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  זה"ב  ית/דף החייה להורה תורן

  

  והגות צורת פייה להגים

 ית  –על מהות המיזם   י/את עצמך באדיבות ובכבוד והסבר י/הצגהלת כאן תכמת"
בסביבת בית הספר ע"י ההלת בית הספר ההגת הורים והרשות  התהגות בטוחה

 "בדרכים העירוית לבטיחות

 ההגות בצורה ידידות י/פהגים והית ולא מאיימתאל ה . 

 ע י /תוכחה או בוז. תןבחיוך ומתוך אמפתיה ואכפתיות ולא מתוך  י/הערי/כבוד והימ 
להוראות החל  י/"אא הישמע  )בפרט לא בפי הילדים( והגות מביזוי או זיפה בהגים

 . "ממחר

 שק וסע . שמפרץ העצירה מיועד להורדה והעלאת תלמידים בלבד י/הבהר" שיטת" 

 הגות הלא בטיחותית שהואאת מה להורה י/הבהריה/מילדיו ת/או אחד היא/ות ההת 
  . ה/ביצע
  .  )אי חגירת חגורת בטיחות (-למחרת. לדוגמא  פר התהגות זולש ה/ממו  י/בקש

 . בטיחותית רצוי לצרף הסבר הגיוי להערה שבאה בעקבות התהגות שאיה

 עהה להורה שע  י/ימעל הכללים למרות  ה/ברמעימות עם ההורים ואין צורך לשמור טי
 .להתהג על פי הכללים ה/המתדבים תביא גם אותו  בקשתכם. ההתמדה של

 ית לבטיחות  במקריועה חמורות יש לדווח לרשות העירויים בלבד של עבירות תם קיצו
 .הזה"ב בבית הספר ת/בדרכים באמצעות רכז
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  ההמלצות להתהגות כוה ומדוע כדאי להישמע להן

  רדת הילד מהרכב לכוון המדרכה וה 

 .הורדתו לכוון הכביש חושפת אותו להיפגעות ע"י כלי רכב חולפים – סברה 

 .לפגוע בילד הילד אלץ לעבור בין המכויות שיתכן שאחת מהן תחל לסוע ועלולה – הסבר 

   
  חצייה כוה במעברי חצייה בלבד פרט למקרים בהם אין מעברים במצא

 טובה יותר משמרות הבטיחות, בטיחות הילד  ות/וצבים חבריחצייה בהם מבמעברי ה – הסבר

 גירת חגורת בטיחות בעת הסיעה ח

לו תוך סכת  לעוף בתוך חלל הרכב או אף מחוצה ה/ירת חגורת בטיחות תגרום לילד אי חג – הסבר
 משית. חיים מ

  בהחלטהישיבה במושב הקדמי לתלמידים עד כיתה ו' אסורה 

שכרית כזו    קות כריות אוויר מול המושבים הקדמיים, הזקמכויות מות במרבית ה – הסבר
  .הוא מאחור ה/ביותר עבור הילד  טבעי הבטוחעלול להיות קטלי. המקום ה ה/עלולה לגרום לילד

 ההישיבה ברכב כשהילקוט על הגב אסור

טיחות הב אל מול חגורת ה/הקטן של הילד ה/בעת בלימת חירום הלחץ שיופעל על גופו –הסבר 
 יהיה גדול בהרבה ממשקלו הטבעי ובעקבות זאת גם הזק 

 לא משוחחים בטלפון ייד אלא באמצעות דיבורית בלבד

   .היגה תוך כדי שיחה בטלפון ייד כמוה כהיגה בשכרות –הסבר 
בהרבה   היגה בטלפון ייד כשהטלפון אחוז ביד חמורה שבעתיים משום שרמת הריכוז מוכה

 .ומסוכת מאוד

 שמעים לחוק ווסעים על פיו 

 .דוגמא אישית שווה אלף מילים. ילדיו יחקו את התהגויותיו בדרכים – הסבר

   



                                                               

                                                                                                 

  
  eemmaaiill  ::ssiiggaallss@@kkssaabbaa..ccoo..iill  76464987646498--0909פקס פקס   59759776367636--0909טלפון: טלפון:   135135  סבא רחוב ויצמן סבא רחוב ויצמן --עיריית כפרעיריית כפר

  סבא סבא   --כפרכפר  5555פינת הרצל פינת הרצל   136136ויצמן ויצמן לבטיחות בדרכים: לבטיחות בדרכים:   הרשות העירוניתהרשות העירוניתמיקום מיקום 
  

 

  

  ולתלמידות  לתלמידיםצורת פייה  

 יתועל מהות הת י/את עצמך באדיבות ובכבוד והסבר י/הצגכ . 

  ה. /לשלומו ת / ה דואג /שאת ה/לתלמיד י/הבהר 

 תיות ולא מתוך תוכחה או בוז. תוכחה ובוז גוררים  בחיוך ומתוך אמפתיה ואכפ  י/הער
 . אטגויזם

 מצא היא/את הסיכון בו הוא ה/ הסבר לילד /חוצה את הכביש שלא  היא /בעת שהוא  ת
 .במעבר חצייה

  ח על מקרים קיצויים דיוו 

עבירת בטיחות חמורה יש   ת/ או מבצע  ית/להורה תורן ת/ שמע ה/במקרה קיצוי בו הורה איו 
  : בהתאם לפירוט הבא פרטי האירוע  לרשום את

 מספר רכב  תאריך ושעה  סוג הרכב    צבע הרכב  מיקום ביצוע העבירה  תיאור המקרה  

רוית לבטיחות בדרכים באמצעי התקשורת להמשך טיפול את הפרטים יש להעביר אל הרשות העי 
  ת שם המדווח לא יועבר אל הרשויו -מטה שים לב  הרשומים

  

  בברכה, 

 ההלת ביה"ס וההגת הורים עמותת עייים בדרכים, רוית לבטיחות בדרכים, ת העי הרשו

 


