
                                           
                     

  

                                                                                                                

 

 )אוטובוס מהלך(   למוסדות חינוך   ה בטוח   הליכה    -"  הזה"ב "קו  
 

 מבוא  
 .מזה שנים הרשות העירונית מובילה את מיזם "קו הזה"ב בעיר כפר סבא במוס"ח יסודיים

-פעילות חווייתית המזמנת אפשרות לחנך להליכה בטוחה ולפעילות קהילתית רב ה"מסע הליכה" הינ
 גילית סביב נושא המעניין את המשתתפים. 

מנות להכיר בנינוחות מקומות ייחודיים, אתרים שונים וטיפוסים ססגוניים מסע הליכה מהווה הזד
 כלל אנו חולפים על פניהם במהירות אף מבלי להבחין בהם. -ברחבי השכונה והעיר, כאלה שבדרך

פעילות מסוג זה יכולה להוות דרך לציון אירועים מיוחדים או מועדים מיוחדים ואף להתפתח עם הזמן  
 ית או קהילתית.  ל"מסורת" שכונת

התקשרות שוויונית בפורום קהילתי בין צעירים למבוגרים מחזקת את ביטחונם העצמי של התלמידים 
גילי. יש בכך גם תרומה ליצירת "אקלים" המעודד -ומאפשרת לטפח ערכים של מעורבות ושיתוף רב 

 .  הספר-ומדרבן פעילות מסוג זה בבתי
כפי שאנו מציעים, מאפשרת דיאלוג בין מבוגרים ומתבגרים כמו הקמת פורום קהילתי לצורך הפעילות,  

 גם כיבוד זכותו של ההורה להיות שותף בתהליך החינוכי של ילדו.  
 בהמשך אנו מציעים מהלך מובנה להתארגנות לקראת מסע מוצלח.  

  
 התארגנות קהילתית    -שלב ראשון  

 
 הקמת פורום ובחירת ועדות  

 
 ם הקהילתי, שיוביל את הפעילות של מסע ההליכה. בחירת השותפים לפורו  . 1

 ספרי, מחנך כיתה, נציגי הורים, נציגי -רצוי שהפורום יכלול :רכז בטיחות בית         
 תלמידים, נציג מהקהילה )איש ציבור(.          

 משנה : -חלוקת הפורום הקהילתי לוועדות . 2
 ועדת לוגיסטיקה  ✓

 ועדת תכנים למסלול  ✓

 ועדת שיפוט  ✓
 
 

 תפקידי ועדת הלוגיסטיקה  
 גיבוש וארגון המערך הלוגיסטי של המסע.   ✓

 עריכת סיור מקדים.  ✓

 והמשטרה .  הרשות העירונית לבטיחות בדרכים יידוע ושיתוף הרשות המקומיתתכלול/ ✓

  והעברתם לרשות העירונית לבטיחות בדרכים. זיהוי קשיים במהלך המסלול ✓

  הכנת צוות לצילום ותיעוד של המסע. ✓

 .   ו במסעחלק   בדרכים אשר יתרוםבטיחות גיבוש התכנית בשיתוף הרשות העירונית ל ✓

 .  תיק עזרה ראשונה, טלפון נייד, מפה, פתקים ממוספרים, פרסים הכנת ציוד לקראת המסע : ✓

 הכנת צוות לצילום המסע.  ✓

 : שימו לבהוועדה הלוגיסטית תעדכן את המליאה לגבי סיכום עבודתה  ✓
פי ,"תו  -הוועדה תוודא שכל רוכב יבדוק את אופניו עליו גם רוכבי אופניים במקרה בהם יה

 התקן", טרם יציאתו למסע. 
 
 



 
 

 תפקידי ועדת תכנים  
 קביעת מטרת המסע.   ✓

 קביעת מסלול המסע.   ✓

 . נהלים לגבי תקלות בדרך  ✓

 . הכנת תוכני המסע וכתב חידה )מסע יכול להיות מסע תחרותי בהקשר ליעדים חינוכיים( ✓

 לידיעתכם מראש.  אבפני המשתתפים, בזמן ובמקום שיובהצגת נושא המסלול או כתב החידה  ✓
בטיחותיים )בהקשר  היסטוריים או גאוגרפיים או  :כתב החידה יכול לעסוק בהיבטים הבאים ✓

 לחוקי התנועה למשתמשי הדרך השונים(.  
 

   תפקידי ועדת השיפוט
 קביעת כללי התחרות.   ✓

 . ם להליכה בטוחהקביעת כללי ✓

 קביעת קריטריונים לניקוד )לשיפוט(.   ✓

 ציון הקשיים שעלולים להיווצר לאורך המסלול, הצגת הנהלים לגבי תקלות בדרך  ✓
 .  והקריטריונים לשיפוט בהתאם

 הכנת דף תצפית לשיפוט במהלך המסע.   ✓

 שיפוט לאורך המסלול ואופן קביעת הניקוד לכל קבוצה.   ✓

 .  ועדת השיפוט תציג בפני הקבוצות חלקים של כתב החידה בכל תחנה ✓
 במטלה זו יש לשתף גם את חברי ועדת התכנית. 

 הכנת כללי בטיחות והתנהגות במסע.   ✓

 הכנת תעודות השתתפות במסע.  ✓

 . הצעות לנושאי המסע ✓

 היסטוריים. -היבטים גאוגרפיים -מסע להכרת השכונה  ✓

 .  מתוך הקהילה/רהספ-בוגרי בית -מסע לזכר הנופלים  ✓

 . מסע בעקבות אישים ✓

 .  במסגרת שיעורי היסטוריה -מסע בעקבות ראשונים  ✓

 . מסע לרגל אירוע/סיום שנה/סיום פרויקט  ✓
 

 .  הצגת נושא המסלול בפני התלמידים וההורים והכנה להליכה בטוחה   -שלב שני 
 

   תחילת המסע  -שלב שלישי  
 . התכנסות כל חברי המסע בנקודת ההתחלה ✓

 אופניים ולגב הרוכב. הולכי הרגל ולרוכבי פתקים ממוספרים זהים המוצמדים ל חלוקת  ✓

 חזרה על תוואי המסלול.  ✓

 .  חזרה על כללי ההתנהגות במקרה של תקלה ✓

 הסבר על מכלול הקשיים הצפויים במהלך המסע.  ✓

 . הסבר על נקודת המפגש ✓

 מתן הסבר על האופן שבו מתבצעת התחרות.  -אם יש כתב חידה  ✓

 עוד המסע.  תי ✓
 

  סיום המסע   -שלב רביעי 
 הענקת תעודות השתתפות למסיימים.   ✓

 הענקת פרסים לקבוצות הזוכות.  -אם בתכנית מתקיימת תחרות  ✓

 .  סיום המסע בפיקניק/בטקס/באירוע )בהתאם לאופי המסע( ✓
 
 
 
 
 



 
 
 

 בעקבות המסע   -שלב חמישי 
 הספר. -בית הבעה ופרסומן בעיתוןידי כתיבת חוויות במסגרת שיעורי -סיכום המסע על ✓

 . והעברתו לרשות העירונית לבטיחות בדרכים דיון בבעיות הבטיחות לאורך המסלול ✓

 . לקראת מסיבת סיום Iוידאו -עריכת סרט ✓

 הכנת עיתון קיר המספר במלל ובתמונות את סיפור המסע.  ✓

שנה"ל  בכל ימות  כידת ההלכתיות למוסד החינויקביעת יעדים ומד תוך  שגרתיתיומית היערכות  ✓
, פרסים והעברת עידוד התלמידים בדרכים שונות: ניקוב כרטסיה, תחרות כיתתיתכדי תוך 

 לרשות העירונית על מנת לזכות בפרסום, פרסים ועוד. נתונים 
 
 

 בעיר כפר סבא    במודל אוטובוס מהלך   "קו הזה"ב"    מסע ההליכה 
 
 ליכה ברגל מהבית לבית הספר. המסע  ייבנה סביב כתב חידה בנושאי בטיחות בדרכים מסע ה •

 ויכוון את התלמידים לבחירת "הדרך הבטוחה" מהבית לבית הספר.         
 
 הילדים יחולקו לקבוצות על פי אזורי המגורים שלהם ועל פי קבוצות הגיל, כאשר לקבוצת הגיל  •

 . ההליכה " במסעבקו הזה"בגם "ב( ישולב -הנמוכה )א         
 
   פריט בעל מסר בבטיחות בדרכים בהתאם לתקציבבתחנה הראשונה יקבלו הצועדים  •

 או כתובת ייחודית שתחובר לחולצה. החומרים יוכנו בעוד מועד ויחולקו לילדים הצועדים.         
 
 סיור לילדים ולהוריהם.  •
 
 לסיוע בתחנות  רתימת הורים להתנדבות בקהילהו יםסיור משולב הכנת הבוגרים לחניכת הצעיר •

 השונות ובהתאם להנחיית נושא הביטחון במקרים של התקבצות מס' תלמידים בו זמנית.           
 
 
 
 

 לשירותכם, 
 

 סיגל שטרית 
 מנהלת הרשות לבטיחות בדרכים 

   עיריית כפר סבא 
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