
משרד החינוך
האגף לזהירות ולביטחות בדרכים

מערכי הדרכה
בנושא יום הכיפורים



יום הכיפורים
בהיבט של בטיחות בדרכים 

יום הכיפורים הוא יום מועד בו מושבתים מרבית כלי הרכב 
ולכן  ריקים מתנועת כלי רכב ממונעים  והכבישים כמעט 
בוחרים הרבה מאוד ילדים וילדות לרכוב על האופניים ביום 

זה בכבישים בישובים ובערים.

וההורים להבהיר  חייבים המחנכים  הכיפורים  יום  לקראת 
לילדים שגם ביום זה הכביש נועד למעבר  כלי רכב ונעים 
עליו כלי רכב פרטיים ורכבי בטחון שנוסעים במהירות על 

מנת להושיט עזרה. ולכן יש לשמור על כל כללי הבטיחות 
ולהמנע מלהפתיע את הנהגים או להפריע להם בנהיגתם.

אופניים הם כלי הרכב היעיל ביותר מבחינה אנרגטית הקיים כיום. 
הם אינם מזהמים את האוויר, אינם מרעישים, משפרים את הכושר 

הגופני, תופסים שטח קטן ממכוניות וזולים למדי אך הרכיבה עליהם 
מלווה בסכנות. יש להקפיד על רכיבה בטוחה ועל תקינות האופניים. יש 

לזכור שהחשיפה לתאונות והאפשרות להיפגע גדולות יותר.

על פי נתוני מרכז המידע ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

אשתקד מערב יום כיפורים 17/9/2010 ועד צאת החג, ב- 18/9/2010 נפצעו 11 ילדים בני 0-14 בתאונות דרכים, 
מהם 3 רוכבי אופניים, 6 הולכי רגל ו- 2 נוסעי רכב.

שעור הילדים שנשרטו, נחבלו, נפלו או נפצעו הינו גבוה ביום 
הכיפורים ולכן יש לחזור ולשנן את כללי הבטיחות

זכרו

יש לרכוב בצד הימני של הכביש 
 1

אין לרכוב בדרכים בינעירוניות 
 2

חבישת קסדה הינה חובה ועל פי חוק
 3

יש לוודא שהאופניים תקינים
 4

יש להצמיד בעיקר בזמן החשיכה ובעונת החורף מחזיר אור לרגל שמאל ליד גוף 
 5

הרוכב, על הקסדה ועל הנעליים

אבזרי בטיחות הדרושים לרכיבה בטוחה: פעמון, מנגנון בלימה יעיל להאטה ולעצירה, 
 6

מחזיר אור אדום על אחורי האופניים, פנס קבוע מלפנים, מחזיר אור בין החישורים, 
מחזירי אור על הדוושות

רוכבי האופניים חייבים להתחשב בהולכי הרגל שגם הם נוהגים ללכת על הכביש 
 7

ביום הכיפורים, ולעתים דעתם מוסחת בגלל הצום והעייפות 

קסדה מפחיתה פגיעות ראש גם בנפילות קלות
 8

יש לרכוב במקומות מוסדרים לדוגמא: שבילי אופניים, פארקים ועוד... 
 9



 בן 13 רכב על אופניו ללא קסדה, נפל ונהרג

נער בן 13 נהרג לאחר שנפל על ראשו בעת רכיבה על אופניים. לפני 
 מספר ימים הוא יצא עם חברים לרכוב על אופניים ברחובות העיר. 
“הוא נפל על ראשו, ספג חבטה אדירה בראש ואיבד את ההכרה”, 

סיפר דודו. 
אמבולנס של מד”א פינה אותו לבית החולים למחלקה הנוירוכירוגית. 
הוא אושפז במצב אנוש, ובסוף השבוע נפטר. בעת ההלוויה סיפר 
שפרח  להאמין  “קשה  המשפחה,  של  קרוב  וידיד  שכן  לכתבנו 
יום לקחת  מידי  זהב, שנהג  בילד עם לב של  נקטף, מדובר  כזה 
קשיש נכה בן 85 לבית הכנסת. איבדנו ילד מקסים, אני קורא לכל 
ההורים במדינה להשגיח שהילדים יחבשו קסדות בזמן הרכיבה על 

האופניים”, אמר.  

מן העיתונות

שאלות לדיון

קראו במליאה את הכתבה

מדוע חשוב לחבוש קסדה?  1

כמה ילדים חובשים קסדה כשהם רוכבים?   2

האם יש ילדים שלא חובשים קסדה?  3
מה הן הסיבות לכך?

האם יש לי השפעה חיובית על החברים והחברות שלי? איך   4
אני יכול להשפיע עליהם לחבוש קסדה?

הכינו סיסמאות לחבישת קסדה בכיתה ופרסמו אותן באתר   5
האינטרנט של בית הספר, בעיתון הישובי וכו’.

הרגל  להולכי  הדיברות(  עשרת  )או  התנהגות  תקנון  הכינו   6
ולרוכבי האופניים ביום הכיפורים.


