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תאונות הדרכים בישראל

בישראל יש מספר רב ,יחסית ,של תאונות דרכים .מהן הסֹיבות לתאונות
הדרכים בארץ?
תאונות נגרמות בשל אי-ציות לחוק :נהגים חסרי סבלנות אינם עוצרים
בתמרור ''עצור'' ,נוסעים במהירות מופרזת ,אינם שומרים על מרחק
מתאים בין כלי הרכב ,ועוד.
מספר הנהגים הצעירים ,המעורב בתאונות דרכים הוא גבוה .רבים מהם
נוהגים בכביש בחוסר זהירות ובחוסר אחריות .לפעמים הם חוזרים
ממסיבות בשעות הקטנות של הלילה כשהם שתויים ועייפים .ייתכן כי
אופיים של הצעירים ,נורמות החשיבה שלהם וחוסר נסיונם בנהיגה גורמים
לתאונות.
גם להולכי הרגל יש מקום נכבד בגורמים לתאונות דרכים ,אך יש מקרים,
בהם האשמה אינה תלוייה רק באדם ,אלא גם בכבישים משובשים ,בתנאי
מזג האוויר גרועים או בתקלה בלתי צפויה ברכב.
המספר ההולך וגדל של כלי הרכב בארץ  ,גורם לצפיפות בכבישים ,לפקקים
ולעלייה במספר התאונות .אם כך ,איך אפשר למנוע את תאונות הדרכים
בכבישים?
משטרת ישראל מגבירה את הפיקוח בכבישים ,נותנת קנסות גבוהים
ועונשים חמורים לעבריינים .החוק דורש שנהג מבוגר יישב על יד נהג צעיר
במשך חצי שנה .חברות הביטוח דורשות מחירים גבוהים מנהגים צעירים
בגלל מספר התאונות הגבוה.
יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת הציע לתת לבני הנוער רישיון זמני ,ורק
בגיל  - 18רישיון קבוע.
בבתי הספר היסודיים מלמדים את הנושא ''זהירות בדרכים'' ,בעתיד
הקרוב יילמדו בתיכונים נהיגה .מטרת התוכנית החדשה היא להכין את
הנוער להתנהגות נכונה וזהירה בדרכים.
בתאילנד מצאו פתרון מקורי למלחמה בתאונות הדרכים .נהגים עייפים
יכולים לעצור בתחנות הדלק ולקבל שם עיסוי תאילנדי מסורתי ,שיאפשר
להם לנהוג ביתר ערנו וזהירות.
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ְתּאוּנוֹת ַהְדָּרִכים ְבִּי ְשָׂרֵאל

ְבּ ִי ְשָׂרֵאל ֵישׁ ִמְס ָפּר ַרבַ ,יֲחִסיתֶ ,שׁל ְתּאוּנוֹת ְדָּרִכיםָ .מֵהן ַה ִסּבּוֹת ִלְתאוּנוֹת
ַהְדָּרִכים ָבָּאֶרץ?
חקֶ :נָהִגים ַחְסֵרי ַסְבָלנוּת ֵאיָנם עוְֹצִרים
ְתּאוּנוֹת ִנְגָרמוֹת ְבּ ֶשׁל ִאיִ-ציּוּת ַל ֹ
צר'' ,נוְֹסִעים ִבְּמִהירוּת ֻמְפֶרֶזתֵ ,איָנם שׁוְֹמִרים ַעל ֶמְרָחק ַמְתִאים
ַבּ ַתְּמרוּר ''ֲע ֹ
ֵבּין ְכִּלי ָהֶרֶכבְ ,ועוֹד.
ִמְס ָפּר ַהֶנָּהִגים ַה ְצִּעיִריםַ ,ה ְמֹּעָרב ִבְּתאוּנוֹת ְדָּרִכים הוּא ָגּבוֹ ַהַּ .ר ִבּים ֵמֶהם
נוֲֹהִגים ַבּ ְכִּבישׁ ְבּחֶֹסר ְזִהירוּת וְּבחֶֹסר ַאֲחָריוּתִ .לְפָעִמים ֵהם חוְֹזִרים ִמ ְמִּסבּוֹת
ַבּ ָשּׁעוֹת ַה ְקַּטנּוֹת ֶשׁל ַה ַלּ ְיָלה ְכּ ֶשֵׁהם ְשׁתוּ ִיים ַוֲעֵיִפיםִ .י ָתֵּכן ִכּי אוְֹפָים ֶשׁל
ַה ְצִּעיִרים ,נוְֹרמוֹת ַהֲח ִשׁיָבה ֶשׁ ָלֶּהם ְוחֶֹסר ִנְסיוָֹנם ַבּ ְנִּהיָגה גּוְֹרִמים ַל ְתּאוּנוֹת.
ַגּם ְלהוְֹלֵכי ָהֶרֶגל ֵישׁ ָמקוֹם ִנְכ ָבּד ַבּגּוְֹרִמים ִלְתאוּנוֹת ְדָּרִכיםַ ,אְך ֵישׁ ִמ ְקִרים,
ָבֶּהם ָהַא ְשָׁמה ֵאיָנהּ ְתּלוָּיה ַרק ָבָּאָדםֶ ,א ָלּא ַגּם ִבְּכִבי ִשׁים ְמ ֻשׁ ָבּ ִשׁיםִ ,בְּתָנֵאי
ֶמֶזג ָהֲאִויר ְגּרוִּעים אוֹ ְבַּתָקָּלה ִבְּל ִתּי ְצפוָּיה ָבֶּרֶכב.
ַה ִמְּס ָפּר ַההוֵֹלְך ְוָגֵדל ֶשׁל ְכֵּלי ָהֶרֶכב ָבָּאֶרץ  ,גּוֵֹרם ִלְצִפיפוּת ַבּ ְכִּבי ִשׁיםִ ,לְפָק ִקים
ְוָלֲעִלָיּה ְבִּמְס ָפּר ַה ְתּאוּנוֹתִ .אם ָכְּךֵ ,איְך ֶאְפ ָשׁר ִלְמנַֹע ֶאת ְתּאוּנוֹת ַהְדָּרִכים
ַבּ ְכִּבי ִשׁים?
ִמ ְשֶׁטֶרת ִי ְשָׂרֵאל ַמְג ִבּיָרה ֶאת ַה ִפּקּוַּח ַבּ ְכִּבי ִשׁים ,נוֶֹתֶנת ְקָנסוֹת ְגּבוִֹהים
חק דּוֵֹרשׁ ֶשָׁנַּהג ְמֻבָגּר ִי ֵשּׁב ַעל ָיד ָנַהג ָצִעיר
ָועוָֹנ ִשׁים ֲחמוִֹרים ָלֲעַבְרָי ִניםַ .ה ֹ
ְבֶּמ ֶשְׁך ֲחִצי ָשָׁנהֶ .חְברוֹת ַה ִבּטּוַּח דּוְֹרשׁוֹת ְמִחיִרים ְגּבוִֹהים ִמ ְנָהִגים ְצִעיִרים
ִבְּגַלל ִמְס ָפּר ַה ְתּאוּנוֹת ַהָגּבוֹ ַהּ.
יוֹ ֵשׁב ֹראשׁ ַוֲעַדת ַהִחנּוְּך ֶשׁל ַה ְכֶּנֶסת ִה ִצּיַע ָלֵתת ִלְבֵני ַהנַֹּער ִר ָשּׁיוֹן ְזַמ ִנּיְ ,וַרק
ְבִּגיל ִ - 18ר ָשּׁיוֹן ָקבוַּע.
ְבָּב ֵתּי ַה ֵסֶּפר ַה ְיּסוִֹד ִיּים ְמַל ְמִּדים ֶאת ַהנּוֹ ֵשׂא ''ְזִהירוּת ַבְּדָּרִכים''ֶ ,בָּעִתיד
ַהָקּרוֹב ְיַל ְמּדוּ ַבּ ִתּיכוֹ ִנים ְנִהיָגהַ .מ ְטַּרת ַהתּוְֹכ ִנית ַהֲחָד ָשׁה ִהיא ְלָהִכין ֶאת
ַהנַֹּער ְלִהְתַנֲהגוּת ְנכוָֹנה וְּזִהיָרה ַבְּדָּרִכים.
ְבַּת ְיַל ְנד ָמְצאוּ ִפְּתרוֹן ְמקוִֹרי ַל ִמְּלָחָמה ִבְּתאוּנוֹת ַהְדָּרִכיםֶ .נָהִגים ֲעֵיִפים
צר ְבַּתֲחנוֹת ַהֶדֶּלק וְּלַק ֵבּל ָשׁם ִעסּוּי ַתּ ְיַל ְנִדּי ָמסוְֹר ִתּיֶ ,שׁ ְיַּאְפ ֵשׁר ָלֶהם
ְיכוִֹלים ַלֲע ֹ
הג ַבֶּיֶּתר ֵעָרנוּת וְּזִהירוּת.
ִל ְנ ֹ
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Vocabulaire
relativement
en raison de
non respect
panneau
impliqué
ivre
caractère, nature
culpabilité, responsabilité
abîmé, déformé
mauvais
imprévisible
va en grtandissant
densité
augmenter
surveillance
grave
délinquant
adulte
compagnie d'assurance
permis de conduire
lycée
les jeunes
comportement
solution
original
station d'essence
massage
vigilance

 יחסית,יחסי
בשל
ציות-אי
תמרור
מעורב
 שתויים,שתוי
 אופיים,אופי
אשמה
 משובשים,משובש
 גרועים,גרוע
בלתי צפוי
הולך וגדל
צפיפות
 להגביר,מגבירה
פיקוח
 חמורים,חמור
 עבריינים,עבריין
 מבוגרים,מבוגר
חברת ביטוח
רישיון נהיגה
 תיכונים,תיכון
 בני הנוער,נוער
התנהגות
פתרון
מקורי
תחנת דלק
עיסוי
עירנות
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 .1מהן הסיבות לתאונות הדרכים?
 .2תנו דוגמאות לתנאי מזג אוויר גרועים :
 .3תנו דוגמאות לנורמות החשיבה של הצעירים:
 .4הציעו דרכים למניעת תאונות הדרכים :
Complétez ces phrases en utilisant les mots :

בלתי ,ללא ,אי ,חוסר ,חסר ,חסרת ,חסרי ,חסרות

 .1תאונות נגרמות בשל ________________שמירה על מרחק בין כלי רכב.
 .2אפשר לקבל בעירייה את מפת העיר______________תשלום.
 .3נהגים צעירים גורמים לתאונות בגלל _________________ הניסיון שלהם.
.4פעם חשבו שטיסה לירח היא ________________ אפשרית.
 .5היא לא התקבלה לעבודה מפני שהיא ________________ ניסיון.
 .6התאונה נגרמה בגלל ____________________ עצירה בתמרור ''עצור''.
 .7אין לנהוג __________________ רשיונות ,ביטוח ותעודת זהות!
 .8אין לדבר בטלפון נייד _______________ דיבורית.
 .9הא צריך לשלם קנס בגלל _________________ מתן זכות קדימה להולך רגל.
 .10איך הבחור הזה נוהג! הוא ________________ זהירות!
Complétez ces phrases avec le verbe et la préposition qui convient

שמר ,נסע ,נהג ,חצה ,הגביר ,מנע ,העלה ,דרש ,לימד

 .1דני ,אל______________________________מהירות מופרזת!
 .2לא

_______________________

רכב לאחר ששותים אלכוהול!

 .3ילדים ,אל________________________________ הכביש ברמזור אדום!
.4המשטרה________________________ הפיקוח בדרים.
 .5איך אפשר________________ תאונות דרכים ?
 .6בבית הספר _____________________ את הנושא ''זהירות בדרכים''.
 .7חברות הביטוח _______________________ נהגים צעירים סכומים גבוהים.
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