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 להערכות לעונת החורף לרשויות המקומיות הנחיות

 

המקומיות על מנת למנוע תאונות כחלק מהערכות לחורף, יש לקיים פעולות ותהליכים ברשויות  .1
 דרכים במרחב העירוני והבינעירוני.

 
  .בפעילות המניעתית כמרכיב חשוב , לפני בו הגשמים ישנה חשיבות רבה לביצוע הכנות מקדימות .2
 :בעיקר ההכנות לכלול .3

 
שתכליתן העלאת המודעות למאפייני הסיכונים ולאופן הנהיגה הנכונה בחורף  פעולות הסברה .א

)כאשר הדגשים הם שמירת מרחק, התאמת מהירות נהיגה, בעיות נראות וראות, דגש על חיפוש 
 הולך רגל ועוד(.

 
 (.ברשויות המקומיות, לכלל תושבי הישובעידוד לבדיקה ולהכנת רכבים לחורף ) .ב

 
, דגש מיוחד על חידוש סימנים, וטיפול בכל תשתית/צמחיה הפוגעת וז התאמת התשתית לעונה .ג

 בשדה הראיה.
 

 תשתיות: .1

 אויר חורפיים, לדוגמא: -איתור מפגעים וליקויי תשתית, בהקשר לתנאי מזג •

o בורות, סדקים ושקעים במסעה בהם ניקוות שלוליות 

o קולטנים 

o ערפל(ראיה )המוגבל ממילא בעת גשם, עננות או -צמחיה החוסמת שדה 

o רגל-מכשולים במדרכות המונעים מעבר תקין ובטיחותי להולכי 

 שהספיקו להיטשטש מאז צביעתם לקראת תחילת שנה"ל. חידוש סימון וניתוב,  •

 ותגבורה במידת הצורך. רגל-בדגש על ריכוזי הולכיוידוא קיום תאורה מיטבית  •

 לאלתר -תיקון הליקויים שאותרו  •

 
 הסברה והדרכה: .2

, בדגש על אוכלוסיות בסיכון )ילדים, רגל-להולכייות "עשה ואל תעשה" הכנה והפצת הנח •
 קשישים ועוד(, כתזכורת להתנהגות בטיחותית בחורף, כגון:

o  אור-לבוש בהיר, מחזירי –הגברת נראות ובולטות בתנאי ראות קשים 

o תדרוך והדרכת חציית כביש בטיחותית בתנאים מגבילים 

  חורף:-עיים לנקיטת משנה זהירות בנהיגתפרטיים ומקצו נהגיםרענון והדרכת  •

o תמרון למניעת החלקה על כביש רטוב 
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o מיומנות שליטה בהיגוי בהשפעת רוחות צד חזקות 

o  לשיפור נראות ולמניעת סינוור בתנאי ערפל, גשם/ברד/שלג  -הדלקת אורות מעבר גם ביום 

o חירוםלשליטה בהיגוי/בלימת  - נסיעה איטית, שמירת מרחק והימנעות מעקיפה 

 
 רכב וטכנולוגיה: .3

 ייזום עריכת בדיקות תקינות לרכב:  •

o לבדוק ע"י גורם מוסמך(: עומק התעלות, רמת שחיקה, לחץ אוויר )משפיעים על  צמיגים(
 מידת האחיזה בכביש ועל שליטה המערכות ההיגוי(

o בלמים 

o אורות 

o מגבים 

 ביצוע בדיקות כשירות רכבי הסעות תלמידים ותיקונם. •

 
 אכיפה: .4

י פעולה עם משטרת ישראל לאכיפת מהירות ועבירות גורמות ת"ד, המלווה בהסברה שיתופ •
 מתאימה.

 

 

 

 

 

 בברכה,

 צביקה דן
 יתמשנה למנכ"ל

 ומנהל חטיבת המבצעים

 
 


