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  לוח תפוצה אל:

 

 תל מונדמועצת  הצגת עקרונות מתן המענה בעת משבר מים לראשהנדון: 

את עיקרי תפיסת  תל מונדמועצת  הציג תאגיד מעיינות השרון לראש 14/3/22-ב .1

תוך הדגשת נושא חלוקת האחריות בין המועצה  ההפעלה של התאגיד בחירום

 לתאגיד בעת אירוע משבר מים.

 :כחונבפגישה  .2

המועצה גב' לין קפלן, מנכ"לית המועצה גב' טירנה ססי,  מטעם המועצה: ראש .א

 קב"ט המועצה מר גלי שניר,  דוברת המועצה גב' רונית נחום.

ביטחון מים גב' עינת מטעם התאגיד: מנכ"ל התאגיד מר יגאל גדרון, מנהלת  .ב

 אלמוג ויועץ התאגיד לחירום מר יהלי עמית.

 :הנושאים הבאיםע"י התאגיד במהלך הפגישה הוצגו  .3

 מהו משבר מים, המחוללים ועקרונות מתן המענה. .א

 עיקרי איום הייחוס למשבר מים במועצה.  .ב

 חלוקת האחריות בין המועצה לתאגיד. .ג

 מונד.-פריסת תחנות החלוקה בתל .ד

 ע סבבי המילוי ומקורות מים חיצוניים ופנימיים פוטנציאליים.אופן ביצו .ה

אופן ניהול אירוע חירום מים מחדר מצב של התאגיד עם נוכחות נציג מהתאגיד  .ו

 במרה"פ המועצה.

פעולות שנעשו בתאגיד לשיפור הכשירות לחירום ובהם: הכנת תכניות ומסמכים  .ז

ם, ביצוע הדרכות נלווים בהתאם לדרישות רשות המים, השתתפות בתרגילי

לעובדי התאגיד, תיאום שת"פ לסיוע הדדי עם תאגידי מים שכנים ומימוש 

 תכנית רכש רב שנתית להשלמת פערים בתחום החרום.

תוכנית החירום של התאגיד ופריסת תחנות החלוקה אושרה כבר בעבר ע"י  .ח

 המועצה.

 הוצגה פריסת ציוד החירום של התאגיד בכלל הישובים שבאחריותו. .ט



 
 

 

     

 

צג כי התאגיד עמד בהצלחה רבה בשנים האחרונות בביקורת הייעודית של הו .י

 ראשות המים לבחינת מוכנות התאגיד למתן מענה למשבר מים. 

המועצה מסמך לחתימה המתאר את חלוקת האחריות בין התאגיד  הועבר לראש .יא

. בהתאם 4/2009למועצה בעת אירוע חירום בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 היות חתום ע"י מנכ"ל התאגיד וראשרשות המים המסמך צריך ללדרישות 

 המועצה.

עלה הצורך לגבש רשימת עובדי מועצה ומתנדבים שישמשו בעת אירוע משבר  .יב

 מים כמנהלי תחנות חלוקה וסגנים. 

 :סיכום .4

המועצה הנחתה לגבש רשימה של מנהלי תחנות חלוקה וסגנים תוך שלושה  ראש .א

 עם התאגיד מועד לביצוע הדרכה עבורם ע"י התאגיד.שבועות. לאחר מכן יתואם 

בתרגיל המתוכנן השנה במועצה בהתאם לגרף פיקוד העורף, התאגיד ישתתף  .ב

 באמצעות נציגת התאגיד במרה"פ.

יתוכננו ע"י התאגיד בשיתוף עם המועצה תחנות חלוקה נוספות בשכונות  .ג

 החדשות.

 מסמך חלוקת האחריות ייחתם לאחר בדיקה וקריאה. .ד

                                                                         
 ,בברכה

 

 עינת אלמוג             
 ובטחון מים פניות הציבור מנהלת      

 

 :לוח תפוצה

 ראש המועצה -גב' לין קפלן 

 מנכ"ל התאגיד -מר יגאל גדרון  

 קב"ט המועצה -מר גלי שניר 

 מנכ"לית המועצה -גב' טירנה ססי 

 דוברת המועצה -גב' רונית נחום 

 יועץ התאגיד לחירום -מר יהלי עמית 

 מנהל מרחב מרכז. -רשות המים / היחידה לביטחון מים  -מר אריאל חג'בי 


