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 ' כסלו תשע"דט    

 
 

 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

 
 
 .נ.,א.ג
 

"נת -ו"אביר"  חנות שאיבה לביוב "בית יצחק"הגלשת ביוב מתודות סיום עבהודעה על הנדון: 
   תחת היתר "095

 
 לפי הפירוט הבא:עבודות  2 נובמברב 6-ל 5בלילה שבין  ביצעה( בע"מ" 3002חברת "מי נתניה ) .9

חיבור קו  – 050בקטע שבין רח' השיש לת"ש נת  ראשי סיום שדרוג מאסף ביוב מזרחי .א
 .050סניקה חדש מול ת"ש נת 

חיבור קטע  -מאסף ביוב מזרחי קטע נווה איתמר )הוחלף עקב קריסת קטע קיים(  .ב
  ברחוב הקדר.חדש למאסף המזרחי 

התקנת צומת מגופים על קו סניקה בכניסה למט"ש נתניה לצורך שליטה על כניסת  .ג
 שפכים מקו הסניקה החדש או הישן.

 תחנות השאיבה הבאות:את  דוממנובמהלך העבודות  .8

סנקה את שפכיה לבריכות הבוצה הסמוכות אליה משעה וב "בית יצחק" ת"ש לבי .א
 . לא גלשו שפכים לנחל אביחיל.5:20ועד למחרת בשעה  5155ביום  33:00

. בזכות עבודה 6155ביום  6:00-ל 3:00הודממה בין השעות  ת"ש לביוב "אביר" .ב
שני  הקימהאודים. "מי נתניה"  בשעות שפל הגיעה כמות קטנה של שפכים לנחל

שבוצע  את השפכים חזרה למערכת הביוב על פי פתרון ושאבהבנחל אודים  סכרים
בימים אלו קבלן התאגיד עובד על פי הנחיות רשות ניקוז להסדרת  בהצלחה בעבר.

 מ"ק. 30000 -מוערכת בלא יותר מערוץ הנחל. כמות השפכים שגלשה לנחל 

למנהרת  לשהגו 6155ביום  6:00-ל 3:00הודממה בין השעות " 050ת"ש לביוב "נת  .ג
השפכים  נשאבו. עם סיום העבודות 3בסמוך לכביש מס'  ניקוז החסומה בקיר

 לא גלשו שפכים לים. במנהרה חזרה למערכת הביוב העירונית.

 דיווח טלפוני נמסר למוקד הסביבתי בתחילה ובסיום העבודות. .2

 לידיעתכם. .4
 
 

 בכבוד רב,       
 

 אבישג יעקובי בלום       
 ס. מהנדס ראשי       
 ( בע"מ 8552מי 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
 שרון מנכ"ל רשות הניקוז - ניסים אלמון

 היתרים ברשות המיםמרכז הוועדה למתן  - ד"ר רמי מנליס
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 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
 תאגידיםיח' ממונה על ה - 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

hofim@sviva.gov.il 


