
וכמובן... לא שוכחים את כללי הבטיחות 
לנהיגה בטוחה

קוראים  ולא  שולחים  לא  מסמסים:  לא   - נוהגים  אם 
מסרונים בעת נהיגה. קיבלתם מסרון? תנו ליושב לצדכם 
לכתוב או לקרוא את המסרון במקומכם, או המתינו לתום 

הנסיעה. 

חגירת חגורות בטיחות: באחריות הנהג לוודא, כי כל נוסע 
במושב  או  בטיחות  במושב  בטיחות,  בחגורת  חגור  ברכב 
מגביה (בוסטר) בהתאם לגילו. בכל נסיעה זכרו, לא נוסעים 

לפני שכולם חגורים גם מאחור! 

או  עייפות  חשים  אם  קצרה:  להתרעננות  עוצרים 
בטוח  במקום  להתרענן  עוצרים  נעצמות,  שהעיניים 

ומסודר.

נהגים יקרים

בשל  מוגבל  הראייה  שדה  הנהיגה.  על  להקשות  ועלולים  יותר  מסוכנים  ומזג-האוויר  הכביש  תנאי  בחורף, 
הסיכוי  ברכב,  השליטה  על  ומקשים  וחלקים  רטובים  הכבישים  הרבות,  החשיכה  ושעות  הערפל  הגשם, 
להחלקה בשעת בלימה גדל, הפעלת חימום ברכב עלולה לפגוע בריכוז ובערנות. כדי לסייע לכם לנהוג בטוח 
יותר גם בחורף ולהכין את רכבכם לנהיגה בתנאי גשם, להלן כללי בטיחות חשובים לנהיגה בטוחה ואחראית. 

מכינים את הרכב לחורף

כשהכביש חלק יש להאט את מהירות הנסיעה ב-20 עד 
40 קמ"ש מהמהירות המירבית המותרת.

האטו בכניסה וביציאה מסיבובים והשתדלו להימנע ככל 
האפשר מבלימות פתע. 

נוהגים לאט יותר בגשם

השנה,  כל  לאורך  הצמיגים  תקינות  את  לבדוק  הקפידו 
הרכב.  למערכות  תקינות  בדיקת  בצעו  בחורף.  ובייחוד 
חשוב לבדוק במיוחד את תקינות ההגה, הבלמים, המגבים, 
והפשרת  החימום  מערכות  ואת  והפנסים  המים  מתזי 

האדים.

רגע לפני שמתחילים לנסוע

העברת  על-ידי  הרכב  משמשות  האדים  את  מפשירים 
הפשרת  בתום  חלון".  "הפשרת  למצב  האוויר  כיוון  מתג 
ולהקפיד  החימום  מערכת  את  לכבות  מומלץ  האדים, 

להכניס אוויר צח לרכב.

שומרים על ראות ונראות

במרס   31 ועד  בנובמבר   1 ה-  שבין  בתקופה  חוק,  על-פי 
מדי שנה, כל  נהג חייב להדליק את פנסי החזית והפנסים 

האחוריים בדרכים שאינן עירוניות.
ההמלצה שלנו:

בחורף הדליקו אורות גם בדרכים עירוניות. 

מחפשים את הולכי הרגל

יש להאט את המהירות, במיוחד בחורף, לחפש את הולכי 
הרגל ולתת להם זכות קדימה.

שומרים על מרחק עצירה בטוח מן הרכב שלפנים

על מה חשוב להקפיד?
הרכב  מן  שניות   2 לפחות  של  נסיעה  מרחק  על  שמרו 
ולמנוע  עת  בכל  לעצור  לכם  אפשר  זה  מרחק  שלפניכם. 

תאונה. 

להתחשב  מומלץ  קיצוניים,  אוויר  מזג  ובתנאי  בחורף 
במקדם ביטחון ולשמור על מרחק גדול עוד יותר מהרכב 

שלפניכם.

כללי בטיחות 
לנהיגה בטוחה בחורף

גם בחורף נוהגים בטוח ומגיעים הביתה בשלום!


