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  פ"אתש  שנה"ל                                                                                                                                "סע לשלום"יזם מ

 
 ם, שלום רב.הורים יקרי

ליצור סביבה לימודית בטוחה ומוגנת אשר מטרתו " סע לשלום" םאנו מבקשים לעדכן אתכם על המשך הפעלת המיז
 עבור התלמידים בשיתוף ההורים למניעת נהיגה מסוכנת בסביבת ביה"ס בזמן הורדת תלמידים והעלאתם. 

 
 אופן הפעלת התכנית:

זהו מענה הנותן פתרון לבעיית  ,התכנית הינה פרויקט התנדבותי על בסיס אחריות אישית וקבוצתית. מעבר לכך
 מעורבות בקהילהשמבטא זהו פרויקט  .ל הדעותאזור שהוא מסוכן לכ –הורדת הילדים בשטח חניית בית הספר 

 נוכל להבטיח את בטיחותם האישית של תלמידי בית הספר.ערבות הדדית, וביחד 
 

 ! זה הכל דקות בוקר אחד בשנה בממוצע .  45 -כל מה שנדרש זה להשקיע כ
 :הורים תורנים בכל בוקר 4על מנת להפעיל את התוכנית נדרשים 

 במפרץ הורדת הילדים מול הסופר  -הורים  2
 במפרץ הורדת הילדים בכניסה לחניון ביה"ס  -הורה  1
 במעבר החצייה שבכיכר מול הסופר -הורה  1

הורה אחד אינו יכול להפעיל את הפרויקט לבדו. לכן, הורה שאינו יכול להגיע לתורנות שנקבעה עבורו -לתשומת לבכם 
 .  שיימצא עבורו מחליףעל מנת  עד הוריםוולמתבקש לדאוג מבעוד מועד להחליף עם הורה אחר או להודיע 

 . (ד ההורים הכיתתי וביידוע מחנכת הכתהחלוקה שמית תיעשה ע"י ווע)מצורפת טבלת התורנות של כל הכתות 

  
 מה נדרש מהמורים התורנים?  

 : סבבוקר לביה" 7:30ההורים שמשובצים לתורנות מתבקשים להגיע בשעה 

  (משה השומר)אסוף אפוד זוהר מעמדת השומר עליהם ל •

 לגשת למפרץ ההורדה המסומן באדום שליד "שופרסל אקספרס". עליהם  •

 עד כמה שאפשר היווצרות שיירה.   וימנע ההורה התורן ינווט את התנועה בתוך מפרץ החנייה,  •

 . מדרכה בטוחהלשדרך הגישה לילד את דלת המכונית מצד המדרכה ויוודא אדיבות זריזות ובההורה התורן יפתח  •

 לאחר שהילד ירד מהרכב יסמן ההורה התורן להורה להמשיך בנסיעה.  •

 הורה תורן אחד ישמור על קשר עין עם התלמידים ממועד יציאתם מהרכב ועד כניסתם בשער בית הספר.   •

 .8:15התורנות תסתיים בשעה  •

 להל"ן נהלי העלאת והורדת התלמידים: 
 .במפרצים המיועדיםתתבצע אך ורק הורדת הילדים 1.

 נא לקצר את משך העירה ככל הניתן על מנת לפנות מקום לכי רכב הבאים בתור.. 2
 . אין להחנות את הרכב באזורי העלאה והורדת התלמידים על מנת ללוות את התלמידים. 3
   , אין לבצע עקיפות. לנסוע לאחור )רברס(, אין על המדרכה להורדת הילדיםחל איסור מוחלט לעלות  .3
 .7:20-8:15. אין חניה במפרץ להורדת נוסעים בשעות בין 4

 .תלמידי משמרות הזה"ב/הורים מתנדביםהישמע ליש לעצור במעבר חציה ולתת זכות קדימה לתלמידים ול5.
 .אין לחנות בחניית נכים.   6

 

 לתשומת ליבכם,

 . על מנת שלא לעכב את התנועה  מומלץ שהילקוט יהיה לצדו של הילד או במושב הקדמי •

 .יש לסיים את שיחות הפרידה בטרם ההגעה למפרץ ההורדה כדי לקצר את זמן השהייה במקום •
 
 



 
   

 תורנות הורים  
 :הורים תורנים בכל בוקר 4על מנת להפעיל את התוכנית נדרשים כאמור, 

 במפרץ הורדת הילדים מול הסופר  -הורים  2

 במפרץ הורדת הילדים בכניסה לחניון ביה"ס  -הורה  1

 במעבר החצייה שבכיכר מול הסופר -הורה  1

את לתשומת ליבכם, במתווה הנוכחי בו לומדים מעט תלמידים בימי ו' בביה"ס, אנו לא נכלול 
 במידה ויחול שינוי במתווה, נעדכן את התכנית. יום שישי בתורנות . 

מספר  תאריכים 
 ימים 

 כיתה 

 מורן אוחנה  3ד' 7   הורים( 3)פעם אחת יהיו  1.9-9.9

(  , חופשה באמצע הורים 3פעמיים יהיו     מיה אלבכרי - 2ד' 7  21.9 ,10.9-17.9    (

הורים , חופשה באמצע ( 3יהיו פעם אחת    יסמין בן לולו  - 4ד 6  29.9-30.9 ,22.9-24.9  (  

הורים , חופשה באמצע(  3פעמיים יהיו  )  1.10 , 12.10-15.10, 18.10-
20.10 

 שירי שרמן  1ד' 8

 רביד אהרון  -3ג' 7  21.10-29.10

 רחימי לירון – 2ג' 7 1.11-9.11

 הודיה טובול – 1ג' 7 הורים( 3)פעם אחת יהיו 10.11-18.11

 נירית גליק  -4ב' 3 הורים(  3) כל יום יהיו  19.11,22.11-23.11

 שלומית אבקסיס -3ב' 8 הורים( 3)פעם אחת יהיו  24.11-30.11,1.12-3.12

 אורלי היינה  -2ב' 8 הורים (  3)פעמיים יהיו   6.12-10.12,20.12-22.12 

מצעהורים , חופשה בא 3פעם אחת יהיו  )   מעיין גרין  – 1ב' 7   31.12 -23.12( 

 גלית זקרי  – 4א' 2 הורים( 3)פעם אחת יהיו 3.1-4.1

 אושרתמולאי  – 3א' 8 הורים( 3פעמים יהיו  3) 5.1-14.1

 איריס לוי  – 2א' 8 הורים(  3) פעמיים יהיו 17.1-26.1

 עדי בן נעים  – 1א' 7 27.1-4.2

ליאת  – 1ה' 9 הורים( 3פעמים יהיו  3) 7.2-17.2
 בלומנפלד 

אדוה לנדסמן  – 2ה' 8 ) חופשה באמצע ( 18.2-24.2,1.3-3.3
 פאר 

 שירן סופר – 3ה' 7 הורים( 3)פעם אחת יהיו  4.3-14.3



 
 

  
 ,  ת שנה טובה ובטוחה בברכ

 
 

 שירי עופר                                      מירי יעקב מורן אוחנה                                                   
                                                          ביה"סמנהלת                                 ביטחוןהרכזת רכזת זה"ב                                                  

 

 אדיר טרב  – 1ו' 8 )חופשה באמצע( 15.3-18.3,4.4-8.4

 מירי יעקב  – 2ו' 9 הורים( 3פעמים יהיו  3)11.4-14.4,18.4-22.4

 גלית טל  – 3ו' 8 25.4-29.4,2.5-4.5

 שירי שרמן  – 1ד' 8 ( , חופשה באמצע  הורים 3) פעמיים יהיו   5.5-13.5,19.5

 מיה אלבכרי  -2ד' 7 הורים (  3)פעמיים יהיו   20.5-30.5

 הורים ( 3)פעם אחת יהיו  31.5-8.6
 

 מורן אוחנה  -3ד' 7

 יסמין בן לולו  -4ד' 6 הורים( 3)פעם אחת יהיו  9.6-16.6

 הודיה טובול  – 1ג' 5  17.6-23.6

 לירון רחימי  – 2ג' 5  25.6-30.6


