
 הנחיות הערכות לקראת החורף ולתנאי מזג אויר קיצונים

 ציוד חירום חורפי לכל בית

אותנו להערך מבעוד מועד ולקחת אחריות אישית להכנת ציוד  מלמדים מזג אויר חריגים שפוקדים מעת לעת את הארץ יאירוע

ובית. אין ספק  קיצוני להגיע לכל אזורזמין ופשוט לשעת חרום. יש לקחת בחשבון כי גורמי החרום וההצלה יתקשו במזג אויר 

 תאפשר לך ולחבריך לעבור את הסערה הבאה בשלום.והכנת בית המגורים  כי הכנת " ציוד חירום לחורף "

 רשימת ציוד:

 וכו' (  , מזון יבש מזון  למספר ימים באריזות סגורות ) שימורים 

  ( ליממה למשך שלוש יממות ליטר לאדם 4מים מינרלים ) לפי 

 ) פנס על בטריות תאורת חרום ) לוודא הטענה מראש + 

  + מלאי סוללותרדיו המופעל באמצעות סוללות 

  ערכת עזרה ראשונה 

  יש לבצע בדיקת תקינות למטף אחת לשנה (מטף לכיבוי אש ( 
 שמיכות לחימום 
  לפינוי דלתות , כניסות , שבילי גישה. –את חפירה 
 רשימת מספרי טלפון של גורמי החרום המקומיים 
 מלאי תרופות , מזון לתינוקות , חיתולים 
 מטען נייד / סוללות גיבוי לסלולר 

 

 , מרפסות חצרהגינה ,  -הכנת הבית 

 ניקוי מרזבים ופתחי ניקוז 
  אדניות נוי , עציצים סככות , כבלים , אנטנות –חיזוק וקיבוע חפצים העלולים להינתק ברוח חזקה , 
 ממסר פחת והארקה ( וידוא תקינות מערכת החשמל ( 
 גיזום ענפים רופפים בגינה 
  ( על ענפים ועצים הסמוכים לקוי חשמל 103החשמל )דיווח מראש לרשות המקומית ולחברת 
 וידוא שהגגות אטומים , שלא קיימים נזילות ודליפות 

 הכנת הרכב

 ודאו שהרכב בו אתם נוהגים / נוסעים עבר בדיקת בטיחות לקראת החורף 
 תקינות מערכת הבלמים , צמיגים , מגבים ופנסים 

 

 זהירות משריפה

  רדיאטור או מזגן , יש להימנע משימוש בתנורי סליל –בטוחים יש לבחור מכשירי חימום הנחשבים. 
 מאמצעי חימוםוכדומה  יש להרחיק בגדים , בדים. 
 רצוי להתקין בכל בית גלאי עשן. 

 בריאות

 עם רופא ופעלו להתחסן כנגד מחלות החורף התייעצו. 
 

 ..גל קור בפתח –התחזית 

 סופת שלג וכדומה יש:עם פרסום תחזית מזג אויר הצופה סערה , גל קור , 

 מספיק של מזון ומים לוודא שקיים מלאי – להצטייד בציוד החרום החורפי. 
  מים בצנרת יש להשאיר ברז קולח. יש להחנות כלי  קיפאוןלמניעת  –באוזרים בהם הטמפ' צפויה לרדת מתחת לאפס

 .רכב תוך התחשבות בעבודה צפויה של מפלסות שלג
 המקומיות וגורמי ההצלה והחרום הרשויותע"י  התקשורתכלי יש להאזין להנחיות הניתנות ב. 
  מניעה שכזו להימנעמסוכנת מאוד ויש  מושלגתנסיעה בדרכים קפואות או 
  כשאתם מתכוננים ומכינים את ביתכם לקראת מזג אויר קיצוני ודאו שחבריכם גם כן מתכוננים, בדקו האם בקרבת

 ם הזקוקים לעזרה וסיוע.ישנם קשישים או בעלי צרכים מיוחדי מגוריכם


