מידע לאתר התאגיד בנושא חירום מים

תפקיד המחלקה לביטחון מים:
להנחות בשגרה את התאגיד כיצד להתמודד עם אירועי פגיעה במים ולוודא היערכותם בהתאם .ובחירום לנתב את הפעילות של
הגורמים המעורבים באירוע פגיעה במים.

המחלקה לביטחון מים מכינה את המחלקות בתאגיד  ,והגורמים הלוקחים חלק בטיפול באירועי פגיעה במים בתחום
ההתארגנות ,ההצטיידות ,קיום נהלי הפעלה ,תרגול ועמידה בכשרות התפעולית הנדרשת.

לשם כך פועלת המחלקה לביטחון מים במספר מישורים:
-

הגדרת הסיכונים והאיומים.
הגדרת איומי הייחוס ותרחישי הייחוס ועדכונו מעת לעת.
קביעת תפיסת הפעלה ותוכנית אופרטיבית להתמודדות עם אירועי פגיעה במים.
הגדרות המחלקות הלוקחות חלק בטיפול באירועי פגיעה במים ,מיפוי סמכויות ופירוט תפקידים.
פיקוח על המחלקות הלוקחות חלק במשברי מים ווידוא מוכנותם בכל עת.
איומים וסיכונים על המים

פגיעה במכרת המים י כולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה .צונאמי או שיטפונות .כתוצאה מפגיעה מכוונת
של גורמים עוינים כמו במלחמה .באירועי טרור (במקרים כאלה הפגיעה יכולה להיות קונבנציונאלית או כימית) .או במקרה
של תקלה טכנית תפעולית .בכל אחד מהמקרים הפגיעה יכולה להיות באספקת המים או באיכותם.
מידע לציבור:
פגיעה במקורות המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע,מלחמה ,פעולות טרור או תקלה.סוגי פגיעה שונים ישפיעו על
איכות המים או יפגעו במערכת ההובלה שלהם .ברוב המקרים יתירות מערכת המים ודריכות הגורמים המטפלים בה
מאפשרים התמודדות ותיקון של הנזק בטווח הקצר וחזרה מהירה לשגרה .יחד עם זאת  ,בתרחישים קיצוניים של עומס גדול
במיוחד וקריסה של מערכות ותשתיות במדינה ,כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה  ,יתכן מצב של מחסור מתמשך במים
זורמים במערכת המים או פגיעה מתמשכת באיכות המים .לאירועים מסוג זה יש השפעה ישירה על שגרת החיים בהיבטים
שונים כגון :בישול ושתייה ,ניקיון ,היגיינה וסניטציה.
מוכנות התאגיד לחירום
-

-

תאגיד המים פלגי מוצקין הצטייד בציוד לחירום כנדרש.
כגון :מיכלי מים ניידים.
שקיות קל-כד  4ליטר.
התאגיד מיפה את העיר וקבע נקודות לחלוקת מים לשעת חירום.
התאגיד חתם הסכמים עם קבלני חיצוניים לעת חירום לרבות מכלית מים  53קוב עם חב' כימוטל.
התאגיד הצטייד בחליפות אב"כ לצוות מיוחד אשר יטפל במערכת המים והביוב.
התאגיד מתחזק ומחטא את הציוד הנ"ל כל שנה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

המלצות התאגיד לשעת חירום:
-

 4ליטר מים לנפש למשך  27שעות.מים אלו מיועדים לשתייה ובישול.
מי ברז ( או מים ממכשיר לטיהור מים) יש לרענן אחת ל 5חודשים ,מים מינרלים יש לרענן בהתאם לתאריך התפוגה.
מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי ( במיועדים לשמירה על היגיינה אישית כתחליף למים).
שקיות לאיסוף פסולת.
מוסדות סיעודיים מחויבים להחזיק מלאי מים ל  27שעות על פי הנחיית משרד הבריאות בהמשך יקבלו מים בתיאום
עם התאגיד.

