
שולי  מסוכנת!  היא  הכביש  בשולי  עצירה 
תקלה  בגלל  רק  לעצירה  מיועדים  הדרך 
ברכב, שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה.

אם אין כל ברירה אחרת וחייבים לעצור בשול הדרך, יש 
לנקוט את אמצעי הזהירות האלה:

שול הדרך

בכביש אין מקום
לעצירות מיותרות!

•   לא לעצור באמצע סיבוב ולא מיד אחריו. 
•   להדליק אורות מצוקה.

•   ללבוש אפוד זוהר.
•   להציב משולש אזהרה.

•   לצאת מהרכב ולהתרחק מהכביש ככל האפשר.
•   לעמוד מעבר למעקה הבטיחות אם קיים כזה.

•   להתקשר למוקד חירום. 

התאמתו  על-ידי  ייעשה  הריסון  בהתקן  נכון  שימוש  לב:  שימו 
לממדי גופו של הילד ועגינתו רק בהתאם לחוברת הוראות היצרן. 
יש לוודא, שנתוני היצרן מתאימים לילד מבחינת גובה ו/או משקל.

המלצת בטיחות למושב מתאים ברכבגיל הילד

עד גיל שנתיים
לפחות

מושב בטיחות לתינוקות (סל-קל), או מושב 
משולב נגד כיוון הנסיעה

עד גיל 5 
לפחות

עד גיל 10 
לפחות

ילד מעל גיל 10 שנמצא 
מתאים לעבור מבוסטר 

לחגורת הרכב בלבד

מושב בטיחות משולב עם כיוון הנסיעה
מושב בטיחות עם כיוון הנסיעה

מושב מגביה (בוסטר) עם רצועות פנימיות

מושב מגביה (בוסטר) עם גב
מושב מגביה (בוסטר) ללא גב 

חגורת בטיחות במושב אחורי

חושבים חיים
מקליקים!

התקני ריסון
החוק מחייב כל נוסע ברכב, בכל נסיעה, להיות 
חגור בחגורת בטיחות, במושב בטיחות או במושב 
מפורט  למידע  לגילו.  בהתאם  (בוסטר)  מגביה 

בנושא ראו את טבלאת העזר לבחירת המושב.
החוק קובע, כי אין להסיע ילד במושב בטיחות או 
במושב מגביה (בוסטר) מול כרית אוויר פעילה. 
המקום הבטוח ביותר ברכב להסעת ילדים הוא 

המושב האחורי.
13 במושב האחורי  ילד עד גיל  מומלץ להושיב 

של הרכב.

כללי זהב לשמירה על בטיחות מירבית:

צמיג תקין
מציל חיים

צמיגים

מומלץ לבדוק לחץ אוויר אחת לשבועיים.

התאימו את הצמיגים לרכב על-פי המלצות יצרן 

הרכב, כפי שהן מופיעות בספר הרכב.

הקפידו לרכוש אך ורק צמיגים באיכות טובה.

הקפידו לבדוק היטב את תאריך ייצור הצמיג.

אין להתקין צמיגים שחלפו 6 שנים ממועד ייצורם.

בדקו מפעם לפעם את מצב הצמיגים. ודאו שאין 

או  נפיחויות  עיוותים,  יובש,  בהם חתכים, בקיעים, 

עצמים זרים, ושהחריצים בהם לא נשחקו. גיליתם 

תקלה? פנו מיד לצמיגאי מוסמך.

האוויר  שלחץ  ודאו  בצמיגים  האוויר  מילוי  בעת 

מכויל בהתאם להוראות יצרן הרכב.



או  לכתוב  לצדכם  ליושב  תנו  מסרון?  קיבלתם 
לקרוא את המסרון במקומכם.

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

הודעת תשובה אוטומטית. 
ִשלחו או קראו מסרונים רק בתום הנסיעה.

לאורך כל הדרך:
את  לתכנן  חשוב  ארוכה?  לנסיעה  יוצאים  לפני: 
מומלץ  בדרך.  המנוחה  מקומות  ואת  הנסיעה  מסלול 
להצטייד בקפה ובמשקאות מעוררים. אם ערים במשך 
בשעות  בייחוד  מנהיגה,  להימנע  כדאי  רבות,  שעות 

הלילה.

נעצמות,  שהעיניים  או  עייפות  חשים  אם  בדרך: 
עוצרים להתרענן במקום בטוח ומסודר, שותים קפה או 

משקה מרענן, ונחים רבע שעה לפחות.
אם לאחר מכן עדיין חשים עייפות – מומלץ להתחלף 

עם נהג אחר שינהג ברכב.
עלון בטיחות כביש 6חלון פתוח ורדיו אינם עוזרים בהפגת העייפות.

עייפות והתרעננות

היסח דעת בנהיגה

בטיחות בדרכים
היא דרך חיים

לפרטים נוספים:
www.rsa.gov.il

חושבים חיים
ושומרים על עירנות

מילים
יכולות להרוג

נהג שמתעסק בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה מכפיל פי 
4 את הסיכויים להיות מעורב בתאונה.


