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 2017אפריל  05   

 ' ניסן תשע"זט 

 

 

 השנהסטטוס ביצוע מתחילת  -תוכנית להפחתת תאונות בחברה הערבית 

החלה הרשות  ,2017עם תחילת שנת  ,חברה הערביתב ,תאונות דרכים, בלאור נתוני ההיפגעות הגבוהים

 הלאומית לבטיחות בדרכים ביישום תוכנית להפחתת מספר התאונות והנפגעים בחברה הערבית.

י על ניתוח נתוני התאונות, גיבוש מסקנות וכיוונהתוכנית מבוססת על מחקרים מהארץ ומהעולם, 

מהמגזר שונים, גופים  ארגוניםו גופיםממשלתיים  משרדיםת שיתוף וכוללפעולה ובניית קואליציות ה

וכל גורם או גוף שביכולתו לתרום להפחתת התאונות והנפגעים בחברה   השלישי של החברה הערבית

 הערבית.

 לגורמים ולגופים שונים.  ולצורך התחלת יישום התוכנית היה צורך בתהליך להצגת

 :התקיימו מפגשי חשיפה לגופים הבאיםתהליך הכחלק מ

 .מועצת הרשות הלאומית 

 .חברי הכנסת הערביים 

  משטרת ישראל. –ניצב ג'מאל חכרוש ראש המנהלת החדשה 

  ורתימתם לקידום התוכנית. 922מנהלת וועדת ההיגוי של תוכנית 

  חינוך בלתי פורמלי -ג'לאל ספדי ראש אגף חברה ונוער במשרד החינוך. 

 

 הצגת התוכנית לחברי הכנסת הערביים
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 פעילות שטח:

 יישובים בהם נתוני ההיפגעות הינם הגבוהים ביותר, ובנוסף התוכנית  25 -התוכנית תתמקד ב

 תיושם בכלל היישובים הערביים.

 תדרוך פרטני לכל ראש התקיים נשלח מכתב מנכ"ל ודף מסרים לכלל ראשי הרשויות הערביות ו

 התוכנית. לצורך רתימתו להשגת יעדירשות 

 25 -אחד מ נקבע כי בכל ,על מנת לרתום את ראשי הרשויות בחברה הערבית ליישום התוכנית 

 ,כלל הגורמים ברשות המקומיתותתבצע ישיבה בהובלת ראש הרשות המקומית  ,יישובי המיקוד

ספר, ועדי הורים, ועדי ההמנכ"ל, מנהלי מחלקות, משטרה מקומית, מנהלי בתי  :ובתוכם

, נציגות נשים וכל גורם בסמים ואלכוהולתלמידים, נציגי עיר ללא אלימות, נציגי הרשות למלחמה 

 רלוונטי אפשרי ברשות המקומית.

 ומית, במפגשים בכולם הוביל את הדיון ראש הרשות המק ,יישובים 23-דיוני התנעה אלו נערכו ב

חברה הערבית  מר אכרם סרור. בכל מפגש לאלו השתתפו בכירי הרשות הלאומית ומנהל התוכנית 

כזה הוצגה התוכנית ונתוני היפגעות ספציפיים ליישוב, נקבעו מטרות ויעדים והוגדרו הכללים 

ת על מנת לגיבוש תוכנית עבודה יישובית. בנוסף נקבע שכל ראש רשות יבצע ישיבות מעקב חודשיו

 לוודא שהתוכנית ביישוב מיושמת.

 :היישובים בהם התקיימו ישיבות התנעה הם 

  ,דבוריה, זרזיר, עילוט, אכסאל, מעלה עירון, כפר קאסם, מג'אר, באקה אלג'רבייה, טירה, ירכא

שבע, לקיה, חורה, -חם, שפרעם, רהט, כסיפה, ערערה בנגב, תלאג'דידה מכר, עראבה, אום אלפ

 ., נצרתוטייבה.א נווה מדבר, מ.א אלקסוםשגב שלום, מ

 ישיבה במועצת זרזיר    ישיבה במועצת אכסאל

           

 ישיבה במועצת מג'אר    ישיבה בעיריית באקה
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 1300 -ראש עיריית טירת מדבר על שימוש בחגורות באירוע שהתקיים באמפי תיאטרון לכ

 משתתפים לאחר ישיבת ההתנעה בעיר.

 

 . התקיימו ישיבות התנעה עם עמותות מהחברה הערבית: אג'יק בדרום, תנד"י ואלמנארה בנצרת 

 פאא אליאס, פרופ' אסעד ג'אנם. ומתוכננת ור ו"מיה: דדהתקיימו ישיבות עם חוקרים מהאק

 ר מרים עבד אלרחים."ישיבה עם ד

 אנשי דת:

  דרשות בנושא  4 י יתקיימוכבוצעה הדרכה לכל אנשי הדת המוסלמים והדרוזים בארץ, ונקבע

 בטיחות בדרכים במהלך השנה.

  אחריות הורית.והצגת נתונים שכללה  התקיימה דרשה בכל המסגדים בארץ,  27/1בתאריך 

 .מתוכננת הכשרה מקצועית לאנשי דת במהלך חודש מאי 

 כנס אנשי דת בכפר זלפה    כנס אנשי דת בכפר אעבלין
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 כנס אנשי דת בטייבה בהשתתפות ניצב חכרוש                    דרוזים בכפר יאסיףכנס אנשי דת 

                            

 

 אכיפה: –משטרה 

  ,להכין תוכנית אכיפה המבוססת על  אשר התבקשונערכה פגישה עם קציני את"ן במחוזות

 התוכנית.

  לפיתוח ההתיישבות הבדואית בדרוםהתוכנית הוצגה למפקד מחוז דרום ולמנכ"ל הרשות. 

  הרחיב את פעילות  משטרת ישראל -אגף התנועה וכן, נקבע כי תבוצע אכיפה בתחום העירוני

 האכיפה בכבישים מרובי התאונות.

 בדגש על המרחב העירוני.  נה,מתוכנן לתגבר את פעילות האכיפה ולסייע במימו 

 

 תשתיות:

 בורה לקידום פרויקטים תשתיתיים ביישובים הערביים נערכו ישיבות עבודה עם נציג משרד התח

 יישובי המיקוד בפרט.בבכלל ו

  הכוללת טיפול בתשתיות ובפרויקטים בעלי זיקה לבטיחות בדרכים 2017הוכנה תוכנית לשנת. 

 

 כנסי נשים:

 אנו מקיימים כנסי נשים בכלל היישובים על מנת לרתום אותן במסגרת  ,כחלק מהתוכנית

 האחריות ההורית למניעת תאונות ונפגעים.

  במרץ 22 -וב במזרח ירושלים,במרץ  16  -במהלך חודש מרץ נערכו כנסי נשים במספר יישובים 

 .בזרזיר

  ובי המיקוד בפרט.כנסי נשים בכל היישובים הערביים בכלל ובייש יתקיימוהחל מחודש אפריל 

 

 16/3/2017 -כנס נשים במזרח ירושלים שהתקיים ב 



                                                                                                      
  

 www.rsa.gov.il 1707434-92פקס:   144413936-92טלפון  01569, מלחה, ירושלים 2רח' אגודת ספורט הפועל 

 
 

          

 

 כנס רופאים בדרום:

רופאי  רתימת רופאים מטרת הכנס: 250בו השתתפו כנס רופאים בדרום,  התקיים 29/3/2017בתאריך 

 החברה הבדואית למאבק במניעת תאונות במגזר זה.

 

 

 כנס מנהלי מתנ"סים בדרום:

כנס עם מנהלי המתנ"סים בדרום וסוכם על שת"פ בכל סניפי הדרום. מתקיימות ישיבות על  התקיים

 מנהלי המתנס"ים לבניית תוכניות עבודה.

 

 שת"פ עם קרן אברהם:

קבוצות מתנדבים שיעסקו בנושא  7למרץ התקיימה ישיבה עם קרן אברהם. סוכם להכשיר  20ביום שני 

 בטיחות ביישובים הערביים.

 

 הסברה בשפה הערבית:חומרי 

 הופקו חומרי הסברה בשפה הערבית, במהלך השבוע הבא יחולקו ליישובים.

 

 משרד החינוך -חינוך בלתי פורמלי  -שת"פ עם אגף חברה ונוער 

התקיימה ישיבה עם ראש אגף חברה ונוער במשרד החינוך, סוכם לקיים ישיבה מטה מול מטה במטרה 

 לבנות תוכנית משותפת.

 

 ופעילויות בתהליך:תוצרים 

 ערכות למגרשי הדרכה. 

 כובעים ואפודים זוהרים למתנדבים. 

 ( 10/5במרכז,  9/5בצפון,  8/5כנסי ראשי רשויות )בדרום. 

 ספר תוכנית החברה הערבית. 
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 .שילוט למוסדות חינוך ליישובי המיקוד והיתרה תחולק ליתר היישובים 

  נמצא בהליך מכרזי -שילוט ענק בכניסות ליישובים. 

 

 תוצרים בשלבי הכנה על ידי חטיבת המבצעים:

טיבת עד לקבלת ערכות הדרכה מלאות מחטיבת ההסברה, נבנו ערכות ראשוניות ע"י חבשלב זה, 
 בנושאים הבאים: המבצעים בסיוע חטיבת ההסברה

 . ערכת הדרכה גנרית לנהגים צעירים1

 . ערכה בנושא האחריות ההורית לכנסי נשים.2

  :מצגת, סרטונים וחוברת הסברה/העשרה.הערכות כוללות 

 .שתי הערכות מוכנות, בשבוע הקרוב יעברו עיצוב וגימור על ידי חטיבת ההסברה ויופצו לשטח 

 

 

 רטינג:אק

פעילות חוויתית של נהיגה תוך התנסות במצבי נהיגה שונים: הנושא נמצא בתהליך אישור על ידי 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד החינוך.

 

 הסברה:

  שלא היה בשנים קודמות.   יעודי עבור החברה הערביתהוקם מערך הסברה 

  .פיתוח אסטרטגיה שיווקית חדשה 

 :סרטונים, עלונים, תשדירי רדיו.  פיתוח תכנים יעודים, כגון 

 .הקמת אתר הסברה יעודי בשפה הערבית 

 פייסבוק,  -הרחבת הפרסום ברשתות חברתיותyoutube . 

 תרי החדשות בערבית.הרחבת הפרסום בא 

 .הרחבת פרסום ברדיו בערבית 

 

 שת"פ עם אתר בוקרא   . 1

 כתבה ראשונה: קול קורא מראשי הרשויות לציבור להילחם בנוגע תאונות הדרכים.                    

1357632-http://www.bokra.net/Article  

http://www.bokra.net/Article-1357632
http://www.bokra.net/Article-1357632
http://www.bokra.net/Article-1357632
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 :קול קורא מידוענים לציבור על חשיבות חגורות הבטיחות  

    .סרטון ובכתבות עם מפרסמים מהחברה הערבית המדברים על חשיבות השימוש בחגורות       

1359676-http://www.bokra.net/Article 

 

  מצב הבטיחות:קול קורא מידוענים לציבור על 

בסרטון ובכתבה התייחסו הידוענים למצב הבטיחות בדרכים בחברה הערבית מתחילת שנת  

 2017 . 

1361625-http://bokra.net/Article  

 

http://www.bokra.net/Article-1359676
http://www.bokra.net/Article-1359676
http://bokra.net/Article-1361625
http://bokra.net/Article-1361625
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 ריאה לחברה , ק2016הפקה ושידור של שלושה תשדירי רדיו בנושא מצב הבטיחות בדרכים בשנת  . 2

 להתגייס ולקחת אחריות.  

  :מסרים עיקרים של התשדירים 

 בשינוי תרבות הנהיגה, בסובלנות בכביש, ונהיגהאלו  ביכולתנו לשנות את מספרים ונתונים 

  .בזהירות

  ביחד נתחיל בשינוי, אז תחליט  מההרוגים בתאונות דרכים הם מחברה הערבית. 33% 2016בשנת

  שאתה משנה. 

  האחריות של כולנו להצטרף למאבק בתאונות הדרכים, זו היא האחריות שלנו להעצים זו היא

 אני רוצה להתחיל ראשון.  וכל אחד יאמר הדבר מתחיל ממני. את תרבות הנהיגה הנכונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הפקת ועיצוב מוצרי הסברה:3
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 הפקת תוצרי הסברה בנושא שונים:

 אלכוהול ונהיגה. 

 חשמליים אופניים. 

 ילדים הולכי רגל. 

 היסח הדעת בנהיגה. 

 ילדים רוכבי אופניים. 

 

 

 

 

 . קמפיין למניעת תאונות חצר4
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 .)הפקת תוצרי הסברה בנושא תאונות חצר )דצמבר 

  .)תליית שילוט בכל ישובי הבדואיים בנגב )דצמבר ינואר 

 ( 23.2-15.3קמפיין בנושא תאונות חצר) 

 :פרסום ארבעה סרטונים  

  הסכנה לפעוטות בחצר הבית -1סרטון  

                   https://youtu.be/DnV2KnDVwl0  

  שימרו על הפעוטות ולמדו אותם להתרחק מהמכוניות -2סרטון  

                           https://youtu.be/oxBorFgt9TU  

  הפרדה בין אזורי משחק לרכבים  -3סרטון 

https://youtu.be/UT9Y2Zh3zkg  

  חניה מחוץ לחצר הבית -4סרטון. 

https://youtu.be/Ci3hIwzgmp4  

  ושידור של תשדירי רדיוהפקת. 

 פרסום באנרים באתר פאנט.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DnV2KnDVwl0
https://youtu.be/oxBorFgt9TU
https://youtu.be/UT9Y2Zh3zkg
https://youtu.be/UT9Y2Zh3zkg
https://youtu.be/Ci3hIwzgmp4
https://youtu.be/Ci3hIwzgmp4
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 להלן פירוט התוצרים בערבית שהופקו וחולקו למרחבים: 

 100 - -דוכנים. 

 200,000- מדבקות עם תפילת הדרך. 

 10,000- ל.עוגיות מז 

 50,000- עלונים משפחה בטוחה בדרך. 

 50,000- מסרי בטיחות כללים -עלונים. 

 40,000- מדבקות תאונות חצר. 

 30,000  גלויות בנושאSMS. 

 20,000 גלויות בנושא אופנים חשמליים. 

 20,000 גלויות בנושא נהיגה בהשפעת אלכוהול. 

 5,000 גליות ילדים הולכי רגל. 

 10,000 מדבקות חגורות בטיחות. 

 11,0000 עלוני משפחה בטוחה. 

 

 דוברות:

תוכנית דוברותית שמטרתה להעלות את המודעות בקרב במסגרת התוכנית המתכללת הוכנה 

 האוכלוסייה הערבית.

מתחילת השנה ועד סוף חודש מרץ הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קיבלה חשיפה גדולה  בכלי 

 התקשורת: רדיו, טלוויזיה, אתי אינטרנט ועיתונות כמפורט להן:

 

  רדיו:

  'קול ישראל בערבית -רשת ד 

 'רשת ב 

 רדיו אלשמס 

 

 אתרי אינטרנט:

 אתר בוקרא 

 אתר פאנט 

 אתר ואללה 

  אתרYnet 

 אתר אלסונארה 

 אתר כל אלערב 
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 טלויזיה:

  33ערוץ  -הטלוויזיה הישראלית בערבית 

 טלויזיה מסאוואה 

 טלויזיה הלה 

 טלויזיה בוקרא. 

 

 עיתונות:

 עיתון אלסונארה. 

אנו עדים לכך שבזכות כמי שמסתובבים בשטח ונפגשים עם הציבור והמנהיגות בחברה הערבית, 

החשיפה התקשורתית והדוברות המוגברת שאותה מובילה דוברת הרשות, נושא הבטיחות בדרכים הפך 

להיות חלק מהשיח הציבורי ועולה לדיון בכל הזדמנות, מה שתורם להעלאת המודעות בקרב 

 האוכלוסייה הערבית, דבר שלא היה מקודם.
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 חינוך:

 במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי:פעילות 

 .לימודי החינוך תעבורתי לכלל בבתי הספר התיכוניים בחברה הערבית 

 ה'.-חינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודי בכיתות א' ו 

  סינמה דרייב וסיור בבית  -היישובים 25בבתי הספר העל יסודיים בדגש על   חווייתיתפעילות

 לוינשטיין.

  בתנועות נוער.פעילות 

  .פעילות בקבוצות כדורגל באמצעות עמותת מפעלות 

 .פיתוח מערכי שיעור ואמצעי המחשה דיגיטליים לאוכלוסיות המטרה 

 .כנס מחנכים לרכזי זה"ב בחברה הערבית 

 

 מחקר:

  הכנת שני שאלונים לכלל הציבור הערבי ולנהגים המודדים את מדדי תרבות הבטיחות בדרכים

 ת.משני שלבי התכני

 מחקר בנושא תוכנית מפעלות. 

 

 תכנון פעילות לחודשים אפריל ומאי:

 

  הסברה:

 אפריל -פיתוח אסטרטגיה שיווקית לחברה הערבית. 

 אפריל ומאי -פרסום כתבה אחרונה -המשך שת"פ התוכן עם בוקרא. 

 אפריל -התקשרות ופיתוח מערך שיעור לכנסי אימהות. 

 אפריל -הפקת שמשוניות למוסדות חינוך. 

 )אפריל -הפקת ושידור קמפיין מרכזי )נושא הקמפיין יקבע בהתאם לאסטרטגיה השיווקית. 

 

 פעילות שטח:

 כנסי נשים בכלל ביישובי המיקוד וביתר היישובים. 

  )בדרום. 10/5במרכז,  9/5בצפון,  8/5 -כנסי ראשי רשויות )צפון, מרכז, דרום 

 יות(הפצת סרטונים בכלי המדיה המקומיים )ברשויות המקומ. 

  יוצב שילוט ביישובים במקומות מרכזיים ובמוסדות החינוך -שילוט ביישובים ובמוסדות חינוך. 

  תבוצע פעילות יחד עם אנשי הדת בקרב הצעירים, כאשר הדגש יינתן לצעירים שאינם נמצאים

 דומה.רנט וכטבמסגרות כמו: בתי קפה, קפה אינ



                                                                                                      
  

 www.rsa.gov.il 1707434-92פקס:   144413936-92טלפון  01569, מלחה, ירושלים 2רח' אגודת ספורט הפועל 

 
 

 שימוש בחגורות בטיחות, הפעילות  תבוצע פעילות הסברה מעשית בשטח כאשר הדגש הוא

 תתקיים בכניסות ליישובים ובמקומות מרכזיים.

 

 .כלל הפעילות הזאת תתואם עם המשטרה ותשולב עם אכיפה 

 קיום צעדות קהילתיות ביישובי המיקוד. 

  ,ביצוע שני תחקירים על תאונות המאפיינות את הנהגים הצעירים בחברה הערבית. )אי חגירה

 .(בזהוצא מהירות וכי

 .קיום ישיבות רבעוניות ברשויות המיקוד 

 .תיאום מבצעי אכיפה ברשויות המיקוד, והתמקדות בנושא חגורות בטיחות 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 שניר זיידל                                                                                          סרור אכרם

 ראש אגף מגזרים                                                                           מנהל מרחב צפון       

 ומנהל התוכנית                                                                                                          

  

 


