משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

הערכות לקראת חופשת הפסח והאביב
מתוך ראיית חשיבות נושא בטיחות הילדים ובני הנוער ,אנו רואים לנכון להדגיש כללי
התנהגות בטיחותית בתקופת חופשת הפסח .הכנה לקראת יציאה לחופשת הפסח
תסייע לתלמידים להפנים את כללי ההתנהגות הבטוחה ולעבור את תקופת החופשה
בשלום .המחנכים והמורים יקדישו זמן לריענון הידע ולהטמעת כללי ההתנהגות
הבטיחותית והאחראית .יושם דגש על סוגי היפגעות של ילדים ועל אופן התנהגות
הנדרש מהם כדי להימנע מגורמי סיכון בדרכים.

ריענון כללי ההתנהגות יחזק אצל התלמידים את תחושת היכולת
שלהם להיות אחראים לבטיחותם האישית בדרך.

הנחיות לתלמידים בחופשת פסח
בחופשת הפסח התלמידים נמצאים מחוץ למסגרת החינוכית .השהייה בבית ,במגרשי
משחקים ,בטיולים ובאתרי נופש ,מגדילה את חשיפתם לתאונות ולתרחישים שיש בהם
סיכון .הימצאותם בדרכים ,באתרים ומקומות שהם לא בהכרח בטיחותיים ומוגנים ,מצריכה
הכנה והדרכה של התלמידים לקראת החופשה.
ישנם גורמי סיכון אופייניים להיפגעות ילדים כהולכי רגל בדרך .חלק מהסיכונים קשורים
בהתנהגות הילד עצמו ,חלקם מושפע מהתנהלות ההורים וישנם גורמים הקשורים בסביבה
החברתית המשפיעה על הילדים .לילדים יש נטייה לשחק במקומות אסורים ,כדי למנוע מצבי
סיכון ,נדרשת מעורבות ההורים בהשגחה על הילדים.
הנחיות להליכה בטוחה
o

בוחרים את המקום הבטוח ביותר לחציית כביש:
גשר ,מנהרה ,מעבר חצייה מרומזר

o

נעצרים צעד אחד לפני שפת הכביש

o

מתבוננים לכל הכיוונים ומאזינים לקולות התנועה

o

רק כאשר הכביש פנוי ,חוצים בערנות ובהליכה
מהירה

o

עם סיום החצייה ,מתרחקים מהכביש אל אמצע המדרכה

o

במקומות שאין מדרכה הולכי בשול השמאלי של הכביש ,מול כיוון תנועת כלי הרכב,
רחוק ככל האפשר מהכביש

o

כשהולכים בקבוצה בשעת החשכה יש להצטייד בפנס ,במחזירי אור ובלבוש בהיר

ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד ,אלא עם מבוגר מוכר בלבד!
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משחקים במקומות בטוחים

o

מקומות בטוחים הם מגרשי משחקים
וספורט וגנים ציבוריים המוגנים על ידי
גדר בטיחות גבוהה

o

נמנעים מלשחק בכבישים ,במדרכות,
במגרשי חנייה ציבוריים ופרטיים

o

בדרך אל מגרש המשחקים ,את הכדור
נושאים בשקית או בסל כדי למנוע את
גלגולו לכביש

רכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל  16בלבד
o

o

בטרם הרכיבה בודקים את תקינות האופניים ואביזרי הבטיחות
o

חבישת קסדה הינה חובה שתגן על ראשנו אפילו ברכיבה קצרה

o

בשעות החשכה יש לענוד מחזירי אור על הגוף ,על קרסול הרגל,
על הזרועות ועל הקסדה

רוכבים בכביש או בשבילים המיועדים לאופניים אך לא על המדרכה

הנחיות לנוסעים ברכב
o

כניסת הנוסעים לרכב והיציאה ממנו ,אך ורק מהדלת הסמוכה למדרכה

o

על פי החוק ,חובה על כל הנוסעים לחגור חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

o

אין להוציא אברי גוף מהרכב ואין לזרוק חפצים ברכב או מחוצה לו

הנחיות לנוסעים ברכבת ,ברכבת קלה ובמטרונית
o

אין להתקרב לשטח המסילה אין ללכת על המסילה או בין המסילות.

o

אין לשחק בקרבת המסילה ואין להיכנס לשטח המסילה

o

בהמתנה לרכבת אין לעבור את הקו הצהוב שעל הרציף
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כללי בטיחות בגלישה על גלגיליות ,גלגשות ,רכינוע ,וקורקינט
o

לא ינהג אדם ברכינוע (הוברבורד) אלא לאחר שמלאו לו
 16שנים .נסיעה ברכינוע מותרת רק על מדרכה למעט
במקרים שפורטו בחוקי התעבורה (סעיף 39טו)

o

נסיעה בקורקינט וגלישה בסקטבורד מותרת רק במגרשי
הספורט או במגרשים בהם קיים משטח מיוחד לכך

o

החוק אוסר להיכנס לאוטובוס נעולים בגלגיליות

o

בדרך למגרש ההחלקה ,את אביזרי הגלישה נושאים
בתיק

o

בדרך אל המגרש יש להוביל את הקורקינט בהליכה ולא
בגלישה

o

למען הבטיחות ,יש לחבוש קסדת מגן ומגנים על הברכיים
והמרפקים בכל גלישה בגלגיליות ,גלגשות ,רכינוע,
וקורקינט
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