
תאגיד מי לוד ביצע בהצלחה 
רבה תרגיל מוכנות לשעת חירום
במהלך התרגיל התמודד התאגיד עם שני תרחישים מורכבים במקביל: תרחיש 

מלחמה ותרחיש זיהום במערכת המים. בסיכום התרגיל שפרסמה יחידת 
הביטחון ברשות המים 
נכתב: ״היערכותו של 
תאגיד המים ׳מי לוד׳ 

ראויה להערכה ואין ספק 
שיכולה להוות מודל לאיך 
נערכים ומקיימים הכנה 

לאימון״
מטה  אימון  התקיים  שעבר  בחודש 
המים  תאגיד  תורגל  ובו  לוד  העיר  של 
מלחמה  בתרחיש  לוד',  'מי  העירוני, 
תשתיות  של  בפגיעה  זה  ובכלל 
במקביל  החשמל.  באספקת  ושיבושים 

לתרחיש זה ניצל התאגיד את ההזדמנות לתרגול נוסף  של 
תרחיש חמור יותר בו קיים  זיהום מים. מדובר בתרגיל 

מורכב ומאתגר אשר מדמה מצב אמת. 
בממצאים העולים מן סיכום התרגיל שנכתב על-ידי יחידת 
המקדימה  המצב  "הערכת  נכתב:  המים  ברשות  הביטחון 
הייתה  התאגיד  מנכ"לית  ע"י  והצגתה  בתאגיד  שבוצעה 
לתרגל  הנכונות  על  לתאגיד  רבה  הערכה  וטובה.  ממוקדת 
שני תרחישים במקביל, הרצינות שהפגינו כלל עובדי התאגיד 

ראויה להערכה".
במהלך התרגיל פתח התאגיד שתי תחנות חלוקת מים, אחת 
הספר  בבית  הקליטה  למתקן  בצמוד  והשנייה  יער'  ב'גני 
'הראל' אותם איישו מתנדבים תושבי העיר הנרתמים לסייע 
כדרך קבע לתאגיד. עוד צוין בסיכום כי "התחנות הוקמו על 
ידי אנשי התפעול בזמן קצר ומהיר, מיקום התחנות מצוין, 
ושליטה של  לניהול  כוח האדם הייתה טובה מאוד  וכמות 
התאגידים  על  הממונה  המהנדס  רויטמן,  ויטלי  התחנות." 
אמר כי: "התאגיד התמודד  היטב 
במהלך  שהוזרמו  האירועים  עם 

התרגיל".
מנכ"לית  נויברגר,  פזית  עו"ד 
מטרת  ספק,  "ללא  התאגיד: 
סמוכה  אני  הושגה,  התרגיל 
הלקחים  את  נפיק  כי  ובטוחה 
הנדרשים, על מנת שנוכל להמשיך 
התאגיד  מוכנות  את  ולשפר 
מודה  אני  אלה.  מעין  למצבים 
תרחיש  על  המים  רשות  למנהלת 
וכמובן  במיוחד  מאתגר  ותרגיל 
אורי  אינג'  ההנדסה,  לסמנכ"ל 
חאיק, שניהל את חדר המצב ולכלל עובדי התאגיד על אופן 

הביצוע וההשקעה הרבה אשר הביאו להצלחתו".
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עו"ד פזית נויברגר, 
מנכ"לית התאגיד
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