בס״ד

תושבי בני ברק היקרים,
הנהלת תאגיד המים והביוב העירוני" ,מי ברק" ,מודה לכם על הזכות להיות חלק בלתי נפרד משגרת חייכם השוטפת,
יום יום ,שעה שעה .העבודה המאומצת שלנו ,היא למען קיום שגרת חיים תקינה אצלכם – בביתכם ובאזורכם ,בכל
הקשור לתשתיות המים והביוב.
העיר בני ברק צומחת בלעה"ר מידי שנה בשיעורים ניכרים ומספר תושבי העיר כיום עומד על יותר מ210,000-
תושבים כ"י .עובדה זו מציבה בפנינו משימה מורכבת :להתאים את מערכות המים והביוב העירוניים לכלל
תושבי העיר ,בזמינות מרבית ,באיכות ובמקצועיות ,וב"ה אנו עומדים בה בהצלחה רבה.
תאגיד "מי ברק" פועל בסביבה העירונית הצפופה ביותר בישראל ,וככזה ניצבים בפניו שוב ושוב אתגרים
מקצועיים חדשים אותם אנו צולחים בהצלחה רבה .אנו מלאי סיפוק שתאגיד המים מהווה מודל לחיקוי והערכה
מקצועית וזוכה לשבחים על ידי עמיתנו המקצועיים בארץ ובעולם.
אחת המעלות של עירנו ,בני ברק ,היא היחס והאכפתיות של התושבים איש כלפי רעהו ולשאר תושבי העיר.
היתרון שלנו הוא שכאשר הפרט משתמש בתשתיות העירונית כמו מערכות המים והביוב ,הוא לא שוכח את
הכלל .מכירים הנכם בוודאי את משלו הידוע של רבי שמעון בר יוחאי במדרש על הפסוק "האיש אחד יחטא":
"משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה .נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו .אמרו לו חבריו :למה אתה
עושה כך? אמר להם :ומה טרוניה לכם ,וכי לא תחתי אני קודח? אמרו לו :שהמים עולין ומציפין עלינו את
הספינה".
אחת התופעות המטרידות יותר את תאגידי המים והביוב בישראל ,היא הימצאות מגבונים לחים במערכת
הביוב העירונית .הצטברות מגבונים אלו ,גורמת לנזקים רבים במערכות העירוניות עד כדי השבתת הפעילות
שלהן .סתימות כאלו ,מלבד הנזק שהן גורמות לתשתיות הביוב העירוניות ,גורמות גם לעוגמת נפש רבה לתושבים
המתגוררים בסמוך.
מגבונים ,מטבעם ,נראים אמנם קלים ,דקים ולא מזיקים .עובדה ,הם נשטפים באסלה ולרוב גם עוברים את
מערכת הניקוז של הבניין .אלא שבניגוד לשאר מוצרי הנייר שמתפרקים ומתכלים במערכת מבלי להותיר
נזקים ,מגבונים אינם מתפרקים ונוטים להיתקע בנקודות שונות לאורך רשת הביוב.
לרוב ,כאשר מגבונים מושלכים לאסלה בכמה בניינים שונים ,הם מצטברים בצנרת הביוב של הרחוב הסמוך או
בצנרת הראשית שאחריה ,נתפסים בנקודות שונות ,כשהם סופחים אליהם מגבונים נוספים שמושלכים כעבור
זמן .מסיבה זו ,סתימה של מגבונים יכולה להתרחש גם שבועות או חודשים אחרי שהושלכו לאסלה.
לנו ,בשימוש האישי ,נראה אמנם שאין בהשלכת מגבון לאסלה כל נזק – אך בראיה עירונית מקיפה הרי שמגבון
מצטרף למגבון והנזק הסופי גדול לאין שיעור.
ברגעים אלו ,אין זה המקום לומר "תחתי אני קודח" – שכן "המים עולים ומציפים עלינו את הספינה".

אנא ,השליכו מגבונים לפח ולא לאסלה!
בברכה והערכה רבה,
הנהלת תאגיד "מי ברק"
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הביוב
זורקים מגבונים לפח!

השלכת המגבונים לאסלה יוצרת
הצטברות וסתימות הגורמות בזמני לחץ
להצפת מי השופכין מעל פני הקרקע.

הצפת הרחוב בביוב ומי שופכין
מסבה עוגמת נפש וסבל רב לתושבים
שסובלים מריח רע ומסביבה מזוהמת.

תיקון הצנרת כרוך בעלויות מיותרות
של עשרות אלפי שקלים הנגרעים
מכספי הציבור.

השלכת המגבונים לפח ולא לאסלה תמנע
את הצפות הביוב ותשמור על ניקיונה של
העיר בני ברק בשבת וחג.

משליכים מגבונים לפח ומונעים עוגמת נפש ועלויות מיותרות

בני ברק

מורידה
את אחוז
החסימה

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

