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 לכל הנהגים !

 

 : החורף בפתח וכדי לעוברו בשלום, יש לקרוא טוב טוב את עשרת הדברות "לנהיגת חורף"

 

 כדי לראות ולהיראות. –גם בשעות היום  01\11\1016-החל מ הדלקת אורות .א

 

 10ע לאט יותר. ס-לאט יותר, בטוח יותר : בתנאי ראות קשים ובכביש רטוב וחלק – גשום וחלק .ב

 30גם  –קמ"ש פחות לפחות, בהשוואה לנהיגה במזג אויר נאה )בגשם ראשון ובמזג אויר סוער 

קמ"ש פחות(. אם אתה עומד לפני פנייה, האט ובלום בעדינות. כדאי לך להתחיל בהאטה  40או 

 עוד לפני הפנייה.

 

שלפניך? אולי הוא עייף, מה אתה יודע על הנהג במכונית  – כשרטוב, שמור מרחק גדול יותר  .ג

אולי הוא לא מרוכז? או אולי משהו אחר יגרום לו לבלום פתאום? בחורף, כשהכביש רטוב 

 .סע לאט יותר ושמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפניךוחלק הראות לא טובה, 

 

נקה  –לפני כל נסיעה  – ונקה את המראות , את הפנסים, ואת השמשות –דאג למגבים תקינים   .ד

משות בעזרת מי התז והמגבים ואחר כך במטלית. בהזדמנות זו נגב גם את הפנסים. פנסי את הש

חזית נקיים מאירים בעוצמה גבוהה יותר. אורות בלם ואורות חנייה עמומים לא ייראו על ידי 

 הנוסעים מאחוריך.

 

ר, הדלק אורות מעב –במיוחד בחורף, כאשר תנאי הראות קשים יותר  – הדלק אורות גם ביום! .ה

כך אפשר לראות אותך טוב יותר, והסיכוי שיתנגשו בך קטן בהרבה. על כל פנים, שמור ברכבך 

 נורות חלופיות לעת הצורך ואל תשכח לכבות את האורות לאחר החניית הרכב.

 

בחורף קשה יותר להבחין בהולכי רגל, כי הראות מוגבלת,  – נתחשב בהולכי רגל –גם בחורף   .ו

 –הנהג, לכן, כשאתה נוהג בעיר  –כהים. גם להם קשה לראות אותך  והם מרבים ללבוש בגדים

האט ושים לב להולכי רגל, כדי שתספיק לבלום בזמן. אל תיתן להם להפתיע אותך. אפשר להם 

 לחצות בבטחה את הכבישץ.

 

ל שלוליות עלולות להסתיר מתחתן בור אתה רואה רק מים... אב –האט לפני כניסה לשלולית!  .ז

סע לאט יותר. היה מוכן לכל שלולית בדרך נסיעתך.כשאתה יוצא  –עמוק ובלתי צפוי. לכן 

משלולית עמוקה, בדוק את הבלמים וייבש אותם בנסיעה איטית ובלחיצות אחדות על דוושת 

 הבלימה.
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ניו של הנהג. אתה לא רואה בעדו, קרני הערפל הוא כמו מסך לעי  - סע לאט! –כשיש ערפל  .ח

 סע לאט יותרהאור של הפנסים אינם חודרים אותו ומי שבא מולך לא רואה אותך. לכן, 

 הדלק אתהקפד להישאר בנתיב שלך.  –ובמהירות המאפשרת לך לעצור בזמן. אל תעקוף 

 בפנסי החזית והפעל את המגבים במהירות הנמוכה. האורות הנמוכים

 

בעבר נהגנו לנגב את האדים מהשמשה בעזרת גב היד. כיום הרכב  –השמשות הסר אדים מ .ט

מצויד בכל האמצעים הנדרשים: הזרם אויר חם ישר אל השמשה הקדמית והפעל את המזגן 

לשניות אחדות. הפעל את מפשיר האדים החשמלי בשמשה האחורית, לפני שהשמשה תתכסה 

 ל השמשה.באדים. גם פתח אוורור קטן יכול למנוע אדים ע

 

לבדוק שלא מתקרבת מכונית מולך, לבדוק  – לא בטוח עד הסוף ?, אל תעקוף! –גם בחורף  .י

שאין רכב עוקף אותך, לאותת, להאיץ, לחזור לנתיב שלך... כל כך הרבה פעולות צריך לעשות 

רק כדי לעקוף. בחורף, כשהכביש רטוב וחלק והראות לא טובה, אם אתה לא בטוח עד הסוף, 

 ף.אל תעקו

 

 

 

 

 

 בברכת נהיגת חורף בטוחה,

 ויקטור עזרא       

 בטיחות בתעבורה.קצין  

 


