
16/05/2016 

 יום עיון התמודדות עם זיהום מים 

 ושיקום תשתיות מזיהום מים



 היערכות לחירום  

 השתלמות התמודדות עם זיהום תשתיות מים היחידה לביטחון מים וביטחון מים
 16.05.2016 –סדר יום 

 פעילות שעות

 .מיגון אמצעי ותצוגת  – ורישום כיבוד התכנסות 09:00 – 08:00

 פתיחה - המים ברשות מרכז מרחב מנהל בי'חג אריאל 09:00-09:20

 המים תאגידי פורום ר"ויו ר.מ.ת תאגיד ל"מנכ שטרנברג צור עדי 09:20-09:25

 מים לביטחון היחידה מנהל לקר דני 09:25 – 09:40

 .מים משבר בניהול המקומית הרשות לאחריות דגשים – ל"ברח מרכז מחוז מנהל שושן עופר מר 09:45 -09:55

 מים איכות לביטחון המקצועית הוועדה תפקידי – עזרא שי ר"ד 09:55 – 10:20

 באקוויפר מים מקורות זיהום – המים ברשות וניטור מים איכות בקרת תחום מנהל  רשף גיא 10:20 -10:40

 השתייה למערכת קולחין מי חדירת אירוע תחקיר – הגיחון תאגיד ביטחון מנהל סוסונוביץ דני מר 10:40-11:05

 -------------- כיבוד – הפסקה ---- --------- 11:05-11:30

11:30-11:40 
  קולחין חדירת אירוע ממצאי  - הסביבה בריאות מחלקת 'מ ם"י מחוז הבריאות משרד סדן זהבה הגברת
 הבריאות משרד בהיבט

 המים ספק חובות –מרכז מחוז מהנדסת הבריאות משרד בורלא אתי הגברת 11:40-12:00

 שנפגעה מים מערכת שיקום נוהל ,הסביבה לבריאות המחלקה ,שתיה למי ארצית מהנדסת ,הן עירית 12:00-12:30

12:30-13:00 
 

 תרגיל לקחי – שנפגעו תשתיות לשיקום מים ספק היערכות מניב תאגיד לית"מנכ לוי סאלי הגברת

 מיגון אמצעי תצוגת – סיכום 13:20-13:00

 צהריים ארוחת 13:30

שקופית שליטה.pptx
שקופית שליטה.pptx


 –זיהום מקורות מים באקוויפר 
היערכות ספק המים לשיקום תשתיות   גיא רשף 

  –שנפגעו 
לית תאגיד  "הגברת סאלי לוי מנכ

 .מניב

  -נוהל שיקום מערכת מים שנפגעה
 הןעירית ' אינג

משרד הבריאות מהנדסת ארצית למי 
 שתיה

 
למערכת   קולחיןממצאי אירוע חדירת 

  ם"יזהבה סדן משרד הבריאות מחוז 
 .מחלקת בריאות הסביבה

 

   -חובות ספק המים 
 אתי בורלא משרד הבריאות

מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה  
 מחוז מרכז

   -תפקידי הוועדה המקצועית 
ביטחון איכות  ' מנהל מח, ר שי עזרא"ד

 ר הוועדה"ויומים במקורות 

 קולחיןתחקור אירוע חדירת 
 למי השתייה

 סוסונוביץדני 

 'מושב ב 'מושב א

 פתיחה  
 בי מנהל המרחב'אריאל חג

 סיכום
 בי מנהל המרחב'אריאל חג

גיא רשף זיהום מקורות מים- מאי 2016.ppt
מניב  למצגת תרגיל שיקום תשתיות לשמעון.pptx
עירית הנחיות לשיקום מערכת מים שנפגעה.pptx
זהבה אירוע חדירת קולחים ל 0516.ppt
אתי בורלא חובות ספק המים.pptx
תפקידי הוועדה המקצועית לביטחון איכות מים.pptx
סדר יום זיהום מים 16 למאי מרחב מרכז.ppt
דני גיחון חדירת מי קולחין לרשת המים 05-2016.pptx
תפקידי הוועדה המקצועית לביטחון איכות מים.pptx
תפקידי הוועדה המקצועית לביטחון איכות מים.pptx


, פלינטב סוערת לאחר שהתבררו רמת הזיהום במי השתייה בעיר "ארה

 .וגודל המחדל

 .  והתושבים חלו, התעלמו מהדיווחיםהרשויות 

 הכריז על מצב חירוםאובמה 

מים   פלינטהחליט הממשל במישיגן להפסיק להעביר לעיר  2014-ב

. פלינטלשאוב מים מנהר  -ובמקום בחר באופציה זולה יותר , מדטרויט

זרמו אל בתי התושבים בעיר מים מזוהמים  , במשך כשנה וחצי, מאז

 .בעופרת וגרמו להם לחלות

מתו במחדל המים   10: נסלחבלתי 
 במישיגן
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 יום עיון התמודדות עם זיהום מים 

 ושיקום תשתיות מזיהום מים



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז

 כיבוי/רטט/שקט

 גם שלוחשים שומעים וזה מפריע



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז

  חידוד ,המים ספק של המודעות רמת העלאת

 באירוע לטיפול וההנחיות הנהלים להכרת החשיבות

 בעקבות מים אספקת מערכת ושיקום מים איכות

 .זיהום אירוע

  הפעולות ואת המענה תכנית עקרונות את יכיר הספק

 .האירוע בעת הנדרשות

 מטרת היום עיון



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז

 רשויות         
  35                     –ערים 

   35      –מועצות מקומיות

 16       -מועצות אזוריות 

 3 מתקן קליטה    –מוסד חינוכי 

 90 -כ"סה    

 21 -תאגיד חד רשותי 

 8  -תאגיד רב רשותי 

 3 -ל"רחמחוזות 

 3 -ר "מחוזות פקע

 טייבה

 ירדן

 א"ישובי מ זמר
 עמק חפר

 חבל יבנה

 תל אביב

 מ  .מ
 אל יכין

 א"ישובי מ
 מטה יהודה

 ג"ג
מ אל "א עמק חפר ומ"מ – בצפון

 .יכין

 .מ גן יבנה וחבל יבנה"מ –בדרום 

 .בקעת הירדן – במזרח

 .לא כולל יהודה – ש"איו

 'וכו, ש"מט, מפעלים חיוניים

 מאפיינים

 .מי ברק, רעננה, מי נתניה –תאגיד חד רשותי 

 .מיתב, שקמה, בסיס רשות חזקה הגיחון –תאגיד רב רשותי 

 .מעינות השרון –תאגיד רב רשותי ללא עוגן של רשות חזקה 

 .קדומים, בת אל, שוהם –ללא תאגיד  מ.ומערים 

 .ואבו גושהמשולש , קלנסואה, טיבה –מגזר המיעוטים 

 'וכו ת"א, משק חי, ישובים במאפיינים שונים –. א .מ

 .ש"איו

29 

 מקורות מרחב מרכז

 ש"איו/ז"פקמ



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 המטרה מרחב מרכז
מים   אספקה רציפה שללהבטיח 
 .בעת אירוע פגיעה במיםלשתייה 

מהצורך ולהימנע ככול האפשר 
 .בחלוקת מים באמצעים חליפיים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים
 מטרת מערך ביטחון המים 

   :היערכות מקדימה

,  השתלמויות, הדרכות, ביקורות, הגדרת כללים ונהלים
 .תרגילים והסברה ודוברות לספקי המים ולאוכלוסייה

  :מניעה

על מנת , שמירה  על  המים  מפני  פיגועים ומפגעים
 .   להבטיח אספקת מים שוטפת לכלל הצרכנים

   :בעת משבר מים

הבטחת  המשך   אספקת   המים   לצרכנים בכמות ובאיכות  
הראויים גם אם לא דרך הצנרת ובכמות בהתאם למצב  

 .ההפעלה



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 :אירוע זיהום מים הינו אירוע מורכב בכלל ההיבטים

שבועות ואף  , ימים)משך האירוע , עוצמת האירוע

השפעה  , שילוב של חלוקת מים ותיקון תשתיות( יותר

 'נפגעים וכו, על האוכלוסייה

 האיומים על המים
 .שיטפונות ,צונאמי  ,אדמה רעידות - טבע אסונות

 . קונבנציונאליים בלתי/קונבנציונאלי – טרור/מלחמה

  אספקת ביכולת פגיעה – תפעוליות/טכניות תקלות

  .המים באיכות/המים

 .סייבר



 היחידה לביטחון מים

 היערכות לחירום  

מניעה וצמצום עוצמת   וביטחון מים
 פגיעה בתשתיות –האירוע 

 .סולר ומלאי ג.ד – חליפי אנרגיה מקור מענה

  והפקה ממקורות כניסות – שונים מים מקורות

 .עצמית

 .מים אספקת להפסקת מענה – מים איגומי קיום

 .מגופים י"ע האירוע אזור הכלת

  סיבר ,מרחוק שליטה ',אלקט ,פיזי – מתקנים מיגון

 .'וכו



 מצבי יסוד באירוע איכות מים

זיהום /זיהוי ניסיון פגיעה
 מים בזמן אמת

לא  –בדיעבד זיהוי 
 .בזמן אמת

מערכות  •
 .מיגון

 .אוכלוסייה•
מידע  •

 .מודיעיני
 אחר•

משרד  •
 –הבריאות 

 .תחלואה
 .דגימות מים•
 אוכלוסייה•

 .איסור גורף

 –פעילות לאיתור מוקד האירוע 

 .מחולל

מותנה בבידוד  –צמצום והכלה 

 .ותוצאות דגימותהאזור 

 .המחולל –זיהוי מקור האירוע 

שליטה  /יכולת להכלת האירוע

סגירת מגופים לפי  , מרחוק

 .תוכנית

 משותף

 .הכרזת אירוע

 חלוקת מים

 שיקום תשתיות

הסברה ומידע 

 לציבור



 עכירות מים –מטה בנימין  –ישוב נריה 

 14/7/11סיום  24/6/11התחלה 

 היערכות לחירום   

 וביטחון מים



 ח"מז

 תיאור האירועזיהום מים  –הראל קיבוץ 

 צינור מילוי 

 ח"חיבור עוקף מז
כתוצאה מהפסקת אספקת המים וטיפול  

בפיצוץ צינור המים בוצעה זרימה חוזרת של  
מים מהולים בחומר הדברה  למערכת אספקת  

 המים של הקיבוץ

 שלושה שבועות –משך האירוע 



הנהג  . צינור למילוי סולר

היה אמור לפתוח את 

המכסה המסומן ולהזרים  

 .סולר דרך צינור זה

 צפת שכונת כנען
 13-19/12/10 

צינור אספקת  

 סולר

צינור מים 

 בבנין

 .  צינור מים לבניין

נהג מיכלית הסולר  

התחבר לנקודה זו ודחף  

 סולר בלחץ

שימוש בחומר 
 לחיטוי התשתיות



 לול פרטי – כיסלוןמושב 
 פלילי -הרעלת מים 

מרווח אוויר במיכל יש מעקף   4לול מספר 
 .באמצעות הידרנט

 מרווח אוויר במיכל – 2לול מספר 

וקוטל חרקים בו  ( קרבמטיםחומרים ), מטומיל –החומרים אשר נמצאו בבדיקת המעבדה הם  

 (.ככל הנראה משמש להדברת פרעושים וקרציות) אימידקלופרידחומר פעיל ששמו 

לצורך הגברת אפקט , ההרעלה בוצעה באמצעות רעלים שהוחדרו למכלי השתייה של הלולים

 . כך שלא תתאפשר כניסת מים חיים שישטפו את החומר, המיכליםהרעל נוטרלו המצופים של 

 מחולל אירוע

 תמותת עופות



 30/4-2/5-2014הגיחון  –ירושלים 
 למערכת השתייה קולחיןכניסת מי  –איכות מים 

אלף מתושבי ירושלים לא יכולים להשתמש במי ברז   130-כ, (רביעי)מאז שעות הבוקר 

 .צחצוח שיניים וטיפול במזון מבלי שעברו הרתחה של שתי דקות, לשתייה

,  מוקדם יותר היום פרסם משרד הבריאות אזהרה על חשש מזיהום מים בשכונות בקעה

 .ממילא ומורשה, העיר העתיקה, ראס אל עמוד, סילואן, באהרצור , תלפיות, אבו טור

 תחנות חלוקת מים 5ונפתחו  –בשכונת אבו טור חל איסור שימוש במים 

ל משותף במרכז המים של הגיחון בשכונת בית וגן המנוהל על ידי  "כמענה נפתח חמ

רשות המים  , נציגי עיריית ירושלים, ל החברה בהשתתפות אנשי המקצוע של החברה"מנכ

 .ומשרד הבריאות

הגיעו אף הם  , בלשניקובאבי , ר הגיחון החדש"ויו, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת

 .  ל"להשתתף בהערכת המצב בחמ

תקלה תפעולית   –המחולל 

  ש"ממט קולחיןחדירת מי  –

 הר חומה למערכת

שטיפת  , הסברה –המענה 

חיטוי תשתית בשכונת  , קווים

 אבו טור וביצוע דגימות מים

החינוך בעירייה תדרך את כל מערכת החינוך בשכונות אלו בהיערכות הרצויה לאספקת מים לתלמידים ומניעת   מינהל

 .שתיית מים לא רתוחים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים
 התקפות סייבר

 ארגונים ואף מדינות, י הקרים עצמאים"מידי יום מבוצעות מאות ואף אלפי התקפות סייבר ע•

 "מי הרצליה"אתר תאגיד המים 
 2014שבת אוגוסט 



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

מס מרחב מרכז היחידה לביטחון מים
 ד"

משך   טיפול באירוע אופן הגילוי הגורם 'אוכ יישוב תאריך
 אירוע

, נין'סח 1-5/3/09 1
, עראבה

,  חנאדיר 
 , עילבון

ישובים   3
 ממשגב

חדירת   65,000
שמן  

 פראפן
לרשת  
 המים

י "דיווח ע
 תושב עראבה

  -רשויות ללא אמצעים
הפעלת סיוע אזורי  

 .ופתיחת תחנות חלוקה

 ימים 5

קריית   2011מאי  2
 מוצקין

קולי   45,000
צואתי 

 במים

פסילת המים לשתייה   דיגום שיגרתי
פתיחת תחנות  -ובישול

 .חלוקה בעיר

 ימים 7

התחיל ב  3
28/11  
2011 

/  קדיתא
מרום  
 הגליל

35  
 משפחות

עכירות 
וחוסר 

כלור 
 במים

דיווח על ידי 
 התושבים

הרתחת  / פסילת מים 
 מים

 הקמת תחנות חלוקה

מעל  
 חודש
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2015 

עכירות   68,000 נהריה

 וקולי

דיגום 

 שיגרתי

 ימים 9 הרתחת מים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 .ניתוח האיום1.

 .והתראתיתפעילות מניעה  –מיגון 2.

 –תשתיות /פעילות הנדסית3.
 הכלת האירוע/לצמצום

מענה ורשימת תיוג לפי   תוכניתקיום 4.
 .בעלי תפקיד

 והטמעהתרגול 5.

 'תרגול וכו, עדכון התוכנית, תחקור6.

צמצום /פעולות למניעה
 והיערכות לאירוע זיהום מים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

דוגמא לניתוח זיהום איגום מים  

 ק"מנב/כימי

ניתוח מקורות מים חליפיים  

 .למתקנים מצילי חיים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 "מי לוד"תאגיד  מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 :נתונים

  –מספר אוכלוסייה 

  -מוסדות ציבור 

  – חיוניםמפעלים 

 מוסדות חינוך

   -אחר 

 :נתונים

  –מספר אוכלוסייה 

  -מוסדות ציבור 

  – חיוניםמפעלים 

 מוסדות חינוך

   -אחר 



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

ניתוח משמעויות  סכימה

 מיםמפגיעה במקור 

 "מי נתניה"תאגיד 



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 ניתוח משמעויות מפגיעה במקור מים סכימה



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

מיגון  )ע וונדליזם "מניעת אירועי פח
 קידוחים, איגומים –( מתקני מים

 .אחר, מקורות מים' מס, גודל, מיקום –גורמים משפיעים 1.

 :סל מיגון2.

 .מיגון פיזיא-

 .תאורהב-

 .פתח מכסה מים, סולם, גלאי בשעריםג-

 .מערכת קו ראיהד-

 .מצלמותה-

 .  סגירת מגוף מרחוק.ו-

 הרחבה לפי החלטה –גדר אלקטרונית ז-

שילוב מערכת הבקרה  
והעברה למוקד דרך 

מערכות קשר סלולריות  
 או קוויות/ו

 

 הפעלת סייר

 מגזר כפרי
 פער/מענה לא מספק
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 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

             

             

 הידרנטיםמערכת לניטור והגנת 

 

 –כיבוי אש מערכת הגנת ברזי 

 חברת פרמטר



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 "כיפה אדומה" –ברזי כיבוי אש מערכת הגנת 
 חברת ארם מקבוצת ארד



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 .אחר, משרד הבריאות, אוכלוסייה, מרכיבי מיגון וגילוי –זיהוי שיש אירוע  1. מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 'חדרי בקרה וכו, כוננים, מוקד –לפי רשימת תיוג  –תגובה מידית 2.

 .איוש חדרי מצב –מעבר מרגיעה לחירום 3.

 :ביצוע הערכת מצב  -המענה  תוכנית4.

 .תאגידא-

 .רשות מקומיתב-

 .ביטחון מים/רשות המיםג-

 אחר, ס"הגנ, מקורות, הבריאות' מ, רשות המים – מיעץצוות ד-

 מידע לציבור, .חלוקת מים חליפיים5.

 .שילוב התשתית הפרטית, שיקום תשתיות6.

 .לקחיםויישום , תחקיר –סגירת אירוע 7.

 .הגדרת אירוע

 .תחומי אחריות

 .חלוקת מים, משימות

 .הודעות לציבור

 אחר

 "גל הניפוץ"

 משבר מים/עיקרי הפעולות באירוע

משימות במקביל  
שמחיבות צוותי עבודה 

 ומענה



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 .אחר, משרד הבריאות, אוכלוסייה, מרכיבי מיגון וגילוי –זיהוי שיש אירוע  1. מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 'חדרי בקרה וכו, כוננים, מוקד –לפי רשימת תיוג  –תגובה מידית 2.

 .איוש חדרי מצב –מעבר מרגיעה לחירום 3.

 :ביצוע הערכת מצב  -המענה  תוכנית4.

 .תאגידא-

 .רשות מקומיתב-

 .ביטחון מים/רשות המיםג-

 אחר, ס"הגנ, מקורות, הבריאות' מ, רשות המים – מיעץצוות ד-

 מידע לציבור, .חלוקת מים חליפיים5.

 .שילוב התשתית הפרטית, שיקום תשתיות6.

 .לקחיםויישום , תחקיר –סגירת אירוע 7.

 .הגדרת אירוע

 .תחומי אחריות

 .חלוקת מים, משימות

 .הודעות לציבור

 אחר

 "גל הניפוץ"

 משבר מים/עיקרי הפעולות באירוע

משימות במקביל  
שמחיבות צוותי עבודה 

 ומענה

 :לכול זמן האירוע המרחב מלווה את האירוע ומסייע

 .ליווי מקצועי ולמידה

 .הפעלת סיוע אזורי

 .הפעלת עתודות

 .שחרור חסמים

 אחר



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 בשגרה מרחב מרכז היחידה לביטחון מים
  תוכניתגיבוש 

 מגירה
 בחינה והטמעה

 מרכיבים באירוע זיהום מים

מעבר מרגיעה לחירום 

 "גל ניפוץ"

 הערכת מצב
  תוכניתגיבוש 

 אינטגרטיבית

 אספקת מים חליפיים
 הסברה ומידע לציבור

 עירוניתשיקום תשתית 
 שטיפה, חיטוי

 'ניקוז מזהם וכו

 בתיתשיקום תשתית 
 הדרכה, מידע לציבור

 מדרגות בחידוש אספקת מים

 איסור גורף

 ניקיון וכביסה, סניטציה

 אחר/מקלחות, מגע ורחצה

 הרתחה, הדחת כלים

 שגרה

 דוגמא

 בסיס להצלחה

 למידה
עדכון  , תחקור

 תוכנית
 הטמעה/תרגול



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 בשגרה מרחב מרכז היחידה לביטחון מים
  תוכניתגיבוש 

 מגירה
 בחינה והטמעה

 מרכיבים באירוע זיהום מים

מעבר מרגיעה לחירום 

 "גל ניפוץ"

 הערכת מצב
  תוכניתגיבוש 

 אינטגרטיבית

 אספקת מים חליפיים
 הסברה ומידע לציבור

 עירוניתשיקום תשתית 
 שטיפה, חיטוי

 'ניקוז מזהם וכו

 בתיתשיקום תשתית 
 הדרכה, מידע לציבור

 מדרגות בחידוש אספקת מים

 איסור גורף

 ניקיון וכביסה, סניטציה

 אחר/מקלחות, מגע ורחצה

 הרתחה, הדחת כלים

 שגרה

 דוגמא

 בסיס להצלחה

 למידה
עדכון  , תחקור

 תוכנית
 הטמעה/תרגול

מלווה את האירוע המרחב לכול זמן האירוע 
 :ומסייע

 .ליווי מקצועי ולמידה
 .הפעלת סיוע אזורי

 .הפעלת עתודות
 .שחרור חסמים

 אחר



שקופית 
 שליטה



תפקידי הוועדה 

המקצועית לביטחון 

 איכות מים
 יום עיון בטחון מים

 
 יחידת איכות מים –ר שי עזרא "ד



o  אספקה סדירה של מי שתייה היא אחד המרכיבים החשובים

 .בשמירת החוסן והעמידות של האוכלוסייה

o כל פגיעה או החדרת זיהום למערכת אספקת המים יכולה להוות

   .איום משמעותי לביטחון המים ובריאות הציבור

 

 רקע



oפגיעה במערכות המים ושיבוש אספקת המים. 

 

oהרעלת מערכות אספקת המים באמצעות: 

   חומרים כימיים   −

 מחוללים ביולוגיים −

 חומרים רדיואקטיביים −

 

oהתקפה אלקטרונית  . 

 

 

 האיום



 קנדה Walkerton  -ב  E.coliהתפרצות 
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ב 2000  בשנת- Walkerton   שבאונטריו

חלו  , תושבים 5000 -ביישוב של כ, קנדה

כתוצאה   7תושבים ומצאו את מותם  2500

 . E.coliמשתיית מים מזוהמים בחיידקי  

 ימים מתחילת קבלת דיווחים על  6רק לאחר

אשר במהלכם טען ספק המים כי המים , חולי

ניתנה הוראה להרתחת  , ראויים לשתיה

 .המים

איש ונזקקים   400 -עד היום חולים כ

 .  לדיאליזה

 



 ב "רלסטון  בארה'זיהום משתק את העיר צ 2014

תושבים נדרשו לא להשתמש   300,000 -כ

רחצה וכביסה  , בישול, במי הברז לשתייה

נהר בווירג יניה המערבית  'עקב זיהום בְּ

. שבארצות הברית שמימיו משמשים לשתייה

חומר כימי דלף ממיכל במפעל כימיקלים  

ועקב כך  , המשמש לשתייה, במעלה הנהר

תושבים שלא להשתמש   300,000 -נדרשו כ

יניה המערבית הכריז על  'מושל וירג. במי ברז

בתי ספר ובתי  . מחוזות 9 -מצב חירום ב

והרשויות סיפקו  , רלסטון נסגרו'עסק בצ

 .לתושבים בקבוקי מים לשתייה
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4-methylcyclohexane methanol 
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  2014חדירת מי קולחין לרשת המים ירושלים 

התגלה זיהום   30/4/14בתאריך 

תור כתוצאה מחדירת מי  -באזור אבו 

הטיפול  . קולחין לרשת מי השתייה

  85נעשו . נמשך גם בחודש מאי

. חריגים 9דיגומים ובדיקות ונמצאו 

אספקת המים הופסקה בשכונה אבו 

.  נעשו שטיפות וחיטוי קווים, תור

התושבים התבקשו להרתיח מים גם  

כל הדיגומים . בשכונות סמוכות

היו תלונות  . החוזרים נמצאו תקינים

 .רבות גם לאחר סיום האירוע



 טרור מים בתקופה המודרנית

2002  -   מעצר חברי חוליה של אל

הרעלת  נסיוןבמהלך  – קעידה

המרחב של השגרירות האמריקאית  

ברומא באמצעות החדרת ציאניד 

 .למערכת אספקת המים

 



 ועדה מקצועית לביטחון איכות המים

ועדה בין משרדית במינוי של ראש רשות המים 

   ח"מל, ועדה לאנרגיה אטומית, ר"מקרפ, הביטחון. מ, הבריאות. מ, מקורות    , 

 פ"מז, רשות המים     

פעילויות מרכזיות של הועדה: 

   - הגדרת האיומים וסדרי עדיפויות לטיפול בהם על פי קריטריונים 

   - הכנת נהלי טיפול באירועי מים 

   - ביצוע הערכות סיכונים בתרחישים שונים 

   - ז"גוהמלצה והטמעה של אמצעי , איתור 

   - הגדרת מעבדות לביטחון מים וקביעת שיטות בדיקה בהתאם לאיומים 

   - מעקב והפקת לקחים, טיפול באירועי בטחון מים 

   - ליווי מחקרים בתחום 
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 איום

  הגדרת האיום

  והערכת הסיכונים

מניעה  

 ועיכוב
 זיהוי גילוי

  הכלה

 וטיפול 

  ראשוני

 טיפול 

 ושיקום

 חזרה

 לשגרה    

  מוכנות ונהלי פעולה

 תפיסת ביטחון המים



חומרים בעלי פוטנציאל לשימוש באירועי  

 ביטחון מים 

 רעילות החומר כנגד בני אדם 

  מסיסות החומר במים 

  עמידות החומר במערכת האספקה

יציבות )לרבות השימוש בכלור 

 (מוכלריםהחומר במים 

 חסר צבע ריח )יכולת גילוי נמוכה

 (  טעם

 חומר בר השגה -זמינות החומר 

 

חומרי לחימה 

  חומרי הדברה 

  ציאניד 

מתכות רעילות 

  ממיסים תעשייתיים 

  מחוללים ביולוגיים 
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 מערכות להתרעה מוקדמת על חדירת זיהום

  מערכת ניטור רציפה מאפשרת קיצור זמן

התגובה מרגע חדירת הזיהום עד  

ליישומה של פעילות הממזערת פגיעה  

 .  בצרכנים

 י  "עצריכות להיות מאומתות ההתרעות

צוותי פעולה באמצעות בדיקות שדה 

 .ודיגום לבדיקות מעבדה( ז"גוערכות )

  קריטריונים ברורים מחייבים פתיחת

 .אירוע והליכי בדיקה ותגובה

  הכלה
 וטיפול  
  ראשוני

 זיהוי

 גילוי



בקרת איכות מי : לתחנות שימוש דואלי

 .שתייה והתראה על חדירת זיהום

  חלק מהפרמטרים הקונוונציונליים של איכות

 מים מגיבים לחדירת זיהום 

מספר הפרמטרים המנוטרים נקבע על פי   :

גודל התחנה  , הרכב המים, הערכת סיכונים

 'וכו

עכירות, כלור חופשי: המדידות כוללות  ,

 'וכו, UVבליעת , pH, מוליכות חשמלית
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 לזיהום כאינדיקטורמדי איכות מים 

 :  מד כלור נותר

משמש לבקרה של ריכוז המחטא. 

  חלק גדול מהמזהמים יגיבו עם

 הכלור  ויגרמו לירידה בריכוזו

 

4

9 

Free 

Chlorine 
5 mg/l 3 mg/l 1 mg/l 

Chemical 

Contamina

nts 

Perce

nt 

Chang

e 

Signal 

To 

Noise 

Perce

nt 

Chang

e 

Signal 

To 

Noise 

Perce

nt 

Chang

e 

Signal 

To 

Noise 

Acrylonitrile -54.7% -19.9 -46.2% -16.7 -26.6% -10.1 

Cyanide -92.5% -34.1 -92.0% -33.7 -93.7% -34.0 

Methiocarb -53.1% -20.7 -46.3% -17.7 -40.6% -15.5 

Oxamyl -63.2% -23.5 -55.7% -20.2 -29.8% -10.5 

Ascorbic 

Acid -94.5% -36.3 -93.4% -35.9 -89.0% -33.6 

Malathion -89.1% -32.4 -89.4% -32.8 -78.9% -28.8 

PCP -69.8% -25.1 -70.2% -25.1 -41.7% -13.9 

Diazinon -32.8% -11.3 -19.9% -7.4 -9.4% -4.0 



 לזיהום כאינדיקטורמדי איכות מים 

 :  מד עכירות

  אינדיקציה עקיפה של מספר וגודל

 .החלקיקים המרחפים שבמים

  בעכירויות גבוהות נפגמת יעילות החיטוי 

ישנם כאלה , מתוך רשימת חומרי האיום

שאם יוכנסו למים יגרמו לעלייה מסוימת  

 .  של עכירות המים

5

0 



 סכמת הפעולה וההתנהלות באירוע מים

 ניטור ומעקב

 ניטור רציף

 דיגום ואנליזה

 מידע תפעולי

 תלונות צרכנים

 מערכות המיגון 

בסיס  

הנתונים  

חברת  של 
 המים

 רשויות הבריאות

 גילוי אירוע

 זיהוי חריגה

נוהל טיפול  

בחריגות  

וזיהוי 
 חריגות  

 אימות 
 האירוע

אימות  

אמינות  
 ההתראה

 ,שלילה
הגברת  

 ,  מעקב
 חזרה לשגרה    

 תגובה 

תגובה 

תפעולית של  

 התאגיד  
 

תגובת 

רשויות  

 הבריאות
   
 

 שיקום 

 ניקוי וחיטוי  

 

 דיגום לבדיקה

 

אישור מחודש 
 לאספקה  

 

   ניהול האירוע זיהוי האירוע 
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 ציוד שדה
DR/890 Colorimeter 

נותרכלור   2100P Portable 
Turbidimeter  

 ערכת דיגום

5

2 

M272 Water Kit    



לבירור חשד לאירוע ביטחון מים באמצעות דיגום 

 ובדיקות מעבדה

חומרי לחימה 

  חומרי הדברה 

  ציאניד 

מתכות רעילות 

    ממיסים תעשייתיים 

  מחוללים ביולוגיים 

 

 

 החומרים לבדיקה

 אורגניים-חומרים אי

 ציאנידים

 חומרים אורגניים 
 נדיפים וחצי נדיפים 

 חיידקים מאירים

 בקטריולוגיה



  מערך מעבדות ארצי לאימות ההתרעות או

 .  לשלילת החשד

  בעת חשד לאירוע מים המעבדות מפעילות

סדרת בדיקות המוגדרות מראש לאימות  

 .  החשד
 

 אימות החשד באמצעות מעבדות 

5

4 



 

o                         מערך מעבדות לביטחון ארצי מים לאימות ההתרעות

 .    או לשלילת החשד

o כוללהארצי המערך: 

  המעבדה המרכזית של מקורות 

  כביר-מעבדת משרד הבריאות באבו 

  מעבדת המכון הביולוגי 

  המעבדה לזיהוי פלילי בירושלים 

 מעבדות לביטחון מים



 

שקופית 
 שליטה



היקפים ודרכי   -זיהום מקורות מים

 התמודדות

 

 כנס יחידה לביטחון מים

 2016מאי 

 אור יהודה

 גיא רשף
 אגף בכיר איכות מים

 מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור  



 מקורות לזיהום מים•

 היקפי זיהום ארציים ודוגמאות פרטניות•

-inשיקום מי תהום , שאיבות דלק: פעולות שיקום זיהומי מים •

situ  וex-situ 

 תוכן ההרצאה



 : זיהום מקורות

 בקרבת תחום לרוב ,נקודתי זיהום ,גדול זיהום פוטנציאל -דלק מתקני•

 נדיפים אורגנים בחומרים זיהום .הדלק מתקן גבולות

 בעלים ואין היום קיימים לא מהאתרים חלק ,גדול זיהום פוטנציאל -תעשייה•

 בודדים ובמקרים נדיפים אורגנים בחומרים זיהום .שיקום ביצוע על לאחריות

 .הזיהום ממקור מטרים מאות עד מגיע זיהום לרוב .במתכות

 לזיהום עדויות נמצאו לא ,בינוני זיהום פוטנציאל -פסולת סילוק אתרי•

 .משמעותי

 וחנקה בכלוריד זיהום -ו"וכ מדגה ,לולים ,רפתות– ממוקדת חקלאית פעילות•

 ,חנקה ,בכלוריד זיהום ,גדול זיהום פוטנציאל – מרחבית חקלאות פעילות•

   .הדברה וחומרי

 מביוב דלף•

 .מרחבי זיהום ,יתר שאיבת עקב מלוחים מים כניסת -טבעיים גורמים•

 



 בדיקות של מזהמים במקורות מים

 מספר פרמטרים קבוצת בדיקות

 18 מתכות כבדות

 61 חומרים אורגנים נדיפים

 חומרי הדברה
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 10 חומרי נפץ 

שיירי  )אורגנים  מיקרומזהמים
חומרי  , מעכבי בערה, תרופות

 (רנטגן

 עשרות

תקני מי שתייה וסף הגילוי האנליטי של החומרים נמוך מאוד עד יחידה  עשרות חומרים אורגנים חצי נדיפים  
 למיליארד  



 בארות שנסגרו' מס

 גורם 1998-2015 בשנים

 ניטראט 107

 כלוריד 24

18 EDB 

 דטרגנטים 3

 מתכות כבדות 4

 אורגנים מיקרומזהמים 26

3 MTBE (דלק) 

 פרכלורט 14

 (קוליפורם) מיקרוביאלי 5

 כ קדוחים"סה 202

 גורמי זיהום והמלחה שהביאו להשבתת קדוחי מי שתיה 

 החוף באקויפרמהם נמצאים  80%, השתייה הושבתו בעשור האחרון בשל זיהום קדוחימכלל  20%            

 הושבתו מזיהום תעשייתי חמור -מי שתיה   מקדוחי 23% 

 



 מקורות זיהום

כזיב מביוב לא מוסדר –זיהום מעינות גליל מערבי  גלישת תמלחת מנגב טקסטיל בשדרות  

 קו ציפוי מתכות מיכלי דלק דולפים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis4piM1dvMAhXGPBQKHZ20CEUQjRwIBw&url=http://www.nationwideinstallationcorp.com/&bvm=bv.122129774,d.ZGg&psig=AFQjCNGfQsfS9QKGp2ab8SZ844yC5kdTvg&ust=1463387403336026


 סימני דליפות ביוב במי תהום

 סמן להגעה של ביוב וקולחין למקורות מים -



 אמצעים לגילוי זיהומים במי תהום ומקורות זיהום פעילים

ניטור שגרתי בקידוחי הפקה לצריכה ביתית על פי תקנות מי •
 .שתייה

ביצוע קידוחי ניטור במתקנים בעלי פוטנציאל זיהום על פי דרישת •
 רשות המים

, דלק)י רשות המים "ביצוע מערכי ניטור לאיתור זיהומים ע•
 (תעשייה

דרישות לחקירות זיהום מים לאחר קבלת ממצאים מחשידים  •
 (.מפעלים, מתקני דלק)בקרקע 

 

 

 



,  אחוז מפעלים 26%מתקני דלק ו  74%, אתרים 308כ "סה

 מתקנים ביטחוניים  ואתרי סילוק פסולת עיקריים

שלבי טיפול באתרים מזהמים תחת בקרה של  

 רשות המים



 

 

 חקירת היקפי זיהום מי תהום במרחב

DNAPL

Storage Areas
Process Area

Lint Trap

Sewer Lines

 Flow

DRY CLEANERS

 Clay Lens

 Clay Lens

Tank

Dissolved 
Plume

Bedrock
DNAPL

Residual

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HRnL5SAKOJTPYM&tbnid=WLWi814LlHoxNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ehsjournal.org/http:/ehsjournal.org/joe-fiacco/high-resolution-site-characterization-a-sustainable-risk-management-approach/2010/&ei=IjtfUZb7BaKa0AWFhoGACA&psig=AFQjCNGOkvth5T5h_Er4bL8sfPHUpp5CCg&ust=1365281933653161
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RHKR0isD7pcRNM&tbnid=RwG9vBIPzwQmtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xmswiki.com/xms/GMS:2D_Scatter_Point_Module&ei=UTtfUdzUGM740gWY9YHwBw&psig=AFQjCNGOkvth5T5h_Er4bL8sfPHUpp5CCg&ust=1365281933653161


 כלים להערכת היקפי זיהום

 
 סקר היסטורי–

 קרקע -סקרי גז–

 MIPבדיקות עם –

 בדיקות חטף למים–

 קידוחים צרי קוטר למים–

 קידוחים קבועים למים–

 מספר סבבי דיגום מים–

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=osMMQxHrezXFXM&tbnid=gUAmZ5flh_m2OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.solinst.com/Prod/615/615promo.html&ei=qDJfUfXNNaed0AWYyoHgBg&psig=AFQjCNHPufWCDO_sRsCFRpl7Zw-lgdBXyQ&ust=1365279621933843


מעל   -הגדרת זיהום חמור

 MTBEל של "מג 1.6

 אתרים סיווג

 אתרים 51 – נקי

 אתרים 62 – קל זיהום

 אתרים 62 –חמור זיהום

 אתרים 41 – דלק עדשת

 

 אתרים 216

 

  דלק מרכיבי זיהום

 קידוחי 10 ב אותר

 ראש מעיינות ,הפקה

 פינה

 2015 -סיווג מתקני דלק על פי סטטוס זיהום



  81 כ מזוהם שטח כ"סה•

  מפת .(2015 ב 72) ר"קמ

  על מבוססת הזיהום כתמי

 בכ מים איכות נתוני ניתוח

  ,ייעודיים ניטור קידוחי 1250

  ,הפקה קידוחי מאות

 .נומריים מודלים והפעלת

 

 VOC :עיקריים מזהמים•

TCE,PCE, DCE) ), MTBE 

 דיאוקסן 4,-1 ו ,פרכלורט ,



 החוף שבהם הוקם מערך ניטור אקויפראזורי תעשייה מעל 

הושלם מערך הניטור בבת ים   2016ב •
 ובביצוע ביבנה

בגוש דן קיים מערך ניטור סביב מוקדי  •
 זיהום נקודתיים רבים



 ממצאי מערך ניטור באזור תעשייה ראשון מערב

 ודלקים (עליון) נדיפים אורגנים לחומרים מירבי מים איכות אינדקס

 מערב לציון ראשון תעשייה באזור והפקה ניטור בקידוחי (תחתון)



 אליעזר נתניה קריתממצאי מערך ניטור באזור תעשייה 

  (תחתון) ודלקים (עליון) נדיפים אורגנים לחומרים מירבי מים איכות אינדקס

 מערב לציון ראשון תעשייה באזור והפקה ניטור בקידוחי



 איכות מים של חומרים אורגנים מוכלרים במי תהום באזורי תעשייה  

אינדקס איכות מים ממוצע לחומרים אורגנים מוכלרים בקידוחי ניטור לפי  

 .אזורי תעשייה



 שיקום מי תהום מזוהמים

 יעדי שיקום•

 שאיבות דלק•

 in-situשיקום •

 ex- situשיקום •



 יעדי שיקום

   :(מפעלים ,דלק תחנות) נקודתי זיהום מקור•

  .מ"ס 0.3 של לרמה עד תהום ממי דלק שאיבות–

 הפקה לקידוחי שקרובים באתרים שתייה מי תקן–

  על הגנה) IRBCA לוגיהומתוד סמך על סיכון מבוססי ערכים –

 (רעילים גזים לחדירת חשיפה וצמצום מים מקורות

 

   (גבעון ,השרון רמת כדוגמת) מרחבי זיהום מקור•

 אחר גבול /האתר לגבולות הזיהום פלומת צמצום•

 השיקום חלופות לקביעת נומריים במודלים שימוש•

  צפון) הזיהום וניהול השיקום מתכנית כחלק קיימים קידוחים הפעלת•

 (ים בת ,גפן גן רמת ,השרון רמת ,א"ת

 

 



 מ"ס 50ממוצע עובי דלק תחילי באתרים עומד על כ 

 מ לאחר ביצוע פעולות שאיבת דלק"ס 0.3אתרים הגיעו לרמות של מתחת ל 29ב 



 תמונות של אמצעי שאיבת דלק ממי תהום

 סקימר פסיבי

 סקימר אקטיבי

 מערכת שאיבה כפולה והמטרה



 שיטות לטיפול במי תהום מזוהמים המיושמות בארץ

 מחמצנות תרכובות באמצעות הזיהום מפורק זו בשיטה -כימי חימצון•
  מוחדרים המחמצנים .ועוד אוזון ,חמצן מי ,פרמנגננט ,פרסולפט כמו

 .סבבים במספר ייעודיות בארות באמצעות לאקויפר

'  טכנטיפול ביולוגי בזיהומי דלק ותעשייה הינו  -הגברת פירוק ביולוגי•
תנאים בסיסיים לפעילות החיידקים וביניהם  ' מוכחת המצריכה מס

ההתאמה מבוצעת על ידי  . באקויפר OPRהתאמת רמת החמצן ו 
 ומקור פחמן למי התהום נוטטריאנטים, החדרת חמצן

 

זיהום נרחבות   תמרותשיטה להכלה וצמצום של  –שאיבה וטיפול •
באמצעות הפעלת מערכי שאיבה גדולים וטיפול בפני השטח במזהמים  

 .לפני סילוק ליעד נבחר

 

דלק באמצעות שינוי   מזהמיהפחתת ריכוז  –החדרה ויניקה של אוויר •
שאיבת אדי גז לפני שטח וטיפול  , מצב צבירה של הזיהום ממומס לגז

 .בגזים



שיטות הטיפול המיושמות כיום בארץ לטיפול בזיהומי 
 דלק ותעשייה במי תהום  



 הזרקת מחמצנים לתת הקרקע בבארות קבועות ובהזרקה חד פעמית

 הזרקה בתוך חניון

 הזרקה באתר בניין בעבודה

 הזרקה בתחנת דלק פעילה



 שיקום זיהום במפעל תדירגן באמצעות הזרקת מחמצן כימי



 ממצאים  –שיקום זיהום במפעל תדירגן 



,  פכרלורט)מתקן הפיילוט לטיפול ביולוגי במגוון מזהמים 
 .ש רמת השרון"בתע( כרום, ממיסים מוכלרים, חומרי נפץ



 תודה

שקופית 
 שליטה



 אירוע חדירת מי קולחין לרשת המים
 

29/04/2014 

 2016מאי 



 רצף האירועים המרכזיים 



 רצף האירועים המרכזיים - המשך 



 רצף האירועים המרכזיים - המשך 



 סכמת צנרת מים וקולחין בדרך חברון

ס
ק

בו
ל
פי

ה
ת 

מ
צו

 

 טיילת שרובר

מי
ע
 נ

ב
חו

ר
 

 דרך חברון

 ש הר חומה"מט

 רשת מים לחץ ביניים

 רשת קווי קולחין

NC 

NC 



 דרך חברון - מיפוי

 צ

ת 
מ

צו

ס
ק

בו
ל
פי

ה
 

 אבו תור

 1בייפס 

 2בייפס 



  

 שכונות להרתחת  מים

 אבו תור

 ממילא

 מורשה

 העיר העתיקה  

 בל מוכבר'ג

 סילוואן

 בקעה

 מקום האירוע



 נתונים

 :מים חלוקת•
o5 חלוקה נקודות. 

o7 קוב 5 של מכליות 2 ,קוב 1 של מים עוקבי. 

oקוב 56 לתושבים חולקו כ"סה. 

  חיטוי ,ניקוז בתהליך "לאיבוד הלכו" קוב 715 כ•
 .ושטיפה

 :א"כ•
oבסבבים עבדו חלקם ,עובדים 20 כ :ל"חמ. 

o43 מים עובדי. 

o10 לאירוע הופנו ביוב עובדי. 

oעובדים 50 כ עוד – קבלנים מלבד. 

 

 



 נתונים

   :לקוחות שירות•

oכ"סה שיחות 9300 כ. 

oהקולית בהודעה נעצרו שיחות 3500 כ. 

oשניות 40 תוך נענו מהשיחות 80%כ. 

 :מעבדה דגימות•

 

 

 

 שכונה

כ דיגומים  "סה

 ובדיקות

דיגומים ובדיקות  

 הגיחון

דיגומים  

.  ובדיקות מ

 הבריאות

 3 24 27 אבו טור

   1 1 ארמון הנציב

   7 7 עקבת סוואנה

   3 3 קטמון

 2 34 36 תלפיות

   1 1 הר הזיתים

   3 3 גילה

   1 1 גבעת שפירא

   1 1 גבעת המבתר

 2 0 2 בקעה  

המושבה  

   3 3 הגרמנית

   1 1 העיר העתיקה

   1 1 וז'ואדי ג

   2 2 חומת שמואל

 1 0 1 טלביה

   2 2 ימין משה

 2 0 2 ממילא

 10 84 94 כ"סה

 9 אתרים חריגים' מס

 3 קוליפורמים כללי

 1 קוליפורמים צואתי

 1 ספירה כללית

 4 (כלור 0)כלור 

 .כל הקריאות החריגות היו בתחילת האירוע• 7 עכירות
 .0 –תקן לקוליפורמים •



 מודל התפשטות זיהום

 החוזה ,החלטות קבלת תומך ממוחשב מודל•
 פ"ע ,זמן בקבועי הזיהום התפשטות כיוון את

  ביום שעה ,בשבוע יום ,המים צריכות תחזית
 .העיר ברחבי והלחצים המאגרים ומצב

  מים סגירת חסך במודל השימוש זה באירוע•
 .העיר מתושבי אלפי למאות

 עם פ"בשת תהל קבוצת י"ע פותח המודל•
 .הגיחון מהנדסי

  / 36 / 24 של לתחזית באירוע הופעל המודל•
 .הזיהום מתחילת החל שעות 42

 



 צפי התפשטות זיהום 36 שעות



 צפי התפשטות זיהום + סגירת אבו טור



 התראת טקדו

 שהנתונים במצבים גם ,ברשת לאנומליות התראה מערכת•
 .מהתקן חורגים לא בסקדה

 עליה מראים לאירוע הסמוך הנציב ארמון ממאגר נתונים•
 .'ג יום 10:00  ב בכלור וירידה בעכירות

 מקרא

 .כלור: כחול•

 .עכירות: ירוק•

 המערכת עובדת ומתריעה על מגמה בעייתית



 מסקנות

 תומכות 'ומע ,מוקדמת התראה ,ניטור 'במע השימוש חשיבות את מדגים האירוע•

 .החלטות קבלת

oהחלטות קבלת תומכת :זיהום התפשטות מודל. 

osafewater  / המים איכות של רציף ניטור : טקאדו. 

oוהניטור הבקרה מערך את תשפר ל"הנ 'המע .הביוב ברשת מוקדמת והתראה ניטור 'מע 

 .הגיחון של הביוב רשת על

 :ירושלים עיריית עם פ"שת•

oדוברות. 

oקדמי ק"חפ – חלוקה תחנות. 

 :הבריאות משרד פ"שת•

oבחירום מים דיגום. 

 :המים רשת חיטוי•
oשעונים פירוק. 
oפרטית לצנרת התייחסות. 



 מסקנות

 !GIS חשיבות•

 .תפקודית רציפות•

 .אירוע כ"תו עבודה צוותי הקמת•

 .לחברה חיצוני כולל ,משימות וסגירת מעקב•

 .מנהלים מעורבות•

 ."בקרב נס – באימונים קפה" :תרגול•

  פ"שת עם (מים איכות לבדיקת מהיר מענה) התאגיד בתוך מוסמכת מעבדה•

 .הבריאות משרד

 !ש"חזל נוהל•

 

 

 

 

 



 י ישי טחובר"התמונות צולמו ע

 תחנת חלוקת מים מכירת בקבוקים במכולת השכונתית

 תחנת חלוקת מים

 דגימת מים במעבדה הניידת של הגיחון



 י ישי טחובר"התמונות צולמו ע

 דוגמים של משרד הבריאות

 הערכת מצב בראשות ראש העיר

החזרת הרשת  

 לקדמותה

חלוקת מכתבים  

 לתושבים



  

 
 

שקופית 
 שליטה



 העיר ירושלים  

אירוע חדירת קולחים  

   השתיהלרשת מי 

   2014מאי  –אפריל 

 המחלקה לבריאות הסביבה

 לשכת הבריאות המחוזית ירושלים



 30/4/2014יום רביעי  -השתלשלות העניינים

הודעת הבריאות במשרד התקבלה 10:40 בשעה 

 קולחים מי מכניסת חשש בדבר הגיחון מעבדת

 :כי מתברר ,תור אבו בשכונת השתיה למי

בשעה התקבלו 29/4/2014-ה שלישי ביום  

  דוחים וריח טעם בדבר תלונות בערב 21:30

  תור אבו בשכונת כספי ברחוב מהמים

התלונה כי אישר לשטח שיצא הגיחון עובד  

   מוצדקת

 



 המשך   -30/4/2014יום רביעי 

לעובדה התלונות את הגיחון בחברת קישרו כשעה כעבור 

  בדרך ביוב קו על קבלן עבד בלילה 28/4/2014-ה שני שביום

  6:00 בשעה שלישי ביום הסתיימה אשר עבודה ,חברון

   בבוקר

היה אשר קו ,קולחים קו על מגוף פתח הקבלן כי חשד הועלה  

  קו .הושמש לא ועדיין קולחים זורמים בה מהמערכת מנותק

 למניעת ,במים מלא הוחזק הושמש לא שעדיין הקולחים

  פעיל שתיה מי לקו פיזי חיבור באמצעות וזאת ,התייבשות

 ,חומה הר ש"ממט הקולחים החשד פי על .נעמי ברחוב

  ,כמנותק נחשב אשר ,הקולחים לקו חדרו גבוה בלחץ שהינם

   החיבור באמצעות השתיה מי לרשת וממנו

 



 באדיבות הגיחון



 בדרך חברוןהמים והקולחין סכמת צנרת 
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 לגינות טיילת  

 שרובר  

 

 באדיבות הגיחון





 

 

 

 קולחים בעיר ירושלים קוי
 

 בעיר הונחה ירושלים בעיר ציבורי גינון השקית לצורך  

  ,ידיעה ללא ברובם הונחו הקוים .קולחים קוי רשת

 הבריאות משרד אישור או בדיקה

 ולאחר הבריאות לשכת לידיעת הובא שהעניין לאחר  

  ונמצא בדיעבד תוכניות התקבלו ,ונשנות חוזרת בקשות

  .הנדרשים הקריטריונים בכל עמדו לא הקוים בהנחת כי

  השתיה מי לקוי הקולחים רשת בין לחיבור התוכנית

   הבריאות משרד ידי על נפסלה

 אחריות הובהרה בהן והתכתבויות נוספות ישיבות נערכו  

 בשטח שנקבעו לעובדות הגיחון חברת

 

 

 



 סוגיית חיבורי הכלאיים

שנים 10 לפני הונח חברון בדרך הקולחים קו   

החזקת נדרשת שכן שפירים מים לקו חיבורים 3 היו לקו 

 :במים מלא הקולחים קו

 (לחץ ללא) מים ללא העתידי הקולחין קו השארת    

   מכיוון בו הפיכה בלתי לפגיעה לגרום עלולה זמן ולאורך

  פוגעים לקווים בסמוך לעבוד הנאלצים תשתית שקבלני

  מלא הצינור עם רק אלא ,בכך מבחינים ולא לעיתים בהם

 קטנים לשרוד הצינור של סיכויו אחרת ,ובלחץ במים

ש"מהמט הקולחים הזרמת לפני נותקו חיבורים שני 

בפתיחת צורך בשל בחודשיים נדחה האחרון הניתוק  

 הכביש



 

 הר חומה ש"מט
  ש הר חומה נמצא בהרצה מזה מספר חודשים "מט 

סינון ממברנלי מיקרוני וחיטוי משלים : טיפול בשפכים ביתיים 

 לצורך השקיית גינון ציבורי" מעולה"איכות 

הקולחים עדיין לא מאושרים להשקיה 

הקולחים המטופלים נשפכים לרשת הביוב באזור  , לצורך ההרצה

 דרך חברון באמצעות מרווח אויר

תוצאות בדיקות באותה תקופה 

 ל"מ 100-אפס קולי צואתי ב  -30/3/2014     

 ל"מ 100-קולי צואתי ב 9  -27/4/2014     

 29/4/2013ביום שלישי      

  NTU  0.119-0.169עכירות , ל"מג 0.2-0.8כלור נותר      

 ש טובות באופן עקבי "מאז תוצאות הניטור במט -

 



 חברת הגיחון –פעולות מיידיות 

 

יום) הערב באותו נסגר חברון דרך לכיוון המגוף 

 (שלישי

 

תור אבו בשכונת הגיחון חברת שערכה בבדיקה  

  ועליה הנותר הכלור בריכוז ירידה נמצאה

 קוים שטיפות נערכו הלילה במהלך .בעכירות

 בשכונה

 



 הודעת הרתחת מים

משרד דוברות הודעת הוכנה 13:00 השעה לקראת  

  ,לשתיה המיועדים המים הרתחת בדבר הבריאות

  את הכולל ,נרחב באזור במזון וטיפול שיניים צחצוח

  ,באהר צור ,תלפיות ,בקעה ,תור אבו :השכונות

  ממילא ,העתיקה העיר ,אלעמוד ראס ,סילואן

  נפש 130,000-כ כ"סה ,ומורשה

זהירות לצורך "רשת פותר" באמצעות נקבע השטח  

  והחשש התקלה שאירעה מאז שעבר הזמן לאור ,יתר

   ברשת הקולחים מהתפשטות

נכנסו המים למערכת כי הגיחון חברת הערכת פי על,  

   קולחים ק"מ 1,200 ,היותר לכל

  



 המשך -הרתחת מים

בכל הציבור את לידע נדרשה הגיחון חברת  

 מערכות עם רכבים כולל האמצעים ובכל השפות

 בשכונות כריזה

הגריאטריה ולמחלקת המזון לשירות הודעות 

 העירונית העסקים רישוי ולמחלקת המחוזית

מלון בתי ,מתושבים פניות התקבלו במחלקה,  

 ועסקים מרפאות

והופסקה ,החוצה הקוים נשטפו תור-אבו בשכונת  

  ממיכליות לתושבים סופקו מים ,המים אספקת



 לילה -צ"יום רביעי אחה

דיגום צוותי שלושה במקביל עבדו בשטח   

תקינות נמצאו כימיות-פיזיקו שדה בדיקות   

דגימות נמסרו כביר באבו צ"לבריה למעבדה  

  קוליפורם  ולבדיקת (שעות 10) מהירה לבדיקות

 צואתי וקוליפורם

 פיזית נותק המים קו כי הגיחון חברת הודיעה בערב 

 הקולחים מקו

על תור אבו בשכונת קוים חיטוי בוצע הלילה במהלך  

  מקצועיות חברות ידי

 

 

 



 1/5/2014יום חמישי 
ממצאים אין כי המעבדה הודיעה בבוקר 8:00 בשעה  

   צואתי לקוליפורם המהירות בבדיקות

להוציא השכונות בכל ההרתחה הודעת הסרת על הוחלט 

   (נפש כאלפיים) תור אבו שכונת

היום לצהרי עד המים אספקת בהדרגה חודשה תור באבו  

המים הרתחת חובת בדבר ובערבית בעברית עלונים הופצו,  

 דקות מספר למשך הברזים כל בשטיפת הצורך ובדבר

מים מיכלי ,המים מאגרי כל את לרוקן הונחו התושבים/  

  המסננים כל את ולהחליף התקלה טרם שנאגרו בקבוקים

 שתיה מי במערכות

ההפסקה לאחר בצנרת מוצקים הרחפת עקב לתלונות צפי 

 



 ערב -יום חמישי צהריים
בצהרי היום חודשה אספקת המים בשכונה במלואה 

   ונלקחו דגימות לבדיקות במקביל הן למעבדת חברת הגיחון

 והן למעבדה לבריאות הציבור בירושלים

  חברת הגיחון נדרשה ליטול סבב דיגום נוסף ביום שישי

וזאת כהכנה לאפשרות שימצאו חריגות בדגימות  , בבוקר

 שניטלו ביום חמישי  

  כימיים נמצאו תקינות –כל בדיקות השדה למדדים פיזיקו 

בערב התקבלו תוצאות המעבדה : 

 ל"מג 7.5-8 -ניטרט, אפס -ניטריט     

ותוצאות תקינות של הבדיקות המיקרוביאליות שניטלו יום      

 קודם

 

 



 2/5/2014יום שישי 

 התקבלו תוצאות תקינות של   12:30בשעה

בדיקות המעבדה המיקרוביאלית בשכונת  

 אבו תור

  פורסמה הודעה בדבר חזרה לשגרה וביטול

 ההוראה להרתחת מים בשכונה
 



 מסקנות
  האירוע נגרם בשל חיבור כלאיים אסור בין קו

 שתיהקולחים לקו מי 

 מהווים אמצעי הגנה    אינם ח"מזמגוף סגור או
 מותרים בין שתי המערכות

נדרש ניתוק אויר מלא 

בדיקת  , יש לציין כי מרבית הקווים הונחו ללא ידיעת
 או אישור משרד הבריאות

 נפסל על ידינו חיבור בין ( בדיעבד)בקבלת תוכניות
 שתי הרשתות

נדרש וידוא כי הקולחים מנותקים פיזית מרשת המים 
 



 לקחים

הדעות לכל מאוד חמור באירוע מדובר   

הבריאות משרד גישת לגבי משמעותיות השלכות  

 ישובים בתוך שונות באיכויות במים לשימושים

במערכות נוספים צולבים מחיבורים חשש 

   חומה הר קולחי של ההשקיה

הזרמת של כנדרש לאישורנו תוכנית הוצגה לא  

  צורך יש .קיימת צנרת על לשמירה  שפירים מים

 המים ספקי כל מול זו נקודה לחדד

 

 



   2לקחים 

באיחור הבריאות למשרד דווח האירוע :דיווח  

  ישנו כי הבינו הגיחון שבחברת לאחר 12-כ .ניכר

 ל"כנ לאירוע חשד

לא ההודעות כי תלונות התקבלו :לציבור מידע  

  סותרות הודעות נמסרו .רבים לצרכנים הגיעו

  לא משה ימין שכונת .שעות כמה מדי למוסדות

  הלחץ באזור שנמצאת למרות ,בהודעה נכללה

  ונדרש ,רחובות מפת לפרסם מומלץ .הרלוונטי

 העיריה עם מלא תיאום



   3לקחים 

איטי היה רביעי ביום הדיגום סבב :התארגנות 

  ל"מהחמ לקבל התקשו הצוותים .ומסורבל

  ללא נקודות לדגום שנשלחו או לדיגום איתורים

  תוצאות בקבלת איחור הינה המשמעות .מים

 הבדיקות

תואמת היתה והעיריה הגיחון דוברות :דוברות 

 הבריאות משרד להודעות

הגיחון עם וקואופרטיבי רציף קשר נשמר :קשר,  

   ל"בחמ הבריאות משרד נציגות כולל



 חדר מצב הגיחון
   החמלמיקום 

אולמות נוספים, חדר המכיל קהל רב, מבנה מסודר 

וכומסך , מפות ממוחשבות המראות אזורי לחץ -עזרים' 

 התנהלות

נציגי יחידה  , ראש העיר, נוכחות הנהלת הגיחון

 ומשרד הבריאות עיריה, לביטחון מים ברשות המים

 לא הוציאו הודעה מבלי  . וגיחון  עיריהדוברות משותפת

 אישור משרד הבריאות

אנשים עבדו במסירות משמרת כפולה 

 סופקו ארוחות ממחסן חירום 

העבודה נעשתה בשיתוף פעולה ושקיפות 

 



 חדר מצב הגיחון
 בעיות בהתנהלות

  אנשי המקצוע הועסקו מתחילת האירוע בישיבות עדכון

 ולכן לא היה להם פנאי לבצע את המשימות

עיכוב לא ברור בקביעת נקודות דיגום 

דוגמים נשלחו לנקודות דיגום ברחובות בהם לא היה מים 

 בלבד מירסקליטת 

 



 ל העיריה"מצב מנכ הערכצ

רבים גורמים בנוכחות הערב בשעות נערכה מצב הערכת 

שתיה למי הארצית המהנדסת אותנו ייצגה 

התרשמותה להלן: 

  ,ועניינית ממוקדת מאוד היתה בעיריה הישיבה 

  היו האירוע לניהול והעיריה הגיחון של וההתארגנות

 מלא פעולה ובשיתוף מרשימים

 

 

שקופית 
 שליטה
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 16מאי 

 הגברת אתי בורלא

 משרד הבריאות

 מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה מחוז מרכז
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 תקנות והנחיות להבטחת איכות מי השתייה בישראל

איכותם התברואית של " 1'פרק ה)1940, פקודת בריאות העם
 (א65 -ו 64, (ב)62, (י)53סעיפים , "מים

  איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני  )תקנות בריאות העם
 2013 -ע"התש, (מי השתייה

 (  תנאים תברואיים לקידוחי מי שתייה)תקנות בריאות העם
 1995ה "התשנ

 1983-ב "התשמ, (מערכות בריכה למי שתייה)תקנות בריאות העם 

 ב  "התשנ, (התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת)תקנות בריאות העם
1992 

בקידוח מי שתייה/ טופס ביקורת במערכות בריכה למי שתייה  /
 במתקן טיפול במי שתייה
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 מטרת התקנות
 

י קביעת"ע, הגנה על בריאות הציבור: 

איכות תברואית גבוהה של מי שתיה 

תנאים והוראות בענין: 

מקורות מי שתיה 

הפקת מים 

מערכות אספקת מים 

טיפול במים 

בקרה על איכות המים 

 דיווח ופרסוםחובת 
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  כל המספק מי שתיה באמצעות מערכת אספקת מים או
 מתקן הפקה לספק אחר או לצרכן מים

 

 לחוק המים 23בעל רישיון הפקה לפי סעיף 
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  מספק שהוא השתיה מי לאיכות  

 

 אספקת מערכת של תקינה ותחזוקה הפעלה ,להתקנה   

 ההפקה מיתקן  או/ו המים

 

 אלה תקנות הוראות לקיום 
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 :  מתקן הפקה  

 :מערכת לשאיבת מי גלם ממקור מים

 מתקן מים עיליים•

 מתקן מי תהום•

 

 :מתקן טיפול

 מערכת או תהליך המיועדים לטיפול במים

 

 הנועד תהליך :   טיפול במים

  לשפר את איכותם התברואית של המים 

 לשתיהלהתאימם 

למנוע או לצמצם גורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית 
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  מתקן שאיבה 

מתקן טיפול במים 

הובלה 

 אגירה 

ניטור 

 

נקודת כניסה 

בה המים עוברים ממערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק  נקודה 
 מסוים למערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק אחר
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 אישור תכניות מים

 

מתקן או מים אספקת מערכת אדם יפעיל ולא יקים לא  
 תכנית את אשרה הבריאות רשות אם אלא ,הפקה

 המתקן או המערכת

 

לקבוע או לדחות ,תכנית לאשר רשאית הבריאות רשות  
 לאישור תנאים

 

שאושרה התכנית פי על יעשו וההפעלה ההקמה 
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 תחזוקה 

 י  "תהמרכיבים הבאים במגע עם מי שתיה יעמדו בדרישות כל

 "שתיהמוצרים הבאים במגע עם מי בדיקת : "5452

 

 5438י  "תחומרי הטיפול במים יעמדו בדרישות כל  : 

 "לשתיהלטיפול במים המיועדים כימיקלים "      

 

שינוי או תיקון שעברה או חדשה מים אספקת מערכת בכל,   

 המנהל שאישר ובחומרים בשיטה וחיטוי ניקוי לבצע יש     

 

 בראש   ח"מזאלא אם כן התקין , מים לא יספק מים לעסקספק
 (.  אם נעשית בו פעילות באמצעות המים)מערכת המים 
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 תברואי-סקר הנדסי

 -בתדירות אשר לא תפחת מ , ספק יבצע סקר תברואי מניעתי( א) 

במיתקן לטיפול במים, אחת לשנה  ; 

 בכל מתקן הפקת מים ובסביבתו, פעם בחמש שנים; 

 במערכת אספקת המים, פעם בעשר שנים; 

 

 :  ספק יבצע לאלתר סקר תברואי חקירתי בכל מקרה של( ב) 

זיהום או חשש לזיהום מים. 

אם סברה רשות הבריאות שתוצאות מצביעות על בעיה 

 המיקרוביאליותמהתוצאות  5% –אם נמצאו חריגות ביותר מ 

 

פ הנחיות משרד הבריאות"הסקר יתבצע ע 
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מספר דגימות על  •
 אוכלוסיהפי גודל 

קביעת מועדים  •
פ תדירות  "ע

 נדרשת  

מיקום נקודות  •
 דיגום

מייצג את  •
 הגורם הנבדק

 מיקרוביאלי•

 כימי•

 ?איפה ?מה

 ?מתי ?כמה

 הכנת תכנית דיגום
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 הדרכת עובדים

י אדם בעל הכשרה בתחום  "ע, חובת ביצוע פעולות במערכת המים

 :איכותם התברואית של מי שתיה במקרים הבאים

 שינוי, עבודה, טיפול -תחזוקה   

בקרה 

ניקוי     

דיגום 

 

 חובת השתתפות בהשתלמויות תקופתיות אחת לחמש שנים  

 

 מדעים  /הנדסה/עובד בעל הכשרה של הנדסאי: פטור

 מתחום הסביבה והמים           
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/  טיפול בתוצאות בדיקות חריגות

 ממצאים חריגים ומחשידים
 

 ממצא חריג  / להתייחס לכל תוצאה חריגה מחוייבספק 

 ממצאים  -בדיקה בשטח -     

 דיווח והתייעצות עם משרד הבריאות  -    

 ביצוע בדיקות חוזרות  -    

 הידרולוגית/ ביצוע חקירה תברואית -    

 דיווח לציבור -    

 מניעה תקופתיות וניהול יומן  /ביצוע פעולות תחזוקה  

 מעקב ולימוד רציף וקבוע  
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 תיעוד
 

בישוב המים מערכת של מעודכנות תכניות 

 

המים במערכת ושינויים תיקונים 

 

(לשנה) ממוחשב באופן המים איכות של רציף ניטור נתוני 

 

התקנות פי על שבוצעו מים איכות בדיקות תוצאות 

 

ונחקרו שהיו חריגים מים אירועי תיעוד 
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 דיווח לרשות הבריאות

 

 

 

 

 

 

 דיווח סוג מועד דיווח מה מדווחים

תקלה שעלולה להשפיע על איכות  

 המים

חריגה מדרישות התקנות לאיכות  
 המים

 
- 

 מיידי

 חודשי - עכירות+ כלור +  מיקרו

 חצי שנתי עד סוף מרץ דצמבר –יולי  כימיה חודשים

עד סוף   יוני -חודשים ינואר  כימיה
 ספטמבר

 חצי שנתי

עד ראשון   מסכם ח"דו
 ביוני

 שנתי
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 דיווח לצרכנים 

 

המים איכות לגבי התקנות מדרישות חריגה על מיידי 

 (אותו פטרה הבריאות רשות אם אלא) 

 

תקופתי: 

הספק של האינטרנט באתר 

שנה בכל ביוני ראשון עד 

מפורט ח"דו   
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 פרסום לציבור

ח שנתי המפרט את  "הספק יפרסם לציבור באתר האינטרנט  שלו דו

 :איכות המים שסיפק

 

זהות מקורות המים שבאחריותו 

מתקני הטיפול אותם הפעיל 

ציון מובחן של החריגות, ממצאי הבדיקות שערך בשנה החולפת 

  ישום תכנית הדיגום השנתיתי 

תקלות מהותיות שאירעו במערכת אספקת המים 

  פעולות מתקנות שנקט עקב תקלות 

ממצאים עיקריים של סקרים תברואיים שביצע 

  פרוט דרכי התקשרות 
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 פרסום לציבור

 :רשות הבריאות תעמיד לעיון הציבור את כל אלה

 

  הנחיות המנהל לעניין התקנות 

במתקני הפקה  , תוצאות בדיקות המים שהתבצעו במקורות המים

 (  ברמה ארצית)ובמערכות האספקה 

סיכום ממצאים עיקריים מסקרים תברואיים 

  מידע בנוגע לריכוז המרבי המותר לכל גורם ומידע בנוגע להשפעות
 .הבריאותיות של כל גורם
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מטרת התקנות של משרד הבריאות היא שמירה על איכות מי  

 השתייה בארץ

 

 הנהלים ושאר המסמכים נמצאים , ההנחיות, התקנות

 באתר משרד הבריאות

 המחלקה לבריאות הסביבה

 מי שתיה

 

www.health.gov.il 
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 !שתו לרוויה
 

 

שקופית 
 שליטה



 

 

 משרד הבריאות

 2016מאי 

 עירית הן' אינג

 משרד הבריאות מהנדסת ארצית למי שתיה



 מבנה המסמך

 ועדה מייעצת, הגדרות, מטרות, תחולה, רקע –מבוא 1.

 גורמי חוץ, בעלי תפקידים, אמצעים –הכנות לשיקום מערכת שזוהמה 2.

הערכת סיכונים והגדרת , אפיון המערכת שהזדהמה –תכנון השיקום 3.

 :תכנית השיקום, מטרות השיקום

 בחירת חלופת השיקום-   

 נטרול וסילוק המים המזוהמים, תכנית הניקוז -   

 תכנון ניקוי וחיטוי המערכת -   

 שטיפה סופית של המערכת -   

 תקשורת ודוברות -   

 אישור תכנית השיקום -   

 הביצועשלב . 4

 המיםאישור . 5

 שלב שיקום המערכתסגירת . 6

  



 תחולה

 שמערכת המים אינדיקציה וודאית הנוהל מתייחס למצב בו יש

 .לשתיהזוהמה והמים נפסלו בה 

  

 שמתחיל מהקביעה הוודאית על בטווח הזמן הנוהל מטפל

י משרד הבריאות לצריכה  "ועד לאישור המים ע, זיהום המערכת

 .  מלאה וחזרה לשגרה

 

 של המשאבים הנדרשים  להכנה מראש הנוהל מתייחס גם

 .לשיקום מערכת שזוהמה

 

 

 

 

 



 הכנות לשיקום מערכת שזוהמה

 

,  בהכנות מראשעל ספק המים לנקוט 

ולהיערך ככל האפשר למצבים בהם יידרש  

שיקום מערכת המים והחזרתה לשגרה  
 במהירות האפשרית

 



 אמצעים -הכנות לשיקום 
 :שיהיו ברשותו האמצעים הבאים מראשספק המים ידאג 

 

הידרנטים, מגופים, בריכות, מפות מעודכנות של מערכת המים 

או פרטי התקשרות להשגתם, מלאי חומרי חיטוי 

ציוד וחומרים לתיקון והחלפת חלקי מערכת שזוהמו ונפגעו 

או התקשרות עם קבלנים, אמצעים מוכחים לחיטוי מערכת מים 

 דומיננטיםמידע לגבי אפשרות ניקוז מאגרים וקווי צנרת 

 מודל הידראולי המסוגל לנתח התקדמות זיהום מומלץ

 במערכת

 להשלמתם ז"ולוזיהוי פערים 
 

 

 
 



 בעלי תפקידים -הכנות לשיקום 

 :וימנה מטעמו, ספק המים יכין מראש נוהל להפעלת צוותי עבודה

 אחראי לכל פעולות השיקום•

 אחראים למערכת המים והביוב•

כולל השתתפות פעילה  , אחראי לתאום עם גורמי חוץ•

 בוועדה המייעצת

לניקוי  )צוותי עבודה ייעודיים והגורם האחראי להפעלתם •

 ('תיקוני צנרת וכד, מערכת המים

 או התקשרות עם דוגמים שהוכשרו, מים מוסמכים דוגמי•

 אחראי לביצוע סקרים תברואיים  •
 

 

 

 

 



 גורמי חוץ -הכנות לשיקום 
 

 ספק המים ידאג מראש להכנת רשימות מעודכנות של פרטי התקשרות

 

 ישוב/ בעלי תפקידים ברשות המקומית 
 לשכת הבריאות המחוזית והמטה –משרד הבריאות 

 מטה ומנהל המרחב  –האגף לביטחון מים  –רשות המים 

 אגף מים ונחלים –המשרד להגנת הסביבה 

 יחידת איכות מים במרחב הרלוונטי –חברת מקורות 

מעבדות מוכרות לביצוע מגוון החומרים שעלולים לזהם את המערכת 

דוגמים מוסמכים לסוגי הדיגום שיידרשו 

 (לפחות הכלרה וקיטור)קבלנים בעלי אמצעים לניקוי 

 למי שתייהתרכובות כלור ספקי 

גורמים חיצוניים שעשויים לסייע בשיקום מערכת האספקה : 

 חברות הנדסה וקבלני ביצוע, מפעלי מים שכנים       
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 אפיון המערכת שהזדהמה -תכנון השיקום 

 :תברואי שיקבע את-יתבצע סקר הנדסי

הגדרת הסכנות הטמונות בו לאדם, רעילותו, ריכוזו -מהות המזהם  ,
 . 'וכולמערכת המים ולסביבה 

 במיוחד פרמטרים העלולים להשפיע על יעילות הטיפול –הרכב המים 

 הנדרשים לעובדיםאמצעי המיגון 

 וכו, מיקום גוף המים, תיחומו בגבולות -היקף השטח המזוהם   ' 
 ספיקות, לחצים, אביזרים, סוג הצנרת –מאפייני המערכת המזוהמת 
 של ניקוז המים המזוהמים לסביבה  -אפשרויות והיבטים סביבתיים 
 

 :עורך הסקר

 מיםמערכות בתחום ידע מקצועי מתאים בעל  

 הכרות מעמיקה עם מערכת האספקה של הישובבעל 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 סיכונים והגדרת מטרות השיקוםהערכת 
 

י מנהל  "תתבצע הערכת סיכונים ע –בהתאם לתוצאות הסקר 
 :להערכת, השיקום

 

סיכונים תברואיים לציבור 

סיכונים סביבתיים כתוצאה מהזרמת מים מזוהמים לסביבה 

דחיפות השבת המים לשימושים השונים 

רמת הסיכון כפונקציה של רמת הניקיון 

סיכונים לעובדים המבצעים את השיקום 

 

 תוגדר מטרת השיקום הראשית ומטרות ביניים במידת הצורך

 

 
 

 

 

 



 תכנית השיקום
 .תיבחר חלופה מועדפת לשיקום

 :בה יוגדרו, לאחר בחירת החלופה תיקבע תכנית השיקום

 

 קריטריונים ברורים לקביעת סדר עדיפויות בשיקום1.

 הגורמים האחראים וצוותי העבודה2.

 שלבי הביניים ורמת הניקיון אליה יש להגיע בכל שלב3.

 ז לשלבים השונים  "לו4.

 אבני דרך להערכות מצב5.

במידת הצורך יימצאו פתרונות חלופיים לאספקת מים  6.

 (  שנים/ממספר ימים ועד לחודשים)בטווח הבינוני והארוך 

 



 נטרול וסילוק המים המזוהמים, תכנון הניקוז
 

 :כ ניצבות בפני מקבלי ההחלטות מספר דילמות"בד

 

 או טיפול במערכת לפני ניקוזם -ניקוז המים ללא טיפול 

 או לסביבה -או הביוב  -העברת המים למערכות הניקוז 

 או ניקוז הכולל   -לשתייה  והשמשתוניקוז קו ראשי בלבד
 את כל המערכות הצדדיות

 או דחיקת גוף המים המזוהם   -הרקת המערכת ממים
 (?ומאיפה)באמצעות הזרמת מים נקיים 

 



 (המשך)תכנון הניקוז 

 :יילקחו בחשבון. תתקבל בהתאם לנתוני האירוע והערכת הסיכוניםהחלטה 

נפח המים המיועדים לניקוז 

סוג החומר המזהם וריכוזו 

סוג החומר המנטרל וריכוזו במערכת 

אפשרויות איגום זמני של המים לנטרולם לפני הניקוז 

אפשרויות ניקוז המים 

אפשרויות סילוק משקעים במאגרים שהזדהמו 

וספיקות קצביםכולל , אפשרויות הזרמה למערכת השפכים 

 מוערךניקוז זמן 

 הניקוזתכנון דיגום להערכת יעילות 

   

 הניקוזסמך המידע שייאסף תוכן תכנית על 



 תכנון ניקוי וחיטוי המערכת
 

 :יש להכין מידע, לצורך תכנון ניקוי המערכת

 
לחצי עבודה אפשריים, ספיקות מרביות, נפח המערכת 
כיווני זרימה אפשריים 
יכולת נטרול החומרים 
הדרוש לניקוי מיטבי, זמן מגע עם שטח הפנים של אביזרי המערכת 
תוצרי פירוק אפשריים של החומר המזהם וחומר הניקוי 
סיכון לציבור ולסביבה בשימוש בחומרי הנטרול והניקוי 

השפעה אפשרית של הטיפול על אביזרי המים 
 (כולל שטיפה סופית)זמן ניקוי מוערך 
תכנון דיגום להערכת יעילות הניקוי 

 

ובהתאם לסוג  , ניקוי המערכת יתוכנן בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 המזהם וריכוזו



 שלב הביצוע

פ תכנית השיקום  "ביצוע שיקום המערכת יהיה ע

 י ספק המים ואושרה בוועדה המייעצת"שהוגשה ע

 

י ספק "תהליכי הביצוע ותוצאות הדיגום ידווחו ע

, המים בסופו של כל שלב ביניים לוועדה המייעצת

 ובה יוחלט על המשך ביצוע התכנית  



 תקשורת ודוברות

למערך ההסברה תפקיד חשוב בשמירה על שיתוף הפעולה עם 

 צמצום ההפרעה למהלך התקין של החיים ולמניעת פאניקה, הציבור

   

 :מהציבורהשיקום תגדיר את רמת השיתוף הנדרשת תכנית 

  זמן הפרעה צפוי 

  מהות ההפרעה 

הצורך בשיתוף הציבור בניקוז ברזי הבתים ואופן הביצוע 

 איכויות המים הצפויות לאורך התהליך והשימושים המותרים-  
 ב"משהבהתאם לאישורי 

 (אם יש)מידע לגבי מקורות מים חליפיים ותחנות חלוקה 

מידע על פעילויות השיקום 

 (  אם נדרש)הפנית הציבור לאופציות שיקום מערכות פרטיות 

 



 שלבים באישור המים

 .  פ רמת הסיכון והצרכים"ע, המים יאושרו במהלך שלבי השיקום

 :פ תוצאות דיגום והערכת סיכונים"ע ב"משהי "כל אישור ייקבע ע

משק חי, השקיית גינון, השקיה חקלאית: שימוש חקלאי 

מסחרי/ מוסדי/ שימוש תעשייתי: 

 ערפול, מערכות קיטור, מגדלי קירור -מערכות אקלים 

 קוזי'ג, בריכות שחייה –מי נופש 

הכנת תרופות ומוצרי קוסמטיקה 

  ייצור מזון 

דיאליזה וביצוע פעולות רפואיות, ריפוי שיניים 

שימוש ביתי: 

הדחת כלים, מגע ורחצה, כביסה, ניקיון, הדחת אסלות ובידה 

שתייה והכנת מזון ביתי, אינהלציה וצחצוח שיניים 

 



 הערכת סיכונים ואישור המים

תתבצע  , בתום פעולת השיקום וקבלת תוצאות הדיגום
 :ינותחו. הערכת סיכונים סופית

יעילות פעולות השיקום 

רמת ניקיון המערכת לאחר פעולות השיקום והשטיפה 
רמת הסיכון לבריאות הציבור בטווח הקצר והארוך 
רמת הסיכון לסביבה 

 

תברואי שני  -הערכה תתבסס גם על תוצאות סקר הנדסיה
בהתאם לנתונים ובכפוף  . שיעשה במערכת המשוקמת

יקבעו התנאים לאישור חידוש  , לסמכויות משרד הבריאות
 .  אספקת המים

 



 

שקופית 
 שליטה



מ"בע   מניב ראשון 

סיכום  תחקיר תרגיל שיקום  
 תשתיות מים עקב זיהום 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 

 

 
 

 

 
  

 

 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 תושבים 259,900 -ניהול מערך משק מניב  לכ. 

 דונם 58,611 –שטח מוניציפאלי. 

 86,525 –מספר מדי מים . 

 מליון  קוב 19.3 –הפקה ורכישת מים. 

 פחת מים– 

71,000,000 -השקעה בתשתית בהיקף של כ ₪. 

 חוסן כלכלי– AA+   (.מעלות)יציב 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 נתניה    פתח תקווה אביבתל   ראשון לציון חיפה ירושלים עיר

 28,954 35,868  51,788 58,611 63,666 125,156 (ר"מ)שטח 

 ערים נבחרות ושיטחן המוניציפלי

125,156 

63,666 

58,611 

51,788 

35,868 

28,954 

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000

 ירושלים

 חיפה

 ראשון לציון

 תל אביב

 פתח תקווה

 נתניה



 משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון 

    
 

 מ"ק 470 –צנרת מים. 

19  בארות פעילות  17בארות מתוכן. 

 14,800,000 - 10,000,000:  שנתית בקובאספקת מים   

6  כניסות עיקריות ושלוש כניסות משניות 3כניסות של חברת מקורות. 

 להשקיה ן"שפדשתי כניסות של מי. 

10,000,000 –כ : כ אספקת מים שנתית בקוב"סה. 

6  (.בוסטרים)מכוני שאיבה למים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 :בריכות מים 

 .קוב 5,000עד  1,500בריכות בנפחים של  8 

 :מגדלי מים

 . (1882)היסטורי  1+ מגדלים תפעוליים  3 

 . ק"מ 850,32: כ נפח איגום "סה

 

. 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

  תרגיל שיקום תשתיות מים מזיהום מים

 רקע
 . מרץ התקיים תרגיל בתאגיד מניב ראשון לציון לטיפול בזיהום מים 10בתאריך •

 מטרת התרגיל
שגובשה על ידי רשות  גיבוש תפיסת ההפעלה של טיוטת נוהל טיפול בזיהום מים  •

  בחינתה והבאתה לידי תיקוף בשאר תאגידי המים,המים 
  השיטה

 : משתתפים•
מהנדסי  , מהנדס חברה , ת התאגיד "מנכלי)פורום טיפול באיכות מים  מניב •

,  נציגי רשות המים (מנהל בטחון מים , מנהל תפעול , תשתית ואיכות מים 
הגנת הסביבה  /ביטחון /המורכבת ממשרדי הבריאות )וועדה מייעצת 

 (. מקורות.
 . דרום/ מנהלי מרחבים צפון , נציגי תאגידים  –אורחים •

  
  



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 

 

 
 .מפת תוכנית סגירת מגופים •

 .תיקוף תוכנית פריסת חלוקת תחנות מים •

  .ביוב וניקוז,מעודכנות של מערכת המים מפות •

,  לחצים, ספיקות, קצבים, נפחים(: GIS –ב עדיפות  )מערכת המים ריכוז נתונים של •

   הידראוליםזרימה נתונים כיווני 

 .רציףתחנות דיגום וניטור ריכוז נתוני מיקום •

 ביצוע סקרים תברואתיים קיימים  •

 . הצורךאו פרטי התקשרות להשגתם בעת , חומרי חיטויוידוא המצאות מלאי •

ולשיקום  , וחומרים לתיקון והחלפת חלקי מערכת שזוהמווידוא המצאות ציוד •

 . שנפגעהמערכת 

 הכנות לתרגיל 
 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

,  (לפחות מתקני הכלרה ניידים וקיטור)אמצעים מוכחים לחיטוי מערכת מים •

 . אלואו התקשרות עם קבלני ניקוי שבידיהם אמצעים 

 . תכנית של ניקוז מאגרים וקווי צנרת דומיננטיים•

 .במערכתמודל הידראולי המסוגל לנתח התקדמות זיהום קיום  •

 .תרחישי זיהום אפשריים והערכות מקדימה  בניתוח על מערכות מניב  הכנת•

 .פגישה עם מהנדס חדרה ללימוד הפקת לקחים מתרגיל שבוצע שם •

 .גיבוש צוות לטיפול = פגישות שבועיות עד התרגיל כולל עדכוני סטטוס •

 .מצב לצורך התרגיל לאור ריבוי משתתפים  הכנת עזרים והקמת חדר•

 

 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 סיכום תחקיר שבוצע במניב  
 

 דוברות 
 .  באירועים מסוג זה מיידיהעירייה צריכה להיות מגויסת באופן דוברות •
למקרי חירום כאשר הנוסח יעבור התייחסות של  הודעות נצורות  צורך להכין מראש יש •

 ,  משרד הבריאות
 קשר עם רשות מקומית  

 .באירוע מסוג זה נדרש לקבל סיוע מגופי העירייה השונים •
 

 קשר עם רשויות המדינה  
תוך קביעת תפיסה ואופן                -(ר "פקע)גיוס של הצבא מסוג זה מחייב אירוע •

 .ניהול וכדומה,הפעלת הכוחות בהיבטי שליטה 
 .ן"שפדבמקרה הצורך יש לגייס את גורמי •
 צריך לפעול על מנת לקצר את משך הזמן   –מעבדה תוצאות  -משרד הבריאות •

 .לקבלת תוצאות הזמן הוא בלתי סביר ,  לבדיקת המעבדה      

 

 

 

 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 מניב  
מאוד גנרי וצריך לקחת את החלקים הכתובים בו שרלוונטיים מבחינתנו  הנוהל •

 .  וליצור נוהל פנימי שלנו
 .  התרגיל כפי שהוצגה הושגהומטרת  בנוהל שנכתב עמד התאגיד •
משך הזמן שהגדרנו בתרגיל היה מוערך  , ניהול זמנים מבחינת סגירת מגופים בשטח•

 .  וצריך להיערך  בהתאם בשטח
 .בחירוםזמינים קיים צורך במצאי  ערכות שיהיו  –ציוד לדוגמים •
 .  טיפול וביקורת, לתת עדיפות באיתור -מגופי חירום •
צריך לבחון מה קורה אם לא מאשרים לנו להזרים מים לאחר   -שטיפת מערכות•

 .  'וכואו משרד הבריאות /שטיפה מבחינת איכות הסביבה ו
•DMA- חייבים להקים מערכת , נחוץDMA   מורכב מאד  בשכונות חדשות קל יותר

 .בשכונות ישנות 
ולהתנהל בכמה צירים במקביל על מנת למנוע איבוד זמן יקר   ים"סדפיש לבנות •

 .מבחינת דרכי הפעולה
 
 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 
 ת התאגיד  "מנכלי 
נעשה  , על ההזדמנות שניתנה לנו לבחינת נוהל השיקום במערכת המיםמברכת  •

 .  תהליך פנים ארגוני חיוני כחברה
לנתח ולבחון לעומק האם אנו מסוגלים להתנהל נכון ברמה הביצועית אל מול ציר יש •

 :  מגבלות 2כאשר קיימות בפנינו , הזמן הלחוץ בזמן אמת
 .המערכת קיימת ולא ניתן לשנותה •
 .א לטיפול "מגבלת כ •

 
 



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   
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משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   



משקיעים בכל טיפה –מניב ראשון   

 תודה רבה 

שקופית 
 שליטה



 סיכום

 משתתפים התיחסות



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 תרשים זרימה -זיהום מים 

 זיהוי בזמן אמת

 .התאגיד בשגרה

,  קבלת דיווח מאמצעי בקרה

 אזרחים, מודיעין, י"מ

 .הפעלת צוות תגובה –מוקד 

 :בהתאם לממצאים: דיווח

 .תורן' מ

 .סגירת מגופים

 עדכון מנהלים

 דיווח כללי -דיווח על תחלואה 

 דיווח ממשרד הבריאות

משרד הבריאות החלטה על 

 סגירת מים או רק בדיקה

 :מחולל תחלואה מים

 סגירת שימוש במים

,  דיווח מאזרחים על ריח

 .תחלואה, טעם

בהתאם לנהלים במוקד  

ומספר פניות העברת  

דיווח לבעלי תפקיד  

 בתאגיד

רמת התייחסות ותגובה  

ביצוע הערכת   -שונה 

,  הפעלת צוותים,  מצב

 'דגימות וכו

 ביצוע סריקות במתקני המים 

תגובה בהתאם לממצאים  

 :והנחיות משרד הבריאות

 .סגירת מים

 .דגימות מים

 המשך שגרה בהתאם להחלטה

 :הכרזת אירוע מים

בהתאם  –מרכז הפעלה רשות מקומית , חדר מצב מים בתאגיד –איוש מרכזי הפעלה 

 לתפיסה ולנוהל

 עתודת מים, רווחה, תחנות חלוקה –חלוקת מים 

 .הסברה ומידע לציבור

 שיקום תשתיות

סגירת מים 

מידית לפי  
 ממצאים/החלטה

החלטה על מצב  

 מים לפי ממצאים

, צהוב, ירוק

 אדום



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 .אחר, משרד הבריאות, אוכלוסייה, מרכיבי מיגון וגילוי –זיהוי שיש אירוע  1. מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 'חדרי בקרה וכו, כוננים, מוקד –לפי רשימת תיוג  –תגובה מידית 2.

 .איוש חדרי מצב –מעבר מרגיעה לחירום 3.

 :ביצוע הערכת מצב  -המענה  תוכנית4.

 .תאגידא-

 .רשות מקומיתב-

 .ביטחון מים/רשות המיםג-

 אחר, ס"הגנ, מקורות, הבריאות' מ, רשות המים – מיעץצוות ד-

 מידע לציבור, .חלוקת מים חליפיים5.

 .שילוב התשתית הפרטית, שיקום תשתיות6.

 .לקחיםויישום , תחקיר –סגירת אירוע 7.

 .הגדרת אירוע

 .תחומי אחריות

 .חלוקת מים, משימות

 .הודעות לציבור

 אחר

 "גל הניפוץ"

 משבר מים/עיקרי הפעולות באירוע

משימות במקביל  
שמחיבות צוותי עבודה 

 ומענה



 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 .אחר, משרד הבריאות, אוכלוסייה, מרכיבי מיגון וגילוי –זיהוי שיש אירוע  1. מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 'חדרי בקרה וכו, כוננים, מוקד –לפי רשימת תיוג  –תגובה מידית 2.

 .איוש חדרי מצב –מעבר מרגיעה לחירום 3.

 :ביצוע הערכת מצב  -המענה  תוכנית4.

 .תאגידא-

 .רשות מקומיתב-

 .ביטחון מים/רשות המיםג-

 אחר, ס"הגנ, מקורות, הבריאות' מ, רשות המים – מיעץצוות ד-

 מידע לציבור, .חלוקת מים חליפיים5.

 .שילוב התשתית הפרטית, שיקום תשתיות6.

 .לקחיםויישום , תחקיר –סגירת אירוע 7.

 .הגדרת אירוע

 .תחומי אחריות

 .חלוקת מים, משימות

 .הודעות לציבור

 אחר

 "גל הניפוץ"

 משבר מים/עיקרי הפעולות באירוע

משימות במקביל  
שמחיבות צוותי עבודה 

 ומענה

 :לכול זמן האירוע המרחב מלווה את האירוע ומסייע

 .ליווי מקצועי ולמידה

 .הפעלת סיוע אזורי

 .הפעלת עתודות

 .שחרור חסמים

 אחר



משימות במתן מענה  /עיקרי הפעולות

 למשבר מים
כמות בהתאם לנורמת   –חלוקת מים שלא דרך הרשת 1.

 .המים

 .הסברה ומידע לציבור2.

 .תיקון תשתיות3.

 .ביטחון וסדר ציבורי4.

 .מ"התלמענה לאוכלוסיית  –רווחה 5.

 לא לשכוח –סניטציה 6.
מחייב שילוב זרועות   מיםוהתמודדות באירוע זיהום מים טיפול 

 .המשאבים בתאגיד וברשות המקומיתוסיוע של כלל 

' מ, רשות המים –סיוע ותמיכה של הגופים המקצועיים 

 ותמיכה של ספקי המים השונים ס"הגנ, הבריאות

, לוגיסטיקה
והיערכות  
 מקדימה  
 תנאי להצלחה



נהלי ביטחון  

 מים

הקלסר  

 הכחול

  תוכניות

 לדוגמא

 –מידע למשפחה 
 שיפור המוכנות

-://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergencyhttp
Information.aspx 

http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/Pages/Emergency-Information.aspx


 היערכות לחירום  

 וביטחון מים

 מרחב מרכז היחידה לביטחון מים

 תרשים זרימה אספקת מים

 
 

נקודת  
 התורפה



שקופית 
 שליטה


