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 "א סיון, תשע"זי
                                                                                                           2017יוני,  5                                                      

 1077/17 -תה קובץ: 
 הודעה לתקשורת -ם משרד הבריאות ורשות המי

 

 תופעת "מים אדומים" באזור הגליל
 הודעת רשות המים ומשרד הבריאות

 

מפלסי הוחמר מאד ובאזור  מקורות המיםמצב הגליל, לאחר ארבעה חורפים שחונים במיוחד באזור 

 תפעולהנדון בהרחבה במסגרת ישיבת ועדת  מצב קיצון זה .מי התהום הגיעו לשפל היסטורי

לצמצם הוחלט  ,במקורות המיםבלתי הפיכה פגיעה , במטרה למנוע והוחלט המים ברשות הארצית

, ולתגבר את אספקת המים לאזור ממי כנרת )אשר באזור זהמהקידוחים  השימושככל הניתן את 

 בעייתי( וממים מותפלים מהמערכת הארצית.מצב ב, כידוע, היאגם 

יוצר תופעה הידועה בשם  ישנהמתכתית השינוי בתמהיל המים המסופקים, הבאים במגע עם צנרת 

של )חלודה ברזל  , בעיקר שלהצנרתשל חומרי מבנה של  אשר נגרמת משחרור –"מים אדומים" 

 .(הצנרת

עולם במצב של החלפת מקורות מים, והתרחשה בתופעת ה"מים האדומים" היא תופעה הידועה 

לציון -, רמת השרון, ראשוןסבא-במקומות שונים בארץ בשנים האחרונות, ביניהם: אילת, כפר

 וכרמיאל. 

הנחיות משרד הבריאות הן לשטוף בכדי לשמור על איכות המים לשתיה, הבעיה בעיקרה אסתטית, 

יובהר כי  , וללוות את האירוע בניטור איכות המים.את מערכת אספקת המים עד לקבלת מים צלולים

וכל בצנרות האספקה,  ר שטיפה,, לאחהצלולים איכות המיםבדיקת דיגומים לביצעו התאגידים 

 .הבריאות התוצאות נמצאו תקינות, ועומדות בדרישות תקנות משרד

 בקעת בית הכרם.-באזור כרמיאלבודדים ישובים מספר ב התופעה הופיעהבשבועות האחרונים 

בקוי צעו תאגידי המים יד לאחר פעולות ניקוז ושטיפה שבוברוב הישובים פחתה התופעה מא

חלק וג'דידה מאכר,  , בענהאסד–אל -. בחלק מהישובים, וביניהם דירהאספקה הראשיים

 .ממצב הצנרת הפרטית בבתים גם הנובעת כנראה התושבים מדווחים על הימשכות התופעהמ

הימנע ל והתושבים מונחים וניטור איכות המים לשטיפת הקווים הראשיים יםפועל יםהתאגיד

המשיך ם עומדים בפרמטרים האסתטיים הנדרשים )צבע, טעם, עכירות( ולמשתיית מים כל עוד אינ

מוצע כי תושב שהתופעה בביתו אינה חולפת  .עד חלוף התופעהת והפרטילשטוף את המערכות ו

 יזמין את תאגיד המים לביצוע דיגום בבית.

 

התפעול הפעלת מקורות המים מתבצעת לאור המגבלות ההדרולוגיות, אך כי מרשות המים הובהר 

ייקח בחשבון, ככל הניתן, את הצורך לשלוט על תמהיל המים המסופקים להפחתת התופעה. בנוסף 

צריכות חריגות בחשבונות המים הנשלחים לתושבים ב התחשבהקפיא ולתאגידי המים הונחו ללכך, 

 .שטיפת הצנרת הפנימיתטובת הנובעות משימוש גבוה ל
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 ,ת את ספקי המים באופן שוטף על מנת לנטר את המיםבנוסף, מלווים רשות המים ומשרד הבריאו

 .ציבוריתאספקת המים הצנרת ככל הנדרש לבצע החלפת למפות את הבעיות ו

, ועומדות בדרישות תקנות לסיכום, כל התוצאות של הבדיקות בקווים הראשיים נמצאו תקינות

שטיפה( הם ראויים וכאשר המים צלולים )לאחר ה הינה בעיקרה אסתטיתהבעיה  .הבריאות משרד

 ומתאימים לשימוש כולל שתייה.

 


