דף מסרים להורים לקראת החזרה ללימודים תשע"ח 2017 -
הורים יקרים,
החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים מחייב מעורבות ושותפות שלכם .כדי שילדיכם יגיעו לבית
הספר בבטחה ,ויחזרו הביתה בשלום ,חשוב לחזור ולשנן עימם את מסרי הבטיחות הבאים:

הליכה וחצייה בטוחה
•
•
•
•
•
•
•
•

ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד!
מומלץ לבחור ולתרגל עם הילדים את המסלול הבטוח ביותר להליכה לבית הספר ובחזרה.
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  2צעדים לפני שפת המדרכה ,להביט לכל הכיוונים ולהאזין לקולות התנועה.
רק כאשר הכביש פנוי  -חוצים ישר ובהליכה מהירה.
אין להשתמש בטלפון נייד בעת חציית הכביש!

רכיבה בטוחה
•
•
•
•

חובה לחבוש קסדה בעלת תו תקן בכל רכיבה .הקסדה חייבת להתאים להיקף ראשו של הילד
ולהיות צמודה באמצעות רצועת הסנטר כך שלא תזוז לצדדים ,לפנים ולאחור.
מומלץ לרכוב בשבילי אופניים וברחובות שתנועת כלי הרכב בהם דלילה.
אין להשתמש בטלפון הנייד בעת הרכיבה.
הרכיבה על אופניים חשמליים ,רכינוע )סגווי והוברבורד( וגלגינוע )קורקינט חשמלי( – מותרת
מגיל  16בלבד!

נסיעה בטוחה ברכב ההורים
•
•
•

יש לחגור את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור.
ילדים עד גיל  – 10יש לרתום במושבי בטיחות מתאימים בהתאם לגילם ולמשקלם.
יש להקפיד להוריד את הילדים מהרכב רק מהדלת הסמוכה למדרכה.

התנהגות בטיחותית בהסעות תלמידים
•

יש לוודא כי חברת ההסעות היא חברה מורשית ,בעלת כל האישורים הנדרשים.

•

יש לוודא כי ברכב ההסעות מותקנות חגורות בטיחות תקינות ,וכי הנהג מקפיד להסיע מספר
ילדים כמספר המקומות באוטובוס.

•

יש לוודא כי מקום העלייה והירידה מההסעה מוסדר ובטוח.

•

יש לוודא כי הילדים מכירים את כללי הבטיחות :ממתינים לאוטובוס הרחק מהכביש ,לא רצים
לקראת האוטובוס וממתינים לעצירתו המוחלטת ,עולים לרכב בצורה מסודרת וללא דחיפות,
יושבים וחוגרים חגורת בטיחות ,בתום הנסיעה – יורדים מהכביש בזהירות למדרכה וחוצים את
הכביש במעבר חצייה ורק לאחר התרחקות רכב ההסעה.

