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 האביבופסח  חג לקראת חופשתגיליון  |  

 

 

 

 

 

 

 חוגגים פסח ונערכים לחופשת האביב

 

 

 

 

 

 

 

 במחזור הזמניםזה"ב 

חראי על יישום אבמשרד החינוך,  אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

לבבות לנושא בתחומי חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, קרוב  מדיניותה

אגף שוקד . הבמוסדות החינוך הטמעת החינוך לאורח חיים בטוחעל נגישות ו

חינוך לערכים תרבותיים וחברתיים בנושאים אלו בכל מוסדות החינוך על 

לתיכון. האגף ועד  יסודימה רצף חינוכיתוך קיום  ומקיף את כל המגזרים

כשרת כוח אדם העל פיתוח חומרי למידה ועל אחראי על הקצאת משאבים, 

 מקצועי.

כל ל דכניות בנושאים שבתחומי אחריותוהאגף שוקד על טיפוח דרכי הוראה ע

רכזי זה"ב . למקצועיות ולמצוינות של הצוות החינוכי הריתחתוך , שכבות הגיל

 להעמקת המודעות להתנהגות בטיחותית, יםפועלומורים לחינוך תעבורתי, 

  אזרחות טובה.לפיתוח מיומנויות ולהקניית ערכים של 

להנחיית כל מקצועי הוראות ומידע כולל  ",בבטיחות זה המצורף לגיליון אביב של "מחזור הזמניםון על

יוצא לאור הזה  גיליוןמנהלים, רכזי זה"ב וסגל הוראה.  :העוסקים בחינוך לזה"ב במוסדות החינוך

פעולות שיש לנקוט לקראת מידע ולהציע לרענן ולחדש  נועדחופשת חג הפסח והאביב, לקראת 

, אינם במקום בגיליון זהוהמידע  המובאים  המלצות פסח, פסחא. –חופשת חגי האביב ובמהלך 

בהתנהגות בטוחה, זהירה להנחות את העוסקים במלאכה, בהדגשת הצורך הוראות מנכ"ל אלא באים 

 ות באירועים. להפעיבמהלך חג והכנות לב ,ת הספר, בבית ובמקומות ציבורייםואחראית בדרך, בבי
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 במחזור הזמניםזה"ב 

 מה בגיליון

 דרכים: הליכה וחציית בטיחות בהנחיות ל

 בטוחהכביש 

 מקומות משחק, גלישה בגלגשת וקורקינט 

 

 חג האביבוסח לקראת פ   

 

 חשמליים רכיבת בטוחה על אופניים 

 הנחיות לנוסעים ברכב, ברכבת ובאוטובוס 

 

 

 פסח חג האביבשומרים על הילדים ב

הפסח נרשמת עלייה  מדי שנה לקראת חג

אך  בהיפגעות ילדים מחומרי ניקוי וכימיקלים

נכווים מנוזלים חמים מאפיית , ילדים לא רק

 פניותהנרשמות כמו כן, בעור חמץ. ממצות ו

לחדרי המיון בגין נפילות ממקומות   ילדים

 …עודקראו .  מצותאכילת גבוהים וחנק מ

 

 הסברה

 

 הסברה לקראת החופשה

בחופשת הפסח התלמידים נמצאים מחוץ 
השהייה בבית, במגרשי . למסגרת החינוכית
את מגדילה , באתרי נופשומשחקים, בטיולים 

חשיפתם לתאונות ולתרחישים שיש בהם 
מקומות ו אתריםבדרכים, סיכון. הימצאותם ב

, מצריכה לא בהכרח בטיחותיים ומוגניםשהם 
 . התלמידים לקראת החופשההכנה והדרכה של 

לקראת היציאה לחופשת החג חשוב לשוב 
 ת כללי הבטיחות בדרכים, בחצראולרענן 

 עביר מסריםלהלץ מומ ובמגרשי המשחקים.
, גם התנהגות בטיחותית ואחראית לשאלו 

  .להורים

 

 סיכונים ושיטות התמודדות -נהגים צעירים 

( הם קבוצת הגיל 24 -17נהגים צעירים )בני 

הגבוהה ביותר בתאונות דרכים בעלת המעורבות 

ובאופן ספציפי בתאונות יחיד. מעורבותם 

הגבוהה של נהגים צעירים בתאונות, נובעת 

בעיקר מחוסר ניסיון ומנכונותם להסתכן ברמות 

 …קראו עוד. גבוהות

 

http://www.beterem.org/pages/%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.google.com/url?q=http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9451BD0C-B7B7-494D-8D6F-2FC475BFC904/128745/nehagimzehirim.doc&sa=U&ved=0ahUKEwjr1ceO763eAhWIUlAKHUd0B0QQFggMMAQ&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-9524653743360546:6661840109&usg=AOvVaw3P4FWh5UK4kgRcaJ08jefV
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 הנחיות להליכה בטוחה

בדרכים, באתרים ומקומות שהם לא בהכרח בטיחותיים  נמצאים יותר םהתלמידיבחופשת פסח 
 . בטוחה לקראת חופשהשתכין אותם מצריכה הדרכה מציאות זו ומוגנים, 

o  חצייהחוצים כביש בבטחה רק במעבר 

o לקולות התנועה ניםאזימלכל הכיוונים  ניםתבונלפני החצייה מ 
  בהליכה מהירה יםצוכאשר הכביש פנוי חו

o שפת הכבישלפני אחד צעד  יםנעצר  

o  ,מדרכהה אמצע לאמהכביש  יםתרחקמעם סיום החצייה  

o מנהרה,  ,גשרת כביש הינם: ביותר לחציי יםהבטוח מותהמקו
  מעבר חצייה מרומזר

o הולכים במרכז המדרכה רחוק ככל האפשר משפת הכביש 

o  בשול השמאלי של הכביש, מול הולכים במקומות שאין מדרכה
 ככל האפשר מהכבישכיוון תנועת כלי הרכב, רחוק 

o  רי ימחז, בבפנס יש להצטיידבקבוצה בשעת החשכה כשהולכים
 לבוש בהירבאור ו

 

 

 

 בטיולים בטוחהתנהגות הנחיות לה

בחופשת פסח והאביב יוצאים לטיולים משפחתיים. 

איכות יש השפעה רבה על הילדים במהלך הטיול  להתנהגות

 ו.בטיחות הטיול ועל 

o  אלא בדרכי עפרים בסמוך לכבישללכת מומלץ לא 

 מאושרות בשמורות טבעו

o  להימנע מתנועה ליד ובסמוך למסילת ברזל 

o מרובה שתייה להקפיד על שעות חום ב 

o אסורים למקומות בנוגע בתקשורת להנחיות שמעילה יש 

 ירוהאו מזג תנאי בשל לטיול

 

 בדרך בטוחההולכים 

לקחת ריענון כללי ההתנהגות יחזק אצל התלמידים את תחושת היכולת 
 לבטיחותם האישית בדרך.אחריות 
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 משחקים במקומות בטוחים

o  מגרשי , אולמות ספורט, מקומות בטוחיםבמשחקים רק
 ידי גדר בטיחות גבוהה גנים ציבוריים המוגנים  עלו משחקים

o במדרכות, במגרשי חנייה ציבוריים , מלשחק בכבישים יםנמנע
 מתחמי בנייהוליד  ופרטיים

o בשקית או בסל  נושאים את הכדור ,בדרך אל מגרש המשחקים
 כדי למנוע את גלגולו לכביש

 

 וקורקינט גלגיליות, גלגשותכללי בטיחות בגלישה על 

o ת דוהגלישה ב ֶּ ש  ְלג ֶּ רק במגרשי הספורט או במגרשים בהם מותרת , בקורקינט גלגלי-ג ַּ
 קיים משטח מיוחד לכך

o  החוק אוסר להיכנס לאוטובוס נעולים בגלגיליות 

o  נושאים בתיק  אביזרי הגלישהאת  ,למגרש ההחלקהבדרך 

o יש להוביל את הקורקינט בהליכה ולא בגלישה משחקיםה בדרך אל מגרש 

o המרפקיםברכיים ום על הש קסדת מגן ומגניוחבלמען הבטיחות, יש ל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משחקים וגולשים במקומות

 המיועדים

 בחצר הבית הטחבמשחקים ב

חצר הבית והגינה הנם חלק משמעותי מאוד ממרחב 

להם ליהנות ממרחב  יםמאפשרושל הילדים, המחיה 

שליה של . מרחב מוגן זה, יוצר אפרטי מוגן ומבוקר

 לגרוםול לעולכן  מוכר,, בשל היותו מקום בטוח

 .סיכוןמה ע שיש ולהתנהגות יותר להעז לילדים

הורים חייבים להיות ערים לכך, להשגיח על הילדים ה

. רבחצולהיות איתם בקשר עין במשך הזמן שהם 

 …קראו עוד

 

http://www.beterem.org/pages/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA__%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%A8.aspx
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o  תקינות האופניים ואביזרי הבטיחות בודקים אתבטרם הרכיבה 

o הראשעל  , להגנהינה חובה אפילו ברכיבה קצרהחבישת קסדה ה 

o  בלבד! 16חשמליים מותרת מגיל זכרו, רכיבה בדרך על אופניים 

o  על קרסול הרגל, על הגוף, אור על  מחזירי יש לענודבשעות החשכה

 הזרועות ועל הקסדה 

o אך לא על המדרכהבילים המיועדים לאופניים בש רוכבים בכביש או 

o  ומתחשבים בהלכי הרגל לתמרורים ולרמזורים יםצייתמ ,החוקעל פי רוכבים 

o ומוודאים המצאות  מדליקים את פנסי האופניים בשעות החשכה

 מחזירי אור על הדוושות ועל הגלגלים 

o  כ"ס(  0.33( ואט 250האופניים החשמליים יוגבלו להספק של

 קמ"ש בלבד 25-והמהירות תוגבל ל

o מלפנים, צופר או פעמון, פנסיםב מצוידים אופניים יהיוה  

 ומאחור ומחזיר אור. 

o הנסיעה   מותרת, אך רק לשם תחילת( האצהמצערת )ידית ה- 

 קמ"ש 6עד למהירות 

 

 

 

 

 

  

 

רכיבה בטוחה על אופניים 

 חשמליים

 המלצות והנחיות

o האופניים ואת המצאות כל אביזרי יש לבדוק את תקינות  ,אופניים חשמליים בטרם הרכיבה על

 הבטיחות

o  ללא דיווש קמ"ש 25אין לבצע שינוי באופניים החשמליים המאפשר נסיעה העולה על 

o  הכביש, סמוך לשפת המדרכהיש לרכב בצד ימין של  

o  והולכים לצדן האופנייםמובילים את על המדרכה ובמעבר חצייה 

o קראו עוד  הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך… 

 

שקטים, אינם צורכים דלק, אינם מזהמים  ממונע לכל דבר ועניין. הםהם כלי רכב אופניים חשמליים 

רכיבה לא , מהירים יותר מאופניים רגיליםכבדים וותורמים להפחתת העומס בכבישים. עם זאת, הם 

 …קראו עוד  .זהירה ושלא בהתאם לחוק עלולה לסכן את הרוכב ואת משתמשי הדרך האחרים

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/electric_bicycle_regulations
http://www.beterem.org/template/default.aspx?PageId=500&parentId=1051&catId=17&maincat=1
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נסיעה בטוחה ברכב 

 ובתחבורה ציבורית

 

 

 

 

 

 

 נוסעים ברכבהנחיות ל

o דלת הסמוכה מהרק ו , אךלרכב והיציאה ממנו נוסעיםהת כניס
 למדרכה

o חגור חגורות בטיחות כל הנוסעים ל לעפי החוק, חובה  על
 מלפנים ומאחור

o  החוצהי גוף מהרכב ואין לזרוק חפצים ברכב או אבראין להוציא 

 

    נוסעים ברכבת, ברכבת קלה הנחיות ל
o או המסילה על ללכת, אסור המסילה לשטח להתקרב אין 

 המסילות בין

o  לשטח המסילה ואין להיכנסאין לשחק בקרבת המסילה 

o שעל הרציף הקו הצהוב בהמתנה לרכבת אין לעבור את 

 

 ובמטרוניתאוטובוס נוסעים בהנחיות ל

o המדרכה צעד או שניים משפת לעמוד יש לאוטובוס ההמתנה בעת 

o אין להתקרב לאוטובוס עד לעצירתו המוחלטת 

o מהאוטובוסחפצים  תגרות, השלכות ,צעקות מרעש להימנע שי 

o  אין לעמוד ליד הנהג, לא לשוחח בקולניות בטלפון ולהימנע

 גהנה של דעתו את להסיח שעלולה פעולה למכ

o לדלת אז לגשת רק לגמרי, עצר שהאוטובוס עד להמתין יש. 

o עזיבת  עד להמתין יש כביש, בחציית צורך יש אם

ורק אז  פנוי שהכביש לוודא ,התחנה את האוטובוס

 בבטחה לחצות


