משבר המים
ביהוד נזונוסון
ממצאים חריגים התגלו ביום שישי
במי השתייה המוזרמים מחיבור חברת
"מקורות" .לאחר יומיים בהם המים היו
אסורים לשתייה ,נמסר לתושבים ביום
ראש!ן שניתן להשתמש שוב במים בביטחה
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ביום שישי בשעות הצהרים המאוחרות התקבלה הודעה ממשרד
הבר יאו ת כ י כמים המסופק ים על ידי חברת"מק ורות" ליהוד מזנוסון

יש ממצאים תדיגים .הדגימות שנערכו על ידי תברת מקורות הניבו
ממצא חד ממשמעי;"המים אסורים לשתייה ,בישול וצחצוח שיניים
אלא רק לאחר הרתחה .לשאר השימושים ,כגון רחצה ,כביסה,
הדחת כלים ועוד ,השימוש הינו כרגיל".
עם קבלת ההודעה ,הוקם בתאגיד "מי אונו" ,חדר מצב שכלל את
הנהלת התאגיד וצוותי השטח .במהלך סוף השבוע התבצעו דגימות
מים ,הן על ידי הברת "מק ורות" והן על ידי תאגיד המים "מי אונו",
אשר אחראי על איכות המים לתושבי העיר.
כמו כן ,נפרסו ברחבי העיר ,סמוך לבתי הכנסת ,עוקבי מים על מנת
לסייע ולהקל על שומרי השבת שלא הספיקו להרתיח מים .לאור
המצב ,נשלחו הודעות כתובות למכשירי הטלפון הניידים ,פעלה
מערבת קריזה כמספר סבכים ,הודעות עלו ברשתות החברתיות
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ובאתרים השונים .עיריית יהוד-מונוסון
מיהרה להוציא הודעה בעמוד הפייהבוק
של העיר ,ובו היא הודיעה לתושבים שלא
ניתן להשתמש כמים אלא על ידי הרתחה
בלבד ,ובתנאים מסוימים .ההודעה תפסה את
התושבים בהפתעה גמורה ,וממש לקראת
ההבנות לשבת.
ס; ת ושבת העירי" :ק יבלנו את ה הת ראה של
העירייה ומשרד הבריאות ,בשע ות הצהריים
של יום שישי ,תוך כדי ההכנות לקראת
ה שבת .במשפה ה ה משתמשת במכשי ר מינון

טנכ״ל״טיאונו" דוד עוזר
ביתי ולא בבקבוקי מים מינרלים ,נותרנו ללא
מאגר מים ראויים לשתייה ,תיות שבהתאם
להוראה אשר פרסמה העירייה ,גם מים
ממכשירים כגון תמי  ,4יש להרתיח טרם
השימוש .ההתראה פורם מה לאת ר שכבר חל
שימוש במים החל מהבוקר ,אם כשתייה או
בהכנת אוכל קר שעב ו ר הכנתו בוצע שימוש
במי הברז ,דבר שגרם לכך שאוכל שהוכן
מבעוד מועד ולפני פרסום ההתראה ,הושלך
לפה מחשש שמזוהם .אגו שמהים לדעת
שהנושא טופל ,אך אנו מקווים שהנושאים
כמו אלה לא יחזרו בעתיד",
ממשרד הבריאות נמסר" :חשדנו שיש
בעיה במערכת אספקת המים של חברת
מקורות באזור מסוים .ברגע שהיה חשד ולו
חכי קטן לא לקחנו סיכונים ,מערכת המים
כמגרה ומים הוזרמו ליהוד מכיוון אחר ,כך
שגס שההודעה פורסמה ,המים שהוזרמו
ליהוד הופנו ממקור אחר נקי ,אך אין אנו
לוקחים סיבונים כנושא תשוב זה ,תשוב
לציין שהויהום אשר התרענו לגביו לא היה
צואתי וזה כנראח היה זיהום סביבתי ,נכון
להיום ולאחר בדיקות מקיפות ,התוצאות
האחרונות תקינות והמים בעיר יהוד מונוסון
ראויים לשתייה",
חברת "מקורות" מפרה בתגובה" :עקב
הריגות בבדיקות שגרתיות שהתגלו בחיבור
הצרכן של"מקורות" לעיר יהוד מונוסון,
דרכו מסופקים ימי "מקורות" לעיר ,נדרשו
התושבים להרתיח את מי הברז לפני שתית
ובישול .אף כי החריגוח חינן קטנות החליט
משרד הבריאות להמשיך בהוראת ההרתחה
עד קבלת תוצאות הקינות" .מקורות"
ממשיכה בבדיקות במערכת חטים שלה
באזור .הבדיקות שהתבצעו בתחילת
השבוע יצאו תקינות ,ואף כבדיקות האחרות
שהתבצעו בחיבור הצרכן ליהוד מונוסון
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נמצא שיפור דרסטי".
טנכ״ל "טי אונו" דוד עוזר טסר בתגובה:
"הוראת משרד הבריאות ,על איסור השימוש
במים לשתייה ,בישול וצחצוח שיניים ,רק
לאחר הרתחתם ,הגיעה אלינו בעחרי יום
שישי .צוותי התאגיד המתרגלים לאורך
כל השנה מתן מענה בשעת חירום ,נדרשו
לעבודה מידית .לאור העובדה כי מדובר ביום
שבה הוחלט לפתוח חמש נקודות לחלוקת
מים ,בסמוך לבתי הכנסת בעיר .כמו כן,
נלקחו דגימות באופן שיטתי על מנת לעקוב

מקרוב אחר הממצאים ולהיערך להמשך
הטיפול במשבר .יחד עם זאת פעלנו בכל
האמצעים העומדים לרשותנו בשיתוף עם
העירייה לתת מענה לתושבים המודאגים.
אנו נפעל מול חברת"מקורות",יחד עם יו״ר
הדירקטוריון וראש העיר קריית אונו ישראל
גל ועם חברת הדירקטוריון וראש העיר יהוד
מונוסון יעלה מקלים על מנת שתקלה כזו
לא תחזור על עצמה שוב".
מעיריית יהוד מונוסון* נמסד" :ביום שישי
 25/8בצהריים הגיעה הודעה ממשרד
הבריאות כי בדגימות של מים שנלקחו

על ידי מקורות התגלו חריגות .מיד עם
קבלת ההודעה ותוך דקות ספורות פעלה
העיריה ביעילות מירבית באמצעות כל
אגפיה והאמצעים הקיימים ברשותה ,כדי
ליידע את התושבים ולטפל באוכלוסיות
המו חלשות בעיר,
יידוע התושבים על מצב מי השתייה כלל
הפעלת מערבת כריזה ככל העיר עם הנחיות
לתושבים ,פרסום הודעה בעמוד הפייסמק
של העירית ,פרסום הודעה באתר האינטרנט
שד העיריה ,למעלה מ 150-שיחות טלפוניות
של אנשי האגף לשירותים חברתיים
לקשישים ולעובדים זרים המטפלים
בקשישים סיעודיים ,ומתן הנחיות מתאימות,
עובדי האגף לשירותים חברתיים וידאו שכל
האוכלוסיות המוחלשות הנוספות מעודכנות
במצב ,ויודעות כיצד לנהוג בטיפול כמים.
בעקבות פעילות העיריה ניתנה הודעה של
משרד הבריאות במהדורת החדשות בשעה
.14:00
חשוב לציין כי הארוע נגרם על ידי חברת
מקורות והאחריות על כל נושא אספקת
המים בעיר הוא בידי תאגיד המים מי
אונו".
יעלה טקליס" :ניהול והתמודדות עם משברים
הנם חלק משמעותי בעשייה מוניציפלית,
אני גאה בבל צוות העובדים המסורים של
העירייה ,שפעלו ללא לאות כדי לעדכן את
התושבים ולשמור על בריאותם ,בדגש על
אוכלוסיות שלא מתעדכנות דרך הערוצים
החברתיים .אני מודה לתושבי העיר על
הסבלנות ועל שיתוף הפעולה ,שם ייעו מא וד
בהתמודדות עם המשבר ,וכמובן לתאגיד מי
אונו ,על המענה המידי והעבודה המשותפת
בכל הקשור לאירוע ו 
פניתי להנהלת חברה המים מקורות ודרשתי
לקבל את תוצאות התחקיר על האירוע,
במטרה למנוע הישנות מקרים דומים
כעתיד".

