
 

 

 לבריאות הסביבהמערך הארצי ה
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il  

 02-5655914פקס:*  5400  טל:
 

Department of Environmental Health 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax: 025655914 

 

 כ' באדר, התשפ"א 
  04/03/2021 

291126821 

  תכנית עבודה לספק המים -זרימה חוזרת מניעת

מסמך זה מהווה כלי עבודה לספק המים להבטחת עמידה בחובותיו ואחריותו בכל הקשור במניעת זרימת מים 
 חוזרת.

 הגדרות בסיסיות .א

 דרישות התקנה ובדיקות באתר";  -חוזרת: "מונעי זרימה 4426בדיקה ע"פ ת"י  -"בדיקה"  .1

 המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה; –"המנהל"  .2

חיבור פוטנציאלי או ממשי לא מוגן בין מערכת אספקת מים וכל מערכת מים שאינם  -"חיבור כלאיים"  .3
 לשתיה;

מוכח בתחום מערכות מים )מומלץ בעל תואר אדם בעל ידע מקצועי מתאים וניסיון  –"מומחה אחראי"  .4
 במדעי ההנדסה או הטבע, שעבר הכשרה ייעודית בנושא מניעת זרימה חוזרת שאושרה ע"י רשות הבריאות;

מונע זרימה חוזרת מסוג שאישר המנהל, יכול להיות אחת מהאפשרויות  –"מונע זרימה חוזרת" )להלן מז"ח(  .5
 הבאות:

 שאישר המנהל  אביזר מונע זרימה חוזרת מסוג .5.1

 מרווח אויר תקני  .5.2

 ניתוק המערכת באופן פיזי .5.3

 אמצעי אחר שאישר המנהל; .5.4

 כמפורט בתקנות איכות מי שתיה;  -)להלן מערכת מים(  -"מערכת אספקת מים"  .6

ניתוק פיזי בין קצה צינור אספקת המים לפני המים בכלי קיבול כפי שיקבע המנהל, וכפי  -"מרווח אויר תקני"  .7
 ;1205ובת"י  4426י שהוגדר בת"

 אדם שהמנהל הסמיכו להתקין מונעי זרימה חוזרת ולבדקם; -"מתקין מוסמך"  .8

כל המספק מי שתיה באמצעות מערכת אספקת מים או מתקן הפקה לספק אחר או  -"ספק" או "ספק מים"  .9
רישיון כאמור לחוק המים,  או מי שחלה עליו חובה לקבל  23לצרכן מים, לרבות בעל רישיון הפקה לפי סעיף 

 וכן רשות מקומית;

 א לפקודה;52כהגדרתה בסעיף  -"רשות הבריאות"  .10
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 הפעילות הנדרשת מספק המים ב.

 מינוי אחראי  .1
 מומחה שינהל את יישום התכנית .1.1
 אדם שעבר הכשרה ייעודית בנושא .1.2
 חוזרתיכול להיות נציג ספק המים, או אדם חיצוני מקצועי בתחום, שהוסמך בנושא מניעת זרימה  .1.3

 מיפוי מערכת אספקת המים ורישום מתחמים בעלי סיכון .2
 תוכן מפה/תרשים מעודכנים של מערכת המים בה יסומנו בין השאר: 

 מתחמים חקלאיים / תעשייתיים / מסחריים .2.1
 שימוש בכימיקלים באמצעות המים  .2.2
 מתחמי גינון בהם נעשה דישון .2.3

  ביצוע הערכת סיכונים .3
 רשימת העסקים ומערכות המיםדירוג נקודות התורפה מתוך  .3.1
 אופי וסוג החומרים שעלולים להשתמש בהם באמצעות מערכת המים   .3.2
 פרוט ומיקום הגנות קיימות במערכת .3.3
"מדריך משרד הבריאות להתאמת התאמת סוג האביזר/אמצעי בהתאם לרמת הסיכון, ובהתאם ל .3.4

  אביזרים שונים למניעת זרימה חוזרת לייעודם"
 סימון מערכות/מתקני מים שמחויבים בהתקנת אמצעים למניעת זרימה חוזרת .3.5

 בדיקות אביזרים תקופתיות  .4
 מטעם:הבדיקות יעשו על ידי מתקין/ה ובודק/ת מז"חים בעל/ת תעודת הכשרה בתוקף, העובד 

 ספק מים / אחראי מערכת המים או .4.1
 גוף חיצוני שהוסמך לנושא  .4.2

 אכיפה .5
פעילים במערכת המים שלא עומדים בדרישות  גורמיםספק המים יכין לעצמו תכנית אכיפה מול  .5.1

 התקנות, תוך התייחסות למספר ההודעות שנשלחו, יידוע רשויות רלוונטיות ועד החלטה על ניתוק מים.
 ניתן לבחור בין: .5.2

 סגירת המים לעסק / מערכת מים אשר לא עמדו בתקנות  .5.2.1
 התקנת אביזר ע"י ספק המים בתחום העסק וחיובו בהתאם  .5.2.2

 ספק המים יתריע בפני העסק כחודש לפני פקיעת תוקף הבדיקה לתקינות המז"ח .5.3

 עריכת סקר תברואי .6
על מערכת המים,  ספק המים יעקב אחר כל שינוי במערכת המים שבאחריותו, ויערוך באופן תקופתי סקר

שיבחן בין השאר: שינויים במהות השימושים במים, שינויים בצנרת, מיקום ותיאור חיבורי כלאיים 
פוטנציאליים, חיבורי מים חדשים, מיקום אמצעים למניעת זרימה חוזרת קיימים ונדרשים. הסקר יעשה 

 .להנחיות לביצוע והגשת סקר הנדסי תברואיבהתאם 

 הכנת תכנית תגובה לאירועי זרימה חוזרת .7
ספק המים יכין תכנית תגובה לאירוע זרימה חוזרת, שתכלול בין השאר את הפעולות הנדרשות במקרה 

רימה חוזרת בתחום האחריות שלו: זיהוי האירוע, יידוע צרכנים המושפעים מהאירוע, יידוע שהתגלתה ז
ושיתוף רשויות נוספות )רשות מקומית, משרד הבריאות(, זיהוי ובידוד מקום הזיהום, אספקת מים חלופיים, 

ה חוזרת נקיטת אמצעי ניקוי ופעולות מתקנות אחרות הממזערות את הנזק, נקיטת פעולה למניעת זרימ
 .להנחיות משרד הבריאות לשיקום מערכת מים שנפגעהבעתיד. הכל בהתאם 

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/Guide_mazach_21082018.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/Guide_mazach_21082018.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/Guide_mazach_21082018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/drinking-water-health-survey/he/files_circulars_bsv_bsv-drinking-water-health-survey.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_water_system.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_water_system.pdf
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  הדרכה ומידע  .8
 ספק המים יבצע:

 הדרכה אחת לשנה של העובדים מטעמו בנושא מניעת זרימה חוזרת .8.1
אחריות המשתמשים למניעת זיהום מערכת אספקת המים: סיכונים הפצת עלוני הסברה שידגישו את  .8.2

 מחיבורי כלאיים, סיכונים אופייניים למערכת הספציפית, חשיבות בדיקה תקופתית של האביזרים
 הכשרה תקופתית למתקיני מז"חים מטעמו  .8.3

 תיעוד .9
 ספק המים יתעד:

 כפי שאישר המנהל רשימת כל חיבורי המים בהם מותקנים אמצעים  למניעת זרימה חוזרת, .9.1
רשימה המסווגת את כל האמצעים למניעת זרימה חוזרת, בהתייחס לסוג האמצעי, מיקומו, תאריך  .9.2

 התקנה, תאריך בדיקה אחרונה, היסטורית פיקוח, תוצאות בדיקות
אירועי זרימה חוזרת שטופלו, כולל: מיקום וזמן האירוע, סיבת האירוע, חיבור הכלאיים ומקור המזהם,  .9.3

(, פיזורו במערכת, השפעה על האוכלוסיה, ניקוי המזהם MSDS -זהם )גיליון בטיחות פרוט המ
 מהמערכת ופעולות מתקנות, משך האירוע, התקנת אמצעי למניעת זרימה חוזרת

 דיווח .10
 ספק המים:

 במקרה של אירוע זרימה חוזרת ידווח מיידית למשרד הבריאות  .10.1
 התייחסות לכל הסעיפים בהנחיות אלויעביר דו"ח סיכום שנתי למשרד הבריאות שכולל  .10.2

 


