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 ל' שבט, תש"פירושלים,  
 2020פברואר,  25

 02-007קב"ט            
 

 אל : דודי שוקף , מנהל מה"ד מסעות הנוער לפולין
 
 
 
 

 עצירת משלחות לפולין בעקבות נגיף "הקורונה"
 

 כללי: .1

טול בהמשך להחלטת הממשלה לבי ,במועצה לביטחון לאומי ,25/2/2020מיום ה ערכת המצב על פי ה .א

הוצאת המשלחות של בני הנוער לפולין כלל את  לבטליש , 4.3.2020ועד  23.2.2020המשלחות מיום 

 בתאריך 2020חורף ועד סיום סבב  5.3.2020החל מיום ) בעקבות התפרצות נגיף "הקורונה"

6.4.2020) 

 . כמתכונן לארץ ורזויח 26.2.2020יום רביעי ה מחר, עד  ושארהמשלחות הנמצאות כרגע בפולין יי .ב

 

 משמעויות: .2

מול הזכיינים ובתי הספר בביטול הטיסות והזמנת המלונות כולל  לטפל – מינהל ח"ן \מינהלת פולין .א

 .לווה את המשלחת מטעם חברת הזכייןכ"א המ

  .לביטול הבייסהערכות  -730ענף משלחות  .ב

 . 2020ל עד סוף סבב חורף רצ"ב טבלת המשלחות לביטו .ג

 

 

 
 
 

             
 בברכה,                                                                                                                                  

 איל פרידמן מירב                                                                                                                          
                                                                                    מנהל אגף ביטחון ארצי                                                                                                                     

 
 
 
 

 :העתקים
 אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, בטיחות סביבתית,

 חגי גורס, מנהל מינהל ח"ן 
 מטה אגף הביטחון

 , מנהלת מה"ד להנחלת זיכרון השואה ליאת סלומון
 מנהלי תחום ביטחון ,שע"ח ובטיחות סביבתית  -מחוזות

 730רע"ן משלחות 
 קב"ט המשלחות בפולין  ,שחר יהב

 שגית שון, מרכזת ביטחון משלחות 
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 .35-.20206.4שבין עד לסיום סבב חורף משלחות לפולין  –טבלת שליטה 

 
 

מספר 
 סידורי

משלחת 
 מספר

 \מחוז  ביה"ס 
 מינהל 

מנהל 
 המשלחת 

כמות 
 טסים 

 118 חיים חדד ארצי ארגון נועם 56 1

ורלי א מרכז משצים מחוז מרכז 58 2
 מירון

74 

 125 אוהד להב ארצי  א' טור -הנוער העובד והלומד 60 3

 136 עינת וינברן ארצי טור ב'-הנוער העובד והלומד 61 4

 167 אשכר שחר ארצי טור ג' -הנוער העובד והלומד 62 5

נעמה בן  ארצי טור ד' -הנוער העובד והלומד 63 6
 ישי

124 

 -גינזבורג יבנה-מקיף אורן 111 7
 טור א'

 132 אתי אשר מרכז

 -גינזבורג יבנה-מקיף אורן 112 8
 טור ב'

 125 שני שחר מרכז

מיכל  התיישבותי מקיף כפר סילבר  64 9
 אליאס

91 

אושרת  ירושלים ברנקו וייס בית שמש 65 10
 אמויאל

76 

ישיבת בני עקיבא נוה הרצוג  66 11
 ניר גלים-

 70 זהבה מלכה דרום

מירי  התיישבותי דשמקיף דרומי ח 67 12
 מושקוביץ

134 

 112 רונית עמר מרכז אולפנת צביה לוד 68 13

בית הספר הדמוקרטי  69 14
הניסויי ע"ש יעקב חזן  כפר 

 סבא

 74 ג'ואן מייזל מרכז

 144 הילה צדקי חיפה עתידים אור עקיבא 70 15

ליאורה  התיישבותי חקלאי כנות 71 16
 אריה

86 

-פרדס חנה אזורי דתי לבנות 72 17
 כרכור

 74 יוסי מייכור חיפה

 85 יוסי כהן חיפה אולפנת אמית עירוני ו חיפה 73 18

 120 אתי אורלב מינהל ח"ן מינהל ח"ן 9 19

טלי  ארצי מינהל ח"ן 10 20
 קשפיצקי

100 

 100 דודו דהן ארצי מינהל ח"ן 11 21
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 80 שמעון זוהר מינהל ח"ן מינהל ח"ן 12 22

ביה"ס הדמוקרטי ע"ש נדב  74 23
 מודיעין

 82 דפנה כהן ירושלים

ליאור  ירושלים תיכון אמית מודיעין 75 24
 ציקוטאי

76 

אור תורה סטון לבנים  77 25
 ירושלים

יצחק  ירושלים
 פישמן

87 

ישיבת בני עקיבא כפר  78 26
 הרא"ה

שאול  התיישבותי
 קלכהיים

102 

גבריאל  דרום ישיבת בני עקיבא 79 27
 קולבסקישנ

79 

 97 קרן פרץ דרום מקיף עש זינמן דימונה 80 28

 82 יפעת רוט ירושלים הרטמן בנות ירושלים 81 29

-מיכל דיין ירושלים פלך ירושלים 82 30
 פורס

105 

שש שנתי אחד העם פתח  83 31
 תקווה

 215 יוסי גול תל אביב

 82 אסנת ספיר תל אביב אנקורי פתח תקווה 84 32

ון חדש עש רבין תל תיכ 85 33
 אביב

 143 אשר ברייט תל אביב

 85 זהבה קליין חרדי סמינר לפידות 119 34

 -תיכון בן צבי קרית אונו 86 35
 טור א'

 179 ענת גיקסון תל אביב

 -תיכון בן צבי קרית אונו 87 36
 טור ב'

 165 אסנת ירדן תל אביב

 -תיכון בן צבי קרית אונו 88 37
 טור ג'

 135 קלרענת  תל אביב

אפרת  ירושלים כאן כפר אדומים 89 38
 שקדי

89 

הרב דעואל  ירושלים ישיבת נתיב מאיר ירושלים 90 39
 בסוק

88 

 100 זאב  כהן מרכז אולפנא צביה רחובות 91 40

יהודה   ירושלים ישיבת בני עקיבא מודיעין 92 41
 דומיניץ

147 

יוסף  חיפה עירוני יבנה 93 42
 יהלומי

62 

 120 שרון טובי ירושלים אמית מודיעין בנות 94 43

יוסי  ארצי מינהל ח"ן 15 44
 אפשטיין

63 

 101 גליה  כובש ארצי מינהל ח"ן 16 45

מנחם  ארצי מינהל ח"ן 13 46
 הורביץ

97 
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מיזליס  ארצי מינהל ח"ן 14 47
 איריס

100 

ישיבה תכונית בר אילן תל  95 48
 אביב

יצחק  תל אביב
 ריינהרץ

75 

אמתי  התיישבותי ישיבה תיכונית חספין 96 49
 שפירא

97 

ראומה בן  התיישבותי אזורי מקיף עין כרם 97 50
 לולו

107 

 82 מאיר דהן מרכז תיכון דתי עתיד ראש העין 98 51

התיכון העירוני החדש  99 52
 הרצליה

יצחאיק  תל אביב
 עמית

146 

קרית החינוך אמית כפר  100 53
 בתיה

 178 יוסי זיגדון צפון

 113 מירו דיין צפון ישיבה בע בית שאן 101 54

 174 רמי פורת חיפה אורט קרית ביאליק 102 55

אולפנה אהבת ישראל, בית  103 56
 שמש

 95 יוסי כהן ירושלים

אביגיל בן  ירושלים אולפנת נוגה בית שמש 104 57
 ארי

95 

 69 משה וסרמן חיפה אורט קרית ביאליק 105 58

מנחם  חיפה י ב ישיבה חיפהעירונ 106 59
 אליהו

83 

טור  -קרית חינוך בן גוריון 107 60
 א'

 134 אורית בונה התיישבותי

טור  -קרית חינוך בן גוריון 108 61
 ב'

אביגדור  התיישבותי
 אהרון

132 

בית הספר הדמוקרטי,  109 62
 חדרה

 88 סער פלדמן חיפה

הרב תחומי למדעים  110 63
 ואומניות חדרה

ידית שלו ע צפון
 אבידור

88 

איציק  דרום אולפנת אמית באר שבע 113 64
 פרידמן

101 

 135 רון אלתר התיישבותי בית ירח 118 65

ניסויי על איזורי תפן כפר  114 66
 ורדים

 71 גיא פורת צפון

 119 מעין לוי ארצי השומר הצעיר 115 67

ישיבה תיכונית מערב  116 68
 השומרון קרני שומרון

 108 זל ראובןגנ מרכז

 74 גליה מירון התיישבותי חקלאי נחלת יהודה 117 69

סה"כ 
 טסים

    7,392 

 


