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 :בבית ובמשקהערכות 

 הנוגעים וענפי עלים עליהם, המונחים מחפצים תםאו ולנקות הגגות אטימות את לבדוק יש •

 רופפים. גג לוחות לחזק יש כן כמו ,וכד' בהם

 .בקלות בהם זורמים שהמים ולוודא המרזבים את לנקות יש •

 .אקליפטוס( בעצי )במיוחד יבשים עצים ענפי לבדוק יש •

 .וכו' שמש דודי ,וסוככים פרגולות כגון ועץ מתכת מבני לחזק יש •

 בגובה. עבודה מביצוע האפשר ככל להימנע יש •

 או חפץ כל היטב לעגן יש חפצים. של נפילה למנוע כדי הנדרשים האמצעים בכל לנקוט יש •

 אותו. להעיף או להזיזו עלולה שהרוח מיתקן

 מים(. לחמם יהיה ניתן ארוכה חשמל הפסקת ותהיה )במידה מלא אחד גז בלון שלפחות לוודא •

 !  בו אנו שוהים תקינה של המבנה  הארקת יסוד( ) הארקה החשמליתיש לוודא ש •

 

 לקניות: להפסקת חשמל ואי אפשרות לצאת מהביתהערכות 

 מועד: מבעוד להצטייד נדרש •

o שעות 48 – ל מזון 

o 2 מומלץ להחלפה סוללות עם  םיפנס( פנס על "LED" סוללות החלפת יכולת בעל) 

o 2 ת./נטענים חירום תאורת/פנסים 

o הבית. דיירי כמספר חמות מיכותס הכינו 

o חם לבוש הכינו. 

o פעמיות. חד חימום כריות + ראשונה עזרה ערכת 

o גיבוי. סוללת + נייד טלפון 

o סוללות על רדיו. 

o הנייד/ לטלפון להתחבר אפשרות עם טעון נייד מחשבSIM פנימי 

 

 

 

 



 בעת סערה: 

 !!!   שוהים אתם בו מהבית/מבנה מלצאת המנעו חייבים,  לא אתם אם •

 באיזור איורור פתח עצים...השאירו קמין ו/או נפט ו/או גז על הבית את מיםמחמ אתם אם •

 חומרים של אדים מצטברים סגור חומםמ בחלל ים,רעיל גזים של הצטברות למניעת התנור

 נמנום, לתחושת מביא חמצן חוסר לנשימה. בחמצן חוסר ויוצרים השונים בתהליכים הנפלטים

 .פיזית עייפותול ערנות חוסר ראש, כאבי

 בבית לטמפ' שהלבו את התאימו •

 טובה. תחושה המעניק חום מייצר הגוף בתנועתו,...זוזו •

 האלכוהול קור. מתנאי בחזרה או קר, במקום שהייה לפני אלכוהוליים משקאות משתיית הימנעו •

 אובדן נגרם ובעקבותיה רגעית, היא אך – חמימות ולתחושת הדם כלי רחבותלהת גורם אמנם

 לגוף. חום

 חם. משקה שתייתל דאגו •

 לקור. הרגישות את ומגביר הדם כלי לכיווץ הנזקים, יתר בין גורם, עישון •

 מהתייבשות להימנע כדי מים, של רבה ושתייה מאוזנת תזונה על להקפיד יש •

 

 במידה וכבר נדרשתם לצאת מהבית... 

 מכת או הצטננותל )מחשש רטובים תצאו כנדרש...אל לבושים ...צאומהבית לצאת נדרשתםו במידה •

 .ברק(

 ברקים: סופת בעת •

o היםגבו עצים ,ותאורה חשמל עמודי ממתכת, עצמיםל תתקרבו אל. 

o הקצרה הדרך את מחפשים צללית...הברקים הנמיכו רחבים, מישוריים בשטחים תשהו אל 

 ! השטח פני מעל בולטים אתם כזה רץ...ובמקרהלא

o המבנה. ךלתו הכנסו ברקים סופת בעת מבנה, בסביבת השארו 

 ומעט בסמיכה המכונית את ולצייד מלא דלק מיכל עם לנסוע מומלץ – לנסיעה יוצאים אם •

 תתקעו. ואתם תחסם שהדרך למקרה מזון

 ראשונה. עזרה ערכת גם מקרה( במכונית)בכל להחזיק רצוי •

 !!! נייד טלפון אתכם לקחת חותשכ אל •

•  

 בחירום   טלפון   מספר  חירום   מוקד 

 100 טרהמש

 101 אדום דוד מגן

 102 אש מכבי

 103 החשמל חברת מוקד

  ,9875* ,106 חפר עמק אזורית מועצה מוקד

 


