
אמנת שירות - “מי מודיעין”

אנחנו מתחייבים לעמידה בזמנים.
בדקו אותנו

חושבים צלול 
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בשנת 2013 פעלנו ב”מי מודיעין” להגדרה ברורה של התחייבויות התאגיד לתושבי העיר- ציבור 
לקוחותינו. 

בין ההליכים הרבים שעברנו במהלך השנה לשיפור השירות והעלאת השקיפות, הגדרנו רמות 
שירות ברורות הניתנות למדידה והערכה שלכם. 

אמנת השירות המוגשת לכם, מכילה את סל שירותי התאגיד, תוך 
התחייבות שלנו למתן השירותים המפורטים בפרקי הזמן המצוינים מטה. 
האמנה משקפת את פעילותנו לשיפור השירות לתושבי העיר, תוך עמידה 

בלוח זמנים נקוב ומחייב. 

אמנת השירות שלנו, המובאת לפניכם היא נגזרת של חזון, מטרות ויעדי התאגיד. 

חזון
תאגיד המים “מי מודיעין” יהפוך לתאגיד מוביל ברמה הארצית, בתחום ניהול משק מים מודרני, 

המתבסס על טכנולוגיות מתקדמות.

מטרות
• שירות אמין יעיל ומקצועי

• הטמעת טכנולוגיות מתקדמות
• ניצול מירבי של הטופוגרפיה הטבעית בעיר

• מוכנות מירבית בשעת חירום
יעדי התאגיד 

משתנים מדי שנה ומצוינים בתכנית השנתית ובאתר האינטרנט שלנו. 

יש להדגיש כי זמני התקן באמנה זו תקפים לעבודה בשגרה בלבד. בשעת חירום, שעת משבר 
מים או תקלה גדולה הדורשת משאבים רבים, נפעל לפי תעדוף – כאשר נשקיע את המשאבים 

הנדרשים לטיפול בנושאים הדחופים. 

שלכם

שירות לקוחות- זמני תקן 

מרכז שירות הלקוחות של “מי מודיעין” מיועד לאפשר לכם, לקוחותינו, קבלת שירות מקצועי, 
איכותי, מהיר ויעיל. 

קל לקבל שירות באופן מקוון: אתר האינטרנט שלנו מציע מידע רב בנושאים שונים. 
גלישה באתר www.mei-modiin.co.il תאפשר לכם קבלת מענה בנושאים שונים ללא צורך 

בפעולה נוספת. 
“מי  הקלידו  ב-    גם  אנחנו   .info@mei-modiin.co.il בדוא”ל:  קשר  איתנו  ליצור  גם  ניתן 

מודיעין”, ליחצו LIKE ושמרו על קשר רציף. 
כתובתנו: לב העיר 14, בית יהונתן - קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין. )ימינה במעליות(. 

פעילות שירות הלקוחות- כללי

זמן טיפול נושא

מענה לפניות הציבור ובירורים 
בנושא צריכות מים בשעות 

העבודה

קבלת קהל: א’-ה’ 13:00-08:30 א’,ד’, 19:00-14:30                         
יום ו’- 12:00-08:30

מענה טלפוני:  1-800-300-420 
א’ וד’ 19:00-08:30, ב’, ג’, ה’ 16:00-08:30, ו’ 10:00-08:30

מענה לפניות ציבור שמבוצעות 
שלא בשעות הפעילות של 

התאגיד

מענה על ידי מוקד חיצוני הפועל 24 שעות ביממה כל 
ימות השבוע. קבלת הפנייה וטיפול ביום העסקים הבא

זמני המתנה למענה

זמן טיפולנושא

כ- 40 שניות. ניתן להשאיר הודעה ואנו נתקשר זמן המתנה ממוצע למענה טלפוני
חזרה

זמן המתנה ממוצע במשרדי שירות 
הלקוחות

כ- 5 דקות

מענה לפניות טלפוניות למוקד 
במידה והושארה הודעה מזוהה 

לפחות 3 שעות לפני תום יום עבודה

תוך יום עסקים אחד 

מענה ראשוני באותו יום עסקים, טיפול בפנייה עד מענה לפניות בפקס ו/או דוא”ל
3 ימי עסקים, טיפול בפנייה מורכבת- בהתאם לסוג 

הפנייה ועל פי הוראות החוק 

מענה תוך 21 ימי עסקיםבוררות )בדיקת תקינות מד מים(

אמנת השירות של “מי מודיעין”

עמוס גבע                                                                         משה אשכנזי
יו”ר הדירקטוריון                                                               מנכ”ל
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נזילה - מערכת הקריאה מרחוק 
מתריעה על נזילה תוך יום עסקים 1 

מענה לבקשת זיכוי יתאפשר בתום 2 תקופות חשבון 
להשוואה )4 חודשים(

מענה תוך 3 ימיםהעברת משלם

מענה עד כ- 3 ימים לאחר צאת החשבון שבהפקהעדכון נפשות

זמן המתנה מקסימלי למענה בפקס 
המציין טלפון של הפונה

עד 3 ימי עסקים 

זמן המתנה מקסימלי למענה בפקס 
המציין רק כתובת של הפונה

עד 3 ימי עסקים 

זמן טיפול בנושא צריכה משותפת/
צריכה חריגה

התאגיד מתחייב לתת מענה בכתב תוך 14 ימי 
עסקים מיום קבלת הפנייה ולהקפיא כל הליך 

אכיפה וריבית בנושא עד לתום הבירור

אפשרויות תשלום - בקרוב קבלת חשבון בדוא”ל

זמן ביצועאפשרויות תשלום

24/7גישה למערכת תשלומים טלפונית ממוחשבת 

אפשרות תשלום באפליקציית צלם שלם 
באמצעות טלפון חכם

24/7

הפקת חשבונות מים וטיפול במדי מים

זמן ביצועמדי מים- קריאה וטיפול 

חשבון המים יישלח אחת לחודשייםקריאת מדי מים והפקת חשבונות 

בכפוף לקבלת המסמכים הנדרשים מקבלן הנפקת חיוב ראשון לדייר בדירה חדשה
הבנייה )פרוטוקולי מסירה(.

עד 2 ימי עסקיםבדיקת שטח של מדי מים עפ”י בקשת צרכן

החלפות מדים עצורים/מזייפים בעקבות 
פניית תושב

עד 3 ימי עסקים

הכנסת מדי מים חדשים למערכת- לאחר 
קבלת כל המסמכים מקבלן הבנייה

עד 7 ימי עסקים 

תוך 3 ימי עסקים מגמר קבלת כל האישורים הנפקת טופס 4
הנדרשים

הנדסה ותפעול

אגף הנדסה ותפעול אמון על אספקת מי שתייה באיכות מצוינת לכל העיר בשגרה ובחירום; 
על פינוי השפכים באופן מיטבי ושמירה על בריאות התושבים; על תחזוקה שוטפת, תפעול 
תוך  זאת  כל  חירום.  לשעת  ומשק  המים  בטחון  תחומי  ועל  והביוב,  המים  מערכות  ושידרוג 

עמידה בכל התקנים והכללים הנדרשים.
צוותי השטח של התאגיד פועלים מסביב לשעון, 24 שעות ביממה, כדי לספק לתושבי העיר 
מודיעין מכבים רעות אספקת מים ופינוי שפכים ברמה הגבוהה ביותר. במסגרת פעילות האגף,  
מתבצעות עבודות רבות לתחזוקת המערכת במצב תקין לאורך כל השנה, כמו גם טיפול במקרי 
שבר, באופן המקצועי המהיר והאיכותי ביותר. האגף מבצע פרוייקטים לשיקום צנרת על פי 
תכנית אב המתעדכנת מעת לעת, ועל פי תכנית השקעות שאושרה על ידי דירקטוריון החברה.

ב”מי מודיעין” פועלת מערכת לניטור מים 24/7 - 365 ימים בשנה.

תחומי אחריות טיפול 
תקלות במערכת המים: 

לנקודה של מד המים הראשי של  עד  מודיעין” מחויבת לטפל בתקלות במערכת המים  “מי 
הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד מד המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים המתרחשות 
מעבר למד המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו”ב, הן תקלות 

הנחשבות פרטיות. הטיפול בהן באחריות הדיירים.

תקלות במערכת הביוב: 
הראשונה  לשוחה  ועד  בלבד  העירונית  במערכת  ביוב  בתקלות  לטפל  מחויבת  מודיעין”  “מי 
בשטח המגרש הפרטי. גבול המגרש נקבע ומוגדר בנספח הסניטרי במועד הגשת היתר הבניה 

ע”י הקבלן.

עדיף להיות מוכנים- שמרו בקבוקי מים בבתים!

כדי להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל 
בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים, בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש 

יממות )אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז(. 
יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי 
שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת 

היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.
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זמני תקן לטיפול בתקלות במערכת מים וביוב עירונית: 
בשעות כוננות שבתות וחגיםבשעות פעילות 17:00-08:00 

הערותזמן תיקוןזמן הגעה לבדיקה ראשונית זמן תיקוןזמן הגעה לבדיקה ראשונית נושאתחום

זמני תקן לטיפול 
במערכת המים

למעט מקרים של מספר אירועים מקבילים באותה עת עד 1 יום עבודהעד שעה עד 1 יום עבודהעד שעהפיצוץ / שבר בצנרת המים העירונית
או באירוע מורכב

עד 3 ימי עבודהעד 1 יום עבודה עד 3 ימי עבודהעד 8 שעותנביעת מים חלשה

עד 2 ימי עבודהעד שעהעד 2 ימי עבודהעד שעהנזילה לפני מד מים של המבנה

עד 5 ימי עבודהעד 15 שעותעד 5 ימי עבודהעד 8 שעותטפטוף/הזעה מצנרת 

למעט מקומות הנמצאים בטיפול מתמשךעד 1 יום עבודהעד 2 שעותעד 1 יום עבודהעד 2 שעותלחץ מים גבוה

עד 1 יום עבודהעד 1 יום עבודה עד 1 יום עבודהעד 5 שעותברז כיבוי אש מטפטף

למעט מקומות המטופלים בתכנית עבודהעד 2 ימי עבודהיטופל בשעות הפעילותעד 2 ימי עבודהעד 1 יום עבודהלחץ מים נמוך

עד 1 יום עבודהעד שעה  עד 1 יום עבודהעד שעה שיבושים באספקת המים

עד 3 ימי עבודה עד 3 ימי עבודהעד 5 שעות מגוף/שיבר דולף/לא תקין

עד 1 יום עבודהעד 2 שעותעד 1 יום עבודה עד 2 שעות ריח/טעם/עכירות במים

למעט ימים גשומים עד 5 ימי עבודהיטופל בשעות הפעילותעד 5 ימי עבודההשבת שטח לקדמותו

עד 1 יום עבודהיטופל בשעות הפעילותעד 1 יום עבודהעד שעה תיקון חוזר של השבה לקדמות 

באחריות באחריות העירייהצנרת השקייה דולפת
העירייה

בשעת כוננות שבתות וחגים, התאגיד פועל ככונן באחריות העירייהעד 2 שעות 
לסגירת המים בלבד. אחריות התיקון בטיפול העירייה

סגירת מים יזומה/מתוכננת לצרכי 
עבודות בצנרת מים 

בשעות הפעילותעד 8 שעות

48 שעות מראשהודעה על סגירת מים יזומה/מתוכננת      לפחות 

זמני תקן לטיפול 
במערכת הביוב

עד 2 שעות עד שעהעד 2 שעותעד שעההצפת ביוב/סתימת ביוב

עד 2 ימי עבודהעד 2 שעותעד 2 ימי עבודהעד שעהבדיקת ריחות ביוב 

במקרים בהם ניתן לגדר האזור בשעות הערב ללא עד 5 ימי עבודהעד שעהעד 5 ימי עבודהעד שעהמכסה ביוב פתוח/שבור
פגיעה בתנועה - יגודר ויתוקן למחרת בבוקר

יטופל בשעות הפעילותעד 5 ימי עבודהעד 1 יום עבודהמכסה ביוב מרעיש 

יטופל בשעות הפעילותעד 1 יום עבודהעד 1 יום עבודההדברת שוחות/תעלות ביוב

זמני תקן למענה 
לפניות תושבים 
במוקד התקלות

מוקד התקלות זמין 24/7מענה עד 2 דקותמענה עד 2 דקותמענה טלפוני במוקד תקלות 

חזרה עד 3 שעותחזרה עד 3 שעות חזרה לתושב שהשאיר הודעה בטלפון 

יטופל בשעות הפעילותמענה עד 3 ימי עבודה מענה בכתב לפניית תושב 



לב העיר 14, בית יהונתן - קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין, 7171001. 
טל’ 1800-300-420 לשירות לקוחות שלוחה 3 פקס: 08-9750936 
טל’ 1800-300-420 למוקד תקלות שלוחה 1 פקס: 08-9722213

 Email:info@mei-modiin.co.il
 www.mei-modiin.co.il 

          מי מודיעין

השלכת מגבונים ומוצרי היגיינה שונים 
לאסלה גורמת לסתימות בצנרת הביוב, 

לדליפות ביוב ולפגיעה בסביבה ובבריאותנו.
מגבונים לחים יש לזרוק לפח האשפה בלבד!

מגבונים לסל וחסל


