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בסימן זה”ב

משרד החינוך
האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים



דבר המנכ”ל

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הינה הגוף הלאומי של מדינת ישראל שממונה על 
נושא הבטיחות בדרכים בכל ההיבטים.  הרשות פועלת בשיתוף פעולה עם גופים שונים 
על מנת שכולם ייקחו חלק במאבק המתמשך בתאונות הדרכים. מערכת החינוך היא 

אחד מן הגופים הבולטים השותפים לפעילות הרשות.
אנו עמלים יחד בחינוך התלמידים להתנהגות בטוחה בכבישים; אנו מפעילים 20 מרכזי 
הדרכה ברחבי הארץ ובבתי הספר נלמדות תכניות לימודים בבטיחות בדרכים החל מגן 
הילדים וכלה בכיתות יב’. אנו מאמינים כי לשילוב התלמידים ומוסדות החינוך בעשייה 
ובחינוך להגברת הבטיחות בדרכים כוח השפעה עצום על הנעתו והצלחתו של תהליך 

שינוי.
שינוי תרבותי , שינוי התנהגותי ושינוי מהותי מתחיל בחינוך. לכם: סגלי ההוראה, מנהלים, 
מורים, רכזי חינוך, הנמצאים שם עם ילדינו, היכולת להניע את גלגלי השינוי כל יום מחדש 

בעזרת מקצועיות, נכונות גבוהה, אכפתיות, אמונה ועבודה קשה.

                                                                                                         
דוד עוזר 

                                            
                        

  מנכ”ל בפועל



צוות כתיבה:
חטיבת אוכלוסיות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - יונת מרטון, בתיה לוי, אכרם סרור, מיטל תורג’מן  

אגף זה”ב, משרד החינוך - ד”ר רחל רותם, מקס אבירם, נחמיה זרחוביץ, לאה בר-אל, נירה עדן 

דבר מנהלת חטיבת אוכלוסיות, 

שלום רב,
הגורם העיקרי למעורבות בתאונות דרכים הוא הגורם האנושי. מחקרים מהארץ ומהעולם, 
מצביעים כי למעלה מ- 95% מתאונות הדרכים מיוחסות לו. הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים מובילה בשותפות עם אגף זה"ב במשרד החינוך את קידום תחום החינוך לבטיחות 

בדרכים במוסדות החינוך.
החוברת שלפניכם כוללת מערכי הדרכה ומהווה כלי לעיסוק בבטיחות בדרכים בדגש על 

חגים ומועדים בפריסה שנתית. 
חינוך, למדריכי  רכזי הבטיחות במוסדות  ההוראה,  עובדי  מטרת החוברת להעשיר את 

תנועות הנוער ולעוסקים במלאכה.
זוהי חובתנו המוסרית להנחיל לילדים ולנערים את משמעות ערך חיי האדם וההתנהגות 
הבטיחותית. חובה עלינו לטפח בהם סקרנות ורצון לגלות, ללמוד ולהתנסות, לצד הדרכה 

וחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים כדי שחווית הלמידה תהיה שלמה ובטוחה.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בברכה

בתיה לוי
מנהלת חטיבת אוכלוסיות

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים



פתיחת שנת הלימודים
בהיבט של בטיחות בדרכים 

הסעות תלמידים

ולבטיחות  לזהירות  והרכזים  המחנכים  אל 
בדרכים בבתי הספר. שלום רב,

לקראת פתיחתה של שנת הלימודים תשע”א, שתבוא 
טובה  לשנה  אתכם  מברכים  אנחנו  לטובה,  עלינו 
לכם  ומציעים  ויצירתיות,  התחדשות  שנת  ובטוחה, 
להמשיך ולהשקיע בשעורים בנושא הבטיחות בדרכים, 

למען רווחתם ובטיחותם של תלמידיכם.
נושא הסעות התלמידים הוא אחד מהנושאים בבטיחות 
בדרכים שבו מתנסים תלמידים רבים בשגרה היומיומית. 
בדרך  חברתיים  ומפגשים  הכרות  מתקיימים  בהסעות 
מרכיב  מהווה  ההסעה  ממנו.  ובחזרה  הספר  לבית 
חשוב בחיי הילדים המוסעים והאקלים החברתי השורר 
מידה  באותה  התלמידים  על  להשפיע  עשוי  בהסעה 
מאפשרת  ההסעה  עצמו.  הספר  בבית  נחווה  כאילו 
קבוצה  בתוך  ויחסים  אישית  בין  תקשורת  של  מצבים 
התלמידים  נפגשים  שבה  לזו  זהה  שאינה  גילית,  רב- 

בכיתה.
ע”פ נתוני מרכז המידע הלאומי של הרשות הלאומית 
 2 נהרגו  תשס”ט  הלימודים  בשנת  בדרכים,  לבטיחות 
קל  פצועים   133 קשה,  נפצעו  תלמידים   2 תלמידים, 

מתוך 137 שנפצעו באוטובוסים ובמיניבוסים.

בתקנה 83 בתקנות התעבורה המתייחסת לנושא הסעות תלמידים נכתב:

לא יבצע אדם הסעת תלמידים, אלא ברכב להסעת תלמידים. )א( 
לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים, אלא אם כן הותקנו בו, מלפניו ומאחוריו, שלט כמפורט בפרט 3 בחלק ג’  )ב( 
שבתוספת השניה והנראה מבחוץ באופן ברור ועליו המילה “ילדים”, ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, 

אלא אם כן הוא מבצע הסעות תלמידים.
לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעות תלמידים. )ב1( 

הנוהג ברכב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המתוקנים בו על פי הדרישות שנקבעו לגבי רכב  )ב2( 
להסעת תלמידים, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.

אדם המבצע הסעת תלמידים, לא יניח עליית הילדים אל הרכב וירידתם ממנו אלא כמפורט להלן: )ג( 
באוטובוס זעיר וברכב מסחרי - מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית השניה מקדמת הרכב.  )1(

ברכב שאינו מנוי בפסקה 1 - מהדלת הקדמית הימנית.  )2(
אדם המבצע הסעת תלמידים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שווידא כי כל הילדים השלימו  את ירידתם מהרכב  )ד( 

והתרחקו מנתיב נסיעתו.
ילדים. תקנות אלו  בו  נותרו  לוודא שלא  כדי  יסרוק את הרכב בתום ההסעה  אדם המבצע הסעת תלמידים  )ה( 
התלמידים  בהסעות  מיושמות  שהתקנות  לבדוק  חייב  הספר  בית  ההסעות,  וחברות  הנהגים  כל  את  מחייבות 

שלו.
בנוסף על כך עלינו להדריך את התלמידים להתנהגות בטיחותית בכל הקשור להסעות ובכלל זה כשמחכים   

להסעה בתחנות המיועדות לכך, בעת הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו ובעת הנסיעה.



כללים להתנהגות בטוחה בהסעות ובקווי שירות 

המדרכה. על  מהכביש  הרחוק  בקצה  להמתין  יש 
  

1
חזית האוטובוס עלולה לחרוג מהכביש למדרכה ולפגוע 
ייעצר  שהאוטובוס  לאחר  רק  לכביש.  סמוך  בעומדים 

מתקדמים לעברו

אין להתקרב אל האוטובוס המגיע לתחנה, אלא לאחר 
 
2

שעצר עצירה מוחלטת

יש להמתין להסעה בטור מסודר, ולעלות במקום המיועד 
 
3

לעלייה לאוטובוסים בלבד, ע”פ יעדי ההסעה

ולהכנס  הדלת  את  יפתח  שהנהג  עד  להמתין  יש 
 
4

לאוטובוס או לצאת ממנו בדלת הקדמית

יש לאפשר לילדים הצעירים יותר לעלות ראשונים
 
5

כל תלמיד שבמושב שלו מותקנת חגורת בטיחות חייב 
 
6

ע”פ חוק לחגור אותה - החגורה מצילה חיים

ואין  האוטובוס  לחלון  מבעד  יד  או  ראש  להוציא  אין 
 
7

להשליך פסולת

מדרגות  על  לעמוד  ואין  הדלתות  על  להישען  אין 
 
8

האוטובוס

יש להתנהג בנימוס, לדבר באדיבות אל הנהג )“שלום” 
 
9

להשליך  או  לרעוש  ואין  בברכה(  תמיד  יתקבלו  וחיוך 
חפצים או לכלוך בתוך האוטובוס

ישנם  ובסביבתו  האוטובוס  בתוך  כי  לזכור  יש 
 
10

לראות  יכול  אינו  שהנהג  מתים”   “שטחים 
ממקום מושבו

להתרחק  יש  מאחוריו.  או  האוטובוס  לפני  לחצות  אין 
 
11

שהאוטובוס עד  ולהמתין  המדרכה  לכיוון   ממנו 
יעזוב את התחנה 

בקווי השירות יש להודיע לנהג מבעוד מועד על הכוונה 
 
12

לרדת. יש להמתין לעצירתו המוחלטת של האוטובוס ולא 
להתעכב באיזור הדלתות

בקווי השירות במידה ואין מקום ישיבה, אין להלך באוטובוס 
 
13

בזמן הנסיעה. אם עומדים יש לאחוז היטב במוט התמך 

ממנו  ולהתרחק  להקפיד  יש  מהאוטובוס  יורדים  כאשר 
 
14

ובמיוחד  המדרכה  משפת  להתרחק  יש  האפשר.  ככל 
כאשר האוטובוס עומד לפנות ימינה או שמאלה 

 שיחות קולניות בתוך האוטובוס פוגעות בריכוז של הנהג 
 
15

ועלולות ליצור היסח דעת בנהיגה

”שטח מת”

”שטח מת”

ת”
ח מ

”שט

ובקווי  בהסעות  בטוחה  לנסיעה  אלו  כללים 
השירות נכונים בכל ימות השנה



שאלות מנחות לקראת דיון בקבוצה

מי חוגר/לא חוגר חגורה בנסיעה בהסעה? ולמה?
 
1

מה תפקיד החגורה?  איך היא מסייעת? מה חשיבותה?
 
2

למה חשוב להיחגר גם בנסיעה קצרה מאוד בעיר?
 
3

מה יש לעשות במקרה שילדים בהסעה אינם נחגרים?
 
4

סיפור מקרה

א’, תלמיד בן 14, נהרג ביום שישי כאשר ראשו נחבט 
העליון  גופו  פלג  את  שהוציא  בשעה  חשמל,  בעמוד 
באחת  הנסיעה.  במהלך  האוטובוס  לחלון  מבעד 
את  א’  פתח  תלמידים,  מספר  שירדו  לאחר  התחנות 
החלון שבצד הימני של האוטובוס והוציא את פלג גופו 
העליון מחוץ לחלון כשהוא מנופף לחבריו לשלום. הנהג 

סגר את  דלת האוטובוס והחל בנסיעה. 
א’ שהביט לאחור אל חבריו שעל המדרכה לא הבחין 
בסכנה המתקרבת מלפנים. על המדרכה במרחק של 
20 סנטימטר משפת הכביש ניצב עמוד חשמל. כעבור 
שנייה נחבט ראשו של א’ בעוצמה בעמוד החשמל והוא 

נהרג במקום.
חבריו שישבו סביבו צרחו בבהלה, הנהג הבין שמשהו 
דוד  מגן  צוות  סמוכה.  חניה  ברחבת  מייד  ועצר  קרה 

אדום שהוזעק למקום קבע את מותו של הילד.
הנהג נעצר לחקירה ושוחרר. ככל הנראה, על פי כל 
הסימנים לא הסתמנה כלפיו אשמה באסון, כי היה עליו 
להתרכז בצידו השמאלי של הרכב על מנת להשתלב 

בתנועה ביציאה מהתחנה.
באוטובוס ההסעה היו שלטים המזהירים בפירוש מפני 

הוצאת ידיים וראש מהחלון. 
      

)מן העיתונות(   

שאלות לדיון

את  ושאלו  המקרה  סיפור  את  במליאה  הקריאו 
ששמעו  לאחר  חושבים/מרגישים  הם  מה  התלמידים 

את הדברים.

בעקבות הכתבה נשאלת השאלה: מה יכול היה   1
מנת  על  בארוע  מהנוכחים  אחד  כל  לעשות 
שמחוץ  חבריו  שנפגע,  )הילד  האסון  את  למנוע 

לרכב, חבריו שבתוך הרכב, הנהג(?

היכולים  גורמים  למנות  מהתלמידים  בקשו   2
לסייע לשיפור הבטיחות בהסעות ) נהגים, הורים, 
מחנכים, תלמידים, וועדת הסעות, נאמני הסעות(, 
וכיצד היה יכול כל אחד מהם להשפיע על מניעת 

התאונה.

האם בבית ספרכם פועלים וועדת הסעות או   3
 “נאמני הסעות”?

אם כן - מה תפקידם וכיצד ניתן להפוך אותם 
למשמעותיים ולמשפיעים על התלמידים?

הציעו רשימה של מטלות - חובות וזכויות, ”עשרת   4
“נאמני  ולתיפקוד  בהסעות  לנוסעים  הדיברות” 

הסעות”.

האישית  האחריות  של   למימד  הדיון  את  לנתב  יש 
וליכולת  לחברים  שיש  המכריע  לתפקיד  הפרט  של 

ההשפעה שלהם.

ניתן לסיים את ההדרכה בהקרנת הסרט של ד”ר איקס 
בנושא הסעות תלמידים.

ניתן לצפייה באתר האינטרנט של הרשות הלאומית 
www.rsa.gov,il. לבטיחות בדרכים



יום המחויבות
הלאומית

מערך הדרכה לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים 
גם הנוסע קובע,  ההתנהגות הבטיחותית של הנוסעים ברכב

על פי החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים יום 
באופן  יתקיים  בדרכים  לבטיחות  המחויבות הלאומית 
 קבוע מידי שנה בשנה  בין התאריכים כ'-כ"ה בחשוון.
כ"ד  שני  ביום  המחויבות  יום  התקיים   2010 בשנת 

בחשוון התשע”א, 1 בנובמבר 2010.

מטרת ההדרכה

הכשרת התלמידים להתנהגות בטיחותית בעת הנסיעה 
ברכב הפרטי, ברכב הציבורי או ברכב ההסעות

יעדי ההדרכה

התלמידים יכירו את מגבלות הרכב ואת מגבלותיו 
 1

של הנהג

רגל  כהולכי  מגבלותיהם  את  יבינו  התלמידים 
 2

וכנוסעים ברכב 

התלמידים יכירו את כללי הנסיעה ברכב פרטי, 
 3

ויפעלו על פיהם כראוי 

התלמידים יכירו את כללי הנסיעה ברכב ציבורי 
 4

)בעת  פיהם  על  ויפעלו  תלמידים  ובהסעות 
הנסיעה  בזמן  לרכב,  העלייה  בעת  ההמתנה, 

ובירידה ממנו(

השונים  הריסון  התקני  את  יכירו  התלמידים 
 5

הקיימים ברכב כדי שיוכלו לעשות בהם שימוש 

אחריותם  ואת  מחויבותם  את  יבינו  התלמידים 
 6

לנושא ההתנהגות הבטיחותית כנוסעים 

יהיה  הבטיחותית  ההתנהגות  בכללי  הדגש  הערה: 
הספר  לבית  התלמידים  מגיעים  שבו  לאופן  בהתאם 
ציבורי, הסעת תלמידים, רכב פרטי, הליכה  )אוטובוס 

ברגל( ובהתייחס לגילם של התלמידים 

מידע

להתנהגות הנוסע ברכב יש השפעה רבה על הנהג, על 
איכות הנסיעה ועל בטיחותה 

כללי התנהגות לנוסע

חובה לחגור חגורת בטיחות ולהשתמש בהתקני 
 1

הריסון המותאמים לגיל 

יש לשמור על אווירה נעימה ורגועה 
 2

דעתו  את  להסיח  ואין  הנהג  את  להטריד  אין 
 3

מהכביש 

אין לזרוק חפצים בתוך הרכב או מחוצה לו 
 4

אין להוציא חלקי גוף מעבר לחלונות הרכב 
 5

ואין  הרכב  דלתות  על  מלהישען  להימנע  יש 
 6

לשחק בידיות שלהן 

ילדים וכל מי שאין לו רישיון נהיגה, לא יישבו על 
 7

כסא הנהג ולא ישחקו במתקני הנהיגה  

העלייה לרכב והירידה ממנו תתבצע רק כאשר 
 8

הרכב עצר עצירה מוחלטת. כל הנוסעים, מלבד 
דרך  ורק  אך  ממנו  ויירדו  לרכב  יעלו  הנהג, 

הדלתות הקרובות למדרכה 

מידע נוסף ניתן למצוא:

אתר של אגף זה”ב
www.education.gov.il/zahav  

אתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
www.rsa.gov.il



הצעות לפעילויות

הצעה 1

ציירו על הלוח “שמש אסוציאציות” עבור המילים: 
 1

הסעות  חברים,  עם  המשפחה,  עם  ברכב  נסיעה 
תלמידים, נסיעה לטיול ועוד. 

בטיחותיות  בעיות  להעלות  מהתלמידים  בקשו 
 2

)נוסעים  הלוח  על  הכתובים  מההיגדים  הנובעות 
נדחפים בעלייה אל האוטובוס/להסעה, השתוללות 
נוסעים או שיחה עם הנהג הגורמים להסחת דעתו 
כל  את  הלוח  על  רשמו  ועוד(.  מהדרך  הנהג  של 

הבעיות הבטיחותיות שהעלו התלמידים. 

חלקו את התלמידים לקבוצות ובקשו מכל קבוצה 
 3

כללי  ולנסח  שהוצגו  לבעיות  פתרונות  להציע 
התנהגות לנסיעה בטוחה. 

בקשו מהתלמידים למיין את כללי ההתנהגות לפי 
 4

כללי “עשה” ו”לא תעשה” או לפי נושאים:
בעלייה  התנהגות  כללי  בתחנה,  התנהגות  כללי   
ובירידה  הנסיעה  בזמן  התנהגות  כללי  לאוטובוס, 
הנוסעים  בין  אדיבה  התנהגות  כללי  מהאוטובוס, 

לנהג וכיוצא באלה. 

התלמידים יבחרו כיצד להציג את כללי ההתנהגות 
 5

בקומיקס, סימולציה,  במשחק  בציור,   שהכינו: 
בתשדיר שרות וכד’.           

עלוני  או  מכתבים  להכין  יתבקשו  התלמידים 
 6

הסברה, שתכליתם להזמין את כל נוסעי האוטובוס 
)ההסעה( להתנהג לפי הכללים. התלמידים יעטרו 
ההתנהגות  את  שישקפו  באיורים  המכתבים  את 
ובשעות  ציבורי  ברכב  או  בהסעה  הבטיחותית 
שלאחר הלימודים יחלקו את המכתבים המעוטרים 

לנוסעים לפני העלייה לאוטובוס )להסעה(. 

הצעה 2  )לכיתות גבוהות יותר(

דיון באירועים שונים מחיי היום יום, המתרחשים בהסעות 
יכול  התלמיד  ואשר  ציבורי  או  פרטי  ברכב  בנסיעה  או 
לגלות בהם יוזמה וליטול אחריות פעילה בנוגע לבטיחות 

הנוסעים. 



מה קורה בהסעה?

מפורטים להלן  תיאורי מצב שונים. אנא קראו תיאורים אלה, חשבו וכתבו: מה אתם חושבים ניתן היה לעשות במצב 
זה? מה אפשר לומר? כיצד הייתם מגיבים  בכל מקרה 

עלית לאוטובוס, חברך/תך הטוב/ה עדיין לא הגיע/ה.
 1

לפתע את/ה רואה אותו/ה מרחוק רץ/ה אחרי האוטובוס

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   
                                                                                                                                     

בהסעתכם מקומות קבועים, היום בבוקר ביקש/ה חברך/תך הטוב/ה שתשב/י לידו/ה
 2

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   

המקום את  תפש/ה  אחר/ת  ומישהו/י  הטוב  לחברך/תך  מקום  לשמור  ורצית  להסעה,  עלית 
 3

ששמרת או - חברך/תך שמר/ה לך מקום ומישהו/י אחר/ת תפס/ה את המקום

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   

               
בתחנת העלייה שלך להסעה אין מדרכה

 4

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   

               
ברדתך מההסעה נתפסה בידית הדלת שקית ובה קישוט שהכנת לבית

 5

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   

              
את/ה רוצה לרדת מהאוטובוס ויורד גשם שוטף

 6

--------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש....   

 נראה לי שצריך לומר.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי   



בזמן הנסיעה

באוטובוס ציבורי יש לשבת בנחת על המושבים. בהסעות תלמידים יש לעשות זאת במקומות שנקבעו מראש.
 1

באוטובוס שבו מותקנת חגורת הבטיחות יש לחגור אותה
 2

יש להניח את הילקוט על הברכיים ולא במעבר
 3

יש להימנע מלהפריע לנהג ולנוסעים האחרים
 4

אין לשוחח עם הנהג ואין להסיח את תשומת לבו מהנהיגה
 5

אין להוציא מהחלון ידיים, ראש או אברי גוף אחרים
 6

כשאין מקום ישיבה, יש להחזיק היטב בעמוד תומך או באחד המושבים
 7

במקרה כזה יש להימנע מלהמשיך לשאת את הילקוט על הכתף או על הגב )זה עלול לפגוע באנשים שעומדים 
 8

בצדדים(. בלית ברירה - יש להחזיק בילקוט ביד אחת או ללפות אותו בחוזקה בין כפות הרגליים

 
בזמן הירידה

יש לחכות עד שהאוטובוס יעצור עצירה מוחלטת
 1

בהסעות תלמידים, יורדים דרך הדלת הקדמית
 2

באוטובוס ציבורי יש לרדת במהירות דרך הדלת האחורית
 3

במידת האפשר, אם אין נוסעים העולים לאוטובוס, לרדת דרך הדלת הקדמית
 4

לא להשתולל ולא לדחוף בעת הירידה
 5

לאחר הירידה

יש לעלות מיד על המדרכה
 1

אם רוצים לחצות את הכביש, יש להמתין בסבלנות עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה ורק 
 2

אז לחצות בהתאם לכללי החצייה הבטוחה

אין לחצות לפני האוטובוס או מאחוריו וזאת, בגלל “השטחים המתים”
 3

את  לו  מסתיר  שהאוטובוס  מפני  לחצות,  שמתכוון  הילד  את  לראות  מתקשה  הנהג 
 4

המתרחש על הכביש  

נימוס ואדיבות

באוטובוס נמצא הנהג ועמו הנוסעים - אנשים רבים ושונים. מתבקשת בו התנהגות אדיבה 
ומנומסת: שימוש במילות ברכה כמו “שלום”, “תודה”, ”יום טוב” והתחשבות בזולת. יש לשמור 
על התור בתחנה ועל הסדר בהמתנה לעלייה לאוטובוס, ובאותה מידה לשמור על הסדר 

בעת הנסיעה באוטובוס ובירידה ממנו.



עומר מספר

נסענו לאילת. אבא נהג במכונית המשפחה ואמא ישבה לידו. אחותי ואני ישבנו במושב 
האחורי. בדרך שאלה אמא: “אינך נוסע מהר מדי”? ואבא ענה: “זה בסדר”. זקפתי את 
ראשי והסתכלתי במד המהירות: המחוג הצביע על הרבה מעבר ל-90 הקמ”ש המותרים.

הפסיקו כאן את סיפור האירוע ובקשו מהתלמידים לכתוב סוף לסיפור ולשער מה אמר 
עומר ומה הייתה תגובת האב. הציעו לתלמידים לקרוא את סוף הסיפור שהם כתבו ושוחחו 
אתם על הרגשות של עומר ושל אביו ועל אחריותו של הנוסע לנהיגה בטוחה ולמניעת 

תאונות.

רותם מספרת  

לעיר.  הכניסה  לצומת  כשהגענו  הנהג.  יענקל’ה  ליד  ישבתי  הקיבוץ.  של  בטנדר  נסעתי 
התחלף האור ברמזור מירוק לצהוב. יענקל’ה הגביר את המהירות, נכנס לצומת, וכשהיינו 
באמצע הצומת כבר היה אור אדום. שאלתי: “ יענקל’ה, למה אתה נוסע באדום?” “היה 
צהוב”, הוא ענה לי. “ צהוב הוא כמו אדום”, אמרתי. “לא נכון”, כעס יענקל’ה, “בצהוב מותר 
להיכנס לצומת”. “אני חושב שאתה טועה”, אמרתי לו, “רק אם הצהוב מופיע ברגע האחרון, 

ואינך יכול לעצור בבטחה, רק במקרה כזה מותר להיכנס לצומת”.
הפסיקו כאן את סיפור האירוע, שאלו את התלמידים מי מהשניים צודק, ובקשו מהם לשער 
מה הייתה תגובתו של יענקל’ה. בסיכום השיחה המשיכו את הסיפור: יענקל’ה שתק. לפני 
הצומת הבא הוא האט קצת, וכשהתחלף האור ברמזור מירוק לצהוב הוא עצר וחייך מתחת 

לשפמו. “תודה, יענקל’ה”, אמרתי לו.

דנה מספרת

אמא שלי נוהגת כבר חמש-עשרה שנה.  כשכל המשפחה נוסעת, אבא יושב לידה ואחותי 
ואני יושבים במושב האחורי. אחותי יושבת בכסא הבטיחות המיוחד שלה, ואני יושב חגור 

לידה.
אתמול בבוקר קמנו באיחור, ומיהרנו להגיע לגן ולבית הספר כי הורי מיהרו 
לעבודה. נכנסנו למכונית, ואבא אמר: “שבו על המושב האחורי, אנחנו כבר 

מגיעים” אמרתי לו: “אבא, אנחנו לא חגורים”!
הפסיקו כאן את סיפור האירוע ובקשו מהתלמידים לשער מה הייתה 
תגובת האב. בסיכום השיחה המשיכו את הסיפור: אמא הסתכלה 
לאחור, עצרה בצד, הושיבה את אחותי בכסא הבטיחות וחגרה 

את שנינו.  
דיון בתגובת הנהגת: לא תמיד יגיבו הנוהגים ברכב בחיוב על 
הערות הנוסעים הצעירים, כפי שאירע בסיפורים לעיל. בקשו 
עוד  אלו  ולשער  להם  שהיו  אירועים  על  לספר  מהתלמידים 

תגובות אפשריות מצדו של נהג בוגר להערה 
שנשמעת מפי צעיר בעת נסיעה.

דוגמאות לאירועים



להלן כמה דוגמאות להערות המופנות לנהגים

הציגו אחדות מהן לתלמידים ובקשו מהם להוסיף דוגמאות משלהם

סליחה, מה המהירות המרבית המותרת בכביש זה?
 1

יש לי בקשה: המהירות מפחידה אותי, במקום הזה  הולך רגל יכול גם לצאת בריצה מבין 
 2

המכוניות. אתה מוכן להאט קצת?

סליחה, במהירות כזו לא תוכל לעצור, אם הנהג שלפניך יבלום פתאום.
 3

סליחה, אם תעמוד לפני קו העצירה, תראה טוב יותר את הרמזור מצד ימין ולא תפריע 
 4

להולכי הרגל לחצות.

הרמזור הצהוב המהבהב בפנייה ימינה מודיע שצריך לתת זכות קדימה להולכי רגל. גם 
 5

אנחנו כהולכי רגל מקווים שהנהגים יתנו לנו לחצות את הכביש בבטחה.

אני אינני נוסע בלי חגורה, אפילו שאין משטרה. חגורות הבטיחות הצילו חיים רבים.
 6

סליחה, אני מרגיש לא נוח כשאתה )נהג או נוסע( אינך חוגר את חגורת הבטיחות.  7

מי שאינו חוגר נכון את החגורה, מרמה רק את עצמו.
 8

 
 

המסקנות שיסיקו התלמידים מהדיון:

ההתייחסות לשגיאות של נהג ולמצבים מסוכנים העלולים לנבוע משגיאות אלה, היא אות להתנהגות אזרחית   א 
טובה ולערכים גבוהים. גם אם המעיר נתקל בתגובה שלילית מצדם של כמה מן הנהגים, תגובות חיוביות מצדם 

של אחרים יוכיחו שההתייחסות משתלמת.

אדם מבוגר המגיב בכעס על הערה הנשמעת מפי צעיר, אינו כועס עליו בהכרח. תגובה כזו היא לפעמים ביטוי  ב 
של מבוכה ושל כעס כלפי עצמו, המופנים כלפי הצעיר. במקרה כזה יש להניח שבפעם הבאה  יימנע נהג זה 

מחזרה על אותה טעות, ובמיוחד בנוכחותו של אותו הצעיר.

ההערה צריכה להיות נכונה ומדויקת ולהיאמר בנימוס. ג 



יום המחויבות
הלאומית

על פי החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, יום 
בקביעות,  יתקיים  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  המחויבות 

מדי שנה בשנה, בין התאריכים כ' - כ"ה בחשוון.
כ"ד  שני  ביום  המחויבות  יום  התקיים  הנוכחית,  בשנה 

בחשוון התשע”א, ב-1 בנובמבר 2010. 

נהיגת צעירים:

היחסי  דרכים הרבה מעבר למשקלם  צעירים מעורבים בתאונות 
 1

באוכלוסייה

בולטת מאוד מעורבות של צעירים בתאונות דרכים, הן כנהגים והן 
 2

כנוסעים 

נהיגת צעירים מאופיינת בשילוב בין חוסר מיומנות בנהיגה )כנהגים 
 3

חדשים( ובין סממני הגיל המבטאים תחושת מסוגלות גבוהה וכניעה 
ללחץ חברתי

בהרגלי  רבים  במקרים  קשורה  צעירים  של  נהיגה 
 4

בלילה, ונהיגה  אלכוהול  שתיית  להם:  האופייניים   הבילוי 
לעיתים במצבי עייפות יתר

ביותר,  המשמעותייים  המשתנים  כאחד  נמצא  הנהג  גיל 
המשפיעים על מידת המעורבות בתאונות קטלניות וקשות. 
נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים במידה רבה יותר, 
וזאת עקב חוסר ניסיונם בנהיגה, אך גם בשל סגנון הנהיגה 
שלהם. בשנת 2008  שיעור הנהגים עד גיל 18 שהיה מעורב 
בתאונות קטלניות וקשות עמד על 17 ל-10,000.   בקבוצת 
 10,000 ל-   12 לכדי  זה   שיעור  ירד   ,24-19 הבאה:   הגיל 
עד  בגיל,  העלייה  עם  בהתמדה  וירד  המשיך  והוא  נהגים, 
לרמה של 6 תאונות ל- 10,000, בקרב נהגים שגילם נע בין 

55 ל- 64. 

נוסף המשפיע על המעורבות בתאונות דרכים  גורם חשוב 
בתאונות  נהגים  של  המעורבות  מידת  בנהיגה.  הוותק  הוא 
בנהיגה.  הוותק  שגדל  ככל  ופוחת  הולך  וקשות  קטלניות 
נמצא כי נהגים בעלי וותק של יותר משנה ופחות משנתיים 
מעורבים בתאונות קטלניות וקשות בשיעור הגבוה ב- 75% 
משיעור הנהגים שהינם בעלי וותק של 10 שנות רישיון ויותר. 
שכיחותה של עבירת המהירות המופרזת, שהוכחה כסיבתן 
של תאונות קטלניות וקשות - גבוהה יותר אצל נהגים צעירים 
מאשר אצל נהגים מבוגרים: מהירות מופרזת נרשמה כגורם 
היו  שבהם  הקטלניות  התאונות  מכלל   33% לו  שמייחסים 
מעורבים נהגים שגילם אינו עולה על 24. זאת לעומת 7% 

בלבד בקרב נהגים שגילם נע בין 25 ל- 64.



מידע כללי

אם שותים לא נוהגים
זהו משפט מפתח בעל מסר מרכזי שאנו מבקשים להחדיר בכל בני הנוער: באלה שכבר אוחזים בהגה,  באלה 

המכינים עצמם לקראת נהיגה וגם בכל אותם נערים ונערות הנוסעים ברכב הנהוג בידי חבריהם.

האלכוהול הוא סם
מספר בני-האדם בעולם שמצאו את מותם בעקבות השימוש באלכוהול, גדול יותר ממספרם של כל מקרי המוות 
שנגרמו בעקבות שימוש בסמים. נתון זה כולל בתוכו את מניינם של האנשים שקפחו את חייהם בתאונות דרכים 

שנגרמו מידיהם של  נהגים תחת השפעת אלכוהול.
בשנים האחרונות יותר ויותר בני נוער מאמצים לעצמם אורח חיים של צריכת אלכוהול. הם שותים אלכוהול במסיבות, 

בארוחות ובבילויים אחרים. נוהג זה עלול  לגרום לעלייה במספר תאונות הדרכים.

מכירת אלכוהול למי שטרם מלאו לו 18 אסורה: 
אלכוהול הוא חומר שעלול לשנות את המבנה ואת הפעילות של רקמות הגוף, כמו-גם את התנהגות המשתמש בו 
ואת מצבו הנפשי. צריכת משקאות אלכוהוליים בתדירות גבוהה מחבלת בפעילות הגוף ובתפקודו ועלולה לגרום 

לתלות ולהתמכרות.

יכולותיו של הנהג, בכל אחד מן  האלכוהול הוא סם המדכא את פעילות הגוף ומחליש את 
ההיבטים הבאים:

האלכוהול משפיע לרעה על החושים בזמן נהיגה: זמן התגובה מתארך, חדות הראייה נפגמת, קיימת הנטייה 
 1

להעז וליטול סיכונים. לאחר שתיית אלכוהול יש נטייה לנמנם ולהירדם, יכולת הריכוז נפגעת ושיקול הדעת 
משתבש.

השפעתו השלילית של האלכוהול על תפקודו של הנהג מתחילה עם שתיית הכוסית )או הפחית( הראשונה, והיא 
 2

רק הולכת ומחמירה ככל שהוא ממשיך לשתות.

נהג הנוהג תחת השפעת אלכוהול מסכן את חייו, את חיי הנוסעים ברכבו ואת חייהם של נהגים אחרים והולכי 
 3

רגל. לכן, זכותם וחובתם של החברים למנוע ממי ששתה, לנהוג.

הסירוב להצטרף לנסיעה ברכב, עם נהג ששתה, עשוי למנוע ממנו לשתות לפני הנהיגה - אם לא הפעם, אז 
 4

בפעם הבאה.

 על פי פקודת התעבורה והתקנות:

אסור לאדם לנהוג ברכב אם ריכוז האלכוהול בדמו עולה על 50 מיליגרם בכל 100 מיליליטר של דם, או אם 
 1

ריכוז האלכוהול עולה על 240 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף )כשתי מנות שתייה אצל אדם שמשקל 
גופו כ- 70 ק"ג(. 

רישיון נהיגה של נהג חדש שיורשע בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, לא יחודש אלא לאחר שיעמוד במבחנים 
 2

ובבדיקות, כפי שתקבע רשות הרישוי.לאחר מכן יחודש רישיונו לתקופה נוספת בת שנתיים שבה ישוב למעמד 
של  "נהג חדש".

רישיונו של מי שנתפס כשהוא נוהג בשכרות ייפסל על-ידי בית המשפט לשנתיים לפחות, וכמו-כן יוטל עליו 
 3

קנס על פי קביעת השופט.

למי שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול, יירשמו  נקודות חובה בשיטת הניקוד )6 נקודות כיום, 10 נקודות לפי 
 4

שיטת הניקוד החדשה הצפויה בקרוב(.

חשוב להביא לידיעת בני הנוער שנהיגה תחת 
השפעת אלכוהול מסוכנת מאוד, זמן קצר 
לאחר שצורכים ממנו כמות קטנה בלבד  



מבנה השיעור

התלמידים יענו נכון או לא נכון על השאלות המופיעות בשאלון שיחולק להם:  א 
הקדישו  חמש עד עשר דקות לעבודת התלמידים.  

ערכו טבלה על הלוח ורשמו בה, לפי הצבעת התלמידים, את תשובותיהם למשפטים: ב 

הטבלה תחשוף את חילוקי הדעות בין התלמידים ותעורר את הדיון שייערך בעקבות השאלון.

שאלון

והחליטו אם הם  לפניך עשרה משפטים הנוגעים לשתיית אלכוהול, קראו את המשפטים 
נכונים או לא נכונים בעיניכם. 

סמן/י “נכון” או “לא נכון” מימין למשפטים 

האלכוהול הוא סם מעורר. לא נכוןנכון 

האלכוהול מרווה צימאון. לא נכוןנכון 

האלכוהול מחמם את הגוף. לא נכוןנכון 

רבים שותים כדי להרגיש שהם “שייכים”. לא נכוןנכון 

האלכוהול פוגע בביטחון העצמי של הנוהג ברכב. לא נכוןנכון 

כמות האלכוהול בפחית בירה שווה לכמותו בכוסית ויסקי. לא נכוןנכון 

שתיית אלכוהול עשויה לקצר את זמן התגובה במקרים מסוימים. לא נכוןנכון 

האלכוהול משבש את הראייה. לא נכוןנכון 

לכמות קטנה של אלכוהול אין כלל השפעה על הנהיגה. לא נכוןנכון 

החוש הראשון הנפגע מצריכת אלכוהול הוא הראייה. לא נכוןנכון 

נכון שאלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

לא נכון



דיון בעקבות מילוי השאלון בנושא השפעת האלכוהול על הנהיגה ג 
התלמידים יתבקשו לנמק בקצרה את תגובותיהם למשפטים שבשאלון. בסיכום הדיון יידעו התלמידים את העובדות 

הנכונות, לפי סדר המשפטים שבשאלון:

לא נכון. אלכוהול איננו סם מעורר. אלכוהול הוא חומר מדכא, המאט את פעילות מערכת העצבים המרכזית 
 1

וכתוצאה מכך  את פעולת איברי הגוף.

לא נכון. אלכוהול איננו מרווה צימאון. לשתיית אלכוהול יש השפעות משתנות: הוא מדכא את המרכז במוח 
 2

האחראי לוויסות קצב הפרשת המים בכליות. עקב כך הגוף מפריש  שתן בכמות מוגברת, ומכאן ייבוש הגוף 
ותחושת הצמא.

לא נכון. אלכוהול איננו מחמם את הגוף. אלכוהול עשוי ליצור אצל האדם תחושה של חמימות עקב התרחבות  
 3

כלי הדם הסמוכים לעור. איברים פנימיים עלולים דווקא להתכווץ ולגרום להתקררות מסוכנת של הגוף.

נכון. שתיית אלכוהול כרוכה במקרים רבים בציות לנורמות חברתיות ובשאיפה למקובלות ולשיפור במעמד 
 4

החברתי. יש כאלה ששותים עקב הלחץ החברתי המופעל עליהם גם אם אינם נהנים מכך.

לא נכון. אלכוהול יוצר תגבור מדומה של הביטחון העצמי והיכולת, המוביל לחיזוק הנטייה ליטול סיכונים.
 5

נכון. כמות האלכוהול בפחית בירה, בכוס יין או בכוסית משקה חריף כגון  ויסקי או ברנדי שווה פחות או יותר. 
 6

האחוזים משתנים, אמנם, בהתאם לריכוז האלכוהול במשקה, אך יש לזכור:  בירה נלגמת מתוך פחית או כוס 
גדולה, בעוד שכמויות המשקה החריף שנלגם  קטנות יותר.

לא נכון. זמן התגובה לגירויים מתארך בהשפעת אלכוהול והתגובות נעשות איטיות יותר. יתר על כן, ככל שרמת 
 7

הריכוז של האלכוהול בדמו של הנהג גבוהה יותר  נפגעת יותר ויותר  יכולתו לבצע פעולות הדורשות כושר 
שיפוט ושיקול דעת  משתבשים גם הראייה התקינה שלו  והתיאום בין שרירי גופו.

הראייה  בכושר  לירידה  )טשטוש(,  הראייה  בחדות  להפחתה  גורם  הוא  הראייה:  את  משבש  האלכוהול  נכון. 
 8

ההיקפית ולהתארכות משך הזמן הדרוש להתאוששות מסנוור.

לא נכון. גם כמות קטנה של אלכוהול משפיעה לרעה על הנהיגה. שתיית כמות הפחותה משתי פחיות בירה,  
 9

שתי כוסות יין או שתי כוסיות משקה חריף, גורמת לירידה משמעותית בכושר השיפוט של הנהג, מגבירה את 
הנטייה ליטול סיכונים וגורמת לתחילת תהליך של שיבוש בתיאום בין השרירים. מכאן קצרה הדרך לעשיית 
שגיאות מסוכנות בנהיגה: נהיגה ב'זיג-זג' ואי שמירה על נתיב הנסיעה, סטיות חדות ומיותרות, אי שמירת רווח, 

אי ציות לתמרורים ולרמזורים ועוד.

נכון. החוש הראשון הנפגע מצריכת אלכוהול הוא הראייה. ההפרעות נגרמות בשל דיכוי מרכזים במוח המפקחים 
 10

על תנועת העיניים ועל עצב הראייה. עקב כך מתחילה  ירידה ביכולתו של הנהג להבחין בין שתי עוצמות אור  
מיקוד הראייה נהפך  קשה יותר,  חדות הראייה פוחתת ומתחיל מצב של  טשטוש וראייה כפולה של עצמים. 
כמו כן, משתבשת היכולת להבחין בעצמים שבשולי שדה הראייה )הראייה ההיקפית(. במצב זה הנהג לא יהיה 
ער לקיומם של עצמים שאינם נמצאים במרכז שדה הראייה שלו או מגיחים מן הצד. הללו פשוט ייעלמו מעיניו 

והוא לא יוכל להגיב אליהם בזמן אמת. .

לגלות  בפניהם  הפתוחה  ובאפשרות  גילם,  בני  חבריהם  על  להשפיע  הנוער  בני  של  ביכולתם  יתמקד  הדיון  ד 
אחריות ולהימנע  מנסיעה עם נהג ששתה אלכוהול.

נקודות מרכזיות

על מי מוטלת האחריות לעכב את נהיגתו של זה ששתה?  

כיצד להתנהג אם הוא מתעקש לנהוג על אף ששתה אלכוהול?  

איך להתנהג במצב שבו כמה חברים מוכנים לנסוע עם הנהג ששתה ואילו את/ה מסרב/ת?  

מה הן חלופות הנסיעה העומדות לרשות החוזרים מבילוי וכיצד ניתן לשכנע גם אחרים להשתמש בהן?  

איך להתארגן מראש לפני היציאה לבילוי, כדי לחסוך ויכוחים מיותרים ולהבטיח את שלום כולן/ם?  



יום הכיפורים
בהיבט של בטיחות בדרכים 

יום הכיפורים הוא יום מועד בו מושבתים מרבית כלי הרכב 
ולכן  כלי רכב ממונעים  ריקים מתנועת  והכבישים כמעט 
האופניים  על  לרכוב  וילדות  ילדים  מאוד  הרבה  בוחרים 

ביום זה בכבישים בישובים ובערים.

וההורים להבהיר  חייבים המחנכים  יום הכיפורים  לקראת 
לילדים שגם ביום זה הכביש נועד למעבר  כלי רכב ונעים 

עליו כלי רכב פרטיים ורכבי בטחון שנוסעים במהירות על 
יש לשמור על כל כללי הבטיחות  ולכן  מנת להושיט עזרה. 

ולהמנע מלהפתיע את הנהגים או להפריע להם בנהיגתם.

אופניים הם כלי הרכב היעיל ביותר מבחינה אנרגטית הקיים כיום. 
אינם מרעישים, משפרים את הכושר  אינם מזהמים את האוויר,  הם 

עליהם  הרכיבה  אך  למדי  וזולים  ממכוניות  קטן  שטח  תופסים  הגופני, 
מלווה בסכנות. יש להקפיד על רכיבה בטוחה ועל תקינות האופניים. יש 

לזכור שהחשיפה לתאונות והאפשרות להיפגע גדולות יותר.

על פי נתוני מרכז המידע ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אשתקד:

שעור הילדים שנשרטו, נחבלו, נפלו או נפצעו היה גבוה ביום 
הכיפורים ולכן יש לחזור ולשנן את כללי הבטיחות

זכרו

יש לרכוב בצד הימני של הכביש 
 1

אין לרכוב בדרכים בינעירוניות 
 2

חבישת קסדה הינה חובה גם ביום הכיפורים
 3

יש לוודא שהאופניים תקינים
 4

יש להצמיד מחזיר אור לרגל שמאל ליד גוף הרוכב, על הקסדה ועל הנעליים
 5

אבזרי בטיחות הדרושים לרכיבה בטוחה: פעמון, מנגנון בלימה יעיל להאטה ולעצירה, 
 6

מחזיר אור אדום על אחורי האופניים, פנס קבוע מלפנים, מחזיר אור בין החישורים, 
מחזירי אור על הדוושות

רוכבי האופניים חייבים להתחשב בהולכי הרגל שגם הם נוהגים ללכת על הכביש 
 7

ביום הכיפורים, ולעתים דעתם מוסחת בגלל הצום והעייפות 



 בן 13 רכב על אופניו ללא קסדה, נפל ונהרג

נער בן 13 נהרג לאחר שנפל על ראשו בעת רכיבה על אופניים. לפני 
 מספר ימים הוא יצא עם חברים לרכוב על אופניים ברחובות העיר. 
“הוא נפל על ראשו, ספג חבטה אדירה בראש ואיבד את ההכרה”, 

סיפר דודו. 
אמבולנס של מד”א פינה אותו לבית החולים למחלקה הנוירוכירוגית. 
הוא אושפז במצב אנוש, ובסוף השבוע נפטר. בעת ההלוויה סיפר 
שפרח  להאמין  קשה   “ המשפחה,  של  קרוב  וידיד  שכן  לכתבנו 
יום לקחת  מידי  זהב, שנהג  לב של  בילד עם  נקטף, מדובר  כזה 
קשיש נכה בן 85 לבית הכנסת. איבדנו ילד מקסים, אני קורא לכל 
ההורים במדינה להשגיח שהילדים יחבשו קסדות בזמן הרכיבה על 

האופניים”, אמר.  

מן העיתונות

שאלות לדיון

קראו במליאה את הכתבה

מדוע חשוב לחבוש קסדה?  1

כמה ילדים חובשים קסדה כשהם רוכבים?   2

האם יש ילדים שלא חובשים קסדה?  3
מה הן הסיבות לכך?

האם יש לי השפעה חיובית על החברים והחברות שלי? איך   4
אני יכול להשפיע עליהם לחבוש קסדה?

הכינו סיסמאות לחבישת קסדה בכיתה ופרסמו אותן באתר   5
האינטרנט של בית הספר, בעיתון הישובי וכו’.

הרגל  להולכי  הדיברות(  עשרת  )או  התנהגות  תקנון  הכינו   6
ולרוכבי האופניים ביום הכיפורים.



מערך הדרכה
לקראת חג החנוכה
בנושא ראות ונראות

מטרות המערך

התלמידים יידעו, יבינו ויתנסו בנושא הראייה בשעת החשיכה
 1

התלמידים יבינו ויפנימו את חשיבות ענידת מחזירי אור בחשיכה 
 2

התלמידים יבינו את החשיבות הבטיחותית של לבישת בגדים בהירים בתנאי מזג אויר מכבידים או בחשיכה
 3

התלמידים יבינו את חשיבות ההסתייעות ב"סימני דרך מוארים” בהליכה בחשיכה
 4

התלמידים יבינו את תפקיד האור ביצירת התקשורת בין משתמשי הדרך השונים 
 5

 ימי החורף מאופיינים, בין השאר, בתנאים המכבידים על משתמשי הדרך השונים:
הולכי רגל, רוכבי האופניים והנוהגים ברכב.

מה מאפיין את התנאים המגבילים בחורף?

שעות חשיכה רבות א 

גשמים ולפעמים גם ברד, קרח ו/או שלג ב 

כביש רטוב, שלוליות ושוליים בוציים ג 

טמפרטורות נמוכות שבעקבותיהן נזקקים לפריטי לבוש רבים כגון: מעיל, מטריה, צעיף כובע וכו', המסרבלים  ד 
את ההליכה ומגבילים את שדה הראייה

ערפל ה 

אדים על שמשות הרכב המגבילים את הראות ו 

התנאים המגבילים מצמצמים את טווח הראייה הן של הולכי  הרגל והן של הנהגים

טווח הראייה של הנהג בחשיכה מוגבל ומגיע עד הטווח המואר על ידי אורות רכבו. כאשר הנהג משתמש באורות 
המעבר )האורות הנמוכים(, טווח הראייה שלו מוגבל ל-30 מטרים. כאשר הוא משתמש באורות הדרך, טווח הראייה 

שלו גדל ל-100 מטרים.
יש לזכור כי פנסי הרכב אינם מאירים את השטח שבצידי הרכב, ולכן ראייתו של הנהג מוגבלת רק לנעשה מלפנים, 
והוא אינו יכול להבחין במשתמשי דרך הממוקמים מחוץ לאלומת האור. כמו כן, יש לזכור שבשעות החשיכה עלולים 

פנסי רכב הנוסע ממול לסנוור את נהג המכונית ולהקשות עליו את הראייה.
תנאי הנהיגה בחורף גשום מגבילים גם את יכולת הבלימה של הנהג ועמה את יכולת עצירת הרכב. אפילו בנהיגה 
במהירות של 50 קמ”ש יתקשה נהג לעצור את רכבו אם הולך רגל יפתיע אותו, שכן טווח אורות המעבר שאתם 

נוהגים בדרך עירונית הוא כ-30 מטר.

יכולת הראייה של הולך הרגל, מוגבלת אף היא בחורף ובשעות החשיכה. זאת הן בשל בגדי החורף שמסרבלים 
ומצמצמים את שדה הראייה, הן מפאת הסנוור והן בשל הקושי לאמוד מרחקים בחשיכה ולהבחין בדברים ממרחק.

הולך הרגל, לעומת הרכב, אינו מצויד במקורות אור, ועל כן הוא חייב לענוד מחזירי אור, אם ברצונו שהנהגים יבחינו 
בו מבעוד מועד. כמו כן מומלץ ללבוש לפחות פריט בהיר אחד, אם לא חולצה או מעיל לפחות צעיף, כובע, או 

נעליים בהירות.



כיצד אנו רואים?

איכות הראייה שלנו, בין  אם ביום ובין אם בלילה, נקבעת במידה רבה על-ידי 
וזאת  מחזיר,  שהוא  האור  כמות  ידי  ועל  צופים  אנו  שבו  האובייקט  של  הצבע 
בהשוואה לכמות האור שמחזירים החפצים בסביבתו. כמות אור זו מופצת על ידי 

החפץ או נשקפת מהחפץ.
במקרה שמקור האור נמצא בתוך החפץ והוא מיוצר על ידי חום או על ידי הפצת 
אור )באמצעות  נורת חשמל לדוגמה(, מיוצרת אנרגיה המאפשרת לראות את 

האור המופץ מהחפץ.
החזרת אור, לעומת זאת, אינה מייצרת אור מתוכה אלא משאילה אותו ממקור 
אחר. האור המושאל פוגע בחפץ ומושלך חזרה ממנו, מבלי שיחול כל שינוי כימי 
או פיזי בחפץ. מידת הבהירות של האור מותנית בכמות האור שהושלכה לעבר 

החפץ ומהחומרים מהם נוצר האור.

מה הם מחזירי-אור?

מחזירי-האור עשויים מחומרים מיוחדים, שכאשר שולחים אליהם בחשיכה קרן 
אור הם מחזירים את האור ונראים כאילו הם עצמם מקור-אור. אחת הטכניקות 
או מתכת מיקרוסקופיים  זכוכית  היא שילוב של חלקיקי  ליצירת מחזירי האור 
עם צבע ועם רפלקטור מטאלי. שילוב זה יוצר שכבה שמחזירה אור כמו מראות 

קטנות.

בתמרורי הדרכים משתמשים בטכניקה משוכללת של קוביות אלומיניום קטנות 
שפתוחות בניצב אל ציר האור. אם אלומת אור נקלעת אל דופן הקובייה, אפילו מן 
הצד, ופוגעת בה, נוצר מצב של אור כלוא שאינו הולך לאיבוד אלא מופיע כהחזר 
להבחין  יש  התמרור.  לשטח  ביחס  לניצב  קרובה  זווית  בכל  בעין  שנקלט  אור, 
זוהרים. משטחים פלורוצנטים אינם  בין מחזיר אור לבין משטחים פלורוצנטים 
מחזירי אור אלא קטעים שמכילים תרכיבים של זרחן. הזרחן פולט אור באופן 
אקטיבי גם ללא מגע עם מקור אור חיצוני. החיסרון של משטחים פלורוצנטים 

הוא בהתבלותם המהירה יחסית.

 איתותים באור ככלי לתקשורת בטבע

אפקט  פועל  בעיניהם,  ובעיקר  שבגופם,  חיים  בעלי  למצוא  ניתן  בטבע 
החזרת האור. ניתן למצוא גם בעלי חיים אחרים שמשתמשים במקור אור 
משלהם, כמו משטחים פלורוצנטים, על מנת לאותת לבני מינם ולהודיע 

להם על קיומם.
תופעת החזרת אלומת אור שנשלחת בחשיכה אל היונקים בולטת בעיניים 
של היעלים, של החתולים, של הכלבים ושל חיות בית אחרות. שכבה של 
סיבים שנמצאת בעיניים של חיות אלו מחזירה את האור המגיע אליהן 
עכבישי  של  העיניים  גם  מבריק.  אור  כמחזיר  להיראות  לעיניים  וגורמת 
הזאב נוצצות ומתפקדות כמחזירי אור כשמאירים עליהן בחשיכה. לעומת 
החיות "מחזירות האור" קיימות חיות אחרות שמאירות מעצמן כמו משטחים 
פלורוצנטים: כך מנצנצים האלמוגים הזוהרים והדגים המאירים שבמעמקי 
הים. וביבשה קיימים שלשולים שבגופם קיים פוספור )זרחן(, הגורם להם 
לזהור בחשיכה. גם גופן של הגחליליות מצויד בחומרים כימיים שגורמים 
להן להאיר בלילה. כך מאותתות הגחליליות זו לזו וכך הן מודיעות לבני 
הזוג "הנה אני כאן". האור בטבע משמש לעיתים גם כסימן של אזהרה או 
זיהוי ובכל המקרים הוא משמש למטרות של תקשורת ושל זיהוי ונראות, 

כדי להודיע על הקיום ועל ההימצאות בשטח. 
שילוב של פעילות משטחים פלורוצנטים ושל החזרת אור נמצא במחוגי 
יש  כאשר  שמאירים  פלורוצנטים  משטחים  הם  בשעון  המחוגים  השעון. 
פעולה של אור חיצוני שמפעיל אותם והם ממשיכים להאיר עוד זמן מה 

גם לאחר שנעלם מקור האור - מחזיר אור.



תקשורת בדרך של החזרת-אור בתעבורה

הדרך  משתמשי  בין  התקשורת  ביצירת  תפקיד  לאור  יש  בתעבורה  גם 
השונים. לכלי הרכב יש מקורות אור טבעי. בנוסף מותקנים בכלי הרכב 
להודיע  אלא  הדרך  את  להאיר  אינו  שתפקידם  ומחזירי-אור  פנסים 
מלבד  בהתאם  להתנהג  ולהזהירם  נוכחות  על  אחרים  דרך  למשתמשי 
מרחוק  להיראות  אלא  לאחור  להאיר  אינו  שתפקידם  הבלימה,  אורות 
לעיני הנהגים, קיימים גם שני אורות אחוריים בכל רכב שיש בו יותר משני 
גלגלים. כמו כן, מותקנים בכל רכב כזה שני מחזירי אור אדומים בצידי 
הרכב מאחור. גם לוחיות הזיהוי של הרכב מוארות בפנס ועשויות מחומר 

מחזיר אור.
האופנועים, שהם כלי רכב דו-גלגלי מנועי, מצוידים בפנס אחורי ובמחזיר 
אור אדום מאחור. גם באופניים חובה שיהיה מחזיר אור אדום אחורי כמו-
גם מחזירי אור קבועים בדוושות במהלך כל שעות היממה. ברכיבה בשעות 
החשיכה, חייבים גם להיות מותקנים על האופניים פנס קדמי שיפיץ אור, 

ופנס אחורי שיאיר בצבע אדום בזמן הרכיבה. 
על  הרכב  בכלי  האור  מחזירי  מודיעים  בטבע,  הזוהרות  החיות  כמו 
ולקיים  בהתחשבות  לנהוג  האחרים  את  ומזהירים  בשטח  הימצאותם 
תקשורת משותפת. כדי להגביר את היכולת התקשורתית והנראות בתנאי 
החורף.  בימי  בנסיעה  אורות  הדלקת  של  תקנה  נקבעה  מכבידים,  דרך 
במארס   31 עד  בנובמבר  מ-1  החל  הרכב  כלי  כל  על  חלה  זו  תקנה 
והיא מחייבת אוטובוסים, משאיות כבדות, מוניות ואופנועים לנסוע באורות 
דולקים )אורות מעבר( בכל דרך במשך כל התקופה הזו. כל שאר כלי 
זו, לנסוע באורות דולקים רק בדרך שאינה  הרכב חייבים, על פי תקנה 
עירונית, אבל מומלץ להם לעשות כך גם בדרכים עירוניות. מעבר לתקנה 
זו, מחויבים אופנועים לנסוע באורות דולקים בדרך שאינה עירונית במשך 

כל ימות השנה.
נועדו  החשיכה,   בשעות  אורות  להדלקת  מתייחסות  שאינן  אלו,  תקנות 
ואת הבטיחות בדרכים במהלך כל  להגביר את הנראות של כלי הרכב 

ימי החורף.
ולהעדיף עליה הליכה  עדיף להימנע מרכיבה על אופניים בכביש רטוב 

ברגל או נסיעה ברכב ציבורי בגלל סכנת ההחלקה.



שאלון פתיחה

כדי לעורר את התעניינותם של התלמידים בנושא וכפתיחה לדיון בשיעור, מוצע לצלם את השאלון המצורף בזה, 
לחלקו לתלמידים ולבקשם לענות עליו.

שאלון פתיחה - 10 דקות לעבודה עצמית  1

דיון כיתתי על התשובות לשאלון  2

התנסות בראייה בחשיכה  3

דיון / שיחה על נושא הראייה בשעות החשיכה  4

ענידת מחזיר - אור בכיתה  5

1פעילות

מטרת השאלון ליצור סקרנות בקרב התלמידים לנושא השיעור.
לאחר שהתלמידים יענו על השאלון, מומלץ לערוך דיון בכיתה על התשובות שניתנו על ידי התלמידים.

לנוחות המורים מצ"ב התשובות לשאלון והסברים בנושא.

להיראות בשעות החשיכה - שאלון לתלמידים

מהו טווח האורות של פנסי החזית של רכב הנוסע בחשיכה בדרך עירונית?  1
סמנו את התשובה הנכונה:     

   כ-30 מטרים

   כ-50 מטרים                         

   כ-75 מטרים

במצב חירום, מהו המרחק המינימאלי הדרוש לנהג טוב וערני כדי לעצור את מכוניתו הנוסעת  2
במהירות 50 קמ"ש בכביש יבש?

   כ-15 מטרים

   כ-20 מטרים                           

   ב-25 מטרים

בניסוי שנערך מול אורות של רכב חונה נראו ארבעה אנשים שניצבו במרחק ניכר זה מזה.  3
 מה לדעתכם לבש כל אחד מהאנשים?

   אדם א' שנראה ממרחק 26 מטרים לבש בגדים 

   אדם ב' שנראה ממרחק 31 מטרים לבש בגדים

   אדם ג' שנראה ממרחק 38 מטרים לבש בגדים

   אדם ד' שנראה ממרחק 136 מטרים ענד



4  מי נראה הכי טוב?

כל החבר'ה יצאו לעת ערב לבילוי. כולם לבשו מכנסי ג'ינס כחולים וחולצה שחורה, פרט לנועה שלבשה   
חולצה לבנה. מתן ענד על בגדיו הכהים "זהירון"- סרט מחזיר אור.

מי מהם ייראה בחשיכה טוב יותר לעיני הנהגים?  

   לבושי הג'ינס, כי קבוצה גדולה נראית יותר טוב בחשיכה

   נועה בחולצה הלבנה ששטחה הבהיר גדול

   מתן העונד "זהירון" מחזיר אור, למרות שהוא נמוך

היכן לענוד מחזירי אור?  5

שלושה ילדים הלכו על המדרכה בשעת החשיכה מיטל, יוני ואורלי:  

מיטל עונדת את מחזיר האור על המצח, יוני על הזרוע ואורלי על הקרסול.  

מי מהשלושה ייראה טוב יותר בהליכה בחשיכה?  

   מיטל - ככל שמחזיר האור גבוה יותר, כך ייראה מוקדם יותר

   יוני - מחזיר האור על הזרוע נמצא בגובה העיניים של הנוהג ברכב. כך ייראה מוקדם יותר

   אורלי - האורות של הרכב נמוכים, ולכן מחזיר אור נמוך ייראה מוקדם יותר ותנועת הרגל תבליט אותו

2פעילות

הרכבת מילים מאותיות:  1
לרשותכם עומדות האותיות הבאות: מ,ר,ח,ג,ל,,ז,ש,ק,נ,פ ואותיות אה"וי ללא הגבלה. הרכיבו מהן מילים רבות   

ככל האפשר הקשורות למחזירי אור ולתפקידם.
כיתבו שיר פרסומת למחזירי אור מהמילים שמצאתם.  

לפניכם רשימה של קבוצות מילים, בכל קבוצה שלוש מילים:  2
מצאו מילה משותפת שיוצרת עם כל אחת מהן צמד מילים שיש לו קשר לנושא האור, שעות החשיכה   

והתעבורה.

תשובות למורה:

קבוצה א' - אלומה, מחזיר, יום  

קבוצה ב' - אור, זווית, קיימת  

קבוצה ג' - טוב, חשוך, אישון  

קבוצה ד' - הולך,קל, עולה  

קבוצה ו' - חציה, ראשי, סואן  

קבוצה ז' - פנים, תורה, שבעת המינים  

קבוצה ח' - שבת, מנוחה, שימורים  

אור, קרן, לילה, רגל, כביש, אור, ליל  

נסו לחבר סיסמאות בנושא מחזירי אור מצמדי המילים שמצאתם.  

א.     נ סחו סיסמה הקוראת לילדים לענוד מחזירי אור בלילה.  3
ב.  נסחו סיסמה המדברת על חשיבות מחזיר האור באופניים.  

ג.  נסחו סיסמה לקבוצה הצועדת בחשיכה.  
ד.  נסחו סיסמה להולכי רגל בגילאים שונים ילדים, קשישים.  

מצאו שמות של יישובים בארץ שמופיעה בהם המילה אור.  4
         חברו סיפור היתולי בנושא האור שמופיעים בו כמה שיותר שמות של היישובים שמצאתם.

        למורה - היישובים הם: אורים, אור הנר, נווה אור, באר אורה,  
        אור עקיבא, אורות, אורון, אור יהודה, מאור, כפר אוריה, טל אור.

הציעו רעיונות לייצור אביזרים וקישוטים שעשויים ממחזירי אור )כגון חגורות, תיקי מותניים, מחזיקי מפתחות,   5
סרט למצח, צמידון וכדומה(. הכינו דוגמאות של האביזרים האלה וחברו סיסמאות שיוכלו לשכנע יצרנים 

ותעשיינים להפיק את האביזרים המוצעים ולמכור אותם לציבור הרחב.



הציעו דוגמאות של מחזירי אור שניתן להצמיד אותם לאביזרים שימושיים שונים כגון תיקים, נעליים, מטריות,   6
כובעים, מעילים וכדומה. הכינו את ההצעות באיורים ובהמחשה להצגה בפני המליאה.

הכינו קישוטים ממחזירי אור. ניתן לשלב את הכנת הקישוטים עם ההכנות לקראת חג החנוכה הממשמש ובא  7
)חנוכייה, סביבון, נרות(.

חברו סיסמאות וזמרירים )ג'ינגלים( שמשלבים את הנושאים של ההיראות בשעות החשיכה וענידת מחזירי   8
האור עם חג החנוכה - חג האורים.

3פעילות

הקריאו את הסיפור במליאה

באחד מימי חודש דצמבר החורפיים חזר ערן לביתו מחוג ההתעמלות במרכז הקהילתי, השעה הייתה שש בערב, 
מסביב שררה חשיכה וירד גשם. תאורת הרחוב לא פעלה ורק פנסי המכוניות ואורות הבתים מסביב האירו מעט את 

הרחוב. ערן לבש בגדים כהים, נשא על גבו תיק, חבש כובע ובידיו החזיק מטרייה להגנה מפני הגשם.
סמוך למרכז הקהילתי היה עליו לחצות כביש. מאחר שלא היה בקרבת מקום מעבר חצייה, בחר ערן לחצות סמוך 
לפינת הרחוב. הוא עמד על שפת המדרכה ובחן את התנועה. מצד ימין הבחין באורות חלשים של רכב מתקרב, והוא 
העריך כי הרכב רחוק ממנו בגלל האורות החלשים. ערן בדק את מצב התנועה גם בכיוונים האחרים ומשנוכח לראות 
שהם פנויים החל בחצייה. בהיותו במרכז הכביש שמע צפירה חזקה וקפץ בבהלה. נהג הרכב שהגיע מימין, הצליח 

בקושי לבלום את רכבו בלי לפגוע בערן. הנהג יצא בבהלה מהרכב.

הצעות לפעילויות עם התלמידים

כתיבה יצירתית:  1
כתבו דו-שיח בין הנהג המופתע לבין ערן.  

כיתבו מה סיפר ערן על האירוע.  
כיתבו מה סיפר הנהג המופתע על האירוע.  

ציור: הציעו לתלמידים לצייר שני ציורים, האחד   2
מתאר את האירוע כפי שהוא מופיע בסיפור והשני 

מתאר התנהגות בטיחותית שתמנע הפתעה של הנהג 
)לדוגמה: ערן עומד על המדרכה רחוק מהכביש, 

והמכונית עוברת, ערן עונד מחזירי אור המגבירים את 
נראותו לנהג(.

פעילות קבוצתית: הציעו לתלמידים לקיים דיון   3
בקבוצות, על הגורמים לאירוע, על סכנותיוו ועל 

הדרכים למנוע אירועים כאלו. בקשו מהתלמידים 
לפרט מה היא ההתנהגות הבטיחותית בתנאי החורף 

ובשעות החשיכה.

למורה - הגורמים לאירוע: הקשיים שמציבים מזג   
האוויר החורפי ושעות החשיכה בפני הולך הרגל ובפני 

 הנוהג:
הקושי באומדן מרחק, הקושי בשמיעת רכב מתקרב, 

כשהאוזניים מכוסות ע”י כובע והסרבול שגורמים 
בגדי החורף, קשיי הראייה של הנהג בחשיכה ובחורף, 

ההפתעה של הנהג שלא ציפה להולך רגל במקום 
שאין בו מעבר חצייה והקושי לעצור את הרכב בתנאי 

כביש רטוב ובפתאומיות. 



מטרות המערך

התלמידים יהיו מודעים למגבלות הנהג ויתנהגו בהתאם.
 1

התלמידים ילמדו כיצד לנהוג בשעות החשיכה או בתנאי חורף מגבילים .
 2

התלמידים יבינו את משמעות שדה הראיה .
 3

התלמידים ילמדו ויפנימו כללי התנהגות בטיחותית כשהראות והנראות לקויות.
 4

התלמידים יבינו את משמעותו של מרחק ואת השלכותיו הבטיחותיות.
 5

התלמידים יבינו את חשיבות ענידת מחזירי אור.
 6

 ימי החורף מאופיינים, בין השאר, בתנאים המכבידים על משתמשי הדרך השונים:
הולכי רגל, רוכבי האופניים והנוהגים ברכב.

מה מאפיין את התנאים המגבילים בחורף?

שעות חשיכה רבות א 

גשמים ולפעמים גם ברד, קרח ו/או שלג ב 

כביש רטוב, שלוליות ושוליים בוציים ג 

טמפרטורות נמוכות שבעקבותיהן נזקקים לפריטי לבוש רבים כגון: ד 
מעיל, מטריה, צעיף כובע וכו’, המסרבלים את ההליכה ומגבילים את שדה הראייה

ערפל ה 

אדים על שמשות הרכב המגבילים את הראות ו 

מערך הדרכה
בנושא חורף ומהירות

התנאים המגבילים מצמצמים את טווח הראייה
הן של הולכי הרגל והן של הנהגים

טווח הראייה של הנהג בחשיכה מוגבל ומגיע עד הטווח המואר על ידי אורות רכבו. כאשר 
הנהג משתמש באורות המעבר )האורות הנמוכים(, טווח הראייה שלו מוגבל ל-30 מטרים. 
כאשר הוא משתמש באורות הדרך, טווח הראייה שלו גדל ל-100 מטרים. יש לזכור כי פנסי 
הרכב אינם מאירים את השטח שבצידי הרכב, ולכן ראייתו של הנהג מוגבלת רק לנעשה 
מלפנים, והוא אינו יכול להבחין במשתמשי דרך הממוקמים מחוץ לאלומת האור. כמו כן, יש 
לזכור שבשעות החשיכה עלולים פנסי רכב הנוסע ממול לסנוור את נהג המכונית ולהקשות 
עליו את הראייה. תנאי הנהיגה בחורף גשום מגבילים גם את יכולת הבלימה של הנהג ועמה 
את יכולת עצירת הרכב. אפילו בנהיגה במהירות של 50 קמ”ש יתקשה נהג לעצור את רכבו 
אם הולך רגל יפתיע אותו, שכן טווח אורות המעבר שאתם נוהגים בדרך עירונית הוא כ-30 

מטר.

יכולת הראייה של הולך הרגל, מוגבלת אף היא בחורף ובשעות החשיכה. זאת הן בשל בגדי 
החורף שמסרבלים ומצמצמים את שדה הראייה, הן מפאת הסנוור והן בשל הקושי לאמוד 

מרחקים בחשיכה ולהבחין בדברים ממרחק.

הולך הרגל, לעומת הרכב, אינו מצויד במקורות אור, ועל כן הוא חייב לענוד מחזירי אור, אם 
ברצונו שהנהגים יבחינו בו מבעוד מועד. כמו כן מומלץ ללבוש לפחות פריט בהיר אחד, אם 

לא חולצה או מעיל לפחות צעיף, כובע, או נעליים בהירות.



והראות, לסביבה  נהיגה במהירות המתאימה לתנאי הדרך 
ולמזג האוויר, חיונית למניעת  תאונות דרכים ולמניעת פגיעה  
בחיי אדם. רבים מאיתנו עוברים על המהירות המותרת מידי 
זוהי טעות המבוססת  פעם מתוך אשליה שאין בכך סיכון. 
על אמונות שווא הרווחות בנושא זה, לפיהן נסיעה במהירות 
מספר  את  מגבירה  ואיננה  מסוכנת  איננה  כלל  גבוהה 

התאונות ואת חומרתן.

רבים  מחקרים  מעיקרן.  מוטעות  הנן  אלה  רווחות  אמונות 
כי נהיגה במהירות גבוהה  ובעולם מוכיחים  שנערכו בארץ 
ומסכנת  לתאונה  הסיכוי  את  ניכר  באופן  מעלה  מהמותר 
סיכון רב את הנהג, את הנוסעים ברכב ואת כלל המשתמשים 

בדרך.

והלשכה  ישראל  משטרת  ידי  על  שפורסמו  נתונים  פי  על 
נפגעים  עם  מהתאונות  כ-4%   - לסטטיסטיקה  המרכזית 
נגרמו בגלל מהירות מופרזת. יש לשים לב לעובדה שכ-60% 
מתאונות אלה הן קשות וקטלניות. כלומר, הנהיגה במהירות 
מופרזת משפיעה באופן ניכר על חומרת תוצאות התאונה. 
לשם השוואה, אחד הגורמים לתאונות דרכים הוא אי שמירת 
רווח – לגורם זה מייחסים 12.7% מהתאונות,  אך  רק 5% 

מתאונות אלה מוגדרים קשים וקטלניים.

גם אם מהירות איננה מופיעה כגורם מרכזי על פי טבלת 
הסיבות לתאונות, היא קשורה באופן ישיר לתאונות הנגרמות 
מסיבות אחרות ומשפיעה עליהן. על פי נתוני אגף התנועה 
במשטרת ישראל לשנת 1999, אי שמירת רווח וסטייה מנתיב 

הן סיבות מובילות לתאונות עם נפגעים:

יחד עם זאת, במקרים רבים תאונות שנרשם כי סיבתן היא אי שמירת רווח או סטייה 
מהנתיב, נגרמות למעשה עקב נהיגה במהירות מופרזת. הדבר נכון גם באשר לתאונות 
שנרשם כי סיבתן היא  אי ציות לרמזור )8.8% מסך התאונות(, אי ציות לתמרור “עצור” 
מגורם  מושפעות  הללו  התאונות  כל   .)4%( רגל  להולך  קדימה  זכות  מתן  ואי   ,)8.6%(

המהירות,שכן ברוב המקרים הנהג לא הספיק לעצור בזמן.

גם  הישירה,  הסיבה  לצד  מצוינת  הייתה  המשטרה  של  הדרכים  תאונות  בתיקי  אילו 
תרומתה של המהירות לתאונה, היינו מוצאים שגורם המהירות משפיע על חלק ניכר 

מאוד של תאונות הדרכים. 

בהתפלגות הסיבות לתאונות על פי מין, גיל וותק בנהיגה אנו מוצאים כי בשנת 1999 
- 4% מהתאונות שנגרמו על ידי נהגים גברים ו-2% מהתאונות שנגרמו על יד נהגות, 
 8% יותר:  חמור  המצב  וחדשים  צעירים  נהגים  לגבי  מופרזת.  מהירות  בגלל  אירעו 
נהגים  ידי  על  שנגרמות  ו-8.2% מהתאונות  בהן  מעורבים  צעירים  שנהגים  מהתאונות 
חדשים )שרובם צעירים(, מתרחשות בשל מהירות מופרזת. מהשוואת הנתונים הנוגעים 
לנהגים הצעירים עם נתונים הנוגעים לכלל האוכלוסייה ניתן להסיק שיש חשיבות רבה 
להדרכה ולהסברה בקרב הצעירים. חשוב לקיים פעולות הסברה לאלה שכבר אוחזים 
ברישיון נהיגה, לחבריהם הלומדים נהיגה ולקבוצת הגיל כולה, שהרי כולם נוסעים בכלי 

רכב הנהוגים בידי חבריהם,  ורבים מהם מאיצים  בנהג “לתת גז”. 

מבוא למורה

 אי שמירת רווח - 12.7%
סטייה מנתיב - 12.3%



מטרות הדיון בכיתה בנושא מהירויות הנהיגה 

התלמידים הן אלה האוחזים בהגה והן אלה שנוסעים עמם 
 1

ברכב, יידעו את החוקים הנוגעים למהירויות הנסיעה המותרות 
בארץ על פי תנאי הדרך והחוק.

להסביר  מסוגלים  יהיו  ברכב  והנוסעים  הנוהגים  התלמידים 
 2

את הסיבות לקביעת מהירויות נסיעה מוגבלות. 

נהיגה  כלפי  ואחריות  חיוביות  עמדות  יפתחו  התלמידים 
 3

לסביבה  לתנועה,  הדרך,  לתנאי  בהתאם  סבירה  במהירות 
ולהולכי הרגל.

מהלך הדיון

לפניכם חמש שאלות “סגורות” בנושא מהירות הנסיעה. שכפלו את 
השאלות וחלקו אותן לתלמידים.

או  יחידני  באופן  שיבחרו,  בצורה  השאלות  על  יענו  התלמידים 
בקבוצות עבודה.  יוקדש למשימה זמן במהלך השיעור או שתינתן 

כעבודת בית. 
לאחר שהשאלות ייענו על ידי התלמידים, ערכו דיון כיתתי במהלכו 

יובאו התשובות הנכונות לידיעת התלמידים.
הקדישו לנושא שתיים עד ארבע  שעות לימוד.



להלן השאלון: 

 מהירות בטוחה בנהיגה

סמן/סמני את התשובה הנכונה ביותר.

מהי המהירות המותרת בנהיגה?  1

  מהירות שמתאימה לתנאי הדרך והסביבה, שאיננה עולה על המהירות המרבית המותרת.

  50 קמ”ש בעיר, 80 או 90 קמ”ש מחוץ לעיר , 110 קמ”ש בדרך מהירה.

  תמיד לפי תמרורים עגולים בעלי שוליים אדומים שהמהירות המותרת מצוינת בתוכם במספרים על רקע לבן.

על אלו מצבים בנהיגה - מהירות הנהיגה משפיעה במיוחד ומדוע?  2

  כשהנהג עייף, הגדלת המהירות מחייבת אותו להתרכז יותר, ועקב כך הוא מתעורר.

  התנגדות הרוח לתנועת הרכב מגבירה את יציבותו בגלל תוספת כוח המנוע הנדרשת להתקדמות נגד הרוח.

  על הגדלת מרחק הבלימה של הרכב, על הגדלת עוצמת האפקט )הכוח( הצנטריפוגלי, ובמקרה של תאונה על 
חומרתה, כיוון ש”משקל” הרכב עולה לפי ריבוע מהירות הנסיעה.

  כל התשובות נכונות.

באיזו מידה שונה, לדעתך, המהירות המרבית המותרת לנהיגה בישראל מהמהירות המותרת במדינות אחרות   3
בעולם?

  נמוכה בהרבה. ברוב המדינות בעולם המהירות בדרכים איננה מוגבלת כלל.

  שווה פחות או יותר למדינות רבות אחרות, פרט למדינות אחדות שמתירות בכבישים מסוימים מהירות גבוהה 
יותר.

  גבוהה בהרבה מרוב מדינות העולם, למעט גרמניה וארצות הברית.

היכן נגרמות יותר תאונות דרכים עקב מהירות הנסיעה ומדוע?   4

  בדרכים עירוניות, כי כ-80% מתאונות הדרכים בארץ נגרמות בדרך עירונית, ונפגעים רבים הם הולכי רגל.

  מחוץ לעיר, כי מהירויות הנסיעה מחוץ לעיר גבוהות יותר באופן משמעותי.

ומחציתן בדרכים שאינן  העירוניות  נגרמות בדרכים  כי מחצית מהתאונות  שווים,  לעיר בערכים  ומחוץ    בעיר 
עירוניות.

מה דעתך על המשפט: “צריך להעלות את המהירות המותרת עם השנים ועם ההתפתחות הטכנולוגית של כלי   5
הרכב”.

  המכוניות והכבישים אכן שופרו עם השנים, אבל גוף האדם לא השתנה ונשאר פגיע.

  כבישי הארץ תוכננו ונסללו על פי המהירויות המרביות הקיימות )בתוספת מקדם ביטחון(. הפיכת הכבישים 
לבטוחים יותר במהירויות גבוהות יותר מחייבת השקעות אדירות שהמדינה מתקשה לעמוד בהן. 

  בארצנו הקטנה והצפופה הרווח בזמן שמושג בנסיעה מהירה הוא שולי ולא שווה את הסיכון.

  כל התשובות נכונות.



תשובות לשאלות ומידע למורה המנחה את הדיון

1שאלה

מהי המהירות המותרת לנהיגה?

התשובה הנכונה היא א.
על  ההחלטה  התעבורה,  תקנות  פי  על  והסביבה.  הדרך  לתנאי  מהירות שמתאימה 
מהירות הנסיעה נתונה בידי הנהג ותלויה בתנאי הדרך. יחד עם כך יש להדגיש  כי אין  

לנהוג במהירות העולה על המהירויות המפורטות להלן:

בדרך עירונית:  50 קמ"ש

בדרך לא עירונית:  80 קמ"ש ) 90 קמ"ש אם היא מחולקת על ידי מפרדה בנויה(

מהירות מרבית מיוחדת: על פי המצוין בתמרור

בדרך מהירה: המהירות המותרת היא 100 קמ"ש )על פי תמרור(. המהירות המרבית 
הנקובה בחוק היא 110 קמ"ש.

בסביבה של מוסדות חינוך:  30 קמ"ש )תמרור חדש(.

אסור  אבל  והכביש,  הדרך  תנאי  פי  על  הנסיעה  מהירות  את  קובע  ברכב  הנוהג 
שמהירות זו תעלה על המהירות המרבית המותרת על פי החוק, גם אם על פי תחושתו 
של הנוהג היא מהירות סבירה. זאת משום שהמחוקק קובע את המהירות המרבית 
תוך שהוא מביא בחשבון גורמים נוספים כגון:  מהירות התכן )המהירות שלפיה תוכנן 
הכביש  מבנה  שוליים,  נתיבים,  מספר  רדיוסים,  שיפועים,  פי  על  שנקבעה  הכביש( 
והחומרים שנכבשו, צפיפות התנועה ועוד. הנהג לא תמיד מכיר את מכלול הגורמים 

הללו ולא ער לקיומם.

2שאלה

על אילו מצבים בנהיגה משפיעה המהירות במיוחד ומדוע?

התשובה הנכונה היא ג.
על מרחק הבלימה של הרכב, על אפקט )הכוח( הצנטריפוגלי ועל חומרת התאונה. חישוב 
האנרגיה הקינטית שמפתח גוף בתנועה מתבסס על מסת הרכב כפול מהירות בריבוע. 
כלומר, ככל שמהירותו של הרכב גדלה, כך יגדלו בהתאם הכוחות הפועלים עליו לפי ריבוע 

המהירות )לא ביחס ישר(. ההשפעות העיקריות על הרכב הן אלה:

העצירה(:  מרחק   = הבלימה  מרחק   + תגובה  )מרחק  הבלימה  מרחק  התארכות 
 1

)על פי תנאי הכביש  למשל, אם מרחק הבלימה במהירות 40 קמ”ש הוא 9 מטר 
ויגיע  בריבוע   2 פי  הבלימה  מרחק  יגדל  קמ”ש   80 של  במהירות  הרכב(,  ומצב 
הבלימה מרחק   - כפולה  במהירות  כלומר,  רכב.  ובאותו  כביש  באותו  מטר   ל-36 

גדל פי 4.

עוצמת  חישוב  בסיבובים.  הרכב  על  הפועל  הצנטריפוגלי  )הכוח(  האפקט  הגדלת 
 2

בריבוע,  במהירות  הרכב  מסת  של  מכפלה  על  מתבסס  הצנטריפוגלי  האפקט 
המחולקת ברדיוס הסיבוב. כלומר, גם עוצמת הכוח הצנטריפוגלי הפועל על הרכב 

בסיבובים תגדל על פי ריבוע המהירות. 

גידול בחומרת התאונה: העוצמות הפועלות על הרכב, פועלות גם על היושבים בתוכו 
 3

עולה  לעצם שמשקלו  ברכב,  היושב  הנורמאלית  המסה  בעל  האדם  את  והופכות 
על פי ריבוע המהירות ולא ביחס ישר לגידול במהירות. במצב זה פוחתת יכולתם 
 של התקני ריסון )חגורות בטיחות ומושבי בטיחות לילדים( להגן על הנוסעים ברכב.
הרי  במקום,  ובולם  קמ”ש   25 של  במהירות  נוסע  הרכב  שבה  בתאונה 
לעוצמת  משתווה  בתוכו  היושבים  ועל  הרכב  על  הפועלים  הכוחות  שעוצמת 
מטר(.  )כ-2.5  בניין  של  ראשונה  מקומה  חפץ  או  אדם  רכב,  של   נפילה 
הרביעית מהקומה  לנפילה  שווה  הפגיעה  עוצמת  תהיה  כפולה   במהירות 

)כ-10 מ’(, כלומר  פי 4.



3שאלה

באיזו מידה שונה, לדעתך, המהירות המרבית המותרת לנהיגה בישראל 
מהמהירות המותרת במדינות אחרות בעולם?

התשובה הנכונה היא ב.
במדינות  הנהוגות  למהירויות  בישראל  המותרות  המהירויות  בין  משמעותי  שוני  קיים  לא 

אירופה ובארצות הברית.

המהירויות המרביות הנהוגות בדרכים שאינן עירוניות באירופה נעות בטווח שבין 80 ל-120 
קמ"ש, בעוד שבישראל נהוגה מהירות של 80-90 קמ"ש ושל 110 קמ"ש בדרכים מהירות 
)המהירות המרבית המותרת בפועל בדרכים מהירות בישראל מוגבלת נכון להיום,  ל-100 
קמ"ש על פי תמרור(.  בארצות הברית מותרת מהירות של  55 מייל לשעה )88 קמ"ש( עד 

75 מייל לשעה )120 קמ"ש(.

חשוב לציין, כי הרמה של תשתית הדרכים המהירות, בהיבט של תכנון ותחזוק, גבוהה יותר 
במדינות רבות בעולם בהשוואה לישראל. נתון זה מצדיק את המהירויות המקובלות בדרכים 
אלה  לעומת המהירות המותרת בישראל. המהירות המרבית הממוצעת בדרכים העירוניות 
בעולם זהה למהירות המותרת בישראל ועומדת על 50 קמ"ש.  באירופה מקובלת מהירות 
30 קמ"ש בדרכים עירוניות ובאזורים של מוסדות חינוך, ומוצגת בתמרורים מיוחדים. בקרוב 

יאומץ עקרון זה גם בישראל.

4שאלה

היכן נגרמות יותר תאונות דרכים עקב מהירות הנסיעה ומדוע?

התשובה הנכונה היא ב.
 80% אמנם  משמעותי.  באופן  יותר  גבוהות  לעיר  מחוץ  הנסיעה  מהירויות  כי  לעיר,  מחוץ 
בקירוב מכלל תאונות הדרכים נגרמות בדרכים העירוניות, אך כ-70% מהתאונות שסיבתן 
הגורמת  הנסיעה  מהירות  בגלל  זאת  עירוניות.  שאינן  בדרכים  נגרמות  מופרזת,  מהירות 

להגדלה ניכרת, לפי ריבוע המהירות, בעוצמת הכוחות.
כלל הנפגעים, ההרוגים והפצועים בתאונות שהתרחשו מחוץ לעיר, נפגעו כשנסעו בכלי רכב 
שהתנגשו ברכב אחר או בתאונה עצמית שנגרמה עקב מהירות מופרזת. הנפגעים בעיר הם 

לרוב הולכי רגל ובהם ילדים וקשישים.

5שאלה

מה דעתך על המשפט: “צריך להעלות את המהירות המותרת עם השנים ועם ההתפתחות 
הטכנולוגית של כלי הרכב”.

התשובה הנכונה היא ד’: כל התשובות נכונות.
המכוניות החדישות מיוצרות במפעלי רכב המתחרים זה בזה על שכלולים. הן מצוידות באביזרים מתקדמים, שבין 
היתר מגבירות את יכולתו של הרכב לפתח מהירות גבוהה. מטבע הדברים עושים יצרני המכוניות כל שביכולתם על 

מנת למכור את מוצריהם, וכיוון שהמהירות “מוכרת”, הם מתפארים בכך שמכוניותיהם מגיעות למהירויות שיא.
המהירות הגבוהה איננה מרכיב טבעי במכוניות חדשות אלא מרכיב שיווקי שעומד בסתירה לבטיחותם של נהגים, 

נוסעים ומשתמשי הדרך האחרים.
למרות ההתפתחות הטכנולוגית של כלי התחבורה בשנים האחרונות, גוף האדם לא השתנה ונשאר פגיע מאוד. 
המערכות הפיזיולוגיות קורסות במהירויות גבוהות בגלל שטפי דם פנימיים, שבגללם  מוצאים אנשים את מותם 
בתאונות דרכים. יתר על כן, מהירות גבוהה מקטינה את יכולתו של הנהג הממוצע להגיב במהירות לאירועים חריגים 

בכביש, ועקב כך עולה גם חומרת התאונה.
פער זה שבין ביצועי המכונית לביצועי הנהג, בין עמידות המכונית למגבלות הגוף האנושי תובע מחיר גבוה. גם 
המערכות הבטיחותיות שברכב  )ABS– מערכת למניעת נעילה של הגלגלים, חגורות בטיחות כריות אוויר וכדומה(, 
לא מבטלות את סכנת הפגיעה ובוודאי שאין ביכולתן להגן על הולכי הרגל, על רוכבי האופנים והאופנועים  הנפגעים 

על ידי רכב הנע במהירות מופרזת.
מכל הסיבות שלעיל נובע כי גם ברכב חדיש ומתקדם יש לשמור על המהירות המותרת בחוק, שכן אמצעי הבטיחות 

ברכב )חגורות בטיחות, כריות אוויר(, אינם מבטיחים הגנה מפגיעה בשעת תאונה.



נספח א - מה קובע החוק?
הנסיעה  מהירות  על  ההחלטה  החוק,  פי  על 
אין  בידי הנהג בהתאם לדרכים השונות.  נתונה 
לנהוג במהירות העולה על המהירויות המפורטות 

להלן:
בדרך עירונית - 50 קמ"ש.

בדרך לא עירונית – 80 קמ"ש )אם היא מחולקת 
על ידי מפרדה בנויה - 90 קמ"ש(.

 100 היא  המותרת  המהירות   - מהירה  בדרך 
קמ"ש )ע"פ תמרור(. המהירות המרבית הנקובה 

בחוק היא 110 קמ"ש.
בסביבה של מוסדות חינוך -– 30 קמ"ש )תמרור 

חדש(.

הדרך  לתנאי  המתאימה  סבירה  במהירות  תמיד  לנהוג  מחייב  החוק 
והסביבה, ולהאט במיוחד בתנאים האלה:

כשהראות מוגבלת   

כשהכביש רטוב וחלק  

לפני כניסה לעקומות חדות  

בירידה תלולה או ארוכה  

בקרבת מעבר חצייה  

בקרבת אוטובוס העומד בתחנה   

במרכזים עירוניים שיש בהם הולכי רגל ובקרבת בתי ספר  

לפני גשר צר ובזמן המעבר עליו  

נספחים

ייקחו לך את הרישיון לפני שתיקח חיים אם תיתפס נוהג 
 במהירות העולה על המהירות המרבית המותרת

 )31 קמ”ש למעלה מהמותר בדרך עירונית
או 41 קמ”ש למעלה מהמותר בדרך בין עירונית או מהירה(

רישיון הנהיגה שלך ייפסל מיד לתקופה של 30 יום.
במקביל תועמד לדין.

הקנס הכספי בגין נהיגה במהירות מופרזת מגיע ל- 750 ₪



נהיגת צעירים
ואלכוהול

מידע למורה

ככל   - בתאונות  המעורבות  מידת  על  משפיע  הנהג  גיל 
שהגיל גבוה יותר, ניכרת ירידה יחסית של מעורבות בתאונות 

דרכים.  

בעלות  תנועה  עבירות  יותר  ומבצעים  יותר  מהר  נוסעים  צעירים 
מקדם סיכון גבוה.

גורמי תאונות דרכים בגיל הצעיר:

אי מתן זכות קדימה  

פנייה לא נכונה  

מהירות מופרזת  

תאונת יחיד -  התהפכות, התנגשות ברכב ובעצמים אחרים, החלקות וירידה מהכביש.  

דפוסי השימוש ברכב  של הנהג הצעיר שונים מאלו של הנהג המבוגר;  הנהגים הצעירים מרבים בנסיעות ליליות 
יומיומיות,  ומפגש חברתי,  בעוד  שנסיעות המבוגרים, המתקיימות בעיקר בשעות היום, הן נסיעות  למטרות בילוי 

בנתיבים קבועים, בעיקר לצורכי עבודה.

נטילת סיכונים הינה גורם עיקרי למעורבות נהגים בתאונות. נטילת סיכון פירושה התנהגות המגבירה את ההסתברות 
לתאונה. בבדיקת הקשר בין נהיגה מסוכנת וגיל, נמצא כי נהיגה מסוכנת ונטולת רסן, מקושרת יותר לגיל הצעיר. 
אוכלוסיית הנהגים הצעירים נוטה לחפש אתגרים וסיכונים במתכוון, היא מתאפיינת בתחושות של שליטה מדומה 

והעדר מגבלות. אוכלוסיה זו  נוטה להשתמש בנהיגה כבסיס לפורקן רגשי וכאפיק לביטוי רגשי.

מטרת השיעור: התלמידים יבינו את השפעת האלכוהול על 
יכולת האדם לנהוג ברכב.

יתבקשו להציג את ההשפעות של  הילדים  מהלך השיעור: 
שתיית אלכוהול על יכולות הנהיגה,  וההשלכות האפשריות 

של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

1פעילות
ערכו דיון קצר לגיבוש רשימה של השפעות האלכוהול שיוצגו להלן ורשמו 

אותן על הלוח:

אלכוהול מרדים.
 1

אלכוהול מאריך את זמן התגובה של הנהג ופוגע בשיקול הדעת.
 2

אלכוהול משבש את הראייה )טשטוש, היצרות שדה הראייה וחשיפה 
 3

רבה לסנוור(.

אלכוהול מגביר את הנטייה ליטול סיכונים בנהיגה.
 4

אלכוהול גורם לתאונות דרכים.
 5



סדנה

חלקו את הכיתה לקבוצות בנות 5-4 תלמידים, והטילו עליהם מטלות:
קבעו כי משך הזמן לביצוע מטלות אלה, לא יפחת מ-15 דקות.

תחבר 5 סיסמאות קצרות )בנות עד 7 מילים(, המעודדות להימנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול. קבוצה א' 

תעלה על הכתב שיחה  בין שני חברים: האחד מצהיר על כוונתו לשתות אלכוהול במסיבה מתוכננת,  קבוצה ב' 
אף על פי שהוא יגיע אליה ברכב, והאחר יעלה בפניו נימוקים נגד כוונתו זו. 

תכין תכנית לפעילות בית ספרית בנושא מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. קבוצה ג' 

תציע עקרונות תכנית לפעילות ציבורית שמטרתה מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול )תוך שימוש  קבוצה ד' 
במדיה, ברשויות וכדומה(.

תחבר סינופסיס )תקציר( לסרטון הסברה בנושא מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. קבוצה ה' 

א. הצגת העבודות

נציג מכל קבוצה יציג את תוצרי קבוצתו, שיהוו מוקד לדיון כיתתי קצר:

קבוצה א’ - סיסמאות
הסיסמאות תבטאנה את המסרים האלה:

התבונה שבהימנעות מוחלטת משתייה, אם קיימת כוונה לנהוג בזמן הקרוב
 1

מי שנוהג איננו שותה ומי ששותה איננו נוהג
 2

הנזקים הנגרמים ליכולת הנהיגה של מי  ששתה
 3

העדפה חברתית של מי שאיננו שותה לפני נהיגה ועוד
 4

קבוצה ב’ - שיחה
בשיחה יוצגו:

הנזקים שעלולים להיגרם למי שנוהג תחת השפעת אלכוהול, לסביבתו ולחבריו )סכנת 
 1

התאונה(

איום בסנקציה חברתית, למשל, סירוב להצטרף לנסיעה אם יש בכוונת הנוהג לשתות 
 2

לפני שהוא ואוחז בהגה

קבוצה ג’ - תכנית בית ספרית
הצעת התכנית תכלול:

דיונים בכיתות
 1

המחזה או הפקת סרטון בנושא
 2

שילוט בית ספרי
 3

מינוי צוותי השפעה שיאתרו שותים ונהגים מועדים וישפיעו עליהם להימנע מכך. ועוד
 4

קבוצה ד’ - עקרונות תכנית לפעילות ציבורית
התכנית תכלול:

תקופת פעילות בנושא שתיפתח בהכרזה של אישיות ציבורית
 1

מאמרים ותשדירי שירות במדיה האלקטרונית והכתובה
 2

פרסום חוצות
 3

בבית הספר - יום למניעת שתיית אלכוהול, בהדגשת ההיבט של נהיגה ואלכוהול
 4

              
קבוצה ה’ - סרטון הסברה

הסרטון יציג:

לחץ חברתי חיובי ולחץ חברתי שלילי בנושא האלכוהול
 1

השוואה בין נהיגה של נהג שתוי לבין נהיגה של מי שאיננו שתוי
 2



1פעילות

הסיכום יתבסס על פעילות 1:

ערכו דיון קצר לגיבוש רשימה של השפעות האלכוהול שיוצגו להלן ורשמו אותן על הלוח:

אלכוהול מרדים.
 1

אלכוהול מאריך את זמן התגובה של הנהג ופוגע בשיקול הדעת.
 2

אלכוהול משבש את הראייה )טשטוש, היצרות שדה הראייה וחשיפה רבה לסנוור(.
 3

אלכוהול מגביר את הנטייה ליטול סיכונים בנהיגה.
אלכוהול גורם לתאונות דרכים. על מספר מסרים והיגדים בולטים, אשר ייבחרו מתוך עבודת הסדנאות. מסרים אלה 
יחדדו את המודעות של התלמידים בנוגע לסכנות הטמונות בנהיגה תחת השפעת אלכוהול. בנובע מכל מה שעלה 

בעבודה הכיתתית תעלה המסקנה בדבר הצורך להימנע לחלוטין משתיית אלכוהול לפני נהיגה. 

2פעילות
לתאונות. הגורמים  של  ניתוח  וייערך  צעירים  נהגים  מעורבים  שבהן  דרכים,  תאונות  בנושא  כיתתי  דיון   יתקיים 
המטרה - ללמוד מטעויות של אחרים ולעצב עמדות התומכות בהתנהגות בטיחותית ובהימנעות מהתנהגות מסוכנת 

בדרכים.

מבנה השיעור במליאת הכיתה
המורה יציג בקצרה שני דיווחים משטרתיים לגבי שתי תאונות דרכים שהיו מעורבים בהן נהגים צעירים )הדוחות 

 1
מצורפים בנספח; כדאי לצלם אותו ולחלקו לתלמידים(.

המורה ישאל את התלמידים מה הם, לדעתם, הגורמים לכל אחת מהתאונות המתוארות,  וזאת מעבר לדיווח 
 2

הרשמי הקצר של המשטרה.

טורים/נושאים;  לפי  הלוח  על  הרשימות  את  לחלק  )כדאי  התלמידים  הצעות  את  הלוח  על  ירשום  המורה 
 3

לדוגמה: גורם אנושי, גורמי דרך, גורמי רכב, אי שמירה על תקנות התעבורה, לילה/עייפות, אלכוהול ועוד(.

לא  צעירים  )נהגים  המתוארות  התאונות  לשתי  המשותף  הגורם  לדעתם  מהו  התלמידים  את  ישאל  המורה 
 4

מיומנים, אווירת "מסיבה", "רונדו", השפעתם השלילית של החברים והאווירה בתוך הרכב על הנהגים(.

מידע למורה

1. דיון בקבוצות

מה הם המאפיינים של נהיגת צעירים? 
 1

)חוסר ניסיון בנהיגה,  אי-הימנעות ממצבים מסוכנים בדרך, השפעת החברים, רצון 
להרשים(. מהי מידת ההשפעה של השעה ביממה, העייפות, מזג האוויר, העומס בדרך 

וכדומה? 

בהתאם  ומתונה  אחראית  לנהיגה  אותה  ולהפוך  הצעירים  נהיגת  על  להשפיע  ניתן  כיצד 
 2

לדרישות של תקנות התעבורה ובהתאם לתנאי הדרך והסביבה?

מה הם הגורמים העשויים להשפיע באופן רצוי על התנהגותם של נהגים צעירים, וכיצד ניתן 
 3

להביאם לידי ביטוי? )המשטרה, מורים לנהיגה, בית הספר, תנועות הנוער ועוד(.

2. סיכום במליאת הכיתה

כל קבוצה תרשום על בריסטול את המלצותיה.
 1

נציג מכל קבוצה יציג לפני מליאת הכיתה את הבריסטול ויקרא את  ההמלצות.
 2

המורה ירשום על הלוח סיכום של המסקנות וההמלצות.
 3



דוחות תאונה של המשטרה

תאונה קטלנית בכביש הגישה ליישוב הזורעים
 1

השעה: 22:00   

מקום ההתרחשות: כביש הגישה למושב הזורעים   

המקרה: "רנו" מסחרית שנסעה מצפון לדרום לכיוון הכניסה למושב,  איבדה שליטה והתהפכה.  

תוצאות התאונה: שני הנוסעים שישבו במושב האחורי ולא היו חגורים בחגורת הבטיחות נזרקו מהרכב. הנוסע   
שישב בצד ימין נפל על הקרקע ונפצע קל, ואילו הנוסע שישב בצד שמאל נפל על אבן ונהרג. הנהג והנוסע 

שישב לידו במושב הקדמי היו חגורים ונפצעו קל.

פרטי נהג המסחרית: נהג חדש בן 18, לא מעורב בתאונות קודמות, ללא הרשעות קודמות.  

פרטי הנוסע שנהרג: בן 18, ישב במושב האחורי בצד שמאל ולא היה חגור בחגורת בטיחות.  

מאפייני התאונה:   
    חוסר התמצאות בדרך ובתמרורים )נהג חדש(

    איבוד שליטה והתהפכות
    מוות כתוצאה מהיזרקות מהרכב החוצה בשל אי חגירת חגורת בטיחות.

תאונה קטלנית בדרך השלום באבו גוש
 2

השעה:  01:00   

מקום ההתרחשות: בדרך השלום באבו גוש  

המקרה: “מזדה” פרטית שנסעה מכיוון “נווה אילן” לכיוון ירושלים   
והתנגשה  על המדרכה  איבדה שליטה, סטתה שמאלה, עלתה 

בעץ.

כתוצאה מהתאונה שני נוסעים שישבו מאחור נהרגו, הנהג נפצע   
אחרים  נוסעים  ושני  אחר-כך,  ימים  כמה  ונפטר  אנוש  באורח 
נפצעו קל )אחד ישב ליד הנהג והשני מאחור, בצד שמאל, שניהם 

היו חגורים בחגורת בטיחות(.

בתאונות  מעורב  לא  חדש,  נהג   ,18 בן  הפרטית:  נהג  פרטי   
קודמות, ללא הרשעות קודמות.

גוש,  באבו  במסעדה  “ישבנו  הנהג:   ליד  שישב  הנוסע  גרסת   
אכלנו שם ועישנו נרגילות, לא שתינו משקאות אלכוהוליים ולא 
הנהג  הנהג,  ליד  ישבתי  גוש  אבו  בתוך  כשנסענו  סמים.  לקחנו 
הפעיל את הרדיו דיסק בעוצמה, והמוזיקה תרמה לאווירה. הנהג 
האיץ, איבד שליטה וסטה שמאלה, איבדתי את ההכרה לכמה 

שניות, וכשהתעוררתי הבחנתי שאנחנו בתוך העצים”.

על פי עדות התלמידים הנסיעה לאבו גוש הייתה לאחר מסיבת   
סיום של תלמידי כיתה י”ב ולאחר שהם נסעו ב”רונדו” ביישובם.

מאפייני התאונה:   
   תאונה עצמית

   מהירות בלתי סבירה בעקומה
   תנאי דרך קשים

נספח



חופשת פסח

על פי נתוני מרכז המידע ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים
אשתקד בחג הפסח נפגעו בתאונות דרכים 190 ילדים ובני נוער בגילאים 0-19.

 בקרב הילדים בגילאי 0-14 עיקר ההיפגעות בתאונות דרכים
בחג הפסח היא של נוסעי הרכב

מטרה

הכשרת התלמידים להתנהגות בטיחותית בעת הנסיעה ברכב הפרטי והציבורי.

יעדים

התלמידים:

יכירו את מגבלות הרכב ואת מגבלותיו של הנהג.
 1

יבינו את מגבלותיהם כהולכי רגל וכנוסעים ברכב. 
 2

יכירו את כללי הנסיעה ברכב פרטי ויפעלו כראוי על פיהם. 
 3

יכירו את כללי הנסיעה ברכב צבורי ובהסעות  תלמידים ויפעלו על פיהם )בעת  ההמתנה, בעת העליה לרכב, 
 4

בזמן הנסיעה ובירידה ממנו(.

יכירו את התקני הריסון השונים הקיימים ברכב וישתמשו בהם. 
 5

יבינו את מחויבותם ואחריותם לנושא ההתנהגות הבטיחותית כנוסעים. 
 6

כללי התנהגות לנוסע

לחגור חגורת בטיחות ולהשתמש בהתקני הריסון המותאמים לגיל. 
 1

לשמור על אווירה נעימה ורגועה. 
 2

לא להטריד את הנהג ולא להסיח את דעתו מהכביש. 
 3

אין לזרוק חפצים בתוך הרכב או מחוצה לו. 
 4

אין להוציא חלקי גוף מעבר לחלונות הרכב. 
 5

יש להימנע מלהישען על דלתות הרכב ואין לשחק בידיות שלהן. 
 6

ילדים וכל מי שאין לו רישיון נהיגה, לא ישבו על כסא הנהג ולא ישחקו במתקני הנהיגה.  
 7

העלייה לרכב והירידה ממנו רק כאשר הרכב עצר עצירה מוחלטת. 
 8

כל הנוסעים, מלבד הנהג, עולים לרכב ויורדים ממנו אך ורק דרך הדלתות הקרובות למדרכה.   

מידע נוסף ניתן למצוא באתר:   *
www.rsa.gov.il ובאתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  www.education.gov.il/zahav אגף זה"ב  

במהלך חופשת הפסח יוצאות משפחות לטיולים ברכב המשפחתי ברכבי הארץ.
יש  ילדים  בעיקר  ברכב  הנוסעים  להתנהגות  מתמיד.  יותר  ברכבים  עמוסים  הכבישים 

השפעה רבה על נהיגת הנהג, איכות הנסיעה ועל בטיחותה. 



1הצעה לפעילות
ציירו על הלוח "שמש אסוציאציות" למלים: נסיעה ברכב עם המשפחה, עם חברים,  הסעות תלמידים, נסיעה 

 1
לטיול ועוד. 

בקשו מהתלמידים להעלות בעיות בטיחותיות הנובעות מההיגדים הכתובים על הלוח )נוסעים נדחפים לעלות 
 2

לאוטובוס/להסעה, השתוללות נוסעים או שיחה עם הנהג הגורמים להסחת דעתו של הנהג מהדרך ועוד. רשמו 
על הלוח את כל הבעיות הבטיחותיות שהעלו התלמידים. 

התנהגות  כללי  ולנסח  שהוצגו  לבעיות  פתרונות  להציע  קבוצה  מכל  ובקשו  לקבוצות  התלמידים  את  חלקו 
 3

לנסיעה בטוחה. 

בקשו מהתלמידים למיין את כללי ההתנהגות לפי כללי "עשה" ו"לא תעשה" או לפי נושאים:
 4

    כללי התנהגות בתחנה, כללי התנהגות בעלייה לאוטובוס, כללי התנהגות בזמן הנסיעה ובירידה מהאוטובוס, כללי 
אדיבות בין הנוסעים לנהג וכיו"ב. 

התלמידים יבחרו כיצד להציג את כללי ההתנהגות שהכינו:
 5

בציור, במשחק סימולציה, בקומיקס, בפרסומת וכד'.           

התלמידים יתבקשו להכין מכתבים או עלוני הסברה המזמינים את כל נוסעי האוטובוס )ההסעה( להתנהג לפי 
 6

הכללים. 

התלמידים יעטרו את המכתבים באיורים שישקפו את ההתנהגות הבטיחותית בהסעה או   

ברכב ציבורי ויחלקו אותם בשעות שלאחר הלימודים לנוסעים לפני העלייה לאוטובוס )להסעה(.   

2הצעה לפעילות
דיון באירועים שונים מחיי היום יום בהסעות 
בהם   ציבורי  או  פרטי  ברכב  בנסיעה  או 
התלמיד יכול להיות פעיל בלקיחת אחריות 

על בטיחות הנוסעים. 



מה קורה בהסעה?

 קראו את המצבים הבאים. חשבו וכתבו לכל מצב מה אתם חושבים לגביו? מה ניתן לעשות?
מה לאמר?   אפשרויות תגובה.

אחרי  רץ/ה  מרחוק  אותו/ה  רואה  את/ה  לפתע  הגיע/ה.  לא  עדיין  הטוב/ה  חברך/תך  לאוטובוס,  עלית/ה 
 1

האוטובוס

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

בהסעתכם מקומות קבועים, היום בבוקר בקש/ה חברך/תך הטוב/ה שתשב/י לידו/ה
 2

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

עלית/ה להסעה, ורצית/ה לשמור מקום לחברך/תך הטובה, ומישהו/י אחר/ת חפש/ה את המקום ששמרת/ה 
 3

או - חברך/תך שמר/ה לך מקום ומשהו/י אחר/ת תפס/ה את המקום

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

 

בתחנת העלייה שלך להסעה אין מדרכה
 4

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

 

ברדתך מההסעה נתפסה בידית הדלת שקית ובה קישוט שהכנת/ה לבית
 5

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

 

את/ה רוצה לרדת מהאוטובוס ויורד גשם שוטף
 6

---------------------------------------------------------------------------------------- אני חושב/ת ש...   

 נראה לי שצריך לאמר... ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------  תגובתי... 

 



בזמן הירידה

יש לחכות עד שהאוטובוס יעצור עצירה מוחלטת.
 1

בהסעות תלמידים יורדים מהדלת הקדמית.
 2

באוטובוס ציבורי יש לרדת במהירות מהדלת האחורית,
 3

ובמידת האפשר, אם אין נוסעים העולים לאוטובוס, לרדת מהדלת הקדמית.
 4

לא להשתולל ולא לדחוף בעת הירידה.
 5

נימוס ואדיבות

ובנוסף לו אנשים רבים השונים. מתבקשת בו התנהגות אדיבה,  באוטובוס ישנו נהג 
 1

מנומסת ומתחשבת באחרים, ושימוש במילות ברכה כמו “שלום”, “תודה” ו”יום טוב”.

יש לשמור על התור ועל הסדר בהמתנה בתחנה בעלייה לאוטובוס, בירידה ממנו וגם 
 2

בעת הנסיעה.

בזמן הירידה

יש לעלות מיד על המדרכה.
 1

אם רוצים לחצות את הכביש, יש להמתין בסבלנות עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה 
 2

ורק אז לחצות בהתאם לכללי החצייה הבטוחות.

אין לחצות לפני האוטובוס או מאחוריו, וזאת, בגלל “השטחים המתים”. הנהג מתקשה 
 3

על  האוטובוס את המתרחש  לילד מסתיר  ואילו  לחצות,  הילד שמתכוון  את  לראות 
הכביש.



דוגמאות לאירועים

אור מספר

נסענו לאילת. אבא נהג במכונית המשפחה ואמא ישבה לידו. אחותי ואני ישבנו במושב 
האחורי. בדרך שאלה אמא: “אינך נוסע מהר מדי”? ואבא ענה: “זה בסדר”. זקפתי את 
ראשי והסתכלתי במד המהירות: המחוג הצביע על הרבה מעבר ל-90 הקמ”ש המותרים.

הפסיקו כאן את סיפור האירוע ובקשו מהתלמידים לכתוב סוף לסיפור ולשער מה אמר 
עומר ומה הייתה תגובת האב. הציעו לתלמידים לקרוא את סוף הסיפור שהם כתבו ושוחחו 
אתם על הרגשות של עומר ושל אביו ועל אחריותו של הנוסע לנהיגה בטוחה ולמניעת 

תאונות.

רותם מספר

לעיר.  הכניסה  לצומת  כשהגענו  הנהג.  יענקל’ה  ליד  ישבתי  הקיבוץ.  של  בטנדר  נסעתי 
התחלף האור ברמזור מירוק לצהוב. יענקל’ה הגביר את המהירות, נכנס לצומת, וכשהיינו 
באמצע הצומת כבר היה אור אדום. שאלתי: “ יענקל’ה, למה אתה נוסע באדום?” “היה 
צהוב”, הוא ענה לי. “ צהוב הוא כמו אדום”, אמרתי. “לא נכון”, כעס יענקל’ה, “בצהוב מותר 
להיכנס לצומת”. “אני חושב שאתה טועה”, אמרתי לו, “רק אם הצהוב מופיע ברגע האחרון, 

ואינך יכול לעצור בבטחה, רק במקרה כזה מותר להיכנס לצומת”.

הפסיקו כאן את סיפור האירוע, שאלו את התלמידים מי מהשניים צודק, ובקשו מהם לשער 
מה הייתה תגובתו של יענקל’ה. בסיכום השיחה המשיכו את הסיפור: יענקל’ה שתק. לפני 
הצומת הבא הוא האט קצת, וכשהתחלף האור ברמזור מירוק לצהוב הוא עצר וחייך מתחת 

לשפמו. “תודה, יענקל’ה”, אמרתי לו.

ענבר מספרת

אבא שלי נוהג כבר חמש-עשרה שנה.  כשכל המשפחה נוסעת, אמא יושבת לידו ואחותי 
ואני יושבות במושב האחורי. אחותי יושבת בכסא הבטיחות המיוחד שלה, ואני יושבת חגורה 

לידה.
לעבודה.  מיהרו  הורי  כי  הספר  ולבית  לגן  להגיע  ומיהרנו  באיחור,  קמנו  בבוקר  אתמול 
לו:  מגיעים” אמרתי  כבר  אנחנו  על המושב האחורי,  “שבו  ואבא אמר:  למכונית,  נכנסנו 

“אבא, אנחנו לא חגורים”!

הפסיקו כאן את סיפור האירוע ובקשו מהתלמידים לשער מה הייתה תגובת האב. בסיכום 
אחותי בכסא  הושיב את  בצד,  עצר  לאחור,  הסיפור: אבא הסתכל  השיחה המשיכו את 

הבטיחות וחגר את שתינו.  
דיון בתגובת הנהג: לא תמיד יגיבו הנוהגים ברכב בחיוב על הערות הנוסעים הצעירים, כפי 
שאירע בסיפורים לעיל. בקשו מהתלמידים לספר על אירועים שהיו להם ולשער אלו עוד 

תגובות אפשריות מצדו של נהג בוגר  להערה שנשמעת מפי צעיר בעת נסיעה.



לא תמיד יגיבו הנוהגים ברכב תגובה, חיובית כמו בסיפורים לעיל. בקשו מהתלמידים לספר על אירועים שהיו להם 
ולשער כיצד עוד יכול להגיב בוגר הנוהג ברכב להערה שנשמעת מפי צעירה.

 
 

המסקנות שיסיקו התלמידים מהדיון:

ההתייחסות לשגיאות של נהג ומצבים מסוכנים היא אות להתנהגות אזרחית וערכית טובה. גם אם המעיר נתקל  א 
בתגובה שלילית של נהגים אחרים, תגובות חיוביות של נהגים אחרים יעידו כי ההתייחסות משתלמת.

אדם מבוגר המגיב בכעס על ההערה הנשמעת מפי צעיר אינו בהכרח כועס עליו לפעמים הוא כועס על עצמו  ב 
ומפנה את כעסו ואת מבוכתו כלפי הצעיר. במקרה כזה יש להניח שבפעם הבאה הוא יימנע מחזרה על אותה 

טעות, בייחוד אם הצעיר שהעיר לו נמצא איתו.

ההערה צריכה להיות נכונה ומדויקת ולהיאמר בנימוס. ג 

 להלן כמה דוגמאות להערות לנהגים, הציגו אחדות מהם לתלמידים ובקשו מהם להוסיף דוגמאות להערות:

   סליחה, מה המהירות המרבית המותרת בכביש זה?

  יש לי בקשה: המהירות מפחידה אותי וגם הולך רגל יכול לצאת בריצה מבין המכוניות.

   אתה מוכן להאט קצת?

   סליחה, במהירות כזו לא תוכל לעבור אם הנהג לפניך יבלום פתאום.

   סליחה, אם תעמוד לפני קו העצירה, תראה טוב יותר את הרמזור מצד ימין ולא תפריע

    להולכי הרגל לחצות.

   הרמזור הצהוב המהבהב בפנייה ימינה מודיע שצריך לתת קדימה להולכי רגל. גם אנחנו כהולכי רגל

   חוצים את הכביש ומקווים שהנהגים יתנו לנו לחצות בבטחה.

   אני אינני נוסע בלי חגורה, אפילו שאין משטרה. חגורות הבטיחות הצילו חיים רבים.

   סליחה, אני מרגיש לא נוח כשאתה )נהג או נוסע( אינך חוגר את חגורת הבטיחות.

   מי שאינו חוגר נכון את החגורה, מרמה רק את עצמו.

דיון במליאה



ל”ג בעומר
בהיבט של

בטיחות בדרכים 

כללים להתנהגות בטוחה

הקפידו ללכת תמיד על המדרכה ולא על הכביש.
 1

במקום שאין מדרכה יש ללכת תמיד בשול השמאלי של הכביש עם הפנים מול כיוון התנועה.
 2

 היזהרו מכלי רכב החונים על המדרכה ולכו על המדרכה בצידה הרחוק מהכביש.
 3

לפני חציית כביש יש להביט לכל הכיוונים, ורק אם הכביש פנוי לחלוטין לחצות בבטחה.
 4

הקפידו לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים.
 5

מומלץ לחצות כביש רק במקומות בטוחים כגון גשרים ומנהרות להולכי רגל ובמעברי חצייה מרומזרים.
 6

כלי הרכב משני  היטב את תנועת  תוכלו לראות  - בחרו מקום שבו  אין מעבר חצייה קרוב  במקומות בהם 
 7

הכיוונים והנהגים יוכלו לראות אתכם. רק לאחר שווידאתם את תנאי החצייה תוכלו לחצות.

גם בזמן שהרמזור ירוק ודאו לפני תחילת החצייה שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה ושאין רכב שעוקף 
 8

אותן.

בשעות הערב לבשו בגדים בהירים ועינדו מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים להבחין בכם בקלות.
 9

לפני החצייה עצרו במרחק של צעד או שניים לפני שפת המדרכה.
 10

ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד!
 11

מדריכי תנועות נוער היוצאים עם קבוצות חניכים לאיסוף הקרשים יתכננו את מסלול ההגעה והחזרה ויתדרכו 
 12

את כל החניכים בקבוצה לגבי כללי ההליכה והחצייה הבטוחה. המדריך יוודא שהחניכים מקיימים את כללי 
הבטיחות ושהאיסוף והתנועה בדרכים נעשים בבטחה.

כללים אלו לחצייה בטוחה נכונים בכל ימות השנה, אך הם תקפים שבעתיים במהלך ההכנות למדורת ל”ג בעומר 
התנועה  מהירות  מסורבלות,  מוגבל,  ראייה  שדה  נלווה:  וציוד  קרשים  מנשיאת  הנובעות  הנוספות  המגבלות  בשל 

ומכשולים נוספים המסכנים את הילדים ובני הנוער העסוקים באיסוף קרשים, יש להדגיש זאת בפניהם.

בל”ג בעומר אשתקד נפגעו 112 בני אדם בתאונות דרכים,
מהם 10 ילדים, המהווים כ- 9% מסה”כ הנפגעים

מבין הילדים שנפגעו, 3 הרוגים

מיד לאחר חופשת הפסח מתחילים ילדים וילדות לאסוף קרשים למדורות ל”ג בעומר. הילדים 
לעתים  בכבישים.  בטוח  במעבר  מרוכזים  תמיד  ולא  קרשים  אחר  בחיפוש  בעיקר  מרוכזים 
שדה הראייה שלהם מוסתר וכתוצאה מכך עלולות להתרחש תאונות דרכים וילדים עלולים 

להיפגע.

הילדים מסתובבים בדרכים כיחידים או בקבוצות והם אמורים להעביר את הקרשים שאספו 
למקום האחסון שיועד לכך מראש, או להביאם למקום המיועד למדורה. תוך כדי חיפושים, 
או  בידיים  שאספו  הקרשים  את  ומובילים  שונות  בדרכים  עוברים  כבישים,  חוצים  הילדים 

בעגלות מאולתרות.



 שאלות מנחות לקראת דיון בקבוצה 

הקריאו את הסיפור במליאה

סיפור ראשון

ביום חמישי נפגשנו כל ילדי הכיתה ליד הקניון במטרה לאסוף קרשים למדורה. התחלנו בחיפושים בישוב אחר עצים 
למדורה הכיתתית. כבכל שנה הגענו מלאי אנרגיה והתחלנו במלאכה. גלי ורועי הציעו שנלך לוואדי כי בטוח שנמצא 

שם קרשים.

א  הלכנו כולם יחד, ובדרך לוואדי היה עלינו לחצות מספר כבישים.

ב  הקפדנו על הכללים, אך בדרך חזרה פתאום הופיעה מכונית שלא ראינו אותה בכלל כיוון שהקרשים שסחבנו 
הסתירו את שדה הראייה שלנו. גלית ושי שהיו אחרונים לחצות את הכביש נדהמו מהמכונית שדהרה במהירות 

לכיוונם.

ג  הציעו סוף לסיפור 

סיפור שני

בערב ל”ג בעומר הקמנו מדורה בשכונה. בסיום המדורה כיבינו את האש וחזרנו הביתה עייפים אך מרוצים. הילדים 
שחזרו ברגל הביתה הקפידו לכרוך מחזירי אור על הידיים. מיטל רכבה על אופניה הביתה, אבל הפנס באופניים היה 

מקולקל, ואת האפוד הזוהר היא שכחה ליד המדורה.

א  מה תעשה מיטל? הציעו סוף לסיפור

ב  הסבירו את חשיבות הכללים לחצייה בטוחה.

ג  ספרו כיצד אתם מתארגנים באיסוף הקרשים למדורה?

ד  תארו חוויות משנים קודמות והאם נתקלתם בבעיה זו?



חג השבועות,
מנהג התזת המים 
ובטיחות בדרכים

מקור המנהג

התזת המים בחג השבועות מקורה במנהג של יהודי צפון-אפריקה לשפוך מים על כל עובר ושב, שכן מי שנשפכו 
עליו מים בחג השבועות, לא יאונה לו כל רע במשך השנה.

מנהג  התזת המים קשור למעשי ניסים ונפלאות שאירעו ליהודי צפון אפריקה - מרוקו, לוב ועוד. בתקופות מסוימות 
נהגו השליטים המוסלמים בעריצות ובשרירות לב וגזרו על היהודים גזרות שונות ומשונות. על פי אמונתם של היהודים, 
התזת המים על פני הקהל הביאה לביטול הגזרות. התזת המים הייתה מתבצעת בבתי כנסת ולעיתים במחתרת, בכל 

בית ובית ובכל אתר ואתר.
על פי האמונה, היו אפילו שליטים זרים שאסרו על היהודים במפורש לקיים את המנהג של התזת המים, היהודים 
התעקשו וקיימוהו ובסופו של דבר גם השליטים הזרים האמינו ש”מי ישועות” הם והאלוהים הוא שמחזקם בזכות כך 

והתירו ליהודים להמשיך לקיים את המנהג.
מסופר, למשל, על רבי משה פינטו שחי במרוקו בתקופה שנאסר על היהודים לקיים את מנהג התזת המים ועל 
אף שתדלנותו אצל שליט מרוקו, לא הצליח לבטל את רוע הגזירה, אלא שלילה אחד חש הפחה )השליט( ברע, 
איבד הכרתו, וחשבו שהולך הוא למות. לאחר ששבה הכרתו, סופר שראה בחלומו מלאכי חבלה דורשי רעתו וביקש 
שיקראו לרבי משה פינטו ויאמרו לו שיתיז לפני תפילתו מים על כל אנשי קהילתו מכד זהב מלא במים שמסר לו 

וכך תתבטלנה כל הגזרות.
כבעבר גם היום, ילדים וילדות, צעירים וצעירות מצטיידים בכלים שונים, ממלאים אותם מים מהבארות ומהברזים 
ושופכים על כל עובר ושב, וכמו שבעבר לא נמצא אדם שלא הקפיד על הדבר, גם כיום יש רבים שרואים בו מנהג 

קדמון שאין מערערין עליו.
יש גם הטוענים שהתזת המים היא משום שהתורה נמשלה למים, ונוצר מנהג זה מן הפסוק “יערף כמטר לקחי, תיזל 
כטל אמרתי, כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב” )דברים ל”ב ג’( והפירוש: כמו שהצומח אינו מתקיים אלא ביניקה 

של רביבים )מי גשמים( כך האומה אין לה קיום בלי יניקה מן התורה.

* פעילות זו שאנו מגישים לכם מטרתה למנוע קיום המנהג בהקשר לרכבים ולנהיגה שכן התזת מים על נהגים בעת 
הנסיעה היא מעשה מסוכן ויש להימנע מכך. 

 במהלך חג השבועות אשתקד נפגעו 191 בני אדם בתאונות דרכים, 
 מהם 23 ילדים המהווים כ-12% מסה”כ הנפגעים

מבין הילדים שנפגעו, הרוג אחד



משמעות המעשה מבחינה בטיחותית
התזת מים לעבר כלי רכב ביום יכולה להפתיע מאוד את הנהגים, על אחת כמה וכמה כשהיא מתרחשת בשעות 

החשיכה, לעיתים בקטעי דרך לא מוארים, והמים המותזים לעבר המכוניות יכולים להכות בתדהמה את הנהגים.
בתנאים רגילים של נהיגה יכול נהג מיומן לזהות סימנים מעידים לסכנה אפשרית ולנהוג בהתאם לכך - הוא יכול להאט, 
הוא יכול גם לעצור, לשנות נתיב ולהתרחק ממקום הסכנה – בדרך כלל, כך נוהגים נהגים. כך גם נוהגים משתמשי דרך 
אחרים, הולכי רגל ורוכבי אופניים, כשהם מזהים מספיק זמן מראש סכנה מתקרבת. כאמור, במקרה של התזת מים 
כפעולה שכולה הפתעה מוחלטת, מבחינת מקום התרחשותה, זמן התרחשותה ובעיקר עצם התרחשותה, הנהג אינו 
 נמצא ב"היכון", לעיתים אפילו אינו ערני-דיו וכשהנהג מופתע הוא עלול לאבד את השליטה על רכבו ולגרום לתאונה.
צריך לזכור שגם אם ישלוט הנהג ברכבו וינהג כראוי, כשהנהג מופתע זמן התגובה שלו מתארך, הוא מגיב באיטיות 

רבה ולכן אינו מספיק לבצע בזמן הנדרש את הפעולות החיוניות.

 

שאלות למחשבה ולדיון

האם חובה לאסור מנהג דתי זה לאורך הכבישים בגלל התנאים השונים של תקופתנו?  1

האם יש סתירה בין הרצון לקיים את המנהג הדתי לבין הצורך לשמור על הבטיחות בדרכים?  1

- תנו הצעות כיצד לקיים מנהג זה ומאידך לשמור על הבטיחות בדרכים.  

מה ההבדל בין המצב שבו אנו עוסקים כאן לבין מצבי סיכון אחרים שנתקל בהם הנהג, או שנתקל בהם גם   1
הולך הרגל?

נסו לדמיין מצבים דומים אשר, חס וחלילה, היו עלולים לקרות לכם כשעוברי דרך אחרים היו מפתיעים אתכם   1
כהולכי רגל. כיצד, לדעתכם, הייתם מצליחים להגיב ומה עלול היה לקרות?

באיזה מקרים בחיי היומיום אנו כהולכי רגל עלולים להפתיע את הנהגים ולסכן אותם ואת עצמנו?   1

למה אסור להפתיע את הנהג? העלו מספר תסריטים אפשריים למצבים שעלולים לקרות.  

11 צעירים מהרצליה השליכו מים וביצים על מכוניות ונעצרו

חג  לפיה  “המסורת”  בשל  לטענתם  וביצים  בוץ  מים,  שקיות  צעירים  השליכו  בעיר  שונים  אירועים  בשני 
השבועות הוא חג המים.

וביצים  11 צעירים תושבי הרצליה נעצרו אתמול בשני אירועים שונים במהלכם הושלכו שקיות מים, בוץ 
לעבר מכוניות נוסעות.

בשעות אחר הצהריים התקבל במשטרת גלילות דיווח מנהגים על כי קבוצה של צעירים עומדת ומשליכה 
וכן  בהרצליה,  ישראל  נווה  גאון, שבשכונת  סעדיה  ברחוב  מכוניות שחלפו  לעבר  וביצים  מים  בוץ,  שקיות 
לעבר עוברי אורח. שוטרים שהגיעו למקום פגשו בעשרות צעירים שהתגודדו במקום והשליכו את המים ואת 

החפצים לעבר הנוסעים, וזאת על פי ה”מסורת”, ולפיה חג השבועות הוא גם חג המים.
השוטרים ניסו להשיב את הסדר על כנו ועצרו שישה צעירים שעמדו בקבוצה - שלושה בגירים ושלושה 
קטינים. בזמן שניסו השוטרים לבצע את המעצר, ניסתה, לטענת המשטרה, קבוצה גדולה מהנוכחים במקום 
למנוע את הכנסתם של חבריהם לתוך הניידת, ובמקום התפתחה קטטה שבמהלכה ריססו השוטרים גז 

פלפל על מנת לפזר את המתפרעים.
זמן קצר לאחר מכן נקראו השוטרים לאירוע דומה, הפעם ברחוב הר סיני שבשכונת שביב. שוב התלוננו 
עוברי אורח ונהגים על כי הושלכו לעברם שקיות מלאות במים וביצים שהפריעו לנהיגה. השוטרים שהגיעו 
למקום פגשו בעשרות צעירים שעמדו ברחוב. השוטרים עצרו שני צעירים, בן 27 ובן 16, ושוב במהלך מעצרם 
ניסו שאר הצעירים למנוע את המעצר, זרקו שקיות מים וביצים על הניידות ואף תקפו את השוטרים, כך 

לטענת המשטרה.
בשני מקרים אלה לא אירעה, למרבה המזל, תאונת דרכים, אך ידוע שכבר אירעו תאונות בשל מנהג זה 

של התזת המים.
מאת: רוני זינגר-חרותי      

מן העיתונות



בטיחות בדרכים
בחופשת הקיץ

בתקופת חופשת הקיץ משתנים דפוסי הפעילות של הילדים, מספר שעות הפנאי שלהם גדול 
יותר, לעתים למקומות  יותר. הילדים מטיילים  ומגוון הפעילויות שבו הם עסוקים רחב  יותר 
מרוחקים  שקודם לא הגיעו אליהם, ולעתים בלי ליווי מבוגר. הם נפגשים עם חבריהם לשעות 

בילוי ארוכות והוגים שפע של רעיונות חדשים לפעילויות בשעות הפנאי. 

בדף זה תוכלו למצוא כללים ומסרים בתחום הבטיחות על מנת שהחופשה תהיה גם נעימה וגם בטוחה. מידע נוסף 
www.rsa.org.il ניתן למצוא באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

zahav / www.education.gov.il :ובאתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך

הליכה בטוחה

ההליכה הבטוחה ביותר היא על המדרכה, רחוק מהכביש או בשבילים שהוקצו להולכי רגל. אם יש מכשולים ומתקני 
רחוב על המדרכה, יש לעקוף אותם בצד הרחוק מהכביש. כאשר אין מדרכות או שבילים להולכי רגל, יש ללכת בשול 

השמאלי של הכביש, רחוק ככל האפשר מן הכביש ועם הפנים לכיוון התנועה.

 הליכה ברחוב וחציית כביש עם מבוגר מוכר

ילדים עד גיל 9 אינם חוצים כביש לבד, אלא רק עם מבוגר מוכר, כשהם אוחזים בידו. בהליכה ברחוב עם מבוגר, 
ילכו הילדים בצד הפנימי של המדרכה, רחוק מהכביש.

חצייה בטוחה

המקומות הבטוחים ביותר לחצייה הם גשר או מנהרה להולכי רגל. אם אין כאלה, יש לחצות במעבר חצייה מרומזר 
או במעבר חצייה שאינו מרומזר. אם אין מעבר חצייה, יש לבחור קטע דרך שאינו סואן ולחצות בקרבת הצומת.



כללים לחציית כביש

לעולם אין להתפרץ לכביש, ואסור להפתיע את הנהגים!  

בחרו מקום מתאים לחצייה  

עצרו צעד אחד או שניים לפני שפת המדרכה  

הסתכלו לכל הכיוונים – ולא רק לצדדים, כדי להבחין אם מתקרבים רכבים מעבר לפינה בצמתים   

האזינו לקולות התנועה  

כאשר הכביש פנוי, חצו בקו ישר, בהליכה מהירה ובערנות  

המשיכו להסתכל לצדדים בזמן החצייה  

בסיום החצייה עלו על המדרכה והתרחקו משפת הכביש  

 מעבר חצייה חצוי עם אי תנועה  

כללי  כל  לפי  הכביש  של  השני  החצי  בחציית  ולהתחיל  בו  לעצור  יש  החצייה  מעבר  באמצע  תנועה  אי  יש  אם 
החצייה.

 גם בירוק צריך לבדוק

הרחוב.  לפינות  מעבר  וגם  הכיוונים  לכל  היטב  לאחר שמסתכלים  רק  חוצים  ירוק,  רגל  להולכי  ברמזור  כשהאור 
בצמתים רבים יש אור ירוק לרכב הפונה ימינה בזמן האור הירוק להולכי הרגל. לצערנו, יש גם נהגים הטועים ונוסעים 
באור אדום, כשלהולך הרגל יש אור ירוק. לכן, תמיד, גם בהידלק האור הירוק להולכי רגל, יש לבדוק ולוודא שאין רכב 

מתקרב, שהנהגים עצרו  לפני מעבר החצייה ושהכביש פנוי.

 הנהג האדיב והנהג העוקף

כשנהג אדיב עוצר לפני מעבר החצייה - אם מחליטים לעבור, יש לבדוק אם אין רכב אחר שנהגו מנסה לעקוף את 
הנהג האדיב. כשמגיעים לקצה הרכב שעצר מסתכלים לצדדים, ואם הכביש פנוי, ממשיכים לחצות.

 
ערנות בעת ההליכה וחציית הכביש

הולכי הרגל חייבים להיות ערניים ואחראים בדרך. ערנות משמעה להמעיט בשיחות עם חברים, לא לשוחח בטלפון 
הנייד וגם לא להקשיב לנגני MP3 ומכשירים דומים בזמן החצייה.

לעולם אין להתפרץ לכביש ולהפתיע את הנהגים.

 הליכה בשעות החשכה

בשעות החשכה יש להעדיף ללכת במקומות מוארים, ללבוש בגדים בהירים ולענוד מחזירי אור. המקום הטוב ביותר 
לענידת מחזיר האור הוא קרסול הרגל: אורות הרכב נמוכים ותנועת הרגל מבליטה את מחזיר האור. טוב לענוד 

מחזירי אור גם על הזרועות.



נסיעה ברכב פרטי

יש להיכנס לרכב ולצאת ממנו רק בדלת הסמוכה למדרכה. כאשר יורדים מהרכב יש להתרחק ממנו לעומק   
המדרכה, רחוק מהכביש.

הכניסה לרכב והירידה ממנו רק לאחר שהרכב עצר עצירה מוחלטת.  

בכל נסיעה ברכב, גם למרחק קצר ובמהירות נמוכה, חובה לחגור חגורות בטיחות מתאימות או לשבת במושב   
בטיחות מתאים בכל המושבים ברכב, גם במושב האחורי. 

אסור להוציא חלקי גוף מבעד לרכב בזמן הנסיעה ואין להשליך חפצים או אשפה דרך החלון.  

מהטרדות  מצעקות,  להימנע  יש  לכן  בנסיעה.  הבטיחות  ועל  הנהגים  על  השפעה  יש  הנוסעים  להתנהגות   
ומרעש.

לילדים צעירים אסור להימצא ברכב ללא מבוגר.  

 נסיעה באוטובוס

בתחנה המתינו לאוטובוס שני צעדים לפני שפת המדרכה. אם האוטובוס כבר נמצא בתחנה, גם אם אתם ממהרים, 
אל תרוצו אל האוטובוס, ואל תנסו "לתפוס אותו" כשהוא מתחיל לצאת מהתחנה. בתוך האוטובוס אחזו במוטות 
האחיזה. לאחר היציאה מהאוטובוס התרחקו ממנו מיד אל עומק המדרכה. אל תחצו את הכביש לפני האוטובוס או 
מאחוריו; חכו עד שהוא יעזוב את התחנה ויתרחק. כך אפשר יהיה לראות את הכביש לפני החצייה והנהגים יוכלו 

לראות את המבקשים לחצות.

 רכיבה על אופניים

ילדים צעירים ירכבו על אופניים רק במגרשי הספורט, במגרשי המשחקים או 
בגנים ציבוריים, בלי להפריע לילדים המשחקים ולהולכי הרגל, או בשביל 

לאופניים בלוויית מבוגר.
לילדים בוגרים יותר מותר לרכוב בשבילים המיועדים לרכיבה על 

אופניים או בכבישים, קרוב ככל האפשר לצד ימין של הכביש 
 וכאשר התנועה אינה סואנת.

רק לאדם מעל גיל 14 מותר "להרכיב" על אופניו ילד, 
ובלבד שגילו של המורכב עד גיל 8.

ולענוד  אור  מחזיר  עם  קסדה  לחבוש  יש  הרכיבה  בעת 
מחזירי אור על הקרסוליים ועל הזרועות. כמו כן יש לצייד 
תקין,  בלימה  מנגנון  )פעמון,  הדרוש  בציוד  האופניים  את 

מחזירי אור ועוד(.

 משחקים

משחקים,  מגרשי  למשחק:  המיועדים  במקומות  רק  לשחק  יש 
מגרשי ספורט, גנים ציבוריים ופרטיים המוקפים גדר. מקומות אסורים 

ומגרש החנייה הביתי,  ומדרכות, מגרשי חנייה ציבוריים  למשחק: כבישים 
בעיקר בבתים משותפים. מגרש החנייה מסוכן למשחק כי מכוניות רבות נוסעות 

בו אחורנית ולנהגים קשה להבחין בילדים.

 הליכה עם כדור או עם כלי גלישה )רולר בליידס, סקטבורד, קורקינט וכדומה(

אין לשחק בכדור או לגלוש על המדרכה ובוודאי גם לא על הכביש.
יש לשאת את הכדור )ואת כלי הגלישה( בתוך שקית כדי שלא יישמטו לכביש.



מקום בטוח בסביבתנו 
לשחק במשחק זה

מקום מסוכן בסביבתנו 
לשחק במשחק זה

סוג המשחק

  
 נסיעה באוטובוס

שיקולים בבחירת מקומות למשחק

נגישות - בחירת מסלולי הליכה או רכיבה על אופניים בטוחים אל אתר המשחק  

מרחק סביר מכביש סואן  

ריחוק מאתרי בנייה  

מגרש נקי מגרוטאות ומפסולת כלים שבורים, חפצים ומכשירים שאנשים הוציאו מהבית וזרקו  

ריחוק מאתרי אשפה ופסולת ציוד וחומרים  

הימנעות ממשחק במגרש שיש בו שיפועי קרקע מסוכנים  

ריחוק ממבנים ישנים נוטים ליפול  

ריחוק סביר ממסילת ברזל, מתחנת אוטובוס, ממגרשי חנייה  

מידת הריחוק מיישוב  

אפשרות ליצירת קשר עם אנשים ביישוב  

קיומם של מתקני בטיחות: גדר, ברז מים וכו’.  

 רגע של מחשבה

בקיץ אנו פעילים שעות רבות ביממה, ובעיקר בחוץ. חשוב שנקדיש מחשבה מיוחדת לבטיחות שלנו, כשאנחנו בחוץ. 
רגע של מחשבה ושיקול דעת מונעים שעות, ימים ושבועות של כאב וסבל. רגע של מחשבה עדיף על פזיזות וחוסר 

אחריות. רגע של מחשבה עוזר גם לאחרים לעזור לנו. רגע של מחשבה מאפשר המשך נעים של חופשה בטוחה.

פעילות מוצעת

בירור משותף עם הילדים לגבי תוכניותיהם לבילוי בחופשת הקיץ הקרובה, והמשמעויות מבחינה תעבורתית ובטיחותית 
של תוכניות אלה.

מקומות בשכונה או בסביבתה שהילדים שוקלים להגיע אליהם, האפשרויות השונות מבחינת מסלולי ההליכה או 
הרכיבה לאותם המקומות, היתרונות והחסרונות של כל מסלול ובחירת המסלול המועדף.

בירור מידת בטיחותם של מקומות שונים בסביבה בזיקה לפעילויות משחק שונות. ניתן להיעזר בטבלה הבאה:

סוג המשחק

משחקי כדור

תופסת

מחבואים

קלאס

משחק אחר

משחק אחר



الوسط العربي 
 إحصائيات

نسبة اإلصابات جراء حوادث الطرق في الوسط العربي، أكبر من  نسبتهم  السكانية بكثير في كافة    1
األجيال وبكل أنواع اإلصابات )إصابات قاتلة، متوسطة وخفيفة( مقارنة مع الوسط اليهودي.

في عام 2008 توفي 149 شخصا من الوسط العربي جراء حوادث الطرق، الذين يشكلون حوالي 36%   2
من مجمل القتلى في الدولة، مع العلم أن نسبة السكان العرب في البالد ال تتعدى ال- 20%.

تبرز بشكل ملحوظ مشاركة السائق العربي في احلوادث القاتلة. حيث تصل نسبة السائقني العرب   3
من      مجمل السائقني في الدولة ما يقارب ال- %14، بينما تصل نسبة مشاركتهم في احلوادث 

القاتلة إلى %42 من مجمل احلوادث في الطرق بني املدن والقرى.
%60 من قتلى الوسط العربي في سنة 2008، ماتوا جراء حوادث طرق في الطرقات التي تربط  بني   4

املدن والقرى.
%30 من القتلى في الوسط العربي هم مشاة.   5

%26 ماتوا جراء حوادث طرق ذاتية )إنزالق، إصطدام بجسم ثابت، انقالب السيارة وغيرها(.   6
و %17 ماتوا جراء حوادث وجها لوجة )חזית\חזית(.  

الذين شاركوا في حوادث سير خطيرة  السائقني  العربي لدى  الوسط  الشائعة في  السير  مخالفات   7
في  عام 2008: السرعة الفائقة %14، اخلروج عن املسلك %8، عدم االنصياع لشارات املرور وللشارة 

الضوئية احلمراء 5%.

السائقون الشباب حتى جيل -24 املعطيات األساسية
احلوادث  الشباب في  يؤثر على مشاركة  الذي  العوامل األساسية  أحد  السائق: هو  جيل   1

القاتلة واخلطيرة.
وأيضا  السياقة،  في  التجربة  قلة  بسبب  الطرق  حوادث  في  الشباب  السائقون  يشارك   2

بسبب طريقة وأسلوب سياقتهم.
األقدمية في السياقة: مع إزدياد األقدمية تزداد اخلبرة وتقل املشاركة في احلوادث اخلطيرة   3

والقاتلة.
معطى إضافي يؤثر سلبياً وبشكل ملحوظ على مشاركة السائقني الشباب في احلوادث   4

اخلطيرة والقاتلة هو، عدد الكيلومترات السنوية القليلة التي يقودها السائق الشاب. 
بعدد مخالفات  مشاركة الشباب في احلوادث اخلطيرة والقاتلة مرتبطة ومتعلقة أيضاً   5

السير الكبير التي  يرتكبها هؤالء الشباب مقارنة مع السائقني الكبار سناً.
السرعة الفائقة: هي أحد أهم األسباب ملشاركة الشباب في احلوادث اخلطيرة والقاتلة.  6

مشاركة الشباب في احلوادث اخلطيرة والقاتلة بارزة بشكل كبير لدى الشباب من الوسط   7
العربي..

*ال يشمل راكبي الدراجات الهوائية



مشاركة السائقني الشباب في احلوادث اخلطيرة لكل
10،000 سائق في الوسطني العربي واليهودي.

مشاركة السائقني العرب الشباب في احلوادث اخلطيرة، حسب نوع الطريق.

في سنة 2008 طرأ إرتفاع بنسبة %13 مبشاركة السائقني الشباب في حوادث الطرق اخلطيرة في الطرق البلدية، 
وانخفاض بنسبة %25 في الطرق املوصلة بني القرى واملدن.



مشاركة السائقني الشباب العرب في حوادث
الطرق اخلطيرة، حسب نوع احلادث. 

حوادث الطرق اخلطيرة الشائعة لدى الشباب العرب هي: احلوادث الذاتية، االصطدام وجهاً لوجه وإصابة املشاة.

مخالفات السير الشائعة لدى الشباب العرب الذين شاركوا في حوادث سير خطيرة بني السنوات 2003-2008 هي: 
السرعة الفائقة واخلروج عن املسلك.

مشاركة السائقني الشباب العرب في احلوادث اخلطيرة 
حسب نوع مخالفة السير – معدل للسنوات 2008-2003



تخطيط  درس
مبوضوع السرعة

مقدمة

مع اقتراب حلول رأس السنة اجلديدة، تتقدم السلطة الوطنية لألمان على الطرق بأجمل التهاني والتبريكات للطوائف 
املسيحية وكافة احملتفلني بالعيد الذي يطلق عليه عاملًيا اسم "السلفستر" نسبة للبابا سلفستر األول الذي اشغل 

منصب البابا خالل السنوات 314 و 335، وتوفي بتاريخ 12\31.
12\31. بعض  ليلة  ذروتها في منتصف  االحتفاالت  املناسبة، حيث تصل  بهذه  الدولة  يحتفل عدد كبير من سكان 
االحتفاالت تتم في قاعات األفراح والنوادي الليلية، ويتخللها شرب املشروبات الروحية، األمر الذي يشكل خطرا على 

حياتكم عند القيادة حتت تأثير الكحول والقيادة بسرعة فائقة خالل عودتكم إلى بيوتكم في ساعات الليل املتأخرة.
حسب اإلحصائيات املتوفرة لدى السلطة الوطنية لألمان على الطرق، أصيب في السنة املاضية في ليلة رأس السنة 

13 شخًصا جراء حوادث الطرق، منها إصابة واحدة بالغة، إصابتان متوسطتان و 10 إصابات خفيفة. 

   
مقدمة للمعلم:

 
القيادة بالسرعة املالئمة لظروف الطريق، الرؤية وحالة الطقس ضرورية جًدا لتفادي حوادث الطرق واملس بحياة اآلخرين. 
وحياة  حياتهم  على  خطرًا  يشكل  ال  ذلك  أن  ويظنون  القانون  حسب  بها  املسموح  السرعة  يتجاوزون  منا  الكثيرون 

اآلخرين.

أبحاث كثيرة مت إجرائها في البالد والعالم، تثبت بأن القيادة بسرعة فوق املسموح بها حسب القانون، تزيد من احتمال 
حدوث حوادث الطرق وتشكل خطرًا على حياة السائق والركاب ومستعملي الطريق.

حسب إحصائيات الشرطة ودائرة اإلحصاء املركزية املتعلقة بحوادث الطرق، فإن  %4 من احلوادث  نتجت عن القيادة 
بسرعة زائدة، و %60 من هذه احلوادث بالغة اخلطورة أو قاتلة، وهذا دليل على أن السرعة الزائدة تزيد من خطورة اإلصابة. 
ومن أجل املقارنة، فأحد األسباب الشائعة حلوادث الطرق هو عدم احملافظة على مسافة من السيارة التي أمامنا، وتشكل 

%12.7 من مجمل احلوادث، لكن فقط %5 منها خطيرة وقاتلة.

مع أن السرعة الفائقة ال تبرز من بني األسباب الرئيسية حلوادث الطرق، لكنها مرتبطة بشكل مباشر باحلوادث  الناجتة 
على  احملافظة  عدم  فإن   ،1999 سنة  من  املرور  شرطة  إحصائيات  وحسب  سلبي.  بشكل  عليها  وتؤثر  أخرى  أمور  عن 

مسافة كافية من السيارة املوجودة أمامنا واخلروج عن املسلك، هما السببان الرئيسيان حلوادث الطرق:

عدم احملافظة على مسافة من السيارة التي أمامنا - 12.7%  

اخلروج عن املسلك - 12.3%  

عادة تكون األسباب أعاله مرتبطة بشكل مباشر بالسرعة الفائقة. وأيًضا هناك عالقة مباشرة بني حوادث الطرق التي 
حصلت بسبب عدم االنصياع للشارة الضوئية احلمراء )%8.8(، وعدم التوقف التام عند شارة قف )%8.6(، وعدم إعطاء 

حق األولوية للمشاة )%4(، وبني السرعة، حيث ال يتمكن السائق من التوقف في الوقت املناسب بسبب السرعة.



 السرعة األكثر أمانًا خالل السياقة:

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة\األصح
ما هي السرعة املسموح بها ؟  1

سرعة مالئمة لظروف الطريق، ال تزيد عن السرعة القصوى املسموح بها. أ. 

50 كم\الساعة داخل املدن، 90-80 كم\ الساعة خارج املدن، 110 كم\الساعة في الطرق السريعة. ب. 

دائما حسب الالفتات املستديرة احملاطة باللون األحمر التي تظهر عليها السرعة املسموح بها باألرقام على  ت. 
خلفية بيضاء.

على أي احلاالت تؤثر السرعة الفائقة وملاذا؟   2

عندما يكون السائق متعًبا، تلزمه زيادة السرعة بالتركيز في السياقة بشكل أكبر، ولذلك يصحو أكثر. أ. 

اجتاه  بعكس  للتحرك  املطلوبة  احملرك  قوة  بسبب  وتوازنها  ثباتها  من  تزيد  املركبة  حلركة  الرياح  مقاومة  ب 
الرياح.

على زيادة مسافة التوقف، على زيادة تأثير القوة الطاردة عن املركز، زيادة اخلطورة في حال وقوع حادث طرق،  ت. 
وذلك بسبب زيادة وزن السيارة بالقوة التربيعية للسرعة. 

إلى أي مدى تختلف حسب رأيك سرعة القيادة في البالد عن السرعة املسموح بها في الدول األخرى؟  3

أقل بكثير. في معظم الدول في العالم السرعة غير محددة. أ. 

متشابهة نوًعا ما مع الكثير من الدول، ما عدا بعض الدول التي تسمح بالقيادة بسرعة أكبر في أنواع  ب. 
معينة من الشوارع.

أكثر بكثير من معظم دول العالم، ما عدا أملانيا وأمريكا. ت. 

في أي األماكن تقع حوادث طرق أكثر بسبب السرعة وملاذا؟  4

هم  املصابني  من  كبيرًا  وعددأ  املدن  داخل  حتدث  الطرق  حوادث  من   80% حوالي  ألن  البلدية  الطرق  في  أ. 
مشاة.

خارج املدن، الن سرعة القيادة خارج املدن أكبر بشكل ملحوظ. ب. 

داخل املدن وخارجها بشكل متساٍو. ت. 

ما رأيك باجلملة؟  5
يجب رفع السرعة املسموح بها مع السنوات ومع تطور تكنولوجيا املركبات".  

قابال  وبقي  يتغير  لم     اإلنسان  جسم  لكن  السنوات،  مع  حتسنت  قد  والشوارع  السيارات  أن  صحيح  أ. 
لإلصابة.

شوارع البالد خططت وشقت مبوجب السرعات القصوى القائمة . إن حتويل الشوارع ألكثر أمنا بسرعات  ب. 
أعلى يحتاج إلى استثمارات هائلة جتد الدولة   صعوبة بالصمود بها.

يساوى  وال  هامشي  هو  سريع  بسفر  حتقيقه  يتم  الذي  الوقت  مكسب  واملكتظة  الصغيرة  بالدنا  في  ج.  
اخملاطرة.

جميع األجوبة صحيحة. د.  



أجوبة على األسئلة ومعلومات ملوجه النقاش:

1السؤال

ما هي سرعة القيادة املسموح بها؟
اإلجابة الصحيحة هي أ: 

سرعة تالئم ظروف الطريق واحمليط. مبوجب أنظمة السير، فإن القرار بشان سرعة السفر مرهون بيدي السائق ومتعلق 
بظروف الطريق، لكن ممنوع القيادة بسرعة تزيد عن السرعات املفصلة فيما يلي:

في طرق بلدية – 50 كم/س
في طرق غير بلدية – 80 كم/س )إذا كان الطريق مقسما بحاجز فصل مبني – 90 كم/س( سرعة قصوى خاصة – وفق 
املذكور بإشارة السير في شارع سريع – إذا وضعت إشارة سير تشير إلى غير ذلك يجب االنصياع لها. السرعة القصوى 

املسموح بها هي 110 كم/س.
في محيط مؤسسات تعليمية – 30 كم/س )إشارة سير جديدة.(

2السؤال

على أية حاالت تؤثر السرعة وملاذا؟
اإلجابة الصحيحة هي ج: 

على مسافة فرملة السيارة، على القوة الطاردة عن املركز وعلى خطورة احلادثة. 
تزداد  السرعة  زادت  فكلما  تربيع(،  وسرعته)الكتلة*السرعة  بحجمه  تتعلق  املتحرك  اجلسم  طاقة 

مسافة الفرملة والتوقف، ويزداد تأثير القوة الطاردة عن املركز.
التأثيرات األساسية على املركبة:

التوقف(. مسافة   = الفرملة  مسافة   + الفعل  رد  )مسافة  التوقف.  مسافة  زيادة   1
مثال: إذا كانت مسافة التوقف بسرعة 40 كم\الساعة 9 أمتار، فإن مسافة التوقف بسرعة 
التوقف  مسافة  أن  أي  مترًا.   36 إلى  وتصل  تربيع  املسافة  ضعفي  تزداد  كم\الساعة   80

بسرعة مضاعفة تصل إلى  4 أضعاف.

املركز  عن  الطاردة  القوة  تأثير  ويحسب  املنعطفات.  في  املركز  عن  الطاردة  القوة  تأثير  زيادة   2
حسب كتلة اجلسم املتحرك ضرب السرعة تربيع مقسًما على محيط املنعطف.

زيادة خطورة حادث الطرق: الركاب داخل السيارة يتأثرون من نفس القوى املؤثرة على السيارة،   3
وتؤدي إلى زيادة وزن املسافر )الوزن *السرعة تربيع( وتقليل فعالية حماية وسائل الوقاية )حزام 

األمان ومقاعد األمان( للمسافر.



3السؤال

 حسب رأيك، إلى أي مدى تختلف السرعة القصوى املسموح بها للقيادة في
 إسرائيل عن دول أخرى في العالم؟

ااإلجابة الصحيحة هي ب: 
ال يوجد اختالف ملحوظ بني السرعات املسموح بها في إسرائيل والسرعات املتبعة في دول أوروبا والواليات املتحدة.

السرعة املسموح بها في الدول األوروبية تتراوح بني 80-120 كم\الساعة.
في أمريكا تتراوح بني 55-75 ميل\الساعة – 88-120 كم\الساعة.
السؤال 4: أين يقع أكبر عدد من حوادث الطرق بسبب السرعة وملاذا؟

اإلجابة الصحيحة هي ب: 
خارج املدن، ألن سرعات السفر خارج املدن أعلى بشكل ملحوظ، رغم أن %80 تقريبا من حوادث الطرق تقع في طرق 

بلدية، لكن نحو – %70 من احلوادث التي سببها السرعة املفرطة، تقع في طرق ليست طرقا بلدية.

4السؤال

ما رأيك باجلملة: ״يجب رفع السرعة املسموح بها مع 
 السنوات ومع تطور

تكنولوجيا السيارات״.
اإلجابة الصحيحة هي د: 
جميع األجوبة صحيحة.

السيارات احلديثة السريعة مزودة مبعدات متطورة ويتم إنتاجها في مصانع سيارات 
تتنافس مع بعضها حول تطويرات مختلفة مثل قدرة السيارة على السفر بسرعة 

عالية. 
منتجاتهم،  بيع  أجل  ما ميكنهم من  بكل  احلال  بطبيعة  يقومون  السيارات  منتجو 
ونظرا ألن السرعة تُكِثر من "بيع" السيارات، فإنهم يتفاخرون بوصول سياراتهم إلى 

سرعات قياسية.
ومبا أن السرعة تؤثر سلًبا على التحكم بقيادة املركبة، فتستحسن القيادة بالسرعة 

املسموح بها حسب القانون.



ملحق أ

 ما الذي يحدده القانون؟
مبوجب القانون فإن القرار بشأن سرعة السفر مرهون بيدي السائق حسب الطرق اخملتلفة، لكن وفي جميع األحوال، ممنوع 

القيادة بسرعة تزيد عن السرعات املفصلة فيما يلي:
في طرق بلدية – 50 كم/س.

في طرق غير بلدية – 80 كم/س )إذا كان الطريق مقسما بواسطة حاجز فصل مبني – 90 كم/س(.
في شارع سريع – السرعة املسموح بها هي 100 كم/س( مبوجب إشارة سير(. السرعة القصوى املذكورة في القانون 

هي 110 كم/س شارع )6( .
في محيط مؤسسات تعليمية – 30 كم/س )إشارة سير جديدة(.

القانون يلزم دائما بالقيادة بسرعة معقولة تالئم ظروف الطريق واحمليط، واإلبطاء بشكل خاص في الظروف التالية:
حني تكون الرؤية محدودة.  

حني يكون الشارع رطبا .  

قبل الدخول إلى منعطفات حادة.   

عند السفر في منحدر حاد أو طويل.  

قرب ممر مشاة.  

في مراكز بلدية فيها مشاة وقرب املدارس .  

قرب حافلة ركاب تقف في محطة.)مفضل عدم جتاوزها(  

قبل جسر ضيق وعند عبوره.  

يتم سحب رخصتك قبل التسبب بإصابة اآلخرين:
في حال تورطك بالقيادة بسرعة أكبر من التي يحددها القانون، )تزيد بأكثر من31 كم\الساعة عن السرعة املسموح 
والطرق السريعة( يتم حاالً سحب رخصة  املدن  الطرق بني  41 كم\الساعة في  بأكثر من  أو  البلدية،  الطرق  بها في 

السياقة ملدة 30 يوم، فضال عن غرامة مالية تبلغ 750 ش.ج.



قائمة بالسرعات املسموح بها حسب القانون

طرق بلدية مع إشارة طرق بلديةنوع املركبة
ب – 20 )سرعة 

خاصة: ممنوع القيادة 
بسرعة أكبر من احملدد 
في الالفتة حتى املفترق 

القريب أو إشارة 
ب25- أو إشارة أخرى 

حتدد سرعة مختلفة(

بني املدن مع بني املدن
إشارة ب 20 

بني املدن، 
منطقة فصل 

مأهولة

طرق سريعة طرق سريعة
مع إشارة 

ب- 20

حسب 80حسب اإلشارة50سيارة مع محرك
اإلشارة

حسب 90100
اإلشارة

حسب 80حسب اإلشارة50باص
اإلشارة

حسب 90100
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 100 
كم\الساعة

مركبة جتارية وزنها 
اإلجمالي يزيد عن 

12 طنا

حسب اإلشارة 50
وليس أكثر من 50 

كم\الساعة

حسب 80
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 80 كم\

الساعة

حسب 8080
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 80 كم\

الساعة
دراجة نارية حجم 
محركها حتى 50 

سم مكعب 

حسب اإلشارة 50
وليس أكثر من 50 

كم\الساعة

حسب 50
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 50 كم\

الساعة

90

دراجة نارية حجم 
محركها أكبر من 

50 سم مكعب

حسب اإلشارة 50
وليس أكثر من 50 

كم\الساعة

حسب 80
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 80 كم\

الساعة

حسب 90110
اإلشارة

مركبة بطيئة - 
تراكتور

حسب اإلشارة 40
وليس أكثر من 40 

كم\الساعة

حسب 40
اإلشارة 

وليس أكثر 
من 40 كم\

الساعة

40



احلذر واألمان على الطرق ينقذان األرواح
عيد األضحى من منظور األمان على الطرق

والتبريكات  التهاني  بأجمل  الطرق  على  لألمان  الوطنية  السلطة  لكم  تتقدم  املبارك،  األضحى  عيد  حلول  قرب  مع 
وتتمنى لكم عيدا سعيدا وآمنا على الطرق. ولكي يكون العيد سعيدا، يهمنا اإلشارة إلى ناحية األمان في هذا العيد. 
نود أن نطلعكم أوال على معطيات اإلصابة في حوادث الطرق خالل فترة عيد األضحى في السنوات األربع األخيرة كما 

هو مفصل أدناه:
أصيب خالل السنوات األربع املاضية )2008-2005( 515 مواطنا عربيا في حوادث طرق خالل أيام عيد األضحى،   

منهم 9 قتلى و 30 مصابا بجروح بالغة، والباقي أصيبوا بجروح طفيفة.
عدد املصابني آخذ في االزدياد كل عام مقارنة باألعوام التي سبقته.  

%56 من املصابني هم من ركاب املركبات.  

%5 من املصابني هم من املشاة وراكبي الدراجات الهوائية.   

إلى  بأطفالها  تبعث  استعداداتها  من  وكجزء  الطبيعة،  أحضان  في  للتنزه  العيد  فترة  في  عام  كل  العائالت  تتهيأ 
الدكاكني لشراء احلاجيات. ولكون األطفال فرحني بالرحلة اآلتية، فهم ينشغلون في االستعدادات وقد تفوتهم ضرورة 

عبور الشارع بشكل آمن. 
وأحيانا يكون حقل رؤيتهم محجوبا، ما قد يتسبب في حوادث الطرق وتعرض األطفال لإلصابة. 

يجول األطفال في الشوارع أفرادا وجماعات، حاملني ما اشتروه من حاجيات إلى بيوت األهل. خالل االستعدادات يقوم 
األطفال بعبور مختلف الشوارع، ما قد يعرض حياتهم للخطر، فيحدث كثيراً أن ينقلب فرح العيد إلى مأساة بفعل 

تعرض طفل من األطفال للدهس.

قواعد السلوك اآلمن:
احرصوا على السير دائما على الرصيف وليس على الطريق.  1

قواعد العبور اآلمن:  2
اختيار املكان األكثر أمانا للعبور. ا. 

التوقف خطوة أو خطوتني قبل حافة الرصيف. ب. 
النظر إلى جميع االجتاهات. ت. 

اإلصغاء إلى أصوات حركة السير. ث. 
السير  اجتاه  بعكس  املشي  على  احرصوا  أرصفة  فيها  توجد  ال  التي  األماكن  في   3

ليمكنكم رؤية املركبات املقتربة.
إحذروا املركبات املتوقفة على الرصيف وسيروا على طرف الرصيف األكثر بعدا من   4

الشارع.
إال عندما  الشارع  وعدم عبور  االجتاهات  النظر في جميع  الشارع يجب  قبل عبور   5

يكون خاليا متاما للعبور اآلمن.
تفاجئ  مفاجئة  بصورة  الشارع  إلى  الرصيف  من  النزول  عدم  على  إحرصوا   6

السائقني.
اخملصصة  واألنفاق  اجلسور  مثل  اآلمنة  األماكن  في  فقط  الشارع  بعبور  ينصح   7

للمشاة وممرات املشاة املزودة باإلشارات الضوئية.



توجيهات للمرشدين للنقاش مع اجملموعة

قوموا بسرد القصة على اجملموعة

القصة األولى

جتمعنا يوم اخلميس كل أبناء العائلة للبدء في االستعدادات للرحلة. وقام بابا وماما بتوزيع األدوار بيننا. وكما في كل 
سنة، كنا مسرورين ومفعمني بالنشاط وباشرنا العمل فورا. وقد ُكلف أحمد وسامي مبهمة إعداد املنقل والفحم. أما 
ليلى ورامي فقد ُطلب منهما شراء احلاجيات من البقالة.  ليلى ورامي ذهبا سوية الى البقالة، وكان عليهما عبور عدد 
من الشوارع في طريقهما. وحني كانا متوجهني إلى البقالة َحرَِصا على قواعد املشي اآلمن على الطريق، ولكن في طريق 

العودة فاجأتهما سيارة، ألن سيارة متوقفة داخل مفترق الطرق حجبت عنهما الرؤية. 
اقترحوا خامتة للقصة.

القصة الثانية

انتهاء احلفلة عدنا للبيت  املبارك أقمنا حفلة عند أحمد، زميل صفنا الساكن في حارتنا. وعند  عشية عيد األضحى 
تعبني ومبسوطني في آن واحد. وقد حرص األوالد الذين عادوا إلى بيوتهم مشيا على األقدام على وضع عاكسات الضوء 
حول معاصمهم. وركبت ناديا دراجتها الهوائية إلى بيتها، ولكن مصباح الدراجة كان معطال، بينما كانت ناديا قد نسيت 

معطفها العاكس للضوء في بيت سامي!
ماذا ستفعل ناديا؟ 

اقترحوا خامتة للقصة.  1
إشرحوا أهمية قواعد العبور اآلمن.  2

إحكوا عن استعداداتكم للحفلة.  3
صفوا جتاربكم في السنني املاضية، وهل سبق أن صادفتكم مثل هذه املشكلة؟  4

عيدا سعيدا وكل عام وأنتم ساملون في الطرقات.

رؤية  التي ال يوجد قربها ممر للمشاة، اختاروا مكانا تستطيعون منه  في األماكن   8
حركة سير املركبات في االجتاهني بصورة جيدة، مما ميّكن السائقني من رؤيتكم. وال 

تعبروا الشارع قبل أن تتأكدوا من توفر الشروط املناسبة للعبور.
حتى لو كان الضوء في اإلشارة اخضر عليكم النظر في جميع االجتاهات و التأكد   9
قبل العبور من أن السيارات قد توقفت أمام ممر املشاة وأنه ال توجد مركبة تتجاوز 

املركبات املتوقفة.
في ساعات املساء ارتدوا ثيابا فاحتة األلوان وتقلدوا عاكسات الضوء على أجسادكم   10

لتسهل على السائقني رؤيتكم.
الطفل الذي لم يبلغ التاسعة من عمره ال يعبر الشارع لوحده!  11

على مرشدي حركات الشبيبة الذين يخرجون في رحالت مع مجموعات األطفال   12
خالل أيام العيد التخطيط املسبق ملسارات الذهاب والعودة، واطالع جميع أطفال 
ألطفال  أن  من  التأكد  املرشد  وعلى  اآلمن.  والعبور  املشي  قواعد  على  اجملموعة 

يلتزمون بقواعد األمان وأن عملية جمع الطالب والسير على لطرقات تتم بأمان.
 ، الدراسية  السنة  مدار  على  للشارع  اآلمن  للعبور  القواعد  هذه  مفعول  يسري   

ولكن يجب مضاعفة االلتزام بها خالل أيام العيد.



األمان على الطرق في 
العطلة الصيفية: 

الفعاليات  ونوعية  طويلة،  الفراغ  ساعات  الطالب،  لدى  اللعب  أساليب  تتغير  احلال  بطبيعة  الصيفية  العطلة  في 
متعددة وكثيرة.

الطالب يتنزهون أكثر، أحيانا ملناطق بعيدة التي لم يصلوا إليها من قبل، وأحيانا يصلون إليها بدون مرافقة شخص بالغ. 
يلتقون مع أصدقائهم عدد ساعات اكبر، ويبتكرون أفكارا جمة لفعاليات من أجل قضاء أوقات فراغهم.

إضافية  معلومات   . وآمنة  ممتعة  عطلة  قضاء  أجل  من  الوقاية  وسائل  على  اإلطالع  بإمكانكم  الكراسة  هذه  في 
www.rsa.org.il :بإمكانكم إيجادها في موقع االنترنت التابع للسلطة الوطنية لألمان على الطرق

وأيضا في موقع وزارة املعارف قسم األمان على الطرق:
www.education.gov.il/zahav

السير اآلمن:

املكان األكثر أمانا للسير عليه هو الرصيف، بعيدا عن الشارع أو في املسالك اخلاصة املعدة للمشاة.
في حال وجود عوائق على الرصيف، يتوجب جتاوزها من الطرف البعيد عن الشارع.

بعيدا قدر  السير،  وباجتاه حركة  الطريق  السير على هوامش  للمشاة، يجب  املسالك   أو  األرصفة  وجود  في حال عدم 
املستطاع عن الشارع.

السير في الشارع وعبوره مع شخص بالغ معروف:

على  السير  منهم  ويطلب  لهم،  ومعروف  بالغ  شخص  مع  إال  لوحدهم  الشارع  يعبروا  ال  سنوات   9 جيل  حتى  أوالد 
الرصيف بعيداً قدر املستطاع عن حافة الشارع.

العبور اآلمن:

األماكن األكثر أمانا لعبور الشارع هي األنفاق أو اجلسور إذا وجدت. وفي حال عدم وجودها، يجب عبور الشارع على ممر 
مشاة مع شارة ضوئية. وفي حال عدم وجود ممر مشاة، يجب اختيار مقطع من الطريق خاٍل من السيارات والعبور قريبا 

من املفارق.



قواعد عبور الشارع:
مينع منعاً باتاً االندفاع إلى الشارع وبشكل مفاجئ للسائقني .  

اختاروا املكان املالئم لعبور الشارع.  

قفوا خطوة واحدة أو إثنتني من حافة الرصيف .  

انظروا لكل اإلجتاهات وليس فقط للجوانب وذلك من أجل التأكد من عدم إقتراب سيارات .  

أصغوا ألصوات حركة السير.  

عندما يكون الشارع خاٍل من الّسيارات، اعبروا بخط مستقيم، بخطى سريعة ومزيدا من اإلنتباه.  

استمروا بالنظر للجوانب خالل العبور.  

مع إنهاء العبور إصعدوا على الرصيف بعيًد عن حافة الشارع.  

ممر مشاة تتوسطه جزيرة:

في حال وجود جزيرة وسط ممر املشاة، يجب التوقف على اجلزيرة والبدء بعبور اجلزء اآلخر من املمر حسب تعليمات العبور 
اآلمن.

حتى في الضوء األخضر يجب اإلنتباه:

عندما يكون الضوء اخضراً للمشاة، نعبر الشارع فقط بعد أن ننظر جيداً لكل اإلجتاهات وما بعد املفارق .

للمشاة. ألسفنا هناك سائقني  في العديد من املفارق جند ضوءاً اخضراً للسيارات املتجهة نحو اليمني وأيضا اخضراً 
الذين يجتازون الشارات الضوئية احلمراء عن طريق اخلطأ، حيث يكون للمشاة ضوءاً اخضراً . لذلك وبشكل دائم، حتى 
عندما يكون الضوء اخضراً للمشاة يتوجب علينا التأكد من عدم إقتراب سيارات , والتأكد من أن السائقني توقفوا متاماً 

قبل ممر املشاة وان الشارع خاٍل من السيارات .

السائق املؤدب والسائق املتجاوز:

السائق املؤدب يتوقف قبل ممر املشاة – إذا قررنا عبور الشارع، يجب أن نتأكد من عدم وجود 
سيارة أو سائق الذي يحاول جتاوز السائق املؤدب. عند وصولنا لطرف السيارة املتوقفة على 
نعبر  السيارات،  من  خاٍل  الشارع  أن  من  نتأكد  عندما  وفقط  للجوانب  ننظر  املشاة،  ممر 

الشارع بأمان.

احلذر واليقظة خالل السير وعبور الشارع:

يتوجب على املشاة أن يتوخوا احليطة واحلذر خالل سيرهم وعبورهم للشارع. يجب عليهم 
اإلمتناع قدر املستطاع من احلديث مع األصدقاء، اإلمتناع من احلديث بالهاتف النقال، 
اإلندفاع  باتاً  منعاً  ومينع  الشارع.  عبورهم  خالل  األذنني  على  سمعية  آالت  وضع  عدم 

للشارع بشكل مفاجئ. 



السير عند حلول الظالم:

عند حلول الظالم من املفضل السير في األماكن املضاءة، إرتداء مالبس فاحتة اللون ووضع عاكس ضوء. املكان املفضل 
لوضع عاكس الضوء هو رسغ القدم: أضواء السيارة منخفضة وحركة األرجل تظهر عاكس الضوء. من املفضل وضع 

عاكس ضوء على األذرع أيضا.

السفر في السيارات:

يجب الدخول للسيارة واخلروج منها فقط من الباب القريب من الرصيف. عندما نخرج من السيارة يجب االبتعاد    
عنها فوراً إلى مركز الرصيف بعيداً قدر املستطاع عن الشارع.

الدخول للسيارة واخلروج منها يتم عندما تتوقف السيارة بشكل تام .  

في كل سفرة بالسيارة قريبة كانت أم بعيدة، إلزامي وضع حزام األمان أو اجللوس في مقاعد األمان املالئمة حتى   

في املقاعد اخللفية.
مينع منعاً باتاً إخراج أي عضو من اجلسم خارج السيارة، أو إلقاء نفايات من الشباك.  

املضايقات   , الصراخ  عن  اإلمتناع  يجب  لذلك  السفر,  خالل  السائقني  على  كبيرا  تأثيرا  تؤثر  الركاب  تصرفات   

والضجة.
مينع وجود أطفال صغارالسن داخل السيارة بدون مرافقة إنسان بالغ.    

السفر في الباص: 

في محطة الباص يجب أن ننتظر خطوتني إلى الوراء من حافة الرصيف.  

عندما يصل الباص إلى احملطة، حتى لو كنتم على عجل، ال تركضوا نحوه، وال حتاولوا "اإلمساك به" عندما يقصد   

ترك احملطة .
داخل الباص متسكوا جيداً باألعمدة املعدة لذلك.  

عند النزول من الباص إبتعدوا إلى مركز الرصيف بعيداً عنه قدر املستطاع .  

ال تعبروا الشارع من أمام أو خلف الباص، إنتظروا حتى يترك احملطة ويبتعد، عندها بإمكانكم رؤية الشارع قبل   

العبور، ويتمكن السائقني من رؤيتكم. 

ركوب الدراجة الهوائية: 

األوالد الصغار يركبوا على الدراجة الهوائية فقط في مالعب الرياضة، مالعب خاصة، في احلدائق العامة بدون   

مضايقة املشاة، أو في املسالك املعدة خصيصا للدراجات الهوائية مبرافقة إنسان بالغ.
لألوالد األكبر سنا يسمح اللعب على الدراجة في املسالك املعدة خصيصا للدراجات الهوائية، أو في الشوارع   

قريبا قدر املستطاع للطرف األمين من الشارع وليس في الشوارع املزدحمة بالسيارات.
يسمح فقط لشخص عمره 14 سنة فما فوق، أن ينقل شخص آخر على دراجته الهوائية، بشرط أن يكون عمر   

الراكب حتى جيل 8 سنوات.
عند الركوب على الدراجة الهوائية يجب وضع خوذة للرأس ووضع عاكس ضوء على اخلوذة، على رسغ القدمني   

والذراعني. كذلك يجب تزويد الدراجة الهوائية باملعدات الالزمة : جرس , جهاز فرملة سليم , عاكس ضوء الخ...



الّلعب: 

يتم اللعب فقط في األماكن اخملصصة لذلك: ساحات اللعب، مالعب الرياضة، حدائق عامة وخاّصة بشرط أن تكون هذه 
األماكن محاطة بسياج أو جدار من حولها .

األماكن املمنوعة للعب : الشوارع واألرصفة، املواقف العامة للسيارات، مواقف السيارات البيتية.

مواقف السيارات تشكل خطراً على حياة األوالد ألن العديد من السيارات ترجع إلى اخللف وال يستطيع السائق رؤية 
األوالد الصغار.

السير على الشارع وبحوزتنا طابة أو أجهزة تزلج :

ممنوع الّلعب بالّطابة أو التزلج على الشارع والرصيف .

يتوجب علينا وضع الّطابة أو أجهزة التزلج داخل كيس ملنع تدحرجها إلى الشارع .

معايير الختيار أماكن اللعب:

سهولة الوصول – اختيار مسارات مشي أو ركوب آمنة من أجل الوصول إلى منطقة اللعب بسالمة وأمان .  

بُعد معقول عن الشوارع املزدحمة بالسيارات .  

أماكن بعيدة عن ورشات البناء .  

مالعب نظيفة من اخلردوات والنفايات .  

اإلمتناع عن الّلعب في مالعب فيها انحدارات شديدة وخطرة .  

اإلبتعاد عن املباني القدمية القابلة لإلنهيار .  

اإلبتعاد قدر املستطاع عن سكك القطارات، محطات الباص ومواقف الّسيارات .  

املسافة والبعد عن مكان السكن.  

إمكانية اإلتصال مع األهل عند الّلزوم .  

وجود جدران واقية في املكان، حنفية ماء الخ...  

حلظة من التفكير ... 

في الصيف نتواجد خارج البيت ساعات عديدة، لذلك من املهم أن نفكر جيدا كيف بإمكاننا احملافظة على سالمتنا.

لذلك حلظة من التفكير والتروي بإمكانها منع ساعات، أيام وحتى أسابيع من األلم واملعاناة. حلظة من التفكير أفضل 
من التسرع وقلة املسؤولية. حلظة من التفكير تساعدنا وتساعد اآلخرين. حلظة من التفكير تسمح لنا بقضاء عطلة 

سعيدة  وآمنة.     



الفعالية املقترحة : 

اإلستفسار املشترك مع الطالب عن برامجهم لقضاء العطلة الصيفية القريبة، وتأثير هذه البرامج من ناحية مرورية 
وأمان على الطرق.

األماكن التي يفكر األوالد أن يصلوا إليها، اإلمكانيات األخرى الختيار مسالك املشي أو الركوب على الدراجة من اجل 
الوصول لهذه األماكن، االيجابيات والسلبيات لكل مسار، واختيار املسار األكثر أمانا .

ميكننا االستعانة باجلدول أدناه الختيار األماكن األكثر أمانا لّلعب :

املكان اخلطر للعباملكان اآلمن للعب نوع اللعب

تطيير طيارة ورق

العاب طابة
"الزقيطة"

"الغميضة"
لعبة أخرى
لعبة أخرى
لعبة أخرى



السلطة الوطنية
لألمان على الطرق


