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 مرحًبا،

لتي تحتوي قواعد األمان على املواد الواردة في القانون وعلى توصيات األمان ا. يشمل هذا الدليل قواعد األمان على الطرق حول املواضيع املختلفة

 مع الوارد في القانون تقدمها السلطة الوطنّية لألمان على الطرق، والتي 
ً
 . تعَبر أحياًنا أشّد صرامة مقارنة

 .  هذا الدليل هو بمثابة أداة للمختّصين، للشركاء، ألصحاب الشأن ولكّل من يرغبون بزيادة أمانهم كمستخدمي طريق

 .، ونحن نحرص على تحديثه بين الحين واآلخر إذا اقتضت الحاجةلوطنّية لألمان على الطرق مقّسًما إلى فصول على موقع السلطة ايظهر الدليل 

ننصحكم بزيارة املوقع وأخذ . ASKralbadتّم تطوير جزء من قواعد األمان على شكل فيديوهات إرشادّية قصيرة، يمكن مشاهدتها على موقع 

 . ام عن املعلومات املتاحة فيهانطباع ع

  .بمعلومات مفيدةالدليل  يزّودكم هذانأمل أن 

  

https://www.gov.il/he/search?OfficeId=53321058-5a80-431e-ac67-969171fcc841&query=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20
https://ask.ralbad.org.il/
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 املشاة -قواعد األمان على الطرق 

 .في إسرائيل، ثلث القتلى في حوادث الطرق تقريًبا هم من املشاة. عّرضون للضرر املطريق ال يمستخدممن أكثر  املشاة هم

ق، صحيح أّن مسؤولّية إعطاء حّق األولوّية ملقاة على السائ. املسؤولّية تجاه أمان املشاة هي مسؤولّية مشتركة للسائقين وللمشاة على حّد سواء

على يحافظون على قواعد القانون، و  للسائقين املنضبطين الذين حتى بالنسبةأّن طبيعة الطريق معّقدة االدراك أيًضا  املشاةلكن يتوّجب على 

ن السائق من ر  اة تقعشامل
ّ
من املفّضل الحفاظ  ، حيثحّق األولوّية مؤيته ومن إعطائهمسؤولّية قطع الشارع بشكل مسؤول وآمن، بحيث يتمك

ف، العبور ) تحركوإعطاء عالمات واضحة تشير إلى نوايا ال( ماش  -سائق)على تواصل بصري 
ّ
 (. التوق

 املش ي اآلمن 

 . على الجزء الداخلي من الرصيف، بعيًدا قدر اإلمكان عن حافة الشارع -يف صنمش ي دائًما على الر  

جاه السيرهامش نمش ي على  -عندما ال يكون هناك رصيف وليس هناك مفّر آخر  
ّ
 .الشارع، بعيًدا قدر اإلمكان عن الشارع وبعكس ات

 . ال يجوز املش ي على املسارات املخّصصة لركوب الدّراجات الهوائّية أو املركبات األخرى  

 اختيار مكان العبور 

ر هذه الوسائل على . جسر، نفق للمشاة أو ممّر مشاة مع إشارة ضوئّية: ع هياألماكن التي يمكن من خاللها عبور الشار  
ّ
إن لم تتوف

  .مقربة من املكان، نقطع الشارع على ممّر مشاة ليست له إشارة ضوئّية

جاه 
ّ
ات، بحيث في األماكن التي ليس فيها ممّر مشاة قريب، نختار مكان عبور يمكن منه رؤية حركة املركبات جّيًدا ومن جميع االت

ن السائقون أيًضا من رؤية املشاة جّيًدا عند عبور الشارع 
ّ
 )يتمك

ً
 ليس من املفّضل عبور الشارع على منعطف، ألّن السائقين في: مثال

 عند االقتراب منهم كثيًرا
ّ

 (.هذه الحاالت ال يمكنهم رؤية املشاة إال

ع خروج مشاة من هناك ال لكيال يجوز العبور من بين مركبتين واقفتين،  
ّ
 .يتفاجأ السائق الذي ال يتوق

 االستعداد للعبور 

  .عند الوصول إلى ممّر املشاة، ننتظر على بعد خطوتين تقريًبا عن حافة الشارع 

ل مجال رؤية املشاة والسائق أيًضا 
ّ
 .نأخذ الحذر من املركبات الواقفة على الرصيف، والتي تعط

 .نفاجئ السائقين ال لكيالشارع بشكل فجائي ال يجوز النزول من الرصيف إلى  

جاهات وننتظر حتى يخلو الشارع 
ّ
 . قبل العبور، ننظر إلى جميع االت

ًفا تاًما ليتيح لنا املجال للعبور  
ّ
ف توق

ّ
ه يرانا ويتوق

ّ
د من أن

ّ
 .نحافظ على تواصل بصري مع السائق، ونتأك

 .من السهل على السائقين أن يروا املجموعة أكثر من الفرد الواحد. من املفّضل عبور الشارع بمجموعات، إلى جانب مشاة آخرين 

 العبور اآلمن

 مائل -عندما يكون الشارع خالًيا  
ّ
 مستقيم وليس بخط

ّ
 .أثناء العبور، ننظر إلى اليسار وإلى اليمين .نعبر بسرعة وبحذر، بخط

 . ّي شكلال يجوز التراجع إلى الوراء بأ. ش ي بسرعة ونكمل العبور بحذرإذا تبّدل ضوء اإلشارة الضوئّية أثناء العبور إلى األحمر، نتابع امل 

ف أيًضامتد ألعند العبور في ممّر مشاة ي 
ّ
 .كثر من مسلك واحد، ننتبه إلى أّن املركبات في املسالك األبعد تتوق

 . ول أو جهاز تشغيل املوسيقىعند العبور، ال يجوز استعمال األجهزة اإللكترونّية، مثل الهاتف املحم. نعبر بانتباه شديد 

برغم ". املناطق املّيتة"في املفترقات التي فيها ضوء أخضر مشترك للسائق وللمشاة، يصعب على السائق أحياًنا رؤية املشاة بسبب  

د قبل أن ننزل إلى الشارع من أّن السائق يعطي حّق األولوّية ويتيح 
ّ
 .املجال للعبور الضوء األخضر، نّتخذ الحذر الشديد، ونتأك
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 الوضوح 

على املالبس أو األغراض التي  عاكس ضوء فسفوريأو نضع /في ساعات الليل وفي األّيام الغائمة واملاطرة، نرتدي مالبس فاتحة و 

 .نحملها

 . مفّضل العبور في مكان مضاء جّيًدا 

 املشاة في منطقة الشارع السريع

 عبور الشوارع السريعة التي ُيسَمح فيها بالسفر بسرعات عالية، خطير جًدا،  . عبور شارع سريع يسمح للمشاةال  

 . إن لم يكن هناك مفّر، نعبر بمنتهى الحذر، عندما يكون الشارع خالًيا واملجال متاح للعبور اآلمن 

 . الشوارع السريعة ملشاة التجّول يمنع ا 

 ق قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطر  

 /Departments/Guides/safety_rules_pedestriansarhttps://www.gov.il/ 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 األوالد املشاة -قواعد األمان على الطرق 

ر على مستوى تعّرضهم للضرر كمستخدمي طريق  -يختلف األطفال عن الكبار من حيث ممّيزاتهم الجسمانّية، االجتماعّية والذهنّية 
ّ
مّما يؤث

 .بشكل عام، وكمشاة على وجه الخصوص

 سنوات عملّية 9هي عوامل تصّعب على األطفال الصغار حتى جيل  ،ذاتهممن خالل  للعالمالقيود التطّورّية، الجسمانّية والحركّية، ونظرتهم 

 . استيعاب املعلومات من البيئة املحيطة واالستجابة بسرعة قدر اإلمكان، وتقّيد أداَءهم في حّيز املرور املعّقد أساًسا

نهم من السلوك سنوات، أن يكتسبوا من خالل املرافقة وا 9يتوّجب على األطفال األكبر سًنا أيًضا، فوق جيل 
ّ
إلرشاد الخبرة والنضج، مّما يمك

 . بشكل مستقّل وآمن على الطريق

 املش ي اآلمن

 .على الجزء الداخلي من الرصيف، بعيًدا قدر اإلمكان عن حافة الشارع - يفصالر نمش ي دائًما على  

ة الرصيف 
ّ
  .ال يجوز الجلوس على حاف

 . الدّراجات الهوائّية أو املركبات األخرى ال يجوز املش ي على املسارات املخّصصة لركوب  

 اختيار مكان العبور 

ر هذه الوسائل على . جسر، نفق للمشاة أو ممّر مشاة مع إشارة ضوئّية: األماكن التي يمكن من خاللها عبور الشارع هي 
ّ
إن لم تتوف

  .مقربة من املكان، نقطع الشارع على ممّر مشاة ليست له إشارة ضوئّية

جاهات، بحيث في األماكن  
ّ
التي ليس فيها ممّر مشاة قريب، نختار مكان عبور يمكن منه رؤية حركة املركبات جّيًدا ومن جميع االت

ن السائقون أيًضا من رؤية املشاة جّيًدا عند عبور الشارع 
ّ
 )يتمك

ً
 ليس من املفّضل عبور الشارع على منعطف، ألّن السائقين في: مثال

 عند االقتراب منهم كثيًرا هذه الحاالت ال يمكنهم رؤية
ّ

 (. املشاة إال

ع خروج مشاة من هناك 
ّ
 .ال يجوز العبور من بين مركبتين واقفتين، لكي ال يتفاجأ السائق الذي ال يتوق

 االستعداد للعبور 

  .عند الوصول إلى ممّر املشاة، ننتظر على بعد خطوتين تقريًبا عن حافة الشارع 

ل مجال رؤية املشاة والسائق أيًضا نأخذ الحذر من املركبات الواقفة 
ّ
 .على الرصيف، والتي تعط

 .ال يجوز النزول من الرصيف إلى الشارع بشكل فجائي لكي ال نفاجئ السائقين 

جاهات وننتظر حتى يخلو الشارع 
ّ
 . قبل العبور، ننظر إلى جميع االت

  
ً

ف فعال
ّ
ه يرانا ويتوق

ّ
د من أن

ّ
سائق يمكن أيًضا رفع اليد وإعطاء ال. ليتيح لنا املجال للعبور  نحافظ على تواصل بصري مع السائق، ونتأك

ف املركبة. إشارة ليقف
ّ
 .ال يجوز البدء بالعبور قبل أن تتوق

 .من السهل على السائقين أن يروا املجموعة أكثر من الفرد الواحد. من املفّضل عبور الشارع بمجموعات، إلى جانب مشاة آخرين 

 العبور اآلمن

 ! سنوات أن يعبر الشارع لوحده 9ل حتى سّن ال يجوز لطف 

 باملشاة األكبر سًنا، وذلك نظًرا لعدم اكتمال النضج  9األطفال حتى سّن 
ً
سنوات يفتقدون إلى القدرة على السلوك اآلمن، مقارنة

 .الذهني ونظًرا لطبيعتهم الفيزيولوجّية
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 مائلنعبر بأقص ى سرعة ممكنة وبحذر،  -عندما يكون الشارع خالًيا  
ّ
 مستقيم وليس بخط

ّ
أثناء العبور، ننظر إلى اليسار وإلى  .بخط

 .اليمين

 . ّي شكلال يجوز التراجع إلى الوراء بأ. إذا تبّدل ضوء اإلشارة الضوئّية أثناء العبور إلى األحمر، نتابع املش ي بسرعة ونكمل العبور بحذر 

ف أيًضاعند العبور في ممّر مشاة يمتّد ألكثر من مسلك واحد، ننتب 
ّ
 .ه إلى أّن املركبات في املسالك األبعد تتوق

 . عند العبور، ال يجوز استعمال األجهزة اإللكترونّية، مثل الهاتف املحمول أو جهاز تشغيل املوسيقى. نعبر بانتباه شديد 

برغم ". املناطق املّيتة"في املفترقات التي فيها ضوء أخضر مشترك للسائق وللمشاة، يصعب على السائق أحياًنا رؤية املشاة بسبب  

د قبل أن ننزل إلى الشارع من أّن السائق يعطي حّق األولوّية ويتيح املجال للعبور 
ّ
 .الضوء األخضر، نّتخذ الحذر الشديد، ونتأك

 ملسار اآلمن إلى املدرسة والعودة منهاونتمّرن على ا نخطط

جراء إخالل السنة الدراسّية، يستحسن . في نهاية العطلة الكبيرة، نختار ونتمّرن مع األطفال على املسار اآلمن إلى املدرسة والعودة منها 

 .تمارين إضافّية بين الحين واآلخر

وارع، الخروج من أماكن املواقف، أو الشوارع التي ليست بها ممّرات املسار اآلمن هو الطريق األقصر، التي تشمل عدًدا أقّل من الش 

 .مشاة واملناطق التي ليس بها تحديد ملجال الرؤية

بع القواعد التالية 
ّ
 :عند التمّرن على املسار اآلمن، نت

o نمش ي فقط على الرصيف. 

o  األمر يطيل الطريقنحاول قدر اإلمكان أن نمش ي في طرق ال تلِزم بعبور الشارع، حتى وإن كان. 

o  ممّر مشاة مع إشارة مرور أو ممّر مشاة عادي، نفق أو جسر، مخّصصين لهذا  -نعبر الشارع فقط في األماكن املخّصصة للعبور

 .الغرض

 األطفال في محيط مناطق اللعب

 .ملتنّزهاتعلى اللعب فقط في املالعب أو في األماكن املخّصصة أللعاب األطفال، كالحدائق العامة أو ا صنحر  

 .الشوارع أو األرصفة املجاورة لها ليس أماكن للعب 

 الوضوح 

على املالبس أو األغراض التي  عاكس ضوء فسفوريأو نضع /في ساعات الليل وفي األّيام الغائمة واملاطرة، نرتدي مالبس فاتحة و 

 .نحملها

 . مفّضل العبور في مكان مضاء جّيًدا 

 الوطنّية لألمان على الطرق قواعد األمان على موقع السلطة  

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 املواطنون املسّنون املشاة -قواعد األمان على الطرق 

ان -املواطنون املسّنون هم مستخدمو طريق معّرضون للضرر 
ّ
. نسبة املواطنين املسّنين القتلى في حوادث الطرق تفوق ضعفّي نسبتهم من السك

 .ُيقَتلون كمشاة -أكثر من نصف املواطنين املسّنين القتلى في حوادث الطرق 

ت وعلى األجهزة الذهنّية تصّعب على املواطنين املسّنين معالجة املعلوما( السمعباألساس البصر و )االنسان التي تطرأ على الجسمانية التغييرات 

خاذ القرارات  .واالستجابة بالسرعة املطلوبة للبيئة املحيطة
ّ
كمشاة، انخفاض القدرة، باألخّص صعوبة تقدير سرعة املركبة، تصّعب عليهم ات

نوا من العبور بأمانالصحيحة بشأن توقيت العبور والخطو بالوتيرة املالئمة لي
ّ
ر على شّدة الضرر بهم . تمك

ّ
باإلضافة، الضعف الجسماني يؤث

 .وعلى احتماالت التعافي في حال وقوع حادث

 املش ي اآلمن

 . على الجزء الداخلي من الرصيف، بعيًدا قدر اإلمكان عن حافة الشارع -يف صنمش ي دائًما على الر  

جاه السيرهامش نمش ي على  -عندما ال يكون هناك رصيف وليس هناك مفّر آخر  
ّ
 .الشارع، بعيًدا قدر اإلمكان عن الشارع وبعكس ات

 . ال يجوز املش ي على املسارات املخّصصة لركوب الدّراجات الهوائّية أو املركبات األخرى  

 اختيار مكان العبور 

ر هذه الوسائل على . جسر، نفق للمشاة أو ممّر مشاة مع إشارة ضوئّية: ع هياألماكن التي يمكن من خاللها عبور الشار  
ّ
إن لم تتوف

  .مقربة من املكان، نقطع الشارع على ممّر مشاة ليست له إشارة ضوئّية

جاه 
ّ
ات، بحيث في األماكن التي ليس فيها ممّر مشاة قريب، نختار مكان عبور يمكن منه رؤية حركة املركبات جّيًدا ومن جميع االت

ن السائقون أيًضا من رؤية املشاة جّيًدا عند عبور الشارع 
ّ
 )يتمك

ً
 ليس من املفّضل عبور الشارع على منعطف، ألّن السائقين في: مثال

 عند االقتراب منهم كثيًرا
ّ

 (.هذه الحاالت ال يمكنهم رؤية املشاة إال

ع خروج مشاة من هناكال يجوز العبور من بين مركبتين واقفتين، لكي ال يتفاجأ  
ّ
 .السائق الذي ال يتوق

 االستعداد للعبور 

  .عند الوصول إلى ممّر املشاة، ننتظر على بعد خطوتين تقريًبا عن حافة الشارع 

ل مجال رؤية املشاة والسائق أيًضا 
ّ
 .نأخذ الحذر من املركبات الواقفة على الرصيف، والتي تعط

 .شكل فجائي لكي ال نفاجئ السائقينال يجوز النزول من الرصيف إلى الشارع ب 

جاهات وننتظر حتى يخلو الشارع 
ّ
 . قبل العبور، ننظر إلى جميع االت

 ليتيح لنا املجال للعبور  
ً

ف فعال
ّ
ه يرانا ويتوق

ّ
د من أن

ّ
سائق يمكن أيًضا رفع اليد وإعطاء ال. نحافظ على تواصل بصري مع السائق، ونتأك

ف املركبةال يجوز البدء بالعبور . إشارة ليقف
ّ
 .قبل أن تتوق

ًفا تاًما ليتيح لنا املجال للعبور  
ّ
ف توق

ّ
ه يرانا ويتوق

ّ
د من أن

ّ
 .نحافظ على تواصل بصري مع السائق، ونتأك

 .من السهل على السائقين أن يروا املجموعة أكثر من الفرد الواحد. من املفّضل عبور الشارع بمجموعات، إلى جانب مشاة آخرين 

 العبور اآلمن

 مائل -عندما يكون الشارع خالًيا  
ّ
 مستقيم وليس بخط

ّ
 .أثناء العبور، ننظر إلى اليسار وإلى اليمين. نعبر بسرعة وبحذر، بخط

 . ّي شكلال يجوز التراجع إلى الوراء بأ. إذا تبّدل ضوء اإلشارة الضوئّية أثناء العبور إلى األحمر، نتابع املش ي بسرعة ونكمل العبور بحذر 

ف أيًضاعند العبو  
ّ
 .ر في ممّر مشاة يمتّد ألكثر من مسلك واحد، ننتبه إلى أّن املركبات في املسالك األبعد تتوق
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 . عند العبور، ال يجوز استعمال األجهزة اإللكترونّية، مثل الهاتف املحمول أو جهاز تشغيل املوسيقى. نعبر بانتباه شديد 

اإلشارة الضوئّية مضاًء، يصعب علينا أن نعرف متى سيتبّدل الضوء، وما إذا عندما نصل إلى ممّر مشاة ويكون الضوء األخضر في  

 .لذلك، يستحسن االنتظار للضوء األخضر التالي، وعندها فقط يمكن العبور . كان الوقت املتبّقي كافًيا للعبور اآلمن

برغم ". املناطق املّيتة"ؤية املشاة بسبب في املفترقات التي فيها ضوء أخضر مشترك للسائق وللمشاة، يصعب على السائق أحياًنا ر  

د قبل أن ننزل إلى الشارع من أّن السائق يعطي حّق األولوّية ويتيح املجال للعبور 
ّ
 .الضوء األخضر، نّتخذ الحذر الشديد، ونتأك

 الوضوح 

على املالبس أو األغراض التي  عاكس ضوء فسفوريأو نضع /في ساعات الليل وفي األّيام الغائمة واملاطرة، نرتدي مالبس فاتحة و 

 .نحملها

 . مفّضل العبور في مكان مضاء جّيًدا 

 النزول اآلمن من الباص

ر على الشارع 
ّ
 .بعد النزول من الباص، نصعد فوًرا على الرصيف دون أن نتأخ

ة ويصبح مجال الرؤية واسًعا  
ّ
ننا من التأكد من أّن ننتظر على الرصيف ونعبر الشارع فقط بعد أن يبتعد الباص عن املحط

ّ
ويمك

 .الشارع خال  

 .ال يجوز أن نقف أمام الباص أو خلفه، فليس للسائق مجال رؤية واسع بما فيه الكفاية لرؤيتنا 

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 إعطاء حّق األولوّية -قواعد األمان على الطرق 

رب مع ذلك، ما يقا. من املفترض أن تكون ممّرات املشاة مكاًنا آمًنا للمشاة، والذين يعتَبرون مستخدمي طريق معّرضين جًدا للضرر، لعبور الشارع

اة قد هذه املعطيات تشير إلى أّن ممّرات املش. مشاة ُيقَتل على ممّر املشاة 4واحد من كّل . ثلث القتلى في حوادث الطرق في إسرائيل هم من املشاة

 .تتحّول إلى كمين قاتل بسبب عدم إعطاء حّق األولوّية من ِقبل السائقين

ه ينوي عبور الشارع، وأن يتيح له املجال إلكمال العبور بأبموجب القانون، يتوّجب على السائق أن يعطي حّق األولو 
ّ
 .مانّية للماش ي الذي يّتضح أن

 . على مقربة من ممّر املشاة، يجب تخفيف السرعة ورؤية املشاة الذين ينوون عبور الشارع 

ه ينوي العبور  
ّ
ف -حتى وإن كان املاش ي واقًفا على الرصيف، لكن يّتضح من سلوكه أن

ّ
قبل ممّر املشاة وأن نعطيه حّق  يجب أن نتوق

 .األولوّية

فت قبل ممّر مشاة 
ّ
ف ملاش  ال تراه أنت . ال يجوز تجاوز سّيارة خّففت سرعتها أو توق

ّ
طفل )على األرجح اّن السائق الذي أمامك توق

 
ً

ف وراءه أو بجانبه، وأن نتيح املجال للماش ي إلكمال العبور بأمان(. مثال
ّ
 .يجب أن نتوق

فت ملاش  إذا خّففت  
ّ
فت أمامك، فعلى األرجح أّنها توق

ّ
ف، وأن نتيح املجال للماش ي إلكمال ال. السّيارة سرعتها أو توق

ّ
عبور يجب أن نتوق

 .بأمان

ف قبل ممّر املشاة ونتيح له إكمال العبور بأمانعلى وشك او عندما يكون املاش ي  
ّ
ى بالصبر عندما . قيد العبور، نتوق

ّ
يجب أن نتحل

 . عن املواطنين املسّنين، كونهم يعبرون ببطء أكثريدور الحديث 

نّتخذ ". املناطق املّيتة"في املفترقات التي فيها ضوء أخضر مشترك للسائق وللمشاة، يصعب على السائق أحياًنا رؤية املشاة بسبب  

 . الحذر الشديد ونفترض دائًما أّن هناك ماشًيا ينوي عبور الشارع

 طة الوطنّية لألمان على الطرق قواعد األمان على موقع السل 

 /Departments/Guides/safety_rules_pedestriansarhttps://www.gov.il/ 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/safety_rules_pedestrians
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 الحفاظ على مسافة -قواعد األمان على الطرق 

ف آمنة عن املركبة املتواجدة أمامنابموجب القانون، يجب الحفاظ على مسافة 
ّ
ف في الحاالت . توق

ّ
ن السائق من التوق

ّ
الحفاظ على مسافة تمك

ف وفًقا لسرعة سفر املركبتين، حالة الطريق وحالة الرؤية وحركة الس. التي تتغّير فيها ظروف الطريق، وبالتالي منع حادث
ّ
 .يرتتغّير مسافة التوق

ف اآلمن. على األقّل عن املركبة املوجودة أمامنايجب الحفاظ على مسافة ثانيتين  
ّ
 .هذه هي املسافة التي تزيد من احتمال التوق

 شجرة، عمود، الفتة وما إلى)أمامكم بجانب جسم ساكن  يتللحظة التي تمّر فيها املركبة المن ا... 22... 21الطريقة األفضل هي العّد  

 .التي تمّر فيها مركبتكم بجانب نفس الجسم وحتى اللحظة -موجود على مقربة من الشارع ( ذلك

، نحافظ على ُمعاِمل أمان ونحافظ على مسافة أكبر عن (عاصفة، ضباب، عواصف رملّية، جّو مغبّر )في حاالت الطقس االستثنائّية  

 . املركبة املتواجدة أمامنا

م بالهاتف املحمول، التحّدث )شرود الذهن أثناء القيادة تجنب يجب أن ن 
ّ
اب، تشغيل الراديو بصوت عال  التكل

ّ
، فهذه (مع الرك

ر على قدرة السائق على تقدير املسافة بينه وبين املركبة املتواجدة أمامه وعلى تيّقظه لظروف الطريق
ّ
 . العوامل قد تؤث

دث الكثير من حوا. كثيًراحتى عندما تكون حركة السير بطيئة، نحافظ على مسافة بيننا وبين املركبة املتواجدة أمامنا، وال نقترب منها  

في االزدحام املروري، تتغير سرعة . الطرق تقع خالل السفر في االزدحام املروري بسبب عدم الحفاظ على مسافة عن املركبة من أمامنا

 . السفر بوتيرة كبيرة، تتقّدم املركبات ببطء وتنحرف السّيارات عن مسلكها دون أن تعطي إشارة لذلك أحياًنا

 ان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق قواعد األم 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_distance 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_distance
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 السرعة املفرطة -قواعد األمان على الطرق 

 . من مجمل حوادث الطرق املميتة 30%السرعة املفرطة هي السبب في وقوع نحو 

ة السرعة املفرطة تزيد من احتمال وقوع حادث طرق، فهي تحّد من قدرة السائق على االستجابة بشكل سليم ملا يحدث على الشارع، وتزيد من شّد 

 . اإلصابة الناجمة عن الحادث

مشاة، راكبو الدّراجات الهوائّية )في املناطق الواقعة داخل البلدة والتي يتواجد فيها، إلى جانب السائقين، مستخدمو طريق معّرضون لإلصابة 

ما كانت السرعة أكبر : ، هناك تأثير كبير لسرعة السفر(واملركبات الكهربائّية األخرى 
ّ
كون تصابة نتيجة إصابة مستخدمي الطريق املعّرضين لإل  -كل

 . أشّد 

 سرعة السفر في الشوارع البلدّية

ف بشكل فجائي 
ّ
ننا من التوق

ّ
في حال عدم وجود إشارة مرور تأمر بغير ذلك، السرعة القصوى . في البلدة، نسافر بسرعة تمك

 . س/كم 50املسموحة هي 

يجب أن ننتبه إلى إشارات املرور التي تشير إلى . في مناطق معّينة داخل البلدة، قد تتغّير السرعة القصوى املسموحة بوتيرة كبيرة 

 .  س أحياًنا/كم 50سرعة السفر املسموحة، والتي قد تكون أقّل من 

 . يجب أن نقود املركبة بسرعة أقّل بجانب املدارس، حدائق املالهي واألحياء السكنّية 

 سرعة السفر في الشوارع غير البلدّية

مثل املطر، الضباب، الجّو املغبّر، حالة ازدحام املرور وما إلى )نسافر بموجب تعليمات القانون ووفًقا لظروف الطريق والطقس  

 (.ذلك

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

v.il/ar/Departments/General/speedhttps://www.go 
 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/speed
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 لطريقهامش ا  -قواعد األمان على الطرق 

أمتار، أو حتى طرف قناة التصريف، بحيث يكون  4الطريق هو املنطقة املجاورة لحافة الشارع، والتي ليس بجانبها رصيف، حتى عرض  هامش

 .أمتار عن حافة الشارع 4جانب القناة على بعد أقّل من 

ف السائقون على 
ّ
للراحة، لتصليح القطع غير السليمة، لتصليح الثقب في اإلطار، إلجراء مكاملة هاتفّية، : الطريق ألسباب مختلفةهامش قد يتوق

 . لتهدئة طفل يبكي، للقاء األصدقاء وما إلى ذلك

ف على 
ّ
يصاب إصابة شديدة من املركبات األخرى، وقد الطرق قد هامش املركبة أو املاش ي الذي يقف على  !الطريق خطر جًداهامش التوق

 . يعّرض مستخدمي الطريق اآلخرين للخطر بسبب عرقلته لحركة املرور

ف على  
ّ
 .الشارع خطرهامش التوق

ف في حالة طوارئ ال يمكن بسببها متابعة السفرهامش  
ّ
 .الطريق مخّصص للتوق

 الستعمال الهاتف املحمول، للرا 
ً

ف لغرض آخر، مثال
ّ
حة أو لالنتعاش، يجب أن يتّم في مكان آمن، مثل خلجان الوقوف أو أّي توق

ات الوقود
ّ
 .محط

ف على  
ّ
 :الطريق بسبب حالة طوارئ ال يمكن بسببها متابعة السفر، يجب االنصياع للقواعد التاليةهامش إذا اضطررنا للتوق

  ل مصابيح الطوارئ الوامضة
ّ
 (الغّمازات)نشغ

  العاكسة للضوءالسترة الفسفورية نرتدي 

 نخرج من املركبة بسرعة وبحذر 

 ث التحذير من وراء املركبة
ّ
 نضع مثل

  فرنقف في الجانب األيمن من الطريق، من وراء الجدار الفاصل، إن تو 

  نّتصل بأحد مراكز الطوارئ : 

 شرطة إسرائيل - 100 -

 نتيفي يسرائيل - 2120* -

 6شارع  - 6116* -

 أنفاق الكرمل - 5424* -

 نتيفي أيالون  - 8541* -

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

 /Departments/General/road_shouldersarhttps://www.gov.il/ 

tel:100
tel:*2120
tel:*6116
tel:*5424
tel:*8541
https://www.gov.il/he/Departments/General/road_shoulders
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 (استعمال الهاتف املحمول أثناء القيادة)شرود الذهن  -قواعد األمان على الطرق 

د األبحاث التي أجريت في البالد وحول العالم أّن هناك عالقة مباشرة بين استعمال الهاتف املحمول أثناء القيادة وبين 
ّ
 ارتفاع عدد حوادثتؤك

من خطورة وقوع ( أضعاف تقريًبا 10بـ )غالبّية األبحاث تثبت بشكل واضح أّن استعمال الهاتف املحمول أثناء القيادة يزيد بشكل كبير . الطرق 

 .حوادث الطرق 

 .أضعاف 10شرود الذهن بسبب استعمال الهاتف املحمول يزيد خطورة وقوع حادث بـ  

م بالهاتف املحمول  
ّ
 .، أو من خالل نظام السمع الذي يمكن تشغيله من املقود(ديبوريت)الصوت  مكبرخالل من نتكل

 . ال نمسك الهاتف املحمول أثناء القيادة 

 .  إذا أمكن، نستعين بالركاب اآلخرين إذا دعت الحاجة الستعمال الهاتف املحمول  

رَسل أثناء القيادة تيالبما في ذلك الرسائل األوتوماتيكّية )من املفّضل استعمال التطبيقات والتقنّيات الجديدة  
ُ
على  ، والتي تساعد(ت

 . إرسال الرسائل أو قراءتها أثناء القيادة تجنب

، لتلّقيتم مكاملة هاتفّية. أثناء القيادة، ليس هناك أمر مستعَجل ينتظركم في الهاتف املحمول : ال تنسوا 
ً

 !لو كان األمر مستعجال

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

 /Departments/General/distraction_while_drivingarhttps://www.gov.il/ 

https://www.gov.il/he/Departments/General/distraction_while_driving
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 القيادة تحت تأثير الكحول  -قواعد األمان على الطرق 

 . القيادة تحت تأثير الكحول هي عامل خطورة مركزي في حوادث الطرق 

ر على الكثير من مهارات القيادة
ّ
تركيز السائق، حركة عينيه، تحّمل الوميض، استيعابه املرئي، زمن استجابته، قدرته على : شرب الكحول يؤث

 . ، عملّية معالجة املعلومات وغيرها(بواسطة املقود)توجيه املركبة 

 .إلضافة، القيادة تحت تأثير الكحول تؤّدي أحياًنا إلى سلوكّيات خطيرة أخرى، مثل القيادة بسرعة مفرطةبا

ر على السائق من القطرة األولى 
ّ
ر على قدرات السائق. الكحول يؤث

ّ
اء التركيز املطلوب للقيادة، التناسق، أد: كّل كمّية من الكحول تؤث

ف بالشكل الصحيح، القدرة على الحفاظ على السرعة بموجب القانون الرؤية، توزيع التركيز على عّدة مها
ّ
م، القدرة على التوق

 .وظروف الطريق والقدرة على الحفاظ على السفر على املسلك

 .شرب القهوة، غسل الوجه وحتى االستحمام بماء بارد ال تساعد في هذه الحالة 

 عن القيادة ويضمن العودة إلى البيت بسالمقبل الخروج ألماكن الترفيه، نختار سائًقا ال يشرب،  
ً

 .لكي يكون مسؤوال

 ". الخطوط الليلّية"نستخدم املواصالت العامة، سّيارات األجرة أو  -إن لم يكن هناك سائق كهذا  

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/drunk_driving 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/drunk_driving
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 القيادة في الشتاء -قواعد األمان على الطرق 

الرؤية محدودة، الشوارع ملساء ورطبة، أنظمة املركبة تعمل بطريقة مختلفة ومن  -في الشتاء، تكون حالة الطقس وظروف الطريق أصعب 

 .لذلك، يحتاج السائقون إلى مهارات قيادة خاصة ويجب عليهم االنصياع إلى قواعد حذر خاصة. املشاةالصعب رؤية 

 تجهيز املركبة للشتاء

ص 
ّ
 . استعداًدا للشتاء، يجب التحّقق من سالمة مجمل األنظمة املزّودة في السّيارة في كراج مرخ

اشات املاء واملصابيح وانظمة التسخين وإزالة البخاريجب التحّقق تحديًدا من سالمة املقود، الفرامل، املّساحات 
ّ
 .، رش

صة  
ّ
جري فحوص السالمة مجاًنا، زوروا التي لقائمة الكراجات املرخ

ُ
حاد الكراجاتت

ّ
 .موقع ات

 تشغيل املصابيح

، يتوّجب على كّل سائق مركبة ذات محّرك أن يض يء آذار()مارس  31وحتى  (تشرين الثانينوفمبر ) 1في الفترة الواقعة بين تاريخ  

 سائقو سّيارات األجرة، الباصات والشاحنات التي وزنها اإلجمالي. املصابيح األمامّية واملصابيح الخلفّية في الشوارع غير البلدّية

ا فما فوق أن  15املسموح  ان  يتوّجب على راكبي الدّراجات النارّية. املصابيح خالل هذه الفترة في الشوارع البلدّية أيًضا يضيئواطنًّ

 . املصابيح في كّل الشوارع طيلة أّيام السنة يضيئوا

نكم من الرؤية بشكل أفضل وملًدى أ. من املفّضل إضاءة املصابيح في الشتاء في الشوارع البلدّية أيًضا 
ّ
بعد، إضاءة املصابيح يمك

 . وتساعد اآلخرين أيًضا على رؤيتكم

 .ال تنسوا إطفاء املصابيح عند الخروج من منطقة الضباب .في الطقس الضبابي، نخّفف السرعة ونض يء مصابيح الضباب أيًضا 

 .إضاءة مصابيح الضوء العالي ال تساعد في الضباب، ألّنها ترِجع الضوء 

 قبل البدء بالسفر

ف زجاجات املركبة من  
ّ
جاه الهواء ننظ

ّ
البخار املتراكم على طرفها الداخلي بواسطة منديل جاف، ونزيل البخار من خالل زّر تحويل ات

جاه الزجاج األمامي، وتشغيلها على وضعّية التسخين ودمج". إذابة البخار على الزجاج"إلى وضعّية 
ّ
 يجب توجيه املروحة الداخلّية بات

 .املكّيف

ل من تيّقظ السائق وتركيزهقيادة املركبة أثناء عمل نظا 
ّ
لذلك، عند االنتهاء من إزالة البخار عن . م التسخين وإغالق الشبابيك تقل

الزجاج، من املفّضل وقف نظام التسخين والحرص على دخول هواء نقي إلى املركبة من خالل ترك فتحة صغيرة في الشّباك، أو من 

 .خالل نظام تكييف الهواء

 الشتاءالقيادة اآلمنة في 

م، لكن ليس على  
ّ
فوا لالنتعاش في مكان آمن ومنظ

ّ
اشربوا قهوة أو . الطريقهامش إذا شعرتم بالنعاس نتيجة تسخين السّيارة، توق

ا 
ً
إذا كنتم ال تزالون تشعرون . تأخذ القهوة مفعولها أن وارتاحوا لربع ساعة على األقّل، إلى!( ال يحتوي على كحول )مشروًبا منعش

 .وا سائًقا آخر يقود املركبةدع -بالتعب 

 .يجب أن نقود بحذر شديد -جًدا  لزجعند هطول األمطار ألّول مّرة، يكون الشارع  

 . نقود املركبة بسرعة أبطأ وفًقا لظروف الطريق - لزجإذا كانت الرؤية مشّوشة بسبب األمطار أو الضباب وكان الشارع  

 . من املفّضل الحفاظ على مسافة أكبر في الشتاء. عن املركبة املوجودة أمامنا نحافظ على مسافة سفر آمنة لثانيتين على األقّل  

https://iga.org.il/
https://iga.org.il/
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تجاوز املركبات تجنب لذلك، وتحديًدا في الشتاء، ن. تجاوز املركبات يكون أخطر -والرؤية مشّوشة  لزجفي الشتاء، عندما يكون الشارع  

 .قدر اإلمكان

انب لذلك، نقود املركبة بسرعة أبطأ في األحياء السكنّية وبج. املناسب إذا لزم األمرفي الشتاء، تصعب رؤية املشاة والفرملة في الوقت  

 .املدارس، ونحرص على إعطاء حّق األولوّية للمشاة

 من القيادة 
ً

 . في األّيام العاصفة جًدا، من املفّضل استخدام املواصالت العامة بدال

وهو يحتاج إلى مهارات قيادة وتجهيز خاص للمركبات للسفر في هذه  الطقس الثلجي والجليدي ال يمّيز مناخ وطقس إسرائيل، 

ر في إسرائيل
ّ
القيادة في الثلج والجليد، ونّتصل بمركز األمان البلدي لالستفسار بشأن املحاور تجنب ن. الظروف، وهذا غير متوف

 .املغلقة واملحاور املفتوحة للسفر

ف على . الطريقهامش شة، يصعب على السائق أن يرى املركبة التي تقف على -----في الشتاء، عندما تكون الرؤية مشّو  
ّ
ال يجوز التوق

 في حالة طوارئ ال يمكن بسببها متابعة السفرهامش 
ّ

 . الطريق إال

 مستخدمو الطريق اآلخرون

ر مقاعد االمان الحماية القصوى، يجب ربط األطفال بدون معطف أو مالبس سميكة،  -األهالي  
ّ
د من أّن أحزمة املقعد لكي توف

ّ
والتأك

 .مشدودة جيًدا إلى جسمهم

ة لذلك، نعبر فقط على ممّر املشا. في الشتاء، يصعب على السائقين رؤية املشاة والفرملة في الوقت املناسب إذا لزم األمر -املشاة  

 .على املالبس عاكس ضوء فسفوريوفقط عندما يكون الشارع خالًيا، نرتدي مالبس فاتحة ونضع 

 .ركوب الدّراجة في الطقس العاصفتجنب يجب . في الشتاء، يكون الشارع أملس والرؤية مشّوشة -راكبو الدّراجات الهوائّية  

سالك نركب بسرعة أبطأ ونحافظ على مسافة، ال نتنّقل بين امل. مشّوشة والرؤية لزجالشارع في الشتاء، يكون  -راكبو الدّراجات النارّية  

 .ملنع التزحلق ونفرمل بشكل خفيف

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

 https://www.gov.il/ar/departments/general/safety_rules_winter_driving 

https://www.gov.il/ar/departments/general/safety_rules_winter_driving
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 التعب واالنتعاش -قواعد األمان على الطرق 

ر على . الغفو أثناء القيادة يحدث بدون سابق إنذار، لذلك فهو خطر جًدا
ّ
رة التركيز قدحتى وإن لم تغفوا كلًيا، القيادة تحت تأثير التعب تؤث

خاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة
ّ
 .واالنتباه ملا يحدث على الشارع، على سرعة استجابتنا وعلى قدرتنا على ات

ط مسار السفر وأماكن االستراحة على الطريق قبل 
ّ
إذا كنا مستيقظين لساعات عديدة، يستحسن . الخروج إلى سفرة طويلة، نخط

 . االمتناع عن القيادة

، منتصف الليل حتى الساعة )من املفّضل عدم القيادة في الساعات التي يغلبنا فيها التعب  
ً

 ، ألّن ساعتنا البيولوجّية(صباًحا 6مثال

إذا . ن مضبوطة على وضعّية النوم، أو بعد وجبة ثقيلة، بعد ممارسة نشاط جسماني متِعب أو بعد تناول أدوية تسّبب التعبتكو 

اضطررنا إلى القيادة في حاالت كهذه، يجب أن نكون يقظين لكّل إشارة تدّل على التعب، مثل التثاؤب، الرمش، التنّقل بين مسالك 

 .التنبيه املوجود على جانب الشارع خطعن غير قصد على  الطريق عن غير قصد، أو السفر

م وآمن، لكن ليس على  
ّ
ف لالنتعاش في مكان منظ

ّ
اشربوا قهوة أو . الطريقهامش إذا شعرنا بالتعب او إذا أغمضت أعيننا، نتوق

ا 
ً
روا أّن ذلك يساعدكم على. تأخذ القهوة مفعولها أن وارتاحوا لربع ساعة على األقّل، إلى!( ال يحتوي على كحول )مشروًبا منعش

ّ
 تذك

 . البقاء يقظين لزمن قصير فقط

 منكم -إذا كنتم ال تزالون تشعرون بالتعب بعد كّل ذلك  
ً

 .ال نقود -إذا كّنا نشعر بالتعب . دعوا سائًقا آخر يقود املركبة بدال

ص  
ّ
ل ال يساعدان على التخل

ّ
 . من التعبالشباك املفتوح أو الراديو املشغ

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/fatigue_while_driving 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/fatigue_while_driving
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 املركبةنسيان األطفال في  -قواعد األمان على الطرق 

ت لساعا في السنوات األخيرة، ال سّيما في أشهر الصيف الحاّرة، يزداد عدد الحاالت التي ينس ى فيها األهل أطفالهم على مقعد األمان في املركبة

  .0-3الشريحة العمرّية األكثر تضّرًرا هي األطفال وصغار السّن بأعمار . بعض هذه الحاالت تنتهي بالوفاة. طويلة

 !هم أّن ذلك قد يحدث لكّل واحد وواحدة مّنايجب أن نف

د نسيان األطفال في املركبة ناجم عن شرود ذهن األهل أو الشخص البالغ املسؤول، مّما يؤّدي إلى عدم االنتباه لوجود طفل يجلس على املقع

 . الخلفي في املركبة

الطريق إلى العمل، تبديل املركبات بين األهل وعدم التنسيق بينهم،  مكاملة هاتفّية، تعب، إنزال األوالد بسرعة في: من أسباب الشرود الذهني

 . اإلزعاجات وغيرها

ر النفس ي، يسيطر عليه سلوك 
ّ
 .توصيل الطفل -، مّما يجعله ينس ى مهّمته الجديدة "الطّيار األوتوماتيكي"عندما يشعر السائق بالتعب أو بالتوت

 خالل السفر وال يثيرون الضجة ع .0-3الشريحة العمرّية األكثر تضّرًرا هي األطفال وصغار السّن بأعمار 
ً
ند ألنهم قد يخلدون الى النوم سريعا

 نزول السائق من السيارة.

  وسائل منع نسيان االطفال

 
ً

جيل الطفل ووزنه، نوع املركبة ومقعد األمان الخاص بالطفل، : قبل اختيار الوسيلة األنسب لكم، يجب فحص مدى مالَءمتها الحتياجاتكم، مثال

 . األطفال ونجاعة التنبيه على مّر الوقت/عاداتكم املّتبعة في توصيل الطفل

د من أّن املنتج يستوفي املعيار وآمن لالستخدام -هناك أنواع مختلفة من هذه الوسائل 
ّ
 : يتوّجب على املستخدم أن يتأك

أو  وعلى البيانات التي يدخلها السائق في بداية االستخدام، وهي تصِدر تنبيًها صوتًيا GPSتعتمد على  -املحمول  تطبيقات على الهاتف 

لى إهناك تطبيق آخر للتواصل بين الطواقم التربوّية وأهالي األطفال، وهو يعِلم االهالي باألطفال الذين لم يصلوا بعد . برسالة للسائق

 .  الروضة

ذات كاميرا، وبعضها تصِدر /الصوت/الضغط/درجة الحرارة/تعتمد على تقنّيات للكشف عن الحجم -ى املجّسات أنظمة تعتمد عل 

 /بعض هذه الوسائل تحتوي على انظمة فّعالة في املركبة للتنبيه في حال نسيان الطفل. ة/تنبيًها صوتًيا للسائق
ً

: ة في املركبة، مثال

مالئم )أو تشغيل مصابيح التحذير، إرسال رسالة أو تشغيل الكاميرات  استغاثةإشارة تشغيل جهاز اإلنذار، فتح الشبابيك، إصدار 

 (. ملركبات النقل والباصات

 . من أفضلّيات هذه األنظمة أّنها تعمل تلقائًيا بغّض النظر عن تشغيلها أو وقفها من ِقبل عامل بشري 

ره بفّك  -وصلها مع حزمة مفاتيح املركبة مفاتيح يمكن  حمالة 
ّ
تحتاج إلى التوصيل الفّعال من ِقبل السائق قبل بدء السفر، وتذك

 . األطفال املتواجدين في الخلف من الحزام عند انتهاء السفرة

ير في الجهاز الوسادة، يصدر صوت تذكموقع إذا ابتعد السائق عن . توضع على مقعد الطفل وتعمل بواسطة وزنه -وسادة أمان  

اّرة املوصول لحزمة مفاتيح املركبة املوجودة بحوزة السائق، ويمكن الحًقا تشغيل جهاز اإلنذار في املركبة نفسها أيًضا للفت انتباه امل

 . بجانب املركبة

 قواعد األمان لألهل 

اب 
ّ
د من أّنها خالية من الرك

ّ
 .قبل الخروج من املركبة وإقفالها، يجب التأك
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م أو اإلمساك بالهاتف املحمول، وذلك تفادًيا لشرود ذهنكمعندما تتو  
ّ
 .اجدون في املركبة مع األطفال، من املفّضل عدم التكل

 .نضع الحقيبة، املحفظة، الهاتف املحمول أو أّي غرض مهّم آخر على املقعد الخلفي بجانب الطفل 

بع عادة معّينة تساعدنا على عدم نسيان األطفال في املركبة 
ّ
ر ّجل تذكاًرا في الهاتف املحمول ونضبطه على موعد املوصول املقّد نس: نت

ه قد انزله في املكان بسالم/إلى الهدف، نّتصل بالزوج
ّ
د من أن

ّ
 .ة بعد إنزال األطفال، أو نّتصل بمن قام بتوصيل الطفل ونتأك

 .نحرص على إقفال املركبة ملنع دخول األطفال إليها في غيابكم 

ر الحرارة على األطفال وصغار السّن بسرعة كبيرة وبشكل أصعب! صغيًرا في مركبة مغلقة، حتى ولو لدقيقةال نترك ولًدا  
ّ
 .تؤث

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

l/ar/Departments/General/technologies_kids_safetyhttps://www.gov.i 

 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/technologies_kids_safety
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 اإلطارات -قواعد األمان على الطرق 

اطي، يحّسن من ثبات " حلقة الوصل"اإلطار هو 
ّ
بين السائق والشارع، ويدعم املركبة من خالل الهواء املوجود بداخله ومن خالل غالفه املط

 اإلطار غير السليم أو غير املالئم يعّرض املسافرين في املركبة للخطر، وقد يكون الفاصل بين الحياة. املركبة ويمتّص الصدمات أثناء القيادة

ودة جلذلك، تنخفض (. التأكسد أو الجفاف)واالهتراء الكيميائي ( التآكل)تهترئ إطارات املركبة مع الوقت بسبب عملّية االهتراء الطبيعّية . واملوت

 . عف مستوى تماسكها مع الشارعاإلطارات مع مّر الوقت، ويض

ر على ثبات املركبة، على أدائها، على أمان السفر، على مسافة الفرملة وعلى اهتراء اإل : لضغط الهواء في اإلطارات أهمّية قصوى أيًضا
ّ
طارات فهو يؤث

ر على تماسكه مع الشار تجاوز الضغط املالئم، حتى ولو في إطار واحد فقط، قد يؤّدي إلى تسريع عمليّ . ووتيرة استبدالها
ّ
ع، ة اهتراء اإلطار، يؤث

ه قد يؤّدي إلى انفجار اإلطار وإلى انقالب املركبة
ّ
 .يؤّدي إلى انحراف املركبة وفقدان سيطرة السائق عليها او أن

 الحفاظ على إطارات سليمة

 .نشتري إطارات ذات جودة عالية فقط 

ب إط. نتحّقق جيًدا من تاريخ إنتاج اإلطار 
ّ
 .ارات مّرت سّت سنوات على إنتاجهاال نرك

د من عدم وجود تشّققات، جفاف، تشّوهات، . نفحص مّرة كّل أسبوعين حالة اإلطارات، بما في ذلك اإلطار االحتياطي 
ّ
من املهّم التأك

 . انتفاخات أو أجسام غريبة في اإلطارات، ومن أن أخاديد اإلطارات لم تتآكل
ً
إلى فّني إطارات في حالة حدوث عطل، نتوّجه مباشرة

 .مؤّهل

 : تظهر على اإلطار عالمات تساعد على التحّقق من سالمته ومدى مالَءمته للمركبة 

 اتاإلطار  أحجام .1

 السرعة والِحملدرجة  .2

 تاريخ اإلنتاج .3

 معيار اإلطار .4

 طراز اإلطار .5

 درجة الحرارة .6

 التماسك .7

 التآكل .8

 الِحمل وضغط النفخدرجة  .9

 تركيبة اإلطار .10

 ضغط الهواء 

 .التحّقق من ضغط الهواء مّرة كّل أسبوعينيجب  

 :يجب نفخ اإلطارات بالشكل السليم 

ة الوقود إلى الضغط املطلوب وفًقا لتعليمات مصّنع املركبة -
ّ
 . نضبط جهاز النفخ في محط

ة الهواء إلى صّمام النفخ في اإلطار  -
ّ
 .ونمسكها بثبات( البلف)نوصل مضخ

ف الصوت الصادر من الجهاز عندما يكون ضغط الهواء داخل اإلطار مطابًقا للضغط . ثابتةيبدأ جهاز النفه بإسماع صوت بوتيرة  -
ّ
يتوق

 .الذي تّم ضبطه على الجهاز

 .نكّرر العملّية على كّل اإلطارات، بما في ذلك اإلطار االحتياطي -
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 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/tires_safety  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/tires_safety
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 أحزمة األمان -قواعد األمان على الطرق 

ل من احتمال املوت في حادث بنسبة : ربط حزام االمان هو الخطوة األهّم للحفاظ على نفسك عند وقوع حادث
ّ
، ومن 45%ربط حزام األمان يقل

 .50%اإلصابة بإصابة شديدة بنسبة 

ل من احتمال االنقذاف من املركبة عند وقوع حادث بـ 
ّ
فون من املسائقين و ثالث أرباع الأكثر من . ضعًفا 30ربط الحزام يقل

َ
سافرين والذين يقذ

 .ُيقَتلون  -املركبة عند وقوع الحادث 

 استعمال أحزمة األمان 

 .نهايتها، يتوّجب على كّل من يجلس في املركبة ان يضع حزام األمانفي كّل سفرة، من بدايتها وحتى  

 .من الخلف أيًضا -ال نسافر قبل أن يضع الجميع الحزام  

 .ال يجوز أن يتعّدى عدد املسافرين عدد أحزمة األمان في املركبة 

 .من ربط األطفال بالحزام كما ينبغييتأكد من مسؤولّية سائق املركبة أن  

 بالشكل الصحيحربط الحزام 

 . عند ربط حزام األمان، نستعمل دائًما حزام الخصر وحزام الصدر، أيًضا في املقعد األوسط في املركبة 

(. وليس على البطن)يجب وضع الحزام املائل في مركز الكتف، وحزام الحوض يجب أن يكون موازًيا لحوض الفخذين : موضع الحزام 

 .ال يجوز وضع حزام الكتف تحت اإلبط

 .يجب وضع حزام الخصر على عظام الحوض 

 . يجب أن يمّر حزام الصدر في مركز الصدر. يجب وضع حزام الصدر بحيث يكون موضوًعا على عظمة الترقوة والصدر 

 : يجب مالَءمة الحزام ووضعه على الجسم بالصورة الصحيحة 

 ى الجسم بالشكل الصحيحفي غالبّية املركبات، يمكن مالَءمة ارتفاع حزام الصدر من أجل وضعها عل. 

 الحزام املرتخي قد يؤّدي إلى إصابة في البطن واألضالع عند وقوع حادث . 

 النساء الحوامل

د من وضع حزام الخصر على عظام الحوض 
ّ
 . خالل الحمل، يجب التأك

 .عرض البطن خالل الحمللى ال يجوز وضع حزام الخصر ع 

 الطرق  على انلألم الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/departments/guides/safety_rules_children_restraining_devices  

https://www.gov.il/ar/departments/guides/safety_rules_children_restraining_devices
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 (التثبيت وسائل)األمان مقاعد  -قواعد األمان على الطرق 

ه قد يؤّدي إلى إصابتهم بتّم 
ّ
ر حماية كافية للكبار، لكن ال يمكنه توفير الحماية لألطفال ولصغار السّن، بل وأن

ّ
ابات إصتصميم حزام األمان ليوف

 .شديدة

ى األطفال ابة والوفاة لدمن املعروف عن مقاعد األمان لألطفال في املركبات، والتي تتّم مالءمتها لجيل األطفال، أّنها ناجعة في التقليل من شّدة اإلص

  .نجاعة هذه الوسائل من حيث األمان مثبتة علمًيا في الكثير من األبحاث. عند وقوع حادث للمركبة

ستعَمل بطريقة صحيحة ومالَءمة لجيل الطفل وأبعاد جسمه
ُ
 . تجدر اإلشارة إلى أّن مقاعد األمان تنقذ الحياة عندما ت

 استعمال مقاعد األمان 

 . الوطنّية لألمان على الطرق بربط األطفال حتى جيل عشر سنوات بمقاعد أمان مالئمة وفًقا للجيل وألبعاد الجسم تنصح السلطة 

باع  
ّ
 :مراحل عند ربط األطفال في مقاعد األمان 3نحرص على ات

 .مالَءمة مقعد األمان لجيل الطفل وألبعاد جسمه .1

 .نِتجتثبيت مقعد األمان بمقعد املركبة وفًقا لتعليمات امل .2

 .ربط الطفل بمقعد األمان بالشكل الصحيح .3

 .ال يجوز وضع الطفل على مقعد أمان أو على مقعد رافع مقابل وسادة هواء فّعالة 

 .على األقّل، من املفّضل إجالس األطفال مع حزام األمان على املقعد الخلفي للمركبة 13حتى جيل  

 . هو املقعد الخلفي األوسط 13املكان األكثر أماًنا إلجالس األطفال حتى جيل  

 مالَءمة املقعد للطفل

جاه السفر 
ّ
 .يجب ربط األطفال حتى جيل سنتين على األقّل في مقعد أمان مالئم، ويجب إجالسهم بعكس ات

جاه السفر 5يجب ربط األطفال من جيل سنتين حتى  
ّ
 .سنوات في مقعد أمان يجتوي على حزام داخلي، وبات

بوستر، ويجب ربطهم  -م، يجب أن يجلسوا على مقعد رافع  1.45وحتى يبلغوا طول  -سنوات  10سنوات وحتى  5األطفال من جيل  

 . بحزام املركبة

 استعمال حزام املركبة بدون البوستر

 :التالية 5يمكن االنتقال من استعمال البوستر إلى استعمال حزام املركبة فقط إذا تحّققت كّل الشروط الـ  

 .هره مسنود إلى ظهر مقعد املركبةيجلس الطفل وظ .1

 .والقدمين تالمس االرض درجة 90يجب طّي الركبتين بزاوية  .2

 .يجب وضع حزام األمان على حوض الفخذين .3

 .يجب وضع حزام األمان على مركز الصدر .4

 .ال يمكن أن يتحّرك الطفل من مقعده أثناء السفر .5

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/departments/guides/safety_rules_children_restraining_devices?chapterIndex=2 

https://www.gov.il/ar/departments/guides/safety_rules_children_restraining_devices?chapterIndex=2
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 لّيةالسفرات العائ -قواعد األمان على الطرق 

 بالتالي، تقض ي العديد من العائال . في أرجاء البالد، زيارات عائلّية وغيرها الترح -تتمّيز فترة األعياد والعطل بكثرة السفرات العائلّية 
ً

ت وقًتا طويال

 .على الطرقات

ًرا تواجد أطفال صغار في املركبة قد تكون أمباإلضافة، القيادة أثناء . هذه السفرات تحتاج أحياًنا إلى القيادة لزمن طويل في طرقات غير مألوفة

 . معّقًدا وتؤّدي إلى شرود ذهن السائق

 قبل االنطالق للطريق

 .يجب تخطيط مسار السفر في البيت، باألخّص عندما يدور الحديث عن سفرات طويلة 

ات الوقوف على الطريق  
ّ
مة وآمنة، مثل م -يجب تخطيط محط

ّ
ات الوقود أو مواقف يجب أن تكون جميعها في أماكن منظ

ّ
حط

 .السّيارات

 .كتب، ألعاب يمكن اللعب فيها أثناء السفر، أجهزة لوحّية، تسال  ومشروبات -يجب التزّود بأغراض تشِغل األطفال أثناء السفر  

 .ء ألعاب يحّبونها، غناء أغان  أو إجراذات لون معين عّد املركباتمثل  –يجب تخطيط فعالّيات يمكن إجراؤها مع األطفال أثناء السفر  

 . من جانب الرصيف فقط( والخروج منها في نهاية السفرة)يجب الدخول إلى املركبة  

 .البدء بالسفر قبل التوجيهنظام يجب تشغيل  

اب يضعون حزام األمان، من األمام ومن الخلف أيًضا 
ّ
د من أّن جميع الرك

ّ
 يضعون حزام األمان الخاص باملركبة، -الكبار . يجب التأك

 .يجلسون على مقعد امان مالئم لجيلهم وملقاييس جسمهم -واألطفال 

 !وضع الحزام ال يكفي، بل يجب وضعه بالصورة الصحيحة 

 أثناء السفر

 .نحاول توفير أجواء هادئة في املركبة، لتفادي شرود ذهن السائق 

م وآمن، بعيًد  
ّ
ف لالنتعاش في مكان منظ

ّ
 .ا عن الشارعنتوق

 .نبّدل السائق -إذا كّنا ال نزال نشعر بالتعب حتى بعد أخذ قسط من الراحة  

ف على  
ّ
 .الطريقهامش ال يجوز التوق

ف على  
ّ
 :الطريق بسبب حالة طوارئ ال يمكن بسببها متابعة السفر، يجب االنصياع للقواعد التاليةهامش إذا اضطررنا للتوق

  ل مصابيح الطوارئ الوامضة
ّ
 (الغّمازات)نشغ

  السترة الفسفورية العاكسة للضوءنرتدي 

 نخرج من املركبة بسرعة وبحذر 

 ث التحذير من وراء املركبة
ّ
 نضع مثل

 نقف في الجانب األيمن من الطريق، من وراء الجدار الفاصل، إن تواجد 

  نّتصل بأحد مراكز الطوارئ : 

 شرطة إسرائيل - 100 -

 نتيفي يسرائيل - 2120* -

 6شارع  - 6116* -

 أنفاق الكرمل - 5424* -

tel:100
tel:*2120
tel:*6116
tel:*5424
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  نتيفي أيالون  - 8541* -

tel:*8541
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 ما الذي ال يجوز فعله وال بأّي شكل من األشكال؟

اب حزام األمانال نبدأ  
ّ
 .السفر قبل أن يضع جميع الرك

( ديبوريت) الصوت مكبراملكاملات غير الضرورّية، وإن كانت ضرورّية نستعمل تجنب ال نرسل رسائل، ن! ال نستعمل الهاتف املحمول  

 .فقط

ف على  
ّ
ألّن الطفل يحتاج إلى ذلك الطريق لشّد أعضاء الجسم، أو النتظار أصدقاء سيصلون إلى نقطة امللتقى، أو هامش ال نتوق

ف. بشكل مستعَجل
ّ
 .لهذا الغرض توجد نقاط ومناطق توق

 .ال نقود إذا كّنا نشعر بالتعب 

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/departments/general/family_ride_rules  

https://www.gov.il/he/departments/general/family_ride_rules
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 أنظمة األمان في املركبات -قواعد األمان على الطرق 

وملساعدة السائق على  املركبةانظمة األمان املزّود في املركبات املختلفة هي وسائل مساِعدة تّم تطويرها لتنبيهنا من املخاطر أثناء السفر في 

 . السيطرة على مركبته

مع ذلك، هناك مخاوف من أن يعتمد السائقون . بين فيها قدر اإلمكانوتقليل عدد املصا حوادث الطرق الهدف من أنظمة األمان في املركبة هو منع 

ل من مستوى انتباههم وتركيزهم أثناء القيادة
ّ
 . فقط على هذه األنظمة، مّما يقل

 ESP - Electronic Stability Programنظام 

 .زالق أو الدخول إلى منعطف بسرعة عاليةيهدف هذا النظام إلى مراقبة الثبات وإلى منع فقدان السيطرة على املركبة نتيجة االن

ل فوًرا فرامل املركبة و -عندما يكتشف النظام فقدان الثبات في الجزء األمامي أو الخلفي من السّيارة  ِ
ّ
لثانية، اأو يوقف عمل املحّرك ألجزاء /يشغ

 .وبالتالي يتّم تثبيت السّيارة والفرملة بشكل آمن

 .يمكن بشكل عام وقف عمل النظام بواسطة زّر خاص، ESPفي املركبات املزّودة بنظام 

د من عدم وقف النظام
ّ
يمكن وقف النظام في حال السفر على الثلج أو إذا علقت املركبة في الرمل ودعت الحاجة إلى الثبات على . يجب التأك

 .الشارع بشكل كامل

 ABS - Anti Break Systemنظام 

ن السائق 
ّ
ه يمك

ّ
وّية، عند الفرملة الق. من السيطرة على نظام القيادة ويمنع حالة انغالق العجالت في حالة الفرملة القوّيةيتمّيز هذا النظام بأن

 .تبدأ مجّسات النظام بالعمل فوًرا وتساعد السائق على السيطرة على املركبة

 بالشكل الصحيح؟ ABSكيف يجب تشغيل نظام الـ 

 .نضغط بقّوة وبشكل متواصل على دّواسة الفرامل 

ع وال يجوز رفع الرجل عنها  
ّ
 .حتى وإن شعرتم بهّزات قوّية في الدّواسة -ال يجوز الضغط على دّواسة الفرامل بشكل متقط

ف املركبة تماًما 
ّ
 .ال يجوز رفع الرجل عن دّواسة الفرامل إلى أن تتوق

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

/departments/general/safety_systems_rulesarhttps://www.gov.il/ 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/ar/departments/general/safety_systems_rules
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 حاالت الطوارئ أثناء القيادة -قواعد األمان على الطرق 

خاذ بعض الخطوات 
ّ
فقدان : أنواع الخلل الرئيسّية هي. للخروج من حالة الطوارئ وتخفيف اإلصابةعندما يطرأ خلل ميكانيكّي في املركبة، يمكن ات

ف املحّرك أثناء السفر
ّ
 .الفرامل، تسارع ال يمكن السيطرة عليه، ثقب في اإلطار وتوق

ر أّن املركبة هي وسيلة معّقدة، تحتاج إلى صيانة
ّ
 .دائمة لتفادي املشاكل التشغيلّية في املركبة قدر اإلمكان، يجب التذك

 صيانة املركبة ملنع املشاكل التشغيلّية

(. ينهماباألقرب من )كم  15,000في غالبّية املركبات، يجب القيام بذلك مّرة في السنة كّل  -نقوم بصيانة املركبة وفًقأ لتعليمات املصّنع  

ص
ّ
 .من املفّضل صيانة املركبة في كراج مرخ

 :إجراء صيانة جارية 

o  طارات مّرة كّل أسبوعينفحص ضغط الهواء في اإل. 

o فحص املّساحات واستبدالها إذا لزم األمر. 

o  (.في نظام التبريد والسوائل الهيدروليكّية املاء ،چير() زيت املحّرك، زيت التروس)فحص مستوى السوائل في املركبة 

o االنتباه لألصوات الصادرة من املركبة: 

 الطقطقات غير االعتيادّية. 

 استهالك الوقود املفرط. 

 إضاءة أضواء التحذير. 

 فقدان الفرامل

ف عن السفر
ّ
 .فقدان الفرامل هو حالة ال تعمل فيها فرامل املركبة بالشكل املطلوب، مّما ال يتيح املجال للسائق بإبطاء سرعته أو التوق

 ما الذي يجب فعله؟

 .الحفاظ على هدوء األعصاب 

 .إنزال الغيارات - ،چير(ال) إبطاء سرعة املركبة من خالل نظام التروس 

 .ورفع القبضة رويًدا رويًدا( هاند بريكس)استعمال فرامل اليد  

فة/، او إبطاء سرعة السّيارة من خالل االحتكاك بالجدار الفاصل(يستحسن على مرتَفع)إيجاد مسار هروب  
ّ
 .مركبة متوق

 .الطريق، في مكان آمنهامش محاولة إيقاف املركبة على  

 (.Hazard)تشغيل مصابيح الطوارئ الوامضة  

 .السترة الفسفورية العاكسة للضوءارتداء  

 .الخروج من املركبة بسرعة 

ث التحذير 
ّ
 .وضع مثل

 .الوقوف في الجانب األيمن من الطريق، من وراء الجدار الفاصل، إن تواجد 

صال بالشرطة 
ّ
 .االت

 ما الذي ال يجوز فعله؟

 .بشكل متواصل، فاألمر يؤّدي إلى تسخين الفرامل كثيًرا وإلى احتراقهاال يجوز الضغط على الفرامل  
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 .ال يجوز الضغط على دّواسة الوقود 

 

 تسارع املركبة بشكل ال يمكن السيطرة عليه

 
ً

انغالق دّواسة الوقود، مشكلة في االنظمة اإللكترونّية : تسارع املركبة بشكل ال يمكن السيطرة عليه يحدث في أعقاب مشكلة ميكانيكّية، مثال

 .هذه حالة طوارئ، قد يفقد فيها السائق سيطرته على املركبة(. مشكلة في حاسوب إدارة املحّرك، نظام تثبيت السرعة وما إلى ذلك)

 ما الذي يجب فعله؟

 . الحفاظ على هدوء األعصاب 

 (.غيار نيوترال)إلى حالة الوقوف  ،چير(ال) نقل قبضة التروس 

 .إبطاء سرعة املركبة قدر اإلمكان بواسطة الفرامل 

 (.هاند بريكس)في حالة عدم القدرة على الفرملة، يجب استعمال فرامل اليد  

 .إيجاد مسار هروب على مرتَفع 

ف املركبة، يجب إيقاف املحّرك 
ّ
 .عندما تتوق

 .الطريق، في مكان آمنهامش محاولة إيقاف املركبة على  

 (.Hazard)ل مصابيح الطوارئ الوامضة تشغي 

 .السترة الفسفورية العاكسة للضوءارتداء  

 .الخروج من املركبة بسرعة 

ث التحذير 
ّ
 .وضع مثل

 .الوقوف في الجانب األيمن من الطريق، من وراء الجدار الفاصل، إن تواجد 

صال بالشرطة 
ّ
 .االت

 انفجار إطار

أو /جاف، و/مهترئ /إطار قديم: هناك سببان رئيسّيان النفجار اإلطار. إلى فقدان السيطرة على املركبةانفجار إطار أثناء السفر خطير وقد يؤّدي 

 .عثرة على الشارع

 ما الذي يجب فعله؟

 . الحفظ على هدوء األعصاب 

 مستقيم 
ّ
 .إمساك املقود بثبات والحفاظ على السفر بخط

 .التروسإبطاء سرعة املركبة قدر اإلمكان بواسطة الفرامل ونظام  

 .الطريق، في مكان آمنهامش محاولة إيقاف املركبة على  

 (.Hazard)تشغيل مصابيح الطوارئ الوامضة  

 .السترة الفسفورية العاكسة للضوءارتداء  

 .الخروج من املركبة بسرعة 

ث التحذير 
ّ
 .وضع مثل

 .استبدال اإلطار 

ص، واستبدالها إذا لزم  
ّ
 .األمرفحص كّل إطارات املركبة في كراج مرخ
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 في اإلطار( بنشر)ثقب 

في حالة . يحدث الثقب عندما ينفجر الجزء الداخلي من اإلطار، أو إذا تمّزق اإلطار وانبعث الهواء املتواجد داخله. قب في اإلطارثالبنشر هو 

 .حدوث ثقب، سيشعر السائق بانحراف املركبة إلى الجوانب، أو سيسمع ضجيًجا غير مألوف

 ما الذي يجب فعله؟

 . الحفاظ على هدوء األعصاب 

 مستقيم 
ّ
 .إمساك املقود بثبات والحفاظ على السفر بخط

 .إبطاء سرعة املركبة قدر اإلمكان بواسطة الفرامل ونظام التروس 

 .الطريق، في مكان آمنهامش إيقاف املركبة على  

 (.Hazard)تشغيل مصابيح الطوارئ الوامضة  

 .السترة الفسفورية العاكسة للضوءارتداء  

 .الخروج من املركبة بسرعة 

ث التحذير 
ّ
 . وضع مثل

 .استبدال اإلطار 

 (الحلقة املعدنّية التي يتّم تركيب اإلطار عليها)من املفّضل السفر على طارة العجل  
ّ
ف ، حتى لو كان ثمن ذلك تلف اإلطار، وعدم التوق

 .على الشارع

ف املحّرك أثناء السفر
ّ
 توق

ف املركبة أثناء السفر 
ّ
 .ميكانيكي/بسبب نقص في الوقود أو بسبب عطل كهربائيقد تتوق

 ما الذي يجب فعله؟

 . الحفاظ على هدوء األعصاب 

 .الطريقهامش محاولة االندماج قدر اإلمكان إلى يمين الطريق، من املفّضل في  

ف كلًيا بحذر شديد 
ّ
 .إبطاء سرعة املركبة إلى أن تتوق

 (.Hazard)تشغيل مصابيح الطوارئ الوامضة  

 .السترة الفسفورية العاكسة للضوءارتداء  

 .الخروج من املركبة بسرعة 

ث التحذير 
ّ
 .وضع مثل

 .الوقوف في الجانب األيمن من الطريق، من وراء الجدار الفاصل، إن تواجد 

صال بالشرطة 
ّ
 .االت

ف في الجانب األيمن أو على  
ّ
ف املحّرك في وسط املسار ولم تكن هناك إمكانّية للتوق

ّ
باع القواعد امش هإذا توق

ّ
الطريق، يجّب ات

صال بالشرطة بسرعة للتبليغ عن إغالق مسار السفر
ّ
 .املذكورة أعاله واالت

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 
https://www.gov.il/ar/departments/guides/emergency_situation_driving  

https://www.gov.il/he/departments/guides/emergency_situation_driving
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 املواطنون املسّنون السائقون  -قواعد األمان على الطرق 

 .القيادة هي عامل مركزي لشعور كّل شخص بالغ باالستقاللّية، القدرة على التنّقل والحيوّية

 والقدرةين أن يبدي مسؤولّية شخصّية وعامة، وأن يدرك أّن مهارات القيادة، سرعة رّد الفعل مع ذلك، يتوّجب على كّل سائق من املواطنين املسنّ 

 .تتضّرر مع التقّدم في الجيل، ويجب أخذ هذه املسألة باالعتبار واالستعداد لها جّيًداعلى التقدير 

 االستعداد للقيادة اآلمنة

فما فوق، يمكن تجديد رخصة  70بموجب القانون، إذا كنتم بجيل . يجب الحرص على إجراء فحوص طبّية وفحوص نظر دورّية 

 5، يجب عليكم استصدار مصادقة طبّية كّل 80حتى جيل . القيادة فقط بعد الحصول على مصادقة طبّية على أهلّيتكم للقيادة

 . كّل سنتين - 80سنوات، وفوق جيل 

 عن القيادة أيًضا -ّية شخصّية، وإذا لزم األمر إذا شعرتم بتضّرر قدرتكم على القيادة، يستحسن إبداء مسؤول 
ّ
 . الكف

عندما تكون ظروف الرؤية جّيدة والشارع ليس )إن لم يكن األمر ضرورًيا، من املفّضل القيادة في ساعات الضوء وفي الطقس املريح  

 .القيادة في االزدحامات املرورّية وفي الطرقات غير املألوفةتجنب ، و (لزًجارطًبا و 

ف على الطريق في ال 
ّ
مة وبعيدة عن )سفرات الطويلة خارج املدينة، يجب تخطيط مسار السفر مسبًقا وأماكن التوق

ّ
أماكن منظ

كم تعرفون الطريق(الشارع
ّ
د من أن

ّ
 . ، والتأك

اب في املركبة حزام األمان أيًضا قبل البدء بالسف 
ّ
 . ريجب وضع حزام األمان في كّل سفرة، والحرص على أن يضع كّل الرك

كم تعرفون كيفّية  
ّ
دوا من أن

ّ
دوا من ربطهم بحزام األمان كما ينبغي على مقاعد األمان، وتأك

ّ
ون أحفادكم الصغار، تأك

ّ
إذا كنتم تقل

هم على هذه املقاعد
ّ
 .ربطهم وفك

م بكّل ا 
ّ
كم تعرفونها وقادرون على التحك

ّ
دوا من أّنها مريحة ومالئمة لكم، وأن

ّ
فيها،  ألزرار ولوحات املفاتيحقبل شراء مركبة جديدة، تأك

سند احرصوا على مالَءمة ارتفاع املقود، الكرس ي، امل. ومن أّن املركبة مزّودة بجميع األجهزة املساِعدة التكنولوجّية املطلوبة لألمان

 .واملرايا

د ما إذا كان يظهر على العبوة تحذير بأّن الدوا  
ّ
إن . ء قد يضّر في القدرة على القيادةإذا كنتم تتناولون أدوية بشكل ثابت، يجب التأك

 .يستحسن استشارة الطبيب -لم تكونوا على يقين بشأن تأثير الدواء على القيادة 

 القيادة اآلمنة

عند االقتراب من ممّر املشاة، يجب تخفيف السرعة وإعطاء حّق األولوّية للمشاة الذين يعبرون الشارع، أو للمشاة الذين يتبّين لكم  

 .ون القيام بذلكاّنهم ينو 

 .يجب عليكم الحفاظ على مسافة كبيرة بما في الكفاية بينكم وبين املركبة املوجودة أمامكم 

 .احرصوا على السفر في املسلك األيمن، الئموا سرعة السفر لظروف الرؤية وتجّنبوا التجاوزات غير الضرورّية  

دوا من مجال الرؤية عّدة مّرات 
ّ
د من . وبواسطة كّل املرايا عند السفر إلى الوراء، تأك

ّ
دم عبإمكانكم السفر إلى الوراء فقط بعد التأك

ه من داخل املركبة أو من خارجها. وجود مشاة من حول املركبة  .إذا كان مجال الرؤية محدوًدا، استعينوا بموّجِ

 لحاالت الطوارئ، لكن ال تستعملوه أثناء القيادة 
ً

 !خذوا دائًما هاتًفا محموال

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على ماناأل  قواعد 
 departments/general/elderly_drivers/arhttps://www.gov.il/  

https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
https://www.gov.il/he/Departments/General/recommendations_safety_seats
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 ( كلنوعيت)العربة الكهربائّية  -قواعد األمان على الطرق 

 .العربة الكهربائّية هي مركبة ذات محّرك وتعمل على الكهرباء، ال تحتاج إلى ترخيص، وقيادتها ال تحتاج إلى رخصة قيادة

 املواطنين املسّنين وذوي االحتياجات الخاّصة، الذين تصعب عليهم القيادة أو املش ي على األقداماستعمال العربات الكهربائّية شائع جًدا لدى 

 .ملسافات طويلة

باع ق
ّ
واعد بما أّن الحديث يدور عن مركبة ذات محّرك، وعلى ضوء ارتفاع عدد اإلصابات جراء استعمال هذه األداة في السنوات األخيرة، يجب ات

 .جل زيادة مستوى أمان مستخدمي العربات الكهربائّيةاألمان األساسّية من أ

 . األمر ممنوع بموجب القانون ! ال يجوز قيادة العربة الكهربائّية على الشوارع السريعة 

 ! يمكن قيادة العربة الكهربائّية داخل البلدة على األرصفة فقط 

ر رصيف، أو إذا كانت  
ّ
هناك عثرات على الرصيف، أو إذا لم يكن باإلمكان القيادة على الشارع مسموحة فقط في حال عدم توف

 . الصعود إليه والنزول منه

 .إذا نزلتم من الرصيف إلى الشارع، يجب القيام بذلك ببطء وبحذر 

 !16قيادة العربة الكهربائّية مسموحة ابتداًء من جيل  

 .14قيادتها ابتداًء من جيل  ألصحاب االعاقاتُيسَمح  

بات وزارة املواصالت فقطُيسَمح بشراء عربة  
ّ
 .كهربائّية تستوفي املعيار اإلسرائيلي ومتطل

ق األمر بنوع العربة الكهربائّية، ووفًقا للوارد في األنظمة -السفر في العربة الكهربائّية مسموح لشخص واحد أو شخصين  
ّ
 . يتعل

يجب الحرص على شراء عربة كهربائّية سرعتها ال  -س /كم 12السرعة القصوى املسموع بها للسفر لدى قيادة العربة الكهربائّية هي  

 . س/كم 12تتعّدى 

 .حزام أمان، صافرة ومرايا في كال جانبّي العربة الكهربائّية: يجب استعمال وسائل وقاية لزيادة األمان 

 .قيادة العربة الكهربائّية في ساعات الظالم قدر اإلمكانتجنب يجب  

 .فسفورية مصابيح، أضواء إشارة وعاكسات ضوءفي جميع الحاالت، يستحسن تركيب  

ارتفاع املقعد، عرضه، زاوية املقعد مثل  –، إن ُوِجدت محدوديتهيجب مالَءمة نوع العربة الكهربائّية وحجمها لبنية جسم السائق و  

 .ومرونته، باإلضافة إلى ارتفاع املقود وبعده عن جسم السائق

م حول كيفّية استعمالهاقبل شراء العربة الكهربائّية والسفر فيه 
ّ
باإلضافة، يجب معرفة قواعد األمان . ا، يستحسن تلّقي إرشاد منظ

 . على الطرق وقوانين السير جيًدا

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 
https://www.gov.il/ar/departments/general/mobility_scooter_rules  

https://www.gov.il/he/departments/general/mobility_scooter_rules


 

35 

 

 راكبو الدراجات النارّية  -قواعد األمان على الطرق 

ليست هناك وقاية للراكبين في حالة ) راكبو الدراجات النارّية هم مستخدمو طريق معّرضون جًدا لإلصابة، وذلك بسبب خواص الدراجة النارّية

وبسبب عدم القدرة على تقدير املخاطر من ِقبل بعض الراكبين وميولهم للتعّرض ( الدراجة النارّية أقّل ثباًتا من املركبات األخرى وقوع حادث، و 

 .  لحاالت الخطر

 قبل الركوب

ارات واقية عندما يكون (في الصيف أيًضا)كاملة وسليمة، معطف وقّفازات خوذة : يجب استعمال وسائل وقاية مالئمة وجّيدة 
ّ
، نظ

 .وأحذية ركوب خاّصة( ليس أثناء هطول املطر)الطقس مالئًما لذلك 

د من وجود وسالمة األنظمة التكنولوجّية ألمان الدراجة النارّية 
ّ
ة ونظام الفرملة املدمج( ABS)نظام منع انغالق العدالت : يجب التأك

(CBS.) 

 . وتركيب نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات يجب التحّقق من ضغط الهواء في اإلطارات 

م الركوب اآلمن 
ّ
 .يستحسن املشاركة في دورة للركوب اآلمن والحرص على تحسين مهارات الركوب مّرة كّل فترة معّينة: يجب تعل

 الركوب اآلمن

 . الراكبيمكن منع حوادث كثيرة بواسطة السلوك الصحيح من طرف . الدخول إلى حاالت الخطرتجنب يجب  

د من أّن السائقين اآلخرين يرونكم 
ّ
، والتأك ممنوع التجاوز من اليمين، يجب إضاءة املصابيح في : يجب الحفاظ على مجال رؤية كاف 

 . في مسلك السفر" ذكي"كّل سفرة، يجب التمركز بشكل 

القيادة (. الة الطقس وحالة الشارعمجال الرؤية، ح)يجب الحفاظ على سرعة سفر بموجب القانون وبما يتماش ى مع ظروف الطرق  

 . بسرعة مفرطة تزيد كثيًرا من احتمال فقدان السيطرة على الدراجة النارّية

عند االقتراب من مفترق وعند الخروج من مفترق يجب تخفيف السرعة والتمركز في املسلك بحيث يكون مجال الرؤية أوسع وبإمكان  

د م. السائقين اآلخرين رؤيتكم
ّ
 . ن أّن املفترق متاح واالنصياع لإلشارات الضوئّية وإشارات املروريجب التأك

تخفيف السرعة في املنعطفات وااللتفافات واالمتناع قدر اإلمكان من الفرملة الفجائّية الحاّدة، باألخّص : يجب الحذر من االنزالق 

 .على العالمات امللّونة املوجودة على الشارع

إن لم يكن هناك مفّر، يجب القيادة بسرعة أقّل والحفاظ على . النارّية في ظروف الطقس الشديدة يجب االمتناع عن ركوب الدراجة 

بِهر العينين. مسافة أكبر
ُ
ر على ثبات الدراجة النارّية، والشمس قد ت

ّ
 . املطر يشّوش الرؤية ويؤّدي إلى االنزالق، الرياح تؤث

اشات املاءاألورا: يجب الحذر من العثرات املختلفة على الشارع 
ّ
 .ق الجافة، الحص ى، الزجاج، بقع الزيت ومياه رش

 . ُيمَنع استعمال الهاتف املحمول أثناء الركوب 

 التفاعل مع مستخدمي الطريق اآلخرين

 .يجب الحفاظ على مسافة عن املركبات املحيطة، وذلك لضمان الفرملة بشكل آمن والهروب من حدث فجائّي إذا لزم األمر 

إضاءة املصابيح، عدم التجاوز من اليمين، عدم التنّقل بسرعة بين مسالك السفر، : ائقين اآلخرين على رؤيتكميجب مساعدة الس 

صال بصري مع السائقين قدر اإلمكان
ّ
 . والحفاظ على ات

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد

  https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_bikers 

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_bikers
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 راكبو الدراجات الهوائّية -قواعد األمان على الطرق 

راكبو الدراجات الهوائّية هو مستخدمو : ينطوي على العديد من املخاطرلركوب الدراجة الهوائّية أفضلّيات اقتصادّية، بيئّية وصحّية، لكّنه 

 طريق معّرضون جًدا لإلصابة، واحتمال إصابة راكب دراجة هوائّية بإصابة شديدة في حادث طرق في إسرائيل هو أكبر بكثير من احتمال إصابة

 . سائّق مركبة أخرى 

 للمسافرين في املركبات األخرى، وألّن غالبّية مسالك الراكبي الدراجات الهوائّية لإلصابة ناج ضسبب تعرّ 
ً
 سفرم عن أّنهم ليسوا محمّيين مقارنة

املخّصصة للدراجات الهوائّية في إسرائيل ليس منفصلة عن مسالك السفر املخّصصة للمركبات األخرى، وألّن سرعة سفرها أقّل من املركبات 

 (.  شّدة اإلصابة بالراكبين في حالة وقوع حادثمّما يؤّدي إلى زيادة )األخرى املحيطة بها 

 الوقاية والسالمة

 .، مصابيح وجرسفسفورية عاكسات ضوء: يجب وضع الخوذة أثناء الركوب، وتركيب وسائل للرؤية 

 . املعيارّية فقطمواصفات األمان يجب استعمال خوذات تستوفي  

في جميع . ون قد فقدت من قّوتها، حتى وإن لم يكن ذلك مرئًيا للعينهناك احتمال بأن تك -ال يجوز استعمال خوذة تعّرضت لحادث  

 . سنوات 5حتى  3الحاالت، يستحسن استبدال الخوذة مّرة كّل 

س إذا تّم وضع الخوذة على رأ. يجب تثبيت الخوذة على الرأس بواسطة احزمة الذقن ملنح إزاحتها إلى الجوانب، إلى األمام أو إلى الخلف 

نَزع عن رأسه في حالة وقوع حادث مّما يعّرضه لخطورة إصابة شديدةالراكب بشكل ر 
ُ
 .خو، قد ت

 . يستحسن استعمال وسائل وقاية إضافّية، مثل واقي الركبتين 

د من سالمة الدراجة قبل الركوباملواصفات يجب شراء دراجة هوائّية تستوفي  
ّ
 . املعيارّية، والتأك

لليل أو في الطقس العاصف، يجب توفير رؤية واضحة وتمكين اآلخرين من رؤيتكم، وذلك عند ركوب الدراجة الهوائّية في ساعات ا 

 .من خالل مصابيح سليمة، مالبس فاتحة وعاكسات ضوء

 الركوب اآلمن

ر مسار خاص، يجب . يجب الركوب على مسالك الدّراجات الهوائّية أو على مسار مخّصص لركوب الدراجات الهوائّية 
ّ
إن لم يتوف

 .على الشارع، لكن ليس على الرصيف بأّي شكلالركوب 

 . زدحمةعند الركوب على الشارع، يستحسن اختيار الشوارع الجانبّية وليس الشوارع امل 

معّبد للشارع، يجب هامش إذا كان هناك . يجب االقتراب قدر اإلمكان من الجانب األيمن من الشارع، واالمتناع عن تجاوز السّيارات 

 . ا قدر اإلمكان من الحافة اليمنىالركوب عليه، قريبً 

 والحفاظ على مسافة بين كّل راكب وراكب 
ّ
 10عند الركوب بمجموعات مكّونة من . عند الركوب بمجموعات، يجب الركوب بصف

 . راكبين أو أكثر على شارع ليس بلدًيا، يجب أن تكون مع الراكبين سّيارة مرافقة

 . اع لإلشارات الضوئّية وإشارات املرور، إعطاء حّق االولوّية للمشاة وغيرهااالنصي: يجب الركوب وفًقا لقواعد املرور 

د من أّن الطريق خالية(التجاوز أو االنعطاف)قبل االنحراف عن املسار  
ّ
من املهّم االنحراف بشكل تدريجي ومعتدل . ، يجب التأك

 . والتمركز مجّدًدا بحذر على يمين املسار

 .مول أثناء الركوبُيمَنع استعمال الهاتف املح 

 . يجب النزول عن الدراجة وعبور املمّر مشًيا على األقدام. عند عبور ممّر مشاة، ُيمَنع الركوب على الدراجة الهوائّية 

 .ُيمَنع ركوب الدراجة الهوائّية على الشوارع السريعة 

الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_bicycle  

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_bicycle
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 راكبو الدراجات الهوائّية األطفال -قواعد األمان على الطرق 

ي، هذا النشاط ممتع وصّح . كنشاط جسماني، للمتعة وكوسيلة تنّقل من مكان إلى آخر -ّية شائع جًدا لدى األطفال والشبيبة الهوائ الدراجة ركوب

 .لكّنه قد يكون خطًرا إن لم نتقّيد بقواعد األمان

 .غالبّية األطفال الذين يصابون في حوادث الدراجات الهوائّية يعانون من إصابات في منطقة الرأس، األطراف والبطن

 لطفلمالَءمة الدراجة الهوائّية ل

 .الدراجات الهوائّية غير املالئمة قد تؤّدي إلى فقدان التوازن . يجب مالَءمة ارتفاع الدراجة الهوائّية لطول الطفل 

د من أّن قدمه مستقيمة تقريًبا عندما تكون الدّواسة في األسفل 
ّ
يجب أن تكون القدم . ملالَءمة ارتفاع الكرس ي للطفل، يجب التأك

ها على األرضّية مستقيمة، عندما يتّم وضع
ّ
 القدم كل

ّ
 .كف

د من سالمة الدراجة الهوائّية قبل الركوب 
ّ
 . يجب الفحص والتأك

 مناطق الركوب اآلمنة للدراجات الهوائّية

سنوات أن يركبوا الدراجة الهوائّية في مناطق مغلقة ملرور املركبات وعلى املسارات املخّصصة  9يتوّجب على األطفال حتى جيل  

 . تحت إشراف شخص بالغ فقط -للدراجات الهوائّية، وفي جميع الحاالت 

كون فيها حركة يجب تخطيط مسار سفر آمن مسبًقا مع األطفال، بما في ذلك املسارات املخّصصة للدراجات الهوائّية والشوارع التي ت 

 .املركبات خفيفة

 استعمال وسائل األمان 

يجب مالَءمة الخوذة ملحيط الرأس . يجب وضع الخوذة لحماية رأس الطفل في حالة وقوعه عن الدراجة -عند ركوب الدراجة الهوائّية  

نَزع عن الرأس في حالة وقوع حادثبواسطة أحزمة الذقن لكي ال تتحّرك الخوذة إلى الجوانب، إلى األمام أو إلى الخلف، ولكي ال 
ُ
ا إذ. ت

نَزع عن رأسه في حالة وقوع حادث مّما يعّرضه لخطورة إصابة شديدة
ُ
 .تّم وضع الخوذة على رأس الطفل بشكل رخو، قد ت

د من أّنها تتالَءم مو عند شراء الخوذة، . فقط املعيارّية مواصفات األمانتستوفي يجب استعمال خوذات  
ّ
 . الطفل ع محيط رأسالتأك

موا الطفل كيفّية وضع الخوذة ونزعها بشكل صحيح  ِ
ّ
 . عل

 . سنوات 5حتى  3في جميع الحاالت، يستحسن استبدال الخوذة مّرة كّل . ال يجوز استعمال خوذة تعّرضت لحادث 

د من تركيب عاكسات ضوء على الدراجة الهوائّية  
ّ
 .تزويدها بجرس أو صافرةمن األمام، من الخلف وعلى العجالت، ومن  -يجب التأك

 .مثل واقي الركبتين -يجب استعمال وسائل وقاية إضافّية  

 الركوب اآلمن على الدراجة الهوائّية

 يجب على الراكب. ال يجوز التحّدث بالهاتف املحمول أو االستماع إلى املوسيقى أثناء الركوب على الدراجة الهوائّية -شرود الذهن  

 .ر من حولهالتركيز واإلصغاء ملا يدو 

ملمّر ايجب النزول عن الدراجة الهوائّية وعبور . عند عبور ممّر مشاة، ُيمَنع الركوب على الدراجة الهوائّية -السلوك على ممّر املشاة  

 . مشًيا على األقدام

رور، ت الضوئّية وإشارات املاالنصياع لإلشارا: يجب على األطفال الراكبين على الدراجة الهوائّية معرفة قواعد املرور -قواعد املرور  

 .إعطاء حّق االولوّية للمشاة وغيرها، والتقّيد فيها
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 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

ety_rules_bicyclehttps://www.gov.il/ar/Departments/General/saf 

 الدراجات الكهربائّية -قواعد األمان على الطرق 

العديد من األشخاص، الكبار والشبيبة، يستخدمون . في السنوات األخيرة، ارتفع عدد مستخدمي الدراجات الكهربائّية في البالد وحول العالم

مع ارتفاع استخدام الدراجات الكهربائّية، طرأ ارتفاع . األكاديمّية واملدارساليوم الدراجات الكهربائّية للوصول إلى أماكن العمل، املؤّسسات 

 . تلى أيًضاأيًضا في عدد حوادث الطرق التي يتعّرض لها راكبو الدراجات الكهربائّية، وفي عدد الراكبين الذين وصلوا إلى املستشفيات، وفي عدد الق

 األنظمة والقواعد األساسّية

فقط، وملن اجتاز امتحان املرور النظري أو امتحاًنا خاًصا للركوب  16الدراجات الكهربائّية ابتداًء من جيل ُيسَمح بالركوب على  

 .وحصل على شهادة تأهيل للركوب

 .في كّل جيل وفي كّل طريق عاكس ضوء فسفورييتوّجب على الراكب وضع خوذة مع  

ر. يجب الركوب على املسارات املخّصصة للدراجات 
ّ
مسارات للدراجات، يمكن الركوب على الشارع بحذر ووفًقا لقوانين  إن لم تتوف

 . في جميع الحاالت، ال يجوز ركوب الدراجة على الرصيف. املرور

ف محّركها عن العمل  250الدراجات الكهربائّية معّرفة على أّنها دراجات ذات محّرك ذي قدرة كهربائّية قصوى تبلغ  
ّ
واط، بحيث يتوق

 .س، وفًقا للمعايير األوروبّية/كم 25الدراجة  إذا تجاوزت سرعة

ه يجب تركيب وسائل أمان على الدراجات الكهربائّية، بما فيها صافرة أو جرس، مصباح أمامي ذو ضوء أبيض،  
ّ
تنّص األنظمة على أن

 .على دّواسات الدراجة صفراء فوسفوريةمن الخلف وعاكسات ضوء عاكس ضوء مصباح خلفي ذو ضوء أحمر، 

 ".دراجة مع محّرك مساِعد"األنظمة على أّن الدراجات الكهربائّية يجب أن تكون مزّودة بعالمة رسمّية تحتوي على التعبير  تنّص  

 .وعلى مقعد خاص 8ال يجوز أن يركب على الدراجة الكهربائّية شخص إضافي، ما عدا طفل حتى جيل  

 قبل الشراء

د من أّن الدراجة الكهربائّية تستوف 
ّ
لطراز، اسم ا)ي املعايير وأّنها تحتوي على عالمة عليها تفاصيل الطراز، املصّنع واملستورد يجب التأك

 (. املستورد، عنوان املستورد، قدرة املحّرك والسرعة القصوى  مدولة التصنيع، اسم املصّنع، اس

ة املحّرك املعياري هو محّرك ذو قدر . املحّركال يجوز شراء دراجات كهربائّية أجرَيت عليها مالَءمات غير قانونّية، مثل زيادة قدرة  

ف املحّرك عن العمل في سرعة )واط  250قصوى حتى 
ّ
 (. س/كم 25يتوق

د من أّن الراكب فوق جيل  
ّ
ه اجتاز امتحاًنا نظرًيا أو امتحاًنا خاًصا للركوب 16يجب التأك

ّ
 .ومن ان

 السالمة والوقاية

 . في كّل جيل وفي كّل طريق ضوء فسفوري عاكسيجب وضع خوذة مع عالمة معيارّية عليها  

د من سالمة الدراجة الكهربائّية 
ّ
الهواء في اإلطارات، وجود صافرة أو جرس، مصباح أمامي ومصباح خلفي وعاكسات : يجب التأك

 .ضوء

 .يستحسن استعمال واقي الركبتين واليدين 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_bicycle
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 أماكن الركوب

الركوب . يمكن الركوب على الشارع -إن لم تكن هناك مسارات . الكهربائّيةيجب الركوب على املسارات املخّصصة لركوب الدراجات  

 . على الرصيف ممنوع

 . ، والتي فيها حركة املركبات خفيفةزدحمةإن لم يكن هناك مفّر سوى الركوب على الشارع، يجب اختيار الشوارع الجانبّية وغير امل 

ال يجوز ركوب الدراجة على ممّر املشاة . عن الدراجة وجّرها إلى جانبكم يف آخر، يجب النزولصعندما تكون هناك حاجة للعبور لر  

 . املخّصص للمشاة

 .يجب ركوب الدراجة على املسلك األيمن دائًما 

فة، ويجب االنتباه إلى املركبات الخارجة من موقفها وإلى السائق أو الراكب الذي يفت 
ّ
ح يجب الحفاظ على مسافة متر عن املركبة املتوق

 . بالبا

 . ُيمَنع ركوب الدراجة الكهربائّية على الشوارع السريعة 

 الوضوح

 . على الخوذة وعاكسات ضوء صفراء على الدّواسات عاكس ضوء فسفورييجب تركيب ضوء أمامي أبيض، ضوء خلفي أحمر،  

 . الرؤيةيستحسن ارتداء مالبس فاتحة، باألخّص لدى الركوب في ساعات الليل أو في ظروف الطقس التي تشّوش  

 الركوب اآلمن

 . كّل قوانين املرور تسري أيًضا على راكبي الدراجات الكهربائّية. يجب االنضياع إلشارات املرور وللقوانين 

ال يجوز االستماع للموسيقى، إرسال رسائل أو التحّدث )يجب التركيز في الركوب فقط، وعدم استعمال الهاتف املحمول ألّي غرض  

 (. بالهاتف املحمول 

د من أّن السائق يرانا ويتيح لنا املجال . قبل املنعطفات، يجب تشغيل الغّمازات وإعطاء إشارة للسائقين بنّية االنعطاف 
ّ
يجب التأك

 . لالنعطاف

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 
https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_electric_bicycle 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/Guides/safety_rules_electric_bicycle
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 الكوركينت الكهربائي -قواعد األمان على الطرق 

العديد من األشخاص، الكبار والشبيبة، يستخدمون اليوم الكوركينت . بائيفي السنوات األخيرة، ارتفع عدد مستخدمي الكوركينت الكهر 

مع ارتفاع استخدام الكوركينت الكهربائي، طرأ ارتفاع أيًضا في عدد حوادث . الكهربائي للوصول إلى أماكن العمل، املؤّسسات األكاديمّية واملدارس

 . دد الراكبين الذين وصلوا إلى املستشفيات، وفي عدد القتلى أيًضاالطرق التي يتعّرض لها راكبو الكوركينت الكهربائي، وفي ع

 األنظمة والقواعد األساسّية

أو امتحاًنا خاًصا  ) تيؤريا( فقط، وملن اجتاز امتحان املرور النظري  16ُيسَمح بالركوب على الكوركينت الكهربائي ابتداًء من جيل  

 .للركوب وحصل على شهادة تأهيل للركوب

 .في كّل جيل وفي كّل طريق فسفورياصفر عاكس ضوء يتوّجب على الراكب وضع خوذة مع  

ر مسارات للدراجات، يمكن الركوب على الشارع بحذر ووفًقا لقوانين . يجب الركوب على املسارات املخّصصة للدراجات 
ّ
إن لم تتوف

 . في جميع الحاالت، ال يجوز ركوب الدراجة على الرصيف. املرور

ه وسيلة ذات محّرك ذي قدرة كهربائّية قصوى تبلغ الكور  
ّ
ف محّركه عن العمل  250كينت الكهربائي معّرف على أن

ّ
واط، بحيث يتوق

 .س، وفًقا للمعايير األوروبّية/كم 25إذا تجاوزت السرعة 

ه يجب تركيب وسائل أمان على الكوركينت الكهربائي، بما فيها مصباح أمامي ذو 
ّ
ضوء أبيض، مصباح خلفي ذو  تنّص األنظمة على أن

 .من الخلف وعاكسات ضوء لونها أصفر على دّواسات الدراجة عاكس ضوء فسفوريضوء أحمر، 

 ".كوركينت"تنّص األنظمة على أّن الكوركينت الكهربائي يجب أن يكون مزّوًدا بعالمة رسمّية تحتوي على التعبير  

 . يال يجوز أن يركب على الكوركينت الكهربائي شخص إضاف 

 قبل الشراء

ه يحتوي على عالمة عليها تفاصيل الطراز، املصّنع واملستورد  
ّ
د من أّن الكوركينت الكهربائي يستوفي املعايير وأن

ّ
اسم )يجب التأك

 (. الطراز، دولة التصنيع، اسم املصّنع، اس املستورد، عنوان املستورد، قدرة املحّرك والسرعة القصوى 

املحّرك املعياري هو محّرك ذو قدرة . ائي أجرَيت عليه مالَءمات غير قانونّية، مثل زيادة قدرة املحّركال يجوز شراء كوركينت كهرب 

ف املحّرك عن العمل في سرعة )واط  250قصوى حتى 
ّ
 (.  س/كم 25يتوق

د من أّن الراكب فوق جيل  
ّ
ه اجتاز امتحاًنا نظرًيا أو امتحاًنا خاًصا للركوب 16يجب التأك

ّ
 .ومن ان

 السالمة والوقاية

 . في كّل جيل وفي كّل طريق فسفورياصفر عاكس ضوء عالمة معيارّية عليها  ذاتخوذة  ارتداءيجب  

د من سالمة الكوركينت الكهربائي 
ّ
الهواء في اإلطارات، وجود صافرة أو جرس، مصباح أمامي ومصباح خلفي وعاكسات : يجب التأك

 .ضوء

 .واليدينيستحسن استعمال واقي الركبتين  

 أماكن الركوب

يمكن الركوب على الشارع، وفي جميع الحاالت،  -إن لم تكن هناك مسارات . يجب الركوب على املسارات املخّصصة لركوب الدراجات 

 . الركوب على الرصيف ممنوع

 . يها حركة املركبات خفيفةإن لم يكن هناك مفّر سوى الركوب على الشارع، يجب اختيار الشوارع الجانبّية وغير املضّجة، والتي ف 
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ال يجوز ركوب الدراجة على . عندما تكون هناك حاجة للعبور لرضيف آخر، يجب النزول عن الكوركينت الكهربائي وجّره إلى جانبكم 

 . ممّر املشاة املخّصص للمشاة

 .يجب ركوب الدراجة على املسلك األيمن دائًما 

فة، ويجب االنتباه إلى املركبات الخارجة من موقفها وإلى السائق أو الراكب الذي يفتيجب الحفاظ على مسافة متر عن املركبة  
ّ
ح املتوق

 . الباب

 . ُيمَنع ركوب الكوركينت الكهربائي على الشوارع السريعة 

 الوضوح

 . على الخوذة وعاكسات ضوء صفراء على الدّواسات عاكس ضوء فسفورييجب تركيب ضوء أمامي أبيض، ضوء خلفي أحمر،  

 . يستحسن ارتداء مالبس فاتحة، باألخّص لدى الركوب في ساعات الليل أو في ظروف الطقس التي تشّوش الرؤية 

 الركوب اآلمن

 . كّل قوانين املرور تسري أيًضا على راكبي الكوركينت الكهربائي. يجب االنضياع إلشارات املرور وللقوانين 

ال يجوز االستماع للموسيقى، إرسال رسائل أو التحّدث )هاتف املحمول ألّي غرض يجب التركيز في الركوب فقط، وعدم استعمال ال 

 (. بالهاتف املحمول 

د من أّن السائق يرانا ويتيح لنا املجال لالنعطاف. قبل املنعطفات، يجب اإلشارة للسائقين بنّية االنعطاف 
ّ
 . يجب التأك

 رق الط على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_escooter 

  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_escooter
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 سائقو الشاحنات -قواعد األمان على الطرق 

يجب على هؤالء السائقين اجتياز تأهيل خاص، يتدّربون فيه . القيادة السائقون املهنّيون معّرفون على أّنهم السائقون الذين يكسبون رزقهم من

 .تحتاج إلى مهارات قيادة عالية، وإلى اختصاص ومسؤولّية خاصةالتي على قيادة املركبات املعّقدة 

بات العامة، سواء من حيث لحوادث الطرق املميتة أعلى من نسبتها من مجمل عدد املرك( الشاحنات والباصات)نسبة تعّرض املركبات الثقيلة 

الحجم، الوزن وقيود مجال الرؤية تجعل هذه املركبات الثقيلة مركبات معّرضة أكثر . أو من حيث عدد املركبات( كيلومتراج)عدد الكيلومترات 

 . لحوادث الطريق املروعة

  القيادة اآلمنة

ف على الطريق مسبًقا، واختيار محاور  
ّ
 .سفر تتالَءم مع أبعاد املركبةيجب تخطيط السفر وأماكن التوق

 .يجب الحرص على تحميل األغراض والبضائع وربطها بالشكل الصحيح 

م وآمن، وليس على ! إذا كّنا نشعر بالتعب، ال نقود 
ّ
ف لالنتعاش في مكان منظ

ّ
  .الشارعهامش نتوق

 . فهي تساعد على رؤية مستخدمي الطريق اآلخرين -يجب استخدام املرايا كثيًرا  

 .باألخّص عن املركبات املوجودة أمامنا، لكن من جانبنا أيًضا لدى املنعطفات -الحفاظ على مسافة يجب  

مثل املطر، الضباب، الجّو املغبّر، حالة ازدحام )يجب السفر بالسرعة املسموحة بموجب القانون ووفًقا لظروف الطريق والطقس  

 (.املرور وما إلى ذلك

م ا 
ّ
 .ةإرشاد للقيادة اآلمنة والحرص على تحسين مهارات القيادة مّرة كّل فترة معّين/يستحسن املشاركة في دورة: ةاآلمن لقيادةيجب تعل

 النقل اآلمن

 .يجب اختيار مركبة مالئمة لنوع ووزن الحمولة 

د من أّن املركبة مالئمة للنقل، بما في ذلك تزويدها بمعّدات الر  
ّ
 .بط واألمنقبل تحميل الحمولة على املركبة، يجب التأك

 .يجب الحفاظ على سطح التحميل نظيًفا لزيادة مساحة االحتكاك 

 . يجب تأمين الحمولة ملنع سقوطها عن املركبة أثناء السفر 

 .يجب اختيار طريقة الربط األنسب وفًقا لنوع الحمولة وممّيزاتها 

 (.الثقيلة يجب أن تتواجد في مقّدمة سطح التحميل، وهكذا دواليكالحمولة )يجب توزيع الحمولة على امتداد سطح التحميل وفًقا ملركز ثقلها  

ف أمامّية بحسب مركز الثقل -إن لم يكن ذلك ممكًنا . يجب تقريب الحمولة إلى الطرف األمامي 
ّ
 .يجب استعمال دّعامة توق

د من قدرتها على حمل وزن الرزم املوجودة فوقها 
ّ
 .يجب وضع الرزم الثقيلة في األسفل، والتأك

 .يجب تحميل الحموالت بحسب ترتيب تفريغها، مع األخذ باالعتبار مركز الثقل 

ق من سالمة ربط الحمولة بوتيرة كبيرة خالل السفر  مة وآمنة، بعيًدا عن الشارع. يجب التحقّ
ّ
ف في أماكن منظ

ّ
يجب إجراء هذه . يجب التوق

 . حدث استثنائيالفحوصات بعد الفرملة الفجائّية الطارئة أيًضا أو بعد التعّرض ل

 . يجب استعمال معّدات داعمة لتأمين الحمولة، مثل مواد ملء الفراغات، أسطح االحتكاك، ألواح داعمة، أحزمة، جدار داعم وما إلى ذلك  

د من أّن وسائل ربط الحمولة ال تلِحق ضرًرا بالحمولة املنقولة نفسها 
ّ
 .يجب التأك

 . حالة املركبة ونوع الحمولةيجب مالَءمة سرعة السفر لظروف الطريق،  

 . االنعطافات الحاّدة، ومن التسارع أو الفرملة الشديدةتجنب يجب  

 قواعد األمان على موقع السلطة الوطنّية لألمان على الطرق  

https://www.gov.il/ar/Departments/General/truck_drivers_background 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/truck_drivers_background
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 سائقو الباصات  -قواعد األمان على الطرق 

 . املسافرين في الباصات، املشاة والسائقين اآلخرين على الشارع: لسائقي الباصات مسؤولّية كبيرة حيال أمن وأمان الكثير من مستخدمي الطريق

لحوادث الطرق املميتة أعلى من نسبتها من مجمل عدد املركبات العامة، سواء من حيث ( الشاحنات والباصات)نسبة تعّرض املركبات الثقيلة 

 .أو من حيث عدد املركبات( كيلومتراج)عدد الكيلومترات 

 . روعةالحجم، الوزن وقيود مجال الرؤية تجعل الباصات مركبات معّرضة أكثر لحوادث الطريق امل

 .اإلطارات، الفرامل، املصابيح: قبل كّل سفرة، يجب التحّقق من سالمة الباص 

يجب األخذ باالعتبار . فهي تساعد على رؤية مستخدمي الطريق اآلخرين -يجب استخدام املرايا كثيًرا، باألخّص في املنعطفات  

 .كّل ما يمكن لتوسيع مجال الرؤيةاملساحات املّيتة، بما في ذلك العارضة اليمنى وواجهة الباص، وبذل 

 . يجب السفر بالسرعة املسموحة بموجب القانون ووفًقا لظروف الطريق، والحرص على الحفاظ على مسافة عن املركبات املحيطة 

 . يجب األخذ بالحسبان أّن ماشًيا قد ينزل إلى الشارع في أّي لحظة. يجب إعطاء حّق األولوّية للمشاة الذين يعبرون الشارع 

ة رصي/ممّر مشاة/ق عند االقتراب من مفتر  
ّ
 . يجب االنتباه للمشاة الذين يعبرون الشارعف حاف

ا للمركبات واملشاة  
ً
يجب األخذ  -يجب االنتباه الشديد في املفترقات التي فيها إشارات ضوئّية يكون فيها الضوء األخضر مشترك

 . بالحسبان أّن ماشًيا قد يعبر الشارع

  
ّ
اب قد نزلوا من املركبة  ف اب قريًبا قدر اإلمكان من حافة الرصييجب إنزال الرك

ّ
د من أّن كّل الرك

ّ
 والبدء بالسفر فقط بعد التأك

 .بأمان ومن أّنهم لم يبدؤوا عبور الشارع أمام الباص أو خلفه

 .يجب الحرص على ساعات العمل والراحة وفًقا ملا ينّصه القانون ! إذا كّنا نشعر بالتعب، ال نقود 

م ال 
ّ
 .ةإرشاد للقيادة اآلمنة والحرص على تحسين مهارات القيادة مّرة كّل فترة معّين/يستحسن املشاركة في دورة: ةاآلمن قيادةيجب تعل

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/departments/general/bus_drivers_rules 

  

https://www.gov.il/ar/departments/general/bus_drivers_rules
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 نقل التالميذ -قواعد األمان على الطرق 

 .سفريات الطالبفي كّل صباح، في الطريق إلى املدرسة ورياض األطفال، والعودة في ساعات الظهيرة عند انتهاء الدراسة، آالف التالميذ يستخدمون 

ملهّم باإلضافة، من ا. بشكل آمن، لكي يتّم نقل األوالد إلى املدرسة وإعادتهم منها إلى البيت بسالم السفرياتانتباه األهالي قد يساعد على تنظيم 

ق بالصعود والنزول من 
ّ
 . بةوحول السلوك اآلمن داخل املركالسفريات  مركبةتقديم اإلرشاد والشرح لألطفال حول عادات األمان بما يتعل

 أمان مركبة النقل وسائق مركبات النقل

د من أّن شركة ال 
ّ
صة وحاصلة على كّل املصادقات املطلوبةسفريات يجب التأك

ّ
 .مرخ

 مصابيح مكسورة، مقاعد غير سليمة وما إلى ذلك 
ً

د من عدم وجود أضرار في املركبة، مثال
ّ
 .يجب التأك

د من أّن املركبة مزّودة بأضواء إشارة تومض لدى فتح الباب  
ّ
( ضوءان أحمران: ضوءان أصفران، من الخلف: من األمام)يجب التأك

 .كما هو مطلوب في مركبات النقل

د من أّن املركبة مزّودة، من األمام ومن الخلف، بالفتة واضحة وبارزة عليها كلمة  
ّ
 ". أوالد"يجب التأك

د م 
ّ
 . مزّودة بأحزمة أمان سليمة وتعمل كما ينبغي سفرياتن أّن مركبة اليجب التأك

د من أّن مركبة ال 
ّ
 تنقل عدًدا من األوالد كعدد املقاعد فيها، ومن عدم وجود أوالد يقفون خالل السفر أو أوالد ال سفرياتيجب التأك

 .يضعون حزام األمان

د من أّن السائق دخل إلى منطقة املحطة بصو  
ّ
ه يبدأ السفر فقط بعد أن جلس كّل األوالد في أماكنهم يجب التأك

ّ
رة آمنة، ومن أن

ن أو يتحّدث بالهاتف
ّ
ز أثناء السفر في القيادة والشارع فقط وال يدخ

ّ
ه يرك

ّ
 .ووضعوا أحزمة األمان، ومن أن

د من أّن األوالد يصعدون إلى املركبة وينزلون منها من الباب األمامي فقط 
ّ
 .يجب التأك

د من عدم وجود أوالد فيهايجب التأ 
ّ
د من أّن السائق يقوم بتفّحص املركبة في نهاية السفر ويتأك

ّ
 .ك

د من أّن مكان الصعود والنزول من مركبة ال 
ّ
ر حاجز أمان ملنع نزول األوالد إلى الشارعسفريات يجب التأك

ّ
م ومن توف

ّ
 .منظ

 ميذ سفر في سفريات التال إرشاد األوالد حول السلوك الصحيح خالل ال

ة النقل  
ّ
 .يجب الوقوف بعيًدا قدر اإلمكان عن حافة الرصيف -في محط

جاهها 
ّ
ف كلًيا. عند اقتراب مركبة النقل، ال يجوز الركض بات

ّ
 .يجب االنتظار إلى أن تتوق

م، دون دفع اآلخرين 
ّ
 .يجب الصعود إلى املركبة بشكل منظ

 .يجب الجلوس في مكان شاغر ووضع حزام األمان 

 .اج الرأس أو اليدين من الشّباكال يجوز إخر  

 .يجب الحرص على السلوك بشكل الئق. الصراخ املشاغبة يؤّديان إلى شرود ذهن السائق 

يجب عبور الشارع فقط إذا كان هناك داع  لذلك، فقط في . السفرياتعند انتهاء السفر، يجب النزول بحذر واالبتعاد عن مركبة  

م 
ّ
 .املركبة ابتعادوفقط بعد ( ممّر مشاة)مكان منظ

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/safety_rules_child_transportation 
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 في حالة سماع صفارة اإلنذار -قواعد األمان على الطرق 

 صافرة إنذار حقيقّية أثناء القيادة، يجب الدخول إلى عاسم وفًقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلّية والسلطة الوطنّية لألمان على الطرق، عند

 . إلى الخطر املنطقة اآلمنة خالل الوقت املتاح لكم بحذر، دون تعريض سائر مستخدمي الطريق

 (بين املدن)على الشارع السريع 

ف على أقص ى يمين  
ّ
ف من جهة اليمينهامش يجب تخفيف السرعة والتوق

ّ
 . الطريق، او في خليج توق

جاه حاجز األمان إن ُوِجد، واالستلقاء على األرض وحماية الرأس  
ّ
يستحسن إضاءة مصابيح الطوارئ الوامضة والخروج من املركبة بات

 .ليدينبواسطة ا

 .دقائق، يجب العودة بحذر إلى املركبة واالندماج مع حركة املرور بشكل آمن 10بعد  

 على الشارع البلدي

م وآمن، والدخول إلى مبنى أو إلى مالذ قريب 
ّ
ف منظ

ّ
ف في مكان توق

ّ
 .يجب التوق

ف بجانب  
ّ
م وآمن، يجب تخفيف السرعة بحذر، والتوق

ّ
ف منظ

ّ
الطريق بعيًدا قدر اإلمكان عن الشارع، إن لم يكن هناك مكان توق

 .واالستلقاء على األرض في مكان آمن وحماية الرأس بواسطة اليدين

 للمشاة

، وفقط بعد ذلك العبور إلى املالذ  -إذا دعت الحاجة لعبور الشارع من أجل الوصول إلى مالذ آمن   د من أّن الشارع خال 
ّ
يجب التأك

 .اآلمن

 الطرق  على لألمان الوطنّية سلطةال موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/Departments/General/true_alarm 
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 منع دهس األطفال في ساحة املنزل  –قواعد األمان على الطرق 

مؤملة وحساسة  منتشرة في املجتمع العربي بشكل خاص، وهي قضية لحوادث الدهس في محيط البيت، هي مشكلةإصابة األطفال العرب نتيجة 

في محيطهم البيتي والقريب، إضافة لكون جزء كبير من السائقين املتورطين في الحوادث وهم بشكل خاص، لكونها تعرض حياة األطفال للخطر 

 هم من أبناء العائلة. 

 ت" تعني تعرض األطفال للدهس من قبل مركبات تتحرك في محيطهم البيتي نتيجة لهذه العوامل: "حوادث ساحة البي

 .عدم انتباه من السائق -

  .األطفال بين السيارات في محيط البيت ووجود عدم انتباه االهل لحركة -

 عدم فصل بين موقع األطفال ولعبهم عن موقع وقف وحركة السيارات. -

   مسؤولية األهل

 .، ال يجوز ان يتواجد أطفال في محيط املركبات دون حماية بالغرعاية ومراقبة األطفال في محيط البيت بشكل دائمعلى االهل  

 التأكد عند سفر او خروج بالغ بالسيارة ان الطفل/ة يتواجد في مكان آمن. 

 املخاطر.توجيه األطفال بشكل دائم في االعمار املمكنة، حول مناطق اللعب اآلمنة، وتجنب  

 فصل منطقة اللعب عن منطقة وقوف السيارات. 

 بناء حاجز يمنع األطفال من الوصول الى موقع السيارة او الى منطقة الشارع. 

 مسؤولية السائقين  

 فقد محيط السيارة قبل البدء بالسفر.إجراء دورة وت 

 ل ما يدور حول املركبةاالنتباه للمناطق امليتة، وعدم االعتماد على املرايا فقط، فهي ال تظهر ك 

 .رى ما حول السيارة لتوجيه السائقاالستعانة بشخص آخر يطلب املساعدة إذا أمكن و  

 في حاالت الرجوع الى الخلف او وجود معيقات للرؤية. شديد بالذات ءوالسفر ببطياالنتباه بشكل فائق  

 فتح الشبابيك والتنبه لكل ما يسمع ويجري حول املركبة 

 او الدخول اليه لخروج من املوقف بطيئة بشكل دائم لتنفيذ ااعتماد طريقة  

 تحسين املركبة والتزود بوسائل الكترونية مثل كاميرا خلفية لتحسين القدرة على رؤية  

 

 الطرق  على لألمان الوطنّية السلطة موقع على األمان قواعد 

https://www.gov.il/ar/departments/general/20180605_yard_accidents 
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