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 תש''ף -ו שכבת -בבי''ס ''שרת'' משמרות הזה"ב

נועדו לסייע להולכי הרגל ובעיקר לילדי בית הספר הצעירים, לחצות בבטחה כבישים במעברי חצייה  משמרות הזה"ב

 הסמוכים לבית הספר, תוך שימוש בתמרור עצור נייד ובהתחשב בתנאי הדרך ובתעבורה. 

רכי משמרות הזה"ב מהווים חלק משמעותי במעטפת הבטיחות הפיזית שמטרתה להסדיר בצורה מיטבית ובטוחה את ד

הגעתם ויציאתם של התלמידים אל המוסד החינוכי וממנו. לפעילות המשמרות ישנה חשיבות רבה בתרומה לביטחונם של 

בשעות בהם הם מתפקדים ישנם הוראות ונהלים המסדירים את פעילות משמרות הזה"ב.  מעבר .הולכי הרגל הצעירים 

תרומה ערכית לתלמידים המוצבים במשמרות הזה"ב אשר לתרומה החשובה לתלמידים הצעירים ולקהילה יש בתכנית זו 

עוברים תהליך הכשרה מקיף, לומדים בצורה פעילה ערכים של סובלנות, ציות לחוק, נתינה לזולת, אחריות אישית 

ומנהיגות. ממחקרים שנעשו נמצא כי פעילות זו נחקקת בזיכרונם של תלמידים ומהווה חוויה חיובית במסע החינוכי שלהם. 

לות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. תלמידי כיתות ו' שהוכשרו בכיתה ה' להפעיל פעי

משמרות הזה"ב ממלאים תפקיד זה, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב, כפי שהן מופיעות בחוזר מנכ"ל 

ת החינוך כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. . הכשרת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת בכיתות ה' במערכמשרד החינוך

ההכשרה העיונית והמעשית לתלמידי כיתות ה', מועברת על ידי שוטרי הדרכה ומתורגלת עם התלמידים במעברי החצייה 

 שאושרו, בנוסף מבצעים שוטרי ההדרכה ביקורת וצפייה בפעילותם של תלמידי כיתות ו' במשמרות הזה"ב. 

  הנחיות למשמרות הזה"ב:

  בשעת מילוי התפקיד חובה ללבוש את המדים של משמרות הזה"ב )אפודה צהובה זוהרת בקיץ ומעיל גשם צהוב

 בחורף( ולהשתמש במוט הנושא תמרור "עצור" נייד.

  .ראש החוליה או אחד מחברי החוליה יענוד משרוקית על צווארו 

  ין. בקיץ חשוב להצטייד גם בכובע אישי, לצאת למשמרתו עם ציוד מושלם, נקי ותק חייבתלמיד משמרות הזה"ב

 .אין לצאת למעבר עם פלאפוןמים לשתיה וקרם הגנה ובחורף בבגדים חמים. 

  במקרים שבהם תלמידי משמרות הזה"ב מזהים הולכי רגל המסכנים את עצמם או מסכנים אחרים, ידווחו

 ותלמידים .   גריםכך לרכזת הבטיחות בבית הספר. יש להימנע מעימותים עם מבו-התלמידים על

  בעת מילוי התפקיד, יעמדו חברי החוליה על המדרכה.  אם רכב )ללא נהג( חונה סמוך למעבר החצייה ואינו

מאפשר מילוי התפקיד מהמדרכה, יתקרב חבר החוליה עד שיוכל לראות את הדרך על מנת לאפשר מעבר, אולם 

 גירתו, יחזור חבר החוליה אל המדרכה.לא יתקדם מעבר לדופן הרכב החונה.  לאחר פתיחת המעבר וס

  .תלמיד אשר אין ביכולתו להגיע  למשמרות יש למלא את התפקיד באחריות , רצינות ומלוא תשומת הלב והריכוז

 הזה"ב,  ידאג להודיע על כך למחליפו ולמפקד המשמרת. 

 אופן החזקת התמרור 

 ובמקביל לכביש, בגובה המותניים ובאופן שיחצוץ בין הממתינים לבין כאשר הולכי רגל ממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במאוזן  .א

 הכביש.

 בעת חציית הולכי רגל יוחזק התמרור במאוזן ובניצב לכביש, בגובה הכתפיים. .ב



 כאשר אין הולכי רגל הממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במצב מאוזן. .ג

ממנו, עליהם לשאת את המוט בצורה בטיחותית, במאונך, כשתלמידי משמרות הזה"ב הולכים למקום מעבר החצייה או חוזרים 

 כאשר התמרור כלפי מעלה.

 כאשר הולכי רגל ממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במאוזן ובמקביל לכביש, בגובה המותניים ובאופן שיחצוץ בין הממתינים לבין  .ד

 הכביש.

 יים.בעת חציית הולכי רגל יוחזק התמרור במאוזן ובניצב לכביש, בגובה הכתפ .ה

 כאשר אין הולכי רגל הממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במצב מאוזן. .ו

 כשתלמידי משמרות הזה"ב הולכים למקום מעבר החצייה או חוזרים ממנו, עליהם לשאת את המוט בצורה בטיחותית, במאונך, .ז

  כאשר התמרור כלפי מעלה. 

 בכל מקרה אין לגרום לעצירהבדרך כלל יש להושיט את תמרור ה"עצור" רק כאשר אין כלי רכב המתקרבים למעבר החצייה.   .ח

 פתאומית של כלי הרכב.

 אין להושיט את התמרור "עצור" כשרואים רכב ביטחון או שומעים אותו בסביבה.  אם התמרור כבר מושט, ורכב ביטחון נשמע  .ט

 מידים החוצים ולעכב את אלה שטרם התחילו בחצייה. או נראה, יש להאיץ בתל

 במעבר החצייה.אין להסיר את התמרור כל עוד נמצא הולך רגל זכרו:  

 כאשר תנועת כלי הרכב רצופה ואיטית )"פקק תנועה"( יסמן המתאם בידו לנהג לעצור, יוודא שהנהג קלט את המסר ועצר .י

 חצייה.  עצירה מוחלטת במקום ורק לאחר מכן ישרוק ויאפשר 

 

 תפקידיו של מפקד המשמרת 

  

 לבדוק אם הגיעו חברי החוליות בזמן ולהחליף חבר חסר באחר או להתייצב בעצמו במקום החבר החסר. .א

 לבדוק אם חברי המשמרת מצוידים בציוד הנדרש. .ב

 לבדוק אם חברי החוליות התייצבו במקומם על המדרכות ומבצעים את עבודתם כהלכה. .ג

 ות במהלך המשמרת או לדווח עליהן לגורם מבית הספר.לפתור בעיות המתעורר .ד

 הספר בצורה מסודרת במקום המיועד לכך.-לבדוק את תקינות הציוד )הלבוש והתמרורים( ולוודא שהציוד נמצא בבית .ה

 לדווח על כל שינוי שחל במעברי החצייה או בסביבתם )תמרור חסר, צמחייה או עצמים המסתירים את שדה הראייה( .ו

 קלסר או פנקס לניהול רישומים.להכין  .ז

 שבוע לפני שהכיתה מסיימת את תפקיד משמרות הזה"ב, על המפקד להודיע לכיתה הבאה בתור ולעדכן את רכזת הזה"ב.  .ח

 במידה והכיתה יוצאת לסיור מחוץ לשטח ביה"ס יש לעדכן את רכזת זה"ב .  .ט

 

 .כללי הבטיחות בדרכיםבטיחותית ותרבותית, ולשמירה על , דוגמה להתנהגות נכונהליבים וחמתלמידי משמרות הזה"ב 
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 בברכת הצלחה,

 מלי ברזילי

 רכזת זהירות בדרכים

 


