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תושבים יקרים,
לאור הגידול באוכלוסייה ,שינויי האקלים והפחיתה המתמשכת בכמויות המים הטבעיים המגיעים לאזורנו
(בממוצע רב שנתי) ,אנחנו מבקשים לעדכן אתכם בשינויים ההכרחיים המתבצעים באזורכם ,שינויים שנועדו
לשמור על רציפות אספקת המים לבתיכם ולשמירה על מקורות המים הטבעיים לקראת השנים הבאות.
רשות המים רואה חשיבות גדולה בהבטחת אספקה סדירה של מים אל בתי התושבים ובשמירה על משק
המים כמשק בר-קיימא ,ועל כן משתמשים בכל מקורות המים הטבעיים והמלאכותיים בהתאם למצבם.
השנה למשל ,לאחר שנתיים מבורכות מאוד בגשמים ועלייה מרשימה במפלס הכנרת ,אתם מקבלים יותר
מים טבעיים ומי כנרת.
המים המסופקים ,עומדים כולם בדרישות המחמירות של תקנות איכות מי שתיה .לצד זאת ,הרכב המים שונה
ממקור למקור ,ושינוי מקור המים עשוי להיות מלווה בתופעה המכונה "מים אדומים" הנפוצה במקרים של
החלפת מקור מים .בדרך כלל לאחר הזרמת המים מספר דקות התופעה יורדת בהיקפה ,עד להיעלמותה.
בחלק מהמקרים התופעה מתמשכת זמן ארוך יותר עד שמצב הצנרת הביתית ולעתים ,גם הציבורית ,מתייצב.
תופעת ה"מים האדומים" היא תופעה הידועה בעולם בתנאים של החלפת מקור מים ,והתרחשה במקומות
שונים בארץ בשנים האחרונות ,ביניהם :אילת ,כפר סבא ,רמת השרון ,ראשון לציון ,כרמיאל ,שעב ,דיר אל
אסד ,בענה ,ג'דיידה מאכר ,בית שמש ,טייבה ועוד.
עם הזמן ,התופעה חולפת ,הצנרת "מתרגלת" ומתייצבת והישובים הללו מקבלים מים שאינם גורמים עוד
לתופעה של "מים אדומים".
החלפת מקור המים היא הכרח כדי לשמור על רציפות האספקה ועל מקורות המים לקראת השנים הבאות.
ככל שמופיעים עכירות או צבע במי הברז יש להזרים מים עד להצללה .שטיפת הצנרת חייבת להיעשות ,כדי
שפנים הצינור יתנקה ,ובעתיד לא יהיה כל גוון למים שיוצאים ,והם יחזרו להיות צלולים ונקיים .ספקי המים
עושים זאת בצנרת הציבורית ,והדיירים הנתקלים בתופעה צריכים לעשות זאת בבתיהם.
תופעת התגובה למעבר הזה של מקור המים אינה מופיעה בכל מקום ,וככל שהיא מופיעה ,לא מדובר על
תופעה המסוכנת לבריאות .יחד עם זאת ,משרד הבריאות מנחה שאין לצרוך מים עכורים או שיש בהם צבע,
לשתייה ו/או להכנת מזון.
יש להדגיש שהמים מנוטרים ומבוקרים באופן רציף על ידי הספקים (האחראיים למערכת המים הציבורית.
הצנרת הביתית באחריות בעלי הנכס) ,בפיקוח משרד הבריאות ,על מנת להבטיח שאין כל סיכון בריאותי
לתושבים .המים יוגדרו על ידי משרד הבריאות כראויים לשתייה ולכל שימוש ,כל עוד הם צלולים וללא ממצאים
חריגים  .לכן אם מופיעים עכירות או צבע במים יש להמשיך לשטוף את המערכות הפרטיות עד קבלת מים
צלולים.
תושב שהתופעה בביתו אינה חולפת ,מתבקש לדווח למשרד הבריאות ולספק המים ואלו יבדקו וינחו בהתאם.
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