מטאו-טק

בע"מ

שי רותי מ ט או רו לו גי ה
מ רכ ז ה חי זוי
טל975 622 5-0 3 , 97 562 27 .
פק ס979 525 8-03 .
E-mail: weather@meteo-tech.co.il

אל:
מועצה אזורית גולן
פקס6961911-04 :

התחזית
תחזית לימים:
הוצאה ביום:
החזאי:

שני-רביעי
שני
צחי

05-07.01.15
05.01.15

צפון רמה"ג ) 800-1200מטר(
תחזית ליום

שני 05.01

מזג האוויר
)כללי(

מ"ח וייתכן גשם
מקומי וקצר ,תחול
עליה קלה
בטמפרטורות.

שלישי 06.01

בבוקר יחל לרדת גשם
לפרקים ,הגשם יתחזק
מהצהרים וילווה בסופות
רעמים וברד .בלילה יחל

רביעי 07.01

מושלג וסוער.

לרדת שלג משמעותי.

רוחות חזויות
)כיוון ועוצמה(

דרום מערבית 20-40
קמ"ש ,מהצהרים
ייתכנו משבים עד 50
קמ"ש

גשמים צפויים
)מועדים
ועוצמות(

ייתכן גשם קל

עד הלילה גשם בינוני עד
חזק לפרקים

אין

אין

בלילה יחל לרדת שלג
משמעותי שיערם על
הקרקע.

ירד שלג בינוני עד
כבד ובתדירות גבוהה,
ייערם משמעותית על
הקרקע.

סיכוי לשלג

דרום מערבית 35-70
דרום מערבית 30-60
קמ"ש ,ייתכנו משבים עד קמ"ש ,ייתכנו משבים
עד  90קמ"ש
 80קמ"ש

התחזית מיועדת לשימוש המועצה האזורית גולן בלבד !
אין להפיצה לגורמים אחרים !

ח'9/2-ב'

מטאו-טק

בע"מ

שי רותי מ ט או רו לו גי ה
מ רכ ז ה חי זוי
טל975 622 5-0 3 , 97 562 27 .
פק ס979 525 8-03 .
E-mail: weather@meteo-tech.co.il

מרכז רמה"ג ) 500-800מטר(
תחזית ליום

מזג האוויר
)כללי(

שני 05.01

שלישי 06.01

בבוקר יחל לרדת גשם
לפרקים ,הגשם יתחזק
מ"ח וייתכן גשם מקומי
מהצהרים וילווה
וקצר ,תחול עליה קלה בסופות רעמים וברד.
בטמפרטורות.
בחציו השני של הלילה

רביעי 07.01

מושלג וסוער.

יחל לרדת שלג בעיקר
מ 600 -מטר.

רוחות חזויות
)כיוון ועוצמה(

דרום מערבית 20-40
קמ"ש ,מהצהרים
ייתכנו משבים עד 50
קמ"ש

דרום מערבית 30-60
קמ"ש ,ייתכנו משבים
עד  80קמ"ש

דרום מערבית 35-70
קמ"ש ,ייתכנו משבים
עד  90קמ"ש

גשמים צפויים
)מועדים
ועוצמות(

ייתכן גשם קל

עד הלילה גשם בינוני עד
חזק לפרקים

ייתכן בגובה  500מטר

אין

בחציו השני של הלילה
יחל לרדת שלג בעיקר
מ 600 -מטר.

ירד שלג בינוני עד כבד,
ייערם על הקרקע.

סיכוי לשלג

התחזית מיועדת לשימוש המועצה האזורית גולן בלבד !
אין להפיצה לגורמים אחרים !

ח'9/2-ב'

מטאו-טק

בע"מ

שי רותי מ ט או רו לו גי ה
מ רכ ז ה חי זוי
טל975 622 5-0 3 , 97 562 27 .
פק ס979 525 8-03 .
E-mail: weather@meteo-tech.co.il

דרום רמה"ג ) עד  500מטר(
תחזית ליום
מזג האוויר
)כללי(

רוחות חזויות
)כיוון ועוצמה(
גשמים צפויים
)מועדים
ועוצמות(
סיכוי לשלג

שני 05.01

שלישי 06.01

בבוקר יחל לרדת גשם
מ"ח וייתכן גשם מקומי
לפרקים ,הגשם יתחזק
וקצר ,תחול עליה קלה
מהצהרים וילווה
בטמפרטורות.
בסופות רעמים וברד.
דרום מערבית 20-40
דרום מערבית 30-60
קמ"ש ,מהצהרים
קמ"ש ,ייתכנו משבים
ייתכנו משבים עד 50
עד  80קמ"ש
קמ"ש

רביעי 07.01

גשום וסוער.
דרום מערבית 35-70
קמ"ש ,ייתכנו משבים
עד  90קמ"ש

ייתכן גשם קל

גשם בינוני עד חזק
לפרקים

גשם בינוני עד חזק
ורצוף.

אין

אין

ייתכן שלג קל מעורב
בגשם.

התחזית מיועדת לשימוש המועצה האזורית גולן בלבד !
אין להפיצה לגורמים אחרים !

ח'9/2-ב'

