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األهل األعزاء

عائلتنا هي أغلى ما لدينا في الحياة، ونعمل كل ما 
بوسعنا للمحافظة عليها.

ألحفاظ على قواعد األمان على الطرق من المركبات 
الهامة للمحافظة على عائلتنا.

  أفعالنا كأهل تؤثر كثيرا على تصرفات أوالدنا. 
كلما زاد وعينا في موضوع األمان على الطرق، وكلما 

غرسنا قيم األمان على الطرق في نفوس أوالدنا، 
وكلما كنا لهم مثاال ايجابيا للتصرف اآلمن في 
الطريق، هكذا نضمن سالمة وسعادة العائلة.

 سلطة األمان على الطرق تستثمر موارد مالية 
وبشرية طائلة لتطوير وتحسين األمان على الطرق 

في البالد. 
هذه مسؤوليتنا، األمر بأيدينا، وهذا ممكن وليس 

مستحيل.
في هذه النشرة نطلب منكم أيضا أن تفعلوا كل ما 
هو مطلوب من أجل المحافظة على حياتكم وحياة 

عائالتكم.

 راجعوا قواعد األمان الموجودة في النشرة بمشاركة 
أوالدكم، نأمل أنها ستساعدكم في الوصول بأمان 

لكل مكان تريدونه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما ال نقوم بفعله أبدًا ماذا نفعل قبل البدء بالسفر

نخطط مسار السفرة قبل الخروج من البيت، 
خاصة عندما يدور الحديث عن سفرات طويلة في 

السيارة.

نخطط محطات استراحة على الطريق - كلها 
أماكن منظمة وآمنة مثل محطات الوقود 

ومواقف السيارات.

ننظم لألوالد أمور إلشغالهم وقت السفر، 
كتب، ألعاب مناسبة للسفر، ألواح الكترونية، 

تسالي من مأكوالت ومشروبات.

نفكر بفعاليات ممكنة لألوالد خالل السفر، مثال:  
نعد كم سيارة زرقاء مرت في الشارع، نغني، 

نلعب لعبة الدولة وعاصمتها وغيرها...

نتأكد من أن الجميع ربط حزام األمان في 
المقاعد األمامية والخلفية. البالغين - حزام 

األمان، األطفال - مقاعد أمان مالئمة لجيل 
الطفل وحجم جسمه.

ربط حزام االمان لوحده غير كاف، يجب ربطه 
بالشكل الصحيح حسب قواعد الربط اآلمن . 

بإمكانكم ايجاد التوصيات والتعليمات في موقع 
 rsa.gov.il السلطة الوطنية لألمان على الطرق
نشغل برنامج التوجيه (gps) قبل البدء بالسفر 

ونضع العنوان او الهدف المتوجهين اليه.

نحافظ على أجواء هادئة داخل السيارة كي ال 
يشرد ذهننا ونفقد التركيز في السياقة.

 
نتوقف للراحة واالنتعاش في مكان منظم 

وآمن، بعيدا عن الشارع. واذا كان السائق مرهقا 
يستحسن ان يسوق السيارة شخص آخر.

 
اذا اضطررنا التوقف في ارصفة وحواشي الطريق 

(فقط عند حدوث خلل فني الذي يمنع متابعة 
السفر) - نحاول التوقف بعيدا قدر المستطاع عن 

الشارع
•نشغل غمازات التحذير

•نضع على جسمنا السترة العاكسة للضوء
•نخرج من المركبة ونبتعد عن الشارع ونعبر 

الحاجز الفاصل
•نضع مثلث التحذير

•نتصل بالجرار أو لطواقم الطوارىء.
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ال نبدأ بالسفر قبل أن يربط الجميع حزام األمان.
 

ال نستعمل الهاتف النقال! ال نرسل رسائل 
نصية، نحاول االمتناع من االتصال (اذا اضطررنا، 

فقط من خالل السماعة في السيارة او السماعة 
الشخصية)

 
ال نتوقف في حواشي الطريق لالستراحة أو 

انتظار االصدقاء الخ....
 

ال نسوق السيارة في حاالت التعب واالعياء أو 
عندما نكون تحت تأثير الكحول.

كيف نتصرف خالل السفر
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