היכונו  -סערה לפנינו
משבי רוח של  99קמ"ש ,גלים בגובה  9מטרים ,קור עז ושלג  -וזוהי רק ההתחלה
מערכת חורפית נכנסת לישראל :כמויות משקעים גדולות יגרמו להצפות .רוחות עזות ינשבו והים יהיה סוער.
המשטרה נערכת לחסימת צירים בצפון ובירושלים בגלל השלג שצפוי לרדת בערב .הסערה תחלוף לקראת סוף
השבוע ,אבל הטמפרטורות יישארו נמוכות מאוד .כל מה שצריך לדעת על הסופה שבדרך
השינוי הקיצוני במזג האוויר יורגש במהלך יום שלישי :בחלקו הראשון של היום צפויות סופות חול בדרום הארץ,
שעלולות לגרום להגבלת ראות משמעותיות ,ובמרכז יהיה אובך כבד .הים התיכון יהיה סוער וגובה הגלים ינוע  3ל6-
.מטרים במהלך היום ,ואחר הצהריים הם עשויים להגיע עד ל 9-מטרים

ענני סערה מעל רמת גן

מתכוננים לגלים בחוף בנתניה

הגשם יתפשט במחצית השנייה של היום מהצפון למישור החוף המרכזי ויביא איתו סופות רעמים ולעיתים
גם ברד .בשל הרוחות והאובך תוגבל הפעילות בשדות התעופה השונים ונמלי הים .בשירות המטאורולוגי
אומרים כי שלג צפוי לרדת בצפון רמת הגולן החל משעות הערב ,והוא ייערם בפסגות של הרי הגליל
.ובצפת
במהלך יום רביעי ימשיך שלג כבד להיערם בגולן ובהרי הגליל מגובה  555מטר ,ואז הוא צפוי להתפשט
בהדרגה להרי המרכז .לקראת הצהריים הוא יגיע גם לירושלים ובשעות הלילה צפויות כמויות גדולות של
שלג בהרי המרכז .בשאר חלקי הארץ צפויים גשמים חזקים ,שילוו בסופות רעמים וברד שיגרמו
.לשיטפונות והצפות .משעות הערב צפויים הגשמים להתפשט גם לצפון הנגב
ביום חמישי הסערה תיחלש והמשקעים יתמעטו ,אך הטמפרטורות יישארו נמוכות מאוד אל תוך סוף
השבוע .בבוקר יום חמישי עדיין יתכן שלג קל בפסגות ההרים .גשם מקומי יוסיף לרדת מצפון הארץ עד

ביום שישי ירד שלג קל-בינוני בעיקר בהרי המרכז ,והוא .מרכז הנגב אך עוצמתו כאמור תהיה פחותה
עשוי להיערם על הקרקע .הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות ,במיוחד בלילה .גשם מקומי ימשיך לרדת
.בעיקר במרכז הארץ ובדרומה .הקור העז אמור להימשך גם בשבת ובתחילת השבוע הבא
חזאי "מטאו טק" נחום מליק מסביר שבשיא גל הקור צפויות  -09מעלות בחרמון .בירושלים צפויות
הטמפרטורות לצנוח ל .-0-בתל אביב הטמפרטורה הכי נמוכה צפויה להיות  6מעלות ,בשעות הבוקר
.המוקדמות של יום חמישי .אפילו באילת הטמפרטורה צפויה לצנוח ל 8-מעלות

חברת החשמל :הפקנו לקחים
בחברת החשמל טוענים כי בשנה האחרונה נערכו לאירועי חורף וכי מסקנות הוועדה לבחינת הסופה
בחורף הקודם יושמו והוטמעו .עוד נמסר מחברת החשמל כי היא ערוכה למלאי דלקים הולם לתרחישי
קיצון .בוצעו עבודות שיפוץ ותחזוקה שכללו עבודות גיזום נרחבות להסרת ענפים ומפגעים מרשתות
החשמל .בנוסף נמסר כי שודרגה האפליקציה הסלולרית המאפשרת לשלוח תמונה של מפגע הבטיחות
.למוקד התקלות של החברה
הסופה צפויה לגרום לשיבושים בתנועות התחבורה הציבורית .בחברת "אגד" אומרים כי הם נערכים
לספק שירות אוטובוסים בתנאי שלג בירושלים ובצפון .במידה שיוכרז מצב חירום ,תפורסם תוכנית קווים
מצומצמת שגובשה עם עיריית ירושלים .פעילות אגד בצפון תבוצע על פי ההנחיות שיתקבלו ממשטרת
.התנועה

היערכות אגף התנועה לסערה וצירים חלופיים

גם ברכבת ישראל נערכים לסופה ,ולאורך מסילות הרכבת ייפרסו צוותים טכניים (טכנאי איתות וטכנאי
רכבות) ברכבי שטח ,ויכינו מלח לפיזור על מסילות הרכבת (באזור ירושלים) וכלים הנדסיים שונים .כמו כן
.חלק מהרכבות יופעלו בליווי טכנאים .בשלב זה אין כוונה לתגבר את הקווים לירושלים וממנה
באגף התנועה של המשטרה הפיקו לקחים ומקווים שבסופה הקרובה לא יחזרו התמונות של מאות כלי
רכב  -על יושביהם  -תקועים בכבישים החסומים בשלג וממתינים לחילוץ ,כפי שקרה בכביש  0ובכביש
 443בסופה של דצמבר " . 3903במידה שתהיה תחזית לשלג ,הכבישים יסגרו עוד לפני שהוא יירד",
.אומרים באגף התנועה
מפקד הזרוע המבצעית באגף התנועה ,סגן ניצב אלברט אסרף ,אמר כי לקראת הסופה יעבדו השוטרים
במתכונת שלדית של  03שעות למשמרת" .הכבישים שבהם צפויים שלגים הם כביש  0וכביש 443
המובילים לירושלים וממנה ,ובכבישים ברמת הגולן ובאזור צפת .אנחנו בקשר עם השירות המטאורולוגי
".וברגע שתהיה תחזית לשלג נחסום את הכבישים האלו ונמנע מנהגים להיכנס לכבישים

איך למנוע היפותרמיה
מזג האוויר הקיצוני שצפוי בימים הקרובים מחייב היערכות אישית של כל אדם לפעול על פי ההנחיות "
כדי לצמצם את הסיכון להיפגע" ,כך מסביר מנהל מחלקה פנימית ה' במרכז רפואי העמק ,ד"ר גיא דורי.
במזג האוויר הקר צריך לשמור על חום הגוף ולמנוע מצב של היפותרמיה (תת חום) ,ולכן חשוב לסגור
חלונות ותריסים כדי לא לאבד את החום מהמיזוג .אולם כאשר מחממים את הבית בגז ,חובה להשאיר
.פתחי אוורור כדי למנוע מצב של הרעלה שמהווה סכנת חיים
לדברי ד"ר דורי ,אם בעקבות הסופה נגרמת הפסקת חשמל ,חשוב מאוד לשמור על חום גוף תקין על ידי
לבוש חם של כמה שכבות ,ובלילה יש להתכסות היטב .ניתן להתחמם גם על ידי שתיית משקאות חמים,
.אך בשום אופן אסור לשתות אלכוהול מפני שהוא מרחיב את כלי הדם וגורם לאיבוד חום גוף במהירות

