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 תש''ף -הנחיות בטיחות בדרכים לתחילת שנה

 ,הורים יקרים

בפתחה של שנת לימודים חדשה הבאה עלינו לטובה, אנו מברכים אתכם בשנה טובה ובטוחה בדרכים. 

  .לבית הספר וישובו הביתה בבטחהאנו מאחלים לכם ומייחלים שכל התלמידים יגיעו 

תלמידים רבים מגיעים לבית הספר בהליכה ועליהם לעבור בדרכם ברחובות העיר, לחצות כבישים 

ולהתגבר על עומס התנועה בדרכם. חציית הכביש היא פעולה מורכבת הדורשת הפעלה של מספר 

בחור מסלולי הליכה שבהם חושים בשילוב עם ניסיון וידע של כללי הבטיחות בדרכים. לכן צריך ל

   .התלמידים יוכלו ללכת בבטחה בדרכם לבית הספר ובחזרתם הביתה

שמציעה דרכים להתמודד עם מפגעי  " מעטפת הבטיחות הפיזית''  תבמשרד החינוך קיימת תכני 

בטיחות המצויים בדרך לבית הספר ובסביבתו. התוכנית מסדירה את הגעת התלמידים אל המוסד 

החינוכי ואת חזרתם ממנו הביתה בבטחה. אחד ממרכיבי מעטפת הבטיחות הינו מסלולי הליכה 

ית הקצרה ביותר, אשר בטוחים שבהם ילכו התלמידים, מסלולים אלו יעברו ככל האפשר בדרך הצדד

אינה כוללת כבישים סואנים, יציאות מחניה, רחובות שאין בהם מעברי חצייה ומעדיפה אזורים שאין 

        בהם הגבלה של שדה הראייה לנהגים.

 סרטון המסלול הבטוח 

 :סלולבבחירת מסלול הליכה יש לתת את הדעת למרכיבי המ

 דרך צדדית שקטה, העוברת בין בנייני מגורים בשכונה ולא כביש סואן.  - סוג הדרך 

      רחוב ללא מדרכה או מעדיף רחוב עם מדרכה סלולה, או רחוב משולב שלצדו מדרכה, להימנע  – מאפייני הרחוב

 כביש צר.                  

 בשעות הבוקר והצהריים מועטה.חציית כבישים שבהם כמות התנועה  – אופי התנועה 

 במסלול קיימים מעברי חצייה מרומזרים, מעגלי תנועה, מעקות בטיחות. – אמצעי בטיחות 

  

 נחיות להליכה בטוחה:ה

יש להנחות את התלמידים ללכת לבית הספר ובחזרה הביתה במסלול ההליכה שנקבע ולהדגיש את חשיבות 

 :ההליכה לפי כללי הבטיחות

 אינו חוצה כביש לבד, אלא בליווי של מבוגר מוכר 9ילד עד גיל  

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=170&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/16&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://youtu.be/rq2gpU4kw-8


 

 הורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ילוו את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים 

 הולכים הרחק משפת המדרכה 

  לא מתפרצים לכביש 

 .חוצים כביש במעבר חצייה מרומזר או במעבר חצייה שפועלים בו תלמידי משמרות זה"ב 

  עבר חצייה עוצרים על שפת המדרכה, מביטים לכל הכיוונים, מאזינים לקולות לפני מ 

 לצדדים התנועה, מתחילים לחצות רק כשהכביש פנוי, חוצים בקו ישר, בהליכה מהירה ומביטים      

  בעת חציית הכביש אסור להשתמש בטלפון נייד )לסמס, לדבר, להאזין למוזיקה( 

 על הילדים והילדות להישמע להנחיות משמרות הזה''ב ולחצות הכביש רק כשתלמידי המשמרות מאשרים.  

 

 בדרך לבית הספר -ילדי שאול המלך העוברים דרך חניה ברחוב ההדר

 הרבה ילדים עושים קיצור דרך על הכביש עצמו, הולכים ומוסתרים בין הרכבים, 

 סכנה אמיתית יומיומית!

 הילדים ללכת אך ורק על המדרכה! כחוק! חשוב להנחות את

ילדים שכן הולכים על המדרכה ועלולים למצוא עצמם על הכביש רק מפני  -יש להתייחס גם לעניין החברתי

 שחבריהם עושים כך.

 

 אנו מייחלים שכל התלמידים יגיעו לבית הספר וישובו הביתה בבטחה.

 הנהלת וצוות ''שרת''

 

 

 

 


