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 فترة الشتاء تعليمات بموضوع الحذر على الطرق في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤولية تنفيذ سياسة وزارة  المعارفوزارة في  تولى قسم الحذر إتاحة ونمط حياتي آمني

 والتربية تاحةموضوع اإل مرورية والتثقيف فيلسالمة اللالتربية والتعليم في مجاالت التعليم 

 حياة آمن.  لنمط

 ي جميع المؤسسات التربوية داخل األلوية منف واالجتماعيةيتم التثقيف لهذه القيم التربوية 

تخصيص الموارد، تطوير قسم المسؤولية  ومنة الثانوي المرحلة حتى طفولة المبكرةال جيل

  القوى العاملة المهنية. أهيلالتعليمية وتوالوسائل المواد 

 توعيةحصص تخصيص الشتاء من المحبذ  فصل اقتراب مع    

للطالب  والتوضيح   واإلرشادات التعليماتبتذكير  يتم بهاالتي 

 . تصرف في هذه الفترةال يةكيفل

بها غير واضحة   ةماطرة حيث تكون الرؤي أياممعه و الشتاءيأتي 

التي تؤثر على و التزحلقإمكانية فيها  شوارع رطبة  ،رديئة أو

 المركبة. تحكُم السائق في 

التعليمات على و  األمانالمحافظة على جميع قواعد  يلزمنا ، لذا 

 والسلوكيات  

الركوب على الدراجة بأنواعها   ،الصحيح السير :مثل في الشتاء

  العجالت،التزلج على كوركنيت  نت الكهربائي،المختلفة والكوركي

  عجالتي(بروولد بلييدس ) رد،بوبالسكوت التزلج 

 في ساعات الظالم  

يجب االمتناع من مفاجأة السائقين واالهتمام 

 ة بالرؤي

 ( ترى وتُرى أن)  
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 المشاة ) عابرو السبيل (

لوقت  يروا ويميزوا المشاة ويفرملوا في ا  أنيصعب على السائقين في الشتاء      

 : المناسب في حالة اللزوم لذا

من   يجب اجتياز الشارع فقط في ممر مشاة وفقط عندما يكون الشارع خال   •

 السير.حركة 

 .للمالبس ات ضوئيةعاكسضع  ن نأنلبس لباس فاتح و أن علينا  •

 الرصيف.نسير فقط على  أن يجب علينا  •

 طويلة الطريق أصبحتحتى لو  اجتياز شارعبطرقات ال تُلزم نمشي  أن •

وجد وهو المفضل  إذاسر الج أونفق عن طريق الجتاز الشارع ن أن  علينا •

 مانًا  أ واألكثر

  الكهربائية -راكبو الدراجة الهوائية

نركب الدراجة  أالمن المفضل  لذا،رديئة  ةيكون الشارع رطبًا والرؤي في موسم المطر

ركوب الدراجة  تذكير: ) وان ركبنا فيجب إتباع األنظمة الالزمة. .في طقس عاصف 

 (م بامتحان نظريفما فوق وملز   16الكهربائية فقط من جيل 

   تبالحافال - بالسيارات المسافرون األوالد

 األوالدطف امع إزالةمن المفضل األمان، في الشتاء وبكل فترة يجب ربط حزام 

 وقتيعمل بصورة أفضل   أن األمانلكرسي    حتى يتسنى  األمان،في كرسي  ينالجالس

 السفر.

 راكبو الدراجة النارية  

 ، البعد القانوني بين المركباتعلى وحافظ  سر ببطءلذلك     رديئة  ةالشارع ملس والرؤي في الشتاء، 

 تنزلق ال تفاجئ السائقين على الشارع وفرمل بلطف حتى ال ال تسافر بشكل خطوط ملتوية 

 تعليمات للسائقين

ببطء   ● حالة رؤي  –   أكثرسر  بسبب    ةفي  رديئة 

الشارع    ، وأيضاضباب  أو  أمطار عندما يكون 

 . ة نسوق حسب ظروف الطريق والرؤي رطبًا،
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التي   ● دائًما حافظ على البعد القانوني للمركبة 

القانوني    –   أمامك هو  البعد  مسافة  واآلمن 

على   ثانيتين  منبزمن  التي    األقل  المركبة 

 أمامك. 

سفر  ال  في تكون المسافة    أن في الشتاء يُفضل   ●

 ثانيتين. من  أكثر

  

عندما تكون الشوارع    )أكثر(تكون خطرة جًدا  في الشتاء    الملتوي: خاصةمن االجتياز    اإلمكان قدر  االمتناع   ●

 رديئة. ة ملساء والرؤي

علينا  في حالة الضرورة لذا،    المناسب،لوقت  في الشتاء من الصعب رؤية المشاة والفرملة با  للمشاة:  االنتباه ●

 للمشاة.  األولويةنعط حق  أنوهنا علينا   وروضات،وبجانب مدارس سكنية   أحياءسرعة في  بأقلنسافر  أن

األمن في السيارة مثل:    أجهزة  والقصدسوقها بهذه الظروف  ن المركبة التي    من صالحيةتأكد  ن  أن ●

صالحات جدا للعمل  أن يكونوا    والمقود عليهماحات الزجاج  مس    اإلطارات، األضواء،  الفرامل،

 في الشتاء. خطرا  أكثر مخراب ه أو كل عائق  الشتاء.ي فصل ف خاصة في كل فترة و

مؤسسة ترخيص للفحص    أو   السيارات( عمل لتصليح    )ورشةكراج سيارات    إلىلذا علينا الدخول   ●

 المركبة. حتى نتأكد من صالحية  

آذار من كل سنة      31وحتى  ثاني( )تشرينمن نوفمبر  األوليوم ال  منالمصابيح: إضاءة  ●

والخلفية في كل الطرق غير البلدية /   المصابيح األمامية  إضاءةكل سائق  يتوجب على حيث 

  إضاءةطن عليهم  15الحافالت من فوق والشاحنات و األجرةسائقو سيارات   أما  المدنية.

  اإلضاءةعليهم  راكبو الدراجات النارية  البلدة.في  في الطرق الداخلية أيضا  المصابيح جميعها

تفضل السلطة الوطنية لألمان على    السنة. أيام في كل الطرق الداخلية والخارجية وعلى طول 

في الطرق الداخلية للمدن والبلدات   أيضا خالل فترة الشتاء المصابيح  جميع    إضاءةالطرق 

 المختلفة. 

ل السفر بمواصالت ي ● مة بدال من سياقة  اعالسفر بالمركبات ال إمكانيةكانت   إذا   عامة:فَض ِّ

 . عاصفة ال األياموخاصة في  أفضلهذا دائًما المركبة الخاصة متوفرة ف

الثلج والجليد هي غير طبيعية في   والجليد: ظروفثلج تساقط المن السفر في ظروف االمتناع  ●

الظروف، غير  اقة وتحضير المركبة لهذه مهارات عالية في السي وتتطلبإسرائيل في  الطقس 

 الظروف.هذه  في  السياقةلذا نُمنع من    إسرائيلفي  المتوفرة

تذكر دائًما الوقوف في هوامش الطريق خطر جًدا   الطريق: االمتناع من الوقوف في هوامش   ●

السائق من رؤية مركبة   ومحدودة يستصعبرديئة ة ، عندما تكون الرؤيوخاصة في الشتاء

 .لذا، امتنع عن التوقف في الهوامش الطريق. بهامش    تقفثانية 
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 نمط حياة آمنإتاحة و ها في موقع الحذر على الطرق،وتجد تفاصيل إضافية

http://www.zahavarabec.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 

 العربي مجتمع الحذر على الطرق، إتاحة ونمط حياة آمن القسم 

 وعطلة أعياد سعيدة  وآمنًاا يتمنى لكم شتاء دافئ   

 

 تعليمات التصرفات اآلمنة في األعياد المجيدة

 كل عام وأنتم بألف خير 

 

 للعربية: ترجمة ومالءمة 

 العربيمجتمع لا–على الطرق إتاحة ونمط حياتي آمن  حذرالمسؤولة القطرية لل –سائرة عابد 

http://www.zahavarabec.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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