
נהג משאית יקר
לומדה מרכבת 

ישראל לנהגי 
משאיות להגברת 

הבטיחות במפגשי 
דרך מסילה

בלומדה זו תמצא כללים ועצות שיעזרו לך ולנו 
למנוע תאונות במפגשי רכבת - זכור תאונות 
אלה יכולות להסתיים בשבירת מחסום אולם 

גם בתאונה העלולה להוריד את הרכבת 
מהפסים, וריבוי נפגעים 

יש ביכולתך לעזור לנו במניעת תאונות 
והצלת  חיי אדם



שים לב לתמרורים המציינים 
התקרבות למפגש רכבת! 

 עם ההתקרבות למפגש
הרכבת האט! באזור התמרורים.

יש להתאים את מהירות 
הנסיעה לתנאי הדרך ולאפשרות 

שתצטרך לבלום לפני המסילה
בהתקרבות למפגש 
שים לב לתמרורים, 

והאט מהירות!

 100 מ'
לפני המפגש 

 200 מ'
לפני המפגש 

 300 מ'
לפני המפגש 



בהתקרבות למפגש הרכבת 
כאשר האורות המהבהבים 
החלו להבהב עצור לפני קו 

העצירה והמתן עד מעבר הרכבת

רק כשהרכבת עברה, המחסום 
עלה והרמזורים הפסיקו להבהב 
חצה ללא עיכובים והמשך בדרכך

כללי חציה של 
מפגש רכבת עם 

רמזור, אורות 
מהבהבים ומחסום



 שמור מרחק!
בהתקרבות למפגש דרך מסילה 

שמור מרחק מהרכב שלפניך 
הוא עלול לעצור באופן פתאומי 
והרכב הכבד עלול לפגוע בו תוך 

כדי דחיפה לתחום המסילה

בהצטברות תור מעבר למפגש 
אל תצטרף לתור, המתן לפינוי: 

 יש להימנע מכניסה למפגש
לא פנוי

דגשים בעת 
חציית המפגש:

1. שמור מרחק 
מהרכב שלפניך!

2. בהצטברות 
תור במעבר אל 

תצטרף לתור, 
המתן לפינוי!



בהתקרבות למפגש רכבת ללא  
רמזור ומחסום, האט ועצור לפני 
תמרור ה- "עצור" בקו העצירה  

ולא פחות מ- 6 מטר מפס 
המסילה הקרוב

פתח את החלון ובדוק אם אתה 
שומע צפירה או רכבת מתקרבת, 
המתן עד שתעבור. אחרי שעברה 

הרכבת, בדוק אם אין רכבת 
נוספת מתקרבת חצה את 

המסילה ללא עיכוב.

 כללי חציה
 של מפגש רכבת

 לא מבוקר
)ללא רמזור / אורות מהבהבים(



בדוק את תקינות 
הרכב ואת קשירת 

המטען

לפני כל נסיעה בדוק את 
תקינות הרכב וקשירת המטען: 

בהובלת מטען חורג יש לקבל 
את אישור המשטרה בהתאם 

לתקנות התעבורה



המשאית נתקעה 
ונעצרה על 

המסילה במפגש, 
מה עושים?!

כאשר בכל זאת המשאית 
נתקעה ונעצרה על המסילה 

במפגש: צא והתרחק 
מהמשאית גם אם אינך שומע או 

מזהה רכבת מתקרבת

התקשר מיד למספר החרום 
של הרכבת *2442 ו למוקד 
100 והודיע מיד על המצאות 

המשאית במפגש תוך מסירת 
מקום אירוע )מס' מפגש, כביש 

או צומת(


