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 8518נובמבר  80   
 "ב כסלו תשע"גי          

 
 לכבוד

 מרכז הוועדה למתן היתרים להזרמה לים המשרד להגנת הסביבה -ד"ר אילן מלסטר
 משרד הבריאות, מהנדסת מחוזית לבריאות הסביבה -   גב' אתי בורלא
 יח' ממונה על התאגידים - אלכס קליימן

 
 

  095נת מת"ש  גלישת ביוב על דיווח הנדון:
 

שגרמה  .01, התרחשה תקלה בת"ש נת 2115512.52ליום שני,  2115512.52ראשון,  םבמהלך הלילה שבין יו .1
 לגלישת שפכים1

התגלתה תקלה במכשיר למדידת מפלס בתחנה1 אנשי מקצוע של  2115512.52ביום  תיאור התקלה: .8
מצעות מצופים עד לתיקון מד הקבלן המתחזק, חברת מקורות, העבירו את התחנה לפיקוד עוקף בקר בא

 המפלס1 אנשי מקורות עזבו את התחנה לאחר שווידאו כי היא עובדת ללא תקלות1

הגיע איש מקורות לתחנה ומצא כי אירעה תקלה במערך גיבוי  ..:0בסביבות השעה  2115512.52ביום  .3
 התחנה הופעלה באופן ידני מיידית1 מצופים וכי שפכים גולשים למנהרת הניקוז1

קשה להעריך את כמות השפכים שגלשו מהתחנה1 בהנחה כי התקלה התרחשה  רכת כמות הגלישה:הע .4
1 נציין גם כי במנהרת הניקוז קיים קיר בשעות הלילה, בשעות השפל, הרי שמדובר על מאות קובים

מ"ק שפכים נאגמו לפני  ..0 -מטר מתחנת השאיבה1 אנו מעריכים שכ ..1-במחצית הגובה במרחק של כ
 ולא זרמו לחוף הים1 שפכים אלו נשאבו חזרה למערכת הביוב1 הקיר

 1..:0דיווח על האירוע הועבר ממנהל התפעול של מקורות למהנדס הראשי בסביבות השעה  .9

פרטים על האירוע הועברו לגליה פסטרנק, מפקחת ים וחופים במשרד להגנת הסביבה וליורי גיטלמן  .0
 מפקח לבריה"ס נפת נתניה במשרד הבריאות1

 מוצא הניקוז1 אזורעל פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בוצע ניקוי לחוף ב .0

 פיקוד בקר התחנה1 תחתתוקן והתחנה כעת עובדת בצורה תקינה  .01מד המפלס בת"ש לביוב נת  .2

 נקבע תחקיר עם חברת מקורות ומי נתניה לבירור פרטי המקרה ומניעת הישנותו בעתיד1 .5

 
 בכבוד רב,          

 
 בלום אבישג יעקובי          
 שפכיםמהנדסת מים ו          
 ( בע"מ8553מי נתניה )          

 
 

 העתק:
 מהנדס העירייה, עיריית נתניה - פול ויטל

 מהנדס ראשי, מי נתניה - שי סיבוני
 רכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה - רונן זהבי

 יבהמפקחת ים וחופים, המשרד להגנת הסב - גליה פסטרנק
 מפקח נפתי לבריה"ס, נפת נתניה - מנחם רייס
 מפקח לבריה"צ, משרד הבריאות - יורי גיטלמן
 מנהל היח' לאיכות סביבה, עיריית נתניה - מיכה בראל
 מנהלת מ.ב.ת, עיריית נתניה - שרי פריסר

 ראש מנהלת החופים, עיריית נתניה - ציון שדה
 המרכז, מקורותמרחב -מנהל יחידת צפון ירקון - ודים זמוירו
 מנהל אזור נתניה, מקורות - יובל סימון

hofim@sviva.gov.il 


