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 ולכבוד לכבוד
 מר יואב )זימי( זמרן מר משה ליאון

 ראש מנהל חינוך, עיריית ירושלים ראש עיריית ירושלים
 בדוא"ל בדוא"ל

 שלום רב,

 בירושלים המזרחית מוסדות חינוךבסביבת ליקויים בטיחותיים קשים הנדון: 

בשם ועד ההורים של תלמידי ירושלים המזרחית, אנו פונים אליכם בדרישה לפעול בדחיפות 

שכונות בגני ילדים ובתי ספר בהסדרי הבטיחות סביב ומסכני חיים לתיקון ליקויים קשים 

כי יש לפעול לאלתר להצבת תמרורים,  רבים עולהבמוסדות חינוך מזרח העיר. מבדיקה שערכנו 

ולסימון אזורים מוסדרים להעלאת והורדת מעברי חציה שרטוט , ללהתקנת פסי האטה

 והכל כמפורט להלן: ,תלמידים

ם אתרים שבהם הממשק בין תנועת כלי רכב, פרטית וציבורית, לבין המוסדות חינוך  .1

ילדים בכלל, ובפרט ילדים ההולכים ברגל או רוכבים על ילדים הינו גבוה ביותר. 

נודעת על כן תאונות דרכים. למעורבות בהמועדת פגיעה, אופניים, נמנים על אוכלוסייה 

חשיבות רבה להסדרת סביבת בטיחות מיטבית בקרבת מוסדות חינוך ובדרכי ההגעה 

גבוה הילדים ר נדרשת תשומת לב מיוחדת לתכנון תנועה באזורים בהם מספ, וםאליה

, מסמך מדיניות, משרד התחבורה הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך)

 (. 2021והבטיחות בדרכים, 

 באזורבהסדרת סביבה בטוחה התורפה כי נקודות האמור עולה, מדיניות הממסמך  .2

של באזורי האיסוף והפיזור אליהם,  באזורי חציית הרחובות הסמוכיםהן מוסדות חינוך 

 סעות.ובמקומות הקליטה וההורדה מהאוטובוסים וממערכי ההעל ידי הוריהם תלמידים ה

, בין היתר, הסדרת ותללמוסדות חינוך כו סביבתהנחיות משרד התחבורה לעניין בטיחות ב

 י; אזורברכב פרטי או בתחבורה ציבוריתגיעים אזורי הורדה וקליטה של תלמידים המ

מדרכות ושבילי אופניים; אמצעי מיתון תנועה  הםהליכה לבית הספר אשר יש להתקין ב

 30-מרור הולם; הגבלת מהירות התנועה המנועית לילרבות פסי האטה, מעברי חציה ות

קמ"ש בכל שעות היממה בשל פעילויות נוספות ללימודים המתבצעות במוסדות החינוך; 

המדרכה הסמוכה למוסד החינוכי למניעת התפרצות תאורת רחוב וכן גדר הולכי רגל על 

 .תלמידים לכביש

בעקבות תלונות הורים לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך בירושלים המזרחית, אשר  .3

עדרם של הסדרי בטיחות הולמים סביב בתי יקבלו על הסכנה הנשקפת לילדיהם בשל ה

ת ומוסד 17-בבדיקה בשבועות האחרונים ילדיהם, ביצענו  םשבהם לומדיוהגנים הספר 
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ממצאי הבדיקה, אשר  1.הממוקמים בשמונה שכונות שונות ברחבי מזרח ירושליםחינוך 

בהסדרי ומסכני חיים ליקויים קשים תפורט להלן, משרטטים תמונה עגומה של 

 .אשר יש לפעול לתיקונם לאלתר, הבטיחות

 נפרט: 

 באף אחד: בלוח התמרורים( 222)תמרור  קמ"ש 30-תמרור הגבלת מהירות ל .א

 .זהחיוני האטה ממוסדות החינוך שנבחנו לא הותקן באזור בית הספר תמרור 

באזור ממוסדות החינוך שנבחנו לא הותקן  אף אחדב: (136)תמרור  תמרור הולכי רגל .ב

ת זהירות מיוחדת בנהיגה ש, אשר נועד לסמן לנהגים כי נדרתמרור זההגישה אליהם 

 .באזור

גני )!( מתוך כלל בתי הספר ו רק בארבעה מעברי חציה באזור הכניסה למוסד החינוך: .ג

 .הילדים שנדגמו צוירו מעברי חציה סביב המוסד החינוכי

ת החינוך שנבחנו דו: רק בחמישה ממוס(135תמרור מעבר חציה בקרבת מקום )תמרור  .ד

 הותקן תמרור זה.

מוסדות החינוך  17: רק בחמישה מתוך פסי האטה בקרבת הכניסה לבית הספר .ה

 פסי האטה על הכביש.נפרסו שנדגמו 

: בשמונה מרכב פרטי אזור מוסדר להורדת והעלאת תלמידיםתמרור או שילוט על  .ו

 מוסדות החינוך הוסדר אזור ברור לקליטת והורדת נוסעים. 17מתוך 

 ף אחדבא: בהסעות תמרור או שילוט על אזור מוסדר להורדת והעלאת תלמידים .ז

 .ת החינוך לא הותקנו שלטים הולמיםדוממוס

לא היו כלל בארבעה ממוסדות החינוך שנבחנו : מדרכות המובילות לבית הספר .ח

ואף לא גדרות בטיחות שמונעות התפרצות  אזור הכניסה לבית הספרב מדרכות

 תלמידים לכביש.

בהם הוצבו תמרורים, חלקם הותקן כך שלא ניתן כלל לראותם, שעוד נציין, כי גם באזורים  .4

מוסדות חינוך שבהם הוסדר לכאורה אזור הורדה הוא הפך לאזור חניה, כך בחלק מוכי 

 את הילדים באמצע הכביש.וריד שההסעות נאלצות לה

ייה, לה הקנו פקודת הזנחה אנושה זו של מאות ואלפי תלמידים רובצת לפתחה של העיר .5

את הסמכויות והחובות הנוגעות  1961-העיריות )נוסח חדש( ותקנות התעבורה, התשכ"א

, הצבת רחובות ולמדרכות בתחומה, לרבות פיתוח, סלילה ותחזוקה של כבישים ומדרכותל

 הסדרי תנועה אחרים בתחום השיפוט שלה. קביעת תמרורים ו

                                                 
תרני ברחוב ובית חנינא; בית הספר המקצועי ל, 6אלהג'רה  'ברחאלאימאן  מוסדות החינוך שנבחנו הם תיכון 1

בדע אלסגיר ברחוב ובית חנינא; גני ילדים אלמ, 3 ארדשיר '; בית ספר אלאופק יסודי לבנות ברח, בית חנינאאלהג'רה
, 24ב"יס תיכון פריר דה לסאל ברח' טהא חוסיין חנינא; בית אלגורה, ברח' אלקודס  בית חנינא; תיכון רוואד ,ןקהוותי

, 6 אלעלם, רח' מקיף שועפאט לבנים, שועפאט; בי"ס 21א אלחסנא 'ת )חט"ב( ברחובי"ס שועפאט לבנבית חנינא; 
אלסואחרה "ס בי, ג'אבל מוכבר; אלמדארסבי"ס יסודי ברח' , שועפאט; 20אשכול גני ילידם ברח' אלעלם ; שועפאט

, 90אלמקדסי , צור באהר; בי"ס תיכון ברח' שקאיק אלנועמאןרח' אלמאדרס, ג'אבל מוכבר; בי"ס תיכון ברח' ב לבנות
 גן הילדים אום ליסוןסילוואן;  ,23אלמדארס טור; בי"ס תיכון ברח' -, אראבעה לעדויהי"ס תיכון ברח' בואדי ג'וז; 

  ., ואדי קדום159הישנה דרך בית לחם ברח' אלמדארס, סילוואן; בי"ס יסודי וגן ברח' 



 
3 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI) | المواطن في اسرائيلجمعية حقوق  | האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(

יים לבחינת פגיעה בילדים בסביבת מוסדות חינוך, אף שבישראל לא התבצעו מחקרים ייעוד .6

קיימים נתונים המלמדים על ריכוז גבוה יותר של תאונות בהם מעורבים ילדים בשעות 

הבוקר והצהריים, שעות ההגעה למוסד החינוכי והיציאה ממנו )ר' דו"ח מרכז המחקר 

(. עוד 26.8.2020שראל, בי בטיחות בדרכים בקרבת מוסדות חינוךוהמידע של הכנסת, 

משרד החינוך אינו בודק באופן שיטתי את האפקטיביות של כלל תוכניות הלימוד נמצא, כי 

ממצאים אלה מחייבים את העירייה להקפדה יתרה על  .לבטיחות בדרכים בחברה הערבית

 .הסדרת הבטיחות באזור מוסדות החינוך

לבטיחותם  יומיומית סכנה נשקפתהבדיקה שערכנו היא כי  משמעותנשוב ונדגיש.  .7

וכי יש לפעול בדחיפות לתיקון הכשלים  ,ולשלומם של אלפי תלמידים בירושלים המזרחית

נצפה כי  על כןוך שבהם הם לומדים. הניכרים בהסדרי הבטיחות באזורי מוסדות החינ

סביב בתי סדרי הבטיחות הנוהגים בדיקה שיטתית ומקיפה של ה בדחיפותהעירייה תערוך 

וכי תפעלו לאלתר הספר וגני הילדים בעיר בכלל ובשכונות ירושלים המזרחית בפרט, 

הצבת גדרות חוצצות על המדרכות להתקנת פסי האטה, להסדרתם של מעברי חציה, ל

 .ולהצבת תמרור הולם בכניסות לבתי הספר ולגנים

 .צעדינוהמשך על מנת לשקול את  המהירהנודה להתייחסותכם 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 , בדוא"להממונה על האגף לזהירות בדרכים, משרד החינוך, םמר מקס אביר העתקים:

 info@rsa.org.il, בדוא"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

mailto:info@rsa.org.il

