
 
 

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב 
אגף מפעלי מים וביוב עירוניים

   בנק ישראל 7, בנין ג'נרי 2, ירושלים   הרשות הממשלתית למים ולביוב 

 
כ"ב בטבת תשפ"א 
06 ינואר 2021 
        סימוכין:5500-0025-2020-030235 

לכבוד 
ספקי המים  

 
 

הנדון: מסירת מיפוי ברזי כיבוי לרשות הכבאות וההצלה 

כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה), תשע"ח 2018, העוסקים בהוראות לספקי המים בדבר אספקת מים 
לכבאות והצלה נכנסו לתוקפם בשנת 2018 (להלן "הכללים"). 

סעיף 2(ב) בכללים מורה לספק המים למסור לרשות הארצית לכבאות והצלה את מיפוי ברזי הכיבוי שבתחומו 

לרבות אלה המצויים באתר מילוי כבאיות, באופן שיורה לו מהנדס הממונה. 

מובן שעל ספק המים גם להקפיד לעדכן את הרשות הארצית לכבאות והצלה בכל שינוי שנערך בפריסת ברזי 

הכיבוי שבתחומו לרבות אלה המצויים באתר מילוי כבאיות. 

להלן ההנחיות העדכניות להעברת המידע: 

המידע הרלוונטי שימסור הספק יכלול מידע גיאוגרפי (גראפי ואלפאנומרי) של כל ברזי הכיבוי המצויים בתחומו 

ובאחריותו. 

את המידע יש לשלוח במייל לנציגי הרשות הארצית לכבאות והצלה כמפורט: 

משרד  סלולרי  דוא"ל  תפקיד  שם 

 03-9430192  054-9720236  yoavke@102.gov.il  GIS מנהל פרויקטים יואב קינן 

 03-9532204  050-5184374  yurin@102.gov.il רמ"ד אזורים כפריים ותשתיות מים   רשף יורי נובצקי 

 

לנוחיותכם, מצורפות הנחיות לייצוא הנתונים לצורך שמירה על עדכניות ושלמות המידע: 

  AS IS נתונים (Copy) יש לבצע העתקת – SDE/File Geodatabase – ESRI (1) עבור מידע בפורמט

ל- File Geodatabase ריק בעזרת כלי ArcCatalog ולאחר סימון כל הרכיבים שבבסיס הנתונים. 

 

 ,DWF יש לייצא את כל הקבצים הווקטורים כגון ,Mapguide כגון מערכות CAD (2) עבור מידע בפורמט

DWG וכו'. כמו כן, נבקש לייצא את כל טבלאות בסיסי הנתונים האלפאנומריים הנלווים לקבצים 

 .(XLS/MDB) הווקטורים ולהעבירם כקבציי טבלאות
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(3) עבור מידע בפורמט SHP, יש להעביר את כלל קבצי הפרויקט על ידי העתקת כל הקבצים המשמשים 

את ספק המים. במידה וקיים מידע אלפאנומרי נוסף בצורה של טבלאות, יש להעבירו בפורמט הקיים. 

 

 

 

               בברכה, 

      איתי שגיא 
מנהל אגף מפעלי מים וביוב עירוניים 

 

 

 

העתק :  
מר אפי דביר - הממונה על התאגידים, רשות המים 

מר דני גרינוולד - סמנכ"ל חטיבת אסדרה, רשות המים 
גב' מלה שוורץ - סמנכ"לית חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב, רשות המים 

מר דני לקר- מנהל אגף ביטחון מים חירום וסייבר, רשות המים   
תת טפסר דורון לוי – ראש אגף הגנה מאש, רשות כבאות והצלה 

רשף יורי נובצקי – ראש מדור אזורים כפריים ותשתיות מים, רשות כבאות והצלה 
מר יואב קינן- מנהל פרויקטים GIS , רשות כבאות והצלה 


