שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

.1

תאריך עדכון27/3/17 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'1 :

עדכון מס':
מתוך7 :

מטרת ההוראה
לתאר את הפעולות המבוצעות לצורך תחזוקת רשת הביוב העירונית בתאגיד.

.2

תוכן
.2.1

ככלל ,כל עבודות האחזקה ברשת הביוב מבוצעות על ידי קבלנים חיצוניים
הנבחרים באמצעות מכרז.

.2.2

עבודות האחזקה נחלקות לתחזוקה מונעת ,הכוללת פעילות מנע בתעלות ובקווי
הביוב ותחזוקת שבר ,הכוללת בעיקר פתיחת סתימות או טיפולי תיקונים:
טיפולים בשבר של צינור או בשבר של שוחת ביוב ,או בשקיעת מדרכה.

תחזוקה מונעת:
שטיפת קווי ביוב
.2.3

במהלך השנה תתבצענה באופן קבוע עבודות שטיפת קווי הביוב בעיר ,בחלוקה
לפי אזורים ,על פי תוכנית שטיפה תקופתית שתוכן ע"י מהנדס התאגיד ותוך
התבססות על עיבוד נתונים של אירועי סתימות ברחבי העיר ואמות המידה .

.2.4

כל חודש תתבצע שטיפה יזומה של אזור אחר .רשימת הרחובות תועבר למחלקת
התפעול למעקב ולקבלן חיצוני לביצוע.

.2.5

מדי חודש יגיש הקבלן המבצע חשבון עם רשימת הרחובות שבהם בוצעה שטיפה
ודיסק צילום (המתעד את הביצוע).

.2.6

הרחובות שנשטפו יסומנו על גבי מפת העיר.

שרוול קווי ביוב ושיקום שוחות ביוב
.2.7

במידה ויש צורך בביצוע שרוול ,יש בתחילה לשטוף את קו הביוב ולצלמו על מנת
לבחון אפשרות לביצוע השרוול.
.2.7.1

במידה ויש שברים שאינם ניתנים לטיפול ע"י שרוול ,יש צורך בהחלפת
קו הביוב ע"י התקנת צנרת חדשה ושימוש בכל אביזרי העזר הנדרשים
כגון  :מעקפים  ,ביוביות ,בלוני חסימה וכו'

.2.7.2

במידה ויש חיבורי ( Tללא תא ביקורת) ,יש צורך להחליף את חיבורי הT-

בתא ביקורת ,כהכנה לביצוע השרוול.
.2.8

לאחר שנמצא כי ניתן לבצע שרוול בקו הביוב ,מהנדס התאגיד יעביר את הנתונים
(דו"ח בנייה וצילום הקו לאחר שטיפתו) לביצוע.

.2.9

באחריות המפקח ומנהל הפרויקטים להעביר את ההנחיות לביצוע לקבלן
חיצוני ,ולפקח על הביצוע.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'2 :

תאריך עדכון27/3/17 :

עדכון מס':
מתוך7 :

.2.10

הקבלן נדרש לבחון בשנית את היתכנות ביצוע השרוול ,על ידי שטיפה וצילום של
הקו.

.2.11

בתום ביצוע השרוול ,הקבלן מצלם את הקו בשנית.

.2.12

באחריות המפקח לדווח למהנדס התאגיד על ביצוע השרוול ולהעביר את הצילום
ודו"ח ביצוע.
תחזוקת שבר:

.2.13

פעילות הקבלן תיעשה בהתאם לקריאות שהתקבלו במוקד העירוני ו\או ישירות
מהתאגיד .

.2.14

בכל אירוע חריג הקיים חשש להזרמת ביוב לים יצא אחראי הביוב לשטח לוודא
האם ישנה הזרמה לרשת הניקוז ,האם תחנות מי הקיץ [משאבות] פועלות
ומסוגלות לשאת את הזרימה  ,האם הביוב מגיע לים ,וידווח במידי למנהל
התפעול ומנהל התפעול ידווח למהנדס התאגיד ולמנכ"ל התאגיד.

.2.15

באחריות מנכ"ל\מהנדס התאגיד להעביר דיווח מידי לרשויות הבאות:
•

מוקד הסביבה*6911 \ 073-2733200 -

•

משרד הבריאות -.איש קשר מנחם פרידלנד0506242632-

•

מוקד העירייה ומחלקת חופים*10737 \ 03-5556445- .

קריאות שבר/שקיעת מדרכה בגין קריסת קו ביוב:
.2.16

.2.17

המוקד יעביר למפקח הביוב את הליקויים  ,ובאחריות המפקח לוודא טיפול של
הקבלן.
הנוהל מחולק לשני תרחישים :האחד ,בוקר ,מקרה הדורש טיפול מידי בין השעות
 07:00עד השעה  16:00ותרחיש שני ,לילה ,בו מקרה הדורש טיפול מידי בין השעות
 16:00עד השעה  07:00וכן בסופי שבוע וחגים.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

.3

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'3 :

תאריך עדכון27/3/17 :

עדכון מס':
מתוך7 :

תרחיש בוקר (בין השעות  07:00ל)15:30-
.3.1

מוקד העירייה מקבל פניה מתושבי העיר הכוללות סתימות ופריצות ביוב ,שקיעות
,שבר בתאים וכל מפגע תשתיות ביוב אחר.

.3.2

אחראית ה CRM-מעבירה את הפניה למפקח הביוב תוך מתן כל הנתונים הקיימים.
במידת הצורך יוצר קשר עם התושב להפקת נתונים נוספים תוך מיקוד בפרטים
הבאים :מיקום מדויק של המפגע ,סוג המפגע ,עוצמת המפגע ,מקור המפגע ועוד.

.3.3

אחראית ה CRM-תעדכן מידית את אחראי הביוב באמצעות מערכת ה CRM-על מנת
שזה יבחן את המפגע בשטח.

.3.4

מפקח הביוב ינתח ויסווג את הבעיה ויזמן במידת הצורך את הקבלן המתאים.

.3.5

במידה ולא ניתן לנתח ולסווג את הבעיה באופן חד משמעיו\טו קיים פוטנציאל של
גלישה לים ,ייצור מפקח הביוב קשר עם מנהל התפעול לקבלת פתרון ובמידת הצורך
מנהל התפעול יערב את מהנדס התאגיד.

.3.6

בתום העבודה המפקח יעבור בשטח לבחון את האיכות וטיב העבודה .המפקח יעדכן
את אחראית מערכת ה CRM-ויסגור את הפניה .במידה והעבודה לא מסתיימת
באותו יום אלא נמשכת על פני ימים נוספים ,אחראית ה CRM-יעדכנו את הסטטוס
במערכת ה CRM-וכולל סגירת האירוע.

.3.7

במידה והבעיה מורכבת ודורשת התערבות גורמים נוספים ,אזי המפקח יעביר את
ממצאי הבעיה למנהל התפעול וזה יעדכן את מהנדס התאגיד והמנכ"ל בהתאם
לצורך.

.4

תרחיש לילה בין השעות  15:30ל/ 07:00-סופ"ש או חגים:

פעולות מוקד עירוני
.4.1

המוקד העירוני יקבל דיווח על אירוע ביוב.

.4.2

המוקד יסווג וירשום את המפגע ב.CRM-

.4.3

המוקד ידווח לכונן הביוב בתאגיד בדבר המפגע .

.4.4

במידת הצורך מוקד  106יעדכן את משטרת ישראל וגורמים נוספים.

פעולות קבלן האחזקה (כונן לילה):
.4.5

זיהוי המפגע וסיווגו.

.4.6

העברת מחסומים וגידור.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

.4.7

תאריך עדכון27/3/17 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'4 :

עדכון מס':
מתוך7 :

עדכון מפקח הביוב אשר יעדכן את מנהל התפעול ,בנוגע למפגע ולחומרתו
טלפונית.

.4.8

במקרה של גלישה לים ,מנהל התפעול יפעל כאמור בסעיפים 2.14,2.15

.4.9

טיפול באירוע ותיקון המפגע.

פעולות אחראי הביוב:
.4.10

אחראי הביוב יקבל את הדיווח ממוקד העירייה ובמידת הצורך יצא לשטח
לבחינת האירוע.

.4.11

במידה ויש צורך יזמיו את קבלן האחזקה לתיקון הליקוי.

.4.12

במידה וקיימת בעיה שלא ניתנת לפתרון ע"י אחראי הביוב תדווח התקלה למנהל
התפעול שיעדכן את מהנדס התאגיד בהתאם לצורך.
סיום הטיפול:

.4.13

בגמר הטיפול ידאג הקבלן המבצע לגדר את המקום בעזרת המחסומים שסופקו
וסרטי סימון ,וכן יודיע הקבלן לאחראי הביוב על סיום העבודה.

.4.14

בסיום העבודה אחראי הביוב יוודא החזרת המצב לקדמותו.

.4.15

מפקח הביוב יעדכן עם בוקר את אחראית ה CRM-בדבר סגירת הקריאה והמשך
טיפולה במידה הצורך.

.4.16

הקבלן המבצע ידאג לרישום יומן עבודה מפורט ,כולל שעת התחלה ושעת סיום,
מיקום העבודה ופירוט מה נעשה ,ויצרף צילומים רלוונטיים.

.4.17

בכל מקרה של גילוי/דיווח אירוע ביוב המתרחש עד  24שעות לפני כניסת
שבת/חג ,יש להתייחס לאירוע כמקרה הדורש טיפול מידי ,ולהעביר את ההחלטה על
המשך הטיפול למהנדס התאגיד/מנהל התפעול ,או מי מטעמם.

.4.18

במקרה והוחלט לדחות את בטיפול באירוע ,יגדר מפקח הביוב את מקום האירוע
בצורה הבטוחה ביותר.

פניות בנושא סתימות ביוב
פריצות ביוב בכביש:
.5

תרחיש בוקר (בין השעות  07:00ל)15:30-
.5.1

מוקד העירייה מקבל פניה מתושבי העיר בדבר פריצת ביוב בכביש.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'5 :

תאריך עדכון27/3/17 :

עדכון מס':
מתוך7 :

.5.2

אחראית ה CRM-תעדכן אוטומטית בהודעה באמצעות מערכת ה CRM-ויוצר
קשר עם התושב להפקת נתונים נוספים תוך מיקוד בפרטים הבאים :מיקום
מדויק של המפגע ,סוג המפגע ,עוצמת המפגע ,מקור המפגע ועוד פרטים נוספים.

.5.3

הפניה מועברת במערכת ה CRM-לאחראי הביוב וזה ייצא לשטח על מנת לבחון
את הבעיה ואופן הטיפול בבעיה.

.5.4

במקרה של מפגע ביוב פרטי אחראי הביוב ידווח למוקד העירוני ויפעיל את
הפיקוח.

.5.5

במידה והמפגע באחריות הטיפול בתאגיד:

.6

.5.5.1

מפקח הביוב יודיע לקבלן האחזקה\ביובית על התקלה ומיקום המפגע.

.5.5.2

במידת הצורך אחראי הביוב יעדכן את מנהל התפעול.

.5.5.3

בתום העבודה אחראי הביוב יעבור בשטח לבחון את האיכות וטיב
העבודה .אחראי הביוב יעדכן את אחראית מערכת ה CRM-ויסגור את
הפניה .במידה והעבודה לא מסתיימת באותו יום אלא נמשכת על פני
ימים נוספים ,אחראית ה CRM-תעדכן את הסטטוס במערכת הCRM-
וכולל סגירת האירוע.

.5.5.4

במידה והבעיה מורכבת ודורשת התערבות גורמים נוספים ,אזי אחראי
הביוב יעביר את ממצאי הבעיה למנהל התפעול וזה יעדכן את מהנדס
התאגיד והמנכ"ל בהתאם לצורך.

תרחיש לילה בין השעות  15:30ל/ 07:00-סופ"ש או חגים:

פעולות מוקד
.6.1

מוקד העירייה יקבל דיווח על פריצת ביוב בכביש.

.6.2

המוקד יסווג וירשום את המפגע כפריצת ביוב בכביש.

.6.3

המוקד ישלח את אחראי הביוב ישירות למקום המפגע.

.6.4

אחראי הביוב יעדכן את מנהל התפעול ואחראית ה CRM-בדבר המפגע.

.6.5

במידת הצורך מוקד העירייה יעדכן את משטרת ישראל וגורמים נוספים.

פעולות קבלן האחזקה (כונן לילה):
.6.6

זיהוי המפגע וסיווגו.

.6.7

במידת הצורך הקבלן יעדכן את אחראי הביוב בנוגע למפגע ולחומרתו טלפונית.

.6.8

טיפול באירוע ותיקון המפגע.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

.6.9
.7

.8

.9

תאריך עדכון27/3/17 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'6 :

בתום הטיפול ,יעדכן הקבלן את אחראי הביוב ויעדכן את אחראית
שתסגור את הטיפול במערכת ה.CRM-

עדכון מס':
מתוך7 :

הCRM

פעולות מניעה לפגיעה בסביבה ובסביבה ימית בפרט:
.7.1

התאגיד יעקוב אחר מערכת התראות הביוב הקיימת ויבחן לעומק כל התראת
גלישה לים.

.7.2

בכל מקרה של גלישה לים ידווח התאגיד באופן מידי בהתאם לסעיפים 2.14ו
.2.15

.7.3

במקרה של חשש הזרמת ביוב לים יפעל התאגיד בכל הדרכים הניתנות לצורך
מניעת גלישה לים בין היתר ע"י ביוביות שואבות ,בניית חסימות ע"י טרקטורים,
בניית מאצרות  ,הפעלת משאבות קיימות וניידות להשבת הביוב אל מערכת
הביוב הקיימת.

.7.4

בסיום האירוע ידווח התאגיד לרשויות כנדרש בתקנות.

אחריות ביצוע
.8.1

מוקד העירייה.

.8.2

אחראית .CRM

.8.3

אחראי ביוב.

.8.4

מנהל תפעול.

.8.5

מהנדס התאגיד.

.8.6

מנכ"ל התאגיד

תפוצה
.9.1

מנכ"ל התאגיד .

.9.2

מהנדס התאגיד

.9.3

מנהל תפעול.

.9.4

אחראי ביוב.

.9.5

המוקד העירוני.

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

1

שם ההוראה  :תחזוקת רשת הביוב העירונית ונוהל שבר
תאריך קודם1/5/11 :

תאריך עדכון27/3/17 :

מס' ההוראה5.03.3 :
דף מס'7 :

כותב ההוראה  :אינג' אסף זרביב
אריק פרץ

תפקיד :מהנדס התאגיד
מנהל התפעול

מאשר ההוראה  :אסף זרביב

תפקיד :מהנדס התאגיד

תאריך27.3.17 :

חתימה:

עדכון מס':
מתוך7 :

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית
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