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 5500ינואר                   50

 52832( 055סימוכין: בט )
 אל:

  הנהלה א' צהלוח תפו
 

 
 5500 ינואר  50 מיוחדת סקירה- הקרובים בימים סוער אוויר מזג הנדון:

 
 

 שלום רב,

 

אשר גובשה ע"י השירות המטאורולוגי שבמשרד  להלן סקירת תחזית מזג אוויר,

 התחבורה:

 

 : 5500בינואר  0  -ג' יום 

קמ"ש( עם משבים  50-20קשר ) 28-20רוחות דרום מערביות חזקות בעוצמה של  -

 קמ"ש(.  58קשרים ) 08של 

 מטרים )גובה גל סיגניפקנטי(.  1-2הים סוער: גובה הגלים  -

בדרום הארץ ואובך במרכז שעלולים  לקראת אחר הצהריים צפויים סופות חול -

 לגרום להגבלות ראות משמעותיות.

משעות אחר הצהריים ולקראת ערב צפוי גשם, מלווה בסופות רעמים ומדי פעם  -

ברד בצפון הארץ ובחוף הצפוני )עשרות מ"מ(, אשר עלול לגרום להצפות 

 מקומיות. הגשם יגיע גם למישור החוף המרכזי. 

פון רמה"ג וייערם במהלך הלילה. מחצות הלילה ירד : מהערב ירד שלג בצשלג -

מטר הוא  588מטר. מגובה  188שלג גם בפסגות הרי הגליל )כולל בצפת( מגובה 

 עשוי להיערם לשכבה עבה עד בוקר יום רביעי.

 

 :5500בינואר  7 -יום ד' 

מטר ומעלה. במהלך  188המשך שלג כבד שיערם בגולן ובהרי הגליל מגובה  – שלג -

יתפשט השלג בהדרגה להרי המרכז, ולקראת צהריים יגיע גם לירושלים.  הבוקר

החל משעות הצהריים, השלג שירד יחל להיערם על הקרקע.  עד שעות הלילה של 

 יום רביעי צפויות כמויות גדולות של שלג, ובלילה ייתכן שלג גם בפסגות הר הנגב.
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רץ ובמרכזה ומשעות גשם מלווה בסופות רעמים וברד יוסיף לרדת בצפון הא -

הערב יתפשט גם לצפון הנגב. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח )הבקעה ומדבר 

 יהודה( ולהצפות במקומות המועדים.

 10-20קשר ) 00-20ימשיכו לנשב רוחות חזקות מגזרה מערבית בעוצמה של  -

 קמ"ש(. 58-50קשרים ) 08-28קמ"ש( עם משבים של 

ולמרכז הארץ עלול להגיע אובך. עקב כך תיתכנה בדרום הארץ צפויות סופות חול  -

הגבלות ראות משמעותיות. עם הגעת המשקעים למרכז בשעות הצהריים האובך 

 ישקע.

 מטרים )גובה גל סיגניפקנטי(. 1-2הים ימשיך להיות סוער: גובה הגלים ינוע בין  -

 הטמפרטורות נמוכות במידה ניכרת מהרגיל. -

 

 :5500בינואר  8 -יום ה' 

השלג ייחלש מאד ויפסק בהרי הצפון. בהרי המרכז ייתכן שלג קל או שלג – שלג -

 מעורב בגשם. עקב כך לא ימשיך להיערם שלג במהלך היום. 

גשם מקומי יוסיף לרדת מצפון הארץ עד מרכז הנגב אך עוצמתו תיחלש.  עדיין  -

 קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח )הבקעה ומדבר יהודה(. 

 מטר.  0-ל 2רגה וגובה הגלים ירד אך עדיין ינוע בין הרוחות תיחלשנה בהד -

הטמפרטורות תמשכנה להיות נמוכות במידה ניכרת מהרגיל ובלילה קיים חשש  -

 כבד להיווצרות קרח על הכבישים. 

 

 :5500בינואר  3 -יום ו' 

בהרי המרכז ועשוי  בעיקרמלפנות בוקר צפוי שלג קל עד בינוני שירד – שלג -

 להיערם. 

 גשם מקומי ירד בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.  -

הטמפרטורות תמשכנה להיות נמוכות במיוחד ובלילה קיים חשש כבד להיווצרות  -

 קרח על הכבישים. 
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 :5500בינואר  05 -יום שבת 

 שלג שנערם בימים הקודמים ימס בחלקו במהלך הבוקר. – שלג -

זה מלווים בסופות משעות הצהריים יתחדשו המשקעים בצפון הארץ ובמרכ -

רעמים, משבי רוח חזקים וברד. במהלך הערב הגשם יתפשט גם לדרום.  חשש 

 .הגשמים י"ע יומס שנותר טפונות בנחלי המזרח והדרום. השלגילש

 הטמפרטורות תמשכנה להיות נמוכות.  -

 

 ביום ראשון עדיין צפוי גשם. יש לחכות לעדכונים הבאים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 דני שנער
 אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייברמנהל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


