
 

 
   

______________________________________ 

 בדרכים בטיחות כללי
 הדרך על, לזכור שחשוב מה כל

______________________________________ 
 2020אדר תש"ף | מרץ | ד "הרלב, והסברה חינוך חטיבת



 

2 
 

 שלום רב,

הכתוב ים בתוכם את דמאג הבטיחות כללי זו מרוכזים כללי בטיחות בדרכים בנושאים שונים.בחוברת 
 תים מחמירות מהקבוע בחוק. יהרלב"ד, שהן לעהבטיחות של ואת המלצות  בחוק

 םלהגביר את בטיחות יםכל מי שמבקשלבעלי עניין ולשותפים, לכלי עבודה לאנשי מקצוע,  ההינהחוברת 
   דרך. יכמשתמש

 עדכנה מעת לעת במידת הצורך., ואנו נדאג לבאתר הרלב"ד לפרקים בחלוקה החוברת מופיעה

אנו . ralbadASKבאתר  שאפשר לצפות בהםחלק מכללי הבטיחות פותחו לסרטוני הדרכה קצרים 
  מהמידע המונגש בו. להתרשםו ממליצים לכם לבקר באתר

 מקווים כי תמצאו את החוברת שימושית עבורכם. אנו

https://www.gov.il/he/departments/informationtype/?OfficeId=53321058-5a80-431e-ac67-969171fcc841&limit=10&keywords=%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&skip=0
https://ask.ralbad.org.il/
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 רגלהולכי  -כללי בטיחות בדרכים 
בישראל, כשליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי  .הם משתמשי דרך פגיעים במיוחדהולכי רגל 

 רגל.
החובה למתן  ,האחריות לבטיחותם של הולכי רגל היא אחריות משותפת של הנהגים והולכי הרגל. אמנם

גם עבור נהגים  כבתמורזכות קדימה מוטלת על הנהג, אך הולך הרגל מצידו חייב להבין כי סביבת הכביש 
 כך בטוח,אחראי ופן האחריות לחצות את הכביש באו ,וכהולך רגל ים ששומרים על החוק,ינורמטיב

הולך רגל) -(נהג ליצור קשר עיןמומלץ  .מוטלת עליו - זכות קדימה אפשר לנהג להבחין בו ולתת לותשי
 . המעידים על כוונות הפעולה (לעצור, לעבור) ,סימנים ברוריםולאותת ב

 הליכה בטוחה 
  שפת הכביש.מכל האפשר כחלק הפנימי של המדרכה, רחוק ב - תמיד על המדרכה ולכיםה 
מהכביש ונגד כיוון  חוק ככל האפשררל שול הדרך, עהולכים  - ואין ברירה אחרת שאין מדרכהכ 

 התנועה.
 לים אחרים. כו אל שבילים המיועדים לרכיבה על אופניים עא הולכים ל 

 לחצייה בחירת המקום
מקומות לחציית כביש הם גשר, מנהרה להולכי רגל או מעבר חצייה מרומזר. אם הם אינם ה 

  במעבר חצייה לא מרומזר. חוציםנמצאים בקרבת מקום, 
יטב את המנו ממקום חצייה שאפשר לראות  וחריםבמקומות שבהם אין מעבר חצייה קרוב, ב 

היטב בעת חציית  את הולכי הרגל יכולים לראותתנועת כלי הרכב מכל הכיוונים, ושגם הנהגים 
נהגים לא יכולים לראות את הולך הרגל עד שהם כן ש לחצות בעיקולמומלץ , לא ההכביש (לדוגמ

 ממש קרובים אליו).
 כדי לא להפתיע את הנהג שלא מצפה להולך הרגל. ,א חוצים בין שני כלי רכב חוניםל 

 היערכות לקראת החצייה
  כשני צעדים משפת הכביש. במרחק של מתיניםמצייה עה למעבר החגהם הע 
 .אייה להולך הרגל ולנהגרהדה שסתירים את מה ,זהרים מכלי רכב החונים על המדרכהנ 
 .םיפתיע את הנהגההמדרכה לכביש באופן פתאומי כדי לא למא יורדים ל 
  עד שיתפנה הכביש. הכיוונים וממתינים לכסתכלים למפני החצייה ל 
די לאפשר לכם כצירה מוחלטת עהוא הבחין בכם ועוצר שוצרים קשר עין עם הנהג ומוודאים י 

 לחצות.
ותר להבחין בקבוצה יל קדיף לחצות את הכביש בקבוצה, לצד הולכי רגל נוספים. לנהגים יהיה ע 

 מאשר ביחיד.

 חצייה בטוחה
מינה יזמן החצייה מביטים ב באלכסון. בקו ישר ולא ,ובזהירות זריזותב וציםח - שהכביש פנויכ 

 ושמאלה.
את  ומשלימים הירותמללכת ב ש הרמזור מתחלף לאדום, ממשיכיםים במהלך חציית הכבא 

 בכל מקרה אין לחזור לאחור.  .בזהירות החצייה
 םיהרחוק םישגם כלי הרכב בנתיב מים לבש ,תר מנתיב אחדורוחב של יבחציית מעבר חצייה ב 

 יותר עוצרים.
א משתמשים במכשירים אלקטרוניים, למשל טלפון לעת החצייה ב לב מלאה.בתשומת  וציםח 

 יקה. זמו ןנייד או נג
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נהג להבחין בהולכי לשה קרוק משותף לנהג ולהולך הרגל, לעיתים יור אהם בש ישצמתים ב 
ולפני שיורדים לכביש  ,נוקטים משנה זהירותהאור הירוק  למרות. "שטחים מתים"רגל בשל ה

 .נותן זכות קדימה ומאפשר את החצייהאכן מוודאים כי הנהג 

 נראות 
מחזירי אור לבגד  צמידיםמבגדים בהירים ו/או  ובשיםל מים מעוננים וגשומיםישעות הלילה ובב 

 או לחפץ שנושאים.
 במקום מואר היטב.  ומלץ לחצותמ 

 עירוני-ןהולכי רגל במרחב הבי
מותרות בהן המהירויות הש ,ירונייםע-ם ביןיבישכסוכן לחצות מירוני. ע-א חוצים כביש ביןל 

 גבוהות במיוחד. 
  צייה בטוחה.חרות מרבית, כשהכביש פנוי ומאפשר יזהבם אין ברירה, חוצים א 
 ל איסור על הולכי רגל לנוע בדרכים מהירות. ח 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians


 

6 
 

 ילדים הולכי רגל -כללי בטיחות בדרכים 
דבר המשפיע על רמת  – הפיזיים, החברתיים והקוגניטיבייםבמאפייניהם נבדלים ממבוגרים ילדים 

 פגיעותם כמשתמשי דרך באופן כללי, ובפרט כהולכי רגל.

 9מקשים על ילדים צעירים עד גיל וראיית העולם האגוצנטרית מגבלות ההתפתחות הפיזית והמוטורית 
 לקלוט מידע מהסביבה ולהגיב מהר ונכון, ומגבילה את תפקודם במרחב התנועה המורכב ממילא. 

ניסיון והבשלות שיאפשרו ה, צריכים לרכוש באמצעות ליווי והדרכה, את 9ם יותר, מעל גיל בוגריגם ילדים 
 להם להתנהל באופן עצמאי ובטוח בדרך. 

 הליכה בטוחה
 שפת הכביש.מכל האפשר כבחלק הפנימי של המדרכה, רחוק  - תמיד על המדרכה ולכיםה 
  א יושבים על שפת המדרכה.ל  
 לים אחרים. כו אא הולכים על שבילים המיועדים לרכיבה על אופניים ל 

 בחירת המקום לחצייה
ינם א ם הםא ולכי רגל או מעבר חצייה מרומזר.המקומות לחציית כביש הם גשר, מנהרה לה 

  במעבר חצייה לא מרומזר. חוציםנמצאים בקרבת מקום, 
יטב את ה מנומפשר לראות אצייה שמקומות שבהם אין מעבר חצייה קרוב, בוחרים מקום חב 

תנועת כלי הרכב מכל הכיוונים, ושגם הנהגים יכולים לראות את הולכי הרגל היטב בעת חציית 
נהגים לא יכולים לראות את הולך הרגל עד שהם שכן לחצות בעיקול מומלץ , לא ההכביש (לדוגמ

  ממש קרובים אליו).
 כדי לא להפתיע את הנהג שלא מצפה להולך הרגל. ,א חוצים בין שני כלי רכב חוניםל 

 היערכות לקראת החצייה
  ם ההגעה למעבר החצייה ממתינים כשני צעדים משפת הכביש.ע 
 אייה להולך הרגל ולנהג.רהסתירים את שדה מה ,זהרים מכלי רכב החונים על המדרכהנ 
 הפתיע את הנהג.לדי לא כא יורדים מהמדרכה לכביש באופן פתאומי ל 
 ני החצייה מסתכלים לכל הכיוונים וממתינים עד שיתפנה הכביש. פל 
פשר אוצרים קשר עין עם הנהג ומוודאים שהוא הבחין בכם ואכן עוצר כדי לאפשר לכם לחצות. י 

 לחצות לפני שהרכב נעצר. לא מתחיליםאף להרים את היד ולאותת לו שיעצור. 
הבחין בקבוצה לותר ים. לנהגים יהיה קל דיף לחצות את הכביש בקבוצה, לצד הולכי רגל נוספיע 

 מאשר ביחיד.

 חצייה בטוחה
 לא חוצה כביש לבד!  9לד עד גיל י 

חסרים את היכולות להתנהגות בטוחה שיש להולכי רגל מבוגרים יותר בשל  9ילדים עד גיל 
 ם.יהיעדר בשלות קוגניטיבית ובשל מאפייניהם הפיזיולוגי

זמן החצייה ב בזהירות, בקו ישר ולא באלכסון.ווצים במהירות האפשרית ח - שהכביש פנויכ 
 מביטים ימינה ושמאלה.

ם במהלך חציית הכביש הרמזור מתחלף לאדום, ממשיכים ללכת במהירות ומשלימים את א 
 החצייה בזהירות. בכל מקרה אין לחזור לאחור. 

ם כלי הרכב בנתיבים הרחוקים שמים לב שג ,ותר מנתיב אחדירוחב של בחציית מעבר חצייה ב 
 יותר עוצרים.
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מכשירים אלקטרוניים, למשל טלפון ב א משתמשיםלעת החצייה בוצים בתשומת לב מלאה. ח 
 יקה. זמו ןנייד או נג

שה לעיתים להבחין בהולכי קנהג לרוק משותף לנהג ולהולך הרגל, יור אהם בש ישצמתים ב 
 , ולפני שיורדים לכבישנוקטים משנה זהירותהאור הירוק  . למרות"שטחים מתים"הרגל בשל 

 נותן זכות קדימה ומאפשר את החצייה.אכן מוודאים כי הנהג 

 תכנון ותרגול המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה ממנו
עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה.  וחרים ומתרגליםבסוף החופש הגדול ב 

 נוספים מדי פעם בפעם.שנת הלימודים רצוי לבצע תרגולים מהלך ב
, או היטוח הינו הדרך הקצרה ביותר, הכוללת מספר מועט של כבישים, יציאות מחניבסלול מ 

 רחובות שאין בהם מעברי חצייה ואזורים שאין בהם הגבלה של שדה הראייה.
 הבאים: מסלול הבטוח מדגישים את הכלליםהתרגול ב 

o .הולכים רק על המדרכה 
o  שאינן מחייבות חציית כביש, גם אם הדבר מאריך את הדרך.משתדלים ללכת בדרכים 
o  ייה מרומזר או מעבר חצייה מעבר חצ –חוצים את הכביש רק במקומות המיועדים לחצייה

 המיועדים לכך. ,מנהרה או גשר רגיל,

 ילדים בסביבת מקומות משחק
ינות ציבוריות כמו ג ,מגרשי משחקים או במקומות המיועדים למשחקי ילדיםבק רלשחק  קפידיםמ 

 או פארקים.
 בישים או מדרכות סמוכות להם אינם מקומות למשחקים.כ 

 נראות 
מחזירי אור לבגד  צמידיםמבגדים בהירים ו/או  ובשיםלשעות הלילה ובימים מעוננים וגשומים ב 

 או לחפץ שנושאים.
 ומלץ לחצות במקום מואר היטב. מ 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 אזרחים ותיקים הולכי רגל -כללי בטיחות בדרכים 
וגים בתאונות דרכים הוא שיעור האזרחים הוותיקים ההר –אזרחים ותיקים הם משתמשי דרך פגיעים 

 - ממחצית האזרחים הוותיקים שנהרגים בתאונות דרכים יותרמשיעורם באוכלוסייה. שניים יותר מפי 
 נהרגים כהולכי רגל.

טיביות מקשים על אזרחים ישינויים במערכות הפיזיולוגיות (בעיקר ראייה ושמיעה) ובמערכות הקוגנ
הקושי  ייחודכהולכי רגל, הירידה ביכולות, ובלסביבה.  ולהגיב במהירות הנדרשת ותיקים לעבד מידע

ה ולצעידה בקצב יבהערכת מהירות כלי הרכב, מקשה על קבלת החלטות נכונות ביחס לעיתוי החצי
מתאים כדי להספיק לחצות בבטחה. בנוסף, החולשה הגופנית משפיעה על חומרת הפגיעה בהם ועל 

 סיכויי ההחלמה במקרה של תאונה.

 בטוחההליכה 
  שפת הכביש.מכל האפשר כחלק הפנימי של המדרכה, רחוק ב - ולכים תמיד על המדרכהה 
נגד כיוון ו הכבישמכל האפשר כהולכים על שול הדרך, רחוק  -שאין מדרכה ואין ברירה אחרת כ 

 התנועה.
 לים אחרים. כ ואא הולכים על שבילים המיועדים לרכיבה על אופניים ל 

 בחירת המקום לחצייה 
מקומות לחציית כביש הם גשר, מנהרה להולכי רגל או מעבר חצייה מרומזר. אם הם אינם ה 

  נמצאים בקרבת מקום, חוצים במעבר חצייה לא מרומזר.
מקומות שבהם אין מעבר חצייה קרוב, בוחרים מקום חצייה שאפשר לראות ממנו היטב את ב 

את הולכי הרגל היטב בעת חציית  תנועת כלי הרכב מכל הכיוונים, ושגם הנהגים יכולים לראות
נהגים לא יכולים לראות את הולך הרגל עד שהם כן הכביש (לדוגמה, לא מומלץ לחצות בעיקול ש

 ממש קרובים אליו).
 א חוצים בין שני כלי רכב חונים, כדי לא להפתיע את הנהג שלא מצפה להולך הרגל.ל 

 היערכות לקראת החצייה
  במרחק של כשני צעדים משפת הכביש. ם ההגעה למעבר החצייה ממתיניםע 
 זהרים מכלי רכב החונים על המדרכה, המסתירים את שדה הראייה להולך הרגל ולנהג.נ 
 א יורדים מהמדרכה לכביש באופן פתאומי כדי לא להפתיע את הנהגים.ל 
 פני החצייה מסתכלים לכל הכיוונים וממתינים עד שיתפנה הכביש. ל 
וודאים שהוא הבחין בכם ואכן עוצר כדי לאפשר לכם לחצות. ניתן וצרים קשר עין עם הנהג ומי 

 אף להרים את היד ולאותת לו שיעצור. אין להתחיל לחצות לפני שהרכב נעצר.
וצרים קשר עין עם הנהג ומוודאים שהוא הבחין בכם ועוצר עצירה מוחלטת כדי לאפשר לכם י 

 לחצות.
וספים. לנהגים יהיה קל יותר להבחין בקבוצה נדיף לחצות את הכביש בקבוצה, לצד הולכי רגל ע 

 מאשר ביחיד.

 חצייה בטוחה
חוצים בזריזות ובזהירות, בקו ישר ולא באלכסון. בזמן החצייה מביטים ימינה  -שהכביש פנוי כ 

 ושמאלה.
ם במהלך חציית הכביש הרמזור מתחלף לאדום, ממשיכים ללכת במהירות ומשלימים את א 

 ה אין לחזור לאחור. החצייה בזהירות. בכל מקר
חציית מעבר חצייה ברוחב של יותר מנתיב אחד, שמים לב שגם כלי הרכב בנתיבים הרחוקים ב 

 יותר עוצרים.
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א משתמשים במכשירים אלקטרוניים, למשל טלפון לעת החצייה בוצים בתשומת לב מלאה. ח 
 יקה. זנייד או נגן מו

לק, קשה לדעת מתי יתחלף האור והאם שמגיעים למעבר חצייה והאור הירוק ברמזור כבר דוכ 
 הזמן הנותר יספיק לחצייה בטוחה. לכן כדאי לחכות לאור הירוק הבא ורק אז לחצות.

שה לעיתים להבחין בהולכי קנהג לצמתים שיש בהם יש אור ירוק משותף לנהג ולהולך הרגל, ב 
יורדים לכביש הרגל בשל "שטחים מתים". למרות האור הירוק נוקטים משנה זהירות, ולפני ש

 מוודאים כי הנהג אכן נותן זכות קדימה ומאפשר את החצייה.

 נראות 
מחזירי אור לבגד  מים מעוננים וגשומים לובשים בגדים בהירים ו/או מצמידיםישעות הלילה ובב 

 או לחפץ שנושאים.
 ומלץ לחצות במקום מואר היטב. מ 

 ירידה בטוחה מהאוטובוס
 על המדרכה בלי להתעכב על הכביש. ידמולים ע יורדים מהאוטובוסשאחר ל 
את הכביש רק לאחר שהאוטובוס התרחק מהתחנה ושדה הראייה  חוציםו מתינים על המדרכהמ 

 רחב ומאפשר לוודא שהכביש פנוי.
 לפני האוטובוס או מאחוריו, מאחר שלנהג אין שדה ראייה רחב דיו כדי לראות אתכם. א עומדיםל 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 מתן זכות קדימה -כללי בטיחות בדרכים 
לחצות  במיוחד,מעברי חצייה אמורים להיות המקום הבטוח של הולכי רגל, שהינם משתמשי דרך פגיעים 

הולכי  4דרכים בישראל הם הולכי רגל. אחד מכל הכשליש מההרוגים בתאונות  ,למרות זאתאת הכביש. 
למלכודות מוות  שמעברי חצייה עלולים להפוך ,על כךמעידים  ה. נתונים אלרגל נהרג על מעבר חצייה

 בגלל אי מתן זכות קדימה מצד הנהגים.

בה לתת זכות קדימה להולך רגל שניכר כי הוא מתכוון לחצות את כי על נהג מוטלת החו ,החוק קובע
 הכביש, ולאפשר להולך הרגל להשלים את החצייה בבטחה.

 את הכביש.  שמתכוונים לחצות רגלה הולכי תא םיפשחאטים וממקרבת מעבר חצייה ב 
לפני  וצריםע - ר מהתנהגותו כי הוא מתכוון לחצותכאך ני ,ומד על המדרכהעולך רגל הם אם ג 

 .לו זכות קדימה ונותניםמעבר החצייה 
גל ר צר להולךענהג שלפניך הסביר להניח ש א עוקפים רכב שהאט או עצר לפני מעבר חצייה.ל 

להשלים את  להולך הרגל יםאפשרמדו וימאחוריו או לצ עוצריםשנסתר ממך (ילד, למשל). 
 החצייה בבטחה.

רגל ה להולך םיפשראמו וצריםעגל. ר ולךסביר להניח שעצר לה ,ר מולךצוט או עאמכב רם א 
 .להשלים את החצייה בבטחה

 .חצות בבטחהלסיים ללו  ומאפשרים לפני מעבר החצייה וצריםע ,רגל כבר חוצהה ולךהשכ 
 שחוצים לאט יותר.  אזרחים ותיקים, נוקטים משנה סבלנות כשמדובר ב הולכי רגל

שה לעיתים להבחין בהולכי קנהג לרוק משותף לנהג ולהולך הרגל, יור אהם ביש שצמתים ב 
כי יש הולך רגל המבקש  ,. נוקטים משנה זהירות ומניחים תמיד"שטחים מתים"הרגל בשל 

 לחצות את הכביש. 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 שמירת מרחק -כללי בטיחות בדרכים 
לעצור אפשר לנהג ת . שמירת מרחקעל פי חוק, חובה לשמור על מרחק עצירה בטוח מהרכב שמלפנים

בהתחשב במהירות הנסיעה  . מרחק העצירה משתנהולמנוע תאונהתנאי הדרך משתנים במקרים שבהם 
 של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה הזורמת בה.

ת הסיכוי אמגביר השניות לפחות מהרכב הנמצא מלפנים. זהו המרחק  2רחק של מל עומרים ש 
 .הלעצירה בטוח

 מרגע שהרכב מלפנים חולף על פני עצם דומם (עץ, ...22... 21דרך הטובה ביותר היא לספור ה 
 ועד הרגע שהרכב שלכם חולף על פני אותו עצם. -) הנמצא בקרבת הכביש 'עמוד, שלט וכד

רפל, סופות חול, אובך) לוקחים מקדם ביטחון ושומרים על עערה, סתנאי מזג אוויר קיצוניים (ב 
 יותר מהרכב שלפניכם. גדול מרחק 

רדיו הפועל בעוצמה  ייד, שיחה עם נוסעים,נלפון הטדעת בנהיגה (דיבור ב ימנעים מהיסחנ 
 הנהג לאמוד את המרחק מן הרכב שלפניושל  ושכן אלו עלולים להשפיע על יכולת ,גבוהה)

 . ולהיות ערני לתנאי הדרך
א מעט תאונות לם כשהתנועה איטית שומרים על מרחק מהרכב שמלפנים ולא נצמדים אליו. ג 

רכב שמלפנים. בפקק דרכים מתרחשות בנסיעה בפקקי תנועה בשל אי שמירה על מרחק מה
תנועה מהירות הנסיעה משתנה תכופות, הנסיעה מזדחלת ומכוניות סוטות מנתיבים, לעיתים 

 . בלי לאותתאף 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_distance 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_distance
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 מופרזת מהירות –כללי בטיחות בדרכים 
 מסך כל תאונות הדרכים הקטלניות.  30%-מעורבת בגרימתן של כ מופרזתמהירות 

 ו שללהתרחשותה של תאונת דרכים, שכן היא מגבילה את יכולת ןמהירות מופרזת מגבירה את הסיכו
 הנהג להגיב כראוי למתרחש בכביש, וכן מגבירה את חומרת הפציעה במקרה של תאונה. 

חולקים את הכביש גם משתמשי דרך פגיעים (הולכי רגל, רוכבי  לצד הנהגים בושבמרחב העירוני, 
אופניים ורוכבים על כלים חשמליים נוספים), למהירות הנסיעה השפעה מכרעת: ככל שהמהירות גבוהה 

 חמורה יותר.  תהיההפגיעה במשתמשי הדרך הפגיעים תוצאת  - יותר

 מהירות הנסיעה בדרכים עירוניות
מהירות המאפשרת לעצור באופן פתאומי. בהיעדר תמרור המורה אחרת, בוסעים נעיר ב 

 קמ"ש.  50היא המותרת המהירות המרבית 
לב לתמרורים  שמיםרת משתנה לעיתים קרובות. תאזורים מסוימים בתוך העיר המהירות המוב 

   קמ"ש. 50-לעיתים נמוכה מהיא רות הנסיעה, שיהמציינים את מה
 לאט יותר בקרבת בתי ספר, גני שעשועים ושכונות מגורים.  והגיםנ 

 מהירות הנסיעה בדרכים לא עירוניות
צב עומס מ אובך, ,התאם לתנאי הדרך ומזג האוויר (כגון גשם, ערפלבו התאם לחוקב וסעיםנ 

 ).וכו' התנועה

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/speed 

 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/speed
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 שול הדרך -כללי בטיחות בדרכים 
או עד לקצה  ,מטרים 4, עד לרוחב של שאין לצידו מדרכה ,שול הדרך הוא השטח הסמוך לשפת הכביש

 מטרים משפת הכביש. 4-תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות מ

, שיחה )פנצ'רתקר (מנוחה, טיפול בחלפים לא תקינים, מסיבות שונות:  נהגים נוטים לעצור בשול הדרך
 בנייד, הרגעת ילד בוכה, קביעת השול כנקודת מפגש עם חברים וכו'. 

כב או הולך רגל העומד בשול הדרך עלול להיפגע בעוצמה גבוהה ר !מאוד העצירה בשול הדרך מסוכנת
  מרכבים אחרים ולסכן משתמשי דרך אחרים בשל ההפרעה לתנועה שהוא יוצר.

 ירה בשולי הכביש מסוכנת.צע 
 המשך הנסיעה. עצירה במקרה חירום שאינו מאפשר אתלול הדרך מיֹועד ש 
כמו  ,וחטבמקום ב ושיםעוחה והתרעננות כמו שימוש בטלפון נייד, מנ ,ל עצירה לצורך אחרכ 

 .יה ותחנות דלקימפֶרצי חנִ 
 פועלים ,לעצור בשול הדרך בשל מקרה חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה םם חייביא 

 :האלהבהתאם לכללים 
 חירום מהבהביםאורות  מדליקים •
 אפוד זוהר ובשיםל •
 מהרכב במהירות ובזהירות יוצאים •
 משולש אזהרה מאחורי הרכב מציבים •
 בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה, אם יש עומדים •
 אחד ממוקדי החירום: אל  מתקשרים •

 משטרת ישראל - 100 -
 נתיבי ישראל (נת"י) - 2120* -
 6כביש  - 6116* -
 מנהרות הכרמל - 5424* -
 נתיבי איילון - 8541* -

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/road_shoulders  

tel:100
tel:*2120
tel:*6116
tel:*5424
tel:*8541
https://www.gov.il/he/Departments/General/road_shoulders
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שימוש בטלפון נייד בעת היסח דעת ( -רכים ת בדכללי בטיחו
 נהיגה)

תאונות במספר מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על קשר הדוק בין שימוש בטלפון נייד בנהיגה לבין עלייה 
משמעותית מגביר כי השימוש בטלפון נייד בנהיגה  ,דרכים. מרבית המחקרים מוכיחים באופן מובהקה

 לערך), את הסיכון להתרחשות תאונות דרכים. ,10(פי 

 .10עלה את הסיכון לתאונה פי מיסח דעת עקב שימוש בטלפון נייד ה 
 הגה.הן מאו במערכת שמע המופעלת  ,טלפון הנייד רק באמצעות דיבוריתבדברים מ 
  נייד במהלך הנהיגה.הא נוגעים בטלפון ל 
   השתמש בטלפון הנייד.לריך צאם  נוסעים האחריםבמידת האפשר נעזרים ב 
 ,בנהיגה) םבאפליקציות ובטכנולוגיות חדשות (כולל הודעות אוטומטיות כשאת ומלץ להשתמשמ 

  .או מקריאתם מסרונים בעת נהיגה המסייעות להימנע משליחת
שאתם בנהיגה, שום דבר דחוף לא מחכה לכם בטלפון הנייד. אם זה דחוף, כא לשכוח: ל 

 מתקשרים!

 רלב"דה תראב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/distraction_while_driving  

https://www.gov.il/he/Departments/General/distraction_while_driving
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 השפעת אלכוהולנהיגה ב -כללי בטיחות בדרכים 
 . לתאונות דרכים פעת אלכוהול היא גורם סיכון מרכזיהשנהיגה ב

הנהג,  שתיית אלכוהול משפיעה על טווח רחב של כישורי נהיגה: הקשב של הנהג, תנועת העיניים של
עמידותו לִסנוור, התפיסה החזותית שלו, זמן התגובה שלו, יכולתו לכוון את הרכב (באמצעות ההגה), 

 תהליך עיבוד המידע ועוד. 

 נהיגה ,הלדוגמ ,כמו ,תים בהתנהגויות מסוכנות אחרותיה לענוסף על כך, נהיגה בהשפעת אלכוהול כרוכ
 .במהירות מופרזת

ל כמות של אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה: בריכוז כ לכוהול משפיע מהטיפה הראשונה.א 
משימות, ביכולת כמה הדרוש לנהיגה, בקואורדינציה, בתפקודי הראייה, בחלוקת קשב בין 

נסיעה הירות בהתאם לחוק ולתנאי הדרך וביכולת לשמור על לעצור נכון, ביכולת לשמור על המ
 .בנתיב

 תיית קפה, שטיפת פנים ואפילו מקלחת קרה אינם עוזרים.ש 
היגה ויבטיח את החזרה נה לעהג תורן שאינו שותה, שיהיה אחראי נ ובעיםקפני יציאה לבילוי ל 

 הביתה בשלום.
 קווי לילה". "בונית או מבבתחבורה ציבורית,  שתמשיםמ - ם אין נהג תורןא 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/drunk_driving 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/drunk_driving
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 נהיגת חורף -כללי בטיחות בדרכים 
ראות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, מערכות ה -בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר 

הרכב השונות מתנהגות אחרת וקשה יותר להבחין בהולכי הרגל. לכן, הנהגים נדרשים למיומנויות 
 לשמירה על כללי זהירות ייחודיים.מיוחדות ו

 הכנת הרכב לחורף
  .במוסך מורשה ת תקינותן של כלל מערכות הרכבאש לבדוק י קראת החורףל 
קינות ההגה, הבלמים, המגבים, מתזי המים והפנסים ואת מערכות ת בדוק במיוחד אתלשוב ח 

 החימום והפשרת האדים.
 .אתר איגוד המוסכיםהיכנסו ל רשימת המוסכים המורשים המבצעים בדיקת תקינות ללא עלותל 

 הדלקת אורות
כל נהג ברכב מנועי חייב להדליק את פנסי  ,מרס בכל שנהב 31בנובמבר ועד  1תקופה שמיום ב 

אוטובוסים בהפנסים האחוריים בדרכים שאינן עירוניות. הנוהגים במוניות, את החזית ו
חייבים להדליק אורות בתקופה זו גם  נותטו 15-ובמשאיות שמשקלן הכולל המותר הינו מ

 בדרכים עירוניות. רוכבי אופנועים חייבים להדליק אורות בכל הדרכים ובכל ימות השנה. 
ם בדרכים עירוניות. הדלקת אורות תאפשר לכם לראות טוב יותר גומלץ להדליק אורות בחורף מ 

 וכן תשפר את הנראות שלכם.  ורחוק יותר
 לכבותם ביציאה מתנאי הערפל. פנסי הערפל. לא לשכוח תגם א יםאטים ומדליקמ תנאי ערפלב 
 להחזר אור. הוא גורםשימוש באורות גבוהים אינו יעיל בערפל, כיוון ש 

 לפני תחילת הנסיעה
את  פשיריםמפנימי בעזרת מטלית יבשה והצידן במהאדים שהצטברו  נקים את שמשות הרכבמ 

ימי את המאוורר הפנ "הפשרת חלון". יש לכוון אוויר למצבידי העברת מתג כיוון ה האדים על
 אותו במצב חימום בשילוב המזגן. לכיוון השמשה הקדמית ולהפעיל

 םבערנות הנהג ובריכוזו. לכן, בתו םהיגה ברכב עם חימום פועל וחלונות סגורים עלולה לפגונ 
את מערכת החימום ולהקפיד להכניס אוויר צח לרכב  הפשרת האדים מהשמשה מומלץ לכבות

 באמצעות השארת פתח קטן בחלון, או באמצעות מערכת המיזוג.

 נהיגה בטוחה בחורף
 ,דרסותוצאה מחימום הרכב עוצרים להתרענן במקום בטוח ומכנומנמים וישנוניים מם חשים א 

 דחים רבע שעה לפחות, עאך לא בשול הדרך. שותים קפה או משקה מרענן (ללא אלכוהול!) ונ
מתחלפים עם נהג אחר שינהג  –שהקפה מתחיל להשפיע. אם לאחר מכן עדיין חשים עייפות 

 ברכב.
 במשנה זהירות. נוהגים -וחד יגשם הראשון הכביש חלק במב 
לאט יותר, בהתאם לתנאי  והגיםנ - ביש חלקכשהכתנאי ראות לקויים בשל גשם או ערפל וכן ב 

 הדרך. 
בחורף אף מומלץ לשמור  .םניות לפחות מהרכב שלפניש 2רחק נסיעה בטוח של מ על ומריםש 

 על מרחק גדול יותר. 
 מנעיםנבחורף,  יחודייותר. לכן, ב עקיפה מסוכנת - כשהכביש חלק והראות לקויה ,חורףב 

 מעקיפות ככל האפשר.
לאט יותר  והגיםנהצורך. לכן  חורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולבלום בזמן במקרהב 

 זכות קדימה להולכי הרגל. מקפידים על מתןבתי ספר וגנים ו ורים ולידבשכונות מג
  .ל פני נהיגהעחבורה ציבורית תב ימים סוערים במיוחד מעדיפים נסיעהב 

https://iga.org.il/
https://iga.org.il/
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נאי שלג וקרח אינם אופייניים למזג האוויר הישראלי ודורשים מיומנויות נהיגה והכנה מיוחדת ת 
ויוצרים בתנאי שלג וקרח  מנהיגה נמנעיםאים אלה, החסרים בישראל. של כלי הרכב לנסיעה בתנ

 מוקד הבטיחות העירוני על מנת להתעדכן בחסימות וצירים פתוחים. קשר עם
 הדרך. לא עוצרים חורף, כשהראות לקויה, קשה עוד יותר לנהג להבחין ברכב העוצר בשולב 

  הנסיעה.בשול הדרך אלא במקרה חירום שאינו מאפשר את המשך 

 משתמשי דרך נוספים
את הילדים ללא מעילים או סוודרים  וגריםחצורה מיטבית, בגנו יכדי שמושבי הבטיחות  -ורים ה 

 שרצועות המושב הדוקות לגופם. מוודאיםעבים ו
כן ל בחורף קשה יותר לנהגים להבחין בהולכי הרגל ולבלום בזמן במקרה הצורך. -ולכי רגל ה 

מחזירי אור  מצמידיםבגדים בהירים ו ובשיםשהכביש פנוי, לכורק  עבר חצייהרק במחוצים 
 לבגדים.

 יר סוער.וומרכיבה במזג א מנעיםנש חלק והראות לקויה. יבגשם, הכב -וכבי אופניים ר 
מרחק, לא  על ומריםשלאט יותר ו וכביםרשם, הכביש חלק והראות לקויה. גב -וכבי אופנוע ר 

 בעדינות כדי לא להחליק. בולמיםבין נתיבים ו מזגזגים

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/safe_winter_rules  

https://www.gov.il/he/Departments/General/safe_winter_rules
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 עייפות והתרעננות -כללי בטיחות בדרכים 
כל כך. גם אם לא נרדמים מסוכנת אה מוקדמת, ולכן היא הירדמות בזמן נהיגה מתרחשת ללא התר

לגמרי, נהיגה במצב עייפות משפיעה על יכולת הריכוז ותשומת הלב לנעשה בכביש, על מהירות התגובה 
 לקבל החלטות נכונות בעת הנהיגה.שלנו ועל יכולתנו 

מקומות המנוחה בדרך. אם  את מסלול הנסיעה ואת תכנניםמפני שיוצאים לנסיעה ארוכה ל 
 שעות רבות, כדאי להימנע מנהיגה.  ערים

הן השעון הביולוגי בש ,בבוקר) 6חצות עד  ,הומלץ לא לנהוג בשעות מועדות לעייפות (לדוגממ 
צריכת תרופות לאחר פעילות גופנית מאומצת, או אחרי מכוון על מצב שינה, אחרי ארוחה כבדה, 

נהוג במצבים כגון אלה, חשוב להיות ערניים לכל סימן המעיד אם חייבים ל הגורמות לעייפות.
ה לא מכוונת על פס ימעבר לא מכוון בין נתיבים, או עלי על עייפות, כגון פיהוקים, מצמוצים,

 ההרעדה שבצד הכביש.
אך לא בשול  ,בטוחווסדר מלהתרענן במקום  וצריםעיפות או שהעיניים נעצמות, ים חשים עא 

, עד שהקפה לפחות הכרבע שע ונחים) (ללא אלכוהול!ו משקה מרענן קפה א שותים. הדרך

  שהדבר יעזור לשמור על ערנות לפרק זמן קצר בלבד. ,חשוב לזכורמתחיל להשפיע. 

לנהג אחר לנהוג במקומכם. אם עייפים  ותניםנ – שים עייפותח ם אחרי כל הצעדים האלה עדייןא 
 לא נוהגים. –

  וזרים להפיג את העייפות.עלון פתוח ורדיו פועל אינם ח 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/fatigue_while_driving 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/fatigue_while_driving
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 שכחת ילדים ברכב -כללי בטיחות בדרכים 
בהם הורים שוכחים את שמקרים מתרחשים יותר בשנים האחרונות, בעיקר בחודשי הקיץ החמים, 

קבוצת הגיל הפגיעה  ילדיהם במושבי הבטיחות ברכב לשעות ארוכות. חלק מהמקרים מסתיימים במוות.
 .0-3היא תינוקות ופעוטות בגילאי  ביותר

 תנו!יחשוב להבין שזה יכול לקרות לכל אחד ואחת מא

יסח הדעת של ההורה או המבוגר האחראי, שלאחריה הוא אינו של התוצאה ת ילדים ברכב היא שכח
 מבחין בילד שנשאר במושב האחורי ברכב. 

הגורמים להסחת הדעת יכולים להיות שיחת טלפון, עייפות, הורדת ילדים במהירות בדרך לעבודה, 
 החלפת רכבים בין הורים וחוסר תיאום ביניהם, טרדות ועוד. 

כאשר הנהג עייף או חש מתח נפשי, משתלטת עליו התנהגות של "טייס אוטומטי" אשר גורמת לו לשכוח 
 להסיע את הילד. –את משימתו החדשה 

 אמצעים למניעת שכחת ילדים 
לפני שבוחרים את האמצעי המתאים ביותר עבורכם, יש לבדוק את מידת התאמתו לצרכים שלכם, כגון: 
גיל הילד ומשקלו, סוג הרכב וכיסא הבטיחות של הילד, ההרגלים שלכם בהסעת הילד/ים ויעילות 

 ההתראה שלו לאורך זמן. 

 : ד בתקן ובטיחותי לשימושבאחריות המשתמש לוודא שהמוצר עומ –קיימים סוגים שונים של אמצעים 

מפעילים ו זין בתחילת השימושמהנהג שתונים נו GPSמבוססים על  –בטלפון הנייד  םישומוניי 
התראה קולית או התראה באמצעות מסרון לנהג. יישומון נוסף מקשר בין הצוות החינוכי להורי 

   הילדים ומעדכן אותם על ילדים שטרם הגיעו לגן.
מבוססות על טכנולוגיה המזהה נפח/טמפרטורה/לחץ/קול/בעלות  –יישנים חערכות מבוססות מ 

חלקן בעלות התראה קולית לנהג/ת. חלק מהאמצעים כוללים מערכות אקטיביות ברכב  ,מצלמה
במקרה שילד/ה נשכח/ה בתוכו, כגון: הפעלת האזעקה, פתיחת חלונות, שידור אות מצוקה או 

 הפעלת מצלמות (רלוונטי לרכבי הסעות ואוטובוסים).  הפעלת אורות אזהרה, שליחת מסרון או
מצד נטרול בשהן פועלות באופן אוטומטי ללא תלות בהפעלה או  ,היתרון במערכות מסוג זה הוא

 גורם אנושי. 
מצריכים חיבור אקטיבי של הנהג לפני  –פתחות המתחברים לצרור מפתחות הרכב מ חזיקימ 

 דים החגורים מאחור בתום הנסיעה. תחילת הנסיעה ומזכירים לשחרר את היל
משקלו. במקרה שהנהג מתרחק מהכרית,  ל ידיעמונחת במושב הילד ומופעלת  -רית בטיחות כ 

אזעקה מופעלת מופעל צליל תזכורת במכשיר המחובר לצרור המפתחות של הנהג, ובהמשך אף 
 ברכב עצמו ומתריעה בפני עוברי אורח שנמצאים סמוך לרכב. 

 הורים בטיחות ל כללי
 שהרכב ריק מנוסעים. מוודאים רם היציאה מהרכב ונעילתוט 
 ם הילדים מומלץ לא לדבר ולא להתעסק בטלפון הנייד, זה מסיח את הדעת.ערכב בשאתם כ 
 מושב האחורי ליד הילד.ב מים את התיק, הארנק, הטלפון הנייד, או כל חפץ משמעותי אחרש 
תזכורת בטלפון הנייד סביב מועד ההגעה  כווניםמסגלים הרגל שיעזור לא לשכוח ילדים ברכב: מ 

למי שהסיע או מתקשרים  ,המשוער ליעד, מתקשרים לבן/בת הזוג לאחר שהורדתם את הילדים
 את הילד ומוודאים שהוריד אותו ביעדו בשלום.

 קפידים לנעול את הרכב כדי שילדים לא ייכנסו אליו בהיעדרכם.מ 
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ום משפיע על תינוקות ופעוטות במהירות חלא לדקה! א משאירים ילד צעיר ברכב סגור, גם ל 
 רבה יותר ובצורה חמורה יותר.

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/technologies_kids_safety 

 
  

https://www.gov.il/he/Departments/General/technologies_kids_safety
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 צמיגים -כללי בטיחות בדרכים 
את הנהג לכביש, תומך ברכב באמצעות האוויר שבתוכו ומעטפת הגומי שלו, משפר את  "מחבר"הצמיג 

צמיג לא תקין או לא מתאים מסכן את נוסעי אחיזת הרכב ובולם את הזעזועים הנגרמים במהלך הנסיעה. 
צמיגי הרכב מתבלים במשך הזמן בשל בלאי פיזי (שחיקה)  בין חיים למוות.שהרכב ועלול להיות ההבדל 

 ובלאי כימי (חמצון או התייבשות). כתוצאה מכך איכותם הולכת ופוחתת, ואחיזתם בכביש נחלשת. 

שלו, על  יםגם ללחץ האוויר בצמיגים חשיבות מכרעת: הוא משפיע על יציבות הרכב, על יכולת הביצוע
על בלאי הצמיגים ותדירות החלפתם. כל סטייה מהלחץ המתאים, בטיחות הנסיעה, על מרחק הבלימה ו

ולו בגלגל אחד, עלולה לזרז את התבלות הצמיג, לפגוע באחיזתו בכביש, להביא לידי סטייה של הרכב 
 התהפכות הרכב.לואיבוד השליטה של הנהג או לגרום להתפוצצות הצמיג ו

 שמירה על צמיגים תקינים
 בה.וכשים רק צמיגים באיכות טור 
 שנים ממועד ייצורם. 6ודקים היטב את תאריך ייצור הצמיג. לא מתקינים צמיגים שחלפו ב 
ודקים אחת לשבועיים את מצב הצמיגים, כולל הצמיג הרזרבי. חשוב לוודא שאין בגלגל חתכים, ב 

בקיעים, יובש, עיוותים, נפיחויות או עצמים זרים, ושהחריצים שבצמיגים לא נשחקו. במקרה של 
 פונים מיד לצמיגאי מוסמך. תקלה

 לבדוק את מידת התאמתו לרכב ואת תקינותו:  עוזריםשל גבי הצמיג מוטבעים סימנים ע 
 מידת הצמיג .1
 קוד המהירות והעומס .2
 תאריך הייצור .3
 תקן הצמיג .4
 דגם הצמיג .5
 טמפרטורה .6
 אחיזה .7
 שחיקה .8
 קוד עומס ולחצי ניפוח .9

 הרכב הצמיג .10

 לחץ אוויר 
 ים.ודקים לחץ אוויר אחת לשבועיב 
 נפחים את הצמיגים באופן תקין:מ 

מכיילים (מכוונים) את מכונת הניפוח בתחנת הדלק ללחץ הרצוי בהתאם להוראות יצרן  -
 הרכב. 

 מחברים את משאבת האוויר לשסתום הניפוח בצמיג (ונטיל) ומחזיקים אותה במצב לחוץ. -
ייפסקו כאשר הלחץ מכונת הניפוח תתחיל להשמיע צלצולים במרווחים קבועים. הצלילים  -

 בצמיג יהיה זהה ללחץ שכויל במשאבה.
 חוזרים על הפעולה בכל הצמיגים, כולל הצמיג הרזרבי. -

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/tires_safety 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/tires_safety
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 חגורות בטיחות -בטיחות בדרכים  כללי
חגירת חגורת בטיחות היא הפעולה המשמעותית ביותר שניתן לנקוט כדי להגן על עצמך בעת תאונה: 

 .50%-ואת הסיכוי לפציעה חמורה ב 45%-חגירת חגורה מורידה את הסיכוי להיהרג בתאונה ב

נהגים ונוסעים  4מתוך  3-יותר מאת הסיכוי להיזרק מהרכב בעת תאונה.  30חגירת חגורה מקטינה פי 
 נהרגים. -הנזרקים מהרכב במקרה של תאונה 

 שימוש בחגורות בטיחות
 מתחילתה ועד סופה, על כל יושבי הרכב להיות חגורים בחגורת בטיחות. ,כל נסיעהב 
 גם מאחור. –א נוסעים לפני שכולם חגורים ל 
 ספר חגורות הבטיחות ברכב.ממוסעים נותר יא מסיעים ל 
 נהג ברכב אחראי לוודא שהילדים חגורים כהלכה.ה 

 חגירה נכונה
עת חגירת חגורת הבטיחות משתמשים תמיד הן בחגורת המותן והן בחגורת החזה, גם במושב ב 

 האמצעי של הרכב. 
וחגורת האגן תמוקם במקביל לאגן  ,יקום החגורה: החגורה האלכסונית תמוקם במרכז הכתףמ 

 ן להניח את חגורת הכתף מתחת לבית השחי.הירכיים (ולא על הבטן). אי
 וגרים את חגורת המותן על עצמות האגן.ח 
וגרים את חגורת החזה כך שהיא נחה על עצם הבריח והחזה. חגורת החזה צריכה לעבור ח 

 במרכז בית החזה. 
 ראוי על הגוף: כמוקם תהחגורה כדי ש תאימים אתמ 
 כראוי על הגוף.תמוקם כדי שברוב הרכבים ניתן להתאים את גובה חגורת החזה  •
 לגרום חבלה בבטן ובצלעות בעת תאונה.  עלולהחגורה רפויה  •

 נשים בהריון
 כי חוגרים את חגורת המותן על עצמות האגן.  ,מהלך היריון יש לוודאב 
 יון.ריא חוגרים את חגורת המותן לרוחב הבטן בעת הל 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_seatbelts 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_seatbelts
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 מושבי בטיחות (התקני ריסון) -כללי בטיחות בדרכים 
פעוטות לחגורת בטיחות עוצבה לספק הגנה יעילה למבוגרים, והיא אינה יכולה להעניק הגנה לתינוקות ו

 .ואף עלולה לגרום להם פגיעות קשות

מושבי בטיחות לילדים ברכב, המותאמים לגילאי הילדים, ידועים כאמצעים יעילים להפחתת חומרת 
יעילותם הבטיחותית של אמצעים אלה הוכחה  .הפגיעה והתמותה של ילדים כנוסעים ברכב בעת תאונה

 . במחקרים רבים

מצילים חיים כאשר השימוש בהם נעשה בצורה נכונה ומותאמת  שמושבי בטיחות ,חשוב לדעת ואולם
 לגיל הילד וממדי גופו. 

 שימוש במושבי בטיחות
שילדים עד גיל עשר יהיו רתומים במושבי בטיחות מתאימים בהתאם לגיל  ,מלצת הרלב"ד היאה 

 ולממדי הגוף. 
 שלבים בעת חגירת ילדים במושבי בטיחות: 3על  קפידיםמ 

 גילו של הילד.להבטיחות לממדי גופו והתאמת מושב  .1
 עיגון מושב הבטיחות למושב הרכב בהתאם להוראות היצרן. .2
 חגירה נכונה של הילד במושב הבטיחות. .3

 א מסיעים ילד במושב בטיחות או במושב מגביה מול כרית אוויר פעילה.ל 
 לפחות מומלץ להושיב ילדים חגורים במושב האחורי של הרכב. 13ד גיל ע 
 הוא המושב האחורי האמצעי.  13 ליבטוח ביותר להושבת ילדים עד גהמקום ה 

 התאמת המושב לילד
ינוקות עד גיל שנתיים לפחות רתומים במושב בטיחות מתאים ויושבים בכיוון הפוך מכיוון ת 

 הנסיעה.
 תומים במושב בטיחות שיש בו חגירה פנימית, עם כיוון הנסיעה.ר 5לדים מגיל שנתיים עד גיל י 
בוסטר, כשהם  –רתומים במושב מגביה  ,מ' 1.45 ועד שהגיעו לגובה - 10 עד גיל 5ם מגיל לדיי 

 חגורים בחגורת הרכב. 

 שימוש בחגורת הרכב ללא בוסטר
התנאים  5עברה משימוש בבוסטר לשימוש בחגורת רכב בלבד מבצעים כאשר מתקיימים כל ה 

 הבאים:
 הילד יושב וגבו צמוד לגב מושב הרכב. .1
 מעלות. 90קופלות בנוחות בזווית של הברכיים מ .2
 חגורת הבטיחות מונחת על אגן הירכיים. .3
 חגורת הבטיחות מונחת במרכז בית החזה. .4
 הילד אינו מחליק ממושבו במהלך כל הנסיעה. .5

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
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 נסיעות משפחתיות -כללי בטיחות בדרכים 
לטיולים ברחבי הארץ, לביקורי  -תקופות של חגים וחופשים מאופיינות בנסיעות משפחתיות רבות 
 משפחות ועוד. כתוצאה מכך משפחות רבות מבלות זמן רב בדרכים.

ילדים קטנים ברכב  עות אלה דורשות לעיתים נהיגה ארוכה בדרכים לא מוכרות. בנוסף, נהיגה עםנסי
 עלולה להיות מורכבת ולגרום להסחת דעתו של הנהג. 

 לפני היציאה לדרך
 .עיקר כשמדובר בנסיעות ארוכותב ,תכננים את מסלול הנסיעה בביתמ 
 .וסדרים ובטוחים, כמו תחנות דלק וחניוניםמולן במקומות כ - תכננים נקודות עצירה בדרךמ 
פרים, משחקים שאפשר לשחק בנסיעה, ס - ארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעהמ 

 .טאבלטים, "נשנושים" ושתייה
לספור מכוניות כחולות, לשיר שירים,  -שאפשר לעשות עם הילדים בדרך  תכננים פעילויותמ 

 ".עיראו "ארץ  ,לשחק "כן לא, שחור לבן"
 כנסים לרכב (ויוצאים ממנו בסוף הנסיעה) רק מהצד של המדרכה. נ 
 .פעילים תוכנת ניווט לפני תחילת הנסיעהמ 
 –בחגורות בטיחות של הרכב, והילדים  –לפנים ומאחור. המבוגרים מ ,וודאים שכולם חגוריםמ 

 .במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם
 !נכוןין די בחגירה עצמה, חשוב לחגור א 

 במהלך הנסיעה
 .ברכב כדי לא ליצור הסחות דעת לנהג נסים לקיים אווירה רגועהמ 
 .במקום מוסדר ובטוח, הרחק מהכביש וצרים להתרעננותע 
 .מתחלפים עם נהג אחר -ם עדיין חשים עייפות אחרי המנוחה א 
 .בשול הדרך א עוצריםל 
ת המשך הנסיעה, פועלים אם חייבים לעצור בשול הדרך בשל מקרה חירום שאינו מאפשר א 

 בהתאם לכללים האלה:
 מדליקים אורות חירום מהבהבים •
 לובשים אפוד זוהר •
 יוצאים מהרכב במהירות ובזהירות •
 מציבים משולש אזהרה מאחורי הרכב •
 עומדים בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה, אם יש •
 מתקשרים אל אחד ממוקדי החירום:  •

 משטרת ישראל - 100 -
 נתיבי ישראל (נת"י) - 2120* -
 6כביש  - 6116* -
 מנהרות הכרמל - 5424* -
 נתיבי איילון - 8541* -

  

tel:100
tel:*2120
tel:*6116
tel:*5424
tel:*8541
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 ?מה לא עושים בשום אופן
 .חגורים א מתחילים בנסיעה לפני שכולםל 
 .רק בדיבורית - א מסמסים, נמנעים משיחות מיותרות ואם כןל !א מתעסקים בטלפון הניידל 
כדי למתוח איברים, כדי להמתין לחברים שיגיעו לנקודת מפגש, או כי  א עוצרים בשול הדרךל 

 .הילד "צריך דחוף". בשביל זה יש נקודות עצירה
 .א נוהגים עייפיםל 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/departments/general/family_ride_rules  

https://www.gov.il/he/departments/general/family_ride_rules


 

26 
 

 מערכות בטיחות הרכב -כללי בטיחות בדרכים 
ולסייע לנהג  רכבעזרים שפותחו במטרה להתריע על סכנות בזמן נסיעה בהן טכנולוגיות בטיחות ברכב 

 ברכבו.  לשלוט

הנפגעים  מספרולצמצם ככל האפשר את  תאונות דרכים מטרת טכנולוגיות הבטיחות ברכב היא למנוע
ורמת  ,באופן בלעדי ןמכו עליהתעם זאת, קיים חשש שנהגים המשתמשים בטכנולוגיות אלו יס .בהן

 . תפחתהקשב והריכוז שלהם בזמן הנהיגה 

 ESP - Electronic Stability Programמערכת 
ובדן שליטה כתוצאה מהחלקה או מכניסה לסיבוב במהירות לבקרת יציבות ולמניעת אמערכת זו נועדה 

 גבוהה.
היא מפעילה אוטומטית  -כאשר המערכת מזהה איבוד אחיזה של החלק הקדמי או האחורי של המכונית 

את בלמי הרכב ו/או מנטרלת את פעולת המנוע לחלקיקי שנייה, ובכך מייצבת את המכונית ומסייעת 
 לבלימה בטוחה.
 ות לנטרל את המערכת על ידי מפסק.יש בדרך כלל אפשר ESPכת ברכבים עם מער

של נסיעה בשלג או שקיעה בחול  יםיעשה במקרייש לוודא שהמערכת לא מנותקת. ניתוק המערכת 
 נדרשת אחיזה מלאה בכביש. םבהש

 ABS - Anti Break Systemמערכת 
שהיא מעניקה שליטה לנהג על מערכות ההיגוי ומונעת מצב של נעילת  ,בכךזו הוא יתרונה של מערכת 

גלגלים במקרה של בלימה חזקה. בעת בלימה חזקה, חיישני המערכת ייכנסו לפעולה מיידית ויסייעו לכם 
 לשלוט ברכב.

 ?ABS-כיצד לתפעל נכון את מערכת ה
 וחצים לחיצה חזקה ורצופה על הבלם.ל 
 רעידות חזקות בדוושה. ורגשותמגם כש -ושת הבלם א "מפמפמים" ולא מרפים מדול 
 א מורידים את הרגל מדוושת הבלם עד לעצירה מוחלטת של הרכב.ל 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/departments/general/safety_systems_rules 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/he/departments/general/safety_systems_rules
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 מצבי חירום בנהיגה -כללי בטיחות בדרכים 
רום ולצמצם יפעולות על מנת לצאת ממצב החכמה כאשר ברכב מופיע כשל מכני חמור, ניתן עדיין לבצע 

וצצות צמיג, תקר ודימום נשלטת, התפלא את הפגיעה. הכשלים המרכזיים הם: איבוד הבלמים, האצה 
 .מנוע באמצע נסיעה

כי כלי הרכב הוא מכונה  ,בעיות תפעוליות הקשורות בכלי הרכב, חשוב לזכור אפשרעל מנת למנוע ככל ה
 .הדורשת תחזוקה תמידית ,מורכבת

 תחזוק הרכב למניעת בעיות תפעוליות
זאת אחת לשנה או מדי מרבית הרכבים יש לעשות ב - טפלים בכלי הרכב על פי הוראות היצרןמ 

 .מומלץ לטפל בכלי הרכב במוסך מורשה .מוקדם מבין השניים)המ ("ק 15,000
 בצעים תחזוקה שוטפת:מ 

o בדיקת לחץ אוויר בצמיגים אחת לשבועיים. 
o בדיקת המגבים והחלפתם במידת הצורך. 
o  הידראוליים)בדיקת מפלס הנוזלים בכלי הרכב (שמן מנוע, שמן גיר, מים במצנן ונוזלים. 
o קשיבות לכלי הרכב : 

 רחשים חריגים. 
 צריכת דלק חריגה. 
 הידלקות נוריות אזהרה. 

 איבוד הבלמים
והנהג אינו מצליח להאט/לעצור את  ,בו בלמי הרכב אינם מתפקדים כנדרששאיבוד בלמים הוא מצב 

 .נסיעתו

 ?מה עושים
 ומרים על קור רוח.ש 
 .ילוךהורידים מ - הילוכיםהאטים את כלי הרכב בעזרת תיבת מ 
 .ותו לאט לאטאמרימים ושתמשים בבלם היד (הנד ברקס) מ 
או מאטים את כלי הרכב באמצעות חיכוך בגדר הפרדה/בכלי  ,)לייהערצוי ב(וצאים נתיב מילוט מ 

 .רכב חונה
 .במקום בטוח ,נסים לעצור את כלי הרכב בשול הדרךמ 
 .)Hazard דליקים אורות חירום מהבהביםמ 
 .ובשים אפוד זוהרל 
 .וצאים מכלי הרכב במהירותי 
 .ציבים משולש אזהרהמ 
 .יימתקשמעבר לגדר ההפרדה במידה  ,ומדים בצד הימני של הדרךע 
 .תקשרים למשטרהמ 

 מה לא עושים?
דבר יגרום לחימום יתר של הבלמים השכן  ,א לוחצים על הבלמים בצורה רציפה לאורך זמןל 

 .ולשריפתם
 .ת הגזא לוחצים על דוושל 
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 נשלטת של הרכבלא האצה 
או  ,דוושת הדלקהינעלות לדוגמה: כמו, נשלטת של כלי הרכב מתרחשת עקב בעיה מכנית, לא האצה 

בו ש ,רוםי). זהו מצב ח'מערכת בקרת השיוט וכובעקב בעיה אלקטרונית (בעיה במחשב ניהול המנוע, 
 .הנהג עלול לאבד שליטה על כלי הרכב

 מה עושים?
 ומרים על קור רוח. ש 
 .עבירים את ידית ההילוכים לסרק (ניוטרל)מ 
 .עזרת הבלמיםבפשר אאטים ככל המ 
 .בלם היד (הנד ברקס)בשתמשים מא מצליחים לבלום לם א 
 .דרך עולהבוצאים נתיב מילוט מ 
 .שהרכב מגיע למצב עצירה מדוממים מנועכ 
 .במקום בטוח ,נסים לעצור את כלי הרכב בשול הדרךמ 
 .)Hazard( קים אורות חירום מהבהביםדלימ 
 .ובשים אפוד זוהרל 
 .וצאים מכלי הרכב במהירותי 
 .ציבים משולש אזהרהמ 
 .יימתקשמעבר לגדר ההפרדה במידה  ,ומדים בצד הימני של הדרךע 
 .תקשרים למשטרהמ 

 התפוצצות צמיג
הרכב. ישנן שתי סיבות התפוצצות צמיג תוך כדי נסיעה מסוכנת ועלולה להוביל לאובדן השליטה על כלי 

 .או מכשול על פני הכבישו/ ,מרכזיות להתפוצצות צמיג: צמיג ישן/בלוי/יבש

 מה עושים?
 ומרים על קורח רוח. ש 
 .בקו ישר ל נסיעהעוחזים היטב בהגה ושומרים א 
 .עזרת הבלמים ותיבת ההילוכיםבאפשר האטים ככל מ 
 .במקום בטוח ,נסים לעצור את כלי הרכב בשול הדרךמ 
 .)Hazard( דליקים אורות חירום מהבהביםמ 
 .ובשים אפוד זוהרל 
 .וצאים מכלי הרכב במהירותי 
 .ציבים משולש אזהרהמ 
 .חליפים צמיגמ 
 .ודקים את כל צמיגי הרכב במוסך מוסמך, ומחליפים אותם במידת הצורךב 

 (פנצ'ר) תקר
או כאשר נוצר קרע  ,מתפוצץמתרחש כאשר החלק הפנימי של הצמיג תקר הוא נקר בגלגל.  )פנצ'רתקר (

 ,של כלי הרכב לצדדים סטייההנהג ירגיש  תקרבצמיג, כך שהאוויר הכלוא בגלגל משתחרר. במקרה של 
 .או ישמע רעשים לא רגילים

 מה עושים?
 ומרים על קור רוח. ש 
 .בקו ישר שומרים על נסיעהווחזים היטב בהגה א 
 .אטים ככל הניתן בעזרת הבלמים ותיבת ההילוכיםמ 
 .וצרים את כלי הרכב בשול הדרך במקום בטוחע 
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 .)Hazard( דליקים אורות חירום מהבהביםמ 
 .ובשים אפוד זוהרל 
 .וצאים מכלי הרכב במהירותי 
  .ציבים משולש אזהרהמ 
 .חליפים צמיגמ 
ליו מולבש הצמיג), גם במחיר הרס הצמיג ולא עשנט של הגלגל (החישוק א'דיף לנסוע על הגע 

 .לעצור על הכביש

 דימום מנוע באמצע נסיעה
 .כלי רכב עלול להיכבות באמצע הנסיעה בשל מחסור בדלק או תקלה חשמלית/מכנית

 מה עושים?
 ומרים על קור רוח. ש 
 .בימין הדרך, עם עדיפות לשול הדרך פשראנסים להשתלב ככל המ 
 .אטים עד לעצירה מוחלטת בזהירות רבהמ 
 .)Hazard( דליקים אורות חירום מהבהביםמ 
 .ובשים אפוד זוהרל 
 וצאים מכלי הרכב במהירותי 
 .ציבים משולש אזהרהמ 
 .יימתקשמעבר לגדר ההפרדה במידה  ,ומדים בצד הימני של הדרךע 
 .תקשרים למשטרהמ 
ימום המנוע מתרחש באמצע הנתיב ואין אפשרות לעצור בימין הדרך או בשול הדרך, דם א 

 .יפות על מנת לדווח על נתיב נסיעה חסוםפועלים על פי הכללים הנ"ל ומתקשרים למשטרה בדח

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/departments/guides/emergency_situation_driving  

https://www.gov.il/he/departments/guides/emergency_situation_driving
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 נהגיםאזרחים ותיקים  -כללי בטיחות בדרכים 
 נהיגה היא מרכיב מרכזי בעצמאות, בניידות ובחיוניות של כל אדם מבוגר.

אזרח ותיק לגלות אחריות אישית וציבורית ולהבין, שכישורי הנהיגה, מהירות התגובה נהג עם זאת, על כל 
 והפעלת שיקול הדעת נפגעים עם העלייה בגיל, וכי יש לתת על כך את הדעת ולהיערך בהתאם.

 נהיגה בטוחההיערכות ל
או  70דיקות רפואיות ובדיקות ראייה תקופתיות. בהתאם לחוק, אם אתם בני ב קפידים עלמ 

יותר, רישיון הנהיגה יחודש רק לאחר קבלת אישור רפואי על היותכם כשירים להמשיך לנהוג. 
 מדי שנתיים.  - 80שנים, ואילו מעל גיל  5תידרשו להמציא אישור רפואי כל  80עד גיל 

כל מקרה שבו אתם מרגישים פגיעה ביכולות הנהיגה שלכם, מומלץ לקחת אחריות אישית ב 
 ובעת הצורך אף להחליט להפסיק לנהוג. 

ם אין דחיפות, מעדיפים לנהוג בשעות האור ובמזג אוויר נוח (כשתנאי הראות טובים והכביש א 
 לא רטוב וחלק) ונמנעים מנהיגה בשעות העומס ובדרכים לא מוכרות.

נסיעות ארוכות מחוץ לעיר מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת מקומות העצירה בדרך ב 
 (מקומות מוסדרים ורחוקים מהכביש) ומוודאים שאתם מכירים את הדרך. 

וגרים חגורת בטיחות בכל נסיעה ומקפידים שכל הנוסעים ברכב יחגרו אף הם לפני תחילת ח 
 הנסיעה. 

ודקים שהם חגורים כהלכה במושבי הבטיחות ומוודאים ב ,ם מסיעים את הנכדים הקטניםא 
 שאתם יודעים כיצד לבצע רתימה והתרה במושבים אלו.

פני רכישת רכב חדש בודקים שהרכב נוח ומתאים לכם, שאתם מכירים ושולטים בכל ל 
הכפתורים ולוחות המחוונים ושהרכב מאובזר בכל מערכות העזר הטכנולוגיות הנדרשות 

 להתאים למידותיכם את גובה ההגה, הכיסא, המשענת והמראות. לבטיחות. דואגים
כי השימוש  ,בדוק האם מופיעה על האריזה אזהרהל אם נוטלים תרופות באופן קבוע, חשוב  

מומלץ  - בתרופה עלול לפגום בכושר הנהיגה. אם לא בטוחים לגבי השפעות התרופה על הנהיגה
 להתייעץ עם הרופא.

 נהיגה בטוחה
הרגל החוצים את הכביש, או לאלה -עברי חצייה מאטים ונותנים זכות קדימה להולכימקרבת ב 

 שניכר כי בכוונתם לעשות זאת.
 רחק גדול דיו ביניכם ובין הרכב שלפניכם.מ ומרים עלש 
מקפידים על נסיעה בנתיב הימני, מתאימים את מהירות הנסיעה לתנאי הראות ונמנעים   

 מעקיפות מיותרות.
אחור בודקים את שדה הראייה כמה פעמים ובכל המראות. נוסעים לאחור רק עת נסיעה לב 

רגל בסביבת הרכב. אם שדה הראייה מוגבל מסתייעים במכוון מתוך -אחרי שבטוחים שאין הולכי
 הרכב או מחוצה לו.

 ואגים תמיד לקחת טלפון נייד לשעת חירום, אך לא משתמשים בו בזמן הנהיגה!ד 

 "דרלבה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/departments/general/elderly_drivers   

  

https://www.gov.il/he/departments/general/elderly_drivers
https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
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 קלנועית  - בדרכים כללי בטיחות
 קלנועית היא רכב מנועי חשמלי, אשר אינו מצריך רישוי, והנהיגה בו אינה מחייבת רישיון נהיגה.

השימוש בקלנועיות נפוץ בקרב אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות, אשר מתקשים לנהוג או ללכת מרחקים 
 ארוכים ברגל.

במספר הנפגעים משימוש  עלייהניכרת מאחר שמדובר ברכב מנועי לכל דבר, ומאחר שבשנים האחרונות 
 מנת להגביר את בטיחותם של משתמשי הקלנועית. בכלי זה, יש לשמור על כללי בטיחות בסיסיים על

 
 ירוניים! הדבר אסור על פי חוק. ע-א נוהגים בקולנועית בכבישים ביןל 
 תחום העירוני נוהגים בקלנועית על מדרכות בלבד! ב 
פשר א דרכה, או אם קיימים עליה מכשולים, או כאשר אימדר עינהיגה על כביש מותרת רק בהה 

 לעלות ולרדת ממנה. 
 ית וזהירה.טים יורדים מהמדרכה לכביש, יש לעשות זאת בצורה אא 
 !16נהיגה בקלנועית מותרת מגיל ה 
 .14נכים מותרת הנהיגה מגיל ל 
 בדרישות משרד התחבורה.ו וכשים רק קלנועית שעומדת בתקן הישראליר 
הדבר תלוי בסוג הקלנועית ובגודלה, בהתאם  -קלנועית מותרת לאדם אחד או לשניים בנסיעה ה 

 לקבוע בתקנות. 
מקפידים לרכוש קלנועית  –קמ"ש  12יא הקלנועית בהירות הנסיעה המרבית המותרת מ 

 קמ"ש.  12שמהירות נסיעתה אינה עולה על 
ומראות בשני צידי  שתמשים באמצעי מיגון להגברת הבטיחות: חגורת בטיחות, צופרמ 

 הקלנועית.
 מנעים ככל האפשר מנהיגה בקלנועית בשעות החשיכה.נ 
 כל מקרה מומלץ להתקין פנסים, אורות איתות ומחזירי אור.ב 
 –תאימים את סוג הקלנועית ואת גודלה למבנה גופו של המשתמש ולמגבלותיו, אם קיימות מ 

גמישותו, כמו גם את גובה הכידון ואת גובהו של המושב, את רוחבו, את זווית המושב ואת את 
 מרחקו מגוף המשתמש.

כמו כן, יש  .השימוש בה הדרכה מסודרת על בלקפני רכישת קלנועית ונסיעה בה מומלץ לל 
 להכיר היטב את כללי הבטיחות בדרך ואת חוקי התנועה. 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/departments/general/mobility_scooter_rules

  

https://www.gov.il/he/departments/general/mobility_scooter_rules
https://www.gov.il/he/departments/general/mobility_scooter_rules
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  רוכבי אופנוע -כללי בטיחות בדרכים 
בים כעל הרו מרכב שמגן הם משתמשי דרך פגיעים במיוחד, בשל מאפייני האופנוע (אין אופנוערוכבי 

במקרה של תאונה והוא יציב פחות מכלי רכב אחרים) ובשל הערכת חסר של סיכונים מצד חלק מהרוכבים 
   ונטייתם להיכנס למצבי סיכון.

 לפני הרכיבה
קסדה שלמה ותקנית, מעיל וכפפות (גם בקיץ),  :אמצעי מיגון מתאימים ומיטבייםב שתמשיםמ 

 נעלי רכיבה ייעודיות.(לא בגשם) וויר מתאים לכך משקפי מגן כשמזג האו
מערכת מניעת  :כנולוגיות לבטיחות האופנועטהערכות מהקינותן של תת איומן וקת אוודאים מ 

 ).CBS) ומערכת בלימה משולבת (ABSנעילת גלגלים (
  ערכת ניטור לחץ אוויר בגלגלים.מתקינים מואוויר בצמיגים  ץחל דקיםוב 
ולהקפיד לשפר את המיומנויות  קורס לרכיבה בטוחהבף כיבה בטוחה: מומלץ להשתתרומדים ל 

 אחת לתקופה.

 רכיבה בטוחה
 תנהגות נכונה של הרוכב. הודות להכניסה למצבי סיכון. תאונות רבות יכולות להימנע ממנעים נ 
 דליקיםממימין,  א עוקפיםלתכם: אואים רשגם הנהגים  וודאיםמעל שדה ראייה מספק ו ומריםש 

 בנתיב הנסיעה.  "חכם" קמיםממתאורות בכל נסיעה, 
ר ומצב יו, מזג אוהינאי הדרך (שדה ראיתת אקפידים על מהירות נסיעה התואמת את החוק ומ 

 לאיבוד השליטה על האופנוע.  ןבאופן ניכר את הסיכומגבירה הכביש). רכיבה במהירות מופרזת 
ה רחב יותר איירהומת מאטים, מתמקמים בנתיב כך ששדה צהתקרבות לצומת וביציאה מב 

 נהגים אחרים יכולים להבחין בכם, מוודאים שהצומת פנוי ומצייתים לרמזורים ולתמרורים. וש
זהרים מהחלקה: מאטים בעיקולים ובפניות ונמנעים ככל האפשר מבלימות חירום חדות, בעיקר נ 

 על הכביש.שעל סימוני הצבע 
מרחק  מרים עלואט יותר ושלכבים וראם אין ברירה,  .ר קיצונייםיותנאי מזג אוברכיבה ממנעים נ 

והשמש  ,, הרוח משפיעה על יציבות האופנועהחלקהגורם לגדול יותר. הגשם מקשה על הראות ו
 עלולה לסנוור. 

 מפגעים שונים בכביש: עלים יבשים, חצץ, זכוכיות, כתמי שמן ומי ממטרות.מזהרים נ 
 א משתמשים בטלפון נייד בעת הרכיבה. ל 

 משי הדרך האחריםאינטראקציה עם משת
 לימה בטוחה והתחמקות במקרה הצורך.ב כדי להבטיח סביבמשרחק מהרכבים מל עומרים ש 
 דליקים אורות, לא עוקפים מימין, לא "מזגזגים" ביןמסייעים לנהגים אחרים לראות אתכם: מ 

 . יםהנתיבים, ובמידת האפשר יוצרים קשר עין עם הנהג

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_bikers 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_bikers


 

33 
 

 רוכבי אופניים -כללי בטיחות בדרכים 
אופניים  לרכיבה על אופניים יתרונות כלכליים, סביבתיים ובריאותיים, אך גם סיכונים גבוהים: רוכבי

נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד, והסיכוי של רוכב אופניים בישראל להיפגע בתאונת דרכים באופן 
 חמור גבוה באופן משמעותי משל נוסע ברכב. 

 ,שהם אינם מוגנים יחסית לנוסעים ברכב ומהעובדה שבישראל ,פגיעותם של רוכבי אופניים נובעת מכך
פניים אינם נפרדים מנתיבי התנועה של כלי הרכב האחרים ומהירות ברוב המקרים נתיבי התנועה לאו

(דבר המעלה את עוצמת הפגיעה ברוכבים  מזו של כלי הרכב שמקיפים אותם נסיעתם נמוכה יותר
   במקרה של תאונה).

 מיגון ותקינות
 ובשים קסדה בכל רכיבה ומתקינים אמצעי נראות: מחזירי אור, פנסים ופעמון.ח 
 שתמשים רק בקסדות בעלות תו תקן. מ 
גם אם זה לא  הוזקחמש סיכוי שאיבדה י –א משתמשים בקסדה שהייתה מעורבת בתאונה ל 

 שנים.  5עד  3-נראה. מכל מקום מומלץ להחליף קסדה אחת ל
צמידים את הקסדה לראש באמצעות רצועות הסנטר כך שלא תזוז לצדדים, לפנים או לאחור. מ 

ה רופפת על ראשו של הרוכב עלולה להישמט ממנו במקרה של תאונה קסדה המונחת בצור
 ולחשוף אותו לסכנת פגיעה חמורה.

 י ברכיים. ניכגון מג ,ומלץ להשתמש באביזרי בטיחות נוספיםמ 
 וכשים אופניים בעל תו תקן, ולפני כל רכיבה בודקים ומוודאים את תקינותם. ר 
אגים לראות ולהיראות באמצעות פנסים תקינים, רכיבה בשעות הלילה או במזג אוויר סוער דוב 

 ביגוד בהיר ומחזירי אור.

 רכיבה בטוחה
ביל ייעודי, רוכבים שאין שוכבים בשבילי אופניים או בנתיב המיועד לרכיבה על אופניים. במידה ר 

 ובכל מקרה לא על המדרכה. ,על הכביש
 רכיבה על הכביש מומלץ לבחור בכבישים צדדיים ולא סואנים. ב 
ת מכוניות. אם יש שול דרך סלול, פו הימני של הכביש ונמנעים מעקידיצמדים ככל האפשר לצנ 

 . רוכבים עליו, קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית
רוכבים  10ברכיבה בקבוצה המונה  רכיבה בקבוצה רוכבים בטור ושומרים על רווח זה מזה.ב 

 חובה שיהיה רכב ליווי.  בדרך שאינה עירונית, יותרו
וכבים בהתאם לכללי התנועה: ציות לרמזורים ולתמרורים, איתות, מתן זכות קדימה להולכי ר 

 רגל ועוד. 
פני כל סטייה מנתיב (עקיפה או פנייה) מוודאים שהדרך פנויה. חשוב לסטות באופן הדרגתי ל 

 . ימין הנתיבבבזהירות מחדש ומתון ולהתמקם 
 א משתמשים בטלפון נייד בעת הרכיבה.ל 
 ייה במעבר חצייה אסור לרכוב על אופניים. יורדים מהאופניים וחוצים בהליכה. עת חצב 
 א רוכבים בדרכים מהירות.ל 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
icyclehttps://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_b  

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_bicycle
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 רוכבי אופניים ילדים -כללי בטיחות בדרכים 
כפעילות גופנית, לשם הנאה וגם כאמצעי התניידות  - נפוצה בקרב ילדים ובני נוער רכיבה על אופניים

, אלא שהיא עלולה להיות גם מסוכנת אם לא מקפידים מהנה ובריאה ממקום למקום. ואכן, זוהי פעילות
 .בטיחותהעל כללי 

 .הילדים שנפגעים בתאונות אופניים סובלים מפגיעות ראש, גפיים ובטןרוב 

 התאמת האופניים לילד
תאימים את האופניים לגובה הילד. אופניים שאינם מתאימים עלולים לגרום לאיבוד שיווי מ 

 משקל.ה
די להתאים את גובה הכיסא לילד בודקים שהרגל שלו כמעט ישרה, כשהדוושה (פדל) במצב כ 

 מונחת במלואה על הרצפה. כף הרגלכש ,הרגל צריכה להיות ישרההתחתון. 
  ופניים לפני כל רכיבה.אה ודקים ומוודאים את תקינותב 

 אזורי רכיבה בטוחים לאופניים
 כל מקרהבק במקומות סגורים לתנועת כלי רכב ובשבילי אופניים, ורלדים עד גיל תשע רוכבים י 

 בהשגחת מבוגר בלבד.  -
נועת תחובות שרכולל שבילי אופניים וה ,סלול רכיבה בטוחמיחד עם הילדים,  ,מראש תכנניםמ 

 דלילה. בהם כלי הרכב

 שימוש באביזרי בטיחות
חבוש קסדה כדי להגן על ראש הילד במקרה של נפילה. לובה ח –כל רכיבה על אופניים ב 

צדדים, לא תזוז להקסדה להיקף הראש באמצעות רצועות הסנטר כדי ש מתאימים את הקסדה
לפנים או לאחור ולא תישמט במקרה של תאונה. קסדה המונחת בצורה רופפת על ראשו של 

 עלולה להישמט ממנו במקרה של תאונה ולחשוף אותו לסכנת פגיעה חמורה.ילד ה
קסדות בעלות תו תקן. בעת הרכישה יש לוודא שהקסדה מתאימה להיקף ראשו בשתמשים מ 

 של הילד. 
 ת הקסדה ולהסירה בצורה תקינה. מדו את הילד לחבוש אל 
 3-ין להשתמש בקסדה שהייתה מעורבת בתאונה. מכל מקום מומלץ להחליף קסדה אחת לא 

 שנים.  5עד 
וכן שמותקן בהם  ,מאחור ועל הגלגלים ,מלפנים –כי באופניים מותקנים מחזירי אור  ,ש לוודאי 

 פעמון או צופר.
 י ברכיים.ניגמכגון  –ש להשתמש באביזרי בטיחות נוספים י 

 בטוחה על אופניים רכיבה
וזיקה בעת רכיבה על אופניים. חשוב להיות מאזין להין לשוחח בטלפון נייד או לא - יסח דעתה 

 מרוכזים וקשובים.
בעת חצייה במעבר חצייה אסור לרכוב על אופניים. יש לרדת  - תנהגות במעבר חצייהה 

 מהאופניים ולחצות בהליכה. 
ים הרוכבים על אופניים חייבים להכיר את כללי התנועה: ציות לרמזורים ילד - ללי התנועהכ 

 ולתמרורים, מתן זכות קדימה להולכי רגל ועוד ולנהוג על פיהם.

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
nts/General/safety_rules_bicyclehttps://www.gov.il/he/Departme 

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_bicycle
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 אופניים חשמליים -כללי בטיחות בדרכים 
בשנים האחרונות חלה עלייה במשתמשי האופניים החשמליים בארץ ובעולם. כיום אנשים רבים, מבוגרים 
ובני נוער, משתמשים באופניים החשמליים כדי להגיע לעבודה, למוסדות האקדמיים ולבתי הספר. עם 

שמעורבים בהם  לה גם עלייה במספר תאונות הדרכיםחחשמליים ולה בשימוש באופניים העלייה הגד
 במספר הרוכבים שהגיעו לאשפוז ואף במספר ההרוגים.  ,אופניים חשמליים

 עיקרי התקנות
, למי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית 16ק מגיל רותרת מעל אופניים חשמליים  רכיבהה 

 הכשרה לרכיבה.לרכיבה וקיבל אישור 
 ובה לחבוש קסדה עם מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך.ח 
ל שבילי אופניים. באין שבילי אופניים ניתן לרכוב על הכביש בזהירות ובהתאם לחוקי עוכבים ר 

 התנועה. בכל מקרה אסור לרכוב על מדרכה. 
מפסיק  םשמנוע ,ואט 250ופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי מנוע בעל הספק מרבי של א 

 קמ"ש, בהתאם לתקינה האירופית. 25את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 
הכוללים צופר או פעמון, פנס  ,כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות ,תקנות קובעותה 

קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע 
 על דוושות האופניים.צהוב 

 סימון רשמי של המילים "אופניים עם מנוע עזר". יישאו כי האופניים החשמליים ,תקנות קובעותה 
 .יעודייבמושב  8סור להרכיב אדם נוסף על אופניים חשמליים, למעט ילד עד גיל א 

 לפני הרכישה
, היצרן והיבואן  ימון עם פרטי הדגםסומדים בתקן וכוללים עחשמליים הוודאים שהאופניים מ 

 צור, שם היצרן, שם היבואן, כתובת היצרן, הספק מנוע ומהירות מרבית). י(שם הדגם, ארץ הי
נוע תקני מכגון הגדלת נפח המנוע.  ,עברו התאמות לא חוקיותששמליים חא רוכשים אופניים ל 

 ש). קמ" 25ירות המנוע מפסיק את פעולתו במהקמ"ש ( 25ד עהוא מנוע בעל הספק מרבי של 
 ועבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית לרכיבה. 16וודאים שהרוכב מעל גיל מ 

 תקינות ומיגון
 מוצמד לה מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך. שם תו תקן עקסדה  ובשיםח 
חורי איר בצמיגים, צופר או פעמון, פנס קדמי וווא :החשמליים וודאים את תקינות האופנייםמ 

 .ומחזירי אור
 .להשתמש במגיני ברכיים וידיים ומלץמ 

 מקומות רכיבה
על הכביש. הרכיבה  רוכבים - וכבים בשבילים המיועדים לרכיבה על אופניים. אם אין שביליםר 

 על המדרכה אסורה. 
עם תנועת כלי  ,ואניםסם אין ברירה וחייבים לרכוב על הכביש, בוחרים כבישים צדדיים ולא א 

 רכב מועטה. 
במעבר  בוכם. אסור לרכדימדרכה, יורדים מהאופניים ומובילים אותם לצ אשר חייבים לחצותכ 

 חצייה המיועד להולכי רגל. 
 וכבים תמיד בנתיב הימני.ר 
וסע נלב לרכבים היוצאים מהחנייה ולנהג או למים שרחק של מטר מרכב חונה ומל עומרים ש 

 שפותחים את הדלת. 
 על אופניים חשמליים בדרכים מהירות.  בוסור לרכא 
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 נראות
ל ע ובה להתקין אור קדמי לבן, אור אחורי אדום, מחזיר אור על הקסדה ומחזירי אור צהוביםח 

 הדוושות. 
בעיקר בעת רכיבה בלילה או בתנאי מזג אוויר המקשים על  ,םיהירבגדים בומלץ ללבוש מ 

 הראות. 

 רכיבה בטוחה
 ם. כל חוקי התנועה חלים גם על רוכבי אופניים חשמליים. תמרורים ולחוקילצייתים מ 
וזיקה, לא מסמסים מל אזיניםמתרכזים ברכיבה ולא משתמשים בטלפון הנייד לשום מטרה (לא מ 

  ולא מדברים).
על הכוונה שלנו לפנות. מוודאים שהנהג הבחין בנו  םיפני פניות מאותתים ומסמנים לנהגל 

 ומאפשר לנו לפנות. 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_electric_bicycle 
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 (גלגינוע) קורקינט חשמלי -כללי בטיחות בדרכים 
כיום אנשים רבים, מבוגרים ובני קורקינט חשמלי.  –הגלגינוע  בשנים האחרונות חלה עלייה במשתמשי

חשמליים כדי להגיע לעבודה, למוסדות האקדמיים ולבתי הספר. עם בקורקינטים נוער, משתמשים 
שמעורבים בהם  חלה גם עלייה במספר תאונות הדרכיםקורקינט החשמלי העלייה הגדולה בשימוש ב

 , במספר הרוכבים שהגיעו לאשפוז ואף במספר ההרוגים. קורקינטים חשמליים

 עיקרי התקנות
, למי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית 16רכיבה על קורקינט חשמלי מותרת רק מגיל ה 

 לרכיבה וקיבל אישור הכשרה לרכיבה.
 ובה לחבוש קסדה עם מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך.ח 
ילי אופניים ניתן לרכוב על הכביש בזהירות ובהתאם לחוקי וכבים על שבילי אופניים. באין שבר 

 התנועה. בכל מקרה אסור לרכוב על מדרכה. 
מפסיק את  ושמנוע ,ואט 250ורקינט חשמלי מוגדר ככלי בעל מנוע בעל הספק מרבי של ק 

 קמ"ש, בהתאם לתקינה האירופית. 25פעולתו כאשר המהירות עולה על 
הכוללים פנס קדמי בעל תאורה  ,שמלי יותקנו אביזרי בטיחותכי בקורקינט ח ,תקנות קובעותה 

לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות 
 האופניים.

 ."לגינועגסימון רשמי של המילים " אשכי קורקינט חשמלי יי ,תקנות קובעותה 
 סור להרכיב אדם נוסף על קורקינט חשמלי. א 

 ני הרכישהלפ
וודאים שהקורקינט החשמלי עומד בתקן וכולל סימון עם פרטי הדגם, היצרן והיבואן (שם מ 

 צור, שם היצרן, שם היבואן, כתובת היצרן, הספק מנוע ומהירות מרבית). יהדגם, ארץ הי
כגון הגדלת נפח המנוע. מנוע תקני  ,א רוכשים קורקינט חשמלי שעבר התאמות לא חוקיותל 

 קמ"ש).  25קמ"ש (המנוע מפסיק את פעולתו במהירות  25ד עבעל הספק מרבי של הוא מנוע 
 ועבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית לרכיבה. 16וודאים שהרוכב מעל גיל מ 

 תקינות ומיגון
 ובשים קסדה עם תו תקן שמוצמד לה מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך. ח 
צמיגים, צופר או פעמון, פנס קדמי ואחורי בוודאים את תקינות הקורקינט החשמלי: אוויר מ 

 .ומחזירי אור
 .ומלץ להשתמש במגיני ברכיים וידייםמ 

 מקומות רכיבה
ובכל  ,ל הכבישערוכבים  - וכבים בשבילים המיועדים לרכיבה על אופניים. אם אין שביליםר 

 הרכיבה על המדרכה אסורה.  מקרה
עם תנועת כלי  ,ואניםסם אין ברירה וחייבים לרכוב על הכביש, בוחרים כבישים צדדיים ולא א 

 רכב מועטה. 
כם. אסור לרכוב דיאשר חייבים לחצות מדרכה, יורדים מהקורקינט החשמלי ומובילים אותו לצכ 

 במעבר חצייה המיועד להולכי רגל. 
 וכבים תמיד בנתיב הימני.ר 
וסע נלמרכב חונה ושמים לב לרכבים היוצאים מהחנייה ולנהג או רחק של מטר מל עומרים ש 

 שפותחים את הדלת. 
 בדרכים מהירות.  על קורקינט חשמלי בורכלסור א 
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 נראות
ל ע ובה להתקין אור קדמי לבן, אור אחורי אדום, מחזיר אור על הקסדה ומחזירי אור צהוביםח 

 הדוושות. 
יבה בלילה או בתנאי מזג אוויר המקשים על בעיקר בעת רכ ,םיהירבגדים בומלץ ללבוש מ 

 הראות. 

 רכיבה בטוחה
 צייתים לתמרורים ולחוקים. כל חוקי התנועה חלים גם על רוכבי קורקינט חשמלי. מ 
תרכזים ברכיבה ולא משתמשים בטלפון הנייד לשום מטרה (לא שומעים מוזיקה, לא מסמסים מ 

  ולא מדברים).
פני פניות מאותתים ומסמנים לנהג על הכוונה שלנו לפנות. מוודאים שהנהג הבחין בנו ומאפשר ל 

 לנו לפנות. 

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
escooterhttps://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_ 
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 נהגי משאיות -כללי בטיחות בדרכים 
שבו הם מתמחים  ,מוגדרים כמי שמתפרנסים מנהיגתם ונדרשים למסלול הכשרה ייעודימקצועיים נהגים 

 הדורשים מיומנויות גבוהות, מומחיות ואחריות כוללת. ,מורכבים רכב כליב הנהיגב

בתאונות דרכים קטלניות גבוה משיעורם  (משאיות ואוטובוסים) שיעור מעורבותם של כלי רכב כבדים
גודל, משקל,  .במצבת כלי הרכב הכללית הן ביחס לנסועה (קילומטראז') והן ביחס למספר כלי הרכב

בעלי סיכון גבוה למעורבות בתאונות דרכים רכב הרכבים הכבדים לכלי את הופכים ה יומגבלות שדה ראי
  .ותקש

  נהיגה בטוחה
ומשתדלים לבחור צירי נסיעה  ים מראש את הנסיעה ואת מקומות העצירה בדרךננתכמ 

 התואמים את ממדי הרכב.
 עמסה וריתום נכונים.ה קפידים עלמ 
  שעייפים לא נוהגים! עוצרים להתרעננות במקום מוסדר ובטוח ולא בשול הדרך.כ 
 ן מסייעות לראות את משתמשי הדרך האחרים. ה –ושים שימוש רב במראות ע 
 עיקר מהרכב שלפנים, אך גם מהצד בעת פניות.ב –מרחק  על ומריםש 
בהתאם לתנאי הדרך ומזג האוויר (כגון גשם, ערפל, אובך, ו מהירות המותרת בחוקב וסעיםנ 

 מצב עומס התנועה וכו').
טוחה ולהקפיד לשפר את ומדים נהיגה בטוחה: מומלץ להשתתף בקורס/הדרכה לנהיגה בל 

 המיומנויות אחת לתקופה.

 הובלה בטוחה
 וחרים בכלי רכב מתאים לסוג ומשקל המטען.ב 
 כולל ציוד הריתום והאבטחה. ,שהרכב מתאים להובלה ,טען ברכב בודקיםמהפני העמסת ל 
 חיכוך.הדי להגדיל את שטח כקפידים על משטח העמסה נקי מ 
 פילתו מהרכב בעת הנסיעה. נת המטען למניעת אאבטחים מ 
 אפייניו.מלביותר בהתאם לסוג המטען ו ופן הריתום הנכוןאובעים את ק 
חלקים את המטען לאורך משטח ההטענה לפי מרכז הכובד שלו (מטען כבד יהיה בקדמת מ 

 משטח ההטענה, וכך הלאה).
תאם משתמשים בסד עצירה קדמי בה – י אפשראצמידים את המטען לדופן הקדמית. אם מ 

 הכובד. מרכזל
 שמעליהן. לואומוודאים שהן מסוגלות לשאת את משקל  תחתיתבניחים את האריזות הכבדות מ 
 תוך התחשבות במרכז הכובד. ,עמיסים את המטענים לפי סדר הפריקהמ 
עצירות יש לעשות הודקים את תקינות ריתום המטען בתדירות גבוהה במהלך הנסיעה. את ב 

בדיקות אלה גם לאחר בלימת חירום או , הרחק מהכביש. מבצעים במקומות מוסדרים ובטוחים
  אירוע חריג אחר.

כגון ממלאי נפח, משטחי חיכוך, לוחות מעצורים,  ,משתמשים בציוד תומך באבטחת המטען  
 רצועות, קיר תומך ועוד. 

 וודאים כי אמצעי הריתום והאבטחה לא פוגעים במטען המובל.מ 
 וג המטען. סלצב הרכב ומלמצב הדרך, לתאימים את מהירות הנסיעה מ 
 לימות חזקות. במאצות והמניות חדות, פממנעים נ 

 ללי בטיחות באתר הרלב"דכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/truck_drivers_background 
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 דרך) י(מנהיג יםנהגי אוטובוס - כללי בטיחות בדרכים
משתמשי דרך רבים: נוסעים באוטובוס, הולכי רגל  של ולבטיחותם לביטחונם אחריות אוטובוסים לנהגי

  ונהגים אחרים על הכביש.

שיעור מעורבותם של כלי רכב כבדים (משאיות ואוטובוסים) בתאונות דרכים קטלניות גבוה משיעורם 
 כלי הרכב הכללית הן ביחס לנסועה (קילומטראז') והן ביחס למספר כלי הרכב.במצבת 

בעלי סיכון גבוה למעורבות בתאונות  רכב לכלי האוטובוסיםאת  יםה הופכיגודל, משקל ומגבלות שדה ראי
  .ותדרכים קש

 פני כל נסיעה מוודאים את תקינות האוטובוס: צמיגים, בלמים, אורות.ל 
ן מסייעות לראות את משתמשי הדרך האחרים. ה – במיוחד בפניות ,אותושים שימוש רב במרע 

ולעשות ככל  ,יש להביא בחשבון את השטחים המתים, לרבות קורה ימנית וחזית האוטובוס
 .על מנת להרחיב את שדה הראייה האפשר

 רחק מכלי הרכבמל עשמור לקפידים מבמהירות המותרת בחוק ובהתאם לתנאי הדרך ו םיגהונ 
 מסביב. ש

כי בכל מקרה הולך  ,יש להביא בחשבון כות קדימה להולכי רגל החוצים את הכביש.זותנים נ 
  .הרגל יורד לכביש

 קרבת צומת/מעבר חצייה/שפת המדרכה שמים לב להולכי רגל החוצים את הכביש. ב 
לרכב ולהולכי  מתים מרומזרים שבהם מופע ירוק משותףצבשומת לב מיוחדת תקפידים על מ 

  יש להביא בחשבון שהולך הרגל מתכוון לחצות את הכביש. - רגל
בנסיעה רק לאחר  ומתחילים ת הנוסעים קרוב ככל האפשר לשפת המדרכהאורידים מ 

כי כל הנוסעים ירדו מן הרכב בבטחה וכי הם לא החלו את חציית הכביש לפני  ,מוודאיםש
 האוטובוס או מאחוריו.

 עות עבודה ומנוחה בהתאם לחוק.שקפידים על מ שעייפים לא נוהגים!כ 
ומדים נהיגה בטוחה: מומלץ להשתתף בקורס/הדרכה לנהיגה בטוחה ולהקפיד לשפר את ל 

 המיומנויות אחת לתקופה.

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
ents/general/bus_drivers_ruleshttps://www.gov.il/he/departm 
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 הסעות תלמידים -כללי בטיחות בדרכים 
 אלפי משתמשים הלימודים, יום סיום עם ,הצהריים בשעות ולגנים, ושוב הספר לבית בדרך ,בוקרמדי 

 .ההסעות במערך ילדים
 הספר לבית בשלוםאת הילדים  ביא, שיבטוח הסעות מערךבארגון  לסייע להולב של ההורים יכהתשומת 
 ירידה מרכבלעלייה ובהקשר להרגלי הבטיחות לילדים של  החשובה הדרכה והקני ,בנוסף. והביתה

 הבטוחה בתוך הרכב. להתנהלותם ההסעה ו

 בטיחות רכב ההסעות ונהג ההסעות
 עלת כל האישורים הנדרשים.בו וודאים שחברת ההסעות היא חברה מורשיתמ 
 .וכד' כגון פנסים שבורים, מושבים לא תקינים ,וודאים שאין פגיעות ברכבמ 
ותקנים ברכב פנסי איתות מהבהבים בעת פתיחת הדלת (בחזית: שני פנסים משוודאים מ 

 צהובים, מאחור: שני פנסים אדומים) כנדרש מרכב הסעות.
 וודאים שיש ברכב, בחזית ומאחור, שילוט ברור ובולט ועליו המילה "ילדים". מ 
  .פועלות כראוישעות מותקנות חגורות בטיחות תקינות כב ההסרבוודאים שמ 
ומדים עשרכב ההסעות מסיע מספר ילדים כמספר המקומות ברכב ושאין ילדים ש וודאיםמ 

 או ילדים שאינם חגורים.בנסיעה 
וודאים שהנהג נכנס לתחום התחנה בצורה בטוחה, מתחיל את הנסיעה רק אחרי שכל הילדים מ 

בזמן הנסיעה מתרכז רק בנהיגה ובכביש ואינו ו ,ו חגורת בטיחותהתיישבו במקומותיהם וחגר
 מעשן או מדבר בטלפון.

 וודאים שהילדים עולים/יורדים מהרכב אך ורק מהדלת הקדמית.מ 
 וודאים שהנהג מבצע סריקה בתום ההסעה ובודק שלא נשארו ילדים ברכב.מ 
חות, כדי למנוע ירידה של וודאים שמקום העלייה והירידה מההסעה מוסדר ותחום במעקה בטימ 

 הילדים אל הכביש.

 הדרכת ילדים להתנהגות נכונה בהסעות
 עומדים רחוק ככל האפשר משפת המדרכה. –תחנת ההסעה ב 
 התקרב רכב ההסעה, לא רצים לקראתו. יש להמתין לעצירתו המוחלטת.ב 
 ולים לרכב בצורה מסודרת, ללא דחיפות.ע 
 יחות.ושבים במקום פנוי וחוגרים חגורת בטי 
 א מוציאים ראש או יד מהחלון.ל 
 קפידים על התנהגות נאותה.מ .עקות ומעשי קונדס מסיחים את דעת הנהגצ 
תום הנסיעה יורדים בזהירות ומתרחקים מרכב ההסעה. חוצים את הכביש רק אם צריך, רק ב 

 במקום מוסדר (מעבר חצייה) ורק לאחר התרחקות רכב ההסעה.

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_child_transportation 
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 בשעת אזעקה -כללי בטיחות בדרכים 
בזמן נהיגה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת לפי הנחיות פיקוד העורף והרלב"ד, בהישמע אזעקת אמת 

 ת ומבלי לסכן את שאר משתמשי הדרך. פרק הזמן העומד לרשותכם בזהירו

 בכביש בין עירוני
  ה בצד הימני.ייאו במפרץ חנ ,אפשרהבצד הימני של שול הדרך ככל  אטים ועוצריםמ 
אם יש,  בטיחותהצאת מהרכב אל מעבר למעקה להדליק אורות חירום מהבהבים ולומלץ מ 

 על הראש באמצעות הידיים. ניםיעל הקרקע ומגנשכבים 
 בתנועה באופן בטוח. דקות חוזרים בזהירות לרכב ומשתלבים 10אחר ל 

 בכביש עירוני
 למבנה או למחסה קרוב. כנסיםנדר ובטוח וסומקום עצירה מבוצרים ע 
הדרך רחוק ככל  בצד וצריםעזהירות, באטים מדר ובטוח, סומ קום עצירהמין בנמצא אם א 

 על הראש באמצעות הידיים. ניםיעל הקרקע במקום בטוח ומג נשכביםמהכביש, אפשר ה

 להולכי הרגל
לעבר  מוודאים שהכביש פנוי ורק אז חוצים –ש על מנת להגיע למחסה ים יש צורך לחצות כבא 

 המחסה.

 רלב"דה אתרב טיחותב לליכ 
https://www.gov.il/he/Departments/General/true_alarm 
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