
' ב א"צעדת תלמידי חט
אנם'גש קאסם "ע

27.10.2022–יום חמישי 
10:00-11:30–שעות 



כללי
ב א עם צוותי ההוראה רואה "חט, הצעדה באה כחלק מיום ההליכה הבינלאומי

בהשתתפות זו כערך לחינוך תלמידי בנושא חשיבות הכושר הגופני וניהול אורח  
.חיים בריא וספורטיבי

 מלווים ( 21לב )תלמידי ותלמידות החינוך המיוחד ב"החטישתתפו עם תלמידי
.  על ידי צוותי ההוראה שלהם 

  יהיה במסגרת הצעדה גם שלטים ורמזים המביעים את הזדהות הבית הספר עם
.אר חווה בתקופה האחרונה'שהעיר מע" ההתנגדות למעשי האלימות "

 מחשש לעומסי חום , הצעדה תתקיים בשעות הבוקר.

 ב מתנדבים וצוות  "ע( פותח וסוגר)הצעדה תהיה בליווי שני כלי רכב ביטחון
.הוראה

צוות ההוראה והמלוות יהיו צמודים לתלמידים הללו.

 משימתן ליווי צמוד  –יש צורך בגיוס בנות השרות כסדרניות עם ווסטים זוהרים
.לגוש התלמידים ההולכים ברחובות

 לסירטוןקישור

https://drive.google.com/file/d/1uLD_r8Gq5mQSvFvFZTeazmi0HwdYCa6X/view?usp=drivesdk


הצעדהתוכנית

  ההתארגנות כוללת הצטיידות
מים וחלוקת מלווים צמודים  , בכובעים

.לילדי בית הספר

י מנהלת "תדריך הבטיחות יועבר ע
יש לוודא  , המוסד או רכזת הביטחון 
.שכל המשתתפים נמצאים

 חלוקת דגלים וקביעת סדר תנועה.

פותח -רכבי הביטחון יהיו שניים
.וסוגר

הצופים יתחילו ראשונים בצעדה.

אחריות   תוכן שעה

מנהלת 
רכזת / המוסד

הביטחון

התארגנות  
ותדריכי  
בטיחות

9:00

ח"ט מוס"קב
תחילת 

בליווי  הצעדה
רכבי ביטחון

10:00

ס "הנהלת בי
סיום הצעדה  
במוסד וכיבוד

11:30



שלבי ביצוע הצעדה מהיום

1שלב 
אישור הצעדה 

ט"עם הקב

2שלב 
גיוס משאבים  

והעברת תכנית  
למשתתפים

3שלב 
העברת  
התכנית  

למשטרת  
ישראל לידיעה

4שלב 
ביצוע הצעדה

5שלב 
סיום הצעדה 
כיבוד והפקת  

לקחים



מסלול הצעדה  
1קיטוע 

נקודת  

ההתחלה  

וההתארגנות



מסלול הצעדה  
2קיטוע 

סגירת הכיכר 

עד מעבר  

רכב הביטחון  

הבוגר



מסלול הצעדה 
3קיטוע 
אחרון נקודת הסיום  

וכיבוד  



סכמה לסדר התנועה והסדרנות

כיוון התנועה  

כיוון התנועה  



רמת הסיכון לאחר  המענהרמת הסיכוןהסיכון  השלב בצעדה

המענה

כניסות כלי רכב מצירים משניים מצדי  השלבים  כל

של הצעדההכביש

הצבת סדרנים מזוהים עם ווסטים בקצוות  גבוהה

הצועדים שיהוו חסם וחציצה

  ככל רכבי הביטחון המוביל והסוגר יהיו

אחראים על גילוי מפגעים מסוג זה וימנעו  

.אותם

נמוכה

כניסת צועדים לא רוצים שחפצים  כל השלבים

.מהומות ושיבוש סדר ציבורילעורר

דבר , בצעדהנוכחות סדרנים וביטחוןגבוהה

שיבטיח את הביטחון של המשתתפים  

.וישמור על בטיחותם 

  בכללי אין אישור לצרף צועדים לא מזוהים

רק המורשים משתתפים

בינונית

נפילה או מעידה של אחד או אחת  בכל השלבים

.ות/המשתתפים

יש לדאוג שמגישי עזרה ראשונהגבוהה

ר"עוחובשים מתנדבים יהיו עם תיקי 

.ויצעדו בין הצועדים בכל השלבים

א שנמצא "קשר מתמיד עם כונן מד

הישוביתא "בתחנת מד

נמוכה

טבלת ניהול סיכונים



איומים והמענה

רמת הסיכון לאחר  המענהרמת הסיכוןהאיוםהשלב בצעדה

המענה

עוין ודורס שנכנס בין רכבבכל השלבים

הצועדים

רכב תופת.

חסימות סגורות בזמן מעבר הצועדים  בינונית

על ידי רכב ביטחון או רכב סדרנים 

 החסימות ייפתחו לאחר מעבר רכב

ט"הביטחון הסוגר ובהוראת קב

נמוכה

קר או חם למטרה  שימוש בנשקבכל השלבים

.לאומנית או פלילית 

בעלי  נוכחות סדרנים מוסמכיםבינונית  

.סמכויות כמופיע בדין

  רכבי ביטחון מזוהים בתחילת הצעדה

.ובסופה

  יש לשאוף שניידת משטרה תהיה

שותפה בצעדה

נמוכה

גורמים לא רצויים  כניסתבכל השלבים

שמטרתם לעורר פרובוקציה  

.בקרב המשתתפים

ח"סמיש לפקוח עיניים ולזהות ככללגבוהה

של אנשים מסוג זה

 יש לדווח  למשטרה לטפל בהם

.ולהוציאם מתוך הצעדה






