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 לכבוד

 מנהלי המחוזות

 מפקחים

 מנהלי בתי הספר

 ממוני ורכזי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

 שלום רב,

 

 מידע והנחיות בנושא תקנות המסדירות שימוש ברכינוע )סגווי והוברבורד(הנדון: 

 

השימוש בכלי רכב ממונעים ולא מרושיינים )שאינם מצריכים רישיון נהיגה או רישוי מסוג אחר( 

 ממשיך לצבור תאוצה בקרב ילדים ובני נוער ובניגוד מוחלט לתמצית הוראות החוק והתקנות. 

רכיבה שאינה מלווה בידיעת החוק והיכרות עם כלי התחבורה ותקנות התעבורה, מהווה סכנה 

 ים הצעירים, לנהגים ולהולכי הרגל.בכממשית לרו

 להלן עיקרי התקנות בהקשר להוברבורד:

 ומעלה. 16גיל מינימלי לרכיבה הוא  .1

 )מומלץ לחבוש קסדה בזמן הרכיבה ( אין חובת חבישת קסדה. .2

על מדרכה, באזורים כפריים )מושבים, קיבוצים( ובמקומות שלא ניתן  –רכיבה מותר  אזור .3

 לנסוע על הכביש.לנסוע על המדרכה מותר 

  קמ"ש. 13מהירות מותרת עד  .4

 

o  עיקרי התקנות מכיל את , אשר באמצעותכםהורים בהנגשת המידע לרואים חשיבות רבה אנו

וכל שכן להגיע   16מתחת לגיל לרכוב על הוברבורד  איסורוההנחיות בנושא, תוך הדגשה שחל 

  באמצעותו לבית הספר היסודי ולחטיבות הביניים.

 

o .חל איסור לנוע על הוברבורד בשטח בית הספר  

 

o .מצ"ב מטעם האגף נוסח מכתב ליידוע ההורים לשימושכם  

 בברכה,

 

 מקס אבירם

 מנהל האגף

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי העתק: 

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 גב' מירי נבון, סגנית מנהל המינהל הפדגוגי

 שביט, דובר המשרדמר עמוס 
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 נוסח מכתב ליידוע ההורים:

 

 מידע והנחיות בנושא תקנות המסדירות שימוש ברכינוע 

 )סגווי והוברבורד(

 

 איגרת להורים

 

 הורים יקרים שלום רב,

 

)שאינם מצריכים רישיון נהיגה או רישוי מסוג אחר(  השימוש בכלי רכב ממונעים ולא מרושיינים

 ממשיך לצבור תאוצה בקרב ילדים ובני נוער ובניגוד מוחלט לתמצית הוראות החוק והתקנות. 

רכיבה שאינה מלווה בידיעת החוק והיכרות עם כלי התחבורה ותקנות התעבורה, מהווה סכנה 

 ממשית לרוכבים הצעירים, לנהגים ולהולכי הרגל.

 לן עיקרי התקנות בהקשר להוברבורד:לה

 ומעלה. 16גיל מינימלי לרכיבה הוא  .1

 )מומלץ לחבוש קסדה בזמן הרכיבה ( אין חובת חבישת קסדה. .2

על מדרכה, באזורים כפריים )מושבים, קיבוצים( ובמקומות שלא  –אזור רכיבה מותר  .3

 ניתן לנסוע על המדרכה מותר לנסוע על הכביש.

  קמ"ש. 13מהירות מותרת עד  .4

 

דם את המודעות אנו מצפים ומבקשים שתהיו שותפים למהלך מבית, מהלך שלדעתנו עשוי לק

לרכוב  איסורות והבטיחות בדרכים בקרב ילדים ובני הנוער, תוך הדגשה שחל הרצויה לנושא התאונ

וכל שכן להגיע באמצעותו לבית הספר היסודי ולחטיבות הביניים.  16מתחת לגיל   על הוברבורד

  

 

 בברכה,

 מנהל/ת בית ספר....
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