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מבוא לפרויקט
  מחלקת בקרת ההיסעים במשרד החינוך חרטה על דגלה

לבצע אכיפה ובקרה ברמה הארצית על כל מערך ההיסעים  

.של התלמידים במדינת ישראל

  מהלך זה בו מתבצעת בקרה קפדנית על מערך היסעי

ילדינו למוסדות החינוכיים מחויב היות וקיימים תבחינים  

.ברורים להסעה בטוחה

  חברת רשף בטחון נבחרה לבצע את בקרת הרכבים ותחנות

ההיסעים ברמה הארצית וזאת באמצעות צוותים מיומנים  

.שיוכשרו לטובת המשימה ובפריסה ארצית

הבקרה השנתית תוגש על ידי חברת רשף בטחון  תוכנית

.   למשרד החינוך כתוכנית שנתית ועל פי יעדים לביצוע



כמות ביקורות  חודש בשנהסוג ביקורת

לחודש

מחוז צפון

כמות ביקורות  

לחודש

מחוז מרכז

כמות ביקורות  

לחודש

מחוז דרום

כ ביקורות  "סה

בחודש

כ ביקורות  "סה

בשנה

בקרת רכבי  

הסעות  

/סטנדרטיים

/רגילים

תלמידים 

בעלי  

מוגבלויות 

ורכבים  

מיוחדים

3806801901250ינואר

14,792

3806801901250פברואר

3806801901250מרץ

3806801901250אפריל

3806801901250מאי

3806801901250יוני

3806801901250יולי

3525701201042אוגוסט

3806801901250ספטמבר

3806801901250אוקטובר

3806801901250נובמבר

3806801901250דצמבר

בקרת רכבי הסעות-2017שנת -גאנט ביקורות שנתי 



בקרת תחנות הסעה-2017שנת -גאנט ביקורות שנתי 

כמות ביקורות  חודש בשנהסוג ביקורת

לחודש

מחוז צפון

כמות ביקורות  

לחודש

מחוז מרכז

כמות ביקורות  

לחודש

מחוז דרום

כ ביקורות  "סה

בחודש

כ ביקורות  "סה

בשנה

בקרת  

תחנות  

הסעה

20035095645ינואר

7,396

20035095645פברואר

20035095645מרץ

20035095645אפריל

20035095645מאי

20035095645יוני

20035095645יולי

6617560301אוגוסט

20035095645ספטמבר

20035095645אוקטובר

20035095645נובמבר

20035095645דצמבר



אפיונים–צוותי הבקרה 

להלן אפיון צוותי הבקרה:

.לאומי/ בעלי שירות צבאי •

.בעלי רישיון נהיגה•

.  היעדר עבירות מין/ בעלי עבר נקי •

.בעלי אוריינטציה תקשורתית ברמה גבוהה•

.בעלי יכולת תפעולית לשימוש באמצעים טכנולוגיים•

.בוגרי הדרכה מקצועית בתחום בקרת רכבים ותחנות הסעה•



מערכות טכנולוגיות לביצוע פרויקט הבקרה

  חברת רשף בטחון בנתה אמצעי טכנולוגי אפליקטיבי מבוסס מיקום המקנה יכולת
.דיווח מידית בעת ביצוע ביקורות שטח

  האפליקציה בהם ישתמשו בקרי השטח שלנו מותאמת לאופי ולסוגי הבקרות
:כמפורט מטה

רכבים מיוחדים/לתלמידים בעלי מוגבלויות/רגילים/בקרת רכבי הסעות סטנדרטיים•

.בקרת תחנות הסעה•

.בקרת מסמכים ברשויות•

.חברת רשף בטחון הטמיעה במערכת את תבחיני הבדיקות עבור כל פרמטר

ויהיה מבוסס על גבי וטאבלטיםהשימוש במערכת יעשה באמצעות טלפונים חכמים 

. תקשורת סלולארית אלחוטית

משרד החינוך ואגף בקרת ההיסעים יקבל מחברת רשף בטחון דוחות ממוחשבים 

.ומתויגים על פי סוג הבקרה והכל במצב אונליין



מבנה ארגוני ניהולי

פרויקט בקרת הסעות ומסמכי רשויות
מנהל פרויקט

אדמיניסטרטיבי
אלחררשלום 

מנהל תפעול ארצי
ירון הופמן

מנהל מרחב צפון
אדיר לוי

בקרי מרחב צפון

מנהל מרחב דרום
אלמקייסחיים 

בקרי מרחב דרום

מנהל מרחב ירושלים
עידן כהן

בקרי מרחב ירושלים

מנהל מרחב מרכז
יניב כחלון

בקרי מרחב מרכז



שיטת ביצוע הביקורת ברכב רגיל
פירוט שיטת הביקורת ברכב רגיל:

.צהריים בהתאם לשעות בהן מתקיימות שעות ההסעה/ הבקר יגיע בשעות הבוקר •

.הבקר יישא על דש חולצתו את תעודת המינוי המיוחדת לביצוע בקרת ההסעות•

פ נתוני  "בפעולה זו תכייל המערכת את עצמה ע, – EYEDOהבקר יתפעל את מערכת ה•

.המיקום המדויקים

:פ הסדר הבא"הבקר יבצע את כל פעולות בדיקת הרכב הרגיל ע•

בחירת היישוב בו מתבצעת הביקורת.

בחירת המוסד החינוכי בו מתבצעת הביקורת.

סימון אפליקטיבי לביקורת ברכב רגיל.

בדיקת מטף כיבוי אש.

בדיקת ערכת עזרה ראשונה.

בדיקת הימצאות חגורות בטיחות.

בדיקת פנסי בטיחות אחוריים.

צילום רישיון נהיגה של הנהג.

צילום רישיון רכב.



שיטת ביצוע הביקורת ברכב מיוחד
(הסעת בעלי מוגבלויות)

פירוט שיטת הביקורת ברכב מיוחד:

.16:00צהריים / 07:20ס בשעות הבוקר "הבקר יגיע לביה•

.הבקר יישא על דש חולצתו את תעודת המינוי המיוחדת לביצוע בקרת ההסעות•

פ נתוני    "בפעולה זו תכייל המערכת את עצמה ע, – EYEDOהבקר יתפעל את מערכת ה•

.המיקום המדויקים

:פ הסדר הבא"הבקר יבצע את כל פעולות בדיקת הרכב המיוחד ע•

בחירת היישוב בו מתבצעת הביקורת.

בחירת המוסד החינוכי בו מתבצעת הביקורת.

סימון אפליקטיבי לביקורת ברכב מיוחד.

בדיקת הימצאות מעלון לרכב.

 רתמות בטיחות לרכב5בדיקת הימצאות.

בדיקת הימצאות מלווה נסיעה ברכב.

בדיקת פנסי בטיחות אחוריים.

צילום רישיון נהיגה של הנהג.

צילום רישיון רכב.



 פירוט שיטת הביקורת בתחנות ההסעה:

.16:00צהריים / 07:20ס בשעות הבוקר "הבקר יגיע לביה•

.הבקר יישא על דש חולצתו את תעודת המינוי המיוחדת לביצוע בקרת ההסעות•

פ נתוני    "בפעולה זו תכייל המערכת את עצמה ע, – EYEDOהבקר יתפעל את מערכת ה•

.המיקום המדויקים

:פ הסדר הבא"הבקר יבצע את כל פעולות בדיקת תחנת ההסעה ע•

בחירת היישוב בו מתבצעת הביקורת.

בחירת המוסד החינוכי בו מתבצעת הביקורת.

סימון אפליקטיבי האם קיימת תחנת הסעה.

מחסה לנוסעים/בדיקת הימצאות גג.

מחסה לנוסעים/צילום גג.

בדיקת הימצאות סימון מפרץ חניה.

צילום הימצאות סימון מפרץ חניה.

בדיקת הימצאות מרווח בטיחות להעלאת נוסעים.

צילום מרווח בטיחות להעלאת נוסעים  .

שיטת ביצוע הביקורת בתחנות ההסעה



דוגמא לתעודת מינוי בקר

,כתב מינוי עבור בקר הסעות

תחנות היסעים וביקורת מסמכים ברשויות

תוקפו של כתב מינוי 

31/12/17זה עד לתאריך 

_____________    : שם הבקר

_____________: ז.מספר ת

משרד החינוך

אגף היסעים והצטיידות

קדמי
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דוגמא לתעודת מינוי בקר

:לבירורים

ירון הופמן  

050-4037042

מנהל פרויקט היסעים 

רשף בטחון

אחורי

אלכס שפרלינג

050-6288890

מרכז בכיר

אגף היסעים והצטיידות

משרד החינוך
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EYEDOבקרת 
משימות לבקרמיקום בקרים במפה



ביקורת רכב רגיל
בחירת בית הספררשימת בתי הספר

בחירת סוג רכב לגביו 

מתבצעת הביקורת



רכב רגיל–פירוט הנקודות לביקורת 



רכב רגיל-המשך 



ביקורת רכב מיוחד

בחירת בית הספררשימת בתי הספר
בחירת סוג רכב לגביו 

מתבצעת הביקורת



רכב מיוחד–פירוט הנקודות לביקורת 



רכב מיוחד-המשך 



קדמי/פנסי בטיחות אחורי מעלון

רתמות בטיחות5

ערכת עזרה ראשונה
מטף כיבוי אש



ביקורת תחנות הסעה

בחירת בית הספררשימת בתי הספר
בחירת אופציה 

האם קיימת תחנה הסעה



תחנות הסעה–פירוט הנקודות לביקורת 



תחנות הסעה-המשך 



מפרץ חניה+ מרווח בטיחות להעלאת נוסעים 

מחסה/ גג 



לסיכום

חשוב להבהיר כי לא מדובר רק 

בפרויקט בקרה אלא בשמירה על 

!בטחון ילדנו 

!!!ממש כך




