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פרדס חנה כרכור ציינה השבוע את היום
בבתי הספר בכל רחבי הישוב התקיימו פעילויות בנושא זהירות בדרכים.
הפעילויות הסדנאות וההדרכות יימשכו לכל אורך החודש בכל בתי הספר
החודש הקרוב הינו בסימן מסר חשוב ומרכזי :

הולכים על בטוח! שומרים על בטיחות הולכי הרגל והנהגים בכבישים !
השבוע ציינה פרדס חנה כרכור את היום הארצי לבטיחות בדרכים .במסגרת יום זה התקיימו פעילויות
זה"ב נרחבות במסגרות החינוך בארץ במטרה להדגיש להעמיק להרחיב ולהטמיע את הנושא בקרב
התלמידים ,ולכלל בית הספר.לכבוד יום הבטיחות הלאומי חולקו לכל בתי הספר היסודיים כיתות ה' ו-ו'
צמידים זוהרים עם הכיתוב "הולכים על בטוח" וכן איגרת בטיחות להורים עם הנחיות לחצייה בטוחה ,
לדרך בטוחה לבית הספר ,ילד עד גיל  9לא חוצה לבד ,והכביש אינו מגרש משחקים .ההורים והתלמיד
נתבקשו לקרוא ולחתום על האיגרת ולהחזירה למחנכת הכיתה.
יום זה הינו חלק מהפעילות השוטפת המתנהלת לכל אורך השנה בהסברה ובחינוך הכולל לימודי זה"ב
בבתי הספר הנחשב למקצוע חובה לתלמידי א' ו -ה'  .בנוסף לכך מתקיימים ימי שיא ,סדנאות זה"ב,
הרצאות ,הצגות המתוקצבים על ידי מטה הבטיחות של המועצה המקומית .כמו כן מטה הבטיחות מקיים
קשר רציף עם רכזי זה"ב ומנהלי בתי הספר ,עם הממונה המחוזית לזה"ב במשרד החינוך ,עם מפקחות
זה"ב במשרד החינוך,ועם מנהלת האזור של הרשות הלאומית לבטיחות.
בשנים האחרונות משקיעה המועצה משאבים רבים בקידום השמירה על הבטיחות בדרכים .מנהל מחלקת
תשתיות ונכסים ומנהל המטה לבטיחות בדרכים במועצה המקומית ,יהודה וקנין ,מרחיב ומבהיר כי :
"מתבצעת פעילות חינוכית בנושא בטיחות בדרכים הנוגעת ברבדים ובקהלים שונים ,החל מגני ילדים ,בתי
הספר היסודיים ,התיכוניים ,מועדוני הנוער ,החינוך הבלתי פורמאלי ובנוער העומד בפני גיוס ,וכלה
במועדוני הקשישים .פעילות בתשתיות -אמצעי הבטיחות הרבים ברחבי הישוב במהלך השנים נותנים
אותתם בירידה במספר תאונות הדרכים בפרט ותאונות עם נפגעי הולכי רגל בכלל .אמצעים שהותקנו-
מעקות הולכה ,מעקות מפרדה ,פסי האטה ,מעברי חצייה מוגבהים ,תימרור סולארי ומדי מהירות
(התראה והתרעה לנהגים פורעי חוק הנוסעים במהירות החורגת מהמהירות המותרת) ,שילוט חוצות
ושילוט בסמיכות למוסדות החינוך ועוד" .
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,הגיע בבוקר יום ב'  2.11לבית ספר "אלונים" בכדי לפתוח את
פעילות יום הבטיחות בדרכים .געש יחד עם מנהלת בית הספר חגית שוהם שרף קיבל ו את פני הילדים
בסמוך למעבר החצייה בכניסה לבית הספר .געש ציין כי  " :החודש אנחנו בסימן הולכים על בטוח!
שומרים על בטיחות הולכי הרגל והנהגים בכבישים ומצילים חיים !
געש ":אנו משקיעים רבות לאורך כל השנה ולא רק בחודש זה ,בחינוך ובהגברת המודעות לבטיחות
בדרכים .השקעה חשובה נוספת המתבצעת גם למטרה זו הינה חידוש מתמיד של תשתיות הישוב-
כבישים ,מדרכות ,מעגלי תנועה .כל זאת למען יעד מציל חיים -הגברת הבטיחות בדרכים וצמצום מספר
התאונות והנפגעים".
פרדס חנה כרכור הינו ישוב ותיק בעל צביון כפרי .בעשור האחרון מפנה המועצה משאבים רבים ,עשרות
מיליוני שקלים ,לפיתוח וחידוש התשתיות השיקול הראשון והמרכזי הינו בטיחות הנהגים והולכי הרגל.
המועצה שמה דגש על ריסון מהירות הנסיעה לאורך עורקים ראשיים ופתרון של קונפליקטים בצמתים
שאינן מוסדרת על ידי רמזורים ,נאמנים למטרה זו הכשירה המועצה מעגלי תנועה חדשים רבים ברחבי
המושבה .רק כעת אגף הנדסה שוקד על שני מעגלי תנועה חדשים בדרך הנדיב -הצפירה ופיקא -הדרים.
חידוש מיסעת האספלט ע"י ריבוד חוזר של הכבישים ,גיבוש תכנית עבודה שנתית לחידוש סימון הכבישים
ומעברי החציה .וכן יחוד תנועה חד-סיטרית במקומות מסוימים ברחבי הישוב הם רק חלק מהכלים
היישומיים להגברת הבטיחות בדרכים.
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