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 פרופיל חברה 
 

 מקצועות המים 
 

 

שנות ניסיון   15 - שמאחוריה למעלה מכ פועלת על פי רישוי מסודרתברואה ארבל פתרונות  

התברואה  בעלי השכלה רשמית בתחום   יםמומח יםמעסיק אנו  ומוניטין במניעת זיהומי מים

 . ואיכות הסביבה

 

טיפול בשפכים,   מים, יוקוו ת וחיטוי צנר  , סוגי המאגריםמים לכל וחיטוי טיהור במתמחה   חברתנו

: בקטריאליות, כימיות, בריכות שחיה, ליגיונלה,  מיםאיכות  ודיגום   בדיקות ייעוץ סניטרי מקיף, 

קוליפורמים ומתכות. הבדיקות מבוצעות במעבדות מורשות ע"י משרד הבריאות, המלצות  

 והצעות לטיפול יקבעו בהתאם לתוצאות. 

 

ליווי ויעוץ עסקים ומועצות בטיפול נרחב בתחום השפכים משלב גילוי החריגה ועד סיום הטיפול  

 אל מול הרשות והגורמים הרלוונטיים.

 

באופן הטוב ביותר, ובהתאם  ותהעבוד  לביצועהדרוש והידע כל הציוד המקצועי  נוברשות

 .לדרישות משרד הבריאות

 

 אנו מתמחים ב: שירותי החברהנוסף למגוון ב

 . 4טופס צנרת ע"פ דרישה תעודת גמר/ יקווחיטוי  -

 . חיטוי מאגרי מים עומדים הנדרשים לחיטוי ע"פ חוק -

 חיטוי וניקוי מאגרי מים עירוניים, חקלאיים, וטיפול בבריכות חמצון.  -

 . המזח"ים מכל סוגהתקנת   -

הנפקת תעודות תקינות רשמיות למזח"ים ו מז"חים קיימיםתקופתיות ל ת תקינות ובדיק -

 בהתאם לדרישות משרד הבריאות ומכון התקנים. מכל סוג

 

מענה  אנו נעמוד לשירותכם לייעוץ, הדרכה, סיוע והכוונה ונלווה אתכם לכל אורך הדרך תוך מתן 

 מהיר ומקצועי על פי כל דרישות החוק והתקנות ועל פי הסטנדרטים של משרד הבריאות.  
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 הנהלת החברה
 

 מנכ"ל     -יגאל כהן 

 

נ ביבעל  ופיקוח בתחום תשתיות, מבניםסיון  במסגרת תפקידו    ומערכות  ניהול פרויקטים, תאום 

 במגוון מועצות. , מנהל רישוי עסקים כמנהל תחום התפ"י בקריית ההדרכה

 : בעל תארים והסמכות בתחומים הבאים

 מהנדס תעשיה ניהול.  •

 הנדסאי הנדסה אזרחית.  •

   4יועץ מומחה לרישוי עסקים וטופס  •

 987WCמס' הסמכה    –ניקוי וחיטוי מערכות מים  •

 

 

 

 מנהל תחום התברואה ומקצועות המים -ישראל קבלו 

 

 . אות הצבא של פיקוד דרוםקצין בריבמסגרת תפקידו כשנות ניסיון בתחום  40

 ארבע(.  תוקריי)מצפה רמון ,ירוחם  מנהל מחלקת תברואה ברשות מקומיות

 בעל תארים והסמכות בתחומים הבאים: 

 יועץ מומחה לרישוי עסקים.  •

 . 41045הנדסאי סביבה דיפלומה מס'  •

 במדור הנדסת הסביבה. -תעודת רישום בפנקס ההנדסאים •

 . 687תברואן מוסמך מס'  •

 . 315מספר היתר   -מדביר מוסמך •

 .  583מס' הסמכה –מיקרוביולוגיה וכימיה מצומצמת  -דוגם למי שתייה •

 . 196מס' הסמכה  – ג'קוזי, מי ים, מקוואות( דוגם מי נופש ) בריכות שחייה, •

 . 701  הסמכה מס'  -מורשה להתקין ולבדוק אבזרים למניעת זרימה חוזרת •

 . 1768מס' הסמכה ממשרד הבריאות  -שחייהפיקוח וייעוץ להפעלת בריכות  •
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 לקוחות החברה
 

 משרד הביטחון, מתקני נופש וספורט,  מגוון רחב של רשויות מקומיות ואזוריות,בין לקוחותינו: 
 לקוחות פרטים. מגוון  ו  , קבלנים בתחום הבניהבתי אבות

 

רון )עיר  מנהל תחום הגנת הסביבה והתברואה בקריית ההדרכה ע"ש אריאל ש -נתון  •
הבה"דים(, ייעוץ וליווי מלא בכל נושא תברואה, שפכים, ייעוץ סביבתי, מט"ש עבודה מול  

 הגנ"ס.  14001נגב, משרד הבריאות, טיפול וליווי חומ"ס, ניהול וליווי תקן -רמת

 דוגם של המעבדה.  –מעבדות ארני מילר  •

טיפול במתקני   ראשימשמשים כקבלן משנה  -, אלביליה חנן בע"מ אסיק תשתיות בע"מ •
 ם של צה"ל. שפכי

 טיפול במתקני שפכים. –גולדשטיין שירותי תברואה בע"מ  •

 ניהול פרוייקטים ושיפוצים בע"מ. – יתדות  •

 . מי שתייה ונופשוטיפול בדיגום  , שרותי תברואה - מועצה מקומית מצפה רמון •

 שרותי תברואה ורישוי עסקים.  - מועצה מקומית ירוחם •

 דיגום מי שתייה ומתכות.   -אבו בסמה מועצה אזורית  •

 מים.  מידיגו – מועצה אזורית אל קסום  •

 דיגום קולחין להשקיה.  – מועצה מקומית עומר  •

 פיקוח מטעם הרשות על כלל העסקים בישוב.  –מועצה מקומית להבים  •

, ודיגום מי נופש,  רישוי עסקים, הדברה,  שרותי תברואה  -מועצה מקומית קרית ארבע   •
 וחיטוי קווים ומאגרי מים.  טיפול ניקוי 

 ייעוץ תברואי, טיפול במערכות מים.  -החברה להגנת הטבע  •

 ומתן מענה מלא בתחום התברואה לבתי אבות.  יעוץ וטיפול בשפכים – בתי אבות  •

 לעיל.  מפורט בנושאים שאנו מתמחים בהם כ  –לקוחות פרטיים  •

 . 11002062לחברה מספר ספק של משרד הבטחון    •

 
 
   
 

 

 

 

 


