
 
 
 
 

 לכבוד: 

 מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות

 בטיחות בדרכיםמנהלי מטות הכשרת 
 בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 מבוא
 

אימצה ממשלת  2006סוגיית תאונות הדרכים ומשמעותה הטרגית אינה יורדת מסדר היום הציבורי. בשנת 
שנתית לבטיחות בדרכים והכנסת חוקקה -לאומית רב להכנת תכנית שינייןועדת דוח  המלצות ישראל את

בדה כי מצב ומצביעה על הכרת ממשלת ישראל בעזו את חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. החלטה 

הבטיחות בדרכים מחייב טיפול מעמיק, וכי נדרשת תכנית מעשית במטרה לשנות את מצב הבטיחות של 
 בדרכי הארץ. –ורוכבי אופניים  רגל, רוכבי אופנועיםנהגים, נוסעי רכב, הולכי  –משתמשי הדרך 

ברשות המקומית הינו תפקיד בעל אחריות רבה ומצריך ניהול ותפעול  בטיחות בדרכיםה מנהל מטהתפקיד 
לקידום הבטיחות בדרכים מנהל מטה הבטיחות פועל , בו זמנית. ביניהם בין השארגורמים של מספר 

של תוכניות עבודה בתחום הבטיחות  ויישום הכנהבמסגרת , ועלביישוב, אחראי להוצאת הפעילות לפ

אחריותו ליישום תוכנית העבודה להגברת הבטיחות בדרכים כוללת ממשקים עם התחומים  . בדרכים ביישוב
עמידה מחייב ביצוע תכנית העבודה וכן,תשתיות, חינוך, הסברה, אכיפה, אוכלוסיות ומגזרים. הבאים: 

 בקרה על פעילות השותפים לביצועה.ך ות ביעדים וניצול התקציב

   !מנהלי מטות בטיחות לעל מנת לעמוד באחריות הנדרשת, חלה חובת הכשרה 

 ..והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הקורס הוא פרי שיתוף פעולה בין מרכז השלטון המקומי
 

 מטרות 

 בטיחות בדרכיםתפקיד הממונה על  תפיסת. 

  ברשויות המקומיות.בדרכים בטיחות הלניהול אפקטיבי של מערך הקניית ידע וכלים מקצועיים 
 .פיתוח מיומנויות אישיות ומקצועיות בתחומים הקשורים בבטיחות בדרכים 

 הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית  ,שיתוף פעולה בעבודת מנהל המטה מול הרשות הלאומית     
 יישוב.   לקידום  הבטיחות בדרכים ברכות ציבוריות נוספות ובמע

 אוכלוסיית היעד 

  ברשויות המקומיות הבטיחות מטות  ימנהל
    

 ייעוץ וניהול אקדמי
 

 יועצת ארגונית ומנחת קבוצות –מירי שטח גב'
 

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 15)שעות  120  היקף השעות בקורס:

 16:15 – 09:00', בין השעות ד יום    יום הלימודים:

 חיפה, 18" רח' צביה ויצחק ית "אנ"אאכסני  מקום הלימודים:

 2017בנובמבר  8          הקורס:   פתיחת מועד 

, 24.01, 17.01, 10.01, 3.01, 27.12, 20.12, 6.12, 22.11, 15.11, 8.11: מועדי המפגשים בקורס

31.01 ,7.02 ,14.02 ,21.02 ,28.02 

 חובות הקורס

צגתה בפני הכתה וכן ביצוע מטלות שוטפות בהתאם הגשת עבודת סיום וה ,משעות הלימוד 100%נוכחות 

העומדים בדרישות הקורס יקבלו מן הקורס.  85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  לדרישות הקורס.

, בכפיפות להנחיות ועדת גמולי משרד החינוך של המזכה בגמול השתלמות מקצועית תעודה
 ההשתלמות

 )מסובסד(שכר לימוד 

          ., כיבוד קל וארוחת צהריים שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב₪ .  1,450

 
 

 

 



 נושאי הקורס

 ומיומנויות ניהול התפקיד תפיסת

  מנהל מטה הבטיחות מול הגדרת תפקידתפיסת תפקיד. 
 מיומנות בתפקיד מנהל מטה הבטיחותו אחריות, סמכות. 

 ודרכי עבודה עימם. ציפיות מיפוי שותפי תפקיד 
 כלי לתקשורת תוצאתית. –אסרטיביות , ת בינאישית תקשור 

  שיתופי פעולה מול שותפי תפקיד. –עבודת צוות 
 .ניהול זמן אפקטיבי 

 .טקטיקות השפעה 

 מבואות לבטיחות בדרכים
  עולמית, ארצית ומקומית בראייה –מבוא לנושא בטיחות בדרכים 

 ל הנתונים המועברים סטטיסטיתדרכים לניהול הידע ואיסוף נתונים בנושא בטיחות בדרכים, כל 
  וכיווני פעולה בהתאם.ונתונים הנאספים על ידי מנהלי מטה הבטיחות, הפקת לקחים       

  מערכתB.I. –  יכולות המערכת, ניתוח הנתונים של מערכתB.I. 

 חוק ונוהל
  בטיחות בדרכים, ועדות תחבורה, תנועה ותמרור –ועדות עירוניות. 

  לאומיתחקיקה עירונית וחקיקה . 

 מערכת חינוך פורמאלית

  לבטיחות בדרכיםהלאומית תוכניות של הרשות. 
 עליונה תוכניות לימודים מהגן ועד חטיבה.  

  וב ופועל"אגף זההכרות עם. 

 תשתיות
 .מושגי יסוד בתנועה ובתחבורה וביצוע תשתיות. מבוא לתשתיות בטיחות 

 .תשתיות בממשק עם תקנות התעבורה 
 משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לתיקצוב פרויקטים תהליכים וממשקים עם 

 הסברהפרסום, יחסי ציבור ו

 פרסום, יחסי ציבור והסברה. 
  הסברה בטיחות בדרכים ביישוב, דוברות. 

 .תפקידו של המנהל בקידום נושא הבטיחות בדרכים 

 קהילהאוכלוסיות ו

 .צרכי אוכלוסיות ייחודיות בקהילה 
 קשישים, נהגים חדשים, חרדים, מגזר הלא  יהודי.בסיכון ות ומגזריםטיפול באוכלוסי : 

 .תפקידו המנהל בטיפול באוכלוסיות ומגזרים 

 אכיפה
 .אכיפה עירונית ומשטרתית 

 תוכניות עבודה
 תוכניות עבודה ויישומן. 

 .תהליך בניית תוכניות עבודה לתשתיות בטיחות 

  יישובית העירונית ועד לתכנית החטיבמתכנית הרשות הלאומית  דרך ה –תוכניות עבודה. 
  מזיהוי צורך עד לבקרה ומשוב. –שלבים בביצוע פרויקט 

 
 תקציב

 ניהול מקושר משאבים. 

  תב"ר. –מבואות לתקציבי עירייה 
  מקורות וייעודים. –הכרות תקציבי מטה בטיחות 

 .גיוס תקציבים ואיגום משאבים 
 שונות

   סיור מקצועי תירגול עם מנהלי אזורים  הצגת עבודות 

 

 

 מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי , למחלקת הדרכה. לרישום מקוון

תאר את תהליך "הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם . לקובץ מפורט יותר המ

 הרישום כנסו ל "אודות"  . 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 לנירה .   03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844227או  
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