אמנם בחוץ עדיין חם...

אבל מזג האוויר יכול להפתיע!
נערכים כבר היום לחורף חסכוני ,בטוח וללא תקלות

מה קורה?
הגשם התחיל
לטפטף

רק הדבש,
מהברכה לשנה
הטובה ,בכיף

הטמפרטורות עדיין קייציות ,אך מזג האוויר בלתי
צפוי והחורף יכול להפתיע בכל רגע.
בואו ניערך לקראתו מבעוד מועד.

מקדימים תרופה לחורף

מפנים או מחזקים כל מה שעלול לעוף ברוח :תריסים
רופפים ,מכסים ,קולטים ודודי שמש ,אדניות ועציצים.
מנקים את מסנני המזגן (פילטרים) ואת התנור מאבק,
ובודקים את תקינותם .זכרו :אסור להשתמש במכשיר
חשמל פגום!
מכינים סוללות ,תאורת חירום וגיבוי למכשירים
רגישים ,בייחוד לציוד רפואי.

מחממים את הבית באופן בטיחותי – וחוסכים בחשמל

המזגן הוא אמצעי החימום הבטוח והיעיל ביותר .כאשר רוכשים מזגן ,בחרו בדגם עם דירוג
אנרגטי גבוה ( )Aוחיסכו בהוצאות החשמל לשנים רבות.
החלופה למזגן היא רק מכשיר חסכוני ,בטוח ועם תרמוסטט ,כמו קונבקטור או רדיאטור.
נמנעים משימוש בתנור ספירלה – זה יקר ,לא יעיל ומסוכן.
לא מייבשים בגדים על התנור ומרחיקים ממנו חפצים וחומרים דליקים.
מכוונים את המזגן על  20מעלות – כל מעלה נוספת מוסיפה  5%לעלות השימוש!
כאשר מפעילים מכשיר חימום חשמלי ,סוגרים חלונות ודלתות.

כללים למקרה של הפסקת חשמל

בודקים אם ההפסקה היא רק בדירתכם או בכל האזור :אם לשכנים יש חשמל ,הבעיה אצלכם.
אם התקלה היא בדירתכם ,יתכן שהפעלתם מכשיר חשמלי לא תקין .נתקו מהחשמל את
המכשיר שהפעלתם לאחרונה ,והרימו את מפסק המגן בלוח החשמל .אם החשמל חזר ,הבעיה
במכשיר ויש לתקנו או להחליפו.
אם המפסק קופץ כאשר מפעילים מספר מכשירים ,יתכן שגודל החיבור אינו מספיק –
התייעצו עם חשמלאי מורשה!
אם ההפסקה היא בכל הרחוב ,חברת החשמל כבר עודכנה וצוות הטכנאים כבר בדרך.
התעדכנו באפליקציה או באתר חברת החשמל אם דווחה תקלה באזורכם (או שיש הפסקה
יזומה לצורך עבודות) ,ומה מצב הטיפול בה.
אם התקלה אינה מופיעה ,דווחו לשירות  .103בעת תקלה מגיעות אלינו פניות רבות ,ולכן
מספיקה הודעה אחת אשר תטופל בהקדם האפשרי .אין צורך להתקשר שוב ושוב!

מה עושים במקרה של מפגע בטיחותי חשמלי

ראיתם כבל חשמל קרוע ,עמוד חשמל שנפל ,עצים שקרסו על חוטי החשמל או מפגע מסוכן
אחר? התרחקו מהמקום ,הרחיקו את כולם ודווחו לשירות .103
מידע נוסף על שימוש יעיל ,חסכוני ובטוח בחשמל
באפליקציה ובאתר חברת החשמל

הוראת קבע
בדקה ורבע

הכי קל ,הכי נוח ,הכי בטוח :עוברים לתשלום
חשבון החשמל בהוראת קבע
חוסכים זמן וטירחה :לא צריך לטלפן ,ללכת
לבנק ,להקליד פרטים...
חוסכים דאגות ועלויות :החשבון משולם תמיד
בזמן ,ואין יותר קנסות פיגורים.
הכל בשליטה מלאה :החשבון מגיע לפני מועד החיוב ומשאיר מספיק זמן לבדיקה,
ומחויב במועד האחרון לתשלום .רוצים להפסיק? טלפון אחד וההוראה מבוטלת!

מצטרפים בשירות  103ובאתר חברת החשמל

iec.co.il

עוד לא עברתם לחשבון@במייל?

הצטרפו למאות אלפי לקוחות שמקבלים את חשבון החשמל במייל ,בזמן ובלי בעיות
נוח ,מסודר ,קל ובטוח :החשבון מגיע מיד עם
הפקתו ואינו מתעכב או הולך לאיבוד בדואר.
לא אוגרים ניירת מיותרת :אין צורך לתייק
ולשמור חשבונות במגירה .החשבון נשמר
במחשב וזמין תמיד לצפייה ולהדפסה.
תורמים לאיכות הסביבה :המעבר
לחשבון@במייל חוסך למשק הלאומי
ולסביבה טונות של נייר מדי שנה
ומפחית כמות דומה של פסולת.

חשבון@במייל
זה מחשמל

מצטרפים באפליקציה ,בשירות  103ובאתר חברת החשמל

iec.co.il

הופק על-ידי תקשורת שירותית ,אגף שירות לקוחות  -חברת החשמל ,ספטמבר 2018

מה ,עוד אין לכם הוראת קבע?

