עקב שינויי האקלים החורף יכול להקדים,
ולכן מתחילים להיערך לקראת החורף...

ההתחממות
הגלובלית כבר
הגיעה לכאן?

התחממות או
התקררות ,עדיף
להיות מוכן!

הקיץ נהיה חם יותר ,החורף קר וסוער ,החזאי לא יודע מה לחזות ,והכל
יכול לקרות .החורף יכול לאחר או להקדים – ולכן כדאי שנהיה מוכנים!

מכינים את הבית לחורף  -ולא ברגע האחרון!

פנו או חזקו כל מה שעלול לעוף ברוח :תריסים רופפים ,מכסים ,קולטים ודודי שמש ,אדניות ועציצים.
ודאו שאמצעי החימום (תנור ,מזגן) תקינים ונקיים מאבק .ראיתם חיבור חשוף או כפתור רופף? מסרו
לתיקון או קנו חדש .לא מפעילים מכשיר חשמל פגום!
הכינו סוללות ,תאורת חירום וגיבוי למכשירים רגישים ,בייחוד לציוד רפואי.

מחממים את הבית באופן בטיחותי – וחסכוני!

המזגן הוא אמצעי החימום הבטוח והיעיל ביותר .חושבים לרכוש מזגן? שימו לב לדירוג האנרגטי!
דירוג גבוה ( )Aמפחית את הוצאות החשמל לאורך שנים.
פרקו ונקו את מסנני המזגן (פילטרים) מאבק .מסנן סתום – פחות חימום ויותר עלויות!
אין לכם מזגן או שאתם מעדיפים אמצעי חימום אחר? בחרו מכשיר חסכוני ובטיחותי עם תרמוסטט
המווסת את עוצמת החום ,כמו קונבקטור או רדיאטור.
הימנעו משימוש בתנור ספירלה – זה יקר ,לא יעיל ומסוכן.
אל תייבשו בגדים על התנור והרחיקו ממנו חפצים וחומרים דליקים.
כוונו את המזגן על  20מעלות – כל מעלה נוספת מוסיפה  5%לעלות השימוש!
כאשר מפעילים מכשיר חימום חשמלי ,סוגרים חלונות ודלתות.

מה עושים במקרה של הפסקת חשמל?

בדקו אם ההפסקה היא רק בדירתכם או בכל האזור :האם האור דולק אצל השכנים או בבית ממול?
אם התקלה היא אצלכם ,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 ביישומון (אפליקציה) או באתר חברת החשמל אם דווחה תקלה באזורכם (או שיש הפסקה
יזומה לצורך עבודות) ,ומה מצב הטיפול בה.
אם התקלה אינה מופיעה ,דווחו עליה במוקד  103או ביישומון .אנו מטפלים בכל תקלה בהקדם
האפשרי .מספיק להתקשר פעם אחת!

נתקלתם במפגע בטיחותי חשמלי?
אם ראיתם כבל חשמל קרוע ,עמוד חשמל שנפל ,עצים שקרסו על חוטי החשמל או מפגע מסוכן
אחר ,התרחקו מהמקום ,הרחיקו את כולם ודווחו ביישומון או למוקד .103

מידע נוסף על שימוש יעיל ,חסכוני ובטוח בחשמל ביישומון ובאתר חברת החשמל

מעכשיו מעבירים את פרטי חשבון החשמל אונליין
מייד עם המעבר לדירה דאגו שחשבונות החשמל יהיו על שם
הדייר החדש.
זה קל ופשוט ,ומונע חובות ,ויכוחים ובעיות בעתיד.
העברת חשבון החשמל על שם מי שמתגורר בפועל בדירה מונעת תביעות
בגין חובות של דיירים קודמים  -ואם יגיע לדייר זיכוי כספי ,הוא יוחזר אליו
ולא למישהו אחר.
נכנסים לאתר שלנו  iec.co.ilאו ליישומון (אפליקציה) ומעבירים בקלות

הופק על-ידי תקשורת שירותית ,אגף שירות לקוחות  -חברת החשמל ,ספטמבר 2019

עוברים דירה?

