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 תמיד חגור

 התינוק חייב להיות חגור במושב בטיחות בכל נסיעה

 .שימוש נכון במושב בטיחות יכול להציל את חיי תינוקכם במקרה תאונה•

התינוק צריך להיות חגור   -בכל רכב ולמשך כל הנסיעה , בכל נסיעה•

 .תמיד בסלקל או במושב בטיחות משולב



 תמיד חגור

או בוסטר חלה , ישיבה במושב בטיחות -על פי החוק 

 שנים 8על ילדים עד גיל 
עבור תינוקות יש להתקין את הסלקל או את מושב הבטיחות המשולב  •

 .נגד כיוון הנסיעה
לפחות   נגד כיוון הנסיעהממשיכים לחגור את התינוק במושב בטיחות •

 .  ג"ק 9עד גיל שנה וגם משקל 



 מקסימום בטיחות

רק שימוש נכון במושב הבטיחות יספק את ההגנה  

 בנסיעה המרבית לתינוק
 .את מושב הבטיחות לרכב( לחבר)בכל נסיעה יש לעגן •

 .יש להקפיד לחבר את מושב הבטיחות לרכב לפי הוראות היצרן•

   .לעולם אל תוותרו על חגירת התינוק ברצועות מושב הבטיחות•



 מקסימום בטיחות

 מיקום מושב הבטיחות ברכב חשוב לבטיחות התינוק
 .מושב הבטיחות מול כריות אוויר/ אסור להתקין את הסלקל •

 .מושב הבטיחות במושב האחורי/ התקינו את הסלקל •

 



 מקסימום בטיחות

 -בזמן הנסיעה תפקידך הוא לנהוג 

 ידיים על ההגה ועיניים על הכביש   
עצרו לשם כך   , אם התינוק בוכה או צריך לטפל בו ולהרגיעו•

 .במקום בטוח

מה עליכם לקחת לדרך והיכן למקם את האביזרים  , תכננו מראש•
  .כך שתוכלו להתרכז בנהיגה בלבד, השונים



 לדעת להוביל אותו

 גם בעת טיול בעגלה יש לאמץ הרגלי בטיחות
ה לפחות מעל  /הובלת העגלה תעשה על ידי מבוגר אחראי או נער•

 .12גיל 

שימוש קבוע בחגורות  . הקפידו תמיד לחגור את התינוק בעגלה•

  .ההגנה יגן על תינוקכם במקרה שהעגלה תתהפך



 לדעת להוביל אותו

בטיול עם עגלה השתדלו ללכת במרכז המדרכה ולא בסמוך  •
 .לשפת הכביש

חציית כביש עם עגלה דורשת תשומת לב מיוחדת מכיוון  •
 .  שההתנהלות היא איטית ומסורבלת יותר

 

 

 



 לדעת להגן עליו

אל תשאירו את התינוק לבדו אפילו לא לרגע  

 במקומות מהם הוא עלול ליפול
הם הדרך הטובה  , מגע ישיר עם גופו של הילד או קשר עין עימו•

 .ביותר לדאוג לשלומו ולמניעת נפילות ממקומות גבוהים

סגרו את  : השתמשו באמצעי הבטיחות הקיימים בציוד התינוקות•

 .מעקה המיטה וחגרו את התינוק בכל מוצר המצויד ברצועות חגירה



 תמיד במרחק נגיעה

 אל תשאירו את התינוק לבדו באמבטיה אפילו לרגע
 .  חייבים להיות במרחק נגיעה ובקשר עין עם התינוק, בכל זמן הרחצה•

עוד לפני תחילת  , הניחו בהישג יד את כל האביזרים להם תידרשו•

 .כך שלא תאלצו להשאיר את התינוק ללא השגחה, האמבטיה

והקפידו      , בדקו את חום המים שנייה לפני הכנסת התינוק אליהם•

  .על מגע ישיר של ידכם עם מים זורמים

אמצעים לתמיכה 

בתינוק מיועדים  
 לנוחות בלבד



 שימרו מרחק

 אל תחזיקו משקה חם בקרבת התינוק
החזקת התינוק על הידיים בעת שאתם מטפלים בנוזלים חמים  •

 .לתינוקות יש תנועות בלתי צפויות. מסכנת אותו

בארוחה  , הרחיקו את התינוק מחפצים חמים בשעת הכנת האוכל•

 .המשפחתית ובכל עת

 



,  המשך הדרכה בנושא בטיחות תינוקכם בבית וברכב
 ניתן לקבל בטיפות החלב ברחבי הארץ

 

 :למידע מקצועי נוסף

 לדעת שיש עצה בשבילכם

הרשות הלאומית  

 לבטיחות בדרכים 

 מוקד פניות הציבור

 02-6333604 

www.rsa.gov.il 

 'בטרם'ארגון 

 לבטיחות ילדים

 מוקד מומחים

 03-9263111 

www.beterem.org 


