
הישרדות / משבר מזון

שלב 1: מים

אחווה אחת
מדריך

מים  לאגור  ניתן  בה  לדרך  מתייחס  קצר  לטווח  מזווה  בבניית  הראשון  השלב 
לשעת חירום. כמו כן מוצעות דרכים למציאת והפקת מים במקרה ושותקו

מקורות המים הציבוריים. 



הישרדות / משבר מזון / טווח קצר

3 ל-9 חודשים הנה הפקטור המרכזי ביכולת לשרוד את התקופה הראשוו  אספקת מזון עצמאית למשך בין
נית. תלוי בחלק בו אנו נמצאים בעולם. לפרק זמן זה יש קשר הדוק עם האקלים ומשך החורפים במקום בו 
האוכלוסיה נמצאת. )פרק זמן זה נקבע כפועל יוצא של אקלים ושל הזמן בו לוקח באופן כללי לזרוע ולקצור 

יבולים(

מזון משומר קל להכנה ועשוי לספק מזון סדיר בימים הראשונים של המשבר אך מזון משומר תופס חלל רב, ערכו התזונתי נמוך והוא יקר.

פריטי מזון יבשים כמו שעועית יבשה, אורז, פסטה, גרגרי חיטה, שיבולת שועל, צימוקים, תמרים, תאנים מיובשות, אבקות חלבון, אבקת חלב,
אבקת ביצים, ירקות מיובשים, וכו' עדיפים ומומלצים. אלו מזונות קומפקטים, מזינים, עלויותיהם נמוכות והאפשרות לשנע אותם קלה יותר.

מלבד זאת רצוי לאחסן מזונות יבשים בתנאי איחסון מיוחדים ועל כך יפורט בהמשך.

ובמידה והמשבר הוא לזמן קצר יחסית של חודשים ספורים, מילוי אחר ההוראות ל"הישרדות לזמן קצר", איחסון מזון ומים, ושאר הפעולות הנדר
שות יובילו להצלת חיים ולמניעת סבל.

יחד עם זאת לשם הכנה אמיתית יש לקחת בחשבון מצבים בהם המשבר הזמני הופך למתמשך.

מדריך בסיסי להישרדות לטווח קצר / מחסן מזון

ו"אחסן את מה שאתה אוכל, ואכול את מה שאתה מאחסן", אחת הדרכים המהירות ביותר להתחיל במזווה לשעת חי
רום היא להגדיל את הרכישות הרגילות שלכם.  אם יש מכירה מוזלת של מוצר מסוים, קנו קצת יותר ממה שאתם קונים 

בדרך כלל והניחו בצד לשימוש בשעת חירום. יש לעשות זאת באופן עקבי בכל רכישה.  זיכרו: עליכם לרכז את הקניה 
למזווה במזון הנשמר לאורך זמן ובלתי מתכלה. הימנעו מרכישת מוצרים תלויי מקרר/מקפיא.



שלבים בבניית מזווה בסיסי / 
 

  שלב 1:  מים

אספקת מים הנדרשת לאדם, הינה 2 ליטר ליום. כמות זו הינה מעל ומעבר לנידרש על מנת לשרוד )מלבד בתנאי מזג אוויר חמים באופן קיצוני(, אך מבטיחה 
מספיק מים לרחצה ולבישול.

מים מינרלים בבקבוקים/מיכלים: נמכרים כאשר תווית התפוגה הינה שנתיים מרגע הביקבוק. דרושה תחלופה מסודרת על מנת לשמור על המים טריים וברי-
שתיה. במידה והאיחסון נעשה בכדי מים מינרלים של 5-10 ליטרים יש לסגור את הכדים בקרטון אטום לאור ולרשום עליו בגדול תאריך תפוגה.

באופן כללי רצוי לשמור על המים במקום חשוך וקריר ככל האפשר. איחסון מים במיכלים גדולים: קיימים בשוק מיכלי מים רבים ומגוונים. במצבי הישרדות
קיצוניים ומחסור כבד במים שימוש במים לנקיון אינו רלוונטי וכל משאבי הנוזלים במקלט נחסכים. נוזלי בישול ישמשו גם כמים לשתייה. 

דוגמאות למיכלי אגירת מים מפלסטיק*:
   

< מיכל בנפח 1500 ליטרים המשמש לאגירת מים. בראש המיכל מכסה הברגה עליון בקוטר 40 ס"מ.  
< בתחתית המיכל - ברז '3/4 צול.  

< המיכל מיועד לאגירת נוזלים. שימושי לאגירת מים, מי גשמים, השקייה ושימושים נוספים.  

)www.neco.co.il  :לפרטים נוספים, מחיר, ומיכלים אחרים( >  

 
 
 

< נפח: 30 ליטר / חומר: פלסטיק     

< מיכל פלסטיק איכותי לאיסוף ואגירת מים בעל פקק הברגה. עמיד לאורך שנים.    

< מידה: גובה 45 ס"מ, חזית 30 ס"מ, רוחב 28 ס"מ.    

 )www.neco.co.il  :לפרטים נוספים, מחיר, ומיכלים אחרים( >   

   טיהור מים

בעולם קיים כיום מגוון רחב של מערכות ידניות לטיהור מים לצרכים אישיים.  דוגמא לערכת טיהור מים שוויצרית אישית של חברת "קטדין"*:

   
ערכה אישית לטיהור מים המסוגלת לטהר    
עד שני ליטרים של מים בדקה.    

משקלה 500 גרם בלבד.     

קיימים אמצעי טיהור נוספים בגדלים שונים.    

   

כיצד לבנות מטהר מים:
ניתן לבנות מערכת סינון מים ביתית לשעת חירום. במידה ואין ברשותכם אמצעי אחר, מצורפות הוראות לבניית מערכת אשר תוכל לסנן מים לרמה סבירה.

המערכת אינה מושלמת ורצוי כמובן להרתיח את המים בנוסף לסינון.

הוראות:

1. קחו דלי של 5 או 7 ליטר )מיכל 55 ליטר יכול לשמש עבור מערכת בקנה מידה גדול יותר( וקידחו סדרה של חורים קטנים בתחתית.
2. הניחו כמה שכבות של בד בחלק התחתון של הדלי, זה יכול להיות כל דבר החל מג'ינס ועד מפת שולחן ישנה.

3. הוסיפו שכבת חול עבה )עדיף( או עפר דק. מכיוון שזה מרכיב הסינון העיקרי, אתם צריכים להוסיף חול לפחות עד מחצית עומקו של דלי.
4. הוסיפו עוד כמה שכבות של בד והניחו עליו כמה אבנים בינוניות עד כבדות.
5. הפילטר )תוצרת בית( שלכם צריך להגיע מעט מתחת לקו העליון של הדלי.



6. מניחים עוד דלי או התקן אחר האוסף מים תחת החורים המנוקבים בקרקעית.
7. שפכו את המים דרך החלק העליון של המערכת. המים יחלחלו דרך החול והבד ויטפטפו בחלק התחתון אל תוך מיכלי האיסוף. אם המים עכורים או מלאי 

משקעים יש לתת להם לשקוע לתחתית ולאסוף את המים הנקיים בלבד.  
8. שכבה של פחם פעיל בתוך המסנן תועיל לסילוק ריחות או טעם לוואי. יש לזכור לשים בדים בחלק העליון של שכבת הפחם ובמיוחד בחלק התחתון. 

מהרגע שהמערכת עובדת יש לזכור להחליף את החול לעיתים קרובות.
בעוד מערכת זו אולי לא שיטת טיהור הטובה ביותר, נעשה בה שימוש מוצלח בעבר. עבור מי גשמים או מים שנאספו ממקורות נקיים יחסית של מים זורמים, 

המערכת אמורה לעבוד באופן סביר. אם אין לכם מקור מים מלבד שלולית, המסנן יכול להיות יותר טוב מכלום, אך זו לא אופציה מושלמת.

טיהור בעזרת כלור:
מים בלתי מוכלרים )המים מהמערכת העירונית מוכלרים כמעט תמיד( , יטופלו בכלור הביתי )אקונומיקה(

רתיחה היא הדרך הבטוחה ביותר למים נקיים, יחד עם זאת אתם יכולים גם להשתמש באקונומיקה על מנת להרוג מיקרואורגניזמים.

תרשים הכמויות:

טיפים:

1. מלאו את מיכלי המים שברשותכם/רכשתם. אנשים רבים שוכחים לעשות זאת.
2. התקלחו בדליים והשתמשו במים האפורים לריקון אסלות.

3. השתמשו במגבונים לרחצה.
4. לכביסה ניתן להשתמש באבקת סודה לאפייה ומעט מים.

5.  ניתן להחיות מים ע"י העברתם ממיכל למיכל )הפעולה מחדירה חמצן למים(

 

  מים מאוחסנים - רוטציה
.

מדוע דרושה ההחלפת מים?
מים מאוחסנים היטב, בתנאים המתאימים אינם דורשים טיפול, החלפה או חידוש לעיתים קרובות. יחד עם זאת רצוי להחליף את המים ולהחיות אותם מאשר 

לגלות כי מאגר המים שהכנתם איננו שמיש. חיידקים, אצות וכדו' יכולים לגדול במים ולפגוע בטעמם כמו גם באיכותם. מים הארוזים בבקבוקים זקוקים
להחלפה בהתאם לתאריך התפוגה שלהם, מכיוון שהפלסטיק בהם הם ארוזים עלול להיסדק או להפריש כימיקלים רעילים בלתי רצויים. מיכלי מים מטוהרים 

ישמשו במובן זה טוב יותר אך גם כאן זיהום או פלישת גורמים בלתי רצויים דרך האוויר עשוייה להוציא את מאגר המים מכלל שימוש.

כל כמה זמן אנחנו צריכים להחליף את המים?

קיימות המלצות רבות בנוגע לתדירות החלפת המים במזווה - מכמה חודשים ועד לכמה שנים ועד בכלל. בהנחה שאיחסנתם מים בצורה אופטימלית אנו 
ממליצים לבדוק את המים מדי 6 חודשים. ודאו כי המים נקיים וראויים לשתייה ולא התפתחו בהם צורות חיים מכל סוג שהוא. כל עוד לא הוספת למים תוספים 

)ראו בהמשך( מומלץ להחליף את המים פעם בשנה.

המלצות:
אחסנו את המים במיכלים אטומים )עדיף בגווני כחול או ירוק עמוק(. 

אחסנו בחלל חשוך וקריר.
בצעו סטריליזציה )עיקור( למיכלי המים לפני מילויים.



שימוש בתוספים: חברות שונות מציעות כיום מגוון תוספים אשר מבטיחות, במידה ומילאתם את הוראות היצרן, תקופת איחסון ללא החלפה של עד 5 שנים.  
במידה ואיחסנתם במיכלים גדולים, החלפת מים בכמות גדולה כל כך תהווה בעיה כשלעצמה.

אפשרות נוספת: שימוש במטהר מים ביתי )ידני / מופעל חשמל( וטיהור המים בכל פעם לפני השימוש. 

כיצד לשפר ולהחיות מים שלא עברו החלפה?

הדרך הפשוטה ביותר להחיות מים עומדים שאוחסנו לזמן רב היא להעביר אותם ממיכל למיכל ומהילת הנוזלים בחמצן. בדרך כלל הסימן המובהק ביותר להיות 
המים מעופשים הוא הריח שלהם. תהליך זה עשוי להפיג ריחות לא נעימים. רצוי כמובן להשתמש במטהר המים ביתי למצבי חירום.

  מקורות מים חלופיים: 

מים בביתכם:
< דוד המים החמים

< מיכל הניאגרה בשירותים
< מים בצנרת הבנין

< קופסאות שימורים

מקווי מים טבעיים בקרבת ביתכם:
< נחלים ומעיינות

< איסוף מים מהאוויר ומצמחים
< מי גשמים

< טל בוקר )אפקטיבי במיוחד באזורים מדבריים( ניתן לספיגה מסלעים וצמחים. בעזרת בד ניתן לספוג ולסחוט לבקבוק רבע ליטר )בערך( בשעת עבודה. 

מים מהאדמה:
בור הנחפר באדמה לחה ובוצית ינקז אליו מים ויאפשר אגירתם. ניתן לנקות מים עכורים מבוץ ע"י העמדתם למשך הלילה. כמו כן ניתן לסנן אותם בעזרת 

מספר שכבות של בד.
  

מזקקת אדים:
בעזרת מזקקת אדים ניתן לחלץ מים מהאדמה גם אם נראית יבשה למדי.

הוראות אלו יסייע לכם ליצור מזקקה שתספק מחצית מכמות המים הדרושה לאדם ליום.

חומרים:
< ריבוע של פלסטיק שקוף

< צינורית שתייה
< דלי או מיכל לאיסוף המים



הוראות:
< חיפרו בור בעומק מטר עמוק ורחב מספיק כך שתוכלו להכניס דלי או מיכל לתחתיתו.

< החדירו את הקשית לתחתית הדלי 
< רפדו את שולי הבור בצמחים או עשב קצוץ.

< הניחו  את יריעת הפלסטיק על הבור וחזקו אותה באדמה וסלעים. ודאו כי קצה הקשית לשתייה חשוף ובולט אל מעל לאדמה. 
< הגנו על קצה הקשית מאדמה וליכלוך.

< הניחו סלע במרכז היריעה, מבחוץ, כך שיווצר קונוס הפוך שקודקודו בדלי או מיכל האיסוף. 
< המים שיקוו בדלי טובים לשתייה. ניתן יהיה לשתות אותם בעזרת הקשית ללא פירוק המבנה.

היכן ניתן לאתר מים באזורים הרריים:
הליכה לאורך חריצי נחלים קטנים בשיפועי גבעות והרים תוביל למקורות מים בדמות מעיינות ומקווי מים קטנים.  

מים ניקווים, בדרך כלל, קרוב לפני השטח וניתן לאתר אותם על ידי חפירה בבסיס של צוקים וסלעים באזורים בהם הצמחייה גדלה ומשגשגת, ליד בסיסן של 
דיונות חול גדולות בצד המשופע והמוצל ובכל שטח לח או בוצי. יש להתייחס בחשדנות למים בברכות בהן אין צמחייה ירוקה מסביבם, או שישנן עצמות בעלי 

חיים לידם. סביר להניח שהמים מזוהמים מכימיקלים הנמצאים באדמה קרוב לפני השטח.

שימו לב: ודאו כי ברשותכם אמצעים לטיהור מים. מקורות מים אלה עשויים להיות מזוהמים!

ולא  צל  ליצור  כדי  סככה  להקים  צל  אין  ואם  בצל  להישאר  להתחמם,  להקפיד שלא  לעשן,  לא  לנוח,  להימנע ממאמץ,  יש  מים,  בהעדר   

לשכב על קרקע או משטחים חמים. לאכול מזונות המכילים נוזלים ומעט. )חשוב לא לאכול מזונות עתירי שומן כי שומן הוא הקשה ביותר 

המזון,  לעיכול  בהם  להשתמש  כדי  הפנימיים  מהאיברים  בנוזלים  ישתמש  הגוף  בנמצא  מים  אין  אם  רבים(  נוזלים  מצריך  ופירוקו  לעיכול 

ולא דרך הפה.            ורצוי לא לדבר ללא צורך.  עדיף לנשום דרך האף,  וכך תיגבר ההתייבשות. אסור לשתות אלכוהול ומשקאות עם קפאין 

אינו  דומים/חלופיים. הנאמר במדריך  ושיווק מוצרים  בייצור  וקיימות בשוק הישראלי חברות רבות העוסקות  אינן למטרות פרסום  זה  *הדוגמאות למוצרים המובאות במדריך 

בלבד. היצרנים  באחריות  הם  במדריך  נכתב  ששמם  המוצרים  תקינותם.  או  המוצרים  לאיכות  הנוגעת  אחריות  כל  אחת"   ל"אחווה  ואין  אחר  או  כזה  למוצר  המלצה  מהווה 
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