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תושבים יקרים,
במספר  התאגיד  של  הפעילות  למינוף  יוחדה   2013 שנת 
מישורים: המשך השקעה בתשתיות מים וביוב ברחבי הערים 
לתושב  השירות  שיפור  וערד,  רמון  מצפה  ירוחם,  דימונה, 
אחראית  כלכלית  התנהלות  וניהול,  איכות  במדדי  ועמידה 
של  בקריטריונים  ועמידה  המים  אספקת  שיפור  ומיטבית, 
)אובדן( המים,  אספקת המים, הפחתה מהותית של פחת 
במצוקה,  לאוכלוסיות  רגישות  תוך  הגבייה  מערך  שיפור 

והערכות לחירום. 
בנוסף, תאגיד מעיינות הדרום פועל כל העת לשדרוג מכוני 
והביוב  המים  מתקני  של  ובקרה  למיגון  השפכים,  טיהור 
באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם, ולהחלפת מדי 

המים הישנים למדי מים חדישים ואמינים.
בחוברת זו תוכלו לראות את מגמת השיפור המתמיד לרווחת 

כל אחד ואחד מכם.
בברכה,

שעיה קרפ
מנכ"ל מעיינות הדרום
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מוביל  האזורי  והביוב  המים  תאגיד 
יעיל  מקצועי,  בניהול  השירות   באיכות 
וכלכלי, תוך שמירה על איכות הסביבה 

והגנה על ערכי טבע ונוף.

השותפות  הרשויות  לתושבי  לספק 
החברה,  וללקוחות  האזורי  בתאגיד 
לפעול  ומקצועי.  אמין  איכותי,  שירות 
לפיתוח  הזורמות  התשתיות  בתחום 

הסביבה והיישובים לרווחת התושבים.

חזון

שליחות
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תאגיד מעיינות הדרום פועל באופן עקבי מיום הקמתו 
לשיפור איכות השירות כחלק בלתי נפרד ממשימותיו 

האסטרטגיות. 
אנו בתאגיד מקדישים משאבים רבים לשרות הלקוחות 
לצרכי  המערך  התאמת  תוך  לנושא  מודעות  ובונים 
השירות  נציגי  את  מדריכים  אנו  לפיכך,  התושבים. 
להבנה של צרכי הצרכן תוך התייחסות פרטנית, רגישה 

ומקצועית. 
שירות הלקוחות הוא הנשמה של פעילות התאגיד ואנו 
בניית  תוך  הצרכנים  רצון  שביעות  להגדלת  חותרים 

קשרי האמון בין התאגיד לתושבים. 
את  המקדם  מרכזי  אלמנט  הנו  השרות  איכות  מדד 
ברמת  מתמיד  ושיפור  התאגיד  של  המטרות  מימוש 
והיישום  ביצועיו התפעוליים. לכן ההטמעה, ההפנמה 
מתפיסת  נפרד  בלתי  חלק  הם  השרות  איכות  של 
בשנת  נקטנו  אשר  מהאמצעים  חלק  להלן  עולמנו. 

2013 על מנת לקדם סוגיה זו:

שרות לקוחות
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תקני איכות 
בשנת 2013 המשכנו לייעל את כל נושא ההתעדה 
של התאגיד. גובשו עקרונות איכות ומדיניות ברורה 

כדלקמן:
לה   עקרונות  המדיניות  אותם  ההנהלה  הציבה  

כמטרה  הם:
שביעות רצון לקוחותיה ע"י מימוש האיכות הנדרשת, 
זמנים  בלוח  ועמידה  האיכות  אי  עלויות  הקטנת 
בכל   ויעילים  אפקטיביים  תהליכים  ניהול  מתוכנן. 
הדרגים שימנעו הוצאות מיותרות ויתרמו  לפעילות 
יעילה של התאגיד ולשיפור מתמיד. טיפוח המשאב  
המדיניות  נדרשת.  והכשרה  בהדרכה   האנושי 
הסביבתית של התאגיד הנה למזער את ההשפעות 
המתקיימים  מהתהליכים  הנובעות  הסביבתיות 
צמצום  ידו.  על  המסופקים  והשירותים  בתאגיד 
גורמי הסיכון בפעילות התאגיד אשר משפיעים על 
לכדי  ומחלות המקצוע,  העובדים  בריאות  בטיחות, 
סיכונים קבילים. זאת על מנת למנוע אירועים שונים 

)כגון תאונות, כמעט ונפגע ומחלות מקצוע(.
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ועומד  איכות  ונוהלי  איכות  לתקני  הסמכה  לתאגיד 
ניהול  מערכת   ,ISO 9001:2008 ישראלי   בתקן 
 ISO 14001:2004 ישראלי  בתקן  לעמידה  סביבתי 
לעמידה  בתעסוקה  ובריאות  בטיחות  ניהול  ומערכת 
בתקן ישראלי OHSAS 18001:2007. קבלת התקן, 
שירות  בטיחות,  של  גבוהה  רמה  לתושבים  מבטיחה 

ואיכות סביבה.

בשנת 2013 
ביצענו מבדק 

עמידה בתקנים – 
מבדק אשר עבר 

בהצלחה.
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שובר התשלום וחיובי המים
במטרה  מקיים  התאגיד  אשר  הבקרה  ממערך  כחלק 
הוגברו אמצעי  והתשלומים,  נאותות החיובים  על  לשמור 
וזאת  והקריאות  השוברים  הפקת  תהליכי  על  הביקורת 
ואמינים  על מנת לספק לכם הצרכנים שוברים מדויקים 
וברמה גבוהה. להלן חלק מהתהליכים אשר התאגיד נוקט 

על מנת לשמר מגמה זו: 
מיקוד אופטימאלי בבקרות קריאת החיובים, טיוב תחזוקת 
נכסי אב ומידע עדכני על מדי המים והנכסים המשויכים 
אליהם, מימוש החלפות מוני המים למוני קריאה מרחוק 
פחת  שיעורי  להפחתת  הן  מקור  יהווה  אשר  מתוחכמים 
של  מהותי  ולשיפור  במועד  תקלות  של  לאיתורן  המים, 

נתוני הצריכה. 
שדרוג שובר החיוב לשובר ברור וקריא, אשר מגיע לבתי 
הצרכנים במעטפה חדישה ונוחה. לסידור השובר החדש 
הושקעה מחשבה רבה על מנת שהשובר יהיה ברור, הגיוני, 
וקל יותר לקריאה. בשובר החדש ניתן ציון ברור של מספר 
ימי החיוב, פירוט עדכני של נתוני קריאות כל מדי המים, 
גרף וטבלאות צריכה להשוואה וחיסכון, פירוט אפשרויות 

התשלום, גבייה, ונתונים חשובים אחרים.
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שודרג השירות של מוקד השירות החינמי

התאגיד השיק מערכת הפעלה חדישה של מענה טלפוני 
קוצר  אנושי  למענה  ההמתנה  זמן  לצרכן.  ממוחשב 
ובמקרים בהם בשל ריבוי הפונים זמן ההמתנה יעלה על 
שלוש דקות, הצרכן מיודע במענה קולי כי זמן ההמתנה 
עולה על שלוש דקות וכי יש באפשרותו להמתין למענה 
אנושי או לעבור לשירות השארת הודעה. צרכן שבחר 
להשאיר הודעה מוקלטת, התאגיד חוזר אליו בלא פחות 
משלוש שעות מרגע השארת ההודעה. במקביל, מוקד 
שודרג  הצרכנים  לרשות  מעמיד  שהתאגיד  השירות 
קשרי  ניהול  עבור  מתקדמת   CRM תוכנת  במערכות 
לקוחות, בעלת גישה חדשנית ויעילה מאין כמוה עבור 

שיפור השירות.
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איכות המים
השתייה.  מי  איכות  על  שוטף  פיקוח  על  מקפיד  התאגיד 
הפיסיקליות  המיקרוביולוגיות  הכימיות  התוצאות  בדיקת 
השתיה  מי  איכות  רציף.  באופן  נערכות  והאורגנולפטיות 

ברמה גבוהה ולא נצפו שינויים ברמתם.
ירידה משמעותית בתקלות מים וביוב  

הכוללת:  והביוב,  המים  מערכת  לאחזקת  העבודה  תוכנית 
יסודיות  אחזקה  עבודות  ביצוע  בצנרת,  הלחצים  ניהול 
ומקצועיות, החלפת צנרת ישנה וביצוע שטיפות יזומות של 
קווי הביוב, הביאה לירידה משמעותית לתקלות בצנרת המים 

והביוב.

הנדסה ותפעול

מים

3114

930

646

שנת 2011

שנת 2012

שנת 2013

ביובסיכום תקלות מים וביוב

2173

912

593

סה"כ תקלות

5287

1842

1239
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ריסוס והדברת שוחות ביוב ציבוריים
והדברת  ריסוס  של  נרחבת  פעילות  מבצע  התאגיד 
שוחות  בכ-3000  אחרים  ומזיקים  מכרסמים  תיקנים, 
דימונה,  הערים  ברחבי  הציבורית  הביוב  במערכת  ביוב, 
ירוחם, מצפה רמון וערד. פעולות הריסוס חיוניות לשמירת 
לפגוע  העלולים  שונים  ממזיקים  נקייה  הביוב  מערכת 
רבה  נעימות  לאי  ולגרום  התושבים,  של  חייהם  באיכות 
ואף להפצת מחלות. כיום, כמות הפניות בנושא ההדברה 

ירדה באופן משמעותי. 

מיגון ובקרה - מתקני המים והביוב
המיגון  מערך  התקנת  את  סיים  הדרום  מעיינות  תאגיד 
והבקרה של מתקני המים והביוב. מערך זה נועד להבטיח 
שתושבי דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון יקבלו אספקת 

מים סדירה, כמו גם מניעת תקלות בהזרמת השפכים. 

מתקני המים והביוב של התאגיד כיום מאובזרים במכלול 
של רכיבים טכנולוגיים חדשים שנועדו להגן על מתקני 
המים והביוב ובכלל זה: מערכות גילוי עשן ו/או כיבוי אש  
מערכות אבטחה וצילום 24 שעות ביממה ומערכות גילוי 

פריצה. 
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החלפת מדי המים
התאגיד סיים את החלפת שעוני המים למדי מים חדישים 
 2014 רמון. בשנת  ומצפה  ירוחם  הנקראים מרחוק בערים 
בערים  גם  המים  שעוני  כל  החלפת  את  התאגיד  יסיים 
 18.5 על  עומדת  הפרויקט  של  כוללת  עלות  וערד.  דימונה 
רמת  שיפור  מרחוק מאפשרת  הקריאה  מיליון ₪. מערכת 
מדי  על  אמת"  ב"זמן  ושליטה  קריאה  באמצעות  השירות 
המים. וזאת על ידי קבלת כמויות צריכה בכל רגע נתון, זיהוי 
חריגות בצריכה משותפת והודעה לתושב על נזילות בצריכה 
הפרטית. יעילותה של המערכת בזמינות הקריאות של מדי 
מים באזורים חסרי גישה, בזיהוי והתראה על חבלות וחריגות 

שונות וכן במערך שליטה ובקרה מהמתקדמים בעולם.

 GIS מערכת מידע גיאוגרפי
המים  תשתיות  העלאת   פרויקט  של  בעיצומו  התאגיד 
הכוללת  ממוחשבת  מיפוי  מערכת  ע"ג  השונות  והביוב  
שכבות נפרדות לכל תשתית ובשילוב תצלומי אויר עדכניים. 
המתודולוגיה העולה מתוך שילוב מודל זה, מאפשרת קבלת 
החלטות תוך התייחסות לנתונים סטטיסטיים מסוגים שונים. 
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פעילות אינטנסיבית להקטנת פחת המים והדלף
במסגרת שיפור השירות לצרכן ביצע התאגיד סקר מוני 
מים בקרב הרשויות דימונה, ירוחם, מצפה רמון וערד. סקר 
מוני המים נועד לאתר את כל גורמי אובדן המים שאינם 

גלויים לעין, בתחום שבין ספק המים עד לצרכן הסופי.  
קווי  בהחלפת  התאגיד  החל  הסקר  לביצוע  במקביל 
תשתית מים וביוב. הפרויקטים הנם חלק ממערך תשתיות 
כוללני, מובנה ומושכל להשקעה ברמת התשתיות ואיכותן 
במרחבי התאגיד. הפרויקטים נועדו לאפשר אספקת מים 
סדירה, אמינה ואיכותית ולהוביל את מערך אספקת המים 

לתושבי הערים באופן חדשני ומבוקר.

נוכח האמור,
פחת המים ירד מ–25% 

פחת בשנת 2011
ל–16% בשנת 2013
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חידוש שדרוג והחלפות יחידות שאיבה
התאגיד סיים בהצלחה את החלפת יחידת השאיבה 
הסניקה  מכון  שדרוג  ואת  דימונה  בעיר  הישנה 
בשכונת נעורים בעיר ערד. החלפת יחידת השאיבה 
מתקני  לשדרוג  נוסף  נדבך  מהווה  המכון  ושדרוג 
מים  מערכת  אספקת  שמטרתם  המים  אספקת 

אמינה ואיכותית לצרכנים.
ההשקעה  לתכנית  ישיר  המשך  הנן  אלו  עבודות 
והשדרוג של מתקני המים והביוב שבאחריות התאגיד, 
כמו גם לשדרוג מכוני טיהור השפכים בערד במצפה 

רמון ובעתיד הקרוב גם בדימונה ובירוחם.
לבצע  ומתעתדים  מבצעים  שאנו  השדרוג  בזכות 
תושבי הערים דימונה ירוחם ערד ומצפה רמון זוכים 

לאספקת מים אמינה ואיכותית מהטובות בארץ. 
לספק  הקמתו  מאז  פועל  הדרום  מעיינות  תאגיד 
מענה איכותי לצרכי התושבים כאשר הניהול הפיקוח 
תוך  צמוד  מקצועי  פיקוח  תחת  מבוצעים  והביצוע 

שילוב חומרים משובחים מהטובים בארץ.
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היערכות לאספקת מים בשעת חירום 
תאגיד  "מעיינות הדרום" נערך למתן מענה למצבי החרום 
בתחום  חירום  מצב  על  הכרזה  ובעת  ברגיעה,   השונים 
הנהלת  את  כוללת  התוכנית  שבאחריותו.  ברשויות  המים 
ירוחם  מקומית  מועצה  דימונה,  העיר  ערד,  העיר  התאגיד, 
ומועצה מקומית מצפה רמון. תוכנית זו הינה גיבוש פתרונות 
למתן מענה מעשי בשטח לאספקת/חלוקת מים לתושבים 
ברגיעה,  מים  ובמשבר  חרום  בשעת  אחריותו  שבתחום 

בכפוף למתחייב מכל מצב ומצב. 
ונציגים  קב"טים  בהשתתפות  מטה  ישיבות  ערך  התאגיד 
של הרשויות המקומיות ונציגי רשויות הביטחון באזור. נערך 
תאום בין כל הרשויות לתאגיד לפעילות בשעת משבר מים, 

ודאגה לאספקה סדירה של מים לתושבים.
במסגרת ההיערכות הוגדרו הסיכונים והאיומים על אספקת 
ומתקני  מקורות  ואבטחת  למיגון  קריטריונים  נקבעו  המים, 
האופרטיביות  והתוכניות  ההפעלה  תפיסת  נקבעה  המים. 
להתמודדות עם אירועי פגיעה במים ומשברי מים, ונבנתה 
תוכנית ניהול כוללת לאירועי פגיעה במים ומשבר מים ברמה 

האזורית.
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מים  בתשתית  פגיעה  באירועי  מיטביים  ושליטה  ניהול 
ומשברי מים בישובים דימונה, ירוחם, מצפה רמון וערד, הינם 
את  השלים  התאגיד  התאגיד.  של  העדיפויות  סדר  בראש 
ההתארגנות, ההצטיידות, והעמידה בסטנדרטים הנדרשים. 
החירום  אמצעי  כל  את  יפעיל  התאגיד  מים  משבר  בעת 
העומדים לרשותו, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף 
מנת,  על  וזאת  הביטחון,  וכוחות  המקומיות  הרשויות  עם 
להמשיך ולספק את שירותי אספקת המים לתושבים כסדרן.
זאת ועוד, תאגיד מעיינות הדרום הקים ומתחזק באופן שוטף 
מערך מוכנות לזמן חירום. התאגיד מהווה חלק בלתי נפרד 
ממערך החירום של הרשות העירונית ופועל בשיתוף פעולה 

עם ראשי הראשיות.
התאגיד חידש את מלאי הציוד לאספקת מים והסדרת ביוב. 
כל זאת נעשה במטרה לאפשר סיוע מידי לאוכלוסייה תוך 
מים,  אספקת  משבר  בעת  הציבור  ובריאות  לשלום  דאגה 
והכל לרווחת התושבים ודאגה לאספקת מים סדירה בשגרה 

ובחירום.
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שיפור תהליך מערך רישוי המים והביוב

בנייה,  להיתר  בקשה  אישור  הליך  את  שיפר  התאגיד 
וביצוע  מקוונת,  במערכת  ההיתר   והנפקת  בדיקתה  
בקרה  מקוונת על הליך הרישוי, תוך הבטחת מענה תכנוני 
כמו  התאגיד.  לקוחות  לצרכי  ומגוון  גמיש  איכותי,  מלא, 
 - והשיתוף עם הרשויות המקומיות  הוגבר  התיאום  כן, 
בתחומי הרישוי בוועדות המקומיות ובקרב אנשי המקצוע. 
אימות  והפיקוח,  הבקרה  את  התאגיד  הגביר  בבד,   בד 
ההתאמה  בחינת   תוך  נתוני השטח,  עם  הבקשה  נתוני 
של הקיים בשטח אל מול הבקשה,  בדיקה בשטח של 
וסימון  איתור  ממצאים,  ניתוח  חריגות,  וצילום  ממצאים 
חריגות ואת העמידה של היזם בתקנות, הנחיות וכל דין. 
תכנון  לבעיות  פתרונות  מציע   התאגיד  הצורך,  בשעת 
זאת, במטרה  כל  וציבורית,  אינסטלציה פרטית  מערכת 

לשמור  על המערכת הציבורית והפרטית ובכלל זה 
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הוגבר  הפיקוח והבקרה על מערך הגבייה ובכלל זה: 
נהלים  החיוב,  בדיקת  תהליכי  מיקוד  החיוב,  נאותות 
במערכת  אב  רשומות  תחזוקת  הבדיקות,  ותיעוד 
הצריכה.  קריאות  איסוף  תהליך  על  ובקרה  המידע, 
הוגבר תהליך טיוב הנתונים על צרכני המים ובכלל זה:  
שיאפשר  מסיבי  באופן  דואר  למשלוח  כתובות  טיוב 
הרצויה  לכתובת  תשלום  ושוברי  דואר  דברי  הגעת 
על ידי המחזיקים בנכסים, טיוב פרטים ליצירת קשר 
בקרב  נייחים  וטלפוניים  ניידים  טלפונים  צרכנים,  עם 
הצרכנים, טיוב רשימות נכסים של צרכנים גדולים כגון 
של  המחשוב  מערך  שופר  הביטחון.  ומשרד  עמידר 
הנתונים,  ואמינות  תקינות  בדיקת  המים,  מדי  קריאות 
הפקת שוברי התשלום ובהתאם לכללי המים ולאמות 
וביוב.  למים  הממשלתית  הרשות  שהציבה  המידה 
הטמענו מערכת מחשוב חדישה ועתירת ידע להגברת 
הדיוק והאמינות של מערך צריכות המים וחיובן. הופעל 
מערך הסברה, למודעות וליתרונות הגלומים בתשלום 
באמצעות הוראות קבע.  כמו גם נבנה מערך התראה 

מערך הגביה
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חריגים,  מים  חיובי  לקבלת  הצפויים  לצרכנים 
ומשלוח  הצרכנים,  איתור  ניסיונות  באמצעות  זאת 
הסדרי  בוצעו  החריגות.  הצריכות  לגבי  התראות 
פריסת חוב מול צרכנים מעוטי יכולת, נתמכי רווחה 
בהתחייבות  לעמוד  להם  שיאפשר  באופן  ונכים 

ולצמצם יתרות החוב.

התאגיד השקיע בשנת 2013 
18.899 מיליון ₪

בפרויקטים השונים
אחוז הגביה
המצטבר

לשנת 2013
עומד כיום על 

92%



מוקד שירות


