אוגוסט 2019

תושבים יקרים,
בשנת הלימודים תש"פ  2019-2020הבאה עלינו לטובה ,יחזרו ילדיכם לספסל הלימודים ,בגני הילדים
ובבתי הספר .אנו מזכירים לכם להגביר ערנות ומודעות בנושא בטיחות בדרכים.
חשוב למלא אחר ההנחיות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ברכבים פרטיים יש להיחגר בכל נסיעה ,בתוך היישובים בנסיעות קצרות ,בחגורת הבטיחות ובהתקני
ריסון כחוק .אין להסיע ילדים על ברכי הנהג או היושבים לידו.
עצירת/חניית רכבים ליד מוסדות חינוך )גנים ובתי ספר( לצורך הורדת הילדים ,תיעשה רק במקומות
מוסדרים )מפרצי חניה( ולא בתחנות ההסעה המסומנות.
יציאת ילדים מהרכב תיעשה אך ורק מצד ימין של הרכב ,אל המדרכה.
ילד עד גיל  9יחצה כביש בלווי מבוגר ורק במעברי חציה.
לפני שעוזבים את הרכב חשוב לוודא שוב שלא שכחתם ילד ברכב!
הנחיות לתלמידי בתי הספר אשר נוסעים באוטובוס:
• יש להגיע בזמן לתחנות ההסעה.
• יש להמתין בסבלנות לאוטובוס בתחנות ההסעה ולהתרחק משפת המדרכה ,עד אשר האוטובוס יעצור
והדלת הקדמית תיפתח .רק אז אפשר לעלות לאוטובוס.
• אסור לדחוף ולהידחף בזמן העליה לאוטובוס.
• כל ילד ,בכל גיל ,חייב לשבת ולחגור חגורת בטיחות כחוק ,בזמן הנסיעה.
• אסור לשחרר את חגורת הבטיחות בזמן הנסיעה ,עד ההגעה לביה"ס או לתחנת הירידה.
• אסור לעמוד ,לצעוק ,לזרוק חפצים או להשתמש באלימות פיזית ומילולית כנגד אחרים ,בזמן הנסיעה.
• יש לשמור על הרכוש הציבורי )התחנה והאוטובוס( ולא לגרום לנזקים.
• כאשר יורדים מהאוטובוס ,יש לחצות במעבר חציה רק לאחר שהאוטובוס עזב את התחנה .נהג אוטובוס
לא יכול להבחין בילד החוצה את הכביש!

חוקי התנועה וכללי ההתנהגות נועדו לעזור לכולם להגיע לבית הספר ולחזור הביתה בבטחה.

המטה לבטיחות בדרכים במועצה ,בשיתוף השיטור הקהילתי ותחנות המשטרה ,יגבירו את נוכחותם לצורך שמירה
על חוקי התנועה והבטיחות של כולנו .במידת הצורך תתבצע גם אכיפה.
בכל אירוע חריג יש להתקשר למוקד  100של המשטרה או למוקד המועצה 04-6520100
בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה!
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