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     הקדמה 
 

"מדינת ישראל" ככלל והמועצה המקומית  חיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי ו קיומי המים מהווים משאב

 גורמים עוינים.. מכאן שהמים ומערכות ההולכה מהווים מטרה ויעד אסטרטגי ל"נבט" בפרט

 

משאבים רבים מושקעים ע"י הגורמים הלאומיים ככלל וע"י מטה המועצה המקומית בפרט ע"מ לאפשר אספקה 

 רציפה וברמת איכות גבוהה ובטוחה של מים לתושב.

 

לכל מצבי החירום והמשבר העלולים לשבש עד כדי השבתה מוחלטת של  ךעם זאת על המועצה המקומית להיער

המים. הערכות אשר תקנה לרשות יכולת תגובה מהירה ומאורגנת במטרה להתגבר על השיבוש יכולת אספקת 

 ובמקביל לספק לתושב פתרון חלופי נאות.

 

חרום מהסוג המדובר יכול להתרחש במהלך חיי היום יום ללא אתרעה מוקדמת או לחילופין בעת קיום מצב  עאירו

 ת אדמה או שיטפון.חירום מלחמתי, או במהלך אסון טבע דוגמאת רעיד

 

תוכנית מענה מחייבת שיתוף פעולה מתואם של כל בעלי התפקיד במועצה המקומית בסיוע גורמים חיצוניים 

מינהל משק -משרד הפנים רשות המים לשע"ח,-ובכללם רשויות שכנות, גורמים לאומיים ובהם: נציבות המים

 מל"ח וגורמים נוספים., מערך ”מקורות“חברת  משהב"ר, המים הממונה על התאגידים,

 

הבסיס לפעולה יעילה ומתואמת הינו קיום נוהל מפורט המנחה את המועצה המקומית כיצד לפעול בכל מצב 

 ותרגולו מעת לעת.

 

 נציבות המים, הרשות למים בשע"ח ומינהל המים הפיצו נהלי ארגון והפעלה מחייבים למועצה המקומית. 

 

יבת נוהל וכן ע"מ להבטיח שהנוהל יכלול את כל המרכיבים והנושאים על מנת להקל על המועצה המקומית בכת

ת יהדרושים, ראינו לנכון להפיץ חוברת מקצועית זו המפרטת מתכונת ודוגמא לכתיבת תוכנית לדוגמא יעוד

וייחודית למועצה המקומית. המסמך כתוב כתוכנית לדוגמא למועצה מקומית ארטילאית בשם "נבט" ומהווה 

 ומדריך כתיבת התוכנית של המועצה המקומית  וככלי עזר לישום הנהלים המחייבים.מסמך מסייע 

 יש לראות בחוברת הצעה, מסגרת וכלי עזר על פיה כל מועצה תכתוב תוכנית ייחודית לה.

 מ: הכתוב בחוברת מתבסס ונגזר

בות "הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים ברגיעה ובחירום" נהלי ארגון והפעלה נצי .א

 (.2006המים,הרשות למים בשע"ח ומינהל המים )

(" שהופץ ע"י מטה מל"ח ארצי, מרכז מועצה מקומיתאוגדן "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום )  .ב

 (. 2002השלטון המקומי, משרד הפנים ופיקוד העורף )מדצמבר 

 .התקפיםהמים ונהלי מל"ח  יקונטרס .ג
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 :צוות כתיבת התוכנית לדוגמא

 בע"מ" 98"ישראטים  –שטדלר קלמן 

 ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ" –"אמן  –יוסי בנדלק 

 

 :אישור מקצועי

 ממונה בטחון מים וחירום במינהל למשק המים –דני לקר 

 

 :עריכה והפקה

ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ" –"אמן  –ענבל גביש 
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 המלצות והסברים לשימוש נכון:

 כתבת ע"י ראש המועצה המקומית ומטהו.החוברת כתובה כדוגמא הנ .א

 הינה מועצה מקומית דמיונית המובאת לצורך המחשה בלבד. ”נבט“המועצה המקומית  .ב

 הנתונים  בהם השתמשנו הובאו כדוגמא לחישוב בלבד. .ג

ניתן להוסיף כל  טבלאות המטה המשולבות הינן אלה אשר אנו ראינו בהן כחיוניות לניהול ומעקב, .ד

 שרת את תוכניתכם ביעילות.טבלה/פורמט אשר י

עליכם להשתמש בפורמט הטבלה ולמלא בה את נתוני האמת של  בכל טבלה ראינו לנכון למלא דוגמא, .ה

 רשותכם ולהשלים את החסר ככל שנדרש.

ע"י המועצה  בהמפות המצורפות הינן לצורך המחשה בלבד של העקרונות המפורטים בנוהל שייכת .ו

 של המועצה המקומית כנספחים. תייעודיוהמקומית יש לצרף  מפות מקוריות 

חלק מהמפות באות על מנת להסביר את שלבי הביניים המומלצים לבניית התוצר הסופי )לדוגמא: המפות  .ז

המפרטות את שלבי התכנון בבניית מפת פריסת תחנות חלוקת מים ועליהן מסומנים מעגלי עזר לתכנון 

על ידכם תצורף רק המפה ועליה סימון תחנות  בשייכת כאשר בנוהל הספציפי ניתנות לצורך הדרכה בלבד,

 החלוקה במיקומן הסופי, ללא סימון המעגלים(.

בטבלאות בעלי התפקיד ומשימותיהם בכל שלב,המפורטות בכל מצב חירום פרטנו את בעלי התפקידים  .ח

ת ובמכלול תשתיות ולוגיסטיקה )כנגזר מתיק אב להפעלת הרשו המקומית המרכזיים במטה המועצה

במידה וברשותכם חלוקת הסמכויות  מועצה מקומית( שחיוניים להפעלת התוכנית, –המקומית בחירום 

ובעלי התפקיד שונה, עליכם לפרטם כך שישרתו אתכם בצורה המיטבית כל עוד כל המשימות המיועדות 

 מחולקות לבעלי תפקידים.

ומאחר והמעבר לתאגידים הינו הליך  עם זאת אינו מנוהל ע"י תאגיד. ”נבט“מערך המים והביוב במועצת  .ט

צרף מרשם מבנה המועצה המקומית למקרה ותהיה שותפה בתאגיד מים לומתמשך ראינו לנכון  ידינאמ

למקרה בו תשולב בטבלאות בעלי תפקיד ומשימותיהם גם  וביוב אזורי. בנוסף הוכנסה התייחסות 

ר בתוכנית את תפקידיו בעת אירוע תוך דגש ושימת לב לצורך להגדימים תאגיד ב המועצה המקומית

 למול התושבים.  המועצה המקומיתבינו לבין ראש  חלוקת הסמכות והאחריותובעיקר את 

 :טבלאות הנתונים פרוסות לאורך החוברת בשלושה נדבכים .י

 טבלאות נתונים המשרתות את כל מצבי החירום. - פרק המבוא (1

 ונטיות למצב. לכל מצב חירום צורפו הטבלאות הרלו - ד –פרקים ב  (2

  טבלאות אמצעים, ציוד וחלפים המשמשים את המועצה המקומית בשעת חירום. -  ז  -פרק   (3
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 פתיחה

 דבר ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה

 

בעמוד זה יוצגו דברי ראש מועצת "נבט", כחלק מתהליך הכנת התוכניות להתמודדות מועצת "נבט" עם אירועי 

ם המים . המוצג מהווה "אני מאמין" של ראש המועצה המקומית ודגשיו באשר לחשיבות חירום/משבר בתחו

 הנושא מחד, ומאידך דגשים שיש לתת לטעמו בתוכניות שיוכנו.
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 פרק א'

 מבוא



 11 

 

 כללי .1

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים ובהם איום על מערך המים ובכללו איום על  .1.1

 י ההולכה.מקורות המים, מאגרים ודרכ

במהלך השנים נבנתה הערכות למתן מענה, המשלבת את גורמי החירום ברמה הלאומית )מערכת  .1.2

המנהל למשק המים, משרד  –צה"ל ומערך המל"ח, משטרת ישראל, משרד הפנים  –הביטחון 

נציבות המים וחברת מקורות, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה(  –התשתיות הלאומיות 

 ון המקומי ובכללו העיריות, המועצות המקומיות והאזוריות.ובמערך השלט

המענה למצבי החירום בתחום המים חייב להתבסס על שיתוף פעולה בין המערך המקומי )המועצה  .1.3

 המקומית( בגיבוי ובסיוע הגורמים החיצוניים שפורטו לעיל. 

מה התקפית(, מאירועי מצבי החירום ככלל יכולים לנבוע מהתרחשות יזומה ע"י האויב )פעולת לחי .1.4

טרור )פגיעה בתשתית, הרעלת מים יזומה( או לחילופין פגיעה בתשתית המים והביוב כתוצאה 

מתקלה טכנית חמורה או מאסון טבע )רעידת אדמה, שיטפון וכו'(. מכאן שעלינו להיות ערוכים 

 להתמודד עם תרחישי החירום הן ברגיעה והן בעת הכרזת "שעת חירום".

המקומית ועובדיה מוטלת האחריות לדאוג לאספקת מים שוטפת ככל שניתן לכל אזרח על המועצה  .1.5

 בכל המצבים. -בתחום המועצה המקומית 

 

 

 

 

 

 רקע ונתונים .2

 כללי .2.1

תושבים, המועצה המקומית ממוקמת במישור  17,500 -המועצה המקומית "נבט" מונה כ .2.1.1

ת המועצה המקומית מורכבת . אוכלוסיי1957החוף הדרומי. המועצה המקומית נוסדה בשנת 

עולים בעיקרם מחבר המדינות שהצטרפו  10% -בעיקרה מעולי צפון אפריקה, ובנוסף כ 

ברמה גבוהה  7%בינונית,  תמהתושבים הנם ברמה סוציו אקונומי 65%, 70 -בעיקר בשנות ה

"ברוש" ובשיכון  -ושאר התושבים במצב כלכלי נמוך המרוכזים בעיקרם בשכונת באזור ה 

 6% -עולים על כל המשתמע מכך. במועצה המקומית קיימת אבטלה ממוצעת העומדת על כ ה

 4קמ"ר, הבניה בעיקרה הנה בניה נמוכה )עד  26המועצה המקומית מתפרסת על פני שטח של  .2.1.2

מתאפיינות בבניה פרטית צמודת קרקע למעט  80 –קומות(. השכונות שנבנו מאז שנות ה 

"שוהם"(. בהם נבנו מבנים עד לגובה  -המקומית )"רימון" ו  השכונות הצפוניות של המועצה

 קומות. 7של 

בדרום המועצה המקומית ממוקם אזור תעשייה זעירה הכולל מפעלים חיוניים )מאפיית  .2.1.3

 "קימל", ומפעל לייצור קופסאות שימורי בשר "המשמר"(. 

( ובכלל, מציג תוכנית 5 –ו  4, 3ראוי להדגיש כי המפורט בתוכנית לדוגמא באשר  למצבי  החירום )
אפשרית המיישמת כדוגמא את ההנחיות של המערכת הארצית )נציבות המים, הרשות למים 

ברגיעה  –"הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים  –פורטות ב בשע"ח ומנהל המים( המ
 (2006ובחירום נוהלי הפעלה" )
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ארצי )ראה  במרחב המועצה המקומית ממוקם  מתקן קליטה של המועצה ועוד מתקן קליטה .2.1.4

 "מתקני קליטה במרחב המועצה המקומית"(. 6טבלה מספר 

 תיאור כללי של מערכות המים והביוב במועצה המקומית .2.2

 מערכת המים במועצה המקומית .2.2.1

אספקת המים למועצה המקומית מחולקת לשני מקורות עיקריים,   - מקורות אספקת המים (1

מסופק ע"י  40%שר היתרה  מהצריכה הממוצעת כא 60% –חברת "מקורות" המספקת כ 

מקורות מים עצמיים )בארות שבבעלות המועצה המקומית ובתחומה(. צריכת המים 

מליון קוב מים בשנה. מערכת אספקת  2.5 –הממוצעת של המועצה המקומית עומדת על כ 

אזורי לחץ. המגופים המשולבים במערכת  3 –המים במועצה  המקומית טבעתית ומחולקת ל 

עיליים המאפשרים יכולת וגמישות בהולכת מים מאזור לאזור כולל לאזור  הינם מגופים

התעשייה של המועצה המקומית  וכן בידוד אזורים עפ"י הצורך )הנושא תורגל בפועל 

 והיכולת הוכחה כיעילה(. 

 לאור המבנה הטופוגרפי מחולקת המועצה המקומית לאזורי לחץ  כדלקמן: – אזורי לחץ (2

  .של חברת    14האזור ניזון באופן בלבדי מקו '' – התעשייה(אזור לחץ אחיד )א

"מקורות" בעזרת  מכון השאיבה. המכון פועל למעשה לרשת סגורה ללא איגום כל 

 שהוא.

 קוב הניזונה מקו  3,000+( בנפח של 40האזור מחובר לבריכת "עדי" ) – אזור לחץ נמוך

ופעל כאשר מפלס במים ( בעזרת מכון מים של המועצה המקומית המ16מקורות )''

 בבריכה יורד מתחת להגדרת המינימום. 

 אספקת המים לאזור זה מתקבלת ממגדל מים "גלי" הממוקם בגבעת  – אזור לחץ גבוה

 קוב בעזרת מכון שאיבה הפועל לאזור לחץ זה.  750+( בנפח של 70"טלי" )

   (.14,''16קורות" )''המים נכנסים ליישוב ממערב בשתי כניסות המגיעות מקווי  "מ - כניסות (3

למועצה המקומית קיים חיבור חירום המאפשר קבלת/אספקת מים ממועצת    – חיבור חירום (4

  וממוקם בסמוך לצומת "המאספים". 10"פלך". החיבור בקוטר של ''
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 חירום וכניסות "מקורות" חברת של צרכנים חיבורי :1 מס' טבלה

 

 הערות מיקום קוטר חיבור מס"ד

 ד ג ב א

  ליד מסעדת "שבלול הים" 16'' קו מערבי –"מקורות"  .1

 ע"י מגדל תצפית השרפות בחניון קק"ל חורשת "היערן" 12'' מועצת "פלך" .2

 

 איגומים:   (5

 בשטח המועצה המקומית ממוקמים מגדל ובריכת   -איגומים בשטח המועצה  המקומית

 מים:

 

 חירום במצב המקומי במרחב מים מאגרי :2 מס' טבלה

 

  בשטחים השולטים על המועצה המקומית  -איגומים מחוץ לתחום המועצה המקומית

מ"ק  5,000ממוקם מאגר מים אזורי של חברת "מקורות", מאגר "הראל" בנפח של 

הנה בריכה שולטת ומספקת את המים  ממוקם מצפון למועצה המקומית. הבריכה

מקורות" נרכשו זכויות מים על פי סיכום עם חברת "ישירות לאזורי הלחץ. 

קוב שינתנו בעדיפות מלאה במקרה של פגיעה בתשתיות  3,000בנפח של 

 . הולכת המים למועצה המקומית

 

במועצה המקומית קיימת באר/קידוח מים בבעלות המועצה  - קידוחים/בארות (6

 המקומית.

 
 

 מס"ד
 
 

 
 אזור
 לחץ
 
 

 
 מאגרי מים

 
 

 הערות

 
 שם

 
 כתובת
 )נ.צ(

 
 בעלות

 
 סוג

 
 נפח

 ז ו ה ד ג ב א
1. 

 

 בריכת נמוך
 "עדי"

סמוך 
לאצטדיון 

 הכדורגל

המועצה 
 המקומית

 ”נבט“

בטון  בריכת
 עילית

  קוב 3,000

 גבוה .2
 

 מגדל מים
 "גלי"

המועצה  גבעת "טלי"
 המקומית

 ”נבט“

  קוב 750 מגדל בטון
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 עצמיים מים מתקני :3 מס' טבלה

 

 

 

 מס"ד

 

 

 אזור

 לחץ

 

 

 

 

 

 צמימים ע מתקן

 

 שעת חירוםב הנעהציוד 

 

 משאבת

מינון 

 יש/

 אין

 

 דלק

 

 הערות

 שם

סוג 

 מתקן

 מספר כתובת

נציבות 

 המים

 מספר

עמוד 

 טורפו

 הספק

מנוע 

 (ס)כ"

 ספיקה

 /ק)מ"

 (שעה

  סוג

 ציוד

 הספק יצרן

 קו"ט/

 סכ"

 שעות

עבודה 

 ביממה

 כ"סה

תפוקה 

 /ק)מ"

 (יממה

 צריכה

 ליטר/

 שעה

 נפח

מיכל 

קיים 

 )ליטר(

 נפח

 דרוש

 )ליטר(

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

1.  

 גבוה

 

 

 באר

"21" 

 

 רחוב

 "חלמית"

 

130-

166/00 

 

R6/78 

 

75 

 

 

40 

 

 

 דיזל

 גנרטור

 

 קטרפילר

 

60 

 

10 

 

400 

 

 יש

 

17.5 

 

2,000 

 

2,100 
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  -מכוני שאיבה (7

 הנם באחריות המועצה  המקומית:נכון להיום פועלים במועצה המקומית שני מכוני שאיבה, המכונים 

 

 חירום במצב המקומי במרחב מים מכוני :4 מס' טבלה

 

 

 מס"ד

שעת ב הנעהציוד  מכון המים

 )ד.ג( חירום

 

 דלק

 

 

 הערות

שם 

 המכון

 כתובת/

 מיקום

 הספק

 )מק"ש(

 הספק יצרן

 )קו"ט(

 צריכה

 ליטר/

 שעה

מיכל  נפח

 )ליטר(

 נפח

 דרוש

 )ליטר(

 ט ח ז ו ה ד ג ב א

מכון מים  .1
 "עדי"

בצמוד 
לבריכת 

 המים

100 
 מק"ש

Perkins 45 
 קו"ט

פועל  1,500 1,500 150
 ןלסירוגי

מכון מים  .2
 "טלי"

 בצמוד 
למגדל 
 המים

140 
 מק"ש

Perkins 75 
 קו"ט

75 2,000 2,500  

 

א השכונות ק"מ, להוצי 60 -האורך הכולל של קווי המים במועצה המקומית עומד על כ  –תשתית מערכת המים  (8

צמנט, שאר הצנרת ביישוב מבוססת ברובה על צינורות פלדה -הישנות במועצה בהן קיימת צנרת מסוג אסבסט

 . 14'' –ל   3(  בקטרים שבין ''APC-3מצופה בטון ) צנרת 

אחזקת מערך תשתית המים של היישוב מבוססת על שילוב בין צוותי תיקון ע"ב עובדי  - אחזקת תשתית (9

"צוותי תיקונים של המועצה"( המאפשרים תגובה מידית לתיקונים עד  – 13ית )ראה טבלה המועצה המקומ

"רשימת קבלנים וציוד  – 14)לא כולל ריתוכים וחפירה עמוקה( ועל קבלן חיצוני )ראה טבלה  3לקוטר ''

יקונים פריצות קווים ראשיים ות  -מרותק"( שנותן שירותים לתיקונים גדולים על פי חוזה תחזוקה כולל 

מורכבים כל השנה, כולל במצבי חירום. קיימת התקשרות מול הקבלן בחוזה רב שנתי, הקבלן מרותק למועצה 

 המקומית בחירום.  

למועצת "נבט" מחסן חירום בו מאוחסנים האמצעים לחירום )מחסן מל"ח(  - הערכות לחירום ציוד + מלאים (10

מיכלי מים בנפח  10ל המועצה המקומית מאוחסנים כולל לתחום המים. במחסן הממוקם במתחם הלוגיסטי ש

 קוב כל אחד.  5מתוכם ניידים(, ועוד  שני מיכלים )אחד מהם נגרר( בנפח של  5קוב )  1של 

במחסן החירום מאוחסן דיזל גנרטור נייד המיועד לתת גבוי למתקני המים במועצה המקומית במקרה של 

 הפסקת חשמל. 

מול קבלנים/חברות חיצוניות המתחייבים לאספקת צנרת ואביזרים  במועצה המקומית קיימים חוזים

(. בנוסף 152הנדרשים לחירום. המלאים המוחזקים עומדים בהגדרות המינימום של מל"ח בתחום המים )נוהל 

מחזיקה המועצה המקומית מכולת חירום ובה כמות מוגבלת של פריטים קריטיים ע"מ לאפשר מענה מיידי 

 רוט האמצעים המוחזקים במכולה ראה פרק ז'(.למקרים חריגים )פ
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 מערכת הביוב .2.2.2

מערכת הביוב הנה מערכת גרוויטציונית )עד למכוני הביוב( ומשולבים בה שני  - תאור כללי (1

קוב"ש המנקז  90קוב"ש, מכון דרומי בהספק של  120מכוני ביוב. מכון צפוני בהספק של 

ן המכון הדרומי וממנו למכון טיהור . המכון הצפוני סונק לכיווהגם את אזור התעשיי

משותף )מט"ש "פלך"( הנמצא דרומית לאזור התעשייה "פלך". במט"ש קולטים גם חלק 

מהשפכים של יישובי המועצה האזורית "ירקונה". השפכים לאחר טיהור מוזרמים ברובם 

וב עד" לשימוש חקלאי. לשני מכוני הבי-( מופנים לחברת "שופעי5%לנחל "צלול", השאר )

יש סידורי גלישה והם מגובים בדיזל גנרטורים. במכונים הוכנסה מערכת ממוחשבת 

 לבקרה על הנעשה במכון בזמן אמיתי. 

בצנרת תת קרקעית. הצינורות  תתשתית הולכת השפכים מאופיינ –תשתית ההולכה  (2

   4קשיח  בקטרים שבין ''   P.V.C-צמנט, צמ"ש ו -מבוססים על צנרת ישנה מסוג אסבסט

. קו הסניקה במועצה המקומית עבר שידרוג ע"י החלפה לצנרת מסוג "פקסגול" 14'' –ל 

ק"מ, בימים אלה נמצא בתכנון קו סניקה מקביל שיהווה גבוי לקו  3 -באורך של למעלה מ 

 הנוכחי )הנושא אושר ותוקצב(. 

עת אחזקת מערכת הביוב במועצה המקומית, כולל מכוני הביוב, מבוצ -אחזקת התשתית   (3

קווים וירידה לשוחות. הקבלן מרותק  תבדומה למים ע"י קבלן, כולל פתיחת סתימות שטיפ

ליישוב בחירום. קיימת ביובית מקומית המופעלת על ידי המועצה המקומית לצרכים 

 שוטפים.

במועצה המקומית מוחזק מלאי קטן של ציוד בתחום   -הערכות לחירום ציוד + מלאים  (4

אי צנרת ואביזרים לתיקון רשת הביוב מעוגן בחוזים מול קבלנים הביוב, גם במקרה זה מל

 המחויבים לספק את הציוד הנדרש בחירום. 
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 חירום במצב המקומי במרחב ביוב מכוני :5 מס' טבלה

 

 

 

 

 מס"ד

 

 

 

 מכון הביוב

 

 שעת חירוםב הנעהציוד 

 )ד.ג(

 

 דלק

 

 הערות

 

 שם

 

 כתובת

ישה סידורי גל

 יש/אין

 הספקי

יחידות 

 (שאיבה)כ"ס

 

 יצרן

 

 הספק

 (טקו")

 מצאי

 )ליטר(

מיכל  נפח

 )ליטר(

 נפח

 דרוש

 )ליטר(

 י ט ח ז ו ה ז ג ב א

 

1. 

 

 

מכון 

 ביוב

 "צפוני"

 

 רחוב

 "יפו"

 

 יש

 

60 

60 

 

PERKINS 

 

110 

 

2,000 

 

2,000 

 

3,000 

 

סונק למכון 

 הדרומי

 

2. 

 

 

מכון 

 ביוב

 "דרומי"

 

רחוב 

 "החוצבים"

 

 יש

 

45 

45 

 

VOLVO 

 

75 

 

1,000 

 

2,000 

 

2,100 

 

 סונק למט"ש
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 מים תשתית -  ”נבט“  המקומית המועצה מפת :1 מס' מפה
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 ביוב תשתית -  ”נבט“  המקומית המועצה מפת :2 מס' מפה
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 המקומית המועצה במרחב קליטה מתקני :6 מס' טבלה

 

 

 

 מס"ד
 הערות סמכות אכלוס קיבולת מתוכננת שם המתקן

 ד ג ב א

  מועצה מקומית 210 פנימיית "סביונים" .1

  ארצי 1160 בית הארחה "גולדמן" .2

 

 

 

 

 

 אבות ובתי סעודיים מוסדות :7 מס' טבלה

 

 

 

 מס"ד
 הערות קיבולת מיקום שם הממוסד

 ד ג ב א

  210 שכונת "גאולת ישראל" אחוזת "אחרונים" .1

  70 פארק "יערות השלום" בית אבות "גלי אור" .2
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 מצבי חירום ומשמעותם למועצה המקומית. 3

 כללי 3.1

פרק זה יפרט את מצבי החירום השונים, הגדרתם על פי המוגדר בקונטרס מים וביוב של הרשות העליונה למים בשע"ח ומטה מל"ח ארצי תוך   

 פירוט המשמעויות והמטלות למועצת "נבט".

    

 החירום מצבי טבלת :8 מס' טבלה

 ים לנפש ליממהכמות מ
עיקרי הפעילות הנדרשת מהמועצה 

 "המקומית "נבט

משמעויות ומטלות למועצה 

 "נבט" המקומית
 תאור המצב

מצב 

 החירום

 א ב ג ד ה

א. נורמת המים 

לאוכלוסייה    

 כבשיגרה.

המשך התכוננות והכנות לאירועי  .א

חירום מים על פי נהלי תכנון, ארגון 

 ותפעול מערכות אספקת מים.

תספק  מועצה המקומית א. ה

 כביום  יום. מים לתושביה 

 

אין הפרעות או פגיעות במערכת 

 אספקת המים.

 - 1מצב  

 שיגרה.

המים   א. נורמת

 לאוכלוסייה

 כבשיגרה.

 הערכות מערך המים למצבי  החירום. .א

מילוי המאגרים תוך שמירת  .ב
 המפלסים העליונים.

מוכנות להגברת החיטוי בהתאם  .ג
 להנחיות.

רת לכל בית אב  להצטייד מתן תזכו .ד
מראש בכמות של ארבעה ליטר לנפש 

 ימים. 3ליממה עבור 
מתן תזכורת לתעשייה ולמפעלים  .ה

חיוניים לשמירת מלאי איגום 
 כמתחייב.

תספק מי  א. המועצה

 שתייה ומים

למפעלים ו לאוכלוסייה

בשגרה תוך חיוניים כה

הגברת הכוננות ונקיטת 

 .האמצעים המתחייבים

מים תספק המועצה  .ב

לתעשייה בהתאם 

לאפשרויות אך לא פחות 

מהכמות שנקבעה למצב 

 . 3חירום 

 

קיימות התראות מודעיניות 

ת ובמערכ ה אפשריתפגיעל

 ח.אספקת המים ו/או הכו

  -  2מצב 

 התראה.

ליטר לנפש   70מינימום א.  אספקת  ביכולותירידה כללית  .א  וודא הפעלתת א. המועצה פגיעות חמורות במערך הייצור   – 3מצב  
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 ים לנפש ליממהכמות מ
עיקרי הפעילות הנדרשת מהמועצה 

 "המקומית "נבט

משמעויות ומטלות למועצה 

 "נבט" המקומית
 תאור המצב

מצב 

 החירום

 א ב ג ד ה

, בנוסף לשמירת ליממה

מנת מים קבועה בבתים 

ליטר ליום לאדם  4של 

בי למצ ימים, 3למשך 

 5 -ו   4משבר  

ב. אספקת מים למפעלים 

חיוניים ולמשקי החי על פי 

קביעת הרשות העליונה 

 למים בשע"ח.

מערך הד.ג )הנייחים    

לאספקת חשמל והניידים( 

לצורך למתקני המים 

 .אספקת מים לאוכלוסייה

ב.הערכות מערך המים למצבי  

 החירום.

המאגרים פיקוח על מילוי  ג.

תוך שמירת המפלסים 

 העליוניים.

ד.מתן תזכורת לכל בית אב  

להצטייד מראש בכמות של 

ארבעה ליטר לנפש ליממה 

 ימים. 3עבור 

 ה. מתן תזכורת לתעשיה  

 ולמפעלים החיוניים לשמירת     

 מלאי איגום כמתחייב    

 

 

 

 

 

. 

 ., לחצים נמוכיםהמים

כמויות המים צימצום ב .ב

המסופקים לצרכנים כאשר 

תמשך אספקת המים לצורכי 

 משק הבית והחי, ככל שניתן.

 זרימה במערכת הביובב ההאט .ג

 סתימותבשכיחות  שתגרום

 .וקשיים בסילוק הביוב

 

ו/או ההולכה של החשמל, 

כתוצאה מהפגזות וחבלות,  

אירועי פח"ע או תקלות טכניות, 

ונעות הפעלת מערכת הפקת המ

 המים והולכתם.

פגיעה 

חמורה 

באספקת 

 חשמל.

  20העירייה תחלק מים ) .א
לנפש  מינימום ליטר מים

הגבלת השימוש במים לפי הוראות  .א
משהב"ר על פי העניין )במידה ואין 

שיבושים באספקת מים  .א
 בצנרת וניתוק צרכנים.

חלקיות פיזיות ו/או  פגיעות
באיכות המים במקורות המים 

 -  4מצב  
פגיעה 
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 ים לנפש ליממהכמות מ
עיקרי הפעילות הנדרשת מהמועצה 

 "המקומית "נבט

משמעויות ומטלות למועצה 

 "נבט" המקומית
 תאור המצב

מצב 

 החירום

 א ב ג ד ה

 .ליממה(
יש לשמור מידת האפשר 
את מנת המים הקבועה 

 .5בבתים למצב חירום 

מים דרך הרשת אפשרות לספק 
המרכזית או להשתמש במים בשל 

 (.5זיהום וכדומה יש לעבור למצב 
תחלק מים במיכלים,  המועצה .ב

בקבוקים, שקיות לאוכלוסייה 
 מנותקת.

 

אפשרות לחדירת מי ביוב  .ב
לרשת המים וגרימת סכנה 

 תברואתית.

יתכנו תקלות במערכות סילוק  .ג
והיווצרות בעיות  הביוב

 תברואתיות.

 

וברשת אספקת המים המקומית 
כתוצאה מהפגזות,  ו/או האזורית

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

 חשמל.

חלקית 
במערכת 
אספקת 

מים 
מקומית 

ו/או 
 אזורית.

ליטר לנפש  4ורמה של נ .א
ליממה. )בתוספת מנת 

ליטר לנפש  4המים של 
ימים  3ליממה למשך 

 שהוכנה מראש בבתים(.
 

המועצה תחלק מים לכלל  .א
האוכלוסייה במיכלים ניידים, 

נייחים, בקבוקי מים, שתיה קלה 
 וכדומה לצורכי שתייה ומזון.

האירוע יכול להתרחש ברגיעה  .א
 ובזמן חירום.

ת מים חוסר יכולת אספק .ב
 ברשתות.

חוסר יכולת לספק מים  .ג
ראויים לשתייה ומזון 

 לאוכלוסייה רבת היקף.
כמו בסעיף ג' תוך הזרמת מים  .ד

ליתרת השימושים בהיתר 
 משרד הבריאות.

מכוונת או  רבת היקף פגיעה .א
או אסון תקלה טכנית חמורה, 

טבע )כגון רעידת אדמה( 
במערכות האזוריות/הארציות 

 בשתי אפשרויות:
כוללת באספקת הפסקה  .1

 מים אזורית/ארצית
זיהום מים המונע אפשרות  .2

שימוש במים לשתייה, מזון 
 ורחצה.

 -  5מצב  
"משבר 

מים" 
פגיעה 

במערכות 
אספקת 

מים 
אזוריות 

ו/או 
 ארציות.

 

 :ותהער

 בלבד. 5 -ו   4, 3הפרוט בהמשך יתייחס למצבים  .א

וניידים, מיכליות ואביזרים נוספים במועצות המקומיות/תאגידים/ יישובים, הינו על פי  מקדם ההצטיידות באמצעים לחלוקת מים כגון: מיכלים נייחים .ב

נוספים תתבסס בעיקר על מערך של אספקת  50%מהאוכלוסייה שבאחריות המועצה/תאגיד/יישוב. אספקת המים ל  50%ליטר לנפש ליממה, עבור  4 –

 ה על ידי הגורמים במערכת הארצית כולל סיוע מרשויות אחרות.בקבוקים או בסיוע באמצעי חלוקה )מיכלים,מיכליות( שיופנ

מצבי חירום אלה יכולים לחול על כל המדינה או חלק ממנה ויתכן מצב שעל אזורים שונים יחולו מצבי חירום שונים. .ג
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 מבנה מטה החירום במועצה המקומית

מועצה מקומית( -)מתוך תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום

 ראש המועצה

 ועדת מל"ח

 מזכיר/ מזכיר

ועדה מייעצת לנושא 
 אוכלוסייה

 

 מחלקת הביטחון

 מרכז  הפעלה רשותי ק.קישור של גופי חירום

 "טרמ

 צוות תשתיות

 תחומי טיפול
 מים וביוב

 חשמל
 שיכון ובניה

 מע"ץ וצמ"ה
 תחבורה

 מזון ומשכ"ל
 דלק

 איכות הסביבה
 תברואה

 וטרינריה

מכלול תשתיות 
 ולוגיסטיקה

 תחומי טיפול
 חינוך ותרבות

 ספורט
 נוער

מכלול החינוך 
 תרבות וספורט

 תחומי טיפול
כוח אדם 
 מתנדבים

 תיירות

 מכלול משאבי
 מטה משימתי  אנוש

 לשכות מידע

 תחומי טיפול
 מרכז מידע

 

 

 הסברה 

 

מכלול המידע 
 לציבור והסברה

 צוות התערבות

 תחומי טיפול
 שירותים חברתיים

 אוכלוסיות מיוחדות
 בריאות

 קליטת אוכלוסייה 
 שירותי דת

 טיפול בחללים
 

 מכלול הטיפול
  באוכלוסייה

 יקל"ר

 פיקוח עירוני

 ועיתזיקה מקצ

 כפיפות

 מקרא:

 יועץ משפטי

 גזבר

 חוברת זו תתמקד במכלול תשתיות ולוגיסטיקה

23 
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 ה החירום במועצה המקומיתמבנה מט

מועצה מקומית( -)מתוך תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום

 ראש המועצה

 ועדת מל"ח

 מזכיר/ מזכיר

ועדה מייעצת לנושא 
 אוכלוסייה

 

 טחוןמחלקת הבי

 מרכז  הפעלה רשותי ק.קישור של גופי חירום

 רמ"ט

 תחומי טיפול
 חינוך ותרבות

 ספורט
 נוער

מכלול החינוך 
 תרבות וספורט

 תחומי טיפול
כוח אדם 
 מתנדבים

 תיירות

מכלול משאבי 
 מטה משימתי  אנוש

 לשכות מידע

 תחומי טיפול
 מרכז מידע

 

 

 הסברה 

 

מכלול המידע 
 לציבור והסברה

 תחומי טיפול
 שירותים חברתיים

 אוכלוסיות מיוחדות
 בריאות

 קליטת אוכלוסייה 
 שירותי דת

 חלליםטיפול ב
 

 מכלול הטיפול
  באוכלוסייה

 יקל"ר

 פיקוח עירוני

 זיקה מקצועית

 כפיפות

 יועץ משפטי

 גזבר

 תאגיד מים אזורי
 מים וביוב

 כח )חשמל(

 אמצעים לחלוקה

 ביצוע חלוקת מים

( לספק מים בשע"ח ובמשבר לצרכנים על פי הנורמות הנדרשות מכל רשות מקומית. לצורך יישום דרישה זו 2001לתאגיד המים אחריות על פי חוק תאגידי מים וביוב )
על התאגידים, כאשר התאגיד יהווה חלק מהגופים הפועלים למתן מענה בעת  יגובשו נהלי שיתוף פעולה בין היישובים השותפים בתאגיד לתאגיד, בתאום עם הממונה

מוטלים על התאגיד אירוע. מנכ"ל התאגיד/או נציגו ישתתף ןיהווה חלק ממטה החירום של המועצה במצבי החירום השונים. בנהלי שיתוף הפעולה יפורטו התפקידים ה
 להוראות נציבות המים והממונה על התאגידים. וחלוקת האחריות בינו לבין הרשות במתן המענה, בהתאם
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 מבנה ארגוני לטיפול במצבי חירום מים

 הערה: האחראים ימונו בנוסף על תפקידם השוטף.

 אחראי

 לאספקת מים חלופיים 

 אחראי  לארגון תחנות

 חלוקת מים חלופיים

  מזכיר
 רמ"ט הועדה( -)במצב מל"ח 

 מנהל אירוע חירום מים 

 טיפול באוכלוסייה

)רווחה, בריאות,  
 קליטת אוכלוסייה( 

 מידע לציבור והסברה

 )מוקד עירוני, הסברה, 
 ( דוברות 

 מכלול משאבי אנוש

 )כ"א ומתנדבים(       

 מכלול תשתיות ולוגיסטיקה

תחבורה, )מים, ביוב, כוח, צמ"ה,  
 דלק ותברואה( 

במידה ומשבר מים הוא חלק 
מאירוע רב היקף, מזכיר המועצה 

יטפל במכלול האירוע ואז יוטל 
נושא אספקת המים על מנהל 

מחלקת תשתיות ולוגיסטיקה/ 
 מהנדס המועצה.
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פרק ב'

ובכלל, מציג תוכנית  3המפורט באוגדן לגבי מצב משבר בשגרה ובחירום מצב 
נחיות של המערכת הארצית )נציבות אפשרית המיישמת כדוגמא את הה

"הערכות הרשות  –המים, הרשות למים בשע"ח ומנהל המים( המפורטות ב 
 (.2006ברגיעה ובחירום נוהלי הפעלה" ) –המקומית לטיפול במשברי מים 

 3מצב חירום 
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 הגדרת המצב .1

פגיעות חמורות במערכות היצור ו/או ההולכה של החשמל, הגורמות להפרעות חמורות בהפקה והולכת  .1.1

 הביוב.המים ו

 המצב יכול להיגרם כתוצאה מפיגוע, חבלה או תקלות טכניות שונות בשגרה ובחירום. .1.2

 .ממנה, בהתאם להתפתחויות ולמצבים כפי שייווצרו יםהמצב יכול לחול על כל המדינה או על חלק .1.3

 אספקת המים תתבסס על: .1.4

 אספקת מים מחברת "מקורות". .1.4.1

  המועצה.אספקה ממקורות מים עצמיים בבעלות  .1.4.2

 לוב  של שני המקורות הנ"ל.שי .1.4.3

 

 משמעויות מהגדרת המצב .2

 ירידה כללית ביכולת  אספקת המים. .2.1

 אספקת המים תלווה בהפרעות ובהן לחצי אספקה נמוכים. .2.2

 האטת זרימה במערכת הביוב שתגרום  שכיחות בסתימות וקשיים בסילוק הביוב. .2.3

 יתכנו הצפות בתחנות שאיבה שאינן מצוידות במערכות כוח חליפיות. .2.4

המועצה המקומית תפעיל את הדיזל גנרטורים )הנייחים והניידים( לאספקת חשמל למתקני  .2.5

ליטר לנפש ליממה( בנוסף לשמירת מנת  70המים לצורך  אספקת מים לאוכלוסייה )מינימום 

ולמפעלים חיוניים עפ"י קביעת הרשות העליונה  5 –ו  4מים קבועה בבתים למצבי משבר 

 למים בשע"ח.

ם בכמויות המים המסופקות לצרכנים כאשר תימשך אספקת המים לצורכי יתכן צימצו .2.6

 "טבלת מצבי החירום"(. 8משק בית והחי בהתאם לנורמה )ראה טבלה מס' 

 

 המטרה .3

לאספקת מים לתושבים, למפעלים חיוניים ולסילוק ביוב עם הכרזת מצב חירום  ךהמועצה המקומית תיער

בסיוע מערכות הכוח  ,בחלוקה במיכלים למקומות ספציפיים( באמצעות מערכת הולכת המים )סיוע 3מס' 

החלופיות )דיזל גנרטורים + משאבות( וע"ב איגומי המים העצמיים הקיימים במתקנים החיוניים עד לסיום 

 מצב החירום.

 

 השיטה .4

 .והפעלת "מרכז ההפעלה" במועצה המקומית םהתכנסות בעלי התפקידים הרלוונטיי 4.1
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ל"ח וחברת "מקורות" באשר לבעיות הצפויות ולוחות הזמנים המשוערים קבלת הנתונים מגורמי מ 4.2

)הפסקות מתוכננות באספקת מים סדירה למועצה המקומית, ירידות מתח ונפילות במערכת החשמל 

 וכו'(.

מתן מענה לויסות לחצים מקומיים )במידה וייווצרו( באמצעות שליטה במערכת המגופים ומקורות  4.3

 המועצה המקומית, כל זאת על בסיס התכנון המוקדם שקיים במועצה. אספקת המים העצמיים של

 תפעול מערך האיגומים תוך שמירה על המפלס העליון.  4.4

 בחינה ותאום אפשרות לסיוע מרשות שכנה. 4.5

 פעולות מקדימות 4.6

יש לנקוט במספר פעולות לצורך  3עם קבלת הודעה על התכנות להכרזה על מצב חירום מס'  4.6.1

    י פתיחה מיטביים למרות המגבלות: "כניסה" למצב בנתונ

יש לוודא כי האיגומים שבשליטת המועצה המקומית מלאים )תתוכנן הפעלת דיזל גנרטורים  4.6.2

    ברציפות ולאורך זמן(. 

 מעקב הדוק אחר מפלס מים עליון באיגומים עצמיים )אין לאפשר ירידת המפלסים(.  4.6.3

עד כדי הפסקת פעולות שיגרה  להורות את גורמי המועצה המקומית והאזרחים לצמצם 4.6.4

ציבוריות ופרטיות  שאינן חיוניות  הצורכות  מים כגון: השקיית גינות, שטיפות רכב )בדגש 

 על מתקני שטיפה(.

 מילוי מאגרים ריקים לצרכי כיבוי אש בעיקר )בריכות שחיה בפארקי מים וכו'(. 4.6.5

ם )במכוני המים יש לעבור, לבדוק ולהשלים מלאי דלק המשמש להפעלת דיזל גנרטורי 4.6.6

 והביוב(. 

 הפעלת דיזל גנרטורים וחיבורם תחת עומס )במכוני המים והביוב(. 4.6.7

מעבר ובדיקת יכולת פתיחה וסגירת מגוף החיבור למועצת "פלך" בסמוך לצומת   4.6.8

    ה"מאספים".

 עזרים לתכנון .5

 המועצה המקומית  תתכנן ותשלוט במצב תוך שימוש בעזרים הבאים: 5.1

 המים והביוב.מפות תשתית למערכת  5.1.1

 בחלוקה ל: 3טבלאות שליטה על המים במועצה המקומית במצב  5.1.2

 .3מאזן המים במצב  (1

 .3במצב חירום  החיונייםצריכת המים של המפעלים  (2

 )כולל מפעלים חיוניים(. 3במצב חירום  המקומית המועצהצריכת המים של  (3

 טבלת שליטה על אזורי לחץ באמצעות מגופים. 5.1.3

 ים והביוב.רשימת קבלנים בתחומי המ 5.1.4
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 3 חירום במצב החיוניים המפעלים של המים צריכת :9 מס טבלה
ס"ד

מ
 

 

 לחץ אזור

 

 

 

 

 

 החיוני המפעל

 

 

 מים מאגר   

 

 

 הערות     

 

  

 

 רשות

 ייעודית

 

 

 שם

 

 

 כתובת

 

 

 המפעל סוג

 המים צריכת

 /יממה(ק)מ"

 

 

 קיים

 

 

 

 דרוש

 

 

 חירום

 

 רגיעה

 ט ח ז  ו ה ד ג ב א

 

1. 

 

 

 

 

 אחיד

 

 מזון

 

 מאפיית

 "קימל"

 

 6 התמר רחוב

 

 מאפיה

 

 /קמ" 215

 יממה

 

 /קמ" 380

 יממה

 

500 

 ק"מ

 

645 

 ק"מ

 

 נתוני

 רשות המים

 

2. 

 

 

 

 אחיד

 

 מזון

 

 מפעל

 "המשמר"

 

 12 הזית רחוב

 

 שימורי בשר

 /קמ" 115

 יממה

 /קמ" 115

 יממה

345 

 ק"מ

 

 אין

 נתוני

 רשות המים

 /יממהק"מ  495  

 שעות.  72 -על פי הנחיות מל"ח נדרש מפעל חיוני להקים איגום עצמאי ל
 ערכות לחרום יש לפנות לכל המפעלים החיוניים ולדרוש מהם בכתב עמידה בהנחייה הנ"ל.במהלך ההכנות והה
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 3 חירום במצב המים אספקת מאזן :10 מס' טבלה

 

 

 

 מגופים באמצעות הלחץ אזורי על שליטה :11 מס' טבלה

 

 

 

 

 

 חיוניים( מפעלים )כולל 3 חירום במצב המקומית המועצה של המים צריכת :12 מס' טבלה

 

ס"ד
מ

 

 אזור 

 לחץ

סה"כ 

הצריכה 

באזור 

הלחץ 

 )מ"ק/

 יממה(

העברה  קבלה במ"ק

לאזורי לחץ 

אחרים 

 )מ"ק/יממה(

עודף 

ר חוס

 )מ"ק/

 יממה(

 הערות

מתקני 

מים 

 עצמיים

"מקורות" 

 או 

 פרטי

 ז ו ה ד ג ב א

  230 63 900 אין 607 אחיד .1

   195 650 אין 455 נמוך .2

     400 658 גבוה .3

  1728   258   

 אזור מס"ד

 לחץ

 שכונות עיקריות

 באזור

 מגופים

 שולטים

 הערות

 ד ג ב א

 מגופים עיליים 36, ,44-46 אזור התעשייה אחיד .1

 

2. 

המרכז/ נביעות/אגוז/אחז?/ נמוך

 אגמית/עפרוני

 מגופים עיליים ,16-18,10.8

 

3. 

 

 חלמונית/תרשיש/ גבוה

 זוהר/הסיירים/מגשימים/

 ניגונים

67,70 ,81 ,73 

,78 

 מגופים עיליים
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ס"ד
מ

 

 

 אזור

 לחץ

 

 

 

 האוכלוסייה צריכת

 

 צריכת

 יםמפעל

חיוניים 

 /ק)מ"

 (יממה

 כ"סה

 צריכה

באזור 

הלחץ 

 /ק)מ"

 (יממה

 

 הערות   

 

 /שכונה

 אזור

 

 מספר

 תושבים

 

לנפש  ליטר

 ליממה

 

 צריכה

 /ק)מ"

 (יממה

 ח )ה+ו( ז ו ה ד ג ב א

 

1. 

 

 אחיד

 

אזור תעשייה 

 זעירה

 

1,600 

 

70 

 

112 

 

495 

 

607 

 

 

2. 

 

 

 נמוך

 /אילןאורן

 ברוש/שתיל

 דהרת

 

7,800 

 

70 

 

455 

 

- 

 

455 

 

3. 

 

 

 ניצן/צמרת/ גבוה

 אמירים/נטעים/

 עיינות

 

8,100 

 

 

70 

 

658 

 

- 

 

658 

 

 

 כ"סה

 

17,500 

 

70 

 

1,225 

 

495 

 

1,720 
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 המקומית המועצה של תיקונים צוותי :13 מס' טבלה

 

 מס"ד צוות פרוט בעלי התפקידים פרטים אישיים ניוד הערות

 א ב ג ד ה

גן טנדר פולסוו 

דאבל קבינה מספר 

75-350-36 

 .1 א' שרברב משה דניאלוב

 ע. כללי דוד אבבו

טנדר קנגו מספר  

65-750-30 

 .2 ב' שרברב זוהר פלגי

 ע. כללי יבגני מנסטלוב

 

 

 מרותק וציוד קבלנים רשימת :14 מס' טבלה

 

טלפון 

 י+סלולאר

קיים  איש קשר

 חוזה

 בתוקף

 עד

כ"א 

 מרותק

)פרוט 

 (בחוזה

חלקי 

 חילוף

)פרוט 

 בחוזה(

ציוד מרותק 

)פרוט 

 בחוזה(

 תחום

 אחריות

 החוזה

 שם הקבלן/

 חברה

 מס"ד

 א ב ג ד ה ו ז ח

-09טל:

7654321 

-054 סלולארי:

6666666 

 

מוטי 

 אלמליח

 

12/06 

 

 כן

 

 כן

 

 כן

 

אחזקת 

 מערכת

 המים

 

 משה דנון

"אחזקה 

 ושרות"

 

1. 

-08טל:

1234567 

-050 סלולארי:

5555555 

 

 סרגי

 טצ'ורקי

 

6/06 

 

מפעיל 

 ביובית

 

 לא

 

 ביובית

x1 

 

פתיחת 

 סתימות

בצנרת 

 ביוב

 

-חב' "אל

 סתם"

 

2. 
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 3  חירום במצב - ומשימותיהם המקומית  המועצה במטה תפקיד בעלי הגדרת :15 מס' טבלה

מנהל מחלקת 

 משאבי אנוש

)מכלול משאבי 

 אנוש(

 מנהל מחלקת

 רווחה

)מכלול טיפול 

 באוכלוסייה(

מהנדס המועצה המקומית/מנהל 

 מחלקת תשתיות

 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 

בטחון/ה  

 קב"ט

דובר המועצה 

 המקומית

)מכלול מידע 

 לציבור והסברה(

ראש המועצה  מזכיר

 המקומית

שלב 

/בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יכין תוכנית לאיוש  -
כ"א מרותק על פי 

 הצורך.
ברשויות  -

המפעילות 
רכז/מרכז מתנדבים 

תתמקד פעילותו 
באיתור גיוס 

והדרכה, מעקב 
שמי, ניהול "בנק" 

ך מיקצועי בחת
וגיבוש תוכנית 
לריכוז בשעת 

הצורך. עם הפעלת 
מצב חירום ירכז 

דרישות ויקצה כ"א 
מתנדב למחלקות 

השונות על פי 
תוכנית מוקדמת. 

הפעלת המתנדבים 
תבוצע כל אחד 

בתחומו ע"י 
המחלקה/בעל 

 התפקיד הרלוונטי.
יהיה מוכן למתן  -

שירותי תמיכה 
 למערכות המחשוב.

יעדכן רשימות -
לוסייה אוכ

 מרותקת.
יכין תדרוך -

למתנדבים 
 וישלבם בתוכנית.

יוודא קיום  -
תוכנית סיוע 

עצמית למוסדות 
 סיעודיים.

ירענן תוכנית -
חלוקת מים 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות.

אחראי  לאחזקת תשתיות  -
)פיזי/טכני/זיהום מים( ומתן שירותים 

בתחום מים, חשמל, ביוב, בניה ותחזוקת  
.מתקני מים ודרכים  

למתן מענה  תיכין תוכניות אופרטיביו -
לאספקת מים לתושבים במצב החירום 

 ובכללה הגדרת בעלי תפקיד ומשימותיהם.
יכין תוכנית סיוע  לוגיסטית לגיבוי  -

 התוכנית האופרטיבית.
יכין מפות תשתית  למים וביוב מעודכנות -

 )כולל פריסת מגופים, הידרנטים(.
ול נקודות יכין מפת מים אזורית שתכל -

 מילוי מים חלופיות באזור.
יתכנן ויוודא גיבוי מערכות כוח  -

 וגנרטורים להפעלת מתקני מים וביוב.
יעקוב אחר מוכנות המפעלים החיוניים  -

בתחום איגום עצמי ואבטחת אספקת מים 
 בשע"ח בכפוף להנחיות החוק.

יכשיר ויתרגל צוותי תיקונים ואחזקה.-  
מים וביוב. יעקוב אחר מלאי חלפים ל-

יוודא קיום חוזים לשעת חירום מול 
 קבלנים.

יוודא מוכנות התברואן לחיטוי,דגימה   -
"מקורות". -ולסיוע לגורמי משהב"ר ו   

יוודא ריתוק משקי לרכב תובלתי וצמ"ה  -
 על פי הצורך.

יגבש תוכנית אספקת דלק ושמירת מלאי  -
 לחירום.

יוודא הימצאות חוזים מול ספקי  דלק  -
רום.לחי  

ישא באחריות  -
להפעלת מרכז 

 ההפעלה.
יתכנן ויפעיל את  -

מערך האבטחה 
במתקני המים 

 והביוב.
ינהל את מחסני  -

 החירום.

יתעדכן באופן -
שוטף מול גורמי 
חוץ )בטחון מים 

 וכללי(.
יוודא ביצוע  -

 תרגילים עיתיים.
יתדרך מתנדבים -

בתחומי סדר 
ציבורי וישלבם 

 בתוכנית.
עם  יעמוד בקשר -

משטרת ישראל 
בכל הקשור 
לסיוע במצב 

 החירום.

יכין תוכנית  -
הסברה    ומידע 

 לציבור.
יכין ויתדרך צוותי  -

מומחים להופעה 
בתקשורת/ לשכות 

 מידע.
יכין קובץ הודעות  -

נצורות בתחום 
צמצום  הצריכה 

הפרטית ואחזקת 
 מלאי מים לחירום.

יתדרך מתנדבים  -
 בתחומו.

יתדרך מנהל -
שכות מידע.מוקד/ל  

יכין תיק נתונים -
לראש המועצה 

 המקומית.
 
 

ישא באחריות כוללת לתכנון  -
ומוכנות המועצה המקומית  

 לאירוע החירום.
יאשר  תוכנית הערכות  -

פרטנית למצב החירום בדגש 
על גיבוי מערכת הכוח 

החיצונית בדיזל גנרטורים 
 במתקני המים והביוב.

יתן הנחיות לאספקה שוטפת  -
סולר ושמנים לאבטחת של 

 עבודה רציפה של הגנרטורים.
הנחיות לצמצום צריכה לא  -

חיונית ושמירה על איגומי 
 המועצה המקומית.

יאשר תוכנית מאזן מים של -
 המועצה המקומית.

יעקוב אחר מוכנות המפעלים  -
החיוניים בתחום איגום עצמי 
ואבטחת אספקת מים בשע"ח 

 בכפוף להנחיות החוק.
אה לגורמי המטה יתן התר -

להערכות לחלוקת מים 
 אפשרית.

יוודא מוכנות מטה ומרכז -
ההפעלה של המועצה 

 המקומית.
יוודא קיום תרגילים  -

תקופתיים לשמירה על כשירות 
 המערכת.

יאשר תוכנית ותאום סיוע -
מרשויות שכנות ומגורמי חוץ 

 )"מקורות"(.

ישא באחריות  -
כוללת למוכנות 

המועצה 
ול המקומית לטיפ
 במצב החירום.

יאשר את  -
חלוקת  האחריות 

במטה המועצה 
 המקומית

יאשר תוכנית  -
 פעולה למזכיר.

יגדיר חלוקת -
סמכויות מול 
מנהל תאגיד 

 המים.
יצירת קשר  -

ותאום גיבוי מול 
 "מקורות".

יוודא תאום  -
עקרוני מול 

רשויות שכנות 
 וגורמי חוץ.

ישתתף בתרגיל  -
 תקופתי.

 

שלב א'/ 

 הכנות
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מנהל מחלקת 

 משאבי אנוש

)מכלול משאבי 

 אנוש(

 מנהל מחלקת

 רווחה

)מכלול טיפול 

 באוכלוסייה(

מהנדס המועצה המקומית/מנהל 

 מחלקת תשתיות

 )מכלול תשתיות  ולוגסטיקה(

 מנהל מחלקת הבטחון/

 קב"ט

המועצה  דובר

 המקומית

)מכלול מידע 

לציבור 

 והסברה(

ראש המועצה  מזכיר

 המקומית

שלב /בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יתייצב במרכז -
 ההפעלה.

יהיה מוכן  -
להקצאת 

מתנדבים על פי 
 הצורך.

יפרוס ויתחזק  -
מערכות מחשב 
 בלשכות המידע.

במרכז  ביתייצ-
 ההפעלה.

ירכז כ"א מקצועי  -
 וינתח בעיות

 צפויות.
יעקוב אחר  גיוס -

 מתנדבים.
יפעיל   את מערך  -

העובדים 
בשילוב  םהסוציאלי

המתנדבים לתמיכה  
באוכלוסייה 

החלשה באזורים 
 מנותקי מים.

יעדכן רשימות -
ומצב אוכלוסיה 
 חלשה/מרותקת.

 יחבור למרכז ההפעלה.-
 יבצע ניתוח ומיפוי בעיות מרכזיות.-
ם יקבע סדר עדיפות לטיפול בתאו-

 מזכיר  המועצה  המקומית.
יפעיל  את התוכנית לגיבוי המערכות  -

 לאספקת מים.
יארגן את צוותי עבודה יתדרכם -

 ויפעילם על פי סדר עדיפות.
יתאם צרכים מול מזכיר המועצה -

 המקומית.
יעקוב אחר המפלסים העליונים -

 באיגומי המועצה המקומית.
יערך להפעלת צוותי ניקוי, חיטוי  -

 התברואן לגורמי חוץ. וסיוע
יוודא קיום מלאי שוטף של דלק,  -

 ציוד וחלפים.
יוודא משיכת רכב ואמצעים  -

 מרותקים.
 יתאם קבלת רכב לניוד צוותי עבודה.-
יפעיל כ"א לצמצום הצריכה  -

 הציבורית על פי סדר פעולות מתוכנן.
יבצע במועצה הערכת נזקים שוטפת -

ויעדכן את מנהל האירוע, מטה 
 צה המקומית  ומרכז המידע.המוע

יפתח את מרכז ההפעלה -
ויזעיק את כל בעלי 

 התפקידים.
יבצע חבירה עם גורמי -

חרום חיצוניים, צה"ל , 
 משטרת ישראל ומל"ח.

יבצע מעקב איסוף נתונים -
 ועדכון פעילויות.

 יכין את החפ"ק.-
הנחיות להערכות  ןיית-

 במחסני החרום.
יוודא הפעלת  מערך  -

 הביטחון.האבטחה ו
ירכז ויתן מענה לתחומי  -

סדרנות וסדר ציבורי בדגש 
על תחנות לחלוקת מים 

 במידה ויפתחו.
 

ינסח הודעה -
 לאוכלוסיה.

ישגר ההודעה -
לאחר אישור 

ראש  המועצה 
 המקומית.

ימליץ לגבי  -
תכנים 

המשודרים 
 בתקשורת.

יתאם ויעדכן את -
 ןהמוקד, יית

 הנחיות מיוחדות.
 יחליט על פתיחת-

 לשכות מידע.
יעדכן את תיק  -

הנתונים  לראש 
המועצה 

המקומית  באופן 
 שוטף.

 

 יכנס את מטה החרום.-
יצור קשר עם רשות  -

המים, "מקורות" 
 ומשהב"ר לעדכון הדדי .

תדריך והנחיות  ןית-
 לגורמי המטה.

יתאם עמדות מול  מנכ"ל -
הוק, במידה -התאגיד אד

 וקיים.
יגדיר תקלות  ואזורים -

דים להפסקות מים המוע
 ותקלות ביוב.

יוודא מתן סיוע לגורמי  -
חוץ בעת חשד להרעלת 

 מים.
יוודא מוכנות לחלוקת  -

 מים.
יצור קשר עם רשויות  -

 שכנות.
ינהל מעקב אחר -

 הפעולות.
יעדכן  את ראש המועצה -

 המקומית.

ישתתף -
בתדריך ייתן 

עקרונות פעולה 
 ודגשים.

יתאם -
עקרונות עבודה 

 מול המזכיר.
יאשר הודעות -

 דובר.
יופיע באמצעי  -

התקשורת 
המקומית 

 בהתאם לצורך.
יצור קשר עם  -

גורמי חוץ כולל 
משרדי ממשלה 
ורשויות שכנות 
 בהתאם לצורך

 
 

 שלב ב'/
תגובה 
 מיידית

 במועצות המשתייכות לתאגיד מים יבוצעו הפעולות המפורטות בטבלה זו למהנדס המועצה/מנהל מחלקת תשתיות ע"י הנהלת התאגיד. 
 ת מטפלות בנושא תשתיות )לדוגמא: שפ"ע( תבוצע התאמה לטבלה.במועצות בהן מחלקות אחרו 
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מנהל מחלקת 

 משאבי אנוש

)מכלול 

 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת

 רווחה

)מכלול טיפול 

 באוכלוסייה(

מהנדס המועצה 

קומית/מנהל מחלקת המ

 תשתיות

 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 

 הבטחון/

 קב"ט

דובר המועצה 

 המקומית

)מכלול מידע 

 לציבור והסברה(

ראש המועצה  מזכיר

 המקומית

שלב /בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יאתר ימיין  -
ויציב 

מתנדבים  
לרבות 

 תלמידים.
יתמוך וייתן   -

שירות 
למערכות 

 שוב.המח

יפעיל תוכנית -
מתנדבים וסיוע 

לאוכלוסייה חלשה 
באזורים מנותקי 

 מים.
יבצע מעקב נתונים -

שוטף וטיפול 
 במוקדי בעיות.

יעדכן את  ראש -
 המועצה המקומית.

יוודא מימוש התוכנית לגיבוי  -
 המערכות לאספקת מים.

יוודא ביצוע תיקון תשתיות -
 מים וביוב על פי סדר עדיפויות.

הפעלה שוטפת של  יוודא -
 מתקני המים והביוב.

יסייע למפעלים חיוניים על פי  -
סדר עדיפות רשותי )בתאום 

 מל"ח(.
יפעיל  ויתחזק את מערך  -

הגנרציה )כולל שמירה על 
 מלאי דלק שוטף(.

 ויתעד בעיות תברואה. ירכז -
ילווה ויסייע לצוותי   -

 ".רותומקו"  ר"משהב
יעקוב באמצעות התברואן:  -

ביצוע הכלרה וחיטוי  אחר
 במתקני מים ובקווים.

 יעדכן מרכז המידע. -

יהיה במוכנות -
 לפריסת חפ"ק בשטח.

יתאם  סיוע מגורמי -
חוץ וחבירתם לגורמי 

 המועצה המקומית.
יסייע בהפעלת -

 מתנדבים.
יתאם קליטת סיוע -

 חיצוני.
מענה ביטחוני על  ןית -

 פי הצורך.
 
 

יבצע מעקב -
תמונת מצב 

ה וניתוח אוכלוסי
צרכי הסברה 

 והודעות לציבור.
יעדכן וינחה את -

 המוקד.
יפעיל  ויעקוב  -

אחר פעילות 
לשכות המידע 

במועצה 
 המקומית.

יפתח ויפעיל את -
מוקד המידע 

 לציבור.
יגבש מענה -

 הסברתי שוטף.

יעקוב אחר הפעלת  -
התוכנית לאבטחת 

 אספקת מים שוטפת.
יקיים חיתוכי מצב -

 עיתיים.
פשרויות פעולה ינתח א-

 ויתן הנחיות להמשך.
ינהל  את עבודת המטה -

במרכז ההפעלה, יעקוב 
אחר מתן פתרונות 

 ומענה לבעיות שוטפות.
בהתמשך מצב החירום  -

יוודא תאום מול גורמי 
חוץ לפתרון אספקת מים 

 למפעלים חיוניים.

ישתתף בחיתוך -
מצב עיתי ויאשר 

 התוכנית.
יבצע סיורים  -

בנקודות תורפה 
במועצה 

 המקומית.
יעקוב ויאשר  -

הנחיות והודעות 
לאוכלוסיה 

 ולגורמי חוץ.
יקבע יכולת  -

והיקף מענה 
המועצה 

המקומית 
למפעלים חיוניים 
בתאום עם גורמי 

 המל"ח.

שלב ג' 
 /המענה
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מנהל מחלקת משאבי 

 אנוש

 )מכלול משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת

 רווחה

)מכלול טיפול 

 באוכלוסייה(

ועצה המקומית/מנהל מהנדס המ

 מחלקת תשתיות

 )מכלול תשתיותולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 

 הבטחון/

 קב"ט

דובר המועצה 

 המקומית

)מכלול מידע לציבור 

 והסברה(

ראש המועצה  מזכיר

 המקומית

שלב /בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יבצע ריכוז לקחים -
 בתחומו.

יוודא שחרור ופיזור  -
 מתנדבים.

 יעדכן רשימות -
 מרותקים ומתנדבים.

 יאסוף מע' מיחשוב. -

יבצע מעקב אחר -
 שחרור מתנדבים.

יעבור למעקב -
 שוטף כבשגרה.

יפיק  לקחים 
 בתחומו.

יפעל לשיקום המערכות  -
 והחזרת המצב לקדמותו.

יפעל לניקוי וחיטוי מערכות  -
המים על פי הנחיות משהב"ר 

 וחברת "מקורות".
יבצע מעקב החזרת ציוד למחסן  -

 החרום ולרשויות שכנות.
 ירכז וינתח לקחים בתחומו.-

יבצע מעקב -
החזרת ציוד 

וכשירות מחסני 
 החרום.

ירכז וינתח -
 לקחים בתחומו.

יחליט על סגירת -
לשכת המידע ויעדכן 

 את המוקד.
ישגר הודעות -

 סיכום לאוכלוסיה.
 יסייע לראש  -

המועצה המקומית 
לקראת הופעות 

בתקשורת ומסיבות 
 ם.עיתונאי

ירכז ויפיק לקחים -
 בתחומו.

ינהל מעקב אחר -
פעולות סיום 

 .עהאירו
ירכז תהליך הפקת -

הלקחים ויישומם 
 עם כלל הגורמים.

יתאם מול גורמי -
חוץ את סיום 

 .עהאירו
יאשר למטה -

המועצה 
המקומית סיום 

 .עאירו
יאשר  חזרה 

 לשגרה.
יבצע מעקב אחר -

פעולות סיום 
 .עהאירו

ישתתף בתהליך  -
קת לקחים עם הפ

כלל הגורמים 
 ויאשרם.

 שלב ד'/
 השיקום
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  3 חירום במצב מים אספקת/חלוקת במערך ומשימותיהם לוגיסטיקה" תשתיות "מכלול - ב  תפקיד בעלי טבלת :16 מס' טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחראי  לארגון תחנות לחלוקת מים חלופיים

 

 שלב / אחראי  לאספקת מים חלופיים

 בעל התפקיד

 א ב ג

וב אחר מוכנות המפעלים החיוניים, בתי  חולים וכו' לאספקת יעק -

 מים עצמית.

 יוודא שילוב מוסדות ומתקנים רגישים בתוכנית האספקה הכוללת. -

יוודא הקצאת מים לאוכלוסיות מיוחדות, בתי אבות ומתקני  -

 קליטה.

 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -

 

 

ת מערכת אחראי על אספקת מים באמצעו -

ההולכה  תוך תמרון ומתן  מענה לאור תקלות 

 )שליטה באזורי לחץ ומגופים(.

אחראי על אספקת מים חלופיים לחלוקה  -

 באזורים מנותקים, מתוך המערכת הפעילה.

יערך להפעלת תוכנית לחלוקת מים למוקדים    -

 בהם תשובש אספקת המים הסדירה.

 יוודא כשירות הציוד הייעודי במחסנים -

 בתאום עם הקב"ט.

יוודא תרגול עיתי של מערך הניוד ושינוע  -

 המים.

 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -

 

 

 שלב א'/

 הכנות

 (2006הערה: הגדרת בעלי התפקידים בטבלאות תואם את המפורט באוגדן "הערכות הרשות המקומית לטיפול במשבר מים ברגיעה ובחירום." )
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 אחראי לארגון תחנות

 חלוקת מים חלופיים

 שלב / אחראי  לאספקת מים חלופיים

 בעל התפקיד

 א ב ג

 יותו.יזעיק את בעלי התפקידים שבאחר-

 יעמוד  בקשר מול המפעלים החיוניים למקרה צורך וסיוע. -

יעמוד  בקשר מול מוסדות ומתקנים רגישים  למקרה צורך  -

 וסיוע.

 

ירכז וינחה את בעלי התפקידים במחלקה   -

 בביצוע תפקידם.

ינהל את מערך חלוקת המים באזורים בהם חל  -

 שיבוש באספקת המים.

המענה הספציפי על פי יכין ויפעיל את תוכנית  -

 נתוני האירוע.

 

 

 שלב ב'/

 תגובה מידית

 יסייע במתן מענה למפעלים חיוניים. -

  יסייע במתן מענה למוסדות ולמתקנים רגישים. -

 יפתח תחנות לחלוקת מים חליפיים במידת הצורך. -

 

ינהל וישלוט על  אספקת המים באמצעות רשת  -

 ההולכה.

ם חלופיים לחלוקה ינהל וישלוט על אספקת מי -

 באזורים בהם חל שיבוש באספקת המים.

ישלב אמצעי סיוע וציוד שיתקבלו מרשויות   -

 שכנות וגורמי חוץ במקרים חריגים.

 

 שלב ג'/

 המענה

 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -

 יוודא החזרת ציוד למחסני המועצה. -

 יוודא החזרת הציוד למחסני -

 שכנות. המועצה המקומית ולרשויות

 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -

 

 

 שלב ד'/

 השיקום
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 3השליטה והניהול במצב 

 

הפעלת תוכנית המענה למצב החירום ובכללה משימת אספקת המים לתושבים ינוהל  ע"י מזכיר המועצה 

 המקומית.

הפעילות תבוצע  ריכוז בפועל והפעלת מערך האספקה והעוסקים בו יבוצע ע"י מכלול תשתיות ולוגיסטיקה,

 בתאום, עדכון ואישור מזכיר המועצה המקומית.

תחת מכלול תשתיות ולוגיסטיקה יפעלו בעלי התפקידים הבאים )פרוט יתר ראה טבלת בעלי תפקיד ומשימותיהם 

 ותרשים הזרימה(:

נה אחראי על אספקת מים באמצעות מערכת ההולכה תוך תמרון ומתן מע – אחראי  לאספקת מים חלופייםא. 

לאור תקלות. אחראי על אספקת מים חלופיים לחלוקה באזורים מנותקים, מתוך המערכת הפעילה. יערך 

להפעלת תוכנית לחלוקת מים למוקדים בהם תשובש אספקת המים הסדירה. ניתן לבצע את המטלות 

 שבתחום אחריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורט:

 בעלי תפקיד הכפופים אליו:

יוודא אספקת מים שוטפת ע"י שליטה במגופים. יבצע  – סבבים לתחנות חלוקהאחראי  הובלת מים ב .1

 תוכנית חלוקת מים למוקדים בהם תשובש אספקת המים הסדירה.

יוודא ניפוק ציוד מל"ח וציוד טכני המצוי במחסני  – )ציוד מל"ח +טכני( אחראי אחזקת ציוד ואמצעים .2

וי מיכלי המים, תדלוק משאבות וגנרטורים, ינפק החירום בכשירות ובמצב מוכן לתפעול )ניקוי וחיט

 חלפים לפי צורך במהלך הפעילות ויעקוב אחר רמת מלאי(.

יעקוב אחר מוכנות המפעלים החיוניים לאספקת מים עצמית.  – תחנות חלוקת מים חלופיים אחראי לארגון .ב

ש' יסייע למפעל  72-ם מעבר ליוודא קיום איגומים עצמיים בכפוף להנחיות מל"ח. בעת התמשכות מצב החירו

בתאום אספקת מים רציפה. יוודא שילוב מוסדות ומתקנים רגישים )בתי אבות, הוסטלים, מתקני קליטה( 

 בתוכנית אספקת המים הכוללת. ניתן לבצע את המטלות שבתחום אחריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורט:

יעמוד בקשר מול אחראי המל"ח  - לים וכו(אחראי על מתקנים ייחודיים )מפעלים חיוניים, בתי חו.  1

 במפעלים החיוניים ויוודא אספקת מים שוטפת על פי הצרכים.   

יעמוד בקשר מול  -)בתי אבות, מתקני קליטה( -  אחראי על הקצאת המים המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות. 2

    ים( על פי הצרכים.מנהלי המתקנים ומחלקת הרווחה ויוודא אספקת מים שוטפת )מיכלי מים/בקבוק

 

בחירום, עם הכרזה על "תקופת הפעלה" של מל"ח, תפעל הרשות המקומית כוועדת מל"ח 
ומית ותפעיל את מטה החירום. באותם מקרים בהם לא תהיה הכרזה, תפעל המועצה מק

באותה מתכונת, ע"ב סמכויות העומדות לה מתוקף חוקים שיופעלו )חוק שרות העבודה 
 לדוגמא(.
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 3 -מרשם השליטה במבצע אספקת המים במצב משבר מים בשגרה או בחירום מצב 

רשויות 
 שכנות

משרד  כיבוי אש משטרה
 הבריאות

חברת 
 ”מקורות“

 -מל"ח
 רשות המים

 גורמים חוץ 
 רשותיים

גורמים פנים 
 רשותיים

 

 –צה"ל 
 פיקוד העורף

במידה ומשבר מים הוא חלק 
מאירוע רב היקף, מזכיר המועצה 
יטפל במכלול האירוע ואז יוטל 
נושא אספקת המים על מנהל 
מחלקת תשתיות ולוגיסטיקה/ 

 מהנדס המועצה.

 
  ”כז הפעלהמר“ 

 
 

אחראי  לארגון תחנות חלוקת  
 מים חלופיים

בעלי תפקידים כפיפים  
 )על פי קביעת המועצה(

אחראי  לאספקת  מים 
 חלופיים

בעלי תפקידים כפיפים 
 )על פי קביעת המועצה(

מזכיר/מנהל מחלקת 
 תשתיות ולוגיסטיקה
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אזעקת מטה החירום,התכנסות 
בחדר המצב בראשות המזכיר 

 מזכירהמזכיר

-אחראי לאספקת מים חלופיים
הערכות לאספקה מהרשת או 

חלוקה למוקדים מנותקים 
 לחלוקה

אחראי  לארגון תח' חלוקת מים 

מפעלים מעקב מוכנות  -חלופיים

 ומוסדות ,סיוע ע"פי צורך

תשתיות ולוגיסטיקה  –מכלול 
 ריכוז והפעלת מערך האספקה 

סיוע 
בתאום 
אספקת 

 מים רציפה

 מחלקת
 רווחה

וידוי אספקת מים 
שוטפת 

 במיכלים/בקבוקים

 מל"ח מים

הוצאת 
הודעות 

דובר 
 לאוכלוסיה

מל"ח –גורמי חוץ 
 צה"ל משרדי ממשלה

 קבלת התרעה על מצב משבר/חירום

קיום קשר עם 
מפעלים 

חיוניים,בתי 
לאספקה חולים 

 שוטפת

קיום קשר עם 
בתי 

אבות,מתקני 
 קליטה

הערכות 
לניפוק ציוד 

חרום 
 מהמחסן

שליטה 
במגופים 

וחלוקת מים 
 בסבבים

אזור מנותק עם 
 תחנות חלוקה

 תברואן

 הנחייה

 

 תאום

 

 גורם מנחה ומתאם

דוגמא לפעולות מערכת אספקת המים במצב משבר מים  -תרשים זרימה  

 3בשגרה או בחירום מצב 

הפעלת צוותי 
 תיקונים וקבלנים

צוותי שיקום 
פגיעות במתקני 

 מים וביוב

צוותי קבלן/עצמי 
 יףתפעול ד"ג רצ

סיוע למשהב"ר 
ו"מקורות", חיטוי 

 קווים ומתקנים
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 הגדרת המצב .1

ובכלל, מציג  4המפורט באוגדן לגבי מצבי משבר מים בשגרה או בחירום מצב 
תוכנית אפשרית המיישמת כדוגמא את ההנחיות של המערכת הארצית )נציבות 

"הערכות הרשות  –ב המים, הרשות למים בשע"ח ומנהל המים( המפורטות 
 (.2006) ברגיעה ובחירום נוהלי הפעלה –המקומית לטיפול במשברי מים 

 4מצב חירום 
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פגיעות כתוצאה מהפגזות, הפצצות או חבלות בצנרת ו/או במקורות המים הגורמות לשיבושים   .1.1

 באספקת מים בצנרת ולניתוק צרכנים.

יכול לחול על חלקים מוגדרים במועצה המקומית )שכונה,רובע( או במספר  רשויות  4רום מס' מצב חי .1.2

 בהתאם להתפתחויות ומצבים העלולים להיווצר. למקומיות הכ

 

 משמעויות מהגדרת המצב .2

 יגרמו שיבושים באספקת המים בצנרת, וצרכנים ינותקו ממקורות מים. .2.1

 ם לסכנה תברואתית.מי ביוב עלולים לחדור לרשתות המים ולגרו .2.2

 יתכנו תקלות במערכות סילוק הביוב והיווצרות בעיות תברואתיות. .2.3

הגבלת השימוש במים לפי הוראות משהב"ר על פי העניין )במידה ואין אפשרות לספק מים דרך הרשת    .2.4

 (. 5המרכזית או להשתמש במים בשל זיהום וכדומה יש לעבור למצב 

מינימום לנפש ליממה( במיכלים, בקבוקים, שקיות  ליטר 20המועצה המקומית תחלק מים ) .2.5

 .5לאוכלוסייה   מנותקת. יש לשמור במידת האפשר את מנת המים הקבועה בבתים למצב חירום 

 

 

 

 

 

 

 המטרה .3

באמצעות מערך חלוקה  4המועצה המקומית תיערך לאספקת מים לתושבים במהלך הכרזת מצב חירום מס' 

 ף המתחייב.חליפי למערכת ההולכה בכפוף להיק

 

 השיטה .4

 מוכנות לשליטה במערך המגופים על מנת לאפשר בידוד אזור שנפגע מכלל האזורים הסמוכים. .4.1

 הכנה ואחזקת מערך אמצעים לחלוקת מים לתושבים שלא דרך הצנרת בהיקף הנדרש. .4.2

 תכנון מערך כ"א )כולל מתנדבים( להפעלת התוכנית. .4.3

 ה מחדירת מי ביוב למי שתייה.הערכות להפעלת נוהל טיפול בזיהומי מים כתוצא .4.4

הערכות לביצוע תיקון תשתיות מים/ביוב/חשמל וכו' בהתאם לנוהלי המועצה המקומית ו"נוהל  .4.5

 צוותא".

מוכנות לאספקת מים לאזורים שיפגעו שלא ע"ב מערכת ההולכה הקונבנציונאלית )הערכות לאספקת  .4.6

(. חלוקת המים תבוצע באמצעות מהאוכלוסייה 10% –ליטר לאדם לכ  20מים על פי הנורמה של כ 

 מיכלי מים נייחים/ניידים, מיכליות, ברזיות ובתגבור בקבוקים ושקיות מים.

במקרה ובו קיים צורך לחלק מים ובהיקפים העולים על היכולת הקיימת, תפנה המועצה לרשות  .4.7

 המים הפקודית לקבלת סיוע חיצוני )מיכלים, בקבוקים(.

 הערה

ופריצות במערכת עקב פגיעה חיצונית, ומיקומה אינו ידוע מראש או  יםמאחר והבעיה הצפויה הנה ניתוק

 .בכל שטח המועצהלחילופין פגיעה באיכות המים יש להיערך לתת מענה במגבלות המפורטות 

של הפגיעה תיצור פגיעה באזור אחד ולאחר פרק זמן או במקביל פגיעה באזור אחר,  העם זאת הדינאמיק

 מצב שיחייב שינוי מוקדי המאמץ מעת לעת.
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 וי במועצה המקומית ישולבו המתקנים כחלק מכלל התוכנית.במידה ויפתחו מרכזי קליטה/פינ .4.8

 הערכות לאספקת מים לאוכלוסיות חלשות/מיוחדות המצויה בתחום האזור שהוגדר לחלוקה. .4.9

 (.106יופעל מוקד מידע לציבור ) .4.10

 

 

        

 

 

 פרוט השלבים העיקריים בביצוע החלוקה .5

 הגדרה ותיחום האזור הפגוע. .5.1

 .)במידת הצורך( למניעת זרימת מים במערכת הפגועהסגירת מגופים רלוונטיים  .5.2

 כלי המים ע"י צוות תברואה.יביצוע בדיקת ניקיון וחיטוי מ .5.3

 פתיחת מחסני החירום והעמסת ציוד התחנות  וניודם למקומם. .5.4

ריכוז כ"א ומתנדבים על פי תוכנית מוקדמת וחלוקתם לתחנות על פי משמרות  ,במקביל .5.5

 בכפוף להיקף ההתייצבות.

אם למקור מים זורמים  ןכלי החלוקה הנייחים )כולל פריסת ברזיות ניידות וחיבורית מפריס .5.6

 התאמת התוכנית המוקדמת. תוךאיוש התחנות באזור המוגדר אפשרי( 

 כליות( ואמצעי ניוד.יקוב/מ 5ריכוז נהגים, אמצעי חלוקה )מכלי  .5.7

כללות בסבב ונתיב הגדרת נקודות מילוי מים חלופיים והתווית סבבי החלוקה )התחנות הנ .5.8

 כל המילוי מנקודת המילוי וחזרה(.ינסיעה של מ

 הפעלת תוכנית סבבי המילוי תוך התאמת התוכנית המקורית למצב בשטח. .5.9

 

 

 

 :מפעלים חיוניים

 שעות. 72תתבסס על איגום עצמי הקיים במפעלים למשך  ”נבט“אספקת מים למפעלים החיוניים במועצת 

ועצה ככל שתוכל והיתר ינתן בסיוע חיצוני בתאום מול הרשות הפיקודית למים שעות תסייע המ 72לאחר 

 בשע"ח.
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  4אמצעים לחלוקת המים לאוכלוסייה במצב חירום 

 

 

 4 חירום במצב לאוכלוסייה המים לחלוקת אמצעים :17 מס' טבלה

 

     

 

 

 

 

 הערות

 

 סידורים להובלה/גרירה

סה"כ 

נפח 

 דרוש

 )מ"ק(

סה"כ 

נפח 

 קיים

 )מ"ק(

 

 המיכל

 

 היצרן

 

 סוג

 

 

 

 

ס"ד
מ

 

 כמות 

 קיימת

 )יח'(

 נפח

 )מ"ק(

 א ב ג ד ה ו ז ח

רכבי מחלקת הביטחון  במחסן מל"ח

 במועצה המקומית

מיכל  רוטופלס 1 5 5 5

 נייד

 

1. 

טרקטור +עגלה ממחלקת  במחסן מל"ח

 שפ"ע

מיכל  פוליסום 1 5 5 5

 נייח

2. 

במחסני 

המועצה 

 המקומית

ע"ב רכב  –קבלן  האשפה 

 סע-מר

מיכל  רוטופלס 5 1 5 5

 מוסע

 

4. 

מיכל  רוטופלס 5 1 5 5 טרקטור ממחלקת שפ"ע במחסן מל"ח

 נגרר

 

5. 

נמצאים 

במושב 

 "בצר"

ממועצה אזורית  –עתודה 

 "ירקונה"

מיכל   רוטופלס 1 2 2 2

 נייח

6. 
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 המיכלים למילוי מים משאבות :18 מס' טבלה

 

 

 

 מים לחלוקת ברזיות :19 מס' טבלה

 

 

 הערה:

הברזיות הניידות שולבו בתכנון כחלק מהמענה לאזורי החלוקה. הכוונה לחברן על פי נתוני האירוע למקור מים 

נרת גמישה שתתחבר להידרנט המוצב מחוץ לאזור המנותק. בנוסף, במסגרת תכנון המענה, זורמים קבוע ע"י צ

 תינתן עדיפות למקומות ספציפיים במועצה המקומית בהם קיימת בעיתיות בכל הקשור לכניסה לתוכם עם רכב.

ים הרגישים מים ארוכ יהברזיות יתוכננו למיקום במעגלים המשיקים את גבולות השטח ע"מ להימנע ממשיכת קוו

 לפגיעה.

 במידה והארוע הוא ארוע של איכות מים יש לוודא כי הברזיות מחוברות למקום בו המים אושרו לשתיה.

 

 

 הערות

  המיכל

גובה 

הרמה 

 )מ(

 

 ספיקה

 מק"ש

 

 סוג המשאבה

 

 

ס"ד
מ

 

   

 כמות

 נדרשת

 )יח'(

 כמות

 קיימת

 )יח'(

 א ב ג ד ה ו

המשאבות מופעלות ע"י מנוע שריפה 

מק"ש, בעלות צינור יציאה   30פנימי,  

 . 2בקוטר של ''

 .1 משאבת  "רובין" 30 מ 2.8 2 2

המשאבות מופעלות ע"י מנוע שריפה 

מק"ש בעלות צינור יציאה  40פנימי,  

 .2של ''

משאבת  30 מ'  4 2 2

 "בריקס"

2. 

מספר  כמות )יח'( הערות

ס"ד יציאות
מ

 

 קיים דרוש 

 א ב ג ד

 .1 יאותיצ 6ברזיה עם  12 17 עם חיבור מהיר להידרנט"¾ ברזים בקוטר 

 .2 יציאות 4ברזיה עם  2 - עם חיבור מהיר להידרנט"¾ ברזים בקוטר 

 .3 יציאות 3ברזיה עם    עם חיבור מהיר להידרנט"¾ ברזים בקוטר 
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 דוגמא -נורמת המים למועצת "נבט"   .6

 אספקת המים לתושבים הינה לצרכים אישיים בלבד. .6.1

 ליטר לאדם ליממה. 20יש להבטיח יכולת אספקת מים של מינימום  .6.2

מכלל  %10  –)המהווים צריכה של כ  קוב מים ליממה 35 –לספק כ  ךמית תיערהמועצה המקו .6.3

אוכלוסיית המועצה המקומית(, שלא דרך רשת ההולכה. על פי תוכנית החלוקה כפי שתפורט בהמשך 

 וע"ב האמצעים כפי שיפורטו בטבלה לעיל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון המועצה המקומית לחלוקת מים .7

 תכנון פריסת תחנות החלוקה .7.1

 שלבים כדלקמן: 4 –תכנון המועצה המקומית יבוצע ב  

 תכנון כלל שטח המועצה המקומית וחלוקתו לאזורי חלוקה. –שלב א 

 מזון ,החינוך ושטחי ציבור ריקים באזורי החלוקה וסימון מעגלי  חלוקה.-מיפוי מתקני – שלב ב

 מיקום תחנות החלוקה בכל מעגל. – שלב ג

 .תכנון תחנות החלוקה – שלב ד

 

 תכנון כלל שטח המועצה המקומית וחלוקתו לאזורי חלוקה -שלב א  .7.2

 11 –שטח המועצה המקומית )אזורי המגורים בלבד, לא כולל שטחים פתוחים ואזורי גינון( חולק ל 

 אזורי חלוקה, על פי העקרונות הר"מ: 

 קומית(. מאוכלוסיית המועצה המ 10%נפש ) 1,750 -בכל אזור כמות תושבים אינה עולה על כ  .7.2.1

האזורים נבחנו על פי מקור אספקת המים אליהם מחברת "מקורות" ישירות/קידוח המועצה  .7.2.2

המקומית/בריכת מים/מגדל המים, )מתוך ראיה שבמידה ויפגע המקור אזי האזור 

 ברובו/כולו יהיה מנותק ממערכת המים במועצה המקומית(.

 ניתנה תשומת לב להיצמדות לאזורי הלחץ הקיימים. .7.2.3

/דמוגרפים בתחום אזור ספציפי םבעדיפות לשמר מקומות עם מאפיינים אורבאניי הוקפד .7.2.4

 בעל מאפיינים דומים )שפת דיבור וכו'(. 

 

 

 חלוקה לאזורי המקומית המועצה חלוקת טבלת :20 מס' טבלה

 4דוגמא לאופן חישוב כמות המים הדרושה במצב 
 10%  =      תושב. 1,750מאוכלוסיית המועצה 

                     ליטר      20= נורמת המים לנפש. 

  =          ליטר.        35,000סה"כ כמות מים ליממה 

 

X 

 :הערה

 קוב( אינה כוללת את נפח המים הנדרש לתפעול המפעלים החיוניים 35כמות המים הכוללת )

 במועצה,  המפעלים החיוניים יתבססו במצב זה לצורך תפעולם, על מאגרי המים העצמאיים.



 49 

 

מספר  הערות

 תושבים

השכונות  

באזורי 

 החלוקה

אזור 

 החלוקה

 מס"ד

 א ב ג ד

 .1 "צמרת" רימון 1,750 (.16מקו "מקורות" )''אזור המקבל הזנה ישירות 

 תרשיש

 שוהם

 .2 "עיינות"  1,600 

 .3 "נטעים"  1,700 אזור מגדלי מגורים.

 .4 "אורן"  1,600 

 .5 "ברוש"  1,500 מירב התושבים עולים חדשים.

 .6 "תדהר"  1,600 

 .7 "אמירים"  1,700 

 .8 "אילן"  1,500 האזור בעל בנייה צפופה וישנה.

 .9 "שתיל"  1,550 

 .10 "ניצן"  1.600 

 .11 "תעשייה"  1,600 

 סה"כ 17,500 

 :דגשים לדוגמא

 .2005מרץ  12עירונית בתאריך  GISמספר התושבים המפורט בטבלה נלקח ממערכת  .א

מספר העובדים באזור התעשייה הינו על פי דיווח המפעלים והוא כולל חלק מהשכונה הצמודה  .ב

 לאזור זה.

 אזור "ברוש" הוגדר כאזור עצמאי לאור העובדה שרוב האוכלוסייה בו אינה דוברת עברית. .ג

 אזור "נטעים" פרוס על שטח קטן יחסית עם בניה לגובה ומחייב שיטת חלוקה שונה. .ד

 לן" קיים קושי בפריסת מספר רב של נקודות חלוקה.באזור "אי .ה
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 חלוקה לאזורי המקומית המועצה לחלוקת  אפשרית דוגמא :3 מס' מפה
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 מיפוי מתקני מזון, חינוך ושטחי ציבור באזור החלוקה  –שלב ב  .7.3

 :בסדר עדיפות יורד בוצע מיפוי וסומנו ע"ג מפה המתקנים הר"מ 

 .12 –מרקטים, תחנות דלק -רשתות שיווק גדולות, מיני .7.3.1

 .6  -מוסדות חינוך )בתי ספר, מתנ"סים וגני ילדים(  .7.3.2

 . 2 -גנים/שטחי ציבור   .7.3.3

 הערה:

 כל המתקנים שנבחרו הנם בעלי נגישות נוחה לתפעול לוגיסטי.

 

 הציבור ושטחי חינוך מזון, מתקני למיפוי אפשרית דוגמא :4 מס' מפה
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 סימון מעגלי החלוקה  –שלב ג  .7.4

מ' )מרחק  500ע"ב מיפוי מתקני המזון ,החינוך ושטחי הציבור סומנו מעגלים ברדיוס שלא יעלה על  

. מעגלים אלה ממוספרים ועל פי סדר העדיפויות שנקבעהליכה סביר לאזרח נושא מיכל מים(. 

 ומפורטים במפה. 
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 החלוקה מעגלי מיקום ילמיפו אפשרית דוגמא :5 מס' מפה
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 לחלוקה ואמצעים תחנות פרוט :21 מס' טבלה

 

 

 סוג  וכמות הערות

 המיכלים

 מספר 

 תושבים

 מס"ד האזור תחנת החלוקה

 מספר מיקום

 א ב ג ד ה ו

 .1 "צמרת" .1 ברחבה של ביה"ס "אשל הנשיא" X2 360)מ"ק(   1 

 .2 יהמרכז רצמוד לבנין הדוא X 2 300)מ"ק(  1 

 .3 "מיקו" –ליד  "סופר מרקט"  X2 380)מ"ק(  1 

 . 4 בגן הציבורי ע"ש "חיים הרצוג" X2 360)מ"ק(   1 

 .5 צמוד למתנ"ס "אהובה" X2 350)מ"ק(   1 

 .2 "עיינות"   1,600  

 .3 "נטעים"   1,700  

 .4 "אורן"   1,600  

 .5 "ברוש"   1,500  

 .6 "תדהר"   1,600  

 .7 "אמירים"   1,700  

 .8 "אילן"   1,500  

 .9 "שתיל"   1,550  

 .10 "ניצן"   1.600  

 .11 "תעשייה"   1,600  

 סה"כ                                                                                           17,500  

 

 

 

 

 

 

 דגשים

 בתכנון פריסת אמצעי החלוקה יש לוודא:

כמות המיכלים העומדת לרשותנו לחלוקה בתחנות הנה כלל המיכלים פחות המיכלים המיועדים לביצוע  .1

 הסבבים.

גל החלוקה בכמות כמות המיכלים שהוצבה בנקודת חלוקה מאפשרת מתן כמות המים הנדרשת לתושבים במע .2

 הסבבים המותר.

 קוב לצורך ביצוע סבבי מילוי. 5קוב כתחנות חלוקה ושימוש במיכלי  1השיטה המומלצת הנה שימוש במיכלי  .3

מאחר ולא ניתן לצפות מראש את האזור בו תידרש חלוקת המים, יש לתכנן פיזור של כלל האמצעים העומדים  .4

 לחלק את כל המיכלים שברשות המועצה על כל שטח המועצה(.לרשותנו לחלוקה לכל אזור בפני עצמו )אין 
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 )דוגמא(.תכנון תחנת החלוקה   –שלב ד  .7.5

 .1:  "צמרת" שם התחנה .7.5.1

 תושבים.  360: מספר תושבים .7.5.2

 : ברחבה של בית הספר  "אשל הנשיא".מיקום .7.5.3

 קוב נייחים. 1מיכלי  2: אמצעי חלוקה .7.5.4

 קשר: מירס של המועצה המקומית. .7.5.5

 כ"א:  .7.5.6

 מס"ד בעל התפקיד משמרת א משמרת ב משמרת ג

 א ב ג ד

 .1 מנהל     

 .2 ע. מנהל   

 .3 סדרן   

 

 על פי משך הזמן המשוער של מצב החירום ויכולות כ"א של המועצה יש לשאוף לעיבוי במספר הסדרנים.

 

 

 רחבת הפריסה –" 1"צמרת  –תחנת חלוקת מים 
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 שער הכניסה –" 1"צמרת  –תחנת חלוקת מים 

 

 

 

 
 

 

 

 :1דגשים לתחנת צמרת  .7.5.7

  ."כיוון כניסה רגלי לתחנה מרחוב "בליך 

 י רכב במגרש החניה של ספריית המועצה המקומית.  חניית כל 

 .כניסה ויציאת רכבי מילוי ברחוב "הרצוג" מדרום לצפון 

 .מיקום שלטי הכוונה מרחוב "בליך", רחוב "הרצוג" וספריית המועצה 

  7התחנה תמוקם בצמוד לעמוד התאורה שליד תחנת האוטובוס קו. 

  ש משמרות(.)שלו 22:00ועד  06:00התחנה תהיה פתוחה משעה 

 

 

 

 

 

 תכנון חלוקת המים לתחנות .8

 :הערה
בדומה לדוגמא המפורטת לעיל על המועצה להכין פרוט עבור כל תחנות החלוקה. מומלץ להכניס את 

 פירוט כלל התחנות כנספח לתוכנית. 
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 כללי .8.1

בעת אירוע המחייב חלוקת מים באמצעות תחנות החלוקה, תיגזר פריסת התחנות לאזור  .8.1.1

 שנפגע מתוך תוכנית המועצה המקומית המפורטת.

"אמצעים לחלוקת המים  – 17מיכלי המים שפוזרו לתחנות ריקים )ראה טבלה מספר  .8.1.2

 קוב ניידים בסבבים.  5"( ימולאו על ידי מיכלי 4לאוכלוסייה במצב חירום 

מילוי המים לצורך ביצוע הסבבים יתבסס על פוטנציאל נקודות המילוי המפורטות בטבלה  .8.1.3

"נקודות מילוי מים פוטנציאליות", מהן נתבסס על אלה שיעמדו לרשותנו בזמן  – 23מספר 

 האירוע. 

 

 ומקורות  לניוד אמצעים :22 מס' טבלה

 הערות/

 ור לאמצעי השינועהמק

 אמצעי

 הניוד

 סוג

 המיכל

 מס"ד

 א ב ג

 .1 קוב נייד 5מיכל  טרקטור  מחלקת  שפ"ע

 "א.א. הובלות"

 052-2222222: יסלולאר 

קבלן אשפה של המועצה 

 המקומית

 .2 סע-קוב רמ 5מיכל 

 

 הערה:

קוב  1. מיכלי ןת הביטחוקוב הניידים )ריקים( ינוידו לתחנות החלוקה הארעיות ע"י רכבי מחלק 1מיכלי 

הנייחים )ריקים( ינוידו על ידי הטרקטור של מחלקת שפ"ע )+עגלה(, הטרקטור ישמש לאחר פיזור המיכלים 

 הריקים בתחנות החלוקה, לביצוע סבבי המילוי.

 

 פוטנציאליות מים מילוי נקודות :23 מס' טבלה

 מס"ד נקודת המילוי מיקום/כתובת הערות

 א ב ג

 .1 הידרנטים ראשים על פי מפת רשת המים 05.05כנת לתאריך: המפה מעוד

 .2 בריכת מים "עדי" בסמוך לאיצטדיון הכדורגל  קיימת נקודת מילוי בצמוד לבריכה

 .3 "21באר  " ברחוב "חלמונית" קיימת נקודת מילוי בצמוד לקידוח

 

 

 



 58 

 

 מהאוכלוסייה: 10% –דוגמא לחישוב מספר הסבבים המכסימלי ל  .8.2

 נים:נתו .8.2.1

 ליטר. 35,000=  כמות מים לחלוקה 

 תחנות  חלוקת מים ארעיות )ע"ב מיכלי  10  עד=  כמות התחנות המירבית שתפתחנה

 ליטר מים.  10,000  עדמים נייחים/ניידים(, בנפח כולל של 

 קוב )בחלוקה  למיכל   5מיכלי  2לטובת מילוי המיכלים מוקצים  - כמות מיכלים למילוי

קוב נייחים מהמועצה האזורית  1סע(. ועוד משאית עם שני מיכלי -נייד, ומיכל רמ

 "ירקונה" כעתודה במידת הצורך.

 אמצעים לניוד  – 22ניוד המיכלים יבוצע על פי האמצעים המפורטים בטבלה מס'  - ניוד"

 ומקורות".

 

 חישוב מספר הסבבים הדרוש: .8.2.2

 ליטר מים        35,000                                                                     

 סבבים. 3.5=                                                                                                                    

 ליטר(  10,000תחנות )בנפח כולל של   10                                                  

 

 ערה:ה

 דקות לסבב, וכולל: 90 –משך סבב ממוצע הנו  כ 

 450=  3דקות מהידרנט )ספיקת הידרנט '' 10קוב במקור המים הנו כ  5זמן מילוי מיכל  (1

 אטמ'( . 3ליטר/דקה בלחץ של 

 דקות בממוצע(. 15משך נסיעה הלוך ושוב לתחנות החלוקה ) (2

 דקות. 65תחנות חלוקה( =  4ממוצע של  משך תנועה בין תחנות בקו המילוי + זמן מילוי )בחישוב (3

 

 התכנון לחלוקת מים לאוכלוסיות מיוחדות במועצה המקומית .8.3

 כללי  .8.3.1

 האוכלוסיות המיוחדות במועצה המקומית נמנות על שתי קבוצות עיקריות: (1

 אוכלוסיה בוגרת ונתמכת המתגוררת בבתי אבות ובמוסדות. .א

 ה נמצאת בביתה.אוכלוסיה מבוגרת סיעודית המוגבלת בניידות ובעיקר .ב
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 ינתן ע"י הצבת תחנת חלוקה בסמוך למתקן כאשר   4 - הפתרון לאוכלוסייה א' במצב (2

באחריות הסגל הסיעודי לנייד את המים לאוכלוסיית המתקן )תחנות  החלוקה 

 למוסדות אלה יכללו כחלק מתוכנית החלוקה לאזור שנפגע(.

 הנזקקים ע"י צוותי מתנדבים.הינו חלוקת המים לבתי  הפתרון שנקבע לאוכלוסייה ב' (3

אחת לשנה באחריות קב"ט המועצה המקומית ומנהל מחלקת הרווחה במועצה  (4

 המקומית לקיים תדריך לתלמידי כיתות יב'.

מעקב ועדכון נתונים לגבי האוכלוסייה הנתמכת המרותקת בביתה מבוצע באופן שוטף  (5

 ע"י  מחלקת הרווחה.

 

 שיטה .8.3.2

 -"הנגיד"  ו  –ית יתבסס על תלמידי יב' בבתי הספר כ"א לחלוקת מים לבתי מרותקי הב (1

 "אשל הנשיא". 

ליטר ו/או בקבוקי מים מינרלים  10/20חלוקת המים למרותקי הבית תתבסס על מיכלי   (2

 הנמצאים במחסני החירום של המועצה המקומית.

תלמידים. כל  2-3התלמידים המתנדבים יחולקו לצוותי חלוקה כאשר בכל צוות ישובצו  (3

 ת חלוקה יקבל רשימת שמות וכתובות שבאחריותו.צוו

ליטר( ימולאו ע"י הצוות בתחנות החלוקה  10/20המים )במידה ויחולקו במיכלי  (4

 הסמוכות לכתובות היעד.

אחריות למעקב והבקרה אחר אספקת המים בפועל הנה על העובדים הסוציאליים  (5

 בהתאם לאחריותם בשוטף.

 ניוד הצוותים .8.3.3

מוניות מתחנת "נבט מרכז"  2 –נדר לניוד צוותי החלוקה בתוספת ל מחלקת הרווחה תקצה ט

 .באחריות מנהל מחלקת הרכב

 

 4 למצב – ספר לבתי בחלוקה מתנדבים נתוני ריכוז :24 מס' טבלה

 

 

 

 מס"ד שם בית הספר מספר כיתות יב' מספר תלמידים

 א ב ג 

 .1 "הנגיד" 5 תלמידים    48

 .2 "אחד העם" 3 תלמידים   36

 סה"כ תלמידים   84



60 

 4  חירום במצב - ותיהםומשימ המועצה במטה תפקיד בעלי הגדרת :25 מס' טבלה

מנהל מחלקת  
כ"א )מכלול 
 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
רווחה )מכלול 

הטיפול 
 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית
מנהל מח' תשתיות )מנהל מכלול 

 תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 
 המקומית

)מכלול המידע 
 לציבור והסברה(

ראש המועצה  רמזכי
 המקומית

שלב /בעל 
 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יכין תוכנית  -
לאיוש כ"א מרותק 

 על פי הצורך.
במועצות 

המפעילות 
רכז/מרכז 
מתנדבים 

תתמקד פעילותו 
באיתור, מעקב 

שמי וגיבוש 
תוכנית לריכוז 
בשעת הצורך. 

עם הפעלת מצב 
חירום יקצה 

  רכז המתנדבים
כ"א מתנדב       

ת למחלקו
השונות על 

תוכנית 
מוקדמת. 

הפעלת 
המתנדבים 

תבוצע כל אחד 
בתחומו ע"י 

המחלקה/בעל 
התפקיד 
 .הרלוונטי

יהיה מוכן למתן  -
שירותי תמיכה 

 למערכות המחשוב.
 

יעדכן רשימות -
אוכלוסייה 

 מרותקת.
יכין תדרוך -

למתנדבים וישלבם 
 בתוכנית.

יוודא קיום  -
תוכנית סיוע עצמית 

 למוסדות.
תוכנית  ירענן-

חלוקת מים 
לאוכלוסיות 

מיוחדות  סיעודיים, 
כולל תוכנית 

 .םהיסעי

ישא באחריות לאחזקת תשתיות  -
)פיזי/טכני/זיהום מים( ומתן שירותים 

בתחום מים, חשמל, ביוב, בניה ותחזוקת 
 דרכים.

למתן מענה  תיכין תוכניות אופרטיביו -
לאספקת מים לתושבים במצב החירום 

בעלי תפקיד ובכלל זה הגדרת 
 ומשימותיהם.

יכין מפות תשתית  למים וביוב -
מעודכנות )כולל פריסת מגופים, 

 הידרנטים( .
יכין מפת מים אזורית שתכלול נקודות  -

 מילוי מים חלופיות באזור.
יכין מפת תוכנית לפריסת תחנות  -

 חלוקה.
יכין תוכנית סיוע  לוגיסטית לצורך  -

 תפעול מערך המים והביוב.
נן ויוודא גיבוי מערכות כוח יתכ -

 וגנרטורים להפעלת מתקני מים וביוב.
יכשיר ויתרגל את כלל המערך -

שבאחריותו ואת צוותי התיקון 
 ןהאחזקה..

יעקוב אחר מלאי חלפים למים -
 וביוב/חוזה מול קבלנים.

יוודא הימצאות חומרי חיטוי )מלאי   -
אמצעים ןחומרים(, דגימה   וסיוע 

 לגורמי חוץ. 
יגבש תוכנית אספקת דלק ושמירת  -

 מלאי לחירום.
יוודא הימצאות חוזים מול ספקי  דלק  -

 לחירום.
 

ישא באחריות להכנת   -
והפעלת מרכז הפעלה 

 במועצה המקומית.
ישא באחריות לתכנון  -

הפעלת מערך הסדרנות 
אבטחה כחלק מתוכנית 

חלוקת המים, הפיקוח על 
הצירים ותחנות החלוקה 

בסיוע לחלוקת המים 
משטרת ישראל ומתנדבים 

 כולל תוכנית היסעים.
יתכנן ויפעיל  את מערך  -

האבטחה במתקני המים 
 והביוב.

ניהול מחסני החירום   -
וחפ"ק המועצה המקומית  

 ומעקב כשירות.
יוודא ריתוק משקי לרכב  -

 תובלתי וצמ"ה על הצורך.
יתעדכן באופן שוטף מול -

גורמי חוץ )בטחון מים 
 וכללי(.

יוודא ביצוע תרגילים  -
 עיתיים.

יתדרך מתנדבים  בתחומי -
סדר ציבורי בדגש על תחנות 

חלוקת המים וישלבם 
 בתוכנית.

יכין נהלים מתואמים עם  -
 בעלי התפקידים.

יכין פירוט משימות לבעלי  -
 תפקיד ויתדרך בהתאם.

ישא באחריות כוללת  -
למתן מענה לצורכי 

האוכלוסייה בתחום 
 מידע והסברה.

יכין תוכנית הסברה     -
 ומידע לציבור.

יכין ויתדרך צוותי  -
מומחים להופעה 

בתקשורת/לשכות 
 מידע.

יכין קובץ הודעות  -
 נצורות.

יתדרך מתנדבים  -
 בתחומו.

יתדרך מנהל -
 מוקד/לשכות מידע.

יכין תיק נתונים -
לראש המועצה 

 המקומית.
יפרסם באופן שגרתי  -

המלצות לתושבים 
מים לאחזקת מלאי 

 לחירום.

ישא באחריות  -
כוללת לתכנון 

ומוכנות המועצה 
המקומית לאירוע 

החירום ולניהול 
 האירוע.

יאשר  תוכנית  -
הערכות פרטנית 

למצב החירום 
שתכלול תוכנית 

איוש ופריסת 
תחנות חלוקת מים 

ותוכנית לסבבי 
 מילוי.

יאשר מינוי בעלי  -
תפקידים אחראים 
בתחומים נוספים 

ידם( )נוסף על תפק
בשילוב המבנה 
 הארגוני הקיים.

יאשר תוכנית מאזן -
מים של המועצה 

 המקומית.
יוודא מוכנות מטה -

ומרכז ההפעלה 
 במועצה המקומית.

יאשר תוכנית -
ותאום סיוע 

מרשויות שכנות 
 ומגורמי חוץ.

ישא באחריות  -
כוללת למוכנות 

המועצה 
המקומית לטיפול 

 במצב החירום.
יאשר את  -

יות חלוקת  האחר
במטה המועצה 

 המקומית.
יאשר תוכנית  -

 פעולה למזכיר.
יאשר תוכנית  -

 הסברה לדובר.
יגדיר חלוקת -

סמכויות מול 
מנהל תאגיד 

 המים.
יבצע תאום  -

עקרוני מול 
רשויות שכנות 

 וגורמי חוץ.
ישתתף בתרגיל  -

 תקופתי.
 

שלב א'/ 
 הכנות
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מנהל מחלקת  
כ"א )מכלול 
 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
רווחה )מכלול 

הטיפול 
 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית
מנהל מח' תשתיות )מנהל מכלול 

 תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 
 המקומית

)מכלול המידע 
לציבור 
 והסברה(

ראש המועצה  מזכיר
 המקומית

שלב 
/בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יתייצב במרכז -
 ההפעלה.

יהיה מוכן  -
להקצאת מתנדבים 

על פי הצורך 
למחלקת רווחה 

ומשימות סדר 
 ציבורי.

יפרוס מערכות  -
מחשב בלשכות 

 במועצה. מידע 

במרכז  ביתייצ-
 ההפעלה.

ירכז כ"א -
מקצועי  וינתח 
 בעיות צפויות.

אחר  יעקוב -
 גיוס מתנדבים.

יעדכן רשימות -
ומצב  

אוכלוסיה 
 חלשה/

 מרותקת.
יפעיל את  -

מערך העובדים 
 םהסוציאלי

בשלוב 
המתנדבים 

לתמיכה  
באוכלוסייה 

 החלשה.

יחבור למרכז ההפעלה  ויוודא אזעקת בעלי -
 ..התפקיד הרלוונטים

יבצע ניתוח ומיפוי בעיות מרכזיות ויעדכן -
 את התוכנית הבסיסית.

יקבע סדר עדיפות לטיפול בתאום מזכיר -
 המועצה המקומית.

 יפעיל את התוכנית לחלוקת מים. -
יתאם מול הקב"ט סיוע משטרתי/של  -

 המועצה המקומית למטרות סדר ציבורי.
יתן הנחיות לתיקון, ניקוי, חיטוי או ניקוז  -

והפעלת התברואן כסיוע לגורמי חוץ )ביצוע 
 דגימות ושינוע(.

תי עבודה  )עצמי + קבלנים(  יארגן צוו-
יתדרכם  ויפעילם  על פי סדר עדיפות  בתאום 

 .עם מנהל האירוע +אחראי על אספקת מים
יערך להפעלה של צוותי תיקון מערכות כוח,  -

 דיזל גנרטורים ומבנים.
 יתאם צרכים מול מזכיר המועצה המקומית.-
 יוודא ניתוק מערכות מים וביוב כמתחייב.-
זקים שוטפת ויעדכן את מנהל יבצע בקרת נ-

האירוע, מטה המועצה המקומית ומרכז 
 המידע.

יתאם  ויקצה אמצעי ניוד על פי תוכנית  -
 מוקדמת.

יוודא קיום מלאי שוטף של דלק ציוד  -
 וחלפים.

 יוודא משיכת רכב ואמצעים מרותקים. -
באחריותו הפעלת אחראי לאספקת מים 
מים חלופיים ואחראי לארגון תחנות חלוקת 

 חלופיים. 

יפתח את מרכז ההפעלה -
ויזעיק את כל בעלי 

 התפקידים.
יבצע חבירה עם גורמי חרום -

 חיצוניים, צה"ל ומל"ח.
יבצע מעקב איסוף נתונים -

 ועדכון פעילויות.
 יכין את החפ"ק.-
הנחיות להערכות  ןית-

 במחסני החרום.
יוודא הפעלת  מערך  -

 האבטחה והביטחון.
לתחומי ירכז ייתן מענה  -

סדרנות וסדר ציבורי  בדגש 
על פתיחת הצירים לתחנות 

החלוקה והסדר הציבורי 
 בתחנות החלוקה.

 
 

יזעיק בעלי  -
תפקיד ויבצע 

 תדריך.
ינסח הודעה -

לאוכלוסיה 
 ולתקשורת.

ישגר ההודעה -
לאחר אישור 

ראש  המועצה 
 המקומית.

ימליץ לגבי  -
תכנים 

המשודרים 
 בתקשורת.

יתאם ויעדכן את -
מוקד של ה

המועצה 
 ןהמקומית, ית

 הנחיות מיוחדות.
יחליט על פתיחת -

 לשכות מידע.
 

ינחה על פתיחת  -
מרכז ההפעלה ויכנס 

 את מטה החרום.
יצור קשר עם רשות  -

המים/ "מקורות", 
משהב"ר  וגורמים 

חיצוניים רלוונטים  
 לקבלת מידע.

תדריך והנחיות  ןיית-
 לגורמי המטה .

ינחה על ביצוע  -
כת נזקים הער

 בתשתיות.
יוודא הפעלת מערך  -

ההסברה ומרכז 
 המידע. 

יתאם עמדות מול -
 הוק.-מנכ"ל  התאגיד אד

יגדיר אזור השפעת -
 הפגיעה.

יוודא  למוכנות -
לחלוקת מים לכלל 

 האוכלוסייה
יקיים קשר עם -

רשויות שכנות, חברות 
המים, מחסנים 

 אזוריים.
ינהל מעקב אחר -

 הפעולות.
ע יוודא סיו -

 –למשהב"ר ול 
"מקורות" בביצוע 

 גו"ז.
יעדכן  את ראש -

 המועצה המקומית.

ישתתף בתדריך -
יתן עקרונות 

 פעולה ודגשים.
יתאם עקרונות -

עבודה מול 
 המזכיר.

יאשר מדיניות   -
ניפוק  בקבוקים 

 מכירה/ חלוקה()
יצור קשר עם  -

גורמי חוץ 
)משהב"ר, צה"ל, 

חברת "מקורות"(, 
 ותאום ראשוני עם

ראשי רשויות 
 שכנות

יאשר הודעות -
 דובר.

יופיע בתקשורת -
המקומית על פי 

 הצורך.
 
 

 –שלב ב' 
תגובה 
 מיידית
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מנהל מחלקת  

כ"א )מכלול 

 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת

רווחה )מכלול 

הטיפול 

 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית

מנהל מח' תשתיות )מנהל 

 מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

 ת בטחון/קב"טמנהל מחלק

 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 

 המקומית

)מכלול המידע 

 לציבור והסברה(

ראש  מזכיר

המועצה 

 המקומית

שלב /בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יאתר ימיין ויציב  -
מתנדבים  לרבות 

 תלמידים.
יתמוך וייתן   -

שירות למערכות 
 המחשוב.

יפעיל תוכנית -
מתנדבים וסיוע 

 לאוכלוסייה חלשה.
יבצע מעקב נתונים -

שוטף וטיפול 
 במוקדי בעיות.

יעדכן את  ראש -
 המועצה המקומית.

יעקוב אחר הפעלת בארות/  -
קידוחים/גנרטורים בהתאם 

למדיניות ואישור מנהל 
המרחב/מטה מנהלת ארצית 

  לביטחון מים.
יוודא מימוש התוכנית לחלוקת  -

 מים.
יוודא ביצוע תיקון תשתיות מים -

 י סדר עדיפויות.וביוב על פ
יוודא הפעלה שוטפת של מתקני  -

 המים והביוב.
יסייע לצוותי חלוקת המים  -

 באמצעים טכניים והנדסיים.
 ויתעד בעיות תברואה.  ירכז -
  ר"משהבילווה ויסייע לצוותי   - 

 ".רותומקו"
יפעיל את התברואן כסיוע  -

 לגורמי  חוץ וביצוע דגימות מים.
לרה יעקוב אחר ביצוע הכ -

 וחיטוי במתקני מים ובקווים.
יוודא אספקת מלאי דלק שוטף -

 למתקני המים והביוב.
 יפעיל מערך הגנרציה. --
 יעדכן מרכז המידע. -
 

יהיה במוכנות לפריסת חפ"ק -
 בשטח.

יתאם  סיוע מגורמי חוץ -
וחבירתם לגורמי המועצה 

 המקומית.
 יסייע בהפעלת מתנדבים.-
 יתאם קליטת סיוע חיצוני.-

מענה ביטחוני  ןיית -
 על פי הצורך.

יתדרך את הנהגים  -
מובילי המים בנושא 

 בטחון תנועה.
 
 

יבצע מעקב תמונת -
מצב אוכלוסיה 

וניתוח צרכי הסברה 
 והודעות לציבור.

יעדכן וינחה את -
מוקד המועצה 

 המקומית.
יתן מענה  -

לתושבים  בתחומי: 
פריסת תחנות, קשר 
לתחנות, דרכי גישה 

וכנית )רגל/רכב(, ת
ניפוק מים והנחיות 

 לשימוש במים.
יפעיל  ויעקוב  אחר -

פעילות לשכות 
המידע של המועצה 

 המקומית.
יפתח ויפעיל את -

מוקד המידע 
 לציבור.

יגבש מענה -
 הסברתי שוטף.

יעקוב אחר הפעלת  -
 התוכנית לחלוקת מים.

יקיים חיתוכי מצב -
 עיתיים.

ינתח אפשרויות פעולה -
 .ויתן הנחיות להמשך

ינהל  את עבודת מטה -
המועצה המקומית  במרכז 
ההפעלה, יעקוב אחר מתן 

פתרונות ומענה לתיקון 
 תשתיות ולבעיות שוטפות.

יוודא הפעלת מערך  -
 ההסברה ומרכז המידע.

יקיים קשר שוטף ודיווח  -
 הדדי מול גורמי חוץ.

ישתתף -
בחיתוך מצב 
עיתי  ויאשר 

 התוכנית.
יבצע סיורים  -

בנקודות 
רפה תו

במועצה 
 המקומית.

יעקוב ויאשר  -
הנחיות 

והודעות 
לאוכלוסיה, 
 ולגורמי חוץ.

יופיע -
באמצעי 

התקשורת 
המקומיים 

בהתאם 
 .לצורך

 

 

 

שלב ג' 
 /המענה

 /מנהל מחלקת תשתיות  ע"י הנהלת התאגידבמועצות המשתייכות לתאגיד מים יבוצעו הפעולות המפורטות בטבלה זו למהנדס המועצה. 

 .במועצות בהן מחלקות אחרות מטפלות בנושא תשתיות )לדוגמא: שפ"ע( תבוצע התאמה לטבלה 
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מנהל מחלקת  

כ"א )מכלול 

 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת

רווחה )מכלול 

הטיפול 

 באוכלוסייה(

מהנדס המועצה 

 המקומית

מנהל מח' תשתיות 

ל מכלול )מנה

תשתיות 

 ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 

 בטחון/קב"ט

 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 

 המקומית

)מכלול המידע לציבור 

 והסברה(

שלב /בעל  ראש המועצה המקומית מזכיר

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יבצע ריכוז -
 לקחים בתחומו.

יוודא שחרור  -
 ופיזור מתנדבים.

יעדכן רשימות  -
מרותקים 
 ומתנדבים.

יבצע מעקב אחר -
 שחרור מתנדבים.

יעבור למעקב -
 שוטף כבשגרה.

יפיק  לקחים  -
 בתחומו.

יפעל לשיקום  -
המערכות והחזרת 

 המצב לקדמותו.
יפעל לניקוי וחיטוי  -

מערכות המים על פי 
הנחיות משרד 

 הבריאות.
יבצע מעקב החזרת  -

ציוד למחסן החרום 
 ולרשויות שכנות.

ירכז וינתח לקחים -
 ו.בתחומ

יפעל להחזרת מערך  -
הביטחון לפעילות 

 שיגרה.
 יבצע מעקב -

החזרת ציוד וכשירות 
 מחסני החרום.

ירכז וינתח לקחים -
 בתחומו.

יחליט  על סגירת -
לשכת המידע ויעדכן 

את מוקד המועצה 
 המקומית.

ישגר הודעות סיכום -
לאוכלוסיה  באשר 

לשימוש במים על פי 
הוראות משהב"ר 
והמטה המתאם 

 חון מים.לבט
יסייע לראש המועצה  -

המקומית לקראת   
הופעות בתקשורת 

 ומסיבות עיתונאים.
ירכז ויפיק לקחים -

 בתחומו.

ינהל מעקב אחר -
 פעולות סיום 

וחזרה  האירוע
 .לכשירות

יעקוב אחר  -
השלמת תיקון 

 תשתיות.
ינחה בדבר  -

מערכות אספקת 
המים  לתפעול 

 כבשגרה.
ירכז תהליך הפקת -

ויישומם הלקחים 
 עם כלל הגורמים.

יתאם מול גורמי חוץ את -
 .עסיום האירו

יאשר למטה המועצה -
 .עהמקומית סיום אירו
 יאשר  חזרה לשגרה.

יבצע מעקב אחר פעולות -
 .עסיום האירו

ישתתף בתהליך  הפקת -
לקחים עם כלל הגורמים 

 ויאשרם.
 יבצע סיורי שטח. -

 שלב ד'/
 השיקום
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 4 חירום במצב מים אספקת/חלוקת במערך ומשימותיהם ולוגיסטיקה" תשתיות "מכלול - ב תפקיד בעלי טבלת :26 מס' טבלה

 

 

 

 שלב / אחראי ל אספקת מים חלופיים חלוקת מים חלופיים אחראי  לארגון נקודות
 בעל התפקיד

 א ב ג
 והפעלת תחנות חלוקת מים חלופיות.  הישא באחריות להקמ -
בתאום עם קב"ט המועצה  ימפה את פוטנציאל תחנות חלוקת מים ארעיות -

, )כגון: רחבות בתי ספר, מתנ"סים, פארקים על בסיס מקומות מתאימיםו המקומית 
 .מגרשי ספורט(

 ותפעול תחנות החלוקה.  אחראי  על צוותי הקמה -
 חולים וכו(. אחראי על מתקנים ייחודיים )מפעלים חיוניים, בתי -
 אחראי על  הכנת "תיקי תחנה". -
 .פריסת תחנותיוודא תרגול עיתי של  -
 .בתאום עם הקב"ט  ציבוריהסדר האבטחת ל מהמשטרה/פקחים יתאם סיוע -
 אספקת המים.  כמויות מים נדרשות בתאום עם מנהל יחשב  -

 אוכלוסיותם להקצאת המים המיועדיהכנת תוכניות ואחראי על 
 .בתאום מחלקת רווחה (מיוחדות )בתי אבות, אוכלוסיות חלשות

 בתוכנית.קליטה ישלב מוסדות ומרכזי  -
 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -
 

מצעות מערכת ההולכה  תוך אחראי על אספקת מים בא -
תמרון ומתן  מענה לאור תקלות )שליטה באזורי לחץ 

 ומגופים(.
אחראי על אספקת מים חלופיים לחלוקה באזורים  -

 מנותקים, מתוך המערכת הפעילה.
 אחראי על רשת אספקת מים שלא נפגעה. -
יכין תוכנית שינוע והובלת מים בסבבים, כולל הכשרת כ"א  -

 ובלה והפעלת הציוד.למשימת ניוד ה
יוודא כשירות הציוד הייעודי במחסנים ויבצע ביקורות מעת  -

 לעת בתאום עם הקב"ט.
ידאג להכשיר צוותי שינוע והובלה  בתחום פריקה והטענת  -

 ציוד ומילוי מים במיכלים.
שכנות וגורמי  אחראי לתיאום קבלת אמצעים מרשויות -

 חוץ.
 ד ושינוע המים.יוודא תרגול עיתי של מערך הניו -
 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -

 שלב א'/
 הכנות
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 שלב /

 פקידבעל הת

 ארגון תחנותחלוקת מים חלופייםל אחראי אספקת מים חלופייםאחראי ל

 ג ב א

 שלב ב'/
 תגובה מידית

ירכז וינחה את בעלי התפקידים במחלקה  בביצוע  -
 תפקידם.

ינהל את מערך חלוקת המים לאזור/למרחב תחנות  -
אחראי החלוקה שנקבעו ע"י מנהל האירוע, בתאום עם 

 חלוקת מים חלופיים. תחנותארגון ל
ילמד את מהות האירוע, האזור הנפגע  וימפה את  -

 האזורים  אליהם ינופקו המים.
 
 

 יזעיק את בעלי התפקידים שבאחריותו.-
 יתדרך את מנהלי התחנות והפעילים. -

 .חלופיים אספקת מיםל אחראייבצע תאום מול -
 הקב"ט.בתאום ציבורי הסדר אבטחת הל משטרתי ופקחים יתאם קבלת סיוע-

 יתאם מול מרכז המתנדבים קבלת סיוע לתחנות. -
 פעלת התחנות.יתאם קבלת רכב ואמצעים לה -

 .)מיקום תחנות, דרכי הגעה והתקשרות( ידווח תמונת מצב למרכז ההפעלה-
 יבצע תדריך למנהלי התחנות וכלל הפעילים. -

 שלב ג'/
 המענה

 ינהל וישלוט על  אספקת המים באמצעות רשת ההולכה. -
אזורים ינהל וישלוט על אספקת מים חלופיים לחלוקה ב -

 מנותקים.
 ינהל את תוכנית סבבי השינוע  והובלת המים. -

ישלב אמצעי סיוע וציוד שיתקבל מרשויות שכנות   -
 וגורמי חוץ.

 

 יעקוב אחר הקמת תחנות החלוקה. -
 ידווח תמונת מצב על האירוע למנהל המבצע  ומרכז המידע. -

, ביצוע ניפוק מסודר, שמירה על סדר )קיום מלאי מים יפקח על פעילות התחנות-
 ייתן מענה לבעיות שוטפות.ו ציבורי( 

 יוודא אספקת מים שוטפת בסבבים.-
 יווסת פעילות מתנדבים בהתאם לצורך.-

 יוודא תפעול המערך במשמרות. -

 שלב ד'/
 השיקום

 ודא החזרת הציוד למחסנייו -
 ולרשויות שכנות. המועצה המקומית 

 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -
 

 יוודא ביצוע החזרה לכשירות. -
 ולרשויות שכנות. המועצה המקומיתיוודא החזרת הציוד למחסני  -

 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -
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 4השליטה והניהול במצב 

 הפעלת תוכנית המענה למצב החירום ובכללה משימת חלוקת מים לתושבים תנוהל  ע"י מזכיר המועצה המקומית.

וסקים בו יבוצע ע"י מכלול תשתיות ולוגיסטיקה באחריות מהנדס המועצה ריכוז בפועל והפעלת מערך החלוקה והע

 המקומית, הפעילות תבוצע בתאום, עדכון ואישור מזכיר המועצה המקומית.

תחת מכלול תשתיות ולוגיסטיקה יפעלו בעלי התפקידים הבאים )פרוט יתר ראה טבלת בעלי תפקיד ומשימותיהם  

 ותרשים הזרימה(:

ירכז את כלל הפעילות להבאת מים לצורכי חלוקה בתחנות החלוקה. ובכלל זה  – ם חלופייםאחראי לאספקת מי .א

 ישלוט בתהליך מילוי המים וביצוע הסבבים לתחנות החלוקה. )בסיוע חיצוני במידה ונדרש(.

 :ניתן לבצע את המטלות שבתחום אחריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורט

 5יפעיל את צוותי ההובלה ואמצעי ניוד מים )מיכלי  – אחראי הובלת מים בסבבים לתחנות חלוקה .1

קוב/מיכליות/אמצעי קיבול ניידים אחרים( וידאג להובלת מים והבטחת מלאי מים שוטף לחלוקה בתחנות 

 רהחלוקה. הפעילות תתבצע כאשר יקבעו נתיבי תנועה מנקודות המילוי לקבוצת תחנות. תוכנית החלוקה תימס

 ולוגיסטיקה. לאחראי ע"י מכלול תשתיות

יוודא ניפוק ציוד מל"ח וציוד טכני המצוי במחסני החירום  – )ציוד מל"ח +טכני( אחראי אחזקת ציוד ואמצעים .2

בכשירות ובמצב מוכן לתפעול )ניקוי וחיטוי מיכלי המים, תדלוק משאבות וגנרטורים, ניפוק חלפים לפי צורך 

 במהלך הפעילות ומעקב אחר רמת מלאי(.

יוודא אספקת מים שוטפת ע"י  – שלא נפגעה )חיבור והפעלת  ברזיות( קת המים מהרשתאחראי על אספ  .3

 שליטה במגופים, יפרוס מערך ברזיות ניידות בגבולות האזור שנפגע ויחברם להידרנטים פעילים.

יפעל להבאת אמצעי תגבור ובכללם מיכלי מים,  –אחראי לתיאום קבלת אמצעים מרשויות שכנות וגורמי חוץ  .4

 עי ניוד, ציוד טכני ע"ב סיכומים והסכמי סיוע הדדי מוקדמים. אמצ

יוודא הצבת נציגות בנקודות המילוי המרכזיות כסיוע לנהגי  – אחראי על צוותי מילוי מים בנקודות המילוי  .5

 המיכלים והמיכליות.

צה יעקוב אחר אספקת מים ברשת הפעילה לשאר תושבי המוע – אחראי על רשת אספקת מים שלא נפגעה .6

 המקומית.

ירכז את כלל הפעילות לפריסת תחנות החלוקה ותפעולן השוטף  – אחראי לארגון תחנות חלוקת מים חלופיים .ב

 לחלוקת מים.

 :ניתן לבצע את המטלות שבתחום אחריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורט

ולן, יעקוב אחר ירכז ויפזר את צוותי הקמת התחנות ותפע - אחראי  על צוותי הקמה ותפעול תחנות החלוקה .1

 קיום משמרות וטיפול בהשלמת פערי כ"א נדרשים.

יעמוד בקשר מול אחראי המל"ח במפעלים  - אחראי על מתקנים ייחודיים )מפעלים חיוניים, בתי חולים וכו( .2

 החיוניים ויוודא אספקת מים שוטפת על פי הצרכים.   

יעמוד בקשר מול  -אבות, אוכלוסיות חלשות( )בתי -  אחראי על הקצאת המים המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות .3

    מנהלי המתקנים ומחלקת הרווחה  ויוודא אספקת מים שוטפת )מיכלי מים/בקבוקים( על פי הצרכים.

 

 

 

ל "תקופת הפעלה" של מל"ח, תפעל המועצה המקומית כוועדת מל"ח מקומית ותפעיל בחירום, עם הכרזה ע
את מטה החירום. באותם מקרים בהם לא תהיה הכרזה, תפעל המועצה באותה מתכונת, ע"ב סמכויות 

 העומדות לה מתוקף חוקים שיופעלו )חוק שרות העבודה לדוגמא(.
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  4 -מרשם השליטה במבצע חלוקת המים מצב חירום 

רשויות 
 שכנות

משרד  כיבוי אש משטרה
 הבריאות

חברת 
 ”מקורות“

 -מל"ח
 רשות המים

 -צה"ל 
 פיקוד העורף

  ”מרכז הפעלה“ 
 
 

 גורמים חוץ 
 רשותיים

גורמים פנים 
 רשותיים

מזכיר/מנהל מחלקת 
 תשתיות ולוגיסטיקה

במידה ומשבר מים הוא חלק 
מאירוע רב היקף, מזכיר המועצה 
יטפל במכלול האירוע ואז יוטל 
נושא אספקת המים על מנהל 

ות ולוגיסטיקה/ מחלקת תשתי
 מהנדס המועצה.

אחראי לאספקת  מים 
 חלופיים

בעלי תפקיד כפיפים )על פי 
 קביעת המועצה(

אחראי לארגון תחנות חלוקת  
 מים חלופיים

בעלי תפקיד כפיפים )על פי 
 קביעת המועצה(



68 

פריסה –אחראי לארגון תח' חלוקה חלופיות 

 ותפעול התחנות

אחראי מל"ח 
במפעלים 

 חיוניים
צוותי 
הקמת 

תח' 
 ותפעולן

 אחראי
צוותי 
הקמה 
ותפעול 
 תחנות

אחראי 
אספקת 

מים 
למתקנים 

 יחודיים

אחראי מים 
 לאוכלוסיות

 מיוחדות

מנהלי בתי 
 אבות

 הנחייה

 

 תאום

 

 גורם מנחה ומתאם

 
 4חלוקת מים במצב חירום  –תרשים זרימה 

אוכלוסיה 
תחנות  מנותקת

 חלוקה

אחראי ל אספקת מים 
שליטה בתהליך -חלופיים

סבבי המילוי והחלוקה 
 לתחנות החלוקה

צוותי 
הובלה 

 וניוד מים

אחראי אספקת 
שליטה  –מים 

במגופים+פריסת 
 ברזיות

 –אחראי רשת 
 מעקב אספקה

סדירה לתושבים 

 ת+ ברזיו

אחראי 
הובלת 
מים 
בסבבי

 ם

ניפוק 
ציוד 

ממחסן 
 החרום

רשויות 
שכנות 

 וגורמי חוץ

נציגים בנק' 
 מילוי מים

אחראי 
תאום 
מרשויו

ת 
 שכנות

אחראי 
 צוותי מילוי

אזעקת מטה 
החירום,התכנסות בחדר 

 המזכיר המצב בראשות

מכלול תשתיות 
ריכוז -ולוגיסטיקה

והפעלת מערך 
 החלוקה 

 הרווחה אגף

הוצאת 
הודעות 

דובר 
לאוכלוסי

 ה

מל"ח –גורמי חוץ 
צה"ל משרדי 

 ממשלה

 קבלת אתרעה על מצב החרום
אוכלוסיה 
מחוברת 
לרשת 
 פעילה

צוותי שיקום 
פגיעות במתקני 

 מים וביוב

סיוע למשהב"ר 
ו"מקורות", 
חיטוי קווים 

 ומתקנים

הפעלת צוותי 
תיקונים 
 וקבלנים

צוותי קבלן/עצמי 
 תפעול ד"ג רציף

 תברואן
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 פרק ד'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובכלל, מציג תוכנית  5המשבר בשגרה ובחירום במצב המפורט באוגדן לגבי מצבי 
אפשרית המיישמת כדוגמא את ההנחיות של המערכת הארצית )נציבות המים, 

"הערכות הרשות המקומית  –הרשות למים בשע"ח ומנהל המים( המפורטות ב 
 (2006ברגיעה ובחירום נוהלי הפעלה" ) –לטיפול במשברי מים 

 "משבר מים" – 5מצב חירום 
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 הגדרת המצב. 1

או אסון טבע )כגון רעידת אדמה/שטפון( הפוגעת במערכות  ה טכנית חמורהמכוונת או תקל רבת היקף פגיעה 1.1

 בשתי אפשרויות: האזוריות/הארציות

 הפסקה כוללת באספקת מים אזורית/ארצית. א.

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

 

 משמעויות מהגדרת המצב .2

 האירוע יכול להתרחש ברגיעה ובזמן חירום. 2.1

 א תתאפשר אספקת מים דרך הרשת.ל 2.2

חוסר יכולת לספק מים ראויים לשתייה לאוכלוסיית רבת היקף, תוך הזרמת מים ליתרת השימושים בהיתר  2.3

 משהב"ר.

שתייה קלה וכדומה  ,מים , בקבוקיניידים נייחים אוכלוסייה במיכליםכלל החלק מים לת המועצה המקומית  2.4

 3ליטר מים ליממה למשך  4ליטר לנפש ליממה )בתוספת מנת המים של  4לצורכי שתייה ומזון על פי נורמה של 

  ימים שהוכנה מראש בבתים(.

 

 המטרה .3

באמצעות מערך חלוקה חליפי  5המועצה המקומית תיערך לאספקת מים לתושבים במהלך הכרזת מצב חירום מס' 

 מית(.למערכת ההולכה בכפוף להיקף המתחייב )עד חלוקת מים לכלל תושבי המועצה המקו

 

 השיטה .4

קיום מאמץ הסברה שוטף באמצעות אמצעי תקשורת מקומיים )וארציים בהתאם לצורך( ע"מ לעודד הרגלי  4.1

 ליטר ליום לאדם  למשך שלושה ימים(. 4אגירת מים במשקי הבית  )

 הכנה ואחזקת מערך אמצעים לחלוקת מים לתושבים שלא דרך הצנרת בהיקף הנדרש. 4.2

 ים( להפעלת התוכנית.תכנון מערך כ"א )כולל מתנדב 4.3

רבי של אמצעים מרשויות יבסיוע מ מועצה המקומיתעל מנת לתת מענה להיקפי החלוקה הנדרשים תיעזר ה  4.4

 שכנות ומהדרג הארצי.

הערכות להפעלת נוהל טיפול בזיהומי מים, כולל ניקוי וטיהור מערכות בהתאם לנהלים, הנחיות  4.5

 מקצועיות ואישור משרד הבריאות.

 תשתיות מים/ביוב/חשמל וכו' בהתאם לנוהלי המועצה המקומית ו"נוהל צוותא".ביצוע תיקון  4.6

 אספקת מים חלופית שתתבסס על חלוקת מים בשלוש סוגי תחנות: 4.7

על בסיס מיכלי מים נייחים/ניידים. מיקום התחנות כפי שתוכנן בטבלה  – תחנת חלוקת מים ארעית 4.7.1

 .4המפורטת למצב 

 ס בקבוקי מים. מיקום התחנות כפי שתוכנן בטבלה המפורטת על בסי – תחנת חלוקת מים ארעית 4.7.2

 .4למצב 

 4יום )המשמעות היא כי המיכלים המשמשים במצב ליטר לאדם ל 4 -שינוי מפתח החלוקה ל  תתבסס  על המרכולים ורשתות השיווק הפרוסות  במרחב מועצה. - תחנת חלוקת מים קבועה 4.7.3

 מהאוכלוסייה היתרה בבקבוקי מים(. 50% –ליטר ליום ל  4יכולים לספק מים בנורמה של 
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 במידה ויפתחו מרכזי קליטה/פינוי במועצה המקומית ישולבו המתקנים כחלק  מהתוכנית. 4.8

ם אזוריים של חברות המים המינרלים והמשקאות הקלים, אספקת מים באופן ישיר ממפעלי הייצור/מחסני 4.9

 למרכולים ולחנויות בהתאם לתוכנית ארצית והנחיות המטה המתאם לביטחון מים.

בנוסף, יתקיים סיוע מהרמה הלאומית )מיכליות מים, מחסני חלוקת מים מינרלים אזוריים וכו(,  רשויות  4.10

 ויישובים שכנים. 

 מחסן חלוקת מים מינרלים אזורי המהווה מקור לעתודה.  לטובת המועצה המקומית  הועמד 4.11

 הערכות לאספקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים המצויה בתחום האזורים שהוגדרו לחלוקה. 4.12

לצורך מילוי מיכלי החלוקה יש להישען על מקורות מילוי פנימיים )שנבדקו ונמצאו ראויים לשתייה(,  4.13

 וחיצוניים לרשות. 

 השליטה: .5

"מרכז ההפעלה" -השליטה במהלך מבצע חלוקת המים יבוצע כאשר ריכוז ומעקב אחר התהליך יהיה מ מדרג 5.1

במועצה המקומית כאשר הגורם שנקבע לניהול הפרויקט )מזכיר/מנהל מחלקת המים והביוב/בעל תפקיד אחר 

ת והקבועות בתחנות הארעיו תמנהלי אזורים כאשר כל מנהל אזור שולט טריטוריאלי 11שיקבע( יפעל מול 

 שבמרחבו.

השליטה וניהול סבבי המילוי תבוצע בכפוף לתוכנית כאשר "מרכז ההפעלה" נמצא בקשר עם "אחראי מילוי   5.2

 המיכלים" בשטח.

 יופעל מוקד מידע לציבור. 5.3

מחלקת התברואה תסייע לצוותי משרד הבריאות/"מקורות" בביצוע גילוי וזיהוי, לקיחת דגימות ואבחון ראשוני  5.4

 הות הפגיעה.לאיתור מ

אספקת נתונים ומידע על מערכות אספקת המים לצורך ביצוע הערכת סיכונים ע"י הצוות המקצועי  5.5

 במרחב/מטה מתאם לביטחון מים.

 

 

        

 

 מפעלים חיוניים:     
 שעות.  72-מים למפעלים החיוניים במועצת "נבט" תתבסס על איגום עצמי הקיים במפעלים ל אספקת .1

שעות או לחילופין  ייאסר על שימוש במים מהאיגום העצמי  72 –במידה והאירוע יתמשך מעבר ל  .2

לצורכי המפעל, תושלם הכמות הנדרשת לשימוש שוטף באמצעות  מיכליות ע"י הרשות הפיקודית למים 

 לכמויות המאושרות.  בכפוף

 הנושא תואם מול הרשות העליונה למים בשע"ח )ראה מסמך תאום מצורף(. .3
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 .5אמצעים לחלוקת המים לאוכלוסייה במצב חירום   .6

   5 -חירום במצב לאוכלוסייה מים לחלוקת פנימיים אמצעים :27 מס' טבלה

 

 5 חירום במצב לאוכלוסייה מים לחלוקת חיצוניים אמצעים :28 מס' טבלה

 

 

 

 

 

 
 הערות

 
 סידורים להובלה/גרירה

סה"כ 
נפח 
 דרוש
 )מ"ק(

סה"כ 
נפח 
 קיים
 )מ"ק(

 
 המיכל

 
 היצרן

 
 סוג
 

ס
מ

"ד
 

 

 כמות
 קיימת
 )יח'(

 נפח
 )מ"ק(

 א ב ג ד ה ו ז ח

במחסן 
 מל"ח

רכבי מחלקת הביטחון במועצה 
 המקומית

מיכל  רוטופלס 1 5 5 5
 נייד
 

1. 

במחסן 
 מל"ח

מיכל  פוליסום 1 5 5 5 טרקטור +עגלה ממחלקת שפ"ע
 נייח

2. 

במחסני 
המועצה 
 המקומית

-ע"ב רכב רמ –קבלן  האשפה 
 סע

מיכל  רוטופלס 5 1 5 5
 מוסע
 

3. 

במחסן 
 מל"ח

מיכל  רוטופלס 5 1 5 5 טרקטור ממחלקת שפ"ע
 נגרר
 

4. 

 
 הערות

 
 מצעימקורות הא

סה"כ 
נפח 
 דרוש
 )מ"ק(

סה"כ 
נפח 
 קיים
 )מ"ק(

 
 המיכל

 
 היצרן

 
 סוג
 

 
ס"ד

מ
 

  

 כמות
 קיימת
 )יח'(

 נפח
 )מ"ק(

 א ב ג ד ה ו ז ח

במושב 
 "בצר"

מיכל  רוטופלס 1 2 2 2 מועצה אזורית "ירקונה"
 נייח
 

1. 

במושב 
 "בצר"

מיכל  רוטופלס 5 1 5 5 מועצה אזורית "ירקונה"
 נייד
 

2. 

במחסן 
 מל"ח

מיכל  פוליסום 1 8 8 8 מועצה אזורית "אדרת"
 נייח
 

3. 

 

 הערה:

לראשי  בין מזכיר מועצת "נבט" שנתיתבסיכום פגישת תאום  12.05,נכונים לתאריך 28הנתונים המופעים בטבלה מספר 

 "אדרת". -המועצות האזוריות "ירקונה" ו 
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 נורמת המים למועצה המקומית "נבט"  6.1

 .לשתייה בלבדאספקת המים לתושב הנה  6.1.1

 המקומית. לכל תושבי המועצהליטר לאדם ליממה לאורך זמן   4יש להבטיח יכולת אספקת מים של   6.1.2

ליטר ליממה  4)המהווים צריכה של ליממה ליטר מים  70,000 –המועצה המקומית תיערך לספק כ  6.1.3

לכלל אוכלוסיית המועצה המקומית(, שלא דרך רשת ההולכה. על פי תוכנית החלוקה כפי שתפורט 

 בהמשך וע"ב האמצעים כפי שפורטו בטבלאות לעיל. 

 קוב( תבסס על חלוקה בבקבוקים/שקיות. יתרת הכמות תחולק 240 –מכמות המים ליממה )כ  50% 6.2

 במתכונת המקובלת באמצעות מיכלי המים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5ם הדרושה במצב  דוגמא לחישוב כמות המי

 100%  =      תושב.   17,500מאוכלוסיית המועצה 

                      ליממה(. ליטר 4= נורמת המים לנפש( 

  =           ליטר ליממה. 70,000סה"כ כמות מים ליממה 

 
 הערות:

ל נציבות על מנת לממש קבלת בקבוקים/שקיות על המועצה לבצע תאום מוקדם במסגרת התכנון הכולל מו

המים במטרה לסכם מקורות לקבלת הבקבוקים. בהמשך תשלב המועצה את הבקבוקים כחלק מהתוכנית 

 הלוגיסטית הכוללת לחלוקת מים.

עם זאת על המועצה להכיר ולהכין "תיקי שטח" לכל מרכול/תחנת חלוקה שבהסדר ולהיות מסוגלת בהתאם 

 מרכולים, לחלק את בקבוקי המים במקום.לסיכום בין נציבות המים/משרד התמ"ת לבין רשתות ה

קוב( אינה כוללת את נפח המים הנדרש לתפעול המפעלים החיוניים במועצה,  70כמות המים הכוללת )

 המפעלים החיוניים יתבססו במצב זה לצורך תפעולם על מאגרי המים העצמאיים.

 מול הרשות הפיקודים למים. ש' תסייע המועצה ככל שתוכל והיתר ינתן בסיוע חיצוני בתאום  72לאחר 
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 התכנון לחלוקת מים במועצה המקומית .7

" המפרטת את אמצעי 4"אמצעים לחלוקת מים במצב חירום  – 17ד )למעט טבלה מספר  -שלבי התכנון א 7.1

 .5תקפים וישרתו גם את מצב  4החלוקה( לפריסת תחנות החלוקה שבוצעו לגבי מצב 

 .4כמפורט במצב  5ט לכל תחנה בכל הקשור למבנה פריסה ותפעול התחנה ישמשו גם במצב דפי הפירו 7.2

יוצבו בתחנות פחות מיכלי מים או לחילופין  4שונה וקטנה ממצב  5מאחר ונורמת המים לאזרח במצב  7.3

 בקבוקי מים לחלוקה כמפורט בטבלה להלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הערות

  המתוכננים לשמש כתחנות  ולא במרכזי הקניותככלל נעדיף להציב מיכלי מים נייחים בתחנות הארעיות

 חלוקה קבועות ע"ב בקבוקי מים.

  תחנות חלוקה ארעיות לבקבוקי מים )תחנות אלה נקבעו בעדיפות מתוך סה"כ  12בטבלה נקבעו רק

נו, למרכולים ולרשתות השיווק בהם מבוצעת מכירת מים מינרלים/משקאות התחנות הארעיות שתוכנ

במועצה, תינתן עדיפות בתוכנית המועצה לאספקה שוטפת של בקבוקים מחברות המים/מחסנים 

 אזורים כבשגרה. 



 75 

 

 

 ליממה החלוקה חנותלת מיכלים/בקבוקים חלוקת טבלת :29 מס' טבלה

 

אמצעי  הערות

 החלוקה

 מספר

 תושבים

 מסד' האזור תחנת החלוקה

 מספר מיקום

 א ב ג ד ה ו

תחנה ארעית ע"ב 

 בקבוקים

2,000 

 בקבוקים

ברחבה של בי"ס "אשל  360

 הנשיא"

 .1 צמרת 1

 Xמיכל  1 תחנה ארעית

 קוב 1 

 2 המרכזי רצמוד לבנין הדוא 300

 4,000 תחנה קבועה

 בקבוקים

 –ליד  "סופר מרקט"  380

 "מיקו"

3 

תחנה ארעית ע"ב 

 בקבוקים

בקב2,000

 וקים

בגן הציבורי ע"ש "חיים  360

 הרצוג"

4 

תחנה ארעית ע"ב 

 בקבוקים

2,500 

 בקבוקים

 5 צמוד למתנ"ס "אהובה" 350

 .2 "עיינות"     

 .3 "נטעים"     

 .4 "אורן"     

 .5 "ברוש"     

 .6 "תדהר"     

 .7 "אמירים"     

 .8 "אילן"     

 .9 "שתיל"     

 .10 "ניצן"     

 .11 "תעשייה"     
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 תכנון חלוקת המים לתחנות .8

 כללי 8.1

בעת אירוע המחייב חלוקת מים באמצעות תחנות החלוקה, תתבסס פריסת התחנות על התוכנית  8.1.1

 ר"מ:בכפוף לשינויים ה  4המפורטת שבוצעה למצב  

 תחנות חלוקה קבועות, ע"ב רשתות שיווק ומרכולים, לחלוקת בקבוקי מים. 12לתוכנית נקבעו  (1

 .התחנה הארעית בוטלהמוקמה בסמוך לה תחנה ארעית,  4תחנה קבועה אשר במצב  (2

נקודות על   10 -, הוצבו תחנות ארעיות ב4מתקנים( ע"ב מפת התכנון למצב  8ביתרת המיקומים ) (3

הנותרות יוקמו תחנות ע"ב בקבוקי מים )ראה טבלה מספר  8 –נייחים/ניידים וב בסיס מיכלי מים 

 "טבלת חלוקת מיכלים/בקבוקים לתחנות החלוקה ליממה". – 29

"אמצעים פנימיים לחלוקת מים  – 27מיכלי המים שפוזרו לתחנות ריקים )ראה טבלה מספר  8.1.2

 ים בסבבים. קוב נייד 5"( ימולאו  ע"י מיכלי 5לאוכלוסיה במצב חירום 

 31-ו 30מילוי המים לצורך ביצוע הסבבים יתבסס על פוטנציאל נקודות המילוי המפורטות בטבלאות   8.1.3

 מתוכם נתבסס על אלה שיעמדו כשירות לרשותנו בזמן האירוע.

)סעיף הערות  32התחנות בהן יחלקו בקבוקי מים יוזנו ממחסן חלוקה אזורי כמפורט בטבלה מס'   8.1.4

 בטבלה(. 

 .5תחנות ארעיות( למצב זה ראה מפה מס'  18תחנות קבועות +  12חנות החלוקה )מיקום ת  8.1.5

"אמצעים  – 28 מספר טבלהכעתודה נקבעו מיכלי המים שתואמו מהרשויות השכנות )פרוט ראה  (1

"(. המועצה המקומית תתבסס על עתודה זו רק 5חיצוניים לחלוקת מים לאוכלוסיה במצב חירום 

 במידה והעתודה תהיה זמינה(.( וגיסטית לחלוקת מים בבקבוקיםבמקרה של כשל התוכנית הל

בקבוקי מים במחסן המועצה המקומית  10,000המועצה המקומית תשמור לעצמה מלאי של  (2

 כעתודה לפתרון בעיות של אוכלוסיות מיוחדות.

 :רישום ומעקב ניפוק בקבוקי מים 8.1.6

פקו לתושבים במהלך המבצע ייקבע ע"מ לאפשר מתן נתונים עדכניים לגבי מספר בקבוקי המים שנו

 נציג במחלקת המים במועצה המקומית אשר יאסוף באופן שוטף את הנתונים משני מקורות: 

 מהמרכולים ומרשתות השיווק באמצעות המנהלים.  (1

 מעקב וסיכום תעודות משלוח חתומות של רכבי המועצה המקומית אשר משכו מהמחסן האזורי.  (2

 

 ניוד ושינוע 8.2

 .4מים של המועצה המקומית יבוצע כמפורט בתוכנית במצב ניוד מיכלי ה 8.2.1

מיכלי המים שיוקצו כסיוע מהמועצות האזוריות "ירקונה" ו"אדרת" ינוידו למועצת "נבט" ע"י  8.2.2

 ובאחריות המועצות השכנות על פי התאום המוקדם.

שינוע    ניוד עתודות מים מהמחסנים האזוריים לנקודות החלוקה הקבועות יבוצע באמצעות אמצעי ה 8.2.3

של חברות המים וסיוע חיצוני ובאחריותם. ניוד עתודות מים מהמחסן האזורי לנקודות החלוקה 

הארעיות יבוצע באמצעות  משאית מנוף עצמי  שיושכר ע"י המועצה המקומית מחברת "המניף" ע"ב 

 חוזה התקשרות קיים.
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 נקודות פוטנציאליות למילוי מים 8.3

 

 המקומית המועצה בתחומי מים מילוי נקודות :30 מס' טבלה

 

 מס"ד נקודת המילוי מיקום/כתובת הערות

 א ב ג

 .1 בריכת מים "עדי" בסמוך לאיצטדיון הכדורגל קיימת נקודת מילוי בצמוד לבריכה

 .2 "21באר  " ברחוב "חלמונית" קיימת נקודת מילוי בצמוד לקידוח

 

 

 המקומית המועצה לתחומי מחוץ מים מילוי נקודות :31 מס' טבלה

 

 מס"ד נקודת המילוי מיקום/כתובת הערות

 א ב ג 

 קיימת נקודת מילוי בצמוד לבריכה.

 שמואל יוחאי. –תאום מול: רב"ש היישוב 

 02-8181810טלפון:

בריכת מים  בכניסה למושב "צרויה"

 "1"יואל 

1. 

 קיימת נקודת מילוי בצמוד לבאר.

חנן יו –תאום מול: אחראי מים במועצה המקומית 

 קסטיאל

 02-8112345טלפון: 

ליד מפעל הבלוקים בפארק 

 תעשייה "גלגל"

באר מים 

 "הפרדס"

2. 

  מגרש חנייה בכניסה למשרדי קיימת נקודת מילוי לשני מיכלים בו זמנית

 מוא"ז "ירקונה"

 3הידרנט  ''

 כפול

3. 

 

 ימים:  7 -דוגמא לתוכנית חלוקת מים ל  8.4

 נתונים:

 ליטר. 490,000ימים =  X 7ליטר ליממה  70,000=  כמות מים לחלוקה

 מהכמות(.. 50%ליטר ) 245,000=  כמות מים לחלוקה במיכלים עצמיים

 רזרבה(. 30%בקבוקים )הנתון כולל  210,000=     כמות בקבוקי מים לחלוקה

 

 כוללת מים חלוקת תוכנית :32 מס' טבלה

 

אמצעי  הערות

 השינוע

 מספר

סבבים 

 ביממה

מים סה"כ  באחריות.

 ימים 7 –ל 

מקורות 

 המים

ס"ד אמצעי החלוקה
מ
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 א ב ג ד ה ו ז

לא כולל עתודת  

 סיוע חיצוני

ראה טבלה 

 27מספר 

)בסעיף 

הערות 

 לטבלה(

מועצת  סבבים 4

 "נבט"

נקודות  קוב  280

מילוי 

ראה 

טבלאות 

 מספר 

 31-ו 30

מיכלי מים 

 נייחים/ניידים

1. 

עבור תגבור תחנות 

ארעיות, ועתודה 

המועצה של 

 המקומית

משאית 

שכורה של 

חברת 

 "המניף"

מועצת  סבבים 10

 "נבט"

40,000 

 בקבוקים

מחסנים 

אזוריים 

של 

חברות 

 המים

 1.5בקבוקי מים 

 ליטר

2. 

 :הערות

אזור  – 1מחסן 

תעשייה דרומי  

 "נבט"

פארק  - 2מחסן 

 התעשייה "ירקונה"

מערך 

השינוע של 

 החברות

-חברת "מי  סבבים 6

זוהר", 

"מי  וחברת

 טוהר"–

בק170,000

 בוקים

מחסנים 

אזוריים 

של 

חברות 

 המים

 1.5בקבוקי מים 

 ליטר

3. 

 

 הערה:

עקב גידול במרחב פריסת מיכלי המים ומיקום נקודות המילוי )חלקם חיצוניות( עלה משך סבב מילוי המיכלים הנייחים 

 גורות לאוכלוסיה.דקות בממוצע.  כתוצאה מכך יקטן "חלון הזמן" בו תחנות יהיו ס 180 -לכ
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 אספקת מים באמצעות רשתות השיווק והמרכולים 8.5

 תוכנית המועצה המקומית משלבת שימוש בבקבוקי מים שיסופקו ברשתות השיווק ובמרכולים. 8.5.1

תחנות חלוקה המבוססות על רשתות השיווק הגדולות   12בשטח המועצה המקומית נקבעו  8.5.2

 ,מרכולים פרטיים ותחנות דלק.

וקי המים לרשתות ולמרכולים שב"הסדר" תבוצע על בסיס תוכנית שתאושר על ידי אספקת בקב 8.5.3

הרשות למים בשע"ח ועל ידי מערך השיווק של חברות המים בכפוף להיקפים שסוכמו ראה טבלה 

 "ריכוז מרכולים ורשתות שיווק שב"הסדר". – 33מספר 

 

 שב"הסדר" שיווק ורשתות מרכולים ריכוז :33 מס' טבלה

 

 7-כמות בקבוקים ל  סכם עם המועצה המקומיתקיים ה

 ימים

 מס"ד שם המרכול/רשת כתובת

 

 א ב ג ד

אושר ברמה הארצית מול הנהלת 

 רשת "היפרנטו"

 1 "היפרנטו" 36ם -שד' י בקבוקים 30,000

נחתם חוזה אספקה מול המועצה 

 המקומית באישור רשות המים

 מרקט-סופר א.ת דרומי בקבוקים  5,000

 ""אדיבי

2. 

נחתם חוזה אספקה מול המועצה 

 המקומית באישור רשות המים

מרכז קניות "לב  בקבוקים 2,000

 אחים"

 3 מכולת "רפי"

נחתם חוזה אספקה מול המועצה 

 המקומית באישור רשות המים

 .4 "הפיצוצייה" 42בו גוריון  בקבוקים  4,000

נחתם חוזה אספקה מול המועצה 

 המקומית באישור רשות המים

 .5 סופר מרקט "מיקו" 88דרך הים  בקבוקים 12,000

נחתם חוזה אספקה מול המועצה 

 המקומית באישור רשות המים

 .6 מכולת "שולה" 6הנביא  בקבוקים 1,500

אושר ברמה הארצית מול הנהלת 

 הדרך"–"על 

 .7 הדרך"-תחנת דלק "על 4שנקין  בקבוקים 3,000

    8-12 

 170,000 

 בקבוקים

 סה"כ
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 5תכנון המועצה המקומית לחלוקת מים לאוכלוסיות מיוחדות במצב  .9

 כללי  9.1

 האוכלוסיות המיוחדות במועצה המקומית נמנות על שתי קבוצות עיקריות: 9.1.1

 א.אוכלוסייה בוגרת ונתמכת המתגוררת בבתי אבות ובמוסדות.

 ב.אוכלוסייה מבוגרת סיעודית המוגבלת בניידות ובעיקרה נמצאת בהשגחה בביתה.

יינתן ע"י הצבת תחנת חלוקה בסמוך למתקן, כאשר באחריות הסגל  5 - פתרון לאוכלוסיה א' במצבה  9.1.2

הסיעודי לנייד את המים לאוכלוסיית המתקן )תחנות  החלוקה למוסדות אלה יכללו כחלק מתוכנית 

 החלוקה לאזור שנפגע(.

 י צוותי מתנדבים.הנו חלוקת מים בבקבוקים לבתי הנזקקים ע" הפתרון שנקבע לאוכלוסיה ב'  9.1.3

 ימים בסבב חלוקה אחד. 3ליטר לנפש ליום  למשך  4מנת מים לחלוקה תהיה בת   9.1.4

אחת לשנה באחריות קב"ט המועצה המקומית ומנהל מחלקת הרווחה לקיים תדריך לתלמידי כיתות   9.1.5

 יב'.

קת מעקב ועדכון נתונים לגבי האוכלוסייה הנתמכת המרותקת לביתה מבוצע באופן שוטף ע"י מחל  9.1.6

 הרווחה.

 שיטה  9.2

"הנגיד", "האלון",  –כ"א לחלוקת מים לבתי מרותקי הבית יתבסס על תלמידי יב' בבתי הספר  9.2.1

 העם" וישיבת ההסדר "אור התורה". -"אחד

ליטר( המיועדים, בין  1.5בקבוקי מים מינרלים )בנפח  10,000במחסן המועצה המקומית קיימים  9.2.2

 השאר, גם לחלוקה למרותקי הבית.

 תלמידים.  2-3ים המתנדבים יחולקו לצוותי חלוקה כאשר בכל צוות ישובצו התלמיד 9.2.3

 כל צוות חלוקה יקבל רשימת שמות וכתובות שבאחריותו. 9.2.4

 מחסן המועצה המקומית. –המקור לאספקת הבקבוקים  9.2.5

אחריות למעקב והבקרה אחר אספקת המים בפועל הנה על העובדים הסוציאליים בהתאם  9.2.6

 לאחריותם בשוטף.
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 ספר לבתי בחלוקה מתנדבים נתוני ריכוז :34 מס' להטב

 

 יםניוד הצוות 9.3

מוניות מתחנת "נבט מרכז" באחריות  6 –טנדרים לניוד צוותי החלוקה בתוספת ל   2מחלקת הרווחה תקצה 

    מנהל מחלקת הרכב.

 החלוקה לתחנות כ"א שיבוץ :35 מס' טבלה

 מס"ד התחנה מיקום תחנת החלוקה התפקיד מקור לכ"א פרטים

 א ב ג ד ה

עובד  אגף שפ"ע/חיים לוי
מועצה 
 מקומית

ברחבה של בי"ס "אשל  ל התחנהמנה
 הנשיא"

 .1 1-צהלה  

 ס. מנהל מתנדב אגף רווחה –משה כהן 

 סדרן תלמיד בי"ס "הנגיד"

 סדרן תלמיד בי"ס "הנגיד"

 סדרן תלמיד בי"ס "הנגיד"

 סדרן/מאבטח שוטר ”נבט“תחנת משטרת 

2 -צהלה  דואר המרכזיצמוד לבנין ה התחנה מנהל מתנדב אגף כ"א –איציק לוי   2.  

 . מנהלס מתנדב אגף בטחון –דוד אוחיון 

 סדרן אברך ישיבת "אור תורה"

 סדרן אברך ישיבת "אור תורה"

בגן הציבורי ע"ש "חיים    
 הרצוג"

 3 -צהלה 
 

3. 

   

  1 -עיינות     

  2 -עיינות     

  3 -עיינות     
 

 

 מס"ד שם בית הספר מספר כיתות יא'/יב' מספר תלמידים

 א ב ג 

 .1 "הנגיד" 5 תלמידים   48

 .2 "האלון" 2 תלמידים   54

 .3 "אחד העם" 3 תלמידים   46

 .4 ישיבת "אור התורה" 5 אברכים   36

 סה"כ תלמידים  184

 דגשים
 הטבלה לעיל תאפשר שליטה בהקצאת כ"א. .1
 ג האוכלוסייה אותה היא מתוכננת לשרת. מספר בעלי התפקידים יקבע מראש על פי גודל התחנה, כמות וסו .2

 הטבלה תמולא ברמה שמית בזמן אמת, ע"ב הקצאות כ"א עדכניות למתנדבים ותלמידים. .3
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 5  חירום במצב - ומשימותיהם המועצה במטה תפקיד בעלי הגדרת :36 מס' טבלה

מנהל מחלקת  
ול כ"א )מכל

 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
רווחה )מכלול 

הטיפול 
 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית 
 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 
 המקומית

)מכלול המידע 
 לציבור והסברה(

ראש המועצה  מזכיר
 המקומית

שלב /בעל 
 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח
כנית יכין תו -

לאיוש כ"א מרותק 
 על פי הצורך.

ברשויות  -.
המפעילות 
רכז/מרכז 

מתנדבים תתמקד 
פעילותו באיתור 

גיוס והדרכה, 
מעקב שמי, ניהול 

"בנק" בחתך 
מיקצועי וגיבוש 

תוכנית לריכוז 
בשעת הצורך. עם 

הפעלת מצב חירום 
ירכז דרישות 

ויקצה כ"א מתנדב 
לאגפים השונים על 

פי תוכנית 
 מוקדמת.

יאתר מקורות  -
למתנדבים ויכין 
 תוכנית קליטה.

יהיה מוכן למתן  -
שירותי תמיכה 

 למערכות המחשוב.
 

יעדכן רשימות -
אוכלוסייה 

 מרותקת.
יכין תדרוך -

למתנדבים 
וישלבם 

 בתוכנית.
יוודא קיום  -

תוכנית סיוע 
עצמית 

למוסדות 
 סיעודיים.

יכין תוכנית -
חלוקת מים 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות.

באחריות כוללת לאחזקת תשתיות ישא  -
ושירותים לאזרח בתחום אספקת מים וחשמל, 

 ביוב, תיקון מבנים ומתקני מים .
למתן מענה  תיכין תוכניות אופרטיביו -

לאספקת מים לתושבים ותוכנית אחזקה 
ותיקונים וטיפול בזיהום מים במצב החירום 
 ובכלל זה  הגדרת בעלי תפקיד ומשימותיהם.

ית ביצוע סבבים לתחנות קבועות יכין תוכנ -
וארעיות )כולל  ניוד מים בבקבוקים ממחסנים 

אזוריים( ותוכנית סיוע  לוגיסטית לצורך תפעול 
מערך המים והביוב בעת האירוע )כלי רכב 
ואמצעים לניוד  וגרירת מכלי מים והובלת 

 בקבוקים( .
יכין מפת מים אזורית שתכלול נקודות מילוי  -

 זור, מחסני מים אזוריים.מים חלופיות בא
יכין מפת תוכנית לפריסת תחנות חלוקה  -

 ארעיות וקבועות.
יתכנן ויוודא גיבוי מערכות כוח וגנרטורים  -

 להפעלת מתקני מים, ביוב ואחזקתם.
יכשיר ויתרגל  צוותי תיקונים ואחזקה + -

 תרגילים כוללים.
יעקוב אחר מלאי חלפים למים וביוב וקיום -

ם  מול קבלנים, בעלי מקצוע חוזים מחייבי
 והפעלתם.

יוודא מוכנות התברואן לחיטוי, דגימה, שינוע   -
 למעבדה  וסיוע לגורמי חוץ.

יוודא ריתוק משקי לרכב תובלתי וצמ"ה על  -
 הצורך.

יכין מלאי אמצעים וחומרי טיהור לניקוי  -
 מתקנים.

יגבש תוכנית אספקת דלק ושמירת מלאי  -
 לחירום.

אות חוזים מול ספקי דלק יוודא הימצ -
 לחירום.

ישא באחריות  -
להפעלת מרכז 

 ההפעלה.
ישא באחריות  -

לתכנון ולהפעלת 
מערך הסדרנות 

והאבטחה כחלק 
מתוכנית חלוקת 

המים, הפיקוח על 
הצירים ותחנות 

החלוקה לחלוקת 
המים בסיוע 

משטרת ישראל 
 ומתנדבים.

יתכנן ויפעיל את  -
מערך האבטחה 
במתקני המים 

 יוב.והב
ינהל מחסני  -

 החירום.

יתעדכן באופן -
שוטף מול גורמי 
חוץ )בטחון מים 

 וכללי(.
יוודא ביצוע  -

 תרגילים עיתיים.
יתדרך מתנדבים -

וכ"א   למשימות 
סדר ציבורי וישלבם 

 בתוכנית.
יכין את חפ"ק  -

 המועצה המקומית.

ישא באחריות  -
כוללת למתן מענה 

לאוכלוסייה בתחום 
מידע, דוברות 

 והסברה.
יכין תוכנית  -

הסברה    ומידע 
 לציבור.

יכין ויתדרך צוותי  -
מומחים להופעה 
בתקשורת/מרכז 

 מידע.
יכין קובץ הודעות  -

 נצורות ועלוני מידע.
יתדרך מתנדבים  -

 בתחומו.
יתדרך מנהל -

 מוקד/ לשכות מידע.
יכין תיק נתונים -

לראש המועצה 
 המקומית.

יפרסם באופן  -
שגרתי המלצות 

לתושבים לאחזקת 
 מלאי מים לחירום.

יכין ציוד ועזרים  -
למוקד המידע 

וללשכת המידע 
 לציבור.

יוודא ביצוע  -
 תרגילים והדרכות.

יתדרך בעלי  -
תפקידים ויגדיר 

 משימותיהם.

ישא באחריות   כוללת לתכנון  -
ומוכנות המועצה המקומית 

 לאירוע החירום ולניהולו.
יאשר  תוכנית הערכות  -

ית למצב החירום שתכלול פרטנ
תוכנית איוש ופריסת תחנות 

חלוקת מים ארעיות וקבועות 
שב"הסדר" ע"ב מתנדבים וכ"א 

מהמועצה המקומית  וחלוקת 
 מים לאוכלוסיות חלשות.

יוודא קיום הסכמים ותאום  -
עם מפעלי ייצור מים ומשקאות 

לאספקה ישירות לתחנות 
חלוקה "קבועות". שיתוף 

עקרונות הפעולה יתבסס על 
ההסדר שיגובשו ברמה 

הארצית. התוכנית תתואם מול 
 מנהל המרחב.,

יוודא קיום הסכמים  עם בעלי  -
מרכולים/ תחנות דלק/ רשתות 

 שיווק.
ותוכנית לסבבי מילוי מנקודות 

מילוי מים ומחסנים אזוריים 
 לאספקת מים בבקבוקים.

יאשר תוכנית מאזן מים של -
המועצה המקומית )מאגרים 

 ים + בקבוקים(.+מיכל
יאשר תוכנית ותאום סיוע -

 מרשויות שכנות ומגורמי חוץ.
יוודא מוכנות מטה ומרכז -

ההפעלה במועצה המקומית 
וביצוע תרגילים ספציפיים 

ומערכתיים, ירכז הפקת 
 לקחים.

ישא באחריות  -
כוללת למוכנות 

המועצה 
המקומית 

לטיפול במשבר 
 המים.

יאשר את  -
חלוקת  

האחריות 
המועצה במטה 

 המקומית.
יאשר תוכנית  -

 פעולה למזכיר.
יגדיר חלוקת -

סמכויות מול 
מנהל תאגיד 

 המים.
יאשר תוכנית  -

הסברה דוברות 
 ומידע לציבור.

יבצע תאום  -
עקרוני מול 

רשויות שכנות 
 וגורמי חוץ.

ישתתף בתרגיל 
 תקופתי.

יוודא מיגון  -
מקורות המים 

וביצוע סקר 
רגישות 

לעמידות 
המתקנים 

 ברעד"מ.
 

שלב א'/ 
 הכנות
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מנהל מחלקת  
כ"א )מכלול 
 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
רווחה )מכלול 

הטיפול 
 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית 
 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

ובר המועצה ד
 המקומית

)מכלול המידע 
לציבור 
 והסברה(

ראש המועצה  מזכיר
 המקומית

שלב 
/בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יתייצב במרכז -
 ההפעלה.

יהיה מוכן  -
להקצאת 

מתנדבים על פי 
הצורך 

למחלקת 
רווחה 

ומשימות סדר 
 ציבורי.

יפרוס  -
מערכות מחשב 
 בלשכות מידע 

 במועצה.

במרכז  ביתייצ-
 הפעלה.ה
ירכז כ"א -

מקצועי  וינתח 
 בעיות צפויות.

יעקוב אחר  -
 גיוס מתנדבים.

יעדכן רשימות -
ומצב  אוכלוסיה 
 חלשה/מרותקת.

יפעיל את  -
מערך העובדים 

 םהסוציאלי
בשילוב 

המתנדבים 
לתמיכה  

באוכלוסייה 
 החלשה.

יחבור למרכז ההפעלה  ויוודא אזעקת -
 .בעלי התפקיד הרלוונטים

ח ומיפוי בעיות מרכזיות יבצע ניתו-
 ויעדכן את התוכנית הבסיסית.

יקבע סדר עדיפות לטיפול בתאום מזכיר -
 המועצה המקומית.

 יפעיל את התוכנית לחלוקת מים. -
יתאם מול הקב"ט סיוע משטרתי/של  -

 המועצה המקומית למטרות סדר ציבורי.
יתן הנחיות לתיקון, ניקוי, חיטוי או  -

כסיוע לגורמי חוץ  ניקוז והפעלת התברואן
 )ביצוע דגימות ושינוע(.

יארגן צוותי עבודה  )עצמי + קבלנים(  -
יתדרכם  ויפעילם  על פי סדר עדיפות  
בתאום עם מנהל האירוע +אחראי על 

 .אספקת מים
יערך להפעלה של צוותי תיקון מערכות  -

 כוח, דיזל גנרטורים ומבנים.
יתאם צרכים מול מזכיר המועצה -

 המקומית.
יוודא ניתוק מערכות מים וביוב -

 כמתחייב.
יבצע בקרת נזקים שוטפת ויעדכן את -

 מנהל האירוע, מטה
 המועצה המקומית ומרכז המידע.

יתאם  ויקצה אמצעי ניוד על פי תוכנית  -
 מוקדמת.

יוודא קיום מלאי שוטף של דלק ציוד  -
 וחלפים.

 יוודא משיכת רכב ואמצעים מרותקים. -
ת אחראי לאספקת מים באחריותו הפעל -

חלופיים ואחראי לארגון תחנות חלוקת 
 מים חלופיים. 

יפתח את מרכז -
ההפעלה ויזעיק את 
 כל בעלי התפקידים.

יבצע חבירה עם -
גורמי חרום 

חיצוניים, צה"ל 
 ומל"ח.

יבצע מעקב איסוף -
נתונים ועדכון 

 פעילויות.
 יכין את החפ"ק.-
הנחיות  ןית-

להערכות במחסני 
 החרום.

יוודא הפעלת   -
מערך האבטחה 

 והביטחון.
ירכז ייתן מענה  -

לתחומי סדרנות 
וסדר ציבורי  בדגש 
על פתיחת הצירים 

לתחנות החלוקה 
והסדר הציבורי 

 בתחנות החלוקה.
 
 

יזעיק בעלי  -
תפקיד ויבצע 

 תדריך.
ינסח הודעה -

לאוכלוסיה 
 ולתקשורת.

ישגר ההודעה -
לאחר אישור 

ראש  המועצה 
 המקומית.

ימליץ לגבי  -
תכנים 

המשודרים 
 בתקשורת.

יתאם ויעדכן -
את המוקד של 

המועצה 
 ןהמקומית, יית

הנחיות 
 מיוחדות.

יחליט על -
פתיחת לשכות 

 מידע.
יוודא פעילות  -

שוטפת של 
המוקד ותחנת 

 המידע.
 

ינחה על פתיחת מרכז  -
ההפעלה ויכנס את מטה 

 החרום.
יצור קשר עם רשות  -

המים/ "מקורות", 
ב"ר  וגורמים משה

חיצוניים רלוונטים  
 לקבלת מידע.

תדריך והנחיות  ןית-
 לגורמי המטה .

ינחה על ביצוע הערכת  -
 נזקים בתשתיות.

יוודא הפעלת מערך  -
 ההסברה ומרכז המידע. 

יתאם עמדות מול מנכ"ל  -
הוק )במידה -התאגיד אד

 וקיים(.
יגדיר אזור השפעת -

 הפגיעה.
יוודא  מוכנות לחלוקת -

 ם לכלל האוכלוסיהמי
יקיים קשר עם רשויות -

שכנות, חברות המים, 
 מחסנים אזוריים.

ינהל מעקב אחר -
 הפעולות.

יוודא סיוע למשהב"ר  -
 ו"מקורות" בביצוע גו"ז.

יעדכן  את ראש -
 המועצה המקומית.

ישתתף -
בתדריך ייתן 

עקרונות פעולה 
 ודגשים.

יתאם עקרונות -
עבודה מול 

 המזכיר.
יות  יאשר מדינ -

ניפוק  בקבוקים 
)מכירה/ 

 חלוקה(
יצור קשר עם  -

גורמי חוץ 
)משהב"ר, 

צה"ל, חברת 
"מקורות"(, 

ותאום ראשוני 
עם ראשי 

 רשויות שכנות
יאשר הודעות -

 דובר.
יופיע -

בתקשורת 
המקומית על פי 

 הצורך.
 
 

 שלב ב'/
תגובה 
 מיידית
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מנהל מחלקת  
כ"א )מכלול 
 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
)מכלול רווחה 

הטיפול 
 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית 
 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 
 המקומית

)מכלול המידע 
 לציבור והסברה(

ראש המועצה  מזכיר
 המקומית

שלב /בעל 
 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יאתר ימיין  -
ויציב מתנדבים  

לרבות 
 .תלמידים

יתמוך וייתן   -
שירות 

למערכות 
 המחשוב.

יפעיל את  -
תוכנית הסיוע 

לאוכלוסיות 
 חלשות.

יפעיל תוכנית -
מתנדבים  לסיוע 

לאוכלוסייה 
 חלשה.

יבצע מעקב -
נתונים שוטף 

וטיפול במוקדי 
 בעיות.

יעדכן את  ראש -
המועצה 

 המקומית.

 יוודא מימוש התוכנית לחלוקת מים. -
 יבצע בקרת נזקים.-
יוודא ביצוע תיקון תשתיות מים וביוב על -

ידי צוותי עבודה מקומיים וקבלנים  על פי 
 סדר עדיפויות בתאום עם מנהל האירוע.

יוודא הפעלה שוטפת של מתקני המים  -
)בארות וקידוחים(  והביוב בכפוף לאשור 

מנהל המרחב/מטה המנהלת הארצית 
 לבטחון מים..

ני יוודא אספקת מלאי דלק שוטף למתק-
 המים והביוב.

יסייע לצוותי חלוקת המים באמצעים  -
 טכניים והנדסיים.

 "רותומק" . ר"משהבילווה ויסייע לצוותי   -
 .וגורמי חוץ )פקע"ר/מ"י, כיבוי אש(

יעקוב אחר ביצוע הכלרה וחיטוי במתקני  -
ויפעיל התברואן בסיוע לגורמי  מים ובקווים

 חוץ בביצוע דגימה שגרתית/יזומה.
 יל צוותי תיקונים לשיקום מתקני מים, יפע -

 ביוב ומבנים ייעודיים שנפגעו.
 יפעיל מערך הגנרציה. -
 יעדכן מרכז המידע. -

יהיה במוכנות -
לפריסת חפ"ק 

 בשטח.
יתאם  סיוע -

מגורמי חוץ 
וחבירתם לגורמי 

 המועצה המקומית.
יסייע בהפעלת -

 מתנדבים.
יתאם קליטת סיוע -

 חיצוני.
וני מענה ביטח ןית -

 על פי הצורך.
יפעיל את החפ"ק   -

 על פי צורך.
 
 

יבצע מעקב -
תמונת מצב 

אוכלוסיה וניתוח 
צרכי הסברה 

 והודעות לציבור.
יעדכן וינחה את -

מוקד המועצה 
 המקומית

ירכז מידע -
נפגעים מבתי 

החולים וממרכזי 
 קליטה.

יפעיל ויעקוב  -
אחר פעילות 

 תחנות המידע.
יפתח ויפעיל את -

ידע מוקד המ
 לציבור.

יגבש מענה -
 הסברתי שוטף.

ינהל  את -
עבודת המטה 

במרכז ההפעלה, 
יעקוב אחר מתן 
פתרונות ומענה 
 לבעיות שוטפות.

יעקוב אחר  -
תיקון תשתיות, 

הפעלת מערך 
ההסברה ומרכז 

 המידע.
יעקוב אחר  -

הפעלת התוכנית 
 לחלוקת המים.

יקיים קשר  -
עידכון שוטף עם 

גורמים 
רמי חיצוניים וגו

 מטה.
יקיים חיתוכי -

 מצב עיתיים.
ינתח -

אפשרויות 
פעולה ויתן 

 הנחיות להמשך.
 

ישתתף -
בחיתוך מצב 
עיתי ויאשר 

 התוכנית.
יעקוב אחר  -

מימוש 
 התוכנית.

יבצע סיורים  -
בנקודות 

תורפה 
במועצה 

 המקומית.
יעקוב ויאשר  -

הנחיות 
והודעות 

לאוכלוסיה 
 ולתקשורת.

יופיע  -
בתקשורת 

ת על המקומי
 פי הצורך.

שלב ג' 
 /המענה
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  5 חירום במצב מים אספקת/חלוקת במערך ומשימותיהם ולוגיסטיקה" תשתיות "מכלול - ב  תפקיד בעלי טבלת :37 מס' טבלה

מנהל מחלקת  
כ"א )מכלול 
 משאבי אנוש(

 מנהל מחלקת
רווחה )מכלול הטיפול 

 באוכלוסייה(

 מהנדס המועצה המקומית 
 )מכלול תשתיות ולוגיסטיקה(

מנהל מחלקת 
 בטחון/קב"ט
 )רמ"ט מל"ח(

דובר המועצה 
 המקומית

)מכלול המידע לציבור 
 והסברה(

ראש המועצה  מזכיר
 המקומית

שלב 
/בעל 

 התפקיד

 א ב ג ד ה ו ז ח

יבצע ריכוז -
לקחים 

 בתחומו.
יוודא שחרור  -

ופיזור 
 מתנדבים.

יעדכן  -
רשימות 

מרותקים 
 ומתנדבים.

יחזיר  -
למקומן את 

 מע' המיחשוב.

יבצע מעקב אחר -
 שחרור מתנדבים.

יעבור למעקב שוטף -
 כבשגרה.

 יפיק  לקחים בתחומו.

כות והחזרת יפעל לשיקום המער -
 המצב לקדמותו.

יפעל לניקוי וחיטוי מערכות המים  -
 על פי הנחיות משב"ר.

יעביר הנחיות היתר/איסור שימוש  -
במים בכפוף להוראות משהב"ר 

 והמטה המתאם לבטחון מים.
יוודא אספקת מים שוטפת  -

 כבשגרה.
יבצע מעקב החזרת ציוד למחסן  -

 החרום, החזרת ציוד לגורמי חוץ.
 וינתח לקחים בתחומו. ירכז-

 

 

יבצע מעקב -
החזרת ציוד 

וכשירות מחסני 
 החרום.

ירכז וינתח -
 לקחים בתחומו.

יעדכן באשר להחזרת  -
מערכת המים לפעילות 

 סדירה.
יחליט על סגירת -

לשכת המידע ויעדכן 
את מוקד המועצה 

 המקומית.
ישגר הודעות סיכום -

 לאוכלוסיה.
יסייע לראש המועצה  -

ראת המקומית לק
הופעות בתקשורת 

 ומסיבות עיתונאים.
יעביר הנחיות  -

היתר/איסור שימוש 
במים בכפוף להוראות 

משהב"ר והמטה 
 המתאם לבטחון מים.

ירכז ויפיק לקחים -
 בתחומו.

יעקוב אחר -
החזרת 

מערכת המים 
לתפעול 
 שגרתי.

יוודא החזרת -
הציוד 

והמחסנים 
 לכשירות.

ינהל מעקב -
אחר פעולות 
 .עסיום האירו

ירכז תהליך -
הפקת 

הלקחים 
ויישומם עם 

 כלל הגורמים.

יתאם מול גורמי -
חוץ את סיום 

 .עהאירו
יאשר למטה -

המועצה המקומית  
 .עסיום אירו

יאשר  חזרה 
 לשגרה.

יבצע מעקב אחר -
פעולות סיום 

 .עהאירו
ישתתף בתהליך  -

הפקת לקחים עם 
כלל הגורמים 

 ויאשרם.
יבצע מעקב אחר  -

 ת.מימוש ההחלטו

 שלב ד'/
 השיקום

 במועצות בהן קיים תאגיד מים יבוצעו הפעולות המפורטות בטבלה זו למהנדס המועצה/מנהל מחלקת ע"י הנהלת התאגיד. 
 מה לטבלה.במועצות בהן מחלקות אחרות מטפלות בנושא תשתיות )לדוגמא: שפ"ע( תבוצע התא 
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 אחראי לארגון תחנות חלוקת מים חלופיים

 

 

 אחראי ל אספקת מים חלופיים

 

 שלב /

 בעל התפקיד

 א ב ג

ות חלוקת מים חלופיות )ארעיות, ישא באחריות להקמה  והפעלת תחנ -
קבועות ב"הסדר", מרכזי פינוי ומוסדות( ע"ב תוכנית חלוקה שהוכנה 

 באחריות מנהל מכלול "תשתיות ולוגיסטיקה".
ימפה את פוטנציאל תחנות חלוקת המים הארעיות על בסיס מקומות  -

 מתאימים.
 וכו'(.ימפה  פוטנציאל נקודות מכירה קבועות )מרכולים, תחנות דלק  -
יגדיר את התחנות הכלולות ב"הסדר" ויוודא קיום הסכם עם בעל התחנה  -

 על הפעלתה בעת חירום/משבר מים.
 אחראי על  הכנת "תיקי תחנה". -
 יגדיר תוכנית לתגבור תחנות "קבועות" בכ"א מתנדב ואמצעים. -
יוודא קבלת עלונים/דפי הסברה והדרכה שיחולקו לתושבים בתחנות )יקבל  -

 שרד הדובר(.ממ
 יתאם סיוע ואבטחת סדר ציבורי מול הקב"ט. -
 יחשב כמויות מים נדרשות בתאום עם מנהל אספקת המים.  -
 ישלב מוסדות ומרכזי פינוי בתוכנית. -
אחראי על הקצאת המים לאוכלוסיות מיוחדות )בתי אבות, אוכלוסיות  -

 חלשות
 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -
 

דא קיום תוכניות לאספקה וחלוקת מים חלופיים מתוך מערכת יוו -
אספקת המים במידה ואפשרי או לחילופין  יתאם את מימוש 

"הסדרים"/הסכמים  שיקבעו ע"י המערכת הארצית עם מפעלי ייצור 
מים ומשקאות לאספקת בקבוקים/שקיות לתחנות חלוקה קבועות 

 שב"הסדר". )ע"ב תאומים כתובים(.
ית שינוע והובלת מים בסבבים ממקורות מים חיצוניים יכין תוכנ -

לרשות ומחסני מים אזוריים, כולל הכשרת כ"א למשימת ניוד,  הובלה 
 והפעלת הציוד.

יבצע תאום עם רשויות שכנות וחברת "מקורות"  לסיוע במים  -
 ואמצעים.

 אחראי על רשת אספקת מים שלא נפגעה. -
סון מים בהיקפים גדולים יוודא קיום אתרים פוטנציאלים לאח -

 במרחב המועצה המקומית.
יוודא כשירות הציוד הייעודי במחסנים וביצוע ביקורות בתאום עם  -

 הקב"ט.
 יוודא תרגול עיתי של מערך הניוד ושינוע המים. -
 יפרט משימות בעלי תפקידים שתחת אחריותו. -
 

 שלב א'/
 הכנות

 (2006הערה: הגדרת בעלי התפקידים בטבלאות תואם את המפורט באוגדן "הערכות הרשות המקומית לטיפול במשבר מים ברגיעה ובחירום." )
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 אחראי לארגון תחנות חלוקת מים חלופיים

 

 שלב / אחראי ל אספקת מים חלופיים

 בעל התפקיד

 א ב ג

 יזעיק את בעלי התפקידים שבאחריותו.-
 יתדרך את מנהלי התחנות והפעילים. -
 יתן התראה לכל בעלי התחנות/מקומות חלוקה ויבצע הכנות לפתיחתן. -
 יתאם סדר עדיפות לחלוקה מול מנהל האירוע. -
 חלופיים.יבצע תאום מול אחראי לאספקת מים -
 יתאם קבלת סיוע לסדר ציבורי מהקב"ט.-
 יתאם מול מרכז המתנדבים/ מנהל אגף כללי קבלת סיוע לתחנות. -
 יתאם קבלת רכב ואמצעים להפעלת התחנות. -
ידווח תמונת מצב למרכז ההפעלה/מרכז מידע ומוקד )פריסת תחנות, -

 דרכי הגעה והתקשרות(.

 לקה בביצוע תפקידם.ירכז וינחה את בעלי התפקידים במח -
ימפה את האזורים אלהים ינופקו מים, ינהל את מערך חלוקת המים -

לאזור/למרחב תחנות החלוקה הקבועות והארעיות שנקבעו ע"י מנהל 
 האירוע )בתאום עם אחראי לארגון תחנות חלוקת מים חלופיים(.

יכין ויפעיל את תוכנית המענה הספציפי לאספקת מים בסבבים, אספקת  -
 ים חלופיים וחלוקת מים בבקבוקים ממפעלי הייצור, על פי נתוני האירוע.מ
 יבדוק איזה נקודות מילוי רלוונטיות ומאושרות על פי התרחיש.-
 ירכז את מאמצי הסיוע והקליטה של מים חליפיים מגורמים שונים. -
 

 שלב ב'/
 תגובה מידית

 יעקוב אחר הקמת תחנות החלוקה )קבועות וארעיות(. -
 ידווח תמונת מצב על האירוע למנהל המבצע  ומרכז המידע. -
 יפקח על פעילות התחנות ייתן מענה לבעיות שוטפות.-
 יוודא אספקת מים שוטפת בסבבים.-
 יווסת פעילות מתנדבים בהתאם לצורך.-
 יוודא תפעול המערך במשמרות. -
 יבצע סיור עיתי בין התחנות לוודא תפעול שוטף ופתרון בעיות. -

ינהל  וישלוט  על  אספקת מים חלופיים )נקודות מילוי ומחסנים  -
 אזוריים(.

ינהל את תוכנית סבבי השינוע  והובלת המים לתחנות הקבועות  -
 והארעיות.

 יקלוט וישלב אמצעי סיוע וציוד שיתקבל מרשויות שכנות וגורמי חוץ. -
של  יתאם ויסות אספקת המים עם מנהל המרחב, חברות הייצור/שיווק -

 מים ומשקאות.
יעקוב  ויתעד את כמויות המים המתקבלות מחברות השיווק. ויעקוב אחר  -

 התקדמות החלוקה בסבבים.
 ירכז את מאמצי הסיוע והקליטה של מים חליפיים מגורמים שונים. -

 

 שלב ג'/
 המענה

 יוודא ביצוע החזרה לכשירות. -
 ויות שכנות.יוודא החזרת הציוד למחסני המועצה המקומית ולרש -
 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -

 יוודא החזרת הציוד למחסני המועצה המקומית  ולרשויות שכנות. -
 יסכם את כמויות המים שנצרכו בחתך לתחנות קבועות וארעיות. -
 ירכז תהליך הפקת לקחים בתחומו. -

 שלב ד'/

 השיקום
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 5השליטה והניהול במצב 

 

 החירום ובכללה משימת חלוקת מים לתושבים תנוהל  ע"י מזכיר המועצה המקומית.הפעלת תוכנית המענה למצב 

ריכוז בפועל והפעלת מערך החלוקה והעוסקים בו יבוצע ע"י מכלול תשתיות ולוגיסטיקה, הפעילות תבוצע בתאום, 

 עדכון ואישור מזכיר המועצה המקומית.

ים )פרוט יתר ראה טבלת בעלי תפקידים ומשימותיהם תחת מכלול תשתיות ולוגיסטיקה יפעלו בעלי התפקידים הבא

 ותרשים הזרימה(:

ירכז את כלל הפעילות להבאת מים לצורכי חלוקה בתחנות החלוקה הארעיות  – אחראי לאספקת מים חלופיים .א

והקבועות. ובכלל זה ישלוט בתהליך מילוי המים וביצוע הסבבים לתחנות החלוקה וניוד בקבוקים/שקיות מים 

 ם האזוריים לתחנות החלוקה. מהמחסני

 . :ניתן לבצע את המטלות שבתחום אחריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורט

יוודא אספקת  – אחראי על תיאום, שינוע והובלת מים בסבבים מהמחסנים האזוריים לתחנות החלוקה .1

נות בקבוקים/שקיות מים ע"י חברות השיווק/"מקורות" להבטחת מלאי מים שוטף לחלוקה/מכירה בתח

החלוקה הקבועות. יפעיל את צוותי ההובלה ואמצעי הניוד של המועצה המקומית למשיכת מלאים 

מהמחסנים האזוריים לתחנות החלוקה הארעיות. ינהל מעקב מלאי ואספקת מים לתחנות הארעיות 

 שבאחריות המועצה המקומית.

ל"ח וציוד טכני המצוי במחסני יוודא ניפוק ציוד מ – אחראי אחזקת ציוד ואמצעים )ציוד מל"ח +טכני( .2

החירום בכשירות ובמצב מוכן לתפעול )ניקוי וחיטוי מיכלי המים, תדלוק משאבות וגנרטורים, ניפוק חלפים 

 לפי צורך במהלך הפעילות ומעקב אחר רמת מלאי(.

יפעל להבאת אמצעי תגבור ובכללם מיכלי  – אחראי לתיאום קבלת אמצעים מרשויות שכנות וגורמי חוץ .3

 ים, אמצעי ניוד, ציוד טכני ע"ב סיכומים והסכמי סיוע הדדי מוקדמים. מ

יוודא הצבת נציגות  – אחראי על צוותי מילוי מים בנקודות מילוי מים חיצוניות  וביצוע סבבי החלוקה  .4

בנקודות המילוי המרכזיות כסיוע לנהגי המיכלים והמיכליות. יפעיל את צוותי ההובלה ואמצעי ניוד מים 

קוב/מיכליות/אמצעי קיבול ניידים אחרים( וידאג להובלת מים והבטחת מלאי מים שוטף לחלוקה  5י )מיכל

בתחנות החלוקה הארעיות. הפעילות תתבצע כאשר יקבעו נתיבי תנועה מנקודות המילוי לקבוצת תחנות. 

 תוכנית החלוקה תימסר לאחראי ע" מכלול תשתיות ולוגיסטיקה.

יעקוב אחר אספקת מים ברשת הפעילה לשאר תושבי המועצה  – א נפגעהאחראי על רשת אספקת מים של .5

 המקומית, באישור ותאום הממונה על ביטחון המים.

ירכז את כלל הפעילות לפריסת תחנות החלוקה הקבועות  – אחראי לארגון תחנות חלוקת מים חלופיים .ב

 והארעיות ותפעולן השוטף לחלוקת מים.

 . :ריותו בסיוע בעלי תפקיד כמפורטניתן לבצע את המטלות שבתחום אח

ינחה את  - אחראי על מעקב תפעול תחנות החלוקה הקבועות )מרכולים, רשתות שיווק, תחנות דלק וכו'( .1

בעלי התחנות באשר למדיניות ולשיטת חלוקת המים לתושבים. יעקוב אחר ביצוע חלוקה/מכירה מים 

 ם מלאים בתחנות הקבועות. בתחנות וייתן מענה לבעיות שיתעוררו. יעקוב אחר קיו

ירכז ויפזר את צוותי הקמת התחנות ותפעולן,  - אחראי על צוותי הקמה ותפעול תחנות החלוקה הארעיות .2

 יעקוב אחר קיום משמרות ויטפל בהשלמת פערי כ"א נדרשים.
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יעמוד בקשר מול אחראי המל"ח  - אחראי על מתקנים ייחודיים )מפעלים חיוניים, בתי חולים וכו( .3

 פעלים החיוניים ויוודא אספקת מים על פי הצורך. במ

יעמוד בקשר  - )בתי אבות, אוכלוסיות חלשות( אחראי על הקצאת המים המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות .4

מול מנהלי המתקנים ומחלקת הרווחה במועצה המקומית ויוודא אספקת מים שוטפת )מיכלי 

    מים/בקבוקים( על פי הצרכים.

"תקופת הפעלה" של מל"ח, תפעל המועצה המקומית כוועדת מל"ח מקומית בחירום, עם הכרזה על 

ותפעיל את מטה החירום. באותם מקרים בהם לא תהיה הכרזה, תפעל המועצה באותה מתכונת, ע"ב 

 סמכויות העומדות לה מתוקף חוקים שיופעלו )חוק שרות העבודה לדוגמא(.



 91 

 

 

 

 5ירום מצב מרשם השליטה במבצע חלוקת המים מצב משבר מים ובח
  5 -חירום 

רשויות 
 שכנות

משרד  כיבוי אש משטרה
 הבריאות

חברת 
 ”מקורות“

 -מל"ח
 רשות המים

 -צה"ל 
 פיקוד העורף

  ”מרכז הפעלה“ 
 
 

אחראי לארגון תחנות חלוקת  
 מים חלופיים

 גורמים חוץ 
 רשותיים

גורמים פנים 
 רשותיים

בעלי תפקידים כפיפים )על 
 פי קביעת המועצה( 

אחראי לאספקת  מים 
 חלופיים

בעלי תפקידים כפיפים )על 
 פי קביעת המועצה(

 

מנהל מחלקת מזכיר/
 תשתיות ולוגיסטיקה

במידה ומשבר מים הוא חלק 
מאירוע רב היקף, מזכיר המועצה 
יטפל במכלול האירוע ואז יוטל 
נושא אספקת המים על מנהל 
מחלקת תשתיות ולוגיסטיקה/ 

 מהנדס המועצה.
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אזעקת מטה החירום,התכנסות 
 במרכז ההפעלה  בראשות המזכיר

אחראי לאספקת מים 
שליטה בתהליך -חלופיים

סבבי המילוי והחלוקה 
לתחנות החלוקה, ניוד 

 בקבוקים ממחסנים אזוריים

–אחראי לארגון תח' חלוקה חלופיות 

 פריסה ותפעול התחנות

-מכלול תשתיות ולוגיסטיקה
 ריכוז והפעלת מערך החלוקה 

אחראי מל"ח 
במפעלים 

 חיוניים

אגף 
 הרווחה

הוצאת 
הודעות 

דובר 
 לאוכלוסיה

מל"ח –גורמי חוץ 
 צה"ל משרדי ממשלה

ממונה 
 בטחון מים

הנחיות 
לחלוקה 
ומעקב 
 מלאים

הקצאת מים 
 לאוכלוסיות

 מיוחדות

 הקמה
ותפעול 

תח' 
 קבועות

וידוי 
אספקת 

מים 
שוטפת 

למפעלים 
 חיוניים

ניפוק 
ציוד 

ממחסן 
 החרום

 תאום שינוע
ממחסנים 
אזוריים 

 לתחנות חלוקה

תפעול רשת 
מים פעילה 

לשאר 
 התושבים 

הקמה 
ותפעול 

תח' 
 ארעיות

רשויות 
שכנות 

 וגורמי חוץ

נק' מילוי 
מים 

 חיצוניות

קבלת אתרעה על מצב 

 החרום

מים 
במחסנים 

 אזוריים
תחנות 
 ארעיות

 תחנות
 קבועות

מנהלי בתי 
 אבות

תאום אמצעים 
מרשויות 

 שכנות

 
 הנחייה                

 
 תאום                

 
 גורם מנחה ומפקח               

צוותי 
הובלה 

 וניוד מים

הפעלת 
צוותי מילוי 

וביצוע 
 סבבים

 5חלוקת מים במצב חירום  –תרשים זרימה 

 תברואן

הפעלת צוותי 
תיקונים 
 וקבלנים

 

צוותי שיקום 
פגיעות במתקני 

 מים וביוב

צוותי קבלן/עצמי 
 תפעול ד"ג רציף

סיוע למשהב"ר 
ו"מקורות", 
חיטוי קווים 

 ומתקנים
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 שליטה וניהול
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 כללי .1

עוסק באופן הניהול והשליטה של מועצת "נבט" על מבצע אספקת/חלוקת מים במצבי החירום  פרק זה .1.1

 השונים.

מית כאשר "מכלול תשתיות הפרק יציג את מבנה ואופן עבודת "מרכז ההפעלה" במועצה המקו .1.2

 ולוגיסטיקה", נקבע כמכלול שירכז את עיקר עבודת המרכז במקרה של אירועי חירום/משבר בתחומי המים.

הפרק יעסוק בשיטת ההפעלה והניהול של מבצעי אספקת/חלוקת המים במועצה המקומית בשני המצבים  .1.3

 .5 -ו  4העיקריים 

ורת ועוד( במהלך מבצע לחלוקת מים במועצת "נבט" תוצג שיטת השליטה )מדרג ההפעלה, קשר ותקש .1.4

 במקרה חירום/משבר בתחומי המים.

 

 רהמט .2

 המועצה המקומית תנהל ותשלוט על מבצע אספקת/חלוקת מים לתושבים בכל אחד ממצבי החירום שהוגדרו.

 

 השיטה .3

מרכז " –מבצע אספקת /חלוקת מים לתושבי "נבט" ינוהל ע"י מטה החירום של המועצה המקומית מ  3.1

 ההפעלה" במועצה המקומית.

המבנה הארגוני של מטה החירום במועצה המקומית אינו שונה במענה למצבי חירום בתחום המים מזה  3.2

 המתוכנן למלחמה או למצבי חירום אחרים.

תפקידי המכלולים במענה למצבי חירום בתחום המים גם הם דומים לאלה הקבועים למצבי חירום אחרים  3.3

 תבקשים מאופיו החמור של האירוע.בתוספת והדגשה המ

המועצה המקומית תידרש לנהל מערך גדול מאוד של מתנדבים מקומיים על כל המשתמע מכך בתחומי  3.4

 הארגון,  השליטה, והמענה הלוגיסטי הנדרש עבורם.

 עיקר הפעילות כאמור, תרוכז במקרה זה על ידי "מכלול תשתיות ולוגיסטיקה". 3.5

 

 תמרכז ההפעלה במועצה המקומי .4

 ייעוד 4.1

ייעוד "מרכז ההפעלה" במועצת "נבט" לשמש מרכז שליטה מבצעי ולוגיסטי של המועצה המקומית  

 במקרה של תקלה באספקת המים לרשות המקומית במצב חירום. 

 תפקידים 4.2

 תפקידיו של מרכז ההפעלה במקרה חירום בתחום המים: 4.2.1

ימת בעיה  בקבלת מים או בניית תמונת המצב בתחום המים והביוב, בדגש על מוקדים בהם קי (1

 לחילופין בעיות בתחום הביוב, לצורך קבלת החלטות ומתן מענה על פי הצורך.

)ראה פרוט  3הפעלה ושליטה במערך אספקת המים לתושבי המועצה המקומית במצב חירום   (2

 פרק  ב(.
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לתושבי המועצה המקומית על בסיס ההערכות המוקדמת  חלוקת המיםהפעלה ושליטה במערך  (3

 5או  4המועצה המקומית בתחנות חלוקה כפי שנקבעו במקרה של הפעלת מצבי חירום של 

 ד(.-)ראה פרוט בפרקים  ג

בסיס נוסחים שיאושרו )מראש/בזמן אמיתי( ע"י ראש -להפעיל את מערך ההודעות לציבור, על (4

המועצה המקומית, באמצעות מערכות קיימות במועצה המקומית/מערכות תקשורת אזוריות 

 ארציות )ראה פרוט בפרק ו(.ו/או 

לספק מידע לציבור באופן שוטף באמצעות תחנות המידע שיוקמו ויפרסו במקומות שונים  (5

 (, )ראה פרוט בפרק ו(.106במועצה המקומית, באמצעות מוקד המועצה המקומית )

 שיטת ההפעלה 4.3

 כללי 4.3.1

צעים הנדרשים "מרכז ההפעלה" של מועצת "נבט" שאינו פעיל בשגרה נמצא מוכן עם כלל האמ 

לוחות שליטה, מפות, קשר קווי, קשר אלחוטי, רשימות תיוג להפעלת מערך החירום  –להפעלתו 

 ויומני מבצעים לרישום.

 המרכז יפעל עם ומול הגופים הבאים: 4.3.2

 מטה המל"ח המחוזי אליו משויכת המועצה המקומית (1

 מוקד השליטה האזורי של חברת "מקורות". (2

 המקומית  תעמוד בקשר מול אג"מ התחנה(.תחנת משטרת "נבט" )המועצה  (3

ממוקמת המועצה  יהמפקדה הצבאית )מחוז "נבט", נפת "גרש"( שבשטחה הטריטוריאל (4

 המקומית

 המחוז אליו משוייכת המועצה המקומית. –משרד הבריאות  (5

 רשויות שכנות )מ.א "ירקונה, מ.א "אדרת", מועצת "פלך"(. (6

 וב.קבלנים נותני השירותים בתחום המים והבי (7

 מוקד חברת האבטחה "אשמורת" )האחראית על אבטחת מוסדות החינוך במועצה המקומית(. (8

 תחנות חלוקת המים )הקבועות והארעיות( שיפרסו ע"י המועצה המקומית. (9
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 ההפעלה"(: "מרכז של הגומלין )קשרי ההפעלה תרשים

 

 

 
 

 
 

תחנת חלוקת 
 מים  "ארעית"

1-18 

 
 

תחנת חלוקת 
 מים  "קבועה"

1-12 

 ”רכז הפעלהמ“ 
 מועצת 

  "נבט"

מרכזי מידע/ 
 מוקד המועצה

ת חבר
אבטחה 
 "אשמורת

מטה מל"ח 
 מחוזי

משטרת 
 ”נבט“

 -מחוז
"נבטי" 
 פקע"ר

קבלנים פנימיים/ 
 חיצוניים

 מרכז שליטה
 "מקורות"

משרד 
 הבריאות

רשויות שכנות 
 לסיוע הדדי

פניות 
 אוכלוסייה
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 תהליך ההפעלה והפעילות 4.3.3

ראש/מזכיר המועצה המקומית על הפעלת "מרכז ההפעלה" יגיעו צוותי עם החלטת  (1

 ההפעלה של המועצה המקומית ויחלו בתהליך הפעלתו. 

  ."הפעלת מערך החירום עפ"י רשימות התיוג/פק"ל ההפעלה של  "מרכז ההפעלה 

 .הפעלת מערכות הקשר ובדיקתן 

  .עדכון נתונים ולוחות 

 לוחות שליטה ומפות (2

רכז הפעלה" בתחום אספקת/חלוקת המים במועצה המקומית הוכנו עזרי לצורך ניהול "מ (3

 מטה.

 עזרי המטה יכללו: (4

 .)מפת המים )כולל חיבורי חירום, הידרנטים, מגופים, מכוני מים, איגומים 

 .)מפת ביוב )מכוני ביוב, מט"ש, חיבורי סניקה לרשות שכנה 

 ם אזוריים, רשויות מפת מים אזורית )מקורות חיצוניים למילוי, מחסני בקבוקי

 מסייעות(.

  4מפת תחנות לחלוקת מים במצב. 

  5מפת תחנות לחלוקת מים במצב. 

 .לוח הפעלת מתקני המים העצמיים ומכוני הביוב 

  5 –ו  4לוח בו מפורטות כלל התחנות לחלוקת מים במצבים. 

  לוח הפעלת צוותי עבודה בשטח. לוח זה ישקף את כוח האדם )הצוותים( והאמצעים

 קריים שיופעלו לתיקון מערכות המים והביוב.העי

 בשעת חירום בתחומי המים והביוב,  ולוח אירועים לציון הדרישות והבעיות שייווצר

כולל מעקב אחר הטיפול בבעיות ומתן פתרונות . רישום האירועים בלוח זה יהיה על 

 בסיס כרונולוגי.

 :בנוסף לכך ינוהלו העזרים הבאים 

תמציתי בסדר כרונולוגי של כל ההודעות כולל הטיפול יומן אירועים לרישום  .א

 שבוצע.

 לוח משמרות ותורנויות. .ב

 לוח איכון בעלי התפקידים. .ג

 לוח איכון גורמי חוץ בתחום המים. .ד

 

 דיווח 4.4

למנהל מחלקת המים ) 18:00–ו 06:00שעות )בשעה  12כל האחראים למתקנים ידווחו כל  4.4.1

הבאים: כשירות הציוד, מצבת העובדים ומלאי  והביוב. הדו"חות יתייחסו לתחומים העיקריים

 הדלק.
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 12מרכז ההפעלה/מנהל "מכלול תשתיות ולוגיסטיקה" יעביר לדובר המועצה המקומית כל  4.4.2

( עדכון נתונים הנדרשים להעברה לידיעת האוכלוסייה וכן 18:00 –ו  06:00שעות )בשעה 

 לשימוש מרכזי המידע והמוקד במועצה המקומית.

ים והביוב יעביר דו"ח יומי לרמ"ט הרשות הפיקודית למים. הדו"ח היומי מנהל מחלקת המ 4.4.3

 יועבר בפקס, או בכל אמצעי אחר ויהיה נכון לשעה כפי שתיקבע בנהלים לשעת חירום.

 :הדו"ח היומי יתבסס תמיד על קודמו ויציין את השינויים שחלו בתחומים שלהלן 4.4.4

ם אישיים למפעלים חיוניים, כגון: בעיות קריטיות המונעות אספקת מים לשתייה, לצרכי (1

 אמצעי הנעה, כוח אדם, דלק  וכיו"ב.

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

, לרבות האזורים 5 –ו  4היקף הפגיעות ברשת אספקת המים המקומית במצבי החירום  (3

לתם של האמצעים לחלוקת והמפעלים החיוניים שאספקת המים אליהם נותקה, היקף הפע

 מים והיקף הפעלתם של האמצעים לתיקוני הפגיעות ברשת המים והביוב..

 

 המקומית המועצה של ההפעלה למרכז סכמתי מרשם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למועצה מחוץ גורמים  :38 מספר טבלה

 

 

 מפות
 

 שולחן נציגים

 

 שולחן מרכזי

 ראש המועצה המקומית
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 גורמי חוץ: 4.5

 

 

 

 

 מסד' הארגון שם ותפקיד מספר טלפון הערות

 .1 מטה מל"ח מחוז"קרייתי"  רמ"ט המל"ח 02-7654321 

  –רמ"ט מים פיקודי  02-3453543 

 מר צבי לניר

 .2 רמ"ט פיקודי למים

 .3 מרכז בקרה.... –מקורות  מנהל משמרת 08-9876543 

  –ס. מנהל המחוז  03-3456789 

 מר  גרטל אבינועם

 משרד הבריאות 

 נפת "דרומה"

4. 

 .5 במנהל המיםמהנדס רפרנט  יפים פרידמן 052-3355667 

 –מפקד התחנה  02-1001001 

 סנ"צ גבי מויאל

 משטרת ישראל

 תחנת "נבט"

6. 

 –ק. אגם מחוזי  050-6784111 

 רסן משה מלול

 .7 פקע"ר/מחוז דרום

 –מנהלת מפעל המים  03-8888888 סיוע הדדי

 צילה  זיו

 .8 עיריית....

 .9 ....מועצה מקומית מנהל מחלקת המים 08-9999999 סיוע הדדי

 .10 מועצה אזורית.... קב"ט המועצה המקומית  סיוע הדדי

 -תיקונים"  -חברת "ג.ש 054-4444444 תיקוני צנרת ומכוני שאיבה

 מר איגור אביוב

 .11 קבלן מים

 050-5555555 פתיחת סתימות, מכוני ביוב

 

 -"האחים עזרא"  -קבלן 

 גדי  עזרא –מר 

 .12 קבלן ביוב

 –קבלן "א.ב.ג"  057-7777777 סעות-סיוע ברמ

 מר יצחק בן דוד

 .13 קבלן האשפה
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 המועצה בתוך גורמים :39 מס' טבלה

 

 גורמי פנים )במועצה המקומית(: 4.6

 

 

 

 מסד' שם ומשפחה תפקיד טלפון בבית  טלפון נייד

 .1 מוטי נבט ר' המועצה המקומית 02-2345678 050-8888888

 .2 אבי מויאל מזכיר 06-3456789 052-7777777

 .3 צבי נחמן מנהל מחלקת מים 08-4567890 054-6666666

    4. 

    5. 

 

 

 

 

 חלוקה אזורי אחראי רשימת :40 מס' טבלה

כמות התחנות באחריותו  הערות/המקור

 5במצב 

 מסד' האזור פרטים אישיים

 

 
 א ב ג ד

 .1 "צמרת" אבי גיל 6 ממנהל המשק

 .2 "עיינות" דני מטרנו 6 מחלקת גינון

 .3 ים""נטע רמי גביש 7 מחלקת  תברואה

 .4 "אורן" בני ליברמן 6 מחלקת החינוך

 .5 "ברוש"   

 .6 "תדהר"   

 .7 "אמירים"   

 .8 "אילן"   

 .9 "שתיל"   

 .10 "ניצן"   

 .11 "תעשייה"   
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 פרק ו'
 
 

 הסברה ומידע לציבור
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 כללי .1

" לספק מידע שוטף לציבור במטרה למנוע אי ודאות מועצת "נבט ךבמהלך מצב חרום מים תיער .1.1

 שתגביר את החרדה.

ההערכות המפורטת בפרק זה תשרת את המערך במועצה המקומית והעקרונות המפורטים להלן  .1.2

 תקפים לכל אחד ממצבי החרום המפורטים.

עה באופן יזום ושוטף ע"מ למנוע היווצרות שמועות והפצת מידע חסר ומוט ןהמידע לציבור יינת .1.3

 שיגרום לתופעות שליליות ולחץ מיותר בציבור.

יכלול פרטים ונתונים באשר לבעיה אשר בעקבותיה נוצר מצב החירום וכן מידע  רהמידע שיימס .1.4

והנחיות התנהגות מותרת /אסורה )האם מותר לשתות מים או אסור? האם מותר להתרחץ במים? 

 וכו'(.

למיקום תחנות חלוקה, שעות פתיחה, דרכי  מידע שוטף באשר ןבמהלך מבצע חלוקת המים יינת .1.5

 קבלת המים וכו'.

דובר המועצה המקומית יקפיד להעביר מידע בהיר ומפורט ככל שניתן וכן רקע שישדר בטחון  .1.6

ומוכנות מערך החרום  במועצה המקומית לטפל במצב, במטרה להגביר את בטחון הציבור במערכת 

 כך שישמע להנחיות שינתנו.

ומית ירכז מידע עדכני לשימוש בעת אירוע ובכללו רשימות )כגון: בעלי תפקידים דובר המועצה המק .1.7

 מרכזיים(, מפות ותרשימים, טבלאות.

 

 השיטה .2

 הגורם שירכז את תחום ההסברה והמידע לציבור הינו דובר המועצה המקומית. 2.1

 יעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות המועצה המקומית ובהם: 2.2

 יה בכבלים.רשת מקומית של טלביז (1

 רדיו מקומי ואזורי. (2

 כרזים ניידים. (3

 כריזה דרך מערכת הצופרים )באישור פיקוד העורף(. (4

 חלוקת כרוזים במקומות ציבור ובתים פרטיים. (5

 פלקטים על לוחות המודעות. (6

 נבט" .-העיתון המקומי "מידע (7
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 בית הדפוס במועצה המקומית יופעל לצורך שיכפול כרוזים ומודעות. 2.3

 וחלוקת כרוזים תבוצע ע"י מחלקת פיקוח.הדבקת פלקטים  2.4

בתאום עם רשות המים והממונה על בטחון  רמידע הכולל נתונים על פעילות המערכת הלאומית יימס 2.5

 מים בנציבות המים.

 הודעות לציבור יאושרו ע"י ראש המועצה המקומית לפני הפצתן לציבור. 2.6

 ות מצורפות( תוך התאמתן למתרחש.יעשה שימוש בתוכן הודעות נצורות שהוכנו מראש )ראה דוגמא 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 אחריות וסמכות .3

 אחראי לתחום מול אזרחי המועצה. – ראש המועצה המקומית 3.1

 חירום. עאחראי לתכנון וארגון המערכת בשגרה והפעלתה בעת אירו – דובר המועצה 3.2

ה על מענ ןיקלוט וירכז את המידע והשאלות/פניות מהציבור. יית - מוקד המידע במועצה המקומית 3.3

 סמך מידע המצוי ברשותו או יעלה את הבעיה בפני הגורם המתאים במועצה המקומית.

 מוקד המידע כפוף לדובר המועצה המקומית  ויפעל על פי הנחיותיו. 3.4

עובדי מועצה נוספים מאגף כ"א ע"מ לאפשר  4המוקד במועצה המקומית יתוגבר במצב חירום ע"י  3.5

 ת התושבים.תפעול רצוף ויכולת מענה מוגברת לפניו

 טלפון. יקוו 3בסה"כ יפעיל המוקד בעת אירוע  3.6

יועץ  1עו"ס, 3פסיכולוגים,  2מתנדבים שהוכשרו למתן מענה טלפוני ) 6דובר המועצה יפעיל  3.7

 תקשורת(.

המוקד במועצה המקומית יתוגבר ע"י נציג שי"ל )שירות יעוץ לאזרח(, על מנת להרחיב את יכולת  3.8

 המענה.

 לשכת מידע מקומית .4

 ר המועצה המקומית יפעיל בעת הצורך באישור ראש המועצה המקומית לשכת מידע מקומית.דוב 4.1

לשכת המידע תפתח במקרים של עומס בלתי סביר על מוקד המידע במועצה המקומית או לחילופין  4.2

 למקרה של צורך העולה מהשטח בשכונות/אזורים בעייתיים.

והדאגה  ןשמי ותחזק את תחושת הביטחולשכת המידע תגביר את נגישות התושב לגורם מידע ר  4.3

 של המועצה המקומית לתושבים.

 גישה. רשמי קבועות וארעיות  מיקום תחנות חלוקה 

 .)אמצעי הגעה )רכב/רגל 

 .תהליכי ניפוק המים 

 דגש

"ח עליונה קיימת חשיבות לתאום מלא בין המידע המועבר מהרשות לתושבים, לבין הנחיות ועדת מל

 וגורמים חיצוניים בדגש על הממונה על בטחון מים בנציבות המים.

במקרה של משבר מים אזורי או ארצי תופעל יחידת דוברות מרכזית בנציבות המים/המטה למים 

 בשע"ח. יתכן כי במהלך המשבר יפעל מרכז מידע ארצי לציבור.

 יש לתאם במידת האפשר את נושא ההסברה עם גורמים אלו.
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  תמונת מצב על האירוע וסיומו.מפות להצגת נתונים לגבי 

 .הנחיות לגבי השימוש במים 

  רותים עקב האירוע.שינוי סדרי חיים ואספקת שיעל מידע 

 .)נפגעים )פריסה בבתי חולים, מרכזי קליטה 

 

 לשכת המידע תפעל  מחדר מנהל מתנ"ס "ורבורג". 4.4

 כוח אדם 4.5

 םעובדים סוציאליי 2ר' לשכת המידע יהיה דובר המועצה המקומית בגמלאות בתגבור  4.5.1

 מתנדבים פסיכולוגים שהוכשרו לתפקידם ממאגר המתנדבים. 2-ממחלקת הרווחה ו

 י שפות:דובר 4.5.2

 דובר אמהרית )מר דויד אמסלו(. –עו"ס  1

 דוברת רוסית )גב' רגינה דניאלוב(.  -עו"ס  1

 דרכי תקשורת: 4.6

 טלפון אשר יפורסמו לציבור: יקוו 2יופעלו 

93342211-08 

9334222-08 

 שעות פעילות 4.7

 טלפנים. 2מנהל משמרת +  1משמרות בכל משמרת  2שעות ביממה ע"ב  24הלשכה תופעל ברצף  

 עזרים 4.8

במוקד המועצה המקומית ולשכת המידע תהיה מפה ועליה פריסת תחנות החלוקה הקבועות  4.8.1

 והארעיות.

תמצא רשימה מעודכנת של כתובות תחנות חלוקה ארעיות, מרכולים ורשתות מזון שנקבעו  4.8.2

 כתחנות חלוקה קבועות.

 רשימת איכון ודרכי תקשורת עם בעלי תפקידים במועצה המקומית. 4.8.3

 חירום )מד"א, כיבוי, משטרה וכו'(.רשימת טל'  4.8.4

 יומן אירועים ינוהל באופן שוטף ע"י כל טלפן. ביומן ירשמו פרטי הפונה ותוכן הפניה וכן מה  4.8.5

 הפתרון או הפעולה שנעשתה.  

 חימצא ארגז ציוד משרדי וציוד כללי שהוכן מראש בלשכת הדובר.הארגז יילק  -ארגז חירום  4.8.6

 עם פתיחת לשכת המידע.

 שילוט 4.9

 צבו שלטי הכוונה בכניסות לרחוב שבו נמצאת תחנת המידע וכן בכניסה לתחנה.יו

 פרסומים 4.10

ימצאו עותקים של עלונים וחומר הסברה, פלקטים שהוכנו ואושרו למקרה הצורך בפיזור ללוחות  

 המודעות/חלוקה לתושב שהגיע ללשכה.

 רדיו וטלביזיה 4.11

 בלשכה ימצא מכשיר רדיו ומכשיר טלביזיה .
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 ברה מקומייםמומחי הס 4.12

מסבירים מומחים תושבי המועצה המקומית  2בצוות דובר המועצה המקומית נמצאים  4.12.1

 המוכרים בציבור:

המומחים אושרו ע"י ראש המועצה המקומית ומיועדים להופיע ברשתות התקשורת 

 המקומיות על פי הצורך ההסברתי.

 אפידמיולוג של משהב"ר בגמלאות. –ד"ר גיל שיין  (1

 מתנדב, פסיכולוג ארגוני ומומחה להתנהגות אוכלוסיה בעת משבר. –ד"ר ערן דור   (2

 )ממאגר המתנדבים(: מתורגמנים 3 4.12.2

 מעברית לרוסית. –אולגה פילוסוף  (1

 מעברית לאמהרית. –מנשה מקובי  (2

 לשפת חרשים. תמתרגמת סימולטני –גלית מורן  (3

 איסוף מידע, רקע.-תיק תכנון מקומי 4.13

ק ובו מידע ונתונים אודות המועצה המקומית ברשות דובר המועצה המקומית נמצא תי 4.13.1

 ומערך החירום.

התיק כולל נתונים על: מערכות המים והביוב, רשימות איכון, נתונים חיוניים לחירום.  4.13.2

 התיק מעודכן לשנה"ע הנוכחית.

התיק מיועד לראש המועצה המקומית, מנהל מוקד המידע, מנהל תחנת המידע וכל בעל  4.13.3

ורך התעדכנות בנתונים לקראת הופעה או צורך במתן מענה תפקיד המופיע בתקשורת לצ

 לתושב.

באחריות דובר המועצה המקומית הכנת התיק, איסוף הנתונים מאגפי המועצה המקומית  4.13.4

 ועדכונו מעת לעת.

  -עותקים המיועדים ל 3הדובר יחזיק  4.13.5

 הדובר וראש המועצה המקומית. 4.13.5.1

 מוקד מידע.  4.13.5.2

 לשכת מידע.  4.13.5.3
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 אותדוגמ –הודעות נצורות 

 

 

 צמצום אספקת המים – 1הודעה מספר 

 
 

אספקת מים  ”נבט“עקב _________________ לא מובטחת במועצת  .1

 סדירה.

 

ייתכן ואספקת המים במערכת המים תופסק לסירוגין מיידי מספר שעות או  .2

 אחת למספר ימים.

 

הודעה על מועד הפסקת  המים תימסר באמצעי התקשורת או באמצעות  .3

 מקומיות.מערכות כריזה 

 

 יש להרתיח מים לפני השימוש. .4

 

על הציבור לעשות כל מאמץ לחסוך במים ולאגור מים בכלי קיבול סגורים  .5

 .היטב
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 אספקת מים במיכליות– 2הודעה מספר 

 

 

מערכת המים במועצה המקומית שכונה _________________ נפגעה  .1

 ויצאה מכלל שימוש.

מים וברזיות ברחבי המועצה המועצה המקומית פועלת להציב מיכלי  .2

 המקומית/שכונה במקומות שיפורטו בהמשך.

הציבור מתבקש להגיע לנקודות המילוי עם כלי קיבול מתאימים ולפעול על  .3

 פי הוראות הפקחים.

מלאי המים מספיק והציבור נקרא לגלות אורך רוח ולהמתין בתור  .4

 בסבלנות.

 מכסת המים שנקבעה היא_______ לנפש ליממה. .5

 עשות כל מאמץ לחסוך במים.יש ל .6

המועצה המקומית פועלת לתיקון מערכת המים שנפגעה. על חידוש  .7

 אספקת המים תבוא הודעה נפרדת.

 להלן המקומות בהם תתבצע חלוקת מים לתושבים: .8

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 הערה:

רצוי וצריך שהמקומות שבהם תתבצע חלוקת המים יופיעו בשקופיות 

 בטלוויזיה )גם ע"ג מפה(.

 .באם הדבר עשוי להמשך מספר ימים יש להכניס זאת לעיתונות היומית
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 יםהודעה במקרה של אירוע זיהום מ – 3הודעה מספר 

 
 

מי הברז במועצה המקומית/בשכונת _________________ זוהמו  .1

 כתוצאה מפגיעה______________ ואינם ראויים לשתיה.

 

 

אין לשתות את המים ואין להשתמש בהם לרחיצת הגוף ו/או כלי אוכל עד  .2

 להודעה חדשה.

 

 

 ניתן להשתמש במי ברז לצורכי שטיפת אסלות בית השימוש בלבד. .3

 

 

אוחסנים בכלים סגורים היטב )בקבוקים שלא נפתחו וכו'( מים שהיו מ .4

 ניתנים לשימוש כולל לשתיה. 

 

אין למלא כלים ריקים במי ברז עד לקבלת הודעה מתאימה מהגורמים  .5

 המוסמכים לכך.
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 פניות הציבור למוקדי חירום – 4הודעה מספר 

 

 

לאור בעיות באספקת המים לתושבי המועצה המקומית "נבט",  .1

נת _________________, שכונת__________, שכונת שכו

______________, שכונת __________, יש לנהוג ע"פ ההנחיות 

 המועברות לציבור בכלי התקשורת.

 

 

במועצה המקומית, או  106בשאלות וברורים על הציבור  לפנות למוקד  .2

 ללשכת המידע שנפתחה במועצה המקומית בטלפון:

 

 

 מתנ"ס – 93342211-08

 .   מעון יום שכונת  – 9334222-08
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 תאריך: _________________

 

 

 מועצה מקומית "נבט" –המטה לשעת חירום 

 : צימצום בצריכת מים פרטית 5הודעה מספר 

 

 אזרח/ית נכבד

תנאי השעה מחיבים כל תושב לצמצם את צריכת המים ולהשתמש בהם לצרכים 

 חיוניים בלבד, בחיסכון ובתבונה.

 

על פי ההנחיות הבאות תוכל להשתמש בכמות מים מצומצמת לצרכיך אם תנהג 

 החיוניים ולצרכי משפחתך עד שתחודש אספקת המים הרגילה:

 אל תשקה גינות, משטחי דשא או עציצים. .א

 התרחץ רק במקלחת, סגור את המים בעת השימוש בסבון. .ב

 אל תשתמש במים נקיים לשטיפת רצפות ובתי שימוש:  .ג

 תמש בשנית במים מרחיצת ירקות או כביסה.לצורך זה תוכל להש

אגור אותם לשטיפת רצפות אם יוצאים מים מהברזים בצבע חום: .ד

 ובתי שימוש.

ליטר עבור כל אחד  20בנפח של  הכן בביתך מיכלי פלסטיק נקיים: .ה

 מבני הבית למקרה שיחלקו מים במיכלים ברחוב.

 

 תושב/ת נכבד/ה

 

כמות מים מצומצמת לכל אם תמלא אחר הוראות אלה תוכל להסתפק ב

 צרכיך.

 

 מטה המועצה לשעת חירום

 טלפון/פקס מוקד המועצה המקומית: 
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 תאריך: _________________

 מועצה מקומית "נבט" –המטה לשעת חירום 

 : הנחיות לשימוש במים 6הודעה מספר 

 אזרח/ית נכבד

ה במנות מוגבלות, ע"י ברזי בשל המצב המיוחד הופסקה הזרמת המים בצנרת. חלוקת המים לתושבים תעש

 20מטר זה מזה, מנת המים לאדם ליממה הנה  500 –חלוקה ציבוריים ממיכלים שיוצבו ברחוב במרחק של כ 

 ליטר. מקום חלוקת המים ושעות החלוקה יפורסמו בנפרד.

 להלן הנחיות לגבי השימוש במים:

 :הכנות .א

 לקבל את המנה היומית בנקודת החלוקה.ליטר לנפש ליממה, כדי  20הכן מיכלים נקיים בכמות של  

 קבלת המים בנקודת החלוקה:  .ב

 נא להתנהג בשקט ובסבלנות. כל תושב יקבל את כמות המים המגיעה לו.  

 מים לשתייה: .ג

ליטר לכל אחד מבני הבית, הכנס אליו טיפה אחת של אקונומיקה בכל ליטר מים ומלא במים. אם אינך  4הכן כלי קיבול של      

 דקות לתת להם להתקרר ולהכניסם לכלי הקיבול. 5באקונומיקה עליך להרתיח את המים במשך משתמש 

 ניקוי ירקות ופירות:.ד

ובשני מים נקיים. רחץ הפרי/הירק בצורה יסודית עם מי  –ראשית נקה ניקוי יבש , הכן שני כלים, לראשון הכנס סבון ומים             

 אגור להדחת אסלות ולמים הנקיים הוסף סבון לשימוש נוסף. סבון ושטוף במים נקיים. את מי הסבון

 שטיפת כלים:  ה.

 נהג בצימצום, נקה את הכלים מיד לאחר האוכל, נקה קודם ניקוי יבש בעזרת נייר ואח"כ שטוף אותם כמתואר למעלה.

 :ו. בישול

 ף.לשימוש נוס -על תבזבז מים לבישול. אגור את המים מהבישול שאינן משמשים לאכילה 

 רחצה: ז.

שטוף  ע"י טבילת הידיים בקערה,  ניתן להשתמש במים  –נקה את הידיים והגוף במגבת/מטלית רטובה. לאחר שימוש בסבון 

 אגור אותם לשימוש נוסף. –אלה מספר פעמים 

 נקיון הבית: ח.

 המנע משטיפה. נקה עם סמרטוט לח. אם יש מים בברזים השתמש בהם לנקיון הבית. 

 דקות לפני שמשתמשים בהם לנקיון. 5הרתיח את מי הברז במשך אזהרה: יש ל

 הדחת בית שימוש:ט. 

אין צורך להדיח את האסלה לאחר כל הטלת שתן. טיפת אקונומיקה תסייע להעלמת הריח. אל תשליך ניר טואלט לאסלה 

ץ לבית. להדחת האסלה לאחר השימוש. יש להכין מיכל עם מכסה לנייר המשומש ולפחות אחת ליום שרוף את הנייר מחו

 השתמש במים שעברו שימוש קודם. 

 תושב נכבד :

 הוראות אלה מספקות לך רמת תברואה סבירה.

 מילוי אחר הוראות אלה יעזור לך במצב הנוכחי.

 מטה המועצה המקומית לשעת חירום  

  טלפון/פקס מוקד המועצה המקומית:
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 פרק ז'
 

 

 

 ציוד ואמצעים לחירום 
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 כללי  .1

רק זה מפרטות את הציוד והאמצעים העומדים לרשות המועצה  המקומית הטבלאות המופיעות בפ .1.1

 ובשליטתה לצורך מימוש תוכניות המענה בחירום.

 

חירום ואינם מתוכננים לשימוש כחלק  סהחלפים המפורטים כמצויים במחסנים נמצאים בסטאטו .1.2

צאים משגרת העבודה. על פי שיטת העבודה במטרה לרענן ולשמור על כשירות האמצעים מו

החלפים לשימוש בשיטת "אחד תמורת אחד", כך שקיים סבב תלת שנתי בממוצע במהלכו 

 מרועננים עיקר החלפים במחסן.

 

 להלן פרוט הטבלאות בפרק זה: .2

 צינורות מים. –אמצעים לתיקון רשתות המים בשעת חירום  - 41טבלה מס' 

 רות ביוב.צינו –אמצעים לתיקון רשתות הביוב בשעת חירום  - 42טבלה מס' 

 טבלת אביזרים למים  )פיטינגים(. - 43טבלה מס' 

 משאבות בוץ/ניקוז. - 44טבלה מס' 

 כלורינטורים ניידים. - 45טבלה מס' 

 ציוד מכני הנדסי וציוד עזר. - 46טבלה מס' 

 אמצעים לניקוי, פתיחת סתימות ותיקונים בביבים בשעת חירום. - 47טבלה מס' 

 סע, טרקטורים( לצורכי מים וביוב -)משאיות, טנדרים, משאיות רמהקצאת רכב  - 48טבלה מס' 

 בשעת חירום.

 

 הערות

את ציוד החירום, ניתן רשויות אשר בהן אין מלאי חירום בנפרד אלא המחסן השוטף כולל  .1

עם הגעה למינימום מאושר ע"י  –לקבוע "קו אדום" שמשמעותו סימון פריטים לחרום וכמותם 

מנהל מח' המים, המחשב/מחסנאי יתריעו ע"מ שתבוצע השלמת החסר כדי לא לרדת מתחת 

 לכמות שנקבעה.

חילוף קיימת אפשרות לחייב את הקבלן כחלק מהחוזה לשע"ח להיות אחראי על חלקי ה .2

 (.152הנדרשים לתיקונים )במקרה זה יש להגדיר סוג וכמות חלפים בכפוף לנוהל מל"ח 
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 מים צינורות – חירום בשעת המים רשתות לתיקון אמצעים :41 מס' טבלה

                          

 
 הערות

 

 
 אורך  )מטר(

 
 קוטר

 
 

 
 סוג הצינור

  
ס"ד

מ
 

 
 

 דרוש

 

 מצאי

 א ב ג ד ה

סטיק, אלומיניום וכיו"בצינורות בד, פל מטר 100  מטר 100   ''2 .1 צינור נייד/גמיש   

מטר צנרת 50 כולל מופות זוויות הסתעפויות וכיו"ב מטר צנרת 50  .2 צינור פלדה מגלוון ''¾   

מטר צנרת 50 כולל מופות זוויות הסתעפויות וכיו"ב מטר צנרת 50   ''1 .3 צינור פלדה מגלוון   

פויות וכיו"בכולל מופות זוויות הסתע מטר צנרת 50  מטר צנרת 50   1½'' 
 

.4 צינור פלדה מגלוון  

מטר צנרת 50 כולל מופות זוויות הסתעפויות וכיו"ב מטר צנרת 50   ''1¾ .5 צינור פלדה מגלוון   

מטר צנרת 50 כולל מופות זוויות הסתעפויות וכיו"ב מטר צנרת 50   ''2 .6 צינור פלדה מגלוון   

מטר צנרת 50  צנרתמטר  50   ''2 .7 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''3 .8 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''4 .9 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''6 .10 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''8 .11 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''10 .12 צינור פלדה   

צינורות 2  צינורות 2   ''12 נור פלדהצי   13.  

צינורות 2  צינורות 2   ''14 .14 צינור פלדה   
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 ביוב צינורות – חירום בשעת הביוב רשתות לתיקון אמצעים :42 מס' טבלה

 
 הערות

 

 
 אורך  )מטר(

 
 קוטר
 
 

 
 סוג הצינור

  
ס"ד

מ
 

  

 דרוש

 

 מצאי

 א ב ג ד ה

 .PVC 1צינור   מ"מ 75 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .PVC 2צינור   מ"מ 90 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .PVC 3צינור   מ"מ 110 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .PVC 4צינור   מ"מ 140 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .PVC 5ור  צינ מ"מ 160 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .PVC 6צינור   מ"מ 225 צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .7 פלדה 14'' צינורות 4 צינורות 4 כולל מחברים ואטמים

 .8 חוליות מקשרות קטרים שכיחים 20 20 

 .9 מכסים ותקרות טרומיות טון 25סמ'  50 10 10 להתקנה בכביש

 10 מכסים ותקרות טרומיות טון 8סמ'  50 10 10 להתקנה במדרכה
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 )פיטינגים(  למים אביזרים טבלת :43 מס' טבלה

 

 
 הערות

 
 כמות

 
 קוטר
 
 

 
 סוג
  

ס"ד
מ

 
  

 דרוש

 

 מצאי

 א ב ג ד ה

2'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו   .1 מחבר 

 .2 מחבר 3'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו 

 .3 מחבר 4'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו 

 .4 מחבר 6'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו 

 .5 מחבר 8'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו 

 .6 מחבר 10'' 2 2 גי'בו –מחברים מסוג דרסר  ו 

 2 2 ''2  .7 אוגנים לצינורות פלדה 

 .8 אוגנים לצינורות פלדה 3'' 2 2 

 .9 אוגנים לצינורות פלדה 4'' 2 2 

 .10 אוגנים לצינורות פלדה 6'' 2 2 

 .11 אוגנים לצינורות פלדה 8'' 2 2 

 .12 אוגנים לצינורות פלדה 10'' 2 2 

 .13 אוגנים לצינורות פלדה 12'' 2 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

117 

 

 המשך

 

 
 הערות

 

 
 כמות

 
 קוטר
 
 

 
 סוג
  

ס"ד
מ

 
  

 דרוש

 

 מצאי

 א ב ג ד ה

 .14 אוגנים לצינורות פלדה 14'' 2 2 

2'' 2 2 תיקון נזילות בקווי מיםל  .15 רוכבים 

 .16 רוכבים 3'' 2 2 לתיקון נזילות בקווי מים

 .17 רוכבים 4'' 2 2 לתיקון נזילות בקווי מים

 .18 רוכבים 6'' 2 2 לתיקון נזילות בקווי מים

 .19 רוכבים 8'' 2 2 לתיקון נזילות בקווי מים

 .20 יםרוכב 10'' 2 2 לתיקון נזילות בקווי מים

 .21 מגופים ''½ 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(

 .22 מגופים ''¾ 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(

 .23 מגופים 1'' 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(
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 המשך

 

 
 הערות

 
 כמות

 
 קוטר
 
 

 
 סוג
 

 
 "דמס

  
 דרוש

 
 מצאי

 א ב ג ד ה
 ''½1 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(

 
 .24 מגופים

 .25 מגופים ¾1'' 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(

 .26 מגופים 2'' 5 5 להתקנה בצינורות פלדה מגלוונים )חיבורי הברגה(

 .27 מגופים 3'' 1 1 

 .28 מגופים 4'' 1 1 

 .29 מגופים 6'' 1 1 

 .30 מגופים 8'' 1 1 

 .31 מגופים 10'' 1 1 

 .32 מגופים 12'' 1 1 

 .33 מגופים 14'' 1 1 
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 בוץ/ניקוז משאבות :44 מס' טבלה

 
 הערות

 
 כמות

 
קוטר צינור 

 יציאה
 

 )אינטש(

 
כושר  יניקה 

 מעומק )מ(

 
 ספיקה

 
 מק"ש

 

 סוג

 משאבה

 קוזבוץ/ני

 
ס"ד

מ
 

 מצאי דרוש 

 א ב ג ד ה ו ז

לצוות תיקונים אחד. משאבה עם מעבר חופשי 

מטר  100מ"מ(. קיימים  40במאיץ לגופים גדולים )

צינורות ניידים גמישים בעלי מחבר מהיר 

 (.המסומנים לסניקת שפכים ובוץ )לא למי שתיי

 .1 משאבת בוץ 30 מ'  4 2'' 1 1

. משאבה  עם מעבר חופשי לצוות תיקונים אחד

מטר  100מ"מ(. קיימים  60במאיץ לגופים גדולים )

בעלי מחבר מהיר   4צינורות אלומיניום בקוטר ''

 מסומנים לסניקת שפכים ובוץ.

 .2 משאבת בוץ 60 מ' 6 4'' 1 1
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 ניידים כלורינטורים :45 מס' טבלה

 
 הערות

 
 כמות )יח(

 
תפוקה 

 מכסימלית
 )ליטר/שעה(

 
הספק מנוע 

 )קו'ט(
 

 

 סוג

 

 
 מס"ד

 מצאי דרוש 

 א ב ג ד ה ו

לפעילות חיטוי קווי מים שנזדהמו עקב פגיעה, לפני חידוש 

 הזרמת המים. לכל צוות תברואה שנקבע במועצה  המקומית.

ליטר שעה  15 2 2

)ללחץ נגדי של 

12 

 אטמוספרות(

 וולט 12

 

כלורינטור )משאבת 

( עם מינון להיפוכלוריד

וולט ומיישר  12מנוע 

 זרם

1. 

 

מ"ק בריכה )הכדורים ישמשו   1,000כלור פעיל  עבור כל   HTHכדורים(  300ק"ג ) 1.5  , התקן הנדרשק"ג 5:  החיטוי ע"י כדורי כלור יינתן רק בשעת חירום: קיים

 גם לחיטוי מיכלי המים הנייחים והניידים(. 
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 עזר וציוד הנדסי ימכנ ציוד :46 מס' טבלה

 

 
 הערות

 
 כמות

 
 ניידות

 נגרר/מוסע

 
 סוג הציוד

 
 מס"ד

 
 

 קיים דרוש

 א ב ג ד ה

  ציוד מכני הנדסי

 .1 מחפרון )בובקט( נייד 1 1 

 .2 רתכת חשמלית נגרר 1 1 

 .3 רתכת אוטוגן - - - 

 .4 מדחס מוסע 1 1 

 .5 משאית נייד 1 1 ממחלקת רכב

 .6 מנוף - - - 

 ציוד עזר

 .7 גנרטור תאורה מוסע 1 1 

 .8 תאורת לילה מוסע 1 1 

 .9 פנסי אזהרה מוסע 6 6 

 .10 שילוט מוסע 4 4 

 .11 גדר חסימה מוסע 12 12 
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 חירום בשעת בביבים ותיקונים סתימות פתיחת לניקוי, אמצעים :47 מס' טבלה

 

 

   
 
 

 

  

 
 הערות

 
 כמות )יח'(

 
 יחידות מידה

 
 סוג הציוד

 
מ

ס"ד
 

 קיים דרוש 

 א ב ג ד ה

סטים  2 לכל סט. תכולל מערכת המברשות והספירלו
מ'  60באורך 

 כל אחד

סטים  2
מ'  60באורך 

 כל אחד

 
 מטר

 .1 מקלות ניקוי

 .2 .םפקקים מתנפחים אוניברסליי יחידות 4 4 .3-6עבור צינורות בקוטר 

 .3 .םים אוניברסלייפקקים מתנפח יחידות 4 4 .8-16עבור צינורות בקוטר 

 .4 משאבת רגל + מזלג סט ציוד 3 3 

כולל סרבלי עבודה, מסכות עם צינור נשימה, 

רתמות ביטחון  לצוות תחזוקת ביוב במועצה 

 המקומית )בהתאם להנחיות משרד העבודה(

 .5 ציוד בטיחות סט ציוד 1 1

 .6 גלאי גזים יחידות 1 1 

 .7 וביתבי  1 1 ביובית אחת ע"ב קבלן מרותק
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 חירום בשעת מים לצורכי טרקטורים( סע,-רמ משאית טנדר, )משאיות, רכב הקצאת :48 מס' טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  טלפון של הנהג
 בעל הרכב

 

 מספר הרכב

 
 סוג הרכב

 

 
ס"ד

מ
 

   

 שמות  הנהגים

 

 המועצה המקומית

 ג

 א ב  ה ז

 .1 טורטרק 75-350-36 מחלקת רכב משה דניאלוב 050-5555555

 .2 סע-משאית רמ 456- 123 קבלן אשפה זוהר מורד 057-7654322

 .3 טנדר "סוזוקי" 36-546-37 מחלקת מים וביוב צביקה לב 057-7777777
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 נספח א'
 

 סדר פעולות בעת התגלות חשד לזיהום מים/סימנים קלינים

 כללי

 ם מים בתחום המועצה המקומית.יתכן במקרים נדירים מצב אשר בו יעלה חשד לזיהו .1

 מצב זה יכול להתרחש בעת הכרזה על מצב חירום או לחילופין בעת רגיעה. .2

גורמי המועצה המקומית מהווים חלק מרכזי בגורמים הנוטלים חלק בטיפול באירוע  .3

 וצמצום הנזק. פעולות חירום מיידיות לבלימת ההשפעהבדגש על איתור הבעיה וביצוע  

ה המקומית נוהל שיגרתי ליצירת קשר מול גורמי משהב"ר או ככלל קיים במועצ .4

"מקורות" בתחום זה. עם זאת על המועצה המקומית לנקוט פעולות חירום במטרה 

למזער את הנזק ולהקטין מימדיו בדגש על היקף אוכלוסיה הניזונה מהרשת המוערכת 

 כמזוהמת.

הנפגעת מושפע ישירות  חשוב להדגיש כי בזיהום הנובע מרשת המים היקף האוכלוסיה .5

מפרק הזמן העובר בין  גילוי החשד/הבעיה לבין מתן התרעה והנחיות לתושבים וביצוע 

 פעולות תגובה מהירות.

 :דוגמאות למקרים אפשריים .6

מנהל מוסד חינוכי/ בריכת השחייה מודיע לרשות על מספר ילדים חריג שנשלחו  .א

 לאחות/לביתם כתוצאה מבחילות ושלשולים.

בתי אבות סמוכים  2 -ת קופ"ח מקומית הגיעו מספר קשישים המתגוררים ב למרפא    .ב

 המועצה המקומית בעקבות חולשה, בחילה והקאות.

 מטרת הנוהל

להגדיר סדר פעולות שיבוצעו בתוך המועצה המקומית עם עליית חשד לאחד מהאירועים   .7

זק כדוגמת המוזכרים לעיל על מנת לאפשר תגובה מהירה ומקיפה לצמצום הנ

 הפוטנציאלי והקטנת היקף הפגיעה בנפש ונזק למערכת המים.

 

 

 

 

 

 סדר הפעולות )רשימת תיוג(

 .להלן רשימה וסדר פעולות מומלץ .8

 קבלת ההתרעה מהשטח. .א

 .עדכון מוקד המועצה המקומית .ב

קריאה ועדכון טלפוני לבעלי תפקיד רלוונטים )מזכיר/ר' המועצה, דובר המועצה  .ג

 מים, תברואן(. המקומית, קב"ט,מנהל מח'

  -דגש

 נוהל זה אינו תחליף לביצוע הנחיות הגורמים הממלכתיים עם כניסתם לתמונה.

הנוהל יאפשר הפעלה יעילה של בעלי התפקיד ברשות עד לקיחת אחריות ושליטה ע"י 

 הגורמים המוסמכים. 

 כמו כן אין הנוהל מפרט הנחיות לדיגום מים המונחות ע"י משהב"ר.

 



 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

לאחר אישור מזכיר המועצה המקומית/בא כוחו המוקד יעדכן גורמי חוץ )משטרה,  .ד

 בי"ח, מרפאה וכו' ( ע"ב רשימת תיוג רלוונטית לאירוע:

 מקום הארוע. (1

 זמן גילוי הארוע/סימנים קלינים. (2

 תאור המתקן ומיקומו. (3

 הגורם המגלה/מדווח. (4

 האם נלקחו דגימות? (5

 לוואי מחשידים . ממצאים ותוואי (6

 .פריצה בגדר ההיקפית/שבירת מנעולים 

 .פריצת מכסים,פתחי אורור, נעילת סולם 

  חפצים חשודים )אריזות חומרים רעילים, נוזלים ואבקות שלא

 במקומם(.

 .ריחות וצבע חשוד למים 

 .כתמי שמן על המים 

 .איתור פגרי בע"ח במרחב הקרוב 

"מקורות" ומשרד הבריאות(  הודעה טלפונית לאנשי הקשר למועצה )מטעם (7

 וביצוע פעולות המונחות  על   ידם.

 עדכון ראש המועצה.  (8

 אישור ראש המועצה או בא כוחו להפעלת הנוהל הפנימי. (9

 הגדרת היקף הבעיה והאוכלוסיה בסיכון. (10

ביצוע פעולות לבידוד רשת המים החשודה כמזוהמת.)סגירת מגופים,  (11

 ת וכו'(.הפסקת מילוי איגומים,  סגירת כלל הרש

גיבוש תוכן הודעה לתושבים, אישור ראש המועצה/מזכיר והפצת ההודעה   (12

 )שיטת ההפצה תשתנה בין היום והלילה או נק' הזמן בו מתרחש האירוע(.

לקיחת סדרת דגימות מכל נק' דגימה )בעדיפות מהאזור החשוד או ע"פ  (13

 קביעת משרד הבריאות(.

שהב"ר )באחריות הצוות הערכות לקליטה וסיוע לצוותי "מקורות"/ מ (14

 בראשות תברואן המועצה המקומית / מנהל מח' המים(.

במקביל יבוצעו כלל הפעולות הנדרשות לחלוקת מים שלא דרך הרשת  (15

 לתושבים המצויים ברדיוס  הסיכון )ניוד מיכלים, מילוי שוטף וכו'(.

, יש לידע את מנכ"ל התאגיד כחלק מסדר תאגיד מיםבמועצות מקומיות המשוייכות ל

הפעולות המיידי, כאשר המשך הטיפול באירוע הינו באחריות התאגיד תוך עדכון המועצה 

 וקבלת סיוע עפ"י צורך לפתרון הבעיה.
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 המשך הפעולות יבוצעו בכפוף להנחיית "מקורות" ומשהב"ר. (16
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 ב(-)עפ"י סדר און מונחים מיל –נספח ב' 
 

מאוכלוסיית המועצה  10%  -אזור מוגדר בתחום במועצה הכולל עד כ – אזור חלוקה .1

 עליו מתבססת תוכנית חלוקת המים של המועצה.  יומהווה תחום אחריות גיאוגרפ

 היכולת לספק מים דרך צנרת ההולכה לצרכני הקצה. – אספקת מים .2

 .ם זרים רעילים בעת חשש לזיהום מיםפעולת גילוי וזיהוי חומרי – גו"ז .3

פורמט מנוסח מראש של הודעה המיועדת לכלל האוכלוסייה והבאה לתת  – הודעה נצורה .4

מידע לדרכי התנהגות במצבי החירום השונים. תוכן ההודעה יקבע מראש, יתורגם למספר 

ע יש לעדכן שפות על פי הצרכים המקומיים ויאושר ע"י ר' הרשות / מנכ"ל / מזכיר. בעת אירו

 הוק )לוחות זמנים, כתובות, וכו'( כנגזר מהצרכים בשטח.  –ולהשלים נתונים אד 

 פעולה או אירוע הגורמים לפגיעה באיכות מי השתייה עד כדי סכנה לבריאות. – זיהום מים .5

נקודת חיבור מערכת המים של הרשות לרשות שכנה כך שניתן לקיים  – חיבור חירום .6

 ם הדדית בין רשויות.בשע"ח סיוע באספקת מי

שלא באמצעות צנרת ההולכה, אלא באמצעות אמצעים  אספקת מים – חלוקת מים .7

 חלופיים כגון: מיכלי מים נייחים/ניידים, שקיות, בקבוקים וכו'.

צוות חירום מהרשות, נייד ומצויד באמצעים לפריסת  –חוליית פיקוד קדמית  – חפ"ק .8

 אירוע בשטח.שלוחה קדמית של "מרכז ההפעלה" במקום ה

קוד להתנעה משולבת של מערך התגובה לאירועי בטחון מים )חשש להרעלת /  –" "מאדם .9

 .זיהום חריג(

מתקן מרחבי בו מאחסנות חברות המים מלאי שוטף/חירום של בקבוקים  – מחסן אזורי .10

לצורכי ניהול שוטף של מערך השיווק. מחסנים אלה יתואמו ע"י נציבות המים כחלק ממאגר 

 הפוטנציאלי להקצאה לרשויות.המים 

קוב ע"ג עגלה נגררת שלניודו נדרש רכב בעל  5 – 1מיכל מים בנפח של  – מיכל מים נייד .11

קוב הינו ביצוע סבבי "מילוי מחדש" של  5רישוי מתאים. ייעודו של מיכל מים בנפח של 

ומות, המיכלים הנייחים או לחילופין הצבתו בנקודה בה קיימת אוכלוסייה מרובה )רבי ק

 מתקני קליטה ועוד(.

קוב ע"ג תושבת קבועה. מיכל מים נייח ישמש  5 – 1מיכל  מים בנפח של  – מיכל מים נייח .12

במקרה שתידרש חלוקת מים במצב חירום/משבר מים, כחלק מתחנת חלוקת מים "ארעית". 

רכב  קוב(, וע"י 1ניוד המיכל לתחנת החלוקה יבוצע ע"ג נגרר/טנדר )כאשר מדובר במיכל של 

 קוב נייח. 5סע לדוגמא( כאשר מדובר במיכל -משא יעודי )רמ

מפה ארגון שטח ועליה יסומנו כלל בריכות האיגום, קידוחי המים ונקודות  - מפה אזורית .13

המילוי  שמחוץ לרשת הרשותית, המהווים פוטנציאל וחלופה למילוי מים בזמן חירום.  יש 

  לקבל בזמן אמת אישור רשות המים הפיקודית.
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מפלס המים הנמוך ביותר אליו מכוון האיגום ע"מ לשמור על כמות מים  - מפלס מינימום .14

 מינימלית למצב חירום )לחילופין מפלס עליון(.

מפה הכוללת את כל הנתונים המאפשרים שליטה וניהול אירוע חלוקת  – מפת חלוקת מים .15

חלוקה מים )אזורי לחץ, פריסת הידרנטיים ראשיים, אזורי חלוקה, תחנות 

בתי  –"ארעיות"/"קבועות", מפעלים חיוניים, מתקני קליטת אוכלוסייה, מוסדות מיוחדים 

 אבות, בתי חולים וכו', כמות אוכלוסייה בחתך אזורי(. 

הגדרה כוללת למצבים בהם יש לנקוט פעולות כל שהן ע"י הגופים השונים  -  מצבי חירום .16

 מלחמה, רגיעה, מל"ח ומצב מיוחד בעורף.מצב : קיימים מספר מצבים כדי לקדם פני סכנה.

הגדרה  מראש של תרחישים בדרגות חומרה שונות הכוללות נורמות  – מצבי חירום מים .17

 .5-1מצבי חירום הדרגתיים  5מים שיש חובה לספק לצרכנים בכל מצב. מוגדרים 

אירוע הגורם/בו קיים חשש סביר שיגרום לפגיעה ביכולת מפעלי מים  – משבר מים .18

נים לספק את המים לחלק ניכר מהצרכנים לפרק זמן ממושך ובצורה בלתי מתוכננת.  ומתק

עקב פגיעה במערכת אספקת המים או באיכות מים היכולה לגרום לתחלואה המונית ואף 

 למוות.

לפחות( שתאותר בתחום  3נקודה מים מתוכננת וקיימת )רצוי בקוטר של '' – נקודת מילוי .19

קוב ומיכליות לצורך  5וה מקור למילוי מים שוטף של מיכלי המועצה  או מחוצה לה ותהו

 ביצוע סבבי המילוי.

קצין שליטה. בעל תפקיד ב"מרכז ההפעלה" הרשותי שתפקידו לפקח ולעקוב  – קשל"ט .20

 אחר מילוי ועדכון עזרי השליטה )טבלאות למיניהן(.

זה מהווה עזר  מטר בו תוצב תחנת חלוקה. מעגל 500מעגל בטווח של עד   - רדיוס חלוקה .21

 ביניים לתכנון פריסת תחנות החלוקה באזורי החלוקה.

 רעידת אדמה. – רעד"מ .22

גורם ברשות )בד"כ מסונף למחלקת רווחה( ייעודו להוות יעד  –שירות יעוץ לאזרח  – שי"ל .23

 לפניות התושבים, סיוע במידע וטיפול בבעיות שוטפות.

ם והביוב של המועצה ברגיעה ובשע"ח גוף ארגוני שייעודו ניהול מערך המי – תאגיד מים .24

 כמפורט בחוק תאגידי מים וביוב.

קוב  5 – 1תחנת חלוקת מים המבוססת על מיכל/י  – תחנת חלוקת מים "ארעית" .25

 נייחים/ניידים.

תחנת חלוקת מים המבוססת על מרכול/רשת שיווק/  – תחנת חלוקת מים "קבועה" .26

 בבקבוקים/באריזות בשגרה.תחנת דלק וכו' בהם מבוצעת מכירת מים/משקאות 

תחנת חלוקת מים המבוססת על מרכול/רשת  - תחנת חלוקת מים קבועה ש"בהסדר" .27

שיווק/ תחנת דלק וכו' בהם מבוצעת מכירת מים/משקאות בבקבוקים/באריזות בשגרה 

שהנה חלק מתאום מוקדם וחוזה שבוצע ע"י ובאחריות נציבות המים.  לתחנה זו יועברו 

 ה בשע"ח כחלק ממערך התחנות.בקבוקי מים לחלוק
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מסגרת כתובה הכוללת את כלל המידע הנחוץ לניהול מערכת המים בישוב  – תיק ישוב .28

המהווה חלק ממועצה אזורית. עותק יימצא בידי אחראי מים ישובי ובמועצה האזורית. 

 העותק יעודכן אחת לשנה באחריות אחראי מים ישובי ובפיקוח ממונה מים במועצה.

                                                 
 

 

 


