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 1 –פסקה 
 
 
 

 הטיפול במשבר מיםעקרונות 
  

 ברמה הארצית
 
 

 רקע
 

גופי ערכות יהמבצעית צריכה לתת מענה לההארגונית והתפיסה 
כלל דיות ברשות המקומית, תוך שילוב המטה והיחידות הייעו

הנושאים באחריות ולוקחים חלק בטיפול רמים הארציים הגו
 משבר מים. ב
 

המים, מתקני אספקת  התפיסה עוסקת במניעת פגיעה במקורות
 ו )כתוצאה ממימושפגעיר שמערכות אלה כאטיפול בבוכן מים, 

 מפרטת אתהתפיסה  ,כמו כן( על המים האיומיםאחד או יותר מ
של מערכות  לפעולה סדירהם השבתל הנדרשות הפעולותכל נקיטת 
ראויים אספקת מים  על מנת למזער נזקים ולהבטיח ,זאתאלה. 

 .לשתייה בהקדם האפשרי
 

שברי כות לתגובה במבמסגרת ההכנות למניעת הפגיעה במים והער
הגורמים הלוקחים חלק ומעורבים  ,כי מערכתהמים, תבטיח 

כל אחד בתחומו לביצוע בביטחון המים, יהיו ערוכים מבעוד מועד, 
נושא באחריות מים, מנהל הרשות הממשלתית ל משימותיו.

מנהלת  פועלתוביטחון המים. לידו משק המים  הכוללת לניהול
 תמורכבמנהלת ה מתאם.מטה ב משולבת מים,ארצית לביטחון 

 , גופים ארציים וכד'.שוניםמנציגי משרדי ממשלה 
 

יערכו ויפעלו  על פי סוגי האיומים  , כפי שיפורטו בהמשך,הגופים
תוך שימוש  במתארים השונים, באמצעות צוותים מקצועיים,

קביעת סדר פעולות בכל מצב, הגדרת  ,"מצבי הפעלה"בקודים ל
 .מנגנון השליטה והפיקוד אחריות ותפקידים לכול גורם וקביעת

 יעשה בהתאם לאופי האירוע.תפעול המערכות 
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 ראשוניתמיידית ותגובה על  ,בין היתר תתפיסת ההפעלה מתבסס
לת קידוחים או סגירת ופתיחת מגופים, הפע ,לגילוי וזיהוי הבעיה

מים חלופיים, ביצוע פעולות  אספקה וחלוקת, תחנות שאיבה
  .שנפגעו שיקום והשמשת מערכות

 
 

אירועי פגיעה במים יש להיערך מבעוד מועד להתמודדות עם 
צעי שינוע, מיכלי מים, אמ, להכין תוכניות הפעלה, ומשברי מים

הדרכות ותרגילים באופן תוכניות הטמעה, וכד'. כן יש לערוך  כ"א
 שוטף.
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 2 –פסקה 
 
 
 

 יתברמה הארצ עקרונות הפעלה
 
 

 כללי
 

שיטת הפעולה,  במסגרת ההכנות למניעת הפגיעה במים והערכות 
הגופים הלוקחים חלק בטיפול שלתגובה במשברי מים, תבטיח 

  כל אחד בתחומו לביצוע משימותיו.באירוע, יהיו ערוכים 
 
 

  סדר פעולות
 

מים ניתן להגדיר את סדר הפעולות  פגיעה במים ומשבר באירוע
 הבא:

 
 הודעה על פגיעה במתקן או מערכת אספקת ד/חש/קבלת התראה

 מים

 למיפוי הבעיות והנזקים הפעלת צוותים מקצועיים בשטח 
 לטיפול באירועו

 או שינויים במערכת אספקת מים, ,סגירת מקור המים שנפגע 
 במידת הצורך

 טיפול בנפגעיםאיתור ו 

  מהות  איתורוביצוע פעולות אבחון ראשוניות לגילוי וזיהוי
 הפגיעה 

  יםווחידהעברת 

  הצוות המקצועיע"י הערכת סיכונים ביצוע 

  הערכת מצב מבצעית, קבלת החלטות 

  יםאופרטיבי וגופיםהפעלת מערכות 
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  ,והודעות לציבור הסברהביצוע דוברות 

 מידע  יפתיחת מרכז 

 ע"י הרשות/ישוב ת מים חלופיים לצרכניםחלוקהערכות ל 

 בלרשות/ישומים חלופיים  אספקתהערכות ל 

 טיפול בגופי מים מזוהמים במידת הצורך 

  תשתיות מערכות אספקת מים וביוב שנפגעותיקון , 

 טיהור וחיטוי והשמשת מערכות    

 ומסירת ההודעות לציבור אשור חידוש אספקת המים 
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 ומהותם שלבים עיקריים
 

והתגובה  באירועים ומשברי מים מתבססים על חמישה הטיפול 
 שלבי יסוד:

 
 

 הכנות –שלב א'  .א
 

 מהות השלב
 

נקיטת כל הפעולות והאמצעים הדרושים למניעת פגיעה במים. 
ומבעוד מועד של כל הגופים הלוקחים חלק הערכות מוקדמת 

תגובה וטיפול על ידי הכנת תוכניות  בטיפול באירוע משבר מים
. ההכנות יעשו על פי הסמכויות המוקנות לכל גולןותר באירוע

גוף וכן על פי המשימות והתפקידים המפורטים בתורת ההפעלה 
 .ובנהלים אלה

 
 

 התגובה המיידית –שלב ב'  .ב
 

 מהות השלב
 

בשלב זה, של התגובה המיידית יופעלו הכוחות והצוותים על פי 
ל הנהלים והתרגולות שהוכנו מראש. הפעולות יבוצעו במקבי

 התפשטות הסכנה יקף מורחב יחסית, על מנת לוודא מניעתובה
. פעולות אלה יעשו גם אם לא כל הפרטים ומזעור הנזק הצפוי

ותמונת האירוע ידועים. שלב זה יאופיין בביצוע סדר פעולות 
 . )תוכניות מגירה(.מוכנות מראש

 
 

 המענה הראשוני –שלב ג'  .ג
 

 מהות השלב
 

. פעולות כהמשך השלב הקודםל הכיעשו המענה הראשוני בשלב 
מתבססות על ניתוח  ,שההחלטות הנעשות ,השלב מאופיין בכך

תמונת מצב ראשונית שהועברה מהשטח, על הערכת הסיכונים 
 הראשונית שנעשתה וקיום הערכת מצב לאותה עת. 
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בניגוד לשלב התגובה המיידית בה נעשים הדברים על בסיס 
משלב המענה, כל ההחלטות  מראש.ן תרגולות וסדר פעולות מוכ

 ,איסוף נתונים וביצוע הערכת מצב , על בסיסמתקבלות
 .המתבצעת מעת לעת

 

 

 המענה המשלים -שלב ד'  .ד
 

 מהות השלב
 

ככלל, במידה והאירוע הוא בעל היקף רחב, האמור לקחת זמן 
נפגעים ותוצאות האירוע משפיעות על צפויים בו ממושך, 

ומגלם  ,בא לידי ביטוי ,מענה המשליםשלב ה ת.אוכלוסיות גדולו
אירוע. בשלב הבאות לתת מענה ל ,לותבתוכו את מכלול כל הפעו

, תמונת המצב אותרו והוגדרו מרכיבי הבעיהלאחר ש ,זה
 התבהרה, התקיימו הערכות מצב והתקבלו החלטות. 

 

 

 השיקום  –שלב ה'  .ה
 

 מהות השלב
 

רו תונו הפעולות הקשורות לטיפול באירוע הסתיימוככלל, 
הנובעות מהאירוע כגון, תיקון תשתיות והתוצאות ההשלכות 

טיפול בזיהומים חיצוניים  ,של מערכות המים והביוב ומתקנים
המשך טיפול בנפגעים במרכזי פינוי או  בדיקות מים,וסביבתיים,

נעשים תדרוכים אחרונים לאוכלוסיה ומתבצעות בבתי החולים. 
יתכן ובאירוע  מותו.פעולות הקשורות להחזרת המצב לקד

הנזקים התברואתיים יהיו בעלי  ,גומי מים קטניםנקודתי, באי
 משמעות קשה יותר.

 
לא ניתן לתחום בבירור את משך הזמן המדויק בכל שלב  ,ככלל

 היקפו ,סוגומהותו, ושלב. הדבר מותנה באופי התרחיש, 
. השלבים "מתגלגלים" ומשתלבים בהתאם ועוצמתו

אירועים )קטנים ופשוטים לטיפול(, שלא קיימים להתפתחותם. 
 צורך  יהיה צורך לפעול על פי המפורט בכל השלבים וכן לא יהיה 

בהבחנה שבין שלב ג' וד' וכי ניתן יהיה לכרוך אותם לשלב אחד 
    המוגדר כשלב "המענה".
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 דרוג קודים ל "מצבי הפעלה"
 
 

באירוע  הצוותים ילותפעעל מנת ל"הניע" במהירות את המערכת ו
על מנת כן ו איכות מים(פגיעה ב)בעיקר באירוע של של משבר מים, 

להבטיח יעילות  ומהירות תגובה של כלל הגופים המעורבים 
 "מצבי הפעלה"באירוע, תופעל המערכת באמצעות קודים והגדרת 

ליצירת שפה משותפת לביצוע פעולות אינטגרטיביות ומתואמות 
 לכלל הגופים

 
 התראה כללית     – ב הפעלה ירוק""מצ .1
 
 לפיגוע/מפגעממשי חשד     –" "מצב הפעלה צהוב .2

 

 פיגוע/פגיעה באיכות המים או    – "מצב הפעלה אדום" .3
 באספקת המים                                                  

 
 

, נועדו מצב ירוק וצהוב"(השימוש בקודי הפעלה באמצעות צבעים )"
ליצור תגובה מהירה, בדיקות אימות להתראות, דיווחים כאמור, 

ובדיקת סימנים מחשידים לפגיעה באיכות המים. מצבים אלה יהיו 
 התגובה המיידית –חלק משלב יסוד 

 
ואספקת  מצביע על פגיעה באיכות המים אדום"הפעלה "מצב 

 . הראשוני והלאה  המענה  -יסוד   משלב חלק  יהיה  מצב זה  .המים
 

וע פתע של פגיעה פיזית במערכות אספקת המים או ברעידת באיר
 ."הפעלה אדום"אדמה, יופעל מייד מצב 
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 סמכויות ההכרזה
 
 

מנהל הרשות הממשלתית מים ומשבר מים, יכריז פגיעה בבהתרחש אירוע 
תוך  ,""מצבי הפעלהעל נהו מראש(, י, )או מי מטעמו שמלמים וביוב

וכן התייעצות  צה"ל לגבי מחנות צה"ל וביו"של ושטרת ישראעם מתאום 
  .עם גורמים נוספים כגון, משרד הבריאות וכד'

 
בהם פועלים תאגידי מים וביוב, הכרזה של  אירועים מקומיים ומוגבליםב

 תעשה בהתייעצות עם הממונה על התאגידים. מנהל הרשות
 

בשטחים  או צה"לבשטחים שבאחריותה )לבט"פ(, טרת ישראל מש
מנהל הרשות בתאום עם  ל מצבי הפעלהיוכלו להכריז ע באחריותוש

. הכרזה זו של לביטחון המים מנהלת הארציתהממשלתית או מי מטעמו ב
 במידה וייטלו על עצמם את הפיקוד משטרת ישראל או צה"ל תעשה

, צה"ל ביו"ש, באזורי גבול שבאחריותו ובבסיסיו – ל האירועוהשליטה ע
 רוק ובאזורים שבאחריותה לבט"פ.ומשטרת ישראל בקו הי

 
 
 

ע"י   לכך  אשר אושר  ,מרחבמנהל  ע"י  – אירוע ברמת המרחב .א
ב"תקופת הפעלה" במצב ). מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב

 .ע"י ראש הרשות הפיקודית למים(ההכרזה תעשה מל"ח, 
 

מי   או  מנהל הרשות הממשלתיתע"י  – הארצית ברמה  אירוע  .ב
 מל"ח,  במצב  הפעלה"  )ב"תקופת  נהו מראש.ימטעמו אשר מ

הרשות הפיקודית למים, סגניו או רמ"ט  תעשה ע"י ראש ההכרזה
 הרשות(.
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 3 –פסקה 
 

 תחומי אחריות ותפקידי הגופים
 

 ברמה הארצית
 

 
ות הלים נכתבו על בסיס מקורות הסמכתורת ההפעלה והנ

באירועים ומשברי  בטיפולהמשולב וגוף והתפקידים שיש לכל גוף 
תקנות והן מתוקף החלטות הממשלה. מים, הן מכוח  חוקים ו

נעשתה תוך  ,הגדרת התפקידים והמטלות לגופים השונים
  יו"ש.התייחסות לאחריותם בקו הירוק ולאחריות צה"ל ב

 
 

 מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב
 

לת ת הכולנושא באחריולמים וביוב, מנהל הרשות הממשלתית 
לצרכנים, למניעה  להבטחת אספקת מים למשק המים במדינה 

ומשברי מים. סמכויות אלה ניתנו לו  פגיעה במיםוטיפול באירועי 
מנהל הרשות בנוסף לכך . ממשלהוהחלטות  על פי חוק המים

 שעת חירוםל למים העליונהאש הרשות הוא רהממשלתית למים 
רכז את הפעילות מ מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב .)מל"ח(

ובמשברי פגיעה במים  בתחום: ההכנות, המניעה והטיפול באירועי
, גופים ארציים המנהלת הארצית לביטחון מיםבאמצעות  ,מים

  .רשותוהיחידה לביטחון מים ב אחרים
 
 

  המנהלת הארצית לביטחון המים
 

 ביטחון מיםבאירועי בהכנות ובהיערכות למניעת פגיעה במים וכן 
 רבים. ומקצועיים  מעורבים גופים ממלכתיים  ברגיעה, יםומשברי מ

על מנת לתאם משימותיו, אך על פי סמכויותיו ואומנם כל גוף פועל 
 , התמודדות, להכין דרכי תגובהבתחום המניעה את כלל ההכנות

 תמנהל תפעל, אירוע פגיעה במים ומשבר מיםופעולה למקרה של 
 ולל על פעילות זו.לבצע את התאום הכ ת לביטחון מיםארצי

הלוקחים  ,ארציים מיםורגנציגי משרדי הממשלה וממ תמורכבה
ביטחון י ובטיפול באירוע ,כאמור ,המניעה ים שונים שלחלק בשלב

מתאם לביטחון ל מטה יפעהמנהלת במסגרת משבר מים. מים ו
 .מים

 
  ( הרשות העליונה למים לשע"חפועלת  – במצב מל"ח תקופת הפעלה")ב"
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 , חב' מים בע"ממקורות
 

משמשת כספקית מים, פועלת ומספקת , חב' מים בע"מ מקורות
השטח )בריכות ראש ועד ל אשר באחריותה מים ממקורות המים

 .וכד' ישובים/ /תאגידים לרוב הרשויות המקומיותומאגרים(, 
. נדרשיםבזמינות ובאיכות הלצרכנים מים ספק מקורות נדרשת ל
אחראית על ובישראל משק המים שלישים מ כשנימקורות מתפעלת 

 .כל המתקנים והמערכות הקשורים לאספקת מים שברשותה
מקורות פיתחה מיומנות מקצועית גם בתחום הביטחון והגנה על 

חירום הקשורים להפסקה אירועי ב. המים שבאחריותהמתקני 
כדי  מקורות מחויבת לעשות הכולבאספקת המים או לאיכותם, 

 להם היא משמשת פיים לרשויות / ישוביםמים חלו ספקלהמשיך ול
 החוק, החלטות ממשלה ועל פי  מקורות תפעל עפ"י .כספק המים

 ע"י מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב.  הכללים שיקבעו
 

מנהל ומשבר מים תסייע חב' מקורות ל פגיעה במיםבעת אירוע 
 .םנהליבהתאם לו , ככל שתוכלבאירועיםטפל ל הרשות הממשלתית

כגון:  מקצועייםבתחומים  לגורמים השונים סייעתחב' מקורות 
הסיוע יינתן על פי . ביצוע, גו"ז, זיהוי חומרים רעילים במעבדה וכד'

)משרד הבריאות, צה"ל, משטרת  אירועהפועלים ב הגופים פניית
  וכד'(. רשות המקומיתישראל, ה

 
על "תקופת  הכרזת ממשלה )או החלטת שרים מיוחדת(בעת 

מקורות במסגרת הרשות העליונה למים חב' תפעל  ,הפעלה" במל"ח
  .מנהל הרשות הממשלתית למים וביובלשע"ח בראשות 

 
ות המקומית/תאגיד וילרש חברת מקורות כספק מים מרכזי תעביר

אספקת המים בשעת חירום תוכניות את המידע הדרוש באשר ל
ופיים וכד'. , נקודות קליטת מים חללרבות רשתות מיםומשבר מים, 

 ע"מ שהרשות תוכל להתארגן לחלוקת מים בשטח שיפוטה.  זאת
 

 תקבל מהרשות הרשות העליונה למים לשע"חחברת מקורות/ ,מנגד
 תונים לגבי מערכות אספקת המים/תאגיד תוכניות ונהמקומית

 לאספקת מים ליישמן לצורכי התארגנות יוכלו, ע"מ שבחירום
 ם בהתאם לצורך.ולמתן סיוע בחלוקת המי חלופיים
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 משרד הבריאות

 
טיפול התברואי של אחראי על בריאות הציבור והמשרד הבריאות 

משרד הבריאות אחראי  רת צוותים וקיום אמצעים.על הכשהמים, 
לגילוי וזיהוי חומרים מסוכנים ורעילים במים,  המעבדהעל הפעלת 

משרד  כל הגורמים הרפואיים.עם ום להכנת בתי החולים ולתא
, לקיחת דגימות (גו"זהגילוי והזיהוי )ביצוע הבריאות אחראי ל

ישובים/אגודות תאגידי מים/במתקני מים ברשויות המקומיות/
 ,מקורות המים של חב' מתקנילגבי מים, והעברתם למעבדות. 

שיוכלו לבצע בעצמם  חברההסמיך משרד הבריאות צוותים ב
 מים והעברתם למעבדות.פעולות של גילוי וזיהוי, לקיחת דגימות 

לקביעת הבלעדי הוא המוסמך  ,באמצעות נציגיו ,משרד הבריאות
מורה על סגירת מקור מים  ,שימושים מותרים במים ע"י הצרכנים

  הרתחה וכד'. ,כגון ,השימוש במים דרכימנחה את הציבור ב שזוהם,
במידה והסרה  ,להסיר איסורי שימוש במיםהוא מוסמך  ,כמו כן

 . הכוללת תמונת המצבובדיקות איכות מים רת על פי כזו מתאפש
 

כיצד לחטא  ,מנחה את הרשויות המספקות מיםמשרד הבריאות 
מספק מידע משרד הבריאות  .ספקת המיםולטהר את מערכות א

משרד פועל בשטחים כמו בקו הירוק ובתאום עם הלאוכלוסייה. 
חיל  הגורמים במרחב. לגבי מחנות ובסיסי צה"ל, מנחה את אנשי

רפואה בביצוע גו"ז לקיחת דגימות, טיהור וחיטוי מתקני מים 
 .שזוהמו

 
 

 צה"ל
 

במסגרת ההתמודדות עם אירועי חירום ומשברי מים, לצה"ל 
 קיימים מספר תחומי פעילות ואחריות:

 
 כוללת כ"ריבון" בשטחי יו"ש ובשטחי שבאחריותו.אחריות  .א

 
 ."לאחריות לטיפול במשברי מים בבסיסים ומחנות צה .ב

 

 .כמסייע לגופים האזרחיים המטפלים באירוע חירום .ג

 

  .כ"פוקד על" על אירועים ומשברים, במידה והועבר אליו הפיקוד .ד
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יאשר לגורמים  ,בשטחיםנושא באחריות כוללת כ ,אשר על כן, צה"ל

רום באירוע חי ,טיפולהמניעה ודרכי ה, האזרחיים את הכללים
בבסיסים  חריות לכל המתרחשנושא בא ,ומשברי מים. כמו כן

, מנחה גם יחד( בשטחים ובתחום הקו הירוק)מחנות צה"ל ו צבאיים
את הגורמים הביטחוניים בגזרות שבאחריותו. מסתייע במשטרת 
ישראל על פי נוהל שת"פ. נותן סיוע לוגיסטי לגורמים האזרחיים 

מסייע , בהתאם ליכולתו במיכליות מים, מסוקים להעברת דגימות
ל בהתאם והכים באמצעות מקרפ"ר, רפואי בהיבטים מקצועי באופן

 . המצב בשטחעל פי וכאמור  ,לאפשרויותיו
 
 

 
 משטרת ישראל

 
ומשברי מים, פגיעה במים במסגרת ההתמודדות עם אירועי 

 תחומי פעילות ואחריות:כמה למשטרת ישראל 
 

מסייעת לגורמים המקצועיים האזרחים בביצוע תפקידיהם,  .א
משימות והתפקידים הקלאסיים של המשטרה, תוך ביצוע ה

 .כגון, שמירה על הסדר הציבורי ושמירה על הנפש והרכוש
 

ם בהתאם אירועי ושליטה על פיקודאחריות למקבלת  .ב
ל הגורמים ת כמנחה ומכוונת א להחלטות ממשלה בנושא.

 .המקצועיים המטפלים באירוע
 

ית בעלי רגישות לאומ קובעת סטנדרטים למיגון מתקני מים .ג
 .מיםהמתקני לכלל תתפת בקביעת מרכיבי מיגון ומש

 
 ,אחראית על הנחיית המוסדות הממלכתייםמשטרת ישראל 

פנים. בהם היא אחראית לביטחון  ,באמצעות הקב"טים בשטחים
שמירה על הסדר הציבורי, ל, משטרת ישראל אחראית לאבטחה

 ת,ליווי בהעברת דגימות למעבדולסיוע לגורמים הפועלים בשטח, ל
. באירועים משמעותיים ועל פי שיקול אמצעיםו קליטת כוחותל

 פעולה, תסייע שטחי תתחם, בשטח חפ"ק תקים ותפעיל ,דעתה
 דוברות והסברה,לתאום תהיה אחראית טיפול באוכלוסיה, ב

)באירועי טב"ק האחריות הכוללת להסברה מוטלת על משרד 
ירת צירים סגב . המשטרה תטפלפינוי נפגעיםתסייע ב הביטחון(,

לוקחת את מעבדת מז"פ )תפעיל המשטרה כן  . כמווהכוונת תנועה
דגימות על פי החלטתה(. משטרת ישראל נושאת באחריות לפיקוד 

)פו"ש( לאירועי ביטחון פנים )בט"פ(, לסדר ציבורי )סד"צ(,  ושליטה
ם בשטחים שבאחריותה לרבות משברי מי ,ואסונות המוניים

 לביטחון פנים.
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 ד הביטחוןמשר

 
האחריות הכוללת היא על  (,טב"קטרור בלתי קונבנציונאלי )באירוע 

 שר הביטחון.
 

, צוות מקצועי בין "צוות ניהול משבר" בראשות ע. שר הביטחון
משרדי לניהול אירועי טרור בלתי קונבנציונאלי ברמה הלאומית, 

 הפועל בכפיפות לשר הביטחון.
 

 טל על משרד הביטחון.באירוע טב"ק, כל מכלול ההסברה מו
 

במתקנים השייכים למערכת הביטחון, האחריות למיגון, אבטחה 
וטיפול באירועי ביטחון מים ומשברי מים מוטלים על גורמי 

 הביטחון במשרד הביטחון.
 

 
 

 /ישוב/תאגידי מים וביובהרשויות המקומיות
 

בעל  / אגודת המים / הישובתאגידי מים וביוב /  / הרשות המקומית
למיגון ואבטחת מתקני המים ומערכות המים  יםאחרא ,על פרטימפ

על ידי  . הנחיות והסטנדרטים למיגון מתקני מים נקבעיםשברשותם
 . בזמנו למיגון מתקנים שהקים נציב המים צוות בין משרדי

 
אם היא  )ביןאחראית לאספקת מים חלופיים המקומית הרשות 

. (צמה את המיםאו מפיקה לע מקבלת מים ממקורות חיצוניים
 ,כגון ,לביצוע פעולות תפעוליות הגורמים שפורטו לעיל אחראים

 , הפקה ממקורות עצמייםסגירת מגופים והפסקת אספקת המים
 . י משרד הבריאותבמידה ואושרו ע"

 
לחלוקת מים  הרשות המקומית/תאגיד מים/ישובים אחראים

וש באמצעים וך שימ, תשבשטח שיפוטם חלופיים לתושבים
 הרשו"מ מדים לרשותם ובסיוע גורמים אזוריים וארציים.העו

באירוע טרור בלתי  .תפעיל מוקד למתן הודעות לציבור
קונבנציונאלי יתבססו הנתונים על הנחיות שימסרו ע"י מרכזי מידע 

 ארציים שיופעלו על יד הגורמים האחראים לטב"ק.
 

לביצוע פעולות  אחראים /מפעל פרטירשות/תאגיד/ישובה
 שינוייםלבצע  ,סגירת מגופים והפסקת אספקת המיםל ,יותתפעול

בהתאם להוראות  המים בעת משבר מים,אספקת  במערכות
 נהלים. המפורט בעל פי ו שיקבלו
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לטיפול בחיטוי וטיהור  אחראים /תאגיד/ישובהמקומיתהרשות 

. בעלי ות משרד הבריאותשזוהמו בהתאם להנחי ת המיםומערכ
לבצע את פעולות החיטוי והטיהור,  כולתםמפעלי מים שאין בי

 יתקשרו עם חברות מתמחות שאושרו לכך ע"י משרד הבריאות.
מקצועיים היעשה על בסיס הנהלים  טיפול בגופי מים מזוהמיםה

חידוש  .משרד הבריאותובתאום עם המשרד לאיכות הסביבה ו
 . בלבד באישור משרד הבריאותהמים יהיה תפעול מערכות 

 
יד/ישוב אחראים לתיקון התשתיות ושיקום של הרשו"מ/תאג

 מערכת המים והביוב.
 

את המידע והנתונים  רשות העליונה למים לשע"חתספק ל הרשו"מ
הכנה הקשורים למערכת אספקת המים המקומית לצורכי 

 מקורותחב'  .מים ברגיעה ובחירוםלהתמודדות עם אירועי משבר 
את התוכניות  והרשות העליונה למים לשע"ח יעבירו לרשו"מ

האזוריות לאספקת מים בעת משבר מים לצורך תכנון לוגיסטי של 
 נקודות קליטת מים.

 
התוכניות וההיערכות של תאגידי מים וביוב  -תאגידי מים וביוב 

 יבחנו ויאושרו ע" הממונה על התאגידים.
 
 

 
 הסביבה הגנתהמשרד ל

 
יבה: לסב למניעת זיהומיםנושא באחריות הסביבה  הגנתהמשרד ל

 1סמכויותיו בסימן אל קרקע, אויר וכן למקורות מים )בהתאם
למניעת זיהום מקורות מים  פעלי המשרד. התשי"ט( לחוק המים

טיפול במים סיוע במתן הנחיות ללרבות מזיהומים סביבתיים 
הנפלטים ממערכות אספקת המים לאחר אירוע פגיעה באיכות 

 ת העוסקות בנושא.ישגר נציגים לועדות המקצועיוהמשרד המים. 
 

 
 מונה על התאגידיםמינהל המים/המ/משרד הפנים

 
משרד הפנים, באמצעות המינהל למשק המים לרשויות המקומיות 
ובאמצעות הממונה על התאגידים, וכן המינהל לחירום ותפקידים 

הארגוניים הנושאים והעברת לתאום אי אחר ,מיוחדים
 כן  לגבי מניעה וה  ,הכנותה  על  בקרה  וביצוע  לטיפול והמקצועיים 
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מנהל "י ע יםהמתקבל  ,משברי מיםבאירועי חירום והתגובה 

מטה , הועדות המקצועיות בהרשות הממשלתית למים וביוב
  .ועל פי שדרת הניהול המקצועית לביטחון המיםהארצית  נהלתהמ

 
ויות שרות לינחההאת  עבירלה ,ינהל משק המיםמבין היתר אחראי 

לבצע  ,בכל הקשור למיגון מתקני מים ,ות וספקי המיםהמקומי
בקרה ומעקב על מיגון מתקני המים, על מוכנות לאספקת מים 

 על פי הקריטריונים שקבעה הועדה הבין משרדית במשבר מים
לחלוקת מים חלופיים  ,הפעלת האמצעים והציודתאום ל

. מטעם המינהל פועלים בשטח לאוכלוסייה ולהעברת מידע לציבור
מהנדסי מים היכולים לסייע לרשות המקומית מבחינה מקצועית 

רצית איהיה שותף במטה המנהלת ה המינהל למלא את משימותיה. 
ההנחיות לתאגידי המים והביוב  .ובועדות הרלוונטיות לביטחון מים

 טור(.איעשו באמצעות הממונה על התאגידים )כרגול
 
 
 
 

 מערך מל"ח ארצי 
 
 

  המטרה
 

 םיוניים דרושיחיפעל   לאספקת   מוצרים   ושירותים מערך  מל"ח  
 במאמץ המלחמתי,  במצבי החירום לאוכלוסייה,  למשק,  ולתמיכה 

 השונים.
 
 

 מל"ח יעדי
 ת להבטיח מנעלים חיוניים ומלאי חירום , על מפ  מערך  הכנת א( 
    הנזקים   לצמצום  מגמה    תוך  , החיוניים אספקת המוצרים      
   .המדינה  קלמש  הכלכליים     

 
  מצבי חירום. עם   להתמודדות  המקומיות    הרשויות  הכנת  ב(
 
 היערכות לקליטת אוכלוסייה מפונה .  ג(
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   תפקידי מל"ח

 
 משאבים.  בהקצאת  עדיפויות  סדרי קביעת  א( 

   
 הכוונה ותאום בין גופי מערך מל"ח לצה"ל ולמשטרת ישראל.   ( ב
 

 פיקוח ובקרה על ההיערכות.  ג(  
 

 מחקר.ותכנון  ד(  
 

 
 שעת חירוםללמים  ייעודיתהרשות ה

 
אחת מהן היא  .ייעודיותרשויות   25במסגרת מל"ח פועלות 

מנהל הרשות בראש הרשות עומד  .למים בשע"ח" "הרשות הייעודית
 המפעיל אותה באמצעות: הממשלתית למים וביוב 

 
 ונציגי גופים ממלכתייםלמים לשע"ח  הייעודיתמטה הרשות  -
 חברת מקורות  -
 והמועצות האזוריות הרשויות המקומיות -
 חיוניים מפעלים  -
 

מטפלת בכלל המתארים ומצבי  לשע"ח, למים הייעודיתהרשות 
הגורמים למשברי מים כפי שתוארו במסגרת כלל  ,החירום

 .האיומים והסיכונים למים
 
 :כגוןהמפעלים החיוניים, שהוכנו מראש ע"י הרשו"מ ו מערכותה

עמדו כסיוע לטיפול מידע ונתונים,  יצוותים, ציוד ואמצעים, מאגרי 
תקופת הפעלה באירועים ומשברי מים ברגיעה. במידה ויוכרז על 

 עליונהמל"ח, אמצעים אלה יופעלו על פי נהלי מל"ח/הרשות ה
 .למים בשע"ח

 
ל בסיס סמכויות ההכרזה, ע - ומשבר מים פגיעה במיםבאירוע 

 :הםשדרת הניהול 
 

 . מרחבב ע"י ראש הרשות הפיקודית למים - אירוע ברמת המרחבא. 
 

, לשע"ח למים ייעודיתע"י ראש הרשות ה - אירוע ברמה הארציתב .ג
 , סגניו ורמ"ט הרשות.מנהל הרשות הממשלתית  למיםהוא 

 
     43 
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 4 –פסקה 
 
 
 

 ברמה הארצית ארגון ומבנה 
 

 עהברגישוטפת פעילות 
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    ועדה מקצועית 
     לביטחון  איכות

     המים

 ועדה מקצועית    

      למיגון מתקני 
      מים ומודיעין

  ועדה מקצועית  

     לאספקה וחלוקת 
    מים חלופיים

   ועדה מקצועית 
הסברה,       לדוברות

   ומידע לציבור

מבנה ארגוני  לפעילות שוטפת במטה מבנה ארגוני  לפעילות שוטפת במטה 
 סכמה  סכמה ––וועדות מקצועיות וועדות מקצועיות 

מרכז בקרה ומעקב 
 למיגון מתקנים 

ל "עדכון תו
ברמה הארצית

 ביטחון מים' יח

ריכוז ותאום 

ועדות מקצועיות

צוות ביקורות ובדיקת
:מוכנות בכלל הגופים

ישובים, מקורות, מ"רשו
'וכד,  מפעלים פרטיים

תכנון תרגילים 

משולבים

מנהלת ארצית לביטחון מיםמנהלת ארצית לביטחון מים

מהווה מטה מקצועי בין משרדי לביטחון 
המסייע בידי נציב המים לתאם , מים

ולנהל אירוע  פגיעה במים ומשברי מים 
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ביטחון מתקני 

מים

מנהל הרשות הממשלתית 
למים וביוב
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מרחב דרוםמרחב דרום
תאום וניהול אירוע פגיעה )

 (במים ומשבר מים בשטח

משרד .נ
התשתיות

טיפול באירוע פגיעה במים ומשבר מים טיפול באירוע פגיעה במים ומשבר מים 

מנהל הרשות

רשויות מקומיות וגורמים רשויות מקומיות וגורמים 
ארציים הפועלים ארציים הפועלים 

בשטח האירועבשטח האירוע

 המטה המתאם/המנהלת הארצית לביטחון מים

מרחב צפוןמרחב צפון
תאום וניהול אירוע פגיעה )

 ( במים ומשבר מים בשטח

מרחב מרכזמרחב מרכז
תאום וניהול אירוע פגיעה )

 ( במים ומשבר מים בשטח

רשויות מקומיות וגורמים רשויות מקומיות וגורמים 
ארציים הפועלים ארציים הפועלים 

בשטח האירועבשטח האירוע

רשויות מקומיות וגורמים רשויות מקומיות וגורמים 
ארציים הפועלים ארציים הפועלים 

בשטח האירועבשטח האירוע

שר התשתיות 
ק"טבבאירוע הלאומיות

שר הביטחון. ע

תאגידי 
מים וביוב 46

מפעלים 
פרטיים

אגודות 
מים

תאגידי 
מים וביוב

מפעלים 
פרטיים

אגודות 
מים

תאגידי 
מים וביוב

מפעלים 
פרטיים

אגודות 
מים

מועצת 
הרשות

משרד .נ
הפנים

הועדה . נ
.א.לא

המשרד . נ
ס"להגנ

משרד . נ
הבריאות

מטה . נ
ר"לוט

מטה . נ
ח"מל

הרשות . נ
הממשלתית

משטרת . נ
ישראל

ל"צה. נ
משרד . נ

הביטחון

שלטון . נ
מקומי

חברת . נ
מקורות
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 5 –פסקה 
 

 

 ברמה הארצית הפיקוד והשליטה
 

 רקע
 

ומשברי מים מושפעים  פגיעה במיםוהשליטה באירועי הפיקוד 
משברי חון מים ואירועי ביטוהמקום שמהגדרת המצב, מהאופי 

 אחראי. הגורם נקבע המים מתרחשים. על פי החלטות ממשלה 
 

קיימים מספר מתארים ומצבי יסוד אשר מגדירים את הגורם 
 הנושא ב"אחריות על" לטיפול באירועים

   מצב רגיעה 

  מלחמה כוללת או מוגבלת 

  מצב מיוחד בעורף 

 תקופת הפעלה" מל"ח" 
 

 
 

 משטרת ישראל 
 

ביטחון פנים )בט"פ(, סדר ציבורי לטיפול באירועי האחריות  ,ככלל
על  תחירום במרחב מדינת ישראל  מוטל)סד"צ( ואסונות המוניים, 

משטרת ישראל וזאת במסגרת האחריות הכוללת לביטחון פנים בימי 
למשברי מים במתארי נפילת האחריות  ,רגיעה. במצב מלחמה

( תהיה על קרקע )טק"ק-קרקע )רק"ק(, טילי קרקע-רקטות קרקע
אחריות משימתית לפיקוד  צה"ל כאשר למשטרת ישראל תהיה

 ושליטה  על זירת האירוע.
 
 

משטרת ישראל תהיה אחראית מבחינת מתן הנחיות, לתאום 
ולהכוונה על כלל הגופים המטפלים באירוע, אזרחים וצבאיים 

, המנהל את מנהל הרשות הממשלתית למים או מי מטעמוכאחד. 
ים מבחינה מקצועית, עם כול הגורמים הפועלים האירוע/משבר המ

 .תחת הנחיותיו, כפוף להוראות המשטרה באירוע
 

מנהל  באירועים קלים בהם לא תטפל משטרת ישראל באירוע, ינהל
את האירוע בהיבט המקצועי, בסיוע מטה הרשות או מי מטעמו 

 המנהלת הארצית לביטחון המים.
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 צה"ל
 

צה"ל פועל כריבון, למניעה וטיפול במסגרת האחריות הכוללת, 
כמו כן, צה"ל נושא . באירוע חירום ומשבר מים בשטחי יו"ש

למניעה וטיפול באירועי ביטחון מים בבסיסים / מחנות  באחריות
צה"ל  ,בין יתר תפקידיו ובשטחים שבאחריותו בקו הירוק. צה"ל

נותן סיוע לוגיסטי לגורמים האזרחיים במיכליות מים, מסוקים 
עברת דגימות, סיוע מקצועי רפואי באמצעות מקרפ"ר, והכול לה

טחה בפעילות בשטחים נותן סיוע ליווי ואב .בהתאם לאפשרויותיו
  ובהתאם לצורך.

 
"מצבי הסמכויות להפעלת אירועי חירום, משברי מים והכרזה על 

" בצה"ל היא על אגף המבצעים/חטיבת מבצעים. קבלת הפעלה
שראל לצה"ל, תתבסס על נוהלי העברת האחריות לאירוע ממשטרת י

 כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה.אחריות 
 

באירוע טב"ק האחריות הכוללת היא על שר הביטחון. משטרת 
ישראל אחראית משימתית לפיקוד ושליטה על זירת האירוע. העברת 

 . האחריות לצה"ל תעשה בהתאם לנהלים שנקבעו
 

 
 החפ"ק האחוד

 
מים המעורבים באירוע חירום ומשבר הגורם המרכז את כלל הגור

מים הוא החפ"ק האחוד או "מפקדה אחודה". את עבודת המטה 
במפקדה מבצע קצין האג"מ של המשטרה כאשר כול גורם מעורב 
שולח נציג מטעמו למפקדה זו. במידה וגוף מסוים מגיע עם צוות או 

 רכב שליטה משלו, הוא יפרוס אותו בסמוך ל"מפקדה האחודה"
 

 
 :חפ"קהתפקידים של ה עקרי

 

 לפקד ולשלוט על כלל האירועים בשטח  .א

 לרכז נתונים ודרישות .ב

 הערכות מצב בצע ל .ג

 להנחות את כלל הגורמים המעורבים .ד
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  לוודא הפסקת אספקת מים מזוהמים .ה

 סיוע באיתור, פינוי וטיפול בנפגעים  .ו

 משלוח דגימות למעבדות .ז

 , אמצעיםלווסת ולהקצות כוח אדם .ח

 הסברהיעת קווי ההשתתף בקבל .ט

 להנחות בדבר כללי הדוברות .י

 להנחות את האוכלוסייה .יא

 תאום כול הפעולות בשטח .יב

 ביצוע חקירה ביטחונית .יג

בסיוע  בריאותוע חקירה אפידימיולוגית ע"י משרד הביצלוודא  .יד

 המשטרה

, סיוע בהסדרת הבטחה סדר ציבורי והבטחת ביטחון הנפש והרכוש .טו

 רים וכד'צמודה בתחנות חלוקת המים, אבטחת צי
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 הניהול והשליטה ברמה המקצועית     
 

מים יכולים להתרחש במצבי מלחמה  יומשבר פגיעה במיםאירועי 
פרק בורגיעה ועל בסיס כל אחד מהמתארים והמאפיינים שפורטו 

 ."איומיםפוטנציאל ה"
 
 

 אחריות ניהולית
 

 תהכוללת נושא באחריו וביוב מנהל הרשות הממשלתית למים
למיגון ואבטחת מתקני , לצרכנים, למניעהלהבטחת אספקת מים 

ומשברי מים. סמכויות אלה  מיםב פגיעהמים וכן לטיפול באירועי 
עליונה היותו ראש הרשות המתוקף חוק המים וכמשתמע מניתנו לו 

  )הפועלת במסגרת מל"ח(. למים בשעת חירום
 

ומשברי  עה במיםפגיבאירועי  -לביטחון המים המנהלת הארצית 
מים מעורבים גופים ממלכתיים ומקצועיים רבים. כל גוף פועל על 
פי סמכויותיו ותפקידיו. על מנת לתאם את כלל ההכנות, להכין 

במקרה של פיגוע/מפגע במים,  תדרכי תגובה ולתאם את הפעולו
, מנהל הרשותבראשות  מיםמנהלת ארצית לביטחון  עלתפ

)משרדי ממשלה וגופים ארציים  מיםרומנציגים של כל הג תהמורכב
סייע , יבביטחון המים. מטה המנהלת הלוקחים חלק אחרים(,

לממש את אחריותו וסמכויותיו לטיפול בביטחון  מנהל הרשותל
משבר פגיעה במים וטיפול באירוע של ועד ל שלב המניעהמ, המים
 מים. 

 
 

של מערך המים במסגרת המבנה הארגוני  – מרחבי ניהול בשטח
שלושה מרחבי ניהול ושליטה )צפון, מרכז  יםלועפ,  בשטחהפריסה ו

, מנהל הרשותקבלת הסמכה מאת מנהלי המרחבים, לאחר  .ודרום(
ממש את אחריותו וסמכויותיו בשטח. בין הל הרשות לנמסייעו לי

ם טיפול באירועי חירוום הפעולות הנדרשות לתאהיתר, בניהול ו
ועי ביטחון המים בשטח הם ומשבר מים. הגופים המעורבים באיר

משרד הבריאות, צה"ל, משטרת , מנהלי המרחבים בדרך כלל:
חב'  ,הסביבההגנת המשרד למשרד הפנים, משרד הביטחון,  ,ישראל

 .הרשות המקומית, וכד'מקורות, 
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 ההיא חברשמקורות, חב' ל - , חב' מים בע"ממקורות
ואספקת תפעול, לכספקית מים אחריות כוללת  ישנה ,ממשלתית

המים ממקורות המים ועד לרשויות המקומיות / ישובים, בזמינות 
מנהל הרשות הממשלתית תסייע ל מקורותחב' ובאיכות הראויים. 

   והנהלים הרלוונטיים. הכלליםעל פי  למים וביוב לטפל באירוע
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  באירוע מבנה שליטה ופיקוד
 

 סכמה  -ברמה הארצית  
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:ק"טבבאירוע 
האחריות  הכוללת 

על שר הביטחון 

פיקוד מרחבי/ פיקוד העורף-ל "צה

 מחוז-        משטרת ישראל 

 תחנה–משטרת ישראל 
ריכוז , ניהול מקצועי

ותאום ברמה המרחבית

ניהול מקצועי בדרג הארצי

 ר"פקע/ל"צה

 משטרת ישראל

מחוז/חטיבה/    פיקוד העורף

 מרחב-        משטרת ישראל 

מנהל הרשות מנהל הרשות 
בסיוע המנהלת הארצית בסיוע המנהלת הארצית 

לביטחון מים לביטחון מים 
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שר הביטחון

 במיםק"טבתפעולי באירוע /המבנה הארגוני

ל" מנכ

שר הביטחון. ע

מעבדות לאומיות

"צוות ניהול משבר"

 גופי מטה

 ר"פקע/ל"צה

משטרת ישראל 

בזירת האירוע
54

שר הביטחון

 במיםק"טבתפעולי באירוע /המבנה הארגוני

ל" מנכ

שר הביטחון. ע

מעבדות לאומיות

"צוות ניהול משבר"

 גופי מטה גופי מטה

 ר"פקע/ל"צה

משטרת ישראל 
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