
וותיקים בדרכים





אזרח ותיק יקר,

זו תקופה של שינויים רבים ובעיקר מהירים. מהירים מאוד. בעשורים האחרונים התקדמה

ישראל מאוד בתחומי התחבורה והתשתיות. התפתחות זו מגדילה את הפוטנציאל לתאונות

דרכים ומצריכה אימוץ כללי בטיחות חדשים, לצד רענון הכללים הקיימים. 

במקביל, אנו עדים לעלייה משמעותית ועקבית בתוחלת החיים, וכיום יותר מבוגרים ממשיכים

ליהנות מניידות ומעצמאות ואף לנהוג עד גיל מבוגר מאוד. 

לצד העלייה בתוחלת החיים, מבוגרים רבים חווים בשלב כלשהו ירידה הדרגתית ביכולותיהם

הפיזיות והמנטליות, שמשפיעה על התנהגותם הן כהולכי-רגל והן כנהגים.

לצערנו, יותר ויותר מבוגרים מעורבים בתאונות דרכים, וכיום אנו מגדרים אותם כאוכלוסייה

בסיכון גבוה )כרבע מכלל ההרוגים בתאונות דרכים הינם אזרחים ותיקים, לעומת שיעורם

באוכלוסייה, העומד על כ-11%(.

במשך שנים רבות אתם, האזרחים הוותיקים, שמרתם עלינו ודאגתם לביטחוננו בדרכים.

עכשיו הגיע הזמן שאנו נדאג לבטיחותכם. 

אנו ברלב"ד גיבשנו עבורכם מידע והמלצות להתנהגות בטוחה כהולכי-רגל וכנהגים.



אחד מכל שלושה הולכי-רגל הרוגים
או פצועים קשה הוא אזרח ותיק.

עירונית. הולכי-רגל מתרחשות בסביבה  רוב תאונות הדרכים שמעורבים בהן מבוגרים 

כיום, הכבישים העירוניים סואנים מבעבר וכלי-הרכב מהירים ושקטים, ולכן ההתנהלות

בכביש מצריכה זהירות רבה עוד יותר.

הולכי-רגל מבוגרים רבים מדווחים שהם חווים ירידה הדרגתית ביכולות הראייה והשמיעה,

הדרושות לחצייה בטוחה, בייחוד בשעות החשיכה. חציית כביש, גם במעבר חצייה, נחשבת

היום למסוכנת, ובמהלכה מתרחשות רוב התאונות שמעורבים בהן הולכי-רגל מבוגרים.

מניתוח ממצאי התאונות שהיו מעורבים בהן הולכי-רגל מבוגרים עולות

כמה המלצות שחשוב להכיר ולרענן.

הליכה בטוחה על המדרכה:
 צעדו תמיד על המדרכה, רחוק ככל האפשר מהכביש.

 בדרך ללא מדרכה - צעדו רחוק ככל האפשר מן הכביש, עם הפנים לכיוון התנועה.

 שמרו על נראות - בשעות הלילה ובימים מעוננים וגשומים לבשו בגדים בהירים והצמידו

   מחזירי אור לבגד או לחפץ, זאת על מנת להקל על הנהגים להבחין בכם.

בחירת המקום לחצייה בטוחה:
 חצו במעבר חצייה מרומזר, גם אם הדבר מצריך הליכה של עוד דקות מספר.

 אם אין מעבר חצייה מרומזר בקרבתכם – הקפידו לחצות במעבר חצייה.

ואין לכם ברירה - בחרו מקום חצייה, שאפשר לראות  אם אין מעבר חצייה קרוב 

   ממנו היטב את תנועת כלי-הרכב מכל הכיוונים, ושגם הנהגים יכולים לראות אתכם

   היטב בעת חציית הכביש )לדוגמה - לא כדאי לחצות בעיקול או בין מכוניות חונות(.

הליכה בטוחה



היערכות לקראת החצייה:
היערכות והפעלת שיקול דעת היא המפתח לחצייה בטוחה. 

 אל תרדו מהמדרכה לכביש באופן פתאומי כדי שלא להפתיע את הנהגים.

 לפני החצייה הסתכלו תמיד לשני הכיוונים והמתינו עד שהכביש יתפנה. 

 במעבר חצייה שאינו מרומזר - אם הכביש אינו פנוי )וגם נראה שאינו צפוי להתפנות בקרוב(,

  צרו קשר עין עם הנהג כדי שיבחין בכם. מומלץ אף לאותת לנהג  בידכם שיעצור.

  ודאו שהנהג מבין את כוונתכם ושהוא עוצר ומאפשר לכם לחצות את הכביש בבטחה. 

 כשאתם מגיעים למעבר חצייה מרומזר והאור הירוק ברמזור כבר דולק – עצרו, המתינו

   לאור הירוק הבא ורק אז חצו. מדוע? כי קשה לדעת מתי יתחלף האור והאם הזמן

   הנותר יספיק לכם לחצייה בטוחה. 

פעולות תוך כדי החצייה:
 התחילו בחצייה רק לאחר שווידאתם שהכביש פנוי או שהנהג עצר.

 חצו את הכביש במהירות האפשרית, ובקו ישר - ולא באלכסון. במהלך החצייה המשיכו

   להסתכל לצדדים )במידת האפשר( כדי לוודא ששום רכב לא מופיע באופן פתאומי.

 אם במהלך חציית הכביש האור ברמזור מתחלף לאדום - השלימו את החצייה בזריזות.

 בחציית כביש בעל שני נתיבים או יותר - המשיכו בחצייה רק לאחר שווידאתם, שגם

   כלי-הרכב בנתיבים האחרים עצרו. 

שימוש בתחבורה ציבורית וירידה בטוחה מהאוטובוס:
 המתינו לתחבורה הציבורית רק על המדרכה ורחוק ככל האפשר מהכביש.

 לאחר הירידה מהאוטובוס עלו מיד על המדרכה בלי להתעכב על הכביש.

 אל תנסו לחצות את הכביש בזמן שהאוטובוס עומד בתחנת ההסעה - לא מלפניו

   ולא מאחוריו, מאחר ששדה הראייה של הנהג אינו רחב דיו כדי לראותכם.

 המתינו על המדרכה וחצו את הכביש רק לאחר שהאוטובוס התרחק מהתחנה .

   הקפידו לחצות במעבר החצייה הסמוך לתחנה וודאו ששדה הראיה שלכם רחב

   ומאפשר חצייה בטוחה.



בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר הנהגים מעל גיל 70 בכבישי ישראל.
נהיגה היא מרכיב מרכזי בעצמאות, בניידות ובחיוניות של כל אדם מבוגר. עם זאת, על כל
התגובה  מהירות  הנהיגה,  שכישורי  ולהבין,  וציבורית  אישית  אחריות  לגלות  ונהגת  נהג 
והפעלת שיקול הדעת נפגעים עם העלייה בגיל, וכי יש לתת על כך את הדעת ולהיערך 
בהתאם. מסקרים אחרונים עולה, שרוב האזרחים הוותיקים בישראל מדווחים שהם

מתמודדים עם מחלה כרונית אחת לפחות, המצריכה טיפול תרופתי מתמשך.
אם הינכם נוטלים תרופות באופן קבוע, חשוב לבדוק האם מופיעה על האריזה אזהרה כי 
השימוש בתרופה עלול לפגום בכושר הנהיגה. אם אינכם בטוחים לגבי השפעות התרופה 

על הנהיגה שלכם - מומלץ להתייעץ עם הרופא

גם כאן, ריכזנו עבורכם כמה המלצות לנהיגה בטוחה: 

היערכות לנהיגה בטוחה:
 הגעתם לגיל שאפשר להתחיל. מעבר להיותן תנאי הכרחי לחידוש הרישיון, בדיקות
בהתאם והאישית.  האזרחית  חובתכם  מעתה  הן  תקופתיות  ראייה  ובדיקות  רפואיות    
   לחוק, אם אתם בני 70 או יותר, רישיון הנהיגה יחודש רק לאחר קבלת אישור רפואי על
    היותכם כשירים להמשיך לנהוג. עד גיל 80 תידרשו להמציא אישור רפואי כל חמש שנים,

    ואילו מעל גיל 80 - מדי שנתיים. 
 בכל מקרה שבו אתם מרגישים פגיעה ביכולות הנהיגה שלכם, מומלץ לקחת אחריות

    אישית ובעת הצורך אף להחליט להפסיק לנהוג. 
)כשתנאי הראות טובים נוח  אוויר  ובמזג  אין דחיפות, העדיפו לנהוג בשעות האור   אם 

   והכביש לא רטוב וחלק( והימנעו מנהיגה בשעות העומס ובדרכים לא מוכרות.
 בנסיעות ארוכות מחוץ לעיר - תכננו מראש את מסלול הנסיעה וודאו שאתם מכירים את

   הדרך. תכננו גם עצירה להתרעננות במקומות מוסדרים ורחוקים מהכביש. 
 חגרו את חגורת הבטיחות והקפידו שכל הנוסעים ברכב יחגרו אף הם לפני תחילת הנסיעה. 
 אתם מסיעים את הנכדים הקטנים – נהדר! בדקו שהם חגורים כהלכה במושבי הבטיחות

   ודרשו מהוריהם הסבר מפורט כיצד לבצע רתימה והתרה במושבים אלו.
 רכשתם רכב חדש, או שבכוונתכם לנהוג ברכב שכור בחו"ל – בדקו שהרכב נוח ומתאים
   לכם, שאתם מכירים ושולטים בכל הכפתורים ולוחות המחוונים ושהרכב מאובזר בכל
   מערכות העזר הטכנולוגיות הנדרשות לבטיחות. דאגו להתאים למידותיכם את גובה ההגה,

   הכיסא, המשענת  והמראות. 

נהיגה בטוחה



עת הנהיגה:
 בקרבת מעברי חצייה – האטו ותנו זכות קדימה להולכי-הרגל החוצים את הכביש, או לאלה

   שניכר כי בכוונתם לעשות זאת.
 הקפידו לשמור על מרחק גדול דיו ביניכם ובין הרכב שלפניכם.

 הקפידו על נסיעה בנתיב הימני, התאימו את מהירות נסיעתכם לתנאי הראות והימנעו
   מעקיפות מיותרות.

 בעת נסיעה לאחור – בדקו את שדה הראייה כמה פעמים ובכל המראות. סעו לאחור רק
   כשאתם בטוחים שאין הולכי-רגל בסביבת הרכב. אם שדה הראייה מוגבל - אל תהססו 

   להסתייע במכוון מתוך הרכב או מחוצה לו.
 דאגו תמיד לקחת איתכם טלפון נייד לשעת חירום, אך אל תשתמשו בו בזמן הנהיגה!

שמרו על עצמכם ועלינו וחזרו בשלום
אל בני משפחותיכם הדואגים לשלומכם.

דרך צלחה! 




