
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

 דרכי תקשורת
 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 

 משרד החינוך –מטה האגף בכיר לביטחון, שע''ח ובטיחות סביבתית 

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

סמנכ"ל ומנהל אגף 
בכיר לביטחון וחירום 

 ובטיחות סביבתית
 02-5602273 מוראריה 

02-5602274 02-5602357 ariemo@education.gov.il 

 סגן מנהל אגף בכיר
לביטחון וחירום 

 ובטיחות סביבתית
    ממלא מקום

מנהל אגף ביטחון 
 פנימי ומתקנים

איל פרידמן 
 מירב

02-5602544 
02-5602545 02-5602533 eyalfr@education.gov.il 

מנהל אגף בטיחות 
 rotemza@education.gov.il 02-5602097 02-5603071/3732 רותם זהבי סביבתית

מנהל אגף ביטחון 
 yosefam@education.gov.il 02-5602636 02-5602536 יוסף עמירה מוסדות חינוך

מנהל אגף )ביטחון 
 02 – 5603768 רמי ספיר ובטיחות בטיולים(,

052-9465559  ramisap@education.gov.il 

מנהל אגף היערכות 
 shaltiram@education.gov.il 02-5602636 02-5603324 שאלתיאל רם לשעת חירום

מנהל תחום היערכות 
 amitmi@education.gov.il  02-5602811 עמית כפיר לשעת חירום 

מנהלת אגף הדרכה 
 brachalu@education.gov.il 02-5602173 02-5602073 ברכה לוזון והשתלמויות

לוגיסטיקה מנהל גף 
 sergeika@education.gov.il 02-5602097 02-5602485 סרגיי קלנוב ונשק

מרכזת תיאום 
פעולות לשכת 

 סמנכ"ל
 sharonud@education.gov.il 02-5602357 02-5602273\74 שרונה קנדלקר

מרכזת ביטחון 
 sagitsh@education.gov.il 02-6264576 02-5602325 שגית שון משלחות

מרכזת בכירה תקציב 
 sigalle@education.gov.il 02-5602357 02-5602227 סיגל לוי ביטחון

 02-5602544 מאיה אסייג מרכזת סינון ביטחוני
02-5602545 02-5602533 mayaas@education.gov.il 

מנהלת ענף חירום 
וביטחון מוסדות 

 חינוך
 ramash@education.gov.il 02-5602636 02-5602234/2536 רמה פרץ

 

 אגף בכיר לביטחון, שע''ח ובטיחות סביבתיתהסטודנטיות העובדות במטה 

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

 אגף -ונשק ביטחון
 avigailda@education.gov.il 02-5604148 02-5604148 אביגיל דניאלי  בכיר

 בטיחות - ביטחון
 02-5602467 לינוי שלום בטיולים

 02-5602467 linoysh@education.gov.il 

 ----- 02-5602544 02-5602544 גל טובול משרדי בטחון

 02-5603001 מעיין טויטו והכשרות בטיחות
 02-5603001 mayantw@education.gov.il 

 סביבתית בטיחות
 hilaco@education.gov.il 02-5603071 02-5603071 הילה כהן ונשק

 shiranlev@education.gov.il 02-5603060 02-5603060 שירה לבארי לפולין משלחות
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

 יחידות הביטחון המחוזיות

 

 מחוז צפון

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
 בטיחות ושעת חירום

 haimed@education.gov.il 04-6500146 04-6500166 חיים אדרי

בטיחות ממונה 
 ושע"ח

 wafeeksh@education.gov.il 04-6500146 04-6500171 ופיק שיבל

ממונה בטיחות 
ושע"ח מגזר ערבי 

 ודרוזי
 srafiq@education.gov.il 04-6500146 04-6500171 רפיק סעיד

 בטחון) בכירה רכזת
 arielasa@education.gov.il 04-6500146 04-6500166 אריאלה סבג (מחוזי

 

 מחוז חיפה

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
 rankl@education.gov.il 04-8632406 04-8652405 רן קליימן בטיחות ושעת חירום

בטיחות ממונה 
 Jacobst@education.gov.il 04-8632406 04-8632403 יעקב סטחי ושע"ח

ממונה בטיחות 
מגזר ערבי  ושע"ח
 ודרוזי

 רפיק סעיד
)חופף גם 

 בצפון(
04-8652405 04-8632406 srafiq@education.gov.il 

 בטחון) בכירה רכזת
 rachela@education.gov.il 04-8632406 04-8632405 רחל לוי (מחוזי

 

 מחוז מרכז

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
 limorla@education.gov.il 03-6896531 03-6896530/2 לימור לביא בטיחות ושעת חירום

בטיחות ממונה  
 einavza@education.gov.il 03-6896531 03-6896533 עינב זרקא ושע"ח

 בטחון) בכירה רכזת
 hadasza@education.gov.il 03-6896531 03-6896532 הדס צאירי (מחוזי

 

 מחוז תל אביב

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
 kerenwe@education.gov.il 03-6896783 03-6896344 קרן וייס בטיחות ושעת חירום

בטיחות ממונה 
 haimat@education.gov.il 03-6896783 03-6896345 חיים אטיאס ושע"ח

 בטחון) בכירה רכזת
 (מחוזי

מתי בכר 
 matiba@education.gov.il 03-6896783 03-6896344 אנטר

 

mailto:haimed@education.gov.il
mailto:wafeeksh@education.gov.il
mailto:srafiq@education.gov.il
mailto:arielasa@education.gov.il
mailto:rankl@education.gov.il
mailto:Jacobst@education.gov.il
mailto:srafiq@education.gov.il
mailto:rachela@education.gov.il
mailto:limorla@education.gov.il
mailto:einavza@education.gov.il
mailto:hadasza@education.gov.il
mailto:kerenwe@education.gov.il
mailto:haimat@education.gov.il
mailto:matiba@education.gov.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

 מחוז דרום

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
בטיחות ושעת 

 חירום
 yehudare@education.gov.il 08-6263020 08-6263019 יהודה רשף

ממונה בטיחות 
 eladal@education.gov.il 08-6263020 08-6263055/018 אלעד אמויאל ושע"ח

ממונה בטיחות 
 ושע"ח

 zeevaz@education.gov.il 08-6263020 08-6263055 זאב אזולאי

 בטחון) בכירה רכזת
 veredcoh2@education.gov.il 08-6263020 08-6263019 ורד כהן סקלי (מחוזי

 

 מחוז ירושלים

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
בטיחות ושעת 

 חירום
 yoavco@education.gov.il 02-5601485 02-5601486 עידו לוי

בטיחות ממונה 
 motimo@education.gov.il 02-5601485 02-5601488 מוטי מועלם ושע"ח

ביטחון  ענף מנהלת
 meravoz@education.gov.il 02-5601485 02-5601548 מירב עוז מחוזי

 

 המינהל לחינוך התיישבותי

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

טחון יאגף במנהל 
 benia@kfar-olami.org.il 03-6883898 03-6898880 בני אלחילו חירום ובטיחות

בטיחות ממונה 
-bitahon-betihut@kfar 03-6883898 03-6898688 אורן אורעד ושע"ח

olami.org.il 

בטיחות ממונה 
 raiko@kfar-olami.org.il 03-6883898 03-6898688 ראיק עביד ושע"ח

בטיחות ממונה 
 - - - - ושע"ח

 saritf@kfar-olami.org.il 03-6883898 03-6898880 שרית פטל בטחון בכירה רכזת

 

 מחוז החרדיה

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

מנהל תחום ביטחון 
בטיחות ושעת 

 חירום
 DannYe@education.gov.il 02-5602970 02-5602969 דני ירמיהו
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

 בגרותאגף בחינות 

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

 תחום מנהל
 niryi@education.gov.il  02-5602433 ניר יפתח (בחינות אבטחה)

 

 מינהל הרישוי

 מייל פקס במשרד 'טל שם התפקיד

ממונה רישוי 
בטיחות ושעת 

 חירום
 talda@education.gov.il 02-5602970 02-5601028 טל דנינו
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