שימו
מצורפת מדבקה של הסיסמא העירונית
של בטיחות בדרכים ,להדפסה על גב
החולצה הלבנה של בית הספר.

לרוכב אופניים טוב ,אין סכנות
לרוכב אופניים צריך שיהיה את כל הציוד הנדרש
לרכיבה בטוחה

עצור צעד אחד או שניים לפני שפת המדרכה,
הסתכל שמאלה ,ימינה ושוב שמאלה ,האזן
לקולות התנועה ,אם הכביש פנוי ,חצה בבטחה
תוך כדי הסתכלות לצדדים

בוחרים את המקום הבטוח ביותר לחצייה  -במעבר חצייה מרומזר טוב לחצות,
אך גם בירוק צריך לבדוק .מעבר חצייה עם משמרות זה”ב ומעבר חצייה לא מרומזר
טובים בתנאי שחוצים על פי הכללים .נבחר מקום שבו שדה הראיה טוב ,אין מכוניות
חונות ואנו רואים ונראים למרחק רב.
עוצרים צעד או שניים לפני שפת המדרכה  -תמיד עוצרים צעד אחד לפני קצה
המדרכה ,כדי לא להיפגע מרכב שעובר קרוב מדי למדרכה.
מביטים לכל הכיוונים  -לפני החצייה מסתכלים לכל הכיוונים גם מעבר לפינת הרחוב.
מכוניות רבות נעות בצד שמאל של הכביש ויש כלי רכב הפונים ימינה ואחרים פונים
שמאלה .לכן מסתכלים שוב ועוד פעם ,עד שמשוכנעים שאין כלי רכב מתקרב.
מקשיבים לקולות תנועה  -רעש מנועים ,צפירת כלי רכב וצפירת הסירנה של רכב
ביטחון ,כל אלה מלמדים על מצב התנועה .לכן ההאזנה לפני החצייה כה חשובה
בזמן החצייה ממשיכים להסתכל לכל הכיוונים  -בזמן החצייה מסתכלים לכל
הכיוונים ,לא מתעסקים בעניינים אחרים (כמו שיחה בטלפון נייד) ,חוצים בעירנות
ובזריזות.

כללים לחציית כביש

כללים קטנים מונעים אסונות גדולים!

הידעתם כי בשנת  2009נפגעו  ,3,323מתוכם נהרגו  111הולכי רגל 570 ,נפצעו קשה
ן 2,552 -נפצעו קל בתאונות דרכים בארץ? לפניכם מספר כללים להולכי רגל בכבישים.
אנא קראו אותם בעיון ואמצו אותם בזמן אמת.

תלמידים יקרים,

קל יותר לראות בגדים בהירים בלילה ובמזג אוויר
סוער ומעורפל .בנוסף ,מחזירי אור יחזירו את האור
של פנסי המכוניות ,וכך לנהגים יהיה קל יותר להב־
חין בנו .אם הנהג יבחין בנו ,הוא ידע שעליו להיזהר.

אם הולכים בצורה מפוזרת תמיד יהיו כמה שיהיו
קרובים לכביש.
אם הולכים בטור ,כולם יכולים להיות במרחק
הגדול ביותר האפשרי מהכביש.

כך נוכל לראות את המכוניות מתקרבות אלינו,
ונוכל להיזהר.

מנהלת בטיחות בדרכים
עיריית קרית אונו

אפרת מועלם

בברכת זהירות בדרכים

בהליכה בלילה ,במזג אוויר סוער ומעורפל יש
ללבוש לבוש בהיר ,או לענוד מחזירי אור.

כשהולכים בקבוצה יש ללכת בטור ולא במפוזר

אם הכביש דו סיטרי יש ללכת נגד כיוון התנועה.

יש ללכת כמה שיותר רחוק מהכביש

הסיבה

המכוניות שנוסעות בכביש עלולות לסטות מעט
ממסלול.
ככל שנהיה רחוקים יותר מהכביש ,כך נקטין את
הסיכון לפגיעה.

הכלל

כללים להליכה במדרכה ושולי הכביש

אשליית הבטיחות  -ילדים וקשישים חשופים לאשליית הבטיחות של מעבר החצייה
ופחות מודעים לסיכון האפשרי גם במעבר חצייה.
ירידה ברמת הערנות  -ההשפעה השלילית של אשליית בטיחות במעבר החצייה
מביאה לירידה ברמת הערנות .הולך רגל סומך יתר על המידה על הנהג .כך קורה
שאנשים מפסיקים להתבונן במכוניות המתקרבות.
הרבה פעמים אנחנו רואים מכונית וחושבים שהנהג רואה אותנו  -חשוב לדעת שזה לא
תמיד נכון ,הרבה פעמים הנהג מבחין בנו רק כשהמכונית ממש קרובה אלינו ,ואז כבר
מאוחר מדי לעצור.
רכב חונה  -לא רק רכב בתנועה מסוכן להולך הרגל אלא גם רכב חונה .רכב החונה
בקרבת מעבר חצייה ובמיוחד משאית גדולה ,עלול להסתיר את הולך הרגל מעיני
הנהג ולהסתיר את הרכב המתקרב מעיני הולך הרגל.
אסור להתחיל לחצות את הכביש עד שהמכונית עוצרת לגמרי  -מהסתכלות על
המכונית קשה לדעת מהי המהירות בה היא נוסעת ומהו המרחק שעליה לעבור עד
לעצירה מלאה.
עדיף לחצות בקבוצה  -קבוצת הולכי רגל נראית על ידי הנהג טוב יותר וממרחק גדול
יותר.

כדאי לחצות כביש במעבר חצייה
אך צריך לדעת שגם שם זה לא תמיד בטוח!

