ציון טוב מאוד לתאגיד המים של רמלה
תאגיד המים רמלה (ת.מ.ר ) דורג ע"י מחקר ובדיקות של רשות המים ,בצמרת תאגידי
המים הטובים במדינה .ראש עיריית רמלה יואל לביא" :זוהי עדות נוספת להכרה בניהול
התקין של התאגיד ולשירות שנציגיו מעניקים לתושבי העיר" .מנכ"ל התאגיד ,עדי
שטרנברג" :אנו נמצאים כאן כדי לתת שירות הכי טוב שניתן לתושבי העיר רמלה .זה
המבחן המרכזי שלנו"
במסגרת דירוג מיוחד שערכה רשות המים בישראל ל 55-תאגידי מים בארץ ,קיבל תאגיד
המים של רמלה -ת.מ.ר את הציון הכללי טוב מאוד! הדרוג נעשה על פי שורה של
קריטריונים מקצועיים בהם שירות לצרכן ,ביטחון מים ,פיתוח תשתיות ,ניטור שפכי תעשייה
ועוד.
ממבחני הדירוג עולה ,כי תאגיד המים ת.מ.ר -רמלה ,זכה לציון מצוין בלא פחות משלושה
פרמטרים מרכזיים בהם :שירות לצרכנים ,פיתוח תשתיות ופחת מים.
ראש עיריית רמלה יואל לביא ,בירך על הציונים הגבוהים והדגיש ,כי "זוהי עדות נוספת
להכרה בניהול התקין של התאגיד ולשירות שנציגיו מעניקים לתושבי העיר .ציון זה מוכיח את
יכולתו של התאגיד לעמוד ביעדיו לרווחת תושבי העיר".
יו"ר התאגיד אריה ( לייבלה ) סולומון" :הדבר מעיד יותר מכל על איכות הארגון ,מנהליו
ועובדיו ואנחנו חברי הדירקטוריון מברכים ושמחים על כך".
מנכ"ל תאגיד ת.מ.ר עדי שטרנברג ציין" :אנו נמצאים כאן כדי לתת שירות טוב לתושבים.
מדובר במחקר ארוך טווח שבדק את התנהלות התאגיד בפרמטרים רבים והתוצאות מאוד
משמחות אותנו.
מאז שהוקם התאגיד הושקעו בעיר רמלה למעלה מ 50-מיליון שקל בתשתית הנדסיות.
עדי שטרנברג" :השינויים שהתחוללו בעיר רמלה בגיבוי ותמיכת הנהלת העיר רמלה ,הפכו
אותנו לדוגמה לתאגידים אחרים .אני יכול לומר היום שתשתיות המים והביוב של העיר רמלה
הן חדשות ,מודרניות ואיכותיות ואיכות המים היא מהטובות בארץ על פי מדדי משרד
הבריאות .אני מודה לראש עיריית רמלה יואל לביא ,ליו"ר ולחברי הדירקטוריון על הליווי
והאמון ,ובעיקר לעובדי התאגיד המסורים העושים ימים כלילות למען תושבי העיר.
יש לציין כי לפני כשלושה חודשים זכה התאגיד ב -תו הזהב מטעם מכון התקנים הישראלי,
על נשיאת תווי איכות של ניהול מערכת ,איכות סביבה ותקינות נהלי בטיחות והנדסה .תו זה
ניתן למספר מצומצם ביותר של תאגדי מים בארץ.

