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 ב' באלול תשע"ט
 2019בספטמבר  02

 2000-1078-2019-0000997סימוכין: 
 

 
 לכבוד

 מנהלי בתי הספר
 נגישות ואורח חיים בטוח רכזי זה"ב,

 ממונים מחוזיים
 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: משמרות הזה"ב עדכונים ונהלים להפעלה
 

 

משמרות זה"ב נועדו לסייע להולכי הרגל ובעיקר לילדי בתי הספר הצעירים, לחצות בבטחה 

( ובהתחשב בתנאי 38כבישים במעברי חצייה הסמוכים לביה"ס, תוך שימוש בתמרור עצור נייד )ב/

 הדרך ובתעבורה. 

 

שמטרתה להסדיר בצורה  הפיזיתשמרות הזה"ב מהווים חלק משמעותי במעטפת הבטיחות מ

מיטבית ובטוחה את דרכי הגעתם ויציאתם של התלמידים אל המוסד החינוכי וממנו. פעילות 

משמרות הזה"ב מתרחשת במרבית מוסדות החינוך היסודיים וחוצה מגזרים וערים מזה עשרות 

שעות שנים. לפעילות המשמרות ישנה חשיבות רבה בתרומה לביטחונם של הולכי הרגל הצעירים ב

 בהם הם מתפקדים ישנם הוראות ונהלים המסדירים את פעילות משמרות הזה"ב.

לתלמידים  ערכית תרומהו זת בתכניש י ולקהילה מעבר לתרומה החשובה לתלמידים הצעירים

לומדים בצורה פעילה ערכים של , עוברים תהליך הכשרה מקיףאשר המוצבים במשמרות הזה"ב 

 . ומנהיגות זולת, אחריות אישיתסובלנות, ציות לחוק, נתינה ל

של תלמידים ומהווה חוויה חיובית במסע  םבזיכרונכי פעילות זו נחקקת נמצא ממחקרים שנעשו 

לקיים ונכון ראוי זאת, החינוכי שלהם. כאשר התנאים הסביבתיים והתחבורתיים מאפשרים 

 זו.פעילות חשובה 

 

-אגף התנועה,  משרד החינוך  - ישראלמשטרת , להפעלת תכנית משמרות הזה"ב שותפים רבים

הרשות , הנהלת בית הספר ורכז הזה"ב הבית ספרי אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח,

 נדסה ,.מחלקת החינוך, מטה הבטיחות מחלקת הה  -השונים  על אגפיה המוניציפלית

הבטיחות במקומות שבהם הם לא הופעלו, יש לפנות ליו"ר מטה  הזה"ב משמרותלצורך הצבת 

 העירוני לקבלת האישור המתבקש.
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פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. תלמידי כיתות ו' 

)שהוכשרו בכיתה ה' להפעיל משמרות הזה"ב( ממלאים תפקיד זה, בכפיפות להנחיות ההפעלה של 

ד' באלול , 0137הוראת קבע מס' משמרות הזה"ב, כפי שהן מופיעות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך )

 (.2018באוגוסט  15תשע"ח, 

 

 הדרכה

מתוכנית  כחלק אינטגרליכשרת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת בכיתות ה' במערכת החינוך ה

מועברת על ידי שוטרי הדרכה לתלמידי כיתות ה',  . ההכשרה העיונית והמעשיתהלימודים

ביקורת שוטרי ההדרכה מבצעים בנוסף  , שאושרועם התלמידים במעברי החצייה ומתורגלת 

 .הזה"ב כיתות ו' במשמרות וצפייה בפעילותם של תלמידי

ההכשרה העיונית והמעשית של תלמידי משמרות הזה"ב בכיתות ה'  תתבצע בשנה"ל תש"ף על 

 .מכירים את מוסדות החינוך שנמצאים תחת אחריותםידי השוטרים בישוב, אשר 

הספר  במשטרת ישראל לשמש מדריכי זה"ב בבתי ידי אגף התנועה על סמכוהוכשרו והו שוטריםה

   .הזה"ב את תלמידי משמרות היסודיים ולהכשיר

 

בפקולטה לטכנולוגית בכדי להעצים את חווית הלמידה פותחה בשיתוף עם הרלב"ד, לומדה 

וירטואלית לומדה משחקית  זו .יוני בדרכים"", בשם  H.I.Tהמכון הטכנולוגי חולון  –למידה 

תפקידם כחברי משמרות  , לתרגל את11-12ו', בני  –שנוצרה במטרה לאפשר לתלמידי כיתות ה' 

  .זה"ב ולהעלות את תחושת הביטחון שלהם טרם יציאתם לכביש

הלומדה מדמה עיר וירטואלית ובה ארבעה אזורים מרכזיים המובילים למשחקים. המשחקים 

 .התלמידים יפגשו במסגרת תפקידם כחברי משמרות זה"במייצגים סיטואציות ש

 

אני פונה אליכם מנהלים/ת יקרים ומבקש מכם להנחות את הצוותים החינוכיים לשתף פעולה 

ולהתאים את עצמם ואת המערכת  ככל שניתן ללוחות הזמנים של השוטרים הקהילתיים. לסייע 

 ולתמוך בפעילות חשובה זו .
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יאפשרו את קיומה של ההדרכה במועד שתואם מראש לא יוכלו לקבל הדרכה בתי ספר שלא 

 במועד אחר .

 

בהזדמנות זו ברצוני להודות לאגף התנועה במשטרת ישראל, על החשיבות הרבה שהוא מקנה 

 לפעילות זו ועל הנכונות להמשיך ולהעצים את קיומה של יוזמה מבורכת זו.

 

 

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת ובטוחה!

    

 

 בברכה   

                        

 אבירם קסמ                                                                                                                                     

  האגף נהלמ                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

 העתקים:
 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי, משרד החינוך

 נהל הפדגוגי, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המד"ר שוש נחום
 נהל הפדגוגי, סגנית בכירה למנהלת המאינה זלצמןגב' 

 תנ"צ בועז גולדנברג, סגן ראש את"ן, משטרת ישראל
 רפ"ק אירית אלזם שדה, קצינת זהב ארצית, משטרת ישראל

 צוות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במטה ובמחוזות

 

 


