לשכת מנכ"ל המועצה
 18מאי 2019
י"ג אייר תשע"ט
לכבוד:
תושבי המועצה האזורית עמק חפר.
הנדון :עדכונים חשובים וסיכום המידע בנושא התקלה בצינור המים של מקורות במקטע הצינור
החוצה את נחל אלכסנדר  -והשלכותיה על יישובים בעמק.

תושבים יקרים,
להלן עדכונים חשובים וסיכום המידע בנושא התקלה בצינור המים של מקורות במקטע הצינור
החוצה את נחל אלכסנדר  -והשלכותיה על יישובים בעמק:
 .1עבודות חברת מקורות נעשות סביב השעון מרגע גילוי הפיצוץ בקו המים החל מיום חמישי
בערב ויימשכו עד ליום ראשון .מדובר באירוע מורכב הדורש ציוד רב ומיוחד והיערכות כלל-
מערכתית.
 .2אתמול התקיימה ישיבת הערכת מצב בראשות מנכ"ל המועצה ,ובהשתתפות מנהלי אגפים
ומחלקות במועצה ונציגי מקורות ומשרד הבריאות; המועצה נערכה לכל תרחיש אפשרי ,תוך
הסטת מירב המשאבים לסיום מוקדם של האירוע ולפגיעה מינימלית בשגרת החיים בעמק .מידע
רלוונטי הועבר לישובים ולציבור הרחב.
 .3להלן היישובים הנדרשים להמשיך להרתיח את מי השתייה למשך  2דקות לפחות למטרת
שתיה ,בישול ,וצחצוח שיניים (אין מניעה במקלחות ,עשיית כביסה ,הדחת כלים וכדומה):
בית חרות ,בית ינאי ,ביתן אהרון ,בת חן ,גבעת שפירא ,חבצלת השרון ,חופית ,כפר ויתקין ,בית
ספר מבואות ים ,הדסה נעורים ,בית הספר של משטרת ישראל ,שושנת העמקים ,צוקי ים/
חבצלת /רסקו ,חופי הרחצה בית ינאי ונעורים ,שני מרכזים מסחריים :הראשון  -אם-הדרך על
כביש  2ליד בית ינאי .השני  -המרכז המסחרי על יד ביתן אהרון.
משרד הבריאות מבקש מהציבור לא לשתות מים לא מורתחים במרכזים מסחריים/תחנות
דלק/עסקים הנמצאים מחוץ לישובים הנ"ל או בסביבתם .המועצה תפרסם כל שינוי בהוראות
משרד הבריאות ככל שיהיה ,וזאת בנוסף לפרסום הכלל-ארצי.
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 .4ביישובים והמקומות המצוינים בסעיף ( 3ללא הישובים :בית חרות ,חבצלת השרון ,שושנת
העמקים ,צוקי ים ,בית ינאי ,ביתן אהרון ,בת חן ,גבעת שפירא) תהיה הפסקת מים היום ,יום
שבת  ,18.5.19החל בשעה  21:00ועד ליום ראשון  19.5.19בשעה .06:00
כאמור :בישובים המפורטים בסוגריים לא תהיה הפסקת מים.
כל היישובים המפורטים בסעיף  3נדרשים להרתיח מים עד להודעה אחרת ממשרד הבריאות.
 .5ביישובים הבאים צפויים שיבושים באספקת מים החל מהיום ,שבת  18.5.19מהשעה 21:00
למשך כ 4-שעות :מעברות ,משמר השרון ,מתחם שרונית ,כפר חיים ,כפר ידידיה ,הדר עם ,בית
יצחק ,כפר מונאש .ביישובים אלה אין צורך להרתיח מים.
 .6בישובים הבאים תהיה הפסקת מים החל מהיום ,שבת  18.5.19 ,בשעה  21:00ועד ליום ראשון
 19.5.19בשעה  :06:00אלישיב ,גאולי תימן ,בניין המועצה ופארק התעשיות .ביישובים/אתרים
אלו לא נדרש להרתיח מים.
 .7נוכח התקדמות העבודות וצפי סיומן עד ליום ראשון בבוקר ,ולאחר הערכת מצב שהתקיימה
היום ,הוחלט ,בשלב זה ,על קיום לימודים כסדרם בכל מוסדות החינוך מחר יום א׳ .19.5.19
נכון לכתיבת שורות אלה ,לא אמורה להיות מגבלה שלא תאפשר את פתיחת מוסדות החינוך .עם
זאת וככל שתהיה מגבלה שאינה צפויה כעת ,תפורסם הודעה מתאימה באתר המועצה ובפייסבוק
עד לשעה  06:00ביום ראשון.
הציבור מתבקש לעקוב אחר הודעות אלה.
 .8המועצה ,ביחד עם רשות המים ,נערכות לאספקת בקבוקי מים מינרליים לכלל התלמידים
ואנשי הצוות בכל מוסדות החינוך (כולל גנים ,צהרונים ומעון יום) למשך כל יום הלימודים.
חשוב לציין כי ברזי מי השתייה במוסדות החינוך ייסגרו במהלך יום הלימודים.
 .9המועצה עומדת בקשר רציף עם מקורות ,משרד הבריאות ומשרד החינוך ואנו פועלים על מנת
לוודא את סיום האירוע בהקדם ,תוך שמירה על בריאות הציבור ופגיעה מינימלית בשגרת החיים.
 .10המועצה מודעת לאי הנוחות הנגרמת בשל התקלה ,ובשל כך פעלה ופועלת ללא לאות בעניין.
התחשבות הציבור והבנתו יסייעו בניהול האירוע.
תושבים יקרים,
נמשיך לעדכן ככל שיהיה צורך בכך.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות  24/7אל מוקד המועצה*9875 :
המשך שבת מהנה,

בכבוד רב ,
עמית בן צבי -מנכ"ל המועצה רמ"ט בחירום
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