
                      

  

                                                                                                                                                    
 

 לכבוד 
 _____________  בית הספרב התלמידים הורי

 סבא  -כפר 

 

 שלום רב,

 

 " קו הזה"במיזם "-" זהירות בדרכיםהנדון: 

 

מגמ קיימת  כי  עולה  מתוכו  למוס"ח  תלמידים  הגעת  סקר  בוצע  ולאחרונה  ברגל  הגעת התלמידים  לעידוד  חיובית  או באמצעות /ה 

 .( מדדי ההילכתיות בעירף מסמך המתעד את צור בתי הספרל)  או אופניים/תחבורה ציבורית ו 

נער אלה  העירונ בימים  הרשות  בדרכים  יתכת  שללבטיחות  להמשכה  החינוכי  וצוות  ביה"ס  הנהלת  תכנית  ה  ,  ספרית,  בית  תכנית 

ול למוס"ח  רגילת  להגיע  תלמידים  עידוד  בדרכים.  להמשך  ולבטיחות  לזהירות  בחינוך  הספר  בית  הורי  של   שילובם 

אחריות    -הזה"בקו  "    -  המהלך לקחת  להורים  יקרא  באחריותי"  ילדיהם  זה  ושל  דרך  כמשתמשי  שלהם  ההתנהגותי  ההיבט  על 

 . "קו הזה"ב"מייזם  -הרשות המקומית ולהתגייס לפעילות בית ספרית ייעודית, מותאמת לצורכי בית הספר, הקהילה ו

ת במסגרת זו יקבלו ההורים המעורבים וצוות בית הספר תמיכה בפיתוח תכניות התערבות והשתתפות בהטמעתן. התמיכה המקצועי

  . הרשות העירונית לבטיחות בדרכים יוהליווי יינתנו על יד

לטיפ הרלוונטיים  הגורמים  את  לרתום  מכוונת  התלמידיםהתכנית  של  האישית  האחריות  ישמשו  ,  וח  יבצעו  שההורים  הפעולות 

החשוב   לנושא  המודעות  להעלאת  בדרכים  –פלטפורמה  ההתנהגות  ככל   תרבות  ציבורית  בתחבורה  ושימוש  ההילכתיות  ועידוד 

 . שניתן

 

 :  בשתי רמותהפעולות הינם 

 .  הבטיחות בדרכים בשיח הציבורי עקב הפעילות ששמה במרכז את נושא  - המּודעּותברמת התקשורת ו .1

היחיד  .2 שלהם  –והמשפחה  ברמת  המודעות  רמת  תעלה  בנושא,  לעסוק  יותר  יירתמו  שההורים  התלמידים   ככל   ושל 

 יום.  -בחיי היום הבטיחות בדרכים לחשיבות

 

 ? מהן המטרות שלנו

הורים באחריות להתנהגות בטיחותית בדרכים, כך שיתייחסו לאחריות האישית גם כשהם הולכים הלשתף את הילדים ואת   .1

 . לכל משתמשי הדרך עם מלווה

הרגליים" .2 "דרך  כביש  וחציית  בטוחה  הליכה  הילדים  כל  את  וחציית   -ללמד  בדרך  הליכה  אלא באמצעות  בתיאוריה,  לא 

הדרכה ברכיבה נכונה באופניים כמו כן,    ים אותם ומלווים אותם.ד כביש בפועל, כשלידם המורה ומבוגרים אחראיים שמלמ

 ציבוריים )אוטובוס/מיניבוס/אחר(. והתנהגות בטוחה בקרבת סביבת תחנה ציבורית ועלייה לרכבים

 

 . מפורט באתר העירוני ובאתר ביה"סמצ"ב ו –"  קו הזהב"תיאור מיזם 

 

 .באתר ביה"ס -חשפו התלמידיםיתיאור הסדנאות להן 

 

 נצא לדרך.סבא חושבים חיים ונשמרים בדרכים! ועכשיו  -בכפר מה עכשיו? פשוט תגידו כן,

 
 שלכם, 

 סיגל שטרית 

 םמנהלת הרשות לבטיחות בדרכי

   עיריית כפר סבא
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