
 1 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       משרד החינוך              
                                                                                                    נגישות ואורח חיים בטוח אגף זה"ב,       

 
 

 בטיחות נהיגת צעירים: כללי

 נהיגה בעייפות:

  אם חשים עייפות או שהעיניים נעצמות, עוצרים להתרענן במקום מסודר ובטוח. שותים קפה

 נן ונחים / נמים כרבע שעה, עד שהקפה מתחיל להשפיע.או משקה מרע

  שינה קצרה נוספת תעזור להתרעננות. –אם נקיטת צעדים אלה לא עוזרת 

  יש להניח לנהג אחר לנהוג במקומכם.  –אם אחרי כל הצעדים האלה עדיין נשארים עייפים

 לא נוהגים. –אם עייפים 

 עייפות.חלון פתוח ורדיו פועל אינם עוזרים להפיג את ה 

 

 :SMS וקבלת  משלוח –היסח דעת 

  לא מסמסים. –מילים יכולות להרוג. אם נוהגים 

  תנו ליושב לצדכם לכתוב או לקרוא במקומכם מסרוניsms . 

  הורידו אפליקציה שמבטלת את הצליל של קבלת מסרון או חוסמת מסרונים או שולחת

 הודעה אוטומטית. 

  שילחו או קראו מסרוניsms   הנסיעה.רק בגמר 

 

 אלכוהול:  השפעתנהיגה ב

  אלכוהול משפיע מהטיפה הראשונה: באלכוהול ונהיגה אין דבר כזה "קצת". שתית? תן את

 המפתחות לנהג שלא שתה.

 :כל כמות של אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה: בריכוז  אל תיתן לאלכוהול לנהוג במקומך

לוקת קשב בין מספר משימות, ביכולת הדרוש לנהיגה, בקואורדינציה, בתפקודי הראייה, בח

 לעצור נכון, ביכולת לשמור על המהירות בהתאם לחוק ולתנאי הדרך וביכולת לשמור על הנתיב.

 שתיית קפה, שטיפת פנים ואפילו מקלחת קרה אינם  :תגידו "לא!" לחבר ששתה ורוצה לנהוג

 עוזרים. 

 :את  שיהיה אחראי לנהיגה ויבטיח, לפני יציאה לבילוי קבעו נהג תורן שאינו שותה נהג תורן

 החזרה הביתה בשלום.

 :אם אין לכם נהג תורן קחו את "קווי לילה" של התחבורה הציבורית או קחו  קווי לילה / מונית

 מונית.
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 אופניים חשמליים:

 עיקרי התקנות:

   הרכיבה על אופניים חשמליים אסורה בכלל, בכל מקום. 14עד גיל  התקנות קובעות, כי .1

 רוכבים רק בשביל אופניים מסומן.  16עד גיל  14ל מגי

 אז רק בכביש, בהתאם לחוקי התנועה. -רוכבים בשבילי אופניים, ואם אין  16מעל גיל 

וואט.  250אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים עם מנוע חשמלי, בעלי הספק מרבי של עד  .2

קמ"ש, בהתאם  25עולה על באופניים החשמליים המנוע מפסיק את פעולתו כאשר המהירות 

 לתקינה האירופית. 

באופניים החשמליים נדרש להתקין אביזרי בטיחות הכוללים: צופר או פעמון, פנס קדמי בעל  .3

תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור אחורי ומחזירי אור בצבע צהוב על 

 הדוושות. 

ת סימון רשמי של המילים "אופניים עם התקנות קובעות כי האופניים החשמליים ידרשו לשא .4

 מנוע עזר".

 

 היכן מותר ובטוח לרכוב?

 .רוכבים תמיד בנתיב הימני, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים 

 ?אותתו ושימו לב שהרכב שלידכם או מאחוריכם הבחין בכם ואינו "חותך" אתכם. פונים ימינה 

 עדיף לפנות ממרכז הנתיב למרכז הנתיב, ואז לחזור לימין.

 שומרים מרחק של מטר מרכב חונה, ונזהרים בפנייה שמאלה 

 אם אין שביל אופניים, רכבו בשוליים והיצמדו לצד הימני. לקבוצה עירונית-רכיבה בדרך בין :

 רוכבים נדרש רכב מלווה שייסע מאחור באורות מהבהבים.  10מעל 

 

 מיגון:

 חובת החבישה  18בכל דרך. מגיל  18דה מצילת חיים: חובה על פי חוק לחבוש קסדה עד גיל קס

חובשים  -חלה בדרכים שאינן עירוניות, וברכיבה ספורטיבית בדרכים עירוניות. ההמלצה הרשות 

 קסדה בכל רכיבה.

 .קונים רק קסדה איכותית עם תו תקן 

 שה במקרה של נפילה.גם מגני ברכיים ומרפקים יכולים למנוע פגיעה ק 

 

 בדיקת תקינות: 

 .בעת הרכישה יש לוודא שהאופניים נושאים תווית ועליה פרטי הדגם, היצרן והיבואן 

 

 רכיבת לילה:

 עלולים אתם וגם – אתכם רואים לא הנהגים: כפליים מסוכנת הלילה בשעות אופניים על רכיבה 

 . ומכשולים רגל הולכי לראות לא

 ולהיראות לראות כיצד? 

 חובה – לבן קדמי אור! 

 חובה – אדום אחורי אור! 

 חובה – הדוושות על צהובים אור מחזירי! 

 מומלץ – הקסדה או הזרוע על מהבהב אור! 
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 !מומלץ – זוהר או בהיר ביגוד

 

 מתמקדים ברכיבה: -הסחת דעת 

  .בשעת הרכיבה חשוב מאד לשמור על ערנות ותשומת לב מלאה לכל מה שקורה סביבכם 

 ו בנהיגה ברכב, שימוש בטלפון סלולרי בזמן הרכיבה עלול לגרום לתאונות. אל תחייגו בדיוק כמ

 פשוט עצרו רגע בצד!  -ואל תענו לשיחות, אל תסמסו, אל תבדקו הודעות ואל תצלמו 

 .חייבים לדבר בטלפון? השתמשו באוזנייה ושמרו על הידיים פנויות והעיניים על הדרך 

 ות אוזניות והיו ערניים לקולות הדרך, לרכב מתקרב, לצלצולי הימנעו מהאזנה למוסיקה באמצע

 אזהרה של רוכבים אחרים ולקריאות של הולכי רגל.

 

 המלצות להורים:

הילדים באחריותנו. כמו שלימדנו אותם ללכת, לרכוב על אופניים, לחצות כביש, עכשיו  -הורים 

 באחריותנו ללמד אותם לרכב על אופניים חשמליים.

 את זה ?  איך עושים

  ההבדל בין אופניים לאופניים חשמליים זה המהירות שניתן להגיע ללא מאמץ )המנוע מפסיק

 קמ"ש(.  25 –לעבוד שמגיעים ל 

  כמו 16יש לרכוב בשבילים המיועדים לרכיבה על אופניים. אם אין שבילים, אז על הכביש מגיל ,

 ם שיש בהם תנועת כלי רכב רבה.באופניים רגילים. מומלץ לא לאפשר רכיבה בדרכים ובכבישי

 .הכירו להם את הסביבה התעבורתית, כולל תמרורים וסימני דרך  

  הילדים רוכבים, סביר להניח, באותם המקומות ויש  –תרגלו איתם את המסלול הבטוח לרכיבה

להם שגרה יומית, כמו כולנו )בתי ספר, בתי חברים ועוד(. מפו את הדרכים ותרגלו איתם את 

 טוחה לרכוב.הדרך הב

  צאו איתם לרכיבות תרגול באזורים מוסדרים, על מנת לבחון את השליטה שלהם בכלי ולוודא

 שהיא מיטבית.

  רק אז אפשרו  –רק אחרי שעברתם איתם על כל הכללים, וידאתם שהם כשירים ומוכנים לרכיבה

  בואו נפעיל את האחריות ההורית שלנו גם כאן.להם לרכוב לבדם. 

 

 
 

 

 

 

 02-5602294, טלפון  02-5602542, בניין לב רם, ירושלים , פקס :  2דבורה הנביאה  רח'

www.education.gov.il/zahav 
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