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 התחזית

חרמון ובצפון רמת בכמויות שלג גדולות בעיקר  .ולאורך כל סוף השבוע צפוי מזג אוויר סוער יום חמישיב

הגולן. משעות הצהריים יחל לרדת שלג גם בהרי הגליל כולל בצפת שיתפשט משעות אחר הצהריים והערב 

 גם להרי המרכז וירושלים. 

מטר. בהרי הצפון והמרכז וצפויה  211-שלג יחל לרדת גם במקומות בגובה של כ לילה שבין חמישי לשישיב

היערמות משמעותית של השלגים שעשויה להגיע עד הבוקר לעשרות סנטימטרים. גשם, מלווה בסופות 

 מטר. 411תחזית מראה גם אפשרות לפתיתי שלג בגובה של  בצפון הארץ ובמרכזה. ירדרעמים וברד,

בר יהודה קיים חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים. במהלך הלילה הרוחות בבקעת הירדן ובמד

קמ"ש ובדרום ייתכנו סופות חול. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ובשעות הלילה צפויות  91יגיעו למהירות 

 מעלות בהרים. 1-טמפרטורות לרדת אל תחת ל

לל צפת וירושלים. במהלך היום יחל לרדת שלג גם שלג כבד יוסיף לרדת בהרי הצפון והמרכז, כו יום שישיב

מטרים בהרי המרכז. בחלקו השני של היום ייתכן שלג גם  116-גובהמטרים בהרי הצפון ו 112בגובה של 

  בפסגות הר הנגב.

צפויה החמרה מחודשת של ירידת השלגים בהרי הצפון והמרכז. גשם, מלווה בסופות רעמים  בערב שישי

מצפון הארץ ועד צפון הנגב וקיים חשש להצפות במקומות המועדים ולשיטפונות בבקעת וברד, יוסיף לרדת 

הירדן ובמדבר יהודה. במהלך היום יתפשט הגשם גם לדרום הארץ וקיים חשש לשיטפונות. הטמפרטורות 

 ירדו במידה ניכרת ויהיה קר במיוחד.

ום יתמעטו השלגים וירדו מעל לגובה יוסיף לרדת שלג בפסגות הרי הצפון והמרכז. במהלך הי בשבת בבוקר

מטרים. השלג ייפסק לקראת הערב. גשם יוסיף לרדת מדי פעם ברוב אזורי הארץ אך הוא ייחלש  0111של 

 בהדרגה במהלך היום. עדיין שינו חשש קל לשיטפונות. הטמפרטורות יישארו נמוכות, בעיקר בהרים.
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