החורף כבר כאן :עדכוני מזג האוויר הסוער
מחברת החשמל מבקשים מהציבור להיות ערניים ולדווח מידית על
חוטי חשמל קרועים או נזקים אחרים לרשת החשמל.
החברה מבקשת להסיר ממרפסות ,גגות וחבלי כביסה חפצים
שעלולים לפגוע ברשתות החשמל בעת מזג אויר סוער.
בחברת החשמל נערכים לקראת מזג האוויר הסוער שאמור להיות מלווה ברוחות חזקות וגשמים.
בחברה שבים וקוראים לציבור לשמור על כללי בטיחות בסיסיים:
במקרה של רוחות וסערות עלולים חוטי חשמל להיקרע – אם בשל הרוחות העזות ,הגשמים ואם
בשל נפילות של עצים ,ענפים ועמודי חשמל.
אין לגעת בחוטי חשמל קרועים עקב סכנת התחשמלות -ולדווח על כך מיידית למרכז השירות
 301או למוקד משטרת ישראל  ,300או באמצעות האפקליקציה של חברת החשמל בטלפון
הסלולארי או בעמוד הפייסבוק של חברת החשמל.
בחברת החשמל מבקשים מהציבור להסיר ולפנות מגגות או ממרפסות חפצים העלולים לעוף
בעקבות משבי הרוח החזקים ולפגוע במעופם בקווי חשמל סמוכים.
אם מבחינים בעצים או עמודים שאינם יציבים ועלולים ליפול ,או ענפים שעלולים לגעת בחוטי חשמל,
יש להודיע למוקד העירוני  601או למרכזי השירות  601של חברת החשמל.
חברת החשמל פעלה במהלך השנה האחרונה לשיפור הרשתות ולחיזוק עמידותה של רשת החשמל,
לצד ביצוע עבודות תחזוקה שנתיות .במסגרת ההכנות ,ביצעה החברה עבודות גיזום נרחבות
להסרת ענפים ומפגעים מרשתות החשמל ,בוצעו סריקות לאורך רשתות החשמל לגילוי מפגעים
שונים ,העלולים לגרום פגיעה ונזק לרשתות החשמל בימי החורף הסוערים ,נשטפו מבדדים על
עמודי החשמל על מנת להסיר את האבק שהצטבר עליהם ,בוצעו בדיקות וביקורות מקיפות בתחנות
הטרנספורמציה .טופלו נקודות תורפה רגישות על תילי החשמל העלולות לגרום להפרעות באספקת
החשמל.
החברה ערוכה גם למלאי דלקים הולם לתרחי שי קיצון וביצעה עבודות שיפוץ ותחזוקה ביחידות
הייצור השונות בתחנות הכוח וביחידות התפעוליות.
חברת החשמל שידרגה גם את האפליקציה הסלולרית שלה ,כך שמאפשרת לדווח בקלות על
מפגע בטיחות בחשמל באמצעות יישום חדש .היישום החדש מאפשר לשלוח תמונה של מפגע
הבטיחות  on-lineלמוקד התקלות של החברה ,כך שעובדי חברת החשמל יכולים לזהות מרחוק
את המפגע ולטפל בו ביעילות ובמהירות ובכך לשמור על חיי אדם .את האפליקציה ניתן להוריד
בחנות האפליקציות של גוגל ושל אפל .כמו כן ,ניתן לדווח על תקלה או מפגע בטיחותי באמצעות
אתר האינטרנט החדש של חברת החשמל ,דף הפייסבוק ודרך מרכז שירות הלקוחות . 301 -

