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 04/2020ועדת בטיחות בדרכים 

 סיכום פעילויות חלקי - נספח א'

 

המשפחה, החברים והקהילה בה אנו גרים חשובים לנו . לכן נעשה הכל כדי לשמור עליהם בטוחים  •
סבא שמה למטרה לחנך את הדור הצעיר ולצמצם באופן משמעותי את מספר  -ומאושרים. עיריית כפר

 העלאת המודעות לכלל משתמשי הדרך.להסברה והתאונות באמצעות חינוך 

 מנהלות אשכולות בהתאם לערכה ולתוכנית מאושרת. 7מופעל באמצעות  לנוע בעולם מתנועע -גיל הרך      
 . גני ילדים 25 -מתנדבים אזרחים ותיקים ל 25מופעל באמצעות  זה"ב בגן      
 הרשות העירונית   .מהלך כל השנה בהתאם לחודשי שנההמופעל  לתוכנית משרד החינוךבהתאם בנוסף ו      
 גני ילדים(.  186-כ)הפעלה ומשחקים להעשרת התחום בגן לומרי יצירה  חילדים  י הכל גנסיפקה ל      

משימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, הובלת תרבות ואקלים המחנך העלאת המודעות כ •
ת התנהגות סובלנילשינוי תרבות . לבטיחות בדרכים, הפחתת התאונות ומזעור מוקדי סיכון בטיחותיים

תוך תיאום רב מערכתי חוצה ארגון  -לקיחת אחריות אישית ,ומכבדת של כלל משתמשי הדרך
 אוכלוסיות ומגזרים.

 
 בקרבת בתי ספר והעברת המלצות לטיפול לגורמים מקצועיים.בוצע על ידי סקר ובדיקת תשתיות 

 והופצה לכלל ההורים באמצעות מדיה.  לבתי הספר בהתאם לאזור רישוםמפת מסלול בטוח  הוכנה
 . למוס"ח מיזמים ודרכי הגעה של תלמידיםפרויקטים, מידע על  הופץ עם כלל האיגרת להורה 

למנהלי מוס"ח  נבחנו כל ההסדרים להורדה והעלאת תלמידים והופצו הנחיות  -הסעות תלמידים
 לביצוע וטיפול מול החברות הקבלניות.  ולמנהל ההסעות בחינוך

שוטרים  25ס פעלו "משולב בשיתוף משרד התנועה משטרת כפמבצע שלושת הימים  שנה"ל  פתיחת
 ומתנדבים.

 שש שנתי. 7תיכונים,  7חטיבות ביניים,  6יסודי,  22 : עבודה שוטפת מול הרכזים -הנחיות לרכזי זה"ב
 . 36-ורכזות בהשתתפות משרד חינוך ורלב"ד השתתפו כ כנס רכזים בוצע

 מעברי חצייה.  85אנשי צוות פרוסים על  50  -צוות בתוך הרשות העירונית כ -מעבירי דרך
מעברי  35-תלמידים )אוחזים מתאמים ומפקדים( פרוסים ב 280-בתי ספר כ  15-מופעל ב משמרות זה"ב

תלמידים  560תלמידים בהתאמה )סה"כ בשנה  280חציה ומתחלפים כל מחצית לסבב נוסף של עוד 
 להם נערך טקס מיוחד(. מפקדים  180-מתוכם כ

בתי ספר  6בתי ספר בהם מתנדבים אלפי הורים בכל ימות שנת לימודים ) 16-מופעל ב נשק וסע בבטחה
הורים מתנדבים בכל יום בממוצע   2 -ימי לימוד בממוצע ו 203מופעל חלקית ללא התנדבות הורים() 

 הורים נחשפים(.  6,496
מרחבי זהב בבתי הספר בוצעו גרפיקות מותאמות על  הכשרה והעברת חומרים להפקות  -מרחבי זה"ב

 מסרים שונים.  7ידי לקאפות לסט של  
 27ג( -שכבות לכל ביה"ס )ב  2-בתי ספר ינואר מרס מדובר ב 3-הופעל ב  -מפגש בין דורי ושרים ונזהרים

 תלמידים.  750-כיתות כ
  2,610 -כיתות כ 100ו -פר אבתי ס 2-סטודנטים ינואר עד מרס ל 2הופעלו הוכשרו ו -יסודיים בדרכים

 תלמידים. 
 12-תלמידים ועוד תכנית חלקית ל 5,435 -ו כ-בתי ספר שכבות א 10-תכנית מלאה ל -מנהיגי דרך צעירים

 . תלמידים 4,720-בתי ספר כ
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 תלמידים.  640 -בתי ספר שכבת ד' כ 5נגשו למגרש הדרכה ברשל"צ ינואר מרס  רכיבה מודעת באופניים
רו כיתות ד להפעלה בכיתות ובהתאם לקפסולות כולל הפסקות פעילות והדרכות הוכש נאמני זה"ב

 לשכבות גיל נמוכות.
גם בימים קורונה עודדו התלמידים והמורים להתחפש בסימן בטיחות בדרכים והיתה היענות  -פורים

 מרשימה.
ידה מקוונת כל בתי הספר והגנים הופעלו בשבוע זה לתוצרים עצמאיים וללמ -שבוע בטיחות בדרכים

 כולל סרטונים דיון ושיח דגש מהירות והולכי רגל.
בכל מסגרות החינוך הופעלה תכנית "ראות ונראות" והוכנו תוצרים לראווה ולהעשרת מרחבי  -חנוכה
 זה"ב. 

 חומרים מועברים בהתאם לאישורים הנדרשים במסגרות אלה. -מגזר דתי/חרדי

פעילויות היסח דעת, מניעת נהיגה בשכרות ורכיבה באופניים במסגרות החינוך העל יסודי בוצעו  •
כל מסגרות החינוך קיבלו חומרים לביצוע  חשמליים הכולל אמצעי מיגון וסימולטורים להדרכה.

 פעילויות בזום בצורה מקוונת.
 

תלמידי שכבת ח' )בתוכם  1,385 -כיתות כ 42-חטיבות ביניים ל 7-בוצע בזום ל -כישורי חיים בדרך
 יבה חדשה שכבת ז(.חט

בתי ספר בוצע פרונטלי עיוני ומעשי אופניים חשמליים וסימולטור  2) תאונות דרכים ודרכי התמודדות
 תלמידים.  440-כיתות כ 16בקפסולות( שכבת י' 

 תלמידים.  240-כיתות כ 8-ל 1תיכון   -אופניים חשמליים מופע בהפתעה
יב -חלק מבתי הספר קיבלו בקפסולות כפול שכבות ימועבר חלק בזום ו -בחירה ערכים ותאונות דרכים

 תלמידים.  1,020-כיתות כ 27
  925 -כיתות לכ 29תיכונים )יא  4יב -הרצאה בזום כולל דיון ושיח שכבת יא -שורשים וכנפיים

 תלמידים(.  850 -כיתות לכ 30תלמידים()שכבת יב' 
 תלמידים. 420-ות ככית 13תיכונים שכבת י'  2 -באמצעות שחקן בזום ןמפגש תיאטרו

במסגרת העלאת המודעות בקרב אזרחים הוותיקים בוצעו פעילויות  -אזרחים ותיקים/קשישים •
 וסדנאות מותאמות ובהתאם לתו הסגול.

נסיעה בקולנועית, חציה בטוחה, ירידה מרכבי -איש 90-מרכזי אזרחים ותיקים השתתפו כ 2-פעילות ל •
שמיעה ראיה ורישיון נהיגה בוצע במרכזים בשטח פתוח בהתאם לתו הסעה ואוטובוסים, ראות ונראות, 

 סגול.

 בתי אבות על פי אותן עקרונות אזרחים ותיקים ינואר מרס. 3-ל הרצאה באמצעות ית"מ •

ביצוע לתנועת נוער שחקים פעילות סדנה  כולל סימולטור היסח דעת אופניים   -חינוך בלתי פורמלי •
 חניכים. 12-בשכרות השתתפו כחשמליים ומניעת נהיגה 

בתפוצה לכלל בני הנוער בשל מניעה בהתכנסות  חומרים וסרטונים למנהלי יחידות הנוערהעברת 
 בהתאם לתו סגול.

הסברה לקראת יציאה לחופשת קיץ, לפני חזרה ללימודים, שבוע הבטיחות בדרכים, שנה  -קהילה •
 ציבור. אזרחית חדשה, חורף, מהירות פרסומים בארגזי פרסום ל

 הבית בתקופת קורונה.  דוברת בטרם על בטיחות בזירת  29בוצעה הרצאה בגלריה 
בירוקה בה הועברו מסרי בטיחות בדרכים )רכיבה באופניים והליכה בטוחה  מסיבת מרפסותבוצעה 

 במרחב ציבורי( שולב שמירה על היגיינה ובטיחות בבית.
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 מעבירי דרך. 50-לבאמצעות גרעין התורני  משלוחי מנות בפוריםחלוקת 
 בתי ספר. 8עוגה וברכה לשבת לילדי בתי ספר למעבירי הדרך השתתפו  הנהגת הוריםבוצע שילוב 

יצאו למעבירי הדרך בקרבתם וחילקו ברכות וציורים סורקיס הנהגת הורים  יום המעשים הטובים
 וערכה חמימה ומפנקת לחורף.

בירי הדרך וחילקו להם קפה ומאפה תוצרת השחר לכל מע  ביה"ס מפתןיצאו תלמידי  -יום המתנדב
 עצמית. 

לחלוקה של עוגה לשישי בצל קורונה   יצחק שדהיצאו הנהגת הורים ותלמידי ביה"ס  יום המתנדב
 למעבירי הדרך.
כתבו מכתבים למעבירי הדרך ונשלחו באמצעות המנהלת  שמעון פרסתלמידי ביה"ס  ימי סגר קורונה

 לבתי מעבירי הדרך.

הדרכה ושימוש נכון בזמן שליחויות ברחבי בוצעה פעילות "עסקים שמעסיקים שליחים"  -סקיםע •
 העיר הכולל רכיבה מודעת אמצעי מיגון ושמירה על משתמשי הדרך האחרים. 

רוכבי דו גלגלי  56-בעלי עסקים ונחשפו כ  25-הגענו לוצוות שיטור עירוני  נוער שחקיםהשתתפו תנועת 
מאחר ונוספו חברות משלוחים חדשים לאור ריבוי המשלוחים באזור בשל הקורונה נפגשנו גם עימם 

 בפעימה נוספת נפרדת.

 .בוצעו פעולות יזומות בצירים ראשיים בשיתוף המשטרה לרוכבי הדו גלגלי בעיר  -דו גלגלי •
בעלי דו גלגלי ניתנה הסברה  ובדיקת  80-פעימות נחשפו כ 2והתע"ש בוצעו בצירים ראשיים ויצמן 

 . תרישיונו
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משרד החינוך מוביל בשיתוף עם הרשות העירונית ומוסדות החינוך איכות ומצוינות בחינוך "לזה"ב, נגישות 
ינוך במדדים אחידים ואורח חיים בטוח" בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. מטרתה להבטיח איכות ח

 ובתחומי עשייה מרכזיים.
יצירת אקלים בית ספרי תומך באמצעות תמיכת הנהלת ביה"ס ורכזת זה"ב מאושר ע"י משרד החינוך ושעברה 

 הסמכה ומקבלת גמול ריכוז בשכרה בנוסף על תפקידה. 

 הפעלת תהליכי הוראה למידה איכותיים בשיתוף צוותי החינוך .  -
 שתתפות הקהילה. פעילויות מגוונות בה -

 בטיחות בדרכים
 ההוראה הסדירה בבתי הספר שעה שבועית במערכת לשכבות גיל עפ"י תכנית:

 ג אדום ירוק )לא ניתן בכל מסגרות חינוך,  -ללמוד תנועה, שכבה ב -שכבת א -יסודי
 משמרות זה"ב.  -עצמאים בשטח, שכבה ו -שכבה ה

 הסעות בטוחות, חונכות, הפסקות פעילות, הכשרת צוותי הוראה והעברת חומרים ללימוד בכיתות. -כללי
באמצעות גורמים חיצוניים בהתאם למימון הרשות העירונית לבטיחות בדרכים ובתיאום  מעורבות בקהילה

בדרכים   מלא להכנת תוכנית עבודה, הסברה ומפגשים שונים, שילוב הורים בפועל והפקה שבוע הבטיחות
 הלאומי )נובמבר( ומיפוי סקרי הגעה כולל הסעות. 

אלכוהול ונהיגה, היבטים חברתיים של נהיגה ונסיעה ברכב, היבטים של תקשורת חוקי תנועה,   -על יסודי
 עקרונות להתנהגות בטיחותית, רכיבה באופניים חשמליים, היסח דעת, מהירות.

תתי תוכניות בנושאים רבים  22-ה וקבועה במערכת בתוכם כבתוכנית שנתית סדור חינוך תעבורתי -שכבה י'
 ומגוונים בבטיחות בדרכים כולל לימוד תאוריה וליווי בהוצאת רישיון נהיגה. 

 
 נגישות ואורח חיים בטוח

שנים בתחום נוסף )אגף לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח( רכזי ורכזות  4-מאחר ואגף זה"ב הפך לפני כ
חומים אלה בנוסף, מאחר והרשות המקומית נמצאים גורמי מקצוע )נגישות, בטיחות( זה"ב הונחו לטפל בת

נפרדים ואינם משולבים במסגרות חינוך להעלאת מודעות בהסברה והטמעה בחינוך מנהלת הרשות 
העירונית לקחה על עצמה ביצוע מטלה של רישות וסנכרון כל הנושאים יחד בשת"פ עם הרכזים וזה נוצר 

 .באופן טיבעי
מערכת החינוך רואה ערך עליון  בחינוך לנגישות וקבלת השונה. לפיכך מובילה מהלך חינוכי מקיף 

המושתת על ערכים של כבוד ורגישות כלפי אנשים עם מוגבלות ופועלת ליישם ערכים אלה באמצעות 
 שיבחר.רכזים. מערכת החינוך שואפת לקדם השתלבות תלמידים עם מוגבלות כך שיוכל ללמוד בכל מוסד 

העלאת המודעות, קביעת מטרות לנגישות בהתאם אנשי החינוך שותפים לקדם נגישות בדרכים אלו: 
למאפייני בית הספר ולצרכיו, יצירת תנאים ושילוב תלמידים עם מוגבלות בפעילות בית ספרית, תכנון 

 ופעילות חינוכית בנגישות ושילוב בעלי צרכים מיוחדים. 
 -ות במקצועות לימוד שוניםשילוב חינוך בפועל לנגיש

ד -ג היכרות ראשונית עם נגישות, לימוד אמנת זכויות הילד ושוויון זכויות ילדים עם מוגבלות, א-איסודי: 
ו -ו אמנה לשמירה על זכיות ילדים, ד-ו תכנית שווים הכולל שפת סימנים, א-קידום המודעות לנגישות, א

 ". ו הכרה עי משחק "הכל הולך-מוגבלות פיזית, ד
-, זיי נגישות וזכויות לקראת יום הבינלאומ-י בואי נמחיז מוגבלות פיזית, ז-ט נגישות ורגישות, ז-זעל יסודי: 

 .כל התוכניות מלווים בסרטונים, בחומרים מקוונים יב נגישות הלכה למעשה עיר נגישה-י גלגל היגדים, י
מנהיגי זה"ב, פעילות משותפת חנ"מ, פעילות בקילה, ביצוע סקר ומיפוי מצב נגישות של  – מעורבות תלמידים

ביה"ס, הקניית יידע בפעילויות חינוכיות המכשירה את הלבבות להשתלבות הכלה ונגישות של אנשים עם  
 מוגבלות בחברה. 

לאנשים עם מוגבלות  שיעורים להכרת תכנית חיצונית העוסקת בנגישות, יום שיא לציון שיוויון זכויות
 וחונכות תלמידים מתנדבים בקהילה. 
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)דצמבר( שולבו בכל בתי הספר היסודיים פעילויות בכיתות,  לרגל ציון יום שיוויון לאנשים עם מוגבלויות
והוצגו חומרים במרחבי בית הספר, הוקרנו סרטונים עדות אישית ובוצעה למידה דיון ושיח )יש תמונות רבות 

 דימה ללמידת עמתים בקבוצת הוואצאפ הניהולי(. ונעשתה הכנה מק
 מוס"ח על יסודי, שוחחו על הנושא ביום ציון זה הוקרנו סרטונים ועדויות אישיות ונוהל שיח מעמיק בנושא.

הנגשה כללית לביה"ס, הנגשה פיזית מעברים בין מבנים, רמפה למדרגות, מיפוי ורישום תלמידי  -סקרים
 עלי צרכים, מיפוי אנשי מקצוע בעלי צרכים.בעלי צרכים, מיפוי הורים ב 

 
 אורח חיים בטוח

בכל מוס"ח מבוצע הסברה בחינוך בהתאם לעתות שנה בנושאים שונים ומגוונים בארבע  בטיחות ילדים
סקרים כלליים זירות )בית, דרכים, מוס"ח וציבורי( כולל חגי ישראל, יציאה לחופשות, בריכות, שחיה 

ם, מתקני משחק, מגני אצבע, בורות, חלונות/סורגים, מעבדה תקנית, ארונות תקינות, מגרשי -בבטיחות
 כיבוי, מטפה כיבוי, אולם ספורט. 

)במאי( במטרה לפעול לצמצום מספר הילדים   היערכות לשבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במערכת החינוך
בטיחות זו הזדמנות מצוינת הנפגעים בזירות השונות. העשייה בנושא לאורך כל ימות השנה אלא שבשבוע ה

להעלאת המודעות והסיכונים הטמונים בפעילויות פנאי ולייצר הזדמנות לילדים ולבני נוער להיות שותפים 
פעילים בהגנה על חייהם, ואף לעודד, לגבש יוזמות בנושאים אלו בסביבת החיים שלהם )התנהגות בים, 

אמבטיות, כביות, רעלים, חומרים מסוכנים, נפילה   בבריכה בחצר הבית, במגרש משחקים, בבריכות פרטיות,
 תאונות. בטיחות אש בחגים בחורף, בקיץ, פורים ל"ג חנוכה. הכנה לשבוע מודעות למניעת כוויות )פברואר(. 

 שבוע בטיחות בגני ילדים חומרי העשרה ופעילויות כולל קהילת ההורים.  -גנ"י -התוכניות
ו נזהרים ועוברים את הקיץ -ממה צריך להיזהר בחופשת קיץ, א ג-ונשמרתם מאוד לנפשותיכם א -יסודי

על ג משוחחים ויוצרים בטיחות העלאת מודעות ופעילויות שונות לסיכונים מעגלי אחריות. -בטוח ונעים, א
יב בני נוער לוקחים סיכון מחושב?!, אופניים חשמליים  -יב בני נוער מדברים על לקיחת סיכונים, ז-ז -יסודי

 י הוא בשבילי. והבית של

 

 בברכה,

 סיגל שטרית
 מנהלת הרשות העירונית

 לבטיחות בדרכים
 

 

 


