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 ט' חשון תשע"ח 

 2017אוקטובר  29 
46-10 

 
 לכבוד

 מנהלי מחוזות 
 מפקחים

 מנהלי מוסדות החינוך
 
 

 שלום רב,

 שבוע הבטיחות בדרכיםהנדון: 

גם השנה כמדי שנה יצוין השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים במערכת החינוך. 

אגף  משרד החינוך,והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  משרד התחבורה,

חברו יחד לציון נושא חשוב זה ברמה לאומית ישות ואורח חיים בטוח, זה"ב, נג

   ובכלל זה במוסדות החינוך.

מטרת שבוע הבטיחות בדרכים היא טיפוח ועידוד האחריות האישית בכל הנוגע 

  כהולך רגל, כנוסע וכנהג. -להתנהלות בדרכים

 

שוון כ"ג עד כ"ח בח ,השנה יתקיים שבוע הבטיחות בדרכים בין התאריכים

"אחריות  הלמידה תתמקד בנושא .2017בנובמבר  12-17 ,חתשע"

 ."אישית

 

פעילויות בהובלת הממונים יתקיימו אירועים ו שבוע הבטיחות בדרכיםבמהלך 

  .מקומיות ועמותותרשויות הב המחוזיים של אגף זה"ב, מטות הבטיחות
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 אירועים ממלכתיים:

 ד "ום שני, כיב יתקיים טקס יום הזיכרון לקורבנות תאונות הדרכים

, בתיאטרון יהלום, 19:30בשעה   2017בנובמבר  13תשע"ח, חשוון 

  גן. -רמת

 

  2017נובמבר  14 כ"ה חשוון תשע"ח, יום שלישי, -וועדות כנסת – 

יתקיימו דיונים בוועדות הכנסת השונות בנושאים הרלבנטיים לבטיחות 

 בדרכים.

 

  14כ"ה חשוון תשע"ח,  יום שלישי,ב יתקיים –טקס מרכזי בכנסת 

 ,בו ישתתפו יו"ר הכנסת, שר התחבורהובאודיטוריום  ,2017נובמבר 

הבטיחות בדרכים והמודיעין, השר לביטחון הפנים, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר 

השדולה למאבק בתאונות הדרכים שרים, חברי כנסת ומוזמנים נוספים.

  

 :במוסדות החינוך

 תתקיימנהוסדות החינוך. במהלך שבוע זה בכל מיצוין שבוע הבטיחות בדרכים 

בנושא מעבר לשגרת הלימודים המתקיימת במהלך כל השנה פעילויות רבות 

בשיתוף מעגלי פעולה נרחבים  ,חינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלימסגרת הב

   של הקהילה וההורים.

 

 .את הפעילות ילוו הממונים המחוזיים של האגף ורכזי הזה"ב בבתי הספר

שבוע זה שיעורים מיוחדים לנושאי הבטיחות מהלך ב ת החינוך יקדישומוסדו

בדרכים, תוך התייחסות להתנהגותם של כלל משתמשי הדרך: הולכי הרגל, 

רוכבי האופניים, נהגים ובכלל זה המשתמשים ברכבים לא מרושיינים ]אופניים 

נוסעים  ,ד[חשמליים, קורקינט )גלגינוע(, סגוויי )רכינוע(, הוברבורד, סקייטבור

ברכב הפרטי והציבורי ובכלל זה ברכבת, ברכבת הקלה בירושלים ובמטרונית 

 בחיפה.
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לתיקיית חומרי למידה ופעילויות העוסקות בנושא אחריות אישית מצ"ב קישור 

  ף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח., מתוך אתר אגלחטיבות הגיל השונות

 

  אינטראקטיבי יועבר שיעור מקוון  יםהעל יסודיבתי הספר לתלמידי

להלן  "צעירים נוהגים אחריות".באמצעות האקדמיה ברשת בנושא: 

  .הזמנה וקישור למשדר

 

 

  ניתן להשתמש במאגר השידורים המוקלטים שעוסקים בבטיחות בדרכים

לארכיון שידורי האקדמיה ברשת קישור  להלןבקטלוג החינוכי  ומאוחסנים

  ואגף זה"ב

 

 

 

   TEDxאירוע 

 

  :אירוע  יתקיים 12:00בשעה  16.11.2017ריך בתא

  

 TEDxTelAvivSalon:  Responsibulity 

 

 

יעסוק בנושא אחריות במספר תחומים , האירוע בבית ציוני אמריקה בתל אביב

  מעוררי השראה.

 

 

 .לחץ כאן TEDxTelAvivSalon: Responsibulity להרשמה לאירוע
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http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=1m!#-!3&pageSize=12&orderBy=19&pageNumber=1
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=1m!#-!3&pageSize=12&orderBy=19&pageNumber=1
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=1m!#-!3&pageSize=12&orderBy=19&pageNumber=1
http://www.tedxtelaviv.com/responsibility/
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ברצוני להוקיר ולברך על הפעילות החינוכית הענפה בתחום זה  ,בהזדמנות זו

ומחוצה לו לאורך כל השנה ומתעצמת בשבוע  בית הספרהמתרחשת בין כותלי 

 . ולאחל לרכזי הזה"ב הצלחה בתפקידם החשוב זה

 

 

 בברכה, 

 

 מקס אבירם

 מנהל האגף

 

 

 

 בואב, המנהל הכללימר שמואל א העתק: 

 גב' מירי נבון, מ"מ מנהל המינהל הפדגוגי  

 גב' אורית לוריא כהן, סגנית מנהל האגף

 גב' חגית שמסיאן, מדריכה ארצית

 ממונים מחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
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