כללים קטנים
לחופש הגדול
בדרכים!
החופשה תהיה
ממש חלום...
אם נחזור הביתה
בשלום!
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הבטיחות בדרכים
לא יוצאת לחופש גדול!
אז חושבים חיים
ומתנהגים
באופן בטוח בדרכים.

כללים להתנהגות
בטיחותית
בטוחים
בחופשתמשחק
שחקו במקומות
הקיץ
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המקומות הבטוחים למשחק הם מגרשי משחקים ומגרשי ספורט,
גנים ציבוריים וגנים פרטיים המוגנים על ידי גדר בטיחות גבוהה.
אסור לשחק בכבישים ,במדרכות ובמגרשי חנייה.
בעת ההליכה למגרש המשחקים שאו את הכדור בתוך שקית
כדי שלא יישמט לכביש ויתגלגל בין המכוניות.

התחייבו לרכיבה נכונה על אופניים
חצו את הכביש לפי כללי החצייה הבטוחה
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בחרו במקום הבטוח ביותר לחצייה (רצוי במעבר חצייה מרומזר):
ִעצרו צעד אחד או שניים לפני שפת מדרכה.
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.
בחצייה במעבר חצייה מרומזר החלו לחצות רק באור ירוק.
אם האור האדום נדלק במשך החצייה ,יש להשלים בזריזות את החצייה.
הימנעו משימוש בטלפון נייד ובכל מכשיר שמע בעת חציית כביש.

הקפידו על הליכה כהלכה
הליכה בטוחה היא הליכה על המדרכה הרחק 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.
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לוגו נוסף

חובה לחבוש קסדה ומומלץ ללבוש מגִ ני ברכיים ומגִ ני מרפקים.
ִרכבו על אופניים רק לאחר שווידאתם את תקינותם ואת תקינות
אביזרי הבטיחות:
מחזיר אור אחורי ובין החישוקים ,פנס ופעמון ובלמים תקינים.
העדיפו לרכוב במגרשי משחקים ובמגרשי ספורט ולא בכבישים.
העדיפו רכיבה בדרכים שאינן סואנות ,בשבילים מיוחדים לרוכבי אופניים
ובמגרשים מתאימים.
רכבו בצד ימין של הדרך וצייתו לתמרורים ולרמזורים.
לילדים מומלץ שלא לרכוב בשעות החשכה.

התחייבו לנסיעה בטיחותית ברכב
חגרו את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור בכל נסיעה ולכל מרחק.
ילדים עד גיל  8או ילדים שגובהם נמוך מ 1.45-מטר יישבו
על מושב בטיחות חגורים בחגורת הבטיחות של הרכב.
היכנסו לרכב וצאו ממנו רק מהדלת הסמוכה למדרכה.
בירידה מאוטובוס יש להתרחק מיד אל מרכז המדרכה.
אין לחצות כביש לפני עזיבת האוטובוס את התחנה.

