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לכבוד ,
עיריית יהוד מונסו
ראש העיר גב' יעלה מקליס
מנכ"ל העירייה – עובד קונה
יוע בטיחות – דני חננאל
מנהל מחשוב רמי איל

הנדו :עדכו סטטוס התקדמות טיפול בממצאי בדיקת רמות חשיפה לשדות
מגנטיי במוסדות חינו ברחבי העיר 31/8/14
•

להל סיכו +הממצאי:+

#

שם המוסד

שם חדר/כיתה

8

בית ספר מקיף יהוד

כיתה 001

14

בית ספר אשכול פיס מקיף יהוד

מעבדת ביולוגיה

סטטוס/פעולות לביצוע – עדכני ליום א-
31/8/14
נמדדו ערכים העומדים בהמלצות המשרד
להגנ"ס בכל רחבי הכיתה.
נמדדו ערכים העומדים בהמלצות המשרד
להגנ"ס בכל רחבי הכיתה.

סיכו ביניי – לא נמצאו אזורי +קריטיי +המונעי +פעילות תקינה במוסדות החינו שפורטו ונבדקו על
ידנו.
פעולות להמש תהלי – בהמש לפגישת עדכו סטטוס וגיבוש המש תהלי שהתקיימה היו +סוכ +כי
תבוצע בדיקה מקיפה ע"י מהנדס מוסמ המשרד להגנ"ס בזמ פעילות אופיינית של מוסדות החינו לאחר
חזרה מלאה ללימודי .+הבדיקה תבוצע ע"פ הנחיית העירייה ותאו +מלא מול מנהלי מוסדות החינו בצרו.
אנשי +רלוונטיי +ע"פ צור )אב בית ,מנהל מעבדה ,מורי ,+גננות וכו'( .מטרת הבדיקה תהייה לקבל תמונת
מצב מחמירה ביותר )תו כדי שינויי +בצרכני : +מזגני ,+מעבדות ,מעגלי תאורה ,חיבורי קצה וכו'( ולבדוק
עמידה בייעדי המשרד להגנ"ס לאחר ביצוע פעולות מיגו פאסיבי  +שינויי +בתשתיות החשמל במקומות
שהיו רלוונטיי.+
בברכה,

מהנדס ,סלומו אור
מס' היתר המשרד להגנ"ס 2040 09 4
יוע קרינה וסמנכ"ל
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תמונות אזורי המיגו:
בית ספר מקי #יהוד
כיתה 001
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בית ספר אשכול פיס מקי #יהוד
מעבדת ביולוגיה
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