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 2013מאי  02                   
  "ב אייר תשע"גכ             

  
  לכבוד                לכבוד

  גב' אתי בורלא              מר אלון זקס
  מהנדסת מחוזית לבריאות            מנהל אגף מים ונחלים

  משרד הבריאות            המשרד להגנת הסביבה
  

  א.ג.נ.,
  

  גלישת שפכים בנחל אביחילהודעה על הנדון: 
  

. הדיווח אביחילקיבלנו דיווח על זרימת שפכים בנחל  12:30בשעה  ,18.4.2013, ביום חמישי .1
מט"ש נתניה. התפעול של התקבל במקביל מדרור אפשטיין מרשות ניקוז וממיכאל מחברת 

 זרימת השפכים נמצאה ע"י פקח של איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה.

דה גו זרימת ביוב מהידי. נציגי התאגיד והקבלן שהגיעו לשטח מצאהתאגיד פעל באופן מ .2
יק. זרימת השפכים שנמצאה לא ניתן היה לאתר את מיקומה המדואולם בשל העשבייה הרבה 

 מק"ש. 50-100ב הוערכה 

ליווי כלי צמ"ה: בגר, שופל, בלאתר העבודה הגיעו קבלני התאגיד מ. בוצ'ן וחברת מקורות  .3
ילה חפירה למציאת בוצע חישוף עשבייה והתח 14:00בשעה מחפרון ומשאבה ניידת. כבר 

 נקודת ההזרמה.

ייה שהוסעה . הסכר נבנה מאדמה נק14:30בנחל אביחיל בשעה במקביל, החלה בניית סכר  .4
 לאתר ע"י מספר משאיות.

שפכי ת"ש בית יצחק  14:25ולכן התנהלה באיטיות. בשעה החפירה בוצעה תחת נביעת שפכים  .5
. מאחר וזרימת הביוב לא רוקן את קו הסניקההוסנקו לבריכות הבוצה הסמוכות על מנת ל

זרימת הביוב מקורה בקו הסניקה הישן למט"ש. קבלן התאגיד בדק פסקה נבדקה אפשרות כי 
, 3את נקודת החיבור של קו הסניקה הישן למערכת הביוב ומצא כי אחד המגופים, בקוטר "

 פתוח חלקית ומעביר מים. המגוף נסגר.

השפכים מנחל אביחיל ומקו הסניקה הישן ישירות לשוחת עד שעות הלילה המאוחרות נשאבו  .6
  הכניסה למט"ש נתניה. אזור החפירה גודר.

התאגיד נערך לתיקון קו הסניקה הישן. בכוונת התאגיד להשמיש קו זה כך שישמש כגיבוי  .7
קבית של התאגיד השמשת קו הסניקה הישן היא חלק מפעילות ע לקו הסניקה הפעיל כיום.

 למציאת פתרונות חלופיים להזרמת שפכים במקרים של תקלות. 

  לידיעתכם. .8
  

  בכבוד רב,              
  

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

 העתק:
  מי נתניה מנכ"ל -  חילאוישחר 

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

  מרכז הוועדה למתן היתרים ברשות המים -  ד"ר רמי מנליס
  רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה -  רונן זהבי

  מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה -  מנחם רייס
  ע והגניםפקח רשות הטב -  יובל סבר

  יח' ממונה על התאגידים -  אלכס קליימן
  איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה -  פרוספר אזוט


