נערכים

לחורף

חם ובטוח
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תושבי גוש עציון,
החורף של גוש עציון יכול להיות עוצמתי ,מרשים ומרומם .זכינו ותופעת הטבע המופלאה הזו הפכה להיות
חלק מחיינו.
יחד עם זאת החורף מזמן לנו גם אתגרים ,הדורשים מאיתנו היערכות ,זהירות ודאגה לאחר.
מניסיון השנים האחרונות למדנו שהיערכות טובה היא המפתח לעבור את הסופה בבטחה ובהנאה.
אנחנו במועצה כבר ערוכים ומוכנים לקראת החורף:
ערכנו ישיבות תיאום עם כלל הגופים :צבא ,משטרה ,חברת חשמל ,מקורות ,נתיבי ישראל ,אגד ועם
מזכירי היישובים.
בכל אחד מהגופים הגדרנו איש קשר ,המכיר מקרוב את המצב ביישובי הגוש וזמין בעבורנו  24שעות
ביממה.
דאגנו שהגנרטורים של המועצה תקינים ומוכנים וציידנו את מחסני החירום בכל הציוד הנדרש.
קבענו נהלי עבודה עם חברת החשמל וסיכמנו היכן יוצבו גנרטורים בהתאם להתפתחויות השונות.
דאגנו לגיזום מקדים של עצים הנמצאים ליד חוטי ועמודי חשמל.
חילקנו אחריות לפינוי כבישים במקרה של ירידת שלגים בין הגורמים השונים.
בנוסף ,הכנו עבורכם מספר דגשים להיערכות לסערות הצפויות במהלך החורף.
חורף חם ובטוח

משה סוויל
מ״מ ראש המועצה
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מכינים את הבית
מנקים את המרזבים ופתחי הניקוז .כמו כן ,דואגים לקשור היטב ולקבע את כל האביזרים בגג (אנטנות,
סככות וכבלים) כדי שלא יעופו ברוחות העזות .יש לגזום ענפי עצים בגינות.
דואגים למילוי מכלי הסולר בתנורים ובגנרטורים הפרטיים.
בלילות בהם מודיע החזאי שצפויה טמפרטורה של אפס מעלות ומטה ,יש להשאיר את ברז המים
החמים בבית פתוח בקילוח דק ,כדי למנוע קפיאת המים בצנרת ובקולטי השמש ונזקים שיגרמו עקב
כך.
מגבירים את המודעות לבטיחות אש בבתים:
• אין למקם את תנור החימום במקום שבו ילד או חיית מחמד עלולים להפיל אותו בטעות.
• הרחיקו את תנורי החימום מחומרים דליקים כמו :וילונות ,בגדים ,צעצועים ומצעי מיטה.
• בעת השימוש במכשירי חימום ביתיים ,הפועלים על גז או בשימוש באח עצים ,יש לאוורר את
הבית.
• אין להניח בגדים או שמיכות על מפזר חום ,רדיאטור או תנור.
• יש לכבות את התנור או את מכשיר החימום הנייד בזמן שאתם יוצאים מהחדר או בזמן שינה.
עושים ביטוח לבית! מבנה ותכולה.
כולנו ראינו בתקופה האחרונה משפחות שביתם נשרף והם שרדו כשרק הבגדים שעליהם איתם .גם אצלנו
בגוש נשרפו בשנים האחרונות מספר בתים .קצר חשמלי ,תנור חימום ...אין סומכים על הנס.
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מכינים ציוד
אנחנו עושים הכל על מנת להבטיח שהתשתיות לא תפגענה ונוכל להמשיך כרגיל את שגרת החיים .עם כל
זאת ,במקרים חריגים קיים חשש לתקלה זמנית בתשתיות ולכן חשוב להבטיח שקיים בבית כל הנדרש גם
ללא חיבור לתשתיות.
תנור "חירום" עצמאי הפועל ללא חיבור לתשתיות.
תאורת חירום ,פנסים ונרות ללילות חשוכים.
מטענים ניידים למכשירים הסלולריים.
"טלפון של פעם" – טלפון קווי שאינו פועל על חשמל.
מים מינרליים ומזון באריזות סגורות בכמות מספקת ליומיים-שלושה.
מלאי טיטולים ומזון לתינוקות.
תרופות חיוניות.
כלי עבודה לסילוק השלג מהכניסות לבתים.
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חינוך
הצוותים במוסדות החינוך ערוכים להתמודדות עם אירועי החורף .לנגד עינינו נמצאת בראש ובראשונה הדאגה
לשלומם של התלמידים וצוותי החינוך .ככל שיתאפשר ,ללא סיכון הבטיחות ,נדאג להבטיח את רציפות
הפעילות של מוסדות החינוך .במקרה הצורך ,בתיאום עם כלל הגורמים והרשויות השכנות ,ובהתאם לתחזיות
העדכניות נקבל החלטה על שינויים בפעילות המוסדות .את ההחלטה נקבל בשעות הבוקר המוקדמות ונעדכן
באמצעות האפליקציה והמייל עד לשעה  6בבוקר.
חשוב לזכור כי במקרים מסוימים ,גם כאשר ביישוב אין הפרעות חריגות ,קיימת סכנה בהגעת צוותי החינוך אל
המוסדות ולכן יתכן שיהיו שינויים בשעות הפעילות.
בריאות ורפואה
שירותי הרפואה בכל המרפאות ערוכים עם ציוד ותרופות לשעת חירום .האמבולנסים במועצה מצוידים
באמצעים לתנועה בשלג (כל עוד הוא בגבול הסביר) ובמקרה הצורך יתבצע פינוי או הגעת צוותים רפואיים
בנגמ"שים ובכלים אחרים של הצבא.
כאשר מזג האוויר ימנע תנועה חופשית אל המרפאות יחל המח"ר (מרכז החירום באפרת) לעבוד בשיטת
"מרפאה אחודה" .משמעות הדבר היא כי המח"ר יעבוד  24שעות ויקבל מטופלים מכל קופות החולים .כל
קופה תשלח צוות (רופא ואחות) וצוותים אלו יאיישו את המח"ר בשעות היום .בשעות הערב והלילה יאויש
המרכז על ידי הצוות הרפואי של המח"ר .במקרי חירום ניתן יהיה לבצע במקום צילומי רנטגן ובדיקות
מעבדה .ניתן להתקשר לטלפון .02-9932211
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בכבישים
ככלל ,במקרה של שלג ,נבקש מהתושבים להישאר בביתם ולהימנע מיציאות מיותרות .בכל מקרה של יציאות
חיוניות ,יש להצטייד בציוד חם ולבצע פעילות בטוחה .המועצה תעדכן את הרבש"צים בישובים במצב הצירים,
בנוסף ,ייתכן ונידרש לסגור את היציאה מהישוב עפ"י הנחיות הצבא.
כאשר קיים צפי לירידת שלג ,יש להחנות את הרכבים בכיוון היציאה ,במיקום נוח ,תוך התחשבות בעבודה
הצפויה של מפלסות השלגים.
בזמן הצטברות קרח על הדרכים יש להקפיד להיזהר בהליכה על קרח וכנ"ל בזמן נסיעה .ככלל ,עדיף להמתין
עד שהקרח יפשיר.

טוב שכן קרוב
מזג האוויר הסוער משפיע על כולנו ,אך יותר מכך על קשישים ,חולים כרוניים ובעלי מוגבלויות.
לקראת הסופה הקישו על הדלת של השכנים ,וודאו כי יש להם אמצעי חימום מספיקים ,השאירו מספר טלפון
ובמהלך הסופה צרו קשר והתעניינו בשלומם.
אם יש במשפחה או אצל השכנים חולה כרוני ,או ערירי שאולי יזדקק לסיוע ,אנא עדכנו את צוות הצח"י ואת
מזכירות היישוב.
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Roads
When it snows, our general recommendation is that residents remain at home and avoid
unnecessary outings. When going out, ensure that you are dressed appropriately and beware of
personal safety. The Moetza will update Security Officers in the yishuvim regarding the situation
on the roads and the closing of gates based on security instructions.
When snow is anticipated, cars should be parked while taking into account the passage of
snowplows.
When ice forms on the road, take care when walking or driving. Try to avoid going out
unnecessarily until the ice melts.

Good Neighbors
The stormy weather can have severe ramifications on the elderly, ill, and disabled. Keep an eye
out for neighbors who might be in need of assistance. Knock on your neighbor's door, make sure
they have the heating devices they need, offer personal assistance and contact local assistance
committees if additional assistance is necessary.
Please inform your local Emergency Response Team of people you know who suffer from a chronic
illness, of people who live alone and may need assistance, and any other need that comes to your
attention.
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Education
Educational staffs are prepared to cope with winter events. The safety of the students is of
primary importance, we strive to ensure routine school activity as long as safety is ensured. Ending
school early or cancelling school will be decided on with all relevant parties. Decisions regarding
cancelling school will be made early in the morning, and we will update via email and on our app by
6 a.m.
Sometimes travel is difficult even with a low accumulation of snow and ice, and school may be
cancelled or hours altered to ensure the safe travel of the school staff.

Medical Care
Medical service centers are prepared with equipment and medicine for emergency situations.
And Moetza ambulances are equipped with (limited) mobility abilities in the snow. If necessary,
evacuation or transfer of medical teams can be performed with armored cars and other IDF
vehicles.
If the weather should prevent access to medical facilities, the Efrat Medical Center will be open 24
hours and will serve patients from all Sick Funds. Each Sick Fund will contribute staff (Doctor and
nurse) to staff the Center during the day. The regular staff will operate the center in the evening
and night. Emergency x-rays and lab tests will be performed on the spot. The Efrat Emergency
Center can be reached at 02-9932211
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Preparing Equipment
We are doing everything to ensure that infrastructure is not damaged and routines uninterrupted.
However, in case of a temporary malfunction it is important to ensure that your house is equipped
with everything you need.
Portable heaters that do not require electricity.
Emergency lights, flashlights, and candles.
Portable chargers for cellphones.
Non-electric phones.
Mineral water and canned foods, sufficient for 2-3 days.
Diapers and baby food.
Medical supplies.
Shovels.
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Be Prepared and Protect your Home
Clean out your gutters and drains and ensure that rooftop items (antennas, cables, etc.)
are fastened securely and will not blow away in strong winds. Trim branches in your
gardens.
Ensure that gas tanks are filled and private generators are fully charged.
When below zero Celsius temperature is anticipated at night, leave a faucet of warm
water running to prevent water freezing in pipes and solar panels.
Fire safety:
• Do not place heaters where children or pets might knock them over.
• Distance heaters from curtains, clothes, toys, bedsheets, and other flammable items.
• When using gas heaters of a fireplace, make sure a window is open and that the room is
well ventilated.
• Do not place blankets of clothing on heaters, radiators, or fireplaces.
• Turn off heaters when you leave the room and when sleeping.

Insure your House
We recently witnessed families whose homes and possessions were burned down. Unfortunately in
recent years also homes in Gush Etzion. Make sure your homes and possessions are insured.
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Dear Gush Etzion Residents,
Winter has arrived, the cold and rain remind us that this is only the beginning, and a long winter is
ahead.
The Moetza has been preparing for the winter for some time:
Strategic coordination meetings with the army, police, Israel Electric Corporation (IEC),
Mekorot Water Corporation, Netivei Israel National Transport Infrastructure Company,
Egged and the secretaries of all Gush Etzion Yishuvim.
Each of the above appointed a contact person who is familiar with the situation will be
available 24 hours a day.
Generators were tested to ensure excellent working condition and emergency storage
facilities were equipped with necessary equipment.
Work procedures were determined with the IEC, including the placement of generators in
correlation with various scenarios.
Trees that are near electricity poles or wires were trimmed.
The responsibility for plowing snow off roads was divided between various relevant
parties.
The following are important instructions in preparation for winter storms.
Wishing you a warm and safe winter,

Moshe Saville
Acting Head of Gush Etzion Moaatza
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Keep in Touch

שומרים על קשר
מורידים את האפליקציה
 ע"י חיפוש,ניתן להוריד למכשירי הטלפון הנייד
Google Play  אוApp Store :״גוש עציון" ב

Download our application:
Our app can be downloaded to your cellphone;
search  גוש עציוןin the App Store or Google Play

נרשמים לניוזלטר של המועצה
www.baitisraeli.co.il דרך אתר המועצה

Sign up for the Moetza newsletter
through the Moetza website, www.baitisraeli.co.il

General Information Center: 106

106 מוקד
02-9939377 מוקד כבישים

Roads Information Center: 02-9939377
Facebook: ""מועצה אזורית גוש עציון

" "מועצה אזורית גוש עציון:הפייסבוק של המועצה

Moetza Information Center: 02-9939933
Security Information Center: 1208 or 1-700-705000
Egged Information Center: *2800
Keep a handy list of the following important Phone Numbers:
• Vaad of your Yishuv
• Family members
• Helpful neighbors
• Neighbors who might require assistance

02-9939933 :מוקד המועצה
1700-705-000  או1208 :מוקד ביטחוני
*2800 מוקד אגד
:טלפונים אישיים חשובים
•מזכירות היישוב
•משפחה
•שכנים שיכולים לעזור
•שכנים שאני יכול לעזור להם
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