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מהות הפרויקט:אישור תכנון קו מאסף לביוב בקוטר 500-1200מ"מ





אין מכתב זה מהווה אישור להתחלת עבודה אלה לקבלת הנחיות ואישור לתכנון .
בתחום העבודה לגביו מבוקש המידע קיימות תשתיות חשמל תת קרקעיות ועיליות  ,לידיעתכם המידע
בתוכנית אינו מדויק.
מכתבנו זה אינו פותר את המבקש מביצוע כל התיאומים עם כל גורם אחר בעל זכות על הקרקע.
חובה על מבצע לפנות לחברת החשמל לקבלת היתר ביצוע עבודה והנחיות.

 חברת החשמל שומרת לעצמה את הזכות להניח בעתיד כבלים ומתקני חשמל בתוואי הנדון ,בהתאם להזמנות
של לקוחות החברה.
הנחיותלשמירתמרחקיםמותריםומגבלותמקווימתחעליון :
להלן התייחסותנו לנדון מבחינת קווי מתח עליון ( 161ק"ו) ומתח על ( 400ק"ו) עיליים בלבד.


מהות התכנית היא הנחת צינור פוליאתילן עם קטעים בתוך צינור פלדה להעברת מים .בקרבת תוואי הצנרת
קיימים קווי מתח עליון (בין עמ'  )18845-18839 ,9139-9116וקו מתח על (בין עמ' .)41848-41842



באחריות היזם לבחון את הצורך בהתקנת הגנות מתאימות ושימוש בציוד מגן אישי ייעודי על העובדים מפני
השפעה של שדות חשמלי ומגנטי מקווי החשמל על צינור פלדה.



בעת ביצוע העבודות יש לפעול כדלקמן:
א .עבודות עם כלים וציוד שתוך כדי השימוש בהם עשויה להיווצר התקרבות לתילי קווי מתח עליון ועל,
צריכות להתבצע תוך הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים (צריך להקפיד על כך ששום
חלק של גוף עובד או כלים או ציוד ,לא יחדור למרחק קטן מ 8 -מ' מתיל כלשהו של הקו מתח על או
למרחק קטן מ 6 -מ' מתיל כלשהו של הקו מתח עליון).
ב .חל איסור השלכת עפר ו/או פסולת על יסודות עמודי חשמל .כמו כן ,אין להגביה את פני הקרקע
(גם לא באופן זמני) מעבר למתוכנן מתחת לקווי מתח עליון ובקרבתם (עד לטווח של  20מ' מציר הקו) .

הנחיותלשמירתמרחקיםמותריםומגבלותמקווימתחגבוהונמוך:
יש לתכנן כך
 .1שהמרחק האופקי בין כבלי חשמל לתשתיות אחרות  ,יהיה מינימום  1מטר מציר כבלים לציר חפירה מתוכנן .
 .2שבהצטלבות כבלי חשמל תת קרקעיים לבין תשתיות אחרות ,המרחק האנכי יהיה לפחות  50סמ' .
 .3שהמרחק בין קצה החפירות ובין צלע עמוד חשמל מ"ג ,תחנת טרנספורמציה ,ארון חלוקה ו/או ארון מונים הקרוב
ביותר יהיה בין  10 – 5מטר בהתאם לקוטר צנרת מתוכננת .
.4

שהמרחק בין עמודי תאורה ,אנטנות קולטי ברקים ,שלטים דגלים רמזורים וכו' יהיה לא פחות מגובה המתקן ורדיוס של 4
מטר .

הנחיותכלליות




לא יאושר שינוי מפלס פני הקרקע הסופי שמעל כבלי חשמל של חברת החשמל ללא תוכנית מפורטת ומאושרת ע"י
חח"י ,חל איסור מוחלט לגעת ,לדרוך ,להזיז ,להגביה ,ו/או להנמיך את כבלי החשמל .
אין לתכנן הנחת תשתיות או לצקת יסודות בטון ,כוכים ,תאים מעל לכבלי חשמל תת קרקעיים ללא תוכנית
מפורטת ומאושרת ע"י חח"י.
על הקבלן המבצע ,לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע על מנת לקבל סימון של תוואי הכבלים שבמקום והנחיות
ופיקוח חח"י ,לפני תחילת ביצוע עבודות חובה לערוך סיור בשטח עם נציג חברת החשמל,











הקבלן המבצע לא יתחיל בביצוע חפירות ללא הזמנת מפקח מטעם חברת החשמל וקבלת אישורו לעבודה .לתאום
נא לפנות למחלקת תשתיות לסטיקה אברהם  ,נא להתקשר שבוע לפני תחילת ביצוע החפירות בשטח ,ניתן להשיגו
בטלפון  ,076-8649526או לנייד  .054-6050217בימים – א'-ה' בין השעות  7.15 - 8.15ו ,17.30 – 15.00 -בהעדרו
יש לפנות לרמי יעקב בטל' .054-6050178
חתימת המפקח מהווה אישור סופי לביצוע העבודות קבלן שיעבוד ללא אישור סופי של חברת החשמל ,תופסק
עבודתו.
בזמן ביצוע העבודה על הקבלן להחזיק באתר (לא במשרד) ,תוכנית פיזית והיתר המאושרת וחתומה ע"י חח"י
ולאחוז בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים עפ"י חוק החשמל ועפ"י כל דין.
תשתיות חשמל מסומנות בקטע מפה ממוחשב רצ"ב.
להשלמת תאום וקבלת מידע נוסף על תשתיות חשמל ישלפנותלחברתהחשמלמזרחירושלים.
במידה של פגיעה בתשתיות חשמל יש לפנות מיידית למוקד חח"י טל' . 103
תוקף אישור זה ל 6 -חודשים.
אישור זה הינו שמי ואינו ניתן להעברה ללא קבלת אישור מחברת החשמל.

בכבוד רב
מרים חפצדי
ראש תחום תשתיות
וסיוע טכני
\I:\432\meteor\data\Mmg\outsidersמכתבים\מכתבים  15064-20\2020אישור תכנון קו מאסף לביוב בקוטר
500-1200ממ מאסף מזרחי וצפוני, ,בית שמש תהל מהנדסים יועצים אישור תכנון.docx
רח' המלמד  ,44ת"ד  185ירושלים  91001טלפון  076-8649440פקס 076-8649465

סימוכין344378 :

לכבוד
תהל
pinkesfeld-r@tahal.com

06/10/2016
עדן ששון
טל' 03-6270400:שלוחה 209
פקס03- 6424126 :
דוא"לs-sasson@ingl.co.il:
מגדל עתידים
ת.ד58177 .
תל אביב 6158101
ישראל
http://www.ingl.co.il

הנדון :מאסף ביוב צפוני בית שמש לפי תכנית מס'  125350-1710-500-501גליונות  1-2מתאריך 04/2016

 .1תכניתכם ,מאסף ביוב צפוני בית שמש לפי תכנית מס'  125350-1710-500-501גליונות  1-2מתאריך
 ,04/2016התכנית אינה משפיעה על מערכת הגז הטבעי בלחץ גבוה ולפיכך אין התנגדות לתכניתכם כפי
שהוצגה.
 .2במידה ותבחרו לערוך שינויים בתכניות אנא העבירו אלינו את התכנית בפורמט דיגיטאלי ,לאישור מחודש.
 .3מספרי הפניה לבקשתכם  NWTR 2517מכתב זה תקף לשנה אחת.
 .4בכל פניה בעניין פרויקט זה אנא ציינו את מספר הפניה.
 .5בפניות חדשות לנתג"ז אנא העבירו אלינו ע"ג מדיה מגנטית קבצי  DWGשל התכנית מעוגנים
בקואורדינטות ע"פ רשת ישראל החדשה.
בכבוד רב,

עדן ששון
רכז תכנון סטטוטורי

עמוד  1מתוך 1

מגדל עתידים  ,ק ריית עתידים ת"א  , 6158101טלפון 03-6270400 :פקסwww.ingl.co.il , 03-5611320 :

רבקה אנקוה  -מי שמש
>Chen Elmaliah <plan@ingl.co.il
יום ראשון  07יולי 11:42 2019
Mohammad Masarwi
מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש  -חידוש תיאום תשתיות  -נתג"ז RE: NWTR 2517 125350 #

:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

מוחמד שלום,
התכנית מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש התקבלה לבדיקתנו.
לפי קובץ  Sewage-Beit-Chemech-Design_27.06.2019.dwgמתאריך 27.06.19
נבדקה ונמצאה כי אינה משפיעה על מערכת ההולכה של הגז הטבעי.
בברכה,
חן אלמליח • רכזת תכנון סטטוטורי • אגף ההנדסה
טל  03-6270400שלוחה Plan@ingl.co.il • 209
קרית עתידים • מגדל עתידים • ת.ד  • 58177ת"א 6158101

]From: Mohammad Masarwi [mailto:MohammadM@tahal.com
Sent: Thursday, June 27, 2019 5:02 PM
To: Chen Elmaliah
'; Yaron Gefenשרה צרפתי'; 'אלישיב קלמנוביץ' ;; tanyag@m-sms.co.il; roochy@m-sms.co.ilפלד דיכטר מי שמש Cc:
 # 125350מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש  -חידוש תיאום תשתיות  -נתג"ז Subject: NWTR 2517

שלום רב,
אנו מבקשים חידוש תיאום תכנון עבור פרויקט מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש.
ביום  28/02/2017התקבל תיאום תכנון עבור קו זה.
מצ"ב מכתב תיאום תכנון קודם ,מכתב נלווה ,תרשים סביבה ,תנוחה כללית ,תוואי הקו ב.DWG-
להתייחסותך אני אודה.
בברכה,
מוחמד מסארווה
מנהל פרויקטים | חטיבת ההנדסה
נייד| 052-3963546 :טל'03-6924528 :

דוא"לwww.tahal.com | MohammadM@tahal.com :
קבוצת תהל ● תהל מהנדסים יועצים בע"מ ,רח' אריק איינשטיין  ,5אור יהודה  – 6037505קומה 2

כתובתו :קריית עתידים ,מגדל עתידים )ביין  ,8קומות  - (32-33ת.ד ,58177 .תל אביב 6158101
ווייז :קריית עתידים 8
ח 1968-והשימוש בו מהווה עבירה על חוק "כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ "מידע פים"יובהר :המידע כולו או חלקו עשוי להוות
זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות .על כן או מבקשים לשמור מידע זה בסודיות
1

 ,כ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך
מנע הו ר דה Micro so ft Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

2

חטיבת הנדסה ופיתוח
מרעיון לסלילת דרך
 15אוגוסט 2021
סימוכיןPITUAH-575174736-778 :

לכבוד
מוחמד מסארווה
תהל מהנדסים יועצים
א.נ,.
הנדון :אישור תיאום לפרויקט מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש (מס' פניה )10550207
סימוכין :מכתב פניה מ.09.08.2021-
תכנית כללית ,מס' ,125350-1310-002-003 :קנ"מ ,1:2500 :מהדורה  0מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה דרך מס'  38מחלך בית שמש ,מס' ,125350-1310-002-006 :קנ"מ ,1:1000 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית חתך לאורך מקוצר ,מס' ,125350-1310-002-004 :קנ"מ ,1:2500 :מהדורה  0מתאריך
29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,1מס' ,125350-1310-002-101/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,2מס' ,125350-1310-002-102/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,3מס' ,125350-1310-002-103/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,4מס' ,125350-1310-002-104/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,5מס' ,125350-1310-002-105/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,6מס' ,125350-1310-002-106/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,7מס' ,125350-1310-002-107/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,8מס' ,125350-1310-002-108/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,9מס' ,125350-1310-002-109/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,10מס' ,125350-1310-002-110/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,11מס' ,125350-1310-002-111/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,12מס' ,125350-1310-002-112/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,13מס' ,125350-1310-002-113/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,14מס' ,125350-1310-002-114/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,15מס' ,125350-1310-002-115/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,A15מס' ,125350-1310-002-115A/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה
 0מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,16מס' ,125350-1310-002-116/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,17מס' ,125350-1310-002-117/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
חטיבת הנדסה ופיתוח – נתיבי ישראל
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355437 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355959 :

חטיבת הנדסה ופיתוח
מרעיון לסלילת דרך
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,18מס' ,125350-1310-002-118/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,19מס' ,125350-1310-002-118/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
תכנית תנוחה וחתך לאורך גיליון מס'  ,20מס' ,125350-1310-002-120/00 :קנ"מ ,1:500 :מהדורה 0
מתאריך 29.07.2021
 .1בפרויקט שבנדון ובסימוכין חברת תהל מהנדסים יועצים מתכננת עבור חברת תאגיד מי שמש קו
מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש.
 .2במסגרת הבדיקה בוצע גם הליך תיאום הנדסי עם פרויקט מחלף בית שמש של חב' נתיבי ישראל,
אושר ע"י מר אסף פארן מנהל מחלקת פרויקטים דרום.
 .3החציות יבוצעו בקידוח עם שרוול.
 .4דרכי הגישה לאתר העבודות ושטחי ההתארגנות בדרכים מוסדרות וחקלאיות וללא הפרעה
לתנועה.
 .5אין לנו התנגדות לעבודות שבנדון ובסימוכין.
 .6מסמך זה אינו מהווה הרשאה לביצוע .לצורך השלמת התהליך וקבלת הרשאה לביצוע יש לפנות
אל מר אלכס שפולנסקי ,מנהל מחלקת היתרים .לתשומת לבכם ולהיערכותכם  -במסגרת תהליך
ההרשאה מתבצע תיאום הנדסי שעשוי לכלול דרישות נוספות (בהתאם לסוג ,היקף ומיקום
העבודות) שלא הועלו במסגרת תהליך האישור העקרוני נשוא מכתב זה .כמו כן ,יתכן כי במסגרת
תהליך קידום ההרשאה יידרש תיאום מחודש אל מול פרויקט עתידי של החברה.
 .7תוקף מסמך זה הינו שנה מיום כתיבתו עד ל .22.08.2022-יובהר ,כי במידה ולא יבוצעו העבודות
בפועל עד למועד הנקוב ,ידרש חידוש תוקף אישור עקרוני זה לרבות תיאום הנדסי מול פרויקטים
עתידיים נוספים של חב' נתיבי ישראל ככל שיחולו באותה העת.

בכבוד רב,
אלכסנדר מאירוביץ
ס' מהנדס תנועה ראשי לחברות תשתיות

העתק:
עו"ד אלכס שפולנסקי  -מנהל מחלקת היתרים לגורמי חוץ חב' נתיבי ישראל

חטיבת הנדסה ופיתוח – נתיבי ישראל
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355437 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355959 :

תאריך 61/90/60 :
תיאום מס' T-2424/60 :
לכבוד
חב' תהל גרופ בע"מ
לידי מוחמד מסארווה
ע''י מייל
א.ג.נ,.

הנדון  :תכנון עבודה חפירה – מאסף ביוב בית שמש מס' פרויקט  642529הקו מתכונן
מצומת מחצבה זנוח לאורך כביש  5222עד מחלף בית שמש המפגש עם כביש  52וחוצה
את המחלף וממשיך מערבה עד לפני מט"ש שמשון
בהמשך לפנייתכם מיום  ,52/80/582/הרינו להודיעכם כי אין לנו התנגדות לביצוע העבודות
שהינכם מתכננים במקום הנ"ל.
אולם במידה ותתקלו בשוחות של חברת סלקום תוך כדי ביצוע העבודות יש לפנות לנציג חברת
סלקום  .ל(.)825-//09/67/9529

תוקף תיאום זה הינו לשישה חודשים מתאריך הוצאתו.
לידיעתכם.
אישור סלקום ישראל בע"מ
מח' נכסים ובינוי
תחום תשתיות לסיבים אופטיים
אינג' ראיד נאשף
מנהל תשתיות ארצי
סלקום ישראל בע"מ
_________________

סלקום ישראל בע"מ  -מחלקת נכסים ובינוי  -תחום תשתיות לסיבים אופטיים
רח' הגביש  11א.ת .פולג-נתניה 24121 ,
טל , 154-9942249 .פקס154-9949991.

עמוד  1מתוך 1

פרטנר תקשורת בע"מ

פניית PARTNERS

EXT565222

פותח הפניה :מוחמד מצארווה | תאריך היצירה16:11:20 27/06/2019 :

שאלון הפניה

יש לפרט את תיאור העבודה :תכנון תוואי מאסף ביוב בקוטר  600-1200מ"מ באורך כ 9-ק"מ
בית שמש
מיקום ביצוע העבודה:
125350
מספר תוכנית:
מוחמד
שם פרטי:
מסארווה
שם משפחה:
0523963546
טלפון נייד:
תהל
שם משרד/חברה:
בקשה לאישור תכנון
סוג הבקשה:
תאגיד מי שמש
גורם יוזם:

נושא ופרטים נוספים

נושא:

מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש

פרטים
נוספים:

תאגיד בית שמש מקדם תכנון קו מאסף לביוב בקוטר  500-1200מ"מ ובאורך כ 9 -ק"מ.
הקו מתוכנן מצומת מחצבת זנוח ,לאורך כביש ) 3855עוקף בית שמש( עד מחלף בית שמש ,המפגש עם כביש  38וחוצה את
המחלף וממשיך מערבה עד לפני מט"ש שמשון.

תכתובת

אינה אברמסון )פרטנר(
10:45:20 07/07/2019

לכל מען דבעי.
לחברת פרטנר אין תשתית אופטית תת קרקעית בתוואי שבנדון.
אישור זה מתייחס לתכניות שצירפתם לבקשה זאת ,עבור כל שינוי
בתכנית יש לבצע תאום מחדש ולהגיש את התכניות המעודכנות לצורך
קבלת אישור סופי .אישור זה מהווה היתר לביצוע.
תיאום הנ"ל תקף לשנה בלבד.
לאחר שפג תוקפו יש לפתוח בקשה חדשה.

תאריך 2 :יולי 2019
סימוכין19-985 :
לכבוד
מוחמד מסארווה
חב' תהל מהנדסים בע"מ

א.ג .נ.

הנדון :בקשתכם למידע אודות קווי דלק

שלום רב,
בתשובה לפנייתכם מיום  27/6/19מס' פרויקט, 125350 :
הריני להודיעכם כי אין לנו תשתית או כל מתקן שהוא בתחום תכניתכם " :מאסף ביוב בית שמש".
מכתבנו זה בתוקף שנה אחת בלבד מתאריך הוצאתו.
כל שינוי אשר יעשה על ידכם ואשר לגביו לא ניתנה הסכמתנו ,מבטל אישור זה.

בכבוד רב,
חיים בר סלע
מנהל יח' אחזקת הקווים

העתק :יניב ברקו -ממ"ח תשתיות ,נכסים והנדסה ימית.

קרן זהר טולצ'ינסקי -מתאמת תשתיות.

לכבוד  :מוחמד מסארוה – תה'ל  -תכנון עבור מיי שמש
שרה צרפתי – חב' אקרשטיין ניהול פרויקטים

בע"ה ,יום רביעי כ"ד חשון תשפ"א
11/11/20

שלום רב ,
הנדון :הסכמה לתוכנית הטמנת קו ביוב צפוני מזרחי בית שמש
סימוכין  :תוכנית מ .מסארווה ר .בלעיש מיום  26.7.20ותוכנית שיקום נופי ירמי אפשטיין מיום 29.6.20
o

אין לנו התנגדות לביצוע הקו בהתאם לתוכניות הנ"ל.

o

כאמור הדרכים לאורך הקו יבוצעו ע'פ הסטנדרטים של קק'ל ,ביצוע הדרכים ילווה בפיקוח צמוד
של קק'ל ,הפיקוח של קק'ל ימומן ע'י היזם מיי שמש.

o

יש לתאם את הכניסה לעבודה עם היערן יחזקאל אברהם 050-7497309

o

הסכמה זו תקפה לשנתיים מהיום ואינה פותרת את הצורך בקבלת אישורים מגופים אחרים
הנדרשים ע"פ דין.

בברכה
משה מנחם
רכז ת שתיות וכיבוי א .ההר

העתק  :חנוך צורף ,גלעד מסטאי ,חיים סהר ,יחזקאל אברהם ,רפאל פיטון – קק'ל
נתן בן אהרון ,איתי כהן – קק'ל
עמי לזר ,אורי אורבך – רט'ג

\R:\MenahemMאתשתיות מנחם\ביוב\ביוב \2020מאסף ביוב צפוני מי שמש\הסכמת קקל לביצוע קו ביוב
צפוני מזרחי בית שמש ה .doc11112020

Email: menahemm@kkl.org.il
מנחם 0505458697
קק"ל אשתאול ד.נ .שמשון מיקוד 99775
טל' 02-9969222:פקס02-9969211

תאריך08/08/2021 :

לכבוד
מוחמד מסארווה

הנדון :פניה מס׳  955מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש
שלום רב,
בהתייחס לתוכנית  125350מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש להלן התיחסות רשות הניקוז בתוך סיכום הפגישה המקובל
עלינו כלהלן:

תאריך4.8.2021:
פרויקט :מאסף מזרחי
וצפוני לבית שמש
לכבוד :רשימת תפוצה
הנדון :מאסף ביוב מזרחי וצפוני -תאום מול רשות הניקוז

הישיבה נערכה ברשות הניקוז שורק בתאריך 3.8.2021 :

.1

 .2בהשתתפות :
בועז כהן ,אורית כפרי כהן -רשות הניקוז
שרה צרפתי -תאגיד מי שמש.
מוחמד מסראווה – מתכנן ביוב ,חברת תהל
אלישיב קלמנוביץ -ניהול הפרויקט חב' דוד אקרשטיין בע"מ.
 .3להלן סיכום הישיבה:
מס' תאור אחריות לו"ז
הישיבה נקבעה לצורך קבלת רשות הניקוז על תוכניות המאסף.
להלן התייחסות רשות הניקוז :לידיעה
 .1קו הביוב בין תאים  -0-22אין התנגדות .הקו ממערב לכביש.
 .2קו הביוב בין תאים  22-24אין התנגדות .חציית נחל זנוח מאושרת.
 .3קו הביוב בין תאים  24-30מאושר מרחק  50-60מ' מגבול הכרזת הכביש .מוחמד 9.8
 .4קו הביוב בין תאים  30-40יש לשתול חתכים של ליגם ולבחון העמקת הקו במידה וניתן .מוחמד 9.8
 .5קו הביוב בין תאים  -40-47מאושר .אין התנגדות .לידיעה
 .6קו הביוב בין תאים  -47-52מאושר .מתואם עם מע"ר צפון תחבורה .לידיעה
קו הביוב בין תאים  52-54יש לבחון הרחקת הקו מהנחל ככל הניתן ולבדוק מול תכנון ברברה אהרונסון את
.7
הגבהים .מוחמד 9.8
.8

קו הביוב בין תאים  -54-59חציית נחל זנוח מאושרת.

לידיעה

לידיעה

 .9קו הביוב בין תאים  -59-61חציית נחל שורק מאושרת בהתאם לכתב שיפוי.
 .10קו הביוב בין תאים  -61-64מאושר .לידיעה
 .11קו הביוב בין תאים  -64-65חציית נחל כסלון מאושרת בהתאם לכתב שיפוי .לידיעה
 .12קו הביוב בין תאים  -65-68חציית נחל שורק מאושרת בהתאם לכתב שיפוי .לידיעה
קו הביוב בין תאים  -68-84מאושר .לידיעה
קו הביוב בין תאים  -84-95יש לבחון הרחקת המאסף  35מ' מגדת נחל שורק .מוחמד 9.8

.13
.14
כללי
 .15תאגיד מי שמש ימציא כתב שיפוי שיכלול התייחסות ל:

כלל חציות הנחלים .התחזוקה והטיפול יהיו באחריות מי שמש.
 נחל שורק :בכל מקום שהקו מתקרב לנחל שורק מרחק של פחות מ 35-מ' מגדת הנחל ,אחריות על הקו תחול על תאגיד מישמש.
 נחל זנוח :ישנו תכנון של ברברה אהרונסון וחברת ליגם .מוחמד יעלה את מיקום המאסף בחתכי תעלת נחל זנוח העתידיתויעביר את החתכים לבועז כהן ולמתכנן.
בכל מקום בו קו המאסף יימצא בחתך התעלה החדשה של הנחל – כפי שמופיע בתכניות ליגם כיום  , 08-2021במקרים אלות
מוחמד יעמיק את הצינור המאסף עד כמה שניתן .התאגיד לא יתנגד שרשות הניקוז תרחיב את הנחל ,כך שקו המאסף יהיה תחת
גדת הנחל העתידית.
תאגיד מי שמש
מוחמד  /ליגם

שוטף

מיידי
רשם :אלישיב קלמנוביץ
תפוצה :נוכחים ,פלד דיכטר ,טניה גינזבורג ,יואב שרפי ,דוד אקרשטיין.
----------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן הסיכום.
יש להעביר ההשלמות כנדרש בסיכום.
בברכה

בברכה,

אורית כפרי-כהן
אחראית סטטוריקה,
רשות נחל וניקוז שורק לכיש

בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה
מדור תנועה ,תשתיות ופיתוח

כ"ח טבת תשפ"א
12.01.21

לכבוד:
תאגיד מי שמש-רוחי וידיסלבסקי
הנדון :הנחת מאסף ביוב לאורך כביש 10
אין לעירייה התנגדות לביצוע העבודה הנ"ל .
עיריית בית שמש אינה מפיקה "היתר להגבלת השימוש בדרך" באתרי בניה שבתוך מגרשים
ושאינם מתחברים לכבישים פעילים אשר בטיפולה ובאחריותה.
האישור ניתן בכפוף לאישור גורמי חוץ בפרט אישור חברת נתיבי ישראל האחראית על הכביש.
מכתב זה תקף לשנה מיום הפקתו.
בברכה

העתקים:
קבלן מבצע-טרם נבחר
קובי ברטוב-נתיבי ישראל
יקיר פתיחי-מנהל מחלקת כבישים ותשתיות
תמר בר שי-מדור תנועה תשתיות ופיתוח
חוי סלר-מדור תשתיות

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  02-9900783פקס' 02- 9900788
כתובת המשרד :נחל שורק 8
קבלת קהל  -שני  8:30-12:00רביעי 13:00-15:30 8:30-12:00

לכבוד :

תאריך  26 :דצמבר 2019
כ"ח כסלו תש"פ
א520-19-5499
מספר :
בכל פניה למשרדנו נא לציין מס' זה

קובי עמר
תאגיד מי שמש בע"מ

הנדון  :צנרת ביוב,
בית שמש
הסמך  :פניתכם בנדון מיום 05/12/2019

בתשובה לפניתכם שבסמך בבקשתכם לאשור תכנון ,להלן תשובתי.
אין התנגדות לחב' בזק לביצוע עבודות החפירה ,כפי שתוכננו וסומנו על גבי התכנית שהוגשה.
לצורך קבלת היתר כחוק ,חייב הקבלן המבצע להגיש בקשה ולצרף תכניות ב 3-העתקים.

הערות:

בכבוד  -רב
ציונה פרץ

מח .הנדסה רח.כנפי נשרים  .22גבעת שאול ירושלים טלפון  02-5395900פקס 02-5021018

08/07/2020

אגף היישום
מחלקת הנדסת תשתיות ובינוי
אגף היישום

לכבוד:
.
המייל >Mohammad Masarwi <MohammadM@tahal.com :
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על העדר תשתיות פלאפון תקשורת בע "מ
מספר פרויקט פלאפוןpr_20203012_2692 :
בהמשך לפנייתכם מיום _________ 27.6.2019בנושא  .מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש -
תיאום תשתיות ( .להלן" :העבודות") עם תשתיות חברת פלאפון תקשורת בע"מ (להלן:
"פלאפון") הרינו מתכבדים לאשר כך:
.1

מבדיקת פנייתכם על צרופותיה נמצא ,שלא קיימות כיום תשתיות של פלאפון בטווח של
עד  150מטרים מן השטח שבו מיועדות להתבצע העבודות.

.2

אישור זה תקף בכפוף ובצמוד לקובץ הדיגטלי הכולל את התוכנית שצורף לפנייתכם.

.3

לאור האמור ,פלאפון אינה מתנגדת לביצוע העבודות על פי המפורט בפנייתכם.

.4

אישור זה נכון למועד מכתבנו זה ויעמוד בתוקפו למשך  6חודשים מהיום.

בכבוד רב ובברכה,
אינג' מאיר דימנשטיין
מנהל תחום הקמת פרויקטים
ובינוי תשתיות
אגף היישום
פלאפון תקשורת בע"מ
העתק :תיק תיאום תשתיות

No. 775655 V1

רבקה אנקוה  -מי שמש
>Amir Bar <amirb@rotemng.com
יום רביעי  21אוקטובר 15:06 2020
Mohammad Masarwi
;; Andrey Remez; Monica.Drimer@barangroup.com; tanyag@m-sms.co.ilפלד דיכטר מי שמש
'שרה צרפתי'; 'אלישיב קלמנוביץ' ;Chen Shapira; Ido Turel; roochy@m-sms.co.il
מאסף ביוב מזרחי וצפוני בית שמש  -חידוש תיאום תשתיות  -רתם גז טבעי RE: 125350 #

מוחמד שלום,
אנו מאשרים את התאום עם התוואי המשיק למאסף הביוב המזרחי וצפוני.
תודה
בנוסף ,אנו מתכננים בימים אלו תוואי נוסף מאזור תעשיה הרטוב לכיוון נתיב הל"ה סמוך לכביש .10
האם יש לכם תכנון לקו ביוב בתוואי זה?

אמיר בר
ניייד050-9964099 :
משרד02‐6734707:
דוא"לamirb@rotemng.com :
www.rotemng.com

1

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

מדינת ישראל

פקיד יערות מחוז ירושלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פקיד היערות

תאריך הדפסה
תאריך רישיון

08/07/2020
09/07/2020

מספר רשיון

68 - 0004

מספר בקשה מקורית

רישיון (ז) לביצוע כריתה
לפי פקודת היערות
לכריתה או העתקה של עץ זית חרוב או כל עץ בוגר ע"פ הגדרתו בחוק ובצו היערות

מתאריך  26/07/2020עד תאריך 26/07/2023
סטטוס הרשיון בתוקף
שם בעל הרשיון תאגיד מי בית שמש בע"מ
כתובת מגורים יגאל אלון  1בית שמש
פקס
סיבת הבקשה
מקום העצים:
ישוב
מס
חלקה

ת.ז.

514425651

טלפון

0527612675

כתובת דוא"ל rochy@m-sms.co.il
סיבה מילולית קו מאסף ביוב

אחר

בית שמש

רחוב
גוש

יער
פוליגונים

כביש 10

חלקת יער
נ.צ.

השטח בדונם
תצורת העץ(טון או יחידות)
שולמה אגרה בסך 48.50
ארבעים ושמונה וחצי שח
הסכום במילים
מספר שובר תשלום 98607320

מסמך התניות מצורף (כן/לא)
תנאי הכריתה או העתקה
יש להקפיד על נוהלי שימור ,העתקה ועבודה
בקרבת עצים כפי שמפורסם באתר משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

רשימת העצים ברישיון
מין העץ

מספר העצים

אורן

1

אורן ירושלים

1

איקליפטוס המקור

6

איקליפטוס סרגנטי

2

אשחר רחב-עלים

1

זית אירופי

352

חרוב מצוי

1

פיקוס בנימינה

1

פיקוס התאנה

0

מתן רישיון זה אין פירושו הכרה בזכות קניין על אדמת היער לבעל הרישיון.
רישיון זה אינו כולל רשות ליטול או להעביר עץ או תוצרת יער אחרת.
יש להצטייד ברישיון הובלה ו' בנוסף לרשיון כריתה ונטילה

הערות

68 - 0003

שם נותן הרשיון
תפקיד נותן הרשיון

שם מאשר הרשיון
תפקיד מאשר הרשיון
חתימת מאשר הרשיון

פקיד יערות מחוז ירושלים

מדינת ישראל

פקיד יערות מחוז ירושלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פקיד היערות

תאריך הדפסה
תאריך רישיון

04/04/2021
09/07/2020

מספר רשיון

68 - 0003

מספר בקשה מקורית

רישיון (ז) לביצוע העתקה
לפי פקודת היערות
לכריתה או העתקה של עץ זית חרוב או כל עץ בוגר ע"פ הגדרתו בחוק ובצו היערות

מתאריך  26/07/2020עד תאריך 26/07/2023
סטטוס הרשיון בתוקף
שם בעל הרשיון תאגיד מי בית שמש בע"מ
כתובת מגורים יגאל אלון  1בית שמש
פקס
סיבת הבקשה
מקום העצים:
ישוב
מס
חלקה

ת.ז.

514425651

טלפון

0527612675

כתובת דוא"ל rochy@m-sms.co.il
סיבה מילולית קו מאסף ביוב

אחר

בית שמש

רחוב
גוש

יער
פוליגונים

כביש 10

חלקת יער
נ.צ.

השטח בדונם
תצורת העץ(טון או יחידות)
שולמה אגרה בסך 48.50
ארבעים ושמונה וחצי שח
הסכום במילים
מספר שובר תשלום 98607320

מסמך התניות מצורף (כן/לא)
תנאי הכריתה או העתקה
יש להקפיד על נוהלי שימור ,העתקה ועבודה
בקרבת עצים כפי שמפורסם באתר משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

רשימת העצים ברישיון
מין העץ

מספר העצים

זית אירופי

15

הערות

מתן רישיון זה אין פירושו הכרה בזכות קניין על אדמת היער לבעל הרישיון.
רישיון זה אינו כולל רשות ליטול או להעביר עץ או תוצרת יער אחרת.
יש להצטייד ברישיון הובלה ו' בנוסף לרשיון כריתה ונטילה
שם נותן הרשיון
תפקיד נותן הרשיון

איתן משה
פקיד יערות מחוז ירושלים

שם מאשר הרשיון
תפקיד מאשר הרשיון
חתימת מאשר הרשיון

איתן משה
פקיד יערות מחוז ירושלים

68 - 0004
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מדינת ישראל

פקיד יערות מחוז ירושלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פקיד היערות

תאריך הדפסה
תאריך רישיון

04/04/2021
09/07/2020

מספר רשיון

68 - 0004

מספר בקשה מקורית

רישיון (ז) לביצוע כריתה
לפי פקודת היערות
לכריתה או העתקה של עץ זית חרוב או כל עץ בוגר ע"פ הגדרתו בחוק ובצו היערות

מתאריך  26/07/2020עד תאריך 26/07/2023
סטטוס הרשיון בתוקף
שם בעל הרשיון תאגיד מי בית שמש בע"מ
כתובת מגורים יגאל אלון  1בית שמש
פקס
סיבת הבקשה
מקום העצים:
ישוב
מס
חלקה

ת.ז.

514425651

טלפון

0527612675

כתובת דוא"ל rochy@m-sms.co.il
סיבה מילולית קו מאסף ביוב

אחר

בית שמש

רחוב
גוש

יער
פוליגונים

כביש 10

חלקת יער
נ.צ.

השטח בדונם
תצורת העץ(טון או יחידות)
שולמה אגרה בסך 48.50
ארבעים ושמונה וחצי שח
הסכום במילים
מספר שובר תשלום 98607320

מסמך התניות מצורף (כן/לא)
תנאי הכריתה או העתקה
יש להקפיד על נוהלי שימור ,העתקה ועבודה
בקרבת עצים כפי שמפורסם באתר משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

רשימת העצים ברישיון
מין העץ

מספר העצים

אורן

1

אורן ירושלים

1

איקליפטוס המקור

3

איקליפטוס סרגנטי

5

זית אירופי

200

פיקוס התאנה

1

חרוב מצוי

1

הערות

מתן רישיון זה אין פירושו הכרה בזכות קניין על אדמת היער לבעל הרישיון.
רישיון זה אינו כולל רשות ליטול או להעביר עץ או תוצרת יער אחרת.
יש להצטייד ברישיון הובלה ו' בנוסף לרשיון כריתה ונטילה
שם נותן הרשיון
תפקיד נותן הרשיון

שם מאשר הרשיון
תפקיד מאשר הרשיון
חתימת מאשר הרשיון

איתן משה
פקיד יערות מחוז ירושלים

68 - 0003

