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 הקדמה .1
 

 

 מזג אויר סוער נערך משרד החינוך להתמודדות עםלקראת עונת החורף, מידי שנה כ

 פקודת/בהתאם להנחיות משרד בטחון פנים והשירות המטאורולוגי ובהתאם לתפיסת

 .הלאומית "פתיתים לבנים"הפעלה 

שלב מערכת החינוך בכלל של משרד והמטה של  עקרונות הפעולהזה מפרט את  נוהל

 .מזג אוויר סוערובעת ערכות ההי

בכל סוער, מערכת החינוך תפעל על פי סדר הפעולות  מזג אווירל חזיתתקבלת בעת 

 המחוזות, אגפי/מח' החינוך ברשויות ומוסדות החינוך. ,המשרד מטההרמות: 

המפורטים ע"פ ההנחיות והנהלים  , כבר בתחילת עונת החורף,הערכות מוקדמת

במסמך זה יסייעו לבעלי התפקידים הרלוונטיים לנקוט בפעולות הנדרשות ובכך למנוע 

 לצמצם את פוטנציאל הנזק האפשרי ולמנוע פגיעה בנפש.  /

 :עיקריים שלבים 2מורכבת מ מסגרת ההערכות 

 .בכל הרמות והתחומים כפי שמפורט בנוהל בשגרההערכות  -  ראשוןשלב 

 .סוער ירמזג או חזיתתהודעה על  קבלתלביצוע עם מידי פעולות סדר  - שלב שני

 

לתת ככלל, אין הנחיות מיוחדות לתקופת הקורונה בנושא שבנדון, למעט זה שצריך 

 למתווה הלימודיםבהתאם הפעילים דגש בהטמעת ההנחיות בקרב מוסדות החינוך 

 הקיים באותה עת. בתקופת הקורונה
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 עקרונות הפעולה להערכות במערכת החינוך. 2

יופעל במערכת החינוך נוהל זה ופעולת הגופים תהה לאור מזג אויר סוער בהינתן מצב של 

 העקרונות הבאים:

 :ובקרה מערכות שלי ה .א

משרד לאור הנחיה אחרת  או 1מז''א מהגורמים המוסמכים עם קבלת תחזית .1

להפעיל חדרי מצב, מוקדי מידע  וכלל הגופים הרלוונטיים ייערכו החינוך

 .שליטה ובקרהומנגנוני 

חדרי המצב ומנגנוני השליטה יפעלו לאור שעון פעילות מתואם ומונחה  .2

 .ויגבשו תמונת מצב עיתית ויקיימו הערכת מצב מתמשכת מהרמה הארצית

משרד ב ''פ יפעלו בהתאם להנחיות  גורמים במטה ובמחוזותכלל ה .3

 )ופקע''ר במקרה של קבלת אחריות לסיוע(.ומש רת ישראל 

  :תדריכים ועקרונות הערכות .ב

ערכות לכלל הגופים ייועברו תדריכי ה סוער על מזג אוויר תחזיתעם קבלת  .1

 ובעלי התפקידים הרלוונטיים ברמה הארצית המחוזית וברשויות המקומיות.

למח' הנחיות משלימות למוסדות החינוך, בהתאמה ויפרסמוהמחוזות ייערכו  .2

 החינוך הרשותיות ולקב''טי המוס''ח הרשותיים.

הכוננות של מתקני המשרד פתיחת חדרי המצב וכן הכנת צוותי היערכות ל .3

 .ז''א סוערלמ

  במחוז ירושלים ובמחוז צפון.לעובדי המשרד ומערכת החינוך יש לתת דגש  .4

דגשים ספציפיים והנחיות מיוחדות יינתנו לרשויות ומוסדות חינוך הממוקמים  .5

באזורים המוגדרים כמאופיינים בשלג/שיטפונות כפי שהצטבר מניסיון העבר 

 .א' ראה נספח – 2013דצמבר אירועי וביישובים בהמקומיות ברשויות 

 פעילויותכלומר צמצום חלק מרכזי בעקרונות ההערכות יהיו בתחום המניעה,  .6

קיימות, ביטול פעילויות בעלות פוטנציאל סיכון, הכנת מבנים, הערכות 

 ללימודים במקומות חליפיים ועוד.

 תוך מתן דגש על  ובאר  וביה אירוע נהרייהלקחי אירועים מן העבר לימוד  .7

ושת"פ עם  מידיתנוהל פינוי מוסד חינוכי במצב של סכנת חיים הנחיות  ןריענו

 המגיבים הראשונים )הרשות המקומית, מד''א, מ''י וכב''ה(

                                                                 

 ישראל והשירות המטאורולוגיגורמים מוסמכים : משרד לביטחון פנים, משטרת  1

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-c9011eeb2f58f61027.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-c9011eeb2f58f61027.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5656966,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5656966,00.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
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 :במוסדות החינוך ופעילות אחרת קיום לימודים .ג

רשות בידי הנתונה  במזג אוויר סוערככלל האחריות והסמכות לקיום לימודים  .1

 .מנהלי מחוזות משרד החינוךעם מ''י ו המקומית תוך התייעצות

קחו בחשבון את מכלול יהמחוז והרשות המקומית יהחלטה לקיים לימודים ב  .2

אחר(   התנאים : מאפייני מזג האוויר הצפוי, אמצעים לקיום לימודים )חימום או

מאפיין הפעילות המתוכננת )לימודים רגילים/פעילות מצב פיזי של מבני החינוך, 

 מחוץ למבנים ועוד(.

אין פעילות חינוכית המצדיקה סיכון התלמידים או צוותי  - הכלל הקובע .3

 ההוראה!

את בעלי בהחלטה לקיים /לבטל לימודים יש לשתף ומוקדם ככל שניתן  .4

 ערך מבעוד מועד.יעל מנת לאפשר לגופים לההתפקידים הרלוונטיים 

 תופסק לאלתר מיד עם קבלת חוץ בית ספרית  כל פעילות  יול או פעילות .5

עד תופסק ולא תחודש  הפעילות ת צפויה.סוער חזית מזג אווירעל  התראהה

חדר מצב  /חירום ובטיחות סביבתית ביטחון אגף בכיר למלמתן הנחיות חדשות 

 משרד החינוך. בטיולים ארצי 

 ב יחות: .ד

כלל הנחיות הבטיחות להתמודדות ומניעה במצבי מזג אוויר סוער מעודכנים  .1

ומופצים מעת לעת למחוזות הרשויות ומנהלי ומופיעים באתר משרד החינוך 

 מוסדות החינוך.

"מחזור במסגרת הופצו הנחיות  ,בכל הערכות לעונת החורףמידי שנה ו .2

 ם.דגשים ספציפיים לחורף וכן עדכונים וחידושים רלוונטיי הזמנים"

 הבטיחות, יש באמצעי הסברה בתחוםאו חוסר  בנושאי בטיחות בכל שאלה .3

לפנות למנהל אגף בטיחות ממונה הבטיחות המחוזיים הרלוונטיים או פנות ל

 .ארצי

יועברו תדריכי בטיחות לכלל בעלי התפקידים  ,על מז''א סוערתחזית עם קבלת  .4

בכפוף  בכל הרמות וכן לצוותי ההוראה ולתלמידים בכלל מוסדות החינוך

   .להנחיות הרשות המקומית ומשטרת ישראל

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MahzorKHoref2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MahzorKHoref2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MahzorKHoref2020.pdf
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 דיווחים וזרימת מידע: .ה

מערכת דיווח נכונה ויעילה מהווה תנאי ליכולת חדרי המצב ומוקדי המידע  .1

 עדכנית ולקבל החלטות.והשליטה לגבש תמונת מצב 

 שרשרת הדיווח תפעל כדלקמן:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחדרי מצב  ע''י חדר מצב ארציהנחיות והסברה , שו פות הערכות מצב .3

 מחוזיים בכל אמצעי המדיה והרשתות החברתיות.

 למנהלי מחלקות חינוך וקב''טי מוס''ח רשותיים. מחוזותהע''י הנחיות והסברה  .4

ע''י מנהלי מוסדות חינוך בכל מידע והנחייה בדגש על  ושיתו  ההוריםעדכון  .5

   מנהלי מחלקות חינוך וקב''טי מוס''ח רשותיים. -הוראות פינוי בתיאום 

 :תהליך חזרה לשיגרת לימודים רגילה .ו

בתיאום עם מנהל/ת ואישור הרשות המקומית ל חזרה ללימודים תהיה בכפוף .1

 .בהתאם למתווה הלימודים הקיים באותה עת המחוז

הרשות ע"י מקדים טרם החזרה לפעילות במוסד החינוכי יבוצע סקר בטיחות  .2

בטיחותי במידת הצורך יסתייע בגורם מקצועי לפני הגעת התלמידים ) המקומית

 .מהמחוז(

החזרת הצוות   רםלזהות מפגעי בטיחות ולתקנם הסקר הבטיחותי ,מטרת  .3

 החינוכי והתלמידים ללימודים.

כל מנהל מוסד חינוכי ידווח לקב"ט מוס"ח ברשות על מצב המוסד החינוכי ועל  .4

היכולת לקיים בו לימודים, קב"ט מוס"ח ירכז את כלל הדיווחים ממוסדות החינוך 

 הרלוונטי.הקב"ט /ממונה חירום ובטיחות המחוזי ברשות ויעדכן את 
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הפיזי  ילקח בחשבון מצבוילול ההחלטה האם ניתן לחזור ללימודים קבש .5

 של המוסד החינוכי וכן היכולת להגיע אליו ללא סיכון!והבטיחותי 

 דגש מיוחד בסקר הנזקים יהיה בנושאים הבאים:  .6

 מפגעי חשמל 

 שלטים או לוחות רופפים 

 עצים נוטים לנפול 

 בורות שנפערו 

 תקרות אקוסטיות רופפות 

  מעקות/שערים שניזוקו 

 .דרכי גישה לבית הספר וממנו 
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 סדר הפעולות להיערכות .3

 י חון שעת חירום וב יחות סביבתיתאג  בכיר לב

 על מזג אוויר סוער יבוצעו הפעולות הבאות: תחזיתעם קבלת 

 ובהשתתפות: משרד החינוך מנכ"לבראשות  מצומצמתמצב ראשונית הערכת  ביצוע .א

 שעת חירום ובטיחות סביבתית. סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון 

 .מנהל אגף היערכות לשעת חירום 

  בגרויות וחנ''מ( מינהל פדגוגיוסמנכ''לית מנהלת(.  

 .מ''מ מנהל מינהל חברה ונוער 

 מנהלת אגף בכיר תפעול, רכש ולוגיסטיקה 

 .מנהלת מינהל הסברה ודוברות המשרד 

 מוקדי מידע ופורטלים )פרסום הנחיות והסברה(. - מינהל תקשוב 

תרגום מדיניות והחלטות המנכ''ל לפעולות אופרטיביות  -ראשונית מ רת הע''מ  .ב

למטה המשרד, למחוזות, לרשויות המקומיות ולמנהלי מוס''ח תוך התייחסות להורים 

 ולתלמידים.   

 תמונת המצב שלבים בהערכות ובגיבוש .4

   :'אשלב 

 רכותעהכלל פעולות  ירכז את חירום ובטיחות סביבתיתשעת  ,ביטחוןבכיר לאגף  .א

יקיים הערכת מצב ארצית מול מחוזות וכלל הגורמים ו המחוזות והרשויות המקומיות

   הרלוונטיים לרבות חדר מצב טיולים.

 בהתאם למז''א בעיר ירושלים. במרב''ד לודלשקול הפעלת חדר מצב חלופי  .ב

 מ"י / רח"ל. קביעת נציג משרד החינוך במרה"פ של משרד לבט"פ   .ג

 לאומיות במשרד לבט"פ / רח"ל.ערכות מצב השתתפות בה .ד

 :מול מחוזות הערכות המצבומרכזיים לתמונת מצב דגשים  .ג

  / אי קיום לימודים בבתי ספר.קיום 

 טיולים. קיום / אי קיום 

  אירועי חינוך מיוחדים.שינוי מבנה  /ביטול 

 סטאטוס היערכות - בחינות בגרות. 

 חיות למאבטחי מוסדות חינוך הנ. 

  מפגעי בטיחות הנובעים ממזג האוירמיפוי ודיווח על.  

  פערים במערך החינוך המיוחד )ראה פורמט בנספח ב'(.מיפוי 

 נפגעים. / ללא דיווח על אירועים חריגים עם 
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   :שלב ב'

 למנהל אגף  תמונת מצב קיום/אי קיום לימודים -מחוזות  יקב"ט דיווח

)באמצעות בבוקר  06:45היערכות לשעת חירום ארצי לא יאוחר מהשעה 

 .ווצאפ(

 גורמים הבאיםללימודים ארצית ע''י חדר מצב ארצי הפצת תמונת מצב עיבוד ו: 

 .)דוברות המשרד )אמצעי תקשורת 

 .מחוזות 

 .צוות מוקדים ופורטלים 

 .מטה המשרד 

  אגף חירום. -משרד הבט''פ 

  חטיבת אדם וקהילה. -רח''ל 

  מינהל ביטחון וחינוך –שלטון מקומי 

 'חינוך. איגוד מנהלי מח 

  :שלב ג'

 :דוברות והסברההעברת מידע 

 באישור והנחיית המנכ"ל אמצעי התקשורתח הודעות לניסו. 

  "ל באמצעי התקשורתעידכון שוטף של הנחיות המשרד והמנכ 

 לעידכון שוטף. מוקדי המידע הרשותיים לאהציבור הפניית השונים, ו

 הרשתות החברתיות  :באמצעותם הודעות והנחיות המשרד ורספי

 והפורטלים.

   :שלב ד'

 שיקום:המפגעי ב יחות, נזקים ותהליך בנושא  חדר מצב ארצימעקב ובקרה 

 בטיחות אשר מטרותיו: מפגעיהנחיות לניטור ואיתור יפיץ מסמך  ארצי אגף בטיחות

  .מניעת תאונות ופגיעות בנפש 

 .טיפול, תיקון הנזק ושיקום המוס"ח 

  לרשויות לבדיקת מוסדות חינוך וייעוץ  בטיחותשל בקרי מתן סיוע

 מקצועי.

  לכל הרשויות, והצמדתם לכל קב"טי סוקרי בטיחות מתן סיוע של

 המוס"ח לטובת סיקור בטיחותי מקצועי.

 .סיוע בריכוז תמונת מצב נזקים למינהל הפיתוח ברמה הארצית 

  דיווח למטה  ע"פ פורמט  ומנהל פיתוחאגף הביטחון 'ראה נספח ג. 
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   וכלליפעילות חוץ  ,הנחיות בנושא  יולים .5

 באחריות מנהל אג   יולים

  הקפאה ועצירת ה יולים ופעילות החוץ בית על מז"א סוער,  תחזיתמרגע קבלת

 .בנושא ותחדש ותעד למתן הנחיות והודעספרית 

 .הפצת מסמך הנחיות ודגשים למחוזות בכפוף להנחיות משטרת ישראל וצה"ל 

 מצב מחדר מצב טיולים לגבי סטאטוס טיולים בשטח בזמן אמת.כוז תמונת רי 

 אב חה

 באחריות קב"  ארצי: -אב חת מתקנים

 .הפצת מסמך הנחיות ודגשים לתפקוד המאבטחים במתקני המשרד 

 .עדכון סטאטוס התייצבות מאבטחים ברמה הארצית 

 .הפצת הנחיות לצוותי הכוננות במתקני המשרד 

  פינוי  -תיאום ודרישות לסיוע ממוקד חירום עיריית ירושלים )נושאים מונציפאליים

 וכד'(. עציםשלג, גיזום 

  .הנחיות לצוותי הכוננות במתקני המשרד 

 :באחריות מנהל אג  אב חת מוס''ח -אב חת מוסדות חינוך 

 .הפצת מסמך הנחיות ודגשים לתפקוד המאבטחים במוסדות החינוך 

  התייצבות מאבטחים ברמה הארצית.עדכון סטאטוס 

 .מתן סיוע ופתרונות לרשויות 

 לוגיס יקה

 אג  א' נכסים ולוגיס יקה:

  4היערכות לניוד בכירים ועובדים חיוניים בשלג ע"ב רכביx4 :)לתכנון( 

 .לשכת השר והמנכ"ל 

 .אנשי אבטחה 

 .עובדי אגף לוגיסטיקה 

 .עובדי אגף הביטחון 

  במידה ולא מתאפשרת עבודה מרחוק( מוקדי מידעעובדי(.  

   מנהלי מכלולים בחירום  .פדגוגי, מינהל חברה ונוער ודוברות 

 בעדיפות לפעול ממרב''ד לוד( מטה חירום בחינות בגרות(. 

 ע''י חדר מצב בזמן אמת עובדים נוספים על פי החלטה. 

  4העלאת דרישות לתגבור רכבX4 .ע"פ נוהל מינהל הרכב הממשלתי 
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 בפינוי הדרכים למתקני המשרד בירושלים  מעיריית ירושליםם קבלת סיוע תיאו

 )כתוצאה משלג, עצים שנגדעו, כבלי חשמל שנקרעו וכו'(.

  לחירום.גנראטורים בדיקת תקינות 

 פיזור מלח / פינוי שלג למניעת החלקה של רכבים.- רם היערכות לכניסה לחניון לב 

 הסברה, מוקדי מידע ופור לים ,דוברות

 .עדכון ותיאום שוטף עם דוברות המשרד וחדר מצב / אגף הביטחון 

  הכנת הודעות לתקשורת בדבר קיום לימודים ופעילות מערכת החינוך לאור מדיניות

 המנכ"ל,

  עדכון הציבור באמצעי התקשורת, והפנייתו להתעדכן במוקדי המידע/החירום של

 המרכזיות(. הבוקר/חדשות הערבתכנית )לשאוף ולהעביר כבר לפני  הרשויות

 .קיום תיאום דוברות ברמה הארצית ובין המחוזות על פי מדיניות המנכ"ל 

 .)עדכון הנחיות במוקדי המידע ובפורטלים השונים )לרבות שאלות ותשובות 

 מנהל פדגוגי

  הנחייה ותדרוך צוותי החינוך וההורים במידה ויידרש. -אגף שפ''י 

  ע"פ פורמט צרכים מיוחדים, ודיווח למטה מענה לתלמידים עם  -אגף חינוך מיוחד  ראה

 נספח ב'. 

  היערכות ללמידה מרחוק בבתי הספר במידת הצורך בשת"פ עם מינהל  -למידה מרחוק

 תקשוב.

  היערכות אגף בחינות לכל שינוי בתכנית הבחינות בהתאם להנחיות  -בחינות בגרות

 המנכ''ל.   

 אג  בכיר משאבי אנוש

  לעובדי המשרד בדבר התייצבות לעבודה במז''א סוער ושלג כבדהפצת מסמך הנחיות 

 .בכפוף להנחיות המנכ"ל ונציבות שירות המדינה

 

 התיישבותי,פנימייתי ועליית הנוערהמינהל לחינוך 

  שחרור תלמידי פנימיות מבעוד מועד לפני חסימת הכבישים ע"פ נוהל פינוי תלמידי

 פנימיות.  

  הנשארים בסוף השבוע בפנימייה.היערכות ומתן מענה לתלמידים 

   .דיווח שוטף למטה 
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 מחוזות

 .הפעלת חדר מצב מחוזי בהתאם להנחיות המשרד 

 .)היערכות לניוד בעלי תפקידים חיוניים במחוז בסיוע אגף לוגיסטיקה )צפון וירושלים 

 היערכות לפתיחת חדר מצב מחוזי חליפי במחוז ירושלים. 

 שת"פ מול רשויות וסיוע לרשויות.  

  סגלי מוסדות החינוך יידרשו להגיע -מזג האויר הסוער לאחרחזרה לשגרת לימודים

למוסדות לפני הגעת התלמידים בכדי להכין את המוסדות בסיוע הרשויות )פינוי שלג, 

 בדיקת נזקים, בטיחות ואישור הנדסי וכו'(.

  לשע''ח ע"פ צורך ולשיקול המחוזרשותיים הפעלת מפקחים מתכללים. 

  ודיווח התייצבות עובדי הוראה ועובדי משרד למטה המשרד הרלוונטי בהתאמה.שליטה 

 היערכות ברמת המוסד החינוכי. 

  באחריות המחוזות להפיץ מסמך ריענון הנחיות למנהלי בתי הספר הרלוונטיים על פי

היערכות למז"א סוער ושלג כבד כמפורט  ההוראות המופיעות בחוזר מנכ"ל שע"ח 

 נוכי.בסעיף המוסד החי

  של אגף הבטיחות לכל מנהלי מוסדות החינוך. "מחזור זמנים לחורף"והטמעת הפצת 

 רשויות מקומיות/בעלויות

 פעילות ההכנה במוסד לפני תחילת החורף על ידי הרשות/הבעלות ועל ידי המוסד 

הניסיון מלמד שבמזג אויר סוער חלק מהתשתיות והמתקנים עלולים לסכן את ו הכרחית

 התלמידים, יש לתת על כך את הדעת כבר בהכנת המוסד לקראת עונת החורף.

  יש לבצע פעולות בדיקה ומניעה מיד עם חזרת התלמידים ללימודים מחופשת הקיץ

 מבר.לקראת החורף המתרחש עלינו מדי שנה החל מחודש נוב

  ככלל יש לבדוק את הסביבה הקרובה ואת דרכי הכניסה למוסד החינוכי ולמרחב

 תחנות ההסעה השייכות למוסד החינוכי בתחומים אלו:

 .עצים העלולים ליפול על דרכי הגישה ובחצרות המשחקים 

 .'תקרות תלויות, סככות הצללה, גגות רעפים וכו 

 .מתקני משחק וספורט 

 מדרגות, מעקות בתוך המוסד ובחצרות. דרכי גישה, שבילים, גרמי 

  מערכת החשמל .חוטי חשמל, שקעים החשופים לרטיבות 

  מרכיבי ביטחון .'גדרות הנוטים ליפול וכו 

 י ההוראה או התלמידים ידווח לרשות ויסולק כל מפגע ב יחותי המסכן את צוות

 לאלתר  רם תחילת הלימודים מחדש!

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MahzorKHoref2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MahzorKHoref2020.pdf
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 המוסד החינוכיברמת 

 מנהל המוסד החינוכי יערך תוך דגש על:, מקדימה תחזית מז''א סוערבהינתן ככלל, 

  ויעמוד  התקשורת בכל אמצעי לעדכוני מזג האוויר יהיה בקשבהמוסד החינוכי מנהל

בקשר עם הרשות המקומית, כדי להסדיר את הגעת התלמידים, את ההסעות ואת 

                       .פיזור התלמידים בעת הצורך

   הנחיות להתנהגות התלמיד בדרך ן ובה פרסום הודעות להורים – ועדכון הוריםשיתו

 אל המוסד ובחזרה ממנו, וכן מקורות המידע באשר לקיום/אי קיום הלימודים במוסד

 וכד'.   

 על א  מזג האוויר הסוערהחינוכי  תלמידים ו/או מורים מתייצבים במוסדבו  במצב ,

הכולל, לרשות המקומית ולקב''ט מוס''ח לקבלת יידווח למפקח  מנהל המוסד החינוכי

 הנחיות כיצד להמשיך.

 תוך דגשתלמידים באשר לסכנות הטמונות בתנאי מזג האוויר הקשים,  הדרכת 

 זהירות המתחייבת בתנועה אל המוסד ובחזרה ממנו. ל

  תלמידים מפני התמוטטות, קריסת עצים, נפילת חוטי חשמל, הצפות תדרוך

 ושיטפונות וכד'.

  בכדי ולקב''ט מוס''ח מנהל המוסד החינוכי יפנה לרשות המקומית  -מיפוי סיכונים

 מיפוי ובמבנה בית הספר, ותבחצרלקבל הנחיות וסיוע בכל הקשור לאיתור מפגעים 

לפעול בהתאם להנחיות הרשות העלולים להוות סכנה במז''א סוער ו יםהסיכונ

 המקומית.

 :הלימודיםבזמן  , ללא התרעה מקדימה,סוערמז''א במקרים של התנהגות כללי     

 ות וכד'לצאת בהפסקות מחוץ למבנה ביה''ס לחצר חל איסור. 

  אין לקיים לימודים בכיתות הממוקמות במרתפים / במקלטים / במקומות

 .מחשש להצפות נמוכים

  אין להשתמש במעליות חיצוניות. -בבתי ספר בהם יש מעלית 

 אך ורק באישור הרשות המקומית וקב''ט  –תלמידים הביתה  אישור יציאה ל

  .המוס''ח
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 :בפנימיותדגשים לחינוך     

  הם עלו על פי החלטת הרשות המקומית בהיפ )פנימיות(,מוסדות החינוך 

 .נמצאים

  או לכל צורך אחר, תתבצע רק חופשת שבת להתלמידים לבתיהם הוצאת

ולאחר  התיישבותיוך לאחר קבלת אישור מהגורמים המקצועיים במינהל לחינ

שתהיה ודאות מוחלטת שתנאי מזג האויר מאפשרים תחבורה ציבורית לאורך 

 כל הדרך.

 כל  נקיטת בדגש עלהפנימיות תתאמנה את פעילויותיהן לתנאי מזג האויר, ו

 אמצעי הזהירות בקיום העבודות החקלאיות בכפר.

 :סוער מזג אוירל אשר נקלעהספרית -בית-דגשים לפעילות חוץ        

 ספרית בכל הארץ במזג אויר -בית-ככלל יש להפסיק מיד את הפעילות החוץ

 .בתיאום ובאישור חדר מצב  יולים סוער

  עם התרחשותו מצב של מזג אויר סוער כלל האישורים המקדימים לפעילות

ספרית בטלים, ונדרש לבקש אישור מחודש מהלשכה לתיאום טיולים -בית-חוץ

 ארצי.מחדר מצב טיולים  /

  ספרי להיות קשובים להנחיות -הטיולים הבית אחראיומנהל המוסד החינוכי

חדר מצב טיולים ארצי,ולהנחיות משרד החינוך המתפרסמות באמצעי 

 התקשורת.

 לאחר מז''א היערכות המוסד החינוכי לקראת חזרת התלמידים          

  באישור הרשות , בהתאם למתווה הקיים באותה עתהחזרה ללימודים תהיה

 ובתיאום עם המפקח/ת על המוסד החינוכי.המקומית 

  הרשות המקומית תאשר חזרת התלמידים לאחר שבדקה את המוסד החינוכי

 , כמפורט להלן:לפני חזרת התלמידים ללימודים

 החינוכי. דבדיקת דרכי הגישה ותחנות ההסעה השייכות למוס 

 ויים, שנוצרו כתוצאה סריקה מלאה של החצר ושל כל המבנה לאיתור שינ

 מפגעי מזג האויר, כמו נזילות, חדירות מים והצפות.

 .בדיקת התקינות של מערכת החשמל וכבלי החשמל 

  בדיקת מתקני משחק וספורט, מגרשים, גדרות, אולמות ומחסנים לאיתור

 מפגעים בטיחותיים.
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 . נספחים6
 (2013ע"פ הנסיון מדצמבר )שטפונות  /למצבי שלגבסיכון רשויות המקומיות -נספח א'

 

 צפון חיפה מרכז ירושלים דרום

 רשויות 10
ש פונות 
 והצפות

 רשויות 2 רשויות 16

 רשויות 5

ש פונות 
 והצפות

 רשויות 10

 יישובי מאו''ז 

 הר חברון
 אריאל העיר ירושלים

באקה 
 אלגרביה

 צפת

 ערד
יישובי מוא''ז מטה 

 יהודה

יישובי 
 מוא"ז 

 שומרון

 מג'דל שמס ג'ת

 בוקעתא כפר קרע  מטה בנימין 

 אל קסום
  אבו גוש

 ישובי מוא"ז 

 מעלה עירון
 מסעדה

 נווה מדבר
 עין נקובה

אום אל  
 פאחם

 עין קניה

 רהט
 עין ראפה

 
 

 יישובי מוא"ז 

 גולן

 שגב שלום
 קריית ארבע

 
 

יישובי מוא''ז 
 מרום גליל

יישובי מוא"ז 
 תמר 

 (90)כביש 

 יישובי מוא''ז 

 גוש עציון

 

 
יישובי מוא''ז גליל 

 עליון

 בית ג'אן   אפרת ירוחם

 יישובי מוא"ז 

 חוף אשקלון
 בית"ר עילית

 
 גוש חלב 

יישובי מוא"ז 
 אשכול

 גבעת זאב
 

  

    מבשרת ציון 

    הר אדר 

    בית אל 

    אבו גוש 

    קריית יערים 
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 מיוחדדיווח מוסדות חינוך -נספח ב'

 נא ציין שמות מוסדות חינוך ומאפייני אוכלוסיית התלמידים      מוסדות סגורים

)גנ"י, חנ"מ ובתי"ס חנ"מ, כיתות חנ"מ בבתי"ס רגילים ידווחו כחלק מהדיווח של החינוך   

 הרגיל(.

 

 תלמידים

    כן/לאהיעדרות רבה של התלמידים ממוסדות חינוך מיוחד   _________________ 

    כן/לאנוצר קשר של אנשי צוות עם התלמיד הנעדר ומשפחתו   _____________ 

    )כן/לאקשר עם מנהל ח"ן לשילוב בני נוער מתנדבים בביה"ס )במידת האפשר   ____ 

 ם בבית התלמיד )במידת האפשר(   קשר עם מנהל ח"ן לשילוב בני נוער מתנדבי

 _   כן/לא

    אחר, הערות___________________________ 

 אנשי צוות

 שם ביה"ס יישוב
 מאפייני 

 אוכלוסיית התלמידים
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 כן/לא   היעדרות רבה של עו"ה וסייעים ממוסדות חינוך   ______________ 

    הערות________________ 

 הסעות 

    כן/לאההסעות פועלות כסדרן   __________________________ 

 כן/לאבפיצול הסעות*    עולה צורך   __________________________ 

    *עולה צורך בתוספת מלווה להסעה קיימת

 __________________________   כן/לא

 *במקרים אלה יש לפנות לחיה הראל באג  לחינוך מיוחד

 צרכים נוספים
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 דו"ח ס א וס בעיות ב יחות במוסדות חינוך-'נספח ג

 בעיות ב יחות במוסדות חינוך אחרי הסערה:פירו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות בעיות הב יחות שם המוסד רשות מחוז מס"ד

  

1.       

2.       

3.       

 

4.       

5.       
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 לוח תפוצה:

 המנהל הכללי ,יגאל סלוביק מר

 משנה למנהל הכללי ,ןנואבי גמר 

 מנהלי מחוזות

 סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי ,אינה זלצמןגב'  

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית אריה מור,מר 

 מנהלת אגף א' חינוך יסודיו סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי אתי סאסי, גב' 

  מנהלת אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה מיכל צדוקי,גב' 

 מנהלת אגף בכיר תפעול, רכש ולוגיסטיקה נתנאלה בן נעים,גב' 

 מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי )שפ"י( עינב לוק,גב' 

 מנהל מינהל חברה ונוער ,חגי גרוסמר 

 מנהל אגף בכיר בחינות דויד גל,מר 

 מ"מ סמנכ"ל בכיר )ניהול ההון האנושי( כהן,-אלית שחרגב' 

 מנהלת אגף א' חינוך על יסודי דסי בארי,גב' 

 , מנהלת תכניות תוספתיות, אגף א' חינוך יסודייהודית בראוןגב' 

 מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי אורנה פז,גב' 

 מנהלת אגף א' חינוך מיוחד רחל אברמזון,גב' 

 מנהל אגף א' ילדי ונוער בסיכון חיים מויאל,מר 

 מנהלת אגף א' נכסים ולוגיסטיקה יפה אסולין,גב' 

 , מנהלת חטיבה ומובילת תפיסת השירות הדיגיטליתגילה כרמלגב' 

 מנהל אגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים שבתאי כהן,מר 

 מנהלת אגף היעדרות מורים ותקשוב אליהו,-שלגית סיידו גב' 

 בחינות -מנהל תחום אבטחה  ניר יפתח,מר 

 שפ''יאגף בכיר  ר' היחידה למצבי לחץ ומשבר  וב,-ןיוכי סימד"ר 

 אגף א' חינוך מיוחד, ית לחינוך המיוחד ורפרנטית חירוםמפקחת ארצ מימי פלצ'י,גב' 

 ממונה חירום מינהל חברה ונוער ,מורן כרמלימר 

 ראש אגף בכיר לחירום, המשרד לביטחון פנים ישראל אבישר,מר 

 משרד לביטחון פנים ,היערכות לשעת חירום -מנהל אגף א' חיים נודלמן, מר 

 מנהלת מינהל חינוך שלטון מקומימיכל מנקס, גב' 

 יו''ר איגוד מנהלי מחלקות חינוךמר אבי קמינסקי, 
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 מנהל מינהל ביטחון וחירום, מרכז שלטון מקומימר יוחאי ואג'ימה, 

 מ''מ ר' חטיבת אדם וקהילה  רח''ל,מר כפיר אוחנה, 

 פקע''ר , משרדי ממשלהרע''ן , גבריאלל רותם "סא

 מ ה אג  בכיר לבי חון, שעת חירום וב יחות סביבתית

 מנהלי תחום בי חון, ב יחות ושעת חירום מחוזיים

 ממוני ב יחות ושעת חירום מחוזיים 

 

 

 

 

 

 


