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תושבים יקרים, 
אנו שמחים להודיע על צירוף זכרון יעקב לתאגיד המים והביוב מעיינות 
ישי  רמת  יקנעם,  הרשויות המקומיות:  ידי  על  הוקם  העמקים. התאגיד 
וקרית טבעון במרץ 2010 ונותן שירות לתושביהן. מעיינות העמקים הוקם 
מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, המחייב מועצות מקומיות ועיריות להעביר 
את ניהול משקי המים והביוב שלהן לתאגידי מים וביוב בבעלות הרשויות 

המקומיות.

התאגיד מברך על הצטרפותה של זכרון יעקב לתאגיד ורואה בה שותפה 
לקוחותיו  לכלל  ואחיד  מייטבי  שירות  מספק  התאגיד  לדרך.  מלאה 

ובהתאם לכך גם מקים בימים אלו מרכז שירות לקוחות בזכרון יעקב.

התאגיד חרט על דגלו את הנושאים הבאים: שיפור מתמיד בשרות לצרכניו, שיפור ושיקום תשתיות 
אותו.  המרכיבות  המקומיות  הרשויות  בתחומי  ההשקעות  היקף  והרחבת  ביישובים  והביוב  המים 
עמד  היום  עד  היישובים.  בפני  פיתוח  חסם  שהיא  דרך  בשום  להיות  לא  למטרה  לו  שם  התאגיד 
התאגיד במטרה זו. התאגיד השקיע עשרות מיליוני שקלים בשיפור תשתיות המים והביוב, ופועל כך 

שכל הכנסותיו  מוחזרות לפיתוח ואחזקת תשתיות המים והביוב.

כחלק מרפורמת תאגידי המים והביוב נקבעו תעריפים אחידים למים וביוב לכלל תאגידי המים והביוב 
בארץ. התעריפים נקבעים על ידי מועצת רשות המים והביוב הממשלתית. התעריפים אינם בשליטת  
התאגיד והם כוללים הן את התשלום עבור צריכת המים והן את התשלום בגין סילוק וטיהור השפכים 

)ביוב(.

ואנחנו מבטיחים לעשות כל  אנחנו מזמינים אתכם, התושבים, לפנות אלינו בכל בעיה שתתעורר 
פי  על  ישוב  בכל  משאביו  את  להשקיע  יפעל  התאגיד  לפנייתכם.  ויעיל  מהיר  מענה  לתת  מאמץ 
צרכיו הייחודיים, וידאג לתת מענה ראוי לכל התושבים. כולי תקווה, כי מהלך זה אכן יביא לשיפור 

והתייעלות משק המים והביוב בישוב, תוך עמידה בסטנדרט איכות ושרות גבוהים.

אנחנו שמחים וגאים לקחת על עצמנו אספקת מוצר חיוני זה לתושבי זכרון יעקב כמו גם לשלושת 
היישובים הנוספים. אנו מקווים,  כי חוברת זו תיתן מענה הולם לכל שאלותיכם.

בברכה, 

אורי שמואל, יו''ר הדירקטוריון
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ב- 1.3.2010 החל לפעול תאגיד המים והביוב האזורי מיסודן של עיריית יקנעם, מועצה מקומית קרית 
'מעיינות העמקים בע"מ'. התאגיד הוקם לפי חוק תאגידי המים  טבעון ומועצה מקומית רמת ישי, 
והביוב, התשס"א – 2001, מיום הקמתו ממונה התאגיד על אספקת שירותי המים והביוב בשלושת 
היישובים. החל מיום ה- 01.01.2016 התאגיד קיבל אחריות על אספקת המים וסילוק וטיהור השפכים 

גם בתחומי השיפוט של מועצה מקומית זכרון יעקב שהצטרפה כשותפה לתאגיד.

תעריפי החיוב
החיוב בעבור צריכה ביתית למגורים מבוסס על שני תעריפים:

תעריף נמוך )מחיר ראשון(: חל על הקצבה דו-חודשית של 7 מטר מעוקב )מ"ק( לנפש המתגוררת 
בקביעות ביחידת הדיור.

תעריף רגיל )מחיר שני(: חל על כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון אשר מעל 
להקצבה הדו-חודשית לנפש.

תעריף אחיד לכלל השירותים 
התעריף כולל תשלום בעבור שירותי המים ושירותי הביוב גם יחד, החיוב הינו על פי כמות הצריכה 

ביחידת הדיור במטרים מעוקבים )מ"ק( כולל מע"מ.

התעריף כולל גם תשלום עבור שירותי ביוב
נהוג לפני  ואינו מוצג בנפרד כפי שהיה  ביוב כלול, כאמור, בתעריף האחיד  תשלום בעבור שירותי 

הקמת תאגיד המים והביוב.

חיוב מים מינימאלי
כל יחידת דיור תחויב בעד שירותי מים וביוב. על פי החוק התשלום המינימאלי יהיה בעבור צריכה של 

3 מ"ק לחודשיים ליחידת דיור )גם אם לא נצרכו כלל מים ביחידת הדיור(.

הקצבת מים על-פי מספר נפשות ביחידת הדיור 
לחודשיים  מ"ק   7 של  מים  בהקצבת  הדיור  יחידת  את  מזכה  הדיור  ביחידת  המתגוררת  נפש  כל 
בתעריף הנמוך )מחיר ראשון(. שאר צריכת המים תחושב לפי התעריף הרגיל )מחיר שני(. לפיכך, 
חשוב לעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור, זאת כדי ליהנות מן הזכאות 

להקצבת המים בתעריף הנמוך לכל הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור. 

והן כוללות כבר את הדיווחים שנמסרו ע"י התושבים  מעיינות העמקים הסב את מערכות המידע 
למועצה. אנו מבקשים מכל צרכן לבדוק שהדיווח נכון )מצורפים טפסים לעדכון נפשות. אנא שלחו 
את הטפסים אם יש צורך לעדכן את מספר הנפשות ביחידת הדיור(.   לקוחות שעידכנו את המועצה 

בשנה האחרונה ושלא חל שינוי במספר הנפשות, אינם נדרשים לעדכן את התאגיד שוב.

מה השתנה בחיוב המים שלך החל מ- 01.01.2016

הכללים יגברו האחרונים על האמור במסמך זה.* כל המידע מובא לנוחותו של הצרכן בכל מקרה של סתירה בין המופיע במסמך זה להוראות החוק ו/או 

הסבר על תעריפי המים
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דוגמא להמחשה
כמות מים מוכרת לפי תעריף: 

* כל נפש נוספת זכאית ל-7 מ"ק בתעריף נמוך בעבור חודשיים ימים.

4 נפשות3 נפשותעד וכולל 2 נפשותכמות מים לצריכה

כמות לחודשיים 
בתעריף נמוך

28 מ"ק21 מ"ק14 מ"ק

כמות לחודשיים 
בתעריף גבוה

יתרת הכמות מעל 14 
מ"ק

יתרת הכמות מעל 21 
מ"ק

יתרת הכמות מעל 28 
מ"ק

חידוש הוראת קבע קיימת
ידי  על  המומלצת  הדרך  הנה  אשראי(  בכרטיס  או  הבנק  )דרך  קבע  בהוראת  החשבונות  תשלום 

התאגיד לתשלום החשבון. 

על מנת להקל על הלקוחות ובהתאם לסמכותו של התאגיד לפי סעיף 10 לחוק תאגידי מים וביוב, 
התשס"א – 2001, לקוחות שהיו ברשותם הוראות קבע בנקאיות או של כרטיסי אשראי לארנונה 
ומים לטובת המועצה המקומית זכרון יעקב, אינם נדרשים לחתום מחדש על הוראות הקבע עבור 
'מעיינות העמקים' והוראת הקבע תשמש אותם גם לצורך תשלומים למועצה וגם לצורך תשלומים 

ל'מעיינות העמקים'.

צרכן, אשר לא ישלח הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור, או אם מספר 
הנפשות המדווח נמוך מ-2 נפשות, יחושב החיוב בעבור צריכת המים ליחידת הדיור כאילו מתגוררות 

בה 2 נפשות. 

ההצהרה שתישלח לתאגיד 'מעינות העמקים' תקנה זכאות רק מתקופת החיוב הבאה.

* התעריפים משתנים מעת לעת ע"י רשות המים והביוב הממשלתית.

 12.355 ₪ / למ"ק כולל מע"מ 
בעבור כמות המים שנצרכה מעל 7 מ"ק לנפש בחודשיים.

 7.676 ₪ / למ"ק כולל מע"מ 
בעבור כמות של עד 7 מ"ק לנפש לחודשיים.

נקבעו שתי מדרגות תעריפים למחירי המים )כולל ביוב( בצריכה ביתית 
)המחיר לצרכן נכון לינואר 2016(:

תעריף נמוך 
)מחיר ראשון(

תעריף רגיל 
)מחיר שני(
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האם התאגיד, 'מעיינות העמקים', קובע את התעריף?
וביוב  והביוב בתאגידי מים  - 2001, תעריפי המים  וביוב, התשס"א  לא. בהתאם לחוק תאגידי מים 
בכל רחבי הארץ הינם תעריפי מים וביוב אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית. 

תאגיד המים והביוב 'מעיינות העמקים' ו/או המועצה לא קבעו את תעריפי המים והביוב.

מי זו מועצת רשות המים הממשלתית?
מועצת רשות המים הממשלתית הארצית מורכבת מנציגי הממשלה )מנכ"ל ויושב ראש רשות המים 
הממשלתית, משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה( ושני 

נציגי ציבור שמינה שר האנרגיה והמים. 

והביוב המים  לתעריפי  בנוגע  נוסף  מידע  קיים  הממשלתית  המים  רשות  של  האינטרנט   באתר 
 www.water.gov.il או בטלפון 076-5300905 )מחלקת פניות הציבור של רשות המים הממשלתית(.

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב? 
בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, תעריפי המים והביוב בתאגידי מים וביוב בכל 
הארץ הינם תעריפי מים וביוב אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית, התאגיד 
המים  רשות  מועצת  ידי  על  נקבעים  אלו  תעריפים  התעריפים.  את  קובעים  אינם  המועצה  ו/או 
הממשלתית. לתעריפים מוסף מס ערך מוסף בשיעורו כחוק )נכון לינואר 2016 – 17%( – כל תאגידי 

המים והביוב שהוקמו לפי חוק תאגידי מים וביוב מחויבים לחייב את צרכניהם במס ערך מוסף.

מהם תעריפי המים והביוב למגורים?
בתעריפים אלו מחויבים לקוחות לפי מטרים מעוקבים )מטר מעוקב מכיל 1,000 ליטרים(, בהתאם 
לכללי רשות המים הממשלתית לקוחות מחויבים בתעריף אחיד הכולל את תשלומי המים וגם הביוב. 
יודגש כי לפני הצרוף של התאגיד הייתה הפרדה וכל צרכן חויב גם בצריכת מים לפי תעריף אחיד 

ארצי וגם באגרת ביוב, שנקבעה בכל רשות מקומית לפי חוק עזר עירוני. 

תעריפי המים והביוב למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות מחיר:

– כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור מוכפלת ב 3.5  כמות מוכרת 
מ"ק לנפש בכל חודש ובכל מקרה לא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור לחודש )כמות המתאימה 
לשתי נפשות(. מכיוון שחשבון המים הנו לתקופה של חודשים כל נפש תקבל בכל חיוב כ- 7 
מטרים מעוקבים בעלות נמוכה עבור חודשיים. על מנת לקבל זכאות להנחה בגין מספר נפשות 

יש לדווח לתאגיד על מספר הנפשות.
ללא דיווח יחשב התאגיד בהתאם למספר הנפשות שהועברו על ידי נתוני המועצה. בהמשך 
מספר  יעודכן  פיו  על  הפנים  במשרד  האוכלוסין  ממנהל  שוטף  עדכון  לקבל  התאגיד  בכוונת 

הנפשות.
אם מספר הנפשות המוצג בחשבון אינו מדוייק אנא שלחו אלינו את הטופס המצורף. באמצעות 

מילוי טופס זה ושליחתו לתאגיד תוכלו לחסוך בתשלומי המים והביוב העתידיים.

כמות נוספת – כל כמות המים הנצרכת מעל 3.5 מ"ק לנפש בחודש ביחידת דיור, ליחיד הגר 
ביחידת דיור כל כמות מעל 7 מ"ק בחודש )בכל מקרה התאגיד מעניק 7 מ"ק  חודשי בכמות 

המוכרת לכל יחידת דיור(.

שאלות ותשובותשאלות ותשובות
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המידע המופיע בפרסום זה הוא לנוחות הלקוחות, בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה ובין 
האמור בחוקים ובכללים שנקבעו על ידי רשות המים הממשלתית ובתקנות, 

יגברו האחרונים על האמור במידע בפרסום זה.

תעריפי צריכה למגורים וצריכה אחרת החל מיום 01.01.2016

סוג התעריף

תעריף למטר מעוקב )מ"ק( 
בש"ח כולל חיובי בגין ביוב
)מספרים בסוגריים ללא 

מע"מ(

הערות

צריכה למגורים - לכל כמות 
מוכרת

)2.5 מטר לכל נפש ליחידת 
דיור לחודש(

7.676 & כולל מע"מ / מ"ק 
)6.561 & / מ"ק(

לא פחות מ 7 מטר קוב 
לחודש ליחידת דיור 

)חיוב המים הוא דו חודשי לכן 
הכמות תהיה מינימום של  14 

מטר קוב ליחידת דיור(

צריכה למגורים - לכל כמות 
נוספת 

12.355 & כולל מע"מ / מ"ק
)10.560 & / מ"ק(

כל צריכה אחרת
12.355 & כולל מע"מ / מ"ק

)10.560 & / מ"ק(

לרבות: מסחר, מלאכה, 
שירותים, מוסדות, משרדים 

ותעשייה ללא הקצאה 
לכל כמות.

www.water.gov.il  מקור:  אתר רשות המים *

מדוע בחשבון המים לא מופיעה אגרת הביוב?
ביוב(. אגרות הביוב בהתאם לחוקי  )שירותי  וטיהור שפכים  בגין סילוק  כוללים תשלום  התעריפים 
העזר העירוניים שהיו קיימים ברשויות המקומיות לפני הקמת התאגיד בוטלו והתעריף כולל בתוכו 

את הביוב.

מהם תעריפי המים ושירותי הביוב לצריכה שאינה למגורים? 
התעריפים אחידים לכל כמות המים – 12.355 ₪ למ"ק כולל מע"מ. לרבות: מסחר, מלאכה, שירותים, 

מוסדות, מקוואות, בתי חולים, משרדים ותעשייה.
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מהי צריכה משותפת וכיצד היא נקבעת?
תאגיד המים והביוב אינו אחראי על מערכות המים והביוב הפנימיות )מעבר לשעון המים הכללי( של 
בניין המגורים והדירות שבו. לפיכך,  מחויבים דיירי הבניין על כל כמות המים הנמדדת במד המים 

הראשי של הבניין. 

אם סך הצריכה במד המים הראשי וסך צריכות המים במדים הפרטיים יחד אינם תואמים, ההפרש 
ביניהם מהווה את סך הצריכה המשותפת בבניין. צריכה זו מתחלקת באופן שווה בין כלל יחידות 

הדיור שבבניין.

צריכת משותפת נגרמת ממספר גורמים עליהם יש לתת את הדעת. הגורמים השונים היכולים להביא 
לצריכה זו הינם: גינון משותף, שטיפת חדר המדרגות, שימוש באמצעי כיבוי בחירום, נזילות ודליפות 

עקב מערכת הולכה פגומה או גניבת מים. 

נמליץ לשים לב לשני הגורמים בהם ניתן וכדאי לטפל באופן מרוכז על ידי דיירי הבניין: דליפות מים 
מוגברות וגניבת מים.

כיצד אוכל להפחית את חשבון המים שלי?
'מעיינות העמקים' מחוייב לספק את המים בתעריפים שנקבעו בכללי רשות המים הממשלתית. ניתן 
להפחית את צריכת המים על ידי נקיטה בצעדים של חסכון במים וכן על ידי התקנת אביזרים לחסכון 

במים )"חסכמים"( הנושאים 'תו כחול' של רשות המים הממשלתית. 

באתר האינטרנט של התאגיד www.mayanot-h.co.il ישנן עצות שימושיות לחסכון במים. 

בתקופה מסוימת לא צרכתי מים בכלל, מדוע חוייבתי בתשלום?
בהתאם לכללי התעריפים לקוחות מחוייבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא 
צרכו בפועל מים או צרכו כמות נמוכה יותר מ- 3 מ"ק לחודש. חיוב זה נעשה על פי כללי רשות המים 

הממשלתית. 

מהו מועד החיוב?
החיוב  בהודעת  החיוב  לתשלום  שנקבעה  התקופה  תום  שלאחר  הראשון  היום  הינו  החיוב  מועד 
)השובר לתשלום המצורף למעטפה זו( ששלח התאגיד ובלבד שתקופה זו לא תקצר מ-15 יום מיום 

משלוח הודעת החיוב.

חסכון במים  הוא גם 
חסכון בכסף! 

שאלות ותשובותשאלות ותשובות



9

גביית מים לפי הערכה
מסיבות  לחודשיים.  אחת  לפחות  מדידה  בסיס  על  הלקוחות  של  לחיוב  פועל  העמקים',  'מעיינות 
שונות לעיתים לא ניתן לקרוא את מד המים )בעיה בגישה למד הנמצא בחצרו של צרכן, תקלה במד 

או חבלה(.

התאגיד מאפשר ללקוחות לדווח על קריאת המים שלהם באמצעים הבאים:

www.mayanot-h.co.il :באמצעות אתר האינטרנט  

F  באמצעות שליחה בפקס של טופס דיווח: 04-8569666

בחשבון המים והביוב מופיע חיוב של מס ערך מוסף )מע"מ(, מדוע?
בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקימו הרשויות המקומיות תאגידי מים וביוב 
מורשים  כעוסקים  המס  רשויות  ידי  על  מוגדרים  והביוב  המים  תאגידי  החוק,  במתכונת  הפועלים 

ומשכך מחייבים את צרכניהם במס ערך מוסף בשיעורו כחוק. 

שוברי התשלום שיישלחו אליכם מהווים חשבונית מס לאחר הפירעון )ללקוחות המשלמים באמצעות 
הוראות קבע השובר מהווה חשבונית אף לפני מועד חיובו של הצרכן(.

ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע ברשות המים הממשלתית
כתובת: המסגר 14, ת.ד. 20365 תל אביב

טל: 076-5300905  |  פקס: 03-7605702

www.water.gov.il :לפרטים נוספים אנא הכנסו לאתר

להלן דרכי ההתקשרות עם רשות המים הממשלתית לברור תלונות:

ראשית, פנו אלינו עם פרוט התלונה. 
ניתן לפנות באמצעות:

    בדואר: מעיינות העמקים בע"מ, ת.ד. 624 יקנעם עילית 2069207
    

 pniyot@mayanot-h.co.il :בדואר האלקטרוני    @

F   בפקס: 04-8569666

בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 רשות המים הממשלתית תברר תלונות 
של לקוחות, ובלבד שפנו קודם לכן לתאגיד המים והביוב. 

יש לי תלונה הנוגעת לתאגיד, למי עליי לפנות?
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מתוכנת  בביתכם  ההשקיה  שמחשב  ודאו 

המתאימים  ההשקיה  ולמועדי  המים  לכמות 

המותאמים  צמחים  ישנם  הצמחים:  לסוגי 

לאקלים בארץ וצורכים מעט מים.

הבדיקה,  לצורך  ובגינה:  בדירה  נזילות  בדקו 

ובגינה  בדירה  הברזים  כל  את  סוגרים 

ומסתכלים על מד המים. אם יש תנועה במד 

נזילה  שיש  הנראה  ככל  )ב"פרפר"(,  המים 

ומומלץ להיוועץ בבעל מקצוע.

)"חסכם"(  ספיקה  מגביל  או  וסת  התקינו 

המטבח,  ברזי  על  התקינו  הכחול:   התו  עם 

האמבטיה והמקלחת. 

הברז  את  סגרו  לדוגמה,  הברזים:  את  סגרו 

זמן  את  וצמצמו  במקלחת,  הסיבון  בזמן 

פתיחת הברז במהלך שטיפת הכלים.

עצות לחיסכון במים

טיפים

מתלבטים מה לזרוק לפח?

סמרטוטים,  שערות,  למיניהם:  מוצקים 
חומרים פלסטיים, מגבונים לחים, תחבושות, 

פדים וכדומה - יש לזרוק לפח אשפה.

נפרדת  ניקוז  במערכת  מנוקזים  גשמים:  מי 
אין לחבר מרזבים למערכת  ממערכת הביוב. 

הביוב. 

חזקים,  ניקיון  חומרי  שונים:  כימיים  חומרים 
וכדומה,  תרופות  שאריות  מדללים,  צבעים 
החיידקים  לאוכלוסיית  הרעילים  חומרים 
האורגני  החומר  את  המפרקים  "הטובים" 
חומרים  משפיכת  להימנע  יש   - שבשפכים 

אלה לביוב.

על  העומס  את  מגדילים  לסוגיהם:  שמנים 
שנשפך  מינרלי  שמן  ובנוסף  הטיהור  מכון  
על הקרקע, עשוי לזהם את מי התהום - יש 

לסלקם  בבקבוק סגור לפח האשפה. 

אבקות למכונות כביסה ומדיחי כלים: מכילות 
בורון  זרחן,  של  גבוהים  ריכוזים  לעיתים 
וכלורידים המזיקים לחקלאות ועלולים לזהם 
באבקות  להשתמש  מומלץ  התהום.  מי  את 
אלה  חומרים  של  נמוכים  ריכוזים  המכילות 
הנדרש  במינון  אלה  באבקות  להשתמש  וכן 

בלבד. עודף אבקה אינו תורם לניקיון. 

יש דרכים רבות לטפל בסתימות ביוב, 
אבל הכי בריא זה למנוע אותן!

מניעת סתימות ביוב

הכביסה  ומכונת  הכלים  מדיח  את  הפעילו 
וגם  רק כשהם מלאים: כך תחסכו גם במים 

באנרגיה.

כמותי  דו  הדחה  מיכל  בשירותים  התקינו 
המאפשר גם חצי הדחה:  אם אתם מחליפים 
את  בחנו  חדש  בית  בונים  או  האסלות  את 
הדחה  מיכל  עם  אסלה  להתקין  האפשרות 

של 6 ליטרים.

נזילה  בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה: 
ולעתים  שכיחה  תקלה  היא  ההדחה  ממכל 

בלתי מורגשת.

דולף  מברז  טפטוף  דולפים:  ברזים  תקנו 
מבזבז כמויות גדולות של מים מבלי להרגיש.

שטיפת  דלי:  בעזרת  המכונית  את  שטפו 
פי  על  אסורה  בזבזנית,  צינור  בעזרת  הרכב 

חוק וכרוכה בקנס כספי גבוה.
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הודעת חיוב המים שנשלחה מחושבת בהתאם להצהרה על מספר הנפשות כפי שנתקבל 
מנתוני המועצה המקומית זכרון יעקב. במקרה ומספר הנפשות המדווח ליחידת הדיור אינו 

מעודכן, אנא עדכנו אותנו באמצעות הטופס המצורף במעטפה זו.

אם עד היום שילמתם את חשבונות המים והביוב בהוראת קבע )בין בכרטיס אשראי ובין 
בבנק(, הוראת הקבע הקיימת תוסב מהמועצה המקומית זכרון יעקב לתאגיד באופן אוטומטי, 
אין צורך בפעולה כלשהי מבחינתכם. החשבונות העתידיים ימשיכו להיגבות בהוראת קבע, 

כפי שנעשה עד כה. בהוראת הקבע של חשבונות הארנונה לא יהיה שינוי. 

אם יחול בעתיד שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, נבקשכם להודיע על כך 
בנושא  לפרטים  המקרה.  לפי  מתאימה,  ולצרף אסמכתא  העמקים'  'מעיינות  לתאגיד  מיד 
דיווח על מספר נפשות ביחידת דיור ניתן לפנות ל 'מעיינות העמקים בע"מ' או באתר התאגיד 

.www.mayanot-h.co.il

מים  בתעריף  להכרה  זכאים  הנכם  ומעונות:  אבות  בתי  פנימיות,  חוסים,  למוסדות  הודעה 
למגורים. לפרטים אנא פנו למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד.

  טל. 04-8569696  /  1-800-800-223

F   פקס. 04-8569666

pniyot@mayanot-h.co.il  .דוא"ל   @

www.mayanot-h.co.il .אתר אינטרנט   

נשמח לעמוד לרשותכם!

זה פשוט משתלם
בהוראת קבע לשלם!




