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 عامة   ومعلوماتخلفية  .1

ي.  ض.مي  الصحراء  واحةي  المياه  هيئة  أقيمت  
 
ي  ورصف  مياه  كهيئةي  2011  العام  مطلع  ف   سلطاتي  6  الهيئة  وتشمل.  لوائيه  صح 

ي  محلية  
 
  لنحوي الخدمات تقدم  الهيئة.  السالم  وشقيبي  النقب  عرعرة  كسيفة،ي  حورة،ي  اللقية،  السبع،  تل:  البدوي  الوسط  ف

ي  القرى سكان  من نسمة ألف 40  نحو عليهاي  ويعتمد  نسمة، ألف 89 في غي   .بهاي المعي 

ي  والرصف  المياه  هيئات  لقانون  طبقاي  وتعمل  الهيئة  أقيمت ه  تم  الذي  الصح 
ّ
ي  سن  

 
  للقانوني  ووفقاي  ،2001  عام  الكنيست  ف

ي  محلية  سلطة  كل  عىل  
 
،  ورصف  مياه  هيئة  إقامة  إشائيل  ف   مني  لتتمكن  وذلك  السلطة،  عن  منفردة  بصورة  تعمل  صح 

ي النهوض ي والرصف  للمياه التحتيةي بالبت   . الخدمات بتحسي  ي وتهتمي الصح 

ي  المحلية  السلطات  ممتلكاتي  الهيئة  تلقتي  
،ي  لوضعهاي  وفقاي  داخلهاي  تعمل  الت   

ي  التاريح    الممتلكاتي  تأهيلي  عىل  تعملي  وه 

ي وتطويري القائمة  . وحديثة جديدةي  تحتية  بت 

ي  رائدة  هيئة  تكون  بأن  لنفسهاي  هدفاي  الهيئة  وضعت  
  والتخلصي  المياه،  لشبكات  الصيانةي  ومستوى  الخدمة  جودةي  مجال  ف 

ي الرصف مياه  من  . المجاري مياه  ومعالجة  الصح 

ة مواردي خصصناي لقد ي كثي  ي ومهنية  عالية بجودة خدماتي  من  الهيئة مستهلكو يتمتعي لك   
 .المسائل جميع ف 

ي األساسية الوظائف أصحاب                            :  المؤسسة اإلدارة مجلس أعضاء  
 : المؤسسة ف 

ةي سوزان المحامية كة مدير – عجاج أبو عاطف الدكتوري                                يياإلدي هيئة رئيسة - العير   االدارة شر

 الهيئة مهندس -غنيم أبو خالد المهندس                                                    ييييييييأجام نوريت الدكتورة

 ربيعة أبو خلف المهندسي

ي المهندسي  
 جامعي أبو لطف 

 الزبارقهي رفاع المهندسة

ي  مصابحةي محمد المحام 

 تفاصيل التواصل : 

: السبع بئ    الرئيس   الفرع   

   اإلجابات يمنح الفرع
 
الزبائن   وخدمات والجباية الدفع قضايا  ف . 

السبع  بئ   47" هعتسمئوت "  شارع: العنوان .  

ميكود عومر، 6 هاقورن  شارع: للمراسلة  عنوان  8496500 

ي  هاتف  
ي هاتف  أو 1-800-350- 004:مجان   

  08-6230958: فاكسي  6230758-08:أرض 

يل  بالدفع القيام يمكنك) www.navemedbar.com: الهيئة موقع  ( الموقع من  وثائق  وتي  

 

http://www.navemedbar.com/


 :الخدمات مركز

ي  هاتف  
 *6645  أو 004-350-800-1 :مجان 

 : الجمهور استقبال

ي الفرعي  :  الرئيس 

 16:00-18:00  الساعات  بي  ي  أيضا واألربعاءي االثني  ي وأيامي ،8:00-15:30  الساعاتي بي  ي الخميس –  األحد أيام

ي  
 
ي ف  

 
 :  الفروع باف

 15:30  – 13:30  ومن 12:30 –  8:30  من الخميسي ,األربعاءي ,األثني  ي, االحد

 17:00 –  13:30 ومن  12:30  –  9:30                                       من الثالثاء

 

 المفقودة المياه عن ومعطيات  المياه كمية. 2

اء أكواب  البلدة    نسبة فقدان المياه  األكواب الملزم بها  شر

 حورة  
   

1,998,730.00  
             

1,183,034.31  40.81% 

 كسيفة  
   

1,648,021.00  
             

1,302,831.08  20.95% 

 عرعرة  
   

1,616,690.00  
                

727,566.95  55.00% 

 تل السبع  
   

1,775,729.00  
                

761,295.44  57.13% 

 اللقية 
   

1,389,835.00  
                

904,277.99  34.94% 

 شقيب السالم 
   

2,218,222.00  
1,850,326.97 

16.59% 

 المجموع 
10,647,227.00 

 
             

6,729,332.74  36.79% 
 

 

   المستهلكي    بيانات حسب  االشخاص عدد . 3
 
 الصحراء واحة  المياه هيئة ف

      

   وفقا للبيانات   االشخاصعدد   البلد  رمزيالمنطقةيي 

   15,671 حورة  1 

   22,568 كسيفة  7 

   12,964 عرعرة النقب  3 

   13,087 تل السبع  4 

   11,970 اللقية  5 

   10,977 شقيب السالم  6 

ن                                                           87,237 عدد المستهلكي 

 

 

 

 

 للهيئة المياه كمية .  4



ي المياه كمية بلغتي  
اؤهاي تمي الت  ي11,000,000 –  2021 عام  شر  مكعب  مي 

 : اللقيةي

 ناديي  أبو منطقة  - إنش 2 وصلةي 1

 إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1

 :   الموجودة المصادر اتصاالت

 انشي 4 ساعةي  1 وصلةي 1
 : حورة

 .  ضخ محطةي انش 2 ساعةي  1 وصلةي 1
 (. 7 النقطةي) 7 انش 2 ساعةي  1 وصلةي 1
 حورةي مدخلي - إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1

ي وادي  بجمعية  متصل 1  . انش 4  عتي 
 .  انش 4  االقالم مع  واحد اتصال
 : كسيفة

 دريجاتي  منطقة  - إنش 2 ساعةي  1 وصلةي 1

 كسيفة - إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1

 : النقبي عرعرةي

ي معهد إنشي 2  ساعات  1 وصلةي 1 ي الرصف مياه تطهي   الصح 

 إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1

 : السالمي شقيب

 خوريي  عيس  – ساعة 1 إنش 2 وصلةي 1

ي  - إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1  السالم شقيبي رئيس 

 :   عوز عوف منطقةي

  . إنش 4 ساعةي  2 وصلةي 1

 : السبع تل

ي  - إنشي 6  ساعات  2 وصلةي 1  السبعي تل رئيس 

 

   الهيئة لنشاطات  البيئية اآلثار. 5
 
 الصح   والرصف  المياه ضخ محطات ف

ي الهيئة بركتان للمياه.  ●
 فن

ي الرصفي لضخ محطات 7- و المياه لضخ  محطتان هناك ●  . الصح 

ي الرصف مياه  ضخ محطات  لكل ● ي الصح   
ي( واحدة عداي)  تنظيم  عملية هناك  الهيئة بلدات ف   

 عدم  تؤكد  والت 

ي التسبب  
ار ف   . منهاي  القريبة والبيئةي  للمحطة ارص 

ي ديزل مولدي هناك ●  
ي الرصفي لمياه الضخ محطات كلي ف  ي الصح   

ي المحطتي  ي عداي) الهيئةي ف   
  والهيئة  ،(السبعي تلي  ف 

ي القضية هذه  لتنظيم تعملي  
 . القريبة جلستهاي ف 

ي المخططي من رئيسيةي جامعةي  خطوط هناك ● ي للرصف  هيكلية خطةي لتوصيات  وفقاي حجمها،ي  تكبي    الصح 

 للمصادقةي المياه لسلطة تقديمهاي تم  والمهنية والماليةي  اإلدارية، الطلباتي. عليهاي المصادقةي قبل المتواجدة

 .عليهاي

ي ●  
 . الرئيسية المجمعات كل ترقية الهيئةي ستكمل  القادمتي  ي السنتي  ي ف 



ي للرصفي بمسح  الهيئة قامت ● ي الصح  ي الصناع   
 
ي مراقبة برنامج  بتفعيل  وبدأ البلدات، كافة ف  

 
 . 2015 العام ف

 

 :   الصح    الرصف مياة تعقيم  و  تطهئ   نظام

ي  الرصف  لمعالجة شوكت  بمحطة متصلة:   واللقية  حوره  مناطق ي  الرصف  مياه معالجة وتتم,    الصح  ي  الصح   
 
  ف

ي  الرصف  معالجة  محطةي ي,    االقليمية  الصح   
  تتمي.    والخليلארבע(    קריית)  ارب  ع  كريات  مجرى  تشمل  والت 

 .   لهاف خزان اىل ترصيفهاي يتمي هناك  ومن الثالثي المستوى اىل(  الرصف مياه)  السائلة النفاياتي معالجةي

ي  الرصف  مياه  معالجةي  محطةي  اىل  الرصفي  مياه  ترصيفي  يتمي  -   عرعرة  منطقةي ي  الصح   
 
ي  فهناكي  عرعرة،ي  ف

 
  يتمي  ايضا

ي الخزان اىل ترصيفهاي  ويتم  جميعهاي وتعالج  االخرى السائلةي النفايات ترصيف  .الزراع 

ي    
ي  الرصفي  مياه  معالجة  يتم  :السالم  وشقيب  السبع  تلي  منطقت  ي  الصح   

 
ي  المياه  معالجة  محطة  ف  

 
ي  منطقة  ف   بي 

ي  الرصف  مياه  معالجة  يتم  انه  حيث  السبع   الرصفي  محطة  اىل  ترصيفهاي  يتم  هناك  ومن  الثالث  المستوى  اىل  الصح 

ي ي الصح   
 
 .    شوكت  ف

ي  الرصف  مياه  معالجة  تتم:    كسيفه  منطقة ي  الثالثي  المستوى  عىل  الصح   
 
ي  الرصف  محطة  ف ي  المتواجدة  الصح   

 
 ف

 .   عراد

 

 البلدة  حسب عامة  معلومات

 :حورة

ث  تخطيط  هناك.  استبداله  تم  أو  نسبياي  جديد  ،ي   منظم  المياه  جهازيي-  الماء  جهاز
ّ
  معلومات  ونظام  محد

ي  الشارع  عىل  تقريباي  نصفهاي  الضغط،  لخفض  علوية  أجهزة  10  هناكيي.GIS  جغرافيةي  مياهي  بركة  يوجد.   الرئيس 

ي 2,000  بحجم كة أكملتيي.مكعب مي  ي الضغطي لمنطق  المسبح  من  بالقرب  معزز بناء الشر  تنفيذ وتم  العاىل 

ي  إضافية  مياه  بركة  إنشاء  المقرر  من  .الشاهقة  باألحياءيييالمعززي  يربط  ترصيف  خط  
 بحجمي  2023  عامييف 

ي 3,000  . مكعب مي 

ي  الرصف  جهاز ي  القسم  ربطي  تّمييي: الصح  ي  بموقعي  حورة  مني  الشماىل  ،ي  الرصف  مياه  تطهي    ربطي  تم  فيماي  الصح 

،  القسم ل  500  نحوي)  البلدة  مني  %40  نحو  يشكل والذيي  الجنونر    طريقي  من  المياهيبالقربي  ضخ  لمحطةي(  مي  

ي ي يبعد الذيي الحوض إىل المجاري تصل هناك  ومن يتي   . كم 3.5  حواىل 

 : اللقية   

ي  علويةي  صمامات  يوجد  وال  قديم،  الماء  جهاز:ييالماءي  جهاز  
  ونحوي  الضغط،  لخفضي  جهازان  هناك.  الحارات  ف 

ي  PVC  نوع  من  القديمةي  األنابيب  من  كلمي  3  
ي  هناكيي. 1  وحارةي  6  حارةي  ف  ةي  ضواح  ي  جداي  كبي   

 خارجي  اللقية،ي  ف 

 وقطرهي  تقريبا،ي  كلمي  1.2  بطول  مياه  أنبوبي  مد  تّمي  وقدي.  نسمة  5,000  نحو  فيهاي  ويسكن  الهيكلية،ي  الخارطةي

ي  بناء  وتم.  ملم  180 ي  ربط  تم.  جديد  مياه  عداد  100  يشمل  8X  4  بحجم  الباطون  من  مبت   المياهي  لخط  المبت 

ميم  حاجة  هناك.  الجديد ي"  لي  ،  للضغط"  البوسي  ي  يشمل  العاىل  ي  الخط  من  جزء  تكبي    400  لقطر  الرئيس 

ي  2,000  بحجم  القائمة  المياه  برك  وترقية  ترميم  تم.  كلم  1  طول  عىل  ملم  مبلغ  استثمر  حيث  مكعب،  مي 

يائية  حمايةي  يشمل  شيكلي  مليوني  1 ونيةي  في   كة  والكي   توقفهاي  بعدي  يجب  كماي  اليوم  تعملي  المياهي  بركةي.  للير

اي المؤسسة تقوم  .العمل عني  لسنوات ي مياه خزان بتشغيل  حالي   
ي 3,000  بحجم إضاف   . مكعب مي 

ي  الرصف  جهاز ،  الرصف  جهاز  بناء  من  االنتهاء  مؤخراي  تم:ييالصح   وبي  ي  الحارات  بي  ي  الربط  تم  حيث  الصح 

ي  الرصف  جهاز ي  بموقع  المرتبطةي  الرئيس  ي  الرصف  مياه  تطهي    توصيالتي  خالل  من  شوكت،(  مطاش)  الصح 

 . عميقة



 : كسيفة

  مداخل  وعىل  الرئيسية  الخطوط  عىل  علوية  صمامات  ويشمل  جيدة  بصورة  مخططي  الماء  جهازيي:الماء  جهاز

  عىلي للحارات متكاملة  مياه  عداداتي  وربط  الصمامات،  بعض عىل  الضغط  لخفضي  أجهزة  ربط تم.  الحارات

ي  الضغطي  خفضي  أجهزة  غالبية.  اآلخر  بعضهاي ي  المياه  وعدادات  صالحةي  غي  ي. تصليح  إىل  وبحاجة  صالحة  غي 

ي  تم
 
 مياه  لحوضي  التخطيطي  معي  الفاكس،ي  إىلي  األسبستوس  مني  المياه  خطوط  الستبدال  أعمالييتنفيذي  مؤخرا

ي 3,000  بمساحة  . مكعب مي 

ي  الرصف  جهاز ي  الرصفي  نظامي  يعتمدييي: الصح  ،ي  الرصف  لمياه  ضخي  محطات  ثالث عىلي  الصح   األوىل  الصح 

ة  بالثالثةي  مرتبطةي  والثانيةي  بالثانية،ي  مرتبطةي ي  بموقعي  مرتبطةي  واألخي  ي  الرصف  مياه  تطهي   ( مطاش)  الصح 

ي  المتواجد  
 
ي.  عراد  ف  

  أساسيةي  تأهيلي  بعمليةي  المياهي  هيئةي  بدأتي  وقدي  متكررة،  أعطال  مني  الضخ  محطات  تعان 

ة محطة  وعمل المحطات جميع  الغاء الرئيسية الخطة حسب  المتوقع من. الضخ محطات لكل   بخطي كبي 

 .ييجديدي رصف

 : عرعرة

ي  
ي  والرصف  الماء  جهاز  يعان  ي  سنوات  منذ  إهمال  بسبب  نواقص  من  الصح   

 
انيات  مجال  ف . المخصصةي  المي  

ي والرصفي  المياه أجهزة انيات إىل بحاجة الصح   .المياه هيئة  قبل مني  ضخمة مي  

ي  بدأت  المياه  هيئةي.  PVC  ومادة  االسبست  مني  الماء  جهاز  غالبيةيي: الماء  جهاز   الماءي  لخطوط  مكثف  بتغيي 

ي  تّمي  2014  عام  خالل.  البكسغول  ألنابيب ي.  تقريباي  الخطوط  نصف  تغيي    بركة  من  المياه  البلدة  تتلف 

ي"  ومن"  مكوروت" ي 3,000 بحجم  مياه  لحوض التخطيط تميي.مؤخراي تأهيلهي  تم  مياه" بوسي   . مكعب مي 

ي  الرصفي  جهاز ي  الرصفي  نظام  يتصلي:ييالصح  ي  الرصفي  مياه  بترصيفي  تقومي  رئيسيةي  ضخ  بمحطة  الصح   الصح 

ي الرصف مياه   معالجة  محطة إىل كة الحالية الصح     .ينيفاتيم مطار مع  المشي 

 : السبع تل

ي  االسبستي  مادة  مني  منهاي  وجزءي  PVC  مادةي  خاصةي  األنابيب،  مني  كلم  20  نحوي  هناكييي:الماءي  جهاز  
 يجبي  الت 

هاي ي  الخط  استبدال  إىل  باإلضافةي  األنابيب  مني  جزء  استبدال  تم.  تغيي   مياه  خزانيي.مم  500  بقطري  الرئيس 

ي  3,000 بحجم اي  اإلنشاء قيد مكعب  مي   . حالي 

ي  الرصف  جهاز ،  الرصف  بجهاز  مرتبطة  البلدةيي:الصح  ي  البناء  قسائم  بعض  عداي  الصح   
.  10- و  9  الحارتي  ي  ف 

، إىل البلدة تقسيم تم ي الشمالية، الضخ محطة إىل احداهاي ترصيف  يتم حيث حوضي    
 مياه بنقل تقوم والت 

ي التابعة المجاري شبكةي إىل هناك ومني  الجنوبية الضخ محطة إىل الرصف  . السبع لبي 

 : السالم شقيب

ي  الماء  جهازيي: الماء  جهاز  
 بي  ي  بحجمي  ،يPVC  مادة  مني  مصنوعة  األنابيبي  مني  جداي  قليلي  قسمي.  جيد  وضع  ف 

 . ملم 160-75

ي  الرصف  جهاز ي  الرصف  لجهاز  كاملةي  بصورةي  موصولة  البلدةي:ييالصح  ي  الرصف  لشبكةي  وموصولةي  الصح   الصح 

ي  لمدينة  التابعة ي  الخطوط.  السبع  بي   
ي  الرصفي  مياهي  تجميع  خطي  ترقية  مؤخراي  وتّمي  جيد،  وضعي  ف  ي  الصح   الرئيس 

ي ي  حت   . شيكل  مليون 30 بتكلفةي  السبع بي 

 : 2021 عام استثمارات. 6

ي الرصف أنظمة وترميم  تأهيل إعادةيييي •  الصح 

ي الرصف مياه  مجمع • ي  السبع تل  جنوبي  الصح   الحمام وبي 



ي رصف مجمع • ي  صح   السبع تلي  11  ح 

ي الرصف خطوط • ي  الصح   السبعي  تل  20 ح 

ي الرصف خط • ي الصح   
 
  عرعرة  مدرسة  ف

ي الرصف مياه  جمع استأنفي • ي  الصح     عرعرة 10 بالح 

ي صح رصفي خط • ي 2 الح   
 
 اللقيةي ف

ي الرصف مياه عىلي  العمل • ي الصح   
 
 كسيفةي 15+  13 حارات  ف

ي  3000 مياه خزان  انشاء • ي رئيسيةي  وخطوط مكعبي  مي   
 
 السبعي تل ف

   عرعرة -  المياه وبركة قطري 500 المياه خط •

ي  3000 خزان • ي رئيسية  مياه  وخطوط مكعبي  مي   
 
 اللقيةي ف

   الموجودةي المياهي مصادر ترقيةي •

ي الرصف مجمع •  أي المرحلة)נחל חברון(  الخليل ناحال  الصح 

وع • ي الرصف توسيع مشر ي الصح   
 
 عرعرةي  ف

يعرعرةيي •  
 ترميميخطوطيالمياهيف 

 

   لها   مخططال االستثمارات
 
 2022 عام ف

 
ي 3000 مياه خزان انشاء • ي رئيسيةي وخطوط مكعبي مي   

 السبعي تل ف 

ي 3000 خزان • ي رئيسية مياه وخطوط مكعبي مي   
 اللقيةي ف 

ي الرصفي مياه جمع • ي السبعي تل  جنوب الصح    الحمام وبي 

   المياه قطريوبركةي500    المياه خط •

ي الرصف خطوط • ي الصح   السبعي تل 20 ح 

ي الرصف خطوط • ي  الصح   السبعي  تل  11 ح 

ي الرصفي مياه تجميع • ي الصح   
 الثانيةي المرحلة - الخليل  نهري ف 

ي الرصفي خط استأنفي • يمدرسةيعرعرةي الصح   
 ف 

ي المياهي مصادر ترقيةي •  
 مناطقيالمؤسسةي ف 

ي  مياه  خط • ي 2  لح   
   اللقية ف 

ي الرصف مياه  مجمع • ي الصح  يح   
ي 10  ف   

   عرعرة ف 

 

   الصح   الرصف مياه  وعالج  المياه تزويد أثناء وقعت وأحداث أعطال. 7
 
 العالج  وكيفية التقرير  سنة ف

 : آمنةي بصورة  مياه تزويد

ي المستهلكي  ي توجه  
 : 2021 لعام  المختلفة المياه قضاياي ف 

 عدد التوجهات  الموضوع 



 24,654 دفعات الماء 

 7 ارتباط بدون عداد ماء 

 10 اعادة عداد ماء 

 68 تركيب عداء ماء 

 99 عداد الماء 

 73 شيبر ماء 

 166 ضغط ماء غب  سليم 

 23 فيضانات 

ي عداد الماء 
ن
 689 ترسب ف

 1,843 انفجار ماء رئيسي 

 700 انقطاع مياه عام 

 943 عام

 29,275 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  2021  للعام الصحي الصرف مياه بشأن  المستهلكين توجه

 عدد التوجهات  الموضوع 

 2,069 تصليح برك 



ي  عاطل /مفقودي  غطاء ي رصف مياه لبي   43 صح 

 6,912 ترسب مياه رصف صحي 

 251 انسداد مياه رصف صحي 

ي الرصف مياه  بأنابيب انفجار  100 الصح 

ي رصف مياه  خط  14 مكسوري  صح 

ي الرصف مياه لجهاز توصيلي  57 الصح 

 114 مياه رصف صحي ببر 

  9,560 تصليح مكّمل 

 

 : 2021 عام تبديلها تم  عدادات –  للمستهلك  الخدمات جودة . 8

 البلد 
 

عدادات تم تبديلها عام  
2021 

 

 462 حورة 

 505 كسيفة 

 192 اللقية

 315 عرعرة

 235 شقيب السالم  

 232 تل السبع  

 2,032 المجموعيي
 

 : 2021 لعام  الماء  جودة فحص تلخيص. 9

 

 نوع النقطة   الرقم

عدد 
العينات 
المخط 

 طة

عدد 
العينات 
المأخو 

 ذة

نسبة 
 التنفيذ

عدد 
العينات 
السليم

 ة

نسبة 
جودة  
 الماء 

عدد 
العينات 

غير 
السليم

 ة

نسبة 
العينا

ت غير 
السليم

 ة

1. 
 االتصال شبكة

 
768 768 100% 760 98.9% 8 1.1% 



 الطوارئ  وقت  بالمياه السكان  تزويد. 10

ة  جاهزة.  ض.م  الصحراء  واحةي  المياهي  هيئة ويد  وحارص  ي  بالمياه  السكان  لي    
 
ي  الداخلية  الجبهة.  الطوارئ  ساعات  ف   توض 

ات 4 من كمية الطوارئ، لساعات  مياه  بتخزين  . نسمة  لكل أيام ثالثة لمدةي الواحد لليوم لي 

  أني  يجب.  وهكذاي  الماء  جهاز  عىل  صواري    خ  سقوط  أرضية،ي  هزات  حرب،:  الطوارئي  ألوقات  جاهزين  نكون  أن  المهم  من

ي   ذويي  مني  شخصي  كلي  بيت  إىل  الماءي  وصول  لتأمي  ي  تعملي  المحلية،ي  السلطاتي  معي  بالتعاوني  المياهي  إتحادي  أن  إىل  نشي 

 .الخاصة االحتياجات

 

ح . 11  الحساب  تحضئ   كيفية عن شر

  الماءي  كمية  يحددي  الماضيةي  والقراءة  الحاليةي  القراءةي  بي  ي  الفرقي.  الماء  لعدادي وفقاي الماء  استهالك  تحديدي يتميي: الماء   استهالك

ي  
ي  استهالكهاي  تمي  الت  ي.  القراءة  ليوم  صحيح  المكعب  بالمي    الوصولي  اتاحة  يجب  صحيحة،  بصورة  بالقراءة  المياه  عداد  يقوم  لك 

  كتبي  لماي  ووفقاي  لتقديراتي  وفقاي  االستهالكي  كمية  تحديد  يتمي  الماء،  عداد  قراءة  يمكن  ال  حي  ي.  منتظمة  بصورةي  لقراءتهي  إليه

ي  
 
ي والرصف  المياه هيئات قواعد ف  .الصح 

ي  المياه  شبكة  عني  مسؤولة  المياه  هيئة  : الماء   شبكة  عل   المسؤولية  
ي  المحليةي  السلطة  ف  ي  العام،  الماء  عداد  حت   

  البيوتي  وف 

ي  الخاصة ي  بماي  الزبون،  عاتقي  عىل  ملقية  وتصليحهاي  الخاصة  الماء  شبكةي  عىل  المسؤولية.  الخاص  الماء  عداد  حت   
  ذلكي  ف 

ي  أدواتي  من  أوي  تشبي  عن  ناتجي  مياهي  ضياع ي  موحدة  أسعار  وفق  يتمي  الماءي  فاتورةي  حساب.  سليمة  غي   
  البالد،ي  أنحاء  كافة  ف 

ي المياه، سلطة  بواسطة تحديدهاي ويتم ي المبلغ. للدولة قانونية  سلطة وه   
ب حاصل هو النهان    المستهلكةي المياه كمية رص 

ي  
ي الحساب إجراء مرحلةي ف   

 . الفاتورة ظهر عىلي  مسجل  هو كماي الماء،ي كوب سعر  ف 

ي  والرصف  المياه  هيئات  لنظم  وفقاييي: المياه  أسعار ي  االستهالكي  10/10/2010  من  ابتداء  ،2009  الصح  ىل 
  يشملي  المي  

ي  تعريفتي  ي  
  المنخفضةي  التعريفة(.  2  تعريفة)   العالية  والتعريفة(  1  تعريفة)   المنخفضة  التعريفة:  المياه  استهالك  حساب  ف 

ي  لالستهالك  األوىلي  7  ال ي  األكوابي  تتناول  
ةي)   شهريني  ف  ي(  للفاتورة  متوسطةي  في   

ب  هاي  يتم  والت  ي  رص   
ي  االشخاص  عددي  ف   

  الوحدةي  ف 

ي  المستهلكة  األكواب  بقية  تتناولي  الثانية  التعريفةي.  السكنية  
ة  ف    يتمي  والمؤسساتي  التجارية  المحالتي.  الفاتورة  حساب  في 

هاي حساب  www.water.gov.il : إضافية معلوماتي.  2  للتعريفة  وفقاي فواتي 

ي  األنفس  عدد  هو  : األشخاص  عدد  
ي(  السكني  بهدفي)  تقيمي  الت   

  قام  مكتوبي  لترصي    ح  وفقاي  وذلك  للمياه،ي  المستهلكي  البيت  ف 

ي يسكنوني  الذين األشخاص أسماءي يضمي الذي الهوية بطاقة  ملحق  يشمل والذي المياه،ي لهيئةي بإرساله  المستهلك  
.  البيت ف 

ي  موجودةي  األشخاص  عدد  حولي  لتصاري    ح  استمارات  
ي  الخدمات  مركز  ف   

نت  موقع  وف    يقمي  لمي  مستهلك.  للهيئةي  التابعي  االني 

ي فقط شخصان يعيش وكأنه الفاتورة حساب  سيتم األشخاص، عدد  حول ترصي    ح  بتحويل  
 . البيت ف 

ي  الرصف  رسوم  : الصح    الرصف  رسوم ي  الصح  ي  شاملة  المياه  لمستهلك   
  خدماتي  يتلقون  محددون  مستهلكون.  الماء  فاتورةي  ف 

ي الرصف ي الرصفي برسوم  الزامهم يتم الهيئة، من فقط الصح  ي والرصف المياه إتحاد لنظم وفقاي الصح   .الصح 

ي  المياه  فاتورة  دفعي  يجبي  –  المياه  فاتورة  دفع   حسبي  الفوائد  بدفعي  يلزم  الفاتورة  دفع  عدم.  الفاتورة  عىل  المحددي  الموعد  حت 

ي قانونيةي ودعاوى والتنفيذ،ي اإلجراء نفقاتي بدفعي المستهلكي يلزم قد  الفاتورة دفعي عدم !انتبهواي. القانون  . المياه قطع وحت 

  المياهي فاتورةي  عىل  استئناف تقديم. التفاصيل كافة  بفحصي تقوم  أني عليك  الفاتورة تلقيك بعدي  : الماء  فاتورة  عل  استئناف 

ي  والرصف  المياه  لهيئة  تقديمهاي  يتمي  أن  يجب ي  الماء  عدادي  رقم  ضمي  يتمي  حيث  الفاتورة،ي  تلقيك  مني  يوماي  14  خالل  الصح   
  ف 

ي  الماء  استهالك  بدل  دفع  لعدم  سبباي  يكون  أن  يمكني  ال  المياه  فاتورة  عىل  االستئناف.  االستئناف  تقديمي  يوم  نفس  
 التاري    خ  ف 

ي  والرصفي  المياه  وهيئات  المياه  لنظمي  وفقاي  يتمي  الماءي  فاتورة  عىل  االستئناف  عالج.  المحدد   لقانوني  108  لبند  وفقاي.  الصح 

http://www.water.gov.il/


ي  والرصف  المياه  هيئات ي  والرصف  للمياه  الحكومية  السلطةي  –  2001  الصح    ضد  المستهلكي  ي  شكاوى  بفحصي  تقوم  الصح 

، والرصفي  المياه هيئات  . المعنية الهيئةي إىل أوال توجه المستهلك يكوني أن بعدي  الصح 

يي: . تعويضات12  ₪ 2,950 كانت  2021  لعام التعويضات اجماىل 

ي 7 منحهي يتميالخاصةي االحتياجات ذويي الجمهور  . بالسعريالمخفض إضافيةي مكعب مي 

 


