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תושבים יקרים,

"יובלים אשדוד" יצר בעיר אשדוד מציאות חדשה בכל הנוגע למשק המים והביוב , אשר מציבה 
את העיר כמתקדמת והחדשנית ביותר בישראל ואף מובילה ברמה העולמית. לא בכדי מגיעים 
נציגים מרחבי הארץ ונציגנו מוזמנים להרצות בעולם אודות תחום המים והביוב על כל האספקטים 
שבו. הנשכרים מהשינוי שעברה העיר בתחום זה הם וראשית כל - אתם תושבי אשדוד, אשר 

נהנים מהולכת מים ושפכים רציפה, עם מינימום תקלות ומשירות לקוחות ברמה גבוהה- בו 
מוטמעת חדשנות דיגיטלית מתקדמת. 

לעיתים נדמה כי הדברים פשוטים וקלים, פותחים את הברז בכיור או במקלחת, או משקים את 
הגינה ומים באיכות מעולה זורמים אלינו, ומיד אחרי השימוש המים מובלים החוצה. אך הדברים 
אינם פשוטים כלל, בעיר  בסדר גודל של אשדוד, השוכנת על חוף ים ונחל, יש צורך במערך עצום 
ומיטבי של צנרות מים וביוב, משאבות, מתקני טיפול בשפכים, מערך בקרה ופיקוח מרכז  שירות 

לקוחות ומעל להכל עובדים מיומנים , מקצועיים ומסורים.                                                    

ההשקעה של התאגיד היא עצומה: הנהלת "יובלים אשדוד" והעובדים פועלים כל יום, כל היום 
בכדי לקדם, לשפר, להוביל בכדי להיות הטובים ביותר- עבור הטובים ביותר-תושבי אשדוד. 
לשם כך אנו משקיעים בהווה ובעתיד: בהווה בשדרוג תשתיות קיימות ובעתיד- במוכנות , כבר 
עכשיו לתוכניות הפיתוח של העיר עד לשנת 2040 ואף מעבר לכך.   מידי שנה אנו יוזמים, מתכננים 
ומבצעים פרויקטים בהיקפים עצומים בסכומים של מאות מילוני ₪ ומשדרגים ומחדשים כל 

העת את תחום שירות הלקוחות. 

הכל למענכם: כי אנו מובילים בשבילכם.

חג פסח שמח וכשר
שלכם,

יובלים אשדוד
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חדשנות בתשתיות המים 

חדשנות בפרויקטים בעלי היקף עצום: 

"יובלים אשדוד" הוביל ומוביל שינוי עצום במשק המים והביוב 
באשדוד כך שהעיר הינה המתקדמת והחדשנית ביותר בישראל ואף 

מובילה ברמה בינלאומית

ראשונים בישראל. חדשניים בעולם: 
התאגיד מיישם תכנית חדשנית- ראשונה מסוגה בישראל ומהמתקדמות בעולם  להקמת שדרת ביוב 
חדשה ואמינה. במסגרת זו יפעלו בעיר שישה קווי סניקה מרכזיים אשר יובילו את השפכים למט"ש, 
וזאת במקום קו סניקה אחד- כפי שהיה בעבר. הקווים יאפשרו הולכת שפכים אמינה יותר- בהתאם 

לגידול והפיתוח של העיר והפחתת העומס והתלות בקו אחד ועל תחנת השאיבה הראשית, 
דבר שיצמצם יותר את הסיכון לגלישות שפכים לנחל ולים.  
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חדשנות בהקמת ושדרוג תחנות שאיבה: תחנות השאיבה הן ציר מרכזי ומשמעותי במערכת הולכת 
השפכים העירונית. אל התחנות מתרכזים השפכים מרחובות העיר- ומשם הם מובלים למט"ש, 
מכאן שקיימת משמעות כבירה לכך שיהיו חדישות ובעלות יכולות הנדסיות גבוהות. לצורך כך 

מקים ומשדרג התאגיד את תחנות השאיבה בעיר.

מחדשים את  המט"ש : 
בשנת 2017 התאגיד החל  בשדרוג ופתוח מכון טיהור השפכים אשר נועד להגדיל את היקף הטיפול 
בשפכים בעיר כך שיתאים לתוכניות הפיתוח של העיר ויאפשר שימוש חוזר במי השפכים להשקיה 
בלתי מוגבלת וכן ליצירת קומפוסט תוך שימוש באנרגיה ירוקה, באמצעות ביוגז אשר יופק מהליך 
הפרדת השפכים במט"ש. פרויקט משמעותי זה מבוצע תוך ניהול מיטבי עם ראייה לעבר העתיד הן 

ברמה הטכנולוגית והן בהתאמה לתוכניות האב של אשדוד.  
היקף ההשקעה הראשונית עומד על כ-100 מיליון ₪.

מבט חדשני אל העתיד: 
"יובלים אשדוד" החל בהקמת ופיתוח תשתיות מים וביוב בכל המתחמים שמתפתחים במסגרת 
הסכמי הגג ותוכניות התחדשות עירונית עד לשנת 2040, על מנת שגם במתחמים אלה ייהנו 

התושבים מאספקה אמינה איכותית ורציפה של מים והולכת שפכים מיטבית. 
במסגרת זו  החלה תכנית רב שנתית לפיתוח  תשתיות מים וביוב בקנה מידה עצום ברמה בינלאומית 
במתחמים מרכזיים בעיר: אצטדיון ומתחם אימונים ,שדרות ויצמן, פארק לכיש, בית משפט ורובע ו', 

רחוב משה דיין, רחוב הדקל, אזור התעשייה הדרומי, אזור התעשיה הצפוני ומרינה דרום.
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חדשנות בשירות לתושב
ומקדם שירותים חדשניים  – עתידית  "יובלים אשדוד" מביט קדימה בראייה אסטרטגית 
ומתקדמים גם בתחום שירות הלקוחות, וזאת בכדי להמשיך ולהעניק לתושבי העיר שירותים 

חדישים ומתקדמים, ברמה גבוהה של יעילות, מקצוענות וזמינות.

חשבון דיגיטלי:  התאגיד ישיק בקרוב חשבון דיגיטלי המאפשר מתן מידע פרטני לכל צרכן, 
באופן ברור, נהיר ומתקדם. 

מדי מים לקריאה מרחוק )קר"מ(:  התאגיד יחל בהתקנת מדי מים מתקדמים לקריאה מרחוק 
באמצעות חיישנים אלחוטיים המבוססת על טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת מאד אשר ישדרו און 
ליין את נתוני הצריכה, ובכך יאפשרו מדידה מדויקת, איתור מהיר של תקלות במערכת, וצמצום 

פחת המים. הטמעת המדים ברחבי העיר תבוצע בתוכנית רב שנתית. 

חשבונית במייל: תושבי אשדוד מוזמנים לקבל את חשבון המים ישירות למייל ובכך לקבל את 
החשבון באופן מיידי ולחסוך נייר ולתרום לסביבה. השירות אינו כרוך בתשלום, וכל תושב   מוזמן  

להירשם באופן קל ונוח באתר התאגיד. 

מתוך ראייה שירותית לכל תושבי העיר השיק התאגיד שירות חדש: שובר בשפות נוספות מלבד 
עברית. 

טפסים מקוונים: התאגיד החל בתהליך להטמעת טפסים מקוונים באתר החברה אשר ירחיבו 
את אפשרות הענקת שירותים און ליין ובכך יחסכו זמן יקר לתושבים.

אתר אינטרנט: במהלך שנת 2019 ישיק התאגיד אתר חדיש, מתקדם ושירותי, אשר יאפשר לתושבים 
לבצע מגוון פעולות בנוחות יעילות ומהירות.

שירות לאנשים עם מוגבלויות:  במחלקת שירות הלקוחות יש 2 עמדות נגישות הכוללות גם 
עמדת שמע. בנוסף באתר התאגיד קיימים  טפסי שמע עבור תושבים בעלי מוגבלות בראייה.

כל קריאות מדי המים באשדוד הינן קריאות אמת: בשטח ולא על פי הערכה של מונים, 
בכך מתאפשרת  מהימנות, ואמינות מרבית בחיובי צריכת המים.

רמה בינלאומית בזמני המתנה לשירות:  
בשנת 2018 עמד  זמן ההמתנה הממוצע על  39 שניות במוקד 

הטלפוני ו-01:56 במרכז שירות הלקוחות.
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חדשנות בשמירה על הסביבה
"יובלים אשדוד" ביצע פרויקטים מקיפים להגברה משמעותית של אמינות מערכת הולכת 
השפכים והמים וכן הטמיע שימוש במערכות פיקוח ובקרה חדשניות- מהדרגה הראשונה 
בתחומן, להבטחת אמינות מערכת הולכת השפכים והמים וכל זאת כחלק מעקרון השמירה 

על הסביבה והפעילות למניעת כל גלישת שפכים לים ולנחל.

התאגיד יקים מאגרי חירום לביוב בקרבה לכל אחת מתחנות השאיבה בכדי שבמקרה של 	 
תקלה יוזרמו השפכים באופן מיידי למאגרים ובכך תמנע גלישת ביוב העלולה לפגוע בסביבה.

התאגיד הקים ומפעיל מערכת בקרה מצולמת און ליין שמדווחת  24/07  365 ימים בשנה, 	 
על גובה השפכים בצנרת הביוב ובתחנות השאיבה. מערכת הבקרה מהווה מודל חדשני 

ונציגים מישראל ומהעולם מגיעים ללמוד אודותיה.

התאגיד הקים מערכת GIS אשר ממפה, מציגה ומתעדת את הפעילות של כל תשתיות 	 
המים והביוב בעיר. המערכת שיפרה את מהירות ויכולת מתן התגובה לגלישות ביוב, דליפות 

במערכת המים, טיפול בתקלות בצנרת ועוד.
התאגיד הקים ומפעיל מערכת בקרה און ליין חדישה שפועלת באמצעות מצלמות וחיישנים  	 

24/7 ובודקת את איכות המים ובכלל זה את העכירות והכלור, בכדי להבטיח שמי השתייה 
שמקבלים תושבי אשדוד יהיו באיכות הטובה ביותר.    

התאגיד יקים מתקנים ביולוגים מתקדמים בכל תחנות השאיבה המשמשים לנטרול ריחות 	 
         ולמניעת מפגעי ריח.

הפרויקט המשמעותי ביותר של התאגיד שהינו בעל משמעות כבירה גם  בתחום הסביבתי 	                
הינו פיתוח ושדרוג המט"ש אשר נועד להגדיל את היקף הטיפול בשפכים בעיר כך שיתאים 
לתוכניות הפיתוח של העיר ויאפשר שימוש חוזר במי השפכים להשקייה בלתי מוגבלת , וכן 
יופק מהליך הפרדת  ליצירת קומפוסט תוך שימוש באנרגיה ירוקה, באמצעות ביוגז אשר 
השפכים במט"ש. גם פרויקט משמעותי זה מבוצע תוך ניהול מיטבי עם ראייה חדשנית לעבר 

העתיד ברמה הטכנולוגית והסביבתית ובהתאמה לתוכניות האב של אשדוד.
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ניהול ברמה בינלאומית:
מנכ"ל "יובלים אשדוד"  שלמה  אטיאס הוזמן לברזיל   על ידי שגריר ישראל בברזיל , מר יוסי אברהם 
שלי, כאורח משרד החוץ הישראלי, בכדי שיעביר  מהידע והניסיון המקצועי הרב שלו  לתאגידי מים 
בברזיל. השגריר הזמין את אטיאס בעקבות פעילותו אשר הציבה  את "יובלים אשדוד" בשורה 

הראשונה של תאגידי המים בעולם. 

ניהול אסטרטגי- ערוכים  לפיתוח העיר: 
ופיתוח עם ראייה  ניהולית אסטרטגית הכוללת השקעות עצומות בהווה  התאגיד פועל בראיה 
עתידית. לראיה התאגיד  ערוך ומוכן לתוכניות הפיתוח של העיר  אשדוד עד לשנת 2040 וזאת 
בהתאם לתוכניות האב ולהסכמי הגג אשר נחתמו עם משרדי הממשלה, במסגרת זו אף החל   

כבר התאגיד  בפיתוח תשתיות מים וביוב נרחבות.

ניהול ההון האנושי: 
העובדים ב "יובלים אשדוד" הם מקצועיים ומנוסים בכל תחום: ההנדסה, שירות הלקוחות ועובדי 
המנהלה. העובדים עוברים קורסים  והשתלמויות בכל האספקטים וקיימת מוביליות פנימית של 

עובדים מובילים לתפקידי ניהול. 

מצטיינים בביקורות: 
”יובלים אשדוד“ זוכה לשבחים בביקורות שעורכת רשות המים, הממונה על תאגידי המים 

בישראל ורגולטורים נוספים הנוגעים לתחומי פעילות התאגיד.

ניהול מיטבי- גם בשעת חירום: 
"יובלים אשדוד" פועל כל העת להערכות לשעת חירום.  בכלל זה יזם התאגיד: הקמת מרכז 

לוגיסטי מתקדם ורכישת ציוד לשעת חירום, ביצוע תרגילים מקיפים בשטח המדמים משבר 
באספקת המים והולכת השפכים , הקמת מערכת לבקרת לחצים אשר מרשתת את העיר 

ומדווחת און ליין על שינויים בלחץ המים, התקשרות חוזית עם חברות הובלה לצורך הובלת מים 
ופתיחת תחנות חלוקה, קיום הדרכות בתחום בטחון המים וכן כתיבת תרחישים ונהלים.

מובילים בניהול מצטיין:
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שאלות ותשובות נפוצות:
מי אחראי על קביעת תעריפי המים?

רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל היא האחראית על קביעת תעריפי המים.

מהו מד מים ראשי?
מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים 
אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת 
לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין )מים ששימשו לצרכי 

השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכו'(.

מהו מד מים משויך?
מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים. בבית משותף, 
מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה מסוימת, הוא מד מים משויך, 

להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים בנכס.

מהם הפרשי מדידה?
הפרשי מדידה, הנקראים גם צריכה משותפת, הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים 
הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה. כמות 
המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים המצטברת 
יכול לנבוע מסיבות רבות, כמו לדוגמא מים  שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך 
שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח 

המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים.
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יש עליה לא מוסברת בצריכת המים שלי. מה עלי לעשות?
אם הבחנת בעליה משמעותית בצריכת המים בהשוואה לתקופות קודמות, יתכן כי קיימת נזילת 
מים בנכס. מומלץ לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית או להזמין איש מקצוע שיבדוק את 

תקינות הצנרת. 
על איזו צנרת מים אחראי "יובלים אשדוד" ? 

"יובלים אשדוד" אחראי על רשת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על רשת 
המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם 

תקינים.
כיצד בודקים האם קיימת נזילת מים בדירה ? 

 בדיקת שעון המים לאחר סגירת כל הברזים בבית היא המדד לבדיקת נזילת מים. סיבוב הפרפר 
המרכזי על צירו לאחר סגירת כל הברזים מעיד על נזילת מים. מומלץ להזמין בעל מקצוע לבירור 

החשד לנזילה. 
כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים ?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אל מחלקת שירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד 
המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום ובמידה שיתברר 

כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה. 

אלו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים?

הברז שלי מטפטף מעט. האם לטרוח לתקן אותו ?
כמובן. הטפטוף גורם לבזבוז משמעותי של מים ולחיוב כספי. בכדי לדעת מהי כמות המים
המתבזבזת, עלייך להניח מתחת לברז קערה ולבדוק בתוך כמה דקות היא מתמלאת. ברז

שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.
מה עלול לגרום לסתימות במערכת הביוב ?

מוצרים כגון: מגבונים לחים, מוצרי הגיינה נשיים, מקלות אוזניים, ניילונים וטיטולים גורמים
לסתימות ולגלישת ביוב במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. הימנעות מהשלכתם לשירותים

תועיל לשמירה על מערכת ביוב תקינה הפועלת היטב לרווחת התושבים.
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הרשמה באתר התאגיד 
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שיחות נכנסות

61,04160,32698.83%4:2000:39

ממוצע משך אחוז מענהשיחות נענות
שיחה

זמן המתנה 
ממוצע

סיכום שנתי לשנת -2018 מוקד טלפוני:

מובילים בשבילכם
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סיכום שנתי - רמת השירות במרכז שירות לקוחות:

זמן המתנה שירות
ממוצע

זמן שרות 
ממוצע

עמידה % ביעד סה"כ שורתו
המתנה

00:02:0700:08:3268899.59%אכיפה

00:02:0500:08:1114,05499.62%ברור חשבון מים

00:02:1900:10:557,67199.55%החלפת משלם

00:02:1200:08:511,40299.53%עדכון מספר נפשות

00:01:2700:02:0411,18099.98%תשלומים בלבד

00:01:5600:06:5134,995100%סה"כ
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דוח שנתי 2018

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, מתכבד התאגיד יובלים אשדוד בע"מ 

)להלן- התאגיד(   לפרסם דו"ח בדבר פעילותו לשנת 2018.

“יובלים אשדוד” החל את פעילותה בינואר 2008, מכוח חוק תאגידי המים והביוב, בעיר אשדוד. 
בין מטרותיה 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: 
-  מר יאיר לחן, עו"ד

-  גב' דינה בר אולפן.
-  גב' אילנית הראל.

-  מר  מרק אנגל
-  גב' קרן דברא, עו"ד

רואה חשבון מבקר: רו"ח אבי אוליאל.
יועץ משפטי: עו"ד אביב ברנט.

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'.

פרטי התאגיד ודרכי התקשרות: 

13



2. פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת 2018 ואופן 
הטיפול בהם;

3. פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות התאגיד;

בוצעו 1297 דגימות מים, ונמצא שכל הדגימות תקינות!

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

122 25 35 30 32 ריכוז שברים- מים 

25 5 5 4 11 ריכוז שברים- ביוב 

64,912 17,268 מ"א 16,234מ"א 16,386 מ"א 15,024מ"א שטיפות קו ביוב 

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

קבלני התאגיד זמינים 24/7 לכל קריאת תקלה בתחום המים והביוב העירונית שבתחום אחריותו של התאגיד ובכך 
מצמצמים למינימום  אפשרות של גלישות ביוב והפסקות מים ממושכות, ודואגים לכך שתושבי אשדוד 

ייהנו מאספקת מים והולכת שפכים מיטביים.
הקבלן ערוך עם צוותי עבודה מיומנים וציוד מתאים לטיפול יעיל, מקצועי ומיטבי של התקלה.

משך תיקון התקלה לא עולה על 3 שעות בממוצע.

לתאגיד 16 תחנות שאיבה לביוב שסמוכות לאורך נחל לכיש ורצועת החוף של העיר. לאור מקומם, התאגיד חשוף 
לכשלים בקווי ותחנות הביוב  שעלולים לגרום לזיהום הנחל והים. עם זאת יובלים אשדוד שם לו למטרה למנוע 
גלישות ביוב בכל האמצעים ומבצע פרויקטים משמעותיים לשם כך בתחום הקמת תשתיות על- כדוגמת קווי 
סניקה מרכזיים, הקמת ושדרוג תחנות שאיבה והטמעת אמצעי פיקוח ובקרה מתקדמים. כחלק מכך  כל תחנות 
הביוב והשוחות העירוניות הרגישות מגובות במערכת התראות. ובנוסף לכך עובדי התאגיד עורכים בכל יום סיור 

לאורך רצועת החוף והנחל לאיתור גלישת ביוב לחוף או לנחל .

בנוסף לתאגיד חדר בקרה כאשר כל מערכות תחנות שאיבה למים וביוב מחוברות אליו לצורך שליטה 
רציפה ומעקב קבוע .

שנת 2018שנת 2017

קוביםקובים

18,288,46019,435,485אספקה מחברת מקורות

290,300286,3003אספקה  מהפקה עצמית

18,578,76019,721,75סה"כ

פרטים בדבר מקורות המים של החברה;
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4.  כמות המים שסיפקה החברה בחלוקה לפי סוגי צרכנים:

שנת 2017שנת 2018

בית

מס' צרכנים/סוג שימוש
מדים ליום 

31.12.18

מס' צרכנים/
מדים ליום 

31.12.17

כמות 
שסופקה )קובים(

כמות 
שסופקה )קובים(

66,92366,20911,288,15411,073,720מגורים

גינון ציבורי רשות 
מקומית

8378231,528,9101,395,553

מוסדות רשות 
מקומית

556549806,449743,326

מוסדות דת 
ומקוואות

259258235,369240,675

4,8254,8091,629,7131,554,877מסחר ומלאכה

285296289,993343,966בניה 

222046,64247,612כל צריכה אחרת

73,70772,96415,825,23015,399,729סה"כ בית

39373,078,0632,603,280צרכנים גדולים תעשייה

73,74673,00118,903,29318,003,009סה"כ כמות צריכה כללי

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

פחת מים לשנת  2017 -  3.2%                |       פחת מים לשנת 2018 -  .4.1%
פחת גביה לשנת 2017 -  6%                         |        פחת גביה לשנת 2018 -  5%

פחת גביה מצטבר לשנת 2017  - 4%           |      פחת גביה מצטבר לשנת 2018 – 4%

שנת 2018שנת 2017

קוביםקובים

18,288,46019,435,485אספקה מחברת מקורות

290,300286,300אספקה  מהפקה עצמית

18,578,76019,721,785סה"כ

6. פרטים בדבר מקורות המים של החברה;
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7. עיקר ההשקעות שערכה החברה בשנת -2018 בתחום תשתיות המים בסך כולל של
    כ-5 מיליון ₪, ובתחום תשתיות הביוב לרבות מכון טיהור שפכים )מט"ש( בסך של 32 מיליון ₪

סיום שדרוג קוו מים וביוב ברחוב הרצל )פרויקט גל הירוק( 
הכולל הנחת קווי מים וביוב על מנת לתת אספקת מים תקינה והולכת השפכים בצורה אמינה תוך מתן מענה 
להתפתחות העיר ברובעים אלו ל-20 השנים הבאות. העבודות בוצעו בטכנולוגיה מתקדמת של ניפוץ הקו הישן 

והחדרת קו חדש בחלקו ושרוולו בחלקו האחר. 
עלות עבודות לשדרוג קווי המים והביוב ברחוב הרצל הינם כ- 9 מיליון ₪ שהושלמו בשנת 2018.  

שדרגו קווי המים ברחובות ברובע י"א  
שדרוג קווי המים מאפשר הולכה מיטבית של מי השתייה לתושבים ובכך מערכת הולכת המים עומדת בסטנדרטים 

הגבוהים שקבעה "יובלים אשדוד" ברחבי העיר בתחום המים.

הנחת קווי מים באזור התעשייה   
הנחת הקו מאפשרת הולכת מים בצורה אמינה ונותנת מענה לצרכים המתפתחים של האזור.  

עלות הפרוייקט הינו כחצי מיליון ₪  

סיום הנחת קווי המים והביוב ברחוב משה סנה
קווים אלו הונחו כחלק מעבודות להקמת התשתיות ברובעים הדרומיים הקיימים והעתידיים כדי לאפשר הולכת 

מים וסילוק שפכים ברמה גבוהה. עלות הקמת קווים אלו הינה כ-6.5 מיליון ₪ 

המשך הקמת ת"ש ביוב מרינה דרומית 
הקמת התחנה החדשה מאשפרת מתן מענה לפיתוח המואץ ולבניה העתידית באזור זה. 

עלות מוערכת התחנה מוערכת בכ-15 מיליון ₪ ובשנת 2018 השקיע התאגיד כ-4.5 מיליון ₪ 

פרויקטים מרכזיים:

שדרוג תחנות המים והביוב ברחבי העיר 
כבכל שנה, משקיע התאגיד בשדרוג בתחנות המים והביוב כדי ליצור מערכת תשתיות אמינה, 

חדישה ומתקדמת לאספקת מים והולכת שפכים. כך לדוגמא , בשנת 2018 השקיע התאגיד 
בהחלפת חדר חשמל ובקרה בתחנת שאיבה מרכזית בזק , שודרגה תחנת שאיבה לביוב ברובעים י"א ויג' 

ושודרגה תחנה למים באזור הסיטי. 
בנוסף, הותקנו בכל התחנות מערכות ניטור בקרת מפלס בשוחות יציאה מתחנות שאיבה, המדווחת באופן 

רציף בזמן תקלה ומצמצמות בכך אפשרות של גלישת ביוב ומאפשרות איכות חיים לתושבים.
כל האמור הינו בנוסף להחלפה ושדרוג ציוד בתחנות השונות .

המשך שדרוג ופתוח המט"ש
בשנת 2018 התאגיד המשיך בבצוע הפרויקט העצום לפיתוח ושדרוג המט"ש אשר נועד להתאים את המט"ש 

להתפתחות העיר בשנים הבאות. בשנת 2018 השקיע התאגיד 23 מיליון ₪.  

הסתיים שדרוג בריכת מים בגבעת יונה 
חודשה ושודרגה כל בריכת המים ממנה מסופקים מים לרחובות רבים בעיר- ואשר מהווה גם מאגר מים לשעת 

חירום. עלות העבודות כמיליון ₪.

שודרגו קווי ביוב ברחוב ז'בוטינסקי בשיטה חדשנית
שרוול אשר מאפשרת הנחת צנרת ללא חפירות בכבישים ובדמות רעשים לתושבים.

שודרג קוו סניקה ברחוב הנפט בקוטר רחב היקף, דבר המונע אפשרות לגלישת שפכים ומהווה קו גיבוי לקו 
הראשי להולכת השפכים ממכון תחנת ביוב בזק למכון טיהור שפכים. עלות כ-2.7 מיליון ₪.  

בוצע קו ביוב חדש לחיבור בית העלמין למערכת הביוב המרכזית. עלות כ-1.2 מיליון ₪.
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התאגיד מוביל תוכנית חדשה לפיתוח העיר  עד לשנת 2040 וזאת 
בנוסף להקמת שדרוג ותחזוקת  תשתיות המים והביוב הקיימות.

24 שעות 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, 
על מנת לספק לתושבי העיר מערכות מים וביוב אמינות וברמה גבוהה.

על פי תכניות העבודה והתקציב שאושר לשנת 2019, התאגיד צפוי להשקיע סך של כ- 60 מיליון ₪ 
בפרויקטים בתחום המים והביוב בשנה זו. 

התאגיד אף נערך לשדרוג כל מערכת המחשוב של הבקרה מפני איומי סייבר.

פרויקטים בתחום תשתיות הביוב - 2019
על מנת לתת מענה להקטנת סיכוני זיהום סביבתי החל התאגיד ביישום  תוכנית חדשנית  ורחבת היקף אשר בסיומה 
תחולק מערכת הביוב בעיר ל 3אזורים )מערבי, מרכזי,מזרחי(, כל אזור ישלט ע"י קו ביוב ראשי גרביטציוני או קו לחץ 
)סניקה(.  בכך יפחת עומס מקו הביוב הראשי ומתחנת השאיבה המרכזית אשר משרתים כיום את כל העיר. במסגרת 
זו התאגיד יניח קווי סניקה מקבילים לקווי סניקה ראשיים הקיימים, על מנת לגבות תחזוקה של הקווים הקיימים, 

ולמנוע  הפסקת הזרמה לנחל או כל פעולה אחרת, הגורמת לזיהום סביבתי בזמן תקלה בקו. 
כמו כן יוקמו מאגרי חירום לביוב בקרבה לת"ש הקיימות. הקמת מאגרים תיתן מענה למצב של תקלה במתקני 
התאגיד כך שניתן יהיה לאגור את השפכים ובכך לצמצם את מפגעי איכות הסביבה ולשפר את איכות חיי התושבים. 

מדובר בפרויקט מתקדם - ייחודי מסוגו בישראל ובעולם, אשר מציב את אשדוד בחזית תאגידי המים בעולם. 
  

סיום הקמת תחנת שאיבה חדשה לביוב במע"ר דרום ותחילת הקמת ת"ש לביוב חדשה בפארק לכיש. 
מדובר בתחנות מתקדמות וחדישות טכנולוגית אשר יאפשרו הולכת שפכים מיטבית גם במתחמים 

אלה, בהתאם לתוכניות הפיתוח של העיר.

פיתוח תשתיות ברובע החדש, פארק לכיש  ופיתוח תשתיות ביוב במתחם האצטדיון והאימונים וכן פיתוח 
תשתיות ביוב ב- א.ת. צפוני, בא.ת דרומי ובמ.ע.ר דרום. פרויקטים עצומים אלה- שהינם בקנה מידה נדיר 
בישראל יבוצעו כחלק מהראייה האסטרטגית- עתידית שמאפיינת את הניהול המיטבי של התאגיד המקים 

תשתיות אלה בהתאם לתוכניות האב של העיר.

הנחת קו סניקה נוסף, במקביל לקו סניקה קיים  מת"ש מזרחי עד ת"ש אלתא, והנחת קו סניקה מת"ש 
אלתא עד ת"ש בזק, במסגרת תכנית הקמת קווי הסניקה המרכזיים בעיר, אשר תצמצם אפשרות של 
גלישות ביוב, תרחיב באופן ניכר את אמינות מערכת הולכת השפכים ותציב את "יובלים אשדוד" ברמה 

בינלאומית גם בתחום זה.

בעיר אשדוד קיימות תחנות שאיבה  לביוב הנמצאות בקרבה לאזור המגורים, על מנת לשמור על איכות הסביבה, 
התאגיד מקדם פרויקט משמעותי של נטרול ריחות מהתחנות ובכך לשמור על הסביבה ועל איכות חיי תושבי 

העיר.

במסגרת ההשקעה המסיבית של שדרוג קווי ביוב ברחובות קיימים יבוצעו בשנת 2019 שדרוג קווי ביוב 
קיימים רבים בכל רחבי העיר. 

התאגיד מוביל תכנון קו ביוב בשדרות בני ברית, בעלות 3 מיליון ₪.

סיום שדרוג קו סניקה בקוטר 1000 מ"מ ברחוב הנפט בעלות של  3 מיליון ₪ פרויקט שהחל בשנת 2018.

השקעות עתידיות לשנת 2019:
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התוכנית לשנת 2019 כוללת הקמת פרויקטים בהתאם להסכמי הגג והתחדשות עירונית על פי צפי גידול 
אוכלוסייה ופיתוח העיר: לפי התוכנית העתידית של העיר אשדוד עד לשנת - 2040. 

במסגרת זו יחל פיתוח תשתיות מים בסדרי גודל עצומים באזורים הבאים:
איצטדיון ואימונים, פארק לכיש, בית משפט ורובע ו', משה דיין, א.ת. צפוני, אזור התעשייה הדרומי 

ומתחם מרינה דרום.

על מנת להמשיך ולשמור על רמת הולכה גבוהה ואמינה ישודרגו במהלך שנת 2019 קווי מים ברחובות: 
שפירא, יהודה הלוי ורוגזין. כמו כן תוקם תשתית מים חדשה ברחוב הדקל.

בשנת 2018 המשיך התאגיד בשדרוג ופתוח מכון טיהור שפכים להתאמתו להתפתחות העיר, ולשדרוג 
איכות הקולחין לרמה שלישונית המאפשרת החזרת הקולחין להשקיה בלתי מוגבלת לחקלאות, והפקת 

אנרגיה ירוקה מהגז הנפלט בתהליך.
מדובר בפרויקט על- בסדרי גודל נדירים בישראל, אשר יהפוך את המט"ש באשדוד למתקדם ברמה הטכנולוגית 

ובאיכות הסביבה. 
עלות כוללת של הפרויקט בסך של כ-100 מיליון ₪ מתוכן יושקעו בשנת 2019 סך של 55 מיליון ₪ .

התאגיד יחל בהתקנת מדי מים לקריאה מרחוק )קר"מ( באמצעות חיישנים אלחוטיים - בטכנולוגיה 
מתקדמת אשר תאפשר שידור און ליין של נתוני הצריכה ובכך יתאפשרו: מדידה מדוייקת,  זיהוי מיידי של 

תקלות  וצמצום של פחת המים. התקנת המדים ברחבי העיר תבוצע בתוכנית רב שנתית.
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8. פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 2018 

לרשות התושבים קיים מרכז שירות לקוחות הממוקם בקניון לב אשדוד ושירת בשנת 2018 כ- 34,995 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.
 

בשנת 2018 התקבלו מרשות המים  10 פניות של תושבים, מתוכם 10 על פי בדיקת רשות המים טופלו 
כשורה.  

בנוסף , לרשות התושב אתר אינטרנט שכתובתו: www.yuvallim.co.il, באתר קיימת גישה למידע אישי , ביצוע 
תשלומים,  פניות צרכנים וכן הורדבת 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- 01:56 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 2018  בכ – 60,326 אלף פניות.

זמן המתנה ממוצע הינו לכל היותר  00:00:39 דקה.
צרכן הרואה עצמו נפגע ,זכאי לפנות לרשות המים.

מרכז שירות לקוחות  פתוח לרשות התושבים ובימים ובשעות: 

יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

08:00-13:0008:00-16:0008:00-16:0008:00-16:0008:00-12:00בוקר-צהריים

16:00-18:3016:00-18:30אחה"צ

חתום על הוראת קבע וחסוך זמן יקר 
המשלמים בהוראת קבע רשאים לבחור את המועד הנוח להם לתשלום 

מבין ארבעה מועדים וכן לשלם בשני תשלומים חודשיים ללא ריבית.
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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 בוא הוא מתגורר.
מספר נפשות מוכר- מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, על פי הצהרה בכתב . 4

ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות  שהעביר צרכן המים לתאגיד, 
בבית טפסים להצהרה על מספר נפשות יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד. 

         עפ"י הנחיות רשות המים, עדכון מספר הנפשות יבוצע באופן שוטף ובממשק ישיר לנתוני מרשם    
         האוכלוסין שבמשרד הפנים.

סוג מד המים - מד ראשי או מד פרטי במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור רץ . 5
פרטי1, 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 

השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי המדרגות, 
         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 .

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 בחמש השנים האחרונות: 

תעריף א מגורים ירד ב- 25.58%
תעריף ב מגורים ירד ב-12.92%

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

25.58- %₪ ₪6.608 ₪6.546 ₪6.546 ₪7.659 ₪7.659 ₪7.676 8.057.960 ₪  8.88 8.89₪ ₪מגורים א'

12.92- %₪ ₪12.443 ₪12.327 ₪12.327 ₪12.327 ₪12.327 ₪12.355 12.9512.82 14.29₪ 14.31₪ ₪מגורים ב'

עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף אחיד  לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
בשנת 2018 יובלים לא שילמה פיצויים לפי סעיפים 105-106 לכללי אמות המידה.
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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 2018

הפקת הבארות ותפוקתם תלויים ברשיון של נציבות המים. 

בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בין 1.1.18– 31.12.18

להלן הדו"ח השנתי לשנת 2018 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

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

בארות הישובממקורות אוכלוסייה באלפי נפשות

253,01219,435,485286,300

הפקה ריאלית ופוטנציאלית – באלפי מ"ק ב – 6 השנים האחרונות מבארות העיר  

שם 
הבאר

201320142015201620172018

פוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"ק

באר 
מטפיק

398,790400,000358,200400,000367,300400,000309,700400,000391,676400,000286,300400,000

קבוצת
בדיקה

סוג 
נקודה

מספר דגימות 
מתוכנן

מספר דגימות
 שבוצעו

אחוז
 ביצוע

מספר דגימות
תקינות

אחוז 
תקינה

מספר דגימות
חריגות

אחוז 
חריגה

12841284100%1284100%00רשתשגרתית

מתקן מלאה
הפקה

1313100%13100%00

1297129799.9%סה"כ דגימות

הערות:
במהלך שנת 2018  בוצעו באופן שוטף כ- 108 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
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"יובלים אשדוד" מאחל חג פסח שמח וכשר 
לתושבי אשדוד ולכל בית ישראל


