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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל
 

ק"מ  388במרחק של  4.5לפי שעון ישראל( במגניטודה  23:03, בשעה 2/2/2022רעידת אדמה התרחשה הלילה )
 צפונית מערבית לנהריה, באזור קפריסין.

 לא הופעלה התרעה לרעידת אדמה, היות ולא מדובר ברעידה שמסכנת את תושבי ישראל.
 

בשעה  07.02.2022האחרונות, יתקיים תרגיל של פיקוד העורף ביום שני הקרוב לאור רעידות האדמה 

 בבוקר. 10.05
 

אנו מרעננים שוב את ההנחיות להתנהגות נכונה בזמן רעידת אדמה ומזכירים כי ניתן  לקבל התרעה לרעידת אדמה  
  -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alert.meserhadashישומון פיקוד העורף ב

 ההתרעה תשמע גם בצופרים ביישובים. בהתראה תשמעו צליל קצר ולאחריו המילים: "רעידת אדמה רעידת אדמה". 
עידת אדמה, יש לפעול על פי ההנחיות בעת קבלת התרעה על רעידת אדמה או כאשר מבחינים בסימנים של ר

 הבאות:

אם ניתן, יש לצאת לשטח פתוח. אם לא ניתן לצאת מהמבנה תוך שניות ספורות, יש להיכנס  -השוהים במבנה •
לממ"ד ולהשאיר את הדלת והחלונות פתוחים, או לצאת לחדר המדרגות ולהמשיך לרדת עד ליציאה מהמבנה. רק אם 

 בת בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים.לא ניתן לפעול כך, יש לש
יש להישאר בשטח הפתוח ולהתרחק ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול  -השוהים בחוץ •

 ולסכן אתכם. 

להימנע מעצירה יש לעצור את הרכב בצד הדרך לחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. יש  -הנוסעים ברכב •
 מתחת לגשר או על מחלף. 

 
 צעדי היערכות: 3חשוב לבצע כבר היום 

מון פיקוד העורף כדי לקבל התרעה בזמן אמת  ו. הכרת אופן קבלת ההתרעה לרעידת אדמה והורדת ייש1
 etailshttps://play.google.com/store/apps/d 

. הכרת הנחיות ההתנהגות כולל בחירות המקום הבטוח ביותר שאליו נוכל להגיע תוך שניות ספורות מקבלת 2

  he/Pakar.aspx-19066-https://www.oref.org.il/12632ההתרעה  
 . הכנת הבית והמשפחה.3

 
 שמרו על עצמכם

 

 ראש המועצה, דויד אלחייני
 

 

 ועוד סמלים
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 הסכם עבודה עם נהגי החברה הכלכלית נחתם

שנים של מו"מ עם נהגי החברה הכלכלית לרגל חתימת הסכם עבודה חדש עם  3-אתמול בערב נערך מפגש מסכם ל
 הנהגים.

 נהגי החברה הכלכלית, הנהלת החברה, וחברי דירקטוריון החברה הכלכלית. 50-באירוע נכחו כ
 מ ממושך, ההסכם משפר את תנאי העסקתם של הנהגים.  אני מברך על ההסכם אשר נחתם לאחר מו"

 אני מודה לנציגי הנהגים: מיכאל אלקוקין, ספי בן שמואל, ויוסי אסרף ולכלל ציבור הנהגים שהגענו לחתימת ההסכם.
אני גאה ומודה על עבודתם של הנהגים המסיעים במסירות רבה את ילדי בקעת הירדן מדי יום למוסדות החינוך 

 בתקופה כה מאתגרת של קורונה.השונים, 

 תודה רבה ובהצלחה לכולנו. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


