
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 אגף בטיחות ארצי
 

 2021אוגוסט  04 תאריך עדכון:

 
 טלפונים חשובים בעת תכנון וביצוע פעילויות טיולים, שטח ואתגר 

 חדר מצב  תיאום טיולים  משרד החינוך 
 של משרד החינוך:   מרכז מידע

 1-800-250025טלפון: 
 ה' עד  מענה טלפוני: ימים א'

 15:00עד  8:00 בשעות
 

 : לשכת תיאום טיולים
 02-6223360טלפון: 

 ' העד  'אמענה טלפוני: ימים 
 16:00עד  08:00 בשעות
 053-9015222פקס: 
 https://mokedteva.co.ilאתר: 

 שעות:  24נים טלפו
 073-2565333  ,02-6222211 טלפונים:

 *9267בחירום בלבד: 
 02-6243774פקס: 
 matzav@mokedteva.co.ilמייל: 

 

  מידע בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום:
 פורטל הורים|    פורטל מוסדות חינוך|    פורטל רשויות ובעלויות חינוך

 קק"ל רשות הטבע והגנים  מזג אוויר 
 השירות המטאורולוגי

 03-5600600: תחזית מוקלטת
 ללא תחזית): פניות הציבור (

03-9605555 
 ה'-ב' וימים  :מענה טלפוני

 12:00עד  10:00בשעות 

מוקד טלפוני למידע על גנים : שח ירוק
   לאומיים ושמורות

   1-800-546666 :טלפון
 ' ה' עד אימים  :מענה טלפוני

 ,  16:00עד  08:00 בשעות
 13:00עד  08:00בת בשעות ש' ווימי 

 08-9253321מוקד רט"ג: 

   :קו ליער
 1-800-350-550 :טלפון

 פניות הציבור: 
 1-800-250-250 :טלפון

 15:30עד  8:00בשעות ה' עד  ימים א'
 http://www.kkl.org.ilאתר: 

 פקחי משרד החינוך 

 050-6282107 קח אזור מישור חוף צפוני והשומרון פ  - שאול יגיל 053-2272193 מנהל צוות פיקוח  - עובד אליעז
 053-2259252 פקח אזור נגב מערבי   - אבנר רועי 053-2258766 אזור רמת הגולן סובב כנרת פקח  - אלי סנדרוביץ

 053-2259486 פקח אזור רמת נגב ומכתשים  - יוסי זגרון 053-2259493 פקח אזור גליל עליון מערבי  - אסא רז
 053-2259134 פקח אזור ערבה תיכונה ומדבר יהודה  - עוזי דביר 052-3689841 פקח אזור גליל עליון מזרחי    - דורון ישראל
 053-2259837 קח אזור אילת פ - אפי פרכנר 053-2259293 פקח אזור גליל תחתון + עמקים  - אלהייב נימר

 050-6282196 בקרת מסלולי טיול  - רוני נעמן 053-2258624 פקח אזור כרמל וחיפה   - דוד בהיר

 050-8857177 פקח הדרכה   - נתי מוצרי 053-2272195 פקח אזור שפלת יהודה וירושלים  - יוסי טבול
   053-3248376 בנות -פקחית הדרכה מחוז חרדי - שרי כהן

 בתי חולים 

 09-7472555 מאיר  -כפר סבא  08-6358011 יוספטל  -אילת 
 04-9850505 המרכז הרפואי לגליל  - נהריה 08-9244444 אסותא - אשדוד

 04-6494000 העמק  -עפולה  08-6745555 ברזילי   -אשקלון 

 03-9377377 רבין בלינסון  -פתח תקווה  08-6400111 סורוקה -באר שבע 
 04-6828811 המרכז הרפואי זיו  -צפת  04-6304304 הלל יפה  -חדרה 
 08-9779999 שמיר אסף הרופא   - צריפין 04-8542222 רמב"ם  -חיפה 

 08-9441211 קפלן  -רחובות  04-6738211 פוריה  -טבריה 
 03-5303030 תל השומר  - רמת גן 02-5844111 הר הצופים הדסה  - ירושלים
 03-6974444 איכילוב  - תל אביב 02-6777111 עין כרם הדסה  -ירושלים 

 למי צריך לפנות? 

 במקרה של...  פנו ל... 

 תיאום הטיול, היערכות טרם תחילת הטיול ים לשכה לתיאום טיול

 סיוע בתכנון הטיול, היכרות עם המסלול, בקרות במהלך הטיול פקחים

 סיוע במהלך הטיול בתחומי ביטחון ובטיחות: תקלות, פינוי רפואי חדר מצב 

   ?םהידעת
 המידע הנחוץ ליצירת קשר בעת חירום, לפי אזור המפה בכל "גב מפה" של מפות סימון שבילים מופיע 
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