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הקפידועלמספרכלליםפשוטיםבעתהנהיגה
ותוכלולחזורהביתההשלום.
 .1הקפידועלריכוז.

המנעו מהפרעות קשב במכונית ,לדוגמא :שיחות בסלולרי,
פעילות שאינה קשורה בנהיגה )חיפוש במפה למשל( ,ילדים
משחקים בספסל האחורי וכו'.

 .2הקפידועלנהיגהמושכלת.
המנעו מהפתעות בנסיעה והשתלבו תוך התחשבות בנהגים
אחרים ובתנאי הסביבה.

 .3הקפידועלתקינותהצמיגים.

צמיג לא תקין הוא סכנת חיים .בידקו לחץ אויר ,סדקים
ויובש בארבעת הצמיגים וברזרבי.

 .4היזהרובעתעצירהבשוליים.

יש להימנע מכך ככל שניתן .אם חייבים לעצור בשוליים
יש ללבוש אפוד זוהר בהתאם לחוק.

 .5חפשואתרוכביהאופנייםוהולכיהרגל.
שימו לב לכל המשתמשים בדרך ובשוליה ,גם בעיר
וגם מחוצה לה.

 .6הקפידועלקשירתציודמיטלטל.
הקפידו לחזק אופניים וציוד אחר הנקשר לגגון
ולמכונית.

 .7הישארועירניים.

עייפים? אל תמשיכו .עיצרו לארוחה קלה ,שתייה
ומתיחת איברים .זה יכול להציל חיים.

חגשמחמאחלת

הדר כרכום
עין דור אבטליון גני
טל כרם בן זמרה עין
הבשור אביאל גני יהודה
כרם מהר"ל עין הוד
אביבים גני יוחנן כרם
שלום עין החורש אביגדור
גני עם כרמי יוסף עין המפרץ
אביחיל גני תקווה כרמי צור עין הנצי"ב אביטל גניגר
כרמיאל עין העמק אביעזר געש כרמיה עין השופט
אבירים גרופית כרמים עין השלושה אבן יהודה גשור
כרמל עין ורד אבן יצחק גשר לבון עין זיוון אבן מנחם
גשר הזיו לביא עין חרודאיחוד אבן ספיר גת לבנים
עין חרודמאוחד אבן שמואל גת רימון להב עין יעקב
אבני איתן דאלית אלכרמל להבות הבשן עין כרמל אבני
חפץ דבורה להבות חביבה עין עירון אדורה דבוריה
להבים עין צורים אדירים דבירה לוד עין שמר אדמית
דברת לוזית עין שריד אדרת דגניה אֹּל לוחמי הגיטאות
עינת אודים דגניה בֹּל לוטם עיר זמנית אום אלפחם
דוגית לוטן עכו אומן דולב לימן עלומים אומץ
דור לכיש עלי אופקים דורות לפיד עלי זהב
אור הנר דימונה לפידות עלמה אור יהודה
דישון מאור עלמון אור עקיבא דליה מאיר שפיה
עמוקה אורה דלתון מבוא ביתר עמינדב אורות
דן מבוא דותן עמיעד אורטל דפנה מבוא חורון
עמיעוז אורים דקל מבוא חמה עמיקם אורנית
האון מבוא מודיעים עמיר אושה הבונים מבואות
ים עמנואל אזור הגושרים מבועים עמקה אחווה
הדסים מבטחים ענב אחוזם הדר עם מבקיעים
עספיא אחוזת ברק הוד השרון מבשרת ציון
עפולה אחיהוד הודיה מגאר עץ אפרים אחיטוב
הודיות מגדים ערד אחיסמך הושעיה מגדל ערוגות
אחיעזר הזורע מגדל העמק ערערה אייל הזורעים
מגדל עוז עשרת איילת השחר החותרים מגדלים
עתלית אילון היוגב מגידו עתניאל אילות הילה
מגל פארן אילניה המעפיל מגן פדואל אילת הסוללים
מגן שאול פדויים איתמר העוגן מגשימים פוריהכפר
עבודה איתן הר אדר מדרך עוז פוריהנווה עובד אכסאל
הר גילה מדרשת בן גוריון פוריה עילית אלרום הראל
מודיעין פוריידיס אלומות הרדוף מודיעין עילית
פורת אלון הגליל הרצליה מולדת פטיש אלון מורה
הררית מוצא עילית פלמחים אלון שבות ורדון מורג
פני חבר אלוני אבא זבדיאל מורן פסגות אלוני הבשן זוהר
מורשת פעמי תש"ז אלוני יצחק זיקים מזור פצאל אלונים
זיתן מזכרת בתיה פקיעין אליעד זכרון יעקב מזרע
פרדס חנהכרכור אלי סיני זכריה מחולה פרדסיה אליכין
זמר מחניים פרוד אליפלט זמרת מחסיה פרזון אליקים
זנוח מטולה פריגן אלישיב זרועה מטע פתח תקווה אלישמע
זרחיה מי עמי פתחיה אלמגור חבצלת השרון מיטב צאלים
אלעד חבר מייסר צביה אלעזר חגור מירב צובה אלפי מנשה
חגי מירון צופים אלקוש חגלה מישר צופית אלקנה חדנס
מיתר צופר אמונים חדיד מכביםרעות צוקי ים אמירים
חדרה מכורה צור הדסה אמנון חולדה מכמורת צור יגאל
אמציה חולון מכמנים צור משה אניעם חולתה מלאה צוריאל
אספר חומש מלילות צורית אעבלין חוסן מלכיה צורן
אפיק חופית מנוחה ציפורי אפיקים חוקוק מנוף צלפון אפק
חורפיש מנות צפריה אפרתה חורשים מנחמיה צפרירים ארבל
חזון מנרה צפת ארגמן חיבת ציון מסד צרופה ארז חיננית
מסדה צרעה אריאל חיפה מסילות קבוצת יבנה ארסוף
חלוץ מסילתציון קדומים אשבול חלמיש מסלול קדימה אשדוד
חמד מעברות קדמת צבי אשדות יעקב איחוד חמדיה מעגלים
קדר אשדות יעקב מאוחד חניאל מעגן קדרון אשחר חניתה מעגן
מיכאל קוממיות אשכולות חנתון מעוז חיים קורנית אשלים חספין
מעון קטורה אשקלון חפץ חיים מעונה קטיף אשרת חפציבה מעין
ברוך קיסריה אשתאול חצב מעין צבי קליה באקה אלגרביה חצבה
מעלה אדומים קלנסווה באר טוביה חצוראשדוד מעלה אפרים קצירחריש
באר יעקב חצור הגלילית מעלה גלבוע קצרין באר שבע חצרים
מעלה גמלא קרית אונו בארות יצחק חרב לאת מעלה החמישה קרית
בארותיים חרוצים מעלה לבונה קרית אתא בארי חרות מעלה
ארבע
מכמש קרית ביאליק בוסתן הגליל חרמש מעלה עמוס קרית גת בועיינהנוגֹּלידאת
חרשים מעלה שומרון קרית חיים בורגתה חשמונאים מעלותתרשיחא קרית
טבעון בחן טבריה מענית קרית ים בטחה טורעא מעש קרית יערים ביצרון
טייבה במשולש מפלסים קרית מוצקין ביריה טירה מצדות יהודה קרית מלאכי
בית אורן טירת יהודה מצובה קרית נטפים בית אל טירת כרמל מצליח קרית
ענבים בית אל בֹּל טירת צבי מצפה קרית עקרון בית אלעזרי טלאל מצפה
אבי"ב קרית שמונה בית אלפא טל שחר מצפה יריחו קרני שומרון בית אריה
טללים מצפה נטופה קשת בית גוברין טלמון מצפה רמון ראש העין
בית גמליאל טמרה מצפה שלם ראש פינה בית דגן טנא מצר ראש
צורים בית הגדי טפחות מקווה ישראל ראשון לציון בית הלוי יבול
מרגליות רבבה בית הלל יבנאל מרום גולן רבדים בית העמק יבנה
מרחביהמושב רביבים בית השיטה יגור מרחביהקיבוץ רגבה בית
זית יגל מרכז אבשלום רגבים בית זרע יד בנימין מרכז שפירא
רהט בית חורון יד חנה משאבי שדה רווחה בית חלקיה יד מרדכי
משגב רוויה בית חנן יד נתן משגב דב רוחמה בית חנניה
יד רמב"ם משגב עם רועי בית חרות ידידה משואה רחוב
בית חשמונאי ידידיה משואות יצחק רחובות בית יהושע
יהוד משמר איילון ריחן בית יוסף יהל משמר דוד
ריינה בית ינאי יובל משמר הירדן רימונים בית
יצחקשער חפר יובלים משמר הנגב רינתיה בית
לחם הגלילית יודפת משמר העמק רכסים בית
מאיר יונתן משמר השבעה רםאון בית נחמיה
יושיביה משמר השרון רמות בית ניר יזרעאל
משמרות רמות השבים בית נקופה יחיעם
משמרת רמות מאיר בית עובד יטבתה משען
רמות מנשה בית עוזיאל ייט"ב מתן רמות
נפתלי בית עזרא יכיני מתת רמלה בית עריף
ימין אורד מתתיהו רמת אפעל בית קמה
ינוב נאות גולן רמת גן בית קשת ינון
נאות הככר רמת דוד בית רבן יסוד
המעלה נאות מרדכי רמת הכובש בית
רימון יסודות נבטים רמת השופט
בית שאן יסעור נגבה רמת השרון
בית שמש יעד נהורה רמת יוחנן
בית שערים יעל נהלל רמת ישי
בית שקמה יעף נהריה רמת
מגשימים בית"ר עילית יערה
נוב רמת פנקס ביתן אהרן
יפיע נוגה רמת צבי
בלפוריה יפית נוה זיו
רמת רזיאל בן זכאי יפעת
נווה אור רמת רחל בן
שמןכפר הנוער יפתח
נווה אילן רנן בן
שמןמושב יצהר
נווה אפרים רעים
בני ברק יציץ
נווה דניאל
בני
רעננה
דרום יקום
נווה דקלים
רקפת
בני דרור
יקיר
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