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 2021 لعام سنوي  مستهلكين تقرير

 حسب البند ب لنظم هيئة المياه والصرف الصحي 

 2011 – لزبائنها( شركة توفرها التي الخدمات وطبيعة ونوعية  مستوى حول نظموال المعايير)

 

 

   خلفية ومعلومات عامة .1

 في  محلية سلطات 6 الهيئة وتشمل. يهائلو صحي وصرف مياه كهيئة 2011 العام مطلع في. ض.م الصحراء واحة المياه هيئة أقيمت

 ويعتمد نسمة، ألف 90 لنحو الخدمات تقدم الهيئة. السالم وشقيب النقب عرعرة كسيفة، حورة، اللقية،  السبع، تل: البدوي الوسط

 .بها المعترف غير القرى سكان من نسمة ألف 40 نحو عليها

 سلطة كل على للقانون ووفقا ،2001 عام الكنيست في سنّه تم الذي صحيال والصرف المياه هيئات لقانون طبقا وتعمل الهيئة أقيمت

 التحتية بالبنى  النهوض  من لتتمكن وذلك السلطة، عن منفردة بصورة تعمل صحي، وصرف مياه هيئة إقامة إسرائيل في محلية

 .الخدمات بتحسين وتهتم الصحي والصرف للمياه

 وتطوير  القائمة الممتلكات تأهيل على تعمل وهي التاريخي، لوضعها وفقا داخلها تعمل يالت المحلية السلطات ممتلكات الهيئة تلقت

 .وحديثة جديدة تحتية بنى

 مياه من والتخلص المياه، بكاتلش انةالصي ومستوى الخدمة جودة مجال في رائدة هيئة تكون بأن لنفسها هدفا الهيئة وضعت

 .المجاري مياه ومعالجة الصحي الصرف

 .المسائل جميع في ومهنية عالية جودةب خدمات من الهيئة ومستهلك يتمتع لكي ثيرةك موارد انخصص لقد

 

 

 

 :الهيئة في األساسية الوظائف أصحاب                            :للهيئة اإلدارة مجلس أعضاء

  االدارة شركة مدير  – جاجع أبو فطاع السيد                                  اإلدارة هيئة ةرئيس - العبرة سوزان المحامية

 الهيئة مهندس -غنيم أبو خالد المهندس                                                     أجام نوريت الدكتورة

 ربيعة أبو خلف المهندس

 جامع  أبو لطفي المهندس

 الزبارقه  اعرف المهندسة

 مصابحة  محمد محاميال
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 تفاصيل التواصل: 

 ع: السب ي بئرئيسالرالفرع 

 والخدمات والزبائن.  بايةوالجفي قضايا الدفع   اإلجاباتالفرع يمنح 

  .السبع بئر 47" هعتسمئوت" شارعالعنوان: 

 8496500 ميكود ،رعوم 6رن قوها شارع عنوان للمراسلة: 

 08-6230958 :كسفا  08-6230758 أو هاتف أرضي: 1-800-350-004 :مجاني هاتف

 يمكنك القيام بالدفع وتنزيل وثائق من الموقع( ) www.navemedbar.comموقع الهيئة:  

 مركز الخدمات: 

 * 6645أو  004-350-800-1 :مجاني  هاتف .يخدم سكان الهيئة عند األعطالمركز ال

 

 :الجمهور استقبال 

 فرع الرئيسي:  لا

 18:00-16:00بين الساعات أيضا  األربعاء ثنين و، وأيام اال15:30-8:00 ساعاتال  بينالخميس  – أيام األحد

  ع:و رقي الفبافي 

 :3015 –  13:30ومن  :3012 – :308 من  الخميس, األربعاء, األثنيناالحد, 

 :0017 – 3:301من  و :3012 – 9:30من  ءالثالثا

 

 فقودة لمكمية المياه التي وفرتها الهيئة ومعطيات عن المياه ا. 2

 0022 1202 

 10,647,437 10,771,853 كمية المياه التي تم شراؤها 

 %36.5 %37.14 المياه المفقودة

 %52 الجباية بدل السنة 

 %81 هي المتراكمة الجباية نسبة

60% 

 %82 هي المتراكمة الجباية نسبة

 

 آالف.  9لى نحو ل إوص 2021 لديسمبر/كانون األو 31عدد المستهلكين المسجلين في الشركة صحيح ليوم . 3

رمز                
 2021  وفقا للبيانات  االشخاصعدد   البلد  المنطقة  

 2020  وفقا للبيانات  االشخاصعدد  

 15,671 حورة  1
15,281 

 22,568 كسيفة  7
22,509 

 12,964 عرعرة النقب  3
12,638 

 13,087 تل السبع  4
12,808 

 11,970 اللقية  5
9,413 

 10,977 سالم شقيب ال 6
10,726 

ن                                              87,237           عدد المستهلكي 
83,375 

http://www.navemedbar.com/


 

                   שגב שלום           •כסייפה    •ערערה בנגב    •לקיה   •חורה   •בע   תל ש -ד המים בע"מ נווה מדבר תאגי 

       08-6230958, פקס  08-6230758, טלפון 8496500ומר ע 6הגורן  –משרד ראשי 

 

 

 

 مليون متر مكعب. 11تم شراء نحو  2021ت. في العام الهيئة تشتري المياه التي تحولها إلى زبائنها من شركة مكورو. 4

الصرف تنقية    ي التي يتم جمعها بواسطة الهيئة تُنقل إلى مواقعفي البلدات. كل مياه المجار مواقع المياه والصرف الصحي  للهيئة عدد من    .5

قوم بعملية تنقية لمياه الصرف الصحي الصناعي طبقا لنظم التنقية، وذلك وفقا لبرنامج تم المصادقة عليه من قبل وزارة جودة  لصحي. الهيئة ت ا

 البيئة.

يل، التي  التطوير والتأهه وعالج مياه الصرف الصحي وذلك طبقا لبرامج  قامت الهيئة باستثمار كبير في مجال البنى التحتية وتوفير الميا.  6

 أيضا إقامة خطوط جديدة، تأهيل البنى القائمة، تغيير عدادات المياه، تنظيم استهالك المياه، توسيع مواقع الصرف الصحي وغيره. تشمل 

 يانة. ، باستثناء أنشطة الصعينية: لم تكن هناك مشاكل 2021في عام بات وأعطال في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي  اضطرا .7

 

 

 

 : 2020-2021توجه المستهلكين في قضايا المياه المختلفة لعام . 8

سبب  

 التوجه 

  استفسارات     دفعات   أعطال 

طريقة  

 التوجه 

  مركز

 الخدمة 

  تفي ها  وجها لوجه   هاتفي  

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 السنة 

عدد 

 التوجهات 

2,789 2,789 78 192 25,000 25,000 1,766 

 

2,055 

مدة  

االنتظار  

 المتوسطة 

 1.5نحو  دقائق  3نحو  دقائق  3نحو  دقائق 2نحو  دقائق 2نحو 

 دقيقتين 

  1.5نحو  

 دقائق 

  3نحو 

 دقائق 

 دقائق  3نحو  

 

 : 2120جودة الماء للعام خيص فحص  تل – جودة الماء . 9

عدد العينات   نوع النقطة  رقم

 المخط 

عدد العينات  

التي تم  

 أخذها 

عدد العينات   يذ نسبة التنف

 الصالحة 

نسبة  

 الصالحية 

عدد العينات  

غير  

 الصالحة 

نسبة  

العينات غير  

 الصالحة 

 %1.1 8 %98.9 760 %100 768 768 شبكة 1

 

 حاالت الطوارئ ل لجنة . 10 

تزود بوسائل  هذه الجهوزية تشمل ال. في كل لحظة لنقل المياه للسكانزت خطة لساعات الطوارئ لصحراء" م.ض. جهالمياه "واحة اهيئة 

 توزيع المياه، تحضير خطة نشر نقاط توزيع مياه، تأهيل طاقم مهني لهذا الشأن وغيره. 

لحرب، الهزات األرضية، سقوط صواريخ وغيرها.  الطوارئ مثل ا  من المهم أن نتذكر أن على المواطنين أيضا أن يكونوا جاهزين ألوقات 

 . في ساعات الطوارئ   لمدة ثالثة أيام لكل فرد ليوم ماء ل لتر  4الجبهة الداخلية توصي بأن يتم تخزين 
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إلى  الخاصة مباشرة تعمل من أجل تأمين المياه لكل مواطن من ذوي االحتياجات  سلطات المحلية،بالتعاون مع ال ،علينا أن نؤكد أن الهيئة

 منزله. 

 

 :شرح عن كيفية تحضير الحساب .11

 داد الماء. عليتم تحديد استهالك الماء وفقا  -استهالك الماء

 يتم تحديدها وفقا لسلطة المياه. هيئة المياه تقوم بجباية األسعار وفقا للقانون ووفقا لنظم سلطة المياه.  -أسعار المياه والصرف الصحي

  .مياهلافي البيت المستهلك للمياه، وذلك وفقا لتصريح مكتوب قام المستهلك لهيئة سكن األنفس التي ت  هو عدد – عروفينعدد األشخاص الم

 كمية المياه المستهلكة بواسطة الفرد وهي الفرق بين قراءة العداد الحالية والسابقة في عداد الماء الشخصي.  –االستهالك الشخصي 

  لبين كمية المياه التي دخلت في العداد الرئيس للمالك وبين كمية المياه التي تم قياسها في كالفرق  – مشترك(فارق العداد )يشمل عداد ماء 

 العدادات الخاصة في مكان المالك في وقت المحاسبة. 

 

 شرح واف حول عملية تحرير الفاتورة موجود في موقع الهيئة وفي الفاتورة التي يتم ارسالها إلى المستهلكين. 

 

   ₪ 950,2 كانت 2021 عاملضات عوي ي الت اجمال – تعويضات .12

 خصصة لألفراد من ذوي االحتياجات الخاص: الكمية الم

 . مخفضةال الفاتورةمتر مكعب إضافية في  7الذي تم تحديده من ذوي االحتياجات الخاصة، يتم منحه  مهورجلا

 ww.navemedbar.comhttps://w :موقع هيئة مياه "واحة الصحراء" 

 يظهر تقرير مفصل للمستهلكين على موقع الهيئة

https://www.navemedbar.com/

