


הרשות העירונית לבטיחות בדרכים ואנשי חינוך
בעיר מאמינים כי חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים מגיל הגן ועד  

.רישיון הנהיגה הוא אחד מהדרכים הנכונות למנוע תאונות דרכים
ות בבתי הספר בעיר פועלים יחד /ות רכזים/מנהלים/ סייעות/גננות

בנושא כה חשוב  , ובתכנון אסטרטגי לעשייה חינוכית ערכית אמיתית
.  הצלת חיים

הפעילות הענפה מגבירה את יכולתם של הילדים לשמור על 
, כמו כן. חייהם להיות מודעים לסכנות האורבות להם

בכוחו של חינוך בשיתוף הרשות העירונית להטמיע את  
הערכים והמסרים ולעצב דור של נהגים ומשתמשי דרך 

באחריות ובגילוי אזרחות שומרת חוק  , אשר ינהגו אחרת
.וביכולת לבחור את התגובה הנכונה בכל עת של סכנה

בוועדה זו אציג את העשייה החינוכית בעיר כדרך חיים  
.וכפלטפורמה למודל המסייע ברמה הארצית



תחומית-ניהול בטיחות בגישה רב

בהתאם לחוזר  
ל משרד "מנכ

החינוך  
ד "ודרישות רלב
ויוזמות  
עירוניות

ב במוסדות החינוך בעיר בשיתוף "קידום הוראה לחינוך לזה•
משטרת  , ד"הרלב, מפקחי משרד החינוך: משרדי ממשלה

תנועה גופי התנדבות עמותות יוזמות עירוניות ותכלול רב  
הועברו חומרים -תחומי בצורה שיטתית ובראיה רחבה כוללת

.ללמידה מרחוק וקישורים מותאמים

פעולות  
באירועים  
קהילתיים  

ח"ובתוך מוס

היערכות  -פעילות הסברה לקראת החזרה ללימודים קיץ •
בחופשות חגי ישראל ולקראת יציאה  , לפתיחת שנת לימודים

י נושאי ליבה  "קיום מערכי שיעור עפ, לחופשת הקיץ ובמהלכה
ולמידה מרחוק בהתאם לנהלים ולכללים בשל המצב נגיף 

.הקורונה

קבלת דוח  
ד כולל  .ת

ביצוע ניחות  
מגמות

ועדת תחקיר תאונות דרכים בכלל ודיווח ומעקב תאונות •
. דרכים בדגש בעורבים תלמידים



תחומית-ניהול בטיחות בגישה רב

איגום  
משאבים  
ושותפות

ב הנהלה ולצוות החינוכי הכולל  "ימי הערכות למחנכי זה•
2.10.2020השנה יערך בזום ב)כנס רכזים 

ח למיזמים "הסברה לקהילת ההורים והנהגת הורים במוס
הרצאות ופעילויות , ימי עיון, מקדמים בטיחות בדרכים

.להגברת המודעות ולקיחת אחריות בפלטפורמות שונות

ביצוע סקר  
תשתיות

ביצוע בדיקת תשתיות הכולל מיפוי מסלולי הליכה בטוחים •
הצגת ליקוי מוקדי סיכון בקרבת במוסדות החינוך לוועדת  

תנועה וליחידות התפעול העירונית למתן פתרונות  
.  תשתיתיים ותנועתיים ותיקון ליקויים

מעקב אחר  
ביצוע משימות  
עמידה ביעדים  
ותכנון מקדים

בחינה מתמדת של מצב הבטיחות בדרכים על פי מדדים •
ובהתאם למציאות משתנה במרחב העירוני וטיפול במדדי 

.תוצאה



א"היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ

העלאת מודעות לקהילה הכפר סבאית באמצעי המדיה השונים לכל חתך  -פגרת הקיץ

.אוכלוסייה לשמירה על החיים בדגש מהירות נהג היסח דעת והולכי רגל

.ל"לכלל מנהלי מסגרות החינוך בעיר להיערכות פתיחת שנהמסמך מקדים הוצאת 

וטיפולם בדגש לקראת  -סקר תשתיות במוסדות החינוך ואיתור מפגעים בטיחותיים

גיזום  , חידוש מעברי חצייה, מעקות בטיחות)טיפול במוקדי סיכון .פתיחת שנת לימודים

(.פסי האטה ותמרורים, מדרכות, תחנות הסעה, רצף מדרכה, הזזת מתקני מחזור, שיחים

.בהתאם למיפוי אזורי רישום ואיגרת להורההפקת מפת מסלול בטוח ואיגרת להורה

.  רכזות והנהגת ההורים הכנת תכנית עבודה, עם הנהלת בית הספרשיתוף פעולה 

.משרד החינוך ועמותות, משטרת ישראל תנועה, ד"רלב: חוצה ארגוןתכלול

פ עם יחידת התנועה המשטרתית וגופי  "הכנות לסיוע במוקדי סיכון בשת-מוקדי סיכון

.ח"עירייה נוספים לטיפול בהתנהגות הקהילה בקרבת מוס



.  מעבירי דרך50-הכשרה וריענון נהלים בזום ובשיחות אישיות ל-מעבירי דרך 
.אישור העדר עבירות ויציאה לשטח בהתאם לצורך, חלוקת ציוד,  הסדרת חוזים דיגיטלי

צ כולל הנחיות לצוות  "הסדרה ותיאום למגרש ההדרכה ברשל-רכיבה מודעת באופניים
החינוכי בשל מגבלות קפסולות בהסעות הכל בהתאם לזמנים ולמועדים שיתואמו למול 

היערכות ומסע הסברה מקדים הכולל פעילות עיונית  -אופניים חשמליים.ההנחיות

.בעיר בהתאם לנהלי תו סגול וחלוקה לקפסולות' ומעשית לכלל תלמידי כיתות י

.תכנון ותיאום מבצע רחב היקף כולל שיבוץ-מבצע שלושת הימים הראשונים ללימודים

,  קבלנים, הכנה והוצאת הנחיות ופעולות כולל מתן הסבר לנהגי עירייה-הסעות תלמידים
.מערכת החינוך והורים

ח  "הכנות מקדימות להיערכות המיזם להתנהגות בטוחה בסביבת מוס-נשק וסע בבטחה

.מיגור תופעה בלתי חוקית של נהגים בעת הורדת והעלאת תלמידים וזרימת תנועה
רק בימים בהם תלמידי  )טיפול והכנה לפריסת התלמידים במעברי חצייה -ב"משמרות זה

,  ס מבצעת השלמות"הנהגת הורים בהתאם לרוח ההתנדבות בכל ביה( ס"מגיעים לביה' ו
ההכנות כוללות בדיקת מעברים והצמתים לטיפול ובמפגעים מול . נהלים חלוקת ציוד

.  יחידות התפעול
ס ויידוע הורים במטרה ללמוד ולשנן את כללי  "טיפול מקדים מול הנהלת ביה-ב"קו הזה

.  הזהירות בדרכים ולהפחית עומסי תנועה עידוד הליכה רגלית

.ל כולל רשתות מדיה וארגזים"בנושאים שונים לקראת פתיחת שנה-ופרסוםהסברה



י"גנ

196מתוכם 
חובה  : בתוכם

טרום חובה

מ ומוכר .ח
שאינו רשמי

הכשרת  
גננות 
וסייעות

תכנית 
לאומית 

לבטיחות  
ילדים

תכנית בטרם  
ארבע זירות

הצגות
סדנאות 
יצירה 

והפעלות 
חווייתיות

הרצאות 
קהילת 
הורים

ב בגן"זה

תכנית לנוע 
בעולם 
מתנועע

אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בגני ילדים  



בתי ספר  22
11345-כ

תלמידים

מיפוי  
דרכים 
בטוחות

משמרות  
ב"זה

ימי שיא

יסודיים  
בדרכים

מיזם נשק  
וסע

ימי קהילה  
כוחות  
הצלה

הכשרת 
צוות  

והנהגת  
הורים

חידון  
עירוני

הסעות  
תלמידים

ועדות  
ב  "זה

ומנהיגות  
צעירה

רכיבה 
מודעת  
באופניים

כנס 
מפקדים

מופעים  
ופעולות  
חווייתיות  

הצגות  
סדנאות

מרחבי 
ב"זה

קו  "מיזם 
"ב"הזה

פרויקט  
אור ירוק  

מנהגי 
דרך 

נגישות  
ואורח  
חיים  
בטוח

מעבירי  
דרך

מערכי  
שיעור  
מובנים

הסברה  
בקהילה

אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בתי ספר יסודיים



חטיבות 15
-ביניים כ
4637

תלמידים

נאמני 
הסעות

אנשים שונים  
באמצע  

הדרך

מנהיגות 
צעירה

הרצאות 
עדות אישית  

סדנאות 
ופעילויות 
חווייתיות

ימי שיא  
תכניות 
העשרה

רכיבה  
מודעת 
באופניים

ב של  "זה
אזרחות

אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בחטיבות הביניים



תיכונים  13
4429-כ

תלמידים

סינימה 
דרייב

היסח דעת  
מניעת נהיגה  

בשכרות

חינוך 
תעבורתי

פרויקט חשין  
מעורבות 
בקהילה

ימי שיא  
פעילויות 
העשרה

הרצאות 
סדנאות 

עדות אישית

אופניים 
חשמליים

אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בתיכונים



מרכזים  
קהילתיים  

תנועות נוער  
מועצת נוער

מרכז לצעירים

מיפוי להליכה  
וחצייה בטוחה

סדנאות היסח  
אופניים  /דעת

חשמליים

הרצאות  
פעילויות  
העשרה  
הצגות

כנס מתגייסים

אירועי קהילה  
שנה  /פורים

אזרחית

הסברה בקהילה

אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים חינוך בלתי פורמאלי









נגישות ואורח חיים בטוח  , ב"זה

אתה אנחנו  , אני, היא, באחריות של כולם
.הקהילה

כי כל המציל נפש אחת כאילו הציל " 
".עולם מלא

תודה על שיתוף הפעולה וההקשבה 

מנהלת הרשות העירונית  , סיגל שטרית
לבטיחות בדרכים


