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 ?מה זה מזג אויר סוערש: 

 אירוע מזג אויר שמצריך היערכות מקדימה בבית והיערכות משפחתית.  ת:

 

 להיערך למזג אוויר סוער?ש: כיצד עליי 

 חשוב להיערך מראש לאפשרות של מזג אויר סוער.  ת:

 את הציוד הבא: בביתהכינו 

 כדי להישאר מעודכנים.על סוללות( הפועל אמצעי תקשורת )מחשב, טלוויזיה, רדיו  •

 כולל סוללת גיבוי/ מטען נייד . טלפון סלולארי, •

 ליטרים של מים בבקבוקים סגורים בעבור אדם ליממה. 3 •

 (ועוד חטיפיםכגון: שימורים, )יבש מזון שתייה ו •

 , פנס וסוללות.)מומלץ לד(תאורת חרום  •

 .ביגוד חם ושמיכות •

 גנראטור. •

ום עצים הסמוכים לבית ולהגן ולקשור ציוד חוץ בגינות דאגו לנקות מרזבים, לגז מחוץ לבית:

 ובמרפסות. 

 מומלץ לבדוק תקינות צמיגים וברקסים ולוודא כי רכבכם מוכן לחורף.   ברכב:

 

 ערך?י: לכמה ימים עליי להש

 לשלושה ימים. ציוד שיספיק לפחותיש להיערך עם  :ת

 כדאי וחשוב לגלות אחריות ולהיות מוכנים ליתר ביטחון. 

 

 : האם קיימות הנחיות שונות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים?ש

 ההנחיות זהות, יש להיערך בהתאם למאפייני האדם וצרכיו.  :ת

כשאתם מתגוננים ומכינים את משפחתכם למזג אויר סוער, בדקו האם שכניכם יכולים אף הם 

 להיעזר בציוד שהשגתם, ואף שקלו לבצע רכישה משותפת. 

ת מגוריכם ישנם קשישים או בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים לעזרה וסייעו בדקו האם בקרב

 הסוער בשלום. האווירלהם, כדי שכולנו נעבור את מזג 

 

 ש: האם בטוח לנהוג בכביש במזג אוויר סוער?

על ציבור הנהגים להתאים את הנסיעה לתנאי הדרך, להימנע מנסיעה בכבישים בהם יש הצפה,  ת:

 את מהירות הנסיעה. לשמור מרחק ולהאט 

 שמירה על כללי הבטיחות ונהיגה נכונה יכולות להציל חיים, אנא מכם, סעו בזהירות!

 .הנהיגה במזג אויר סוער מהווה סכנת חיים ויש להימנע ככל האפשר
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 ש: מה הן ההנחיות לנהיגה בטוחה במזג אוויר סוער?

 על ההוראות הבאות:אם בכל זאת החלטתם לצאת לנסיעה בכביש יש להקפיד  ת:

 על הנהגים להקפיד על הדלקת אורות. •

 יש להתאים את מהירות הנסיעה  לתנאי הדרך והראות. •

 אין לבצע עצירות פתע ויש לשמור מרחק מרכב שמלפנים. •

 יש להיות מרוכזים היטב בנהיגה ולהימנע מכל היסח דעת. •

 ענון מוסדרות.י, אלא רק בתחנות רחל איסור לעצור בשול הדרך •

 

 ?במזג אויר סוער : אם אין ברירה ואני חייב לעצור את הרכבש

אם אין ברירה ויש תקלה ברכב, יש לעבור מעבר למעקה הבטיחות הרחק מהכביש ולהתקשר  :ת

 .011למשטרת ישראל בטלפון 

 

 : האם מותר לצאת לטיול רגלי במזג אוויר סוער?ש

 -במזג אויר סוער, על הציבור לנהוג במשנה זהירות ולא להתקרב לשלוליות, ומאגרי מים  :ת

יש להשתדל לצמצם עד כמה שאפשר את ההליכות  קיימת סכנת נפילה, היסחפות וטביעה.

 הארוכות מחוץ לבית בימים אלה, על מנת לשמור על בריאותכם וביטחונכם.

 

 ?וכבישים לקבל מידע על חסימת צירים: היכן אפשר ש

 .001משטרת ישראל בטלפון מוקד מידע לכל שאלה בנושא צירי תנועה וכבישים, יש לפנות ל :ת

 

 ?ההנחיות לחימום בטוח של הבית : מה ש

בחורף עולה כמות השריפות בבתים עקב שימוש גובר במכשירי חימום ועומס על מערכת  :ת

 החשמל. במזג אויר סוער, "מחממים נכון ומונעים אסון".

נדרש להרחיק תנורי חימום מחומרים דליקים כגון: וילונות, בגדים ומצעי מיטה. יש להקפיד על 

כיבוי התנור או מכשיר החימום בזמן יציאה מהחדר. מידע נוסף, יש למוקד כבאות והצלה בטלפון 

012 . 

 

 : מה ההנחיות לחימום בטוח של הבית ?ש

גובר במכשירי חימום ועומס על מערכת  בחורף עולה כמות השריפות בבתים עקב שימוש :ת

 החשמל. במזג אויר סוער, "מחממים נכון ומונעים אסון".

נדרש להרחיק תנורי חימום מחומרים דליקים כגון: וילונות, בגדים ומצעי מיטה. יש להקפיד על 

כיבוי התנור או מכשיר החימום בזמן יציאה מהחדר. מידע נוסף, יש למוקד כבאות והצלה בטלפון 

012 . 
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 ?לעשות בזמן הפסקת חשמל : מה ש

 היערכות מוקדמת תסייע לנו לעבור את הפסקת החשמל.  :ת

אמצעי תקשורת )מחשב, טלוויזיה, רדיו הפועל על סוללות, טלפון סלולארי, כולל סוללת גיבוי/ 

   מטען נייד( כדי להישאר מעודכנים.

 .קירור(תאורת חירום, שתייה ומזון יבש )אשר לא מושפע מ

 

 ש: האם בהפסקת חשמל, יפעלו הצופרים ?

מזג אויר סוער שעלול לגרום לפגיעה במערכות החשמל, לא עתידה לפגוע במערך ההתרעה של  ת:

 פיקוד העורף.

 

 במזג אויר סוער ?האם מתקיימים לימודים ופעילויות במסגרות ש: 

 יש להתעדכן באמצעי התקשורת ובמוקד הרשות המקומית.  ת:


