
 

 

 

 

 

 

 

 

 אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

תושבים המוגדרים בחוק הסיעוד כבעלי צרכים מיוחדים )נכים, עיוורים, מוגבלים, מרותקי בית וכדומה(, ומדווחים לאגף 

אשר תגיע לביתם על ידי  זכאים לאספקת מים בהתאם למצב החירום,  הרווחה בעירייה באופן קבוע במהלך כל השנה, 

 מתנדבים.

 

 חלוקת המיםשיטת  .1

 

 :פשרויות לחלוקת מים לאוכלוסייה זוקיימות מספר א

 לתחנת החלוקה וקבלת מנת המים. הגעת העובד הסיעודי או בן משפחה .א

אשר יקבע את  הבאת המים לבית התושב ע"י אגף הביטחון בהכוונה של אגף הרווחה .ב

 סדר העדיפות לקבלה.

 וכלי רכבו המתקן לסג י"ע המים יחולקוסיעודיים ובבתי אבות,  במוסדות .ג

 .במקום שתפתחבתחנת חלוקה ארעית  או ליטר 4 מכלי/בבקבוקים

 נפש( 600תחשיב אמצעי חלוקת מים לאוכלוסיית תל"מ )לפי סה"כ  .ד

 

 הערות כמות לחלוקה האמצעי מס"ד
בקבוק מים מינרלים  1

 ליטר 1.5
 4,800=  ל' 1.5:  ל' 7,200

 שישיות 800בקבוקים = 
 X 3ליטר לנפש ליממה  4לפי 

 יממות.

 7,200יממות = X 3ל' 2,400 ליטר 4מכל מים אישי  2
  ל'

ברזיות  2-אופציית מילוי מ
ברזים( =  8עצמאיות )סה"כ 

  מכלים ליציאה. 150
ייעוד מכלים אלה הינו  ל' 4,000ל' = X  20נפש  200 ליטר* 20מכל מים  3

לתגבור מים לסניטציה 
חולים סיעודיים למקרים של 

 קשים.

 חלוקת המיםמילוי וכ"א ל .2

ככלל לביצוע המשימה של מילוי מיכלי מים וחלוקת המים לבתים יקצה אגף הביטחון כ"א   .א

 .מקורות אפשריים 3 -מ

 כ"א בוגר מתנדב, ממאגר המתנדבים בעירייה. (1

  כ"א ממוסדות חינוך )רק במצב "זמן יקר" ולא עם תחילת לחימה(.  (2

 באישור ותיאום אגף החינוך, בכפוף להנחיות משרד החינוך.ההקצאה  

 עובדי עירייה בשינוי ייעוד. (3



 

 

 

 

 

 

אחראית  -מ כתובות רשימת יקבלו אשר /מתנדביםתלמידים 2 ימנה לבתים חלוקה וותצ .ב

 .חירום במח' הרווחה

)בעיקר  הצוותים עם החלוקה תהליךשילוו את  סוציאליים עובדים יוקצו האפשר במידת .ג

 .הם נצפית בעיהלתושבים ב

/  העירייה רכבי ב"ע יבוצע הניוד.  העירייה על הינה הצוותים ניוד אחריות  - הצוותים ניוד .ד

 . מתנדבים רכבי או זו למשימה העירייה שתשכור מוניות

 האוכלוסיה לכלל החלוקה מימוש ואימות מתפתחות בבעיות טיפול ,למעקב כוללת אחריות .ה

 ./ מח' רווחהאוכלוסייה מכלולידי  על הינה המוגדרת

 

  משימה.הבימים אלה פועלת העירייה לאיתור כ"א מתאים אשר יוקצה לצורך ביצוע : הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


