
חוצה כביש לבד.ילד עד גיל 9 לא
זה באחריותכם!

החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים מחייב מעורבות ושותפות 
שלכם, ההורים. לכן חשוב לחזור ולשנן עם ילדיכם את מסרי 

הבטיחות הבאים:

1. המסלול הבטוח להליכה לבית הספר 
מומלץ לבחור עם הילדים את המסלול הבטוח ביותר להליכה 

מהבית לבית הספר ובחזרה. חשוב לתרגל הליכה במסלול 
הבטוח עם הילדים, תוך מתן הסבר על הסכנות שבדרך ועל 

כללי הבטיחות האלה: 
     יש ללכת רחוק משפת המדרכה. 

     לא להתפרץ לכביש. 
     לבחור במקום הבטוח ביותר לחצייה, רצוי במעבר חצייה 

         מרומזר או במעבר חצייה שנמצאים בו משמרות זה"ב.
     יש לעצור 2 צעדים לפני שפת המדרכה, להביט לכל 

         הכיוונים ולהאזין לקולות התנועה.
     רק כאשר הכביש פנוי - חוצים ישר ובהליכה מהירה. 

הורים יקרים, 
אנו נמצאים בפתחה של שנת לימודים חדשה, 

הבאה עלינו לטובה. 
אנו מברכים אתכם בשנה טובה ובטוחה בדרכים, 

בשנת התחדשות, צמיחה והצלחה, שנה של 
יצירתיות ולמידה. בקיצור, שתהיה לנו שנה 

"זה"ב". כולנו תקווה, כי בשנה זו נצליח - במאמץ 
משותף ובמתן דוגמה אישית - להילחם על 

החיים של כולנו, ובייחוד על חייהם של היקרים 
לנו מכול, ילדינו.
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המסלול הבטוח – הדרך הקצרה ביותר, הכוללת מספר מועט של 
כבישים, יציאות מחניה, או רחובות שאין בהם מעברי חצייה, ואזורים 

שאין בהם הגבלה של שדה הראייה.

שימו לב: אין להשתמש בטלפון נייד בעת חציית הכביש! 
לא מסמסים, לא מדברים ולא מאזינים למוזיקה!

 2. רכיבה בטוחה
     חובה לחבוש קסדה בעלת תו תקן בכל רכיבה, ומומלץ ללבוש 

         מגיני ברכיים ומרפקים.
     הקסדה חייבת להתאים להיקף ראשו של הילד ולהיות צמודה 

         באמצעות רצועת הסנטר כך שלא תזוז לצדדים, לפנים  
         ולאחור.

     רכיבה על אופניים מותרת לאחר שווידאתם את תקינותם ואת 
         תקינות אביזרי הבטיחות: מחזירי אור, פנס, פעמון ובלמים. 

     יש לרכוב בשבילי אופניים וברחובות שתנועת כלי הרכב 
         בהם דלילה.

     אין להשתמש בטלפון נייד בעת הרכיבה.

הרכיבה על אופניים חשמליים, רכינוע )סגווי והוברבורד( 
וגלגינוע )קורקינט חשמלי( – מותרת מגיל 16 בלבד!

 3. נסיעה בטוחה לבית הספר 
     יש לחגור את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור.

     ילדים עד גיל 10 – יש לרתום במושבי בטיחות מתאימים 
         בהתאם לגילם ולמשקלם.

     יש להקפיד להוריד את הילדים מהרכב רק מהדלת 
        הסמוכה למדרכה.

 4.  התנהגות בטיחותית בהסעה לבית הספר 
     מומלץ לתרגל עם הילדים את מסלול ההליכה הבטוחה 

         לתחנת ההסעה ולהקפיד על הכללים האלה:
     לעמוד רחוק ככל האפשר ולהמתין לעצירתו המוחלטת 

         של רכב ההסעה המגיע לתחנה.
     לעלות לרכב ההסעה בצורה מסודרת וללא דחיפות.

     עליכם להיות ישובים ולחגור חגורת בטיחות.
     אין להוציא ראש או יד מהחלון. 

     יש להקפיד על התנהגות נאותה ברכב כדי לא להסיח 
         את דעת הנהג.

     יש לרדת בזהירות מהרכב בתום הנסיעה, בצד הפונה
         אל המדרכה.

     יש להתרחק מרכב ההסעה ולחצות את הכביש במקום 
         מוסדר רק לאחר התרחקות רכב ההסעה מהתחנה.
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