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  docמים וביוב. 5.4.7.7

 מטרת ההוראה .1

ע"י ממונה מים  התנהלות מכלול הלוגיסטיקה בזמן יקרתהליך מטרת ההוראה היא לתאר את 

 וביוב, סגן מנהל מחלקת תחזוקה מושיקו יום טוב.

 

 הגדרה .2

 מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי יוכרז, כאשר אירועי טבע שונים או תקלות .2.1

פעילות  דרי החיים בכלל ואתתברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את ס

 הרשות בפרט.

 

 תוכן ההוראה .3

תהליך התנהלות בנושא מים וביוב ב"זמן יקר" ע"י ממונה מים וביוב, סגן מנהל מח'  .3.1

 תחזוקה כולל את הפעולות הבאות:

 הגעה למחסני המועצה ומיגון עצמי. .3.1.1

 .תדרוך עובדים ועדכון מצב מול מנהלת המכלול .3.1.2

 .בחירום פקהלאס מים מקורות והכנת מיגון .3.1.3

 .הבריאות משרד עם בתיאום המים איכות אבטחת .3.1.3

 .חיוניים למפעלים מים לאספקת הערכות .3.1.3

 .הכנת מלאי של אמצעים וחלפים לביצוע תפקידיו בחירום .3.1.3

 אמצעי ,המכלים ניקוי :כולל הצורך פ"ע מים לחלוקת תחנות לפריסת הערכות .3.1.3

 .נוסף וציוד הובלה

י מים , ביוב, ציוד מכני, ציוד הנדסי יצירת קשר עם קבלנים מרותקים בתחומ .3.1.3

 כבד.

 .יצירת קשר עם קולגות ברשות סמוכה .3.1.3

 .יצירת קשר עם הרפרנט בפיקוד העורף .3.1.13

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת מכלול,  חננית וייס  -מנהלת אגף איכות הסביבה  .3.1

 מנהל מכלול , אמיר תאר 2מס'   -מנהל יחידה סביבתית  .3.2

 שלמה סבג ממונה אנרגיה, - מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 ממונה מים וביוב, מושיקו יום טוב  -סגן מנהל מחלקת תחזוקה  .3.3

 ממונה תברואה ופיקוח, אבי קרני -רכז תברואה   .3.3

 ממונה מזון, שמואל תמר  -אחראי מזון  .3.3

 ממונה רווחה, נטע לביא  -מנהלת מחלקת רווחה  .3.3
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  docמים וביוב. 5.4.7.7

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.       

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.       

 

 תפוצה .3
 ראש המועצה המקומית .3.1

 מנכ"ל  .3.2

 מנהלת מכלול,  חננית וייס  - מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהל מכלול , אמיר תאר 2מס'   - מנהל יחידה סביבתית .3.3

 ממונה אנרגיה, שלמה סבג -מנהל מחלקת תחזוקה  .3.3

 ממונה מים וביוב, מושיקו יום טוב  - סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 יקוח, אבי קרניממונה תברואה ופ -  רכז תברואה .3.3

 ממונה מזון, שמואל תמר  - אחראי מזון .3.3

 ממונה רווחה, נטע לביא  - מנהלת מחלקת רווחה .3.3

 מנהלים ועובדים .3.13

 

 

 

  תפקיד:  ליה וייסמן  כותב ההוראה:  

 מנהלת אגף איכות הסביבה, מנהלת מכלולתפקיד:  חננית וייסמאשר ההוראה: 

 

 


