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נהיגה נכונה ומונעת

".בתעבורהקצין בטיחות "-גל  מאת קובי 

:תוכן המצגת
.                                             תקנת תעבורה חובת הזהירות הכללית לנהיגה נכונה. 1
.                    הנחיות לנהיגה נכונה בשטח הקמפוס. 2
.סרטון כללי לנהיגה נכונה. 3
.הבטוחהנהיגה דרכי תקשורת ואתרים לתחום . 4

.   נהיגה נכונה ומונעת: הנושא

,  מניעת תאונות דרכים ומצבי חירום : המטרה
.    שמירה על חיי אדם ורכוש ולחזור הביתה בשלום
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(ג)21תקנה -חובת הזהירות הכללית 
תשומת  ללאאו , בלא זהירותאו בקלות ראשלא ינהג אדם רכב

,  בסוג הרכבובין השאר בכל הנסיבות מספקת בהתחשב לב 
עצירה נוחה  באפשרות של , ומצבםבלמיובשיטת , במטענו
בתנועת עוברי  , באיתות שוטרים, והבחנה בתמרוריםובטוחה

. ובמצב הדרךאו סמוך לה עצם הנמצא על פני הדרך ובכל דרך 

.  רכב  מנועיכל סוגי כל חובות הנהג חלות על 
25תקנה –בקיאות בהפעלה 

.ובשימוש בובקי בהפעלתו לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא 

:תקנות  התעבורה
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:הנחיות לנהיגה נכונה בשטח הקמפוס

:התעבורהבהתאם לתקנות ומתומררשטח הקמפוס מגודר 

ש ובהתאם "קמ30עד הנסיעה בנתיבי הקמפוס מהירות . 1
!.הדרךלתנאי 

!.טלפון נייד במהלך הנהיגהחל איסור להחזיק ביד. 2
טלפון נייד תוך כדי הליכה בכל  יש להימנע מלהחזיק . 3

: הקמפוסשטח 
!." החיים יותר חשובים-לא מסמסים,אם הולכים "

!!.במעברי חצייה בלבד–חציית נתיבים וכבישים . 4



5

נהיגה נכונה ומונעת

:    סרטון לנהיגה נכונה

לחץ לסרטון 

לנהיגה  נכונה

https://youtu.be/lMb2TMxFoxA


6

נהיגה נכונה ומונעת

:ואתרים לבטיחותדרכי תקשורת 
:דרכי תקשורת וטלפונים בחירום

.     2723טלפון פנימי -מוקד מחלקת ביטחון ובטיחות . א
.8000טלפון פנימי –מוקד הנדסה תשתיות ובטיחות . ב
.7191טלפון פנימי –קצין בטיחות בתעבורה .  ג

:מה נדרש לעשות במקרה חירום

=לחץ כאן להפניה : בקרות אירוע  חירום 

:  לאתרי בטיחות בדרכיםהפניות 

 =אתר בטיחות בדרכים אוניברסיטת חיפה. 1

 =אתר עמותת אור ירוק . 2

= ד"הרלבאתר . 3

(.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)

.נסיעה טובה ובטוחה לכולנו

https://ask.ralbad.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%94/
http://trafficsafety.haifa.ac.il/default.aspx
https://www.oryarok.org.il/
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_road_safety_authority

