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  היערכות בטיחות בדרכיםמשימות 

על מנת   "אפגרת הקיץ להיערכות מקיפה לקראת שנת הלימודים תשפ פועלת לניצולהרשות לבטיחות בדרכים 

 . להבטיח סביבה לימודית זהירה ובטוחה

  :ההכנות הננקטות באמצעות הרשות לבטיחות בדרכים

 

נשלחו חומרים דיגיטליים לכל מוסדות החינוך בזה"ב ואורח חיים בטוח של  -הסברה לקראת יציאה לחופשת קיץ

 בטרם. כמו כן, נשלחה איגרת לבעלי גני ילדים פרטיים, חברה לתרבות ופנאי, רשות הפורט וחינוך בלתי פורמלי.

להתחלת התנעת תהליך רב תחומי חוצה  2020יוני חודש במקיף  היערכות לפתיחת שנה"למסמך מקדים נשלח  -

 .לכל מנהלי מוס"ח ורכזי זה"ב הכולל משרדי ממשלה וגופים ציבוריים ארגון

בתנועת שחקים בני נוער צוות השיטור העירוני ומיזם ייחודי בו הוכשרו  -מסע הסברה עסקים שמעסיקים שליחים -

גשים עירוניים ורתימת בעלי העסקים למניעת עבירות ליציאה לשטח לבעלי עסקים לפגוש רוכבי דו גלגלי להסברה וד

תנועה על מדרכות ולא לסכן את רוכבי הדו גלגלי בזמן העבודה ובכלל ולשמירת בטיחותם של הולכי הרגל בדגש 

 תקופת הקיץ.

 בהתאם לדרישת רלב"ד בשת"פ משרד התנועה.ברחבי העיר דו גלגלי  הסברה ואכיפה ימסע שנימו בנוסף, התקיי

 

 נת להבטיח את בטיחות התלמידים עם חזרתם ללימודים למרות אתגרי הקורונה, בוצעו הפעולות הבאות:על מ

כולל צביעה, בצמתים בקרבת מוס"ח הכנות מקדימות לתפקוד  מופו כל המסלולים הבטוחים, בוצעו -משמרות הזה"ב

החלפת תמרורים ובחינה מחודשת של הכשרת תלמידים והעברת קישורי למידה בזום והכשרה באמצעות משטרת 

 ישראל. 

ובימים הראשונים ילוו הרכזים את הפעילות עד להסדרת הנושא בכללותו מול משרד  חלוקת ציוד בהתאם הצעבו

( הבריאותי )טרם עברו הכשרה כל תלמידי המשמרותבשל מצב  החינוך והמשטרה לגבי אחריות ההכשרה והתפעול

יציאות פעילות רק בימים בהם כיתות וו מגיעים ללימודים בהנחיית משרד החינוך. לצורך השלמה בוצעה פריסה יחד 

 עם הנהגת הורים להשלים פערים.

ישיות וחולק ציוד בוצעו שיחות א למשאבהוגש  -כולל החתמה על נהלים מעבר לחוזה דיגיטליבוצע  -מעבירי הדרך

 .ומיקומי הצבה

בוצע סקר . לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות בדרךעל מנת למנוע את התאונה הבאה מבוצע על ידי סקר  -סקר תשתיות

מקיף בכל מוס"ח למתן פתרון שיפורים בטיחותיים הולכי רגל וטיפול פרטני באמצעות מח' התפעוליות במוקדי סיכון 

חצייה מוגבהים, התקנת תמרורים מוארים, חידוש מעברי חצייה דהויים, הסרת מתקני )מעקות, פסי האטה ומעברי 

ת שדה ראיה וטיפול בגיזום צמחיה( חודשו מעברי חצייה דהויים ומעברי חצייה שהכביש מחזור במקומות יש הסתר

 .עבר ריבוד, טופלו תמרורים דהויים/עקומים/שבורים

 מתחם הדמוקרטי. בוצע חניון ברחוב תרי עשר לטובת תלמידי

 הועבר לטיפול מס' ליקויים ברחוב משה סנה.

 .וטיפול לבני הנוער המגיעים לחטיבות שרת ושזר והסדרה להליכה בטוחה הכשרההנדסה להועבר לטיפול 

העירייה בשת"פ הנהגת הורים צוות חינוך  –התנהגות בטוחה של הורים בסביבת מוס"ח  -מיזם "נשק וסע בבטחה"

והנהלת בתי הספר היסודיים ממשיכה ליישם את מודל עיצוב התנהגות בטוחה. במהלך הקיץ הופקו לקחים לאחר  

סקר תשתיות, כל בתי הספר קיבלו הנחיות להמשך המיזם לפינוי צירי תנועה והזרמת כלי הרכב כאשר הוצאת 

 .יחותיתבצורה בט נעשיתהילדים מהרכבים 

 מסמכים נלווים. 9א מסמך הנחיה לכל מנהלי ורכזי הזהב ולאגף החינוך כולל יצ

 נצבעו כל המקצים של נשק וסע בהתאם עי המחלקה התפעולית.
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מול רישום באגף החינוך למסלולי הגעת  ומערך מחודשביצוע מערך לאחר תצפית  -הפקת מפת מסלול בטוח

הועלו לאתר העירוני  -איגרת להורהתיקון המפות בשת"פ מפעל המים כולל תלמידים מאזורים שונים ברחבי העיר. 

. ביומו הראשון ללימודים הונחו צוותי החינוך לסייע לתלמידים לבחון ולאתרי בתי הספר בשבוע לפני פתיחת שנה"ל

עיר, את מפת המסלול הבטוח בדרך מהבית ועד לבית הספר ובחזרה. המפה בהתאם לאזור רישום מוס"ח ברחבי ה

 והמפה צבעונית ומראה את מסלול ההליכה הבטוחה בו מצוינים מיקומי מעבירי הדרך ומשמרות הזהב. הורים נדרש

ס מפה ייעודית כולל אגרת ומסמך מצורף להנחיות לביצוע "נשלח לכל ביה ללוות את ילדיהם בימים הראשונים.

 בהתאם.

צע רחב היקף, במשך שלושת הימים הראשונים תכנון ותיאום מב-מבצע שלושת הימים הראשונים ללימודים

צמתים ובמעברי חציה סמוכים למוס"ח , בללימודים, פריסת מעבירי הדרך, עובדי עירייה וכוחות משטרה מתוגברים

 , פקחי רשות החניה ושיטור העירוניסגני ראש העיר מפקחת מחוז משרד חינוךאת הצמתים איישו ראש העיר, 

  ומשטרה.

 מסמך מוקדי סיכון כולל מיקומים, נימוק ובקשה להצבת שוטרים לאכיפה נשלח -וש תגבור שוטריםמוקדי סיכון לאי

ת יחידת המתנדבים בקשר רציף עם מנהלת רשות החניה ועם מפקד .שיטור העירוניתחנת כ"ס ולוהופץ למפקד 

 לתיאומים הנדרשים. במשטרה

העוסקים בנושא ההסעות העירוניות כולל סרטוני הדרכה הופצו ערכות לימוד למוס"ח ולכל  -הסעות תלמידים

נהגי קבלנים נהגי עירייה, הסעות בחינוך, הורים ונהגים צעירים( יצא חוזר לוהסברה בקרב התלמידים והנהגים )

 חשוב להדגיש כי הרשות העירונית מבצעת לאורך כל השנה הסברה בנושא ובדגש על שכחת ילדים ברכב.

שכבות כיתות ד' בבתי הספר היסודיים לוקחים חלק במיזם למידה  -ם רגילים וחשמלייםרכיבה מודעת באופניי

בהתאם  מעשית ועיונית ברכיבה בטוחה באופניים במגרש ההדרכה בעיר ראשון לציון כחלק משותפות עירוניות

 . לקפסולות בנסיעה ובהתאם למתווה הלימדה

מלווה  ם ללימודים ייערך מסע הסברה ולמידה על חוקי הרכיבהעל יסודי בימים הראשוניבתי ספר  -אופניים חשמליים

מומלץ להיכנס לאתר  16מיפוי שבילי אופניים לרוכבי האופניים החשמליים מעל גיל  בסרטונים ומצגת מותאמת כולל

לאחר החגים נצא לסבב נוסף של מכירת קסדה בעלות סמלית  ,בנוסף .העירוני לקבלת מידע אודות שבילי האופניים

 בתי הספר העל יסודי. ב

עיריית כפר סבא מעודדת את תלמידי מוס"ח להגיע ברגל לביתי הספר לכן פרוסים ברחבי העיר  -מיזם קו הזה"ב

ולהפחית תנועת כלי רכב בקרבת מוס"ח כמו כן מעבירי דרך ומשמרות זהב אשר נותנים מענה הולם לחצייה בטוחה 

  COM4COMיצא מכתב פניה להורים באמצעות 

 ע"י מנהלי בתי הספר, בימי הורים כיתתיות כולל דגשים עירוניים.בלת שיח בית ספרי הו

גבשת תכנית עבודה כוללת בהם תבימים אלה מ -תנועות נוער/ותלמידים במחויבות אישית/הכשרת סטודנטים

למציאות ובהתאם  ימשיכו מספר סטודנטים להיכנס לכיתות בשכבות הנמוכות לביצוע הפעלות בנושא הזה"ב

 . המשתנה ולדגשים עירוניים

אנו רואים חשיבות רבה בהקניית הרגלים נכונים לשמירה על כללי הבטיחות בדרכים  -הכשרה והפעלת זה"ב בגן

 באמצעים דיגיטליים.גמלאים מתנדבים בגני הילדים  20-כבר מגיל הגן לכן אנו ממשיכים בביצוע התכנית של כ

 ד כולל מצ'ינג("רלב 2020)תקציב ל ₪ 62,000בוצעו הזמנות בהיקף של  – הכנת הזמנות עבודה תכנית עבודה

גני הילדים בגני חובה בעיר ולצורך היערכות   בתחילת שנה"ל ובמהלכה יעברו הכשרה כל גננות-גני ילדי חובה

 .נית "לנוע בעולם מתנועע" כמקדימה תחולק ערכה בה הנחיות הפעלה לגיל הרך הכוללת: ת

 המשך חלוקת ציוד לגני ילדים טרום חובה ויום לימודים קצר לאחר חגי תשרי ובהתאם למתווה החזרה. 

 הועלה בארגזי פרסום ברחוב ויצמן לקראת יציאה לחופשת הקיץ. -פעולות הסברה

 הועלה לארגזי פרסום חומרי הסברה על ויצמן על פתיחת שנה"ל.

ד, עדכוני "רוני הודעות חשובות לפתיחת שנה"ל, מפת מסלול בטוח, אופניים חשמליים, עדכוני רלבהעלאה לאתר העי

 משרד חינוך וקישורים שונים, עדכונים שוטפים באתר העירוני תחת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים.

נוך בעיר על כל לנושא היערכות הכוללת לפתיחת שנה"ל ולעבודה במסגרות החי תוקדש– ועדת בטיחות בדרכים



                                            
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Email :sigals@ksaba.co.il| 09-7646498| פקס. 09-7636597| טל.    25, ת.ד.  44100  סבא - , כפר     55פינת הרצל    136ויצמן  רח'  

 י'.-ה', ט' ו-היבטיו כולל קיום חינוך תעבורתי בכיתות י' וביצוע שעות הדרכה בהתאם למשרד החינוך בכיתות א' ו

 

ישיבה עם בנשלח שיריון ליומנים כולל  קישור בזום  28/10כנס רכזי זהב יתקיים ב -הערכות מול משרד החינוך

 .שת"פ עם המשרד בהתאם לדרישותה חיזוקכמו כן עשייה העירונית החשפה נציגת משרד החינוך 

 עידוד בתי הספר לשימוש במתחם הדיגיטלי של הרלב"ד ומשרד החינוך.
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 הערות כלליות לוועדה:

 מועברים חומרים דיגיטליים אין ווידוי של שליחה לכלל הגננות. -

לבצע הכשרה ומערך תפעול יש לקדם שת"פ עם מנהלת גנ"י טרם חולקו יש  -נרכשו ערכות "לנוע בעולם מתנועע"-

 ומפקחת.

פעול במניעה אם אין משאבים שנוכל בשל קיצוץ התקציבי הן ברלב"ד והן מבחינת הרשות לא ניתן ל -בתי ספר יסודי -

 ליישם בשטח כהמשך לפעולה רציפה כפי שמתבצעת לאורך שנים.

קים חיצוניים ובשל העדר תקציב נרכשו ערכות מודולריות לכל ביה"ס יסודי בשל מערך והמתווה של איסור כניסת ספ-

לפעילות בכל שכבת גיל בהתאם לקפסולות. כמו כן הוכנו קאפות בעלי מסרים למרחבי זהב. ישנה תכנית נוספת כרגע  

 יחד עם מנהלים לתפעול. יידוןנבחנת לאחר חזרת בתי הספר 

 וכלוסייה זו ויש לתת עליה את הדעת.חטיבות ביניים אין התייחסות הולמת לפלח א -

שת"פ נהדר בוצעה הזמנה לשכבת י' אופניים חשמליים )לספר על הנעשה עם הקפסולות והירתמות של הספקים  תיכונים  -

 לפעילות נוספת( הרצאה בזום וחלק פרונטלי בהתאם לקפסולות שכבת יא(.

 ניתן לבצע פעולות חיצוניות.למעט מפגשי זום, וחומרים דיגיטליים בשלב זה לא  -קהילה

 מאחר ואין פעילות שוטפת יש להעלות ולחזק הקשרים עם תנועות הנוער ומרכזים הקהילתיים. -חינוך בלתי פורמלי

נערכתי רגיל לפתיחת שנהל ציוד, משמרות זהב מעבירי דרך, טיפול בליקויים, מעבר לחוזה דיגיטלי, ברמת העיקרון  -

ו שי לחג ומארז באופן אישי לכל עובד, מערך נשק וסע, שתפ הנהגת הורים, מפות מסלול דיווח הצהרה יומי, חלוקת ת

 בטוח איגרת להורים, חלוקת ציוד.

 חיוב סנכרון עבודה של גורמי ביצוע ברחבי העיר יש השלכות רוחב שצריך להיערך. -

 שתילי זיתים נעצר בשלב זה -

 מע"ש וארט קיימא -פרויקטים ליישום וביצוע 2 -

 השתתפות בישיבות ועדת תחבורה, היערכות לפתיחת שנה.-

 היערכות חורף נשלח מסמך לכל הגורמים-

 

 

 


