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NEWS ביטוח חקלאי

חברים ושותפים יקרים, 

השירות המטאורולוגי מתריע על מזג אוויר חורפי וסוער בימים הקרובים. 
בכל הארץ ינשבו רוחות חזקות, ירדו גשמים כבדים מלווים בסופות רעמים 

וברקים וקיימת אזהרה מפני שיטפונות והצפות. מומלץ שלא לשהות 
במקומות פתוחים, לקשור חפצים אשר עלולים לעוף ברוח ולנהוג במשנה 

זהירות.
להלן מספר המלצות אשר יסייעו לכם להתכונן ולהערך בכדי לצמצם 

פגיעות ונזקים בנפש וברכוש.

חורף נעים וחמים וחג חנוכה שמח,
וצלר ענת - מנהלת תפעול, ביטוח חקלאי

המלצות לגבי סיכוני הצפה ושטפון

המלצות לגבי ציוד אלקטרוני / חשמלי

המלצות לגבי מבנים

המלצות לגבי סיכונים סביבתיים

בדיקת תקינות גגות רעפים ואסבסט לרבות ייצוב וחיזוק הלוחות לשלד הגג.

איטום גגות בחומרי אטימה מתאימים

ניקוי מרזבים, בדיקת תקינותם ובדיקת הזרימה.

התקנת ממטרי מים )בהפעלה ידנית( על הגגות באזורים בהם צפוי שלג 
וברד )ממסקנות נזקי חורף קודמים(. כמו-כן להכין במקום ידוע מראש ציוד 

לפינוי השלג והברד )אתים וכו’(.

גיזום ענפי וגזעי עצים הקרובים לחוטי החשמל ולמבנים.

בדיקת הארקה והתקנה לפי הצורך.

חיזוק וקשירת אנטנות, ייצוב וחיזוק עיגון דודי השמש ומערכות סולאריות.

הגבהת סחורות על מדפים ומשטחים, לפחות 10 ס”מ.

ניקוי דרכי הניקוז של המים בחצר ובסביבה הקרובה למבנים.

ניקוי מעברי מים מפסולת.

התקנת מחסום בפתחי מבנים שרצפתם במפלס אחד עם הקרקע.

התקנת אמצעי הגנה המומלצים ע”י היצרנים בפני ברקים.

התקנת מערכות אל-פסק.

בדיקת הארקה בכל מתקני החשמל ושמירה על הארקה מחוברת.

הרחקת ציוד אלקטרוני מחלונות, פתחים וקירות.

הגבהת הציוד האלקטרוני לפחות ב-10 ס”מ )לא להניח על הרצפה(.

בדיקת חיבורים ומגעים בלוחות חשמל )הניסיון מצביע על נזקים רבים 
וכבדים שנגרמו כתוצאה ממגעים רופפים(.

ניתוק ציוד אלקטרוני ממקור המתח החשמלי בעת היעדרות ממושכת או 
בזמן סערות ברקים )מחשב, פקס’ וכו’ במשרדים ואתרי עבודה שונים.

כמו-כן טלוויזיה, מחשב וכו’ בדירות(.

כל פעולה נוספת שתיראה לכם כדרושה ומועילה למטרה זו.
בואו נעבור את החורף בשלום!

המלצות להיערכות לקראת מזג האויר הסוער
עידו ניסנקורן  - מנהל תחום ביטוחים עסקיים וקיבוצים

חג אורים שמח!


