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תושבים יקרים,

 של סקירה וכן 2016 בשנת המים ואיכות התאגיד פעילות על דיווח בפניכם מציגים אנו זו בחוברת 
עיקרי פעילות התאגיד בשנים האחרונות.

התאגיד הנהלת באשדוד. הציבוריות והביוב המים תשתיות כלל על אמון ד" דואש "יובלים תאגיד 
ומשקיעים ביותר הטובים השירותים את אשדוד, תושבי לכם- לספק בכדי עמלים העובדים וצוות 
חוק של מוצלח ליישום דוגמה מהווה אשדוד" "יובלים ואכן רבים, וכספיים אנושיים משאבים בכך 

שירות תשתיות, והקמת שדרוג פעילותו: של העיקריים המישורים בשלושת והביוב המים תאגידי 
לקוחות מיטבי וניהול מצטיין. 

רחובות, בעשרות וביוב מים תשתיות בשדרוג שקלים מיליוני עשרות הושקעו התשתיות: בתחום 
בתחזוקה ראשיות, ביוב השאיבה ותשתיות ים וביוב חדשות ובכלל זה תחנות מ בהקמת תשתיות 

ושיפור מתקני המים והביוב הקיימים. 
החברות של ים דרטהסטנ פי על הפועלת ות לקוח שירות מחלקת הוקמה ות: הלקוח שירות בתחום 

תושבי זוכים בכך הרגולטורים, בכללים לקבוע מעבר הרבה שירותים ומעניקה במשק המובילות 
אשדוד לשירות ברמה גבוהה ביותר. 

אחרים מים בתאגידי ד הנלמ דבר י, יטבומ מקצועי באופן מנוהל אשדוד" ים ובל"י ל: הוהני בתחום 
רשות שעורכת בביקורות לשבחים זוכה אשדוד“ ”יובלים בכדי לא בישראל. מובילות ובחברות 

המים, הממונה על תאגידי המים בישראל ורגולטורים נוספים הנוגעים לתחומי פעילות התאגיד. 
 עבודתם את מבצעים אשר אטיאס, שלמה המנכ"ל בראשות התאגיד, לעובדי אודה זו בהזדמנות 

  ומכל הלב, ולחברי הדירקטוריון על תמיכתם והרוח הגבית שהם מעניקים. באופן מקצועי
יוסיפו אשדוד שתושבי מנת על המרב את ולעשות להמשיך מתחייבים אשדוד" "יובלים ב אנו, 

 ליהנות מהתנאים הטובים ביותר בתחום משק המים והביוב.    

 שלכם,

עו"ד גבי כנפו
 יו"ר הדירקטוריון 
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דבר המנכ"ל

המים משק את לקדם שנועדו פעילות תחומי של חב ר מכלול על אמון אשדוד“ ”יובלים תאגיד 
 והביוב בעיר אשדוד. 

 ”יובלים אשדוד“ נוגע בעשיתו היומיומית במספר רב של תחומי פעילות מרכזיים וחיונים לעיר.
  ושדרוג תשתיות מים וביוב. בתחום הפיתוח, ”יובלים אשדוד“ משקיע את כל ההכנסות בשיקום

ההשקעות באות לידי ביטוי בחוברת זו, הכל כמובן למענכם ובשבילכם, תושבי העיר.
 המקומית, הרשות עם גג הסכם תחת החדשים. ברובעים להשקיע, ימשיך התאגיד זו, בשנה גם 

יבנו אלפי יחידות דיור חדשות ובהן תשתיות מים וביוב מתקדמות ומושקעות.
כמובן הכל הצפוני, התעשיה ולאזור להייטק עתידי שיה תע אזור לפתוח מענה יתן התאגיד בנוסף, 
 לגידול עתידית ראייה תוך בעיר, הקיימות והביוב המים מערכות של ותחזוקה לשדרוג בנוסף 

האוכלוסיה בעיר.
האמצעים וכל המומחיות הניסיון, הידע, בידנו כי תכם דע את להניח רוצים אשדוד“, ב“יובלים אנו 

חיי איכות את ולשפר לשדרג לעמול, ונמשיך מרים הש על נקפא לא הטכנולוגים. המקצועים 
תושבי העיר. 

 למודעות הציבור ועידוד הצרכנית המודעות גברת ה על דגש לשים ימשיך אשדוד“ ”יובלים 
צרכנית המבטיחה את רווחת הפרט.

 יכול אשדוד“ ש”יובלים נושא או עניין בכל אותנו דע וליי לנו לכתוב אתכם להזמין מתכבד אני 
לסייע בו.

את וכולל הממפה אינטרנט אתר וכן טלפוני שירות מוקד חדשני, לקוחות שירות מרכז לרשותכם 
את לשפר נועד האינטרנט אתר התאגיד. פעילות חומי ת כלל מתוך המרכזיים, והשירותים המידע 
 ויצירת תהליכים קיצור מידע, הנגשת מתוך והכל יד, התאג צרכני לכם והשירות, המידע נגישות 

 שקיפות.
 אני באופן אישי רואה חשיבות רבה בתהליכים אלו, תוך שימת לב לצרכי התושבים ולרווחתם.

 למענכם ולשירותכם,

 שלמה אטיאס
 מנכ"ל

3 

 ניהול שירות תשתיות



 

 

ניהול שירות תשתיות מובילים  בשבילכם. 
בשדרוג תשתיות :

מים תשתיות והקמת פיתוח בשדרוג, שקלים מיליוני עשרות אשדוד" "יובלים יע השק הקמתו מאז 
וביוב הכוללים: 

וקווי מים מאגרי לביוב, שאיבה תחנות הקמת בעיר, רחובות בעשרות וביוב מים צנרות החלפת 
את הפכה הגדולה ההשקעה בעיר. החדשים והמסחר המגורים במתחמי תשתיות והקמת ענק 

הם מכך הנשכרים והביוב. המים תשתיות בתחום בישראל המתקדמות הערים לאחת אשדוד 
 תושבי אשדוד הנהנים מהולכת מים וסילוק שפכים ברמה גבוהה מאד. 
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מובילים  בשבילכם. 
פרויקט ים  מרכזיים בתחום תשתיות המים והביוב :

 ניהול שירות תשתיות

הרב ירושלים, שדרות אביטל, הר חרמון, הר הם:ב בעיר, רחובות בעשרות המים צנרת שודרגה 
הלוי, יהודה רוגוזין, אגאדיר, סטרומה, שומר, הר המצדה, הר עזרא, אבן ל, הרצ שדרות שאולי, 
ברוך, אדוננו ברוך, בן אורי דיוואן, העבודה, מתכת, ה הבושם, הפלדה, הנגב, יבת חט הירקון, ברנר, 

הרב חיים פינטו, החידא, הריף, אור החיים והרב בוזגלו. 

 הלוי, יהודה רוגוזין, אגאדיר, סטרומה, עזרא, אבן בהם: בעיר, רבים ברחובות הביוב מערכת שודרגה 
ברנר, ירקון, חטיבת הנגב, הפלדה, רחוב הבושם, המתכת, העבודה, חטיבת הנגב.

ביוב קו להקמת לאומית ברמה היקף רחב פרויקט צול): 40 סניקה (קו מרכזי עירוני ביוב קו הקמת 
לטיפול למתקן ועד האורגים) (ברחוב בזק השאיבה מתחנת צול 40 ובקוטר ק"מ 6 –באורך ענק 

לאמינה בעיר המרכזית הביוב שדרת תהפוך ובכך הקיים לקו במקביל יפעל החדש הקו בשפכים. 
החדש הקו הקמת הסביבה. לאיכות ומשמעותי גדול ערך בעל פרויקט ב מדובר כי יצוין תר. יו הרבה 
, םיבלש משלושה מורכב הפרויקט הסביבה. את לזהם ים העלול ולים, לנחל ביוב גלישות תמנע 

תנקתה כולל הוא ו 2017 מרץ דש חו הלך במ החל השלישי השלב ו בוצעו הראשונים השניים 
 41.  צנרת ענק מתחנת בזק עד לכביש 

 מיליון ₪. 45עלות הפרויקט: כ-
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 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

את ומתעדת מציגה ממפה, אשר דמת מתק טכנולוגית ערכת במ מדובר : GIS רכת מע הוקמה 
לשלוט ד התאגי של ע המקצו לאנשי ומאפשרת בעיר והביוב המים תשתיות כל של הפעילות 

 מתן ויכולת הירות המ שופרו ערכת המ התקנת עם . קבוע באופן בשטח המתרחש את ולבקר 
 . , טיפול בתקלות בצנרת ועוד רכת המים דליפות במע , ה לגלישות ביוב התגוב

עלות הקמת המערכת: כמיליון ₪.

שאיבת תחנות בכל בישראל, מהמתקדמות בקרה- מערכת הותקנה מתקדמת: בקרה מערכת 
הבקרה לחדר ישירות חריגה כל על ים דווחהמ וחיישנים מצלמות כוללת המערכת והביוב. המים 

שיפרה המערכת התאגיד. של השטח אנשי של הניידים ולמכשירים כך, לשם במיוחד שהוקם 
למערכות מודל מהווה הבקרה מערכת המים. ברשת לתקלות התגובה ירות מה את ניכר באופן 

מסוג זה ונציגים מישראל ומהעולם מגיעים להתרשם וללמוד ממערכת זו. 

על (מט"ש) בשפכים הטיפול במתקן המערבלים ושוקמו חדש ציוד נרכש במט"ש: ציוד חידוש 
 להגביר ולשדרג את אופן פעולתו. מנת 

 מיליון ₪. 6עלות כ-
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צנרת המים והביוב באשדוד הינה בעלת מספר נמוך של שברים ותקלות  תחזוקה  ומניעת שבר:

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

תשתיות והקמת בהחלפה אשדוד" "יובלים של העצומה להשקעה הודות זאת ארצי, מידה בקנה 
היא אף זו פעילות הצנרת. וניקיון שטיפות בדמות הקיימת התשתית של מתמדת ובתחזוקה חדשות 

מונעת תקלות והפסקות בצנרות המים והביוב. 

ללא ופועל מהותי דגש שם אשדוד" יובלים " מעופרת: ונקיים מעולה באיכות באשדוד השתייה מי 
 ידי על יום מידי נבדקים באשדוד השתייה מי לתושבים. המסופקים המים איכות על לשמירה לאות 

משרד של במעבדות הבריאות, משרד שקבע דניות הקפ לתקנות בהתאם מקצועיים גמים דו
כל ללא מעולה, באיכות הם באשדוד השתייה שמי משמעי חד באופן מעידות הבדיקות הבריאות. 

כי בישראל, השתייה במי עופרת המצאות בדבר ים חרונהא הפרסומים בעקבות לציין, יש ליקויים. 
טבלה ראה באשדוד. השתייה במי עופרת קיימת לא כי מעידות המים איכות בדיקות תוצאות 

 23. בעמוד 3 מספר 
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מובילים  בשבילכם. 
בבטחון מים :

 ניהול שירות תשתיות

 רכו נע התאגיד הקמת מיום חירום. לשעת ערוך אשדוד" "יובלים 
 פעילויות רבות:

שכפ"צים, מים, לחלוקת מתנפחים מיכלים גנראטורים, ות, משאבחירום: לשעת רב ציוד נרכש 
קסדות, מכשירי קשר, הידרנטים, מגופי מים וביוב, חבקים, משאבות, מצמדים ועוד. 

 מים הובלת לצורך ד גילתא אמת בזמן שיגוייסו הובלה חברות עם חוזית התקשר התאגיד 
ופתיחת תחנות חלוקה.

התרגילים של הגדול חלקם המים, בטחון בתחום הדרכות וקיים תרגילים יזם אשדוד" "יובלים 
בוצעו בשיתוף עם הרשות מקומית. 

 בעת במים טיפול חירום, למצבי היערכות ובהם: מים בטחון בנושא נהלים ותורגלו חודדו נכתבו, 
אירוע מים, טיפול בזיהום מים, הערכות לרעידת אדמה ועוד.

 מהן לחץ, נקודות 11- ב העיר את מרשתת אשר מערכת הקים התאגיד : לחצים לבקרת מערכת 
  בזמן אמת לגבי כל שינוי לחץ מים בעיר. מתקבל דיווח

 קיים וכן חירום במצבי מים חלוקת תחנות פתיחת של תוכנית קיימת בתאגיד מים: בטחון מערכות 
 מענה לתרחישים כגון רעידת אדמה, מלחמה, צונאמי, זיהום מים, נפילת טילים או מגפות.
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מובילים במענה  מהי ר-פרונטאלי: זמני  ה המתנה בקבלת  הקהל הפרונטאלי  עומדים  על   
 

     
  

מובילים  בשבילכם. 
בשירות :

 ניהול שירות תשתיות

שירות מחלקת הוקמה כך, לשם פעילותו. במרכז לתושבים השירות את הציב אשדוד" "יובלים 
שירות מחלקת פועלת לפיהם הקריטריונים חדשנית. וביקורת תקשוב מערכת הותקנה בה לקוחות 

 תושבי לכם- להעניק בכדי וזאת המים, רשות ע“י שנקבעו מהקריטריונים גבוהים הינם הלקוחות 
  ומהיר. אשדוד שירות מיטבי, מקצועי

 המתמחה חיצונית חברה באמצעות מקיפה הכשרה שעברו לקוחות שירות נציגי עובדים במחלקה 
שירות במחלקת ר. ישי באופן או חינם טלפון מספר באמצעות לנציגים לפנות ניתן . בנושא

פניה כל על ומעמיק מהיר מענה מעניקים המדור, עובדי הציבור. פניות מדור נמצא בה הלקוחות 
איכות לקוחות, שירות וביוב, מים תשתיות לתאגיד: הנוגעים הנושאים בכל תושבים של בכתב 

המים ועוד. 

 ממוצע של  2.45 דקות,  

המים. 

1-800-800-566 הטלפוני השירות ד מוק הטלפוני: המוקד מענה בשעות מובילים   פעיל : 
השעות: בין '- ו ימי , רב בע 19:00 ה השע ד ע 08:00 ה ע ,מש ע בשבו ימים 5 הצרכנים רשות ל

 שנקבע הנדרש לקריטריון מעבר שעות 15 שבועיות- שעות 56 פעיל המוקד . 08:00-12:00
. דוד העניק שירות זמין יותר לתושבי אש ה ל וזאת במטר ע“י רשות המים,

מהיר פי שמונה מהקריטריונים שקבעה רשות המים.

שנשלחו בכתב פניות 7,725טופלו 2016 בשנת בכתב: תושבים לפניות במענה מובילים 
 רשות שקבעה מהקריטריונים חמש פי מהיר נתון בממוצע. בלבד ימים 2-3 תוך לתאגיד, 
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הארקה  במאות  להתקנת  מקיף  פרויקט  "יובלים  אשדוד"  ביצע  מובילים  בבטיחות: 
בתים  ב עיר.  מסקר  שערכו נציגי יובלים  אש דוד  בשנה האחרונה  עלה כי בתים  ישנים 

רבים בעיר לא  היו מחוברים למע רכת הארקה,  דבר שיצר סכנת   התחשמלות.  
התאגיד ביצע את הפרויקט האמור, על אף שאינו מחויב לכך על פי החוק.

הינן  קריאות המים  באש דוד  קריאות  מדי  כל  המים:  מדי  קריאות  באמינות  מובילים 
בישראל  המאפשר נדיר  במצב  מדובר  של   מונים.  פי  ה ערכה  על  ולא  בשטח  אמת- 

מהימנות, ואמינות מרבית בחיובי צריכת המים. 

 

מובילים באיכות מדי המים: "יובלים אשדוד" מחליף את מדי המים של הצרכנים אחת לשש 
שנים- בהתאם לתקנות שקבעה רשות  המים. החלפות המדים מאפשרים דיוק ומהימנות 

גבוהים מאד במדידת הצריכה. המדים אותם מתקין התאגיד הינם בהתאם לתו תקן של מכון  
התקנים הישראלי.

מובילים בשירות לבעלי מוגבלויות: במחלקת שירות הלקוחות הוקמו שתי עמדות נגישות  
לבעלי מוגבלויות, הכוללות גם יחידות שמע. 

שלם בהוראת קבע, משתלם פי שניים:
זמן   חוסכים  קבע  בהוראת  המשלמים  לידיעתכם,  יקר.  זמן  וחסוך  קבע  הוראת  על  חתום 

המתנה יקר ומשלמים בשני תשלומים חודשיים ללא ריבית.
דרישת התשלום בהוראת קבע נשלחת לצרכנים כחודש  ימים לפני התשלום  בפועל, במהלך  

תקופה זו ניתן לערער, במידת הצורך, על הסכום המוצג בחשבון. 

מובילים  בשבילכם. 
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 ניהול שירות תשתיות



  

 
 

 
 

מובילים  בשבילכם. 
בניהול מיטבי: 

 ניהול שירות תשתיות

רשות שערכה מקיפה בביקורת לשבחים זכה אשדוד" "יובלים המים: רשות בביקורת שבחים 
התאגיד פעילות נמצאה הללו התחומים בכל י. הצרכנ השירות תחומי כל נבדקו במסגרתה המים, 

תקינה אשר עומדת בקריטריונים הנוקשים שנקבעו ע“י רשות המים. 
 הפרונטאלי במענה ההמתנה שזמני ונמצא ים לתושב השירות ם תחו על מיוחד דגש ם הוש בביקורת 

.םם בארץ והרבה מעבר לנדרש בכללים מהנמוכיוהטלפוני ה
 באופן מטופלות אשר תושבים של בכתב בפניות הטיפול לשבח צוין המים, רשות בביקורת כן כמו 

מהיר ומקצועי.
 מטרתם אשר גבוהה שירות תודעת בעלי הם התאגיד "עובדי נכתב: הביקורת סיכום בדו"ח 

 ם ולייעל את עבודת התאגיד“. לשפר את השירות לתושבי
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בחברת החשמל לומדים  מ"יובלים  אשדוד": חברת החשמל בוחנת הסבת  מערכת  ק ריאת 
לשם כך ערכו  בכ ירים בחברת החשמל  סיור   "יובלים  אש דו  ד".  פי המודל של  מונים על 
קריאת  מדי  המי ם  של  המוצלח  המודל  על  בו  עמדו  מקרוב  אשדוד"  לי מודי  ב" יובלים 
את  המו דל  ללמוד  הם  הגיעו  כי  ציינו  החשמל  חברת  נציגי  קבלן  ח  יצוני.   בא מצעות 
בתחום  שדרוג  התשתיות   מוביל  מים  היות  ומדובר  בתאגיד  "יובלים  אש דוד"  בתאגיד 
 

     
 

 

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

 עתקת ה לבחינת יימשכו צוותים ה בין הפגישות כי הוחלט הביקור בסיום . הלקוחות רות ושי
. החשמל דוד" לחברת המודל של "יובלים אש

ISO תקן תו   9001 לתקן בהצטיינות הסמכה קיבל אשדוד" "יובלים בהצטיינות: 9001-
ISO , גבוהה באיכות ניהול למערכת דרישות מגדיר התקן תו ברציפות. השנייה השנה זו

פועלת בארגון הניהול מערכת כי מעיד התקן הישראלי. התקנים מכון ידי על נקבע אשר 
אפקטיבי יישום באמצעות לקוחותיו רצון שביעות להגדלת פועל הארגון וכי מיטבי באופן 

לשיפור תהליכים ויישום ולהזדמנויות לסיכונים מענה מתן בארגון, איכות ניהול מערכת של 
האחרונות ובשנתיים שנים מספר זה תקן פי על פועל אשדוד יובלים המערכת. של מתמיד 

אף עבר את המבדקים בהצטיינות, דבר אשר כשלעצמו מעיד על מצוינות בניהול. 

בתעסוקה.   והבריאות  הגהות  הבטיחות,  בתחום  הינו  זה  תקן  תו   :ISO  -18001  תקן תו 
 . ISO 180001  ל“יובלים  אשדוד“ קיימת הסמכה של מכון התקנים הישראלי על פי דרישות תקן
שנים  מזה  כ-4  הישראלי  התקנים  מכון  של  האיכות  במבדקי  ועמידתו  התאגיד  הסמכת 

לבריאות   מחוייבותו  את  לממש  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  נוקט  התאגיד  כי  מוכיחה 
ובטיחות העובדים, הקבלנים והאורחים של האירגון. 

 ISO -9001
טיינות

בהצ
תו תקן 

12 



שדרוג המט"ש - פרויקט הדגל של "יובלים  אשדוד": בשנת   2016 התאגיד החל  בש דרוג 
ופיתוח מכון  טיהור השפכים  בכדי  להתאימו  להתפתחות  העיר  עד לשנת   2040 ובכדי  
לשדרג את איכות מי הקולחין לרמה שלישונית המאפשרת השבת מי  הקולחין  להשקי ה 
בלתי מוגבלת  לחקלאות. היקף  ה השקעה כ-  100 מיליון ₪.  מסכום  זה צפוי  להיות  מושקע 

סך של  20 מיליון ₪ בשנת 2017.
מדובר  בפרויקט עצום, שיציב את אשדוד כאחת הערים הבולטות בישראל בתחום  הטיפול  

בשפכים. 

ביצענו עד כה  פרויקטים  רבים בעיר, אך עבודה רבה עוד לפנינו. בשנים הבאות נמשיך 
בהקמה,  שדרוג ו פיתוח תשתיות מים וביוב, בהתאם לתוכניות האב ותוכניות הפיתוח של  
העיר, וזאת בכדי שתושבי אשדוד ייהנו גם בעתיד מהולכת מים וסילוק שפכים ברמה  

מובילים  בשבילכם. 
גם בעתיד: 

 ניהול שירות תשתיות

גבוהה מאד. 

דיור  יחידות  לאלפי  המים  והביוב  תשתיות  את  יקים  התאגיד  רובעים  חדשים:   מפתחים 
ואזור  טק  להיי  תעשייה  אזור  המיוחד,  הרובע  בעיר:  החדשים  ברובעים  גם  ועסקים 

המים   תשתיות  בפיתוח  שקלים  מיליוני  עשרות  של  הצפוני.  מדובר בהשקעה  התעשייה 
 והביוב של  העיר.

החלפת תשתיות בעשרות רחובות: על פי תוכנית האב של  התאגיד תמשך  ההשקעה  
העצומה בפיתוח תשתיות, מים וביוב.
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מובילים  בשבילכם. 
שאלות ותשובות נפוצות : 

 ניהול שירות תשתיות

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

מהו מד מים ראשי?
ממד יותר בו שיש לנכס המסופקת הכוללת המים כמות את דד המו המים מד הינו ראשי מים מד 

המים כמות את הראשי המים מד מודד ות, ירד מספר הכולל מגורים בבניין למשל, אחד. מים 
בבניין המים של המשותפת והצריכה המדידה פרשי ה את וכן בבניין הדירות לכלל המסופקת 

 (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכו'.) 

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

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

פרשי מדידה?מהם ה
המים במד שנמדדה המים כמות בין ההפרש הם משותפת, צריכה גם הנקראים מדידה, הפרשי 
תקופה. באותה בנכס, המשויכים המים מדי בכל שנמדדו הכמויות כל סך לבין בנכס הראשי 

המים מכמות מסוימים, במקרים שונה, להיות עשויה הראשי המים במד שעוברת המים כמות 
כמו רבות, מסיבות לנבוע יכול לכך ורם גה המשויכים. המים מדי בכלל שעוברת המצטברת 

 של קיומה , פההאש בחדר המים בברז שימוש משותפת, גינה להשקיית נצרכו ש מים לדוגמא 
 נזילת מים בשטח המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים.

יש עליה לא מוסברת בצריכת המים שלי. מה עלי לעשות?
נזילת קיימת כי יתכן קודמות, לתקופות בהשוואה המים בצריכת משמעותית בעליה הבחנת אם 

את שיבדוק מקצוע איש להזמין או הפרטית בצנרת נזילה קיימת האם לבדוק מומלץ בנכס. מים 
 תקינות הצנרת. 

על איזו צנרת מים אחראי "יובלים אשדוד"?
על האחריות נכס. בכל הראשי המים למד ד ע העירונית, המים רשת על אחראי אשדוד" "יובלים 

 מאביזרים או מנזילות הנובע מים אובדן לרבות הלקוח על מוטלת ותקינותה הפרטית המים רשת 
שאינם תקינים.
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 4%-7% 
הדחת כלים -   6 ליטר להדח ה אחת.

 3%-4% 
מי שתייה ובישול -   5 ליטר לאדם ליום.

 

 
 

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

 כיצד בודקים האם קיימת נזילת מים בדירה?
הפרפר סיבוב מים. נזילת לבדיקת המדד היא בבית הברזים כל סגירת לאחר המים שעון בדיקת 
 מקצוע בעל להזמין מומלץ מים. נזילת על המעיד הוא הברזים כל סגירת לאחר צירו על המרכזי 

לבירור החשד לנזילה.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
מד תקינות לבדיקת הלקוחות שירות מחלקת אל פנה אנא תקין, אינו המים שמד חשש קיים אם 

 ובמידה שלום בת כרוכה הבדיקה לכך. המוסמכת חיצונית מעבדה מצעות בא שתבוצע המים 
 שיתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה.

 רבה מים?אלו פעולות ביתיות צורכות הכי ה

20%-40%
הורדת מים בשירותים -   40 ליטר לשטיפ ה.

20%-40%
אמבטיה ומקלחת -   32 ליטר לרחצ ה.

 

20%-40% 
כביסה -  14 ליטר להפעלת מכונ ה אחת.

3%-4% 
כיור  האמבטיה -  3 ליטר לא דם ליום.

5%-10%
שטיפה הבית -   3 ליטר לשטיפ ה אחת.

 

 רוח לתקן אותו?רז שלי מטפטף מעט. האם לטהב
 המים כמות הי מ עת לד די בכ . כספי ולחיוב מים של עותי משמ זבוז לב גורם פטוף הט . כמובן

ברז. מתמלאת היא דקות ה כמ בתוך דוק ולב ה קער רז לב מתחת להניח עלייך , המתבזבזת
 . ליטרים לשנה 4,630 ר ליום, או  ליט 12 ז של זבו ה יגרום לב דק טיפות ב 60 שמטפטף 

 רכת הביוב ?רום לסתימות במעמה עלול לג
גורמים וטיטולים ניילונים , אוזניים מקלות , נשיים הגיינה מוצרי , לחים מגבונים : כגון רים מוצ

 לשירותים השלכתם מ עות הימנ העירוניות. ו הביתיות הביוב ערכות במ ביוב ולגלישת לסתימות 
 . רווחת התושבים היטב ל הפועלת ערכת ביוב תקינה על מ רה תועיל לשמי
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תיקון נזילה 1%

אכיפה 1%

שליחת אסמכתא 5%

עדכון מספר נפשות 1%
מד מים 1%

חזרה ליירוט 2%

החלפת משלמים 2% דרכי תשלום 1%

כללי 9%
ברור מצב חשבון 58%

תשלום 19%

הנושאים שטופלו במוקד הטלפוני:

מובילים  בשבילכם. 
סיכום שנתי לשנת 2016 - מוקד טלפוני: 

04:0302:45 58,789

שיחות
נכנסות

57,852

שיחות
נענות

98.41%

אחוז
מענה

ממוצע
משך שיחה

זמן המתנה 
ממוצע
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מובילים  בשבילכם. 

01:52

אכיפה

ברור חשבון מים

החלפת משלם

עדכון מספר נפשות

תשלומים בלבד

סה"כ

אחוז הצרכנים שהמתין
 דקות10ר עד לכל היות

זמן שירות

וצע (דקות)ממ

תנה זמן המ

וצע (דקות)ממ

רמספ
צרכנים שירות

98.22% 08:53 02:40 967 פהאכי

97.59% 08:59 02:54 15,092 ר חשבון מיםרוב

97.26% 11:48 03:22 8,045 פת משלםהחל

97.86% 08:59 02:59 1,759 ר נפשותעדכון מספ

99.41% 01:59 01:52 12,738 תשלומים בלבד

98% 08:08 02:45 38,601 סה"כ:
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מובילים  בשבילכם. 
פניות  ציבור בכתב לשנת 2016

 ניהול שירות תשתיות

באמצעות זאת לעשות ויכול התאגיד טיפול שבתחום נושא בכל לתאגיד בכתב לפנות יכול צרכן 
 אשדוד 66 או ת.ד 08-8628955  או בפקס www .yuvallim.co. il אתר האינטרנט שכתובתו 

 פניות 205ו- קס/מייל פ מצעות בא התקבלו 7,520 מתוכם פניות 7,725 התקבלו 2016 בשנת 
ואר.דמצעות ההתקבלו בא

דתהור וכן צרכנים פניות , תשלומים ע ביצו , אישי דע למי ה גיש ובו אינטרנט ר את קיים הצרכן רשות ל
 תיקון הרת הצ , רכניםצ החלפת , אשראי כרטיסי וחברות בנקים ע קב ראת הו , נפשות עדכון : כגון טפסים 

ר אתה לשפהכול במטר , פינוי ביוב הזמנת שירות , וכן ד מיםריאת מעל ק ה הרהצ , ררות, בוהנזיל
.דדוהעיר אש פי שמגיע לתושבי , כהדרט שירות גבוהציב סטנהקיימות ול האפשרויות 

 .המים ע זכאי לפנות לרשות עצמו נפג ה הרוא צרכן 

 פניות 31 , המים רשות דיקת ב פי על מתוכם, . תושבים של פניות 32 המים מרשות התקבלו 2016 בשנת 
.הה תשובהתקבל ה אחת טרם המים ובפניי ערבות רשות התה מקום להי התאגיד ולא ע“י ראוי טופלו כ
 מקום ה הי ולא ד התאגי ע"י טופלו כולם ה דינהמ מבקר ד משר פי על . תושבים 3 פנו ה דינהמ למבקר 

.הדינהמ רבות מבקר התעל
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               2,692,701 

בהתאם להוראות סעיפים  81-83 לכללי אמות המידה החלים על  התאגיד, להלן  דוח בדבר פעילותו לשנת  2016.

1. רקע ומידע אודות החברה, הרשויות המקומיות שבתחומה, שמות חברי הדירקטוריון והמנכ"ל,  

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

 ופרטי ההתקשרות עם התאגיד;
 מטרותיה בין אשדוד. בעיר והביוב, המים תאגידי חוק מכוח , 2008 בינואר ה פעילות את החלה אשדוד“ ”יובלים 

 העיקריות:
 .םן טיהור השפכיוק הביוב למכוילם לתושבי העיר וס  אספקת מי .1
 .ים והביוב הציבורית של העירקת מערכת המ  אחז .2
 .יות המים והביוב הציבוריותם ושדרוג תשתיקויצוע שוטף של עבודות ש  ב .3
 .  פיתוח תשתיות המים והביוב הציבוריות בשכונות חדשות .4
 .ובם ובי  שיפור השירות לתושב בנושאי מי . 5

 פרטי התאגיד ודרכי התקשרות: 

 רו"ח אבי אוליאל ר: רואה חשבון מבק
 .ע"מה ב: חברדותהתאג צורת 

 514061472. : פר ח"פמס
 ה זיכלד חנ: עו"עוץ משפטיי

דירקטוריוןה ר , יו"פוד גבי כנעו"  -
ה בר אולפןדינ  ' - גב

הראל ' אילנית - גב
 דהן- מר פליקס 

  מרק אנגל ר- מ
 רה אנו' יאנ- גב

: דוח השנתיפרסום ה הדירקטוריון נכון ליום רי חב
106 :  עירוני פוני ד טלטלפון מוק

1-800-800-566 :  ד שירות לקוחותמוק
ה , קומ18 7 רט : רח' אוההנהלדי הרכתובת מש

 :  ז שירות לקוחותכתובת מרכ
, קומה ג14 ' פור ' בלרח ,   דודקניון לב אש

דדו אש 66 ד . ר: תדוא כתובת למשלוח  - מנכ“ל התאגיד שלמה אטיאס

 . כמות המים שסיפקה החברה בחלוקה לפי סוגי צרכנים;2
2015 2016 

 בית

 כמות שסופקה 
(קובים)

 כמות שסופקה 
 (קובים)

/ רכניםמס' צ
 מדים ליום 

31.12.15

/רכניםמס' צ
 מדים ליום 

31.12.16 
 סוג שימוש

ריםמגו 65,369 64,829 10,944,525 10,554,667

רשות מקומית גינון ציבורי  826 814 1,466,060 1,106,540

 רשות מקומית מוסדות  539 523 767,293 650,950

 מוסדות דת ומקוואות 253 251 236,981 232,817

מסחר ומלאכה 4,643 4,610 1,516,447 1,141,417

 בניה  268 250 213,361 172,140

כל צריכה אחרת 20 20 49,217 32,184

 סה"כ ביניים  71,918 71,297 15,193,885 14,502,408

16,583,416 

2,489,089 

17,682,974 

43 

71,340 

40 

71,958 

תעשייה  רכנים גדולים כהגדרתם בכלליםצ

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

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

5% 2015                    פחת מים לשנת 4% 2016 פחת מים לשנת 
6% ה לשנת                    פחת גבי6% 2016 ה לשנת פחת גבי 2015 
4% 2015 ה מצטבר לשנת       פחת גבי4% 2016 ה מצטבר לשנת פחת גבי

 . פרטים בדבר מקורות המים של החברה;4
2016 שנת  2015 שנת 

 קובים קובים

 ה מחברת מקורותאספק 18,080,686 17,044,329

 עצמית הפקה   מ האספק 309,700 367,300

17,411,629  סה"כ 18,390,386

 2017; ושבכוונתה לבצע בשנת 2016 . תיאור כללי של עיקר ההשקעות שערכה החברה בשנת 5
רויקטים בתחום המים והביוב.  מיליון ₪ בפ 27 השקיע התאגיד סך של  2016 בשנת 

מונח לפיו עיר ב השפכים הולכת של ה מתוו לשינוי ד התאגי צע שבי ₪ מיליון 12 בסך ה השקע כוללות אלו השקעות 
 שפכים הולכת ערכת מ ליצור מנת על בקו ה תקל בקרות השפכים הולכת את ה שיגב ק"מ 2.5 של רך באו מקביל קו 

2017.  מיליון ₪ שצפוי להסתיים בשנת 45 רויקט שעלותו מוערכת בסכום של מדובר בפ .  האמינ
.העיר רחבי   שונים ב ד קווי ביוב ומיםהתאגי החליף 2016 הלך שנת כמו כן במ

 בשנת להסתיים וצפויה ₪ מיליון 13בכ- מוערכת שעלותה דרום במע"ר לביוב שאיבה תחנת בהקמת החל התאגיד 
רינה.. תחנה זו תתן מענה להתפתחות הצפויה של המע“ר והמ2018

2040 לשנת עד ר העי להתפתחות להתאמתו  שפכים טיהור מכון פתוח ו רוג בשד התאגיד החל 2016 בשנת עוד 
 בהיקף לחקלאות מוגבלת בלתי להשקיה הקולחין רת החז פשרת המא שלישונית רמה ל הקולחין איכות רוג ולשד

2017. מיליון ₪ בשנת 20 מיליון ₪ מתוכם צפוי להיות מושקע סך של 100השקעה כולל מוערך בסכום של כ-

 מים איכות ד דואש לתושבי לספק מנת על בעיר הביוב ו המים תשתיות דרוג וש פיתוח ב ימשיך התאגיד 2017 בשנת 
.הביובו המים בתחום העיר של המתפתחים ה לצרכי מענה ויתן ה אמינ ה בצור בשפכים וטיפול ואיסוף ה עולמ ה ברמ

בפרויקטים ₪ מיליון 77- כ של סך להשקיע צפוי התאגיד , 2017 לשנת שאושרו ציב התקו ה דהעבו תכניות פי על 
 תשתיות ופיתוח דרוג ש וכוללים ₪ מיליון 12 כ- של לסך מסתכמים המים בתחום עות ההשק . והביוב המים בתחום 

 .מים בעיר
המקביל ראשי ה סניק קו הקמת המשך את וכוללים ₪ מיליון 62 של לסך מסתכמים הביוב בתחום עות השקה

 השאיב תחנות רוג שד , דרום ע"ר במ לביוב שאיבה תחנת הקמת המשך שפכים, הור טי למכון השפכים להולכת 
 .דפיתוח מט“ש אשדודרוג והמשך שלביוב ו

₪. מיליון 2.5 של בסך הינה ) GISׂ( רום חי עת לש דות הצטייו ד התאגי של השונות רכות במע 2017 בשנת ה הצפוי ה השקעה

 בשבוע, ימים 7 שעות 24 וביוב) למים שאיבה ותחנות (קווים והביוב המים תשתיות לתחזוקת בנוסף הינן ההשקעות כל 
 רמה גבוהה.  וב ימים בשנה על מנת לספק לתושבי העיר מערכות מים וביוב אמינות 365
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ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

6. פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת   2016 ואופן הטיפול בהם;

רבעון רביעי  סה"כ   רבעון שלישי   תיאור  רבעון ראשון רבעון שני

 ריכוז שברים- מים  48 30 30 43 151

16 2 3 3 8 - ביוב ריכוז שברים

מ"א 11800 44,800  שטיפות קו ביוב   11000מ"א   10500מ"א   11500מ"א 

20 30 30 35 איכות מים (*)

 ם,ייריהד של הפרטית הצנרת ם בתחו מים באיכות לתלונות ם מתייחסי העירוני קד במו שנתקבלו הדיווחים רוב (*) 
 יד.ינה באחריות התאגשא

לכל קריאת  תקלה בתחו ם המים  והביוב העירונית  שבתחום אחרי ותו  של לתאגיד קבלני  משנה שזמיני ם 24/7
 התאגיד. הקבלן  ערוך עם צוותי עבודה מיומנים וציוד מתאים לטיפול יעיל, מקצועי ומיטב י של התקלה.

משך תיקו ן התקלה לא עולה על  3 שעות בממוצע.

 . פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות התאגיד7
חשוף ד התאגי , מקומם לאור . רהעי של החוף רצועת ו לכיש נחל לאורך שסמוכות לביוב ה שאיב תחנות 17 ד לתאגי

.הנחל והים הום רום לזיעלולים לג  ש הביוב לכשלים בקווי ותחנות 
 במערכת מגובות הרגישות רוניות העי השוחות ו הביוב תחנות כל , שניתן ה כמ ד ע , הסביבתית ה הסכנ ה מניע לשם 

. ר גלישת ביוב לחוף או לנחל הנחל לאיתוהחוף ו עת רך רצור לאועורך בכל יום סיו ד התאגי . התראות
 עקבומ ה רציפ ה שליט רך לצו אליו רות מחוב וביוב למים ה השאיב תחנות ערכות מ וכל ה בקר דר ח ד לתאגי בנוסף 

 .ע קבו

 2016 - . פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 8
08:00-20:00 עות הש התושבים בכל יום בין ד לרשות   עומ 1-800-800-566 פרו פוני בשיחת חינם שמסד טלמוק

 08:00-12:00 ובימי שישי 
. פניות 57,852 בכ- 2016 ד הטלפוני טיפל בשנת המוק

.דקות 2:45 הינו הטלפוני ד ע במוקה ממוצהמתנ זמן 
 לכללי אמות המידה. 105-106 לא נדרשה לשלם פיצויים לפי סעיפים יובלים אשדוד“ 2016 ” בשנת 
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9. הסבר על אופן עריכת החשבון התקופתי; 

 ניהול שירות תשתיותמובילים  בשבילכם. 

 .התאגיד כמשלם רשום בפנקסי .ז של מי שר ת מספ ר משלם - . מספ1
 ,-חוליםבתי , מקוואות , ושירותים ה מלאכ מסחר , בניה , ריםמגו במים- עשו שנ השימוש צרכי את פיין מא- שימוש סוג . 2

 .תעשייה וחקלאות
 רכןהצ של הפרטי המים ד מ את זהות ל ד עהנו ד התאגי של המחשוב ערכת במ פנימי מספר - מים זיהוי מספר . 3

 .ררהוא מתגו המים בבניין בו די ערכת ממתוך מ
 העבירש בכתב ה הרהצ פי על , המים צרכן של ר דיו דת ביחי ררות המתגו פשות הנ מספר - מוכר נפשות ר מספ . 4

.המתגוררות בבית פשות הנ הכולל את פירוט הות הז דת רוף ספח תעוצי, ובדהצרכן לתאגי
 האוכלוסין מרשם לנתוני ישיר ובממשק שוטף באופן ייבוצע פשות הנ פר מס עדכון המים, רשות הנחיות עפ"י 

 שבמשרד הפנים.
, 1 פרטי ד מ רץ ר מספו דים המ יקבלו דירתיים דים מ מספר של ה במקר פרטי ד מ או ראשי ד מ- המים מד .סוג 5

 '. וכו 2 פרטי מד 
 .המים ד ה במצריכה מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת . מספר מד מים - 6
 .דת בקו"בים)דהמים (נמ ריכת ה קריאת צהתקיימ ריך בו התא ריאה -. תאריך הק7
 .החיוב הקודמת דו בתקופת דה אשר נמריכהצ נתוני . קריאה קודמת - 8
.הרונהאח המים ד עו בקריאת מפיהו ה אשר ריכהצ נתוני . קריאה נוכחית - 9

ההערכ . ההערכ פי על או בפועל המים ד מ ריאת ק פי ל עשתה נ לחיוב הצריכה כמות האם מפרט - הקריאה סוג . 10
 המים ד מ את המסתירים שיחים , בסמוך ר הקשו כלב , רסגו שער בשל המים ד למ ה גיש אין הן ב במקרים נעשית 

 .הערכה ע ה לביצוהסיב ה תפורט בחשבון רכעה ה של . במקר'וכו
(למשל ה הצריכ ביחידת ה הצריכ את פת המשק דירתי) ( רטי פ מים ד במ המחויבת ה צריכה- רטית פ צריכה . 11

 הדמדי הפרשי פו יתווס זו ה לצריכ . דמתקו ה ריאוק נוכחית ה קריא בין הפרש ה לפי המחושבת ו חנות) או ה רבדי
 .ה משותפתריכהכוללים צ

כמות לבין בנכס הראשי המים ד במ ה דדשנמ המים כמות בין רש הפה-משותפת) ריכה צ (כולל מדידה רשי הפ . 12
היחסי החלק ו בנכס הצרכנים כל בין מחולקים ה דדיהמ פרשי ה . בכנס דירתיים ה דים המ בכל ה שחויב המים 

הראשית צנרת ב משימוש , השאר בין , עיםנוב ה דדיהמ הפרשי . דבר לכל ה ריככצ הביתית צריכה ל מתווסף כאמור 
 .דה ועוהגינ השקיית דרגות, המ דרי פת חהבניין, כגון שטי המשותפים של לצרכים 

 הביובו המים עריפי ת כללי עפ"י המים רשות ע"י ונקבעים הארץ בכל דים אחי המים ריפי תע- המים ריפי תע . 13
2009. ע התש"

 הנפשות במספר מוכפל הוא כש דש לחו ראשונים קוב 3.5 של לכמות מתייחס המוזל עריף הת 1/7/2011- מ החל 
 .דיורה דת רות ביחיהמוכ

 .החשבון ר בתקופת דיו המים שנצרכת ביחידת רת כמות ה מתייחס ליתתעריף גבו
 .החשבון ה בתקופת הצריכ  לכל כמות דעריף אחידות יחויבו בתעסקים ומוס

של הכספים דת עו החלטת ב דרו שהוג כפי דרות הגהו לקריטריונים התאם ב- מוגנת לאוכלוסיה מופחת ריף תע . 14
 עריףבת דש לחו מ“ק 3.5 ד ע של פת נוס מים כמות לקבל הזכאית ה האוכלוסי בקבוצת שנכלל מי כל זכאי , הכנסת

 .המים התקופתי זל (כמות מוכרת) בחשבון מו
 .דהתאגי רטים נוספים מופיעים באתר הזכאית ופ ה האוכלוסי ה המלאה של הרשימ
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מובילים  בשבילכם. 

תיאור
ריכוז שברים – מים (כמות)

שטיפות קוי ביוב (כמות)

פניות בנושא איכות מים
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ניהולשירותתשתיות

טבלה מס' 1 – מקורות המים

טבלה מס' 2 - הפקת מים מבארות הרשות המקומית

טבלה מס' 3 - בדיקות בקטריולוגיות ריכוז שנתי של התוצאות

פי  על  אשדוד  בעיר  השתיה  מי  של  התברואתית  האיכות  על   2016 לשנת  השנתי  הדו"ח  להלן 
הנדרש בסעיף 4.2 בחוזר  מנכ"ל משרד הפנים.

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

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

מקורות המים באלפי מק/שנה

ממקורות 

שם הבאר

391,676400,000באר מטפיק

בארות הישוב

242,37117,044,329

2012

פוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"קפוטנציאלימ"ק

2013201420152016

309,700

398,790400,000358,200400,000400,000309,700400,000 367,300

הפקת הבארות ותפוקתם תלויים ברשיון של נציבות המים. 

קבוצת
בדיקה

אחוז
 ביצוע

מספר דגימותסוג נקודה
מתוכנן

מספר דגימות
 שבוצעו

מספר דגימות
תקינות

מספר דגימות
חריגות

אחוז 
תקינה

אחוז 
חריגה

רשת

מתקן הפקה

סה"כ דגימות

שגרתית

מלאה

1040

131300

00

13

10531053100%

100%

100%100%

100%

10401040

בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בין 1.1.16– 31.12.16

הערות:
1. במהלך שנת 2016  בוצעו באופן שוטף כ- 85  בדיקות מיקרוביולוגיות בחודש.

2. הבדיקות מבוצעות בכ – 60 נקודות דיגום באזורי העיר והתעשייה.
3. הימצאות חיידק קוליפורם  צואתי 1 או יותר משלושה חיידקים קוליפורם ב– 100 מ"ל מים נחשבת לתוצאה 

   חריגה.

דוח איכות המים לשנת 2016

ברים- ביוב )כמות(אוכלוסייה באלפי נפשות



 "יובלים אשדוד" מאחל חג פסח שמח וכשר 
 ראללתושבי אשדוד ולכל בית יש

כתובת מרכז שירות הלקוחות: קניון לב-אשדוד רחוב בלפור 14
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