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 פתח דבר
 

. המים הינם מהמעלה הראשונה אסטרטגילאומי והמים הם משאב 
 של כולנו. מערכות אספקתחיים ה בסיסאת מהווים ו מצרך קיומי

 יםמאפשר ברשויות המקומיותשהוקמו המים ומתקני המים 
 בכמות ובאיכות הדרושים. ,לצרכניםזמינה  ת מיםאספק

 

גיאופיזית ה רבה מהבחינהבאזור בעל רגישות  אנו נמצאים
כך שמגוון האיומים על המים הוא רב. הפגיעה גיאופוליטית הו

יכולה להיות הן במערכות אספקת המים והן באיכותם, דבר שעלול 
 בריאות הציבור.    סכן אתל
 

 העיולהבטיח כי פעולות המנ חובה עלינו להכין עצמנו מבעוד מועד
משבר מים בבאירוע חירום ומהיר ויעיל ומתן מענה לטיפול  ,מחד

חידוש אספקת המים  תוך ,מאידך, יאפשרו לצמצם את מימדי הנזק
 במהירות המרבית.

 
 מפורטותהנחיות ההעקרונות תורת ההפעלה והנהלים מבוססים על 

רכות לטיפול בנושא היע הרשות הממשלתית למים וביובבנהלי הן 
נהלי מל"ח/הרשות ב והןבמים ומשברי מים, פגיעה באירועי 

ק אב להפעלת הרשות , תילשע"ח )קונטרס המים( מיםהעליונה ל
 . פיקוד העורףושרד הפנים הנחיות מב כן,ו, 2003 אוק'המקומית 

 
/תאגיד יס להערכות הרשות המקומיתמהווים את הבס נהלים אלה

 .ברגיעה ובחירום משברי מיםבו םירועילטיפול בא ,מים וביוב/ישוב
והנהלים המפורטים בתיק זה  את העקרונות הנ"ל יתאימו רמיםגוה

מועצה אזורית,  תאגיד מים, עיר קטנה,, גדולה לאופי הרשות )עיר
הגיאוגרפי, המיקום , גודל האוכלוסייהי: "פוכן ע. ישוב וכד'(

 וכד'.מקורות המים, הפריסה, ציוד ואמצעים, רשויות שכנות 
 

כיוון שמגוון האיומים על המים הוא רחב, כפי שיוסבר בהמשך 
לעשות את כל ההכנות  גופים השוניםעל הבפרק פוטנציאל האיום, 

 ומשברי מים. מים פגיעהשות כדי להתמודד עם אירועי והדר
 

חומר זה מהווה את הבסיס לתורת ההפעלה והארגון לטיפול 
המבוא והעקרונות ברמה החלק הראשון הוא במשבר מים כאמור. 

האופרטיבי   ברמת  החלק צהוב(   הוא   בהארצית,  החלק  השני   )
 הרשות המקומית והחלק השלישי מפרט את הנהלים המקצועיים.
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ין ל רשות תכמומלץ כי כ החומר וביצוע תרגילים, לאחר לימוד
עקרונות ההפעלה, רשימות בו יכללו רלוונטי  "פנקס כיס"לעצמה 

 דיווח, אזעקה וכד'. דרכי התקשרות, שיטותבעלי תפקידים, 
 

. לאחר הכנת בשלב ראשוןנקבע כארעי  אך ,מחייב הערה: נוהל זה
והפקת לקחים, יתכן וביצוע תרגילים  ,התוכניות הפנימיות בכול גוף

 .נוהלפרט כזה או אחר בויהיה מקום לעדכן ולשפר 
  

  השתתפו וסייעו בהכנת הנוהל:
תודות והערכה מיוחדת לחברי הועדה המשותפת על תרומתם 
המרכזית בהכנה ובגיבוש נהלים אלה, כמו כן, לבעלי תפקידים 

 ואנשי מקצוע בגופים הבאים שסייעו בקביעת הנהלים:
 

 לשעבר( ות המיםנציב)לתית למים וביוב הרשות הממש 

 משרד הביטחון 

 משרד הבריאות 

 הלאומיות משרד התשתיות 

 צה"ל 

 משטרת ישראל 

 המשרד לאיכות הסביבה 

 מטה מל"ח ארצי 

 מטה הרשות העליונה למים לשע"ח 

 רשויות פיקודיות למים, צפון, מרכז ודרום 

 והממונה על התאגידים מינהל משק המים לרשויות המקומיות  

 המינהל לשעת חירום ותפקידים מיוחדים משרד הפנים 

 חברת מקורות 

 מרכז השלטון המקומי 
 
 

 
 אהרון ורדי                                                                            

 
 מנהלת הארצית לביטחון מיםה אשר                                                     

 רשות הממשלתית למיםומנהל ביטחון המים ב                                            
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 2 -פסקה 

 
 

 רקע
 
 

ה על אוכלוסיות משפיע . פגיעה במיםלחייםמצרך קיומי המים הם 
  נרחבות.

 
  ,עולה כיגבי המים, על בסיס מיפוי האיומים והסיכונים שערכנו ל

שעלולים לפגוע ביכולת אספקת  ומיםממגוון רחב של אי קיים סיכון
תרחישי מלחמה, פגיעה ע"י פעולות כגון:  ,מים ו/או באיכותם

כמו רעידת אדמה ושיטפונות, הפסקות  ,טרור, אסונות טבע
 .באספקת חשמל ותקלות טכניות שונות

 

שמשמעותם הפסקה באספקת ידיעות הפצת במים חמור מחסור 
פגיעה לא רצויות ופעולות עלולים לגרום לפאניקה "שתניע" מים, 

 .בסדר הציבורי
 

במתאר  :מצביםבשני  ונים ואיומים אלה יכולים להתרחשסיכ
 רגיעה ובמתאר מלחמה.

 
 

 "שבר מיםמ"ממשמעויות 
 

, המתרחשים כתוצאה מהפעלת אחד או משבר מיםאירועי חירום ו
 יםהיכול יםאירוע םהינשיפורטו בהמשך,  יותר מסוגי האיומים,

אספקת ב הלהפסק ,באיכות המיםבמקורות מים, ה לפגיעלגרום 
  .צרות מצב כזהווימים לצרכנים או לסכנה ממשית לה

 
הגורם, )או קיים חשש סביר שיגרום(,  ,משבר מים הוא אירוע

מתקנים לספק הביכולת מפעלי מים ו מלאה פגיעהשיבוש ואף לל
מים לחלק ניכר מהצרכנים לפרק זמן ממושך יחסית ובצורה את ה

המונית  לתחלואהעלולה לגרום  ,מים פגיעה באיכות .י מתוכננתבלת
פגיעה באיכות המים ע"י זיהום, הרעלה וכד', תגרום  .למוות ואף

 בכל מקרה להפסקה יזומה באספקת המים.
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 :להביא למצבים הבאים ההפעלת האיום יכול 

 

אבל יתאפשרו כול  הרתחה,לאחר  תותר שתיית מים רקבו  מצב .א
 .ם האחריםהשימושי

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

שימוש וניקיון  ,להשתמש במים לצורכי הדחת אסלות יהיה
 .היתעשיב

 
 .לכל מטרה שהיא כלל השימוש במים ייאסרמצב בו  .ג

 
כתוצאה  מצב בו לא יהיו כלל מים במערכת אספקת מים .ד

 .מתקלה/יובש
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 3 -פסקה 
 

 
 פוטנציאל האיום

 
הורכבה רשימה  ,ם הכוללבהתבסס על פוטנציאל האיומים והסיכוני

חולקו לקבוצות איום בעלי אופי דומה, כך של סוגי אירועים ש
 .שההתייחסות לטיפול בהם תהיה דומה ואחידה , עד כמה שניתן

יות לפרק יכול לה פגיעה במים ראוי להדגיש כי, אירוע ,יחד עם זאת
אירועים שזמן התגובה  יכולים להתרחש ,ומאידך ,זמן קצר מחד
יהיה ארוך וימשך מספר ימים או יותר. בנוסף לכך  והטיפול בהם

 והשפעות צריך יהיה לאפיין את הנזקים על פי ההשפעות המיידיות 
 לטווח ארוך.

 
 

 : סוגי האיומים, חלוקתם לקבוצות ומאפייניהם
 

 
 

 1 'קבוצה איום מס
 

 על ידי פעולות טרור ומלחמה על מערכות אספקת המיםאיומים 
באמצעות שימוש בחומרים לא קונבנציונאליים )כימים, ביולוגים 

 ורדיולוגים(.
 

 
 הצפוי פוטנציאל הנזק

 
שיבואו  הארוךו נזק לטווח המיידי הינוהצפוי הנזק הפוטנציאלי 

. בנוסף תמותה בקרב האוכלוסייהואף בתחלואה, נכות  לידי ביטוי
פאניקה בציבור, הפסקה באספקת המים לתקופות של  גרם, תלכך

אלה בין שעות לימים, הגבלה בשימושי המים לאוכלוסיה. סכנות 
ובהמשך להידרדרות במרקם  הפרות הסדר הציבוריעלולות להביא ל

 ,שיתוק מערכות חינוך ,החברתי, בפעילות המשקית והכלכלית
הכול בהתאם לאופי האירוע ובריחת אוכלוסיה מהאזור הפגוע 

 והיקפו.
 

משך האירוע עלול להיות בין שעות ספורות עד לתקופות של שבועות 
 מלא.רוב המערכות יחזרו לתפקוד  פרק זמן זהסביר שבו
 
 

13 



                                          מבוא
 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
                                                הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים

 
 
 
 

  2 'קבוצת איום מס
 

שיגרמו לפגיעה פיזית ברשת אספקת המים  - אסונות טבע
ת המים ע"י חדירת ובמתקני המים, כמו כן תיתכן פגיעה באיכו

 .ביוב למערכות שלא קרסו
 
 
 

 פוטנציאל הנזק
 

 ,לרבות .בתשתיותאלה יתרחשו, הם יפגעו כאשר אירועים 
האספקה בקווי במערכות אספקת המים,  במערכות הולכת חשמל,

ובישובים  עריםמוחשית במיוחד כיוון שבזו והולכת הביוב. סכנה 
קווי אספקת מקום, או בקרבת במקביל ברוב המקרים,  מונחים 

 .שפכיםהמים וקווי איסוף 
 

גם באירועים אלה קיים פוטנציאל לנזק בריאותי בעקבות זיהומי 
 מים  צפויים במקורת המים ומערכת אספקת המים שנפגעה.

 
אספקת ב מהפסקה מקרים אלה יהיה כתוצאההנזק הראשוני ב

בתחנות,  המים לתושבים או הקטנת האספקה במקרה של פגיע
זיהום של קווי  ם ובריכות. הנזק המשני שעלול להתרחש הואקדוחי

שפכים או נוזלים אחרים באזור אספקת המים בגלל השפעת 
 .הפגיעה

 
משך האירוע יהיה פונקציה של גודל הפגיעה, הן מבחינת גודל 

שיפגעו. התיקונים  המתקנים שיפגעו, והן מבחינת מספר המתקנים
לפעולה, עלולים להימשך בין דרשו להחזרת המערכת והטיפולים, שי

אספקת ת ויממה, ועד למספר שבועות. יש להניח שחלקי מערכ
 יוחזרו לפעולה באופן הדרגתי.המים 

 
 במערכת החשמל תשבית גם את משאבות המים. הפגיע
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  3  'איום מס קבוצת
 
 

תקלות אסון אקולוגי,  , זיהום עקב אירוע,איכות המיםפגיעה ב
 במערכות מחשוב ובקרהחבלה ע"י פעולות או אנוש טעויות ו

 כגון:
 

 בריכות חדירת ביוב או מזהמים אחרים למערכת אספקת מים ,
 או מקור מים מים,

 כימיקלים למקור מים שלולא מבוקרת ה לא מכוונת כניס 

 פורצי מחשבים למערכת בקרה חדירת 

 טעויות אנוש בתפעול 

 לל מתקני התפלה זיהום מי גלם של מתקנים לטיפול במים כו 
 
 
 

 פוטנציאל הנזק
 

 פגיעה באיכות המים יהיה בדרך כלל:פוטנציאל הנזק עקב 
 

 תחלואה 

 תמותה 

 פאניקה בציבור 

 הפסקות באספקת מים 

 הגבלה בשימושים במים 

 נזקים כלכליים 
 
 

אירועים הנגרמים על ידי מזהמים המשתייכים לקבוצה  -משך האירוע 
עד להחזרת וזאת ועד לשבועות,  עלולים להימשך משעות בודדות זו

המערכת כולה לתפקוד. ייתכן שחלקים שונים של המערכת יוחזרו 
 בהדרגה לתפקוד שגרתי.
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 4 'קבוצת איום מס
 

ללא עם, או ) סדירה ושוטפת אספקת מיםהפרעות וקשיים ב
)במתאר מאירוע קונבנציונאלי כתוצאה  ,(מיםהפגיעה באיכות 

 כגון: ו תקלות טכניותא מלחמתי בעיקר(,
 

 הפסקות חשמל גדולות 

  פגיעה בצינור גדול 

  כתוצאה משבר בצינור גדול המהווה מקור אספקת מים פגיעה
עיקרי שפגיעה בו לא תאפשר המשך אספקת מים לאוכלוסייה רבה 

 למשך זמן ממושך יחסית

  פגיעה במתקן לטיפול במים כולל מתקן התפלה 

 ( ומחשבים חשמל, מרכז תקשורתפגיעה במערכות פריפריאליות) ,
 הקשורות לטיפול במקורות המים.

 
 
 
 

 פוטנציאל הנזק
 

אספקת בת ויהיה  צמצום או הפסק ים אלהאירועהנזק הצפוי מ
במקרה של אירוע במערכת אספקת מים ארצית, האוכלוסייה . מים

שתיחשף לאירוע תהיה גדולה מאד והאירוע ישא אופי לאומי או 
יתכנו תופעות של היסטריה, הפרעות בסדר אזורי. במקרה כזה 

 .ותתנפלות על חנויות לממכר מים ומשקאהציבורי, ה
 

, ליד צינור מי צינורות המובילים נוזלים מזהמיםבגם יתכנו פגיעות 
ורך צלשתייה ויהיה  המיםשל זיהום  שתייה. במקרים אלה יתכן

כן לצריותר בד"כ מים שזוהמו בצורה כזו, לא יסופקו  כך.לטפל ב
הנזק  .לפעול הרגילה תפסיקמים המערכת אספקת יוון שכ

 הבריאותי המיידי יכול להיות במיוחד בקרב אוכלוסיות רגישות.
 

 ותממספר שעות בודדמשך הזמן באירועים כאלה יכולים להיות 
יש לקחת בחשבון לאחר התיקון, את הזמן  .פר שבועותסועד למ

ן לפעולה תקינה. בחלק לפני החזרת מערכותההדרוש לניקוי וחיטוי 
יהיה ניתן למצוא דרכים חלופיות לאספקת מים לחלק המקרים, מ

 .תומהאוכלוסייה שניזוקה, עוד בטרם הושלם תיקון המערכ
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  5 'מסאיום קבוצה 
 

אירוע קונבנציונאלי, תקלות מכתוצאה פגיעות במערכות קטנות 
  :טכניות או טעות אנוש

 
 משבר מים(.)קב' זו אינה מביאה בהכרח ל

 

 בתחנה, בקידוחים ובצינור מים קטן יחסיתפגיעה בבריכת מים ,  

 'פגיעה בצינור קטן על ידי פעילות שגרתית, טרקטור, שבר וכו 

 פגיעה על ידי סופות ברקים 

 פגיעה על ידי שריפת מתקנים או קצרים חשמליים 
 
 

 
 פוטנציאל הנזק

 
מתבטא בד"כ , שתואר לעילפוטנציאל הנזק של התרחשויות מהסוג 

נים לפרקי זמן קצרים או בהפסקת אספקת מים לצרכ-בצמצום ו
 יחסית. 

 
בהיקף נרחב )אם כי  קפת מהם סכנות בריאותיותלא נשבדרך כלל, 

משך  בכול אירוע פיזי עלולה להיות גם פגיעה באיכות המים(.
אירועים מהסוג הזה נמשכים ממספר שעות עד למספר  - האירוע

התיקון של המתקן שנפגע עלול להמשך זמן  ימים, גם אם לעתים
 פיים לצרכנים.תימצא הדרך לספק מים חלו המקרים, ממושך. ברוב
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 ערכותימטרות הה
 

 כללי

מרכזי ה גורםאת המהווה  , בשטח שיפוטה,הרשות המקומית .1
ברגיעה ומשברי מים חירום  אירועיבטיפול בוהעיקרי 
הממשק העיקרי עם  הםאש הרשות והמטה . רובמלחמה

ארגוני החירום  ביןש "נקודת המפגשנמצאים ב"האוכלוסייה ו
 ם.אחריות הפועלים בתחוםוהסמכויות הממלכתיות 

 
שמור על מערכות ומתקני המים למחד, היא  היערכותהמטרת  .2

לתת מענה מקצועי , ךשברשותה מפני פיגועים/מפגעים, ומאיד
, לצמצם את מימדי הנזק האיומים תוצאות התרחשותומהיר ל

תוך הבטחת  המשך  ,יים למסלולם התקיןחולהחזיר את ה
  במהירות האפשרית.אספקת המים לצרכנים, 

 
בזמן או  האיומים יכולים להתרחש ברגיעהמכיוון שחלק גדול  .3

 ,בצורה כזאת שכל מרכיבי ההיערכותיש להתארגן  מלחמה,
למתן  אמצעים כישתרמוכנות המערכות, הכנת תיקים, כגון: 

 .לשני המצביםיתנו מענה , וכד' רגולהכשרות, ת מענה לאירוע,
 

המקומית ושל גופי החירום השונים,  האחריות של הרשות .4
אינם  ,כמפורט בסמכויותיהם על פי חוק או החלטות ממשלה

אלא אם נקבע במפורש  מלחמה,למצב משתנים במעבר מרגיעה 
 .אחרת

 
יהיה מותאם  ,האמור בו , כיהובטחבמלאכת כתיבת התיק,  .5

הוראות כן בהתאם לו ממשלההחלטות ולחוקים, תקנות, 
, בכל מקרה בו כי הגופים השונים. יחד עם זאת, נבהיר

 חוקיםבין האמור בל ,בין האמור בתיק ,מתקיימת סתירה
 שאלה )האחרונים( גוברים. ובתקנות הרי

 

ם, בכל הקשור לטיפול במשבר מיכעיקרון, יש לשאוף לכך ש .6
הקיים, שייתן מענה המבנה הארגוני יתבססו על פעולות הרשות 

תאמות או יצירת למעט ה ,למצבים ברגיעה וגם למתאר מלחמה
צבי חירום, כמו למוהכרחיות  תייחודיומסגרות ארגוניות 

     למשל, קליטת מפונים.
                                                                                                  18  
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 תארי היסודמ
 

אשר מגדירים את הגורם הנושא  ,קיימים מספר מתארים ומצבי יסוד
ב"אחריות על" לטיפול באירועים. חלוקת האחריות מבוססת ומעוגנת 

נוהל זה  והסדרים בין הגופים הארציים. החלטות ממשלההכנסת, בחוקי 
 שינויים המתחייבים.התאם ללכל המצבים ובאמור לתת מענה מקצועי 

 
 )לא נדרשת הכרזה(מצב רגיעה  

 
 כוח    לרבות  צה"ל   כסד"  של   בגיוס  מדובר -מלחמה כוללת או מוגבלת 

                  בהיקףו  האזרחי  מהסקטור  ואמצעים   אדם                                             
 של  הסדירה     הפעילות   תא  שבשל    שיכול                                             
 .בעורף המשק והחיים                                             

 
 האזרחית שנותן   ההתגוננות  חוק  על  מבוסס         - "מצב מיוחד בעורף"

 במלחמה    הגופים   להפעלת    משפטי   מענה                                       
    קיומיים   שירותים מתן      ,לרבות    .מוגבלת                                      
  .חשמלו    מזון  מים,   אספקת  :כגון ,חיוניים                                      
 חלקית של חוק   הפעלה  מאפשר  גם  זה מצב                                       
 חשיבות    ישנה  )   . בשע"ח   העבודה   שירות                                       

 ליכולת להפעיל המערכות  באשר    זו  לעובדה                                       
 ברשות המקומית(.                                      

 
 הכרזת הפעלת מערך מל"ח במצב של  תקופת -  במל"ח "תקופת הפעלה"

 שלפני תחילת לחימה תקופה   לרבות , מלחמה                                             
 לחימה   ממצב כתוצאה   כאשר   לאחריה.  או                                             

 כולו     המשק    של    תקינה  פעילות    נמנעת                                              
 לקראת  התכוננות  תקופת  ולרבות  חלקו   או                                             
 מצב תקופת הלחימה.                                             

 
  "אירועי חירום"הפעלת מערך מל"ח ב  תקופת                                            
 אדמה,  רעידות  )כגון:   אסונות טבע כדלקמן:                                             
 אסונות הנובעים מפליטת  שיטפונות, מגיפות(,                                            
  גרעיניים  ם,ביולוגים, כימי ם מסוכנים חומרי                                            
 לחימה     בתקופת   שלא   טרור   אירועי    וכן                                            
 פעילותו     נפגעת  או    נמנעת   כאשר     וזאת                                             

 סכנה   קיימת או   המשק החיוני, התקינה של                                             
 לפגיעה כאמור.ממשית                                             
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 אחריות ברגיעה ה
 

ככלל, חלוקת תחומי האחריות של משטרת ישראל וצה"ל לטיפול 
אחריותם לביטחון פנים ביתבססו על השטחים ש ,באירועי טרור
צה"ל יהיה אחראי על ק וצה"ל ביו"ש(. אל בקו הירו)משטרת ישר

 בסיסים ומחנות צה"ל באשר הם. ה
 

ועבר ישמשטרת ישראל החלה בטיפולו יסתיים על ידה, או ש ,אירוע
 לאחריות צה"ל על פי  נוהל העברת אחריות. 

 
 

 )טב"ק( - באירועי טרור בלתי קונבנציונאלי       
 
ה הלאומית היא על שר הכוללת לטיפול בטב"ק ברמאחריות ה

 הביטחון.
 

ושליטה בטב"ק, בזירת האירוע היא על  לפיקודאחריות משימתית 
 .משטרת ישראל

 
ממשטרת ישראל לצה"ל תעשה  ע"י שר הביטחון העברת פיקוד 

משטרת על פי בקשת ולאחר התייעצות עם השר לבט"פ או 
 להעביר את האחריות ממנה לצה"ל. /השר לבט"פ,ישראל

 
יתאם וינהל את  הביטחוןבראשות ע. שר הול משבר" "צוות ני

 . האירוע ברמה הלאומית
 

       
 

 באירוע טרור קונבנציונאלי      
 

 .)לרבות תקלות טכניות, אסונות טבע וכד'(      
 

  משטרת ישראלהאחריות לפיקוד ושליטה תהיה ע"י. 
 

  צה"ל יהיה בכוננות לסייע, בהתאם למאפייני האירועים
 .הקיימיםוהנהלים 

 

  צה"ל/פקע"ר יהיו בכוננות לקבלת פיקוד, על פי "נוהל העברת
  .אחריות" בין צה"ל למשטרת ישראל
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 אחריות במלחמה
 
 

אחריות יש במתאר מלחמה, לצה"ל, באמצעות פיקוד העורף, 
ושליטה על אירועים בעורף מדינת ישראל ובשטחים.   כוללת לפיקוד
רחיות, ארגוני העזר וההצלה, כל המערכות האז ,יחד עם זאת

פועלים כל אחד בתחומו כמפורט בפקודות, לרבות פיקוד ושליטה 
של משטרת ישראל על אירועים והסדר הציבורי. במידה והמצב 

אחריות ממשטרת ישראל הקיימים נהלים ברורים להעברת  ,יחייב
  .לפיקוד העורף

 
 

 ,צה"לבמצב זה האחריות הכוללת היא על  –מצב מיוחד בעורף 
כאשר משטרת ישראל ממשיכה לפעול בשטח ובזירת האירועים, על 

 .ים שסוכמו בין צה"ל למשטרת ישראלפי הנהל
 
 
 

 הפעלת מל"ח )משק לשעת חירום(

 

 (כולו או בחלקו) .קיימות מספר אפשרויות להפעלת מל"ח         

 ."במתאר מלחמה, ללא הכרזת "תקופת הפעלה של מל"ח 
 

 הכרזה על "תקופת הפעלה של מל"ח" או   במתאר מלחמה, כולל
"מצב מיוחד בעורף" , אך ללא העברת האחריות לביטחון הפנים 

 לצה"ל.
 

 .הפעלה של מל"ח במלחמה מוגבלת   
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 הגדרות
 

 אירועיםתרחישים ו
 
אפשרי ה הבסיס הוא מושג המגדיר את תסריט – "תרחיש ייחוס"

 את המענה המבצעי והארגוני.תת לו לקראתוהיערך יש לאשר 
 

מופעלים  , בהםמלחמהפעולות טרור או  –אירוע קונבנציונאלי 
 .חומרי נפץ וחבלה

 
בו מופעלים  ,מלחמהפעולות טרור או  -אירוע בלתי קונבנציונאלי 

ם כימיים, ביולוגיים או רדיולוגיים, הידועים כחומרי לחימה חומרי
. האירועים הדברה וכד' או שימוש בחומרים מהתעשייה, חומרי

 ים יכולים להיות:ילנאהבלתי קונבנציו
  
  מופעלים חומרי בהם מלחמה,פעולות טרור או  -אירוע כימי 

 .כימייםלחימה או מחוללים 

  מופעלים  , בהםפעולות טרור או בעת קרבות -אירוע ביולוגי
 ביולוגיים לחימה או מחוללים חומרי

  מופעלים  בהם מלחמה,פעולות טרור או  –אירוע רדיולוגי
 אקטיביים.ם רדיוחומרי

 
חשש לפגיעה ממשית במקורות מים ובתשתית  –איומים על המים 

מים כגון, כתוצאה מפגעי טבע, תקלות טכניות ופעולות טרור 
שנעשה בהם שימוש בחומרים קונבנציונאליים וכן בלתי 

 קונבנציונאליים.
 

רום  לפגיעה ממשית עלול לג או אירוע הגורם, – מיםב פגיעהאירוע 
באספקת מים  המיועדים לשתייה, באיכות מים כאמור או ביכולת 
של מקור מים ותשתית מים המיועדים לשתייה, לשמש לייעודם 

להביא למשבר מים ויש צורך לבצע  היכולפגיעה מעין שזו  - האמור.
לצמצום ראשוניות למניעה, לאבחון מוקדם,  פעולות חירוםמכלול 

 ממדי הנזק.
 

במערכות  ,מקור מיםב מים,כתוצאה מפגיעה באירוע,  – משבר מים
אספקת תופסק בו אשר המים או פגיעה באיכות המים,  אספקת

לפרק זמן ו, רמה האזורית והארציתניכר מהצרכנים ב המים לחלק
צורך לספק ו/או לחלק מים חלופיים לתושבים  ויהיהממושך יחסית 

 ולטפל בתוצאות האירוע.
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קפיצת "אירועי טרור חמורים, המהווים  – ר על/מגה פיגוע""טרו
ממשית ביחס לדפוסי הטרור הנוכחיים, ויש בהם השפעה ישירה  "מדרגה

כגון: פגיעה קטלנית במאות אזרחים, פגיעה קשה  ,על הביטחון הלאומי
 .בתשתיות לאומיות וכד'

 
ומרים אירוע שמקורו באסון טבע, מפגע סביבתי, אירוע ח - אסון המוני

מסוכנים, תאונה או פעילות חבלנית עוינת, הגורם לפגיעה בנפש או ברכוש 
 .לאומיבהיקף המחייב מענה 

 
אירוע קיצוני הנובע מרעידות אדמה, שיטפונות וסערות,  –אסון טבע 

 בתשתיות ופגיעה רבת היקף באוכלוסייה.חמורה הגורם לפגיעה 
 
 

 מצבים
 

, ע"י הם יש לנקוט פעולות כלשהםהגדרה כוללת למצבים ב – מצבי חירום
  .כדי לקדם פני סכנה הגופים השונים,

 
הגדרה מראש של תרחישים בדרגות חומרה שונות  – מים חירוםמצבי 

וכמויות המים שיסופקו לצרכנים בכל מצב כוננות. במסגרת הכנות מל"ח 
 .במים שונים חירוםמצבי  5הוגדרו 

 
יב הכרזת ממשלה. המשק זהו מצב במתאר מלחמה המחי – מצב מלחמה

הישראלי וכוחות הביטחון פועלים במצב זה על פי החוקים, התקנות  
  .והנהלים הקיימים

 
זהו מצב של פעילות שגרתית של המשק הישראלי תוך קיום  – מצב רגיעה

 .ביטחון שוטף בפנים הארץ ובגבולותיה
 

 פתתקופת הפעלת מערך מל"ח  במצב  של  תקו - חמל"תקופת הפעלה של 
 מלחמה, לרבות תקופה שלפני תחילת  לחימה או לאחריה, כאשר כתוצאה 
 ממצב  הלחימה נמנעת פעילות תקינה  של  המשק  כולו  או  חלקו  ולרבות 

 על  תקופת  הפעלה    הלחימה.   תקופת   מצב לקראת   התכוננות   תקופת
 מכריזה הממשלה.

 
 לות חילוץ והצלת חיים,המחייב פעו ,אירוע חירום – מצב מיוחד בעורף

 .או בחלק ממנה התקין במדינההחיים הפוגע במהלך אורח 
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 מצבי כוננות והפעלה
 

של מערך התגובה לאירועי ביטחון  "התנעה משולבת"ל ים אלה נועדוקוד
 . ברגיעה ובחירום מים ומשברי מים

 

 "יוכרז כאשר התקבלו דיווחים או ידיעות על   --  מצב "הפעלה ירוק
ד למפגע באיכות מים. קבלת התראות וכוונות לבצע פיגוע במים, חש

 מים לשתייה ה או באיכותאו תקלה טכנית הצופה בעיות באספק
 ולשימושים אחרים.

 

 "יוכרז כאשר קיים חשד ממשי להרעלה  --  מצב "הפעלה צהוב ,
במתקן או במערכת אספקת מים כגון, פגיעה פיזית או תקלה טכנית 

 וכד'. אריזות חשודות ,םסימני פריצה פיזיי
 

 "נגרמים נזקים פיזיים למערכות יוכרז כאשר   --  מצב "הפעלה אדום
מבדיקות  של אינדיקציה לסכנהמתקבלות תוצאות  אספקת המים,

קיימת  ,מהמעבדות מאמתיםממצאים  ליםקבמתבשטח, שנעשו 
 .וכד' תחלואה/מוות

 
 
 

 קיצורים
 
 

 .אזור גיאוגרפי סטטיסטי   – אג"ס
 

 .המוני סיקולוגיוקאירוע ט – אט"ה
 
מספר מוקדים, בנסיבות  או אחד , במוקדנפגעיםרב פתע אירוע  – ר"נפא

שרותי החירום וההצלה לצורך הצלת נפש הפעלה בו זמנית של המחייבות 
 ורכוש או שמירה עליהם

 
 בישול   גז   תעשייתיים,  גזים   דלק,   :כגון  מסוכנים  חומרים – חומ"ס
 ם(, יורדיואקטיבי  ביולוגים ים למחול  )כולל כימיים  וחומרים                 

  .בנפש  לפגיעה  לגרום עלולה  שהתפשטותם    אזרחי   בשימוש                
 

 .חומר לחימה ביולוגי – חלב"ג
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 .חומרי לחימה כימיים   – חל"כ
 

 .טרור בלתי קונבנציונאלי  – טב"ק
 

 .נאליוונבנצינשק בלתי ק   – נב"ק
 

 .פיקוד ושליטה   – פו"ש
 

 "משברי מים"אירועי ביטחון מים" ו"תורת הפעלה לטיפול ב   –תו"ל 
 .תורת לחימה( –)שאול מהמונח הצבאי               

 
 
  
 

 בתחום הארגוני
 

 ./מועצה מקומיתהרשות המקומית – רשו"מ
 

 .מועצה אזורית – מוא"ז
 

 עירוני, פקת המים העירונית לתאגידהתארגנות מערך אס – תאגידי מים
 .כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב

 
 .פיקוד הערוף –פקע"ר 

 
 .מפקדת קצין רפואה ראשי – מקרפ"ר

 
 
 
 

 בתחום הפעילות
 

 לתוכנית לאספקת מיםהכוונה  – חלופיים תוכנית לאספקת מים
 .מקומית, ישוב וכד'(הרשות לחלופיים  )משיכה/קבלה( ממקורות

 
בכל  לאוכלוסייה ת מים חלופייםהכוונה לחלוק  - לחלוקת מים תוכנית

 .רשות מקומית/ישוב וכד'
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הגופים הרשות המקומית בתאום עם כתבו ע"י ינהלים שי – הל פנימיונ

 זה. הלוקחים חלק בטיפול באירוע אשר יתבססו על נוהל
 
 

בעל תפקיד הממונה ע"י ראש  – ברשות המקומית מנהל אירוע מים
רשות וכפוף אליו ישירות ואחראי על כלל הפעילויות והטיפול במשבר ה

  .המים ברשות מקומית
 
 

יצור מפעל ל /כדיםספקים של מים בבקבוקיםמרכולים,  – "הסדר"
 של תוכנית אמורים להיות חלק מהסדר ,וחברות הובלה משקאות קלים

נעשית עבודה החלוקה והניפוק של המים החלופיים בעת משבר מים. 
 .האמור "הסדר"לקביעת קריטריונים ועקרונות ל

 
 
 

 מתקנים
 

 אחסן, מוליך או מספק, מ)קידוח, משאבה( מתקן המפיק – מתקן מים
 .מים

 
 .מים גדול בין אם מכוסה או לא וםגיא  – מאגר מים

 
, תקשורת כלל המתקנים, האמצעים, האנרגיה – מערכת אספקת מים

ביחד יוצרים מערכת אלה  וכד'. כל הולכהההפקה/ מחשבים, מערכת
 .לאספקת מים

 
בריכה או מתקן מים ברשות המקומית/ישוב המקבל מים  – ראש שטח

מחברת מקורות או מקור מים חיצוני אחר. מראש השטח אל תוך הרשות, 
 .האחריות לאספקה וחלוקת המים היא על הרשות המקומית
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