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 منشور لمدراء المؤسسات التربوية ومركزي الموضوع 
 

 الحذر على الطرق، إتاحة ونمط  حياة آمن 

  
 
 
 
 

 خلفية 
 

ن يربي، يشجع وينمي لدى طالب إسرائيل،  أ من نصب أمام عينيه آتاحة ونمط حياة قسم الحذر على الطرق، إ
، الطريق، الساحة(،  األمان في كل حيز ينشطون به )المدرسة، البيت و الوعي  لزيادة الحفاظ على حياتهم، وأن يسعى

تبادلة، تعلّم،  م هذا من خالل تحمل مسؤولية شخصية تاحة. وع ال لحد من حوادث الطرق وافعام القلب بموض ل
من منطلق االهتمام الحقيقي والصادق  في المدرسة، ووتطبيق المواضيع التي يتم تعليمها في الحياة اليومية   يب تجر

ام. بشكل ع  سرهم بشكل خاص وللمجتمع  بأطفال إسرائيل الذين سيعملون كسفراء ووكالء للتغيير أل  
 

تجنح  الجالبين رؤية حديثة   الحذر على الطرق كصانعي تغييرالمدارس التي تعزز يرى الحذر على الطرق  قسم أن 
للمستقبل، شاملة، التي التركز على الحفاظ على حياة الطالب، صحتهم وسالمتهم كقيمة عليا. التربية لالكتراث  

ق لألشخاص ذوي  ووالتعاطف، تقبل االخر، التسامح، الحفاظ على حقوق االنسان، بما فيه إعطاء مساواة في الحق
 . حتياجات الخاصة اال
 
 

أولياء األمور وسلطات في الحقل، قدر من التعاون مع شركاء  أقصى قسم الحذر على الطرق، يشجع الرؤية العامة

  طواقم الطالبات،/: الطالب تي فيها ال العمرية بمختلفوالهيئات غير الرسمية والمؤسسات التعليمية  الحكم المحلي

 وغير ذلك. ،يةالعالجطواقم الو ،التدريس والتعليم
 

  جراء ماهية اإل
هو وضعها كمؤسسات جديرة بأن  كجهات معززة للحذر على الطرقمن عملية اختيار المؤسسات التعليمية  هدفال

وتنفيذ االتاحة    نامي مضطريقة تدريس الالمؤسسات التعليمية حسب  يتم تقييم، وأن تضيء وتبتكر.  قدوة ورياديةتكون 

، لحذر على الطرقاب  تميزةالمدارس الممسابقة 

  قطريًا إتاحة ونمط حياة آمن

 2023-2022 لسنة الدراسيةل
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واألنشطة والمبادرات التي ينبغي أن تعكس التجارب واألحداث والتحديات  الواقع في المؤسسة التعليمية،على ارض 

 .النشاطوالنجاحات خالل سنوات 
 
 
 

، للقسم والوزارة اإلعالنية  الوسائل سيتم نشر األنشطة والمبادرات الفريدة للمؤسسات التعليمية المختارة في مختلف

 الوعي وإلهام العمل في المؤسسات التعليمية األخرى. من أجل زيادة وذلك 
 

 ، مع الحفاظ على حقوق النشر. وفقا العتباراتهبالحق في استخدام المواد المنقولة إليه   القسم يحتفظ -

أنشطتها حتى بعد اختيارها،   وتواظب على تستمر، التي القطريعلى المستوى   الفائزة المؤسسات التعليمية

 . قدوة يحتذى بهاو ةرائد  للحذر على الطرق ززةمعتقدير كعلى  تحصل

 

 الهدف  فئة 
  

 األوساط.  التربية والتعليم، لجميع جميع المؤسسات التعليمية في جهاز 
 

 شروط الحد األدنى للترشح لعملية اختيار المدارس كمعززي الحذر على الطرق: 
 

على   .1 المدرسة  التعليمية تنفيذ  تعمل  ال  بمعدل،  بأفضل صورة  المناهج  في  أسبوعية  للمنهج    برنامجساعة  وفقًا 

تثقيف  " (،  ةالخامس  وف)الصف  "كانفي الم  ونمستقل"(،  الصفوف األولى والثانية)  " تعلم حركة "مثل:  التعليمي  

 . وغيرها( الصفوف العاشرة ) "مروري
 

ד' באלול  , מיום  0136מס'  חוזר מנכ"ל "חינוך לבטיחות בדרכים", הוראת קבע    وفقا للمفصل في
 . 2018באוגוסט   15תשע"ח,  

           

في   في تعزيز األنشطة التعليمية والتدريس  ي تتمثل مهمتهذ ، المركزا للحذر على الطرقيقوم المدير بتعيين   .2

  التي يتم تدريسها   المواد   زرعوالفعالية في    لضمان الجودة  ،ونمط حياة آمن  االتاحة ،  موضوع الحذر على الطرق 
 وإدماجها في مجاالت أخرى.

 
 

  كلعلى  في محيط المدرسة الغالف اآلمن "הפיזית  "מעטפת הבטיחותبرنامج  التي تقوم بتطبيق  المدرسة .3

   مكوناته:
، ""سلّم وتوكل مشروع  فعيل، تحذر على الطرقال تفعيل دوريات طريقة وصول الطالب سيًرا على األقدام، 

 . والكهربائية الهوائيةالدراجات للوصول بنقل الطالب، حلول تنظيم  
 : " הפיזית  מעטפת הבטיחות"موضوع الغالق االمن في محيط المدرسة  حوللتوسع ل

  0139הוראת קבע מס'    - מעטפת הבטיחות הפיזית לזהירות בדרכים
 

 
وي  لألشخاص ذ المؤسسات التعليمية  تاحةإبما يخص القانون  قع نص رض الواعلى أ تطبقالمدرسة  .4

 لهذا الغرض. ويقدم استجابة مناسبةاالحتياجات الخاصة  
   موقع وزارة التعليم تاحة فياإل  لتوسع في متطلبات ل

 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=169&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=169&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=170&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://edu.gov.il/heb/data/Information/Pages/edu-accessibility.aspx
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   النشاطات المفصلة في مثلتاحة اإل في مواضيع  قبل اآلخرالمدرسة أنشطة لزيادة الوعي وت  تنظم .5
 التعليمي في الحيز  االتاحةصفحة 

 

نمط حياة  صفحة  المفصلة فيفي موضوع نمط حياة آمن بمثل النشاطات  المدرسة أنشطة لزيادة الوعي  تنظم .6

 الحيز التعليمي  –آمن 
 
 
على  السالمة والحذر بموضوع ، بما في ذلكأسابيع الذروة الثالثةفي  المكثف على النشاط التعليمي التركيز .7

 ، بما يتالءم مع حياة آمن، باستخدام وسائل تعليمية مختلفة نمطو  واالتاحةق، الطر
 .المعرفةمجاالت المواضيع وفي بين المواضيع في مختلف  الدمجالوظيفي، مع  داءواأل  التعليمية المهمةالمبادئ 

 مؤشر مؤسسات التعليم االبتدائي  - لمزيد من التفاصيل
 االبتدائيفوق مؤشر مؤسسات التعليم  - لمزيد من التفاصيل

 

  م والتجريب في بيئات التعلم المتنوعة )خارج التعلّ  عن طريق مواضيع الحذر على الطرقالمدرسة  زتعزّ  .8
الحياة اليومية   الجارية في  المواضيعتنفيذ  من خاللوما إلى ذلك(   األجيال لجميع التعلم ،لمستقبللالتربية  الصف،

اإلبداع والتميز في   ،االبتكارالى  التفكير، تنميةلالى   فهم عميق للمحتوى المكتسب،إلى  والقيادة ،لمدرسةفي ا

 لقسم. ل المعرفةمجاالت 
 

 حياة آمن  تاحة ونمطإ، على العمل في مجاالت الحذر على الطرقالمدرسة بالتعاون مع أولياء األمور  تعمل .9
 

 
 المدرسة بتطوير وقيادة مبادرات تعليمية مبتكرة في القسم، مثل:  تقوم .10

 التعليم.  وطواقم ،الطالب ، ةيمية المبتكرة في حيز المدرسالمبادرات التعل   - أ
 التعاون بين المؤسسات التعليمية.  - ب 
 الجماهيرية تشجيع المشاركة االجتماعية   - ج
 . العمل بين االوساط  – د 
 الجمهور  /الطالب  أولياء األمور/المبادرات المشتركة بين  - ـ ه     

 
 

على  بشكل منتظم و آمن حياة  نمطوتاحة  ، إالحذر على الطرقفي تواظب المدرسة على تفعيل البرامج التعليمية  .11

 .االخيرة الثالث مدار السنوات 
 

المؤسسات  مع  حياة آمنة ونمط متاحة وسال، إعلى الطرق الحذربمواضيع  امشترك  االمدرسة نشاط تنظم .12

 . المتطوعينمنظمات ، والجمعيات الشرطة اإلسرائيلية، ، محليةمثل: السلطة ال جماهيريةال
 

 قائدة ومواظبة:   – ، إتاحة ونمط حياة آمن لحذر على الطرقالمدارس المتميزة بال
           

 تحصلأنشطتها حتى بعد اختيارها،  علىوتواظب   تستمر، التي القطريعلى المستوى   الفائزة المؤسسات التعليمية

 : قدوة يحتذى بها و ةرائد  تقدير كداعمة للحذر على الطرقعلى 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/pedagogy-road-safety-elementary/accessibility1/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/pedagogy-road-safety-elementary/safe-lifestyle1/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/pedagogy-road-safety-elementary/safe-lifestyle1/
https://1drv.ms/w/s!AhxW2am7Nx08gTf7D_9-BrjNyRxU
https://1drv.ms/w/s!AhxW2am7Nx08gTavCo12IIAQSBqf
https://1drv.ms/w/s!AhxW2am7Nx08gTavCo12IIAQSBqf
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 تعزيز للحذر على الطرق فيسة، والتي تم االعتراف بها ك للمدر االساسالخطة  احتواء مبادئ في  االستمرار .1

 . االخيرةالسنوات الثالث 

من قبل قسم الحذر على عليه  المصادقوير المهني في التط متواصلة لمركز الحذر على الطرقمشاركة  .2

 .حياة آمن ونمط تاحةإ، الطرق

تعلم  تعزيز األنشطة التي تعزز شريكة في قيادة مجاالت الحذر على الطرق وتعمل على  ةشاب ةقياد  تفعيل .3

مبادرات ية، نشر ، على سبيل المثال: أنشطة مجلس الطالب بين مختلف الطبقات العمرالحذر على الطرق

 الحذر على الطرق.  الطالب في مجال - أولياء االمورأنشطة و، ةالمدرس الذروة فيها، أيام مختلفة وتوثيق
 
 
 

 ونشاطات اثراء إضافية.محاضرات  ،ةيدراسأيام  - الحذر على الطرق المدرسة في مجال طاقمإثراء  .4

وسائط    كراسة معلومات/ /االلكتروني  المدرسة المعرفة والعمل بطرق مختلفة، مثل: موقع المدرسة تنشر .5

 . إعالمية رقمية اضافية

 .الحذر على الطرق مجاالت  لتربية وزرعوتتبنى مدرسة واحدة على األقل  كمثالالمدرسة  مع التعامليتم  .6

أولياء األمور  ، مع مجتمعلحذر على الطرق في ال مجاالت التعزيز  الجماهيريالنشاط  وتنظمالمدرسة  تواصل .7

 .جماهيريةنوادي /شبيبة حركات /اضافية  ، في مؤسسات تعليميةوالطالب 

 

 :تتعهد المدرسة بأن

دون انتهاك للملكية الفكرية بما في ذلك حقوق  تكون  ين،المرشح  ستعرض/تنقل للنشر، على ايدياألنشطة التي 

ذلك(   البيانية والرسومات والموسيقى والنصوص وما إلى  أالالتأليف والنشر )الصور والرسوم  تكون    يشمل 

انتهاكات   والرسوم    ين،خر آو/أو    الث ث لطرف  هناك  الصوتية  والملفات  الفيديو  وملفات  الصور  تحميل  مثل: 

 البيانية. 
 بتسليم اذن من قبل نفس الطرف الثالث ن  و المرشح  يلتزم،  تابعة الطراف ثالثةفكرية  ستخدام ملكية  تم ا  في حال

 الملكية الفكرية وفقا لتقديرها الحصري.  استخدامللوزارة  يتيح الذيوزارة التعليم، ل
المر التأكد  على  لقاصرينشحين  تقديم  انه في حال وجد تصوير  وفقً عليهم  أمور  ل  ا،  أولياء  لمتطلبات، موافقة 

 . القاصرين على النشر. في حال كان الحديث عن والدين منفصلين/مطلقين يجب الحصول على توقيع كال الوالدين
 

 مستويين: بالمؤسسات التعليمية التي تترشح تمر بعملية تحكيم  
 

تاحة  إ،  عن تعلم الحذر على الطرقفي األلوية المختلفة  ن  يمسؤول تتألف من    لوائيةستتولى تنفيذه لجنة    -اللوائيالمستوى  

، وما  ومسؤولو اقسام االمن واالمان ، أعضاء مخضرمون،  قسم التفتيش)  ون مختلفون في اللواءآمن، وممثل حياة   ونمط

  الحد االدنى شروط  المؤسسات التعليمية وفقًا لمن  مؤسستان    سيتم انتخاب   م اللوائيةي حكتعملية الإلى ذلك(، في نهاية  

الترشيح  لتقديم  التعاملطلبات  مع   ،  ( الجغرافي.  للتوزيع  نفس  المتساوي  من  تعليميتين  مؤسستين  باختيار  يسمح  لن 
 . السلطة(

 
آمن،   حياة  تاحة ونمطإ،  قسم الحذر على الطرق  مقر  أعضاء  المكونة من  القطريةاللجنة    تتم على يد   –  القطريالمستوى  

سيتم اختيار خمسة فائزين من جميع أنحاء   ميحك تعملية ال، في نهاية  الشريكة  الوزارات وممثلي    االقساموممثلي مختلف  

 البالد، بتصنيفات مختلفة. 
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 بالجائزة  لفوزا

 
 . 2023يونيو   22يوم الخميس   حتىأسماء الفائزين  نشرلجنة التحكيم ست

 
 
 
 
 
 

  :له مالية وفقًا للتصنيف الذي تم اختيارهمقيمة ذات  سيتم منح الفائزين جوائز
 

 ₪   15,000   –   جائزة المركز االول
 ₪   10,000 - جائزة المركز الثاني 
 ₪    5,000 - جائزة المركز الثالث 
 كل واحدة ₪   1,000 -   جائزتا تقدير قطرية 

 
 .على تقسيم مختلف لهاأو  الجوائزأن توصي بعدم منح بعض  تحكيمللجنة ال يحق ▪

  10بعد  تقديم الترشيح مرة أخرى    يمكنها،  بالمستوى القطري  لحذر على الطرقكمتميزة بالالمدرسة التي فازت   ▪

 . فقط سنوات من الفوز

عوضا    بقدر المستطاع ماديا  ستكافأ،  وثالثة نجومين  ت لنجملموضوع بمستوى  المتميزة با  المؤسسات التعليمية ▪

 . تقديم شهادة التقدير  عن
 

 2022تشرين الثاني  17 –  الموعد األخير للتسجيل للمسابقة
 

 اضغط هنا  –للتسجيل للمسابقة

 جدول زمني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.12.22 حتى موعد اقصاه - المعايير واستيفائهمتصفية واختبار المرشحين 

  للجنة القطريةزيارة تقييمية  – القطريةاللجنة 

 23 ايار - اذار

 17.11.22 قصاهحتى موعد أ – التسجيل للمسابقة القطرية 

  في المؤسسات التعليمية للجنة اللوائيةزيارة تقييمية  – للوائيستوى ام

   23 شباط – كانون الثاني

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MinhalHapedagogi.zahav.pras_mekadem_zahav_PeGimel.xsn
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 על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח:  הממ"חיםלשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל 

 لالستفسار ولتفاصيل إضافية يمكن التوجه الى ضباط اقسام التربية للحذر على الطرق، االتاحة ونمط حياة آمن:

 

 yehonatanse@education.gov.il 052-7146889 ממ"ח זה"ב,  מחוז מנח"י   يهوناتان سيغيف

 Itzikml45@gmail.com 050-7901891 ממ"ח זה"ב, חרדי  ايتسيك مالكة

 efratelia@gmail.com 052-5628885 ממ"ח זה"ב, מחוז ירושלים  ايفرات الياهو

   margalitre@education.gov.il 050-6282592 ממ"ח זה"ב, מחוז צפון  مرجليت ريتر 

 Tamar.lev1210@gmail.com 054-7728421 ממ"ח זה"ב, מחוז חיפה  تمار ليف

 limorha2@education.gov.il 050-6289016 ממ"ח זה"ב, מחוז מרכז  ليمور حنين 

 polinahadar@gmail.com 054-5935044 ממ"ח זה"ב, מחוז תל אביב بوليخا هدار

 rozidavi@gmail.com 050-4455363 ממ"ח זה"ב, דרום روزي دافيديان

 education.gov.ilzoharde@   050-3092800 ממ"ח זה"ב, המינהל לחינוך התיישבותי  زوهر دويتش 

 Sanabel2@walla.co.il 050-5603486 לא יהודיה מגזר ב ממ"ח זה"ב العرداتسنابل أبو 

 

 

 22.6.23 -פחמ - بالنتائج المدارس تبليغ 

 ، إتاحة ونمط حياة آمنالحذر على الطرق للمدارس المتميزة في جوائزنح الم
 2024 شباط
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