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20.2.22 
 ד לכבו
 ראש עיריית הרצלייה  ,משה פדלוןמר 

 כבוד ראש העיר, 
 

 בין מערכות התיעול והביוב ולמנוע את הנזק לסביבה ולבריאות דרישת "צלול" לנתק  הנדון: 
 

בדיקת .  הרצלייה  ובהן  חוף  מספר ערי ב)נקזים(    העירוני תיעול  ה מ   לים  המים שזורמים  את  בימי גשם   עמותת צלול דגמה

של חיבורים   תוצאה  -  בביובכך שמדובר במי גשם המהולים  - עלות  המעיד   ,1של תרופות ן  קיומ  העלתה  )מצ"ב(  הדגימות

והביוב. בין מערכות התיעול  גורמת לפגיעה קשה בסביבה הימית  צולבים  לים  ביוב    ומסכנת את בריאותם   ,הזרמת 

 הרחצה גם בחורף.של המתרחצים והגולשים הרבים שפוקדים את חופי  חייהםו

)להלן:    2011-פקודת העיריות ותקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, תשע"ב  ,בוודאיכידוע לך  

עמותת צלול  .  למניעתם  את האחריות  אוסרות על חיבורים צולבים ומטילות על הרשות המקומית  ,"תקנות הצנרת"(

 בפקודות ותקנות אלה:מבקשת לדעת האם הרצלייה עומדת 

טיל על הרשויות להכין ולבצע תוכניות לניתוק מערכת התיעול ממערכת הולכת שפכים או ניתוק מערכת מ  (2)א()6סעיף  

   האם הרצלייה עומדת בהוראה זו? –  2014בנובמבר  2 עד  הולכת שפכים ממערכת התיעול

 GISלכת השפכים באופן ממוחשב ועל גבי מערכת  מחייבת את הרשות להחזיק נתונים מעודכנים על מערכת הו   5תקנה  

 האם התקנה מבוצעת?  -

את החובה להכין ולבצע תוכניות לשדרוג קווי צנרת, להפרדת הביוב מהתיעול, תוכנית לפעולות חירום בעת  וק  6תקנה  

 ? האם בוצע – במקרה דליפה מהקווים הראשיים ומניעתה ותוכנית לתחזוקה של המערכת באופן שוטף

ולעמול על    בתדירות נאותה  ןולרוקנ  ן לתחזק את מערכות התיעול באופן מיטבי: לדאוג לפנותעוד הוטל על הרשויות  

 האם התחזוקה מבוצעת בצורה מיטבית?  – הקמת קווי תיעול חדשים עת אלו הקיימים אינם מספקים

על הרשות למנוע חיבור בין  מוטל לצד הפרדת חיבורים קיימים בין מערכות הביוב והתיעול בבניינים ובשכונות ישנות, 

שאין חיבור בין מערכות ביוב    לוודא שלא יוצאו היתרי בנייה ללא חתימה של תאגיד הביוב  :המערכות בבנייה חדשה

האם הרשות    –  מוש במכסי רשת, דרכם יכולים המים לחדור(שוחות הביוב אכן אטומות לגמרי )ולא נעשה שי וש  לתיעול

  כך בבנייה חדשה?-מקפידה על

   ואם הדבר לא בוצע עד כה   ,לענות על שאלותיה שנועדו לברר עמידה בתקנות  עמותת צלול מבקשת מכבוד ראש העיר

הנזק לסביבה ואת סיכון  את הפרדת מערכות הביוב והתיעול, ולמנוע בכך את    בהקדם האפשרי להשלים  ,  לעמוד בהן

 חיי הציבור. 

                                                                                                                                  

  בכבוד רב ובברכה,                                                                                                                                                        

            
              

 מור גלבוע                                                                                                                                                                 
 מנכ"ל                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

 
 אנטיאפלפטיות, תרופה נוגדת דיכאון, ותרופה להפחתת לחץ בדם פרטים מלאים בדוח המעבדה המצורף.  סוגי תרופות שתי   1
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 :העתקים
 הסביבה  להגנת המשרד ונחלים מים אגף מנהל,  ארז אמיר"ר ד

 הימית  הסביבה להגנת הארצית היחידה מנהלרני עמיר,  מר
 המים רשות, התאגידים על הממונהורדי,  עומר מר
 הבריאות  משרד, הסביבה בריאות מערך ראש, יצחקי עמיר מר

   הבריאות משרדתחום מים במערך בריאות הסביבה,  מנהלת, לנג הוברמן זהר
 הפנים משרד, ארצי רחצה אתרי, מנהל אגף עאטף ח'יראלדין
   יה.ימנכ"ל תאגיד מי הרצלמר שאולי אביב, 
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