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  דף הנחייה למורה המיועד להקראה בפני התלמידים

  (המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנהגים ונהגות במידה זהה) 

  התנהגות הורים ונהגים 
  .נא הסבר להורה שמפרץ העצירה מיועד להורדה והעלאת תלמידים בלבד  

. המטרה היא לעצור לצורך הורדה בעירחינוך  "  בשיטה זו נהוג לעצור ליד מוסדותבבטחה "שיטת "נשק וסע 

והעלאת התלמיד בזהירות אך גם במהירות רבה על מנת לפנות מקום לבאים אחרינו. ע"י כך אנחנו מבטיחים סביבה  

 בטוחה ללא פקקי תנועה ועבירות תנועה מסוכנות. 
 ההמלצות להתנהגות נכונה ומדוע כדאי להישמע להן

 כה.הורדת הילד מהרכב לכוון המדר
 הורדתו לכוון הכביש חושפת אותו להיפגעות ע"י כלי רכב חולפים. –הסבר 

 הורדת הילד תוך ביצוע חנייה כפולה או משולשת אסורה.
  הילד נאלץ לעבור בין המכוניות שיתכן שאחת מהן תחל לנסוע ועלולה  –הסבר 

  לפגוע בילד.            
  ם אין מעברים בנמצא.חצייה נכונה במעברי חצייה בלבד פרט למקרים בה

  במעברי החצייה בהם מוצבים חברי משמרות הבטיחות, בטיחות הילד  –הסבר 
  טובה יותר.            

 חגירת חגורת בטיחות בעת הנסיעה. 
  אי חגירת חגורת בטיחות תגרום לילד לעוף בתוך חלל הרכב או אף  –הסבר 

  מחוצה לו תוך סכנת חיים ממשית.              
 במושב הקדמי לתלמידים עד כיתה ו' אסורה בהחלט.הישיבה 

  במרבית המכוניות מותקנות כריות אוויר מול המושבים הקדמיים, הנזק  –הסבר 
  שכרית כזו עלולה לגרום לילד עלול להיות קטלני. המקום הטבעי הבטוח                         
  ביותר עבור הילד הוא מאחור.                        

 בה ברכב כשהילקוט על הגב אסורה.יהיש
  בעת בלימת חירום הלחץ שיופעל על גופו הקטן של הילד אל מול חגורת  –הסבר 

  הבטיחות יהיה גדול בהרבה ממשקלו הטבעי ובעקבות זאת גם הנזק.             
 לא משוחחים בטלפון נייד אלא באמצעות דיבורית בלבד.

  בטלפון ה נהיגה תוך כדי שיחה בטלפון נייד כמוה כנהיגה בשכרות. נהיג –הסבר 
  נייד כשהטלפון אחוז ביד חמורה שבעתיים משום שרמת הריכוז נמוכה               

  בהרבה ומסוכנת מאוד.                         
 נשמעים לחוק ונוסעים על פיו.

  ו את התנהגויותינו בדרכים. חקדוגמא אישית שווה אלף מילים. ילדינו י –הסבר 
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  דיווח על מקרים קיצוניים
חמורה יש לרשום את פרטי האירוע בדרך במקרה קיצוני בו נהג אינו נשמע להורה תורן או מבצע עבירת בטיחות 

  בהתאם לפירוט הבא:

  מספר רכב, תאריך ושעה, צבע הרכב, מיקום ביצוע העבירה, תיאור המקרה.

  והם יעבירו ישירות למנהלת הרשות העירונית לבטיחות  הזה"ב או למזכירות זתאת הפרטים יש להעביר לרכ

  בדרכים.            

  שם המדווח לא יועבר אל הרשויות.   -שים לב 
  
  
  

  בברכה, 

  
  ההלת ביה"ס וההגת הורים עמותת עייים בדרכים, הרשות העירוית לבטיחות בדרכים, 

   

 


