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בס"ד

"קפוא בחו – ח בלב"
הערכות לסופה ולשלג – ד מידע מס' 3
לתושבי הישוב היקרי,
ברצוננו להודות לכל התושבי אשר שיתפו פעולה עד כה ופעלו ע"פ ההנחיות ,ב"ה בשלב זה מזג האויר
בישוב עדיי %לא היה קיצוני ודרש הפעלה חלקית בלבד של צוותי החירו.
סיכו אירועי היו :
•

אוטובוס ע ילדי שהיה בדרכו חזרה מדולב וטלמו %לנריה החליק לצד הכביש וב"ה לא היו כל
נפגעי .במידה והורי מזהי אצל ילד שהיה באוטובוס התנהגות חריגה ,נא לפנות אל נעמה
גבאי ) (052'5665158בכדי לבדוק א יש צור +במת %טיפול או סיוע נוס* לילד.

•

גג הקרווא %של משפחת לרנר ע* היו לגמרי .ברצוננו להודות לבני הנוער שהתגייסו בתו +זמ %קצר
לסייע למנח יעקובסו %בהעברת הציוד של המשפחה אל קרווא %אחר.

•

רעפי מגג בית הכנסת )עזרת הנשי החדשה המורחבת( התנתקו ועפו לקרקע בעקבות הרוחות.
בעקבות כ +נסגר ע"י סרט סימו %השביל בי %בית הכנסת לג %גפ %על מנת למנוע פגיעה בעוברי
ושבי .יש עדיי %סכנה לנפילה של רעפי נוספי ' אנו מבקשי לא לעבור באזור המסומ.%

•

בוצעו חילוצי של רכבי שנתקעו בדר +לישוב ובכבישי בי %ישובי הגוש בעקבות הברד
המאסיבי.

•

היו מספר הפסקות חשמל שטופלו מהר יחסית ע"י חברת החשמל.

הערב התקיימה ישיבה נוספת של צח"י ויו"ר המזכירות להערכת המצב עד כה והערכות להמש .+להל%
מספר נקודות בה %ברצוננו לשת* אתכ:
•

ע"פ הנתוני המצויי בידנו כרגע ,המערכה החורפית צפויה להמש +לפחות עד יו ראשו %ולכלול
עליות ומורדות בתנאי מזג האויר .מחר )חמישי( אמורה להיות הקלה מסויימת והפוגה בסערה ,א+
בלילה שבי %חמישי לשישי אמור להתחדש השלג באזור והסערה עשויה לחזור.

•

אנו ממליצי לנצל את ההפוגה להקדמת ההכנות לשבת) ,קניות ,בישולי ,ארגו %פלטה לגז וכו'(.
יתכ %שביו שישי לא יגיעו חלות לישוב וכ %יתכ %שלא נית %יהיה לצאת מהישוב.

•

מהמועצה נמסר שמחר לא יתקיימו לימודי בכל מוסדות החינו +בגוש טלמוני )ככלל ,בכל הנוגע
למוסדות לימוד יש לעקוב אחר הפרסומי באתר המועצה(.

•

כרגע הצירי לישוב פתוחי א +קיימת סכנה של החלקה .אנו שבי ומבקשי למעט בנסיעות,
ובנסיעות ההכרחיות לנהוג לאט ובזהירות בהתא לתנאי מזג האויר והכבישי החלקי )שימו לב
כי הזהירות הכרחית ג להולכי רגל(.

•

על מנת להקל עלינו את המעקב והשליטה בעת חירו ,אנו מבקשי ממשפחות אשר עוזבות את
הישוב להודיע על כ +לרכז הרחוב שלה.%

•

מומל -לעבור שוב על ההנחיות אשר העברנו בהודעות הקודמות שפרסמנו ולהמשי +ולפעול על
פיה.%

•

במידת הצור +אנו מתכנני לפתוח "מרכז חיי" במרכז הישוב שיכלול חמ"ל ,חשמל מגנרטור,
חימו ויכולת לטפל במקרי מיוחדי .הנכ מתבקשי שלא להחנות את הרכבי באופ %החוס
כניסת רכבי חירו אל מרכז הישוב) .ג מכיוו %הסובה העליונה וג את הכניסה לכבש מהכביש
התחתו.(%

•

תושב הנתקע בכביש בדר +אל הישוב ,מוזמ %על ידי צח"י נעלה לפנות אל נעמי יו"ר צח"י בנעלה
) (052'6004822או אל דודו רבש"צ נעלה ) (053'2281749ולקבל מה סיוע והכנסת אורחי חמה.

•

המכולת תפתח מחר בשעה  .08:00המכולת לא תהיה פעילה בשעות בה %תהיה הפסקת חשמל.

•

ועדת בית כנסת מארגנת מחר שיעורי בבית הכנסת בשעות הבוקר ולפני תפילת מנחה .עדכוני
מפורטי על כ +יופיעו בפורו ובלוח המודעות בבית הכנסת.

•

במידה ונתקעת ללא גז אנא פנו אל ראוב %כה (050'4450285) %או אל נדב פרייזלר )(052'7322256
ואנו ננסה לתא הבאה של בלוני בצורה מרוכזת כאשר הצירי יאפשרו זאת.

דיווח על אירועי :
•

בכל אירוע שאינו רפואי יש לפנות אל מוקד בנימי   1208או 0525666106

•

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 אל שלמה פרל '050
 7732932או אל צוקי שנדורפי  052'7203783על מנת לוודא מענה מהיר.

•

במידה והנכ רואי מפגע בטיחותי נא דווחו לנו על כ +בהקד .לש הבהרת הדיווח עדי* לצל
את המפגע ולשלוח אלינו תמונה.

חור* בריא ובשורות טובות

יגאל דה%
יו"ר צח"י
052'4767295

יונת %סודמי
יו"ר המזכירות

יוסי דרמר
דובר צח"י
050'5281118

