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 ,לקוחות יקרים

, וככזה אנו ממשיכים לתת שירות גם  אשר נכלל בקטגוריות של מפעלים חיוניים ,ארגון עובדי המים הוא ספק שירותים קיומיים

 במציאות חיים המורכבת שכולנו נמצאים בה. 

תוך שמירה על בריאותם ובריאותכם והקפדה על    כמובןעובדי הארגון ממשיכים בעבודתם ונותנים מענה כבימים רגילים, 

 הנחיות משרד הבריאות. 

 .  ושירותי ייעוץ בתחומי איכות מים בדיקות מעבדה  דגימות,ממשיך לבצע  מדור איכות מים .1
 . ותי איכות מים ואנחנו כאן בשבילכםיגבר הצורך לשיר , עם תחילת האביב וכניסה לעונת ההשקיה

 נמשיך לבצע את עבודתנו על הצד הטוב ביותר ועל מנת שתוכלו להמשיך לספק מים איכותיים.  

   7903444-09או למשרדנו   moti@iwwa.co.il     3750674-050לפניות ניתן לפנות ישירות למוטי פלדלייט 

 : ולתת מענה ללקוחות ממשיך לפעול  אבות ואוטומציהמדור מש .2
 והתקנת משאבות, בקרים וממירי תדר, טיפול בתקלות, טסטים למשאבות ועוד. אפיון 

אנחנו כאן   -גם בתחום זה כניסה בקרוב לעונת ההשקיה מצריכה מענה של אנשי מקצוע בתחום המשאבות 

 לשירותכם

 iwwa@iwwa.co.il 7903444-09או למשרדנו  3750671-050ניתן לפנות ישירות לטל רודיטי 

, סקרים, סקרי מרזבים,  ור נזילות, איתור תשתיות, מיפוי תשתיותלאית מידיממשיך לפעול ולתת מענה   מדור פחת .3

שירות בנושא רישוי עסקים לתאגידי מים ועוד. אנחנו זמינים עבורכם כמו תמיד וממשיכים לתת שירות מהיר  

 ומקצועי
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באביב יש לבצע    -מענה בתחום: בדיקת מז"חים, בדיקת מאגרים )שימו לב  תתממשיך לפעול ול  מדור השקיה .4

  -כל אלה רלוונטיים תמיד אך עם כניסה לתקופת ההשקיה ייעוץ בנושאי השקיה בחקלאות. בדיקה של המאגרים(,

 נים. אנחנו כאן בשבילכם זמי

 052-3673227ניתן לפנות ישירות לערן לוי  -בדיקת מזחים

 052-8588948ניתן לפנות ישירות למתי עבד   -בדיקת מאגרים

פרוייקטים בתחומי המים, ביוב,  ממשיך לפעול גם הוא כרגיל ולתת מענה ללקוחות. בנוסף לתכנון  -מדור תכנון .5

חום תפעול מט"שים, מאגרים ופתרונות קצה לבעלי חיים. בעלי אנחנו מלווים ומייעצים בת כיבוי אש, ניקוזים ועוד, 

פתרונות המיטביים לכל המשקים רבים פונים אלינו לליווי תהליכים מול הרשויות השונות על מנת למקסם את 

 משק. 
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 אנחנו כאן לשירותכם! הרבה בריאות ,

 בברכה,

 יונית פרטוק מנכ"לית ארגון עובדי המים
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