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  המינהל לפיתוח לשכת סמנכ"ל ומנהל 
 כ"א אדר ב, תשע"ד ירושלים,        

 3102מרץ,  32 
 סימוכין: 

 
 
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות

 
 

 שלום רב,
 

 במוסדות חינוך - 3102דצמבר  – נזקי השלגסיוע בעניין הנדון: 
 
 

אזורים מה  משמעותי בחלקשלג ב  המלוופקדה את המדינה סופה חזקה  3102מבר במהלך חודש דצ
 ארץ.בהגבוהים 

נגרמו  הודע לנו כי, בתוך כך. יםשלגבמיוחד באזורים בהם היו  לנזקים  וגרמהמספר ימים הסופה נמשכה 
 . דות חינוךמבני מוסגם לחלק מנזקים 

 
מתן הלוואה ביסייע   שמשרד החינוך  של השלג ומבקשותרשויות בהן נגרמו נזקים למוסדות חינוך בעטיו  

 ,וזאת עד לקבלת כספי הביטוח כאמור, בגין הנזקים שנגרמו במוסדות החינוךשהוציאו הוצאות לכיסוי 
 :צריכות למלא אחר התנאים הבאים

 
 סף תנאי .א

הרשות המקומית פנתה לחברת הביטוח המבטחת את מבני מוסדות  –ביטוח מבנים  .0
בגין הנזק, אך טרם נתקבלו כספי  זוקו ע"י השלג, ברשות, ע"מ לקבל שיפויהחינוך שני

 ותשובת הביטוח. יש לצרף העתק התביעה מהביטוח הביטוח/מקדמה מחברת הביטוח.

 

  . ס"מ ומעלה 32 הינו בגובהעומק השלג שירד ברשות המקומית  .3
 ולוגי.עניין זה ייקבע בהתאם לנתונים שיימסרו ע"י השרות המטאור      

      

ואלה טרם למבנה מוסד החינוך נגרמו נזקים אשר אינם מאפשרים קיום שגרת לימודים     .2
 תוקנו.
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 קריטריונים הנדסיים: .ב

בהקדם האפשרי, אף טרם קבלת  החזרת המבנה לשגרת לימודים במתן ההלוואה הינה מטרהה
לא  – טרם קבלת כספי הביטוח כספי הביטוח. ככל שמצב המבנה מאפשר שגרת לימודים ראויה אף

  תאושר ההלוואה.
 : שלהלןעפ"י ההנחיות למנהל הפיתוח הרשות המקומית תגיש את הבקשה לצורך בחינת העניין  

 
במסגרת זו  הנזק בכל מוסד ע"י מהנדס הרשות כולל ציון גיל המבנה. הבקשה תכלול תיאור של . 0

  .של הנזקיםמפורט יש לצרף דו"ח 

,במטרה להחזיר את המתחם לשגרת   השלגאומדן עבודות ,לתיקון נזקי  ורף לבקשה יצ   .3
 .לימודים

בעיות בשל בעקבות הסופה ולא  נגרמו הצהרת מהנדס לכך שהליקויים  יש לצרף לבקשה, 2
 .באופן שוטף קודם לסופה תחזוקת המבנה

 .יש לצרף תמונות. 2              

 דוח שמאי.יש לצרף לבקשה . 2              

 יביל שנהרסשמדובר במבנה  הצהרת מהנדס הרשות ככל שקיימת  -במבנה יביל מדובר שבמידה  6     
 .יתוקצב יביל חדש  -מו לשקולא ניתן  בשל נזקי השלג, 

עבודות לא יוכרו כך ע"י משרד החינוך.  תאושרנהלא -עבודות תחזוקת מבנהמובהר בזה כי . 7
 וד.: גיזום, איטום גגות ועכגון

תודיע על כך הרשות ליחידה המקצועית. על הרשות להשיב  –מיד לאחר קבלת כספי הביטוח  .8
 יום מקבלת כספי הביטוח. 02 -לא יאוחר משקבלה מהמשרד למשרד את ההלוואה 

 
 

 21.6.3102את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מתאריך 
 בברכה,                                                                                                                                

 
 

 תמיר בן משה                                                                                                                                
 המינהל לפיתוחסמנכ"ל ומנהל                                                                                                                     
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