
מגדל המים, ברכת מים ובארות 
בנימינה: 

בריכת המים, המשמשת למי השתייה  - צביעה, 
איטום וטיפול בניקוזים. 

שיפוץ מגדל המים - חיטוי, צביעה והחלפת 
אביזרי מים.

שיפוץ באר מס' 1 במערב המושבה.

גבעת עדה: 
בריכת המים, תיקון הסדק ועצירת הנזילות 

והפעלתה מחדש.

שעוני מים
החלפת מדי מים- ישנים ותקולים.

כ- 4,300 מדי מים יוחלפו עד ינואר 2017 במדי 
מים חדישים לספירה מדויקת של כמות המים. 
זאת במקביל לחיבור שסתומי אוויר לתשתיות 

המים למניעת חישוב מים שגוי.

חיסכון במים
הסדרת לחצים בקווי המים במושבות, במטרה 

למנוע פיצוצים ונזילות סמויות הנגרמים 
כתוצאה מלחצי מים גבוהים.

ביוב
שיקום קו ביוב מאסף העובר דרך נחל תנינים- 
ופריצת דרך תפעולית למעבר כלי רכב והולכי 

רגל.
שיקום קו ביוב מאסף נחל עדה. גלישת ביוב 

לנחלים ופגיעה בסביבה.
שיקום ושדרוג  קווי ביוב מאספים נחל עדה, 

תנינים ותמסח: כולל הגבהת צווארי השוחות 
וסימונם, שטיפת קווים, צילום ותיקונים בצנרת 

ובשוחות.

בנימינה
שדרוג והחלפת קו ביוב גולש ברח' העצמאות 

ע"י העתקתו אל מחוץ לגבולות החלקות. 
הארכת קו הסניקה ברחוב הנביאים עד מחוץ 

לישוב עקב בעיית ריחות ברחוב. 
הארכת קו הסניקה מרח' העצמאות עד אחרי גן 

השעורה אל מחוץ לישוב. 
התקנת קו ביוב חדש בשטח אזה"ת הצפוני 

וחיבור משתמשים קיימים אליו.

גבעת עדה
חיבור מערכת ביוב בשכונת ההרחבה הוותיקה 

והחלפת בורות ספיגה.
חיבור מערכת הביוב ברחוב הגפן המזרחי 

והחלפת בורות ספיגה.

מחלקת המים והביוב במועצה 
המחוייבות לתושב.

להיות למחלקה יעילה ומקצועית, ע"י מתן שירות 
איכותי ומהיר, תוך שמירה על רמת תחזוקה גבוהה 

של תשתיות המים והביוב במושבות.

יעדי הפעילות.
סיום ואישור תכוניות אב למים וביוב במושבות. 

המשרד המתכנן צפריר וינשטיין. 
מיפוי קווי מים וביוב בעייתיים ובניית תוכנית 

עבודה לשדרוג המערכות, 
עמידה בלוחות זמנים לתכנית ההשקעות השנתית.

הצטיידות המחלקה בהתאם להגדרת המשימות 
השוטפות ובתאם לתוכנית רב שנתית.

מים
לשמור על רמת איכות המים לצרכנים הפרטיים, 

העסקיים והחקלאים.
לפעול למען הפרדת ניהול המים לחקלאות תוך 

מתן דגש על טיב המים וחיסכון.
לדאוג לאספקת מים סדירה,  תוך כדי הקטנת 

אחוזי פחת המים, ע"י השלמת החלפת מדי המים 
לכל הצרכנים.

שדרוג קווי המים בהתאם לתוכנית רב שנתית

ביוב
טיפול נאות בשפכים תוך מניעת גלישות ביוב.

השלמת מערכות הביוב במושבות.

מתוך יומן עבודה בשטח 
קווי מים בבנימינה 

החלפה וחיבור של צינור מים מערב למזרח לטובת 
העלאת לחץ המים.

החלפת קו מים לאזור תעשייה צפוני כרמל.
שדרוג קווי מים ישנים וצנרת מאסבסט ברחובות 
ההגנה, הנשיא, נחלת ז'בוטינסקי, היסמין ופיק"א.

קווי מים גבעת עדה
שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב ח"י, החצב, 

הרקפת, הגפן חבצלת.

"אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה." )הושע י"ד(
שבועות חג המים - לזיכרון טל התחיה שירד על בני ישראל

במעמד הר סיני ביום מתן תורה, נוהגים לזלף בחג השבועות 
מי שושנים, או שופכים מים על המתפללים והעוברים ושבים.

בברכת חג שמח! 
פינקי זוארץ  וחברי המועצה ועובדיה 


