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דבר המנכ"ל

תושבים יקרים,

באשדוד  והביוב  המים  תשתיות  בתחום  מהפיכה  להוביל  דגלו  על  חרט  אשדוד"  "יובלים 
במכלול התחומים הנוגעים לפעילותו: הקמת ושדרוג תשתיות בהיקף עצום , יישום מודל ייחודי של 
תאגיד מים השומר על איכות הסביבה ושירות לקוחות העומד ברמה אחת עם החברות המובילות 

במשק. 
העתיד.  עבר  אל  ומעשית  ראייה אסטרטגית  עם  בהווה  מיטבי  ניהול  הוא  זאת  לכל  הבסיס 
כך, במקביל להשקעה העצומה בהחלפת תשתיות המים והביוב הישנות בעשרות רחובות בעיר 
ושדרוג מסיבי של תשתיות קיימות, אנו מובילים גם הקמת תשתיות מים וביוב חדשות בהתאם 
לתוכניות פיתוח העיר על פי הסכם הגג. היקף ההשקעה במתחמים החדשים ובתוכניות הבינוי 
העירוניות עומד על כ - 800 מיליון ₪. במקביל לכך, אנו נערכים לביצוע פרויקט ההתחדשות 
העירונית ברובעים הוותיקים של העיר במסגרתו יוחלפו וישודרגו תשתיות המים והביוב בהשקעה 

של עשרות מיליוני ₪ נוספים. 

"יובלים אשדוד"  מוביל מהפיכה  בדגש על הגנת  הסביבה.  כעיר השוכנת על חוף ים ובסמיכות לנחל, 
ישנה חשיבות רבה מאד להתאמת המערכות לרגישויות הקשורות בכך – תוך הצבת מטרת על בדמות 
מניעת גלישות ביוב לים ולנחל. לצורך כך בצענו בשנים האחרונות פרויקטים מקיפים בתחום תשתיות 
הביוב, כדוגמת שדרוג ושיקום של כל תחנות השאיבה לביוב, הקמת קו סניקה ראשי מרכזי - שהינו 
פרויקט ענק בקנה מידה ארצי, וכן הטמעת מערכות פיקוח אמינות הניתנות לשליטה ובקרה מרחוק. 

אלו מבטיחים את אמינות מערכת הולכת השפכים ושמירה על הנחל והים.

אנו ב"יובלים אשדוד" מובילים בתחום שירות הלקוחות כפי שאנו  מובילים בפיתוח ושדרוג תשתיות, 
בהגנה על  הסביבה ובניהול מצטיין. הקריטריונים על פיהם פועלת מחלקת שירות הלקוחות הינם 
גבוהים מהקריטריונים שנקבעו על ידי  רשות המים, שאחראית על תאגידי המים בישראל וזאת 
בכדי להעניק לכם, התושבים, שירות מיטבי, מקצועי ומהיר. לאור זאת, בקרוב נחל בהחלפת מדי 
המים בעיר- בתהליך רב שנתי, למדים המבוססים על קריאה מרחוק )קר"מ( אשר יאפשרו קריאה 

און ליין של צריכת המים ואיתור כמעט מיידי של תקלות.

אני מזמין אתכם, תושבי אשדוד לסיורים חווייתיים בתשתיות המים והביוב המרכזיות של יובלים. 
בסיורים, אותם נחל בקרוב,  תינתן הדרכה מקיפה וחווייתית על אופן פעולת מערכות המים והביוב. 
על   וההגנה  המיטבי  הלקוחות  שירות  המצטיין,  הניהול  העצום,  התשתיות  ופיתוח  שדרוג 
הסביבה - נעשים כולם למענכם תושבי אשדוד, על מנת שתהנו מהולכת מים ומסילוק שפכים 
ברמה הגבוהה ביותר, על כל השירותים הנלווים לכך. אנו מתחייבים שנוסיף לעשות זאת גם 

בעתיד- למענכם ובשבילכם.

חג פסח שמח וכשר,
שלכם,

שלמה אטיאס
מנכ"ל "יובלים אשדוד"
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מובילים מהפיכה.

"יובלים אשדוד" ביצע מהפיכה  בכל הנוגע לתשתיות המים והביוב, אשר הובילה את אשדוד להיות 
אחת הערים המובילות בישראל.  

"יובלים אשדוד" השקיע וישקיע מאות מיליוני ₪ בשדרוג תשתיות מים וביוב בעשרות רחובות 
בעיר ובשיפוץ והקמת מתקני מים וביוב כך שיהיו המתקדמים והאמינים ביותר. בין המתקנים: 
תחנות שאיבה לביוב, מאגרי מים, קווי ענק להולכת מים ושפכים ואף שדרוג ופיתוח מהותי של 

מתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( אשדוד.

גם בשנת 2017 השקיע התאגיד עשרות מיליוני ₪ בשדרוג תשתיות ופיתוח מים וביוב. הפרויקטים 
הבולטים שבהם: 

הקמת  קו ביוב עירוני מרכזי 
 מדובר בפרויקט רחב היקף ברמה לאומית במסגרתו הוקם קו סניקה ענק – באורך  9 ק"מ בקוטר 
של 40 צול מתחנת השאיבה בזק ועד למתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( אשדוד. הקו  החדש פועל  
במקביל לקו המרכזי הקיים כיום בעיר ומאפשר גמישות בהולכת שפכי העיר, בשונה מהמצב קודם 
לכן. מדובר בפרויקט בעל ערך גדול ומשמעותי לאיכות הסביבה. הקמת הקו החדש תמנע גלישות 

ביוב לנחל ולים, העלולים לזהם את הסביבה. 
עלות הפרויקט: כ - 45 מיליון ₪.

הקמת קו סניקה חדש בין תחנות השאיבה המזרחית לאלתא 
פרויקט להנחת קו סניקה חדש שנועד  לאפשר סילוק שפכים מהאזורים הדרומיים, כגון הרובע 
המיוחד ופארק התעשייה העתידי. אורך הקו כ - 2 ק"מ. הקו אינו עובר דרך השכונות ובכך מאפשר 

הולכת שפכים אמינה וישירה. 
עלות הפרויקט כ - 5.5 מיליון ₪

 

בתשתיות המים והביוב:
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שדרוג בריכת מים גבעת יונה 
התאגיד סיים פרויקט מקיף לשדרוג בריכת המים בגבעת יונה. מהבריכה מסופקים מי השתייה 
לרחובות רבים בעיר. בנוסף משמשת הבריכה כמאגר מים לשעת חירום. במסגרת השדרוג שופץ 

ושוקם המבנה באופן יסודי  ובכלל זה הצנרת ולוחות החשמל. 
עלות הפרויקט: כ- 1.2 מיליון ₪. 

הקמת תחנת שאיבה במרינה דרום 
החלה הקמת תחנת שאיבה לביוב במרינה דרום. הצורך בהקמת התחנה נובע מהפיתוח המואץ 
ומהבנייה העתידית באזור. התחנה תוכננה ונבנית כך שהיא מונעת אפשרות זיהום סביבתי. 

עלות הפרויקט: כ- 15 מיליון ₪.

שדרוג  קווי מים וביוב  ברחוב הרצל 
שדרוג הקווים בוצע במימון מלא של התאגיד,  בתיאום עם פרויקט הגל הירוק ופרויקטים להתחדשות 

עירונית ברובעים: א,ב,ג, ד.

קו המים החדש משדרג את המערכת העירונית כולה בדמות הולכת מים אמינה עוד יותר תוך  מתן 
מענה להתפתחות העיר ברובעים אלו ב - 20 השנים הבאות.  הקו באורך 2.5 ק"מ.  

קו הביוב החדש הותקן במקום צנרת ביוב ישנה מאד שהייתה במקום, ובכך הוסיף אמינות 
למערכת סילוק השפכים הכללית של העיר, תוך מתן מענה להתפתחות העיר ברובעים 
אלו ב - 20 השנים הבאות. עבודות בוצעו בטכנולוגיה מתקדמת של ניפוץ הקו הישן והחדרת קו 
חדש בחלקו ושרוולו בחלקו האחר. שיטה זו מפחיתה באופן ניכר את ההפרעה לאורחות החיים של 

התושבים. אורך הקו כ - 1650 מטר. 
עלות עבודות לשדרוג קווי הביוב והמים ברחוב הרצל: כ - 9 מיליון ₪. 
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הנחת קווי מים וביוב חדשים ברחוב משה סנה 
הקווים הוקמו כחלק מהעבודות להקמת התשתיות ברובעים הדרומיים הקיימים והעתידיים, וזאת 

על מנת שהתושבים ייהנו  מהולכת מים ומסילוק שפכים ברמה גבוהה. 

קו המים החדש הותקן מרחוב מנחם בגין עד לרחוב בני ברית- באורך של כ - 2 ק"מ. הקו מאפשר 
הולכה מיטבית של מי שתייה לתושבים ובעלי העסקים באזור ועומד בסטנדרטים הגבוהים שקבע 

"יובלים אשדוד" ברחבי העיר בתחום המים. 

קו ביוב החדש מוליך את השפכים לתחנת השאיבה אלתא ומשם לתחנת השאיבה המרכזית-
בזק. כך נמנעת גם אפשרות של תקלות במערכת הביוב היות והקן החדש אינו עובר דרך 
השכונות באזור. בכדי להניח את הקו בוצע קידוח תת קרקעי נרחב  בצומת הכניסה לאשדוד. 

אורך הקו החדש הינו כ - 2 ק"מ.

עלות העבודות להקמת קווי המים והביוב ברחוב משה סנה: כ - 6.5 מיליון ₪.  

שודרגו קווי הביוב בשדרות עוזיהו, בעלי מלאכה  והרב לוין 
אורך הקווים כ- 2 ק"מ. ברחוב הרב לוין היה קו ביוב ישן מאד שגרם לתקלות תכופות. התקנת הקו 

החדש פתרה בעיה זו ובכך השתפרה איכות חיי התושבים. 
עלות הפרויקט כ - 2.5 מיליון ₪.
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מובילים מהפיכה.

ובחברות  אחרים  מים  בתאגידי  הנלמד  דבר  ומיטבי,  מקצועי  באופן  מנוהל  אשדוד"  "יובלים 
זוכה לשבחים בביקורות שעורכת רשות המים,  ”יובלים אשדוד“  מובילות בישראל. לא בכדי 

הממונה על תאגידי המים בישראל, ורגולטורים נוספים הנוגעים לתחומי פעילות התאגיד. 
הבסיס לכך הוא ניהול מיטבי בהווה עם ראייה אסטרטגית ומעשית אל עבר העתיד. 

הניהול המצטיין מתבטא בתחומים הבאים:

מובילים מהפיכה בניהול מצטיין:

מובילים את פיתוח העיר בתשתיות מים וביוב בהתאם לתוכנית הסכם הגג 
"יובלים אשדוד" מוביל הקמת תשתיות מים וביוב חדשות בהתאם לתוכניות פיתוח העיר, על פי 
הסכם הגג בין משרדי השיכון, האוצר והרשות המקומית. היקף ההשקעה במתחמים החדשים 
ובתוכניות הבינוי העירוניות עומד על כ- 800 מיליון ₪, דבר המעיד על ניהול מיטבי,  חוסן כלכלי 
ויכולת ביצוע של פרויקטים גדולים ומורכבים. יודגש כי התאגיד הוא זה שמממן את כל הפרויקטים 

הללו , דבר המתאפשר לאור המצוינות הניהולית והמקצועית. 

הערכות לפרויקט ההתחדשות העירונית 
"יובלים אשדוד" נערך לביצוע פרויקט ההתחדשות העירונית ברובעים הוותיקים של העיר 
במסגרתו יוחלפו תשתיות המים והביוב בהשקעה של עשרות מיליוני ₪. ההערכות כוללת תכנון 

מקיף לטווח ארוך, הכנת מכרזים ויצירת התשתית בשטח לקראת ביצוע הפרויקטים. 

רואים רחוק 
 "יובלים אשדוד" מקדים למעשה את תוכניות פיתוח העיר בכך שהוא מניח את התשתית בכל 
הנוגע לאספקת מים וסילוק שפכים במתחמים הנבנים ובמתחמים העתידיים ופועל על מנת 
שמכלול מערכת אספקת המים והביוב יאפשרו הולכה סילוק ושימוש חוזר במים בהיקפים 

העצומים של העיר אשדוד. 
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רמת ביצוע גבוהה מאד 
בכדי לשמר את הרמה הגבוהה של תשתיות  המים והביוב בעיר, התאגיד הוא שינהל ויבצע את 
הקמת התשתיות הרבות במסגרת הסכם הגג ופרויקט ההתחדשות העירונית,  דבר המעיד על 
ניהול מיטבי, ראייה אסטרטגית  רחבה, איתנות כלכלית ויכולת ביצוע של פרויקטים בהיקפים 

גדולים מאד ברמה הלאומית.

השקעה בהון האנושי 
 העובדים ב "יובלים אשדוד" הם מקצועיים ומנוסים בכל תחום: ההנדסה, שירות הלקוחות ועובדי 
ההנהלה. כולם נבחרו בקפידה במכרזים, על פי חוק, תוך עמידה בקריטריונים גבוהים של השכלה 

וניסיון. כמו כן מתקיימות השתלמויות והכשרות לעובדים בתחומים השונים. 

תוכנות ואמצעים טכנולוגים מתקדמים לניהול 
בתחומים  ומעקב  ניהול  בתוכנות  החברה  ועובדי  מנהלי  משתמשים  הניהול  ממתודת  כחלק 
ניהוליים שוטפים בהם: השקעות, תזרימים, ניהול פרויקטים ותפוקות ומערכות למיפוי מדויק של 
כלל תשתיות המים והביוב בעיר. מלבד הניהול השוטף- מדובר באמצעי נוסף המאפשר למנהלי 

החברה לתכנן, לשפר ולקדם כל העת את אופן ושיטות העבודה, על מנת להיות טובים עוד יותר.

שקיפות מלאה 
והנתונים אודות ההשקעות  "יובלים אשדוד" מתנהל בשקיפות מלאה: הדו"חות הכספיים 
המרכזיות ותוצאות בדיקות  איכות המים מפורסמים באתר התאגיד ומופצים לתושבים במסגרת 

חשבונות המים.

מצטיינים בהערכות לשעת חירום
"יובלים אשדוד"  פועל כל העת להערכות לשעת חירום. במסגרת זו בוצעו פעולות רבות ובכלל 
זה: תרגילים מקיפים בשטח המדמים משבר באספקת המים והולכת השפכים ורעידות אדמה 
בפיקוח של רשות המים,  הקמת מערכת לבקרת לחצים אשר מרשתת את העיר ומדווחת און ליין 
על שינויים בלחץ המים, רכישת ציוד מתקדם ובכלל זה ערכות לחלוקת מים,  התקשרות  חוזית 
עם חברות הובלה  לצורך הובלת מים ופתיחת תחנות חלוקה, קיום  הדרכות בתחום בטחון המים 

וכן כתיבת תרחישים ונהלים. 
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מובילים מהפיכה.

"יובלים אשדוד" מוביל מהפיכה בתחום תשתיות המים והביוב בעיר בדגש על הגנת הסביבה. 
כעיר השוכנת על חוף ים ובסמיכות לנחל, ישנה חשיבות רבה מאד  להתאמת המערכות לרגישויות 

הקשורות בכך – תוך הצבת מטרת על בדמות מניעת גלישות ביוב לים ולנחל. 
לצורך כך בוצעו בשנים האחרונות פרויקטים מקיפים להגברה משמעותית של אמינות מערכת הולכת 
השפכים וכן הוטמע שימוש במערכות פיקוח אמינות הניתנות לשליטה ובקרה מרחוק וטכנולוגיות 

מתקדמות להבטחת האמינות. 

מובילים מהפיכה בהגנה על הסביבה:

הקמת קו סניקה ראשי לביוב 
פרויקט רחב היקף בקנה מידה לאומי: קו הביוב החדש,  באורך 9 ק"מ ובקוטר 40 צול,  מוליך  את 
השפכים מתחנת השאיבה לביוב הראשית בעיר עד למכון לטיפול בשפכים. הקו החדש פועל  
במקביל לקו המרכזי הקיים ומאפשר ויסות והזרמה של השפכים הנאספים בעיר. עם הקמת הקו, 
הפכה מערכת הביוב באשדוד לאחת המערכות המתקדמות, האמינות ובעלות הערך הרב ביותר 
להגנת הסביבה בישראל. יודגש כי הייחודיות של הקו החדש  הינה האפשרות להוליך את השפכים 
הנאספים בעיר בשני קווים מרכזיים - שכל אחד מהם בעל קיבולת להוליך את כל שפכי העיר,  ולא 
אחד כמקודם. מצב זה מאפשר גמישות מרבית בהולכת השפכים ומניעת אפשרות של זיהום 

סביבתי. בנוסף, הקו החדש נותן מענה לגידול ולפיתוח העיר ב - 25 השנים הבאות.   
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קווי סניקה עתידיים 
התאגיד מתכנן  להקים  שני קווי סניקה נוספים  ומקבילים לאורך כל רצועת החוף.  הקווים  יקלטו 
את כל השפכים מכל אזורי רצועת החוף ויוליכו  אותם למט"ש. בכך תוגבר אמינות ויכולת גמישות 
המערכת ויינתן מענה לפיתוח העתידי של האזורים הסמוכים לרצועת החוף, המוקמים במסגרת 

הצמיחה והפיתוח של העיר.

שדרוג ושיקום של תחנות השאיבה לביוב
בכל תחנות  השאיבה  שוקמו המשאבות, מערכות החשמל  ומערכות הבקרה. בכל אחת 
מתחנות השאיבה יוקם גם מתקן איגום רחב היקף לביוב, אשר יאפשר לאגור את מי השפכים 

למשך 20 שעות - במקרה של תקלה, ובכך למנוע זיהום סביבתי. 

כוננות ובקרה 24/7  בתחנות השאיבה למים וביוב
בכל תחנות השאיבה קיימות משאבות רזרביות, גנרטורים לשעת חירום וכן מבוצעת אחזקה 
יומיומית, תיקונים ושדרוג ציוד. בנוסף קיימת  בהם  מערכת בקרה און ליין 24 שעות באמצעות 
מצלמות וחיישנים מתקדמים. כל זה בכדי שניתן יהיה לתפעל את התחנות בצורה מיטבית ויעילה.  

צוותים מקצועיים ומיומנים
לתאגיד צוות מהנדסים ואנשי שטח מקצועי ומיומן בנוסף לקבלני משנה הערוכים במיומנות רבה , 
24/7 , 365 ימים בשנה,  לטיפול בזמן קצר ביותר בתקלות בתשתיות המים והביוב בכל ברחבי העיר.

שדרוג המט"ש
החל פרויקט עצום לפיתוח ושדרוג המט"ש אשר נועד להתאים את המט"ש  להתפתחות העיר 
ב - 30 השנים הבאות. הפרויקט כולל:  הגדלת הקיבולת של המט"ש ושיפור איכות מי הקולחין 

לרמה שלישונית להשקיה  בלתי מוגבלת לחקלאות לסוגיה. 
היקף ההשקעה בשדרוג המט"ש הינו כ - 250 מיליון ₪. 
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התאגיד מפקח על הולכת המים והשפכים באמצעים אלקטרונים מתקדמים 
לשם כך הוקמה מערכת GIS )מערכת מידע גאוגרפי( שהינה מערכת טכנולוגית מתקדמת 
אשר ממפה, מציגה ומתעדת את הפעילות של כל תשתיות המים והביוב בעיר ומאפשרת 
לאנשי המקצוע של התאגיד לשלוט ולבקר את המתרחש בשטח באופן קבוע. עם התקנת 
המערכת שופרו המהירות ויכולת מתן התגובה לגלישות ביוב, דליפות במערכת המים, טיפול 

בתקלות בצנרת ועוד.

כמו כן הותקנה מערכת בקרה - מהמתקדמות בישראל, בכל תחנות שאיבת המים והביוב. 
המערכת כוללת מצלמות וחיישנים המדווחים על כל חריגה ישירות לחדר הבקרה שהוקם 
במיוחד לשם כך, ולמכשירים הניידים של אנשי השטח של התאגיד. המערכת שיפרה באופן 
ניכר את מהירות התגובה לתקלות ברשת המים והביוב.  מערכת הבקרה מהווה מודל למערכות 
מסוג זה ונציגים של חברות ותאגידי מים מישראל ומהעולם מגיעים להתרשם וללמוד ממערכת זו. 

הקפדה מקסימאלית על איכות המים 
מערכת בקרה און ליין חדישה שפועלת באמצעות מצלמות וחיישנים 24/7 בודקת כל הזמן 
את  איכות המים ובכלל זה את העכירות והכלור. במידה וקיימים חוסרים במים, במאגרים או 
בבריכות. המערכת מזהה זאת  ומזרימה באופן עצמאי את החומרים הנדרשים לרשת המים 

העירונית. 
הנתונים מהמערכת מדווחים כל הזמן לחדר הבקרה ולמכשירי הסלולר של אנשי המקצוע של 

התאגיד שמקיימים גם תורניות בשעות הלילה לאורך כל השנה.

בדיקות איכות מים יומיומיות 
דוגם מקצועי מוסמך  אוסף מידי יום דגימות מהמים בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי משרד 
הבריאות. הדוגם בודק עכירות, כלור, מוליכות וחומרים נוספים. התוצאות נשלחות למעבדה 

מוסמכת על ידי משרד הבריאות. 
מיום הקמת התאגיד - כל תוצאות בדיקות איכות המים היו תקינות.
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מחלקת שירות הלקוחות של "יובלים אשדוד" פועלת בהתאם לתפיסה של התאגיד אשר הציבה  את 
השירות לתושבים במרכז. במרכז שירות הלקוחות קיימות: עמדות שירות פרונטאלי, יחידת פניות 

הציבור אשר עונה על פניות בכתב וכן המחלקה הלוגית האחראית על הפקת חשבון המים. 
במחלקה פועלת מערכת תקשוב וביקורת חדשנית. בנוסף קיים מוקד טלפוני שנציגיו מעניקים 
שירות לתושבי העיר.  במרכז  עובדים נציגי שירות לקוחות אשר עברו הכשרה מקיפה באמצעות 

חברה חיצונית המתמחה בנושא. 

"יובלים אשדוד" מוביל  בתחום שירות הלקוחות כפי שהוא מוביל  בפיתוח ושדרוג תשתיות, בתחום 
איכות הסביבה ובניהול מצטיין. הקריטריונים על פיהם פועלת מחלקת שירות הלקוחות הינם גבוהים 
מהקריטריונים שנקבעו על ידי  רשות המים, שאחראית על תאגידי המים בישראל וזאת בכדי להעניק 

לתושבים שירות מיטבי, מקצועי ומהיר. 

בתחום שירות הלקוחות:
מובילים מהפיכה.
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אמינות בחשבונות המים 
במחלקת שירות הלקוחות מבוצעת בדיקה  מקיפה, טרם שליחת החשבונות,  לאיתור צריכות 
וזוהתה חריגה בצריכה, התאגיד מעביר לידי צרכני המים הודעה בדבר  מים חריגות. במידה 
צריכת מים חריגה אשר התגלתה. לאור ראיית שירות מיטבי ומוביל לצרכן כמוטו, החל התאגיד  
לאחרונה בשירות חדש:  שליחת הודעות מסרון  המיידעות על  צריכה חריגה וכן כאישור על  

קבלת טפסים וסיום טיפול בפניות שונות. שירות זה עתיד להתרחב לתחומים נוספים. 

15,000 מדי מים חדשים 
התאגיד ביצע החלפה של 15,000 מדי מים  במהלך שנת 2017. מדי המים החדשים הינם מתקדמים 

ובעלי תו תקן שהוגדר על ידי מכון התקנים הישראלי. המדים הוחלפו ללא עלות מצד התושבים.  
" יובלים אשדוד"  מחליף את כל מדי המים בעיר אחת לשש שנים על פי התקנות המחמירות שקבעה 
רשות המים.  החלפת המדים  מאפשרת מדידה מהימנה עוד יותר של צריכת המים ומובילה לצמצום 

פחת המים.

שירות חדש לבעלי מוגבלויות- טפסי שמע
לאתר התאגיד הועלו טפסי  שמע בהם מפורטים אופני הפעולה להחלפת משלמים בנכס, עדכון 
נפשות ובירור חשבונות וזאת עבור תושבים בעלי מוגבלות בראייה. הדבר מאפשר לתושבים 
אלה  לבצע את הפעולות באמצעות מערכת שמע ושיחה עם מחלקת שירות הלקוחות מבלי 
להזדקק למילוי בכתב של הטפסים. מדובר בשירותים הנפוצים ביותר בקרב התושבים ומכאן 
גם בהקלה לבעלי המוגבלויות הללו. מלבד זאת,  במחלקת שירות הלקוחות קיימות  שתי עמדות 
נגישות לבעלי מוגבלויות, הכוללות גם יחידות שמע. נציגי מחלקת שירות הלקוחות אף עברו הדרכה 
למתן שירות לבעלי מוגבלויות ומונחים לתת להם קדימות בעת הגעתם לקבלת שירות למחלקת 

שירות הלקוחות. 
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סיכום שנתי לשנת 2017 - מוקד טלפוני: 

הנושאים שטופלו במוקד הטלפוני:

מובילים בשבילכם.

שיחות נכנסות

68,28969,91597.99%03:3503:38

ממוצע משך אחוז מענהשיחות נענות
שיחה

זמן המתנה 
ממוצע
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סיכום שנתי - רמת השירות במרכז שירות לקוחות:

05:1904:1102:1004:09 05:07 03:57

סה"כאכיפה ברור חשבון
המים

תשלומים
בלבד

החלפת
משלם

עדכון מספר
נפשות

95.78 %

05:19

04:11

02:10

95.49 %

זמן המתנה ממוצע במרכז שירות הלקוחות )בדקות(

1,000
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פניות ציבור בכתב לשנת 2017
צרכן יכול לפנות בכתב לתאגיד בכל נושא שבתחום טיפול התאגיד באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו  

www.yuvallim.co.il  או בפקס 08-8628955 או ת.ד 66 אשדוד. 
בשנת 2017 התקבלו 11,837 פניות מתוכם 11,717 התקבלו באמצעות פקס/מייל ו - 120 פניות התקבלו 

באמצעות הדואר.
לרשות הצרכן קיים אתר אינטרנט ובו גישה למידע אישי, ביצוע תשלומים, פניות צרכנים וכן הורדת 
טפסים כגון: עדכון נפשות, הוראת קבע בנקים וחברות כרטיסי אשראי, החלפת צרכנים, הצהרת 
תיקון נזילה, בוררות, הצהרה על קריאת מד מים וכן הזמנת שירות פינוי ביוב. כל זאת במטרה לשפר 

את האפשרויות הקיימות ולהציב סטנדרט שירות גבוה, כפי שראוי לתושבי העיר אשדוד.

צרכן הרואה עצמו נפגע זכאי לפנות לרשות המים.

בשנת 2017 התקבלו מרשות המים 26 פניות של תושבים. מתוכם, על פי בדיקת רשות המים,  26 פניות 
טופלו כראוי ע”י התאגיד ולא היה מקום להתערבות רשות המים ובפנייה אחת טרם התקבלה תשובה. 
למבקר המדינה פנה תושב אחד. על פי משרד מבקר המדינה כולם טופלו ע"י התאגיד ולא היה מקום 

להתערבות מבקר המדינה.

1.  רקע ומידע אודות החברה, הרשויות המקומיות שבתחומה, שמות חברי הדירקטוריון 
והמנכ"ל, ופרטי ההתקשרות עם התאגיד:

בהתאם להוראות סעיפים 81-83 לכללי אמות המידה החלים על התאגיד, להלן דוח בדבר פעילותו לשנת 2017.  

“יובלים אשדוד” החל את פעילותו בינואר 2008, מכוח חוק תאגידי המים והביוב, בעיר אשדוד. 
בין מטרותיו העיקריות:

1.  אספקת מים לתושבי העיר וסילוק הביוב למכון טיהור השפכים.
2.  אחזקת מערכת המים והביוב הציבורית של העיר.

3.  ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב הציבוריות.
4.  פיתוח תשתיות המים והביוב הציבוריות בשכונות חדשות.

5.  שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.

צורת התאגדות: חברה בע"מ.
מספר ח"פ: 514061472.

חברי הדירקטוריון נכון ליום פרסום הדוח השנתי: 
- עו"ד גבי כנפו, יו"ר הדירקטוריון

- גב' דינה בר אולפן
- גב' אילנית הראל

- גב' יאנה אנור
- מר  מרק אנגל
- גב' קרן דברא

- מנכ”ל התאגיד מר שלמה אטיאס

רואה חשבון מבקר: רו"ח אבי אוליאל
יעוץ משפטי: עו"ד חנה זיכל

טלפון מוקד טלפוני עירוני: 106
מוקד שירות לקוחות: 1-800-800-566

כתובת משרדי ההנהלה: רח' אורט 18, קומה 7
כתובת מרכז שירות לקוחות: 

קניון לב אשדוד, רח' בלפור 14, קומה ג'
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 66 אשדוד

פרטי התאגיד ודרכי התקשרות: 
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2. כמות המים שסיפק התאגיד בחלוקה לפי סוגי צרכנים:

20172016

בית

מס' צרכנים/סוג שימוש
מדים ליום 

31.12.17

מס' צרכנים/
מדים ליום 

31.12.16

כמות 
שסופקה )קובים(

כמות 
שסופקה )קובים(

66,20965,36911,073,72010,944,525מגורים

גינון ציבורי רשות 
מקומית

8238261,395,5531,466,060

מוסדות רשות 
מקומית

549539743,326767,293

מוסדות דת 
ומקוואות

258253240,675236,981

4,8094,6431,554,8771,516,447מסחר ומלאכה

296268343,966213,361בניה 

202047,61249,217כל צריכה אחרת

72,96471,91815,399,72915,193,885סה"כ בית

37402,603,2802,489,089צרכנים גדולים תעשייה

73,00171,95818,003,00917,682,974סה"כ כמות צריכה כללי
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20172016

קוביםקובים

18,288,46018,080,686אספקה מחברת מקורות

290,300309,700אספקה  מהפקה עצמית

18,578,76018,390,386סה"כ

5. תיאור כללי של עיקר ההשקעות שערך התאגיד בשנת 2017 ושבכוונתו לבצע בשנת  2018:

בשנת 2017 השקיע התאגיד סך של 33 מיליון ש"ח בפרויקטים בתחום המים והביוב.
השקעות אלו כוללות סיום הקמת פרוייקט לשינוי מתווה של הולכת השפכים בעיר לפיו מונח קו מקביל באורך 
של 2.5 ק"מ שיגבה את הולכת השפכים בקרות תקלה בקו על מנת ליצור מערכת הולכת שפכים אמינה. מדובר 

בפרויקט שעלותו הסתכמה בסכום של 45 מיליון ש"ח )מתוכם כ - 12 מיליון ש"ח בשנת 2017(.
התאגיד החל בהקמת תחנת שאיבה לביוב במע"ר דרום שעלותה מוערכת בכ - 15 מיליון ש"ח שצפוי להסתיים 

בשנת 2018.
כמו כן במהלך שנת 2017 החליף התאגיד קווי ביוב ומים רבים ברחבי העיר.

שדרוג ופתוח מכון טיהור השפכים והתאמתו להתפתחות העיר עד לשנת 2040 ולשדרוג איכות הקולחין לרמה 
שלישונית המאפשרת החזרת הקולחין להשקיה בלתי מוגבלת לחקלאות בהיקף השקעה כולל מוערך בסכום של 

כ- 100 מיליון ש"ח.

בשנת 2018 התאגיד ימשיך בפיתוח  ושדרוג תשתיות המים והביוב בעיר על מנת לספק לתושבי אשדוד איכות 
מים ברמה מעולה ואיסוף וטיפול בשפכים בצורה אמינה ויתן מענה לצרכיה המתפתחים של העיר בתחום המים 
והביוב. על פי תכניות העבודה והתקציב שאושרו לשנת 2018 התאגיד צפוי להשקיע סך של כ- 95 מיליון ש"ח 
בפרויקטים בתחום המים והביוב. ההשקעות בתחום המים מסתכמים לסך של כ- 15 מיליון ש"ח וכוללים שדרוג 
ופיתוח תשתיות מים בעיר. ההשקעות בתחום הביוב מסתכמים לסך של 80 מיליון ש"ח וכוללים הקמת קווים 
מאספים ראשיים להולכת השפכים, המשך הקמת תחנת שאיבה לביוב במע"ר דרום, שדרוג תחנות שאיבה 

לביוב והמשך שדרוג ופיתוח מט"ש אשדוד.

בנוסף, התאגיד צפוי להשקיע סך של כ - 5.5 מיליון ש"ח בהצטיידות לשעת חירום, הקמת מערך סייבר למערכות 
התאגיד וכן מערכת קריאה מרחוק קר"מ )קריאה מרחוק(.

=
כל ההשקעות הינן בנוסף לתחזוקת תשתיות המים והביוב )קווים ותחנות שאיבה למים וביוב( 24 שעות, 7 ימים  

בשבוע, 365ימים בשנה. על מנת לספק לתושבי העיר מערכות מים וביוב אמינות וברמה גבוהה.

3. נתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי חישוב עלות, בשנת הדו"ח ובשנה 
שקדמה לה:

4. פרטים בדבר מקורות המים של התאגיד:

פחת מים לשנת  2017 -  3.2%                |       פחת מים לשנת 2016 -  4%

פחת גביה לשנת 2017 -  6%                   |       פחת גביה לשנת 2016 -  6%

פחת גביה מצטבר לשנת 2017  - 4%     |      פחת גביה מצטבר לשנת2016 – 4%
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6. פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת 2017 ואופן 
הטיפול בהם:

7. פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות התאגיד:

8. פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 2017 - 

סה"כ רבעון  4 רבעון  3 רבעון  2 רבעון 1 תיאור 

148 46 41 29 32 ריכוז שברים- מים 

16 3 6 4 3 ריכוז שברים- ביוב 

43,006.5 8,543 11,246 12,374 10,843 שטיפות קו ביוב 

42 28 24 27 איכות מים )*(

)*( רוב הדיווחים שנתקבלו במוקד העירוני מתייחסים לתלונות באיכות מים בתחום  הצנרת הפרטית של הדיירים, 
שאינה באחריות התאגיד. 

לתאגיד 17 תחנות שאיבה לביוב שסמוכות לאורך נחל לכיש ורצועת החוף של העיר. לאור מקומם, התאגיד חשוף 
לכשלים בקווי ותחנות הביוב  שעלולים לגרום לזיהום הנחל והים. לשם מניעה הסכנה הסביבתית , עד כמה שניתן , 
כל תחנות הביוב והשוחות העירוניות הרגישות מגובות במערכת התראות. התאגיד עורך בכל יום סיור לאורך רצועת 
החוף והנחל לאיתור גלישת ביוב לחוף או לנחל . בנוסף לתאגיד חדר בקרה וכל מערכות תחנות השאיבה למים וביוב 

מחוברות אליו לצורך שליטה רציפה ומעקב קבוע .

מוקד טלפוני בשיחת חינם שמספרו 1-800-800-566  עומד לרשות התושבים בכל יום בין השעות 08:00-20:00 
ובימי שישי: 08:00-12:00.

המוקד הטלפוני טיפל בשנת 2017 בכ-68,289 פניות.
זמן המתנה ממוצע במוקד הטלפוני הינו 3:38 דקות.

בשנת 2017 “יובלים אשדוד” לא נדרש לשלם פיצויים לפי סעיפים 105-106 לכללי אמות המידה.

לתאגיד קבלני משנה שזמינים 24/7 לכל קריאת תקלה בתחום המים והביוב העירונית שבתחום אחריותו של 
התאגיד. הקבלן  ערוך עם צוותי עבודה מיומנים וציוד מתאים לטיפול יעיל, מקצועי ומיטבי של התקלה. משך 

תיקון התקלה לא עולה על 3 שעות בממוצע.
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9.  הסבר על אופן עריכת החשבון התקופתי:

מספר משלם - מספר ת.ז של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.. 1
סוג שימוש - מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים- מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, . 2

בתי חולים, תעשייה וחקלאות.
מספר זיהוי מים - מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של . 3

הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.
מספר נפשות מוכר - מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, על פי הצהרה בכתב . 4

שהעביר הצרכן לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. 
ישיר לנתוני מרשם  ייבוצע באופן שוטף ובממשק  עפ"י הנחיות רשות המים, עדכון מספר הנפשות 

האוכלוסין שבמשרד הפנים.
סוג מד המים - מד ראשי או מד פרטי במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור רץ . 5

פרטי 1, פרטי 2 וכו'.
מספר מד מים - מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.. 6
תאריך הקריאה - התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים )נמדדת בקו"בים(.. 7
קריאה קודמת - נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.. 8
קריאה נוכחית - נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה. . 9

סוג הקריאה - מפרט האם כמות הצריכה  לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל או על פי הערכה, . 10
הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים 

את מד המים וכו'. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע הערכה.
צריכה פרטית -  הצריכה המחויבת במד מים פרטי )דירתי( המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה . 11

)למשל בדירה או חנות( והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת לצריכה זו יתווספו 
הפרשי מדידה )כולל צריכה משותפת(.

הפרשי מדידה )כולל צריכה משותפת( - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס . 12
לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בכנס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים 
בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין 
כגון שטיפת חדרי המדרגות,  השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, 

השקיית הגינה ועוד.
תעריפי המים - תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים  עפ"י כללי תעריפי המים . 13

והביוב התש"ע 2009.
בהתאם לקריטריונים והגדרות כפי שהוגדרו בהחלטת ועדת הכ-. 14  תעריף מופחת לאוכלוסיה מוגנת -

ספים של הכנסת, זכאי כל מי שנכלל בקבוצת האוכלוסיה הזכאית לקבל כמות מים נוספת של עד 
3.5 מ”ק לחודש בתעריף מוזל )כמות מוכרת( בחשבון המים התקופתי. פרטים נוספים מופיעים באתר 

התאגיד.

החל מ - 1/7/2011 התעריף המוזל מתייחס לכמות של 3.5 קוב ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר 
הנפשות המוכרות ביחידת הדיור .

תעריף גבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכת ביחידת דיור בתקופת החשבון.
תעריפי המים ירדו בארבע השנים האחרונות: 

תעריף א מגורים ירד ב - 26.37%
תעריף ב מגורים ירד ב - 13.86%

שיעור הירידה ב-%ינו-18יול-17ינו-17יול-16ינו-16יול-15ינו-15יול-14ינו-14תאור

26.37- 6.546% 6.546₪ 7.659₪ 7.659₪ 7.676₪ 7.960₪ 8.05₪ ₪  8.88 8.89₪ ₪מגורים א'

13.86- 12.327% 12.327₪ 12.327₪ 12.327₪ 12.355₪ 12.71₪ 12.95₪ 14.29₪ 14.31₪ ₪מגורים ב'

עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף אחיד  לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
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טבלה מס' 1 – מקורות המים

טבלה מס' 2 - הפקת מים מבארות הרשות המקומית

טבלה מס' 3 - בדיקות בקטריולוגיות ריכוז שנתי של התוצאות

דוח איכות המים לשנת 2017

הפקת הבארות ותפוקתם תלויים ברשיון של נציבות המים. 

בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בין 1.1.17– 31.12.17

להלן הדו"ח השנתי לשנת 2017 על האיכות התברואתית של מי השתיה בעיר אשדוד על פי הנדרש בסעיף 
4.2 בחוזר  מנכ"ל משרד הפנים.

הדו"ח המלא  מוצג לעיון הציבור במשרדי התאגיד ברחוב אורט 18 בקומה 7 ובאתר האינטרנט של התאגיד: 
www.yuvallim.co.il

הערות:
במהלך שנת 2017  בוצעו באופן שוטף כ- 85 בדיקות מיקרוביולוגיות בחודש.. 1
הבדיקות מבוצעות בכ – 60 נקודות דיגום באזורי העיר והתעשייה.. 2
הימצאות חיידק קוליפורם  צואתי 1 או יותר משלושה חיידקים קוליפורם ב– 100 מ"ל מים נחשבת לתוצאה חריגה.. 3

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

בארות הישובממקורות אוכלוסייה באלפי נפשות

250,01518,288,460290,300

הפקה ריאלית ופוטנציאלית – באלפי מ"ק ב – 5 השנים האחרונות מבארות העיר  

שם 
הבאר

20132014201520162017

פוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"ק

באר 
מטפיק

398,790400,000358,200400,000367,300400,000309,700400,000290,300400,000

קבוצת
בדיקה

סוג 
נקודה

מספר דגימות 
מתוכנן

מספר דגימות
 שבוצעו

אחוז
 ביצוע

מספר דגימות
תקינות

אחוז 
תקינה

מספר דגימות
חריגות

אחוז 
חריגה

1083108299.9%1082100%00רשתשגרתית

מתקן מלאה
הפקה

1313100%13100%00

1096109599.9%סה"כ דגימות
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פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 2017 
לרשות התושבים קיים מרכז שירות לקוחות הממוקם בקניון לב אשדוד ושירת בשנת 2017 כ- 40,784 צרכנים.  

מרכז השירות מטפל פרונטלית בכל פניה צרכנית בנושא מים וביוב וכן בכל סוגי פניות הפניות 
שמתקבלות באמצעות מוקד טלפוני)שיחת חינם(, דוא"ל, פקס, תיבת פניות במרכז השירות.

 

בנוסף , לרשות התושב אתר אינטרנט שכתובתו: www.yuvallim.co.il, באתר קיימת גישה למידע אישי , ביצוע 
תשלומים,  פניות צרכנים וכן הורדת טפסים כגון : עדכון נפשות, הוראת קבע בנקים וחברות כרטיסי אשראי , 

החלפת צרכנים, הצהרת תיקון נזילה, בוררות, הצהרה על קריאת מד מים, וכן הזמנת שירות פינוי ביוב.  
הכול במטרה לשפר את האפשרויות הקיימות ולהציב סטנדרט שירות גבוה, כפי שמגיע לתושבי העיר אשדוד.

זמן המתנה הממוצע במרכז שירות הלקוחות הינו כ- 04:09 דקות. 
מוקד טלפוני בשיחת חינם שמספרו 1-800-800-566  עומד לרשות התושבים בכל יום בין השעות 08:00-20:00 

ובימי שישי 08:00-12:00.
המוקד הטלפוני טיפל בשנת 2017 בכ-66,915 אלף פניות.

זמן המתנה ממוצע הינו לכל היותר  00:00:38 דקה.
צרכן הרואה עצמו נפגע ,זכאי לפנות לרשות המים.

ירידה בתעריפי מים וביוב 
התפתחות התעריף לאורך השנים כולל מע"מ

שנה





"יובלים אשדוד" מאחל חג פסח שמח וכשר 
לתושבי אשדוד ולכל בית ישראל


