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 תשע"ה כסלו  ירושלים

 5102נובמבר,  52 

 לוח תפוצה

 בטיחות אחרי הסערהתשומת לב ל

ג אוויר חריגות כמו גשמים חזקים, רוחות ושלג, עלולים להיות זאחרי סערות ותופעות מ .0

 מוסדות חינוך. שינויים ובעיות במבנים ובחצרות של

נה והחצר שסביבו ישנם תופעות אשר עלולות לסכן את מלמד אותנו כי כמעט בכל מבהניסיון  .5

התלמידים ויש לתת עליהם את הדעת. אני מפנה את תשומת לבכם למספר פעולות שיש לתת 

 עם החזרה ללימודים לאחר סוף השבוע הסוער. דגשעליהם 

 ית הספר ועוד בטרם כניסת התלמידים לכיתות:ממליץ לבצע מספר פעולות עם הכניסה לב .3

 .מים והצפות וחדירות נזילותבחצר ובכל המבנה לאיתור שינויים סריקה מלאה  .א

 בדיקת מערכת החשמל שהיא עובדת קשורה ללא הפסקות וברצף .ב

 ת על חשמל.מערכת החימום במידה ואינה עובדבדיקת  .ג

אולם, מחסנים שהם שלמים ולא  ,בדיקת מתקני משחק, ספורט, מגרשים, גדרות .ד

 נפגעו  וכדומה.

  מצרף מספר נושאים שרשמנו לעזר ולסיוע בנושא .2

 בברכה,

 רותם זהבי

 ממונה בטיחות ארצי
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 :לאחר מזג אוויר סוער שיש לתת עליהם את הדעת נושאים .2

מס' 

 סידורי

 מה עושים? נקודות לתשומת לב

 מזמינים איש תחזוקה מהרשות/בעלות שיאטום רטיבויות וחדירת מים בקירות או בתקרה  .1

 הזמנת חשמלאי ואיש תחזוקה נזילות מים ליד נקודות חשמל  .2

 הזמנת איש תחזוקה או מומחה לתקרה אקוסטית חלקים של תקרה אקוסטית שניתקה מהתקרה  .3

שבילים ששקעו בחצר ובגישה למוסד החינוך   .4

 ומרצפות שהתרוממו

 מהרשות/בעלותמזמינים איש תחזוקה 

הזמנה של חשמלאי ואיש מיזוג שיבדוק האם חדרו מים  מערכת המיזוג נפסקת ואינה עובדת ברציפות  .5

 .לתיקון למערכת החשמל של המיזוג

 הזמנת גנן ואנשי תחזוקה מהרשות/בעלות נפילת עצים וענפים בחצר כתוצאה מהסופה  .6

 מהרשות/בעלותהזמנת אנשי תחזוקה  רעפים שעפו או נשברו  .7

 הזמנת אנשי תחזוקה לבדיקת נקודות הניקוז הצפות בחצר  .8

 הזמנת אנשי תחזוקה לטיפול במתקנים מתקני משחק וספורט שניזוקו במהלך הסערה  .9

 הזמנת אנשי תחזוקה מהרשות/בעלות שמשות שנסדקו או נשברו  .10

 הזמנת אנשי תחזוקה מהרשות/בעלות גדרות שנפלו או נוטים ליפול  .11

נפילת כבלי חשמל בצמוד ובסמיכות למוסד   .12

 החינוכי

 הודעה למוקד העירוני ברשות ולחברת חשמל

כל דבר נוסף וחריג אחר שנוצר כתוצאה   .13

 מהסערה

 

 

 


