
 

 
 

 

 

 2020יוני  22 שני יום

 רים יקרים!ומנהלי קהילות וה אנשי חינוך,

 

בדרכים על מנת לשמור על  כללי הבטיחותלרענן את מבקשת לחופשת הקיץ  רגע לפני היציאה

 במהלך חופשת הקיץ .ילדנו שלומם ובטיחותם של 

בבית   מקבל טיפול מאושפז והישוב, כעת הוא בתוך י רכב " מועצה נדרס עתושב הילד  ,אמש

, כמו כן כל  רבהמצוקה קושי גדול ווהנהג הפוגע אף הוא חש  עקב הפגיעות החמורות החולים

 . המשפחות המעורבות

בכבישים או  בעיר הגדולהרחוקים ושלכאורה מתקיימים לכולנו נשמעים שלרוב  ,אירועים כאלו

שנתפס במרחב לאפינו, ממש מתחת שלנו, הכפרי חב יכולים לקרות גם אצלנו במר המהירים,

   מוגן.ובטוח להכי שעל פניו נחשב  ,אישי ביתי,

,  אופנועים , יםטרקטור רכבי משא,  ים,י ככל שהמרחב הציבורי שלנו משותף להולכי רגל, אופנ

ערניים חשוב להיות גדולה יותר, לשמור על בטיחות ילדנו האתגר והמורכבות  , ועודטרקטורונים  

 .ב לדעת שכללי הבטיחות בדרכים חלים עלינו כמו כל מקום אחרחשו גם בבית שלנו!!!

 אל תגידו, לי זה לא יקרה... 

מצרפת מספר נקודות שרצוי לשנן יחד עם הילדים בבית )הולכי הרגל והנהגים הצעירים(, לוודא  

 שכולם זוכרים.  

 : כללי בטיחות בדרכים

 כביש לבד.לא חוצה  9ילד עד גיל   •

 יש ללכת תמיד על המדרכה, הרחק מהכביש. הליכה בטוחה על המדרכה: •

במעבר החצייה ממתינים במרחק שני צעדים משפת המדרכה, במקום שממנו אפשר  •

 לראות את הכביש ואת המתרחש בו.

לא מתפרצים לכביש. התפרצות לכביש מפתיעה את הנהג ומונעת ממנו את היכולת  •

 לבלום בזמן.

רדים לכביש יש לוודא שכלי הרכב בכל נתיבי הכביש עצרו לחלוטין ושאף רכב לפני שיו •

 אינו מתקרב.

חוצים רק כשהכביש פנוי. חוצים בקו ישר ובהליכה מהירה )לא בריצה( וממשיכים  •

 להסתכל לכל הכיוונים.

לא משוחחים בטלפון נייד או מאזינים לנגני מוסיקה בעת חציית הכביש. חשוב להיות  •

 קשובים. מרוכזים ו

 משתדלים ללכת בדרכים שאינן מחייבות חציית כביש, גם אם הדבר מאריך את הדרך.  •



 

 
 

 

 ובחזרה ממנו: , למשחקיה, למכולת או לחברתכנון ותרגול המסלול הבטוח לבית הספר •

 הולכים רק על המדרכה. 

 

 :השימוש במדרכה -ילדים בסביבת הכביש 

עלול שלא ה הג רכב היוצא מחניייש לשמור על ערנות גם כאשר הולכים על מדרכה. נ •

 להבחין בילדים ההולכים על המדרכה.

ישיבה על שפת המדרכה מסוכנת. רכב שעובר עלול לפגוע בילדים. ברחוב ישובים עם   •

 חברים רק על ספסל.

 

 

 ילדים בסביבת מקומות משחק:

להקפיד לשחק במגרשי משחקים או במקומות המיועדים למשחקי ילדים כמו גינות  •

 ציבוריות או פארקים. 

אסור לשחק בין מכוניות חונות ובמגרשי חנייה. נהגים עלולים שלא לראות את הילדים   •

 המשחקים בין כלי הרכב ועלולים לפגוע בהם. 

 משחק בקרבת שפת מדרכה עלול להוביל לנפילה לכביש. •

בזמן  מסוכן להתפרץ לכביש אחרי כדור שהתגלגל. נהגי מכוניות לא יספיקו לבלום  •

המתינו בסבלנות, בדקו שאין מכונית  –ועלולים לפגוע בכם. הכדור התגלגל לכביש 

 שעוברת ורק אז גשו לאסוף אותו. 

עם רדת החשכה לנהגים קשה להבחין   –אור  במחזרישימוש  נראות ילדים הולכי רגל: •

בהולך רגל הלבוש בבגדים כהים ללא מחזירי אור. לכן יש ללבוש בגדים בהירים  

 אור על מנת להראות. במחזריייד ולהצט

 

 מתן זכות קדימה:- נהגים

נהג, בקרבת מעבר חצייה האט, חפש את הולכי הרגל ותן להם זכות קדימה. החיים   •

 שלהם תלויים גם בך. 

 כל קמ"ש שאתם הנהגים מורידים, מעלה את הסיכוי של הולך הרגל להישאר בחיים. •

פתאומי. בהיעדר תמרור המורה  בעיר יש לנסוע במהירות המאפשרת לעצור באופן •

  30, ישנם מקומות במועצה עם תמרור של  קמ"ש 50חרת, המהירות המרבית היא א

 קמ"ש.

מתקרבים למעבר חצייה? האטו, התבוננו גם בכביש וגם במדרכה, ותנו זכות קדימה  •

 להולכי הרגל.

 הולכי הרגל כבר חוצים? עצרו לפני מעבר חצייה כדי לאפשר להם לחצות בבטחה. •



 

 
 

 

ראיתם רכב עוצר לפני מעבר חצייה? אל תעקפו אותו. סביר שעצר להולך רגל שנסתר  •

מכם )למשל, ילד(. עצרו מאחוריו או לצידו ואפשרו להולכי הרגל להשלים את המעבר 

 בבטחה.

 לא מסמסים. – מילים יכולות להרוג. אם נוהגים  :מסרוניםמשלוח  –הסח דעת  •

 מהנה והכי חשוב נשמור אחד על השני! מאחלת לכולנו קיץ בטוח 

 עפרה שיר לביא מנהלת מטה בטיחות בדרכים בני שמעון 

   


