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לכבוד 
מנכ"לים רשויות מקומיות 

קב"טים רשויות מקומיות 

 

הנדון: הערכות למזג אוויר קיצון- התראה 
 

1. החל מיום חמישי 12.3.2020 משעות הצהריים ועד יום שבת  14.3.2020 צפויה מערכת מזג 

אוויר משמעותית הכוללת כמות משקעים גבוהה ורוחות חזקות. 
 

2. תמונת מצב צפויה: 

 יום חמישי 12.3.2020 
משעות הצהרים: יתכנו סופות רעמים בודדות שיובילו בסבירות נמוכה לשיטפונות. באגנים 

קטנים בדרום הארץ ומזרחה. 
 

משעות הערב: במהלך הערב צפוי להיכנס בהדרגה גשם בעוצמות גבוהות מכיוון סיני לדרום 

הארץ. צפויים להתפתח שיטפונות בכל נחלי הדרום כולל הרי אילת, הערבה, הנגב וים המלח. 

הדגש הוא על סגירת כבישים בתוך העיר אילת, על סגירת כביש 90 בעקבות שיטפונות בנחלים 

בדרום הערבה, סגירת כביש 40 לשעות ארוכות בעקבות שיטפון בנחל פארן, ובחצי השני של 

הלילה גם בנחל צין.  
 

בלילה: הגשמים יתמעטו, אך הזרימות בנחלים הגדולים צפויות להמשך וישנו סיכוי 

להתפתחות שיטפונות מקומיים. צפויים שטפונות בדרום ים המלח. 

שטפונות צפויים גם באזור מערב הנגב, גשר צאלים צפוי להיחסם. 
 

 יום שישי 13.3.2020 
שישי משעות הבוקר ועד הצהריים: הגשמים ילכו ויתגברו בהדרגה. בתחילת היום סבירות 

נמוכה להתחדשות השיטפונות בדרום הארץ ובים המלח. 

שישי משעות הצהריים ועד הלילה: גל גשם נוסף צפוי להיכנס מאזור סיני ולכן יש צפי 

להתחדשות השיטפונות בדרום הארץ ובים המלח. 

 יום שבת 14.3.2020 
הגשמים ילכו ויתמעטו, עדין ישנה סבירות לשיטפונות בחצי הראשון של היום. 
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** זרימות בנחלי הצפון והמרכז צפויות להתחיל החל משישי לפנות בוקר, אך הן אינן צפויות לגרום 

לנזקים. 

 

3. דגשים להערכות: 
 

משימה 

מניעת סכנות ע"י פעולות מקדימות שהינן חלק מנוהל הערכות הרשות לחורף. 
 

מיפוי נקודות תורפה 

ישנו קושי בהערכות המצב וגיבוש תמונה מדוייקת בחיזוי מזג אוויר, עם זאת ניסיון העבר 

מלמד היכן נקודות התורפה כגון מערכת הניקוז, עצים גבוהים בקרבת כבישים / בתים, מפגשי 

נחל- כביש. 
 

הסברה לאוכלוסייה 

יש להעביר מסרים ואזהרות לאוכלוסייה בהתאם לתחזית באמצעות הדוברות בהתאם 

להנחיות שיופצו ע"י גופי החירום משטרה, כב"ה, מד"א. 
 

תגבור מוקדי 106 / חירום 

יש לעבות את מוקדי 106 לאור הצפי לעלייה משמעותית בכמות הפניות בדומה למערכת 

הקודמת. 
 

נגישות ואמצעים 

יש לוודא בכלל הרשויות הכנת כלי רכב 4×4 וצמ"ה המתאימים לשינוע ומעבר בדרך משובשת 

ולחילוץ מקומי במידת האפשר. 

 

4. נא לרענן את הנהלים וסדר הפעולות הנדרש להערכות לחורף בדגש מזג אוויר קיצון. 

 
 
 
 
 
 
 
 

העתק: 
מר מרדכי כהן- מנכ"ל משרד הפנים 

הממונים על המחוזות  

מר אלי רגב- מנהל המנהל לשירותי חירום 

מרכזי חירום ופס"ח במחוזות  

רס"ן שרון נוימן- רמ"ד חירום וביטחון
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