                                                                        

   יצחק ) איזי(  ענבר                                                                                 

 יו"ר הדירקטוריון                                              
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 מי כרמל   מנכ"ל – עמי בן חיים                                                                                                             

 דבר המנכ"ל 

וקידום לביצוע של    בתכנון  השקעות  הכוללים   2020בשנת    תנופת הפיתוח גם תאגיד מי כרמל המשיך את  
 . מיליון ₪ 500-בסך של כתכנית חומש בהיקף ענק 

  . נושא שיפור השירות לתושב, מניעת מפגעים ושיפור הולכת של מערכת המים והביובב  פעל רבותהתאגיד  
כניות ארוכות טווח לשנים  ות קידום    תוךבקידום פתרונות מערכתיים וחדשניים    רביםהישגים    לתאגיד

תצרוכת המים והולכת  בגידול  רכות ל היע  לצורך  ,בכדי לתת מענה לצרכי תושבי העירהכל  הקרובות,  
 יפה.  ח השפכים, תוך יישום והטמעת טכנולוגיות מתקדמות לרווחת תושבי העיר 

מגיפת  2020בשנת   עם  גם  להתמודד  התאגיד  בפעילות    נאלץ  מגבלות  עלינו  הטילה  שמחד  הקורונה 
ומאידך המשכנו במתן שירות רציף בכל תחומי פעילות התאגיד. למרות שהמגיפה אתגרה את  כל המשק  

התאגיד פעל בתקופת המגיפה ברצף, זאת על מנת לעמוד ביעדנו    ,למרות הקשיים שניצבו בפנינובארץ ו 
 הים ביותר שניתנו לצרכנים. התפעוליים תוך נתינת מענה ורמת שירות גבו 

בשנת הדו"ח התאגיד המשיך לפעול להרחבה ופיתוח תשתיות מים והביוב העירונית בפרויקטים רבים  
 ברחבי העיר והבולטים והגדולים מבניהם:  

מ"ק ותחנת    15,000המרכז יכלול בריכת מים בנפח    -הקמת מרכז מים בשכונה החדשה גבעת זמר -
 ון ₪.  מילי 45 -שאיבה בעלות של כ 

אספקת   יכולת  את  משמעותי  באופן  ישפר  זמר  מים  ויאפשרמרכז  הכרמל  לרכס  גמישות    המים 
 תפעולית במערכת אספקת המים בשגרה ובחירום.  

הושלמה הנחת קו מאסף ביוב מטירת    -הולכת שפכי דרום חיפה למכון טיהור שפכים בניר עציון -
 מיליון ₪.  30החותרים בעלות הכרמל דרומה, ובהמשך יונח קו ביוב נוסף ממת"ם ועד  

פרוייקט חשוב זה יאפשר את הזרמת שפכי דרום העיר חיפה וטירת הכרמל דרומה למכון טיהור ניר  
את   משמעותית  ויפחית  התחתית  בעיר  הקיימים  הביוב  מאספי  על  העומס  שיוקל  כך  עציון, 

 הפוטנציאל לגלישת ביוב בימי גשם.  

התאגיד קידם תוכניות להקמת בריכות    -ם ברחבי העיר הגדלת נפח האיגום ושיקום בריכות המי -
 מים חדשות וכן לחיזוק ושיקום של בריכות מים קיימות. 

 .  6.4% -ירד ל 2020הודות לפעולות רבות של התאגיד פחת המים בשנת  -הורדת פחת מים -

שיקום    עשרות פרויקטים רבים ברחבי העיר להחלפת צנרות מים וביוב וביצע  2020התאגיד ניהל בשנת  
צנרת   עם  התאגיד  תשתיות  את  ניכר  באופן  שיפרו  אלו  פרויקטים  בעיר.  הפרוסות  הרבות  לתשתיות 

 חדישה, מודרנית ואמינה יותר תוך הורדת פחת המים.  

התאגיד ימשיך לפעול באופן נרחב בחידוש שיקום ותגבור מאספי הביוב ראשיים בעיר החל    2021בשנת  
ממבואות הדרומיים של חיפה עובר לצומת דולפין ועד אזור הצ'ק פוסט, יוחלפו תשתיות ברחבי העיר  
וכן תמשך הפעילות עניפה בתחומי איתור פחת המים, ניטור שפכי תעשייה, קידום פרויקט החלפת מדי  

 מים לקר"מ וכל זאת תוך העלאת רמת השרות לצרכנים באופן מיטבי.  ה

ברצוני להודות לראש העיר חיפה, ליו"ר הדירקטוריון, לחברי הדירקטוריון המסייעים רבות לקידום  
ענייני התאגיד ולצוות העובדים המיומן העושים את מלאכתם במקצועיות וביעילות ובמסירות רבה כדי  

 לטובת כלל תושבי חיפה. לעמוד ביעדים  

 ב כ ב ו ד   ר ב,                                               

 עמי בן חיים                                                   

  נכ"ל מי כרמל  מ                                                                                                              
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 מנהלת לשכת מנכ"ל  – אסולין אתי                                                                                                            

 

 

 2020הדירקטוריון בשנת  עיקרי הפעילות

 מהם דירקטורים חיצוניים.  ארבעהדירקטורים,  8דירקטוריון מי כרמל בע"מ מנה  2020במהלך שנת  

 חברי הדירקטוריון ותפקידיהם:

 רקע ופעילות נוספת תפקיד חבר

 דירקטור חיצוני  מר איזי ענבר 

 הדירקטוריון יו"ר  

,  ראש מנהל התפעול בעיריית חיפה

מנכ"ל עיריות נהריה, חדרה, נתניה  

 לשעבר 

 דירקטוריון חברת  רו"ח אורנה פורמן 

 חברה בוועדות הדירקטוריון 

 חשבון  ת משרד לראיי תבעל

 חברת דירקטוריון  פרופ' שלומית פז 

 חברה בוועדות הדירקטוריון 

באוניברסיטת  ראש חוג לגיאוגרפיה 

 חיפה 

 דירקטוריון  תחבר פרופ' מישל פורטמן 

 בוועדות הדירקטוריון  החבר

פרופ' חבר בפקולטה  

 ובינוי ערים בטכניון   לארכיטקטורה

 הדירקטוריון  חברת רימונה נג'ים 

 חברה בוועדות הדירקטוריון 

 מנהלת אגף הגביה בעיריית חיפה 

 חבר דירקטוריון  מר יצחק בלס 

 בוועדות הדירקטוריון חבר 

 חבר מועצת העיר חיפה 

 חברת דירקטוריון  מר אלי לנדאו 

 חבר בוועדות הדירקטוריון 

 חבר מועצת העיר חיפה 

 חברת דירקטוריון  מר דקל דרעי 

 חבר בוועדות הדירקטוריון 

 בעל משרד לעריכת דין 

      
 דירקטוריון.  ישיבות 7  תקיימוה 2020במהלך שנת  

נוספת של הדירקטוריון מתבצעת במסגרת ועדות הדירקטוריון. בהתאם לסמכותו על פי תקנון  פעילות 

 החברה, מינה הדירקטוריון ועדות דירקטורים, להן האציל חלק מסמכויותיו. 

הבאות: ועדת ביקורת, ועדת כספים, ועדת כח אדם     הקבועותפעלו ועדות הדירקטוריון  2020במהלך 

  , וועדת חובות מסופקים .  וועדת השקעות ,עדת פחתו
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 הוועדות השונות של הדירקטוריון קיימו ישיבות על פי ההתפלגות שלהלן: 

  ישיבות  4 -  ועדת ביקורת   

  ישיבות  3 -  ועדת כספים   

 ישיבות  4 -  ועדת פחת        

 ישיבות  7 -  ועדת כ"א      

 ישיבות  6  - ועדת חובות מסופקים  

 ישיבות  2 -  וועדת השקעות  

 

הנושאים העיקריים וההחלטות המרכזיות שנידונו והתקבלו במליאת הדירקטוריון ובוועדות  

 הדירקטוריון:

תפעול   -בישיבות הדירקטוריון נמסרו דיווחים תקופתיים של מטה החברה בתחומים השונים ✓

נהלים ונושאים    אנושמשאבי  כספים, לוגיסטיקה, רכש ומכרזים, מחשוב, פיתוח,והנדסה, 

 משפטיים. 

 .2019הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים לשנת   ✓

 . 2020הדירקטוריון אישר את תכנית העבודה והתקציב לשנת  ✓

 הדירקטוריון אישר את החלטות וועדות הדירקטוריון.  ✓

 שנתית. הרב   אישר את תכנית הפיתוח הדירקטוריון ✓
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 ראש חטיבת כספים –עידן רחמים                                                                                                     

 

 2020עיקרי הפעילות בחטיבת כספים בשנת 

 

 חטיבת כספים 

הפיננסיים ההיבטים  כלל  על  אחראית  הכספים  היתר  -מחלקת  ובין  כרמל  מי  תאגיד  של  חשבונאיים 

 ביצעה בשנה השוטפת: 

ליווי וייעוץ לדירקטוריון וועדותיו, להנהלה ולכלל מחלקות החברה בכל הנושאים וההיבטים   •

 והשלכותיהם. הפיננסיים 

השקעה   • לטובת  התאגיד  ונכסי  ההכנסה  מקורות  של  מיטבי  וניצול  המזומנים  תזרים  ניהול 

 השיקום שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בחיפה. 

מו"מ   • וניהול  בנקאי  חוב  של  מימון מחדש  באופן מהותי באמצעות  תזרים המזומנים  הגדלת 

 ות. באופן שוטף שהביא להפחתת עלויות בהתקשרויות שונ

 הכנת תחזיות פיננסיות עתידיות בהסתמך על מקורות ושימושים צפויים. •

 הכנת תקציב שנתי )שוטף ופיתוח( ומעקב ביצוע תוך שמירה על מסגרת תקציבית.  •

 חשבונות מים וביוב, שפכי תעשיה, דמי הקמה.   –גבייה מצרכנים ואכיפה, ותוכנית לשיפורם •

 שוטפת מול בנקים. ניהול האובליגו, מימון והתנהלות  •

 ניתוחים כלכליים ותמחיר.  •

 ביצוע ומעקב תשלומים לספקים, יועצים וקבלנים בהתאם לחוזים .  •

 ניהול ספרי חשבונות נאותים, הכנת דוחות כספיים ודיווחים לרשויות ולרגולטור.  •

 יישום תעריפים והנחיות פיננסיות שונות של הרגולטור.  •

 ים . זיהוי חשיפות פיננסיות וניהול סיכונ •

 גיבוש ויישום תהליכים ובקרות. •

 

 מענק מרשות המים לביצוע השקעות בתשתיות המים והביוב בחיפה 

ליישם תוכנית חומש החל משנת    2019במהלך שנת   יוגדל היקף    2021החליטה הנהלת החברה  ולפיה 

שתיות  מיליון ₪ בשנה, זאת לאור מצבן המיושן של הת  100ההשקעות בתשתיות המים והביוב בחיפה לכ  

שנים, ואף יותר. בשיתוף מחלקת הכספים, הוכן   30-40והעובדה שחלק ניכר מהתשתיות הינו בן מעל ל  

מודל פיננסי לחמש שנים המבטא את התמיכה הפיננסית הנדרשת מרשות המים לצורך ביצוע ההשקעות  

המים מענק    אישרה רשות  2020בהיקף זה, ונערכו פגישות ושיחות עם מנהלי הרשות. לקראת סוף שנת  

 מיליון ₪ לשנה.   100מיליון ₪ לשנה ובסך מצטבר לחמש שנים של כ   20חמש שנתי בסך כ 
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 מימון מחדש של חוב בנקאי 

ההשקעות הרב שנתית של התאגיד והצורך בהעמדת מקורות כספיים למימושה, קיים    כחלק מתכנית

מו"מ עם גופים מממנים שונים להחלפת הלוואות בנקאיות קיימות בסך    2019התאגיד החל מסוף שנת  

 מיליון ₪ בהלוואות חדשות לתקופה ארוכה יותר. 115 -כ

הסכמים עם שני בנקים מממנים ולפיהם    השלים התאגיד את מהלך המימון מחדש ונחתמו  2020בשנת  

שנים חלף ההלוואות הקיימות שנפרעו אשר יתרת אורך חייהן    20התקבלו הלוואות חדשות לתקופה של  

 שנים.  6-7 -כ

  50  -מהלך זה תורם להגדלת תזרים המזומנים הפנוי של התאגיד בחמש השנים הקרובות בסך של כ

 קעות הרב שנתית של התאגיד. מיליון ₪, אשר ייועדו למימוש תכנית  ההש

 

 הקורונה וירוס השפעת

התפרצה בעולם כולו, וכך גם בישראל, מגפת הקורונה שהביאה עמה אי ודאות כלכלית,    2020בשנת  

סגרים והשבתות של פעילויות, פיטורי עובדים והוצאתם לחל"ת, כללי היגיינה חדשים ובכלל שינתה את  

 חיינו מקצה לקצה בהיבטים רבים.

הנהלת החברה בחנה את ההשפעות האפשריות של מגפת הקורונה על תאגיד מי כרמל כאשר חטיבת  

מים   מאספקת  שוטפות  בהכנסות  ירידה  כגון:  הפיננסי  בתחום  אפשריות  השפעות  הציגה  הכספים 

ירידה בשיעורי הגבייה עקב מצב כלכלי   ועסקים,  ייצור  פעילויות  ביוב עקב סגרים והשבתת  ושירותי 

פרטים ועסקים, ירידה בהכנסות מדמי הקמה עקב קיפאון יזמי, הפסדים בתיקי ניירות ערך  קשה של  

 שמשמשים ככרית ביטחון ורזרבות לפעילות התאגיד ועוד.

לאור זאת התקבלו מספר החלטות לטובת שמרנות פיננסית בתנאי האי ודאות כשהעיקרית שבהן הייתה  

₪ מיליון    ₪35 לסך כ  מיליון    77-78מתוקצב של כ  מסך    2020הקטנת היקף ההשקעות בתשתיות בשנת  

הסתכמו    ₪2020. בפועל, ההשקעות בתשתיות לשנת  מיליון    50שהוגדל בהמשך לסך מקסימלי של כ  

 מיליון ₪.   37לסך כ 

שנת   הכספיות    2020בסיכום  והרזרבות  הגבייה  הקמה,  ומדמי  השוטפות  ההכנסות  מחזור  כי  נמצא 

געו וזאת הודות לפעולות שונות כגון העמקת הגבייה השוטפת והגבייה  המושקעות בניירות ערך לא נפ

מדמי הקמה כולל של חובות עבר, החלטות שהתקבלו בזמן אמת לגבי השקעות בניירות ערך, וכן עקב  

הירידה   על  ופיצו  למגורים  המים  צריכת  את  הגדילו  החדשים  ההיגיינה  וכללי  בבתים  שהשהייה  כך 

 ם כמו צריכה עסקית ומוסדית.    בצריכת המים בסעיפים שוני 
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 להלן הצגת נתונים עיקריים בתחומים שונים:

 השקעות בתשתיות המים והביוב 

לביצוע   הקשור  בכל  התאגיד  של  ההנדסה  מחלקת  עם  הדוק  בקשר  פועלת  הכספים  מחלקת 

אלו.  ההשקעות בתשתיות המים והביוב בחיפה והיא אחראית על הצד הפיננסי של ביצוע השקעות  

של   ועל הקפדה  לטובת השקעות  כספיים  של מקורות  יעיל  וניתוב  ניצול  על  דגש  ניתן  זה  בתחום 

 שמירת מסגרת תקציב הפיתוח שאושר. 

מיליוני ₪ בתשתיות מים וביוב. התקציב שיועד להשקעות    37   - השקיעה החברה כ    2020בשנת   

ובשל אי הודאות הפיננסית והכללית  מ' ₪ אך עם פרוץ מגפת הקורונה    77-78היה בסך כ    2020לשנת  

 ששררה, החליטה הנהלת החברה להקטין בשנה זאת את תקציב ההשקעות. 

 מיליוני ₪ בתשתיות מים וביוב.   65 -השקיעה החברה כ  2019בשנת  

 

 גבייה אכיפה  

בשנת הדו"ח עסקנו בפעילות גבייה ואכיפה תוך שימוש בכלים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח  

ינקטו מירב המאמצים למיצוי פוטנציאל הגבייה של כלל הכנסות התאגיד. התאגיד מפעיל קופות  כי  

ומוקדי גבייה פרונטאליים, אפשרויות תשלום באמצעות מענה טלפוני מול מוקד השירות, תשלום  

וכרטיסי   קבע  הוראות  כגון:  הצרכנים  לנוחיות  שונים  ובאמצעים  החברה  של  האינטרנט  באתר 

נים שלא שילמו את חשבוניותיהם נשלחות התראות חוזרות ואף מבוצעים עיקולים  אשראי. לצרכ

עם זאת, בתקופת הקורונה התאגיד לא ביצע אכיפת    בבנקים ועיקולי מיטלטלין לסרבני תשלום.

חייבים, והמתין עד לחזרה לשגרה על מנת לחזור ולבצע אכיפת חייבים.  אחוז הגבייה המצטבר עד  

כ    2019שנת   ליום    96%הינו  וחשבונות    31.12.2020כאשר  מאחר  מצטברת  גבייה  הושלמה  טרם 

 נובמבר דצמבר טרם נשלחו או שנשלחו בחלקם.               
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 31.12.20מאזן נכסי החברה והתחייבויותיה ליום 

נכסיה התפעוליים של החברה הם תשתיות המים והביוב בעיר חיפה אשר יתרת ההשקעה המצטברת  

 מלש"ח.  78 –מלש"ח. סך זה כולל נכסים בשלב ההקמה שיתרתם כ  594 –הינה כ 

מלש"ח וכמו כן בבעלות החברה נכס זכויות    131  –נכסיה השוטפים של החברה מסתכמים לסך של כ  

 מלש"ח.  67  -חשי בסך של כמים שמהווה נכס בלתי מו 

 מלש"ח. 792 - סך כל נכסי החברה )היקף מאזן( מסתכם לכ

ישנן התחייבויות שוטפות בסך של כ  מלש"ח וההון החוזר של    53  -בצד ההתחייבויות וההון, לחברה 

 מלש"ח. 78 -החברה )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות( הינו חיובי בסך של כ 

  416  -בסך של כ התחייבויות שאינן שוטפות )שמועד פירעונן מעבר לשנה הקרובה(כמו כן, לחברה ישנן  

מלש"ח מהווה התחייבות בגין תקבולי    310מלש"ח כאשר מתוך ההתחייבויות שאינן שוטפות סך של כ

דמי הקמה שאינה התחייבות פיננסית )התחייבות חשבונאית שאין בגינה יציאת מזומנים כדי ליישב  

 אלא היא תיושב באמצעות פעולה רישומית בספרי החברה(.  התחייבות זאת, 

המסתכם   החברה  של  העצמי  הונה  את  משקף  התחייבויותיה  סך  בניכוי  החברה  נכסי  סך   לסיכום, 

 מלש"ח.  323 -לכ 
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 תוצאות הפעילות העסקית 

 להלן תמצית דו"ח רוח והפסד

 לשנה שנסתיימה  

 31.12.2020ביום  

 לשנה שנסתיימה 

 31.12.2019ביום 

אחוז מסך   הכנסה 

 ההכנסות

אחוז מסך   הכנסה

 ההכנסות

 %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  

 100 234,670 100 241,704 הכנסות 

 80 188,619 84 201,887 עלות השירותים 

 20 46,051 16 39,817 רווח גולמי 

 11 25,637 10 23,140 עלויות גבייה 

 4 9,078 4 9,918 הנהלה וכלליות 

 12 2,720   ( 770) הכנסות )הוצאות( מימון 

 - 80 - 64 הכנסות )הוצאות( אחרות 

 - - - - מיסים 

 6 14,136 2 6,053 רווח  נקי לשנה 
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 הכנסות ותקבולים של החברה

 

עיקר הכנסות ותקבולי החברה נובעים משלושה מקורות שונים ותעריפי ההכנסות והתקבולים נקבעים  

 הרגולטור )רשות המים(:על ידי 

החלק הארי של הכנסות החברה נובע מכמות המים )מ"ק( המסופקת לצרכנים ומסילוק הביוב.   .1

הכנסות אלו עשויות להשתנות במקרה של גידול או קיטון במספר הצרכנים המשפיע על צריכת  

חברה הם  המים, וכן עקב שינויים בתעריפי המים והביוב הנקבעים על ידי רשות המים. צרכני ה 

ועסקים בתחומים שונים,   כגון: מפעלים  וצרכנים מים שאינם למגורים  צרכני מים למגורים 

 מוסדות וגופים אחרים. 

הכנסות שפכי תעשייה משולמות לחברה בגין הפרה של כללי שפכי תעשייה שנקבעו על ידי רשות   .2

ללים ועל מניעת  המים ושנועדו לשמור על איכות הסביבה. ככל שמפעלים מקפידים על קיום הכ

 זיהומים ירדו הכנסות החברה ממקור זה, ולהיפך. 

תקבולים בגין דמי הקמה משולמים בעיקר בהמשך לקבלת היתרי בנייה ו/או הרחבת מבנים   .3

קיימים. ככל שתנופת הבנייה בעיר חיפה תגבר ובקשות להיתרים יאושרו כך יגדלו תקבולי דמי  

  20   - מלש"ח )לעומת סך של כ     24  -ל סך של כ  התקב  2020הקמה של החברה, ולהיפך. בשנת  

(. תקבולים אלו מקבלים ביטוי בדוח תוצאות הפעילות העסקית בשיעור של  2019מלש"ח בשנת  

  15  –נכלל סך של כ    2020אחוזים מיתרת התקבולים שהצטברו לאורך השנים כאשר בשנת    4

 (.2019נת נכלל גם בש מלש"ח 15  –מלש"ח בדוח הפעילות העסקית )סך של כ 

 

 

 הוצאות החברה 

לחברה הוצאות שונות אשר עיקרן ההוצאות התפעוליות )עלות השירותים( הכרוכות בתפעול ובאחזקה  

השוטפת של הנכסים התפעוליים של החברה )תשתיות המים והביוב( כולל כוח אדם המיומן בתחזוקת  

בתורם   הנמכרים  מקורות  מחברת  המים  רכישת  עלות  וכן  השפכים  הרשת  טיהור  ועלות  לצרכנים 

 שמשלמת החברה לאיגוד ערים לביוב. 

 

הוצאות נוספות הן ההוצאות הכרוכות בעלויות הגבייה לרבות אך לא רק שירות הלקוחות, המוקדים  

השונים כולל המוקד הטלפוני והמוקד הפרונטאלי לקבלת קהל, הפעלת צוותי גבייה ואכיפה, היבטי  

 ם והפקה ומשלוח החשבונות ועוד. צרכנות כולל קריאת מדי מי 

 

הוצאות   בעיקר  הכוללות  והכלליות  ההנהלה  הוצאות  הן  יותר  קטן  בהיקף  ההוצאות,  יתר 

הלוואות    בגין  בעיקר  מימון  הוצאות  וכן  וטכנולוגיה,  משרדים  ואחזקת  אדם  כוח  אדמיניסטרציה 

 בנקאיות והוצאות אחרות ככל שישנן. 
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 ראש חטיבת הנדסה  –גל אינדיך                                                                                                           

 

 2020עיקרי פעילות  חטיבת הנדסה בשנת  

בשנה ייחודית ומורכבת זו התנהלה חטיבת ההנדסה לצד משבר הקורונה. ההיערכות כללה עבודה ע"פ  

ולאירועי   לכלל הצרכנים  נרחב  מענה  יכולות התאגיד למתן  שימור  תוך  למגבלות,  ההנחיות, בהתאם 

 חירום בתחום המים והביוב. 

בפעילות האחזקה השוטפת, המשיכה חטיבת ההנדסה בעבודה לשדרוג תשתיות המים  לצד האתגרים  

והביוב הקיימות ולפיתוח תשתיות חדשות בעיר, כל זאת תוך שיפור השירות לתושב, צמצום התקלות  

 ואירועי השבר ומעבר לאחזקת מנע, בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית. 

מערכות ושדרוג  לפיתוח  דגש  ניתן  היתר  ללא    בין  וייחודיות,  מתקדמות  בטכנולוגיות  והביוב  המים 

חפירה, באופן שמאפשר קיצור משמעותי בזמני הביצוע, תוך הפרעה מינימלית לתושבי העיר וצמצום  

המטרדים הכרוכים בעבודות אלו. בעבודות אלו ניתן לכלול את המשך שדרוג קווי הביוב לתחנת שאיבה   

ב לביוב  המאסף  קווי  שדרוג  לביוב  דולפין,  מאסף  קו  הנחת  והמשך  התחתית  העיר  לאורך  גרביטציה 

מורדות מזרחיים. כל זאת ע"מ לשפר את יכולת העברת השפכים תוך הגדלת הגמישות התפעולית, באופן  

 שמביא לצמצום מפגעי הביוב ברחבי העיר. 

בעזרת   המים  פחת  צמצום  מגמת  המשך  תוך  המים  וקווי  מתקני  לשדרוג  דגש  ניתן  המים  בתחום 

טכנולוגיות חדשניות. הושלמו עבודות להנחת קווי מים בגבעת זמר והושלם תכנון לביצוע מתקן מים  

זמר. המתקן צפוי להגדיל משמעותית את נפח האיגום ברכס הכרמל ולשפר באופן מהותי את אספקת  

בכרמל  המים   המים  מערכות  לשדרוג  עבודות  הושלמו  בנוסף,  בשע"ח.   והן  בשגרה  הן  בכלל,  בחיפה 

 הצרפתי.  

 בתחומים השונים:  הפעילויותלהלן עיקרי 

שודרגו מאספי הביוב בהיקף נרחב ובוצעו שיפורים במערכות הקיימות, ע"מ לווסת עומסים   

 גם בימי גשם.

 ובקרה ממוחשבת בדליפות.הורחבו מערכות מדידה וקודמה מערכת שליטה   

 ק"מ צנרת מים וביוב, חלקה בקטרים גדולים, תוך השקעה כוללת של   12 - שודרגו כ  

 מלש"ח.  40 -כ 

 הוחלפו מדי המים בהתאם לתוכנית החלפה רב שנתית.  

 בוצעה הכנת תשתיות לפיתוח ברחבי העיר: בשכונת זמר, מבואות דרומיים וקריית אליעזר.  

 גיות לעבודה ללא חפירה כגון שרוול ,קידוח וניפוץ. הורחב השימוש בטכנולו 



    13 
 

 הורחב תכנון סל פרויקטים לביצוע בשנים הקרובות, בדגש על שדרוג והגדלת מתקנים. 

 נמשכה המגמה של צמצום משמעותי באירועי גלישות ביוב, בשגרה ובימי גשם בפרט.  

 נמשכה מגמת הירידה בפחת המים.  

 ניטור ואכיפה של הכללים. שופרה איכות שפכי תעשייה באמצעות  

 בוצעה התייעלות אנרגטית במערך השאיבה ושופר מערך הבקרה.  

 הוקטנה כמות הפיצוצים, הנזילות וסתימות הביוב.  

על פי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב, תאגיד מי כרמל דואג לדגימת מי השתייה על   

בדי באמצעות  נעשית  זו  בחינה  ותקופתי.  חודשי  יומי,  בבסיסי  מים  דגימות  נקודות    82-קת 

ברשת החלוקה. כמו כן קיימת מערכת ניטור    50  -באתרי הבריכות ו  30בחיבורי צרכן,   4דיגום:  

ומבוקרת   מפוקדת  המערכת  העיר.  של  הצרכן  בחיבורי  התאגיד  ע"י  הוקמה  אשר  דינאמית, 

.  והגבה,  עכירות,  מליחות,  באופן רציף במרכז הבקרה, כאשר הערכים הנבדקים הינם כלור כללי

מים לדגימת  משמשות  כלור  הנקודות  וריכוז  בקטריולוגית  בדיקות  ביצוע  הבדיקות    .עבור 

נערכות בהתאם לדרישות תקנות בריאות העם, איכותם התברואתית של מי שתייה, תשל"ד 

י  (, המגדירות מדדים כימיים, בקטריולוגיים ופיסיקליים של איכות מ2000)נוסח מתוקן תש"ס  

אלו  השתייה, ומתנות את אספקת ביצוע הדגימות הדרוש    .המים בעמידה בדרישות  תדירות 

מי    . דגימות  4פעמים בשבוע, כאשר מכל נקודה נלקחות    5)בהתאם לגודל האוכלוסייה( הוא  

כרמל מתבסס על הכלרת המים המבוצעת ע"י חב' מקורות במערכת האספקה אל העיר. בהתאם 

ל  נקודות  מותקנות  העירלעיל  של  הצרכן  לחיבורי  בסמוך  הנותר  הכלור  שיעור  פי  - על  .ניטור 

שנים    3-(, יש לבצע בדיקות מתכות אחת ל2000התש"ס    -תקנות בריאות העם )נוסח משולב  

נלקחות   ובדיקת עכירות אחת ל  8כאשר בכל בדיקה  חודשים, כאשר בכל בדיקה    3- דגימות, 

 .דגימות 4נלקחות 
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 2020 עירונית מים  אספקת ברשת מים  איכות בדיקות ביצוע סיכום

 

 

סיכום ביצוע 

בדיקות 

מיקרוביאליות  

 ברשת האספקה 

מספר בדיקות 

 מתוכננות

מספר בדיקות 

שבוצעו לפי 

 תוכנית דיגום

סה"כ בדיקות 

שבוצעו )שגרתיות, 

 נוספות, חוזרות(

אחוז בדיקות  

 תקינות %

  1,929   2,440                         2,460  100  

 

  
  

   
בדיקות מתכות 

ברשת 

 האספקה

 בדיקותמספר 

 מתוכננות

מספר בדיקות 

 שבוצעו

ריכוז מירבי  

 מותר מק"ג/ל

 תוצאות 

 מק"ג/ל

אחוז  

בדיקות 

 תקינות %

 100 1 10 43 43 עופרת 

 100 0 1400 43 43 נחושת 

 100 0 1000 42 42 ברזל

 

סיכום ביצוע 

בדיקות 

לטריהלומתאנים  

 ברשת האספקה 

מספר 

בדיקות 

לביצוע לפי  

תכנית  

 דיגום

מספר 

בדיקות 

 שבוצעו

 תוצאותטווח 

 מג"ל 

ממוצע 

שנתי  

 משוקלל  

 מג"ל

ריכוז 

מירבי  

 מותר

 מג"ל

אחוז  

בדיקות 

 תקינות %

 30  30  0.0025-0.0885  0.0585 0.1 100 

 

 

 סיכום: 

 כמויות הדיגום והבדיקות הנדרשות עפ"י תכנון הדיגום למים. התאגיד ביצע את כל 

 כל הבדיקות המיקרוביאליות, המתכות ולטריהלומתנים נמצאו תקינות. 

  



    15 
 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ק
"

מ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2020201920182017201620152014

 וביוב )ק"מ(  ביצוע קווי מים

 (השקעות בתשתיות  )מלש"ח



    16 
 

 

 

 

 )%(  פחת מים

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

 )כמות( החלפת מדי מים 



    17 
 

 רחוב אד"ם הכהן -שלב ב' –מאסף ביוב מורדות מזרחיים 

 

 

 

 

 קו מאסף ביוב לשכונות המזרחיות, בהתאם לצרכי הפיתוח העתידיים.  הנחת

 . מלש"ח 10  -מ"מ, בעלות של כ 355ק"מ,  בקוטר   1 -באורך של כ PEצינור  ביצוע בקידוח אופקי, 
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 הנחת קווי מים וביוב בשכונת גבעת זמר 

 

 

 

 הנחת קווי שאיבה ראשיים למים למתקן זמר העתידי וקווים מקומיים 

 . מלש"ח  15 - ק"מ. בעלות כוללת של כ  4 -מ"מ, באורך כולל של כ  160-800בקטרים  PEצנרת 
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 הנחת קווי מים וביוב בשכונת גבעת זמר 

 

 

 

 

 הנחת קווי שאיבה ראשיים למים למתקן זמר העתידי וקווים מקומיים 

 . מלש"ח  15 - ק"מ. בעלות כוללת של כ  4 -מ"מ, באורך כולל של כ  160-800בקטרים  PEצנרת 
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 שלב ג'  -החלפת קווי מים ברמת שאול 

 

 

 

 

 מ"מ  110-315ק"מ, כולל קווי שאיבה בלחץ גבוה, בקטרים   5-באורך כולל של כ PEצנרת הנחת 

 . מלש"ח 10  -כביצוע בקידוחים אופקיים ובחפירה פתוחה, בעלות של 
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 שלב ג'  -החלפת קווי מים ברמת שאול 

 

 

 

 

 מ"מ  110-315ק"מ, כולל קווי שאיבה בלחץ גבוה, בקטרים   5-באורך כולל של כ PEצנרת הנחת 

 . מלש"ח 10  -ביצוע בקידוחים אופקיים ובחפירה פתוחה, בעלות של כ
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 לביוב ברחוב תל אביב סניקה החלפת קו מאסף 

 

 

ק"מ. משדרג את כושר העברת   1 -באורך כולל של כ מ"מ, ביצוע בקידוח אופקי  800בקוטר  PEצינור 

 . מלש"ח 15 -השפכים מתחנת שאיבה דולפין לעיר התחתית והגדלת הגמישות התפעולית,  בעלות של כ
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 שלב ב' -בכניסה לתחנת דולפין   קו מאסף גרביטציוני

 

 

ביצוע בקידוח דחיקה. בנוסף בוצע חידוש לקו המאסף הקיים   ,מ"מ 1000בקוטר  GRPצינור הנחת 

 .מלש"ח 15 -ק"מ, בעלות כוללת של כ  1 -באורך כולל של כ בשיטת השירוול, 
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 דרך בר יהודה  וניחידוש מאסף ביוב גרביטצי

 

   ק"מ, בהיקף כולל של 5 - ביצוע בשיטת השירוול, באורך כולל של כמ"מ,  1000חידוש צינור בקוטר  

 . מלש"ח 25-כ
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 חידוש מאסף ביוב גרביטציוני דרך בר יהודה 

 

 

 

 

   ק"מ, בהיקף כולל של 5 - ביצוע בשיטת השירוול, באורך כולל של כמ"מ,  1000חידוש צינור בקוטר  

 . מלש"ח 25-כ
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 מתקן מים שניאור  -גנרטור לשע"ח  התקנת

 . מלש"ח 0.2 -הסדרת תשתית  חשמל, בעלות של כהתקנת דיזל גנרטור ו
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 מחלקת שרות לקוחות מנהל  – יניב אדלשטיין                                                                                           

 

 2020בשנת  במחלקת שרות לקוחות עיקרי הפעילות 

 

,  מתן שרות תחת מחלקת הכספים פועלת מחלקת שירות לקוחות. שרות הלקוחות של התאגיד מספק  

תמיכה ומענה לציבור הצרכנים של התאגיד במגוון ערוצים לנוחיותם )מוקד שירות טלפוני, מרכזי קבלת  

קהל פרונטלי, שירות מקוון ועוד(, ובכפיפות לאמות המידה לשירות שנקבעו על ידי רשות המים ותוך  

   .ותים המקווניםלאיכות השירות, מקצועיות ואדיבות בשירות הפרונטלי, הטלפוני והשיר שימת דגש רב  

 כללי: 

 תושבים בתחום המים   230,000 -מספר התושבים בתחום פעילותנו כ
 תושבים בתחום הביוב .   270,000 -וכ

 -112,326 מס' צרכנים פעילים כ 

 מס' צרכני ביוב בלבד:

 צרכני ביוב בלבד  3,345-כ

 צרכנים  115,516סה"כ כ 

 
 

 

 

 
כרמל מסופק לצרכני העיר במיקור חוץ על ידי עיריית חיפה וספקי  שרות הלקוחות והגביה של תאגיד מי  

 שרות מטעמה כולל חברת מלגם והחברה לאוטומציה . 

שרותי קהל, מוקד טלפוני,   בין השירותים המסופקים על ידי עיריית חיפה : שירותי צרכנות,  -

 גביה ואכיפת הגבייה. 

חות והגביה עבור התאגיד חברת  ביוב ושפכי תעשיה, מספקים את שרות הלקו בתחומי צרכני -

 ר החל מקריאות מדי מים וכלה בהוצאת חשבונות תקופתיים ואכיפה. "מילגם וחברת מגע

 תאגיד מי כרמל פועל תחת רגולציה הן של רשות המים והן של רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן   -

פועל ומבוקר  התאגיד במסגרת האסדרה הרלוונטית ,מחויב לסדר פעולות ובדיקות שעל פיו הנו   -

 על ידי רשות הממשלתית למים וביוב . 

 .2011המענה אשר ניתן לצרכנים הינם לפי כללי אמות מידה לשרות ,תשע"א   -
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 ערוצי שרות לקוחות :

 www.mei-carmel.co.il  - בירורים ותשלומים באמצעות אתר האינטרנט  

 1-800-100-104 -בירורים ותשלומים באמצעות הטלפון בשיחת חינם   
 .  07:30-14:30ימי פעילות א', ג', ה' , שעות מענה   

 07:30-19:00ב', ד' שעות מענה    ימי פעילות  

   3שלוחה   1-800-100-104 -( 106שעות )מוקד  24דיווח על תקלות  
 מוקד התפעול והשירות מי כרמל

 אמצעי המדיה השונים ) מחלקת צרכנות( :מען לפניות בכלל  

 3104702, חיפה 4811בכתב:  באמצעות פניה כתובה ת"ד 

 water@haifa.muni.ilבדוא"ל: 

 04-8644529בפקס:  

 חיפה  שעות קבלת קהל  11רח' חסן שוקרי   -קבלת קהל במרכז שירות לתושב  

  8:00-14:00 -ה'   -א' -ימים 
 15:30-18:00 -ב', ד'  -ימים 

 קבלת קהל בעירוניות:  
 28רחוב טרומפלדור  -עירונית נווה שאנן -
   14רחוב צה"ל  -אליעזר עירונית קריית -

 09:00-13:00ה' בין השעות - ימים א'
 16:00-18:00ימים   ב', ד'  בין השעות 

 אפליקציה חיפה בנגיעת אצבע 

 5שלוחה  1-800-100-104צרכני ביוב בלבד בירורים ותשלומים    
 08:00-14:00ה' בין השעות - ימים א'

 16:00-18:00יום  ד'      בין השעות 

 קריאות מדי מים : דיווח ע"י צרכנים ) במקרה של אי מתן גישה (   
 
 : water2@mei-carmel.co.ilבמייל -
 050-3647102בוואטס אפ ייעודי לנושא זה : -
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  ות באמצעי המדיה השונים (:מחלקת צרכנות ) מען לפני

 .  2020פניות טופלו בשנת  20,300-. כ1

 מסך מהפניות הינו בקשות להחלפת צרכן.  30%. הפלח הגדול ביותר המהווה 2

 ימי עסקים.  14מהפניות נענות עד  96%. 3

 . סך הפיצויים ששולמו לצרכנים בגין אי עמידה בכללי אמות המידה עומדים  4

 ₪ מתוכם קשורים למענה לפניות(. 100-₪ )רק כ  1304על    

 

 

 

  

בקשה 

לבירור 

חשבון

בקשה 

לניתוק מד 

מים

הצהרת 

נפשות

מבצע 

גבייה
נזילהמוקד מהיר

נזילה 

בכללי

ערעור על 

ועדת 

נזילות

פיקוח

פניות 

הציבור 

וגורמי חוץ

שינוי שם 

צרכן

תזכיר 

פנימי
סה"כ

  3,865.00      109.00   3,377.00        82.00   1,967.00   2,730.00      734.00      166.00      533.00        89.00   6,158.00      117.00 20,342.00  

  –עמידה מלאה ברגולציה 
100% 
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 מרכז שרות לתושב  

 יעד : 
 תשעים וחמישה אחוזים לפחות מימי קבלת קהל בשנה, לא יעלה הממוצע היומי 

 דקות. 20של זמן ההמתנה על  

   נתונים:
 

 00:12:12 –זמן שרות ממוצע 
 00:10:53זמן המתנה ממוצע 

 931סה"כ צרכנים: 
 79סה"כ נטשו :

 

שרותי קהל החל מחודש מרץ הושבתו בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעקבות נגיף  

 הקורנה. 

 

 ) שיחת חינם (  104-100-1800 –מוקד טלפוני 
 

 2011עמידה בכללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה לשרות (,תשע"א יעד: 

 הגבלת    -2012עמידה בתקנות הגנת הצרכן )מתן שרות טלפוני (, תשע"ב  
 זמן המתנה למענה אנושי  

 

 מס' דגשים : 

אנו מתמודדים עם נגיף הקורנה,בהתאם להנחיות משרד הבריאות   3/2020החל מחודש  

 .מתכונת העבודה בעיריית חיפה והעובדים אשר הורשו להגיע הייתה מצומצמת ביותר

 היות ומוקדי השירות הפרונטלי היו סגורים, עומס הפניות למוקד הטלפוני היה רב.   

) שנת הקורונה(  ובפרט במוקד הטלפוני שונים  2020ניתן לראות כי מדדי השירות לשנת  

 משמעותית משנים קודמות ,אולם עדיין עומדים ביעדי הרגולציה . 

 

  

חודש 

סה"כ 

שיחות 

שהועברו 

לתור

כמות 

שיחות 

נכנסות 

שנענו 

ישירות 

ע"י נציגים

אחוז 

שיחות 

נכנסות 

שנענו 

בזמן אמת 

ע"י נציגים

כמות 

שיחות 

נוטשות 

בתור

אחוז 

שיחות 

נוטשות 

בתור

שיחות 

פרוקסי 

שטופלו 

ע"י נציג

אחוז 

שיחות 

פרוקסי 

שנענו ע"י 

נציג

סה"כ 

שיחות 

שנטשו 

בזמן 

השארת 

פרוקסי

אחוז 

שיחות 

שנטשו 

בזמן 

השארת 

פרוקסי

שיחות 

קולבאק 

שטופלו

אחוז 

שיחות 

קולבאק 

תקלותשטופלו

זמן 

המתנה 

ממוצע 

בתור 

בשניות

זמן 

המתנה 

מקסימלי 

לשיחת 

הערותפרוקסי

1/20207505717096%1732%1242%00%40%03200:32:58

2/20206717658698%761%130%10%10%51600:44:43

סגר  מה 15/3 3/20206370547186%2875%2594%00%30%15805:49:29

תו סגול 30% מהעובדים4/20206059506784%3656%4688%70%00%09005:11:40

תו סגול 30% מהעובדים5/202010099879187%4995%6146%4990%00%37802:55:17

תו סגול 50% מהעובדים 6/20209723934096%2112%1331%20%00%153000:19:17

תו סגול 50% מהעובדים 7/202010169894388%5726%3984%80%00%46501:20:41

בידוד 10% מהעובדים8/202010281800378%106510%8118%190%00%06107:31:54

תו סגול 30% מהעובדים סגר9/202010317532952%134413%4074%4074%00%1921802:50:55

תו סגול 30% מהעובדים סגר10/202011587331029%3693%671558%7647%00%04302:10:13

תו סגול 30% מהעובדים11/202012956605847%4183%537942%7726%00%63500:16:16

תו סגול 50% מהעובדים 12/202011959378532%5154%642454%8304%00%4100:44:00

1137427785368%58945%2174519%33093%80%53640.31סה"כ

דוח ביצועים ברמת המוקד  1-12/2020

 100% –עמידה מלאה ברגולציה 

 100% –עמידה מלאה ברגולציה 
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 צרכני ביוב בלבד ) קריית שמואל וצרכני מקורות (: 

 סה"כ נושא ראשי 

 182 החלפת משלמים 

 1945 תשלום

 10 ייפוי כח 

 13 למשלוח עדכון כתובת 

 84 הוראת קבע 

 377 מידע כללי 

 4313 ברור מצב חשבון

 6924 סה"כ
 

 ימי עסקים  14פניות שנענו עד 
ימי   28-ימי עסקים ל   14פניות שנענו בין 

 עסקים

6911 13 
99.81% 0.19% 

 

 : 2020פרויקטים עיקריים שבוצעו בשנת 

ובכך מאפשר לאנשים עם מוגבלות אתר אינטרנט של התאגיד הוסדר כבעל תו נגישות  •

 ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים. 

כחלק ממהפכת השירות שמוביל התאגיד בשנים האחרונות ובמטרה לקדם את איכות  •

מעבר לזימון תורים מראש במרכז  -השירות תוך התחשבות בזמנם היקר של הלקוחות  

 לתושב  

 מקוונים באתר התאגיד. הוטמעו טפסים  •

הוספת שובר לתשלום באמצעות המייל והתחלת בניה של "תיק תושב" ייעודי למי   •

 כרמל.

בתחום קריאות מדי המים הכרזנו על "מלחמה" בהנגשה של כל מד ומד לקריאה לשם  •

 בלבד.   הוצאת חשבון תקין על פי קריאה

אים לעומת תאגידים  למדים בלתי קרי  0.55% עומד על כ  2020הנתון המסכם לשנת  

  3%ותאגידים מקבילים אלינו וגדולים מאתנו העומדים על   1%קטנים אשר עומדים על  

 ומעלה. 

 עמידה מלאה ברגולציה מבחינת היעדים הכמותיים והאיכותיים ) טיב המענה (  •

 מועצה לישראל היפה   –החלת תכנית חינוכית "מתחברים למים" בחיפה  •

 

 

 

 

 

 100% –עמידה מלאה ברגולציה 
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 רכזת יחידת מכרזים   –לילי שמיין                                                                                                    

 

 2020עיקרי הפעילות ביחידת המכרזים בשנת 

 

 

 תיאור פעילות ועדת המכרזים:

 

ועד    8.1.20 -ישיבות של הוועדה, החל מ 30היו   סךשבוע ובבפעם כ 2020שנת בועדת המכרזים התכנסה 

נדונו    50,000כל נושא שעולה על    .30.12.20   ₪220 ללא מע"מ, הגיע לדיון של ועדת המכרזים. סה"כ 

 . 2020נושאים במהלך שנת 

 ₪ נדונו בוועדת התקשרויות.   50,000 -נושאים מתחת ל 

 . 17.11.20ועד   28.4.20 –ישיבות של וועדת התקשרויות, החל מ    6סה"כ התקיימו 

 בוועדת התקשרויות.  2020נושאים במהלך שנת   20סה"כ נדונו 

 חוזים .  64. נעשו ונפתחו במערכת פריוריטי םמכרזים פומביי 16פורסמו   2020במהלך שנת  

 

 בישיבות הועדה מתקבלות החלטות בגין נושאים שונים כגון: 

 

מדובר בסוג התקשרות    –קבלת הצעות    החלטה על יצירת התקשרויות ללא מכרז אלא באמצעות 

על   עולה  כגון  200,000שאינה  עבודות תשתית, רכש,   :₪ ללא מע"מ. התקשרויות מסוגים שונים 

 עבודות תכנון ויעוץ וכיו"ב.

 

 המכרז, עריכת המכרז ואישור מסמכיו. הליכי החלטה על סוגי   

 

ביצוע    החלטת  כמו  שונים,  מכרזים  ליציאת  מקצועיות  מחלקות  מטעם  בקשות  לגבי   הועדה 

עבודות שיקום ושדרוג מערכות מים וביוב, קריאת מדי מים ומתן שירותים נלווים, אספקת והתקנת  

 ביצוע עבודות סלילה ועבודות פיתוח.  משאבות מים,

 

והן בנושאים רכש אחרים כמו כ"א,    ועדת המכרזים דנה במכרזים הן בנושאים תפעוליים והנדסיים 

 לוגיסטיקה, ביטוח, כספים ועוד. 
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 2020לשנת  פומביים ריכוז מכרזים

 

  

 מהות העבודה מס' מכרז

1/20 
למתן שירותי יעוץ לתאגיד בתחום אספקת מים וסילוק שפכים, בנושא איכות  

 המים, דמי הקמה, איטום, ושמאות 

2/20 
אקוסטיקה, תנועה, בטיחות אש, מערכות מידע  אדריכלות, אדריכלות נוף, 

 )פריוריטי( 

 לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג משאבות ביוב במתקני התאגיד השונים  3/20

 איתור נזילות  4/20

 למתן שירותים לתכנון חדר בקרה באתר ת"ש למים "רושמיה"  5/20

 שירותי ייעוץ קרקע  6/20

 מתן שירותי בטיחות  7/20

 חידוש צנרת מים ללא חפירה 8/20

 ניטור שפכי תעשייה  9/20

 נטרול ריחות ביוב  10/20

11/20 

מ"ק   15,000לביצוע עבודות להקמת בריכת מים מלבנית חדשה מבטון בנפח  

ותחנת שאיבה לאספקת מים בגבעת זמר עבור רכס הכרמל, וכן לאספקת  

מבנה בטון  והתקנת דיזל גנראטור לאספקת חשמל למשאבות בשעת חירום ב

 מושקט 

 מכרז ביטוח  12/20

13/20 
למתן שירותי יעוץ להכנת מסמכי מכרז לאספקת מדי מים חדשים והקמת  

 מערכת קריאה מדים מרחוק )קר"מ( וליווי התאגיד במהלך הליכי המכרז 

 עבודות שיפוצים ואחזקה  14/20

 קו סניקה למט"ש ניר עציון  15/20

16/20 
קידוחים תת קרקעיים לתשתיות מים וביוב, בשיטת קידוח  לביצוע עבודות 

 בשיטת קידוח מיקרוטנלינג  או(  HDDגמיש )
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 משאבי אנוש נהלת מ ממ" – אילנה אלימלך                                                                                             

 

 2020 יםהפעילות במשאבי אנוש בשנעיקרי 

 

 2020להלן סיכום פעילות בנושא משאבי אנוש לשנת  

 . בסיכום זה באים לידי ביטוי מירב הפעילויות השונות והמגוונות שעסקנו בהן השנה

 דו"ח תקן מצבה

  -תקן מאושר נכון ל  היחידה 

26/2/18 

 31/12/2020מצבה נכון ליום 

 ע. עירייה  ע. תאגיד

 מושאלים 

 4 3 6 הנהלה 

 1 6 7.5 הנהלת חט' כספים 

 - 1 2 לקוחות אגף שרות 

 2 2 4 לוגיסטיקה 

 -  56 חט' הנדסה 

 3 3 5 הנהלה 

 - 4 5 תכנון 

 2  2 פרויקטים 

 7 2 11 רשת ביוב 

 15 1 11 רשת המים 

 12 8 22 תחנות שאיבה 

 46 31 75.5 סה"כ
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 :2020עובדים במהלך שנת  שינויי מצבת כ"א ותנועת . 1

 

 מס' עובדים                                                        נושא      

 1       -א.  יציאה לגמלאות                                     

 1       -ב.   השבה לעירייה                                       

 

 טיפול בקידום עובדים:.  2

        

 קידום בדרגות עובדים מושאלים:      

 1      -לוגיסטיקה                                                     

 2      -רשת מים                                                        

 1      -רשת ביוב                                                        

   1      -                       ת"ש מים                                 

 

 

 

                               דיווחי תאונות עבודה:.   3

 1      -הנדסה                                                            

 4      -רשת הביוב                                                     

 

 

 3   -סה"כ עובדים מצטיינים     מצטיינים:עובדים .   4

 

 

 - לוגיסטיקה  

 

 מבצע את עבודתו במקצועיות תוך שיתוף פעולה הדוק עם    -   יוסי  צוקר.  1

 תאגידים, רשות המים, וכו'   –יד וגורמים חיצוניים גגורמים בתא                              

 ל בעיה.  בתקופת הקורונה תרם רבות להתארגנות נכון לעזור בכ                              

 התאגיד.                               

 

   –רשת המים 

 

 העובד פועל ברשת המים, מקצועי שירותי מסייע ככל הניתן    - תורג'מן שי .  2

 לפתרון ברשת גם מחוץ לאזור עבודתו, עובד טוב מאוד אשר                               

 תורם למערכת ונכונה לו עד דרך בתאגיד, נכון תמיד לעזור.                                 
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 תחנות שאיבה מים וביוב 

 

 העובד פועל במח' תכנון שאיבה, יוזם, אחראי ומקדם     -.  קליננקו סטניסלב 3

 עבודות לשיפור מערת התאגיד, מגלה יוזמה אישית                                                               

 חשובים בתחום המים והביוב.  פרויקטיםומקדם                                          

 

 השתלמויות  וימי עיון:    .5

 כדי להעמיק את הידע המקצועי התאגיד משתף את העובדים בקורסים והשתלמויות.        

 

 מס' עובדים                                             נושא                      

                                    1  קורס מינהל בשלטון מקומי                

  5   ימי עיון בנושא הולכת מים           

 5   יום עיון צנרת בתעשייה פיברטק

 1    יום עיון מיחשוב    

 1    קורס מנהל תקין 

 1    קורס פיתוח מנהלים 

 2    השתלמות חשבי שכר 

 2  יום עיון יישום תקנות הגנת הפרטיות 

 3  סגירת לולאות מים -בטכניון יום עיון 

 1יום עיון במחשוב פריוריטי                                        

 1    ימי עיון משאבי אנוש 
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 לוגיסטיקה ורכש מנהל  -אורי ברוקנר                                                                                                         

 

 

 2020מערכות מידע, לוגיסטיקה, הערכות לחרום, בטיחות 

 מחשוב ותקשורת

הרחבת יישום פריוריטי  והוספת תהליכי עבודה בתחומי   - הרחבת שימוש במערכת הפריוריטי  

 .רכש לוגיסטיקה וכספים 

שדרוג ועדכון אתר האינטרנט של התאגיד תוך התאמה לצרכי התאגיד המשתנים ולדרישות   

 רשות המים כולל החלפת פלטפורמה.                         

ארכיון  והקמת  אנוש  למשאבי  ממוחשבת  מערכת  שדרוג    מסמכים   וקליטת  תפעולי   סיום 

 היסטוריים. 

 ת להחלפת ציוד ישן. רכישת מחשבים, אל פסקים  ומדפסו –חידוש ציוד  

 הטמעת נהלים למערך המחשוב, אבטח מידע, סייבר וחוק הגנת הפרטיות.  

 מאגרי מידע.  2פתיחת   

 סיום הטמעת מערכת בקרה של מים וביוב קיימות למערכות הפעלה המתקדמות.  

 הדרכת עובדים בזום בנושא סייבר.  

 

 לוגיסטיקה ורכש

אחזקת רכב , אספקה טכנית ציוד   –הוקמו  הסכמי מסגרת שנתיים עם ספקים בתחומים רבים  

 משרדי , שילוט, אחזקת מיזוג וכו' תוך הקטנת  העלויות, פישוט וייעול של תהליכי עבודה. 

 פרסום מכרזים והתקשרויות חדשות בנושא שמירה , ניקיון, בטיחות ושיפוצים. 

 ת מים לחדרים. שיפוץ גג המבנה למניעת חדיר 

 עבודה בתקופת קורונה בהתאם להנחיות : 

 מסכות , אמצעי חיטוי , מדי חום וכו'.  –רכש ציוד מיגון 

 התאמה לעבודה לפי תנאי התו הסגול   חלוקה לקפסולות ועבודה מהבית
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 בטחון ושעת חרום

 פינוי מחסני חרום בחלץ והערכות לפיזור ציוד חרום ברחבי העיר .  

 שיפוץ מחסני חרום ביוסף לוי ובאנילביץ   

 הרחבת התקשרות לאספקת מים בחרום תוך הקטנת כ"א הנדרש לתפעול החלוקה .  

 הרחבת ההתקשרות לאחזקת צנרת לשעת חרום עם מפעל פלסים . 

 הכנת חדר מצב חליפי לשע"ח במקלט בעירוני ה'.  

חרום   בשעת  ביוב  וסילוק  מים  המים להערכות התאגיד לאספקת  רשות  של  סיכום    -ביקורת 

"תאגיד מי כרמל ערוך הצורה טובה מאד להתמודדות עם משבר מים בתרחישים    -התרגיל :

 שונים "  

 ביצוע סיורי אבטחה וביקורת בתחנות שאיבה ובריכות מים 

 יד לתרחיש זיהום מים. עדכון תיקי חרום , תיק הג"א והטמעת מוכנות התאג  

 ניקוי וחיטוי מיכלי לאספקת מים בחרום .  

 הדרכת בטחון אישי במצבי חירום השונים לכלל עובדי התאגיד.   

 בתאגיד.הטמעתה לקראת מערכת שוע"ל תרגול  

 .  מימוש תכנית הרכש, הצטיידות והאחזקה בתחום החרום ובטחון מים  

 

 

 

 בטיחות 

 בוצעו פעולות להמשך העלאת המודעות ושיפור נושאי הבטיחות בתאגיד:   2020במהלך שנת  

 03.2020בדיקות שמיעה  לעובדי תפעול בתחנות השאיבה. פעם בשנה ב   

    .בדיקת מערכות כיבוי אש בבית התאגיד 

 בוצעה פעילות מאסיבית להטמעת נהלי הבטיחות בקרב עובדי השטח בתאגיד.  

 לעובדי התפעול. בוצעו הדרכות בטיחות  

 בוצעה הדרכת בטיחות לכל הקבלנים העובדים עם התאגיד.  

  לקבלנים באתרי התאגיד.)יום ולילה( סקרי בטיחות  28בוצעו  

 ישיבות של הועדת  הבטיחות.   8 התקימו  -וועדת בטיחות  

 בטיחות מול הקבלנים העובדים עם התאגיד:  

 בוצעה הדרכת בטיחות לכל הקבלנים העובדים עם התאגיד.  •

יות של ציוד הקבלנים  ואישורי כשרות של הציוד. כולל אישורי  עבודה בגובה  בדיקות פיז •

 כשרות. –חלל מוקף לעובדי הקבלנים /

 לקבלנים באתרי התאגיד.  בעבודות יום ובעבודות לילה סקרי בטיחות  28בוצעו  •

 ישיבות של הועדת  הבטיחות.  8בוצעו   -בטיחות  עדתוו 

 .  2019תאונות עבודה  בשנת   10לעומת   תאונות עבודה  5 : התרחשו עבודהתאונות 

 .2019ימי היעדרות בשנת    342לעומת    2020ימים בשנת    43  –ימי היעדרות עקב תאונות עבודה  
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 דובר החברה  – אייל פרדיס                                                                                                              

 

 2020  תלשנ מי כרמל  דו"ח תקשורת 

 

 

 ברובה שנת הקורונה. העיתונים יצאו במהדורות מצומצמות ועסקו בעיקר בנושא  ההיית  2020

 שינויים רבים בתקשורת המקומית, המקומונים כיום שינו בעלות ועובדים במתכונת מצומצמת.

כי תקופות ארוכות  גם אתרי האינטרנט המשיכו לעבוד גם שם את רוב התוכן תפסה הקורונה, יצוין 

פרסמנו ועדכנו על פעילות התאגיד בימי   חדשים, אלא במתכונת חירום בפרויקטיםא עסקנו ל

 הקורונה, והשתדלנו לשמור על רצף תקשורתי. 

אגף לשירות  התאגיד הביא לידיעת הציבור את עיקרי הפעילויות השונות של חטיבת ההנדסה ושל  

 מפורט להלן:כהלקוחות 
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