
תאגיד מי לוד ישקיע בשנת 2017
סכום חסר תקדים של כ-45 מיליון ש"ח 

בפיתוח ושדרוג תשתיות בעיר

אז הקמתו השקיע תאגיד מי מ
לוד כ-150 מיליון ₪ בכ-50 
פרויקטים משמעותיים )ללא 
2017(. שנת 2017 מאופיינת בפעילות 
המעוגנת  היקף  רחבת  הנדסית 
כ-45  של  תקדים  חסרת  בהשקעה 
מיליון ₪, שיא ההשקעות השנתי של 
השני  החציון  בתאגיד.  הזמנים  כל 
פרויקטים  שישה  כולל   2017 של 

משמעותיים ומורכבים.   
הינו  המרכזיים,  הפרויקטים  אחד 
וביוב  מים  תשתיות  הנחת  פרויקט 
בשכונת 'אחיסמך' הקורמת עור וגידים, 
 .₪ מיליון  בכ-20  נאמדת  ועלותו 
בשבועות האחרונים השלימו בתאגיד 
בפריסת  והחלו  הביוב  קווי  הנחת  את 
קווי המים. מדובר בסה"כ בכ-12 ק"מ 
של צנרת מים וביוב לשכונה שתכלול 

3,600 יחידות דיור. 
סמנכ"ל ההנדסה בתאגיד, אינג' אורי 
חאיק, ציין: "פרויקט שכונת 'אחיסמך' 
הינו פרויקט פיתוח מורכב מאוד הכולל 
מספר אתגרים לא פשוטים כגון: חיבור 
יצירת  תוך  לחדשות  ישנות  תשתיות 
בלוחות  עמידה  נכון,  הנדסי  תמהיל 
עבור  בזמן  התשתיות  והעמדת  זמנים 

ועמידה במסגרות  החברות הקבלניות 
לשמחתי  פרויקט.  כל  של  התקציב 
עוד  בהצלחה."  עומדים  אנו  בכולם 
החשובים  הדברים  "אחד  חאיק:  ציין 
באמצעות  מבצעים  שאנו  והמורכבים 
הפחתת  הינו  'אחיסמך',  פרויקט 
העיר.  במרכז  מהתשתיות  העמוסים 
בתקלות  נוספת  לירידה  יוביל  הדבר 

המים והביוב".
עבודות  מבצע  התאגיד  זאת,  לצד 
בשתי  וביוב  מים  תשתיות  להנחת 
ב'שער  שנבנות.  נוספות  שכונות 

העיר', יבנו 450 יחידות דיור, ובשכונת 
גודל של  סדר  על  אנו מדברים   '751'
כ-340 יחידות דיור. במסגרת עבודות 
גם  תשודרג   '751' בשכונת  הפיתוח 
שכונת  להקמת  עד  השאיבה  תחנת 
זה  פרויקט  ,עלות  הסמוכה  צבי  ניר 

נאמדת בכ-6 מיליון ₪.
פזית  עו"ד  התאגיד,  מנכ"לית 
ממשיך  לוד  מי  "תאגיד  נויברגר: 
ושדרוג  לפיתוח  העת  כל  לפעול 
התשתיות בעיר וזאת בהתאם לתכנית 

פרויקטים  המבטיחה  ההשקעות, 
איכותיים נוספים גם בהמשך השנה." 
"הפיתוח  נויברגר:  הוסיפה  עוד 
המואץ של העיר ובנייתן של שכונות 
העיר,  ראש  מקדם  אותן  חדשות, 
מהתאגיד  דורש  רביבו,  יאיר  עו"ד 
הפעולה  שיתוף  בהתאם.  להיערך 
ליצירת  רבות  תורם  בינינו  הפורה 
עבודות  כפל  למניעת  תכנוני,  סדר 
נמשיך  ציבור.  בכספי  ולחיסכון 
העומדים  המשאבים  כל  את  להפנות 
את  ולשפר  להוסיף  בכדי  לרשותנו 

השירות הניתן לתושבים."
ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו ברך על 
העבודות וציין: "תאגיד מי לוד מהווה 
נדבך משמעותי בפיתוח המואץ שאנו 
לצד  כי  לציין,  חשוב  בעיר.  מובילים 
החדשות,  בשכונות  הפיתוח  עבודות 
רבים  פרויקטים  גם  מבצע  התאגיד 
וזאת  הוותיקות  בשכונות  ואיכותיים 
שאנו  העירונית  מההתחדשות  כחלק 
מקדמים. נוסיף לשלב זרועות ולפעול 
העיר  תושבי  טובת  כאשר  יחד, 

היקרים תמיד נמצאת לנגד עינינו." 

מדובר בהמשך למגמת ההשקעות של התאגיד שמובילה לתוצאות אשר לא ניתנות לוויכוח: ירידה 
של כ 50% בפיצוצי המים והביוב, הקטנת פחת המים אשר עמד עם קום התאגיד על למעלה 

מ-40% ל-16.8% ובשורה התחתונה שיפור השירות הניתן לצרכנים. קבלו הצצה לפעילות התאגיד.
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רו"ח נועם צור וסמנכ"ל הנדסה אינג' אורי 
חאיק עוקבים אחר העבודות בשכונת 751

מנכ"לית התאגיד, עו"ד פזית נויברגר

סיום הנחת תשתיות הביוב באחיסמך


