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 8592אוגוסט  89           
 "ט אלול תשע"גי        

 
 לכבוד        לכבוד

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

 משרד הבריאות      המשרד להגנת הסביבה
 

 א.ג.נ.,
 

 ה מת"ש אביראודים עקב תקלת שבר בקו סניקגלישת שפכים בנחל הודעה על הנדון: 
 
על  טלפוני מנציג של מועצת חוף השרון דיווח התקבל 0.:6בשעה  ,.12.8.102, שלישיביום  .9

 . מזרחית לפסי הרכבת מול מתחם קניות "ביג" בנתניה זרימת שפכים

 0::0בשעה . קבלני התאגיד מ. בוצ'ן וחב' מקורות, יצאו מיד לשטח לבדיקה ואפיון האירוע .8
 קורה בתקלת שבר בקו סניקה מת"ש אביר.נמצא כי זרימת השפכים מ

 .0.:8לגורמים הרלוונטים עד לשעה על הממצאים הועבר דיווח  .2

 מהנדס התאגיד, שי סיבוני, הורה על תיקון מידי של הקו על פי הנוהל הקיים: .4

 .5:29סוללות בנחל אודים עד שעה  1הוקמו  .א

 הושבתה ת"ש אביר. 5:10בשעה  .ב

מטר  6שפכים משטח העבודה נמצא כי קטע קו של לאחר ניקוז קו הסניקה ושאיבת ה .ג
 PVCמ"מ נסדק לכל אורכו. קטע זה הוחלף בקו  900בקוטר  PVCמקו הסניקה 

 חדש.

 .0::25ת"ש לביוב אביר הוחזרה לעבודה בשעה  .ד

 בנחל פולג. בסיור של נציג משרד הבריאות, יורי גיטלמן, נמצא כי אין זרימת שפכים .9

עם סיום שאיבת השפכים מאזור העבודה הותקנה משאבת הביוב הניידת בנחל אודים והחלה  .0
שאיבת השפכים לת"ש לביוב "בית יהושוע". תאגיד מי נתניה מבצע שאיבה וניקוי של נחל 
אודים בקטע המבוטן בין מוצא הניקוז לסכר הדרומי ביותר. יבוצע ריסוס נגד יתושים 

 בהתאם לצורך.

 800,:שעות. הערכת כמות השפכים שזרמה לנחל אודים הינה  20-ביר הושבתה לת"ש לביוב א .7
 מ"ק.

 לידיעתכם. .2
 

 בכבוד רב,       
 

 אבישג יעקובי בלום       
 מהנדסת מים וביוב       
 ( בע"מ 8552מי נתניה )       

 העתק:
 מי נתניה מנכ"ל - שחר חילאוי

 מהנדס ראשי, מי נתניה - שי סיבוני
 מנכ"ל רשות הניקוז - וןניסים אלמ

 רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה - רונן זהבי
 מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה - מנחם רייס

 פקח רשות הטבע והגנים - יובל סבר
 יח' ממונה על התאגידים - אלכס קליימן


