
מי שמש, זורמים עם התושבים24 שעות: 1-800-84-8888

מוקד השירות 24 שעות:
1-800-84-8888

חפשו אותנו בפייסבוק
www.m-sms.co.il

צינורות המים ברמב"ש עוברים תהליך הסתגלות
בשל שינוי מקור אספקת המים לעיר מחברת 'מקורות'

המערכת  הימים  שעוברים  ככל  אבל  צהובים',  'מים  כך  בשל  נמצאו  בניינים  בכמה 
מתרגלת והמים חוזרים למראם הרגיל * מקור המים החדש הוא באיכות הגבוהה ביותר 
מבין מקורות המים בארץ * במשרד הבריאות בדקו את המים ואלו נמצאו ראויים לשתייה 
ללא כל חשש * בתאגיד מי שמש עוקבים אחר התהליך ולוקחים דגימות מים לבדיקה * 
הטבעי לצבעם  המים  חוזרים  מכן  ולאחר  שניות,  לכמה  הברז  את  לפתוח  מומלץ: 

בימים האחרונים התקבלו בתאגיד "מי שמש" תלונות של תושבים מכמה אזורים בשכונת רמת בית שמש 
א', על מים צהובים בעת פתיחת הברזים. תופעה המופיעה בפתיחת הברז ונעלמת אחרי זמן קצר.

אנשי התאגיד בדקו כל תלונה בחיבורי הצרכן של המתלוננים- הזרימו מים ובדקו עכירות וריכוזי כלור 
חופשי במים. כל התוצאות נמצאו תקינות. כמו כן, ניטל דיגום לבדיקות מיקרוביאליות במעבדה בנקודה 

המייצגת את ההספקה לשכונה והתקבלו תוצאות תקינות.
מתברר כי לאחרונה היו שינויים בהרכב מקורות המים המסופקים לשכונה ע"י חברת 'מקורות' והתקבלו 
יותר מים מותפלים יחסית לשגרה. בשנים האחרונות, משתנה משטר אספקת המים, ובאזורים רבים בארץ 
השינוי הוא מאספקה מקומית ואזורית לאספקה מהמערכת הארצית (פחות מי קידוחים יותר מים מותפ־
לים). בשל השינוי הזה יש שינויים בהרכב המים. המים המותפלים הם המים באיכות הגבוהה ביותר מבין 
מקורות המים – הם נקיים ודלי מלחים, ואינם קשים כמו מי התהום, ולכן מביאים לפחות הצטברות של 

אבנית בצנרות, בדודי המים ובקומקומים. 
לעיתים בזמן שינוי מקורות מים, ישנה תקופת "הסתגלות" של הצנרת. כשהמים עוברים דרך צנרת ברזל 
לא מצופה, שעם השנים הצטברה עליה חלודה, משתחרר למים ברזל, עד להתנקותה המלאה של 
מדובר  כאמור,  הצהוב.  הגוון  את  למים  נותן  הברז,  פתיחת  עם  מייד  הנשטף  הברזל  הצנרת. 
בתקופת הסתגלות, וככל שעוברים הימים התלונות יורדות, והמים חוזרים לצבע המקורי והרגיל. 
כיום לא מתקינים יותר בבנינים צנרת לא מצופה, הצנרות החדשות הן צנרות פלסטיק. במקרים 

חריגים של צנרת ישנה, אם התופעה אינה עוברת, נדרשת החלפת צנרת לצנרת חדשה. 
מים  בו  שיש  בניין  להיות  יכול  רחוב  באותו  כי  התברר  שמש'  ב'מי  שערכו  בבדיקות  למעשה, 
צהובים, ולידו בניין שהמים בו בצבע הרגיל, וההבדל הוא בחומרים בהם השתמש הקבלן בשעתו. 
אבל בשורה האחרונה, חשוב להדגיש, מדובר במים ראויים לשתייה (לאחר שטיפה ראשונית 
של המים עד לחזרתם להיות צלולים) ובאישור מלא של משרד הבריאות. למי שנתקל במים 

שכאלו, מומלץ לפתוח את הברז לכמה שניות, ולאחר מכן חוזרים המים לצבעם הטבעי.
בתאגיד 'מי שמש' שעוקב מקרוב אחר התלונות בליווי צמוד של רשות המים, חברת מקורות 
ומשרד הבריאות, אומרים כי ככל שעוברים הימים מספר התלונות נמצא במגמת 
שעבר,  בשבוע  תלונות  הגיעו  שמהם  בבניינם  שנערכו  ובבדיקות  ירידה, 
עולה כי השבוע במרבית המקומות המים חזרו לצבעם המקורי, מגמה 
שאמורה להימשך ותוך כמה ימים כל הצנרת תתרגל למים הקלים 

שמספקת חברת מקורות לבית שמש.


