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 .1כללי:
א .מזג אוויר סוער מהווה אירוע קיצון היכול להתקיים במגוון מצבים כגון גשם כבד ,שלג,
ב.

שיטפונות ועוד ,שעשויים להשפיע בצורה משמעותית ולהוות סכנה לתושבי הרשות.
הרשות המקומית אחראית להיערך לאפשרות של מזג אוויר סוער ,ליידע את תושביה

ג.

באירועי מזג האוויר קיצון ולתת מענה מקצועי בפועל בעת אירוע מזג אוויר סוער.
מסמך זה מטרתו לרענן את ההנחיות ואחריות הרשות בשלבי הטיפול באירועי מזג אוויר
קיצון .להלן דגשים עיקריים והנחיות להיערכות הרשויות המקומיות:

 .2היערכות מקדימה )הכנות(:
א .הפצת דפי מידע לתושבים ,ריענון להערכות והצטיידות ברמה האישית )מזון ,מים תרופות
ב.
ג.

למשך כ 48 -שעות לפחות(.
לדאוג למלאי מזון )במרכולים בתחומי הרשות המקומית(.
ביצוע תאומים מול משטרת ישראל ,פקע"ר ,רח"ל ,כב"ה ,מד"א וכלל משרדי הממשלה

ד.
ה.
ו.
ז.

לעניין ההכנות ולעבודה משותפת ושוטפת בהתרחש מזג אוויר קיצון.
רענון והתקשרות עם קבלנים וספקים נדרשים לחירום )כלי צמ"ה ,ספקי מזון ומים(.
מיפוי האוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
בדיקת המצאות ציוד כשיר ואמצעים חיוניים נדרשים )שמיכות ,מזרונים ,מכלי מים וכו'(.
הכנת נקודות קליטה" -נקודה חמה" -לקליטת תושבים ומתן מענה ראשוני לאוכלוסייה

ח.
ט.

נזקקת )במתנ"סים ,אולמות וכו'( ,הכנת אמצעי חימום ,גנרטור ,ציוד לינה ,מזון ומים
למשך  72שעות.
הגדלת מלאי דלקים וסולר )לגנרטורים ,רכבי ביטחון וכו'(.
נדרש לנקוט בפעילות מונעת בתחום הגיזום למניעת מפגעים ולמניעת תקלות חשמל

ובתחום הניקוז למניעת הצפות.
י .ריענון נהלים וסדר פעולות הנדרש להיערכות.
יא .יש להערך לגיבוי חשמל )גנרטורים( בכל האתרים החיוניים.
יב .כל רשות מקומית תהיה ערוכה לקליטת מפונים מצירי תנועה ראשיים הסמוכים לה ,אל
יג.

שטחה המוניציפאלי )כדוגמא כביש מס'  ,1דרכי גישה(.
על כל רשות מקומית להיערך לפעילות שוטפת של  72שעות ,לרבות יכולת ניוד ברכבי

.4X4
יד .הכנת מלאי מלח לפתיחת צירים חיוניים ברשות המקומית.
טו .הכנת מאגר מתנדבים לסיוע בזמן האירוע )מתנדבים מהווים מכפיל כוח(.
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 .3מתן מענה לתושבים בזמן האירוע:
א .תגבור מוקדי .106
ב .סיוע לתושבים בניפוק ציוד לינה בהתאם לצורך.
ג .סיוע לתושבים בשקיות חימום.
ד .מתן סיוע לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים )נקודות חמות ,מזון מים(.
ה .פתיחת מרכזי הפעלה ברשות והפעלתם בהתאם להערכת המצב מתחילת אירוע.
ו .קיום הערכת מצב עיתית ברשות המקומית במסגרת וועדת מל"ח רשותית.
ז .מתן עדיפות לפתיחת צירים לבתי חולים ומרכזים רפואיים )רשויות שבתחומן בתי חולים,
ח.
ט.

מרכזים רפואיים(.
הפעלת מתנדבים.
פתיחת מתקן לקליטת אוכלוסייה )בהתאם לצורך(.

 .4היערכות לאחר סיום האירוע:
א .מיפוי נזקים ,הערכה תקציבית לתיקון הנזקים ,כל רשות תכין את הדרישות בחתימת
ב.
ג.

ראש הרשות /גזבר והגשה לממונה על המחוז לאישור.
שיפוי /פיצוי.
הפקת לקחים.

 .5מומלץ לשלוח לבתי התושבים חוברת המציגה את הערכות הרשות לקראת החורף והפעולות
הנדרשות להערכות התושב למזג אוויר קיצון.

העתק:
מר מרדכי כהן -מנכ"ל משרד הפנים.
הממונים על המחוזות.
מרכזי פס"ח וחירום.
מר אלי רגב  -מנהל המינהל לשירותי חירום.
מנהל חירום -מנהלי אגפים.
פיקוד העורף -רמ"ח אוכלוסייה ,רע"ן רמו"ת ,מפקדי מחוזות.
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