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פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 

 והמלצות מצילות חיים      דגשים

 של מ"י לאוכלוסייה
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 מסמך זה נוסח בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים, 

 תחליף לעיון ועמידה בדרישות החוק.משמש מסמך זה אינו 
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 ,ישראל לאוכלוסייה-דגשים והמלצות מצילות חיים של משטרת
 

 שגרת קורונה –לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 
 

 הולך רגל
 

  לא חוצה את הכביש לבד.  9ילד עד גיל 

  להישמע להנחיות שוטר/משמרות הזהב/מעבירי דרך/מתנדבי 'נשק וסע' / מתנדבי בטיחות יש
 בדרכים/פקחים.

  .יש לחצות במעבר חציה בלבד, לוודא שהנהגים רואים אותך ומאפשרים לך לחצות 

  .יש להסתכל לכל הצדדים לבדוק שאין כלי רכב שמתקרב, ולחצות אך ורק כשהדרך פנויה 

 יש לחצות רק באור ירוק. -רבמעבר חציה עם רמזו 

  גם כאשר חוצים במעבר חציה/ברמזור ירוק יש לגלות ערנות, להביט לצדדים ולוודא שלא מגיע כלי
 רכב/ גורם שעלול לסכן אותך. 

 יש ללכת על השוליים  -במקום שבו אין מדרכה . יש ללכת על המדרכה בלבד, רחוק משפת הכביש
 בצד שמאל של הכביש.  

 ים לא סלולות או לעבור באתרי בנייה. אין ללכת בדרכ 

 ת כבישחצי בעתנייד טלפון ב אין להשתמש. 

  .אין לשחק ליד הכביש 
 

 ואופניים חשמליים, קורקינט חשמלי  רוכב אופניים
 

 שכל חוקי התנועה חלים גם על רוכבי אופניים!.  -יש להקפיד על רכיבה בטוחה ובהתאם לחוק. זכור 

  ברכיבה באופניים, אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי לחבוש קסדהחובה . 

 כידון, מושב, אביזרי יש לבדוק את תקינות האופניים טרם הרכיבה )גלגלים, שרשרת, בלמים ,
 בטיחות(. 

  הימני עם כיוון  בצידוהכביש  אז הרכיבה תהייה על– ובאין שביל . בשביל אופנייםהרכיבה מותרת
 התנועה, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים.

 !הרכיבה על המדרכה אסורה ומסכנת את הולכי הדרך 

  .והמורכב הנו  11מותר להרכיב רק במקרה שהרוכב מעל גיל אסור להרכיב אדם נוסף על האופניים
 . 8עד גיל 

 אחד לצד השני. יש לרכוב בטור עורפי, אחד אחרי השני ולא  -כשרוכבים עם חברים 

 נהיגה או שעבר כשלרוכב רישיון ,11מותרת רק מגיל  /קורקינט חשמלירכיבה על אופניים חשמליים
 מבחן עיוני או שבידו אישור הכשרה. 

  שימוש בטלפון נייד בעת הרכיבה אסור! יש להימנע מהאזנה למוסיקה באמצעות אוזניות ולהיות
 לקולות הדרך.  וערניקשוב 

 נהג 
 

  צפויה תנועה רבה במעברי החציה, בשעות הבוקר ובצהריים. הגבר ערנות, פקח עיניים והתחשב
 בזולת. 

 אל תנהג לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים או במצב של עייפות וחוסר בשעות שינה.  -היה ערני 

 .הימנע מעצירות פתאומיות ומפניות חדות 

 והבא -שים שעלולים להתפרץ לכביש( שים לב קשה לצפות התנהגות הולכי רגל )בעיקר ילדים וקשי
 זאת בחשבון שיקוליך, נהג בשטח בנוי ובסמוך למוסדות החינוך בהתאם. 

  יש להוריד ולהעלות נוסעים מצד ימין בסמוך למדרכה, ואך ורק במקום המיועד והמסומן על
 הכביש. 

  .זכור שלהולכי הרגל זכות קדימה במעבר חצייה 

  הקפד להאט ולעצור  על פי הצורך, לפני מעברי חצייה ולאפשר לילדים ולהולכי הרגל לחצות
 בבטחה. 
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  ,התרכז בנסיעה והימנע מהסחות דעת, הקפד לאחוז בהגה בשתי ידיים, אל תשתמש בטלפון הנייד
 או בכל חפץ אחר.

 קני. גורת בטיחות/מושב בטיחות תואם ותהקפד שכלל הנוסעים חגורים בח 

 מהירות המותרת על פי החוק ובהתאם לתנאי הדרך)כביש משובש, ראות לקויה וכו'(. סע ב 

  הקפד על ביצוע ההוראות המופיעות על גבי התמרורים )עצור, תן זכות קדימה וכו'( ובסימוני הכביש
 )פס לבן, עצור וכד'(. 

  .שמור מרחק מהרכב שלפניך 

 שלא שכחת אף אחד ברכב.  הסתכל לאחור, סרוק ובדוק שוב -נהג 
 
 

 זהירות מחפצים  ואנשים חשודים
 

 (, התרחק מתכות וחלקים של טילים ,אל תיגע בחפץ חשוד )תיק, בלון או עפיפון שמחובר אליו חפץ
 . 111 -מהמקום, קרא למבוגר, וחייג למשטרה

 מבוגרים שאינך מכיר. תדווח במידי להורים ותחייג  -אל תשוחח ואל תלך עם אנשים חשודים
 . 111-למשטרה 

 
 

  -הורים יקרים

 אל תתפשרו על בטיחות ילדיכם! 
 וודאו כי הם מכירים היטב את חוקי התנועה וההנחיות, 

 הבטיחות שלהם היא האחריות שלכם! -זכרו

 
 

 בהתפשטות נגיף הקורונה,בעת הזאת אנו נלחמים ביחד 
 מטרים מאחד לשני,  2יש להקפיד על עטית מסיכה, שמירת מרחק של 

 יש להקפיד על הגינה בהתאם להוראות של משרד הבריאות.
 
 
 

 : לשירותכם

 111ישראל: -מוקד מידע משטרת 

 111 -יש לחייג למשטרת ישראל בעת חירום 

  :0111מוקד משרד הבריאות* 

 :110מוקד חירום לנוער 

 :111מוקד מד"א 

 :112מוקד כב"ה   

  !שנה בטוחה ומוצלחת -לכל התלמידיםמשטרת ישראל מאחלת 
 

 בכתיבת המסמךסייעו 
 /את"ן , רפ"קאירית אלזם שדה

 /את"ן זילבר רפ"ק סימונה 
 

    רפ"ק           ,       דליה סלומון
                                                                          ורשויות           ר' תחום שת"פ 

                        מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה                                       
 

 


