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  הפסקות מיםבזמן  שתיהאספקת מיניהול הנחיות ל
  מהנדס ראשי לבריאות הסביבה– שלום גולדברגר: י"   אושר ע    
 
 

  :הערה כללית
כאשר ידוע כי לא חלה , הנחיות אלו מיועדות בעיקר למצבים של הפסקות מים מקריות או יזומות

פ הנחיות "יש לפעול ע, ה בעקבות פיצוץ או תקלהאם הפסקת המים חל. פגיעה במערכת המים
 .רשות הבריאות לניקוי וחיטוי המערכות ולבצע דיגום מיקרוביאלי לאישור המים לשתיה

 
 :מחלקים את ההתייחסות לחומרת המצב לשלוש רמות כלהלן

 
 

 רמה ראשונית. א
 
 

  :תאור המצב
  ונקודתיתחד פעמית, הפסקת מים קצרה

 
 :הנחיות לספק המים

 כלור נותר ועכירות:  בזמן אמתבדיקות שדה לניטור איכות מים 
 .ן.ע. י1 –הזרמת מים ראשונים לפני אספקה למספר דקות עד להורדת העכירות מתחת ל  
ידאג לאספקת מים חלופיים , יפסיק הספק את אספקת המים, פ הבדיקות"אם נצפית בעיה ע 

 . ויודיע על כך לרשות הבריאות
 

 רמה בינונית. ב
 
  :אור המצבת

 )במשך של כשבוע ימים (קצרות יחסיתו  חוזרותהפסקות מים
 .מיכלים על הגגות,  בריכות עירוניות–קיים איגום אלטרנטיבי 

 . קיים חשד סביר להפרעות ברציפות האספקה ובאיכות המים–  אספקהירידה בלחצימתרחשת מדי פעם 
 

 :הנחיות לספק המים
 איכות אורגנולפטית, הגבה, עכירות, כלור נותר: ן אמתבדיקות שדה בזמ: ניטור איכות מים 

 דיגום מיקרוביאלי פעמיים בשבוע:                                                 בדיקות מעבדה
 .   על כל תוצאה חריגה יש להודיע לרשות הבריאות

 .ן.ע. י1 – העכירות מתחת ל הזרמת מים ראשונים לאחר כל הפסקת מים ולפני אספקה למספר דקות עד להורדת 
  ותקלות ברשת אזורים בעייתיים מבחינת ספיקהמיפוי ואחר תמונת המצב של אספקת המיםמעקב  
ידאג לאספקת מים חלופיים , יפסיק הספק את אספקת המים, פ הבדיקות"בעיה ענצפית אם  

 . ויודיע על כך לרשות הבריאות
 

 :הנחיות לתושבים
  על תופעות אורגנולפטיות חריגותבקשה לדווח לרשות המקומית 
 .הזרמת מים ראשונים לפני השימוש למספר דקות עד להורדת העכירות 
 במקרה ונצפות בעיות אורגנולפטיות מומלץ לא לשתות 
 

 :הנחיות למוסדות ועסקים רגישים



, למוסדות הבאיםיימסרו הודעות באמצעות הרשות המקומית ומשרדי הממשלה הממונים 
 :חוות דעת תברואית והנחיה כיצד לנהוג בנוגע למי השתייה, מצבהכוללות תאור ה

  למוסדות חינוך 
 .ת" והתמבמשרד הפניםממונה המחוז , מנהל המחוז במשרד החינוך, רשותהראש    באמצעות 

  וחוסיםלמוסדות סיעודיים 
 .ת" והתמממונה המחוז במשרד הפנים, רופא המחוז,  ומחלקת הרווחהראש הרשות   באמצעות 

 קת רישוי עסקים ברשות המקומיתל מחבאמצעות – עסקי מזוןל 
  שרות המזוןבאמצעות –מפעלי מזון ל 
  באמצעות רופא המחוז–למוסדות אשפוז ורפואה  
 

 : פנימידיווח
 .ולרמה הממונה) לאנשים העוסקים בנושא( לרוחב דיווח על המצב יעשה

 המידע הקיים ושיקול הדעת ,םיפ חומרה והיקף האירוע"וע, תעשה הערכת סיכוניםבכל רמה 
  :המקצועי יוחלט אם יש צורך לדווח לממונים

 .לרופא נפתי ולמהנדס המחוזידווח מפקח נפתי 
 ).אם יש צורך(ולמעבדה  מהנדס מזון מחוזי,  מהנדס ראשי,לרופא מחוזימהנדס מחוז ידווח 

 .לדוברותו ידווח לראש שרותי בריאות הציבורמהנדס ראשי 
  .מחייבת הודעה לכל הגורמים שדווחו מתחילת האירועשינויים במצב הודעה על כל 

 
 :חזרה לשגרה

 .דיווח מספק המים לרשות הבריאות על איכות המים ועל הפעולות שננקטו לתיקון המצב
 .פ הוראות רשות הבריאות"ענוספות יתכנו דרישות דיווח ספק המים וממצאי הבדיקות בהתאם ל

 
 
 

 רמה גבוהה. ג
 

  :צבתאור המ
 שגורמות לשיבושים חוזרות ונשנותהפסקות או /ו רוגין לפרקי זמן ארוכיםילסהפסקות מים 

 .משמעותיים באספקת המים בברזי הצרכנים
 .אין איגום אלטרנטיבי מספיק

 
 :הנחיות לספק המים

 איכות אורגנולפטית, הגבה, עכירות, כלור נותר: בדיקות שדה בזמן אמת: ניטור איכות מים 
 דיגום מיקרוביאלי יומי:                                          בדיקות מעבדה       

 .   על כל תוצאה חריגה יש להודיע לרשות הבריאות
הזרמת מים ראשונים לאחר כל הפסקת מים ולפני אספקה למספר דקות עד להורדת העכירות  

 .ן.ע. י1 –מתחת ל 
 וי אזורים בעייתיים מבחינת ספיקה ותקלות ברשתמעקב אחר תמונת המצב של אספקת המים ומיפ 
 לשיקול דעת מהנדס ורופא המחוז הודעה לתושבים על הרתחת מים לשתייה ובישול, בהתאם לתנאים 
 במקרה הצורך אספקת מים חליפיים לשתייה ובישול ממקור מאושר 
 

 :הנחיות לתושבים
 ומותרים לשאר הפעילויות,  המים פסולים לשתיה ובישול-בהתאם להחלטת הלשכה המחוזית  
 בקשה לדווח לרשות המקומית על תופעות אורגנולפטיות חריגות 
 .הזרמת מים ראשונים לפני השימוש למספר דקות עד להורדת העכירות 
 במקרה ונצפות בעיות אורגנולפטיות מומלץ לא לשתות 
 

 :הנחיות למוסדות ועסקים רגישים
, נים יימסרו הודעות למוסדות הבאיםבאמצעות הרשות המקומית ומשרדי הממשלה הממו

 :חוות דעת תברואית והנחיה כיצד לנהוג בנוגע למי השתייה, הכוללות תאור המצב
 למוסדות חינוך  

 .ת"ממונה המחוז במשרד הפנים והתמ, מנהל המחוז במשרד החינוך,    באמצעות ראש הרשות



 למוסדות סיעודיים וחוסים 
 .ת"ממונה המחוז במשרד הפנים והתמ, רופא המחוז, ה   באמצעות ראש הרשות ומחלקת הרווח

  באמצעות מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית–לעסקי מזון  
  באמצעות שרות המזון–למפעלי מזון  
  באמצעות רופא המחוז–למוסדות אשפוז ורפואה  
 

   : פנימידיווח
 .ולרמה הממונה) לאנשים העוסקים בנושא( לרוחב דיווח על המצב יעשה

 המידע הקיים ושיקול הדעת ,יםפ חומרה והיקף האירוע"וע, תעשה הערכת סיכונים רמה בכל
  :המקצועי יוחלט אם יש צורך לדווח לממונים

 .מפקח נפתי ידווח לרופא נפתי ולמהנדס המחוז
 ).אם יש צורך( ולמעבדה מהנדס מזון מחוזי, מהנדס ראשי, מהנדס מחוז ידווח לרופא מחוזי

 .לדוברותו לראש שרותי בריאות הציבור מהנדס ראשי ידווח
  .מחייבת הודעה לכל הגורמים שדווחו מתחילת האירועשינויים במצב הודעה על כל 

 
 :חזרה לשגרה

 .עכירות וצבעצפים עד שלא נ, שטיפה יסודית של מערכת האספקה
  את הרשתצגותידיגום מיקרוביאלי בנקודות מי

 בדיקות שדה ובדיקות אורגנולפטיות
   תקינותקבלת תוצאות בדיקות מחדש לאספקת המים יהיה כפוף לאישור

 .דיווח מספק המים לרשות הבריאות על איכות המים ועל הפעולות שננקטו לתיקון המצב
  .פ הוראות רשות הבריאות"בהתאם לדיווח ספק המים וממצאי הבדיקות יתכנו דרישות נוספות ע


