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 חזרת תלמידים לבית הספר כללי נהיגה:הנדון

שינוי  מחייבדבר ה 8בחודש ספטמברלימודים, לתלמידי בתי הספר חוזרים 

בדרך עירונית בשל ריבוי ברכב הנהגים והנוהגים  בהרגלי הנהיגה של

 הלאשבהתנהגותם  ילדיםתלמידים וה :ים הםמשהגור,סיכונים והפתעות 

חותית ימחייב נהיגה נכונה ובטה 8ה פורצים לכביש בהפתעה מוחלטתצפוי

 מוגברת 8

 

 : נכונהלהלן כללי נהיגה 

בקרבת גני ילדים,  בקרבת בתי ספר, מתנס"ים , מרכזי התקהלות , 28

מעברי חצייה חובת  אוטובוס מתחנת הסעה והתקרבות לתחנת הסעה,

 ואף לעצור באם יש צורך מיידי למניעת עימות8 להאט מהירות נסיעה

 

  פורצים מהמדרכהה ם חשמליים יואופני יש להיזהר מרוכבי אופנועים 18

שפר צד  חקשמור מר 8מיותרים לוקחים סיכוניםו ובין הנתיבים לכביש

 8והייה נכון לכל הפתעהבמראות  מבטדה ראיה , רחבית, שסתכלות מיה

 



 
 
 
 
 

תלמידים סתכל כמה שיותר רחוק ותכנן נהיגתך )יה - צפה ותכנן נהיגה 38

 ילדים הולכי רגל רבים(8/

 

שליחה  נהיגה פוגעת בריכוזב כל פעולה שאינה קשורה  - חלוקת קשב 48

 8התמקד בנהיגה GPS 8)-8 )שיחה בסוללרי, צפיה בוקבלת מסרונים

 מבט קדימה ושוחח רק  רישהיו שוחח בקצרה8 -  קשר שיחה באמצעי

 8זאת כאשר הדרך מאפשרת

 

על כל  הפתעה ובכל מצב  מהר לנהג להגיבמאפשר  – שמור מרחק 68

 לפנים ולצדדים8  מרחקחרום,הכולל 

 

ילדים בדרך מימין ומשמאל, שמור מרחק תלמידים /את מיקום  צפה 8.

 ן תמיד עם רגל על דוושת הבלם8הייה מוכ ביטחון תמיד8

 

התכונן לעצירה בכל מצב, הורד מהירות, מקם רכב  – מעברי חציה 78

 8ביטחון שמור מרחק כך שתוכל להגיב כנדרש ללא הפתעה 8נכון בנתיב

 מהולכי רגל ובמיוחד מילדים8

 ה גם עם אין יתקנות התעבורה מחייבות עצירה לפני מעבר חצי : זכור

הרגל ע"י עצירת כוונת הולך  יש לוודא 8וונת הולך הרגל לחצותבכ

ולאחר מכן להמשיך בנסיעה בזהירות ויש לאפשר  מוחלטת רכב

 חצייה8הלהולך רגל חצייה מלאה של מעבר 

 

הקפד על ישיבה נכונה זקופה, כוון מראות  – ישיבה נכונה וכיוון מראות 08

 ע סריקה תמידית במראות8כך שתוכל לשלוט בכל מצב של הפתעה8 בצ

 

הסתכל ואתר נקודות תורפה, פעל לבטלם כדי להיות מוכן תמיד לבלתי  98

 צפוי8



 
 
 
 
 

חולה,   מלווה 8וודא חגירת כל הנוסעים ברכב - חגור חגורת בטיחות 288

 8 חגורה תמיד מצילה חייםאנשי הצוות8 

 

 אות יצרן(8 לפני כל משמרת )עפ"י הור - בדוק אוויר בצמיגים 228

 והתחממות צמיגים גורמת לפיצוץ8 אוויר נמוךשילוב של לחץ  :זכור 

 

, בדוק תקינות מזגן קדמי,אחורי8 מזגן תקין מאפשר נוחות בנהיגה 218

 סובלנות ומיתון תנועה8

 

 סכנות:          

פורצים לכביש כדי  אוהבים לצפות ברכבי בטחון - ילדיםתלמידים /  238

 סטיה  8לראות טוב יותר השתמש בכל אמצעי החרום שיש בידך

 בכל עת8 בלםהרגל על דוושת ולנתיב,שמור מרחק , מהירות סבירה 

 

/ נהיגה  תנועהתוך כדי  במחשב טאלבטנהג וצפיית חל איסור שימוש  248

 8בטלפון סלולריושיחה 

        

 נהיגת חרום: 268

 / ילדים שפר שדה ראיהאור אדום עצור עצירה מוחלטת  צומת 2682

  שליטתך באם הסכנות הם מעל ליכולתכניסה תלמידים בדרך8 בטל 

 ורמת הסיכון גבוה8

 בטל נקודות תורפה בטיחותיות8 בביטחהצומת רק  עבור 6812

 ןכאשר אור אדום ברמזור לכיוו זכורהיכנס לצומת בשלבים  2683

ולהולכי רגל בסביבה שזו  אור ירוקלרכב אחר בצומת נסיעתך8 

 8אל תיקח זכות8 אלא קבל זכותשפר שדה ראיה זכותם המלאה8 

על קו עצירה בצומת להיתקדם באדום הורד  אל תפציר בנהגים 2684

 סיכון שלך ומשתמשי השונים בדרך8רמת 



 
 
 
 
 

 

 עהמהירות נסי 2686

א8 נהג בקצב איטי תמיד בעיר, ההפתעות הם רבות המהירות 

 המתאימה ביותר בכל שלב של הנהיגה8הסבירה 

 ב8 תוביל רגל לדוושת הבלם כדי להיות מוכן עם זמן התגובה8

 ג8 בצע סריקה וניתוח שטחים למצבי חרום משתנים8

        

 

קבלת  ועל יכולת ובהבזמן התגבמהלך נהיגה פוגעת קשות  עייפות 2.8

 נמוך באופן יזום החלטה נכונה8 שמור מרחק הורד מהירות, שלב הילוך

 )הקפד על שעות עבודה ומנוחה(8 ופתע8תלא ש

 

  :אופנוע כבור 278

מלא8 )קסדה, הרכיבה המבצעית ובלבוש  בהתאם להוראתרכיבה  2782

 כפפות(8מעיל רכיבה, ברכיות ו

 צפה בהיסתכלות מרחבית, בטל סיכונים דאג לתמרן תוך 2781

 היסתכלות במראות נקוט בזהירות ובערנות8 והיה נכון לעצור

 ולסטות בכל עת8

 8אדום דולק לכיוון נסיעתך כשאורחל איסור כניסה לצומת  2783

 8עה בנתיב נגדיחל איסור תנו 2784

 8על אופנוע רוכב אחד בלבד 2786

        

  הסחת דעת: 208

 הנהיגה הנכונה8בטיחות מסוכן ביותר לנוהגים ברכב מפר את המצב 

 שלב של הנהיגה8מיידית בכל את הסיכון למעורבות בת8ד  מגדיל

     

 



 
 
 
 
 

 

 לפעולתכם כמתחייב88  29
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