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 לכבוד

 מנכ"לים רשויות מקומיות

 קב"טים רשויות מקומיות

 

 התרעה -מזג אויר קיצוניים להתפשטות שריפות  יתנא: הנדון

 

סוף השבוע ב 3.11.18ועד ל  29.10.18 שניהחל מיום  בהתאם להודעת השרות המטאורולוגי .1

 .ב רוחות מזרחיות ברוב אזורי הארץיוסיפו לנש

בהם עוצמת הרוח תהיה הגבוהה ביותר הם הרי הצפון ורמת הגולן, הרי  כאשר האזורים .2

עמקי הצפון, צפון הנגב ומורדות ההרים. בשאר האזורים הרוחות  המרכז, הכרמל,

 באופן רציף כל שעות היממה. המזרחיות לא ינשבו

 הרוחות החזקות ינשבו באזורים הנ"ל בעיקר בין המחצית השניה של הלילה ושעות .3

 .  35קשרים, עם משבים מעל  15-25הצהרים, בעוצמה של 

קשרים בממוצע.  -10-15החלשות הדרגתית בעוצמת הרוח ל  משעות הצהרים חלה .4

 תחוג הרוח בשעות אלה לצפונית. באזורים הקרובים לחוף אף

היום  בשעות 25%-15%יות צפויה ירידה באחוזי הלחות לערכים של בשל הרוחות המזרח .5

 בשעות הלילה. 40%-30% -ו

 מספר דגשים: .6

בימים הקרובים האינדקס הארצי אינו משקף באופן מלא את חומרת מזג האוויר  .א

 ההבדלים בעוצמת הרוח בין אזורי הארץ השונים. בשל

  , עובדה המשתקפת אף היא בערכיאחוזי הלחות נמוכים מאוד, אך אינם קיצוניים .ב

 האינדקס.

 יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי באזורים שהוזכרו לעיל כן מתקיימים תנאים קיצוניים, .7

 השבוע. במיוחד בין שעות הלילה המאוחרות ושעות הצהרים המאוחרות, בכל יום, עד סוף

  אזהרות רלוונטיות יופצו באופן שוטף במהלך כל השבוע.

ואש הדלקת מדורות לוהגברת המודעות היערכות מתאימה פעול באור זאת, יש לל .8

 חים.בשטחים פתו
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 . שריפות על מניעת בדגש הערכות בנא לרענן את הנהלים וסדר הפעולות הנדרש  .9
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 מנכ"ל משרד הפנים -מרדכי כהןמר 
 הממונים על המחוזות 

 מנהל המנהל לשירותי חירום -מר אלי רגב
 מרכזי חירום ופס"ח במחוזות
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