
 

 

 חורףתחזית 

 :רקע

. על מוקדניםהע"י מענה יכולת בעונת החורף קיים עומס כבד בחדר מצב, לעיתים, עד כדי חוסר 

יכנס לתוקפו הנוהל  2019 חורףהחל ממנת לאפשר למטייל לצאת ללא אישור טלפוני מחדר מצב, 

 הבא.

 

 :נוהלמטרת ה

בעונת למטיילים בנושא טיולים  חייבותלפרט את עקרי השינויים ודרכי העבודה המ 

 ולהסדיר את המקרים בהם נדרש המטייל להתקשר לחדר מצב.החורף 

 

 :אישור הטיול

עם ציון , ישנה הנחיה בזמן גשם ולאחריו או בחשש לשטפונות אתרים אשר מוגבליםל  

  :האתר נמצא בו אקלים חורףאזור 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :התחזית באתר מוקד טבע

צפי  15:00עד השעה כל יום תחזית ליום הנוכחי ו 07:00עד השעה תפורסם באתר מוקד טבע 

.תחזית ליום המחרת   

  



 

 

 לחיצה על הלינק, תביא לפתיחת המסמך הבא:

 

  



 

 

 ן בראש המסמך הוא ליום הטיול ולמועד עדכון התחזית.יש לשים לב כי התאריך המצוי 

 הטיול?האם מותר לי לצאת לטייל כפי שמופיע באישור 

בהם נמצאים האתרים שלו אל מול  האקלים חורףעל המטייל להשוות את אזורי  

באזור הרלוונטי, המטייל רשאי לצאת לטיול הגבלות התחזית המעודכנת באתר. במידה ואין 

 .ללא צורך באישור טלפוני מחדר מצבבאתר 

לא כל מסלול מוגבל עקב תנאי מזג אוויר. ייתכנו מסלולים אשר לא מחייבים בדיקת  –שימו לב 

 תחזית. 

, ע"פ התחזית באזור "אילת" אקלים חורף באזור  אמירנחל בדוגמא שהובאה כאן, אתר 

 יש להתקשר לחדר מצב לקבלת הנחיות. "אילת"

 

 ?טיולמה עלי לעשות אם התחזית מונעת ממני לטייל ע"פ האישור 

תחזית מונעת ממך לטייל באתרים אשר אושרו לך, יש להתקשר ללשכה הבמקרה בו 

ם הנוכחי על לתיאום טיולים )במידה והטיול הוא ליום המחרת( או לחדר מצב במידה והטיול ביו

 .יש להתקשר לאחר שנבחר מסלול חלופי מנת לבצע שינוי בטיול.

על מנת לקבל הנחיות  יש להתקשר לחדר מצב – ומצוין שיש ליצור קשרבמקרה 

 ספציפיות )הגבלת שעות ספציפיות / ללא הגבלה / יצירת קשר טרם הכניסה למסלול וכו'(.

 

  כיצד אני יודע אלו מסלולים יאושרו?



 

 

באשף המסלולים מופיעים כלל מסלולי הטיול בשטח, האשף מאפשר אפשרויות סינון רבות 

אקלים אזורי . בנוסף, ניתן לראות את "מוגבל בגשם ואחריו"-ו "מוגבל בחשש לשטפונותובינהן "

 .ע"ג המפה חורף

 
 :חזאות מסלול, נוכל להציגו ע"ג המפה עם החלוקה לאזוריבחיפוש 

 
  :מוגבלוהאם הוא  שלו אקלים חורףאזור הבחירה באתר ספציפי, תציג את 

 



 

 

 לסיכום

 על המטייל לקרוא את ההנחיות שכתובות לצד המסלולים באישור הטיול ולפעול בהתאם. 

לא כל מסלול מוגבל עקב תנאי מזג אוויר. ייתכנו מסלולים אשר לא מחייבים בדיקת תחזית. 

ישנם מסלולים המחייבים אישור חדר מצב בבוקר הטיול בכל מקרה עקב מורכבויות  –לחילופין 

 שונות.

פעול ע"פ ההנחיות באישור ל, יש אין צורך להתקשר לחדר מצב –במידה והאתרים אינם מושפעים 

 .טיולה

יש לבדוק את התחזית חורף אשר מתפרסמת  –במידה והמסלול כן מושפע ממזג אוויר בחורף 

 .7:00וליום הנוכחי בשעה  15:00ליום המחרת בשעה 

ור אתרים חלופיים באמצעות "אשף המסלולים" על המטייל לבח -במידה ומצוין כי "לא מאושר" 

באתר מוקד טבע וליצור קשר עם הלשכה לתאום טיולים )טיול למחרת( או חדר מצב )טיול 

 להיום(.

יש להתקשר ולהבין מה המגבלות אשר חלות על  –במידה ומצוין "יש ליצור קשר עם חדר מצב" 

 טיולכם.

 צורך להתקשר לחדר מצב. ניתן לצאת לטיול ללא –במידה ומצוין "מאושר" 

 

 בברכת טיולים בטוחים.

www.mokedteva.co.il 

http://www.mokedteva.co.il/

