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 2013מאי  02                   
  "ב אייר תשע"גכ             

  
  

  לכבוד        לכבוד        לכבוד
  גב' אתי בורלא    ד"ר אילן מלסטר      מר אלון זקס

  מהנדסת מחוזית לבריאות  מרכז הוועדה למתן היתרים    מנהל אגף מים ונחלים
  משרד הבריאות      להזרמה לים    המשרד להגנת הסביבה

  
  

  א.ג.נ.,
  
  

יקט לשדרוג מאסף ביוב לחיבור קו סניקה זמני במסגרת פרועבודות  סיוםהודעה על הנדון: 
  תחת היתר 750מזרחי ראשי בקטע שבין רח' השיש לת"ש נת 

  

לחיבור , בשעות הלילה עבודות 30/4/2013, ביום שלישי ביצעה) בע"מ" 2003חברת "מי נתניה ( .1
קטע שבין רח' השיש קו סניקה זמני במסגרת פרויקט לשדרוג מאסף ביוב מזרחי ראשי ב

 .750לת"ש נת 

והוחזרו לפעילות  02:00בשעה  1/5/2013ביום  " הושבתו750"נת  -תחנות השאיבה "אביר" ו .2
 .05:00בשעה 

מתחנת השאיבה בשל ספיקת השפכים הנמוכה בשעות בה בוצעה  לא גלשו 750שפכי ת"ש נת  .3
   העבודה.

לא נמצאו סימנים לזרימת בפועל סכרים לאיגום שפכי ת"ש אביר.  2בנחל אודים הוקמו  .4
. ככל הנראה ספיקת השפכים הקטנה לפנות בוקר בנוסף לבור שאיבה ריק שפכים בנחל

 הסכרים בנחל פורקו והמצב הוחזר לקדמותו. בתחנה היוו איגום מספק עד להפעלת התחנה.

  לידיעתכם. .5
  
  

  בכבוד רב,              
  

  אבישג יעקובי בלום              
  מהנדסת מים וביוב              
  ) בע"מ 2003מי נתניה (              

 העתק:
  מי נתניה מנכ"ל -  שחר חילאוי

  מנכ"ל עיריית נתניה -  יצחק ענבר
  מהנדס העירייה, עיריית נתניה -  פול ויטל

  מהנדס ראשי, מי נתניה -  שי סיבוני
  מנכ"ל רשות הניקוז -  ניסים אלמון

  יתרים ברשות המיםמרכז הוועדה למתן ה -  ד"ר רמי מנליס
  רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה -  רונן זהבי

  מ.א. חוף השרון  -  הרצל צור שדי
  מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה -  מנחם רייס

  מפקחת אגף ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה -  גליה פסטרנק
  פקח רשות הטבע והגנים -  יובל סבר

  אגידיםיח' ממונה על הת -  אלכס קליימן
  מנהל החברה הכלכלית מ.א. חוף השרון -  דרור גוראל
  מנהל היח' לאיכות סביבה, עיריית נתניה -  מיכה בראל
  מנהלת מ.ב.ת, עיריית נתניה -  שרי פריסר

  מנהל המוקד העירוני, עיריית נתניה -  יואל אבן שושן
hofim@sviva.gov.il 


