


د ، الّّذي فقناؤورآفيمن قَِبل 1997تأّسست عام 

عاًما 19ابنه رن بحادث سّيارة عندما كان عمره 

.فقط

ادث والهدف من الجمعّية هو تقليل عدد ضحايا حو

ي الّطرق، وإحداث تغيير في ثقافة القيادة ف

.إسرائيل

“أور يروك”مؤّسسة 



لماذا نحن هنا؟

ائيةكهربدراجة خطر بالركوب ب-فيديو

https://drive.google.com/file/d/1v_9oNDmdaABtEFFpKmKpSB9XNa7a4IPp/view?usp=sharing
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في هذه الفعالية سنتعلم عن قوانين

والمخاطر التي يواجها راكبي الدرجات 

في الطريق 

ونراجع قوانين االمن واالمان 



درّاجات هوائيّة في الّشارع

مصابين كل يوم 5
2016قتالء في سنة 16

من المصابين تحت % 28

16جيل ال 



:ابحثوا عن المخاطر في الفيلم التالي 
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2.mp4


ركوب على 

الّرصيف

قيادة عكس اّتجاه

حركة الّسير

اشاره ضوئية حمراء

!لدينا؟إًذا ماذا كان 
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ماذا يجب ان نفعل كي نمنع حادث طرق ؟

ماذا راكب الدراجه سوف يفعل ؟

ماذا سيفعل السائق؟
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ماذا يجب ان نفعل كي نمنع حادث طرق ؟

ماذا راكب الدراجه سوف يفعل ؟

ماذا سيفعل السائق؟



ة ماذا يقول القانون بخصوص الرّاكبين والمنطق
الُمعّدة الرّكوب

סרטון קסדה

و على ُيسمح ركوب الّدّراجات على مسارات الّدّراجات أ

.لكن ال ُيسمح بأي حال على الرصيف-الّشارع

يل ارتداء الخوذة إلزامّي بكلّ قيادة، بكلّ ج

.وبكلّ طريق
.ةبساعات اللّيل يجب ارتداء سترة متوّهج



وين مسموح نركب ؟
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ممنوع الركوب على

!!رصيف المشاة 
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13

مسار للدراجات
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مناطق توطيد السير 
معا بأمان" العيش"طريق الي تتيح المجال للدراجات والسيارات 
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شوارع داخليه 
مفضل عدم الركوب في شوارع رئيسية
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وممنوعتشتيت التركيز وشرب المشروبات الروحية خطر 

!!حسب القانون



ركوب خطير على الطريق-فيديو

https://drive.google.com/file/d/1PKYhiAun22yVlZ4Uvphx0jlNgVvUUw-C/view?usp=sharing


....  اذا وصلتم الجيل الذي فيه يمكن

!!الحصول على غرامة



الركوب على رصيف שח250استخدام السماعات שח1000استخدام الهاتف 

שח250المشاة 



اخراج الهواء من عجالت الدراجةمصادرة الدراجة

اطفاللعبة -فيديو 

https://drive.google.com/file/d/1fm8MvBgDgktiKVLvlugbheZlTG_9maDr/view?usp=sharing


مئات األطفال والشباب يصابون كل سنه 
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:قوانين السير 
:ساجواي

16: جيل  ادنى 

ساعه\كيلومتر 13: سرعة اقصى

يجب ارتداء الخوذه

يسمح الركوب على رصيف المشاة
:هوفيربورد 

16: جيل  ادنى 

ساعه\كيلومتر 13: سرعة اقصى

يجب ارتداء الخوذه

يمنع الركوب على رصيف المشاة

:دراجة كهربائية

16: جيل  ادنى 

ساعه\كيلومتر 25: سرعة اقصى

يجب ارتداء الخوذه

يمنع الركوب على رصيف المشاة



ين انتم ملزمون على استخدام كل أساليب الحمايه والحفاظ على قوان

السير 

:غرامات الكوركينت الكهربائي 

شيقل1000–16تحت جيل ال 

شيقل250–بدون سترة مضيئة 
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!!!تذكّر
!ال تركب على رصيف المشاة 

!ال تستخدم الهاتف الخلوي 

!ال تركب احد 

!ال تستخدم السماعات 

!دائما الخوذهارتداء 




