
1 

 נהיגת קיץ
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 נהיגת קיץ

 מאת קובי גל  - "קצין בטיחות בכיר בתעבורה".

                  

 :תוכן המצגת
 .    מצב הכביש והרכב. 1

 .      מצב הנוהג ברכב. 2

 !.       זהירות ילד ברכב ללא השגחה. 3

 .ילדים בחופשה. 4

    . סרטונים עייפות בנהיגה. 5

 .  סיכום המצגת. 6
 .מיועד לנשים וגברים כאחדאך , בלבדבלשון זכר מטעמי נוחות המצגת נכתבה        

 .   נהיגת קיץ: הנושא           
 התאמת הנהיגה והכנת הרכב לתקופת   : המטרה

 .    הקיץ למניעת תאונות דרכים ומצבי חירום              
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 נהיגת קיץ

 

 הופכים  אפילו מעט מים על הכביש , בקיץדווקא . 1
  או עלים  , חול, שמן החלקה על , ממשיתלסכנה    
 .  יבשים   

 הצמיגים מתייבשים החום והיובש בגלל . 2
 .נפגעתהכביש שלהם ונסדקים ואחיזת    

  למנוע המכונית חם יותר וזה גורם  גם . 3
 .הדרכים בצידירבות להיתקע למכוניות    

 הרכב החונה בשמש מגיב כחממה הטמפרטורה  . 4
 לכן  , מעלות צלסיוס 70 -לכבתוך הרכב מגיעה     
 נדרש טרם הנהיגה לאוורר את הרכב היטב      
 .  ולהפעיל את המזגן     

 מצב הכביש והרכב
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 מצב הנהג

  אך גם הפעלת מזגן עם , בנסיעה מרדיםהחום 1.
 .להרדיםפנימית עשוי סירקולציה 

 .מאדנסיעה אול מול השמש המסנוורת מעייפת 2.

 גם מעט לכלכוך על השמשה הופך למסנוור 3.
 .כשנוסעים מול השמשמאוד 

    מסוכנתכאשר יחפים או עם כפכפים נהיגה . 4
 להיתקע / עשויה להחליק הרגל , !מאוד    
 .בדוושות אחיזה ולאבד      

 .  משקפי שמש מועילים נגד השמש הבוהקת. 5

 מצב  הנהג
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 !!אפילו לרגע, אל תשאירו ילד לבד ברכב
 מעלות בחוץ 35: תא המכונית פועל כחממה

 מעלות ואף יותר בתוך  70-עלולות להגיע ל
 .הרכב החונה במקום ללא צל

 .נשקפת סכנת חיים, ילד הנשאר ברכב הסגור בקיץ   

 :מה אומר החוק
 ,המשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה

 או עלול לפגוע פגיעה , ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע
 עשה כך : שנים 3דינו מאסר ,ממשית בשלומו או בבריאותו 

 עשה כך במטרה לנטוש את  : ברשלנות דינו מאסר שנה
 .  שנים 5דינו מאסר -הילד

 .361חוק העונשין סעיף                                        

 !!!זהירות  ילד  ברכב
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 ילדים אינם יודעים לאמוד נכון את מהירות  1.
 הרכב ולא יודעים כמה זמן ייקח להם לחצות  

 .את הכביש
 

 .מסכנים את המתרחצים,רכב הנוסעים בחוף הים כלי 2.
 

,  יוצאות לטיול כשהרכב עמוס וכבדמשפחות רבות 3.
 .השליטה בכלי הרכבדבר המקשה את 

 
יש לוודא שכלל הנוסעים ברכב חגורים בחגורות  4.

הבטיחות והילדים במושבי הבטיחות התואמים 
 .את גילם ומשקלם

 ילדים  בחופשה
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 :סרטונים עייפות בנהיגה

.להפעלה לחץ על התמונה  

https://www.youtube.com/watch?v=LR4NK_xz7y8
https://www.youtube.com/watch?v=rn1L1UXFvIg
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 .היו ערניים למצב הכביש והרכב1.

בקיץ צמיגי הרכב מתחממים ייתר על 2.
המידה ולכן יש לשמור על לחצי אויר 

 .וכשירות הצמיגים
זכרו כי החום מעייף והמזגן הקריר 3.

 .נהגו בהתאם, עלול גם להרדים
אין להשאיר ילד ללא השגחה  4.

 !!.ברכב
 .דגש לילדים בחופשה5.

 סיכום המצגת


