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יציאה לחופשת הקיץ | מרכז שיטור קהילתי גדרות
לקראת היציאה לחופשת הקיץ והכניסה לחודשים החמים של השנה ,לפניכם מספר המלצות
להתנהגות נכונה ובטוחה אשר תעזור לכם ולילדכם לעבור את הקיץ בשלום:

בטיחות בדרכים
הולכי רגל מהווים כשליש מכלל ההרוגים והנפגעים בתאונות
דרכים .רוב הולכי הרגל נפגעים במעברי חציה ,בעיקר משום
שיש תחושה שזה המקום הבטוח שלהם .הקפידו לחצות רק
במעבר חציה מסומן  -אם הצומת מרומזר המתינו בסבלנות לאור
ירוק ,אם לא  -חצו רק לאחר שאתם בטוחים שתספיקו לסיים את
החציה בביטחה .הליכה בקרבת הכביש – תמיד עדיף ללכת על מדרכה,
במידה ואין כזו לכו כמה שיותר רחוק מהכביש עם הפנים נגד כיוון תנועת הרכבים.

נסיעה באופניים
יש לוודא תקינות של לחץ אויר ,בלמים ומחזירי אור .יש להקפיד על חבישת קסדה .מזכיר לכם
כי אופניים חשמליים מותרים על פי החוק מגיל  14בשבילי אופניים בלבד ומגיל  16מותר
בכביש רק אם אין שביל אופניים במקום.

נסיעה ברכב
מדי שנה נהרגים בכבישי ישראל כ 42-ילדים בממוצע .בחודשי הקיץ לבדם נפגעים בתאונות
דרכים כאלף ילדים בדרגות פציעה שונות .הקפידו לחגור חגורת בטיחות מלפנים ומאחור בכל
נסיעה ,גם אם היא קצרה .במקרה של נסיעה ארוכה )ולצורך העניין – התייחסו לכל נסיעה
מחוץ לגדרות כנסיעה ארוכה( מומלץ להיערך בצורה שתפחית את היסחי הדעת במהלך
הנסיעה .הניחו ליד הילדים את בקבוק השתיה שלהם ,פרי או חטיף וכל דבר אחר שהם
עשויים לבקש בדרך על מנת שלא תצטרכו להתעסק עם זה תוך כדי נהיגה.

נחשים
בישראל חיים  41סוגי נחשים ,מתוכם  9מוגדרים כארסיים .לרוב נחש
הנתקל בבן אדם יעדיף להתרחק מהמקום ,אולם אם ירגיש מאויים או
יותקף על ידי האדם ,הוא לא יהסס להכיש .במקרה של הכשת נחש
הדבר הכי חשוב הוא להירגע ולא להילחץ .לחץ יגרום לדופק גבוה
ולפיזור מהיר יותר של הארס בגוף .יש לשתות מים על מנת למנוע
התייבשות .יש לקבע את האיבר שהוכש )לרוב ההכשה תהיה ביד או
ברגל משום שאלו האיברים שזזים ומאיימים על הנחש( .אם ניתן צלמו את
הנחש או זיכרו כמה שיותר סימני זיהוי על מנת שבבית החולים יוכלו לתת לכם את הנוגדן
הנכון .אסור למצוץ את הארס ,לחתוך ,לקרר ,לחסום או לשפוך אלכוהול על מקום ההכשה.

מקומות בילוי
במהלך חודשי הקיץ יש עליה של כ 20%-במעורבות בני נוער במקרי אלימות ,ונדליזם
ואלכוהול .בידקו עם מי יוצאים הילדים שלכם בערב ולאן ,מה מתוכנן במקום ומי עוד אמור
להגיע .הסבירו לילדים שאתם תמיד שם בשבילם ואם יש בעיה הם יכולים לדבר אתכם ,גם
אם זה באמצע הלילה .במקרה של קטטה המתפתחת לידכם – התרחקו מהמקום והתקשרו
מיד למוקד  100להזעיק עזרה .אל תנסו להפריד בין הצדדים בעצמכם ואל תוציאו את
הפלאפון רק בשביל לצלם.

ונדליזם
בחודשי הקיץ קיימת תופעה של כניסת ילדים ובני נוער לבריכה ,לאולם הפיס ולמקומות
נוספים והשחתה של ציוד הנמצא במקום .נגד ילד או נער שייתפס בתוך מקום כזה מעבר
לשעות הפעילות וללא אישור יינקטו צעדים העלולים להשפיע על עתידו .אנא מכם הדגישו
נושא זה לילדים על מנת לחסוך את אי הנעימות הכרוכה בדבר.

ים
יש להיכנס רק לחוף מוכרז ורק כשיש מציל .השטח המתוחם הוא השטח היחיד שבו מותר
לשחות משום שהוא הבטוח ביותר – אין זרמים מתחת לפני המים ,אין מדרגות שלא רואים
וכו' .יש להימנע מכניסה לים לבד גם אם אתם בטוחים שאתם יודעים לשחות הכי טוב בעולם.
בניגוד לבריכה בים יש זרמים ,צמחים ,סלעים ומדרגות העלולים להקשות עלינו ולגרום לנו
לאבד את השליטה וכשנבין את זה עלול להיות כבר מאוחר מדי.

שמירה על הבית
בחודשי הקיץ יוצאים רבים מאיתנו לחופשות משפחתיות ולעיתים הבית נשאר ריק לאורך
ימים ולילות רבים .אל תספרו על החופשה המתוכננת לאנשים רבים מדי אלא רק למי שחייב
לדעת )משפחה קרובה ,חוגים וכו'( .אל תפרסמו את הנסיעה ברשתות החברתיות השונות,
התאפקו עד חזרתכם הביתה .בקשו משכן או אדם אחר שאתם סומכים עליו לגרום לבית
להיראות חי – הדלקה וכיבוי של אורות ומכשירי חשמל אחרים ,איסוף של דברי דואר ,הזזה של
המכונית וכו' .הפעילו אזעקה ודאגו שיהיה איש קשר זמין בארץ שיגיב במקרה ויש אירוע חריג
בבית.
להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס | מפקד מרכז השיטור הקהילתי050-6277413 :
… משה קטיעי | מפקד בסיס הפעלה050-5076345 :
… שמעון הרפז | קב"ט המועצה050-2116746 :
… קובי צ'יטונה | סגן קב"ט המועצה050-5814017 :
… ניידת בטחון גדרות )צוות 050-5204120 :(3
שימרו על עצמכם .חופשת קיץ מהנה!
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