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 הקדמה .1

התרחש אירוע זיהום מי שתייה באבן יהודה כתוצאה משימוש חקלאי במערכת המים  2017במאי 

 הסיכון פוטנציאל מבחינת חמור באירוע מדוברבשם מתאם סודיום. הדברה להחדרת חומר 

 . קהילהה חיי של התקין במהלך הפגיעה מבחינת וכן ,הציבור לבריאות הגבוה

 

ו ללא מים ראויים לשתייה ורחצה במשך מספר ימים. נותראיש  1000מעל  ,בעקבות הזיהום

 של החזק והריח הטעם אלמלאם. המזוהמי מהמים ששתו לאחר הגיעו למיון ילדים שניבנוסף, 

 כתוצאה נפגעים והיו ,המים תא רגילכ יםצורכ היו רבים ואנשים ייתכן המזהם החומר

 . החומר של הגבוהה מהרעילות

 

והפגיעה במהלך התקין של האוכלוסייה שנפגעה, של מתאם סודיום, מעבר לרעילות הגבוהה 

יג מבחינת אי הוודאות לגבי זהות הגורם המזהם. אי וודאות זאת הציגה מדובר באירוע מאד חר

תקשורת עם הציבור ההערכת הסיכונים, ונת הן מבחינה אנליטית, והן מבחי יםאתגרים מיוחד

לבחון , ולנתח את הכשלים שגרמו לא לתאר את מהלך האירוע, ימטרת המסמך הבמהלך האירוע. 

מסקנות למניעת להסיק לקחים ו הפיקוכן ל ,כושונים במהלהגופים האת שיתוף הפעולה בין 

 יד. בעתדומים אירועים 

 מהלך האירוע  .2

 ספק המיםפעולות  תיאור המצב מועד
)בהתאם להנחיות 

 משרד הבריאות(

 הנחיות פעילות ו
 לציבורמשרד הבריאות 

 ה יום
11.5.17 

 בוקר

תלונה ראשונה של תושב אבן יהודה למשרד 
הבריאות: מים עכורים בצבע צהוב עם ריח גופרית 

  ברשת מי השתייה. לתלונה הצטרפו תלונות נוספות.
 מדידות שדה מראות עכירות גבוהה.

חדירת חומרים כימים לרשת מי הנחת הבסיס: 
אירוע  -השתייה )ממקור תעשייתי או חקלאי( 

 .זרימה חוזרת

המערכת החשודה  וקנית
כמזוהמת למניעת 
 .התפשטות הזיהום

)בעזרת  נותהתארג
הרשות המקומית ורשות 

המים( לאספקת מים 
 .חלופיים 

פסילת המים לשתייה, הכנת 
 ורחצהמזון, 

 מניתוח המערכת עולה:  
 200 -האזור החשוד בזיהום ניתן לתיחום מדויק, כ 

  .בתים המקבלים מים מכניסה אחת
במקום מערכת השקיה מבאר חקלאית, המספקת 
 .מים לשטחים חקלאיים ומנותקת מרשת  השתייה

בליווי נציגים ממשרד 
הבריאות ורשות המים, 

ביקורת בשטחים 
מספר  איתורהחקלאים ו

ם שאינם מוגנים חיבורי
מפני זרימה חוזרת של 

  לשימוש חקלאיחומרים 

 

יום ה 
11.5.17 

 ערב

 מתילחומר בשם על גילוי דווח ראשוני מהמעבדה 
משמש בחקלאות ה ,((MITC איזותיוציאנט

חומר פחמן ה . בנוסף גילויובתעשייה כחומר מייצב
דיסולפיד, המשמש כחומר ביניים בסינתזה של 

 .חומרים כימיים

ת קווים ראשיים ושטיפ
 באזור התחום

 

 יום ו
12.5.17 

ילדות על בחילה, כאבי בטן ושלשולים  2תלונות של 
לאחר  .בי"ח מאירופינויין למיון  לאחר שתיית המים

  .שוחררו במצב טובבדיקות 

ופחמן דיסולפיד  MITCלאור הממצא המעבדתי של 
מדובר על חדירת חומר הדברה מתאם כי מתגבש 
)כאשר שני החומרים שזוהו הם תוצרי  סודיום

, שנמצא בשימוש חקלאי לחיטוי פירוקו העיקריים( 
 .קרקע

מסיורים בשטח מתברר כי קו מי השתייה לא מוגן 
מפני זרימה חוזרת. נמצאו מספר חיבורים לצרכנים 

חקלאיים ללא הגנות מתאימות, וחיבור פירטי עם 
 מערכת מי השתייה

כל החיבורים בין  ניתוק
 י מערכות המים שת

 

מרכז דיווח לבתי החולים ול
הארצי למידע בהרעלות, מרכז 

. קשר עם משרד רפואי רמב"ם
החקלאות לזיהוי ודאי של 

 החומר ולאיתור היצרן והמשווק. 
עקב רעילות החומר והסכנה 

הגבוהה לחשיפה משתיה, נשימה 
מתקבלת החלטה על ומגע, 

 .כל מגעלאיסור השימוש במים 
 .הדחת אסלות תתרומ
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 ספק המיםפעולות  תיאור המצב מועד
)בהתאם להנחיות 

 משרד הבריאות(

 הנחיות פעילות ו
 לציבורמשרד הבריאות 

 שבת
13.5.17 

המרכז הארצי ל של תושבים טלפוניות פניות 3
ללא אנשים ) למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"ם

 סימפטומים(

  

 יום א
14.5.17 

 בוקר

ועדה מייעצת מזומנת נפתח חדר מצב בתאגיד, 
לשיקום מערכת מים, הכוללת נציגים של: ספק 
המים, רשות מקומית, מקורות, רשות המים ומשרד 

 הבריאות. 
חוקר בניסיון )משרד החקלאות( נציג פיצו"ח 

 לאיתור החקלאי שהשתמש בחומר

  

יום א 
14.5.17 

 ערב

מתוצאות בדיקות המים נמצא שרמות החומרים 
 ירדו מאד, וכי יעילות השטיפות גבוהה 

שימוש במים לרחצה מותר ה 
 וניקיונות

 יום ב
15.5.17 

תוצאות הבדיקות מצביעות על איכות תקינה של 
 המים

המשך שטיפות מערכות 
 מים ביתיות 

 

בשל תלונות בודדות של מים עם 
 לשתיה יםתרוצבע, עדיין לא מ

 יום ג
16.5.17 

16.00 

 תוצאות כל הבדיקות תקינות
 

 .מים לכל השימושיםמותרים ה 
לוודא  תושבי השכונה נדרשים

שמערכת המים הביתית נשטפה 
במתקני  םלחלוטין, ולהחליף סנני

 ביתיים טיפול
 

 שטיפות מערכת המים באבן יהודה: 1תמונה 

 

 המזוהם בחדר המצב באבן יהודה: מפת עבודה ונקודות הדיגום של האזור 2תמונה 
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 מצב משפטי – מניעת זרימה חוזרת .3

 

לשתיה, ללא התקנת  אינםהחשש העיקרי לאירוע מסוג זה הוא חיבור כלאיים בין מערכות מים לשתיה וש

תוך כדי אבן יהודה הוא ישוב מעורב, בו עדיין פעילות חקלאית רבה, ואמצעי למניעת זרימה חוזרת ביניהם. 

 לא ההגנה הנדרשת. ל לשתיה למערכות מים חקלאיות רוע התגלו מספר חיבורים בין מערכות מיםיחקירת הא

 

אוסרות במפורש חיבור בין מערכות מים  1992תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת( 

יות לפי התקנות האחר. חוזרתמכשיר למניעת זרימה ביניהן לא הותקן כל עוד , לשתיה עם מים שאינם לשתיה

משק ")בין השאר( כ "עסק"התקנות מגדירות ועל ספק המים.  ("עסק") על מחזיק מערכת המיםמוטלת 

חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו 

 ."דילול של חומרי הדברה

מהפכה בנושא השמירה על איכות המים בישראל, וטיפל באחוז ניכר אלו עשה תקנות יישום 

לא היו אביזרים מאושרים, ספקי מים מוסדרים, מתקינים התקנות מהבעיות. כשנכתבו 

נושא. היום המצב שונה לגמרי, גם למוסמכים, אנשי מקצוע בתחום, ולא היתה כלל מודעות 

המים בנושא, וגם בשל מספר אירועי זרימה  בעקבות יצירת תקנים, הדרכת מתקינים וחינוך ספקי

  חוזרת שהעלו את המודעות לנושא בציבור.

 

בשל אי של חומרים ממקור תעשייתי וחקלאי יש עדיין אירועים ספורדיים מדי שנה של זרימה חוזרת עם זאת, 

 עמידה בדרישות התקנות.

קדם עדכון כוונה לבמשרד הבריאות יש שנות התמודדות עם נושא מניעת זרימה חוזרת בארץ,  25 –לאחר כ 

  .הנ"ללתקנות 

 

בנוסף לתקנות משרד הבריאות, ע"פ תקנות משרד החקלאות )תקנות הגנת הצומח( נדרשות פעולות ע"פ 

, כתוב מתאם סודיוםתכשירים המכילים בתוויות של תכשירי הדברה רבים, כולל הרשום בתווית התכשירים. 

ול יתבצע רק עם מים ממערכת מים מנותקת אוויר או מערכת מים מופרדת לחלוטין יפבצורה ברורה שהט

 ממערכת מי שתייה. 

 : סמיכות של אזורים חקלאיים לבתים, באבן יהודה 3תמונה 
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  רגולציה, טוקסיקולוגיה, מותרים שימושים – סודיום מתאם .4

הוא חומר פעיל המיועד לחיטוי  (Sodium methylaminomethanedithioate, Cas N 137-42-8) מתאם סודיום 

 קרקע. באופן כללי חומרים לחיטוי קרקע מיושמים לפני זריעה, על ידי הזרקה ישירה לקרקע או בטפטוף. 

 

 להגנת הצומח במשרד החקלאות רשומים מספר תכשירים המבוססים על מתאם סודיום:בשירותים 

 ייעוד על פי התווית שם מסחרי

 תרכיז נוזלי לחיטוי קרקע להדברת פטריות קרקע, נמטודות ועשבים אדיגן סופר

 תרכיז נוזלי לחיטוי קרקע ולהדברת נמטודות חופשיות ופטריות קרקע פתוגניות 510מתמור 

 תכשיר לחיטוי קרקע, מיועד להדברת מחלות קרקע אדוכם סופר

עלולה לגרום  ppb 22ריכוז מעל במתאם סודיום מסווג כמזיק בבליעה ובנשימה. בבני אדם, חשיפה נשימתית 

חשיפה קצרת טווח אוראלית בחיות מעבדה, גורמת לירידה לגירוי חמור בעיניים ובעור, בחילה וקוצר נשימה. 

 אפשרי. מסווג כמסרטן  החומרבפעילות מוטורית. וירידה  רבוהעבמשקל, השפעות על 

 

מזיק בבליעה ובנשימה. בנוסף מזיק בעל ריח חריף, ו ,MITCבסביבה ,עיקרי של מתאם סודיום  תוצר פירוק

כמויות גדולות של  ובו נפלט 1984 –ב אסון תעשייתי במגע עם העור, קורוזיבי, ומגרה את מערכת הנשימה. 

MITC  נשימתיתאי ספיקה גרם לאלפי מקרי מוות בהודו בעקבות.  

  - נקבע על ידי השירות האירופאי לבטיחות המזון ל MITCלתוצר הפירוק  Acute Reference Doseהמינון 

 מ"ג/ק"ג/ יום.  0.03

 

בגלל רעילותו הגבוהה, כלומר רק אדם  restricted use pesticideבארצות הברית מתאם סודיום מסווג כ 

דרישה להגיש  מתיכול ליישם מתאם סודיום. בנוסף, קיי  (certified applicator)שעבר הכשרה מתאימה

באירופה, השימוש מוגבל למיישמים  בקרקע לפני כל יישום של מתאם סודיום. םתכנית ניהול ליישום חומרי

יש לציין שמתאם סודיום מסווג כמיועד ( ורק בהזרקה ישירה או בטפטוף. professional usersמקצועיים )

 רעילותו הגבוהה. להחלפה באירופה בגלל 

,  היו עשרות תלונות ציבור לאחר יישום של 2016 – 2011על פי נתונים של המשרד להגנת הסביבה, בין השנים 

 חומרי קרקע ובמיוחד מתאם סודיום. 

 

  מורשים בלבד.של מתאם סודיום על ידי אין מגבלות על מכירה ויישום עדיין בישראל 

  ידוע לא םמזה עם עבודה -  האירוע במהלך אנליטיים היבטים .5

באירוע זיהום מים במזהמים כימיים לא ידועים מקובל להשתמש בטכנולוגיות אוניברסליות שמאפשרות 

לגלות מספר מרבי של חומרים כימיים )סריקות לקבוצות חומרים הניתנים לגילוי בטכנולוגיה המתאימה(.  

יים )בדרך כלל מרשימת חומרים בעלי רעילות בנוסף מופעלות טכנולוגיות מיוחדות לגילוי חומרים ספציפ

שיטות אנליטיות  תאקוטית שמוגדרת מראש לאירוע זיהום מים מסוג זה(. כמו כן כל מידע נוסף מסייע לבחיר

מתאימות לאירוע: מידע משטח האירוע, אינדיקציה של שינוי בתכונות המים החשודים )לדוגמא: צבע, ריח, 

 (., הגבהעכירות, דרישת כלור
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 הן: ( 1,2,3)מס' השיטות האוניברסליות 

טבעי ממקור מגוון מתכות אופייניות למים )זיהוי מאפשרת ה ICP-OES, ICP-MSסריקת מתכות במכשירי  .1

 EPA200.7,200.8ת ולפי שיטנבדקת  – מזהם( ממקורו

אורגניים שמאפשרת גילוי מזהמים   P&T-GC/MSסריקת מיקרומזהמים אורגניים נדיפים בטכנולוגיית .2

   EPA 524.2. נבדקת לפי שיטתנדיפים ממקורות זיהום שונים

ית ילגילוי בטכנולוג המזהמים אורגניים נדיפים למחצה מקבוצות זיהום שונות שמתאימ-סריקת מיקרו .3

הסריקה מתבצעת לפי  .GC/MS -בדיקה בו בערכי הגבה שונים ,מיצוי בפזה מוצקה אורגנופילית

 . EPA  525.2שיטת

הן טכנולוגיות מצוינות לגילוי מזהמים אורגניים לא יוניים רבים, אולם חומרים GC/MS  -גיות הטכנולו

חומרים יוניים וחומרים שמתפרקים בחום לא ניתנים לגילוי בזמן שאורגניים בעלי התמוססות גבוהה במים, 

 . ה זובטכנולוגי

 הדרישת כלור גבוה ,אינדיקציה לעכירותבאירוע אבן יהודה לא היה מידע מקדים לגבי סוג המזהם, מלבד  

תוצרי פירוקו של מתאם  הוחלט לבצע סריקות אוניברסליות לחומרים אורגניים ומתכות.לכן וריח חריף, 

 סודיום התגלו בסריקת חומרים אורגניים נדיפים.

 

 ו לזיהוי תוצרי פירוקם של מתאם סודים שהתגלסות י הממפורטות הכרומטוגרמות וספקטרומ 1בנספח 

  .המעבדה בבדיקות
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 להלן סיכום תוצאות הבדיקות האנליטיות במהלך האירוע וניתוח התוצאות: 

 ניתוח התוצאות מועד הדיגום

 

 2 -, )ערב( 11.5

 דגימות

 גה בריכוז מנגן י: תוצאות תקינות, פרט לחר1בדיקה מס' 

 מג''ל( 0.20לעומת ריכוז מרבי מותר למי השתייה  )מג''ל  0.24

 : 2בדיקה מס ' 

 מקג''ל(.  0.5לעומת ריכוז מרבי מותר למי השתייה  מקג''ל ) 0.54 -ו 0.45ויניל כלוריד  -

- MITC מקג''ל 50-70 -כ* 

 מקג''ל* 10 -פחמן דיסולפיד כ -

 למעבדה אולם, בשגרה נבדקים לא שניהם( 1'מס נספח) ספרותי מאגר בסיס על נעשה המזהמים שני זיהוי*
 בדגימות שהיה הריח לסוג שהתאים ריח בעלי הם שהתגלו החומרים, כן כמו. ממחקרים קודם ניסיון

 סמך על הוערך ריכוזם לכן, אנליטי באופן המזהמים כימות מנע אוטנטיים סטנדרטים היעדר. החשודות
 .המדידה במכשיר תגובותיהם

 
 - של גופרה אלמנטרית ) פחות מ תייםי: תוצאות תקינות פרט לריכוזים שאר3בדיקה מס' 

 מקג''ל( 0.05

 7.00בשעה  12.5

אחרי שטיפות בבוקר )

ספקת אמערכות 

   – (המים

 דגימות 5

 

-1)ים נמוכים בריכוז מתאם סודיוםגימות תוצרי פירוק של חלק מהדב : התגלו2בדיקה מס' 

 מקג''ל( 5

 : תקינה 3בדיקה מס' 

, שעות 14.05

אחרי הצהריים )

 7 – נוספות( שטיפות

 דגימות

 בכל  הדגימות לא התגלו מזהמים כלל

 - הבוקר שעות ,15.05

 דגימות 5

 בכל הדגימות לא התגלו מזהמים כלל

 בדיקות נוספות: 
שהחומרים  )בהסתמך על בדיקת ספרות מקצועית(  כאשר הסתבר - בדיקת חומרי הדברה מסוג קרבמטים .1

מתאימים לתוצרי פירוק של מתאם סודיום מקבוצת קרבמטים, הוחלט להשלים את בדיקות  11.05 - שזוהו ב

בדגימות החשודות לא נמצאו  המים החשודים לזיהוי קרבמטים נוספים גם על מנת לשלול הימצאותם.

 .קרבמטים נוספים

לא היו המעבדה מכיוון שברשות  -יקת הנחה שהחומרים שזוהו הם תוצרי פירוק של מתאם סודיום דניסוי לב .2

סטנדרטים של תוצרי הפירוק של מתאם סודיום, החברה המשווקת התבקשה לספק למעבדה דוגמת החומר 

)בנסיבות אלה זו הייתה אפשרות טובה לאשר את הממצאים של יום האירוע, מאחר ולאספקת סטנדרטים 

 אנליטיים מסוג זה נדרשים מספר חודשים(.

מכיוון שלמעבדה אין שיטת בדיקה למתאם סודיום ופיתוחה יכול להימשך מספר  ימים, הוחלט לפרק את החומר 

בתנאים המדמים סביבה מימית בצנרת ההולכה. לשם כך סופקו למעבדה מים מאבן יהודה ממקום שלא זוהם. 

שעות, המים  3מג''ל.  כעבור  1 מג''ל ולאחר מכן הוסף מתאם סודיום בריכוז 0.5למים אלה הוסף כלור ברמה של 

 נבדקו והתגלו בהם שני תוצרי הפירוק שזוהו ביום האירוע.
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 :החקלאות משרד עם תיאום .6

מכיוון שמקור הזיהום היה חומר חקלאי, נדרש תיאום ושיתוף פעולה בין נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד 

 פעולה:החקלאות במהלך האירוע. ההיבטים העיקריים שדרשו שיתוף 

 כולל  ,כבר ביום ו נציגי משרד החקלאות העבירו מידע ראשוני על פעילות חקלאית באזור: חקירת האירוע

אודות החומר המזהם,  דחשהמידע זה עזר בגיבוש . מתאם סודיוםבגידולים ואישור שיש שימוש רשימת ה

 שהיה נחוץ להערכת הסיכונים.  המ

חקירה משותפת של משרד הבריאות ומשרד החקלאות במהלך האירוע,  נערכהעם זאת, יש לציין שלא 

על החקירה. מכיוון שההוכחה לזיהום המים במתאם סודיום דורשת הוכחה כי החקלאי  השתשהקעובדה 

באירועים מסוג הציבורית,  השתיה מימערכת בין המשק החקלאי ל, וגם כי קיים חיבור חומר זההשתמש ב

 משותפת או מתואמת. צורך לבצע חקירה  ישזה 

 

פקחי מאחר וחקירה ראשונית של חקלאים באזור על ידי נציגי משרד הבריאות לא הביאה לחשוד וודאי. 

של יישום חומרי הדברה  נושאיםפחות במשרד הבריאות בקיאים בנושאים הקשורים למערכת המים ו

משרד הבריאות למשרד החקלאות ביום א לקבלת עזרה בתחקור האירוע, כדי לקבל מידע , פנה בחקלאות

אודות החומר המזהם. משרד החקלאות שלח נציג של יחידת הפיצוח רק לאחר תיאום מול הלשכה 

בוודאות החקלאי אשר השתמש  זוההעדיין לא המשפטית. כתוצאה מחוסר התיאום במהלך התחקיר, 

שהשימוש במתאם סודיום מכיוון המים, מה שמקשה על אכיפה וענישה.  במערכת המדוברבחומר 

באמצעות מערכת המים אסור לפי תווית התכשיר, החקלאי אשר עשה שימוש זה עבר גם על חוק התווית 

 ., ולכן יש חשיבות לכך שהחקירה והאכיפה יהיו משותפות בין המשרדיםוגם על תקנות המז"חים

 

 לוגי וסביבתי מפורט אודות חומרי וקיסקלעיתים מידע טוחברה המשווקת: תקשורת עם יצרני החומר וה

. במהלך האירוע, נוצר קשר בין נציגי משרד הבריאות ונציגי החברה בלבד הדברה הוא בבעלות יצרן החומר

מידע חשוב שלא נמצא  ההחומר בישראל וכן יצרנית החומר בחו"ל. החברה היצרנית העביר תהמשווקת א

 .תגובה עם כלור(וקינטיקת פירוק החומר במים,  לגביבספרות הפתוחה )

 

 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פנה  ,לאחר האירוע ציבור החקלאים:אצל התקנת מז"חים מודעות ל

 מי במערכת השימוש איסור בנושא החקלאים לציבור הסברהלמנכ"ל משרד החקלאות בבקשה לתגבר 

 מונע מכשיר התקנת( העם בריאות תקנות הטמעת וכן  ,סודיום מתאם כגון הדברה בחומרי השתייה

 מכתב והודעת שר החקלאות בנספחים. ה. החקלאים ציבור בקרב (חוזרת מים זרימת

 

  חומרי הדברה להגנת בישראל כיוםחומרי הדברה בעלי רעילות גבוהה: בהצורך בהגבלת מכירה ושימוש ,

חקלאים העבודת  לציבור הרחב ללא דרישות להכשרה או הדרכה. בנוסף, רמת הפיקוח עלהצומח נמכרים 

כבר לפני מספר שנים  הוועדה הבינמשרדית לרישום חומרי הדברה להגנת הצומח המליצהיותר. בנמוכה 

להגביל את המכירה והשימוש בתכשירים המכילים מתאם סודיום למורשים בלבד. המלצה זאת לא יושמה 

ההמלצה כל זמן שם, למרות המלצה של הוועדה הבינמשרדית לבטל את הרישום של מתאם סודיום, עד היו

 להגבלת מכירה ושימוש אינה מיושמת.
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 ם"רמב רפואי במרכז בהרעלות למידע הארצי המרכז עם תיאום .7

המים, פונו למיון בבי"ח מאיר.  צריכתילדות התלוננו על בחילה, כאבי בטן ושלשולים לאחר  2ביום ו', 

ולרופא המחוז  מרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"םלהרופאים בבית חולים מאיר פנו 

מרכז הארצי נשים לא סימפטומטיים לשל אטלפוניות היו שלוש פניות בנוסף  לקבלת מידע על האירוע.

 . למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"ם

 

עם המים, בשל טעם וריח של  לא צרכו הרבה מים או מזון שהוכן שבי אבן יהודהיש לציין שכנראה תו

 ר יותר. ואירוע חמככל הנראה המים. עובדה זאת מנעה 

 

מרכז הארצי למידע בהרעלות, הפת ותיאום בין טעם זאת, האירוע מדגיש את החשיבות של תקשורת שו

  ומשרד הבריאות.  מרכז רפואי רמב"ם

  בנוסף, מידע על האירוע עוזר   אליו נחשפו הנפגעים עוזר לצוות הרפואי באבחון וטיפול.מידע על החומר

 למתן מענה טלפוני לאנשים לא סימפטומטיים. 

  עוזר למשרד  מרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"םמספר הנפגעים ופונים למידע על

 יאות בהערכת סיכונים במהלך האירוע. הבר

 מספר תושבים פנו למשרד  יבוש הודעה לציבור אודות האם ומתי לפנות לטיפול רפואי. שיתוף פעולה בג

משרד הבריאות ה של המים המזוהמים. צריכהבריאות עם שאלות לגבי השפעות ארוכות טווח של 

לציבור בה הם הבהירו  פרסמו הודעה משותפת מרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"םו

 .ארוכות טווח לאחר חשיפה לריכוזים שנתגלו במי שתייה באבן יהודה שאין חשש להשפעות

 

 , מרכז רפואי רמב"םמרכז הארצי למידע בהרעלות לעדכן אתובה הלקחים העיקריים הוא שח דאח

יש צורך בנוסף עם מידע מרבי על זהות החומר. ועם פוטנציאל לנפגעים,  מי שתייה כימי של באירועי זיהום

כבר מרגע הגעת  , מרכז רפואי רמב"םבהעברה שוטפת של אינפורמציה למרכז הארצי למידע בהרעלות

נוהל ב שולבזה  נושא. תוצאות אנליטיות כן עדכון כאשר מתקבלותונה למשרד הבריאות וההודעה הראש

 אירוע זיהום מי שתייה בחומרי הדברה. 

 

  הציבור עם תקשורת .8

אתגר מרכזי במהלך האירוע היה תקשורת עם הציבור, במיוחד לאור חוסר הוודאות לגבי מקור הזיהום. 

שמקור הזיהום על כך מאשרות מהמעבדה ימים לאחר תחילת האירוע( היו תוצאות  5רק ביום שני בבוקר )

דעה לציבור עם זאת, הוחלט כבר ביום ראשון לפרסם בהו מערכת המים. ל מתאם סודיום חדירה שלהוא 

ובשל הרצון לתקשר בצורה שקופה את  ור לגבי זהותסבי דחש, מכיוון שכבר אז היה הפעיל שם החומר את

 המידע שהיה בידי המשרד. 

הודעות לציבור  4במהלך האירוע עלתה השאלה לגבי תדירות של תקשורת עם הציבור. בפועל פורסמו 

ם ים עסיכום נתונים ולא צורפו דוחות מעבדה מקוריההודעות של משרד הבריאות כללו במהלך האירוע. 

העובדה שלא הוגשו תוצאות ידי. יפירוט התוצאות, זאת מכיוון שדוחות אלו לא היו זמינים באופן מ

האירוע הוא לפעול בשקיפות מלאה עם הציבור, ולכן אחד הלקחים מ מלאה מלאות הקשתה על תקשורת

לחומר המזהם וניתן רמות סף ות הבדיקות )במיוחד כאשר יש ככל הניתן מול הציבור, כולל פרסום תוצא

 .נוסח ההודעות מצורף בנספחיםלהציג תקינות או חריגה(. 
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אתגר נוסף בתקשורת עם הציבור נובע מהשינויים בדפוסי התקשורת והעלייה בווטסאפ ככלי תקשורתי.  

להעביר מומלץ של ההודעה. לכן  אוטנטיותבכאשר הודעה מועברת כהודעת ווטסאפ, הציבור עלול לפקפק 

 ווטסאפ עם קישור להודעה באתר המשרד.  תאו בהודע ,של המשרדרשמית בצורה הודעות לציבור 

 

   המלצותו מסקנות, סיכום .9

 : ת הישנות המקרהלהתמודדות ומניעוהמלצות תורפה שנחשפו באירוע, חוזק ונקודות להלן מיפוי נקודות 

 

  אדם ללא הכשרה וידע מכירה של תכשירי הדברה המכילים מתאם סודיוםוהגבלת שימוש בשל היעדר ,

של  ויישוםיש להגביל מכירה  .העמיד ציבור גדול בסכנהומתאים עשה שימוש בחומר רעיל ביותר 

 ביותר )כולל חומרים לחיטוי קרקע( לאנשים מורשים בלבד.חומרי הדברה רעילים 

  יש מסכנת את הציבור.  מז"חים בחיבורים החקלאייםחובת התקנת עמידה בדרישות התקנות של אי

 .םלהגדיל את המודעות בציבור, וכן את הפיקוח והאכיפה על התקנת מז"חים בציבור החקלאי

  .על ספקי האירוע ממחיש את הסכנה הגדולה בקרבה של שטחי חקלאות לרשתות אספקת מי השתייה

ר ומיפוי רשתות מים מסוג זה ואכיפת המים לבצע סקר מניעתי כנדרש בתקנות מי השתיה, לאיתו

 תקנות המז"חים.

  .יש צורך בעדכון התקנות, תקנות מז"חים לא מחייבות התקנת מז"ח בראשי מערכות חקלאיות

 לנושא. את האחריות והמחויבות של ספקי המים ושיחייבו מז"ח בכל חיבור חקלאי ותעשייתי, ויגביר

 מומלץ לשפר באירוע, כולל הערכת הסיכונים. עם זאת,  התיאום עם משרד החקלאות היה חיוני לטיפול

 רוע הוחלט להכין נוהל משותף.יהא תאת התיאום עם דגש על חקירה ואכיפה. בעקבו

 בין תורם מאוד להזרמת המידע  המרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"ם הקשר ההדדי עם

רוע, למרות העובדה שהיו נפגעים יבמהלך האלהערכת הסיכונים והנחיות לציבור. ובהמשך , הצדדים

מרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי אות ליככל הנראה, לא יצאה הודעה יזומה ממשרד הבר

יש צורך בהעברה שוטפת של אינפורמציה למרכז הארצי למידע בהרעלות כבר מרגע הגעת . רמב"ם

 נוהלב. תוצאות אנליטיות ר מתקבלות , כולל העברת עדכונים כאשההודעה הראשונה למשרד הבריאות

הבריאות צורך בדיווח יזום של משרד רוע זרימה חוזרת של חומרי הדברה, יודגש הישל טיפול בא

 .(04-7771900( מרכז הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"םל

 לאירוע ממושך הבינו ולא היו מוכנים לא חלק מהאזרחים מפניות הציבור במהלך האירוע, ניתן להבין ש

באירוע מסוג זה מומלץ להודיע לציבור מראש על אירוע ממושך, ולבנות מוכנות והיערכות  ומורכב.

 . בהתאם של ספק המים והציבור

  שיתוף הפעולה בין השטח יכולות המעבדה ומקצועיותה בזיהוי רשימה מקיפה של חומרים, וכן

זה, במיוחד לאור מצב בו החומר המזהם אינו  רוע מסוגיטיפול מקצועי ויעיל באל יםחיוני ,למעבדה

 בריאות הציבור חיוני ביותר.לשימור יכולות המעבדה ידוע. 

  אירוע בסדר גודל כזה מחייב שילוב כוחות מקומיים רבים. ההפעלה המידית של הרשות המקומית

הפעולה בין משרד הבריאות  ףמומלץ לשמר את שיתועזרה מאוד בהתארגנות לטיפול באירוע. 

 והרשויות המקומיות.

  תאגיד המים והביוב "מעיינות השרון" פעל באירוע ללא ליאות, ובשקיפות מלאה מול ציבור הצרכנים

 רועי זיהום מים.ייש לשמר את מוכנות תאגידי המים לטיפול באומול הגופים הרלוונטיים. 

 סיוע מקצועי אגה לאספקת מים חליפיים רציפה, והד רשות המים ליוו את האירוע באופן צמוד, כולל

אחריות לאספקת מים חלופיים במהלך  .הפעולות הנדרשות להחזרת מערכות המים לשגרהלביצוע 
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המשך שיתוף הפעולה עם רשות חשובה ביותר בכדי לאפשר המשך חיים סדירים. מסוג זה  אירוע

  המים הוא חיוני ביותר.

 

  ספרות רשימת .10

. זרימה חוזרת של חומרים כימיים למערכת המים באבן 2017יוני  05 , נפת השרון -לשכת הבריאות  .1
 סיכום.   -16.5.17-11.5.17יהודה 

 דוח אירוע. משבר מים באבן יהודה.  17.05.17מעיינות השרון.  .2

 2016, יוני שיקום מערכת מים שנפגעההנחיות ל .3

  .2017בישראל. ינואר  למכירה המורשים הצומח להגנת הדברה תכשירי .4

 

5. Lucchini et al. A comparative assessment of major international disasters: the need for 
exposure assessment, systematic emergency preparedness, and lifetime health care. 
BMC Public Health. 2017 Jan 7;17(1):46. 

6. Environmental Protection Agency. 2008. RED Fact Sheet: Methyldithiocarbamate Salts 
– Metam Sodium/Potassium and MITC.  

7. US EPA Methods and Guidance for Analysis of Water ( The Latest Edition) 
 

 

 נספחים .11

 

 רשימת נספחים:

 סות של תוצאות המעבדהי מכרומטוגרמות וספקטרומ - 1נספח 

 רועיהודעות משרד הבריאות במהלך הא – 2נספח 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר –הנחיות לחקלאים: מניעת זיהום מי שתיה בחומרי הדברה  – 3נספח 

 

 סות של תוצאות המעבדהי מ: כרומטוגרמות וספקטרומ1נספח 

 
 (B) ולפי רשימת הפרמטרים שבתקנות המים( A)גילוי חומרים בסריקה כללית . 1 ציור מס'

 בקרות פנימית : סטנדרט פנימי וחומרי דמי( –1,2,3) 
 

http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Documents/hoveret_hadbara_2017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28061835
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_G-56_10-Jul-08.pdf
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 על בסיס ספקטרום מסות Carbon Disulfide . זיהוי חומר2ציור מס' 

 

 

 
 על בסיס ספקטרום מסות  Methyl isothiocyanate . זיהוי חומר3ציור מס' 

 
 
 הודעות משרד הבריאות במהלך האירוע – 2נספח 

  איסור צריכת מים באבן יהודה .1
  17:15 11/05/2017 :תאריך פרסום

בעקבות תלונות של תושבים באבן יהודה על צבע וריח במי השתייה, ובדיקה שנערכה 
 פסולים לשתייה.חובות המצוינים מטה מי השתייה בר בשטח, משרד הבריאות מודיע כי

 .לתושבים יסופקו מים חלופיים באמצעות תאגיד המים
המים פסולים ואסורים לשתייה עד להודעה אחרת. הרתחת המים אינה פתרון במקרה 

 .זה

 .ניתן לצרוך את המים ברשת המים לצרכי שטיפה, שירותים וכיבוי אש
ת באם ידרשו יועברו נעשות פעולות שונות בשטח ונלקחו בדיקות למעבדה. הנחיות נוספו

  .בהמשך
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הודעות הועברו על ידי התאגיד לתושבים וניתן להתעדכן באתר מעיינות השרון ובמוקד 
 .העירוני של אבן יהודה

  :רשימת הרחובות בהם המים פסולים לשתייה
, הגליל, עממי, עציון ותיקים, המעפילים, הברוש, הלוחמים, קיבוץ גלויות, הפלמ"ח

 הדרים: מרחוב השומרון דרומה, ותיקים –גלויות  קיבוץהשומרון: קטע 

 אירוע זיהום מי שתייה באבן יהודה –עדכון מצב  .2

  13:00 14/05/2017 :תאריך פרסום
של תושבים משכונה באבן יהודה על ריח וטעם  11.05.2017עם קבלת תלונות ביום חמישי 

השכונה באבן יהודה קבלו הוראה לא לשתות ולא להשתמש במים של המים, תושבי 
   לרחצה או בישול.

בהתאם לבדיקות מים שנערכו במערכת המים בשכונה, מקור זיהום מי השתייה באבן 
יהודה הוא ככל הנראה משימוש חקלאי בחומר חיטוי בשם "אדיגן סופר", המכיל מתאם 

 .סודיום
ים שאין לה הגנה מתאימה על מערכת המים החשש הוא שהחומר הוחדר למערכת המ

באמצעות מתקן למניעת זרימה חוזרת, כמתחייב בחוק. נציין שבהתאם לחוק התווית 
 .יישום ההדברה בחומר זה אסור שיעשה באמצעות מערכת מי שתייה

משרד הבריאות בשיתוף משרד החקלאות, רשות המים ותאגיד המים מבצעים חקירה 
 .הזיהוםבניסיון לאתר את מקור 

תאגיד המים ביצע פעולות לניתוק מערכות חקלאיות ללא הגנה של מונע זרימה חוזרת וכן 
שטיפות מרובות במערכת המים, תוצאות בדיקות מים ממערכת המים בשכונה שהתקבלו 

ביום שישי )לאחר השטיפות( הראו ירידה במידת הזיהום במי השתייה. משרד הבריאות 
משרד הבריאות והמרכז הארצי למידע בהרעלות במרכז  .מבצע כעת בדיקות נוספות

רפואי רמב"ם מבהירים לציבור שאין חשש להשפעות ארוכות טווח לאחר חשיפה 
 .לריכוזים שנתגלו במי שתייה באבן יהודה

מספר קטן של אנשים התלוננו על שלשולים לאחר ששתו את המים, הם נבדקו על ידי 
ים ששתו את המים או צרכו מזון שהוכן עם המים לאנש .צוות רפואי ושוחררו במצב טוב

המזוהם, וחשים בטוב, אין צורך לפנות לטיפול רפואי. במקרה שאדם שתה את המים או 
צרך מזון שהוכן עם המים המזוהם, וחש ברע )למשל שלשולים או הקאות( יש לפנות 

 .לטיפול רפואי
קות מקיפות במי השתייה משרד הבריאות, בשיתוף רשות המים, ותאגיד המים מבצע בדי

לוודא שהחומר נשטף לחלוטין מהמערכת, והמערכת ראויה לשימוש, זאת כדי להחזיר 
משרד הבריאות ימשיך  במהירות האפשרית את מערכת מי השתייה לאספקה סדירה.

 .לעדכן

  אירוע זיהום מי שתייה באבן יהודה –עדכון מצב  .3
  10:00 15/05/2017 :תאריך פרסום

 :משרד הבריאות מעדכן את תושבי אבן יהודה שהשימוש במים אצלם נאסר, כדלקמן
לאחר ביצוע שטיפות במערכת המים הציבורית וקבלת תוצאות בדיקות מים שנעשו 

  .: עדין חל איסור לשתיה והכנת מזון14.5.17ב
מערכת המים הביתית, המשרד מתיר את  בבתים בהם בוצעה אחר הצהרים שטיפה של

  .השימוש במים לרחצה, הדחת אסלות, וכביסה

 היו שינויים.משרד הבריאות ממשיך במעקב, ויעדכן ככל שי 

 משרד הבריאות מתיר את השימוש במים באבן יהודה .4

  16:00 16/05/2017 :תאריך פרסום
משרד הבריאות מעדכן את תושבי אבן יהודה, שהשימוש במים אצלם נפסל ביום 

 :חמישי, כדלקמן

 .תאגיד המים ביצע פעולות מתקנות, לרבות שטיפת מערכות המים 
(, לא התגלו בבדיקות 11.5.17 -המזהמים שהתגלו במים בתחילת האירוע )יום חמישי ה

 .האספקה ובבתים העדכניות שבוצעו במערכות

משרד הבריאות מתיר את   .תוצאות הבדיקות מראות שהזיהום נוקה ממערכות המים
 .המים לשתייה ולכל השימושים

תושבי השכונה מתבקשים לוודא שמערכת המים הביתית נשטפה, ולהחליף מסנני מים 
  .במידה וקיימים
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