
 
 יחידת ביטחון מים

7604622-30 arielh@w  פקס' 6369754-03טל' 61203 אביב-תל 56203ת"ד  14רח' המסגר שות הממשלתית למים ולביובהר ater.gov.il 

 0506221383 -נייד 

1 

/תשע"ואדרב/ד'
14/03/2016

66-15סימננו:
 לכבוד 

 ראה לוח תפוצה

 שלום רב,

 :רשות המים/יחידת ביטחון מים רוםינהלי ביטחון מים והיערכות לח הנדון:
 2016 מרץ-נכון ל -"מורה נבוכים" 

     
 שלום וברכה:

 זוולאחרבחינהרוכושיפורהמוכנותלמשברמיםבמסגרתשיפורהנגישותלנהלים

 בתחוםנהליביטחוןמיםוהיערכותלחירום.םהנהליםהרלוונטיי

 באתררשותהמיםביטחוןמיםקייםלינקלתיקייתנהליביטחוןמיםוהיערכות

 לחירוםובוירוכזוהנהליםבמגבלתביטחוןמידע.

 נהליםארצייםירוכזובשרתרשותהמיםבלבדויהיונגישיםלבעליהתפקיד

 בהתאםלהרשאותהקיימות.רשותהמיםפניםםהרלוונטיי

 דרשיםלרכזאתכללהחומרבעותקקשיחביטחוןבתאגידים/ספקייםנמנהלי

 ולקייםמעקבאחרהפצתהעדכוניםמעתלעת.

 הנוהליעודכןבמקבילובדוא"ללכללהמכותביםהח"מיפיץ–עדכוןוהפצתנהלים

 תררשותהמים.בא

 ופצוע"יהח"מאינםבתוקף.נהליםועדכוניתו"לשלאאושרו/ה 

















mailto:arielh@water.gov.il


 
 יחידת ביטחון מים

7604622-30 arielh@w  פקס' 6369754-03טל' 61203 אביב-תל 56203ת"ד  14רח' המסגר שות הממשלתית למים ולביובהר ater.gov.il 

 0506221383 -נייד 

2 

 

 :המסמכיםירוכזולפיקבוצות 

o נהליםארציים.–קבוצהא' 

o תפיסתהפעלהוהנחיותמקצועיות.–קבוצהב' 

o נהליםמשלימים.–קבוצהג' 

o מודליםופורמטיםלדיווח.–קבוצהד' 

 .בברכה 

                                                     

 

      ב ב ר כ ה,

 אריאל חג'בי                                                                                                  
 מנהל מרחב מרכז                                                                              

 וממונה פיתוח נהלים ארצי                                                                                   


:לוחתפוצה
יחידתביטחוןמים.–רשותהמים
מנהלביטחוןמים.–תאגידימים

המנהלתהארציתלביטחוןמים.
ספקימים.

סמנכ"להנדסה,מ'יחידתמל"ח.–חברתמקורות
תיק
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

 נהלים ארציים – קבוצה א'

 לשימוש הרמה הארצית בלבד –מבנה, ארגון והפעלה הרשות הייעודית למים 

 

היערכותלטיפולמשולבבאירועימים1

ומשברימים)ברגיעהוחירום(ברמה

הארצית"נוהלאב"

,עדעםאישורהכלליםיופץנוהלמעודכןרשותהמים2008ינואר

לזהמהווהאתהתו"לבצירוףלהפצהנוה

העדכוניםשמופצים

מופץברמהארציתבלבד.

פניםרשות–לאיופץ

המים

היערכותרשותהמיםלמשברימים2

ברגיעהוחירום)מבנהוארגון(

7/7/13

107-13סמ'

יופץעדכוןלאורהשינויבהרכבהמכלוליםהח"מ

184-10סמ'בט'20/5/10מעדכןמסמךמ

פניםרשות–לאיופץ

המים

נוהלמעברממצבירגיעהלהפעלה3

במצביחירום

19/5/2013

71-13סמ'

פניםרשות–לאיופץהח"מ

המים

הרשותהייעודיתלמיםפריסתבעלי4

תפקידואמצעיםבמכלולים

מעודכןבהתאםלתרגולבשבועהחירוםבמצגת-הח"מ2015יוני

"2015"נקודתמפנה2015

פניםרשות–לאיופץ

המים

פניםרשות–לאיופץכנל'מעודכןבשוטףטבלתאקסל–שוטףשיבוץכ"אלפימכלולים5

המים

פניםרשות–לאיופץיופץעדכוןלאורמיזוגוביטולמכלולים.מנהלהיחידה-סדרפעולותמנהלימכלולים6

המים

mailto:arielh@water.gov.il
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

13ליוני2פק"להפעלהמרחבמרכז7

81-13סמ'

פניםרשות–לאיופץלהמרחבמנה

המים

 קבוצה ב'

לספקי מיםתפיסת הפעלה והנחיות מקצועיות 

 

הערכותהרשותהמקומיתלטיפול1

במשברימיםברגיעהוחירוםנהלי

ארגוןוהפעלה

הופץלכללספקיהמיםרשותהמים2006יוני

 הקלסר הכחול:
כותרתותוכןענייניים

מבוא
פרקא'
פרקב'
פרקג'

פרקד'ופרקה'


 קייםבאתר



אספקתמים–קונטרסמיםוביוב2

במשברימיםברגיעהוחירום

תכנוןארגוןותפעולמיםוביוב

קייםבאתרהופץלכללספקיהמיםרשותהמים2007ספטמבר

2015נובמברעדכוןפרקמענהלמשקחי

115-15סמ'

מעדכןאתהפרקיםהעוסקיםבמענההח"מ

למשקחי.



רשותהמים/היחידהלביטחוןמים3

נוהל"זמןיקר"

17/6/2013

93-13סימוכין

3/2/2010-מעדכןמסמךישןמהח"מ

151-10סימוכין

קייםבאתר

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/table-of-contents.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/table-of-contents.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/forward.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/forward.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter%201.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter%201.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter2.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter2.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter3.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/Chapter3.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/chapters4-5.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib12/chapters4-5.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/waterandsewer.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/waterandsewer.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/livestock115.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/livestock115.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/time.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/time.pdf
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

עקרונותלתפיסתהפעלהתאגידמים4

בניהולמצבימשברמים)הממשקים

–אגידהמיםלרשותהמקומית(ביןת

2012מהדורהא'פב'

11/3/2012

39-12סימוכין

קייםבאתרהח"מ

היערכותרשות–פנדמיה5

המים/יחידתביטחוןמים/ספקימים

10/10/13

163-13סמ'

נוהללרמההמרחביתוספקי163-13סמ'הח"מ

מים

קייםבאתר

03/09/2015תרחישצונאמימסגרתהיערכות6

93-15סמ'

הופץלאורעדכוןמסגרתהיערכותשהופץהח"מ

ע"ירח"ל

קייםבאתר

תרחישצונאמידגשיםוהנחיות

לפעולותבמענההמידי

29/06/2015

77-15סמ'

קייםבאתרנוהלארעיהח"מ

עלוליםלהינזקמתקניםה-כללי

בהתרחשותאירועצונאמי

רלוונטילרשויותותאגידיםסמוכיםלקויועץיעקבזק12מאפריל

החוף

קייםבאתר

נזקיםופגיעהבתשתיותמיםוביוב

תמרחבמרכזבאירועצונאמיבגזר

12ליוני24-מ

81-12סמ'

קייםבאתרכנל'הח"מ

הנחיותמקצועיות–152נוהל7

)ובכללזהתאגידילהצטיידותספקימים

2014אוגוסט

נוהלביןמשרדימס'

11-מ09-15הופץבמקבילע"יהח"מסמ'רשותהמים

2015לינואר

קייםבאתר

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/principles.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/principles.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/pandemia.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/pandemia.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami-alert.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami-alert.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami-damage.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami-infrastructure.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/tsunami-infrastructure.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/suppliers-equipment.pdf
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

 מים,רשויותמקומיותעםוללאתאגידמים,

לשעתחירום,מקורות,מט"שאחר(מ.א

בתחומיהמיםוהביוב



(152)04.03.01

–הנחיותודגשימוכנותלחורףתשע"ו8

דגשירשותהמים

2015לאוקטובר6-מ

102-15סמ'

בכולתחילתעונתחורףיופץעדכוןוריענוןהח"מ

הנחיותודגשימוכנות

קייםבאתר

 קבוצה ג'

 נהלים משלימים לספקי מים

 

-מלאיסולרלד.גמתקנימיםושפכים1

.הנחיהרענון

2016מרץ-מ

63-16סימוכין

םמתואםמולמשרדיממשלהרלוונטייהח"מ

ראה–הגנ"ע/רח"ל,אנרגיה,חברתחשמל

שלמנהלהדלק.2013ממאי151נוהל

קייםבאתר

סמ'2013אוקטובר-מעדכןמסמךמ

169-13

2012סטמאוגו114-12

היערכותומענהלנושאהסניטציה2

בחירום

-עדכוןוהבהרות

2013אוקטובר

168-13סימוכין

נגזרמסיכוםהמל"לובתאוםמולמשרדהח"מ

הפנים,הגנ"ע,אנרגיהומיםורשותהמים

אתרקייםב

קייםבאתרהמרחביםולפיתעודותמעברהופצולכללהח"מ14/1/12אישורמעבר13נוהלביןמשרדימס'3

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/winter-preparations.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/winter-preparations.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/fuel.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/fuel.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/sanitation.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/sanitation.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/pass.pdf
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

לעובדיםחיוניים

באירועואסוןהמוני



עלבסיסנוהל03-12סימוכין

רח"ל/הגנ"ע

ידים.החלטההופצולתאג

במרחבמרכזהופצולכללתאגידיהמים.

הנחיותלתכנון–מיגוןמתקנימים4

נוהלביןמשרדי–מיגוןמתקנימים

1-2003-05-02מס'

הוועדההבין2003יוני

משרדית

יור'הוועדהדנילקר.

המסמךשמורומופץבהתאםלמפרט

הנדרש.

התקייםמתקייםעמ"טלעדכוןהנוהל

כרזוישחברהזוכהמ

עותקקשיחבלבד,לא

יופץבדוא"ל,בתהליך

עדכון

–4/2009חוזרמנכ"למשרדהפנים5

תחומיאחריותתאגידמיםרשות

מקומית

2009

הופץמסמךשליכולל

2010המצ"בבמאי

10-188–כיןסימו

משרדהפנים

הועתקבהתאמה

למקורוהופץע"י

הח"מכמסמך

וורד.

מסדיראתיחסיהגומליןתאגידרשות

מקומית

קייםבאתר

רשותהמיםעקרונותהמענהבאירוע6

נב"ק

במצגת2013אפריל

דגשיםוהנחיותהיערכות

ספקמיםבמעברלמדיניות

-מ102מיגוןמשולבתסמ'

במצגתעדלהפצתמסמךוורדמתואםעםהח"מ

פקע"ר.

הנוהלאושריופץלאחרקבלתעותק

קייםבאתר

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/interior.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/combined-defense.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/combined-defense.pdf
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

מפקע"ר13ליוני30



התקשרותעםחברות-ביובית7

המפעילותביוביתדגשיםוהנחיות

1/11/2012

139-12סימוכין

קייםבאתרהופץכתוצאהמתחקיראירועהח"מ

איוםקונ'רכשערכותמגןלנוהל8

בתאגידימים

2011נובמבר-מ

11-121–סימוכין

קייםבאתרהח"מ

רכשערכותמגןלאיוםנב"קנוהל9

בתאגידימים

2011יוני-מ

11-66–סימוכין

קייםבאתרהח"מ

נוהלמעקבטיפוליםואחזקהשלד.ג10

דיזלגנראטור.–

2015מדצמבר

148-15סימוכין

הח"מ

 קבוצה ד'

מודלים ופורמטים לדיווח



נוהלזיהוםמיםדגשיםלתכנוןומודל1

לכתיבתנוהל

2014לספטמבר29

137-14מ'ס

לאיופץבאתרהח"מ

הקצאתבקבוקימיםומכליותמים2

נתוניחבירהותאום–צהליותלרשות

2009יולי

09-081סימננו

תאגידימיםוספקימיםנדרשיםלהפיץהח"מ

ויששינויבבעליתפקידעדכוןבמידה

קייםבאתר

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/sewer.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/conventional-threat-protection.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/protection.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/maintanance.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/maintanance.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/bottles-tankers.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/bottles-tankers.pdf
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 קיים באתר ותהער הופץ ע"י -מעודכן נכון ל הנוהל סידורי

ומקוםחבירה

2012ממאיאמצעיםלתחנותחלוקה3

69-12סמ'

הח"מ

תכנוןוהפעלה–תיקתחנתחלוקה

2016ינואר–תחנתחלוקה

2015ממאי

2016עודכןבינואר

3תקורסמנהליביטחוןמס'הוצגבמסגרהח"מ

והופץלכללהספקים/מנהליביטחון



סיועצה"לבמכליותמיםנוהלתאום4

וחבירה

2010יוני

10-194סימוכין

קייםבאתרלאהח"מ

2013ינוארםמאפייני-מכליותמיםצהליות

06-13סמ'

הופץלאחרסיורבבסיסתובלהבביתהח"מ

נבאללה

לאיופץבאתר

2016למרץ13רציפותתפקודיתמלאידלק–3מצב5

63-16סמ'

תאגידימיםוספקימיםנדרשיםלהעבירהח"מ

3נתונידלקבמסגרתההיערכותלמצב

קייםבאתר

תיקהערכותומענהלרעא"דבתחום6

המיםוביוב

12לינואר12-מ

5/12סימוכיןשל'

שלומיחזן

מנהלתחום

המוכנותלחירום

וסגןמנהלמרחב

מרכז

הכנתתיקתכנוןלתיקוןתשתיותברמת

הרשותהמקומית

עלבסיסתרחישהייחוסלרעידתאדמה

בשלביהמענההראשוניוהמענההמשלים

כוללמצגותפורמטלהצגהבהתאםלסוג

קייםבאתר

mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/delivery.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/delivery.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/structure.pdf
file://///Netapp1/share/יחידת%20ביטחון%20מים/נהלי%20ביטחון%20מים%20מורה%20נבוכים%20נכון%20לאוקטובר%202015/ריכוז%20מסמכים%20ביטחון%20מים/סמ%20-4%20תחנת%20ייעוד-מבנה%20-%20נכון%20לינואר%202016.pdf
file://///Netapp1/share/יחידת%20ביטחון%20מים/נהלי%20ביטחון%20מים%20מורה%20נבוכים%20נכון%20לאוקטובר%202015/ריכוז%20מסמכים%20ביטחון%20מים/סמ%20-4%20תחנת%20ייעוד-מבנה%20-%20נכון%20לינואר%202016.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/fuel-supply.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/raad.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/raad.pdf


 
 יחידת ביטחון מים
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הרשות

נוהלהפצתדוחתיקוןליקויים7

מביקורת

.2013מדצמבר

.192-13סמ'

קייםבאתרהח"מ

נוהלהכנתנתוניםלקראתביקורת8

ייעודית

.2013לדצמבר9-מ

194-13סמ'

קייםבאתרהח"מ

)מ.א"אבירים"תוכנית לדוגמא9

)עירדמיונית(,"קרת"מיונית(,ד

)מ.מדמיונית("נבט"

המינהללמשק2006יולי

ומיםוביוב

והממונהעל

התאגידים

דגשחוברותאלוהופצובמטרהלסייע

בכתיבתהתוכניתואינןבמקוםאותחליף

לנהלים,הםמעודכנותלנהליםכפישהיו

.2006עדיוני



13לאוגוסט25עקרונותומודללהכנתתוכניתלמ.א10

131-13סמ'

הוכןלבקשתקב"טמ.אעמקחפרהח"מ









mailto:arielh@water.gov.il
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/fix.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/fix.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/review.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/review.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib14/abirim.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib14/keret.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib14/nevet.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib14/nevet.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/emergency.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/DocLib13/emergency.pdf

