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 התפיסה האופרטיבית  
 

 
  כללי        

 
 מהמעלה הראשונה והם חיוניים המים הם משאב אסטרטגי

של בני האדם ובעלי החי. מערכות חיים ה בסיסאת מהווים ו
 ברשויות המקומיותשהוקמו ומתקני המים  המים אספקת
פגיעה  .נאותיםאספקה זמינה לצרכנים  בכמות ובאיכות  יםמאפשר

  ה על אוכלוסיות נרחבות.משפיע במים
 

אנו עלולים עולה כי, מניתוח התרחישים והאיומים על המים, 
 ניתן יהיה לאש במצב, מוקדמת וללא כל התרעה למצוא את עצמנו

ת ספקאהמשך הצרכן תלוי לחלוטין בוואיל ה .במי ברזלהשתמש 
, שתייה כגון: םייבסיס םייקיומ יםלשימוש לביתו, מחוץ מים

לחולל באופן מיידי תופעות של מצב זה עלול  וכד', התקנת מזון
 ואי סדר ציבורי קשה.  , פאניקהחרדה, בלבול

ספקת מים חלופיים יעילה אתהיה תכנית היערכות לככל ש
 להקטין את עוצמת החרדה והפאניקה. תן יהיהני סודרת,ומ

 

התפיסה המבצעית והארגונית להיערכות  הרשות  המקומית  
רכיבים מוחלוקת מים בעת משבר מים מתבססת על ה לאספקה
 הבאים: 

האחריות  לטיפול  במשבר  וחלוקת  מים  היא  על הרשות  -
, טה והיחידות ברשו"מהביצוע  יעשה  בסיוע  גופי המ .המקומית

הגורמים הארציים הלוקחים חלק בטיפול במשבר ילוב תוך ש
 .מים

האמצעים  העומדים  לרשות      לשימוש  וניצול  יעיל  של  כל -
 . הרשו"מ

העברת מידע לציבור על מהות האירוע, דרכי התנהגות וקבלת  -
          מים.
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שכנות  ת מקומיו קבלת  סיוע  מרבי  של  אמצעים  מרשויות -
  ומהדרג  הארצי.

  .השונים    םתרחישיהאיומים והההערכות  תיתן  מענה  לסוגי   -

במתאר מלחמה, תיתן מענה לאירועי חירום ברגיעה, ההערכות  -
שינויים בבמל"ח ועלה" הפרף, "תקופת מיוחד  בעו מצב

 המתחייבים.

 

מתבססת על  ,ת משבר מיםבשע ,שתייהל םספקת מיאעקרונות 
 נדבכים:  לושהש

 

 החזקת מי שתייה בבתים -הנדבך האחד      

של הרגלי אגירת מים ע"י הדרג הארצי והמקומי יפוח נחוש ועקבי ט
 למשך שלושה ימים( ליממהליטר לאדם  4) דרך קבע במשקי הבית

יים אחרים.  נדבך זה יכול למזער ולמתן את תופעות ואצל צרכנים פרט
 לסלקן לחלוטין.לא  אםהבהלה והחרדה בתחילת משבר, גם 

 

 אספקה וחלוקת מים חלופיים –שני הנדבך ה

ספקת מים חלופיים לצרכנים במרחב אמהירה ל תארגנות לוגיסטיתה
. נדבך זה בא להשלים , תוך קיום מערך דוברות והסברה יעיליםשנפגע

 .הנדבך הראשון את

 מיכלים, :בכל האמצעים האפשריים תבצעתהחלופיים  מיםהספקת א
 :, בהשתתפות כל הגורמים האפשרייםוכד' , בקבוקיםמיכליות ניידות

מילוי , חברות /צה"להרשות המקומית, רשויות סמוכות, פקע"ר
התאום בין  חברות שיווק והובלה. משקאות קלים,ומים  בקבוקי 

, מטות המנהלת הארצית לביטחון מיםלוב ובסיוע הגופים יתבצע בש
למים לשע"ח ב"תקופת  תיהרשות הייעודבאמצעות או  במרחבים
 מל"ח.  -הפעלה" 
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תפעול מצאי הבקבוקים יהיה פרוס במחסנים אזוריים )על בסיס ניהול ה
שיווק והאספקה השוטפת של החברות( שיהוו עתודה ראשונה וה

 מקומיות.לאספקה וחלוקה ברשויות ה

חלוקת מים בשטח של נקודות  הגדולחלוקת המים תתבסס על פריסה 
ליטר לאדם ליממה )עבור שתייה  4חלוקת המים ברמת שרות של . שנפגע

 והתקנת מזון(, תתוכנן לשבוע עד שבועיים. 

, תתוכנן חלוקת מים ברמת במקרים קיצוניים של רעידת אדמה למשל
)עבור שתייה, שבועיים  - חר כלאליטר לאדם ליממה  18שרות של כ 

 התקנות מזון והיגיינה אישית(.

 

 בהקדם תיקון תשתיות וחידוש אספקת המים -הנדבך השלישי 
 האפשרי

 

 הטיפול המהיר בתיקוני התשתיות )מתקני ומערכות אספקת המים
חשמל, צירים ודרכי גישה, ניקוי וחיטוי רשתות מערכות , והביוב

בא  ופי התרחיש(. הטיפול המהירהמים, הכול בהתאם לא אספקת
בהקדם האפשרי והקטנת מימדי אספקת מים בצנרת להבטיח חזרה 

 .עד להגעה לאספקת מים כבשגרה הנזק
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 2 -פסקה 
 
 
 

 והנחות יסודעקרונות  
 
 

 כללי
 

י חירום עהרשות המקומית מהווה גורם מרכזי בטיפול באירו
היותה הממשק העיקרי עם  בשל ,ומשבר מים ברגיעה ובמלחמה

האוכלוסייה ונקודת המפגש של כלל הגורמים, ארגוני החירום, 
 .כל אחד בתחום אחריותו ת,ממלכתיות הוהסמכויו

היכול להתרחש ברגיעה או בעיתות נו אירוע י"משבר מים" ה
ספקת מים בטוחים א כרוך בסכנה ממשית של אי יכולתמלחמה, ו

 לצרכנים בישראל.  

ל בהיקף גדו ,בו אוכלוסייה ,ם, עלול להיווצר מצבבעת משבר מי
 למספר ימים.  השתמש במים מהברזלא תוכל ל ,מאד

תוך תמיכה וסיוע מגורמים  ,תפעל הרשות ,במשבר מים משמעותי
 ארציים, רשויות שכנות וכד' כמפורט בנהלים אלה.

הרשות תפעל על פי הנחיות המפורטות ב"תיק אב , בנוסף לכך
", "הנחיות מל"ח" ורשות 2003' אוקהמקומית מלהפעלת הרשות 

מים לשעת חירום בשינויים המתחייבים מאופי והיקף ל ודיתעייה
 מעת לעת. האירוע וכפי שיעודכנו

רשויות מקומיות שהקימו תאגידי מים וביוב, יגבשו נהלי שיתוף 
פעולה בין הרשות לתאגיד, בתאום עם הממונה על התאגידים, 

יהווה חלק מהגופים הפועלים למתן  ,יובכאשר תאגיד המים והב
לתקופת משבר המים הרשות ראש  ונחה  ע"ימענה במשבר מים וי

טלים על בלבד. בנהלי שיתוף הפעולה יפורטו התפקידים המו
זה ובמסגרת היערכות הרשו"מ התאגיד, בהתאם להוראות בנוהל 

 לטיפול במשבר מים.

ע"י הממונה על הנהלים של תאגיד המים והביוב יבחנו ויאושרו 
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הנחות להספקת מי שתייה מתבססת על  התכנית האופרטיבית
 :הבאות יסודה

 

 ת חירום. שעלי הבית יחזיקו בבתים מים לשתייה משק 

  בתחנות החלוקה מסופקים לנפש ליממההיעדי כמות מים, 
מאחר ולא יהיו גבוהים ממפתחות הניפוק המתוכנן לאדם, 

 ניתן לוודא חלוקה מדויקת של מים לפי היעדים לכלל
 . האזרחים

 לצורך כמויות  קו מנחה הכמויות בכל תחנה ישמשו יעדי
 המים להיערכות. 

 או  ו ממכליםלא ניתן לגבות תשלום עבור מים שיסופק
 מבקבוקים בתחנות הארעיות.

 להצטייד במיכלים אישיים/ביתים תדרך את האזרחים יש ל
 מכלים.הלהצטייד במים מכדי 

  באזור מגורים או קרוב או מאגר מים לשתייה, בכל קידוח
ממותקנת עם ברזיות )סעפת(, אליו  תוכן מראש מערכת 

אש הכנות לקליטת מערכת הברזיות שהוכנו מראו  ,רבות
של  כן נקודות למילוי מיכליותלחיבור בזמן קצר. כמו 

. מקור מים זה יכול הרשות או מיכליות מגופים מסייעים
להוות תחנת חלוקה בעת משבר מים, במידה והמים לא 
 זוהמו וקיים אישור של משרד הבריאות לשימוש במים אלה.

 יש להצמיד בחירום צוות טכני לכל קידוח שנועד למטרה זו.

 ועים קיצוניים במיוחד כגון, רעידת אדמה, יתכן ובאזור באיר
. הסדרים בדבר האסון יוכרז כי המים יחולקו ללא תשלום

ניפוק מים ללא תשלום יוסדר מראש ויקבע ע"י הגורמים 
 הממשלתיים האחראים על כך.

 .מים ברגיעה ובעת מלחמה יהתכנית תיתן מענה למשבר          
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 הנחות יסוד להכנות
 

למתן מענה בשלושה  ,את הרשות המקומיתמשברי מים מחייבים 
 ת הרגלים של אחזקת כמויות מים מישורים עיקריים: הטמע

 מים חלופייםוחלוקת  הלאספקנפש( במשקי הבית, היערכות )ל
לתיקון תשתיות או טיהור מערכות היערכות וכן  לאוכלוסייה

רשתות  וזאת עד לתיקונם והשמשתם של ,אספקת המים שנפגעו
  לפעילות סדירה.והביוב אספקת המים 

 ,שתייההספקת מי וא ,טיפול במשבר המיםהתפיסה האופרטיבית ל
 חות היסוד הבאות:נהנשענת על 

 מפעליםהיערכות לאספקה וחלוקת מים לאוכלוסייה ול 
החירום השונים, )פגיעה במערכות , בהתאם למצבי חיוניים

, כמוגדר 4 ו 3חשמל או במערכות אספקת המים, מצב 
וכן כמתחייב מתרחישי הייחוס והאיומים על המים בנהלים 

 .(ברגיעה ובמלחמה

 ,לכלל  היערכות לאספקה וחלוקת מים, במשבר מים
 כמפורט בנהלים. 5האוכלוסייה. מקביל למצב 

 ליממה  לאדם ליטר 4  התושבים,  בבתי  מים  מנת  קיום
ת הרשות הממשלתיהנחיות ל , בהתאםשלושה ימים עבור

המים ישמשו לשתיה,  .ופיקוד העורף , מל"חלמים וביוב
תן להשתמש גם במשקאות לצורכי שתייה ני וכד'.הכנת מזון 

 .קלים אחרים

 לפי  ,כמות מתאימה של מים במפעלים חיוניים אחזקת
 מים לשע"ח.העליונה לרשות ההגדרות 

  עד ראש השטח ,ברמה הארצית והאזוריתאספקת מים, 
 .ביטחון המיםת הארצית לנהלמטה המיות באחר

  ע"י  –בתחום הרשות המקומית חלוקת מים לאוכלוסייה
 הרשות המקומית/ועדת המל"ח המקומית.

  כגון: מיכלי  ,הרשות המקומית באמצעיםהשלמת הצטיידות
על פי תקני )כ"א וכד', , מים, ברזיות, אמצעי הובלה, שליטה

וכן השלמות המתחייבות מאירועים המתרחשים  (מל"ח
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 דגש על בתי חולים, מוסדות לטיפול אחזקת כמויות מים ב
 .בקשישים, בילדים ובאוכלוסיות חלשות ונזקקות אחרות

  חרף קיום הנחיות של אחזקת מנות מים לצרכים חיוניים
תתכנן הרשות המקומית אספקה וחלוקת לימים הראשונים, 

 ובהקדם האפשרי. ,מים מתחילת האירוע

 י )"צוות חירום הנדסי" ו"נוהל תכנון והתארגנות של צוות
מענה ותגובה צורך מתן ציוד של הרשות להחזקת ו צוותא"(

 לאירוע, בנושאים של שינויים במערכת אספקת מים, ניקוי,
ם יים והארציזוריחיטוי המערכת ותמיכה בצוותים הא

 יטלו חלק בטיפול באירוע. יש

  להדרכת אוכלוסייה ע"י הרשות  חוברתמראש תוכן
הגדרת מצבי חירום בימים, , בנושא המקומית

תחנות החלוקה, אספקה/חלוקת מים בשעת משבר )מידע על 
 .שיטת האספקה וכד'(

  תכנון פריסת תחנות חלוקת מים חלופיים בכל רחבי הרשות
 המקומית.

 מויות מים נדרשות בכל תחנה.תכנון כ 

 .מיפוי כול מקורות המים העצמיים של הרשות/תאגיד/ישוב 

 .מיפוי פוטנציאל הסיוע לקיום מים חליפיים מרשויות שכנות 

  הכרת התוכניות לאספקת מים חליפיים עבור הרשות
 המקומית ברמה הארצית והאזורית.
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 מים הנחות יסוד בעת משבר
 

 האמצעים האפשריים )מיכליםת מים בכל ספקאשינוע ו ,
 .(וכד' בקבוקים

  כנקודות קלים ת לממכר משקאות וחנויוהתבססות על מרכולים
קיום כמויות של מים ההסדר יכלול,  מים שבהסדר.חלוקת 

ע"י יערכו  .ובחנויות שבשטח השיפוט של הרשות במרכולים,
עם  לחירום הסכמים מוקדמיםהרשות )עד כמה שניתן( 

מכירת מים בשלב  ודותחנויות אשר ישמשו כנקהולים ומרכה
 הראשון. 

  על הרשות המקומית להכין את כל התוכניות וההכנות הנדרשות
תיק תחנת חלוקה  ,מול המרכולים והחנויות הרלוונטיות, לרבות

 .יקבעו ברמה הארציתלחירום נקודתית. תנאי ההסדר 

  פויה מימדים גדולים, צלבמידה והתפתחות האירוע יגיע
 להתקבל החלטה בדרג הלאומי לניפוק חופשי של המים. 

 "לגבי שילוב הגורמים כגון: מפעלי מילוי מים  תנאי "ההסדר
בבקבוקים, מפעלים ליצור משקאות קלים, חב' הובלת מים, 

ע"י ועדה בין משרדית  גובשוחברות מזון גדולות ומרכולים, י
בין  .ההסדר כאמור התוכניתשוקדת על אשר  בדרג הארצי

 24בהתראה קצרה של צריך להינתן כי הסיוע  ,יודגש ,היתר
 שעות, מתוך מלאים מתוכננים וכושר ייצור יומי.

  תושכונב, בעת משבר מים, חלוקת מים ארעיותנות תחהקמת 
ובפריסה שתפורט  . בשיטהשבהסדר בהם אין מרכולים/חנויות

 .בהמשך

 שי תרחיהיערכות לחלוקת מים במרכזי פינוי אוכלוסייה )ב
 וכד'(. רעידת אדמה, מלחמה
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  שימוש במאגרי מים, מיכלים, בקבוקים וכד' הנמצאים בשטח
 שלא נפגעו. תות המקומייוהרשו

 ממאגרים שלא נפגעו ים מיכליות מאו  ,שינוע מיכלים, בקבוקים
 .חנויותלים למרכולים ומהמחסנים האזוריאו 

  קורות הרשות המקומית ממ באחריותמשיכת עתודות מים
 .או ארציים אזוריים

 של מים מינרלים ממפעלי הייצור  ,דחיפה ואספקת מים חלופיים
וויסות של באחריות  ,אל מחסנים אזורייםומשקאות קלים, 

מנהלת הארצית לביטחון מים או הרשות העליונה למים מטה ה
 לשע"ח.

  של מים מינרלים אספקת מים באופן ישיר ממפעלי הייצור
בהתאם לתוכנית  ,רכולים ולחנויותלמומשקאות קלים, 

 .הארצית

  בהתייעצות עם ע"י הרשות המקומית, תעשה מים החלוקת
 על פי מאפייני הצריכהגורמים מקצועיים של בריאות הציבור, 

 כגון:  וסוגי הצרכנים

  שתייה, בישול, הדחת אסלות, רחצה,  –בני האדם
 כביסה וניקיון

  בעיקר לשתייה –בעלי חיים 

  צורכי כמו אצל בני האדם ובתוספת  –בתי חולים
 סניטציה   

  בתי אבות ומוסדות אחרים שבהם אוכלוסיה הזקוקה
 צורכי סניטציה   כמו אצל בני האדם ובתוספת  -לתמיכה

  שתייה מים בתהליכי הייצור –מפעלים חיוניים ,
 וסניטציה

  לצורכי כיבוי שרפות –מערך הכבאות 

 מים להשקיה – חקלאות 

64 



                                                                                                                              פרק ב'        
_______________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________ 
                                      הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 

 

 ת ישראל בשליטה על הצירים וסדר ציבורי.סיוע משטר 

 .סיוע צה"ל בהתאם לאפשרויותיו 

 על פי תוכנית מוכנה מראש הסתייעות ברשויות שכנות. 

 בהתאם לצורך, )מערכות מים וביוב  ביצוע תיקון תשתיות
מערכות חשמל וכד' בהתאם לנוהלי הרשות המקומית, "צוות 

  .(חירום הנדסי" ו"נוהל צוותא"

 י מים מזוהמים בהתאם להנחיות הועדה המקצועית טיפול בגופ
נהלת הארצית מטה המטחון איכות המים, הפועלת במסגרת לבי

 ביטחון המים.ל

 בהתאם לנהלים  ,אספקת מים טיהור מערכותביצוע ניקוי ו
 .אישור משרד הבריאותבוהנחיות מקצועיות ו

 ברה.סדוברות וה 

 מידע לציבור. יהקמת מרכז 

 אפשרות להכריז על יכולה להישקל  ,לבאירוע משבר מים גדו
החלטת ממשלה על בסיס , )"תקופת הפעלה" במסגרת מל"ח

 .(2000מפברואר  1080

  תכנון והפעלת מערכות תיקון התשתיות ואספקת המים
עם , מטה הרשות המקומיתבין תוך תאום  ,תעשה ,החלופיים

  .מנהלי המרחבים

  משרד הפעלת המערך הרפואי במשבר מים יהיה באחריות
 הבריאות.
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 3 -פסקה 
 
 

 הטיפול במשבר מים 
 
 
 

 המטרה
 

הרשות המקומית תהיה ערוכה בעתות רגיעה ומלחמה, 
ה ומתן מענהמים  מפני  פיגועים/מפגעים   לשמירה על

על מנת  מים,ומשברי  פגיעה במיםותגובה לאירועי 
 בהקדם האפשריאוכלוסייה מים להמשך אספקת  להבטיח
 .באיכות הראוייםבכמות ו

 
 

 
 

 השיטה
 

,  הנושאים  ברשות יםרמהערכות משולבת של כלל  הגו
מתן מענה  ,במתקני המים  באחריות  למניעת  פגיעה

תוך ומשברי  מים,  בכל עת,   פגיעה במיםלטיפול באירועי  
תאום עם הגופים הארציים והממלכתיים הפועלים 

המשך  ח   הבטיעל  מנת  למזער  נזקים   ול   ,הבמרחב
 אספקת   מים לצרכנים.

 
 

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

 מים

  יםווחידהעברת 
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 שינויים במשטר ביצוע , ו/או /זוהםסגירת מקור המים שנפגע
. סגירת מקור המים תעשה על בסיס "עקרון הזהירות אספקת המים

 המונעת"

 ולסיוע לגורמים  ים בשטח לטיפול באירועהפעלת צוותים מקצועי
  חיצוניים המטפלים באירוע

  מיפוי הרס התשתיות ואומדן נזקים ראשוני  -ברעידת אדמה 

 טיפול בנפגעיםסיוע באיתור ו 

  גילוי וזיהויסיוע לצוותי משרד הבריאות או חב' מקורות לביצוע ,
 מהות הפגיעה איתורלקיחת דגימות וסיוע לאבחון ראשוני ל

 ברת דגימות מים חשודות למעבדות רפרנס לצורך איתור וגילוי הע
  המחולל

 הערכת ע על מערכות אספקת המים לביצוע דספקת נתונים ומיא
 ביטחון המיםל /מטה מתאםמרחבב הצוות המקצועיע"י סיכונים 

 חלוקת מים חלופיים לאוכלוסייהאספקה ורכות להע 

 הקמת תחנות חלוקה 

  מערכות מים יים לתיקון תשתיותוטכנ צוותים הנדסייםהפעלת ,

 וביוב

  ,הסברהביצוע דוברות   

  פתיחת מרכז מידע 

 טיפול בגופי מים מזוהמים במידת הצורך 

 טיהור וחיטוי והשמשת מערכות 

 לאחר קבלת אישור ממשרד חידוש אספקת המים כבשגרה ,
 ומסירת ההודעות לציבור הבריאות,
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 שלבים עיקריים
 
 

 הכנות –שלב א' 

כל תנקוט באבטחת מתקנים ולמיגון ותפעל להמקומית הרשות 
 הפעולות והאמצעים הדרושים למניעת פגיעה במים.

: בריכות, קידוחים מקיף של כל המתקניםומיפוי סקר  תבצע
קת ים את  מערכת אספהמהוו ,ים, מקורות מים מחוץ לרשו"מעצמי

, על מנת לקבוע את מידת ההגנה של המתקנים המים של הרשו"מ
 מפני פיגועים העלולים לגרום למשבר באירוע מים.

ועדות הרשות הממשלתית למים/בוצע לפי הנחיות של סקר זה י
 מנהלת הארצית לביטחון מים.מקצועיות במטה ה

מינהל משק המים מסיע לרשויות בין היתר בנושאים שהוזכרו 
 לעיל. 

בהתאם  לא מוגניםם הנדרשים באותם המתקנים התיקוני תבצע
 או כמוגנים באופן חלקי בלבד. להנחיות

תמפה את כלל מקורות ומתקני המים המהווים פוטנציאל  הרשו"מ
למקורות מים חליפיים לעת משבר מים. תכין תוכניות לחלוקת 
מים. בעיר בינונית וגדולה תחלק את השטח לרבעים או אזורי 

, תקבע נקודות לקליטת מים ממקורות נוספים, תקבע חלוקה
 תחנות לחלוקת מים )קבועות וארעיות(.

תכין את צוותי התגובה להתמודדות עם אירועים ואת  הרשו"מ
 נוהלי התגובה למצבי משבר מים.

עם כל הציוד והאמצעים הנדרשים  כמו כן, תצטייד הרשו"מ
 להתמודדות וטיפול עם אירוע.

 .הלים לתגובה לאירוע מיםרגל נתכין ותת הרשו"מ

ל הגופים הלוקחים חלק לשל כ רכות מוקדמתהעתוודא  הרשו"מ
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ההכנות יעשו על פי הסמכויות המוקנות לכל גוף וכן על פי 
תיק אב להפעלת הרשות ידים המפורטים בהמשימות והתפק

 לשע"ח/מל"ח  הנחיות רשות המים (2003' אוקהמקומית בחירום )מ
הרשות המקומית תבצע פעולות הסברה  .נהלים אלהעל פי וכן 

שוטפות במשך כל השנה על מנת לשכנע את התושבים ולהבטיח כי 
ליטר  4האוכלוסייה מחזיקה, כבדרך קבע כמויות מים נדרשות )

אדם ליממה עבור שלושה ימים(. הרשות תבצע תכנון מפורט ל
  .לאספקה וחלוקת מים חלופיים

חרף קיום הנחיות של אחזקת מנות מים לצרכים חיוניים לימים 
הראשונים, תתכנן הרשות המקומית אספקה וחלוקת מים מתחילת 

 האירוע.
 

סנה והובלת מים בהתאם חה תכין אמצעיהמקומית הרשות 
אם מבעוד מועד קבלת מים חלופיים ממקורות חוץ לתוכנית, תת

שכנות, מחסנים אזוריים, חברות  מקומיות רשויותחברת מקורות, )
מים ומשקאות וכד'(. הרשות תכין צוותים הנדסיים  בקבוקי מילוי

  , תכין חומר כמידע לציבור. תשתיותותיקון  לטיפול

קרוב אליו  או  באזור מגוריםאו מאגר מים לשתייה בכל קידוח         
)סעפת(, ממותקנת עם ברזיות רבות, או הכנות תוכן מראש מערכת 

לקליטת מערכת הברזיות שהוכנו מראש לחיבור בזמן קצר. כמו כן 
נקודות למילוי מיכליות של הרשות או מיכליות מגופים מסייעים. 
מקור מים זה יכול להוות תחנת חלוקה בעת משבר מים, במידה 

וקיים אישור של משרד הבריאות לשימוש במים והמים לא זוהמו 
 אלה. יש להצמיד בחירום צוות טכני לכל קידוח שנועד למטרה זו.

להדרכת אוכלוסייה בנושא  חוברתתכין מראש הרשו"מ 
אספקה/חלוקת מים בשעת משבר )מידע על תחנות החלוקה, שיטת 

 האספקה וכד'( .

ל מוסדות דגש עתוודא אחזקת כמויות מים ב המקומית הרשות
 .לטיפול בקשישים, בילדים ובאוכלוסיות חלשות ונזקקות אחרות

 .ברגיעה
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 מקומית( )ברמת הרשות התגובה המיידית –ב'   שלב

 
על פי הנהלים והתרגולות שהוכנו מראש. הפעולות  תפעלהרשו"מ 

 מונת האירוע ידועים. יבוצעו במקביל גם אם לא כל הפרטים ות

הודעה על פגיעה ד/חש/קבלת התראהת בשלב זה יהיו עיקרי הפעולו
תפעיל את כל מערך  , הרשו"מבמתקן או מערכת אספקת מים

צוותים , תפעיל סגירת מקור המים שנפגע, תוודא יםווחידה
לצוותי משרד הבריאות או ע י, תסימקצועיים בשטח לטיפול באירוע

לאבחון , לקיחת דגימות וסיוע גילוי וזיהויחב' מקורות לביצוע 
 .מהות הפגיעה איתורראשוני ל

נתונים ומידע על מערכות אספקת המים לביצוע  תספק "מהרשו
במרחב/מטה מתאם לביטחון  הצוות המקצועיע"י הערכת סיכונים 

חלוקת להקמת תחנות חלוקה לצורך  תבצע הכנות . הרשו"מהמים
תסייע באיתור , תזעיק כ"א רלוונטי, מים חלופיים לאוכלוסייה

 תכין את כל האמצעים הדרושים ותתאם עםול בנפגעים, וטיפ
 צוותים הנדסיים הגורמים המספקים מים חיצוניים. כמו כן תגייס

תפתח מרכז מידע ותיערך  . הרשו"מוטכניים לתיקון תשתיות
 לפעולות הסברה.

                                                    
 
 

 קומית(מ )ברמת הרשותהמענה  –ג'   שלב
 

. השלב שלב הקודםלפעולות כהמשך כל היעשו  המענהבשלב 
מאופיין בכך שההחלטות הנעשות מתבססות על ניתוח תמונת מצב 

בניגוד לשלב התגובה המיידית בה  .ראשונית שהועברה מהשטח
נעשים הדברים על בסיס תרגולות וסדר פעולות מוכן מראש, הרי 

על בסיס, איסוף  החל משלב המענה, כל ההחלטות מתקבלות
 .המתבצעת מעת לעת ,נתונים וביצוע הערכת מצב

תבצע חלוקת מים חלופיים על בסיס  תחנות המקומית הרשות 
חלוקה קבועות שב"הסדר" וכן תחנות חלוקה ארעיות. יבוצע תאום 

באשר  ,לביטחון המיםנהלת מהשוטף עם מנהל המרחב/מטה 
או  ,אזורייםלאספקה שוטפת של מים חלופיים אל המחסנים ה

 ישירות אל תחנות החלוקה הקבועות.

תפעיל תוכנית הסברה ותדרוך שוטף באשר המקומית הרשות 
 למיקום תחנות החלוקה וכללים לגבי השימושים במים.
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חלוקה למרכזי פינוי אוכלוסייה תעשה בהתאם לצורך )מותנה 
 באופי האירוע(.

 תופעל תוכנית חלוקה לאוכלוסיות מיוחדות.

ותי הנדסה לתיקון תשתיות יופעלו על פי התוכנית ובהתאם צו
 לנוהלי הרשות המקומית ונהלי רשות המים/מל"ח.

 

 

 מקומית( )ברמת הרשותהשיקום  –' שלב  ד
 

רו תהסתיימו ונוהרשו"מ הפעולות הקשורות לטיפול באירוע  כאשר
תיקון תשתיות תשלים . הנובעות מהאירועוהתוצאות ההשלכות 

בזיהומים חיצוניים  בגופי מים מזוהמיםל פטת ,ומתקנים
חידוש אספקת . טיהור וחיטוי והשמשת מערכותתבצע . וסביבתיים

, לאחר קבלת אישור ממשרד הבריאות, ומסירת המים כבשגרה
 ההודעות לציבור.

 
תוודא החזרת כשרות לציוד ולאמצעי החלוקה והשינוע של  הרשו"מ

 וננות על פי תוכנית.המים. תוודא מילוי מחדש של מאגרים שבכ

 
 

 הערות:
 

לא ניתן לתחום בבירור את משך הזמן המדויק בכל שלב  ,ככלל
. ועוצמתו היקפו ,סוגומהותו, ושלב. הדבר מותנה באופי התרחיש, 

 השלבים "מתגלגלים" ומשתלבים בהתאם להתפתחותם. 
 

קיימים אירועים )קטנים ופשוטים לטיפול(, שלא יהיה צורך לפעול 
באירועים קשים  ,. לעומת זאתפורט בכל השלביםעל פי המ

 ,להפריד בשלב המענה כמו רעידת אדמה יהיה צורך ,ומורכבים
 .לשלב המענה הראשוני ולשלב המענה המשלים

 

 ראה להלן, מבנה סיכמתי של השלבים
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 שלבי הטיפול וקודי הפעלה באירוע פגיעה במים עד למשבר מים   
(פגיעה באיכות מים לדוגמא)

התגובה התגובה 

המיידיתהמיידית

 ביצוע פעולות ראשוניות-
 הפעלת מצבים -

צהובצהוב//ירוקירוק
הפעלת מערכות-
 דיווחים-
סגירת מערכות אספקת-

  מים ושימוש במערכות
   חלופיות במידת הצורך

אזעקת צוותים -
 טיפול בנפגעים-
 חלוקת מים-
מידע לציבור-

השיקוםהשיקום

טיהור מערכות אספקת-
  מים

גמר תיקון תשתיות-
 לחידושב"משרהאישור -

 השימוש במערכות המים
החזרת מערכות אספקת-

 המים לפעולה כבשגרה
 המשך טיפול בנפגעים-

הכנותהכנות

ל ונהלים" תו-
 הכנות והתכוננות -

י סדר  עדיפות"   עפ
.הכנת תוכנית לא-

, א"כ,כמות)  מים 

( שינוע
הכנת צוותים-

  מקצועיים
מיגון מתקנים-

הכנת אמצעי
  הובלה ומיכלים

 הדרכה והטמעה-
 תרגול המערכות -
 הפקת לקחים -

’’שלב דשלב ד

’’שלב בשלב ב

’’שלב גשלב ג

’’שלב אשלב א

המענההמענה
 הראשוני הראשוני

הפעלת מצב אדוםהפעלת מצב אדום
 המשך טיפול בנפגעים-
 הפעלות מערכות-

   אספקת  מים ממקורות
    חיצוניים  חלוקת מים

    לאוכלוסייה
 תחילת תיקון תשתיות-

   ומערכות מים ואישור
ב"משרה"    שימוש ע

הסברה ומידע, דוברות-
  לציבור 

באירועבאירוע הכנותהכנות
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 לחידושב"משרהאישור -
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י סדר  עדיפות"   עפ
.הכנת תוכנית לא-

, א"כ,כמות)  מים 

( שינוע
הכנת צוותים-

  מקצועיים
מיגון מתקנים-

הכנת אמצעי
  הובלה ומיכלים
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 הפקת לקחים -
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’’שלב אשלב א
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  לציבור 

באירועבאירוע הכנותהכנות

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              פרק ב'        
_______________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________ 
                                      הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 

 

 

 

 

((לדוגמאלדוגמא))שלבי הטיפול בתחום המים ברעידת אדמה שלבי הטיפול בתחום המים ברעידת אדמה    

התגובה התגובה 

המיידית המיידית 

מראשית האירוע  מראשית האירוע  ))
ועד סיום פעולות ועד סיום פעולות 
חילוץ ראשוניות חילוץ ראשוניות 

  ((מספר ימיםמספר ימים))
הפעלת תוכניות -

: החירום וכן
 ריכוז צוותים-

  ואמצעים
מים  . סגירת מ-

 -בהתאם למצב 
מתן הנחיות  לגבי 

השימוש במים  

  השיקוםהשיקום

מחודשים עד מחודשים עד ))

((מספר שניםמספר שנים

גמר תיקון -
תשתיות

החזרת מערכות -
אספקת המים וביוב 

לפעולה כבשגרה

הכנותהכנות

 מ"הרשוהיערכות -
והרמה הארצית 
להתמודדות עם 

רעידת אדמה
 חיזוק מתקנים -

  ותשתיות 
 הכנת אמצעי-

  הובלה ומיכלים
הכנת צוותים-

  מקצועיים
ל ונהלים" תו-
תכנון כמויות מים-
תרגול והטמעה-

’’שלב דשלב ד

’’שלב בשלב ב
’’שלב גשלב ג

’’שלב אשלב א

המענההמענה
 הראשוני  הראשוני 

מגמר החילוץ מגמר החילוץ ))

הראשוני ועדהראשוני ועד
(( כשבועיים כשבועיים

המשך אספקה-
  וחלוקת מים

י כוחות תגבור"  ע
 תחילת תיקון-

   תשתיות ומערכות
   מים וביוב

הסברה, דוברות-
  ומידע  לציבור 

באירוע הכנות

מענה מענה 

משליםמשלים

משבועיים ועד משבועיים ועד ))

((מספר חודשיםמספר חודשים
טיהור מערכות-

  אספקת  מים
גמר תיקון  -

תשתיות הכרחיות
ב"משרהאישור -

   לחידוש שימוש 

במים

’’שלב השלב ה
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התגובה התגובה 

המיידית המיידית 

מראשית האירוע  מראשית האירוע  ))
ועד סיום פעולות ועד סיום פעולות 
חילוץ ראשוניות חילוץ ראשוניות 

  ((מספר ימיםמספר ימים))
הפעלת תוכניות -

: החירום וכן
 ריכוז צוותים-

  ואמצעים
מים  . סגירת מ-

 -בהתאם למצב 
מתן הנחיות  לגבי 

השימוש במים  

  השיקוםהשיקום

מחודשים עד מחודשים עד ))

((מספר שניםמספר שנים

גמר תיקון -
תשתיות

החזרת מערכות -
אספקת המים וביוב 

לפעולה כבשגרה

הכנותהכנות

 מ"הרשוהיערכות -
והרמה הארצית 
להתמודדות עם 

רעידת אדמה
 חיזוק מתקנים -

  ותשתיות 
 הכנת אמצעי-

  הובלה ומיכלים
הכנת צוותים-

  מקצועיים
ל ונהלים" תו-
תכנון כמויות מים-
תרגול והטמעה-

’’שלב דשלב ד

’’שלב בשלב ב
’’שלב גשלב ג

’’שלב אשלב א

המענההמענה
 הראשוני  הראשוני 

מגמר החילוץ מגמר החילוץ ))

הראשוני ועדהראשוני ועד
(( כשבועיים כשבועיים

המשך אספקה-
  וחלוקת מים

י כוחות תגבור"  ע
 תחילת תיקון-

   תשתיות ומערכות
   מים וביוב

הסברה, דוברות-
  ומידע  לציבור 

באירוע הכנות

מענה מענה 

משליםמשלים

משבועיים ועד משבועיים ועד ))

((מספר חודשיםמספר חודשים
טיהור מערכות-

  אספקת  מים
גמר תיקון  -

תשתיות הכרחיות
ב"משרהאישור -

   לחידוש שימוש 

במים

’’שלב השלב ה
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 באירוע פגיעה באיכות המים - קודים ל "מצבי הפעלה"
 
 

ת ל"הניע" במהירות את הפעילות באירוע של משבר מים, על מנ
להבטיח יעילות  ומהירות ו איכות מים(פגיעה ב)בעיקר באירוע של 

תגובה של כלל הגופים המעורבים באירוע, תופעל המערכת 
ליצירת שפה משותפת  "מצבי הפעלה"באמצעות קודים והגדרת 

 .םלביצוע פעולות אינטגרטיביות ומתואמות לכלל הגופי
 
 
 

 דרוג מצבי היסוד להפעלה:
 
 

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

 

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

 
 

, נועדו מצב ירוק וצהוב"(ם )"השימוש בקודי הפעלה באמצעות צבעי
כאמור, ליצור תגובה מהירה, בדיקות אימות להתראות, דיווחים 
ובדיקת סימנים מחשידים לפגיעה באיכות המים. מצבים אלה יהיו 

 התגובה המיידית –חלק משלב יסוד 
 

או במערכת  מצביע על פגיעה באיכות המים "מצב הפעלה אדום"
הראשוני המענה   -שלב יסוד . מצב זה יהיה חלק מאספקת המים

 . והלאה
 

באירוע פתע של פגיעה פיזית במערכות אספקת המים או ברעידת 
 ."הפעלה אדום"אדמה, יופעל מייד מצב 

 
 

 
 הגדרות מצבי הפעלהראה להלן, 
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  הגדרות למצבי הפעלה  הגדרות למצבי הפעלה--" " אירוע פגיעה במיםאירוע פגיעה במים""הכרזה על הכרזה על   הגדרות למצבי הפעלה-" אירוע פגיעה במים"הכרזה על 

"הפעלה ירוק"מצב  ""הפעלה ירוקהפעלה ירוק""מצב מצב 

יוכרז כאשר התקבלו 
דיווחים או ידיעות על 
חשד למפגע במערכות 

אספקת מים או באיכות 
קבלת התראות . מים

, וכוונות לבצע פיגוע במים
או תקלה טכנית הצופה /ו

בעיות באספקת מים 
לשתייה

יוכרז כאשר התקבלו יוכרז כאשר התקבלו 
דיווחים או ידיעות על דיווחים או ידיעות על 
חשד למפגע במערכות חשד למפגע במערכות 

אספקת מים או באיכות אספקת מים או באיכות 
קבלת התראות קבלת התראות . . מיםמים

, , וכוונות לבצע פיגוע במיםוכוונות לבצע פיגוע במים
או תקלה טכנית הצופה או תקלה טכנית הצופה //וו

בעיות באספקת מים בעיות באספקת מים 

לשתייהלשתייה

יוכרז כאשר קיים חשד 
ממשי לפגיעה פיזית 

או /במערכות אספקת מים ו
י הרעלה "באיכות המים ע

סימני פריצה בגדר , כגון
במכסה הבריכה , המתקן
כמו כן פגיעה . ובסולם

, במנגנון ההתראה והאזעקה
. ובמכשירים האלקטרוניים

סימנים חשודים יכולים 
י אריזות ריקות "להיות ע

. של חומרים רעילים
. בעלי חיים מתים

. דווח מודיעיני מוגדר
'ריחות חשודים במים וכד

יוכרז כאשר קיים חשד יוכרז כאשר קיים חשד 
ממשי לפגיעה פיזית ממשי לפגיעה פיזית 

או או //במערכות אספקת מים ובמערכות אספקת מים ו
י הרעלה י הרעלה ""באיכות המים עבאיכות המים ע

סימני פריצה בגדר סימני פריצה בגדר , , כגוןכגון
במכסה הבריכה במכסה הבריכה , , המתקןהמתקן
כמו כן פגיעה כמו כן פגיעה . . ובסולםובסולם

, , במנגנון ההתראה והאזעקהבמנגנון ההתראה והאזעקה
. . ובמכשירים האלקטרונייםובמכשירים האלקטרוניים

סימנים חשודים יכולים סימנים חשודים יכולים 
י אריזות ריקות י אריזות ריקות ""להיות עלהיות ע

. . של חומרים רעיליםשל חומרים רעילים
. . בעלי חיים מתיםבעלי חיים מתים

. . דווח מודיעיני מוגדרדווח מודיעיני מוגדר
''ריחות חשודים במים וכדריחות חשודים במים וכד

יוכרז כאשר מתקבלים 
ממצאים חיוביים מהמעבדות 

המאשרות קיום חומרים 
מסוכנים במים ופגיעה 

זיהומית במערכת אספקת 
.המים

מקרים של פגיעה פיזית 
חמורה במערכות אספקת 

.המים
מקרים של תחלואה או מוות 

.עקב צריכת מים
. החלטות גורמים מוסמכים

המלצת הצוות המקצועי 
לאיכות מים והערכת סיכונים

יוכרז כאשר מתקבלים יוכרז כאשר מתקבלים 
ממצאים חיוביים מהמעבדות ממצאים חיוביים מהמעבדות 

המאשרות קיום חומרים המאשרות קיום חומרים 
מסוכנים במים ופגיעה מסוכנים במים ופגיעה 

זיהומית במערכת אספקת זיהומית במערכת אספקת 

..המיםהמים
מקרים של פגיעה פיזית מקרים של פגיעה פיזית 

חמורה במערכות אספקת חמורה במערכות אספקת 

..המיםהמים
מקרים של תחלואה או מוות מקרים של תחלואה או מוות 

..עקב צריכת מיםעקב צריכת מים
. . החלטות גורמים מוסמכיםהחלטות גורמים מוסמכים

המלצת הצוות המקצועי המלצת הצוות המקצועי 

לאיכות מים והערכת סיכוניםלאיכות מים והערכת סיכונים

"הפעלה צהוב"מצב  "הפעלה אדום"מצב ""הפעלה צהובהפעלה צהוב""מצב מצב  ""הפעלה אדוםהפעלה אדום""מצב מצב 
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יוכרז כאשר התקבלו 
דיווחים או ידיעות על 
חשד למפגע במערכות 

אספקת מים או באיכות 
קבלת התראות . מים

, וכוונות לבצע פיגוע במים
או תקלה טכנית הצופה /ו

בעיות באספקת מים 
לשתייה

יוכרז כאשר התקבלו יוכרז כאשר התקבלו 
דיווחים או ידיעות על דיווחים או ידיעות על 
חשד למפגע במערכות חשד למפגע במערכות 

אספקת מים או באיכות אספקת מים או באיכות 
קבלת התראות קבלת התראות . . מיםמים

, , וכוונות לבצע פיגוע במיםוכוונות לבצע פיגוע במים
או תקלה טכנית הצופה או תקלה טכנית הצופה //וו

בעיות באספקת מים בעיות באספקת מים 

לשתייהלשתייה

יוכרז כאשר קיים חשד 
ממשי לפגיעה פיזית 

או /במערכות אספקת מים ו
י הרעלה "באיכות המים ע

סימני פריצה בגדר , כגון
במכסה הבריכה , המתקן
כמו כן פגיעה . ובסולם

, במנגנון ההתראה והאזעקה
. ובמכשירים האלקטרוניים

סימנים חשודים יכולים 
י אריזות ריקות "להיות ע

. של חומרים רעילים
. בעלי חיים מתים

. דווח מודיעיני מוגדר
'ריחות חשודים במים וכד

יוכרז כאשר קיים חשד יוכרז כאשר קיים חשד 
ממשי לפגיעה פיזית ממשי לפגיעה פיזית 

או או //במערכות אספקת מים ובמערכות אספקת מים ו
י הרעלה י הרעלה ""באיכות המים עבאיכות המים ע

סימני פריצה בגדר סימני פריצה בגדר , , כגוןכגון
במכסה הבריכה במכסה הבריכה , , המתקןהמתקן
כמו כן פגיעה כמו כן פגיעה . . ובסולםובסולם

, , במנגנון ההתראה והאזעקהבמנגנון ההתראה והאזעקה
. . ובמכשירים האלקטרונייםובמכשירים האלקטרוניים

סימנים חשודים יכולים סימנים חשודים יכולים 
י אריזות ריקות י אריזות ריקות ""להיות עלהיות ע

. . של חומרים רעיליםשל חומרים רעילים
. . בעלי חיים מתיםבעלי חיים מתים

. . דווח מודיעיני מוגדרדווח מודיעיני מוגדר
''ריחות חשודים במים וכדריחות חשודים במים וכד

יוכרז כאשר מתקבלים 
ממצאים חיוביים מהמעבדות 

המאשרות קיום חומרים 
מסוכנים במים ופגיעה 

זיהומית במערכת אספקת 
.המים

מקרים של פגיעה פיזית 
חמורה במערכות אספקת 

.המים
מקרים של תחלואה או מוות 

.עקב צריכת מים
. החלטות גורמים מוסמכים

המלצת הצוות המקצועי 
לאיכות מים והערכת סיכונים

יוכרז כאשר מתקבלים יוכרז כאשר מתקבלים 
ממצאים חיוביים מהמעבדות ממצאים חיוביים מהמעבדות 

המאשרות קיום חומרים המאשרות קיום חומרים 
מסוכנים במים ופגיעה מסוכנים במים ופגיעה 

זיהומית במערכת אספקת זיהומית במערכת אספקת 

..המיםהמים
מקרים של פגיעה פיזית מקרים של פגיעה פיזית 

חמורה במערכות אספקת חמורה במערכות אספקת 

..המיםהמים
מקרים של תחלואה או מוות מקרים של תחלואה או מוות 

..עקב צריכת מיםעקב צריכת מים
. . החלטות גורמים מוסמכיםהחלטות גורמים מוסמכים

המלצת הצוות המקצועי המלצת הצוות המקצועי 

לאיכות מים והערכת סיכוניםלאיכות מים והערכת סיכונים

"הפעלה צהוב"מצב  "הפעלה אדום"מצב ""הפעלה צהובהפעלה צהוב""מצב מצב  ""הפעלה אדוםהפעלה אדום""מצב מצב 
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 תפקידים ומשימות של בעלי התפקידים 
 

 באירוע משבר מים
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 4 –פסקה 
 
 

 

  מותישומתפקידים 
 
 
 

 ומטהו המקומית ראש הרשות
 
 
 

 
ובעלי הרכב 

  תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 שלביםהעל פי                   
 

  
 ראש הרשות

 המקומית
 

 מנכ"ל/מזכיר
 

 "ט מל"חרמ
 

הרשות  מטה
על בסיס 

תחומי 
 אחריות/
 מכלולים

 
  מנהל האירוע

 
אחראי 

אספקת ל
  חליפיים מים

 
אחראי 

רגון לא
והקמת 
תחנות 

 החלוקה
 

 
 
 

 שלב ההכנותב -אחריות כללית  
 

בהתאם  ם,ומתקני מי מיגון מקורות מיםלוודא 
במנהלת הארצית לביטחון המטה המתאם להנחיות 

לעמידות מתקני מים  . לבצע סקר רגישותהמים
 ברעידות אדמה

 
הכנות ה בתחום פעולותהמכלול  לכ עוציבוודא ל

פגיעה במים אירועי טיפול בת הדרושות ליוהתכוננווה
מענה תגובה ויערכות למתן ה ,בכלל זה .ומשבר מים

 כאמור משברי מיםל
 

 לוודא הכנת תוכניות לאספקת מים חלופיים
 

 מחסני ציוד לתחזק אתל ולנה
 

, בתאום עם תוכניות הסברה בשגרה ובעת אירוע יןלהכ
הגורמים הארציים הפועלים על פי הסמכויות שנקבעו 

 להם
 

 להיערך לדוברות בעת אירוע ביטחון מים
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 אגף/ מנהל
מחלקת 
 תשתיות

 
מנהל מרכז 

 מידע
 (106)מוקד 

 
 

מרכז  אחראי
 מתנדבים

 
 

בעלי 
תפקידים 

בהתאם 
למבנה 

הארגוני של 
הרשות 

 המקומית
 
 

 
 

 להכין צוותים הנדסיים לטיפול בתשתיות שנפגעו
 

 הדרכה, אימונים ותרגוללבצע 
 

משבר מבצעי ולוגיסטי של  לניהול מרכז הפעלהלהכין 
 מים ברגיעה ובחירום

 
חפ"ק נייד לפעילות בשטח בצמוד למפקדת להכין 
 בהתאם ליכולתה של הרשות .האירוע

 
האחראים לתחומים הנוספים  י תפקידיםבעללמנות 

)בנוסף על תפקידם  לעניין הטיפול במשבר מים 
בהתאם למבנה הארגוני, או כמינוי משנה(,  / הקבוע

 לצורך מילוי המשימות המוגדרות בנוהל זה
 
להקמת תחנות  מפורטות תוכנית וודא הכנתל

חלוקת מים קבועות  ולקבוע "הסדרים / הסכמים" 
 ם / חנויות / תחנות דלק מתאימות. עם בעלי מרכולי

 

וע הדדי עם רשויות מקומיות ם סיותאלוודא ביצוע 
 שכנות

 
ם סיוע אספקת מים חלופיים עם מנהלי ותאוודא ל

 /מטה מתאם לביטחון מים מרחבים
 
תוכנית וצמ"ה עפ"י צרכי ה יםרכבתכנן אמצעים/ל

 לחלוקת מים חלופיים
 
המטלות וע כ"א להפעלת הרשות לביצן לארגותכנן ל

 במשבר מים
 
רושים למצבי חירום מאגרי מידע הדוודא הכנת ל

 ועדכונם השוטף
 

בדגש על מיפוי אוכלוסיות נתוני אוכלוסייה להכין 
 מיוחדות במוסדות ובקהילה

 
אמצעים לתחזוקת מערכת מלאי חלפים ו תחזקהוודא ל

 המים ברשות
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 בעת אירוע משבר מים -אחריות כללית 
 
 
שישמש מרכז פעיל את מרכז ההפעלה להאייש ול

בהתאם לרמת הכוננות ) תאום מבצעים ולוגיסטיקה
 ואופי האירוע(

 
בהתאם  חלוקת מים חלופיים לאוכלוסיהוודא ביצוע ל

 הרשות תיכולשעות, בהתאם ל 6-12החל מ  לנוהל זה
 
ע לצוותי משרד הבריאות/חב' מקורות וודא מתן סיול

 לביצוע גו"ז ולקיחת דגימות
 

פקת צוותים לביצוע שינויים במערך אס לוודא הפעלת
 המים ו/או סגירת מים

 
צוותים הנדסיים לתיקון תשתיות  תלפעהוודא ל

 ומערכות מים 
 
 התאם לצורךב ,למשטרת ישראל )או צה"ל( סייעל

 האירוע ולאופי
 

עם הכרזה על "תקופת הפעלה" של מל"ח,  ,בחירום
תפעל הרשות המקומית כועדת מל"ח מקומית ותפעיל 

באותם מקרים שלא תהיה  את מטה החירום העירוני.
ת הכרזה,  תפעל הרשות באותה מתכונת, ע"ב סמכויו

שיופעלו )חוק שירות  העומדות לה מתוקף חוקים
 העבודה למשל(. 

 

ם למתן מתנדביכתלמידים זרחים וא תלפעהוודא ל
 מענה לצרכים בתחומי הרשות

 

פיץ הנחיות להמרכז מידע לציבור ו פעלתהלוודא 
 , בתיאום עם הגורמים המוסמכיםלאוכלוסייה

 

 מערכות אספקת המיםשיקום מהיר של  עוציבוודא ל
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כאלה  (,אם אפשר/קידוחים )בארות תלוודא הפעל
מטה מתאם הנחיות הרשות בהתאם ל שבאחריות

ולאחר אישור  לשע"ח, רשות המיםלביטחון המים/
 משרד הבריאות
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  הל האירוע/משבר מיםמנ -כ"ל/מזכיר מנ
 
  

ובעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 
 

בסיוע מטה 
הרשות 

ובעלי 
 תפקידים

 
אחראי א. 

אספקת ל
מים 

 חלופיים
 

 אחראיב. 
ארגון ל

תחנות 
 חלוקה

 
ג. מנהל 

מח' אגף/
 תשתיות

 
 ד. מנהל

 106מוקד 
 

 אחראיה. 
מרכז ל

 מתנדבים
 
 

ו. ראש אגף 
 ביטחון
 /קב"ט 

 

 
 אחריות כללית

 
יל עיפ ,לניהול אירוע משבר המים ישא באחריות הכוללת

חלופיים ברשות המים החלוקת מבצע וינהל את 
המקומית, תוך תדרוך האוכלוסייה, ביצוע תיקוני 

. באירוע תשתית במערכות אספקת המים וחזרה לשגרה
. המנכ"ל יטפל בכלל הנושאים ,חמור של רעידת אדמה

 עניין המים, יתכן ויוטל על ראש אגף תשתיות והנדסה. 
 
 

 שלב ההכנות
 

 ת לטיפול במשבר מיםיוודא הכנת תוכניות ספציפיו
 בתחומם הבאים:

 
תאום עם מפעלי יצור הסכמי שיתוף פעולה וקיום יוודא 

ת לתחנות מים ומשקאות לגבי אספקת מים ישירו
השת"פ יתבסס על עקרונות ההסדר . החלוקה הקבועות

ם עם מנהל התוכנית תתואשיגובשו ברמה הארצית. 
 המרחב

 

 יוודא קיום מחסנים/משטחי אחסון אזוריים
 

תאום עם רשויות מקומיות שכנות לגבי אספקת יערוך 
 מים ואמצעים

 

יוודא הכנת צוותי חירום לביצוע שינויים במערכת 
כספקית המים  בהתייעצות עם חב' מקורות אספקת מים

 .בהתאם לצורך
 

סנה והובלת אחזקת מלאי ציוד ואמצעים לאחיוודא 
 מים בעת משבר מים
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קבועות מים  חלוקת תוכנית לפריסת תחנות יכין
. התוכנית תפורסם מעת לעת בציבור ותסומן ארעיותו

 בשילוט מתאים בשטח
 

אחזקת ציוד ואמצעים לארגון והקמת תחנות יוודא 
 החלוקה

 
מרכזי קליטה ואוכלוסיות מיוחדות לצורכי  ימפה

 חלוקת מים ב"דחיפה"
 

 בניית צוות הנדסי/טכני לטיפול בתשתיותידאג ל
 

במסגרת הטמעה שוטפת והדרכה ברה תוכנית הס יכין
במוקד מרכז המידע  ב"זמן אמת"ה כוהדרוכן הסברה 

(106) 
 

יכין פרוט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים 
 הכפופים לו, על פי נוהל זה

 
 היערכות מערך הביטחון לביצוע המטלותיוודא 

 
תוכניות לקליטת מתנדבים לסיוע בהדרכה ובתחנות  יכין

 החלוקה
 

לביצוע א ניהולי, מקצועי, מינהלי כ" צוותייוודא קיום 
 כול התפקידים המפורטים בנוהל זה

  
כמרכז  - יתאים ויפעיל את מרכז ההפעלה של הרשות

 תאום מבצעים ולוגיסטיקה
 
 

 פעילות שוטפת
 

מוכנות לטיפול באירועי חירום ביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 

 
 ת שוטפות ללמד את הנהלים באמצעות הדרכו

 
הפעלת ל לוודא ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים

 עליה מופקד, להפיק לקחים ולהטמיע אותם מערכתה
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 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

הנחיות ונהלים המפורטים ב"תיק אב" להפעלת הרשות 
 2003אוק' המקומית בחירום מ

 
ות הנחיות מקצועיות להצטייד – 152נוהל בינמשרדי מס' 

 הרשויות המקומיות לשע"ח בתחום המים והביוב
 

 , ברגיעה ובחירוםקונטרס מים וביוב  
 

נוהל לתכנון וביצוע תיקוני  – 153נוהל בינמשרדי מס' 
 מערכות תשתית שנפגעו בשע"ח ברשות המקומית

 

 נוהל שיקום נזקים בשע"ח – 42נוהל בינמשרדי מס' 

 

 
 

   
 
 

 שלב התגובה המיידית
 
הודעה על פגיעה במתקן או מערכת ד/חש/הקבל התראי

 אספקת מים

רמים חיצוניים ובמטה הרשות ולג יםווחידר יעבי
 רלוונטיים

סגירת מקור  שינויים במערכת אספקת המים ו/או יוודא

 המים שנפגע

 צוותים מקצועיים בשטח לטיפול באירוע יפעיל 

סיוע לצוותי משרד במידה ומדובר בחשד להרעלת מים, 
 , גילוי וזיהויו חב' מקורות לביצוע הבריאות א

 

סיוע במידת הצורך, לצוותי משרד הבריאות או לחב' 
 למעבדות רפרנסדגימות מקורות בהעברת 
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 יוודא סיוע באיתור וטיפול בנפגעים

 מהות הפגיעה איתורסיוע לאבחון ראשוני ל

  מרכז ההפעלההכנות לפתיחת יעשה 

ערכות אספקת המים הספקת נתונים ומידע על מיוודא 
 במרחב הצוות המקצועיע"י הערכת סיכונים לביצוע 

רכות לחלוקת מים עיההכנות וינחה בקשר לביצוע 
 )אזעקת בעלי תפקידים וצוותים( חלופיים לאוכלוסייה

 

 לביצוע הערכת נזקים בתחום התשתיותינחה 

 הכנות להפעלת מערך ההסברהיוודא 

 הכנות לפתיחת מרכז מידעיעשה 

 
 
 

 ב המענה של
 
 
רמים ובמטה הרשות ולג יםווחידהעברת בך ימשי

  חיצוניים רלוונטיים

 ינחה בהמשך הסיוע בטיפול בנפגעים, במידת הצורך

 ל צוותים מקצועיים בשטח לטיפול באירועיפעי

שיתפקד גם כמרכז תאום מבצעים  מרכז ההפעלהיפעיל 
  ולוגיסטיקה

ביצוע נתונים ומידע על מערכות אספקת המים ל יספק
 במרחב הצוות המקצועיע"י הערכת סיכונים 

באמצעות  חלוקת מים חלופיים לאוכלוסייהל ייפע
 תחנות חלוקה קבועות וארעיות

 

 תחילת תיקון תשתיותינחה ל

 הפעלת מערך ההסברהיוודא 

 הפעלת מרכז מידעיוודא 
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 שלב השיקום 
 

 גמר תיקון תשתיותיוודא 
 

פקת המים לתפעול החזרת מערכות אסינחה בדבר 
 כבשגרה

 
החזרת ציוד ואמצעים לכשרות ולמקומם יורה על 

 ונטייםובמחסנים/משטחים הרל
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  חלופיים אספקת מיםאחראי ל
 
 
  

ובעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 

אחראי 
אספקת ל

 מים
  חלופיים

 
א. אחראי 

תאום ל
אספקת 

 מים
 

אחראי ב. 
צוות ל

שינוע 
והובלת 

 מים
 

ג. אחראי 
מחסני ציוד 

 ואמצעים
 

ד.אחראי 
לתאום 

קבלת 
אמצעים 

 גורמי חוץמ
 
 
 
 
 
 

 

 
 אחריות כללית

 
ויים במערכת אספקת המים לפי אחראי על ביצוע שינ

נסיבות האירוע, אחראי על אספקת מים חליפיים מתוך 
מערכת אספקת המים במידה שהדבר אפשרי. במידה 

מפעלי יצור מובכלל זה חלופיים לספק מים  אחראי ולא,
מילוי נקודות מו מים ומשקאות, מחב' מקורות

 מאושרות
 

ים או למחסניהיה ישירות לתחנות הקבועות הניפוק 
המים לתחנות את יהיה אחראי לנפק  אזוריים. כמו כן

ע"י  ,נגררים או נשאים הארעיות באמצעות מיכלי מים
 וכד' בקבוקים

 
 
 

 שלב ההכנות
 
 בקבוקיםמקורות מים ו. 1

 
מים חלופיים  ולחלוקת יוודא קיום תוכנית לאספקה

עם בכתב  ותאומים הסכמיםר מים, ובכלל זה בעת משב
 משקאות לגבי אספקת מיםמפעלי יצור מים ו

ישירות לתחנות החלוקה הקבועות  (,)בבקבוקים
כללים ל"הסדר" יקבעו . ולמחסנים אזוריים שב"הסדר"

 ברמה הארצית כאמור.
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ה. אחראי 
צוות למילוי 

מים 
חלופיים 
 בנקודות 

מילוי 
 מאושרות

 
 

התוכנית תפרט מקורות מים חלופיים לאספקה 
באמצעות המערכת לאספקת המים בשלמותה או 

 להים ממנה והדרכים ליישם תוכניות אבחלק
 

ל מתקני המים היכולים להוות מקורות לפרט את כליש 
למים חלופיים בעת משבר מים )קידוחים, בריכות 

מקורות אלה צריכים להיות ממותקנים  מאגרים וכד'(.
מראש בערכות ברזים ומתקנים למילוי מיכליות ואשר 
 יכולים לשמש כתחנות חלוקת מים אם לא נפגעו באירוע

 
וטנציאל מפעלי היצור תפרט את פ חלוקת המים תוכנית

של המים והמשקאות הקלים, את המלאים הקבועים 
 שבהסדר, את כושר היצור היומי שלהם ומיקומם.

 

יש לקבוע את המחסנים ומגרשי האחסנה האזוריים של 
 ,הרשות או חברות השיווק, לצורכי אחסנת המים

 .בעיקר ,לתחנות החלוקה הארעיות םלקראת ניפוק
 

שום ניפוק המים על פי מפרט כין טבלאות לרייש לה
 ומיקום התחנות

 

מטה לביטחון ההתוכנית תתואם עם מנהל המרחב/
 המים

 

 
 צוות מחסנאים. 2
 

כגון: מיכלי מים, ברזיות,  ,יש לוודא קיום אמצעים
, משאבות, כלי רכב גוררים, כלי רכב נושאים, כל צמ"ה

על פי התקן המלא שקבע  זאת, כל. וכד' טוריםאגנר
 ם הקב"טבתאו מל"ח

 

 יש לוודא כשרות הציוד וביצוע ביקורות מעת לעת
 בתאום עם הקב"ט

 

יש לוודא קיום צוותי אחזקת הציוד ונוהל מהיר לניפוק 
 האמצעים.

 
 

 והובלת מים עאמצעי שינו. 3
 

יכין תוכניות שינוע והובלת מים בסבבים ממקורות 
נים האזוריים אל תחנות סהמילוי המאושרים, והמח

 ועות והארעיותהחלוקה הקב
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 , נהגים ומפעיליכגון צוותי שינוע והובלהלהכשיר דאג י

המאומנים בהפעלת הציוד, בפריקה  ציוד מכני הנדסי
 והטענת ציוד ומילוי מים במיכלים

 
הנהגים חייבים להכיר מראש את נקודות החלוקה 
הקבועות והארעיות, את צירי הגישה האפשריים ואת 

 ודת חלוקהנקודות הפריקה בכל נק
 

הנהגים צריכים להכיר )או להיות מצוידים 
במפות/תרשימים( של נקודות המילוי האפשריות של 
המים הן ממקורות מים חיצוניים שיוודאו רק בהתאם 
לאופי האירוע והן ממקורות  מילוי ברשות המקומית, 

 אם ישנן כאלה
 
 
 . תאום עם רשויות שכנות4
 

אמצעים גבי ם עם רשויות מקומיות שכנות ליתא
  אפשרי(זה )אם  אספקת מיםל
 

אספקת מים  סיוע כולל, לרבות ם עם חברת מקורותיתא
 חלופית

 
 
 . מילוי מים בנקודות מילוי אפשריות5
 

ימפה את כל נקודות המילוי האפשריות ברשות 
 המקומית

 
 מילוי מים בנקודות שיאושרוי כין צוותי 

 
רט ומיקום יכין טבלאות לרישום ניפוק המים על פי מפ

 התחנות
 
 
 

 פעילות שוטפת
 

מוכנות לטיפול באירועי חירום ביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 
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 ללמד את הנהלים באמצעות הדרכות שוטפות 

 
הפעלת לוודא ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים ל

 עליה מופקד, להפיק לקחים ולהטמיע אותם מערכתה
 

ות לכל בעלי התפקידים יכין פרוט תפקידים וסדר פעול
 הכפופים לו, על פי נוהל זה

 
 
 
 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

הרשות להפעלת  "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 2003המקומית בחירום מאוק' 

 
הנחיות מקצועיות להצטיידות  – 152נוהל בינמשרדי מס' 

 הרשויות המקומיות לשע"ח בתחום המים והביוב
 

 , ברגיעה ובחירוםם וביובקונטרס מי 
 

 
 

   
 
 

 שלב התגובה המיידית
 
 

 יקבל התראה והנחיות ממנהל האירוע. 
 

יעביר דווח וייתן הנחיות ראשוניות לכל בעלי התפקידים 
 במחלקת אספקת המים החלופיים

 
יוודא התייצבות במשרדים ובנקודות ההפעלה של בעלי 

ת התפקידים הפועלים בשגרה במטה הרשות, ביחידו
 סמך ובגופים אחרים

 
ילמד את מהות האירוע, האזור הנפגע וימפה את 

 האזורים אליהם ינופקו המים
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יקבל תוכניות פריסת תחנות החלוקה הקבועות 
והארעיות ממנהל האירוע ויתאם ישירות את אספקת 

 תחנות החלוקה והקמת נהל ארגוןמהמים עם 
 

ם לתחנות יכין תוכנית ספציפית לאספקת מים בסבבי
 החלוקה

 
יישם תוכניות ספציפיות לאספקת מים חלופיים בהתאם 

 יני האירועילמאפ
 

מים חלופיים ממפעלי לחלוקת תוכנית ספציפית יישם 
 היצור אל תחנות החלוקה הקבועות 

 
 יתדרך את כל בעלי התפקידים לקראת המבצע

 
 יוודא הכנת הציוד והאמצעים לפעולה

 
נוסף הלוקח הצוותים וכ"א יזעיק / יגייס את  יקרא /

 חלק ביישום תוכנית אספקת המים
 

)רשויות  יוודא תאום עם רשויות שכנות ועם גורמי חוץ
 וכד'( במידת הצורך שכנות, כב"א, מקורות

 
יבדוק אילו נקודות מילוי יהיו רלוונטיות ומאושרות 

 )בהתאם לתרחיש(
 
 
 
 

 שלב המענה 
 

באמצעות ישלוט וינהל את אספקת המים החלופיים 
 רשת האספקה של היישוב

 
נהל את אספקת המים לנקודות החלוקה יישלוט ו

 הקבועות והארעיות

 
מנהל המרחב וכן עם יתאם וויסות אספקת המים עם 

 חברות הייצור/שיווק של מים ומשקאות קלים 
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ינהל את סבבי השינוע והובלת המים לתחנות על בסיס 

 האמצעים של הרשות 
 
 וד ואמצעים מגורמי חוץ ורשויות שכנותפעיל ציי
 

ירשום ניפוק המים על פי תחנות )כמויות וסבבים( של 
 חברות היצור והשיווק וכן מנקודות המילוי

 
 ביום( 2ידאג להחלפת צוותים וביצוע משמרות )לפחות 

 
 מאושרותמים נקודות מילוי  יפעיל

 
 
 
 
 
 

 שלב השיקום 
 
 

 יסיים את תוכנית ניפוק המים
 

תיקונים את הציוד והאמצעים לאחר טיפול/יר יחז
 למחסני הרשות

 
תיקונים את הציוד והאמצעים אחר טיפול/יחזיר, ל

 לרשויות שכנות ולגורמי חוץ
 

לפי תחנות  ,יסכם את כמויות המים שנופקו באירוע
 קבועות וארעיות ,חלוקת המים

 
יפיק לקחים וידווח למנהל האירוע על סיום הניפוק 

 וחזרה לכשרות
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 ארגון נקודות חלוקת מים חלופיים לאחראי 
 
  

ובעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 
 

 אחראי
ארגון ל

נקודות 
חלוקת מים 

 חלופיים
 
 

 אחראי
תחנות מים 

 קבועות
 

 אחראי
תחנות מים 

 ארעיות
 

 
 

 ת כלליתאחריו
 

כל לארגן, להקים ולהפעיל תחנות חלוקת מים חלופיים ל
באמצעות תחנות  רשות המקומית,בהאוכלוסייה 

, תחנות עיותתחנות חלוקה אר, "הסדר"קבועות שב
למוסדות ואוכלוסיות בתי חולים, חלוקה למרכזי פינוי, 

 .מיוחדות
 

 כללי הסדר יקבעו ברמה הארצית
 
 

 שלב ההכנות
 

 מכירה קבועותנקודות ציאל תחנות/פוטנאת  תפולמ
הפועלות בשגרה כגון: מרכולים, חנויות תחנות דלק 

 .וכד'
 

תחנות וסוגיהן שיהיו חלק מה"הסדר", את הר יהגדל
לפי תכנון הפריסה הכוללת של הרשות ובהתאם 

 לעקרונות שנקבעו. 
 

קיום הסכם בכתב עם בעל התחנה, להפעלתה לוודא 
 באירועי חירום ומשבר 

 

בכ"א  תוכנית לתגבור התחנות הקבועות ועקבל
 ואמצעים 

 
פוטנציאל תחנות/נקודות חלוקת מים יש למפות את 

חבות רמתאימים כגון: על בסיס מקומות ארעיות 
פארקים מגודרים, מגרשי פתוחות בבתי ספר, מתנ"סים, 

 כדור רגל/כדור סל וכד'.
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 קביעת מיקום התחנות תעשה עם קב"ט הרשות
 

ט את כלל מתקני המים היכולים להוות מקורות יש לפר
למים חלופיים בעת משבר מים )קידוחים, בריכות 
מאגרים וכד'(. מקורות אלה צריכים להיות ממותקנים 
מראש בערכות ברזים ומתקנים למילוי מיכליות ואשר 
 יכולים לשמש כתחנות חלוקת מים אם לא נפגעו באירוע

 
כמפורט בנוהל קיום תיק "הפעלת התחנה", לוודא 

  המקום מתואם עם בעלוה
 

התוכנית תפרט בין היתר, את הפעולות במתחם 
 לקהל במתחם הניפוקוהלוגיסטי של התחנה 

 
מוקדם עם הקב"ט ומשטרת ישראל לצורך  תאוםלעשות 

לשליטה, אבטחה וסדר ציבורי  המשטרהסיוע מ קבלת
 בתחנות החלוקה

 
ת כמות לחשב את כמויות המים לחלוקה בהתאם להערכ

התושבים ומפתחות החלוקה היומיים ולהכין תוכנית 
שוטפת, בתאום עם )טבלאות דרישה(, לאספקה יומית 

 מנהל אספקת המים
 

תוכנית הדרכה והסברה באמצעות מסבירים להכין 
בפועל, יכולים להיות משולבים בסדרנות, עלוני/דפי 

 הסברה והדרכה שיחולקו לאזרחים.
 

סגרת תוכניות העבודה של הטמעת התוכנית במלוודא 
הרשות המקומית ומערך מל"ח, באמצעות הדרכה, 
תרגול ספציפי של בעלי התפקידים וביצוע תרגול 

 מערכתי משולב מעת לעת של התחנה כולה.
     

תוכנית לפריסת תחנות חלוקה לעדכן מעת לעת את ה
בציבור וארעיות. התוכנית תפורסם מים קבועות 

 טחותסומן בשילוט מתאים בש
 

מרכזי פינוי מותנה באופי להכין תוכניות חלוקת מים ל
 האירוע

 
אוכלוסיות להכין תוכניות לחלוקת מים למוסדות ו

 מיוחדות
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יכין פרוט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים 
 הכפופים לו, על פי נוהל זה

 
 
 

 פעילות שוטפת
 

 מוכנות לטיפול באירועי חירוםביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 

 
 ללמד את הנהלים באמצעות הדרכות שוטפות 

 
הפעלת ל לוודא ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים

 עליה מופקד, להפיק לקחים ולהטמיע אותם מערכתה
 
 

   

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

 להפעלת הרשות "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 2003' המקומית בחירום אוק

 
הנחיות מקצועיות להצטיידות  – 152בינמשרדי מס' נוהל 

 הרשויות המקומיות לשע"ח בתחום המים והביוב
 

 , ברגיעה ובחירוםקונטרס מים וביוב
 

 
 

 שלב התגובה המיידית
 
 קבל דווח ונתונים מאת מנהל האירועי
 

זעיק י עם קבלת החלטה על הפעלת מערך חלוקת המים
 ,הרשותכל בעלי התפקידים הפועלים במטה  את

תפעול אלה הלוקחים חלק בניהול והנושאים באחריות ו
 מערך חלוקת המים

 
למנהלי התחנות בצע תדריך יתמונת האירוע ואת ד למי

 לקראת הפעלת תוכנית החלוקהולפעילים, 
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ספקת המים לצורך קבלת אחראי לאצע תיאום עם יב
ויעדכן את מנהלי  בתחנות הנפרסות מים חלופיים

 התחנות
 
 מקומות החלוקה ויבצעתחנות/בעלי  תן התראה לכליי

 הכנות לפתיחת התחנות
 
ר קשר עם ראש אגף ביטחון/קב"ט לקבלת סיוע וצי

 עבור שליטה וסדר ציבורי משטרתי
 
כדי , (106)מוקד  מרכז המידעאחראי לר קשר עם וצי

פריסת התחנות, דרכי הגעה  גביללמסור  נתונים 
 והתקשרות

 
רכז המתנדבים להפעלת תוכניות ממנהל ר קשר עם וצי

 מראשכפי שנקבעה הסיוע 
 

 ציוד התפעולאת ומצבת כ"א את טבלאות  יעדכן
 
 ר קשר עם אחראי ציוד ואמצעים במחסניםוצי
 

 להפעלת התחנות אם קבלת רכב ואמצעיםית
 

עם מנהל  יקבע סדר עדיפויות לחלוקת מים בתאום
לי ויעדכן את מנה האירוע ומנהל מחלקת אספקת המים

 התחנות
 
 
 
 

 שלב המענה 
 

באמצעות מנהלי  תחנות החלוקה הקבועות יוודא הקמת
 התחנות

 
באמצעות מנהלי  תחנות החלוקה הארעיותוודא הקמת י

 התחנות
 

 ידווח גמר הקמה למנהל האירוע ולמרכז המידע
 

 יפקח על ניהול התחנות ויווסת ציוד וכ"א בין התחנות
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, ילוי מיכלי המיםיוודא אספקת מים בסבבים למ
 הבקבוקים וכד' עם מנהל מחלקת אספקת המים

 
יעבור בין תחנות החלוקה ויוודא ביצוע כל הפעולות 

, לרבות ניהול "התחנההפעלת תיק "המפורטות ב
ושליטה, קיום מלאי מים במתחם הלוגיסטי, ביצוע 
ניפוק המים לאזרחים בצורה מסודרת, קיום סדרנות 

 כה והסברה.וסדר ציבורי, ביצוע הדר
 

 יוודא הקצאת מתנדבים לסיוע בניפוק המים ובהדרכה.
 

יוודא עבודה במשמרות לאחר היום הראשון של 
 הפעילות

 
 
 
 

 שלב השיקום 
 
 סיים את חלוקת המיםנחה לי
 

 אם היו כאלה יערוך בקרת נזקים
 
ע חזרה לכשרות, תיקון ציוד והשמתו בהתאם וציבוודא י

 לצורך
 
 למחסנים  האמצעים תחזרפעל להי
 
ציוד ואמצעים לגורמי החוץ שסייעו  פעל להחזרתי

 בחלוקת המים
 

יוודא השארת שטח פריסת תחנת החלוקה נקי מכל ציוד 
 ולכלוך

 
 ירכז את הצוות התפעולי, יסכם ויגבש לקחים

 
קון ושיפור היכולות את המלצותיו לתילמנהליו ימסור 
 בעתיד
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 תשתיות מחלקת אגף/מנהל 

 
 
  

ובעלי ב הרכ
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 

 אגף/ מנהל
מחלקת 

 תשתיות 
 

 אחראי
צוות תיקון 
מתקני מים 

ערכות ומ
אספקת 

 מים
 

 אחראי
צוות חשמל 

ודיזל 
 גנראטורים

 
 אחראי

צוות תיקון 
 מבנים

 
 אחראי

צוות טיפול 
במים 

טיהור 
יקוי ונ

מערכות 
 מים

 
 תברואן

 

 

 
 אחריות כללית

 
ל בצרכים הדחופים של האוכלוסייה בתחום ופילט

התשתיות והשירותים החיוניים הקשורים באספקת 
 מים וחשמל, טיפול בביוב, בבניה ובתחזוקת הדרכים

 
שנפגעו הן מתקני מים ומערכות אספקת מים לתיקון 

בהתאם  בהיבט הפיזי/טכני והן מבחינת זיהום המים
 להנחיות וסדר עדיפויות שיקבע מנהל אספקת המים

 
 
 

 שלב ההכנות
 

 פקת נהלי עבודה לטיפול בתקריות ואסלהכין 
 שירותים חיוניים בשעת  אירועי חירום ומשברי מים

 
נושאים ב, חירוםמענה למצבי וכניות למתן ת להכין

ים הכנת מלאי של אמצע ,שבתחום אחריותו, לרבות
 קידיו וחלפים לביצוע תפ

 
פעולות קראת ל כין דפי תאום בין גופי החירום לה

יחייבו ניתוק מערכות או מתן עדיפות שההצלה 
לעיתים תיקון דחוף של מבנים . באספקת מים ואנרגיה

 ותשתיות
 
 תפקידם לביצוע"צוותי עבודה" עפ"י מקצועם,  שירהכל
 

לטיפול מאגר מידע של קבלנים ובעלי מקצועות  לנהל
 הקשורים בחוזה עם הרשות במערכת המים
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טורים להפעלת בארות אגיבוי בגנרלוודא קיום 
 ומשברי מים חירוםמים באירועי ומשאבות 

 

או עבור צוותי משרד הבריאות  להכין אמצעים לסיוע
קורות, בנושא ביצוע גו"ז, לקיחת דגימות חב' מ

 והעברתם למעבדות
 

 מיםלהכין אמצעים וחומרי טיהור לניקוי מתקני 
 

להכין נהלים מפורטים, דפי משימות וסדר פעולות לכל 
 ראש צוות ובעל תפקיד

 

כין פרוט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים לה
 הכפופים לו, על פי נוהל זה

 
 
 

 פעילות שוטפת
 

מוכנות לטיפול באירועי חירום ביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 

 
ת לוודא ושוטפ ותהנהלים באמצעות הדרכ ללמד את

 מערכתההפעלת ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים ל
 , להפיק לקחים ולהטמיע אותםמופקדעליה 

 
 
 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

להפעלת הרשות  "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 2003המקומית בחירום מאוק' 

 
 נוהל חיבור לדיזל גנראטורים – 81משרדי מס' -ןנוהל בי

 
 –נחיות מקצועיות לבעלי תפקידים בועדת מל"ח המקומית ה

 קונטרס כוח
 

הנחיות מקצועיות להצטיידות  – 152נוהל בינמשרדי מס' 
 הרשויות המקומיות לשע"ח בתחום המים והביוב

 

 

נוהל לתכנון וביצוע תיקוני  – 153נוהל בינמשרדי מס' 
 מערכות תשתית שנפגעו בשע"ח ברשות המקומית
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 , ברגיעה ובחירוםמים וביוב קונטרס
 

 נוהל שיקום נזקים בשע"ח – 42נוהל בינמשרדי מס' 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 

 שלב התגובה המיידית
 
 
 קבל דווח ונתונים מאת מנהל האירועי
 

באירוע פגיעה בביטחון איכות המים או חשד לפגיעה 
 "נהלי מאדם" מצב הפעלה ירוק וצהוב"כזו, יפעל על פי 

 
ות מים וביוב באזור האירוע ואלה רכניתוק מעיוודא )

, בתאום עם מנהל שעלולים להיות מושפעים ממנו
עם קבלת החלטה על הפעלת מחלקת אספקת המים, 

 כל בעלי התפקידים זעיק אתיהטיפול באירוע, מערך 
הלוקחים חלק בטיפול באירועי חירום ומשברי מים 

, אלה מיחידות סמך או הקשורים מטה הרשות)אלה מ
 לרשות(

 
 ראשי הצוותים בצע תדריך ליתמונת האירוע ואת ד למי
 

יצור קשר עם מנהל אספקת המים בכדי לקבל הנחיות 
 לסדר עדיפויות לפעולות תיקון, ניקוי, חיטוי או ניקוז

 
ר קשר עם ראש אגף ביטחון/קב"ט לקבלת סיוע וצי

 עבור שליטה וסדר ציבורי משטרתי
 
ור  נתונים כדי למסמרכז המידע, מנהל ר קשר עם וצי
 הבעיות שנוצרו בתשתיות  גביל
 

 את טבלאות כ"א שהתייצב וציוד התפעול יעדכן
 
 ר קשר עם אחראי ציוד ואמצעים במחסניםוצי
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 "צוותי העבודה"להפעלת  אם קבלת רכב ואמצעיםית
 

יקבע  "צוותי תשתיות" של הרשות המקומית יפעיל את
 תיקון התשתיות סדר עדיפויות ל

 
ובקרת נזקים במבנים ותשתיות, ויעביר  ההערכיבצע 

 דיווח ותמונת מצב למנהל האירוע ולמטה הרשות
 

 חברת החשמל וקבלני משנה אחרים/ עם םיתא
 נוספים לביצוע תפקידם באזור התקרית

 

 לתיקון מתקני המים  קונקרטיות תוכניות יכין 
ו ועל פי סדרי שנפגע באזוריםאספקת המים מערכות 

 ו עם מנהל האירועעדיפויות שיתואמ
 
 
 

 שלב המענה 
 

  צוותי תשתיות חיוניות ע"יתיקון יוודא ביצוע 
 שסוכם  על פי סדרי העדיפויות, כפי קבלניםהעבודה ו

 ועם מנהל אספקת מים עם מנהל האירוע
 

בהתאם  ,הרשות שבאחריותוקידוחים ארות יפעיל ב
מנהלת ארצית  מטהמנהל המרחב/למדיניות ואישור 

, תוך תאום עם מנהל מחלקת אספקת לביטחון מים
 המים באירוע משבר מים

 
  יסייע לצוותי ניפוק המים, למנהלי תחנות

  יכגון תאורה, כל בתחום ההנדסי והטכניהחלוקה 
 במידת הצורך לוהכ ,צמ"ה

 
 ע ליחידות פיקוד העורף/ משטרת ישראל/כיבוי יסיי

 אש באמצעים  ותשתיות של הרשות המקומית, 
 באירוע.צורך טיפול 

 
 טורים כגיבוי לאספקת חשמל למתקני אגנריפעיל 

 מים ומרכזי הפעלה
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 המידע לציבור באופן שוטף את מרכזן יעדכ

 
 יטפל בגופי מים מזוהמים במידה וזוהמו

 
 ביוב שניזוקו יטפל במערכות

 
 
 

 שלב השיקום 
 

יסיים תיקון מתקני המים, מערכות אספקת המים 
 חשמל, צירים וכד' :כגון ,ותשתיות נלוות

 
בהנחיות משרד )יטפל בניקוי וחיטוי מערכות המים 

 (הבריאות
 

משך אספקת מים לתושבים בתחום הרשות יוודא ה
 כבשגרה ואבטחת איכות המים

 
 כאלה אם היו יערוך בקרת נזקים

 
ע חזרה לכשרות, תיקון ציוד והשמתו וציבוודא י

 בהתאם לצורך
 
 האמצעים למחסנים  תחזרפעל להי
 
ציוד ואמצעים לגורמי החוץ שסייעו  פעל להחזרתי

 בחלוקת המים
 

 ירכז את הצוות התפעולי, יסכם ויגבש לקחים
 

ימסור את המלצותיו לתיקון ושיפור היכולות בעתיד 
 למנהליו
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 ( 106מנהל מרכז מידע )מוקד 
 
  

ובעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 
 

מנהל מרכז 
מידע )מוקד 

106 ) 
 

אחראי 
 הסברה

 
קישור 

 לדוברות

 
 

 אחריות כללית
 

לתת מענה לצורכי האוכלוסייה בתחום המידע 
ע"מ לאפשר לתושבים לדעת את תמונת וההסברה, 

לפניות ו של המים המצב, לספק מידע על תחנות החלוקה
. התושבים במכלול הנושאים הקשורים למשבר מים

יתבססו על נתונים שיקבלו מהגופים  106מוקדני 
  המקצועיים המוסמכים ברמה הארצית.

 
 
 

 שלב ההכנות
 
 

שימות, כגון: ר מוכנים מראש ן בסיס מידע וכלים,לארג
לקראת עדכונם בעת  מפות, תרשימים, טבלאות וכד',

  בתחומים הבאים:אירוע ומשבר מים 
 

 ריסת תחנות חלוקה קבועות וארעיותפ  

 אמצעי קשר לתחנות  

  דרכי גישה אל התחנות 

  )אמצעי הגעה )רגל/רכב 

 תהליכי ניפוק המים  

  תמונת מצב על מהות מפות להעלאת נתונים לגבי
 יומוהאירוע והצפי לס

 בעלי תפקידים מרכזיים  

  נפגעים 

 הנחיות לגבי השימוש הצפוי במים 
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 עלוני מידע להכין 
 
בשיתוף עם רם לתפקידם יהכשלצוותי הסברה ו יןהכל

 מנהל מחלקת תחנות החלוקה
 

 מרכז המידעעובדים לאיוש מורחב של להכין 
 
 פעילות ב רכות מידע לתמיכהנהלי עבודה ומע יןהכל
 

וט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים כין פרלה
 הכפופים לו, על פי נוהל זה

 
 
 

 פעילות שוטפת
 

מוכנות לטיפול באירועי חירום ביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 

 
 ללמד את הנהלים באמצעות הדרכות שוטפות 

 
הפעלת ל לוודא ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים

 חים ולהטמיע אותםעליה מופקד, להפיק לק מערכתה
 
 
 
 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

להפעלת הרשות  "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 2003אוק' המקומית בחירום מ

 
 –הנחיות מקצועיות לבעלי תפקידים לוועדת מל"ח מקומית 
 קונטרס תכנון,ארגון ותפעול ועדת מל"ח ברשות המקומית.

 
של הועדה  -קומית אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המ

 משרדית לתיאום הטיפול באוכלוסייההבינ
 

 קונטרס מידע לציבור
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 שלב התגובה המיידית
 
 
 קבל דווח ונתונים מאת מנהל האירועי
 

הטיפול באירוע, עם קבלת החלטה על הפעלת מערך 
הלוקחים חלק בטיפול  כל בעלי התפקידים זעיק אתי

 באירועי חירום ומשברי מים 
 
 צוותים בצע תדריך ליתמונת האירוע ואת ד למי
 
לאסוף אינפורמציה כללית  האירועמנהל ר קשר עם וצי

 על האירוע 
 

 טבלאות כ"א שהתייצב והציוד המופעל יעדכן
 

יפעל להרחבה ואיוש עמדות ומוקדנים לענות על שאלות 
 התושבים

 
 
 
 

 שלב המענה 
 

 ים כגון: בתחומים הרלוונטי ייתן מענה לפניות התושבים
 

 ריסת תחנות חלוקה קבועות וארעיותפ  

 אמצעי הקשר לתחנות  

  דרכי גישה אל התחנות 

  )אמצעי הגעה )רגל/רכב 

  תהליכי ניפוק המים 

 תמונת מצב על מהות האירוע והצפי לסיומו 

 בעלי תפקידים מרכזיים  

 על פי הנחיות הרשות המקומית  נפגעיםטיפול ב
  ומשרד הבריאות

 ימוש הצפוי במיםהנחיות לגבי הש 
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 יאתר שאלות חוזרות לצורך גיבוש מענה הסברתי כולל
 

ירכז את המידע מבתי החולים ומרכזי ההשהיה/פינוי 
 והקליטה

 
יספק מידע על שינויים בסדרי החיים ואספקת שירותים 

 עקב האירוע

 
 
 
 

 שלב השיקום 
 
 

 יעקוב אחר פעילות הגופים ויעדכן את בסיס הנתונים
 

 ה על שאלות תושביםיענ
 

 רהייעדכן באשר להחזרת מערכת המים לפעילות סד
 

יעביר הנחיות לגבי השימוש במים בהתאם להוראות 
 משרד הבריאות והמטה המתאם לביטחון המים

 
  /משרדיםלמחסניםוהציוד  האמצעים  תחזרפעל להי

 
 יסכם ויגבש לקחיםירכז את הצוות, 

 
ושיפור היכולות  את המלצותיו לתיקוןלמנהליו ימסור 
 בעתיד 
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 מרכז מתנדבים  אחראי 
 
 
  

בעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 
  

 
 

 אחראי
מרכז 

 מתנדבים 
 

 
 

 כללי 
 

הפעלת מתנדבים בחירום היא אחד המשאבים 
העיקריים לפתרון מצוקת כוח האדם הנובעת מריבוי 

או מהגיוס לצה"ל במצב  ,בעת משבר מאידך המשימות
 מלחמה

 
הפעלה נכונה של מתנדבים מחייבת תכנון, הערכות 

 מראש וקיום קשר רצוף עימם גם ברגיעה
 

במושג "מתנדבים" ניתן לכלול בני נוער,  בתיאום עם 
 מינהל/אגף החינוך או אזרחים מן השורה

 

 
 
 

 אחריות כללית
 

ם לשם סיוע ועזרה לגייס מתנדבים, להדריכם ולהציב
 במשימות הטיפול באירועי חירום ומשבר מים

 
 

 תפקידים ברגיעה:

מקצועיים ניהול מאגר מידע אודות מתנדבים בחתכים 
 ואזוריים

 
 ,מחלקות יומנהל ריכוז הדרישות מאגפי הרשות

 ,הלוקחים חלק בטיפול באירועי חירום ומשברי מים
 ביחס למתנדבים והמיומנויות הנדרשות מהם
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כנתם והכשרתם ה ניהול קשר שוטף עם המתנדבים,
 עת משבר מיםלתפקידיהם בחירום וב

 
ע"י פתיחת לשכות והכנות  הערכות לקליטת מתנדבים

 ארגוניות
 

 ת ארגונית להפעלת מתנדביםהכנת תשתי

 
 
 

 תפקידים בחירום:

 נדבים עפ"י צרכי החירום של הרשותאיתור והפעלת מת
 

חלוקת מים, הסברה וסדר של  מתנדבים בפעולותסיוע ה
ובהנחיות מנהל מחלקת תחנות  החלוקהציבורי בתחנות 

 החלוקה
 

סיוע מתנדבים בעבודות ניפוק המים בהנחיות מנהל 
 מחלקת אספקת המים 

 
יכין פרוט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים 

 הכפופים לו, על פי נוהל זה
 
 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

 

הרשות להפעלת  "תיק אב"ות ונהלים המפורטים בהנחי
 2003' המקומית בחירום מאוק
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  /קב"טמנהל אגף ביטחון
 
 
  

ובעלי הרכב 
 תפקידים

             
 פרוט תפקידים ומטלות             

 על פי השלבים                  
 

  
 
 

אגף מנהל 
/  ביטחון
  קב"ט

 
מנהל מרכז 

 לההפע
 

 מנהל חפ"ק

 

 
 משימה כללית

 
להפעיל את מרכז ההפעלה כמרכז מבצעי ולוגיסטיקה 
בעת משבר מים, לארגן ולהפעיל את מערך הסדרנות, 

 לוקהחהצירים ותחנות ה לעהאבטחה והפיקוח 
וקת המים בתחנות, בסיוע משטרת ללאספקת המים ולח

 ישראל ומתנדבים
 
 

 שלב ההכנות
 
 
ז מבצעי כעולה כמרהפעלה לפהמרכז  ין אתהכל

ולוגיסטי לטיפול במשבר מים וניהול חלוקת המים 
 לתושבים

 
עם בעלי התפקידים באירוע מתואמים הנהלים  להכין

 משבר מים 
 

חלופיים תתפות בתכנון מיקום תחנות חלוקת מים הש
 היבט של קיום הליכי הניפוק והסדרב ,לתושבים

 ציבוריה
 

החירום השונים  תכנון ותיאום שיתוף הפעולה עם גופי
 לקראת מצבי משבר מים

 
פקע"ר, מל"ח  ציוד –ניהול מחסני החירום של הרשות 

 והרשות עצמה
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יכין פרוט תפקידים וסדר פעולות לכל בעלי התפקידים 

 הכפופים לו, על פי נוהל זה
 

 פעילות שוטפת
 

מוכנות לטיפול באירועי חירום ביצוע בדיקות לוודא 
 ומשברי מים 

 
 ת הנהלים באמצעות הדרכות שוטפות ללמד א

 
הפעלת  לוודא ביצוע תרגילים ספציפיים ומערכתיים

 עליה מופקד, להפיק לקחים ולהטמיע אותם מערכתה
 
 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

 

הרשות להפעלת  "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 2003המקומית בחירום מאוק' 

 
   

 
 
 

 שלב התגובה המיידית
 
 
 
 קבל דווח ונתונים מאת מנהל האירועי
 

באירוע פגיעה בביטחון איכות המים או חשד לפגיעה 
 מצב הפעלה ירוק וצהוב""כזו, יפעל על פי 

 
הטיפול באירוע, עם קבלת החלטה על הפעלת מערך 

הלוקחים חלק בטיפול  כל בעלי התפקידים זעיק אתי
 באירועי חירום ומשברי מים 

 
 יפתח את מרכז ההפעלה

 
 אנשים בצע תדריך ליתמונת האירוע ואת ד למי
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במקרה של אירוע חבלה או חשד לאירוע, ישלח צוות 
סיור לביצוע בדיקות ביטחוניות במתקני המים 

 החשודים, בתאום עם מנהל המרחב
 
 
 מנהלי המחלקות ובעלי תפקידים באירוער קשר עם וצי
 
 אחרים  טרה וגופים חיצונייםשמפקד המר קשר עם וצי
 

 ציוד התפעולואת הכ"א מצבת טבלאות  יעדכן
 
 ר קשר עם אחראי ציוד ואמצעים במחסניםוצי
 

 הביטחון צוותי יפעיל את 
 

יבדוק עם מנהלי המחלקות דרישה לגבי סדרנות וסיוע 
 משטרת ישראל

 
 
 
 

 שלב המענה 
 
 

 ייתן מענה ביטחוני לפי תמונת המצב בשטח
 

 החלוקהיוודא פיקוח וסדרנות בתחנות 
 

יתאם בין גורמי חוץ )פקע"ר, משטרה וכד'(, באשר 
 לצרכי הסיוע

 
 יפעיל חפ"ק הרשות בהתאם לצורך

 
 
 

 שלב השיקום 
 
 

 רהלפעילות סדי הביטחון  ותיעדכן באשר להחזרת מערכ
 
  /משרדיםלמחסניםוהציוד  האמצעים  תחזרפעל להי
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 יסכם ויגבש לקחיםירכז את הצוות, 

 
את המלצותיו לתיקון ושיפור היכולות ו למנהליימסור 
 בעתיד 

 
 

 
 
 
 

 הערות:
 

רשויות מקומיות שהקימו תאגידי מים וביוב, יגבשו נהלי שיתוף פעולה 
בין הרשות לתאגיד, בתאום עם הממונה על התאגידים, כאשר תאגיד 
המים והביוב יהווה חלק מהגופים הפועלים למתן מענה במשבר מים 

לתקופת משבר המים בלבד. בנהלי שיתוף הפעולה ת ונחה ע"י ראש הרשווי
זה טלים על התאגיד, בהתאם להוראות נוהל יפורטו התפקידים המו

 ובמסגרת היערכות הרשו"מ לטיפול במשבר מים.

 תוכניות של תאגידי המים יבחנו ויאושרו ע"י הממונה על התאגידים.ה

 
 תחומןשבכול ההנחיות המפורטות מטה חלות על המועצות האזוריות )

 .וכן על בעלי מפעלי מים פרטיים פועלות אגודות המים והישובים(
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 5 –פסקה 
 
 
 
 
 
 

 מבנים ארגוניים             
 

 בהתאם לתפקידים בחירום     
 

 בשילוב משברי מים         
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ראש הרשות המקומית 
(ר ועדה מקומית"ח יו"במצב מל)

מכלול /תחום

הנדסה ותשתיות
או )מים וביוב 

(באחריות התאגידים 
 חשמל -כוח 

שיכון ובנייה
ה"וצמצ "מע

מכלול /תחום
טיפול 

באוכלוסייה
רווחה

בריאות
קליטת אוכלוסייה

דתות
טיפול בחללים

מכלול /תחום

מנהל כללי
כוח אדם

איכות סביבה
תברואה

תיירות מחשוב
מתנדבים 

מכלול /תחום

לוגיסטיקה ותפעול
תובלה יבשתית

היסעים
מזון

משק כללי
דלק

פיקוח
רכש ואספקה

מחלקת רכב

הרשות המקומית
 מבנה ארגוני בחירום

2003' אוקראה נהלי הפעלת הרשות המקומית בחירום 

אגף ביטחון

שדרת הניהול 
ח"מל/של מערך ביטחון מים

מכלול /תחום

חינוך
חנוך

תרבות
ספורט

נוער

מטות אזוריים

צוות התערבות

צוות התערבות

קישור לעורף' יח - ר"יקל

מכלול /תחום
מידע לציבור 

והסברה
מוקד עירוני

הסברה
דוברות

ועדות מייעצות בתחום הטיפול 
, מידע לציבור, באוכלוסייה

'תאום ההתנדבות וכד

ט"רמ ל"מנכ

מרכז הפעלה

112

ראש הרשות המקומית 
(ר ועדה מקומית"ח יו"במצב מל)

מכלול /תחום

הנדסה ותשתיות
או )מים וביוב 

(באחריות התאגידים 
 חשמל -כוח 

שיכון ובנייה
ה"וצמצ "מע

מכלול /תחום
טיפול 

באוכלוסייה
רווחה

בריאות
קליטת אוכלוסייה

דתות
טיפול בחללים

מכלול /תחום

מנהל כללי
כוח אדם

איכות סביבה
תברואה

תיירות מחשוב
מתנדבים 

מכלול /תחום

לוגיסטיקה ותפעול
תובלה יבשתית

היסעים
מזון

משק כללי
דלק

פיקוח
רכש ואספקה

מחלקת רכב

הרשות המקומית
 מבנה ארגוני בחירום

2003' אוקראה נהלי הפעלת הרשות המקומית בחירום 

אגף ביטחון

שדרת הניהול 
ח"מל/של מערך ביטחון מים

מכלול /תחום

חינוך
חנוך

תרבות
ספורט

נוער

מטות אזוריים

צוות התערבות

צוות התערבות

קישור לעורף' יח - ר"יקל

מכלול /תחום
מידע לציבור 

והסברה
מוקד עירוני

הסברה
דוברות

ועדות מייעצות בתחום הטיפול 
, מידע לציבור, באוכלוסייה

'תאום ההתנדבות וכד

ט"רמ ל"מנכ

מרכז הפעלה
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ראש הרשות המקומית 
(ח מקומית"ר ועדת מל"יו)

מכלול /תחום

הנדסה ותשתיות
(מתבטל)מים וביוב 

 חשמל -כוח 
שיכון ובנייה

ה"וצמצ "מע

מכלול /תחום
טיפול 

באוכלוסייה
רווחה

בריאות
קליטת אוכלוסייה

דתות
טיפול בחללים

מכלול /תחום

מנהל כללי
כוח אדם

איכות סביבה
תברואה

תיירות מחשוב
מתנדבים 

מכלול /תחום

לוגיסטיקה ותפעול
תובלה יבשתית

היסעים
מזון

ל"משכ
דלק

פיקוח
רכש ואספקה

מחלקת רכב

הרשות המקומית
מבנה ארגוני בחירום

אגף ביטחוןמרכז הפעלה

שדרת הניהול 
ח"של מערך מל

מכלול /תחום

חינוך
חנוך

תרבות
ספורט

נוער

מטות אזוריים

צוות התערבות

צוות התערבות

על התאגידים" הממונה"
וחברות מים פרטיות

הרשות לשירותים ציבוריים
למים וביוב

חברות/תאגידי

תאגידי מים וביוב

אחריות  התאגיד   לאספקת  מים  לתושבים   בעת 
על התאגיד ליצור מערכת הסדרים עם . משבר מים

הרשויות  המקומיות  אליהן הוא מספק את המים 
מ להבטיח את יכולתו "ע,  וכן עם גורמים  אחרים

לעמוד במשימותיו

113

ראש הרשות המקומית 
(ח מקומית"ר ועדת מל"יו)

מכלול /תחום

הנדסה ותשתיות
(מתבטל)מים וביוב 

 חשמל -כוח 
שיכון ובנייה

ה"וצמצ "מע

מכלול /תחום
טיפול 

באוכלוסייה
רווחה

בריאות
קליטת אוכלוסייה

דתות
טיפול בחללים

מכלול /תחום

מנהל כללי
כוח אדם

איכות סביבה
תברואה

תיירות מחשוב
מתנדבים 

מכלול /תחום

לוגיסטיקה ותפעול
תובלה יבשתית

היסעים
מזון

ל"משכ
דלק

פיקוח
רכש ואספקה

מחלקת רכב

הרשות המקומית
מבנה ארגוני בחירום

אגף ביטחוןמרכז הפעלה

שדרת הניהול 
ח"של מערך מל

מכלול /תחום

חינוך
חנוך

תרבות
ספורט

נוער

מטות אזוריים

צוות התערבות

צוות התערבות

על התאגידים" הממונה"
וחברות מים פרטיות

הרשות לשירותים ציבוריים
למים וביוב

חברות/תאגידי

תאגידי מים וביוב

אחריות  התאגיד   לאספקת  מים  לתושבים   בעת 
על התאגיד ליצור מערכת הסדרים עם . משבר מים

הרשויות  המקומיות  אליהן הוא מספק את המים 
מ להבטיח את יכולתו "ע,  וכן עם גורמים  אחרים

לעמוד במשימותיו

113 
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הנדסה ותשתיות
מערכות ומתקני אספקת 

ה"צמ, כוח, מים ביוב

טיפול באוכלוסייה
בריאות, רווחה

קליטת אוכלוסייה

מינהל כללי
, תברואה, א"כ

מתנדבים

לוגיסטיקה 
ותפעול

, דלק, רכב, תובלה
פיקוח

מבנה ארגוני לטיפול במשבר מים

ט"קב/אגף ביטחון

מידע לציבור 
והסברה

, 106מוקד עירוני 
דוברות, הסברה

מרכז מתנדבים

אחראי לארגון נקודות חלוקת 
מים חלופיים

"הסדר"צוות הקמת נקודות חלוקת מים ב. א
( 'תחנות דלק וכד, חניות, מרכולים    )

צוות הקמת תחנות חלוקת מים ארעיות . ב
צוות תחנות וחלוקת מים למרכזי קליטה. ג

בתי חולים ואוכלוסיות מיוחדות ,    ופינוי

אחראי לאספקת מים חלופיים 
שיווק ישירות/צוות תאום אספקת מים ממפעלי הייצור  . א

"הסדר"     לנקודות חלוקה שב
' וכדא"כב, ל"מצה,  סיוע מרשויות שכנות-  
מים מהרשת  ומשקיות) סיוע ממקורות -  
ציוד)צוות אחזקת ציוד ואמצעים לאחסנה והובלת מים . ב

('ציוד טכני וכד, ח"     מל
צוות הובלת מים  בסבבים ממתחמי אחסון אזוריים. ג

ולנקודות חלוקה ארעיות" בהסדר"    לנקודות החלוקה הקבועות ש
צוות מילוי מים בנקודות מאושרות. ד
צוות לתאום קבלת אמצעים מגורמי חוץ. ה
הנדסה' צוות אספקת מים מהרשת שלא נפגעה בתאום עם מח. ו

מזכיר/ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

משבר מים /מנהל אירוע

ראש הרשות המקומית 

: הערה
במידה  ומשבר  מים  הוא  חלק

ל הרשות"מנכ,  מאירוע רב היקף
יטפל  במכלול  האירוע ואז יוטל 
נושא  אספקת   המים  על  מנהל 

. מחלקת  הנדסה ותשתיות/ אגף 
ישונה    המרשם ,   במקרה   זה

.הארגוני הסכמתי בהתאם

114

הנדסה ותשתיות
מערכות ומתקני אספקת 

ה"צמ, כוח, מים ביוב

טיפול באוכלוסייה
בריאות, רווחה

קליטת אוכלוסייה

מינהל כללי
, תברואה, א"כ

מתנדבים

לוגיסטיקה 
ותפעול

, דלק, רכב, תובלה
פיקוח

מבנה ארגוני לטיפול במשבר מים

ט"קב/אגף ביטחון

מידע לציבור 
והסברה

, 106מוקד עירוני 
דוברות, הסברה

מרכז מתנדבים

אחראי לארגון נקודות חלוקת 
מים חלופיים

"הסדר"צוות הקמת נקודות חלוקת מים ב. א
( 'תחנות דלק וכד, חניות, מרכולים    )

צוות הקמת תחנות חלוקת מים ארעיות . ב
צוות תחנות וחלוקת מים למרכזי קליטה. ג

בתי חולים ואוכלוסיות מיוחדות ,    ופינוי

אחראי לאספקת מים חלופיים 
שיווק ישירות/צוות תאום אספקת מים ממפעלי הייצור  . א

"הסדר"     לנקודות חלוקה שב
' וכדא"כב, ל"מצה,  סיוע מרשויות שכנות-  
מים מהרשת  ומשקיות) סיוע ממקורות -  
ציוד)צוות אחזקת ציוד ואמצעים לאחסנה והובלת מים . ב

('ציוד טכני וכד, ח"     מל
צוות הובלת מים  בסבבים ממתחמי אחסון אזוריים. ג

ולנקודות חלוקה ארעיות" בהסדר"    לנקודות החלוקה הקבועות ש
צוות מילוי מים בנקודות מאושרות. ד
צוות לתאום קבלת אמצעים מגורמי חוץ. ה
הנדסה' צוות אספקת מים מהרשת שלא נפגעה בתאום עם מח. ו

מזכיר/ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

משבר מים /מנהל אירוע

ראש הרשות המקומית 

: הערה
במידה  ומשבר  מים  הוא  חלק

ל הרשות"מנכ,  מאירוע רב היקף
יטפל  במכלול  האירוע ואז יוטל 
נושא  אספקת   המים  על  מנהל 

. מחלקת  הנדסה ותשתיות/ אגף 
ישונה    המרשם ,   במקרה   זה

.הארגוני הסכמתי בהתאם

114 
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בעת אירוע משבר מיםלאספקת מים חלופיים מבנה ארגוני 

אחראי לתאום קבלת אמצעים 
, מיכלי מים: )מגורמי חוץ

וציוד , א"כ, גוררים/רכבים
,  מרשויות שכנות, (עזר

'  וכדא"כב, ל"צה, מקורות

אחראי תאום אספקת מים 
בבקבוקים ממפעלי . א

הייצור באמצעות מערכת 
שיווק ישירות לנקודות 

" הסדר"החלוקה שב
ולמחסנים אזוריים

שקיות מים. ב
" הוק-אד"ממפעלים 

שייצרו שקיות מים
מכונות ייצור שקיות של . ג

רשות המים/מקורות

אחראי צוותי שינוע 
והובלת מים  בסבבים 

ממתחמי אחסון 
אזוריים לנקודות 

החלוקה הקבועות 
בהסדר ולנקודות חלוקה 

ארעיות

אחראי אחזקת ציוד 
ואמצעים 

ח"מחסן ציוד מל. א
מחסן ציוד טכני. ב

אחראי  על צוותי מילוי 
מקורות /מים בנקודות

המים בהתאם למתוכנן 
ולמאפייני האירוע

אחראי לאספקת 
מים חלופיים

אחראי  על רשת אספקת 
מים שלא נפגעה 

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

באירוע רעידת אדמה הניהול יהיה באחריות מנהל 
אגף הנדסה/מכלול

115

בעת אירוע משבר מיםלאספקת מים חלופיים מבנה ארגוני 

אחראי לתאום קבלת אמצעים 
, מיכלי מים: )מגורמי חוץ

וציוד , א"כ, גוררים/רכבים
,  מרשויות שכנות, (עזר

'  וכדא"כב, ל"צה, מקורות

אחראי תאום אספקת מים 
בבקבוקים ממפעלי . א

הייצור באמצעות מערכת 
שיווק ישירות לנקודות 

" הסדר"החלוקה שב
ולמחסנים אזוריים

שקיות מים. ב
" הוק-אד"ממפעלים 

שייצרו שקיות מים
מכונות ייצור שקיות של . ג

רשות המים/מקורות

אחראי צוותי שינוע 
והובלת מים  בסבבים 

ממתחמי אחסון 
אזוריים לנקודות 

החלוקה הקבועות 
בהסדר ולנקודות חלוקה 

ארעיות

אחראי אחזקת ציוד 
ואמצעים 

ח"מחסן ציוד מל. א
מחסן ציוד טכני. ב

אחראי  על צוותי מילוי 
מקורות /מים בנקודות

המים בהתאם למתוכנן 
ולמאפייני האירוע

אחראי לאספקת 
מים חלופיים

אחראי  על רשת אספקת 
מים שלא נפגעה 

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

באירוע רעידת אדמה הניהול יהיה באחריות מנהל 
אגף הנדסה/מכלול

115
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אחראי על צוותי תחנות 
וחלוקת מים למרכזי קליטה 

בתי אבות , בתי חולים, ופינוי
ואוכלוסיות מיוחדות

אחראי תחנה. א
/אחראי ניפוק אל המוסד . ב

     התושבים

תחנות אחראי לארגון והקמת 
חלוקת מים חלופיים 

אחראי על צוותי הקמת תחנות 
חלוקת מים ארעיות 

אחראי מתחם לוגיסטי. א
אחראי מתחם חלוקה.ב

אחראי על צוותי הקמת 
נקודות חלוקת מים 

, מרכולים" )הסדר"ב
('תחנות דלק וכד, חניות

 
אחראי מתחם חוץ. א
אחראי מתחם פנים. ב

מבנה ארגוני לארגון והקמת תחנות 
חלוקת מים חלופיים בעת אירוע משבר מים

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

116

אחראי על צוותי תחנות 
וחלוקת מים למרכזי קליטה 

בתי אבות , בתי חולים, ופינוי
ואוכלוסיות מיוחדות

אחראי תחנה. א
/אחראי ניפוק אל המוסד . ב

     התושבים

תחנות אחראי לארגון והקמת 
חלוקת מים חלופיים 

אחראי על צוותי הקמת תחנות 
חלוקת מים ארעיות 

אחראי מתחם לוגיסטי. א
אחראי מתחם חלוקה.ב

אחראי על צוותי הקמת 
נקודות חלוקת מים 

, מרכולים" )הסדר"ב
('תחנות דלק וכד, חניות

 
אחראי מתחם חוץ. א
אחראי מתחם פנים. ב

מבנה ארגוני לארגון והקמת תחנות 
חלוקת מים חלופיים בעת אירוע משבר מים

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

116 
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 אחראי צוותי תיקון 
מבנים ומתקנים

אחראי צוותי חשמל 
והפעלת דיזל
גנראטורים

אחראי צוות לטיפול במתקני 
המים ותיקון מערכות אספקת 

על )המים ורשתות הביוב  
בסיס הנהלים הקיימים 

(ח"מל/בעירייה 

אחראי צוותי ניקוי וטיהור 
מערכות אספקת מים 

ומתקנים
וכן לטיפול בגוף המים 

המזוהמים

מחלקת לתיקון תשתיות /מבנה ארגוני של אגף
רשתות אספקת המים

סיוע , תברואן הרשות
למשרד הבריאות או חברת 

 ז"גומקורות לביצוע  
ולקיחת דגימות והעברתם 

למעבדות

תשתיות והנדסהמחלקת /מנהל אגף

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

117

 אחראי צוותי תיקון 
מבנים ומתקנים

אחראי צוותי חשמל 
והפעלת דיזל
גנראטורים

אחראי צוות לטיפול במתקני 
המים ותיקון מערכות אספקת 

על )המים ורשתות הביוב  
בסיס הנהלים הקיימים 

(ח"מל/בעירייה 

אחראי צוותי ניקוי וטיהור 
מערכות אספקת מים 

ומתקנים
וכן לטיפול בגוף המים 

המזוהמים

מחלקת לתיקון תשתיות /מבנה ארגוני של אגף
רשתות אספקת המים

סיוע , תברואן הרשות
למשרד הבריאות או חברת 

 ז"גומקורות לביצוע  
ולקיחת דגימות והעברתם 

למעבדות

תשתיות והנדסהמחלקת /מנהל אגף

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

117
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אחראי הסברה 
לאוכלוסייה

יפעל בתאום עם הגורמים 
, הארציים המוסמכים

בהתאם לאופי ומהות האירוע

דובר הרשות 

המקומית  

כפוף לראש הרשות אך )
מתואם עם מנהל 

(האירוע

אחראי מרכז מידע 
ציבור

(106מוקד  )

לגבי אופי ומהות האירוע 
 יקבל הנחיות -

מהגורמים
הארציים המוסמכים

דוברות , מבנה ארגוני של מרכז מידע לציבור
והסברה לאוכלוסייה

, מרכז מידע לציבור דוברותמנהל 
הסברה לאוכלוסייה

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

118

אחראי הסברה 
לאוכלוסייה

יפעל בתאום עם הגורמים 
, הארציים המוסמכים

בהתאם לאופי ומהות האירוע

דובר הרשות 

המקומית  

כפוף לראש הרשות אך )
מתואם עם מנהל 

(האירוע

אחראי מרכז מידע 
ציבור

(106מוקד  )

לגבי אופי ומהות האירוע 
 יקבל הנחיות -

מהגורמים
הארציים המוסמכים

דוברות , מבנה ארגוני של מרכז מידע לציבור
והסברה לאוכלוסייה

, מרכז מידע לציבור דוברותמנהל 
הסברה לאוכלוסייה

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

118 
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אחראי להקצאה 
ומתן סיוע 

אוכלוסיות מיוחדות

אחראי להקצאה 
לתחנות חלוקה לצורכי 
הסברה וסדר ציבורי 

וסיוע לאזרחים

רכז מתנדבים 
ואיסוף

מתנדביםמבנה ארגוני של מרכז 

אחראי למרכז מתנדבים  

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

119

אחראי להקצאה 
ומתן סיוע 

אוכלוסיות מיוחדות

אחראי להקצאה 
לתחנות חלוקה לצורכי 
הסברה וסדר ציבורי 

וסיוע לאזרחים

רכז מתנדבים 
ואיסוף

מתנדביםמבנה ארגוני של מרכז 

אחראי למרכז מתנדבים  

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)

119 
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אחראי מטעם הרשות ובתאום 
עם המשטרה על צירים ונתיב 

הובלה ואספקת המים

אחראי על צוות 
פיקוח וסדרנות 
בתחנות חלוקה

מבנה ארגוני ותפקידים בנושא ביטחון

אחראי מרכז הפעלה 
מבצעי ולוגיסטי

אחראי על צוות פיקוח 
וסדרנות בתחנות 
הסיוע למוסדות 

ואוכלוסיות מיוחדות

/ מנהל אגף הביטחון 
ט הרשות  "קב

אחראי על צוות 
סיור וביטחון 

מתקני מים

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)
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/ מנהל אגף הביטחון 
ט הרשות  "קב

אחראי על צוות 
סיור וביטחון 

מתקני מים

משבר מים /מנהל אירוע -מזכיר /ל"מנכ
(ט הועדה"רמ-ח "במצב מל)
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 6 -פסקה 
 
 
 
 
 

 
תהליך קבלת שילוב הרשות המקומית ב

 החלטות ובסדר הפעולות 
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או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ו
באירוע הפסקה באספקה מים -החלטות וסדר פעולות 

או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ו
באירוע הפסקה באספקה מיםבאירוע הפסקה באספקה מים -החלטות וסדר פעולות 

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

אבחון ראשוניאבחון ראשוני

אירועאירוע

סדר ציבוריסדר ציבורי

סגירת מערכתסגירת מערכת

בדיקות איכותבדיקות איכות

מתן אשור שימושמתן אשור שימוש

הערכת מצב 

ראשונית
הערכת מצב 

ראשונית

תמונת מצבתמונת מצב

קבלת החלטותקבלת החלטות

חלוקת מים 

חלופיים
חלוקת מים 

חלופיים

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

נוהל חזרה לשגרהנוהל חזרה לשגרה

קביעת עוצמת 

האירוע
קביעת עוצמת 

האירוע

תיקון תשתיותתיקון תשתיות

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה
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או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ו
באירוע הפסקה באספקה מיםבאירוע הפסקה באספקה מים -החלטות וסדר פעולות 

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

אבחון ראשוניאבחון ראשוני

אירועאירוע

סדר ציבוריסדר ציבורי

סגירת מערכתסגירת מערכת

בדיקות איכותבדיקות איכות

מתן אשור שימושמתן אשור שימוש

הערכת מצב 

ראשונית
הערכת מצב 

ראשונית

תמונת מצבתמונת מצב

קבלת החלטותקבלת החלטות

חלוקת מים 

חלופיים
חלוקת מים 

חלופיים

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

נוהל חזרה לשגרהנוהל חזרה לשגרה

קביעת עוצמת 

האירוע
קביעת עוצמת 

האירוע

תיקון תשתיותתיקון תשתיות

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה
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או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ן
באירוע זיהום מים -החלטות וסדר פעולות 

או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ן
באירוע זיהום מיםבאירוע זיהום מים -החלטות וסדר פעולות 

אבחון ראשוניאבחון ראשוני

התראה/אירועהתראה/אירוע

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה

סגירת מערכתסגירת מערכת

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

בדיקות איכותבדיקות איכות

מתן אשור שימושמתן אשור שימוש

הערכת מצב 

ראשונית
הערכת מצב 

ראשונית

קבלת החלטותקבלת החלטות
חלוקת מים 

'חלופיים לאוכל
חלוקת מים 

'חלופיים לאוכל
פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

לקיחת דגימותלקיחת דגימות

 בשדהז"גו בשדהז"גו

זיהוי במעבדהזיהוי במעבדה

חיטוי מתקניםחיטוי מתקנים

הערכת סיכוניםהערכת סיכונים

לקיחת דגימותלקיחת דגימות

טיפול בגוף המיםטיפול בגוף המים

נוהל חזרה לשגרהנוהל חזרה לשגרה

סדר ציבוריסדר ציבורי

קביעת עוצמת 

האירוע
קביעת עוצמת 

האירוע

תיקון תשתיותתיקון תשתיות

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

טיפול בנפגעיםטיפול בנפגעיםטיפול בנפגעיםטיפול בנפגעים

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה

123

או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ן
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או התאגיד בתהליך קבלת /השתלבות הרשות המקומית ן
באירוע זיהום מיםבאירוע זיהום מים -החלטות וסדר פעולות 

אבחון ראשוניאבחון ראשוני

התראה/אירועהתראה/אירוע

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה

סגירת מערכתסגירת מערכת

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

בדיקות איכותבדיקות איכות

מתן אשור שימושמתן אשור שימוש

הערכת מצב 

ראשונית
הערכת מצב 

ראשונית

קבלת החלטותקבלת החלטות
חלוקת מים 

'חלופיים לאוכל
חלוקת מים 

'חלופיים לאוכל
פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

לקיחת דגימותלקיחת דגימות

 בשדהז"גו בשדהז"גו

זיהוי במעבדהזיהוי במעבדה

חיטוי מתקניםחיטוי מתקנים

הערכת סיכוניםהערכת סיכונים

לקיחת דגימותלקיחת דגימות

טיפול בגוף המיםטיפול בגוף המים

נוהל חזרה לשגרהנוהל חזרה לשגרה

סדר ציבוריסדר ציבורי

קביעת עוצמת 

האירוע
קביעת עוצמת 

האירוע

תיקון תשתיותתיקון תשתיות

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

מקרא

אחריות הרשות

אחריות הרשות 
בסיוע גופים 

חיצוניים

אחריות גופים 
חיצוניים בסיוע 

 הרשות

אחריות גופים 
חיצוניים

פיקוד /ניהול

ושליטה
פיקוד /ניהול

ושליטה

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

טיפול בנפגעיםטיפול בנפגעיםטיפול בנפגעיםטיפול בנפגעים

בדיקה בשטחבדיקה בשטח

אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 
אספקת מים 

מ"לרשוחלופיים 

הודעות לציבור
דוברות והסברה
הודעות לציבור
דוברות והסברה
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 ית הרשות המקומהערכות 
 

 לאספקת מים חלופיים
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 אספקת מים חלופיים
 
 

 כללי
 
יש  ,זורים שנפגעומשך זמן אספקת המים החלופיים לא ל מנת לקצר אתע

 בכך להקטיןלאספקת המים וניות להכין מראש את מרב  הנתונים והתוכ
 .של משבר מים אי הודאות במקרהמקדם את למינימום 

 
 

 ההיערכות תכלול את אבני היסוד הבאים:
 

  מים מצאי מקורותרשתות אספקת המים, מיפוי, מוכן מראש, של ,

 מתקני מים ואמצעים.

 .מיפוי תמונת נזק בזמן אמת 

 חישוב כמויות מים חלופיים. 

  אספקה וחלוקת מיםביצוע לתוכנית. 

 תהליך דרישת מים לאזורים שנפגעו. 

 

 
 כנוןעקרונות הת

 
 
 . מפת מצאי1
 
 אים:ביש להכין מראש מפות, טבלאות ונתונים בתחומים ה   
 

  תיאור רשתות מים מקומיות ואזוריות, אזורי לחץ
)ספיקות ולחצים(. מצאי מקורות מים ומתקני מים 
כגון: קידוחים, בריכות מאגרים, דיזל גנראטורים 

 התומכים ברשת אספקת המים וכד'.
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  ומיכליות.מצאי מיכלים 

 

 .מצאי בקבוקי מים, כדי מים ומשקאות קלים 
 

  מצאי ציוד ואמצעים כגון: אביזרים וציוד עזר למילוי
מיכלים ומיכליות בנקודות מילוי אפשריים )לאחר 
אישור משרד הבריאות(. ציוד הובלה וניוד, גרורים 
ונגררים, נהגים וצוותי מילוי מים, מפות ותוכניות של 

, מלאי דלק י חלוקה, ברזיותרשתות המים, אמצע
וכד' )ראה נוהל חלוקת מים בתחנות  לדיזלגנרטורים

 ארעיות(.
 
 
 
 
 תמונת נזק. 2
 

   כדי לגבש תמונת נזק בעת אירוע, הנושאים אליהם צריך להיערך    
 יהיו: מהירה     

  ביצוע מיפוי רשתות אספקת מים, מקורות ומתקני
 ע.מים שנהרסו/נפסלו או נסגרו עקב האירו

 
  מיפוי תשתיות שניזוקו, הנוגעות ומשפיעות על תהליך

 אספקת המים, צירים ומעברים להובלת מים.

 

  מיפוי אוכלוסיות שנפגעו ועלולות להיפגע כתוצאה
מאירוע משבר מים. יש לפרט לפי אזורים ולפי 

 אוכלוסיות מיוחדות, נזקקות וכד'.

 

 .יש להעריך את משך זמן האירוע 

 

 יוד כשירים, במידה ויש חשש שנפגעו מיפוי כוח אדם וצ
 מהאירוע. )ברעידת אדמה למשל(.

 
  .יש להכין מראש טפסים וטבלאות מתאימות 

 
הערה: כל שימוש במים לשתייה לאחר אירוע בין אם מדובר 
במתקנים חדשים, חידוש שימוש במתקן מים וכד', מחייב 

 אישור של משרד הבריאות.
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 יים לאספקה. חישוב כמויות מים חלופ3
 

 על מנת לחשב את כמות המים החלופיים שיש לספק לצרכנים יש      
 לקחת בחשבון את הנושאים הבאים:      
     

  מהי כמות המים הראויים לשתייה העומדים לרשות
 הרשות/תאגיד.

  

  מהם אמצעי ההובלה הקיימים וכמה מים תוכל לספק
 ל.לצרכנים. לאחר ניתוח הפרמטרים המפורטים לעי

 

 תעדיפויות ויכול סדרב כמויות המים לפי ושיח 
האספקה כאשר השאיפה צריכה להיות, לספק את מרב 
הכמות האפשרית, תוך עמידה בעקרון שלכולם תנופק 
כמות מים אחידה, עד כמה שניתן. כמות המים 

 המנופקת בשגרההמרבית מהכמות תעשה שתחושב 
, )לא פחות( ליטר לנפש ליממה 4ועד ל  אם אפשר

 מותנה באילוצים ובאופי המשבר.
 

  יש לתכנן את אספקת המים בהתאם להערכת
 התמשכות האירוע.

 

  .יש להכין מראש טפסים וטבלאות מתאימות 
 

 
 . תוכנית ביצוע4

      
 תוכניות אספקת המים יתבססו לפי המאפיינים הבאים:     

 

  הפעלת קידוחים, בריכות, מאגרים וצנרת שנמצאו
תוך התבססות על רשתות אספקת  ,ראויים לשימוש

במקרה של היעדר מים והעברתם מאזור לאזור. 
יש להתבסס על מערך הדיזל גנראטורים הקיים  ,חשמל

 בשטח.
 

 .חלוקת מים במיכלים ניידים ונייחים ובמיכליות 
 

 אות קתוכנית חלוקת מים בבקבוקים, לרבות מש
 קלים.

 

  קיום תוכנית משולבת של כל האפשרויות שפורטו
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במסגרת ההיערכות 

המוקדמת והכנת התוכניות 
לחירום

מיפוי הנזק 
בעת אירוע

חישוב כמויות
מים
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דרישה לקבלת 
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אחראי לאספקת 
מים חלופיים 

(ישוב/תאגיד/ברשות)

אחראי לאספקת 
מים חלופיים 

(ישוב/תאגיד/ברשות)

  תהליך דרישה לאספקת מים חלופייםתהליך דרישה לאספקת מים חלופיים

מנהל מרחבמנהל מרחב

מטה ברמה הארציתמטה ברמה הארצית

:פוטנציאל אזורי
 אספקת מים ממתקנים ברשת-
(אם הוקצו מראש) מיכליות מים -
 מיכלי מים מהרשויות באזור-
 בקבוקים מים ומשקאות קלים -

(במידה והוקצו מראש  )

:פוטנציאל אזורי
 אספקת מים ממתקנים ברשת-
(אם הוקצו מראש) מיכליות מים -
 מיכלי מים מהרשויות באזור-
 בקבוקים מים ומשקאות קלים -

(במידה והוקצו מראש  )

:פוטנציאל מקומי
קידוחים בריכות-
 מיכלים ניידים ונייחים-

:פוטנציאל מקומי
קידוחים בריכות-
 מיכלים ניידים ונייחים-

:פוטנציאל ארצי
ל" מיכליות צה-
רשת אספקת מים ארצית -
בקבוקי מים ומשקאות קלים -
מיכלים מרשויות מקומיות   נוספות-

:פוטנציאל ארצי
ל" מיכליות צה-
רשת אספקת מים ארצית -
בקבוקי מים ומשקאות קלים -
מיכלים מרשויות מקומיות   נוספות-

:מקרא

תכנון בכל רמה

צינור דרישה

צינור הקצאה

נקודות קליטת 
מים מוסכמות

הכרזה על ניפוק מים ללא תשלום 
י מנהל הרשות הממשלתית למים "ע

הכרזה על ניפוק מים ללא תשלום 
י מנהל הרשות הממשלתית למים "ע

מנחה/דורש/הגורם המתכנןמרכיבים ואמצעים לתכנון
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 8 –פסקה 
 
 

 מצבי יסוד במים
 
 

 
 

  מצבי היסוד לאירועי מים, ברגיעה ובחירום, נועדו לתכנן את
 כל מצב ומצב, בהתאם למוגדר בטבלה.כמויות המים הנדרשות ל

 

  משברי מים המחייבים חלוקת מים חלופיים לצרכנים מאופיינים
 ,  כמפורט בטבלה.5במצב 

 
 

  6ראה פרק ג' פסקה  –הנחיות לתכנון לכלל המצבים 
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 5מצב 
 פגיעה -" משבר  מים"

מים אזוריות ' אס' במע
או  ארציות/ו

פגיעה רבת הקף מכוונת או  תקלה טכנית חמורה או 
במערכות ( כגון רעידת אדמה)אסון טבע 

:ארציות בשתי אפשרויות/אזוריות

.ארצית/הפסקה כוללת באספקת מים אזורית.  א

, זיהום מים המונע אפשרות שימוש במים לשתיה. ב
מזון ורחצה

.חוסר יכולת לספק מים ברשתות. א

חוסר יכולת לספק מים ראויים . ב
 .לשתייה ומזון לאוכלוסיה רבת היקף

, חלוקת מים במיכלים ניידים. א
' שתייה קלה וכד, בקבוקי מים, נייחים

.לצרכי שתייה ומזון

תוך הזרמת מים ליתר ', כמו בסעיף א. ב
.בהיתר משרד הבריאות, השימושים

4תבוצע חלוקה במלוא היקפה של 

בתוספת מנת ), ליטר לנפש ליממה
 ליטר לנפש ליממה 4 –המים בבתים 

(שהוכנה  מראש למשך שלושה  ימים

 ליטר 6באזור הערבה ואילת יחולקו  

לאדם ליממה

 4מצב  
פגיעה חלקית

אספקת' במע

מים מקומיות

או אזוריות/ו

או באיכות מים במקורות /פגיעות חלקיות פיזיות ו
או האזורית /המים וברשת אספקת המים המקומית ו

ע או תקלות "אירועי פח, חבלות, כתוצאה מהפגזות
טכניות ויתכן בשילוב הפסקות חשמל

אספקת המים תלווה בהפרעות 
לרבות פגיעה באיכות , ושיבושים

המים והגבלת השימושים במי 
מי ביוב וחומרים מזהמים . השתייה

אחרים שחדרו או עלולים לחדור 
לרשתות המים יגרמו לסכנה 

יתכנו תקלות במערכות .   תברואית
סילוק הביוב והיווצרות בעיות 

תברואתיות

דיזל : הפעלת כל המערכות התומכות
חלוקת מים במכלים , גנרטורים

ואמצעים אחרים והגבלת השימושים 
במים לפי הוראות משרד הבריאות על פי 

. העניין

במידה והפגיעה חמורה ביותר ואין )
אפשרות לספק מים דרך הרשת 

המרכזית או  להשתמש במים בשל 
.5יש לעבור למצב  ', זיהום מים וכד

 ליטר לפחות לנפש ליום 15-20
בהתאם לרמת ההיפגעות של רשתות 

.אספקת מים באזור

את מנת , במידת האפשר,  יש לשמור
 ליטר  לאדם 4) המים הקבועה בבתים 

למצב , (ליממה למשך שלושה ימים
.5חירום  

 3מצב  
פגיעה חמורה

באספקת חשמל 

ואו ההולכה של /פגיעות חמורות במערכת הייצור
ע או "אירועי פח, החשמל כתוצאה מהפגזות וחבלות

המונעות הפעלת מערכת הפקת המים , תקלות טכניות
והולכתם

, ירידה כללית ביכולות אספקת המים
האטה בזרימה . לחצים נמוכים

במערכת הביוב שתגרום שכיחות 
.    בסתימות וקשיים בסילוק הביוב

צמצום בכמויות המים המסופקים 
לצרכנים כאשר תמשך אספקת המים 

.ככל שניתן, לצרכי משק בית והחי

 לאספקת גנרטוריםהפעלת מערך הדיזל 

חשמל למתקני המים

,   ליטר  לנפש ליממה לפחות90-60

(הסבר בקונטרס)לפי גודל הישוב 

יש לשמור את מנת המים הקבועה 
 ליטר  לאדם ליממה למשך 4) בבתים 

.5, 4למצבי משבר , (שלושה ימים

 2מצב  
התרעה

קיימות התראות  מודיעיניות לפגיעה אפשרית 
במערכות אספקת המים

תוך , תמשך אספקת המים כבשגרה
הגברת הכוננות ונקיטת צעדים 

המתחייבים

. למצבי החירום,  היערכות מערך המים
מילוי המאגרים תוך שמירת המפלסים 

המפעלים למילוי בקבוקי . העליונים
,  יוודאו עמידה בתקנים שנקבעו, מים

מתן .   הגברת החיטוי בהתאם להנחיות
, בבתים)תזכורת לקיום מנת המים 

(מפעלים חיוניים וחקלאות, תעשייה

כבשגרה

 ליטר לאדם 4יש להצטייד מראש ב 
כמנת , ליממה למשך שלושה ימים

מים קבועה שתהיה בבתים למקרה 
של משבר מים

 1מצב  
שיגרה

המשך התכוננות והכנות לאירועי חירום תמשך אספקת המים כבשגרהאין הפרעות או פגיעות במערכת אספקת המים
במים על פי נהלי תכנון ארגון ותפעול 

מערכות אספקת המים

כבשגרה

כמות מים לנפש ליוםעיקרי הפעילותהמשמעותתיאור המצבמצבי חירום

 ליטר לנפש 4  -ישובים יהיה ל/תאגידים/ מכליות ואביזרים נוספים ברשויות המקומיות, מיכלים ניידים ונייחים:  מקדם ההצטיידות באמצעים לחלוקת מים כגון-:  הערות
. נוספים תתבסס בעיקר על אספקת מים בבקבוקים50%-אספקת המים ל. ישוב/תאגיד/ מהאוכלוסייה שבאחריות הרשות50%עבור ,                   ליממה

מהי המוכנות הנדרשת לקראת התמודדות, (המצורף בזאת כקונטרס" )ארגון ותפעול מערך המים לאירועי חירום, תכנון "–תפורט בנהלים ,   לכל מצב חירום כמוגדר לעיל-              
.                  עם המצב והפעילות המחייבת שיש לנקוט בה

.מצב שעל אזורים שונים יחולו מצבי חירום שונים מצבי חירום אלה יכולים לחול על כל המדינה או על חלק ממנה ויתכן -              

   יסודות והנחיות לתכנון יסודות והנחיות לתכנון––( ( ברגיעה ובחירוםברגיעה ובחירום))מצבי יסוד לאירוע מים מצבי יסוד לאירוע מים 
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מים קבועה שתהיה בבתים למקרה 
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מהי המוכנות הנדרשת לקראת התמודדות, (המצורף בזאת כקונטרס" )ארגון ותפעול מערך המים לאירועי חירום, תכנון "–תפורט בנהלים ,   לכל מצב חירום כמוגדר לעיל-              
.                  עם המצב והפעילות המחייבת שיש לנקוט בה

.מצב שעל אזורים שונים יחולו מצבי חירום שונים מצבי חירום אלה יכולים לחול על כל המדינה או על חלק ממנה ויתכן -              

   יסודות והנחיות לתכנון יסודות והנחיות לתכנון––( ( ברגיעה ובחירוםברגיעה ובחירום))מצבי יסוד לאירוע מים מצבי יסוד לאירוע מים 
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סיווג ראשוני של חומרת אירועים באספקת מים לשתייהסיווג ראשוני של חומרת אירועים באספקת מים לשתייה
((אבחנה משנית של עוצמת האירוע תעשה בהתאם לנוהל הערכת סיכוניםאבחנה משנית של עוצמת האירוע תעשה בהתאם לנוהל הערכת סיכונים))

10%למעלה מ ישחמור

עיר גדולה 
מטרופולין/

אמצעים 
מקומיים

נדרש סיוע של 
כלל האמצעים 
ברמה  אזורית

נדרש 
סיוע 

ברמה 
הארצית

 24מ קיימת
שעות 
ומעלה

 בשיתוףהרשות' מ

מ"הרשו, המרחב

והממונה על

התאגידים

אמצעים 10%מ על איןבינוני
מקומיים

נדרש סיוע 
רשויות 

(שכנות

באמצעים 
א"וכ

קיימת לא נדרש
באופן 
חלקי

  עד 12מ  
 שעות24

המרחב

מ"הרשובשיתוף 

ממונה על 
התאגידים

אמצעים 10%עד איןקל
מקומיים

 12עד לא קיימתלא נדרשלא נדרש
שעות

/הרשות המקומית

ממונה תאגידים

             הנושא

סיווג 

חומרת אירוע

/אזורייםמקומייםהיקף  באחוזים 

מרחביים

ארציים

שיקולים 

להערכת 

האירוע

נפגעים 
תחלואה )

(מתים

היקף אוכלוסייה

נפגעת מחוסר מים 
מועצה , עיר)

(בישוב, מקומית

הנדרשים , (א"אמצעים וכ)משאבים 
להתגברות על הבעיה

פאניקה 
והשפעה 
על הסדר 

הציבורי

 זמן 
התגברות 

על 
הבעיה

אחריות מקצועית

לטיפול באירוע

:הערות לטבלה
.כל אירוע יחשב ברמת סיווג חמור, במידה ויהיו נפגעים -

.המים הטבלה מתייחסת לניהול ואחריות לטיפול באירוע ברמה המקצועית בתחום -
: הארצית כגוןיש לקחת בחשבון כי האירוע יחייב סיוע מגורמים חיצוניים ברמה ,  בהפעלת המערכת מרמת סיווג בינוני-

.'ל וכד"   כוחות לשמירה על הסדר הציבורי של משטרת ישראל או כוחות מצה
132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              פרק ב'        
_______________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________ 
                                      הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 

 9 -קה פס
 
 
 

  קבועות שב"הסדר"אספקת מים תחנות 
 
 יות ותחנות דלק(ומרכולים, חנ)

 
 
 

 הנחות יסוד לתכנון
 

 
  מיפוי פוטנציאל תחנות/נקודות חלוקת מים על בסיס

מקומות מכירה קבועות )במרחב הרשות המקומית(, 
 .הפועלות בשגרה כגון: מרכולים, חנויות תחנות דלק וכד'

 
 לפי תכנון  ,"הסדר"חלק מה שיהיו ןהיוסוג התחנות הגדרת

: מיקום ובהתאם לעקרונות של של הרשות הפריסה הכוללת
קביעת רדיוס החלוקה, צפיפות האוכלוסין באזור,  התחנה,

, קביעת מספר או שם צירי גישה לרכב )כניסה ויציאה(
 וכד'. לתחנה

 
  על הרשות המקומית לבצע את ההכנות  והתוכניות

עם מנהלי המרכולים/חנויות ולבנות הדרושות, ליצור קשר 
תיק הפעלה לתחנת חלוקה. מתכונת ה"הסדר" יהיה על 
בסיס הסכם כולל עם רשתות השיווק שעקרונותיו יגובשו 

 ברמה הארצית.
 

  אירועי ב התחנה, להפעלתהקיום הסכם בכתב עם בעל
מנהל )במצב רגיעה, לאחר "הכרזת  חירום ומשבר מים

תקופת הפעלה" ב" וא" בהרשות הממשלתית למים וביו
 .(, לאחר קבלת החלטת ממשלהמל"חבמסגרת 

 
  קביעת תוכנית לתגבור התחנות הקבועות שבהסדר בכ"א

למגרשי החניה  סדרנים/שוטריםמנהל התחנה, כגון: 
 . , מסביריםולשמירה על הסדר בתוך התחנה )במידת הצורך(
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 לול: שיכ , מתואם עם בעל התחנהקיום תיק הפעלת התחנה
)מטרות החלוקה, האמצעים, כ"א, פירוט משימות לבעלי 

, שיטת החלוקה וסדר פעולות לכל בעל תפקיד תפקידים
, )מצב קניה רגילה או ניפוק בחינם( במצבים השונים
מרשם ארגוני של הפעלת כללי דיווח, טבלאות מצאי, 

, מפת פריסה כוללת, רשימות לדרכי תקשורתהתחנה, 
מילוי לתחנה כמו מפעלי  טנציאליםמנפקים פורשימה של 

ה התוכנית תפרט הפעלת החלוק ועוד(. ומשווקים מים
  .(ימים 14עד   בשתי משמרות לפחות ) הערכה

 
  התוכנית תפרט בין היתר, את הפעולות במתחם הלוגיסטי

אמצעי צירי כניסה ויציאה, )של התחנה לקבלת המים 
 ,שינועלפי אמצעי  האגירה, מכלים, בקבוקים ושקיות(,

צוותי עבודה, שיטות פעולה, סדרנות וכד'. כמו כן תפרט 
התוכנית את הפעולות במתחם הניפוק, לפי אמצעי ניפוק, 

 דוכני מכירה, הסברה, סדרנים וכד'.
 

  יש לוודא הכנת מקור חליפי לאספקת חשמל לתחנת
 החלוקה.

 
  תאום סיוע משטרת ישראל לשליטה, אבטחה וסדר ציבורי

התאום יבוצע ע"י הקב"ט/ראש אגף  בתחנות החלוקה.
 ביטחון ומנהל מחלקת ארגון תחנות החלוקה.

 
  קיום תוכנית לניפוק )ללא תשלום( בתנאי תרחיש קיצוניים

כגון רעידת אדמה או אירוע רב ממדים, זאת לאחר קבלת 
מנהל החלטת ועדת מל"ח עליונה/ממשלה או "הכרזת 

ת גדולות, לגבי מרכולים וחניו מים".הרשות הממשלתית ל
התוכנית תכלול שטח מוגדר ומסומן לניפוק מים בלבד, 
שטח זה יהיה מופרד מהפעילות השוטפת של מכירת מזון 

 ומוצרים אחרים.
 

  יש לחשב את כמויות המים לחלוקה בהתאם להערכת כמות
 התושבים ומפתחות החלוקה היומיים ולהכין תוכנית

עם מנהל  לאספקה יומית שוטפת, בתאום (,דרישה )טבלאות
ליטר לאדם  4החלוקה ברמת שרות של  אספקת המים.

מכן יש צורך לתכנן יום. לאחר  14ביממה למשך של עד 
ליטר לאדם ליממה עבור שתייה, התקנת מזון  18חלוקה של 

וצרכי היגיינה אישית. חלוקה ברמת שרות זו ומשך 
 התקופה תקבע באירועים קיצוניים כגון רעידות אדמה.
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 תוכנית הדרכה והסברה באמצעות מסבירים בפועל,  תוכן
יכולים להיות משולבים בסדרנות, עלוני/דפי הסברה 

 .והדרכה שיחולקו לאזרחים
 

 לבאים ברכב ולאלה הבאים ברגל  שילוט מכוון ומסביר יוכן
 חלוקהניפוק, הכניסה ולאורך מסלול ההמשטחי החניה, 

 .והמכירה
 
 

 עבודה של הרשות הטמעת התוכנית במסגרת תוכניות ה
המקומית ומערך מל"ח, באמצעות הדרכה, תרגול ספציפי 
של בעלי התפקידים וביצוע תרגול מערכתי משולב מעת לעת 

 של התחנה כולה.
     

 
 

, הובלה חברות ה"הסדר" עם:  לגיבוש והעקרונות כלליםה
מפעלים ליצור משקאות קלים, , למילוי בקבוקים מפעלים

, יקבעו בוועדה בין משרדית, וכד'  כתחנות קבועות מרכולים
 ברמה הארצית.
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 10 –פסקה 
 

 
 

 נקודות חלוקה ארעיות
 

 הנחות יסוד לתכנון
 
 

  על ארעיות מיפוי פוטנציאל תחנות/נקודות חלוקת מים
בתי ספר, ב פתוחות כגון: ברחבותמתאימים בסיס מקומות 

כדור רגל/כדור סל פארקים מגודרים, מגרשי במתנ"סים, 
 וכד'.

 

 תוכנית הכוללת שלהגדרת התחנות וסוגיהן שיהיו חלק מה 
ובהתאם לעקרונות של:  המקומית רשותפריסת התחנות ב

מיקום התחנה, קביעת רדיוס החלוקה, צפיפות האוכלוסין 
באזור, צירי גישה לרכב )כניסה ויציאה(, קביעת מספר או 

 וכד'. שם לתחנה
 

 תחנהה להפעלת מקום, בעל ה קיום הסכם בכתב עם 
במצב רגיעה, . התחנות יופעלו באירועי חירום ומשבר מים

" או מנהל הרשות הממשלתית למיםלאחר "הכרזת 
 "בתקופת הפעלה" במסגרת מל"ח.

 
 :תכנון התחנה יכלול 

 
 אספקה ושינוע מים   כניסה ויציאה של רכבי  ארגון שטח:

 לוגיסטי למיכליות, מיכלי מים,      שטח לתפעול                           
 ידניים,  ופריקה  הרמה    מתקני  או  מלגזות                           
 .משטחי בקבוקים וכד'                          
 הניפוק  אמצעי   ומיקום המים  ניפוק  שטח ל                          
 צמודות,  משאבות   או   ברזיות   עם   מיכלים                          
  ומרכז     שליטה    אזור    בקבוקים,    מארזי                          
                           והדרכה,         הסברה     עמדות     ,תקשורת                          
 ויציאה   ניסהכ   מסלולי   סדרנות,    עמדות                          
 מגרש חניה.של אזרחים ו                          

 
 צוות שליטה, מפעילי ציוד מכני, נהגים, צוות     כוח אדם:                       

 בעמדות הניפוק,   המים   מנפקי   צוות   , טכני                                           
 מסבירים, סדרנים/שוטרים וכד'                                           

136 
 



                                                                                                                              פרק ב'        
_______________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________ 
                                      הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 

 רשימות      טבלאות,  משרדי,    ציוד   שולחנות,   אמצעים:                       
 הניפוק,    ומקורות   מנפקים    רשימות    שמיות,                                        

 , רשימות טלפונים ודרכי התקשרות, תיקי הפעלה                                        
 אמצעי   חבלים, וכד'. שילוט,  נוספים  מטה עזרי                                         
 אישי לאנשי  אמצעי כריזה, מלאי מזון  תקשורת,                                        

   , אמצעי תאורה חליפיים.התחנה                                        
 

 ציוד רכבי שליטה וניוד  טנדרים, טרקטורים,       רכב:                        
 .צוותים                                        

 
 הניפוק,    במתחם    המים   חלוקת   שיטות   :הפעלה                        

 תוכנית שליטה וסדרנות.התפעול הלוגיסטי,                                         
 

 בתחנת החלוקה. הסברהתוכנית הדרכה ו    :הדרכה                       
 

 כמויות   רישום    המים,  ניפוק  תהליך   לגבי :  דיווחים                      
 , דיווחים ביצוע דרישת מים המנופקות, תהליך                                       

 וכד' לרמה ממונה                                       
 
 

 שיכלול מקוםקיום תיק הפעלת התחנה, מתואם עם בעל ה 
עיקרי התוכניות שפורטו לעיל ובין היתר גם את, : את

מטרות החלוקה, האמצעים, כ"א, פירוט משימות לבעלי 
, , שיטת החלוקהפקידתפקידים וסדר פעולות לכל בעל ת

טבלאות מצאי, כללי דיווח, מרשם ארגוני של הפעלת 
התחנה, רשימות לדרכי תקשורת, מפת פריסה כוללת, 

מקורות המים המיועדים להיות מסופקים רשימה של 
. התוכנית תפרט הפעלת וכד' מנפקים פוטנציאליםלתחנה, 

 ימים.  7ולמשך  ,החלוקה בשתי משמרות לפחות
 

 הפעולות  ,השליטה בתחנהרט בין היתר, את התוכנית תפ
צירי כניסה במתחם הלוגיסטי של התחנה לקבלת המים )

מכלים, בקבוקים מיכליות, אמצעי האגירה, ויציאה, 
צוותי עבודה, שיטות פעולה,  ,ושקיות(, לפי אמצעי שינוע

תפרט התוכנית את הפעולות במתחם  ,סדרנות וכד'. כמו כן
 סדרנות ק, דוכני מכירה, הסברה,הניפוק, לפי אמצעי ניפו

 וכד'.
 

  יש לוודא הכנת מקור חליפי לאספקת חשמל לתחנת
 החלוקה.
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 שעות  24 ,יש להכין תוכנית שמירה על המים והציוד בתחנה
 ביממה.

 
  תאום סיוע משטרת ישראל לשליטה, אבטחה וסדר ציבורי

בתחנות החלוקה. התאום יבוצע ע"י הקב"ט/ראש אגף 
 ומנהל מחלקת ארגון תחנות החלוקה. ביטחון

 
  יש לחשב את כמויות המים לחלוקה בהתאם להערכת כמות

התושבים ומפתחות החלוקה היומיים ולהכין תוכנית 
)טבלאות דרישה(, לאספקה יומית שוטפת, בתאום עם מנהל 

 אספקת המים.
 

  ,תוכן תוכנית הדרכה והסברה באמצעות מסבירים בפועל
ים בסדרנות, עלוני/דפי הסברה יכולים להיות משולב

 והדרכה שיחולקו לאזרחים.
 

  יוכן שילוט מכוון ומסביר לבאים ברכב ולאלה הבאים ברגל
משטחי החניה, הכניסה ולאורך מסלול הניפוק, החלוקה 

 והמכירה.
 

  הטמעת התוכנית במסגרת תוכניות העבודה של הרשות
המקומית ומערך מל"ח, באמצעות הדרכה, תרגול ספציפי 
של בעלי התפקידים וביצוע תרגול מערכתי משולב מעת לעת 

 של התחנה כולה.
     

 
 

 
 

 אוכלוסייה חלוקת מים למרכזי קליטה ופינוי
 
 

ל להתרחש כתוצאה מפגיעה מסיבית באזור ווי אוכלוסייה יכפינ
או  נתון או מחשש לפגיעה כזו. ובעיקר בתרחישים של רעידת אדמה

 .מלחמה
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 ,י פינוי מוגדריםטחהינו  מבצע מורכב. קיימים ש וצמהפינוי ע
ומקומות המיועדים לקליטת מפונים בצורה  שטחי פינוי ארעיים

 .(המונית )מגרשי כדור רגל וכד'
 

 
אוכלוסייה, הפינוי חלופיים למקומות ן אספקת מים ותכנמסגרת ב

ם עם נציגי פס"ח ברשות המקומית, ותאקחת בחשבון יש ל
בנוסף ארעיות. החלוקה התחנות מתכונת ן על ולהתבסס  בתכנו

 להדגיש בתכנון את הנקודות הבאות: לכך, יש
 

 בשטח הפינוי. ההם להיקף האוכלוסייה השוהמי ן כמויותתכנו -

 ן מספר תחנות חלוקה מותאם להיקף האוכלוסייה.ותכנ -

ים או משטחים להנחת המיכלים, הבקבוקים ושקיות המים, עאמצ -

 , מנופים ואמצעי שינוע.מקומות אחסון, מלגזות

 ה ואבטחה על נקודות החלוקה.רשמי -

בסיסי )סניטציה, בישול וכו' בנוסף  ת מאגר מים לשימושעקבי -

 שתייה(.ל

 
 
 

 חלוקת מים לאוכלוסיות חלשות ומיוחדות
 

בכל רשות מקומית  קיימות אוכלוסיות נזקקות, חלשות ומיוחדות. 
דאוג לעצמם ויש להכין אוכלוסיות אלה, מטבע הדברים אינם יכולים ל

 תוכנית כיצד להביא ב"דחיפה" מים למוסדות אלה.
 
יש לקחת בחשבון  ,חלופיים למוסדות אלה ן אספקת מיםותכנמסגרת ב

 את המרכיבים הבאים:
 
 מיפוי המוסדות המאכלסות אוכלוסיות מיוחדות ונזקקות -

 ות השוהות במוסדותם להיקף האוכלוסיהמי ן כמויותתכנו -

 מיוחדים להובלת מים וחלוקתם למוסדות בניית צוותים -
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)או מתוך תחנת החלוקה הקרובה( לצורך  חלוקההקמת מוקד  -

 העברתם למוסדות 

 .בקבוקים ושקיות המיםהכנת אמצעים מתאימים לניפוק, בעיקר  -
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 םתייסכממרשמים 
  

 אספקה וחלוקת יבנושא
  

 מים חלופיים
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 הרשות המקומית 
 ועדת מל"ח מקומית

 מנהל הרשות הממשלתית למים
 בסיוע חב' מקורות 

 והרשות הייעודית למים לשע"ח

 חברת מקורות
 קידוחים, מאגרים, ומילוי שקיות

 רשויות מקומיות שכנות

 חברות למילוי בקבוקי 
 מים ויצור משקאות 

קלים וספקי מים 
 אחרים

 כבאות והצלה

 משטרת ישראל

 פיקוד העורף/צה"ל

 משרד הבריאות

 מרחב/פיקוד  מל"ח/רשות המים

 קידוחי מים שלא 
 נפגעו 

 רשויות שכנות

מקורות מים 
 חלופיים

 משטרת ישראל/פקע"ר

 שדרת הניהול

 גורמים מנחים
 גורמים מסייעים
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 תחנות קבועות ב"הסדר"  תחנות ארעיות 

 סוגי תחנות חלוקה
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 חלוקה לתחנות ומיקום ספציפי-שלב ב'  קה לאזוריםחלו-שלב א'       
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 דוגמא למיפוי  תחנות  קבועות  שבהסדר  ותחנות  חלוקה  ארעיות
 

נעשה ע"י מינהל משק  –)פיתוח ספציפי של עקרונות החלוקה ברמת הרשו"מ 
 המים(
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 . דרג ארצי1

 . דרג אזורי 2
 תחנה ארעית 

מפעלי מילוי מים 
 וייצור 

 משקאות  קלים
 וכן חברות השיווק 

מחסנים 
 ים/עירוניים/על אזורי

בסיס הפריסה הארצית 
 של החברות

תחנה קבועות 
 ב"הסדר" 

 . דרג מקומי 3

 
 דרכי ניפוק בקבוקים/כדי מים לתחנות החלוקה
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 תחנה קבועה שב"הסדר"
 מחסנים

 אזוריים/עירוניים

 סופרמרקט

 לוח מודעות 
 חלוקת מים

 נתיב כניסת  
 רכבים/נגררים

מפעלי מילוי מים 
 וייצור 

 משקאות  קלים
 וכן חברות השיווק 
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 מיכל
 מים

מיכ
 ל

 מים

 סטיהמתחם הלוגי

 נקודת שליטה

 כניסת אזרחים

 יציאת אזרחים

 עמדת הכוונה
 וחלוקת חומר הסברה

 מרכז הסברה 
 ותקשורת

סדרנים/שוטרי
 ם

 נתיב יציאת 
 רכבים/נגררים

צה
 "ל

 מתחם החלוקה

 נתיב כניסת  
רכבים/נגרר

 ים

 שרותים 
 כימיים 

 סכמה לתחנה ארעית 
 

 בתי אב( 200-400מטר או   500-300)ברדיוס שבין 
 

 )הפריסה תהיה בשטח בשילוב חדרים במבנים קיימים(

מחסנים 
 אזוריים/עירוניים

147 



                                                                                                                              פרק ב'        
_______________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________ 
                                      הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מלאים במחסנים 
אזוריים על בסיס 

 המערך הקיים
מליון  6-7)

 בקבוקים במלאי(

 מפעלי יצור מים 
 ומשקאות כגון: מי עדן, 

 נביעות, עין גדי, תנובה
 )כושר ייצור של ועוד 

מ' בקבוקים  2.5כ 
 ביממה(

 ודות מים  חלופיים נק
קידוחים/בארו למילוי שלא נפגעו

 ת
 מאושרים

 בריכות מים מחוץ 
 לאזור האירוע

 מתקני התפלה
(250,000,000 

 ביממה(

 מקורות למים חלופיים
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 קו"ב נישא עם  5מיכל  קו"ב נגרר 5מיכל 
 משאבה עצמית

 קו"ב נישא ע"ג 5מיכל 
 סע-רמ

מארזי בקבוקי 
 מים

בוקי שתייה בק
 קלה

 קו"ב נגרר 1מיכל 

 קו"ב 18מיכלית צבאית 

 קו"ב 9מיכלית צבאית 

 מיכל מים ע"ג משאית 
 עם מנוף עצמי

 כבאית

 מיכלית אזרחית
שעברו ניקוי 

 והסבה

 סע-קו"ב ע"ג רמ 5מיכל מים 

 קו"ב ע"ג  5מיכלי מים  2
 טריילר עם מנוף עצמי

משאית להובלת 
 בקבוקים

 מלגזה
ור לגרירת טרקט

 מיכלים

מיכלית 
 מים

אמצעים לאחסון והובלת 
 מים
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 קו"ב וכד' 1מיכל 
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שירותים 
 כימיים

 ברזיות להתקנה במיכלים, 
מיכליות או במקור מים 

 אחר

מיכליו
 ת 

מיכל גמיש נישא  על טנדר/משאית )לא קיים 
 בשימוש עדיין(

 4-5מיכל אישי  
 ליטר

דודי שמש 
 ביתיים

מיתקן התפלה 
 נייד

דל
 י

 ג'ריקן

 אמצעים נוספים לייצור מים, נשיאה ידנית והובלת מים
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 כוח אדם

 

 מנהל •
 מתאמים/טלפנים •
 רשמים •
 מחלקים •
 נהגים •
 מלווים •
 סדרנים •
 צוותים טכניים •
 מהנדסי מים •
 וטריםש •
 תחזוקנים •
 מתנדבים •
 תברואנים •
 
 
 
 
 

רשימת מקצועות כ"א ואמצעים לאספקת רשימת מקצועות כ"א ואמצעים לאספקת 
  מיםמים

 
 אמצעים

 

 מיכלים נייחים מיכלי מים ניידים, •
 מיכליות )אזרחיות, צה"ל, כב"א( •
 טנדרים, משאיות •
 מלגזות •

 סע+מובילים-רמ •
 טרקטורים •
 ברזיות •
 קוב 1קוב ו  5מנשא/מתקן הרמה של מיכלים  •
 מארזי בקבוקים •
 ליטר )מקופלים ריקים 4-5מארזי מים אישיים   •
 ממים לחלוקה בתחנה במידת הצורך(  
 ציוד משרדי •
 טה  אמצעי שלי •
 כריזה ותקשורת •
 ציוד  וחומרי חיטוי •
 דיזל גנראטור •
 אמצעים להתחברות ספקי כוח ודיזל גנראטורים •
משאבות מים למילוי מים במיכלים בנקודות  •

 מילוי
 שירותים כימיים •
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