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י"ג חשון תשפ"ב
סימוכין0065/21 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
הנדון :דגשי הרלב"ד לרשויות המקומיות  -הערכות לעונת החורף
בימים אלה נערכות הרשויות המקומיות לקראת עונת החורף הקרובה.
בתקופת החורף עלולים להיווצר תנאי מזג אויר אשר עלולים להקשות על משתמשי הדרך השונים בשל
ערפל ,שיטפונות ,כבישים חלקים ,שדה ראיה לקוי ועוד.
במסגרת הערכות זו להלן מספר דגשי הרלב"ד לפעולות הנדרשות ברשויות המקומיות:
 .1איתור וטיפול במפגעים וליקויי תשתית עירוניים:
א .תקינות מדרכות וכבישים  -תיקון סדקים ,שקעים ובורות בכבישים ובמדרכות בהן ניקוות שלוליות
העלולות להוות מכשול לנהגים והולכי הרגל.
ב .חידוש סימוני דרך  -חידוש וצביעת סימוני הכביש ,לרבות מעברי חציה ,נתיבים ,פסי עצירה
והאטה.
ג .שיפור ניקוז מי הגשמים בצידי הדרכים  -ניקוי קולטנים ,תעלות ניקוז ובדיקת תקינות רשתות של
מערכות הניקוז.
ד .גיזום עצים וצמחיה  -גיזום צמחיה בצדי הדרכים העלולה להגביל את שדה-ראיה של הנהג והולך
הרגל.
ה .שיפור תאורת רחוב  -וידוא כי התאורה תקינה ופועלת כנדרש ,בדגש מעברי חצייה להולכי הרגל.
 .2פעולות הסברה לתושבים :
א .פנייה לנהגים  -העלאת המודעות למצבי הסיכון ולאופן הנהיגה הנכונה בחורף
 שמירת מרחק מהרכב שלפנים
 נהיגה במהירות המתאימה לתנאי הדרך לצורך בלימה בטוחה והימנעות
מהחלקה ואיבוד שליטה
 הדלקת אורות בכל נסיעה  -על-פי חוק ,בתקופה שבין ה 1-בנובמבר ועד 31
במרס מדי שנה ,כל נהג חייב להדליק את פנסי החזית והפנסים האחוריים
בדרכים שאינן עירוניות .אנו ממליצים להדליק אורות בחורף גם בדרכים
עירוניות.
 הגברת ערנות ומתן זכות קדימה למשתמשי הדרך הפגיעים – הולכי הרגל,
רוכבי האופנועים והכלים המיקרו -מובילטי.
 הימנעות מנהיגה בתנאי חורף קיצוניים ככל שהדבר מתאפשר.
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ב .פנייה להולכי הרגל – דגשים והמלצות להגברת נראות ובולטות בתנאי ראות קשים וחציית כביש
באופן בטוח.
לכללי הבטיחות לנהיגת חורף באתר הרלב"ד  -לחץ כאן
לקישור לדרייב הרלב"ד עם קבצי הגרפיקה בנושא נהיגת חורף לחץ כאן
לאתר  Askרלב"ד שאלות ותשובות בנושא נהיגת חורף לחץ כאן
 .3ביצוע בדיקת תקינות למערכות הרכב:
לקראת החורף יש לבצע בדיקות תקינות לכלל הרכב במוסכים המורשים* .חשוב לבדוק במיוחד
את תקינות ההגה ,הבלמים ,המגבים ,מתזי המים והפנסים ואת מערכות החימום והפשרת
האדים.
המבצע יימשך עד לתאריך  ,1.3.2022במהלכו ניתן יהיה לבצע את הבדיקה ללא תשלום .רשימת
המוסכים המשתתפים במבצע ופרטים נוספים ,ניתן למצוא באתר איגוד המוסכים.
(*בדיקת החורף הינה חובה לכלי רכב שלגביהם מצוין במפורש בתקנה 273ד-א לתקנות
התעבורה).

הערכות מוקדמת לפני בוא הגשמים מהווה מרכיב חשוב להגברת הבטיחות במהלך החורף.

בברכת חורף בטוח,

יעקב זכריה
מנהל חטיבת המבצעים (בפועל)

העתק:
מר שניר זיידל ,מנכ"ל הרלב"ד (בפועל)
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז שלטון מקומי
מר יוחאי וג'ימה ,אחראי בטיחות בדרכים ,מרכז השלטון המקומי
מנהלי המרחבים ,רלב"ד
מנהלי בטיחות אזוריים ,רלב"ד
מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות
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