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מחלקת המים והביוב עוסקת באספקה ותחזוקת רשת המים והביוב 

ולל  תקלות  שבתחום ודואגת לחיבור צרכנים חדשים אל הרשת )לא כ

חצרות הבתים(. המחלקה מבוססת על תחזוקה מונעת ושמירה על 

 מערכת ביוב זורמת ותקינה. 

כן הצוות  מתחזק תחנת שאיבת ביוב. בשנים האחרונות שודרגו קווי -כמו

 המים ברחבי הכפר.

  

 תחומי אחריות

 .רשת המים עד למודד הראשי של הבניין .6

 וים, מגופים וברזי כיבוי.תיקונים וטיפולים בצנרת, ק .6

 ניקיון קווי ותחזוקת קווי מים ציבוריים ,  .7

 התקנות מדי מים. .0

 טיפול בלחץ מים נמוך. .5

 טיפול במסננים. .1

 סתימות ביוב, פריצת ביוב והצפת מים עקב פיצוץ. .6

בדיקת טיב מי השתייה , ביצוע בדיקות שגרתיות שבועיות   .8

 ת.על פי תקנות משרד הבריאו –חודשיות ושנתיות 

 .בדיקת תקינות מי הבריכה ומקוואות .9
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