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בס"ד

הערכות לימי החור ולשלג )במידה ויגיע ג לישובנו(
קיבלנו בימי האחרוני התראות על כ כי קיימת אפשרות לסערה נוספת בקרוב אשר יתכ ותגיע ג לאזורנו .עפ"י הידוע
לנו כיו שיא הסערה צפוי בימי רביעי"חמישי הקרובי.
במוצ"ש התקיימה ישיבה של צוות צח"י בשיתו #נציג המזכירות בכדי לבחו את רמת המוכנות של הישוב להתמודדות ע
סערה כזו והשלכותיה .בישיבה נידונה הפקת הלקחי מהשלג בשנה שעברה וגובשו המלצות והנחיות למקרי דומי
בעתיד.
יודגש כי האחריות על ההערכות המשפחתית – כל משפחה בהתא לצרכיה " הינה על התושבי ועליה בלבד )מומל&
להעזר בדגשי להל ובחוזר שנשלח על ידי המועצה(.
צוות צח"י יקיי הערכת מצב בזמ אמיתי ובמידת הצור ייפתח חמ"ל אשר ירכז את כל פעולות צוותי החירו ,דרכו
ירוכזו פניות התושבי ויופצו ההודעות לציבור.
במקרה של בעיות תקשורת טלפונית ו/או אלקטרונית תתבסס התקשורת על מער רכזי השכונות והרחובות אשר נבנה
בחודשי האחרוני לש העברת נתוני מאת התושבי ואליה .היו או מחר ייצרו רכזי הרחובות קשר ע כל אחת
ממשפחות היישוב ,ה כדי לתרגל את המער וה כדי לקבל ולתת מידע רלוונטי שיסייע בידי התושבי ובידי צח"י להער
באופ מיטבי .והיה ורכז הרחוב שלכ לא יצר אתכ קשר עד יו ב' בערב ,אנא צרו איתו קשר ובמידה ואינכ יודעי מי
הרכז אנא פנו למזכירות היישוב ) (02"9974233או אל שלומית הופמ ) (02"9978560 ,050"5662911מה תוכלו לקבל את
שמו של הרכז ודרכי הקשר עימו.
אנו מבקשי ,להתעדכ בכלי התקשורת וכ ע בני משפחה הנמצאי בישוב בדבר מזג האוויר בישוב ,ובמידת הצור
להקדי לחזור לישוב בימי שלישי ורביעי .אנו מבקשי בכל לשו של בקשה לא להתמהמה " מנסיו השנה שעברה אנו
יודעי כי מספר דקות של התמהמהות גרמו לאנשי להיתקע בדר או להחליק ע רכב בדר לישוב.
אנו מחפשי מתנדבי אשר יוכלו לסייע בתיגבור החמ"ל בזמ חירו .המעונייני נא להתקשר אל ניר אשכולי – "050
.5902222
להל מספר הנחיות והמלצות להערכות ברמה הפרטית.
חימו
 .1מומל& להצטייד באמצעי חימו שאינו על חשמל )תנורי נפט ,סולר ,גז(.
 .2לוודא שתמיד יש בלו גז של רזרבי.
 .3המחממי באמצעות סולר או נפט – יש לדאוג למיכל סולר /נפט מלא.
 .4שימו לב להוראות הבטיחות הנדרשות בשימוש באמצעי החימו שברשותכ כדי להימנע ממקרי שריפה
והרעלה חלילה.
חשמל ותאורה
 .5להצטייד בכמה גופי תאורת חירו ולוודא שה מוטעני.
 .6להחזיק בבית כמה פנסי טובי וחסכוניי וכ חבילות סוללות לגיבוי.
 .7בעלי גנרטורי – לוודא תקינות שלה וכ מיכל סולר מלא.
 .8לדאוג למיכל דלק מלא ברכב המשפחתי )הרכב יכול לשמש לחימו ,טעינה ותאורה(.
תקשורת
 .9לוודא שיש בבית מכשיר טלפו קווי שאינו אלחוטי )ללא צור בחיבור לחשמל(.
 .10תאורה נטענת ברכב ,כבל להטענת מכשירי סלולריי ברכב וכ מתא חשמל מהרכב המספק חשמל למוצרי
חשמל נוספי.
 .11לעדכ במזכירות את מספרי הטלפוני הניידי של המשפחה )אפשרי ג של בני הנוער(
מי ומזו
 .12מומל& להצטייד בשישיות של מי מינרליי ,מוצרי מזו יבשי ,ומזו לתינוקות שיספיקו למספר ימי )כולל
מקרה שהאירוע יאר ג לשבת(.
שונות
 .13מעדר ,מגרפה ,את חפירה ומגפיי לפינוי שלג.
אנו שבי ומדגישי כי האחריות להערכות המשפחתית הינה של המשפחות עצמ.

בברכת חור #בריא ובשורות טובות
יגאל דה
יו"ר צח"י
052"4767295

יוסי דרמר
דובר צח"י
050"5281118

