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 אומנות הבטיחות בדרכים 
לזכרה של  רוטרימבית  

ל"עינת זמיר ז  



בעקבות קיום תחרות הציור במספר מועדונים  

 פ"הביעה הרשות לבטיחות בדרכים רצון לשת

 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

ב "לצורך ליווי המיזם ובחינת פעילויות נוספות בנושא זה

 :הוקמה ועדה בהשתתפות

 .ל ירדנה דיאמנט ממועדון בית דגן"נ. א

 .ל גילה נזירי ממועדון גדרה הבילויים"נ. ב

 .ל מיקי לברון ממועדון זיכרון יעקב"נ. ג

 .ל פליקס גליק ממועדון מודיעין"נ. ד

     



2019מרץ  24ד נכון ל "נתוני הרלב  

 מספר הרוגים בכבישי ישראל מקום המדינה

 בני אדם 33,803 

 24.3.19מתחילת השנה ועד 

 בני אדם  77נהרגו בכבישי ישראל  

 בני אדם   340ממוצע הרוגים בשנה  

 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

-מכבים-רוטרי מודיעין' זו השנה החמישית שמועדון

קיים תחרות ציור בין תלמידי בתי ספר יסודיים   ' רעות

בנושא בטיחות בדרכים לזכרה של עינת ' ו-'כיתות ד

 .ל"זמיר ז



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

  ב במסגרת אפיק הקהילה"הקמת צוות למיזם זה. 

   כתיבת והפצת תקנון התחרות לראשי אפיקי הקהילה 

 .במועדונים    

 ריכוז וליווי מועדוני האזור אשר יצטרפו למיזם. 

     קביעת תחרויות אשכוליות והוצאה לפועל של תחרות 

 .ארצית    
 

 ברמת האזור –שיטה 

 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

 בתחילת שנת הלימודים העברת תקנון התחרות למנהלי
במקביל , באמצעות מנהל החינוך ברשות, בתי הספר

 .להעברת תקנות תחרות הנואם הצעיר

 בבתי הספר יכולות להוביל את התחרות המורה לאומנות  ,
 .ב"או המורה לזה

  הציורים מוצגים במסדרונות בית   –לאחר הכנת הציורים
הספר והתלמידים צריכים לבחור שני ציורים אשר יעלו  

 .לתחרות העירונית
 

 ברמת המועדון –שיטה 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

 המשך -ברמת המועדון  –שיטה 

  הציורים נאספים מבית הספר ומצולמים. 
 אשר  , בנוסף לציורים נאספים גם טופסי ויתור על זכויות היוצרים 

 .י ההורים של הציירים"חתומים ע    
  הציורים מועברים למסגור והצילומים מועברים לחמישה שופטים 

 .ללא ציון שם בית הספר ושם הצייר    
  מחזיק תיק בטיחות  , ל"אחותה של עינת זמיר ז –השופטים הנם 

 צייר ועיתונאי אשר כל אחד  , נציג משטרת ישראל, בדרכים ברשות    
 .1עד  10כ מציון "לציור הטוב ביותר ואח 12נותן ציון     
 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

  ערך  , י הקריטריונים של מקוריות"י השופט עפ"הציון נקבע ע 

 התאמה לנושא ודרך , שילוב צבעים, ניצול שטח הדף, אמנותי     

 .הביטוי של הנושא     

    לאחר איסוף דרוג השופטים מקיימים טקס בנוכחות של כל 

 חברי מועצה ונציגי משרד החינוך לחלוקת  , השופטים, הציירים     

 .תעודות השתתפות ופרסים לזוכים בשלושת מקומות הראשונים     

  או כוס מאג  , כל משתתף מקבל תעודה על השתתפות בתחרות 

 .ועליה הודפס הציור שצייר     

 

 המשך -ברמת המועדון  –שיטה 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

   אשר זכו  , התחרות שלושה ציורים לועדתכל מועדון מעביר 

 .בשלושת המקומות הראשונים     

   תהליך השיפוט מבוצע באותה הדרך כמו השיפוט המועדוני 

 .ומתקיים טקס סיום התחרות הרב מועדונית     

 הערה    

י כמות מועדונים אשר ייקחו חלק במיזם יקבע באם תתקיים  "עפ  
 .תחרות אשכולית לפני קיום תחרות ארצית

 המשך -ברמת המועדון  –שיטה 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

 מינוף

על מנת למנף את התחרות חברי מועדון מודיעין ממציאים כל   
 :להלן מספר דוגמאות –פעם שיטה חדשה 

 .שופטים מתחומים שונים ולא חברי המועדון או תושבי העיר. א  

 .חנויות/ קופת חולים / ס "הצגת הציורים במתנ. ב  

 .הזמנת אישי ציבור לטקס סיום תחרות. ג  

 .  או חללים שונים ברחבי העיר, הצגת הציורים בגלריה עירונית. ד  

 .הצגת הציורים במחוז ירושלים של משרד החינוך. ה  

 

 



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

 (המשך)מינוף 

הכנת שמשוניות לתלייה בכניסה לבתי הספר בתחילת שנת  

 .הלימודים



 אומנות הבטיחות בדרכים מבית רוטרי
 

 אני עומד לרשותכם 

 פליקס גליק

   054-2188822: טלפון     

 felix.rotary2490@gmail.com: מייל
 

 !!בהצלחה


