בית ספר לחינוך סביבתי
ע"ש י .שריד
ליצירה ,להצלחה ולהצטיינות

להורים שלום וברכה,
בבית ספרנו פועלת תכנית "סע לשלום" מטרת התוכנית להבטיח את שלומם ובטיחותם של ילדינו עם הגעתם לבית
הספר .חיזוק הערך החינוכי של חלק מקהילה התנדבות וקידום נושא בטיחות ילדים בדרכים .רוב הילדים מקבלים חיזוק
מההשתתפות של הוריהם ולנו ההורים יש הזדמנות למנוע אסון.
כולנו מכירים וחווים את פקקי התנועה ליד בית הספר מדי בוקר .סיוע לילדים המגיעים ברכב הוריהם לבית הספר בבוקר
יכול למנוע עיכוב של רכבים חולפים ,שיוצר פקק תנועה ,מעודד רכבים אחרים לעקוף ומייצר סכנה לילדינו.
תכנית "סע לשלום" היא יוזמה משותפת של עמותת "אור ירוק" ,הנהלת בית הספר ,הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ,מחלקת בטיחות בעיריית רחובות ,וועד ההורים הבית ספרי.

מה נדרש מאיתנו ההורים?
הפרויקט מופעל ע"י כלל הורי תלמידי בית הספר .לכל כתה הוגדרו ימי הפעילות שבאחריות הכתה ,כך שהורה אחד לכל
בית אב ,משובץ לתורנות פעם בסבב .התורנות היא בבוקר ,בתחילת יום הלימודים למשך כחצי שעה .נציג ועד ההורים
אחראי על שיבוץ ויוכל לסייע לכם בכל שאלה או בעיה.
בכל בוקר יעמדו  2הורים תורנים לאורך מפרץ החניות שבכביש (במדרכה הסמוכה לשער הכניסה הראשי של בית-
הספר) ,יסיעו לילדים לרדת מהרכבים למדרכה בבטחה וישחררו את ההורים לדרכם.

כללים חשובים להורים המביאים את ילדיהם:






מומלץ שהילקוט יהיה לצדו של הילד או במושב הקדמי או בתא המטען.
אנו משתדלים שהעבודה תעשה בצורה המהירה ביותר ,אך עם זאת הבטוחה ביותר .לכן ,אין עקיפות !!! ושוב,
אין עקיפות!!!
בשום מקרה אין להחנות את הרכב במפרץ החניות .הורים אשר רוצים ללוות את ילדם לתוך בית הספר
ישתמשו בחניה אחרת.
אסור לנסוע ברוורס בנתיב ההורדה! הדבר מסכן את הילדים ועלול להסתיים באסון.
יש לצמצם את שיחות הפרידה בטרם ההגעה לשטח ההורדה ,כדי לקצר את זמן השהייה במקום.

להורים התורנים:









להתחיל את הבוקר בחיוך  - חשוב לנו שהילדים יכנסו לבית הספר באווירה טובה.
התורנים יגיעו לבית הספר בשעה  07:30ויסיימו את התורנות בשעה .08:05
אפוד זוהר יש לקחת מארון זה"ב (בכניסה לביה"ס ליד עמדת השומר הראשית) וללובשו.
כל התורנים ינווטו את התנועה בתוך מפרץ החנייה ,על התורן לסמן למכונית הבאה בראש הטור לנסוע עד
אליו כדי למנוע עד כמה שאפשר היווצרות שיירה.
התורן יפתח לילד את דלת המכונית מצד המדרכה ויוודא שהוא יוצא בבטחה עם ילקוטו וכן יוודא שדרך
הגישה של הילד למדרכה בטוחה .הוצאת הילד מהרכב צריכה להיות זריזה אך אדיבה.
לאחר שהילד ירד מהרכב יסמן התורן להורה להמשיך בנסיעה.
בימים גשומים יש להיעזר במטריה הגדולה אשר נמצאת בביתן השומר.
במקרה של מפגע או מחדל חובה לדווח על כך באמצעות טופס בעמדת השמירה.

ארבעים דקות מזמננו  ,יכולים להציל חיים שלמים!
המחנכות בכיתות ימשיכו את העשייה החינוכית ויגבירו את המודעות והאחריות של התלמידים לשמירה על בטיחות גםבדרכים.
תלמידי ו' ימשיכו בתפקידם במשמרות זה"ב .בימים גשומים לא יפעלו משמרות זה"ב ,נא היערכותכם בהתאם.
תודה רבה על שיתוף הפעולה! בברכת שנה טובה ובטוחה,
גיל ויינר -יו"ר ועד ההורים

אורלי זרחי -רכזת זה"ב

ורד שגב -מנהלת ביה"ס

