תושבים יקרים ,
לקראת פתיחת שנת תשע"ח בגני הילדים ובבתי הספר,
ברצוננו להזכירכם להגביר ערנות ומודעות בנושא בטיחות בדרכים :
 . 1ברכבים הפרטיים יש להיחג ר בכל נסיעה בחגורת הבטיחות ובהתקני
ריסון כחוק ,גם בתוך הי ישובים וגם אם הנסיעה קצרה מאוד.
 . 2עצירת/חניית רכבים ע"י מוסדות החינוך (גנים ובתי הספר) לצורך הורדת
הילדים יהיו רק במקומות מוסדרים  -מפרצי חניה  ,ולא בתחנות ההסעה
המסומנות.
 . 3ילדים יוצאים מהרכב אך ורק מצד ימין של הרכב  ,למדרכה בלבד.
 . 4ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד .יש לחצות במעברי חציה בלבד .
 . 5חשוב לוודא שלא שכחתם ילד ברכב!
 . 6להגיע בזמן לתחנות ההסעה ולהסביר לילדים להמתין בסבלנות
ולהתרחק משפת המדרכה עד לעצירת האוטובוס ,רק כאשר הדלת
הקדמית נפתחת רק אז אפשר לעלות לאוטובוס.
 . 7אסור לדחוף ולהידחף בזמן עליה לאוטובוס.
 . 8כל ילד ובכל גיל חייב לשבת ולחגור חגורת בטיחות כחוק בזמן הנסיעה
באוטובוס.
 . 9אין לשחרר את חגורת הבטיחות בזמן הנסיעה .
רק כאשר מגיעים לביה"ס או לתחנה שבה היל ד/ה יורדים מותר לשחרר
את החגורה כמו כן אסור לעמוד ,לצעוק ,לזרוק דברים או להשתמש
באלימות פיזית ומילולית כנגד אחרים.
 . 10יש לשמור על הרכוש הציבורי (התחנה  ,האוטובו ס ) ולהמנע מגרימת
נזקים.
 . 11כאשר יורדים מהאוטובוס אסור לחצ ות את הכביש לפני חזית האוטובוס
נהג האוטובוס וגם נהג הרכב שחולף את האוטובוס לא יכולים לראות את
הילד  ,יש לחצות במעבר חציה ואם אין רק לאחר שהאוטובוס עזב את
התחנה .
חוקי התנועה וכללי ההתנהגות נועדו לעזור לכו לם להגיע לביה"ס ולחזור
הביתה בב טחה.
מטה בטיחות בדרכים במועצה בשיתוף השיטור הקהילתי ותחנות
המשטר ה באזורינו יהיו בנוכחות מוגברת לצורך הגברת המודעות
ו הערנות לשמירה על חוקי התנועה והבטיחות למען כולנו ובמידת הצורך
תתבצע גם אכיפה .
בכל ארו ע חריג יש להתקשר למוקד  100של המשטרה
ולמוקד המועצה 04-6520100

בברכת שנת לימודים פוריה ובטוחה
עופר רייטר
מנהל מטה בטיחות בדרכים
מ.א .עמק יזרעאל

רס"מ עודד מלכה
שוטר קהילתי

