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  DOC.אירוע גלישה  פיצוץ 5.4.2.9

 מטרת ההוראה .1

או פריצת ביוב בקו הסניקה לתאר את תהליך הטיפול והדיווח באירוע גלישה במתקני ביוב  

 המשמשים את מועצה מקומית שהם ומועצה איזורית חבל מודיעין.

 

 הגדרות .2

אי יכולת בור הקליטה לקלוט את השפכים וכפועל יוצא השפכים מוזרמים  –גלישת ביוב  2.1

 לנחל בית עריף.

 סדק או שבר בקו סניקה שדרכו מוזרם ביוב לשטח ללא בקרה. –סניקה  פיצוץ בקו 2.2

 

  תוכן ההוראה .3

במתקן בית עריף. גלישת ביוב הביוב מתפעלת ומתחזקת את תחנת א.ל.ד )אלו( חברת  .3.1

לנזק סביבתי כגון: גלישה לים, לגרום ים עשויאו מפיצוץ בקו הסניקה מהמתקן 

יסוד הו'. ולחילופין לנזקים ברכוש. הנחת גלישה לשמורות טבע, פארקים עירוניים וכ

ארועים אלה. אך כאשר יתרחשו יקבלו טיפול יעיל  לא ניתן למנוע לחלוטיןכי היא 

 ומהיר בהתאם לנוהל ובכך יפחתו נזקים מיותרים.

ויעיל באירוע גלישה, מתוך רצון מועצה מקומית שהם תפעל למתן טיפול מהיר, נכון  .3.2

 יגרם לסביבה.למזער את הנזקים העלולים לה

מכל סיבה שהיא או שפכים עולה על גדותיו הכאשר בור קליטת  –הגדרת אירוע גלישה  .3.3

יזומה או תקלה טכנית באחת המשאבות יוזרם הביוב דרך צינור הגלישה לואדי בית 

 עריף, או לחילופין פריצת ביוב עקב פיצוץ בקו הסניקה.

 דיווח אירוע גלישה/פיצוץ בקו סניקה: .3.3

תדווח על א.ל.ד )אלקו( חברת  /פיצוץ בקו סניקהאירוע גלישהכאשר יתרחש  .3.3.1

למנהל מחלקת תחזוקה באגף או לאורך קו הסניקה במתקן בית עריף  אירוע 

 איכות הסביבה במועצה מקומית שהם.

 בעלי התפקיד הבאים:מנהל מחלקת תחזוקה ידווח על התקלה ל .3.3.1.1

 מנהלת אגף איכות סביבה .3.3.1.2

 מנהלת היחידה הסביבתית .3.3.1.3

  ואה ופיקוחרכז תבר .3.3.1.3



 אגף איכות הסביבה     

   -/ פיצוץ בקו סניקה  הגלישאירוע         שם הוראה:

 דיווח וטיפול באירוע                             
 1 עדכון מס':  5.4.2.09  מס' ההוראה:

 3מתוך:    2דף מס':    18.12.12: תאריך עדכון 25.7.07 תאריך הוראה קודם:

 

  DOC.אירוע גלישה  פיצוץ 5.4.2.9

 מנכ"ל המועצה  .3.3.1.3

 טיפול באירוע: .3.3

מנהלת היחידה הסביבתית תהיה בקשר עם מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת  .3.3.1

 הסביבה.

מנהלת היחידה הסביבתית תפנה לרשות הניקוז ולמשטרה הירוקה במשרד  .3.3.2

 להגנת הסביבה על מנת לקבל את עזרתם.

לניהול האירוע מנהל מחלקת תחזוקה יטפל מול כל הגורמים ויהיה אחראי  .3.3.3

מתחילתו ועד סיומו, הפעלת גורמי מועצה או גורמים נוספים לשיקול דעתו 

 בתאום ואישור מנהלת האגף וגזברות המועצה.

ויתפעל בשטח את קבלן  הבריאות למשרד ידווח – ופיקוח תברואה רכז .3.3.3

 ההדברה.

לאחר השלמת הטיפול באירוע יכתב דו"ח מסכם על האירוע. הדו"ח ישמש בסיס  .3.3

להפקת לקחים וקבלת החלטות בעקבות האירוע. במקרים חמורים תהליך הפקת 

לקחים יתקיים בפורום רחב שיכלול את: מנכ"ל, מנהלת אגף איכות הסביבה, מנהלת 

ת מקורות )מתפעלים מתכננים, מהנדסים, חבר –היחידה הסביבתית, מנהל תחזוקה 

 ומתחזקים(, מפקחים ומנהלי פרויקטים הקשורים לאירוע.

מעבר לתקלות, בטיפולים שוטפים ויזומים של מקורות בהם נסגרות  .3.3.1

 המשאבות וביוב מוזרם לואדי יש ליידע את מנהלת היחידה הסביבתית.

יש לפנות לרשות הניקוז לנקות פעם בשנה את ערוץ הואדי ולהכניס פעילות זו  .3.3.2

 באחריות מנהל מחלקת תחזוקה. –לתוכנית עבודה שנתית 

 

 אחריות ביצוע .3

 אגף איכות הסביבה תמנהל .3.1

 מנהלת היחידה הסביבתית .3.2

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות, אגף הנדסה .3.3

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 רכז תברואה ופיקוח .3.3

 .תיתמפקח יחידה סביב .3.4



 אגף איכות הסביבה     
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  DOC.אירוע גלישה  פיצוץ 5.4.2.9

 

 מסמכים ישימים .3

 12/6/07 –יוב תחקיר גלישת מכון ב  .3.1

 

 נספחים .3

  א.מ.ל .3.1

 

 תפוצה .4

 מנכ"ל .4.1

 מנהלת אגף איכות סביבה .4.2

 מנהלת יחידה סביבתית .4.3

 גזבר .4.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .4.3

 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות, אגף הנדסה .4.3

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .4.4

 רכז תברואה ופיקוח .4.7

  מפקח יחידה לאיכות סביבה .4.7

 

 קהתחזומחלקת מנהל תפקיד:    שלמה סבגכותב ההוראה:  

 איכות סביבה אגףמנהלת תפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה: 

 חתימה: תאריך:

 


