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כללים לחצייה נכונה ובטוחה

הליכה כהלכה

מקומות משחק בטוחים

 בחרו במקום הבטוח ביותר לחצייה (רצוי במעבר חצייה מרומזר).
 ִעצרו שני צעדים לפני שפת המדרכה.

 הביטו לכל הכיוונים והאזינו לקולות התנועה.
 התחילו לחצות רק כאשר הדרך פנויה. חצו בקו ישר ובהליכה מהירה, 

אך לא בריצה.  
 המשיכו להסתכל לצדדים גם בזמן החצייה.

 במעבר חצייה מרומזר החלו לחצות רק באור ירוק.
 אם האור האדום נדלק במהלך החצייה - השלימו בזריזות את החצייה.

 אין להשתמש בטלפון נייד ובכל מכשיר שמע בעת חציית כביש.

 חגרו את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור בכל נסיעה ולכל מרחק.
 ילדים עד גיל 10 - יש לרתום במושבי בטיחות מתאימים בהתאם לגילם. 

 היכנסו לרכב וצאו ממנו רק מהדלת הסמוכה למדרכה.
 בירידה מאוטובוס התרחקו מיד אל מרכז המדרכה.
 אל תחצו כביש לפני עזיבת האוטובוס את התחנה.

 לעולם אל תשאירו ילד לבדו ברכב סגור, גם לא לרגע. 
 מומלץ להניח את התיק במושב האחורי, ולבחון שימוש באמצעים טכנולוגים 

הקיימים בשוק למניעת שכחת ילדים ברכב, כגון יישומון לתזכורת בטלפון הנייד.  
 צרו הרגל קבוע: לא עוזבים את הרכב לפני שכולם ירדו!

 האזורים הבטוחים למשחק הם מגרשי משחקים ומגרשי ספורט, גנים   
ציבוריים ופארקים, המוגנים על-ידי גדר בטיחות גבוהה.  

 אין לשחק בכבישים, על מדרכות ובמגרשי חנייה.
 בעת ההליכה למגרש המשחקים שאו את הכדור בתוך שקית כדי שלא   

יישמט לכביש ויתגלגל בין המכוניות.   
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 חובה לחבוש קסדה בכל רכיבה, ומומלץ ללבוש מִגני ברכיים ומִגני מרפקים.
 ִרכבו על אופניים רק לאחר שווידאתם את תקינותם ואת תקינות אביזרי    

הבטיחות: מחזיר אור אחורי ובין החישוקים, פנס, פעמון ובלמים תקינים.  
 העדיפו לרכוב בשבילי אופניים, במגרשי משחקים ובמגרשי ספורט ולא בכבישים.

 תכננו מסלול רכיבה בטוח: שבילי אופניים, רחובות שתנועת כלי-הרכב בהם    
דלילה וכדומה.   

 רכבו בצד ימין של הדרך, צייתו לתמרורים ולרמזורים ותנו זכות קדימה להולכי-הרגל.
 אין להשתמש בטלפון נייד ובכל מכשיר שמע בעת הרכיבה. 

 עם רדת החשכה יש ללבוש בגדים בהירים ולהצטייד במחזירי אור על מנת להיראות.

 הליכה בטוחה היא הליכה על המדרכה בצד המרוחק משפת הכביש.
 כשאין מדרכה, יש ללכת בשול הכביש ומול כיוון התנועה של כלי-הרכב,   

רחוק ככל האפשר מהכביש.   
 בהליכה בקבוצה בשעת חשכה יש להצטייד בבגדים בהירים ולענוד 

מחזיר אור על הקרסול, על הזרועות ועל הגוף.  

רכיבה בטוחה

נסיעה בטיחותית ברכב

שכחת ילדים ברכב

הורים וילדים יקרים,
אנו נמצאים בפתחה של חופשת הקיץ בה ניכרת 

עלייה משמעותית בהיפגעות ילדים. 
בתקופה זו הימצאות הילדים במרחבים 
הציבוריים שכיחה ומזמנת להם סכנות. 

מודעות לסכנות עשויה להקטין ואף 
למנוע את היפגעותם.

במאמץ משותף ובדוגמא אישית, 
נשמור על חיינו וחיי ילדינו!

"ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד"
לילדים צעירים אין כישורים מתאימים לעבור כביש בבטחה. 

שדה הראייה שלהם צר כתוצאה ממגבלות ראייה ובשל גובהם, 
הם אינם יודעים לאמוד נכון מרחק ומהירות של כלי רכב נוסעים 

וחסרה להם המודעות לסכנות בכביש.


