
 תכנית חומש

 תכנית משרד החינוך למניעת היפגעות ילדים בישראל
 ג"תשפ-ט"תשע

 1 18מאי  07

 

 "מחנכים לחיים"

 



 מרכזיים לעשייהשותפים 

 2 18מאי  07

מנהל פדגוגי 

מנהל חברה ונוער 

  אגף ערבי 

מגזר בדואי 

מחוז חרדי 

מנהל כלכלה ותקציבים 

מנהל תכנון 

מנהל תקשוב 

דוברות 

 גופניחינוך 

הרשות הלאומית  , משרד הבריאות - גופים לאומיים ומשרדי ממשלה

 משטרת ישראל, לבטיחות בדרכים

אור ירוק, המועצה לשלום הילד, בטרם - עמותות 

לבטיחות ילדים' בטרם'ארגון  – שותף מקצועי אסטרטגי 

מה"רא 

מגזריותבין לשותפויות ' יח 

מדען ראשי 

מחוזות 

 



 האתגר

צמצום היפגעות ברת מניעה של  
 בישראלילדים מתאונות 

 3 18מאי  07

 



 מה השינוי שאנו מבקשים לחולל
 עקב תאונות ילדים הרוגיםהמשך מגמת הירידה במספר 

 5 18מאי  07

 )2016ודוח תמותת ילדים מהיפגעות בלתי מכוונת בשנת  2017מדוח לאומה  2016הנתונים עד (ארגון בטרם 

 מספרים מוחלטים



 מה השינוי שאנו מבקשים לחולל
 עקב תאונות אשפוזי ילדיםהמשך מגמת הירידה ב

 6 18מאי  07

 )מהמועצה לשלום הילד 2015נתוני ,  2017מדוח לאומה  2014הנתונים עד (ארגון בטרם 

 מספרים מוחלטים



 מה השינוי שאנו מבקשים לחולל
 עקב תאונות פניות ילדים למיוןמעבר למגמת ירידה ב

 7 18מאי  07

 )מהמועצה לשלום הילד 2015נתוני ,  2017מדוח לאומה  2014הנתונים עד (ארגון בטרם 

 מספרים מוחלטים



 8 18מאי  07

 סוכני השינוי

 בני נוער וסטודנטים, תלמידים

 הורים

 החינוך' מנהלים ומחנכים במע

 רשויות מקומיות ובעלויות



 העלאת המודעות לסיכונים

 וידע להתנהגות בטוחהמתן כלים 

 התנהגות בטוחהעידוד 

 איך נשיג את השינוי

 9 18מאי  07

 התערבות ממוקדת  
 מבוססת ניתוח נתוני היפגעות

צמצום  
 היפגעות

 התנהגות בטוחה

 פעולה

 מיקוד -הבסיס 

 תוצאה



 על נתוני היפגעותמיקוד הפעילות בהתבסס 

תאונות דרכים  
 ואירועי דריסה

 טביעות

 בדואים  
 ודוברי ערבית

 15-17, 0-4גילאי 

 החינוך' היפגעות במע
 60%הפסקות כ

 10 18מאי  07 25%ג כ"שיעורי חנ

 חרדים

 בבית וחצר בדרכים

 איך נשיג את השינוי

 מי נהרג

 איפה נהרגים

 ממה נהרגים
 חנק

 במקורות מים



הערכה  
 ומדידה

 תכנית לצמצום היפגעות ילדים

 11 18מאי  07

מנהל חברה   מנהל פדגוגי
 ונוער

 חינוך גופני

הקמת מאגר   מחקר
 נתונים

 הסברה



 תכנית חומש בטיחות
 ריכוז דרישות תקציב

 35 18מאי  07

 משימות מרכזיות
 )ח"אש(נדרש  תקציב

 ג"תשפ ב"תשפ א"תשפ פ"תש ט"תשע

 3,848 3,463 3,439 2,857 2,010 פדגוגי מנהל
 3,000 2,400 1,800 1,200 600 )לימודי שחייה הרחבת(חינוך גופני 

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 דוברות

 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 תקצוב בתכנית הלאומית

 6,848 5,863 5,239 4,057 3,110 כ"סה



 36 18מאי  07

 סיום
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