
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים



להורים שלום

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים רואה בחינוך 
לבטיחות בדרכים משימה לאומית ותהליך ארוך טווח, 
שמטרתו טיפוח תרבות התנהגות שעיקרה יחס של 

כבוד לחיי אדם.

בכל בוקר, בדרכם לבית הספר ושוב בשעות הצהריים, 
עם סיום יום הלימודים, בגן ובבית הספר, משתמשים 
אלפי ילדים במערך ההסעות. שימוש נכון ותשומת 
לב, יכולים לסייע בכך שמערך הסעות נרחב זה 
יהיה בטוח לילדנו ויביא אותם בשלום לבית הספר 

ויחזירם בשלום אלינו - הביתה.



הורים למען בטיחות ההסעה - 
כיצד אני יכול להשפיע?

לוודא כי חברת ההסעות הינה חברה מורשית, בעלת 
כל האישורים הנדרשים, לרבות קצין בטיחות בתעבורה, 

הדואג לבטיחות החברה ותקינות כלי הרכב שלה.

לבדוק נראות כללית של הרכב. )פנים וחוץ( - האם 
ישנן פגיעות ברכב, פנס שבור, מושבים תקינים. מומלץ 

להצטרף לנסיעה אחת לפחות .

האם מותקנים ברכב פנסי איתות המהבהבים בעת 
פתיחת הדלת? )בחזית: שני פנסים צהובים ומאחור: 

שני פנסים אדומים( כנדרש מרכב הסעות.

האם יש ברכב, גם בחזית וגם מאחור, שילוט הנראה 
מבחוץ באופן ברור ובולט, ועליו המילה “ילדים”?

האם באוטובוס מותקנות חגורות בטיחות
תקינות ונסגרות?



בכל מקרה של ספק או שאלה יש לדווח לממונה על
ההסעות ברשות המקומית ולרכז ההסעות בבית הספר. 

שאלות נוספות - ניתן להפנות לרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים - תחום פניות הציבור:

info@rsa.org.il ,02-6333604 טלפון

האם האוטובוס מסיע מספר ילדים כמספר המקומות 
באוטובוס, ואין בו ילדים שעומדים או ילדים שאינם 

חגורים? )שאלו את ילדכם(.

התנהגות הנהג - לוודא כי הנהג נכנס לתחום התחנה 
בצורה בטוחה, מתחיל את הנסיעה אך ורק לאחר שכל 
הילדים התיישבו במקומותיהם, בזמן הנסיעה מתרכז 
אך ורק בנהיגה ובכביש ואינו מעשן או מדבר בטלפון.

לוודא כי הילדים עולים/יורדים מהרכב אך ורק מהדלת 
הקדמית.

לבדוק שהנהג מבצע סריקה ברכב בתום ההסעה 
כדי לוודא שלא נותרו בו ילדים.

לוודא כי מקום העלייה והירידה מההסעה מוסדר 
ותחום במעקה בטיחות, כדי למנוע ירידה של הילדים 

אל הכביש.



הורים יקרים

בידינו לעצב ולחזק התנהגות בטיחותית אצל ילדינו. 
בראש ובראשונה בדוגמא האישית שאנו מציגים להם 
בהתנהגותנו ובנהיגתנו ושנית בהדרכה הנכונה ובהקניית 
הרגלי בטיחות. מומלץ למשל ללוות את הילד אל ההסעה 

על מנת לתרגל איתו מסלול הליכה בטוחה.

בתחנת ההסעה - יש לעמוד רחוק ככל האפשר   .1
משפת המדרכה

בהתקרב רכב ההסעה, לא לרוץ לקראתו. יש להמתין   .2
לעצירתו המוחלטת

יש לעלות לרכב בצורה מסודרת, ללא דחיפות  .3
יש לשבת במקום פנוי ולחגור  .4

אין להוציא ראש או יד מהחלון  .5
צעקות ואו “מעשי קונדס” מסיחים את דעת הנהג -   .6
כדי שהנהג יהיה עסוק אך ורק בנהיגה, עלינו להקפיד 

על התנהגות נאותה
בתום הנסיעה, יש לרדת בזהירות ולהתרחק מרכב   .7

ההסעה



לחצות את הכביש רק אם צריך, ורק לאחר התרחקות   .8
הרכב - יש לזכור: האוטובוס רחב וגדול ויציאה מאחורי 
האוטובוס או מלפניו מסוכנת. על כן יש להמתין 
 להתרחקותו של האוטובוס ורק אז לחצות ובמקום 
מוסדר )מעבר חציה(. בכל מקרה - ילד עד גיל 9 אינו 

חוצה כביש לבד.

ניתן לבדוק כשירות חברת הסעות ועמידה בקריטריונים להסעת 
תלמידים בטלפונים הבאים:

מח’ היסעים באגף המפקח על התעבורה - 02-6663151
תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה - 03-9545418/20

כשירות חברת הסעות



פנסים מהבהבים אחוריים אדומים + שלט צהוב עם 
הכיתוב - ילדים.

דוגמא לרכב הסעת תלמידים



רח’ אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה ירושלים, 
מיקוד 96510 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

www.rsa.gov.il

הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים




