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   :עקרו� הבולטות. 1

לכל . להראות היטב ולבלוט על פני הסביבה הוא כלל יסודי וחשוב בדר�
ממרחק רב ככל (מי שנמצא בדר� יש יתרו� כאשר הוא נראה היטב 

י אחרי ה יהיו מודעי לקיומו "כיוו� שכאשר הוא יראה ע) האפשר
רוב התאונות מתקשרות . גוע בוולנוכחותו וינקטו באמצעי כדי לא לפ

את . אירוע פתאומי שאינו מותיר מספיק זמ� לתגובה, לגור ההפתעה
  :י בולטות שיכולה לבוא לידי ביטוי ב"ההפתעה אפשר להפחית ע

  )מחזיר אור, פנס(אור   .א

 )צבע שונה הבולט על רקע הסביבה(צבע   .ב

 )שינוי בגובה וברוחב מעצמי אחרי בסביבה(צורה   .ג

 ) שימוש בצופר,צעקה(קול   .ד
הול� רגל יחפש תמיד את המקו המתאי והבטוח ביותר לחצות בו את 

באופ� שהנהג יוכל להבחי� בו ממרחק רב ולא יהיה מופתע , הכביש
  . כשיבחי� בו מטווח קצר

  
  :עקרו� ההתייחסות הכוללת לסביבת התעבורה. 2

 כל עליו לסרוק: מי שנמצא בדר� חייב להיות ער לכל מה שקורה סביבו
העת את הסביבה בכללותה ולשי לב לאירועי תחבורה בסביבתו 

 זאת כדי ליצור לעצמו תמונה –הקרובה והעלולי להיווצר מעבר לה 
תמונת המציאות הכוללת תאפשר למשתמש בדר� . כוללת של המציאות

. לצפות אירועי עוד לפני התרחשות ולהמנע מלהקלע למצב חירו
רגל לא יחצו מעבר חצייה בחפזו� ג א הנהג עצר לפני מעבר הולכי 

ה יבדקו א מאחורי הרכב שעצר לא , החצייה כדי לאפשר לה לעבור
באופ� כזה ג נהגי אחרי שמבחיני שהרכב שלפניה . מגיח רכב אחר

עצר לפני מעבר החצייה יאטו ויאפשרו להולכי הרגל להשלי את חציית 
  . הכביש

  
  : זיהוי השוניעקרו�. 3

שוני זה יכול להתבטאות בגובה ממנו כל . כל משתמש בדר� שונה מהאחר
. ברוחב זווית הראייה ובחסימות בראיית הדר�, אחד רואה את הסביבה

נהג רכב לא יכול לבלו : ג נסיונ ומיומנות של כל אחד ואחד שוני
י "ד עמידת הנראות של כל אח. במקו או לשנות כיוו� כמו הול� רגל

היכולת לזיהוי .  ובזמ�–האחרי שונה ומשפיעה להבחי� באחר ממרחק 
וכתוצאה מכ� להבי� את מגבלותיה של , השוני ולהכרה בקיומו

  .המשתמשי האחרי בדר� הוא עקרו� חשוב ביותר


