
אלכוהול ונהיגה

!אל תערבב ביניהם



בשנים האחרונות קיימת עליה בהרגלי השתייה החריפה  

של בני נוער וצעירים בישראל

"יין ישמח לבב אנוש"

 לתפוס ראש"כדי"

כדי להיות שמחים ולצחוק

 יום-ולהשתחרר מלחצי היום" להתפרק"כדי

כדי להיפתח

כי זהו חלק מהבילוי עם חברים

?למה שותים
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!זו בעיה-אלכוהול ונהיגה 

בהם תאונות2000בארבע שנים מתרחשות מעל 

!הנהג היה תחת השפעת אלכוהול

בני אדם בתאונות  4000מעל נפגעיםבארבע שנים 

!בהם הנהג היה תחת השפעת אלכוהול

בני אדם בתאונות  100מעל נהרגיםבארבע שנים 

!אלכוהול



וגורם לשינוי התנהגותימשפיע על המוח האלכוהול 

מתפשט  , במערכת העיכולנספג מהר מאד האלכוהול 

בכל רקמות הגוף ומשפיע על מערכות רבות

ומדכא את מערכת  האלכוהול פועל כחומר מרגיע 

העצבים המרכזית  

!אלכוהול הוא סם



?כיצד משפיע האלכוהול על התפקוד

אובדן ביישנות, אופוריה, קלות ראש, רוגע0.02%-0.03%

פגיעה קלה בזיכרון ובהיגיון, הגזמה בהפגנת רגשות0.04%-0.06%

0.09%-0.07%
, זמן תגובה, ראייה, פגיעה בשיווי משקל

התגברות האופוריה, יכולת מופחתת לשליטה עצמית

חוסר שיווי משקל, פגיעה משמעותית בכל החושים0.1%-0.125%

0.19%-0.13%
, תחושת חרדה ודיכאון, העדר שליטה פיזית

פגיעה משמעותית בתפיסה

ומעלה0.2%
, אובדן זיכרון, בלבול, תחושת חנק, הקאות

דרושה עזרה בעמידה ובהליכה



...ככה זה פחות או יותר מרגיש



?כיצד משפיע האלכוהול על הנהיגה

,התמקדות במרכז הדרך והתעלמות מצידיה

קושי להתאושש מסינוור

טשטוש מיקוד המבט במרכז

ראייה



?כיצד משפיע האלכוהול על הנהיגה

,נטילת סיכונים

קושי לאמוד מרחק וזמן

,ביטחון עצמי גדל

כושר שיפוט לקוי

תפיסה



?כיצד משפיע האלכוהול על הנהיגה

סטיות מהנתיב

קושי בשמירת הרכב בנתיב

היגוי הרכב



?כיצד משפיע האלכוהול על הנהיגה

קושי להגיב במקרה חירום 

והתמודדות עם מצבי תנועה מורכבים

האטה בזמן התגובה

עיבוד מידע



כיצד האלכוהול בא לידי ביטוי בנהיגה

נסיעה בזיגזג

נסיעה במסלול הנגדי

נסיעה במרכז הכביש

סטיות חדות

ירידות ועליות חוזרות מהשוליים

תאונות" כמעט"

נסיעה במהירות מופרזת

אי שמירת מרחק

נסיעה ללא אורות בחושך

אי ציות לתמרורים

תגובה איטית לרמזורים

בלימות פתאומיות או חריגות



?מה אומר החוק



כל שוטרהחוק מסמיך 

לדרוש מנוהג ברכב או ממונה על הרכב לתת לו דגימה  "

לשם בדיקה אם מצוי בגופו  , הנשוף מפיו, של אוויר

"אלכוהול ובאיזה ריכוז

בדיקת אלכוהול לנהגים

!סמכות זאת איננה דורשת כי יהיה חשד שהנהג שיכור
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רכבים 5,500כ מוחרמיםבכל שנה 

מיליון בדיקות  המשטרה עושה בכל שנה מעל 

אלכוהול לנהגים

הודאהלבדיקת אלכוהול משמעותו סירוב

בנהיגה בשכרות

בדיקת אלכוהול לנהגים
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נקודות10

מאסר, קנס כספי

(מינימום שנתיים)שלילת רישיון : הזמנה לדין

(י קצין משטרה"ע)יום 30-פסילה מנהלית ל

(י קצין משטרה"ע)יום 30השבתת הרכב ל 

העונש על נהיגה בשכרות



אלכוהול0.01%

?מה נחשב לסף החוקי



נהג תורן

הזמינו מונית/ תחבורה ציבורית 

בקשו שיבואו לקחת אתכם

הישארו ללון אצל חברים

!!!לא נוהגים אחרי שתיית אלכוהול: בכל מקרה

?אז מה עושים
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?אז מה עושים

!!!אתם יכולים להחליט באיזה רכב לחזור הביתה



בפייסבוקחפשו אותנו 


