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 מטרת ההוראה .1

 

 לתאר את תהליך הטיפול והדיווח באירוע גלישה במתקני ביוב בעיר.

 

 הגדרות .2

 : גלישת שפכים מתחנות שאיבה לביוב ומקווי סניקה ראשיים לסביבה.גלישה חמורה

 

 תוכן ההוראה .3

 

חברת מקורות מתפעלת ומתחזקת את תחנות הביוב בעיר נתניה. סה"כ פזורות בעיר נתניה   .3.1

 דלים שונים וברמות שונות מבחינת ציוד המיתקן. תחנות בג 15

התחנות הפזורות בעיר נמצאות ברובן בנקודות בעיתיות ורגישות אשר גלישת ביוב מהן 

שמורות טבע, פארקים לגלישה נחלים, עשויה לגרום לנזק סביבתי כגון: גלישה לים, 

 י תעשיה.עירוניים וכו', ולחילופין לנזקים ברכוש כתוצאה מגלישה בתוך אזור

ארועים אלה. אך כאשר יתרחשו יקבלו טיפול  לא ניתן למנוע לחלוטיןכי היא יסוד ההנחת 

 נזקים מיותרים. מוזערויעיל ומהיר בהתאם לנוהל ובכך י

תאגיד מי נתניה יפעל למתן טיפול מהיר, נכון ויעיל באירוע גלישה, מתוך רצון למזער את  .3.2

 הנזקים העלולים להיגרם לסביבה.

תניה שוכנת לאורך חוף הים התיכון. בעיר נתניה רוב מוצאי גלישת הביוב מובלים העיר נ .3.3

מטרד סביבתי ישירות או בעקיפין לים ולכן קיימת רגישות לגלישות מי ביוב המהווה 

 .חמור

בנוסף העיר יושבת על מחשופי אקויפר החוף שהינם בעלי חדירות גבוהה לנגר עילי, 

ם לאורכה של העיר. ברחבי העיר פזורים גם קידוחי במיוחד במחשופי הכורכר העוברי

מים. גלישת ביוב באחת מתחנות הביוב הפזורות ברחבי העיר עלולה לחדור בקלות 

 לאקויפר ולזהם אותו.

 לגורמים שיפורטו להלן. מיילידווח בטלפון ובגלישה  דיווח אירוע .3.3

ירות יש, תאגיד מי נתניה אחראי לדווחמהנדס כאשר יתרחש אירוע גלישה  .3.3.1

 הבאים:  גורמיםל

 050-6242668 –מנחם רייס  – משרד הבריאות לידי המפקח הנפתי 

  08-9253321 –מוקדן  – הסביבה לידי המוקד הסביבתי הגנתהמשרד 



 

 

 

גלישות ביוב מתחנות שאיבה לביוב וקווי : ההוראה שם 

  סניקה ראשיים.

 8 עדכון מס': 5.11מס' ההוראה:   

 4:    מתוך 2 מס':  דף  8/8/16 תאריך עדכון:  7/7/15 תאריך קודם:

 

234951 

 03-7954350/40– יחידת ממונה על התאגידים  

 )052-6689099 –פרוספר אזוט  – איגוד ערים השרון הצפוני )תברואה 

 04-617-7705 –חדר בקרה כרכור  – "מחברת מים בע – מקורות 

 03-9150400 –עמי לזר  – רשות הטבע והגנים 

 052-6610676 –דרור אפשטיין  – רשות ניקוז שרון 

 :09-8604410 – א. מוקד עירוני עירית נתניה לידי 

 09-8603316 –אבי בן חמו  – מנכ"לב.                                   

 09-8603331 –אבנר אקרמן  – מהנדס העירג.                                          

 09-861-8718 –ציון שדה  – מינהלת החופים ד.                                        

 09-8605827 –עירית אנגלקו  – מחלקה לאיכות הסביבהה.                                         

 052-2245166 –שחר חילאווי  – : א. מנכ"ל*    תאגיד מי נתניה לידי

 052-5340161 –שי סיבוני  – ב. מהנדס ראשי                                         

                                  052-3917333 –רויטל גז'ואה לבנת– שפכים מים ומהנדסת ג.                                          

ידווחו ישירות ע"י מקבלי  הסביבהלהגנת משרד במשרד הבריאות ובבעלי תפקיד 

 .מי נתניה ההודעה מטעם

 באחריות של מהנדס התאגיד ו/או מי מטעמו.טיפול באירוע עד לסיומו הינו  .3.3.2

לאחר השלמת הטיפול באירוע יכתב דו"ח מסכם על האירוע. הדו"ח ישמש בסיס           .3.3.3

ות בעקבות האירוע. במקרים חמורים תהליך הפקת להפקת לקחים וקבלת החלט

תאגיד,  –רום רחב שיכלול את: מנכ"ל התאגיד, מהנדס ראשי ולקחים יתקיים בפ

מתכננים, מהנדסים, חברת מקורות  –חברת יועצים סגנית מהנדס ראשי, 

 )מתפעלים ומתחזקים(, מפקחים, מנהלי פרויקטים הקשורים לאירוע. 

 טוטוריים.הדו"ח יופץ לגורמים הסט .3.3

 אחריות ביצוע .3

 מנכ"ל התאגיד .3.1

 מהנדס ראשי. .3.2

 מוקד התאגיד. .3.3

 בעלי תפקיד רלבנטיים מחוץ לתאגיד .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 נספחים .6

 רשימת מוצאי ניקוז בהם עלולה להיות גלישה מתחנות שאיבה. – 1נספח  .6.1

 

 תפוצה .7

 מנכ"ל .7.1

 מהנדס ראשי. .7.2

 מוקד תאגיד. .7.3

 מהנדס מים וביוב. .7.3

 .קובץ הוראות עבודה .7.3

 

 מהנדס ראשיתפקיד:  סיבוני יש מר :ההוראה כותב 

 מנכ"ל תאגיד מי נתניהתפקיד:     עו"ד שחר חילאוי: ההוראהמאשר 

 חתימה: תאריך:
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  להיות גלישה מתחנות שאיבה לביובמוצאי ניקוז בהם עלולה  - 1נספח 

 

 הערות תקופתיות תיאור הקו  מס' 

לפני החורף ובתחילת  נה בחצי שפעם  מוצא נחל פולג 1

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז עיר ימים 2

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז ארגמן 3

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז מנהרה ראשית 4

 הקיץ

ורף ובתחילת לפני הח בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז טיילת סירונית 5

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז מנהרה ברח' הרצל 6

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז "ארבע עונות" 7

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז "פרדס הגדוד" 8

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  (2מוצא ניקוז "שי עגנון" )לתעלת כביש  9

 הקיץ

לפני החורף ובתחילת  בחצי שנהפעם  מוצא ניקוז לנחל אודים 10

 הקיץ

 


