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 ג' -פרק                   

 
 

 נהלים מקצועיים                       
 
 
 

 נוהל מרכז הפעלה מבצעי ולוגיסטי     - 1פסקה 
 
 

 באיכות  הטיפול בפגיעה/חשד לפגיעהנוהל       – 2פסקה 
 המים                                      

 
 

 נוהל הפסקת אספקת מים       - 3פסקה 
 
 

 עקרונות הדוברות וההסברה ומידע לציבור      – 4 פסקה
 
 

 עקרונות הטיפול במתקני מים שנפגעו      – 5פסקה 
 

 
 קונטרס מים וביוב, ברגיעה ובחירום       - 6פסקה 

 
 

 הנחיות ודגשים להתמודדות עם רעידות        - 7פסקה 
 אדמה                      
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 1 -פסקה 
 
 

 מבצעים ולוגיסטיקה מרכז  –עלה הפנוהל    
 

 בעת משבר מים
 

 
 כללי

מקום ממנו תנהל הרשות המקומית את הוא  – מרכז הפעלה
אירועי החירום ומשברי המים. המרכז ישמש לניהול תחומים 
מבצעיים ולוגיסטיים  בו מותקנות מערכות השליטה והבקרה 

 של הרשות.
 

יגים של מנהלי במרכז ההפעלה תנוהל עבודת המטה ויהיו בו נצ
 ברי מים לצד ראשי התחומיםמשהמחלקות העוסקים ב

ב"תיק אב" /מכלולים של כלל הרשות הפועלים כמפורט 
העליונה  רשותהונהלי  2003' אוקלהפעלת הרשות המקומית מ

 מים לשע"ח.ל
 

 

 

 יעוד ותפקידי מרכז ההפעלה

 ניהול המערכת לטיפול באירועי חירום ומשבר מים. 
 

  והנחיות ממקורות שונים והפצתם לגורמים קבלת דיווחים
 .הרלוונטיים

 

  לדווח: לנפה/מחוז במשטרת ישראל, לנפה/מחוז פיקוד
/מטה מתאם במנהלת הארצית העורף, למרחב בחב' מקורות

, לנפה /רשות העליונה למים בשע"חביטחון המיםל
 .מחוז/משרד הבריאות וכד'

 

 לה להפעיל את המטה/מכלולים של הרשות במתכונת הפע
' אוקב"תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום מכמפורט 

2003. 
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  המים החלופיים בהתאם  וחלוקת האספקהלהפעיל את מערך
 לנוהל הטיפול במשבר מים ועל פי נוהל זה: 

 
 מחלקת אספקת המים 

 מחלקת תחנות החלוקה 

 מחלקת הנדסה ותשתיות 

  (106מרכז מידע לציבור )מוקד 

 "טאגף ביטחון/קב 

 מערך מתנדבים 

 צוות רווחה 

 יצירת תמונת מצב ועדכונה השוטף. 
 

 הצגת הנתונים הדרושים לביצוע הערכת המצב. 

 

 גיבוש הוראות והנחיות הנגזרות מהערכת המצב והפצתן. 

 

  תיאום בין הגורמים השונים המטפלים באירועי חירום ומשברי
  .מים

 

 אל, אחריות לקשר עם המרחב/ מטה מל"ח מחוזי/משטרת ישר
 מד"א, שירותי הכבאות וגופי חירום אחרים

 

 מתן תשתית מחשוב וקשר לשליטה ובקרה של מטה.  
 

 
 פריסת עזרים

 
יש  מרכז ההפעלהאת העזרים העיקריים המשמשים את 

לאפשר הפעלה מהירה של מטה להשאיר פרוסים כל העת כדי 
 .החירום
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 העזרים העיקריים כוללים:
 

י משנה מוגדלות ומחולקות עפ"י אזור –מפות עירוניות  (1
 קבעה הרשו"מ.ש

 

מרשמי קשר של הרשו"מ, רשויות ייעודיות וגופי עזר וביטחון  (2
 נוספים.

 

 ,מפת פריסה של תחנות החלוקה הקבועות שב"הסדר" (3
 .מסומנות בצבע אחד ותחנות חלוקה ארעיות בצבע אחר

 

 .משקאות שב"הסדר" ומפהם למילוי מים ורשימות מפעלי (4

 

 .קום מחסני/משטחים אזוריים רשימה ומפהמי (5

 

קיימים(,  אם)נקודות מילוי מים אפשריים ברשות המקומית,  (6
 .שכנותמקומיות וברשויות 

 

מצאי כל אמצעי הובלה ברשות כגון: משאיות, טנדרים,  (7
 .סע, טרקטורים ועוד-גוררים, מעמיסי רמ

 

קו"ב  5קו"ב,  1מצאי מיכלי מים מכל הסוגים כגון: מיכלי  (8
 .יכליות מים ייעודיות אם יש וכד'מ

 

 .פוטנציאל ציוד ברשויות השכנות (9

 

 .לי תפקידיםעמצבת כ"א וב (10

 

 .כ"א מקצועי וקבלנים (11

 

 .כ"א מתנדבים (12
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 לצורך תאום תנועה אורטופוטו/ צילומי אוויר מעודכנים (13
 .והקצאות צירים                       

 

 ים של נתוני חירום, ( או ידניGISמפות נתונים )ממערכת  (14
 .ון, מבנה האוכלוסייה לפי אג"סיםכג            

 
 

הפרטים הרלוונטיים על בנוסף לכך יש להציב את הטבלאות עם 
 .מפורטות של רשות המים לשעת חירום/מל"חפי הנחיות 

 

 

 

 כגון: ,המרכז יפעל אל מול הגופים מחוץ לרשות

 

מנהל המרחב והמטה  בתאום עם משקאות,יצור ו מיםלמילוי חברות 
 .לביטחון המיםבמנהלת הארצית 

 

לשכת הבריאות מחוזית/נפתית לטיפול בנושאי איכות המים, גו"ז 
  מחודש של המים. ודגימות וקבלת אישור שימוש

 

, חלופיים מנהל מרחב של חב' מקורות בנושאים כגון: לאספקת מים
סיוע )על סמך הרשאה של משרד הבריאות( ו ביצוע גו"ז ודגימות

 במידת הצורך. ובתיקון תשתיות בחלוקת מים
 

  .מטה מל"ח מחוזי

 

 .מחוז/נפה -ר פקע"

 

 .תחנה/נפה/מחוז - משטרת ישראל
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 2  -פסקה 
 
 
 

 הטיפול בפגיעה באיכות המים נוהל      
 

   רשות המקומיתה ע"י    
 
 
 

 כללי

רועי הפגיעה באיכות המים יכולה להיות מגורמים שונים, החל מאי
טרור מכוון, בתרחישי מלחמה ועד למפגע באיכות המים כתוצאה 

ות או גורמים חיצוניים מזיהום של ביוב, דשנים, תקלות תפעולי
מיועד הנוהל כפי שפורט בפרק האיומים והסיכונים על המים. אחרים, 

  .גיעה באיכות המים המסופקים לצרכניםלתת מענה לכל סוגי הפ
 

לטיפול  הכולל   ל  בין  משרדי  ברמה  הארצית, המשולב  בנוה  זה נוהל
 רמה ב  האחריות  ותחומי  הפעילות את  נוהל מגדירהבמשבר מים. 

המים באשר הם   באיכות ומפגעים   פיגועים לנושא  הממלכתית
 )במקורות המים, במתקני המים ובמערכות אספקת המים העירוניות

 .וכד'(
 

 

 הכוונה

בכל הקשור לביצוע תפקידיה והפעילות נחות את הרשות המקומית לה
  .הנדרשת בתרחיש של זיהום איכות מי השתייה

 
 

 המטרה

הרשות המקומית תשמור על המים  מפני  פיגועים / מפגעים, על  ידי  
  פגיעה במיםמניעת  פגיעה  במתקני  המים  ומתן מענה באירועי 

 ומשברי  מים,  )בעתות רגיעה ובמתארי מלחמה בהתאמה(, תוך
 הבטחת  המשך אספקת המים באיכות וכמות הנדרשת לצרכנים.
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 השיטה

בתאום ושיתוף המקומית, הערכות משולבת של כלל  הגורמים ברשות 
במתקני המים ומערכות אספקת המים למניעת  פגיעה    ,גופים ארציים

ומתן מענה לטיפול באירועי  חירום  ומשברי  מים,  בכל עת,   על  מנת  
 .להבטיח   אספקת   מים לצרכניםנזקים   ו  למזער

 
 

 
 פרוט השיטה:

 
  .ואבטחה( יגועים/מפגעים )מיגוןהכנות למניעת פ •
 

 .ומשברי מים פגיעה במםהערכות מוקדמת לטיפול באירועי  •
 

סיוע לצוותי משרד הבריאות ומקורות  וו/אגילוי וזיהוי  •
מהות פעולות אבחון ראשוניות לאיתור ו גילוי וזיהוי ביצועל

  .הפגיעה
 

 .סגירת מקור המים שנפגע •
 

 .הפעלת צוותים מקצועיים בשטח לטיפול באירוע •
 

 .דיווח ותאומים בדרגים ניהוליים ובצוותים מקצועיים •
 

 .) וחפ"ק במידת הצורך( הפעלת מטות •
 

 ביצוע הערכת סיכונים ע"י הצוות המקצועיסיוע בנתונים ל •
 .במטה המתאם לביטחון המים

 

  .צעית, קבלת החלטותהערכת מצב מב •
 

 .הפעלת מערכות וגופים אופרטיביים •
 

  .ביצוע דוברות, הסברה, הודעות לציבור ופתיחת מרכז מידע •
 

 .טיפול בנפגעיםטיפול באוכלוסיות מיוחדות וסיוע ב •
 

  .וחלוקת מים חלופיים לצרכניםים אספקת מים חלופי •
 

 .טיפול בגופי מים מזוהמים במידת הצורך •
 

 ., טיהור וחיטוי והשמשת מערכותתיקון ליקויים •
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, לאחר אישור משרד אספקת המים כבשגרהלחידוש  •
  .הבריאות

 

 .מסירת ההודעות לציבור •
 
 
 

 "מצבי הפעלה"והגדרת קודים 
 

על  מנת  ל"הניע"  את  הפעילות  ביעילות   ובמהירות  תגובה  של  
ם  שיגדירו  כלל הגופים,  יש  להפעיל  את  המערכת  באמצעות  קודי

"מצבי  הפעלה"  ליצירת  שפה  משותפת   לביצוע  פעילות  
 .אינטגרטיבית  של הגורמים הלוקחים חלק בטיפול באירוע

 
השימוש בקודי הפעלה באמצעות צבעים  )"מצב  ירוק" ו"מצב 
צהוב"(, נועדו  ליצור  תגובה  מהירה  ובדיקות  אימות  להתראות,  

ידים לפגיעה באיכות המים. פעולות לדיווחים  או סימנים  מחש
מקדימות אלה, ככל שיעשו מהר  יותר כך נדע אם אכן הייתה פגיעה 

"התגובה  –באיכות המים. מצבים  אלה  יהיו  חלק  משלב  יסוד 
"מצב אדום"  מצביע  על  פגיעה  באיכות המים. לכן מצב  .המיידית"

  .יקוםזה יהיה חלק משלב יסוד המענה הראשוני, המשלים והש
 
 
 

 מצב "הפעלה ירוק"
 

יוכרז כאשר התקבלו דיווחים או ידיעות על חשד למפגע באיכות מים. 
קבלת התראות וכוונות לבצע פיגוע במים, או תקלה טכנית הצופה 

 .בעיות באספקת מים לשתייה
 
 
 

 מצב "הפעלה צהוב"
 

יוכרז כאשר קיים חשד ממשי להרעלה במתקן או במערכת אספקת 
  .סימני פריצה פיזיים במכסה הבריכה, בסולם, במנגנוןמים כגון, 

 
ההתראה והאזעקה במכשירים האלקטרוניים, אריזות חשודות, בעלי 

כמו כן  .חיים מתים, דווח מודיעיני מוגדר, ריחות חשודים במים
 במערכות אספקת מים או כשל מערכתי. האפשרות של פגיע
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 מצב "הפעלה אדום"
 

 אים: וכרז במקרים הבי
 
בדיקה לת אינדיקציה של סכנת זיהום במים לאחר כאשר מתקב .א

 .ע"י ערכת שדה בשטחשנערכה 
ממצאים חיוביים מהמעבדות המאשרות קיום  יםקבלכאשר מת .ב

 .חומרים מסוכנים במים

, עקב צריכת או מוות תחלואהמקרים של הרעלה/קיימים  כאשר .ג
 מים. 

המלצת או בהגורמים המוסמכים, ע"י החלטות קבלת  ותעקבב .ד
 .והערכת סיכוניםהצוות המקצועי לאיכות מים 

 

 
 אחריות כללית

 
והעומד בראשה אחראים על המתרחש ברשות המקומית מטה הרשות 

חירום  אירועימרכזי בטיפול ב גורםמהווה  "מהרשו. כלפי התושבים
ברגיעה ובמלחמה בשל היותה הממשק העיקרי עם האוכלוסייה 

ני החירום והסמכויות הממלכתיות ונקודת המפגש של כלל ארגו
 .בתחום אחריותה

 
 
 

 שלב ההכנות
 

  לעמוד  היכולים תתכנן ותוודא בניית מתקני מיםהרשו"מ
תקין יפגעות אפשרית  מהאיומים והסכנות תמגן ותבפני ה

אמצעי אבטחה, סביב מתקני מים )קידוחים, בריכות וכד'(, 
  מעת לעת.שיתפרסמו  בהתאם להנחיות ועדת מגונים

 

  תערוך סקרי סיכונים ועמידות מפני פגיעות מתקני אספקת
 .מים, תדאג לבצע תיקון ליקויים בהתאם

 

 תוודא פיקוח ובקרה על מיגון מתקני המים לשתייה. 
 

 תדאג לאבטחת מתקני המים שברשותה. 
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  תסייע למשרד הבריאות בפיקוח ועריכת בקרה על איכות מי
  .השתייה

 

 מקצוע בתחומים השונים תכשיר צוותים ואנשי.  
 

  תתכונן  ותיערך לתגובה לאירועי חירום וטיפול במשברי
 .מים

 

  לרבות  ,ניהול אירועי חירוםמרכז הפעלה )חמ"ל( לתכין
יוכן גם חפ"ק  ,בהתאם ליכולתה של הרשות .משברי מים

 .נייד לפעילות בשטח בצמוד למפקדת האירוע
 

 בסיס נוהל אב  תכין נהלי הפעלה והתארגנות פנימיים, על
 .ארצי, למצבים השונים

 
 

 ת לרבות תבצע תאום מוקדם עם גורמים מעורבים בכל רשו
וגורמים שלטוניים אחרים, להכנת  עם מנהלי המרחבים
 .נהלי עבודה משותפים

 

 לרבות  ,תכין תוכניות לחלוקת  מים חלופיים לאוכלוסייה
אמצעים, מיכלים, רכב וכד' )על פי עקרונות התכנון 

 .ברו לרשויות(שהוע
 

  תכין תוכניות ומיפוי של התשתית לגבי מערכות אספקת
המים והביוב של הרשות וכן את הנתונים על מרכיבי 

מהירויות זרימה, כווני זרימה, המערכת, כגון, תשריטים, 
זורים מחוברים ומנותקים בתוך המערכת וכד' ותספק א

 .אותם למנהלי המרחבים
 

  אוכלוסייה, בדגש על מיפוי ני הכנת נתו –נתוני אוכלוסייה
 .אוכלוסיות מיוחדות במוסדות ובקהילה

 

  תבצע הדרכה ותרגול של פעולות כגון: חלוקת מים
בהתאם להנחיות וסייה, טיהור וחיטוי מתקני מים, לאוכל

משרד הבריאות וכן תיקונים הנדסיים, חשמל, אלקטרוניקה 
 .וכד'

 

 לת מערכות להפע תדאג לגיבוי ע"י גנראטורים ומלאי דלק
 .המים במידה ויהיו הפסקות חשמל
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  אמצעי אספקת המים של מל"ח בכוננותתכין. 
 

 תקיים משטר כוננות להפעלה. 
 

 תיערך לקבלת גורם פוקד/מנהל אירוע. 
 

 תפיק לקחים מאירועים ותטמיע אותם. 
 

 תבצע הדרכות, אמונים ותרגילים.  

 
 

 
 

 שלב התגובה המיידית
 
 

 סדר פעולות –"מצב ירוק" 
 
 

  תקבל דיווח, ידיעה או התרעה על אירועהרשו"מ. 

 תאמת ותבדוק פרטים ראשוניים.  

  גורמי תעביר דיווחים בצינורות מקצועיים וניהוליים לכל
 .המעורבים בטיפול במשבר מים על פי תרשים דיווחהרשות 

 

  תוודא יציאה לשטח של צוותים מקצועיים לבדיקה סימנים
 ם ובמקורות המים שברשותה.ם במתקנימחשידי

 

  תסייר, תאסוף מידע ותבדוק מתקנים נוספים למניעת הרעלה
 .או פגיעה במתקנים אחרים מחשש לפיגוע/מפגע

 

 י במים לפי תנקוט בצעדי מנע נוספים כגון, הגברת החיטו
 .במידת הצורך וכד'הנחיות משרד הבריאות, 

 

 ותראש הרש בהתאם להחלטותזה, צע סגירת מים בשלב תב 
מטה המנהלת הארצית לביטחון מים ל מרחב, , מנההמקומית

 בלבד. כצעדי מנעאו משרד הבריאות ו
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 )המשך( שלב התגובה המיידית
 

 סדר פעולות –"מצב צהוב" 
 

  במצב ירוק"תמשיך את הפעולות שננקטו הרשו"מ" 

 תבודד מהמתקן החשוד כנגוע או  תוודא הפסקת אספקת מים
  .כפגוע זור החשודהא את

 

  דיווחים.תעביר 
 

 סקר תברואי לרבות  ריכתעות לגבי עם משרד הבריא תתאם
 תאום עם מנהל המרחב הנוגע בדבר

 

 יציאה לשטח של אנשי מקצוע ברשות וחבירה לאנשי  תוודא
 מידע,ע"מ לסייע במתן עזרה ומשרד הבריאות ואנשי מקורות, 

   ואמצעים. באספקת ציוד עזרוכן לצרכי סיוע 
 

 ם עם משטרת ישראל שבמרחבתתא. 
 

 ם צה"ל לגבי רשויות ביו"שתתאם ע. 
 

  תסייע לספקים במידת הצורך לאספקת מים חלופיים לרשות
 ./ישוב

 

 תתארגן לחלוקת מים במידת הצורך. 
 

  כמפורט בנוהל זהאמצעי אספקת המים תכין. 
 

 "הדבר  .במידה והתוצאות שליליות יוכרז על "תום אירוע
מטה משרד הבריאות ובתאום עם  םתייעצות עייעשה בה

יעשו . לאחר הכרזה על תום אירוע ילביטחון מיםנהלת המ
 .פעולות חזרה לשגרה
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 שלב המענה
 

 סדר פעולות –אדום" הפעלה "מצב  

 

  מצב צהוב" תמשיך את הפעולות שננקטו ב הרשו"מ" 
 

  המים באזור לאיתור/שלילת  אספקת מערכותאת תבדוק
נגועים נוספים)הכול לפי העניין(, בסיוע חב'  מקורות מים

 .ומשרד הבריאות ,לגבי גו"ז מקורות
 

  תוודא חבירה של נציגי הרשות למנהל מרחב לסייע לו בכל
 .הדרוש לניהול האירוע

 

 או למקורות  )ורק על פי בקשתם(, סייע למשרד הבריאות ת
 .ביצוע  גו"ז, לקיחת דגימות במתקנים שברשותה

 

  של נציגי הרשות לחפ"ק של הדרג הפוקד/מנהל תבצע חבירה
 .אירוע

 

 תערוך תיאום עם משטרת ישראל  שבמרחב. 
 

 תתאם עם מפקד הצבאי שבמרחב -במידה והאירוע בשטחים. 
 

 נית להגדרת מעגל ההשפעה )בתחומיםתבצע הערכה ראשו 
 פיזיים, איכות מים, בעיות סביבתיות, נפגעים וכד'(

 

 או תסייע למנהל  ,ור הבעיהתבצע פעולות השתלטות על מק
טיפול במקור  :כגון ,לגופים חיצוניים לבצע זאתו הנוגע המרחב

 .אם מדובר בזיהום מים ,הזיהום ומניעת התפשטות הסכנה
 

 תסייע בפינוי נפגעים במידת הצורך. 
 

  בתחקיר למשרד הבריאות ומשטרת ישראל תסייע
 .אפידימיולוגי, תברואי

 

 הערכת סיכונים העברת נתונים לביצועסייע בת.  

 הערכת מצבתסייע ב.  
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  של תכין תוכנית דוברות והסברה מתואם עם צוות המטה
 .לביטחון מים בנושא דוברות והסברה המנהלת הארצית

 

 תבצע תאומים עם בעלי מפעל המים והביוב אשר בשטחה. 
 

  תנחה מפעלים  ומוסדות בתחומה על פעולות שיש לבצע או
 .מנע מהןילה

 

 בליווי ואבטחה ממשטרת ישראל  בקו  ,בלת סיועתתאם ק
לצורכי ביצוע פעולות של טיפול  ,בשטחים ,ומצה"ל ,הירוק

 .באירוע, לרבות חלוקת מים לאוכלוסייה, ביצוע תיקונים וכד'
 

 על פי נוהל זה תחל בביצוע חלוקת מים חלופיים לאוכלוסייה. 
 

 צרכותתפעיל מערכות רווחה ופסיכולוגיה לסיוע לאוכלוסיות נ. 
 

 
 

 
 

 שלב השיקום 
 
 

 להחזרת מערכות אספקת המים  ,תבצע את הפעולות הדרושות
כגון: ריקון, חיטוי, טיהור והשמשת המתקנים ומערכות  לשגרה

, מקצועייםהמים שנפגעו. הפעולות יבוצעו על פי נהלים 
 .ופיקוח של משרד הבריאותבהדרכה צמודה 

 

 נהלת מטה המם מות לשפיכה וניקוז לאחר תאום עתאתר מקו 
 .לביטחון מים והמשרד לאיכות הסביבה

 

  תתקן, תשקם תשתיות ומערכות מים שנפגעו. 
 

 תכין את המערכות והאמצעים לחזרה לכשרות. 
 

 תספק מים במערכות משוקמות לאחר אישור משרד הבריאות. 
 

 תמשיך בסיוע לאוכלוסיות נצרכות. 
 

 ת מצב מסכמתתשתתף בביצוע הערכת סיכונים והערכ. 
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 "תשתתף בהערכת מצב להכרזה על "תום אירוע. 
 

 תבצע בקרת נזקים, תיעוד וחקירת האירוע 
 

 תעסוק בהפקת לקחים ותיקון ליקויים. 
 

  תערוך תרגילים והטמעה בעזרה ובהדרכה של רשות מים
 .ומשרד הבריאות
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ראש הרשות
 המקומית

ט הרשות "קב
המקומית

מנהל מחלקת
 המים

מוקד עירוני

תרשים דיווח בעת אירוע של חשד או פגיעה באיכות המים

.נוספים בהתאם לנהלים הפנימיים של הרשות המקומית התקשרות ישירה של המוקד העירוני לראש הרשות המקומית ולגופים :הערה

           מטה המרחב 

משרד הבריאות

גופים נוספים

מרכזי בקרה של מקורות
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משרד הבריאות

גופים נוספים

מרכזי בקרה של מקורות
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 3  - הפסק
 

 
 

 מיםאספקת של  נוהל הפסקה
 

 

 כללי

מיידי באופן אספקת המים  תקקיימת אפשרות שיהיה צורך בהפס
ממתקנים מסוימים או מכלל מערכת אספקת המים,  רשות לתושבי ה

 מים.י סימנים מחשידים לפגיעה בכתוצאה מגילו
 

 

 מטרה

 תהליך הפסקת אספקת מים ברשות המקומית.
 

 

 סדר פעולות

מלווה בסימנים  ,המיםאספקת במערכת  או חשד לפגיעה פגיעה
 דוגמא:מחשידים ל

 

 דקות(. 15תוך  90%ירידה דרסטית בכלור נותר )ירידה של  .א
 
כגון:  גילוי סימנים מחשידים של פריצה לשטח הבריכה .ב

 .וכד' פתיחת מכסה עליון בבריכה
 

 :כגון זור בריכה שנפרצהגילוי אמצעים בא .ג

 כלי פריצה. (1
כלי קיבול של חומרים שניתן להכניסם ת, אריזות ריקו (2

 לבריכה.

 סימנים של פגרי חיות. (3
 

 תוסימנים מחשידים אלה יהיו מלווים בהתראה ממערכייתכן ו
, צה"ל, ת ישראלמשטר לביטחון המים,חיצוניות כמו מהמטה 

 .וכד' קב"ט "מקורות"
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תבוצענה הפעולות  ,במידה ונתגלתה ירידה דרסטית בכלור נותר .2
 אות:הב

 

, יודיע מיידית ורן מוקדתהאחראי ברשות לנושא זה או  .א
ויודיע במקביל  וציא לשטח סייר ביטחוןלקב"ט. הקב"ט י

למהנדס המים ברשו"מ  לנציג לשכת הבריאות במרחב הרשות,
 של מקורות. וכן לחדר בקרה המרחבי

 
, /מתקןבמידה ונתגלו סימני פריצה מחשידים בשטח הבריכה .ב

/גורמי עירייה רלוונטיים. למנכ"לי ע"י קב"ט דיועבר דיווח מיי
הפועלת במרחב כן, יועבר דיווח מיידי למשטרת ישראל -כמו

את מתקני יש לסגור  הרשות, למנהל מרחב מחב' מקורות.
מכן מקום זה במהירות האפשרית ולאחר המים באספקת 

 .לערוך בדיקות
 

במידה והסימנים מצביעים על פגיעה או מגע כל שהוא עם  .ג
ים, יש לסגור באופן מיידי את המשך אספקת המים המ

 מהמתקן/מערכת אספקת המים שנפגעה או חשודה שנפגעה.
 

במקביל לסיור הביטחון יבצע כונן המעבדה בדיקות בשטח  .ד
 בעזרת ערכת שדה כלור נותר, עכירות והגבה.

 

הממצאים של במידה ולא נסגרה מערכת אספקת המים ו .ה
, אך ע סגירת מים מיידיתלא תבוצ –בדיקת המים תקינים 

הנחיות משרד הבריאות וידווח תבוצענה דגימות נוספות עפ"י 
 .מנכ"ל/ סגן ברשות המקומיתל

 

בעלי ערכים לא  הם, באם הממצאים של בדיקת המים .ו
יש להפסיק את המשך אספקת המים מהמתקן  תקינים,

גג הבריכה. במידה בדיקה חוזרת מפתח  רךעת שנפגע.
 גן.סידווח מיידית למנכ"ל/ ,תקינים והממצאים שוב אינם

 

 לגורמים הבאים:ידווח ע"י סמנכ"ל  ,לאחר סגירת המים .ז

מנהלת מנהל מרחב, אשר יעביר את הדיווח למטה ה (1
 הארצית לביטחון מים.

 .לשכת/מחוז משרד הבריאות (2

מוקד חירום של העירייה אשר יעביר הדיווח לגורמי  (3
 העירייה.
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ביטחון לכל בריכות המים  קב"ט הרשות ישגר סיורי (4
 סימני בדיקות מקיפות לגילוי ברשות על מנת לבצע

 ו סימנים מחשידים.א  ,פריצה

 

וסקר תברואי  וצע מיידית תהליך של בדיקת מיםיב .ח
בתאום עם משרד הבריאות  ,/מתקניםבריכותהבכל 

 ומנהל המרחב של מקורות.
 

מטה הרשות בראשות מנהל מכלול/מנכ"ל או ממלא  .ט
תמונת מצב ראשונית והערכת  סכםתכנס כדי למקומו י

 :הגורמים הבאים בהשתתפותמצב 

 
o  כול גורמי הרשות הלוקחים חלק בטיפול במשבר

 .מים
o .מנהל המרחב 
o נציג משטרת ישראל. 
o שרד הבריאות.לשכת/מחוז של ממהנדס מים מ 
o ."נציג חברת "מקורות 
o גורמים רלוונטיים נוספים 

 
 

לאור  תמשך הפעילות הנדרשיוחלט על ה ,הערכת המצבעל פי  .3
 הממצאים.
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 4  - פסקה
 
 
 

 ההסברה ומידע לציבור, עקרונות הדוברות
 
 

 רקע
 

מים, רוגומחסור חמור במים  משבר מיםבעת  מיםהפסקה באספקת 
לעתים, די יהיה בשמועה בלבד, בקרב האוכלוסייה.  חרדותו לדאגות

 הציבור.כלל בקרב  כדי ליצור פאניקה
 

 :גורם למשבר מים 
 

 .השפעה בטווח המידי .א
 
 .חוסר יכולת לשתות מים מה"ברז" או מחסור כמותי במים .ב

 

 .פוגע בחלק משמעותי של אוכלוסייה .ג

 

 .אירוע לפרק זמן מתמשך .ד

 

 .הערכה סבירה שאכן כל אלה יתממשו .ה
 
 
 

 פגיעה באיכות מים עלולה לגרום לתופעות הבאות: 
 

 מוות 
 

 תחלואה 
 

 "צבע, ריח, טעם או כול גורם אחר(, שימנעו  פגיעה "אסתטית(
 .מהצרכנים את הרצון להשתמש במים אלה לשתיה
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 :יכול להביא למצבים הבאים משבר מים

 ךארק לאחר הרתחה. אלא  יאסר השימוש במים לשתיהי .א
 .יתאפשרו כל השימושים האחרים

 
)כולל בישול ורחצה(, אך ניתן ייאסר השימוש במים לשתייה  .ב

ושימוש ניקיון  ,חת אסלותלהשתמש במים לצורכי הד היהי
 .היתעשיב

 
 .תרחישים בהם לא יתאפשר כלל השימוש במיםג.  

 
 

 
 

בשלושה מרכיבים שהם  בתחומי התקשורת והסברה יש להבחין
 ., אך יכולים לסייע זה לזהשונים

 
 

המסבירה את פעולות הכוחות ומתארת את האירוע  -דוברות 
 .רציים בדרך כללבאמצעי התקשורת הא

 
העוסקת בהדרכת  האוכלוסייה והסברה כיצד לנהוג ומה  –הסברה 

  .לעשות באמצעי תקשורת המוניים
 

מוקדנים  פועליםבאמצעות מרכז מידע בו  –מידע ספציפי לציבור 
 .של הפונים העונים על שאלות ספציפיות ,מקצועיים

 
 
 
 

 הנחות יסוד להסברה
 

ות הציבור, מפחיתה את רמת הסברה ברגיעה משפרת את מוכנ
 .החרדה שלו ומגבירה את האמון במערכות העוסקות בביטחון המים

 
והשקעת  הקושי להסביר ברגיעה מחייב היערכות מקצועית מוגברת

 .משאבים בתקופת ההיערכות המקדימה
 

173 
 



                                                                                       פרק ג'                                                        
___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
                                  הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 

ובכך תאום בהודעות תעשה בשל הצורך לשמור על  -הסברה ריכוזית 
הרשות תצטרך לוודא  ,אל מורכבות הנושבש .אמינותלשמור על 

המטה המתאם לביטחון תאום עם אחד או יותר מהגורמים הבאים: 
 וכד'.משטרת ישראל שרד הבריאות, מ מים,

 
 
 
 

 מרכיבי ההסברה

 
הוראות "עשה ואל תעשה" והתנהגות רצויה במצבים  - הנחיות

 .שונים
 

יבה, כיצד אודות מאפייני האיום, השלכותיו על הפרט והסב -מידע 
 .לזהות פגיעה, כיצד להתמודד, התחושות שעלולות להיווצר וכד'

 
מתן לגיטימציה לתחושות ומחשבות והגברת האמון  - דיווחים
 .ההתמודדות האישית ביכולת

 
 
 
 

 עקרונות התפיסה
 
 הערכות מוקדמת. 

 

 תגובה מהירה. 

 

  העברת מידע אמין, מקיף ותכליתי, להכוונת התנהגות
 .האוכלוסייה

 

  הצגת הסכנות באופן ספציפי וכן הסכנה הכוללת. מתן  מענה
 .והנחיות לפעולה

 

 שימוש בכל כלי התקשורת האפשריים. 
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 פשטות והתאמה לקהל היעד. 

 

 תאום ושילוב בין הגורמים. 
 
 
 

 מטרות ההסברה
 

הגברת אמון האוכלוסייה באמצעים ובתוכניות  - היערכות מקדימה
כגון, תרופות, הרתחת מים, אספקת מים הנותנות תשובות לבעיות 

 .חלופיים וכד'

 
מתן מידע ראשוני על המתרחש והעברת הנחיות אודות  - בעת אירוע

ההתנהגות הנדרשת בהתאם לאירוע. ליווי שוטף של האירוע תוך 
השלמת המידע הדרוש והנחיות שיאפשרו התנהגות אפקטיבית 

 .להצלת חיים
 
 
 
 

 אמצעי הסברה
 

, והאזוריות המקומיותר עזר על מערכות המים ומח – לדוברות
 רשות, היערכות הםאיכויות מים בשגרה, ניתור שוטף, מיגון מתקני

 .וכד' הגורמים הארציים לתגובה, אחריות
 

אפשריים, הסבר על סוגי החומרים המסכנים,  ריטיםסת – להסברה
כללי התנהגות במצבים השונים על פי מאפייני הפגיעה, נקודות טיפול 

 .רפואי, נקודות פינוי, תוכניות חלוקת מים חלופיים וכד'
 

 הכנת שאלות ותשובות אופייניות כתוצאה ממשבר מים. – מרכז מידע
 מוקדנים/מסבירים.הכנת 

 
 מתראיינים לכלי התקשורתההכנת צוות מומחים  - איגום מומחים
 יש כאלה. המקומיים, אם

 
 .הסברה הכנת חוברות -חוברת הסברה
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 תהליך הערכת מצב אוכלוסייה
 

 .לימוד וגיבוש תמונת מצב .א

 .ניתוח התנהגות אוכלוסייה לאור התפתחות האירוע .ב

 .לאור מאפייני האירוע ,ניתוח צרכי האוכלוסייה .ג

בדיקת משאבים )אמצעי תקשורת, מוקדי הסברה, אמצעי  .ד

 .הסברה(

  .מידע על מצב האוכלוסייהעדכון  .ה

 .ביצוע "הערכת מצב אוכלוסייה" .ו

 .גיבוש מסרים ומדיניות להסברה .ז

 .ניסוח הנחיות ברורות לאוכלוסייה .ח

 

 

 :חומר תורתי/מקצועי נוסף לעיון

להפעלת הרשות המקומית בחירום  "תיק אב"הנחיות ונהלים המפורטים ב
 בתחומים העוסקים במרכזי מידע, דוברות והסברה.  – 2003אוק' מ
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 5  - פסקה
 
 

 במתקני מים שנפגעוהטיפול  נוהל
 

 
 כללי

 
בהתאם לידיעות או התראות לפגיעה מכוונת ניתן לשנות את משטר 

בהתאם להנחיות משרד  ,חיטוי כחלק מהגברת הכוננותהכלרה והה
 הבריאות.

 
 :התייחסות לשימוש במים לאחר הגדרת סוג הפגיעה

 
 פיזית במתקן/מערכות אספקת המיםפגיעה 

 
 יש לבצע את הפעולות הבאות: בריכהפגיעה ישירה בבמידה והייתה 

 

 .סגירת הבריכה ומעבר לאספקה ממקורות חלופיים .א
 

שיקום הבריכה: לאחר ניקוז, תיקון, מילוי הבריכה, חיטוי  .ב
 .ובדיקות איכות מים

 

 .משרד הבריאותדוש אספקת המים לאחר אישור חי .ג
 
 
 

ע"י פיצוץ/חבלה, יש  ישירה בבריכהבלתי פגיעה במידה והייתה 
 :את הפעולות הבאותלבצע 

 

בדק מערכת האספקה בשטח על מנת לבדוק האם נגרם נזק ית .א
והאם קיים חשש לזיהום כתוצאה מדליפה של מערכות ביוב, 

 קולחים וכד'.
 

יש לבצע בדיקת איכות מים  ,במידה ויש חשד לזיהום המים .ב
 .ולפעול בהתאם

 

 חידוש אספקת המים לאחר אישור משרד הבריאות. .ג
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כימיים/ביולוגיים  : הדברה,ה בחומרים רעיליםבפגיע
 ואחרים

 
 יש לבצע את הפעולות הבאות: פגיעה ישירה בבריכהבמידה והייתה 

 
 

 כל מערכות האספקה הקשורות לבריכה.יסגרו  .א

 

עו בדיקות שדה וישלחו דגימות לבדיקה במעבדות, עפ"י וציב .ב
 .הל זה ובתאום עם משרד הבריאות ומנהל המרחבנו

 

לנהלים, הנחיות בהתאם ולת נטרול, ניקוז ושטיפה תבוצע פע .ג
 .המנהלת לביטחון מים מטהמשרד הבריאות ו

 

לת תוצאות בדיקות במתקן, רק לאחר קבחידוש השימוש  .ד
 איכות ואישור משרד הבריאות.

 
 

יש לבצע את הפעולות  ישירה בבריכהבלתי פגיעה במידה והייתה 
 :הבאות

 
יסגרו כל מערכות  – ועבעלי מקצשיקבע ע"י  ,בתחום ההשפעה

יחסות לבריכות גדולות )מעל אספקת המים הקשורות לבריכה. התי
ב( תהיה שונה מההתייחסות לבריכות קטנות. המים "וק 5000

בעוד  ,בבריכות הקטנות ינוקזו ולא תיבדק האפשרות לשימוש במים
 שקל האפשרות לשימוש המים שבבריכה.שלגבי בריכות גדולות תי

 
 
 
 

 נותבבריכות קט
 

ום מים, להימצאות נוהל דיגיבוצעו בדיקות איכות מים, לפי  .א
(, באחריות משרד וכד' כימי/ביולוגירעילים )חומר 

 אות/חב' מקורות.יהבר
 

והדרכת  יבוצעו פעולות נטרול, ניקוז ושטיפה בהתאם לנהלים .ב
 משרד הבריאות.
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יש לפעול בהתאם  – במידה והתוצאות אינן מצביעות על זיהום .ג
 .בבריכהלאישור השימוש  משרד הבריאותלהנחיות 

 

צב תתבצע הערכת מ – במידה והתוצאות מצביעות על זיהום  .ד
לביטחון המים, לגבי נהלת ע"י הצוות המקצועי במטה המ

 .הפעולות הנוספות הנדרשותכן לגבי ו והחיטוי טרולשיטת הנ
 
 
 
 

 בבריכות גדולות
 

  בדיקות למעבדה. ה. יילקחויעשו בדיקות שד .א

 

אות שיתקבלו חידוש אספקה ושימוש במים בהתאם לתוצ .ב
 .אותירולאחר אישור משרד הב

 

להנחיות בהתאם יש לפעול  ,במידה ויוחלט על ניקוז המים .ג
ובתאום המשרד  מרחבהמנהל המטה המנהלת לביטחון מים, 

 לאיכות הסביבה.
 
 
 

 ניקוז וחיטוי מערכת על ידי הספק פעולות נטרול,
 

 .צעו בכל מערכת שזוהמה או החשודה כמזוהמתהפעולות להלן יבו
 

בהתאם להוראות משרד בערכי מג"ל ולאורך זמן, לור חיטוי בכ .א
 .הבריאות

 
ינתן פתרון נקודתי יב( "קו 5,000לבריכות גדולות )מעל  .ב

 .בהתייעצות עם הצוות המקצועי

 

בהתאם לנהלים ובתאום  ניקוז המים לנחל/תעלת ניקוז סמוכה .ג
 ם/המשרד לאיכות הסביבה.עם המטה לביטחון מי

 

ניקוי וחיטוי הבריכה והצנרת בהתאם להנחיות הקיימות של  .ד
 .חיטוי וניקוי
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למי  יבוצעו בדיקות חוזרות ,לאחר מילוי הבריכה מחדש .ה
 השתייה.

 

יש לפעול  –במידה והתוצאות אינן מצביעות על זיהום  .1
משרד הבריאות הנוגעות לאישור בהתאם להנחיות 

 .ש בבריכה ובצנרתהשימוש מחד

 

תתבצע הערכת  –במידה והתוצאות מצביעות על זיהום  .2
לביטחון מים, המנהלת  במטהמצב ע"י הצוות המקצועי 

 לגבי שיטת הנטרול והפעולות הנוספות הנדרשות.
 

 

לפי אישור  של מערכת אספקת המים, חזרה לשגרת הפעלה .ו
 משרד הבריאות ומנהל/מפקד האירוע.
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עקרונות הטיפול בבריכות מים

פגיעה ישירה 

במתקן

סגירת כל מערכות המים 
הקשורות למתקן

יבוצעו בדיקות שדה
יילקחו דגימות

יעשה זיהו במעבדות
, יתבצעו פעולות לחיטוי

ניקוז ושטיפה, נטרול

זיהום והרעלת המים 
אבחון ראשוני

פגיעה פיזית

פגיעה ישירה
במתקן

סגירת המתקן
מעבר לאספקת 

מים חלופיים
, תיקון,  ניקוז

מילוי
, מחדש במים

חיטוי ובדיקות 
חוזרות

בסביבת 

המתקן
בדיקות בשטח 

או , לוודא נזקים
.דליפות ביובי

במידה ויש חשד
יבוצעו בדיקות 

איכות מים

אירוע
או חשד לאירוע 

התראה כללית
מעבר מכלור אמינים לכלור חופשי 

(בהתאם להוראות משרד הבריאות)

פגיעה לא ישירה זיהום 

המתקןבסביבת 
 5000בריכות בנפח קטן מ . א

ק"מ
י "יבוצעו בדיקות איכות מים ע

דגימות וזיהוי במעבדות, ז"גו
ניקוז , יבוצע טיפול במים

י הנהלים"ושטיפה עפ

ק" מ5000בריכות מעל . ב
יעשו בדיקות שדה

זיהוי במעבדה

אם מזוהם
יעשה חיטוי ממושך

יתבצע ניקוז 
ומילוי מחדש במים

בדיקות איכות
בתאום ולפי הנחיות הצוות 

המקצועי לביטחון איכות המים

אם לא מזוהם
קבלת אישור 

ממשרד הבריאות
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יבוצעו בדיקות שדה
יילקחו דגימות

יעשה זיהו במעבדות
, יתבצעו פעולות לחיטוי

ניקוז ושטיפה, נטרול

זיהום והרעלת המים 
אבחון ראשוני

פגיעה פיזית

פגיעה ישירה
במתקן

סגירת המתקן
מעבר לאספקת 

מים חלופיים
, תיקון,  ניקוז

מילוי
, מחדש במים

חיטוי ובדיקות 
חוזרות

בסביבת 

המתקן
בדיקות בשטח 

או , לוודא נזקים
.דליפות ביובי

במידה ויש חשד
יבוצעו בדיקות 

איכות מים

אירוע
או חשד לאירוע 

התראה כללית
מעבר מכלור אמינים לכלור חופשי 

(בהתאם להוראות משרד הבריאות)

פגיעה לא ישירה זיהום 

המתקןבסביבת 
 5000בריכות בנפח קטן מ . א

ק"מ
י "יבוצעו בדיקות איכות מים ע

דגימות וזיהוי במעבדות, ז"גו
ניקוז , יבוצע טיפול במים

י הנהלים"ושטיפה עפ

ק" מ5000בריכות מעל . ב
יעשו בדיקות שדה

זיהוי במעבדה

אם מזוהם
יעשה חיטוי ממושך

יתבצע ניקוז 
ומילוי מחדש במים

בדיקות איכות
בתאום ולפי הנחיות הצוות 

המקצועי לביטחון איכות המים

אם לא מזוהם
קבלת אישור 

ממשרד הבריאות
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 6 –פסקה 
 

 קונטרס מים וביוב
 

 
 
 
 

 

אספקת מים במשברי מים  
 ברגיעה ובחירום

 
 

)עיר, מועצה מקומית, מועצה  תומקומי יותברשו
 ובמפעלים החיוניים אזורית(, תאגידים, ישובים

 
 
 

 
 

 תכנון ארגון ותפעול
 

 ו ב י ו ב    מ י ם
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 ייניםתוכן הענ
 

 
 יסודות והנחיות לתכנון -פרק א' 

     
                     אחריות.. 1

      . התכנון.2

 (. הגדרת מצבי יסוד לאירוע מים )ברגיעה ובחירום3

 . אספקת מים במצבי חירום.4

    2אספקת מים במצב חירום  4.1

   3אספקת מים במצב חירום  4.2  
    4אספקת המים במצב חירום  4.3 

 5במצב חירום אספקת המים  4.4
    

 
 התכנון בדרג המקומי עקרונות   .5         

 
     

  חירום-היערכות ותגבור רשויות מקומיות שתיפגענה קשות בשעת .6
 או משבר מים ברגיעה  

                                                                         
  איכות המים. 7

       
       הטיפול בנושא הביוב. 8

         הצטיידות  .9

         . כוח אדם10

מים והביוב בועדת מל"ח המקומיתתפקידי האחראי לנושא ה .11
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 והכנת תיק תכנון בזמן    תכנון לאספקת מים באירוע חירום מים -פרק ב

  רגיעה.            

  

 ר מים ברגיעה הנחיות להפעלה בשעת חירום או במשב -פרק ג
                              

      קישור עם הרמה הממונה .1
  

ביוב במצב הכוננות של מערך פעולות האחראי לנושא המים וה .2
  מל"ח

        עזרי מטה .3
  

          דווח .4
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 רשימת טבלאות

 
 

 פרק א
 

 עה ובחירום(הגדרת מצבי יסוד לאירוע מים )ברגי  טבלה א':
      יסודות והנחיות לתכנון                  
  ישוב צרכים למים עבור משקי הביתהמפתחות לח   טבלה ב':
המפתחות לחישוב צרכים למים עבור ישובים חקלאיים   טבלה ג': 

    
 

 פרק ב
 
   3צריכת המים של המפעלים החיוניים במצב חירום     - 1טבלה            

  חירום צריכת המים של הרשות המקומית במצב     - 2טבלה          

   3פקת המים העצמיים במצב חירום מתקני אס  - 3טבלה 
     3מאזן אספקת המים במצב חירום   - 4טבלה 

   חירום מאגרי מים במרחב המקומי בשעת  - 5טבלה   
  וקת המים לאוכלוסייה במצב חירוםאמצעים לחל - א-6טבלה 

        ניקוז )בוץ(משאבות  ב-6טבלה           

      ברזיות לחלוקת מים ג-6טבלה           
  ון רשתות המים והביוב בשעת חיראמצעים לתיק - א-7טבלה           

      טבלת אביזרים )פיטינגים(ב -7טבלה           

       משאבות בוץ/ניקוז  -7טבלה           

       נטורים ניידיםכלוריד -7טבלה           

     ה ציוד מכני הנדסי וציוד עזר-7טבלה           
  

      מכוני ביוב בשעת חירום - 8טבלה           
 אמצעים לניקוי, פתיחת סתימות ותיקונים בביבים בשעת  - 9טבלה           

   חירום                           
   ע, טרקטורים( מס"ית, משאית רהקצאת הרכב )משא - 10טבלה           

ובמשבר מים ברגיעה       מים וביוב בשעת חירום ילצורכ            
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 יסודות והנחיות לתכנון -פרק א' 

 
 אחריות .1

מים מנהל הרשות הממשלתית למשרד התשתיות  באמצעות 
ח, אחראים לתכנון, ”העומד בראש הרשות העליונה למים בשע

חירום -נת משק המים של המדינה לקראת שעתלארגון ולהכ
ואירועי משברי מים  ולהפעלתו ברגיעה ובחירום בהתאמה. כל 
זאת לשם אספקת מים בכמות ובאיכות הדרושים לקיום צרכי 
האוכלוסייה ולהפעלת המשק האזרחי החיוני, לרבות סילוק 

 השפכים )ביוב(.

 התכנון. .2

חירום, בהיקף -תבשעלמשברי מים ברגיעה ותכנון אספקת המים 
 :חירום אפשריים ה מצביחמישכלל ארצי, מבוסס על 

יסודות  –הגדרת מצבי יסוד לאירוע מים )ברגיעה ובחירום(  .3
 . והנחיות לתכנון

 
 אספקת מים במשברי מים  ברגיעה ובחירום

 
)עיר, מועצה מקומית, מועצה אזורית(, תאגידים,  תומקומי יותברשו

 לן: "רשויות" ו/או "מפעלים"לה ובמפעלים החיוניים ישובים
 

ליטר לאדם ליממה למשך  4יש להכין מנת מים בבתים לפי מקדם של 
 שלושה ימים

 
 

 

 

 )טבלה א(
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 יסודות והנחיות לתכנון  –)ברגיעה ובחירום(  מצבי יסוד לאירוע מים טבלה א':
 
 

 
 ימצב

 ירוםח

 
 המצב רתיאו

 
 המשמעות

 
 עיקרי הפעילות

 
 ש ליוםכמות מים לנפ

 

  1מצב  
 שיגרה 

 
אין הפרעות או פגיעות במערכת 

 אספקת המים

 
 תמשך אספקת המים כבשגרה

 
המשך התכוננות והכנות לאירועי חירום במים 

על פי נהלי תכנון ארגון ותפעול מערכות 
 אספקת המים

 

 
 כבשגרה

 

  2מצב  
 התרעה

 
לפגיעה מודיעיניות קיימות התראות 

 המיםאפשרית במערכות אספקת 

 
תמשך אספקת המים כבשגרה, תוך 

הגברת הכוננות ונקיטת צעדים 
 המתחייבים

 
היערכות מערך המים,  למצבי החירום. מילוי 

המאגרים תוך שמירת המפלסים העליונים. 
המפעלים למילוי בקבוקי מים, יוודאו עמידה 

בתקנים שנקבעו,  הגברת החיטוי בהתאם 
מים מתן תזכורת לקיום מנת ה   להנחיות.

 )בבתים, תעשייה, מפעלים חיוניים וחקלאות(

 
  כבשגרה

ליטר  4יש להצטייד מראש ב 
לאדם ליממה למשך שלושה ימים, 
כמנת מים קבועה שתהיה בבתים 

 למקרה של משבר מים

 
  3מצב  

פגיעה  
חמורה 

באספקת 
 חשמל 

 
פגיעות חמורות במערכת הייצור/ואו 

ההולכה של החשמל כתוצאה 
ת, אירועי פח"ע או מהפגזות וחבלו

תקלות טכניות, המונעות הפעלת 
 מערכת הפקת המים והולכתם

 
ירידה כללית ביכולות אספקת 
המים, לחצים נמוכים. האטה 

בזרימה במערכת הביוב שתגרום 
שכיחות בסתימות וקשיים בסילוק 

צמצום בכמויות המים     הביוב.
המסופקים לצרכנים כאשר תמשך 

ית אספקת המים לצרכי משק ב
 והחי, ככל שניתן.

 
לאספקת חשמל  םהפעלת מערך הדיזל גנרטורי

 למתקני המים

 
     ליטר  לנפש ליום לפחות,  60-90

לפי גודל  הישוב )ראה הסבר 
 בקונטרס(

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

 .5ו  4למשך שלושה ימים( למצב 

 
  4מצב  
פגיעה 

חלקית במע' 
מים  אספקת

מקומיות ו/או 
 אזוריות

 
פגיעות חלקיות פיזיות ו/או באיכות 

מים במקורות המים וברשת אספקת 
המים המקומית ו/או האזורית 

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

 בשילוב הפסקות חשמל

 
אספקת המים תלווה בהפרעות 

ושיבושים, לרבות פגיעה באיכות 
ת השימושים במי המים והגבל

השתייה. מי ביוב וחומרים מזהמים 
אחרים שחדרו או עלולים לחדור 

לרשתות המים יגרמו לסכנה 
יתכנו תקלות במערכות    תברואית.

סילוק הביוב והיווצרות בעיות 
 תברואתיות

 
הפעלת כל המערכות התומכות: דיזל 

גנרטורים, חלוקת מים במכלים ואמצעים 
במים לפי הוראות אחרים והגבלת השימושים 

 משרד הבריאות על פי העניין. 
מידה והפגיעה חמורה ביותר ואין אפשרות )ב

לספק מים דרך הרשת המרכזית או  להשתמש 
במים בשל זיהום מים וכד' , יש לעבור למצב 

 "("משבר מים – 5חירום 
 

 
בהתאם  יממהליטר  לנפש ל 15-20

לרמת ההיפגעות של רשתות 
 אספקת מים באזור.

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

ליטר לאדם ליממה למשך שלושה 
 .5ימים( למצב  חירום 

 
  5 צבמ

"משבר 
מים" פגיעה  
במע' אספקת 
מים אזוריות 
 ו/או ארציות

 
פגיעה רבת הקף מכוונת או  תקלה 

טכנית חמורה או אסון טבע )כגון 
רעידת אדמה( במערכות 

 שתי אפשרויות:אזוריות/ארציות ב
א. הפסקה כוללת באספקת מים  

 אזורית/ארצית.
ב. זיהום מים המונע אפשרות 

 שימוש במים לשתיה, מזון ורחצה

 
 א. חוסר יכולת לספק מים ברשתות.

ב. חוסר יכולת לספק מים ראויים 
לשתייה ומזון לאוכלוסיה רבת 

 היקף. 

 
א. חלוקת מים במיכלים ניידים, נייחים, 

שתייה קלה וכד' לצרכי שתייה בקבוקי מים, 
 ומזון.

 מו בסעיף א', תוך הזרמת מים ליתרב. כ
 השימושים בהיתר משרד הבריאות.

 
 4במלוא היקפה של  תבוצע חלוקה

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

ליממה שהוכנה  מראש למשך 
 שלושה  ימים(

 
 6אילת ינופקו הערבה ובאזור 

 ם ליממהליטר לאד

 
 

    מיכלים  כגון:   מים   לחלוקת  באמצעים   ההצטיידות  מקדם   -הערות:  
 /   המקומיות ברשויות נוספים מכליות ואביזרים ונייחים, ניידים                   
  50%  עבור ליממה,   לנפש  ליטר 4  -ל יהיה  ישובים / תאגידים                   
 מהאוכלוסייה שבאחריות  הרשות/תאגיד/ישוב. אספקת המים                    

 בבקבוקים.  מים  ל אספקת  ע  בעיקר  תתבסס  נוספים  50%-ל                  
 

 "תכנון, ארגון  –כמוגר לעיל, תפורט בנהלים  חירום  מצב   לכל   -   
 מצורף בזאת כקונטרס(, פעול מערך המים לאירועי חירום" )ות  
                 המצב    עם   התמודדות    לקראת    הנדרשת    המוכנות  הי מ  
 והפעילות המחייבת שיש לנקוט בה.  

 
 על חלק  או   המדינה כל  על   לחול  יכולים אלה  חירום  מצבי      -             

 ממנה ויתכן מצב שעל אזורים שונים יחולו מצבי חירום שונים.  
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 פקת מים במצבי חירום ומשברי מים.אס. 4

 .2אספקת מים במצב חירום  4.1

 אספקה למשקי בית. .א
המשך אספקת מים למשקי הבית  (1

 שגרה.כב
 אספקת מים למפעלי חיוניים. .ב

 ( המשך אספקת מים למפעלים חיוניים כבשגרה 1

 אספקת מים למשקים חקלאיים. .ג
המשך אספקת מים למשקים  (1

 חקלאיים כבשגרה.

 3צב חירום אספקת מים במ 4.2.
 

 אספקה למשקי בית:      א. 
 

 משקלל  חישוב כמות המים ברשות המקומית לצרכי משקי הבית,  (1
 גם את הפחת הנובע מכמויות המים בצנרת, כך  שבישובים גדולים,      
 יותר  הצרכים הציבוריים גדולים   וגם  יותר ארוכה  הצנרת  בהם      
 כמות המים   מפתח  כן  מהם. על אחרים קטנים   בישובים  מאשר     
 לרעותה, למרות   אחת  מקומית  מרשות לנפש אפשר שיהיה שונה      
 זהה.    מים  כמות   מתוכננת   במדינה  נפש  דבר,  לכל  של  שבסופו     

 
 עוד יצוין כי בחישוב פחת המים נכללים גם מים לכיבוי אש. למרות  (2

 מים   מאגרי   לידם  שיש  או הים,  וף לח  השוכנים  ישוביםב זאת,      
 פתוחים, יילקחו בחשבון כמקור מים מועדף לכיבוי אש.     

 
 ( להלן פירוט המפתחות לחישוב צרכים למים עבור משקי הבית:3               
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 טבלה ב': המפתחות לחישוב צרכים למים עבור משקי הבית

 
 

מס' 
 סד'

 לנפש ליממה מיםמינימום  בגודל / מאפיין הישו
 )בליטרים(            

 60 נפש 10,000ישובים שאוכלוסייתם עד  1
 50,000 עד 10,000ישובים שאוכלוסייתם   2

 נפש
70 

 250,000 עד 50,000ישובים שאוכלוסייתם   3
 נפש

80 

 90 נפש 250,000מעל  שאוכלוסייתםישובים  4
יוחד במ אזורים חמים ובקצה קוישובים ב 5

 )כגון אילת, ערבה, בקעה(
90 

 לפי טבלה ג' ישובים חקלאיים עם בעלי חיים           6
 לפי יכולות אספקת המים ישובים חקלאיים ללא בעלי חיים 7

 
 
 

 אספקה למפעלים חיוניים:  .ב        

 (   אספקת המים תתוכנן רק למפעלים חיוניים שהוכרזו כדין 1

 ."חהייצור בשעיקבע לפי היקף לכ"א בשע"ח, ות  י היח'ע"                    

    חירום תתבסס על הנתונים -תצריכת המים של המפעל בשע( 2               

 בבקשה  להכרזה על המפעל   הייעודית הרשות  "י ע  שיוגשו                   

 מחייבת     בבקשה שתפורט  המים   צריכת    חיוני.   כמפעל                   

 כפי שתעודכן   העליונה  למים בשע"ח,   הרשות   ע"י אישור                    

 מעת לעת.                   

 חירום ולמשברי מים  יש לכלול רק מפעלים -( בתכנון לשעת3               

 מ"ק מים ליממה. 10-חיוניים הצורכים למעלה מ                   

 שעות. 72-( מפעל חיוני  יערך לאיגום עצמי ל4              

 , 3( שיטת אספקת המים ברשויות המקומיות, במצב חירום 5             
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                        מבוססת על אחת מהאפשרויות הבאות:                 

 א( אספקה באמצעות חברת "מקורות".                    

 ב( אספקה באמצעות מתקני מים עצמיים בבעלות                     

 הרשויות המקומיות, המצוידים באמצעי הנעה חליפית                         

 לשע"ח.                        

 .ג(  אספקה משולבת 

 

 

 אספקה למשקים חקלאיים:  ג.
 

                 
 לאיים תהיה לפי תצרוכת המים ספר חק  לבתי  מים  אספקת (1               

 חיים.– בעלי  עם חקלאי  לישוב                     
 

 עבור ישובים    למים  צרכים לחישוב   המפתחות  פירוט  ( להלן2                
 חקלאיים:                    

  
 

 טבלה ג': המפתחות לחישוב צרכים למים עבור ישובים חקלאיים: 
  

 
מס' 
 סד'

    בעל חייםל מיםמינימום  ודל / מאפיין הישובג
 )בליטרים(

 חיים-ישובים חקלאיים הכוללים משק בעלי 1
 א. בעלי חיים גדולים

 ב.  צאן
 ג. בעלי כנף

 
60  
15 

0.6 
 תאוכלוסיימנת מים לפי  חיים-ישובים חקלאיים ללא משק בעלי 2

 הישוב
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 וקים שבהסדר.ד. אספקת מים למפעלים למילוי בקב

 ( בכל מפעל למילוי בקבוקים שבהסדר, התכנון ישאף לכך 1             

 מים ויותר ממקור   אספקת  מקורות שני  יהיו   שלמפעל                 

 אנרגיה אחד.                

 שעות עבודה. 72( כל מפעל כזה יערך לאיגום עצמי של 2            

 

 :4חירום  אספקת המים במצב 3.4

 אספקת מים למשקי בית א.

  תוגבל לצרכים האישיים בלבד, )בעיקר  הלאוכלוסייאספקת המים ( 1
ליטר לנפש  20 שיש להבטיח היא תהמינימאלי מנת המים .לשתייה(

 . ליטר לנפש ליממה במידה שאפשר( 60)רצוי לספק עד  ליממה

מצעות בא הלאוכלוסיימושתתת על חלוקת המים  -שיטת האספקה  (2
שמרחק יש להשתדל  .מים נייחים וניידים, ברזיות לחלוקת מים מכלי

למקום חלוקת המים יהיה סביר. במקביל   ההליכה  המכסימלי
תוסדר, בהקדם האפשרי, אספקת מים ארעית, באמצעות צנרת גמישה, 

וע"י בקבוקי מי  תקומימהרשות הבהתאם  לקדימויות שייקבעו ע"י 
 שתייה ואמצעים אחרים.

מקדם ההצטיידות באמצעים לחלוקת מים כגון: מיכלים  -הערה:
ניידים ונייחים, מכליות ואביזרים נוספים ברשויות המקומיות/ 

 50%ליטר לנפש ליממה עבור  4 -תאגידים/ישובים יהיה ל
 50%-שבאחריות הרשות/תאגיד/ישוב. )אספקת המים ל המהאוכלוסיי

 נוספים מתוכננת בעיקר על  בקבוקי מים(.
 

היות וחלק מהמים יסופקו באמצעות של מיכלי מים, תקן מיכלי המים 
 :שיש להכין למצב זה יהיה

  מ"ק. 1 מיכלי 5-מ"ק ו 5מיכל של  1-במועצה מקומית לא יפחת התקן מ 

  5יכל  מ מ"ק לישוב 1מיכל של  1-לא יפחת התקן מ אזוריתבמועצה 
 מ"ק . 1מכלים של  5מ"ק על כל 
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 .מפעלים חיונייםאספקת מים ל ב.

ע"י    ( אספקת המים תתוכנן רק למפעלים חיוניים שהוכרזו כדין 1
 חירום.-הייצור בשעתותיקבע לפי היקף  היח' לכ"א בשע"ח, 

חירום תתבסס על הנתונים שיוגשו -( צריכת המים של המפעל בשעת2
להכרזה על המפעל כמפעל חיוני. צריכת  הרשות הייעודית בבקשה   ע"י

פורט בבקשה מחייבת אישור ע"י הרשות העליונה למים המים שת
 בשע"ח, כפי שתעודכן מעת לעת.

חירום יש לכלול רק מפעלים חיוניים הצורכים למעלה -( בתכנון לשעת3
 מ"ק מים ליממה. 10-מ

 שעות. 72-( מפעל חיוני יערך לאיגום עצמי ל4

, מבוססת על אחת 3( שיטת אספקת המים ברשויות במצב חירום 5
 אפשרויות הבאות:מה

 א( אספקה באמצעות חברת "מקורות".

 ב( אספקה באמצעות מתקני מים עצמיים בבעלות 

 אספקה   הרשויות, המצוידים באמצעי הנעה חליפית.

 משולבת.

 

 אספקת מים למשקים החקלאיים: ג.

אמצעים לאספקת מי שתייה למשק   תמייעדואינן שלטון רשויות ה
מחובתו של כל חקלאי להיערך לנושא . 4החיים במצב חירום -בעלי

 זה ביוזמתו ובאמצעיו העצמיים.

לישובים עירוניים או חקלאיים חריגים אפשר שייקבעו במידת )
-ו 3הצורך עקרונות מיוחדים לתכנון אספקת המים במצבי חירום 

 העליונה . העקרונות יקבעו ע"י צוות מיוחד שיורכב מנציגי הרשות4
 (.ית וועדת מל"ח המקומיתמחוזועדת מל"ח ה ,ח”למים בשע
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 ד. אספקת מים למפעלים למילוי בקבוקים שבהסדר.      

( בכל מפעל למילוי בקבוקים שבהסדר, התכנון ישאף לכך שלמפעל 1
 יהיו שני מקורות אספקת מים  ויותר ממקור אנרגיה אחד.

שעות עבודה בתפוקה מלאה  72( כל מפעל כזה יערך לאיגום עצמי של 2
 ל המפעל.ש

 

 :5אספקת המים במצב חירום  4.3

 א. אספקת מים למשקי בית

 אספקת מים לשתייה ולצרכים ביתיים בסיסיים המתבססת על: 

  קיום מנת מים בבתי התושבים והחזקת כמות מתאימה של מים.
מוסדות לטיפול יוניים, תוך דגש על בתי חולים, במפעלים ח

 ונזקקות אחרות.בקשישים, בילדים ובאוכלוסיות  חלשות 

  בנוסף, הרשות המקומית תתכנן חלוקת מים למלוא הכמות באופן
המשבר על ידי שינוע  תליטר לאדם למשך כל  זמן הימשכו 4מיידי לפי 

מלאי המים במכלים עם ברזיות, בקבוקים, וכד', ממרכזי האחסון 
 ברשויות  לנקודות חלוקת המים כפי שיוגדרו.

 4וקה לפי מבוססת על כמות מים של ההצטיידות וקביעת עמדות החל  
 ליטר לנפש לאדם ליום.     

  מכירת מים בחנויות שבשטח השיפוט של הרשות, וסיוע להן באמצעי
 הובלה לשינוע בקבוקים מהמחסנים האזוריים או הארציים. 

  וויסות ואספקת מים בדרג הארצי בהתאם לצורך, על ידי סיוע הדדי
כליות מים מהצבא באם תהיינה בין רשויות סמוכות, הקצאת   מ

 זמינות, ושילוב חברות שיווק ואספקה של שתייה קלה ומים מינרלים.

 

 אספקת מים למפעלים חיוניים.ב. 

שעות, בנוסף למלאי לעובדים  72-( מפעל חיוני יערך לאיגום עצמי ל1 
 .ליטר לנפש ליום לשלושה ימים 4לפי 
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 אספקת מים למשקים החקלאיים. ג.

אמצעים לאספקת מי שתייה למשק   תמייעדואינן שלטון ות הרשוי
. מחובתו של כל חקלאי להיערך לנושא זה 5 החיים במצב חירום-בעלי

 ביוזמתו ובאמצעיו העצמיים.

 ד. אספקת מים למפעלים למילוי בקבוקים שבהסדר.

( בכל מפעל למילוי בקבוקים שבהסדר, התכנון ישאף לכך שלמפעל 1
 אספקת מים  ויותר ממקור אנרגיה אחד.יהיו שני מקורות 

שעות עבודה בתפוקה מלאה  72( כל מפעל כזה יערך לאיגום עצמי של 2
 של המפעל.

 

 התכנון בדרג המקומי: עקרונות  .5

מענה למצבי  ןיתחירום בדרג המקומי -תכנון אספקת המים בשעת
התכנון יתבסס על משאבים ואמצעים מקומיים . 5-ו  4,3,2החירום 

חירום )אין לבסס את -הכנות לשעתה בעו ויירכשו מראש במסגרתשייק
התכנון בדרג המקומי  התכנון על אמצעים ותגבורת ממקורות חוץ(.

 :יתבסס על 
 

בכדי  5-ו 4 ,3חירום  ישיעור צריכת המים של הצרכנים השונים במצבא.   
 ים אלה.הכללית במצב הצריכה לקבוע את

 . 2חיטוי שישררו במצב חירום השינויים התפעוליים ובמשטר ה. ב

  ממקורות המים העצמיים, 3הסידורים לאספקת מים במצב חירום ג. 
 שיופעלו בהתאם לתכנון מראש.

 לצורך חלוקת המים 5-ו 4 הדרושים במצב חירום  הציודהאמצעים וד. 
 .לאוכלוסייה

תקני  חירום, לרבות-המבנה הארגוני של מחלקת המים המקומית בשעתה. 
 גורמים חיצוניים. וריתוק  תגבור ,צמ"ה ,רכב אדם,-חכ
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 -היערכות ותגבור רשויות מקומיות שתיפגענה קשות בשעת.  6

   או במשבר מים ברגיעה חירום    

מחובתן של הרשויות המקומיות להיערך לקראת אפשרות של פגיעות א. 
  .שבתחומן מערכות התשתית החיוניותב

 שלהן תיפגענה קשות, תוכלנההמים והביוב רשויות מקומיות שמערכות ב. 
  .שבתחום הפיקודמים וביוב מפעלי בלהיעזר 

 

 איכות המים:.  7

טיב המים בדוק את חלה על הדרג המקומי האחריות ל ,כספק מיםא.      
האחראי לנושא המים והביוב בדרג  המסופקים על ידו. בתחום זה יפעל 

         למים בשע"ח  העליונה  שותהנחיותיה והוראותיה של הר המקומי, לפי
הדוק קשר בדרגים הממונים )המחוזי והפיקודי(. כמו כן, יקיים בתחום זה 

עם האחראי לנושא הבריאות בדרג המקומי. )משרד הבריאות נושא 
 כל הקשור להתרת בתברואת המים ו בעניינימקצועי  ץלייעובאחריות 

 השימוש בהם(.

 חירום מפורטות-ל תברואי במי שתייה בשעתהוראות מקצועיות לטיפוב.     
רשות הבריאות במרחב". קובץ זה צריך שימצא בידי  -בקובץ "נוהלי שע"ח 

 האחראי לנושא המים והביוב בדרג המקומי.

 

 הטיפול בנושא הביוב:. 8

 חירום-על הדרג המקומי חלה האחריות לסילוק השפכים בשעתא. 
  .כבשעת רגיעה

בדרג המקומי צריך לענות על הנקודות התכנון בתחום הביוב ב. 
 העיקריות  הבאות:

 סידורים להפעלת מכוני הביוב לסילוק השפכים.( 1  

מרים הדרושים לתיקון הנזקים ושחרור הסתימות ואמצעים וח( 2  
 ברשת הביוב המקומית.
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 הצטיידות:.  9

 הבאים:באמצעים חירום -הרשות חייבת להצטייד לשעתא. 

 למתקני שאיבה למים ולמכוני ביוב םורי( דיזל גנרט1

 ציה העצמיים.ארנמלאי דלק להפעלת אמצעי הג( 2

 .ואמצעי שינוע/גרירה (םונייחימכלים לחלוקת מים )ניידים ( 3

 ברזיות לחלוקת מים.( 4

  ( משאבות ניקוז ובוץ.5

 .חיטוי מיםמרים לוח( ציוד ו6

 ביוב.ציוד לביצוע תיקונים ברשתות המים וה( 7          

 אביזרים למים ולביוב )לצורך תיקונים(.ומלאי צנרת (  8          

: במידה ורשות  מפעילה קבלן משנה לאחזקת מערכת המים הערה
ביצוע והביוב, עליה לוודא שיש  לו את הציוד והחלפים הנדרשים ל

  תיקונים בשע"ח ובמשבר מים.

 

 אדם:-חכו.  10

של מחלקות  מים ברגיעה  ומשבר חירום-האדם לשעת-תקני כוחא. 
 ילצורכ האדם הנדרש-המים המקומיות צריכים לכלול גם את כוח

 תואישור רמ"ט הרשות הפיקודי חירום, בתאום-ביוב בשעתבהטיפול 
 למים.

של ומשברי מים בשעת רגיעה חירום -נתוני התקן והאיוש לשעתב. 
  ו"ח הממוכן השמי "תקן ואיושד-מחלקת המים המקומית כלולים ב

. מחובתו של היחידה לכ"א בשע"חשע"ח", המופק ומופץ ע"י -ל
המל"ח המקומית לעדכן דוח זה   האחראי לנושא המים והביוב בועדת

-אדם בועדת ה-בקביעות, בתיאום ושיתוף עם האחראי לנושא כוח
 .המקומית  מל"ח
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האדם של מחלקות המים המקומיות יושתת בנוסף -איוש תקני כוחג. 
חוץ, כולל קבלני משנה  שות המקומית גם על מגויסילעובדי הר

 שתות המים והביוב העירוניותר ועובדיהם העוסקים באחזקת
 שירותקו למערך על  ציודם.

 

מל"ח - תפקידי האחראי לנושא המים והביוב בועדת. 11
)תפקידים אלה  נכונים גם לקראת התמודדות  עם  משברי   המקומית:
 מים ברגיעה(

ראי לנושא המים והביוב בועדת המל"ח המקומית יוטל תפקיד האחא. 
ככלל על ראש מחלקת המים המקומית שיסתייע בראש יחידת הביוב 

 המקומית.

של האחראי לנושא המים והביוב בזמן רגיעה  ם העיקרייםתפקידיב. ה  
 הם:

חירום, על בסיס -תיק התכנון המקומי למים ולביוב בשעתעריכת ( 1
      .בקונטרס זהטות  המפורטבלאות התכנון 

ז דרך קבע מידע ונתונים בתחומי אספקת המים וכירסוף ויא( 2
 ועדכונו. התכנון המקומי  חירום, להשלמת תיק-וסילוק הביוב בשעת

שנתית לתחומי המים והביוב  תהצטיידותוכנית  תעד והצוביע( 3
שתאושר  הציוד לפי התכנית ולפעול להזמנת ורכישת  ,חירום-בשעת
 שות המים.ע"י ר

חירום, בצורה נאותה -, אחסנת ואחזקת הציוד לשעתשמיר ,אודיוו( 4
 ולהוראות הטכניות הקיימות. ומסודרת, בהתאם לדרישות 

אום עם רכז/רמ"ט ועדת מל"ח המקומית והאחראים תול ופיט( 5
 המקומית, כלהלן: בועדת המל"ח  םהייעודיים ילנושא

מחלקת המים  חירום של-האדם לשעת-עדכון תקן כוחא. 
עם האחראי  האדם הנדרש-המקומית, איוש התקן וריתוק כוח

 .אדם -חכולנושא 

עם  חירום-מים וביוב בשעת ילצורכשחרור וריתוק הרכב הנדרש ב. 
 .האחראי לנושא תחבורה
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עם  חירום-מים וביוב בשעת ילצורכצמ"ה הנדרש -שחרור וריתוק הג. 
 .בניה  האחראי לנושא

עם  חירום-הדרוש לאבטחת איכות וטיב המים בשעתתיאום כל ד. 
 .אי לנושא בריאות האחר

תיאום אבטחת הדלק הנדרש להפעלת ציוד ההנעה העצמי למים ה. 
 .עם האחראי לנושא דלק חירום-בשעת ולביוב 

  א אספקת המים והטיפול בביוב בשעתהכנת הודעות לציבור בנושו. 
 .רעם האחראי לנושא מידע לציבו חירום

חירום -העובדים בהפעלת מערכת המים והביוב לשעת לותרג ז.
 כמתוכנן.

יו"ר ועדת מל"ח המקומית ולכלל חברי הועדה בכל הקשור -ץ לויעח. 
 חירום.-בשעת להספקת מים ולסילוק השפכים 

ח בדרג המחוזי הממונה ”להיות בקשר עם נציג הרשות למים בשעט. 
 בתחומים העיקריים הבאים:

ותדרוך מקצועי בתחומי התכנון, הארגון והתפעול ( קבלת הנחיות 1
 חירום.-שעתבשל אספקת מים וסילוק השפכים 

-( הסתייעות בעריכת תיק התכנון המקומי למים וביוב בשעת2
 חירום.

( השתתפות בביקורות הכוננות ותרגילים הנערכים ע"י הרשות 3
למים בשע"ח במפעלים החיוניים למים שבמרחב המקומי )כגון 

 אגודות המים(. מתקני

 

 חירום.-י. להכין לוחות המטה והעזרים הדרושים להפעלה בשעת  
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לצורכי תכנון יש לקחת בחשבון את הנחות היסוד 
 הבאות:

  בכל מצבי החירום של מים, ללא יוצא מן הכלל, יובטח כי
הפסקה מוחלטת של הספקת מים, בין מברז ובין באמצעי 

 שעות. 6-חלוקה, לא תארך יותר מ

  באותם מקרים בהם בכל זאת לא תתקיים האספקה דרך
הברז, )למעט תרחיש רעידת אדמה( יובטח כי יסופקו 

ליטר לאדם  4מים באמצעי חלוקה בכמות של לפחות 
ליממה. כמו כן משך הזמן עד חידוש ההזרמה מהברז לא 

 שעות. )אם לא נקבע אחרת(. 72-יעלה על כ

 ה( תובטח יכולת בכל התרחישים )כולל רעידת אדמ
 ליטר לאורך זמן. 4 –הספקת מי שתייה לאדם 

 

 

 

תכנון לאספקת מים באירועי חירום במים והכנת תיק תכנון בזמן  –פרק ב' 
 רגיעה

-שעתלבכל רשות תיקבע תכנית בסיסית לאספקת המים וסילוק השפכים 
ח בדרג ”, לפי הנחיות נציג הרשות למים בשעומשברי מים ברגיעה חירום

 שנים. 5-ובאישורו. התכנית תיבחן מחדש, לפחות אחת ל קודי/מחוזיהפי
חירום, -התכנון המקומי למים ולביוב בשעת על בסיס תכנית זו יוכן תיק

        שוטף. כמפורט להלן, אשר יעודכן באופן

 רי מים ברגיעהבולמש חירום-תיק התכנון המקומי למים ולביוב בשעת
 יכיל את הנתונים הבאים:

 2א. תוכנית להיערכות מערך המים שמופעלת במצב חירום           

 (1)טבלה מס'  .מפעלים חיוניים – 3צריכת המים במצב חירום ב.           

 (2. )טבלה מס' 3ג. צריכת מים של הרשות המקומית במצב חירום           
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 (3)טבלה מס'  .3חירום  מתקני אספקת המים העצמיים במצבד.          

 (4)טבלה מס'  .3 במצב חירום  מאזן אספקת המיםה.         

 (5)טבלה מס'  .בשעת חירום מאגרי מים במרחב המקומיו.         

  6)טבלה מס'  .4אמצעים לחלוקת המים לאוכלוסייה במצב חירום ז.         

 סעיפים א,ב,ג(             

 .5ם ח. תוכנית ואמצעים לחלוקת מים במצב חירו       

  7)טבלה מס'  אמצעים לתיקון רשתות המים והביוב בשעת חירום.ט.        

 סעיפים א,ב,ג,ד,ה(            

 (8)טבלה מס'  חירום.-מכוני הביוב בשעתי.        

 (9)טבלה  ."חופתיחת סתימות בביבים בשע אמצעים לניקוייא .        

 (10)טבלה   חירום.-מים וביוב בשעתהקצאת רכב וצמ"ה ליב.         

 מפת רשתות המים והביוב.יג.        

 .אדם-חיד. כו       

ט"ו תוכנית מפורטת על גבי מפות +הסברים, לחלוקת מים בתחנות ומרכזי 
 חלוקה.

 2.תוכן של התוכנית להיערכות מערך המים שמופעלת במצב חירום , א

רטים בדוק את תיק התכנון שברשותו, כדי להשלים או לעדכן פ( ל1
 למצב בשטח.  בהתאם

 כנס את צוות עוזריו כדי: ( ל2

ומשברי  לסקור את המצב, ולפרט נוהלי עבודה לשעת חירוםא( 
, הכנות לעבודה במשמרות לכשיוכרז מצב כוננות ג או מים ברגיעה

 ד. 

 להטיל משימות של בדיקת כוננות ועריכת הכנות לשעת חירוםב( 
 . ומשברי מים ברגיעה
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אספקת המים  ילצורכבדוק את הציוד והאמצעים ליל ופעג( לה
 וודא:לו ומשברי מים ברגיעה בשעת חירום וסילוק הביוב

כשירותם הטכנית של מתקני המים והביוב המתוכננים להפעלה ( 1
, לרבות הסידורים לחיבור חשמל, ומשברי מים ברגיעה בשעת חירום

 שבמקום וכיו"ב. סגירת מגופים, מלאי הדלק

 מאגרי המים השונים, המתוכננים לשימוש בשעת חירום כל ימילו( 2
 .ומשברי מים ברגיעה

 מצב הכשירות הטכנית של ציוד חלוקת המים בשעת חירום( 3
והנייחים, ציוד השאיבה  המים הניידיםמכלי  - ומשברי מים ברגיעה

 והחלוקה וכיו"ב.

 ארעית מצב המלאים של חומרים, ציוד וכלי עבודה לאספקת מים( 4
 ולתיקוני צנרת מים וביוב.

חיטוי  מצב תקינות כלורינטורים ומשאבות מינון, מלאי חומרי( 5
 וסידורי קבלת הכלור.

 חכואדם עם האחראי לנושא  חכוהגיוס של ו סדרי כוננות הקריאה( 6
   המקומי. בדרג אדם

 עם האחראי לנושא התחבורה בדרג -סדרי קבלת הרכב והצמ"ה ( 7
 המקומי.

עם האחראי לנושא הדלק  -מלאי הדלק לציוד וההנעה השלמת ( 8
 בדרג המקומי.

 עדכן את עזרי המטה המופעלים בשעת חירוםלשלים וד( לה
 .ומשברי מים ברגיעה

ן את פרסומי המידע לציבור המוכנים מראש ובחלבדוק וה( ל
. )ראה ומשברי מים ברגיעה לאוכלוסייה בשעת חירום להפצה

 .(ד' -ג' ו יםחנספ –לציבור  קונטרס מידע

 למים בשע"ח. העליונה אמת את הקשר עם נציג הרשותלבדוק וו( ל
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מפעלים  (בהתאמה  4ו/או ) -3צריכת המים במצב חירום ב. 
 חיוניים

 3צריכת המים של המפעלים החיוניים במצב חירום  - 1טבלה 
 

מס' 
 סד'
 

אזור 
 לחץ

 מאגר מים המפעל החיוני
 

 הערות

 
 

רשות  
 תייעודי

 סוג כתובת שם
המפע

 ל

צריכת המים 
 )מ"ק/יממה(

  דרוש קיים 

 ט ח ז ו ה ד ג ב א 
 
 
 
 
 
 

 

    רגיעה חרום     

     סה"כ כללי   
 :1הסברים לעריכת טבלה 

המים והביוב  לנושאאת הנתונים למילוי הטבלה יקבל האחראי  .1
 ומשברי מים ברגיעה . את כמות המים לשע"חתמ"תה משרד מנציג
 המים. תמנציג רשויקבל 

בהתאם לתכנית חלוקת המים  -עמודה א, אזור לחץ  .2
 המקומית.במקרים של אזור לחץ אחיד, תירשם המילה "אחיד".

ההכרזה על יוזמת  תהייעודיהרשות  -עודית יעמודה ב, רשות י .3
 חיוני.כהמפעל 

 כגון מאפיה, מכון תערובת, בית חולים -עמודה ה, סוג המפעל  .4
 וכיו"ב.

לפי הקריטריונים המופעים בטבלת סוגי מוצר ושרות" עמודה ו'  .5
 (.3)למצב חירום 

 יממות(. 3שעות צריכה ) 72לפי  -עמודה ח' מאגר מים דרוש  .6

 יש לסכם בנפרד את סה"כ צריכת המים -סה"כ כללי )מ"ק ליממה(  .7
 סה"כ הכללי,-המפעלים החיוניים לכל אחד מאזורי הלחץ ואת ה לש

 עלים החיוניים ברשות המקומית כולהצריכת המים של המפ דהיינו
המופץ  של משרד העבודה )נתון זה נכלל גם בדוח הבסיסי הממוכן

 לרשויות המקומיות(.
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 3 צריכת המים של הרשות המקומית במצב חירום ג.

 4ו/או  3צריכת המים של הרשות המקומית במצב חירום  - 2טבלה 
 בהתאמה

 

 
 הערות סה"כ צריכת יח' משק תצריכ צריכת האוכלוסייה אזור מס' 
 סד'
 
 

 

ישוב/ לחץ
שכונ

 ה

מספר 
 תושבים

 ליטר
 לנפש

 ליממה

 צריכה
 )מ"ק/
 יממה(

 מפעלים
חיוניים 
)מ"ק/ 
 יממה(

 יח' משק
מספר 
 יחידות

צריכ
ה 

 )מ"ק/
 יממה

 צריכה
באזור 
הלחץ 
 )מ"ק/
 יממה(

 

 י ט)ה+ו+ח ח ז ו ה ד ג ב א 
 
 
 
 
 
 

 

          

         סה"כ
 
 

 :2 רים לעריכת טבלההסב

 בהתאם לתכנית חלוקת המים המקומית. -מודה א, אזור לחץ ע .1
 במקרים של אזור לחץ אחיד, תירשם המילה "אחיד".

 עיריות. בשם הישוב יצויןבמועצות אזוריות  -עמודה ב, ישוב/שכונה  .2
 /אזור.השכונה תצויןובמועצות מקומיות 

מאזורי  בכל אחד -ק ז, מספר תושבים ומספר יחידות מש-עמודות ג ו .3
 הלחץ, בהתאם לתוכנית חלוקת המים המקומית.

 .1בהתבסס על נתוני טבלה  -ו, מפעלים חיוניים )מ"ק/יממה(  עמודה .4

חיים -בעלי הכוונה ליחידות משק הכוללות -עמודות ז יחידות משק  .5
 חיים ייכללו בצריכת האוכלוסייה(.-ליע)יחידות משק ללא ב

 ות המשק.עמודה ח צריכת המים ליחיד .6

 נתונים המשקפים את סה"כ צריכת -שורה תחתונה, סה"כ כללי  .7
 המים ברשות המקומית כולה.
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 בהתאמה 4ו/או  3מתקני אספקת המים העצמיים במצב חירום ד. 
 3מתקני אספקת המים העצמיים במצב חירום   - 3טבלה 

מס 
 סד'

 אזור
 לחץ

 משאבת הנעה לשעת חירום מתקן מים עצמי
 מינון

 יש/אין

  הערות דלק

שם   
 סוג

 מתקן   

מספר  כתובת
 המים רשות

 הממשלתית

מספר 
 עמוד
 טרפו

 הספק
 מנוע
 )כ"ס(

 ספיקה
 )מ"ק/
 שעה(
 

 סוג
 ציוד

 הספק יצרן
 קו"ט
 כ"ס

 שעות
 עבודה
 ביממה

 סה"כ
 תפוקה
 )מ"ק
 יממה(

 צריכה 
)ליטר/ 

 שעה(

נפח 
 מיכל
 קיים

 )ליטר(

 נפח
 דרוש

  

  יז טז טו יד יג יב אי י ט ח ז ו ה ד ג ב א 

                   

 

 :3הסברים לעריכת טבלה 

 עצמיים. הטבלה ישימה רק לרשויות מקומיות שיש להן מתקני מים .1

 מחובתו של האחראי לנושא המים עדכונהעם עריכת הטבלה ו/או  .2
 והביוב להשוות ולבדוק נכונות המידע, ובמידת הצורך לוודא תיקון

 ח בדרג הממונה.”תוף נציג הרשות למים בשעמידע זה, בשי ועדכון

העצמיים  יש לציין את מתקני המים -ז, מתקן מים עצמי -עמודות ב .3
 בכל אחד מאזורי הלחץ.

 וכד'. קידוח, באר, בוסטר, מעין -עמודה ב, שם וסוג המתקן  .4

באם המתקן כולל מספר יחידות  -עמודה ו, הספק מנוע )כ"ס(  .5
 בשורה נפרדת. תצויןיחידת שאיבה  שאיבה, כל

 , דיזל, ראש גיר )במקרה של ראשרגנרטודיזל  -עמודה ח, סוג ציוד  .6
 מתוכנן רגנרטו יש לציין בהערות את יחס ההעברה(. באם הדיזל גיר

 בסימן יצויןחירום מספר בארות לסירוגין, הדבר -להפעיל בשעת
 רצוי לרשום ברצף אחד את הבארות )כגון כוכבית(.  מזהה אחיד

 כזה מפעיל. רוגנרט שדיזל

 קו"ט, לדיזלים-ב רגנרטו לדיזל –עמודה י, הספק )קו"ט או כ"ס(  .7
 כ"ס.-וראשי גיר ב

ביממה.  שעות עבודה 20מכסימום  -עמודה יא, שעות עבודה ביממה  .8
מתקנים  חירום מספר-מתוכנן להפעיל בשעת רגנרטו באם הדיזל

רם בגו שעות העבודה לכל אחד מהמתקנים בהתחשב יקבעו ןלסירוגי
 הזמן והמרחק.

 מכפלת נתון זה ייקבע ע"י -עמודה יב, סה"כ התפוקה )מ"ק ליממה(  .9
 יא(. הספיקה )עמודה ז( בשעות העבודה ביממה )עמודה

 .X 0.250לחישוב עמודה יד הוא: כ"ס מופעל  הנוסחה .10

שעות עבודה  Xיום  14לחישוב עמודה טז נפח דרוש היא:  הנוסחה .11
 ליטר. X 0.250כ"ס מופעל  Xמתוכננות ליממה.
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 בהתאמה 4ו/או  3מאזן אספקת המים במצב חירום ה. 

 הנתונים ירוכזו בטבלה, כמפורט להלן:  
 

  3מאזן אספקת המים במצב חירום  - 4טבלה  
 

מס' 
 סד'

 אזור
 לחץ

סה"כ 
הצריכה 

באזור הלחץ 
 )מ"ק/יממה(

העברה  קבלה במ"ק
לאזורי 

לחץ 
אחרים 
 )מ"ק/
 יממה(

 עודף'
חוסר 
 )מ"ק/
 יממה(

 הערות

מתקני 
מים 

 עצמיים

"מקורו
ת" או 
 פרטי

 ו ה ד ג ב א 
 

 ז

 
 

 

  ב+ו      

 סה"כ
 כללי

       

 

 :4הסברים לעריכת טבלה 

 ,3תכליתה של הטבלה לשקף את מאזן אספקת המים במצב חירום  .1
 צריכה עומת אספקה בכל אחד מאזורי הלחץ בנפרד וברשות

 נית אספקת המים המקומית.וזאת לפי תכ המקומית כולה,

הרשום  לפי –עמודה ב, סה"כ הצריכה באזור הלחץ )מ"ק/יממה(  .2
 עמודה ט. 2בטבלה 

כמות  סה"כ -עמודה ג, קבלה ממתקני מים עצמיים )מ"ק/יממה(  .3
 המתקבלת באזור הלחץ ממתקני המים העצמיים לסוגיהם המים

 .3בארות, בוסטרים(, אשר פורטו בטבלה  )קידוחים,

 -, קבלה מספק חוץ "מקורות" או פרטי )מ"ק/יממה( עמודה ד .4
 כמות המים המתקבלת באזור הלחץ מחב' "מקורות" הנתון של

שבדרג  ח”ספק העיקרי( יימסר ע"י נציג הרשות למים בשעה)שהינה 
 המחוזי הממונה.

המים  כמות –מסירה לאזורי לחץ אחרים )מ"ק/יממה(  ,עמודה ה .5
 ורי הלחץ האחרים.)מועברת( מאזור הלחץ לאז הנמסרת

  ה.-ב ו הפרש הכמויות בעמודות -עמודה ו, עודף/חוסר )מ"ק/יממה(  .6

 נתונים המשקפים את תמונת אספקת -ורה תחתונה, סה"כ כללי ש .7
 ברשות המקומית כולה. )ברשויות מקומיות 3במצב חירום  המים

 את המים ממתקנים עצמיים בלבד, חייב 3המספקות במצב חירום 
 בעמודה.הסה"כ הכללי ש
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 חירום-מאגרי מים במרחב המקומי בשעתו. 

 ונים ירוכזו בטבלה, כמפורט להלן:הנת 
 חירום -מאגרי מים במרחב המקומי בשעת - 5טבלה  
 

 הערות  מאגרי מים אזור מס'
 כתובת שם  לחץ סד'

 נ.צ
  נפח סוג בעלות

 ז ו ה ד ג ב א 
        

        
        
        
        
 

 5:הסברים לעריכת טבלה 

כגון: "מקורות", רשות מקומית, פרטית לציין שם בעל  -עמודה ד, בעלות ( 1
 המאגר )לציין שם הרשות המקומית(

 ת מים עילית וכיו"ב.וכגון: מגדל מים, בריכ -עמודה ה, סוג המאגר ( 2

 4אמצעים לחלוקת המים לאוכלוסייה במצב חירום  .ז

 כמפורט להלן:הנתונים ירוכזו בטבלאות, 

 (מים )מכלי4אמצעים לחלוקת המים לאוכלוסייה במצב חירום  - א-6טבלה 

 הערות  סדורים סה"כ סה"כ כליהמ היצרן סוג מס' סד'
נפח    

 )מ"ק(
כמות 
קיימ
ת 

 )יח'(

 נפח קיים

 )מ"ק(

נפח דרוש 
 )מ"ק(

 להובלה/

 גרירה

 

 ח ז ו ה ד ג ב א 
         

 

)הקצאת  10מס  ת הקצאות רכב לטבלהלא בהתאם לטבלועמודה ז' תמ
קו"ב כולל צינור  5נדרשת משאבת מים אחת לכל מיכל הערה: . רכב(

 סניקה. יניקה שרשורי וצינור
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  ניקוז )בוץ(משאבות  ב-6טבלה 

 הערות כמות )יח'( גובה ספיקה  סוג  מס'
  דרוש קיים הרמה )מ( מק"ש המשאבה סד'
 ו ה ד ג ב א 

 

 

 

 

      

 
 ברזיות לחלוקת מים ג-6לה טב

 הערות כמות )יח'( מספר  מס' 
  דרוש קיים יציאות סד'
 ד ג ב א 

     
 

 : הסברים לעריכת הטבלה

 כמויות הציוד הדרוש ייקבעו על פי ההנחיות המקצועיות להצטיידות, .1
בנוהל  7בקובץ הנהלים לועדת המל"ח המקומית )לפי עמ'  152נוהל מס' 

 (.13סעיף  152

 .5תוכנית ואמצעים לחלוקת מים במצב חירום  ח.

 חירום אמצעים לתיקון חלוקה וחיטוי רשתות המים והביוב בשעת . ט

 חלקים, כמפורט להלן:  5, הכוללת אותהנתונים ירוכזו בטבל

 אמצעים לתיקון רשתות המים והביוב בשעת חירום.  - א-7טבלה 

 צינורות

 הערות אורך )מטר( קוטר סוג מס'

  דרוש מצאי  ינורהצ סד'

 ה ד ג ב א 
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 טבלת אביזרים )פיטינגים(ב -7טבלה 

 הערות כמות קוטר סוג  מס' 
  דרוש מצאי   סד'

      
 

  משאבות בוץ/ניקוז ג-7טבלה 

 הערות כמות )יח'( קוטר גובה ספיקה סוג  מס' 
משאבה  סד'

 בוץ
  דרוש מצאי )אינטש( הרמה )מ( מק"ש

 ז ו ה ד ג ב א 
 

 

       

 

 כלורינטורים ניידיםד -7טבלה 

הספק  סוג מס'
 מנוע

 הערות כמות )יח'( תפוקה מכסימלית

  דרוש מצאי )ליטר/שעה( )קוו"ט(  סד'
 ו ה ד ג ב א 

       
_____________ : קיים רק בשעת חירום ןיינת כדורי כלורהחיטוי ע"י 

 .מ"ק בריכה 1,000ק"ג לכל  1.5 _______________דרוש 
 

 ה' ציוד מכני הנדסי וציוד עזר-7טבלה 
 

 הערות כמות )יח'( ניידות סוג מס'
 הציוד סד'

 
  דרוש  קיים נגרר/מוסע

 ה ד ג ב א 
 
 

 

     

 

 :הסברים לעריכת הטבלאות

 יש להכין טבלאות נפרדות למים וטבלאות נפרדות לביוב.א. 
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פי ההנחיות המקצועיות להצטיידות,  כמויות הציוד הדרוש ייקבעו עלב. 
 לועדת המל"ח המקומית.     בקובץ הנהלים  152והל מס' נ

כגון: צינורות פלדה, אסבסט.אביזרים לצינורות  -צינורות קשיחים ג. 
 .אוגניםמחברים, רוכבים,   כגון: מגופים,  -קשיחים 

 ידותכגון: משאבות מינון ני -כלורינטורים ניידים, עמודה א, סוג ד. 
 )לחיטוי קווי מים(.    להיפוכלוריד וכלורינטורים ניידים 

 ציוד מכני הנדסי וציוד עזר, עמודה א, סוג הציוד: ה. 

כגון: רתכת חשמלית, רתכת אוטוגן, מחפרון,  -ציוד מכני הנדסי ( 1
 מדחס, משאית, מנוף.

תאורה, תאורת לילה, פנסי אזהרה, שילוט,  רגנרטוכגון:  -ציוד עזר ( 2
 .גדר חסימה

 

 מכוני ביוב בשעת חירום.י 

 מכוני ביוב בשעת חירום - 8טבלה  
 
 מס'

ציוד הנעה  מכון הביוב
 בשע"ח )ד"ג(

 דלק
 

 הערות

 סד'
 

כתוב שם
 ת

סידורי 
גלישה 
 יש/אין

הספקי 
יחידות 
שאיבה 

 )כ"ס(

הספק  יצרן
 )קו"ט(

מצאי 
 )ליטר(

 נפח 
מיכל 

 )ליטר(

 
 נדרש

 

 
 

 י ט ח ז ו ה ד ג ב א

           

 
 : הסברים לעריכת הטבלה

יש לציין גם את סוג  -עמודה ג, סידורי גלישה יש/אין א. 
לאפיק נחל, למוביל  הגלישה הקיים, כגון: גלישה אוטומטית 

 ניקוז סגור וכיו"ב. 

כל יחידת שאיבה  -עמודה ד, הספקי יחידות שאיבה )כ"ס( ב. 
 בשורה נפרדת.  תצוין
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 אמצעים לניקוי, פתיחת סתימות ותיקונים בביבים בשעת חירום יא. 

אמצעים לניקוי, פתיחת סתימות ותיקונים בביבים בשעת  – 9טבלה 
  חירום

 
 הערות כמות )יח'( יחידת  סוג  מס' 
  דרוש מצאי  מידה הציוד סד'

 ה ד ג ב א 
 
 

 

     

 
 הסברים לעריכת הטבלה: 

 סוגי הציוד הכולל: ציוד לניקוי ופתיחת סתימות, ציוד בטיחות וציודא. 
 מכני לביוב.

 הכמויות הדרושות ייקבעו על פי ההנחיות המקצועיות להצטיידות, נוהלב. 
 לועדת המל"ח המקומית.  בקובץ הנהלים  152מס' 

מים  ילצורכע, טרקטורים( "סהקצאת רכב )משאית, טנדר, משאית רמיב.
 :ובמשבר מים ברגיעה וביוב בשעת חירום

 
 ילצורכע, טרקטורים( מס"הקצאת הרכב )משאית, משאית ר – 10טבלה 

 מים וביוב בשעת חירום 
 

 מס'
 סד'

סוג 
 הרכב

טלפון של  בעל הרכב מספר הרכב
 קבלן חוץ

טלפון של 
 הנהג

 קבלן  העיריי   
 חוץ

שמות 
 הנהגים

  

 ז ו ה ד ג ב א 
  

 
 
 

 

      

 
 הנתונים לעריכת הטבלה יתואמו עם האחראי לנושא תחבורה בועדת

 . שבתיק המקומי לתחבורה 1המל"ח המקומית, בהתבסס על טבלה 
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 מפת רשתות המים והביוב:יג. 

בתיק התכנון המקומי למים וביוב תמצא מפה מפורטת )בקנה א.
 מקומיות.מידה מתאים(של רשתות המים והביוב ה

המים בציון הקטרים, אזורי הלחץ,  יקווהמפה תכלול את רשת ב. 
תחנות ומים, מאגרים  לסוגיהם, כולל מקורות המים ותחנות מתקני

 שאיבה ומגופים.

מתקני המים והביוב יעלו על אותה המפה, תוך הבלטת כל אחת ג. 
ן בנפרד )ע"י שימוש בסימון ו/או צבעים נפרדים( ותוך ציו המערכותמ

נקודות התורפה של קרבה הדדית ברשתות. עותק של מפה זו ישמש 
 להלן(. 28חירום )סעיף  בשעת גם כעזר מטה 

 מפה כללית עם ציון דרכי גישה חליפיים למתקני ד. יש לוודא שתמצא
 הנייחים. המים  למכליונקודות הצבה , המים

 

 אדם למים ולביוב בשעת חירום: חכויד. 

י למים ולביוב יוחזקו עותקי הדו"חות הממוכנים בתיק התכנון המקומא. 
 חכואותם יקבל האחראי לנושא  של תקן ואיוש מחלקת המים המקומית, 

 בועדת המל"ח המקומית והמעודכן מידי שנה. אדם

מסמכים שיוחזקו בתיק התכנון המקומי למים ולביוב בשעת וה הדו"חותב. 
 יכללו: חירום

ה והרווחה "תקן ואיוש לשע"ח" דו"ח ממוכן שמי של משרד העבוד( 1
 המים והביוב )כולל מרותקי חוץ(. לנושאי

האדם של מחלקת המים  חכודו"ח ממוכן סטטיסטי, הכולל נתוני ( 2
 המקומית בחלוקה לפי התפקידים/המקצועות 

שבתקן )מתוך הדו"ח הבסיסי המופץ לרשויות המקומיות ע"י רמ"ט 
 מחוזית(.ה ועדת המל"ח

 י מים ביישובים.גרשימת נצי בנוסףז, "במוא( 3
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ט"ו . תוכנית מפורטת על גבי מפות +הסברים, לחלוקת מים בתחנות 
 ומרכזי חלוקה, תוכנית שעיקרה:

 נ.צ./כתובת של נקודות החלוקה ודרכי הגישה. .ד

 סכימה של צורת חלוקה המים בנקודה. .ה
 כמויות מים שיש לספק לכל נקודה. .ו

 ה.אמצעים להובלת המים לנקודת החלוק .ז

 סבבים ביממה( 8ביצוע סבבים של מיכלי מים )עד  .ח

 כלי רכב .ט

 כוח אדם ותפקידים .י

 אמצעים להבטחת הסדר הציבורי .יא

 טפסים לרישום .יב

 

 או במשבר מים ברגיעה                               הנחיות להפעלה בשעת חירום  -פרק ג' 

 :כללי

להלן דנות  המפורטות ומשברי מים ברגיעה ההנחיות להפעלה בשעת חירום
ארגוניים, שיש להם השפעה על מידת הכוננות  במספר תחומים, בעיקר

 חירום.  נדרשות בשעתהלביצוע המשימות 

 :קישור עם הרמה הממונה. 1

האחראי לנושא המים והביוב במרכז ההפעלה המקומי יעמוד בשעת א. 
בקשר הדוק עם הגורם המקצועי ברמה הממונה  ומשברי מים ברגיעה חירום

בקיום  קשייםוא נציג הרשות למים בשע"ח.במקרים מיוחדים, כגון: שה
קשר עם הדרג המחוזי, או כאשר הבעיה חורגת מתחום הטיפול של הדרג 

מטה ההפעלה  -קשר ישיר עם הדרג המקצועי שבפיקוד  יקויםהמחוזי,
 הפיקודי למים.

 :לצורך יקויםלעיל,  כמצויןהקשר, ב.     

 דיווח שוטף ומיוחד.( 1

)כאשר אין הדרג המקומי מסוגל לפתור את  הגשת דרישות לסיוע (2
 באמצעים שברשותו(. בעיות

 בתחום הביצוע המקצועי. ויעוץ קבלת מידע והנחיות או הוראות( 3
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 פעולות האחראי לנושא המים והביוב במצבי הכוננות של מערך מל"ח. 2

  , המשך פעילות מתוכננת.זמן רגיעה - במצב כוננות אא. 

 שבו מצב ביניים )שיוכרז על ידי מ"מ קבוע ליו"ר ומ"ע(,  -1אבמצב כוננות  
הנחיות למערך המים  הכוננות.לא שונה מצב הכוננות, אך נדרשת הגברת 

 יוצאו על ידי מטה הרשות העליונה למים לשעת חירום. 

דריכות וכוננות מוגברת  - במים()התראה( 2)מצב חירום  מצב כוננות בב. 
 מעבר למשטר חירום מלא: לקראת 

יבדוק את תיק התכנון שברשותו, כדי להשלים או לעדכן פרטים ( 1
 למצב בשטח.  בהתאם

 יכנס את צוות עוזריו כדי: ( 2

לסקור את המצב, ולפרט נוהלי עבודה לשעת חירום, הכנות א. 
 לעבודה במשמרות לכשיוכרז מצב כוננות ג או ד. 

 ת ועריכת הכנות לשעת חירום. להטיל משימות של בדיקת כוננוב. 

אספקת המים וסילוק  ילצורכיפעיל ויבדוק את הציוד והאמצעים ג. 
 בשעת חירום ויוודא: הביוב

כשירותם הטכנית של מתקני המים והביוב המתוכננים להפעלה ( 1
סגירת מגופים,  בשעת חירום, לרבות הסידורים לחיבור חשמל, 

 שבמקום וכיו"ב. מלאי הדלק

מאגרי המים השונים, המתוכננים לשימוש בשעת  כל מילוי( 2
 חירום.

 -מצב הכשירות הטכנית של ציוד חלוקת המים בשעת חירום( 3
 וכיו"ב. והנייחים, ציוד השאיבה והחלוקה המים הניידיםמכלי 

בדיקת מצב המלאים של חומרים, ציוד וכלי עבודה לאספקת ( 4
 ארעית ולתיקוני צנרת מים וביוב. מים

חיטוי  תקינות כלורינטורים ומשאבות מינון, מלאי חומרי מצב( 5
 וסידורי קבלת הכלור.

אדם עם האחראי לנושא  חכוהגיוס של ו סדרי כוננות הקריאה( 6
 המקומי. בדרג אדם חכו
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 עם האחראי לנושא התחבורה בדרג -סדרי קבלת הרכב והצמ"ה ( 7
 המקומי.

האחראי לנושא הדלק עם  -השלמת מלאי הדלק לציוד וההנעה ( 8
 בדרג המקומי.

( מטה רשות העליונה למים לשעת חירום ינחה את המפעלים 9
את  תלמילוי בקבוקי מים ויתאם עם נציגי הרשויות    הייעודיו

 הערכות המפעלים למילוי בקבוקי מים.

 ישלים ויעדכן את עזרי המטה המופעלים בשעת חירום.ד. 

 ציבור המוכנים מראש להפצהיבדוק ויבחן את פרסומי המידע לה. 
 .(ד' -ג' ו יםחנספ –לאוכלוסייה בשעת חירום. )ראה קונטרס מידע לציבור 

 למים בשע"ח. העליונה יבדוק ויאמת את הקשר עם נציג הרשותו. 

 ידווח לראש מרכז ההפעלה המקומי )יו"ר ועדת המל"ח המקומית( ונציגז. 
 ם.חירו רשות המים על מצב הכוננות וההכנות לשעת

ח . מטה הרשות העליונה למים בשע"ח ינחה את המפעלים החיוניים למילוי 
לניפוק בקבוקים בעת חירום שלמת מלאים ולהיערכות  בקבוקי מים לה

ויתאם עם נציגי הרשויות הייעודיות הנוגעות את היערכות מפעלי יצור 
 .המשקאות הקלים  למילוי מים על פי  הצורך

 

 

 לחמתית במלחמה מוגבלת:כוננות מ -מצב כוננות ג 

הפעולות  באם מצב כוננות ג' יוכרז ישירות ממצב כוננות א', יבצע גם אתא. 
 שצוינו לגבי מצב כוננות ב'.

והכפופים לו,  יבדוק ויאמת את הקשר עם הגורמים הממונים, המקביליםב. 
 כמתוכנן מראש.

וידווח יפעיל במידת הצורך את עזרי המטה למים ולביוב, ירכז דו"חות ג. 
 לגורמים ממונים על דרישה.
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יעקוב ויבצע ככל הנדרש את הפעולות שנקבעו לביצוע במצב כוננות ד. 
 בהתאם ולמצב שישרור בשטח להכוד')סעיף משנה ד' להלן(, חלקן או כולן, 

 בזמן אמיתי.

 כוננות מלחמתית מלאה במלחמה כוללת: -במצב כוננות ד 

ורמים הממונים, המקבילים הכפופים אמת את הקשר עם הגייבדוק וא. 
 לו,כמתוכנן מראש.

 את עזרי המטה למים ולביוב ויוודא את עדכונם השוטף. מלאיב. 

 בשעת יעקוב ויוודא מילוי מאגרי מים לסוגיהם, המתוכננים לשימושג. 
 ירום.ח

יארגן ויגייס את כוח האדם והאמצעים הדרושים להפעלת מערכת ד. 
ב המקומית, כמתוכנן מראש ובהתאם לנדרש הספקת המים ומערכת הביו

 במצבים המשתנים, באישור ראש מרכז ההפעלה המקומי.

 יתאם עם האחראי לנושא המידע לציבור הפצת מידע לאוכלוסייהה. 
משטר  מראש )כגון הנהגת המקומית בתחומי המים והביוב, כולל מידע מוכן

וסילוק  פקת מיםחסכון במים( ומידע אופרטיבי על שיבושים והפרעות בהס
 הביוב, ככל שיהיו בזמן אמיתי.

 יפעל על בסיס התכנון שנקבע, כולל הפעלת מתקני המים 3חירום במצב ו. 
 המתוכננים ומכוני הביוב באמצעי הנעה עצמיים, הפעלת האמצעים

 הדרושים להבטחת טיב המים וכיו"ב.

המים יפעל על בסיס התכנון שנקבע, כולל חלוקת  5-ו 4חירום במצב ז. 
מצעות בקבוקי מים ובאלאוכלוסייה באמצעות המכלים הנייחים והניידים, 

פתיחה והפעלה של נקודות חלוקת המים לפי התכנון. ואמצעים אחרים. 
 ארעית וביצוע תיקוני רשתות המים והביוב, ככל שניתן. חידוש אספקת מים

ני ועריכת התכנון הכללי ויפקח על ביצוע תיקו ישתלב בהערכת המצבח. 
 המים והביוב.

 ירכז דוחות וידווח לגורמים ממונים ומקבילים.ט. 
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 עזרי מטה. 3

 עזרי המטה יוכנו מראש בזמן רגיעה לשימוש בשעת חירום.א. 

 עזרי המטה יכללו:ב. 

 לעיל( לצורך סימון הפגיעות 22עותק של מפת המים והביוב )סעיף ( 1
שיופעלו בשטח  צעים ברשתות המים והביוב, סימון הצוותות והאמ

 וכיו"ב.

 - 3חירום לוח הפעלת מתקני המים העצמיים ומכוני הביוב במצב ( 2
 תכנון לעומת ביצוע.

לוח הפעלת צוותות עבודה בשטח. לוח זה ישקף את כוח האדם ( 3
מערכות המים  )הצוותות(והאמצעים העיקריים שיופעלו לתיקון 

 תמים לאוכלוסייה. והביוב ו/או לחלוק

בשעת חירום  שתיוצרנהוח אירועים לציון הדרישות והבעיות ל( 4
ומתן  בתחומי המים והביוב, כולל מעקב אחר הטיפול בבעיות

 פתרונות להן. רישום האירועים בלוח זה יהיה על בסיס כרונולוגי.

 5-ו 4(התוכנית המעודכנת לחלוקה מים במצבי 5

 בנוסף לכך ינוהלו, במידת הצורך, העזרים הבאים:( 6

 יומן אירועים לרישום תמציתי בסדר כרונולוגי של כל ההודעותא( 
 .כולל הטיפול שקיבלו

 וח משמרות ותורנויות. ב( ל

  לוח איכון בעלי התפקידים. ג( 

תיק התכנון המקומי המלא למים וביוב ועזרי המטה, כפי ( 7
שצוינו,יוחזקו במחלקת המים שבמרכז ההפעלה המקומי, ואילו את 

ניתן להחזיק גם במרכז הנתונים והדיווח שבמרכז  הםהעיקריים שב
ההפעלה המקומי )במסגרת העזרים בתחומים היעודים המוחזקים 

 שם(.
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 דיווח. 4

 כל האחראים למתקנים ידווחו יום יום לאחראי לנושא המים והביוב כפיא. 
  שיקבע על ידו. הדו"חות יתייחסו לתחומים העיקריים הבאים: כשירות

 מצבת העובדים ומלאי הדלק. הציוד,

 ומייהאחראי לנושא המים והביוב במרכז ההפעלה המקומי יעביר דו"ח ב. 
בטלפון,או כל אמצעי  הדו"ח היומי ישוגרלרמ"ט הרשות הפיקודית למים. 

 אחר ויהיה נכון לשעה כפי שתיקבע בנהלים לשעת חירום. 

ים שחלו בתחומים הדו"ח היומי יתבסס תמיד על קודמו ויציין את השינויג. 
 שלהלן:

בעיות קריטיות המונעות אספקת מים לשתייה לצרכים אישיים ( 1
 החיוניים, כגון אמצעי הנעה, כוח אדם, דלק וכיו"ב. למפעלים

מצבת מתקני המים והביוב המופעלים על ידי הדרג המקומי, במצב ( 2
 .3חירום 

-ו 4 חירוםה יהיקף הפגיעות ברשת אספקת המים המקומית במצב( 3
אליהם  והמפעלים החיוניים שאספקת המים  האזורים , לרבות5

של האמצעים לחלוקת מים, והיקף הפעלתם  נותקה, היקף הפעלתם
 המים והביוב. ברשות של האמצעים לתיקוני הפגיעות
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 7 –פסקה 
 
 

 הנחיות ודגשים להתמודדות עם רעידות אדמה
 
 

 
 

 
 

 הערכות מערך המים
 

 רעידת אדמהל
 
 
 

 עקרונות ארגון ותפעול
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 תוכן העניינים

 
 
 

 
 

 עקרונות היערכות לרעידת אדמה     - חלק  א'
                        

 
 דגשים והנחיות בתחום אספקת המים   - חלק  ב'

                  
 

 ם    הנחיות לספקי המים: חברת מקורות וספקי מים אחרי - חלק  ג'
 

                       
 

 פרק המים מתוך תרחיש הייחוס                              - נספח א'
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 הערכות לרעידות אדמה
 

 
 רקע

 
בהתאם להחלטת ועדת שרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה מס' 

ריות והסמכויות של משרדי בדבר חלוקת תחומי האח 14.8.01מיום  3רעד/
 לשעבר(, המים נציבמנהל הרשות הממשלתית )הממשלה, הוטלה חובה על 

לדאוג להיערכות מוקדמת לרעידות אדמה, לרבות מתן מענה לאספקת מים 
 חלופיים לאוכלוסייה באזור האסון וטיפול בתשתיות המים והביוב. 

 
, 2004מיולי  רעידות אדמה מתרחשות בישראל מעת לעת. תרחיש הייחוס

שפורסם ואושר ע"י הועדה הבין משרדית לטיפול ברעידות אדמה, קבע כי, 
יש להיערך למתן מענה ולטפל בנזקים ובתוצאות הנגרמות מרעידת אדמה 

 שאן.-בסולם ריכטר, כאשר מוקד הרעש הוא בבית 7.5בעוצמה של 
 

תרחיש הייחוס הקונקרטי מפרט את הרס התשתית, הנזקים והאבדות 
קד בו מתרחשת רעידת האדמה. כמו כן מפרט התרחיש את הנזקים במו

 והאבדות הצפויים להיות באזורים ובמעגלי ההשפעה המרוחקים יותר.
 

יש להדגיש כי במידה ומוקד התרחשות רעידת האדמה יהיה במקום אחר, 
 מעגלי ההשפעה יהיו שונים. 

 
:  מקורות חב' כל רשות מקומית, תאגיד מים וביוב, ישוב, ספקי מים כגון

מים בע"מ וספקי מים אחרים, מחויבים להיערך עפ"י תרחיש הייחוס, 
 ובתחומים המרכזיים הבאים:

 
 חיזוק ושיפור עמידות מתקני המים בפני רעידות אדמה. .א
 

היערכות לתיקון תשתיות של מערכות אספקת המים והביוב שנפגעו  .ב
ת מערכת ברעידת אדמה, טיהור וחיטוי מתקני המים לשתייה והחזר

 אספקת המים לפעולה סדירה, בהקדם האפשרי. 
 

היערכות לאספקה וחלוקת מים חלופיים לתושבים באזור האסון  .ג
ולכוחות הפועלים בשטח. זאת עד לשימוש מחדש במערכות אספקת 

 המים.
 

היערכות להפעלה מיידית של מערך הסברה ומידע לציבור באופן יעיל  .ד
 ומקיף.
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 מטרה
 

ומית, תאגיד מים, ישוב, וספקי המים, יפעלו לחיזוק תשתיות הרשות המק
המים לעמידות בפני רעידות אדמה, ייערכו לאספקת מים בתנאי רעידת 
אדמה ויספקו מים חלופיים לתושבים, באמצעים ובכ"א העומדים לרשותם, 
תוך קבלת סיוע מרשויות שכנות, שלא נפגעו ומגופים ארציים. כמן כן, יערכו 

יקון תשתיות במערכות אספקת המים והביוב, יפעילו מערך לביצוע ת
הסברה, וכל זאת על מנת להחזיר את החיים למסלולם התקין בהקדם 

 האפשרי.
 
 
 

 השיטה
 

הערכות  משולבת של  כלל הגורמים ברשות/תאגיד/ישוב, הנושאים  
באחריות למתן  מענה  לאספקת מים ותיקון תשתיות, תוך תאום עם 

ם  והממלכתיים  הפועלים  במרחב, על מנת למזער נזקים הגופים הארציי
  ולהבטיח אספקת מים לצרכנים בכמות ובאיכות הנדרשים.

 
 
 

 הנחות יסוד להיערכות
 

תרחיש רעידת אדמה הוא אחד מהאיומים החמורים על המים הגורם לכך 
שמערכת אספקת המים, על מרכיביה השונים, קורסת ולא מספקת מים. 

 שתנה בהתאם למעגלי ההשפעה באזורים השונים.היקף הנזקים מ
 

יש להניח שבמצב של רעידת אדמה תוכרז "תקופת הפעלה" של מל"ח בכול 
 הארץ או באזורים שנפגעו בלבד.

 
על הרשות המקומית/תאגיד/ישוב וספקי המים, להכין את התוכניות 
הכוללות: מיפוי כלל האמצעים לרבות פרטיים, הנמצאים במרחב הרשות, 

בות כוח אדם מקצועי, היכולים להוות פוטנציאל לעזר ושימוש בהתרחש לר
רעידת אדמה, וכן נהלי הפעלה פנימיים, תוך תאום עם כל הגורמים 
המקומיים והארציים הפועלים במרחבם כגון: מחוז/נפה של משרד 
הבריאות, הרשות הפיקודית למים במרחבם, מל"ח מחוזי, חב' מקורות, 

 מחוז של פיקוד העורף  וכד'. משטרת ישראל במרחב,
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התכנון האזורי והארצי למתן מענה באספקת מים ממיכליות ובקבוקים, 
לרבות למרכזי פינוי אוכלוסייה ולכוחות הפועלים באזור האסון, יעשו 
באחריות מטה הרשות העליונה למים לשע"ח. התוכניות יעשו בתאום עם 

מנהלי המרחבים של חב'  ראשי הפיקודים של הרשות למים לשע"ח/
 מקורות, מינהל המים העירוני, ומטה מל"ח ארצי.

 
רשויות מקומיות/תאגידים/ישובים וספקי מים, אשר נמצאים במעגלי 
ההשפעה של התרחיש הקונקרטי, חייבים לתכנן באופן מפורט, את אספקת 
המים החלופיים, תיקון תשתיות המים ופעילות ההסברה בהתאם להנחיות 

תכנון יעשה בהתאם לאופיין של הרשויות/תאגידים/ישובים, גודלם אלה. ה
מיקומם, מרכיבים אחרים שיש בהם וכד', התכנון יעשה בתאום עם הגופים 

 הארציים הפועלים במרחב ויוגש לאישור הרמ"ט הפיקודי למים לשע"ח.
 
 
 
 
 

 התכנון יתבסס על: 
 
    

יתבסס על תרחיש תרחיש ייחוס ספציפי לרשות המקומית הרלוונטית, ש
 כאמור. 2004הייחוס שאושר ע"י ועדת ההיגוי מיולי 

 
השלמות נתונים, במידה וצריך, ניתן לקבל מהמרכז למיפוי ישראל/ממ"ג 

 )מרכז מידע גיאוגרפי(.
 

ראשי הרשויות הפיקודיות למים לשע"ח, יסייעו בהכנות ויאשרו את 
 התוכניות לרשויות/תאגידים/ישובים שבמרחבם. 

 
הרשות העליונה למים לשע"ח יכין תוכניות לאספקת מים חלופיים רמ"ט 

ברמה האזורית, על פי מרחביים פיקודיים, בתאום עם ראשי הפיקודים וכן 
 יכין תוכנית לאספקת מים חלופיים ברמה הארצית. 

 
כל הרשויות צריכות להתכונן לתרחיש של רעידת אדמה, כיוון שאנו לא 

. לצורך כך ישנם תרחישים נוספים יודעים היכן יהיה מוקד הרעש
"המכסים" גם מקורות אחרים.  רשויות אחרות שאינן כלולות בתרחיש 
הייחוס, יתכננו אספקת מים חלופיים ותיקון תשתיות בהתאם לנוהל 

  יפול במשברי מים ברגיעה ובחירום"."היערכות הרשות המקומית לט
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 לרעידת אדמה עקרונות היערכות  -חלק א'           
 

 
 

 הקדמה
 
 

ההיערכות להתמודדות עם תוצאות של רעידת אדמה מתחלקות באופן 
 עקרוני לארבעה שלבי יסוד מרכזיים: 

 ההכנות .א

 המענה המיידי   .ב

 המענה המשלים .ג

 השיקום .ד

ההיערכות המוקדמת בתחום חיזוק תשתיות ומתקנים, מפורטים בהנחיות 
מנהל שרדי ממשלה והנחיות המוסדות המוסמכים, כגון: מכון התקנים, מ

 לעריכת סקרים וחיזוקי מתקני מים וכד'. הרשות הממשלתית למים וביוב

מתן מענה מיידי לאירועי משברי מים )גם כתוצאה מרעידת אדמה(, מפורט 
  יערכות הרשות המקומית למשברי מים.בנוהל ה

ההנחה היא כי, תוכרז "תקופת הפעלה" של מל"ח כך שניתן יהיה להפעיל 
לכוון את משאבי המשק האזרחי והצבאי לטובת מתן המענה לרעידת ו

 אדמה.

הרשות המקומית/תאגיד/מועצה אזורית/מפעל מים/ישוב, אמורים להוות 
חל משלב התגובה הדת אדמה, יאבן יסוד בהערכות ובמתן מענה לאירוע רע

ב השיקום והחזרת החיים למסלולם התקין. סביר מאוד להמיידית ועד לש
הראשונים תאלץ הרשות המקומית להתמודד עם חלק  ניכר שבימים 

 מהבעיות בכוחות עצמה.

חברת מקורות תיתן מענה לאספקת מים חלופיים ולתיקון תשתיות המים 
 במערכות המים הארציות והאזוריות שבתחום אחריותה.
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 שלב ההכנות

 
ע הבסיס לצמצום הנזקים הצפויים מתרחיש של רעידת אדמה הוא ביצו

 הכנות מתאימות וההתארגנות המוקדמת.

יש לפעול ולוודא כי התשתיות החיוניות  כגון: קידוחים, תחנות  -תשתיות 
שאיבה, קווי אספקת מים, בריכות, ואיגומי מים וכן מתקני טיפול וקווי 
ביוב, עומדים בסטנדרטים לעמידות בפני רעידות אדמה, וזאת על פי הנחיות 

 מנהל הרשות.נים המחייבים והנחיות המוסדות המוסמכים, התק

יש לוודא קיום ציוד ואמצעים לביצוע פעולות ראשוניות להצלת  – אמצעים
חיים בעת רעידות אדמה. אמצעים אלה יבטיחו צמצום אבדות ונזקים. 
מדובר על אמצעי קיום אישיים להישרדות כגון, מזון, מים ביגוד וכד', וכן 

ם הייעודיים כגון: כל צמ"ה, לחילוץ, על אמצעים לביצוע פעולות הצוותי
 רכבים וכד' 

יש להכין כוחות וצוותים מקצועיים לטיפול בתוצאות  –צוותי תגובה 
המיידיות של רעידת האדמה כגון: הכנת רשימת מתכננים ומהנדסים, 
צוותים לתיקון תשתיות לאספקת מים ולטיפול באיכות המים, צוותים 

ון, צוותי חילוץ וכד'. יש למנות לתפקידים רפואיים, צוותי אספקה ציוד ומז
מיוחדים כגון מנהלים וראשי צוותים, בעלי תפקידים מחליפים, למקרה 
שמנהלים וראשי צוותים לא יתייצבו למשימותיהם )פגיעות בהם או בבני 

 משפחתם(. 

יש להכין תוכניות לאספקת מים  – תוכניות לאספקה וחלוקת מים חלופיים
 ודות חלוקה, להכין אמצעים לחלוקת מים, צוותים וכד'. חלופיים, לקבוע נק

חשוב לוודא הכנת נהלים והנחיות לתושבים ולצוותי הפעולה,   - נהלים
להתמודדות עם מצב חירום קיצוני כמו של רעידות אדמה ותרגול. נהלים 

 אלה יסייעו למוכנות ולצמצום מימדי הנזק הצפוי.

ותרגול מצבי החירום השונים, ביצוע הדרכה שוטפת   -הטמעה ותרגול 
לאורך כל השנה הם חלק בלתי נפרד מההיערכות והמוכנות של הרשות 

 המקומית/תאגיד/ישוב להתמודדות עם רעידות אדמה.

 

 

 שלב המענה המיידי
 

שלב המענה המיידי מתאפיין בעיקר בהגשת עזרה ראשונה, פינוי פצועים, 
ות חילוץ והצלה באזור בחילוץ מההריסות וקיום חיים של תושבים וכוח

 האסון.
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תושבים רבים אשר נקלעו לאזור הרעש, במידה ויוכלו, ינסו  – חילוץ עצמי
 לחלץ עצמם מההריסות, תושבים בסביבה שלא נפגעו יחושו לפנות פצועים.

צוותי חילוץ והצלה מקומיים, כבאות, מד"א, מטה  – סיוע מקומי ראשוני
צוותים רפואיים ועוד, יכנסו לפעולה  הרשות המקומית, מטות אזוריים,

 ויעשו כל שלאל ידם כדי לטפל בפצועים, לכודים ובתושבים חסרי הגג. 

מערך החילוץ וההצלה של צה"ל/פיקוד העורף,  – סיוע כוחות ארציים
משטרת ישראל וצוותים של משרדי הממשלה השונים הפועלים במסגרת 

טיפול באירוע. סדר כניסתם מל"ח, ייקחו חלק, כל אחד על פי משימותיו ב
 לפעילות מותנה בכושר גיוס כוח האדם והאמצעים העומדים לרשותם. 

בשלב התגובה המיידי יתבצעו פעולות של סגירת  – אספקת מים ומזון
מגופים ושמירה על מאגרים שלא נפגעו. ריכוז אמצעים וכ"א לאספקת מים 

לוקת מים חלופיים,  יפתחו תחנות חלוקת מים ארעיות ותחנות ח
, הכול בהתאם 5שב"הסדר" במידת האפשר. יופעל נוהל חירום מצב 

 ליכולות ולמגבלות הפעלת הכוחות והאמצעים בשטח לאחר רעידת האדמה.

צוותים מקצועיים מקומיים בסיוע מתנדבים יחלו בתיקון  – תיקון תשתיות
תשתיות שנהרסו בהתאם ליכולתם. בין היתר ימהרו לתקן בסדר עדיפות 

 והה את  מערכות אספקת המים והביוב, רשת החשמל ודרכי גישה.גב

ירוכזו הנתונים על מנת ליצר תמונת מצב לצורכי הסברה, יוכנו  – הסברה
הודעות והנחיות לציבור בדבר הסיוע שהרשות המקומית תעניק, התושבים 
יכוונו לתחנות חלוקת מים, מזון, תרופות וכד'. ההודעות יופצו בכל אמצעי 

רת קיים לרבות רמקולים על גבי רכבים או רגליים שיעברו ברחובות תקשו
 ויודיעו הודעות.

 
 

  שלב המענה המשליםשלב המענה המשלים

 
השאיפה תהיה לשחרר את אנשי המילואים )אלה שגויסו לצורך מתן סיוע 
ראשוני(, מהר ככל האפשר, כדי לא להעמיס על המשק. המעבר משלב לשלב 

המפורטים בהמשך. יחד עם זאת אינו תחום בזמן מדויק אלא במאפיינים 
צפוי כי שלב המענה הראשוני ימשך בין שבוע לשבועיים, ולאחר מכן יתחיל 

 שלב המענה המשלים. 

 

 מאפיינים במעבר משלב המענה הראשוני לשלב המענה המשלים:

תתקבל החלטה על סיום פעילות החילוץ וההצלה של בני האדם  .א
   י ההרס וחיפוש גופות.הלכודים בתוך הבניינים ומעבר לשלב פינו
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הרשויות שאינן מסוגלות לפעול בכוחות עצמן יחוזקו ע"י בעלי  .ב
 תפקידים שמונו לשם מתן סיוע.

תהיה קיימת קורת גג בסיסית וכן אספקת מים ומזון ומים לרוב  .ג
המפונים )בסידור עצמי, במבנים או באוהלים(. מחוץ לאזור ההרס 

ש מאתנו למסד את אספקת המים יוקמו ערי אוהלים דבר שידרו
 אליהם.

תתקבל החלטה על מעבר ממצב של חלוקת מזון ומצרכים חיוניים  .ד
לחלוקה של  "קצבת קיום", דבר המחייב: קיום תיעוד זמני לרוב 

 המפונים ותשתית בסיסית לקניית המוצרים החיוניים.

מרב האנשים הזקוקים לטיפול רפואי מציל חיים כבר קיבלו את  .ה
 ראשוני הנדרש ועיקר הפעילות יתרכז בבתי חולים.הטיפול ה

במידה והוכרז מצב חירום כללי , הוא יבוטל ויושאר רק לאזורים  .ו
 מוגדרים.

העברת האחריות לפיקוד ושליטה ולניהול האירוע, לא תעשה בהכרח  .ז
בכל האזורים בו זמנית, אלא בכל מקום על פי הערכת מצב וקבלת 

 החלטה על ידי הגורם המוסר.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226 



                                                                                       פרק ג'                                                        
___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
                                  הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 
 

 הפעלה ברמת הרשות המקומית/מועצה
 

 אזורית/תאגיד מים/ישוב 

  

  כלליכללי

הרשות המקומית/מועצה אזורית/תאגיד מים/ישוב, מהווים נדבך מרכזי  .1
וחשוב מאוד במענה לרעידות אדמה. גופים אלה מהווים את הגורם 

סייה, הקבוע והזמין בכל עת ומרוכז בהם הידע העדכני ביחס לאוכלו
 המבנים והתשתיות ההנדסיות.

על פי תפיסת ההפעלה נקבע כי הרשויות המקומיות הן הגורם המוביל,  .2
 המתכלל, מנהל ומתאם את הטיפול באירוע בתחומן.

 

  נזקים צפויים בתחום הרשות המקומיתנזקים צפויים בתחום הרשות המקומית

 

  בעקבות רעידת אדמה עלולות הרשויות המקומיות להיפגע
 בדרגות חומרה שונות:

o ת ומשביתה את הרשות פגיעה קשה המשתק
 לחלוטין.

o .פגיעה חלקית בגורמי הרשות ובתשתיות שלה 

o  פגיעה קלה המאפשרת לרשות לסייע לרשויות
 אחרות.

 :תפקודה של הרשות ייפגע בשל כמה סיבות 

  ,עובדי הרשות ומשפחותיהם עלולים להיות בין הנפגעים
 התייצבותם של האחרים תהיה חלקית.
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 ות המידע של הרשות עלולות תשתיות התקשורת ומערכ
 להיפגע ולהינזק.

  מבנים ומוסדות של הרשות עלולים להינזק ולצאת מכלל
 שימוש.

  תוצאות הרעש עשויות להיות שונות באזורים שונים של הרשות
בהתאם לסוג הבניה )ישנה/ חדשה(, אופי הבניה )נמוכה/רבי 

 קומות(. 

 ם אם בתחום הרשות או בסמוך לה קיימים מפעלים שבה
חומרים מסוכנים, או מתקני טיהור לשפכים, עלולים תושבי 
הרשות להיפגע מתוצאות משנה של הרעש, קרי מזיהום 

 הסביבה, האוויר והמים. 

  ,תושבים רבים ייפגעו. חלקם יישארו לכודים בתוך ההריסות
חלקם יפונו לבתי חולים, משפחות יפוצלו ויהיה קושי ביצירת 

 ה והגדרת ה"נעדרים". תמונת מצב אודות האוכלוסיי

  תשתיות חיוניות שבאחריות הרשות )מים, ביוב, תאורת
רחובות, דרכים( עלולות להינזק ולחייב מענה מהיר. בחלק 
מהרשויות אספקת מים זורמים תיפסק באזורים מסוימים 
לפרק זמן של ימים או שבועות. הרשות תידרש לחלק מים 

ות מהר ככל לצרכי קיום, ובמקביל לפעול לתיקון המערכ
 האפשר.

  הפסקת אספקת חשמל מקשה באופן ישיר על התפקוד, אך
גוררת  עימה קשיים נוספים של בעיות בתקשורת באמצעות 
הרדיו והטלוויזיה, צורך באלתור אמצעי תאורה לכוחות 
ההצלה ולריכוזי האוכלוסייה, שיבוש פעילותן של מערכות 

 תקשורת ומידע ועוד.

 קשות את פינוי הנפגעים ולעכב את דרכים חסומות עלולות לה
 הגעת כוחות הסיוע.

  פריצות במערכות המים והביוב עלולות ליצור זיהומים ו/או
נזקים נוספים כתוצאה מערבוב, ומהתבקעות בריכות מים 
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 ות פסיכולוגיות על אוכלוסייה לאירוע רעידת אדמה יהיו השפע
גדולה, ובתוכה קבוצות בעלות צרכים מיוחדים. תופעות חרדה 
ולחץ ישפיעו על התנהגות האוכלוסייה, וכתוצאה גם על 

 האפקטיביות בפעולות ההצלה וההתנדבות.

  ,תושבים רבים ימצאו את  עצמם ללא קורת גג, רכושם אבד
חרב. חלקם יפונו  והם חסרי תיעוד ואמצעי זיהוי בעולם פרטי

למתקני קליטה במקומות שונים, חלקם יישארו באזור 
מגוריהם כדי לעקוב אחר חילוץ לכודים קרובים או כדי לשמור 

 על רכושם / מקום עבודתם.

  רשויות שלא ייפגעו, יידרשו לסייע בקליטת עקורים, חלקם
לתקופות ממושכות, לשקמם ולשלבם במערכות החינוך 

ולספק להם שירותים מוניציפאליים והחברה המקומיות, 
שונים. במקביל הן יצטרכו לסייע לרשויות נפגעות בצוותים 

 ובאמצעים לשיקום חברתי ופיזי.

 
 
 

 שלב השיקום
 

שלב השיקום יכול להמשך ממספר חודשים עד מספר שנים, מותנה בהיקף 
וסוג הנזק. לדוגמא בתחום התשתיות:  גשרים כבישים, קווי חשמל, 

ספקת מים, מבנים למגורים וכד'. בתחום נפגעים:  יהיו פגיעות מערכות א
בבני אדם שיחייבו שיקום ארוך טווח וכד'. פרק זה לא יורחב. מטה מל"ח 

 ארצי יפרסם הנחיותיו במסגרת תיק אב ונהלים שיופצו בהמשך.

 

 

 

את התמונה   לתת  מודגש בזאת כי האמור בפרק זה נועד -לסיכום חלק א' 
ר את הפעילות בעת אירוע של רעידת אדמה. למרות שפעילות הכוללת ולתא

 ממנה   וללמוד  אותה  להבין ראוי   המים, זו איננה מכוונת רק לתחום 
תפקידינו בנושא הבטחת חידוש אספקת המים לצרכנים   ביצוע לגבי

 בהקדם האפשרי.
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 עקרונות ודגשים בתחום  -חלק ב' 

 אספקת המים 
 

 
 פייםאספקת מים חלו

 

  הינו  נושא בעל חשיבות קיומית עליונה. משפיע באופן  –אספקת מים
ישיר על הישרדות, וכן על גורמים עקיפים )מחלות עקב מים לא נקיים, 

 העדר סניטציה וכד'(.

  אספקת מים לשתייה בכמות ובאיכות הראויים הינה אחת מהמחויבויות
 הראשונות של המערכת הממשלתית.

 מים ירכז את כלל הפעילויות בנושא הערכות ית מנהל הרשות הממשלת
בראש הרשות  מנהל הרשותלמשבר מים ולמצבי חירום. בחירום עומד 

 העליונה למים לשע"ח.

  חב' מקורות ב"תקופת הפעלה" של מל"ח, לבד מהיותה ספק המים
 מנהל הרשות הממשלתית למיםהמרכזי, היא משמשת כזרוע הביצוע של 

 ומי לכלל צורכי המים.בכל הקשור למתן מענה לא

  הרשויות המקומיות/תאגידים/ישובים, נושאים באחריות לאספקת מים
לתושביהם במשבר מים ברגיעה ובשעת חירום, תוך הסתייעות במערכות 

 ארציות.

 .כללי אחריות זו מין הדין שישמרו גם באירוע רעידת אדמה 

  

  הנחות עבודההנחות עבודה

 : בהתבסס על המענה בשלב הראשוני יש להניח כי 

o ."תוכרז "תקופת הפעלה במל"ח 

o  בימים הראשונים שלאחר הרעידה יסופקו לתושבים באזורי
ליטר לנפש  4האסון מים ברמה שמאפשרת הישרדות בסיסית. )

 ליממה(.
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o  לעניין תרחיש הייחוס, בחלק מהמקומות שיפגעו תתוקן
התשתית תוך שבוע או שבועיים ותחודש אספקת המים דרך 

איש לא יקבלו מים דרך הברז.  220,000, הברז. יחד עם זאת
כמו כן, באזורים שמנותקים מאספקת מים לא תהיה אספקת 

 מים לברזי כיבוי. 

o  לבתי חולים שמתפקדים תחודש אספקת מים דרך הברז תוך
 מספר ימים עד שבועיים מהרעידה. 

o 100,000 לעזוב את אזור  איש באזור שנפגע קשה, יסרבו כנראה
. יתכן ואנשים אלה ישוכנו חסרי קורת גגיו יההאסון, אף שהם 

 . ב"ערי אוהלים" שיוקמו באזור האסון או במקום קרוב אליו

o  אספקת  -מחוץ לאזור האסון  –במתקני הקליטה המוסדרים
 המים תתקיים כסדרה )דרך הברז(. 

o .חלוקת מים לתושבים תהיה ללא תשלום 

o זקים חברת מקורות, כספק מים עיקרי, תשלים את מיפוי  הנ
למתקני ומערכות תשתיות המים הארציות והאזוריות תוך 
מספר ימים )לפחות אלה אשר גלויים לעין(, כך גם תעשנה 

 הרשויות/תאגידים, אלה שמסוגלים לעשות כן.  

 

 

  יעדי רמות שירות לשלב המענה המשליםיעדי רמות שירות לשלב המענה המשלים

 

  ליטר מים לאדם ליממה. בשלב  4בשלב המענה המיידי/ראשוני יסופקו כ
 )או אם יוחלט אחרת( ליטרים 18 של אספקתים תידרש המענה המשל

עדיין לאספקת מים מברז  אינה מחוברתמים לנפש ביממה, לאוכלוסיה ש
 .חידוש הספקת המיםל בשלב המענה המשלים ועד נפש( 220,000 -)כ

 קוב מים ליממה. 4,000 -דהיינו כ

  מברזי הכיבוי שנותקו 90% -חזרה ליכולת אספקת מים מברז לצפויה 
 מאספקת מים זורמים תוך חודש ימים מהרעידה לכל היותר.

   חזרה ליכולת הספקת מים מברז לכל המבנים המאוכלסים תוך שלושה
 חודשים.
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  עקרונות לתכנית המענהעקרונות לתכנית המענה

 

 הוא א אספקת המים ושיקום תשתיות הגורם שיתכלל את הפעילות בנוש
 למים בשע"ח.  יעודיתהרשות ה רשות הממשלתית למים

 מים בכמות הנדרשת לתושבים שאינם מקבלים מים דרך הברז,  אספקת
בשלב המענה המשלים יהיה גם לצרכי בישול, רחצה וסניטציה בסיסית. 

 .)או אם יוחלט אחרת( ליטר לאדם ליממה 18כמות נדרשת 

  שיקום מהיר של מירב תשתיות המים בכוונה להביא לשימוש במים דרך
 ניתן.הברז לאוכלוסיות רחבות, מהר ככל ש

  מתן עדיפות לחידוש זרימת המים לבתי חולים ולמתקנים חיוניים כפי
 שיקבעו בזמן אמת.

  מתן עדיפות לתיקוני מערכת אשר יאפשרו חידוש אספקת מים דרך הברז
 למירב האנשים בלו"ז קצר ככל שניתן.

  יקבעו רמות מלאי לאחזקה קבועה ברמה מחוזית/אזורית, כך יחסכו
ן יהיה בקלות רבה לנייד אמצעים ממחוזות שלא משאבים רבים ואף נית

 נפגעו.

 .אספקת מים לערי אוהלים 

  

  תכנית המענהתכנית המענה

 תוכנית המענה לאספקת מים ברמה הארצית  

o  הרשות העליונה למים תרכז את המידע על המקומות ונקודות
החלוקה, אליהם יש לספק מים ועל הכמויות הנדרשות, תתאם 

לתם עד לרשות את רכישת המים או קבלתם ואת הוב
 המקומית, או למחסנים אזוריים.

o  ,תמונת המים תכלול: מיפוי על פי אזורי לחץ של קידוחים
מאגרים, בריכות, מערכות הובלה, דיזל  גנראטורים, מפעלים 
למילוי בקבוקים, מפעלים ליצור משקאות קלים וכד'. לגבי כל 

 אחד מהמרכיבים יפורט האם ניזוק או תקין. 
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פה הרשות את האזור הנפגע, היקף מנגד, תמ
האוכלוסייה, צרכני מים מיוחדים כגון, בתי חולים, 
אוכלוסיות חלשות, מפעלים חיוניים וכד'. על בסיס 
תמונת מצב זו תכין הרשות תוכנית אספקת מים 

 חלופיים.

o   הרשות העליונה למים תתאם סיוע שיאפשר השלמה מהירה
ים ע"י רשויות של המיפוי והערכת הנזקים לתשתיות המ

 מקומיות שלא סיימו למפות ולהעריך את הנזקים בהן.

o  ,הרשות העליונה למים תרכז את המידע לגבי התשתיות שנפגעו
תעדכן את המידע לגבי תשתיות שתוקנו ואזורים שחוברו שוב 
לתשתית של מים זורמים, ותקיים הערכת מצב לגבי המשך 

 תיקון התשתיות.

o שעות, ובה יוצגו התשתיות  24 -הערכת המצב תתקיים אחת ל
שעדיין לא תוקנו וכן הערכה לגבי מספר התושבים שניתן יהיה 
לחבר  למים זורמים עלפי ההתארגנות עד כאן. תינתן עדיפות 
לתיקון תשתיות שיאפשרו לחבר מירב תושבים חזרה לתשתית 
במינימום זמן, כדי להקטין למינימום את העומס ואי הנוחות 

 מים לא דרך הברז.  הכרוכים באספקת

o שעות למטה מל"ח  24 -הרשות העליונה למים תדווח אחת ל
 24 -ארצי על הצרכים, הפעילות והבעיות שהיו בתחום המים ב

 השעות האחרונות.

o  הרשות העליונה למים תתאם העברת אמצעי חלוקה מאזורים
 שלא נפגעו לאזורים שנפגעו.

o ם לבתי תינתן עדיפות בתיקון מערכת המים ובהספקת מי
 חולים ולמתקנים חיוניים.

o  כמו כן תינתן עדיפות לערי האוהלים שיוקמו לצורך הקטנת
הצורך בהובלת מים. בעיקרון, האחריות לחיבור מים לערי 
האוהלים תהיה של המערכת הלאומית ולא הרשות המקומית 

 אשר באזורה הוקמו האוהלים.

o הרשות העליונה תעביר מסרי הסברה לאוכלוסייה בנושא 
אספקת מים, לגבי איכות המים והיכולת להשתמש בהם. יבוצע 
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o  הרשות העליונה למים תנהל מעקב אחר איכות המים במקורות
 מים שזוהמו, בתאום וסיוע משרד הבריאות.

o הכבאות וההצלה אחת  נציבותלמים תדווח ל יעודיתהרשות ה
שעות על האזורים שאליהם חודשה אספקת המים מברז,  24 -ל

ות כיבוי אש וההצלה תוכל לתגבר כוחות כיבוי נציבכדי ש
 באזורים שבהם אין אספקת מים לברזי הכיבוי.  

o  חלוקת המים תתבצע ע"י הרשות המקומית/תאגיד על בסיס
 .5תוכנית חלוקת מים ב"משבר מים" מצב 

o ים ובהספקת מים לבתי תינתן עדיפות בתיקון מערכת המ
 חולים ולמתקנים חיוניים.

o  ב"ערי אוהלים" חלוקת המים תתבצע באחריות הגורם שינהל
 את "עיר האוהלים" ברשות המקומית הרלוונטית.

o   במקומות אלו יהיה צורך לבנות גם מיתקנים לרחצה ולשטיפת
מזון וכלים. תפעול המערכת כולה יעשה ע"י המפונים עצמם 

 הלים.המתגוררים באו

o  לכל נקודת חלוקה ימונה אחראי, שידווח לרשות המקומית
שעות )או בתדירות גבוהה יותר על פי הצורך( על  6 -אחת ל

 היקף הפעילות באותה נקודה ועל בעיות שהתעוררו.

o כל רשות מקומית תדווח לרשות העליונה למים בשע"ח אחת ל- 
ה, שעות על צרכי המים שלה, היקף חלוקת המים שבוצע ב 12

ובעיות שהתעוררו. במקרה של בעיות, הרשות תדווח מיידית על 
 הבעיה, והרשות העליונה למים תטפל מיידית בפתרונה. 

o  ,הרשות המקומית תדווח לתושבים באמצעי תקשורת המוניים
ובאמצעות פרסומים על לוחות המודעות לגבי  106מוקד 

נקודות החלוקה, תחזית לגבי שיקום התשתיות, והנחיות 
 לבנטיות נוספות.ר

o  העקורים יוכלו לרכוש מים מינרלים בכספם או על בסיס "סל
הקיום" שיקבלו. הרשות המקומית תדאג שניתן יהיה לרכוש 

 מים בטווח הליכה מ"עיר האוהלים".

o   ליטר לאדם בכל   18כמות המים בנקודות החלוקה תוגבל ל
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 :תיאום וממשקים עם תחומים אחרים 

o  תיאום כלל הפעילות. –מל"ח 

o  ריתוק מישקי לקבלנים חיוניים. –צה"ל 

o  הובלת המים. –משרד התחבורה וצה"ל 

o  צמ"ה ומנופים לתיקון  –החברה הלאומית לדרכים בע"מ
 תשתיות. 

o  ,מפעלי מילוי בקבוקי מים ויצרני משקאות קלים
מפעל ליצור חומר גלם לבקבוקים ומפעל ליצור 

 כלור, תיאום כמויות לייצור ואספקה. 

o  מימון. –משרד האוצר 

o  שמירת סדר ציבורי בנקודות חלוקה. –משטרת ישראל 

o  בדיקת  איכות המים ומעקב אחר מקורות  –משרד הבריאות
 שזוהמו.   מים ומערכות אספקת מים

o דיווח לגבי ברזים לכיבוי אש. –ות כבאות והצלה נציב 

 

 :פעולות והכנות  מקדימות 

o  הכנת בסיס נתונים ואמצעים ברמה הלאומית )באחריות
 הרשות העליונה למים( שיכלול:

  מפות, כולל תשתיות מים עיקריות ברמה הארצית
 והמקומית.

 רשימת מתכננים לנושאי המים והביוב 

 ורות מים חלופיים.קידוחים ומק 

   כלל האמצעים שישמשו לחלוקת מים, קיימים בכל
 הרשויות/תאגידים/ישובים.
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  .כלל אמצעי הובלת מים במגזר הפרטי, כיבוי אש  וצה"ל
תאום מול צה"ל לקבלת אמצעי הובלה למים מהר ככל 

 הניתן, כולל נהגים מגויסים.

 .מפעלים שיכולים לספק מים ארוזים ומשקאות קלים 
 כמויות ויכולת עבודה בהתרחש רעידת אדמה. 

  נתונים ויכולות של צוותי תיקון בחברת מקורות
 וברשויות המקומיות.

  קבלני מים היקף ויכולות,  בחינת אפשרות לריתוק
מישקי בחרום שאינו זמן מלחמה, מנגנון לשליטה על 

 העדיפויות כפי שיקבעו.

  הכולל:  קביעה של מלאי נדרש לעמידה ביעדים שנקבעו
במקורות ואצל היצרנים והיבואנים  -צנרת ואביזרים 

 -השונים מעבר למלאים הקיימים ברשויות המקומיות 
מתן עדיפות לאמצעים המאפשרים תיקון מהיר של 

 פגיעות בצנרת וכן פריסה מהירה של צנרת חליפית.

  בחינה של מצאי מנופים ואמצעי חפירה וחלוקה מראש
 של המלאי עם צה"ל.

 ת גנרציה להפעלת קידוחים ותחנות באין חשמל ו/או יכול
שאינן מחוברות לחשמל. קביעת מלאי נדרש לעמידה 

 ביעדים.

  מערכות ניידות למתקני רחצה לאוכלוסיית העקורים
 באוהלים.

  הרשויות המקומיות יעבירו לחברת מקורות את כול
הנתונים )מפות, ספיקות, אופי ומרכיבי רשתות המים, 

אם קיימת וכד'(, הקשורים  GISליים, נתונים דיגיט
להפעלת מערכות אספקת המים שלהם בהתאם 
למרחבים במקורות. נתונים אלה יסייעו לבנות פתרונות 
של אספקת המים בהקדם האפשרי. הרמ"טים 
הפיקודיים יעבירו לרשויות את התוכניות האזוריות, 

 כחלופות לאספקת המים עבורם.
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o יווח שיכללו:הכנת אמצעי שליטה וד 

 .תמונת מצב פגיעה בתשתיות מים ברמה הלאומית 

 .ריכוז נתונים לגבי הצורך בחלוקת מים 

 .מערכת מעקב אחר תיקונים המבוצעים 

 .מערכת מעקב אחר הובלת מים לרשויות המקומיות 

  .תמונת מצב מקורות מים שזוהמו 

  שעות, שבוע קדימה. 48שעות/ 24הערכת מצב 
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 מקורות, חב'  הנחיות לספקי המים : -חלק ג' 
 וספקי מים אחריםמים בע"מ                 

 

חברת מקורות, כחברה ממשלתית, משמשת כספק  .א
 מים עיקרי במדינה.

ספקי המים ברשויות המקומיות, אגודות מים  .ב
 תאגידי מים וביוב ואחרים.

 

 הנחיות לחברת מקורות 
ידות בפני רעידות אדמה, ביצעה חיזוקים חברת מקורות ערכה סקר עמ

 מבעוד מועד במתקני אספקת המים, בשדרה המרכזית  שבאחריותה. 

חברת מקורות תמשיך בפעילות של חיזוק ושיפור עמידות המתקנים 
החדשים ואלה שלא חוזקו עדיין במערכות אספקת מים משניות ואחרות, 

המוסדות המוסמכים תבדוק שוב את הקריטריונים, הכול על פי הנחיות 
במדינה להתמודדות עם רעידות אדמה, לרבות ועדת ההיגוי הבין משרדית 

 לרעידות אדמה.

 

 תוכניות תפעוליות לאספקת מים
חברת מקורות, תיערך לאספקת מים ברעידת אדמה על בסיס תרחיש 

 הייחוס וההנחיות שפורטו לעיל.

ת לאספקת מים כספקית מים מרכזית נדרשת חברת מקורות להכין תוכניו
חלופיות עד לראש השטח ו/או לחיבורי צרכן בהתאם להתחייבויותיה כספק 
מים באזורי האסון ולאזורי ההשפעה במעגלים השונים, וזאת בהתאם 

 לתנאים ולמגבלות שיוצרו בשטח.

למרות שיש לתת מענה קונקרטי לתרחיש הייחוס, הרי שעקרונות התוכנית 
 עידת אדמה יהיה במקום אחר.יהיו יפים גם לאזורים שמוקד ר

על מקורות לתכנן לכל אזור אספקה/מפעל מים אזורי את אספקת המים.  
 התכנון יהיה בדרכים שונות בהתייחס להרס התשתיות כמפורט בתרחיש. 
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התוכנית של חב' מקורות, שתתואם עם רשות המים לשע"ח, 
 תכלול בין היתר:

יפוי הנזקים, על פי סדרי דרכים לגיבוש תמונת מצב מהירה ומ -
 עדיפויות.

איתור ופירוט הישובים ומספר התושבים להם אין כלל מים, ישובים  -
ומספר תושבים בהם קיימים מים בעלי איכות ירודה או כמות מים 

 חלקית וכד'. התוכנית תכלול דרכים לגיבוש תמונת מים.

כמו כן, יש לפרט את הנזקים שאירעו ברשת אספקת המים הארצית  -
וברשתות האזוריות מבחינת פריצות, ניתוקים, הרס מתקנים, דליפות 

 ממיכלי כלור וכד'. ולהעריך את משך זמן התיקון.

תמונת המים תכלול: חב'' מקורות תמפה על פי אזורי לחץ את  -
הקידוחים, מאגרים, בריכות ומערכות אספקת מים, לפי מידת הנזק 

ור הנפגע, היקף ורמת שמישותם. במקביל, תמפה החברה את האז
האוכלוסייה וכלל הצרכנים שמקורות מהווה להם "ספק" המים. על 

 בסיס תמונת מצב זו תכין מקורות תוכנית לאספקת מים חלופיים.

נתונים אלה יהוו את הבסיס העיקרי לתוכניות שיקום התשתיות  -
 ואספקת המים החליפית.

צוע החברה תמפה את כוח האדם הזמין שיעמוד לרשותה )אנשי מק -
 מהנדסים, טכנאים, בקרים, מנהלים וכד'(.

 יש לערוך מיפוי צוותים מקצועיים וקבלנים זמינים לפעולה. -

יש להכין ריכוז אמצעים: ציוד מכני הנדסי, מנופים, רכבים,  -
 טרקטורים. חלפים של מערכות אספקת המים.

יצירת קשר עם מפעלים חיוניים כגון: מפעלי מילוי בקבוקים, פעלים  -
משקאות קלים, מפעל ליצור כלור, מפעלים ליצור חלפים ליצור 

 במערכת אספקת המים )משאבות, צינורות(, וכד'

החברה תעמוד בקשר עם רשות המים לשע"ח ומשטרת ישראל ע"מ  -
 להתעדכן בנושא צירי תנועה נגישים לעבודות תשתית ואספקת מים.
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ופי התיקונים חב' מקורות תכין תוכנית לתיקון תשתיות, תסווג את א -
תקבע סדר עדיפויות לוח זמנים משוער לתיקון כל קטע או רשת 

 אספקת מים.

החברה תכין תוכניות לאספקת מים לבתי חולים, מפעלים חיוניים,  -
למרכזי פינוי, ערי אוהלים, לכוחות הפועלים בשטח האסון )צה"ל, 

 משטרה, מד"א, כבאות צוותי חילוץ, מתנדבים וכד'(

מים לפלסטינאים, לירדנים, אלא אם תשונה  יש להמשיך לספק -
 המדיניות. 

יש לקחת בחשבון בתכנון התפעול שמערכת אספקת החשמל תפגע אף  -
 היא. לכן יש לתכנן קיום והפעלת דיזל גנראטורים, כמויות דלק וכד'.

מנהל תוכנית העבודה בפועל וסדר העדיפות יתואמו ויאושרו ע"י  -
 למים לשע"ח. ודיתהרשות הממשלתית למים/הרשות הייע

החברה תמפה מקורות מים חלופיים אפשריים, בכל אזור אספקת  -
 מים למקרה חירום.

חברת מקורות תסייע ככל שניתן לרשויות מקומיות/תאגידים  -
 באספקת מים וחלוקת מים ברשויות.

הרשויות המקומיות יעבירו לחברת מקורות את כול הנתונים )מפות,  -
אם  GIS  המים, נתונים דיגיטליים,  ספיקות, אופי ומרכיבי רשתות

קיימים כאלה וכד'(, הקשורים להפעלת מערכות אספקת המים שלהם 
בהתאם למרחבים במקורות. נתונים אלה יסייעו לבנות פתרונות של 
אספקת המים בהקדם האפשרי. חברת מקורות תעביר לרשויות 

 מקומיות את תוכניותיהם לאספקת מים בחירום.
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 נחיות לספקי מיםה
ספקי המים, בעלי מתקני מים ומערכות אספקת המים, יפעלו לביצוע סקר 

 ל הרשותהמנעמידות ובעקבותיו חיזוק המתקנים, הכול כמפורט בהנחיות 
 לעיל.

 

 תוכניות תפעוליות לאספקת מים
כספקי מים הינכם  נדרשים להכין תוכניות לאספקת מים חלופיות עד 

בהתאם להתחייבויותיכם כספק מים באזורי האסון לנקודת אספקת המים, 
ולאזורי ההשפעה במעגלים השונים, וזאת בהתאם לתנאים, ליכולות 

 ולמגבלות שיוצרו בשטח.

למרות שיש לתת מענה קונקרטי לתרחיש הייחוס, הרי שעקרונות התוכנית 
 יהיו יפים גם לאזורים שמוקד רעידת אדמה יהיה במקום אחר.

המים, יתואמו עם  הרמ"ט הפיקודי למים, ויכללו בין  התוכניות של ספקי
 היתר:

 דרכים למיפוי הנזקים. -

 מיפוי כ"א זמין של הספק )אנשי מקצוע מהנדסים, טכנאים וכד'(. -

 מיפוי צוותים מקצועיים וקבלנים זמינים לפעולה. -

ריכוז אמצעים: ציוד מכני הנדסי, מנופים, רכבים, טרקטורים. חלפים  -
 המים שבאחריותם. של מערכות אספקת

הספק יכין תוכנית לתיקון תשתיות, סדר עדיפויות לוח זמנים משוער  -
 לתיקון כל קטע או רשת אספקת מים.

תוכנית העבודה בפועל וסדר העדיפות יתואמו ויאושרו ע"י הרשות  -
 המקומית/תאגיד/ישוב הרלוונטי בתאום עם הרמ"ט הפיקודי למים.
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 נספח א'

 
 ים מתוך תרחיש הייחוס פרק המ -
 

  מת הנזק לתשתיות בתחום המיםמת הנזק לתשתיות בתחום המיםרר
 

 (2004יחוס י)מתרחיש ה                                      

 
 

 מאפייני הנזק לתשתיות המים הם:

פריצות בצנרת )בעיקר בחיבורי צנרת(, הן במוביל הארצי, הן  
בצנרת ראשית בין ישובים והן בצנרת משנית, שימנעו המשך 

 מים דרך הצנרת שנפרצה.העברת 

 .1נזקים לתשתיות השאיבה של המוביל הארצי 

פריצות במיכלי מים עירוניים וישוביים, שמשמשים כחלק  
ממערכת אספקת המים לתושבים, והתרוקנותם ממים. 
באזורים הרריים, הפריצות במיכלים בשילוב הפריצות בצנרת 
יביאו לכך שלא ניתן יהיה למלא מחדש את המיכלים, 

 תושבים ינותקו לחלוטין ממים זורמים.  וה

קריסה של קידוחי מים, שמשמשים להפקת מים לצורך אספקה  
 מקומית.

שיבושים בחשמל שיפריעו לשאיבת ולהזרמת מים, ושיבושים  
בתקשורת התפעולית של חברת מקורות שימנעו הפעלה מרחוק 

 של מגופים ומשאבות וישבשו בכך את אספקת המים.

 טפונות מקומיים.יקולחים שיביאו לש פריצת מאגרי מי 

זיהום מאגרי מים עקב חדירת ביוב מצנרת ביוב שנפרצה, ועקב  
 חדירת קולחים.
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 בנוסף, צפויה היעדרות עובדי מערכת המים מעבודתם. 

, 0.5לאיזמיר מניחות  RADIUSכאמור לעיל, ההערכות המובאות בתרחיש 
( של intensitiesצמות רעידה )פריצות לק"מ צנרת מים עבור עו 12, 4, 1
 בהתאמה. 10, 9, 8, 7

ק"מ צנרת של חברת  100 -ק"מ צנרת )כ 200הנחנו שצנרת המים כוללת:            
ק"מ של צנרת עירונית( באזורים שעוצמת הרעידה  100 -מקורות ועוד כ

ק"מ באזורים שעוצמת  500ויותר; צנרת באורך כולל של  10בהם היא 
ק"מ באזורים בהם עוצמת הרעידה  2,500וצנרת באורך של  ,9הרעידה בהם 

)שכוללים את רוב השטח שבין צפון רכס הכרמל לקו שבין אשדוד לקרית  8
גת, כולל באזור העיר ירושלים(. תחת הנחות אלו, אמורות להיגרם עקב 

פריצות בתשתית  7,000 -באזור בית שאן כ 7.5רעידת אדמה במגניטודה 
  מערכת המים.

 

לצורך השוואה, התייחסנו גם לנתונים הבאים לגבי הנזקים לתשתיות      
 בתחום המים מתוך הטבלאות לעיל:

       פריצות במערכת אספקת המים  117באירוע במכסיקו סיטי נגרמו  
  ממערכות  25%פריצות במערכות מים משניות, שהיוו  2,800 -הראשית, ו

 נותקה ממים זורמים.  מהאוכלוסיה 45% -אספקת המים המשניות. כ

בארמניה, מרבית האוכלוסיה נותקה ממים זורמים לימים רבים עקב  
ניתוק מערכת אספקת המים הראשית. גם בטאיוואן מערכת אספקת 

 המים קרסה באזור האירוע. 

 -כולו נותקו ממים זורמים )כ Hyogoמשקי בית במחוז  950,000ביפן,  
ריצות במערכות מים, וחלק ממיכלי פ 2,000 -מליון תושבים(. נגרמו כ 2.3

המים התרוקנו דרך הפריצות הנ"ל מהמים שהיו בהם תוך מספר שעות. 
ימים, ובאזורים  9 -משקי בית נותרו מנותקים למשך כ 370,000 -כ

 שנפגעו קשה הוערך שהניתוק ימשך עד כחודשיים. 

 

 

 

 

 
243 



                                                                                       פרק ג'                                                        
___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
                                  הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 

 

ת המים על בסיס האמור לעיל, תרחיש הייחוס שנקבע לתשתיות מערכ
 כולל:

 15 -פריצות במערכת המוביל הארצי בין ספיר לצלמון )כ 40 
פריצות  20ויותר(, ועוד  9-10ק"מ באזור שעוצמת הרעידה בו 

ק"מ של צנרת,  40 -בצנרת המוביל בין צלמון לתחנת מנשה )כ
 (.8-9חלקה תחתית, באזור שעוצמת הרעידה בו 

ר, צלמון הרס משאבה אחת בכל אחת מתחנות השאיבה בספי 
 ומנשה. 

פריצות בצנרת המים בבית שאן, טבריה ובישובי הסביבה  500 
 ויותר(. 10)אזור שעוצמת הרעידה בו היא 

פריצות נוספות בצנרת המים בכלל השטח ממזרח לקו  500 
 (.9מעלות )אזור שעוצמת הרעידה ברובו היא -כרמיאל-עפולה

צפון פריצות נוספות בצנרת המים מערבית לקו הנ"ל ומ150 
 (.8-9לרכס הכרמל )אזור שעוצמת הרעידה בו 

פריצות נוספות בין רכס הכרמל לקו אשדוד קרית גת )אזור  200 
 פריצות באזור ירושלים. 20(, מהן 8שעוצמת הרעידה ברובו 

בריכות אגירת מים בכל אחד מהישובים טבריה,  6פריצת  
ולן, בריכות בישובים בגליל ובג 10נצרת, צפת, חיפה, ירושלים, 

 בריכות במישור החוף, בין נהריה לחדרה.    10ועוד 

-קידוחי הפקת מים ממזרח לקו עפולה 40התמוטטות של  
 קידוחים באזור זה(.  100 -מעלות )מתוך כ-כרמיאל

פריצות בקו שמוביל קולחים מחיפה למאגר שליד עפולה  10 
 ק"מ(. 30 -)קו באורך של כ

רעאל, והתרוקנותם תוך מאגרי קולחים באזור עמק יז 12פריצת  
 מספר שעות. 

בחברת מקורות במחוז צפון, וכן בכל אחת מאגודות המים  
מהעובדים יעדרו מעבודתם למשך שבוע.  25%באזור הצפון, 

 לאחר שבוע, מחצית מהנ"ל יחזרו לעבודה.
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 הנחנו שכתוצאה מהאמור לעיל: 

 -מתושבי חיפה ו 50%כל תושבי בית שאן, טבריה וצפת,  
חיפה ובגולן ינותקו -מהתושבים צפונית לקו בית שאן 20%

ממים זורמים לפחות למשך שבועיים, ובנוסף יהיו הפסקות 
באספקת המים לתושבים בישובים רבים נוספים, וירידה 

 משמעותית מאד בלחץ המים בצנרת. 

מהשכונות בערים ומהישובים האחרים שבין הכרמל  5% -ב 
תקו ממים זורמים קרית גת, התושבים ינו-לקו אשדוד

שבועיים. כמו כן תהיינה הפרעות באספקת  -לפחות לשבוע 
 מים וירידת לחץ בצנרת בישובים רבים נוספים באזור זה.

 המוביל הארצי יושבת לחלוטין בין הכנרת לתחנת מנשה. 

קמ"ר ליד כל אחד ממאגרי הקולחים  10 -הצפת שטח של כ 
פרצות בקו שנפרצו במי קולחים, וכן זרימת ביוב ממספר 

  הקולחים מחיפה למאגר בעפולה.
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