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בס"ד

"קפוא בחו – ח בלב"
הערכות לסופה ולשלג – ד מידע מס' 2
לתושבי הישוב היקרי,
במהל! הימי האחרוני בוצעה פעילות אינטנסיבית של חברי המזכירות ,עובדי היישוב ,צוות צח"י ,וגורמי
שוני במועצה ,במטרה לשפר את המוכנות של הישוב ולהתכונ #להתמודדות מיטבית ע תרחישי אפשריי
שוני.
תושבי שנערכו לקראת הסערה ,יכולי לשהות בישוב ללא בעיה ,וזו יכולה א %להיות חוויה מהנה ומגבשת .זו
הזדמנות מצויינת לחזק את הקשרי בתו! המשפחה ובי #חברי הקהילה המיוחדת שלנו ולעבור את זה ביחד .אנו
רגילי מהעבר להתגייסות של הקהילה ולגילויי ערבות הדדית ואכפתיות ,ואנו משוכנעי שכ! יהיה ג הפע.
יחד ע זאת ,למשפחות בעלות צרכי מיוחדי או צור! רפואי מיוחד ,מומל& לשקול היכ #כדאי לה לשהות
במהל! הסערה.
עפ"י תחזית מזג האוויר העדכנית שיש בידינו ,השלג עשוי להגיע לאזורנו כבר מחר יו רביעי בשעות 10:00'11:00
בבוקר.
במקביל פורס שעיריית ירושלי ומשטרת ישראל יסגרו את הצירי המובילי לירושלי ע התחלת ירידת
השלג ויתכ #שא %כשעה קוד לכ.#
אנו ממליצי לכל מי שמתכנ #לצאת מהישוב מחר בבוקר לקחת בחשבו #נתוני אלו ,ולהיער! לחזור לישוב
מוקד בהתא לדיווחי שיקבל על ירידת השלג בפועל באזורנו.
כפי שציינו בהודעה הקודמת ,התחלנו להפעיל מער! של רכזי הרחובות ,שלשמחתנו כבר החלו ליצור קשר ישיר
מול התושבי והעבירו אלינו צרכי מיוחדי ופניות של התושבי .משפחה שרכז הרחוב שלה לא פנה אליה
ביומיי האחרוני ,או שאינה יודעת מי רכז הרחוב שלה ,מתבקשת לפנות בהקד אל שלומית הופמ050') #
 (02'9978560 ,5662911וממנה תקבל את שמו של הרכז ודרכי הקשר עימו.
במקרה של צור! בפינוי רפואי יש לפנות בכל מקרה למד"א טלפו .101 #מנסיו #העבר ,בעיצומה של הסערה יש
עומס רב על מוקד  101ועל כ #אנו ממליצי להתקשר בנוס לשלמה פרל  050'7732932או לצוקי שנדורפי '052
 7203783על מנת לוודא מענה מהיר.
אנו מזכירי לכול לא לשכוח להטעי #טלפוני ניידי ,תאורות חירו ,מכשירי קשר וכו' ,וכ #לשמור על כל
הוראות הבטיחות הנדרשות בשימוש באמצעי החימו בכדי להימנע ממקרי שריפה והרעלה חלילה .כמו כ#
מומל& לתדר! את בני המשפחה לשהות בתו! מבנה תקני או תחת כיפת השמיי בלבד עקב סכנת קריסה של
סככות ,פרגולות ,עצי וכדומה.
במידה ויידרש ,אנו נפתח חמ"ל יישובי באול הרב תכליתי אשר ירכז את כל פעילות צוותי החירו ,וכמוב#
שתשלח הודעה לתושבי על כ!.
אנו עושי כל מאמ& להקל על התושבי לעבור את הימי הללו באופ #הנוח ביותר ונשמח לסייע בכל הדרוש.

חור %בריא ובשורות טובות

יגאל דה#
יו"ר צח"י
052'4767295

יונת #סודמי
יו"ר המזכירות

יוסי דרמר
דובר צח"י
050'5281118

