
"יובלים אשדוד" הינו תאגיד המים המוביל בישראל בתחום האחריות החברתית, 

על מנת להפוך את הקהילה  התאגיד מוביל ומבסס מדיניות משמעותית בתחום זה 

 בה אנו חיים למקום טוב יותר.
עובדי התאגיד משפצים דירות של אקים באופן מקיף לטובת  .אימוץ בהתנדבות של "אקים אשדוד"

הדיירים. עד כהה שופצו שתי דירות באופן מקיף, ובכלל זה צביעה, הקמת פינות ישיבה וציליות, רכישת 

 מפוחים לניקיון הגינה, שתילת צמחייה וגינון ועוד.

 

 

המיועדת לתמידי כיתה ד' ומיושמת בחמישה בתי  ית ערכית וחווייתיתתכנית חינוכ-"מחוברים למים" 

התכנית גובשה בשיתוף הצוות המקצועי של "המועצה לישראל יפה", ומועברת על ידי   ספר בעיר.

 מדריכים מנוסים מטעמם.

משחקית חווייתית  -התכנית מקדמת התנהגות מקיימת בנושא המים והשפכים באמצעות למידה יצירתית 

קיפה נושאים משמעותיים: הכרות עם בעיות עולמיות הנובעות ממחסור במים לשתייה, פתרונות ומ

-טכנולוגיים ישראליים מתקדמים למשבר המים, התנהלות מושכלת בצריכת מים, היתרונות בשתיית מי

ברז באשדוד, ההשלכות ההרסניות בהשלכת מגבונים לאסלה וכן פעילות "יובלים אשדוד" למען הקהילה 

 והסביבה.



בהם טפסי שמע באתר עבור תושבים בעלי מוגבלות , שירותים מונגשים באתר ובמרכז שירות הלקוחות

וכן מתן קדימות לבעלי מוגבלויות בראייה, עמדות נגישות לבעלי מוגבלויות, הכוללות גם יחידות שמע 

   בעת הגעתם למרכז השירות.

. מוקד השירות שולח התראות לצרכנים על צריכה גבוהה על מנת לחסוך התראות על צריכה גבוהה

 בעלויות מיותרות.

לשלם את חשבונות המים באמצעות הפחתת  שתפקידה לסייע לבעלי חובות – קרן לאחריות חברתית

לאדם, אשר יאפשרו להסדיר חובות ₪ הריבית וההצמדה. מדובר בסכומים העשויים להגיע לאלפי 

 מצטברים.

כך שבמקרים  תכנית לשמירה על וותיקים בודדים באמצעות מערכת קריאת מדי המים מרחוק )קר"מ(,

כת המחשוב של התאגיד אשר מובילה לפנייה בהם תפסק הצריכה למשך זמן רב תאותת התראה במער

באמצעות הטלפון ואף בבדיקה בביתו, על מנת לוודא שהוא אינו סובל מחולי או מצב מסכן חיים. -לקשיש   

יום   מאות תושבים השתתפו בחגיגות בהשתתפות מאות תושבים חגיגות חג המים הראשון באשדוד

החברה העירונית לתרבות   יובלים אשדוד" בשיתוףלראשונה בעיר ביוזמת "  המים באשדוד שהתקיימו

₪, במהלך היום התקיימו פעילויות ואירועים לתושבים בכל הגילאים, בעלות מינימלית של עשרה  הפנאי.

למשאב המים   של האירועים התייחס  במרכזים של החברה העירונית לתרבות פנאי. הערך המרכזי

ם שמספק תאגיד "יובלים אשדוד" שהינם באיכות מעולה "באשדוד שותים מי ברז", המי  תחת הסלוגן

 וזולים באופן משמעותי ביותר ממים אחרים.

 כרזות שיצרו תלמידי כיתות ד' באשדוד במסגרת התכנית החינוכית "מחוברים למים"

 



 

 

 



 

 


