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 מטרת ההוראה .1

 

הסדיר את ההנחיות לקבלנים העובדים בשהם בכל הנוגע לטיפול במערכת קווי המים ל 

חיטוי מערכות מים ושטיפת תשתיות השופכין והביוב וצילום הצנרת  והביוב, תוך מתן דגש על

 על פי חוק.

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל

 

 תוכן ההוראה .3

  

וצמצום כל פגיעה תברואתית מועצה מקומית שהם תפעל לשמירה על בריאות הציבור  .3.1

בקרב הציבור. מועצה מקומית שהם תפעל לקדם פעילות מונעת מתוך רצון למזער את 

 הנזקים העלולים להיגרם לסביבה.

ים מרכיבים וחיטוי מערכות מים, שטיפת השופכין והביוב וצילום צנרת הביוב מהו .3.2

 בתחזוקה המונעת של רשת המים ושל רשת הביוב בישוב.חשובים 

לנים המוסרים בנין לאכלוס יבצעו בדיקת מנע בכדי למנוע תחלואה והדבקת כל קב .3.3

סביבת המבנה בבניינים חדשים וישנים בצנרת חדשה שייעודה שונה ובמאגרי שתייה, 

 חיטוי, ניטור ובדיקות מעבדה מאושרת.

לצמצום הפגיעה התברואתית בקרב הציבור יש לבצע פעולה זו גם בבתים  3.4.1

 פרטיים.

הסביבה ואגף הנדסה יגדירו הנחיות אחידות לקבלנים הבונים בישוב  אגף איכות .3.3

לטיפול במערכת תשתית המים והביוב. ההנחיות לקבלנים כוללות, בין היתר, ביצוע 

 הפעולות הבאות:

 שטיפה יסודית של מערכת הביוב .3.3.1

 צילום קווי הביוב .3.3.2

 .DVDפענוח ע"י  .3.3.3
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כנית תחזוקת רשת ממצאי הבדיקות ע"י מעבדה מאושרת יהוו את הבסיס לת .3.3.3

 המים והביוב הנוכחית והעתידית

תיכלל בדרישות למתן  קבלת אישורי תקינות מערכות ביוב ותשתיות מהקבלנים  .3.3

 כחוק. 4טופס 

 לפעול לקידום המודעות לשמירה על בריאות הציבורבאחריות אגף איכות הסביבה  .3.3

מים והביוב לפקח על קבלני הביצוע בעיר כחלק מתהליך הפיקוח על תחזוקת רשת ה

 בעיר.

באחריות אגף הנדסה ל הנחות את הקבלנים לבצע את הפעולות הנדרשות לשמירה על  .3.3

 .4תקינות מערכות התשתית בישוב ולכלול דרישות אלו במתן טופס 

לקידום הסדרת הטיפול של הקבלנים אגף איכות הסביבה ואגף הנדסה יפעלו במשותף  .3.3

   במערכת קווי המים והביוב במבנים חדשים וישנים, בצנרת שהוחלפה או תוקנה.

  כל חצי שנה מתבצעת שטיפה וניקוי מאבנית בבניינים הקיימים. .3.3

חברת "אלקו", החברה המתחזקת, מבצעת ניקוי פעם בשנה במאגרי המים בשוהם,  .3.13

 בבריכת "ברקת" ובמגדל המים.

 

 

 אחריות ביצוע                 .3

 מהנדס המועצה .3.1

 אגף איכות הסביבה תמנהל .3.2

 מנהל היחידה הסביבתית .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות, אגף הנדסה .3.3

 מנהלת רישוי בניה, אגף הנדסה .3.3

 מפקח על הבניה, אגף הנדסה .3.3

 רכז תברואה ופיקוח .3.3

 .תיתמפקח יחידה סביב .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 .לא.מ     

 

 נספחים .3

  א.מ.ל

 

 תפוצה .3

 מנכ"ל .3.1

 מהנדס המועצה .3.2

 מנהלת אגף איכות סביבה .3.3

 מנהלת יחידה סביבתית .3.3

 גזבר .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות, אגף הנדסה .3.3

 מנהלת רישוי בניה, אגף הנדסה .3.3

 מפקח על הבניה, אגף הנדסה .3.3

 רכז תברואה ופיקוח .3.13

  מפקח יחידה לאיכות סביבה .3.11

 

 חננית וייס כותב ההוראה:  

 יעקב ירקוני  אדר'                       

 שלמה סבג                        

 ת אגף איכות הסביבהמנהלתפקיד: 

 מהנדס המועצה            

 מנהל מחלקת תחזוקה            

 מנכ"ל המועצהתפקיד:  שי אברהמימאשר ההוראה: 

 חתימה: תאריך:

 


