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האגף לביטחון מים ,חירום וסייבר

כ"ג/סיון/תש"פ
15/06/2020
סימננו83-20 :

לכבוד
רינה קטיף –מנכ"לית תאגיד מי ציונה
שלום רב,
הנדון :תאגיד מי ציונה – הערכה על תפקוד התאגיד בעת משבר הקורונה
יוני 2020
איום הקורונה קיים וימשך כנראה עוד זמן רב ,מים הינו מוצר קיומי ולאור זאת החשיבות
בהמשך אספקת המים ופינוי השפכים כבשגרה גם במצב החירום.
התאגיד עם תחילת מצב החירום נערך וקיים פעילות שתאפשר המשך אספקת מים ,פינוי
שפכים ,על אף ההגבלות של משרד הבריאות ,איום ההדבקה והתחלואה.
התאגיד נערך בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות והנחיות רשות המים (עבודה
במשמרות ,קפסולות ,הפרדה בין צוותי השטח למשרד שמירה על היגיינה ועוד) התאגיד
מימש את האחריות והראייה בתאגיד לא היו חולים עד כה – יישר כוח.
התאגיד הינו מודל לחיקוי להיערכות ומענה כתאגיד רב רשותי והיערכות בשגרה וחירום
למצבי החירום השונים תוך למידה וניהול ידע – יישר כוח.
התאגיד המשיך לתת מענה למרות הקשיים ופעל רבות למימוש כלל המשימות ובכלל
המחלקות בשטח ובמשרד ,התאגיד נתן שירות לתושבים מרחוק ,המשיך הפיקוח על
פרויקטים ואף קידם את חלקם.
התאגיד נערך ונתן מענה לאירועי שבר בתשתיות המים והביוב בהתאם לנורמה ובמקביל
לתיקוני השבר נערך וסיפק מים חליפיים לתושבים בהתאם לנורמה הנדרשת.
לסיכום אין הפתעות ומי שפועל ונערך בשגרה מוכיח עצמו במצבי החרום.
אבקשך ,להעביר את הערכתי הרבה לעובדי התאגיד שמפגינים מחויבות לארגון ביום יום
וראויים לשבח.
הערכה מיוחדת לצוות החירום אוסנת ולדר וחיים ראובן שמרכזים ומתאמים את הפעילות
בתאגיד והדיווח מול הח.מ
יישר כוח והערכה רבה לך ולעובדי התאגיד !!!
ב ב ר כ ה,
אריאל חג'בי
מנהל מרחב מרכז
רשות המים/יחידת ביטחון מים
הרשות הממשלתית למים
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לוח תפוצה:
תאגיד מי ציונה – מהנדס ,מ' חירום וביטחון.
נס ציונה ,מזכרת בתיה ,קרית עקרון – ר' הרשות ,אגף חירום וביטחון
האגף לביטחון מים ,חירום וסייבר – כאן.
תיק רשות
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