
 

 ניוזלטר

 לתאריך

11.30.11  

 

 
 

  

 

 ?מה אומר החוק

 

, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אופנוע-לא ינהג אדם אופנוע או תלת :חבישת קסדה

והיא קשורה ברצועה שתמנע את , אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן כפי שמוגדר בתקנות

 . נפילתה בשעת הנסיעה

 

 . קסדת חצי מגדילה את הסיכון לפגיעה בגולגולת ולכן אין להשתמש בה :עמדת הרשות
  

 

 :כללי בטיחות לרוכב אופנוע

 

לוצים והסכנות האפשריות המקיפות אותך בכל רכב בצורה מודעת למכלול האי :רכב בערנות

  !תרכב  –כשאתה רוכב . לנהגים מסביבך ולסיכוני התשתית, לכביש: רגע ורגע

 

 . בעיר ומחוץ לעיר –מעיל וכפפות , רכב עם קסדה שלמה ותקנית :מגן את עצמך

 

. ולא תמיד שם לב אליךלא תמיד רואה אותך במראות , נהג הרכב לא מצפה לך :אל תפתיע

 . בין הנתיבים" תזגזג"אל . צור קשר עין עימו

 

חפש את הסכנות הצפויות והתרחק , היזהר מעבירות תנועה של נהגים אחרים :אל תופתע

 . טוחה והתחמקות במקרה הצורךלבלימה ב" מרווח בטיחות"שמור על . מהן

 

מקם עצמך . אל תעקוף מימין. דאג להיות נראה בדרך ובהתקרבות לצומת: דאג שיראו אותך

 . וודא שהאורות הקדמיים דולקים. רבנתיב כך שתהיה גלוי לנהג הרכב האח

 

חפש סימנים מעידים . שים לב לרכב העומד בצד ימין או מגיע ממול :האט בהתקרבות לצומת

 . לסכנה אפשרית

 

 . חצה את הצומת בזהירות ורק לאחר שוידאת הדרך פנויה :ודא שהצומת פנוי
  

 

 :מידע ומחקר

 

עלייה של  -בשנת קודמת 00לעומת , רוכבי אופנוע בתאונות דרכים 44נהרגו  0313בשנת 

00%. 

 

תאונות הדרכים הקטלניות השכיחות בקרב רוכבי אופנוע הן התנגשות חזית אל צד ותאונות 

 (. כל אחת 01%)עצמיות 

 

היו  0313התאונות העצמיות הקטלניות שבהן היו מעורבים רוכבי אופנוע בשנת ( 71%)רוב 

 ".התנגשות עם עצם דומם: "תאונות מסוג

 

היא  0313עבירת הנהיגה השכיחה בקרב רוכבי אופנוע שהיו מעורבים בתאונות קטלניות בשנת 



 .בנסיבות המקרה ולגבי החוק, (03%)מהירות מופרזת 
  

 

 :ערכת הדרכה לרכיבה מודעת

רכיבה שבה הרוכב מסגל לעצמו  -הרשות הפיקה ערכה לרוכבי אופנוע העוסקת ברכיבה מודעת

 .ופועל על פיהם, הבנה טובה יותר של הכביש ושל הנהגים סביבו

 :מטרות הערכה

 

 העלאת המודעות של רוכבי האופנוע לסכנות שבכביש

 

 מתן כלים לרוכב האופנוע לרכיבה מודעת

 

 .הסכנה בהם ודרכי התמודדות, טיפול במצבים מאפיינים ברכיבה

חוברת , הערכה עוסקת בארבעה מצבים שונים וכוללת סרטוני הדרכה ובהם טיפים והמלצות

 . הדרכה ומדבקה מחזירת אור
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